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]ْوقاتلوهم َُ ُ َتكـون َال َحتَّـى َِ ُ ة َ ٌفتـن َـ َويكـون ِْ ُ ُالـدين ََ ِللـه ِّ َِّ [
][



 ]ْومن ِِآياته َِ ُالليل َ هار َّْ ُوالنـَّ ََ 

ُوالشمس ْ َّ ُواْلقمر َ َ ُتسجدوا َال ََ ُ ْ ِللشمس َ َّْ ِللقمر ََوال ِ َ ُواسجدوا َِْ ُ ْ ِلله َ َِّ 
ِالذي َخل َّ َّقهنَ ْإن َُ ْكنتم ِ ُْ ُإياه ُ َتـعبدون َِّ ُ ُ ْ َ [][

 









 

ْيأمركم ََوال[ َُ ُ ْأن َْ ُتـتَّخذوا َ ِ َاْلمالئكة َ َ ِ َ َوالنَّبيين َ ًأربابا َِِّ َْ ْأيأمركم َ ُُ ُ َْ ِكفرِباْل َ ْ ُ 
َبـعد ْ ْإذ َ ْأنـتم ِ ُ َمسلمون َْ ُ ِْ ُ [][





  )الاللكــائي :(

)٥٠، ٤٩ رقم ١/٦٤( 
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 ]ْوإذ ِ َقال َ ُالله َ َعيسى َيا َّ َابن ِ َمريم ْ َ َأأنت َْ َقـلت ََْ ْ ُ 

ِللنَّاس ُاتخذو ِ ِ َوأمي ِنيَّ ِإلهين َُِّ ْ ْمن ََِ ِدون ِ ِالله ُ َقال َّ َسبحانك َ َ َ ُيكون َما ُْ ُ َ 
ْأن ِلي َأقول َ ُ َليس َما َ َبحقٍّ ِلي َْ ْإن ِ ُكنت ِ ْ ُقـلته ُ ُْ ْفـقد ُ َ ُعلمته َ َ َْ ُتـعلم ِ َ ْ  َما َ
ِنـفسي ِفي ْ ُأعلم ََوال َ َ ْ َنـفسك ِفي َما َ ِ ْ َإنك َ َأنت َِّ ُعالم َْ َّ ِاْلغيوب َ ُُ[
][
  

















 ]َأولئك َِ َالذين ُ ِ َيدعون َّ ُ ْ َيـبتـغون َ ُ َْ ُربهم َِإلى َ َِِّ 

َاْلوسيلة َ ِ ْأيـهم َ ُ ُأقـرب َُّ َ ْ َويـرجون َ ُ َْ ُرحمته َ ََ َويخافون َْ ُ َ ُعذابه ََ ََ َ []
[











 ]ُأفـرأيـتم َُ َْ َالالت ََ َُّواْلعزى َّ َومناة * َ ََ َالثالثة َ َِ َاألخرى َّ ْ ُ ْ []
[ 


 













 َفإذا ِاْلفلك ِفي َُِركبوا َِ ْ ُ 

َُدعوا َالله َ َمخلصين َّ ِ ِ ْ ُله ُ َالدين َ َّفـلم ِّ َ ْنجاهم اَ ُ َّ ِّاْلبـر َِإلى َ َإذا َ ْهم ِ ُ 
َيشركون ُِ ْ ُ][
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 َومن أحسن قــوال ممن دعـا َ ْ ْ َِّـَ ً َْ ُ ََ ْ َ
ـــــــــــسلمني َِإىل ين مــــــــــــن المــ ال إن َ اللــــــــــــه وعمــــــــــــل صـــــــــــــاحلا وق َِ ِ ِ ِِ ِْ ُ َ َْ َْ ِـَّــــــــــــِ ـــــــــــ َـ ً َ َ َّ)٣٣
}{
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٢















                                                        
 .رواه البخاري ومسلم:  ١
٢  :
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 .٢١٥٩ رقم ٢/٣٤٣رواه الرتمذي وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي :  ٣
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 ) ال حيــل دم امــرئ مــسلم يــشهد أن ال إلــه إال اهللا
ّالـــنفس بـــالنفس ، والثيـــب الــــزاين ، : وأين رســـول اهللا بإحـــدى ثـــالث 

)خباري ومسلم).( للجماعةفارق  املتارك لدينهال










 َعن أيب هريـرة رضي اهللا عنه قـال َ ََ َْ ُ َِ َّقـال رسـول الله صـلى : ْ ََّـ ِ ُ َُ َ َ

ــــه وســــلم  َاللــــه علي َّ ََّ َ ِ ْ ــــر :( ََُ ــــساعة حــــىت يـقــــبض العلــــم ، وتكثـ َال تـقــــوم ال ُُ ْ َ ُ ُ ََ ْ ِْ َ َ ُ َْ َّ َ َّ ُ َ
ُالزالزل ، ويـتـقارب الزمان ، وتظهر الفنت ، ويكثــر اهلـرج ، وهـ ََ ُ ْ َ َ َ َْ ْ ْ َُ َُ َْ َ َ َ َُ َ ِ َ َ َُ َّ ُو القتـل ََِّ َْْ َ

ُالقتل   ).خباري ومسلم().َْْ
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 األمـــين الناصـــح رســـوله علـــى والـــسالم والـــصالة هللا الحمـــد

  .الـدين يـوم لـىإ بإحـسان تـبعهم ومـن وصـحبه وأزواجه آله وعلى
   : بعد أما









 

















  )عليه متفق. ( 
















") البخاري رواه. (   























 عبـاس ابـن عـن  عمـر قـال : قـال  جـالس وهـو 
ــــى   محمــــدا بعــــث قــــد اهللا إن: "   اهللا رســــول منبــــر عل
 الكتـاب عليـه وأنزل بالحق

  
 

 


 "  )متفـق 
   ) .عليه

 اهللا رســول قــال  " : قـــد عنــي خـــذوا عنــي خـــذوا 
 سـنة ونفـي مائـة جلـد بـالبكر البكـر سـبيال لهـن اهللا جعـل

 "  ) رواه مسلم . (

 اهللا رسول قالو  رجـل بزوجـة ابنه زنى الذي للرجل 

 " : آخـر



 

 

 عـام وتغريـب مائـة جلـد ابنـك وعلـى رد والخـادم شاة المائة 
 " ، 
 ) عليه متفق . (  
 اهللا رسـول قالو  " : 

  :الــنفس 
     "للجماعــة التــارك لدينــه والمفــارق،  ،  بــالنفس

  ""  : داود البـي روايـة وفـي،   )عليه متفق( 
.  

 ْعنو َعمران َ َ ْ ِبن ِ ٍحـصين ْ ْ َ ُ 
   

 َفدعا َ ُّنبى َ ِالله َِ َّ  َوليـهـا َِّ َفـقـال َ َ ْأحـسن " َ ِ ْ َإليـهـا َ َْ َفـإذا ِ َِ 
ْوضــعت َ َ ِِْفـــائتنى َ َفـفعـــل. "  َِبهــا َ َ َ َفــأَمر َ َ ُّنبــى َِبهـــا َ ه َِ ِالل  َّـــ
 َفـقـال َ ُلـه َ ُعمـر َ َ ُ 
ِّتـصلى َ َعليـهـا ُ َْ َّنبـى َيـا َ ه َِ ِالل ْوقـد َّـ َ ْزنـت َ َفـقـال ََ َ ْلقـد "  :َ ْتابـت ََ َ ًتـوبـة َ َ ْ ْلــو َ َ 

ْقسمت َ ِ َبـين ُ َسبعين َْ ِ ْ ْمن َ ِأهل ِ ْ ِاْلمدينة َ َِ ْلوسـعتـهم َ ُ َْ ِ ْوهـل ََ َ َوجـدت َ ْ َ ًتـوبـة َ َ ْ َ 
َأفضل َ ْ ْمن َ ْأن ِ ْجادت َ َ َبنـفسها َ ِ ْ ِلله َِ َتـعالى َِّ َ َ  ".  

   البخـاري صـحيح فـي كمـا 
   .ومسلم








































 


  الدين يوم لىإ بإحسان تبعهم ومن وصحبه آله وعلىمحمد على  اهللا وصلى


 
 


وعلــى آلـــه وصــحبه ومـــن هللا والــصالة والـــسالم علــى رســـول هللا  حلمــدا

  :وااله 







 ُمثـل الـذين حملـوا ِّ ُ ََ ِ َّ ُ َ
ــوراة ثــم لــم يحملوهــا كمثــل اْلحمــار يحمــل أسفارا بــئس مثــل  ُالتـَّ َُ ََ َ ََ ْ ِ ً ََّ َ ُ ــَ ْ ْ َ َْ ِ ِِ َ َ ْ َِ ِ ُ َ ْ

ـــــــه و ـــــــذين كـــــــذبوا بآيـــــــات الل ـــــــوم ال َاْلق َِ َِّ ِ َ ُِ ََّّ َ ـــــــوم َِْ ه ال يـهـــــــدي اْلق َالل ْ َ ِ ْ َُ َّـــــــ
َالظـــــالمين ِ ِ َّ) ٥:الجمعـــــة(.





  

 








) َأتــأمرون ٱلنَّــاس بــالبر وتنـــسون ََ َ َُ ِّ ََ ِ ُ َ
ــــون ٱلكتــــب َأنفــــسكم وأنــــتم تتل ََٰ ُِ َ ُ َُ َ ََ ــــونۚ◌ُ َ أفــــال تعقل ُ َِ َ َ ).٤٤:البقــــرة  ()َ







َيأَيـها ٱلذين ءامنـوا لـم تـقولـون مـا ال تفعلـون ( َُ َُّ َ ََ ُ َْ َ َُ َ َِ ُ َ ِ َّ َ ُـكبـ )٢(ٰ َر مقَ َتـا عنـد َ ِ ً
َ أن تـقولوا ما ال تفَِّللهٱ ََ ْ َُ ُ َعلون َ ُ .)الصف( )) ٣(َ
























)ان لكــم فــي رســول ٱََّلقــد ِ ك ُ َ ِ ُ َ َ ــ ِللــهَ ٌوة ُ أســَّ َ
َحــسنة َ ))٢١:األحــزاب ( )َ


















) اذا كــان رب البيــت
).للطبــل ضــاربا فــال تلومــوا الــصبيان فيــه علــى الــرقص







)َأَيـهــا ٱَٰي َلـذينُّ ِ ُ ءامنــوا قــوَّ ْ َُ ْا َ
َأنفسكم وأهليكم نارا  ُ ُِ َ ََ َ )).٦:التحرمي ( )ُ



















متفق عليه



 

 

 
 

 










 

 














 ) أبو هريرة(رسـول سـئل 
 الــذين ثـم معـي والـذين أنـا"  : فقـال ؟ خيـر النـاس أي :  اهللا

رواه (  بقـــي مــن رفـــض وكأنــه " األثـــر علــى الـــذين ثــم األثـــر علــى
 الــصحيحة أحمــد فــي مــسنده ، وصــححه األلبــاني فــي السلــسلة

:٤٥٥/  ٤ ( 












 ملـة إال النـار فـي كلهـم ملـة وسـبعين ثـالث علـى أمتـي  وتفتـرق((

 و عليـــه أنـــا مـــا: ومـــا هــي يـــا رســـول اهللا ؟ قــال : قـــالوا ،  واحــدة
  . ) ٩٤٧٤: برقم  الصغير الجامع وضعيف  صحيح( ) )أصحابي

 ) عبداهللا بن مسعود
 ))  تركنـا رسـول

 ابــن أخرجــه ( " الجنــة وطرفــه اآلخــر فــي،  علــى طرفــه اهللا 
  ) . اإليمان شعب في والبيهقي مردويه















 " من سـب أصـحابي ؛
  " .فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين 

  أبـو زرعــة الــرازي ) ) إذا رأيــت الرجــل
، وذلــك ألن   فــاعلم أنــه زنــديقينــتقص أصــحاب رســول اهللا 

، وإنمـا أدى ذلـك  ، وما جاء بـه حـق ، والقرآن حق الرسول حق
  أي الزنادقـة ومـن سـار علـى نهجهـمـ، وهـؤالء  ه الصحابةإلينا كل

الجـرح  ، و  يريـدون أن يجرحـوا شـهودنا ليبطلـوا الكتـاب والـسنةـ
   .))بهم أولى وهم زنادقة 


) ) ســـمعنا

))وأطعنــا



  

 





 )) اهللا ورسـوله

))أعلــم 
 ) اهللا أعلم(





 
 قــال اهللا : ُتـقولــوا ََوال ُ َلمــا َ ُتــصف ِ َِ 

ُأْلـــسنتكم ُ َُ ِ ذب َ َاْلك ِ ـــ َهـــذا َ ٌحـــالل َ َ َوهـــذا َ َ ٌحـــرام َ َ ُلتـفتــــروا َ َ َْ ه ََعلـــى ِ ِالل  َّــــ
ذب َاْلك ِ ــــ َّإن َ َالــــذين ِ ِ رون َّ َيـفتـ ُ ــــ َ ْ ه ََعلــــى َ ِالل ــــ ذب َّ َاْلك ِ ــــ َيـفلحــــون  َال َ ُ ُِ ْ       

   ) .١١٦: النحل ( 
 قـــال رســـول اهللا   " :ْمـــن َكـــذب َ َ َّعلـــى َ ًتـعمـــداُم ََ ِّ َ ؛  َ
َّْفـليتبـوأ َ ََ ْ ُمقعده َ َ َ ْ َمن َ    .)متفق عليه " ( ِالنَّار  ِ

 
" إنمـــا األعمـــال بالنيـــات " ...


 )

)عمــر ( خطــاب عمـر ابـن 
 ) علقمــة ابــن وقــاص اليثــي(

 ) محمد ابـن
إبـــراهيم التيمـــي 











 ))

))اذهـــب علــــى رســــلك وال تلتفــــت 





 ) صبيغ(















 ) ابـن عمـر(


 

 ) عمـــر ابـــن(





 ) اإلبانة الصغرى(


 ) اإلبانـة
)الصغرى 






 

 



 

 

 
  



 















































 
 َإنه من يشرك باللـه فـقـد حـرم اللـه عليـه اْلجنَّـة ومـأواه النَّـار ومـا َ َ َ ُ ْ ََ ُ َ َُ َ ُ ُْ َ ِ َِْ ََّ َّ َِ َّ ْْ َ ِ ْ ِ َّ

ٍللظالمين من أنصار َ َ ْ ِ ِ َِ ِ َّ ) ٧٢:المائدة.( 

















) ــه ويـغفــر مــا دون ذلــك لمــن يــشاء ُإن اللــه ال يـغفــر أن يــشرك ب ُ َ َُ ْ َْ ْ َ َ ُ ََ َِ َِ َ َْ ُ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ َ َّ َِّ

  ).٤٨( النساء )...
















  

 








 
  

    
     

    
     


     

    


    
     


 

     
      


    
    


   



       

      
     

  


      
      
    
    

     
   
      

       


  
      


   

       
  

   
        

       
        

      


     
       

        
       

     
     

      

  
     

       




 

 

        
       
     




       
         




      
     




  
      


        
    


     




       
      

     
      

     
     



         

      
        

        
    

       
     

   


  
      

      


      


    
  

      


        
        


     

    
     
     

 
      

       
      


   
   

    
     

      



  

 

     





 









 ) ــــة  )١٢٨: التوب











 )( 




















 )( 






















 

 
















) إىل ســبيل ربــكُعدٱ َ َِّ ِ ِ َ ٰ النحــل () ..َِ



 

 

:١٢٥.(





































:  
، ولعــــل بعــــضكم أن يكــــون احلــــن حبجتــــه مــــن ّأنكــــم ختتــــصمون ايل((

خبارى ومسلم))بعض، فأقضى له بنحو مما امسع

















































  

 







     
     

       


        




      

     






    
      



     






  

      
       

    
      
        

     ٍكنتم خيـر أمة َُّ َ ْ َ ْْ ُ ُ
ِأخرجت للنَّاس ِ ْ َ ِ ْ ُ     




 
       


  ًوكذلك جعلناكم أمة وسطا َّ ََ ََ ًْ ُ ُ ََْ َ َ ِ َ

ُلتكونوا ُ ِ شهداء على النَّاسَِ َ َ َ َ َ ُ    
      


   ََمحمد رسول الله والذين معه أشداء على ُُ َّ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َُ َ ََّ َّ ُ ٌ َّ

ْاْلكفار رحماء بـيـنـهم َ ُُ َْ َ َُ ِ َّ ُ    




       




     



     


      

       
     


        

  
        

      
 



 

 


     


     


  







   
   
      


     



         
       


        
       


     

      


     


      


      
    







 


 


 


 
 


 

 
 


 


 


 

 


 


 








 



  

 

 
 

  


