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األْمُر بالّتْقوى
التحذيُر من
التمسك بالكتابالشيطان
والسنة

تحريُم َدِم
النهي عنالُمْسِلِم
تحريُم انتهاك ِعْرِضالظلم
المسلم

َعَدُم أخِذ مالِ
الُمْسلم بدون َوْجِه

َحّق
َبا تحريُم الر�



، وبالتالي ال ألن ال ُتؤخُذ أمواُل الناس بزيادة بدونِ َوْجِه َحق�
يعمل الناس ؛ ألنهم سيأخذون المال بدون عمل فينهار

. االقتصاد

ْدَعى لإلْسراِع في َتنِفيِذ حتى يقتدي به المسلمون فيكون ��
َواِمِر النبي ��  .



ألن فيهما الهداية والتوفيق في الدنيا واآلخرة والبعد عن
.الضالل

ٌة ) للتأكيد والتقرير والتثبيت ( ِلكَْيال َيكُوَن للّناِس ُحج�



 بذكر أن� الفضل بين الناس بالتقوى والعمل الصالح فالرب
.  واحد واألب واحد وهو آدُم

. ونستفيد من ذلك في احترام اآلخرين وعدم التعالي عليهم



ا ُدوَن أْصلِ المال الذي يتم� َة شهري� َبِوي� أْن َيأُخَذ الفائَدَة الر�
ِجيُلُه إلى وقٍت آَخَر ُمحّدٍد . َت��

السدانة هي مسؤولية مفتاح الكعبة للفتح والغلق وغير ذلك
،

. والسقاية هي توفير المياه للحجاج للشرب وغيره



بكسِر الخاِء : خطبُة الرجلِ للمرأِة يريُد الزواَج ( الِخطبة)
. منها

بضِم الخاِء : كالُم خطيِب الجمعِة والعيِد على (الُخطبة)
.المنبر

لتوكيد الكالم و تقريره وتثبيته في نفوس المستمعين



اليوم يوم عرفة والشهر هو شهر ذي الحجة من األْشُهِر
َمها ا� . الُحُرم والبلد هي مكة التي َحر�






