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 َوابـتغ فيما َآتاك الله الدار اآلخرة وال تـنس نـصيبك مـن َ َ َ َِ َِ َْ ِ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َ َِّ ُ ََّ ِ ْ
َالدنـيا ْ ُّ...  )٧٧:  القصص( 










 صيرة أنــا ومـــن ِقــل هـــذه ســبيلي أدعـــو إلــى اللـــه علــى ب َ َـــ ََ ََ ٍَ ِ َِ ِْ َ َُ ُِ َِّ َِ ْ ِ َ
َاتـبـعني وسبحان الله وما أنا من اْلمشركين ُ َ َ َِ ِِ ْ ِ ََ َ َ ُ ََّ َ ْ َِ َّ )١٠٨:  يوسف( 

  



  



ًبـلغوا عني ولو آية((   َ َََْ َِّ ُ   ) . رواه البخاري  ... )) ( ِّ

َوآخر دعوا ُْ َ ِ َأن اْلحمد لله رب اْلعالميننا َ َِ َ َ ِّ ِ َِّ ُ ْ َ ِ َ  
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  .ًاتباعه ، و أرنا الباطل باطال و ارزقنا اجتنابه ًاللهم أرنا احلق حقا وارزقنا 
  سبحانك اهللا و حبمدك اشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك و أتوب إليك 
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  2L ١٠: المطففین    

        
  







)  

ِعليكم بالصدق ْ ِّ ِ ْ ُ َْ ِفإن الصدق يـهدي ، َ ْ َ َ ْ ِّ َ ََّ ِ

ِّإىل الرب َِْ َ ِوإن الرب يـهدي إ، ِ ِِ ْ َ َّ َِْ َّ ِىل اجلنَّةَ َْ َ َ ،
ُوما يـزال الرجل يصدق َُّ ْ َ ُ َ َُ َ ُ َ َّويـتحرى ، َ َ ََ َ

َالصدق ْ ِّ ِحىت يكتب عند الله ، َ َِّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ََّ
يقا ًصدِّ َوإياكم والكذب، ِ ِ َ ْ َ ْ َُ َّفإن ، َِّ َِ

ِالكذب يـهدي إىل الفجور ُ َُْ َ َْ ََ ِ ِ ِْ َ ،
ِوإن الفجور يـهدي إىل النَّار َ ََ ِ ِِ ْ َ َُ َُْ َّ ،

َّوما يـزال الر َ ُ ََ َ ُجل يكذبَ ِ ْ َ ُُ ،
َويـتحرى الكذب ِ َ َْ َّ َ ََ َّحىت ، َ َ

ًيكتب عند الله كذابا  َُّ َ ِ َِّ َ َ ْ َ َ ْ( 
ََِْمتـفق عليه  ٌ َ َُّ. 


 

    
 )  ِآية المنافق ِ َُ ْ َُ
ٌثالث  َإذا حدث : ََ َّ َ َ َكذب ِ َ َوإذا وعد أخلف ، َ ْ ََ َ َ َ ََ َوإذا ائـتمن ، ِ ِ ُ ْ َ ِ َ

َخان َِْمتـفق عليه  )َ َ ٌ َ َُّ.
 

     
     



 

 


     ) ْمن َ

ِكذب علي متـعمدا ، فـليتبـوأ مقعده من النَّار َ ِ ُ َ َ ََ ًْ َ َِّ َ َ ُْ َّ َ َْ َّ ََ َ ََِْمتـفق عليه) َ ٌ َ َُّ، 
       


-  

   :   
      
     

    
      

     
       

رواه مسلم  
  


      

     
   

ْعن ََأيب هريـرة َ َْ ُ َعن النَّيب صلى الله عليه وسلم قال , َِ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ْ ُ َََ َِّ ِ ِ :)  ...
ًمن حتلم كاذبا و َِ َ َ َََّ ِدفع إ، ْ َ ِ َليه شعرية وعذب حىت يـعقد بـني ُ ْ َ َ ََ ِ ْ َّ َ ِّْ ُ َ ٌَ ِ َِ َ

َطرفـيـها  َْ ٍوليس بعاقد، ََ ِ َ ِْ َ ََ(
  

   ) َكفى باملرء كذبا أن حيدِّث َُ ْ ً َ َِ ِ َْ َ
َبكل ما مسع َِ ِّ ُ ، ) يف مقدمة صحيحهمسلم( رواه ).ِ

      




  

 


  
     : )  َمن قال َ ْ َ

َلصيب  تـعال هاك  َ َ َ ََ ّ ِ
ٌمث مل يـعطه شيئا ، فهي كذبة، ِ ََ ُْ َِّ ِ

َ ِ ً َْ ِْ ْ َ السلسلة  )ُ
.٢/٣٨٤:الصحيحة 

  

:) ِويل للذي حيدِّث باحلديث ِ ِ َِْ ِ ُ َ ُْ َّ ٌ َ
ْ، ليضحك به القوم ، فـيكذب ، وي ُ ََ ِْ ِْ َ َُ َْ ِ ِِ َ ُل له ، ويل لهْ ْ َُ ٌَ ّحسنه ، )ٌَ

  .٢/٢٦٨ :األلباين يف صحيح سنن الرتمذي

 
 ) ٍال حيل الكذب إال يف ثالث َِ ِ ِ ُ ِ َ ْ ُّ َ :

َحيدِّث الرجل امرأته ليـرضيـها ، والكذب يف احلرب ، و ْ َ ِْ َ ُ َ ُ ُْ َ ِْ ِ َِ ِ ُ ْ ََََ ُ َّ ُ ُالكذب ُ ِ َ ْ
ِليصلح بـني النَّاس َ ْ َ َُ ِ : " صحيح دون قوله  :حتقيق األلباين . رواه الرتمذي. ) ِْ

   ).٥٤٥ ( :، الصحيحة" لريضيها 
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 .آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن علي بن وهف القحطاني )١(
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الم على رسول اهللا وعلى آله َّالة والسَّالحمدهللا والص
  ـ:ا بعدَّ أم،وصحبه أجمعين
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PET MRI 
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  M  C  B  A  @  ?   >   =



  

 

  DLالتكوير.


         


       

   
       

 M ́  ³  ² L٣٦: آل عمران.  
 


 

   
   

      
 


      


     

     

    
     

     


      


     

       



    

       
      





    
   

    


     


     


     
 


       



       


     







 

 




 

     


        

      
  


   

   ٤١٣الصحيحة. 
      




     


 
 

 
.") أخرجه البخاري(  

         


 
 

 
       





       
       

 


 
 وهو صحيح٦٧٠٩يح اجلامع الصغري صح 

  " 

 
        

        "   ) رواه
 ،)البخاري       

       
       


         


       


 


     

   


"  ) أبو داوود

  ،)بإسناد حسن 
. 

      
   



  

 

 
  أمحد

وحسنه األلباين     
      

         



     

    "
" )رواه الشيخان(،

        
       

     
      شرح مسلم

٥/٥
    

  


).رواه البخاري(  

  



       

  رواه الشيخان  
    

) رواه
  )أمحد وأبو داوود وحسنه األلباين

      
      

    
     

  "   


" رواه الشيخان وأبو داود
     


   

     
 

        
   

 )رواه الرتمذي وصححه األلباين(
     

      
      

"  ) يف مقدمة صحيحهمسلم رواه( 
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  : ، أما بعد حبيبناالحمد هللا وحده ، والصالة والسالم على 


       


 :  لقول النبي صلى اهللا

َالحنيفية السمحة : ّأحب األديان إلى اهللا تعالى : (( عليه وسلم  ْ َ
  ] .َّرواه أحمد وحسنه األلباني )) [ 

٢        
 : لقول النبي

الصالة : ألعمال إلى اهللا أحب ا: (( صلى اهللا عليه وسلم 
  ]متفق عليه[ )) لوقتها ، ثم بر الوالدين ، ثم الجهاد في سبيل اهللا 

٣
  لقول

إيمان : ّأحب األعمال إلى اهللا : (( النبي صلى اهللا عليه وسلم 
َّ ثم صلة الرحم ، ثم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر باهللا ، َ ِ

  ] .َّرواه أبو يعلى وحسنه األلباني )) [ 
٤     لقول النبي صلى

 )) ّأحب األعمال إلى اهللا أدومها وإن قل : (( اهللا عليه وسلم 
  ] .متفق عليه [ 
٥ :نبي صلى اهللا عليه لقول ال

أحب األعمال إلى اهللا ، أن تموت ولسانك رطب : (( وسلم 
ْمن ذكر اهللا    ] .َّرواه الطبراني وحسنه األلباني )) [ ِ

 : ّأحب : (( لقوله صلى اهللا عليه وسلم
    )) البالد إلى اهللا مساجدها ؛ وأبغض البالد إلى اهللا أسواقها 

  ] .رواه مسلم [ 
٧     

 ّأحب الجهاد : (( لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم

ٍإلى اهللا كلمة الحق تقال إلمام جائر    ] َّرواه أحمد وحسنه األلباني [ )) ُ

٨  ّأحب : ((  لقوله صلى اهللا عليه وسلم
ْالحديث إلي أصدقه    ] .رواه البخاري )) [ ّ


   : ّأحب : (( لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم

ًالصيام إلى اهللا صيام داود ، كان يصوم يوما ويفطر يوما ،  ً
ّوأحب الصالة إلى اهللا صالة داود ، كان ينام نصف الليل ، 

  ] .ه متفق علي)) [ ويقوم ثلثه ، وينام سدسه 
١٠     

       
   ُّأحب : (( لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم

رواه ابن حبان )) [ الطعام إلى اهللا ما كثرت عليه األيدي 
  ] .َّوحسنه األلباني 

١١ : النبي صلى اهللا عليه لقول 
سبحان اهللا : أحب الكالم إلى اهللا أن يقول العبد : (( وسلم 

  ] .رواه مسلم )) [ وبحمده 


 : أحب الكالم إلى : ((  لقوله صلى اهللا عليه وسلم
 هللا ، وال إله إال اهللا ، سبحان اهللا ، والحمد: اهللا تعالى أربع 

ِّال يضرك بأيهن بدأت . واهللا أكبر    ] .رواه مسلم )) [ ُّ
: لقول النبي 

حسنهم أحب عباد اهللا إلى اهللا أ: (( صلى اهللا عليه وسلم 
ًخلقا ُ   ] .َّرواه الطبراني وصححه األلباني )) [ ُ
 : لقول النبي صلى 

ماء إلى اهللا عبداهللا إن أحب األس: ((اهللا عليه وسلم 
  ] .رواه مسلم )) [ وعبدالرحمن

 




  

 

      

 

َد هللا ، وْمَاحل ِ َالصالُ َة وَّ َالسالُ َم عَّ ِلى رسول اهللاُ ِ ُ َ َ  
  

 ُإن شاء اللهـ َّ َ َ  ـ ْ


 


 
  ُـ رضي الله عنه َُْ َّ َ ِ َ

 
   

     )
ِنـهى أن يـتـنـفس يف اإلناء َ َِ ِ َ َّ ََُ َ رواه ،)َ

).٢٦٧: (، ومسلم)٥٦٣٠: (البخاري 


 
ٍعن ابن عباسَو ََّ َِ ْ ُرضي الله ـ ْ َّ َ ِ َ عنـهماَ ُ َ، قال  ـَْ َّ نـهى رسول الله صلى  (:َ ََّ َِ ُ ُ َ َ

ِالله عليه وسلم أن يـتـنـفس يف اإلناء أو يـنـفخ فيه ِِ َ ََ ْ َُ ْ ُ ََ َِ ِْ ِ َّ ََّ َّ ََ ْ َ َ ْ صحيح ). َُ
 )٦٨٢٠(:اجلامع

   َرضي الله عنـهما َُ َْ ُ َّ َ ِ


     
 

 

   
    




     


       

Helicobacter pylori 
H.pylori 






 








(Esophagus(Gastro)

 



  )قرحة املعدة( 
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