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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.  

 دمحم ى آلِلَعو دمحى ملَع كارِبو يماهربإِ هى آللَعو ماهيِربى إِلَع تيلَّص امكَ دمحم ى آلِلَعو دمحى ملَع لِّص مهاللّ

  ، جيدمِ يدمح كنإِ يماهربإِ هى آللَعو ماهيِربى إِلَع تكْارب امكَ

  أما بعد،

، ةٌعدبِ ةثَدحم لُّكُا، وهاتثَدحم ورِمُألاْ رش، وملَّسعليه و ى اُهللالَّد صمحم يِده يِدهالْ ريخ، واِهللا مالَكَ مِالَكَالْ ريخ نَّإِفَ

بِ لُّكُودعة ةٌلَالَضلُّكُ، و لَالَضة فارِي الن .  

  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

L#l|k eyuk'kî 

)كلَئأُوكَرِ ونالْم ننَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ يأُم كُمنم كُنلْتونَ وحفْلالْم مـوا  )104()هكُونلَا تو

فَرت ينكَالَّذيمظع ذَابع ملَه كلَئأُوو اتنيالْب ماَءها جم دعب نلَفُوا متاخ105 -آل عمران  ()قُوا و(  

YelPlrU;î 

L#l|kijSh)k;, YeilvdsRy LPUler*xjSh)kaln[ Qgk YeS~lPdR 
Ênj)k'fk;, ÊnjS)!fk;. L#l|k eyuk'kî  

  )33:سورة فصلت()ولًا ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحا وقَالَ إِننِي من الْمسلمنيومن أَحسن قَ(
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K'f YefjEhaln[ Qgk YeS~lPdr[ dgzfaldlrjgj)k'f[. YeS~lPdr[ 
ixsg KuG' YefjEhaln[ L#l|k ilz[plr; svu[fjgj)k'f[.  

هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إىل ضالله كان  من دعا إىل(  

 ]رواه مسلم )      [ عليه من أإلمث مثل آثام من تبعه ، ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاً 

 fjgkSarj eyuk' Qgk |pJckdomj dlnkdî 

  ] .متفق عليه ) [ك من أن يكون لك محر النعم فواهللا الن يهدي اهللا بك رجالً وأحداً خري ل(  

aG+YePlralu YeS~lPr ij<u*Xî 

é1ê- fO|Jp[. é2ê- gjclh\[. é3ê- :Djy\[. 

L#l|k eyuk'kî 

ي الْخونَ فارِعسيكَرِ ونالْم ننَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ومِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤيرينيحالالص نم كلَئأُوو سورة (ات

  )114:آل عمران

 اللَّه ذَكَرو رالْآخ موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم الَقَدري21سورة األحزاب(كَث(  

YeS~lPr; sdl!k= hÊU;î 

 )ي اللَّهيمٍوقتسم اطراُء إِلَى صشي ني مدهيلَامِ وارِ السو إِلَى دعد-  رقَت مهوهجو قهرلَا يةٌ وادزِيى ونسوا الْحنسأَح ينلَّذل

  )25:سورة يونس())26(ولَا ذلَّةٌ أُولَئك أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ

YeS~lPr\jsRy ssChjî 

)وه كبإِنَّ ر نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س عاد وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع 

يندتهبِالْم لَم125 -النحل ()أَع(  

 )ةٌ يأُم كُمنم كُنلْتونَوحفْلالْم مه كلَئأُوكَرِ ونالْم ننَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعوا )104()دكُونلَا تو

يمظع ذَابع ملَه كلَئأُوو اتنيالْب ماَءها جم دعب نلَفُوا متاخقُوا وفَرت ين105 -عمران آل  ()كَالَّذ(  

YeS~lPdrk!lSi! cp[zkn*Xî 

YeS~lPr ij<u\jH p{@aluj ijCIcj)kdî 

u|[ul YeilcdSrlm[ L#l|k eyuk'kî  )ةبِقُو ابتذْ الْكى خيحايٍي(   
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fjgkSarjéê eyuk'kî 

رواه  [) نها شـعلة  قال ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك، على أن تستشعلوا يل م. نعم :أترون هذه الشمس؟ قالوا (

  . ]اهليثمي و أبو يعلى 

cIu; CkÓjulikdî 

ثِّردا الْمهاأَيي *رفَأَنذ قُم  *رفَكَب كبرو  *رفَطَه كابيثو  *رجفَاه زجالرو  *ركْثتست ننملَا تو  * ـبِرفَاص كبرلسـورة  ()و

  )7-1:املدثر

YelGÒrujH rjgfrlikdî 

وما يزال عبدي يتقرب إىل بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته ، كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بـه،  (   

  ] .رواه البخاري.....) [ويده اليت يبطش ا ورجله اليت ميشي ا ، وإن سألين ألعطينه ، ولئن استعاذ يب ألعيذنه 

Lyji[ :Gw[wj)kdî 

   )108 -سورة يوسف ) (قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصرية أَنا ومن اتبعنِي( 

fsRy LmjadxjhlGs)(jhk; rØ svlgjulrkS`Cj&lH L#l|k Lir[ 
pJrjH w[Blr iG`rik!l)k; t' Yeilvd ivr; rlsaS/lqk; 
QlG\jgj)n;.  

Lyji[ wJijf\jH edG\kdî 

  )3-2 -سورة الصف()َكَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُون)2(ياأَيها الَّذين َآمنوا لم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ( 

فيجتمع إليه , يدور احلمار يف الرحا يؤتى بالرجل يوم القيامة ، فيلقى يف النار ، فتندلق أقتاب بطنه ، فيدور ا كما ( 

يا فالن مالك؟ أمل تكن تأمر باملعروف وتنهي عن املنكر ؟ فيقول بلى ، كنت آمر باملعروف و ال : أهل النار فيقولون 

  ] .متفق عليه) [آتيه وأي عن املنكر وآتيه

YeS~lPr egjcgs\/Ëj LiS~lPak!l)kdî 

L#l|k YeilvdSrlm[ eyuk'kî 

)أَاد وه كبإِنَّ ر نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س ع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمع

يندتهبِالْم لَم125 -النحل ()أَع(  
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cHcI>lijulujgj)kdî 

ijCIlcjujhk!lSi! YePlrs/M zkn*xjshl'ln[ cHcI>li;. 
ycohk#lsu/Ëj L#l|k ijCkÓ DkG:rjH ijSC<j/j)k'f[ dlnkdî  

  )4-سورة القلم()وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ(

YeS~lPjfSrlm[ dlnj)k' alrUalu segkalËik; cHcI>liik; LirjH 
dlgUalu alËak!l)k;. YeS~lPr g;zs\ YeilvdsRy ijwu; ]Sffk 
dlgn\lhlujgk'k t'[ iUd[fal)k' DkG:R cod[f; dlnkdî  

)مهنع ففَاع كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانا غَلفَظ تكُن لَوو ملَه تنل اللَّه نم ةمحا رـي  فَبِمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو 

  )159:سورة آل عمران()للَّه إِنَّ اللَّه يحب الْمتوكِّلنيالْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى ا

Tijsm covj/j&jgj)k' ckYePlralu cI>li*X Tiuln[î  

1- cOaUalu cI>li;. 
2- ijMkiJq[vl arîc[Fjfj. 
3- c|YeiG\dgkaluk= domjulShlvr. 
4- L#l|kijhk= fi)kH. 

 

cfUcr[Pfî 
YeS~lPdrk!lSi! Qgk zknaln[ cfUcr[Pf. L#l|k eyuk'kî 

}$pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θà)®?$# ©! $# (#θ çΡθä. uρ yìtΒ š⎥⎫ Ï%Ï‰≈ ¢Á9   )119:التوبة( }#$

رجلُ يصدق ويتحـرى  علَيكُم بِالصدقِ؛ فَإِنَّ الصدق يهدي إِلَى الْبِر، وإِنَّ الْبِر يهدي إِلَى الْجنة، وما يزالُ ال«: وقال 

دهي ب؛ فَإِنَّ الْكَذبالْكَذو اكُمإِييقًا، ودص اللَّه دنع بكْتى يتح قدـارِ،  الصي إِلَى الندهي ورإِنَّ الْفُجورِ، وي إِلَى الْفُج

   . )1(»وما يزالُ الرجلُ يكْذب ويتحرى الْكَذب حتى يكْتب عند اللَّه كَذَّابا

dlgknU;î  

}ô‰s)s9 öΝà2 u™!% y` Ñ^θß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝà6 Å¡àΡr& î“ƒ Í•tã Ïµ ø‹n= tã $tΒ óΟ šGÏΨ tã ëÈƒ Ì ym Νà6ø‹ n= tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $$ Î/ Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠ Ïm §‘ 

  )128:التوبة( }∪∇⊅⊆∩

                                                            

). 2607(برقم  4/2012: ، ومسلم)6094(برقم  10/507: -مع الفتح–رواه البخاري يف صحيحه  )1(  
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}Ó‰£ϑpt ’Χ ãΑθß™ §‘ «! $# 4 t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ ÿ… çµ yètΒ â™!# £‰ Ï© r& ’n? tã Í‘$ ¤ä3 ø9 $# â™!$uΗ xq â‘ öΝ æηuΖ ÷ t/{ )29:الفتح(  

dgknuksm KeSpCdgldlR DkG:R :iCUs/mk'k![î   

}¢Ο èO tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (# öθ |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ (# öθ|¹# uθs?uρ Ïπ uΗ xq öuΚ ø9 $$Î/ ∩⊇∠∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρé& Ü=≈ ptõ¾ r& Ïπ uΖ yϑø‹ pR ùQ$# ∩⊇∇∪{ )17: البلد-

18(  

ijCIlcjdsx ijSC<j/j&[sdl![ YeilvdR eyuk'kî 

م وتراحمهِم وتعاطُفهِم مثَلُ الْجسد إِذَا اشتكَى منه عضـو  مثَلُ الْمؤمنِني في تواده«: يف وصف حال املؤمنني وقال 

  )2(»تداعى لَه سائر الْجسد بِالسهرِ والْحمى

r~j eyÉkî 

  . )3(»يرحم الناس يرحم اللَّه من الَ الَ«

  

Êaî 

L#l|k eyuk'kî 

}$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#ρ çÉ9ô¹ $# (#ρã Î/$ |¹uρ (#θ äÜÎ/# u‘ uρ (#θà)̈?$#uρ ©!$# öΝä3 ª= yès9 šχθ ßsÎ=øè? ∩⊄⊃⊃∪ {)200:آل عمران(  

}$ yϑ̄ΡÎ) ’®û uθãƒ tβρ çÉ9≈ ¢Á9$# Νèδt ô_r& ÎötóÎ/ 5>$ |¡ Ïm ∩⊇⊃∪{ )10: الزمر.(  

  . )4( »ن عطَاٍء خير وأَوسع من الصبرِيصبِر يصبره اللَّه، وما أُعطي أَحد م من: »فقال 

يصبِر علَى  يخالطُ الناس والَالْمؤمن الَّذي يخالطُ الناس ويصبِر علَى أَذَاهم أَعظَم أَجرا من الْمؤمنِ الَّذي الَ«: وقال 

م5(»أَذَاه(  .  

                                                            
 ).  2586(، برقم 2000– 4/1999 :، ومسلم)6011(، برقم 10/438: -مع الفتح–أخرجه البخاري يف صحيحه ) 2(

 ). 2319(، برقم 1809 /4:، ومسلم)7376(، برقم 13/358: -مع الفتح–أخرجه البخاري يف صحيحه ) 3(

 ).1053(، برقم  2/729: ، ومسلم)6470(، برقم 11/303: -مع الفتح–أخرجه البخاري يف صحيحه  )4(

  .، وإسناده صحيح)4032(، برقم 2/1338: بن ماجه يف سننه، وا)2507(، برقم 4/572: أخرجه الترمذي يف سننه )5(
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ijru;î 

a|lru YeilvdsRy ijru; ijYCkfaln[.  

 ولِ اللَّهسر دذُ بِيأْخكانت األمة من إماء أهل املدينة لَت  اَءتثُ شيح بِه قطَلنأي يف حاجتها،)6(فَت  

YeilvdR écê eyulyk!lujgk'kî 

  .)7(»كُمابغونِي في ضعفَاِءكُم فَإِنما ترزقُونَ وتنصرونَ بِضعفَائ«: يقول وكان 

L#l|k eyuk'kî 

}ôÙ Ï ÷z $# uρ y7yn$ uΖ y_ Ç⎯yϑÏ9 y7 yèt7 ¨? $# z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊄⊇∈∪{ )215:الشعراء.(  

YeS~lPdR L|(lgjuligkf[. Lyjik; c[Flr*xk; c|vgSglm[ ijru; 

dlMlR SYegj/j)k'flin;. YeilvdR eyuk'f[ dlnkdî 

»اضوأَنْ ت ى إِلَيحأَو ى الَإِنَّ اللَّهتوا حالَ عو دلَى أَحع دأَح رفْخي دلَى أَحع دغِ أَحب8( »ي( .  

ijru\jsRy zkn; YeilvdR  eyÉfjfln[î 

  ،)9(»رفَعه اللَّه وما تواضع أَحد للَّه إِالَّ«

Þ:sg(jhk; L#l|kijr[ Si!j ijru; dlnj)kdulsn(jH L#l|k 
Lisr KuG\lfjgj)j#ß  

c|rik;, Sdle; Qfk)hk;î 

}(# þθããÍ‘$ y™ uρ 4’n< Î) ;οt ÏøótΒ ⎯ ÏiΒ öΝ à6În/§‘ >π ¨Ψ y_uρ $yγ àÊ ó tã ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$# uρ ôN£‰Ïãé& t⎦⎫ É)−Gßϑù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ à)ÏΖ ãƒ ’Îû 

Ï™!# §œ£9 $# Ï™!# §œØ9 $# uρ t⎦⎫ ÏϑÏà≈ x6 ø9 $# uρ xáø‹ tóø9 $# t⎦⎫ Ïù$ yèø9 $# uρ Ç⎯ tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 3 ª! $# uρ = Ït ä† š⎥⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑø9 ــران( }∪⊇⊃⊆∩ #$ -133:آل عمـ

134.( 

                                                            
   ).6072(، برقم 10/489: - مع الفتح–أخرجه البخاري يف صحيحه ) 6(

 .، وإسناده صحيح)3179(، برقم 353- 6/352: ، والنسائي يف سننه)2594(، برقم 3/73:، وأبو داود يف سننه)1702(، برقم 4/179: أخرجه الترمذي يف سننه) 7(

 ). 2865(، برقم  4/2199:أخرجه مسلم) 8(

  ).2588(، برقم 4/2001: مسلمأخرجه ) 9(
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fsRy cI|l~julu L<w[w[ L~[pjH ssDcjsRy g![ cI>lis\ 

ilq[\js)l![ YeilvdR eyÉkî  

  .)10(»إِنَّ فيك خصلَتينِ يحبهما اللَّه الْحلْم واَألناةُ«

ts' KeSpCj)nsa'[ eyÉ[sdl![ Yeilvdsr caJej& iUd[fjSulm[ 
YeilvdR eyÉkî  

  .)11(»ال تغضب«: فَردد مرارا قَالَ »ال تغضب«: قَالَ

rÕjuk=irlikdî 

}ö≅yδ â™!# t“y_ Ç⎯≈ |¡ôm M} $# ωÎ) ß⎯≈ |¡ ômM}   )60:الرحمن(}∪⊂∌∩ #$

L#l|kijsRy asËlgk rjGS`C; dlnkdî 

}$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θè= à2 ⎯ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠ sÛ $tΒ öΝä3≈ oΨ ø%y— u‘ (#ρãä3 ô© $# uρ ¬! β Î) óΟ çFΖ à2 çν$ −ƒ Î) šχρ ß‰ç7 ÷ès? 

  )172:البقرة(}∪⊅∠⊆∩

rlijsr coÊj)kdî 

YeilvdR eyuk'kî 

  .)12( »متمن كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ فَلْيقُلْ خيرا أَو ليص :»قال 

L#l|k eyuk'kî    

}$̈Β àáÏù= tƒ ⎯ÏΒ @Αöθs% ωÎ) Ïµ ÷ƒ y‰ s9 ë=‹ Ï%u‘ Ó‰Š ÏGtã ∩⊇∇∪ {)18:ّق.(  

dglG elhr;î 

 }$yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θèù ÷ρr& ÏŠθ à)ãèø9 $$Î/{ )1:المائدة(  

                                                            
 ). 17(، برقم 1/48: أخرجه مسلم) 10(

   )6116(، برقم 10/519: - مع الفتح–أخرجه البخاري يف صحيحه  )11(

 . )47(، برقم 1/68:، ومسلم)6018(، برقم 10/445: - مع الفتح–أخرجه البخاري يف صحيحه ) 12(
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(#θ èù÷ρ r&uρ Ï‰ôγ yèø9 $$Î/ ( ¨βÎ) y‰ôγ yèø9 $# šχ% x. Zωθä↔ ó¡ tΒ ∩⊂⊆∪{)34: اإلسراء.(  

YeilvdR eyuk'kî 

فَاقِ حتى يدعها أَربع من كُن فيه كَانَ منافقًا خالصا ومن كَانت فيه خصلَةٌ منهن كَانت فيه خصلَةٌ من الن :»قال 

رغَد داهإِذَا عو ثَ كَذَبدإِذَا حانَ وخ نمتإِذَا اؤ رفَج ماصإِذَا خ13( »و(.  

ijCIlcjdSxlm[ cp[ijvlgak!ldkdî 

)إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نا مريوا كَثنِبتوا اجنآم ينا الَّذهاأَي12: سورة احلجرات) (ي  (  

YeilvdsRy ivr; dlnkdî 

  ] متفق عليه ) [ديث إياكم والظن فإن الظن أكذب احل:(

L#l|k eyuk'kî 

)موهذَرفَاح ا لَكُمودع كُملَادأَوو اجِكُموأَز نوا إِنَّ منآم ينا الَّذهاأَي14:سورة التغابن)( ي(  

 

wr*xksm rUorfdsx egcUs/mk\lfjgj)kdî 

 )شونَ أَنْ تبحي ينإِنَّ الَّذةرالْآخا ويني الدف يمأَل ذَابع موا لَهنآم يني الَّذةُ فشالْفَاح 19:سورة النور)(يع(  

  ]رواه مسلم ) [ال يستر عبد عبداً يف الدنيا، إال ستره اهللا يوم القيامة :(

 

fjRadSxlm[ rjÍ|dgnik;, Srgjmk' YeC[r*xjH Êauk; dlnj)Hî 

L#l|k eyuk'kî  

  )68:سورة األنعام)(وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا في حديث غَيرِه(

رواه أمحد ) [املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم أفضل من املؤمن الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أذاهم :( 

  ]والترمذي 

 
                                                            

  )58(، برقم 1/78:مسلم، و)34(، برقم 1/89: -مع الفتح–أخرجه البخاري في صحيحه ) 13(
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wr*xksm YeC[r*xjH Tmsemkdî 

  ،] رواه مسلم ) [أمرنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن نرتل الناس منازهلم :(

إن من إجالل اهللا تعاىل ، إكرام ذي الشيبة املسـلم ،  :( قال صلى اهللا عليه وسلم : وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال 

  ] رواه أبو داود ) [لقرآن غري الغايل فيه ، واجلايف عنه، وإكرام ذي السلطان املقسط وحامل ا

 

YeS~lPdØlG f+jhk= vG&uk; c|luik;î 

 )انودالْعلَى الْإِثْمِ ووا عناوعلَا تى وقْوالتو لَى الْبِروا عناوعت2:سورة املائدة) (و(  

 ] رواه مسلم ) [هللا، ولكتابه ، ولرسوله ، وألئمة املسلمني وعامتهم : ملن ؟ قال: الدين النصيحة ،قلنا :(

 

 


