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ــى رســــول ا ــسالم علــ ــصالة والــ ــد هللا ، والــ ـــه الحمــ هللا ، وعلــــى آلـ
  : وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد 





















  َوإذا جاءهم أمر من ٌ َ َِ َْ ْ ُ َ َ ِ

ِاألمن أو اْلخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي األمر  ْ َْ َْ ِْ ُ ُّ َ ََ َ َِ َِ َ َِ ُِ ْ َّْ ُ ُِ َ ِ َ ِ ِ

ْمنـهم لعلمه الذين يسـتنبطونه منـهم ُْ َ ُْ ْ ِْ ُِ َُ ُ ِ َ ْ َ ََ ِ َّ ِ َ   ( 
)دي السع(      


        

        

       
 


      



) ١١٤ ـ ٢/١١٢: تيسير الكريم الرحمن  (











 











  










 



 


 



  

 


، والـــصالة والـــسالم علـــى رســـول اهللا األمـــني، ُحلمـــد هللا رب العـــاملنيا 

وعلـى آلـه الطيبـني ، املبعـوث رمحـة للعـاملني، الـملقب بالـصادق األمـني
  :أما بعد. الطاهرين





























 
































































 

 






 










 
  


 

  








 
 




 
 










 

 





 

 






 

 



 

 


















 
 



  

 




:  
ِ واْلعصر ( ْ َ َّإن* َ ٍ اإلنسان لفي خسر ِ ْ ُ َِ َ َْ ُإال الذين آمنوا وعملوا * ِْ ِ َ َُ ََ ِ َّ َِّ

َالصالحات وتـواصوا باْلحقِّ  َِ ْ َ َ َ َ ِ ِ ِوتـواصوا بالصبرَّ ْ َّ ِ ْ َ َ ََ(٣- ١:العصر
)رمحه اهللا(بن كثريا    
ِاْلعصر ْ َ      

  ،) ٍإن اإلنسان لفي خسر ْ ُ َِ َ َْ ِْ َّ ِ( 
،) إال ِ

ِالذين آمنوا وعملوا الصالحات َ َِ َّ ُ ِ َ َُ َ ِ َّ(

      
     ،)  ْوتـواصوا َ َ ََ

َباْلحقِّ ِ(      
،) ِوتـواصوا بالصبر َّْ ِ ْ َ َ ََ(  

        
       

        
      

)٢(     

        


:  

     
       

                                                        
  .٤٨٠:ثريتفسري ابن ك ١
)٢( 

 

     
        
       أخرجه مسلم ىف

،)٢٢٣(كتاب الطهارة برقم 
    




     
     
     




        


 ٢٢٧/ ٨" مسلم صحيح

    

     
     
       







        
    

  
١٤٧٦ (: خمتصر صحيح املسلم(
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وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني


   الطبيةباحث يف جمال األمراض الوراثية / ماجستري وراثة
Genetics M.D.

Researcher in Medical Genetic Diseases
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 َإن الشيطان ل َ َ ْ َّ َّ ُكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ِ ُ َ ُ ََ َْ ِ ْ َ َِّْ ًّ ُ ُُ َ ُِ َّ ٌّ
ِليكونوا من أصحاب  َ ْ َْ َ ِ ُِ ِالسعير    ُ ِ َّ) ٦فاطر( 
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 َيا بني آدم ال َ َِ ْيـفتنـنَّكم الشيطان كما أخرج أبـويكم من  َ َ َِ ْ َ َ ُْ َ ُ ْْ َْ ََ َْ َ ُ َّ َِ

ِاْلجنَّة َ...  
       

       ... 
     

       
.. َوالذين َِ َّاتخذوا من دونه أولياء ما نـعبدهم إال  َّ ِ ْ ُ ُْ ُ َ َ ْ َْ َ ِ َ ِِ ُ ِ ُ َ َّ

ُليـقربونا إلي الله ز ِ َّ َِ َ ُِّ َُ ...َْلفيِ   
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M  5   4  3   2  1  0L) ٣١: حممد( 





 M   /  .  -   ,  +

2    1   03  L )  ٢: امللك. (   








–
ًأي النَّاس أشد بالء؟ ََ ُّ َِ َ َُّ  

       
َّاألنبياء ثم " ُ ُ َ َِْ ْاألمثل فاألمثل فـيبتـلى الرجل على حسب دينه فإن ْ َِ َ َ َ ْ َ ِْ ِِ ِ َ َ ُ َُ َُ ُ َُّ ْ ْ َْ ََ َ

ِكان دينه صلبا اشتد بالؤه وإن كان في َِ ََ َ َْ ِ َ ُ َ ُ ُُ َ ًَّ ْ ْ ََدينه رقة ابـتلي على  ُ َُ ِ ْ ٌَِّ ِ ِِ
ِحسب دينه  ِِ ِ َ ) .ه وصححه األلباينماج ابن رواه(."َ










 


      
      









 







 M   /  .  -
1  02   L ) ٦٠: غافر( . 










 










 

 

––
ْمــن َمــا ٍَمــصيبة ِ ُتــصيب ُِ ِ سلم ُ َاْلم ِ ْ ــ َكفــر َِّإال ُ َّ ه َ ُالل ُعنــه َِبهــا َّــ  َحتَّــى َْ

ِالشوكة َ ْ َيشاكها َّ ُ َ ُ






–

–



















       

     



–

–– "َّإن َإذاَ اهللا ِ ِ 
َّأحب َ ًقـوما َ ْ ْابـتالهم َ ُ َْ َ "



 

 

















_

)ـــــــــــد َح َفلـــــــــــَ أۡ◌َق
َمنونۡ◌ُٱلمؤ ُ   .)١:املؤمنون ().ِ


_

)ُوٱتـقوا ٱلله لعلكم َّ ََّ َ َ ْ ُ َّ َ تفلحونۡ◌َ ُ ِ   ).١٨٩: البقرة ).(ُ




_
َكروا ٱللهۡ◌َوٱذ( َّ ْ ِ كثيرُُ ُا لعلكمَ َ تفلحونۡ◌َََّّ ُ ِ   ).٤٥: األنفال ).(ُ




_


ُكروۡ◌َفٱذ َا ءاالٓ◌ُ ُء ٱلله لعلكمٓ◌َْ َّ َََّ ِ َحونِلُ تفۡ◌َ   ).٦٩: األعراف ).(ُ





_

)ِأَيـها ٱلذي َّ َ ْين ءامنـوا ٱرُّ َُ َ َكعـوا وٱسـۡ◌َ ْ َدوا وٱعُجَُ ْۤ ْدوا ُبـُ ُ



  

 

ُربكم ْ وٱفعلوا ٱلۡ◌ََّ ُ َ ُير لعلكمَخَ َََّ َ تفلحونۡ◌َ ُ ِ ).٧٧: احلج ()ُ






_


َ أفلـــــــــــــح مـــــــــــــن ۡ◌َقــــــــــــد( َ َ َ

)٩: الشمس ().َهاٰـََّزك







_








ُوتوبو( ًا إلى ٱللـه جميعـا ٓ◌َُ ِ َ ِ َّ َِ ْ

ُأيه ٱلمؤ َ ُمنون لعلكمۡ◌َُّ ََّ َ َ ُ َ تفلحونۡ◌ِ ُ ِ ).٣١: النور .()ُ




_




 :)ُيأَيـهـــا ٱلـــذين ءامنـــوا ٱتـقـــوا ٱللـــه وٱبتـغـــو َ َ َُ ََّ ْ ُ َّْ َٰ ََ ِ َّ َ ِا إليـــه ٓ◌ُّ َِ ْ
ِٱلوسيلة وجهدوا في سبيله ِ ِِ ِ َ َْ ُ ِ ٰ َ َ َ ََّ لعلۦَ َ تفلحونۡ◌ُكمَ ُ ِ   ).٣٥: املائدة .()ُ








_   
      

 : M  '  &       %  $  #  "  !

  0   /  .  -   ,  +  *    )  (L المائدة 
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    َوما َ

ِأصابكم من مصيبة فبما كسبت أيد ٍَْ َْ َ َ ُ ْ ََ َ َ َِْ ُِ ِ ٍيكم ويـعفو عن كثيرَ ِ َ ُْ ََ ْ َ ْ ُ› سورة
  ›٣٠: الشورى 

       

 ُذلك بَأن الله لم يك مغيرا نعمة أنـعمها على قـوم حتَّى يـغيـروا ِّ ِّ ََ َُ َ ُ ٍَ ْ َ َ َ ََ َْ َ َْ ْ ًَ ِ ً ُ ََ َّ َّ ِ ِ
ْما بأَنفسهم ِ ِ ُ ِ َ› ٥٣:ورة األنفال س ‹


      

         
     

        
     


        

       
 َإن الله َّ َِّ

ُال يـغيـر َِّ روا ما بأَنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فال ُ َ ما بقوم حتى يـغـي ً ُ ْ َ ُ َ ْ ٍَ ٍَ ُ َِ ِ ُِ َّ َِ َ ََ َ ِّْ ِ ِ ُ َ َّ
ٍمرد له وما لهم من دونه من وال َ َْ ْ َ َِ ِِِ ُ ْ ُ َ َُ َّ َ › ١١: سورة الرعد ‹










    
    

 














ن طلبه عليكم بالعلم ، فإ):(( رضي اهللا عنه(قال معاذ بن جبل 
  ال لمن ، وبذله ألهله قربة ، وتعلمه ، وتعلمه هللا حسنة عبادة

الدليمي ))  ، والبحث عنه جهاد ،ومذاكرته تسبيح  يعلمه صدقة
٤/٤٢  ،فتاوي إبن تيمية٢/٤١ 

     
    




 



  

 




       



     
     

      
     

   
      

       
       

      
     

       
       

       
 ) ُاْلمرء ْ َ

ْعلى دين خليله فـليـنظر أحدكم من يخالل ِ ِ َِ ْ َُ ْ َ َ َْ ُْ ُ َ ُ َ َْ ِ ِِ  )األلبانيحسنه () َ



     
      


     


       
      
     

 


        
      


       
        


      

         



       


       











       


       











 

 



       


       



       


       


      




      
     


 

       


 
     

مسلمصحيح 
 

 
 
 
 
 
 
 


       


      
      

       



      

     
       

     
      

      
       


       


        
    

      
     

 















       


 
 ) ]٢٢٦: (بـهجة قلوب األبرار ص [ 

 





 كتـاب اإلخـوان 
)١٢٤: (ص 

 



  

 




والصالة والسالم  نسان يف أحسن تقومي احلمد هللا الذي خلق اإل
   :وبعد ..  حممد النيب األمي الكرميىعل


     

       
     
 

  
 

َٰويف ذ{ ِلك فـليتـنافس َِ َ َََ ََْ َالمتـنافسون ِ ُ ِ َ َُ ْ{   
)٢٦:املطففني(   
   


   


      

    
       

شاء اهللاإن 


     
     
       



   

    
      

} ًسلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل اهللا  ومن ً
  )  ٢٦٩٩رواه مسلم (} طريقا إيل اجلنَّة له به 




    
       


  :)   ٌوراء كل تربية عظيمة امرأة ٍ ٍ ِّ

)..ٌعظيمة    
  

  
   


    

   } ُِوقل َ
َاعملوا فسيـر ََ َ ُ َ ُي اللـه  ْ ََعملكم ور َّ ْ َُ َ ُُسوله  َ ُ

َوالمؤمنون ُ ِ ْ ُ   -  ١٠٥: التَّوبة-} َْ 
    


 

       
       



     
–

 
    

    
  

      
     


       





 

 

   








 
     


  } ْولتكن ُ َْ ِْمنكم أمة يدعون إيل اخلري  َ َُْ َُِ َ ٌْ َ َُّ ْ ِْ

ِويأمرون بالمعروف  ُ ُْ َ َْ ِ َ ُ َْويـنـ َْ ِهون عن المنكر َ َ ْْ ُ ِْ َ َ َ وأولئك هم المفلحونۚ◌َ ُْ ِ ُ َْ ُ ُ َ َِٰ ُ {
١٠٤: عمران آل -    
     
       
    
       
    


      

    
 

ٌواحدا، خري لك من أن يكون  ًفو اهللا ألن يهدي اهللا بك رجال ((  ً
   .  - عليه ٌمتفق - ))ّلك محر النعم

مسعتهم وشرفهم  اللهم احفظ بنات املسلمني ونسائهم واحفظ 
م علأ وكرامتهم واسرت عليهم يارب يا   ىّرحم الرامحني و ثبت قلو

   ...رمهم من عفوكحت طاعتك وال 
   .سلم له وصحبه و آ ى نبينا حممد و على اهللا علىوصل
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  ٤    


  

٥    





      
      

                                                        
)٢(  
 )٣(  
 )٤( 


٥  



  

 

      


     
       
       



     

       

     


      

٦   
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مل ما حبسبه توقى من رأيت وقد ًصدوقا، وكان احلسن، واهللا صدق 

٨)بورعه الورع ذو يتوقه    
      

      
       



                                                        
) ٦( 

 
         

            


  
 )٧(   
 )٨(  

      
     

     
    
     
     

   


 
     

    
        

 
     



    
     


     

       صيد

.٢٧٠ ـ ٢٦٩:اخلاطر
   

         
     


       

 

٢٧٠:صيد اخلاطر.
 

 



 

 


     

        
 

  
     
   

    
   

   َوأمر أهلك َ ْ َ ْ َُ ْ
َبالصالة واصطبر عليـها ال نسأَلك  ُ ْ ْ ََ َ ْ َْ َ ََّ ِ ِِ

َرزقا نحن نـرزقك ُُ ْ َُ َ ًْ ْ ِ١٣٢ : سورة طـه






    




    َوما َ
ِخلقت اْلجن واإلنس إال ليـعبدون  ُِ ُ َْ ِ َّ ِ َ ِ َ َّ ُ َْ ُما أ) ٥٦(َ ٍريد منـهم من رزق َ ْ ُِ ِْ ِ ِْ ُ ْ

ِوما أريد أن يطعمون  ُِ َْ ُ َْ َ ُُ ِ)٥٧(    
      ْفخلف من بـعدهم ِ ِِ ْ َ ْ َ َ ََ

ًّخلف أضاعوا الصالة واتـبـعوا الشهوات فسوف يـلقون غيا َُ َ ََ ْ ْْ َْ ََ َ ََّ َِ َ َّ َّ َ ُ َ ََ ٌ
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  : قال العالمة ابن القيم رحمه اهللا
ُوتبليغ سنَّته إلى األمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور ((  ِّ َّ ُ ُ

ّالعدو  كثير من الناس ، وأن تبليغ ألن ذلك التبليغ يفعله َ
ِورثة األنبياء وخلفاؤهم في أممهم ،  السنة فال تقوم به إال َُ

  )٤٩١ص (جالء األفهام  ))كرمه ِّجعلنا اهللا تعالى منهم بمنه و
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))ِّإين ُألَمـــزح ِ َ ُأقـــول َوال ْ  ِإال َُ

َّحق    .)٢٤٩٤: (صحيح الـجامع الصغري رقم ))ًاَ






))َرسـول َيـا ُ ِاللـه َ َإنـك َّ َُِتـداعبـنا َِّ َ   ؟ُ
َقـــــال ِّإين : َ ُأقـــــول َال ِ َّإال َُ ــــــحق ِ ــــنن صـــــحيح))ًاََّ  ســ

  ) .١٩٩٠: (الرتمذي 








ٌأتـت عجـوز (( ُ َ ْ َإىلََ ِّالنَّـيب ِ ِ )( َفـقالـ َ َرسـول َيـا: ْت َ ُ ِاللـه َ ُادع َّ َاللـه ْ َّ 
ْأن َيـدخلين َ ُِ ِ ْ َاجلنَّــة ُ َفـقال ، َْ ــ ََفالنـ َُّأم َيــا : ََ َّة إن ُ ِ َاجلنَّــةَ َتــدخلها َال َْ َ ُ ْ ٌ عجــوز ، َ ُ َ

َقـال ْفـولت  : َ ََّــ ِتـبكــَ َفـقــالي ، َْ َ َأخبـروهـ : َ َُ ْ َتــدخلها َالَََّا أنـهــا َ َ ُ ْ ٌ وهــي عجــوز َ ُ َ َ ِ َ
َّإن،  َاللــــــه ِ َتـعـــــــاىل َّ َ َقـــــــال َ َ :  [  v   u  t     s  r   q

  z  y  x  wZ ]الواقعــة(([ سلــسلة األحاديــث الــصحيحة رقــم :
)٢٩٨٧. (  







      
      

     
        
     














))َوال ِِتكثر َ ْ َالضحك ُ ِ َّفإن َّ َكثــرة َِ ََ ِالـضحك ْ ِ َّ 
ُمتيــــــت َالقلــــــب ُِ ْ ـــــــجا ))َْ ــــحيح ال ــــــم صــ ــــــصغري رق : مع ال

)١٠٠. (  















))ٌويل ْـ ِللــذ َ ُحيــدِّث يَِّ ُفـيكــذب َُ َِ ْ َليــضحك َ ِ ْ ِبـه ُِ َالقــوم ِ ْ ْــوي َْ ُلــه ٌلَ ٌويل َ ْــ ُلــه َ َ(( 

 .)٤٩٩٠: (صحيح أبـي داود رقـم 
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Y   XZ  ̀               _  ^   ]  \  [  
g  f            e  d  c  b  ah  s  Z ]التوبة[











       


 
 


       

 



        


 قال رسول اهللا : قالت) رضي اهللا عنها(ت رقيقة عن أميمة بن

: اهللا عليه وسلمىصل
)]٥٢٩(:والسلسلة الصحيحة رقم)١٣٠٠:(صحيح سنن الرتمذي رقم[

     


أبيه عن عبداهللا بن عمروعن عمرو بن شعيب عن 


] ٥٣٠: (سلسلة األحاديث الصحيحة رقم. [(
      


  عن عائشة رضي اهللا عنها :قالتعن عائشة رضي اهللا عنها

:قالت 
]وصحيح مسلم ) ٥٢٨٨: (صحيح البخاري رقم

  )] .١٨٦٦: (رقم
        

       


 ىقال رسول اهللا صل: قال) رضي اهللا عنه(عن معقل بن يسار 
:اهللا عليه وسلم     

] صحيح اجلامع
)]٢٢٦: (وسلسلة األحاديث الصحيحة رقم) ٥٠٤٥: (الصغري رقم
  




  وجاء يف بعض روايات حديث أيب هريرة الواردة يف ذكر
أخرجه [……مقدمات الزنا ما لفظه

)): السنن الكربي((والبيهقي يف ) ٨٣٩٢: (رقم)) املسند((أمحد يف 
)١/١٢٣ [(.  


  



 








 

 

 


    
        
       



 

      


ِوما خلقت اجلن واإلنس إال ليـعبدون ُ ُ َ َْ ُ َِ َّ ِ َ ِ َ ََّ ِْْ َ٥٦ : سورة الذاريات
      

        
       


      





       
       


    

       
        
      
      

 
      
     
      
   

     


 
      

        


        
      

 M            {  z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  p

  }  |L  ]السجدة . [   
   





      


 َِوسارعوا إىل ُ ِ َ َ

َمغفرة من ربكم وجنَّة عرضها السموات واألَرض أعدت للمتَّقني ُ َِ ِ ُِ َ َ ْ َ ْ َْ ُْ َُّ ُِ ٍ ُِ ْ َ ْ ََ ََّ َْ ِّ ٍ
١٣٣ : سورة آل عمران

   
      




     


      


      
 َواعبد ربك ََّ َْ ُْ

ُحىت يأتيك اليقني َِ َ َ َْ َ ِْ َّ٩٩ : سورة احلجر


 

 


