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 سلسلة ُمحاضرات الرد على األنبا بيشوي

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 الدعوة اإلسالمية والفتنة الطائفية

 [1][.ونحن ال نتنازل عن عقيدتنا من أجل الصداقةالصداقة شيء واحلفاظ على اإلشناف شيء آخر, ]: بيشوياألنبا 

 [2][دوف أف خنطئ يف حق اآلخرين. ندافع عن الحقو ,عن مسيحيتنا دافعون   ,د  ر  ن   علينا أف ]: بيشويقاؿ األنبا 

يف  ونن يتفندلػااا ], فنجػد  يةػوؿ: كػ  رريةػة اتػاح لػ هػام  اإلسػ ـ ببػنف هنػاؾ مػن يُ  بيش ويهناؾ اعرتافػات رػرزنة مػن األنبػا  
, وقػد [3][مهارتة اإلس ـ ؟ لو استمر أسلوب اذلجـو ُّذ  الطريةة فلن اكوف العواقب يف راحلنا. رنب إيةاؼ هذا األسػلوب اذلجػومي.

, [4][.بمهاجم  ة االم   مالػػذي يةػػـو  زكري  ا بس  رسالةمػػ  ]أحػػد الػػذين يةومػػوف اهارتػػة اإلسػ ـ وهػػو:  اسػػ  بتحديػػد بيش  ويقػاـ األنبػػا 
أو  ال ينشػر األفكػام اخلار ػة زكري ا بس رس, فػنف [5][ضد اإلسػ ـ وممػو. . زكريا بسرسالذي يةـو ب  الةم   السبابو التجريح]أيضاً: 

 يةـو بالتجريح والسباب ضد اإلس ـ وممو. , أي ك  ما ل  ع قة باإلس ـ !إن   , ب يُهام  اإلس ـ فحسب

 

 هل يؤدِّي الِحوار االم مي المسيحي إلى فتنة طائفية ؟ ۩

 .قد يؤدٍّي احِلوام إىل فتنة وقد ال يؤدٍّي 

 تِمٌد علىاألمر كلُّه م ع: 
o .اذلدؼ من وماء احِلوام 

o .البي ة الػُمةاـ فيها احِلوام 

o .الشخ  الػُمخارب يف احلوام 

o . أسلوب احلوام ورريةت 

 

                                                 
 .ٔٗرػ - العقيدةالميديا وتأثيرها على االيمان و , احملاضرة الثالثة لألنبا بيشوي: آبائية وكتابية -عقيدتنا األرثوذكسية بعنواف:  ٕٓٔٓكتاب مؤدتر العةيدة األمثواكسية  1
 .ٕٗرػ -ادلرمع السابق  2
 .ٕٗرػ - السابقادلرمع  3
 .ٖٔرػ -ادلرمع السابق  4
 .ٖٙرػ -ادلرمع السابق  5
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 :ي فيد أيضاً االلتزام باألصول اآلتية 

o .ُحسن اخلُُلق 

o .اةدمي األحسن يف أقوالك وأفعالك 

o .ادلوضوعية يف احِلوام وعدـ الشخصنة 

o ع.اةدمي احلق الذي معك بتواض 

 الهدف من وراء الِحوار: ۩

 [ٛٓٔ]يوسف :  {ُمْشرِِكيَ ُقْ  َهػِذِ  َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل الّلِ  َعَلى َبِصريٍَة أَنَْا َوَمِن ااػَّبَػَعِِن َوُسْبَحاَف الّلِ  َوَما أَنَْا ِمَن الْ }

نَػَنا َوبػَ } َنُكْ  َأالَّ نَػْعُبَد ِإالَّ الّلَ  َواَل ُنْشرَِؾ ِبِ  َشْي اً َواَل يَػتَِّخَذ بَػْعُضَنا بَػْعضاً أَْمبَاباً مٍّن ُدوِف الُقْ  يَا أَْهَ  اْلِكَتاِب اَػَعاَلْواْ ِإىَل َكَلَمٍة َسَواء بَػيػْ ّلِ  فَِنف يػْ
 [ٗٙ]آؿ عمراف :  {اَػَولَّْواْ فَػُةوُلواْ اْشَهُدواْ بِنَنَّا ُمْسِلُموفَ 

 [ٖٖ: ]فصلت {ِ  َوَعِمَ  َراحِلاً َوقَاَؿ ِإنَِِّن ِمَن اْلُمْسِلِميَ َوَمْن َأْحَسُن قَػْواًل شلٍَّّن َدَعا ِإىَل اللَّ }

 .والبد من اإلخ ص واالاٍّباع 

َػػا ِإذَلُُكػػْ  ِإلَػػٌ  َواِحػػٌد َفَمػػن َكػػاَف يَػْرُمػػو ِلَةػػاء َمبٍّػػِ  فػَ } ََِّ أدنَّ َػػا أَنَػػا َبَشػػٌر مٍّػػثْػُلُكْ  يُػػوَحى ِإ  {َواَل ُيْشػػرِْؾ ِبِعبَػػاَدِة َمبٍّػػِ  َأَحػػداً ْليَػْعَمػػْ  َعَمػػً  َرػػاحِلاً قُػػْ  ِإدنَّ
 [ٓٔٔ]الكهف : 

فينبغي ]. ٖٙٔرػ - , دام الرتبية والرتاث اكة ادلكرمةآدابه وضوابسه في ضوء الكتاب والسنة -الحوار : زنىي بن زلمد حسن الزمزمي
ف اخلص  معانداً مستكرباً, مث عليػ  أف يسػاعد خصػم  على احملاوم أف يةصد وم  اهلل أواًل, مث يبي قصد  وهدف  من حوام , وخارة إاا كا
 ][[يف رلب اإلخ ص واصحيح النية والةصد, والبعد عن االستغ ؿ السيء للحوام.

 .«َوَمْن َعِمَ  َعَمً  لَْيَس َعَلْيِ  أَْمرُنَا فَػْهَو َمدٌّ  » -رلى اهلل علي  وسل   - قَاَؿ النَِّبي  - ٓٙرحيح الُبخامي 

طَّاِب َعْن  - ٔمي رحيح البخا ْعُت َمُسوَؿ اللَِّ   -مضى اهلل عن   -ُعَمَر ْبَن اخلَْ َا  »يَػُةوُؿ  -رلى اهلل علي  وسل   -َعَلى اْلِمْنرَبِ قَاَؿ َسَِ ِإدنَّ
َا ِلُك ٍّ اْمرٍِئ َما نَػَوى , َفَمْن َكاَنْت ِهْجَراُُ  ِإىَل ُدنْػَيا ُيِصي  .«بُػَها أَْو ِإىَل اْمَرأٍَة يَػْنِكُحَها َفِهْجَراُُ  ِإىَل َما َهاَمَر ِإلَْيِ  اأَلْعَماُؿ بِالنػٍّيَّاِت , َوِإدنَّ

فنما النية ]. ٙٓٔرػ -, دام ابن اجلو.ي, اَّلد السادس ين عن رب العالمينإع م الم و قِّعِ : هػ( ٔ٘ٚ)ت  مشس الدين ابن الةي  اجلو.ية
ىن, فنهنػا موح العمػ  وقاهػد  وسػاهة , والعمػ  اػابٌع ذلػا وعليهػا يُبػىن, يصػح بصػحتها ساسػ  وارػل  الػذي عليػ  يُبػأمػر وعمػود  و مأس األ يفه

 ][[خرة.ويفسد بفسادها, وُّا ُيستجلب التوفيق, وبعدمها زنص  اخلذالف, وحبسبها اتفاوت الدممات يف الدنيا واآل

ذلك على احملػاوم أف يُرامػع نيتػ  قبػ  أف يػدخ  يف لو ] .ٙٚرػ -, مركز الكوف اكة ادلكرمة الحوار في االم معبد اهلل حسي ادلوماف: 
حوام فيسنؿ نفس , ه  نييت خالصة هلل يف هػذا احلػوام أو هػذ  ادلناقشػة ؟ وهػ  هنػاؾ مصػلحة وفاهػدة اُرمػى مػن ك مػي أـ أنػ  قػد يسػبب 

ننتبػ  إىل البػيس إبلػيس علينػا, فهػػو آثػاماً هػي خػ ؼ مػا أحػب ؟ كػنف يثػري فتنػة ناهمػة أو يفػتح بػػاب خػ ؼ بػي ادلسػلمي, وعلينػا هنػا أف 
 ][[يوذننا أننا سنتحدث إحةاقاً للحق وابياناً ل , مث يستدممنا إىل مواقف؛ يتحةق فيها هوى النفس.
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 األهداف المشروعة للحوار:

 الدعوة إىل اهلل واةرير التوحيد. .ٔ

 الوروؿ إىل احلق ودحض البار  وإ.الة الشبهة. .ٕ

 لى دينه  وإضعاؼ حجج األعداء.احلوام من أم  اثبيت ادلسلمي ع .ٖ

 األهداف غير المشروعة للحوار:

 مواالة الكفام ومودهت . .ٔ

 التحاوم مع األعداء ألم  التةامب بي األدياف. .ٕ

 مثل:

 . التنا.ؿ عن شيء من الدين اإلس مي أو إكمال  بشيء من دينه 

 .الدعوة إىل مشامكته  فيما ه  في  من عبادات 

 أو اعتةاد أف دينه  رحيح.اةريره  على دينه  أو مدح   

وَُك ي َمَدٍؿ ]. ٚٔ٘رػ -, ربعة مؤسسة الرسالة, اجلزء األوؿ الواضح في أصول الفقه: هػ( ٖٔ٘)ت  أبو الوفاء علي بن عةي  البغدادي
َفَعػِة؛ أَلفَّ اْلُمَخاَلَفػَة اُػػوِحُل, َولَػْوال َمػا يَػْلػَزـُ ِمػْن إْنَكػػاِم َلَْ َيُكػْن اْلغَػَرُ  ِفيػِ  ُنْصػَرَة احْلَػقٍّ فَِننَّػػُ  َوبَػاٌؿ َعلَػى َرػاِحِبِ , َواْلَمَضػرَُّة ِفيػػِ  َأكْ  ثَػػُر ِمػْن اْلَمنػْ

َةاِا اذْلَاِلِك بِاالْمِتَهاِد يف َمدٍِّ  َعْن َض لَِتِ , ويػَ  ِِ يف  َ  نْ ا ِمػيَهػفِ  َمػاَما َحُسَنْت اْلُمَجاَدلَػُة لِ , لَ ةِ الَ هَ جلَ ا نْ مِ   ِ يْ لَ ي عَ وِ طَ نْ اْلَباِرِ , َواْسِتنػْ  بِ الِػاإِلزنَػا
َفَعػػِة وأكْ احلَػػقِ  , وإنْ  ةِ اهػػدَ الفَ  رُ ثَػػػ, َوَلِكػػْن ِفيَهػػا أَْع َػػُ  اْلَمنػْ ػػة الواِضػػْةػػُع والعَ ْر الَشػػ  ُ ْنػػا َ.َمػػَر عَ َمػػ امَ َكػػإَاا َقَصػػَد َُِّػػا ُنْصػػَرَة احْلَػػقٍّ ِة يَةػػرِ ِة والطَ حَ ُ  باحُلجَّ

 ][[احَلَسَنِة.

اخُل رػة يف الفػروؽ بػي اجلػداؿ احملمػػود ]حف ػ  اهلل عػن الػػُمجادلة احملمػودة وادلذمومػة:  حم د إدري  م عيد موأخػت  بكػ ـ نفػيس للشػي  
 : تشاب  مُ ػأواًل: إلثبات احلق واةرير . ثانياً: لدفع البار . ثالثاً: ذلداية الناس وُنصػحه . مابعػاً: لػردٍّ الػ جادلة المحمودة:الم  واجلداؿ ادلذمـو

جادلة بػػنخ ص. ثامنػػاً: لرفػػع اللَّػػْبس والُغمػػو . مُ ػجادلة بػػالعل . سادسػػاً: لبيػػاف احلػػقٍّ واستيضػػاح . سػػابعاً: الػػمُ ػالػػُمحك . خامسػػاً: ػإىل الػػ
أواًل: لرد احلقٍّ واعطيل . ثانياً: لُنصػرة البارػ . ثالثػاً: إلضػ ؿ  الم جادلة المذمومة:ُمجاَدؿ إىل احلق. ػااسعاً: إاا  لب على ال ن مموع ال

؛ اعنيتػاً وُمكػابرة. سػابعاً: اَّادلػة  عاً: اجلداؿ بادلتشاب  وادلراء يف الةرآف. خامساً: اَّادلػة بغػري علػ . سادسػاً: يفالناس. ماب احلػق بعػد مػا ابػيٍّ
 [6][مياًء وحل وظ النفس. ثامناً: للتلبيس والتدليس واإليهاـ. ااسعاً: إاا  لب على ال ن عدـ مموع اَّاَدؿ إىل احلق.
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 .ٕٕٔ, ٕٔٔرػ -ماـ أزتد بالةاهرة , دام اإلاألربعون حديثاً النبوية في منهاج الدعوة السلفيةسعيد زلمد موسى إدميس:  
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 الم قام فيها الِحوار:البيئة  ۩

ْعػػُتْ  آيَػػاِت اللّػػِ  ُيَكَفػػُر َُِّػػا َوُيْسػػتَػْهَزأُ َُِّػػا } َحػػ َّ سَنُوُضػػواْ يف َحػػِديٍر َ ػػرْيِِ  ِإنَُّكػػْ  ِإااً ف      ت  ُقع   د وُا م ع ه   ُ  َوقَػػْد نػَػػزََّؿ َعلَػػْيُكْ  يف اْلِكتَػػاِب َأْف ِإَاا َسَِ
يعاً مٍّثْػُلُهْ  ِإفَّ الّلَ  َماِمُع اْلمُ   [ٓٗٔ]النساء :  {َناِفِةَي َواْلَكاِفرِيَن يف َمَهنََّ  رتَِ

ُهْ  َح َّ سَنُوُضواْ يف َحِديٍر َ رْيِِ  َوِإمَّا يُنسِ } ْوـِ َمػَع اْلَةػ ف    ت  ُقع ُد ب  ُعد  ال ذُِّكر   يَػنََّك الشَّْيطَافُ َوِإَاا َمأَْيَت الَِّذيَن سَنُوُضوَف يف آيَااَِنا َفَنْعِرْ  َعنػْ
 [ٛٙ]األنعاـ :  {ال َّاِلِميَ 

 الشخص الم خاطب في الِحوار: ۩

 [ٜٜٔ]األعراؼ :  {ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِؼ َوأَْعِرْ  َعِن اجْلَاِهِليَ }

 كيف ندعوا إلى اهلل عز وجل ؟ وكيف ن حاِور المسيحيين ؟ ۩

 { َِة  ادُْع ِإىِل َسِبيِ  َمبٍّك ُوعِ وَ بِاُلِحُكم   [ٕ٘ٔ]النح  :  {بِالَِّتي ِهي  أ ُحس ن  َوَماِدذْلُ   ظ ِة اُلح س ن ةِ اُلم 

 { َُّه ْ  بِالَِّتي ِهي  أ ُحس ن  َواَل ُُتَاِدُلوا أَْهَ  اْلِكَتاِب ِإال  [ٙٗ]العنكبوت :  {ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنػْ

 تفسير عام لآليتين: ۩

. ٕ٘رػػ -, مهاسة إدامة البحوث العلمية واإلفتاء بالريا , الطبعػة الرابعػة  وأل   الدعاةالدعوة إلى اهللعبد العزيز بن عبد اهلل بن با.: 
  أما كيفية الدعوة وأسلوُّا: فةد بينها اهلل عز وم  يف كتاب  الكرمي, وفيما ماء يف سنة نبي  علي  الص ة والس ـ, ومػن أوضػح الػك قولػ]

{. فنوضح سبحان  الكيفية اليت ينبغي أف يتصف ُّا ْكَمِة َواْلَمْوِعَ ِة احلََْسَنِة َوَماِدذْلُْ  بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنُ ادُْع ِإىَل َسِبيِ  َمبٍَّك بِاحلِْ م  وع : }
: الداعيػة ويسػلكها, يبػدأ أوال باحلكمػة, وادلػراد ُّػا: األدلػة ادلةنعػة الواضػحة الكاشػفة للحػق, والداحضػة للبارػ ؛ وذلػذا قػاؿ بعػض ادلفسػرين

 ][[بالةرآف؛ ألن  احلكمة الع يمة؛ ألف في  البياف واإليضاح للحق بنكم  وم , وقاؿ بعضه : معنا : باألدلة من الكتاب والسنة.ادلعىن: 

, دام الكتاب العريب ببريوت, الطبعػة مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينهػ(:  ٔ٘ٚمشس الدين ابن الةي  اجلو.ية )ت 
ُر َواْلِعَ ُة يُػرَاُد َُِّا أَْمػرَاِف: اأْلَْمػُر َوالنػَّْهػُي اْلَمْةُرونَػاِف بِالرَّْ بَػِة َوالرَّْهبَػِة, َونَػْفػُس الرَّْ بَػِة ]. ٗٗٗرػ -ألوؿ الثالثة, اجلزء ا َوالرَّْهبَػِة. فَاْلُمِنيػُب اْلُمتَػذَكٍّ

َشػِديُد احْلَاَمػِة ِإىَل التػَّْرِ يػِب َوالتػَّْرِهيػِب, َواْلُمَعػاِمُ  اْلُمَتَكبػٍّػُر َشػِديُد احْلَاَمػِة ِإىَل اْلُمَجاَدلَػِة َشِديُد احْلَاَمِة ِإىَل اأْلَْمػِر َوالنػَّْهػِي, َواْلُمْعػِرُ  اْلَغافِػُ  
{ ]النحػ : ِة احلََْسَنِة َوَمػاِدذْلُْ  بِػالَّيِت ِهػَي َأْحَسػنُ ادُْع ِإىَل َسِبيِ  َمبٍَّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِع َ َفَجاَءْت َهِذِ  الثََّ ثَُة يف َحقٍّ َهُؤاَلِء الثََّ ثَِة يف قَػْوِلِ : }

ْحَسػػاِف, ِإْا [ َأْرلَػَق احلِْْكَمػَة وَلَْ يُػَةيٍّػْدَها ِبَوْرػػِف احلََْسػَنِة, ِإْا ُكليَهػا َحَسػَنٌة, َوَوْرػػُف احلُْْسػِن ذَلَػا َااِ ٌّ. وَ ٕ٘ٔ أَمَّػا اْلَمْوِع َػػُة فَػَةيَّػَدَها ِبَوْرػِف اإْلِ
َهػػَذا زُنَْتَمػػُ  َأْف يَػْرِمػػَع ِإىَل َحػػاِؿ اْلُمَجػػاِدِؿ ْيَس ُكػػ ي َمْوِع َػػٍة َحَسػػَنًة. وََكػػَذِلَك اجْلَػػَدُؿ قَػػْد َيُكػػوُف بِػػالَّيِت ِهػػَي َأْحَسػػُن, َوقَػػْد َيُكػػوُف ِبغَػػرْيِ َالِػػَك, وَ لَػػ

اِِ  َومِْفِةِ , فَػَيُكوُف َمْنُمومًا ِاُجَ  ِهِي, اَدلَِتِهْ  بِاحْلَاِؿ الَّيِت ِهَي َأْحَسُن. َوزُنَْتَمُ  َأْف َيُكوَف ِرَفًة ِلَما رُنَاَدُؿ ِبِ  ِمَن احلَُْجِج َواْلبَػرَاَوِ ْل َِتِ , َولِيِنِ  َوِحدَّ
.َواْلَكِلَماِت الَّيِت ِهَي َأْحَسُن َشْيٍء َوأَبْػيَػُنُ , َوأََدليُ  َعَلى اْلَمْةُصوِد, َوأَْوَرُلُ  ِإىَل اْلَمْطُلوِب. وَ   ][[التَّْحِةيُق: َأفَّ اآْليََة اَػتَػَناَوُؿ النػَّْوَعْيِ
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 ما هي الِحكمة ؟ ۩

 [ٕ٘ٔ]النح  :  {َواْلَمْوِعَ ِة احلََْسَنِة َوَماِدذْلُ  بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنُ  بِاُلِحُكم ةِ  ادُْع ِإىِل َسِبيِ  َمبٍّكَ }

, دام هجػر للطباعػة والنشػر, الطبعػة األوىل, اجلػزء تأوي ل آي الق رآن ج امع البي ان ع نهػػ(:  ٖٓٔأبو معفػر زلمػد بػن مريػر الطػربي )ت 
 ][[.{ يَػُةوُؿ ِبَوْحِي اللَِّ  الَِّذي يُوِحيِ  ِإلَْيَك وَِكَتاِبِ  الَِّذي يُػْنزُِلُ  َعَلْيكَ بِاحلِْْكَمةِ }]. ٓٓٗرػ -الرابع عشر 

. ٜٕٖرػػ -ة ادلصػرية العامػة للكتػاب, الطبعػة الثالثػة, اجلػزء الثػا  , اذلي ػلسائف االشاراتهػػ(:  ٘ٙٗعبد الكرمي بن هوا.ف الةشريي )ت 
عػػن علػػػ  ورػػواب, وال يكػػػوف فيهػػػا  الف بالفعػػػ  مػػا يػػػنمر بػػ  النػػػاس بػػالنطق. وادلوع ػػػة احلسػػنة مػػػا يكػػوف رػػػادماً والػػدعاء باحلكمػػػة أال سُنػػ]

 ][[اعنيف.

, دام الكتب ي مجال  التذكير من ك م الحكي  الخبيرتفسير ابن بادي  فهػ(:  ٜٖ٘ٔعبد احلميد زلمد بن باديس الصنهامي )ت 
احلكمة هي العل  الصحيح الثابت, ادلثمر للعم  ادلتةن ادلبِن على الك العل . فالعةاهد احلةة ]. ٕٖٓرػ -العلمية ببريوت, الطبعة األوىل 

واألعماؿ ادلستةيمة, والكلمات الطيبة اليت أذترهتػا  حكمة. -واحلةاهق العلمية الراسخة يف النفس مسوخاً ا هر آثام  على األقواؿ واألعماؿ
 -حكمة. والبياف عن هذا كل  بالك ـ الواضح اجلامع -وهي عل  وعم  نفسي -حكمة. واألخ ؽ الكرشنة كاحلل  واألناة -الك العةاهد

 ][[حكمة؛ اسمية للداؿ باس  ادلدلوؿ.

. ٕٖٚرػػ -, الػدام التونسػية للنشػر بتػونس, اجلػزء الرابػع عشػر ي ر والتن ويرالتحر هػػ(:  ٖٜٖٔزلمد الطاهر بن زلمد عاشوم التونسي )ت 
طَػػِن, فَػػَ  ُاْطلَػػُق احلِْْكَمػػُة ] اِء ِإالَّ َعلَػػى اْلَمْعرِفَػػِة اخْلَاِلَصػػِة َعػػْن َشػػَواِهِب اأْلَْخطَػػفَاحلِْْكَمػػُة: ِهػػَي اْلَمْعرِفَػػُة اْلُمْحَكَمػػُة, َأِي الصَّػػاهَِبُة اْلُمَجػػرََّدُة َعػػِن اخلَْ

اِهِق اأْلَْشػػَياِء َعلَػى َمػا ِهػَي َعَلْيػػِ  حِبََسػِب الطَّاقَػِة اْلَبَشػػرِيَِّة َوبَػَةايَػا اجلَْْهػِ  يف اَػْعلِػيِ  النَّػػاِس َويف اَػْهػِذيِبِهْ . َولِػَذِلَك َعرَّفُػوا احلِْْكَمػػَة بِنَنػََّهػا: َمْعرِفَػُة َحَةػ
يف اْلِعَلِ  َواأْلَْسَباِب. َوِهَي اْسٌ  َماِمٌع ِلُك ٍّ َكَ ـٍ أَْو ِعْلػٍ  يُػرَاَعػى  ئاِهُق اْلُمَتَشاَُُِّة بَػْعُضَها بِبَػْعض َواَل ختطحِبَْيُر اَل اَػْلَتِبُس َعَلى َراِحِبَها احلَْةَ 

 ][[َعَلى اْلُعُلوـِ احْلَاِرَلِة ِلأْلَنِْبَياِء, َويُػرَاِدفُػَها احلُْْكُ . ِفيِ  ِإْرَ ُح َحاِؿ النَّاِس َواْعِتَةاُدُهْ  ِإْرَ ًحا ُمْسَتِمرًّا اَل يَػتَػَغيػَُّر )...( َوُاْطَلُق احلِْْكَمةُ 

 ؟ كيف أكتسب الحكمة وأتعلمها ۩

 ودماسة افسري  من كتابات السلف الصاحل. قراءة الةرآف الكرمي .ٔ

 قراءة السينَّة النبوية الشريفة, من ُكُتب السينَّة ادلعروفة وُكُتب السٍّرَي. .ٕ

 ., خصوراً سلفنا الصاحل الكراـرايا احلكماءاالقتباس من و  .ٖ

 .والصرب على العبادة واالستةامة على أمر اهلل العم  بالعل  .ٗ

 الديعاء والتذل  إىل اهلل عز وم  بالتوفيق والسداد. .٘

 التزاـ األحكاـ الشرعية اخلارة بضوابط الدَّعوة واحِلوام. .ٙ

 العملية. اخلربة والتجربة .ٚ
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, دام هجػر للطباعػة والنشػر, الطبعػة األوىل, اجلػزء ج امع البي ان ع ن تأوي ل آي الق رآنهػػ(:  ٖٓٔأبو معفػر زلمػد بػن مريػر الطػربي )ت 
َتاِبِ , َواَكََّرُهْ  َُِّػا يف اَػْنزِيلِػِ , َكػالَّيِت { يَػُةوُؿ: َوبِاْلِعرَبِ اجلَِْميَلِة الَّيِت َمَعَلَها اللَُّ  ُحجًَّة َعَلْيِهْ  يف كِ َواْلَمْوِعَ ِة احلََْسَنةِ }]. ٓٓٗرػ -الرابع عشر 

َد َعَلْيِهْ  يف َهِذِ  السيوَمِة ِمْن ُحَجِجِ , َواَكََّرُهْ  ِفيَها َما اَكََّرُهْ  ِمْن آاَلهِ ِ   ][[.َعدَّ

 رتاث العػريب ببػريوت, الطبعػة األوىل,, دام إحيػاء الػمعال  التنزي ل ف ي تفس ير الق رآنهػ(:  ٓٔ٘زليي السنة أبو زلمد احلسي البغوي )ت 
. { يَػْعػػِِن َمػػَواِعَل اْلُةػػْرآِف. َوِقيػػَ : اْلَمْوِع َػػُة احلََْسػػَنُة ِهػػَي الػػديَعاُء ِإىَل اللَّػػِ  بِالتػَّْرِ يػػِب َوالتػَّْرِهيػػبِ َواْلَمْوِع َػػِة احلََْسػػَنةِ }] .ٖٓٔرػػػ -اجلػػزء الثالػػر 

 ][[.ْن َ رِي اَػْغِليٍل َواَل اَػْعِنيفٍ َوِقيَ : ُهَو قَػْوُؿ اللٍِّي الرَِّقيِق مِ 

, دام الكتب تفسير ابن بادي  في مجال  التذكير من ك م الحكي  الخبيرهػ(:  ٜٖ٘ٔعبد احلميد زلمد بن باديس الصنهامي )ت 
إاا ااعل  -الوعل وادلوع ة, الك ـ ادللي للةلب, اا في  من ار يب وارهيب فيحم  السامع]. ٕٕٖرػ -العلمية ببريوت, الطبعة األوىل 

 ][[على فع  ما أمر ب  وارؾ ما هني عن . وقد يطلق على نفس األمر والنهي. -وقب  الوعل, وأثر في 

, دام الكتب ن ك م الحكي  الخبيرتفسير ابن بادي  في مجال  التذكير مهػ(:  ٜٖ٘ٔعبد احلميد زلمد بن باديس الصنهامي )ت 
ادلوع ة اليت حتص  ادلةصود منها: من ارقيق للةلوب, للحم  على االمتثاؿ دلا في  خري الدنيا ]. ٖٕٖرػ -العلمية ببريوت, الطبعة األوىل 

عناهػػا بع ػػي  وقعػػ  يف واآلخػػرة هػػي ادلوع ػػة احلسػػنة. وإدنػػا زنصػػ  ادلةصػػود منهػػا إاا حسػػن لف هػػا؛ بوضػػوح داللتػػ  علػػى معناهػػا, وحسػػن م
النفػػوس, فعػػذبت يف األَسػػاع, واسػػتةرت يف الةلػػوب, وبلغػػت مبلغهػػا مػػن دواخػػ  الػػنفس البشػػرية, فنثػػامت الر بػػة والرهبػػة, وبعثػػت الرمػػػاء 

والةفها واخلوؼ, ب  اةنيط من مزتة اهلل, وال انمي من مكر , وانبعثت عن إشناف ويةي, ونادت حبماس وانثر, فتلةتها النفس من النفس, 
 ][[الةلب من الةلب, إالّ نفساً أحارت ُّا ال لمة, وقلباً َعَمى علي  الراف. عاىف اهلل قلوب ادلؤمني.

. ٕٖٚرػػ -, الػدام التونسػية للنشػر بتػونس, اجلػزء الرابػع عشػر التحري ر والتن ويرهػػ(:  ٖٜٖٔزلمد الطاهر بن زلمد عاشوم التونسي )ت 
ُ نَػْفػػَس اْلَمُةػػوِؿ لَػػُ  ِلَعَمػػِ  اخْلَػػرْيِ. َوِهػػَي َأَخػػ ي ِمػػَن احلِْْكَمػػِة أِلَنػََّهػػا ِحْكَمػػٌة يف ُأْسػػُلوٍب َخػػواْلَمْوِع َػػِة: اْلَةػػْوُؿ الَّػػ] ْلَةاهَِهػػا )...( ِذي يُػلَػػيٍّ اصٍّ إِلِ

َػػػا اَػتَػَفاَضػػػُ  اأْلَْمنَػػػاُس بِتَػَفاُضػػػِ  الصٍّػػػَفاِت  َوَوْرػػػُفَها بِاحلُْْسػػػِن حَتْػػػرِيٌض َعلَػػػى َأْف َاُكػػػوَف لَيػٍّنَػػػًة َمْةُبولَػػػًة ِعْنػػػَد النَّػػػاِس, َأْي َحَسػػػَنةً  يف ِمْنِسػػػَها, َوِإدنَّ
َها.  ][[اْلَمْةُصوَدِة ِمنػْ

 كيف أ جادل بالتي هي أحسن ؟ ۩

َعْن ]. ٖ٘٘رػ -, دام الفكر اإلس مي احلديثة اصر, الطبعة األوىل تفسير مجاهدهػ(:  ٗٓٔأبو احلجاج رلاهد بن مرب ادلخزومي )ت 
رًا.َواَل ُُتَاِدُلوا أَْهَ  اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنُ ِهٍد, يف قَػْوِلِ : }رُلَا  ][[{, يَػُةوُؿ: ِإْف قَاُلوا َشرًّا فَػُةوُلوا َخيػْ

زء , دام هجػر للطباعػة والنشػر, الطبعػة األوىل, اجلػج امع البي ان ع ن تأوي ل آي الق رآنهػػ(:  ٖٓٔأبو معفػر زلمػد بػن مريػر الطػربي )ت 
{ يَػُةوُؿ: َوَخاِرْمُهْ  بِاخْلُُصػوَمِة الَّػيِت ِهػَي َأْحَسػُن ِمػْن َ رْيَِهػا, َأْف َاْصػَفَح َعمَّػا نَػاُلوا بِػِ  َوَماِدذْلُْ  بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنُ }]. ٓٓٗرػ -الرابع عشر 

 ][[ْبِليِغِهْ  مَِساَلَة َمبٍَّك.ِعْرِضَك ِمَن اأْلََاى, َواَل اَػْعِصِ  يف اْلِةَياـِ بِاْلَواِمِب َعَلْيَك ِمْن اػَ 
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 , دام إحيػاء الػرتاث العػريب ببػريوت, الطبعػة األوىل,معال  التنزي ل ف ي تفس ير الق رآنهػ(:  ٓٔ٘زليي السنة أبو زلمد احلسي البغوي )ت 
ُصوَمِة الَّيِت ِهَي َأْحَسُن َأْي أَْعػِرْ  َعػْن أََااُهػْ  َواَل اُػَةصٍّػْر { َوَخاِرْمُهْ  َونَاِظْرُهْ  بِاخلُْ َوماِدذْلُْ  بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنُ }] .ٖٓٔرػ -اجلزء الثالر 

.  ][[يف اَػْبِليِغ الرٍَّساَلِة َوالديَعاِء ِإىَل احلَْقٍّ

, دام الكتب تفسير ابن بادي  في مجال  التذكير من ك م الحكي  الخبيرهػ(:  ٜٖ٘ٔعبد احلميد زلمد بن باديس الصنهامي )ت 
ال بػػػد أف رنػػػػد داعيػػػة احلػػػق معامضػػػػة مػػػن دعػػػاة البارػػػػ , وأف يلةػػػى مػػػنه  مشػػػػا بة ]. ٕٖ٘, ٕٖٗرػػػػ -بػػػريوت, الطبعػػػػة األوىل العلميػػػة ب

بالشبهات, واستطالة باألاى والسفاهة؛ فيضطر إىل مد بارله  وإبطاؿ شغبه , ودحض شبهه , وهذا هو مداذل  ومػدافعته  الػذي أمػر 
ودلػػا كػػاف أهػػ  البارػػ  ال رنػػدوف يف انييػػد بػػارله  إالّ الكلمػػات  {.َوَمػػاِدذْلُْ  بِػػالَّيِت ِهػػَي َأْحَسػػنُ َوَسػػلََّ  بةولػػ : } بػػ  نبيػػ  َرػػلَّى اهللُ َعَلْيػػِ  َوآلِػػ ِ 

وف فيها البارلة شنوهوف ُّا, والكلمات البذي ة الةبيحة يتخذوف س حاً منها, وال يسلكوف يف رلادلته  إالّ الطرؽ ادللتوية ادلتناقضة, فيتعسف
. أف رنتنػب كلمػاهت  البارلػة والةبيحػة, ورػراهةه  ادلتناقضػة -َرػلَّى اهللُ َعَلْيػِ  َوآلِػِ  َوَسػلَّ َ  -وف إليها؛ دلػا كػاف هػذا شػنهن , أمػر اهلل نبيػ ويهرب

دوف فحػل وال وادللتوية. وأف يلتـز يف مداذل  كلمة احلق والكلمات الطيبة الربي ة. وأف يسلك يف مدافعته  رريق الرفق والرماحػة والوقػام, 
ريل وال ف اظة. وهذ  الطريةة يف اجلداؿ هي اليت هي أحسن من  ريها, يف لف ها ومعناها, وم هرها وانثريهػا, وإفضػاهها للمةصػود مػن 

َوآلِػِ   َرػلَّى اهللُ َعَلْيػ ِ  -ر عه  على نةص , وسوء قصد . وهػذ  هػي الطريةػة الػيت أمػر اهلل نبيػ اإفحاـ ادلبط  وملب , ومد شر  عن الناس, و 
 ][[{.َوَماِدذْلُْ  بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنُ باجلداؿ ُّا يف قول : } -َوَسلَّ َ 

. ٕٕٙرػ -, دام هنضة مصر بالةاهرة, الطبعة األوىل, اجلزء الثامن التفسير الوميط للقرآن الكري هػ(:  ٖٔٗٔزلمد سيد رنطاوي )ت 
وأرتلها, بنف اكوف رلادلتك ذل  مبنية علػى حسػن اإلقنػاع, وعلػى الرفػق واللػي  أي: ومادؿ ادلعاند منه  بالطريةة اليت هي أحسن الطرؽ]

وسعة الصدم فنف الك أبلغ يف إرفاء نام  ضبه , ويف التةلي  من عناده , ويف إر ح شنف أنفسه , ويف إشناهن  بننك إدنا اريد من وماء 
 ][[شيء سوا . يرلادلته , الوروؿ إىل احلق دوف أ

 :ح سن الخ ل ق ۩

َهػا اأْلَفْػَعػاؿ ]. ٕٕ٘رػػ -, دام الػدعوة باإلسػكندمية المعج  الوميطرلمع اللغة العربية بالةػاهرة:  )اخْللػق( َحػاؿ للػنَّفس ماسػخة اصػدم َعنػْ
 ][[من خري أَو َشّر من  ري َحاَمة ِإىَل فكر وموية.

 [ٗ]الةل  :  {َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِ ي ٍ }

 .َأْحَسَن النَّاِس ُخُلًةا -رلى اهلل علي  وسل   - ٍس قَاَؿ َكاَف النَِّبي ْن أَنَ عَ  - ٖٕٓٙرحيح البخامي 

 .«ِإفَّ ِمْن َأْخرَيُِكْ  َأْحَسَنُكْ  ُخُلًةا  » -رلى اهلل علي  وسل   -قَاَؿ َمُسوُؿ اللَِّ   - ٜٕٓٙرحيح البخامي 

 .«ِإفَّ ِخَيامَُكْ  َأَحاِسُنُكْ  َأْخ َقًا  » -رلى اهلل علي  وسل   -قَاَؿ َمُسوُؿ اللَِّ   - ٖ٘ٓٙرحيح البخامي 

 «.ِإفَّ اْلُمْؤِمَن لَُيْدمُِؾ حِبُْسِن ُخُلِةِ  َدَمَمَة الصَّاهِِ  اْلَةاهِِ   » -رلى اهلل علي  وسل   -قَاَؿ َمُسوُؿ اللَِّ   - ٓٓٛٗسنن أيب داود 

 «.َأْكَمُ  اْلُمْؤِمِنَي ِإشنَانًا َأْحَسنُػُهْ  ُخُلًةا  » -رلى اهلل علي  وسل -وُؿ اللَِّ  قَاَؿ َمسُ  :َعْن َأِِب ُهَريْػَرَة قَاؿَ  - ٗٛٙٗسنن أيب داود 
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احَلَسػَنَة دَتُْحَهػا, َحْيُثَمػا ُكْنػَت, َوأَْابِػِع السَّػيٍَّ َة  ااَِّق اللَّػ َ  »ْيِ  َوَسلََّ : َعْن َأيب َامٍّ قَاَؿ: قَاَؿ ِِ َمُسوُؿ اللَِّ  َرلَّى اللَُّ  َعلَ  - ٜٚٛٔسنن الرتمذي 
 «. َوَخاِلِق النَّاَس ِِبُُلٍق َحَسنٍ 

 :تقدي  األحسن في أقوالك وأفعالك ۩

نَػُهْ  ِإفَّ الشَّْيطَاَف َكاَف ِلإِلْنَساِف َعُدّواً ميِبيناً  ي  ق ول وُا الَِّتي ِهي  أ ُحس ن   َوُق  لٍِّعَباِدي}  [ٖ٘]اإلسراء :  {ِإفَّ الشَّْيطَاَف يَنزَُغ بَػيػْ

, دام هجػر للطباعػة والنشػر, الطبعػة األوىل, اجلػزء ج امع البي ان ع ن تأوي ل آي الق رآنهػػ(:  ٖٓٔأبو معفػر زلمػد بػن مريػر الطػربي )ت 
ى اهللُ َعَلْيِ  َوَسػلََّ : َوقُػْ  يَػا زُلَمَّػُد يَػُةوُؿ اَػَعاىَل ِاْكرُُ  لَِنِبيٍِّ  زُلَمٍَّد َرلَّ  {َوُقْ  ِلِعَباِدي يَػُةوُلوا الَّيِت ِهَي َأْحَسنُ َوقَػْوُلُ : }]. ٖٕٙرػ -الرابع عشر 

 ][[ِلِعَباِدي يَػُةْ  بَػْعُضُهْ  لِبَػْعٍض الَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِمَن اْلُمَحاَوَمِة َواْلُمَخارََبِة.

 -, اجلػزء اخلػامس , دام الكتب العلميػة ببػريوت, الطبعػة األوىلتفسير القرآن العظي هػ(:  ٗٚٚأبو الفداء إَساعي  بن عمر بن كثري )ت 
اوماهت  الك ـ األحسن ينمر ابامؾ واعاىل عبد  ومسول  َرلَّى اللَُّ  َعَلْيِ  َوَسلََّ  َأْف يَْنُمَر ِعَباَد اهلل ادلؤمني أف يةولوا يف سلاربته  وزل]. ٓٛرػ

 ][[وأوقع الشر وادلخارمة وادلةاالة.والكلمة الطيبة, فنهن  إف َل يفعلوا الك, نزع الشيطاف بينه , وأخرج الك ـ إىل الفعاؿ, 

, دام الكتب تفسير ابن بادي  في مجال  التذكير من ك م الحكي  الخبيرهػ(:  ٜٖ٘ٔعبد احلميد زلمد بن باديس الصنهامي )ت 
ـ ب  يتعامؼ النػاس اللساف أداة البياف, واررتاف الةلب والومداف. والك ]. ٖٔٔ, ٕٔٔرػ -العلمية ببريوت, الطبعة األوىل, اجلزء األوؿ 

ويتةػػػامبوف, وبػػػ  يتحػػػاموف ويتفاضػػػلوف, ولػػػوال  دلػػػا ظهػػػرت ذتػػػرات العةػػػوؿ وادلػػػدامؾ, ودلػػػا ا حةػػػت األفكػػػام وادلشػػػاعر, ودلػػػا ازايػػػدت العلػػػـو 
وعشػاهر  وأشلػ . وادلعامؼ, ودلا ارّقى اإلنساف يف دممات أنػواع الكمػاالت, ودلػا امتػا. علػى بةيػة احليوانػات. فهػو مابطػة أفػراد النػوع اإلنسػا  

, ودتكنػػت أسػػباب احملبػػة, وامتػػد مواؽ السػػ ـ بػػي األفػػراد والعشػػاهر واألمػػ . األلفػػةوبريػػد عةلػػ  وواسػػطة افاذنػػ . فػػناا حسػػن قويػػت موابػػط 
وإاا قبح   واةامبت العةوؿ والةلوب بالتفاه , واشابكت األيدي يف التعاوف والتآ.م. ويعِن العاَل من وماء الك اةرم األمن وارراد العمراف.

كػػاف احلػػاؿ علػػػى ضػػد الػػك: فػػػالك ـ السػػيء قػػارع ألوارػػػر األخػػوة, باعػػػر علػػى البغضػػاء والنفػػػرة, يبعػػد بػػي العةػػػوؿ فتحػػـر االسرتشػػػاد 
 واالستعداد والتعاوف, وبي الةلوب فتفةد عوارف احملبة وحناف الرزتة, وذنا أشرؼ ما اتحلػى بػ  الةلػوب, وإاا بطلػت الرزتػة واحملبػة بطلػت

والتعػػػاوف, وحلػػػت الةسػػػػاوة والعػػػداوة, وابعهمػػػا التخارػػػ  والتةااػػػػ . ويف الػػػك كػػػ  الشػػػر ألبنػػػػاء البشػػػر. فاحملصػػػ  للنػػػاس سػػػػعادهت   األلفػػػة
أف يرشػد العبػاد  -َرػلَّى اهللُ َعَلْيػِ  َوآلِػِ  َوَسػلَّ َ  -هو الةوؿ احلسن. وذلذا أمػر اهلل اعػاىل نبيػ  -وس مته , وادلبعد ذل  عن شةاوهت  وه كه 

 ][[{.َوُقْ  ِلِعَباِدي يَػُةوُلوا الَّيِت ِهَي َأْحَسنُ قوؿ اليت هي أحسن, فةاؿ اعاىل: } إىل

ي ٌ اُدف ُع بِالَِّتي ِهي  أ ُحس ن   َواَل َاْسَتِوي احلََْسَنُة َواَل السَّيٍَّ ةُ } ٌّ زتَِ َنُ  َعَداَوٌة َكنَنَُّ  َوِِ َنَك َوبَػيػْ اَها ِإالَّ الَِّذيَن َربَػُروا َوَما َوَما يُػَلةَّ ( ٖٗ) فَِنَاا الَِّذي بَػيػْ
 ]فصلت[ ({ٖ٘) يُػَلةَّاَها ِإالَّ ُاو َحلٍّ َعِ ي ٍ 

, دام هجػر للطباعػة والنشػر, الطبعػة األوىل, اجلػزء ج امع البي ان ع ن تأوي ل آي الق رآنهػػ(:  ٖٓٔأبو معفػر زلمػد بػن مريػر الطػربي )ت 
مَّػْن يٍّػِ  زُلَمَّػٍد َرػلَّى اهللُ َعَلْيػِ  َوَسػلََّ : اْدفَػْع يَػا زُلَمَّػُد حِبِْلِمػَك َمْهػَ  َمػْن َمِهػَ  َعَلْيػَك, َوِبَعْفػِوَؾ عَ يَػُةوُؿ اَػَعػاىَل ِاْكػرُُ  لَِنبِ ]. ٕٖٗرػ -العشروف 

ُهْ , َويَػْلَةاَؾ ِمْن ِقَبِلِهْ .  [][َأَساَء ِإلَْيَك ِإَساَءَة اْلُمِسيِء, َوِبَصرْبَِؾ َعَلْيِهْ  َمْكُروَ  َما ُتَُِد ِمنػْ

, دام هجػر للطباعػة والنشػر, الطبعػة األوىل, اجلػزء ج امع البي ان ع ن تأوي ل آي الق رآنهػػ(:  ٖٓٔأبو معفػر زلمػد بػن مريػر الطػربي )ت 
َد اْلَغَضػِب, َواحْلِْلػِ  َواْلَعْفػِو ِعْنػَد {, قَاَؿ: أََمَر اللَُّ  اْلُمْؤِمِنَي بِالصَّرْبِ ِعنْ اْدَفْع بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس, قَػْوُلُ : }]. ٕٖٗرػ -العشروف 

ٌّ زتَِ  َساَءِة, فَِنَاا فَػَعُلوا َاِلَك َعَصَمُهُ  اللَُّ  ِمَن الشَّْيطَاِف, َوَخَضَع ذَلُْ  َعُدويُهْ , َكنَنَُّ  َوِِ  ][[يٌ .اإْلِ



 [9..... ] سلسلة زُلاضرات الرد على األنبا بيشوي

www.alta3b.wordpress.com  alta3b@yahoo.com 

 :الموضوعية في الِحوار وعدم الشخصنة ۩

وادلطلػوب مػن احملػاوم أف يركػز علػى ]. ٜٛٔرػػ - , عػاَل الكتػب احلػدير بػاألمدفتبادلي ة الحكمة والح وار ع ق ةعباس زلجػوب: أ. د. 
الفكرة ادلطروحة بعرضها ونةدها وافنيد ما فيها مػن أخطػاء دوف التعػر  لصػاحبها بػالتهك  أو السػخرية ألف الػك يػؤدي إىل فشػ  احلػوام 

 ][[وفةدان  ذلدف .

يف أ لػب ادلناقشػات زنسػن انػاوؿ ]. ٚٓٔرػػ -, مامعة النجػاح الورنيػة بفلسػطي لكري الحوار في القرآن امعن زلمود عثماف ضمرة: 
 الفكرة بالبحر والتحلي , أو بالنةد والنةض بعيداً عن راحبها أو قاهلها, والك ح  ال يتحوؿ احلوام إىل مبػام.ة ك ميػة, رابعهػا الطعػن

 ][[التصرفات واألشخاص.والتجريح والعدوؿ من مناقشة الةضايا واألفكام إىل مناقشة 

 -حنػػن  -احلػوام: )أنػا  دوهنػاؾ كلمػات قػػد افسػ]. ٛٓٔرػػ -, مركػز الكػوف اكػػة ادلكرمػة الح وار ف  ي االم  معبػد اهلل حسػي ادلومػاف: 
فسػاد  ابػي ِ( ألف اسػتعماؿ ضػمري ادلػتكل  قػد يوقػع يف مػدح الػنفس, والتنكيػد علػى اخلػرية والعلػ  قػد يوقػع يف -خرب   -ُتربيت  -مأيي 

 ][[النية ويرتؾ انطباعاً سلبياً لدى السامع رنعل  ينفر من  واإلنساف بطبع  يكر  من يتعاىل علي .

ال اوام  زلدثك ِبط   بةولك: سنثبت لك عكس ]. ٛٓٔرػ -, مركز الكوف اكة ادلكرمة الحوار في االم معبد اهلل حسي ادلوماف: 
 ][[لوب يكسبك عداء . ال اسخر شلن يتحاوم معك سواء بالكلمة أو بتعبريات ومهك.الك وأنت سلطئ يف هذا األمر؛ ألف هذا األس

 :تقدي  الحق الذي معك بتواضع ۩

َأْخبَػَرنَػا  - ٖٜٔٚ]. ٘ٔ٘رػػ -, مكتبػة الرشػد بالريػا , اجلػزء العاشػر ش عب االيم انهػػ(:  ٛ٘ٗأبو بكر أزتد بن احلسي البيهةػي )ت 
ْعُت زُلَمَّػَد بْػَن ُموَسػى بْػِن ازُلَمَُّد ْبُن احلَُْسْيِ السيلَ  , يَػُةوُؿ: َسَِ ْعُت زُلَمََّد ْبَن زُلَمَِّد ْبِن يَػْعُةوَب احلَْجَّاِميَّ , قَاَؿ: َسَِ لنػيْعَمػاِف, ِاِْصػَر, يَػُةػوُؿ: ِميي

, يَػُةوُؿ: "التػََّواُضػُع ِمػ ْعُت الشَّاِفِعيَّ ْعُت يُوُنَس ْبَن َعْبِد اأْلَْعَلى, يَػُةوُؿ: َسَِ ", َسَِ , َوالتََّكبػيػُر ِمػْن ِشػَيِ  َأْخػَ ِؽ اللٍّ َػاـِ  - ْٜٗٔٚن َأْخػَ ِؽ اْلِكػرَاـِ
, يَػُةوُؿ: "أَْمَفُع النَّاِس َقْدمًا: َمْن اَل يَػَرى َقْدَمُ , َوَأْكبَػُر النَّاِس َفْضً : مَ  ْعُت الشَّاِفِعيَّ  ][[ْن اَل يَػَرى َفْضَلُ ".قَاَؿ: َوَسَِ

َوِإفَّ اللَّػَ  أَْوَحػى ِإىَلَّ َأْف اَػَواَضػُعوا َحػ َّ اَل يَػْفَخػَر َأَحػٌد َعلَػى َأَحػٍد َواَل  » -رلى اهلل عليػ  وسػل   -َؿ َمُسوُؿ اللَِّ  قَا - ٜٖٛٚرحيح مسل  
 «.يَػْبِغى َأَحٌد َعَلى َأَحٍد 

 [ٚٔ]احلجرات :  {ُ  شَنُني َعَلْيُكْ  َأْف َهَداُكْ  ِلإْلِشنَاِف ِإف ُكنُتْ  َراِدِقيَ شَنُنيوَف َعَلْيَك َأْف َأْسَلُموا ُق  الَّ دَتُنيوا َعَليَّ ِإْسَ َمُك  َبِ  اللَّ }

 [ٖٔٔ]النساء :  {اً َوأَنَزَؿ الّلُ  َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمَك َما َلَْ َاُكْن اَػْعَلُ  وََكاَف َفْضُ  الّلِ  َعَلْيَك َعِ يم}

 [ٜٗٔ]األنعاـ :  {ُة اْلَباِلَغُة فَػَلْو َشاء ذَلََداُكْ  َأرْتَِعيَ ُقْ  فَِلّلِ  احلُْجَّ }

 [ٖٙ]النساء :  {ِإفَّ الّلَ  اَل زنُِبي َمن َكاَف سُلَْتااًل َفُخوماً }

 احلمد هلل الذي بنعمت  ات  الصاحلات


