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 صـــحيح 
البخاري 

 حدثاء األسنان ِ َ ْ َ ُ َ َ ُ
الم َِســـفهاء األح ـــ ْ ََ ُ َ ُ


 يـقولـون مـن قــول خير اْلبريـة ِ َّ َِ َِ ْ ْـَ َ ِ ْ ِ َ ُ ُ




 يـقتـلــون أهــل اإلسالم ِ ــ ْ ِ َ ْ َ َ ُ ُْ َ


 ان ِ ويـــدعون أهـــل األوث ــ َـ ْ ََ َ ْ َ َ ُ َ َ



أيـنمــا لقيتمــوهم فــاقـتـ ُ ُ َْ َ ْ ُ َُ َِْ ٌلوهم ؛ فــإن قـــتـلهم أجــر َ ْ ْْ ُ َُ َ َ َ ُْ َّ ِ

ِلمن قـتـلهم يــوم اْلقيامـة  َِ َ َ َْ ْ ْ َُ َ ََ ِ 


 
َلــئن أدركتـهم ألقـتـلــنـَّ ــ ُْ ُْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ِ ٍهم قـتل عــاد َ َ َ ْــ َ ْ ُ 














































 







 






 



  

 

 





































 





                                                        
 .١/٣٤٠: حسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي:  ١





 





 
















 





 


 
 




                                                        
 .٢/١٩٦: صححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي:  ٢
  .٣٥٥٩: البخاري رقم:  ٣
  .٣/٩١١صححه األلباين يف صحيح أيب داود :  ٤
 .٣/٩١١يب داود صححه األلباين يف صحيح أ:  ٥



 

 







 







 
















 








 

                                                        
 .١/٣٠١صحيح اجلامع الصغري لأللباين :  ٦
 . ٢/١٩١حسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي  ٧
 .١/١١٣صححه األلباين يف إرواء الغليل :  ٨
 .٣/٩١١حسنه األلباين يف صحيح أيب داود :  ٩
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 . ٢/١٩٤حسنه األلباين يف صحيح  الرتمذي :  ١٠
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(*) )  أمحد املزيد.عادل الشدي و د. د: األخري تفسري اجلزء( 
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]ْومن َ ُدعَي َ َمع ْ ِاللـه َ ًـإهلا َّ َآخـر َِ  ال َ

ان َبـره ــــ ــه َُْ ُلــ ــه َ ِبــ ــا ِ ََّفإمنــ ـــسابه َِ ُُحـ َ د ِ َعن ْــــ ــه ِ ِربــ ه َِّ ُإن ــ ـ ح ال ِـَّ ُيـفل ـــ ِـ ْ ـــافرون ُ َالكـ ُِ َ ْ [
][  











  

 


 


 
     

      

        
          
       

      
        

         
    





        

      
       


    

     
 

      



      




      
        

       

      
   


    

     


 


      
      

      


       
       
      
       


     





     
       

        







 







 

 


























































 




















 ) ِالذي َّ
ُّخلق اْلموت واْلحياة ليبـلوكم أي ُ ََ ْ َ َُ ََ َْ َ َِ َ َْ ُكم أحسن عمال وهو اْلعزيز َ َِ َ َُ َْ َ ُ ًْ َ َ ُ

ُاْلغفور  )٢: ملك) (َُ


       
        



  

 











 












 )  ِيا أيـها الذين آمنوا ادخلوا في ُِ ُُّ ْ َُ ََ َّ َ َ

ِالسلم كافة وال تـتَّبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مب ُِ ٌّ َ َُ َ ُْ َُ َ َُ َِّ ِ ِْ َّ َ ُ ُ َ ًَِّّ ِ ) ٌين ْ
)٢٠٨:البقرة(     

    
     











 

 ) َومـا َ

ْكان استغ ِْ َ َفار إبـراهيم ألبيه إال عن موعدة وعـدها إيـاه فـلمـا تـبــين َ َ َُّ َ َ ََّ َ َْ َّ َُ َ َِ ِ َِ َْ ٍَ ِ ِْ َّ ِ َِِ َ َ
ُله أنه عدو لله تـبـرأ منه َ ُ ُْ ِ َِ ََّ ََ َِّ ٌّ ُ َّ    )١١٤: التوبة...) ( َ













 



)  قال اْلحواريون نحن أنصار الله آمنَّا بالله واشهد بأَنا َّ ِ ِْ ََ ْْ َ ُ ُِ َِّ ََّ ََ ْ ََ ُّ َِ َ َ

َمسلمون  ُ ِْ   )٥٢:آل عمران) (ُ




   ): ُاستحوذ عليهم الشيطان َ َْ ْ ْ َّْ ُ َِ َ ََ

ِفأَنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أال إن حزب الشيطان  ِ َِ َ ْ َْ ْ ْ ْ َُّ ََّ ُِ َِّ ِ َََّ َُ َ ِ َِ َْ ْ
َهم اْلخاسرون  ُ ُِ َ   )١٩:المجادلة) (ُ















 

 

 











  
 

عــن ســهل بــن ســعد رضــي اهللا عنــه قــال 
ر  اطلــــع رجـــــل مــــن« :  ـــــجحـــــر يف حج َ ُ ٍُ

 صــلى اهللا عليــه وســلم مــدري عليــه وســلم ومــع النــيب النــيب صــلى اهللا
أعلـم أنـك تنظـر لطعنـت بـه يف  لـو: حيك به رأسه فقـال ) أي مشط(

  .متفق عليه» ُعينك، إمنا جعل االستئذان من أجل البصر


















 

 صـــلى اهللا عليـــه -أتيـــت النـــيب :  قـــال- رضـــي اهللا عنـــه -عـــن جـــابر 
ن كــان علــى أيب، فــدققت البــاب فقــالَ يف د-وســلم  ـي )) مــن ذا؟: ((ْـ
  ).البخاري. (كأنه كرهها)) أنا أنا: ((أنا، فقال: فقلت

















 

 رضــــــي اهللا -عــــــن عبــــــداهللا بــــــن عمــــــر 
 صـلى -قـال رسـول اهللا :  قال-عنهما 

ـــــــة فـــــــال يتنـــــــاجى اثنـــــــان دون : ((-اهللا عليـــــــه وســـــــلم  إذا كـــــــانوا ثالث
 .؛ متفق عليه))فإن ذلك حيزنه: ((ويف رواية ،))ثالثال










 

 صـلى اهللا -قـال رسـول اهللا :  قـال- رضـي اهللا عنـه -أيب موسـى  عـن
إن هـذه النــار إمنـا هـي عـدو لكـم، فـإذا منـتم فأطفئوهــا :  عليـه وسـلم

  .؛ متفق عليه))عنكم
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 َومن يـقتـل مؤمنـا متـعمدا فجـزآؤه جهـنَّم خالـدا فيهـا وغـضب ُ ِْ َ َ ََ َِ ً ًِ َِ َ َ ُ َ َُ َ ً ُُ َْ ََ ُّ ِّـْ
ًالله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما َ َِ َ َ ُ َ ُ َ َ ًُ َ ََ َ َّّ َ َ ِ ْ] ٩٣: سورة النساء. [










 


 


 
) العمليــات االنتحاريــة فـــي الــزمن الـــحاضر اآلن

َّكلـها غير مـشروعة وكلهـا محرمـة ، وقـد تكـون مـن النـوع الـذي :  ُ ُّ ُُّ ُ
َّيخلد َ ...)ُ صاحبه فـي النـار ُ








 ه من َـمن أجل ذلك كتبـنا على بني إسرائيل أن َ ُْ َ َ ََّـَ ََ ِ َِ ْـ ْ ِْ َ َ َ ِ َِ ِ
ساد فــي األرض فكأَنمــا قـتــل النَّــاس  ر نـفس أو ف َقـتــل نـفــسا بغي َ ًَ ََ ََ َ َ ـ َـ ــ ْ ْ ََ َّ ِِ ٍْ َْ ِ ٍ َ َ َْــَ ِ

ًجميعا ومن أحياها فكأَنما أحيا النَّاس جميعا ًِ َِ َ َ ْ َ ََ ْ َ َْ ََ ََّ َ َ] ٣٢: املائدة. [  













 


 
–


َِّوال تـقتـلوا النـَّفس التـي حـرم اللـه إال بـاْلحق َِ ََّّ ِ ُ ُّ َ َّ َِ َ ْ ُ ْْ َ َ

] ١٥١: األنعام [








 
 
















 ـ عليهما السالم ـ.

 ٩٨: (فتاوى العلماء األكابر ص. ( 



 

 




















 
ك  ِفــــــــإذا ركبــــــــوا يف الفل ــــــــ ْ ُْ ِ َُِ َ ِ َ
ـــــه  ه خملـــــصني ل ُدعـــــوا الل ََ َ َِ ُِْ َّـــــ ُ َ
اهم إىل  َالــــدِّين فـلمـــــا جن َِ ْ َُ ــــ ََّـ َّ َ

ْالبـــر إذا هــم ُ َ ِ ِّ َ يــشركونَْ ُِ ْ ُ. 
   )٦٥ :  العنكبوت(






















 





 ) ـــا أغلـــظ شـــركا مـــن ًإن مـــشركي زمانن
)األولــني 


















) ال الـه
)اال اهللا 




)ال الـه اال اهللا ( 










  

 




 ِفـليحـــذر َ ْ ََْ
الفو ُِالــذين خي ـِ ـ َُ َ ره أن تــصيبـهم فتـنــة أو يــصيبـهم عــذاب ألــيمَّ ٌن عــن أم ْ ِْ َِ َ َ ٌَ ــ َْ َ َُ َُ ُ ْ َ ِْ ٌِ ََْ ُ ْ ِِ 

٦٣: النـور (




























ن عمـــل فجعلنـــاه هبـــاء منثـــورا  ًوقـــدمنا إىل مـــا عملـــوا م َ َُ َ ََّ َ َ ْ ََ ُ َْ ٍ َ ََ ـــَ ِ ُ َِ ِ ْ ِ ) الفرقـــان :
) ٢٣ـ٢٣










 بطن ركت ليح َّ لـــئن أش َ َ َ ـــْ ْ َ ََ َْ ـــ ْ َ ِ

َعملك ولتكونن من اخلاسرين  َ َ َِ ِ َِْ َُّ َ َ ََ ُ َ ٦٥الزمر   



















 ُّوإذا مسكم الضر َُّّ ْ َُ َ َ ِ
ر أعرضـــتم ْيف البحــر ضـــل مـــن تـــدعون إال إيـــاه فـلمـــا جنـــاكم إىل البـ ُْ ْ ََّ ْ ََ ِّ ـــَ َ ْ َ َْ َْ َِ ِ ُِ َّ َ َََّ ُ َّ َّ ُ ْ ِ ِْ

 وإذا غـــشيـهم مـــوج ٌ َْ ُ ِ َ
ُكالظلل دعوا اهللا خملصني لـه الـدين  َُّ. 












 

 






 

 


 


















































































 


