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يس نما وفُِسنورِ أَنرش نوذُ بِاِهللا معنو هرفغتسنو هينعتسنو هدمحن ، لَّهل دماإِنَّ الْحنالمأَع ئَات.  

ُهللا وحده الَ شرِيك لَه، وأَشـهد أَنَّ محمـداً    من يهده اُهللا فَالَ مضلَّ لَه، ومن يضللْ فَالَ هادي لَه، وأَشهد أَنْ الَ إِله إِالَّ ا

الْكَاف كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل ينِ احلَقدى ودبِالْه لَهسي أَرالَّذ ولُهسرو هدبونَعر.  

 دمحم ى آلِلَعو دمحى ملَع كارِبو يماهربإِ هى آللَعو ماهيِربى إِلَع تيلَّص امكَ دمحم ى آلِلَعو دمحى ملَع لِّص مهاللّ

  ، جيدمِ يدمح كنإِ يماهربإِ هى آللَعو ماهيِربى إِلَع تكْارب امكَ

  أما بعد،

، ةٌعدبِ ةثَدحم لُّكُا، وهاتثَدحم ورِمُألاْ رش، وملَّسعليه و ى اُهللالَّد صمحم يِده يِدهالْ ريخ، واِهللا مالَكَ مِالَكَالْ ريخ نَّإِفَ

بِ لُّكُودعة ةٌلَالَضلُّكُ، و لَالَضة فارِي الن .  

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

}قح قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيونَ يملسم متأَنإِلَّا و نوتمال تو هقَات102:آل عمران(}ت (  

}مهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي قُوا اللَّهاتاًء ونِسرياً واالً كَثا رِج

  ) 1:النساء(}تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباً الَّذي

ه فَقَد يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَ. يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سديداً { 

  )71-70:األحزاب(} فَاز فَوزاً عظيماً

Tc[hlajsRy YeSfUdf. 

ark<UsRy ]Ëik; ihju hÊU;. cIGz; Srmkd. 

TO wJijf; egJÊn; alYf;. 

)فُورالْغ زِيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خ2 :امللك() الَّذ(  

rl; egjznjS)!f[ TO wJijfa#, Tf[ egJÊn;. Tfjsh ij>i*X 
Lh(lg*X alYfaln[. 

  )36:حممد()  لَكُمإِنما احلَياةُ الدنيا لَعب ولَهو وإِنْ تؤمنوا وتتقُوا يؤتكُم أُجوركُم ولَا يسأَلْكُم أَموا(

  )39: غافر() الدنيا متاع وإِنَّ الْآخرةَ هي دار الْقَرارِ ياقَومِ إِنما هذه الْحياةُ(
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egShld; sdlfj)k'iglnS#l r+X. Lf[sdl![ fs' rS+lm[ L#l|k 
eyukduln[, rj*xjH Qgk cI>li; K!lin;. 

عن الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه ولَو آمن أَهلُ الْكتابِ لَكَانَ خيرا لَهـم   كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ(

   ) 110 :آل عمران() منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَ

]Ëik; r# K+\jsRy YeSfUdf rØ dHej)n;, fjØ ijSglPj)n;.  

)عدةٌ يأُم كُمنم كُنلْتونَوحفْلالْم مه كلَئأُوكَرِ ونالْم ننَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْميرِ وي104 :آل عمران() ونَ إِلَى الْخ(  

rj*xjH rj'[ K!lin;, rjG^r[Paln[.  

Tfjr[ dj~lykH Khauli!, rl; eAj&f[. L#l|ki#l\ isg :glPj)lR 
elmj#lsu'[.... 

DkG:R egjvus/mk\k'f[ YCÓj)o... 

Qgk ejflijsRyuk; adsRyuk; Kea... 

)يمظع لَظُلْم كرإِنَّ الش بِاللَّه رِكشلَا ت ينابي ظُهعي وهو نِهابانُ لإِذْ قَالَ لُقْم13 :لقمان() و (  

  )17( :لقمان) (صبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِيابني أَقم الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عن الْمنكَرِ وا

dkÉkSalSrlmln[ eyuk'f[ t'[ rl; YCÓj)kd. 

ycohk#l|[ eyuk'f[ Srl)kdî 

) نم كُمنأَى مر نقُولُ مي لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولَ اللَّهسر تعمس يدعو سفَإِنْ فَقَالَ أَب انِهسفَبِل عطتسي فَإِنْ لَم هدبِي هريغا فَلْيكَر

 انالْإِمي فعأَض كذَلو فَبِقَلْبِه عطتسي مسلم) (لَم(  

ssdsdl![ fmuk'iG :gln[... glwli[, gÊjfli[… 

rli[sdl![ fmun;… 

|{pu; sdl![ siyk)n;.... 

vjhulxkdX eyuk; rl; tÔjrln[ :xkdX)jmujH Ejf[ruk!l)k'f[, 
tS/lqk; TO rjÍlgalu dlgU; fs' eyukdulSnl, wr*sx akqkirk; 
~lPj)k' aËk tYfsuYf dlgU*xk![ t'[ eyuk' eÖlu\kdlgk;, 
ssiË[SdlxyjsRy :xkdxk;. LiG arcjhl)kd. 
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rØ dHej)kduk;, fjØ ijSglPj)kduk; sv$k'f[ KSeÊj)kdulsn(jH 
t#ligk; rCj)k'fln[. Qgk Kpl|gn; YCÓj)kd. 

في حدود اللَّه والْواقعِ فيهـا   لُ الْمدهنِأَنه سمع النعمانَ بن بشريٍ رضي اللَّه عنهمما يقُولُ قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مثَ (

مهضعب ارةً فَصينفوا سمهتمٍ اسثَلُ قَوم ضعب ارصا وهفَلي أَسي فف ينلَى الَّذاِء عونَ بِالْمرما يهفَلي أَسي فا فَكَانَ الَّذلَاهي أَعف مه

لْماِء فَإِنْ أَخذُوا علَـى  ذَّيتم بِي ولَا بد لي من اأَعلَاها فَتأَذَّوا بِه فَأَخذَ فَأْسا فَجعلَ ينقُر أَسفَلَ السفينة فَأَتوه فَقَالُوا ما لَك قَالَ تأَ

 مهفُسلَكُوا أَنأَهو لَكُوهأَه كُوهرإِنْ تو مهفُسا أَنوجنو هوجأَن هيدخباري) (ي(  

L#l|kijsRy CjÊ fjØ sv$k'isg alYfa# ejmjdomkd. 

  )25:األنفال() واعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ واتقُوا فتنةً لَا تصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةً(

ycohk#l|[ eyuk'kî 

) رأْملَت هدفِْسي بِيي نالَّذقَالَ و لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيأَنَّ الن انمنِ الْيفَةَ بذَيح نكَـرِ   عنـنِ الْمنَّ عـوهنلَتو وفرعنَّ بِالْم  أَو

 لَكُم جِيبتسفَلَا ي هنعدلَت ثُم هدنع نا مقَابع كُملَيثَ ععبأَنْ ي اللَّه كَنوشأمحد) (لَي(  

fjØs)fjsg dÑm&isg L#l|k CjÊj&fluj DkG:R eyÉ[ fgk'k![. 

إِذْ يعدونَ في السبت إِذْ تأْتيهِم حيتانهم يوم سبتهِم شرعا ويوم لَا يسـبِتونَ لَـا    واسأَلْهم عن الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ الْبحرِ

  )163(تأْتيهِم كَذَلك نبلُوهم بِما كَانوا يفْسقُونَ

L#l|k Lisg egJÊj&k... L*jsr sfË[ svu[fisg Qgk ij>lz; :xkdX 
KeSpCj&k... LS/lX cakplu\jsh r# ej= vauk'iG Svlpj&k... 

  وإِذْ قَالَت أُمةٌ منهم لم تعظُونَ قَوما اللَّه مهلكُهم أَو معذِّبهم عذَابا شديدا

Lisg L#l|k CjÊjS&lsM tÔjrln[ dkq/\jr[ Seldk'f[? 

cakplu\jsRy selfk flHegU\jsRy dlgU*X eyÉk doSm, ijpUl>Ulc;, 
clÙ\jd;, clao|jd;. 

TiG ]f[isguln[ eyukd… sv=j fk=julH vMj isg fk=k;.  

Lf[Selsh T*sruk=iG tYf isg eyÉ[ rm)k;.. 

  حىت زرمت املقابر 

ejs'susÔ(jhk; :ujS)lsMsu'ln[ LiG eyuk'f[. 
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LS/lX rØdHej)kduk;, fjØ ijSglPj)kduk; svu[fiG eyÉk 

  )164(م ولَعلَّهم يتقُونَقَالُوا معذرةً إِلَى ربكُ 

LYda; YeiG\j&isguk;, Lfjsrfjsg aOr; elhj&isguk; L#l|k CjÊj&k. 

ذَابٍ بوا بِعظَلَم ينا الَّذذْنأَخوِء والس ننَ عوهني ينا الَّذنيجأَن وا بِها ذُكِّروا مسا نقُونَفَلَمفْسوا يا كَانيسٍ بِما  )165(ئوتا عفَلَم

نيئاسةً خدروا قكُون ما لَهقُلْن هنوا عها نم نذَابِ إِنَّ )166(عوَء الْعس مهومسي نم ةاميمِ الْقوإِلَى ي هِملَيع ثَنعبلَي كبأَذَّنَ رإِذْ تو

ر فُورلَغ هإِنقَابِ والْع رِيعلَس كبريم167 :األعراف() ح(   

T*sruk=iG T'k; cao|\jH dqjÉ[domk'k... 

a)l akC[gj)kdSxlm[ DkG:R Svlpj)k'k... 

)نيرِفسا ممقَو ما أَنْ كُنتفْحص الذِّكْر نكُمع رِبض5: الزخرف() أَفَن(    

Lf[sdl![ rØ dHej)n;, fjØ ijSglPj)n;… LiG)[ alYfsa gÊuk=o... 

)مؤالْموونَ الصيمقينكَرِ والْم ننَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاُء بيلأَو مهضعب اتنمؤالْمونَ وونَ نيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ و

يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس كلَئأُو ولَهسرو 71 :التوبة() اللَّه (   

rØ dHej)kd. YeSfUdf. 

) ي أُبفَقَالَ إِن لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيلٌ إِلَى النجاَء رقَالَ ج ارِيصالْأَن ودعسأَبِي م نع عي فَقَالَ  ددنا علْنِي فَقَالَ ممبِي فَاح

) ى خيرٍ فَلَه مثْلُ أَجـرِ فَاعلـه   رسولَ اللَّه أَنا أَدلُّه علَى من يحملُه فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من دلَّ علَ رجلٌ يا

  )مسلم(

  ) الدارمي) (حتى الْحوت في الْبحرِ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ معلِّم الْخيرِ يستغفر لَه كُلُّ شيٍء  (

طلَأُع ربيخ موقُولُ يي لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيالن عمه سني اللَّه عضر دعنِ سلِ بهس نع   ـهيدلَـى يع اللَّه حفْتلًا يجةَ رايالر ني

 كذَلونَ لجروا يفَقَامفَد رفَأَم هينيي عكتشيلَ يفَق يلع نطَى فَقَالَ أَيعو أَنْ يجري مكُلُّها وودطَى فَغعي مهأَي هينيي عف قصفَب لَه يع

ا مثْلَنا فَقَالَ علَى رِسلك حتى تنزِلَ بِساحتهِم ثُم ادعهم إِلَـى  فَبرأَ مكَانه حتى كَأَنه لَم يكُن بِه شيٌء فَقَالَ نقَاتلُهم حتى يكُونو

  ) خباري) (نعمِ الْإِسلَامِ وأَخبِرهم بِما يجِب علَيهِم فَواللَّه لَأَنْ يهدى بِك رجلٌ واحد خير لَك من حمرِ ال

 


