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 )منهج االعتدال وأحره يف التعايش السلمي 

 أمنىذجا( -اخلطاب الدعىي- 
 أخمد صباح عازف العاوي م.د.

 امللدمت:

 والاو، وبيد:الحمد هلل، والغالة والسالم ىلى رسٞى هللا ، وىلى آله وصحبه ومن 

ّإإةم ممإإه  ضإإقد ةهلٖحمإإي الحؾإإهريي والخٖهّحإإي تمإإي مإإه ، مإإه ادٖٖإإه مإإن مبإإه ت ب سإإه حي  اىحإإي، 

 اتجهو  خدو ىه لتيم ةة سه حتهه آلاخرين ، ولى خهلْىا في الدين والجنس واللَي.

د اعقْى هللا  بينه  ومإه ؤرسإلنه٘ بر رخمإي  للرسهلي، وزيله رخمي بلى النهس ؤزميحم   ٕو

(، ّٜه ت رسهلي ؤلاسالم ؤٞو رسهلي ىهإلاحإي، اجإهو ح خإدو  النمإهم واإلاٜإهم 107)ألا بحهء:  لليهإلاحم 

ٚهم النبي يبيذ بلى ٕىمه خهعي، وبيخُت بلى النهس ىهمي ((.  واللَي والجنس ))و

و ىإإإإه النإإإإهس بلإإإإى هإإإإي الرسإإإإهلي ال إإإإي زيلقإإإإه هللا خهامإإإإي الرسإإإإهرح اإلاقحمنإإإإي ىلحهإإإإه،  ّرسإإإإهلته 

 
 
)آٞ ىمإإرام:  بم الإإدين ىنإد هللا ؤلاسإإالم ؤلايمإهم ههإإه، ت هإه الحإإٗ الإاه اراؾإإهو هللا للبضإإريي  ينإه

19 )ّلن يٖبل منه وىى في آلاخرة من الخهسرين 
 
 (.85)آٞ ىمرام:  ومن يبتُ ٍحر ؤلاسالم  ينه

 ٚ  ةهرختحإإهر، لٛإإن هللا ابإإه٘ر وىيإإهلى صإإهء ةمضإإح ته وخٛمتإإه ؤم ي لإإٗ ؤلا سإإهم 
 
 متمحإإالا

 
هثنإإه ّريإإدا

إإهّر زهخإإإد  ٚإ ىإإإى الإإإاه خلٖٛإإإم ّمإإإنٛم  ّٖإإإدر سإإإبده ه ؤم ينٖسإإإم النإإإهس بلإإإى مإإإامن مغإإإدٔ ، و

إإإهّر ومإإإإنٛم مإإإإامن وهللا ةمإإإإه ىيملإإإإىم ةغإإإإحر  (، ولإإإإى صإإإإهء هللا تلإإإإنم ؤلا سإإإإه حي  ينإإإإه 2)التَإإإإهةن:  ٚإ

، لٛنإه سإبده ه و 
 
 ور فإىر

 
، ّال املإٝ فإي ٕبىلإه خإىر

 
قرا ولإى صإهء ر إٝ ىيإهلى لإم  ضإإ  لإٝ ّقرة ٕو

 ور ينالىم م تلْحم 
 
 واخدة

 
 –118) ىإى  :  بر من رخم ر إٝ ولإالٝ خلٖقإم  لجيل النهس ؤمي

119.) 
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: "ؤه: ور بر مإن رخإم ر إٝ ور ينالىم م تلْإحم ٕهٞ اةن ٙخحر ىن ٕٞى هللا ابه٘ر وىيهلى 

 و دلقم ومااىبهم وآرائهم ..".يناٞ الخلٓ ةحم النهس في ؤ يه هم واىتٖه اح مللقم 

لإإإإاا زإإإإهء ةد إإإإي مإإإإاا ا لقإإإإاا اليمإإإإٗ الالعإإإإي الإإإإاه زإإإإهء ةإإإإه اسإإإإالمنه الينإإإإحم وانإإإإهّر ىلإإإإى  ضإإإإر 

وسإإإإإإقحته اليلمإإإإإإهء الر إإإإإإه حىم رخمقإإإإإإم هللا ىيإإإإإإهلى واإلاىسإإإإإإىم  )مإإإإإإن   الاىتإإإإإإداٞ واجإإإإإإرو فإإإإإإي التيإإإإإإه ط 

 السلمي الخقه  الدىىه ا مى زه(

 وازحظمذ َُيلُخه وفم الاحي:

إإإإٗ اإلاإإإإن   اليلمإإإإي اإلاتبإإإإإً مإإإإن ا بإإإإً اإلاإإإإإن    إإإإد ةيإإإإت ّحهإإإإإه سإإإإبا اختحإإإإهره اإلاىؽإإإإإىو ّو اإلاٖدمإإإإي ٕو

 التدلحلي ,و حهم اىم اإلاغه ر ال ي استٖحت مجهه اإلاىؽىو واىي اغا في اةرا  مجههر الاىتداٞ.

:)جددًد مصعلخاث البدث(.  وحاء املبدث الاٌو

 ء(.اما املبدث الثاوي: فعىىهخه )حعالىا الى ولمت طىا

 الظلمي. : فجاء بعىىان مىهج الخعاب الدعىي  همىذج السقي للخعاٌشثالثاما املبدث ال

 والخاجمت: التي جىصلذ فيها ام ما في بدثي مً هخائج وجىصُاث.

 وأظسث البدث بلائمت زبذ املصادز واملساحع.

ٍحإإإإر ىإإإإاا وهللا اسإإإإهٞ ام يٜإإإإىم ىإإإإاا اليمإإإإل خهلغإإإإه لىزقإإإإه الٛإإإإريم يإإإإىم  لٖإإإإهو وىإإإإى راؼ ىنإإإإه 

ٍؾإإإإإإبهم ,وام  ضإإإإإإملمي ووالإإإإإإده وزمحإإإإإإً اسإإإإإإرىي الغإإإإإإلبحي ,ةإإإإإإىاّر الرؽإإإإإإىام وؤلامتنإإإإإإهم, وام يإإإإإإرخم 

 مضهيدي الٛرام وام يجيلقم ينهةحً ىدي و بهريس  زنهح.

 اللقم عل ىلى سحد ه دمحم وىلى اله وصحبه وسلم.
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: جددًد مصعلخاث البدث.  املبدث ألاٌو

: مصعلح الاعخداٌ  واصعالًخا. املعلب ألاٌو
ً
 لغت

اىسم الْٛر ؤلاسالمي بسمي الاىتداٞ الاه صمل ٚل زىا به اليملحي والاخالٕحي واليٖهثديي، 

ا يٖى  بلى ةر ألامهم، وإ ا رخنه عى  
لاا  جد ؤمَّ الااجهىهح ألاخحرة في ٚل محه يجهه اجيل منه راثد 

هللا ىيهلى للخلحٖي زميهء،  ألا يهم الىؽيحي  جدىه ّٖدح خهعحي الاىتداٞ اإلانضىر الاه رسمه

 ارزمقه ملجحد والسني الَسنحي ال يخ ى زيلىو من ؤخػ خغهثغه ال ي امتً ههه، والٖرآم ا

ه ىهلحه ر يقهوله ؤخد الّيىا لىاء الاىتداٞ و ر اليلمهء الر ه حىم ىم الاين  ىسقحي لاا ةهح عرخ 

زهّ ين ومجّدين ُمبر ين في ٍحر مدؾته، ّٜهم من اىم الىازبهح ىلى اإلاسلمحم ؤم يجهؾىا 

 خهعحي الاىتداٞ ال ي ر ىضىههه راثدي اإلاحىىي والاو هم والا غقهر.

ا التٖدم والا   ةىاٖيفي  حم ؤمَّ اإلاسلمحم وىم ينالرزىو والت لٓ ىن ٙر
ّ
إ  ىااروم ثىهر مه 

هم منغقروم في ةىاٖي خؾهرة الَر .  اإلاغقل  ةحم النهس ؤ َّ

 اإلاقمي ال ي اداولت في الْٛر ؤلاسالمي.ومْقىم الاىتداٞ من اإلاْهىحم 

ت  ا  يتيلٗ ةمىؽىىه الىسقحي والتىا م ولحهزي املجتميهح ؤلاسالمحي لتقبحٖقه في الٕى

ْت ؤمهم الجهىؼ ؤلاسالمي وىلحه ام  اإلايهعر، إلاه وازه املجتميهح ؤلاسالمحي من ادديهح ٕو

 .(1)اللَىيي وؤلاعقالخحي الاىتمهم ةمىؽىىي الاىتداٞ والبدذ ىن اإعحالاه من النهخحي 

ي بخهفحي اٜهملحي. ي الجار اللَىه لٜلمي الاىتداٞ. لتٜىم مسهخي اإلايّر  ور ةد من ميّر

الاىتداٞ في اللَي : ام ٚلمي الاىتداٞ ارزً الى الْيل الخالحي )ىدٞ( الَيْدٞ: ةهلْتذ والسٜىم 

ه وىند الُنّده  ؤيؾ 
 
ة ىى خرور الاسم ىن عحَته ىند اىل الضرو  يت من اليدالي ويسمى ىه ر

ا بلى عحَي ؤخري. ه او اٖدير   ٖ  ألاعلحي ادٖح

، واليدٞ: ىى مه ٕهم في النْىس ؤ ه 
 
ّهليدٞ مغدر مبمي للمجقٞى ؤه يٜىم الاسم ميدور

 .(2)مستٖحم وىى ؽد الجىر 

                                                           

ُيننر: مْقىم الاىتداٞ في الْٛر السحهس ي ؤلاسالمي،  ٙتىر زهسم دمحم ىبد الٛريم والدٙتىرة  هىدة دمحم،  (1)

 .265مجلي اليلىم السحهسحي، ظ 
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حل اليدٞ: مغدر ةميمى اليدالي، وىى الاىتداٞ والاستٖهمي وىى اإلاحل بلى الحٗ   .(3)ٕو

ه:  الاىتداٞ اعقالخ 

 نىو ؤ ه ر يىزد ىيريٓ متْٗ ىلحه ةحم البهخخحم إلاغقل  الاىتداٞ، ّٜل مجهم ا قلٗ من ةيئي 

ه ةإ ه ىى التالام اإلان   اليدٞ ألإىم  ومدرسي اْسحريي ٕرآ حي ؤو خديخي  بىيي، ّمجهم من ىّر

ىتداٞ والاستٖهمي والحٗ الاه ىى وسك ةحم الَلى والتنقً، و حم التْريك والتٖغحر، ّهر 

حم ىمه: الاّراـ والتْريك  . وىنه٘ ىيريٓ زهمً لالىتداٞ للبهخخحم ؤيه  فه (4)وسك ةحم فّر

حم ّال امحل بلى فِر  وم  ٓ اإلايتدٞ ةحم فّر العجحلي وزبهر ىبدالىىه  الدلحمي، ىى "اإلإى

ٓ الاه يٖتؾحه اإلاحالام الىسك، ور ىسمذ ةقَحهم فِر ىلى آخر، ّال  آخر، وإ مه آٖ اإلإى

اّراـ ور اْريك، ور ٍلى ور اٖغحر، وا مه ىى الٖسقهس اإلاستٖحم ةحم اإلاه يي والروخحي 

ٓ اإلايتدٞ ةحم  والىإيحي واإلاخهلحي والْر يي والجمهىحي، ؤو ىى الاىتداٞ في اإلاىإٓ، او اإلإى

حم"   .(5)فّر

  ٖ ه لالستىاء، والاستٖهمي، واقبح  ٖ ه لٖىاىد التيه ط السلمي واليدالي ممهرسي الاىتداٞ، ادٖح

مً آلاخر، ا   ستىه النهس في ا سه حتهم ةه يدام الْىأر القبٖحي، والتمحال الينغره، وام 

ه ةهإلاحل ىلحه، او الاجحهِ لحٖه، بيد   ٖ امتحه  ا سهم ىن آخر ةماىالح وعْهح ر اىزا خ

 .(6)نه إتؾهء التٖىي مراىهة اإلاضت٘ر ؤلا سه ي وىدم التنٛر له، او التَهض ي ى

وإ ا  ىبنه للمنبً ألاعلي لالس سٖهء والاستنبهـ، الٖرآم املجحد وزد ه اخىير اليدٞ والاىتداٞ 

ه. ه والمحد   الاه زهء اغريد 

                                                                                                                                                                      

حٗ العجم،  (2) ُيننر: مىسىىي ٙضهِ اعقالخهح الْنىم واليلىم، دمحم ىلي التهه ىه، اٖديم وإصراِ  . ّر

 .2/1169ةحروح لبنهم، ـ ألاولى ، 

 .124الٖهىرة ظ -معجم التيريْهح: الجرزه ي، ادٖحٗ: دمحم عديٗ اإلانضهوه،  ار الْؾحلي (3)

 ىن مْقىم الاىتداٞ في الْٛر السحهس ي ؤلا  (4)
 
 .266سالمي، ظ ٖال

، ايه  فه سرخهم، زبهر ىبدالىىه ، ظ  (5)  .124وسقحي ؤلاسالم و باىه للَلى والتقِر

 .270ُيننر: اإلاغدر السهةٗ، ظ  (6)
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ور ح ؤربيي ميهٍم لٜلمي اليدٞ في اإلاغقل  الٖرآ ي، وهي
(7): 

: زعاًت الخىاشن والخىاطب.  املعجى ألاٌو

: ام ىاا املجتمً مجتمً متيه ٞ، او ام  ٕد اقلٗ ٚلمي اليدٞ ويرا  ههه التىا م، ّيندمه  ٖٞى

ىاا البدم ةدم متيه ٞ ّنيمي ا ه متىا م او متنهسا، والقِر اإلاٖهةل لقاا اإلايمى ىى الال 

َي{ىيهلى:انهسا وليس النلم، ٕهٞ  حنه ّحهه َرواس ِ
َ
لٖ
َ
رَؼ َمَد  هىه َوؤ

َ
 .(8) }َوألا

 املعجى الثاوي: الدظاوي وهفي الترحُذ.

ٗ اليدٞ وير ا ةه ال سهوه و ْي ؤه لىم من ؤلىام الترزحذ، ٙمه في اْسحر البيؿ، ٕىله ٕد يقل

{ىيهلى: 
 
َىاِخَدة

َ
ىا ّ
ُ
ْيِدل
َ
 ى
َّ
ر
َ
ُتْم ؤ ْْ ِةْم ِخ

َ
، ؤه التالويج ةإٙثر من  وزي ب مه يجى  ا ا امٛن مراىهة ( 9) }ّ

ةهلنوزي الىاخدة لٜي ر اجىروا اليدالي الٜهملي ةحجهن ؤمه ا ا خْتم ؤم  ر ىيدلىا ةحجهن، ّهٙتْىا 

 .(10)ىلى اخد

 

 املعجى الثالث: زعاًت الاطخدلاق.

، وهللا  وههاا اإلايمى اليدٞ ىى الجناء ىلى اليمل يٖدر اإلاستدٗ ىلحه، والنلم ىى منً الحٖٔى

د ؽمن الجناء ىلى ألاىمهٞ إإىيهلى ىدٞ زىا  ٙريم متْؾل رخحم من  هىلى اإلابتد ىاليىؼ، ٕو

قه هللا ىيهلى: آلارم، ٕهٞ 
َ
 ِمخل

ّ
ال ُيجني ِبر

َ
ِي ّ
َ
ئ ِيّ مخهِلقه َوَمن زهَء ِةهلسَّ

َ
ُه َىضُر ؤ

َ
ل
َ
}َمن زهَء ِةهلَحَسَنِي ّ

مىَم{
َ
 .( 11) َوُىم ر ُينل

                                                           

ماسسي ؤلامهم الجىا  ىلحه السالم  دره,ىٖلحي  ٖلحي ادلحلحي، ٙمهٞ الحح مىسىىي اليدٞ ؤلالعي  راسي (7)

 ىن مْقىم الاىتداٞ في الْٛر السحهس ي ؤلاسالمي، ظ 65ه، ظ  1437 –للْٛر والخٖهّي، بَدا  
 
 .270،  ٖال

 .19سىرة الحجر، آلايي:  (8)

 .3سىرة النسهء، آلايي:   (9)

(10) 

 .160سىرة ألا يهم، آيي:  (11)
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ى ٕهٞ ىيهلى: , اإلايمى الرابً: التالام الىسقحي
َ
َقَداَء َىل

ُ
ىا ص

ُ
ى 
ُ
َتٜ
ّ
ه ِل
 
 َوَسق

 
ي مَّ
ُ
ْم ؤ
ُ
َنهٙ
ْ
َٝ َزَيل ِل

ََٰ
ا
َ
هِس } َوٙ النَّ

ا{ ِقحد 
َ
ْم ص

ُ
ْحٛ
َ
ُٞ َىل ُسى ىَم الرَّ

ُ
 .(12) َوَيٜ

ّة ا اٖرر لٝ ىاا اإلايمى الينحم في الٖرآم الٛريم وىلمت ؤم ميه ي ٙخحرة ادٞ ىلى اليدٞ 

والاىتداٞ، ىلمت ؤ هه اغا في خندٔ واخد ؤر وىى التىسك في ألامىر ٚلقه من ٍحر بّراـ ور 

 اْريك.

 اٌش الظلمي.املعلب الثاوي: مفهىم الخع

التيه ط لَي )ىيط( اليحم والحهء والضحم ؤعل صححذ يدٞ ىلى الححهة والبٖهء، ٕهٞ الخلحل 

ل ش يء  يهش ةه ؤو ّحه ّقى  رخمه هللا : "الييط والححهة والححهة واإلاييضي ٕسم إلاه  ييط ةه ٚو

 .(13)ميهش" 

ٚهّي  وم  اْريٗ وىيمي الاصترا٘  والييط مينهو الححهة، وىى الييط ىلى ىاا ألارؼ من ةمي آ م 

في الححهة ىلى ألالْي واإلاى ة وىى ىلى و م اْهىل الاه يْحد وزى  اليالٕي اإلاتبه لي ةحم 

حم  .(14)القّر

د لقبحيي التيه ط وىلى ّرؼ وزى  من  وسحرا ىلى اإلايمى اللَىه اٜىم ٚلمي السلمي   ٙا

ا ي رر ةه  ىو التيه ط ٍح ر السلمي ويسى  مغقل  التيه ط ٍحر السلمي يٜىم الىعٓ مٖحد 

ٚهلتيه ط ةحم ألاّرا  ؤو املجمىىهح  التيه ط السلمي في ألاوسهـ البداثحي في املجهٞ الازتمهعي، 

جهٞ الازتمهعي بلى املجهٞ السحهس ي في ؽل الدولي امل او الٖبلحي، وا تٖل اإلاغقل  من ؤلاجنحي,

ج ىنه من عراىهح و ناىهح، جم الحديخي الٖهثمي ىلى ؤسهس التنىو الديمي ؤو الاجمي، ومه ينت

 عهر آلام مقلبه  ولحه في ؽل الغراىهح اليهإلاحي والدولحي.

ه: لٛثرة الاستْهؽي ةحم ؤفحهِ الجنس البضريي وإصهىي روح اإلاىافني ةحجهم  التيه ط اعقالخ 

ا ةحم النهس، ّراح يي التىا   والتىاعل وإلاه لقاو الٜلمي من ؤىمحي ةهح لقه عدا ٙبحر   واىسهو ٕر

 البهخخىم يبسقىم إالمقم في ىيريٓ التيه ط السلمي.

                                                           

 .143سىرة البٖرة، آلايي:  (12)

(13) 

 .2/646عجم الىسحك، اإلا (14)
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اخاح ىيريٓ البهخذ اخمد ىبهس والاه ٕهٞ ّحه: "ازتمهو مجمىىي من النهس في  

مٜهم واخد ميحم ار ققم إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ الييط من اإلاقيم واإلاضر  واسهسحهح الححهة بَؿ الننر ىن 

 .( 15)جهمه ةدٗ آلاخر  وم ا دمهر وا غقهر الدين والا تمهءاح ألاخري  يِر ٚل م

التيه ط ّقى ةحننه و حم ٍحر اإلاسلمحم ةحم مقرا ينه من ؤىل الامي الاين  سمىم آلام  

ةهإلاىافنحم، و حننه و حم اإلايهىدين الاين  خلىا ةال  ه بيقد ؤمهم، وىى مه ُ سمى الحىم ةهلتإصحرة 
(16). 

البديل ىن اليالٕي اليداثحي ةحم الدٞو  اح  ومغقل  التيه ط السلمي ٙضيهر سحهس ي  يمي

الننم الازتمهىحي املختلْي، ومً ىاا ليس ىنهلٝ ؤه مه ً للتىسً في است دامه في مسهخي 

 .(17)اليالٕهح الازتمهىحي ةحم اابهو الديه هح املختلْي و  هعي اإلاٖحمحم في  ولي واخدة 

ٚهم ألامر ٙالٝ ّةمَّ التيه ط السلمي يمٛن ؤم    ضمل آلاىي:وإ ا 

 التيه ط ةحم ؤىل اإلالي الىاخدة. -1

 التيه ط ةحم ؤىل اإلالي املختلْي. -2

ه. -3  التيه ط ةحم الدٞو املختلْي سحهسح 

 .(18)التيه ط ةحم الٖىي الازتمهىحي املختلْي  -4

ٚهم رةد لنه من التيريج ىلى فبحيي الديهر في  و مه ؤم البدذ يراٛن ىلى التيه ط في ؤلاسالم 

 اإلايمىرة.

 يلم ام ىلمهء ؤلاسالم ىم الاين ةه روا ةهلتيه ط السلمي الاه ئْى ٚل اإلاننمهح خ ى  

 والقحئهح ألاممحي ال ي ا بمى مىؽىو التيه ط.
                                                           

 .4ؤسس التيه ط السلمي في ؤلاسالم ومراٛنااه، ىبدهللا ةن ىبدالينين اإلاغل ، ظ  (15)

 ار  –( ُيننر: التٖهر  والتيه ط مً ٍحر اإلاسلمحم، دمحم مىس ى الضحٓ، اإلاملٛي الير حي السيى يي، زدة 16)

 .9م، ظ2003الا دلس الخؾراء، 

ٚه يمحي اليلىم ارزمي، صىقي ( ُيننر: مضٜلي الحر  والسالم م17) جمىىي من ؤسهااة ميقد الْلسْي وؤ

،  ٖال ىن الٖىاىد الٛبري للتيه ط السلمي من خالٞ الٖىاىد 210زالٞ،  ار الخٖهّي الجديد ةمغر، ظ

 الٜلحي.

 ( ُيننر: اإلاغدر  ْسه.18)
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ً "ميهلم ىالٖه ىم في اليرأ في ٙتهةه اإلاهؤسته   رخمه هللا ينٖل الدٙتىر ىبدهللا مغقْى 

 م مبنهو.القريٗ في ىمل الروح ؤلاسالمي" ٙالم ىلمهء خؾهرة ؤلاسال 

 -ؤم ٕه ىم ؤلاسالم ُيٖسم الدٞو من خٞى ألارؼ الى ربيي ؤعنهِ ىلى وزه الازمهٞ:  

ٚهلدولي ألاولى بيد ال جرة.   ار ؤلاسالم: 

  ار السلم: وهي الدٞو ال ي اغهل   ار ؤلاسالم ّ ستديم خهٞ الغل  والسلم.

  ار الحر : وهي الدولي ؤو الدٞو ال ي ادهر  ؤلاسالم و ولته.

 .(19)ار بسالمحي: ؤه ان سا الى ؤلاسالم وليست هي ةدار ؤلاسالم  

ا ا اٖرر للٖهرت الٛريم اإلايمى اإلارا  من اٖسحم الْٖقهء للديهر، ىلمت من خالٞ  لٝ ام ةمي 

 البضر مى ىىم خٞى اإلايمىرة التى يً املحهـ ههاا التٖسحم.

ن البضر خسا اٖسحم ٕه ىم  يمي ام  يلم مه  دن ةغد و ؤر وىى ؤم السلم يتيه ط مً اة

 ؤلاسالم للمسلمحم وللْٛهر.

ٚهّر.  ّغهر النهس عنْحم. عنٓ مسلم وعنٓ 

ه وآمن بسحد ه دمحم   والٖرآم  اإلاسلم: ىى الاه صقد الضقه ة ةههلل ر  
 
ه و هلٛيبي ٕبلي  و بح 

 
رسىر

ه، وىاا مه ؤخبر ه ىنه سحد ه دمحم  خحذ يٖٞى ))ومن على عالانه واستٖبل ٕبلتنه وؤٚل  بمهم 

 ةحدتنه ّالٝ اإلاسلم، الاه له  مي هللا و مي رسىله ا ْروا 
 .(21)هللا في  مته((  (20)

قم ؤلامهم اةن الٖحم رخمه هللا ىيهلى ّٖهٞ 
َ
زَمل
َ
الْٛهر ةدسا صرييي ؤلاسالم ىلى ؤ ىاو  ٙرو وؤ

اليقد جالجي ؤعنهِ، ؤىل  مي، وؤىل ىد ي، وؤىل "الْٛهر امه اىل خر  وامه اىل ىقد، وؤىل 

 .(22)ؤمهم" 

                                                           

ُيننر: ميهلم القريٗ في ىمل الروح ؤلاسالمي، الدٙتىر ىبدهللا ةن مغقْى ةن ابي ةٛر القرصمي، ـ ألاولى  (19)

 .35ه، ظ1414ىمهم، 

 ادْروا: خٖروا. (20)

 (.391) 1/87صححذ الب هره: ةه  ّؾل استٖبهٞ الٖبلي،  (21)

 .27ه، ظ1427، ـ ألاولى، التيه ط مً ٍحر اإلاسلمحم في املجتمً اإلاسلم، منٖا ةن مدمى  السٖهر (22)
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 الحربي: وىى اإلاٖحم في ةال  الْٛر ملحهر ي اإلاسلمحم. -1

ه، ةهتعل في ؤلْهل )ألامهم واليقد والامي( ب هه  -2 ا ؤو مستإمن  ؤىل اليقد: ؤم يٜىم ميهىد 

حرىم ممن ىم في ةال  ؤلاسالم  يٖد  مي ؤو  ؤلْهل ىهمي، ىضمل ؤ ىاو اإلاستإمنحم واإلايهىدين ٍو

ىد ي ؤو امهم، ّامي اإلاسلمحم وىقى ىم وؤمه هم جهةتي لٜل ىاو ألاعنهِ، وألاعل في ميهملتهم 

ه ٕىله ىيهلى:  ىِ { زمحي  ُٖ ُي
ْ
ىا ِةهل

ُ
ْوّ
َ
ِايَن آَمُنىا ؤ

َّ
َهه ال يُّ

َ
 .(23)}َيه ؤ

ىا من النهخحي الاعقالخحي  والْٖقهء رخمقم هللا ّٕر
(24). 

 الْٛهر اإلاٖحمىم ادت وريي اإلاسلمحم وفي  ولتهم.اىل الامي: ىم  -1

 ؤىل اليقد: وىم الاين عهلحقم ؤمهم اإلاسلمحم ؤو ىه  هم. -2

اإلاستإمن: ّقى من يدخل ةال  اإلاسلمحم من ؤىل ةال  الحر  ةإمهم لَرؼ مه، ر ىلى وزه  -3

 الديمىمي.

ت ٚل عنٓ خٖه من من خالٞ القحٜلحي اإلارسىمي لٜل ألاعنهِ  ري ام الضرييي ؤلاسالمحي ؤىق

سالم راىهىم  يترازً. امه ةٖحي ألاعنهِ، ّهإ التيهمل الٜهمل ّهلحربي ر يااٚل ور يجهلس ور

ه ووازبهح ةل وزيلقم في مغهِ اإلاسلمحم في اإلاىافني.
 
 خٗ الرىهيي وزيل لقم خٖٕى

 املعلب الثالث: مفهىم الخعاب الدعىي.

الٖدرة اليلمحي واليملحي والروخحي من اىزحه النهس اإلارا  ةهلخقه  الدىىه، ىى  لٝ الاه له 

واستمهلتهم  دى عراـ مستٖحم ر التْهِ ّحه ور اىىزهر عراـ يرسم مْقم الاىتداٞ ةٜل 

حالة  مٖه س الاىتداٞ وىاا من الخغهثػ ال ي امته  ههه الخقه  الدىىه ؤلاسالمي، اإلابمي ىلى ٙر

 الضمٞى واليمىم.

جهؾىه الدىىه ّقى الشخػ الاه يرث ؤلارث النبىه الينحم، امه من يدمل ىاا الخقه  ال

ا من اليهلم الؾحٗ الاه يدحك ةه )وىى  ويتدمل مساولحي  ٖل ىاا الخقه  الى اليهلم، ةدء 

 اسراه وخهعته( وا تههء  ىند ابيد ّر  في اإلايمىرة.

                                                           

 .1سىرة اإلاهثدة، آلايي:  (23)

 .28اإلاغدر السهةٗ، ظ (24)
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ه و  هاه، ّهلداىحي خهمل الخقه  الى آلاخرين يجا ؤم يدمله ّٛرة يترزمقه خلٖه وسلٙى اغّر

 يامن ههه، وصرييي ينؾبك ةإخٜهمقه، 
 
ّهإسالم ر اتٖبل مبه ثه ؤم ينضرىه من ر يمخلقه ىٖحدة

ه يغقبُ ههه 
 
 .(25)واخالٕ

 :اذن وعسف الخعاب الدعىي 

ه. -1  مْقىم الخقه  لَي واعقالخ 

َا الٛالم ةحم اجنحم، ويٖهٞ: 
َ
ق
َ
اٖحد اإلاه ة اللَىيي للْه اإلاتٜىم من : )الخهء والبهء والقهء( خ

ا من  ه، والخقه  واملخهفبي مرازيي الٛالم، والخقهةي هي ٕحهس مٙر خقبه ي هفبه خقهة 

حا النهس ّحمه ينْيقم من ؤمىر ميهصقم  مٖدمهح مٖبىلي، ؤو مننى ي والَرؼ مجهه اٍر

 . (26)مه يْيله الخقبهء والىىهل وميه ىم، ٙ

ه وإر ر ُ يد  ه ؤو ؤخروي  ه   حىي  ه من اإلاتٜلم للمستمً  ْي  ولٛن  ضتـر ههاا الخقه  ام يٜىم  هّي 

ا  ه ةل  يد لَى   .(27)خقهة 

ه: له ىدة ىيريْهح يْٛحنه واخد  مجهه لندلل ةه ىلى ميمى التيه ط والتْهىم.  الخقه  اعقالخ 

ىى ىيريٓ سيحد بسمهىحل ىلي: "الخقه  رسهلي  اح اىداِ و رلي وىى الٛالم اإلانقٔى ؤو 

اإلاٛتى  الاه يمخل وزقي  نر مدد ة من الجقي ال ي اىزه الخقه ، ويْترؼ ّحه التإجحر في 

السهمً ؤو الٖهرت مً الاخا بيحم الاىتبهر النرِو واإلاالبسهح ال ي عحُ ّحهه الخقه  ةدرلي 

 .(28)اإلاٜهم" النمهم و 

 املفهىم اللغىي للدعىة.-2

                                                           

ي ىمل  (25) حٗ رمؾهم، مٛي الضريْي، زهميي  مضٗ، وٕر ُيننر: من   الاىتداٞ في الخقه  الدىىه،  . اّى

 .14مٖدمي بلى ماامر ال سهمذ الديمي في الضرييي ؤلاسالمحي، ظ

، مه ة )خقا(، واةن 2/2198، ّغل الىاو، ومعجم مٖهييس اللَي، 230ُيننر: اإلاعجم الىسحك، ر/ (26)

 ، مه ة )خقا(.1/360مننىر، 

 .134ُيننر: التيريْهح، ظ (27)

 ُيننر: مسهثل الخقه  الدىىه في ؽىء التجديد، ىمه  الدين ىبه ه، زهميي الىا ه، ٚلحي. (28)
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الدىىة في اللَي من الْيل  ىه، والداٞ واليحم ؤعل ّحه والدىىة هي اإلارة الىاخدة، من الدىهء، 

بي الى هللا ىن وزل، الدىهة ٕىم يدىىم الى هللا واخدىم  او   .(29)والدىهء الٍر

ه: الدىىة في الاعقالح ر يدحققه مْقىم واخ د، ور يددىه مجهٞ ؽحٗ ّعي الدىىة اعقالخ 

ألاّٗ اليهلي الاه يْتذ للداىحي ألاةىا  ىلى مغراىحهه امهمه ّتجد ٚل واخد يمخل من ىاا 

ه يتالءم مً متقلبهح ىغرو ومدحقه، ّهلتيريْهح ٙخحرة مجهه:  ْ  الحنبىو الغهفي ىيري

ه  ىىة ؤلاسالم، وىدايتهم ب  في ٚل ىيريٓ دمحم ؤمحم خسحم، هي: "ابلحُ النهس زمحي 
 
 وىمال

 
لحهه ٕىر

 مهم ومٜهم، ةإسهلحا متنىىي ا نهسا مً اإلادىىين ىلى م تلٓ اعنهّقم وىغىرىم" 
(30). 

ه  ّهلدىىة هي اخا النهس بلى عراـ هللا اإلاستٖحم اإلاتمخل ةٖىله ىيهلى: }وإمَّ ىاا عرافي مستٖحم 

 .(31)ّهابيىو...{

ه.-3 ب   مْقىم الخقه  الدىىه مٙر

ام مغقل  الخقه  الدىىه  يمي: "زملي مه يغدر ىن اإلاتٜلمحم من مؾهمحم  ىىيي اتالثم مً 

متَحراح ومستجداح اليغر، بيد ّقم مرِو وإيقم ومه يدتهزه الجمقىر صـر التٖحد ةهتفر 

اإلارزيحي اإلاٖدسي من ازل استمهلي اإلاتلٖي للخقه  الدىىه، وزيله يتإجر ةه ويستجحا له" 
(32). 

هستيمهٞ ٚل الىسهثل اإلاضروىي، وال ي اا ه الدور الدىىه اإلاضـى ههه في خدمي الدىىة و لٝ ة

 .(33)ؤلاسالمحي 

 .(34)ام مغقل  الخقه  الدىىه ؤلاسالمي اإلايهعر يٖتط ي ألامىر التهلحي 

 للخقه  الدىىه ؤربيي ؤفراِ.

                                                           

 .14، ّغل الداٞ اإلاقملي، اليلىم الازتمهىحي وؤلا سه حي، ظ14/256لسهم الير ،  (29)

 .17خغهثػ الدىىة ؤلاسالمحي، دمحم امحم خسحم، مقبيي اإلانهرة، ظ (30)

 .153سىرة الا يهم، آلايي:  (31)

 .15ُيننر: وسهثل الخقه  الدىىه في ؽىء التجديد، ظ  (32)

 .15ُيننر: اإلاغدر  ْسه، ظ  (33)

 .16-15ُيننر: اإلاغدر  ْسه، ظ ( 34)
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هِفا ؤو الداىحي، وىى من يٖىم ة بلحُ الخقه 
َ
: متمخل في املخ الدىىه ومن ؤىم -1 القِر ألاٞو

 ال ي يجا اىاّرىه في الداىحي.

ا ىن الريهء وخا النقىر. - ه هلل ىيهلى، بيحد   ام يٜىم م لغ 

 الْقم الدٕحٗ إلاه يدىى بلحه ؤه اليلم ٕبل اليمل، ويندرر ادته: -

نو زنا البضر. -أ  ّقم الداعي ٍهيته من الححهة ومٙر

 .(35)اجهّحه ىن  ار الَرور وىيلٖه ةهآلخرة  -ب

ةهلحٛمي واإلاىىني الحسني والاسلى ، ةدحذ  ستقحً ام يدٖٗ ةدىىاه ام يدىى  -

 اإلاغلحي اإلارزىة من خالٞ ىاو الدىىة.

ا ؤو اإلادىى، وىى القِر الاه يىزه بلحه الداىحي خقهةه 2
َ
هف
َ
=القِر الخه ي: متمخل في املخ

 الدىىه، وىى الاه يجا ام يإاحه الداىحي ويبلَه الرسهلي ويٖحم ىلحه الحجي.

القِر الخهلذ: وىى متمخل ّحمه يدتىيه مؾمىم الخقه  ولَته وصروفه، ويجا ام يٜىم -3

ه في مؾمى ه، ر ٍمىؼ ّحه ور لبس ّحه، لٜي  سقل ىلى اإلادىىين الْقم وييسر لقم  واضح 

 الا جاا   دى ىاا الخقه .

 والسني.القِر الرابً: ّحتمخل في الىسحلي الدىىيي ويجا ام اٜىم مضروىي من الٛته  -4

ِغَد ةه الداىحي 
ُ
ه لقاا اإلاقلا اإلاقم.  غل الى ام الخقه  الدىىه: "ىى ٚل خقه  ٕ وختهم 

 في  لٝ ةجمحً الىسهثل 
 
الحجي وإّقهم اإلادىى من ؤزل ادٖحٗ مٖهعد الخقه  الدىىه متىسال

  .(36)وألاسهلحا واإلانهه  اإلانهسبي واإلاضروىي" 

                                                           

 .331ُيننر: ؤعٞى الدىىة، ىبدالٛريم  يدام، ظ (35)

 .16وسهثل الخقه  الدىىه في ؽىء التجديد، ظ (36)
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م والظىت   الىبىٍت جدعىان إلى الخىاز الخظً والخعاٌش الظلمي.املبدث الثاوي: اللسآن الىٍس

: حعالىا إلى ولمت طىاء )الخىاز الخظً(.  املعلب ألاٌو

ه ام  دىىا الى الااْهٔ من ٕبل الحىار، ةل العجا ام  تدهور  وم ااْهٔ.  ليس عجب 

ٕىاىد  وفبحعي ؤمَّ اإلارا  ةهراْهٔ ب مه ىى الالتٖهء ىلى  ٖهـ مدد ة ادٛم الحىار، واؾً له

ه خ ى ر  دخل في خىار القرصهم الاه ر ّهثدة ارجى منه.  واضح 
 
 مدد ة وسبحال

ه  ْ خىار ىٖحم، وىى ؤٕر  مه -ام الحىار الاه ر يدٛم ؽمن ٕىاىد مدد ة، متْٗ ىلحهه سل

 يٜىم بلى الجدلحهح البحال قحي ال ي اهىت في البحؾي والدزهزي وؤيهمه السهةٗ ومن مجهمه الالخٗ.

ىاا النىو من الحىار بؽهّي بلى ا ه ر يخمر ور  سر ّة ه ةهلتإٙحد  يمٗ الخالِ ويؾر، ٙمه ام 

ه، ّسهرو الى الٖٞى 
 
ه وامٕن ا، وفي الححهة ّتن  وييٖد اإلاسهثل ويىرث في الٖلى  ؽَهثن واخٖه  

ي مض تي ىضراح السنح ٍِ إةٖهء ألامي ممٕن ٚه ه: بم مه لدينه مجهه في السهخي ؤلاسالمحي  م مٖدم 
(37). 

ا ام  ٓ ٚل خىار ٍحر منؾبك، ٙمه ؤم من الؾروره زد  ا ام يتٕى ولقاا ّمن الؾروره زد 

يتيمٗ ويستمر ٚل خىار منؾبك  و ٕىاىد وؤعٞى انقر خقإ املخقئ وزقهلي السْحه، وىنت 

 .(38)اإلاىاىر، وادهمل عهخا القىي 

 ؤ ه مسلم ؤو ٍحر مسلم.لاا ّةمَّ من ألاىمحي ةمٜهم ؤم  ننر بلى من  دهور ... وىل  يتٖد 

 وؤىمٖقه 
 
ه في  نر ه ّةمَّ له ىلحنه خٗ ؤلاسالم، وىى من ؤوسً الحٖٔى صمىر ٚهم مسلم  ّةم 

ه من مبمى ٕىله ىيهلى: 
 
ه في خحهة ٚل مسلم  يلم خٗ اليلم ولى فّر ا وؤٙثرىه وؽىخ  َمه اإٙحد  }ِب َّ

}
ٌ
َىة
ْ
ِمُنىَم ِبخ

ْ
ا
ُ ْ
 .(39) اإلا

                                                           

هِ والضاوم 145ُيننر:  دى ٚلمي سىاء وخىار ٙريم، الضحخ ىبدهللا  جحا سهلم، ـ ألاولى  (37) ه، و ارة ألإو

 .9ؤلاسالمحي، ظ

 . 9ىاء وخىار ٙريم ، ظُيننر:  دى ٚلمي س (38)

 .10سىرة الحجراح: آلايي:  (39)
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ةٜل مه ادىيه ألاخىة من اخترام وو  و ص  وصْٖي واأ ر وىيهؽد و ىىة بلى ستر اليحى  

د ؤٙد النبي  ٚهرىه، ٕو ٚهلبنحهم و سحه هه و ضر الْؾهثل واا ىاا الحٗ في ٕىله: "اإلاامن للمامن 

ه"   .(40) ضد بيؾه بيؾ 

 ال ي ٕؾت ؤم وىى خٗ جهةت ولى اختلْت وزقهح الننر وابهىدح اّقهم البضر، ّتلٝ سني هللا

ر يٜىم ىٖل مخل ىٖل، ور ّٛر مخل ّٛر، ةل ٕد اتٖهر  ألاّٜهر والننراح لٛن  وم امهجل 

ه في سهىهح الجأل ؤٙثر منه في سهىهح الرؽه، وابر  الحهزي  ومسهواة اهمي، وىاا الحٗ ينقر زلح 

والتيغا للااح بلى اإعحله في النْىس في مىإٓ الضد والجا  واإلاد والجنر والا تغهر للقىي 
(41). 

م ىى خرٌه ةنه ؤم  تإلٓ من خهلْنه، و  ْٓ من وفإة الخالِ ّحمه ةحننه و ينه و درظ ٚل  ٙو

الحرظ ىلى ؤخىة ؤلاسالم ٕبل خرعنه وؤٙثر من خرعنه ىلى ّىأر الخالّهح الننريي املحدو ة 

هعي وام من  يننه ال ي ر اجرح اسالم اإلاسلم ور ا رزه ىن  اثرة ؤلاسالم الرخبي الىاسيي. خ

 .(42)اإلٓ ٍحر اإلاسلمحم ّمه ةهلٝ ةهإلاسلمحم 

ٚهم من ٍحر اإلاسلمحم له خٗ الدىىة  وإ ا  ىبنه بلى الجه ا آلاخر ّة نه ر  نٛر ؤم املحهور بم 

 ةهلحسمى وملجه لي ةهل ي هي اخسن.

حٓ  نٛر مخل ىاا بيد ؤم امقر واصتهر، وُىلَم لٜل  ه  نر، ٕىله ىيهلى   ٙو
ُ
 ا
َ
ْىَل }َور

َ
ىا ؤ
ُ
َجهِ ل

ْحَنه وَ 
َ
َٞ ِبل  ِن

ُ
ِاه ؤ

َّ
ه ِةهل ىا آَمنَّ

ُ
ىل
ُ
ُمىا ِمْجُهْم َوٕ

َ
ل
َ
ِايَن م

َّ
 ال
َّ
ْخَسُن ِبر

َ
ِ ي ِهَي ؤ

َّ
 ِةهل
َّ
َتهِ  ِبر ِٛ

ْ
إُقَنه ال

َ
ْم َوِإل

ُ
ْحٛ
َ
َٞ ِبل  ِن

ُ
ؤ

ُه ُمْسِلُمىَم{
َ
ْدُن ل

َ
ْم َواِخٌد َو 

ُ
إُقٛ
َ
 .(43)َوِإل

ىله ىن وزل:  خَسُن{}ا ُو ِبلى َسبٕو
َ
 ي ِهَي ؤ

َّ
ِي الَحَسَنِي َوزهِ لُقم ِةهل

َ
ىِىن
َ
َٝ ِةهلِحَٛمِي َواإلا  .(44) حِل َرِ ّ

                                                           

 (.2585) 4/199صححذ مسلم: ٙته  البر والغلي وآلا ا ، ةه  اراخم اإلاامنحم وىيهفْقم وىيهؽدىم،  (40)

 .10ُيننر:  دى ٚلمي سىاء وخىار ٙريم، ظ( 41)

 .11ُيننر: اإلاغدر السهةٗ: ظ (42)

 .46سىرة الينٛبىح، آلايي:  (43)

 .125سىرة الندل، آلايي:  (44)
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وؤمٓ ام الدىهة من ٚل الْئهح ٕد التالمىا بضٜل ؤو ةأخر ههاا التىزحه الديه ي في م هفبي ٍحر 

ٚه ىا ىلى  رزهح م تلْي في  لٝ الالتالام ؤو في  واّيقم بلحه  اإلاسلمحم، وإم 
(45). 

ا  لٛننه  نٛر ؤم  َْل ٙخحر مجهم ؤو ؤم يتَهّل ىن الالتالام ةمه ىى ؤصد من ىاا التىزحه اإٙحد 

ه في م هفبتهم للمسلمحم  ممن خهلْقم في الرؤه ؤو     ٍحر من جقم في  –بخىا هم  –وؤمتم سبب 

ه في  نر ه ؤو إل اىتمهم   الْٛر، وىاا ليمره من العجا العجه  لٖد ؤعبذ اإلاسلم ؤٕل صإ  

ي ىلى الٜهّرين  ىارء من ٍحر اإلاسلم خ ى ا يٛست الغىرة ميقم بلى ٍلني ىلى اإلاامنحم وٕر

 من ؤم اٜىم خسا 
 
ي مً اإلاامنحم خسني اليٖل واإلانقٗةدر ه وٕر إ مً ٍحر اإلاامنحم وؤصد خسن 

 .(46)من ةه  ؤولى

لمي الحىار والتدهور  جدىه مخىرة في ٙته  هللا املجحد وفي سني الحبيا امل حبى  سحد ه دمحم ٚو

 . 

ا ولٛنه ر يامن ةههلل، والخه ي   وجروة وولد 
 
في سىرة الٛقٓ عهخا الجنتحم الاه يملٝ مهر

د ور ح ٚلمي الحىار مراحم في سحهٔ الٖغي  عهخبه اإلاامن الاه ر يملٝ الٛخحر من اإلاهٞ ٕو

َٞ لِ ؤخدىمه ور ح ىلى لسهم الٜهّر ةنيمي هللا ىيهلى، ٕهٞ ىيهلى:  ٖه
َ
ُر }ّ

َ
ٙث
َ
 ه ؤ
َ
غهِخِبِه َوُىَى ُيدهِوُرُو ؤ

ا{ ر 
َ
ْ
َ
َىنُّ  
َ
 َوؤ
 
َٝ مهر  .(47) ِمن

ُه عهِخُبُه َوُىَى ُيدهِوُرُو والخه حي في الٖغي  ْسقه، والسحهٔ ىلى لسهم اإلاامن، ٕهٞ ىيهلى: 
َ
َٞ ل }ٕه

 }
 
 َرُزال

َ٘ مَّ َسّىا
ُ
ٍي ج
َ
قْ
ُ
مَّ ِمن  

ُ
راٍ  ج

ُ
َٝ ِمن ا

َ
ٖ
َ
ل
َ
اه خ

َّ
رَح ِةهل

َ
ْ
َ
ٙ
َ
 .(48)ؤ

الٝ ور ح لْني الحىار في سىرة املجه لي، ٕهٞ ىيهلى:  َٝ ِفي ٙو
ُ
َجهِ ل

ُ
ِ ي ا
َّ
َٞ ال ْى

َ
إُه ٕ
َّ
ًَ الل ْد َسِم

َ
ٕ{

ًٌ َةِغحٌر { إَه َسِمح
َّ
َمه ِبمَّ الل

ُ
َدهُوَرٙ

َ
ًُ ا إُه َ ْسَم

َّ
إِه َوالل

َّ
ى الل
َ
ي ِبل ِٜ َت

ْ
ض
َ
 .(49)َ ْوِزَقه َوى

                                                           

 .12ُيننر:  دى ٚلمي سىاء، ظ( 45)

 .12ُيننر: اإلاغدر  ْسه، ظ (46)

 .34سىرة الٛقٓ، آلايي:  (47)

 .37سىرة الٛقٓ، آلايي:  (48)

 .1سىرة املجه لي، آلايي:  (49)



 

 

 احباث املؤمتر العلمي الدويل اخلامس املشرتك الخالج 

 "التعايش السلمي بني االديان عرب التاريخ " 
ملحق بالعدد السابع والعشرون  اجمللد الخاني 0202حزيران   

 

286 
 

  

ٚهم التيبحر ىنه ةهملجه لي، ولٛن خديثهه مً النبي  ٚهم خغىمي، لالٝ  ّدديذ اإلارؤة ىن  وزقه 

  ٚهم مرازيي في الٛالم، ولالٝ ىبر ىنه ةهملحهورة، وىاا يبدو ألاعل في الحىار، ىى اإلارازيي

في الٛالم، وىى التجهو  ةمه يٖتط ي  لٝ من رخهةي الغدر، وسمهخي النْس، ورزهخي اليٖل، 

 مه يتقلبه من جٖي ويٖحم وجبهح، و مه يرمن بلحه من الٖدرة ىلى التٛححٓ والتجهو  والتْهىل و 

ه  والتيهمل اإلاتدؾر الراقي مً ألاّٜهر وآلراء زمحي 
(50). 

.  ور صٝ ام الحىار ي تلٓ من خهٞ الى خهٞ ومن مِر الى مِر

ٚهلحىار مً الغَحر.  ّهلحىار مً الٛبحر ليس 

ٚهلحىار مً الجهىل.والحىار مً اليهلم لي  س 

ٚهلحىار مً النهس اليه يحم.  والحىار مً الجبهةرة ليس 

ٚهلحىار مً الٜهّرين.  والحىار مً اإلاامنحم ليس 

ٚهم للٖرآم  ه في مخل ىاو الٖؾحي وفي ٚل ٕؾحي لٖد  ا من الٖرآم الٛريم ميلم  وإ نه لن  جد خبر 

ا من آلا  يهح الٖرآ حي ي نهٞو صبههح الْٛهر ةهو فىيل في الحىار وسر  مىإْه ّإ ت اري زنء 

ه و ةيجه  ويْندىه وينهٕضقه ويىر  اىتراؽهتهم جم ير  ىلحهه  ؤو اري آلايهح ىستيرؼ ةتىسً ؤخحه  

ه ؤخري مىإٓ للحىار ةحم الرسل وؤممقم، ؤو ةحم اإلاامنحم والٜهّرين، ؤو ةحم الٜهّرين  ؤخحه  

لحم ةهلنهر، ؤو ةحم الا سهم و ْسه، ؤو ةحم الضحقهم ور ه، ؤو ٍحر  لٝ   .(51)ومالثٛي الياا  اإلاٚى

ه لالٝ، ّتهرة يٜىم ألاسلى   وؤ ت اري مهىرة انىو ؤسهلحا الحىار في الٖرآم الٛريم ابي 

ه  ه من ىاا و ا٘ ٙمه ا ٝ اري اخحن  ب  ه، واهرة يٜىم مٙر ه مدؾ  ه، واهرة يٜىم ىٖلح  الٖغي ىهفْح 

م وخدة الٖغي واإلاىؽىو ولٛن   ْسقه اتٛرر، ّ ستقر  في مىؽً ور ىستقر  في مىؽً آخر ٍر

لالٝ ر ىستقحً بر ام المس الْهٔر ةحم ؤسلى  املخهفبي ةحم  واإلاىًٕمً اختالِ في القدِ 

الإرام ةمه في  لٝ من ىسهٍو، و حم ؤسلى  املخهفبي بينٓ وصدة، و حم ؤسلى  التٖريً 

                                                           

هبيي، ةةصراِ ىبدهللا دمحم اخمد ري – راسي مٖهر ي  –ُيننر: ال سهمذ ةحم الٖرآم الٛريم واليقد الجديد  (50)

 .114م، ظ2006الدٙتىر ة جت الحبهصني، 

 .22-21ُيننر:  دى ٚلمي سىاء وخىار ٙريم، ظ (51)
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يت، و حم ؤسلى  الضْٖي والرزهء، ٚل  لٝ اٖدير من الحٛحم الخبحر الاه زيل الٖرآم والتٛب

ا في ؤسلى ه ومىؽىىهاه  .(52)معجن 

أفعاٌ  م والظىت الىبىٍت و  .طلف ألامتاملعلب الثاوي: أدلت الخعاٌش الظلمي في اللسآن الىٍس

م املظررررلملن ب،ررررر م ررررالفيهم فرررري الرررردًً  الرررررًً لررررم ًخعسلررررىا لهررررم بررررا ذي  أمررررس   فرررري اللررررسآن الىررررٍس

ال ًنهرراهم   عررً الرررًً لررم ًلرراجلىهم فرري الرردًً ولررم ً سحررىهم مررً دًررازهم أن واللخرراٌ  فلرراٌ: 

م وجلظعىا إليهم إن   ًدب امللظعلن ج،رَو
53   

: "عجررررى برررررلً ال ًنهرررراهم   عررررً الرررررًً لررررم ًلرررراجلىهم فرررري الرررردًً مررررً زخمرررره   كرررراٌ الع،ررررري 

م وجلظرررعىا إلرررريهم .. وكىلرررره:  م وجصررررلَى إن   ًدررررب  حمُرررع أصررررىاف امللرررر  وألادًررران أن ج،رررررَو

ععرررى هم الخرررم والعررردٌ  امللظرررعلن  ًلرررٌى : إن   ًدرررب املىصرررفلن الررررًً ًىصرررفىن الىررراض َو

دظىىن  م  ٍو  54إلى مً أخظً إليهم".مً أهفظهم  فُ،رون مً بَس

وال،رررر أعأررررى أهررررىا  املعاملررررت   فلرررد أمررررس   برررره فرررري برررراب الخعامررر  مررررع الىالرررردًً   وكررررد و ررررخه 

  55بلىله : )) ال،ر خظً الخلم ((. زطٌى   

 لل،ررر أمرس مهررا املظررلم ججراٍ أَرر  الرمرت: " ولررلن اللررٌى زخمره    كراٌ اللسافرري 
ً
ررى ٌعرردد صرىزا َو

سخمرت  ال عأرى طربُ  الخرىف والرلرت  واخخمراٌ إذاًراهم فري ال رىاز مرع عأى طبُ  اللعف لهم وال

   والرردعاء لهررم بالهداًررت  وأن ًجعلررىا مررً 
ً
 وحعءُمررا

ً
 مىررا مهررم  ال اىفررا

ً
اللرردزة عأررى إشالخرره  لعفررا

أَرر  الظرررعادة  هصرررُداهم فررري حمُرررع أمرررىز دًررنهم  وخفرررأل يُبررراهم إذا حعرررس  أخرررد  ذًررراهم .. ووررر  

رررً مرررً ألاعأرررى مرررع ألا  طرررف  أن ًفعلررره  ومرررً العررردو أن ًفعلررره مرررع عررردٍو  فرررئن ذلرررً مرررً الرررر ًدظم

                                                           

 .22ُيننر: اإلاغدر  ْسه، ظ (52)

 .8الاًت املمخدىت: طىزة  53

 (.12/62حامع البُان ) 54

 ( .2553زواٍ مظلم ح ) 55
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  مررررس زجىررررا عررررص وحرررر  وأمررررس هبِىررررا  -بعررررد ذلررررً بمررررا جلرررردم ذهررررٍس  –ميررررازم ألااررررالق .. وعرررراملهم 
ً
امخثرررراال

."56 

عاث  طرالم  م فري هثلرر مرً ح رَس وكد ججأى خظرً الخلرم عىرد املظرلملن فري حعراملهم مرع يلرَر

 الفُالت بم اعس  وظاهُت والسفم.التي أبدعذ الىثلر مً املىاكف 

فلد أوحب  طالم خظرً الع رسة وصرلت الرسخم خترى مرع الاارخالف فري الردًً   فلرد أمرس   

بدظررً البررخبت للىالرردًً وان حهرردا فرري زد ابنهمررا عررً الخىخُررد إلررى ال ررسن  فررئن ذلررً ال ًلعررع 

ه علررررم فررررال وان حاَرررردان عأررررى أن ح ررررسن  رررري مررررا لررررِع لررررً بررررخلهمررررا فرررري بررررٍس وخظررررً  ررررخبخه: 

 
ً
جععهما وصاخبهما في الدهُا معسوفا

57   

: " إن خسصرا علُرً ور  الخرسل  عأرى أن جخابعهمرا عأرى دًنهمرا  فرال زخمره    كاٌ ابً هثلرر  

 جلب  منهما ذلً  وال ًمىعً ذلً أن جصاخبهما في الدهُا 
ً
 إليهما". معسوفا

ً
 58أي مدظىا

ررري ج وكررد حررراءث أطرررماء بيرررذ الصررردًم إلرررى زطرررٌى    م 
م
: ًرررا زطرررٌى     كررردمذ عأررري  أ لرررٌى

.))ً مَّ
م
مي؟ فأحامها السخمت املهداة : )) ِصِأي أ

م
ِص م أ

َ
وهي زايبت   أفأ

59 

ررررافسة جىصرررررر  مرررررً املررررراٌ وهدررررررٍى همرررررا جىصررررر  املظررررررلمت   كررررراٌ الخعرررررا ي: "فُرررررره أن الرررررسخم الير

."
ً
ظخيبغ مىه وحىب هفلت ألاب اليافس وألام اليافسة  وان وان الىلد مظلما  60َو

ره الررمُلن للىلره حعرالى: : "زخمه   كاٌ دمحم بً الخظً ًجب عأرى الىلرد املظرلم هفلرت أبٍى

 
ً
وصررررراخبهما فررررري الررررردهُا معسوفرررررا

  ولرررررِع مرررررً املصررررراخبت بررررراملعسوف أن ًخللرررررب فررررري وعرررررم     61

                                                           

املعاملرت مرع يلرر املظرلملن  ومرا ًجررىش (  وكرد برلن زخمره   فري هرالم هفرِع لره لرىابغ 22-3/21الفرسوق ) 56

 منها وما ال ًجىش  فللرحع إلُه.

 (.15للمان:  57

 (.3/446جفظلر اللسآن العءُم ) 58

 (. 1003(  ومظلم )زكم 2620زواٍ الب ازي ح ) 59

 (.5/234فخذ البازي ) 60
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ً
دعهما ًمىجان حىعا   ٌ وألاحداد وال داث مً كبر  ألاب وألام بمزللرت ألابرىًٍ فري ذلرًش والىىا  ٍو

 62".اطخدلاكهم باعخباز الىالد بمزللت اطخدلاق ألابىًٍ

ًلررٌى عبررد   بررً مررسوان: كلررذ   اَررد: إن  -وان واهررذ وررافسة  –وفرري مثرر  آاررس لصررلت الررسخم 

 63لي كسابت م سهت  ولي علُه دًً  أفأجسهه له؟ كاٌ: وعم. وِصله.

مخرررررد ال،رررررر وصرررررلت الرررررسخم باملظرررررلم خترررررى جبلررررر  الرررررسخم البعُررررردة التررررري مرررررسث ع ليهرررررا املنررررراث مرررررً ٍو

 وصرلت لرسخم كدًمرت حعرىد إلرى إبرساَُم  الظىلن  فها َى 
ً
   برسا
ً
ًىص ي أ خابه بأَ  مصس الررا

را فأخظرىىا إلرى  علُه الصالة والظالم  خُث كراٌ  : ))إهىرم طرخفخدىن مصرس .. فرئذا فخدخمَى

.))
ً
   64أَلها  فئن لهم ِذمت وزِخما

وهررررري َىرررررا بمعجرررررى الررررررمام   وأمرررررا الرررررسخم  كررررراٌ الىرررررىوي: " وأمرررررا الرمرررررت ف ررررري الخسمرررررت والخرررررم  

 65فلىىن َاحس أم إطماعُ  منهم".

  وعراد 66عمه أبا ظالب في مسلره ومً ال،ر وصلت ألازخام عُادة املٍسض   فلد عاد الىبي 

 له مً اليهىد في مسله  فلعد عىد زأطه. 
ً
 حازا
ً
 67أًضا

ًررت  وكررد أَرردي الىبرري ومررً صررىز ال،ررر الترري  هرردف إلررى هظررب الللررىب واطررخالٌ ال ررخىاء  الهد

  إلى م الفُه في الدًً  مً ذلً ما زواٍ ابً شهجىٍره أن زطرٌى   أَردي إلرى أ ري طرفُان جمرس

  فأَدي إلُه أبى طفُان.
ً
ى بمىت  وهخب إلُه ٌظاهدًه أدما   68ع ىة  َو

                                                                                                                                                                      

 (15)للمان:  61

 (.4/105املبظىط ) 62

 (.804زواٍ أبى عبُد في ألامىاٌ ) 63

 (.2543زواٍ مظلم ح ) 64

 (.16/97شسح الىىوي عأى  خُذ مظلم ) 65

   (.3232(   والترمري ح )2009زواٍ أخمد ح ) 66

 (.1356زواٍ الب ازي ح ) 67

ه في  هخاب ألامىاٌ ) 68  (.  2/589زواٍ ابً شهجٍى
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يررب بيررذ الخررازر اليهىدًررت  لىنهررا َدًررت يرردز ال مررىدة  فلررد أَرردث  وكِبرر   فرري اُ،ررر َدًررت ٍش

 69له شاة م ىٍت دطذ له فيها الظم.

 .70إلى ا،ل شعلر واَالت طى ت  فأحابه  وفي مسة أاسي دعا يهىدي الىبي 

دًررررت ملررررً أًلررررت أهُرررردز   همررررا كِبرررر  الىبرررري  َررررداًا امللررررىن إلُرررره  فِلبرررر  َدًررررت امللررررىكع  َو

دًت    71هظسي.  َو

جررررىش كبررررٌى َدًررررت الىفررررراز مررررً أَرررر  الخررررسب  ن الىبرررري  كبرررر  َدًرررررت  كرررراٌ ابررررً كدامررررت : "ٍو

 72امللىكع صاخب مصس".

 زمُىت  فأَرداَا عمرس  عمس بً الخعاب  وأَدي الىبيُّ 
ً
ت
 
ل أاُره بمىرت وران ًىمنرر  خم

.
ً
 73م سوا

: " وفرري َرررا دلُرر  ل ررىاش صررلت ألاكررازب الىفرراز   و خظررانكرراٌ  إلرريهم  وحررىاش الهدًررت  الىررىوي 

     74إلى الىفاز".

سوي الب ازي في ألادب املفسد عرً مجاَرد أهره طرمع عبرد   برً عمرسو  ًلرٌى لغرالم لره  ٍو

ٌظررلش شرراة: ًررا يررالم إذا فسيررذ فابرردأ بجازهررا اليهررىدي. فلرراٌ زحرر  مررً اللررىم : اليهررىدي أصررلخً 

  75ىززه.ًىص ي بال از  ختى ا ِىا أهه طُ  !؟ فلاٌ : طمعذ الىبي 

 أم 
ً
وخرررلن جدررردر الفلهررراء عرررً خلرررىق الضرررُف زأوا وحىمهرررا ليررر  لرررُف  طرررىاء وررران مظرررلما

                                                           

 (.2190(  ومظلم )2617زواٍ الب ازي ح ) 69

 (.12789زواٍ أخمد ح )  70

 (.749(  وأخمد ح )1482اهءس الب ازي ح ) 71

ه )9/262املغجي ) 72  (.2/590( و هخاب ألامىاٌ  ابً شهجٍى

 (.2086(  ومظلم ح )886الب ازي ح ) 73

 (.    14/39شسح الىىوي عأى  خُذ مظلم  ) 74

 .(95زواٍ الب ازي في ألادب املفسد ح ) 75
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يلرررر مظرررلم  كررراٌ أبرررى ٌعأرررى: "وججرررب الضرررُافت عأرررى املظرررلملن للمظرررلملن والىفررراز لعمرررىم الخ،رررر  

وكررد هرري علُرره أخمررد فرري زواًررت خىبرر   وكررد طررأله إن ألرراف السحرر  لررُفان مررً أَرر  الىفررس؟ 

: ))لُلررررت الضررررُف خررررم واحررررب عأررررى ورررر  مظررررلم((  دٌ عأررررى أن املظررررلم وامل ررررسن  فلرررراٌ: كرررراٌ 

 76مضاف .. ٌعم املظلم واليافس".

ملرا حراءٍ  ومً خم الضُافت إهرسام الضرُف عأرى كردز الاطرخعاعت   وكرد صرىعه الىبري 

 زطرررٌى   
م
ررى حررالع فرري املقررر د  فلرراٌ اللررىم: َررررا  عرردي بررً خرراجم  ًلرررٌى عرردي: "أجِررذ َو

 إلُررره أارررر بُررردي .. خترررى أحررر   ررري داٍز  عررردي برررً خررراجم
م
فعرررذ  بغلرررر أمررران وال هخررراب  فلمرررا دم

م
. وحنرررذ

 77 فأللذ له الىلُدة وطادة  فجلع عليها".

ررررى بعررررض زخمخرررره  ومرررً أعءررررم أهررررىا  ال،ررررر وصررررىٍز  دعرررراءم الىبرررري   لغلررررر املظررررلملن  َو

 رررررخابه للعررررامللن  ومىرررره دعرررراٍس للبُلرررررت دوض   وكررررد كرررردم علُرررره العفُررررر  بررررً عمررررسو الدو رررر ي وأ

 كرررد هفررررسث وأبرررذ   فررراد    عليهررررا  فلُررر  : َلىررررذ دوض  
ً
أي  -فلرررالىا: ًرررا زطررررٌى   إن دوطرررا

  وائذ مهم((. فلاٌ  -طاهلً بدعائه عليها 
ً
 78: )) اللهم اَد دوطا

ري لرم أبعرث  وملا كُر  لره 
 
  اد  عأرى امل رسهلن .. كراٌ: ))إو

 
فري مرىظً آارس: ًرا زطرٌى د

.))
ً
ما بعثذ زخمت

 
  واه
ً
اها  .79لع 

 هماذج مً خضازة الاطالم في الخعاٌش الظلمي. املعلب الثالث:

                                                           

رررررررام الظررررررررلعاهُت ) 76 (  وأخمررررررررد ح 3677(  وابررررررررً ماحرررررررره ح )3750ح )(  والخرررررررردًث زواٍ أبررررررررى داود 158ألاخير

(16720.) 

 (.2954زواٍ الترمري ح ) 77

 (.2524(  ومظلم ح )2937زواٍ الب ازي ح ) 78

 (.2599زواٍ مظلم ح ) 79
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رررَب يررُض الىفررىض وويررس واذا هلبىررا خضررازة الاطررالم وحرردها فيهررا مررا ٌ ررفي العلُ   ٍو

صررفداجه بئشررساق الدظررامذ الرردًجي مررً لرردن طررُدها دمحم   الررى ًىمىررا الصرردوز  فاالطررالم ملنررذ 

 َرا 

 كررررردم السطررررٌى  ملررررا  م فأكرررررام املدًىرررررت يررررسض فيهرررررا برررررروز الدظررررامذ برررررلن املظررررلملن ويلرررررَر

معاَردة مرع اليهرىد جرىي عأرى الظررماخت والعفرى والخعراون علملرالخلر واملصرلخت امل ررترهت 

لىررً اليهررىد طررسان  –مُثرراق الخعرراٌش الظررلمي  –عأررى َرررا املُثرراق  وخررافأل السطررٌى 

 ما هلضٍى . 

  وملررررا حرررراء وفررررد هصررررازي هجررررسان أهررررصلهم السطررررٌى  فرررري املقرررر د وملررررا خرررران وكررررذ صررررال هم

رررراهىا ًصرررررلىن فررررري حاهرررررب مىررررره   وملرررررا خررررراوزوا السطرررررٌى   جرررررسههم ًصرررررلىن فررررري املقررررر د فير

م بظرعت صردز وزخابرت فىرس وحرادلهم برالتي هري أ خظرً ومرع أهره أكرام الد رت علريهم خاوَز

ررت فرري الااخُرراز   وكررد أطررلم  هم عأررى الررداٌى فرري  طررالم برر  جررسن لهررم الخٍس إال  ٌ لررم ًىررَس

بعضهم بعدما زحعىا إلى هجسان . 
80 

  ردعى إلرى مساعراة وللد وان   ًىص ي هثلرا بأَ  الرمت واملظرخأمىلن وطرائس املعاَردًً ٍو

ى ى عً إًرائهم :خلىكهم واهصافهم و    خظان إليهم ٍو

  
 
وزوي أبررى داود فرري الظررزن عررً صررفىان بررً طررلُم عررً عرردة مررً أبىرراء أ ررخاب زطررٌى د

 علُه وطلم كراٌ: "أال مرً ملرم 
 
 صأى د

 
 علُه وطلم  عً آبائهم عً زطٌى د

 
صأى د

 بغلرر ظُرب هفرعا فأهرا
ً
 أو اهخلصه أو ولفه فىق ظاكخه أو أار مىره شرِنا

ً
ح ُجره  معاَدا

   81)أي أها الري أااصمه وأخاحه( ًىم اللُامت".

                                                           
  533   532السخُم ا خخىم  66وأطباب الزلوٌ للىاخدي ل  2/158طلرة ابً َ ام  -  80

أَرر  الرمررت إذا ااخلفررىا بالخجررازاث. الخرردًث  طررزن أ رري داود هخرراب الخررساج برراب فرري حع ررلر   -  81

وكررراٌ صررراخب امللاصرررد :" وطرررىدٍ ال برررأض بررره وال ًضرررس حهالرررت مرررً لرررم ٌظرررم مرررً أبىررراء 3052زكرررم:  

 البخابت فئ هم عدد مىج،ر به حهالاهم ولرا طىذ علُه أبى داود 
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   عررً عبررد   بررً عمررسو ب عررً الىبرري   كرراٌ: )مررً كخرر  معاَرردا لررم ًررسح زائدررت ال ىررت

دها جىحد مً مظلرة أز علن عاما(.     82وان ٍز

دررسم افررس ذمخرره    واذا أحرراز أخررد مررً املظررلملن م ررسوا فرري داز  طررالم فُجررب معاوهخرره  عأررى ذلررً ٍو

ففري البرخُدلن عرً أ رري مرسة مرىلى أم َراو ء بيررذ أ ري ظالرب أهره طررمع أم َراو ء بيرذ أ ري ظالررب 

: ذَبررررذ إلررررى زطررررٌى     عررررام الفررررخذ  فىحدجرررره ٌغدظرررر   وفاظمررررت ابيخرررره حظررررتٍر  كالررررذ:  جلررررٌى

ظالررررب  فلرررراٌ: )مسخبررررا بررررأم  فظررررلمذ علُرررره  فلرررراٌ: )مررررً َرررررٍ(. فللررررذ: أهررررا أم َرررراو ء بيررررذ أ رررري

َرراو ء(. فلمررا فررسس مررً يظررله. كررام فصررأى زمرراوي زهعرراث  ملخدفررا فرري زررىب واخررد  فلمررا اهصررسف  

كلررذ: ًررا زطررٌى    شعررم ابررً أمرري  أهرره كاجرر  زحررال كررد أحسجرره  فررالن بررً َبلرررة  فلرراٌ زطررٌى   

 83وذان لحى.  : )كد أحسها مً أحسث ًا أم َاو ء(. كالذ أم َاو ء:

                                                                                                                                                                      

ررى عىرررد البيهلرري فررري طرريىه مرررً َرررا الىحررره  وكرراٌ عرررً زالزررلن مرررً أبىرراء أ رررخاب زطرررٌى      َو

عرررً آبرررائهم وذهرررٍس بلفرررأل أال مرررً ملرررم معاَررردا أو جىلصررره أو ولفررره فرررىق ظاكخررره أو أارررر مىررره شرررِنا 

بغلر ظُب هفع مىره فأهرا ح ُجره ًرىم اللُامرت وأشراز زطرٌى     بأصربعه إلرى صردٍز أال ومرً 

رررذ ال ىرررت ع دهرررا لُىحرررد مرررً مظرررلرة كخررر  معاَررردا لررره ذمرررت   وذمرررت زطرررىله خرررسم   ٍز لُررره وان ٍز

فا " امللاصد الخظىت /     وطزن  مام البيهلي   .طبعلن اٍس

ررت واملىادعررت.   - 62زواٍ الب ررازي فرري  ررخُده    -82 برراب: إزررم مررً كخرر  معاَرردا  - 5أبررىاب ال ٍص

 - 2995بغلر حسم. الخدًث زكم: 

ةه : الغالة في الخى  الىاخد ملتدْه  - 3رواو  الب هره  في صححده والنػ له ٙته  الغالة   -   83

م:  ورواو مسلم في صححده ٘ الححؿ، ةه : ىستر اإلاَ سل ةخى  و دىو،  - 350ةه. الحديذ ٕر

م:  غرىه. 336ٕر ٕلقه 336) - 82. و ٙته  عالة اإلاسهّرين ٕو
َ
(  ةه  استدبه  عالة الؾحى، وؤم ؤ

ي يهح ؤو ست، والحذ ىلى املحهّني ىلحهه. ٙر يهح وؤوسققه ؤربً ٙر تهم وؤٙملقه جمهم ٙر  

ه 
َ
ُه ٕ
ّ
 
َ
هِلٍا ؤ

َ
ِبي ف

َ
ّمي َىِلّي اْةُن ؤ

ُ
ِ َ َىَم اْةُن ؤ

ّ
َٞ ّللا ُت: َيه َرُسى

ْ
ل
ُ
ٕ 
َ
َغَرِ

ْ
ّمه ا 
َ
ل
َ
ِاإإإإإإإإإإإإإإٌل  وفي روايي مسلم ّ

َٞ َرُسإ إه
َ
ٖ
َ
ّ .
َ
ُم اْةُن ُىَبْحإَرة

َ
ال
ُ
ُه، ّ
ُ
َزْرا
َ
 ؤ
 
ّم َىإهِ ٍئ: َرُزال

ُ
إْت ؤ
َ
هل
َ
ّم َىإهِ ٍئ" ٕ

ُ
َزإْرِح َيإه ؤ

َ
إه َمإْن ؤ

َ
َزْر 
َ
إْد ؤ
َ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص: "ٕ

ّ
ُٞ ّللا ى

. َٝ ُؽَحى  ِل
َ
 َو 
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  ٌم   صررأى ررى ٍِ كرراٌ كرراٌ َزطم
با عررً أِبُررِه عررً َحررد 

 ُ ررَع
م
ررِسو بررً ش وزوي أبرى داود فرري الظررزن عررً َعم 

م   َم
م
 ِدَمررراس

م
رررأ
َ
اف
َ
ي
َ
خ
َ
 ج
َ
ىن رررِلمم ظ 

م
ِاِهم    علُررره وطرررلم: "امل رررَ ى ِبرررِرم  ظ  م    ٌَ َم َصرررا

 
ِهم  أك ررري 

َ
ِجلررررم َعل ٍم م  َو َم رررا

َ
ه أد 

رررر م 
َ
خ
 
ل ًم  
َ
م  ال َِ اِعررررِد

َ
ررررى ك
َ
يهم  َعأ َظررررس 

َ
د ررررِعِفِهم   َومم ض  ررررى مم

َ
م  َعأ َم ِ ررررد  د  مم ررررسم ًَ م   َم ً  ِطررررَىا ررررى َمرررر

َ
رررردم َعأ ًَ ررررم   َم َو

 . " ٍِ ِد دا في َعه  و َعه 
م
 ذ
َ
اِفسا َوال

َ
ًم ِبي ِم

 
ؤ  84مم

   اكرف الدالرت عأرى طررماخخه ررد ومرً املى  مرع يلرر املظرلملن َررا املىكررف مرع يهرىدي ًرد ى ٍش

 بً طعىت  أزاد أن ً خ،ر خلمه    : 

رررد لرررم ًبرررم تررر يء مرررً عالمررراث الىبرررىة إال وكرررد عسفاهرررا فررري وحررره دمحم   خرررلن هءرررسث إلُررره إال  كررراٌ ٍش

رررردٍ شرررردة  مررررا مىرررره ٌظرررربم خلمرررره حهلرررره وال ًٍص ال هرررر  علُرررره إال خلمررررا كرررراٌ فىىررررذ ازيخررررلن لررررم أا،َر

أجلعرررف لررره  ن أاالعررره فرررأعسف خلمررره وحهلررره فررررهس كصرررت إطرررالفه للىبررري   مررراال فررري زمرررسة كررراٌ 

ررى فرري حىرراشة مررع أ ررخابه وهءررسث إلُرره  فلمررا خرر  ألاحرر  أجِخرره فأارررث بمجررامع كمُصرره وزدائرره َو

ىم بجرري عبررداملعلب ملعرر  كرراٌ فىءررس بىحرره يلررُأل وكلررذ ًررا دمحم أال جلضررُجي خلرري فررى  مررا علمررخ

إلررى عمررس وعُىرراٍ ًرردوزان فرري وحهرره والفلررً املظررخدًس زررم كرراٌ ًررا عرردو   أجلررٌى لسطررٌى   صررأى 

  علُه وطلم ما أطمع وجفع  ما أزي فىالري بعثه بالخم لىال ما أخاذز لىمه لصسجذ بظرُفي 

ررى هىررا أخررىج إلررى يلررر زأطررً وزطررٌى     ًىءررس إلررى عمررس فرري طررىى  ن وجررؤدة وجبظررم زررم كرراٌ أهررا َو

َرا مىرً ًرا عمرس أن جرأمسوي بدظرً ألاداء وجرأمٍس بدظرً الخباعرت اذَرب بره ًرا عمرس فاكضره خلره 

                                                           

ُم ؤبي َ اُو   ةه  في ال جرة، ىل ا ٖقيت؟. ةه  في السريي ار ُّ ىلإى ؤىإل اليسإٛر. الحإديذ  -  84
َ
ُسج

م:   إ2751ٕر

إ ةإه  سإٖـى الٖإى  مإن  2163ن ؤبإي فهلإا    ٙتإه  الٖسإهمي.  ورواو النسهجي في السجم ىن ىلي اة

إإإإم:  إىرواو اةإإإإإن مهزإإإإي فإإإإي السإإإإجم ىإإإإن اةإإإإن ىبإإإإهس ٙتإإإإه  /   ةإإإإإه   4743اإلاسإإإإلم للٜإإإإهّر. خإإإإديذ ٕر

م:   ( ةه  اإلاسلمىم اتٜهّإ  مهئىم. 31) 2683اإلاسلمىم اتٜهّإ  مهئىم. خديذ ٕر

 



 

 

 احباث املؤمتر العلمي الدويل اخلامس املشرتك الخالج 

 "التعايش السلمي بني االديان عرب التاريخ " 
ملحق بالعدد السابع والعشرون  اجمللد الخاني 0202حزيران   

 

325 
 

  

د بً طعُت هنع هللا يضر وشهد بلُرت امل راَد مرع زطرٌى   صرأى    ً صاعا مً جمس فأطلم ٍش وشد ع ٍس

   85علُه وطلم وجىفي عام جبىن زخمه   

  اكرف الظرماخت والعفرى فري خُاجره    خُىمرا َرم أعسا ري بلخلره خرلن زآٍ هائمرا جدرذ ومً مى

رِه   ُ
َ
م َعل ى دَّ

َّ
رهم أهره يرصا مرع الىبري َصرأ

 
م َعى َي دَّ م  ش سة وكد علم طُفه علُه  فعً حابس َزضر ِ

م  ى دَّ
َّ
ِ َصرأ
رٌى دَّ م كبر  هجرد فلمرا كفرر  َزطم

َّ
م كفرر  معهرم فرأدزهاهم اللائلرت فرري َوَطرل

َّ
رِه َوَطرل  ُ

َ
َعل

م وجفررسق الىراض ٌظررخءلىن بال رر س  
َّ
ررِه َوَطرل  ُ

َ
م َعل ى دَّ

َّ
ِ َصرأ
ررٌى دَّ واد هثلرر العضرراٍ  فزرٌل َزطم

رٌى  م جدرذ طرمسة فعلرم مهرا طرُفه  وهمىرا هىمرت فرئذا َزطم
َّ
رِه َوَطرل  ُ

َ
م َعل ى دَّ

َّ
ِ َصأ
ٌى دَّ وهٌص َزطم

 
َّ
ِ َصرأ
م ًرردعىها واذا عىردٍ أعسا رري فلراٌ: إن َرررا ااتررط عأرري طرُفي وأهررا دَّ

َّ
ررِه َوَطرل  ُ

َ
م َعل ى دَّ

ررررى فرررري ًرررردٍ صررررلخا كرررراٌ: مررررً ًمىعررررً مجرررري؟ كلررررذ: دَّ زالزررررا   ولررررم ٌعاكبرررره  هررررائم فاطرررردُلءذ َو

ِه.  ُ
َ
مم َعل
َ
ف
َّ
خ  وحلع. مم

  ُ
َ
م َعل ى دَّ

َّ
ِ َصأ
ٌى دَّ م براث السكا  فرئذا أجِىرا عأرى شر سة وفي زواًت كاٌ حابس: هىا مع َزطم

َّ
ِه َوَطل

 ِ
رررٌى دَّ م  فجررراء زحررر  مرررً امل رررسهلن وطرررُف َزطم

َّ
رررِه َوَطرررل  ُ

َ
م َعل ى دَّ

َّ
ِ َصرررأ
رررٌى دَّ ملُلرررت جسهىاَرررا لَسطم

م معلررررم بال رررر سة فااترظرررره فلرررراٌ: ج ررررافجي؟ كرررراٌ : ال فلرررراٌ: فمررررً ًمىعررررً 
َّ
ررررِه َوَطررررل  ُ

َ
م َعل ى دَّ

َّ
َصررررأ

م الظررُف فلرراٌ: مجرري؟ كرراٌ دَّ 
َّ
ررِه َوَطررل  ُ

َ
م َعل ى دَّ

َّ
ِ َصررأ
ررٌى دَّ    فظررلغ الظررُف مررً ًرردٍ فأاررر َزطم

؟ كررراٌ: ال   وأوررري زطرررٌى دَّ
مرررً ًمىعرررً مجررري؟ فلررراٌ: هرررً الرررر آارررر. فلررراٌ: ح رررهد أن ال إلررره إال دَّ

                                                           

واإلاعجإإم   566/ 1وؤلاعإإهةي فإإي امححإإال الصإإحهةي رةإإن  جإإر  310/  2البدايإإي والجههيإإي رةإإن ٙخحإإر  -  85

إإهٞ رواو القبرا إإي ورزهلإه جٖإإهح مجمإإً النواثإإد.  224/ 5الٛبحإر للقبرا إإي  وؤور و القحخمإإي فإي املجمإإً ٕو

. 1. )ةهةإإإهم فإإإي بضإإإهرة الٛتإإإا السإإإهةٖي(.   11. ٙتإإإه  ىالمإإإهح النبإإإىة.   36  240/ 8للحإإإهّه القحخمإإإي  

ٚهم ىند ؤىل م:  ةه  مه   -13898الٛته  من ؤمر  بىاه ملسو هيلع هللا ىلص.  الحديذ ٕر
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ٌ: ولىجرري أعاَرردن أن ال أكاجلررً وال أهرررىن مررع كررىم ًلاجلىهررً. ف أرررى طرربُله  فررأح  أ ررخابه فلرررا

 .86حنخىم مً عىد الر الىاض. 

 لخعاٌش الظلمي.لالسقي  املبدث السابع: مىهج الخعاب الدعىي إهمىذج

: مىهج الدعاة في جىحُه الخعاب الدعىي.   املعلب الاٌو

وا ا ؤر  ه ؤم  ىزه الخقه  الدىىه  دى الىسقحي والاىتداٞ، وام يٜىم خقهةه  ا خٛمي 

وخنٛي ّيلحنه اىزحه الدىهة  دى الر ه حي اإلاىسىمي ةهراغهٞ اليمحٗ، والايمهم الراسخ اإلاتجد  

 في ٕلىههم، ومن خالٞ الدىهة سيتىزه الخقه  اىزحهه  دى السيه ة والسحه ة. 

 يٓ للداىحي ومن ىى الاه يدمل لٖا  اىحي ؟. ور ةد لنه من ىير 

 من خالٞ التيهريٓ اإلاتراٙمي واإلاتٜهجرة   لػ الى اىمقه، وهي مه يلي: 

ىى  لٝ الشخػ الاه يدمل اىبهء الدىهة ويٖىم ةمسالحتهه ىلى الىزه الاه ارا  هللا لتبلحُ 

 . (87) ىىاه للنهس 

ه الضحخ اةى الْتذ البحه  سالم، واإلايلم له، والسهعي الى ةإ ه: ))اإلابلُ لل ى ي رخمه هللا وىّر

 . (88)اقبحٖه(( 

ه الضحخ  هيٓ الشحى  ّٖهٞ: ))ىى الاه يدهٞو  ىىة النهس ةهلٖٞى واليمل الى ؤلاسالم  وىّر

 . (89)والى اقبحٗ من جه واىتنهٔ ىٖحداه ةهلحٛمي واإلاىىني الحسني(( 

                                                           

الٖغإإإي رواىإإإه الب إإإهره فإإإي صإإإححده ٙتإإإه  الجقإإإه  ةإإإه  مإإإن ىلإإإٗ سإإإحْه ةهلشإإإجر فإإإي السإإإْر   - 86

لإإإإه ملسو هيلع هللا ىلص وىغإإإمي هللا لإإإإه مإإإإن النإإإإهس  96/ 6الْإإإتذ  / 4ومسإإإإلم فإإإإي صإإإإححده  ٙتإإإه  الْؾإإإإهثل ةإإإإه  اٚى

. و اختـر السحٓ ؤه سلهو اليؾهو : الشجر 1786    الاه له ص٘ى

 . 152، ظ 1999ُيننر: اسهلحا الدىىة والارصه ،  .  دمحم امحم خسن، زهميي الحرم٘ى  (87)

، 40م، ظ2001ه 1422اإلادخل الى ىلم الدىىة، اةى الْتذ البحه ى ي، ماسسي الرسهلي، ـ الخهلخي،  (88)

 . 6م، مهلحاليه، ظ 2009ه، 1430الخالعي في ّٖه الدىىة. البهخذ في السني ىلي ةن  هيٓ الشحى ، ـ الاولى، 
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ٚهم ٕحهمه ٕهٞ ام مٖهم الداىحي في السالم ىنحم ةل ىى اسهس من ا ن من ار سس ا  ضهرو وٙر

ضِرٙحَم ىيهلى: 
ُ
 ه ِمَن اإلا

َ
إِه َومه ؤ

َّ
َبَيمي َوُسبدهَم الل  ه َوَمِن ااَّ

َ
إِه َىلى َةغحَرٍة ؤ

َّ
ى الل
َ
 ىى ِبل

َ
ل ىإِاِو َسبحلي ؤ

ُ
ٕ{

}(90) 

 ّلىر الدىهة إلاه ٕهم الدين ور ا  ضر ؤلاسالم الينحم ولىرىم إلاه اىتدي النهس، ومه ىبدهللا

َمه ىهةد، ور  ىه هللا  او، ٕهٞ ىيهلى: 
َ
َيْل ّ ْْ

َ
ْم ا
َّ
َٝ َوِإم ل ّ ِ  ِمن رَّ

َٝ ْح
َ
َٞ ِبل  ِن

ُ
ُْ َمه ؤ

ّ
ُٞ َةِل ُسى َهه الرَّ يُّ

َ
}َيه ؤ

ِريَن  ِّ ه
َ
ٜ
ْ
ْىَم ال

َ
ٖ
ْ
 َيْهِده ال

َ
إَه ر
َّ
هِس ِبمَّ الل َٝ ِمَن النَّ إُه َ ْيِغُم

َّ
َتُه َوالل

َ
َت ِرَسهل

ْ
َ
َّ
 . (91)}َةل

 . (92)ىحي او الشخػ الاه يىزه الخقه  امه الدا

ّقى في  نر ؤلاسالم مبلُ يدمل الارث النبىه الينحم، ويتدمل مساولحي  ٖل ىاا الخقه  الى 

اليهلم، و دءا من اليهلم الؾحٗ الاه يدحك ةه ىى واسراه وخهعته وا تههء ىند ابيد ّر  من 

 ىاو اإلايمىرة. 

هاه، ّهإسالم ر  ه واغّر خهمل الخقه  الى الاخرين يجحا ام يدمله ّٛرة يترزمقه خلٖه وسلٙى

اتٖبل مبه ثه ام ينضرىه من ر يمخلقه ىٖحدة يامن ههه، وصرييي ينؾبك ةإخٜهمقه، واخالٕه 

 يغقبُ ههه الم يٖل ر نه زل مجدو: 
ُ
َسٛ ُْ  

َ
نَسْىَم ؤ

َ
ِبِرّ َوا

ْ
هَس ِةهل ُمُروَم النَّ

ْ
إ
َ
ا
َ
َتهَ  }ؤ ِٛ

ْ
ىَم ال

ُ
ْتل
َ
 ُتْم ا

َ
ْم َوؤ

ىَم 
ُ
ل ِٖ ْي
َ
 ى
َ
ال
َ
ّ
َ
 . (93)}ؤ

ىله ىيهلى:   ٕو
َ
ىا َمه ر

ُ
ىل ُٖ
َ
م ا
َ
إِه ؤ
َّ
ه ِىنَد الل ت  ْٖ ُبَر َم

َ
ىَم  ٙ

ُ
َيل ْْ
َ
 ا
َ
ىَم َمه ر

ُ
ىل ُٖ
َ
ِايَن آَمُنىا ِلَم ا

َّ
َهه ال يُّ

َ
} َيه ؤ

ىَم 
ُ
َيل ْْ
َ
 . (94)ا

                                                           

 . 108سىرة يىسٓ،، آلايي:  (90)

 . 67سىرة اإلاهثدة،، آلايي:  (91)

حٗ رمؾهم، ةدذ مٖدم الى ماامر ال سهمذ زهميي (92) ُيننر: من   الاىتداٞ في الخقه  الدىىه،  . اّى

 . 6 مضٗ، ظ

  6- 5-4م، ظ 2009، 440ة البٖرة، آلايي: ( سىر 93)

 4ة الغٓ، آلايي: ( سىر 94)
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لمه، ولٛن الازدي والإىي ا م: الداىحي اإلاسلم يمٛن ام يدمل خقهةه الى الا  خرين ةلسه ه ٕو

ه واخالٕه ّلسهم الحهٞ اةلُ من لسهم  لمه _ام ينضرىه بسلٙى في  ضر  ىىاه مً لسه ه ٕو

 اإلاٖهٞ. 

وخهمل الخقه  الدىىه يجا ام يٜىم م لقه في  ىىاه، ر يبتغي ههه الا وزه هللا ىيهلى، 

ي و ضهـ ازتمهعي او سحهس ي يجمً اإلارء من خالله الاابهو  ّهلدىىة ليست مجر  ىمل خٚر

واإلاعجبحم ةٜلمته او اسلى ه، ةل الدىىة ىبه ة يتٖر  ههه اإلارء الى هللا ىيهلى ويرزى منه الٖبٞى 

ْسِلِمحَم { مه ةٖىله ىيهلى: التالا
ُ ْ
ِمي ِمَن اإلا َٞ ِب َّ ه

َ
ه َوٕ إِه َوَىِمَل َعهِلح 

َّ
ى الل
َ
ن َ َىه ِبل مَّ  ِمّ

 
ْىر
َ
ْخَسُن ٕ

َ
}َوَمْن ؤ

(95) . 

ىله ىيهلى خَسُن {  {:ٕو
َ
 ي ِهَي ؤ

َّ
ِي الَحَسَنِي َوزهِ لُقم ِةهل

َ
ىِىن
َ
َٝ ِةهلِحَٛمِي َواإلا ا ُو ِبلى َسبحِل َرِ ّ

(96) . 

 .وا ا ارا  الداىحي اىزحه الخقه  الدىىه ّةم ؤمهمه عنْحم من اإلادىىيحم 

 وعنٓ ٍحر اإلاسلمحم.  -- عنٓ اإلاسلمحم

 والاه يهمنه في ةدخنه ىى الخه ي من الغنْحم الا وىم )ٍحر اإلاسلمحم( ةٜل اعنهّقم واْرىهتهم 

ٚهم اإلادىىين ّهلداىحي جهةت في مبدثه جهةت في ىلمه جهةت في  ه  ىٖحداه متنىو في اسلى ه وؤي 

 اإلان   اليٖلي _اإلان   الحس ي(–ووسهثله ّقى ي هفا ةهإلانهه  الخالجي اإلاتبيي )اإلان   اليهفْي 

من  -الاخر ةٜل مه ادمله ٚلمي الا سهم -الا سهم 0ىلحنه ام  تاٙر ا نه  تيهمل في  ىىانه لقم مً 

 . (97)خغهثػ وميهم 

ٍقحت ةٛثر من الضىاثا، وينيم   )اليٖل( الاه  نيم ةه ا ه يدمل )الْقرة( ال ي  دملقه، وام 

ويدمل اليىافٓ الا سه حي ال ي  دملقه وام اعيبت بص يء من التبلد وال ضىو.  الا ا ه يدمل 

الٝ اليىافٓ ال ي يمٛن ام ىس حٖه وان به يىمه مه. يمٛن ام ىس حٖه ّحه مضهىر الرخمي، 

                                                           

 33ة ّغلت، آلايي: ( سىر 95)

 125ة الندل، آلايي: ( سىر 96)

 . 8الدىىه، ظ ُيننر: من   الاىتداٞ في الخقه   (97)
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ٛن ام ادرظ ّحه ميه ي الحا والحنهم خ ى وام را ت وميه ي الححهء. واملحبي للخهلٗ اإلانيم، يم

 . (98)ىلحهه ٙخهّهح اإلاه يي 

هٞ ىيهلى:  ام اسهس اليالٕي ةحننه و حم ٍحر اإلاسلم ىى ٚىم ٚل منه ا سه ه ٙرمه هللا ةهإ سه حي. ٕو

منه َةمي آَ َم. . . . . . { رَّ
َ
د ٙ
َ
ٖ
َ
 . (99)} َول

 . (100)ٍحر اإلاسلم اسسه اتمخل ّحمه يلي  لالٝ ّٖد إهم ٙته  هللا ىيهلى لتيهملنه مً

د امر ه ر نه ىيهلى بيد اابهو مه ر يٖىم ىلى اسهس  اور: الاختٜهم  اثمه الى مىا ين اليٖل وليلم، ٕو

َٝ ِةِه ِىلٌم. . . {ىلمي ّٖهٞ: 
َ
يَس ل

َ
 مه ل
ُ
ٖٓ
َ
 (101) }َور ا

ٚهم  لٝ ىلى وزه التبيحي  وخار ه اليغبحي والتمسٝ ةهإلاىإٓ من ٍحر  لحل او ةيني، سىاء 

هَم لآلةهء والازدا  
َ
ْى ٚ
َ
َول
َ
ه ؤ
َ
ْحِه آَةهَء 

َ
ْحَنه َىل

َ
ْ
ْ
ل
َ
ًُ َمه ؤ ِب

َّ
 
َ
ىا َةْل  

ُ
هل
َ
إُه ٕ
َّ
َٞ الل  َن

َ
ِبُيىا َمه ؤ ُقُم ااَّ

َ
حَل ل ِٕ ا 

َ
 َوِإ 

ْيئ  
َ
ىَم ص

ُ
ل ِٖ  َ ْي

َ
ُىْم ر

ُ
 َيْهَتُدوَم آَةهئ

َ
 . (102) ه َور

ٚهم ىلى وزه الا ٖحه  وراء  نوة النْس واابهو القىي  إِه ام 
َّ
َٝ َىن َسِبحِل الل

َّ
ُحِؾل
َ
َقَىي ّ

ْ
ًِ ال ِب

َّ
 
َ
 ا
َ
 َور

(103) . 

جه حه: رسم اإلاسلمىم ةنهء ىلى  لٝ من جه للىعٞى الى الحٖحٖي النمىا ا ْسقم ةه، واختٛمىا 

ٖهلىا ))ام ٙنت  هٕال ّهلصحي وام ٙنت مدىحه ّهلدلحل((و لحل الحه في خىارىم مً الاخرين ّ

 الحٛم اإلاه ه مه ه ي ؾً للتجر ي واإلاضهىدة و لحل الحٖحٖي اليٖلحي ةرىهم ىٖلي 

تهه ور ا ؾً للدلحل الحس ي ّه ه الخحر  امه الَحبهح ال ي ر سبحل لليٖل ام  ستٖل ةميّر

 الغه ٔ الاه  لت البراىحم اليٖلحي ىلى عدٕه 

خَسُن جهلخه: ٕد ؤمر ه في الحىار ام  لتالم مبدؤ 
َ
 ي ِهَي ؤ

َّ
 . (104)}}َوزهِ لُقم ِةهل

                                                           

 .9ُيننر: اإلاغدر  ْسه، ظ (98)

 .  70ة الاسراء، آلايي: ( سىر 99)

 11-10ُيننر: اإلاغدر السهةٗ (100)

 36سىرة الاسراء، آلايي:  (101)

 170سىرة البٖرة، آلايي:  (102)

  26سىرة ظ، آلايي:  (103)
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ورسم ؤ   الحىار الاه ر يلنم الاخر ةإخٜهمنه واىتنهٔ ميتٖداانه، ةل  قرح ّٛرانه ملتالمحم 

 ةدٛم الدلحل مْترؽحم ةدبىح خٛمنه او ةقال ه لن حذ لآلخر ام يدلي ةرايه.  

من خالٞ مه اٖدم من من   ىٖلي يرسم م ققه بسالمحه ر التىاء ّحه ور اىىزهر ّقى  سحر 

ٗ ٙته  هللا و    سحد ه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.    ّو

ّمه ام مسهر الدىهة الحىم وراء ىنه الن   البه ه، من مٖهعد ؤلاسالم الينحمي ااطحت لَحر 

 يري ٍحر اإلاسلم ؤلاسالم الينحم.  اإلاسلمحم الغىرة النهعيي ال ي من خاللقه

ت الاعخلاد.   املعلب الثاوي: أن ًدظم الخعاب الدعىي بدٍس

اٖدم مينه في اإلابدذ الخهلذ ادت ىنىام _اليالٕهح الا سه حي في ؤلاسالم _ام اسس اليالٕي ةحم 

 في وىاا اإلابدؤ الاعحل ر  جدو بر–ةمي البضر اٖىم ىلى خٖهثٗ جالث ومجهه _خريي الاىتٖه  

 خؾهرة ؤلاسالم الينحم. 

َراَو ِفي ه(، وىى يْسر ٕىله ىيهلى:  310ّقاا صحخ اإلاْسرين الامهم القبره رخمه هللا )ح: 
ْ
 ِبٙ
َ
}ر

ِيّ 
َ
غ
ْ
ُد ِمَن ال

ْ
ص َم الرُّ َبحَّ د اَّ

َ
يِن ٕ  . (105)}الِدّ

ٚهم له اةنهم {ٕهٞ ))  نلت في رزل من الا غهر من ةمي سهلم اةن ىِى يٖهٞ له الحغحم. 

ٚهم ىى رزال مسلمه ّٖل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))الا ؤستٛرىقمه ّه مه ٕد اةحه الا النغرا حي   غرا حهم و

 . (106)؟ّه ٞن هللا ّحه((

وزهءح عجى  الى سحد ه ىمر   اقلا منه بيؿ الحهزي ولم اٛن مسلمي ّدىهىه ىمر الى 

هٞ  ؤلاسالم ّهمتنيت، ّ ص ي الْهرؤ ام يٜىم ٕد اىنتهه ةمه فلا ّهاجه الى ر ه ؽهرىه، ٕو

 . (107)))اللقم ا ي لم اٙرىقه(( 

                                                                                                                                                                      

 .125سىرة الندل، آلايي:  (104)

 256سىرة البٖرة، آلايي:  (105)

ُيننر: زهمً البحهم في اإويل الٖرآم دمحم ةن زرير القبره ادٖحٗ اخمد دمحم صهٙر ماسسي الرسهلي الاولى  (106)

 . 5/407م 2000ه، 1420

 .23مْقىم الجقه  في ؤلاسالم الضحخ اخمد القحا ظ (107)
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حر اإلاسلمحم ام اليٖحدة الصححدي ر  يمٛن ام اتيد  وات هلٓ ةل من ىنه   هفا اإلاسلمحم ٍو

 اتدد واتنهّر من ازل اإلايبى  الىاخد الاخد الْر  الغمد. 

يٖٞى الضحخ دمحم سيحد البىفي رخمه هللا: ))جم ام ىاو اليٖحدة لم ي تلٓ مؾمى هه منا بيخه 

والرسل ٚلقم  ا م ىلحه السالم الى بيخه خهام النبححم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ومؾمى هه الاه ىيهٕا الا بحهء

ىلى الدىىة الحه ىى: الايمهم ةىزى  هللا، ووخدا يته، واجاليهه ىن ٚل مه ر يلحٗ ةه من عْهح 

النٖػ، والايمهم ةهلحىم الاخر والحسه  والجني والنهر ّٜهم ٚل رسٞى يدىى ٕىمه الى الاىتٖه  

د ةالٝ  ىىة من بيذ ٕبله ويبضر ةبيخه من سح ٚهم ٚل مجهم يٙا  . (108)هىي بيدو(( ههاو الامىر و

ُه ر وىاا امه وضحه هللا ىن وزل في ٙتهةه اإلابحم  َّ 
َ
حِه ؤ
َ
  ىحي ِبل

ّ
ٍٞ ِبر  ِمن َرسى

َٝ بِل
َ
رَسلنه ِمن ٕ

َ
}َومه ؤ

هىُبدوِم 
َ
 ه ّ
َ
 ؤ
ّ
 . (109)}ِبلإَه ِبر

ىله ىيهلى:  َٝ ٕو ْح
َ
ْوَخْحَنه ِبل

َ
ِاه ؤ

َّ
ه َوال ىخ 

ُ
ى ِةِه   يِن َمه َوص َّ َن الِدّ م ِمّ

ُ
ٛ
َ
َرَو ل

َ
ْيَنه ِةِه ِبْةَراِىحَم  }ص َوَمه َوعَّ

حِه  ِّ ىا 
ُ
ٕ رَّ
َ
َتْ
َ
 ا
َ
يَن َور حُمىا الِدّ ِٕ

َ
ْم ؤ
َ
ى ؤ ى َوِىيس َ  . (110)} َوُمىس َ

ٚهم ىى الاسم الٖديم والداثم لقاو  وا ا ا بينه آيهح الٖرآم الٛريم رخننه ام اسم ؤلاسالم 

هَم ِبْةَراِىحُم اليٖحدة اإمل ٕىله ىيهلى: 
َ
هَم ِمَن }َمه ٚ

َ
ه َوَمه ٚ ْسِلم  ه مُّ  ْ هَم َخِنح

َ
ن ٚ ِٛ

َٰ
إ
َ
ه َول ْغَراِ حًّ

َ
  
َ
ه َور َيُهىِ يًّ

حَم  ِٙ ِر
ْ
ض
ُ ْ
 . (111)}اإلا

الا يهم السمهويي( ال ي اتٛرر ىن (ومن ىنه يتط  لنه ام الدين الحٗ واخد ر يتيد  وام ٚلمي 

ىيهٕبت الا بحهء  السني اليىام من البضر ٚلمي خهفئي ّليس جمي الا  ين خٗ سمهوه واخد

ىرح اليٖحدة اٜىم من  والرسل ىلى الدىىة الحه والبيخي ةه رم الدين يقلٗ ىلى اليٖحدة ٕو

ٕبحل الاخبهر والخبر ر يمٛن ام ينٖل ىلى اصٜهٞ ووزىو ىديدة مت هلْي جم ام ال ضرييهح 

 ه ىلى مر الاخٖه . اٜىم من  ىو الا  ضهء ّال خحر في ىَهيرىه مً النمن ور مه ً ىٖلحه من انهسخق

                                                           

هم فبيي ٙبري الحٖحنحهح الٜى حي، الدٙتىر دمحم سيحد رمؾهم البىفي،  ار الْٛر اإلايهعر، ةحروح لبن (108)

 .71م، ظ2004

 . 25الا بحهء، آلايي:  (109)

 .13سىرة الضىري، آلايي:  (110)

 .67سىرة اٞ ىمرام، آلايي:  (111)
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والخالعي: ؤم بيخي ٚل رسٞى اتؾمن ىٖحدة وىضرييه 
(112) . 

ا ا اٖرر لٝ ىاا ىلمت ام اليٖحدة اسهسقه الحريي اإلاقلٖي لاا  جدو في ٕهىدة اسهسحي عريدي 

دةهلنسبي للحريي الدينحي او خريي الاىتٖه  في ؤلاسالم يٖٞى له ر نه ّحهه 
َ
يِن ٕ َراَو ِفي الِدّ

ْ
 ِبٙ
َ
َم  }ر َبحَّ اَّ

ِيّ 
َ
غ
ْ
ُد ِمَن ال

ْ
ص  . (113)}الرُّ

اخدا ةهىتنهٔ ؤلاسالم ٕسرا، ٙمه لم يلجئىا النهس –ّلم يإمر الرسٞى ملسو هيلع هللا ىلص واإلاسلمىم من بيدو 

للتنهىر ةه ىر ه من اإلاىح، ؤو الياا  ا  ٙحٓ يغنيىم  لٝ وىم  يلمىم ام ؤلاسالم اإلاٛرو ر 

 . (114)ي ال ي  سعى الحهه ٚل مسلم ٕحمي له في اخٜهم الاخرة وه

د زهء  لٝ اقبحٖه ىملحه خحم إر النبي  وإرا الحريي الدينحي  يمي الاىتراِ ةهلتيد يي الدينحي ٕو

ملسو هيلع هللا ىلص الحريي الدينحي في اٞو  ستىر للمديني و لٝ خحنمه اىتِر للحهى  ةه هم  ضٜلىم مً اإلاسلمحم 

م امٛنه امي واخدة وايؾه في ّتذ مٛي خ حم لم يجبر الرسٞى ملسو هيلع هللا ىلص ٕريضه ىلى اىتنهٔ ؤلاسالم ٍر

وا تغهرو ولٛنه ٕهٞ لقم ))ا ىبىا ّه تم القلٖهء(( 
(115) . 

وىلى  ر ه اىقى الخلحْي الخه ي ىمر ةن الخقه  للنغهري من سٜهم الٖدس الامهم ىلى خحهتهم 

م بس نهجسقم وعلبه هم ر يؾهر اخد مجهم ور يٍر  . (116)با  ينه ٙو

ةل ام ؤلاسالم  ٖل خريي اإلانهصهح الدينحي ىلى اسهس مىؽىعي بيحد ىن اإلاقهجراح او السخريي 

ِي الَحَسَنِي {من الاخرين ٕهٞ ىيهلى: 
َ
ىِىن
َ
َٝ ِةهلِحَٛمِي َواإلا }ا ُو ِبلى َسبحِل َرِ ّ

(117) . 

د  حر اإلاسلمحم ٕو وىلى اسهس من ىاو اإلابه ت السمدي ينبغي ام يٜىم الحىار ةحم اإلاسلمحم ٍو

ِلَمٍي وزه الٖرآم ىاو الدىىة الى الحىا ر الى اىل الٛته  ّٖهٞ: 
َ
ىَٰ ٚ
َ
ْىا ِبل
َ
َيهل
َ
َتهِ  ى ِٛ

ْ
ْىَل ال

َ
ْل َيه ؤ

ُ
ٕ {

ْم. .
ُ
َنه َوَ ْيَنٛ

َ
 . (118). . { َسَىاٍء َةْحن

                                                           

 .73-72ُيننر: اإلاغدر السهةٗ، ظ (112)

 .256سىرة البٖرة، آلايي:  (113)

 .1/95ُيننر: مه ا ٕدم اإلاسلمىم لليهلم،  (114)

ادٖحٗ: مغقْى السٖه واةراىحم الاةحهره، مقبيي  ه(،213ُيننر: السحرة النبىيي رةن ىضهم )ح:  (115)

 2/412، 1955-ه 1375مغقْى الحلبي واور و ةمغر، ـ الخنحي 

ً الجنيرة  ت. (116)  ُيننر: اإلاسجد الإص ى التهريخ واليمهرة، مٖهٞ  ضر ىلى مٕى

 .125سىرة الندل، آلايي:  (117)



 

 

 احباث املؤمتر العلمي الدويل اخلامس املشرتك الخالج 

 "التعايش السلمي بني االديان عرب التاريخ " 
ملحق بالعدد السابع والعشرون  اجمللد الخاني 0202حزيران   

 

323 
 

  

ا ا لم يغل الى   حجي ّلٜل  ينه الاه يٖتنً ةه وىاا مه ىبرح ىنه آلايي ومين ىاا الحىار 

حم ىلى لسهم سحد ه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص:  الاخحرة من سىرة الٜهّروم ال ي ختمت ةٖىله ىيهلى: للمضٙر

ْم َوِلَي ِ يِن  
ُ
ْم ِ يُنٛ

ُ
ٛ
َ
 . (120()119) ل

  تاٞل ىاا الٛم القهثل من وخ ى  يقي اإلاىؽىو خٖه ومستدٖه وام ٙنه ر  ستقحً ام 

اإلايلىمهح في ةؾً وريٖهح ولٛن من ةه  )مهر يد٘ر ٚله ر يت٘ر زله( خ ى اٛتمل الغىرة لدي 

 الٖهرت الٛريم. 

من ؤىم الاسس ال ي انػ ىلحهه اخٜهم اإلاسلم بَحرو من ةمي البضر )ٍحر اإلاسلمحم( الٖرار الٛلي 

 سه حي ىلى اسهس السالم  ٖرا ىاا الٖرار في اإلاتؾمن وزى  السعي الى إهمي املجتميهح الا

 ٕىله ىيهلى: 
 
ي
َّ
هّ
َ
ِم ٚ
ْ
ل ىا ِفي الِسّ

ُ
ل
ُ
ِايَن آَمُنىا اْ خ

َّ
َهه ال يُّ

َ
ىله ىيهلى: (121)}} َيه ؤ  }. ، ٕو

َ
َنه َ

ُ
ْم َرُسىل

ُ
ْد َزهَءٙ

َ
ٕ

ىٌر 
ُ
إِه  
َّ
َن الل م ِمّ

ُ
ْد َزهَءٙ

َ
ِخحٍر ٕ

َ
ى َىن ٙ ُْ َتهِ  َوَيْي ِٛ

ْ
ىَم ِمَن ال ُْ

ْ
 
ُ
نُتْم ا

ُ
ه ٙ مَّ ا ِمّ ِخحر 

َ
ْم ٙ
ُ
ٛ
َ
ُم ل ِبحٌم  ُيَبِحّ َتهٌ  مُّ ِٙ َو

ِم 
َ
ال ُه ُسُبَل السَّ

َ
ًَ ِرْؽَىا  َب

إُه َمِن ااَّ
َّ
 . (122)}َيْهِده ِةِه الل

ـٍ ُمسَتٖحٍم يهلى: و ٖرا ٕىله ى الِم َوَيهده َمن َ ضهُء ِبلى ِعرا إُه َيدىى ِبلى  اِر السَّ
َّ
 . (123)}}َوالل

واتٌْر سهثر الاخٜهم الضرىحي اإلاننمي ليالٕي اإلاسلمحم بَحرىم من ىاا اإلابدؤ الٛلي الضهمل من 

اليالٕي السلمحي التيهو حي مه ةحم  لٝ الىجحٖي ال ي اىتمدىه رسٞى هللا ملسو هيلع هللا ىلص في اإلاديني اإلانىرة مً 

اإلاسلمحم والحهى  يٖٞى اخد ةنى  ىاو الىجحٖي ))يهى  ةمي ىِى امي مً اإلاسلمحم للمسلمحم  يجهم 

 وللحهى   يجهم((.

حم اإلاسهإلاحم لقم  ٚهم سهريه في خحهة اإلاغقْى ملسو هيلع هللا ىلص ةحم اإلاسلمحم واإلاضٙر ومن  لٝ التيه ط الاه 

يحم ىن س ٚه ت ٕد  خلت في ىقد رسٞى هللا اإلاتّر بل اليداوة والبَؾهء مخل ٕبحلي خناىي ال ي 

                                                                                                                                                                      

 .64سىرة اٞ ىمرام، آلايي:  (118)

 .6 سىرة الٜهّروم، آلايي: (119)

.  1/96ُيننر: مه ا ٕدم اإلاسلمىم لليهلم،  (120)  ةتغِر

 .208سىرة البٖرة، آلايي:  (121)

 .16-15سىرة اإلاهثدة آلايتهم  (122)

 .25سىرة سحد ه يى س ىلحه السالم، آلايي:  (123)
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هة  غهري  جرام واستٖبهله لقم في مسجدو  ملسو هيلع هللا ىلص يىم عل  الحديبحي ومن  لٝ اٙرام النبي ملسو هيلع هللا ىلص ّو

 ةحهم هللا الٖهثل:والا م لقم ةإ اء علىاتهم والاستيالم بضيهثرىم الدينحي ّحه مغدر  لٝ ٚله 

وُى   َبرُّ
َ
م ا
َ
ْم ؤ
ُ
ن ِ َيهِرٙ م ِمّ

ُ
ِرُزٙى

ْ
ْم ُي 

َ
يِن َول ْم ِفي الِدّ

ُ
ٙى
ُ
هِال
َ
ْم ُيٖ

َ
ِايَن ل

َّ
إُه َىِن ال

َّ
ُم الل

ُ
 َيْجَههٙ

َّ
ىا ر

ُ
ِسق ْٖ

ُ
ْم َوا

ِسِقحَم  ْٖ
ُ ْ
إَه ُيِداُّ اإلا

َّ
ْحِهْم ِبمَّ الل

َ
 . (125()124)} ِبل

 . (بالعاملُت)املعلب الثالث: أن ًدظم الخعاب الدعىي 

خٗ لٜل مسلم منغٓ رصحد ام ي بج  ةدؾهراه ؤلاسالمحي اليريٖي اإلانبخٖي من الىحي الضريٓ 

ٚهّي  وال ي زهءح ىيهل  الجىا ا من زمحً افراّقه، ّعي اليمى  الْٖره الاه  س ند الحه 

النهس ىلى اختالِ الىا هم وفبٖهتهم. ت هه صرييي ىهإلاحي ةٜل ميه ي الٜلمي ولى  ىبنه في اعٖهو 

رؼ وخؾنه ٍمهرىه و نخنه من اٍىارىه و ٖبنه ٚل  ين ارض ي ّلن  جد ىندىم السمهح الا 

واإلانايه ال ي ااىلقم ام يٜى ىا ٕحه ة  يتمد النهس ىلحهه ولٛن الْؾل هلل زل وىن ام زيل لنه 

  ينه  ْ ر ةه و سحر ىلى من جه. 

َحْىمَ  ين ٙملت خغهله وعْت اسرارو واةلجت ا ىارو، ٕهٞ ىيهلى: 
ْ
َمْمُت  }ال

ْ
ا
َ
ْم َوؤ
ُ
ْم ِ يَنٛ

ُ
ٛ
َ
ُت ل
ْ
َمل
ْ
ٙ
َ
ؤ

ه َم ِ ين 
َ
ْسال ِ
ْ
ُم ؤلا

ُ
ٛ
َ
ْم ِ ْيَمِ ي َوَرِؽيُت ل

ُ
ْحٛ
َ
 . (126)}َىل

 ا م: مه مْقىم ىهإلاحي الخقه  ؤلاسالمي؟:

ٚهّي ّقى ليس  اإلاٖغى  بيهإلاحي ؤلاسالم: ؤم ؤلاسالم  ين هللا سبده ه وىيهلى ا نله لقدايي البضر 

َهه خهظ بضيا  وم صيا او زنس  وم زنس ويتجسد  لٝ من خالٞ ٕىله ىيهلى:  يُّ
َ
ل يه ؤ

ُ
ٕ {

ه م َزمحي 
ُ
حٛ
َ
إِه ِبل
َّ
ُٞ الل ي َرسى

ّ
 . (127)الّنهُس ِب 

                                                           

 8سىرة اإلامتدني، آلايي:  (124)

 . 4ُيننر: اجر ىٖحدة اىل السني والجمهىي في اةرا  وسقحي ؤلاسالم الامهم الدٙتىر دمحم سيحد البىفي، ظ (125)

 

 .3سىرة اإلاهثدة، آلايي:  (126)

 .158سىرة الاىراِ، آلايي:  (127)
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ٚهم من ٕبلي من الرسل، مرسال الى بيؿ ٕهٞ القبره رخمه هللا: ))ر الى ب يؾقم  وم بيؿ ٙمه 

ٚهم مجهم ارسل ٙالٝ ّهم رسهل ي ليست الى بيؾٛم  وم بيؿ، ولٛجهه  النهس  وم بيؿ ّمن 

 . (128)الى زمحيٛم(( 

هٞ النم ضره: ))وارسلنه٘ للنهس رسىر اه للنهس زمحيه لست ةرسٞى الير  وخدىم ا ت  ٕو

رسٞى الير  والعجم(( 
(129) . 

اومن ىنه انقر مقمي الرسٞى الاىنم والدىهة من بيدو في الدىىة والاىالم وىاو هي الىمحْي 

 . (130)الحٖحٖحي للدىهة الحىم من البحهم والباٌل وامححال الحٗ من البهفل 

ويتط  ام الٖه ىم اليهلمي الىخحد الاه يغل  لحٛم الححهة الا سه حي واعقالخقه ويسً النهس 

اإلاٜهم هي الضرييي ؤلاسالمحي ّٖد ارا  هللا ام يٜىم ؤلاسالم  ينه لجمحً ىلى اختالِ النمهم و 

ٚهّي.  البضر والضرييي للنهس 

د صقد املخهلْىم ومن خالٞ خغحغي اليهإلاحي بينم الدىىة ؤلاسالمحي يٖٞى الٖس البرفه ي  ٕو

هٔ ٍحرو في  ٚهم ؤلاسالم  اىحه الى  ْسه ا  ضر في ٕسم ٙبحر من الد حه ّو اسحٗ احلىر: ))إلاه 

النجهح وليس أْى ؤلاسالم مندغرا في ام الداخلحم الحه اٙثر ىد ا ةل ا ه يٛسا إهلحم 

ر ّحهه ٍحرو ّٖد امتد  ين ؤلاسالم من اإلاَر  الى زهوا ومن   جبهر الى الغحم جم ين ضر في يتٖقٖق

 . (131)اّريٖحه ة قىاح اليبهٕرة 

ٚه ت  نرة  يٖٞى اإلاْٛر ؤلاسالمي اةى الحسن الندوه رخمه هللا: "ومن ةدايي الدىىة ؤلاسالمحي 

ٞ الاىنم ملسو هيلع هللا ىلص لم يٛن رزال إلحمحه او ؤلاسالم ام اغل الى اليهلم ٚله والدلحل ىلى  لٝ ام الرسى 

 ىحمه وفنحه ولم  سر في ٕىمه سحرة الٖه ة السحهسححم ولم  سً رٕهمي امهرة ىر حي ٕىيي مىخدة 

                                                           

 498/ 10اْسحر القبره،  (128)

  2/166الٛضهِ، النم ضره  (129)

ُيننر: ىهإلاحي الخقه  ؤلاسالمي والحىار مً الاخر، الدٙتىر اخمد الحراسيس ةدذ مٖدم الى مجلس  (130)

 . 3 اثرة الاّتهء في الا ىر الضريٓ ظ

 .3ُيننر: اإلاغدر  ْسه، ظ (131)
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يراسقه وا مه ارسل ملسو هيلع هللا ىلص لح رر النهس من ىبه و اليبه  الى ىبه ة هللا وخدو ولم يٛن خقهةه رمي 

 . (132)هةه للنْس البضريي والؾمحر ؤلا سه ي" او وفن ولن خق

وعبَي اليهإلاحي هي ال ي ارسخ وااعل لٖحم الحٗ والخحر واليدٞ وإلاسهواة ةحم النهس زمحيه 

.   وم الننر الى الىا هم او ازنهسقم ّال اامن ةننراه التْٔى

زمحيه ّٖهٞ ىيهلى:  الينغره او الاستيالء الجنس ي ّٜه ت رسهلته ملسو هيلع هللا ىلص رخمته لليهإلاحم

 . (133)}{ومهارسلنه٘ الارخمي لليهإلاحم 

ٚه ت رسهلي الحؾهرة ؤلاسالمحي ىهإلاحي  ضت٘ر في ادٖحٖقه ىٔر ولىم ولَي  لالٝ 
(134) . 

وا ا  ىبنه الى السني النبىيي  جد ام عحَي الرسهلي اليهإلاحي هي ال ي ىسى  رسهلي النبي على هللا 

هللا من خديذ زهةر ةن ىبدهللا الا غهره ٕهٞ ملسو هيلع هللا ىلص  ىلحه وسلم ّٖد اخرر الب هره رخمه

ٚهّي((  ٚهم ٚل  بي يبيذ الى ٕىمه خهعي وبيخت الى النهس  ))اىقحت خمسه لم  يققن اخد ٕبلي 
(135) . 

ٚه ت سحراه واّيهله ملسو هيلع هللا ىلص اقبحٖه إلابدا ىهإلاحي الرسهلي ولنننر الى ٕىله ملسو هيلع هللا ىلص لٖ ىمه: ))ام الراثد و

ريٛا  اىله وهللا لى ٙاةت النهس زمحيه مه ٙاةتم ولى ٍررح النهس مهٍرراٛم وهللا الاه ر اله 

ٚهّي. . . . . ((   . (136)الا ىى ا ي لرسٞى هللا الحٛم خهعي والى النهس 

 . (137)ّمه ىى ملسو هيلع هللا ىلص  يلن من اٞو يىم عدو ّحه ةهلدىىة مبدا ىهإلاحتهه

س  سري ّهرس واإلاٖٕى ٙمه ىضقد ىلى رسهلته اليهإلاحي رسله من خالٞ سْراثه الى ٕحغر الروم ٙو

 ىنحم ٕبك مغر وملٝ الحبضي 

                                                           

 –ه(، مٛتبي الايمهم، اإلانغىرة 142مه ا خسر اليهلم ةه دقهـ اإلاسلمحم، اةى الحسن الندوه )ح:  (132)

 .93-92ديدة منٖدي، ظ مغر، فبيي ز

 107سىرة الا بحهء، آلايي:  (133)

 .1/50ُيننر: مه ا ٕدم اإلاسلمىم لليهلم،  (134)

 (335) 1/74صححذ الب هره، ٙته  التحمم،  (135)

ه(، ادٖحٗ ىه ٞ  942سبحل القدي والرصه  في سحرة خحر اليبه ، دمحم ةن يىسٓ الغهلحي الضهمي )ح (136)

 .322-2م 1993اخمد ىبد اإلاىزى ، ـ الاولى، 

 .1/51ُيننر: مه ا ٕدم اإلاسلمىم لليهلم،  (137)
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ّهليهإلاحي من اخػ خؾهرة ؤلاسالم ال ي انْر  ههه  وم ٍحرىه من الحؾهراح ّإعبدت ةدٗ 

خؾهرة ىهإلاحي سهمحي 
(138) . 

 الخاجمت:

السالم ىلى سحد ه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ام ىاا البدذ الٛريم اإلابه٘ر الاه بيد خمد هللا هلالج لج والغالة و 

ته من ىمره واسهٞ هللا ام يٜىم في صحهثٓ والده وصحىخي البررة وام يٜىم  ٕؾيت ّحه ٕو

 خهلغه لىزقه الٛريم ا ه ولي  لٝ والٖه ر ىلحه.  

الااىي ّعي الضرييي ال ي ىيد الحؾهرة الاسالمحي من خحذ الضمٞى واليمىم والتجديد  -1

ٗ ميهيحر الٖىاىد الحٖي .  اتدّٗ مجهه روح اإلاىافني واإلايه ضي ّو

ٚه ت  ار اقبحٗ الاسالم  -2 ؽر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص اىلى مرااا التيه ط السلمي في  ار الاسالم ,ال ي 

ه, سقرو سدي ولحمي ,ّجيل من  لٝ سجال مملىءا من ىرا الى ام يرث هللا الارؼ ومن ىلحه

 صحهةته الاٙرمىم ومن سهر ىلى   جقم الا ىر الاةل  .

اللَي ال ي من خاللقه ام ىسى  ٚلمي ٚلمي التيه ط السلمي هي لَي الحىار السلحم اإلابمي ىلى  -3

الا لي الٖهفيي والبراىحم اليٖلحي , وىاا  جدو في الٖرآم املجحد والسني النبىيي واضحه من 

 ٍحر التىاء واىىزهر .

الخقه  الدىىه ةه ه خقه   مى جي في اسهلحبه ووسهثله ال ي زيلته يتربً ىلى ىرش اىسم  -4

 اإلاىافني .

ةل }راٙراو في الدين {ا٘ر هللا هلالج لج الحريي التهمي لٜل من  يتنٗ ٍحر  ين الاسالم ّٖهٞ هلالج لج  -5

 }لٛم  ينٛم ولي  ين {وإر من ةٖي ىلى  ينه ةه ه له مقلٗ الحريي 

خغهثػ الخقه  الدىىه )اليهإلاحي (, ّقى مىزه الى البضريي زميهء ,ولم من اخػ  -6

يٖتغر ىلى ّئي  وم اخري , ّقى يمٖت الْئىيي والحن حي , ويدىى الى الى اليهإلاحي ةٜل ميه ي 

 الٜلمي , وىاا واض  من خالٞ رسهلي الاسالم الخهلدة اإلاتمخلي ةهلنبي ملسو هيلع هللا ىلص والٖرآم املجحد .

 الخخام أصأي عأى مصباح الءالم وطُد ألاهام مىالها دمحم وعأى اله و خبه وطلم.وفي 

                                                           

 . 51-10ُيننر: اإلاغدر السهةٗ  (138)
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 كائمت زبذ املصادز واملساحع:

مْقىم الاىتداٞ في الْٛر السحهس ي ؤلاسالمي،  ٙتىر زهسم دمحم ىبد الٛريم والدٙتىرة  -

 . هىدة دمحم، مجلي اليلىم السحهسحي

حٗ مىسىىي ٙضهِ اعقالخهح الْنىم  - واليلىم، دمحم ىلي التهه ىه، اٖديم وإصراِ  . ّر

 .2/1169العجم، ةحروح لبنهم، ـ ألاولى ، 

 .الٖهىرة -معجم التيريْهح: الجرزه ي، ادٖحٗ: دمحم عديٗ اإلانضهوه،  ار الْؾحلي -

 ىن مْقىم الاىتداٞ في الْٛر السحهس ي ؤلاسالمي -
 
 . ٖال

، ايه   -  .فه سرخهم، زبهر ىبدالىىه وسقحي ؤلاسالم و باىه للَلى والتقِر

ماسسي ؤلامهم  دره,مىسىىي اليدٞ ؤلالعي  راسي ىٖلحي  ٖلحي ادلحلحي، ٙمهٞ الحح  -

 ه،  1437 –الجىا  ىلحه السالم للْٛر والخٖهّي، بَدا  

 النيهح ؤخمد/  مغقْى بةراىحم)ةهلٖهىرة, الير حي اللَي مجمً: الىسحك:اإلاالٓ اإلاعجم -

 الدىىة.  ار: النهصر(النجهر دمحم/  الٖه ر ىبد خهمد/ 

 ؤسس التيه ط السلمي في ؤلاسالم ومراٛنااه، ىبدهللا ةن ىبدالينين اإلاغل ،  -

التٖهر  والتيه ط مً ٍحر اإلاسلمحم، دمحم مىس ى الضحٓ، اإلاملٛي الير حي السيى يي،   -

 .م2003 ار الا دلس الخؾراء،  –زدة 

ٚه يمحي اليلىم ارزمي، مضٜلي الحر  والسالم مجمىىي من ؤسهااة ميقد ال  - ْلسْي وؤ

،  ٖال ىن الٖىاىد الٛبري للتيه ط 210صىقي زالٞ،  ار الخٖهّي الجديد ةمغر، ظ

 السلمي من خالٞ الٖىاىد الٜلحي.

ميهلم القريٗ في ىمل الروح ؤلاسالمي، الدٙتىر ىبدهللا ةن مغقْى ةن ابي ةٛر   -

 .35ه، ظ1414القرصمي، ـ ألاولى ىمهم، 
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 البَه، مغقْى ادٖحٗ الصححذ، الجهمً: بسمهىحل ةن دمحم الب هره،صححذ الب هره:  -

 . م1987 ةحروح، ،3ـ ٙخحر، اةن  ار

التيه ط مً ٍحر اإلاسلمحم في املجتمً اإلاسلم، منٖا ةن مدمى  السٖهر، ـ ألاولى،   -

 ه، 1427

حٗ رمؾهم، مٛي الضريْي، زهم  ي ىمل من   الاىتداٞ في الخقه  الدىىه،  . اّى يي  مضٗ، وٕر

 مٖدمي بلى ماامر ال سهمذ الديمي في الضرييي ؤلاسالمحي، 

 مسهثل الخقه  الدىىه في ؽىء التجديد، ىمه  الدين ىبه ه، زهميي الىا ه، ٚلحي. -

 الخهلخي القبيي لبنهم، ةحروح، اليربي، التراث بخحهء  ار ،: مننىر  اةن لسهم الير ،  -

 . ىإ1419

 النسهجي الخراسه ي، ىلي ةن صيحا ةن ؤخمد الرخمن ىبد ؤةى ،(الغَري  السجم) -

 مٛتا الخه حي، القبيي ٍدة، ؤةى الْتهح ىبد: ادٖحٗ السجم من املجتبى(: ىإ303: اإلاتىفى)

 .1986/ 1406 خلا، – ؤلاسالمحي اإلاقبىىهح

 خغهثػ الدىىة ؤلاسالمحي، دمحم امحم خسحم، مقبيي اإلانهرة،  -

 وسهثل الخقه  الدىىه في ؽىء التجديد،   -

 ؤعٞى الدىىة، ىبدالٛريم  يدام،   -

 وسهثل الخقه  الدىىه في ؽىء التجديد،  -

ه، و ارة 145 دى ٚلمي سىاء وخىار ٙريم، الضحخ ىبدهللا  جحا سهلم، ـ ألاولى   -

هِ والضاوم ؤلاسالمحي،   ألإو

ٞ  بلى اليدٞ ىن اليدٞ ةنٖل املختغر الصححذ اإلاسندصححذ مسلم:   -  هللا على هللا رسى

: اإلاتىفى) النيسهةىره الٖضحره  الحسن ؤةى الحجهر ةن مسلم: وسلم,اإلاالٓ ىلحه

 ةحروح. – اليربي التراث بخحهء  ار: البهقي,النهصر ىبد ّاا  دمحم: املحٖٗ(ىإ261
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 ؤةى اإلايهّره، الحمحره  ؤيى  ةن ىضهم ةن اإلالٝ ىبد: ىضهم:اإلاالٓ رةن النبىيي السحرة -

 وىبد ألاةحهره  وإةراىحم السٖه مغقْى: ادٖحٗ(ىإ213: اإلاتىفى) الدين زمهٞ دمحم،

ي: الضلبي,النهصر الحْحه  وؤور و الحلبي البهبي مغقْى ومقبيي مٛتبي صٙر

 م 1955 - ىإ1375 الخه حي،: ةمغر,القبيي

اخمد ريهبيي، ىبدهللا دمحم  – راسي مٖهر ي  –ال سهمذ ةحم الٖرآم الٛريم واليقد الجديد  -

 .114م، ظ2006ةةصراِ الدٙتىر ة جت الحبهصني، 

 طلرة ابً َ ام  - - -

 ىمرو  ةن صدا  ةن بضحر ةن بسحهٔ ةن ألاصيذ ةن سلحمهم  او   او ، ؤةى ؤبي سجم -

 اإلاٛتبي الحمحد، ىبد الدين مديي دمحم: ادٖحٗ(:  ىإ275: اإلاتىفى) الَسِجْسته ي ألا  ه

 .ةحروح – عحدا اليغريي،

 مْقىم الجقه  في ؤلاسالم، صحخ ألا ىر  ٙتىر ؤخمد القحا خْنه هللا،  -

الدين ةدىث ممقدة لدراسي اهريخ ألا يهم،  . دمحم ىبدهللا  را و، مٛتبي الْنىم وآلا ا ،  -

 م،214مغر ، –الٖهىرة 

 اهريخ الحؾهرة ؤلاسالمحي والْٖه ؤلاسالمي، الضلبي ؤةى  يد، -

م، ماسسي 2010ٙتىر راٍا السرزه ي، ـ الخهمسي مه ا ٕدم اإلاسلمىم لليهلم، الد -

  الٖهىرة ، –بٕرؤ للنضر التى يً 

 من رواجً خؾهرانه، مغقْى السبهعي.   -

 ،1999اسهلحا الدىىة والارصه ،  .  دمحم امحم خسن، زهميي الحرم٘ى  -

م، 2009ه، 1430الخالعي في ّٖه الدىىة. البهخذ في السني ىلي ةن  هيٓ الشحى ، ـ الاولى،  -

 مهلحاليه، 
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ُيننر: زهمً البحهم في اإويل الٖرآم دمحم ةن زرير القبره ادٖحٗ اخمد دمحم صهٙر   -

 م  2000ه، 1420ماسسي الرسهلي الاولى 

لبىفي،  ار الْٛر اإلايهعر، ٙبري الحٖحنحهح الٜى حي، الدٙتىر دمحم سيحد رمؾهم ا  -

 م، 2004ةحروح لبنهم فبيي 

ه(، ادٖحٗ: مغقْى السٖه واةراىحم الاةحهره، 213السحرة النبىيي رةن ىضهم )ح:   -

 1955-ه 1375مقبيي مغقْى الحلبي واور و ةمغر، ـ الخنحي 

 اإلاسجد الإص ى التهريخ واليمهرة، مٖهٞ  ضر ىلى مىًٕ الجنيرة  ت.  -

ل السني والجمهىي في اةرا  وسقحي ؤلاسالم الامهم الدٙتىر دمحم سيحد اجر ىٖحدة اى  -

 .البىفي

ىهإلاحي الخقه  ؤلاسالمي والحىار مً الاخر، الدٙتىر اخمد الحراسيس ةدذ مٖدم الى   -

 . 3مجلس  اثرة الاّتهء في الا ىر الضريٓ ظ

تبي الايمهم، ه(، م142ٛمه ا خسر اليهلم ةه دقهـ اإلاسلمحم، اةى الحسن الندوه )ح:   -

 .93-92مغر، فبيي زديدة منٖدي، ظ  –اإلانغىرة 

ه(،  942سبحل القدي والرصه  في سحرة خحر اليبه ، دمحم ةن يىسٓ الغهلحي الضهمي )ح  -

 .322-2م 1993ادٖحٗ ىه ٞ اخمد ىبد اإلاىزى ، ـ الاولى، 

 

 

 

 

 


