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Þëþa@÷‰†ÛaZ@òÈíŠ‘ë@ñ†îÔÇ@âý�⁄aN@ @
÷æ_<VäÞ^Ò…_æ<Ýø‰ý]V< <
  :������א��م��
	�وא����� 1

  . ص  جاء به النيبهو االستسالم هللا واتباع كل ما : هو االستسالم واخلضوع ؛ واصطالحاً: اإلسالم لغة �
  . البيت احلرام حج- صوم رمضان -  إيتاء الزكاة- إقامة الصالة-الشهادتان  -: أركان اإلسالم مخسةٌ �
  

^éÞ^m<V^ãÞ^Ò…_æ<ì‚éÏÃÖ]:  

  .هي عقْد القلب على احلقائق الدينية؛ واإلميان اجلازم باهللاא������� 1
2 	���ن�א�������א�����	���  . والقدر خريه وشره-خر  واليوم اآل- ورسله - وكتبه -  و مالئكته- اإلميان باهللا -: 

  

^nÖ^m<V^ãÂ]çÞ_æ<íÃè†�Ö]V< <
  . لتنظيم  شؤون احلياة وسلوكات الناس ومعامالم ما شرعه اهللا ورسوله من أوامر ونواٍههي كلُّ : ������א�����	  1
  . عقوبات– أخالق – معامالت –عبادات : �"!אع�א�����	 2
  :א��&%�$�#"!אع�א�����	 3

  حقل العقوبات  حقل األخالق  عامالتحقل الم  حقل العبادات

   الزكاة– الصالة -
 فيه إخالص قوكل ما حتقَّ...( احلج–

  )النية هللا

 ويقتل القاتل - تقطع يد السارق-  ... الصدق احلياء– التواضع -  ...  اإلجارة– الرهن – البيع -
  ... ويعاقب الظامل–

   

<^Ãe]…<V<êâ<^ÚíÃè†�Ö]æ<ì‚éÏÃÖ]<°e<íÎøÃÖ][< <
 قة تكامل وانسجام وتضافر؛ وتعاون؛عال �

 فال إسالم بال عقيدة صحيحة؛ وال إسالم بال شريعة؛ �

                   جيب االمتثال لكل ما جاءت به العقيدة اإلسالمية؛ ولكل ما جاءت به الشريعة؛      �
  

^ŠÚ^}<Vêâ<^ÚÝø‰ý]<»<íÃè†�Ö]æ<ì‚éÏÃÖ]<¼e]†i<àÚ<íè^ÇÖ]<<K¼e]�Ö]<…]†‰_J[ 
 لتوازن؛خللق ا �

 االعتدال واالستقامة يف السلوك؛ �

 .صالح اإلنسان يف الدنيا واآلخرة �
^‰�^‰<V^ãÊøj}]æ<íèæ^ÛŠÖ]<íÖ^‰†Ö]<�^�]< <

  �يف األخالق الفاضلة-أصوهلا الكربى/  يف أصول الشريعة - يف العقيدة : تتحد الرسائل السماوية؟ فيم .  

ىل  مبعوث إص  مبعوث إىل قومه خاصة والنيبرسوٍل/  كل نيب- ريعة واألحكاماصيل الش يف تف: فيم ختتلف الشرائع السماوية؟�  
  .الناس عامة
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  .الشريعة - العقيدة -اإلسالم : عرف ما يلي  1
  ..................................................................................................................... اإلسالم� 
  .....................................................................................................................دةالعقي � 
     ....................................................................................................................الشريعة �   
  :  مثل مبثال واحد لكل عنصر- امأل  اجلدول مبا يناسب. اإلسالم عقيدة وشريعة 2

�'��	(�")�א�����	�א� �
  حقل الجنايات  حقل األخالق  حقل المعامالت  حقل العبادات  حقل العقيدة

......................  
  

......................  .....................  ......................  ......................  
 

  ................................................................................................. أسس العقيدة الصحيحةحدد 3
................................................................................................................................  

................................................................................................................................  
  . أهداف العقيدة والشريعة- بعض- بني 4
   ................................................................................................................أهداف العقيدة* 
 ...............................................................................................................أهداف الشريعة* 
  ...................................................................................؟ بني العقيدة والشريعة أين يتجلى التكاملُ 5

................................................................................................................................ 
6 وضاملسلمت اإلميان يف سلوكياح آثار .......................................................................................  

................................................................................................................................  
  )18/سورة اجلاثية( ﴾بع أهواء الذين ال يعلمون و ال تت،مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها﴿ :وجل قال عز  7

  ..........................................................................................................اهلوى عرف - أ
  ................................................................................................حدد مثالني التباع اهلوى-ب
  ..................................................................................................؟ ما حكم اتباع اهلوى-ج
  .........................................-.................................................-؟  عدد نتيجتني للتباع اهلوى-د

  )جنايات+ أخالق+ معامالت+ عبادات=(الشريعة + العقيدة = اإلسالم : علق على املعادلة التالية 8
.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
9 وشريعةًعقيدةًيف نفوس الناس د إجراءين عمليني لترسيخ اإلسالم حد ..........................................................  

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

................................................................................................................................  

ïmbj�nØß@âìÓ�c OOOOOOOOOO 
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ïãbrÛa@÷‰†Ûa@ZÞa†nÇüaë@òîĐ�ìÛa@åí…@âý�⁄aN@ @
  

1 Ù]‚jÂ÷]æ<íéŞ‰çÖ]<Ìè†ÃiV  
    واعتداٍل وإنصاٍف توازٍنهي خاصية من خصائص اإلسالم؛ ومعناها أن اإلسالم دين حقه؛ شعاره ال إفراط وال ، أعطى كل ذي حق 

  .تفريط
2 äÖ]‚jÂ]æ<Ýø‰ý]<¼‰çi<î×Â<Ù÷‚j‰÷]V� �

y7و ﴿ :تعاىل اهللا قال �        Ï9≡x‹x. öΝä3≈ oΨ ù= yèy_ Zπ̈Β é& $VÜ y™uρ ﴾. ) 143/البقرة(  

   .)صحيح البخاري (. " .... يسرإن الدين:" صالرسول  قال �       
  

3 äÖ]‚jÂ]æ<Ýø‰ý]<¼‰çi<…ç‘<àÚV<  
  ... عن الغلوعيدةٌ ب- ة موحد- واضحة - مفهومة - العقيدة اإلسالمية سهلة-:�!+�א��م�*�(�")�א������)      أ

  

 وأسقطت - م للذي مل يستطع الوضوء التيمفقد أباحِت:  إا شريعة يسرية يف متناول اجلميع-: �!+�א��م�*�(�")�א�����	�Eب
  ...ي واملخطئ واملضطر ورفعت اإلمث عن الناِس-  شاقاً طويالً عن املريض واملسافر سفراًالصيام

  )1/سورة طه(. ﴾يك القرآن لتشقىه ما أنزلنا علـط﴿: قال تعاىل �
  

 ودعت إىل التوسط ، و حرمت التبذير و حرمت البخل واجلشع، حرمت الشريعة اإلسراف:�!+�א��م�*�(�")�א�".�ق) ج
  ... إىل اإلنفاق باملعروف دعت-واالعتدال 
  )29/سورة اإلسراء( .﴾لوماً حمسوراً وال تبسطها كل البسِط فتقعد م مغلولةً إىل عنقِكوال جتعل يدك﴿:  تعاىل اهللاقال �

  

  ...  واجلدال باليت هي أحسن- واملوعظة احلسنة - وجوب الدعوة إىل اهللا باحلكمة - :�!+�א��م�*�א��2!���01א/) د
  )125/سورة النحل (. ﴾ ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن ﴿:  تعاىل اهللاقال �

  

إن لربك عليك :" ص  ال تطيق؛ قال الرسول وحيرم تكليفها ما جيب تكليف النفس ما تطيق،- :+�א��م�*�א��&$�وא�34)�!) ت
  )أخرجه البخاري(". حقه فأعط كل ذي حقهلك عليك حقا، وألحقا، ولنفسك عليك حقا،

 

4<àè‚Ö]<»<�‚�jÖ]V< << << << <
  .التشدد يف الدين حرام: ��74א����د�*�א���6) ب      . والعبادة املطلوب يف االلتزامجتاوز احلد:������א����د) أ  

  )صحيح البخاري(...".   ولن يشاد الدين أحد إال غلبه؛ فسددوا وقاربوا:" صقال الرسول �
  الدنيا االنقطاع عن -...)كصيام املريض غري القادر على الصيام(  الشرعية بالرخِص رفض األخِذ-:�'%8	���8��د�*�א���6)    ج
  ... النفساًءقَ إش االمتناع عن الزواج-م الدهر كله  صو-
 ألن اهللا يريد بنا - ألن املتشدد يضيع واجبات أخرى ملقاة على عاتقه - ألن التشدد يسبب املشقة-::)��7��9א����د�*�א���6) د

  ... بالرخص من الدين ألن األخذَ-اليسر وال يريد بنا العسر
����������������������������        

  .متوسط يف أصله وفصله؛ فليس من حق أحد توِسيط الدين؛ فكل ما جاء به متوسط اإلسالم �
  .ا يشهد به العقالءال تتعارض مع النصوص الشرعية، وميعرف التوسط واالعتدال بالنصوص الشرعية، والعادات الصاحلة اليت  �

 



                                                                  �                                                                                      

           

  

5 µëþa@ñ†yìÛaV<íè�^ÏjÂ÷]<íée�Ö]<ì‚uæ<  <ë�^�]ì�^qý]<±c<íéÚø‰ý]<íée�Ö]<»<  

   
  

  

  . األخذ بالرخص- الغلو يف الدين - االعتدال-عرف الوسطية  1
� �  ...................................................................................................................:�	א�!
  ...................................................................................................................:א>��2אل �
� *�!8
  ...............................................................................................................�א���6א�
  ...............................................................................................................א#<@�?���<= �
  .نصني شرعيني بني ذلك من خالل  -".  بأنه دين متوسط معتدلُسالم اإلُيوصف "2

..................................................................................................................................  
..................................................................................................................................  

................................................................................................................................. 

 :مثل لتوسط اإلسالم يف  ااالت التالية 3
  ......................................................................................................................:א������AA) أ 
  .....................................................................................................................�א��:�دאB)ب 
  .......................................................................................................................�قא�".A) ج 
  .................................................................................................................�7��9אB�'�C) د
   ................................................................................................................*�א#�$�وא���D) ج
  ؟ وما مظاهره؟ ما حكم الغلو يف الدين 4
            .................................................................................................... يف الدين؟ما حكم الغلو)   أ
  .......................................................-..........................................عدد مظهرين من مظاهره )ب
  : امأل اجلدول مبا يالئم  5

 مفاسد التشدد فوائد التوسط

- ........................................................  
-.........................................................  
-.........................................................  
 

- ............................................................  
-.............................................................  
-............................................................ 

  

  ".ه، فالوسطية من خصائصه ومقاصده؛ ولسنا حنن الذين نضفي عليه التوسط والتوازنِلْه وفصِلْ يف أصٌ متوسطُاإلسالم" 6
  ..................................................................................................................وضح هذا الكالم 

.................................................................................................................................  
 فلم تكن - قبل طروء التحريف عليها-اإلسالم هو الدين املتوسط واملعتدل على اإلطالق؛ أما الشرائع األخرى : " قال قائل 7

  ......................................................................... ا إياه باحلجج والرباهنيحدد رأيك ، مدعم".متوسطة متوازنة
.................................................................................................................................  

ïmbj�nØß@âìÓ�c OOOOOOOOOO 
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sÛbrÛa@÷‰†ÛaZëc@ñ†îÔÈÛa@ñŠ•ee@åß@ÕqòiaŠÔÛa@ñŠ•N@ @
  

1 ì‚éÏÃÖ]<ì†‘a<Ìè†ÃiVVVVُم على  بني املسلمني كافةًةُمعااجل  اإلميانيةُ العقديةُ هي الرابطةم ولغا؛ شعارهااختالف أجناسهم وألوا :

  ". ص ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا "
  

2 ì‚éÏÃÖ]<ì†‘a<“ñ^’}: -،ًهي معيار التفاضل بني الناس -  ومبحمد رسوالً، وباإلسالم ديناً جامعة لكل من يشهد باهللا ربا   
  ... هي األصل- تتجاوز الزمان واملكان -
  

3 �íe]†ÏÖ]<ì†‘a<Ìè†Ãi: ات - األخوات - اإلخوان- األم -األب : ينضم حتتها . رابطة دم أو نسب أو مصاهرةالعم   
  ...اخلاالت -
< << << << <

4 íe]†ÏÖ]<ì†‘a<“ñ^’} :ًتنتهي العالقة بني األقارب يف - ى أساس الدم أو النسب أو املصاهرة ترتكز عل-  حمدوداًجتمع عددا 
  ).إذا مل تكن مؤسسة على العقيدة (... الدنيا
  
5 °i†‘û]<°e<íÞ…^Ï¹]VVVVُا  العقيدِة آصرةأقوى وأمنت وأمشل وأعم وهي األصل:  أقوى من آصرة القرابة؛ أل.  
  

6 °i†‘û]<š…^ÃjÖ<ØénÛjÖ]:  
وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة ﴿ :السالم مع أبيه آزر الكافر؛ قال تعاىل قصة إبراهيم عليه  �

 )114/التوبة (    .﴾وعدها إياه فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه ؛ إن إبراهيم ألواه حليم

 قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه ﴿ :قصة نوح عليه السالم مع زوجته وابنه الكافرين؛ قال تعاىل يف ابنه �
  )46/سورة هود (   . ﴾ عمل غري صاحل

 . ملا دعته إىل ترك اإلسالم امتنع عن طاعة أمه يف الكفر، الصحايب اجلليل سعد بن مالك الذيقصةُ �
  

7 Ñø�ý]<î×Â<†‘]æù]<ïçÎ_VVVV جار +قريب +مسلم(: مسلم وجار من جريانك) بن عم مثالا( أن يكون لك قريب(  
  

8 íé’Ã¹]<»<àè‚Ö]çÖ]<íÂ^� :وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ﴿: طاعتهما يف الشرك أو الكفر أو املعاصي حرام؛ قال تعاىل
  .)15/ سورة لقمان ( . ﴾ليس لك به علم فال تطعهما، وصاحبهما يف الدنيا معروفا

  )15/سورة لقمان( .﴾هما يف الدنيا معروفاوصاحب ﴿:  واإلحسان إليهما رغم كفرمها أو شركهما واجب، بدليل قوله تعاىل

9 ñg£]Ł̃ ÇfÖ]æ<�]<»<N‹ËÞ_<àÚ<�]<»<NÙç‘ù]<Ýø‰ý]<»<� �

 .إذا أحببت فليكن حبك يف سبيل اهللا، وإذا أبغضت فليكن بغضك يف سبيل اهللا �
 .العالقات املبنية على املصلحة والكذب تنتهي وتزول يف الدنيا قبل اآلخرة  �
 . القيامة يوم عالقتهم على املصاحل الدنيوية، بعضهم لبعض عدواء الذين انبنتاألخالء واألصدق �
 .أما العالقات املبنية على التقوى فتدوم يف الدنيا واآلخرة �
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� �

� �
  .  آصرة القرابة-آصرة العقيدة : عرف ما يلي  1

  ............................................................................................................قيدةآصرة الع �
  ............................................................................................................آصرة القرابة �

  .......................................................................................، مع االستداللحكم صلة األقارببني  2
.................................................................................................................................  

  .  آلصرة العقيدة وآلصرة القرابةخاصيتني حدد 3
  خاصيتان آلصرة القرابة  خاصيتان آلصرة العقيدة

........................................................................  
........................................................................  

........................................................................  
........................................................................  

  
  

  ......................................................................................؟  ؟ ملاذا حراماًمىت تكون طاعة الوالدين  4
.................................................................................................................................  

  : مثل  لتعارض آصرة العقيدة وآصرة القرابة من قصص األنبياء والرسل، من خالل اجلوانب التالية 5
  ..................................................................................................................وةــتصادم العقيدة واألب �
  ..................................................................................................................يةـتصادم العقيدة والزوج �
  .............................................................................................................وةـتصادم العقيدة واألخ �
  ..................................................................................................................وةــتصادم العقيدة والبن �

 - sjßjŠi<]ƒ^Ú؟ ...............................................................................................................  
.................................................................................................................................  

6 قال عز وجل يف م وصاحبهما يف الدنيا معروفا ا،وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهم ﴿ : ترتيلهِمكَح﴾.  
   )14/سورة لقمان ( 

  :             منها، وذلك من خالل اجلدول التايلتضمنت اآلية الكرمية حكمني شرعيني، استخرجهما، وحدد العبارة الدالة على كلٍّ -
  لةاالعبارة الد  األحكام الشرعية  

  .........................  ................................................................................................  األولالحكم 

  .........................  ................................................................................................   الثانيالحكم

  )صحيح مسلم(...ال يظلمه، وال يسلمه، من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته أخو املسلم املسلم:ص الرسول قال 7
  ....................................................................................... حدد مضمون احلديث يف سطٍْر-أ
  .................................................................... حدد نوع األخوة اليت يتحدث عنها نص احلديث-ب
  ...................................................................... حدد من خالل احلديث ثالثة مقتضيات لألخوة-ج

.................................................................................................................................  
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ÉiaŠÛa@÷‰†ÛaZâý�⁄a@òî½bÇ@ @
  

1 <<<<íé¹^ÃÖ]<Ìè†ÃiV  

 . خامت األنبياء واملرسلنيص نسبة إىل العامل؛ فاإلسالم دين العامل؛ والرسول     �
   ...اإلسالم صاحل لكل زمان ومكان ولكل األجناس واألقوام �

     
  

2 <Üj}æ<WÝø‰ý]<íé¹^Â<î×Â<ØéÖ‚Ö]<‚Ûv²<ìçfßÖ]صV< << << << <

<F<F<F<FÝø‰ý]<íé¹^Â<î×Â<<Ù‚è<^ÚV  
  )1/سورة الفرقان (. ﴾ نذيراللعاملنيتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون ﴿  :قال تعاىل    �
  )158/األعراف (. ﴾ مجيعا قل يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم ﴿ :قال عز وجل كذلك    �

        

<F<F<F<FćÙ‚è<^Ú²<íÖ^‰†Ö]<Üj}<î×Â<<‚Ûv<صV  
 لكم رضيت عليكم نعميت وأمتمت لكم دينكم أكملت اليوم ﴿ : قوله تعاىل خامت األنبياء والرسلالدليل على أن حممداً �

  )3/سورة املائدة ( .﴾اإلسالم دينا 

  )أخرجه الترمذي(". وختم يب النبيون؛ كافةوأرسلت إىل اخللق : "....ص الرسول قال �
  

3 ‰…<Ýø‰ý]<�]<ØÃq<àÚ<íè^ÇÖ]íé¹^Â<íÖ^V< << << << <
 التأليف بني القلوب لتحقيق -ات الكربىقَلَطَن توحيد املبادئ واملُ- املساواة والعدل بني كافة البشرحتقيق - متتني الروابط اإلنسانية -

  .  دعوة إىل التواصل والتعاون- انيةالسعادة اإلنس
  )13/سورة احلجرات (  .﴾أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن فوالتعارإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ﴿ : قال تعاىل 

  
4 Ýø‰ý]<»<íé¹^ÃÖ]<“ñ^’}:  
 توسط اإلسالم واعتداله؛ فقد أخذ بعني االعتبار - الشرعية ؛ فهي صاحلة للتطبيق  النصوِصةُونر م-  حممد خامت األنبياء واملرسلني-

 فال اعتبار ار التفاضل بني الناس ،هي معي يف اإلسالم التقوى - اإلسالم العامل مع لي وجوب الدعوة إىل اهللا باحلسىن-يةئاحلاالت االستثنا
  ...لكل االختالفات العرقية واللونية والبيئية

  
5 Ýø‰ý]<í¹çÃÖ<géÖ^‰_V  
 هي أحسن؛ وترغيبهم يف  جدال غري املسلمني باليت- تبليغه إىل الناس كافة مبختلف اللغات- وتفصيالً  تطبيقه مجلةً- إخالص النية -

  . الدعوة بالقدوة الصاحلة- اعتماد احلجج والربهان يف نشر اإلسالم - الدين؛ مع األخذ ِبعيِن االعتبار ضغوط البيئة وتأثرياا
  .اإلسالميف عوملة ... استفادة من خدمات اإلعالم املرئي واملكتوب واملسموع، وكذا الشبكة العنكبوتية- فهم عقلية اآلخر املخالف-
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� �

� �
  

  ......................... .......................................................................عاملية اإلسالم: بني املقصود بـ 1

  ...................................................................األنبياء والرسلخامت �ص على أن حممدا بنص شرعياستدل  2
.................................................................................................................................  

  ............................................................................................؟ص دعوة النيبل اصيتنيخحدد  3
.................................................................................................................................  

  : امأل اجلدول مبا يليق .  عرباً مل يكونوا مجيعاًصأصحاب النيب 4

 ص أصحاب النبي

 من الحبشة  من الفرس  من الروم  من العرب 

-............................. -............................... -............................... -.............................. 

  

5 يف جعل اهللا سبحانه اإلسالم ديناً  للعاملني؟ ما السر ...........................................................................  
.................................................................................................................................  

  ......................................؟  يف قوهلم هذاةما رأي الشرع.. .شريعتنا -  ديننا-ا إسالمن: يقول بعض الناس مفتخرا 6
.................................................................................................................................  

  .......................................................................................؟ما واجبك حنو الكفار ؟ وكيف ذلك  7
.................................................................................................................................  
ت يألين تلقَّ فال أكاد أصدقها، أمسع مسائل كثرية عن اإلسالم، ولدت يف بيئة غريبة عن اإلسالم كل الغرابة، أنا طفل يف سنك أيها التلميذ،" 8

أمسع . ليةوالكُ وكذا يف املدرسة،  يف البيت،،موين االنتقادلََّع . أشك يف صدقها-أنت أيها املسلم - فكل احلقائق اليت تؤمن ا تربية غري إسالمية،
  ". حريانأنا واِهللا....وعن حترمي الربا وعن الصالة، عن احلجاب،

I<ا يل احلقيقة، فأننانصحين يا زميلي، وبيتائه .................................................................................  
.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
 لكل الناس يف كل زمان ومكان، وتعلم كذلك أن لغات العامل متعددة) اللغة العربية( أنت تعلم أن اإلسالم نزل بلسان العرب" 9 
  ".  متعددةتالف يطرح مشاكلفهذا االخ، ...)منها فرنسية وأملانية وإجنليزية وفارسية(
  ...............................................................................................................منها حدد مشكالً -أ 
  ................................................................................................. أوجد هلا حلوال يف ضوء اإلسالم-ب

.................................................................................................................................  

  ..............................................................؟ملاذا...)  الروم ملك-ملك احلبشِة ( ملوك عصره ص كاتب النيب �
  )أجب خلف الصفحة(؟  ما رأيك؟ وما أدلتك...تسامح األديان  *    حوار األديان *: نسمع يف عصرنا احلايل عن-11
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Û@˜ãaë@òÈÛbĐàÜü@Šbàrn�@ @

»%‹ÐbØ@çb�Ü@ôÝÈ@öbuŽÖånÈa@ãþ�fia@Z@ @
     قطُّ وال   مجاالًما رأيتحاًءال  وناًسثلَ ِمما رأيت ِهِم وتناغُِه وتضافِرِه يف اإلسالم؛ يف تكامِله 
ويه ومجاٍلِرسقوباته يف عقيدته وعباداته ومعامالته وأخالقه وعدالته يف ع...  
  

    ه اهللا ِبخصصِِخاٍتيصج علتمنه املتميزةَسالةَ الر عن ائِر سسائِل الرومن ،اخلَ تلكم ائِصص :  
 ةُيالِحوالص -واملرونةُ  –ة  والواقعي– كاملُ والت– موليةُ والش– العامليةُو –  واالعتدالُالوسطيةُ -

  ...زماٍن ومكاٍنلكل 
  

 هو التقوى  التفاضِلاريع ِم، وأنَّ فيِهضغ والب يف اِهللاب احلُ أنَّ فيِه الركنينكْ والر األصيلُاألصلُ    
األعماِلوصالح .  

  

 غيِري من الت احملفوظةُفهو الرسالةُ.  املقاصدِتقَ وحتقَّ املصاحلُملِت واكتسائلُ الرِتمِت خِهِب    
بديِلوالتذلك ألنَّحريِف والت ،األرباِب رب سبحانه ؛ِهفِظف ِحبلَّكَ تفلم ي تعرضالذي حريِف للت 
تعرضتابقةُ له الشرائع السِن اليت أسظُفْ ِحدلبشرا له.  

  

.  على اإلطالِق أقوى األواصِرِة العقيد آصرةَ اإلسالم أنَّعِةر يف ِش والكماِلمن براهني اجلماِل    
فلو تعارضآِصت رإحدامها عقِد انِِتة واألخرة، ى قَيلراِبيغِت العلِّبةُ مع بقاِءقديإىل ساِن اإلح 
@À@﴿:  اهللاضبغا ي فيم الوالديِن طاعِة حترِمياِق؛ يف سياهللا تبارك وتعاىلة، قال ياِبرالقَ báéjyb–ì

bÐì‹Éà@bïä‡Üa﴾.)ح/ جبقلم » )14/ سورة لقمان اآلية  
وأجب عما يلي  متأنيةً قراءةًاقرأ النص:  

1- استخرجما فيه من أفكاٍر من النص أهم .  
2- سقم اإلسال على مجاِل تدلُّ-  اليت وردت يف النصمن غري - أخرى  براهني. 
3- ح عالقة اإلسالم بالرسائل السابقةوض. 
4- كيفالدين اإلسالمي؟ يف حفِظ تساهم   

 


