
  عقيدة
اجلماعة و السنة أهل



 




 
 



 
 


 




   

 









 
 











 



  


 


 




















) ذو اخلويصرة(
                                                   



   



––



 ) واصلى  عطـاء (
                                                                                                                  

c
c


c

c






) معبد اجلهىنوقف أهـل  م

  ).١٥١-١٥٠ /١(واجلماعة من أهل األهواء والبدعالسنة 
)طالوت() لبيد

موقف أهل sبن األعصم 
  ).١/١٥٤( من أهل األهواء والبدع السنة واجلماعة








  




    ِلْفخ لَا ِمنِه ويدِن ييب اِطلُ ِمنأِْتيِه الْبِزيلٌ لَا ينِه ت
s)٤٢: فصلت( )٦(ِمن حِكيٍم حِميٍد    
   ىوحي يحِإلَّا و وى  ِإنْ هوِن الْهع ِطقنا يمو)الـنجم ()٧ :

٤-٣(s


            ـا عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متـسكوا
)٨(وعضوا عليها بالنواجذ  

s    م   خري الناس قرينمث الذين يلو
)٩(مث الذين يلوم 




                                                   





٧s


، cمن حديث عرباض بن سـارية     ).٥٥٥٠(وفتح الباري  ،)٣٢٩(واحلاكم ،)٤٦٠٧(أبو داود  -٨

  . )١/٢٥٤٩: (، وصحيح اجلامع الصغري)٦/٢٧٣٥: (سلسلة األحاديث الصحيحة: وانظر
   . cمن حديث عمران بن حصني)٢٣٢٣(والترمذي  يف فضائل الصحابة،) ٣٤٥١( البخاري -٩

   








 









 












  







ن شاء اهللاإ.   
  


له وصحبه أمجعني ومن تبعهم آوصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى 
  .ىل يوم الدينإحسان إب

  
  
  
  


 


 
 
 

   




 






















، ـ آاهللا وسلم على نبينا حممـد و  صلىو ه ل

ــ                                              .ه حبوص
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s




   










 




















  

 


 















 اِتاومــس رب ال

.)٦٥ :مرمي(والْأَرِض وما بينهما فَاعبده واصطَِبر ِلِعبادِتِه هلْ تعلَم لَه سِمياً


s




   

 ال ومالْقَي يالْح وِإلَّا ه ال ِإلَه اللَّه
   وال نةٌ وِسن ذُهأْخت            فَعشذَا الَِّذي ي نِض ما ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السم لَه م

ِعنده ِإلَّا ِبِإذِْنِه يعلَم ما بين أَيِديِهم وما خلْفَهم وال يِحيطُونَ ِبشيٍء ِمن ِعلِْمِه              
       و ضالْأَراِت واومالس هِسيكُر ِسعاَء وا شِإلَّا ِبم   ِليالْع وها ومِحفْظُه هودؤال ي

ِظيمالْع)٢٥٥ :البقرة. (












 



 ا اللَّه وـِب     هيالْغ ـاِلمع ـوِإلَّـا ه لَِّذي ال ِإلَه

            وسالْقُـد ِلكالْم وِإلَّا ه الَِّذي ال ِإلَه اللَّه وه ِحيمالر نمحالر وِة هادهالشو
ـ      ا يمانَ اللَِّه عحبس ركَبتالْم اربالْج ِزيزالْع ِمنيهالْم ِمنؤالْم المِركُونَ السش



  

هو اللَّه الْخاِلق الْباِرئ الْمصور لَه الْأَسماُء الْحسنى يسبح لَـه مـا ِفـي               
ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض والْأَراِت واومالس)٢٤-٢٢ :احلشر(.  

























 

   


   هاُء يشا يم لُقخي         أَو اُء الـذُّكُورـشي نِلم بهياثاً واُء ِإنشي نِلم ب

         قَِدير ِليمع هِقيماً ِإناُء عشي نلُ معجياثاً وِإناناً وذُكْر مهجوزي) الـشورى: 
٥٠-٤٩(.  








 
   هٌء ويكَِمثِْلِه ش سِض       لَيالْأَراِت واومالس قَاِليدم لَه ِصريالْب ِميعالس و

ِليمٍء عيِبكُلِّ ش هِإن قِْدرياُء وشي نِلم قزطُ الرسبي)١٢ :الشورى(.  












  

     لَـىِض ِإلَّا عٍة ِفي الْأَرابد ا ِمنمو
 .)٦ :هود(اللَِّه ِرزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ ِفي ِكتاٍب مِبٍني





)لوح احملفوظ(

 
          ا ِفي ام لَمعيو وا ِإلَّا ههلَمعِب ال ييالْغ فَاِتحم هدِعنـا    ومِر وحالْبو رلْب

تسقُطُ ِمن ورقٍَة ِإلَّا يعلَمها وال حبٍة ِفي ظُلُماِت الْأَرِض وال رطٍْب وال ياِبٍس              
.)٥٩:األنعام(ِإلَّا ِفي ِكتاٍب مِبٍني








)وظلوح احملف(


 

   

 
             ِريدا تماِم وحا ِفي الْأَرم لَمعيثَ ويلُ الْغزنيِة واعالس ِعلْم هدِعن ِإنَّ اللَّه

            ِإنَّ اللَّـه وتمٍض تأَر ِبأَي فْسِري ندا تمغَداً و كِْسباذَا تم فْسن   ِلـيمع 
ِبريخ)٣٤ :لقمان.(











ّالل كَلَّماوكِْليمى توسم ه 

   ] .١٦٤ :نساءال[ 
s


   ـهبر هكَلَّما وى ِلِميقَاِتنوساء ما جلَمو ] االعـراف :

١٤٣[ 
s





  

      اِجين اهنبقَرِن وماِنِب الطُّوِر الْأَيِمن ج اهنيادنو ]مرمي :
٥٢. [  

s
طور


   ِفـدـي لَنباِت راداً ِلكَِلمِمد رحكَانَ الْب قُلْ لَو
  .)١٠٩ :الكهف(الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَِلمات ربي ولَو ِجئْنا ِبِمثِْلِه مدداً







         هدمي رحالْبو ٍة أَقْالمرجش ِض ِمنا ِفي الْأَرمأَن لَوو
 :لقمان(أَبحٍر ما نِفدت كَِلمات اللَِّه ِإنَّ اللَّه عِزيز حِكيم          سبعةُ   ِمن بعِدهِ 

٢٧(   








   




  ًالـدعقًا وِصد كبر تكَِلم تمتو ] االنعـام: 
١١٥. [  


        ـِديثًااللّـِه ح ِمـن قدأَص نمو
] .٨٧ :النساء[ 



)   عليـه الـصالة

s)  والسالم  
له روحِمدِس القُقل نز نِب رباحلِقك  ]١٠٢ :النمل. [ 

s )  عليه الصالة والـسالم(


         لَىع الْأَِمني وحلَ ِبِه الرزن الَِمنيالْع بِزيلُ رنلَت هِإنو
 . )١٩٥-١٩٢ :الشعراء( ِمن الْمنِذِرين ِبِلساٍن عرِبي مِبٍنيقَلِْبك ِلتكُونَ


 ) عليه الصالة والسالم(



  


 


 

 ِظيمالْع ِليالْع وهو ]٢٥٥ :البقرة. [  

         ـِبريالْخ ِكـيمالْح ـوهاِدِه وِعب قفَو الْقَاِهر وهو

  ] .١٨ :نعاماأل[


 
 ىوتاس اٍم ثُمِة أَيِفي ِست ضالْأَراِت واومالس لَقخ

 .)٣: يونس(علَى الْعرِش يدبر الْأَمر










   




















 ِصريالب ِميعالس وهٌء ويكَِمثِْلِه ش سلَي ]١١ :الشورى.[  




 )احللولية( 





  




s


مني ـ أي فوِندع سيب جت
)١٠(له رفَغْأَرين فَِفغتسي نم؟ طيهعأُي فَِنلُأَس ينم؟ له





 
        ِجـيَءـفّاً وفّاً صص لَكالْمو كباَء رجكّاً وكّاً دد ضكَِّت الْأَركَلَّا ِإذَا د

.)٢٣-٢١ :الفجر(ه الذِّكْرىيومِئٍذ ِبجهنم يومِئٍذ يتذَكَّر الِْأنسانُ وأَنى لَ






                                                   

بـاب أي الليـل     ) ١٣١٥(باب الدعاء نصف الليل، وأبو داود     ) ٥٩٦٢( البخاري   -١٠
  .cوغريهم ،وكلهم عن أيب هريرة ،)٤٩٨(ومالك ،)١٤٧٩(أفضل، والدارمي 

   




*َفِللٌاع يدِرما ي]١٠٧: هود[. 




ةكوني(

) املـشيئة(،
 َاهللاُ ولو شاء  اَهللا ما اقتتلوا ولكن ـ فْ ي مـا  لُع 

ريدي ]٢٥٣ :البقرة. [



ْاُهللا كانَإن ي نْأ ريدي غكُويمه ور مكُب ]٣٤: هود.[






 

اُهللاوي نْأ ريدي توبميكُلَ ع
 



  

) كوين وشرعي(






لَأيِب اُهللاس نيِم احلاِكِمكَأح ]٨ :التني. [  


َونوِقنٍم يكْماً ِلقَواللَِّه ح ِمن نسأَح نمو)٥٠ :املائدة.( 







ُكُ نْ اِ لْق نتمِح تا فَ اَهللاونَبِبتوِنعي يِبحكُباُهللام  ] ال
] .٣١ :عمران 
s




َفسوفوٍمقَ ِبي اُهللاأِت يِح يبهمو ِحيبونه ]٥٤ :املائدة [ 




   

اِبِرينالص ِحبي اللّهو ]١٤٦: ال عمران.  [

قِْسِطالْم ِحبي أَقِْسطُوا ِإنَّ اللَّهوني ]٩: احلجرات[. 




ِسِننيحالْم ِحبي اْ ِإنَّ اللّهوِسنأَحو ]٩٣: املائدة. [    








ْإن فُكْ تِن غَ  اهللاَ انَّوا فَ ري ع كُنم و  ال يرـ  الكُ ِهباِدِعى لِ ض  ،رفْ
انْوت كُشروا يرضمكُ لَه  ]٧ :الزمر. [     





 

         ـعوا مـدِقيـلَ اقْعو مطَهفَثَب ماثَهِبعان اللَّه كَِره لَِكنو
الْقَاِعِدين)٤٦ :التوبة(.



  





)عذر(





هبر ِشيخ نِلم ذَِلك هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضير)٨ :البينة(. 







 
  ِباللَِّه ظَن نيالظَّان          ِهملَـيع اللَّـه غَـِضبِء ووةُ الساِئرد ِهملَيِء عوالس 
] .٦ :الفتح[ 







   

           ـملَهاللَِّه و ِمن بغَض ِهملَيراً فَعدِبالْكُفِْر ص حرش نم
ِظيمع ذَابع]١٠٦: النحل.[  







   ِامالِْإكْرلَاِل وذُو الْج كبر هجقَى وبيو ]
  ] .٢٧ :الرمحن








  ِفـقنوطَتاِن يسبم داهلْ يب
).٦٤:املائدة(كَيف يشاُء






  

   َالْأِرِه وقَد قح وا اللَّهرا قَدمو  مـوي هتضِميعاً قَبج ضر
 :الزمر(الِْقيامِة والسماوات مطِْويات ِبيِميِنِه سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ       

٦٧. (












احِينوا وِننيِبأَع ِع الْفُلْكناصو)٣٧ :هود(.

s



sِحجابه الن ـ  لَور ـ رح ألهفَشو كَ  تقَ

سبحاتو ِهِهجما ان هى اليِهتب صرِمه نِهِقلْ خ)١١(
                                                   

  ).١٩٥(ماجةوابن  ،cمن حديث أيب موسى األشعري) ١٧٩(-٢٩٣مسلم -١١

   







s 
إنأ هعر وإنَّور م ليس بأعوركُب)١٢( 



       ِركـدي وهو ارصالْأَب ِركُهدال ت

ِبريالْخ اللَِّطيف وهو ارصالْأَب )١٠٣ :األنعام(.








ٌةاِضرِئٍذ نموي وهجةٌ ،واِظرا نهبِإلَى ر )٢٢/٢٣ :القيامة .( 


 
                                                   

  ).٢/٥٥٧٨: ( صحيح اجلامع الصغري-١٢



  


       ـِصريالب ِميعالـس ـوهٌء ويكَِمثِْلِه ش سلَي

] .١١ :الشورى[ 



     مـوالَ نةٌ وِسـن ـذُهأْخالَ ت
] .٢٥٥ :البقرة[ 







 


 
 ُكُونفَي كُن قُولَ لَهئاً أَنْ ييش ادِإذَا أَر هرا أَممِإن)ـس٨٢ :ي (.




   


    اٍمِة أَيا ِفي ِستمهنيا بمو ضالْأَراِت واوما السلَقْنخ لَقَدو

.)٣٨ :ق)وما مسنا ِمن لُغوٍب 








s


)متثيل(


التكييف





s






  





s











s

s
s




s




   

 



s








s )
 )حتريف


)لنيطّاملع(

s
 




)ــشبه ،)امل




  


s


   وا ِفيِهدجِر اللَِّه لَوِد غَيِعن كَانَ ِمن لَوآنَ وونَ الْقُرربدتأَفَال ي
.) ٨٢ :النساء(اخِتالفاً كَِثري









s


s








   







    انبِعنِد ر نا ِبِه كُلٌّ منآم
 ]٧ :آل عمران[ 


 












 



  


 ــادِعب

ِبقُونسونَ ال يمكْرلُونَممعِرِه يِبأَم مهِل وِبالْقَو ه)٢٧-٢٦ :االنبياء(.








 
            الِتِه وادِعب نونَ عكِْبرتسال ي هدِعن نمِض والْأَراِت واومِفي الس نم لَهو

.)٢٠-١٩ :االنبياء( يسبحونَ اللَّيلَ والنهار ال يفْترونَيستحِسرونَ








s )   عليه السالم(
) عليه السالم(

   




s





ss


ss
s)عليه السالم(.  


 ) عليه السالم(













  








     ـِناِن علَقِّيتلَقَّى الْمتِإذْ ي

 :ق)قَِعيد ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإلَّا لَديِه رِقيـب عِتيـد          الْيِمِني وعِن الشماِل    
١٨(.








s

   وانآم الَِّذين اللَّه تثَبِليِبالْقَو   يناِة الديِفـي   الثَّاِبِت ِفي الْحا و
.)٢٧ :ابراهيم(الْآِخرِة ويِضلُّ اللَّه الظَّاِلِمني ويفْعلُ اللَّه ما يشاُء 






   







 
             ـاِتِهميذُرو اِجِهـموأَزو ـاِئِهمآب ِمن لَحص نما وهلُونخدٍن يدع اتنج

.) ٢٣ :الرعد(والْمالِئكَةُ يدخلُونَ علَيِهم ِمن كُلِّ باٍب






s











  

 


 









         ـابالِْكت مهعا ملْنزأَناِت ونيا ِبالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد

.                                                                 )٢٥ :احلديد(والِْميزانَ ِليقُوم الناس ِبالِْقسِط 








s
  ـاِبه كُمحي ورنو دىا هِفيه

   

      ِفظُوا ِمـنحتا اسِبم اربالْأَحونَ واِنيبالروا واده وا ِللَِّذينلَمأَس ونَ الَِّذينِبيالن
).٤٤ :املائدة(ِكتاِب اللَّه


s





s

 ورنو دىِجيلَ ِفيِه هالِْأن اهنيآتو
. )٤٦: املائدة(ى وموِعظَةً ِللْمتِقنيومصدقاً ِلما بين يديِه ِمن التوراِة وهد

s
s


 

      كُملَـيع مرالَِّذي ح ضعب ِلأُِحلَّ لَكُمو
.)٥٠: آل عمران(

s


s



  

)عليهما الصالة والسالم(.


s      ىـدالْه اٍت ِمـننيباِس وِللن دىه
.)١٨٥:البقرة(والْفُرقَاِن 





       هلَيِمناً عيهماِب والِْكت ِه ِمنيدي نيا بقاً ِلمدصم ) املائـدة: 

٤٨(.
s







َاِفظُونلَح ا لَهِإنو ا الذِّكْرلْنزن نحا نِإن)٩ :راحلج. (   





   






 

اِضِعِهوم نع فُونَ الْكَِلمرحوا ياده الَِّذين ِمن)٤٦: النساء(



 

              ـِد اللَّـِهِعن ذَا ِمـنقُولُونَ هي ثُم ِديِهمِبأَي ابونَ الِْكتبكْتي لٌ ِللَِّذينيفَو
هـم ِممـا    ِليشتروا ِبِه ثَمناً قَِليالً فَويلٌ لَهم ِمما كَتبت أَيـِديِهم وويـلٌ لَ            

                                                                                    .)٧٩ :البقرة(يكِْسبونَ












  

        ـدىهوراً وى نوساَء ِبِه مالَِّذي ج ابلَ الِْكتزأَن نقُلْ م
.)٩١ :األنعام(ِللناِس تجعلُونه قَراِطيس تبدونها وتخفُونَ كَِثرياً

s
s

s


 
  ًلَفَِريقا مهِإنَّ ِمنو         وا هماِب والِْكت ِمن وهبسحاِب ِلتِبالِْكت مهتونَ أَلِْسنلْوي 

ِمن الِْكتاِب ويقُولُونَ هو ِمن ِعنِد اللَِّه وما هو ِمن ِعنِد اللَِّه ويقُولُونَ علَـى               
   عي مهو اللَِّه الْكَِذب           كْـمالْحو ـابالِْكت اللَّه هِتيؤٍر أَنْ يشا كَانَ ِلبونَ ملَم

-٧٨ :آل عمران ( والنبوةَ ثُم يقُولَ ِللناِس كُونوا ِعباداً ِلي ِمن دوِن اللَّهِ         
٧٩ (.  











   




s


   نـيبا يولُنسر اَءكُمج اِب قَدلَ الِْكتا أَهي
 ِمن الِْكتاِب ويعفُو عن كَِثٍري قَد جاَءكُم ِمن اللَِّه لَكُم كَِثرياً ِمما كُنتم تخفُونَ    

نور وِكتاب مِبني لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريم قُـلْ               
فَمن يمِلك ِمن اللَِّه شيئاً ِإنْ أَراد أَنْ يهِلك الْمِسيح ابن مريم وأُمه ومن ِفي               

.)١٧-١٥ :املائدة(جِميعاً الْأَرِض 


s



s







s




  

s





         لَى اللَّـِهاِس عكُونَ ِللنِلئَلَّا ي ِذِريننمو ِرينشبالً مسر
ةٌ بجِكيماًحِزيزاً حع كَانَ اللَّهِل وسالر دع)١٦٥ :النساء(                                                                                       .






 

ِدِهعب ِمن نيِبيالنوٍح وا ِإلَى ننيحا أَوكَم كا ِإلَينيحا أَوِإن)١٦٣ :النساء(.
s

s
      لَِكنو اِلكُمِرج ٍد ِمنا أَحأَب دمحا كَانَ مم

 نيِبيالن ماتخولَ اللَِّه وسر)٤٠ :األحزاب(.
s



   


)    عليهم الـصالة والـسالم(

     مِميثَاقَه نيِبيالن ا ِمنذْنِإذْ أَخوٍح  ون ِمنو كِمنو 
غَِليظـاً  وِإبراِهيم وموسى وِعيسى ابِن مريم وأَخـذْنا ِمـنهم ِميثَاقـاً            

.)٧ :األحزاب(



   عليهم الـصالة والـسالم (


s


 

              ا ِبِهنيصا ومو كا ِإلَينيحالَِّذي أَووحاً وى ِبِه نصا ويِن مالد ِمن لَكُم عرش
ـ     ِإبراِهيم وموسى وِعيسى أَنْ    ِه كَبـر علَـى   أَِقيموا الدين وال تتفَرقُـوا ِفي

       ِنيبي نِه مِدي ِإلَيهياُء وشي نِه مِبي ِإلَيتجي ِه اللَّهِإلَي موهعدا تم ِرِكنيشالْم
.)١٣ :الشورى( 

s




  







s   ُال أَقُـولو
.)٣١ :هود(أَقُولُ ِإني ملَكلَكُم ِعنِدي خزاِئن اللَِّه وال أَعلَم الْغيب وال 




s
  الو بيالْغ لَمال أَعاللَِّه و اِئنزِدي خِعن ال أَقُولُ لَكُمو

لَكي مأَقُولُ ِإن)٥٠: األنعام(                   .                                                                     



 

اَءاهللاا شاً ِإلَّا مرال ضفْعاً وفِْسي نِلن ِلكقُلْ ال أَم)١٨٨: األعراف(.
s


        ًـداشال راً وـرض لَكُم ِلكي ال أَمقُلْ ِإن

   .)٢١ :اجلـن(

   

s






sذُر عا ملْنمح نةَ مي

.)٣ :االسراء(نوٍح ِإنه كَانَ عبداً شكُوراً





s 
              ًـِذيران ـالَِمنيكُـونَ ِللْعـِدِه ِليبلَـى عقَانَ علَ الْفُرزالَِّذي ن كاربت      
.)١ :الفرقان(


s


 

   ِإو اِهيمرا ِإبنادِعب اذْكُرارِ       وـصالْأَبـِدي وأُوِلـي الْأَي قُوبعيو اقحس
)٤٥ :ص (.



  

s
)  عليهم الصالة والسالم(




ابأَو هِد ِإنذَا الْأَي داوا دندبع اذْكُرو)١٧ :ص(. 
ss

 
  َانملَيس داوا ِلدنبهووابأَو هِإن دبالْع مِنع )٣٠ :ص(                                           .

ss


s 
َرائيلِني ِإسثَالً ِلبم اهلْنعجِه ولَيا عنمعأَن دبِإلَّا ع وِإنْ ه)٥٩ :الزخرف(.

s





s
 ِميعاً الَِّذيج كُمولُ اللَِّه ِإلَيسي رِإن اسا النها أَيقُلْ ي

لَه ملْك السماواِت والْأَرِض ال ِإلَه ِإلَّا هو يحِيي ويِميت فَآِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه           

   

     ِمنؤالَِّذي ي يالْأُم ِبيونَ    الندتهت لَّكُملَع وهِبعاتاِتِه وكَِلمِباللَِّه و)أألعراف: 
١٥٨(.  
s





s










 
 الماللَِّه الِْأس دِعن ينِإنَّ الد)١٩ :آل عمران(                                                                                               .


     كُمِدين لَكُم لْتأَكْم موالْي

 .)٣ :املائدة(وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْأسالم ِديناً



  




      ِفـي ـوهو ـهلَ ِمنقْبي الِم ِديناً فَلَنالِْأس رِغ غَيتبي نمو
اِسِرينالْخ ِة ِمنالْآِخر )٨٥ :آل عمران (.


 










s


 
ِلنيسروٍح الْمن مقَو تكَذَّب)١٠٥ :الشعراء(.






   







    ِِلهسرونَ ِباللَِّه وكْفُري ونَ  ِإنَّ الَِّذينِريديو 
أَنْ يفَرقُوا بين اللَِّه ورسِلِه ويقُولُونَ نؤِمن ِببعٍض ونكْفُر ِببعٍض ويِريدونَ أَنْ            
يتِخذُوا بين ذَِلك سِبيالً أُولَِئك هم الْكَاِفرونَ حقّاً وأَعتدنا ِللْكَاِفِرين عـذَاباً   

.)١٥١-١٥٠ :النساء(مِهيناً










s






  

s
 

s)راشدينال ءلفااخل(v



)   ابو بكر الصديق()  عمر بن خطـاب(

v)على بـن ايب طالـب     ()عثمان بن عفان  (















      ـٍةأُم ـريخ مـتكُن

   

ِباللَّـهِ أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر وتؤِمنـونَ          
.)١١٠ :آل عمران(





v







v



 









  

               ةً ِمـنجرد ظَمأَع لَ أُولَِئكقَاتِح وِل الْفَتقَب ِمن فَقأَن نم كُمِوي ِمنتسال ي
.)١٠ :احلديد( الَِّذين أَنفَقُوا ِمن بعد وقَاتلُوا وكُلّاً وعد اللَّه الْحسنى








 

            اقُونـبس ا الَِّذيناِننوِلِإخا ولَن ا اغِْفرنبقُولُونَ ري ِدِهمعب اُءوا ِمنج الَِّذينو
تجعلْ ِفي قُلُوِبنا ِغلّاً ِللَِّذين آمنوا ربنـا ِإنـك رؤوف رِحـيم   ِبالِْأمياِن وال 

.)١٠ :احلشر(













   







              ـاَءش نِض ِإلَّا مِفي الْأَر نماِت واومِفي الس نم ِعقوِر فَصِفي الص ِفخنو
.)٦٨ :الزمر(اللَّه ثُم نِفخ ِفيِه أُخرى فَِإذَا هم ِقيام ينظُرونَ














ا فَاِعِلنيا كُنا ِإننلَيداً ععو هِعيدلٍْق نلَ خا أَوأْندا بكَم)١٠٤ :ياءاالنب(.






  







             ِإلَـى قَِلبنيِسرياً واباً يِحس باسحي فوِميِنِه فَسِبي هابِكت أُوِتي نا مفَأَم
 ويـصلَى   أَهِلِه مسروراً وأَما من أُوِتي ِكتابه وراَء ظَهِرِه فَسوف يدعو ثُبوراً          

 )١٢-٧:االنشقاق(سِعرياً





 







         مـوي لَـه ِرجخنِقِه ونِفي ع هطَاِئر اهنماٍن أَلْزسكُلَّ ِإنو

يوم علَيك حـِسيباً الِْقيامِة ِكتاباً يلْقَاه منشوراً اقْرأْ ِكتابك كَفَى ِبنفِْسك الْ 
.)١٤-١٣ :االسراء(

   










 
         ْلْ ِمثمعي نمو هرراً ييٍة خلْ ِمثْقَالَ ذَرمعي نفَم      هـراً يـرٍة شقَـالَ ذَر
)٨-٧ :الزلزلة(




  ـ ت فَمن ثَقُلَ
مواِزينه فَأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ ومن خفَّت مواِزينه فَأُولَِئك الَِّذين خـِسروا           

أَنفُسهم ِفي جهنم خاِلدونَ تلْفَح وجوههم النار وهـم ِفيهـا كَـاِلحونَ            
  .) ١٠٤-١٠٢ :املؤمنون(









  









           ئَِة فَالياَء ِبالسج نما وثَاِلهأَم رشع ِة فَلَهنساَء ِبالْحج نم

.)١٦٠ :األنعام(مونَيجزى ِإلَّا ِمثْلَها وهم ال يظْلَ





s





)عليهم 
)الصالة والسالم

   


s




s

 




s






s

 
سلِّم سلِّم يا رب)١٣(

                                                   

  ).٢/٨٠٢٧: ( صحيح اجلامع الصغري-١٣



  







 


 






s


s





   لَمعفَال ت

ا كَاناًء ِبمزٍن جيِة أَعقُر ِمن ملَه ِفيا أُخم فْسلُونَنمعوا ي)١٧ :السجدة(.

   








   اطَ ِبِهـماراً أَحن ا ِللظَّاِلِمنيندتا أَعِإن

           ابرالـش ِبئْس وهجِوي الْوشِل يهاٍء كَالْماثُوا ِبمغِغيثُوا يتسِإنْ يا واِدقُهرس
 .)٢٩ :الكهف(وساَءت مرتفَقاً










      ًاِلحالْ صمعيِباللَِّه و ِمنؤي نمو
لْأَنهار خاِلِدين ِفيها أَبداً قَد أَحسن اللَّه لَـه   يدِخلْه جناٍت تجِري ِمن تحِتها ا     

 .)١١ :الطالق(ِرزقاً






  




      ًِعرياس ملَه دأَعو الْكَاِفِرين نلَع ا  ،ِإنَّ اللَّهِفيه اِلِدينخ
 يا لَيتنا   أَبداً ال يِجدونَ وِلياً وال نِصرياً يوم تقَلَّب وجوههم ِفي الناِر يقُولُونَ           

 .)٦٦ -٦٤ :األحزاب(أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسوال








s



)   ابو بكرو      و عومثان و على (v

s



)  ابو هلب

)ي اخلزاع يو عمرو بن حل   

   







s
         ناِة الديِل الثَّاِبِت ِفي الْحوا ِبالْقَونآم الَِّذين اللَّه تثَبةِ   يِفي الْـآِخرا وي
.)٢٧ :ابراهيم(







s





      المقُولُونَ سي ِبنيالِئكَةُ طَيالْم مفَّاهوتت الَِّذين
.)٣٢ :النحل(علَيكُم ادخلُوا الْجنةَ ِبما كُنتم تعملُونَ



  







           ِتـواِت الْمـرونَ ِفـي غَمى ِإِذ الظَّـاِلمرت لَوو
  ِديِهماِسطُو أَيالِئكَةُ بالْما        ووِن ِبمالْه ذَابنَ عوزجت موالْي كُمفُسوا أَنِرجأَخ 

 :األنعـام (كُنتم تقُولُونَ علَى اللَِّه غَير الْحق وكُنتم عن آياِتِه تستكِْبرونَ         
٩٣(. 

















   


واهللا املستعان.


 















)اللوح احملفوظ(

 
         اٍب ِإنَّ ذَِلكِفي ِكت ِض ِإنَّ ذَِلكالْأَراِء وما ِفي السم لَمعي أَنَّ اللَّه لَمعت أَلَم

ِسريلَى اللَِّه يع)٧٠ :احلج(.  



  


) اللوح احملفوظ(













         ٌِكيلٍء ويلَى كُلِّ شع وهٍء ويكُلِّ ش اِلقخ اللَّه
  .)٦٣-٦٢ :الزمر(لَه مقَاِليد السماواِت والْأَرِض







       امو ِقيمتسأَنْ ي كُماَء ِمنش نِلم
الَِمنيالْع بر اَء اللَّهشاُءونَ ِإلَّا أَنْ يشت)٢٩-٢٨ :التكوير(.

   





  اَء الش لَوو          ِريـدـا يـلُ مفْعي اللَّه لَِكنلُوا وتا اقْتم لَّه

  .)٢٥٣ :البقرة(



           ـا يمو مهفَـذَر لُـوهـا فَعم اَء اللَّهش لَوونَ وـرفْت

.)١٣٧ :األنعام(



َلُونمعا تمو لَقَكُمخ اللَّهو)٩٦ :الصافات(.  







 َثـروا حفَــأْتمــى ِشــئْتأَن كُم

  .)٢٢٣ :البقرة(



  


ًةدع وا لَهدلَأَع وجروا الْخادأَر لَوو )٤٦ :التوبة(.












 

اهعسفْساً ِإلَّا ون اللَّه كَلِّفال ي)٢٨٦ :البقرة(.  










   






 لَىاِس عكُونَ ِللنِلئَلَّا ي ِذِريننمو ِرينشبالً مسر

.)١٦٥:النساء(اللَِّه حجةٌ بعد الرسِل





















  





 

     ًغَدا كِْسباذَا تم فْسِري ندا تمو)٣٤ :لقمان(. 
  




 
   قُولُ الَِّذينيس            ا ِمـننمرال حا وناؤال آبا وكْنرا أَشم اَء اللَّهش كُوا لَورأَش

              ِمـن كُمدلْ ِعنا قُلْ هنأْسى ذَاقُوا بتح ِلِهمقَب ِمن الَِّذين كَذَّب ٍء كَذَِلكيش
           ـتِإنْ أَنو ونَ ِإلَّـا الظَّـنِبعتا ِإنْ تلَن وهِرجخـونَ    ِعلٍْم فَتصرخِإلَّـا ت م         

.)١٤٨ :األنعام(








s

   










s



ال اعلّ كُوا فَلُممسيِلر ِلما خلَق ه)١٤(



*

 





                                                   
صحيح اجلـامع  :  وانظرcومسند االمام أمحد عن علي بن أيب طالب        ،)٥٨٦٣(فتح الباري    -١٤

  ).١/١٠٧٤: (الصغري



  




 






 




 


sوالشليس اليك  ر 
   .رواه مسلم




s
ِقونا شما قَر يتض

   








 

رظَه             ـضعب مـِذيقَهاِس ِليِدي النأَي تبا كَسِر ِبمحالْبو رِفي الْب ادالْفَس 
.)٤١ :الروم(الَِّذي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَ




















  


 

  

*







    ِمنؤم وهثَى وأُن ذَكٍَر أَو اِلحاً ِمنِملَ صع ناةً ميح هنِييحفَلَن
.)٩٧ :النحل(طَيبةً ولَنجِزينهم أَجرهم ِبأَحسِن ما كَانوا يعملُونَ





 




   










 











 








  






























   



















 
   ِْل أَنقَب اٍب ِمنِإلَّا ِفي ِكت فُِسكُمال ِفي أَنِض وٍة ِفي الْأَرِصيبم ِمن ابا أَصم

نبرأَها ِإنَّ ذَِلك علَى اللَِّه يِسري ِلكَيال تأْسوا علَى ما فَاتكُم وال تفْرحوا ِبمـا               
.)٢٣-٢٢ :احلديد( مختاٍل فَخوٍرآتاكُم واللَّه ال يِحب كُلَّ


)  لوح احملفـوظ( 





  














 له وأصحابه والتابعني هلم باحسانآاهللا على نبينا حممد وعلى واحلمد هللا رب العاملني وصلى 



 .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

 


