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

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

  .ورسولُه الَّذي أَرسلَه بِالْهدى ودينِ احلَق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْكَافرونَ

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

بكْارت ى إِلَعباهيِرم ولَعى آلإِ هبراهإِ يمنك حميد ِمجيد ،  

  أما بعد،

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

  . ارِي النف ةلَالَض لُّكُ، وةٌلَالَض ةعدبِ

  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 يالَّـذ قُوا اللَّهاتاًء ونِسرياً واالً كَثا رِج 

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

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

  )71-70:األحزاب(} فَوزاً عظيماً

 
XuloZpÂ Deqln¿¯v  CXv c−mw C\mw. 
temI Ncn{X¯nÂ  ssZhtIm]¯n\v CcbmbhcnÂ A[nIw BfpIÄ¡pw 
kw`hn¨ ]nghv XulmZnsâ Cu C\¯nembncp¶p. 

لَقَدا ولَكْنونَ أَهالْقُر نم كُملا قَبوا لَمظَلَم مهاَءتجو رملُهس اتنيا بِالْبموا ووا كَاننمؤيل كزِي كَذَلجن مالْقَو 

نيرِمج13/ يونس( الْم(  
{]hmNI·mÀ Du¶n ]dª hnjbhpw CXv Xs¶ (21/25, 7/59, 65, 85) 
Ncn{X¯nsâ C¶eIfnÂ CXnsâ {]t_m[\w ISp¯ {]bmkw A\p`hn¨p 
sIm−mWv \nÀhln¡s¸«Xv.  a\pjy³ IcnI«bmbn amdn, kz´w \mSphntS−n 
h¶p,  



 

 

hnjbw: AZznXob³ Bcm[\¡Àl³ 

X¿mdm¡nbXv: jaoÀ aptïcn 

75 

www.salafivoice.com 

 لَم ما الْعلْمِ من جاَءنِي قَد إِني أَبت يا) 42( شيئًا عنك يغنِي ولَا يبصر ولَا يسمع لَا ما تعبد لم أَبت يا لأَبِيه قَالَ إِذْ

كأْتنِي يبِعفَات كداطًا أَهرا صوِي43( س (اأَ يتلَا ب دبعطَانَ تيطَانَ إِنَّ الشينِ كَانَ الشمحلرا ليصع )ا) 44ي تي أَبإِن 

افأَنْ أَخ كسمي ذَابع ننِ ممحكُونَ الرفَت طَانيلشا ليل45 -مرمي/19 ( و(  

  )مرمي/19 /46( مليا واهجرنِي لَأَرجمنك تنته لَم نلَئ إِبراهيم يا َآلهتي عن أَنت أَراغب قَالَ

(Cemlv F¶Xnsâ AÀ°w {kjvSmhv \nb´mhv Fs¶m¶paÃ. Cemlnsâ AÀ°w 
Bcm[y³ F¶mWv)  
GI\mb ssZhs¯ am{Xw Bcm[n¡pI  AXmWv apAvan\pIfpsS amÀKw 
JpÀB³ AÃmlphns\ am{Xta hnfn¡mhp F¶v ]dbp¶p.   

 )2/21( تتقُونَ لَعلَّكُم قَبلكُم من والَّذين خلَقَكُم الَّذي ربكُم اعبدوا الناس اأَيه يا

 الْغفُور هو إِنه جميعا الذُّنوب يغفر اللَّه إِنَّ اللَّه رحمة من تقْنطُوا لَا أَنفُِسهِم علَى أَسرفُوا الَّذين عبادي يا قُلْ

يمح39/53( الر( 

 يرشدونَ لَعلَّهم بِي ولْيؤمنوا لي فَلْيستجِيبوا دعان إِذَا الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإِني عني عبادي سأَلَك وإِذَا

)2/186 (  

 )40/60( داخرِين جهنم سيدخلُونَ عبادتي عن يستكْبِرونَ ينالَّذ إِنَّ لَكُم أَستجِب ادعونِي ربكُم وقَالَ

 
CXmWv A¼nbm¡fpsS hgn 
]m]w s]mdp¡m³ BZw \_n  

 )7/23( الْخاسرِين من لَنكُونن وترحمنا لَنا تغفر لَم وإِنْ أَنفُسنا ظَلَمنا ربنا قَالَا

tcmKw amdm³ A¿q_v \_n  
وبأَيى إِذْ وادن هبي رأَن نِيسم رالض تأَنو محأَر نيماحا , الرنبجتفَاس ا لَهفْنا فَكَشم بِه نم رض اهنيَآتو لَهأَه 

مثْلَهمو مهعةً ممحر نا مندنى عكْرذو ينابِدلْع84 ,21/83( ل(  
A]ISw ]nWª bq\pkv \_n  
 

 من كُنت إِني سبحانك أَنت إِلَّا إِلَه لَا أَنْ الظُّلُمات في فَنادى علَيه نقْدر لَن أَنْ فَظَن مغاضبا ذَهب إِذْ النون وذَا

نيما , الظَّالنبجتفَاس لَه اهنيجنو نم مكَ الْغوكجِي ذَلنن نِنيمؤ88 ,21/87( الْم( 
k´m\ ku`mKy¯n\v  

بر بي هل نم نيحالالص , اهنرشلَامٍ فَبيمٍ بِغل37/100( ح( 
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\jvSs¸«Xv Xncn¨v In«m³ bAvJq_v \_n (kz) 

 ) 12/86( تعلَمونَ لَا ما اللَّه من وأَعلَم اللَّه إِلَى وحزنِي بثِّي أَشكُو إِنما قَالَ
 

_ZdnÂ \_n (kz) AÃmlpthmSv {]mÀ°n¨p.  
 وهم الْمشرِكني إِلَى -وسلم عليه اهللا صلى-  اللَّه رسولُ نظَر بدرٍ يوم كَانَ لَما قَالَ الْخطَّابِ بن عمر حدثَنِى

أَلْف هابحأَصو ائَةةَ ثَالَثُمعستو عرالً شجلَ رقْبتفَاس بِىن لَةَ -وسلم عليه اهللا صلى-  اللَّهبالْق ثُم دم هيدلَ يعفَج 

فتهي هببِر » ماللَّه جِزى أَنا لنِى متدعو ماللَّه ا آتنِى متدعو مإِنْ اللَّه كلهت هذةُ هابصالْع نلِ مالَمِا أَهالَ ِإلس 

دبعى تضِ فمسلم( » اَألر ( 

Huenbm¡Ä {]mÀ°n¨Xpw AÃmlpthmSv   

 )18/10( رشدا أَمرِنا من لَنا وهيئْ رحمةً لَدنك من َآتنا ربنا فَقَالُوا الْكَهف إِلَى الْفتيةُ أَوى إِذْ
KplmhmknIfpsS kw`hw 

 فَأَصابهم يمشونَ ثَالَثَةٌ خرج « قَالَ - وسلم عليه اهللا صلى - النبِى عنِ - عنهما اهللا رضى - عمر ابنِ عنِ

طَرلُوا ، الْمخى فَدى غَارٍ فلٍ فبج ، طَّتحفَان هِملَيةٌ عرخفَقَالَ قَالَ.  ص مهضعضٍ بعبوا لعاد لِ اللَّهلٍ بِأَفْضمع 

عوهملْتفَقَالَ.  م مهدأَح مى ، اللَّهى كَانَ إِنل انوأَب انخيش انكَبِري ، تفَكُن جرى أَخعفَأَر ، أَجِىُء ثُم لُبفَأَح ، 

 هما فَإِذَا فَجِئْت.  لَيلَةً فَاحتبست ، أَتىوامر وأَهلى الصبيةَ أَسقى ثُم ، فَيشربان أَبوى بِه فَآتى بِالْحالَبِ فَأَجِىُء

انمائقَالَ - ن - تا أَنْ فَكَرِهمظَهةُ ، أُوقبِيالصنَ واغَوضتي دنع لَىرِج ، لْ فَلَمزي كأْبِى ذَلا دمهأْبدى ، وتح 

طَلَع رالْفَج مإِنْ اللَّه تكُن لَمعى تأَن لْتفَع كاَء ذَلغتاب هِكجو جا فَافْرنةً عجى فُررا نهناَء ممقَالَ.  الس فَفُرِج 

مهنقَالَ.  عو راآلخ مإِنْ اللَّه تكُن لَمعى تأَن تكُن بأُح نأَةً مرام اتنى بمع دا كَأَشم بحلُ يجاَءا الرسلن ، 

الُ الَ فَقَالَتنت كا ذَلهنى متا حهيطعائَةَ تارٍ ميند  .تيعا فَسيهى فتا حهتعما ، جفَلَم تدقَع نيا بهلَيرِج قَالَت 

 فَافْرج وجهِك ابتغاَء ذَلك فَعلْت أَنى تعلَم كُنت فَإِنْ ، وتركْتها فَقُمت.  بِحقِّه إِالَّ الْخاتم تفُض والَ ، اللَّه اتقِ

 ذُرة من بِفَرقٍ أَجِريا استأْجرت أَنى تعلَم كُنت إِنْ اللَّهم اآلخر وقَالَ. الثُّلُثَينِ عنهم فَفَرج قَالَ ، فُرجةً عنا

هتطَيفَأَع ، أَبىو ذَ أَنْ ذَاكأْخي ، تدمإِلَى فَع كقِ ذَلالْفَر ، هتعرى فَزتح تيرتاش هنا مقَرا بهياعرو ، اَء ثُمج 

 قَالَ.  بِى أَتستهزِئ قَالَفَ.  لَك فَإِنها ، وراعيها الْبقَرِ تلْك إِلَى انطَلق فَقُلْت.  حقِّى أَعطنِى اللَّه عبد يا فَقَالَ

ا فَقُلْتم زِئهتأَس ا بِكهنلَكو لَك  .مإِنْ اللَّه تكُن لَمعى تأَن لْتفَع كاَء ذَلغتاب هِكجو جا فَافْرنع  .ففَكُش 

مهنخباري( » ع ( 
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_ohnamcpsS {]mÀ°bpw AÃmlpthmSv  
برضو ثَلًا اللَّهم ينلَّذوا لنأَةَ َآمرمنَ اوعرإِذْ ف قَالَت بنِ ري ابل كدنا عتيي بف ةننِي الْججنو ننَ موعرف هلمعو 

  )66/11( الظَّالمني الْقَومِ من ونجنِي
F¶mÂ AÃmlp AÃm¯htcmSpw {]mÀ°n¡mw F¶v kakvX: sXfnhpIÄ  
 
F v́ sIm−v AÃmlpthmSv am{Xw {]mÀ°n¡Ww.  16 ImcW§Ä 
  

1. {]mÀ°n¡s¸Sp¶hÀ \n§sf t]msebpff ASnaIÄ 

  ) 7/194( صادقني كُنتم إِنْ لَكُم فَلْيستجِيبوا فَادعوهم أَمثَالُكُم عباد اللَّه دون من تدعونَ الَّذين إِنَّ
2. AhÀ D]Imctam D]{Zhtam sN¿nÃ  
 
3. AhÀ Xs¶ AÃmlphnsâ kmao]yw B{Kln¡pIbmWv 
 

كأُولَئ ينونَ الَّذعدونَ يغتبإِلَى ي هِمبيلَةَ رسالْو مهأَي بونَ أَقْرجريو هتمحافُونَ رخيو هذَابإِنَّ ع ذَابع كبكَانَ ر 

 )17/57( محذُورا
4. H¶pw krjvSn¡p¶nÃ 

ينالَّذو عدونَي نم وند لُقُونَ لَا اللَّهخئًا ييش-    مهلَقُونَ وخ16/20( ي( 

5. AhÀ krjvSnIfmIp¶p.  

ينالَّذونَ وعدي نم وند لُقُونَ لَا اللَّهخئًا ييش مهلَقُونَ وخ(16/20)( ي(  

6. Cu¨ sIm−v t]mbmÂ Xncn¨v sIm−v hcm³ km[yaÃ  

 يسلُبهم وإِنْ لَه اجتمعوا ولَوِ ذُبابا يخلُقُوا لَن اللَّه دون من تدعونَ الَّذين إِنَّ لَه فَاستمعوا مثَلٌ ضرِب الناس أَيها يا

ابئًا الذُّبيلَا ش ذُوهقنتسي هنم فعض بالطَّال طْلُوبالْم22/73( و(  
7. Poh\nÃm¯hcmIp¶p  

  )16/21( يبعثُونَ أَيانَ يشعرونَ وما أَحياٍء غَير مواتأَ
8. DbÀs¯gpt¶Â¸v F¶v F¶dnbm¯hcmWv  

اتوأَم راٍء غَييا أَحمونَ ورعشانَ يثُونَ أَيعب16/21( ي( 
9. {]mÀ°\ tIÄ¡nÃ  

 مثْلُ ينبئُك ولَا بِشرككُم يكْفُرونَ الْقيامة ويوم لَكُم استجابوا ما سمعوا ولَو دعاَءكُم يسمعوا لَا تدعوهم إِنْ

 )35/14( خبِريٍ
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10. D¯cw \ÂInÃ 

 مثْلُ ينبئُك ولَا بِشرككُم يكْفُرونَ الْقيامة ويوم لَكُم استجابوا ما سمعوا ولَو دعاَءكُم يسمعوا لَا تدعوهم إِنْ

 )35/14( خبِريٍ

11. A´y \mfnÂ \ntj[n¡pw 
 

 مثْلُ ينبئُك ولَا بِشرككُم يكْفُرونَ الْقيامة ويوم لَكُم استجابوا ما سمعوا ولَو دعاَءكُم يسمعوا لَا تدعوهم إِنْ

  )35/14( خبِريٍ
12. B {]mÀ°\ inÀ¡pamIp¶p. 

 مثْلُ ينبئُك ولَا بِشرككُم يكْفُرونَ الْقيامة ويوم لَكُم استجابوا ما سمعوا ولَو دعاَءكُم يسمعوا لَا تدعوهم إِنْ

 )35/14( خبِريٍ
 
13. AÃmlp AÃm¯htcmSv {]mÀ°n¡p¶h³ hgn]ng¨h\mWv  

نملُّ وأَض نمو معدي نم وناللَّ ده نلَا م جِيبتسي مِ إِلَى لَهوي ةاميالْق مهو هِمائعد نلُونَ ع46/5 غَاف)(  
14. {]mÀ°n¡s]Sp¶hÀ B {]mÀ°\sb sXm«v A{i²cmIp¶p. 

 )46/6( كَافرِين بِعبادتهِم وكَانوا أَعداًء لَهم كَانوا الناس حشر وإِذَا
 

15. ChcpsS i{Xp¡fmIpw 

 )46/6( كَافرِين بِعبادتهِم وكَانوا أَعداًء لَهم كَانوا الناس حشر وإِذَا
16. bYmÀ° {]mÀ°\bpsS AhImiw AÃmlphn\v am{Xw. 

ةُ لَهوعد قالْح ينالَّذونَ وعدي نم ونِهونَ لَا دجِيبتسي مٍء لَهيإِلَّا بِش طاسكَب هاِء لَىإِ كَفَّيلُغَ الْمبيل ا فَاهمو وه 

هغالا بِبماُء وعد رِيني إِلَّا الْكَافلَالٍ ف13/14( ض( 
 
 
   


