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 )
َجنـدب ( )صـحيح  َ ْ ُ( ) 

َّعبدالله اْلبجلى  َِ َ َ ِ َِّ ْ ( 





 
 











 












 ) أسـامة(

 ) ـــد )زي


ُأقـتـلته بـعد ما قـال ال إلـه إال اللـه ؟((  َ ُ َ ََّ ِ َِ َ َْ ََ ََ ْ َ(( !
 ))يــت أنــ َِّتمنـَّ ُ ْ َ ِْي لــم أكــن أسلمت قـبــل ذلــك الْيـــوم َ َ ْ َْ َِ َ ْ ــ َْ َُ َ َُ ْ َ ((
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ُتـقتـلـوا ََوال ُْ ْأوالدكـم َ ُ ََ َخـشية َْ َ ْ َ 

ٍإمالق َ ِْ

 َُتـقربــوا ََوال ْ ــه َِّالزنــا َ ُإن َكــان َِّ َ 

ًفاحشة َ ِ َوساء َ َ ًسبيال َ ِ َ



 ُتـقتـلــوا ََوال ُْ َالــنـَّفس َ  َِّالتــي ْ

َحرم َّ ُالله َ َباْلحقِّ َِّإال َّ ِ






 ْوإذ ِ َأخــذنا َ ْ َ اق َ َميث َــ َإســرائيل َِبنــي ِ ِ َ ْ َتـعبــدون َال ِ ُ ُ ْ ه َِّإال َ َالل ِوباْلوالــدين َّــ ْ َ ِ َ ِ َ 

ًإحـــسانا َ ْ ِوذي ِ َاْلقربـــى َ ْ َواْليتـــامى ُ ََ ساكين َ ِواْلم ِ َ ـــ َ ُوقولـــوا َ ُ ِللنَّـــاس َ ًحـــسنا ِ ْ ُ 
ُوأقيمـــوا َالـــصالة ََِ َ ـــوا َّ ُوآت َالزكـــاة َ َّثـــم ََّ ْوليتمَتــــ ُ ُ َّْ ًقلـــيال َِّإال َ ْمـــنكم َِ ُ ْ تم ِ ْوأنـ َُ ـــ َْ 
َمعرضون ُ ِ ْ ُ















 

 











 َومـا ُأمــروا َ ُليـعبــدوا َِّإال ُِ ُ َْ ه ِ َالل َمخلـصين َّــ ِ ِ ْ ُلــه ُ َالــدين َ َحنـفــاء ِّ َ َ ــويقيموا ُ ُ َُِ 
َالصالة َ ُويـؤتوا َّ ْ ُ َالزكاة َ َوذلك ََّ َِ ُدين َ ِاْلقيمة ِ َ َِّ
















 َأيـهــا َيــا َالــذين َُّ ِ وا َّ ُتــأكلوا َال َُــآمن ُ ْ ُأمــوالك َ َ َ نكم ْمَْ ْبـيـ ُ َ ــ ل َْ ِباْلباط ــ ِ َ ْأن َِّإال ِ َ 

َتكون ُ ًَتجارة َ َ ْعن ِ ٍتـراض َ َ ْمنكم َ ُ ْ ِ
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  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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[ ]٣: الزمر[.   

  


 







 
 
    

       


]َويـعبدون ُ ُ َْ ْمن َ ِدون ِ ُ 
ْيضرهم َال َما َِّالله ُ ُّ ُ ْيـنـفعهم ََوال َ ُ ُ َ ْ َويـقولون َ ُ ُ َ ِهؤالء َ َُ َشفعاؤنا َ ُ َُ َعند َ ْ ِالله ِ َّ [

] [ . 


















 


    





  ]َأيـها َيا َالذين َُّ ِ ُأنفقوا َُآمنوا َّ َّمما َِْ ِ 
ْرزقـناكم َُ َ ْ ْمن َ ِقـبل ِ ْ ْأن َ َيأتي َ ٌيـوم َِْ ْ ٌبـيع َال َ ْ ِفيه َ ٌَّخلة ََوال ِ ٌشفاعة ََوال ُ َ َ َ 

َواْلكافرون ُِ َ ُهم َ َالظالمون ُ ُِ َّ [][.  
 








  






 ]ْمن ِالذي َذا َ ُيشفع َّ ََ ُعنده ْ َ ْ ِِبإذنه َِّإال ِ ْ : البقرة[] ِِ

٢٥٥[ 









 

 





 


























 


 اء ُ وللـــه اَألمس ــ ـ َْ ِ َِّ َ

َاحلــسىن ْ ُْ




































 





















  

 







 











 َوالــذين ال يــشهدون ُ َ ْ َ َ َ َِ َّ
ْالــــزور وإذا مــــروا بــــاللغ َُّّ ِ َِ َ َ َ روا كرامــــاُّ ًو م ــــ ََِ ُّ ِ ) ٧٢ : ســــورة الفرقــــان (








 ٍَمث جعلناك على شـريعة َِ َ َـ ََ َْـ ََُّ

َمن األَمـر فاتبعهـا وال تـتَّبـع أهـواء الـذين ال يـعلمـون َُ َ َ ََ َ َْ َْ ِ َّ ِ َِ ْ َ ْ َْ َ َّ ِ ْ ِّ) سـورة اجلاثيـة 
 :١٨ (








 ِولـئن اتـبـعت أهـواءهم مـن بـعـد ْ ُ َ َْـ َِّ َ ْ َ َّ ِ َِ ًَما جاءك مـن العلـم إنـك إذا َ ِ َِ َّ ِ ْ ِْ َِ َ َـ َـ

َلمن الظـالمني ِ ِِ َّ َ َّ)١٤٥ :البقـرة (
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 َوعـد الله الـذين َِ َّ ُ َّـَ َ
ـــا  ــ ــي األرض كمــ ـــ ـــستخلفنـَّهم فــ ــ ــصالحات ليــ ـــ ــوا الـ ــ ـــنكم وعملـــ ــوا مــــ ـــ َآمنـ ْ ََ َِ ْ َ َ ََ ِ ُِ ِ ِْ َ َ َّ ُ ُِ َ ُْ ْ ِ

ْاســتخلف الــذين مــن ِ َ ِ َّ َ َْ َ ْ قــــبلهم وليمكــنن لهــم ديـــنـهم الــذي ارتــضى لهـــم ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َْ َ ََ َْ ُِ َِّ َ ََّ ِّ َِ َ ِ َ
ًوليبدلنـَّهم من بـعد خـوفهم أمنـا يـعبـدونني ال يـشركون بـي شـيئا  ًْ ْ َُ َِ َ ُِْ ُ ُ َ ْ َ ْ َُِ ِ ُِ َْ َْ ِّْ ِْ ِ َ ََ..   
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  :أما بعد .... بسم اهللا و الصالة و السالم على رسول اهللا 














     

        
       






    
     

        

     
      
       

     
     

     
    





















 
 



 

 


     

     

      
       

     

         
      
       

















































 ] ١/١٠٢:األحكام[ 







 ) أعمـش 


 )زيـــد وهـــب(
 ) ابـن مـسعود




 ] التنكيـل مبـا

]يف تأنيب الكوثري من أباطيل 


علــيعثمـــانطلحــةزبيـــر


ســــمرة
سـمرة

]اخلطيــب : تــاريخ بغــداد
) ١٧ص ) …العـصرانيون( ًنقال مـن ) ١٧٨-١٢/١٧٦(البغدادي 

[



  

 













 ] ٣٧/ أطــواق الــذهب يف املــواعظ و اخلطــب مقالــة 
 ]٢٨ص

ارضــــ
 

 )كعـــب
أحبــار


 ]٢٧/٦٩٧تفسري املنار جملد[ 

 ) قرضـاوي( 
 








)إمنــا املؤمنــون إخــوة ( 
 ] برنــامج الــشريعة

  ] .م ١٢/١٠/١٩٩٧يف ظل الشريعة اإلسالمية : واحلياة 





العياذ باهللا



وا إن اهللا ثالث ثالثة لقد كفر الذين قال....

 لعـــن الـــذين كفـــروا مـــن بـــين إســـرائيل
ُعلى لسان داود و عسى ابن مرمي


] غري املـسلمني

تمــع اإلســالمي  ]٦٨ص :يف ا
 )) ال تــــصاحب اال مؤمنــــا وال يأكــــل

[ املرء مع مـن أحـب (( ))طعامك اال التقي 
: البخـاري ومـسلم والزيـادة عنـد ابـن ماجـة ، بـرقم ( ] ))يوم القيامـة 

٣٥٣٥( 






















 

 
 
 
 



 

 







   
       







     
    


  

   


         
      




        

        


      

       
       

   








       
     





         


       

    
       


       










     


   

        
       

      


        



  

 

        



      

   

      


      
      


        





     
    

      


        
       

     


     
        

  
        

       















  







  هللا وبركاتهوعليكم السالم ورحمة ا




 
أحكام أهل الذمة:  





 















 

 

























 ]  ٌّإن تكفروا فإن اللـه غنـي َِ َُ َّ ِ َِّ َ ُ ْ َ
ـــاده اْلكفـــر وإن تـــشكروا يـرضـــه لكـــم  ْعـــنكم وال يـرضـــى لعب ْ َ ْ َ ُْ ُ ْ ُ َُ ُ ََ ََ َ َُ َْ َ ِ ِ ِِ ِ َ [ ) 

   ) ٧ : سورة الزمر












 

 ] َومن يـبتغ غيـر اإلسالم دينـا فـلـن َ ًِ َِ َِ ْ ْ ِْ َ َ َ َ َ
ِيـقبل منه وهو في اآلخ ِِ َ ُ َ ُ ْ َ َ َرة من اْلخاسرينُْ َِ ِ َ ِ ِ   )  ٨٥  :آل عمران(]  َ












 " مــن تــشبه بقــوم فهــو
صــححه العالمــة األلبــاني فــي صــحيح " ( مــنهم 

   ) .٤٠٣١: سنن أبي داود ، برقم 
 ابـــن 

 اقتـضاء الـصراط المـستقيم تيميـة 
مخالفــة أصــحاب الجحــيم 

 مــشابهتهم فــي بعــض أعيــادهم توجــب ســرور 
قلـــــوبهم بمـــــا هـــــم عليـــــه مـــــن الباطـــــل ، وربمـــــا 

أطمعهــــــم ذلــــــك فــــــي انتهــــــاز الفــــــرص واســــــتذالل الــــــضعفاء 








 ) مجمـوع فتـاوى
 ص ٣ جـــ :العثيمــين  ورســائل فــضيلة الــشيخ محمــد بــن صــالح

٤٦ – ٤٤ ( 
واهللا المسؤول أن يعز المسلمين بدينهم ويرزقهم الثبات عليه  

وينصرهم على أعدائهم إنه قوي عزيز ، والحمد هللا رب 
ى آله وصحبه العالمين وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعل

أجمعين 


محمد الصالح العثيمين ( 



  

 

 )هـ ١٤١١ / ٥ / ٢٥(


