




تأدييب فأحسن ريب أدبين

وأعرض بالعرف وأمر العفو خذ فقال األخالق مبكارم أمرين مث أديب فأحسن أدبين اهللا إن
اجلاه األعرافعن لني



قال إذ حسنا تأديبا ريب اجلاهلني(أدبين عن وأعرض بالعرف وأمر العفو قبلت) خذ فلما
قال منه عظيم(ذلك خلق لعلى )وإنك

فَ هؤالَِء أَمَّا صاِحِبِه ِمن أَفْضلُ وأَحدهما خيٍر علَى فَِإنِْكالَهما ِإلَيِه ويرغَبونَ الله يدعونَ
فَهم الْجاِهلَ ويعلمونَ الِْعلْم أَِو الِْفقْه فَيتعلمونَ هؤالَِء وأَمَّا منعهم شاَء وِإنْ أَعطَاهم شاَء

معلما بِعثْت وِإنَّما أَفْضلُ

بِعثْت الْأَخلَاِقِإنَّما صاِلح ِلأُتمِّم



األخالق صاحلي ألمتم بعثت إمنا

األخالق مكارم ألمتم بعثت إمنا

األخالق حماسن ألمتم بعثت وإمنا

الْأَخلَاِق حسن ِلأُتمِّم بِعثْت

األفعا حماسن وكمال األخالق مكارم بتمام بعثين اهللا لإن

اجلنة أهل أعمال من األخالق مكارم إن

احلسن اخللق احلسن أحسن إن

سفسافها ويبغض األخالق ومعايل الكرم حيب كرمي اهللا إن

وتصل حرمك من وتعطي ظلمك عمن تعفو واآلخرة الدنيا أخالق أكرم على أدلكم أال
قطع من



والْأَهواِءالله والْأَعماِل الْأَخالَِق منكَراِت ِمن ِبك أَعوذُ ِإنِّي مَّ





إسرائيل بين كأنبياء أميت علماء

الشُّهداُء ثُمَّ الْعلَماُء ثُمَّ الْأَنِبياُء ثَلَاثَةٌ الِْقيامِة يوم يشفَع





كنانتكفامنا من سهم هو

ِإلَيِهم وأَنِكحوا الْأَكْفَاَء وانِكحوا ِلنطَِفكُم تخيَّروا

دساس العرق فإن الصاحل احلجر يف تزوجوا

فالن نصابيا أي يف وانظر املوت عليك يهن الذنوب من وأقل حرا تكن الدين من أقل
دساس العرق فإن ولدك تضع



به أوىل فالنار سحت من نبت حلم وكل سحت من نبت حلم اجلنة يدخل ال

له مغفورا أمسى يديه عمل من كاال أمسى من











الْجنَّةُ والْمأْدبةُ الِْإسلَام والدَّار الدَّاِعي ومحمَّد السَّيِّد فَالله

مسِلميِن كَانا فَِإنْ ويمجِّساِنِه وينصِّراِنِه يهوِّداِنِه بعد وأَبواه الِْفطْرِة علَى أُمُّه تِلده ِإنساٍن كُل
الشَّيطَانُ يلْكُزه أُمُّه تِلده ِإنساٍن كُل وابنهافَمسِلم مريم ِإال ِحضنيِه ِفي

أَو ينصِّراِنِه أَو يهوِّداِنِه فَأَبواه ِلسانه عنه يِبني حتَّى الِْملِة هِذِه علَى ِإال يولَد مولُوٍد ِمن ما
يشرِّكَاِنِه



خير ِبِه الله يِرِد ومن لَجاجةٌ والشَّرُّ عادةٌ الدِّيِنالْخير ِفي يفَقهه ا

خلقه يغري حىت خلقه تغري أن تستطيع ال إنك اخللق كمغري اخللق مغري إن



الصَّدِر سِليم وأَنا ِإلَيكُم أَخرج أَنْ أُِحبُّ فَِإنِّي شيئًا أَحٍد عن أَصحاِبي ِمن أَحد يبلغِني لَا



فَِإنَّهاتَّقُوا الْمؤِمِن ِفراسةَ
اللِهِبنوِرينظُ

ِفيِإن
ِللْمتوسِِّمنيلَآياٍتذَِلك









به جئت ملا تبعا هواه يكون حىت أحدكم يؤمن ال

كفيتم فقد تبتدعوا وال اتبعوا





علَيك الصَّالَةَ أُكِْثر نِّي
صالَِت ِمن لَك أَجعلُ يفَكَم

أَجعلُ فَكَم علَيك الصَّالَةَ أُكِْثر ِإنِّي
ِمن الَك





أعمالكم علي تعرض لكم خري ووفايت لكم وحندث حتدثون لكم خري منحيايت رأيت فما
لكم اهللا استغفرت شر من رأيت وما عليه اهللا محدت خري

لكم استوهبت ذنب من كان وما
ذنو





















آلك من
تقي كل

املتقون إال أولياؤه إن

تقي كل حممد آل



ِفقْ والَ سمٍت حسن مناِفٍق ِفي تجتِمعاِن الَ الدِِّيِنخصلَتاِن ِفي ه





يفلكنه خفيابدواالوجهيبدو

يخاِللُ من أَحدكُم فَلْينظُر خِليِلِه ِديِن علَى الرَّجلُ



تِقيٌّ ِإلا طَعامك يأْكُلْ ولَا مؤِمنا ِإلا تصاِحب لَا

تأدييب فأحسن ريب أدبين





فَاعملُوا عِلمتم فَِإذَا تعلموا تعلموا





ِإلَيِه النَّاِس وجوه ِبِه يصِرف أَو السُّفَهاَء ِبِه ِليماِري أَو الْعلَماَء ِبِه ِليجاِري الِْعلْم طَلَب من
النَّار الله أَدخلَه



ختلقوا
اهللا بأخالق
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