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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

Tc[hlajd rjua*X)[ aËk rjua*Sx)lX LSrd; YeSfUdfdX K![… 

L#l|kijH rj'k=flsn'[ roy[ Cfalr; rl; ijCIcj)k'k… 

)نيالَمالْع بر نرتِيلٌ م43() ت(  

cÙoGnaln[… 

)تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موا الْي لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيإلعاالسيند م(  

rak)[ Sfl'k' goe\jH :glPrdX LG/j)lR elmj#... 

rl; sv$k' QlSgl dG+*xjhk; g![ Zmd*X rjG^r[Paln[… 
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:f[a ijCkÓj - dG+ ijCkÓj… 

:f[a ijCkÓsdl![ KS`Cj)k'f[ TD[hlc[… 

 لُ سمعت عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنه علَى الْمنبرِ قَالَ سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيهعلْقَمةَ بن وقَّاصٍ اللَّيثي يقُو

إِلَى د هترجه تكَان نى فَموا نرِئٍ مكُلِّ اما لمإِنو اتيالُ بِالنما الْأَعمقُولُ إِني لَّمسويـا   نهحكني أَةـرإِلَى ام ا أَوهيبصا ي

 هإِلَي راجا هإِلَى م هترفَهِج*  

كَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصيمقيفَاَء ونح ينالد لَه نيصلخم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرا أُمموةمالْقَي يند كذَل  

ShldalrU; elmj#... 

) كُملَيع افا أَخم فوقَالَ إِنَّ أَخ لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر نِ لَبِيدب ودمحم نـا   عمقَـالُوا و رغالْأَص كرالش 

لَهم يوم الْقيامة إِذَا جزِي الناس بِأَعمالهِم اذْهبوا إِلَى الَّـذين   الشرك الْأَصغر يا رسولَ اللَّه قَالَ الرياُء يقُولُ اللَّه عز وجلَّ

  أمحد) كُنتم تراُءونَ في الدنيا فَانظُروا هلْ تجِدونَ عندهم جزاًء 

  خباري  *ه بِه ومن يرائي يرائي اللَّه بِه قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من سمع سمع اللَّ(

 ) اللَّه دبا عوِ فَقَالَ يزالْغو ادنِ الْجِهنِي عبِرأَخ ولَ اللَّهسا ررٍو يمع نب اللَّه دبا    قَالَ قَالَ عـابِرص لْـتـرٍو إِنْ قَاتمع نب 

علَى أَي حـالٍ   را محتِسبا وإِنْ قَاتلْت مرائيا مكَاثرا بعثَك اللَّه مرائيا مكَاثرا يا عبد اللَّه بن عمرٍومحتِسبا بعثَك اللَّه صابِ

  *قَاتلْت أَو قُتلْت بعثَك اللَّه علَى تلْك الْحالِ 

rl; YCÓj)n;. rl; akwl|jp[ :uf[ tÔjrln[? rl; YeS~lPr\jH 
es(mk)k'fk;, ÜlcjH igk'fk; tÔjrln[?  

t#liG)k; cZmruk![, rak)k; Qgk c;Zmr t'[ eyÉ[ cZmj&f# 

rl;. ayj&[ L#l|kijsRy YeJfj dl;Cj&[sdl!ln[ rl; c;Zmj&f[… 

wr*X :sgsu(jhk; ap[|[ eyuk'f[ gjulTH semkSal? 

) أَبِي ذَر نع تامنِ الصب اللَّه دبع نـرِ   عيالْخ نلَ مملُ الْعمعلَ يجالر تأَيأَر لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولِ اللَّهسريلَ لقَالَ ق

  مسلم) ويحمده الناس علَيه قَالَ تلْك عاجِلُ بشرى الْمؤمنِ 

  )جل الناس شرك، واإلخالص أن يعافيك اهللا منهما ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل أل: (قال الفضيل بن عياض

rl; YelGÒj)kdî 
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) أَب نقُ يعات اسا النهمٍ فَقَالَ أَيوي ذَات لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسا رنطَبخ رِيعى الْأَشوسفَى مأَخ هفَإِن كرذَا الشوا ه

بِيبِ الند نولَ اللَّمسا رلِ يمبِيبِ الند نفَى مأَخ وهو يهقتن فكَيقُولَ وأَنْ ي اَء اللَّهش نم لِ فَقَالَ لَها مإِن مقَالَ قُولُوا اللَّه ه

 لَمعا لَا نمل كرفغتسنو هلَمعئًا نيش بِك رِكشأَنْ ن نم وذُ بِكعأمحد) *ن  

:pGC\jr[ tfjgjH dkmk;~ ~r[PSal ck|{\[ ~r[Psal T#.  Lfln[ 
L#l|k eyuk'f[î 

)تا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتريشعو كُماجوأَزو كُمانوإِخو كُماؤنأَبو كُماؤقُلْ إِنْ كَانَ آب ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارج

نوضرالتو رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحه  نيـقالْفَاس مي الْقَـودهلَا ي لَّه (

  ) 24 :التوبة(

vjhulxkdX)[ fkm)\jH r# :SiC; K!ldk;, ejs' Liclr 

aldkSÙlX :SiC; sdmk'fln[… 

t#l dlgU*xk; cIJdlgUaldk'f[ LfjsRy Liclr; t*jsr 

ulujgj)ksa'[ Srl)julujgj)k;… 

حدكُم يجمع خلْقُه في بطْنِ أُمـه  قَالَ عبداللَّه حدثَنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو الصادق الْمصدوق قَالَ إِنَّ أَ (

بأَرؤلَكًا فَيم ثُ اللَّهعبي ثُم كثْلَ ذَلةً مغضكُونُ مي ثُم كثْلَ ذَللَقَةً مكُونُ عي ا ثُمموي نيع باكْت قَالُ لَهيو اتمعِ كَلببِأَر رم

ح فَإِنَّ الرجلَ منكُم لَيعملُ حتى ما يكُونُ بينه وبين الْجنة إِلَّـا ذراع  عملَه ورِزقَه وأَجلَه وشقي أَو سعيد ثُم ينفَخ فيه الرو

يه الْكتاب فَيعملُ بِعملِ لَّا ذراع فَيسبِق علَفَيسبِق علَيه كتابه فَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ ويعملُ حتى ما يكُونُ بينه وبين النارِ إِ

ةنلِ الْججباري) (أَه(  

rl; rjSfUr Tf[ dlnlyk![… 

:pU; r# :SiC; K!ldk;, Lf[ dqjÉlH :SiC; T#lfldkdkuk;, 

LfjH rj'[ ejÔjgjukduk; sv$k;…. 

Tc[hl|J Yec[Flr\jH rj'k; ejgjÉ[ Seluisg rl; YCÓj)kd.  

Lf[sdl![ rl; tS/lqk; YelGÒj)n;î  

يـا   :يا مقَلِّب الْقُلُوبِ ثَبت قَلْبِي علَى دينِك فَقُلْت :عن أَنسٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يكْثر أَنْ يقُولَ (

معا قَالَ ننلَيع افخلْ تفَه بِه ا جِئْتبِمو ا بِكنآم ولَ اللَّهساُء  رشي فا كَيهقَلِّبي ابِعِ اللَّهأَص ننِ ميعبأُص نيب إِنَّ الْقُلُوب (

  ترمذي
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)سو هلَيلَّى اللَّه عص ولِ اللَّهساِء رعد ا كَانَ أَكْثَرم نِنيمؤالْم ا أُمةَ يلَمس أُمل قَالَقَالَ قُلْت كدنإِذَا كَانَ ع لَّم  كَانَ أَكْثَـر ت

ينِكلَى دقَلْبِي ع تالْقُلُوبِ ثَب قَلِّبا مي هائعد، قَالَت: قَلْبِـي   :فَقُلْت تالْقُلُوبِ ثَب قَلِّبا مي اَءكعد ا أَكْثَرم ولَ اللَّهسا ري

( ا وقَلْبه بين أُصبعينِ من أَصابِعِ اللَّه فَمن شاَء أَقَام ومن شاَء أَزاغَ فَتلَا معـاذٌ  علَى دينِك قَالَ يا أُم سلَمةَ إِنه لَيس آدمي إِلَّ

  ترمذي ) ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا 

ي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كُلُّهم يخاف النفَاق علَى نفِْسه ما مـنهم  ثني من أَصحابِ النبِالوقَالَ ابن أَبِي ملَيكَةَ أَدركْت ثَ (

لَا أَمو نمؤإِلَّا م افَها خنِ مسنِ الْحع ذْكَرييلَ ويكَائمرِيلَ وجِب انلَى إِميع هقُولُ إِني دأَحذَرحا يمو قافنإِلَّا م هارِ  نرالْإِص نم

  خباري ) *ولَم يصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ ( علَى النفَاقِ والْعصيان من غَيرِ توبة لقَولِ اللَّه تعالَى 

r+ksm YeiG\r\jH TD[hlc[ Sin;…  

YeS~lPr YeiG\r*xjH rl; dlgU*X cIu; LyjÉ[ sv$n;… 

dG+ ijCkÓjî 

ck'\ln[ Tf[sdl![ ijiÊj)k'f[…  

Tc[hlajd CgJL\jH sfxjij#l\ Qgk dlgUik; rl; sv$lR elmj#... 

rak)[ r#fluj Sfl'k' dlgU; Qgj)hk; r#flij#. dlgn; af; 

eoG\juluj… 

Tc[hl|J Yec[Flrikaluj ~r[Ps/mk'iG Qgk ijpUlGÒjuln[. Tc[hlajd 

ijw[Blr; dgzfal)kilR rl; tS/lqk; wlYzf elhj)n;… 

ijw[Blr\jhosm alYfsa c;c[dgnak!ldkduk=o… 

L#l|k eyuk'kî  

)ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عتي مهنولًا مسر نييي الْأُمثَ فعي بالَّذ وـي  هلُ لَفقَب نوا مإِنْ كَانةَ وكْمالْحو 

  )2 :معةاجل() ضلَالٍ مبِنيٍ

YeilvdR cI|l~jdsx c;c[dgj&f[ tYedlgalujgk'k si'[ rl; 

YCÓj)kd… 

Lr[Pdlg\jhk;, Lr[PijCIlc\jhkalujgk' cao|s\ K\a cao|al)j 

alËj… 
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Lf[sdl![ Lyji[ h>j)k' akqkiR cl|vgU*xk; rl; 

KeSulzs/mk\n;… sshY~yj, ÜlckdX, ekc[fd*X, YeiG\r*X…  

tÔ[sdl![? DkG:R eAj)kduk;, eAj/j)kduk; svu[fk… 

eAj&f[ wJijf\jH edG\n;…  

م أَنهم كَانوا يقْترِئُونَ من رسولِ عن أَبِي عبد الرحمنِ قَالَ حدثَنا من كَانَ يقْرِئُنا من أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ (

و هلَيلَّى اللَّه عص لِ اللَّهمالْعلْمِ والْع نم هذي ها فوا ملَمعى يتى حررِ الْأُخشي الْعذُونَ فأْخفَلَا ي اتآي رشع لَّما سنملقَالُوا فَع

  )الْعلْم والْعملَ 

 

 

 


