













          


       



 


          










 4 




  
               
            




       





          


 



                 






 5 










                

   ) ١٧٧البقرة(. 

           
        




          

         ) ٢٨٥البقرة(. 



 6 








    ) ٠٤٩القمر ( 

           



له، واليوم اآلخر،  اإلميان أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورس((

 ].رواه مسلم  [ ))وتؤمن بالقدر، خريه وشره 
))


((



 7 







           

       

        

          

) ٠٠٤-٠٠٢األنفال(. 

            




             

         



 8 





           

    ) ١٣٦النساء(.  


















 9 











        ) ٠٠٢األنفال(  

              



          

  ) ٠٠٤الفتح(.



 10 











             




        
) ٠٤٨النساء(. 









 11 

           

   ) ٠٧٤التوبة(.  

  
              




وال يسرق السارق حني يسرق وهو  ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، ((
 ].متفق عليه  [ ))شرا وهو مؤمن يمؤمن، وال يشرب اخلمر حني 

))          


((



 12 


 

 





 
        









          






 13 






    

           

            
 )٠٢٢-٠٢١البقرة (





      







 14 

              

              

 ) ٠٢٦آل عمران(.  










           

        ) ٠٠٦هود ( 

 
         






 15 

     )٠٥٤ألعراف ا ( 

           


            



 

            

          ) ١٨٠األعراف(. 

 






 من أحصاها دخل اجلنة، وهو وتر حيب ،إن هللا تسعة وتسعني امساً ((
.]متفق عليه[ )) الوتر



 16 

))


((





           


             
         











 17 

       
.)٢٥٥البقرة (

    
         


            






              

         



           




 18 





       ) الشورى
٠١١(. 





) ٠٤٦فصلت(. 

        



             

) ٠٤٤فاطر(.

             




 19 


   ) ٠٦٤مرمي ( 
 













      









 20 





        

                  

 ) ٠٢٣احلشر(.  

 

    


           









 21 

والذي نفسي بيده لقد : قال. اهللا ورسوله أعلم:  تدرون مبا دعا اهللا؟ قالوا((
رواه  [ ))دعا اهللا بامسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى 

 ].أبو داود وأمحد 
))



((


 





 

––

 



 22 

 
 

 
 



















 23 




       


        

  ––

  

 
  


 

) الشورى

١١(. 



 24 

           

  

         
 

  
 
          




 



         ) ٠٠٥طه(.  

 



 25 

 
              

 
 

 



 
) الشورى

١١(. 

          


 
         

 



 26 

 



     

  )) 
(( 


        





) ٠٣٦النحل(. 

          



) ٠٥٩األعراف(.  



 27 

 


) ٠٠٥البينة(.  




        


: قلت. ))؟  وما حق العباد على اهللا،أتدري ما حق اهللا على العباد ((
لعباد أن يعبدوه وال يشركوا حق اهللا على ا ((: قال. اهللا ورسوله أعلم

.)) به شيئاً، وحق العباد على اهللا أال يعذب من ال يشرك به شيئاً
))

               



((



 28 

             
  







     

        ) ٠٦٢احلج(.  

            






 
     





 29 

            


       
              

 
     

        
 




 

             





 




 30 

    
        

 
 
 

         




       







 31 










          

         



        

) ٠٤٨النساء(.  

                                                
1    



 32 

 





     

  ) ٠٨٢األنعام(.  

         






 



          



 33 






) ٠٧٢املائدة(  

 



 



 


 
        





 34 

 إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر، قالوا وما الشرك ((
].رواه اإلمام أمحد  [ .)) الرياء: األصغر يا رسول اهللا ؟ قال

))


((


            
–


        




 









 35 


وغلكلكلفى


   

             

     

 ) ٠٠٣الزمر(. 




             
 







 36 

      ) البينة
٠٠٥(. 











          ) آل عمران

٠٣١ ( 

          



       
  .)٠٠٧احلشر (



 37 





       

          
) ٠٦٥النساء(. 

  

          



         








 38 

       



      

          
  





        

          



 
         

) ٠٥٥األعراف(.  



 39 

 



      


    








             
 

          




 40 




               

            

          

        ) ٠٣١األنبياء-

٠٣٣(. 

 
        

          








 41 

          

        ) ٠٢٢الروم(. 







           


           

           



                

        ) ٠٢٥احلديد(.  



 42 

 





           

           
) ٠٨٨اإلسراء(.  




         






           




 43 




         



            

        

       

    ) ٠٣٠الروم-
٠٣١(.  

 
           

            



 44 





كل مولد يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو  ((
 هل حتسون فيها من ،ميجسانه، كما تنتج البهيمة يمة مجعاء

رواه [ ))"  الذي فطر الناس عليها فطرت اهللا"  : مث قرأ.جدعاء
].البخاري 

))



((
             





 

  



 45 

         



            






) البقرة

١٧٧(.  







)٢٨٥قرة الب(. 



 46 




        





 
 وأن تؤمن ، واليوم اآلخر، ورسله، وكتبه، ومالئكته،أن تؤمن باهللا ((

 .)) بالقدر خريه وشره
)) 


((. 

 
 


 



 47 

        

          


             







) ١٣٦النساء(.  

 










 48 




 














      ))     

          
(( 

     




 49 







        
              




–






        

         ) األنبياء
٠٢٧-٠٢٦(.  



 50 

             
             


       




      ) التحرمي
٠٠٦(.  

            










 



 51 










خلقت املالئكة من نور، وخلق اجلان من مارج من نار، وخلق آدم  ((
 ]. رواه مسلم  [ )) مما وصف لكم

))
((


    
      


            
––





 52 




 
  ) ٠٣١املدثر(.  

  



أطَّت السماء وحق أن تِئطَّ، ما فيها موضع قدم إال وفيه ملك ساجد "

."وراكع
))


((


رواه [ ".يدخله يف كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون إليه"
.]البخاري ومسلم



 53 

))––
((




  [ "يؤيت جبهنم يومئٍذ هلا سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك"
 ].رواه مسلم 

))
      ((


       

         
          
            






 54 






          

        


          





        






 55 


        







          

         



               

         
 .)٠٠١فاطر (

         
           



 56 

          

        

 
–





          
       





        






 57 

        



        


          




              


  
       

 
  


      ) ٠٢٠األنبياء(.  



 58 

 





 
  
  
  
  
  
  
        


 

 
 



 59 

         
            


 
  
           

 
          
 

      
  –– 


     








 60 


        

     ) ٠٠٧غافر(. 

            






            
 ) ٠٩٧البقرة(. 









 61 

              

      ) ٠٩٣األنعام(. 

 
          




        

    



––



 



 62 

     





 


       


      





 




 



 63 

         











) ٠٢٥احلديد(.  

 







 64 




) ٢١٣البقرة(. 

 







 
 


             






 65 

         



   ) ١٦٤النساء(.  

        



          

 ) ٠٠٦التوبة(. 

 




 
 






 66 

 
          




        

            

            

    ) ١٣٦النساء(.

        
  


         







 67 

               

) ١٥٥األنعام(. 

 





 


 





        





 68 

        
           




           

           

  )٢١٣لبقرة ا(. 

 






 
 






 69 

   



         

 


         


             
            


        





 70 







           

          ) ٢٨٥البقرة(. 

         






        

   ) ٠٠٣األعراف(. 



 71 

           



          


       


           

      
 
 


 

           
 
 



 72 


      

     
 .)١١١يوسف (

         
          

          




 
 

 
        


          

       



 73 

       


           







        

        

         

  ) ٠٤١-٠٣٦النجم(. 

 

    



 74 

         



         

        

) ٠١٩-٠١٦األعلى(. 




     




 

           






 75 


  

            








 


         

         

        






 76 

         ) ٠٠٩احلجر(.  

        



            

             

) ٠٤٨املائدة(.  

         



          
          





 77 

       
       




             

           

      ) ٠٤٤املائدة(.  

     





 

        




 78 

       



         

     

       

  ) ٠٤٦املائدة(.  

          
       

           


          
        





 79 

       

             

          

          
) ١٥٧األعراف(. 

            



        
          


 

      






 80 


 ) ١٦٣النساء(. 

 

 


         

          



        

        

         

  ) ٠٤١-٠٣٦النجم(. 

       
       



 81 

             





         

        

) ٠١٩-٠١٦األعلى(. 

           


          





 

 




 82 






          



 –           




         









 83 



) ١٣٦البقرة(. 

 




  


        

        



         

          

        



 84 

          
 .)١٥١-١٥٠النساء (

         

          


           

           




 


           







 85 


      

 ) ٠٧٥احلج(. 

 



            


   

        


    ) الشورى
٠١٣(. 

              






 86 



–
 


 

          



   ) ١٠٧األنبياء(. 

 



           







 87 



 ) ٠٣٦النحل(. 

 





    

  ) ١٦٥النساء(. 

      
           

          


          
             





 88 







  ) ٠٩٠األنعام(. 

 



 ) ٠٠٦املمتحنة(. 

          






 

   ) ٠٠٢اجلمعة(. 



 89 

 






 ]. رواه أمحد واحلاكم [ ."إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق"
))       (( 




:
 


  


 



 90 



) ٠٣٩األحزاب(. 

 








) ٠٤٤النحل(. 

 



         


          





 91 





   

 ) ٠٤١النساء ( 

           
            





 


  ) ٠١٩آل عمران ( 

 


   



 92 





].رواه البخاري  [ ."األنبياء إخوة لعالتو"
))((






 








   

   



 93 


             




     
 ) ٠٣٨الرعد (

 




 




 

  

) ٠٢٧-٠٢٦اجلن ( 



 94 

 







 

         





            






 95 

    

     
 ) ٠٦٧املائدة (

         








) ٠٣٩األحزاب ( 

 







 96 



) ٠٢٨اجلن ( 

 



  


   
           


   
         






 97 




 


          


 .]رواه احلاكم  [ ."ثالمثائة ومخس عشرة مجاً غفرياً"
))       ((  











) ١٦٤النساء(. 



 98 

 
    

















) ٠٨٣األنعام-

٠٨٧ ( 



 99 

            














            


  

) ٠٥٥اإلسراء ( 



 100

 



) ٢٥٣البقرة(.  

 






) ٠٣٥األحقاف ( 

 






 ) ٠٠٧األحزاب (



 101

  




       

          
           
  














 102


 ].رواه مسلم  [".…فضلت على األنبياء بست"

))        ((

  

وما .  وبيدي لواء احلمد وال فخر،أنا سيد ولد آدم يوم القيامة"
رواه  [ ." فمن سواه إال حتت لوائي يوم القيامةمن نيب يومئذ آدم

]. أمحد والترمذي
))


        (( 


        









 103

 :
 

             











) ٠٢٥احلديد ( 

 



ما من نيب من األنبياء إال وقد أويت من اآليات ما آمن على مثله "

 فأرجو أن أكون ،حاه إيل وإمنا كان الذي أوتيته وحياً أو،البشر
].يوم عليه متفق[." أكثرهم تابعاً القيامة



 104

))



((



 





  .)٠١٣الفتح (

 



ين رسول أأمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا و"

].رواه مسلم [."اهللا



 105

))
              ((







 
      

        











 106





) األعراف

١٥٨ ( 









) ٠٤٠األحزاب ( 




           




 107




) ١١٠آل عمران(. 















) ٠٨٨اإلسراء(  






 108

        



) ٠٠٩احلجر ( 






            






) التوبة
١٢٨ ( 


            



 109

          



"إال كان حقاً عليه أن يدل أمته  ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي

رواه [."  وحيذر أمته من شر ما يعلمه هلم،على خري ما يعلمه هلم
].مسلم

))



((


 








 110

             

      ) ٠٣١آل عمران ( 








س ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والنا"
].متفق عليه ["أمجعني

))
((


    







 111



) ٠٥٦األحزاب ( 







 ]. رواه مسلم [."ى اهللا عليه ا عشراً صلّ،من صلى علي واحدة"
))

((
          

          





                                                
2 



 112

     

           

          





رواه أبو [." إن اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء"
.]داود والنسائي

))          (( 



"إال رد اهللا علي روحي كي أرد عليه ما من مسلم يسلم علي 

]. رواه أبو داود  ["السالم
))

((



 113

            







) ٠٠٢احلجرات(.  




     







             



 114








      






) ١٠٠التوبة ( 







"فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل ،ال تسبوا أصحايب 
].يرواه البخار [."نصيفهأحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال 



 115

))



((

 






) ٠١٠احلشر(. 


          

           
           





 116



       





إمنا أنا عبد فقولوا عبد اهللا ورسوله، ال أحب أن ترفعوين فوق "
".مرتليت

))


((


].رواه البخاري  [ ."ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي"
))           

((




 117









               






) ٠٦٦-٠٦٥التوبة ( 








 118





           ) آل
  .)٠٣١عمران 



        






          

      




 119




         





 











                ) ١٧٧البقرة ( 

 




 120

         "أن تؤمن باهللا، 
 وأن تؤمن بالقدر خريه ، واليوم اآلخر، ورسله، وكتبه،ومالئكته

 ].رواه مسلم" [.وشره

)) 


((








 

         






 121

 


             ) ٠٠١القمر ( 



         






          






           



 122





:  قال-رضي اهللا عنه–روى مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري 

نذكر : قالوا" ما تذكرون؟: "  وحنن نتذاكر فقالاطلع النيب 
: فذكر.  تروا قبلها عشر آياتإا لن تقوم حىت: "قال. الساعة

ونزول   ،الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغرا
خسف باملشرق، : رمي، ويأجوج، وثالثة خسوفمعيسى بن 

وخسف باملغرب، وخسف جبزيرة العرب، وآخر ذلك نار خترج من 
].رواه مسلم [."اليمن تطرد الناس إىل حمشرهم


))











 123




((
 الغيث، وخترج  يسقيه اهللا،ميت املهديأخيرج يف آخر : "وقال 

وتكثر املاشية، وتعظم األمة، ، األرض نباا، ويعطي املال صحاحاً
].رواه احلاكم يف املستدرك  [ ".يعيش سبعاً، أو مثانياً، يعين حججاً

))



((







          





 124

                  

  ) ٠٤٣املعارج ( 




          
 






          ) ٠٠١القيامة ( 





              ) ٠٠٢-٠٠١القارعة ( 



 125







                 

     ) ٠٢٦ص ( 

 





                  )االنفطار 
٠١٥-٠١٤(  

 







 126

             ) ٠٣٤النازعات ( 



 

          ) ٠٠١الواقعة ( 





          ) ٠٠٢-٠٠١احلاقة ( 

  





           ) ٠٣٣عبس ( 






 127


             ) ٠٠١الغاشية ( 





 




 




                   

    ) ٠٥٠-٠٤٩الواقعة(.  



 128

              















 ].متفق عليه [". ونيب حممد ،ريب اهللا ، وديين اإلسالم"

))




 129










     





              

             








 130





           

      ) ٠٤٦غافر ( 


         




رواه  [."فلوال أن ال تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب"
 ].  مسلم

))
((


          




 131





             

             ) ٠٦٨الزمر ( 

             



  


مثّ ينفخ يف الصور فال يسمعه أحد إالّ أصغى ليتاً ورفع ليتاً، مثّ ال يبقى  ((
أحد إالّ صعق، مثّ يرتل اهللا مطراً كأنه الطلّ، فتنبت منه أجساد الناس، مثّ 

.))ينفخ فيه أُخرى فإذا هم قِيام ينظرون 

))


         



 132

       ((  
















     






 133



           





      ) ٠٠٧التغابن(.  





      ) ١٠٤األنبياء(. 

         



 مثّ ينفخ يف الصور فال يسمعه أحد إالّ أصغى ليتاً ورفع ليتاً، مثّ ال ((
 شك –عق، مثّ يرتل اهللا مطراً كأنه الطلّ، أو الظلّ يبقى أحد إالّ ص



 134

 فتنبت أجساد الناس، مثّ ينفخ فيه أُخرى فإذا هم قيام –الراوي 
  ].٤/٢٢٥٩رواه مسلم  [ ))ينظرون 

))


–


((


             
        ) ٠٧٩-٠٧٨يس ( 




                                                
3               





 135








 
  
  
  
  







–
            



 136








        


       ) ٠٤٧الكهف(. 





            
           ) ٠١٩احلاقة-

٠٢١(.  

            




 137

          



                       

           ) ٠٢٦-٠٢٥احلاقة ( 





 

          










 138

      

      

 

         
          


        


          

      
 

         




 139

         
          

            
          


 .)) يسترقون، وال يكتوون، وال يتطيرون، وعلى ربهم يتوكّلون  ال((

))
            

((


           






           



 140

         



 
  
  
  
 

          
            

        
 


 حوضي مسرية شهٍر، ماؤه أبيض من اللنب، ورحيه أطيب من ((

 ))املسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فال يظمأ أبداً 
 ].رواه البخاري [ 



 141

))      
          
           

((


         
 




         
           

      


       

          



 142

             
           




 إنّ الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف األذن، ((
بينما هم كذلك استغاثوا بآدم مثّ بإبراهيم مثّ مبوسى مثّ بعيسى مثّ 

قاماً حمموداً حيمده أهل اجلمع ، فيومئٍذ يبعثه اهللا ممبحمد 
 ].رواه البخاري  [ ))كلّهم 

))







         

((



 143

       


           


من أنت؟ : نة يوم القيامة فأستفتح، فيقول اخلازن آيت باب اجل((
رواه  [ ))بك أمرت ال أفتح ألحٍد قبلك : حممد، فيقول: قال، فأقول

 ].مسلم 

))


         
((

 







 144

 
     


 ].أبو داود رواه  [ )) شفاعيت ألهل الكبارئر من أميت ((

))
((
         


رواه مسلم  [ )) سلمة وارفع درجته يف املهديني  اللهم اغفر أليب((

.[ 

 ))           
((

 
       

         


 



 145

 ].متفق عليه [)) اللهم اجعله منهم ((
))((
         

 


 ].رواه أبو داود  [ )) شفاعيت ألهل الكبارئر من أميت ((

))       
((


:  فيدخلون اجلنة يسمون خيرج قوم من النار بشفاعة حممٍد ((
 ].رواه البخاري  [ ))اجلهنميني 

))
         ((


     






 146

 لعلّه تنفعه شفاعيت يوم القيامة فيجعل يف ضحضاح من النار ((
 ].متفق عليه  [ )) كعبيه يغلي منه دماغه يبلغ

))
            

       ((







           ) ٠٢٨األنبياء(.  

 



             ) ٢٥٥البقرة(. 



 147

            






       







                    

                       
     ) ٠٤٧األنبياء(. 
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       ) ٠٠٩-٠٠٨األعراف(. 










 ].رواه مسلم  [ )) الطهور شطر اإلميان، واحلمد هللا متأل امليزان ((
))     
((




 149

 يوضع امليزان يوم القيامة فلو وِزن فيه السماوات واألرض ((
 ].رواه احلاكم  [ ))لوسعت 

))     
((
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  ))      ((


         – 
–


           


         


         




         
           
) ٠٧٢-٠٧١مرمي(. 



 151



       




)) ليت أوم فأكون أنا وأُمضرب الصراط بني ظهراين جهنوي 
 ].رواه مسلم   [ ))من يجيزه 

))        
((


فأكون أول من جييز، ودعاء الرسل ..  يضرب جسر جهنم ((

 ].متفق عليه  [ ))يومئٍذ اللهم سلّم سلّم 
))

(( 




 152

     ))   
         ((




م فتقومان على جنيب الصراط مييناً ومشاالً،  وترسل األمانة والرح((
مثّ كمر الريح، مثّ كمر الطري، وشد ... فيمر أولكم كالربق 

: الرجال، جتري م أعماهلم، ونبيكم قائم على الصراط يقول
رب سلّم سلّم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى جييء الرجل فال 

افيت الصراط كالليب معلّقة ويف ح: يستطيع السري إالّ زحفاً، قال
 ))مأمورة بأخذ من أُمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس يف النار 

 ]رواه مسلم [ 
))       

            


        





 153




         

          
((








      



 خيلص املؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بني اجلنة والنار، ((

فيقتص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا حتى إذا 
هذّبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة، فوالذي نفس حممد بيده 



 154

رواه  [ ))ألحدهم أهدى مبرتله يف اجلنة منه مبرتله كان يف الدنيا 
 ].البخاري 

))
          
          

          
       


((






–
–
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 156

            




           

        



          



   ) ١٣٣آل عمران(. 




–




 157

          

        

  ) ٠٠٨البينة ( 
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       ) آل

 .)١٣١عمران 





) ٠٦٥-٠٦٤األحزاب( 
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–
 


 


 

 
         


 
 


          



 160

          



          

 
 


 

–
 


 










 161

     ) ٠٤٩القمر( 

          



رواه  [ )) كلّ شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز ((

 ].مسلم 
))            
((




 









 162

    

      

 ) ٠٧٠الحج( 







       ) ٠٣٨األنعام ( 

             



ماوات واألرض خبمسني  كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق الس((

 ].رواه مسلم  [ ))ألف سنة 



 163

))
((




         ) التكوير
٠٢٩ ( 

             





 ].رواه أمحد  [ ))بل ما شاء اهللا وحده !  أجعلتين هللا نداً((
))

((

       
 ) ٠٦٢الزمر (



 164





     ) ٠٩٦الصافات ( 





 ].رواه البخاري  [ )) إنّ اهللا يصنع كلّ صانع وصنعته ((
))((





 

         


––




 165

––
––


    ) ٠٠٤الدخان ( 



––




         

) ٠٢٩الرمحن ( 

           







 166


 





           
           


         
  
 

    
 



      ) ٠٦٩العنكبوت ( 



 167










         
           


أنت آدم الذي أخرجتك : حتاج آدم وموسى، فقال موسى ((

أنت موسى الذي اصطفاك اهللا :  فقال له آدم؟خطيئتك من اجلنة
 ، مث تلومين على أمر قد قُدر علي قبل أن أخلق،برساالته وبكالمه
 ].رواه مسلم. [)) فحج آدم موسى

))          




 168

  



((




 




            
         




     ) ٠٩٦الصافات ( 








 169

      
 )٠٠٢امللك (




            



    ) ٠٢٨التكوير ( 

            



      ) ٠٢٩الكهف ( 

            




 170





      ) ٠٢٩ق(  


       


               





 


         

         





 171









     ) ٠٩٦الصافات ( 



 

       

       

  ) ٠١٠-٠٠٥الليل(. 








 172






 


          




 
         


ن باهللا وال تعجز، وإن أصابك شيٌء  احرص على ما ينفعك واستع((

قدر اهللا، وما شاء : لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: فال تقل
 .))فعل، فإنّ لو تفتح عمل الشيطان 

))




 173

  
              

((


             


            



 واعلم أنّ ما أصابك مل يكن ليخطئك، وما أخطأك مل يكن ((
 .))ليصيبك 
)) 

((






 174


 


           



––

 













 175

            



                       

        ) ٠١١التغابن(  


         




       ) ٠٥٥غافر ( 










 176


 




      ) ٠٥٢الشورى( 

            



 


       
 )٠٥٦القصص (

        







 177


 


  
            
        



          ) األنعام

١٢٥( 

              










 178


 ) ١٨٥البقرة (

         



––
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 179

 





       
             
        





     ) ٠٠٧الزمر ( 





  ) ٢٠٥البقرة( 





 180


 

           
         







 


           







 ].رواه مسلم  [ )) إذا ذُِكر القدر فأَمسكوا ((



 181

))((


         


        




 ].رواه مسلم  [ )) هذا جربيل أتاكم يعلِّمكم دينكم ((

))
((



 


             




 182





          


         





         



          –


–
 –      



 183


             



       

       

  ) ٠١٠-٠٠٥الليل( 

            
 










 184


 





  
           



 


             










 185

))
((


           


              


        



          

      ) ٠٦٠األنفال( 

     – –     







 186


          

    ) ٠١٥امللك( 

 





 اهللا من املؤمن الضعيف ويف كلٍّ خري،  املؤمن القوي خري وأحب إىل((
احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز، وإن أصابك شيٌء فال 

قدر اهللا، وما شاء : لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: تقل
 ].رواه مسلم  [ ))فعل، فإنّ لو تفتح عمل الشيطان 

))      

        






 187


((
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 188

 
 

        


          


            


        



           
       






 189


        




 



          





 190

     





 عجباً ألمر املؤمن؛ إنّ أمره كلّه خري، وليس ذلك إالّ للمؤمن، إن ((
ه سراء شكر فكان خرياً له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً أصابت

 ].رواه مسلم  [ ))له 
))


           

((
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