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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

  ) 102:آل عمران(}يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته وال تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ{

}مهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيا رِي قُوا اللَّهاتاًء ونِسرياً واالً كَثج

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

ر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغف. يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سديداً { 

  )71-70:األحزاب(} فَاز فَوزاً عظيماً

   
st|jdik; elgYfjdikalu ark<U wJijf\jr[ ijwu; YePlr; sv$k' 
afaln[ Tc[hl;. cdh YeilvdØlgk; YeS~lPr; svu[f ]dsspi 

ijCIlcaln[ LfjsRy Lmj\y. Liclr YeilvdR ak|+p[éêujhosm 
cÙoGnalu Tc[hlajsr cIJdgj)kd iqj alYfaln[ ark<Ur[ SalÊ; 
h>j)kduk=o. L#l|kijsRy LrkYz|\lH rak)[ akc[hjakdxluj\JglR 
clPj&k. ijCkÓDkG:rk; fjgkck'\kalujgj)n; r+ksm ijCIlc 
dG+*X)[ :Plgaluj rjh sdlS=!f[.  

) ونَ بِاللَّهنمؤتنكَرِ والْم ننَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ متا  كُنـريابِ لَكَانَ ختلُ الْكأَه نآم لَوو

  ) 110 -آل عمران () لَهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَ
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ولَا تكُونوا )104() الْمفْلحونَتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عن الْمنكَرِ وأُولَئك همولْ( 

  )105 - آل عمران  ()هم عذَاب عظيمكَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا من بعد ما جاَءهم الْبينات وأُولَئك لَ

 )وه كبإِنَّ ر نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س عاد وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع 

يندتهبِالْم لَم125 -النحل ()أَع(  

كَانوا لَـا  )78()َيعتدون عن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانوالُ( 

ولَّونَ الَّذين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم ترى كَثريا منهم يت)79()يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ

  )80 -سورة املائدة ()أَنْ سخطَ اللَّه علَيهِم وفي الْعذَابِ هم خالدونَ

Yeilvd ivr*Xî 

علَيه وسلَّم يقُولُ يوم خيبر لَأُعطين الرايةَ رجلًا يفْتح اللَّـه  عن سهلِ بنِ سعد رضي اللَّهم عنهم سمع النبِي صلَّى اللَّهم ( 

يلع نطَى فَقَالَ أَيعو أَنْ يجري مكُلُّها وودطَى فَغعي مهأَي كذَلونَ لجروا يفَقَام هيدلَى يعفَأَم هينيي عكتشيلَ يفَق  لَه يعفَد ر

لَنا فَقَالَ علَى رِسلك حتـى تنـزِلَ   فَبصق في عينيه فَبرأَ مكَانه حتى كَأَنه لَم يكُن بِه شيٌء فَقَالَ نقَاتلُهم حتى يكُونوا مثْ

بِم مهبِرأَخلَامِ وإِلَى الْإِس مهعاد ثُم هِمتاحمِبِسعرِ النمح نم لَك ريخ داحلٌ وجر ى بِكدهلَأَنْ ي اللَّهفَو هِملَيع جِبا ي ) (

    )خباري 

  )مسلم ) (لُ أَجرِ فَاعله قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم من دلَّ علَى خيرٍ فَلَه مثْ:عن أَبِي مسعود الْأَنصارِي قَالَ  

 )دحةً وآي لَوي ونوا علِّغقَالَ ب لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص بِيرٍو أَنَّ النمنِ عب اللَّهدبع نع نمو جرلَا حيلَ وائرنِي إِسب نثُوا ع

   )مقْعده من النارِكَذَب علَي متعمدا فَلْيتبوأْ 

YeS~lPr\jsRy :Plg; 

DkG:Rî 

الَّذين يؤمنـونَ بِالْغيـبِ ويقيمـونَ الصـلَاةَ وممـا رزقْنـاهم       )2(ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقني)1( امل( 

أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك )4(نونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالْآخرة هم يوقنونَوالَّذين يؤم)3(ينفقُونَ

   ) 5 -البقرة  (هم الْمفْلحونَ

وأَنَّ الَّـذين لَـا   )9(ني الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا كَبِرياإِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنِ( 

   10é (يؤمنونَ بِالْآخرة أَعتدنا لَهم عذَابا أَليما



 

 

hnjbw: YeS~lPr\jsRy YelPlrU; 
X¿mdm¡nbXv: k¿nZv kAv^À kzmZnJv 

105 

www.salafivoice.com 

منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم ياأَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ ( 

  59()تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا

م مهرِجخيلَامِ ولَ السبس هانورِض عبات نم اللَّه ي بِهدهيمٍيقتسم اطرإِلَى ص يهِمدهيو ورِ بِإِذْنِهإِلَى الن اتالظُّلُم 16(ن é 

 )قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيباسِ ولنى لدآنُ هالْقُر يهي أُنزِلَ فانَ الَّذضمر ره185 -البقرة ) (ش(   

|pJcjH rj'[î 

سك أَنَّ رالم نعتا كبِهِم مكْتسما تلُّوا مضت نِ لَنيرأَم يكُمف كْترقَالَ ت لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص ولَ اللَّه هبِيةَ ننسو اللَّه اب

*  

حارِث بنِ عمرٍو عن رِجالٍ من أَصحابِ معاذ أَنَّ رسـولَ  حدثَنا هناد حدثَنا وكيع عن شعبةَ عن أَبِي عون الثَّقَفي عنِ الْ

ي كا في بِمي فَقَالَ أَقْضقْضت فنِ فَقَالَ كَيماذًا إِلَى الْيعثَ معب لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص ـي  اللَّهف كُني قَالَ فَإِنْ لَم ابِ اللَّهت

اللَّهم علَيه وسلَّم قَالَ  الَ فَبِسنة رسولِ اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم قَالَ فَإِنْ لَم يكُن في سنة رسولِ اللَّه صلَّىكتابِ اللَّه قَ

   )م علَيه وسلَّمأَجتهِد رأْيِي قَالَ الْحمد للَّه الَّذي وفَّق رسولَ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه

Yeilvd ck'\[. 

Yelivd vgU éck'\[ê Lmjc[Flr Yealnaluj cIJdgjS)!fjsRy 
:iCUdf DkG:R tmk\k eyuk'f[ dlnkdî 

  ) 7احلشر سورة ) (وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ

قُلْ أَطيعوا اللَّه والرسولَ فَـإِنْ  )31(ي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللَّه غَفُور رحيمقُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِ

رِينالْكَاف بحلَا ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّوو32  -سورة آل عمران (ت(  

)مهنولًا مسر نييي الْأُمثَ فعي بالَّذ وـي   هلُ لَفقَب نوا مإِنْ كَانةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عتي

  )2 -اجلمعة ()ضلَالٍ مبِنيٍ

    )44- النحل()وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ(

لَده والناسِ قَالَ النبِي صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم لَا يؤمن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيه من والده وو :عن قَتادةَ عن أَنسٍ قَالَ

نيعمأَج *  
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هـا الْعيـونُ   للَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم ذَات يومٍ ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موعظَةً بليغةً ذَرفَت منالْعرباض صلَّى بِنا رسولُ ا

هعاذَا تعٍ فَمدوظَةُ معوم هذكَأَنَّ ه ولَ اللَّهسا رلٌ يفَقَالَ قَائ ا الْقُلُوبهنم جِلَتوعِ ومالسو ى اللَّهقْوبِت يكُما فَقَالَ أُوصنإِلَي د

بِس كُملَيا فَعريلَافًا كَثتى اخريي فَسدعب كُمنم شعي نم ها فَإِنيشبا حدبإِنْ عو ةالطَّاعو ينداشالر نييدهلَفَاِء الْمالْخ ةنسي وتن

سمكُلَّتةٌ وعبِد ثَةدحورِ فَإِنَّ كُلَّ مالْأُم ثَاتدحمو اكُمإِيو اجِذوا بِالنهلَيوا عضعا ولَالَةٌ كُوا بِهض ةعبِد   

YeS~lPr\jsRy ssChj 

لَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِا(

يندتهبِالْم لَم125 -النحل ()أَع(  

)مهنع ففَاع كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانا غَلفَظ تكُن لَوو ملَه تنل اللَّه نم ةمحا رافَبِمـي   وف مهاوِرشو ملَه رفغتس

نيكِّلوتالْم بحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا ع159آل عمران  ( )الْأَم (  

  )3 -الصف()ولُوا ما لَا تفْعلُونَكَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُ)2(ياأَيها الَّذين َآمنوا لم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ(

YeS~lPr\jsRy aG+; 

)ى اللَّهده نم مهنفَم وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبولًا أَنْ اُعسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدـلَالَةُ    والض ـهلَيع قَّتح نم مهنمو

  )36-النحل ()فَانظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الْمكَذِّبِنيفَِسريوا في الْأَرضِ 

  )25 -األنبياء ()وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدونِي(

YeFa Yeilvdrlu ro|[ r~jéê eyuk'f[ dlnkdî 

)بِنيم يرذن ي لَكُمإِن هما إِلَى قَووحا نلْنسأَر لَقَد25(و(ي ذَابع كُملَيع افي أَخإِن وا إِلَّا اللَّهدبعـيمٍ أَنْ لَا تمٍ أَلهـود  ()و- 

26(  

لُ الدقَالَ أَفْض لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص ولَ اللَّهسنِ كَرِيزٍ أَنَّ رب اللَّه ديبنِ عةَ بطَلْح نع ا قُلْتلُ مأَفْضفَةَ ورمِ عواُء يعاِء دع

  إمام مالك -موطأ  لَّا اللَّه وحده لَا شرِيك لَهأَنا والنبِيونَ من قَبلي لَا إِلَه إِ

عبِض ونَ أَوعبسو عانُ بِضالْإِمي لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِي ه نع لُ لَا إِلَها قَولُهةً فَأَفْضبعونَ شتسو 

و إِلَّا اللَّه انالْإِمي نةٌ مبعاُء شيالْحنِ الطَّرِيقِ واطَةُ الْأَذَى عا إِماهنمسلم *أَد  
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إِنـك    حني بعثَه إِلَى الْـيمنِ عنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّهم عنهما قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم لمعاذ بنِ جبلٍ

محمدا رسولُ اللَّه فَإِنْ هم أَطَاعوا لَـك  ستأْتي قَوما أَهلَ كتابٍ فَإِذَا جِئْتهم فَادعهم إِلَى أَنْ يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ 

سمخ هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ كبِذَل  قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ كبِذَل وا لَكأَطَاع مفَإِنْ ه لَةلَيمٍ ووي كُلِّ يف اتلَوص

موالهِم واتقِ دعـوةَ  إِياك وكَرائم أَفَرض علَيهِم صدقَةً تؤخذُ من أَغْنِيائهِم فَترد علَى فُقَرائهِم فَإِنْ هم أَطَاعوا لَك بِذَلك فَ

ابجح اللَّه نيبو هنيب سلَي هظْلُومِ فَإِنالْم    

 


