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 ) تمـع ، للـشيخ  زيـد اإلرهـاب وأثـره علـى الفـرد وا

 )١٠بن حممد بن هادي املدخلي ، ص





























 

 ٢٠٥ ـ ٢٠٤: البقرة ( 




 ) ٣٢: املائدة( 




 قـتـل اْلمـؤمن أعظـم عنـد َ ْ ْ ِْ ُِ َ ََ ِ ْ ُ ُ
َاهللا من زوال الدنـيا  ْْ ُّ ِ ْ ََ ِ ِ  ) ٣٩٨٨: صحيح سنن النسائي ، بـرقم ( 




 سلماُ مـَعِّوَرُ يــْ أنٍمِلْسُمـِ لُّلِحـَال ي ً 
ـــرقم (   )٥٠٠٤: صـــحيح ســـنن أيب داود ، ب








 
 



  

 




 








      
     

        





    


      
       




   
       

        

       

      


 
 


 

       


        



       


      

        
       

 


       



        
       

     


      


 
 














      
  

        
      

     
 

      
  

       
      


 

 



 

 

 
    

      


,  َوضرب َ َ َ
ِّلله مثال قـرية كانت آمنة مطمئنَّة يأتيها رزقـها رغدا من كل ا ْ ُْ َ َْ َ ُ َ َِ ًِ َ َ َْ َُ َِ ِ ِْ ً ً ًْ َ َُ ً َ َّ

َمكان فكفرت بأَنـعم الله فَأذاقـها الله لباس اْلجوع واْلخوف بما  َِ ِِ ِْ َ ِ َ َ َ َ َُ َ ََ َُ َّ ََّ َ ِ ِ ُ ْ ْ َ ٍ
َكانوا يصنـعون ُ َ ْ َ ُ َ)    
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 ِوإذ تَأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي َ ُ َ ُ ُّ َْ َّ ِِ ِْ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ َُ ُ َ ََ َ ْ ِْ َِ ََّ َ َ َ َّ

ٌلشديد َِ َ 
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.] ١/٢٨٠)ذيبه(السري[
       
      

 
 

].  ١/٣٧٢صفة الصفوة[  



         

    

       
 

         
 َوهم فيها كالحون ُ ِ َ َ ُِ ْ َ)١٠٤: املؤمنون(

] ١/٢٥٧موسوعة ابن أيب الدنيا[ 
          

      
َوهم فيها كالحون ُ ِ َ َ ُِ ْ َ

        
       



     

 
    

      
] ١/٤٩٣)ذيبه(احللية[
       


 

 
        
 ]. ٢/٧٣٦)ذيبه(السري[
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   ُالدعاء َ َهو ُّ ُاْلعبادة ُ َ َِ  ِصحيح ِاجلامع َ َْ )٣٤٠٧(
     

    )َأفضل ْ َاْلعبادة  َ َِ
ِصحيح)اءَعُّداْل ِاجلامع َ َْ) ١١٢٢(  


    

 ()َليس ٌشىء َْ ْ ْأك َ َرمَ  ََعلى َ
ِالله َتـعالى َّ َ َمن َ ِالدعاء ِ َ ِصحيح) ُّ ِاْلجامع َ َ )٥٣٩٢. (
      


  

      
      


 

 






















    

    


     
       

      


      
     


     

      


        


 



  

 

  












































ُلو لـم تــذنبوا لــذهب اهللا : " قال، عن النـبـي ، عن أبي هريرة 
ــم ـــهم، بكـ ـــذنبون ثــــم يـــستغفرون فيغفــــر لـ ـــم جــــاء بقـــوم ي "(ٍث























































 

 

















































































الـرؤوف، الـرحيم، التــواب، العــفو،  الغفار.
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والصالة  الحمد هللا الذي خلق االنسان في أحسن تقويم 
   :وبعد ..  محمد النبي األمي الكريمىوالسالم عل




     
    
       



      


    


     


 





    
 

    


  
 


    }َومن يطع اللـه ور َ ََ َّ ِ ِ ُ ًسوله فـقد فاز فـوزا  َ َْ َ َ َْ َ َُ ُ

ًعظيما ِ   -  ٧١: األحزاب -}َ  

      

 

    
      
     
:      َيا أيـها النَّبي قل ألزواجك وبـناتك َِ ََِ ََ َ ْ َ ِّ ُ ُُّّ ِ َ ِونساء  َ َ َِ

َّاْلمؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهن  َ َِّ ِِ ِ َ ُِ َِْ َ َ َ ُِ ِْ َلك َٰ ذۚ◌ْ َأدن ِ ْ َ أن يـعرٰىَ ْ ُ َفن  َ ْ
َفال يـؤذين ْ َ ْ ُ ََ -٥٩: األحزاب  -   

        
         

     
         


   

 


 


 
   

     
   


 


     
    

     
      



 

 

        
    


 

    
     
:} ًووصيـنا اإلنسان بوالديه حملته أمه وهنا ُ ُ َْ َ َ َ َُّ َ َُّ ْ َ ِْ َْ ِ َ َِ َ ََعلي  ِ

ٍوهن ْ َوفصاله في عام   َ َ ُِ ُِ َ َين أن اشكر لي ولوالديك َ ْ َْ ِ َِِ َ ْ ُ ْ ِ َ ُإلي اْلمصير ِ ِ َ َّ َِ{–
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 )) ٌّالصالة علي وقتها، قال ثم أي َ َّ ُ ُ ََ َْ َ ََّ ِ َ َ
ُِّقال بر  َ ُاْلوالدين قال ثم أي قال اْلجهاد َ َ ِْ َ ََ ٌَّ َ َّ ُ ِ َ ِ ِ في سبيل اللهَ َِّ ِ ِ رواه (    ))َ

).البخاري ومسلم     

        


       

  
      

رزقني اهللا وإياكن بر أمهاتنا وآبائنا. 

 


    
 :  } َْوال يـغتب َ ََ

ًبـعضكم بـعضا  ُْ َْ ُ َ أيحب أحدكم أن يأكل لحم ۚ◌َّ ْ َ َُ ُ َُْ َ َُ َ َْ ُّ ًَْأخيه ميتا  ِ ِ ِ َ
ِفكر َ ُهتموه َ ُُ ْ    {،   




      
      




        

      
}َالذين يذْكرون الله قياما وقـعودا وعل َُ ََ َ ًَ ُ ً َ َِ َِّ َ ُ ُ ْجنوبهم  ٰىَّ ِِ ُ ُ{
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       ) ال يزال
)٢٦٨٧: سنن الرتمذي صحيح () ًلسانك رطبا من ذكر اهللا
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    ِلقد خلقنا اإلنسان في َ َْ ِْ ْ ََ َ ْ ََ
ٍأحسن تـقويم ِ ْ َ ِ َ ْ َ ) ٤: التين(    



 

 


        

     
       

      
     

      
       

      



      
       







     




) ٢٩٦: الصحيحة: رواه امحد ، و صححه االلباين(
     

       
        

       













     

         
        
       




         
       

      
       

       
      


      

     


        



   إن اْلمسلمين واْلمسلمات واْلمؤمنين َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُِ ِِ ْ ِ ِِ َّ ِ

َواْلمؤمنات واْلقانتين واْلقانتات والصادقين والصادقات والصابرين  َ َ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ َّ َ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ ِ ْ
َِوالصابرا َّ ِت واْلخاشعين واْلخاشعات واْلمتصدقين واْلمتصدقات َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َِّ َ ََ َُ َ َ ُ َ َ َ ََ َ

َوالصائمين والصائمات واْلحافظين فـروجهم واْلحافظات والذاكرين  َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َّ ََّ َ َْ ُ ُ ِ ِ
ًالله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما  َ َِ َ ُ َ ًَ َ َ ًْ َُ ًَ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َّ َّ ََّّ َ)٣٥("  


       


    


       


 



  

 


َالحمد هللا وحده، والصال َّ َ َُ َ ُْ ِ ْ َ والسالم عُةَ ُ َّ َى من الَلَ ْ ُي بـعدهـَب نَ َ ْ َ َّ:  


         

        
      


    



 

    
       

    

      

 
     




        
     

         
       


        





       

    
        

      
        

    

       


    



    ُومن يـتَّق الله يجعل له ََ ْ َ ْ َ َ ْ ََّ ِ َ

ًمخرجا  ََ ِ ويـرزقه من حيث ال يحتسب ومن يـتـوكل على الله ، ْ َِّ َ َ َ َ ُْ ََُّ َ ْ َ َ َ ْ ََ ْ َْ َْ ُ ِ ْ ُ
ُفـهو حسبه ُ َْ َ ُ ًإن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر َ ْ َ َْ ُ ٍَ ْ ِّ ِ ِ ُِ ََّ َّ َِ َ َ َِ ْ َ ُ َّ ) 

  )٣-٢: قالطال





       
      


        


    
  الدين النصيحة    


       


  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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َْقــــــــــــوام َ


قــــــائم




ْقيـــــم شــــيء َ َ َ



ْقيــــم القـــوم َْ َ َ

ََْقـوامـــــة







َْقـوامــــــة َ










قــائم
فعـــل

قـــــائم
ـــــوام َْ قـ َفعـــــل

فعــــل املتعــــدي


القوامـــة
قـــوام
فعـــــال

صــــــيغة املبالغــــــة
قـــــــــــائم

























  

 




























































































 

 




 
   

     
    

   


     
     

    
  

 
 
 

 
 



 

ْمن َ 
َطلب َالعلم ََ ْ َليباهي ِْ ِ  ِهِب َُِ

َالعلماء َ َُ َليماري َْأو ْ ِ َ َالسفهاء ِِبه ُِ َ َ َليصرف َْأو ُّ ِ ْ َوجوه ِِبه َِ ُ ِإليه ِالنَّاس ُ َفـهو َْ ُ َ 
٥ِالنَّار ِيف      

 
  







     

                                                        
  .يف صحيح اجلامع، ٦٣٨٢:انظر حديث رقم) حسن( )٥( 

):َما اتـقى اهللا من أح ْ َ َ َ َب الشُّهرَّ ْ  ،)٦()َةَّ
  


    

     
     

    


     


    
 

 
  

  
 


  
 


 
 


    

    
     

    
        

    
      

      

                                                        
 .٤٧٦/ ١٠:َّللذهيب ،النبالء أعالم َريِس )٦( 
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)()ةقيدوا العلم بالكتاب(  صحيح

 ٤٤٣٤باين لاجلامع الصغري للشيخ األ
      

      
   )(  




)(
)(  

      
     )(

:)الذي نفسي بيده   اكتب فو

صحيح الجامع للشيخ )خرج منه إال حق و أشار بيده إلى فيه ما
١١٩٧باني لاأل 

      


       
 

      )(
)(

)( )ي شاه اكتبوا ألب( 
) ٣٢٩٢ صحيح املسلم -٢٤٣٤صحيح البخاري.(

   
    )(

  



وقد ذكر خبرها البخاري في : صحيفة علي بن أبي طالب

  "صحيحه " تسعة مواضع من 
 -حيث أذن له النبي : صحيفة عبد اهللا بن عمرو بن العاص-٢

فكتب عنه هذه   بالكتابة عنه -صلى اهللا عليه وسلم 
، وهي تضم ألف حديث، "الصادقة : " الصحيفة، وكان يسميها

  "أسد الغابة " ألثير في لك ابن اكما ذكر ذ
، سيد -  رضي اهللا عنه -كتاب سعد بن عبادة األنصاري -٣

  .الخزرج
 -صحيفة جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري -٤

  –رضي اهللا عنه 
  - رضي اهللا عنه -صحيفة رافع بن خديج األنصاري -٥
 بكتابتها - صلى اهللا عليه وسلم -الصحيفة التي أمر النبي -٦
 السنة األولى من الهجرة في بيان حقوق المهاجرين في

.واألنصار واليهود وعرب المدينة
 

 





  

 




    

    
      
     


  
   
   

  
  
   

     
     

 
     

  َّومن يـقنط من رحمة ربه إال ِ ِ َِِّ َ َ َْ ْ َ ْ َِ ُ َْ
َالضالون ُّ َّ ٥٦سورة احلجر.


     

     
 ُوال تـيئسوا من روح الله إنه ال يـيئس َ َْ َْ ْ ُْ َِّ َِّ ِ َ َِ ُ َ

َمن روح الله إال اْلقوم الكافرون  ُِ َِ ُِ ْ َ َّ ِ َّ ْ َْ ِ٨٧سورة يوسف.
 

 


      
      
      
     

َّأفأَمنوا مكر الله فال يأمن مكر الله إال ِ َّ َِّ َِ َْ َْ َ َ َُ ْ َ َُ ِ ُ اْلقوم َ ْ َ

َاْلخاسرون ُ ِ َ٩٩سورة االعراف. 
   




    
    
     
  

 


 


 ))" لو يعلم
بة، المؤمن ما عند اهللا من العقو

ولو يعلم الكافر ما عند اهللا من الرحمة، ما . ما طمع بجنته أحد
. رواه مسلم))قنط من جنته أحد

     


   
       


  )) الجنة أقرب إلى أحدكم من
.صحيح البخاري .))شراك نعله، والنار مثل ذلك

  


      
      
      
    


  
      
     



 

 

    
  

      
     

 
 

      
      

      
      
    

     
 


 





       



       

    
      


     ِوقالت َ َ َ 

َالنَّصارى ُاْلمسيح َ ُابن َِ ِالله ْ َّ  


ْلقد َكفر ََ َ َالـذين َ ِ ُقـالوا َّ َّإن َ َالله ِ َهـو َّـ ُ 
ُاْلمسيح ُابن َِـ َمـريم ْـ َ َْ




 ْلقد َكفر ََ َ َالذين َ ِ ُقالوا َّ َّإن َ َالله ِ َّ 

ُثالث ِ ٍَثالثة َ َوما ََ ْمن َ ٌواحد ٌَِإله َِّإال ٍَِإله ِ ِ ْوإن َ ِ ْلم َ ُيـنتـهوا َ َ َّعما َْ َيـقولون َ ُ ُ َ 
َّليمسن َّ َ َالذين ََ ِ ُكفروا َّ َ ْمنـهم َ ُ ْ ٌعذاب ِ َ ٌأليم َ َِ  

    » ثالث
»ثالثة     


      


     


      





    


 

 



