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الحمــــد هللا رب العــــالمين والــــصالة والــــسالم علــــى رســــوله 

  :عد  ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بمحمد 








 ر نـفس ٍأنــه مــن قـتـل نـفــسا بغي ــ ْ ْ ََ َِ َْــَّ ِ ً َ َ ُْ َ َ

ا ـــأو فـــساد فـــي األرض فكأَنمـــا قـتـــل النَّـــاس جميع ً ِ َ ْ َْ ََ َ َ َ َ ْ ََ َّ ِ َ ِ ٍ َ )المائـــدة  :
٣٢( 

ِومــن يـقتــل مؤم ْ ُ َ ْ َْ ُ ْ ُنــا متـعمــدا فجـــزاؤه َ َ ًُ َ ََ َُ ً ِّ
ًجهنَّم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنـه وأعـد لـه عذابا عظيمـا َ َ َِ َِ َـ ُ َ ُ َ َ ًُ ََ ََ ََّ َ َ ِ ْـِ َ ََّ َ ُِ َ ً َ

 )٩٣:  النــــساء( 














  ِإن الــــذين يكفــــرون بَآيــــات اللــــه َِّ ِِ َ َِ ََّ ُ ُ ْ َ َّ

ر حــقٍّ ويـقتـلــون الــذين يــأمرون باْلقــسط مــن  َويـقتـلــون النَّبيــين بغي ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َّ ِ َِ َ َُ ُ َ َ َ َْ ُ ْ ُ ُْ ُِ َْــ ِّ

َالنَّــاس فـبــشرهم بعــذا ََِ ْ ُْ ِّ ٍب ألــيمَِ َِ ي  ٍ ِــأولئــك الــذين حبطــت أعمــالهم ف ِْ َ َُُ َْ ََ ُْ َ ِ ََّ ِ

َالدنـيا واآلخرة وما لهم من ناصرين ْ َ َِ ِ َ ْ َ َِ ِ َُِ َ َ ْ ْ ُّ )٢٢ ـ٢١:  آل عمران ( 

















 
َوآخر دعوا ُْ َ ِ ُأن اْلحمدنا َ ْ َ ِ َ لله رب اْلعالمينَ َِ َ َ ِّ ِ َِّ
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 ه ُووصــيـنا اإلنــسان بوالديــه حملت َْــَ ْ ََّ َ ََ ِ ْ َْ ِ َ َِ َ ْ ِ

امين أن اشــكر لــي ولوالــديك  َأمــه وهنــا علــى وهن وفــصاله فــي ع ْ َْ ِ ََِِ ْ َ َ َُ َ ُّْ ِ َ ُِ ٍَ َــ ُ َ ً ُِ ُِ َ ــ ْ ْ
ُإلــي اْلمــصير ِ َ َّ َِ










 الرجـل
النــساء و النــسوةو الرجـال





....... وعاشـــروهن َّ ُ ُ ِ َ َ

ِباْلمعروف ُ ْ َ ِ.......١٩/نساء ال.










  

 

 
     

      
      

 
 

ل الــــذي علــــيهن بــــاْلمعروف ِولهــــن مث ُِ ْ ْ َُ َِ ََّّ َِّ ََ ِ ُ ْــــ َ......
























ُفأَمسكو َِ ٍهن بمعـروف أو سـرحوهن بمعروفْ ٍُ ْـُ ُ ْ َُ َِ َِّ َُّ َ ِّْ َ




















































االيمـــان














. دعوانا ان الحمدهللا رب العالمينوأخر
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الحمــــدهللا رب العــــالمين والــــصالة و الــــسالم علــــي رســــول اهللا و 

  :اما بعد ،علي اله وصحبه و سلم












)ِإياكم واْلجلوس بالطرقات َ ُ َُّ َُّ ِِ ُ َ ْ ُقالوا). ُ ْيا رسول الله، مـا لنـا بـد من : َ ُ َ ُ ِـَ ٌّ ََ ِ َّ َ َ

َّمجالــــسنا، نـتحــــد َ َ ََ ََ ِ ــــه ِ ِث فيهــــا؟ قــــال رســــول الل َِّ ُ َُ َ َ َ صــــلى اهللا عليــــه (ُ
ه): (وسلم ُإذا أبـيتم إال اْلمجلس فأَعطوا الطريق حق َّـُ ََّ ََ ِ َّ ِ ُِ َْ َ ِ ْ َْ ْ َ ُقـالوا). َ َومـا : َ َ

َحقـــه؟ قـــال َ ُ ُّ ـــسالم، واألمـــر : (َ ُغـــض اْلبـــصر، وكـــف األذى، ورد ال ََْ َْ َْ َ َِ َ َ ََّ ُّ َ ُّ ِ َ َ ُّ
ِباْلمعروف والنـَّهي عن َ ُْ َ َِ ُ ْ ِ اْلمنكرِ َ ْ ُ.(  




































































. دعوانا ان الحمدهللا رب العالمينوأخر







  

 

 
الحمد هللا رب العالمين والصالة وسالم على نبيينا وعلى اله 

  :ََوصحبه اجمعين ، أمابعد
      


        


       


} َوإذا قيل لهم آمنوا بما أنـزل الله قالوا نـؤمن بما ُ َ ْ َِ ِِ ِْ ُ ُ ََ ُ َُّ َِ َ َْ ُ َ ِ َ

ْأنزل عليـنا ويكفرون بما وراءه وهو اْلحق مصدقا لما معهم قل  َ َ ُُ ً َْ َ َ َ َ َ َُ ُ َْ ََ ُ َ َِ ِّ ُّ ُُ َ َِ َ ُْ ْ َ ِ
ْفلم تـقتـلون أنبياء الله من َِ َِِّ َ َِْ ََ ُ ْ َُ َ قـبل إن كنتم مؤمنينَ ِْ ِ ْ ُ ُْ ُ ْ ِ ُ ْ )٩١ (البقرة}َ


        


      

      
      

  
       


      

      

   

      
      

     


       


      
   

       



       

     
 } َهوالذي أنزل عليك ْ َُ َ َ َ َ َ َِ َّ

ُاْلكتاب  منه َْ ِ َ ٌ آيات محكمات هن أم اْلكتاب وأخر متشابهات ِ َ ٌ ٌَ ُ ِْ َ َُ َُ َ ُ َُ َِ ِ ُّ َ َُّّ
ِفأَما الذين في قـلوبهم زيغ فـيتَّبعون ماتشابه منه ابتغاء اْلفتـنة  ِ َِ ُ َْ َْ ِْ ِْ َ َ ََ َ ٌَ ُ ِ ِ ََّ ُ ُ َّ ََ ْ َِ

ِوابتغاء تأويله ِ ِ َْ َ ِْ ِأولوا األْلباب – إلى قوله – َ َ ْْ ُ  قال رسول : قالت } ُ
رأيت الذين يتبعون ماتشابه منه فأولئك الذين فإذا : ( اهللا

صحيح البخاري٤٥٤٧. )ُاهللا فاحذروهم َّسمى
    

    
        


 

       

       

      
     

      
     







     
        
    

       




  

 




      





     





      


    
        




      
        

      


    
       


        

      
 




    
        

       
      

 



























 
      



        
       


 






 

      
       
 

       
     

     





       
 

       


 
      


 

 



  

 

 
 

ُاْلحمد     ْ ِّرب َِِّلله َ َاْلعالمين، َ ِ َ ُوالصالة َ َ َّ ُوالسالم َ َ َّ َعلى َ ِأشرف َ َ ْ ِاألنبياء َ َِْ َ ْ 
َواْلمرسلين ُ َِ َ َنبيـنا ْ ِِّ َّمحم َ َ َوعلى ٍدُ َ ِِوصحبه ِِآله َ ْ َ َأجمعين َ َِ ْ َ .  

     
9

       
     

      
 




   
       


      

      

      
      

      
       


      

     


     
      

    
      

      
      

    
        

    



      


       

 






      

      
     

 
       


     
     

  
     

    
 


     
      

9
        






  

 

      


       


    
 

 













































) َِّيا أيـها النَّاس أنـتم اْلفقراء إلى الله َِ ُ َ ُ َُ ُ ُ َْ ََ ُّ ُواللهَ َّ َهو َ ُّاْلغنـي ُ َِ 

ُاْلحميــد ِ ق جديــد ) ١٥ (َ ٍإن يــشأ يــذهبكم ويــأت بخل ِ َ َ ُ ٍَ ْــ َ ِ ِ ْ َْ ْ ُ ْ ِ ْ َ ْ َومــا ) ١٦(ِ َ
ٍذلك على الله بعزيز  ِ َِ ِ َّ َ َ َ ِ "١٧-١٥: الفاطر ))١٧(َٰ
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ِ   الحمــد للــه رب العــالمين والــصالة والــسالم علــى نبينــا محمــد  ِ ُ

ِوعلى آله وصحبه وسلم   :ُأما بعد...ِ
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َقل يـتـوفاكم م َْ ُ َّ َ َْ ِلك اْلموت ُ ْ َ ُ َ
َالذي وكل بكم ثم إلى ربكم تـرجعون ُ َ ْ ْ َ ُْ ُ ُِّ َِ َّ ُ ِ ََّ ُِّ ِ) ١١السجدة( 

     
     


 ْحتَّى إذا جاء أحدكم ُ َ َ َ ََ َ َ ِ

َاْلموت تـوفـته رسلنا وهم ال يـفرطون ُ ُِّ ََ ُ ُْ َ ُ َُ َ ُ ْ َُّ َ ْ)٦١ االنعام( 


   






 




  

 

 



 

 


 

 
 

 


 

 





 

 



 

 
     

      َوما َ
َأمروا إال ليـعبدوا الله مخلصين له الدين حنـفاء َُ َ ُ َُ ُ ُ ََ َِّ َ ِ ِ ِ ِْ َّ ُِ ْ َّ ُ )٥ البينة(      

 
        

    

 ُقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله َ َُّ َّ ِْ ُْ َ ُّ ُْ ِْ ُِ ِ ُ َّ َ ِ ُ ْ ُ ْ ْ
ٌويـغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم َ َ ْ ْ ْ َِ ٌ َ َُ َ ُ َّ ُ ُُ ُْ َ ِ)٣١ آل عمران(

  



 

      
     

 

    
    

     
 

       
 ْوعلى الله فـتـوكلوا إن كنتم َُ َ َُ ْ ِ َُّ َ َََّ َمؤمنينِ ِ ِ ْ ُ)٢٣ املائدة(

     
   

 َيـرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا الْعلم ْ ِ ُ ُ َ َ ْ َ ِْ َِّ َُّ َْ ِ ُ َُ ََّ ْ
ٍدرجات َ َ َ)ادلة )١١ ا
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ُرحمه اهللا ُ َ َِ
      ْوأن ََ

َيجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابـتلي صبـر، وإذا أذنب  َ ََ َ َ َِ ِ َِ ََ ْ ََ ََ َِ ِ ُِ ْ َْ ََ ْ َُ َّ
َاستـغفر َْ َ ِفإن هؤالء الثالث عنـوان السعادة. ْ َ َ َّ ُُ َ ْ ُُ َّ ِ َ َّ َِ
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    ْوإذ ِ َ
َتأَذن ر َ َّ ِبكم لئن شكرتم ألزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي َ َ ُ َ ُ َُّ َّ ِِ ْ ْ َ ْ ْ ْ ُْ ُ ََ َ َْ ِْ َِ ََّ َ َ
ٌلشديد َِ َ

    



       


 َوإذا ابـتلي صبـر َ َ َ ُِ ْ َ ِ َ    
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 )): ،وإن الله إذا أحب قـوما ابـتالهم ْ ُ َْ َّ ًَ َْ َ َّ َ َ ِ َّ
ْفمن رضي فـله الرضا، ومن َ َْ َ ََ ِّ ُ َ َ ُ سخط فـله السخطَِ َ َ ََ َّ ُ ِ َ 
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 َإذا أذنب استـغفرَو ََْ َ ْ َ َ ِ 

       
       


      
       

      


:  ُوالذين إذا فـعلوا فاحشة أو ظلموا َ َََ َ ُ َْ َ ً َ ِ َ َ ِ ِ َّ
ْأنـفسهم ذكروا الله فاستـغفروا لذنوبهم  ِِْ ُ ُْ َِ ُ ُ ََ َ َُ َْ َُّ َ َِّومن يـغفر الذنوب إال َْ َ ُ ُّْ ُ ِ َ ْ َ َ

َالله ولم يصروا على ما فـعلوا وهم يـعلمون ُ ْ َ ْ ََ ُ َ َْ َُ َ َُ َ ُُّ ِ َ َّ  
     



  

 

      
       

      
       


      

 
       

     


       
     

       
 

ُواْلحمد ْ َ ِلله َ ِّرب َِّ َاْلعالمين َ ِ َ َ .  







     
     

       
     

   
   

      
     

  
       

  
   

     




     
    

     
     

     
       

      
     

       



 َواتـقوا يـوما تـرجعون فيه إلى الله ثم تـوفى كل نـفس ما َ ٍَ َّْ َ ُّ ُ ُ ًُ ُ َُّ َ َّ ِ ِ َِّ َِ َ ُ ْ َْ
َكسبت وهم ال يظلمون ُ ْ ََْ ُ َُ ْ َ َ)٢٨١:البقرة(

    
    

 
      


     

    
   

   


 
     


     




    




  

 

   
    

  
    

  
 

      
      

      
      

    
     

      

    


   

  
   


      

    
   

   
  

     
     

    


    
    

   






    
     

        

     
     

      


    
      

      
   

  
    

  
  

  
   
 

  
     


     

     
      

    
    

   
    




     











  

 
























عطــاءَّأبــو ربــاح










































ِوســـارعوا إ ُ ِ َ ى مغفـــرة مـــن ربكـــم َ ْل َُ ِّ ْ َِ ٍ َ ِْ َـــ
ُوجنَّـــة عرضـــها الـــسموات واألرض َْ ََ َ َ ْ َُ َُ َّ َ ٍ














  

 























 أمـا ترضـين أن تكـوني سـيدة

 رواه مــسلم وفــي) مــة نــساء المــؤمنين، أو ســيدة نــساء هــذه األ
) ةسيدة نساء أهل الجن( رواية لغيره 



















 







ِالحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد  ِ ُ

ِوعلى آله وصحبه وسلم :ُأما بعد...ِ
   

       
   

     
     

      


  
       

      
       

      


 








  

 

  
    


      

     





















 » َسلمة ِّأُم َ َ َ«

د رســــول اللــــه صــــلى « فــــساء تجلــــس علــــى عه َّ كانــــت النـُّ ََّ ِ ِِ ُ َ ــــ ْ َ ََ ُ ِ ْ َ َُ َ َ َْ
َالله عل َ ُ ًيه وسلم أربعين يـوماَّ َ َْ َْ َ َِ َ َ َّ ِ ْ«.  
     



                                                        
    .١/٦٣فقه السنة )١(
    .١/٧٥كفاية اإلخيار)٢(
، حديث صحيح:وقال الشيخ األلباني.سنن الرتمذي  :صحيح)٣(

   


حاب النَّبـــــي صـــــلى  « ـــــد أجمـــــع أهـــــل اْلعلـــــم مـــــن أص َّ وق َ ِّ ِ ِ َ ْ ـــــَ ْ َْ َ َِ ِ ْ ِ ُ ْ َ َْ َ
ه ع َالل ُ َليـــــه وســـــلم والتَّـــــابعين ومـــــن بـعـــــدهم علـــــى أن النـُّفـــــساء َّـــــ َ ََ َّ َ َ ََ ْ َ َ َ َُ ْ َْ َ ْ َ َِ ِ َّ ِ

ــــــل ذلــــــك  ر قـب ــــــرى الطه ين يـومــــــا إال أن تـ ــــــصالة أربع ــــــدع ال َت َِ َْ ْ َ ََّ ــــــَ ْ ُُّ َِ ََ ََّ ً َ َْْ َ ِــــــ َ َ َ
د األربعـــــين فــــــإن صلي فـــــإذا رأت الـــــدم بـع َّفإنـهـــــا تـغتـــــسل وت ِ ِ َِ ْ َ ََ َ ََِْ ََ َ ْـــــ ََ ََّ ْ ــــ ُـ ْ ََ َ ِّ ُ ِ َ َّ 

ْأكثـــــر أهـــــ ََ ََ َل اْلعلـــــم قــــالوا ال تـــــدع الـــــصالة بـعــــد األربعـــــين وهـــــو ْ ُ َْ َ ِ َِْ ََ ْ َّ ََ ََ َ َُ َ ُ ِ ْ ِ
ــــوري وابــــن اْلمبــــارك  ــــول أكثــــر اْلفقهــــاء وبــــه يـقــــول ســــفيان الثـ ِقـ َِ ُ ُ َ ََ َ ُ َْ َُّ ُِ ْ َّْ َْ ْ َُ ُُ َ ُِ ِ ِ َ

ُوالشافعي وأحمد وإسحق  َُّ ْ ِْ َ َ َ َُ َ ِ ِ َّ«.  
   



        

       


    


     

     
    

    
 

 

 


                                                                                     
    ).١٢٩ /٢٣٦/ ١(سنن الرتمذى صحيح  أنظر



  

 

  : و بعد . ه ، و الصالة والسالم على من ال نيب بعدهاحلمد هللا وحد
























 )  ال
 / ٣ (-صـــــحيح أيب داود ) َة حـــــائض إال بخمـــــار ُيقبـــــل اهللا صـــــال

٢٠٦(  






:)  ســيكون

 يف الطــــرباين رواه )  …فـــي آخـــر أمتـــي نـــساء كاســـيات عاريـــات 
 .صحيح بسند الصغري املعجم




























 


  )) ّمن جـر ْ َ

: فقالـت أم سـلمة )) . ه خيالء ، لم ينظر اهللا إليه يوم القيامـة ْثوب
ّفكيــف يــصنع النــساء بــذيولهن ؟ قــال  ُ : فقالــت . ًيــرخين شــبرا : ّ

  . ًفيرخينه ذراعا ، ال يزدن عليه : قال ! إذن تنكشف أقدامهن 











 سلـــسلة 
   ١٨٦٤: األحاديث الصحيحة 

 









  

 















 





























َوآخر دعوا ُْ َ ِ َ أن احلمد لله رب العالمنيناَ ِ َِ َّ ْ ِّْ َ ِ ِ ُ ْ َ َ 
– 
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