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*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



 

 

 



 



 

 



 

 اإلخالص مفتاح قبول األعمال 

 



 

 لرياءالحرص على اإلخالص في األقوال واألفعال وتجنب ا. 

 .ال يناسب الجواب أن يكون عنوانًا 

 اإلخالص مفتاح قبول األعمال(جواب لفظًا مختصًرا يصلح عنوانًاأستنبط من ال( :. 

 



 

 



 

 مخالفة العمل للشرع الرياء

 جريء

 اإلنفاق في الخير طلبًا لثناء الناس

بالعمل الصالح 

 اإلنفاق في وجوه الخيرـ وتعليم المسلمين

 ك األصغر؛ ألن المرء يشرك في نية إرضاء هللا ثناء الناس.نعم، هو من الشر

 

 



 

أتعلم بنية ابتغاء مرضاة هللا ولرفع الجهل عن 

 .نفسي ألعمل لديني ودنياي بما يرضي هللا

 .إذا كان خالًصا لوجه هللا موافقًا لهدي النبي 

يحبه 

 .الناس

يبغضه 

 .الناس

الطمأنينة 

والشعور 

بمعية هللا 

.وحفظه  

لق الق

النفسي 

بسبب هذه 

المعصية 

.الكبيرة  

قبول عمله 

ونيل 

 .األجر

 

هو مأزور 

غير مأجور 

وعمله 

 .مردود

 

 



 

 التفكر

 

  



 

 



 

 خلق السماوات واألرض

 مخلوقات هللا المتنوعة. اختالف الليل والنهار

 إحسان العمل تعظيم هللا 

 يؤدي إلى العمل الصالح.         

 

 



 

ي معاني المخلوقات إلدراك عظمة الخالق وتعميق التفكر هو التأمل العميق ف

 اإليمان به ليكون دافًعا إلى العمل.

 .خلقت السماء بغير عمد 

 .الشمس والقمر والنجوم وحركتها بنظام 

 .السحاب والرياح وإنزال المطر 

العبادة الحقيقية هي الناتجة عن التفكر تعظيًما للخالق والتعبد إرضاًء له، 

 لعبادة بالعادة بال قلب.فأجرها أعظم من ا
 

حال المؤمن في الدنيا كالغريب عن بلده الذي ال يأنس وال يستقر حتى يصل 

 .إلى منزله في اآلخرة

 

، فكونه ال يؤمل في المستقبل ولو كان لك أن به قطع للتسويف وطول األملذ

قريبًا يجعله يستغل كل لحظة فراغ لديه في عمل الطاعات وتحصيل الثواب؛ 

 .القصير بال نفع يهدر عمرهفال 

 

 

  



 

ا َكاَن ثُلُُث اللَّْيِل اآْلَِخُر  فَلَمَّ

أَْو بَْعُضهُ قََعَد فَنَظََر فِي 

َماِء فَقََرأَ "إِنَّ فِي َخْلِق  السَّ

َمَواِت َواأْلَْرِض  السَّ

َواْختاَِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر 

 آَلَيَاٍت أِلُولِي اأْلَْلبَاِب". 

َمَع  وُل هللاِ فَتََحدََّث َرسُ 

 .أَْهلِِه َساَعةً 

أَ َواْستَنَّ   .ثَمَّ قَاَم فَتََوضَّ

 لَْيلَةً  َمْيُمونَةَ  بَْيتِ  فِي بِت  

أِلَْنظَُر َكْيَف  ِعْنَدَها َوالنَّبِي  

ِ  َرُسولِ  َصاَلةُ   .بِاللَّْيلٍ  هللاَّ

 



 

 



 

 الرضا بالقضاء والقدر عبادة 

 



 

 



 

 المرض  موت األحباب الخوف

بصبره ثوابًا بغير يثيبه 

 يرفع هللا درجاته في الجنة حساب

 

 رضا هللا عن العبد كفارة للذنوب

اللهم أحيني ما كانت الحياة خيًرا لي وتوفني 

 ما كانت الوفاة خيًرا لي.



 

، كما يدل على الجزع وعدم الصبر ءالموت يدل على عدم الرضا بالقضا نيتم

 على البالء.



 

 .كربالاللجوء إلى هللا ليفرج  .1

ب البالء األشد فيحمد هللا تذكر أصحا .2

 .ويصبر

يوقن أن االبتالء مكفر للذنوب  .3

 .نةوالصبر من أسباب دخول الج

أن يحرص على التحلي بالصبر 

واالحتساب رجاء حصول الثواب من هللا 

 تعالى.



 

َل لَهُ اْلُعقُوبَةَ فِي  ُ بَِعْبِدِه اْلَخْيَر َعجَّ إَِذا أََراَد هللاَّ

نْ  .يَاالد   

، َكانَْت اْلَحيَاةُ َخْيًرا لِي اللَُّهمَّ أَْحيِنِي َما

.َوتََوفَّنِي َما َكانَْت اْلَوفَاةُ َخْيًرا لِي  

 

، َوتََوفَّنِي َكانَْت اْلَحيَاةُ َخْيًرا لِي اللَُّهمَّ أَْحيِنِي َما

.َما َكانَْت اْلَوفَاةُ َخْيًرا لِي  



 

.استن: تسوك          .بت: نمت           .عابر سبيل: مسافر  

 كن كأنك غريب أو عابر سبيل. -1

 بت البارحة عند خالتي.                 -2

 .بعد الوضوء استن الرسول   -3

 اإلخالص في العمل ضده الرياء في أدائه. .أ

 المؤمن يسخر ما حباه هللا من النعم في التزود لآلخرة. .ب

 دنياي بما يرضي هللا.أتعلم في المدرسة لرفع الجهل عن نفسي ألعمل لديني و .ج

 التفكر من العبادات القلبية التي أمر هللا بها. .د

 المصائب تكفر الذنوب عن المؤمن دون الكافر. .ه

 

 



 

 اإلخالص

جسم اإلنسان   التفكر فى خلق السماوات     التأمل في خلق 

 واألرض.
 يصبر على البالء  يرضى بالقضاء    

االنتحار    الموت         يتمن    



 

 ت أن أعمل:نوي

 أن أخلص عملي هلل عز وجل. .1

 أن أديم التفكر في خلق هللا. .2

 أن أرضى بقضاء هللا وقدره. .3

 أن أصبر على البالء وأحتسب األجر. .4

 .اإلخالص في العمل واالبتعاد عن الرياء -1

 التفكر في خلق هللا يعمق اإليمان في النفوس. -2

 الرضا بالقضاء والقدر. -3



 

 



 



 

 المسؤولية شاملة للجميع



 

 رار البالداستق

 وأوالده أداء مهام وظيفته

 زوجته 

 

 



 

أي في المعروف فال طاعة له  ،اعة األمير ما دام موافقًا للشرععلى وجوب ط

 في معصية هللا ورسوله.

أن مجتمع المسلمين قائم على التعاون والتكافل والتناصح لذا جعل 

بناء اإلسالم لكل فرد دوره ومسؤوليته؛ ليتحقق بذلك التشارك في 

 .المجتمع، وليسير وفق شرع هللا

 التكرار يفيد التأكيد على شمولية المسؤولية.       

طاعة هللا ورسوله مطلقة واجبة، أما طاعة الحاكم فمقيدة بأن تكون 

 بالمعروف فال تجوز طاعته في معصية أو منكر.

 



 

 مسؤولية الكلمة

أن الكالم سبب في هالك صاحبه، إذا 

ول ويتحرى سالمته لم يراقب ما يق

من الشرك والفحش والكذب وغير 

 ذلك  من الكبائر.



 

 استعمال اللسان في األذان، وتالوة القرآن.

 استعمال اللسان في اإلصالح بين المتخاصمين. 

 استعمال اللسان في األلفاظ الشركية.

 استعمال اللسان في الفتنة بين الناس.



 

، وقد حبهانت خيًرا فكانت سبب سعادة صاربما كا

 لك بسببها في النار. تكون شًرا فيه

، النطق يدخل النار التسخط على قضاء هللامما قد 

يدخل الجنة كلمة ومما  بكالم فيه شرك باهلل.

 (.هللاال إله إال هللا محمد رسول التوحيد خالصة )

 

أي أن هللا قد وكَّل بكل عبد ملكين عن يمينه وشماله 

 وسيئاته.حسناته  يحصيان عليه أعماله كلها

طول مالزمته للنبي منذ أسلم، وحرصه على 

 قد النبي دعا له بالحفظ.العلم، 

 

 



 

 

 وربما أوقعت كلمة فتنة مهلكة.، ألن كلمة ال يهتم قائلها بها ربما أدخلته النار

ألنه إضافة إلى مسؤولياته عن نفسه وآل بيته فإن مصالح األمة أمانة في عنقه وهو 

 مسؤول عنها. 

عته ، أما طاعة الحاكم فمقيدة مرهونة بطا ورسوله واجبة بال قيد أو شرطألن طاعة هللا

 فال طاعة له. هلل ورسوله، فإن أمر بمعصية 

 ، محاسبته على عمله.لية الفرد أمام هللا يوم القيامةمسؤو

مسؤولية الرجل في بيته شاملة التربية والتوجيه كما تشمل توفير المأكل  .أ

 لمسكن ألهله.والمشرب وا

 في طاعة الحاكم في المعروف ثواب عظيم.  .ب

السخرية من اآلخرين تدخل في الوعيد الذي تضمنه حديث: "إن العبد  ج. 

 ليتكلم بالكلمة .........".



 

 حفظ الحقوق بإقامة العدل ،  حفظ الشريعة بإقامة الحدود

 حفظ مال الزوج حسن تربية األوالد

 الوفاء بالوعد الصدق

 التقصير اإلهمال



 

 أن أؤدي مسئولياتي بإخالص وإتقان. 

 أن أعمل ليوم السؤال والحساب. 

 أن أطيع الحاكم في المعروف . 

 أن ال أطيع أحًدا في معصية هللا. 

 أن أحفظ لساني ألنال رضا هللا.  

 ولية عامة تشمل كل إنسانالمسؤ . 

 ب على عمله مهما كان كل في موقعهاإلنسان محاس. 

 ي األمر في المعروف واجبةطاعة ول. 

 انته وتنخفض عند هللا بسبب كالمهاإلنسان ترتفع مك. 

  نجاة اإلنسان في اآلخرة أو هالكهالكالم سبب.   

 



 

 



 

 



 

 اليسر والسماحة

 



 

 المسكن 

تأخير اإلفطار في رمضان 

 إلى العشاء

الصوم في السفر رغم 

 ترك رخصة قصر الصالة في السفر المشقة

 



 

  قدر اإلنسان على االنتصار ويتركه هلل تسامًحا مع يكون سماحة حين ي

 المسلمين. 

   ويكون ذلة ومهانة حين يكون األمر يستوجب معاقبة الجاني، واألخذ على يد

 السفيه، و يُترك جبنًا وخوفـًا من بطش المعتدي.

 



 

 ير / التعفف عن اآلثام / التسامح.التيس       

 يكون إثًما.من السنة اختيار أيسر األمور إال أن  

 تسامحه مع رأس النفاق عبد هللا بن أبي بن سلول وترك قتله بعد حادثة اإلفك.

العمل بها ألن اإلسالم دين يسر وأحكامه فيها تيسير وتلبية الحتياجات الناس ف ؛ال

ال اختار أيسرهما ما لم يكن ، والنبي ما خير بين أمرين إوتطبيقها أخذ بالتيسير

 .إثماً 

 



 

 ة العظيم ثواب الصدق

 .صدقة الفطر في رمضان  -2    الصدقات التطوعية.   الزكاة و -1

   توزيع قسم من الهدي واألضاحي على الفقراء.  -3

 جعل هللا للفقراء والمسكين نصيبًا من الفيء والغنيمة.  -4

 .صدقة الفطر في رمضان - -5

 



 

 



 

نشر األلفة والمحبة في  مغفرة للذنب مرضاة للرب

 المجتمع

 الصناعة

 والزراعة

 ، فهو بذلك قد سن سنةمثله إذا كان من أجل أن يقتدي به من يراه فيتصدق

 ، له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا.حسنة

 



 

َ يَتَقَبَّلَُها بِيَِمينِِه، ثُمَّ يَُربِّيَها لَِصاِحبِهِ   .اْلَجبَلِ  ِمْثلَ  َحتَّى تَُكونَ  يَُربِّى أََحُدُكْم فَْلَوهُ  َكَما َوإِنَّ هللاَّ

إذا كان من أجل أن يقتدي به من يراه فيتصدق مثله نال مثل أجورهم، وقد يكون سبب 

 العقوبة إذا شابه الرياء. 

 الصدق ال تقبل إال من كسب طيب.  .1

 .الصدقة المتقبلة حتى تصير كالجبليضاعف هللا  .2

 .دقة من أجل حث الناس على اإلنفاقيجوز إظهار الص .3

 بة رواية للحديث دعا له النبي أن يحبه المؤمنون.أبو هريرة العلم، أكثر الصحا -أ

   .من أحاديث النبي  امن فضائل جرير الفروسية، والشجاعة، روى كثيرً  -ب

 



 

 التواضع

 



 

 اإلحسان إلى الضعيف والفقير والصغير ،  االعتراف بالخطأ وقبول الصواب 

 



 

 الذلة والمهانة  التواضع  الصفة

 قبول الحق واللين مع التعريف 

 الخلق.

تضييع حق النفس والغير وترك 

 الدفاع عنه وقبول الظلم.

التراحم والتعاطف في  األثر 

 المجتمع وحفظ الحقوق.

التباغض والتحاسد وضياع الحقوق 

 وانتشار الظلم.

 

في داخله، ثم تذكر أن اإلنسان أصله من التراب وثم من ماء مهين ثم هو يحمل النجاسة 

  مرجعه إلى التراب.

 دخول الجنة لتراحم بين الناسا



 

أن األمر بالتواضع وحي من هللا إخبار النبي 

 .لة على فضل التواضع وعلو مكانتهدال

 

 .مخالطة الفقراء والمساكين -

 .خدمتهماإلحسان إلى الناس و -
 

، اللين مع قبول الحق لى التواضع:ما يدل ع

رد الحق، والسخرية  ما ينافي التواضع: الخلق.

 .من الناس
 

ُ َعلَْيِه وَسلَّمَ   قبل أن وفد على النبي َصلَّى هللاَّ

نجيبة يهديها إليه فقال:  ، ومعهيسلم

َ نََهانِي"أَْسلَْمَت ؟" قال: ال، قال: "  إِنَّ هللاَّ

 .فأسلم فقبلها منه ".أَْن أَْقبََل َزبََد اْلُمْشِرِكينَ 

 

 



 

 االستقامة 

 



 

ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا                                          ُل َعلَْيِهُم اْلَماَلئَِكةُ أاَلَّ  إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َرب نَا هللاَّ  تَتَنَزَّ

            30                            تََخافُوا َواَل تَْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتِي ُكْنتُْم تُوَعُدونَ  

 



 

المداومة على ذكر 

 هللا

 لجوء إلى هللا وطلب الثبات منهال 

 سخط هللا عز وجل     البعد عن ذكر هللا.

بالفاتحة دعاء المومنين ربهم أن يهديهم الصراط المستقيم بعد إقرارهم 

 .ياك نعبد(؛ وهذا نفس معنى الحديثبعبوديتهم هلل في قوله تعالى ) إ

 



 

االستقامة على الطاعات الظاهرة والباطنة 

مجاهدة النفس المنهيات ووترك 

 .والشيطان

 

ذكر االستقامة بعد اإليمان باهلل مما يدل 

 على عظم شأنها.

 

 تطمئنهم المالئكة عند موتهم. .1

 .ةتبشرهم المالئكة  بالجن .2

 .ئكة لهم في الدنيا واآلخرةمواالة المال .3

 .لهم يشتهون في الجنة وما يطلبون .4

 



 

 .ةالمؤمن، والتواضع من االستقام أنهما من أعظم أخالق

 يتواضع يتكدر  آخر النهار  أصعبهما

العمل بها الحتياجات الناس ف ألن اإلسالم دين يسر وأحكامه فيها تيسير وتلبية

 .ما لم يكن إثماً ، والنبي ما خير بين أمرين إال اختار أيسرهما وتطبيقها أخذ بالتيسير

 

 .تيسير المقصود فيما ال يكون إثماً ألن ال

 .ج بماله فتشيع األلفة في المجتمعلغني للمحتاألنها إعانة من ا

 .من كمال صفات هللا وعلم حقيقة نفسه وافتقاره إلى ربه

 تواضع 

 



 

 .بين أمرين ...( المراد من أمور الدنيا في قول عائشة ) ما خير رسول هللا  .أ

 .يس من التواضع حب الشهرة والظهورلب. 

 .االستقامة من أعمال الجوارحج.  

 



 

 أمر بالتواضع. أن هللا .1

 أن التواضع هو قبول الحق والين مع المسلمين. .2

 أن اإليمان قول وعمل.  .3

 .أن االستقامة والتواضع من أخالق المؤمنين .4

  .أن االستقامة هي المداومة على الطاعات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات .5

 .الرضا بالربح القليل في البيع والشراء تحمل أذى الناس

 .بحال المسلمين وحب تقديم الخير لهم والشفقةاالهتمام 

 عليهم
 .قبول الحق وخفض الجناح للمؤمنين ولين الجانب للخلق

استقامة القلب على 

التوحيد وعدم الشرك 

 .باهلل

الظاهرة  االستقامة بفعل الطاعات

 .والباطنة وترك المنهيات



 

 أن أتواضع هلل. .1

 أخفض جناحي للمؤمنين.أن  .2

 .للناسأن ألين الجانب  .3

 أن أستقبم على الطاعات. .4

 أن أترك المنهيات والمحرمات. .5



 

 



 

 



 

 الدعوة والداللة إلى الخير

 



 

 



 

 .الداللة عليه

 انتشار العلم إغاثة المكروب

 .من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا ينال مثل أجور من فعلوا الخير

 الصالة

 والصوم والزكاة

 والصبر

؛ نة على الفالح في الدنيا واآلخرة، وإعاألن فيها تعاون على البر والتقوى

 فيشيع الخير وتنتشر األلفة في المجتمع.

 



 

 .ونشر األلفة والمحبة في المجتمع انتشار المعروف وزوال المنكر

  .الصالة                                     

ا أهليهم لم ، فقد أمر النبي هؤالء القوم بالرجوع إلىفضل اإلقامة بين األهل

 .وجدهم اشتاقوا إليهم

 



 

 شببة ، ونحنأتينا إلى النبي 

 فأقمنا عنده عشرين يوماً ، متقاربون

 .وليلة

وصلوا كما  ،فعلموهم ومروهم

 .رأيتموني أصلي

 :أو ال أحفظها ،وذكر أشياء أحفظها

 .وصلوا كما رأيتموني أصلي

، متقاربون شببة ، ونحنأتينا إلى النبي 

 .ا وليلةفأقمنا عنده عشرين يوم

َمْن َدلَّ َعلَى َخْيٍر فَلَهُ ِمْثَل أَْجِر فَاِعلِِه  

 .أَْو َعاِملِهِ 

 
، لى أهليكم ، فأقيموا فيهمارجعوا إ

وعلموهم ومروهم وصلوا كما 

.رأيتموني أصلي  

َمْن َدلَّ َعلَى َخْيٍر فَلَهُ ِمْثَل أَْجِر فَاِعلِِه 

 .أَْو َعاِملِهِ 

 

 .ى الخير بنشر العلم وإرشاد الضالعل الداللة                 

 



 

 



 

 إصالح ذات البين 

 



 

شيوع المحبة 

 بين المسلمين
تحقق التكافل بين 

 أبناء المجتمع

قوة المجتمع 

 ووحدته

تخليص المجتمع من 

آفات الحقد والحسد 

 والشحناء والبغضاء 

االنقطاع الطويل عن زيارة 

 شدته مما يسبب النفوركثرة العتاب و الجهل بأحكام الدين األقارب 

النصح للمتخاصمين 

 بالتصالح إرضاًء هلل
إبالغ كال الطرفين بثناء اآلخر عليه 

 لنزع الغل من قلبيهما 

بين األصدقاءاإلصالح   

 الكلمة الطيبة

 



 

( فقدم اإلصالح على نوافل ن فساد ذات البين هي الحالقة )مفسدة للدينأل

 .العبادات

 



 

ن المسلمين، قوة المجتمع نتشار الود واأللفة بيا 

 ، خلوه من التباغض والتحاسد والتنافر. واتحاده

 

يَاِم َوالّصاَلِة   أاََل أَْخبُِرُكْم بِأَْفَضَل ِمْن َدَرَجِة الصِّ

 .اْلبَْينِ  اتِ ذَ  ْصاَلحُ إِ  ، قَالَ ىَوالّصَدقَِة ؟ قَالُوا: بَلَ 

نتشار التباغض والتشاحن فساد المجتمع با

سد ، أما في اآلخرة فهي تفالجرائم والتحاسد، كثرة

 .الدين فتهلك صاحبها في اآلخرة

  يقول عن إسالمه رضوان هللا عليه أسلمت مع النبي

لي العبادة والتجارة فلم  وأنا تاجر، وأردت أن تجتمع

، وكان يعلِّم تركت التجارة وأقبلت على العبادةيجتمعا، ف

ويحثهم على  ،رسول هللا وسنة القرآن الكريم الناس

 طلب العلم.

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29


 

 الدين النصيحة

 



 

 .تقديم المشورة الصادقة لهم

 .االنتهاء عما نهى عنه ا أمرطاعته فيم

  .تعليمه للمسلمين العمل بما فيه 

 . همحبة آل بيت تعليم سنته الصالة عليه والتسليم 

 األمر بالمعروف 

 التواصي بالحق والصبر. 

 

 النهي عن المنكر

 



 

يم يعمق المحبة ، كما أن النصح الحكصيحة الخالصة ال تصدر إال من محبالن

 .بين الناس

ببقاء نعمة هللا عليه  هي إرادة الخير للغير

وإرشاده لما فيه  صالح دينه ودنياه وتشمل 

 .معني الصدق واإلخالص

م  عوجاجه، وتعلو مكارم ايصلُح المجتمع ويقوَّ

 األخالق، وتعم األلفة والمحبة المجتمع.   

 



 

شعيرة األمر بالمعروف والنهي 

 عن المنكر

 



 

نشر األخالق 

 القويمة

 األمن في المجتمع المسلمنشر العدل و

غ ، ثم األب يمنع ولده من التدخين بإلقاء التبإذ يبغضه كل عاقل تقي (التدخين)

 .  ته، ثم ينصحه ويبين حرممن يده

 

 إقامة الملة والشريعة وحفظ العقيدة والدين لتكون كلمة هللا هي العليا

 



 

ا ندب إليه الشرع وحث لكل م اسم جامع :المعروف

 .عليه

جامع لكل ما قبحه الشرع وكرهه  اسم المنكر:

 حرمه.و

العليا مدافعة كل باطل لتكون كلمة هللا هي  الجهاد:

 .وكلمة الذين كفروا السفلى
 

لغير ولي األمر أو  يكون اإلنكار باليد محرًما

  من ينيبه، ويحرم باللسان على الجاهل.

 

 



 

 . التي تفسد الدين :الحالقة      .فأصبحت غير صالحة للركوبمرضت راحلتي  أبدع لي:

 .المسلم صالح في نفسه مصلح لغيره -. سلم جسد واحد يهتم بعضه ألمر بعضالمجتمع الم  

 

 



 

 مثل أجر فاعله.

 .يصلى نافلة أو يتطوع بصيامممن يتصدق أو 

  .، حفظه وتعليمهب ما به من نواهيالعمل بما فيه من أوامر واجتنا

 .مفارقة مكان المعصية مع إبغاضها

 .الدال  على الخير كفاعله، والدال  على الشر كفاعله -1

 .العلم قبل العمل -2

 .ذات البين أجره أعظم من النوافل إصالح -3

 .عائر الدينالنصيحة من آكد ش -4

 .مراتب إنكار المنكر باليد ثم باللسان ثم بالقلب -5

 



 

 

 .أن أدل المسلمين على الخير 

 ات البين ما أمكنني ذلك.أن أصلح ذ 

 .أن تعلم ليصبح عملي وفق الشرع 

 أن أخلص النصح هلل ولرسوله ولكتابه ولألئمة المسلمين 

 عامتهم. 

 .أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر 
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