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  :  والصالة والسالم على رسول اهللالحمد هللا 






























































 


















    



      
     

      
      

       



  

 




 






    

    
      

      
      
     




      
      


     
     


      

المؤسسة الوطنية للبحث العلمي    


    


     
    
      


  




       
      




        
      














 


 





األمريكية





      


      
    



َآخر دعواَو ُْ َ َأن اْلحمد لله رب اْلعالميننا ِ َِ َ َ ِّ ِ َِّ ُ ْ َ ِ َ

 



 

 

 
الحمــــد هللا رب العــــالمين والــــصالة والــــسالم علــــى رســــوله 

  : ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد محمد 


)بن تيميةا (
   )) إن في الدنيا جنة من لم يدخلها ال

)).يدخل جنة اآلخرة
       




       
        

     
        َمن عمل ِ َ ْ َ

َصاحلا من ذكر أو أنـثى وهو مؤمن فـلنحييـنَّه حياة طيب َ َ َ ُ ْ ًِّ ً ََ َُ ْ َِ ُ ْ ََ ٌْ ِْ َِ ُ َ ُ َ ٍ َ  ًةِ
٩٧: النحل

        
      


      

       
       

      
          
        
      

       


      
 
         
  

     



        


   






      


        

 


       
      


         


      
       
      


       


   
         


      


      

         




  

 




        
      
     

       


      
       

     
      


       
   


         
        

      
        
       
       


     





َوآخر دعوا ُْ َ ِ ِّأن اْلحمد لله ربنا َ َ ِ َِّ ُ ْ َ ِ َ اْلعالمينَ ِ َ َ  


– 






 










 عـالي ِعالم اْلغيب والـشهادة اْلكبيـر اْلمـت ِ َِ َ َْ ُ َُ ُِ َ َ َّ ِ َ ٌسـواء ) ٩(َ َ َ

ٌمنكم من أسر اْلقـول ومـن جهـر بـه ومـن هـو مـستخف بالليل وسـارب  ْـ َِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ََ ْ َ َ َِ َّ ِ ٍِ ْ َ ُ ِ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ِ
هار ِبالنـَّ َ ِ






















  والنفس داعية إلي العصيان   وإذا خلـوت بريبـة في خلـوة

  فاستحيي من نظر اإلله وقل لهـا إن الذي خلق الظالم يراني









 

 







   :احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا،وبعد
 


     

،) من أتى عرافا فسأله عن شيء مل
) ًتقبل له صالة أربعني يوما




)مبا كفر فقد يقول مبا فصدقه كاهنا أتى من 
 .،مسلم)  حممد على أنزل

        
     


     

       
 

     
       

      
      
      

       


     

 
    



 )الخيلوه أحدكم بامرأة إال مع ذي حمرم (
 .عليه متفق

      


          


     
  

   
         

  


  


 

     
       


   وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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   )) ّأحب الناس إلى اهللا

ّأنفعهم للناس ، وأحب األعمال إلى اهللا عز وجل سرور تدخله 
ًعلى مسلم ، أو تكشف عنه كربة ، أو تقضي عنه دينا ، أو  َ ً
ًتطرد عنه جوعا ، وألن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب 

َعتكف في المسجد شهرا ، ومن كف غضبه ستـر َّإلي من أن أ ََ َّ ً
ُاهللا عورته ، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، مأل اهللا  ً َ َ َ
َقلبه رضا يوم القيامة ، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته  ً
ُّحتى يثبتها له ، أثبت اهللا تعالى قدمه يوم تزل األقدام ، وإن 

ْسوء الخلق ليـفسد العمل كما ُُ َ يـفسد الخل العسلُ َ ُّ ْ ُ (( .  
  ] .َّرواه ابن أيب الدنيا وحسنه األلباين [ 

    

      

      
      


       
       
      

      

      


      
   

      



  ُمثل َ َ

ْالذين يـنفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنـبتت ََ َ َ ُْ ََ ٍَ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ َ ْ ََ َُّ ِ َُّ َْ َ َ سبع ْ َْ
َسنابل في كل سنبـلة مائة حبة والله يضاعف لمن ي ْ ُ َ ُ ُ ََ َِ ِ ُِ ََ ُْ ََّ ٍ ٍ َِّ َُ ِّ ُ َ ُشاء والله ِ َّ َ ُ َ

ٌواسع عليم ََِ ٌ ِ.)٢٦١:البقرة(

    
 

         








        



 

 


 

 


























٤٥
































































  

 

 
 
 

 
  :اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد احلمد

     
     
       

    



    







     
    

    
      


     

     
  ُقل يا عبادي الذين أسرفوا َُ ْْ َ َ ِ َِّ َ َِ

ًعلى أنـفسهم ال تـقنطوا من رمحة الله إن الله يـغفر الذنوب مجيعا  ْ ْ َِْ ُ َ َُ َ ُّْ َّ َُّ ِ ْ َ َّ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُْ ََ ِ َ
ُإنه هو الغفور الرحيم َِ َّ ُ َُ ْ ُ َُِّ   


       


       

ِوهو الذ َّ َ ُ وبة عن عباده ويـعفو عن َ ْي يـقبل التـَّ َ َ ْ َ َ ََ َُ َْ َ ِْ ِ ِ ُ ْ
َالسيئات ويـعلم ما تـفعلون ُْ ََ َ َ َُ ْ َ ِ ََِّّ)الشورى) ٢٥

   

      
 ) يا أيها الناس توبوا إلى اهللا واستغفروه فإني

 رواه مسلم) أتوب في اليوم في اليوم مائة مرة
   


     


      

     


    


      





     
       

      



        

     


    
       

    


      
     


     
    



 

 




       
       


      




      
     

 ْوأنفقوا من ما رزقـناكم من َ ِْ ِْ َ َُ ََْْ ُ ِ ُقـبل أن يأيت أحدكم الموت َ ْ َ ْْ َُ ََ ََ ََ ِْ ِْ ْ
َفـيـقول رب لوال أخرتين إىل أجل قريب فأصدق وأكن من الصاحلني  ِ ِِ َّ َّْ ْ َ َُ َ َ َ ََ َّ َ َ ََ ْ ْ ٍَ ِِ ٍ َِ ََ َُّ َِّ

َولن يـؤخر الله نـفسا إذا جاء أجلها والله خبري مبا تـعملون ) ١٠( ُْ ُ ِّ ََ ٌ َ َ َْ ََ ََ ِ ِ ُِ َُّ ََّ َ َ ُ َْ َ ً َ َ)١١( 
املنافقون       
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َولقد بـعثـنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا الله وا َ ََ َّ ُِ ُ ُ َْ ُ ً ُْ َ ٍُ َّ ِّ َْ ََ ْ َُِْجتنبوا َ
َالطاغوت ُ َّ    


    
      

 ْواسأل من أرسلنا من قـبلك من ْ َ ْ ْ َِ َِ َِْ َْ ْ َ َْ َ
َرسلنا أجعلنا من دون الرمحن آهلة يـعبدون ُْ َ ُ ْ َ ُْ ًَ ِ ِ َ َّ ِ ُ ِ َ ََْ َ ِ ُ

     
       

ِوما خلقت اجلن واإلنس إال ليـعبدون ُ ُ َ َْ ُ َِ َّ ِ َ ِ َ ََّ ِْْ َ
     







      
      

      

       




     
      

   


 




 

 


 

  مجعنيأ وعلى آله وصحبه ،الم على رسول اهللاَّالة والسَّهللا والص احلمد
     

      
     

     
     


     
      

    
     


ٌما من مسلم يـغرس غرسا أو يـزرع زرعا فـيأكل منه طيـر أو إنسان ( َ ُْ ُ َ َِ ْ َ ْ َ ْ ً َ ُ ْ ََ ٌَ َ ْ ْْ َُ ْ ِ ُِ ْ ً َُ ْ ِ ٍْ ِ

يمة إال كانت له الصدقة ُأو  ََ َ ٌَ َّ َُ ْ َّ ِ َ َِ ٌرواه مسلم،)َْ ْ َ َِ ُ ُ.


      


َإن قامت على أحدكم القيامة، وىف يده فسلة فـليـغرسها( ْ ِ ْ َ َ َ َ َ َْ َْ ٌ َ ُ ََ َْ َِ ِ ِ ِِ ُ ُ َ َ ْ ْ قال )ِ
إسناده صحيح: شعيب األرنؤوط 


      
    


ٌمن أحيا أرضا ميتة ، فـله فيها أجر( ْ ُ ْ َْ َ ََ ِ ََ ً َ َ ْ َ ْ ) صحيح : ( قال الشيخ األلباين )ًَ

  . يف صحيح اجلامع٥٩٧٤: قم انظر حديث ر
    


      
    


     

   

       
     

      
  

 M    I  H  G  F  E  D   C
N  M      L  K  J L٣٨: األنعام.  
    

     
    

      
      

  
   

    
     
     

   
   

      
    


        
      

     M  ë  ê

ï  î  í  ìL١٢٠: املائدة،
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  سنن أيب داود  :  حديث حسن- 
  .)ةكتاب الطهار

 

    
    . 

- 
  

.
 :
     

    
      

      
      

.
 ) .١٩٨ الغليل  إرواءنظرحديث صحيح، ا:قال الشيخ األلباين(

: 
        

      
حديث :قال الشيخ األلباين



 

 

 .١/٢١٩الغليل  إرواءنظرصحيح، ا
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 »   باب - كتاب احليض-صحيح مسلم 
ا     .٥٣١- ٥٣٠ :  حديث -املستحاضة وغسلها وصال

«       
        

 :      
        

  


 
  إسناده صحيح على :قال الشيخ األلباين

 ).٢٦٥ /٣١ / ٢ (-صحيح أيب داود نظر ا: شرط الشيخني
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َوآخر دعوا َْ َ ُ َأن اْلحمد لله رب اْلعالميننا ِ َِ َ َ ِّ ِ َِِّ ُ ْ َ َ



 

 

__ 
 

 M  $  #  "  

  0  /        .  -,    +   *  )  ('  &  %
1L٣١ األعراف، 


      

    
    

     
      

    
      

 M     +   *  )
  -,L     

     
َأتـبايعوين على أن ال تشركوا بالله ش( َِّ ِ ُ ِْ ِْ ُ َُ َ َََ ُِ ُيئا وال تـزنوا وال تَ ُ ََ ََ َْ ِسرًْ ، )واُفْ

  .البخاري


     
  M+  ,L) ِيف

ِالثـياب والطعام والشَّراب ِ َِ َ َََّ َِّ(،  

 M ,    +L 


  
  
      


   )َما مَأل َ َ ابن آدم َ َْ ُ

ِوعاء شرا من بطن ِْ َ ْ َ ً َ ،صححه األلباين يف صحيح اجلامع...)ِهِ

  
    ُكلوا واشربوا والبسوا ََ ُْ َ َْ ُ ُ
ُوتصدقوا َّ َ َ ََّ يف غري خميلة وال سرف، فإن الله،َ َّ َِ ٍَ َ َ َ ٍ َِ ِ ِْ َ حيب أن يـرى أثـر َ َََ ََ ْ ُّ ُِ

ِِنعمته َِ ِ على عبدهْ ِ َْ رواه إمام أمحد ، )ََ 
     
       
 

  )ْكل َ ما شئت ُ ْ َالبس مَو، ِ ا َْ
َشئت م َ ْ ٌرفَس: طأتك خصلتان ْخَا أِ رواه  )َِ وخميلةَ

البخاري،    


      
     

     


     
     


     
      
     

  


    M  )    +   * 

 1  0  /        .  -,L
       

    


      
         


َوآخر دعوانا أن احلمد لله رب العالمني  ِ َ َ ْ ِّْ َ َ َِ َِِّ ُ َ ْ َ َ َ ُْ َ



  

 

  


 
  :بعد احلمد اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا و

      
    

       
     
     

      
    

    

      
      

    
   
        

)٣١:النور(   
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ِوآخ َر دعواَ ُْ َأن اْلحمد لله رب اْلعالميننا َ َِ َ َ ِّ ِ َِّ ُ ْ َ ِ َ





  احلمد اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد

 
       

  


       




        




     
        

      
   

      
      

         
       َِّرب ارجعون لعلي َُ ِ ِ ْ ِّ َ

ُأعمل صاحلا فيما تـركت ََْ َ َِ ًِ َ ُ ْ َاملؤمنون
       

  



        
) يتبع

يرجع أهله : فريجع اثنان ويبقى واحد: أهله وماله وعمله: ثالثةامليت 
) وماله ويبقى عمله      

    
    


      


       

        
        

    






  

 


 

 
         

      





       




      




     
       
     









   


     


   

 



      

      



        


       


      

      
 






       
       

      
        


     

           


   
       

      



  






   



 

 

       
      
     







   
      

       


 
      
      


        


     





       



   . إرشاد أوىل البصائر واأللباب لنيل

  )٣٦ / ١ (-الفقة بايسر الطرق واالسباب لعالمة السعدي 





       
      

 
َوآخر دعوا ُْ َ ِ َ أن احلمد لله رب العالمنيناَ ِ َِ َّْ ِّْ َ ِ ِ ُ ْ َ َ  

 


ِاحلمد هللا، ؤالصالةُ ؤالسالم على رسولِ  اهللا ِْ َُ َْ ُ َّ َّ ُ:



      




      
        

      



 ) ُيا شباب قـريش، احفظوا َ ْ ٍْ َُ َ َ ََ

ُفـروجكم ال تـزنوا، أال من حفظ فـرجه فـله اجلنَّة ُ ََ َ َ ْ َ َْ ُُ َُ َ َ ََ َ ُْ ِْ َ ْ ، السلسلة  )ُ
.٦/١٩٩:ّالصحيحة

       
      

     
          

)ِالعبـرة بعموم اللفظ، ال ِّ ُ ِْ َُ ُ خبصوص ْ ْ ِ
ا من )ّالسبب ، القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق 

.١/٢٤٠:األحكام    ) َيا فتيان ِْ
َقـريش ال تـزنوا فإنه من سلم له شبابه دخل اجلنَّة ُ َ ْ ََ َ َْ َ ُ َُ َ َِ ََِّ ُُ َ صحيح الرتغيب )ِ

.٢/٣٠٩:والرتهيب   


     
      


 

      

     



  

 

        


      


        

       

 
)ْمن يض َ ْ ِْمن يل ما بـني حليـيه َ َْ َ َ َْ َ ْ ِ َ

َؤما بـني رجليه أضمن له اجلنَّة َ َ َْ ُ ْ َْ ُ َ ْ َ ِ َ ِ َ .٦٦١٧: صحيح اجلامع)ْ
        

     
      


     


      

     

       



  ) ْاضمنوا يل ستا من ِ ِ ِ ُ َ ْ

َأنـفسكم أضمن لكم اجلنَّة َُْ ُ ُُ َ ُ َ ْْ َ َِ ْاحفظوا فـروجكمو...ْ ُ َ ُُ ُ َ صحيح ...) ْ
. ١٠١٨: اجلامع   

  


  ) ِسبـعة يظلهم الله يف ظله ِ ِِّ ِ َّ ُُّ ُْ ُ َُ ٌَ
ُيـوم ال ظل إال ظله ُّ َِّ ِِ َّ َ َ ْرجل دعته امرأة ذات من:..َْ َْ ُُ ََ ٌََ ٌْ ُ َ َصب ومجال فـقالَ َ ََ ٍ ٍ ِ :

َإين أخاف الله َّ ُ َ َ ِّ .١/٥٩٢:، اجلامع الصغري وزيادته)..ِ
      

     
     




      
      
    


      
        



      
      

     
        

  


       


      

         

      
     


     

      
      




       






 

 

 
البصيرة 








 ِقــل هــذه ســبيلي ِِ َ ِ َٰ ْ ُ

َِّأدعو إلى الله َِ ُ ْ ِ على بصيرة أنـا ومـن اتـبـعنـي َۚ َِ َ َ ََّ ِ َ ََ ٍ َ ٰ ََوسـبحان اللـه ومـا أنـا  ََ َ َ َُ َِ َّ َ ْ
َمن اْلمشركين ُ َِِ ْ ِ) ١٠٨: يوسف.(  
























) َّمن كذب علـي َ
ِمتعمدا فليتبوأ مقعده من النار ُ َ ًْ )٢٨٣٧: صحيح الجامع ().َّ 
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M. Green
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R.A Nickolson
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١:ـ تفسري اجلزء األخري من القرآن الكرمي، خمتصرا من تفسري ابن كثري.  


 










      
   


   


       




