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  .48: المائدة 
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 –عن أبي هريرة ) 2365) ( عليه السالم–ب فضائل عيسى  با–كتاب الفضائل (في " صحيحه"في " مسلم"أخرجه  

  ).10258 / 16) (8248 / 13" (مسنده"في " أحمد"و . رضي اهللا عنه

  .شبه ما هو المقصود من بعثة األنبياء من أصول الدين من التوحيد وغيره باألب٬ وشبه فروع الدين المختلفة باألمهات

  . األعيان٬ فإن كانوا ألمهات فهم بنو العالت٬ فإن كانوا آلباء شتى فهم أخيافبنو: يقال إلخوة بني أب وأم: قال البغوي

يريد أن أصل دين األنبياء واحد٬ وإن كانت شرائعهم مختلفة٬ كما أن أوالد العالت أبوهم واحد٬ وإن كانت أمهاتهم شتى أهـ 

 .من حاشية المسند



  هـ1431 شعبان المعظمصوت األمة٬      )8( 

  :اإلخالص في الدعوة


––

1 







––

2 

3

––

–

– 



4 









 

––



5 

                                                 
1
  .88 – 86ص  
2
 )86: ص( 
3
 ).72: يونس( 
4
ثم استعبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبكى ثم قام٬ فلما : "وتمام القصة فيها) 284 / 1(البن هشام " ويةالسيرة النب" 

  .فأقبل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أقبل يا ابن أخي: ولى ناداه أبو طالب٬ فقال

 ".اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت٬ فواهللا ال أسلمك لشيء أبدا: فقال
5
 .52: انالفرق 
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  . هـ٬ في بغداد597المتوفى سنة " أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي"هو  

 .عددت له أكثر من ألف مصنف:  رحمه اهللا –" ابن تيمية"قال 
2
 في رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة٬ ألني أشافه): "207" (صيد الخاطر"قال في  

عمري عددا من المتعلمين٬ وأشافه بتصنيفي خلقا ال يحصون ما خلقوا بعد وينبغي على العالم أن يتوفر على التصانيف إن 

 عز –وفق للتصنيف المفيد٬ فإنه ليس كل من صنف صنف٬ وليس المقصود جمع شيءكيف كان٬ وإنما هي أسرار يطلع اهللا 

ا٬ فيجمع ما فرق٬أو يرتب ما شتت٬ أو يشرح ما أهمل٬ هذا هو التصنيف  عليها من شاء من عباده٬ ويوفقه لكشفهوجل

  .."المفيد
3
  .125: النحل 
4
   .108: يوسف 
5
  .104: آل عمران 
6
  .15: الشورى 
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)  باب دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى اإلسالم والنبوة–كتاب الجهاد والسير (في " صحيحه"في " البخاري"أخرجه  

 باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي –كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم (٬ و)٬3009 2942(

  .رضي اهللا عنه" سهل بن سعد"عن ). 3701) (أبي الحسن٬ رضي اهللا عنه

عن ) 2406) ( رضي اهللا عنه– باب من فضائل علي بن أبي طالب –كتاب فضائل الصحابة (في " صحيحه"في " مسلم"و 

إنه جمع أحمر٬ وإن أحمر : كرائمها٬ وهو مثل في كل نفيس٬ ويقال: ساكن الميم)حمر النعم. (رضي اهللا عنه" ل بن سعدسه"

 .دار المعارف) 151حمر " (المصباح المنير). "حمار(بضمتين فهو جمع ) حمر(أما .. من أسماء الحسن 
2
 .رضي اهللا عنه" أبي هريرة"ث من حدي) 3674) (كتاب العلم(في آخر " صحيحه"في " مسلم"أخرجه  
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 .أئمة أهل البيت بعد الحسين رضي اهللا عنه ليسوا صحابة وليس لقولهم حكم الرفع 
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 ).227 / 1(أصول الكافي : وانظر). 82 / 2" (باب أن األئمة أعلم من األنبياء: "بوب المجلسي في بحار األنوار بابا سماه 
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٬ وكذلك سائر األئمة االثني عشر تجد هذه األسماء في ذريتهم٬ )283(٬ الفصول المهمة )334 / 2(كشف الغمة : انظر 

أعالم الورى : الانظر على سبيل المث). 185 – 17(وقد تحدث علماء الشيعة عن ذلك وذكروا األسماء يوم الطف من 

 ).213 / 2(٬ وتاريخ اليعقوبي )186(٬ واإلرشاد للمفيد )203(للطبرسي 
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1
" تهذيب الكمال"٬ و )1 / 68 / 1(لغات٬ تهذيب األسماء وال"٬ و )276 / 1" (طبقات الحنابلة"٬ )13 / 2" (تاريخ بغداد" 

 .480ص " مقدمة الفتح"٬ و )223 ٬ 224 / 2" (طبقات السبكي"٬ و )437 / 12" (السير"٬ و )1171 / 3(
2
 .481ص " مقدمة الفتح"٬ و ) ب48 / 15" ( تاريخ دمشق"٬ و )13/ 2" (تاريخ بغداد" 
3
 / 3" (تهذيب الكمال"٬ و )276 / 1" (طبقات الحنابلة"٬ و ) أ48 / 15" (تاريخ دمشق"٬ و )12 / 2" (تاريخ بغداد" 

 .480ص " مقدمة الفتح"٬ و )441 / 12" (السير"٬ و )1171
4
/ 12" (السير"٬ و )1171 / 3" (تهذيب الكمال"٬ و ) ب48 / 15" (تاريخ دمشق"٬ و )12 ٬13 / 2" (تاريخ بغداد" 

 .480ص " مقدمة الفتح"٬ و )442
5
  ".إال: "المخرجة لهذا الخبرفي سائر المصادر  
6
 12" (السير"٬ و )1171 / 3" (تهذيب الكمال"٬ و )1 / 75 / 1" (تهذيب األسماء واللغات"٬ و )13 / 2" (تاريخ بغداد" 

 ).220/ 2(طبقات السبكي "٬ و )404/ 
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 / 2(السبكي " قاتطب"٬ و )441 / 12" (السير"٬ و ) أ45 / 15" (تاريخ دمشق"٬ و )13 ٬ 14 / 2" (تاريخ بغداد" 

   .481ص " مقدمة الفتح"٬ و )220
2
تهذيب "٬ و )1 / 76 / 1" (تهذيب األسماء واللغات"٬ و ) ب45 / 15" (تاريخ دمشق"٬ و )14 / 2" (تاريخ بغداد" 

  .480ص " مقدمة الفتح"٬ و )226 / 2" (طبقات السبكي"٬ و )444 / 12" (السير"٬ و )1171 / 3" (الكمال
3
 ).ب / 50 / 15" (تاريخ دمشق"ساكر في أخرجه ابن ع 
4
 ). ب47 / 15" (تاريخ دمشق"٬ و )9 ٬10 / 2" (تاريخ بغداد" 
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 .رواه مسلم في كتاب الصالة٬ باب كراهة الصالة بحضرة الطعام الخ 
2
 .رواه مسلم في كتاب الصالة٬ باب جواز الخطوة والخطوتين في الصالة الخ 
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1
  .206شرح صحيح مسلم ص  
2
 .رواه مسلم في كتاب الصالة ٬ باب جواز حمل الصبيان في الصالة الخ  
3
  .205شرح صحيح مسلم ص  
4
 . رواه مسلم في كتاب الصالة٬باب كراهة الصالة في ثوب له أعالم 



 آداب الصالة (53) 
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1
 .رواه مسلم في كتاب الصالة٬ باب نهي من أكل ثوما أو بصال أو كراثا الخ 
2
  .209 / 1شرح صحيح مسلم للنووي  
3
 .واه مسلم في كتاب الصالة٬ باب النهي عن نشد الضالة في المسجد الخ ر 
4
  .210 / 1شرح صحيح مسلم  
5
 .رواه مسلم في كتاب الصالة٬ باب السهو في الصالة والسجود له 
6
 .صحيح مسلم كتاب الصالة٬ باب السهو في الصالة الخ 
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1
 .صحيح مسلم 
2
 .ة الخ صحيح مسلم كتاب الصالة٬ باب السهو في الصال 
3
 .صحيح مسلم 
4
 . صحيح مسلم٬ كتاب الصالة٬ باب السهو في الصالة 



...رد على من يهونون من شأن صالة الجماعة    (55) 

 

  ون من شأن صالة الجماعةنردا على من يهو

  الصالة في المساجد من أكبر شعائر : اللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية
  ة أو في المساجد محو آلثارهاـه، وفي تركها بالكليـالدين وعالمات
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 كفالة األيتام في ضوء تعاليم اإلسالم (57) 

 

  كفالة األيتام في ضوء تعاليم اإلسالم
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1
 .156: البقرة 
2
  .21: األحزاب 
3
  .185: آل عمران 
4
  .13: ٬ ومسلم1294: البخاري 
5
  .3: المائدة 
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1
  .177: البقرة 
2
 ) .5304: (البخاري 
3
  .83: البقرة 
4
  .36: النساء 
5
  .220: البقرة 



 كفالة األيتام في ضوء تعاليم اإلسالم (59) 
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1
  .212 / 1: تفسير المراغي 
2
  .212: النساء 
3
  .89:  ٬ ومسلم5767 و 2766: البخاري 
4
  .17: الفجر 
5
  .9: الضحى 
6
  .2 – 1: الماعون 
7
  .447 / 10: تفسير المراغي 
8
  .8: اإلنسان 
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1
  .18: البلد 


