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 سورة األحزاب:

ا ) أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا واُقوُلوا ق اْوًلا ساِديدا أاْعماالاُكْم واي اْغِفْر لاُكْم ( ُيْصِلْح لاُكْم  70َيا
 (71ُذنُوباُكْم واماْن يُِطِع اَّللَّا واراُسولاُه ف اقاْد فاازا ف اْوزاا عاِظيماا )

 

 سورة ق:

ْبِل اْلوارِيِد ) ْنساانا وان اْعلاُم ماا تُ واْسِوُس ِبِه ن اْفُسُه واَناُْن أاقْ راُب ِإلاْيِه ِمْن حا  (16والاقاْد خالاْقناا اْْلِ
ْيِه 17ت الاقَّى اْلُمت الاقِ يااِن عاِن اْلياِمنِي واعاِن الشِ مااِل قاِعيٌد )ِإْذ ي ا  ( ماا ي اْلِفُظ ِمْن ق اْوٍل ِإًلَّ لادا

 (18راِقيٌب عاِتيٌد )

 

 سورة اْلسراء:
ن اُهْم ِإنَّ   الشَّْيطاانا كاانا ِلْْلِْنسااِن واُقْل لِِعبااِدي ي اُقوُلوا الَِِّت ِهيا أاْحساُن ِإنَّ الشَّْيطاانا ي ان ْزاُغ ب اي ْ

 (53عاُدوًّا ُمِبيناا )

 



 صحيح البخاري:
: قاالا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »ماْن كاانا يُ ْؤِمُن ِِبَّللَِّ واالي اْومِ   عاْن أاِب ُهرايْ راةا، قاالا

 واالي اْوِم اآلِخِر ف اْلُيْكرِْم ضاي ْفاُه، واماْن كاانا يُ ْؤِمُن اآلِخِر فاالا يُ ْؤِذ جااراُه، واماْن كاانا يُ ْؤِمُن ِِبَّللَِّ 
 ِِبَّللَِّ واالي اْوِم اآلِخِر ف اْلي اُقْل خاْْياا أاْو لِياْصُمْت«

 

 ِبب حفظ اللسان:

عا أُُذَنايا واواعااُه ق اْلِب: النَِّبَّ صالَّى هللاُ عالايْ  : َسِا ، قاالا ِه واسالَّما ي اُقوُل: عاْن أاِب ُشراْيٍح اخلُزااِعيِ 
لاٌة، واماْن كاانا يُ ْؤِمُن ِِبَّللَِّ  : »ي اْوٌم والاي ْ ٍم، جاائِزاتُُه« ِقيلا: ماا جاائِزاتُُه؟ قاالا  »الضِ ياافاُة ثاالاثاُة أاَيَّ

 خاْْياا أاْو لِياْسُكْت« واالي اْوِم اآلِخِر ف اْلُيْكرِْم ضاي ْفاُه، واماْن كاانا يُ ْؤِمُن ِِبَّللَِّ واالي اْوِم اآلِخِر ف اْلي اُقلْ 

 

 سورة املمتحنة:

ناةا لِلَِّذينا كافاُروا وااْغِفْر لاناا راب َّناا ِإنَّكا أاْنتا اْلعازِيُز اْلْاِكيُم )  (5راب َّناا ًلا َتاْعاْلناا ِفت ْ

 

 من شعر الشافعي:

 ًل يالداغانَّكا ِإنَُّه ثُعبانُ  ِاحفاظ ِلساناكا أايُّها اِْلنسانُ 

اُب لِقاءاُه األاقرانُ  قاِبِر ِمن قاتيِل ِلسانِهِ ما  كام يف ال  كانات َتا

 

 سورة التوبة:



ُتْم تاْست ا  تِِه واراُسولِِه ُكن ْ ْهزِئُونا والاِئْن ساأاْلت اُهْم لاي اُقوُلنَّ ِإَّنَّاا ُكنَّا َناُوُض وان اْلعاُب ُقْل أاِِبَّللَِّ واآَيا
ُْم ( ًلا ت اْعتاِذُروا قاْد كافاْرُُتْ  65) ْب طاائِفاةا ِبِاَّنَّ ب اْعدا ِإميااِنُكْم ِإْن ن اْعُف عاْن طاائِفاٍة ِمْنُكْم نُ عاذِ 

 (66كاانُوا ُُمْرِِمنيا )

 

 األدب املفرد:البخاري يف  
ثْ راةا ا ، فاِإنَّ كا : قاالا النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »أاِقلَّ الضَِّحكا لضَِّحِك عاْن أاِب ُهرايْ راةا قاالا

»  ُُتِيُت اْلقاْلبا

 

 األدب املفرد وابن ماجه:

ثْ راةا  ، فاِإنَّ كا : »ًلا ُتْكِثُروا الضَِّحكا عاْن أاِب ُهرايْ راةا، عاِن النَِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما قاالا
»  الضَِّحِك ُُتِيُت اْلقاْلبا

 

 صحيح البخاري:

ُ عاْنُه، قا  ْعُت عاْن أاناٍس راِضيا اَّللَّ : خاطابا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ُخْطباةا ماا َسِا الا
: ف اغاطَّى  ُتْم كاِثْياا«، قاالا ي ْ ، والاباكا : »لاْو ت اْعلاُمونا ماا أاْعلاُم لاضاِحْكُتْم قاِليالا ِمثْ لاهاا قاطُّ، قاالا

ُْم خاِننيٌ أاْصحااُب راُسوِل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّ   ما ُوُجوهاُهْم َلا

 

 



 صحيح مسلم:
ُتْم كاِثْياا« قااُلوا: وا  ي ْ ٍد بِياِدِه، لاْو راأايْ ُتْم ماا راأاْيُت لاضاِحْكُتْم قاِليالا والاباكا ماا »واالَِّذي ن اْفُس ُُمامَّ

» : »راأاْيُت اْلْانَّةا واالنَّارا  راأاْيتا َيا راُسولا هللِا قاالا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


