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حيِمس محِنسرجاَّ بسِمسرهللِسرجاَّ
طليعُة الكتاِب

َسِعَدس َسْمحٍة،س كايمٍةس برشيعٍةس رهسالميَِّةس ِةس رألُمَّ عىلس تعلىلس رهللُس أنَعَمس

غرُيهمس رجورِرِفس ظِلِّللس وعلَشسيفس رجسعلدِة،س س ُكلَّ رملسلموَنس وبأحكلِمللس  هبلس

ِمنسأهِلسرملَِلِلسرألُخاىسآِمنَيسُمطمئنَِّي.

سأحكلِمه،سوَرحلبِةسرستيعلبِهس يِن،سوُيْسِ ْغِمسِمنسَسامَحِةسهذرسرجدِّ وعىلسرجاَّ

سأنامٌطس َمِنسعليهسطاَأْتسعىلسرجِإكِاسرهسالميِّ جلُمخلجِإَيسجه؛سفإنَّهسبُماوِرسرجزَّ

رجُعليلس وَمقلِصُدهلس رجرشيعِةس ِحكمُةس غلَبسعنسأصحلهِبلس رجتإكرِيس ِمنس ٌةس شلذَّ

َسامَحتِه،س بلهسالِمسعنس فلنحَاَفْتس رألخاى؛س رألديلِنس أهِلس معس رجتعلُمِلس يفس

مأجوفٍةس غرَيس ظورِهَاس رَأْينلس حتىس وَنقلئِه؛س ُوضوِحهس عنس س رهسالميِّ وبلجِإكِاس

والسَمقبوجٍةسيفسُمعلَملِةسغرِيسرملسلمَي.

ورنقسلملٍتس فَِتٍنس ُحدوِثس يفس رجسيِّئُةس رمُلعلَمالُتس هذهس تسبََّبْتس وقدس

س سُمتخلصَمْيِ ورضطاربلٍتسبَيسأبنلِءسرجوطِنسرجورحِد،سحتىسَغَدرسأفارُدهسفايَقْيِ

ُقسيفسرحُلقوِقسورجورجبلِتس ،سِعلاًمسبأنسرمُلورَطنَةسيفسرهسالِمسالسُتإاِّ غرَيسُمؤتلَِإْيِ

ظاِلِلس يفس رجَعيِشس يفس َنْإِسهس س بلحلقِّ يتمتَّعوَنس س فلجكلُّ رمُلختلِإِة،س رألديلِنس بَيس

سجلجميِع. رجوطِنسرجذيسهوسَحقٌّ
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5 طليعُةسرجكتلِب 

َرسرألمُاسإىلسُصدوِرسَفتلَوىسخلطئٍةسومغلوطٍةسَتنَُعسرملسلَمسِمنسأنس بلستطوَّ
َفَاَحه،س ُيشلِرَكهس ،سوَتُظُاسعليهسأنس رمُلورطَِنسرملسيحيَّ  ُينَِّئسجلَرهسأوسَصِديَقهس

َيهسيفسُمصلبِه. أوسُيعزِّ

رجكِارِمس َصَحلبتِهس وَهْدَيس ملسو هيلع هللا ىلص،س س رجنبيِّ َهْدَيس ُتلجُِفس رألموُرس  وهذهس
همسورحرترِملم. يفسُحْسِنسُمعلَملِةسغرِيسسرمُلسلمَي،سوبِاِّ

ِعْلٍمس عىلس َجيسورس ُأنلٍ س ِمنس رجَإتلَوىس هذهس ِمثُلس َتصُدَرس أنس لس حقًّ ورمُلؤِلُس
حِلْكَمتِللس ِدررسٍةس والس رجُعليل،س بَمقلِصِدهلس َمعِافٍةس والس رجرشيعِة،س بُأصوِلس
َقللسرجشبلُبسورعتَقدورس سهذهسرجإتلَوىسصدَّ رجبلجِغِةسيفسرجترشيِع؛سورألكَثُاسأمًللسأنَّ
فُة،سورحلقيقُةسَعكُسسذجَكس ُةسرملرشَّ نَُّةسرجنبويَّ َّلسجلءسهبلسرجقاآُنسرجكايُمسورجسُّ لسِم أنَّ

كامسستعِاُفسِمنسِدررسِةسهذرسرجكِتلِب،سإنسشلءسرهللُستعلىل.

ِمنسأجِلسذجَك؛سَرَأْتسَمشيَخُةسرألزهِاسأنسَتعِاَضسهلذهسرجقضليل،سوغرِيهلس
س بَيسربِّ َيُدوُرس رٍب،س َجذَّ سشلئٍِقس ِحورريٍّ ُأسُلوٍبس ِر،سيفس رمُلقاَّ أيًضل،سيفسهذرس

رألرُسِةسوَزْوِجهسوأوالِده.

رستيعلِبس إىلس وتاكيَزكمس ِعنليَتكمس َترِصُفورس أنس رألبنلُءس لس أيُّ وَناُجوس
ـس يَِّةس رألمهِّ رجبلجِغس بلس ـس س رمُلِلمِّ ِرس رمُلقاَّ هذرس يفس جلءتس كلمٍةس س وكلِّ ُفلٍة،س س  كلِّ
ٍةسيفستعلُمالتِكمسمعسأصدقلئِكمس وأنسَتنتِإُعورسهبلسيفسَحيلتِكم،سوتطبُِّقوهلسبِدقَّ

ِمنسرملسلمَيسوغرِيسرملسلمَي،سوأنسَتَعُلورسِمنستوجيللِتلسُدستوًررسإسالميًّلس
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رجثقلفةسرهسالمية 6س

وأكلذيِبس رمُلنحِافَي،س َدعلَوىس عىلس هبلس ورس َتُادُّ وأنس رجَعَمليِة،س َحيلتِكمس يفس
فِة،س رمُلتطاِّ رهرهلبيَِّةس رجلامعلِتس ألفكلِرس فايسًةس َوَقُعورس رجذينس حليلس رجضَّ

ْتلمسوأعَمْتسأبصلَرهم. فأضلَّ

وَمسلِمِعكم:س ُعقوجِكمس عىلس َتكارِرهلس ِمنس س َنَملُّ الس رجتيس  ونصيحُتنلس
سُمنَحِاٍفسَيْدُعوسإىلسرهسلءِةس سفِكٍاسضللٍّ سرالحرترِ سِمنسأيِّ سورسأَشدَّ أنسترَتِ
رجَوَطِنسوقلَدتِهسوَجْيِشهس رمَلِسيحيَِّي،سأوسإىلستكإرِيسرمُلسلِمَي،سأوسَكارِهَيِةس إىلس
رهسالِمس َهْدِيس أفكلٌرسخلرجٌةسعنس رألفكلِرسهيس سهذهس فكلُّ أمنِه..س رِتس وُقوَّ
إىلس بلهحسلِنس رمُلسلَِمس َأمَاِتس رجتيس وَهْدِيسرسوجِهسملسو هيلع هللا ىلص،سوأحكلِمسرشيعتِهس
سورهحسلِنس لسكلنسَمذَهُبهسيفسرجِإقِهسأوسرجعقيدِة،سكامسأمَاْتهسبلجرِبِّ أخيِهسرمُلسلِِمسأيًّ

لسكلَنْتسَعِقيدُته. لسكلَنسِدينُه،سوأيًّ إىلسغرِيسرمُلسلِِم،سأيًّ

َيُلَقس أنس أررَدس جوس تعلىلس رهللَس س أنَّ رجنَِّجيُبس س كيُّ رجذَّ رجطلجُبس لس أيُّ ورعَلْمس
ـ  ُسبحلَنهس ـس جكنَّهس كذجَك،س خَلَلَقلمس ورحدٍةس ُجغٍةس أوس ورِحٍدس ِديٍنس عىلس رجنلَ س
رجنلَ سُمتلِإَيسيفسأديلِنمسوعقلئِدهمسوجغلِتم:  شلَءسأْنسَيُلَقس
ڀمث)1)،س ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ 
رجقيلمِة،س يوِمس إىلس ُمتلِإَيس َيَظلُّوَنس َسْوَفس رجنلَ س س أنَّ ُرس ُيَقاِّ رجكايُمس  فلجُقاآُنس

سَماِجَعلمسإىلسرهللِ،سوهوسُملِسُبلم.س وأنَّ

)1)سسورةسهودس.سرآلية:س118.
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7 طليعُةسرجكتلِب 

سرجَعالقَةسبيننلسوبَيسغرِينلسهيس نلسَجْسنلسَوْحَدنلسيفسهذرسرجعلَلِ،سوأنَّ ورعَلْمسأنَّ
رجنلِ س مَحَْلس أوس رِع،س رجرصِّ َعالقَةس أبًدرس وجيَسْتس ورجتعلُوِن،س رجتعلُرِفس َعالَقُةس

فيامس فلجنلُ س وعقلئِدهم؛س أديلِنمس إىلس رهسلءَةس أوس ِة،س بلجُقوَّ رهسالِمس عىلس

لسَنظرٌِيسجَكس يِن،سوإمَّ لسأٌخسجَكسيفسرجدِّ َمسرهللُسوجَلهسـ:س»إمَّ سـسكاَّ  َيقوُلسرهملُمسعيلٌّ

ُينتَقَصسِمنسشأنَِك؛سفكذجَكس سأالَّسُيسلَءسإجيَك،سأوس بُّ رخَلْلِق«)1)،سوكامسُتِ  يفس

السَيوُزسأنسُتِسَءسإىلسرآلَخِايَن،سأوسَتنتِقَصسِمنسشأِنم.

اًلسوآِخًار. ورهللُسِمنسَوررِءسرجَقْصِد،سوجهسرحلمُدسأوَّ

        أمحد الطيب
	              شيخ األزهر الشريف  	 	 	

)1)سنجسرجبالغة:س427،سورجتذكاةسرحلمدونية:س1/ 316. 
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رجثقلفةسرهسالمية 8س

	املوضوُع األوَُّل 
مساحُة اإلسالِم يف معاملِة أهِل األدياِن اأُلخرى

األهداُف:

ُعسِمنسرجطلجبستقيُقسملسييل:س بنِلليِةسدررسِةسهذرسرملوضوِعسُيتوقَّ

س1 ُحسرملارَدسبسامحِةسرهسالِم.ـ ُيوضِّ

س2 َيعِاُضسنامذَجسِمنسرحرترِمسرهسالِمسجألديلِنسرألُخاى.سـ

س3 ُحسعالقَةسرهسالِمسبلألديلِنسرألُخاى.ـ ُيوضِّ

س4 سِلسرجسلبقَي.ـ سسملسو هيلع هللا ىلصسِمنسرجاُّ ُفسَموِقَفسرجنبيِّ يتعاَّ
س5 رجيلوديِةسـ رجديلنِةس أصحلِبس معس رهسالِمس سامحِةس ِمنس نامذَجس َيعِاُضس

ورملسيحيِة.س

* * *

B8 M



9 سامحُةسرهسالِمسيفسمعلملِةسأهِلسرألديلِنسرألُخاىس

جلَسِتسرألرُسُةسأملَمسشلشِةسرجتلإلِزستتلبُِعسرألخبلَر،سوقدسفِزَعتسعندملس
ًعل،سهوستإجرُيسحلفلٍةسجسلئحَيسأجلنَبسيفسزيلرِتمسجبلٍدس تالسرملذيُعسخرًبرسماوِّ

سمسلٍم،سفدرَرسرحلورُرسرجتلاسبَيسأفارِدهل: عايبٍّ

ستعلجيَمسرهسالِمسـسيلسأبنلئيـستاُفُضسهذرسرجإعَلسرجشنيَعسوُتقبُِّحهس :سإنَّ رألُمُّ

ُمسفلعَله. وُتاِّ

تشـايعلتِهس ويفس جلعلملَي،س رمحًةس جيكوَنس رهسالُمس جلءس جقدس َنَعم،س رألُب:س

محِةسورجسامحِةسمعسغرِيسرملسلمي. رحلكيمِة،سوتعلجيِمهسرجكايمِةسمظلهُاسبيِّنٌةسجلاَّ

رجورسِعس رنتشلِرهس معس تتَِّإُقس رهسالُمس هبلس رجتيسجلءس رجسامحُةس وهذهس :س  رألُمُّ

سزملٍنسومكلٍنسجسلئِاسرألُمِمسورجشعوِب.س بَيسرجنلِ ،سوتعُلهسصلحًللسجكلِّ

ٌد:سملسمإلوُمسرجسامحِةسرجتيسجلءسهبلسرهسالُم؟ ممَّ

تعنيس وهيس ورجسلوجُة.س رجُيُسس رجلُّغِة:س يفس ـس س ُبنيَّ يلس ـس رجسامحُةس رألُب:س

رجتسلمَحسمعسرآلَخِايَنسيفسرملعلملِة،سمسلمَيسكلنورسأوسغرَيسمسلمَي.

تعاليُم اإلسالِم حترِتُم األدياَن اأُلخرى:

رألديلَنس ترِتُمس رهسالِمس تعلجيَمس س أنَّ ـس أيبس يلس ـس ذجكس ِمنس نإَلُمس سلَمى:س
سرألديلَنسرألُخاىسمأمورٌةسبلحرترِمستعلجيِمسرهسالِم؟ رألُخاى،سكامسأنَّ
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رجثقلفةسرهسالمية 10س

وأجسنُتلمس رجنلِ س أجنلُ س َعتس تنوَّ جقدس ـس حبيبتيس يلس ـس َنَعمس رألُب:س
رملقبوُلس َعتسديلنلُتم،سوملسدرَمسرألمُاسكذجكسفلالختالُفس تنوَّ وأجورُنمسكامس
بَيس ورالختالُفس ورجتنوُعس ُدس رجتعدُّ وهذرس رجقيلمِة،س يوِمس إىلس بلٍقس رجنلِ س بَيس
رجنلِ سيفسرألديلِنسويفسرجلُّغلِتسويفسرجلَّوِنسويفسرجِعاِقسـسهوسمشيئُةسرهللِسوإرردُتهس

يفسَخلِقه.

سرهللَستعلىلسأررَدسأنسيُلَقسرجنلَ سعىلسديٍنسورحٍد،سأوسجوٍنسورحٍد،س  وجوسأنَّ

متلإَيس يُلَقلمس أنس سبحلَنهس شلءس جكنَّهس ذجك،س جإعَلس ورحدٍةس ُجغٍةس  أوس

متطلبقًةس تكوَنس أنس ُيمكُِنس الس رألصلبِعس بصمَةس س أنَّ وجدرجِةس ذجك،س س كلِّ يفس

نث ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   تعلىل:س قللس أبًدر،س رثنِيس بيس
نث ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ  ڦمث)1)،سوقللسسبحلنه:س
ٹ          ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ 

ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ مث  )2).
ُرسمعسوجوِدسذجكسرالختالِفسـسيلسأبنلئيسـسأنسينعِزَلسرملجتمُعس والسُيتصوَّ
رملسلُمسعنسغرِيهسِمنسرملجتمعلِت،سوجذجكسفقدسجلءسرهسالُمسجُينظَِّمسعالقَةس

رمُلسلِمسمعسغرِيهسِمنسبنيسِجنِسهسِمنسرملسلمَيسوغرِيسرملسلمَي.

)1)سسورةسيونس،سجزءسمنسرآلية:س99. 
)2)سسورةسهود،سرآليتلن:س118،س119.
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11 سامحُةسرهسالِمسيفسمعلملِةسأهِلسرألديلِنسرألُخاىس

أصنلفِلمس بمختلِفس رملسلمَيس غرِيس معلملِةس يفس رهسالِمس تعلجيُمس وكلنتس
وباهلًنلسسلطًعلسعىلس دجياًلسورضًحل،س رجكِتلِبسوغرِيهمس أهِلس ِمنس وديلنلِتمس

رحرترِمسرهسالِمسجألديلِنسرألُخاى.س

ال إكراَه يف الدِّيِن:

ثَتنلسـسيلسأيبسـسعنستلكسرجتعلجيِمسحتىسنعِاَفلل؟ سحدَّ ٌد:سهالَّ ممَّ

سرهسالَمسرَفَعسشعلَرس ُلسهذهسرجتعلجيِمسأنَّ رألُب:سبلجتأكيِدسـسيلسعزيزيسـسأوَّ
يِن«. »السإكارَهسيفسرجدِّ

سلَمى:سملسمعنَىسذجك؟

سفاٍد،سفالسإكارَهس ِنسجكلِّ يَةسرجتديُّ سرهسالَمسكَإَلسحاِّ رألُب:سمعنَىسذجكسأنَّ
والسإجبلَرسألحٍدسعىلسرجدخوِلسيفسرهسالِم،سوطايُقسرجدخوِلسيفسرهسالِمسهوس
َلسمنهس سذيسِديٍنسدينُه،سالسُيرُبسعىلستاكِهسجيتحوَّ ُةسهبدريتِه،سفلكلِّ رجقنلعُةسرجتلمَّ

إىلسغرِيه،سوقدسأبلَنسرجقاآُنسعنسذجكسرملعنَىسبقوجِه:س

نث ی جئ   حئ مئىئ يئ جب حب   خب مب مث )1). 
عىلس أحًدرس ُتكِاهورس »الس أي:س ـس بنيس يلس ـس يِن«س رجدِّ يفس إكارَهس »الس ومعنَىس
،سالسحيتلُجسإىلسأنسُيكَاَهسأحٌدس سورضٌح،سجيلٌّ ٌ خوِلسيفسديِنسرهسالِم،سفإنَّهسبيِّ رجدُّ

خوِلسفيه«)2).  عىلسرجدُّ
)1)سسورةسرجبقاة،سرآلية:س256. 

)2)ستإسريسرجقاآنسرجعظيمسالبنسَكثري:س682/1. 
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جلنًبلس ُيظِلُاس ـس أحبليبس يلس ـس رجرشيإِةس رآليِةس هذهس نزوِلس وسبُبس :س  رألُمُّ
ِمنسرحرترِمسرهسالِمسجغرِيهسِمنسرألديلِنسرألُخاى.

نثی  تعلىل:س قوجِهس يِفس عبَّلٍ ،س ربِنس عِنس ـاونس رملإسِّ ذَكَاس فقدس
لس هَلَ َيِعيُشس َيَكلُدس اَلس رأْلَْنَصلِرس ِمَنس رمْلَْاَأُةس َكلَنِتس َقلَل:س مث،س مئ  حئ  جئ   
رجنَِّضرِيس َبنُوس ُأْجلَِيْتس س َفَلامَّ ُه،س َدنَّ َجُتَلوِّ َوَجٌدس لس هَلَ َعلَشس َجئِْنس َفَتْحلُِف:س َوَجٌد،س
رهللِِ،س َرُسوَلس َيلس رأْلَْنَصلُر:س َفَقلَجِتس رأْلَْنَصلِر،س َأْبنَلِءس ِمْنس َنلٌ س فِيِلْمس إَِذرس
َسِعيُدس َقلَلس مثس مئ  حئ  جئ    ی  نث  رآْلَيَة:س َهِذِهس رهللُس َفَأْنَزَلس  َأْبنَلُؤَنل،س

ْساَلِمس)1). َقسهِبِْم،سَوَمْنسَشلَءسَدَخَلسيِفسرْهِ :سَفَمْنسَشلَءسحَلِ رْبُنسُجَبرْيٍ

رهسالِمس خوِلسيفس رجدُّ إرغلَمسألحٍدسعىلس أنَّهسالس ذجكس ِمنس ونإَلُمس رألُب:س
س َيُشكُّ ربنًلسالس رمُلاَغُمس رخلرَيسألبنلئِه،سوجوسكلنس يايُدس أًبلس رمُلاِغُمس جوسكلنس  حتىس
َرسَبصريَته،س يفسشإقِةسأبيِهسعليه،سبلسَمنسهدرُهسرهللُسجإلسالِم،سورَشَحسَصدَره،سونوَّ
فإنَّهس وَبرِصه،س َسمِعهس وخَتَمسعىلس قلَبهس رهللُس أعَمىس وَمنس بيِّنٍة،س عىلس فيِهس  دَخَلس

يِنسُمكَاًهلسجمبوًرر.س خوُلسيفسرجدِّ السيإيُدهسرجدُّ

سإسالُمه؟ ٌد:سوهلسجوسُأكاَهسأحٌدسعىلسرجدخوِلسيفسرهسالِمسيِصحُّ ممَّ

سربُنسِحبَّلنسيفسصحيحهسس)رهحسلن:س140(،سوأخاجهسأيًضلسأبوسدرودس سسهبذرسرجلإظـس  )1)سأخاجهـس
يفسُسننهس)2682(،سورجنسلئيسيفسرجسننسرجكربىس)10983(،سورجطربيسيفستإسريه:س
جلمعسرجبيلنس)5812(،سورجضيلءسرملقديسسيفسرملختلرة:س10/ 64.سوإسنلدهسصحيح.س
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خوِلسيفسرهسالِم،س ِرسعندسرجإقللِءسأنَّهسجوسُأكِاَهسأحٌدسعىلسرجدُّ :سِمنسرملقاَّ رألُمُّ
سعىلسإسالِمهسطوًعل)1). سإسالُمهسحتىسُيوَجَدسمنهسملسيُدلُّ فإنَّهسالسيِصحُّ

سلَمى:سهلسجلحلكِمسرمُلسلِمسأنسيمنََعسغرَيسرملسلمَيسِمنسملَرسِةسشعلئِاهمس
رجدينيِةسرخللصِةسهبم؟

جغرِيس يَةس رحلاِّ رهسالُمس منََحس فكامس ذجك،س جهس جيسس ـس ُبنيَّتيس يلس ـس الس رألُب:س
رجدينيِةس شعلئِاهمس ملرسَةس أيًضلس هلمس أبلَحس دينِلم،س عىلس رجبقلِءس يفس رملسلمَيس

رخللصِةسهبم.

،س رهللِس رسوِلس علِدس عىلس حَدَثتس رجتيس رجقصِةس هذهس إىلس ورسَمعورس
رجنَّصلرىسـسفدَخلورسعليهس َقِدَمسعليهسيفسرملدينِةسوفُدسنجارَنسـسوُهمسِمنس جقدس
مسجِدس يفس ُيصلُّونس فقلمورس وقُتسصالِتم،س فحلَنس رجعصـِا،س بعَدس مسجَدهس
ـس »َدُعوُهمس :س رهللِس رسوُلس فقللس منَعلم،س رجنلُ س فأررَدس ،س رجاسوِلس

ْم)2). رْتُاُكوُهمسـ[سَفلْسَتْقَبُلورسرْجَمْشِاَقسَفَصلَّورسَصاَلَتُ

:سهذهسرجقصُةسـسيلسأوالديسـسخرُيسدجيٍلسعىلسرحرترِمسرهسالِمسجألديلِنس رألُمُّ
وُيصلُّونس شعلئَاهم،س ُيامِرسونس س رهللِس رسوُلس تَاَكلمس جقدس  رألُخاى،س

يفسمسجِده.

)1)سرجذخريةسجلقاريف:س13/12،س39،سورملغنيسالبنسقدرمة:س291/12،سوُمغنيسرمُلحتلجس
جلخطيبسرجرشبيني:س289/3. 

رملنذرس وربنس 574،س رجنبويةسالبنسهشلم:س1/  رجسريةس ربنسإسحلق،سكامسيفس  )2)سأخاجهس
يفسرجتإسريس)199). 
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العدُل يف التعامِل مع غرِي املسلمنَي:

تنتميس لس أنَّ تزُعُمس رجتيس رهرهلبيِةس رجلامعلِتس بعَضس س أنَّ علمُتس ٌد:س  ممَّ
َيسعىلسغرِيسرملسلمَي،سوُتبيُحسأخَذسأمورهِلم. إىلسرهسالِمسُتبيُحسرجتعدِّ

هذهس ِمنس بايٌءس ورهسالُمس خلطٌئ،س َفلٌمس هذرس ـس وجديس يلس ـس الس رألُب:س
فلِتسرهجارميِة.س رجترصُّ

رجتعلمِلس يفس رجعدِلس رملسلمَيسسلوَكس رهسالِمسعىلس تعلجيُمس أوَجَبتس جقدس

ي،سبل  يِنسسبًبلسيفسرجظُّلِمسأوسرجتعدِّ معسغرِيهم،سولستَعِلسرالختالَفسيفسرجدِّ

ُرتَِّبسعليللس رجتيس رجتقوىس يِنسدجياًلسعىلس رجدِّ رملخلجِِفسيفس رجعدَلسمعس جعَلِتس

أعظُمسرجلزرِء،سكامسقللسرهللُستعلىل:سنث ہ ہ ھ ھ       ھ 
ۇۆ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  

ۆ ۈ ۈ ٴۇ مث)1).
أحسلهِبمس أوس أديلِنمس إىلس رجنَّظِاس دوَنس فيًعلس رجنلِ س بَيس بلجعدِلس  فلألمُاس
سرهللَسأمَاسرسوَجهس  جيُلسعىلسملسأقوُل:سأنَّ أوسماركِزهمسأووظلئِإلم،سورجدَّ

ٿ  فقلل:سنث  بينَلم،س مونهس حُيَكِّ رجكِتلِبس أهُلس جلَءهس إْنس بلجعدِلس حيُكَمس أنس
ٹ ٹ ٹ ٹڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ مث  )2).

)1)سسورةسرمللئدة،سرآلية:س8.
)2)سسورةسرمللئدة،سرآلية:س42. 
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سسيفسرجوعيِدسعىلسَمنسظلَمسُمعلَهًدر،س َدسرسوُلسرهللِ  :سبلسجقدسشدَّ رألُمُّ
سَمنسُيلِصُمهسرسوُلسرهللِسفقدس سأنَّ وأخرَبسأنَّهسسُيخلِصُمهسيوَمسرجقيلمِة،سوالسشكَّ

. خلَبسوخِسَ

َإُهسَفْوَقسَطلَقتِِه،س س:س»َأاَلسَمْنسَظَلَمسُمَعلَهًدر)1)،سَأِوسرْنَتَقَصُه،سَأْوسَكلَّ قللس
َيْوَمس ـس َخْصُمُهس أنلس أيس ـس َحِجيُجُهس َفَأَنلس َنْإٍس،س طِيِبس س بَِغرْيِ َشْيًئلس ِمنُْهس َأَخَذس َأْوس

رْجِقَيلَمِة«)2).
الِبُّ واإلحساُن:

ساسصديقًةسمسيحيًة،سفللسيوُزساسأنسأزوَرهل،سوأنسأسأَلس سلَمى:سإنَّ
عنلل؟

ملنَعس والس معلل،س بًةس وملذَّ جطيإًةس وكوينس ُزوريلس َنَعم.س  رألُب:س
رألمِاس يفس كثريٌةس آيلٌتس ـس حبيبتيس يلس ـس رجقاآِنس فإيس بيتِنل؛س يفس تستضيإيللس أنس

ورجنصوُصس بلجعلِد،س ورجوفلِءس ورجقسِطس ورجعدِلس ورهحسلِنس لِةس ورجصِّ س  بلجرِبِّ

)1)سرمُلعلَهُدسهوسغرُيسرمُلسلِمسرجذيسُنعطيهسعلًدرسعىلسرجعيِشسمًعلسيفسأمٍنسوسالٍم.سررجع:س
ْكبي:س156/1-  بسالبنسَبطَّللسرجاَّ رجنظمسرمُلستعَذبسيفستإسريسغايبسأجإلظسرمللذَّ

157،سومعجمسجغةسرجإقللءسجقلعجي:سصس323.
)2)سأخاجهسأبوسدرودسيفسسننهس)3052(،سورجبيلقيسيفسرجسننسرجكربىس)18731(سعنسسسسسس
عددسمنسأبنلءسرجصحلبة.سقللسرجسخلويسيفسرملقلصدسرحلسنة:سصس616:س»وسنُدهس
سبهس مسعدٌدسينجرِبُ سِمنسأبنلِءسرجصحلبِة،سفإنَّ ُهسجللجُةسَمنسلسُيسمَّ السبأَ سبه،سوالسيرضُّ

جللجُتلم،سوجذرسسَكَتسعليهسأبوسدروَد«.س
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ے    ھ  ھ    ھھ  نث  تعلىل:س قللس أحٍد،س س كلَّ تستوِعُبس ُمطَلقٌةس ذجكس يفس
ےمث)1)،سوقلل:سنث ې   ې ى مث  )2). 

سجإلحسلِن،سأمَاسرهسالُمسبلهحسلِنسإىلسغرِيس سهذرسرملإلوِمسرجعلمِّ ويفسظلِّ

قللس ُيقلتلوَنم؛س والس حُيلِربوَنمس والس رملسلمَيس ُيعلدوَنس الس رجذينس رملسلمَيس

تعلىل:سنث ڃ چ     چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ  ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک    مث  )3).

يِنس رجدِّ يفس يقلتلوكمس لس رجذينس عنس رهللُس ينللُكمس الس رآليِة:س  ومعنىس

وهمسوَتِصلوهمسوُتقِسطورسإجيلم؛س  ِمنسفيِعسأصنلِفسرمللِلسورألديلِن،سأنستربُّ

ورجعدَلس س رحلقَّ وُيعطوَنمس رجنلَ ،س ُينِصإوَنس رجذينس رمُلنِصإَيس س حيِبُّ رهللَس س  إنَّ

هم،سوحُيِسنوَنسإىلسَمنسأحَسَنسإجيلم)4). ونسَمنسَباَّ ِمنسأنُإِسلم،سفيرَبُّ

غرِيس ِمنس رألقابَيس بِصلِةس رهسالُمس أمَاس ـس أوالديس يلس ـس ذجكس فوَقس بلس

َأيِبس بِنِْتس َأْساَمَءس همسورهحسلِنسإجيلم،سفَعْنس رملسلمَيسورهنإلِقسعليلمسوباِّ

رهللِ،س َرُسوِلس َعْلِدس يِفس ُمْشـِاَكٌةس َوِهَيس يس ُأمِّ س َعيَلَّ َقلَجْت:سَقِدَمْتس َبْكٍاس 

)1)سسورةسرجبقاة،سرآلية:س195. 
)2)سسورةسرجبقاة،سجزءسمنسرآلية:س83. 

)3)سسورةسرملمتحنة،سرآلية:س8. 
)4)سجلمعسرجبيلن،سجلطربي:س573/22. 
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سُقْلُت:سَوِهَيسَررِغَبٌةسـسيعنيسيفسمودَّيتسـسَأَفَأِصُلس َفلْسَتْإَتْيُتسَرُسوَلسرهللِ 
ِك«)1).  ي؟سَقلَل:س»َنَعْم،سِصيِلسُأمَّ ُأمِّ

جواُز التعامِل مع غرِي املسلمنَي:	

ٌد:سهلسيوُزسرجتعلمُلسمعسغرِيسرملسلمَيسبلجبيِعسورجرشرِءسوغرِيسذجك؟ ممَّ

رجبيِعس يفس رملسلمَيس غرِيس معس رجتعلمَلس رهسالُمس أبلَحس جقدس َنَعم،س :س رألُمُّ
َتلم،سوُيورِسَيلمسعندس ورجرشرِء،سورَشَعسجلُمسلِمسأنسُيِدَيسإجيلم،سويقَبَلسهديَّ

رملصيبِة،سوُينَِّئلمسعندسرجإاِح،سويعوَدسمايَضلم.س

وسوفسأذُكُاسجكمسصوًررسِمنسذجكسمعسرجدجيِلسعليللسحتىستعَلمورسمدىس
سامحِةسرهسالِمسيفسرجتعلمِلسمعسغرِيسرملسلمَي،سورحرترِمهسجألديلِنسرألُخاى:

رُء:سيوُزسأنسيبيَعسرمُلسلُمسهلمسوأنسيشرتَيسمنلم.س 1ـسرجبيُعسورجرشِّ

سَجلَءس ،سُثمَّ س ،سَقلَل:سُكنَّلسَمَعسرجنَّبِيِّ ِنسْبِنسَأيِبسَبْكٍاس مْحَ فَعْنسَعْبِدسرجاَّ
َأْمس »َبْيًعلس :س س رجنَّبِيُّ َفَقلَلس َيُسوُقَلل،س بَِغنٍَمس َطِويٌلس )2)س ُمْشَعلنٌّ ٌكس ُمرْشِ َرُجٌلس

ىسِمنُْهسَشلًة«)3).  َعطِيًَّة؟سـسَأْوسَقلَل:سـسَأْمسِهَبًة،سَقلَل:سالَ،سَبْلسَبْيٌع،سَفلْشرَتَ
صحيحهس يفس ومسلمس )2620(،س صحيحهس يفس رجبخلريس أخاجهس عليه:س متإقس )1)س

 . )1003(سعنسأسامءسبنتسأيبسبكا
رألثري:س البنس ورألثا،س رحلديثس غايبس يفس رجنلليةس ررجع:س عِا.س رجشَّ ُمنتإُشس أي:س )2)س

482/2،سومشلرقسرألنوررسجلقليضسعيلض:س255/2.
= صحيحهس يفس ومسلمس )2216(،س صحيحهس يفس رجبخلريس أخاجهس عليه:س متإقس  )3)س
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ْهُنسعنَدهم:  2سـسرجاَّ

سَوِدْرُعُهسَمْاُهوَنٌةسِعنَْدس سَرُسوُلسرهللِس َ سَقلَجْت:س»ُتُويفِّ سَعْنسَعلئَِشَةس
،سبَِثاَلثَِيسَصلًعلسِمْنسَشِعرٍي«)1). َيُوِديٍّ

سذبلئِحـلم،سوجورُزسرجنِّـكلِحسِمنسنسـلئِلم: 3سـسِحلُّ

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  نث  تعلىل:س رهللُس قللس
وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ   ىئ 

يئ جب حب خب مث)2).

4ـسقبوُلسهدريلسغرِيسرملسلمَي:س
َتلم،سفقدسقبَِلسرسوُلسرهللِس  ُيبلُحسجلُمسلِمسأنسُيلِدَيم،سوأنسيقَبَلسهديَّ
خيرَب،س يفس ـس ِمْشَكمس بِنس ِمس سالَّ رماأِةس ـس رجيلوديِةس رحللرِثس بنِتس زينَبس هديَةس

 .(3( مَّ ًة،سقدسوَضَعتسفيللسرجسُّ حيثسأهَدتسجهسشلًةسمشويَّ

. = )2056(سعنسعبدسرجامحنسبنسأيبسبكاسرجصديقس
)1)سأخاجهسرجبخلريسيفسصحيحهس)2916). 

)2)سسورةسرمللئدة،سرآلية:س5.
ًةس وِديَّ سَيُ ،سَأنَّ )3)سأخاجهسرجبخلريسيفسصحيحهس)2617(سمنسحديثسَأَنِسسْبِنسَملجٍِكس
لسَفِقيَل:سَأالَسَنْقُتُلَلل،سَقلَل:س»الَ«،س= سبَِشلٍةسَمْسُموَمٍة،سَفَأَكَلسِمنَْلل،سَفِجيَءسهِبَ س  َأَتِتسرجنَّبِيَّ
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أهِلس حتىس أصنلفِلمس بجميِعس رجكإلِرس ِمنس رهلدريلس قبوَلس رجإقللُءس َرس وقاَّ
سَقبَِلسهِديَةسرملقوقِسسصلحِبسمرَص«)1).  س سرجنبيَّ رحلاِب؛سألنَّ

5ـسعيلدُتم:س

جَِيُلوَد،س ُغاَلًملس س »َأنَّ :س َأَنٍسس َعْنس مايَضلم:س َيُعوَدس أنس جلُمسلِمس ُيبلُحس
»َأْسلِْم«س َفَقلَل:س َيُعوُدُه،س س س رجنَّبِيُّ َفَأَتلُهس َفَمِاَض،س ،س س رجنَّبِيَّ ُدُمس َيْ َكلَنس

َفَأْسَلَم«)2).

ُحرمُة الدِّماِء ومحايُة األمواِل واألعراِض:
سلَمى:سإًذرسملسعقوبُةسَمنسرستبلَحسُحامَةسدملِءسرجسلئحَيسرجذينسيأتونسإىلس

َضسهلمسبأًذى؟ بالِدنل،سأوستعاَّ

س رألُب:سجقدسحِإَظسرهسالُمسوضِمَنسجغرِيسرملسلمَيسيفسرملجتمِعسرهسالميِّ
ِمنس الس بسوٍءس هللس ُضس ُيتعاَّ فالس وأعارِضلم،س وأمورهِلمس أنُإِسلمس عىلس َأمنَلمس

رملسلمَيسوالسِمنسغرِيهم،سملسدرمورسيفسأرِضسرهسالِم.س

َضس َدسرجوعيَدسوأغَلَظسيفسرجعقوبِةسمَلنسرستبلَحسُحامَةسدملئِلم،سأوستعاَّ وشدَّ
سِرحَيَللس :س»َمْنسَقَتَلسُمَعلَهًدرسَلْسَيَاْحسَررئَِحَةسرجَلنَِّة،سَوإِنَّ هلمسبلألَذى،سقللسس

ُهَاْيَاَةس َأيِبس رحلديث،سوأخاجهسرجبخلريسيفسصحيحهس)3169(سمنسحديثس  ... =
...سرحلديث. سَشلٌةسفِيَللسُسمٌّ س سُأْهِدَيْتسجِلنَّبِيِّ سمَلَّلسُفتَِحْتسَخْيرَبُ

:س595/2،سورملغنيسالبنسُقدرمة:س200/13،س رجبيلنسورجتحصيلسالبنسُرشٍدسرجلدِّ )1)س
بيني:س396/2. ْ وُمغنيسرمُلحتلجسجلخطيبسرجرشِّ

)2)سأخاجهسرجبخلريسيفسصحيحهس)5657).
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س أنَّ رغَمس رجلنِة،س ررئحَةس س َيَشمُّ الس أي:س َعلًمل«)1)؛س َأْرَبِعَيس َمِسرَيِةس ِمْنس ُتوَجُدس
سملسلفِةسأربعيسعلًمل. ررئحَتللستنترِشُ

سقتَلسرجسلئحَيسرجذينسيأتوَنسجزيلرِةسبالِدنلسجايمٌةسنكارُء،س وِمنسهنل،سفإنَّ
ستأشريَةسرجدخوِلسرجتيسحيصلوَنسعليللس وذنٌبسعظيٌم،سوهوسحارٌمسرشًعل؛سألنَّ
ِمنسسإلرتِنلسرملصـايِةسيفسرخللرِجسهيسبَمثلبِةسعلِدسأملٍنسهلمسصلدٍرسِمنسرجدوجِةس

رملرصيِة.

درِرس يفس ُمشـاًكلس رملسلمَيس ِمنس أحٌدس أجلَرس إذرس أنَّهس رشًعلس ِرس رملقاَّ وِمنس
رهسالِمسـسوجوسكلنسرملجرُيسرماأًةسـسفيِجُبسرجتزرُمسفيِعسرملسلميسبذجك،سقللس

رهللُستعلىل:سنث ې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ  
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ مث  )2).

،ستقوُل:سَيلسَرُسوَلسرهللَِّ،سَزَعَمس سهلنٍئسبنُتسأيبسطلجٍبس وقدسجلءتسأمُّ
رهللِ  َرُسوُلس َفَقلَلس َة،س ُهَبرْيَ ْبُنس ُفاَلُنس َأَجْاُتُهس َقْدس َرُجاًلس َقلتٌِلس ُهس َأنَّ س َعيِلٌّ يس ُأمِّ ربُنس

سَهلنٍِئ«)3).  :س»َقْدسَأَجْاَنلسَمْنسَأَجْاِتسَيلسُأمَّ

. )1)سأخاجهسرجبخلريسيفسصحيحهس)3166(سمنسحديثسعبدسرهللسبنسعماوس
)2)سسورةسرجتوبة،سرآلية:س6. 

)3)سمتإقسعليه:سأخاجهسرجبخلريسيفسصحيحهس)3171(س،سومسلمسيفسصحيحهس)82) 
. منسحديثسأمسهلنئس
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عالقُة اإلسالِم باألدياِن السماويِة السابقِة:
ٌد:سنايُدسأنسنعِاَفسعالقَةسرهسالِمسبلألديلِنسرجسلبقِة؟ ممَّ

َنْإَسهسهللِسطوًعلس سرجذيسهوسإسالُمسرجعبِدس رألُب:سرهسالُمسبمإلوِمهسرجعلمِّ
إطالُقهس ويتنلَوُلس سِل،س رجاُّ س كلِّ دعوُةس نورهيِهسهوس ورجتنلِبس أورمِاهس بلمتثلِلس

فيَعسرألديلِنسرجتيسأمَاسرهللُستعلىلسرسَلهسأنسيبلِّغوهلسجلنلِ .

سرجذيسجلءس يِنسرههليِّ :سرهسالُمسبمإلوِمهسهذرسـسيلسأبنلئيسـسرسٌمسجلدِّ  رألُمُّ
نوٌحس  يقوُلس فيًعل،س أتبلُعلمس إجيهس ورنتَسَبس سِل،س ورجاُّ رألنبيلِءس فيُعس بهس
جقومه:سنث ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ 
نث ہ  قلئاًل:س بنيهس س يعقوُبس وُيوِصس )1)،س ڍ ڌ ڌ مث  

ہ   ہ  ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ     ڭ 

ڭ مث  )2). 

ۆ  ۇ  نث  رجقاآُن:س حَكىس كامس قلئليس أبلهمس يعقوَبس أبنلُءس وُييُبس
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ     ۈ  ۈ  ۆ 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   ې  ې 

جقوِمه: س موسىس ويقوُلس )3)،س مث  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ    
)1)سسورةسيونس،سرآلية:س72. 

)2)سسورةسرجبقاة،سرآلية:س132. 
)3)سسورةسرجبقاة،سرآلية:س133. 
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ڻمث)1)،س ڻ  ڻ     ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  نثڳ 
:سنث ەئ  ەئ  وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ  ويقوُلسرحَلورريُّونسجعيسىس
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ 
رجكِتلِبسحيس أهِلس بعِضس عنس رجقاآُنس )2)،سوحيكيس جئمث  ی 

سِمَعسرجقاآَن:سنثٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦمث)3).

جِةسِمنسعنِدسرهللِستعلىلسرسُمللسرهسالُم،سوهيس فجميُعسرألديلِنسرجسامويِةسرملنزَّ

رجعقيدِةسورألخالِق،سمتلإٌةسيفسبعِضسرجرشرئِع،سقللس متَِّحدٌةسيفس ٌةسورحدٌةس ِملَّ

تعلىل:سنث ڱ ڱ ڱ ڱ ں مث  )4).

سيمثُِّلسرحللقَةسرألخريَة،س وِمنسهنلسفلهسالُمسرجذيسهوسرسلجُةسممٍدس
بآدَم،س ربتدَأس ورجذيس رهسالُم،س هوس رجذيس س رههليِّ يِنس جلدِّ رخللتَةس ورجاسلجَةس

عليلُمس وعيسىس وموسىس وإبارهيَمس بنوٍحس ماوًررس ،س بمحمٍدس ورخُتتَمس

رجصالُةسورجسالُم.

)1)سسورةسيونس،سرآلية:س84. 
)2)سسورةسآلسعمارن،سرآلية:س52

)3)سسورةسرجقصص،سرآلية:س53. 
)4)سسورةسرمللئدة،سرآلية:س48. 
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چ  چ  چ  نث  فقلل:س رحلقيقَةس هذهس رجكايُمس رجقاآُنس س َ بيَّ وقدس رألُب:س
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژژ  ڈ 
ڳ ڳڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻمث)1)،س
وأشقلئِه،س بإخوتِهس رألِخس عالقُةس رألُخاىس بلألديلِنس إًذرس رهسالِمس  فعالقُةس

س كلِّ دعوَةس هيس رسوجِهس ودعوُةس سلالِت،س رجاِّ س كلِّ جوَهُاس هوس جوهُاهس درَمس ملس

سِلسرجسلبقَي،س سِل؛سوجذرسجَعَلسرجقاآُنسِمنسعنلرِصسرهيامِن:سرهيامَنسبجميِعسرجاُّ رجاُّ

ٍدس جِةسِمنسعنِدسرهللِسعىلسرألنبيلِءسورملاسلَيسقبَلسممَّ وبجميِعسرجكتِبسرجسامويِةسرملنزَّ

ڤ      ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  نث  فقلل:س ،س

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ 

)2)،س
مث ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ 

ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  نث  وقلل:س
.(3( 

ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ مث 

عالقُة القرآِن بالكتِب السابقِة:

سلَمى:سملسَموِقُفسرجقاآِنسرجكايِمسِمنسرجكتِبسرجسامويِةسرجسلبقِة؟س
)1)سسورةسرجشورى،سرآلية:س13 
)2)سسورةسرجبقاة،سرآلية:س136.
)3)سسورةسرجبقاة،سرآلية:س285.
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َدسرجقاآُنسرجكايُمسعالقَتهسبلجكتِبس :سأنلسسُأجيُبكسـسيلسربنتيسـسجقدسحدَّ رألُمُّ

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ     ڀ  ڀ  نث  تعلىل:س قوجِهس يفس رجسلبقِة،س رجسامويِةس
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ مث  )1).

سعالقَةسرجقاآِنسبلجكتِبسرجسامويِةسرجسلبقِةس ورملإلوُمسِمنسرآليِةسرجكايمِةسأنَّ

هي:ستصديُقسرجقاآِنسهلل،سووصُإهسبأنَّهسهًدىسجلنلِ .س

َقللس ٌد:سملسمعنَىستصديِقسرجقاآِنسجلكتِبسرجسامويِةسرجسلبقِة،سوهلسصدَّ ممَّ

سيشٍء،سومللذرسجلءسإًذر؟س يفسكلِّ

ًدرسمللسقبَلهسِمنسرجكتِبسيفسرجترشيعلِتس ًقلسومؤكِّ :سرجقاآُنسقدسجلءسمصدِّ رألُمُّ

فلذهس دٍة،س مدَّ بآجلٍلس رملوقوتُةس رجترشيعلُتس لس أمَّ ُل،س تتبدَّ والس س ُ تتغريَّ الس رجتيس

ٍةسرشرئُعستتَِّإُقسمعسظاوفِلل،سوقدسجلءسرجقاآُنس سُأمَّ تنتليسبلنتللِءسوقتِلل،سوجكلِّ

أنَّهسجلءس س رجاسوُلس وأعَلَنس ورهنجيِل،س رجتوررِةس أحكلِمس بعِضس بتعديِلس

سبحلنه:س يقوُلس رخلبلئَث.س عليلمس َمس وحياِّ رجطيِّبلِت،س س كلَّ جلنلِ س س  جُيِحلَّ

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  نثڄ 
ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ مث )2).
)1)سسورةسآلسعمارن،سرآلية:س3،س4. 
)2)سسورةسرألعارف،سرآلية:س157. 
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سِلسرجتيس فعالقُةسرجقاآِنسبلجكتِبسرجسلبقِة:سعالقُةستأييٍدسوتصديٍقسهللسوجلاُّ
ُأنِزَجتسعليلم،سوملسدعورسإجيهسرجنلَ سِمنستوحيٍدسوأخالٍقسوُأصوٍلسجلرشرئِع.س

عالقُة النيبِّ  بإخوِانه ِمن األنبياِء السابقنَي:

سِمنسرألنبيلِءسرجسلبقَي؟س س ٌد:سملسَموِقُفسرجنبيِّ ممَّ

ًقلس ومصدِّ ورملاسلَي،س جألنبيلِءس خلَتًلس س ًدرس ممَّ نبيَّهس رهللُس بَعَثس :س رألُمُّ
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  نث  تعلىل:س قللس رجاسِل،س ِمنس سَبَقهس َمنس جلميِعس

ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ مث )1).
فقلل:س عليه،س رجسلبقَيس رألنبيلِءس ِمنس َموقَإهس س رجاسوُلس َحس وضَّ وقدس
َلُه، َوَأْفَ َفَأْحَسنَُهس َبْيًتلس َبنَىس َرُجٍلس َكَمَثِلس َقْبيِل،س ِمْنس رألَْنبَِيلِءس َوَمَثَلس َمَثيِلس س  »إِنَّ
َجُه،س َوَيْعَجُبوَنس بِِه،س َيُطوُفوَنس رجنَّلُ س َفَجَعَلس َزرِوَيٍة،س ِمْنس َجبِنٍَةس َمْوِضَعس س إاِلَّ س
بِنَُة،سَوَأَنلسَخلَتُمسرجنَّبِيَِّي«)2).  بِنَُة؟سَقلَل:سَفَأَنلسرجلَّ سُوِضَعْتسَهِذِهسرجلَّ َوَيُقوُجوَنسَهالَّ

مَساحُة اإلسالِم مع املسيحيَِّة، وَناِذُج ذلك:

معس رهسالِمس َسامحِةس ِمنس ُصَوًررس َمس وَنتعلَّ َنسَمَعس أنس رآلَنس ُنايُدس َسلَمى:س
أصحلِبسرجديلنِةسرملسيحيِةسـسيلسأيب.س

)1)سسورةسرألحزرب،سرآلية:س40. 
)2)سمتإقسعليه:سأخاجهسرجبخلريسيفسصحيحهس)3535(،سومسلمسيفسصحيحهس)2286) 

منسحديثسأيبسهاياةس .

B25M



رجثقلفةسرهسالمية 26س

ُمعلملِةس يفس رهسالِمس َسامحِةس عىلس رألمثلِةس أروَعس رجتلريُخس َشِلَدس رألُب:س

رهللُس قللس كامس جلمؤمني،س ًةس مودَّ أقاُبس َفُلمس رملسيحيِة،س رجدَيلنِةس أصحلِبس

ڭ  ڭ     ڭ  ڭ     ۓ  ۓ     ے  ے    نث  تعلىل:س
ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ۋ ۅ  

ۅ مث )1).

سعىلس سقلئٌمسبَيسرملسلمَيسورجنصلرى،سوالسأدلَّ وُمنُذسَفجِاسرهسالِم،سورجرِبُّ

سرجُإْاُ سـسوُهمسرمَلُجوُ سَعَبَدُةسرجنلِرس ذجكسِمنسُحزِنسرملسلمَيسيوَمسأِنسرنترَصَ

س بأنَّ رملسلمَيس س ُ ُتبرشِّ رجاوِمس ُسورُةس فنَزَجْتس ـس رجنَّصلرىس وُهمس ـس وِمس رجاُّ عىلس ـس

وَمسرملسيحيِّيسسوَفسَينترِصونسعىلسرجُإاِ سيفسِخالِلسسنورٍتس إخورَنمسرجاُّ

سبهسرجقاآُنسعلَمسرحلديبيِة.سيقوُلسُسبحلَنه:سنث ھ ھ  َ َقسملسَبرشَّ قليلٍة،سوقدستقَّ
ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ      ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ 
ې ى  ى    ائائ ەئ       ەئ وئوئ ۇئ ۇئ   ۆئ 

ۆئ  ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ  ڀ  ڀ  مث  )2).

)1)سسورةسرمللئدة،سرآلية:س82. 
)2)سسورةسرجاوم،سرآليلت:س1ـس6.
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َعقِدس سيفس رجوجيِدس بُنس َكَتَبسخلجُدس س رجصديِقس ويفسِخالفِةسأيبسبكٍاس
سَمنسَضُعَفسعنسرجعمِل،س ِةسجلمسيحيِّيسِمنسأهِلسرحِلريِةسبلجِعارِقس:س»سأنَّ مَّ  رجذِّ
ُقونس أوسأصلَبْتهسآفٌةسِمنسرآلفلِت،سأوسكلنسغنيًّلسفلفَتَقَاسوصلرسأهُلسِدينِهسيتصدَّ

عليه؛سَطاْحُتسِجزيَته)1)،سوِعيَلسِمنسبيِتسملِلسرملسلمَيسوعيلُجه«)2). 

:سوهذهسُصورٌةسُمرِشقٌةسـسيلسأبنلئيسـسُتربُزسسيلسَةسرهسالِمسيفسرجتكلُفِلس رألُمُّ
وحَيوُطلمس َكنَِإهس يفس َيعيشونس بَمنس َيتسلَمىس فلوس ُملجإيِه،س معس س رالجتامعيِّ
رألسبلِب،س ِمنس سبٍبس س ُمورسلٍةسأليِّ إىلس حَيتلُجونس عندملس وإِحسلنِه،س  بامحتِهس

بلسيَعُللمسِعيلاًلسعىلسبيِتسملِلسرملسلمَي.س

سوهوسحَييلس سرجاًلسِمنسرملورطنَيسغرِيسرملسلمَيـس فلهسالُمسالسَياَضسأنسُيِذلَّ
سرهسالَمس رجنلَ ،سوجكنَّ ُفس َيتكإَّ َدقِةس رجصَّ فَيعيَشسعىلس ـس َكنَِفسرهسالِمس يفس

حَيِميهسوُيكِاُمه،سوُيوِجُبسعىلسرجدوجِةسأنسُتنِإَقسعليهسوعىلسِعيلجِه.س
ِمن ُصوِر السماحِة يف املعاَملِة مع النَّصارى:

رألُب:سوِمنسُصَوِرسرجسامحِةسيفسرملعلملِةسمعسرجنَّصلرى:
هسملَّلسَقِدَمسرجللبَيَةسِمنسأرِضسرجشلِمس سأنَّ ـسملسُرِويسعنسُعمَاسبِنسرخلطلِبس
َأس وتوضَّ وَغَسلوه،س َقِميَصهس خلطورس حتىس فَلبَِسهس ،س نرصرينٍّ ِمنس ثوًبلس  رستعلَرس

ِةسرماأٍةسنرصرنيٍة)3).  ِمنسَجاَّ
)1)سأي:سأعإيُتهسِمنسَدفِعسرجلزيِة.س

)2)سرخَلَارجسأليبسيوسف،سص:س144. 
)3)سرجبدريةسورجنلليةسالبنسَكثري:س66/7. 
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ىسبَيسرملسلِمسوغرِيسرملسلِمس ـسوِمنسَمإلِخِاسرهسالِمسـسيلسأوالديسـسأْنسَسوَّ
ُمسلاًم،س جكونِهس جلُمسلِمس ُيقَضس الس س وَمسيحيٌّ ُمسلٌمس َتنلَزَعس فلوس رجقضلِء؛س  يفس
لس أيًّ سجصلِحبِهس سجكونِهسمسيحيًّل؛سبلسُيعطِيسرهسالُمسرحلقَّ ُيظَلُمسرملسيحيُّ والس

كلنسدينُهسأوسِجنُسه،سوخرُيسدجيٍلسعىلسذجَك:

سِحينامسَوَجَدسِدرَعهسعندس سبِنسأيبسطلجٍبس ـسملسَحَدَثسألمرِيسرملؤمنَيسعيلِّ
:س س .سقللسعيلٌّ ،سفأقَبَلسبهسإىلسرُشيٍحسرجقليِضسُيلِصُمسرجنرصرينَّ  رجٍلسنرصرينٍّ

رُعسِدرعي،سولسأبِْع،سولسَأَهْب.س يلسرُشيُح؛سهذرسرجدِّ

:سملستقوُلسفيامسيقوُلسأمرُيسرملؤمني؟س فقللسرُشيٌحسجلنرصرينِّ

سِدرعي،سوملسأمرُيسرملؤمنيسعنديسبكلذٍب.س رُعسإالَّ :سملسرجدِّ فقللسرجنرصرينُّ
بيِّنٍة؟س ِمنس هلس رملؤمنَي،س أمرَيس يلس قلئاًل:س رملؤمنيس أمرِيس إىلس رُشيٌحس فلجَتَإَتس
رُشيٌحس هبلس فَقَضس بيِّنٌة.س اس ملس يٌح،س رُشَ أصلَبس وقلل:س ،س س عيلٌّ فَضِحَكس
أنلس لس أمَّ فقلل:س َرَجَعس س ثمَّ ُخطورٍت،س وَمَشىس ،س رجنرصرينُّ فأَخَذهلس .س جلنرصرينِّ

سهذهسأحكلُمسرألنبيلِء،سأمرُيسرملؤمنَيسُيلِصُمنيسإىلسقلِضيِه،سوقلِضيهس فأشَلُدسأنَّ
رُعس ًدرسعبُدهسورسوُجه،سرجدِّ سُممَّ سرهللُ،سوأشَلُدسأنَّ َيقِضسعليه!سأشلُدسأنسالسإجَهسإالَّ

ورهللِسِدرُعكسيلسأمرَيسرملؤمنَي.سفقلل:سَأَملسإذسأسَلْمَتسفليسجك)1).

ستعليٍق. وهذهسرجورقعُةسـسيلسأوالديسـسُتغنيسعنسأيِّ

)1)سرجبدريةسورجنللية:س5/8.
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سأحَدسأقبلِطسِمرَصسَشَكلسإىلسأمرِيسرملؤمنَيسُعمَاس وِمنسأمثلِةسذجكسأيًضل:سأنَّ
سرجذيسَجَطَمسربنَهسِعنَدملس سربَنسوراسِمرَص:سعمِاوسبِنسرجعلِصس ربِنسرخلطلِبس
ُعمُاس فأرَسَعس رألكاِمَي،س ربُنس أنلس بلِق،سوقلل:س رجسِّ سيفس رجِقبطيِّ ربُنس َغَلَبهس

َةسالبِنس رَّ ،سوَأعَطىسُعمُاسرجدِّ بإحضلِرسوراسِمرَصسوربنِهسإىلسمكَةسيفسَموِسِمسرحلجِّ
سقللسجَعمٍاوسكلَمَتهسرملأثورَة:س سِمنسربِنسرألكاِمَي،سثمَّ ،سوأَمَاهسأنسَيقَتصَّ  رجِقبطيِّ

للُتمسأحارًرر؟!«)1). »متىستعبَّدُتمسرجنلَ سوقدسوجَدْتُمسُأمَّ

ًة: وصيُة النيبِّ  بأقباِط ِمصَر خاصَّ

ًة،س سقدسأوَصسبأقبلِطسِمرَصسخلصَّ س سرجنبيَّ سأنَّ سيلسأيبـس سلَمى:سَسِمعُتـس
لمسبوصيَّتِه؟س فلامذرسَخصَّ

ًةس سهلمسِذمَّ ؛سألنَّ رألُب:سَنَعمسـسيلسحبيبتيسـسقدسأوَصسهبمسرسوُلسرهللِ 
،س ُكْمسَسَتْإَتُحوَنسِمرْصَ سقلل:س»إِنَّ سعنسرسوِلسرهللِ  س وَرمِحًل،سعنسأيبسذرٍّ
س ىسفِيَللسرْجِقرَيرُط،سَفإَِذرسَفَتْحُتُموَهل،سَفَأْحِسنُورسإىَِلسَأْهلَِلل،سَفإِنَّ َوِهَيسَأْرٌضسُيَسمَّ

ًةسَوِصْلًار«)2). ًةسَوَرمِحًل،سَأْوسَقلَل:سِذمَّ ْمسِذمَّ هَلُ

سمنلم،سكامس سإسامعيَلس ِحُمسرجتيسهلمسكوُنسهلَجَاسأمِّ قللسرجُعلامُء:سرجاَّ
كلنتس س س س رهللس رسوِلس ربِنس إبارهيَمس س أمَّ ملريَةس س أنَّ وهوس ِصلًار،س هلمس س  أنَّ

ِمنسرجِقبِط.
يوطي:س587/1.  )1)سُحسنسرملحلَضةسيفستلريخسمرصسورجقلهاةسجلسُّ

)2)سأخاجهسمسلمسيفسصحيحهس)2543(،سوأمحدسيفسمسندهس)21520(سورجلإظسجهس.
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مَساَحُة اإلسالِم مع اليهوديِة، وناِذُج ذلَك:

ْثَتنلسـسيلسأيبسـسعنسُصَوٍرسِمنسَسامحِةسرهسالِمسمعسأصحلِبس ٌد:سقدسَحدَّ ممَّ

أصحلِبس معس رهسالِمس سامحِةس ِمنس أمثلًةس ذكاَتس س فلالَّ رملسيحيِة،س رجديلنِةس

رجديلنِةسرجيلوديِة؟

سرألوُل،سوعلشس َسسرملجتمُعسرهسالميُّ سـستأسَّ رألُب:سيفسرملدينِةسـسيلسُبنيَّ

سَمَعلم،سُعِاَفسبوثيقِةس فيهسرجيلوُدسبَعلٍدسمعسرملسلمَيسأْبَاَمهسرسوُلسرهللِ  

مًعل،س ورجيلوُدس رملسلموَنس َيِعيَشس أنس رجوثيقُةس هذهس نْتس تضمَّ وقدس رملدينِة،س

.س سخطٍاسخلرجيٍّ سأيِّ َيتبلَيعوَن،سوَيتعلَملوَن،سوُيدرفِعونسعنسرملدينِةسضدَّ

ُمعلَملتِلمس يفس ورجسامحِةس معلمس رحِللِمس يفس غليًةس س رهللِ  رسوُلس وكلَنس

لسَمنسَيِعيشونسبيسرملسلمَيسحيرتموَنسِقَيَملمس حتىسَنَقُضورسرجَعلَدسوخلنور،سأمَّ

امُنسورألملُن.س وجُمتَمَعلم،سفللمسرجضَّ

وِمن أمثلِة مَساحِة اإلسالِم يف ُمعاَملِتهم:

فعنس سرجذيسكلنسيُدُمه:  رجيلوديِّ سجلُغالِمس س رجنبيِّ ِعيلدُةس 1ـس
س ،سَفَمِاَض،سَفَأَتلُهسرجنَّبِيُّ س ُدُمسرجنَّبِيَّ سُغاَلًملسجَِيُلوَد،سَكلَنسَيْ :س»َأنَّ أَنٍسس

سَيُعوُدُه،سَفَقلَل:س»َأْسلِْم«سَفَأْسَلَم«)1).

)1)سأخاجهسرجبخلريسيفسصحيحهس)5657).
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ِعنَْدس ُكنُْتس َقلَل:س جُمَلِهٍدس فعنس ِجريرًنل:س كلنورس إذرس إكارِملمس تأكيُدس س 2ـس
سَوُغاَلُمُهسَيْسَلُخسَشلًةسَفَقلَل:سَيلسُغاَلُم،سإَِذرسَفَاْغَتسَفلْبَدْأس َعْبِدسرهللِسبِنسَعْمٍاوس
َقلَل:س رهللُ؟س َأْصَلَحَكس س رْجَيُلوِديُّ رْجَقْوِم:س ِمَنس َرُجٌلس َفَقلَلس .س رْجَيُلوِديِّ  بَِجلِرَنلس

ُثه)1).  هسَسُيَورِّ سُيوِصسبلجللِرسحتىسَخِشينلسأوسُرِؤينلسأنَّ س سَسِمْعُتسرجنَّبِيَّ إيِنِّ

3ـسإعلنُتلمسإذرسكلنورسُفقارَءسالسملَلسهلم:س

كبرٌيس شيٌخس َيسأُل:س سلئٌلس وعليهس قوٍمس ببلِبس س رخلطلِبس بُنس ُعمُاس س ماَّ
أهِلس س أيِّ ِمنس وقلل:س َخْلِإه،س ِمنس َعُضِدهس عىلس يَدهس فَوَضَعس رجَبرِص،س يُاس َضِ
،سقلل:سفامسأجلَأَكسإىلسملسَأَرى؟سقلل:سأسأُلسرجِلزيَة،س رجكِتلِبسأنَت؟سقلل:سيوديٌّ
.سقلل:سفَأَخَذسُعمُاسبيِده،سوَذَهَبسبهسإىلسمنزجِهسفأعطلُهسشيًئلس نَّ ورحللجَةسورجسِّ
ُكنَّلس َأْنس َأْنَصْإنَلَك،س »َملس فقلل:س رمللِل،س بيِتس خلزِنس إىلس أرَسَلس س ثمَّ رملنزِل،س ِمنس
َأْجَاىس س َقلَل:س»ُثمَّ َك«.س سَضيَّْعنَلَكسيِفسكرَِبِ ُثمَّ َشبِيَبتَِك،س يِفس ْزَيَةس رجْلِ ِمنَْكس َأَخْذَنلس

َعَلْيِهسِمْنسَبْيِتسرمْلـَلِلسَملسُيْصلُِحُه«)2).

4ـسرمُلسلورُةسبينلمسوبَيسرملسلمَيسيفسرجَقَضلِء:
َةسملسَوَصَلْتس َلسرجتلريُخسنامذَجسررئدًةسهلذهسرملسلورِةسرجتيسُتعَترُبسقمَّ وقدسَسجَّ
شكلس فعندملس َفعلَء؛س رجبرشيِةس تلريِخس يفس رجعلدجُةس رهنسلنيُةس رملعلمالُتس إجيهس
أبوسدرودسيفسسننهس)5152(،سورجرتمذيسيفسجلمعهس)1943(سوقلل:سهذرس )1)سأخاجهس

حديٌثسحسٌنسغايٌبسِمنسهذرسرجَوجِه.س
)2)سأخاجهسبنحوهسأبوسُعَبْيدسرجقلسمسبنسسالَّمسيفسرألمورلس)119). 
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رجثقلفةسرهسالمية 32س

سبَنسأيبسطلجٍبس جلخليإِةسعمَاسبِنسرخلطلِبس  رجٌلسِمنسرجيلوِدسعيلَّ
س عيلٌّ فقلَمس َخصِمَك،س بجورِرس فلجلِْسس رحلسِن،س أبلس يلس ُقْمس :س جعيلٍّ ُعمُاس قللس
رنتَلىس أِنس فَبْعَدس ِا،س رجتأثُّ وجلَسسبجورِره،سوجكنسظَلَاْتسعىلسوجِلهسعالمُةس
َيسبينَكس سأنسُنسوِّ سأَكِاْهَتسيلسعيلُّ س رجإصُلسيفسرجقضيِة،سقللسُعمُاسجعيلٍّ
وبيسَخصِمَكسيفسجملِسسرجقضلِء؟سقلل:سال،سوجكنِّيستأملَُّت؛سألنَّكسنلديَتنيس
فخِشيُتس تعظيٌم،س رجُكنيِةس فإيس بيننل،س س ُتسوِّ فلمس بلسِمه،س ونلديَتهس  بُكنيتي،س

سرجعدَلسضلَعسبيسرملسلمَي)1). سرجيلوُدسأنَّ أنسَيُظنَّ

ْتسِمنسأملِمه: سَماَّ سجِلنلزِةسيوديٍّ س 5سـسوقوُفسرجنبيِّ

ِنسْبَنسَأيِبسَجْيىَل،سَقلَل:سَكلَنسَسْلُلسْبُنسُحنَْيٍف،س مْحَ يفسرجصحيحيسعنسَعْبِدسرجاَّ
اَمس ورسَعَلْيِلاَمسبِِجنَلَزٍة،سَفَقلَمل،سَفِقيَلسهَلُ َوَقْيُسسْبُنسَسْعٍدسَقلِعَدْيِنسبِلجَقلِدِسيَِّة،سَفَماُّ
ْتس َماَّ س س رجنَّبِيَّ س إِنَّ َفَقلاَل:س ِة،س مَّ رجذِّ َأْهِلس ِمْنس َأْيس رألَْرِض؛س َأْهِلس ِمْنس َلس  إِنَّ

،سَفَقلَل:س»َأَجْيَسْتسَنْإًسل؟«)2). َلسِجنَلَزُةسَيُوِديٍّ بِِهسِجنَلَزٌةسَفَقلَم،سَفِقيَلسَجُه:سإِنَّ

* * *

)1)سأخاجهسبنحوهسربنسرجعديمسىفسبغيةسرجطلبسىِفستلريخسحلب،س4/ 1710 . 
ومسلمس جإظه،س وهذرس )1312(س صحيحهس يفس رجبخلريس أخاجهس عليه:س متإقس  )2)س

يفسصحيحهس)961).
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33 سامحُةسرهسالِمسيفسمعلملِةسأهِلسرألديلِنسرألُخاىس

أسئلٌة وتدريباٌت
السؤاُل األوُل: 

َضْعسعالمَةسصورٍبسأملَمسرجعبلرِةسرجصحيحِة،سوعالمَةسخطأٍسأملَمسرجعبلرِةس
رخلطأِ،سمعستصويِبسرخلطأِسفيامسييل:

س1 رجدخوِلسـ يفس إكارَهس فالس فاٍد،س جكلس ِنس رجتديُّ حايَةس رهسالُمس  َكَإَلس

)سسسسسسسس(.س س س س س س يفسرهسالِمس

س2 سإسالُمهس)سسسسسسسس(.سـ جوسُأكِاَهسأحٌدسعىلسرجدخوِلسيفسرهسالِم،سفإنَّهسَيِصحُّ

س3 طِيِبسـ بغرِيس شيًئلس منهس أَخَذس أوس ه،س َحقَّ رنتَقَصهس أوس ُمعلَهًدر،س َظَلمس َمْنس

)سسسسسسسس(.س س س س س َنْإٍسسفالسيشَءسعليهسس

س4 سيفسحلجِةسـ َةسغرِيسرملسلمَيسوَأَمَاسبلهحسلِنسإجيلمسإالَّ َمسرهسالُمسأذيَّ حاَّ

)سسسسسسسس(.س س س س س س رحلاِبس

س5 تسلَمَحسرهسالُمسيفسُعقوبِةسَمنسرستبلَحسُحامَةسدملِءسرملعلَهدينس)سسسسسسسس(.سـ

B33M



رجثقلفةسرهسالمية 34س

السؤاُل الثاني: 

ستَتلل: سبَوْضِعسخطٍّ سرهجلبَةسرجصحيحَةسِمنسبِيسرجقوَسْيِ ِ تريَّ

س1 قتُلسرجسلئحَيسرجذينسيأتوَنسجِزيلرِةسبالِدنلس.....................سـ

)سورجٌبسـسجلئٌزسـسحارٌمس(.س

س2 أَمَاسرهسالُمسبِصلِةسرألقابَيسِمنس................سورهنإلِقسعليلم.سـ

)سرملسلمَيسـسغرِيسرملسلميسسـسِمنسرملسلمَيسوغرِيهم(.س

س3 َعالقُةسرهسالِمسبلألديلِنسرجسامويِةسَعالقُةس...................سـ

،ستقلُبٍل(.س )تكلُمٍل،ستضلدٍّ

س4 ٌقسمللسمعهسأنس.....سـ سإذرسجلءسرسوٌلسُمصدِّ سنبيٍّ أَخَذسرهللُسرجَعْلَدسعىلسكلِّ

َبهسـسُينكَِاه).  َقهسـسُيكذِّ )ُيصدِّ

س5 حكُمسَقبوِلسرهلديِةسِمنسغرِيسرملسلمَيس...................سـ

)مكاوٌهسـسجلئٌزسـسحارٌم(.

بلجبيِعس رملسلمَيس غرِيس معس رجتعلُمَلس رهسالُمس أجلَزس الثالُث:  السؤاُل 

ْحسيفسضوِءسدررستَِك. ورجرشرِءسوغرِيسذجَك.سوضِّ
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35 أسئلٌةسوتدريبلٌت 

السؤاُل الرابُع: ملسَعالقُةسرجقاآِنسبلجكتِبسرجسامويِةسرجسلبقِة؟

رهسالِمس رألمثلِةسعىلسسامحِةس أروَعس رجتلريُخس َشِلَدس اخلامُس:س 	السؤاُل 

يفسُمعلملِةسأصحلِبسرجديلنِةسرملسيحيِة.سررَشْحسهذهسرجِعبلرَة.س

رذُكْاسُصورًةسُمرشقًةسُترِبُزستقايَاسرهسالِمسجلتكلفِلس السؤاُل السادُس: 

سمعسُملجِإيه. رالجتامعيِّ

ًة؟ سبأقبلِطسِمرَصسخلصَّ س السؤاُل السابُع:سمللذرسأوَصسرجنبيُّ

ىسبَيسرملسلِمسوغرِيسرملسلِمس السؤاُل الثامُن: ِمنسَمإلِخِاسرهسالِمسَأْنسَسوَّ

ْحسذجَك. يفسرجقضلِء.سوضِّ

رجبقلِءس يفس رملسلمَيس جغرِيس رحلايَةس رهسالُمس َمنََحس التاسُع:  	السؤاُل 

عىلسِدينِلم،سبلسأبلَحسهلمسُملَرسَةسشعلئِاهم.سدجِّْلسعىلسذجك. 

رهسالِمس َسامحِةس عىلس هبلس ُتدجُِّلس أمثلًةس رذُكْاس العاِشُر:  	السؤاُل 

معسرجيلوديِة.

* * *
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املوضوُع الثاني 
ُف واإلرهاُب التطرُّ

األهداُف:

ُعسِمنسرجطلجبستقيُقسملسييل:س بنلليِةسدررسِةسهذرسرملوضوِعسُيتوقَّ

س1 ِفسورهرهلِب.سـ ُفسمإلوَمسرجتطاُّ َيتعاَّ

س2 ُيقلِرُنسبَيسرجلللِدسورهرهلِب.ـ

س3 سرهرهلَبسِصنلعٌةسإسالميٌة.سـ ُفسخطَأسَمقوجِة:سإنَّ َيتعاَّ

س4 ِفسورهرهلِب.ـ ُفسُخطورَةسرجتطاُّ َيتعاَّ

س5 َيعِاُضسنامِذَجسِمنسُملَربِةسرهسالِمسجإلرهلِب.ـ

* * *
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37 ُفسورهرهلُب  رجتطاُّ

يتِصُلس س ُمِلمٍّ موضوٍعس عنس جلحديِثس رجليلَة؛س هذهس رألرُسُةس رجتمَعِتس
ِفس رجتطاُّ موضوُعس إنَّهس رمُلؤملُة،س رحلوردُثس تقُعس وبسببِهس ،س رملعلرِصِ بلجورقِعس

ورهرهلِب،سفَدرَرسبينلمسرحِلورُرسرجتلا:

اونسأنإَسلمس ْثَتنلسـسيلسأيبسـسفيامسمضسعنسُأوجئَكسرجذينسُيإجِّ ٌد:سحدَّ ممَّ
وَيقُتُلونسرألبايلَء،سوبيَّنَتسجنلسخطَأستسميِةسفِعلِلمسهذرسِجللًدر.

سـسأذُكُاسذجَك. رألُب:سَنَعمسـسيلسُبنيَّ

يسفِعَللمسإًذرسيلسأيب؟ ٌد:سملذرسُنسمِّ ممَّ

ًفلسوإرهلًبل. يهستطاُّ رألُب:سُنسمِّ

سـسِمنسرجظورهِاسرجبرشيِةس سـسيلسُبنيَّ ُدسورجغُلوُّ ُفسورهرهلُبسورجتشدُّ ورجتطاُّ
رجنلُ س وُيصبُِحس رمُلؤملُة،س رحلورِدُثس تَقُعس رهرهلُبس يكوُنس فحيُثامس  رخلطريِة،س

يفسكثرٍيسِمنسرجدوِلسغرَيسآِمنَيسعىلسحيلِتمسوأمورهِلم.

رخلطرِيِة،س رجظلهاِةس هبذهس رالهتامِمس ِمنس س ُبدَّ الس ـس أوالديس يلس ـس وهلذرس :س رألمُّ
سمكلٍن. ورجَعمِلسعىلسرجقضلِءسعليللسيفسكلِّ

ِفسورهرهلِبسيلسأيب؟ َسلَمى:سملسمعنىسرجتطاُّ

رجتوسِطسورالعتدرِلس س جُملَوزُةسحدِّ ـس يلسحبيبتيس ـس ُف:سمعنلُهس رجتطاُّ  رألُب:س
ِدسورملبلَجغِة. يِن،سورمَليُلسإىلسرجتشدُّ يفسَفلِمسرجدِّ
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رجغلِشمِة،س رجقوِةس ورستخدرُمس ورجتإزيُع،س رجتخويُفس هوس ورهرهلُب:س

وهوسوصٌفسُيطَلُقسعىلسرجذيَنسَيسُلكوَنسسبيَلسرجعنِفسورهرهلِبسجتحقيِقس

س فلهرهليبُّ رجِإكايِة،س أوس رالقتصلديِةس أوس رجدينيِةس أوس رجسيلسيِةس أهدرفِلمس
 

هوسرجذيسَيسُلُكسطايَقسرجعنِفسجتحقيِقسأهدرفِه.

ٌد:سهلسُهنلَكسفاٌقسبيسرجِلللِدسورهرهلِب؟ ممَّ

:سَنَعمسـسيلسوجديسـسفلجِلللُدسهوسرجدفلُعسعنسرجنَّْإِسسورألهِلسورجوطِن،س رألمُّ

سرجظُّلِمسورجُعدورِن،سوهذرسهوسرجذيسَعنَلُهسرهللُسبقوجِهستعلىل:سنث ٱ ٻ  وَردُّ
ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  ڀ مث )1).

رجدملِءس وَسإُكس رألبايلِء،س وقتُلس رخلوِف،س إشلعُةس فلوس رهرهلُبس لس  أمَّ

،سورهفسلُدسيفسرألرِض. سبلحلقِّ َمسرهللُسإالَّ رجتيسَحاَّ

؟ سيفسعلمَلِنلسرملعلرِصِ سلَمى:سهلسهذهسرجظلهاُةسـسيلسأيبسـسلستظَلْاسإالَّ

َسَعسَمدرهلسيفسعلملِنلس سظلهاٌةسرتَّ سيلسربنتيـس َفسورهرهلَبـس سرجتطاُّ رألُب:سمعسأنَّ

رجنلِ ؛  بعُضس يعتقُدس كامس حديثًةس وجيَسْتس قديمٌة،س ظلهاٌةس أنَّهس إالس رملعلرِص،س

ِقَدَمس ُفسيفسرجاأِيسورجإكِاسورجعقيدِةسقديامنس فلجُعنُفسورجقلُاسورجقتُلسورجتطاُّ
رهنسلِن.

)1)سسورةسرحلج،سرآلية:س39.
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39 ُفسورهرهلُب  رجتطاُّ

إجيللس َدَفَعس ـس يلسأوالديس :سوأوُلسجايمِةسقتٍلسوقَعْتسعىلسرألرِضسـس رألمُّ

رجكايِمسحيكيس رجقاآِنس إىلس وجنسَتِمْعس رهلدِف،س جتحقيِقس ورهرهلُبس ُفس رجتطاُّ

ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  نث  ذجك:س

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ 
ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى   مث )1). 

رحِلقُدس تإكرِيه،سوأعامُهس َفسيفس تطاَّ سعندملس إرهليبٍّ إىلس آدَمس ربُنس َلس جقدستوَّ

س وإرهليبٍّ قلتٍلس َلس أوَّ فكلنس إجيه،س رجنلِ س أقاُبس وهوس أخيِه،س عىلس  ورحلسُدس

عىلسوجِهسرألرِض.

رجتطاَفس َنِجُدس فسوفس رجتلريِخ،س َصَإحلِتس يفس ْبنلس َقلَّ وإذرس رألُب:س

سورنتللًءسبقوِمس ورهرهلَبسِمنسرجكلفِايَنسرملعلنِديَن،سبدًءرسِمنسقوِمسنوٍحس

آَمَنسمعه،سوقوُمس بوهسوَمْنس سَسِخاورسمنهسوَعذَّ نوٍحس ،سفقوُمس ُس ممٍدس
إبارهيَمسوضُعوهسيفسرجنلِرسهحارِقه،سجوالسِعنليُةسرهللِ.

)1)سسورةسرمللئدة،سرآليلت:س27 -30. 
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رجعابيِةس رجيلوِدسيفسرجلزياِةس ُفس رملسيحيَِّي،سوتطاُّ س رجاوملِنسضدَّ ُفس وتطاُّ

سنصلرىسَنجارَن،سقللسرهللُستعلىلسيفسشأِنم:س ضدَّ

ٹ  ٹ   ٿ   ٿ        ٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ   ٺ  ڀ    ڀ  ڀ  نث 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤمث )1).

سرهرهلَبس أنَّ ُدونس ُيادِّ رجذينس ـسخطَأس يلسأيبس ـس ِمنسهذرس نإَلُمس ٌد:سهلس ممَّ

صنلعٌةسإسالميٌة؟

جلللِلمس رجغابيِّي؛س ِمنس كثرٌيس ُدهس ُيادِّ ـس س ُبنيَّ يلس ـس فلدٌحس خطٌأس هذرس :س رألمُّ

بلهسالِمسوتعلجيِمه،سفلهسالُمسديُنسرجُيِسسورجامحِةسورجسامحِةسـسوقدسَعلِْمَتس

ياُفُضس وهوس ـس يِنس رجدِّ يفس رملخلجِإَيس معس رهسالِمس َسامحَةس رألوِلس رجدرِ س يفس

سُصَوِرهسوأشكلجِهسرفًضلسقلطًعل؛سألنَّهسُعدورٌن،سورهللُس َفسبكلِّ رهرهلَبسورجتطاُّ

سرملعتديَن. السحُيبُّ

سلَمى: كيفسحلَرَبسرهسالُمسرجتطاَفسورهرهلَب؟

َرسرآليَت: :سحلرَبسرهسالُمسرجتطاَفسورهرهلَب،سفقاَّ رألمُّ

رملجاِمَيس َتاَدُعس ررِدعًة،س ُعقوبلٍتس رألرِضس يفس جلُمإسِديَنس َعس رَشَ 1ـس

هللس جايمٍةس س وكلُّ جلُمعَترِبيَن،س ِعربًةس وتعُللمس هبم،س ُلس وُتنكِّ فَِيس ورملتطاِّ

)1)سسورةسرجربوج،سرآليلت:س4- 7. 
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41 ُفسورهرهلُب  رجتطاُّ

رملجتمَعس َاس وُتطلِّ َملِدهل،س يفس عليللس س َتقِضَ جكيس ُماتكَِبللس ُتنلِسُبس  عقوبٌةس

ِمنسَمَغبَّتِلل،سقللستعلىل:س

ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   نث 
ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گگ  ک  ک  ک  ک 

ڱ ڱ ڱ ں  مث )1).

2ـسَجَعَلسرالعتدرَءسعىلسرجنَّْإِسسرهنسلنيِةسرجورحدِةسرعتدرًءسعىلسرهنسلنيِةس

كلِّلل،سقللسسبحلنةسوتعلىل:سنث پ پ ڀ  ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ 

ٹ ڤ  ڤ مث )2).

ُأُسِسس تاسيِخس عىلس رهسالُمس حيِاُصس ـس أوالديس يلس ـس وهكذرس رألُب:س

َفسورهرهلَب.س رجسالِم،سورالستقارِر،سورألمِن،سورألملِن،سوحُيلرُبسرجتطاُّ

* * *

)1)سسورةسرمللئدة،سرآلية:س33.

)2)سسورةسرمللئدة،سرآلية:س32.
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أسئلٌة وتدريباٌت
ورملسلمَي.س رهسالِمس إىلس ُيسُءس ُفس ورجتطاُّ رجُعنُفس األوُل:  السؤاُل 

ْحسذجك. وضِّ

السؤاُل الثاني: هنلَكسفاٌقسبَيسرجِلللِدسورهرهلِب.سررَشْحسهذهسرجِعبلرَة.

رملجَتَمِع.س يفس َخلاًلس ورهرهلُبس ُفس رجتطاُّ حُيِدُثس الثالُث:  	السؤاُل 
ْحسذجَك. وضِّ

رهنسلنيِةس رجنَّْإِسس عىلس رالعتدرَءس س أنَّ ُرس ُيقاِّ رهسالُمس الرابُع:  السؤاُل 
رعتدرٌءسعىلسرهنسلنيِةسكلِّلل.سدجِّْلسعىلسذجَك.

صنلعٌةس رهرهلُبس يقوُل:س َمنس عىلس س تُادُّ كيفس اخلامُس:  السؤاُل 
إسالميٌة؟

السؤاُل السادُس: رهرهلُبسجيسسظلهاًةسحديثًةسبلسهوسظلهاٌةسقديمٌةس
ْحسذجَك. ِقَدَمسرهنسلِن.سوضِّ

* * *
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43 رملذهبسرألشعاي 

املوضوع الثالث
املذهب األشعري

األهداف:

بنلليةسدررسةسهذرسرملوضوعسيتوقعسمنسرجطلجبستقيقسملسييل:

-سيتعافسرملذهبسرألشعايسوإملمه.

-سيتعافسسببسرنتسلبسأهلسرجسنةسإىلسرهملمسرألشعاي.

-سيوضحسأنسرهملمسرألشعايسلسيأتسبجديدسوإنامسقارسرعتقلدسرجسلف.

-سيتعافسعىلسأشلاسأئمةسرألشلعاة.

-سيوضحسرملاردسبوسطيةسرملذهبسرألشعاي.

ملمس موضوعس يفس تتحدثس حيس كعلدتلس جيلةس ذرتس رألرسةس رجتمعتس

ُيثلرسيفسورقعنلسرملعلرص،سوكلنسموضوعسهذهسرجليلةس»ملسيدعيهسرجبعضسمنس

سمنلهَجسرألزهاسرجرشيفسملجإةسمللسكلنسعليهسمنلجسرجسلفسرجصلجحسيفس أنَّ

رجعقيدة«سودررسبينلمسرحلوررسرجتلا:

ممد:سأيب:سأسمعسدرئاًمسأنسرألزهاسرجرشيفسيدر سرملذهبسرألشعايس
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يفسعلومسرجعقيدةسمنذسقديمسرجزملن،سفمنسهوسرألشعاي؟سوهلسمنسقاربةسبينهس
وبيسرجصحليبسرجلليلسأيبسموسىسرألشعايسرجذيسعلرصسرجنبيسملسو هيلع هللا ىلص؟

رألب:سرهملمسرألشعايسيلسبنيسهوسرجعالمةسأبوسرحلسنسعيلسبنسإسامعيلس
بنسأيبسبرش،سوبلجإعلسياجعسنسبهسإىلسسيدنلسأيبسموسىسرألشعايسرجصحليبس

. رجلليلس

سلمى:سويفسأيسزمنسعلشسرهملمسرألشعايسيلسأيب؟

رألب:سعلشسرهملمسرألشعايسبيسرجقانيسرجثلجثسورجاربعسمنسرهلجاةس
منس وستيس مئتيس علمس بلجبرصةس وجدس وقدس علم،س أجفس منس أكثاس منذس أي:س
رهلجاةس)260هـ(،سوتويفس-رمحهسرهللستعلىل-سيفسبغدردسعلمسثالثسمئةسوأربعةس

وعرشينسمنسرهلجاةس)324هـ(.

ممد:سهلسكلنسرهملمسرألشعايسمنسعلامءسرجسلفسيلسأيب؟

رألب:سنعمسيلسبنيسكلنسمنسأئمةسعلامءسرجسلف،سوكلنسمذهبهسيفسرجعقيدةس
إملمتهس إىلس بلهضلفةس هذرس ورجلامعة،س رجسنةس أهلس ملذهبس وتوضيًحلس تقايًارس
منللس رهسالم،س علومس يفس كثريةس مؤجإلتس وجهس ورحلديث،س رجإقهس علومس يفس
رهبلنةسعنسأصولسرجديلنة،سورجلمعسيفسرجادسعىلسأهلسرجزيغسورجبدع،سورسلجةس
رستحسلنسرخلوضسيفسعلمسرجكالم،سوغريهلسملسهوسمطبوع،سومنللسملسُفقَدس

وضلعسإملسبإعلسرجزمن،سأوسبإعلسخصومهسوأعدرئه.
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منس غريهس إىلس ينتسبورس لس ومللذرس أيب؟س يلس إجيهس رجنل س رنتسبس مللذرس ممد:س

رجثلجثس رجقانس يفس كلنتس والدتهس أنس رجسلف؛سوخلصةس علامءس منس رجكثريينس

رهلجاي؟

علامءس منس رجكثرُيس رألشعايس رهملَمس سبقس جقدس بنيس يلس بلجإعلس رألب:س

رجسلف،سجكنسأهلسرجسنةسرنتسبورسإجيهسولسينتسبورسإىلسغريه؛سالشتللرهسبيس

رألمةسبلحلاصسعىلسإظللرسعقيدةسرجسلف،سيفسوقتسرنترشتسفيهسرملذرهبس

أصحلبس منس وغريهمس رملعتزجةس زملنهس يفس كلنس فقدس هلل،س ورملخلجإةس رملغلياةس

سفسلدس بلجادسعليلمسوبيَّ رجسلف،سفقلمس رملخلجإةسجعقيدةس رملذرهبسرألخاىس

مذهبلمسبلألدجةسورحلججسرجعقلية،سكامسقلمسبتأجيفسرجكتبسرجتيستبّيسعقيدةس

تآخس يفس ورجنقلس رجعقلس بيس يمعس ورضح،س منلجس َوفقس وتقارهل،س رجسلفس

رألشعاية؛س أوس رألشلعاةس فقيل:س بعدهس جلءس منس إجيهس رنتسبس وجذرس وتآجف،س

تييًزرسملذهبلمس-سمذهبسأهلسرجسنةسورجلامعةس-سعنسغريهسمنسرملذرهب.

سلمى:سهلستقصدسيلسأيبسأنسرهملمسرألشعايسلسيقمسبتأجيفسمعتقدرتس

جديدةسمنسعنده،سكامسفعلسبعضسأتبلعسرملذرهبسرألخاى؟

عقيدةس جلنل س يقدمس لس رألشعايس فلهملمس بنيتي،س يلس تأكيدس بكلس رألب:س

جديدةسمنسعندهسلستكنسعىلسهديسرجنبيسصىلسرهللسعليهسوسلم،سوصحلبتهس
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رضورنسرهللسعليلم،سوإنامسكلنسملسفعلهستسجياًلسوتقايًارسوتدوينًلسمللسكلنسعليهس

رسولسرهللسصىلسرهللسعليهسوسلمسوصحلبتهسورجسلفسرألورئل؛سوهذرسهوسرجسس

تلريلم. رملذهبسيفسعقيدتمسطورلس رملسلميستسكورسهبذرس يفسأنسفلورس

أنهس وياونس جألزها،س يسيئونس رجذينس خطأس ذجكس منس نإلمس هلس ممد:س

خلجفسرجسلفسرجصلجح؛سجتبنيهسمذهبسرهملمسرألشعاي؟

رألب:سنعمسيلسبنيسهذرسرعتقلدسخلطئ،سوجللسبلحلقيقة،سياددهسرجبعض؛س

ومنس رألشعايس رهملمس قدمهس وملس رجصلجح،س رجسلفس عليهس كلنس بامس جللللمس

جلءسبعدهسمنسرملنتسبيسإجيه.

لس رألشلعاةس أنس طلمللس نظاهم،س يفس رجسلفس عقيدةس هيس وملس سلمى:س

يقاروهلسكامسيقوجون؟

رهملمس يقارهلس لس ورجلامعةس رجسنةس أهلس عقيدةس أنس هؤالءس ياىس رألب:س

رألشعاي،سوإنامسقارهلسغريهسمنسينتسبونسإجيلمسكلبنستيمية،سرجذيسُوجدسيفس

رجقانسرجسلبعسرهلجاي،سوكأنسرملسلميسعلشورسأكثاسمنسستامئةسعلمسيفسضاللس

مبيسقبلسظلورسرجشيخسربنستيمية،سعلاًمسبأنهسقدسخلجفسرجسلفسرجصلجحسيفس

رجعديدسمنسرملسلئل،سورغمسهذرسيظنسأتبلعهسومنسرنتسبورسإجيهسأنهسسلرسعىلس

طايقسرجسلفسرجصلجحسيفسرجعقلئد،سورحلقيقةسأنهسخلجإلم،سوربنستيميةسمإكاس
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منسمإكايسرملسلمي،سوجكنهسكغريه،سجهسأخطلؤهسرجتيسالسيتنزهسعنللسبرش.

ممد:سأريدسمنكسيلسأيبسأنستعافنلسعىلسبعضسعلامءسرألشلعاة؟

رألب:سعلامءسرألشلعاةسيلسبنيسالسيمكنسحرصهم؛سفقدسرنترشورسيفسفيعس

فمنلمس رهسالمية،س رجعلومس باعورسيفسشتىس وقدس رجعصور،س ماس رجبلدرنسعىلس

ورجلوينيس رجبلقالينس مثل:س رجإقهس أصولس وعلمس رجعقيدةس علمس يفس باعس منس

مثل:س وعلومهس رحلديثس يفس باعس منس ومنلمس وغريهم،س ورجارزيس ورجغزراس

رحللكمسرجنيسلبوريسورجبيلقيسورجنوويسورجعزسبنسعبدسرجسالمسوربنسحجاس

رجتلريخس طولس عىلس رملسلميس أنس يلبنيس ونالحظس ورجسيوطي،س رجعسقالينس

رألشلعاة،س رجرشرحس منس وغريمهل،س ومسلم،س رجبخلريس صحيحس تعلمورس

رجطربيس مثل:س رجقاآنس وعلومس رجتإسريس جعلامءس بلجنسبةس نإسهس ورجيشءس

أنهسالسيلوس بنيس يلس ورحلقيقةس ،وغريهم،س ورألجويسس عطيةس وربنس ورجقاطبيس

عرصسمنسرجعصور،سوالسبلدةسمنسرجبلدرنسمنسأعالمسسوعلامءسرألشلعاة.س

سلمي:سبقيسجديسسؤرل:سملسرسسرنتشلرسمذهبسرألشلعاةسمقلرنًةسبغريه،س

ويلستاىسمللذرسرنتسبسإجيهسرجكثريسمنسرجعلامء؟

وهوس كللل،س رملذرهبس بيس مذهٌبسوسطس رألشعايس رملذهبس رألم:سألنس

أنس إىلس بلهضلفةس تإايط،س فيهسوالس إفارطس فالس رجصلجح،س رجسلفس منلجس عىلس
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حييلهس ورقعس هيس بلس شعلررت،س أوس ناددهلس عبلررتس جمادس تكنس لس وسطيتهس

رجنل ؛سفلألشلعاةسالسيميلونسإىلسرجعقلسعىلسحسلبسرجنص،سوالسينحلزونس

جظلهاسرجنصسعىلسحسلبسرجعقل،سبلسهمسوسطسبيسكٍل.

رألب:سبلركسرهللسفيكمسيلسأبنلئي،سوهكذرسيلسأحبليبسُكتبسهلذرسرملذهبسرجبقلءس

إىلسيومنلسهذر،سوتبنلهسأزهانلسرجرشيفسعىلسماسعقودهسرملزهاةسعقيدًةسوسلوًكل.

* * *
أسئلة وتدريبات

رنتسبس وِلس مؤجإلته؟س أهمس وملس رألشعاي؟س رهملمس عنس تعافس ملذرس  1:س
رجنل سإجيهسىفسرجعقيدة؟

ُيقدمسرهملمسرألشعايسجلنل سعقيدةسجديدةسمنسعنده،سلستكنس  2:س)لس
عىلسهديسرجنبىسملسو هيلع هللا ىلص(سنلقشسرجعبلرةسرجسلبقة.

 3:سضعسعالمةس)√(سأملمسرجعبلرةسرجصحيحةسوعالمةس)X(سأملمسرجعبلرةس
رجخطأسفيملسيأتي:

1ـسمذهبسرألشلعاةستقاياسوتوضيحسملذهبسأهلسرجسنةسورجلامعةسسسسس)      )

2ـسياجعسنسبسرهملمسرألشعايسإىلسرجصحليبسرجلليلسأبىسذرسرجغإلري)         )

3ـسيميلسرألشلعاةسإىلسرجعقلسعىلسحسلبسرجنص      )      )
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املوضوع الثالث: حوارات أخالقية
احلوار األول: حوار بني طالب ومعلمه

رجطلجب:سهلستسمحساسيلسأستلذيسرجلليلسأنسأسأجكسعنسأمورسكنتس
أتلورسمعسزمالئيسفيللسأثنلءسرجإسحة؟

رملعلم:سبكلسرسورسيلسوجدي.

رجطلجب:سمنسسيكونسأقابسرملسلميسمنسنبينلسملسو هيلع هللا ىلصسيومسرجقيلمة؟س

سرملعلم:سإنمسأحسنسرجنل سأخالًقل.

رجطلجب:سأيكونسرملسلمسكذرًبل؟س

رملؤمنسبخياًل؟س أيكونس نبينلسملسو هيلع هللا ىلصسعندملسسئل:س إنس يلسوجديس رملعلم:سال.س
قلل:سنعم،سوسئل:سأيكونسرملؤمنسجبلًنل؟سقلل:سنعم،سوجكنسمللسسئل:أيكونس

رملؤمنسكذرًبل؟سقلل:سال)1).

رجطلجب:سإذنسجلصدقسفضلسكبريسوجلكذبسمصريسخطري.

رملؤمنس أيكونس رهللسملسو هيلع هللا ىلص:س جاسولس قيلس قلل:س أنهس سليمس بنس عنسصإورنس ورحلديثس )1)س
جه:س فقيلس )نعم(،س فقلل:س بخياًل؟س رملؤمنس أيكونس جه:س فقيلس )نعم(،س فقلل:س جبلنـًل؟س
أيكونسرملؤمنسكذربـًل؟سفقلل:س)ال(س)أخاجهسملجكسىفسرملوطأس990/2،سورجبيلقىسىفس

»شعبسرهيامن«س)4472).
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فإنس بلجصدقس »عليكمس يقول:س ملسو هيلع هللا ىلصس نبينلس إنس بني.س يلس صدقتس رملعلم:س
رجصدقسيديسإىلسرجرب،سوإنسرجربسيديسإىلسرجلنة،سوملسيزرلسرجاجلسيصدقس
فإنس ورجكذب،س وإيلكمس صديًقل،س رهللس عندس يكتبس حتىس رجصدقس ويتحاىس
رجاجلس يزرلس وملس رجنلرس إىلس يديس ورجإجورس رجإجور،س إىلس يديس رجكذبس

يكذبسويتحاىسرجكذبسحتىسيكتبسعندسرهللسكذربل«)1).

رجطلجب:سوهلسالبدسمنسرجصدقسمعسرألطإللسرجصغلرسأيًضل؟

قلل:س علماس بنس رهللس عبدس عنس رجقصة:س هذهس ورسمعس يلبني،س نعمس رملعلم:س
دعتنيسأميسيومـًلسورسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلصسقلعدسيفسبيتنل.سفقلجت:سهلستعللسأعطيك.س
فقللسهللسرسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلص:سوملسأردتسأنستعطيه؟سقلجتسأعطيهستًار،سفقللسهللس

رسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلصسأملسإنكسجوسلستعطهسشيئـًلسكتبتسعليكسكذبة)2).
رجطلجب:سوملسرأيكسيفس)كذبةسأبايل(؟

رملعلم:سرجكذبسحارمسيفسأبايلسوغريهس،سويفسرجلدسورملزرح،سورهسالمسوإنس
أجلزسرجدعلبة،سورجضحكسورملزرح،سجكنهسالسييزسرجكذبسوسيلةسجذجك.سقللس
ملسو هيلع هللا ىلص:س»ويلسجلذيسحيدثسفيكذب،سجيضحكسرجقوم،سويلسجه،سويلسجه«)3). 
جهس وأنتس جكسمصدقس هوس أخلكسحديثـًلس أنستدثس »َكرُبَتسخيلنةس وقلل:س

كلذب«)4).
)1)سأخاجهسرجبخلرىسىفسصحيحه)6094(سومسلم)2607(سورجلإظسجه.

)2)سرورهسأبوسدرودسىفسسننهس)4991).
)3)سأخاجهسأبوسدرودس)4990(سورجرتمذىس)2315(سوقلل:سهذرسحديثسحسن.

)4)سأخاجهسأمحدسىفسرملسند،سوأخاجهسأبوسدرودسىفسسننهس)4971).
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رجطلجب:سيلسأستلذيسرجلليل،سجقدسسمعتسأنسهنلكسصدًقلسمذمومـًلسفللس
هذرسصحيح؟

رملعلم:سنعمسيلسوجديسرحلبيب،سإنهسيفسرجغيبة،سويفسرجنميمة.

رهللس قلجور:س رجغيبة؟س ملس أتدرونس ملسو هيلع هللا ىلص:س رهللس رسولس قللس فقدس رجغيبة:س أملس
ورسوجهسأعلم.سقلل:سذكاكسأخلكسبامسيكاه،سقيل:سأفاأيتسإنسكلنسيفسأخيس
ملسأقول؟سقلل:سإنسكلنسفيهسملستقولسفقدسرغتبته،سوإنسلسيكنسفيهسفقدسهبته)1).

يفس وكلس ورهفك،س ورجبلتلن،س رجغيبة،س ثالثة:س رجغريس ِذْكُاس رحلسن:س قللس
كتلبسرهللسعزسوجل.سفلجغيبة:سأنستقولسملسفيه،سورجبلتلنسأنستقولسملسجيسس

فيه،سورهفك:سأنستقولسملسبلغك.

ورجنميمة:سكشفسملسيكاهسكشإهسونقلهسبلجقولسأوسبلجإعل.سفلىسإفشلءس
رجس،سوهتكسرجسرت،سوقللسرسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلص:س»السيدخلسرجلنةسنامم«)2).

رجطلجب:سجكنيسسمعتسأنسرجكذبسيوزسيفسبعضسرحللالت:

رملعلم:سنعمسيلسبني.سإنهسيسوغسجإلصالحسبيسرملتخلصميستأجيًإلسجلقلوب،س
ويفسرحلاب،سحتىسالسيطَّلعسعدونلسعىلسأرسررسمورقعنلسرحلصينة،سوىفسُدعلبةس

رجنسلء. أفلس أنلس هللس ويذكاس رجثمينة،س بلهلدريلس يعدهلس كأنس جزوجتهس رجزوجس

)1)سأخاجهسمسلمسىفسصحيحهس)2589).
)2)سأخاجهسرجبخلرىسىفسصحيحهس)6056(سومسلمس)105(،سورجناممونسهمسجصوصس

رملحبة،سوهمسمنسرشررسرجنل .
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أنس اس تأذنس ذجك.فللس إىلس أشلرس رجإسحةس رنتللءس جا س إنس رجطلجب:س

رجتقيسبكمسغًدر،سوبصحبتيسبعضسزمالئيسرجشغوفيسبحديثكمسالستكاملس

هذرسرحلوررسرجلميل؟س

رملعلم:سبكلسرسورسوماحبـًلسبكسوبزمالئكسيلسوجديسرجنلبهسوإىلسجقلءس

رجغدسإنسشلءسرهلل.

* * *
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احلوار الثاني: احلياء والعفة
رجطلجب:سإننيسوزمالئيسهؤالءسجدينلسأسئلةسكثريَه،سوكلللستدورسحولس

)رحليلءسورجعإة(

رملعلم:سسلورسكامسشئتم.س

رجطلجب:سسأتوىلسأنلسقارءةسملسأعددنله.

رملعلم:سبكلسرسور.س

بنتس مثلس )رجنقلب(س تلبسس أنس أمسس رجكبريةس أختيس أرردتس رجطلجب:س
خلجتللسرجتيسيفسرجللمعة،سورجتيسقلجتسهللسإنهسورجبسعىلسرملاأةسصوًنلسحليلئللس

وعإتلل.سفامسرأيكمس؟

ولس ،س وكإيللس وجلللس تظلاس أنس جلماأةس أبلحس رهسالمس أواًل:س رملعلم:س
يوجبسعليللسررتدرءسرجنقلب.س

وثلنًيل:سرحليلءسمعنله:سرنقبلضسنإسسحيصلسجإلنسلنسمنسخوفسملسيذمس
عليهسرشًعل.س

ورجعإة:سضبطسرجنإسسعندسرجشلورتسرملحامة.

رجطلجب:سوجكنسملذرسرشعسرهسالمسجيدربسأفاردسرألرسةسرجورحدةسعىلس
رحليلءسورجعإة؟
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رألرسة أفاردس بيس رجبيوتس درخلس رالستئذرنس آدربس رشعس جقدس  رملعلم:س
يفسأوقلتسثالثةسذكاهلسرجقاآنسرجكايم:س)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى()1).
رجطلجب:سوهلسهنلكسآدربسرستئذرنسملنسأرردسدخولسبيتسوزيلرةسمنسفيه؟

رملعلم:سنعمسيلسبني:
س1 الستستأذنسأكثاسمنسثالثسمارت.سإذرسعلمتسأنسمنسيفسرجبيتسقدسـ

علمسبك.سقللسرسولسملسو هيلع هللا ىلص:س»إذرسرستأذنسأحدكمسثالثـًلسفلمسيؤذنس
جهسفلريجع«)2).

س2 إذرسقيلسجك:سمن؟سرذكاسرسمكسوالستكتِفسبكلمةس)أنل(سقللسجلباسـ
ربنسعبدسرهلل:سرستأذنتسعىلسرجنبيسملسو هيلع هللا ىلصسفقلل:س»منسهذر؟سفقلت:سأنل.س

فقللسرجنبيسملسو هيلع هللا ىلص:سأنل،سأنل،سكأنهسكاهسذجك«)3).
س3 الستقفسيفسمورجلةسفتحةسرجبلب؟سحتىسالستإلجأسبلماأةسأجنبيةسجيسسـ

عليللسحجلهبل،سفقدس)كلنسرسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلصسإذرسأتىسبلبسقومسلسيستقبلس
رأليس()4). أوس رأليمنس ركنهس منس وجكنس وجله،س تلقلءس منس رجبلبس

)1)سسورةسرجنورس.سرآلية:س58.
)2)سأخاجهسرجبخلرىسىفسصحيحه،سبلبسرالستئذرنس)6245(،سومسلمس)5851).

)3)سأخاجهسرجبخلرىسىفسصحيحهس)5896).
)4)سسأخاجهسرجبخلرىسىفسصحيحهس)5781(سومسلمس)4011).
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س4 رهللسـ رسولس قللس رالستئذرن،س عندس رجبيتس درخلس ببرصكس تتطلعس الس
ملسو هيلع هللا ىلص:س»منسرطَّلعسيفسبيتسقومسبغريسإذنم،سفقدسحلسهلمسأنسيإقئورس

عينه«،سوقلل:س»إنامسُجعلسرالستئذرنسمنسأجلسرجبرص«)1).

س5 إذرسُأذنسجكسيفسرجدخول،سفلبدأسبلجسالم،سحتىستصلسعىلسحسنلتسـ
س فادَّ عليكم،س رجسالمس فقلل:س رجنبيسملسو هيلع هللا ىلصس إىلس فقدسجلءسرجلس كثرية،س
فقلل:س آخاس جلءس ثمس »عرش«،س ملسو هيلع هللا ىلص:س رجنبيس فقللس جلسس ثمس عليه،س
فقلل:س»عرشون«.س سعليهسفجلس،س فادَّ رهلل،س رجسالمسعليكمسورمحةس
سعليهس ثمسجلءسآخاسفقلل:سرجسالمسعليكمسورمحةسرهللسوباكلته.سفادَّ

فجلس.سفقلل:س»ثالثون«)2).

س6 ورملصلفحةسسنةسجقوجهسملسو هيلع هللا ىلص:س»ملسمنسمسلميسيلتقيلن،سفيتصلفحلنسـ
إالسُغإِاسهلامسقبلسأنسيتإاقل«)3).

س7 ورجلسسيفسرملكلنسرجذىسحيددهسجكسصلحبسرجدرر.سقللسملسو هيلع هللا ىلص:س»منسـ
بعورةس أعلمس رجقومس فإنس أماوه،س حيثس فليجلسس ،س قومس دررس دخلس

دررهم«)4).

)1)سسأخاجهسرجبخلرىسىفسصحيحهس)5887(سويؤخذسمنهسأنهسُيرشعسرالستئذرنسعىلسكلس
أحدسحتىسرملحلرم،سجئالستكونسمنكشإةسرجعورة.

)2)سسرورهسأبوسدرودسىفسرجسننس)5195(سورجرتمذىس)2689(سوقلل:سحديثسحسن.
)3)سسرورهسأمحدسوأبوسدرودس)5212(سوربنسملجهس)3703(سورجرتمذىس)2728).

)4)سسرورهسرجطربرنىسىفسرألوسط،سوىفسرملعجمسرجصغريس)963) .
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س8 بلستقبلجكسـ تسمحس الس فظاوفهس رجبيت،س صلحبس جكس رعتذرس إذرس
نث وئ   تعلىل:س قللس رهلل.س فلذرسرشعس ذجك.س فلرجعسوالسحاجسيفس
ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   
ٻ     ٱ   مئ    حئ   جئ   ی   ی  ی   ىئی   ىئ   ىئ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  مث)1).
رجطلجب:سوبمنلسبةسذكاسرجنظاسبلجبرصسيفسهذرسرحلديث،سونحنسنستقبلس
بيس رجنظاس أحكلمس بعضس بتعليمنلس علينلس تتإضلس فللس رجشبلب.س ماحلةس

رجلنسي.
 رملعلم:سإنسهذرسرجسؤرلسيفسصميمسدر سرحليلءسورجعإة،سفبلركسرهللسفيكم،س

وحإظسأعارضكمسوأعارضسرألمةسوسأوجزسجكمسأهمسرألحكلمس.
قللس رآلخاس منس يشلءس ملس إىلس ينظاس أنس منلامس جكلس رجزوجي:سيوزس نظاس

ڦ   ڦ    ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   نث  تعلىل:س
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  مث )2). 

بلجنسب، رجتحايمس كلنس سورءس مؤبدةس حامةس رملحلرمس إىلس  رجنظاس
أوسبلجاضلع،سأوسبلملصلهاةسيوزسرجنظاسجغريسملسبيسرجسةسورجاكبةسإذرسأمنتس

رجشلوةسبينلام.

)1)سسورةسرجنورس.سرآليتلن:س28-27.
)2)سسورةسرملؤمنونس.سرآلية:س6،5.
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كلخلطبة،س جلرضورةس إالس يوزس الس رألجنبية:س رملاأةس إىلس رجاجلس نظاس
ورجشللدةسورجعالجس،سسويكونسبقدرسرحللجة.

سنظاسرملاأةسإىلسرجاجلسرألجنبي:ستنظاسجغريسعورته،سملسبيسرجسةسورجاكبةس
رجنسلء:سقللسملسو هيلع هللا ىلص:س»السينظاسرجاجلس نظاسرجاجللسإىلسرجاجلل،سورجنسلءسإىلس
إىلسعورةسرجاجل،سوالسرملاأةسإىلسعورةسرملاأة،سوالسيإضسرجاجلسإىلسرجاجلس
يفسرجثوبسرجورحد،سوالستإضسرملاأةسإىلسرملاأةسيفسرجثوبسرجورحد«)1)سوعورةس
رملاأةسمعسرملاأة:سملسبيسرجسةسورجاكبة،سورحلديثسحيامسرجنظاسورجلمس.

رجطلجب:سوردسيفسجوربكمسرجسلبقسأنسرجنسلءسرملحاملتسعىلسرجتأبيدسثالثةس
أنورع.سفللستتإضلونسبتإصيلسذجك؟

1ـسرملحاملتسبلجنسبسسبعسنسلءسمذكوررتسيفسقوجهستعلىل:س رملعلم:    
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ     ڌ   ڍ  نث 

ڈ  ژ   ژ ڑ  ڑمث)2).
س2 ورملحاملتسبلجاضلع:سسبعسأيضـًلسمثلسرملذكوررت.ـ
س3 تعلىل:سـ قللس رجزوجةس أمس نسوة:س أربعس بلملصلهاةس ورملحاملتس

تعلىل:س قللس رجزوجةس وبنتس گمث)3)،س گ  نث 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  نثڳ 

ڱ ںمث)4).
)1)سسأخاجهسمسلمسىفسصحيحهس)338(سورجرتمذىسىفسرجسننس)2793(سورجلإظسجه.

)2)سسورةسرجنسلءس.سرآلية:س23.

)3)سسورةسرجنسلءس.سرآلية:س23.

)4)سسورةسرجنسلءس.سرآلية:س23.
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س4 ھ ـ ہ  ہ  نثہ  تعلىل:س قللس رالبنس وزوجةس
ڦ   ڦ   نث  تعلىل:س قللس رألبس وزوجةس مث)1)،س ھ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  مث)2).
هنلكس فللس عإيإـًل.س طلهًارس نظيإـًلس جمتمعـًلس تلقس آدربس هذهس رجطلجب:س

ترشيعلتسإسالميةسيفسهذرسرجصددستضيإللسإىلسملستإضلتسبه؟
رملعلم:سنعمسيلسأبنلئي،ستأملورسهذهسرجتوجيللت:

س1 قللسـ رجطافيس عىلس حإلًظلس رألجنبيةس بلملاأةس رجاجلس خلوةس منعس جقدس
»إيلكمس وقلل:س مام«)3)،س ذيس معس إالس بلماأةس رجلس يلوس »الس ملسو هيلع هللا ىلص:س
رهلل.س رسولس يلس رألنصلر:س منس رجلس فقللس رجنسلء،س عىلس ورجدخولس
أفاأيتسرحلمو؟سقلل:سرحلموسرملوت«)4)سورحلموسأقلربسرجزوجسمنس
جيسسبمحامسجلزوجة،سكأخيه،سوربنسأخيه،سوعمه،سورحلموسرملوتس

أي:سرهلالكسفلخلوفسمنهسأكثا،سورجإتنةستتوقعسمنه.
س2 رجزي،سورجكالمسـ بلجاجللسيفس بلجنسلء،سورجنسلءس رجاجللس مستشبهس حاَّ

ورحلاكة،سفقدسجعنسرسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلصسرملتشبللتسبلجاجللسمنسرجنسلءس
ورملتشبليسمنسرجاجللسبلجنسلء)5).

)1)سسورةسرجنسلءس.سرآلية:س23.

)2)سسورةسرجنسلءس.سرآلية:س22.
)3)سسأخاجهسرجبخلرىسىفسصحيحه،سكتلبسرجنكلحس)2254).

)4)سسرورهسرجبخلرىس)5232(سومسلمس)2172).
:س»جعنسرملتشبليسمنسرجاجللسبلجنسلء،س )5)سسروىسرجبخلرىسمنسحديثسربنسعبل س

ورملتشبللتسمنسرجنسلءسبلجاجلل«س)5885).
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س3 رسولسـ جعنس فقدس جلجاملس طلًبلس أشكلهلنس تغيريس عنس رجنسلءس نيس
رحلسنس مبتغيلتس ورملتنمصلتس ورملستوشامتس رجورشامت،س رهللسملسو هيلع هللا ىلصس

مغريرتسخلقسرهلل.

س4 إالسـ معلىفس أمتيس »كلس ملسو هيلع هللا ىلص:س قللس بلملعصية:س رملجلهاةس منس حذرس
ثمس عماًلس بلجليلس رجاجلس يعملس أنس رملجلهاةس منس وإنس رملجلهاينس
يصبحسوقدسسرتهسرهلل،سفيقول:سيلسفالن،سعملتسرجبلرحةسكذرسوكذر،س

وقدسبلتسيسرتهسربه،سويصبحسيكشفسسرتسرهللسعنه«. 

س5 ورشعسآدربسرجطايقس:سقللسملسو هيلع هللا ىلص:س»إيلكمسورجللو سيفسرجطاقلت.سـ

قلجور:سيلسرسولسرهللسملجنلسبدسمنسجملجسنل،سنتحدثسفيلل.سقلل:سفإذرس

قلل:س حقه؟س وملس قلجور:س حقه.س رجطايقس فأعطورس رملجلسس إالس أبيتمس

بلملعاوف،س ورألماس رجسالم،س س وردُّ رألذى،س س وكفُّ رجبرص،س َغٌضس

ورجنليسعنسرملنكا«)1).

أمةس يفس ورجعإةس رحليلءس جتأصيلس رجترشيعلتس هذهس أعظمس ملس رجطلجب:س

رهسالم،سوجكنسيلسأستلذنلس..سهلسهنلكسنوعسمنسرحليلءسمذمومسرشًعل؟

فيللس ورجللو س رجدورس أفنيةس بلب:س رملظلل،س كتلبس رجبخلرىسىفسصحيحهس أخاجهس س )1)س
رجطاقلتس ىفس رجللو س عنس رجنلىس بلب:س ورجزينة،،س رجلبل س وكتلب:س )2465(س

.(2121(
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رملعلم:سنعمسيلسأوالدي.سإنسرحليلءسرجذيسيمنعسصلحبهسمنسأدرءسورجبس

رشعي،سأوسيدفعهسسإىلسفعلسأماسمامسجيسسحيلء.سبلسهوسأماسمذموم،سفمنس

رستحيلسأنسيؤدىسرجصالةسرجورجبةسبسببسضيوف،سحتىسفلتسوقتلل،سجيسس

حييـًّل،سومنسررفقسإخورنسرجسوء،سفوجدهمسيرشبونسملسحامسرهلل،سفرشبسس

معلمسحيلًء،سجيسسحييـًّل.سومنسمنعهسطلبسرجعلمسمنسدونهسجيسسحييـًّل.

جهس فتستسلمس هللس فلجاس مللفةس عندس تستغيثس أنس تستحيس رجتيس ورملاأةس

جيستسحيية.

عنه،س رهفصلحس منس ويجلس يستحيس سؤرلس جديهس زمييلس إنس رجطلجب:س
وبنلءسعىلسملسذكاتهسفلنسأستحيسمنسعاضهسعليك.

رملعلم:سأنتسرآلنسفلمتسمعنىسرحليلء،سفقلسوالستجل.

رجطلجب:سبعضسزمالئنلسيتعلمونسعلدرتسسيئةستتصلسبلجغايزةسرجلنسيةس
يعملونلسرًسر،سفللسهذرسحارم؟

رملعلم:سرالستمتلعسرحلاللسالسيكونسإالسبلجزورجسفقط،سبعدسإجغلءسرجاق،س
وملسملكتسرجيمي،سفلهللستعلىلسيقول:سنث ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  مث)1).

)1)سسورةسرملؤمنونس.سرآلية:س6،5.
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ومللسكلنتسمثلسهذهسرجعلدرتسرجسيئةستؤثاسعىلسرجشبلبسبدنًيل،سوعقلًيل،س
ونإسًيل،سحذرهمسرجاسولسملسو هيلع هللا ىلصسونصحلم.

وقيل:س»رحإظسمنيك،سفإنهسنورسعينيك،سومخسسلقيك«)1) .

رجطلجب:سجقدسماسرجوقتسرسيًعلسيلسأستلذنل،سفللستسمحسجنلسيفسجقلءسرجغد.

 رملعلم:سنعمسعىلسموعدنلسإنسشلءسرهللسعىلسرجاحبسورجسعة.

* * *

)1)سسوروىسرجنسلئىسعنسشكلسبنسمحيدسعنسأبيهسقللسقلت:سيلسرسولسرهللسعلمنىسدعلءس
أنتإعسبهسقلل:س»قلسرجللمسإنىسأعوذسبكسمنسرشسسمعى،سومنسرشسبرصى،سومنسرشس

جسلنى،سومنسرشسقلبى،سومنسرشسمنيى«سوأخاجهسأبوسدرودس)1551).
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احلوار الثالث: األمانة
 رجطلجب:سأستلذيسرحلبيب.سإننيسأعافسأنس)رألملنة(سهيسرجيشءسرجثميس
عندس إجينلس هس ويادُّ فيصونه،س رجصلحلي،س رألصدقلءس أحدس عندس نحإظهس رجذيس

طلبه.سفللسهذرسهوسمعنىسرألملنةسيفسديننلسرحلنيف؟.
معنلهل ألنس رألملنة؛س أنورعس منس ورحدس نوعس ذكاتهس ملس إنس  رملعلم:س
رملسلمس يصونهس أنس يبس ملس كلس تعنيس إنلس ذجك.س منس أوسعس رهسالمس يفس
سنبينلسملسو هيلع هللا ىلصسيقول:س»كلكمسررعسومسئولس ويشعاسسأنهسمسئولسعنهسأملمسرهلل.سإنَّ
عنسرعيته:سفلهملمسررعسومسئولسعنسرعيته،سورجاجلسيفسأهلهسررع،سوهوس
مسئولسعنسرعيته،سورملاأةسيفسبيتسزوجللسررعيةسوهىسمسئوجةسعنسرعيتلل،س
ورخللدمسيفسمللسسيدهسررع،سوهوسمسئولسعنسرعيته،سفكلكمسررع،سوكلكمس

مسؤولسعنسرعيته«)1).
رجطلجب:سوجكنس...سوقبلسأنستدثنلسعنسأنورعسرألملنةسيفسرهسالمسهلس

تتإضلسعلينلسبذكاسبعضسرآليلتسرجقاآنيةسرجتيسوردتسيفسرألملنة؟
پ   پ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  ٻ   نث  تعلىل:س قللس 1ـس رملعلم:  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 

ٹٹمث)2)،سورآليةسيفسرجاهن،سفلجيشءسرملاهونسأملنة.

)1)سمتإقسعليه،سأخاجهسرجبخلرىسىفسصحيحهس)853(سومسلمس)1829(سورجرتمذىسىفس
سننهس)1705(،سوأبوسدرودس)2928).

)2)سسورةسرجبقاةس.سرآلية:س283.
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س2 مث)1)،سـ ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ     نث  تعلىل:س وقللس
منس رجكعبةس مإتلحس س طلجبس أيبس بنس عيّلس أخذس مللس نزجتس ورآليةس
»عثامنسبنسطلحة«سسلدنلسقًسر،سمللسقدمسرجنبيسملسو هيلع هللا ىلصسمكةسعلمسرجإتح،س

فأماهسرجاسولسبادهسإجيه.
س3 ڤ  ـ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  نث  تعلىل:س وقللس

ڤ  ڦ  ڦ   مث)2).

وهذهسرآليةسشلملةسجلميعسأنورعسرألملنلتس.س
س4 ې  ـ ې   ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   نثۋ  تعلىل:س وقللس

ۇئ   وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ۇئمث)3)،سسورألملنةسهنلسرجتكلجيفسرجرشعية.

رجطلجب:سوملذرسعنسأنورعسرألملنةسيفسديننلسرحلنيفس؟س
أنس حتىس رجودرئع،س وهوس تعافه،س رجذيس فلوس رألول:س رجنوعس أملس رملعلم:س
كثريينسالسيعافونسعنسرألملنةسإالس)رجوديعة(سوقدسقللسملسو هيلع هللا ىلصسيفسهذرسرجنوع:س
»منسأخذسأمورلسرجنل سيايدسأدرءهلسأدىسرهللسعنه،سومنسأخذهلسيايدسإتالفلل،س

سرألملنةسملنسرئتمنكسوالستنسمنسخلنك«)5). أتلإهسرهلل«)4) وقلل:س»أدِّ
)1)سسورةسرجنسلءس.سرآلية:س58.

)2)سسورةسرألنإللس.سرآلية:س27.
)3)سسورةسرألحزربس.سرآلية:س72.
)4)سأخاجهسرجبخلرىسوغريه.

)5)سأخاجهسأبوسدرودسىفسسننهس)3535).
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وقلل:س»جنستزرلسأمتيسعىلسرجإطاةسملسلسيتخذورسرألملنةسمغنام،سورجزكلةس
مغامل«)1).

إالس فيللس يعيس أملنلتسالس رجعلمةس رجوظلئفس إنس رملنلصب:س رجثلين:س رجنوعس
رجلدياسهبل،سفنبينلسمللسسئل:سمتىسرجسلعة؟سقلل:س»إذرسضيعتسرألملنة،سفلنتظاس
فلنتظاس أهلهس جغريس رألماس ُوّسدس »إذرس قلل:س إضلعتلل؟س قلل:سكيفس رجسلعة«.س

رجسلعة«)2).
ومللسطلبسأبوسذرسمنسرجنبيسأنسُيَعيِّنَُهسيفسوظيإةسعلمةسقللسجه:س»يلسأبلسذر.س
إنكسضعيف،سوإنلسأملنة،سوإنلسيومسرجقيلمةسخزيسوندرمةسإالسمنسأخذهلس
بحقلل،سوأدىسرجذيسعليهسفيلل«)3)سوقلل:س»منسرستعملسرجاًلسعىلسعصلبةس
)فلعة(سوفيلمسمنسهوسأرضسهللسمنه،سفقدسخلنسرهللسورسوجهسورملؤمني«)4)  
اسعليلمسأحًدرسملبلة،سفعليهس فـأمَّ أماسرملسلميسشيًئل،س وقلل:س»منسواسمنس

جعنةسرهلل،سالسيقبلسرهللسمنهسرصًفلسوالسعداًل،سحتىسيدخلهسجلنم«)5).
وإذرسكلنسرختيلرسرجعلملسأملنة،سفإنسأدرءهسجعملهسأملنة.سالسحيقسجهسأنسيأخذس
بـًل(سفامس ملسالسحيلسجهسقللسملسو هيلع هللا ىلص:س»منسرستعملنلهسعىلسعملسفازقنلهسرزقـًلس)ُمَاتَّ

أخذسبعدسذجكسفلوسغلول«)6)سأيسحارم.

)1)سرالستيعلبسىفسمعافةسرألصحلبسالبنسعبدسرجرب،سج4/ص1616سباقمس2880.
)2)سرورهسرجبخلرىس)59).

)3)سأخاجهسمسلمسىفسصحيحه.

)4)سأخاجهسمسلمسىفسصحيحه.
)5)سرورهسرجطربرنىس)11238(،سورجبيلقىس)20861).

)6)سرورهسأبوسدرود.
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اس ُأْهِدَيس وهذرس جكم،س هذرس جلاسولسملسو هيلع هللا ىلص:س يقولس رجعاملس أحدس جلءس ومللس
رجنبيسغضًبلسشديًدر،سوقللسجهسموبًخل:س»أفالسقعدتسيفسبيتسأبيكس غضبس

وأمك،سفنظاتسأيدىسجكسأمسال«)1).
يقلل وملس وأخيه،س رألخس بيس حيدثس فامس رألرسرر:س رجثلجث:س  رجنوعس
يفسرالجتامعلتسرخللصة،سوملسيكونسبيسرجزوجيسأملنلتسالسيطلعسعليللسإالس
منسجهسرحلقسقللسملسو هيلع هللا ىلص:س»منسسمعسمنسرجلسحديثـًلسالسيشتليسأنسيذكاسعنهس

فلوسأملنة،سوإنسلسيستكتمه«)2).
 وقلل:س»رملجلجسسبلألملنةسإالسثالث:سسإكسدمسحارم،سأوسفاجسحارم،

أوسرقتطلعسمللسبغريسحق«)3).
إىلس يإضس رجاجلس رجقيلمة:س يومس رهللس عندس رألملنةس أعظمس منس »إنس قلل:س

رماأتهسوتإضسإجيهسثمسينرشسرسهل«)4).
وعنسأسامءسبنتسيزيدسأنلسكلنتسعندسرسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلص،سورجاجللسورجنسلءس
رماأةستربسبامس بأهله،سوجعلس قعودسعندهسفقلل:س»جعلسرجاًلسيقولسملسيإعلس
فعلتسمعسزوجلل،سفأرّمسرجقومس)سكتورسخجاًل(سفقلت:سأيسورهلل،سيلسرسولس
رهلل.سإنمسجيإعلون،سوإننسسجيإعلن،سقلل:سفالستإعلورسفإنامسذجكسمثلسرجشيطلنس

جقيسشيطلنةسيفسرجطايقسفغشيللسورجنل سينظاون«)5).

)1)سرورهسرجبخلرىس)6636(،سومسلمس)1832).
)2)سرورهسأمحدسىفسرملسندس445/6.

)3)سأخاجهسأبوسدرودسىفسسننهسـسعونسرملعبودس217/13.
)4)سأخاجهسمسلمسىفسصحيحهس1060/2.

)5)سأخاجهسأمحدسىفسمسندهس456/9.
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رجنوعسرجاربع:سرملشورة:سفاأيكسيلسوجديسأملنة،سوإذرسأرشتسبغريسرحلق،س
فليسخيلنةسقللسملسو هيلع هللا ىلص:س»رملستشلرسمؤتن«)1).

وقلل:س»منسرستشلرهسأخوهسرملسلمسفأشلرسعليهسبغريسرشدسفقدسخلنه«)2).

 رجطلجب:سجقدسرنتلتسرجإسحةسونأملسيفسجقلءسرجغد.

رملعلم:سعىلسرجاحبسورجسعةس،سوىفسرنتظلركمسيلسأبنلئيسرألحبلب.

* * *

)1)سأخاجهسأبوسدرودسورجنسلئىسوربنسملجهسىفسرألدبس1233/2.
)2)سأخاجهسربنسملجه،سوأمحد،سورجدررمى،سوأبىسدرودسىفسسننه.
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احلوار الرابع: الرمحة
بلجامحةس نبينلسملسو هيلع هللا ىلصس ملسيصفس تعلىلسكثرًيرس رهللس أنس جقدسالحظتس رجطلجب:س

حتىسقللسعنه:سنث ۇ ۆ ۆ  مث)1)،

وقللسجه:سنث ک  ک  گ گ  گمث)2).
فللستتكامسعلينلسبعاضسنامذجسمنسرمحتهسملسو هيلع هللا ىلص؟

رملعلم:سإننيسأصّدقسعىلسملسقلتسيلبنيس،سوإجيكسبعضسرجنامذجس:س

س1 قللسملسو هيلع هللا ىلص:س»إينسألقومسيفسرجصالةسأريدسأنسأطّولسفيلل،سفأسمعسبكلءسـ
ه«)3). سعىلسأمِّ زسيفسصاليت،سكارهيةسأنسأشقَّ رجصبيسفأتوَّ

س2 سوأتىسرجلسإجيهسفقلل:سإينسألتأخاسعنسصالةسرجغدرةسمنسأجلسفالنسـ
بنل.سقللسربنسمسعودسررويسرحلديث:س»فامسرأيتسرسولس ملسيطيلس
رهللسملسو هيلع هللا ىلصسقطسأشدسغضًبلسيفسموعظةسمنهسيومئذ.سقلل:سيلسأيلسرجنل .س
فيلمس فإنس فليتجوز،س بلجنل ،س ملسصىلس فأيكمس منإاين،س منكمس إنس

رملايض،سورجكبري،سوذرسرحللجة«)4).

)1)سسورةسرجتوبةس.سرآلية:س128.
)2)سسورةسرألنبيلءس.سرآلية:س107.

)3)سأخاجهسرجبخلرىسىفسصحيحهس)707).
)4)سأخاجهسرجبخلرىسومسلم،سورجلإظسجلبخلرى.
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س3 ودخلسرملسجدسفإذرسحبلسمدودسبيسرجسلريتيسفقلل:سملسهذرسرحلبل؟سـ
)ضعإت(س فرتتس فإذرس رملؤمني()1)س )أمس جزينبس حبلس هذرس قلجور:س
تعلقتسبه.سفقللسرجنبيسملسو هيلع هللا ىلص:س»ال،سحلُّوهس.سجيصلسأحدكمسنشلطه،س

فإذرسفرتسفليقعد«)2). 

س4 وكلنسيفسسإاسفاأىسرجاًلسقدسرجتمعسرجنل سعليهسوقدسُظللسعليهسـ
.سفقلل:سملسبلجهس؟سقلجور:سرجلسصلئمس.سفقللسرسولسرهلل:س»جيسسمنس

رجربسأنستصومورسيفسرجسإا«)3).

س5 ورأىسشيًخلسسيلديسبيسربنيهس)يتكىءسعليلام(سفقللسملسبللسهذر؟سـ
قلجور:سنذرسأنسيمشىسإىلسرجكعبةسرملرشفة،سقلل:س»إنسرهللسعنستعذيبس

هذرسنإسهسجغني، وأماهسأنسياكب«)4).

رجطلجب:سكامسالحظتسيلشيخنلسرجعزيزسأنسنبينلسملسو هيلع هللا ىلصسحثسكثرًيرسعىلسصلةس
رجاحمسعموًمل.

فللستتإضلسوتعلمنلسبعضسأحلديثهسرجرشيإةسيفسهذرسرجشأنسجنحإظلل؟س

رمللدرة رجامحةس ذكاهس ملس رآلنس جكس أحيصس أنس أستطيعس الس أنلس  رملعلم:س
يفسرحلثسعىلسصلةسرجاحمسجكثاةسملسوردس.سفلنكتفسكامسقلتسببعضلل:

)1)سزينبسبنتسجحش.
)2)سأخاجهسرجبخلرىسىفسصحيحهس)1150(،سومسلمسىفسصحيحهس)784).

)3)سأخاجهسمسلمسىفسصحيحهسجزءس)2(سصس786سحديثس1115.
)4)سأخاجهسمسلمسىفسصحيحهس)1642).
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س1 سعنسرجنبيسملسو هيلع هللا ىلص:س»إنسرهللسخلقسرخللق،سحتىسإذرسـ عنسأبىسهاياةس
فاغسمنسخلقهس.سقلجتسرجاحم:سهذرسمقلمسرجعلئذسبكسمنسرجقطيعةس
قلل:سنعم.سأملستاضيسأنسأصلسمنسوصلك،سوأقطعسمنسقطعك؟س
قلجت:سبىلسيلرب.سقلل:سفلوسجك.سقللسرسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلص:سرقاءورسإنس
ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  نثڇ  شئتم«:س

ڎمث)1).
س2 وقللسملسو هيلع هللا ىلص:س»رجصدقةسعىلسرملسكيسصدقة،سوعىلسذىسرجقاربةسرثنتلن:سـ

صلةس)أىسصلةسرحم(سوصدقة«)2).
س3 وقلل:س»إنسأفضلسرجصدقة:سرجصدقةسعىلسذىسرجاحمسرجكلشح«)3) ـ

أيسرجذيسيضماسرجعدروةس.س
س4 وقلل:س»جيسسرجورصلسبلملكلىفء،سوجكنسرجورصلسرجذيسإذرسقطعتسـ

رمحهسوصللل«)4). 
س5 ويقطعوين،سـ أصللمس قاربةس اس إنس رهلل،س يلرسولس رجل:س جهس وقللس

وأحسنسإجيلم،سويسيئونسإّاسوأحلمسعنلم،سويللونسعىّل،سفقلل:س
)5)سوالسيزرلسمعكسمنسرهللس ُلمسرمللَّ »جئنسكنتسكامسقلت،سفكأنامسُتِسإُّ

ظلريسعليلم،سملسدمتسعىلسذجك«)6).

)1)سسورةسممدس.سرآلية:س22،سورحلديثسأخاجهسمسلمسىفسصحيحهس)2554).
)2)سرورهسأمحدسىفسمسنده.

)3)سرورهسأمحد،سمعنىسرجكلشح:سرملبغضسـسكشفسرملشكلسمنسحديثسرجصحيحيسالبنس
رجلوزي.

)4)سأخاجهسرجبخلرىسىفسصحيحه.
)5)سرملل:سرجاملدسرحللرسـسوتسإلم:ستطعملمسـسرملنللجسرشحسصحيحسمسلمسبنسرحلجلجس

جلنووي.
)6)سرورهسمسلمسىفسصحيحهس)2558).
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رجاملدس تطعملمس أيس (س رمللَّ )تسإلمس بلجكالم.س يسيئونس عيّل(س )يللونس
رحللر.سأيسسيلحقلمسألسمثلسألسرجذيسيأكلسرجاملدسرحللرس)ظلري(سأيسمعيس

منسرهلل،سيدفعسأذرهم.

س6 رزقه،سـ يفس جهس عس وُيوسَّ عماه،س يفس جهس س ُيَمدَّ أنس هس رَسَّ »منس وقللسملسو هيلع هللا ىلص:س
ويدفعسعنهسميتةسرجسوء،سفليتقسرهلل،سوجيصلسرمحه«)1).

رجطلجب:سهذهسرجتوجيللتسرجتيسذكاتوهلستثسعىلسصلةسرجاحمسعلمة.
فامذرسعنسأقابسرألرحلمس)رجورجدين(س؟س

رملعلم:سالستنسسيلسبنيسأنسرهللستعلىلسقدسقانسرألماسبلهحسلنسإىلسرألبوينس
ڱڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  نثڳ  بعبلدتهسوتوحيده.سفقللسسبحلنه:س

ں ںمث)2). 
ںں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  نثڳ  وقللسسبحلنه:س
ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۇ   ڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ مث)3).

)1)سرورهسرجبزررسورحللكم.
)2)سسورةسرجنسلءس.سرآلية:س36.

)3)سسورةسرهرسرءس.سرآليتلن:س24،23.
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رجطلجب:سوملذرسقللسنبينلسملسو هيلع هللا ىلصسيفسباسرجورجدين؟
رملعلم:سرألحلديثسرجنبويةسكثريةسجًدرسرستمعسإىلسبعضللسوحلولسحإظللس

س1 رجنل سـ س أحقُّ منس رهللس رسولس يلس فقلل:س رسولسملسو هيلع هللا ىلصس إىلس رجلس جلءس
بحسنسصحلبتي؟سقللسأمك،سقلل:سثمسمن؟سقلل:سأمك،سقلل:سثمس

من؟سقللسأمك،سقللسثمسمن؟سقلل:سثمسأبوك)1). 

س2 وجلءهسرجلسآخاسيقول:سيلسرسولسرهللسأردتسأنسأغزوسوقدسجئتسـ
فإنس فلجزملل،س قلل:س نعم،س قلل:س أم؟س فقللسهلسجكسمنس أستشريك،س

رجلنةسعندسرجللل)2).

س3 وقللسملسو هيلع هللا ىلص:س»رضلسرجابسيفسرضلسرجورجدسوسخطسرجابسمنسسخطسـ
رجورجد«)3).

س4 ملاًلسووجًدر،سوإنسورجديسـ إنساس رهللس »يلسرسولس يقول:س وأتلهسرجلس
إنس جورجدك،س وملجكس أنتس فقلل:س )يأخذه(س ملاس يتلحس أنس يايدس

أوالدكمسمنسأطيبسكسبكمس،سفكلورسمنسكسبسأوالدكم«)4).

س5 وباسـ جوقتلل،س »رجصالةس قلل:س أفضل؟س رألعاملس أيس رجل:س وسأجهس
رجورجدين،سثمسرجلللدسيفسسبيلسرهلل«)5).

)1)سرورهسرجبخلرىس)5626).
)2)سرورهسرجنسلئىس)3104).

)3)سأخاجهسرجرتمذىسوصححهسربنسحبلنسورحللكم.
)4)سرورهسأبوسدرود.

)5)سأخاجهسرجبخلرىسومسلم،سورجلإظسملسلم.
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س6 وقللسملسو هيلع هللا ىلص:س»باورسآبلءكمستربكمسأبنلؤكم،سوعإورستعفسنسلؤكم«)1).ـ

س7 وسأجهسرجل:سهلسبقىسمنسباسأبويسيشءسأبامهلسبهسبعدسموتام؟سقلل: ـ
»نعم،سرجصالةسعليلام،سورالستغإلرسهلام،سوإنإلذسعلدمهلسمنسبعدمهل،س

وصلةسرجاحمسرجتيسالستوصلسإالسهبام،سوإكارمسصديقلام«)2).

رجطلجب:سوجكنسهنلكسمنسيىلسرألبوينسمنسرألرحلم،سفللسجلءسيفسشأنمس
يشءس؟

رملعلم:سرسمعسمنيسيلبنى:

س1 وأحسنسـ ورمحلن،س فأدهبن،س بنلت،س ثالثس عللس »منس ملسو هيلع هللا ىلص:س قللس
إجيلن،سفلهسرجلنة«)3)سويفسحديثسآخا:سقللسرجل:سوثنتيسيلسرسولس
رهلل؟سقلل:سوثنتيس.سفقللسرجل:سأوسورحدة؟سقلل:سأوسورحدة.

س2 أخورت،ـ ثالثس أوس بنلت،س ثالثس ألحدس يكونس »الس ملسو هيلع هللا ىلص:س  قللس
أوسأختلن،سفيتقيسرهللسفيلن،سوحيسنسإجيلن،سإالسدخلسرجلنة«)4).

س3 وقللسجهسرجل:سإينسأصبتسذنًبلسعظياًم.سفللساسمنستوبةس؟سفقلل:سـ
نعم.س قلل:س خلجة؟س منس جكس فللس قلل:س ال،س قلل:س أم؟س منس جكس هلس

قلل:سفربهل)5).

)1)سرورهسرجطربرنىسىفسرملعجمسرألوسط.
)2)سرورهسأبوسدرودسىفسسننهس)5142).
)3)سرورهسأبوسدرودسىفسسننهس)4481).

)4)سرورهسرجرتمذىس)1835).

)5)سرورهسرجرتمذىس)3975).
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بلحليورن،سويإخاونس جلافقس )رجغاب(سفعيلتس رجطلجب:سقاأتسأنسيفس
بذجكسعىلسرملسلمي،سفامذرسعنستوجيللتسنبينلسملسو هيلع هللا ىلصسيفسهذرسرجصدد؟س

بلهنسلنس ورجامحةس جلافقس إىلسفعيلتس بنيسمتلجس يلس رجغابس إنس رملعلم:س
رجذيسيستعبدهسرجغابسويذجهسيفسأكثاسمنسموضعسىفسرجدرخلسورخللرج،سوأملس

ملسسأجتنيسعنهسفلستمع:

س1 قللسملسو هيلع هللا ىلص:س»دخلتسرماأةسرجنلرسيفسهاةسحبستلل،سحتىسملتت،سفالسهيسـ
أطعمتلل،سوالسهيستاكتللستأكلسمنسخشلشسرألرض«)1).

س2 وأخربسأنسرماأةسبغيـًلسرأتسكلبـًلسيفسيومسحلر،سيطيفسببئا،سقدسأدجعسـ
جسلنهسمنسرجعطش،سفسقتهس،سفغإاسرهللسهلل)2).

س3 ودخلسرجنبيسملسو هيلع هللا ىلصسبستلنـًلسجاجلسمنسرألنصلر،سفإذرسفل،سفلامسرأىسـ
رجنبيسملسو هيلع هللا ىلصسحّن،سوذرفتسعينله،سفأتلهسرجنبيسملسو هيلع هللا ىلص،سفمسحهسفسكت.س
سهذرسرجلمل؟سملنسهذرسرجلمل؟سفجلءسفتىسمنسرألنصلر،س فقلل:سمنسربُّ
فقلل:ساسيلرسولسرهللس.سفقلل:سأفالستتقيسرهللسيفسهذهسرجبليمةسرجتيس
ملككسرهللسإيلهل،سفإنهسشكلسإّاسأنكستيعه،سوتدئبه!س)ستتعبهس()3).

رجبخلرىسومسلم،سخشلشسرألرض:سهورمللسسميتسبذجكسالندسلسللسيفس )1)سرورهس
رجرتربسمنسخشسيفسرجيشءسإذسردخلسفيهسـسرجإلئق،سغايبسرحلديثسجلزمرشي.

)2)سرورهسمسلم.
)3)سرورهسأبوسدرودس)2549).
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س4 ورأىسرجاًلسقدسأضجعسشلة،سوهوسحيدسشإاته،سفقللسجه:سأتايدسأنسـ
تيتللسماتي؟سهالسأحددتسشإاتكسقبلسأنستضجعلل؟)1).

س5 وقللسملسو هيلع هللا ىلصس:س»ملسمنسمسلمسيغا سغاًسلس،سفأكلسمنهسإنسلنسأوسدربةسـ
إالسكلنسجهسصدقة«)2).

رجطلجب:سسجقدسجاىسرجوقتسرسيًعلس،سوملسزجنلسيفسشوق،سفللستأذنسيفس
جقلءسرجغد.

رملعلم:سسأنلسيفسرنتظلركمسبكلسرسور.

* * *

 

)1)سرورهسرحللكمسورجبيلقىسىفسرجسننسرجكربىس)19141).
)2)سأخاجهسرجبخلرىسومسلمسوأبوسدرودسورجنسلئىسىفسكتبلم.
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احلوار اخلامس: العدل والظلم
رجكايم رجقاآنس أحإظس وأنلس رنتبلهي،س جإتس رجعزيزس أستلذيس  رجطلجب:س
أنسملدةس)رجظلم(ستتكارسأضعلفسرملارت،سجذكاسملدةس)رجعدل(سفللسيفسهذرس

إشلرةسملعنىسمعي؟س

رملعلم:سإنسمالحظتكسيلسوجديسصحيحة،سفقدسُذكَِاس)رجعدل(سبمعنى:س
إعطلءسكلسذيسحقسحقهسمنسغريسملبلةس)18(سماة،سوُذكَِاسرجظلمسبمعنى:س
رجظلم، خطورةس إىلس إشلرةس هذرس ويفس ماة،س )287(س رحلقس عنس  رجعدولس

وأنهسظلامتسيومسرجقيلمةس.

رجطلجب:سسيعنيسهذرسأنسجلعدلسمكلنةسعظيمةسيفسديننلسيلسأستلذ؟

رملعلم:سسنعمسيلسوجدي؛سإنسرهللسأماسبلجعدلسبعدسأنسحددسحقوقسرحللكمس
وأوضحس رجزكلة،س وأوجبس رجعنرصية،س رجتإاقةس وحلربس ورملحكومي،س
لسأحكلمسرملورريث،سوغريسذجكسجتأصيلس حقوقسرجزوجيسورألوالد،سوفصَّ

قورعدسرجعدلسيفسرملجتمع.

هس ويكإيسرجعدلسرشًفلسأنسمنسأسامءسرهللسرحلسني:س)رجعدل(سومعنله:سرمُلنّزَّ
رجعلدلسيفسحكمه،سوهوس أيًضلس)رمُلْقِسط(سومعنله:س رجظلم،سومنسأسامئهس عنس
ٺ   ٺ  ڀ  نث  :س تعلىلس قللس رجللئا.س رجظللس أيس )رجقلسط(س ضدس

ٺ ٺ مث)1).
)1)سسورةسرجلنس.سرآلية:س15.
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وجلءسيفسرحلديثسرجقديس:س»يلسعبلديسإينسحامتسرجظلمسعىلسنإسس،س
وجعلتهسبينكمسماًملسفالسَتظَّلملور«)1)سوقلل:س»وعزتىسوجالىلسألسنتقمنسمنس
رجظللسيفسعلجلهسوآجله،سوألنتقمنسمنسرأىسمظلوًمل،سفقدرسأنسينرصهسفلمس

ينرصه«)2).

موضوعس يفس ملسو هيلع هللا ىلصس أحلديثهس بعضس جسامعس بلجغس شوقس يفس إننلس رجطلجب:س
)رجعدلسورجظلم(سفللستتكامسعلينلسهبذرسيلسأستلذنلسرحلبيب؟

رملعلم:سرسمع،سورحإظ،سوَبلِّغ،سيلوجدي:س

س1 رجامحنـ يميس عنس نورس منس منلباس عىلس رهللس عندس رملقسطيس  )إنس
حكملم،س يفس يعدجونس رجذينس ـس يميس يديهس وكلتلس ـس وجلس عزس

وأهليلم،سوملسوجور(س)3).

س2 حلجةسـ يفس كلنس منس يسلمه،س والس يظلمه،س الس رملسلم،س أخوس )رملسلمس
أخيه،سكلنسرهللسيفسحلجته،سومنسفاجسعنسمسلمسكابةسفاجسرهللسعنهس
رجقيلمة،سومنسسرتسمسلمـًلسسرتهسرهللسيومس هبلسكابةسمنسكابسيومس

رجقيلمة()4).

)1)سأخاجهسمسلمسىفسصحيحه.
)2)سأخاجهسرجطربرنىسىفسرألوسط.

)3)سأخاجهسمسلمسىفسصحيحه،سورجنسلئىسعنسعبدسرهللسبنسعماوسبنسرجعلص.
)4)سرورهسرجبخلرىسومسلم.
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س3 )إنسرهللسجيميلسجلظلل،سحتىسإذرسأخذهسلسيإلته،سثمسقاأ:سنث ڑ  ـ
ک  ک  ک ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  مث)1).

س4 قهسرهللسإيلهسيومسرجقيلمةسمنسـ )منسرقتطعسشرًبرسمنسرألرضسظلمـًل،سَطوَّ
سبعسأرضي(س)2).

س5 )رنرصسأخلكسظلمًللسأوسمظلوًمل،سفقللسرجل:سيلسرسولسرهلل،سأنرصهسـ
قلل:س أنرصه؟!س كيفس ظلملـًلس كلنس إنس أفاأيتس مظلوًمل،س كلنس إذرس

تجزهسأوستنعهسمنسرجظلم،سفإنسذجكسنرصه()3).

رجتيسحدثتس رملورقفس أوس رجقصصس جنلسبعضس أنستكيس نايدس رجطلجب:س
بحاوفس رجتلريخس وخلدهلس رجظلم(س وس )رجعدلس موضوعس يفس رجنبيسملسو هيلع هللا ىلصس أيلمس

منسنور.

رملعلم:سسأكتإىسبثالثةسمورقفسفيللسأعظمسرجعرب:
س1 تإفسـ أنس قايشس وحلوجتس رجتيسرسقت،س رملخزوميةس رملاأةس قصةس

عقوبةسقطعسيدهل،سفطلبورسمنسأسلمةسبنسزيدس)رجِحبسبنسرجِحب(س
أنسيشإعسهللسعندسرسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلص،سفكلمهسفغضبسرسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلصس
فقلل:س فلختطبس قلمس ثمس رهلل؟س أتشإعسيفسحدسمنسحدودس جه:س وقللس

)1)سسورةسهودس.سرآلية:س102،سورحلديثسمتإقسعليه.
)2)سأخاجهسمسلمسىفسصحيحهس)1610).

)3)سأخاجهسرجبخلرىسىفسصحيحهسورهملمسأمحدسىفسمسنده.
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فيلمس رسقس إذرس كلنورس أنمس قبلكمس منس أهلكس إنامس رجنل ،س »أيلس
رجرشيفستاكوه،سوإذرسرسقسفيلمسرجضعيفسأقلمورسعليهسرحلد،سوأيمس

رهللسجوسأنسفلطمةسبنتسممدسرسقت،سجقطعتسيدهل«!!)1).
س2 يقول:ـ رملنربس عىلس وفلتهس ماضس ويفس حيلته،س نليةس يفس ملسو هيلع هللا ىلصس  وقفس

»منسكنتسجلدتسجهسظلًارسفلذرسظلاىسفليقتصسمنه،سومنسكنتس
شتمتسجهسسعاضـًلسفلذرسعايضسفليقتصسمنه،سومنسكنتسأخذتس
أخشىس إينس يقوجنسرجل:س منه«)2)،سالس فليقتصس ملىلس فلذرس ملاًلس جهس
منس جيستس رجشحنلءس وإنس أالس ملسو هيلع هللا ىلصس رهللس رسولس قبلس منس رجشحنلءس
طبيعتيسوالسمنسشأين،سأالسوإنسأحبكمسإىّلسمنسأخذسحقـًلسكلنسجه،س

أوسحللنيسفلقيتسرهلل،سوأنلسطيبسرجنإس.
فقلمسإجيهسرجلسفقلل:سيلرسولسرهللسإنساسعندكسثالثةسدررهمسقلل:سأملسإنلس

السنكذبسأحًدر،سوالسنستحلإه،سفبَِمسصلرتسجكسعندى؟س
قلل:ستذكاسيومسماسبكسمسكيسفأماتنىسأنسأدفعللسإجيه؟سقلل:س»ردفعللس

إجيهسيلفضل«.
تأملسيلسوجديس.سكيفسجقنسرجاسولسأمتهسهذرسرجدر سرجعظيم،سوكيفس
رعيته،س منس عنقهسحقسألحدس وجيسسيفس عزسوجلس موالهس يقلبلس أنس حاصس

)1)سرورهسرجبخلرىس)3475(سومسلمس)1688).
)2)سأخاجهسمسلمسىفسصحيحه،سوأبوسدرودسىفسسننه.
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بطايقس أخذهس أنهس جلموجودينس أنسظلاس بعدس رجّدينس دفعس إىلس وكيفسسلرعس
مرشوع،سوجغاضسنبيلس.

وهبذرسمحىسظلورسرألمةسمنسأنسُتلد،سودملءهمسمنسأنسُتارق،سوأعارضلمس

منسأنستنتلك،سوأمورهلمسمنسأنسُتسلب،سوحقوقلمسمنسأنسيعتدىسعليلل،س

رجظلم،سومحىس أركلنس رألمن،سوهدمس دعلئمس وأقلمس رجعدل،س رريةس رفعس وهبذرس

رألمةسمنسرستبدردسرملستبدين،سوعبثسرجعلبثي،سورستلتلرسرملستلرتين،سوأبلنس

أنسقورعدسرجعدلستطبقسعىلسكلسأفاردسرألمة،سالسفاقسبيسرئيسسوماءو ،س

والسبيسحلكمسومكوم،سفلحلقسأحقسأنسيتبع.

س3 ورجقصةسرجثلجثةسقصةسنزلسفيللستسعسآيلتسقاآنيةسيفسحقسيوديسكلدسـ

أنسُيظلم،سلسينزلسمثلللسيفسحقسصحليب!سعندملسكلدسرسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلصس

وكلدس ماتكبلل،س غريس عىلس رجلايمةس تثبتس رجتيس بمالبسلتلس ينخدعس

يتورطسيفسحكمسجلئاسرستنلًدرسإىلسرجظلهاسجوالسأنسمحلهسرهللستعلىل.س

وإجيكسرجقصة:

ُروىسأنس)طعمةسبنسأبريق(سأحدسبنيسظإاسرسقسدرعـًلسمنسجلرسرسمه:س

)قتلدةسبنسرجنعامن(سخبأهلسيفسجاربسدقيق،سفجعلسرجدقيقسينتثاسمنسخاقس

رجدرعس فلجُتمَسْتس رجيلود.س منس رجسمي(سرجلس بنس )زيدس عندس فيه،سوخبأهلس

عندسطعمةسفلمستوجدس،وحلفسملسأخذهل،سوملجهسهبلسِعلم،سفرتكوه،سورتبعورس
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دفعللس فقلل:س فأخذوهل،س رجيلودي،س منزلس إىلس رنتلىس حتىس رجدقيق،س أثاس
إىلس بنلس رنطلقورس ظإا:س بنوس فقلجتس رجيلود،س منس نل س جهس وشلدس طعمة،س إىّلس
رسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلصسفسأجوهسأنسيلدلسعنسصلحبلم،سوقلجور:سإنسلستإعلسهلكس

نث ې  ې   صلحبنلسورفتضح،سوباىءسرجيلوديس..سفنزلسقولسرهللستعلىل:س
ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ  ەئ   ەئ    ائ    ائ   ى   ى 
ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ  ٻ   ٻ   ٻٻ   ٱ   ېئ    ۈئ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڃ  ڃ  ڃچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   
ک   ک   ڑ   ڑ       ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہہ   
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ      ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
ې  ې    ې     ى  ى  ائ  ائ    ەئەئ  وئ  وئ  
ۇئ    ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یی  

ی  ی  جئ  حئ  مئ  مث)1).

)1)سسورةسرجنسلءس.سرآليلت:س105سـس113،سورحلديثسأخاجهسرجرتمذىسىفسسننهسعنس
قتلدةسبنسعثامنس)3036).
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احلوار السادس: احللم

رجطلجب:سأستلذنلسرجلليلس.سإنسزمييلسهذرسرسمهس)حليم(سوقدسرعرتضس

عىلسرسمهسبعضسرألصدقلءس.سوقلجور:سإنسرحلليمسهوسرهلل،سفامسرأيكم؟سهلس

هذهسرجتسميةسحاللسأوسحارم؟

رملعلم:سسإنسأسامءسرهللستعلىلسيلسأبنلئىسنوعلن:سنوعسخلصسبهسالسيوزسأنس

رهلل،س يطلقسعىلس ونوعس رمللك،س وملجكس رجقدو ،س رهللس مثل:س بهسغريهس يسمىس

وعىلسخلقهسمثل:سحليم،سوكايم،سورءوف،سورالشرتركسيفسرجتسميةسالسيعنيس

تلثلسرالثني.

وهوس رهسالمس أخالقس منس عظيمس بخلقس يذكانلس رالسمس هذرس رجطلجب:س

)رحللم(سفامسمعنله؟س

رجنإسسعندسرجغضب،سوكإللسعنس يلأبنلئى:سضبطس رملعلم:سرحللمسمعنلهس

مقلبلةسرهسلءةسبلهسلءة.

رجطلجب:سإننلسيفسهلإةسإىلسسامعسمورقفسمنسحلمسنبينلسممدسملسو هيلع هللا ىلصسجنتأسىس

بهسونقتديس.

رملعلم:سسأذكاسجكمسثالثسقصصسومورقفسفايدة:س
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س1 وعليهسـ رهللسملسو هيلع هللا ىلصس معسرسولس أمشىس كنتس قلل:س ملجكس بنس أنسس عنس
شديدةس َجْبَذًةس بادرئهس َفَجَبَذُهس أعاريب،س فأدركهس رحللشية،س غليظس بادس
حتىسنظاتسإىلسصإحةسعلتقسرسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلصسقدسأثاتسهبلسحلشيةس
يسهذينس رجربدسمنسشدةسَجْبَذتِِه،سثمسقلل:سيلسممدسرمحلساسعىلسبعريَّ
منس والس ملجك،س منس اس فإنكسالستملس عندك؛س رجذيس رهللس مللس منس
مللسأبيك!!سفيقولسرجاسول:سرملللسمللسرهلل،سويقلدسمنكسيلسأعاريبس
رجنبيس حلمس ويتسعس رجقصلص،س رألعاريبس ويافضس يب،س فعلتس ملس
جه.سويقولسألحدسأصحلبه:سرمحلسجهسعىلسبعرييهسهذين:سعىلسبعريس

شعرًير،سوعىلسرآلخاستًارس!!)1).
س2 وجلءهسأعاريبسيوًملسيطلبسمنهسشيًئلسفأعطلهسملسو هيلع هللا ىلصسثمسقللسجه:سأحسنتسـ

إجيك؟سقللسرألعاريب:سال،سوالسأفلت.سفغضبسرملسلمون،سوقلمورس
إىلس وأرسلس منزجه،س ودخلس قلم،س ثمس ُكإور،س أنس إجيلمس فأشلرس إجيهس
نعم:س قللس إجيك؟س أحسنتس جه:س قللس ثمس شيئـًل،س وزردهس رألعاريب،س
فجزركسرهللسمنسأهلسوعشريةسخرًير،سسفقللسجهسرجنبيسملسو هيلع هللا ىلص:سإنكسقلتس
ملسقلتسويفسنإسسأصحليبسيشءسمنسذجك،سفإنسأحببت،سفقلسبيس
فيللس ملس صدورهمس منس يذهبس حتىس يدي،س بيس قلتس ملس أيديمس

عليكس.سقللسنعم.س

ورجَلْبُذ:س جه،س ورجلإظس )4775(س درودس وأبوس )1756(س مسلمسىفسصحيحهس أخاجهس )1)س
رجَلْذبس)ررجع:سرجنلليةسىفسغايبسرحلديثسورألثا،سج1/ص235).
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رجنبيسملسو هيلع هللا ىلصسإنسهذرسرألعاريبسقللسملس رجغدسأوسرجعيشسجلءسفقللس فلامسكلنس
قلل،سفزدنلهس،سفزعمسأنهسرض،سأكذجكس؟سفقللسرألعاريب:سنعم،سفجزركسرهللس
منسأهلسوعشريةسخرًير،سفقللسملسو هيلع هللا ىلص:سإنسمثيلسومثلسهذرسرألعاريبسكمثلسرجلس
كلنتسجهسنلقةسرشدتسعليهسفلتبعللسرجنل ،سفلمسيزيدوهلسإالسنإورر،سفنلدرهمس
هسهللس نلقتي،سفإينسأرفقسهبلسوأعلم.سفتوجَّ بينيسوبيس رجنلقة:سخلورس صلحبس
صلحبسرجنلقةسبيسيديل،سوأخذسهللسمنسقاممسرألرض،سفادَّهلسهونـًل،سهونـًل،س
سعليللسَرْحللل،سورستوىسعليلل،سوإنىسجوس حتىسجلءت،سورستنلخت،سوشدَّ

تاكتكمسحيثسقللسرجاجلسملسقلل،سفقتلتموهسدخلسرجنلر)1).

وهذرسشلبسسيأيتسرجنبيسملسو هيلع هللا ىلصسيقول:سيلسنبىسرهلل،سأتأذنساسيفسرجزنل؟سفصلحس
رجنل سبه،سفقللسرجنبيسملسو هيلع هللا ىلصسقابوه،سردُن،سفدنلسحتىسجلسسبيسيديه،سفقللسجهس

رجنبي:سأتبهسألمك؟سفقلل:سال،سجعلنيسرهللسفدركس.

قلل:سكذجكسرجنل سالسحيبونهسألمللتم،سأتبهسالبنتك؟سقلل:سال،سجعلنيس
رهللسفدرك.

قلل:سكذجكسرجنل سالسحيبونهسجبنلتم،سأتبهسألختك؟سحتىسذكاسرجعمةس
ورخللجة،سوهوسيقولسيفسكلسورحدة:سال،سجعلنىسرهللسفدرك،سوهوسملسو هيلع هللا ىلصسيقول:س

. )1)سأخاجهسرجبزررسمنسحديثسأبىسهاياةس
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»كذجكسرجنل سالسحيبونه« . 
فوضعسرسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلصسيدهسعىلسصدرهسوقلل:سرجللمسطلاسقلبه،سورغإاس

ذنبه،سوحصنسفاجه،سفلمسيكنسيشءسأبغضسإجيهسمنسرجزنل.
رجذيسكلدتس رجشلبس رجعظيمسعىلسهذرس يلسوجديسإىلسهذرسرحللمس أرأيتس
تغلبهسشلوتهس،سوتكمسفيهسغايزتهس،سحتىسجلءسإىلسرجنبيسيستأذنهسيفسإشبلعللس
هبذهسرجلايمةسرجبشعةس!!سوكيفسأخذسملسو هيلع هللا ىلصسيفسإقنلعهسرويًدرسرويًدرسبشنلعتلل،س

حتىسأكامهسرهلل،سفطّلاسمنللسقلبه،سوحصّنسجهسفاجه«)1).
وهكذرسينبغيسأنسيكونسرجدعلةسورملابون،سورجعلامءسورملصلحون.

رجطلجب:سسإنسعكسسرحللمسرجغضب،سوقدسحذرنلسمنهسرجنبيسملسو هيلع هللا ىلص،سفامذرس
قلل؟سوهلسكلسرجغضبسمذموم؟سوملسعالجهسرجذيسأوصلنلسبه؟س

عةسفيكم؟س)رجقوىس رجنبيسأصحلبه:سملستعّدونسرجرصُّ سجقدسسألس رملعلم:س
رجشجلع(سفقلجور:سرجذىسالسيرصعهسرجاجلل،سقلل:سجيسسبذجك،سوجكنهسرجذيس

يملكسنإسهسعندسرجغضب«)2).
الس قلل:س مارًرر،س فاددس تغضبس »الس فقلل:س أوصنى،س رجل:س جهس وقللس
تغضب«)3)،سوقلل:س»منسكظمسغيًظل،سوهوسيقدرسعىلسإنإلذهس،سمألسرهللسقلبهس

أمنلسوإيامًنل«)4).
)1)سأخاجهسرهملمسأمحدسىفسمسندهسبإسنلدسجيدسرجلجهسرجللسرجصحيح.

)2)سأخاجهسمسلمسىفسرجصحيح.
)3)سرورهسرجبخلرى.

)4)سرورهسأبوسدرودسىفسسننه.
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وظيإةس جتؤديس رهنسلنس يفس رخللجقس أودعللس غايزةس أبنلئىس يلس ورجغضبس

س ُيَذمُّ تإايط،س روس إفارطس دونس رالعتدرلس منس فيللس بدس الس وجكنس مطلوبة،س

 نقصلل،سكمنسالسيغضب،سوالسيغلرسعىلسأهله،سوعىلسملرمسرهللسإذرسرنتلكت.

وإذرسزردتسعنسمعدهللسرملنشودسأدتسإىلسررتكلبسرألخطلءسرجشنيعة،سوعالجس

رحللم،س فضلس يفس وردس ملس درئمـًلس يتذكاس وأنس أسبلبه،س عنس رجبعدس رجغضب:س

ورجتورضعسويعلمسأنسقدرةسرهللسعليهسأقوىسمنسقدرتهسعىلسمنسأغضبه.

دعلء وكارس رجاجيم،س رجشيطلنس منس بلهللس رستعلذس فعاًل،س غضبس  وإذرس

سممد،سرغإاساسذنبي،سورذهبسغيظسقلبي،سوأجاينس رجنبيسملسو هيلع هللا ىلص:س»رجللمسربَّ

منسمضالتسرجإتن«)1). 

فليضطجع، وإالس رجغضب،س عنهس ذهبس فإنس جلس،س قلئاًمس كلنس  وإنس

أوسيذهبسفيتوضأ.

* * *

رجنبىسملسو هيلع هللا ىلص  )1)سأخاجهسربنسرجسنى،سوقلل:سإسنلدهسحسن.سورحلديثسمأخوذسمنسدعلءس
مضالتس منس وأعذهلس قلبلل،س غيظس وأذهبس ذنبللس هللس رغإاس »رجللمس :س جعلئشةس
رجإتن«س)أخاجهسربنسعسلكاسبإسنلدهسىفس)رألربعيسىفسمنلقبسأمللتسرملؤمني(.
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احلوار السابع: إسبال الثوب وإعفاء اللحية
رجطلجب:سأستلذىسرحلبيبس،سكنُتسأصىلسرجلمعةسوقدسجبسُتسثوًبلسأبيض،س
س وبعدسرجصالةسرستوقإنيسأحدسرملصليسرمللتحي،سوقللسا:سيبسأنسُتَقرصِّ
حلقكس أنس كامس رشًعل،س حارمس رهسدرلس أوس فلهسبلل،س أسإل،س منس ثوبكس

جلحيتكسحارمسأيًضل،سفامسرأيكسيلسأستلذنل؟س

رملعلم:سأواًل:سموضوعسإسبللسرجثوبسبحيثسيغطىسرجكعبي،سأوسيزيد،س
وردتسأحلديثسنبويةستنلىسعنهسمطلًقلس،سووردتسأحلديثسأخاىستقيِّدسهذرس
سثوبهس رهطالقسبأنسرملمنوعسملسكلنسجلخيالءسوجلكرب،سكامسقللسملسو هيلع هللا ىلص:س)َمنسجاَّ
خيالء،سلسينظاسرهللسإجيهسيومسرجقيلمة،سفقللسأبوسبكاسيلسرسولسرهللس،سإنسأحدس
شقيسإزرريسيسرتخيسإالسأينسأتعلهدسذجكسمنهس،سفقللسرجنبيسملسو هيلع هللا ىلصسجستسمنس

سنحيًإل. يصنعهسخيالء()1)سكلنسأبوسبكاس

قللسرهملمسرجشلفعي:س»ملسنزلسعنسرجكعبيسمنوعسمنعستايم،سإنسكلنس
رجزجاسعنس رجورردةسيفس رملطلقةس تنزيه:سألنسرألحلديثس جلخيالء،سوإالسفمنعس

رهسبلل،سيبستقييدهلسبلهسبللسجلخيالء«.

)1)سأخاجهسرجبخلرىسىفسصحيحهس)5447).
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رجلحى(،س )رعإورس صيغ:س بعدةس أحلديثس وردتس رجلحية:س إعإلءس ثلنًيل:س
رجلحى.س )ررخورس رجلحى(،س وأوفورس رجشوررب،س رحإورس رملرشكي.س )خلجإورس
مس فحاَّ جلوجوب،س رألماس أنس رجعلامءس بعضس فلمس وقدس رملجو (،س خلجإورس
جلوجوب،سحيثس سالس جلندبس رألماس أنس بعضلمس أوسقصلل،سوفلمس حلقلل،س
ورجبلت،س وجيستس ُسننس هنس رجتيس رجإطاةس خصللس ضمنس هبلس رألماس جلءس
تس رملرشكيسورملجو ،سكامسنصَّ إعإلئللسهوسجمادسملجإةس رهلدفسمنس وأنس
رألحلديث،سوهلسيكونسـسيلسأبنلئيسرهتاممنلسبمثلسهذهسرجإاعيلت،سحيدثس
فيللسرجلدرل،سورملعلركسرحللمية،سوهلسنزلسرهسالمسمنسأجلسشعورستبقى،س
َعبسضمنسُشعبسرهيامنس!! وشعورستزرلس!!سكمسيكونسحجمسمثلسهذهسرجشُّ

رآلنس أصبحتس رجلريرنس بيس رجعالقلتس أنس أستلذنلس يلس أالحظس رجطلجب:س
هزيلة،سفللستدثنلسعنسحقوقسرجللرسيفسرهسالم؟س

ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  نثڳ  تعلىل:س قوجهس تذكاورس رملعلم:س
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ہ ہ ہمث)1). 
ورجللرسرجلنب:سرجللرسرجبعيد،سورجصلحبسبلجلنب،سزميلكسيفسرجدررسة،س
ورجعمل،سورجسإا،سوجعلسنبينلسرهحسلنسإىلسرجللرسمنسجورزمسرهيامنسفقلل:س

)1)سسورةسرجنسلءس.سرآلية:س36.
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)منسكلنسيؤمنسبلهللسورجيومسرآلخاسفليكامسجلره()1)،سوقلل:س)ورهللسالسيؤمنس
منسلسيأمنسجلرهسبورئقه()2)،سأيسأذره.

وقلل:س)ملسزرلسجربيلسيوصينيسبلجللر،سحتىسسظننتسأنهسسيورثه()3). 

وقلل:س)رجلريرنسثالثة:سجلرسجهسحق،سوهوسرملرشك،سوجلرسجهسحقلن،سوهوس
جهس جهسثالثةسحقوق:سمسلمس رملسلم،سجهسحقسرجلورر،سوحقسرهسالم،سوجلرس

رحم،سفلهسحقسرجلورر،سوحقسرهسالمسورجاحم()4).

رستقاضكس وإذرس أعنته،س رستعلنكس إذرس رجللر؟س حقس ملس )أتدرىس وقلل:س
أقاضته،سوإذرسرفتقاسعدتسعليه،سوإذرسماضسُعدته،سوإذرسأصلبهسخريسهنأته،س
عليهس تستطلس والس جنلزته،س رتبعتس ملتس وإذرس عزيته،س مصيبةس أصلبتهس وإذرس
بلجبنيلن،سفتحجبسعنهسرجايحسإالسبإذنه،سوالستؤذهسبُقَتلرسريحسقدركسإالسأنس
تغافسجهسمنللسوإنسرشرتيتسفلكلةسفلهدسجهس.سفإنسلستإعل،سفأدخلللسرًسر،س

والسياجسهبلسوجدك،سجيغيظسهبلسوجده()5).
كامس وتوقرًير،س رحرترًملس يدكس أقبِّلس أننيس زمالئىس أحدس الحظس رجطلجب:س
أدجةس ببعضس ،سفللستودسعلينلس سذجكسبدعةس إنَّ ،سفقللسا:س أفعلسمعسورجديَّ

جورزسذجك؟
)1)سأخاجهسرجبخلرىسىفسصحيحهس)5673(سومسلمس)47).

)2)سأخاجهسرجبخلرىسىفسصحيحهس)6016(سومسلمسىفسصحيحهسرقمس)46).
)3)سأخاجهسأبوسدرودسىفسسننهس)1943).

)4)سرورهسرجبزرر.
)5)سأخاجهسرجبيلقىسىفسرجشعبس)8935).
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رملعلم:سسرسمعسمنيسيلبنيس:

س1 ُيقبلونسوجلهسـ رجنبيسملسو هيلع هللا ىلصسأخذورس إىلس رجقيسس عندملسجلءسوفدسعبدس
ورجليه)1). 

س2 رجنبيسملسو هيلع هللا ىلصسحيسـ ّقبَّلورسيدس جبلبه،سوكعبسبنسملجك،سوصلحبله،س أبوس
تلبسرهللسعليلم)2).

س3 عبدسرهللسبنسعبل سيأخذسباكلبسبغلةسزيدسبنسثلبت؛سجيعلونهسفقللسـ
سعنللسيلسبنسعمسرسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلصس.سفقللسربنسعبل :سهكذرس زيد:سخلِّ
أمانلسأنسنإعلسبلجعلامءسورجكربرء،سفقبَّلسزيدسبنسثلبتسيدسربنسعبل س

وقلل:سوهكذرسُأمانلسأنسنإعلسبأهلسبيتسرسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلصس)3).

س4 وقبَّلسعىلسبنسأيبسطلجبسيدسعمهسرجعبل سورجله.سـ

س5 ه.ـ وقبَّلسأصحلبس)سلمةسبنسرألكوع(س كإَّ

رجطلجب:سإنسجلريسيتعلمسيفسمدرر سأجنبية،سويذهبسمعسورجدهسكثرًيرس
إىلسأوروبلسيفسرجصيف،سوحيدثنىسعنسإعجلبهسبامسيارهسهنلكسمن:س)رهتيكيت(س
فامس رجخس رآلخاينس ورحرترمس ورجنظلفة،س ورجنظلم،س ورجسلوكيلت،س ورآلدرب،س

تعليقكسعىلسهذرس؟س

)1)سرورهسأبوسدرودس)5225).
)2)سأخاجهسأمحدسىفسمسنده،سوأبوسدرودسىفسسننه.

)3)سذكاهسربنسسعدسىفسرجطبقلتسرجكربى.
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رملعلم:سإنسملسجدىسرجغابسمنسخريسيفسهذهسرملجلالت،سقدستعلموهسمنس
رملعلباس عربس أوربلس إىلس رهسالميةس رحلضلرةس رنتقلتس س عندملس رحلنيف،س ديننلس

رملعاوفةستلريًيل.

ورجرشرب،س رجطعلم،س آدربس رجدنيل:س علَّمس رجذىس هوس ممًدرسملسو هيلع هللا ىلصس نبينلس إنس
رالستئذرن،س وآدربس ورجلورر،س ورجصدرقة،س رجتعلم،س وآدربس ورحلديث،س
ورجتثلؤب،س رجعطل ،س آدربس حتىس رجبيئة،س عىلس ورحلإلظس رجطايق،س وآدربس

وقضلءسرحللجة،سوغريسذجكسبامسالسيصلسإجيهس)رتيكيت(سرجغاب.

رجطلجب:سجقدستإضلتسعلينلسبتعليمنلسبعضسهذهسرآلدرب،سوذكاتسأنس
هللسمنس رهسالمسقدسوصلسببعضللسإىلسدرجة:س)رحلقوقسورجورجبلت(س.سوحوَّ

جمادس)علدرت(سإىلس)عبلدرت(سيثلبسعليللسرملسلم.س

إنهسضورىس رجطعلمسورجرشرب:س يلسوجدي.سخذسمثاًل:س رملعلم:سصدقتس
لسهذهسرجعلدةسإىلسعبلدةسإذرسررعىسرملسلمس جإلنسلن،سوعلدةسجهسونبينلسملسو هيلع هللا ىلصسحُيوِّ

سنتهسيفسذجك،سومنلل:س

س1 قللسرسولسملسو هيلع هللا ىلص:سـ ورستيقظس نلئاًمس كلنس إذرس يديهسوخلصةس يغسلس أنس
حتىس رهنلءس يفس يدهس يغمسس فالس ،س نومهس منس أحدكمس رستيقظس »إذرس

يغسلللسثالًثل«)1).

)1)سأخاجهسأبوسدرودسىفسسننه.
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س2 رجذيسـ هللس »رحلمدس فيقول:س .س رخلتلمس يفس ورحلمدس رجبدء،س يفس رجتسميةس
سرهلل،س أطعمنلسوسقلنلسوجعلنلسمنسرملسلمي«،سوقلل:س»يلسغالمسّسمِّ

وكلسبيمنكس،سوكلسملسيليك«)1).

س3 السيذمسرجطعلم،سقللسأبوسهاياةس »ملسعلبسرسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلصسطعلًملسـ
قط؛سإنسرشتللهسأكله،سوإنسكاههستاكه«)2).

س4 ملسو هيلع هللا ىلص:ـ قللس ثالث،س أوس ماتيس عىلس بلس ورحدة،س دفعةس يرشبس  الس
وثالث،س مثنىس ررشبورس وجكنس رجبعري.س ورحًدرسكرشبس ترشبورس »الس

ورسإذرسأنتمسرشبتم،سورمحدورسإذرسأنتمسرفعتم«)3). وسمُّ

س5 رسمنسبطنه،سـ السيمألسبطنهسبلجطعلم،سقللسملسو هيلع هللا ىلص:س»ملسمألسآدمىسوعلًءسرشًّ
سفلعاًل،سفثلثس بحسبسربنسآدمسجقيامتسُيقمنسصلبه،سفإنسكلنسالبدَّ

جطعلمه،سوثلثسجرشربه،سوثلثسجنََإسه«)4).

آدرًبل،س أيًضلس ورجتثلؤبس جلعطل س أنس رجسلبقس بيلنكمس يفس جلءس رجطلجب:س
فللستتكامونسبذكاسيشءسمنلل؟

رملعلم:سإنلسُسننسعلَّمللسجنلسنبينلسملسو هيلع هللا ىلص.

)1)سأخاجهسرجبخلرىسىفسصحيحه.

)2)سأخاجهسرجبخلرىسىفسصحيحه.
)3)سأخاجهسرجرتمذىسىفسسننهس)1885).

)4)سأخاجهسرهملمسأمحدسىفسمسنده،سورجرتمذىسىفسسننهس)2380(سوربنسملجهس)3349) 
وقللسرجرتمذى:سحديثسحسن.
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س1  فقدسقلل:س»إذرسعطسسأحدكمسفليقل:سرحلمدسهلل.سوجيقلسجهسأخوهســ
أوسصلحبهسـ:سيامحكسرهلل،سفإذرسقللسجهسيامحكسرهلل،سفليقل:سيديكمس
رهللسويصلحسبلجكم«)1)سأوسيقول:س»يغإاسرهللسجنلسوجكم«)2)،سوإذرسكلنس
رجعلطسسجيسسمسلاًم،سفليقلسجه:س)يديكمسرهللسويصلحسبلجكم()3) 

فقطس.س
س2 رجنبيسملسو هيلع هللا ىلص،سـ عندس فقدسعطسسرجالنس تشمته،س فالس رهلل،س لسحيمدس إذرس

ته:سعطسس تسرآلخا،سفقللسرجذيسلسُيشمِّ تسأحدمهل،سولسيشمَّ فشمَّ
فالنسفشمتهسوعطستسفلمستشمتني؟سفقللسعليهسرجصالةسورجسالم:س

»هذرسمحدسرهلل،سوأنتسلستمدسرهلل«)4).

س3 رجإم:س)كلنسرسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلصسإذرسعطس،سوضعسيدهسأوسثوبهسـ تغطيةس
تثلءبس )إذرس وقلل:س صوته(س هبلس ـس س غضَّ أوس ـس وخإضس فمه،س عىلس

أحدكم،سفليمسكسبيدهسعىلسفيه،سفإنسرجشيطلنسيدخل()5).

س4 السيزيدسعىلسثالثسمارتسيفستشميته،سفقدسعطسسرجلسعندسرسولسـ
رهللسملسو هيلع هللا ىلصسفقللسرسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلصسيامحكسرهلل،سثمسعطسسرجثلنيةسورجثلجثة،س

فقللسرسولسرهللسملسو هيلع هللا ىلص:س»يامحكسرهلل،سهذرسرجلسمزكوم«)6).
)1)سمتإقسعليه.

. )2)سأخاجهسأبوسدرودسىفسسننه،سورجرتمذى،سموقوفـًلسعىلسعبدسرهللسبنسمسعودس
)3)سأخاجهسأبوسدرودسىفسسننهس)5038).

)4)سأخاجهسرجبخلرىس)6221(سورجلإظسجه.سومسلمس)2991).
)5)سأخاجهسرجبخلرىسىفسصحيحهس)5758(سوىفسروريةسملسلم:س»إذرستثلوبسأحدكمسىفس

رجصالةسفليكظمسملسرستطلعسفإنسرجشيطلنسيدخل«.
)6)سرورهسربنسملجهس)3704).
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رجطلجب:سوملذرسعنسآدربسزيلرةسرملايض؟س

رملعلم:سسأذكاسجكمسبعضستوجيللتهسملسو هيلع هللا ىلص:س

س1 معلفلته،سـ عىلس رهللس بقدرةس وتذكاهس رملعنوية،س روحهس منس تافعس أنس

يفس جهس سورس فنإِّ مايض،س دخلتمسعىلس »إذرس قللسملسو هيلع هللا ىلص:س عماه،س وإطلجةس

أجله،سفإنسذجكسالسيادسشيئـًل،سويطيبسنإسه«)1).

س2 أنستقولسجهس:سالسبأ ،سطلورسإنسشلءسرهلل.ـ

س3 منسـ تألس رجذىس عىلس يدكس »ضعس فيه:س رجقلئلس بحديثهسملسو هيلع هللا ىلصس تربهس أنس

جسدك،سوقل:سبلسمسرهللسـسثالًثلسـسوقلسسبعسمارتسأعوذسبعزةسرهللس

وقدرتهسمنسرشسملسأجدسوأحلذر«)2).

س4 عىلسـ دخلتس »إذرس ملسو هيلع هللا ىلص:س قللس جك،س يدعوس أنس رملايضس منس ورطلبس

مايض،سفماهسفليدُعسجك:سفإّنسدعلءهسكدعلءسرملالئكة«)3).

فللس بدعلء،س تدعوس وننرصفس نودعكس عندملس أننلس نالحظس رجطلجب:س

تعلمنلسذجك؟س

)1)سأخاجهسرجرتمذىسىفسسننهس)2087).
2202(سوأخاجهسربنسحبلنسىفسصحيحهس)3040)   )2)سأخاجهسمسلمسىفسصحيحهس)

زردسرجرتمذى:س)قلل:سفإعلت،سفأذهبسرهللسملسكلنسبى،سفلمسأزلسآماسبهسأهىلسوغريهم(س
)سننسرجرتمذىس)2080).

)3)سأخاجهسربنسملجهسىفسسننهس)1441(.سوقللسرملنذرى:سرورتهسثقلتسمشلورون.
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أنس أرردس إذرس رهللسملسو هيلع هللا ىلصس كلنسرسولس فقدس رملجلسس كإلرةس دعلءس إنهس رملعلم:س

»سبحلنكسرجللمسوبحمدكس،سأشلدسأنسالسإجهسإالس يقومسمنسرملجلسسقلل:س

أنت،سأستغإاكسوأتوبسإجيك«)1).

معكس وجنقلس علمتنل،س ملس عىلس أستلذنلس يلس خرًيرس رهللس جزركس رجطلجب:س

دعلءسختلمسرملجلس،سسبحلنكسرجللمسوبحمدك،سنشلدسأنسالسإجهسإالسأنتس

نستغإاكسونتوبسإجيك.

* * *  

)1)سأخاجهسرجرتمذىسىفسسننهس)3433(سوصححه،سوأمحدسىفسرملسندس)10415(سعنس
. أبىسهاياةس
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أسئلة وتدريبات
رجسؤرلسرألول:سأجبسعامسيأيت:

س منسسيكونسأقابسرملسلميسمنسنبينلسملسو هيلع هللا ىلصسيومسرجقيلمة؟)أ(
س أيكونسرملؤمنسكذرًبل؟سوملسدجيلسذجك؟)ب(
س ملسرأيكسيفس)كذبةسأبايل(؟)ج(
س متىسيوزسرجكذب؟)د(
س ملسمعنىس)رحليلءسـسرجعإة(؟)هـ(
س ملسهيسآدربسرالستئذرنسملنسأرردسدخولسبيتسوزيلرةسمنسفيه؟)و(
س ملسحكمسرملصلفحة؟سوملسدجيله؟)ز(
س ملسأنورعسرجنسلءسرملحاملتسعىلسرجتأبيد؟)ح(

رجسؤرلسرجثلين:سرخرتسرهجلبةسرجصحيحةسملسبيسرجقوسي:
س منعسسخلوةسرجاجلسبلملاأةسرألجنبيةسحإلًظلسعىل)أ(

)رملاأةسـسرجاجلسـسرجطافي(
س هللس)ب( فلجاس مللفةس عندس تستغيثس أنس تستحيس رجتيس رملاأةس

)حييةسـسجيستسحيية( فتستسلمسجهس
س رألملنةسيفسرهسالمسهيس)حإظسرجيشءسرجثميسـسكلسملسيبس)ج(

أنسيصونسرملسلمسـسردسرجيشءسعندسطلبه(
س سعلجك()د( سخلنكـس سرألملنةسملنسرئتمنكسوالستنسمنس)غدركـس أدِّ
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س رجوظلئفسرجعلمةسأملنلتسالسيعيسفيللسإال)هـ(
)رملحتلجسـسرجلدياسهبلسـسرملستطيع(

س رجصدقةسعىلسرملسكيسصدقةسوعىلسذيسرجقاربةسرثنتلن)و(
)قابىسـسصلةسـسزكلة(سوصدقة

س باورسآبلءكمستربكمسأبنلؤكمس،سوعإورستعف)ز(
)جوررحكمسـسنسلؤكمسـسنإوسكم(

س )رحلقدسـسرجغدرسـسرجظلم()ح( رجعدلسهوسرملنزهسعنس

رجسؤرلسرجثلجث:سضعسعالمةسصوربسأملمسرجعبلرةسرجصحيحة،سوعالمةس

خطأسأملمسرجعبلرةسرخلطأ:
س ملدةس)رجعدل(ستتكارسأضعلفسرملارتسجذكاسملدةسرجظلمس)سسسسس()أ(
س منسرقتطعسشرًبرسمنسرألرضسظلاًمسطوقهسرهللسإيلهسيومسرجقيلمةس)ب(

منسسبعسأرضيس.سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس)سسسسسس(
س عكسسرحللمسرجغدر.سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس)سسسسسس()ج(
س لسيعلسنبينلسرهحسلنسإىلسرجللرسمنسجورزمسرهيامنس.سسسس)سسسسسس()د(
س تقبيلسيدسرجعلامءسبدعةس.سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس)سسسسسس()هـ(
س جعلسرهسالمسجلعطل سآدرًبلسولسيعلسذجكسجلتثلؤبس.س)سسس()و(
س حولسرجنبيسملسو هيلع هللا ىلصسعلدةسرجطعلمسورجرشربسإىلسعبلدةس.سسسسسسس)سسسسسس()ز(
س دعلءسرملايضسكدعلءسرملالئكةس.سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس)سسسسسس()ح(

B96M



97 َثَبُتسرملصلدِرسورملارجعِ 

َثَبُت املصادِر واملراجِع
رجورحدس عبدس بنس رهللسممدس عبدس أيبس رجدينس جضيلءس رملختلرة،س رألحلديثس
دهيشس بنس رهللس عبدس بنس رمللكس عبدس تقيق:س )ت.643هـ(س  رمَلْقِديسس
جبنلن،س بريوت،س ورجتوزيع،س ورجنرشس جلطبلعةس خرضس دررس )ت.1434هـ(،س

رجطبعةسرجثلجثة:س1420هـسـس2000م.

حبلنس بنس ممدس أيبس جإلملمس حبلن،س ربنس صحيحس تقايبس يفس  رهحسلنس
ربنسأمحدسرجتميميسرجُبستيس)ت. 354هـ(،سبرتتيبسرألمريسعالءسرجدينسعيلسربنس
َبَلَبلنسرجإلريسس)ت.س739هـ(،سحققهسوخاجسأحلديثهسوعلقسعليه:سشعيب 
س1988م. رألرنلءوط،سمؤسسةسرجاسلجة،سبريوت،سرجطبعةسرألوىل:س1408سهــس

مسرهَلَاويسرجبغدرديس)ت.س224هـ(،سس رألمورل،سأليبسُعبيدسرجقلسمسبنسسالَّ
تصوياسدررسرجإكا،سبريوت،سد.ت.

رجقايشس َكثرِيس بنس عماس بنس إسامعيلس رجإدرءس أليبس ورجنللية،س رجبدريةس
دررس رملرصيي،س رجبلحثيس منس جمموعةس تقيق:س )ت.774هـ(،س رجدمشقيس

َهَجا،سرجقلهاة،سرجطبعةسرألوىل:س1417هـسسـس1997م.

رهللِ  هبةس بنس بنسأمحدس رجدينسعماس جكاملس تلريخسحلب،س رجطلبسىفس ُبغيةس
زكلر،س دسسليلس (ستقيق:س هـس رجعديمس)ت.س660س بلبنس رملعاوفس  رجعقيىل،س

طسدررسرجإكا،سبريوت.
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رملستخاجة،  ملسلئلس ورجتعليلس ورجتوجيهس ورجرشحس ورجتحصيلس رجبيلنس
أليبسرجوجيدسممدسبنسأمحدسبنسرشدس)ت.س520هـ(،ستقيق:سممدسحجيس
رجثلنية:س رجطبعةس جبنلن،س بريوت،س رهسالمي،س رجغابس دررس 2003م(،س )ت.س

1408سهـسـس1988م.
رجطربيس جاياس بنس ممدس جعإاس أيبس جإلملمس ورمللوك،س رجاسلس  تلريخس

)ت.س310هـ(سدررسرجرترث،سبريوت،سرجطبعةسرجثلنية:س1387هـ.
رجتذكاةسرحلمدونية،سجبللءسرجدينسعيلسبنسمحدونسرجبغدردي)ت.562هـ(،س
دررسصلدر،س عبل ،س بكاس وأخيهس عبل س)ت.س1423هـ(س إحسلنس تقيق:س

بريوت،سرجطبعةسرألوىل:س1417هـسـس1996م.س
تإسريسرجقاآنسرجعظيم،سأليبسرجإدرءسإسامعيلسبنسعماسبنسَكثرِيسرجقايشس
رجدمشقيس)ت. 774هـ(،ستقيق:سسلميسبنسممدسسالمة،سدررسطيبةسجلنرشس

ورجتوزيع،سرجطبعةسرجثلنية:س1420هـسـس1999م.
تإسريسرجقاآن،سأليبسبكاسممدسبنسإبارهيمسبنسرملنذرسرجنيسلبوريس)ت.س
رجنبوية،س رملدينةس رملآثا،س دررس رجسعد،سطبعةس بنسممدس 319هـ(ستقيق:سسعدس

رجطبعةسرألوىل:س1423هـسـ 2002م.
جلمعسرجبيلنسعنستأويلسآيسرجقاآن،سأليبسجعإاسممدسبنسَجاياسرجطَّرَبيس
)ت.س310هـ(ستقيق:سجمموعةسمنسرجبلحثيسرملرصيي،سدررسهجا،سرجقلهاة،س

رجطبعةسرألوىل:س1422هـسسـس2001م.
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وسننه  س رهللس رسولس أمورس منس رملخترصس رجصحيحس رملسندس رجللمعس
وأيلمه،سأليبسعبدسرهللسممدسبنسإسامعيلسرجبخلريس)ت.س256هـ(،سبعنلية:س
رجطبعةس عنس رةس ُمصوَّ بريوت،س رجنجلة،س طوقس دررس ط.س رجنلرص،س زهريس ممدس
رجطبعةس 1388هـ(،س )ت.س رجبلقيس عبدس فؤردس ممدس تاقيمس معس رجسلطلنية،س

رألوىل:س1422هـ.

رجرتمذيس َسْورةس بنس عيسىس بنس ممدس عيسىس أليبس رجكبري،س  رجللمعس
رهسالمي،س رجغابس دررس معاوف،س عوردس بشلرس تقيق:س 279هـ(،س )ت.س

بريوت،سرجطبعةسرجثلنية:س1998م.

بكاس أيبس بنس رجامحنس جعبدس ورجقلهاة،س تلريخسمرصس يفس رملحلضةس حسنس
جاللسرجدينسرجسيوطيس)ت.س911هـ(،ستقيق:سممدسأيبسرجإضلسإبارهيمس
)ت.س1401هـ(،سطبعةسعيسىسرجبليبسرحللبي،سرجطبعةسرألوىل:س1378هـسـس

1967م.

رملطبعةس 182هـ(،س )ت.س يوسفس بنس يعقوبس يوسفس أليبس رخَلَارج،س
رجسلإية،سرجقلهاة:س1346هـ.

رجقاريفس إدريسس بنس أمحدس رجعبل س أيبس رجدينس جشللبس خرية،س  رجذَّ
رهسالمي،س رجغابس دررس رجعلامء،س منس جمموعةس بلعتنلءس 684هـ(،س )ت.س

تونس،سرجطبعةسرألوىل:س1994م.
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رجبيلقيس عيلس بنس رحلسيس بنس أمحدس بكاس أليبس رجكربى،س  رجسننس
عثامنس بنس عيلس رجدينس جعالءس رجنقيس رجلوهاس ذيله:س ويفس 458هـ(،س )ت.س
رملعلرفس درئاةس جملسس 731هـ(،س )ت.س رجرتكامينس بلبنس رجشلريس رمللردينيس
رجنظلميةسرجكلئنةسيفسرهلند،سببلدةسحيدرسآبلد،سرجطبعةسرألوىل:س1344هـ.

ِجْستلينس رجسِّ رألشعثس بنس سليامنس درودس أليبس درود،س أيبس  سننس
رجاسلجةس دررس وآخاين،س رألرنلءوط،س شعيبس بتحقيق:س 275هـ(،س )ت.س

رجعلملية،سبريوت،سرجطبعةسرألوىل:س1430هـسسـس2009م.

رملعلفاي رحلمرييس أيوبس بنس هشلمس بنس رمللكس جعبدس رجنبوية،س  رجسريةس
بريوت:س رجليل،س دررس سعد،س رجاءوفس عبدس طهس تقيق:س 213هـ(،س )ت.س

1411هـ.

سننسربنسملجه،سأليبسعبدسرهللسممدسبنسيزيدسرجقزوينيس)ت.س273هـ(،س
رجعابية،سفيصلسعيسىس رجكتبس إحيلءس دررس رجبلقي،س فؤردسعبدس تقيق:سممدس

رجبليبسرحللبي،سرجقلهاة:س1372هـ.

رجسننسرجصغاى،سأليبسعبدسرجامحنسأمحدسبنسشعيبسبنسعيلسرخلارسلينس
رجنسلئيس)ت.س303هـ(،ستقيق:سعبدسرجإتلحسأبوسغدةس)ت.س1417هـ(،سط.س

مكتبسرملطبوعلتسرهسالمية،سحلب،سرجطبعةسرجثلنية:س1406هـ.

صحيحسرجبخلري،سرنظا:سرجللمعسرملسندسرجصحيحسرملخترصس.
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صحيحسمسلم،سرنظا:سرملسندسرجصحيحسرملخترصس.

صحيحسربنسحبلن،سرنظا:سرهحسلنسيفستقايبسصحيحسربنسحبلن.

فتحسرجبلريسرشحسصحيحسرجبخلري،سأليبسرجإضلسأمحدسبنسعيلسبنسحجاس
رجعسقالينسرجشلفعيس)ت.س852هـ(،سقلمسبإخارجهسوتصحيحستلربه:سمبس
مسكتبهسوأبوربهسوأحلديثه:سممدسفؤردس رجدينسرخلطيبس)ت.س1389هـ(،سورقَّ

عبدسرجبلقي،سرملطبعةسرجسلإية،سرجقلهاة:س1380هـ.

رجبغدرديس رخلطيبس ثلبت،س بنس بنسعيلس أمحدس بكاس ه،سأليبس ورملتإقِّ رجإقيهس
)ت.س463هـ(،ستقيق:سعبدسرجامحنسرجعزرزي،سدررسربنسرجلوزي،سرجسعودية،س

رجطبعةسرجثلنية:س1421هـ.

رمُلجتبىسمنسرجسنن،سرنظا:سرجسننسرجصغاىس.

رملستخَاجسمنسرألحلديثسرملختلرة، رنظا:سرألحلديثسرملختلرةس.

رملسند،سأليبسعبدسرهللسأمحدسبنسممدسبنسحنبلس)ت.س241هـ(،ستقيق:س
رجاسلجة،سبريوت،س شعيبسرألرنلءوط،سوعلدلسماشد،سوآخاين،سمؤسسةس

رجطبعةسرألوىل:س1421سهـسسـس2001سم.

 رملسندسرجصحيحسرملخترَصسبنقلسرجعدلسعنسرجعدلسإىلسرسولسرهللس  
لجسرجُقَشرييسرجنيسلبوريس)ت.س261هـ(،ستقيق:س أليبسرحلسنسمسلمسبنسرحلجَّ
ممدسفؤردسعبدسرجبلقي،ستصوياسدررسإحيلءسرجرترثسرجعايب،سبريوت،سد.ت.
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موسىس بنس عيلضس رجإضلس أليبس رآلثلر،س ِصحلحس عىلس رألنوررس َمشلرقس
رجرترثس ودررس بتونس،س رجعتيقةس رملكتبةس تصوياس 544هـ(،س )ت.  رجيحصبيس

بلجقلهاة،سد.ت.

رجطربرينس رجقلسمس أيبس أيوبس بنس أمحدس بنس جسليامنس رألوسط،س  رملعجمس
رحلسيني،س رملحسنس وعبدس رهلل،س بنسعوضس طلرقس بلعتنلء:س  )ت.س360هـ(س

دررسرحلامي،سرجقلهاة:س1415هـ.

معجمسجغةسرجإقللء،سملحمدسرور سقلعجيس)ت.س1435هـ(،سوحلمدس
رجثلنية:س رجطبعةس ورجتوزيع،س ورجنرشس جلطبلعةس رجنإلئسس دررس قنيبي،س صلدقس

1408هـسـس1988م.

رمَلْقِديسس ُقدرمةس بنس أمحدس بنس رهللس عبدس ينس رجدِّ ُموفَّقس ممدس أليبس  رمُلغني،س
عللس 1414هـ(،س )ت.س رحللوس ممدس رجإتلحس عبدس تقيق:س 620هـ(،س )ت.س

رجكتب،سرجايلض،سرجسعودية،سرجطبعةسرجثلجثة:س1417هـسـس1997م.

ممدس رجدينس جشمسس رملنللج،س أجإلظس معلينس معافةس إىلس رمُلحتلجس ُمغنيس
ربنسأمحدسرخلطيبسرجرشبينيسرجشلفعيس)ت.س977هـ(،ستصوياسدررسرجإكا،س

بريوت،سد.ت.

رملعاوفس بنسممد،س رجقلسمسرحلسيس رجقاآن،سأليبس رملإادرتسيفسغايبس
رجدرودي،س عدنلنس صإورنس تقيق:س 502هـ(س )ت.س رألصإللينس  بلجارغبس
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دررسرجقلم،سرجدررسرجشلمية،سدمشق،سبريوت،سرجطبعةسرألوىل:س1412هـ.

رألجسنة،  عىلس رملشتلاةس رألحلديثس منس كثريس بيلنس يفس رحلسنةس رملقلصدس
رجسخلويس)ت.س902هـ(س رجامحنس رجدينسأيبسرخلريسممدسبنسعبدس جشمسس
تقيق:سممدسعثامنسرخلشت،سدررسرجكتلبسرجعايب،سبريوت،سرجطبعةسرألوىل:س

1405هـسسـس1985م.

فللرسهس وربتكاس نصهس ضبطس طلجبس  أيبس بنس جعيلس رجبالغة،س نجس
رملرصي،س رجكتلبس دررس 1407هـ(،س )ت.س رجصلجحس صبحيس  رجعلمية:س

دررسرجكتلبسرجلبنلين،سرجطبعةسرجاربعة:س2004م.س

ربنسبطلل  رمللذب،سملحمدسبنسأمحدس أجإلظس رملستعَذبسيفستإسريس رجنظمس
رملكتبةس سلل،س رحلإيظس عبدس مصطإىس بلعتنلء:س 633هـ(،س )ت.س رجاكبيس

رجتجلرية،سمكةسرملكامة،سد.ت.

ممدس بنس رملبلركس رجسعلدرتس أليبس ورألثا،  رحلديثس غايبس يفس رجنلليةس
رجزرويس)ت.س1406هـ(،س ربنسرألثريس)ت.س606هـ(،ستقيق:سطلهاسأمحدس
وممودسممدسرجطنلحيس)ت.س1419هـ(،ستصوياسرملكتبةسرجعلمية،سبريوت:س

1399هـ.

* * *
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رجإلا سرجتإصييل
..................................................س3  س رجإلاُ سرهفلاُّ
5 رألكرِب..............................س رهملِمس جإضيلِةس رجكتلِبس طليعُةس
9 رألخاى...س رألديلِنس أهِلس ُمعلملِةس يفس رهسالِمس ُل:سسامحُةس رألوَّ رملوضوُعس
ُةسجلموضوِعس........................................س9 رجعلمَّ رألهدرُفس

ِحـورٌرسبَيسأفارِدسرألسـاِةسحوَلسسمـلحِةسرهسـالِمسيفسُمعـلملِةسأهِلس
رألديلِنسرألخاىس..................................................س10
مإلوُمسرجسامحِةسرجتيسجلَءسهبلسرهسالُمس.............................س10
رحرترُمستعلجيِمسرهسالِمسجألديلِنسرألخاىس...........................سس10
مشيئُةسرهللِستعلىلسيفسرختالِفسأجنلِ سرجنلِ سوأجسنتِلمسوأجورِنمس.....سسس11
يِنسالسيعنيسرنعزرَجهسعنهس.............سس11 رختالُفسرملسلِمسعنسغرِيهسيفسرجدِّ
يِن.................سسس12 ُلستعلجيِمسرهسالِمسيفسرجسامحِة:سالسإِكارَهسيفسرجدِّ أوَّ
ُةسهبدريتِهس...............سسس12 طايُقسرجدخوِلسيفسرهسالِمسهوسرجَقنلعُةسرجتلمَّ
يِن{ .............................  12 معنىسقوجِهستعلىل:س}السإِكارَهسيفسرجدِّ
يِن{ ....................... 13 سبُبسنزوِلسقوجِهستعلىل:س}السإِكارَهسيفسرجدِّ
السُيرَبسأحٌدسعىلسرجدخوِلسيفسرهسالِمس..............................سس13
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مدىسصحِةسإسالِمسرجشخِصسإذرسُأكِاَهسعىلسرجدخوِلسفيهس..............سس13

جيسسجلحـلكِمسرملسلِمسأنسَيمنََعسغرَيسرملسلمَيسمنسملرسِةسشعلئِاهـمس

14............................................... رخللصِةسهبمس رجدينيِةس

دخوُلسوفِدسنصـلرىسنجارَنسمسجَدسرســوِلسرهللِ،سوصالُتـمسفيه،س

وإقارُرسرسوِلسرهللِسهلم..............................................س14

عدُلسرهسالِمسيفسرجتعلُمِلسمعسغرِيسرملسلمَيس.........................سس15

جامسرستبلحةسفلعلتسرجعنفسورهرهلبسجلدملءسرهنسلنية...........س15

يسعليلمس...س15 يِنسالسُيبيُحسرجظلَمسجغرِيسرملسلمَيسورجتعدِّ رالختالُفسيفسرجدِّ

أمُاسرهسـالِمسبلجعدِلسبَيسرجنلِ سفيًعلسدوَنسرجنظِاسإىلسأديلِنــمس

أوسأحسلهِبمسأوسماركِزهمسووظلئِإلمس...............................س15

ُدهسملنس تشديُدسرجاسوِلسيفسقضيِةسظلِمسرملعلَهديَنسورنتقلِصلم،سوتوعُّ

َفَعَلسذجك........................................................س16

سغرِيسرملسلمَيسورهحسلِنسإجيلمس.............س16 السَيمنُعسرهسالُمسِمنسبِاِّ

َهـدُيسرجُقاآِنسرجكــايِمسيفسرهحســلِنسإىلسغرِيسرملسلمَيسرجذين

السُيعلدوَنسرملسلميسوالسحُيلربوَنم.................................س17
معنَىسرآليِةسرجكايمِةس}السينللكمسرهللسعنسرجذينسلسيقلتلوكمسيفسرجدين{:

همسوِصلتِلمسورجعدِلسمعلم......................سس17 سالسَيمنُعكمسِمنسباِّ
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رهسالُمسيأمُاسبِصلِةسرألقابَيسِمنسغرِيسرملسلمَيسورهحسلِنسإجيلمس.....س17
إبلحُةسرهسالِمسجلتعلمِلسمَعسغرِيسرملسلمَيسبلجبيِعسورجرشرِءسونحِومهلس

ِمنسرملعلمالِت....................................................سس18
...س18 رملسلمَي:س غرِيس مَعس رجتعلُمِلس رهسالِمسيفس ِمنسسامحِةس ُمضيئٌةس ُصَوٌرس
َهْدُيسرسوِلسرهللِسيفسرجتعلمِلسمَعسغرِيسرملسلمَيسبلجبيِعسورجرشرِءس........سس18
هِنسعندهمس.................................سس19 َهْدُيسرسوِلسرهللِسيفسرجاَّ
ِجسبنِسلئِلمس..................................سسس19 سذبلئِحلمسورجتزوُّ ِحلُّ
جورُزسإهدرئِلمسوقبوِلسرهَلديِةسمنلمس................................سس19
جورُزسزيلرِةسَماضلهمس............................................سس20
ملِءسومحليُةسرألمورِلسورألعارِضسيفسرهسالِمس...............سس20 ُحامُةسرجدِّ
ُدسرجاسوِلسمَلنسقتَلسُمعلَهًدر.....................................س20 توعُّ
تايُمسرهسالِمسجدملِءسرجسلئحَيسرجذيَنسيأتوَنسإىلسبالِدنلس..............س21
ُرسرشًعلسأنَّهسإذرسأجلَرسأحٌدسِمنسرملسلمَيسُمرشًكلسيفسدرِرسرهسالِم؛س رملقاَّ

فإنهسيُبسرجتزرُمسفيِعسرملسلمَيس.....................................س21
عالقُةسرهسالِمسبلألديلِنسرجسامويِةسرجسلبقِةس...........................س22
سرهسالَمسديُنسفيِعسرألنبيلِءس............س22 ُدسأنَّ آيلُتسرجقاآِنسرجكايِمستؤكِّ
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يِنسرههليِّ سملسو هيلع هللا ىلصستثُِّلسرحللقَةسرألخريَةسورجاسلجَةسرخللتَةسجلدِّ رسلجُةسرجنبيِّ
رجذيسهوسرهسالُمس................................................س23
سرجاسِلس..............................سس24 سملسو هيلع هللا ىلصسهيسدعوُةسكلِّ دعوُةسرجنبيِّ
عالقُةسرجقاآِنسرجكايِمسبلجكتِبسرجسلبقِةس..............................س24

ِةسرجسلبقِة:ستأييُدهلسوتصديُقلل معنَىستصديِقسرجُقاآِنسجلكتِبسرجسامويَّ
ورجتأكيُدسعليللس...................................................س25
جميُءسرجقاآِنسرجكايِمسبتعديِلسبعِضسأحكلِمسرجتوررِةسورهنجيِلس........س25
سملسو هيلع هللا ىلصسبإخورنِهسِمنسرألنبيلِءسرجسلبقَيس......................س26 عالقُةسرجنبيِّ

ٌقسجلميِعسَمنسَسَبَقه سملسو هيلع هللا ىلصسخلتُمسرألنبيلِءسورملاسلَيسوُمصدِّ رجنبيُّ
26 رجاسِل.......................................................س ِمنس
سامحُةسرهسالِمسمَعسأصحلِبسرجديلنِةسرملسيحيَِّةس......................س26

ُصَوٌرسُمضيئٌةسِمنسسامحِةسرهسالِمسيفسرجتعلُمِلسمعسأصحلِبس
رجديلنلِتسرملسيحيَِّةس................................................س26
سبَيسرملسلمَيسورجنَّصلرىسورألدجَُّةسعىلسذجك......................س27 رجرِبُّ

تلوُزسرملسلمَيسرألورئِلسعِنسرملسيحيِّيسرملتعثِّايَنسورهنإلُقسعليلم....سس28
سمعسُملجإيِهسيفسرجَعقيدِة...................سسس28 تكلفُلسرهسالِمسرالجتامعيُّ
امحِةسيفسرملعلملِةسمعسرجنَّصلرى:س........................سسس28  ِمنسصوِرسرجسَّ

107M



رجثقلفةسرهسالمية 108س

ُؤهس سوتوضُّ سسثوًبلسِمنسنرصرينٍّ رستعلرُةسعمَاسبِنسرخلطلِبس
ِةسنرصرنيٍَّةسسس................................................سس28 ِمنسَجاَّ
ُةسبَيسرمُلسلِمسوغرِيسرمُلسلِمسيفسرجَقضلِء...................سسس29 رجتَّسويُةسرجتلمَّ
س عيلِّ رملؤمنَيس أمرِيس رملسلِمس َخصِمهس عىلس س جلنَّرصرينِّ رُشيٍحس رجقليضس ُحكُمس
ربِنسأيبسطلجٍبس ................................................. 29

سِمنسربِنسعمِاوسبِنسرجعلِص قصلُصسعمَاسبِنسرخلطلِبسس
.......................................س30 سمرصيٍّ ـسوراسمرَصسـسجقبطيٍّ
ًة................................س30 سملسو هيلع هللا ىلصسبأقبلِطسمرَصسخلصَّ َوصيَُّةسرجنبيِّ
يلنِةسرجيلوديِة.......................س31 سامحُةسرهسالِمسمعسأصحلِبسرجدِّ
ِمنسأمثلِةسسامحِةسرهسالِمسيفسمعلملِةسرجيلوِد:س.........................س31
سرجذيسكلنسيُدُمه...................س31 سملسو هيلع هللا ىلصسجلغالِمسرجيلوديِّ عيلدُةسرجنبيِّ

ل..............................س32  سملسو هيلع هللا ىلصسبلجللِرسوجوسكلنسيوديًّ َوصيَُّةسرجنبيِّ
إعلنُةسرملسلمَيسجليلوِدسرجإقارِءسرجذينسالسملَلسهلم.....................س32
ُةسبَيسرملسلمَيسورجيلوِدسوغرِيهمسيفسرجَقضلِء.............س32 رملسلورُةسرجتلمَّ
تسِمنسأملِمه.....................سس33 سماَّ سملسو هيلع هللا ىلصسجلنلزِةسيوديٍّ وقوُفسرجنبيِّ
أسئلةسوتدريبلتس.................................................س34
ُفسورهرهلُب...............................سس37 رملوضوُعسرجثلين:سرجتطاُّ

108M



109 رجإلا سرجتإصييل 

ُةسجلموضوِع........................................س37 رألهدرُفسرجعلمَّ
ِف............سس38 سسبلهرهلِبسورجتطاُّ سيفسرجورقِعـس ررتبلُطسرحلوردِثسرملؤملِةـس
ِف...................................................س38 َمإلوُمسرجتطاُّ
َمإلوُمسرهرهلِب..................................................س39
رجَإاُقسبَيسرجِلللِدسورهرهلِب.......................................س39
ُفسورهرهلُبسظلهاٌةسقديمٌة..................................س39 رجتطاُّ
ِفسورهرهلِب...سسس40 ِلسجايمٍةسعىلسَوجِهسرألرِضسكلنتسبسبِبسرجتطاُّ وقوُعسأوَّ
ُفسورهرهلُبسصنلعٌةسغرُيسإسالميٍةسمنُذسبدِءسرخلليقِة............س41 رجتطاُّ
سرهرهلَبسصنلعٌةسإسالميٌةس.............سس41 علًءسـسأنَّ إشلعُةسرجغابيَِّيسـسردِّ
ِفسورهرهلِب................................س41 ُملربُةسرهسالِمسجلتطاُّ
42 وتدريبلت.................................................س أسئلةس
رملوضوعسرجثلجث:سرملذهبسرألشعاي...............................س43
44 ......................................س رجتعايفسبلهملمسرألشعايس
سببسرنتسلبسرجنل سإىلسرهملمسرألشعايس..........................س45
لسيقدمسرألشعايسعقيدةسعىلسغريسهديسرجنبىسملسو هيلع هللا ىلصس....................س45
خطأسرجذينسيسيئونسجألزهاسرجرشيف...............................س46
علامءسرألشلعاةس..................................................س47
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رسسإنتشلرسمذهبسرألشلعاةس......................................س48
رملوضوعسرجاربع:سحورررتسأخالقية................................س49
سطلجبسومعلمهس............................س49 رحلوررسرألول:سحوررسَبْيَ
منسأقابسرملسلميسمنسنبينلسممدسملسو هيلع هللا ىلصسيومسرجقيلمة؟س..................س49
أيكونسرملؤمنسكذرًبل؟س..............................................سس49
ملسفضلسرجصدق؟س...............................................س49
مصريسرجكذرب؟س.................................................س49
هلسالبدسمنسرجصدقسمعسرألطإللسرجصغلر؟........................س50
ملسرأيكسيفسكذبةسأبايل؟س.........................................س50
51 ...............................................س ملسرجصدقسرملذمومس
.................................................س51 ورجنميمةس رجغيبة،س
هلسرجكذبسيوزسأحيلًنلس..........................................س51
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ِمن َوصاَيا َشيِخ األزهِر الّشريِف
س1 فيسـ ورجَتِلْدس عينَْيَكس ُنْصَبس وَضْعهس رجحيلِة،س فيس َهَدَفكس ْدس َحدِّ

تِكسوإمكلنلتِك،سحتىسَتنَإَعسَنْإَسكسووَطنَك. سُقوَّ رجُوصوِلسإجيِهسبُكلِّ
س2 سوقتَِكسأعطلَكسبعَضه،سـ رجتِلْدسفيسدررستَِك؛سفلجِعلُمسإنسأعطْيَتهسكلَّ

وإنسأعطْيَتهسبعَضسوقتَِكسجمسُيعطَِكسشيًئل.
س3 حلفِْظسعلىسرجصالِة،سورحِاْصسعلىسأدرئِللسعلىسرجوجِهسرألكَمِل؛سـ

ُلسملسُيسألسعنهسرجعبُدسيوَمسرجِقيلمِة. ين،سوأوَّ فإنَّللسِعملُدسرجدِّ
س4 السَتسَتِمْعسإجىسَمنسَيدعوَكسإجىسُمعلدرِةسرجَوَطِنسورجَمورطِنيَنسوِقْفسـ

قوَجهس درئًملس ْاس وتذكَّ يَنس ورجِمصِايَّ ِمصَاس فيس ُكس ُيَشكِّ مَنس وجِهس فيس
تعلجى:سنث ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی یمث.

س5 تجنّْبسملسُينلفيسرألخالَقسورألدَبسرجعلّمسفيسَمظَلِاَكسوَملَبِسَك.ـ
س6 رجُحّبسورجتقديَا،سورصَإْحسعنلمسورعَلْمسـ رحتِاْمسُزمالَءَكسوبلِدْجُلُمس

نث مئ  ورجُماَسليَنس رألنبيلِءس ِصإلِتس ِمنس رججميَلس رجّصْإَحس أنس
ىئ يئ جبمث.

س7 حلفِْظسعلىسنظلفِةسِجسِمَكسوَمكلنَِكسفلجنظلفُةسِمَنسرهيملِن.ـ
س8 ُمَعلُِّمكسأٌبسجك،سفَأْصِغسإجيه،سورسَتِمْعسجنصلئِِحه.ـ
س9 فلحِاْصسـ رجتعليميَِّة،س رجَعَمليَّـِةس ِمَنس ُجزٌءس ـُةس رجّشلايَّ رالختبلررُتس

علىسرجُمارَجعِةسرجيوميَِّة،سجيسُلَلسعليَكسرجتيلُزهلسبنجلٍح.
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رجُممتَلكلُتسرجعلّمُةسِمثَلسَوسلئِلسرجُمورَصالِتسورجَمبلنىسوَمقلِعِدسـس10
ررسِة،سورجَشوررِعسورجُطُاقلِت،سوأعمدِةسرهنلرِة،سِمنسنَِعِمسرجلهِ  رجدِّ
ونظلفتِلل،س َسالمتِللس وعلىس عليللس فحلفِْظس غيِاَكس وعلىس عليَكس

وسوَفسُتسأُلسعنللسيوَمسرجقيلمِة.

هلِتسورألملكِنسـس11 ْثسملَءسرجنِّيِل،سوحلفِْظسعلىسنظلفِةسرجُمتنزَّ السُتلوِّ
ِة،سوكنسَصِديًقلسحلمًيلسجلبيئِةسوالستكنسِمَنسرجُمإسِديَنسفيلل:س رجعلمَّ

نث حئ  مئ ىئ يئ جب مث. 

رجَإَشِلسـس12 إجىس ُيؤدِّىس فلجتأجيُلس رجَغِد؛س إجىس رجَيْوِمس َعَمَلس ْلس ُتؤجِّ الس
ورجنََّدِم،سوجكنسبعَدسَفورِتسرألورِنس.

رعَلْمسأّنسرجحيلَةسجيَسْتسكُلللسُوروًدرسخلجصًة،سوأّنسطايَقللسكملسـس13
ْنسنإَسَكسعلىس هوسمملوٌءسبلجُوروِدسمملوٌءسبلألشورِكسأيًضل،سفوطِّ
رجُصلبِة،س ورهرردِةس وبلجصبِاس بلجّلهِس بلهيملِنس َيلِتس رجتحدِّ ُمورَجلِةس

سملسو هيلع هللا ىلصس]رستِعْنسبلجّلهِسوالسَتعِجْز[س. ْاسدرئًملسوصيََّةسرجنبيِّ وتذكَّ

بلجتعُمِقسورهبدرِعسـس14 سرألمَمسالستاقىسإالس رجِعلَمسوأهَلهسفإنَّ س  رحتِاِمس
يِنسورجدنيلسمًعلس. فىسُعلوِمسرجدِّ

َاسـس15 َحقَّ فقدس ْتِمس ورجشَّ س جلّسبِّ َجعَلهس فَمنس جلِعلِمس رجَقَلُمس ُجِعَلس  إنَّملس
. سوجلَّ ملسَعظََّمهسرجّلُهسعزَّ
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