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   5 - خٌاطر مسجديت

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

احلٚمد هلل وايمِمالة وايمسالم فمعم رؽمقل اهلل وفمعم آيمف 

 وصحبف وؽمٙمؿ ..

 .. أَم٣م زمٔمـــد

زمٔمض َمـ اخلقاؿمر اظمسجدي٥م ايمتل أيمٗم٣مه٣م ايمقيمد  اهمٜمذ

اظمب٣مرك ضمسـ ص٣ميمح فمبد ايماله زمٙمٖمٗمٝمف دم فمدد َمـ َمس٣مصمد اظم٘مال 

دوٞم٦م  هـ (، وومد9343 -هـ 9343 )زمكم فم٣مَمل وسمريؿ َم٣م

فمعم يده يمٙمٚميض ومدَم٣م دم ؽمبٝمؾ  ّد ؾُم سمٙمؽ اخلقاؿمر َٕ  ٔم٦ُم َج و

ٞمتٜم٣مج ٓوٕؾمجع أومراٞمف َمـ أزمٛم٣مئٛم٣م اظمب٣مرىمكم  5ايمدفمقة وايمتذىمغم

ٞم٣م ء، ضمٖمظ اهلل أزمٛم٣مَمـ ٞمٔمقَم٥م أـمٖم٣مرهؿ ؿمريؼ ايمدفمقة إلم اهلل

٣مء ف ومد زمدأ  إيمٗمفمٙمام زمٟمٞم ،ووهمٗمٜمؿ خلدَم٥م ديٛمٜمؿ وأَمتٜمؿجٝمٔم٣م 

َمـ  اخلقاؿمر اظمسجدي٥م وهق ٓيزال دم ايمث٣مَمـ َمـ ايمٔمٚمر، همٜمق

 م .7112َم٣ميق  94اظمقاهمؼ هـ   9371رزمٝمع شم٣مين  99 َمقايمٝمد 
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أؽم٣مسمذسمف وَمرزمٝمف، وشمبتف وٞمٖمع زمف، وصمٔمٙمف  صمزاء اهلل طمغماً  

 يمإلؽمالم واظمسٙمٚمكم، ايمٙمٜمؿ آَمكم. ذطمراً 

 

 ص٣ميمح فمبد ايماله زمٙمٖمٗمٝمف  

 م7192 /هـ9343اظم٘مال 
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 اخلاطرة األوىل:

 اننظافت
  

احلٚمد هلل ايمذي أَمرٞم٣م زم٣ميمْمٜم٣مرة دم ايمب٣مؿمـ وايمٓم٣مهر، وايمِمالة 

 وايمسالم فمعم رؽمقيمف ايم٘مريؿ وصحبف وآل زمٝمتف ايمْم٣مهر . 

 أَم٣م زمٔمد ..

 أضمٝمٝم٘مؿ زمتحٝم٥م اإلؽمالم ، ايمسالم فمٙمٝم٘مؿ ورمح٥م اهلل وزمرىم٣مسمف ..    

دم  آزم٣مئل وإطمقاين : ٞمٗمػ َمٔم٣ًم حلٓم٣مت َمع َمقضقع ) ايمٛمٓم٣مهم٥م

 .اإلؽمالم (

 َأزَمداً  همِٝمفِ  سَمُٗمؿْ  َٓ  "وم٣مل سمٔم٣ملم : أفمقذ زم٣مهلل َمـ ايمُمٝمْم٣من ايمرصمٝمؿ 

ـْ  ايمّتْٗمَقى فَمعَم  ُأؽِمَس  ظمَّْسِجٌد   ، همِٝمفِ  همِٝمفِ  سَمُٗمقمَ  َأن َأضَمّؼ  َيْقمٍ  َأّولِ  َِم

ـَ  ُُي٤ِّم  اهللُ  وَ  َيَتَْمّٜمُرواْ  َأن ُُيِّبقنَ  ِرصَم٣مٌل  ٔم٣ملم : ووم٣مل سم.  "اظمُّْْمِٜمِري

٣م َي٣م "  هَمَْمِٜمْر  * َوشمَِٝم٣مزَمَؽ  هَمَ٘مػِمْ * َوَرزّمَؽ  هَمَٟمٞمِذْر * وُمؿْ  اظمُّْدشِمُر * َأُّّيَ

 صدق اهلل ايمٔمٓمٝمؿ  "هَم٣مْهُجرْ  َوايمّرصْمزَ 
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 َٞمٓمِٝمٌػ  ايمّْمِٝم٤َم، ُي٤م ؿَمِٝم٤ٌم  اهلل إن "ووم٣مل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

رواه  ) "زم٣ميمٝمٜمقد قاسَمَُمّبٜمُ  وٓ َأهْمٛمَِٝمَتُ٘مؿْ  همٛمٓمٖمقا ، ايمٛمٓم٣مهم٥م ُي٤م

 يمبساِ  "( . ووم٣مل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يمسٝمدٞم٣م فمٚمر :  ايمؼمَمذي 

 ، رواه إَم٣مم أمحد ) "ؾَمِٜمٝمًدا َوَُم٦ْم  محٝمًدا َوفِمْش  صمديًدا

 .(َم٣مصم٥م  وازمـ ، وايمْمػماين

واإلؽمالم ديٛمٛم٣م ديـ ايمٛمٓم٣مهم٥م، همٗمد رشع يمٛم٣م آؽمتٛمج٣مء وايمقضقء 

 وايمتْمٝم٤م.  وايمٕمسؾ، وٞمدب يمٛم٣م ايمسقاك، وومص إـم٣مهمر

هم٣مضمرص أطمل اظمسٙمؿ فمعم ايمٛمٓم٣مهم٥م دم اظمٟمىمؾ واظمس٘مـ 

واظمٙمبس، همال سمٟمىمؾ َمـ إؿمٔمٚم٥م اظم٘مُمقهم٥م ، وضم٣مهمظ فمعم ٞمٓم٣مهم٥م 

صمسدك وشمقزمؽ ، واضمرص فمعم سمٛمٓمٝمػ أؽمٛم٣مٞمؽ ، ومتُمٝمط 

 وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل أن هريرة أيب ؾمٔمرك، همٔمـ

 اود ( ..  ) رواه أزمق د"هَمْٙمٝم٘مرَمف ؾمٔمر يمف ىم٣من َمـ "وم٣مل:

  وإي٣مىمؿ ظم٣م ُيبف ويرض٣مه، وهمٗمٛمل اهللُ

  هذا َم٣م فمٛمدي وايمسالم فمٙمٝم٘مؿ ورمح٥م وزمرىم٣مسمف .
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 اخلاطرة الثانية:

 فضم األو
 

احلٚمد هلل ايم٘مريؿ اظمٛم٣من ، ذو ايمٖمّمؾ واإلٞمٔم٣مم ، واجلقد 

واإلضمس٣من ، وايمِمالة وايمسالم فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد ويمد فمدٞم٣من ، 

 وفمعم آيمف وصحبف وَمـ سمبٔمٜمؿ زم١مضمس٣من .

:  -أفمقذ زم٣مهلل َمـ ايمُمٝمْم٣من ايمرصمٝمؿ  -أَم٣م زمٔمد ، يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم 

َٙمْتُف ُأَّمُف ىُمْرًه٣م َوَوَضَٔمْتُف  ٞمَس٣مَن زمَِقايمَِدْيِف إضِْمَس٣مًٞم٣م مَحَ ﴿ َوَوّصْٝمٛم٣َم اإْلِ

ُٙمُف َوهمَِِم٣ميُمُف شَماَلشُمقَن ؾَمْٜمًرا ﴾ . ويٗمقل ؽمبح٣مٞمف فمّز َمـ  ىُمْرًه٣م َومَحْ

ٞم ـٍ وم٣مئؾ :  ﴿ َوَوّصْٝمٛم٣َم اإْلِ َٙمْتُف ُأَّمُف َوْهٛم٣ًم فَمعَم َوْه َس٣مَن زمَِقايمَِدْيِف مَحَ

 َوهمَِِم٣ميُمُف دِم فَم٣مََمكْمِ َأِن اؾْمُ٘مْر رِم َويمَِقايمَِدْيَؽ إرَِمّ اظمَِِْمغُم ﴾ .

وصم٣مء فمـ احلبٝم٤م اظمِمْمٖمك صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أن رصماًل صم٣مء 

َمـ أضمؼ ايمٛم٣مس زمحسـ صح٣مزمتل؟  "إيمٝمف همٗم٣مل: ي٣م رؽمقل اهلل: 
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َمؽ. وم٣مل: شمؿ َمـ؟ وم٣مل: أَمؽ. وم٣مل: شمؿ َمـ؟ وم٣مل: أَمؽ. وم٣مل: أ

 . ) َمتٖمؼ فمٙمٝمف ( ."وم٣مل: شمؿ َمـ؟ وم٣مل: أزمقك 

وفمـ َمٔم٣موي٥م زمـ صم٣ممه٥م أٞمف صم٣مء إلم ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

ي٣م رؽمقل اهلل أردت أن أنمزو ، وومد صمئ٦م أؽمتُمغمك؟  "همٗم٣مل:

همٗم٣مل: هؾ يمؽ أم ؟ وم٣مل: ٞمٔمؿ ، وم٣مل: هم٣ميمزَمٜم٣م هم١من اجلٛم٥م حت٦م 

. رواه ايمٛمس٣مئل ونمغمه . ودم هذا ديمٝمؾ فمعم أن ؿم٣مفم٥م  "ٝمٜم٣م رصمٙم

 إم وإىمراَمٜم٣م ؽمب٤م يمدطمقل اجلٛم٥م .

 إم هل ايمروح دم ىمؾ َم٘م٣من وزَم٣من ، 

إم هل ايمُمٔم٣مع ايمذي يٚمٛمحٛم٣م إَمـ وإَم٣من ، وايمٔمْمػ 

 واحلٛم٣من .

ىمؿ فم٣مٞم٦م َمـ أصمٙمٛم٣م .. حتٚمٙم٦م رصطم٣مسمٛم٣م وٞمحـ صٕم٣مر، 

 وحتٚمٙم٦م َمُم٘مالسمٛم٣م وٞمحـ ىمب٣مر ، 

 بتٛم٣م ىمؾ يشء دم ضمٝم٣مهت٣م دون أن سمٛمتٓمر َمٛم٣م أي َمٗم٣مزمؾ، وه

 ىمؾ ايمٛم٣مس سمتٕمغم إٓ إم، هم٣مٕم هل إم فمعم َمّر ايمٔمِمقر .
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 و هلل در ايمُم٣مفمر ضمكم وم٣مل :

 إَِذا َأضْمَِمْٝمَتُف دِم ىُمِؾ ؾَمــٟمنِ  * َوهَمّْمُؾ إُِم َئْمُٙمــق َأّي هَمّْمٍؾ      

 ٞمِٖمٝمٍس نَمـ٣مَر َِمٛمُْف إَْصَٖمَرانِ  * ٣مٍل          ِهَل ايمَبْحُر اظمَْقِمُء زمُِ٘مِؾ نَمـــ

ْدِهُديِن هَمَٟمنْمُٖمق   ـّ زماَِم ُئَم٣ميِن  * َوىَمْؿ ؽَمِٜمَرْت هُتَ
 فَمعَم َصـــْدٍر َيئِ

ايمٙمٜمؿ أضمٖمظ يمٛم٣م أَمٜم٣مسمٛم٣م ، و أىمرَمٜمـ زم٣ميمِمح٥م وايمٔم٣مهمٝم٥م    

، و ارزومٛم٣م وؿمقل ايمٔمٚمر ، ايمٙمٜمؿ اصمز فمٛم٣م أَمٜم٣مسمٛم٣م طمغم اجلزاء 

 رمحتؽ ي٣م أرضمؿ ايمرامحكم .زم ـّ هرّ زمِ 

  وايمسالم فمٙمٝم٘مؿ ورمح٥م اهلل وزمرىم٣مسمف .
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 اخلاطرة الثالثة:

 ألمتو  حب انرسٌل 
 

 واإلٞمٔم٣مم ، واجلقدِ  هلل ايم٘مريؿ اظمٛم٣من ، ذو ايمٖمّمؾِ  احلٚمُد 

فمدٞم٣من ،  ويمدِ  واإلضمس٣من ، وايمِمالة وايمسالم فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمدٍ 

 وفمعم آيمف وصحبف وَمـ سمبٔمٜمؿ زم١مضمس٣من .

أفمقذ زم٣مهلل َمـ ايمُمٝمْم٣من  -سمٔم٣ملم  اهللُ ، يٗمقُل  أَم٣م زمٔمد

ـْ َأٞمُٖمِسُ٘مْؿ فَمِزيٌز فَمَٙمْٝمِف ََم٣م فَمٛمِّتْؿ  -ايمرصمٝمؿ  ﴿ يَمَٗمْد صَم٣مَءىُمْؿ َرؽُمقٌل َِم

:   وم٣مل ومت٣مدة ، ضَمِريٌص فَمَٙمْٝمُ٘مؿ زم٣ِمظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َرُءوٌف ّرضِمٝمٌؿ  ﴾

  .ؿ  ٘مفمعم هدايتِ  ضمريٌص 

أزمك ، همٔمـ أيب هريرة إٓ َمـ  يدطمٙمقن اجلٛم٥مَ  ف َمتُ أُ و  

أَمتل يدطمٙمقن  ىمّؾ  ": اهلل  وم٣مل  : وم٣مل رؽمقُل فمٛمف ريض اهلل 

َمـ  إٓ َمـ أزمك، ومٝمؾ ي٣م رؽمقل اهلل، وَمـ يٟمزمك؟ وم٣مل: اجلٛم٥مَ 

، (خ٣مري رواه ايمبُ )   "أؿم٣مفمٛمل دطمؾ اجلٛم٥م، وَمـ فمِم٣مين همٗمد أزمك

 رمّ ايمٙمٜمؿ َمـ وَ  " : َم٣مرَوسمف فم٣مئُم٥ُم ريض اهلل فمٛمٜم٣م  و َمـ دفم٣مئف 
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 وَمـ ورم َمـ أَمرِ ، ؼ فمٙمٝمف فمٙمٝمٜمؿ هم٣مؾمٗمُ  ّؼ ٣م همَُم أَمتل ؾمٝمئً  َمرِ َمـ أ

ف . وومد جت٣موز ضمبّ (رواه َمسٙمؿ )  "زمف  ْؼ همُ ٣مرْ هبؿ همَ  َؼ همَ رَ ٣م همَ أَمتل ؾمٝمئً 

  ُهمٔمـ َأيِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل فمٛمف َأّن َرؽُمقَل  فِ َمتِ إلم َمـ ؽمٝم٣ميت َمـ أ

َٞمٛم٣َم . وَم٣ميُمقا : َأَو يَمْسٛم٣َم َوِدْدُت َأّٞم٣م وَمْد َرَأْيٛم٣َم إطِْمَقا ": وم٣مل   اهللِ

ـَ ََلْ  اهللِإطِْمَقاَٞمَؽ َي٣م َرؽُمقَل  ؟ وَم٣مَل : َأْٞمُتْؿ َأْصَح٣ميِب ، َوإطِْمَقاُٞمٛم٣َم ايّمِذي

 .( رواه َمسٙمؿ   ) "َيْٟمسُمقا زَمْٔمُد 

وَم٣مَل :   اهللِ َأّن َرؽُمقَل  -أيّم٣ًم  –فمـ َأيِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل فمٛمف و

ـْ َأؾَمِد ُأَّمتِل " رِم ضُمّب٣م َٞم٣مٌس َيُ٘مقُٞمقَن زَمْٔمِدي ، َيَقّد َأضَمُدُهْؿ يَمْق  َِم

 .( رواه  َمسٙمؿ . )  "َرآيِن زمَِٟمْهٙمِِف َوََم٣ميمِِف 

 فَمَٙمْٝمِف َوؽَمّٙمَؿ ؟ ف َصعّم اهللُف و ؽمٛمتِ ايمٝمقم َمـ هديِ  فُ همٟميـ أَمتُ 

فمٝمسك فمٙمٝمف ايمسالم:﴿ إِْن  ، ومقَل  فَمَٙمْٝمِف َوؽَمّٙمؿَ  اهللُسمال َصعّم  

٘مِٝمؿ﴾،سُمَٔمِذ  ْؿ هَم١مِّٞمَؽ َأْٞم٦َم ايْمَٔمِزيُز احْلَ ْؿ هَم١مَِّّنُْؿ فِمَب٣مُدَك َوإِْن سَمْٕمِٖمْر ََلُ  هْبُ

 همرهمَع يديِف ووم٣مل ايمٙمٜمّؿ ُأَّمتل ُأَّمتل، وزم٘مك .. 
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: إّٞم٣م ؽمٛمُرضٝمَؽ دم يمف ي٣م صمػميؾ! اذه٤ْم إلم حمٚمٍد همٗمْؾ   همٗم٣مل اهلل:

 ( .رواه َمسٙمؿ )  "ُأَّمتَؽ وٓ َٞمُسقُءك 

 فَمَٙمْٝمِف َوؽَمّٙمؿَ  اهللُ َصعّم  رّ يُ  " : ص٣مت يقم ايمٗمٝم٣مَم٥مرودم فمَ 

، طً ٔمْ سمُ  ْؾ ؽِم ، وؽ رأؽَم  : ي٣م حمٚمد ارهمعْ يمف  ٗم٣مُل ، همٝمُ يمرزمف  ؽم٣مصمداً 

أول َم٣م يرهمع َمـ ؽمجقده : ي٣م رب  ع، همٝمٗمقل ُمٖمّ سمُ  عْ واؾمٖمَ 

 .( رواه ايمبخ٣مري  ) "أَمتل، أَمتل 

 َ  ري٣مايمثّ  ٟمُ  أؿمَ ِص ٟمْخُ زمِ  دُت ـــوىمِ *      ٣مً ـــٝمٜم٣ًم وسمِ ــهمرَ ـين ؾم٣م زادَ ـوِم

 ٣مـــرم ٞمبٝم َد ــأمح َت غّم وأن َص *    ؽ ي٣م فمب٣مدي  دطمقرم حت٦م ومقيمِ 

ايمٙمٜمؿ ارزومٛم٣م ، ؽ ٞمبٝمّ  ٤ّم حِ ؽ وٞمُ بّ حِ أٞم٣م ٞمُ ُٞمُمٜمُدك  ٣مايمٙمٜمؿ إٞم

، ف وٓ حترَمٛم٣م رؤيتَ ، ف أطمرة ؾمٖم٣مفمتَ  ودم، ف دم ايمدٞمٝم٣م اسمب٣مفمَ 

إٞم٣م  ايمٙمٜمؿ ، أزمدا  زمٔمده٣مٓ ٞمٓمٚمٟم  رشزم٥مً  واؽمٗمٛم٣م زمٝمده ايممميٖم٥مِ 

ٜمؿ ٙمايم. رب ايمٔم٣مظمكم  ي٣م  دم اجلٛم٥م ٥َم ضمبٝمبِٛم٣م حمٚمد ؽ َمراهمٗمٞمسٟميمُ 

 وايمسالم فمٙمٝم٘مؿ ورمح٥م اهلل وزمرىم٣مسمف .. آَمكم أَمكم 
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 اخلاطرة الرابعة:

  انصرب
 

احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم وايمِمالة وايمسالم فمعم أرشف      

آيمف وصحبف اظمرؽمٙمكم ، وومدوِة ايمِم٣مزمريـ اظمُْحَتِسبكم ،  وفمعم 

 أجٔمكم . 

  ..أَم٣م زمٔمد

    : - أفمقذ زم٣مهلل َمـ ايمُمٝمْم٣من ايمرصمٝمؿ -يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم  

ـَ إَََمَقاِل  " قِع َوَٞمْٗمٍص َِم قْف َواجْلُ ـَ اخْلَ ٍء َِم َويَمٛمَْبُٙمَقّٞمُ٘مْؿ زمًَِمْ

ـَ   . "*  َوإٞمُٖمِس َوايمّثَٚمَراِت َوزَممِمِ ايمِّم٣مزمِِري

ـَ آََمٛمُقْا اؽْمَتِٔمٝمٛمُقْا زم٣ِميمِّمػْمِ َي٣م َأُّّيَ  "ويٗمقل فمّز َمـ وم٣مئؾ :  ٣م ايّمِذي

ـَ  اهللَ َوايمِّماَلِة إِّن    .   " * ََمَع ايمِّم٣مزمِِري

 وايمِمػم: هق ضمبُس ايمٛمٖمس وَمٛمُٔمٜم٣م َمـ اجَلَزِع وايمّّمَجر .
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وم٣مل زمٔمض ايمسٙمػ : ايمِمػم هق ايمثب٣مت فمٛمد ايمبٙمقى ، وسمرك 

 .ايمُم٘مقى ، َمع ضمسـ ايمٓمـ زم٣مهلل واٞمتٓم٣مر ايمٖمرج َمـ اهلل 

وايمِمػُم فمعم شمالشم٥م أٞمقاع : صػٌم فمعم اظمِمٝمب٥م، وصػٌم فمعم ايمْم٣مفم٥م، 

 وصػٌم فمـ اظمٔمِمٝم٥م .  

إِّٞماَم ُيَقذّم  "وشمقاُب ايمِم٣مزمريـ فمٛمد اهلل فمٓمٝمٌؿ  وم٣مل سمٔم٣ملم : 

 . " ايمِم٣مزمرون َأصْمَرُهْؿ زمَِٕمغْمِ ضِمَس٣مٍب 

 دم ايمديـ ،  ٛم٣مل اإلَم٣مَم٥مُ سمُ وزم٣ميمِمػِم وايمٝمٗمكم 

وا َوىَم٣مُٞمقا َوصَمَٔمٙمْ  "وم٣مل سمٔم٣ملم :  ٛم٣َم َِمٛمُْٜمْؿ َأئِّٚم٥ًم َُّيُْدوَن زمَِٟمَْمِرَٞم٣م ظم٣َّم َصػَمُ

 . " زمِآَي٣مسمِٛم٣َم ُيقوِمٛمُقنَ 

ريض  دو صم٣مء دم صػم إٞمبٝم٣مء َم٣م رواه فمبداهلل زمـ َمسٔمق

ىمٟمين أٞمٓمر إلم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ  "اهلل فمٛمف وم٣مل : 

رضزمف  -ٜمؿ صٙمقات اهلل و ؽمالَمف فمٙمٝم -ُي٘مل ٞمبٝم٣م َمـ إٞمبٝم٣مء 

ايمٙمٜمؿ انمٖمر  :ومقَمف همٟمدَمقه وهق يٚمسح ايمدم فمـ وصمٜمف يٗمقل

 َمتٖمؼ فمٙمٝمف . "يمٗمقَمل هم١مَّنؿ ٓ ئمٙمٚمقن 
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وَمـ أراد ايمٖمقَز زم٣مجلٛم٥ِم وايمٛمج٣مَة َمـ ايمٛم٣مر همٔمٙمٝمف زم٣ميمِمػم ، فمـ أٞمس 

زمـ َم٣ميمؽ ريض اهلل فمٛمف وم٣مل : وم٣مل رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف 

رواه  "زم٣ميمُمٜمقات  ٛم٣مرُ ّٖم٦م ايمزم٣مظم٘م٣مره وضُم  ّٖم٦م اجلٛم٥مُ ضُم  "وؽمٙمؿ : 

  ،َمسٙمؿ 

هم٣ميمِمػم َمٖمت٣مح ايمٖمرج ، وؽمب٤م ايمٓمٖمر ، وايمِمػم ؾمْمر          

 اإليامن ، وهق َمـ فمزم إَمقر ، وَمـ أطمالق إٞمبٝم٣مء وإويمٝم٣مء.

 همج٣مهد ٞمٖمسؽ أطمل فمعم ايمِمػم ، وومؾ َل٣م ىمام وم٣مل ايمُم٣مفمر :

   ؽمٟمصػم ضمتك ئمجز ايمِمػُم فمـ صػمي

ـُ دم أ   َمري ؽمٟمصػُم ضمتك يٛمٓمر ايمرمح

 ؿ ايمِمػُم أين  ـــــــــٟمصػُم ضمتك ئمٙمـؽم

 صػَمت فمعم يشء أَمّر َمـ ايمِمػم  

ايمٙمٜمؿ ٞمسٟميمؽ ايمِمػم وايمٝمٗمكم ، واإلَم٣مَم٥م دم ايمديـ ، ايمٙمٜمؿ           

إٞم٣م ٞمسٟميمؽ ايمِمػم فمٛمد ايمٗمّم٣مء ، وايمٖمقز فمٛمد ايمٙمٗم٣مء ، وَمٛم٣مزل 
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ايمُمٜمداء ، وفمٝمش ايمسٔمداء ، وايمٛمٌم فمعم إفمداء ، وَمراهمٗم٥م 

 ء ، ايمٙمٜمؿ آَمكم آَمكم .إٞمبٝم٣م

   وايمسالم فمٙمٝم٘مؿ ورمح٥م اهلل وزمرىم٣مسمف .
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 :ةاخلاطرة اخلامس
 

 ً فرج قريب  هللفتح من ا
 

احلٚمد هلل ايمذي وؽمع ىمّؾ يشء رمح٥ًم و فمٙمام ، وىمرَم٣ًم 

وهمّمال ، هم٣مرِج اَلِؿ وىم٣مؾمِػ ايمٕمِؿ وجمٝم٤ِم دفمقِة اظمّمْمِر ، 

يمٙمٔم٣مظمكم ، ومدوِة ايمِم٣مزمريـ وايمِمالة وايمسالم فمعم اظمبٔمقث رمح٥ًم 

اظمحتسبكم ، وإَم٣مِم اظمٛمٝمبكم اظمُخبِتكم ، وفمعم آيمف وصحبف وَمـ 

 سمبٔمٜمؿ زم١مضمس٣من إلم يقم ايمديـ . 

 ...أَم٣م زمٔمد

 -أفمقذ زم٣مهلل َمـ ايمُمٝمْم٣من ايمرصمٝمؿ  -يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم  

*  " زمسؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ : ٞمَس٣مَن يَمِٖمل طُمْْسٍ * إِّن اإْلِ َوايْمَٔمٌْمِ

 ّٓ ِؼ َوسَمَقاَصْقا إِ ٣مِت َوسَمَقاَصْقا زم٣ِمحْلَ ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِّم٣محِلَ ايّمِذي

*  "زم٣ِميمِّمػْمِ
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ٞمٔمؿ أُّي٣م اظم٠مَمـ إن َمع ايمٔمْس يْسا ، إن َمع ايمٔمْس يْسا ، وم٣مل 

      "يمـ يٕمٙم٤َم فمٌْس ُيْسيـ  "فمٚمر ريض اهلل فمٛمف دم هذه أي٥م 

 ..  وم٣مل ايمُم٣مفمر : "ْمع إِّن احلبَؾ إذا اؾمتد اٞمٗم "و سمٗمقُل ايمٔمرُب : 

 ويمـرّب ٞم٣مزيم٥ٍم يّمٝمُؼ هبــ٣م ايمٖمتك  

 َمٛمٜم٣م اظمخرُج  اهللِذرفمــ٣ًم وفمٛمد  

 ض٣موم٦م همٙماّم اؽمتح٘مٚم٦م ضمٙمٗم٣مهُت٣م 

 هُمرصم٦م وىمٛم٦م أـمٛمّٜم٣م ٓ سُمٖمرُج 

ـٌ ، وزمٔمد ايمٖمزع ؽم٘مٝمٛم٥ٌم  ،  إن زمٔمد ايمدَمٔم٥ِم زمسٚم٥ٌم ، وزمٔمد اخلقِف أَم

 حل٣مل .ذرفم٣م همدوام احل٣مل َمـ ا -أُّي٣م ايمٕم٣مرم  –همال سمّمْؼ 

ـّ إٓ طَمـ٣مرم ايمب٣ملِ   دع اظمٗم٣مديَر جتـــري دم أفِمٛمّتِٜم٣م   * وٓ سمٛم٣َمََم

 َم٣م زمكم نمٚمّم٥ِم فمكٍم و اٞمتب٣مهتِٜم٣م  * ُيٕمغُم اهللُ َمـ ضم٣مٍل إلم ضم٣ملِ 

هم١من ضَمّٙم٦م زمؽ َمِمٝمب٥ٌم همال جتزْع ووم٣مزمٙمٜم٣م زم٣مٓؽمؼمصم٣مع وم٣مل سمٔم٣ملم : 

ق " قْف َواجْلُ ـَ اخْلَ ٍء َِم ـَ إَََمَقاِل َويَمٛمَْبُٙمَقّٞمُ٘مْؿ زمًَِمْ ِع َوَٞمْٗمٍص َِم

ـَ إَِذا َأَص٣مزَمْتُٜمؿ  * ايّمِذي ـَ َوإٞمُٖمِس َوايمّثَٚمَراِت َوزَممِمِ ايمِّم٣مزمِِري
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َّمِِمٝمَب٥ٌم وَم٣ميُمقْا إِّٞم٣م هللِِّ َوإِّٞمـ٣م إيَِمْٝمِف َراصِمٔمقَن * ُأويَمـئَِؽ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ 

٥ٌم َوُأويَمـئَِؽ ُهُؿ اظمُْ  وإذا  "،  "ْٜمَتُدوَن *َصَٙمَقاٌت َِمـ ّرهِبِْؿ َوَرمْحَ

ٓ إيمف  "وومؾ :  ٞمزل ايم٘مرُب زمس٣مضمتؽ همٟمدفمق زمام دفم٣م زمف ٞمبّٝمؽ 

إٓ اهللُ ايمٔمٓمٝمُؿ احلٙمٝمؿ ، ٓ إيمف إٓ اهلل رُب ايمٔمرِش ايمٔمٓمٝمؿ ، ٓ إيمف 

.  "إٓ اهلل رّب ايمساموات ورّب إرض ورّب ايمٔمرش ايم٘مريؿ 

 .رواه َمسٙمؿ فمـ ازمـ فمب٣مس ريض اهلل فمٛمٜمام

 اَلِؿ إن اَلّؿ َُمٛمٖمرٌج  ي٣م ص٣مضم٤َم 

 أزمُمــر زمخغٍم ىمّٟمن ومد همــّرج اهللُ

 ايمٝمٟمُس يٗمْمــُع أضمٝم٣مٞم٣ًم زمِم٣مضمبف 

ـّ هم١من ايمِمــــــ٣مٞمَع اهللُ  ٓ سمٝمٟمؽمـ

 ف ـإذا ازمُتٙمٝم٦م همثْؼ زم٣مهلل وارَض زم

 إن ايمذي ي٘مُمُػ ايمبٙمقى هق اهللُ
 

اهلِل  ٥مَ َرمْحَ َرصم٣ًم  ،  و أن ََئَْمؾ يّمُف خَمْ  اهللَو افمٙمؿ أٞمف ََمـ َيّتِؼ 

ـَ اظْمُْحِسٛمكَِم ، هم٣مصػم واضمتس٤م واٞمتٓمر ايمٖمرج ، وٓ  وَمِري٤ٌم َِم
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ـْ فِمٛمِدِه  ،  اهللَيٖم٣مرومؽ إَمؾ ، هَمَٔمَسك  َأن َيْٟميِتَ زم٣ِميْمَٖمْتِح َأْو َأَْمٍر َِم

  .َذيمَِؽ َأَْمرًا  ُُيِْدُث زَمْٔمَد  اهللَويَمَٔمّؾ 

 همٝم٣مريب ..

 اَءُه همـــرٌج ومري٤ُم فمسك ايم٘مرُب ايمذى أَمسٝمٛم٣م همٝمف * ي٘مقن ور

ـُ طمـ٣مئٌػ وُيَٖمّؽ فمــــ٣مٍن * و يٟميت أهَٙمف ايمٛم٣ّمئِل ايمٕمري٤ُم   همٝمْٟمََمـ

ايمّٙمُٜمّؿ إِِٞم٣م فَمْبٝمُدَك َو ازْمٛم٣مُء فَمْبٝمِدَك َوازْمٛم٣ُمء إَم٣مئِؽ َٞمقاصٝمِٛم٣م 

زمَِٝمِدَك ََم٣مٍض همِّٝمٛم٣م ضُمْ٘مُٚمَؽ فَمْدٌل همِّٝمٛم٣م وَمَّم٣مُؤَك َٞمْسَٟميُمَؽ زمُِ٘مِؾ اؽْمٍؿ 

ـْ طَمْٙمِٗمَؽ َأْو َأْٞمَزيْمَتُف دِم ُهَق يَمَؽ  ؽَمّٚمْٝم٦َم زمِِف َٞمْٖمَسَؽ َأْو فَمّٙمْٚمَتُف َأضَمًدا َِم

َٔمَؾ ايْمُٗمْرآَن  ىمَِت٣مزمَِؽ َأْو اؽْمَتْٟمشَمْرَت زمِِف دِم فِمْٙمِؿ ايْمَٕمْٝم٤ِم فِمٛمَْدَك َأْن جَتْ

ٛم٣م ايمٙمٜمؿ آَمكم  َرزمِٝمَع وَمْٙمقزمِٛم٣م َوُٞمقَر َصْدِرٞم٣م َوصِماَلَء ضُمْزٞمِٛم٣م َوَذَه٣مَب مَهِ

 وايمسالم فمٙمٝم٘مؿ ورمح٥م اهلل وزمرىم٣مسمف . 
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 اخلاطرة السادسة:

 ترحيب برمضان
 

احلٚمد هلل ايم٘مريؿ اظمٛم٣من ، ذو ايمٖمّمؾ واإلٞمٔم٣مم ، واجلقد 

واإلضمس٣من ، وايمِمالة وايمسالم فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد ويمد فمدٞم٣من ، 

 وفمعم آيمف وصحبف وَمـ سمبٔمٜمؿ زم١مضمس٣من .

 -ٝمْم٣من ايمرصمٝمؿ أفمقذ زم٣مهلل َمـ ايمُم -أَم٣م زمٔمد ، يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم 

ـَ  ﴿ؾَمْٜمُر َرََمَّم٣مَن ايّمِذي ُأٞمِزَل همِٝمِف ايْمُٗمْرآُن ُهًدى يِمٙمٛم٣ّمِس َوزَمِٝمٛم٣َمٍت َِم

َدْى َوايْمُٖمْروَم٣مِن  َوََمـ ىَم٣مَن  ۖهَمَٚمـ ؾَمِٜمَد َِمٛمُ٘مُؿ ايمُّمْٜمَر هَمْٙمَٝمُِمْٚمُف  ۚاَْلُ

ـْ َأّي٣مٍم ُأطَمَر  َٓ  اهللُُيِريُد  ََۗمِريًّم٣م َأْو فَمعَمْ ؽَمَٖمٍر هَمِٔمّدٌة َِم زمُِ٘مُؿ ايْمُٝمْْسَ َو

وا  فَمعَمْ ََم٣م َهَداىُمْؿ  اهللُُيِريُد زمُِ٘مُؿ ايْمُٔمْْسَ َويمُِتْ٘مِٚمُٙمقا ايْمِٔمّدَة َويمُِتَ٘مػِمُ

 َويَمَٔمّٙمُ٘مْؿ سَمُْمُ٘مُروَن  ﴾،  

أُّي٣م اظم٠مَمٛمقن .. أسم٣مىمؿ ؾمٜمر رَمّم٣من اظمب٣مرك، همرض اهلل فمٙمٝم٘مؿ 

ٛم٣من، وسمٕمٙمؼ همٝمف سُمٖمتح همٝمف أزمقاب اجل، صٝم٣مَمف، وٞمدب إيمٝم٘مؿ ومٝم٣مَمف
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أزمقاب ايمٛمغمان، وسمِمٖمد همٝمف َمردة ايمُمٝم٣مؿمكم، همٝمف يمٝمٙم٥م هل طمغٌم َمـ 

أيمػ ؾمٜمر، وهلل دم ؾمٜمر رَمّم٣من فمتٗم٣مء َمـ ايمٛم٣مر، همٝم٣م زم٣منمل اخلغم 

 أومبؾ، وي٣م زم٣منمل ايممم أومٌم،

     ي٣م ذا ايمذي َم٣م ىمٖمــ٣مه ايمذٞم٤ُم دم رصم٤ٍم  

 ضمتك فمٍم رزمف دم ؾمٜمـــر ؾمٔمب٣منِ 

   زمٔمَدمه٣ميمٗمـد أـمٙمؽ ؾمٜمــُر ايمِمـــقم 

ُه أيّم٣ًم ؾمٜمــــر فمِمٝم٣منِ   همال سمِمغِمْ

   وامحؾ فمعم صمسٍد سمرصمــق ايمٛمج٣مة يمــف

 همســقف سُمّمـــرم أصمس٣مٌد زمٛمغمانِ 

  ىمؿ ىمٛم٦م سمٔمـرُف مـ ص٣مم َمـ ؽمٙمٍػ 

 َمـ زمكم أهـٍؾ وصمغماٍن وإطمــقانِ  

   أهمٛم٣مهؿ اظمــــقُت و اؽمتبٗم٣مك زمٔمدمهق

 ضمٝم٣ًم همام أومـرَب ايمٗم٣ميص َمـ ايمداين
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 ايمٕمٖمرآن فمـ أيب هريرة ريض اهلل فمٛمف أن ايمٛمبل رَمّم٣من ؾمٜمر 

َمـ ص٣مم رَمّم٣من إيامًٞم٣م واضمتس٣مزًم٣م نمٖمر يمف َم٣م سمٗمدم َمـ " وم٣مل: 

ذٞمبف، وَمـ وم٣مم رَمّم٣من إيامًٞم٣م واضمتس٣مزًم٣م نمٖمر يمف َم٣م سمٗمدم َمـ ذٞمبف، 

 "وَمـ وم٣مم يمٝمٙم٥م ايمٗمدر إيامًٞم٣م واضمتس٣مزًم٣م نمٖمر يمف َم٣م سمٗمدم َمـ ذٞمبف 

 رواه ايمبخ٣مري.

زُمقا  ﴿م ايمٗمٝم٣مَم٥م ضمكم يٗم٣مل َلؿ : هٛمٝمئ٣م يمٙمِم٣مئٚمكم يق ىُمُٙمقا َوارْشَ

٣ميمَِٝم٥ِم  َّي٣مِم اخْلَ ْٕ  ﴾،َهٛمِٝمًئ٣م زماَِم َأؽْمَٙمْٖمُتْؿ دِم ا

 هٛمٝمئ٣م يمٙمِم٣مئؿ .. همرضمتف زمٖمْمره وهمرضمتف زمٙمٗم٣مء رزمف، 

هٛمٝمئ٣م يمٙمِم٣مئؿ .. ضمكم ُيٛم٣مدى أيـ ايمِم٣مئٚمقن؟ أيـ ايمِم٣مئٚمقن؟ 

 همٝمدطمٙمقن اجلٛم٥م َمـ زم٣مب ايمري٣من ٓ يدطمٙمف نمغمهؿ.  

٤م اهلُل طمٙمقَف همؿ ايمِم٣مئِؿ.. همٜمق فمٛمد اهلل أؿمٝم٤ُم َمـ ريح ؿمٝم

وطمص ايمِم٣مئؿ زمت٘مريٍؿ طم٣مٍص ٓ ُيَ٘مِرم زمف نمغمه، همٗم٣مل:  اظمسؽ ،

إٓ ايمِمقُم هم١مٞمف رم وأٞم٣م أصمزي زمف5 يَدُع ؾمٜمقسَمف وؿمٔم٣مََمف َمـ 

  !أصمقم
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  ،ايمسالم فمٙمٝمؽ ي٣م ؾمٜمر ايمِمٝم٣مم وايمٗمٝم٣مم 

  ،ايمسالم فمٙمٝمؽ ي٣م ؾمٜمر ايمٗمرآن وصٙم٥م إرضم٣مم 

 يمسالم ي٣م ؾمٜمر ايمْم٣مفم٥م واصمتٛم٣مب أشم٣مم .ا

ؾمٜمر سمبذل همٝمف ايمِمدوم٣مُت وايمدفمقات، وسمّم٣مفمػ همٝمف احلسٛم٣مت، 

وسم٘مٖمر همٝمف ايمسٝمئ٣مت، وسمرهمع همٝمف ايمدرصم٣مت، وسمٗم٣مل همٝمف ايمٔمثرات، 

 وسمٔمٓمؿ همٝمف اَلب٣مت، وسَمْ٘مُثر همٝمف ايمٛمٖمح٣مت، وسُمس٘م٤م همٝمف ايمٔمػمات.

َة اظمُْدزمريـ، همٝم٣م همقز اظمٗمبٙمكم، وي٣م ؽمٔم٣مدَة اظمُُمِٚمريـ، وي٣م ضمْس 

 وي٣مطَمٝمب٥َم اظمُٗمٌّميـ.

همٝم٣مرزمٛم٣م .. إن ؾمٜمر رَمّم٣من ومد أـمّٙمٛم٣م، همبٙمٕمٛم٣م طمت٣مَمف، وارزومٛم٣م 

صٝم٣مَمف وومٝم٣مَمف، وؽمٙمٚمٛم٣م همٝمف َمـ ايمٖمتـ واظمحـ وأشم٣مم، وارزومٛم٣م 

همٝمف ايمتٗمقى وايمْم٣مفم٥م واجلٛم٣من، وايمٔمتؼ َمـ ايمٛمغمان، وايمٖمقز زمرض٣م 

 ؿ آَمكم آَمكم.ايمرضمٝمؿ ايمرمحـ، وَمراهمٗم٥َم ؽمٝمد ويمد فمدٞم٣من. ايمٙمٜم

  وايمسالم فمٙمٝم٘مؿ ورمح٥م اهلل وزمرىم٣مسمف . 
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 اخلاطرة السابعة:
 

 احلياة احلقيقيت ىي احلياة اآلخرة
 

احلٚمد هلل وايمِمالة وايمسالم فمعم رؽمقل هلل وفمعم آيمف 

 وصحبف وَمـ وآه .

:  -أفمقذ زم٣مهلل َمـ ايمُمٝمْم٣من ايمرصمٝمؿ  -.أَم٣م زمٔمد ، يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم 

ٌق َوِزيٛم٥ٌَم َوسَمَٖم٣مطُمٌر زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ ﴿  افْمَٙمُٚمقا َأّٞماَم احلَْ  َٝم٣مُة ايمّدْٞمَٝم٣م يَمِٔم٤ٌم َوََلْ

ِد ىَمَٚمَثِؾ نَمْٝم٧ٍم َأفْمَج٤َم ايْمُ٘مّٖم٣مَر َٞمَب٣مسُمُف شُمّؿ  َٓ َْو ْٕ ََْمَقاِل َوا ْٕ َوسَمَ٘م٣مشُمٌر دِم ا

طِمَرِة فَمَذاٌب ؾَمِديٌد  ْٔ اُه َُمِْمَٖمّرًا شُمّؿ َيُ٘مقُن ضُمَْم٣مَم٣ًم َودِم ا َُّيِٝم٨ُم هَمؼَمَ

ـَ َوََمٕمْ  ّٓ ََمَت٣مُع ايْمُٕمُروِر  *   اهللِِٖمَرٌة َِم َٝم٣مُة ايمّدْٞمَٝم٣م إِ َوِرْضَقاٌن َوََم٣م احْلَ

ؽَم٣مزمُِٗمقا إلَِم ََمْٕمِٖمَرٍة َِمـ ّرزِمُ٘مْؿ َوصَمٛم٥ٍّم فَمْرُضَٜم٣م ىَمَٔمْرِض ايمّساَمء 

ـَ آََمٛمُقا زم٣ِم َْرِض ُأفِمّدْت يمِّٙمِذي ْٕ ٝمِف ُي٠ْمسمِ  هللَِوُرؽُمٙمِِف َذيمَِؽ هَمّْمُؾ ا هللَِوا

 ُذو ايْمَٖمّْمِؾ ايْمَٔمٓمِٝمِؿ ﴾. هللُ ََمـ َيَُم٣مُء َوا
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ـْ فَمْبِد  ـِ فُمَٚمَر َريِضَ  اهللِفَم  اهللِ َأطَمَذ َرؽُمقُل  "فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل:  اهللُزْم

ـْ دِم ايمّدْٞمَٝم٣م ىَمَٟمّٞمَؽ نَمِري٤ٌم  اهللَُصعّم  فَمَٙمْٝمِف َوؽَمّٙمَؿ زمَِٚمٛمْ٘مِبِل هَمَٗم٣مَل: ىُم

ـُ فُمَٚمَر  َوىَم٣منَ  "َأْو فَم٣مزمُِر ؽَمبِٝمٍؾ  إَِذا  "َيُٗمقُل:  –ريض اهلل فمٛمف  –ازْم

َأَْمَسْٝم٦َم هَماَل سَمٛمَْتٓمِْر ايمِّمَب٣مَح، َوإَِذا َأْصَبْح٦َم هَماَل سَمٛمَْتٓمِْر اظمََْس٣مَء، 

ـْ ضَمَٝم٣مسمَِؽ ظمَِْقسمَِؽ  ـْ ِصّحتَِؽ ظمََِرِضَؽ، َوَِم ) رواه .  "َوطُمْذ َِم

 ايمبخ٣مري (

ـُ        -ريض اهلل فمٛمف-َأيِب ؿَم٣ميم٤ٍِم  وطمْم٤م أَمغم اظم٠مَمٛمكم فَمقِمّ زْم

طِمَرُة َُمْٗمبَِٙم٥ًم، َويمُِ٘مِؾ  "همٗم٣مل :  ْٔ َٙم٦ْم ا َٙم٦ْم ايمّدْٞمَٝم٣م َُمْدزمَِرًة، َواْرحَتَ اْرحَتَ

ـْ َأزْمٛم٣َمِء  َٓ سَمُ٘مقُٞمقا َِم طِمَرِة َو ْٔ ـْ َأزْمٛم٣َمِء ا َواضِمَدٍة َِمٛمُْٜماَم زَمٛمُقَن، هَمُ٘مقُٞمقا َِم

َٓ فَمَٚمٌؾ ايمّدْٞمَٝم٣م، هَم١مِّن ايْمَٝمْقَم فَمَٚمٌؾ وَ   ."َٓ ضِمَس٣مَب ، َونَمًدا ضِمَس٣مٌب َو

 وهلل در ايمُم٣مفمر ضمكم وم٣مل :

   ايمٛمٖمُس سمب٘مل فمعم ايمدٞمٝم٣م وومد فمٙمٚم٦م

 أن ايمسالَم٥م همٝمٜم٣م سمرك َم٣م همٝمـــٜم٣م
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   ٓ داٌر يمٙمٚمــــرِء زمٔمد اظمقت يسُ٘مٛمٜم٣م

 إٓ ايمتل ىم٣مَن ومبـؾ اظمقِت زم٣مٞمٝمٜم٣م

   هم١من زمٛم٣مه٣م زمخغم ؿمــــــــ٣مب َمس٘مٛمُف

  طمــــ٣مب زم٣مٞمٝمٜم٣موإن زمٛم٣مه٣م زممم

   أَمقايمٛم٣م يمذوي اظمغماث ٞمجٚمُٔمٜمــــــ٣م

 ودورٞم٣م خلراب ايمدهر ٞمبٛمـٝمــٜم٣م

   هم٣مفمٚمؾ يمــــدارٍ نمدًا رضقاُن طم٣مزَّن٣م

 واجلــــ٣مر امحد وايمرمحـ زم٣مٞمٝمٜم٣م

                           

    وافمٚمؾ يمٙمدار أطمرة ، همتٙمؽ دار  –أطمل  – اهللَ ِؼ هم٣مسمّ       

وٓ يرب زمٛمٝم٣مَّن٣م ، وٓ ُّيرم ؾمب٣مهب٣م ، وٓ َيبعم ٓ يٚمقت ؽم٘م٣مَّن٣م، 

﴿  َدفْمَقاُهْؿ  :ٜم٣م دم ايمٛمٔمٝمؿٜم٣م ، يتٗمٙم٤م أهٙمُ ٜم٣م ، وٓ يتٕمغم ضمسٛمُ ٞمٔمٝمٚمُ 

            همِٝمَٜم٣م ؽُمْبَح٣مَٞمَؽ ايمّٙمُٜمّؿ َوحَتِّٝمُتُٜمْؿ همِٝمَٜم٣م ؽَماَلٌم َوآطِمُر َدفْمَقاُهؿْ 

ْٚمُد هللِِّ َرِب ايْمَٔم٣مظمَكَِم ﴾.   َأِن احْلَ
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فمٙمٚمٛم٣م، وٓ إلم  ٜمؿ ٓ جتٔمؾ ايمدٞمٝم٣م اىمػم مهٛم٣م، وٓ َمبٙمغايمٙم

صمٔمؾ اجلٛم٥م هل دارٞم٣م وومرارٞم٣م ، رزمٛم٣م آسمٛم٣م دم ايمدٞمٝم٣م اايمٛم٣مر َمِمغمٞم٣م، و

 ضمسٛم٥م ودم أطمرة ضمسٛم٥م وومٛم٣م فمذاب ايمٛم٣مر. 

 وايمسالم فمٙمٝم٘مؿ ورمح٥م اهلل وزمرىم٣مسمف . 
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 اخلاطرة الثامنة:

 فضم انٌاندين
 

كم، وايمِمالة وايمسالم فمعم أرشف احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظم

إٞمبٝم٣مء واظمرؽمٙمكم، ؽمٝمدٞم٣م حمٚمٍد طم٣مسَمِؿ ايمٛمبٝمكم، وفمعم آيمف وصحبف 

 أجٔمكم، وَمـ سمبٔمٜمؿ زم١مضمس٣من إلم يقم ايمديـ. 

زمٔمد أن أفمقذ زم٣مهلل َمـ ايمُمٝمْم٣من  -.أَم٣م زمٔمد ، يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم 

ـِ َووَم٢َم َرزّمَؽ َأّٓ سَمْٔمُبُدوْا إِّٓ إِّي٣مُه وَ  : ﴿ -ايمرصمٝمؿ  زم٣ِميْمَقايمَِدْي

اَم  ٣م هَماَل سَمُٗمؾ َّلُ ٣م َأْو ىماَِلمُهَ ـّ فِمٛمَدَك ايْم٘مػَِمَ َأضَمُدمُهَ إضِْمَس٣مٞم٣ًم إَِّم٣م َيْبُٙمَٕم

اَم وَمْقًٓ ىَمِرياًم * ﴾. ٣م َووُمؾ َّلُ  ُأٍف َوَٓ سَمٛمَْٜمْرمُهَ

هم٣مإلضمس٣مُن إلم ايمقايمديـ وزمّرمه٣م َمـ أهمّمِؾ إفمامل، فمـ ازمـ 

وم٣مل: ومٙم٦م : ي٣م رؽمقَل اهلل، أّي ايمٔمٚمِؾ  -ريض اهلل فمٛمف-َمسٔمقد 

زمّر ". ومٙم٦م: شمؿ أي؟ وم٣مل: "ايمِمالُة فمعم وومتِٜم٣م"أهمّمؾ؟ وم٣مل: 

 . رواه ايمبخ٣مري وَمسٙمؿ."ايمقايمديـ



   32 - خٌاطر مسجديت

ىمام أن فمٗمقَق ايمقايمديـ َمـ أىمػِم ايم٘مب٣مئِر ، فمـ فمبد اهلل زمـ فَمْٚمرو، 

 أىمػم ايم٘مب٣مئر اإلرشاكُ  "أن ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وم٣مل: 

 . رواه ايمبخ٣مري ."ايمقايمديـ ..  قُق ٗمزم٣مهلل، وفم

إن َمـ ٞمٔمٝمؿ ايمدٞمٝم٣م أن ي٘مقن وايمديؽ فمعم ومٝمد احلٝم٣مة .. همس٣مرع إلم 

زمِرمه٣م واإلضمس٣مِن إيمٝمٜمؿ ضمتك ي٘مقٞم٣م ؽمب٤م دم ؽمٔم٣مدسمؽ دم ايمدٞمٝم٣م 

 وأطمرة،  ٓ ؽمبب٣م يمُمٗم٣مئؽ دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة.

ايمٙمٜمؿ أضمٖمظ يمٛم٣م وايمَديٛم٣م ، وأىمرَمٜمام زم٣ميمِمح٥م وايمٔم٣مهمٝم٥م وؿمقل 

  ٔمٚمر ، ايمٙمٜمؿ اصمِزمه٣م فمٛم٣م طمغَم اجلزاء ، وارزومٛم٣م زمّرهؿ زمرمحتؽايم

 ي٣م أرضمؿ ايمرامحكم .

 وايمسالم فمٙمٝم٘مؿ ورمح٥م اهلل وزمرىم٣مسمف .
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 اخلاطرة التاسعة:

 انرمحت
 

احلٚمد هلل ايمرضمٝمؿ ايمرمحـ ، ذو ايمٖمّمؾ واإلٞمٔم٣مم ، واجلقد 

 ،كمواإلضمس٣من ، وايمِمالة وايمسالم فمعم َمـ أرؽمٙمف اهلل رمح٥م يمٙمثٗمٙم

 و فمعم آيمف وصحبف وَمـ سمبٔمٜمؿ زم١مضمس٣من .

      -أفمقذ زم٣مهلل َمـ ايمُمٝمْم٣من ايمرصمٝمؿ  -أَم٣م زمٔمد، يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم 

ـْ َأٞمُٖمِسُ٘مْؿ فَمِزيٌز فَمَٙمْٝمِف ََم٣م فَمٛمِّتْؿ ضَمِريٌص  ﴿ يَمَٗمْد صَم٣مَءىُمْؿ َرؽُمقٌل َِم

ََم٣م َمـ وم٣مئؾ: ﴿ وَ  و يٗمقل فمزّ  ،فَمَٙمْٝمُ٘مؿ زم٣ِمظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َرُءوٌف ّرضِمٝمٌؿ  ﴾

٥ًم يِمْٙمَٔم٣مظمَكَِم ﴾ ّٓ َرمْحَ همرزمٛم٣م ايمرضمٝمؿ ايمرمحـ أرؽمؾ ٞمبٝمٛم٣م   ،َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك إِ

حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ رمح٥م يمٙمٔم٣مظمكم هم٘م٣من رؽمقل اهلل صعم 

اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ رمح٥م َمٜمداه جلٚمٝمع ايم٘م٣مئٛم٣مت، فمـ أيب أَم٣مَم٥م 

يٟميت ريض اهلل فمٛمف وم٣مل : ىم٣من رؽمقل اهلل َصعم اهلل فَمَٙمٝمف وؽَمّٙمؿ 

ضٔمٖم٣مء اظمسٙمٚمكم ، وئمقد َمرض٣مهؿ ، ويُمٜمد صمٛم٣مئزهؿ. رواه 
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ايمْمػماين زم١مؽمٛم٣مد صحٝمح. وفمـ صمرير أن رؽمقل اهلل صعم اهلل 

. "َمـ َل يرضمْؿ ايمٛم٣مس َل يرمحف اهلل فمز وصمؾ  "فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وم٣مل:

 رواه اإلَم٣مم أمحد.

 وديٛمٛم٣م يدفمقا إلم ايمرمح٥م زم٣مإلٞمس٣من واحلٝمقان .. 

ٕمٖمرة ودطمقل اجلٛم٥م فمـ أيب هريرة هم٣ميمرمح٥م ؽمب٤م َمـ أؽمب٣مب اظم

ْٝمٛمَاَم َرصُمٌؾ زمَ "َريض اهلل فمٛمف أن ايمرؽمقل َصعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وم٣مل: 

، اؾْمَتّد فَمَٙمْٝمِف ايْمَٔمَْمُش، هَمَقصَمَد زمِْئرًا هَمٛمََزَل همِٝمَٜم٣م َيْٚمًم زمَِْمِريٍؼ 

ـَ ايْمَٔمَْمشِ  َب، شُمّؿ طَمَرَج، هَم١مَذا ىَمْٙم٤ٌم َيْٙمَٜم٧ُم َيْٟمىُمُؾ ايمّثرَى َِم . هَممَمِ

ـَ ايْمَٔمَْمِش َِمْثُؾ ايّمِذي ىَم٣مَن  هَمَٗم٣مَل ايمّرصُمُؾ: يَمَٗمْد زَمَٙمَغ َهَذا ايْمَ٘مْٙم٤َم َِم

زَمَٙمَغ َِمٛمِل، هَمٛمََزَل ايْمبِْئَر هَمَٚمأَل طُمَٖمُف ََم٣مًء، شُمّؿ َأَْمَسَ٘مُف زمَِٖمْٝمِف ضَمّتَك َروِمَل 

َل اهللِ! َوإّن هَمَسَٗمك ايْمَ٘مْٙم٤َم، هَمَُمَ٘مَر اهللُ يمَُف، هَمَٕمَٖمَر يَمف. وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمق

 "يَمٛم٣َم دِم َهِذِه ايْمَبَٜم٣مئِِؿ ٕصَْمرًا؟ هَمَٗم٣مَل: دِم ىُمِؾ ىَمبٍِد َرؿْمَب٥ٍم َأصْمٌر.

 )َمتٖمؼ فمٙمٝمف ( .
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ىمام أن ايمٓمٙمؿ وايمٗمسقة ؽمب٤م َمـ أؽمب٣مب دطمقل ايمٛم٣مر فمـ ازمـ 

فمٚمر ريض اهلل فمٛمٜمام: أن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وم٣مل: 

٣م همٙمؿ سمْمٔمٚمٜم٣م وَل سمدفمٜم٣م دطمٙم٦م اَمرأة ايمٛم٣مر دم هرة، ضمبستٜم"

 رواه ايمبخ٣مري وَمسٙمؿ. "سمٟمىمؾ َمـ طمُم٣مش إرض

 َمـ ايمرامحكم وٓ سم٘مـ َمـ ايمٗمس٣مة ايمٓم٣مظمكم. -أطمل احلبٝم٤م-هم٘مـ 

 وم٣مل ايمُم٣مفمر:   

 وىمـ رمح٥م سمٕمُمك اجلٚمٝمع زمٙمْمٖمٜم٣م 

 همديٛمؽ ديـ ايمٔمٖمق وايمِمٖمح وايمػم

ايمٙمٜمؿ اصمٔمٙمٛم٣م َمـ ايمرامحكم ايمذيـ يٛم٣ميمقن رمحتؽ دم ايمدٞمٝم٣م 

 وأطمرة.

  وايمسالم فمٙمٝم٘مؿ ورمح٥م اهلل وزمرىم٣مسمف .
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 اخلاطرة العاشرة 

 إجالل انكبري
 

احلٚمد هلل ايمرضمٝمؿ ايمرمحـ ، ذو ايمٖمّمؾ واإلٞمٔم٣مم ، واجلقد 

واإلضمس٣من ، وايمِمالة وايمسالم فمعم ؽمٝمد ويمد فمدٞم٣من،  وفمعم آيمف 

 وصحبف وَمـ سمبٔمٜمؿ زم١مضمس٣من .

 ..أَم٣م زمٔمد

:       يمرصمٝمؿأفمقذ زم٣مهلل َمـ ايمُمٝمْم٣من ا -يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم  

ـِ سَمْٗمِقيٍؿ * شُمّؿ َرَدْدَٞم٣مُه َأؽْمَٖمَؾ  ٞمَس٣مَن دِم َأضْمَس ﴿ يَمَٗمْد طَمَٙمْٗمٛم٣َم اإْلِ

٣مِت هَمَٙمُٜمْؿ َأصْمٌر نَمغْمُ  ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِّم٣محِلَ ّٓ ايّمِذي ؽَم٣مهمِٙمكَِم* إِ

أن اهلل  "َأصْمٌر نَمغْمُ َمْٛمُقنٍ "َمْٛمُقٍن ﴾، صم٣مء دم سمٖمسغم ومقيمف سمٔم٣ملم: 

٤م يم٘مب٣مر ايمسـ دم ضم٣مل ضٔمٖمٜمؿ وؾمٝمخقطمتٜمؿ ، َمثؾ أصمر َم٣م ي٘مت

 ىم٣مٞمقا ئمٚمٙمقن َمـ ايمْم٣مفم٣مت دم ضم٣مل صحتٜمؿ وؾمب٣مهبؿ . 
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ىمٝمػ ٓ ُي٘مرم ايمُمٝمب٥م اظم٠مَمـ هبذه اظمٛمزيم٥م ايمرهمٝمٔم٥م وهق َمـ طمغمة 

ـْ فَمْبِد  ـِ زُمْْسٍ َأّن َأفْمَرازمِّٝم٣م وَم٣مَل َي٣م َرؽُمقَل اهلِل ايمٛم٣مس؟ همَٔم ـْ  اهللِ زْم ََم

ـَ فَمَٚمُٙمُف  "٣مِس وَم٣مَل:طَمغْمُ ايمٛمّ  ـْ ؿَم٣مَل فُمُٚمُرُه َوضَمُس . رواه "ََم

 ايمؼمَمذي . 

وومد هُمّمؾ ىمب٣مر ايمسـ زم٘مثرة ايمِمالة وايمِمٝم٣مم، وايمذىمر 

وسمالوة ايمٗمرآن، وؽمٛمقات  َمٙمٝمئ٥م زمْم٣مفم٥م ايمرمحـ، همٗمد صمٔمؾ ايمممع 

ؾَْمَٔمِرِي  ْٕ ـْ َأيِب َُمقؽَمك ا ريض اهلل  –إصمالَلؿ َمـ إصمالل اهلل فَم

ـْ إصِْماَلِل  "فَمَٙمْٝمِف َوؽَمّٙمَؿ  اهللَُصعّم  اهللَِرؽُمقُل  وَم٣مَل وَم٣مَل –فمٛمف  إِّن َِم

 رواه أزمق داود. "إىِْمَراَم ِذي ايمُّمْٝمَب٥ِم اظمُْْسٙمِِؿ  اهللِ

إن  ىمب٣مر ايمسـ ومد همٗمدوا آزم٣مءهؿ وأَمٜم٣مهتؿ وايم٘مثغم َمـ 

أصدوم٣مئٜمؿ  ، وضٔمٖم٦م أزمداَّنؿ، وافمتٙم٦م أصمس٣مَمٜمؿ ، وسمقايم٦م 

همٜمؿ أضمقج َم٣م ي٘مقٞمقن إلم ايمٔمْمػ فمٙمٝمٜمؿ إضمزان وإؽمٗم٣مم، 

واحلٛم٣من، وايمتبجٝمؾ واإلىمرام، وايمتحٚمؾ واإِلفمذار ، ويمٛمٔمٙمؿ  أٞمٛم٣م 

 دم ؿمريٗمٜمؿ ؽم٣مئرون.
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 وم٣مل ايمُم٣مفمر:                  

 وإين وإي٣مه الم نم٣مي٥م ٞمجري   *     ئمغمين زم٣ميمُمٝم٤م وهق َمِمغمه

همقصمقد أزم٣مء وإَمٜم٣مت زمٝمٛمٛم٣م ُأٞمس وزمرىم٥م، سمتٛمزل 

ت وسمدهمع اظمِم٣مئ٤م وايم٘مرزم٣مت، وسمرهمع زمػمهؿ زمدفمقاهتؿ ايمرمح٣م

 واإلضمس٣من إيمٝمٜمؿ ايمدرصم٣مت. 

همٝم٣مرب زم٣مرك يمٛم٣م دم ؾِمٝمبٛم٣م واىمرَمٜمؿ زم٣ميمِمح٥م ايمٔم٣مهمٝم٥م 

وؿمقل ايمٔمٚمر دم ؿم٣مفمتؽ، وسمرزومٛم٣م وإي٣مهؿ ومبؾ اظمقت سمقزم٥م، 

وفمٛمد اظمقت ؾمٜم٣مدة، وزمٔمد اظمقت صمٛم٥م وٞمٔمٝمام، زمرمحتؽ ي٣م أرضمؿ 

 ايمرامحكم ايمٙمٜمؿ آَمكم. 

  رمح٥م اهلل وزمرىم٣مسمف .وايمسالم فمٙمٝم٘مؿ و
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