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يس نما وفُِسنورِ أَنرش نوذُ بِاِهللا معنو هرفغتسنو هينعتسنو هدمحن ، لَّهل دماإِنَّ الْحنالمأَع ئَات. 

ُهللا وحده الَ شرِيك لَه، وأَشـهد أَنَّ محمـداً    من يهده اُهللا فَالَ مضلَّ لَه، ومن يضللْ فَالَ هادي لَه، وأَشهد أَنْ الَ إِله إِالَّ ا

الْكَاف كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل ينِ احلَقدى ودبِالْه لَهسي أَرالَّذ ولُهسرو هدبونَعر.  

وعلَى آله إِبراهيم وبارِك علَى محمد وعلَى آلِ محمد  يت علَى إِبراهيِمصلَّ علَى محمد وعلَى آلِ محمد كَما اللّهم صلِّ

  مِجيد،  وعلَى آله إِبراهيم إِنك حميد باركْت علَى إِبراهيِم كَما

  أما بعد،

دالْه ريخاِهللا، و الْكَالَمِ كَالَم ريةٌ، فَإِنَّ خعبِد ثَةدحكُلُّ ما، وهثَاتدحورِ ماُْألم رشو ،لَّمسلَّى اُهللا عليه وص دمحيِ مديِ ه

  . وكُلُّ بِدعة ضالَلَةٌ، وكُلُّ ضالَلَة في النارِ

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

}قح قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيونَ يملسم متأَنإِلَّا و نوتمال تو هقَات102:آل عمران(}ت (  

}مهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي قُوا اللَّهاتاًء ونِسرياً واالً كَثا رِج

  ) 1:النساء(}تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباً الَّذي

ه فَقَد يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَ. يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سديداً { 

  )71-70:األحزاب(} فَاز فَوزاً عظيماً

  غضب وعداوة: الرباء  -حب ، نصرت : الوالء

ihlL[î c[Sr|ik;, c|luik; Lm*jufln[. 

~ylL[î SpCUik;, CYfkfuk; Lm*juf[. 

ihlL[î L#l|ksiuk;, L#l|kijsRy ycohjsruk;, L#l|k Lifgj/j& 
pJrjsruk; : pJrjsRy id[fl)sxuk; c[Sr|j)kduk; c|luj)kduk; 
sv$kd. 

~ylL[î L#l|ksiuk;, L#l|kijsRy ycohjsruk;, L#l|k Lifgj/j& 
pJrjsruk; : pJrjsRy id[fl)sxuk; Sdlej)k'iSglm[ Sdlej)kduk;, 
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L#l|ksiuk;, L#l|kijSrlmk;, ycohjSrlmk;, L#l|k Lifgj/j& 
pJrjSrlmk; CYfkf si)k'iSrlm[ CYfkf si)kduk; sv$kd. 

ijCIlc; d{fUalujgj)n;, :pGCrj<[ASin;. 

)ر مهكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصيمقي ينوا الَّذنآم ينالَّذو ولُهسرو اللَّه كُميلا ومونَإِنع55: املائدة() اك(  

)نَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاُء بيلأَو مهضعب اتنمؤالْمونَ ونمؤالْمكَـاةَ   وـونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصيمقينكَرِ والْم ن

يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس كلَئأُو ولَهسرو ونَ اللَّهيعطي71:التوبة() و( 

]sflglxksmuk; arcjH flR KXsdl=k' ijCIlcS\lm[ Qgk  :>jakDUik; 
c[Sr|ikak![. 

aoclr~juksmuk;, EjGQOrjsRyuk; c;>i;. 

ijCIlc; ay&[si& Qgk iUd[fjuk!lujgk'k. 

كُم بِالْبينات من ربكُم وإِنْ يـك  وقَالَ رجلٌ مؤمن من آلِ فرعونَ يكْتم إِميانه أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاَء(

لَيا فَعبكَاذكَذَّاب رِفسم وه ني مدهلَا ي إِنَّ اللَّه كُمدعي يالَّذ ضعب كُمبصقًا يادص كإِنْ يو هبكَذ 28 :غافر() ه(  

TY~l|j; r~jéLê YeDUlej)k'k. 

ومهِم إِنا برآُء منكُم ومما تعبدونَ من دون اللَّه كَفَرنـا  قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَ( 

ما أَملك لَـك  إِبراهيم لأَبِيه لَأَستغفرنَّ لَك وبِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاُء أَبدا حتى تؤمنوا بِاللَّه وحده إِلَّا قَولَ 

ريصالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبٍء ريش نم اللَّه ن4:ممتحنة() م(  

  )26 :الزخرف() وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه وقَومه إِننِي براٌء مما تعبدونَ(

Lc[|l~kH dL[EjsRy :xkdX 

) هيئْ لَكُم مـن أَمـرِكُم مرفَقًـا   ذْ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ إِلَّا اللَّه فَأْووا إِلَى الْكَهف ينشر لَكُم ربكُم من رحمته ويوإِ(

  )16 :الكهف(

ijCIlcik; LijCIlcik; Sisy fs'uln[. LfjH rj'[ SiyjM[ rjH)kd 
fs' Sin;. 

)تأَعاويقي شباِء رعى أَلَّا أَكُونَ بِدسي عبو رعأَدو اللَّه وند نونَ معدا تمو 48 :مرمي() زِلُكُم (  

:pGCrj<[A Sisy, fJYiilpik;, >Jdgilpik; Sisy… 
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:pGC rj<[Auj#l\f[sdl![, Lf[ tÔlsn'[ eAj)l\f[sdl![ fs' 
LrUafc[Fgksm :SZl<**xk; aËk; r+ksm ijCIlc\jSh)k; i'kdomj. 

SÊYf :vlg*X e=j akËS\)[ dm'[i'k, Kf[ci*X, SrG&dX, aËk 

:vlg*X… 

T*sr cÙlpj&f[ vJ\ulu cÙlpUaln[. 

)لَيع طَ اللَّهخأَنْ س مهأَنفُس ملَه تما قَدم وا لَبِئْسكَفَر يننَ الَّذلَّووتي مهنا مريى كَثري اتفو ونَ  هِمـدالخ ـمذَابِ هلْع (

  )80:املائدة(

pjicik; glijShuk; ssidkS'gik; Yeilvdsr ejReËj wJij)kduk;, 
glijshuk; ssidkS'gikak= YelGÒj)kduk; sv$lyk!S#l? 

  رضيت بِاللَّه ربا وبِمحمد رسولًا وبِالْإِسلَامِ دينا 

Tf[ glijshuk; ssidkS'gik; svl#k'ir[ t*jsr d+Uknjc; 

ijCIlcaluj L;zJdgj)kilR clPj)k;… Ls#(jH aËki# ijCIlcik; 
L;zJdgj)kilR clPj)k; 

af\jsrfjgln[ daUknjc;… af; ark<Usr au)k' dyk/ln[… 

aËk :Cu*X cIJdgj)k'iG ijCIlcjdx#lsu'ln[ DkG:R eyuk'f[î 

  ) 81 :املائدة() نزِلَ إِلَيه ما اتخذُوهم أَولياَء ولَكن كَثريا منهم فَاسقُونَولَو كَانوا يؤمنونَ بِاللَّه والنبِي وما أُ(

L#l|kijsr dkyj& uFlGÒ ijCIlcaks!(jH T*sruk= ijCIlc; 
cIJdgj)kilR dqjuj#. 

ijCIlcjdxksm cI>li; Srl)o…  

L~ockE[ulR apJrujH i'k, YeilvdsRy dMjhjH i'jgj'S/lX adxlu 

K+k|~J~éyê eyÉf[… 

 ليجلس ذهب فلما ، حبيبة أم ابنته على فدخل باملدينة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على قدم حىت سفيان أبو خرج مث

 عين به رغبت أو ، الفراش هذا عن يب أرغبت أدري ما بنية يا:  فقال ، طوته وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فراش على

 يا:  فقال ، فراشه على جتلس أن أحب فلم ، جنس مشرك وأنت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فراش هو بل:  فقالت ؟

   ) دالئل النبوة للبيهقي) ( خرج مث ، بعدي شيء أصابك لقد واهللا ، بنية
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KG%f[~[rk ac[KOp[ LÍDEj YeilvdsRy Lmk\[ i'[ fjgkSarjuksm 
flmjsu ejmj&S/lX akzJyf[~[rk CkL[~ Lf[ fmÉf[. 

akc[hJ*xjH rj'[ Lakc[hJ*X)[ h>jS)! LidlC*Xî 

Tc[hl; >Jdgf L#… 

Tc[hlajH fJYipuk; T#...  

Tc[hlajH rjG^r[P afegjiG\raj#. 

)اس فَقَد بِاللَّه نمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم يالغ نم دشالر نيبت ينِ قَدي الدف اهبِالْلَا إِكْر كسما تلَه امصثْقَى لَا انفالْو ةورع

يملع يعمس اللَّه256: البقرة() و(  

pj+jdX, Tc[hlajd glwU*xjH wJij)k' Lakc[hJ*X.   

) ا مفَأَن لَهفَقَت هملَى دا عنمؤم ننٍ أَممؤا ممأَي لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسرِيٌء قَالَ رلِ بالْقَات أمحد) (ن(  

LijCIlcjdX)[ h>jS)! LidlC*X 

  بر، إحترام، قسط 

eknU;, :pgi[ ~|kalr;, rJfj 

alflejfl)X)[ eknU; sv$n;, LiG LijCIlcjdxlsn(jhk; Cgj. 

)هباحصا ومهعطفَلَا ت لْمع بِه لَك سا لَيبِي م رِكشلى أَنْ تع اكداهإِنْ جو  إِلَـي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفًا ورعا ميني الدا فم

  )15:لقمان() ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

LuHilcjdSxlmk= ~r[P; 

) لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيأَنَّ الن ياعزحٍ الْخيرأَبِي ش نع   ـنمو ارِهإِلَى ج ِسنحرِ فَلْيمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤكَانَ ي نقَالَ م

  )مسلم) (يقُلْ خيرا أَو ليسكُت كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ فَلْيكْرِم ضيفَه ومن كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ فَلْ

rJfj rm/jhl)kdî 

)وهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي لَم ينالَّذ نع اللَّه اكُمهنلَا ي  ـبحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو م

نيقِْسط8:املمتحنة() الْم(  

Lc[al~jRf[ L~o~)Géyê. 
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ي عهد رسولِ اللَّه مٍ عن أَبِيه عن أَسماَء بِنت أَبِي بكْرٍ رضي اللَّه عنهما قَالَت قَدمت علَي أُمي وهي مشرِكَةٌ فعن هشا (

و قُلْت لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولَ اللَّهسر تيفْتتفَاس لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص   ـكي أُمـلص معي قَالَ نلُ أُمةٌ أَفَأَصباغر يه (

  ) خباري ومسلم(

أَو  كْثروا الْمرق أَوِ الْماَء فَإِنه أَوسععن جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذَا طَبختم اللَّحم فَأَ (

 انلْجِريلَغُ لأمحد) (أَب(  

با ذَر إِذَا طَبخت فَـأَكْثرِ الْمرقَـةَ   عن عبد اللَّه بنِ الصامت عن أَبِي ذَر أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ لَه يا أَ (

  ) أمحد) (ريانِك وتعاهد جِريانك أَوِ اقِْسم بين جِ

Lrc[ fsRy iJMjH dyj si&lH wofrlu LuHilcj)[ 
sdlmk\jMkS!lsu'[ Svlpj)kalujgk'k. 

ukÓ\jr[SeldkSÙlX sscrU*X)[ Si!j ycohk#l|[ Yec;zj)k' 
Yec;z;î 

بحلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو كُملُونقَاتي ينالَّذ بِيلِ اللَّهي سلُوا فقَاتو يندتع190 :البقرة(الْم (  

لَى ملَّة رسولِ اللَّه ولَا تقْتلُوا شيخا أَنس بن مالك أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ انطَلقُوا بِاسمِ اللَّه وبِاللَّه وع عن

  ) ابوداود) (امرأَةً ولَا تغلُّوا وضموا غَنائمكُم وأَصلحوا وأَحِسنوا إِنَّ اللَّه يحب الْمحِسنِني  فَانِيا ولَا طفْلًا ولَا صغريا ولَا

ukÓ\jH c[YfJ iPj)s/MS/lX r~j eyÉkî 

 فحملها ، خيرب يوم امرأة رجل سىب:  قال عباس ابن عن مقسم عن احلكم عن حجاج عن سليمان بن الرحيم عبد حدثنا

) .النساء قتل عن فنهى ، فأخربوه) ؟ هذه قتل من: ( فقال) ص( اهللا رسول فأبصرها ، فقتلها ، سيفه قائم فنازعته خلفه

  ) مصنف ابن أيب شيبة(

dglG svu[flH eog\Jdgj)n;î 

اهروا علَيكُم أَحدا فَأَتموا إِلَيهِم عهدهم إِلَى مدتهِم إِنَّ اللَّه إِلَّا الَّذين عاهدتم من الْمشرِكني ثُم لَم ينقُصوكُم شيئًا ولَم يظَ(

نيقتالْم بح4 :التوبة() ي (  

t'lH :pGC CYfk)xln[, :pGC\jH LiSglm[ CYfkf si)kd 
fs'Sin;. 

tijsmulujgk'lhk; rl; akc[hJ*sxuk;, Tc[hlajsruk; c[Sr|j)kduk; 
T<[ms/mkduk;, c|luj)kduk; svS$!fk![. 
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Qgk dij elmk'kî 

  لو كرب السيف يف حمصن معدنة

  مسعت يف الغرب حتليل املصلني

  أباسليمان قليب عاى يتابعين

  أال جتاهلي أحبايب واخواين

  اشتكى مسلم يف اهلند عرقين إذا

  وان بكى مسلم يف الصني أبكاين

  املصر رحيانيت والشام نرجسيت

  رخيي وعنواينويف اجلزيرة تا

  فأين ما يدرككم اهللا يف بلد

  ادس ذاك احلمام صلب أوطاين

  شريعة اهللا ملا اشتملنا

  ولنا معامل احسان واميان
 

Tc[hlajsruk; akc[hJ*sxuk; c[Sr|j)kd... 

 


