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بها أخواتي المسلمات في مشارق األرض  خصأرسالة 

 ومغاربها رسالة من القلب إلى القلب

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

بداية أرحب بك أختي املسلمة بتحية اإلسالم ، وأسال اهلل السالم 

حيييكم بالسالم يف دار السالم، وأهال وسهال بأخواتنا يف اإلسالم 

خوة اإلسالم البلد احلرام ، يامن مجعتنا هبن أ، فكم نسعد بكن يف 

من دار بعيدة حيدوكن الشوق واحلب هلذه  نوالعقيدة، يامن أتيت

البقاع املقدسة ، يامن بذلت الغايل والنفيس للوصول إىل بالد 

احلرمني، ومن حقكن علينا حسن االستقبال ، وصدق النصح،  

الوقت واالشتغال  حيول ضيق والتوايص بالرب والتقوى ، فكثريا ما

بالعبادة عن التعبري عن ما يف القلوب  ، لذا جعلتها حروف تعرب 

عام يف القلوب، وأسأل اهلل جيعلها خالصة صوابا ، ويوصلها لكل 

أخت مسلمة يف مشارق األرض ومغارهبا، وهي باقة من عطر 

الكتاب و السنة، تبقى معكن يفوح عطرها وعبريها عليكن  يف 

  لعودة إىل أهليكم ودياركم  .كل مكان وبعد ا
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  .  فأولها:ـ العناية بالتوحيد
 

ال إله إال وحتقيق كلمة التوحيد ال إله إال اهلل بصدق وإخالص ، فهذه الكلمة ) 

 ( هي التي يدخل اإلنسان هبا اإلسالم ، اهلل 

وهي مفتاح دار اإلسالم ، وهي كلمة التوحيد التي من أجلها أرسل اهلل الرسل . 

نَا  َوَما﴿ قال تعاىل : 
َ
ََٰه إَِّلَّ أ نَُّه ََّل إَِل

َ
رَْسلَْنا مِن َقبْلَِك مِن رَُّسوٍل إَِّلَّ نُوِِح إََِلْهِ أ

َ
أ

  . (1)﴾ فَاْعبُُدونِ 

 
وحّقت احلاّقة، ووقعت من أجلها وضعت املوازين ، وجّردت سيوف اجلهاد، 

الواقعة، وصار النّاس فريقني: فريق يف اجلنّة، وفريق يف الّسعري، وهبا يعصم الدم 

أمرت أن أقاتل »  :سول اهلل رقال: قال   يرةواملال وذلك حلديث أيب هر

الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل، فمن قال ال إله إال اهلل فقد عصم مني نفسه 

 .(2)  « وماله إال بحقه، وحسابه عىل اهلل 

 
 ؟ ! ولكن كيف يحققها المسلم ويعرف معناها وشروطها ونواقضها 

بىل ولكن أليس ال إله إال اهلل مفتاح اجلنة؟ قال:  ": وقد قيل لوهب بن منبه 

 ليس مفتاح إال له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإال مل يفتح لك

" (3)  

                                     
  25األنبياء :   (1)
 . ( كم حديث ابن عمر 138(  ومسلم )  25رواه البخاري )   (2)
أبونعيم في ) حلية األولياء ( وانظر تغليق ( ووصله  1237رواه البخاري )   (3)

 (  454ـ  2 453التعليق البن حجر ) 
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 ومعناها : 

 .  ال معبود حقٌّ أو بحق إال اهلل، وكل املعبودات إنام ُعبدت بغري احلق

 

 :ولها ركنان أساسيان هما
 

 فهذا نفي جلميع اآلهلة. "ال إله"الركن األول: النفي يف قوله 

 "إال اهلل"الركن الثاين: هو اإلثبات، وذلك يف قوله: 

 
 : ـ   ال بد من توفرها و لها شروط 

 
 فقال:  وقد مجعها العالمة حافظ احلكمي  

 

 قًا وردتـوبـرشوط سبعة قد قيدت       ويف نصوص الوحي ح

 ـث يستكملهاــــــبالنطق إال حيـ ه مل ينتفع قائــــلها        ـــــــــفإن

 ولـــاد فادر ما أقـــــــــــواالنقيــ     ـول    ـــالعــلم واليقني والقب

 بهـــــــــــــــك اهلل ملا أحــــــــوالصدق واإلخالص واملحبه وفقـــ

 
فالشروط هي: العلم، اليقين، القبول، االنقياد، الصدق، اإلخالص، 

 المحبة.
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 الرشط األول: 

تبارك  -علاًم منافيًا للجهل قال اهلل  -نفيًا وإثباتًا  -العلم بمعناها املراد منها 

 : -وتعاىل 

  ﴿ ُ نبَِك َولِلُْمْؤِمننَِي َوالُْمْؤمَِناِت َواَّللَّ ُ َواْستَْغفِْر ِِلَ نَُّه ََّل إََِلَ إَِّلَّ اَّللَّ
َ
فَاْعلَْم أ

 (1) ﴾َيْعلَُم ُمَتَقلََّبُكْم َوَمثَْواُكمْ 

 
 الرشط الثاين: 

 :-تبارك وتعاىل  -اليقني املنايف للشك والدليل عىل ذلك قول احلق 

ْمَوالِهِْم ﴿ 
َ
ِ َورَُسوَِلِ ُثمَّ لَْم يَْرتَابُوا وََجاَهُدوا بِأ ِيَن آَمنُوا بِاَّللَّ إِنََّما الُْمْؤِمنُوَن اِلَّ

ْولَئَِك 
ُ
ِ أ نُفِسهِْم ِِف َسبِيِل اَّللَّ

َ
ادِقُونَ  َوأ   (2) ﴾الصَّ

 
 الرشط الثالث:

 :-تبارك وتعاىل  -اإلخالص املنايف للرشك وذلك لقوله  

ْوَِلَاء َما َنْعبُُدُهْم إَِّلَّ ﴿ 
َ
َُذوا مِن ُدونِهِ أ ِيَن اَّتَّ ِيُن اْْلَالُِص َواِلَّ ِ الد ََّل َّلِلَّ

َ
أ

َ ََيُْكُم بَيْنَُهْم ِِف َما ِ ُزلََْف إِنَّ اَّللَّ ِبُونَا إََِل اَّللَّ َ َّل  َِلَُقرد ُهْم فِيهِ ََيْتَلُِفوَن إِنَّ اَّللَّ
ارٌ   (3)  ﴾َيْهِدي َمْن ُهَو ََكذٌِب َكفَّ

ِيَن ُحَنَفاء َويُقِيُموا ﴿ :وقال سبحانه َ ُُمْلِِصنَي ََلُ الد مُِروا إَِّلَّ َِلَْعبُُدوا اَّللَّ
ُ
َوَما أ

ََكةَ َوذَلَِك دِيُن الَْقيدَِمةِ ََلةَ َويُْؤتُوا الزَّ   (1) ﴾الصَّ

                                     
  19سورة محمد  .  أية :    (1)
  15سورة الحجرات . أية :   (2)
  3سورة الزمر. أية :    (3)
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 الرشط الرابع: 

  :-تعاىل-الصدق املنايف للكذب، والدليل عىل ذلك قول اهلل  

ن َيُقولُوا آَمنَّا وَُهْم ََّل ُيْفَتنُوَن  *الم ﴿
َ
ُكوا أ ن يُْْتَ

َ
َحِسَب انلَّاُس أ

َ
َولََقْد َفتَنَّا  *أ

ِيَن َصَدقُوا  ُ اِلَّ ِيَن مِن َقبْلِهِْم فَلَيَْعلََمنَّ اَّللَّ   (2)  ﴾َوََلَْعلََمنَّ الََْكذِبنِيَ اِلَّ

  
 الرشط اخلامس:

 : -تبارك وتعاىل  -املحبة هلذه الكلمة وملا اقتضته، ودلت عليه قال اهلل  

ِيَن آَمنُواْ ﴿ ِ َواِلَّ ِ اَّللد نَداداً َُيِبُّوَنُهْم َكُحبد
َ
ِ أ َومَِن انلَّاِس َمن َيتَِّخُذ مِن ُدوِن اَّللد

 ِ د ِ َشدُّ ُحبداً َّللد
َ
نَّ أ

َ
ِ ََجِيعاً َوأ نَّ الُْقوَّةَ َّلِلد

َ
ْ إِذْ يََرْوَن الَْعَذاَب أ ِيَن َظلَُموا َولَْو يََرى اِلَّ

َ َشِديُد الَْعَذابِ    (3)  ﴾اَّللد

 
 الرشط السادس:

  :-تبارك وتعاىل  -االنقياد ملا دلت عليه واالستسالم لذلك قال اهلل  

  ﴿ ِ وَُهَو ُُمِْسٌن َفَقِد اْستَْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوثََْق ِإَوََل َوَمن يُْسلِْم وَْجَهُه إََِل اَّللَّ
ُمورِ 

ُ
ِ ََعقِبَُة اْْل  (4)  ﴾اَّللَّ

ن ﴿ :-تبارك وتعاىل  -وقال اهلل      
َ
ْسلُِموا ََلُ مِن َقبِْل أ

َ
نِيبُوا إََِل َربدُِكْم َوأ

َ
َوأ

ونَ  تَِيُكُم الَْعَذاُب ُثمَّ ََّل تُنََصُ
ْ
 (1) ﴾يَأ

                                                                    
  5سورة البينة . أية :   (1)
  2سورة العنكبوت . أية :   (2)
 165سورة البقرة . أية :   (3)
 22رة لقمان . أية : سو  (4)
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 السابع:الرشط 

 : -تعاىل  -القبول ملا اقتضته هذه الكلمة قوالً وعماًل واعتقادًا لقول اهلل  

وَن ﴿ ُ يَْستَْكِِبُ ئِنَّا ََلَارُِكوا  *إِنَُّهْم ََكنُوا إِذَا قِيَل لَُهْم ََّل إََِلَ إَِّلَّ اَّللَّ
َ
َويَُقولُوَن أ

ْنُونٍ   (2) ﴾آلَِهتِنَا لَِشاِعٍر َّمَّ

 
عبادة إال بالتوحيد وإذا خالطها الرشك فسدت كام تفسد تسمى  فالعبادة ال

الصالة بدون طهارة ، فإياك أن تصيل هذا البيت ويف قلبك حب لغري اهلل ،أو 

اعتقاد أن مع اهلل رشيك يف ربوبيته أو ألوهيته أو يف أسامءه وصفاته  ، فمن اعتقد 

يرض، أو رصف له  أوميتا ، أو ملكا ، أو حجرا ، أو وثنا ينفع  أن هناك عبدا، أو

شيئا من العبادة ،كالدعاء  ،أو النذر ،أو احلب أو اخلوف،  فقد كفر باهلل تعاىل 

ومن اختذهم وسائط بينه وبني اهلل يدعوهم ويسأهلم الشفاعة ويتوكل عليهم 

فهو كافر باهلل تعاىل ، وهذا هو الرشك الذي حذر اهلل منه عباده ، ومن مات عليه 

 قال اهلل تعاىلفهو من أهل النار  

 

ِ  ﴿:  قال تعاىل  ِبُونَا إََِل اَّللَّ ْوَِلَاَء َما َنْعبُُدُهْم إَِّلَّ َِلَُقرد
َ
َُذوا مِن ُدونِهِ أ ِيَن اَّتَّ َواِلَّ

 (3) ﴾ ُزلََْفَٰ 

                                                                    
 54سورة الزمر . أية :   (1)
  5سورة الصافات . أية :   (2)
  3الزمر. أية  :   سورة    (3)
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َٰلَِك لَِمن  ﴿ :وقوله تعاىل ن يُْْشََك بِهِ َويَْغفُِر َما ُدوَن َذ
َ
َ ََّل َيْغفُِر أ إِنَّ اَّللَّ

 (1)﴾يََشاُءۚ 

ِ َفَقِد افَْْتَىَٰ إِثًْما َعِظيًما ﴿:  وقوله تعاىل  (2)  ﴾ َوَمن يُْْشِْك بِاَّللَّ

َواهُ انلَّاُرۖ   ﴿  تعاىل وقوله
ْ
ُ َعلَيْهِ اْْلَنََّة َوَمأ ِ َفَقْد َحرََّم اَّللَّ إِنَُّه َمن يُْْشِْك بِاَّللَّ

نَصارٍ 
َ
الِِمنَي مِْن أ   (3) ﴾َوَما لِلظَّ

 قال تعاىل :  ويبطلهاوالرشك حيبط الطاعات 

ْكَت ََلَْحَبَطنَّ  ﴿ قال تعاىل : ْْشَ
َ
ِيَن مِن َقبْلَِك لَئِْن أ وِِحَ إََِلَْك ِإَوََل اِلَّ

ُ
َولََقْد أ

  (4) ﴾ َعَملَُك َوََلَُكوَننَّ مَِن اْْلَاِِسِينَ 

 
 : ـ ومن الشرك باهلل

 
: - وتعاىل تبارك -والدليل عىل أن الذبح من العبادة قول اهلل  الذبح لغري اهلل:ـ   

ِ الَْعالَِمنيَ ﴿ ِ رَبد  . (5)﴾قُْل إِنَّ َصََلِِت َونُُسِِك َوَُمْيَاَي َوَمَماِِت َّلِلد

ِ لَِربدَِك َواْْنَرْ ﴿ :-تبارك وتعاىل  -وقال اهلل 
 . (6)﴾فََصلد

 

                                     
  48سورة النساء أ[ية  :    (1)
  48سورة النساء . أية  :    (2)
  72سورة المائدة . أية  :    (3)
 65سورة الزمر  أية :    (4)
  162األنعام . أية : سورة    (5)
  2سورة الكوثر . أية :   (6)
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إال اهلل؛ ألن النذر يراد به التقرب  ، ومن نواقض ال إلهالنذر لغري اهلل من الرشكـ  

 والتعظيم.

: ومها من الرشك، ومن نواقض ال إله إال اهلل؛ ألن السجود والركوع لغري اهلل

 السجود والركوع يقصد هبام التعظيم والتقرب.

 

كام يفعل كثري املرشكني عند مزاراهتم، وعند القبور  الطواف لغري اهلل:ـ 

قصود بالطواف التعظيم ملن يطاف حوله، وقد قال والقباب، وغري وذلك ألن امل

ْمَثالُُكْم ﴿  :-تبارك وتعاىل  -اهلل 
َ
ِ ِعبَاٌد أ ِيَن تَْدُعوَن مِن ُدوِن اَّللد إِنَّ اِلَّ

  (1) ﴾ فَاْدُعوُهْم فَلْيَْستَِجيبُواْ لَُكْم إِن ُكنتُْم َصادِقنِيَ 

 
 من أنواع الرشك يف التوحيد احلكم بغري ما أنزل اهللـ  

إىل اهلل كام قال اهلل  واحلكم بام أنزل اهلل من أعظم القربات التي يتقرب هبا

ِيُن الَْقيدُِم َولَِكنَّ  ﴿تعاىل: ْ إَِّلَّ إِيَّاهُ ذَلَِك الد َّلَّ َتْعبُُدوا
َ
َمَر أ

َ
ِ أ إِن اْْلُْكُم إَِّلَّ َّلِلد

ْكََثَ انلَّاِس ََّل َيْعلَُمونَ 
َ
  (2) ﴾أ

 
وقد ذم اهلل املتحاكمني إىل أهوائهم وعاداهتم، التاركني رشعه وراء ظهورهم  ـ 

ْولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ ﴿فقال: 
ُ
ُ فَأ نَزَل اَّللد

َ
َّْم ََيُْكم بَِما أ   (3) ﴾َوَمن ل

 

                                     
  194سورة األعراف . أية :   (1)
  40سورة يوسف . أية :   (2)
 44سورة المائدة أية :    (3)
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الُِمونَ ﴿وقال:  ْولَئَِك ُهُم الظَّ
ُ
ُ فَأ َّْم ََيُْكم بَِما أنَزَل اَّللد  (1) ﴾َوَمن ل

  
 اإلسالم التي تخرج العبد من اإلسالم وقررها أهل العلم مامن نواقض 

 يلي:
 

 .  األول: الرشك يف عبادة اهلل تعاىل

ْن يُْْشََك بِهِ َويَْغفُِر َما ُدوَن ذَلَِك لَِمْن يََشاءُ ﴿ : قال اهلل تعاىل 
َ
َ َّل َيْغفُِر أ  إِنَّ اَّللَّ

﴾ (2)   

َواهُ انلَّاُر َوَما إِنَُّه َمْن يُْْشِْك ﴿  وقال تعاىل:
ْ
ُ َعلَيْهِ اْْلَنََّة َوَمأ ِ َفَقْد َحرََّم اَّللَّ بِاَّللَّ

نَْصارٍ 
َ
الِِمنَي مِْن أ  (3)﴾  لِلظَّ

ومن ذلك دعاء األموات، واالستغاثة هبم، والنذر والذبح هلم كمن يذبح للجن 

 أو للقرب. 

ويتوكل  ،  الشفاعةويسأهلم ، يدعوهم  الثاين: من جعل بينه وبني اهلل وسائط

 .  عليهم فقد كفر إمجاعا

 أو صحح مذهبهم كفر. ،  أو شك يف كفرهم ،  الثالث: من مل يكفر املرشكني

، أو أن حكم غريه أكمل من هديهالرابع: من اعتقد أن غري هدي النبي 

 فهو كافر. -أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت عىل حكمه 

                                     
  45سورة المائدة أية :   (1)
 48سورة النساء .أية :   (2)
   72سورة المائدة أية  :   (3)
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ولو عمل به فقد كفر؛ لقوله ا جاء به الرسول اخلامس: من أبغض شيئا مم

ْعَمالَُهمْ  ﴿   تعاىل:
َ
ْحبََط أ

َ
ُ فَأ نَْزَل اَّللَّ

َ
نَُّهْم َكرُِهوا َما أ

َ
  (1) ﴾  ذَلَِك بِأ

أو ثوابه أو عقابه كفر،  السادس: من استهزأ بيشء من دين الرسول 

ِ َوآيَاتِهِ ﴿ والدليل قوله تعاىل: بِاَّللد
َ
َّل َتْعتَِذُروا  *َورَُسوَِلِ ُكنتُْم تَْستَْهزُِؤوَن قُْل أ

  (2) ﴾ قَْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِيَمانُِكمْ 

ومنه الرصف والعطف، فمن فعله أو ريض به كفر، والدليل  السابع: السحر،

َحٍد َحَّتَّ َيُقوَّل إِنََّما َْنُْن فِتْنٌَة فََل  ﴿ قوله تعاىل:
َ
 ﴾ تَْكُفرْ َوَما ُيَعلدَِماِن مِْن أ

(3) 
 ومعاونتهم عىل املسلمني، والدليل قوله تعاىل:،   الثامن: مظاهرة املرشكني

الِِمنيَ ﴿  َ َّل َيْهِدي الَْقوَْم الظَّ َُّهْم مِنُْكْم فَإِنَُّه مِنُْهْم إِنَّ اَّللَّ   (4)﴾  َوَمْن َيتََول

كام وسع  التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج عن رشيعة حممد 

 فهو كافر؛ لقوله تعاىل:  -اخلرض اخلروج عن رشيعة موسى عليه السالم 

ِ مَِن ﴿ َوَمْن يَبْتَِغ َغْْيَ اْْلِْسَلِم دِينًا فَلَْن ُيْقبََل ِمنُْه وَُهَو ِِف اْْلِخَرة
 (5)﴾اْْلَاِِسِينَ 

 
 :، والدليل قوله تعاىلالعارش: اإلعراض عن دين اهلل، ال يتعلمه وال يعمل به

                                     
  9سورة محمد أية :   (1)
   65سورة التوبة أية :   (2)
  102سورة البقرة أية   :   (3)
   51سورة المائدة أية  :    (4)
  85سورة  آل عمران : أية :    (5)
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ْعَرَض َعنَْها إِنَّا مَِن الُْمْجرِمِنَي ﴿   
َ
َِر بِآيَاِت َربدِهِ ُثمَّ أ ْن ذُكد ْظلَُم مِمَّ

َ
َوَمْن أ

   (1)﴾  ُمنَْتقُِمونَ 

 
واجلاد واخلائف، إال املكره، وكلها  ،  وال فرق يف مجيع هذه النواقض بني اهلازل

للمسلم أن حيذرها، فينبغي ،   من أعظم ما يكون خطرا، وأكثر ما يكون وقوعا

 (2).وخياف منها عىل نفسه، نعوذ باهلل من موجبات غضبه وأليم عقابه

 
 : ـ   ولذا جاءت الشريعة بسد أبواب الشرك ووسائله ومنها

 
 .  واختاذها مساجد والصالة عندها ،  تعظيم القبور والغلو فيها  ـ  

واختاذها عيدا  ،  وجتصيصها والكتابة عليه ، إضاءهتا بالرسج والبناء عليهاـ  

 عن أيب هريرة. أمته من هذه األعامل أشد حتذير ومن األحاديث  وحذر 

  :قال: قال رسول اهلل 

ال جتعلوا بيوتكم قبورا، وال جتعلوا قربي عيدا، وصلوا عيل فإن صالتكم » 

 (3) « تبلغني حيث كنتم

 :عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل   عن أيب هريرة 

  (4)«اللهم ال جتعل قربي وثنًا، لعن اهلل قومًا اختذوا قبور أنبيائهم مساجد» 

                                     
 .   22سورة السجدة أية :   (1)
 تعالى .  نقالً من الموقع الرسمي لسماحة العالمة الشيخ . عبد العزيز بن باز .   (2)
 (  2042رواه أبو داود )   (3)
 ( 4452الحميدي ) و (  2312يعلي )  و أبو(  7352رواه أحمد )   (4)
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قربي وثنا يعبد ، اشتد غضب اهلل عىل قوم اختذوا اللهم ال جتعل  » :وقوله 

  (1)  «  قبور أنبيائهم مساجد

لعن اهلل  » يف مرضه الذي مل يقم منه: قالت: قال رسول اهلل عن عائشة 

قالت: فلوال ذاك أبرز  قربه «. اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

  (2)   «غري أنه ُخيش أن يتخذ مسجدًا 

قاتل اهلل اليهود اختذوا قبور  » :قال: قال رسول اهلل   أيب هريرةعن 

  (3) «أنبيائهم مساجد

 
 . اإلخالص في العبادة ومعناه إرادة العمل وجه هللا :ثانيا 

 
 :  قبول العمل وحقيقة الدين، و مضمون دعوة الرسل قال تعاىل  رشط وهو

﴿ َ مُِروا إَِّلَّ َِلَْعبُُدوا اَّللَّ
ُ
ِيَن ُحنََفاءَوَما أ   (4) ﴾ ُُمْلِِصنَي ََلُ الد

                                     
باب  - 24كتاب قصر الصالة في السفر،  - 9( 1172رواه مالك في الموطأ ) (1)

( عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسال. وعبد الرزاق 85جامع الصالة، حديث )
( عن معمر عن زيد بن 1587)، باب الصالة على القبور برقم 1406في المصنف )

( من طريق ابن عجالن 3345(. وابن أبي شيبة )2241أسلم. وابن سعد في الطبقات )

 --عن زيد بن أسلم؛ فهو معضل عند هؤالء، لكنه قد جاء موصوالً عن أبي هريرة 

(، حديث 2445(. والحميدي )7317(. وأبونعيم في الحلية )2246فقد أخرجه أحمد )
 .  من طريق سفيان بن عيينة(. كلهم 1024)
 (  529( ومسلم )   1390رواه البخاري )   (2)
 (  530( ومسلم )  437رواه البخاري )   (3)
  5البينة :   (4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=233&idto=234&bk_no=78&ID=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=233&idto=234&bk_no=78&ID=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=233&idto=234&bk_no=78&ID=133#docu
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ْحَسُن َعَمًَل وَُهَو الَْعزِيُز ﴿ وقوله:
َ
يُُّكْم أ

َ
ِي َخلََق الَْموَْت َواْْلََياةَ َِلَبْلَُوُكْم أ اِلَّ

  (1) ﴾الَْغُفورُ 

ْحَسُن َعَمًَل  ﴿
َ
يُدُكْم أ

َ
َقاَل اْلُفَضْيل ْبُن ِعَياٍض : َأْخَلُصُه َوَأْصَوُبُه ،  ﴾  َِلَبْلَُوُكْم أ

َقاُلوا : َيا َأَبا َعيِلٍّ َما َأْخَلُصُه َوَأْصَوُبُه ؟ َقاَل : إنَّ اْلَعَمَل إَذا َكاَن َخالًِصا ، َومَلْ َيُكْن 

ْ يُ  ْ َيُكْن َخالًِصا مَل ْ ُيْقَبْل ، َوإَِذا َكاَن َصَواًبا َومَل ْقَبْل ، َحتَّى َيُكوَن َخالًِصا َصَواًبا ، مَل

ِقيُق  نَِّة، َوَذلَِك حَتْ َواُب : َأْن َيُكوَن َعىَل السُّ الُِص : َأْن َيُكوَن هللَِِّ ، َوالصَّ َصَواًبا. َواخْلَ

ِدهِ فَلْيَْعَمْل َعَمًَل َصاِْلًا َوََّل يُْْشِْك ﴿:   َقْوله َتَعاىَل  َفَمْن ََكَن يَرُْجوا لَِقاَء َرب
َحًدا

َ
ِدهِ أ   (2) ﴾ بِعِبَاَدةِ َرب

 .  ينفعه  فالعبادة بدون إخالص كمن حيمل جراب من تراب يثقله وال

 
 : غالية وأمهس إليك يا

 ليكن مهك القبول يف العبادة ، واجتنبي التصوير وما يؤثر عىل اإلخالص يف"   

   "قلبك  

 

 اإلعتصام بالكتاب والسنة : ثالثا 

 
 فمن رشوط قبول العمل : 

 ـ اإلخالص .  1

 ـ املتابعة ، ومعناها اتباع السنة .  2

                                     
  2الملك :   (1)
 ( 333  1مجموع فتاوي ابن تيمية )   (2)
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 عن النبي عائشة .عن فالعمل بدون اتباع السنة مردود عىل صاحبه  

 (1) «  من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد    » قال:

  (2)  « من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد   »ويف رواية ملسلم 

وحري بك وقد قطعت هذه املسافات ومحلت الزاد واملتاع أن حتميل كتاب يرشح       

      لك كيفية العبادة من صالة وحج 

 .   وعمرة خطوة خطوة كام صىل وحج واعتمر نبينا حممد عليه الصالة والسالم        

 
   : ـ  المنتشرة وههنا أنبه على البدع 

 .  الدعاء اجلامعي* 

 .  ل شوط بدعاء معني ختصيص ك* 

 . التمسح بمقام ابراهيم * 

 ، كقبور الصاحلني . زيارة اآلثار التي مل يسن مرشعية زيارهتا* 

 .  لبس لون معني لإلحرام وعدم خلعة * 

 * ختصيص العبادات بشهر رجب ، أو وقت معني مل يثبت يف السنة . 

 *  االحتفال باملولد النبوي .

 
 : تحريم االحتفال بالمولد النبوي رابط البيان السديد في

https://goo.gl/f6ThDs 

                                     
 (  17  1718( ومسلم )  2695رواه البخاري )   (1)
 (  18  1718مسلم ) ( و 7350رواه البخاري )   (2)

 
 

https://goo.gl/f6ThDs
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  إقامة الصالة :رابعا

 
، فتتأكد  وهي أول مايسأل عنها العبد يوم القيامة ،   فالصالة عمود الدين  

   العناية هبا ، والطمأنينة يف إقامتها . 

خيشع فيها فقال له ارجع  يطمئن يف صالته وال رجال ال رأى رسول اهلل 

يف  كام روى البخاري  يف صالته  ءامليسفصل فإنك مل تصل كام يف حديث 

 . صحيحه 

، ثم جاَء  أنَّ النبيَّ »:  عن أيب ُهَريَرَة  دَخَل املسجَد، فَدَخَل رجل  فَصىلَّ

، فسلَّم عىل النبيِّ  ، فرجع فصىلَّ كام صىلَّ ؛ فإنَّك مل تصلِّ ، فقال: ارِجْع فصلِّ

؛ فإنَّك مل تصلِّ ثم جاَء فَسلَّم عىل النبيِّ  فقال:  -ثالًثا  -، فقال: ارجْع فصلِّ

 ، الِة فكربِّ ، ال ُأحِسُن غرَيه، فَعلِّْمني، فقال: إذا قمَت إىل الصَّ والذي بعَثك باحلقِّ

َ معك  من القرآِن، ثم ارَكَع حتى تطمئنَّ راكًعا، ثم ارفْع حتى ثم اقرأ ما تيرسَّ

تعتدَل قائاًم، ثمَّ اسجد حتى تطمئنَّ ساجًدا، ثم ارفْع حتى تطمئنَّ جالًسا، وافعل 

 (1) «ذلك يف صالتِك كلِّها

 
بأركاهنا ، وواجباهتا ، كام قال  فيجب إقامة الصالة كام أمرنا نبينا حممد         

 :عليه الصالة والسالم
 (2) «صلُّوا كام رَأيُتموين ُأصيلِّ »                          

                                     
 (  397( ومسلم ) 693رواه البخاري )   (1)
 (  631رواه البخاري )   (2)
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رأى حذيفة رجالً »  :روى البخاري يف صحيحه من حديث زيد بن وهب قال

عىل غري الفطرة التي فطر  ال يتم الركوع والسجود قال: ما صليت، ولو مت مت

  (1)  «عليها  اهلل حممدًا 

 
 

 تعالى للشيخ عبد العزيز ابن باز   رابط كيفية صالة النبي " 

 
https://saaid.net/bahoth/233.pdf 

 
 

  الستر والحجاب :خامسا

 
 وبناته  وقد أمر اهلل به خرية نساء العاملني زوجات النبي 

لُوُهنَّ مِن َوَراءِ ِحَجاٍب َذلُِكْم  ﴿  :قال تعاىل 
َ
َْلُُموُهنَّ َمَتاًَع فَاْسأ

َ
َوإذَا َسأ
ْطَهُر لُِقلُوبُِكْم َوقُلُوبِهِنَّ 

َ
  (2) ﴾ أ

ْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساءِ الُْمْؤمِننَِي يُْدننَِي  يَا ﴿ وقوله تعاىل:
َ
َها انلَِِّبُّ قُل ْل يُّ

َ
أ

  (3) ﴾ َعلَيْهِنَّ مِن َجَلبِيبِهِنَّ 
  (4) ﴾  َوَّل ُيبِْديَن زِينَتَُهنَّ إَّلَّ َما َظَهَر ِمنَْها ﴿  وقوله تعاىل:

  

                                     
 (  758صحيح البخاري )   (1)
  53األحزاب :    (2)
  59األحزاب :    (3)
  31النور    (4)

https://saaid.net/bahoth/233.pdf


 رسالة إلى زائرة بيت هللا     

 

 

20 

 

أمر اهلل نساء املؤمنني إذا خرجن من بيوهتن يف  »  قال ابن عباس ريض اهلل عنهام:

حاجة أن يغطني وجوههن من فوق رؤوسهن باجلالبيب ويبدين عينًا 

  (1)«واحدة

 واجللباب هو الرداء فوق اخلامر بمنزلة العباءة.  وتفسري الصحايب حجة

اخلطاب مع  ن وجه اهلل تعاىل هل الاليت  من نساء املؤمنني أختي املسلمة  وأنت

 .  ساء النبي وبناتهن

فكانت الصحابيات ، ريض اهلل عنهن ، عىل استسالم وانقياد فور نزول أمر اهلل 

 عزوجل . 

َٰ ُجيُوبِهِنَّ  ﴿ قال تعاىل:    (2) ﴾ َوَْلَْْضِبَْن ِِبُُمرِهِنَّ لََعَ

 
فإن اخلامر ما ختمر به املرأة رأسها وتغطيه به كالغدقة، فإذا كانت مأمورة بأن 

إما ألنه من الزم ذلك أو  ،  باخلامر عىل جيبها كانت مأمورة بسرت وجههاترضب 

 كان وجوب سرت الوجه  ،  بالقياس، فإنه إذا وجب سرت النحر والصدر

إن  ،  فام مدحت املرأة إال بجامل وحماسن وجهها ،  بل الفطرة تدل عىل ذلك

 .  احلجاب فطرة فطر اهلل عليها املسلامت العفيفات الطاهرات وشعار لكل مؤمنة

 قد قال بقول خيالف الفطرة والرشع ، إن من يقول أن احلجاب جمرد تغطية البدن 

يعرف من اللسان العريب  وحال املسلامت يف سائر العصور وقد خالف ما، 

يقول قائل  وال ، املفهوم التغطية قال قائل )مخرت اإلناء(إال كان فام واللغة 

                                     
 (  426تفسير الطبري ) ص :   (1)
  31النور :   (2)
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يكون بمعنى  يقول قائل أن اإلدناء يف قوله تعاىل وال،  تغطية أسفله وترك أعاله 

إن أدلة  عرفنا اإلدناء إال من األعىل إىل األسفل ! وترك الوجه فام، التحنيك 

 .  تغطية الوجه كالشمس يف كبد السامء 

 يف صحيحه .  وقد بوب عىل هذه اآلية اإلمام البخاري

يرحم اهلل نساء » : قالت عن عائشة . وساق حديث عائشة 

شققن  ﴾َوَْلَْْضِبَْن ِِبُُمرِهِنَّ لََعَ ُجيُوبِهِنَّ ﴿املهاجرات األول، ملا أنزل اهلل: 

 (1)  «مروطهن فاختمرن هبا  

 
َقاَلْت : ملََّا َنَزَلْت »  يف قوهلا وتأميل حال نساء األنصار كام تصفه أم سلمة 

َخَرَج نَِساُء اأْلَْنَصاِر َكَأنَّ َعىَل ُرُءوِسِهنَّ  ﴾يُْدننَِي َعلَيْهِنَّ مِْن َجََلبِيبِهِنَّ ﴿

  (2)  «اْلِغْرَباَن ِمْن اأْلَْكِسَيِة  

 
 ؟ !بل كيف تكون فتنة اخللخال أعظم من فتنة الوجه 

رُْجلِهَِند َِلُْعلََم َما َُيْفنَِي مِْن زِينَتِهَِند َوََّل يَْْضِبَْن ﴿:  وقد قال تعاىل:
َ
  (3)﴾ بأ

إن الذي هنى املسلمة أن ترضب بقدميها هناها من باب أوىل أن تتربج وتظهر *

وجهها وعينيها ومجاهلا ومن يقول أن القدمني وصوت اخللخال أشد فتنة من 

 الوجه ؟!

                                     
 (  4480رواه البخاري )   (1)
 سنن أبي داود . كتاب اللباس.   (2)
  31النور :     (3)
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فإذا كانت املرأة منهية عن الرضب باألرجل خوفًا من افتتان الرجل بام يسمع *

 من صوت خلخاهلا ونحوه فيكف تكشف الوجه، فأهيام أعظم فتنة؟!

متلك جلبابًا أن تستعري من أختها جلبابا ولو مل يكن  إن الذي أمر املرأة التي ال *

 واجبا ألذن هلا باخلروج عند فقدانه.

ص للقواعد من النساء أن يضعن من جالبيبهن؛ لكرب سنهن * إن الذي رخَّ 

وكوهنن يأسن من احليض والنكاح: دليل عىل أن الشابة الصغرية حكمها خيتلف 

عن القواعد وإال لكان هذا احلكم ليس له اعتبار إذا تساويا يف احلجاب 

 وال قائل بذلك! ، واجللباب

إن الذي أذن للخاطب أن يرى خمطوبته يف نظرة رشعية بوجود املحرم *

أن يكون عازما عىل النكاح ،ولو  وبرشوط بينها أهل العلم يف مظاهنا ،ومنها 

 . ويف املقهى ملا كان هلذه النظرة عربة ،ويف السوق  ، كان يراها سافرة يف الشارع

  
 أختاه:

والذي أمرك ، بالحج والعمرة جئت إلى هذا البلد مستجيبة هلل ورسوله 

 بالحج والعمرة أمرك بالحجاب فهال قلت )لبيك اللهم لبيك (
 

حال _إن احلال التي نرى فيها املسلمة يف هذه املساجد التي هي أعظم بيوت اهلل 

 ،  بل هذا ليس إال مظهر من مظاهر التربج اجلاهيل،رسوله  تريض اهلل وال ال

فاحلجاب الذي فرضه اإلسالم عىل املرأة مل يعرفه  ، الذي هنى اهلل عنه املؤمنات

العرب قبل اإلسالم، بل لقد ذّم اهلل تعاىل ترّبج نساء اجلاهلية، فوجه نساء 
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 حتى ال يتشبهن بنساء اجلاهلية، فقال جّل شأنه: ، املسلمني إىل عدم التربج

ٰـَهِلِ ﴿ َج ٱْْلَ  (1)﴾يَّةِ ٱْلوَلَٰ َوقَْرَن ِِف ُبيُوتُِكنَّ َوََّل تََِبَّْجَن تََِبُّ

،  وتربج   ضيق املالبس وزينتهاة ،  مل تعد املسألة كشف وجه بل زينة ظاهر  

 وسفور  . 

 
 .  يا إماء هللا..   عودة إلى الحجاب 

 
املسلمة متيزت ،  فبينك وبني الكافرات والفاسقات مفارقة يف كل يشء

واالنقياد ألوامر رب العاملني وجانبت الكفار وتربأت  وباالستسالم ، بالتوحيد

إن احلياء صفة عظيمة وهي خلق اإلسالم واملرأة أوىل ،  فوجب خمافتهن،  منهم

وأطهر بقعة فال عذر ،  أن تتصف هبا فلو عذرناك يف يشء وقصدِت أعظم مكان

مر واضح واأل،  لك أن تتعلمي آداب هذه الزيارة التي ال تشد الرحال إال إليها 

واالمتثال ألمره واالستجابة لداعيه ،  أنك مل تقدمي كل هذا إال رجاء رضا اهلل 

بذلِت الغايل والنفيس وتاقت نفسك لتلبية هذه الدعوة ...فهل امتثلِت ألمر 

 الداعي؟

 ووصف نساء أهل النار ،  وهل تزينت بزينة رضيها لك من دعاك وأمرك وهناك

 بأهنن كاسيات عاريات ؟

بصدد أن أبني أدلة احلجاب وأدلة وجوبه، فقد جاءت رصحية يف أكثر  ولسُت 

 .من آية من آيات القرآن الكريم

 

                                     
 33األحزاب :   (1)
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 .. فراجعيه يا أمة اهلل

 
 وهذا رابط رسالة الحجاب لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 
2053https://islamhouse.com/ar/books// 

 
اطلعي عليها وعندي يقني إن قراتيها برغبة وصدق يف طلب احلق إال هداك اهلل 

ورجائي من الرب تعاىل وتقدس أن يكون قراءتك هلذه الرسالة سببا ،  للحق 

التي  ،  ولبس اجللباب الساتر الواسع،  للتوبة واإلنابة والتمسك باحلجاب 

 ـ :حتى يكون احلجاب رشعيًا  ،  يه رشوط احلجاب التي قررها العلامءتنطبق عل

 سرت مجيع بدن املرأة عىل الراجح .  :األول

 أن ال يكون احلجاب يف نفسه زينة .  الثاين:

 .  شفافًا خفيفًا أن يكون صفيقًا ثخينًا ال  الثالث:

 أن يكون فضفاضًا واسعًا غري ضيق .  :الرابع

 : أن ال يكون مبخرًا مطيبًا . اخلامس

 أن ال يشبه مالبس الكافرات .  : السادس

 : أن ال يشبه مالبس الرجال .  السابع

 : أن ال يقصد به الشهرة بني الناس .الثامن 

 

 
 
 
 
 

https://islamhouse.com/ar/books/2053/
https://islamhouse.com/ar/books/2053/
https://islamhouse.com/ar/books/2053/
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 ؟  وتفقدي حجابك هل تنطبق عليه هذه الشروط

 
 :أختاه

 
م أن يلقى األذى  إن هلذا البيت حرمة ليست كغريه، وإذا كان الشارع احلكيم حرَّ

يف طريق الناس، وجاء يف احلديث أن رجال دخل اجلنة بغصن شوك أماطه من 

 الطريق!

ض للمسلمني يف طرقهم بالفتنة وبأعظم فتنة وهي )فتنة  فامهي عقوبة من عرَّ

 ؟  النساء(

 وفتنة بني إرسائيل كانت يف النساء إهنا وقفة أخت حمبة ناصحة لكل زائرة.

فمن األدب مع اهلل أن نتعلم آداب تلك الزيارة ونكون يف أحسن مظهر يريض 

 اهلل الداعي لك هلذا البيت. 

إن اإلسالم )هو االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والرباءة من الرشك  

 وأهله(

 فهل وعيِت يا مباركة ماذا يعني االستسالم؟ 

 وانقياد له بالطاعة فيام حيب ويرىض.،  إنه استسالم بالتوحيد ظاهًرا وباطنا 

 
 

 

 

 

 

 



 رسالة إلى زائرة بيت هللا     

 

 

26 

 

 

 !وهي تشهد الصالة ؟ ة في عهد النبي أكيف كان حال المر

ال مَتْنَعوا إماَء اهللِ مساجَد »  : قال عن ابن عمر َريِضَ اهللُ عنه أنَّ النبيَّ 

  .(1)رواه البخاري ومسلم « هلنوبيوهتن خري »:  ويف رواية  «اهللِ

إن هذا احلديث هني والنهي يف أصله التحريم وعىل هذا : قال بعض العلامء  ـ

لكن تصورلنا أم املؤمنني  .حيرم عىل الويل منع املرأة من الصالة يف املسجد

 كام يف الصحيحني قالت : الصديقة عائشة 

ُيَصيلِّ الَفْجَر َفَيْشَهُد َمَعُه  َلَقْد َكاَن َرُسوُل اهللِ  » :قاَلْت  عن عائَِشَة َريِضَ 

، ُثمَّ َيْرِجْعَن إىَل ُبُيوهِتِنَّ َما َيْعِرُفُهنَّ  َعاٍت بُِمُروطِِهنَّ نَِساء  من املُْْؤِمنَاِت ُمَتَلفِّ

 (2) « أَحد  

 ثم يرجعن متلفعات كان نساء املسلمني يشهدن الفجر مع رسول اهلل "ـ  

 . "بمروطهن مايعرفن من الغلس

فال يربز من  ـ فقد كن ريض اهلل عنهن خيرجن إىل الصالة بكامل سرتهن

 بل ، والتفلة من تغريت رائحتها ومل تستعمل الطيب ، مفاتنهن شيئا تفالت

 

                                     
 ( 442( ومسلم )  900رواه البخاري )  (1)
 ( 645)   ( ومسلم 478رواه البخاري )  (2)
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 .  تغتسل أن طيبا أصابت من أمرت

كان النساء يف عهد رسول اهلل إذا خرجن من بيوهتن : ـ قال الدمياطي  

خيرجن متبذالت متلفعات باألكسية ال يعرفن من الغلس ، وكان إذا سلم 

يقال للرجال مكانكم حتى ينرصف النساء ومع هذا قال رسول اهلل  النبي 

 !: إن صالهتن يف بيوهتن خري هلن !

لو رأى » : قالت النبي  تغري األحوال بعد وفاة ـ وهلذا ملا رأت عائشة  

 (1)«ما رأينا ملنعهن كام منعت نساء بني إرسائيل  النبي 

 ! ؟ماذا لو أعدنا النظر فيام قالته أمنا عائشة   ـ

 ـ وماأنكرته عىل النساء يف زمنها ؟؟

 ـ كيف لو رأت مارأينا وشاهدت ماشاهدنا ؟؟

ـ الشك أن هذا السفور والتربج الذي وقعت فيه املسلامت كيد اإلستعامر  

 وأعداء اإلسالم .. هدفه سلخ املسلمة عن

 !!.. حجاهبا وعفافها لتقنع نفسها بأهنا الزالت تلبس احلجاب

  

ـ إهنا دعوة من القلب أوجهها ألخوايت يف مجيع أصقاع األرض بالتمسك 

                                     
 رواه البخاري ومسلم . (1)
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 . املحاسن وإظهار والتزين  ،واحلذر من التربج  ،باحلجاب

ـ إهنا وقفة حماسبة ومعاتبة ألنفسنا ، وألخواتنا يف كل موسم ، ونحن نشاهد  

املساجد ويف احلرمني الرشيفني .. الشك إهنا  أفواج النساء يتوافدن عىل أبواب

 مشاهد تفرح القلب ،وتوحي بعودة إىل اهلل تعاىل وإقبال عىل الطاعة ..

 هر احلشمة واحلجاب ؟؟ ملاذا اختفت معاملها ؟؟لكن باملقابل أين مظا

 ؛فأصبح الكثري منهن إال من رحم اهلل سهم إلبليس يصطاد هبا ضعاف اإليامن 

 .   ملا اشتملت عليه من الفتنة وإظهار املحاسن ولفت النظر إليهن

 احذري أختاه:  

االختالط الذي ابتليت به بالد المسلمين، فهو أسرع في إفساد الدين 

 والقيم واألخالق من النار في الهشيم!

 أصل: بالرجال اختالطهنَّ  من النساء متكني أنّ  ريب وال :قال ابن القيم  

ة العقوبات نزول أسباب أعظم من وهو، ورشٍّ  بليَّةٍ  كل  من أنَّه كام، العامَّ

 لكثرة سبب بالنساء الرجال واختالط، واخلاصة العامة ُأمورِ  فساد أسباب

ام، والطواعني املتصلة. وملا اختلط الع املوت أسباب من وهو والزنا، الفواحش

البغايا بعسكر موسى، وفشت فيهم الفاحشة: أْرَسَل اهلل إليهم الطاعون، فامت 

م يف يوم واحٍد سبعون ألفا، والقصة مشهورة يف كتب التفاسري. فمن أعظ

طهن بالرجال، بسبب متكني النساء من اختال أسباب املوت العام: كثرة الزنا
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وامليش بينهم متربِّجاٍت متجمالت، ولو علم أولياء األمر ما يف ذلك من فساد 

 ."لكانوا أشد يشء منعا لذلك -قبل الدين-الدنيا والرعية 

 سادسا: حفظ الوقت 

إنَّ املسلم سوف ُيسأل عن الوقت  ـ الوقت عمرك وحياتك فال يضيع سدى 

: -ريض اهلل عنه  -فعن معاذ بن جبل  القيامة؛يوم  -سبحانه وتعاىل  -أمام اهلل 

ال تزول قدما عبد يوم القيامة، حتى ُيسأل عن أربع »  قال:  أنَّ َرُسوَل اهلل  

خصال: عن عمره: فيَم أفناه؟ وعن شبابه: فيم أباله؟ وعن مالِه: من أين 

 ((1))  «اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وَعْن ِعْلِمه: ماذا عمل فيه؟

 واألوالد األهل وتركت بعيد مكان من -املسلمة أختي–ـ السيام وقد جئت  

 القرآن وقراءة والدعاء الصالة يف احلرم يف دقيقة كل استغالل بك ،فحري

 ل والتكبري والتسبيح .،والتهلي بالبيت والطواف

 احلرم يف الصالة فضل ـ  

َصاَلة  يِف َمْسِجِدي َهَذا َخرْي  ِمْن »: َقاَل  النَّبِيَّ َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللُ َعنُه َأنَّ 

 متفق عليه.«. َأْلِف َصاَلٍة فِياَم ِسَواُه، إاِلَّ املَْسِجَد احَلَرامَ 

َصاَلة  يِف َمْسِجِدي َأْفَضُل ِمْن »َقاَل:  وَعْن َجابٍر َريِضَ اهللُ َعنُْه َأنَّ َرُسوَل اهلل 

                                     
 ( 2340أخرجه الترمذي برقم )  (1)
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اُه إاِلَّ املَْسِجَد احَلَراَم َوَصالَة  يِف املَْسِجِد احَلَراِم َأْفَضُل ِمْن ِماَئِة َأْلِف َصاَلٍة فِياَم ِسوَ 

 .أخرجه أمحد وابن ماجه «.َأْلِف َصاَلٍة فِياَم ِسَواهُ 

 والذكر  ، والطواف،   ـ فسابقي يف استغالل العمر يف هذا املكان ، بالصالة  

 . والدعاء  ،

إىل الكعبة الرشيفة فهذا مكان تسكب فيه ـ متعي برصك وروحك بالنظر 

،وتغفر فيه   العربات وتستجاب فيه الدعوات، وتضاعف فيه احلسنات

الذنوب واخلطايا التشغيل نفسك فيه بالقيل والقال والبالتصوير واجلواالت 

 .  ومتابعة الداخل واخلارج

 . اخللق وإيذاء  ، الزوار ،ومزامحة الكالم وكثرة  ـ التشغيل نفسك باجلدال ، 

 العظيم الكريم أنه اليقني عىل وكوين  ـ استغني باهلل وأنت يف بيته عن اخللق ،

 . إليه أكفك وثقي أنه لن يردها وارفعي ويرضيك ،سيعطيك الرحيم الرمحن

 إن لهذا البيت حرمة عظيمة ومن تعظيم هللا تعظيم شعائره  :سابعا  

يُرِْد فِيهِ بِإِْْلَاٍد بُِظلٍْم نُِذقُْه مِْن َعَذاٍب َوَمْن ﴿: قال تعاىل : وقال تعاىل 
َِلمٍ 

َ
 .(1)﴾أ

ِدلَْعالَِمنَي ﴿ :وقال تعاىل َة ُمَباَرًًك وَُهًدى ل ِي بِبََكد َل َبيٍْت وُِضَع لِلنَداِس لَََلد َود
َ
إَِند أ

                                     
 25سورة الحج أية :  (1)
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َقاُم إِبَْراهِيَم َوَمن َدَخلَُه ََكَن آِمنًا  * ِدنَاٌت َمد ِ لََعَ انلَداِس ِحُجد فِيهِ آيَاٌت بَي َوَّلِلد
 (1)﴾اْْلَيِْت َمِن اْستََطاَع إََِلْهِ َسبِيًَل َوَمن َكَفَر فَإَِند اَّلل َغِنٌد َعِن الَْعالَِمنيَ 

َقاِم ﴿:  وقال تعاىل ْ مِن َمد ُِذوا ْمناً َواََّتد
َ
ِدلنَداِس َوأ ِإَوذْ َجَعلْنَا اْْلَيَْت َمَثابًَة ل

ائِفنَِي إِبَْراهِيَم ُمَصًًلد  َرا َبيَِّْتَ لِلَطد ن َطِهد
َ
وََعهِْدنَا إََِل إِبَْراهِيَم ِإَوْسَماِعيَل أ

ُجودِ  ِع الُسد َكد  (2) ﴾َوالَْعاكِفنَِي َوالُرد

لية تعظم احلرم ، فكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فال يؤذيه اجلاه وكانت  

جعله اهلل مثابة بيشء حتى خيرج، فهذا البيت العتيق، وهذا احلرم العظيم، 

للناس وأمنًا، وأوجب عىل نبيه إبراهيم وإسامعيل أن يطهراه للطائفني 

ِإَوذْ ﴿ وقال تعاىل يف اآلية األخرى: والعاكفني والركع السجود أي املصلني،
ائِفِ  ْر َبيَِّْتَ لِلَطد ن ََّلد تُْْشِْك ِِب َشيْئًا َوَطهِد

َ
بَْراهِيَم َمََكَن اْْلَيِْت أ نَا ِْلِ

ْ
نَي بََودأ

ُجودِ  ِع الُسد َكد  (3)﴾َوالَْقائِِمنَي َوالُرد

  

إن »  قال يوم فتح مكة: __ريض اهلل عنه ـ أن رسول اهلل _عن ابن عباس 

هذا البلد حرمه اهلل يوم خلق الساموات واألرض فهو حرام بحرمة اهلل إىل يوم 

                                     
 97.  96سورة ال عمران أية :  (1)
 125سورة البقرة أية :  (2)
 26سورة الحج : أية :  (3)
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هنار فهو القيامة، وإنه مل حيل القتال فيه ألحد قبيل، ومل حيل يل إال ساعة من 

 (1)  «.حرام بحرمة اهلل إىل يوم القيامة 

 : عن ابن عّباس ريض اهلل عنهام أّن الّنبّي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم قال 

إّن اهلل حّرم مّكة فلم حتّل ألحد قبيل، وال حتّل ألحد بعدي، وإّنام أحّلت يل » 

ر صيدها، وال ساعًة من هنار، ال خُيَتىَل خالها، وال يعَضد شجرها، وال  ينفَّ

 (2)  «تلَتَقط لقطُتها إال ملعّرف 

  ! أي معرف. فإذا كان الصيد والشجر هلا حرمة فيه، فكيف بحرمة املسلم؟

  

إن ما نشاهده أحيانا من مظاهر انتهاك حرمة الزمان والمكان مما 

 : ـ  ويدمي العين ومنها  يحزن القلب

  

 يف املصليات ومضايقة  ، األماكن وحجز،   والسباب  ـ رفع األصوات ،

 . الصالة

 . رمي النفايات ، والعلب واملناديل ـ

 .  العبث بممتلكات هذا احلرم اآلمن من األطفال دون حسيب وال رقيب ـ

                                     
 (1/986، ومسلم 4/46البخاري  (1)
  (.1353( واللفظ له، ومسلم )1737أخرجه البخاري )  (2)
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، والبصل واحلضور للصالة برائحة كرهية منفرة   اكل الثوم والكراث ـ

 . للمصلني

 . املصلني عىل والسكينة،  اخلشوع وقطع،   كثرة األحاديث يف الدنيا ـ

تم التقاط   كثرة التصوير يف مصليات النساء فرب حمصنة مؤمنة عفيفة ـ

 صورهتا عىل غفلة ونرشت يف اآلفاق .

 ضياع األوقات ، وكثرة النوم والصالة بدون وضوء بعد اإلستيقاظ! ـ

 . مزامحة الرجال ومدافعة العجزة وكبار السن ـ

 تكوين كالتي نقضت غزهلا من بعد قوةفاحذري أختي املسلمة أن  

ويضيع  ،واحذري من مكايد عدوك الشيطان الذي خيتلس العبد 

 . دينه ومقصده

 املَْسِجدِ  يِف  َكانَ  إَِذا َأَحَدُكمْ  إِنَّ  »  :َعْن َأيب ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  

ْيَطانُ  َجاَءهُ  ُجُل  ُيبسُّ  َكاَم  بهِ  َفَأَبسَّ  الشَّ تِهِ  الرَّ َمهُ  َأوْ  َزَنَقهُ  َلهُ  َسَكنَ  َفإَِذا بَدابَّ  « َأجْلَ

ا »  َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة : اُه َمائاًِل َكَذا ال َيْذُكُر اهللََّ، َوَأمَّ ْزُنوُق َفرَتَ
ا املَ َفَأْنُتْم َتَرْوَن َذلَِك َأمَّ

 (1) «املَْلُجوُم َفَفاتِح  َفاُه ال َيْذُكُر اهللََّ َعزَّ َوَجلَّ 

                                     
 ( 105/  14  مسند اإلمام أحمد : ) (1)
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 .  ماء زمزم  فضل  : ثامنا

  

وهي بئر إسامعيل بن إبراهيم عليهام الصالة والسالم، التي سقاه اهلل تعاىل منها 

املاء فلم جتده،  -عليهام السالم-وهو رضيع، حني التمست له أمنا هاجر 

فقامت إىل الصفا تدعوا اهلل تعاىل وتستغيثه ، ثم أتت املروة ففعلت مثل ذلك، 

وبعث اهلل جربيل فهمز بعقبه يف األرض فظهر املاء. فهي آثار بركة امرأة قامت 

بالتوحيد وتوكلت عىل رهبا فسقاها اهلل ورضيعها هذا املاء املبارك والذي 

 استمر ينبوعه للمسلمني آالف السنني!

  

 : ـ  ومن األدلة على فضل هذا الماء

 

 للحاج واملعتمر الرشب منهـ اتفق أهل العلم رمحهم اهلل إىل أنه يستحب 

 (1) «رشب من ماء زمزم  »  :  صح يف البخاري أن النبي  ـ

إهنا مباركة » :  زمزم ماء يف قال  يف حديث أيب ذر ريض اهلل عنه أن النبي  ـ

 «وشفاء سقم » :   زاد أبو داود (2) « إهنا طعام طعم

                                     
 ( 3/492  رواه البخاري ) (1)
 ( 4/1922  )  رواه مسلم (2)



 رسالة إلى زائرة بيت هللا     

 

 

35 

 

بمكة ال قوت له إال ماء وثبت عن أيب ذر الغفاري ريض اهلل عنه أنه أقام شهرًا 

 زمزم .

ـ ويسّن للشارب أن يتضّلع من ماء زمزم ، والتضّلع : اإلكثار من رشبه حتى 

 يمتلئ ، ويرتوي منه يشبع رّيًا .

ـ واإلكثار من الدعاء عند رشبه ، ورشبه ملطلوبه من أمر الدنيا واآلخرة ملا جاء 

 :  يف احلديث عنه 

 (1) «ماء زمزم ملا رشب له » 

اللهم إين أسألك »  : أنه إذا رشب من ماء زمزم قال : وروي عن ابن عباس

 (2) . « علاًم نافعًا ، ورزقًا واسعًا وشفاء من كل داء 

 : ـ  وقد ذكر الفقهاء آداباً تستحب لشرب ماء زمزم

  

 .  الكعبة استقبال منها  ـ

 .  التسمية   ـ

 .  ثالثاً  والتنفس  ـ

                                     
 ( 1018/ 2رواه ابن ماجه )  (1)
 (9112روى عبد الرزاق ) (2)
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 .  ـ التضلع منها

 اهلل بعد الفراغ .ـ محد 

 ـ هذا ماء مبارك تضلعي منه واسايل اهلل من فضله

 وزمزم فاقت كل ماء بطيبها ** ولو أن ماء النيل جيري عىل مسك 

أخريا أسأل اهلل تعاىل يزودكم يف  هذه الرحلة التقوى والعمل الصالح ،ويردكم 

واحلمد هلل رب  أعاملكمساملني غانمني وأستودع اهلل دينكم وأمانتكم وخواتيم 

 العاملني ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم .

 أختك وحمبتك

 قذلة بنت حممد آل حواش القحطايند

 مديرة اإلدارة النسائية 

 بمكتب الدعوة واإلرشاد بالسيل

 بمنطقة الرياض . باململكة العربية السعودية

 هـ1438مجادي اآلخرة 17يف ليلة اجلمعة 

 dr_gathla@:  تويتر
 /gathla.com-http://www.d  رابط موقعي

 
 مكتب الدعوة واإلرشاد )السلي( القسم النسائي

 @dawa_solayتويتر: 
 المملكة العربية السعودية

 شارع األمير سعد بن عبد الرحمن –حي الفيحاء  –الرياض 
 0550054149جوال:   2414767هاتف : 

 
 

http://www.d-gathla.com/
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 . والروابط النافعة،   واألدعية حاديث ،بعض األ  ، هديك أختي المسلمةأ

  

 :  فضائل شهر رمضان 

 
هذه بعض األحاديث للتذكري بفضل شهر رمضان فقد مجع اهلل لك رشف 

 الزمان ورشف املكان:

 قال: أن رسول اهلل  ـ عن أيب هريرة 

إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت »  

 (1079رواه مسلم ))  «الشياطني

إذا كان رمضان فتحت أبواب الرمحة، وغلقت أبواب »  : ـ قال رسول اهلل 

 ( 1079رواه  مسلم ) «جهنم، وسلسلت الشياطني

فال يرفث وال إذا أصبح أحدكم يوما صائام » رواية قال: يف ـ عن أيب هريرة 

رواه مسلم   «جيهل، فإن امرؤ شامته أو قاتله فليقل: إين صائم، إين صائم

(1151) 

كل عمل ابن آدم يضاعف احلسنة عرش أمثاهلا إىل »: ـ قال رسول اهلل 

: إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به يدع -عز وجل-سبعامئة ضعف، قال اهلل 

حة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه شهوته وطعامه من أجيل للصائم فرحتان فر

 (1151رواه مسلم )« وخللوف فيه أطيب عند اهلل من ريح املسك

إن يف اجلنة بابا يقال له: الريان، يدخل منه »قال:  عن النبي  ـ عن سهل  

الصائمون يوم القيامة ال يدخل منه أحد غريهم. يقال: أين الصائمون؟ 



 رسالة إلى زائرة بيت هللا     

 

 

38 

 

رواه  «  فيقومون ال يدخل منه أحد غريهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد

 (1797البخاري )

من أنفق زوجني يف سبيل اهلل نودي » قال: أن رسول اهلل  ـ عن أيب هريرة 

من أبواب اجلنة يا عبد اهلل هذا خري، فمن كان من أهل الصالة دعي من باب 

دعي من باب اجلهاد، ومن كان من أهل الصالة، ومن كان من أهل اجلهاد 

الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة... 

 ( 7911رواه البخاري )  «

من قام ليلة القدر إيامنا واحتسابا غفر » قال: عن النبي  ـ عن أيب هريرة 

  «تقدم من ذنبه له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيامنا واحتسابا غفر له ما

 (1802رواه البخاري )

أجود الناس باخلري وكان أجود ما  كان النبي »قال:  ـ عن ابن عباس 

يلقاه كل ليلة  -عليه السالم-يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل، وكان جربيل 

عليه -القرآن فإذا لقيه جربيل  يف رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي 

 ( 1803رواه البخاري ) «باخلري من الريح املرسلةكان أجود  -السالم
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  وهذه بعض األدعية من الكتاب والسنة 

 

  القرآن الكريماألدعية من 
 

ِميُع الَْعلِيُم • نَْت الَسد
َ
َدَك أ َربَدنَا َواْجَعلَْنا ُمْسلَِمنْيِ لََك َومِْن  *َربَدَنا َتَقَبدْل مَِندا إِن

رِنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَيْنَا 
َ
ًة ُمْسلَِمًة لََك َوأ َمد

ُ
يَدتَِنا أ نَْت اَلَدَوداُب الَردِحيُم إ   ذُرِد

َ
 نَدَك أ

 . اْلِخَرةِ َحَسنًَة َوقَِنا َعَذاَب انلَدارِ َوِف  َحَسنَةً  نْيَااُلد  ِِف  آتَِنا َربَدَنا •
فْرِغْ  َربَدَنا •

َ
ِدْت  َصِْبًا َعلَيَْنا أ قَْداَمنَا َوثَب

َ
نَا أ  . الََْكفِرِينَ  الَْقوْمِ  لََعَ  َوانَُْصْ

وْ  نَِسيَنا إِنْ  تَُؤاِخْذنَا َّل َربَدَنا •
َ
نَا أ

ْ
ْخَطأ

َ
ا َعلَيَْنا ََتِْملْ  َوَّل َربَدنَا أ ا ََحَلْتَُه َكمَ  إِْْصً

لَْنا َما َّل َطاقََة نَلَا بِهِ َواْعُف َعَندا َواْغفِْر نَلَا  ِيَن مِْن َقبْلَِنا َربَدَنا َوَّل َُتَِمد لََعَ اَِلد
نَا لََعَ الَْقوِْم الََْكفِرِيَن  نَْت َمْوَّلنَا فَانَُصْ

َ
 .َوارََْحْنَا أ

نَْت َهَديْتَنَ  إِذْ  َبْعدَ  قُلُوبََنا تُزِغْ  َّل َربَدَنا •
َ
َدَك أ نَْك رََْحًَة إِن ا وََهْب نَلَا مِْن َلُ

اُب   .الْوََهد
 . انلَدارِ  َعَذاَب  َوقَِنا ذُنُوبََنا نَلَا فَاْغفِرْ  آَمَندا إَِندَنا َربَدَنا •
نَْزلَْت  بَِما آَمَندا َربَدَنا •

َ
ا َمعَ  فَاْكتُبَْنا الَردُسوَل  َواَتدبَْعنَا أ  . هِِدينَ الَشد

نَا لََعَ الَْقوِْم  َرَبدنَا • قَْداَمنَا َوانَُْصْ
َ
ِدْت أ ْمرِنَا َوثَب

َ
اَفنَا ِِف أ اْغفِْر نَلَا ذُنُوَبنَا ِإَوِْسَ

 .الََْكفِرِيَن 
نْ  لإليَمانِ  ُيَنادِي ُمنَادِيًا َسِمْعنَا إَِندَنا َرَبدَنا •

َ
ِدُكمْ  آِمنُوا أ  فَاْغفِرْ  َربَدَنا فَآَمَندا بَِرب

َنا َمَع اْلبَْرارِ  وَ  ذُنُوبََنا نَلَا ِدئَاتِنَا َو تَوََفد ْر َعَندا َسي َربَدَنا َو آتَِنا َما وََعْدَتَنا  *َكفِد
 .لََعَ رُُسلَِك و َّل َُّتْزِنَا يَوَْم الْقَِياَمةِ إِنَدَك َّل َُّتْلُِف الِْميَعاَد 

نُفَسَنا َظلَْمنَا َربَدَنا •
َ
 .ُكوَنَند مِْن اْْلَاِِسِيَن نَلَ  َوتَرََْحْنَا انَلَ  َتْغفِرْ  لَمْ  ِإَونْ  أ

الِِمنيَ  لِلَْقوْمِ  فِتْنَةً  ََتَْعلَْنا َّل َربَدَنا •  . الََْكفِرِينَ  الَْقوْمِ  مِنْ  بِرََْحَتَِك  َوَنِدنَا * الَظد
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فْرِغْ  َربَدَنا •
َ
َنا َصِْبًا َعلَيَْنا أ  . ُمْسلِِمنيَ  َوتَوََفد

نَْك  مِنْ  آتَِنا َربَدَنا • ْمرِنَا رََشًداوَ  رََْحَةً  َلُ
َ
 .َهيِدْئ نَلَا مِْن أ

حْ  رَِبد  • ْ  * َصْدرِي َِل  اْْشَ ْمرِي َِل  َويَِسد
َ
 .   أ

 . ِعلًْما زِْدِن  رَِبد  •
نزِلِْن  رَِبد  •

َ
نَْت  ُمَباَرًًك  ُمْْنََّل أ

َ
 . الُْمْنِلنِيَ  َخْْيُ  َوأ

ُعوذُ  رَِبد  •
َ
َياِطنيِ  َهَمَزاتِ  مِنْ  بَِك  أ ُعوذُ  * الَشد

َ
وِن بَِك  َوأ ْن ََيُْْضُ

َ
 . رَِبد أ

نَْت  َوارََْحَْنا نَلَا فَاْغفِرْ  آَمَندا َربَدَنا •
َ
اَِحنِيَ  َخْْيُ  َوأ  .  الَرد

نَْت  َوارَْحمْ  اْغفِرْ  رَِبد  •
َ
اَِحنِيَ  َخْْيُ  َوأ  . الَرد

 .  َغَراًما ََكنَ  َعَذاَبَها إَِند  َجَهنَدمَ  َعَذاَب  َعنَدا اْْصِْف  َربَدَنا •
وْ  رَِبد  •

َ
ْعَمَل أ

َ
ْن أ

َ
َيد َوأ َد َولََعَ َواِلَ نَْعْمَت لََعَ

َ
ْشُكَر نِْعَمتََك الَدَِّت أ

َ
ْن أ

َ
زِْعِن أ

اِْلنَِي   ْدِخلِْن بِرََْحَتَِك ِِف ِعبَادَِك الَصد
َ
 .َصاِْلًا تَرَْضاهُ َوأ

  
 األدعية من السنة النبوية :ـ  

 
 .  احلمد هلل والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 

ُهمَّ  •   لك احلمد ولك فيهن ومن واألرض الساموات قيِّمُ  أنت احلمد لك اللَّ

 واألرض الساموات نور أنت احلمد ولك فيهن ومن واألرض الساموات ملك

 واجلنة حق وقولك حق ولقاؤك احلق ووعدك احلق أنت احلمد ولك فيهن ومن

ُهمَّ لك أسلمت   وحممد حق النبيون و حق والنار حق حق والساعة حق اللَّ

وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر 

يل ما قدمت وما أخرت وما أرسرت وما أعلنت أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله 

 إال أنت .
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ُهمَّ  •  جميد محيد إنك إبراهيم آل عىل صليت كام حممد آل وعىل حممد عىل صل اللَّ

ُهمَّ بارك عىل حممد وعىل آل حممد كام بار كت عىل آل إبراهيم إنك محيد . اللَّ

 .جميد

ُهمَّ  •  مل الذي الصمد األحد أنت إال إله ال اهلل أنت أنك أشهد أين أسألك إين اللَّ

 . أحد كفوا له يكن ومل يولد ومل يلد

ُهمَّ  • وات واألرض يا ذا السم بديع أنت إال إله ال احلمد لك بأن أسألك إين اللَّ

 اجلالل واإلكرام يا حي يا قيوم.

ُهمَّ  •  كفوا له يكن ومل يولد ومل يلد مل الذي الصمد األحد اهلل يا أسألك إين اللَّ

 . الرحيم الغفور أنت إنك ذنويب يل تغفر أن أحد

ُهمَّ  •  عليك خيفى ال وعالنيتي رسي وتعلم كالمي وتسمع مكاين ترى إنك اللَّ

أنا البائس الفقري املستغيث املستجري الوجل املشفق املقر املعرتف  أمري من يشء

بذنبه أسألك مسألة املسكني وأبتهل إليك ابتهال املذنب أسألك مسألة املسكني 

وأبتهل إليك ابتهال املذنب الذليل وأدعوك دعاء اخلائف الرضير من خضعت 

 ورغم أنفه. لك رقبته وذل لك جسده

ُهمَّ  • الشديد واألمر الرشيد أسألك األمن يوم الوعيد واجلنة يوم  احلبل ذا اللَّ

 اخللود مع املقربني الشهود الركع السجود .

ُهمَّ  •  . وموالها وليها أنت زكاها من خري أنت وزكها تقواها نفيس آت اللَّ

ُهمَّ  •  . اآلخرة وعذاب الدنيا خزي من وأجرنا كلها األمور يف عاقبتنا أحسن اللَّ

ُهمَّ  • وتوفنا عىل ملته وأعذنا  أحيني ووالدي وذريتي عىل سنة نبيك حمّمد  اللَّ

 من مضالت الفتن .
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ُهمَّ  •  . يل خرًيا الوفاة كانت إذا وتوفني يل خرًيا احلياة كانت ما أحيني اللَّ

 ."إنك أنت التواب الغفور يل، وتب عيل، رب اغفر"-. 

 علمت احلياة خريًا يل أحيني ما وقدرتك عىل خلقك، الغيب،اللهم بعلمك "

،اللهم إين اسألك خشيتك يف الغيب  ،وتوفني إذا علمت الوفاة خريًا يل

 ،وأسألك الفصد يف الغنى والفقر، ،وأسألك احلق يف الرضا والغضب والشهادة

 اء،وأسألك الرضا بعد القض تنقطع وأسألك قرة عني ال ينفد، وأسألك نعيام ال

والشوق إيل  ،وأسألك لذة النظر أيل وجهك، ،وأسألك برد العيش بعد املوت

،واجعلنا  ،اللهم زينا بزينة اإليامن مضلة  فتنة ،وال يف عري رضاء مرضة لقائك،

 ."هداة مهتدين

اللهم نقني منها كام ينقى الثوب األبيض  اللهم طهرين من الذنوب واخلطايا،"

 ."بالثلج والربد واملاء البارداللهم طهرين  من الدنس،

اللهم إين أعوذ بك من البخل واجلبن وسء العمر وفتنة الصدر وعذاب "

 ."القرب

،ورب إرسافيل ،أعوذ بك من حر النار وعذاب  اللهم رب جربائيل وميكائيل"

 ."القرب

 ."من رش نفيس ،وأعذين  اللهم أهلمني رشدي"

 
ربنا ورب  ب العرش العظيم،،وراألرض اللهم رب السموات السبع ورب  "

أعوذ بك من  وراة واإلنجيل والفرقان،ت،فالق احلب والنوى ،منزل ال كل يشء

فليس قبلك يشء ،وأنت  األول،اللهم أنت  رش كل يشء أنت آخذ بناصيته
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،وأنت الباطن فليس  ،وأنت الظاهر فليس فوقك يشء اآلخر فليس بعدك يشء

 ."الفقر،اقض عنا الدين وأغننا من  دونك يشء

ونجنا من  واهدنا سبل السالم، اللهم ألف بني قلوبنا وأصلح ذات بيننا،"

وبارك لنا يف أسامعنا  ،وجنبنا الفواحش ماظهر منها ومابطن، الظلامت إيل النور

 ،وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا

 ."ابلني هلا وأمتمها عليناق واجعلنا شاكرين لنعمك مثنني هبا عليك،

واألهواء واألعامل  األخالقاللهم جنبني ووالدي وذريتي منكرات "

 ."واألدواء

 ."اللهم حاسبني حسابًا يسريا"

 ."اللهم أعنا عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"

ُهمَّ  •  . ومايل وأهيل ودنياي ديني يف والعافية العفو أسألك اللَّ

ُهمَّ  •  شفاء من كل داء .و واسعا ورزقا نافعا علام أسألك اللَّ

ُهمَّ  •  فيها التي دنياي يل وأصلح أمري، عصمة هو الذي ديني يل أصلح اللَّ

 خري، كل يف يل زيادة احلياة واجعل معادي، فيها التي آخريت يل وأصلح معايش،

 . رش كل من يل راحة املوت واجعل

ُهمَّ  •  . رزقتني فيام يل وبارك رزقي يف يل ووسع ذنبي يل أغفر اللَّ

ُهمَّ أعني وال تعن عيل وانرصين وال تنرص عيل وامكر يل وال متكر عيل  • اللَّ

 واهدين ويرس يل اهلدى وانرصين عىل من بغى عيل .

ُهمَّ  •  ال منك بك وأعوذ عقوبتك من وبمعافاتك سخطك من برضاك أعوذ اللَّ

 .نفسك عىل أثنيت كام أنت عليك ثناء أحيص
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،ورش  ار وعذاب النار وفتنة القرب وعذاب القربالن فتنة من بك أعوذ إين اللهم"•

 ، ،اللهم إين أعوذ بك من رش فتنة املسيح الدجال فتنة الغنى ورش فتنة الفقر

،ونق قلبي من اخلطايا كام نقيت الثوب  اللهم اغسل قلبي بامء الثلج والربد

 وبني خطاياي كام باعدت بني املرشق واملغرب، ،وباعدبيني االبيض من الدنس

 ."اللهم إين أعوذ بك من الكسل املأثم واملغرم

 ."يل وارمحني واهدين وعافني وارزقني واجربين وارفعني رغفاللهم ا"

،وآثرنا وال تؤثر  واعطنا وال حترمنا ،واكرمنا وال هتنا، اللهم زدنا والتنقصنا"

 ."علينا، وارضنا وارض عنا

 ."م أحسنت َخلقي ،فأحسن ُخُلقيالله"

 ."اللهم ثبتني ووالدي وذريتي واجعلني هاديًا مهديًا "
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  وهذه األذكار التي تقال صباحاً ومساءً 

وبيتك يحفظك هللا من شر  ، وذريتك ، حافظي عليها وحصني نفسك

  شياطين اإلنس والجن
 

ِيَن يُْؤمِنُوَن بِالَْغيِْب *فِيهِ ُهدًى لِلُْمتَّقنِيَ ذَلَِك الِْكَتاُب َّل َريَْب  *الم ﴿ اِلَّ
ا َرزَْقنَاُهْم ُينْفُِقونَ  َلةَ َومِمَّ نْزَِل إََِلَْك َوَما  *َويُقِيُموَن الصَّ

ُ
ِيَن يُْؤمِنُوَن بَِما أ َواِلَّ

ِ ُهْم يُوقِنُوَن  نْزَِل مِْن َقبْلَِك َوبِاْْلِخَرة
ُ
ولَئَِك لََعَ ُهدًى مِنْ  *أ

ُ
ولَئَِك  أ

ُ
َربدِهِْم َوأ

 (5-1)البقرة: . ﴾ ُهُم الُْمْفلُِحونَ 

 

َماَواِت  ﴿ ُخُذهُ ِسنٌَة َوَّل نَوٌْم ََلُ َما ِِف السَّ
ْ
ُ َّل إََِلَ إَِّل ُهَو الََْحُّ الَْقيُّوُم َّل تَأ اَّللَّ

ِي يَْشَفُع ِعنَْدهُ إَِّل بِإِذْنِهِ َيْعلَُم َما  رِْض َمْن ذَا اِلَّ
َ
يِْديهِْم َوَما َوَما ِِف اْل

َ
بنَْيَ أ

َمَواِت  ٍء مِْن ِعلِْمهِ إَِّل بَِما َشاَء وَِسَع ُكرِْسيُُّه السَّ َخلَْفُهْم َوَّل َُيِيُطوَن بََِشْ
رَْض َوَّل يَُؤوُدهُ ِحْفُظُهَما وَُهَو الَْعًِلُّ الَْعِظيمُ 

َ
  (255)البقرة: ﴾  َواْل

 
نْزَِل إََِلْهِ  ﴿ 

ُ
ِ َوَمَلئَِكتِهِ آَمَن الرَُّسوُل بَِما أ مِْن َربدِهِ َوالُْمْؤمِنُوَن ُُكٌّ آَمَن بِاَّللَّ

َطْعَنا ُغْفَرانََك َربَّنَا 
َ
َحٍد مِْن رُُسلِهِ َوقَالُوا َسِمْعَنا َوأ

َ
ُِق بنَْيَ أ َوُكُتبِهِ َورُُسلِهِ َّل ُنَفرد

ُ َنْفساً إَِّل وُْسَعَها لََها مَ  ا َكَسبَْت وََعلَيَْها َما ِإَوََلَْك الَْمِصْي  َّل يَُكلدُِف اَّللَّ
نَا َربَّنَا َوَّل ََتِْمْل َعلَيَْنا إِْْصاً 

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
اْكتََسبَْت َربَّنَا َّل تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسيَنا أ

ِلَْنا َما َّل َطاقََة نَلَا بِهِ َواْعُف َعنَّا  ِيَن مِْن َقبْلِنَا َربَّنَا َوَّل َُتَمد َكَما ََحَلْتَُه لََعَ اِلَّ
نَا لََعَ الَْقوِْم الََْكفِرِينَ َوا نَْت َمْوَّلنَا فَانَُْصْ

َ
 ﴾ْغفِْر نَلَا َوارََْحَْنا أ

  (286ـ 285البقرة :)

نِْب َوقَابِِل اَلَّوِْب َشِديِد  ﴿ ِ الَْعزِيزِ الَْعلِيِم ََغفِرِ اِلَّ حم تَْْنِيُل الِْكتَاِب مَِن اَّللَّ
ْولِ   .  ( 3 – 1غافر : )  ﴾ُهَو إََِلْهِ الَْمِصْيَّل إََِلَ إَِّلَّ  الْعَِقاِب ذِي الطَّ



 رسالة إلى زائرة بيت هللا     

 

 

46 

 

 

ِ ُهَو الرََّْحَُن الرَِّحيُم ﴿ َهاَدة ِي َّل إََِلَ إَِّل ُهَو ََعلُِم الَْغيِْب َوالشَّ ُ اِلَّ ُهَو  *ُهَو اَّللَّ
َلُم الُْمْؤمُِن الُْمَهيِْمُن  وُس السَّ ِي َّل إََِلَ إَِّل ُهَو الَْملُِك الُْقدُّ ُ اِلَّ الَْعزِيُز اْْلَبَّاُر اَّللَّ

ا يُْْشُِكوَن  ِ َعمَّ ُ ُسبَْحاَن اَّللَّ ِ ُِر ََلُ (الُْمَتَكِبد ُ اْْلَالُِق اْْلَارُِئ الُْمَصود ُهَو اَّللَّ
رِْض وَُهَو الَْعزِيُز اْْلَِكيم

َ
َماَواِت َواْل ْسَماُء اْْلُْسَن يَُسبدُِح ََلُ َما ِِف السَّ

َ
 ﴾ اْل

 (.24-22)احلرش 

ُ  ُهوَ  قُْل  ﴿ َحدٌ  اَّللَّ
َ
ُ  * أ َمدُ  اَّللَّ يَُكْن ََلُ ُكُفًوا  َولَمْ  * يُوَلْ  َولَمْ  يَِلْ  لَمْ  * الصَّ

َحٌد 
َ
 ) ثالث مرات (  ﴾أ

ِ انلَّاِس ﴿ ُعوذُ بَِربد
َ
ِ الْوَْسَواِس اْْلَنَّاِس  .إََِلِ انلَّاِس  .َملِِك انلَّاِس  .قُْل أ  .مِن َْشد

ِي يُوَْسوُِس ِِف ُصُدورِ انلَّ  نَّةِ َوانلَّاِس  .اِس اِلَّ   ) ثالث مرات ( ﴾مَِن اْْلِ

ُعوذُ  قُْل  ﴿
َ
ِ  أ ِ  مِنْ *الَْفلَقِ  بَِربد ِ  َومِنْ *َخلَقَ  َما َْشد  َْشدِ  َوِمنْ *َوقََب  إِذَا ََغِسقٍ  َْشد

اثَاتِ  ِ  َومِنْ *الُْعَقدِ  ِِف  انلَّفَّ  ) ثالث مرات (﴾ إِذَا َحَسدَ َحاِسدٍ  َْشد

 
 أعوذ بكلامت اهلل التامات من رش ما خلق ) ثالث مرات ( .  -

بسم اهلل الذي ال يرض مع اسمه يشء يف األرض وال يف السامء وهو السميع  -

 العليم ) ثالث مرات(.

 نبيا )ثالث مرات ( . رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد  -

أصبحنا وأصبح امللك هلل واحلمد هلل ال إله إال اهلل وحدة ال رشيك له، له  - 

امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير رب أسألك خري ما يف هذا اليوم وخري 

ما بعده وأعوذ بك من رش ما يف هذا اليوم ومن رش ما بعده رب أعوذ بك من 

وعذاب القرب . ويف املساء  الكسل واهلرم وسوء الكرب وأعوذ بك من عذاب النار
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يقول أمسينا وأمسى امللك هلل ويقول : رب أسألك خري ما يف هذه الليلة .. إلخ 

 بدال من أصبحنا وأصبح وعن هذا اليوم . 

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور . ويف ـ  

ك نحيا وإليك املساء يقول : اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نموت وب

 املصري . 

اللهم ما أصبح يب من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك ال رشيك لك ـ  

 فلك احلمد ولك الشكر . ويف املساء يقول : ما أمسى يب . 

اللهم إين أصبحت يف نعمة وعافية وسرت فأتم نعمتك عيّل وعافيتك وسرتك يف  ـ 

 اللهم إين أمسيت الخ . الدنيا واآلخرة )ثالث مرات( ويف املساء يقول

اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك ـ  

 من اجلبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال . 

اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ـ  

هم اسرت عوريت وآمن روعايت اللهم احفظني من ديني ودنياي وأهيل ومايل الل

بني يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شاميل ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن 

 اغتال من حتتي . 

اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عىل عهدك ووعدك ما  -ـ  

فاغفر استطعت أعوذ بك من رش ما صنعت أبوء لك بنعمتك عيّل وأبوء بذنبي 

 يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت . 
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اللهم فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة رب كل يشء ومليكه ـ  

أشهد أن ال إله إال أنت أعوذ بك من رش نفيس ومن رش الشيطان ورشكه وأن 

 اقرتف عىل نفيس سوءًا أو أُجره إىل مسلم . 

ومالئكتك وأنبياءك ومجيع اللهم إين أصبحت أشهدك وأشهد محلة عرشك ـ  

خلقك بأنك أنت اهلل ال اله إال أنت وأن حممدًا عبدك ورسولك . ويف املساء 

 اللهم إين أمسيت .. الخ )أربع مرات ( 

ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير ـ  

 )مائة مرة ( يف الصباح واملساء. 

اله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ) سبع حسبي اهلل ال  -ـ  

 مرات( . 

 حسبي اهلل وكفى سمع اهلل ملن دعا ليس وراء اهلل مرمى .  -ـ  

 سبحان اهلل وبحمده ) مائة مرة ( يف الصباح واملساء . أو فيهام مجيعا . ـ  

 استغفر اهلل وأتوب إليك )مائة مرة ( .  -ـ  

 

 -تعاىل - هـ1418ح العثيمني مجع فضيلة الشيخ حممد صال
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 أهديك أختي المسلمة بعض الروابط النافعة
 

 العقيدة الصحيحة وما يضادها

https://islamhouse.com/ar/books/1872 
 
 

 رسالة الدروس املهمة لعامة األمة

www.binbaz.org.sa/article/392 
 
 
 والعمرة صفة احلج 

www.islamdoor.com/k/301.htm 
 
 

 صفة صالة النبي 

saaid.net/bahoth/233.pdfhttps:// 
 
 

 رسالة احلجاب

2053https://islamhouse.com/ar/books// 
 
 

 رابط أحكام احليض .

 
http://www.islaamlight.com/gazlah/index.php?optio

n=content&task=view&id=24008&Itemid=4 
 
 

https://islamhouse.com/ar/books/1872/
http://www.binbaz.org.sa/article/392
http://www.islamdoor.com/k/301.htm
https://saaid.net/bahoth/233.pdf
https://islamhouse.com/ar/books/2053/
https://islamhouse.com/ar/books/2053/
https://islamhouse.com/ar/books/2053/
http://www.islaamlight.com/gazlah/index.php?option=content&task=view&id=24008&Itemid=4
http://www.islaamlight.com/gazlah/index.php?option=content&task=view&id=24008&Itemid=4
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 الدعاء من الكتاب والسنة

1885https://islamhouse.com/ar/books// 
 
 
 

 حمارضة سيدات املحراب

-http://www.d

gathla.com/index.php?option=content&task=view&i

d=24327 

 

 كوين داعية وانرشي االسالم أسأل اهلل يثبتك عىل احلق

 
 
 

 

 

 
 

  تعاىل والدار اآلخرة حقوق الطبع متاحة لكل مسلم يبتغي بطباعته وجه هللا

https://islamhouse.com/ar/books/1885/
https://islamhouse.com/ar/books/1885/
https://islamhouse.com/ar/books/1885/
http://www.d-gathla.com/index.php?option=content&task=view&id=24327
http://www.d-gathla.com/index.php?option=content&task=view&id=24327
http://www.d-gathla.com/index.php?option=content&task=view&id=24327
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 الفهرس

رسالة أخص بها أخواتي المسلمات في مشارق األرض ومغاربها رسالة 

 4........................................................من القلب إلى القلب

 5...................................................فأولها:ـ العناية بالتوحيد 

 6 ........................................و لها شروط  ال بد من توفرها  : 

 10 .......................................................ومن الشرك باهلل :

من نواقض اإلسالم التي تخرج العبد من اإلسالم وقررها أهل العلم ما 

 12........................................................................يلي:

 15................اإلخالص في العبادة ومعناه إرادة العمل وجه هللا :ثانيا 

 16...........................................اإلعتصام بالكتاب والسنة:ثالثا 

 17 ......................................وههنا أنبه على البدع  المنتشرة : 

 18.......................................................رابعا: إقامة الصالة

 19...................................................الستر والحجاب:خامسا

 29.......................................................سادسا: حفظ الوقت

 30 .سابعا :  إن لهذا البيت حرمة عظيمة ومن تعظيم هللا تعظيم شعائره

 34  ..............................................ثامنا :  فضل  ماء زمزم

بعض األحاديث ، واألدعية  ، والروابط   ،أهديك أختي المسلمة 

 37 ....................................................................النافعة
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 39................................................األدعية من القرآن الكريم

 40.............................................ـ األدعية من السنة النبوية :

 45..................................وهذه األذكار التي تقال صباحاً ومساءً 

 49.............................أهديك أختي المسلمة بعض الروابط النافعة
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