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 . حول المسابقة1

، شبكة فنية دولية وفرصة 2005توفر مسابقة البركة ترك الدولية للخط، التي تقام كل ثالث سنوات منذ عام 
قد قامت في كل مرة  ةع مختلفاضياركة فنانين من مختلف البلدان. المسابقة التي تركز على مواتصال بمش

أن قامت بمسابقات بعد وذلك اء" ـــتحت عنوان "الدعدولية  يم مسابقةـظـــنـــبت 2017عام في المرة األخيرة 
 " ،وحقوق العباد العدالة، "التضامن واإلحسان"، ""البحث عن الجمال المطلق" سابقة تحت عنوان

 "اإلنفاق".

تها بعد زخرف وذلك إلى مجموعة البركة للخطالتي فازت بجوائز في المسابقات  الفنية يتم إحضار األعمال
تركيا وخارجها.  داخلعرضها على عشاق الفن في العديد من المعارض يتم والزخرفة فناني  من قبل
 كبير.باهتمام كل عام ر يُنتظالذي في تقويم البركة األعمال أيًضا وتدرج 

 

 التحكيم لجنة أعضاء . 2

 ستاذ أوغور درماناأل

 لبي چحسن ستاذ األ

 خسرو صوباشي  ستاذاأل

 ويكچصواش ستاذ األ

 علي طويستاذ األ

  ايچمحمد أوزستاذ األ

 داود بكطاشستاذ األ

 

 هدف المســـــــابقة .3

عكس جمالية يفن الخط الذي  ي تعريفالمساهمة محليا وعالميا ف ة هوالمســـابقمن هذه  الهدف
 لف ســـــــــــنةأالتي دامت حوالي ومن حيــث القيم التي حملها خالل مســـــيرته التاريخية ســــــــــــــــالم اإل



3 

 

ونشرها اإلسالمي  خطللمن خالل إنشاء مجموعة مشاركة اللوحات الفنية والقيام ب الفنانينوتشجيع 
 .التقويمات والمنصات الرقميةالمعارض و عبرللجمهور 

 

 الموضوع .4

 .11 موجودة في المادةالنصوص المتعلقة بالموضوع . "المجتمع واألخالق الحميدة" هو موضوع المسابقة

 

 أمانة المســـــــابقة . 5

الخط".  البركة لفنسيتم تنفيذ جميع المراســـالت واالتصاالت المتعلقة بالمسابقة من قبل "أمانة مســـــــابقة 
 العالمات التجارية في البركة ترك أمانة مســـــــابقة الخط.وتتولى إدارة االتصاالت وس

تحكيم اللجنة لة عن قرارات ؤونها ليست مسأفقط، ووإدارتها  بتنظيم المسابقةأمانة مســـــــابقة الخط تقوم 
 وعن نتائج المسابقة.

 

 عنوان المراســــــــالت. 6

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 

Hat Yarışması Sekreterliği 

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 6 Ümraniye/İstanbul 

Tel.: 0216 666 01 01 Faks: 0216 666 16 1O 

E-mail: iletisimvemarkayonmud@albarakaturk.com.tr 

 

 في المسابقةشــــــروط االشـــــــتراك . 7

a)  لمسابقة  عبر اإلنترنت على الموقع الرسميكامال استمارة الطلب على المشارك أن يملئ يجب
إلى  النسخ األصلية من األعمال. وبعد ذلك يجب ارسال (www.albarakahat.com) الخط العربي
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إلى أمانة بشرط أنها تكون قد وصلت عن طريق الشحن أو البريد السريع  مســـــــابقةعنوان أمانة ال
 .لقبول اللوحات قبل موعدها النهائي مســـــــابقةال

b) ن يشــــــترك في هذه المســـــابقة شــــريطة أ ادر على الكتابة في مجال فن الخطيســـــتطيع كل شـــــخص ق
تاذه / أساتذته أو ممن حصل على أساسم  على المتسابق أن يذكريجب و االلتزام بشــــــــروط المســــابقة.

 السابقة من موقع المشاركة عبر اإلنترنت. أعماله نماذجبتحميل صور من وعليه القيام  ة.ازاإلج

c) م لوحة واحدة فقط لكل ، شـــريطة تقديكثر من فرع من فروع الخطأراك في االشــــت يحق للمشــــــــارك
خرى، كما يجب أة و مقلدة من لوحأاركة في المســـابقة غير  مزورة ن تكون اللوحات المشــأفرع. ويجب 

 خرى ســــــــابقا. أماكن أو معروضة في أن تكون غير منشـورة أ

d)  ن تكون اللوحات المشــــــــاركة في المســـــــابقة متناســـــــبة مع قواعد فن الخط التقليدي أيجب
 )الكالســـــيكي(.

e) راعاته بالمقاسات المطلوبة، كما يجوز يحق للمشـــــــــارك كتابة لوحاته بالشـــــــكل الذي يريده بشرط م
خير وذلك في الكتابات ول والمتوسط واألي يمين ويسار النصوص في السطر األله ترك فراغات متساوية ف

 المكتوبة على شكل سطور. 

f)  م ــــــتخدأن يس من الممكن ولكناستخدام اللون األسود في فرع الثلث والنسخ، للمشــــارك يجب
لوان باألالمقهر والملون على الورق ن تكتب اللوحات أويجب  فروع األخرى.في ال هيرغباللون الذي 

و ما شــــــــــابه  أو المصقول أبيض ى اللوحات المكتوبة على الورق األـوف تبقوســ .تقليـــدية )الكالســــيكية(ال
استخدام الورق الرقيق  بعدمأيضا يوصى و ذلك من الورق الخالي من الطالء خارج نطاق التقيـــيـــم.

 .جًداوالشفاف 

g) ارزة خارج نطاق التقيـــيـــــم.خطاء امالئية بأـــــــتبقى اللوحات التي تتضمن س 

h)  ن يكتب ما يناسبه من العبارات اآلتية وغيرها من العبارات في بداية اآليات الكريمة أيجوز للمشارك
 يب:أو في نهاياتها، وذلك ألجل تحقيق التناسق في الترك

 ."صدق اهلل العظيم، صدق اهلل الكريم، صدق اهللقال تعالى، قال اهلل تعالى، بسم اهلل الرحمن الرحيم، " 

ن يكتب ما يناسبه من العبارات اآلتية وغيرها من العبارات في بداية األحاديث الشريفة أكما يجوز للمشارك 
 أو في نهاياتها، وذلك ألجل تحقيق التناسق في التركيب:
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 أنه . كما، صلى اهلل عليه وسلم"ال رسول اهلل، قال النبي، صدق، صدق رسول اهلل، صدق حبيب اهللق" 
 .أسماء الرواه لنفس الغرضن يستخدم أيستطيع 

 .خارج نطاق التقيـــيـــمالعبارات المذكورة أعاله من العبارات المتممة فقط وهي 

i)  لى هوية إو توقيع يشــــير أو عالمة أأي عنصر  لى المســـابقة منإن تخلو اللوحات المرســلة أيجب
 كاتب اللوحة.

j) قوى لصاقها على المإ، بدون المقهر يقوم المشــــاركون بإرسـال لوحاتهم المكتوبة على الورق
و أ ــــــــــابقة عن طريق البريدلى عنوان المســــــإالنطواء والتلف والكســــــــر، ، بشـــــكل غير قابل لطارإوبدون 

و عن أان اللوحات المرســــلة بالبريد لية فقدؤومســــال تتحمل أمانة المســـــابقة علما بأن . شخصياتســـــــليمها 
 و عن تأخيرها.أصابتها بضرر إ

إلى اجراءات أو رسوم تلك اللوحات ستتعرض فللوحات المرسلة من خارج تركيا  مالي عند تعيين أي مبلغ
  يعين أي مبلغ مالي أثناء ارسال اللوحات من خارج البالد.، ولذلك يجب أالجمركية

k)  ضــــــــــمنة الفوتوغرافية والمت تهـــــيرة الذاتية المصحوبة بصورالسـعلى المشارك أن يملئ يجب
وعنوان البريد االلكتروني إن م الهاتف والفاكس رقو نه البريدياوــــــخصية وعنالشـــــ معلومات عن هويته

وطباعة ثم يقوم بطباعة استمارة الطلب  عبر الموقع اإللكتروني المذكورحسابه المصرفي  علوماتوم وجد
لى إمع اللوحة رســــالها إوالمظروف نفس في  اووضعه)توقيع واحد(  الذي يستخدمه في فن الخطتوقيعه 

 ـــابقة.عنوان المس

l)  لى أمانة المســــــــابقة.إم  2021ل أبري 15حتى لى المســـابقة إن تصل اللوحات المرســـلة أيجب 
 ليست مسؤولة عن تأخر اللوحات بأي سبب من األسباب.  التركيةالبركة بنك علما بأن 

m) المدونة في شـــــروط   البنودالذين شــــــــــاركوا بلوحاتهم في المســــــــابقة جميع  يوافق المتسابقون
 .خارج نطاق التقيـــيـــــملشروط فسيكون المشارك / اللوحة وعند عدم اإلمتثال ل هذه المســــــابقة.

 

 الجدول الزمني للمســـــــــــــــابقة. 8

و أأســـــــــــــــباب قانونية  أي كن هناكتما لم ســـــــتعقد "مســـــــابقة الخط" حســــب التقويم المدون ادناه 
 اضطرارية مانعة:

a) م( 2020نوفمبر  16)  عالن المســـــــــــابقةإ 
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b) م( 2021أبريل  15)  آخر موعد لقبول اللوحات 

c) م( 2021مايو  20)  اجتماع هيئة التحكيم 

d) م( 2021يونيو  15)   اعالن النتائج 

e) (سيعلن فيما بعد)  حفل توزيع الجوائز 

 

 الجـــــــــوائز .9

a) الي:سيتم توزيع الجائزة التي حددها البركة ترك لمسابقة الخط على النحو الت 

 نوع الخط األولى الثانية الثالثة المجموع

 الثلث الجلي ليرة  45.000  ليرة  35.000 ليرة  25.000 ليرة  105.000

 الثلث ليرة  45.000  ليرة  35.000 ليرة  25.000 ليرة  105.000

 النسخ –الثلث  ليرة  45.000  ليرة  35.000 ليرة  25.000 ليرة  105.000

 التعليق الجلي ليرة  45.000  ليرة  35.000 ليرة  25.000 ليرة  105.000

 الديواني الجلي ليرة  45.000  ليرة  35.000 ليرة  25.000 ليرة  105.000

 

b) ليرة تركية لألعمال التي تراها لجنة  15.000سيتم منح جوائز تحفيزية قدرها  فإنههذا لى إضافة إ
 رج نطاق الجوائز.التحكيم مناســـــبة لذلك، والتي بقيت خا

c)  ًشتري األعمال التي تراها لجنة التحكيم يمكن لبنك البركة التركي أن ي تطوير الخط العربيل مساهمة
وذلك بعد موافقة صاحب  (جيعيةشئز األولى والثانية والثالثة والتواغير التي حصلت على الج) مناسبة
 .اللوحة

كافآت لملكية )مقتنيات( بنك البركة التركي كما ذكرت ستكون جميع اللوحات المشار إليها بمقابلة هذه الم
 في المادة العاشرة.
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 حقوق التأليــــــــف . 10

a) إما عن طريق تسليم اللوحة بالذات أو  وذلك ،في المســـــابقة يتعهد المشــارك الذي شــارك بلوحاته
م األخرى المدونة في شروط أدناه واألحكا المنصوصةبقبول جميع األحكام بالبريد،  اإرسالهعن طريق 

 مسابقة الخط وأنه ملتزم بذلك:

b)  تم إنتاج العمل من قبل المشارك. إن كل المصالح المالية والمعنوية وجميع الصالحيات والحقوق
يمكن نقلها جزئيا أو كليا وبدون أي شكل التي تتعلق باللوحة تخص صاحب اللوحة )المشارك( وال 

 باري.ى شخص آخر حقيقي كان أو إعتإل

c)  )التي تتعلق بملكية لوحاته الفائزة الحقوق المالية بالتنازل عن جميع يتعهد صاحب اللوحة )المشارك
وذلك بدون أي طلب عقد آخر وبدون أي تحديد  التركيَبركة لبنك ال بالجوائز او بالمكافأة التشـــــجيعية

أو تعويضات أخرى غير  ثمن وأنه ال يمكن له أن يطلب أي المكان. والزمن  وباعتبار المحتوى 
 .الجائزة الذي يستحقه

d) عن أو بأي سبب من األسباب أي مسؤولية بأي شكل من األشكال التركي َبركة بنك ال ال يتحمل
اللوحات أثناء تسليم أو إرسال اللوحات من أجل المسابقة أو أثناء مرور زمن إلعادة  فقدان أو تلف

التي لم اللوحات  علما بأن إلى أصحابها. مكافآت التشـــجيعيةالتي لم تســـتحق الجوائز والاللوحات 
عالن نتائج إمن  ستة أشهرخالل  صحابهاألى إتعاد ـــجيعية تحصل على الجوائز والمكافآت التشـــ

 وهو كما يلي: المســــــــــابقة، وذلك عن طريق التسليم باليد من عنوان أمانة المســــــابقة في اســـتانبول

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü  

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 6  

Ümraniye/İstanbul 

e)  التي تتعلق باللوحات  الحقوق المالية  -ضمن األحكام الواردة أعاله  -التركي َبركة بنك اليحمل
بما التي تنفع لنقل اإلشارة والصوت و/أو اللقطة التمثيل مع األدوات نسخ والستعمال واإلذلك تضم و

َبركة بدون أي تحديد باعتبار المحتوى و الزمن و المكان. ويحق لبنك ال في ذلك حقوق البث العام
وفي جميع الحاالت ونشرها وتوزيعها أيضا بواسطة نشرها في التلفاز وفي موقع اإلنترنت التركي 
واألقراص ب/الكتيبات والمذكرات والتقاويم والمجالت والملصقات والكتوالكراريس ات كتالوج

المشار إليها في اللوحات  استخدامأيضا له . ويحق المدمجة وأشرطة الفيديو ووسائل اإلعالم األخرى
 واستخدامها ضمن ذلك دون أي قيد. إلى أطراف ثالثة ونقلها، والدولية المحليةجميع األنشطة 
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f) خالل الحفل الذي ســـوف يعقد مع المعرض الذي ســــيضم  لى الفائزينإيتم توزيع الجوائز س
إذا لم يتم عقد  عالن نتائج المســـــابقة.إاريخ المعرض وتوزيع الجوائز بعد اللوحات الفائزة. وســيعلن ت

المبالغ المستحقة من طرف حفل توزيع الجوائز في غضون خمسة عشر يوما بعد إعالن المسابقة، فإن 
 .ينهم القانونييإما في حساباتهم أو تدفع لممثلالفائزين ستودع 

g) .سوف يتم نشــــــر اللوحات الفائزة بالجوائز والمكافآت التشـــجيعية على شـــــكل كتالوج 

h)  فيجب عند حالة وجود أي تغييرات في البيانات الشخصية والعناوين المصرحة من قبل المشاركين
 لى الفور.وع كتابةً ها عليهم بإبالغ

 

 المســــــابقةونصوص فروع . 11

ن المرسلة في ييـــيـــم لوحات المشــــــــاركدناه، حيث يتم تقأـــابقة الخط في الفروع المدرجة ســـــــتكون مســــــ
)سوى  خرى خارج نطاق التقيـــيـــموســـــــتبقى اللوحات المكتوبة في الفروع األ الفروع المحددة فقط

 لن يتم قبول التراكيب المزدوجة )المثنى( في أي فرع .(إن أعلنت الفرع الحرجل اللوحات المرسلة من أ
  من هذه المسابقة.

 

a)   الثلث الجلي 

ن ال أملم، و 6من  أصغرسن القلم  ةكاسمكون ين ال أيجب يجب كتابة واحدا من النصوص المدونة أدناه. 
ســم. ويجب  110أكبر من انب الطويل الجســم و 40 صغر منفي الجانب القصير أتكون مساحة اللوحات 
ـــتخدام أي مقاس بين اســـتقريبا من مساحة الورق. ويكون المشــــــــارك حرا في  ٢/٣أن يغطي ساحة الخط 

 و في العرض  وبالشـــــــــكل الذي يريده.أــــــين ســــــــواء في الطول هذين المقاســ

b) الثلث 

 كونين ال أــطر عن خمســــــــة سطور. يجب ونة أدناه. وال يقل االســــيجب كتابة واحدا من النصوص المد
في الجانب ن ال تكون مساحة اللوحات أوملم.  3من  أكبرملم، وال  1,5ن م أصغرسن القلم سماكة 
خدام ويكون المشـــــــــارك حرا في اســـــــــــت ســم. 100أكبر من الجانب الطويل ســم و 35 صغر منالقصير أ

 أي مقاس بين هذين المقاســـــــــين.

c)  النسخ –الثلث 
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، بمعنى أن يريده الذي بالشكلالمذكورة أدناه  نصوصال من له مناسبا يراه ما يختار أن لمشاركايستطيع 
 مراعاة شرط على مختلفة في لوحاتهمن آيات وأحاديث  المشارك يستطيع أن يستخدم عدة نصوص

المنصوصة أدناه في هذا من الممكن استخدام جميع اآليات واألحاديث . يوالمعان والتركيب الترتيب
ال يمكن وخطوط مستقيمة.  على شكل نسخال-الثلثفي فرع جميع النصوص  كتبيُ أن يجب والفرع. 

 .أو متموجة استخدام خطوط دائرية أو بيضاوية الشكل

ملم  1من  أكبرال ملم في الثلث؛ و 3من  أكبرملم، وال  1,5من  أصغرسن القلم سماكة كون ين ال أيجب 
أكبر الجانب الطويل ســم و 40 صغر منفي الجانب القصير أن ال تكون مساحة اللوحات أوفي النســـخ. 

ن ال أن المقاســــــــــــــين. ويجب ويكون المشــــــــارك حرا في اســــــــــتخدام أي مقاس بين هذي ســم. 80من 
 عن خمسة سطور في الثلث، وعن عشرة سطور في النســـــــــخ.ســـــطر يقل عدد األ

d) التعليق الجلي 

. سطرين على شكلالتركية  األبياتيجب كتابة و .من النصوص المدونة أدناهفقط يجب كتابة واحدا 
في الجانب القصير ن ال تكون مساحة اللوحات أوملم،  8من  أصغرسن القلم سماكة كون ين ال أيجب و
ســم. ويكون المشـــــــــارك حرا في اســـــــــــتخدام أي  100أكبر من الجانب الطويل ســم و 35 صغر منأ

 مقاس بين هذين المقاســـــــــين.

e) الديواني الجلي 

ملم.  4من  أصغرسن القلم  سماكةكون ين ال أ. يجب من النصوص المدونة أدناهفقط يجب كتابة واحدا 
ســم.  100أكبر من الجانب الطويل ســم و 35 صغر مني الجانب القصير أفن ال تكون مساحة اللوحات أو

 ويكون المشـــــــــارك حرا في اســـــــــــتخدام أي مقاس بين هذين المقاســـــــــين.

 

 

 مع تمنيات الَبركة تُرك بالنجاح والتوفيق لجميع المشــــــــــــــاركين.

 

 

 األمانة العامة للمسابقة

 العالمات التجارية والتصاالت إدارة ا
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 نصوص المسابقة
 الثلث الجلي

1.  

ْحٰمِن الَّ۪ذيَن َيْمُشوَن َعَلى ااْلَْرِض َهْوناً َوِاَذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقالُوا َساَلماً   (63. )سورة الفرقان، َوِعَباُد الرَّ

2.  

ٌة يَْدُعوَن ِاَلى اْلَخْيِر َوَيْأمُ  . )سورة ُروَن ِباْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواُوٰلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم اُمَّ
 (104آل عمران، 

3.  

اناً اَ۪ثيماً  َ اَل يُِحبُّ َمْن َكاَن َخوَّ  (107. )سورة النساء، َواَل تَُجاِدْل َعِن الَّ۪ذيَن َيْخَتانُوَن اَْنُفَسُهْم ِانَّ اهلله

4.  

 (183. )سورة الشعراء، النَّاَس اَْشَياَءُهْم َواَل َتْعَثْوا ِفي ااْلَْرِض ُمْفِس۪دينَ  َواَل َتْبَخُسوا

5.  

ُ ثُمَّ اْسَتَقاُموا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزنُونَ   (13. )سورة األحقاف، ِانَّ الَّ۪ذيَن َقالُوا َربَُّنا اهلله

6.  

 (88رة الحجر، َواْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِنيَن. )سو

7.  

 (112. )سورة هود، َفاْسَتِقْم َكَما اُِمْرَت 

8.  

 (8. )سورة المؤمنون، َوالَّ۪ذيَن ُهْم اِلََماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ 

9.  

َ يُِحبُّ اْلُمْقِس۪طينَ   (9. )سورة الحجرات، َواَْقِسطُوا ِانَّ اهلله
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10.  

ا اْلَي۪تيَم َفاَل َتْقَهرْ  ا السَّ  َفاَمَّ  (10-9. )سورة الضحى، اِئَل َفاَل َتْنَهرْ َواَمَّ

11.  

 (1. )سورة المائدة، َيا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا اَْوُفوا ِباْلُعُقودِ 

12.  

 (34. )سورة اإلسراء، َواَْوُفوا ِباْلَعْهِد ِانَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤالً 

13.  

ُقوا  َج۪ميعاً َواَل َتَفرَّ
ِ  (103آل عمران،  . )سورةَواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهلله

14.  

َ َلَعلَُّكْم تُْرَحُمونَ   (10. )سورة الحجرات، ِانََّما اْلُمْؤِمنُوَن ِاْخَوةٌ َفاَْصِلُحوا َبْيَن اََخَوْيُكْم َواتَُّقوا اهلله

15.  

ا ِفي ااْلَْرِض َواَل َفَساداً َوالْ  اُر ااْلِٰخَرُة َنْجَعُلَها ِللَّ۪ذيَن اَل يُ۪ريُدوَن ُعُلوًّ . )سورة القصص، َعاِقَبُة ِلْلُمتَّ۪قينَ ِتْلَك الدَّ
83) 

16.  

 (199. )سورة األعراف، ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َواَْعِرْض َعِن اْلَجاِه۪لينَ 

17.  

وَها يُتْم ِبَتِحيٍَّة َفَحيُّوا ِباَْحَسَن ِمْنَها اَْو ُردُّ  (86. )سورة النساء، َوِاَذا ُحي ۪

18.  

اِد۪قينَ َيَٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُ  َ َوُكونُوا َمَع الصَّ  (119. )سورة التوبة، وا اتَُّقوا اهلله

19.  

َ َوُقولُوا َقْوالً َس۪ديداً   (70. )سورة األحزاب، َيا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا اتَُّقوا اهلله
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 الثلث

1.  

َم َربُُّكْم َعَلْيُكْم ااَلَّ تُْشِرُكوا ِب۪ه َش  ْيـٔاً َوِباْلَواِلَدْيِن ِاْحَساناً َواَل َتْقتُُلوا اَْواَلَدُكْم ِمْن ِاْماَلٍق َنْحُن ُقْل َتَعاَلْوا اَْتُل َما َحرَّ
ُ ِاالَّ ِباْلَحق ِ  َنْرُزُقُكْم َوِايَّاُهْم َواَل َتْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبَطنَ  َم اهلله ٰذِلُكْم  َواَل َتْقتُُلوا النَّْفَس الَّ۪تي َحرَّ

يُكْم ِب۪ه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ   (152. )سورة األنعام، َوصه

2.  

 

ُه َواَْوُفوا اْلَكْيَل َواْل۪ميَزانَ  ِباْلِقْسِط اَل نَُكل ُِف َنْفساً ِاالَّ  َواَل َتْقَربُوا َماَل اْلَي۪تيِم ِاالَّ ِبالَّ۪تي ِهَي اَْحَسُن َحتهى َيْبُلَغ اَُشدَّ
يُكْم ِب۪ه َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ  ُوْسَعَها َوِاَذا ُقْلتُمْ  ِ اَْوُفوا ٰذِلُكْم َوصه . )سورة األنعام، َفاْعِدلُوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرٰبى َوِبَعْهِد اهلله

152) 

3.  

ُسوَل َواُوِلي ااْلَْمِر ِمْنُكْم َفِاْن َتَناَزْعتُ  َ َواَ۪طيُعوا الرَّ ِ َيا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا اَ۪طيُعوا اهلله وُه ِاَلى اهلله ْم ۪في َشْيٍء َفُردُّ
ِ َواْلَيْوِم ااْلِٰخِر ٰذِلَك َخْيٌر َواَْحَسُن َتْأ۪ويالً  ُسوِل ِاْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن ِباهلله  (59. )سورة النساء، َوالرَّ

4.  

ُسوا َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعضاً اَيُِحبُّ ِانَّ َبْعَض الظَّن ِ  َيا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا اْجَتِنُبوا َك۪ثيراً ِمَن الظَّن ِ  ِاْثٌم َواَل َتَجسَّ
اٌب َر۪حيمٌ  َ َتـوَّ َ ِانَّ اهلله  (12. )سورة الحجرات، اََحُدُكْم اَْن َيْأُكَل َلْحَم اَ۪خيِه َمْيتاً َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا اهلله

5.  

ِ اَْتٰقييُكْم ِانَّ اهللهَ َيا اَيَُّها النَّاُس ِانَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذكَ   ٍر َواُْنٰثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً َوَقـَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِانَّ اَْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلله
 (13. )سورة الحجرات، َع۪ليٌم َخ۪بيرٌ 

6.  

ٰلوَة َويُْؤتُوَن َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم اَْوِلَياُء َبْعٍض يَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف وَ  َيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُ۪قيُموَن الصَّ
َ َع۪زيٌز َح۪كيمٌ  ُ ِانَّ اهلله َ َوَرُسوَلُه اُوٰلِئَك َسَيْرَحُمُهُم اهلله ٰكوَة َويُ۪طيُعوَن اهلله  (71. )سورة التوبة، الزَّ

7.  

ٰكوِة  َوالَّ۪ذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ  ُعونَ الَّ۪ذيَن ُهْم ۪في َصاَلِتِهْم َخاِش  َقْد اَْفَلَح اْلُمْؤِمنُونَ  َوالَّ۪ذيَن ُهْم ِللزَّ
َفَمِن اْبَتٰغى  ِاالَّ َعٰلى اَْزَواِجِهْم اَْو َما َمَلَكْت اَْيَمانُُهْم َفِانَُّهْم َغْيُر َمُلو۪مينَ  َوالَّ۪ذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُونَ  َفاِعُلونَ 
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 َوالَّ۪ذيَن ُهْم َعٰلى َصَلَواِتِهْم يَُحاِفظُونَ  َوالَّ۪ذيَن ُهْم اِلََماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ  وٰلِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ َوَراَء ٰذِلَك َفاُ 
 (1-11. )سورة المؤمنون، الَّ۪ذيَن َيِرثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ۪فيَها َخاِلُدونَ  اُوٰلِئَك ُهُم اْلَواِرثُونَ 

8.  

َمَثُل الَقاِئِم في ُحدوِد اهللَّ ، » ِن َبشيٍر رضي اهللَّ عنهما عن النبي ِ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم قال: عن النْعماِن ب
لها فَ ي أسْ يَن فِ ذِ اَن الَّ كَ ا وَ َلهَ فَ أسْ  مْ واْلَواِقِع فيها َكَمثَِل َقوٍم اْسَتَهُموا على سفينٍة فصاَر بعُضهم أعالَها وبعُضهُ 

وا َعَلى َمْن َفْوَقُهْم َفَقالُوا : َلْو أَنَّا َخَرْقَنا في َنَصيِبنا َخْرقاً َوَلْم نُْؤِذ َمْن َفْوَقَنا ِإَذا اْسَتَقْوا مِ  ، َفِإْن َن الماِء َمرُّ
 رواُه البخاري .«. َتَرُكوُهْم َوَما أَراُدوا َهلُكوا َجِميعاً ، وِإْن أََخُذوا َعَلى أَْيِديِهم َنجْوا ونجْوا َجِميعاً 

9.  

« ِإيَّاُكم َواْلُجُلوَس في الطُرقاِت » ْن أَِبي َسعيد اْلُخْدِري ِ رضي اهللَّ عنه عن النَِّبي ِ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم قال : ع
ُث ِفيَها ، فقال رسول اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّ  م : َفِإَذا أََبْيتُْم فَقالُوا : َيا رَسوَل اهللَّ َماَلَنا ِمْن َمجاِلسَنا بُدٌّ ، َنتحدَّ

هُ  َغضُّ اْلَبَصر ، وَكفُّ األََذى، »قالوا: وَما َحقُّ الطَِّريِق يا رسوَل اهللَّ ؟ قال: « ِإالَّ اْلَمْجِلس َفأَْعطُوا الطَّريَق َحقَّ
الِم ، َواألَْمُر باْلمْعروِف ، والنَّْهُي عِن اْلُمْنَكرَ   .متفٌق عليه« وَردُّ السَّ

10.  

ُكم ِإليَّ ، َوأَْقَرِبُكْم ِمن ِي َمجلساً » هللَّ عنه أَن رسول اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم قال : عن جابر رضي ا ِإن ِمْن أََحب ِ
ُقوَن أََحاِسَنُكم أَخالقاً . وِإنَّ أََبَغَضُكم ِإليَّ َوأَْبَعدُكم ِمن ِي يوَم اْلِقيامِة ، الثَّْرَثاُروَن والُمَتَشد ِ  َيوَم الِقَياَمةِ 

ُقوَن ، َفَما الُمَتفْيِهُقوَن ؟ قال : « َوالُمَتَفْيِهُقوَن  رُوَن » قالوا : يا رسول اهللَّ َقْد َعِلْمَنا الَثْرَثاُروَن َوالُمَتَشد ِ « الُمَتَكب ِ
 رواه الترمذي

11.  

ْدَق يْهِدي إلى اْلِبر ِ َوإنَّ » عْن ابِن مسعود رضي اهللَّ عْنُه قال : قاَل رُسوُل اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم : 
إنَّ الص ِ

يقاً، وإنَّ اْلَكِذَب َيْهِدي إَلى ِ ِصد  ُجَل َلَيْصُدُق حتَّى يُكَتَب ِعْنَد اهللَّ الُفُجوِر وإنَّ  البر ِ َيْهِدي إلى الَجنَِّة ، وإنَّ الرَّ
ُجَل َلَيكذَب َحتى يُْكتَب  اباً  الُفُجوَر َيْهِدي إلى النَّاِر ، وإنَّ الرَّ ِ َكذَّ  متفٌق عليه« عْنَد اهللَّ

12.  

ِ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم :  ِ ، فأَِعيُذوُه ، ومْن » َعن اْبن ُعَمَر رِضَي اهللَّ عْنُهما َقاَل : َقال رُسوُل اهللَّ َمِن اْسَتَعاَذ ِباهللَّ
ِ ، َفأَْعطُوُه ، ، َتِجُدوا َما تَُكاِفئُوَنُه به ، َفِإْن لمْ َلْيُكْم مْعُروفاً َفَكاِفئُوهُ ع إِ ، وَمْن صنَ ، َفأَِجيُبوهَوَمْن َدَعاُكمْ  َسأَل باهللَّ

 حدِيٌث َصِحيٌح ، رواُه أَبُو داود« َفاَدُعوا َلُه َحتَّى َتَرْوا  أَنَُّكْم َقْد َكاَفْأتُموُه 
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 النسخ-الثلث

1.  

. )سورة ْعَمالَُنا َوَلُكْم اَْعَمالُُكْم َساَلٌم َعَلْيُكْم اَل َنْبَتِغي اْلَجاِه۪لينَ اَ  اَوِاَذا َسِمُعوا اللَّْغَو اَْعَرُضوا َعْنُه َوَقالُوا َلـنَ 
  (55القصص، 

2.  

ْنَساَن َل۪في ُخْسرٍ  َواْلَعْصرِ  ْبرِ  ِانَّ ااْلِ اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحق ِ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ . )سورة ِاالَّ الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
 (3-1صر، الع

3.  

۪فينَ  ااََل َيظُنُّ اُوٰلِئَك اَنَُّهْم  َوِاَذا َكالُوُهْم اَْو َوَزنُوُهْم يُْخِسُرونَ  ْكَتالُوا َعَلى النَّاِس َيْسَتْوُفونَ اَلَّ۪ذيَن ِاَذا ا َوْيٌل ِلْلُمَطف ِ
 (1-6المطففين،  . )سورةَيْوَم َيُقوُم النَّاُس ِلَرب ِ اْلَعاَل۪مينَ  ِلَيْوٍم َع۪ظيمٍ  َمْبُعوثُونَ 

4.  

ِ َوَعِمَل َصاِلحاً َوَقاَل ِانَّ۪ني ِمَن اْلُمْسِل۪مينَ  ْن َدَعا ِالَى اهلله َئُة . َوَمْن اَْحَسُن َقْوالً ِممَّ ي ِ َواَل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َواَل السَّ
 (34-33. )سورة فصلت، نَُّه َوِليٌّ َح۪ميمٌ ِاْدَفْع ِبالَّ۪تي ِهَي اَْحَسُن َفِاَذا الَّ۪ذي َبْينََك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ  َكاَ 

5.  

ْنَيا َوااْلِٰخرَ  ُ يَْعَلُم َواَْنتُْم اَل ِانَّ الَّ۪ذيَن يُِحبُّوَن اَْن َت۪شيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا َلُهْم َعَذاٌب اَ۪ليٌم ِفي الدُّ ِة َواهلله
 (19. )سورة النور، َتْعَلُمونَ 

6.  

ُموا َعٰلى اَْهِلَها ٰذِلُكْم َخْيٌر لَ َيا اَيَُّها الَّ۪ذي ُكْم َلَعلَُّكْم َن ٰاَمنُوا اَل َتْدُخُلوا بُُيوتاً َغْيَر بُُيوِتُكْم َحتهى َتْسَتْأِنُسوا َوتَُسل ِ
 (27. )سورة النور، َتَذكَُّرونَ 

7.  

ِ ِاَذا َعاَهْدتُْم َواَل َتْنُقُضوا ااْلَْيَماَن َبْعدَ  َ َيْعَلُم َما  َواَْوُفوا ِبَعْهِد اهلله َ َعَلْيُكْم َك۪فيالً ِانَّ اهلله َتْو۪كيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اهلله
 (91. )سورة النحل، َتْفَعُلونَ 

8.  
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ُ  يَ ِض ِن ِحَماٍر رَ ِعَياِض بْ  نْ عَ  ِ  ولُ سُ رَ  اَل : قَ  اَل قَ  هُ نْ عَ  اهللَّ يَّ أَْن لَ َحى إِ أَوْ  اهللََّ  ِإنَّ » :  َسلَّمَ ى اهللُ َعَلْيِه وَ َصلَّ  اهللَّ
 . رواه مسلم« ى أََحٍد لَ ِغَي أََحٌد عَ  يَبْ اَل ٍد ، وَ ى أَحَ  َيْفَخَر أََحٌد َعلَ ى اَل تَّ اَضُعوا حَ َتوَ 

9.  

ُ  َي ِض ي ِ رَ َمارِ ٍد األَنْ ن َسعْ رو بْ مْ َشَة عَ ي َكبْ بِ أَ  نْ عَ  » عنه أَنه سَمع رسوَل اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم َيُقوُل :  اهللَّ
ثُُكمْ  ٍد ِمن َصَدَقٍة ، َوال ظُِلَم َعْبٌد َمْظَلَمًة َصَبَر َحِديثاً َفاْحَفظُوُه : َما َنَقَص َماُل َعبْ  َثالَثٌة أُْقِسُم َعَليِهنَّ َوأَُحد ِ
اً ، وَ  ُ ِعز  ُ َمْس  ال َفَتَح َعْبٌد باَب َعَليَها ِإالَّ َزاَدُه اهللَّ ثُُكمْ  َعَلْيِه باَب  أََلٍة ِإالَّ َفَتَح اهللَّ  َفْقٍر ، أَْو َكِلَمًة نَْحَوَها . َوأَُحد ِ

ْنَيا ألَْرَبَعِة َنَفر ُه ، َوَيِصُل ِفيِه َرِحَمُه ي ِفيِه َربَّ اهللَّ َماالً َوِعْلماً ، َفُهو َيتَّقِ  ٌد َرَزَقهُ َعبْ  :َحِديثاً َفاْحَفظُوُه . قال ِإنََّما الدُّ
ِ ِفيِه َحقًّ  يَِّة َيُقوُل : َلو أَنَّ . لازِ الَمنَ  ا َفهَذا بأَفَضلِ ، َويَْعَلُم هللَّ

َوَعْبٌد َرَزَقُه اهللَّ ِعْلماً ، َوَلْم َيْرُزقُه َماالً َفُهَو َصاِدُق الن ِ
ُتُه ، َفأَجْ  ُ َماالً ، َوَلْم يْرُزْقُه ِعْلماً ، فُهَو َيْخِبُط . ُرُهَما َسَواءٌ لي َماالً َلعِمْلُت ِبَعَمل ُفالٍن ، َفُهَو ِنيَّ َوَعْبٌد َرَزَقُه اهللَّ

ِ ِفيِه َحقا ، َفَهَذا بأَْخَبِث الَمَناِزلِ ٍم ، ال َيتَّقي ِفيِه َربَُّه َوال َيِصُل َرِحَمُه ، َوال َيعْ اِلِه ِبَغير ِعلْ في مَ  َوَعْبٌد َلْم    .َلُم هللَّ
ُتُه ، فَ يْرزُ  رواه « ِوْزُرُهَما َسَواٌء ْقُه اهللَّ َماالً َوال ِعْلماً ، َفُهَو َيُقوُل : َلْو أَنَّ لي َماالً َلَعِمْلُت ِفيِه ِبَعَمل ُفالٍن، َفُهَو ِنيَّ

 . الترمذي وقال : حديث حسن صحيح

10.  

اَل : اتَُّقوا الظُّْلَم ، َفِإنَّ الظُّْلَم ظُلَماٌت يْوَم الِقياَمة عن جابر رضي اهللَّ عنه أَنَّ رسول اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم ق
حَّ أَْهَلَك مْن كاَن َقْبَلُكْم ، َحَمَلُهم على أَن َسَفُكوا ِدَماَءهم واستَحلُّوا َمَحا حَّ ، َفِإنَّ الشُّ « ِرَمُهم ، واتَُّقوا الشُّ

 . رواه مسلم

11.  

مْن َدَعا ِإَلى ُهًدى َكاَن َلُه ِمَن األَْجِر » اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم قال : عن أَِبي هريرة رضي اهللَّ عنه أَن رسوَل 
ِم ِمْثُل آَثاِم َمْن ِمْثُل أُُجوِر مْن َتِبَعُه ال يْنُقُص ذِلَك ِمْن أُُجوِرِهم َشْيئاً ، وَمْن َدَعا ِإَلى َضالََلٍة َكاَن َعَلْيِه ِمَن اإِلثْ 

 .رواه مسلم«  ذلَك ِمْن آَثاِمِهْم َشْيئاً َتِبَعُه ال ينُقُص 

12.  

الَ يُْؤِمُن أََحُدُكْم َحتَّى يُِحبَّ ألَِخيِه َما يُِحبُّ » َعْن أَنَس رضي اهللَّ عنه عن النبي ِ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم قال : 
 .متفٌق عليه« ِلَنْفِسِه 

13.  

ث » هللُ َعَلْيِه وَسلَّم قال : عن أبي هريرة رضي اهللَّ عنه ، أن رسول اهللَّ َصل ى ا آَيُة الُمَناِفِق ثاَلٌث : إذا َحدَّ
 .متفٌق عليه« َكذب ، وإذا َوعَد أخَلف ، وإذا اْؤتُِمِن َخاَن 
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14.  

َقُه مْن  عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : )) َمْن ظََلَم ِقيَد ِشْبٍر ِمَن األْرِض طُو ِ
 .ِضيَن (( متفٌق عليهَسْبِع أَرَ 

15.  

َمِن اْقَتَطَع َحقَّ » عن أَبي أَُمامَة ِإَياِس بِن ثْعَلَبَة اْلَحاِرِثي ِ رضي اهللَّ عنه أَن رسوَل اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم قال: 
َم َعَلْيِه اْلَجنَّ  فقال رُجٌل : وِإْن َكاَن َشْيئاً يِسيراً يا رسوَل « َة اْمريٍء ُمْسلٍم بَيِميِنِه َفقْد أَْوَجَب اهللَّ َله النَّاَر ، َوَحرَّ

 .رواه مسلم« وِإْن َقِضيباً ِمْن أََراٍك » اهللَّ ؟ فقال : 

16.  

قالُوا : « أََتْدُرون من اْلُمْفِلُس ؟»عن أَبي هريرة رضي اهللَّ عنه ، أَن رسوَل اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم قال : 
ِتي َمْن َيْأِتي َيْوَم اْلقيامِة ِبَصالٍة َوِصَياٍم » ْن ال ِدْرَهَم َلُه َوال َمَتاَع . فقال : اْلُمْفلُس ِفيَنا مَ  ِإنَّ اْلُمْفِلَس ِمْن أُمَّ

وَزَكاٍة ، ويْأِتي وَقْد َشَتَم هذا ، وقَذف هَذا َوأََكَل ماَل َهَذا، وسَفَك َدم هَذا ، َوَضَرَب هذا ، فُيْعَطى هَذا ِمْن 
ه ، ِه ، وَهذا ِمن حَسَناِتِه ، َفِإْن َفِنَيْت حسناته َقْبَل أَْن يْقِضَي َما َعَلْيِه ، أُِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم َفطُرَحْت عَليْ حَسَناتِ 

 .رواه مسلم« ثُمَّ طُِرح في النَّارِ 

17.  

ُ عنه قال : قال النبي َصل ى  اللَُّهمَّ ِإن ِى » اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم: عن أبي ُشرْيٍح ُخَوْيِلِد ْبِن َعْمرٍو الُخزاِعي ِ رضي اهللَّ
عيفيِن اْلَيِتيِم والمْرأَِة  ُج َحقَّ الضَّ  حديث حسن صحيح رواه النسائى بِإسناد جيدٍ « أَُحر ِ

18.  

سنُُهْم أَْكَمُل الُمْؤمنين ِإيَماناً أَحْ » عن أبي هريرة رضي اهللَّ عنه ، قال : قال رسول اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم : 
 رواه الت ِرمذي وقال : حديٌث حسٌن صحيحٌ « ُخُلقاً ، َوِخيارُكْم خياُركم ِلِنَساِئِهم 

19.  

َما َزاَل ِجْبِريُل يُوِصيِني » عن ابِن عمَر وعائشَة رضي اهللَّ عنهما َقاال : قال رسوُل اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم: 
 متفٌق عليه« ثُُه ِبالجاِر حتَّى َظَننُت أَنَُّه سُيَور ِ 

20.  
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ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر، َفال يُْؤِذ » عن أبي هريرة رضي اهللَّ عنه أنَّ النَِّبيَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم قال :  َمْن كاَن يُْؤِمُن باهللَّ
ِ واْلَيْوِم اآلخِر ، َفْليكِرْم َضْيفُه ، َوَمْن َكانَ  ِ َواْليوِم اآلِخِر ، َفْلَيُقْل َخْيراً أَْو  َجاَرُه ، َوَمْن َكان يُْؤِمُن ِباهللَّ يُْؤمُن ِباهللَّ

 متفٌق عليه« ِلَيْسُكْت 

21.  

عن أبي هريرة رضي اهللَّ عنه أَن رجالً قال : يا رسول اهللَّ ِإنَّ لي َقَراَبًة أَِصُلهم َوَيقَطعوني ، َوأُحِسُن ِإليِهم 
هم الملَّ وال يَزاُل » يَّ ، فقال : ويُِسيئُوَن إليَّ ، وأَحُلُم َعنهم ويجهُلوَن َعلَ  َلِئن ُكنَت َكَما ُقلَت َفَكأَنََّما تُِسفَّ

 رواه مسلم« معَك من اهللَّ تعالى َظهيٌر َعَليهم ما ُدْمَت َعلى ذلك 

22.  

ِبَعياَدِة »عن أبي ُعمارة البراء بن عازٍب رضي اهلل عنهما قال : أمرنا رسوُل اهلل َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم ِبَسبٍع : 
الم ، وإبراِر  ِعيف ، َوَعْون المظلوم، وإْفشاِء السَّ اَلمِريِض . َوات ِباع الَجنائز ، َوتْشميت الَعاطس ، ونصِر الضَّ

  .متفق عليه« المقسم 

23.  

ُ عنهم قال : قال رسوُل اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيهِ  ه رضي اهللَّ » وَسلَّم :  عن َعْمرو بِن ُشَعْيٍب ، عن أَبِيِه ، عن َجد ِ
 حديٌث صحيٌح رواه أبو داود والترمذي« َلْيَس ِمنَّا َمْن لَْم َيْرَحْم َصِغيَرنَا ، َويَْعِرْف َشرَف َكِبيِرَنا 

24.  

َمْن َعاَد َمريضاً أَْو َزار أَخاً َلُه في » عن أبي هريرة رضي اهللَّ عنه ، قال : قال رسوُل اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم : 
ْأَت ِمَن الجنَِّة  مْنِزالً اهللَّ   رواه الترمذي«  ، َناَداُه ُمَناٍد : ِبأَْن ِطْبَت ، وَطاَب مْمَشاَك ، َوَتَبوَّ

25.  

َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ال َتْدُخُلوا » عن أبي هريرة رضي اهللَّ عنه ، قال : قال رسوُل اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم : 
الَم  ى تُْؤِمنُوا ، وال تُْؤِمنُوا َحتَّى َتَحابُّوا ، أََو ال أَُدلُُّكْم َعَلى َشيٍء ِإَذا َفَعْلُتُموه َتَحاَبْبُتْم ؟ أَْفُشواالَجنََّة َحتَّ  السَّ
 رواه مسلم «بيَنكم 

26.  

ُ عنه ، عن النبي ِ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم أَنَُّه قال الَخاِزُن الُمْسِلُم األَِميُن » : َعْن أَِبي موسى األَْشَعِري ِ رضَي اهللَّ
َبًة ِبِه َنْفُسُه َفَيْدَفُعُه ِإلى الذي أُِمَر َلُه بِ  ُذ ما أُِمَر ِبِه ، َفُيْعِطيِه َكاِمالً َموفَّراً ، َطي ِ َقْيِن الذي يَُنف ِ متفٌق « ِه أََحُد الُمَتَصد ِ

 عليه
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27.  

ل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم : اْنظُُروا إلى مْن َهَو أَسَفُل مْنُكْم عن أبي هريرة رضي اهللَّ عنه ، قال : قال رسول اهللَّ َص 
 متفٌق عليه « َوال َتْنظُُروا إلى َمْن َفوَقُكم فُهَو أَْجدُر أَن ال َتْزَدُروا نعمَة اهللَّ َعلْيُكْم 

28.  

ِغيُر عَلى الَكِبيِر، والمارُّ عَلى رضي اهللَّ عنه أنَّ رسوَل اهلل َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم َقاَل: يُ  عن أَبي هريرة ُم الصَّ َسل ِ
 أخرجه البخاري. القاِعِد، والَقِليُل عَلى الَكِثيرِ 

29.  

اِس بِن َسمعاَن رضي اهللَّ عنه عن النبي ِ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم قال :  ُم ما حاَك ُن الُخُلِق َواإِلثْ البرُّ ُحْس »عن النَّوَّ
 رواه مسلم« ْن َيطََّلَع َعَلْيِه النَّاُس في نْفِسَك ، وَكِرْهَت أَ 

30.  

ِ بن عمرو بن العاص رضي اهللَّ عنهما قال : لم يكن رسوُل اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم َفاِحشاً وال  عن عبد اهللَّ
شاً . وكاَن َيُقوُل :   متفٌق عليه« ِإنَّ ِمن ِخياِرُكم أَْحَسَنُكم أَْخالقاً » ُمَتَفح ِ

31.  

ما من َشيٍء أَْثَقُل في ميَزاِن الُمؤِمِن » الدرداِء رضي اهللَّ عنه : أَن النبيَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم قاَل :  عن أبي
 رواه الترمذي« َيوَم الِقيامة من ُحْسِن الُخُلِق . وِإنَّ اهللَّ يُبِغُض الَفاِحَش الَبِذي ِ 

32.  

أَْكَمُل الُمْؤمنين ِإيَماناً أَْحسنُُهْم » ل اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم : عن أبي هريرة رضي اهللَّ عنه ، قال : قال رسو
 رواه الت ِرمذي« ُخُلقاً ، َوِخيارُكْم خياُركم ِلِنَساِئِهم 

33.  

يٍت في رَبِض أَنا َزِعيٌم ببَ »عن أبي أَُماَمة الباِهلي ِ رضي اهللَّ عنه قال : قال رسول اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم : 
اً ، َوببيٍت في َوَسِط الجنَِّة ِلَمْن َتَرَك الَكِذَب ، وِإن َكاَن مازِ  حاً ، َوببيٍت الجنَِّة ِلَمْن َتَرَك الِمراَء . َوِإْن َكاَن ُمِحق 

 حديث صحيح ، رواه أبو داود بِإسناد صحيح« في أعلى الَجنَِّة ِلَمن َحُسَن ُخُلُقهُ 

34.  

ُروا » عن النبي َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم قال :  عن أَنس رضي اهللَّ عنه ُروا َوال تُنَف ِ روا . َوَبش ِ ُروا َوال تَُعس ِ « يس ِ
 متفٌق عليه
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35.  

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت : ما ضَرَب رسول اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم َشْيئاً َقطُّ ِبَيِدِه ، وال اْمرأًَة وال 
ِ ، وما ِنيل مْنُه شيء َقطُّ َفَينَتِقم ِمْن صاِحِبِه ِإالَّ أَْن يُنَتَهَك َشيء ِمن َمَحاِرِم خاِدماً، ِإالَّ أَ  ْن يَُجاِهَد في َسِبيل اهللَّ

ِ تعالى . رواه مسلم ِ تعالى : َفَيْنَتِقَم هللَّ  اهللَّ

36.  

رَعِة ، ِإنَّما الشديُد » :  عن أبي هريرة رضي اهللَّ عنه أَن رسول اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم قال ديُد ِبالصُّ َليس الشَّ
 متفٌق عليه« الذي يَمِلُك نفسُه ِعند الغضِب 

37.  

عن أبي مريَم األَزِدي ِ رضي اهللَّ عنه ، أَنه َقاَل لمَعاِويَة رضي اهللَّ عنه : َسِمعُت رسوِل اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه 
يئاً ِمن أُموِر الُمسِلميَن َفاَحتَجَب ُدوَن َحاجتِهِم وَخلَِّتهم وَفقِرهم ، احَتَجب من والَُّه اهللَّ َش » وَسلَّم  يقول : 

ِتِه وَفقِرِه يوَم الِقيامِة   رواه أبو داوَد والترمذي .«اهللَّ ُدوَن َحاَجِته وَخلَّ

38.  

ال تْحِقَرنَّ ِمَن المْعُروِف َشْيئاً ، » عن أبي َذر ٍ رضي اهللَّ عنه قال : قال لي رسول اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم : 
 رواه مسلم .« َوَلْو أَْن َتْلَقى أَخاَك ِبَوْجٍه طَِليٍق 

39.  

س عن أبي مسعوِد الَبْدِري ِ رضَي اهللَّ عنه قال: َدعا رُجٌل النَِّبيَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم ِلطَعاٍم َصـنَعُه َلُه َخامِ 
ا َبَلَغ الباب، قال النبيُّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم: َخْمَسٍة، َفَتِبعُهْم َرُجٌل،  ِإنَّ هذا َتِبَعنا، فِإْن شئت أَْن َتْأذَن َلُه، »َفلمَّ

 متفٌق عليه«.  قال: بل آَذُن لُه يا رسوَل اهللَِّ « وِإْن ِشئَت َرَجعَ 

40.  

اليُِقِيَمنَّ أَحُدُكْم َرُجالً ِمْن َمْجلسِه » م عن ابِن عمر رضي اهلل عنهما قال : قال رسول اهلل َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّ 
حوا  وا وَتَفسَّ َوَكان ابُن ُعَمَر إذا قام َ لُه َرُجٌل ِمْن مْجِلسه لَْم َيِجلْس ِفيه . متفق « ثم َيْجلُس ِفيه ولِكْن َتوَسعُّ

 عليه

41.  

إنَّ أْولَى  »َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم :  عن أبي أُمامة ُصدي ِ بن عجالن الباِهِلي رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل
الَم   أبو داودرواه  «الن ِاس باهلل َمْن َبدأهم بالسَّ
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42.  

عن أُسامه رضي اهلل عنه أن النبي َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم َمرَّ َعَلى َمْجلٍس فيه أخالٌط من الُمسِلِميَن والُمشِرِكين 
ل  َم َعَلْيِهْم النبي َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم . متفق عليهَعَبدِة األوَثاِن والَيُهوِد َفسَّ

43.  

عن أبي هريرة رضي اهللَّ عنه ، قال : قال رسول اهلل َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم : إنَّ اهلل عزَّ وجل َيُقوُل َيْوَم القَياَمة 
ُدَك وأْنَت َربُّ الَعاَلمين ؟ قال : أَما َعْلمَت أنَّ َيا اْبَن آَدَم َمرْضُت َفَلم َتُعْدني ، قال : يارب ِ َكْيَف أُعو: » 

َعْبدي ُفالَناًًَ َمِرَض َفَلْم َتُعْدُه ، أَما َعلمَت أنَّك  لو ُعْدته لوجدتني عنده ؟ يا ابن آدم اطعمتك فلم تطعمني ، 
طعمه أما قال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ، قال : أما علمت أنه استطعمك  عبدي فالن فلم ت

علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني ، قال : يارب كيف اسقيك 
وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدي فالن فلم تسقه ، أما علمت أنك لو سقيته لو جدت ذلك عندي 

 رواه مسلم «؟ 

44.  

ِ َصل ى اهللُ عن أبي َذر ٍ ُجْنُدِب ْبِن ُجَنادَة ، وأبي عْبِد ال ْحمِن ُمعاِذ ْبِن جبل رضَي اهللَّ عنهما ، عْن رسوِل اهللَّ رَّ
َئَة اْلحسنَة َتْمُحَها، وَخالِق النَّاَس بُخُلٍق َحَسٍن » َعَلْيِه وَسلَّم ، قال :  ي ِ َ َحْيثَُما ُكْنَت وأَْتِبِع السَّ رواُه « اتَِّق اهللَّ

ْرمذيُّ   الت ِ

45.  

ُ عنُه قال : قاَل رسوُل اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم : ِمْن ُحْسِن ِإْسالِم اْلَمْرِء َتْرُكُه َماالَ َعْن أبي ُهَرْيَرَة رضي ا هللَّ
ْرمذيُّ وغيُرهُ « َيْعِنيِه   حديٌث حسٌن رواُه الت ِ

46.  

ِ ُقْل ِلي في  َعْن أبي عمرو ، وقيل أبي عْمرة ُسْفياَن بِن عبد اهللَّ رضي اهللَّ عنه قال: ُقْلُت : يا رسول اهللَّ
: ثُمَّ اْسَتِقْم » اإِلسالِم َقوالً ال أَْسأَُل عْنه أَحداً غْيرَك . قال: 

ِ  رواه مسلم« ُقْل : آَمْنت باهللَّ

47.  

ُه ِسباب الُمْسِلِم ُفسوٌق ، وِقَتالُ » عِن ابِن َمسعوٍد رضي اهللَّ َعنُه قال : قال رُسوُل اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم : 
 متفٌق عليه« ُكْفٌر 

48.  
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ِ َغاِدٍر ِلَواٌء » عن ابن مْسُعوٍد ، وابِن ُعمَر ، وأنٍس رضي اهللَّ عنُهْم َقالُوا : َقاَل النبيُّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم:  ِلُكل 
 متفٌق عليه« يْوَم الِقيامِة ، يَُقاُل: هِذِه َغْدَرُة ُفالٍن 

49.  

ال يِحلُّ لُمْسِلٍم أْن َيْهُجَر أَخاُه فْوَق »  رُسول اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم َقال : عْن أبي أيوَب رضي اهللَّ عْنُه أنَّ 
الِم   متفٌق عليه« َثالِث َلياٍل : يلَتِقياِن ، فُيعِرُض هذا ويُعِرُض هذا ، وَخْيُرُهما الَِّذي يْبدأ بالسَّ

50.  

 ِ ال َتَقاطَُعوا ، وال َتدابروا ، وال تباغُضوا »  َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم : عْن أنٍَس رضي اهللَّ عنُه قال : قال رُسوُل اهللَّ
ِ إْخواناً . وال يِحلُّ لُمْسِلٍم أْن يْهُجَر أَخاُه َفوَق َثالٍث   متفٌق عليه «، وال تحاسُدوا ، وُكونُوا ِعباَد اهللَّ

51.  

ِ َصل   إذا ُكْنُتْم َثالثة، َفال َيَتَناجى اْثَناِن » ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم  قال : عن ابِن مْسُعوٍد رضي اهللَّ عنُه أنَّ رُسوَل اهللَّ
 متفٌق عليه« ُدوَن اآلَخِر حتَّى تْخَتِلطُوا بالنَّاِس ، ِمْن أْجل أنَّ َذلَك يُحِزنُُه 

52.  

مِن اْقَتطَع »  َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم قاَل : َعْن أَبي أُمامَة ِإياِس ْبِن ثْعلَبَة الَحاِرِثي ِ رِضـــَي اهللَّ َعْنُه أَن رُسول اهللَّ 
م َعَلْيِه اْلجـنَّةَ  َفقاَل َلُه َرُجٌل : وِإْن َكاَن َشْيئاً يِسيراً يا « َحقَّ اْمِريٍء مْسِلٍم ِبيِميِنِه ، َفَقْد أَْوَجب اهللَّ َلُه النَّاَر . وحرَّ

ِ ؟ َقاَل :   رواُه ُمْسِلمٌ « ِمْن أَراٍك  َوِإْن كان َقِضيباً » رُسوَل اهللَّ

53.  

ِ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم :  اِن ، َوال » َعن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اهللَّ َعْنُه َقاَل : َقاَل رُسوُل اهللَّ َلْيس الُمْؤِمُن بالطَّعَّ
اِن ، َوال اْلَفاِحِش ، َوال اْلَبِذيء   رواه الترمذي« اللَّعَّ

54.  

ِ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم َقاَل : َعْن ُعْقبَة بِن َعامِ  الُمْؤِمُن أُخو الُمؤِمن ، َفالَ يِحلُّ » ٍر رضي اهللَّ َعْنُه أنَّ َرُسوَل اهللَّ
 رواُه مسلم« ِلُمؤِمٍن أْن يْبَتاَع َعَلى َبْيِع أِخيِه َوالَ َيْخِطْب عَلى ِخْطَبِة أِخيه حتَّى َيَذر 
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 التعليق الجلي

 

1.  

 (63. )سورة الفرقان، ْحٰمِن الَّ۪ذيَن َيْمُشوَن َعَلى ااْلَْرِض َهْوناً َوِاَذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقالُوا َساَلماً َوِعَباُد الرَّ 

2.  

ٌة يَْدُعوَن ِاَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواُوٰلِئَك  . )سورة ُمْفِلُحونَ ُهُم الْ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم اُمَّ
 (104آل عمران، 

3.  

ْنَساَن َل۪في ُخْسرٍ  َواْلَعْصرِ  ْبرِ  ِانَّ ااْلِ اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحق ِ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ . ِاالَّ الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
 (3-1)سورة العصر، 

4.  

َ َلَعلَُّكْم تُْرَحُمونَ ِانََّما اْلُمْؤِمنُوَن ِاْخَوةٌ َفاَْصِلُحوا َبْيَن اَخَ   (10. )سورة الحجرات، َوْيُكْم َواتَُّقوا اهلله

5.  

ُ  يَ ِض ِن ِحَماٍر رَ ِعَياِض بْ  نْ عَ  ِ  ولُ سُ رَ  اَل : قَ  اَل قَ  هُ نْ عَ  اهللَّ يَّ أَْن َحى ِإلَ أَوْ  اهللََّ  ِإنَّ » :  َسلَّمَ ى اهللُ َعَلْيِه وَ َصلَّ  اهللَّ
 . رواه مسلم« ى أََحٍد لَ ِغَي أََحٌد عَ  يَبْ اَل ٍد ، وَ ى أَحَ َحٌد َعلَ  َيْفَخَر أَ ى اَل تَّ اَضُعوا حَ َتوَ 

6.  

الَ يُْؤِمُن أََحُدُكْم َحتَّى يُِحبَّ ألَِخيِه َما يُِحبُّ » َعْن أَنَس رضي اهللَّ عنه عن النبي ِ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم قال : 
 .متفٌق عليه« ِلَنْفِسِه 

7.  

أَْكَمُل الُمْؤمنين ِإيَماناً أَْحسنُُهْم » نه ، قال : قال رسول اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم : عن أبي هريرة رضي اهللَّ ع
 رواه الت ِرمذي وقال : حديٌث حسٌن صحيحٌ « ُخُلقاً ، َوِخيارُكْم خياُركم ِلِنَساِئِهم 

8.  

َما َزاَل ِجْبِريُل يُوِصيِني » اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم: عن ابِن عمَر وعائشَة رضي اهللَّ عنهما َقاال : قال رسوُل اهللَّ َصل ى 
ثُُه   متفٌق عليه« ِبالجاِر حتَّى َظَننُت أَنَُّه سُيَور ِ
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9.  

ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر، َفال يُْؤِذ » عن أبي هريرة رضي اهللَّ عنه أنَّ النَِّبيَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم قال :  َمْن كاَن يُْؤِمُن باهللَّ
ِ َواْليوِم اآل ِ واْلَيْوِم اآلخِر ، َفْليكِرْم َضْيفُه ، َوَمْن َكاَن يُْؤمُن ِباهللَّ ِخِر ، َفْلَيُقْل َخْيراً أَْو َجاَرُه ، َوَمْن َكان يُْؤِمُن ِباهللَّ

 متفٌق عليه« ِلَيْسُكْت 

10.  

ًة أَِصُلهم َوَيقَطعوني ، َوأُحِسُن ِإليِهم عن أبي هريرة رضي اهللَّ عنه أَن رجالً قال : يا رسول اهللَّ ِإنَّ لي َقَرابَ 
هم الملَّ وال يَزاُل » ويُِسيئُوَن إليَّ ، وأَحُلُم َعنهم ويجهُلوَن َعَليَّ ، فقال :  َلِئن ُكنَت َكَما ُقلَت َفَكأَنََّما تُِسفَّ
 رواه مسلم« معَك من اهللَّ تعالى َظهيٌر َعَليهم ما ُدْمَت َعلى ذلك 

11.  

ِبَعياَدِة »البراء بن عازٍب رضي اهلل عنهما قال : أمرنا رسوُل اهلل َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم ِبَسبٍع : عن أبي ُعمارة 
الم ، وإبراِر  ِعيف ، َوَعْون المظلوم، وإْفشاِء السَّ اَلمِريِض . َوات ِباع الَجنائز ، َوتْشميت الَعاطس ، ونصِر الضَّ

  .متفق عليه« المقسم 

12.  

ُروا »  عنه عن النبي َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم قال : عن أَنس رضي اهللَّ  ُروا َوال تُنَف ِ روا . َوَبش ِ ُروا َوال تَُعس ِ « يس ِ
 متفٌق عليه

13.  

رَعِة ، ِإنَّما الشديُد » عن أبي هريرة رضي اهللَّ عنه أَن رسول اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم قال :  ديُد ِبالصُّ َليس الشَّ
 متفٌق عليه« يَمِلُك نفسُه ِعند الغضِب  الذي

14.  

ال تْحِقَرنَّ ِمَن المْعُروِف َشْيئاً ، » عن أبي َذر ٍ رضي اهللَّ عنه قال : قال لي رسول اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم : 
 رواه مسلم .« َوَلْو أَْن َتْلَقى أَخاَك ِبَوْجٍه طَِليٍق 

15.  

ِ َصل ى اهللُ عن أبي َذر ٍ ُجْنُدِب ْبِن ُجنَ  ْحمِن ُمعاِذ ْبِن جبل رضَي اهللَّ عنهما ، عْن رسوِل اهللَّ ادَة ، وأبي عْبِد الرَّ
َئَة اْلحسنَة َتْمُحَها، وَخالِق النَّاَس بُخُلٍق َحَسٍن » َعَلْيِه وَسلَّم ، قال :  ي ِ َ َحْيثَُما ُكْنَت وأَْتِبِع السَّ رواُه « اتَِّق اهللَّ

ْرمذيُّ   الت ِ
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16.  

ِ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم : عْن أ ال َتَقاطَُعوا ، وال َتدابروا ، وال تباغُضوا » نٍَس رضي اهللَّ عنُه قال : قال رُسوُل اهللَّ
ِ إْخواناً . وال يِحلُّ لُمْسِلٍم أْن يْهُجَر أَخاُه َفوَق َثالٍث   متفٌق عليه «، وال تحاسُدوا ، وُكونُوا ِعباَد اهللَّ

17.  

 ک سهیا یسن طوغر دریقمولر طوغر

 ک سهیا یبولونماز سن اکر لقیطوغر

 (امره ونس)ی

 

 الديواني الجلي

 

1.  

َم َربُُّكْم َعَلْيُكْم ااَلَّ تُْشِرُكوا ِب۪ه َشْيـٔاً َوِباْلَواِلَدْيِن ِاْحَساناً َواَل َتقْ قُ   تُُلوا اَْواَلَدُكْم ِمْن ِاْماَلٍق ْل َتَعاَلْوا اَْتُل َما َحرَّ
ُ ِاالَّ ِباْلَحق ِ  ُقُكْم َوِايَّاُهْم َواَل َتْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبَطنَ َنْحُن َنْرزُ  َم اهلله  َواَل َتْقتُُلوا النَّْفَس الَّ۪تي َحرَّ

يُكْم ِب۪ه لََعلَُّكْم َتْعِقُلونَ  ُه َواَْوُفوا اْلَكْيَل َواَل َتْقَربُوا َماَل اْلَي۪تيِم ِاالَّ ِبالَّ۪تي ِهيَ  .ٰذِلُكْم َوصه  اَْحَسُن َحتهى َيْبُلَغ اَُشدَّ
ِ اَْوُفوا ٰذِلُكْم َواْل۪ميَزاَن ِباْلِقْسِط اَل نَُكل ُِف َنْفساً ِاالَّ ُوْسَعَها َوِاَذا ُقْلُتْم َفاْعِدلُوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرٰبى َوِبعَ  ْهِد اهلله

يُكْم ِب۪ه َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ   (152-151)سورة األنعام، . َوصه

2.  

ٰكوِة  َوالَّ۪ذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ  الَّ۪ذيَن ُهْم ۪في َصاَلِتِهْم َخاِشُعونَ  َقْد اَْفَلَح اْلُمْؤِمنُونَ  َوالَّ۪ذيَن ُهْم ِللزَّ
َفَمِن اْبَتٰغى  ا َمَلَكْت اَْيَمانُُهْم َفِانَُّهْم َغْيُر َمُلو۪مينَ ِاالَّ َعٰلى اَْزَواِجِهْم اَْو مَ  َوالَّ۪ذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُونَ  َفاِعُلونَ 

 َوالَّ۪ذيَن ُهْم َعٰلى َصَلَواِتِهْم يَُحاِفظُونَ  َوالَّ۪ذيَن ُهْم اِلََماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ  َوَراَء ٰذِلَك َفاُوٰلِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ 
 (1-11. )سورة المؤمنون، يَن َيِرثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ۪فيَها َخاِلُدونَ الَّذ۪  اُوٰلِئَك ُهُم اْلَواِرثُونَ 

3.  

ُ  َي ِض ي ِ رَ َمارِ ٍد األَنْ ن َسعْ رو بْ مْ َشَة عَ ي َكبْ بِ أَ  نْ عَ  » عنه أَنه سَمع رسوَل اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم َيُقوُل :  اهللَّ
ثُُكمْ  ٍد ِمن َصَدَقٍة ، َوال ظُِلَم َعْبٌد َمْظَلَمًة َصَبَر َحِديثاً َفاْحَفظُوُه : َما َنَقَص َماُل َعبْ  َثالَثٌة أُْقِسُم َعَليِهنَّ َوأَُحد ِ
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اً ، َوال َفَتَح َعْبٌد باَب  ُ ِعز  ُ َمْس  َعَليَها ِإالَّ َزاَدُه اهللَّ  ثُُكمْ َفْقٍر ، أَْو َكِلَمًة نَْحَوَها . َوأَُحد ِ  َعَلْيِه باَب  أََلٍة ِإالَّ َفَتَح اهللَّ
ْنَيا ألَْرَبَعِة َنَفر ي ِفيِه َربَُّه ، َوَيِصُل ِفيِه َرِحَمُه اهللَّ َماالً َوِعْلماً ، َفُهو َيتَّقِ  ٌد َرَزَقهُ َعبْ  :َحِديثاً َفاْحَفظُوُه . قال ِإنََّما الدُّ

ِ ِفيِه َحقًّ  يَِّة َيُقوُل : َلو أَنَّ  َوَعْبٌد َرَزَقُه اهللَّ . لازِ الَمنَ  ا َفهَذا بأَفَضلِ ، َويَْعَلُم هللَّ
ِعْلماً ، َوَلْم َيْرُزقُه َماالً َفُهَو َصاِدُق الن ِ

ُتُه ، َفأَْجُرُهَما َسَواءٌ  ُ َماالً ، َوَلْم يْرُزْقُه ِعْلماً ، فُهَو َيْخِبُط . لي َماالً َلعِمْلُت ِبَعَمل ُفالٍن ، َفُهَو ِنيَّ َوَعْبٌد َرَزَقُه اهللَّ
ِ ِفيِه َحقا ، َفَهَذا بأَْخَبِث الَمَناِزلِ ٍم ، ال َيتَّقي ِفيِه َربَُّه َوال َيِصُل َرِحَمُه ، َوال َيعْ لْ اِلِه ِبَغير عِ في مَ  َوَعْبٌد َلْم    .َلُم هللَّ

ُتُه ، َفِوْزُرُهَما َسَواٌء يْرُزْقُه اهللَّ َماالً َوال ِعْلماً ، َفُهَو َيُقوُل : َلْو أَنَّ لي َماالً َلَعِمْلُت ِفيِه ِبَعَمل ُفالٍن، َفُهَو نِ  رواه « يَّ
 . الترمذي وقال : حديث حسن صحيح

4.  

َمَثُل الَقاِئِم في ُحدوِد اهللَّ ، » عن النْعماِن بِن َبشيٍر رضي اهللَّ عنهما عن النبي ِ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم قال: 
لها فَ ي أسْ يَن فِ ذِ اَن الَّ كَ ا وَ َلهَ فَ أسْ  مْ بعُضهم أعالَها وبعُضهُ واْلَواِقِع فيها َكَمثَِل َقوٍم اْسَتَهُموا على سفينٍة فصاَر 

وا َعَلى َمْن َفْوَقُهْم َفَقالُوا : َلْو أَنَّا َخَرْقَنا في َنَصيِبنا َخْرقاً َوَلْم نُؤْ  ِذ َمْن َفْوَقَنا ، َفِإْن ِإَذا اْسَتَقْوا ِمَن الماِء َمرُّ
 رواُه البخاري .«. ِميعاً ، وِإْن أََخُذوا َعَلى أَْيِديِهم َنجْوا ونجْوا َجِميعاً َتَرُكوُهْم َوَما أَراُدوا َهلُكوا جَ 

5.  

قالُوا : « أََتْدُرون من اْلُمْفِلُس ؟»عن أَبي هريرة رضي اهللَّ عنه ، أَن رسوَل اهللَّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم قال : 
ِتي َمْن َيْأِتي َيْوَم اْلقيامِة ِبَصالٍة َوِصَياٍم » َع . فقال : اْلُمْفلُس ِفيَنا َمْن ال ِدْرَهَم َلُه َوال َمَتا ِإنَّ اْلُمْفِلَس ِمْن أُمَّ

وَزَكاٍة ، ويْأِتي وَقْد َشَتَم هذا ، وقَذف هَذا َوأََكَل ماَل َهَذا، وسَفَك َدم هَذا ، َوَضَرَب هذا ، فُيْعَطى هَذا ِمْن 
ْن َفِنَيْت حسناته َقْبَل أَْن يْقِضَي َما َعَلْيِه ، أُِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم َفطُرَحْت عَلْيه ، حَسَناِتِه ، وَهذا ِمن حَسَناِتِه ، َفإِ 
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6.  

اَمة عن أبي هريرة رضي اهللَّ عنه ، قال : قال رسول اهلل َصل ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم : إنَّ اهلل عزَّ وجل َيُقوُل َيْوَم القيَ 
ا َعْلمَت أنَّ َيا اْبَن آَدَم َمرْضُت َفَلم َتُعْدني ، قال : يارب ِ َكْيَف أُعوُدَك وأْنَت َربُّ الَعاَلمين ؟ قال : أمَ : » 

َمِرَض َفَلْم َتُعْدُه ، أَما َعلمَت أنَّك  لو ُعْدته لوجدتني عنده ؟ يا ابن آدم اطعمتك فلم تطعمني ،  َعْبدي ُفالَنا
كيف أطعمك وأنت رب العالمين ، قال : أما علمت أنه استطعمك  عبدي فالن فلم تطعمه أما قال : يا رب 

علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني ، قال : يارب كيف اسقيك 
عندي  وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدي فالن فلم تسقه ، أما علمت أنك لو سقيته لو جدت ذلك

 رواه مسلم«؟ 

 




