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) إســــــحاق القاضــــــي(  )إســــــماعيل ( 


 )
)المعتضد




 




















  ) رواه

 ، ٨٧:  ص ١١: والنهايـة ج البدايـة :  ، وانظـر ٢١١:  ص ١٠: البيهقي في سنن البيهقي الكبـرى ج 

   . )٤٦٥:  ص ١٣:  ، وسير أعالم النبالء ج ٤٥٣:  ص ١: وإرشاد الفحول ج 
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رضي اهللا عنها
ُائشةـَع اـَي َ ِإياك  ،ِ ِومحقرات َِّ َ َّ َ ُ ِاألعمال َ َ ْ َّفإن َ ًِطالبا َِّالله َنِم ََلها َِ َ

 ٥١٣(  السلسلة الصحيحة(   






ْإيــاكم ُ ِومحقــرات َِّ َ َّ َ ُ ِالــذنوب َ ُُّ 

ٍْكقـــوم َ َُنـزلـــوا َ ن يِفـــ َ ِبط ــ ْـ ٍواد َ َفجـــاء َ َ ٍبعـــود َذا َ َوجـــاء ُِ َ ٍبعـــود َذا َ  َحتَّــــى ُِ
ُأنضجوا َ ْخبـزتـهم َْ ُ ََْ ُ ٣٨٩( السلسلة الصحيحة( 
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نبياء واملرسلني  خامت األىاحلمدهللا رب العاملني والصالة والسالم عل
   :له وصحبه امجعني وبعدآ ىحممد وعل  ى اهللا علىوصل

       
:ٰوذكر فإن الذكري َ ْ َِّ َِّ ِّْ ََ 

َتـنـفع اْلمؤمنين ُِ ِ ْ َُ َ ْ   
     

 
    

   
 :) ُواعلموا ََ ْ

ُأن أحب العمل إيل الله أدومه  ُ ََ ََْ َ ََِّ َ ِ ِ ََّ ْ َّوإن قل َّ َ ْ ]٦٠٩٩/ الرقاق/ خباري [).َِ

     
   

     
      

     
      

 
     

) ُفإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ْ ُ ُِ َْ ٍَ ْ َ ِ ِْ ُْ ََ َ
ْما استطعتم ُ َْ َ ْ   ]السنة االعتصام بالكتاب و / خباري ).[َ

  


        
      


 
 

 
 
 
 
 

 
 
      


 
 


     


 
     

   


 


 
       


      


 


 
  




 

 

       


 
 

 
 
  


     

       


   .باحسان   هلم   والتابعني     وأصحابه      آلهىوعل   حممد   نبينا  ىعل   اهللا   ىوصل


=====================
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  .١٧٨/ ٤:  ـوسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول عن الدفاع موسوعة )١(
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  .٢٤: اإلسراء )٢(
  .١٥: األحقاف) ٣(



 

 




     

     

       
    
       


 

ٍاطلع رجل من جحر « : عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال  ُ
َفي حج عليه وسلم ومع النبي صلى اهللا عليه  ر النبي صلى اهللاُ

أعلم أنك  لو: يحك به رأسه فقال ) أي مشط(وسلم مدري 
ُتنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل االستئذان من أجل 

  .متفق عليه» البصر
       


 





 



       
 

 صلى اهللا عليه -أتيت النبي :  قال- رضي اهللا عنه -عن جابر 
ْ في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال-وسلم  من : ((َ

  ).البخاري. (كأنه كرهها)) أنا أنا: ((أنا، فقال: فقلت)) ذا؟
       

      

     


 


         
 

قال رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنهما -عن عبداهللا بن عمر 
إذا كانوا ثالثة فال يتناجى اثنان : ((- صلى اهللا عليه وسلم -

 .؛ متفق عليه))فإن ذلك يحزنه: ((وفي رواية ،))ثدون الثال

      
      


      

     
    

 
 

 صلى -قال رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنه -أبي موسى  عن
إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم :  اهللا عليه وسلم
  .؛ متفق عليه))فأطفئوها عنكم

     
     
      

 
 

  
 
 



  

 




       



  

        



         
       

    
       

      
         

      
     


  : ُولئن سأَلْتـهم ليـقولن إنما كنَّا نخوض ُُ َ ُ َّ َُ ْ ََِّ ُ َ ََ َ َْ ِ

ِونـلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستـهز ْ َ ُْ ْ َ َ َ ََ َْ ُ ِ ِ ِِ ُ َِ َّ َِ ْ ُُ َ َئون ْ َال ) ٦٥(ُ
ْتـعتذروا قد كفرتم بـعد إيمانكم َ ْ ْ ُُ َِ ِ َ ْ َْ ُ ْ ََ َ ِ َ) ٦٧(التوبة                                                                                          ،

      


       
      




     
        



     
 َيا أيـها النَّبي قل ألزواجك وبـناتك ونساء اْلمؤمنين يدنين َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َِ ِ َ َْ ََ ْ َ ِ ُ ُُّّ ِ َ َ

ّعليهن من جالبيبهن ِ ِِ ِ َ ََّ ْ ِ ََْ)٥٩(
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     ُسبحانه َْ َ ُ  
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َاعبدوا الله و( َ َّ ُ َحده وال تشركوا به شيئا واتـركوا ما يـقول آباؤكم ويأمرنا ُْ ُ ْ ُُ ُ َ َ َ َْ َ ْ َ َُ ُ ْ ُُ َُ ُ ًْ َْ َِِ ِ ُ
َِبالصالة والزكاة والصدق والعفاف والصلة َ َِّّ َِّ َ َ َِ ِ َِ َْ ِ ْ ََّ ِ٧   
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  َليس ْمن ِمنَّا َْ ْيـعرف َْمل َ ِ ْ َّحق َ َ 
َِكبرينا، ِ ْويـرحم َ ْ ََ ََصغرينا َ ِ َ      
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      َوما َ
ًنـرسل باآليات إال ختويفا ِ ْ َُ َّ ِ ِِ َِ ُ ْ   




   َقل هو القادر على أن يـبـعث َ َْ ْ َ ََ ُ ِ َْ َ ُْ ُ
ْعليكم عذابا من فـوقكم أو من حتت أرجلكم ْ ْ ُْ ُ ُِ ُِ ْ ْ ْ َْ َِ َْ ِ َِ ً َ ََ َْ

      
     




         
 

 
 ِفكال أخذنا ب َ ْ َُ َ ْذنبه فمنـهم من َ َ ْ ُ ْ ِ َ ِِْ َ

ِأرسلنا عليه حاصبا ومنـهم من أخذته الصيحة ومنـهم من خسفنا به  ِ ِ ِِ َ َْ ْ ًَ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ْْ َ ْ َُ ُْ ُ ْْ ُ َّْ َ ََ َِ َ ْ
ْاألَرض ومنـهم من أغرقـنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنـفسهم  َ ْ َ َ ْ َُ ُ َُ َُ ُ ْْ َ َ ََ َْ َ َ ْ َ ِْ َِ ِ ِْ ُ ََّ َْ ْ

َيظلمون ُ ِْ َ
      

     


     




 
 أفأمن أهل القرى أن يأتيـهم ْ َُ َ َِ ِْ ْ َ َ َ ََُْ ُ ْ َ

َبأسنا بـياتا وهم نائمون  ًُ ْ َِ َ ُ ََ ُ ََ َأوأمن أهل القرى أ) ٩٧(ْ َ َ ََ ُْ ُ ْ َ َُن يأتيـهم بأسنا َِ َ َ َْ ْْ ُ ِ ْ
َضحى وهم يـلعبون  ُ َ ًَ ْ ْ َُ َّأفأمنوا مكر الله فال يأمن مكر الله إال ) ٩٨(ُ ِ ِ ِ َِّ ََّ َْ َْ َ َ َُ ْ َ َُ َ َ

َالقوم اخلاسرون  ُ ِ َْ ُْ ْ َ  

      
        

  
      

 
 

 ):
ويتقارب ،وتكثر الزالزل ،التقوم الساعة حتى يقبض العلم 

 البخاريهروا......)  وتظهرالفتن ،الزمان   
    

 
 

   



 َوما أصابكم من مصيبة فبما ْ ََِ ٍ َِ ُ ْ َ َِ ُ َ َ

ٍكسبت أيديكم ويـعفو عن كثري  َِ َْ َ ََ ُ ْ َ ْ ُ ِ َْ ْ َ
      

 


 َِظهر الفساد يف البـر والبحر مبا ِ ِْ َ َْ ْ َْ ِّ َُ َ َ ََ
ْكسبت أيدي النَّاس ليذيقهم بـعض الذي عملوا لعلهم  ُْ َ َُّ َ ُ ِ َ ِ ِ ِ َِّ َ ْْ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ

َيـرجعون ُ ِ َْ


    
    


 

       



      





 

 

 
َأوال يـرون أنـهم يـفتـنون ْ ََُ ُ ْ َْ َُ ََّ ٍ يف كل عام ََ َ ِّ ُ ِ

َمرة أو مرتـني مث ال يـتوبون وال هم يذكرون َ ًُ َّ َّ َِ ُ َ َ ْ َْ َُ ُ َُّ ْ ََّ ََّ
       


 

 َولقد أرسلنا إىل أمم من قـبلك ََِْ ْ َ َ ِْ ٍ ُ ََِ ْ ْ ََ َ
َفأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يـتضرعون  َُ َّ ََّ ََ َ َْ َ ُْ ََّ َ ِ َِّ ْ ْ ِْ ُ ََ ْفـلوال إذ جاءهم ) ٤٢(َ ُْ َ َ ْ َِ َ

َبأسنا تضرعوا ولكن قست قـلوبـهم وزين هلم الشَّيطان ما ك ُ ُ ََ ُ ْ ُ ََ ُْ ْ َ َ ْ ََُ َََّ ْ َُ َ ِ ُ َّ َ َ ُانوا ْ
َيـعملون ُ َ ْ َ
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ك فافزعوا إلى ذكر اهللا ودعائه فإذا رأيتم شيئا من ذل(....

–..)ستغفاره وا
–


    

   
    




 
     

    


        
   

َِّقل إن األَمر كله لله َِّ ُ ُْ َُ َّْ ِ 
 

 َيا أيـها النَّاس اتـقوا ربكم إن زلزلة ََُ َْ َُ َّ ِ ْ ََّ َُّّ ُ َ َ
ٌالساعة شيء عظيم  ِ َِ ٌَ ْ َ ْم تـرونـها تذهل كل مرضعة عما أرضعت َْيـو) ١(َّ ََ َ َ َْ ُ َْ َّ َُ ٍ ِ ْ ُّ ُ َ ْ َ َ ََ

َوتضع كل ذات محل محلها وتـرى النَّاس سكارى وما هم بسكارى  ْ َ َ َ ََ َُ َ َِ ُ َ ُ َُ َ َ ََ َْ ْ ٍَ ِ َ ُّ ُ
ٌولكن عذاب الله شديد ِ َ ِ َِّ َ َ َ َّ ََ 
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  ٧٢٠: (وصحيح مسلم رقم ) ٢٧٤(:صحيح البخاري رقم. (













 

) .٧١٦: (لم رقم وصحيح مس) ٢٧٢(و ) ٢٤٨: (صحيح البخاري رقم 





ْعن رة َِأيب َ ََهريـ ْـَ ُ) ( َقـال ِلقيـين: (( َ ُرسـول ََِ ُ ِاللـه َ َّ)  (ٍطريـق ِيف ْمـن َِ ِ 
ِطرق ِالمد ُُ َ ََوأنا َِينةْ ٌجنب َ ُ ُفاختـنست ُ ْ ََ ْ ُفذهبت َ َْ َ ُفاغتسلت َ ْ َ َْ ُجئت َُّمث َ ْ َفـقال  :ِ َـ َ : 
َأيـــن َكنــــت َْ ْ رة ََأبــــا َيـــا ُ ََهريـ ْـــَ َقــــال ؟ ُ ت  :َ ُقـل ــ ْـ ِّإين  :ُ ُكنــــت ِ ْ َجنبـــ ُ ُفكرهــــت ًاُُ ِْ َ ْأن َ َ 

َأجالسك َ ِ َ ٍَطهارة َِْغري ََعلى ُ َفـقال ، ََ َ َسبحان : َ َ ِاللـه ُْ َّإن َّ ْالمـس ِ ُ َلمْ ُيــنجس َال ِ ُ َْ ((
  ) ٢٣١: (صحيح أبـي داود رقم 














 



  

 


      

         
 


       

        
      

]٣٢:(اإلسراء[ (  
      

   


   
  

    

   


       

 



    


       
 ]سورة الفرقان[     
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 ] متفق

] .عليه
       

       
 

     
      

]سورة الفرقان[



   



 

 

     
]٣٥٥: (صحيح سنن الرتمذي رقم [(

.  
   

         
      


         
       

 


          
     



   
    

 



    ]و ) ٢١٠١: ( البخاري رقمصحيح
من حديث أبـي موسي، واللفظ ) ٢٦٢٨: (وصحيح مسلم رقم) ٥٥٣٤(

  ] .الـمذكور لـمسلم
       

        


    
 





        
  )] .٤٨٣٢: (صحيح أيب داود رقم[

   
       


        

      
      

       
     




    ] (( سلسلة األحاديث
  )] .٢٦٤٠: (الصحيحة رقم





      





        
        




      
  

]متفق عليه[


       


    
       


 


