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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 توطئة
احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق، واحلمد هلل الذي جعلنا 

، واحلمد هلل الذي مّن علينا فجعلنا من املتمسكني هبديه، من أتباع حممد 
 الداعني إىل سبيله.

وأشههههههههههههإد أهلل و إله إو اهلل و،دإ وشههههههههههههني  له، إله ا ولني وا  نين، 
الفاجن، وشههههإدأل بعدله وف ههههله وقيوم السههههمواأل وا رأههههني، ألعن له ال  و 

إىل صههنا ه املسههت يص، وصههن   -بف ههله-ا بصههار والبصههاهن، مدى من شهها  
من اسهههههتعق العذاي امل يص، وأشهههههإد أهلل حممدا  عبد اهلل  -بعدله-عن سهههههبيله 

ورسههههوله صههههله اهلل عليه وسههههلص، أفً عمنإ جإادا  ووامدب وصهههه ا  ومصههههابنب، 
ونادى: ،ي عله الفالح ،ي عله  ودعا إىل سهههبيل ربه ل سل سههها،، وواد،

اجلإاد،  صه اهلل خبصاهص عظيم، جتل عن احلصن، وجعل شنيعته باقي، إىل 
يوم ال يههامهه،، ودعههاتههه من  لفههه تملوهلل رايههاتههه إىل أهلل ين  اهلل ا ر  ومن 
عليإا، فال تزال  اهف، منإص عله احلق منصههههههههههههههورب وي ههههههههههههههنما من  ذهلا أو 

أمنمص، ي تفوهلل أثن نبيإص حممد صههههههله   الف أمنما، إل مص عله بصهههههه ب من
: )قل هذه سببببببببوي إ ى اوا لل  اهلل ا   ب ببببببببير  ى     ن اهلل عليه وسههههههههههلص

، يدعوهلل من أهههههههل إىل اهلدى، وتذروهلل االق من اهلالى والندى، (1)اتوعنإ(
رغب، فيما عند اهلل، ولئال يتشههههههههههبإوهلل ب مل الكتاي الذين أ ذ عليإص املي ا  

                                                           

 .108( سورب يوسف، ا ي، 1)
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} لذ ىخذ اهلل  يث ق الذين ى توا الكت ب فنبذوإ ورا  ظإورمص قال تعاىل: 
لتويننب  ل نب و  كتكتمو ب  ذنوبذ ه  ظاو هموظهم  ااببببببببببتر ا بب   منب   ق ي   

ذوئس    يشتر ن
(1). 

هلل  باع، الكتب اإلسههههالمي، ونشههههنما أما بعد فإهلل سل من عمل ل ميدا
وتنمجتإا يدرى ِعظص احلاج، إىل ستاي يدعو غ  املسلمني إىل اإلسالم؛  هلل 
الكتب اليت تناولت اإلسهههههههههالم س  ب جدا ، سهههههههههوا  ا سانت ومل، أم مفصهههههههههل،، 
ولكن قد و جتتمع فيإا الشنوط املطلوب، ل دعوب غ  املسلمني؛  هلل بع إا 

صد به غ  املسلمني، وبع إا فيه تفصيل ل  مساهل ألف للمسلمني ومل ي 
العباداأل و يناسههههههههب بسههههههههطه أمام غ  املسههههههههلمني، وبع ههههههههإا اشههههههههتمل عله 

 مال،ظاأل متنع اإلفادب منه.
وسههالهه، شههههههههههههههةوهلل املطبوعههاأل بو ارب  -منههذ مههدب-وقههد عنيههت بههذا ا من 

الشههههةوهلل اإلسههههالمي، وا وقا  والدعوب واإلرشههههاد ومل جتد لل  الكتاي الذي 
تطمح إليه، ومل يتيسههههههههههههههن لنا ل الوسال، اوتفا  مع مةلف لكتابته، وإهلل سنا 
عنأههههههههههههههنا لل  عله بع  امل تصههههههههههههههني، ولكن ،ال دوهلل لل  ع باأل لعل 

 مندما إىل س نب الذنوي، والت ص  ل ،ق عالم الغيوي.  
وبني آون، وأ نى يند إلينا ستاي من مإتد جديد أو من منسز إسالمي 

له ستابا  ليرتمجه إىل أبنا  أمته، مما يناسب أهلل ختا ب به يطلب منا أهلل ننشح 
أمص الكفن، فنلتمس ميينا  ومشاو  فال جند لل  الكتاي، ونشههههههههههههههعن بال ههههههههههههههيق 

 واحلنج ل عجزنا أهلل نبلغ شنع اهلل من  الل ستاي خمتصن موجز. 

                                                           

 .187( سورب آل عمناهلل ا ي، 1)
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وبعد لل  رأيت أهلل التسويف آف، وتنتإي، وأهلل رجا  املعدوم وانتظارإ 
عذر لنا ل ت ص نا، فاست نأل اهلل وس لته العوهلل والتوفيق عله سفه، وأنه و

، وت ق شيئا  من لل  احللص الذي -ولو مةقتا  -ستاب، ستاي يسد تل  ال غنب 
 املا راودنا، وو أدعي أنين ،  ت تل  الغاي، اليت سنا نطمح إليإا، ولكنين 

 يإا غ ي. أ،اول أهلل ا تط الطنيق ليعمنإ من بعدي، وأأع البذرب، ليس 
وقد ،اولت قدر املسهههتطاع أهلل أعن  اإلسهههالم ل مذا الكتاي عنأههها  
موجزا  من  الل التعنيف ب رساهلل اإلسههههههههالم ومبادهه العظام، وما يتطلبه البياهلل 
من لسن بع  املسهههههههاهل وال  هههههههايا اليت وبد من التعنيف هبا عند الدعوب إىل 

 اإلسالم. 
ث اجلامعه، م هل    بعهث وقد اعتمهدأل ل مذا املنإ  عله ا ،اديه

معال رأهههههههههي اهلل عنه إىل اليمن ،ينما قال له النع صهههههههههله اهلل عليه وسهههههههههلص: 
ل ك تأتإ قو     ن ىهل الكت ب ذ  امم لل  اببببببببببم    ىن ك لل  لك اهلل )

 ى إ ظسبببببو  اهلل  ذ ن هم ىط اوا لذلك  ذأا ممم ىن اهلل اذتره ا يمم 
وا لذلك ذأا ممم ىن اهلل خمس صببب واي ذإ يل يول  لي ة ذ ن هم ىط ا

، وعله (1)اذتره ا يمم صبببببببب قة تغخذ  ن ىفني  مم ذتر  ذإ ذ(را مم  (
)بينم   حن ان  ظسو  ،ديث عمن بن ااطاي رأي اهلل عنه ،يث قال: 

اهلل صبببببب   اهلل ا ي   سبببببب م ذاي يول  لذ ط ش ا ين  ظ ل ابببببب ي  بي ه 
ك يعرذ   ن  ىح   الثي ب  ا ي  سوا  الشعر  ك يرى ا ي  ى ر السفر    

                                                           

، واللفظ 29رقص ، ومسههههههههههلص ل ستاي اإلمياهلل ،ديث 41( رواإ الب اري ل ستاي الزساب باي 1)
 له.
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حت    س لل  النوإ صببببب   اهلل ا ي   سببببب م  ذأسبببببن  ظيوتي  لل  ظيوتي   
  ضببببببش ي ي  ا   ذوذي    ق   ي   حم : ىخور إ ان افسبببببب ل  ذ(   
ظسو  اهلل ص   اهلل ا ي   س م: افس ل ىن تشم  ىن ك لل  لك اهلل  ىن 

ت ول ظ ض ن   تحج  حم ا  ظسو  اهلل   ت(يم ال      تغ ي الزي      
الويت لن اسببببتإعت للي  سببببوي    ق  : صبببب قت  ق  : ذعهون  ل  يسببببأل  
 ي ببببب ق   ق   ذأخور إ ان افيم ن  ق  : ىن تغ ن ب هلل     كت   يتو  
 ظسببببببب    اليول اؤخر   تغ ن ب ل( ظ خيره  ابببببببره ق  : صببببببب قت  ق  : 

لم تكن تراه ذأخور إ ان افحسببببببب ن  ق  : ىن تعو  اهلل يأ ك تراه  ذ ن 
ذ    يراك    لل  ىن ق  : ي امر! ىت ظي  ن السبببب  ل  ق ت اهلل  ظسببببول  

 .(1) ىا م  ق  : ذ     وريل ىت يم يع مكم  ينكم(
ففي مذين احلدي ني بني النع صهههههههههله اهلل عليه وسهههههههههلص أصهههههههههول اإلمياهلل 
واإلسهههههههالم واإل،سهههههههاهلل، ومل يتجاو  لل  إىل فنوع املسهههههههاهل، بل ل احلديث 

 يذسن صهله اهلل عليه وسهلص ملعال الصهيام واحل ، وعلل العلما  لل  ا ول مل
 بتعليالأل ليس مذا أواهلل بسطإا. 

أهلل استشإد لكل مس ل، من مساهل  -قدر املستطاع  -سما ،اولت 
 لن ىح   ن الع يدب بآي، أو أس ن من ستاي اهلل، اسهههههههتئناسههههههها  ب وله تعاىل: )

، فينبغي أهلل ُيسههمعوا (2) (اهللالمشببريين اسببته ظك ذأ ره حت  يسببمش ي ل 
سالم اهلل،  هلل له  الوب تسههههلب الع ول، وت  ذ با لباي، سما أهلل س  ا  ممن 

                                                           

 .8( رواإ مسلص ل ستاي اإلمياهلل ،ديث 1)
 .6( سورب التوب،، ا ي، 2)



 6 

أسههههههههههههههلص يذسن أنه قنأ آياأل من ال نآهلل الكنا فكانت سههههههههههههههبب مدايته، وقد 
أهلل اجتنب بع  املسهههههههاهل اليت قد تسهههههههتدعي التسههههههها وأل  -جامدا  -،اولت 

آثنأل عدم الند عله بع  الشههبإاأل واوعرتاأههاأل إىل لمن ال ار ، سذل  
 واستفيت بذسن ا دل، وا صول اليت تنفي مذإ الشبإ، أو تل . 

واجتإههدأل أهلل يكوهلل  فيفهها  لطيفهها  سهها دلهه، اإلرشههههههههههههههههاديهه،، بعيههدا  عن 
 ا بواي والفصول، وث ل الكتب املنإجي،. 

ومذا العمل جإد بشني مطبوع بطابع البشن فيه من ال عف والن ص 
ساهلل فيه من صههههههههههواي وسههههههههههداد فمن اهلل، وأسهههههههههه ل اهلل أهلل  عله وااط ، فما  

 الصهههههههههههههها  لوجإه الكنا، وأهلل يت بله مين، وأهلل يكتب له ال بول، وما ساهلل فيه 
من  ط  فمين ومن الشيطاهلل، واهلل سبعانه وتعاىل منزإ عن ااط  والت ص ، 

 وأس ل اهلل أهلل يبدل  ط  مذا الكتاي صوابا ، وأالله رشادا . 
هناي، مذا التمإيد سل من سههههههههههههههعه إل ناج مذا الكتاي  وأشههههههههههههههكن ل

و بعه وتنمجته ونشههههنإ وأسهههه ل اهلل أهلل ي ههههاعف هلص ا جن وامل وب،، وأهلل  عله 
من العمل الصهههاا والعلص النافع، إنه ول لل  وال ادر عليه، وآ ن دعوانا أهلل 
احلمد هلل ري العاملني، والصههههههههههههالب والسههههههههههههالم عله نبينا حممد وآله وصههههههههههههعبه 

 عني.أمج
 
 المغلف             
     حم  بن او اهلل بن ص لح السحيم    
  11342الري ه 1032ص ب              
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 الم(  ة *
 

إهلل احلمد هلل حنمدإ ونسههههتعينه ونسههههتغفنإ ونعول باهلل من شههههنور أنفسههههنا 
ومن سههههيئاأل أعمالنا، من يإدإ اهلل فال م ههههل له ومن ي ههههلل فال مادي له، 

إله إو اهلل و،دإ و شني  له، وأشإد أهلل حممدا  عبدإ ورسوله، وأشإد أهلل و 
 صله اهلل عليه وسلص تسليما  س  ا .

أما بعد: ف د أرسهههههل اهلل رسهههههله إىل العاملني؛ لئال يكوهلل للنا  عله اهلل 
،ج، بعد النسل، وأنزل الكتب مدى ورمح، ونورا  وشفا  ، فكاهلل النسل فيما 
م هههههههههه يبع وهلل إىل أقوامإص  اصههههههههه،، ويسهههههههههتعفظوهلل ستبإص؛ فلذل  اندثنأل 

دب، ل فرتب ستههابههاوص، وُ،ْنفهُهتِّ وبهُهْدلهُهتِّ شههههههههههههههناهعإص؛  هنهها أنزلههت  مهه، حمههدو 
 معدودب. 

مث ا تص اهلل نبيه حممدا  صههله اهلل عليه وسههلص ب هلل جعله  ان ا نبيا  
}  ي ن  حم  ىب  ىح   ن ظ  لكم  لكن ظسببببببو  واملنسههههههههلني، قال تعاىل: 
، وأسنمهههههه خب  ستهههههاي أنزل، ومو ال نآهلل العظيص، (1) {اهلل  خبببب تم النويين

ل    حن  زلن  الذير  ه ف ال: }وتكفَّل سهههههههبعانه ملفظه، ومل يرتى ،فظه ال

                                                           

 * تبدأ تنمج، الكتاي من مذإ امل دم،، أما ما قبلإا فال يرتجص.
. مذا نص من الكتاي العظيص "ال نآهلل الكنا" الذي أنزله اهلل عله 40( سورب ا ،زاي، ا ي،1) 

ول ستايب مذا نصهههههوة س  ب من "ال نآهلل الكنا" ومي تسهههههبق حممد صهههههله اهلل عليه وسهههههلص، 
داهمهها  ب ولههه: قههال اهلل تعههاىل، أو قههال تعههاىل، أو قههال جههل ثنهها إ وجتههد تعنيفهها  موجزا  بههال نآهلل 

 . من مذا الكتاي.117-114و100-95العظيص ل ة 
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، وجعل شههههنيعته باقي، إىل قيام السههههاع،، وبني سههههبعانه (1){ ل   ل  لح ذظون
أهلل من لوا م ب ا  شههههههههههنيعته اإلمياهلل هبا، والدعوب إليإا، والصهههههههههه  عليإا، فكاهلل 
منإ  حممد صله اهلل عليه وسلص ومنإ  أتباعه من بعدإ الدعوب إىل اهلل عله 

قل هذه سبببببوي إ ى اوا لل  اهلل موأهههههههعا  مذا املنإ : }بصههههههه ب، قال تعاىل 
 ، (2) {ا   ب بببببببير  ى     ن اتوعنإ  سبببببببوح ن اهلل     ى    ن المشبببببببريين

ذ صور يم  صور ى لو وأمنإ بالصهه  عله ا لى ل سههبيل اهلل ف ال تعاىل: }
ي ىيم  الذين ى نوا اصببببببببببور ا ، وقههال جههل ثنهها إ: }(3){العزل  ن الرسبببببببببببل
، واتباعا  هلذا املنإ  اإلهلي (4){ا  ات(وا اهلل لع كم تف حون صببب بر ا  ظابإو 

الكنا، ستبت مذا الكتاي دعوب إىل سهههههههههههبيل اهلل، مسهههههههههههتبصهههههههههههنا  بكتاي اهلل، 
ومسههههرتشههههدا  بسههههن، رسههههوله صههههله اهلل عليه وسههههلص، وبينت فيه بيانا  موجزا     

ناأل  لق الكوهلل، و لق اإلنسههههاهلل وتكنميه، وإرسههههال النسههههل إليه، و،ال الديا
الساب ،، مث عنفت باإلسالم معً وأرسانا ، فمن أراد اهلدى، فإامي أدلته بني 
يديه، ومن أراد النجاب ف د أوأهههههههههههعت له  ني إا، فمن رغب ل اقتفا  آثار 
ا نبيا  واملنسههههلني واملصههههلعني فإامي سههههبيلإص. ومن رغب عنإص، ف د سههههفه 

 نفسه، وسل  سبيل ال الل.

                                                           

 .9( سورب احلجن، ا ي، 1)
 .108( سورب يوسف، ا ي، 2)
 .35ي، ( سورب ا ، ا ، ا 3)
 .200( سورب آل عمناهلل، ا ي، 4)
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نا  إليإا، ويعت دوهلل أهلل احلق فيإا دوهلل إهلل سل أصعاي مل، يدعوهلل ال
ما سههههواما، وسل أصههههعاي ع يدب يدعوهلل النا  إىل اتباع صهههها،ب ع يدوص، 

 وتعظيص قاهد  ني إص.
أما املسههههلص فال يدعو إىل اتباع  ني ته؛  نه ليس له  ني ، ختصههههه، إ ا 

لن البب ين انبب  اهلل دينههه دين اهلل الههذي ارت ههههههههههههههههاإ لنفسههههههههههههههههه قههال تعههاىل: }
، وو يدعو إىل تعظيص بشههههن، فكل البشههههن ل دين اهلل سههههوا  و (1){افسببب ل

فن  بينإص إو بالت وى، بل يدعو النا  إىل أهلل يسههههلكوا سههههبيل رهبص، ويةمنوا 
بنسههله، ويتبعوا شههنعه الذي أنزله عله  ان رسههله حممد صههله اهلل عليه وسههلص 

 وأمنإ أهلل يبلغه إىل النا  ساف،.   
الكتهههاي دعوب إىل دين اهلل الهههذي  ومن أجهههل للههه  ف هههد ،نرأل مهههذا

ارت هاإ لنفسهه، وأنزل به  ان رسهله، وإرشهادا  ملن أراد اهلداي،، ودليال  ملن أراد 
السعادب، فواهلل لن  د خملو  السعادب احل ي ي، إو ل مذا الدين، ولن يعن  
الطم نين، إو ُمنِّ آمن باهلل ربا ، ومبعمد صهههههههههههههله اهلل عليه وسهههههههههههههلص رسهههههههههههههوو ، 

ل قدا الدمن -سالم دينا ، ف د شإد ا و  من املإتدين إىل اإلسالم وباإل
بهه هنص مل  يعنفوا احليههاب احل ي يهه، إو بعههد إسههههههههههههههالمإص، ومل يههذوقوا  -و،ههدي ههه

السههههههههعادب إو ل ظالل اإلسههههههههالم... و هلل سل إنسههههههههاهلل يتطلع إىل السههههههههعادب، 
وأسهههه ل  ويبعث عن الطم نين،، ويتعنى احل ي ،، ف د أعددأل مذا الكتاي،

اهلل أهلل  عل مذا العمل  الصههههههههههههها  لوجإه، داعيا  إىل سهههههههههههههبيله، وأهلل يكتب له 
 ال بول، وأهلل  عله من العمل الصاا الذي ينفع صا،به ل الدنيا وا  نب.

                                                           

 .19( سورب آل عمناهلل، ا ي، 1)
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وقد ألنت ملن أراد  بعه ب ي، لغ،، أو تنمجته إىل أي، لغ، شههههههههههههههنيط، أهلل 
 ا. يلتزم ا مانه ل ن له إىل اللغ، اليت سيرتمجه إليإ

سما أرجو من سل من له مال،ظ، أو اسهههههههههههتدراى سهههههههههههوا  عله أصهههههههههههل 
الكتاي باللغ، العنبي، أو ل أي، تنمج، هلذا الكتاي أهلل يوافيين هبا عله العنواهلل 

 املذسور منا. 
واحلمد هلل أوو  وآ نا ، وظامنا  وبا نا ، وله احلمد عالني، وسههههههههههههههنا ، وله 

السههههههههههمواأل ومل  ا ر  ومل  ما احلمد ل ا وىل وا  نب، وله احلمد مل  
شهههههها  من شههههههي  ربنا، وصههههههله اهلل عله نبينا حممد وصههههههعبه ومن سههههههار عله 

 منإجه وسل  سبيله وسلص تسليما  س  ا  إىل يوم الدين. 
                                                               

 المغلف
او اهلل بن صببببببب لح      حم  بن                                    

 السحيم 
 1342النيا   1032مه     ة.ي 13/10/1420النيا   
  11442النيا   6249وة.ي      
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 ىين الإريق  
،ينما يك  اإلنسهههاهلل ويع ل تتوارد عله لمنه أسهههئل، س  ب من م ل من 
أين جئت؟ وملالا جئت؟ وإىل أين املص ؟ ومن  ل ين و لق مذا الكوهلل من 

   مذا الكوهلل ويتصن  فيه؟ إىل غ  لل  من ا سئل،.،ول؟ ومن ميل
وو يستطيع اإلنساهلل أهلل يست ل مبعنف، إجاباأل مذإ ا سئل،، وو ي در 
العلص احلديث أهلل ينت ي إىل اإلجاب، عنإا؛  هلل مذإ ال  ايا مما يد ل أمن 
داهنب الدين، و جل لل  تعددأل النواياأل، وتنوعت اانافاأل وا سهههههههههههههها   

سههههههههههههههاهل مما يزيد ل ، ب اإلنسههههههههههههههاهلل وقل ه. وو ميكن أهلل ي ف ،ول مذإ امل
اإلنساهلل عله اإلجاب، الشافي، الكافي، هلذإ املساهل إو إلا مداإ اهلل إىل الدين 
الصههههههههههههعيح الذي ي ص بال ول الفصههههههههههههل ل مذإ املسههههههههههههاهل وغ ما؛  هلل مذإ 

احلق وقول ال  هايا تُهُعد  من ا مور الغيبي،، والدين الصهعيح مو الذي ينفند ب
الصههههههههههد ؛  نه و،دإ من اهلل أو،اإ إىل أنبياهه ورسههههههههههله؛ ولذا ساهلل لزاما  عله 
اإلنسههاهلل أهلل ي صههد الدين احلق ويتعلمه ويةمن به، لتذمب عنه احل ب، وتزول 

 عنه الشكوى، ويإتدى إىل الصناط املست يص. 
ول الصهههههفعاأل التالي، أدعوى إىل اتباع صهههههناط اهلل املسهههههت يص، وأعن  

 ناظني  بع  أدلته وبنامينه و،ججه، لتنظن فيإا بتجند ومتعن وأناب. أمام
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   و  اهلل  ظبوبيت    ح ا يت   ىلوهيت  سوح   * :
يعبد الكفار آهل، خملوق، مصههنوع، سالشههجن واحلجن والبشههن؛ ولذا سهه ل 
اليإود واملشههههههنسوهلل رسههههههول اهلل صههههههله اهلل عليه وسههههههلص عن صههههههف، اهلل ومن أي 

قل هو اهلل ىح   اهلل ال بببببم   لم ي    لم يول   : }شههههههي  مو، ف نزل اهلل
لن ظبكم اهلل ، وعن  عبادإ بنفسهههههههههههههههه ف ال: }(1){ لم يكن ل  يفوا  ىح 

الذي خ ق السمواي  األظه ذإ ستة ىي ل  م استوى ا   العرش يغشإ 
ال يل النم ظ يإ و  حثيث    الشمس  ال(مر  النهول  سوراي بأ ره ىك ل  

اهلل الذي ، وقال عز من قاهل: }(2){ األ ر تو ظك اهلل ظب الع لمينالو ق 
ظذش السببمواي بغير ام  تر  م   م اسببتوى ا   العرش  سببور الشببمس 
 ال(مر يل يهري أل ل  سبببببم  ي بر األ ر يف بببببل اؤي ي لع كم ب ( و 
ظبكم توقنون   هو الذي    األظه   عل ذيم  ظ اسببببإ  ى م ظا    ن يل 

اهلل { إىل أهلل قال: }ذيم  ز  ين ا نين يغشبببببببإ ال يل النم ظالثمراي  عل 
يع م    تحمل يل ى ث      تغيض األظح ل     تز ا   يل اببببببببببإو ان ه 

قل ، وقال جل ثنا إ: }(3){بم( اظ ا لم الغيب  الشم    الكوير المتع  
 ن ظب السببببببببببمواي  األظه قببل اهلل قببل ىذبب توببذتم  ن    بب  ى ليبب و ك 

 فع    كضببرا  قل هل يسببتوي األام   الو ببير ىل هليم كون أل فسببمم  
                                                           

* ملزيد من التوسهههع ينظن ستاي: )الع يدب الصهههعيع، وما ي هههادما( ت ليف خا،، الشهههي  عبدالعزيز 
 و)ع يدب أمل السن، واجلماع،( ت ليف الشي  حممد بن صاا الع يمني. -رمحه اهلل-بن با  

 (  سورب اإل الة.1)
 .54سورب ا عنا ، ا ي،   (2)
 .2،3،7،8(  سورب النعد، ا ياأل 3)
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هلل اري و خ (وا يو (  ذتش ب  الو ق تستوي الظ م ي  النوظ ىل  ع وا 
 .(1){ا يمم قل اهلل خ لق يل اإو  هو الواح  ال(م ظ

  ن آي ت  ال يل وأقام سههههههههههههههبعانه هلص آياته شههههههههههههههوامد وبيناأل ف ال: }
 ك ل (مر  اسبببه  ا هلل   النم ظ  الشبببمس  ال(مر ك تسبببه  ا ل شبببمس

الذي خ (من لن ينتم لي ه تعو  ن   ن آي ت  ى ك ترى األظه خ اببببببببببعة 
ذ ذا ى زلن  ا يم  الم و اهتزي  ظبت لن الذي ىحي ه  لمحيإ الموت  ل   

  ن آي ت  خ ق السببببببمواي ، وقال سههههههههبعانه: }(2){ا   يل اببببببإو ق ير
ل ع لمين    ن  األظه  اخت ف ىلسنتكم  ىلوا كم لن ذإ ذلك ؤي ي 

 .(3){آي ت   ن  كم ب ل يل  النم ظ  ابتغ ؤيم  ن ذض  
اهلل ك لل  لك هو ووصهههههههههههف نفسهههههههههههه بنعوأل اجلمال والكمال ف ال: }

الحإ ال(يول ك تأخذه سبببببنة  ك  ول ل     ذإ السبببببمواي     ذإ األظه 
 ن ذا الذي يشببببببببببفش ان ه لك ب ذ   يع م    بين ىي يمم     خ فمم  ك 

ف ذر الذ ب  ق بل ، وقال: }(4){بشببببإو  ن ا م  لك بم  ابببب ويحيإون 
، وقال (5){التوب ابببببب ي  الع( ب ذي الإو  ك لل  لك هو للي  الم ببببببير

                                                           

 .16(  سورب النعد، ا ي، 1)
 .37،39(  سورب فصلت، ا يتاهلل 2)
 .22،23(  سورب النوم، ا يتاهلل 3)
 .255(  سورب الب نب، ا ي، 4)
 .3(  سورب غافن، ا ي، 5)
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هو اهلل الذي ك لل  لك هو الم ك ال(  و السببببب ل المغ ن جل ثنا إ: }
 .(1){المميمن العزيز الهو ظ المتكور سوح ن اهلل ام  يشريون

كيص ال ادر الذي عّن  عبادإ بنفسهههههههههههههههه، وأقام هلص مذا الني اإلله احل
دلت عله وجودإ -آياته شههههوامد وبيناأل، ووصههههف نفسههههه بصههههفاأل الكمال 

وربوبيته وألوميته الشهههناهع النبوي،، وال هههنورب الع لي،، والفطنب اال ي،، وأمجعت 
ا مص عله لل ، وسهههههههههه بني ل  شههههههههههيئا  من لل  فيما يلي، ف ما أدل، وجودإ 

 :وربوبيته فإي
 خ ق هذا الكون     ذي   ن ب يش  ال نش : - 1

تيط بهههه  أيإهههها اإلنسهههههههههههههههههاهلل مههههذا الكوهلل العظيص ويتكوهلل من خواأل 
وسواسب ووناأل، وأر  ممدودب فيإا قطع متجاوراأل خيتلف ما ينبت فيإا 
با تالفإا، وفيإا من سل ال مناأل، ومن سل امل لوقاأل جتد  وجني اثنني.. 

وبد له من  الق ،تما ؛  نه و ميكن أهلل خيلق فإذا الكوهلل مل خيلق نفسهههه، و 
نفسههههههههههههههههه، فمن الههذي  ل ههه عله مههذا النظههام البههديع وأسملههه مههذا الكمههال 
احلسههن، وجعله آي، للناظنين إو اهلل الوا،د ال إار الذي و ري سههواإ وو إله 

ىل خ (وا  ن فير اببببببببببإو ىل هم الوب ل(ون  ىل خ (وا غ إ قههال تعههاىل: }
، فت ههههههههههههههمنت ماتاهلل ا يتاهلل ثال  (2){ك يوقنون السببببببببببمواي  األظه بل

 م دماأل مي:
 مل ُ ِلُ وا من العدم؟ - 1

                                                           

 .23(  سورب احلشن، ا ي، 1)
 .35،36ا يتاهلل (  سورب الطور، 2)
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 مل  ل وا أنفسإص؟ - 2
 مل ُ ُلُ وا السمواأل وا ر ؟ - 3

فإلا مل يكونوا ُ ِلُ وا من عدم، ومل خيل وا أنفسإص، ومل خيل وا السمواأل 
 ل إص و لق السههههههههههههههمواأل وا ر ؛ فتعني أنه وبد من اإلقنار بوجود  الق 

 وا ر  ومو اهلل الوا،د ال إار.

 : الفإر  - 2
االق مفطوروهلل عله اإلقنار بهااهالق، وأنهه أجهل وأس  وأعظص وأسمهل 
من سل شههههي ، ومذا ا من راسهههه  ل الفطنب أشههههد رسههههو ا  من مباد  العلوم 
 النياأههههههههههههههي، وو تتاج إىل إقام، الدليل إو من تغ أل فطنته، وعن  هلا من

ذإر  اهلل التإ ذإر ، قال تعاىل: }(1)ا ،وال ما يصهههههههههههههنفإا عما تسهههههههههههههْلص به
، وقال صههههههههههههههله اهلل (2){الن و ا يم  ك تو يل لو ق اهلل ذلك ال ين ال(يم

 بب   ن  ولو  لك يولبب  ا   الفإر   ذببأبواه يمو ا بب  ى  عليهههه وسههههههههههههههلص: )
م  ين ببببرا   ى  يمهسبببب    يم  تنتج الوميمة بميمة  مع و هل تحسببببون ذي

 ن  بب ابب و   م ي(و  ىبو هرير   اقرؤا لن اببببببببببئتم: ذإر  اهلل التإ ذإر 
صله اهلل عليه وسلص:  -أي ا  -، وقال: (3)(الن و ا يم  ك تو يل لو ق اهلل

ىك لن ظبإ ى ر إ ىن ىا مكم     م تم  م  ا منإ يو إ هذا: يل     )

                                                           

 ،49،73-47، ة 1( انظن وموع فتاوى شي  اإلسالم ابن تيمي، جه1)
 . 30( سورب النوم، ا ي، 2)
، واللفظ 2658. ومسهههههههههههههلص ل ستاي ال در، ،ديث 3( رواإ الب اري ل ستاي ال در، باي 3)

 له. 



 16 

 ح تبببب  اوبببب ا  ح    ل إ خ (ببببت اوبببب  ي حنفبببب و ي مم  ل مم ىتتمم 
الشبببي طين ذ  ت لتمم ان  ينمم  حر ت ا يمم    ىح  ت لمم   ى رتمم 

 .(1)(ىن يشريوا بإ    لم ى ز  ب  س إ     

 ل م ع األ م :  - 3
بهه هلل هلههذا الكوهلل  ههال هها  ومو اهلل  -قههدميإهها و،ههدي إهها  -أمجعههت ا مص 

ري العاملني، وأنه  الق السههههههمواأل وا ر ، ليس له شههههههني  ل  ل ه، سما 
 ه شني  ل ملكه سبعانه.أنه ليس ل

ي، أهنا سانت تعت د أهلل آهلتإا  ومل ين ل عن أي، أم، من ا مص املاأهههههههههههههه
شهههههارست اهلل ل  لق السهههههمواأل وا ر ؛ بل سانوا يعت دوهلل أهلل اهلل  ال إص 

، (2)و الق آهلتإص فال  الق غ إ وو را   غ إ، والنفع  وال ن بيدإ سبعانه
 لئن سببببببببببألتمم  ن خ ق ني بنبوبي، اهلل: }قال تعاىل خم ا  عن إقنار املشههههههههههههههنس

السمواي  األظه  سور الشمس  ال(مر لي(ولن اهلل ذأ   يغذكون  اهلل 
يوسببببببق الرزق لمن يشبببببب و  ن او  ه  ي( ظ ل  لن اهلل بكل اببببببإو ا يم  
 لئن سبببببببببألتمم  ن  ز   ن السبببببببببم و   و ذأحي  ب  األظه  ن بع   وتم  

، وقهههال جهههل ثنههها إ: (3){ك يع( ونلي(ولن اهلل قببل الحمبب  هلل بببل ىيثرهم 

                                                           

، ورواإ مسلص واللفظ له، ل ستاي اجلن، وصف، 162، ة4( رواإ اإلمام أمحد ل مسندإ، جهههههههههه1)
 . 2865نعيمإا وأملإا، ،ديث 

 .75ة 7، وجه-383-380ة 14( انظن وموع فتاوى شي  اإلسالم ابن تيمي،، جه 2)
 .63-61( سورب العنكبوأل، ا ياأل 3)
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 لئن سبببببببببببببألتمم  ن خ ق السببببببببببمواي  األظه لي(ولن خ (من العزيز }
 .(1){الع يم

 الضر ظ  الع( ية : - 4
و جتهههد الع ول بهههدا  من اإلقنار بههه هلل هلهههذا الكوهلل  هههال ههها  عظيمههها ؛  هلل 
الع ل ينى الكوهلل خملوقا  حمدثا ، وأنه مل يوجد نفسههههههههههههههه، وا ُد  و بدله من 

 ِد . حُمِّ 
واإلنسهههههههاهلل يعلص أنه متن به أ ماأل ومصهههههههاهب، و،ينما و ي در البشهههههههن 
عله دفعإا فإنه يتجه ب لبه إىل السهههما  ويسهههتغيث بنبه ليفنج كه، ويكشهههف 
غمه، وإهلل ساهلل ل سههاهن أيامه ينكن ربه ويعبد صههنمه، فإذإ أههنورب و تدفع، 

رفع رأسههههه وشهههه ص  ووبد من اإلقنار هبا، بل إهلل احليواهلل إلا أملت به مصههههيب،
ببصههنإ إىل السههما . وقد أ   اهلل عن اإلنسههاهلل أنه إلا أصههابه أههن أسههنع إىل 

 لذا  س اف سبب ن ضببر  ا  ظب  ربه يسههه له أهلل يكشهههف أهههنإ قال تعاىل: }
 نيو   للي   م لذا خول   عمة  ن   سإ    ي ن ي او للي   ن قول   عل هلل 

هو الذي يسبببببيريم ذإ املشهههههههنسني: }، وقال تعاىل خم ا  عن ،ال (2){ى  ا ا  
الف ببببك   رين بمم بريح طيوببببة  ذرحوا  الور  الوحر حت  لذا ينتم ذإ

  وتم  ظيح ا صف    وهم الموج  ن يل  ك ن  هنوا ى مم ىحيق بمم 
 اوا اهلل  و  ببين ل  ال ين لئن ى هيتن   ن هذه لنكو ن  ن الشبب يرين  

                                                           

 .9( سورب الز ن ، ا ي، 1)
 .-رمحه اهلل-* ينظن ملزيد من التوسع ستاي التو،يد ت ليف اإلمام اجملدد حممد بن عبدالوماي 

 .8( سورب الزمن، ا ي، 2)
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حق يبب  ىيمبب  النبب و ل مبب  ذ مبب  ى هبب هم لذا هم يوغون ذإ األظه بغير ال
بغيكم ا   ى فسببببببببببكم  ت ع الحي   ال  ي   م للين   ر عكم ذننوئكم بم  

 لذا فشببببببيمم  وج ي لظ ل  اوا ، وقال عز من قاهل: }(1){ينتم تعم ون
اهلل  و  بببببين ل  ال ين ذ م   ه هم لل  الور ذمنمم  (ت ببببب      يهح  

 .(2){بآي تن  لك يل خت ظ يفوظ
وجد الكوهلل من عدم، و لق اإلنسهههههههههههههاهلل ل أ،سهههههههههههههن مذا اإلله الذي أ

ت وا، ورسز ل فطنته عبوديته واوسههههههههههههههتسههههههههههههههالم له، وألعنت الع ول لنبوبيته 
وألوميته، وأمجعت ا مص عله اوعرتا  بنبوبيته... وبد أهلل يكوهلل وا،دا  ل 
ربوبيته وألوميته، فكما أنه و شهههههههني  له ل االق؛ فكذل  و شهههههههني  له ل 

  دل، عله لل  س  ب منإا*: ألوميته، وا
ليس ل مههذا الكوهلل إو إلههه وا،ههد مو ااههالق النا  ، وو  - 1

 لب النفع ويدفع ال ههههههههههههههن إو مو، ولو ساهلل ل مذا الكوهلل إله آ ن؛ 
، (3)لكاهلل له فعل و لق وأمن، وو ينأهههههه أ،دكا مبشهههههارس، اإلله ا  ن

ميكن أهلل يكوهلل ووبههد  ،ههدكهها من مغههالبهه، ا  ن وقإنإ، واملغلوي و 
إهلا ، والغالب مو اإلله احلق، و يشهههههارسه إله ل ألوميته سما مل يشهههههارسه 

   اتوذ اهلل  ن  ل      ي ن  ع   ن لل  إله ل ربوبيته قال تعاىل: }

                                                           

 22،23( سورب يونس، ا ي، 1)
 .32( سورب ل ماهلل، ا ي، 2)
 . 39وي،، ة( انظن شنح الع يدب الطعا3)
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لذا  لذهب يل لل  بم  خ ق  لع  بعضببببمم ا   بعض سببببوح ن اهلل 
 . (1) {ام  ي فون

ه مل  السهههههمواأل و يسهههههتعق العبادب إو اهلل الذي ل -2
وا ر ؛  هلل اإلنسههههههههههههههاهلل يت ني إىل اإلله الذي  لب له النفع ويدفع 
عنه ال هههن، ويصهههن  عنه الشهههن والفأل، ومذإ ا مور و يسهههتطيعإا إو 
من مل  السهههههههمواأل وا ر  وما بينإما، ولو ساهلل معه آهل، سما ي ول 

ق؛  هلل املشهههنسوهلل، وختذ العباد السهههبل املوصهههل، إىل عبادب اهلل املل  احل
مجيع مةو  املعبودين من دوهلل اهلل إ ا سانوا يعبدوهلل اهلل ويت نبوهلل إليه، 
فعني مبن أراد أهلل يت ني إىل من بيدإ النفع وال ن أهلل يعبد اإلله احلق 
الذي يعبدإ من ل السهههههههمواأل وا ر  مبا فيإص مةو  ا هل، املعبودوهلل 

ي(ولون لذا  قببل لو يبب ن  عبب  آلمببة يمبب  من دوهلل اهلل قهههال تعهههاىل: }
، ولي نأ منيههد احلق قولههه تعههاىل: (2) {كبتغوا لل  ذي العرش سببببببببببوي   

قببل ا اوا الببذين زامتم  ن   ن اهلل ك يم كون  ث(بب   ذظ  ذإ }
السبببمواي  ك ذإ األظه     لمم ذيمم   ن ابببرك    ل   نمم  ن 

، فههإهلل مههذإ (3) {همير   ك تنفش الشببببببببببفب اة انب ه لك لمن ىذن ل 
 تعلق ال لب بغ  اهلل ب ربع، أمور مي: ا ياأل ت طع

                                                           

 92( سورب املةمنوهلل، ا ي، 1)
 . 42( سورب اإلسنا ، ا ي، 2)
 . 24، 23( سورب سب ، ا يتاهلل 3)
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ا ول : أهلل مةو  الشههههههههههههههنسا  و ميلكوهلل م  ال لرب مع اهلل، والذي و 
ميل  م  ال لرب و ينفع وو ي ههههن وو يسههههتعق أهلل يكوهلل إهلا  أو مشههههارسا  هلل، 

 واهلل مو الذي ميلكإص ويتصن  فيإص و،دإ.
ر ، وليس هلص م  ال ال اين : أهنص و ميلكوهلل شههيئا  من السههمواأل وا 

 لرب من مشارس، فيإما.
ال ههههالههههث : ليس هلل معني من  ل ههههه؛ بههههل مو الههههذي يعينإص عله مهههها 

 ينفعإص ويدفع عنإص ما ي نمص لكمال غناإ عنإص، وأنوروص إىل رهبص.
النابع : أهلل مةو  الشنسا  و ميلكوهلل أهلل يشفعوا عند اهلل  تباعإص، وو 

نه إو  ولياهه أهلل يشههفعوا، وو يشههفع ا وليا  يةلهلل هلص فيإا، وو ي لهلل سههبعا
 .(1)إو ملن رأي اهلل قوله وعمله واعت ادإ

انتظهههام أمن العهههامل سلهههه وإ،كهههام أمنإ أدل دليهههل عله أهلل  - 3
مههدبنإ إلههه وا،ههد، وملهه  وا،ههد، وري وا،ههد، و إلههه لل لق غ إ، وو 
تنع ري هلص سههههههههههههههواإ، فكما ميتنع وجود  ال ني هلذا الكوهلل، فكذل  مي

، (2){لو ي ن ذيمم  آلمة لك اهلل لفسببببببببببب ت وجود إهلني قال تعاىل: }
فلو فن  أهلل ل السهههما  وا ر  إهلا  غ  اهلل لفسهههدتا، ووجه الفسهههاد: 
أنه إلا ساهلل مع اهلل إله آ ن يسههههههههههههههتلزم أهلل يكوهلل سل وا،د منإما قادرا  
عله اوسههههههههههههههتبههداد والتصههههههههههههههن ، في ع عنههد للهه  التنهها ع واو تال ، 

. وإلا ساهلل البدهلل يسههتعيل أهلل يكوهلل املدبن له (3)سههببه الفسههادوتد  ب
                                                           

 .100(  انظن قنب عيوهلل املو،دين، ت ليف الشي  عبدالنمحن بن ،سن رمحه اهلل، ة 1)
 .22( سورب ا نبيا ، ا ي، 2)
 . 403، ة 3( انظن فتح ال دين، ج3)



 21 

رو،اهلل متسههههاوياهلل، ولو ساهلل سذل  لفسههههد ومل ، ومذا حمال، فكيف 
 ،(1)يتصور مذا ل الكوهلل ومو أعظص

 إمجاع ا نبيا  واملنسلني عله لل : - 4
جتمع ا مص عله أهلل ا نبيا  واملنسهههههههلني مص أسمل النا  ع وو ، 

أنفسا ، وأف لإص أ القا ، وأنصعإص لنعايامص، وأعلمإص مبناد وأ سامص 
اهلل، وأرشهههههههههدمص إىل الطنيق ال وا والصهههههههههناط املسهههههههههت يص؛  هنص يتل وهلل 
الو،ي عن اهلل، فيبلغونه للنا ، وقد اتفق مجيع ا نبيا  واملنسههههههههلني من 
أوهلص آدم عليه السههههههالم إىل آ نمص حممد صههههههله اهلل عليه وسههههههلص عله 

مإص إىل اإلمياهلل باهلل، وتنى عبادب ما سههههههههههههههواإ، وأنه اإلله احلق دعوب أقوا
    ىظسببببب ن   ن قو ك  ن ظسبببببو  لك  وحإ للي  ى   ك قال تعاىل: }

، وقال جل ثنا إ عن نوح عليه السههههههههههههههالم إنه (2){لل  لك ى   ذ او  ن
ىك تعوببب  ا لك اهلل ل إ ىخببب ف ا يكم ابببذاب يول قههههال ل ومههههه: }

نه عن آ نمص حممد صهههههله اهلل عليه وسهههههلص إنه ، وقال سهههههبعا(3){ىليم
قببل ل مبب  يوح  للإ ى مبب  للمكم للبب   احبب  ذمببل ى تم قههال ل ومههه: }

 .(4){ س مون

                                                           

 .260ة  1( انظن مفتاح دار السعادب، ج 1)
 .25( سورب ا نبيا  ، ا ي، 2)
 ^2( سورب مود، ا ي، 3)
 .108( سورب ا نبيا ، ا ي، 4)
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مذا اإلله الذي أوجد الكوهلل من عدم ف بدعه، و لق اإلنسهههههههههههههههاهلل ل 
أ،سههههن ت وا وسنمه، ورسز ل فطنته اإلقنار بنبوبي، اهلل وألوميته، وجعل نفسههههه 

استسلمت اال إا وسارأل عله منإجه، وفن  عله رو،ه  و تست ن إو إلا
أو تطمئن إو إلا سههكنت إىل بارهإا، واتصههلت خبال إا، وو صههل، هلا إو من 
 الل صهههههنا ه املسهههههت يص الذي بلغته النسهههههل الكنام، ومنعه ع ال  و يسهههههت يص 

 أمنإ وو ي وم بوظيفته عله أسمل وجه إو إلا آمن بنبه.
ب، وا م نت النوح، واست نأل النفس، وآمن الع ل فإلا است امت الفطن 

حت  ت له السههههعادب وا من واو مئناهلل ل الدنيا وا  نب.. وإهلل أن اإلنسههههاهلل 
غ  لل  عاش مشههههههههههههههتتا  متفنقا  يإيص ل أودي، الدنيا، ويتو ع بني آهلتإا، و 
يدري من ت ق له النفع، ومن يدفع عنه ال هههن، ومن أجل أهلل يسهههت ن اإلمياهلل 

 هلل امل ل مما -النفس، وتت هههههههههح شهههههههههفاع، الكفن، أهههههههههني اهلل لذل  م ال  ل 
قاُرهلُل فيه بني رجل تفن  أمنإ بني آهل، متعددب ورجل  -ي ني املعً إىل الذمن

ضببببببببببرب اهلل  ث   ظ    ذي  اببببببببببري و يعبد ربه و،دإ ف ال سههههههههههههههبعانه: }
  تشبب يسببون  ظ    سبب م   لر ل هل يسببتوي ن  ث   الحم  هلل بل ىيثرهم

. ي ههههههههههههني اهلل امل ل للعبد املو،د والعبد املشههههههههههههنى بعبد ميلكه (1){ك يع مون
شهههنسا  خياصهههص بع هههإص بع ههها  فيه، ومو بينإص مو ع، ولكل منإص فيه توجيه، 
ولكل منإص عليه تكليف، ومو بينإص ،اهن و يسهههت ن عله منإ ، وويسهههت ن 

املتعارأههه، اليت عله  نيق، وو ميل  أهلل ينأهههي أموا مص املتنا ع، املتشهههاسسههه، 
متز  اجتاماته وقواإ! وعبد ميلكه سهههههيد وا،د، ومو يعلص ما يطلبه منه ويكلفه 

                                                           

 . 29( سورب الزمن، ا ي، 1)
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به، فإو مسههرتيح مسههت ن عله منإ  وا،د صههنيح. فال يسههتوياهلل فإذا خي ههع 
لسهههههههيد وا،د وينعص بنا،، اوسهههههههت ام، واملعنف، والي ني، ولاى خي هههههههع لسهههههههادب 

 ينأههههههي وا،دا  منإص متشههههههاسسههههههني فإو معذي قلق و يسههههههت ن عله ،ال وو
 ف ال  عن أهلل ينأي اجلميع.

وبعههد أهلل أوأههههههههههههههعههت ا دلهه، الههدالهه، عله وجود اهلل وربوبيتههه وألوميتههه، 
 تسن أهلل نتعن  عله  ل ه للكوهلل واإلنساهلل، وأهلل نتلمس ،كمته ل لل .



 24 

 خ ق الكون
مذا الكوهلل بسهههههههمواته وأرأهههههههه وجنومه ووناته وملارإ وأشهههههههجارإ وسهههههههاهن 

قل ى نكم لتكفر ن  سبعانه وتعاىل من عدم قال تعاىل: }،يواناته  ل ه اهلل
ببب لببذي خ ق األظه ذإ يو ين  تهع ون لبب  ى بب ا ا  ذلببك ظب العبب لمين  
  عل ذيم  ظ اسبببإ  ن ذوقم   ب ظك ذيم   ق ظ ذيم  ىقواتم  ذإ ىظبعة ىي ل 
سبببواو ل سببب   ين   م اسبببتوى لل  السبببم و  هإ  خ ن ذ(   لم   ل ظه 

يره   ق لت  ىتين  ط  عين  ذ(ضببب هن سبببوش سبببمواي ذإ يو ين ى تي  طوا   ى   
 ى ح  ذإ يل سببببم و ى ره   زين  السببببم و ال  ي  بم بببب بيح  حفظ   ذلك 

 .(1){ت( ير العزيز الع يم
ى  لم ير الذين يفر ا ىن السببببببببببمواي  األظه وقال جل ثنا إ : }

 ع ن  ي  ت  ظت(  ذفت(ن هم    ع ن   ن الم و يل اببإو حإ ىذ  يغ نون    
ذإ األظه ظ اسإ ىن تمي  بمم   ع ن  ذيم  ذه     سو   لع مم يمت  ن  

 .(2){  ع ن  السم و س(ف    حفوه    هم ان آي تم   عرضون
مذا الكوهلل  ل ه اهلل حلكص عظيم، تعجز عن احلصهههههههههههن، ففي سل جز  
منه ،كص عظيم،، وآياأل بامنب، ولو ت ملت أي، وا،دب منإا لوجدأل فيإا 

نظن إىل عجاهب صنع اهلل ل النباأل اليت و تكاد ختلو ورق، منه وو عجبا ، فا
عن  وو مثنب من منافع تعجز ع ول البشههههههههههههههن عن اإل،ا ، هبا وتفاصههههههههههههههيلإا، 
وانظن إىل واري املا  ل تل  العنو  النقي ، ال ههههههئيل، ال ههههههعيف، اليت و يكاد 

                                                           

 .12-9( سورب فصلت، ا ياأل 1)
  أول سورب النعد.. وانظن أي ا  إىل30،32( سورب ا نبيا  ، ا ياأل 2)
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من أسههفل إىل البصههن يدرسإا إو بعد حتدي ه، سيف ت وى عله اجتذاي املا  
أعله، مث يتن ل ل تل  اجملاري ملسهههههههب قبوهلا وسهههههههعتإا، مث تتفن  وتشهههههههعب 
لته من  وتد  إىل غاي، و يناهلا البصهههههههن، مث انظن إىل تكّوهلل محل الشهههههههجنب ون ِّ
،ال إىل ،ال، ستن ل أ،وال اجلنني املغيب عن ا بصههههههههههههههار. بينا تناما ،طبا  

إا من الور  أ،سههههههن سسههههههوب، مث عاريا  و سسههههههوب عليإا إل سسههههههاما رهبا و ال 
ا لع فيإا محلإا أههههههعيفا  أههههههئيال  بعد أهلل أ نج ورقإا صههههههيان، له، وثوبا  لتل  
ال منب، ال ههههههههههعيف، لتسههههههههههتجن به من احلن وال د وا فاأل، مث سهههههههههها  إىل تل  
ال مار ر قإا وغذاما ل تل  العنو  واجملاري فتغذأل به، سما يتغذي الطفل 

،ىت اسهههههههتوأل وسملت وتنامه إدراسإا ف  نج لل  بلنب أمه، مث رباما و اما 
 اجلً اللذيذ اللني من تل  احلطب، الصما .

وأنهههت إلا نظنأل إىل ا ر  وسيف  ل هههت؛ رأيتإههها من أعظص آيهههاأل 
فا نما ومبدعإا،  ل إا سههههههههبعانه فناشهههههههها  ومإادا  ولللإا لعبادإ، وجعل فيإا 

ا فيإا ل ،واهجإص أر اقإص وأقواوص ومعايشههههههههههإص، وجعل فيإا السههههههههههبل لينت لو 
وتصههههههههههههههنفاوص، وأرسههههههههههههههاما باجلبال فجعلإا أوتادا  حتفظإا لئال متيد، ووسههههههههههههههع 
أسنافإا،ود،اما فمدما وبسههههههههههههههطإا، وجعلإا سفاتا  لى،يا  ت ههههههههههههههمإص عله 
ظإنما، وسفاتا  لىمواأل ت ههههههمإص ل بطنإا إلا ماتوا؛ فظإنما و ن لى،يا ، 

لدوار بشهههمسهههه وقمنإ وجنومه وبطنإا و ن لىمواأل، مث انظن إىل مذا الفل  ا
وبنوجههه، وسيف يههدور عله مههذا العههامل مههذا الههدوراهلل الههداهص إىل آ ن ا جههل 
عله مهههذا الرتتيهههب والنظهههام، ومههها ل  ي للههه  من ا تال  الليهههل والنإهههار 
والفصههههول واحلن وال د.. وما ل أههههمن لل  من مصههههاا ما عله ا ر  من 

 أصنا  احليواهلل والنباأل.
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ا ، وأرجع البصهههن فيإا سنب بعد سنب تناما من أعظص مث ت مل  لق السهههم
ا ياأل ل علوما وسههههعتإا وقنارما، فال عمد حتتإا، وو عالق، فوقإا، بل مي 

 ممسوس، ب درب اهلل الذي ميس  السمواأل وا ر  أهلل تزوو..
وأنت إلا نظنأل إىل مذا الكوهلل وت ليف أجزاهه، ونظمإا عله أ،سههههههن 

 هه، وسمهال علمهه، وسمهال ،كمتهه، وسمهال نظهام يهدل عله سمهال قهدرب  هال
لطفه؛ وجدته سالبيت املبين املعد فيه مجيع آوته ومصههههههههههههههاحله، وسل ما ُتتاج 
إليه، فالسههههههههما  سهههههههه فه املنفوع عليه، وا ر  مإاد وبسههههههههاط وفناش مسههههههههت ن 
للسههههاسن، والشههههمس وال من سههههناجاهلل يزمناهلل فيه، والنجوم مصههههابيح له و ينته 

إ الههدار، واجلوامن واملعههادهلل خمزونهه، فيههه سههالههذ ههاهن أدلهه، للمتن ههل ل  ن  مههذ
املإي ب، سل شهههي  منإا لشههه نه الذي يصهههلح له، وصهههنو  النباأل مإي  ملآربه، 
وصههههههههنو  احليواهلل مصههههههههنوف، ملصههههههههاحله، فمنإا النسوي، ومنإا احللوي، ومنإا 
الغذا ، ومنإا اللبا ، ومنإا احلن .. وجعل اإلنسهههههههههههههههاهلل ساملل  امل ول ل 

 فيه بفعله وأمنإ. لل  املتصن  
وأنههت لو تهه ملههت مههذا الكوهلل سلههه أو جز ا  من أجزاهههه، لوجههدأل فيههه 
عجبا ، ولو متعنت فيه متام اإلمعاهلل، وأنصهههههههفت من نفسههههههه ، وختلصهههههههت من 
رب ، اهلوى والت ليد؛  ي نت متام الي ني أهلل مذا الكوهلل خملو ،  ل ه ،كيص 

ااالق يسههههتعيل  قدين عليص، قدرإ أ،سههههن ت دين، ونّظمه أ،سههههن نظام، وأهلل
أهلل يكوهلل اثنني؛ بل اإلله وا،د و إله إو مو، وأنه لو ساهلل ل السههههههههههههههمواأل 

 وا ر  إله غ  اهلل لفسد أمنكا، وا تل نظامإا، وتعطلت مصاحلإا. 
فإهلل أبيت إو أهلل تنسههههههههههههههب االق إىل غ   ال ه، فما ت ول ل دووي 

دواتههه أ،سههههههههههههههن داهن عله هنن قههد أ،كمههت آوتههه، وأ،كص تنسيبههه، وقههدرأل أ
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ت دين وأبلغه، مليث و ينى الناظن فيه  لال  ل مادته، وو ل صههههههههههههورته، وقد 
جعل عله ،دي ، عظيم، فيإا من سل أنواع ال مار يسهههههههههههههه يإا ،اجتإا، ول 
تل  احلدي ، من يلص شههههههههههههههع إا، وتسههههههههههههههن مناعاوا وتعإدما وال يام  ميع 

 سص قيمتإا عند اجلذال مصاحلإا، فال خيتل منإا شي  وو يتلف مثارما، مث ي
عله سهههههاهن امل ارج ملسهههههب ،اجاوص وأهههههنوراوص، لكل صهههههنف ما يليق به، 

 وي سص مكذا عله الدوام.  
أتنى مذا وقع اتفاقا  بال صههههههههههههههانع وو خمتار وو مدبن؟؟ بل اتفق وجود 
لل  الدووي واحلدي ،،، وسل لل  اتفاقا  من غ  فاعل وو مدبن، أفرتى ما 

 لل  لو ساهلل؟ وما الذي يفتي  به؟ وما الذي ينشههههههههههدى ي ول ل  ع ل  ل
 . (1) إليه؟؟

                                                           

-251ة: 1( مذإ الف نب ن اسههههت الصههههإا من موا ن متفنق، من مفتاح دار السههههعادب جهههههههههههههههههههه1)
269. 
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 الحكمة  ن ذلك 
بعد مذا التطوا  والت مل ل  لق مذا الكوهلل، تسههههههههههههههن بنا أهلل نذسن 
بع  احلكص اليت من أجلإا  لق اهلل مذإ الكاهناأل العظيم، وا ياأل البامنب 

 فمن لل :
 عل ل مذإ التسهههههه   ل نسههههههاهلل: ملا ق ههههههه اهلل أهلل  - 1

ا ر   ليف، يعبدإ فيإا، ويعمن مذإ ا ر ؛  لق  جله سل لل ، 
 سبببور لتسههههت يص ،ياته، ويصههههلح له أمن معاشههههه ومعادإ قال تعاىل: }

. وقال جل (1){لكم    ذإ السببببببببببمواي     ذإ األظه  ميع    ن 
اهلل الذي خ ق السببببمواي  األظه  ى ز   ن السببببم و   و  ثنا إ: }

ثمراي ظزق   لكم  سببببببببببور لكم الف ك لتهري ذإ ذأخرج ب   ن ال
الوحر بأ ره  سبببببببور لكم األ م ظ   سبببببببور لكم الشبببببببمس  ال(مر 
 ا وين  سبببور لكم ال يل  النم ظ   آت يم  ن يل    سبببألتموه  لن 

 . (2){تع  ا  عمة اهلل ك تح وه  لن اف س ن لظ ول يف ظ
أهلل تكوهلل السههههههههههمواأل وا ر  وسههههههههههاهن ما ل الكوهلل  - 2
عله ربوبيته وآياأل عله و،دانيته: لل  أهلل أعظص أمن ل مذا شهههوامد 

الوجود مو اإلقنار بنبوبيتههه واإلميههاهلل بو،ههدانيتههه، و نههه أعظص أمن؛ ف ههد 
أقام عليه أعظص الشههههههههوامد، ونصههههههههب له أس  ا ياأل، وا،ت  له ب بلغ 
احلج ، ف قام سههههههبعانه السههههههمواأل وا ر  وسههههههاهن املوجوداأل لتكوهلل 

                                                           

 . 13( سورب اجلاثي،، ا ي، 1)
 . 34-32( سورب إبناميص، ا ياأل: 2)
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{ سما ل   ن آي ت ذا يك ن ل ال نآهلل ورود: }شههههههامدب عله لل ؛ ول
  ن آيبب تبب  خ ق السببببببببببمواي  األظه  }  ن آيبب تبب  قولههه تعههاىل: }

 نبب  كم ببب ل يببل  النمبب ظ  }  ن آيبب تبب  يريكم الورق خوذبب    طمعبب    
 .(1){}  ن آي ت  ىن ت(ول السم و  األظه بأ ره

أهلل تكوهلل شههههههههههههههههامههدب عله البعههث: ملهها سههانههت احليههاب  - 3
اب ل الههدنيهها، و،يههاب ل الههدار ا  نب، و،يههاب الههدار ا  نب ،يههاتني، ،يهه

    هذه الحي   ال  ي  لك لمو  لعب مي احلياب احل ي ي، قال تعال: }
؛  هنهههها دار (2){ لن الببب اظ اؤخر  لمإ الحيوان لو يببب  وا يع مون

اجلزا  واحلسههههههههههههههاي، و هلل فيإا االود ا بدي ل النعيص  مله، واالود 
 العذاي  مله.ا بدي ل 

وملا سانت مذإ الدار و يصههههل إليإا اإلنسههههاهلل إو بعد ما ميوأل ويبعث 
بعد موته؛ أنكن لل  سل من ان طعت صههلته بنبه، وانتكسههت فطنته، وفسههد 
ع له؛ فىجل لل  نصهههههههههههههههب اهلل احلج  وأقام ال امني، ،ىت تةمن بالبعث 

دإ أول منب، بههل النفو ، وتوقن بههه ال لوي؛  هلل إعههادب االق أموهلل من إ هها
 هو  لق السههههمواأل وا ر  أعظص من إعادب  لق اإلنسههههاهلل. قال تعاىل: }

لو ق ، وقهههال تعهههاىل: }(3){الببذي يوبب ى الو ق  م يعيبب ه  هو ىهون ا يبب 
اهلل ، وقههال جههل ثنهها إ: }(4){السببببببببببمواي  األظه ىيور  ن خ ق النبب و

                                                           

 .25-22( سورب النوم، من ا ياأل 1)
 .64( سورب العنكبوأل، ا ي، 2)
 .27( سورب النوم، ا ي، 3)
 . 57( سورب غافن، ا ي، 4)
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الذي ظذش السببببببمواي بغير ام  تر  م   م اسببببببتوى ا   العرش  سببببببور 
لشببببببببمس  ال(مر يل يهري أل ل  سببببببببم  ي بر األ ر يف ببببببببل اؤي ي ا

 .(1){لع كم ب ( و ظبكم توقنون
 

  بع  ي  ىيم  اف س ن :
إلا ساهلل سل مذا الكوهلل سهه ن من أجل ، وإلا انتصههبت آياته وأعالمه 
شوامد أمام ناظني  تشإد أهلل و إله إو اهلل و،دإ وشني  له، وإلا علمت 

موتهه  أموهلل من  لق السههههههههههههههمواأل وا ر ، وأنهه  أهلل بع هه  و،يههاتهه  بعههد 
مال  رب  فمعاسههههههههههههب  عله عمل ، وإلا علمت أهلل مذا الكوهلل سله عابد 

يسوح هلل    ذإ السمواي لنبه فكل خملوقاته تسبح ملمد رهبا قال تعاىل: }
ىلم تر ىن اهلل ، وتسههههههههههههههجههد لعظمتههه قههال جههل ثنهها إ: }(2){  ب  ذإ األظه

ألظه  الشبببمس  ال(مر  النهول يسبببه  ل   ن ذإ السبببمواي   ن ذإ ا
، (3){ الهو    الشهر  ال  اب  يثير  ن الن و  يثير حق ا ي  العذاب

ىلم تر ىن اهلل بل مذإ الكاهناأل تصههلي لنهبا صههالب تناسههبإا قال عز اخه: }
يسببوح ل   ن ذإ السببمواي  األظه  الإير صبب ذ ي يل ق  ا م صبب ت  

 .(4){ تسويح 

                                                           

 . 2( سورب النعد، ا ي، 1)
 .1( سورب اجلمع، ، ا ي، 2)
 . 18( سورب احل  ، ا ي، 3)
 .41( سورب النور، ا ي، 4)
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نظامه وفق ت دين اهلل وتدب إ فال لب وإلا ساهلل جسهههههههههههههم  يسههههههههههههه  ل 
والنهتاهلل والكبد وسهههههههاهن ا ع ههههههها  مسهههههههتسهههههههلم، لنهبا، مسهههههههلم، قيادما لنهبا.. 
أفيكوهلل قنارى او تياري الذي  ّ أل فيه بني أهلل تةمن بنب ، وبني أهلل تكفن 
به، أفيكوهلل مذا ال نار مو النشا  والشذول عن مذإ املس ب املبارس، ل الكوهلل 

 ل بدن .من ،ول  بل و 
إهلل اإلنسهههاهلل العاقل الكامل ينب  بنفسهههه أهلل يكوهلل مو الشهههذول والنشههها  

 ل  ّ ص مذا الكوهلل العظيص الفسيح.
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 خ ق اف س ن  تكريم   
ق ه اهلل أهلل خيلق  ل ا  جدينا  بعمارب مذا الكوهلل؛ فكاهلل مذا امل لو  
مو اإلنسههههههههههاهلل، واقت ههههههههههت ،كمته سههههههههههبعانه أهلل تكوهلل املادب اليت خيلق منإا 

نساهلل مي ا ر ، وبدأ  ل ه من  ني، مث صورإ عله مذإ الصورب احلسن، اإل
اليت عليإا اإلنسهههههههاهلل، فلما اسهههههههتوى متكامال  ل شهههههههكله، نف  فيه من رو،ه؛ 
فإلا مو إنسههاهلل ل أ،سههن ت وا يسههمع ويبصههن ويتعنى ويتكلص، ف سههكنه ربه 

ن،، وهناإ جنته، وعلمه سل ما تتاج إىل معنفته، وأباح له سل ما ل مذإ اجل
وأراد اهلل أهلل يظإن منزلته ومكانته؛ ف من  -ابتال   وامتعانا  -عن شجنب وا،دب 

مالهكته بالسهههههههجود له، فسهههههههجد املالهك، سلإص أمجعوهلل، إو إبليس امتنع عن 
السجود تك ا  وعنادا ، فغ ب عليه ربه، مل الف، أمنإ، و ندإ من رمحته؛  نه 

د ل عمنإ وأهلل ميإله إىل يوم ال يام،؛ تك  عليه، فطلب إبليس من ربه أهلل مي
ف مإله ربه ومد ل عمنإ إىل يوم ال يام،، و،سههههههههد الشههههههههيطاهلُل آدم، ملا ف ههههههههل 
عليه مو ولريته، وأقسههههههههص بنبه أهلل يغوي مجيع بين آدم وأنه سههههههههي تيإص من بني 
أيههديإص ومن  لفإص وعن أميههاهنص وعن مشههاهلإص، إو عبههاد اهلل امل لصههههههههههههههني 

فإهلل اهلل عصمإص من سيد الشيطاهلل ومكنإ، و،ذر اهلل آدم الصادقني املت ني، 
من سيد الشهههههههههيطاهلل، فوسهههههههههو  الشهههههههههيطاهلل  دم و وجه ،وا ؛ لي نجإما من 
اجلن،، وليبدي هلما ما ووري عنإما من سههههههههههههو اوما، وأقسههههههههههههص هلما إين لكما 
ناصهههعا ، وأهلل اهلل مل ينإكما عن تل  الشهههجنب إو أهلل تكونا ملكني أو تكونا 

 . من ااالدين
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ف سال من تل  الشههجنب اليت هنه اهلل عنإا، فكاهلل أول ما أصههاهبما من 
ع وب، عله خمالف، أمن اهلل أهلل بدأل هلما سههههههههههههههو اوما، فذسّنكا رهبما بتعذينإ 
هلما من سيد الشههههههههههههههيطاهلل، فاسههههههههههههههتغفن آدم ربه، فغفن له وتاي عليه واجتباإ 

؛ إل مي ومهههداإ، وأمنإ أهلل يإبط من اجلنههه، اليت سهههاهلل يسههههههههههههههكنإههها إىل ا ر 
مسههههههههههههههت نب، وفيإا متاعه إىل ،ني، وأ  إ أنه منإا  لق وعليإا يعي  وفيإا 

 ميوأل، ومنإا يبعث. 
فإبط آدم إىل ا ر  مو و وجهه ،وا ، وتنههاسههههههههههههههلههت لريتإمهها، وسهانوا 

 يعبدوهلل اهلل وفق ما أمنمص، إل ساهلل آدم نبيا . 
 ل(بب  خ (نبب يم  م وقهههد أ  نههها اهلل مهههذا اا  ف هههال سههههههههههههههبعهههانهههه: }

  يم  م ق ن  ل م  كة اسببببه  ا ؤ ل ذسببببه  ا لك لب يس لم يكن صببببوظ 
 ن السببببببببب   ين  ق       نعك ىك تسبببببببببه  لذا ى رتك ق   ى   خير  ن  
خ (تنإ  ن  بب ظ  خ (تبب   ن طين  قبب   ذبب هوق  نمبب  ذمبب  يكون لببك ىن 
تتكور ذيم  ذ خرج ل ك  ن ال بب فرين  ق   ى ظر إ لل  يول يوعثون  ق   

ن  ق   ذوم  ىفويتنإ ألقع ن لمم صببببراطك المسببببت(يم  ل ك  ن المنظري
 م ؤتينمم  ن بين ىي يمم   ن خ فمم  ان ىيم  مم  ان ابببببم   مم  ك 
ته  ىيثرهم ابببب يرين  ق   اخرج  نم   ذو       حوظا  لمن توعك  نمم 
أل  ئن  منم  نكم ى معين   ي  آ ل اسببببببببكن ى ت  ز  ك الهنة ذك  

ذه الشببببهر  ذتكو    ن الظ لمين  ذوسببببوو  ن حيث اببببئتم   ك ت(رب  ه
لمم الشببيإ ن ليو ي لمم       ظي انمم   ن سببوواتمم   ق       م يم  
ظبكم  ان هذه الشببببببببببهر  لك ىن تكو     كين ى  تكو    ن الو ل ين  
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 ق سببببممم  ل إ لكم  لمن الن صببببحين  ذ لمم  بغر ظ ذ م  ذاق  الشببببهر  
يمم   ن  ظق الهنة     اهم  ب ي لمم  سببببببوواتمم   طف(  يو ببببببف ن ا 

ظبمم  ىلم ى مكم  ان ت كم  الشهر   ىقل لكم  لن الشيإ ن لكم  ا   
 وين  قبب ك ظبنبب  ه منبب  ى فسببببببببببنبب   لن لم تغفر لنبب   ترحمنبب  لنكو ن  ن 
الو سبببببرين  ق   اهوإوا بعضبببببكم لوعض ا    لكم ذإ األظه  سبببببت(ر 

 . (1){  تور ون  ت ع لل  حين  ق   ذيم  تحيون  ذيم  تموتون   نم
و،ينما تت مل عظيص صهههههنع اهلل هلذا اإلنسهههههاهلل؛ ،يث  ل ه ل أ،سهههههن 
ت وا، وألبسههههههههههههههههه ِ ُلع الكنامههه، سلإههها من: الع هههل، والعلص، والبيهههاهلل، والنطق، 
والشهههههكل، والصهههههورب احلسهههههن،، واهليئ، الشهههههنيف،، واجلسهههههص املعتدل، واستسهههههاي 

الفاأههههههل، من: ال ،  العلوم باوسههههههتدول والفكن، واقتناة ا  ال  الشههههههنيف،
والطاع،، واون ياد، فكص بني ،اله ومو نطف، دا ل الن،ص مسهههههههههههتودع مناى، 

ذتوبب ظك اهلل ىحسببببببببببن وبني ،ههالههه وامللهه  يههد ههل عليههه ل جنههاأل عههدهلل؟ }
 .(2) {الو ل(ين

فالدنيا قني،، واإلنسهههاهلل سهههاسنإا والكل مشهههغول به، سهههاع ل مصهههاحله، 
هك، املوسلوهلل به تفظونه آنا  الليل والكل قد أقيص ل  دمته و،واهجه، فاملال

وأ نا  النإههار، واملوسلوهلل بههال طن والنبههاأل يسههههههههههههههعوهلل ل ر قههه ويعملوهلل فيههه، 
وا فالى سههههههه نأل من ادب داهنب مبا فيه مصهههههههاحله، والشهههههههمس وال من والنجوم 
مسهههههههه ناأل جارياأل ملسههههههههاي أ منته وأوقاته وإصههههههههالح رواتب أقواته، والعامل 

                                                           

 . 11،25( سورب ا عنا ، ا ياأل 1)
 . 14( سورب املةمنوهلل، ا ي، 2)
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اهه، وسعابه و  إ وما أودع فيه، والعامل السفلي اجلوي مس ن له بنيا،ه ومو 
سله مسههههههه نل له، خملو  ملصهههههههاحله، أرأهههههههه وجباله، وملارإ وأهنارإ، وأشهههههههجارإ 

اهلل البببذي خ ق وأمثههههارإ، ونبههههاتههههه و،يوانههههه وسههههل مههههافيههههه سمهههها قههههال تعههههاىل: }
السبببببببمواي  األظه  ى ز   ن السبببببببم و   و ذأخرج ب   ن الثمراي ظزق   

لتهري ذإ الوحر بأ ره  سببببببببببور لكم األ م ظ  لكم  سببببببببببور لكم الف ك
 سور لكم الشمس  ال(مر  ا وين  سور لكم ال يل  النم ظ  آت يم  ن 
يل    سبببببببألتموه  لن تع  ا  عمة اهلل ك تح بببببببوه  لن اف سببببببب ن لظ ول 

، ومن متام تكنميه أهلل  لق له مجيع ما تتاج إليه ل ،ياته الدنيا، (1){يف ظ
اهل اليت تبلغه الدرجاأل العله ل الدار ا  نب؛ ف نزل وما تتاج إليه من الوسهه

 إليه ستبه، وأرسل إليه رسله، يبينوهلل له شنع اهلل ويدعونه إليه.
 وجا  يسههههههههههكن إليه، ملبيا   -أي من نفس آدم-مث  لق له من نفسهههههههههه 

مليههث  ههد عنههدإ النا،هه،  -نفسههههههههههههههيهه، وع ليهه، وجسهههههههههههههههديهه،-حلههاجههاتههه الفطنيهه، 
داهلل ل اجتماعإما السههههههههههههههكن واوستفا  واملودب والطم نين، واوسههههههههههههههت نار، و 

والنمح،؛  هلل تنسيبإما اجلسههههدي والنفسههههي والعصههههع ملعور فيه تلبي، رغاهب 
سل منإما ل ا  ن، واهتالفإما إلنشههههههههها  جيل جديد، وأودعت نفوسهههههههههإما 
مذإ العوا ف واملشهههههاعن، وجعلت ل تل  الصهههههل، سهههههكنا  للنفس والعصهههههب، 

نارا  للعياب واملعاش، وأنسهها  لىرواح وال ههماهن، ورا،، للجسههص وال لب، واسههت 
 وا مئنانا  للنجل واملنأب عله السوا .

                                                           

 . 32،34، وا ياأل من سورب إبناميص 327،328ة  1( مفتاح دار السعادب، جه1)
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وا تص اهلل املةمنني من بني بين اإلنسهههههههههههههههههاهلل، فجعلإص أمهههل وويتهههه، 
اسههههت دمإص ل  اعته، يعملوهلل له وفق شههههنيعته؛ ليكونوا أمال  جملاورب رهبص ل 
 جههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه. 

يا  واملنسههلني، ومنعإص ل مذإ الدنيا اصههطفه منإص ا وليا  والشههإدا  وا نب
أعظص نعمهههه، تنعص هبهههها النفو  أو ومي: عبههههادب اهلل و ههههاعتههههه ومنههههاجههههاتههههه، 

منإا ا من والطم نين، والسعادب،  -و  دما غ مص-وا تصإص بنعص عظيم، 
بل أعظص من لل  أهنص يعلموهلل احلق الذي جا  به املنسههههههههههههههلوهلل ويةمنوهلل به، 

من النعيص امل يص والفو  العظيص، مههههها يليق  - نبل الهههههدار ا -واّد ن هلص 
 بكنمه سبعانه، ويكال  إمياهنص به وإ الصإص له. 
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  ك  ة المرى  
بلغت املنأب ل اإلسهههههالم منزل، عالي،، مل تبلغإا مل، ماأهههههي،، ومل تدرسإا 
أم، تالي،، إل إهلل تكنا اإلسهههههالم ل نسهههههاهلل تشهههههرتى فيه املنأب والنجل عله ،د 

مام أ،كام اهلل ل مذإ الدنيا سهههوا ، سما أهنص أمام ثوابه وجزاهه سهههوا ، فإص أ
، وقال عز من (1) { ل(  ير ن  بنإ آ لسوا  ل الدار ا  نب، قال تعاىل: }

ل ر      ببيب  م  ترك الوال ان  األقربون  ل نسبب و   ببيب  م  قاهل: }
يمن  لمن  ثل الذي ا ، وقال جل ثنا إ: }(2) {ترك الوال ان  األقربون

 المغ نون  المغ ن ي بعضببببببمم ى لي و ، وقال سههههههههبعانه: }(3) {ب لمعر ف
 قضبببببببببب  ظببك ىك تعوب  ا لك ليب ه  بب لوالب ين ، وقههال تعههاىل: }(4) {بعض

ىح هم  ى  ي هم  ذ  ت(ل لمم  ىف  ك  لحسببب     ل   يو غن ان ك الكور
الرحمة  قل تنمرهم   قل لمم  قوك  يريم     اخفض لمم   ن ح الذ   ن 

ذ سته ب لمم ظبمم ، وقال تعاىل: }(5) {ظب اظحممم  يم  ظبي  إ صغيرا  
، وقال جل ثنا إ: (6)ى إ ك ىضببببببببببيش امل ا  ل  نكم  ن ذير ى  ى ث  

 ن امببل صبببببببببببب لحبب    ن ذير ى  ى ث   هو  غ ن ذ نحيينبب  حيبب   طيوببة }

                                                           

 .70( سورب اإلسنا ، ا ي، 1)
 .7( سورب النسا ، ا ي، 2)
 . 228( سورب الب نب، ا ي، 3)
 .71(  سورب التوب،، ا ي، 4)
 . 23،24( سورب اإلسنا ، ا يتاهلل 5)
 . 195( سورب آل عمناهلل، ا ي، 6)
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. وقههال عز من قههاهههل: (1) { لنهزينمم ى رهم ببأحسببببببببببن  ب  يب  وا يعم ون
  ن يعمل  ن ال  لح ي  ن ذير ى  ى ث   هو  غ ن ذأ لئك ي خ ون }

 .(2){الهنة  ك يظ مون  (يرا  
ومذا التكنا الذي ،ظيت به املنأب ل اإلسههههههههههههههالم و يوجد له م يل ل 
أي، ديان، أو مل، أو قانوهلل ف د أقنأل احل هههههههههههههارب النوماني، أهلل تكوهلل املنأب رقي ا  

ه اإل ال ، واجتمع ل رومهههها ومع سب  تههههابعهههها  للنجههههل، وو ، و  هلهههها عل
لن تن  احلياب  -وملث ل شههةوهلل املنأب، ف نر أهنا ساهن و نفِّس له، وأهنا هلذا

 ا  نوي،، وأهنا رجس.
وسانت املنأب ل أثينا تُهُعد  من سههههههههههههه ط املتاع، فكانت تباع وتشهههههههههههههرتى، 

 وسانت تعد رجسا  من عمل الشيطاهلل.
الوبا  واملوأل واجلعيص وسهههههههص ا فاعي  وقنرأل شهههههههناهع اهلند ال دمي،: أهلل

الذي -والنار    من املنأب، وساهلل ، إا ل احلياب ينتإي بانتإا  أجل  وجإا 
فإلا رأأل ج مانه تن  أل ت بنفسهههههههههإا ل ن انه، وإو ،اقت  -مو سهههههههههيدما
 عليإا اللعن،.

أما املنأب ل اليإودي، ف د جا  احلكص عليإا ل العإد ال دا ما يلي: 
أنا وقلع  علص و ملث و  لب ،كم، وع ال ، و عن  الشههههههههههههههن أنه  )درأل

                                                           

 .97عل، ا ي، ( سورب الن1)
 . 124( سورب النسا ، ا ي، 2)
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جإال،، واحلماق، أهنا جنوهلل؛ فوجدأل أمّن من املوأل: املنأب اليت مي شههههههههههباى، 
 .(1)وقلبإا شناى، ويداما قيود(

تل  مي املنأب ل العصههههههههههور ال دمي،، أما ،اهلا ل العصههههههههههور الوسههههههههههطه 
 واحلدي ، فتوأعإا الوقاهع التالي،:

اجتهههاإ الكنيسههههههههههههههههه،    Wieth Kordstenالكهههاتهههب الهههدا نسي  شههههههههههههههنح
الكاثوليكي، حنو املنأب ب وله: ) الل العصهههههههههور الوسهههههههههطه سانت العناي، باملنأب 
ا وربيهه، حمههدودب جههدا  تبعهها  وجتههاإ املههذمههب الكههاثوليكي الههذي سههاهلل يعههد املنأب 

 هلل م يبعث شهههههههههه586خملوقا  ل املنتب، ال اني،( ول فننسهههههههههها ع د اجتماع عام 
املنأب وما إلا سانت تعد إنسانا  أو و تعد إنسانا ؟ وبعد الن اش: قنر اجملتمعوهلل 
أهلل املنأب إنسهههههههههاهلل، ولكنإا خملوق، ادم، النجل. وقد نصهههههههههت املادب السهههههههههابع، 

،ىت  -عشهههههنب بعد املاهتني من ال انوهلل الفننسهههههي عله ما يلي: )املنأب املتزوج، 
و  -بني ملكيتإا وملكي،  وجإالو ساهلل  واجإا قاهما  عله أسهههههههها  الفصههههههههل 

 و  هلا أهلل وب، وو أهلل تن ل ملكيتإا وو أهلل تنمن، وو أهلل متل  بعو  أو 
 بغ  عو  بدوهلل اشرتاى  وجإا ل الع د أو مواف ته عليه مواف ، ستابي،(.

ول إجنلرتا ،ّنم منني ال امن عله املنأب اإلجنليزي، قنا ب الكتاي امل د  
م غ  معدوداأل من املوا نني، وظللن ،ىت 1850م وظلت النسههههها  ،ىت عا

 .(2) م ليس هلن ، و  ش صي،1882عام 

                                                           

ومن املعلوم أهلل العإد ال دا ي دسه ويةمن به اليإود  26-25: 7( سفن اجلامع، ، اإلصعاح 1)
 والنصارى.

 .210،213ة 3( سلسل، م ارن، ا دياهلل، ت ليف د. أمحد شلع  جه2)
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أما املنأب املعاصهههههههههههنب ل أوربا وأمنيكا وغ ما من البالد الصهههههههههههناعي، فإي 
خملو  مبتهذل مسههههههههههههههتإله  ل ا غنا  التجهاريه،، إل مي جز  من احلمالأل 

ن مالبسههههههههههههإا لتعن  اإلعالني، الدعاهي،، بل وصههههههههههههل هبا احلال إىل أهلل جتند م
عليإا السهلع ل واجإاأل احلمالأل التجاري، وأبيح جسهدما وعنأهإا مبوجب 

 أنظم، قنرما النجال لتكوهلل وند متع، هلص ل سل مكاهلل. 
ومي حمل العناي، مادامت قادرب عله العطا  والبذل من يدما أو فكنما 

فنادإ أو جسهههههههههههدما، فإلا س أل وف دأل م وماأل العطا  ختله عنإا اجملتمع ب 
 ومةسساته، وعاشت و،يدب ل بيتإا أو ل املصعاأل النفسي،. 

مبهها جهها  ل ال نآهلل الكنا من قولههه تعههاىل:  -وو سههههههههههههههوا -قههارهلل مههذا 
، وقولهههه جهههل ثنههها إ (1) { المغ نون  المغ نببب ي بعضببببببببببمم ى ليببب و بعض}
 قضببببببب  ظبك ، وقوله عزوجل: }(2) { لمن  ثل الذي ا يمن ب لمعر ف}

لي ه  ب لوال ين لحسبببببب     ل   يو غن ان ك الكور ىح هم  ى  ىك تعو  ا لك 
ي همب  ذ  ت(بل لممب  ىف  ك تنمرهمب   قبل لممب  قوك  يريمب     اخفض 

 . (3) {لمم   ن ح الذ   ن الرحمة  قل ظب اظحممم  يم  ظبي  إ صغيرا  

و،ينما سنمإا رهبا مذا التكنا أوأح للبشني، قا ب، ب نه  ل إا لتكوهلل 
 أما  و وج، وبنتا  وأ تا ، وشنع لذل  شناهع  اص، ختص املنأب دوهلل النجل.

 

                                                           

 .71( سورب التوب،، ا ي، 1)
 . 228( سورب الب نب، ا ي، 2)
 23،024( سورب اإلسنا  ، ا يتاهلل 3)
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 حكمة خ ق اف س ن 
هلل سهههبعانه من احلكص ل لل  ما تعجز الع ول عن معنفته، وا لسهههن 

 عن صفته، وسنستعن  ل مذإ الوقفاأل شيئا  من مذإ احلكص فمنإا: 
لغفور، أنه سههههههههههبعانه له ا خا  احلسههههههههههً فمن أخاهه: ا - 1

الن،يص، العفو، احلليص،... ووبههههد من ظإور آثههههار مههههذإ ا خهههها ، 
فاقت ههههههههههت ،كمته سههههههههههبعانه أهلل ينزل آدم ولريته دارا  يظإن عليإص 
فيإا أثن أخاهه احلسهههً، فيغفن ملن يشههها ، وين،ص من يشههها ، ويعفو 
عمن يشا  وتلص عله من يشا  إىل غ  لل  من ظإور أثن أخاهه 

 وصفاته.
سهههههههههههههبعانه املل  احلق املبني؛ واملل  مو الذي ي من أنه  - 2

وينإي وي يب ويعاقب، ويإني ويكنم، ويعز ويذل، فاقت هههههههههه ملكه 
سبعانه أهلل أنزل آدم ولريته دارا  جتنى عليإص فيإا أ،كام املل ، مث 

 ين لإص إىل دار يتص فيإا جزا مص عله أعماهلص.
وأوليا   أنه سههههههههبعانه أراد أهلل يت ذ منإص أنبيا  ورسههههههههال   - 3

وشهههههههههههإدا  تبإص وتبونه، ف له بينإص وبني أعداهه وامتعنإص هبص، 
فلما آثنوإ وبذلوا نفوسإص وأمواهلص ل منأاته وحمبته؛ نالوا من حمبته 
ورأهههههههههوانه وال ني منه ما مل يكن لينال بدوهلل لل  أصهههههههههال ، فدرج، 
النسهههههههال، والنبوب والشهههههههإادب من أف هههههههل الدرجاأل عند اهلل، ومل يكن 

اإلنسههاهلل مذا إو عله مذا الوجه الذي ق ههاإ اهلل سههبعانه من ينال 
 إمباط أدم ولريته إىل ا ر .
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أهلل اهلل سبعانه  لق آدم ولريته من تنسيب قابل لل    - 4
والشههههن ومسههههتلزم لداعي الشههههإوب والفتن،، وداعي الع ل والعلص، فإنه 
سهههههبعانه  لق فيه الع ل والشهههههإوب، ونصهههههبإما داعيني مب ت هههههياوما 

يتص منادإ، ويظإن لعبهههادإ عزتهههه ل ،كمتهههه وج وتهههه، ورمحتهههه وبنإ ل
ولطفه ل سهههههههههلطانه وملكه؛ فاقت هههههههههت ،كمته أهلل أنزل آدم ولريته 
إىل ا ر  ليتص اومتعاهلل وتظإن آثار اسههههههههههههههتعداد اإلنسهههههههههههههههاهلل هلذإ 

 الدواعي واستجابته هلا، وتكنميه أو إمانته تبعا  لذل .
دته، ومي الغاي، من أهلل اهلل سهههههههبعانه  لق االق لعبا - 5

، (1){    خ (ت الهن  اف س لك ليعو  ن ل إص قال تعاىل: }
ومعلوم أهلل سمههال العبوديهه، املطلوي من االق و تصههههههههههههههههل ل دار 
النعيص والب ا ؛ إ ا تصهههههههل ل دار ا ن، والبال ، أما دار الب ا  فدار 

 لذب ونعيص، و دار امتعاهلل وتكليف.
و اإلميهههاهلل النهههافع، أمههها اإلميهههاهلل أهلل اإلميهههاهلل بهههالغيهههب م - 6

باملشهههامدب فكل أ،د يةمن يوم ال يام،، فلو  ل وا ل دار النعيص مل 
ينالوا درج، اإلمياهلل بالغيب الذي تع به اللذب والكنام، احلاصههههههههههههههل، 
بسههههههههههههبب اإلمياهلل بالغيب؛ فلذل  أنزهلص إىل دار يكوهلل إلمياهنص فيإا 

 بالغيب وال.
الم من قب هههههههه، من مجيع أهلل اهلل  لق آدم عليه السهههههههه - 7

ا ر ، وا ر  فيإهها اابيههث والطيههب، واحلزهلل والسههههههههههههههإههل، فعلص 
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سهههبعانه أهلل ل لري، آدم من و يصهههلح ملسهههاسنته ل دارإ؛ ف نزله إىل 
دار اسههههههههههههههت نج فيإا الطيب واابيث، مث مّيزمص سههههههههههههههبعانه بدارين: 
فجعههل الطيبني أمههل جوارإ ومسههههههههههههههههاسنتههه، وجعههل اابي ني أمههل دار 

 ر ااب ا .الش ا  دا
أهلل اهلل سهههبعانه أراد من لل  أهلل يعن  عبادإ الذين  - 8

أنعص عليإص متام نعمته عليإص وقدرما؛ ليكونوا أعظص حمب، وشهههههههكنا ، 
وأعظص التذالا  مبا أعطامص من النعيص، ف رامص سههههبعانه فعله ب عداهه 
وما أعد هلص من العذاي، وأشهههههههههههإدمص ختصهههههههههههيصهههههههههههإص ب عله أنواع 

ورمص، وتكمههل غبطتإص، ويعظص فن،إص، وسههاهلل النعيص؛ ليزداد سههههههههههههههن 
للههه  من متهههام اإلنعهههام عليإص وحمبتإص، ومل يكن بهههد ل للههه  من 
إنزاهلص إىل ا ر  وامتعههاهنص وا تيههارمص، وتوفيق من شههههههههههههههها  منإص 
رمح، منه وف هههال ، و ذوهلل من شههها  منإص ،كم، منه وعدو . ومو 

 العليص احلكيص.
دم ولريتههههههه ومص عله أهلل اهلل أراد أهلل يعود إليإهههههها آ - 9

أ،سهههههههههههههن أ،واهلص، ف لاقإص قبل لل  من نصهههههههههههههب الدنيا وغمومإا 
وكومإا وأوصهههاهبا ما يعظص به عندمص م دار د وهلص إليإا ل الدار 

 .(1)ا  نب؛ فإهلل ال د يظإن ،سنه ال د
وبعد أهلل أوأهههعت بداي، اإلنسهههاهلل فيعسهههن أهلل نبنّي ا،تياجه 

 إىل الدين الصعيح.
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 ين ح  ة الوشر لل  ال 
،اج، البشههههن إىل الدين أعظص من ،اجتإص إىل ماسههههواإ من أههههنوراأل 
احلياب؛  هلل اإلنسههههههههههاهلل وبد له من معنف، مواقع رأههههههههههه اهلل سههههههههههبعانه ومواقع 
سهههههههههههههه طه، ووبد له من ،نس،  لب هبا منفعته، و،نس، يدفع هبا م ههههههههههههههنته، 
 والشهههههههههنع مو الذي مييز بني ا فعال اليت تنفع واليت ت هههههههههن، ومو عدل اهلل ل
 ل ه، ونورإ بني عبادإ، فال ميكن للنا  أهلل يعيشههههههوا بال شههههههنع مييزوهلل به بني 

 ما يفعلونه وما يرتسونه. 
وإلا ساهلل ل نسههههههههههههاهلل إرادب فال بد له من معنف، ما ينيدإ، ومل مو نافع 
له أو أههار؟ ومل يصههلعه أو يفسههدإ؟. ومذا قد يعنفه بع  النا  بفطنمص، 

ع وهلص، وبع ه و يعنفونه إو بتعنيف النسل وبع ه يعنفونه باوستدول إليه ب
 .  (1) وبياهنص هلص ومدايتإص إيامص

فمإما اسهههههههههتعلنت املذامب املادي، اإلحلادي، وتز نفت، ومإما تعددأل 
ا فكار والنظنياأل فلن تغين ا فناد واجملتمعاأل عن الدين الصههههههههههههههعيح، ولن 

فند فيإا؛ أي ن تسههههههههتطيع أهلل تلع متطلباأل النوح واجلسههههههههد، بل سلما توغل ال
متههام الي ني أهنهها و متنعههه ا من، وو تنوي لههه ظمهه  ، وأو مإني منإهها إو إىل 

لن  ن الممكن ىن يضببببمحل يل الدين الصههههههعيح، ي ول أرنسههههههت ريناهلل: )
ابببببإو  حو    ىن توإل حرية اسبببببتعم   الع(ل  الع م  ال بببببن اة   لكن 

 ن المذهب يستحيل ىن ينمحإ الت ين  بل سيو(  حهة   ط(ة ا   بإ
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الم  ي الذي يري  ىن يح ببببببببر اف سبببببببب ن ذإ المضبببببببب يق ال  يئة ل حي   
 . (1) (األظضية

وي ول حممد فنيد وجدي )يسهههههههههتعيل أهلل تتالشهههههههههه فكنب التدين؛  هنا 
أرقىميول النفس وأسنم عوا فإا، نامي  مبيل ينفع رأ  اإلنساهلل، بل إهلل مذا 

دام لا ع ل يع ل به اجلمال امليل سيزداد، ففطنب التدين ستال،ق اإلنساهلل ما
 . (2) وال بح، وستزداد فيه مذإ الفطنب عله نسب، علو مدارسه و و معارفه(

فإلا ابتعد اإلنسهاهلل عن ربه فعله قدر علو مدارسه واتسهاع آفا  علمه، 
يدرى عظص جإله بنبه وما  ب له، وجإله بنفسههههه وما يصههههلعإا ويفسههههدما، 

العلوم ومفنداوا سعلوم ا فالى ويسههههههههههههههعدما ويشهههههههههههههه يإا، وجإله ل جزهياأل 
واجملناأل وعلوم احلاسههههههههههههههب والنواب وغ ما... و،ينئذ يرتاجع العامل من من،ل، 
الغنور والك يا  إىل التواأههههههههههههع واوسههههههههههههتسههههههههههههالم، ويعت د أهلل ورا  العلوم عاملا  
،كيمها ، وورا  الطبيعه،  هال ها  قهادرا ، وتلزم مهذإ احل ي هُ، البها،هُث املنصههههههههههههههف 

ب واإللعاهلل للدين ال وا، واوسههههههههههههههتجاب، لندا  الفطنب والغنيزب باإلمياهلل بالغي
اجلِِبْليَّ،... وإلا ختله اإلنسههههاهلل عن لل  انتكسههههت فطنته وتندى إىل مسههههتوى 

 احليواهلل ا عجص. 
الذي يعتمد عله إفناد اهلل بالتو،يد، -وخنلص هبذا إىل أهلل التدين احلق 

عنصههههههههههن أههههههههههنوري للعياب ليع ق املن  من  الله  -والتعبد له وفق ما شههههههههههنع
عبوديته هلل ري العاملني، ولتعصههههيل سههههعادته وسههههالمته من العطب والنصههههب 
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فبه والشهههههههه ا  ل الدارين، ومو أههههههههنوري لتكتمل ال وب النظني، ل اإلنسههههههههاهلل؛ 
 و،دإ  د الع ل ما يشبع هنمته، ومن دونه و ت ق مطاحمه العليا. 

ومو عنصهههههههن أهههههههنوري لتزسي، النوح ووذيب قوب الوجداهلل، إل العوا ف 
 النبيل، جتد ل الدين واو  ثنا ، ومنإال  و ينفد معينه تدرى فيه غايتإا. 

ث ومو عنصهههههههههههههن أهههههههههههههنوري لتكتمل قوب اإلرادب مبا ميدما ب عظص البواع
 والدوافع ويدّرعإا ب س  وساهل امل اوم، لعوامل الي ِّ  وال نوط. 

وعله مذا فإلا ساهلل مناى من ي ول: إهلل اإلنسهههاهلل مدين بطبعه. فينبغي 
،  هلل ل نسههههههاهلل قوتني: قوب علمي، (1)أهلل ن ول: )إهلل اإلنسههههههاهلل متدين بفطنته(

اسههههههههههههههتكمال قوتيه نظني،، وقوب علمي، إرادي،، وسههههههههههههههعادته التام، موقوف، عله 
 العلمي، واإلرادي،، وو يتع ق استكمال ال وب العلمي، إو مبعنف، ما يلي:

معنف، اإلله ااالق النا   الذي أوجد اإلنسههههههههههههههاهلل من عدم  - 1
 وأسبغ عليه النعص.

معنف، أخا  اهلل وصههههههههفاته، ومعنفته وما  ب له سههههههههبعانه،  - 2
 وأثن مذإ ا خا  عله عبادإ.

 ق اليت توصل إليه سبعانه.معنف، الطني - 3
معنف، املعوقاأل وا فاأل اليت حتول بني اإلنساهلل وبني معنف،  - 4

 مذا الطنيق وما توصل إليه من النعيص العظيص.
معنف، نفسهههههههههههههه  معنف، ، ي ي،، ومعنف، ما حتتاج إليه، وما  - 5

 يصلعإا أو يفسدما، ومعنف، ما تشتمل عليه من املزايا والعيوي.
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اامس يسهههههههتكمل اإلنسهههههههاهلل قوته العلمي،، واسهههههههتكمال فبإذإ املعار  
ال وب العلمي، واإلرادي، و تصههههههههههههههل إو مبناعاب ، وقه سههههههههههههههبعانه عله العبد، 
وال يام هبا إ الصا  وصدقا  ونصعا  ومتابع، ، وشإودا  ملنته عليه وو سبيل إىل 
اسههههههههههتكمال ماتني ال وتني إو مبعونته فإو م ههههههههههطن  إىل أهلل يإديه الصههههههههههناط 

 .(1)ت يص الذي مدى أوليا إ إليهاملس
بعههههد أهلل عنفنهههها أهلل الههههدين الصههههههههههههههعيح مو املههههدد اإلهلي ل وى النفس 

مو الدرع الواقي للمجتمع؛ لل   هلل احلياب  -أي ههها   –امل تلف،، فإهلل الدين 
البشههههههههههني، و ت وم إو بالتعاوهلل بني أع ههههههههههاهإا، وو يتص مذا التعاوهلل إو بنظام 

ص، ويكفههل ، وقإص، ومههذا النظههام و غً لههه ينظص عالقههاوص، وتههدد واجبههاو
عن سههههههههههههههلطاهلل نا ع وا ع يندع النفس عن انتإاسه، وينغبإا ل ا افظ، عليه، 
ويكفههل مإههابتههه ل النفو  ومينع انتإههاى ،نمههاتههه. فمهها مو مههذا السههههههههههههههلطههاهلل؟ 
فهه قول: ليس عله وجههه ا ر  قوب تكههافا قوب التههدين أو تههدانيإهها ل سفههالهه، 

اهلل متاس  اجملتمع واست نار نظامه، والتئام أسباي النا،، ا،رتام النظام، وأم
 والطم نين، فيه. 

والسههن ل لل  أهلل اإلنسههاهلل ميتا  عن سههاهن الكاهناأل احلي، ب هلل ،نساته 
وتصهههنفاته او تياري، يتوىل قيادوا شهههي  و ي ع عليه خع وو بصهههن، وإ ا مو 

م ود أبههدا  بع يههدب ع يههدب إميههانيهه، وههذي النوح وتزسي اجلوارح، فههاإلنسههههههههههههههههاهلل 
صههههههههعيع، أو فاسههههههههدب، فإلا أصههههههههلعت ع يدته صههههههههلح فيه سل شههههههههي ، وإلا  

 فسدأل فسد سل شي . 
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سما يال،ظ -والع يدب واإلمياهلل كا النقيب الذاص عله اإلنسهههههههههاهلل وكا 
 عله أنبني:  -ل عموم البشني،

إمياهلل ب يم، الف يل، وسنام، اإلنساني، وما إىل لل  من املعاين اجملندب  -
ليت تسهههتعي النفو  العالي، من خمالف، دواعيإا ،ىت ولو أعفيت من التبعاأل ا

 ااارجي، وا جزي، املادي،. 
وإمياهلل باهلل سهههههههههبعانه وتعاىل وأنه رقيب عله السهههههههههناهن، يعلص السهههههههههن  -

وأ فه، تستمد الشنيع، سلطاهنا من أمنإ وهنيه، وتلتإب املشاعن باحليا  منه 
هبما معا ... وو ريب أهلل مذا ال ني من اإلمياهلل إما حمب، له أو  شيه منه أو 

مو أقوى ال هههههههههنبني سهههههههههلطانا  عله النفس اإلنسهههههههههاني،، ومو أشهههههههههدكا م اوم، 
 عههاصهههههههههههههه  اهلوى وت لبههاأل العوا ف، وأسههههههههههههههنعإمهها نفههالا  ل قلوي العههامهه، 

 واااص،. 
من أجل لل  ساهلل الدين    أههههههههههههههماهلل ل يام التعامل بني النا  عله 

نصهههههههها ، وساهلل لذل  أههههههههنورب اجتماعي،، فال غنو إهلل ُ،لَّ قواعد العدال، واإل
 . (1)الدين من ا م، حمل ال لب من اجلسد

وإلا ساهلل الدين عموما  هبذإ املنزل،، فاملشهههامد اليوم تعدد ا دياهلل وامللل 
ل مذا العامل، وجتد سل قوم مبا لديإص من الدين فن،وهلل مسههههههههتمسههههههههكوهلل به، 

البشههههني، ما تصههههبو إليه؟ وما أههههوابط  فما الدين الصههههعيح الذي ت ق للنفس
 الدين احلق؟
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 ضوابق ال ين الحق 
سل صهههههههههههههها،ب مل، يعت د أهلل ملته مي احلق، وسل أتباع دين يعت دوهلل 
أهلل دينإص مو الدين ا م ل واملنإ  ا قوم. و،ينما تس ل أتباع ا دياهلل ا نف، 

عتجوهلل ب هنص أو أتباع امللل البشهههههههني، الوأهههههههعي، عن الدليل عله اعت ادمص؛ في
وجدوا آبا مص عله  ني ،، فإص عله آثارمص م تدوهلل، مث يذسنوهلل ،كاياأل 
وأ بارا  و يصههههههههح سههههههههندما، وو يسههههههههلص متنإا من العلل وال وادح، ويعتمدوهلل 
عله ستب متوارث، و يعلص من قاهلا وو من ستبإا، وو ل أي، لغ، ستبت أول 

فعّظمههت فتوارثتإهها  منب، وو ل أي بلههد وجههدأل؛ إ هها مي أمشههههههههههههههههاج مجعههت
 ا جيال دوهلل حت يق علمي تنر السند، وي بط املأل. 

ومذإ الكتب اجملإول، واحلكاياأل والت ليد ا عمه و تصهههههههلح ،ج، ل 
باي ا دياهلل والع اهد، فإل سل مذإ ا دياهلل ا نف، وامللل البشهههههني، صهههههعيع، 

 أم با ل،؟
تعهههدد، يسههههههههههههههتعيهههل أهلل يكوهلل اجلميع عله ،ق؛  هلل احلق وا،هههد و ي

ويسهههههتعيل أهلل تكوهلل سل مذإ ا دياهلل ا نف، وامللل البشهههههني، من عند اهلل وأهنا 
ف يإا احلق؟ إلا فال بد من أوابط نعن   -واحلق وا،د-،ق، وإلا تعددأل 

هبا الدين احلق من الدين البا ل، فإلا وجدنا مذإ ال ههههههههههههههوابط منطب ، عله 
ا،د منإا ل دين علمنا دين علمنا أنه احلق، وإلا ا تلت مذإ ال وابط أو و 

 أنه با ل. 
 الضوابق التإ  ميز بم  بين ال ين الحق  ال ين الو طل هإ :
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: أهلل يكوهلل الدين من عند اهلل أنزله بواسهههههههههط، مل  من املالهك،  األ  
عله رسهههههههههول من رسهههههههههله ليبلغه إىل عبادإ؛  هلل الدين احلق مو دين اهلل، واهلل 

يوم ال يام، عله الدين الذي أنزله سهههبعانه مو الذي يدين وتاسهههب ااالهق 
ل   ى حين  لليك يم  ى حين  لل   وح  النويين  ن بع ه إليإص، قال تعاىل: }

 ى حين  لل  لبراهيم  لسبببببم ايل  لسبببببح ق  يع(وب  األسبببببو    ايسببببب  
، وقال سههههههههبعانه: (1){ ىيوب  يو س  ه ظ ن  سبببببب يم ن  آتين   ا   زبوظا  

  وحإ لليبب  ى بب  ك للبب  لك ى بب    بب  ىظسبببببببببب نبب   ن قو ببك  ن ظسببببببببببو  لك}
، وبنا  عله لل  ف ي دين ي ص به شههههههههههه ص ما وينسهههههههههههبه إىل (2){ذ او  ن

 نفسه و إىل اهلل فإو دين با ل و حمال،.
: أهلل يدعو إىل إفناد اهلل سههبعانه بالعبادب، وحتنا الشههنى، وحتنا  الث  إ

الوساهل املف ي، إليه؛  هلل الدعوب إىل التو،يد مي أسا  دعوب مجيع ا نبيا  
، وعليه (3){ااو  ا اهلل    لكم  ن لل  فيرهواملنسلني، وسل نع قال ل ومه }

نع أو مل  أو ول  فإهلل أي دين اشتمل عله الشنى وأشنى مع اهلل غ إ من
 فإو دين با ل ولو انتسب أصعابه إىل نع من ا نبيا .  

: أهلل يكوهلل متف ا  مع ا صهههههههههههههول اليت دعت إليإا النسهههههههههههههل من  الث لث
عبادب اهلل و،دإ، والدعوب إىل صههنا ه، وحتنا الشههنى، وع و  الوالدين، وقتل 

    تعاىل: }النفس بغ  ،ق، وحتنا الفوا،  ما ظإن منإا وما بطن، قال 

                                                           

 .163( سورب النسا ، ا ي، 1)
 .25( سورب ا نبيا ، ا ي، 2)
 . 73( سورب ا عنا ، ا ي، 3)
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، (1){ىظس ن   ن قو ك  ن ظسو  لك  وحإ للي  ى   ك لل  لك ى   ذ او  ن
قل تع لوا ىتل    حرل ظبكم ا يكم ىك تشببريوا ب  اببيئ   وقال جل ثنا إ: }

 ب لوال ين لحس      ك ت(ت وا ى ك يم  ن ل  ق  حن  رزقكم  لي هم  ك 
ت(ت وا النفس التإ حرل اهلل لك  ت(ربوا الفواحش    همر  نم      بإن  ك
 سببببببببئل  ن ، وقال تعاىل: }(2){ب لحق ذلكم  صبببببببب يم ب  لع كم تع( ون

 .(3){ىظس ن   ن قو ك  ن ظس ن  ى ع ن   ن   ن الرحمة آلمة يعو  ن
: أو يكوهلل متناق ههههههههها  وو خمتلفا  بع هههههههههه مع البع  ا  ن، فال  الرابش

يئا  مث يبيح ما مياثله من غ  عل،، ي من ب من مث ين  ههههه ب من آ ن، وو تنم شهههه
ىذ  يت بر ن وو تنم أمنا  أو  يزإ لفنقهه، مث تنمههه عله أ نى قههال تعههاىل: }

 .(4) {  لو ي ن  ن ان  فير اهلل لو   ا ذي  اخت ذ   يثيرا   ال(رآن
: أهلل يت ههههههمن الدين ما تفظ عله النا  دينإص وأعناأههههههإص  الو  س

وأمواهلص وأنفسههإص ولرياوص مبا يشههنع من ا وامن والنوامي والزواجن وا  ال  
 اليت حتفظ مذإ الكلياأل اامس.

: أهلل يكوهلل الدين رمح، لل لق من ظلص أنفسههههههههههههههإص وظلص  السببببببببببب  و
م باوسههههههههههههتبداد بع ههههههههههههإص لبع ، سههههههههههههوا  ا ساهلل مذا الظلص بانتإاى احل و ، أ

باا األ، أم بإأههههههههههههههالل ا سابن لىصههههههههههههههاغن، قال تعاىل خم ا  عن النمح، اليت 
 لم  سكت ان  وس  أمنإا التوراب اليت أنزهلا عله موسه عليه السالم: }

                                                           

 .25( سورب ا نبيا ، ا ي، 1)
 .151( سورب ا نعام، ا ي، 2)
 .45الز ن ، ا ي، ( سورب 3)
 .82( النسا ، ا ي، 4)
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الغضبببببببببببب ىخذ األلواح  ذإ  سببببببببببوتم  ه ى  ظحمة ل ذين هم لربمم 
 لنهع   م: }، وقال سهبعانه خم ا  عن مبعث عيسهه عليه السهال(1){يرهوون

ق   ي  ، وقال جل ثنا إ عن صهههههههاا عليه السهههههههالم: }(2){آية ل ن و  ظحمة
، وقههال عز (3) {قول ىظىيتم ىن ينببت ا   بينببة  ن ظبإ  آتبب  إ  نبب  ظحمببة

  نز   ن ال(رآن  ببببب  هو اببببببببببفببببب و  ظحمبببببة من قهههههههاههههههههل عن ال نآهلل: }
 .(4){ل مغ نين

نسهههاهلل عله مناد : أهلل يت هههمن اهلداي، إىل شهههنع اهلل، ودول، اإل السبب بش
اهلل منه، وإ بارإ من أين أته وإىل أين املصهههههههههههههه ؟ قال تعاىل خم ا  عن التوراب: 

، وقال عز شههههههههههههههه نه عن اإلجنيل: (5) ..{ل   ى زلن  التوظا  ذيم  ه ى   وظ}
، وقال جل ثنا إ عن ال نآهلل الكنا: (6){ آتين ه اف هيل ذي  ه ى   وظ}
. والدين احلق مو الذي (7) {  ين الحقهو الذي ىظسببل ظسببول  ب لم ى }

يت ههههههههههمن اهلداي، إىل شههههههههههنع اهلل وت ق للنفس ا من والطم نين،، ،يث يدفع 
 عنإا سل وسوس،، و يب عن سل تسا ل، ويُبني عن سل مشكل.

                                                           

 .154( سورب ا عنا ، ا ي، 1)
 .21( سورب منا، ا ي، 2)
 .63( سورب مود، ا ي، 3)
 .82( سورب اإلسنا ، ا ي، 4)
 .44( سورب املاهدب، ا ي، 5)
 .46( سورب املاهدب، ا ي، 6)
 .33( سورب التوب،، ا ي، 7)
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: أهلل يدعو إىل مكارم ا  ال  وا فعال سالصهههههههههههههههد  والعدل  الث  ن
يئإا سع و  الوالدين وقتل وا مان، واحليا  والعفا  والكنم، وينإه عن سهههههههههههههه

 النفس وحتنا الفوا،  والكذي والظلص والبغي والب ل والفجور.
   ى زلن   ط : أهلل ت ق السهههههههههههههعادب ملن آمن به قال تعاىل: } الت سبببببببببش

ذإر  اهلل ، وأهلل يكوهلل  متف ا  مع الفطنب السوي، }(1) {ا يك ال(رآن لتش( 
لصهههعيح  هلل الدين الصهههعيح ، متف ا  مع الع ل ا(2){التإ ذإر الن و ا يم 

مو شهههههههنع اهلل، والع ل الصهههههههعيح مو  لق اهلل، وحمال أهلل يتناق  شهههههههنع اهلل 
 و ل ه.

: يدل عله احلق وتذر من البا ل، وينشهههههد إىل اهلدى وينفن  الع اببببر
من ال هههالل، وأهلل يدعو النا  إىل صهههناط مسهههت يص و التوا  فيه وو اعوجاج، 

ي  نما خعوا ال نآهلل قال بع هههههههههههإص لبع : }قال تعاىل خم ا  عن اجلن أهنص ،ي
قو ن  ل   سمعن  يت ب   ى ز   ن بع   وس     ق   لم  بين ي ي  يم ي لل  

، فال يدعومص إىل ما فيه ش ا مص قال تعاىل: (3){الحق  لل  طريق  ست(يم
، وو ي منمص مبا فيه مالسإص قال (4) {ط     ى زلن  ا يك ال(رآن لتشببببب( }

، وو يفن  بني (5) {  وا ى فسببببببببكم لن اهلل ي ن بكم ظحيم    ك ت(تتعاىل: }
ي  ىيم  الن و ل   أتبهاعهه بسههههههههههههههبهب اجلنس أو اللوهلل أو ال بيله، قهال تعهاىل: }

                                                           

 .. 1،2( سورب  ه، ا يتاهلل 1)
 .30( سورب النوم، ا ي، 2)
 .30( سورب او، ا ، ا ي، 3)
 .1،2( سورب  ه، ا يتاهلل 4)
 .29( سورب النسا ، ا ي، 5)
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  ع ن يم اببببببببببعوب    قو  ل لتع ظذوا لن ىير كم  خ (ن يم  ن ذير  ى ث 
ن ، فاملعيار املعت  للتفاأههههههههههل ل الدي(1){ان  اهلل ىت( يم لن اهلل ا يم خوير

 احلق مو ت وى اهلل.
وبعد أهلل اسهههههههتعنأهههههههت ال هههههههوابط اليت تفن  هبا بني الدين احلق والدين 

واسههههتشههههإدأل لذل  مبا جا  ل ال نآهلل الكنا مما يدل عله أهلل مذإ -البا ل 
فمن  -ال ههههههههههوابط عام، لكل النسههههههههههل الصههههههههههادقني الذين أرسههههههههههلوا من عنداهلل

 املناسب أهلل نستعن  أقسام الدياناأل.

                                                           

 .13( سورب احلجناأل، ا ي، 1)
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 ي ىقس ل ال ي   
 تن سص البشني، ملسب أدياهنا إىل قسمني : 

قسههههههههههص هلص ستاي منزل من عند اهلل ساليإود والنصههههههههههارى واملسههههههههههلمني، 
فاليإود والنصههههههارى بسههههههب عدم عملإص مبا ورد ل ستبإص، وبسههههههبب اختالمص 
البشهههههههن أربابا  من دوهلل اهلل، وبسهههههههبب تطاول العإد.. فُ دأل ستبإص اليت أنزهلا 

تب هلص ا ،بار ستبا   عموا أهنا من عند اهلل، وما مي اهلل عله أنبياهإص؛ فك
 من عند اهلل، إ ا مي انتعال املبطلني وحتنيف الغالني.

أما ستاي املسههههههههههههههلمني )ال نآهلل العظيص( فإو آ ن الكتب اإلهلي، عإدا ، 
ل   وأوث إا ع دا ، تكفل اهلل ملفظه؛ ومل يكل لل  إىل البشهههههههههههن قال تعاىل: }

، فإو حمفور ل الصهههدور والسهههطور؛ (1){   ل  لح ذظون حن  زلن  الذير  ل
 نه الكتاي ا    الذي أههههههههههههههمنه اهلل اهلدى هلذإ البشههههههههههههههني،، وجعله ،ج، 
عليإص إىل قيام السههههههههههههههاع،، وستب له الب ا ، ومي  له ل سل  ماهلل من ي يموهلل 
،دودإ و،نوفه، ويعملوهلل بشنيعته ويةمنوهلل به، وسي ص مزيد تفصيل عن مذا 

 .(2)الكتاي العظيص ل ف نب قادم،
وقسههههههههههههههص ليس هلص ستههاي منزل من عنههد اهلل، وإهلل سههاهلل لههديإص ستههاي 
متوار  منسههههههههههههههوي إىل صههههههههههههههههها،هههب ديهههانتإص سهههاهلنهههدو  واجملو  والبوليني 

 والكنفوشيسيني وسالعني قبل مبعث حممد صله اهلل عليه وسلص.

                                                           

 .9( سورب احل ، ا ي، 1)
 من مذا الكتاي. 117-114و100-95( انظن ة: 2)
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ص، وما من أم، إو وهلا علص وعمل ملسههههههههههب ما ت وم به مصههههههههههاا دنيام
ومذا من اهلداي، العام، اليت جعلإا اهلل لكل إنسههههههههههههههاهلل، بل لكل ،يواهلل، سما 
يإدى احليواهلل إىل جلب ما ينفعه من ا سل والشههههني، ودفع ما ي ههههنإ، وقد 

سببوح اسببم ظبك األا     لق اهلل فيه ،با  هلذا، وبغ ههها  هلذا، قال تعاىل: }
ظبن  هلل: }، وقال موسهههه لفنعو (1) {الذي خ ق ذسبببوى   الذي ق ظ ذم ى
، وقال االيل عليه السهههههههههههالم: (2) {الذي ىاإ  يل اببببببببإو خ (   م ه ى

لههه أدن نظن  -، ومن املعلوم لكههل عههاقههل (3) {الببذي خ (نإ ذمو يمبب ين}
أهلل أمل امللل أسمل ل العلوم النافع،، وا عمال الصاحل،، ممن ليس  -وت مل 

امللل إو وعند  من أمل امللل، فما من    يوجد عند غ  املسههلمني من أمل
املسههههههههههههههلمني ما مو أسمل منه، وعند أمل ا دياهلل ما و يوجد عند غ مص؛ 

 ولل  أهلل العلوم وا عمال نوعاهلل:
النوع ا ول : تصههههل بالع ل سعلص احلسههههاي والطب والصههههناع،، فإذإ 
ا مور عنههد أمهل امللههل سمهها مي عنههد غ مص، بهل مص فيإهها أسمههل، أمها مها و 

علوم اإلهليهه،، وعلوم الههديههانههاأل فإههذإ خمتصهههههههههههههههه، بهه مههل يعلص مبجند الع ههل سههال
ا دياهلل، ومذإ منإا ما ميكن أهلل ي ام عليه أدل، ع لي،، والنسهههههههههههههل مدوا االق 

 وأرشدومص إىل دول، الع ول عليإا فإي ع لي، شنعي،.
النوع ال اين : ما و يعلص إو خب  النسهل فإذا و سهبيل إىل حتصهيله من 

 وأخاهه وصههههههههههفاته وما ل الدار ا  نب من النعيص  نيق الع ول ساا  عن اهلل
                                                           

 .3-1( سورب ا عله، ا ياأل 1)
 .50( سورب  ه، ا ي، 2)
 . 97، ة4. وانظن اجلواي الصعيح فيمن بدل دين املسيح، جه78( سورب الشعنا ، ا ي، 3)
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ملن أ اعه، والعذاي ملن عصهههههههاإ، وبياهلل شهههههههنعه، و   ا نبيا  السهههههههاب ني مع 
 .  (1) أممإص وغ  لل 

                                                           

 .211-210، ة4( انظن وموع فتاوى شي  اإلسالم ابن تيمي،، جه1)
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 ح   ال ي   ي ال(  مة 
أصههههههههههبعت الدياناأل العظمه، وصههههههههههعفإا العتي ،، وشههههههههههناهعإا ال دمي، 

ني واملناف ني، وعنأههه، احلواد  الدامي، فنيسههه، العاب ني واملتالعبني، ولعب، ا نف
وااطوي اجلسههههههههههههيم،، ،ىت ف دأل رو،إا وشههههههههههههكلإا، فلو بعث أصههههههههههههعاهبا 

 ا ولوهلل، وأنبيا ما املنسلوهلل،  نكنوما وجتاملوما.
أصههبعت اليإودي،* وموع، من   و  وت اليد و روح فيإا وو ،ياب، 

معني، و  ديان، سههاللي، خمتصهه، ب وم و نس -بصههن  النظن عن لل -ومي 
 حتمل للعامل رسال،، وو لىمص دعوب، وو ل نساني، رمح،.

وقد أصههيبت مذإ الديان، ل ع يدوا ا صههلي، اليت سانت هلا شههعارا  من 
بني الدياناأل وا مص، وساهلل فيإا سهههن شهههنفإا ومي ع يدب التو،يد اليت وصهههه 

 مص الفاسههههههههههههدب هبا إبناميص بنيه ويع وي، ف د اقتبس اليإود س  ا  من ع اهد ا
اليت جاوروما أو وقعوا حتت سههههههههههههههيطنوا، وس  ا  من عاداوا وت اليدما الوثني، 
اجلاملي،، وقد اعرت  بذل  مةر و اليإود املنصههههههههههههههفوهلل، ف د جا  ل )داهنب 

 املعار  اليإودي،( ما معناإ:
)إهلل سههههه ط ا نبيا  وغ هههههبإص عله عبادب ا وثاهلل تدل عله أهلل عبادب 

انههت قههد تسههههههههههههههنبههت إىل نفو  اإلسههههههههههههههناهيليني، وقههد قبلوا ا وثههاهلل وا هلهه،، سهه
معت داأل شههههههههنسي، و نافي،، إهلل التلمود أي هههههههها  يشههههههههإد ب هلل الوثني، سانت فيإا 

 .(1)جالبي،  اصه، لليإهود(

                                                           

 * ملزيد من التوسع ينظن "إفعام اليإود" ت ليف السمو أل بن تىي املغنيب، ساهلل يإوديا  مث أسلص.
(1 )Xll. p. 568-69 و( 7)ةjewish Encyclpaedia Vol . Xll    
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الذي يبالغ اليإود ل ت ديسهههههههه، وقد يف هههههههلونه  -بابل (1) ويدل تلمود
لنصههههههناين، وما   ن عله التوراب، وساهلل متداوو  بني اليإود ل ال نهلل السههههههاد  ا

بههه من  ههالج غنيبهه، من  فهه، الع ههل وسهههههههههههههه ف ال ول، واوجرتا  عله اهلل، 
عله مها وصهههههههههههههههل إليهه اجملتمع  -والعبهث بهاحل هاهق، والتالعهب بهالهدين والع هل

 .(2) اليإودي ل مذا ال نهلل من اوحنطاط الع لي وفساد الذو  الديين
الغالني، وت ويل اجلاملني، ووثني، أما النصههههناني،* ف د امتعنت بتعنيف 

، منذ عصهههههههنما ا ول، وأصهههههههبح سل لل  رساما ، دفنت (3) النوماهلل املتنصهههههههنين
حتته تعاليص املسههههههههههههههيح العظيم، وا تفه نور التو،يد وإ الة العبادب هلل ورا  

 مذإ السعب الك يف،.
يتعد  ساتب نصههههههههههههههناين عن مدى تغلغل ع يدب الت ليث ل اجملتمع 

 أوا ن ال نهلل النابع امليالدي، في ول: املسيعي، منذ
)تغلغل اوعت اد ب هلل اإلله الوا،د منسب من ثالث، أقانيص ل أ،شهههههههههههههها  
،ياب العامل املسهههههههههههههيعي وفكنإ، منذ النبع ا    لل نهلل النابع، ودامت ع يدب 

                                                           

ملزيد من التوسههههع ينظن "اجلواي الصههههعيح ملن بدل دين املسههههيح" ت ليف شههههي  اإلسههههالم ابن  * 
تيمي، رمحه اهلل، و"إظإار احلق" ت ليف رمحت اهلل بن  ليل اهلندي، و"حتف، ا ريب ل الند 

 سلص.عله عباد الصليب" ت ليف عبداهلل الرتمجاهلل ساهلل نصنانيا  مث أ
( سلم، تلمود معناما ستاي تعليص ديان، اليإود وآداهبص؛ ومي وموع ،واش وشهههههههههههههههنوح لكتاي 1)

 "املشنا" )الشنيع،( لعلما  اليإود ل عصور خمتلف،.
( اقنأ للتفصيل "اليإودي عله ،سب التلمود" للدستور روملن ، وتنمجته العنبي، من الفننسي،.ل 2)

 د" للدستور يوسف ،نا نصناهلل."الكنز املنصود ل قواعد التلمو 
 . 41-40( راجح ستاي "الصناع بني الدين والعلص" للمةلف ا ورويب الشإ  درابن ة: 3)
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رخي، معتمدب ل مجيع أحنا  العامل املسههههههههههههههيعي، ومل ينفع السههههههههههههههتار عن تطور 
 .(1) إو ل النصف ال اين لل نهلل التاسع عشن امليالدي ع يدب الت ليث وسنما

ويتعد  مةرخ نصهههههناين معاصهههههن ل ستاي )تاري  املسهههههيعي، ل أهههههو  
العلص املعاصهههن( عن ظإور الوثني، ل اجملتمع النصهههناين ل مظامن خمتلف، وألواهلل 
شههىت، وتفنن النصههارى ل اقتبا  الشههعاهن والعاداأل وا عياد وا بطال الوثني، 

أمص ودياناأل عني ، ل الشههههههههههههههنى ملكص الت ليد أو اإلعجاي أو اجلإل.  من
في ول: )ل د انتإت الوثني،، ولكنإا مل تلق إبادب سامل،، بل إهنا تغلغلت ل 
النفو  واسههههتمن سل شههههي  فيإا باسههههص املسههههيعي، ول سههههتارما، فالذين جتندوا 

ول بوإ عن آهلتإص وأبطههاهلص وختلوا عنإص أ ههذوا شههههههههههههههإيههدا  من شههههههههههههههإههداهإص، 
ب وصا  ا هل،، مث صنعوا له مت او ، ومكذا انت ل مذا الشنى وعبادب ا صنام 
إىل مةو  الشههههههههههههههإهههدا  ا ليني، ومل ينتهههه مهههذا ال نهلل ،ىت عمهههت فيإص عبهههادب 
الشههههههههههههههإهههدا  وا وليههها ، وتكونهههت ع يهههدب جهههديهههدب، ومي أهلل ا وليههها  تملوهلل 

ا  وسههههههههطا  بني اهلل صههههههههفاأل ا لومي،، وصههههههههار مةو  ا وليا  وال ديسههههههههوهلل  ل 
واإلنسههههههههههههههاهلل، وغ أل أخا  ا عياد الوثني، ب خا  جديدب، ،ىت حتول ل عام 

 .(2) ميالدي عيد الشمس ال دا إىل عيد ميالد املسيح( 400
أما اجملو  ف د ُعنفوا من قدا الزماهلل بعبادب العناصههههن الطبيعي، أعظمإا 

مياسل ومعابد، وانتشههههههههههههههنأل النار، وقد عكفوا عله عبادوا أ  ا ، يبنوهلل هلا 

                                                           

، 14( مل ص مهها جهها  ل داهنب املعههار  الكههاثوليكيهه، اجلههديههديهه،. م ههال الت ليههث امل ههد ، ج 1)
 .295ة

(2 )Rev. Jamecs Houstoin Baxter in the History of Christionity in the 

Light of Modern Knowledge. Glasgow , 1929 p 407 
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بيوأل النار ل  ول البالد وعنأههههإا، وان نأههههت سل ع يدب وديان، غ  عبادب 
النار وت ديس الشهههمس، وأصهههبعت الديان، عندمص عبارب عن   و  وت اليد 

 .(1)يةدوهنا ل أمكن،  اص،
يصههههههف مةلف "إيناهلل ل عإد السههههههاسههههههانيني" الد ارسي" آرون سنسههههههأل 

 ووظاهفإص في ول: سني  ب ، ر سا  الدين
)ساهلل واجبا  عله مةو  املوظفني أهلل يعبدوا الشههههههههههههههمس أربع مناأل ل 
اليوم، وي ههههها  إىل لل  عبادب ال من والنار واملا ، وسانوا م مورين ب و يدعو 
النار تنطفا وأو متس النار واملا  بع ههههإما بع هههها ، وأو يدعو املعدهلل يصههههدأ، 

 .(2)  هلل املعادهلل عندمص م دس،(
وقد دانوا بال نوي، ل سل عصههههن وأصههههبح لل  شههههعارا  هلص، وآمنوا بإهلني 
اثنني أ،دكا النور أو إله اا ، ويسههههههههههههههمونه، "أمور مزدا" أو "يزداهلل" وال اين 
الظالم أو إله الشهههههههههههههن، ومو "أمنمن" وو يزال الصهههههههههههههناع بينإما قاهما  واحلني 

 .(3) داهم،

                                                           

( اقنأ ستاي "إيناهلل ل عإد الساسانيني" للل وفيسور "آرون سنسأل سني" أستال ا لسن، الشنقي، 1)
ل جامع، "سوبن ماجن" بالد ارى، واملت صهههههههههههههههص ل تاري  إيناهلل. و"تاري  إيناهلل" ت ليف 

 شامني مكاريو  اجملوسي.
 .155إيناهلل ل عإد الساسانيني ة ( 2)
 .233-183( املصدر نفسه باي الدين الزرتشيت ديان، احلكوم،، ة 3)
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د وآسهههيا الوسهههطه فإي ديان، وثني، الديان، املنتشهههنب ل اهلن -أما البولي، 
حتمل معإا ا صههههههههنام ،يث سههههههههارأل، وتبين اهلياسل، وتنصههههههههب متاثيل "بولا" 

 .(1)،يث ،لت ونزلت
ف د اشهههههتإنأل بك نب املعبوداأل وا هل،، وقد  -دين اهلند  -أما ال كي، 

بلغت الوثني، أوجإا ل ال نهلل الساد  امليالدي فبلغ عدد ا هل، ل مذا ال نهلل 
، وقد أصههههبح سل شههههي  راهع، وسل شههههي  ماهل، وسل شههههي  (2) مليوهلل 330

نافع، إهلا يعبد، وارت ت صههههههههههههههناع، حنت التماثيل ل مذا العإد، وت نق فيإا 
 املت ن وهلل.

ي ول "سهههههي، وي، ويد" اهلندسي ل ستابه "تاري  اهلند الوسهههههطه" ومو 
م( ومو العإد الذي يلي ظإور 648-606يتعد  عن عإد املل  منش )

 سالم ل اجلزينب العنبي،:اإل
)سانت الديان، اهلندسي، والديان، البولي، وثنيتني سهههههههوا  بسهههههههوا ، بل رمبا 
سانت الديان، البولي، قد فاقت الديان، اهلندي، ل اإلغنا  ل الوثني،، ساهلل 

بنفي اإلله، ولكنإا بالتدري  جعلت "بولا"  -البولي،  -ابتدا  مذإ الديان، 
(، وقد بلغت Bodhistavasفت إليه آهل، أ نى م ل )اإلله ا س ، مث أأهههههههههههههها

                                                           

( راجع ستاي "اهلند ال دمي،" لىسههههههههتال أيشههههههههورا توبا، أسههههههههتال تاري  احل ههههههههارب اهلندي، ل جامع، 1)
( ملةلفه جوامن ول The Discovery of india"،يدرآباد" اهلند، وستاي "استشهههها  اهلند" )

 . 202-201هننو رهيس و را  اهلند ا سبق ة
 ، و"اهلنههههدسيهههه، السههههههههههههههههههاهههههدب" ملةلفههههه 276، ة3( راجع "اهلنههههد ال ههههدميهههه،" ملةلفههههه آر، دأل، ج2)

(LS.S. O.Malleyة )7-6. 
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( منادف، لكلم، Buddhaالوثني، أوجإا ل اهلند، ،ىت أصهههههبعت سلم، "بولا" )
 "الوثن" أو "الصنص" ل بع  اللغاأل الشنقي،.

ومما وشههههه  فيه أهلل الوثني، سانت منتشهههههنب ل العامل املعاصهههههن سله، فل د 
ىل ا يط اهلاد  غارق، ل الوثني،، سانت الدنيا سلإا من البعن ا  لسههههههههههههههي إ

وس  ا سانت املسههههيعي، والدياناأل السههههامي، والديان، البولي، تتسههههابق ل تعظيص 
 .(1) ا وثاهلل وت ديسإا، وسانت س يل رماهلل جتني ل ،لب، وا،دب

وي ول مندسي آ ن ل ستابه الذي خاإ: "اهلندسي، السهههههههههههههههاهدب": )إهلل 
ذا، فلص تزل تن ههههههص آهل، صههههههغ ب ل فرتاأل عملي، صههههههنع ا هل،( مل تنته عله م

تارخيي، خمتلف، إىل مذا "اجملمع اإلهلي" ل عدد سب ، ،ىت أصبح منإص ،شد 
 .يفو  احلد واإل،صا 

مذا شههههههههههههههه هلل الدياناأل، أما البالد املتمدن، اليت قامت فيإا ،كوماأل 
عظيم،، وشهههههههههههههاعت فيإا علوم س  ب، وسانت مإد احل هههههههههههههارب والصهههههههههههههناعاأل 

ف د سانت بالدا  مسه ت فيإا الدياناأل، وف دأل أصهالتإا وقووا،  وا داي،
وفُِ ُد املصههلعوهلل، وغاي املعلموهلل، واسههتعلن فيإا اإلحلاد، وس ن فيإا الفسههاد، 
وتبدلت فيه املعاي ، وماهلل اإلنسهههههههههههاهلل فيإا عله نفسهههههههههههه؛ ولذا س ن اونتعار، 

فيإا وت طعت النوابط ا سههههههههههههني،، وتفككت العالهق اوجتماعي،، وغصههههههههههههت 
عياداأل ا  با  النفسهههههههيني باملناجعني، وقام فيإا سهههههههو  املشهههههههعولين، وجني 
اإلنسههههههههههههاهلل فيإا سل متع،، واتبع سل حنل، مسههههههههههههتعدث،..؛ رغب، ل إروا  رو،ه 
وإسههعاد نفسههه، و م نين، قلبه فلص تفلح مذإ املتع وامللل والنظنياأل ل حت يق 

                                                           

(1 )C.V. Vidya: History of Mediavel Hindu India Vol I (poone 1921) 
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،ي ،ىت يتصههههههل لل ، وسههههههيسههههههتمن ل مذا الشهههههه ا  النفسههههههي، والعذاي النو 
خبال ه، ويعبدإ وفق منإجه الذي ارت ههههههههاإ لنفسههههههههه وأمن به رسههههههههله قال تعاىل 

  ن ىاره موأههههههههههههههعا  ،ال من أعن  عن ربه، وابتغه اهلدى من غ إ: }
. وقال (1) {ان ذيري ذ ن ل   عيشببببة ضببببنك     حشببببره يول ال(ي  ة ىام 
الذين احلياب: }سههههههههههههبعانه وتعاىل خم ا  عن أمن املةمنني وسههههههههههههعادوص ل مذإ 

، (2) {آ نوا  لم ي وسببببببببببوا ليم  مم بظ م ى لئك لمم األ ن  هم  مت  ن
 ى   الذين سببببببببببع  ا ذفإ الهنة خ ل ين ذيم     ا ت وقال جل ثنا إ: }

 .(3) {السمواي  األظه لك    ا و ظبك اإ و  فير  هذ ذ
لو  ب نهها عليإهها معههاي  الههدين اليت  -غ  اإلسههههههههههههههالم-مههذإ الههديههانههاأل 

؛ لوجدناما قد ف دأل أس ن تل  العناصهن، سما مو واأهح من  الل سهب ت
 مذا العن  املوجز عنإا.

وأعظص ما أ لت فيه مذإ ا دياهلل تو،يد اهلل، وأشهههههههههنى أتباعإا مع اهلل 
آهل، أ نى، سما أهلل مذإ ا دياهلل ا نف، و ت دم للنا  شهههههههنيع، صهههههههاحل، لكل 

ريهههههاوص وأمواهلص  مهههههاهلل ومكهههههاهلل وحتفظ عله النههههها  دينإص وأعناأههههههههههههههإص ول
ودما مص، وو تدهلص وتنشههههههههههدمص إىل شههههههههههنع اهلل الذي أمن به، وو متنح أملإا 

 الطم نين، والسعادب ملا اشتملت عليه من تناق  وتعار .
أما اإلسههههههالم فسههههههي تي  ل الفصههههههول ال ادم، ما يبني أنه دين اهلل احلق 

 الباقي الذي ارت اإ اهلل لنفسه ورأيه للبشني،.
                                                           

 .124( سورب  ه، ا ي، 1)
 .82( سورب ا نعام ، ا ي، 2)
 .108( سورب مود، ا ي، 3)
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إ الف نب يناسهههههههههههههههب أهلل نعّن  ، ي ، النبوب وآياأل النبوب، ول  تام مذ
و،اج، البشهههههههن إليإا، وأهلل نبني أصهههههههول دعوب النسهههههههل و، ي ، النسهههههههال، ااامت، 

 ااالدب .
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 ح(ي(ة النوو  
إهلل أعظص ما  ب عله اإلنسههههههههههههههاهلل أهلل يعلمه ل مذإ احلياب؛ معنف، ربه 

لق اهلل االق الذي أوجدإ من عدم، وأسههههههههههههههبغ عليه النعص، وإهلل أعظص غاي،  
  جلإا مي عبادته و،دإ سبعانه.

ولكن سيف يعن  اإلنسههههههههاهلل ربه ،ق معنفته؟ وما  ب له من احل و  
والواجباأل وسيف يعبد ربه؟ إهلل اإلنسهههههههههههههههاهلل  د من يعينه عله نواهب دمنإ، 
وي  ههه له مصههاحله من عالج من ، وت دا دوا ، وإعان، عله بنا  مسههكن 

د ل ساهن النا  من يعنّفه بنبه، ويبني له سيف وما شابه لل .. ولكنه لن  
يعبد ربه؛  هلل الع ول و ميكن أهلل تسههههههههههههههت ل مبعنف، مناد اهلل منإا؛ إل الع ل 
البشهههههههني أأهههههههعف من أهلل يدرى مناد بشهههههههن م له قبل أهلل  خي إ مبنادإ، فكيف 
مبعنفهه، مناد اهلل، و هلل مههذإ املإمهه، م صههههههههههههههورب عله النسهههههههههههههههل وا نبيهها  الههذين 

 إلبالغ النسهههههههههههههههال، وعله من بعدمص من أهم، اهلدى، ورث، يصههههههههههههههطفيإص اهلل
ا نبيا ، الذين تملوهلل منإاجإص، وي تفوهلل آثارمص، ويبلغوهلل عنإص رسهههالتإص؛ 
 هلل البشههن و ميكن أهلل يتل وا عن اهلل مباشههنب، ومص و يسههتطيعوهلل لل ، قال 

    ي ن لوشببببببببببر ىن يك م  اهلل لك  حي   ى   ن  ظاو حه ب ى  تعاىل: }
، فالبد من واسط، (1) {رسل ظسوك  ذيوحإ ب ذ      يش و ل   ا إ حكيمي

وسهههف  يبلغ عن اهلل شهههنعه إىل عبادإ، ومةو  السهههفنا  والوسهههطا  مص النسهههل 
وا نبيا ، فيعمل املل  رسههههههههههههههال، اهلل إىل النع، فيبلغإا النسههههههههههههههول إىل النا ، 

الهك، خيتلف عن ووتمل املل  النسهههههههاوأل إىل النا  مباشهههههههنب؛  هلل عامل امل

                                                           

 . 51( سورب الشورى، ا ي، 1)
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اهلل ي ببببإف   ن الم  كة ظسبببب     ن عامل النا  ل  بيعته، قال تعاىل: }
 .(1) {الن و

وقد اقت هههههههت ،كمته سهههههههبعانه أهلل يكوهلل النسهههههههول من جنس املنسهههههههل 
إليإص؛ ليف إوا عنه، ويفإموا منه لُتُمُكِنإص من خما بته ومكاملته ، ولو بعث 

، وقال تعاىل: (2) جإته وو ا  ذ عنهالنسهههههههول من املالهك، ملا اسهههههههتطاعوا موا
 ق لوا لوك ى ز  ا ي    ك  لو ى زلن    ك   ل(ضببإ األ ر  م ك ينظر ن  }

، وقال (3){ لو  ع ن ه   ك   لهع ن ه ظ     ل وسببببببببن  ا يمم    ي وسببببببببون
    ىظسبببببببب ن  قو ك  ن المرسبببببببب ين لك ل مم ليأي ون الإع ل سهههههههههههبعانه: }

:  ق   الذين ك ير ون ل( و   لوك هلل قال.. إىل أ يمشبببببببون ذإ األسبببببببواق
ى ز  ا ين  الم  كة ى   رى ظبن  ل(  اسببببببتكور ا ذإ ى فسببببببمم  اتو اتوا  

 .(4){يويرا  
، وقال (5) {    ىظس ن   ن قو ك لك ظ  ك   وحإ لليممقال تعاىل: }

، ويتصهههف (6) {    ىظسبب ن   ن ظسببو  لك ب سبب ن قو   ليوين لممتعاىل: }
مةو  النسههههههل وا نبيا   بكمال الع ل، وسههههههالم، الفطنب، والصههههههد  ل ال ول 
والعمل، وا مان، ل تبليغ ما ُعِإد إليإص، والعصههههم، من سل ما يشههههوإ السهههه ب 

                                                           

 .75( سورب احل ، ا ي، 1)
 . 64، ة 3( تفس  ال نآهلل العظيص، ت ليف أيب الفدا  إخاعيل بن س   ال نشي جه2)
 . 8،9تاهلل ( سورب ا نعام، ا ي3)
 . 20،21( سورب الفنقاهلل، ا يتاهلل 4)
 . 43( سورب النعل، ا ي، 5)
 .4( سورب إبنميص، ا ي، 6)
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 البشههههني،، وسههههالم، ا بداهلل مما تنبو عنه ا بصههههار، وتنفن منه ا لوا  السههههليم،

، فإص أسمل النا   ل ا ، وأ سامص ، وقد  سامص اهلل ل أنفسإص وأ القإص(1)
أنفسهههههها ، وأسنمإص يدا ، مجع اهلل هلص مكارم ا  ال ، وحماسههههههن الشههههههيص، سما 
مجع هلص احللص والعلص، والسهههههما،، والكنم واجلود، والشهههههجاع، والعدل.. ،ىت 

سمهها -متيزوا ل مههذإ ا  ال  بني أقوامإص، فإةو  قوم صهههههههههههههههاا ي ولوهلل لههه 
ا ي  ص لح ق  ينت ذين   ر ّوا  قول هذا ىتنم    ىن ق لو : }-أ   اهلل عنإص

ىصبب تك تأ رك ىن ، وقال قوم شههعيب لشههعيب: }(2) { عو     يعو  آب ؤ  
 ترك    يعو  آب ؤ   ى  ىن  فعل ذإ ى والن      شببببببببببب و ل ك أل ت الح يم 

، واشههههتإن حممد صههههله اهلل عليه وسههههلص ل قومه بل ب "ا مني" (3) {الرابببي 
 { ل ك لع   خ ق اظيمل عليه النسهههههههههال، ووصهههههههههفه ربه ب وله: }قبل أهلل تتنز 

(4). 
فإص   ب اهلل من  ل ه، اصههههههههههطفامص وا تارمص حلمل النسههههههههههال، وتبليغ 

لن ، وقال تعاىل: }(5) {اهلل ىا م حيث يهعل ظسببب لت ا مان، قال تعاىل: }
 .(6) {اهلل اصإف  آ ل   وح    آ  لبراهيم  آ  امران ا   الع لمين

                                                           

 .114، واإلسالم، ت ليف أمحد شلع، ة 305-265، ة2( انظن لوامع ا نوار البإي،، ج1)
 .62( سورب مود، ا ي، 2)
 .87( سورب مود، ا ي، 3)
 .4( سورب ال لص ، ا ي، 4)
 . 124( سورب ا نعام، ا ي، 5)
 .33( سورب آل عمناهلل، ا ي، 6)
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النسههههههههل وا نبيا  وعله النغص مما وصههههههههفإص اهلل به من صههههههههفاأل ومةو  
سهههامي،، وعله النغص مما اشهههتإنوا به من صهههفاأل عالي،؛ إو أهنص بشهههن يعرتيإص 
ما يعرتي سههههههههاهن البشههههههههن فإص  وعوهلل ومينأههههههههوهلل ويناموهلل وي سلوهلل ويتزوجوهلل 

 ل(بب  ، وقهههال تعهههاىل: }(1){ل ببك  يببت  ل مم  يتونوميوتوهلل قهههال تعهههاىل: }
، بل رمبا اأطإدوا أو (2) {ظس    ن قو ك   ع ن  لمم ىز ا    ذظيةىظس ن  

 لذ  يمكر ببببك البببذين يفر ا قتلوا أو أ نجوا من ديههههارمص قههههال تعههههاىل: }
 {يور وك  يمكر ن  يمكر اهلل  اهلل خير الم يرين ليثوتوك ى  ي(ت وك ى 

 بببرن اهلل  لين، ولكن العاقب، والنصههههن  والتمكني هلص ل الدنيا وا  نب: }(3)
يتب اهلل ألف ون ى    ظسبببببب إ لن اهلل . وقال سههههههههبعانه: }(4) { ن ين ببببببره
 .(5) {قوي ازيز

                                                           

 . 30( سورب الزمن، ا ي، 1)
 .38( سورب النعد، ا ي، 2)
 .30( سورب ا نفال، ا ي، 3)
 . 40( سورب احل ، ا ي، 4)
 . 21( سورب اجملادل،، ا ي، 5)
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 آي ي النوو  
ملا سانت النبوب وسهههههههههههههيل، إىل معنف، أشهههههههههههههن  العلوم، وال يام ب شهههههههههههههن  
ا عمال وأجلإا؛ ساهلل من رمحته سههههههههههههههبعانه أهلل جعل هلةو  ا نبيا  عالماأل 

وإهلل ساهلل سل -النا  عليإص، ويعنفوهنص من  الهلا تدل عليإص، ويسهههتدل هبا 
من ادعه دعوب ظإن عليههه من ال ناهن وا ،وال مهها يبني صههههههههههههههههدقههه إهلل سههاهلل 

 ومذإ العالماأل س  ب من أكإا : -صادقا ، ويف ح سذبه إهلل ساهلل سالبا  
أهلل يههدعو النسههههههههههههههول إىل عبههادب اهلل و،ههدإ وتنى عبههادب مهها  - 1

 أجلإا  لق اهلل االق.سواإ؛ إل مذإ مي الغاي، اليت من 
أهلل يههدعو النهها  إىل اإلميههاهلل بههه وتصهههههههههههههههدي ههه والعمههل  - 2

ي  ىيم  بنسههالته، وأمن اهلل نبيه حممدا  صههله اهلل عليه وسههلص أهلل ي ول: }
 .(1) {الن و ل إ ظسو  اهلل لليكم  ميع   

أهلل يةيههدإ اهلل بههدوهههل متنوعهه، من دوهههل النبوب، ومن مههذإ  - 3
ص هبا النع وو يسههههتطيع قومه أهلل يندوما أو ي توا الدوهل ا ياأل اليت ي 

مب لإا، ومن لل  آي، موسه عليه السالم ،ينما ان لبت عصاإ ثعبانا ، 
وآي، عيسهههه عليه السهههالم ،ينما ساهلل ي   ا سمه وا بنة بإلهلل اهلل، 
وآي، حممد صهههههههههله اهلل عليه وسهههههههههلص ومي ال نآهلل العظيص عله النغص من 

 و يكتب إىل غ  لل  من آياأل ا نبيا .سونه أمّيا  و ي نأ و 

                                                           

 .158( سورب ا عنا ، ا ي، 1)



 72 

ومن مذإ الدوهل: احلق الواأههههههههههههههح البني الذي ي ص به ا نبيا  
واملنسهههههههههههلوهلل، وو يسهههههههههههتطيع  صهههههههههههومإص دفعه أو إنكارإ، بل إهلل مةو  

 ااصوم يعلموهلل إ ا جا  به ا نبيا  مو احلق الذي و يدفع.
ا ،وال،  ومن مذإ الدوهل ما ا تص اهلل به أنبيا إ من سمال

 ومجيل الشماهل، وسنا ااصال وا  ال .
ومن مذإ الدوهل نصهههههههن اهلل له عله  صهههههههومه وإظإار ما يدعو 

 إليه.
أهلل تتفق دعوته ل أصههههههههههههههوهلا مع ا صههههههههههههههول اليت دعا إليإا  - 4

 . (1) النسل وا نبيا 
أو يدعو إىل عبادب نفسه أو صن  شي  من العبادب إليه،  - 5

تعظيص قبيلته أو  اهفته، وأمن اهلل نبيه حممدا  صههههههههههله اهلل وأو يدعو إىل 
قل ك ىقو  لكم ان ي خزا ن اهلل عليه وسههههههههههههههلص أهلل ي ول للنا : }

 .(2) { ك ىا م الغيب  ك ىقو  ل إ   ك لن ىتوش لك    يوح  للإّ 
أو يطلههب من النهها  ُعُنأهههههههههههههههها  من أعنا  الههدنيهها م ههابال   - 6

أنبياهه: نوح ومود وصهههههاا ولوط وشهههههعيب  لدعوته، قال تعاىل خم ا  عن
    اسبببببببببألكم ا ي   ن ى ر لن ى ري لك ا   أهنص قالوا ل ومإص: }

                                                           

 .213-212، ة4ابن تيمي،، ج( انظن وموع فتاوى شي  اإلسالم 1)
 .50( سورب ا نعام، ا ي، 2)
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قل    ، وقال حممد صههههله اهلل عليه وسههههلص ل ومه: }(1){ظب الع لمين
 .(2){ىسألكم ا ي   ن ى ر     ى    ن المتك فين

دوهل الذين لسنأل ل  شهههيئا  من صهههفاوص و  -ومةو  النسهههل وا نبيا  
 ل(  بعثن  ذإ يل ى ة ظسببوك  ىن ااو  ا اهلل س  وهلل، قال تعاىل: }-نبووص 

، وقد سهههعدأل هبص البشهههني،، و،فل التاري  بتسهههجيل (3){ ا تنووا الإ فوي
 -أي هههها  -أ بارمص، وتواتن ن ل شههههناهع دينإص، وأهنا مي احلق والعدل، وتواتن 

سطوفاهلل قوم نوح، وغن    ن ل ما أ،دثه اهلل هلص من نصههنمص وإمالى أعداهإص
فنعوهلل، وعذاي قوم لوط، وانتصهار حممد صهله اهلل عليه وسهلص عله أعداهه، 
وانتشههههههههههههههههار دينههه.. فمن عن  للهه ؛ علص ي ينهها  أهنص جهها وا بههاا  واهلههدى، 
ودولههه، االق عله مههها ينفعإص ، وحتهههذينمص ممههها ي ههههههههههههههنمص، وأوهلص نوح عليهههه 

 .السالم، وآ نمص حممد صله اهلل عليه وسلص

                                                           

 .180، 109،127،145،164( سورب الشعنا  ، ا ياأل 1)
 . 86( سورب ة، ا ي، 2)
 . 36( سورب النعل، ا ي، 3)
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 ح  ة الن و لل  الرسل 
ا نبيا  مص رسهههههههههل اهلل تعاىل إىل عبادإ يبلغوهنص أوامنإ، ويبشهههههههههنوهنص مبا 
أعد اهلل هلص من النعيص إهلل مص أ اعوا أوامنإ، وتذروهنص من العذاي امل يص إهلل 
مص  الفوا هنيه، وي صههههههههههههههوهلل عليإص أ بار ا مص املاأههههههههههههههي، وما ،ل هبا من 

 سبب خمالفتإا أمن هبا.العذاي والنكال ل الدنيا ب
ومذإ ا وامن والنوامي اإلهلي، و ميكن أهلل تسههههههههههههههت بل الع ول مبعنفتإا؛ 
ولذل  شههههههههههههنع اهلل الشههههههههههههناهع وفن  ا وامن والنوامي؛ تكنميا  لبين اإلنسههههههههههههاهلل 
وتشههههههههههنيفا  هلص و،فظا  ملصههههههههههاحلإص؛  هلل النا  قد ينسههههههههههاقوهلل ورا  شههههههههههإواوص 

فيسههههههههههههههلبوهنص ، وقإص، فكاهلل من فينتإكوهلل ا نماأل ويتطاولوهلل عله النا  
احلكم، البالغ، أهلل يبعث اهلل فيإص بني آون، وأ نى رسال  يذْسنوهنص أوامن اهلل، 
وتذروهنص من الوقوع ل معصهههيته، ويتلوهلل عليإص املواعظ ويذسنوهلل هلص أ بار 
السههههههههههههههههاب ني، فههإهلل ا  بههار العجيبهه، إلا  نقههت ا خههاع، واملعههاين الغنيبهه، إلا 

اسههههتمدوا الع ول فزاد علمإا، وصههههح فإمإا، وأس ن النا   أي ظت ا لماهلل،
خهههههههاعههههههها  أس نمص  وا ن، وأس نمص  وا ن أس نمص تفكنا ، وأس نمص تفكنا  
أس نمص علمهها ، وأس نمص علمهها  أس نمص عمال . فلص يوجههد عن بع هه، النسههههههههههههههههل 

 .(1) وو منإص ل انتظام احلق بدل  معدل

                                                           

 .33( أعالم النبوب، ت ليف علي بن حممد املاوردي، ة 1)
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والنسههههههال، أههههههنوري، ل  -رمحه اهلل-، (1)وقال شههههههي  اإلسههههههالم ابن تيمي،
إصهههالح العبد ل معاشهههه ومعادإ، فكما أنه و صهههالح له ل آ نته إو باتباع 
النسال،، فكذل  و صالح له ل معاشه ودنياإ إو باتباع النسال،، فاإلنساهلل 
م طن إىل الشنع  نه بني ،نستني ،نس،  لب هبا ما ينفعه، و،نس، يدفع هبا 

نع مو النور الذي الذي يبني ما ينفعه وما ي نإ، فإو نور اهلل ما ي نإ، والش
 ل أرأه، وعدله بني عبادإ، و،صنه الذي من د له ساهلل آمنا . 

وليس املناد بالشنع التمييز بني النافع وال ار باحلس، فإهلل لل  تصل 
للعيواناأل فإهلل احلمار واجلمل يفن  ومييز بني الشههههههههههههههع  والرتاي، بل التمييز 

 فعال اليت ت ههههههههههههههن فاعلإا ل معاشههههههههههههههه ومعادإ، وا فعال اليت تنفعه ل بني ا
معاشهههه ومعادإ سنفع اإلمياهلل، والتو،يد، والعدل، وال ، واإل،سهههاهلل، وا مان،، 
والعف،، والشهههههههههههجاع،، والعلص، والصههههههههههه ، وا من باملعنو  والنإي عن املنكن، 

ا  احل و ، وإ الة وصل، ا ر،ام، وبن الوالدين، واإل،ساهلل إىل اجل اهلل، وأد
العمل هلل، والتوسل عليه، واوسههههههههههتعان، به، والنأهههههههههها مبواقع أقدارإ، والتسههههههههههليص 
حلكمه، وتصههدي ه وتصههديق رسههله ل سل ما أ  وا به وغ  لل  مما مو نفع 
وصهههههههالح للعبد ل دنياإ وآ نته، ول أهههههههد لل  شههههههه اوته وم هههههههنته ل دنياإ 

 وآ نته. 
ىل تفاصهههههههيل املنافع وامل هههههههار ل املعاش، ولوو النسهههههههال، مل يإتد الع ل إ

فمن أعظص نعص اهلل عله عبادإ، وأشههن  مننه عليإص، أهلل أرسههل إليإص رسههله، 
                                                           

ولد عام وا،د وسهههتني وسهههتماه، وتول  ( أمحد بن عبداحلليص بن عبدالسهههالم الشهههإ  بابن تيمي،،1)
عام مثاهلل وعشههههنين وسههههبع ماه، من اهلجنب، ومو من سبار علما  اإلسههههالم له مصههههنفاأل س  ب 

 نفيس،.
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وأنزل عليإص ستبه، وبني هلص الصههههههههههههههناط املسههههههههههههههت يص، ولوو لل  لكانوا مبنزل، 
ا نعام وأشههههههن ،او  منإا، فمن قُِبُل رسههههههال، اهلل واسههههههت ام عليإا فإص من    

ردما و نج عنإا فإو من شهههههههههههن ال ي،، وأسهههههههههههوأ ،او  من الكلب ال ي،، ومن 
واانزين وأ، ن من سههل ،  ، وو ب هها   مههل ا ر  إو بههآثههار النسههههههههههههههههالهه، 
املوجودب فيإص، فإلا درسهههت آثار النسهههل من ا ر ، وا عت معامل مدامص؛ 

 أ ني اهلل العامل العلوي والسفلي وأقام ال يام،. 
 النسول سعاجتإص إىل الشمس وال من وليست ،اج، أمل ا ر  إىل

والنيههاح واملطن، وو سعههاجهه، اإلنسههههههههههههههههاهلل إىل ،يههاتههه، وو سعههاجهه، العني إىل 
أهههوهإا، واجلسهههص إىل الطعام والشهههناي، بل أعظص من لل  وأشهههد ،اج، من 
سل ما ي در وخيطن بالبال، فالنسهههل عليإص الصهههالب والسهههالم وسهههاهط بني اهلل 

يه، ومص السهههههههفنا  بينه وبني عبادإ، وساهلل  امتإص تعاىل وبني  ل ه ل أمنإ وهن
وسيدمص وأسنمإص عله ربه حممدا  صله اهلل عليه وسلص وعليإص أمجعني فبع ه 
اهلل رمح، للعاملني، و،ج، للسهههههههههههههالكني، و،ج، عله ااالهق أمجعني، وافرت  
عله العباد  اعته وحمبته وتوق إ وتعزينإ وال يام ب دا  ، وقه، و أ ذ العإود 

املواثيق باإلمياهلل به واتّهُباِعه عله مجيع ا نبيا  واملنسلني، وأمنمص أهلل ي  ذوما و 
عله من اتبعإص من املةمنني، أرسهههههله بني يدي السهههههاع، بشههههه ا  ونذينا ، وداعيا  
إىل اهلل بإلنه وسهههناجا  من ا ، ف تص به النسهههال،، ومدى به من ال هههالل،، وعّلص 

نا  عميا ، وآلانا  صما ، وقلوبا  غلفا ، ف شنقت به من اجلإال،، وفتح بنسالته أعي
بنسهههههالته ا ر  بعد ظلماوا، وتآلفت هبا ال لوي بعد شهههههتاوا، ف قام به املل، 
العوجا ، وأوأههح به ا ج، البي هها ، وشههنح له صههدرإ ووأههع عنه و رإ، ورفع 
له لسنإ وجعل الذل، والصههههههغار عله من  الف أمنإ، أرسههههههله صههههههله اهلل عليه 
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،ني فرتب من النسل، ودرو  من الكتب، ،ني ،ن  الكلص، وبدلت وسلص 
الشهههههههههههههناهع، واسهههههههههههههتند سل قوم إىل ظلص آراهإص، و،كموا عله اهلل وبني عبادإ 
مب اووص الفاسههههههههههههههدب وأمواهإص، فإدى اهلل به ااالهق وأوأههههههههههههههح به الطناهق، 
وأ نج النههها  بهههه من الظلمهههاأل إىل النور، وميز بهههه بني أمهههل الفالح وأمهههل 

فجور، فمن امتدى هبديه امتدى، ومن مال عن سبيله ف د أل واعتدى، ال
 .     (1)فصله اهلل وسلص عليه وعله ساهن النسل وا نبيا 

 ونستطيع أهلل نل ص ا،تياج اإلنساهلل إىل النسال، فيما يلي:
أنه إنسههههههههههههاهلل خملو  منبوي، ووبد أهلل يتعن  عله  ال ه،  - 1

وو يسهههههت ل اإلنسهههههاهلل مبعنف، لل ، ويعن  مالا ينيد منه، وملالا  ل ه، 
وو سههبيل إليه إو من  الل معنف، ا نبيا  واملنسههلني، ومعنف، ما جا وا 

 به من اهلدى والنور.
أهلل اإلنسههههههههاهلل مكوهلل من جسههههههههد وروح، وغذا  اجلسههههههههد ما  - 2

تيسههههههههههن من م سل ومشههههههههههني، وغذا  النوح قنرإ هلا الذي  ل إا، ومو 
بيا  واملنسهههههههههلوهلل جا وا بالدين الدين الصهههههههههعيح والعمل الصهههههههههاا، وا ن
 الصعيح، وأرشدوا إىل العمل الصاا.

أهلل اإلنسههههههههههههههاهلل متدين بفطنته، ووبد له من دين يدين به،  - 3
ومذا الدين وبد أهلل يكوهلل صههعيعا ، وو سههبل إىل الدين الصههعيح إو 

 من  الل اإلمياهلل با نبيا  واملنسلني واإلمياهلل مبا جا وا به.

                                                           

-99، ة19( قاعدب ل وجوي اوعتصام بالنسال، لشي  اإلسالم ابن تيمي، رمحه اهلل، جهههههههههههههههه1)
 . 263-261، ة 2ين، جهمن وموع الفتاوى، وانظن لوامع ا نوار البإي، للسفاري 102
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نف، الطنيق الذي يوصههههله إىل رأههههه اهلل ل أنه حمتاج إىل مع - 4
الدنيا، وإىل جنته ونعيمه ل الدار ا  نب، ومذإ  نيق و ينشههههد إليإا، 

 ويدل عليإا إو ا نبيا  واملنسلوهلل.
أهلل اإلنسههههاهلل أههههعيف بنفسههههه، ومرتبص به أعدا  س ن، من  - 5

شهههيطاهلل ينيد إغوا إ، ورف ، سهههو  تزين له ال بيح، ونفس أمارب بالسهههو ؛ 
لههذا فإو حمتههاج إىل مهها تفظ بههه نفسههههههههههههههههه من سيههد أعههداهههه، وا نبيهها  و 

 واملنسلوهلل أرشدوا إىل لل  وبينوإ غاي، البياهلل.
أهلل اإلنسههههاهلل مدين بطبعه، واجتماعه باالق ومعاشههههنته هلص  - 6

وإو سانت ،ياوص -وبد هلا من شههههههههنع لي وم النا  بال سههههههههط والعدل 
هلل تفظ لكل لي ،ق ، ه ومذا الشهههههههههههنع وبد أ -أشهههههههههههبه ملياب الغاب،

 دوهلل تفنيط وو إفناط، وو ي ص بالشنع الكامل إو ا نبيا  واملنسلوهلل.
أنه حمتاج إىل معنف، ما ت ق له الطم نين، وا من النفسهههي،  - 7

وينشههههدإ إىل أسههههباي السههههعادب احل ي ي، ومذا مو ما ينشههههد إليه ا نبيا  
 واملنسلوهلل.

  واملنسهههههههههلني  در بنا أهلل نذسن املعاد وبعد بياهلل ،اج، االق إىل ا نبيا
 ونوأح ال امني وا دل، الدال، عليه.
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 المعب   
سل إنسهههههههههاهلل يعلص علص الي ني أنه ميت وحمال،، ولكن ما مصههههههههه إ بعد 

 املوأل؟ ومل مو سعيد أم ش ي؟
إهلل س  ا  من الشهههههههههعوي وا مص يعت دوهلل أهنص سهههههههههيبع وهلل من بعد املوأل 

ومو -، ومذا ا من (1)وتاسهههبوهلل عله أفعاهلص إهلل   ا  ف  ، وإهلل شهههنا  فشهههن 
ت ن به الع ول السهههههههليم،، وتةيدإ الشهههههههناهع اإلهلي،، ومبناإ  -البعث واحلسهههههههاي
 عله ثالث، أصول:

 ت نين سمال علص الني سبعانه. - 1
 ن سمال قدرته سبعانه.ت ني - 2
 . (2)ت نين سمال ،كمته سبعانه - 3

وقههد تظههافنأل ا دلهه، الن ليهه، والع ليهه، عله إثبههاتههه ومن مههذإ ا دلهه، مهها 
 يلي:

اوسههتدول خبلق السههمواأل وا ر  عله إ،يا  املوته قال  - 1
ى  لم ير ا ىن اهلل الذي خ ق السبببببمواي  األظه  لم يعإ تعاىل: }

يحإ الموت  ب   ل بببب  ا   يببببل اببببببببببإو  بو (من ب(بببب  ظ ا   ىن
ى  ليس الذي خ ق السببببببببببمواي  األظه ، وقال تعاىل: }(3){ق ير

 .(4){ب(  ظ ا   ىن يو ق  ث مم ب    هو الو ق الع يم
                                                           

 .96ة  4( انظن اجلواي الصعيح، ج1)
 .7-6( انظن الفواهد وبن ال يص، ة2)
 .33( سورب ا ، ا ، ا ي، 3)
 .81( سورب يس، ا ي، 4)
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اوسههههههههتدال ب درته عله  لق االق بغ  م ال سههههههههابق عله  - 2
قههدرتههه عله إعههادب االق سنب أ نى، فههال ههادر عله اإل ههاد يكوهلل أقههدر 

 هو الذي يو ؤا الو ق  م إلعادب من باي أوىل، قال تعاىل: }عله ا
، وقهههال جهههل ثنههها إ: (1){يعيببب ه  هو ىهون ا يببب   لبب  المثبببل األا  

 ضرب لن   ث     سإ خ (  ق    ن يحإ العظ ل  هإ ظ يم  قل }
 .(2) {يحييم  الذي ى ش ه  ى    ر   هو بكل خ ق ا يم

هبذإ الصههههههههههورب املتكامل،  لق اإلنسههههههههههاهلل ل أ،سههههههههههن ت وا  - 3
بهه ع ههههههههههههههههاهإهها وقوامهها وصههههههههههههههفههاوهها ومهها فيإهها من اللعص والعظص والعنو  

فيه أعظص -وا عصاي واملنافذ وا وأل والعلوم واإلراداأل والصناعاأل 
 دليل عله قدرته سبعانه عله إ،يا  املوته.

اوسههههههههههههههتههدول بههإ،يهها  املوته ل احليههاب الههدنيهها عله قههدرتههه  - 4
ملوته ل الههدار ا  نب، وقههد ورد اا  هبههذا ل سههههههههههههههبعههانههه عله أ،يهها  ا

الكتب اإلهلي، اليت أنزهلا اهلل عله رسله، ومن مذإ ا  بار إ،يا  املوته 
 بإلهلل اهلل عله يد إبناميص واملسيح عليإص السالم، وغ  لل  س  . 

اوسهههههتدول ب درته عله أمور تشهههههبه احلشهههههن والنشهههههن  - 5
  - :ب درته عله إ،يا  املوته ومن لل

 لق اهلل اإلنساهلل من نطف، من مين سانت متفنق، ل   -أ 
فيجمع  -ولذا تشهههرتى مجيع ا ع ههها  ل اولتذال بالوقاع-أحنا  البدهلل 

                                                           

 . 27( سورب النوم، ا ي، 1)
 . 78،79( سورب يس، ا يتاهلل، 2)
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اهلل مذإ النطف، من أحنا  البدهلل مث ختنج إىل قنار الن،ص في لق اهلل منإا 
اإلنسههههههههههههههاهلل؛ فإلا  سانت مذإ ا جزا  متفنق، فجمعإا وسّوهلل منإا لل  

ص، فإلا افرتقت باملوأل منب أ نى فكيف ميتنع عليه مجعإا منب الشهههه 
ىذرىيتم   تمنون ىى تم تو (و   ىل  حن أ نى، قهال عز من قهاههل: }

 .  (1) {الو ل(ون
أهلل بذور النباأل عله ا تال  أشهههههههههكاهلا إلا وقعت   -ي

ل ا ر  الندي، واسههههههتوىل عليإا املا  والرتاي، فالنظن الع لي ي ت ههههههه 
يفسههههههههههههد؛  هلل أ،دكا يكفي ل ،صههههههههههههول العفون،، ففيإما أهلل يتعفن و 

مجيعا  أوىل، لكنه و يفسهههههههههههههههد بل يب ه حمفوظا ، مث إلا ا دادأل الن وب، 
تنفلق احلبههه، فت نج منإههها النبتههه،، أفال يهههدل للههه  عله قهههدرب سهههاملههه،، 
و،كمهه، شههههههههههههههههاملهه،؟. فإههذا اإللههه احلكيص ال ههادر سيف يعجز عن مجع 

ىذرىيتم    تحر ون  ىى تم اىل: }ا جزا  وتنسيب ا ع ههههههههههههههها ؟ قال تع
 ترى ، ونظ  للهههه  قولههههه تعههههاىل: }(2){تزظاو ببب  ىل  حن الزاظاون

األظه ه     ذ ذا ى زلن  ا يم  الم و اهتزي  ظبت  ى وتت  ن يل 
 .(3) {ز ج بميج

أهلل ااههالق ال ههادر العليص احلكيص يتنزإ أهلل خيلق االق عب هها ،  - 6
خ (ن  السبببببمواي  األظه         ويرتسإص سهههههههدى قال جل ثنا إ: }

 {بينممبب  ببب ط   ذلببك هن الببذين يفر ا ذويببل ل ببذين يفر ا  ن النبب ظ
                                                           

 .58( سورب الواقع،، ا ي، 1)
 .63،64ا يتاهلل ( سورب الواقع،، 2)
 .5( سورب احل ، ا ي، 3)
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  ب  ، بههل  لق  ل ههه حلكمهه، عظيمهه، ولغههايهه، جليلهه،، قههال تعههاىل: }(1)
، فال يليق هبههذا اإللههه احلكيص (2){خ (ببت الهن  اف س لك ليعوبب  ن

ل الذين ىل  هعأهلل يسهههههتوي لديه من يطيعه ومن يعصهههههيه قال تعاىل: }
آ نوا  ام وا ال بب لح ي ي لمفسبب ين ذإ األظه ىل  هعل المت(ين 

؛ لهههذا سهههاهلل من سمهههال ،كمتهههه وعظيص قإنإ أهلل يبعهههث (3){يبب لفهبب ظ
االق يوم ال يام، ليجزي سل إنسههههههههههههاهلل بعمله، في يب ا سههههههههههههن ويعذي 

للي   ر عكم  ميع    ا  اهلل ح(   ل   يو ؤا املسههههههههههههههي  قال تعاىل: }
يهزي الذين آ نوا  ام وا ال بببببب لح ي ب ل(سببببببق الو ق  م يعي ه ل

 .(4) { الذين يفر ا لمم اراب  ن حميم  اذاب ىليم
آثههار س  ب عله الفند  -يوم البعههث والنشههههههههههههههور-ول ميههاهلل بههاليوم ا  ن 

 واجملتمع، فمن آثارإ:  
أهلل تنة اإلنسهههههههههههههههاهلل عله  اع، اهلل رغب، ل ثواي لل   - 1

 ع اي لل  اليوم. اليوم، ويبتعد عن معصيته  وفا  من
اإلمياهلل باليوم ا  ن فيه تسلي، للمةمن عما يفوته من نعيص  - 2

 الدنيا ومتاعإا مبا ينجوإ من نعيص ا  نب وثواهبا.

                                                           

 . 27( سورب ة، ا ي، 1)
 .56( سورب الذارياأل، ا ي، 2)
 .28( سورب ة، ا ي، 3)
، والتفس  الكب ، للنا ي، 9-6. وانظن ملا ت دم الفواهد وبن ال يص، ة4( سورب يونس، ا ي، 4)

 .116-113، ة 2جه
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وباإلمياهلل باليوم ا  ن يعلص اإلنساهلل أين مص إ بعد موته،  - 3
ويعلص أنه مال  جزا  عمله، إهلل   ا  ف  ، وإهلل شههههههههههههههنا  فشههههههههههههههن، وأنه 

اسههب،، وسههي تص له ممن ظلمه، وتة ذ ، و  العباد منه سههيوقف للمع
 ملن ظلمإص أو اعتدى عليإص.

اإلميهههاهلل بهههاليوم ا  ن يندع اإلنسهههههههههههههههههاهلل عن ظلص ا  نين  - 4
وانتإهههاى ، وقإص، فهههإلا آمن النههها  بهههاليوم ا  ن سههههههههههههههلموا من ظلص 

 بع إص لبع  و،فظت ، وقإص.
الدار الدنيا اإلمياهلل باليوم ا  ن  عل اإلنسههههههههههههاهلل ينظن إىل  - 5

 عله أهنا من،ل، من منا،ل احلياب وليست مي سل احلياب.
النصههناين ” وين بت“ول  تام مذإ الف نب تسههن أهلل نسههتشههإد ب ول 

ا منيكي، الذي ساهلل يعمل ل إ،دى الكناهس مث أسهههههههههههلص ووجد مثنب اإلمياهلل 
باليوم ا  ن، ،يث ي ول: )إنين ا هلل أعن  إجاباأل  سهههههئل،ع أربع،ع شهههههغلت 

 ياص س  ا ، ومي: من أنا؟ ومالا أريد؟ وملالا جئت، وإىل أين مصهههههههههههههه ي؟(،

(1). 

                                                           

 .37مه ة 19/9/1420ل  1722( ول، الدعوب السعودي،، عدد 1)
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 ىصو   او  الرسل 
، (1)اتفق مجيع ا نبيا  واملنسههههههههههههههلني عله الدعوب إىل ا صههههههههههههههول اجلامع،

ساإلمياهلل باهلل ومالهكته وستبه ورسله واليوم ا  ن وبال در   إ وشنإ وسا من 
واتباع صههنا ه وعدم اتباع السههبل امل الف،، وحتنا بعبادته و،دإ وشههني  له، 

ا جنا  ا ربع، ومي: الفوا،  ما ظإن منإا وما بطن، واإلمث، والبغي بغ  
احلق، واإلشههههناى باهلل وعبادب ا وثاهلل وا صههههنام. وتنزيإه عن الصهههها،ب، والولد 

، وحتنا والشني  والنظ  وامل يل، وأهلل ي ال عليه غ  احلق، وحتنا قتل ا وود
قتل النفس بغ  ،ق، والنإي عن النبا وعن أسل مال اليتيص، وا من بالوفا   
بههالعإود وبههالكيههل وامليزاهلل، وبن الوالههدين، والعههدل بني النهها ، والصهههههههههههههههد  ل 

 ال ول والعمل، والنإه عن التبذين والك ، وأسل أموال النا  بالبا ل.
 -وإهلل تباينت  -ل أصوهلا  رمحه اهلل : )الشناهع سلإا (2)قال ابن ال يص

متف ،، منسو  ،سههههههههنإا ل الع ول، ولو وقعت عله غ  ما مي عليه انجت 
عن احلكم، واملصههههههههههههههلع، والنمح،، بل من ا ال أهلل ت ص خبال  ما أتت به 

                                                           

، ول سهههههورب 285،286( وردأل اإلشهههههارب إىل مذإ ا صهههههول اجلامع، ل سهههههورب الب نب، ا ياأل 1)
. ول سههورب اإلسههنا ، ا ياأل 33،، ول سههورب ا عنا ، ا ي، 151،153ا نعام، ا ياأل 

23،37. 
وتول عام وا،د  ( حممد بن أيب بكن بن أيوي الزرعي، ولد عام وا،د وتسهههههههههههههههعني وسهههههههههههههههتماه،2)

 ومخسني وسبعماه، مجني،، من سبار علما  اإلسالم، وله مصنفاأل عظيم،.
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، (1){لو اتوش الحق ىهواوهم لفسبببب ي السببببمواي  األظه   ن ذيمن}و
 .(2) مني ب د ما وردأل به(وسيف  ّو  لو الع ل أهلل تند شنيع، أ،كص احلاس

ي  ىيم  الرسببببببببببل ي وا وهلذا ساهلل دين ا نبيا  وا،دا  سما قال تعاىل: }
 ن الإيو ي  اام وا صببب لح   ل إ بم  تعم ون ا يم   لن هذه ى تكم ى ة 

ابببببرع لكم  ن ال ين ، وقال عز من قاهل: }(3){ اح    ى   ظبكم ذ ت(ون
 صببببببببين  ب  لبراهيم   وسبببببببب      صبببببببب  ب   وح    الذي ى حين  لليك     

 .(4){ ايس  ىن ىقيموا ال ين  ك تتفرقوا ذي 
بل امل صود بالدين وصول العباد إىل ما  ل وا له من عبادب رهبص و،دإ 

، فيشنع هلص من احل و  ما  ب عليإص ال يام هبا، ويكفل هلص (5)وشني  له
ع ق هلص رأههههه من الواجباأل، وميدمص بالوسهههههاهل اليت تبلغإص مذإ الغاي،؛ ليت

اهلل، وسهههههههههههعادب الدارين وفق منإ  إهلي و ميز  العبد سل ممز ، وو يصهههههههههههيب 
شههه صهههيته بدا  الفصهههام النكد الذي ينتإي به إىل التصهههادم بني فطنته ورو،ه 

 والكوهلل من ،وله.
فجميع النسهههههل يدعوهلل إىل الدين اإلهلي الذي ي دم للبشهههههني، ا سههههها  

تسههههههههههه  عليإا ل ،ياوا، فلذا سانت  الع دي الذي تةمن به، والشهههههههههههنيع، اليت

                                                           

 .71( سورب املةمنوهلل ، ا ي، 1)
، 4، وانظن اجلواي الصعيح ملن بدل دين املسيح، جهههههه383، ة 2( مفتاح دار السعادب، جهههههه2)

 .263، ة2، ولوامع ا نوار للسفاريين، جه322ة 
 .51،52يتاهلل ( سورب املةمنوهلل ، ا 3)
 .13( سورب الشورى، ا ي، 4)
 . 6، ة2( وموع فتاوى ابن تيمي،، جه5)
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ل   ى زلن  التوراب ع يدب وشهههههههههههنيع،، وسلف أملإا بالتعاسص إليإا، قال تعاىل: }
التوظا  ذيم  ه ى   وظ يحكم بم  النويون الذين ىسبببببببببب موا ل ذين ه   ا 

، مث جا  املسهههههههههههههيح عليه السهههههههههههههالم ومعه اإلجنيل فيه (1){ الرب  يون  األحو ظ
 قفين  ا   ا بني يديه من التوراب، قال جل ثنا إ: }مدى ونور، ومصههههههههدقا  مل

آ  ظهم بعيسبب  ابن  ريم   بب ق   لم  بين ي ي   ن التوظا   آتين ه اف هيل 
، مث جا  حممد صهههههههله اهلل عليه وسهههههههلص بالشهههههههنيع، ااامت، (2){ذي  ه ى   وظ

 واملل، الكامل،، مإمين، عله ما قبلإا من الشههههههناهع، ومصههههههدقا  ملا بني يديه من
 ى زلن  لليك الكت ب ب لحق    ق   لم  بين ي ي   ن الكتب قال تعاىل: }

الكت ب   ميمن   ا ي  ذ حكم بينمم بم  ى ز  اهلل  ك تتوش ىهواوهم ام  
، وبني سهههبعانه وتعاىل أهلل حممدا  صهههله اهلل عليه وسهههلص (3){  وك  ن الحق

واملنسههههههههههلني ف ال  واملةمنني معه آمنوا به سما آمن به من سههههههههههب إص من ا نبيا 
آ ن الرسببببببببو  بم  ى ز  للي   ن ظب   المغ نون يل آ ن ب هلل جل ثنا إ: }

    كت   يتو   ظسبببب   ك  فرق بين ىح   ن ظسبببب    ق لوا سببببمعن   ىطعن  
 .(4){ففرا ك ظبن   لليك الم ير

 
 

                                                           

 .44( سورب املاهدب، ا ي، 1)
 .46( سورب املاهدب، ا ي، 2)
 .48( سورب املاهدب ، ا ي، 3)
 . 285( سورب الب نب ، ا ي، 4)



 87 

 الرس لة الو قية * 
ما سههههههههههههههبق من عن  ،ال ا دياهلل اليإودي، والنصههههههههههههههناني، واجملوسههههههههههههههي، 

ل ال نهلل السههاد  امليالدي،  (1)الزرادشههتي، والوثني، املتنوع، يبني ،ال، البشههني،و 
وإلا فسهههههد الدين؛ فسهههههدأل ا ،وال السهههههياسهههههي، واوجتماعي، واوقتصهههههادي،.. 
فعمت احلنوي الدامي،، وظإن اوسهههتبداد، وعاشهههت البشهههني، ل ظالم دامس 

نسهههههههههههههههت مطبق، أظلمت  جله ال لوي بسههههههههههههههبب ظلم، الكفن واجلإل، وتد
ا  ال ، ومتكهههت ا عنا ، وانتإكهههت احل و ، وظإن الفسهههههههههههههههههاد ل ال  

ل ،ال،  -ل لل  الوقت-والبعن، ،ىت لو ت ملإا عاقل  درى أهلل البشههههههني، 
ا،ت ههههار، وأهنا آلنت بزوال، ما مل يتدارسإا اهلل مبصههههلح عظيص تمل مشههههعل 

 ا  السبيل.النبوب، وقبس اهلداي،؛ لين  للبشني،  ني إا، ويإديإا إىل سو 
ول لل  الزماهلل ألهلل اهلل ب هلل يشههن  نور النبوب ااالدب من مك، املكنم، 
اليت فيإا البيت العظيص، وقد سانت بيئتإا مماثل، لسهههههههاهن البيئاأل البشهههههههني، من 
،يث الشههههههههههنى واجلإل والظلص واوسههههههههههتبداد؛ إو أهنا متيزأل عن غ ما مبيزاأل 

 س  ب منإا:
تت ثن بشههههههههههههههواهب الفلسههههههههههههههفاأل اليوناني، أو أهنا بيئ، ن ي، مل  - 1

النومههانيهه، أو اهلنههديهه،، ومتتع أفنادمهها بههالبيههاهلل النصههههههههههههههني، والههذمن الوقههاد، 
 وال ناهح املبدع،.

                                                           

 سفوري.ملزيد من التوسع ينظن: "الن،يق امل توم" ت ليف صفي النمحن املبار  *
 .52( انظن ف نب ،ال الدياناأل ال اهم، ل مذا البعث ة 1)
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أهنا ت ع ل قلب العامل فإي ل مكاهلل وسههههههههههههههط بني أوربا  - 2
وآسهههيا وأفني يا مما يكوهلل سهههببا  ماما  ل سهههنع، انتشهههار ووصهههول النسهههال، 

 قطار ل  من يس .ااالدب إىل مذإ ا 
أهنا بلد آمن، ،يث إهلل اهلل محاما عندما مّص أبنم، بغزوما،  - 3

ومل تتسههههههههههههههلط عليإا اإلم ا ورياأل اجملاورب هلا فار  والنوم، بل أمنت 
،ىت جتاروا ل الشهههههمال واجلنوي، وساهلل لل  إرماصههههها  لبع ، مذا النع 

لم  مكن لمم  ى الكنا، وقهههد لّسن اهلل أملإههها هبهههذإ النعمههه، ف هههال: }
 .(1){حر    آ ن   يهو  للي   مراي يل اإو

أهنا بيئ، صههههههههههههههعناوي، ،افظت عله س   من الشههههههههههههههماهل  - 4
ا مودب سههالكنم، و،فظ اجلوار، والغ ب عله ا عنا ، إىل غ  للهه  

 من املميزاأل اليت أّملتإا  هلل تكوهلل املكاهلل املالهص للنسال، ااالدب.
قبيل، قني  اليت اشتإنأل بالفصا،، من مذا املكاهلل العظيص، ومن 

والبالغ،، ومكارم ا  ال ، واليت ساهلل هلا الشن  والسةود.. اصطفه اهلل نبيه 
حممدا  صله اهلل عليه وسلص ليكوهلل  ان ا نبيا  واملنسلني؛ ،يث ولد ل ال نهلل 

م ت نيبا ، ونش  يتيما ، إل ماأل أبوإ ومو ل بطن 570الساد  امليالدي عام 
ماتت أمه وجدإ  بيه وعمنإ ،ينئذ ست سنني، فكفله عمه أبو أمه، مث 

 الب، فنش  الغالم يتيما ، وظإنأل عليه عالماأل النبوغ، فكانت عاداته 
وأ القه و صاله خمتلف، عن عاداأل قومه، فكاهلل و يكذي ل ،دي ه، وو 
يةلي أ،دا ، واشتإن بالصد  والعفا  وا مان،، ،ىت ساهلل س   من أبنا  قومه 

                                                           

 .57( سورب ال صص، ا ي، 1)
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 منونه عله أمواهلص ال مين، ويودعونه إياما، ومو تافظ عليإا سما تافظ عله ي
نفسه وماله، مما جعلإص يل بونه با مني، وساهلل ،ييا  مل يظإن  ،د بدنه عنيانا  
منذ بلغ، وساهلل نزيإا  ت يا  يةمله ما يناإ ل قومه من عبادب ا وثاهلل، وشني 

ه فيما ينت يه من أعماهلص، ويعتزهلص اامور، وسف  الدما ، فكاهلل يعاشن قوم
،ال ووهنص وفس إص، وساهلل ينصن ا يتام وا يامه، ويطعص اجلياع... ،ىت إلا 
قاري ا ربعني من العمن أا  لرعا  مبا ،وله من الفساد، وبدأ ين طع لعبادب 
ربه، ويس له أهلل يإديه إىل سوا  الصناط. وبينما مو عله مذإ احلال إل نزل 

ن املالهك، بالو،ي من ربه، وأمنإ أهلل يبلغ مذا الدين للنا ، وأهلل عليه مل  م
يدعومص إىل عبادب رهبص، ُوتُهنِِّى عبادب ما سواإ، وتواصل نزول الو،ي عليه 
بالشناهع وا ،كام يوما  بعد يوم وسن، بعد سن،، ،ىت أسمل اهلل مذا الدين 

اهلل عليه وسلص؛ للبشني،، وأن عليإا النعم، بكماله، فلما سملت مإمته صله 
توفاإ اهلل، فكاهلل عمنإ عند موته ثالثا  وستني سن،، منإا أربعوهلل سن، قبل النبوب 

 وثال  وعشنوهلل سن، نبيا  رسوو  .
ومن ت مل أ،وال ا نبيا  ودر  تارخيإص؛ علص علما  ي ينيا  أنه ما من 
يههه  نيق ثبتههت هبهها نبوب نع من ا نبيهها  إو وثبتههت نبوب حممههد صههههههههههههههله اهلل عل

 وسلص هبذا الطنيق من باي أوىل.
فإلا نظنأل سيف ن لت نبوب موسههههه وعيسههههه عليإما السههههالم، علمت 
أهنا ن لت بطنيق التواتن، والتواتن الذي ن لت به نبوب حممد صههههههههههههههله اهلل عليه 

 وسلص أعظص وأوثق، وأقني عإدا .
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وسههذلهه  التواتن الههذي ن لههت بههه معجزاوص وآيههاوص متمههاثههل، بههل مو ل 
د صهههله اهلل عليه وسهههلص أعظص،  هلل آياته س  ب، بل أعظص آياته مذا ،ق حمم

 .(1)ال نآهلل العظيص الذي و يزال ين ل ن ال  متواتنا  صوتا  ورخا  
ومن قارهلل بني ما جا  به موسههه وعيسههه عليإما السههالم وبني ما جا  
به حممد صههههههله اهلل عليه وسههههههلص من الع يدب الصههههههعيع،، والشههههههناهع ا كم،، 

 وم النافع، علص أهنا مجيعا  تصدر من مشكاب وا،دب، مي مشكاب النبوب.والعل
ومن قارهلل بني أ،وال أتباع ا نبيا  وبني أتباع حممد صههههههههههههههله اهلل عليه 
وسههلص علص أهنص سانوا    النا  للنا ، بل مص أعظص أتباع ا نبيا  أثنا  عله 

، لل هههههههههههعفا  من بعدمص، ف د نشهههههههههههنوا التو،يد، وأشهههههههههههاعوا العدل، وسانوا رمح
 .(2)واملساسني

وإهلل أردأل مزيد بياهلل تسهههههههههتدل به عله نبوته صهههههههههله اهلل عليه وسهههههههههلص؛ 
فس ن ل ل  الدوهل والعالماأل اليت وجدما عله بن ُربَّن الط ي ،ينما ساهلل 

 نصنانيا  ف سلص بسببإا ومذإ الدوهل مي:
أنه دعا إىل عبادب اهلل و،دإ وتنى عبادب ما سواإ مواف ا  ل  - 1
 مجيع ا نبيا . لل 

 أنه أظإن آياأل بيناأل و ي ص هبا إو أنبيا  اهلل. - 2
 أنه تنب  عله ،واد  مست بلي، فوقعت سما أ   عنإا. - 3

                                                           

 117-114و100-95( انظن الف نب اااص، عن ال نآهلل ل مذا الكتاي، ة: 1)
، وإفعام اليإود، ت ليف 201،211، ة 4( انظن وموع فتاوى شي  اإلسالم ابن تيمي، جههههههه2)

 . 58،59السموأل املغنيب الذي ساهلل يإوديا  ف سلص، ة 
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أنه تنب  عله ،واد  مج، من ،واد  الدنيا ُوُدُوهِلُا فوقعت  - 4
 سما أ  .

-أهلل الكتاي الذي جا  به حممد صههههههله اهلل عليه وسههههههلص  - 5
آيههه، من آيهههاأل النبوب؛  نهههه أبلغ ستهههاي، وأنزل اهلل عله  -ال نآهللومو 

رجل أمي و ي نأ وو يكتب، وحتدى الفصهههههههههههعا  أهلل ي توا مب له أو مب ل 
سههههههههههههههورب منه؛ و هلل اهلل تكفل ملفظه، و،فظ به الع يدب الصههههههههههههههعيع،، 

 وأّمنه أسمل شنيع،، وأقام به أف ل أم،.
نبواأل ا نبيا  اليت  أنه  ان ا نبيا  ولو مل يبعث لبطلت - 6

 بشنأل مببع ه.
أهلل ا نبيا  عليإص السههههههههههههههالم قد تنب وا به قبل ظإورإ بدمن  - 7

 ويل، ووصهههههفوا مبع ه وبلدإ و  هههههوع ا مص وامللوى له و مته، ولسنوا 
 انتشار دينه.

أهلل انتصههارإ عله ا مص اليت ،اربته أي، من آياأل النبوب؛ إل  - 8
مث ميدإ  -ومو سالي-ن اهلل يسهههتعيل أهلل يدعي شههه ص أنه منسهههل م

اهلل بالنصهههههن والتمكني، وغلب، ا عدا ، وانتشهههههار الدعوب، وس نب ا تباع، 
 فإهلل مذا و يتع ق إو عله يد نع صاد .

ما ساهلل عليه ل نسهههكه وعفافه وصهههدقه وحممههههههههههههههههههود سههه ته  - 9
 وسننه وشناهعه؛ فإهلل مذا و  تمع إو ل ،ق نع.

  مذإ الشههههههوامد: )فإذإ  صههههههال ن ب وقال مذا املإتدي بعد أهلل سهههههها
وشههههههههههههههوامههد سههافيهه،، من أدىل هبهها وجبههت لههه النبوب، وفهها  قههد،ههه، وأفلح ، ههه، 
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 ووجب تصههههههدي ه، ومن ردما وجعدما  اي سههههههعيه، و سههههههن دنياإ وآ نته(

(1) . 
ول  تام مذإ الف نب سهههه سههههو  ل  شههههإادتني: شههههإادب مل  النوم ل 

يه وسهههههلص، وشهههههإادب منصهههههن املاأهههههي ،يث ساهلل معاصهههههنا   مد صهههههله اهلل عل
 إجنليزي معاصن  مو )جوهلل سنت(. 

شهههههههههإادب منقل : لسن الب اري رمحه اهلل    أيب سهههههههههفياهلل ،ينما دعاإ 
ح  ن  ىبو اليم ن الحكم بن   ذش ق   ىخور   ابببببببببعيب مل  النوم ف ال: )

ان الزهري قب   ىخور إ اويبب  اهلل بن اوبب اهلل بن اتوببة بن  سببببببببببعو  ىن 
ره ىن ىب  سبببببببفي ن بن حرب ىخوره ىن هرقل ىظسبببببببل او اهلل بن او و ىخو

للي  ذإ ظيب  ن قريش  ي  وا ته ظا  ب لشببب ل  ذإ الم   التإ ي ن ظسبببو  
ذيم  ىب  سبفي ن  يف ظ قريش  ذأتوه  هم  (2)اهلل صب   اهلل ا ي   سب م    

  ذ ا هم ذإ  ه سببببببببببب   حول  اظم و الر ل  م  ا هم    ا  (3)ب ي ي و
ىقرب  سو  بمذا الر ل الذي يزام ى    وإ  ذ(    بتر م     ذ(  : ىيكم

ىبو سببببببفي ن: ذ( ت ى   ىقربمم  سببببببو   ذ(  : ا  وه  نإ  قربوا ىصببببببح ب  
ذ  ع وهم ان  همره   م ق   لتر م   : قل لمم ل إ سبب  ل هذا ان هذا 
الر ببل ذبب ن يببذبنإ ذكببذبوه  قبب   ذواهلل لوك الحيبب و  ن ىن يببأ ر ا ا إ 

                                                           

( الدين والدول، ل إثباأل نبوب نبينا حممد صههههههههههله اهلل عليه وسههههههههههلص، ت ليف علي بن ربن الط ي 1)
 ما.وما بعد 263، وانظن اإلعالم لل ن ع، ة 47ة

( أي ل مدب صهههلح احلديبي،، وسانت مدوا عشهههن سهههنني، وسانت سهههن، سهههت للإجنب، انظن فتح 2)
 .34، ة1الباري، جه

 ( بلدب بالشام.3)
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ي ن ى      سبببببببببببألنإ ان  ىن ق  : ييف  سببببببببببو  يذب   لكذبت ان    م  
ذيكم  ق ت: هو ذين  ذ   سبببببببب  ق  : ذمل ق   هذا ال(و   نكم ىح  
قق قو    ق ت: ك  ق  : ذمل ي ن  ن آب     ن   ك  ق ت: ك  ق  : 
ذأابببببببببراف الن و يتوعو   ىل ضبببببببببعف ؤهم  ذ( ت: بل ضبببببببببعف ؤهم  ق  : 

مببل يرتبب  ىحبب   نمم ىيزيبب  ن ىل ين( ببببببببببون  ق ببت: بببل يزيبب  ن  قبب  : ذ
سببببببببببوإة ل ين  بع  ىن ي خل ذي   ق ت: ك  ق  : ذمل ينتم تتممو   
ب لكذب قول ىن ي(و     ق    ق ت: ك  ق  : ذمل يغ ظ  ق ت: ك  
  حن  ن  ذإ     ك   ظي    هو ذ ال ذيم   ق  :  لم تمكنإ ي مة 
  ى خل ذيم  اببببببببببيئ   فير هذه الك مة  ق  : ذمل ق ت تموه  ق ت:  عم
ق  : ذكيف ي ن قت لكم لي ه  ق ت: الحرب بينن   بين  سه    ين    ن  
  ن    ن   ق  :   ذا يأ ريم  ق ت: ي(و  ااو  ا اهلل  ح ه  ك تشبببببريوا 
ب  اببببببيئ     اتريوا    ي(و  آب ؤيم   يأ ر   ب ل بببببب    ال بببببب ق  العف ف 

ذ    ال بب ة  ذ(   ل تر م ن: قل ل  سببألتك ان  سببو  ذذيري ى   ذيكم
 سبببب  ذكذلك الرسبببل توعث ذإ  سبببب قو م    سبببألتك هل ق   ىح  
 نكم هبذا ال(و   ذبذيري ىن ك  ذ( بت: لو يب ن ىحب  قب   هبذا ال(و  
قو   ل( ت ظ ل يأتسبببببإ ب(و  قيل قو     سبببببألتك هل ي ن  ن آب     ن 
  ك ذذيري ىن ك  ق ت ذ و ي ن  ن آب     ن   ك ق ت ظ ل يإ ب 

ينتم تتممو   ب لكذب قول ىن ي(و     ق        ك ىبي    سبببببببببببألتك هل
ذذيري ىن ك  ذ(  ىارف ى   لم يكن ليذظ الكذب ا   الن و  يكذب 
ا   اهلل   سبببببببببألتك ىابببببببببراف الن و اتوعوه ىل ضبببببببببعف ؤهم  ذذيري ىن 
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ضبببببببعف وهم اتوعوه  هم ىتو ع الرسبببببببل   سبببببببألتك ىيزي  ن ىل ين( بببببببون  
يتم   سببببببألتك ىيرت  ىح  ذذيري ى مم يزي  ن  يذلك ى ر افيم ن حت  

سببببببببببوإة ل ين  بع  ىن ي خل ذي   ذذيري ىن ك  يذلك افيم ن حين 
تو لق بش ات  ال( وب   سألتك هل يغ ظ ذذيري ىن ك  يذلك الرسل 
ك تغبب ظ   سببببببببببببألتببك بمبب  يببأ ريم ذببذيري ى بب  يببأ ريم ىن تعوبب  ا اهلل  ك 

ل بب    ال بب ق تشببريوا ب  اببيئ     ينم يم ان او    األ   ن   يأ ريم ب 
 العف ف ذ ن ي ن    ت(و  ح(   ذسيم ك  وضش ق  إ ه تين   ق  ينت 
ىا م ى ب  خب ظج  لم ىين ىهن ى ب   نكم  ذ و ى إ ىا م ى إ ىخ ل لليب  
لتهشبببببببببمت ل( وه   لو ينت ان ه لغسببببببببب ت ان ق      م  ا  بكت ب 
ظسبببو  اهلل صببب   اهلل ا ي   سببب م الذي بعث ب   حية لل  اظيم ب بببري 

  لل  هرقل ذ(رىه ذ ذا ذي : بسببببببببببم اهلل الرحمن الرحيم  ن  حم  ذ ذع
او اهلل  ظسببببببول  لل  هرقل اظيم الر ل سبببببب ل ا    ن اتوش الم ى  ى   
بع  ذ  إ ى اوك ب ا ية افسببببب ل ىسببببب م تسببببب م يغتك اهلل ى رك  رتين  

   ي  ىهل الكت ب تع لوا لل  ي مة (1)ذ ن توليت ذ ن ا يك ل م اليريسببين
سببواو بينن   بينكم ىن ك  عو  لك اهلل  ك  شببرك ب  اببيئ    ك يتوذ بعضببن  

 .(2) بعض   ىظب ب    ن   ن اهلل ذ ن تولوا ذ(ولوا اام  ا بأ    س مون(
شهههههههإادب املنصهههههههن اإلجنليزي املعاصهههههههن جوهلل سهههههههنت : ،يث ي ول: بعد 

موع، او الع املتواصهههههل عله تفاصهههههيل اإلسهههههالم ومبادهه ل  دم، الفند واجمل

                                                           

 ( وجا  ل ستاي اجلإاد من صعيح الب اري بلفظ )ا ريسيني(.1)
 .1( رواإ الب اري ل ستاي بد  الو،ي باي 2)
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وعدالته ل إقام، اجملتمع عله أسس من املساواب والتو،يد، وجدتين اندفع إىل 
أهلل أسوهلل  -من يومإا -اإلسههالم بكل ع لي ورو،ي، وعامدأل اهلل سههبعانه 

 داعي، ل سالم مبشنا  هبديه ل سل الب اع.
وقد توصههههل إىل مذا الي ني بعد دراسههههته للنصههههناني، وتعم ه فيإا؛ فوجد 

ب عله س   من ا سهههههههههههههئل، اليت تدور ل ،ياب النا ؛ فبدأ يدا له أهنا و جتي
الشههه ، مث در  الشهههيوعي، والبولي، فلص  د فيإما أهههالته، مث در  اإلسهههالم 

 .(1)وتعمق فيه فآمن به ودعا إليه

                                                           

 . 319، ة2ن الطنا ي احلسيين، جه( الدين الفطني ا بدي ، ت ليف ، مبش1)
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 ختم النوو  
تبني ل  فيما سههههههههههبق ، ي ، النبوب، وأعالمإا وآياوا، ودوهل نبوب نبينا 

وسههلص، وقبل احلديث عن  تص النبوب فالبد أهلل تعلص أهلل  حممد صههله اهلل عليه
 اهلل سبعانه وتعاىل و ينسل رسوو  إو  ،د ا سباي التالي، :

أهلل تكوهلل رسهههال، النع  اصههه، ب وم ومل يةمن مذا النسهههول أهلل يبلغ  - 1
 رسالته إىل ا مص اجملاورب ف سل اهلل رسوو  آ ن بنسال،  اص، إىل أم، أ نى.

وهلل رسههال، النع املت دم قد اندرسههت، فيبعث اهلل نبيا  أهلل تك - 2
  دد للنا  دينإص.

أهلل تكوهلل شههنيع، النع املت دم صههاحل، لزماهنا، وغ  مناسههب،  - 3
لى من، الال، ، فيبعث اهلل رسههوو  تمل رسههال، وشههنيع، تناسههب الزماهلل 
واملكاهلل، وقد اقت ت ،كمته سبعانه أهلل يبعث حممدا  صله اهلل عليه 

لص بنسال، عام،  مل ا ر ، مناسب، لكل  ماهلل ومكاهلل، و،فظإا وس
من أيدي التغي  والتبديل؛ لتب ه رسهههههههالته ،ي، تيا هبا النا ، ن ي، من 
 شههههههواهب التعنيف والتبديل، و جل لل  جعلإا اهلل  امت، النسههههههاوأل

(1). 
وإهلل مما  ص اهلل به حممدا  صههههله اهلل عليه وسههههلص أنه  ان ا نبيا  فال 
نع بعدإ؛  هلل اهلل أسمل به النسهههههههههههاوأل، و تص به الشهههههههههههناهع، وأن به البنا ، 
وحت ق بنبوته بشهههههارب املسهههههيح به ،يث قال: )أما قنأن قط ل الكتب: احلجن 

                                                           

، 269،277، ة 2، ولوامع ا نوار البإي،، جهههههه156( انظن ملا سبق الع يدب الطعاوي،، ة 1)
 .64ومباد  اإلسالم، ة 
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، وقد اعت  ال س إبنميص (1)الذي رف هههههه البنا وهلل مو قد صهههههار رأسههههها  للزاوي،(
ل حممد صههههههههههله اهلل مذا النص مواف ا  ل و  -الذي أسههههههههههلص فيما بعد  - ليل 

عليه وسهههلص عن نفسهههه: )إهلل م لي وم ل ا نبيا  من قبلي سم ل رجل بً بيتا  
ف ،سهنه وأمجله إو موأهع لبن، من  اوي،، فجعل النا  يطوفوهلل به، ويعجبوهلل 

 .(2)له، وي ولوهلل: مال وأعت مذإ اللبن،، قال: ف نا اللبن،، وأنا  ان النبيني(
الذي جا  به حممد صله اهلل عليه و جل لل  جعل سبعانه الكتاي 

وسههلص مإيمنا  عله الكتب السههاب ،، وناسهه ا  هلا، سما جعل شههنيعته ناسهه ، 
لكل الشهههناهع املت دم،، وتكفل اهلل ملفظ رسهههالته؛ فُهُنِ ُلتِّ ن ال  متواتنا ، ،يث 
ن ل ال نآهلل الكنا ن ال  متواتنا  صهههههوتا  ورخا ، سما نُِ ُلتِّ سهههههنته ال ولي، والفعلي، 
 نههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههال  مهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههواتهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنا ، 
ون ل التطبيق الفعلي لشههههههههههههههناهع مذا الدين وعباداته وسههههههههههههههننه وأ،كامه ن ال  

 متواتنا .
ومن ا لع عله دواوين السهههههه ب والسههههههن، علص أهلل صههههههعابته رأههههههواهلل اهلل 
عليإص قد ،فظوا للبشههههههني، سههههههاهن أ،واله صههههههله اهلل عليه وسههههههلص ومجيع أقواله 

سنإ له سههههههههههههههبعانه واسههههههههههههههتغفارإ، وسنمه وأفعاله، فن لوا عبادته لنبه وجإادإ ول 
وشههههههههههجاعته، ومعاشههههههههههنته  صههههههههههعابه وللوافدين عليه، سما ن لوا فن،ه و،زنه، 

                                                           

 .42:  21( إجنيل مىت 1)
( انظن حممد صههههههههههله اهلل عليه وسههههههههههلص ل التوراب واإلجنيل وال نآهلل، ت ليف املإتدي إبناميص  ليل 2)

واللفظ له، ومسههههههههههلص  18واحلديث أ نجه الب اري ل ستاي املناقب، باي  .73أمحد ة 
، 2من ،ديث أيب منينب منفوعا ، ومو ل املسهههههههههند، ج 2286ل ستاي الف هههههههههاهل ،ديث 

 .256،312ة 
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وظعنه وإقامته، وصههههههههههههههف، م سله ومشههههههههههههههنبه وملبسههههههههههههههه، وي ظته ومنامه.. فإلا 
-اسهههههههههههتشهههههههههههعنأل لل ؛ أي نت أهلل مذا الدين حمفور ملفظ اهلل له، وعلمت 

اهلل سهههبعانه أ  نا أهلل مذا النسهههول أنه  ان ا نبيا  واملنسهههلني؛  هلل  -،ينئذ
   ي ن  حم  ىب  ىح   ن ظ  لكم مو  ان ا نبيا  ف ال سههههههههههههههبعانه: }

، وقال صله اهلل عليه وسلص عن نفسه: (1){ لكن ظسو  اهلل  خ تم النويين
 .(2) ( ىظس ت لل  الو ق ي ذة   ختم بإ النويون)

 أرسانه ومناتبه.ومذا آواهلل التعنيف باإلسالم وبياهلل ، ي ته ومصادرإ و 
  عن  ي مة افس ل :

إلا راجعت معاجص اللغ،، علمت أهلل معً سلم، اإلسههالم مو "اون ياد  
واا هههههههوع واإللعاهلل واوسهههههههتسهههههههالم واومت ال  من ا من وهنيه بال اعرتا "، 
وقد خه اهلل الدين احلق اإلسههههههههههههههالم  نه  اع، هلل وان ياد  منإ بال اعرتا ، 

سبعانه وتصديق   إ واإلمياهلل به، وأصبح اسص اإلسالم  وإ الة العبادب له
 ُعُلما  عله الدين الذي جا  به حممد صله اهلل عليه وسلص.

 :3التعريف ب فس ل *
ملهههههالا خي الهههههدين بهههههاإلسههههههههههههههالم؟ إهلل مجيع مههههها ل ا ر  من خمتلف 
الدياناأل، قد خيت ب خاهإا، إما نسب، إىل اسص رجل  اة، أو أم، معين،، 

                                                           

 .40( سورب ا ،زاي ، ا ي، 1)
املسههههههههههاجد ، ورواإ مسههههههههههلص ل ستاي 411،412، ة  2( رواإ اإلمام أمحد ل مسههههههههههندإ، ج 2)

 .523واللفظ له ،ديث 
ملزيد من التوسع ينظن ستاي "مباد  اإلسالم" ت ليف الشي  محود بن حممد الال،ص. وستاي  *  

 "دليل خمتصن لفإص اإلسالم" ت ليف إبناميص ،ني.



 99 

اني، أ ذأل اخإا من "النصههارى"، وتسههمت البولي، عله اسههص بانيإا: فالنصههن 
"بولا"، واشههههتإنأل الزرادشههههتي، هبذا اوسههههص  هلل مةسههههسههههإا و،امل لواهإا ساهلل 
" رادشههههههههههههههههت"، وسههذلهه  ظإنأل اليإوديهه، بني ظإناين قبيلهه، تعن  "بيإولا"، 
فسميت باليإودي،، وملص جنا. إو اإلسالم، فإنه و ينتسب إىل رجل  اة، 

و إىل أم، بعينإا، وإ ا يدل اخه عله صهههههههف،  اصههههههه، يت هههههههمنإا معً سلم، و 
اإلسههههالم، ومما يظإن من مذا اوسههههص أنه ما عين بإ اد مذا الدين وت سههههيسههههه 
رجل من البشههههههن، وليس  اصهههههها  ب م، معين، دوهلل سههههههاهن ا مص، وإ ا غايته أهلل 

ف،، من تلي أمل ا ر  مجيعا  بصهههف، اإلسهههالم، فكل من اتصهههف هبذإ الصههه
غابن النا  و،اأههههنمص فإو مسههههلص، ويكوهلل مسههههلما  سل من سههههيتعله هبا ل 

 املست بل.
 ح(ي(ة افس ل :

من املعلوم أهلل سل شهههههههههي  ل مذا الكوهلل، من اد ل اعدب معين،، وسهههههههههن، 
ثابت،، فالشههههههمس وال من والنجوم وا ر  مسهههههه ناأل حتت قاعدب مطندب، و 

عليإا ولو قيد شهههههعنب، ،ىت إهلل اإلنسهههههاهلل نفسهههههه قبل هلا باحلناى عنإا واانوج 
إلا تدبنأل شههههههه نه تبني ل  أنه مذعن لسهههههههنن اهلل إلعانا  تاما ، فال يتنفس وو 
تس ،اجته إىل املا  والغذا  والنور واحلنارب إو وف ا  للت دين اإلهلي اهلل املنظص 
إ حليههاتههه، وتن ههاد هلههذا الت ههدين مجيع أع ههههههههههههههههاهههه، فههالوظههاهف اليت تةديإهها مههذ

 ا ع ا  و ت وم هبا إو ملسب ما قنر اهلل هلا.
فإذا الت دين الشامل، الذي يستسلص له وو ينف  عن  اعته شي  ل 
مذا الكوهلل، من أس  سوسب ل السما ، إىل أصغن لرب من النمل ل ا ر ، 
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مو من ت دين إله مل  جليل م تدر. فإلا ساهلل سل شهههههي  ل السهههههمواأل وما 
ذا الت دين، فإهلل العامل سله مطيع لذل  املل  امل تدر الذي بينإما من ادا  هل

وأههعه، ومتبع  منإ، ويتبني من مذإ الوجإ،، أهلل اإلسههالم دين الكوهلل أمجع. 
 هلل اإلسههههههههههههههالم معنههاإ اون يههاد واومت ههال  من ا من وهنيههه بال اعرتا  سمهها 
 عنفت آنفا . فالشههههههههههههمس وال من وا ر  مسههههههههههههتسههههههههههههلم،، واهلوا  واملا  والنور
والظالم واحلنارب مسههههههتسههههههلم،، والشههههههجن واحلجن وا نعام مسههههههتسههههههلم،، بل إهلل 
اإلنسههههههههههههههههاهلل الههذي و يعن  ربههه و عههد وجودإ وينكن آيههاتههه، أو يعبههد غ إ، 

 ويشنى به سواإ، مو مستسلص من ،يث فطنته اليت فطن عليإا.
إلا أدرست مذا فتعال ننظن ل أمن اإلنسهههههههههاهلل، فسهههههههههتجد أهلل اإلنسهههههههههاهلل 

 أمناهلل:يتنا عه 
ا ول : الفطنب اليت فطن اهلل عليإا اإلنسهههههاهلل من اوسهههههتسهههههالم هلل وحمب، 
التعبد له، والت ني إليه، وحمب، ما تبه اهلل من احلق واا  والصهههههههههد ، وبغ  
ما يبغ ههههههههههه اهلل من البا ل والشههههههههههن واجلور والظلص، وما يتبع لل  من دواعي 

ل ا سل والشههني والنكاح، وما الفطنب من حمب، املال وا مل والولد، والنغب، 
 يتطلبه لل  من قيام أع ا  اجلسص بوظاهفإا الال م، هلا.

ال اين : مشههههههههيئ، اإلنسههههههههاهلل وا تيارإ وقد أرسههههههههل اهلل إليه النسههههههههل وأنزل 
الكتب ليميز بني احلق والبا ل واهلدى وال الل واا  والشن، وأمدإ بالع ل 

ا  سهههل   نيق اا  ف ادإ إىل والفإص ليكوهلل عله بصههه ب ل ا تيارإ؛ فإهلل شههه
 احلق واهلدى وإهلل شا   سل  سبل الشن ف ادته إىل الشن والبوار.
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فهههإلا نظنأل إىل اإلنسهههههههههههههههههاهلل بهههاعتبهههار ا من ا ول وجهههدتهههه وبوو  عله 
اوسهههههههههههتسهههههههههههالم، مفطورا  عله التزامه وو حميد له عنه شههههههههههه نه شههههههههههه هلل غ إ من 

 امل لوقاأل.
 وجدته خمتارا  خيتار ما يشههههههههههههها  فإما وإلا نظنأل إليه باعتبار ا من ال اين

 . (1){ل   ا يرا   ل   يفوظا  أهلل يكوهلل مسلما  وإما يكوهلل سافنا  }
 ولذا جتد النا  عله نوعني :

إنسههههههههههههههاهلل يعن   ال ه، ويةمن به ربا  ومالكا  وإهلا يعبدإ و،دإ، ويتبع 
له شهنيعته ل ،ياته او تياري،. سما مو مفطور عله اوسهتسهالم لنبه و حميد 

عنه تابع لت دينإ، ومذا مو املسهههلص الكامل الذي قد اسهههتكمل إسهههالمه، وقد 
أصههههبح علمه صههههعيعا ؛  نه عن  اهلل  ال ه وبارهه الذي أرسههههل إليه النسههههل 
وأووإ قوب العلص والتعلص، وأصهههههههبح ع له صهههههههعيعا  ورأيه سهههههههديدا ؛  نه أعمل 

إص والنأي ل ا مور، فكنإ مث ق ههههههههه أو يعبد إو اهلل الذي أسنمه  مبومب، الف
وأصهههبح لسهههانه صهههعيعا  نا  ا  باحلق  نه و ي ن ا هلل إو بني وا،د مو اهلل 
تعاىل الذي أنعص عليه ب وب النطق والكالم.. فك هلل ،ياته ما ب ي فيإا ا هلل 
إو الصهههههههد ؛  نه من اد لشهههههههنع اهلل فيما له اا ب فيه من أمنإ، وامتدأل بينه 

الكوهلل آصنب التعار  والتآنس،  نه و يعبد إو اهلل وبني ساهن امل لوقاأل ل 
احلكيص العليص، الذي تعبدإ وتذعن  منإ وتن اد لت دينإ امل لوقاأل سلإا وقد 

 س نما من أجل  أيإا ا نساهلل.
 ح(ي(ة الكفر :

                                                           

 .3( سورب اإلنساهلل، ا ي، 1)
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وبإ اهه إنسههاهلل آ ن، ولد مسههتسههلما  وعاش مسههتسههلما   ول ،ياته، من 
، ومل يعن  ربه، ومل يةمن بشهههنعه، ومل غ  أهلل يشهههعن باسهههتسهههالمه أو يفطن له

يتبع رسههههههههههله، ومل يسههههههههههت دم ما منعه اهلل من العلص والع ل ليعن  من  ل ه، 
وشهق خعه وبصهنإ. ف نكن وجودإ، واسهتك  عن عبادته، وأن أهلل ين اد لشهنع 
اهلل فيما أوص فيه ،ق التصهههههن  واو تيار من أمور ،ياته أو أشهههههنى به غ إ، 

ته الدال، عله و،دانيته، ومذا مو الكافن. لل  ب هلل معً وأن أهلل يةمن بآيا
الكفن مو السرت والتغطي، واملواراب، ي ال: سفن درعه ب وبه إلا غطاما به ولبسه 
فوقإا، في ال مل ل مذا النجل "سافن"  نه سههههههههههههههرت  فطنته وغطاما بغطا  من 

تعمل  اجلإل والسههههههفام،. وقد علمت أنه ما ولد إو عله فطنب اإلسههههههالم، وو
أع هههها  جسههههدإ إو  ب ا  لفطنب اإلسههههالم. وو تسهههه  الدنيا ،وله ب سههههنما إو 
عله سههههنن اوسههههتسههههالم، ولكنه غطه ملجاي مسههههتور من اجلإل والسههههفام،، 
وتوارأل عن بصهههه ته فطنب الدنيا وفطنب نفسههههه، فرتاإ و يسههههت دم قواإ الفكني، 

ا، وو يسهههعه إو فيما والعلمي، إو فيما خيالف فطنته، وو ينى إو ما يناق هههإ
 يبطلإا.

ول  أهلل ت در ا هلل بنفسهه  ما  ارتكس فيه الكافن من ال ههالل البعيد 
 .(1)والغي املبني

ومذا اإلسالم الذي يطلب من  أهلل متت له ليس با من العس ، بل مو 
يسهههه  عله من يسههههنإ اهلل عليه، فاإلسههههالم مو ما سههههار عليه مذا الكوهلل سله: 

، ومو دين اهلل (2){واي  األظه طوا    يره    ل  ىسبببببببب م  ن ذإ السببببببببم}
                                                           

 .3،4( مباد  اإلسالم ة 1)
 .83( سورب آل عمناهلل، ا ي، 2)
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، ومو إسههههههههالم الوجه هلل (1){لن ال ين ان  اهلل افسبببببب لسما قال تعاىل: }
ذببب ن حببب  وك ذ(بببل ىسبببببببببب مبببت   مإ هلل   ن سمههها قهههال جهههل ثنههها إ: }

ىن ، وقد بني النع صهههههههله اهلل عليه وسهههههههلص معً اإلسهههههههالم ف ال: )(2){اتوعن
، (3)(هلل   تغتإ الزي   المفر ضبببببببببببة تسبببببببببب م ق وك هلل   ىن تولإ   مك

)وس ل رجل النسول صلىاهلل عليه وسلص: ما اإلسالم؟ قال: أهلل يسلص قلب  
هلل، وأهلل يسهلص املسهلموهلل من لسهان  ويدى. قال: أي اإلسهالم أف هل؟ قال: 
اإلمياهلل. قال: وما اإلمياهلل؟ قال: أهلل تةمن باهلل ومالهكته وستبه ورسهههله والبعث 

افسبببب ل ىن ا قال رسههههههول اهلل صههههههله اهلل عليه وسههههههلص: ). وسم(4)بعد املوأل(
تشبببببم  ىن ك لل  لك اهلل   ىن  حم ا  ظسبببببو  اهلل   ت(يم ال ببببب    تغتإ 

، وقوله: (5) (الزي     ت ول ظ ض ن   تحج الويت لن استإعت للي  سوي   
 .(6) (المس م  ن س م المس مون  ن لس     ي ه)

و ي بهل اهلل دينها  غ إ، و من  ومهذا الهدين ومو دين اإلسههههههههههههههالم الهذي
ا ولني وو من ا  نين، فإهلل مجيع ا نبيا  عله دين اإلسالم، قال اهلل تعاىل 

                                                           

 .19، ا ي، ( سورب آل عمناهلل1)
 .20( سورب آل عمناهلل، ا ي، 2)
 .377، ة1، وابن ،باهلل، جه3، ة5( رواإ اإلمام أمحد جه3)
، رواإ 59، ة1، وقال اهلي مي ل اجملمع جهههههههههه114، ة4( رواإ اإلمام أمحد ل مسندإ، جهههههههههه4)

أمحد والط اين ل الكب  بنعوإ، ورجاله ث األ. انظن رسهههال، ف هههل اإلسهههالم ل مام حممد بن 
 .  8عبدالوماي رمحه اهلل، ة 

 .8( رواإ مسلص ل ستاي اإلمياهلل، ،ديث5)
( رواإ الب اري ل ستاي اإلمياهلل، باي املسهههلص من سهههلص املسهههلموهلل من لسهههانه ويدإ، واللفظ له، 6)

 .39ومسلص ل صعيعه ل ستاي اإلمياهلل، ،ديث
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 اتل ا يمم  وأ  وح لذ ق   ل(و   ي  قول لن ي ن يور ا يكم عن نوح: }
 ى ري ىن ىيون إىل قولههه:   (  إ  تذييري بآي ي اهلل ذع   اهلل توي ت

لذ ق   ل  ظب  ىسببببببب م وقال جل ثنا إ عن إبناميص: }، (1){ ن المسببببببب مين
 ق   ، وقال عز شههههههههههه نه عن موسهههههههههههه: }(2){ق   ىسبببببببب مت لرب الع لمين

، وقال (3) وس  ي قول لن ينتم آ نتم ب هلل ذع ي  توي وا لن ينتم  س مين 
 لذ ى حيت لل  الحواظيين ىن آ نوا بإ  برسبببولإ ق لوا ل    املسههههيح: }

 . (4){ مونآ ن   ىام  بأ ن   س
يسههههههههتمد تشههههههههنيعاته وع اهدإ وأ،كامه من  -اإلسههههههههالم  -ومذا الدين 

 وس لسن ل  نبذب خمتصنب عنإما. -ال نآهلل، والسن،-الو،ي اإلهلي 

                                                           

 .71،72( سورب يونس، ا يتاهلل 1)
 .131( سورب الب نب ، ا ي، 2)
 .84سورب يونس، ا يتاهلل  (3)
 من سورب املاهدب.  111، وا ي، 110-109( التدمني،، ة 4)
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 ىصو  افس ل      ظه 
اعتاد أتباع ا دياهلل البا ل، وامللل الوأههههههههههههههعي، أهلل ي دسههههههههههههههوا ستبا  متوارث، 

، ي ، من ستبإا، وو من تنمجإا، فيإص، ستبت ل أ من، غابنب، وقد و يعلص 
وو ل أي  من ستبت، إ ا ستبإا أنا  يعرتيإص ما يعرتى البشهههن من ال هههعف 

 والن ص واهلوى والنسياهلل.
أما اإلسههههههههههههههالم فإنه يتميز عن غ إ ،يث يعتمد عله املصهههههههههههههههدر احلق 

 )الو،ي اإلهلي( ال نآهلل والسن، وفيما يلي تعنيف موجز هبما:
علمت فيما سههههههههههههههبق أهلل اإلسههههههههههههههالم مو دين اهلل، ال نآهلل العظيص :  -أ 

و جل لل  أنزل اهلل ال نآهلل عله رسهههههوله حممد صهههههله اهلل عليه وسهههههلص مدى 
للمت ني، ودسهههههتورا  للمسهههههلمني، وشهههههفا   لصهههههدور الذين أراد اهلل هلص الشهههههفا ، 
ون اسهههههها  ملن أراد اهلل هلص الفالح وال ههههههيا ، ومو مشههههههتمل عله أوصههههههول اليت 

، ومل يكن ال نآهلل بدعا  من الكتب، سما مل (1)إا النسهههههههههههههههلبعث اهلل من أجل
يكن حممد صههله اهلل عليه وسههلص بدعا  من النسههل؛ ف د أنزل اهلل عله إبناميص 
صههههعفا ، وأسنم موسههههه بالتوراب، وداود بالزبور، وجا  املسههههيح باإلجنيل. ومذإ 
، الكتب و،ي من اهلل أو،اإ إىل أنبياهه ورسههههههههههههههله، ولكن مذإ الكتب املت دم

 فُِ د س   منإا، واندر  معظمإا، ود لإا التعنيف والتبديل.
أما ال نآهلل العظيص ف د تكفل اهلل ملفظه، وجعله مإيمنا  وناسهههههههههههههه ا  ملا 

 ى زلن  لليك الكت ب ب لحق   ببببببب ق   لم  سههههههههههب ه من الكتب قال تعاىل: }

                                                           

 .376( السن، ومكانتإا ل التشنيع اإلسالمي، ت ليف مصطفه السباعي، ة 1)
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كل ، ووصفه الذي أنزله ب نه تبيانا  ل(1){بين ب ي   ن الكت ب   ميمن   ا ي 
، وأنه (2){  زلن  ا يك الكت ب توي     لكل اببببإوشهههههي  ف ال جل ثنا إ: }

ذ(بب   بب ويم بينببة  ن ظبكم  هبب ى مهههدى ورمحههه، ف هههال عز من قهههاههههل: }
لن هذا ال(رآن يم ي ل تإ هإ ، وأنههه يإههدي لليت مي أقوم: }(3){ ظحمة
 ، فإو يإدي البشني،  قوم سبيل ل سل ش هلل من شةوهلل ،ياوا.(4){ىقول

أههههههههههمن آياأل  -ال نآهلل آي، باقي،  مد صههههههههههله اهلل عليه وسههههههههههلص ومذا 
ف د سانت آياأل ا نبيا  الساب ني ومعجزاوص تنتإي  -باقياأل إىل يوم ال يام،

 بانتإا  ،ياوص، أما مذا ال نآهلل ف د جعله اهلل ،ج، باقي،.
ومو احلج، البالغ،، وا ي، البامنب حتدى اهلل البشههههههههههههههن أهلل ي توا مب له، أو 

ور م له، أو بسهههههههورب وا،دب من سهههههههورإ، فعجزوا عله النغص من أنه بعشهههههههن سههههههه
يتكوهلل من ،نو  وسلمهههاأل، وا مهه، اليت أنزل عليإههها مي أمهه، الفصهههههههههههههههها،هه، 

ىل ي(ولون اذتراه قل ذأتوه بسبببببببوظ   ث    ا اوا  ن والبالغ،، قال تعاىل: }
 . (5){استإعتم  ن   ن اهلل لن ينتم ص  قين

ومما يشهههههإد هلذا ال نآهلل أنه و،ي من عند اهلل، أنه ت هههههمن أ بارا  س  ب 
عن ا مص السهههاب ،، وتنب  عن ،واد  مسهههت بلي، وقعت سما أ  ، ولسن من 
ال امني العلمي، الشههههههي  الك   مما مل يتوصههههههل العلما  إىل بع ههههههه إو ل مذا 

                                                           

 . 48( سورب املاهدب ، ا ي، 1)
 .89( سورب النعل، ا ي، 2)
 .157( سورب ا نعام، ا ي، 3)
 .9( سورب اإلسنا ، ا ي، 4)
 .38( سورب يونس، ا ي، 5)
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 أهلل النع الذي أنه و،ي من عنداهلل -أي ههها  -العصهههن. ومما يشهههإد هلذا ال نآهلل 
أنزل عليه مذا ال نآهلل مل يعإد عنه م له ومل ين ل عنه ما يشهههههههههههههههاهبه قبل تنزل 

قل لو اببببببببببب و اهلل    ت وت  ا يكم  ك ى ظايم ب  ذ(  ال نآهلل قال تعاىل: }
، بل ساهلل أميا  و ي نأ وو يكتب (1){لوثت ذيكم امرا   ن قو   ىذ  تع( ون
معلص ومع لله  يتعهدى الفصههههههههههههههعها  ومل يرتدد عله شههههههههههههههي ، ومل  لس إىل 

  بب  ينببت تت و  ن قو بب   ن يتبب ب  ك توإبب  والبلغههها  أهلل يههه توا مب لهههه: }
، ومذا النجل ا مي الذي وصههههههههههههههف ل (2){بيمينك لذا  كظت ب الموإ ون

التوراب واإلجنيل ب نه أمي و ي نأ وو يكتب ي ص إليه أ،بار اليإود والنصههههههههارى 
يسهههههههههههههههه لونهههه عمههها خيتلفوهلل فيهههه،  -ب واإلجنيهههلالهههذين لهههديإص ب هههايههها من التورا-

وتتكموهلل إليه فيما يتشهههههههههههههههاجنوهلل فيه، قال تعاىل موأههههههههههههههعا    إ ل التوراب 
الببذين يتوعون الرسببببببببببو  النوإ األ إ الببذي يهبب   بب   كتوببب   واإلجنيههل: }

انببب هم ذإ التوظا   اف هيبببل يبببأ رهم بببب لمعر ف  ينمببب هم ان المنكر 
، وقال تعاىل مبينا  سههههههههههةال (3){لوو  ث يحل لمم الإيو ي  يحرل ا يمم ا

يسبببألك ىهل الكت ب ىن اليإود والنصهههههارى  مد صهههههله اهلل عليه وسهههههلص: }
 يسببببببببببألو ك ان ، وقال جل ثنا إ: }(4){تنز  ا يمم يت ب    ن السببببببببببم و

                                                           

 .16( سورب يونس، ا ي، 1)
 . 48( سورب العنكبوأل ا ي، 2)
 .  157( سورب ا عنا ، ا ي، 3)
 .  153( سورب النسا  ا ي، 4)
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، وقال (2){ يسبببببببببببألو ك ان ذي ال(ر ين، وقال سههههههههههههههبعانه: }(1){الر ح
 يل ىيثر الذين هم ذي  لن هذا ال(رآن ي(ل ا   بنإ لسببببببراسهههههههههبعانه: }

 . (3){يوت فون
ول د ،اول ال س إبناميص فيلبس ل إ نو،، الدستوراب النيل من ال نآهلل 
فعجز عن للهههههه  وقإنإ ال نآهلل ملججههههههه وبنامينههههههه ودوهلههههههه فهههههه علن عجزإ، 

 .(4)واستسلص اال ه وأعلن اسالمه
و،ينما أمدى أ،د املسهههههههههههلمني نسههههههههههه ، تنمج، معاين ال نآهلل الكنا إىل 

ستور ا منيكي جفني ونغ وجد أهلل مذا ال نآهلل خيا ب نفسههههههههههههههه، و يب الد 
عله أسهههههههههئلته، ويزيل احلوجز اليت بينه وبني نفسهههههههههه، بل قال: )إهلل الذي أنزل 

، سيف و؟ والذي أنزل ال نآهلل (5) ال نآهلل س نه يعنفين أس ن مما أعن  نفسههههههي(
 ىك يع م  ن خ ق  هومو الذي  لق اإلنسهههههههههههههههاهلل، ومو اهلل سههههههههههههههبعانه، }

. مث سانت قنا ته لرتمج، معاين ال نآهلل الكنا سههههههههههههههببا  ل (6){ال إيف الووير
 إسالمه وت ليفه هلذا الكتاي الذي ن لت ل  منه. 

                                                           

 .  85( سورب اإلسنا  ا ي، 1)
 .83( سورب الكإف ا ي، 2)
 .  76( سورب النمل، ا ي، 3)
 ( انظن املستشنقوهلل واملبشنوهلل ل العامل العنيب واإلسالمي، ت ليف إبناميص  ليل أمحد.   4)
( الصههههناع من أجل اإلمياهلل، ت ليف د.جفني ونغ تنمج، د. منذر العبسههههي نشههههن دار الفكن، ة 5)

34 . 
 .  14( سورب تبارى، ا ي، 6)
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وال نآهلل العظيص شههههامل لكل ما تتاج إليه البشههههن، فإو شههههامل  صههههول 
   ذرطن  ذإ ال واعد والع اهد وا ،كام واملعامالأل وا داي قال تعاىل: }

، ففيه الدعوب إىل تو،يد اهلل، ولسن أخاهه وصههههههههفاته (1){الكت ب  ن اببببببإو
وأفعاله، ويدعو إىل صههههههع، ما جا  به ا نبيا  واملنسههههههلني، وي نر املعاد واجلزا  
واحلساي وي يص احلج  وال امني عله لل ، ويذسن أ بار ا مص املاأي، وما 

 تظنمص من العذاي والنكال ل ا  نب. ،ل هبا من امل الأل ل الدنيا، وما ين
وفيه من ا ياأل والدوهل وال امني الشههههههههي  الك   مما يدم  العلما ، 
ويناسب سل عصن، و د فيه العلما  والبا، وهلل أالتإص، وس لسن ل  ثالث، 

 أم ل، ف ط تكشف ل  شيئا  من لل  ومذإ ا م ل، مي:
اذب ذراي  هذا   هو الذي  رج الوحرين هذاقوله تعاىل: } - 1

ى  ، وقال عز ش نه: }(2){  ح ى  ج   عل بينمم  برزخ    حهرا   حهوظا  
يظ م ي ذإ بحر لهإ يغشبببببببببب ه  وج  ن ذوق   وج  ن ذوق  سببببببببببح ب 
ه م ي بعضببببببببببم  ذوق بعض لذا ىخرج ي ه لم يك  يراه    ن لم يهعل 

 .(3){اهلل ل   وظا  ذم  ل   ن  وظ
اهلل عليه وسهههههلص مل ينسب البعن، ومل يكن ومن املعلوم أهلل حممدا  صهههههله 

ل عصههنإ الوسههاهل املادي، اليت تعني عله استشهها  أعما  البعن. فمن الذي 
 أ   حممدا  صله اهلل عليه وسلص هبذإ املعلوماأل إو اهلل.

                                                           

 .  38( سورب ا نعام ا ي، 1)
 .53( سورب الفنقاهلل، ا ي، 2)
 .40( سورب النور، ا ي، 3)
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 ل(  خ (ن  اف سبببببببب ن  ن سبببببببب لة  ن طين   م قوله تعاىل: } - 2
فة ا (ة ذو (ن  الع (ة  ضببغة  ع ن ه  إفة ذإ قراظ  كين   م خ (ن  النإ

ذو (ن  المضببببببببغة اظ     ذكسببببببببو   العظ ل لحم    م ى شببببببببأ  ه خ (   آخر 
، ومل يكتشههههههههههف العلما  مذإ التفاصههههههههههيل (1){ذتو ظك اهلل ىحسببببببببن الو ل(ين

 الدقي ، عن منا،ل  لق اجلنني إو ل مذا العصن.
  ان ه  ف تح الغيب ك يع مم  لك هو  يع م   قال تعاىل: } - 3

ذإ الور  الوحر   ب  تسبببببببببب(ق  ن  ظقبة لك يع ممبب   ك حوببة ذإ ه مبب ي 
، فلص تعتد البشههني، مذا (2){األظه  ك ظطب  ك ي بس لك ذإ يت ب  وين

التفك  الشامل وو تفكن فيه، ف ال  عن أهلل تستطعيه، بل إلا رصد فنيق من 
 ، علما  العلما  نبت، أو ،شههههنب وسههههجلوا ما عنفوا عنإا متلكنا اإلعجاي لذل

 أهلل ما  في عليإص من ،اهلا أس ن مما رصدوإ.
وقد قارهلل العامل الفننسههههههههههههي موريس بوساي بني التوراب واإلجنيل وال نآهلل، 
وبني ما توصهههههههههههههلت إليه اوستشهههههههههههههافاأل احلدي ، فيما يتعلق خبلق السهههههههههههههمواأل 
وا ر  و لق اإلنسهههههاهلل؛ فوجد أهلل اوستشهههههافاأل املعاصهههههنب مواف ، ملا ورد ل 

ما وجد التوراب واإلجنيل املتداول، اليوم مت ههههههههههههههمن، ملعلوماأل س  ب ال نآهلل، بين
 .(3) ا ئ، عن  لق السمواأل وا ر  و لق اإلنساهلل واحليواهلل

                                                           

 .14-12( سورب املةمنوهلل، ا ياأل 1)
 .59( سورب ا نعام، ا ي، 2)
، تهه ليف 283-133( انظن ستههاي التوراب واإلجنيههل وال نآهلل ل أهههههههههههههههو  املعههار  احلههدي هه،. ة 3)

 موريس بوساي، ساهلل  بيبا  فننسيا  نصنانيا  مث أسلص.
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 ب : السنة النووية 
أنزل اهلل إىل النسههول صههله اهلل عليه وسههلص ال نآهلل الكنا، وأو،ه إليه  

له اهلل عليه وسههههلص: م له ومو السههههن، النبوي، الشههههار،، واملبني، لل نآهلل، قال صهههه
، ف ههد ألهلل لههه أهلل يبني مهها ل ال نآهلل (1)(ىك ل إ ى تيببت ال(رآن   ث بب   عبب )

 ى زلن  لليك الذير لتوين من عموم أو صههههههههههههههوة أو إمجهال، قهال تعهاىل: }
 .(2){ل ن و     ز  لليمم  لع مم يتفكر ن

والسن، مي املصدر ال اين من مصادر اإلسالم، ومي مجيع ما روي عن 
من قول أو  -بسند صعيح متصل إىل النسول -صله اهلل عليه وسلص النع 

 فعل أو ت نين أو وصف.
ومي و،ي من اهلل إىل رسهههههوله حممد صهههههله اهلل عليه وسهههههلص؛  هلل النع 

لن هو لك  حإ صهههههههههههههله اهلل عليه وسهههههههههههههلص و يتكلص عن موى قال تعاىل: }
ه قال تعاىل: ، إ ا يبلغ إىل النا  ما أمن ب(3){يوح   ا م  ابببببببببب ي  ال(وى

 . (4){لن اتوش لك    يوحإ للّإ     ى   لك  ذير  وين}
والسهههن، املطإنب مي التطبيق الفعلي ل سهههالم أ،كاما  وع اهد وعباداأل 
ومعامالأل وآدابا ، ف د ساهلل النع صههههههههههههههله اهلل عليه وسههههههههههههههلص ميت ل ما أمن به، 

ليه وسههههههههههههههلص: ويبينه للنا ، وي منمص أهلل يفعلوا م ل فعله س وله صههههههههههههههله اهلل ع
                                                           

، وأبو داود ل سننه ل ستاي السن،، باي لزوم 131،ة 4( رواإ اإلمام أمحد ل مسندإ جههههههههه 1)
 .200، ة 4، جه4604السن،، ،ديث 

 .44( سورب النعل، ا ي، 2)
 . 4،5( سورب النجص، ا يتاهلل 3)
 .9( سورب ا ، ا ، ا ي، 4)
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، وقد أمن اهلل املةمنني أهلل ي تدوا به ل (1) (صبببببببببب وا يم  ظىيتمو إ ىصبببببببببب إ)
ل(بب  يبب ن لكم ذإ أفعههالههه وأقوالههه؛ ،ىت يتص هلص سمههال إميههاهنص قههال تعههاىل: }

ظسببببببببببو  اهلل ىسببببببببببو  حسببببببببببنة لمن ي ن ير و اهلل  اليول اؤخر  ذير اهلل 
عليإص، أقوال النع صهههههله اهلل ، ون ل الصهههههعاب، الكنام رأهههههواهلل اهلل (2){يثيرا  

عليهههه وسههههههههههههههلص وأفعهههالهههه إىل من بعهههدمص ون لإههها مةو  إىل من بعهههدمص، مث ن 
تدوينإا ل دواوين السهههن،، وقد ساهلل نُهُ ُلُ، السهههن، يتشهههددوهلل فيمن ين لوهلل عنه، 
ويطلبوهلل فيمن ي  ذوهلل عنه أهلل يكوهلل معاصهههههههههههنا  ملن أ ذ عنه، ،ىت يتصهههههههههههل 

وأهلل يكوهلل مجيع  (3)صههههههله اهلل عليه وسههههههلص السههههههند من الناوي إىل رسههههههول اهلل
 رجال السند ث األ عدوو  صادقني أمنا .

تبني ال نآهلل  -أي ههههها  -والسهههههن، سما أهنا التطبيق الفعلي ل سهههههالم، فإي 
الكنا، وتشنح آياته، وتفصل اجململ من أ،كامه، ،يث ساهلل النع صله اهلل 

فعل، وتارب هبما معا ، وقد عليه وسههههلص يبني ما نزل إليه، تارب بال ول، وتارب بال
 تست ل السن، عن ال نآهلل الكنا ببياهلل بع  ا ،كام والتشنيعاأل.

و ب اإلمياهلل بال نآهلل والسن، عله أهنما املصدراهلل ا ساسياأل ل دين 
اإلسههههههههههههالم الذي  ب اتباعإما والند إليإما، واتباع أمنكا، واجتناي هنيإما، 

من أخا  اهلل وصفاته وأفعاله، وما أعدإ وتصديق أ باركا، واإلمياهلل مبا فيإما 

                                                           

 .155ة  1، جه18( رواإ الب اري ل ستاي ا لاهلل باي 1)
 . 21( سورب ا ،زاي، ا ي، 2)
نإ  العلمي الفنيد، وهلذا ال هههههبط ل ن ل السهههههن، النبوي، نشههههه  لدى املسهههههلمني ما ( نتيج، هلذا امل3)

عن  بعلص )اجلنح والتعديل(، وعلص )مصطلح احلديث( ومذاهلل العلماهلل من  صاهص ا م، 
 اإلسالمي، مل تسبق إليإما. 
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ذ   ظبك اهلل  ولياهه املةمنني، وما توعد به أعدا إ الكافنين، قال تعاىل: }
ك يغ نون حت  يحكموك ذيم  ابببببببببهر بينمم  م ك يه  ا ذإ ى فسبببببببببمم 

    آت يم ، وقال سهههههههبعانه: }(1){حر     م  قضبببببيت  يسببببب موا تسببببب يم   
 .(2){  ذ  تمواالرسو  ذوذ ه      م يم ان

وبعد التعنيف مبصهههههههههههههادر مذا الدين تسهههههههههههههن بنا أهلل نذسن مناتبه، ومي 
اإلسههههههههالم، واإلمياهلل، واإل،سههههههههاهلل، وسههههههههنتناول بشههههههههي  من اإل ا  أرساهلل مذإ 

 املناتب.
 

                                                           

 .65( سورب النسا  ، ا ي، 1)
 .7( سورب احلشن، ا ي، 2)
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 المرتوة األ ل * 
 ىظي    خمسببببة   هإ: الشببببم  ت ن   ال بببب     الزي     افسبببب ل:
   ال ي ل   الحج 

 إله إوهلل، وأهلل حممدا  رسههههههههول اهلل صههههههههله اهلل عليه ا ول:  شههههههههإادب أو
 وسلص. 

ومعً شههههههههههههههإههادب أو إلههه إو اهلل: أي و معبود ملق ل ا ر  وو ل 
، وت ت هههههههههههههي (1)السهههههههههههههما  إو اهلل و،دإ، فإو اإلله احلق، وسل إله غ إ با ل

إ الة العبادب هلل و،دإ، ونفيإا عما سههههههههههههههواإ، وو تنفع قاهلإا ،ىت يتع ق 
 أمناهلل: فيه 

 ا ول : قول و إله إو اهلل عن اعت اد وعلص وي ني وتصديق وحمب،. 
ال اين : الكفن مبا يعبد من دوهلل اهلل. فمن قال مذإ الشههههإادب ومل يكفن 

 .(2)مبا يعبد من دوهلل اهلل مل ينفعه مذا ال ول
ومعً شههههههإادب أهلل حممدا  رسههههههول اهلل  اعته فيما أمن ، وتصههههههدي ه فيما 

ي ما هنه عنه و جن، وأو يعبد اهلل إو مبا شههههههههههههههنع،  وأهلل تعلص أ  ، واجتنا
                                                           

ينظن ستاي "التو،يد" و"ا صول ال الث،" وستاي "آداي املشي إىل ملزيد من التوسع ل مذا  *  
الصهههههههههههههههالب"، ت ليف اإلمام اجملدد حممد بن عبدالوماي رمحه اهلل، وستاي "دين احلق" ت ليف 
الشهههي  عبدالنمحن العمن، وستاي "ما وبد من معنفته عن اإلسهههالم" ت ليف الشهههي  حممد بن 

 ليف الشههههههي  عبداهلل بن جار اهلل اجلاراهلل رمحه اهلل، علي العنف ، وستاي "أرساهلل اإلسههههههالم" ت
وستاي شهههنح أرساهلل اإلسهههالم واإلمياهلل، ت ليف مجاع، من  لب، العلص، ومناجع، الشهههي  عبداهلل 

 اجل ين.
 . 38( دين احلق، ة1)
 .  60( قنب عيوهلل املو،دين، ة2)
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وتعت د ب هلل حممدا  رسهههههول اهلل إىل النا  مجيعا ، وأنه عبد و يعبد، ورسهههههول و 
يكذي، بل يطاع ويتبع، من أ اعه د ل اجلن،، ومن عصاإ د ل النار، وأهلل 

باداأل اليت تعلص وتعت د ب هلل تل ي التشههنيع سههوا  ل الع يدب، أم ل شههعاهن الع
أمن اهلل هبا، أم ل نظام احلكص والتشههههههههههههههنيع أم ل وال ا  ال ، أم ل وال 
بنهها  ا سههههههههههههههنب، أم ل وههال التعليههل والتعنا.. و يكوهلل إو عن  نيق مههذا 
النسهههههههههههول الكنا حممد صهههههههههههله اهلل عليه وسهههههههههههلص؛  نه رسهههههههههههول اهلل املبلغ عنه 

 .(1)شنيعته
اين من أرساهلل اإلسهههالم، بل مي عمود ال اين : الصهههالب* : مي النسن ال 

اإلسهههههههههالم، إل مي صهههههههههل، بني العبد وربه، يكنرما سل يوم مخس مناأل،  دد 
فيإا إميانه، ويطإن فيإا نفسههههههه من أدراهلل الذنوي، وحتول بينه وبني الفوا،  

ُمُ ُل بني يدي ربه  امنا  -وا ثام، فإلا اسههههههههتي ظ العبد من نومه ل صههههههههبا،ه 
مث س  ربه، وأقن بعبوديته واسهههههههههههتعانه  -غل ملطام الدنياقبل أهلل ينشههههههههههه-نظيفا  

واسههتإداإ، وجدد ما بينه وبني ربه من مي ا  الطاع، والعبودي، سههاجدا  وقاهما  
وراسعهها  يكنر للهه  ل سههل يوم مخس مناأل، ويلزم  دا  مههذإ الصههههههههههههههالب أهلل 
، يكوهلل متطإنا  ل قلبه وبدنه وثوبه ومكاهلل صهههههالته، وأهلل يةديإا املسهههههلص مجاع

مع إ وانه املسهههههههلمني إىل رهبص، ومتوجإني بوجإإص إىل الكعب، املشهههههههنف، بيت 
اهلل، فالصههههالب قد وأههههعت عله أسمل الوجوإ وأ،سههههنإا اليت تعّبد هبا ااالق 
تبهههارى وتعهههاىل عبهههادإ؛ من ت ههههههههههههههّمنإههها للتعظيص لهههه بههه نواع اجلوارح، من نطق 

                                                           

سلص" ت ليف خا،، الشي  ينظن ملزيد من التوسع ستاي "سيفي، صالب النع صله اهلل عليه و  * 
 عبدالعزيز بن با ، رمحه اهلل.

 . 52-51( دين احلق، ة1)
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ا  بدنه، سل اللسههههههههاهلل، وعمل اليدين والنجلني والنأ  و،واسههههههههه، وسههههههههاهن أجز 
 ي  ذ ،ظه من مذإ العبادب العظيم،.

فاحلوا  واجلوارح ت  ذ ملظإا منإا، وال لب ي  ذ ،ظه منإا، فإي 
مشهههههههههتمل، عله ال نا  واحلمد والتمجيد والتسهههههههههبيح والتكب ، وشهههههههههإادب احلق، 
وقنا ب ال نآهلل الكنا وال يام بني يدي الني م ام العبد الذليل اااأههههههههع للني 

تذلل له ل مذا امل ام والت ههههنع والت ني إليه، مث النسوع والسههههجود املدبن، مث ال
واجللو    ههههوعا  و شههههوعا  واسههههتكان، لعظمته ولو  لعزته، قد انكسههههن قلبه، 
ولل له جسهههههههههههمه، و شهههههههههههعت له جوار،ه، مث خيتص صهههههههههههالته بال نا  عله اهلل 
والصهههههالب والسهههههالم عله نبيه حممد صهههههله اهلل عليه وسهههههلص، مث يسههههه ل ربه من 

 . (1) ي الدنيا وا  نب 
ال الث الزساب* : مي النسن ال الث من أرساهلل اإلسههههههههههههههالم، و ب عله 
املسهههههههلص الغين أهلل خينج  ساب ماله، ومي جز  يسههههههه  جدا ، ويدفعإا إىل الف نا  

 واملساسني وغ مص ممن  و  دفعإا إليإص.
و ب أهلل يدفعإا املسههلص إىل مسههتع إا بطيب نفسههه، وو ميّن هبا عله 
أملإا وو يةليإص بسهههههههببإا، و ب أهلل يدفعإا املسهههههههلص ابتغا  رأهههههههواهلل اهلل، و 
ينيد بذل  جزا   وو شههههكورا  من االق؛ بل يدفعإا  الصهههه، لوجه اهلل و ريا   

 وو خع،.

                                                           

ينظن ملزيد من التوسع ستاي "رسالتاهلل ل الزساب والصيام" ت ليف خا،، الشي  عبدالعزيز بن  *
 با  رمحه اهلل.

 .384ة  2( مفتاح دار السعادب ، ج1)
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ول إ ناج الزساب اسههتجالي لل س،، وتطييب لنفو  الف نا  واملسههاسني 
مح، هبص من التلف والعو  إلا ولوي احلاجاأل، وإغنا  هلص عن لل السةال، ور 

تنسإص ا غنيا ، ول إ ناج الزساب اتصههههههههههههها  بصهههههههههههههفاأل الكنم واجلود واإلي ار 
والبذل والنمح،، وختلع عن خاأل أمل الشهههح والب ل والدنا ب. وفيإا يتكاتف 

إلا  ب هههت مهههذإ -املسههههههههههههههلموهلل، وين،ص غنُيإص ف  ُمص، فال يب ه ل اجملتمع 
 ين منمق، وو مسافن من طع.ف   معدم، وو مد -الشع ب

النابع : الصههههههههيام *: ومو صههههههههيام شههههههههإن رم ههههههههاهلل من  لوع الفجن إىل 
غنوي الشمس، يدع فيه الصاهص الطعام والشناي واجلماع عبادب هلل سبعانه 
وتعاىل، ويكف نفسهههههههههههه عن شهههههههههههإواوا، وقد  فف اهلل الصهههههههههههيام عن املني  

 والنفسا ؛ فلكل منإص ،كص يناسبه.واملسافن واحلامل واملنأع واحلاه  
ول مذا الشهههإن يكف املسهههلص نفسهههه عن شهههإواوا؛ فت نج نفسهههه هبذإ 
العبادب من شههههبه البإاهص إىل شههههبه املالهك، امل نبني، ،ىت إهلل الصههههاهص ليتصههههور 

 بصورب من و ،اج، له ل الدنيا إو ل حتصيل رأه اهلل.
وينغب فيما عند اهلل، ويذسن والصهههههههههههههيام تي ال لب، ويزمد ل الدنيا، 

ا غنيا  باملساسني وأ،واهلص؛ فتعطف قلوهبص عليإص، ويعلموهلل ما مص فيه من 
 نعص اهلل فيزدادوا شكنا .

والصههههههههههههههيام يزسي النفس، وي يمإا عله ت وى اهلل، و عل الفند واجملتمع 
يسهههتشهههعن رقاب، اهلل عليه ل السهههنا  وال هههنا  ل السهههن والعالني،؛ ،يث يعي  

جملتمع شههههههههههههههإنا  سامال  حمافظا  عله مذإ العبادب، مناقبا  لنبه يدفعه إىل لل  ا
 شههههههههههههههي، اهلل تعاىل واإلمياهلل باهلل وباليوم ا  ن، والي ني ب هلل اهلل يعلص السههههههههههههههن 
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وأ فه، وأهلل املن  وبد له من يوم ي ف فيه بني يدي ربه فيسهههههه له عن أعماله 
 .(1)سلإا صغ ما وسب ما

بيت اهلل احلنام ل مك، املكنم،، و ب عله سل  ااامس احل * : إىل
مسلص بالغ عاقل قادر، ميل  وسيل، الن ل أو أجنوا إىل البيت احلنام، وميل  
ما يكفيه من النف ، ل لمابه وإيابه، عله أهلل تكوهلل مذإ النف ، فاأههههههههههل، عن 
قوأل من يعوهلص، وأهلل يكوهلل آمنا  عله نفسه ل  ني ه، وآمنا  عله من يعوهلص 

 ثنا  غيابه عنإص، و ب احل  منب وا،دب ل العمن ملن استطاع إليه سبيال .أ
وينبغي ملن أراد احل  أهلل يتوي إىل اهلل؛ لتتطإن نفسهههههههههههههههههههه من دنس 
الذنوي، فإلا بلغ مك، املكنم، واملشهههههاعن امل دسههههه، أدى شهههههعاهن احل  عبودي، 

هلل، وأهنا و وتعظيما  هلل، ويعلص أهلل الكعب، وسهههههاهن املشهههههاعن و تعبد من دوهلل ا
 تنفع وو ت ن، ولومل ي من اهلل باحل  إليإا ملا صح للمسلص أهلل ت  إليإا.

ول احل  يلبس احلاج إ ارا  وردا   أبي ههني، فيجتمع املسههلموهلل من مجيع 
أقطار ا ر  ل مكاهلل وا،د، يلبسههوهلل  يا  وا،دا ، يعبدوهلل ربا  وا،دا ، وفن  

و أبي  أو أسههههههههههههههود، الكههل  لق اهلل بني رهيس أو من و ، وغين أو ف  ، أ
 وعبادإ، و ف ل ملسلص عله غ إ إو بالت وى والعمل الصاا.

                                                           

واملعتمن" تهه ليف وموعهه، من العلمهها ، وستههاي ينظن ملزيههد من التوسهههههههههههههههع ستههاي "دليههل احلههاج  * 
"التع يق واإلي ههاح لك   من مسههاهل احل  والعمنب" ت ليف خا،، الشههي  عبدالعزيز بن با  

 رمحه اهلل.
 .384، ة 2( انظن مفتاح دار السعادب ج 1)
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فيعصهههههههههههههههل للمسههههههههههههههلمني التعاوهلل والتعار ، ويتذسنوهلل يوم يبع إص اهلل 
مجيعا ، وتشهههنمص ل صهههعيد وا،د للعسهههاي، فيسهههتعدوهلل بطاع، اهلل تعاىل ملا 

 .(1)بعد املوأل

                                                           

 . 67، ودين احلق، ة 385، ة 2( انظن املصدر السابق، جه 1)
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 العو    ذإ افس ل*
يهه، هلل معً و، ي هه،، فههاهلل  ههالق وأنههت خملو ، وأنههت عبههد مي العبود

واهلل معبودى، وإل ساهلل لل  سذل  فال بد أهلل يسههه  املن  ل مذإ احلياب عله 
صههههههناط اهلل املسههههههت يص متبعا  لشههههههنعه، م تفيا  أثن رسههههههله، وقد شههههههنع اهلل لعبادإ 
يام شههههههههههناهع عظيم، ستع يق التو،يد هلل ري العاملني والصههههههههههالب والزساب والصهههههههههه

 واحل . 
ولكن ليسههت مذإ مي سل العباداأل ل اإلسههالم، فالعبادب ل اإلسههالم 
أمشل إل مي: سل ما تبه اهلل وينأههاإ من ا عمال وا قوال الظامنب والبا ن،. 
فكل عمل أو قول عملته أو قلته مما تبه اهلل وينأههههههههههههههاإ فإو عبادب ، بل سل 

عبادب، فمعاشهههههههههنت  احلسهههههههههن، عادب ،سهههههههههن، عملتإا بني، الت ني إىل اهلل فإي 
 بيهه  وأملهه  و وجهه  وأوودى وج انهه  إلا قصههههههههههههههههدأل هبهها وجههه اهلل فإي 
عبادب، ومعاملت  احلسهههههن، ل البيت والسهههههو  املكتب وإلا قصهههههدأل هبا وجه 
اهلل فإي عبادب، وأدا  ا مان، والتزام الصهههههههههههههههد  والعدل وسف ا لى وإعان، 

ا وود ومواسهههههاب املسهههههكني ال هههههعيف واستسهههههاي احلالل والنف ، عله ا مل و 
و يارب املني  وإ عام اجلاهع ونصهههنب املظلوم سل لل  عبادب إلا قصهههد به وجه 
اهلل. فكل عمل تعمله لنفسهههههههه  أو  مل  أو جملتمع  أو لبلدى ت صههههههههد به 
وجه اهلل فإو عبادب. بل ،ىت حت يق شهههههههإواأل نفسههههههه  ل ،دود ما أباح اهلل 

 ذإ صههههههاحل، قال صههههههله اهلل عليه وسههههههلص: ) ل ؛ تكوهلل عبادب إلا قُاُرنُهتِّإا ني،
قالوا: يا رسهههههول اهلل! أي ص أ،دنا شهههههإوته ويكوهلل له بضببببش ىح يم صبببب قة  
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ق  : ىظىيتم لو  ضبببببعم  ذإ حرال ىي ن ا ي   زظ  ذكذلك لذا  فيإا أجن؟
 .(1)( ضعم  ذإ الح   ي ن ل  ى ر

قيل: أرأيت إهلل ا   يل  س م ص قة  وقال صله اهلل عليه وسلص: )
قال: أرأيت إهلل مل ق  : يعتمل بي ي  ذينفش  فسببببببببببب   يت ببببببببببب ق    د! مل

قههال: قيههل لههه: أرأيههت إهلل مل قبب   يعين ذا الحبب  ببة الم موف   يسههههههههههههههتطع؟
ق  :  قال أرأيت إهلل مل يفعل؟ق  : يأ ر ب لمعر ف ى  الوير   يسههههههههههههههتطع؟

 .(2)(يمسك ان الشر ذ  م  ص قة

                                                           

 "العبودي،" ت ليف شي  اإلسالم ابن تيمي، رمحه اهلل.ينظن ملزيد من التوسع ستاي  *
 . 1006( رواإ مسلص ل صعيعه ل ستاي الزساب، ،ديث 1)
، واللفظ 1008، ومسههههههههههههلص ل ستاي الزساب،،ديث 29( رواإ الب اري ل ستاي الزساب، باي 2)

 له.
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 المرتوة الث  ية *
فيم ن ب هلل     كت   يتو   ظسبببببببببب   افيم ن  ىظي    سببببببببببتة  هإ: ا

  اليول اؤخر  افيم ن ب ل( ظ  
ا ول: اإلميههاهلل بههاهلل: أهلل تةمن بنبوبيهه، اهلل تعههاىل، أي أنههه الني ااههالق 
املال  املدبن جلميع ا مور، وتةمن ب لومي، اهلل تعاىل، أي أنه اإلله احلق، وسل 

له ا خا  احلسههههههههههههً  معبود سههههههههههههواإ با ل، وتةمن ب خاهه وصههههههههههههفاته، أي ب هلل
 والصفاأل العله الكامل،. 

وتةمن بو،ههدانيهه، اهلل ل للهه ، بهه نههه و شههههههههههههههنيهه  لههه ل ربوبيتههه وو ل 
ظب السمواي  األظه     ألوميته وو ل أخاهه وصفاته، قال اهلل تعاىل: }

 . (1){ينمم  ذ او ه  اصإور لعو  ت  هل تع م ل  سمي   
، وأنه عامل الغيب والشههإادب، وأنه له وتةمن ب نه و ت  ذإ سههن، وو نوم

 ان ه  ف تح الغيب ك يع مم  لك هو  يع م مل  السهههههههههههمواأل وا ر ، }
   ذإ الور  الوحر     تسبببببببببب(ق  ن  ظقة لك يع مم   كحوة ذإ ه م ي 

 .(2){األظه  ك ظطب  ك ي بس لك ذإ يت ب  وين
وتةمن ب نه تعاىل عله عنشهههههههه عالع عله  ل ه ، ومو أي ههههههها  مع  ل ه 
يعلص أ،واهلص ويسههههههههههههههمع أقواهلص وينى مكههاهنص، ويههدبن أمورمص، ين   الف  ، 

                                                           

الع يمني، وستاي ينظن ملزيد من التوسع "شنح أصول اإلمياهلل" ت ليف الشي  حممد بن صاا  * 
"اإلمياهلل"، ت ليف شهههههي  اإلسهههههالم ابن تيمي، رمحه اهلل، وستاي "ع يدب أمل السهههههن، واجلماع،" 

 ت ليف الشي  حممد بن صاا الع يمني.
 . 65( سورب منا ا ي، 1)
 . 59( سورب ا نعام، ا ي، 2)
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و   الكسههههه ، يةأل املل  من يشههههها ، وينزع املل  ممن يشههههها  ومو عله سل 
 .(1)شي  قدين

 ومن مثناأل اإلمياهلل باهلل ما يلي:
اهلل وتعظيمهههههه املوجبني لل يهههههام بههههه منإ،  ي من للعبهههههد حمبههههه، - 1

واجتناي هنيه، وإلا قام العبد بذل  نال هبما سمال السههههعادب ل الدنيا 
 وا  نب.
أهلل اإلمياهلل باهلل ينشههههههههههههها ل النفس ا نف، والعزب؛  نه يعلص  - 2

أهلل اهلل مو املههالهه  احل ي ي لكههل مهها ل مههذا الكوهلل، وأنههه و نههافع وو 
لص يغنيههه عن غ  اهلل، وينزع من قلبههه  و  أهههههههههههههههار إو مو، ومهذا الع

 سواإ، فال ينجو إو اهلل وو خيا  سواإ.
أهلل اإلمياهلل باهلل ينشههها ل نفسهههه التواأهههع؛  نه يعلص أهلل ما  - 3

بههه من نعمهه، فمن اهلل، فال يغنإ الشههههههههههههههيطههاهلل، وو يبطن وو يتك ، وو 
 يزمو ب وته وماله.

نه و سههههههههههههههبيل إىل الفالح أهلل املةمن باهلل يعلص علص الي ني أ - 4
والنجاب إو بالعمل الصههههههههههههههاا الذي ينأههههههههههههههاإ اهلل، ل ،ني يعت د غ إ 
اعت اداأل با ل، ساعت اد أهلل صهههلب ابن اهلل سفن عنه سهههيئاته، أو يةمن 
بهههآهلههه،  ويعت هههد أهنههها حت ق لهههه مههها ينيهههد، ومي ل ، ي تإههها و تنفع وو 

ذإ أماين، ،ىت ت ن، أو يكوهلل ملعدا  فال يةمن بوجود  الق.. وسل م

                                                           

 .11، 7( انظن ع يدب أمل السن، واجلماع،، ة1)
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إلا وردوا عله اهلل يوم ال يههههامههه، وعهههاينوا احل ههههاهق أدرسوا أهنص سهههانوا ل 
 أالل مبني. 

أهلل اإلميههاهلل بههاهلل ينيب ل اإلنسههههههههههههههههاهلل قوب عظيمهه، من العزم  - 5
واإلقدام والص  وال باأل والتوسل ،ينما ي طلع مبعال ا مور ل الدنيا 

أنههههه متوسههههل عله ملهههه   ابتغهههها  ملنأهههههههههههههههههاب اهلل، ويكوهلل عله ي ني تههههام
السههههههههمواأل وا ر ، وأنه يةيدإ وي  ذ بيدإ، فيكوهلل راسهههههههه ا  رسههههههههوخ 

 .(1)اجلبال ل ص إ وثباته وتوسله
ال اين : اإلمياهلل باملالهك، : وأهلل اهلل  ل إص لطاعته، ووصههههههههههههفإص ب هنص: 

اوبب    كر ون  كيسببببببببببو(و بب  ببب ل(و   هم بببأ ره يعم ون  يع م  بب  بين }
يشببببببببببفعون لك لمن اظتضبببببببببب   هم  ن خشببببببببببيت   ىي يمم     خ فمم  ك

كيستكور ن ان او  ت   ك يستحسر ن يسوحون ، وأهنص: }(2){ شف(ون
، ،جبإص اهلل عنا فال ننامص، ورمبا سشهههههههههههف اهلل (3){ال يل  النم ظ ك يفتر ن

 بع إص لبع  أنبياهه ورسله.
وللمالهك، أعمال سلفوا هبا، فمنإص ج يل املوسل بالو،ي ينزل به من 
عند اهلل عله من يشهههههههههها  من عبادإ املنسههههههههههلني، ومنإص املوسل ب ب  ا رواح، 
ومنإص املالهك، املوسلوهلل با جن، ل ا ر،ام، ومنإص املوسلوهلل ملفظ بين آدم، 

                                                           

 .80،84. ومباد  اإلسالم ة 44واجلماع،، ة ( انظن ع يدب أمل السن، 1)
  26،28( سورب ا نبيا ، ا يتاهلل 2)
 .19،20( سورب ا نبيا ، ا يتاهلل 3)
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ان اليمين  ان ومنإص املوسلوهلل بكتاب، أعماهلص فلكل شهههههههههههههه ص ملكاهلل: }
 .(1){الشم   قعي      ي فظ  ن قو  لك ل ي  ظقيب اتي 

 ومن مثناأل اإلمياهلل باملالهك، : 
أهلل تتطإن ع يدب املسههلص من شههواهب الشههنى وأدرانه؛  هلل   - 1

املسههههههههههههههلص إلا آمن بوجود املالهكهههه، الههههذين سلفإص اهلل هبههههذإ ا عمههههال 
العظيم،؛ ختلص من اوعت اد بوجود خملوقاأل وكي، تسهههههههإص ل تسهههههههي  

 الكوهلل.
و ي هههههنوهلل، وإ ا أهلل يعلص املسهههههلص أهلل املالهك، و ينفعوهلل و   - 2

مص عباد مكنموهلل و يعصههههههههههههههوهلل اهلل ما أمنمص ويفعلوهلل ما يةمنوهلل، فال 
 يعبدمص وو يتوجه إليإص، وو يتعلق هبص.

ال هههالهههث : اإلميهههاهلل بهههالكتهههب : اإلميهههاهلل بههه هلل اهلل أنزل ستبههها  عله أنبيهههاههههه 
ل(  ىظسبببببببببب ن  ظسبببببببببب ن  ورسهههههههههههههله؛ لبياهلل ، ه والدعوب إليه، سما قال تعاىل: }

، ومذإ (2){ى زلن   عمم الكت ب  الميزان لي(ول الن و ب ل(سبببببقب لوين ي   
الكتب س  ب منإا: صهعف إبناميص، والتوراب اليت أوتيإا موسهه، والزبور الذي 

 أرسل به داود، واإلجنيل الذي جا  به املسيح عليإص السالم.
ومذإ الكتب اليت أ  نا اهلل عنإا اندثنأل فلص يبق لصههههههههههههههعف إبناميص 

نيا، أما التوراب واإلجنيل والزبور فإهنا وإهلل سانت توجد ب خاهإا وجود ل الد
عند اليإود والنصهههههههارى إو أهنا ،نفت وبدلت وف د الك   منإا، ود ل فيإا 

                                                           

 .19. وانظن ع يدب أمل السن، واجلماع،، ة 17،18( سورب  ، ا يتاهلل 1)
 .25( سورب احلديد،ا ي، 2)



 126 

ما ليس منإا، بل نسهههههههههههههبت إىل غ  أصهههههههههههههعاهبا، فالعإد ال دا فيه أس ن من 
وم و أربعني سههههفنا ، وينسههههب إىل موسههههه مخسهههه، ف ط، وا ناجيل املوجودب الي

 ينسب وا،د منإا إىل املسيح.
فاإلمياهلل هبذإ الكتب السههههههاب ، أهلل تةمن أهلل اهلل أنزهلا عله رسههههههله، وأهنا 

 ت منت الشنع الذي أراد اهلل إبالغه إىل النا  ل لل  الزماهلل.
أما آ ن الكتب اليت أنزلت من عند اهلل فإو ال نآهلل العظيص الذي أنزله 

 يزال حمفوظا  ملفظ اهلل مل يطنأ عليه عله حممد صههههههههههله اهلل عليه وسههههههههههلص، وو
 تغي  أو تبديل ل ،نوفه أو سلماته أو ،نساته أو معانيه.

والفن  بني ال نآهلل العظيص وبني مذإ الكتب املاأههههههههههههههي، من وجوإ س  ب 
 منإا:

أهلل مذإ الكتب املاأهههي، قد أهههاعت ود لإا التعنيف والتبديل،  - 1
و،األ وتعلي األ وتفاسههههه ، ونسهههههبت إىل غ  أصهههههعاهبا، وأأهههههيف إليإا شهههههن 

 وت منت من ا مور املنافي، للو،ي اإلهلي والع ل والفطنب الشي  الك  .
أمهههههها ال نآهلل الكنا فإو و يزال حمفوظهههههها  ملفظ اهلل، بنفس ا ،ن  
والكلماأل اليت أنزهلا اهلل عله حممد صههههههههههههههله اهلل عليه وسههههههههههههههلص، مل يطنأ عليه 

وهلل عله أهلل يب ه ال نآهلل الكنا حتنيف ومل يههد لههه  يههادب؛ إل ،نة املسههههههههههههههلم
 الصههههها  من سل شهههههاهب،، فلص خيلطوإ بغ إ من سههههه ب النسهههههول صهههههله اهلل عليه 
وسهههلص أو سههه ب الصهههعاب، رأهههي اهلل عنإص أو تفسههه  ال نآهلل الكنا أو أ،كام 

 العباداأل واملعامالأل.
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أهلل الكتب ال دمي، و يعن  هلا اليوم سههند تارخيي، بل بع ههإا و  - 2
ن نزلت وو ب ي لغ، ستبت، بل قسهههههص منإا نسهههههب إىل غ  من يعن  عله م

 جا  به.
أما ال نآهلل فن له املسههلموهلل عن حممد صههله اهلل عليه وسههلص ن ال  متواتنا  
شههههههههفإيا  وستابيا ، ولدى املسههههههههلمني ل سل عصههههههههن ومصههههههههن آو  احلفار هلذا 
 الكتاي وآو  النسههههههه  املكتوب، منه، وما مل تتفق النسههههههه  الشهههههههفإي، منه مع
النس  املكتوب، فال يعتد بالنس  امل الف،، فالبد أهلل يتوافق ما ل الصدور مبا 

 ل السطور.
وفو  لل  فإهلل ال نآهلل ن ل ن ال  شفإيا  مل تظ به أي ستاي من ستب 
الدنيا، بل مل توجد صهههورب مذا الن ل إو ل أم، حممد صهههله اهلل عليه وسهههلص، 

هلل عله شههههههههههههههي ه ،فظا  عن ظإن و ني ، مذا الن ل: أهلل تفظ الطالب ال نآ
قلب، وشههي ه قد ،فظه عله شههي ه، مث مينح الشههي  تلميذإ شههإادب تسههمه 
"إجا ب" يشههههإد فيإا الشههههي  ب نه أقنأ تلميذإ ما قنأإ مو عله مشههههاخيه شههههي ا  
بعد شههي ، سل منإص يسههمي شههي ه باخه إىل أهلل يصههل السههند إىل رسههول اهلل 

الشهههههفإي من الطالب إىل  صهههههله اهلل عليه وسهههههلص، ومكذا يتسهههههلسهههههل السهههههند
 النسول صله اهلل عليه وسلص.

املتسهههههلسهههههل، بالسهههههند  -وقد ت هههههافنأل ا دل، ال وي، والشهههههوامد التارخيي، 
عله معنف، سل سورب وسل آي، من ال نآهلل الكنا أين نزلت ومىت نزلت  -أي ا  

 عله حممد صله اهلل عليه وسلص.
اندثنأل منذ  من أهلل اللغاأل اليت أنزلت هبا الكتب املاأههههههههههههههي، قد  - 3

بعيد، فال يوجد أ،د يتكلص هبا، وقليل من يفإمإا ل العصههههههن احلاأههههههن، أما 
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اللغ، اليت نزل هبا ال نآهلل فلغ، ،ي، يتكلص هبا اليوم عشههههههههههههههناأل املاليني، ومي 
تهههدر  وتعلص ل سهههل قطن من أقطهههار ا ر ، ومن مل يتعلمإههها  هههد ل سهههل 

 مكاهلل من يُفّإمه معاين ال نآهلل الكنا. 
أهلل الكتههب ال ههدميهه، سههانههت لزمن معني، وسههانههت موجإهه، إىل أمهه،  - 4

بعينإا دوهلل سههاهن النا ؛ ولذل  ت ههمنت أ،كاما   اصهه، بتل  ا م، ولل  
 الزمن، وما ساهلل سذل  فال يناسب أهلل يكوهلل للنا  مجيعا . 

أما ال نآهلل العظيص فإو ستاي شهههامل لكل  ماهلل، مناسهههب لكل مكاهلل، 
الأل وا  ال  ما يصهههههلح لكل أم،، ويناسهههههب مت هههههمن من ا ،كام واملعام

 سل عصن؛ إل ااطاي فيه موجه إىل اإلنساهلل بعام،. 
ومن  الل لل  يتبني أنه و ميكن أهلل تكوهلل ،ج، اهلل عله البشهههن ل 
ستب و توجد نسهههههههههههه إا ا صههههههههههههلي،، وو يوجد عله ظإن ا ر  من يتكلص 

كوهلل ،ج، اهلل عله اللغاأل اليت ستبت هبا تل  الكتب بعد حتنيفإا... إ ا ت
 ل ه ل ستاي حمفور سامل من الزيادب والن ص والتعنيف، نس ه مب وث، ل 
سل مكاهلل، مكتوي بلغ، ،ي، ي نأ هبا املاليني من النا ، ويبلغوهلل رسهههههههاوأل 

" الذي أنزله اهلل عله حممد ال(رآن العظيماهلل إىل النا ، ومذا الكتاي مو "
ه مذإ الكتب السههاب ،، واملصههد  هلا، صههله اهلل عليه وسههلص ومو املإيمن عل

والشههههههامد عليإا، ومو الذي  ب عله مجيع البشههههههني، اتباعه؛ ليكوهلل هلص نورا  
 هذا يت ب ى زلن ه  و ظك ذ توعوه  ات(وا وشفا   ومدى ورمح،، قال تعاىل: }



 129 

قل ىيم  الن و ل إ ظسببببببببببو  اهلل ، وقال جل ثنا إ: }(1){لع كم ترحمون
 .(2){لليكم  ميع   

 ابع : اإلمياهلل بالنسل صلواأل اهلل وسالمه عليإص: الن 
أهلل اهلل أرسهههل إىل  ل ه رسهههال  يبشهههنوهنص بالنعيص إلا آمنوا باهلل وصهههدقوا 

 ل(  بعثن  ذإ يل ى ة املنسهههههلني، وينذروهنص العذاي إلا عصهههههوا قال تعاىل: }
ظسبببببببب   ، وقال جل ثنا إ: }(3){ظسببببببببوك  ىن ااو  ا اهلل  ا تنووا الإ فوي

 .(4){  نذظين لئ  يكون ل ن و ا   اهلل حهة بع  الرسل  وشرين
ومةو  النسهههههههل س   أوهلص نوح وآ نمص حممد صهههههههله اهلل عليه وسهههههههلص، 
ومنإص من أ  نا اهلل عنإص سإبناميص وموسههههههههههههه وعيسههههههههههههه وداود وتىي و سنيا 

 ظسبب   ق  ق بب ببن هم وصههاا..، ومنإص من مل يذسن اهلل   إ قال تعاىل: }
 .(5){ ظس   لم  (  مم ا يك ا يك  ن قول

ومةو  النسهههل سلإص بشهههن خملوقوهلل هلل، ليس هلص من  صهههاهص النبوبي، 
وا لومي، نصيب، فال يصن  هلص من العبادب أي جز ، وو ميلكوهلل  نفسإص 

 ك ىقولكم أنه قال ل ومه: } -ومو أوهلص-نفعا  وو أههنا ، قال اهلل  عن نوح 

                                                           

 . 155( سورب ا نعام ا ي، 1)
، وع يدب 17انظن ملا سبق الع يدب الصعيع، وما ي ادما، ة و  158( سورب ا عنا  ا ي، 2)

 . 89، ومباد  اإلسالم، ة22أمل السن، واجلماع، ة 
 .36( سورب النعل، ا ي، 3)
 . 165( سورب النسا ، ا ي، 4)
 . 164( سورب النسا ، ا ي، 5)
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، وأمن اهلل تعاىل (1){ب  ك ىقو  ل إ   كان ي خزا ن هلل  ك ىا م الغي
اهلل  ك ىا م الغيببب  ك  ك ىقو  لكم انبب ي خزا نآ نمص أهلل ي ول: }
ك ى  ك لنفسببإ  فع    ك ضببرا  لك ، وأهلل ي ول: }(2){ىقو  لكم ل إ   ك

 .(3){   ا و اهلل
فا نبيا  عبيد مكنموهلل، اصهههههطفامص اهلل وأسنمإص بالنسهههههال،، ووصهههههفإص 

لن ال ين ، دينإص اإلسههههههالم، وو ي بل اهلل دينا  سههههههواإ، قال تعاىل: }بالعبودي،
، اتف ت رسهههاووص ل أصهههوهلا، وتنوعت شهههناهعإص قال (4){ان  اهلل افسبب ل

، و امت، مذإ الشناهع شنيع، (5){لكل  ع ن   نكم اراة   نم     تعاىل: }
رسهههالته حممد صهههله اهلل عليه وسهههلص، ومي ناسههه ، لكل شهههنيع، سهههاب ،، وأهلل 

  امت، النساوأل، ومو  ان املنسلني.
فمن آمن بنع وجههب عليههه أهلل يةمن هبص مجيعهها ، ومن سههذي نبيهها  ف ههد 
سذهبص مجيعا ؛  هلل مجيع ا نبيا  واملنسههههههههلني يدعوهلل إىل اإلمياهلل باهلل ومبالهكته 
وستبه ورسههههههههههههههله واليوم ا  ن، و هلل دينإص وا،د، فالذي يفن  بينإص أو يةمن 

فن ببع  ف د سفن هبص مجيعا ؛  هلل سال  منإص يدعو إىل اإلمياهلل ببع هههههإص ويك
آ ن الرسو  بم  ى ز  للي   ن ظب  . قال تعاىل: }(6) ميع ا نبيا  واملنسلني

                                                           

 .31( سورب مود، ا ي، 1)
 .50( سورب ا نعام، ا ي، 2)
 . 188 ي، ( سورب ا عنا ، ا3)
 .19( سورب آل عمناهلل، ا ي، 4)
 .48( سورب املاهدب، ا ي، 5)
 .25، وع يدب أمل السن، واجلماع،، ة 17( ينظن الع يدب الصعيع، وما ي ادما، ة 6)
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 المغ نون يل آ ن ب هلل     كت   يتو   ظسبببببببببب   ك  فرق بين ىح   ن 
ىن  لن الذين يكفر ن ب هلل  ظسبببب    يري  ن. وقال جل ثنا إ: }(1){ظسبببب  

يفرقوا بين اهلل  ظسبببببببببب    ي(ولون  غ ن بوعض   كفر بوعض  يري  ن ىن 
 .(2){يتوذ ا بين ذلك سوي   

ااههامس : اإلميههاهلل بههاليوم ا  ن للهه  أهلل هنههايهه، سههل خملو  ل الههدنيهها 
املوأل! فما مصهههههه  اإلنسههههههاهلل بعد املوأل؟ فما مآل الظُُلم، الذين سههههههلموا من 

، ظلمإص؟ وا سهههههههههههنوهلل الذين فاوص العذاي ل الدنيا مل يسهههههههههههلموهلل من  اهل
 نصيبإص وجزا  إ،ساهنص ل الدنيا مل ت يع أجورمص؟

إهلل البشني، تتابع إىل املوأل، جيال  بعد جيل، ،ىت إلا ألهلل اهلل بان  ا  
الههههدنيهههها، وملهههه  سههههل خملو  عله ظإنمهههها، بعههههث اهلل مجيع ااالهق ل يوم 

العباد عله أعماهلص من مشههإود،  مع اهلل فيه ا ولني وا  نين، مث تاسههب 
   أو شهههههن سسهههههبوإ ل الدنيا، فاملةمنوهلل يسهههههاقوهلل إىل اجلن،، والكفار ي ادوهلل 

 إىل النار.
واجلن، مي : النعيص الذي أعدإ اهلل  ولياهه املةمنني، فيإا من أصهههههنا  
النعيص ما و ي در أ،د عله وصههههههههههههفه، فيإا ماه، درج،، لكل درج، سههههههههههههكاهلل 

بههاهلل و ههاعتإص لههه، وأدن أمههل اجلنهه، منزلهه، من يعطه من عله قههدر إميههاهنص 
 النعيص م ل ُملِّ  ُمِل ع من ملوى الدنيا وعشنب أأعافه.

                                                           

 .285( سورب الب نب، ا ي، 1)
 .150( سورب النسا ، ا ي، 2)
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والنار مي العذاي الذي أعدإ اهلل ملن سفن به، فيإا من ألواهلل العذاي 
مهها يإول لسنإ، ولو ألهلل اهلل بههاملوأل  ،ههد ل ا  نب ملههاأل أمههل النههار مبجند 

 ر يتإا.
ما سو  ي وله ويعمله سل إنساهلل من  -بسابق علمه  -هلل وقد علص ا

   أو شههههن سههههنا  ساهلل أم عالني،، مث وسل بكل إنسههههاهلل ملكني أ،دكا يكتب 
   ي فظ احلسههناأل، وا  ن يكتب السههيئاأل، و يفووما شههي  قال تعاىل: }

، وتههدوهلل مههذإ ا عمههال ل ستههاي يعطه (1){ ن قو  لك ل ي  ظقيب اتي 
  ضببببببببببش الكت ب ذترى المهر ين ل يههامهه،، قههال تعههاىل: }ل نسهههههههههههههههاهلل يوم ا

 شبببببف(ين  م  ذي   ي(ولون ي   ي تن    لمذا هذا الكت ب ك يغ  ظ صبببببغير  
، (2){ ك يوير  لك ىح  ه       ا    ام وا ح ضرا   ك يظ م ظبك ىح ا  

في نأ ستابه و ينكن منه شههههههههههههههيئا  ومن أنكن شههههههههههههههيئا  من أعماله أنطق اهلل خعه 
 يول يحشبببببر ىا او ويديه ورجليه وجلدإ  ميع عمله قال تعاىل: }وبصهههههههنإ 

اهلل لل  الن ظ ذمم يوزاون  حت  لذا      و ه  ابببببببببم  ا يمم سبببببببببمعمم 
 ىب  ظهم    و هم بم  ي  وا يعم ون   ق لوا له و هم لم ام تم ا ين  
قببب لوا ى إ(نببب  اهلل البببذي ى إق يبببل اببببببببببإو  هو خ (كم ى    ر   لليببب  

نتم تسببتتر ن ىن يشببم  ا يكم سببمعكم  ك ىب بب ظيم  ك تر عون      ي
 .(3){  و يم  لكن هننتم ىن اهلل ك يع م يثيرا   م  تعم ون

                                                           

 .18( سورب  ، ا ي، 1)
 . 49( سورب الكإف، ا ي، 2)
 .20،22( سورب فصلت، ا يتاهلل 3)
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جا أل  -ومو يوم ال يام،، يوم البعث والنشهههههور-واإلمياهلل باليوم ا  ن 
  ن آيبب تبب  ى ببك ترى األظه بههه مجيع ا نبيهها  واملنسههههههههههههههلني. قههال تعههاىل: }

الم و اهتزي  ظبت لن الذي ىحي ه  لمحيإ  خ اببببببببببعة ذ ذا ى زلن  ا يم 
ى لم ير ا ىن ، وقال سبعانه وتعاىل: }(1){الموت  ل   ا   يل اإو ق ير

اهلل الذي خ ق السببمواي  األظه  لم يعإ بو (من ب(  ظ ا   ىن يحإ 
، ومو ما ت ت يه احلكم، اإلهلي،؛ فإهلل اهلل مل خيلق  ل ه عب ا ، ومل (2){الموت 

 -لا بال-أأههههههههعف النا  ع ال  و ميكن أهلل يعمل عمال  يرتسإص سههههههههدى، إل 
دوهلل غاي، معلوم، لديه، ودوهلل قصد منه، فكيف و يتصور مذا من اإلنساهلل، 
مث يظن اإلنسهههاهلل بنبه أنه  لق  ل ه عب ا ، وسهههيرتسإص سهههدى، تعاىل اهلل عما 

ىذحسبببببوتم ى م  خ (ن يم اوث    ى كم للين  ي ولوهلل علوا  سب ا ، وقال تعاىل: }
    خ (ن  السم و  األظه     بينمم  ، وقال جل شه نه: }(3){ك تر عون

 .(4){ب ط   ذلك هن الذين يفر ا ذويل ل ذين يفر ا  ن الن ظ
وشإد عله اإلمياهلل به مجيع الع ال ، ومو الذي ي ت يه الع ل، وتسلص 
له الفطن املسههههههههههههههت يم،؛  هلل اإلنسههههههههههههههاهلل إلا آمن بيوم ال يام،؛ أدرى ملالا يرتى 

أهلل  -أي ههههههها  -إلنسهههههههاهلل ما يرتى، ويعمل ما يعمل رجا  ما عند اهلل، مث أدرى ا
من يظلص النا  وبد أهلل ي  ذ نصههههيبه، وأهلل ي تص النا  منه ل يوم ال يام،، 
وأهلل اإلنساهلل وبد أهلل ي  ذ جزا إ إهلل   ا  ف  ، وإهلل شنا  فشن، لتجزي سل 

                                                           

 .  39( سورب فصلت، ا ي، 1)
 .33( سورب ا ، ا  ا ي، 2)
 .  115( سورب املةمنوهلل وا ي، 3)
 .27( سورب ة، ا ي، 4)
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عمل  ث(   ذظ  ذمن ينفس مبا تسهههههعه، ويتع ق العدل اإلهلي قال تعاىل: }
 .(1){خيرا  يره    ن يعمل  ث(   ذظ  ارا  يره

وو يعلص أ،هد من االق مىت يه ص يوم ال يهامه،، فإهذا يوم و يعلمهه نع 
يسببببببألو ك منسههههههههل وو مل  م ني بل ا تص اهلل لل  بعلمه قال تعاىل: }

ان السبببببب اة ىي ن  رسبببببب ه  قل ل م  ا مم  ان  ظبإ ك يه يم  لوقتم  لك 
 .(3){لن اهلل ان ه ا م الس اة. وقال سبعانه: }(2){هو

 الساد  : اإلمياهلل بال  ا  وال در :
أهلل تةمن بهههإهلل اهلل علص مههها سهههاهلل ومههها سههههههههههههههيكوهلل، وعلص أ،وال العبهههاد 

، وقال (4){لن اهلل بكل اإو ا يموأعماهلص وآجاهلص وأر اقإص قال تعاىل: }
م  بب  ذإ الور  انبب ه  فبب تح الغيببب ك يع ممبب  لك هو  يع جهههل ثنههها إ: }

 الوحر   بب  تسبببببببببب(ق  ن  ظقببة لك يع ممبب   ك حوببة ذإ ه مبب ي األظه 
، وستب سل لل  ل ستاي عندإ (5){ كظطب  كي بس لك ذإ يت ب  وين

                                                           

 .19. وانظن دين احلق، ة 7،8( سورب الزلزل، ا يتاهلل 1)
 .187( سورب ا عنا ، ا ي، 2)
 .34اهلل، ا ي، ( سورب ل م3)
 .62( سورب العنكبوأل، ا ي، 4)
.  لو مل يكن ل ال نآهلل الكنا إو مذإ ا ي، لكانت دليال  واأههههههههعا  59( سههههههههورب ا نعام، ا ي، 5)

،ىت ل مذا العصن -و،ج، قا ع، عله أنه من عند اهلل؛ لل   هلل البشني، ل سل عصورما 
تفكن ل مذإ اإل،ا ، الشههههامل،، ف ههههال   و -الذي شههههاع فيه العلص، واسههههتك  فيه اإلنسههههاهلل 

عن أهلل ت در عليإا، وقصههارى جإدما أهلل تنصههد شههجنب أو ،شههنب ل بيئ، معين، لتكشههف لنا 
 شيئا  من أسنارما، وما  في عليإص منإا أعظص.

 أما التفك  الشامل واإل،ا ، الشامل، فإذا أمنمل ت لفه البشني، وو ت در عليه. 
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ىلم ، وقال سههبعانه: }(1){ يل اإو ىح ين ه ذإ ل  ل  وينقال تعاىل: }
 تع م ىن اهلل يع م    ذإ السببببببببببم و  األظه لن ذلك ذإ يت ب لن ذلك

، فإلا شهههههههههههههها  اهلل أمنا  قال له: سن فيكوهلل. قال تعاىل: (2){ا   اهلل يسببببببببببير
، واهلل سهههههههبعانه سما (3){ل م  ى ره لذا ىظا  ابببببيئ   ىن ي(و  ل  ين ذيكون}

ل   يل اببببببإو أنه قدر سل شههههههههي  فإو ااالق لكل شههههههههي  قال جل ثنا إ: }
ق ، ف ل(5){اهلل خ لق يل اببببببببببإو، وقال عز من قال: }(4){خ (ن ه ب( ظ

العبهاد لطهاعتهه، وبينإها هلص، وأمنمص هبها، وهنهامص عن معصههههههههههههههيتهه، وبينإها هلص، 
وجعل هلص ال درب واملشههههيئ، اليت يتمكنوهلل هبا من فعل أوامن اهلل؛ فيعصههههل هلص 

 ال واي، ومن ارتكاي معاصيه، فيستع وهلل العذاي. 
 فإلا آمن اإلنساهلل بال  ا  وال در حت ق له ما يلي: 

عند فعل ا سباي؛  نه يعلص أهلل السبب اعتمادإ عله اهلل  -1
 واملسبب سالكا ب  ا  اهلل وقدرإ. 

را،هههه، النفس و مهههه نينهههه، ال لههههب؛  نههههه مىت علص أهلل للهههه   -2
ب  ههههههههههها  اهلل وقدرإ، وأهلل املكنوإ امل در ساهن و حمال، ارتا،ت نفسهههههههههههه 
ورأههي ب  هها  اهلل، فال أ،د أ يب عيشهها  وأريح نفسهها  وأقوى  م نين، 

  در.ممن آمن بال
                                                           

 .12( سورب يس، ا ي، 1)
 .  70( سورب احل  ا ي، 2)
 .  82( سورب يس، ا ي، 3)
 .  49( سورب ال من، ا ي، 4)
 .  62( سورب الزمن، ا ي، 5)
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 ند اإلعجاي بالنفس عند ،صهههههههول املناد؛  هلل ،صهههههههول  - 3
لل  نعم، من اهلل مبا قدرإ من أسهههههههههههباي اا  والفالح؛ فيشهههههههههههكن اهلل 

 عله لل .
 ند ال لق وال ههههههجن عند فواأل املناد أو ،صههههههول املكنوإ؛  - 4

 هلل لل  ب  ا  اهلل الذي و راد  منإ، وو مع ب حلكمه، ومو ساهن 
   ىص ب  ن   يوة وتتسب ا جن من اهلل تعاىل: }وحمال،، فيص  

 ورىه  لن  ذإ األظه  ك ذإ ى فسببببببببببكم لك ذإ يت ب  ن قول ىن
ذلك ا   اهلل يسببببببير  لكي  تأسببببببوا ا      ذ تكم  ك تفرحوا بم  

 .(1){آت يم  اهلل ك يحب يل  وت   ذووظ
التوسل التهام عله اهلل سههههههههههههههبعهانه؛  هلل املسههههههههههههههلص يعلص أنه  - 5

النفع وال ههن، فال ينمب قويا  ل وته، وو يتوان  -و،دإ-سههبعانه بيدإ 
عن فعل    خماف، أ،د من البشهههههن، قال صهههههله اهلل عليه وسهههههلص وبن 

 اا م ىن األ ببة لو ا تمعوا ا   ىن عبههها  رأههههههههههههههي اهلل عنإمههها: }
ينفعوك لم ينفعوك لك بشبببببببببإو ق  يتو  اهلل لك   لو ا تمعوا ا   

 .(2){لك بشإو ق  يتو  اهلل ا يكىن يضر ك لم يضر ك 

                                                           

، وع يدب 19. وانظن الع يدب الصهههههعيع، وما ي هههههادما، ة 22،23( سهههههورب احلديد، ا يتاهلل 1)
 .18، ودين احلق، ة 39أمل السن، واجلماع،، ة 

 ، والرتمذي ل سهههههههههننه ل أبواي ال يام،، 293، ة 1إ، جههههههههههههههههههههههههه ( رواإ اإلمام أمحد ل مسهههههههههند2)
 . 76، ة 4جه 
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 المرتوة الث لثة : افحس ن  هو ظين  اح   هو :
أهلل تعبد اهلل س ن  تناإ، فإهلل مل تكن تناإ فإنه يناى. فيعبد اإلنسههاهلل ربه 
عله مذإ الصف،، ومي استع ار قنبه، وأنه بني يديه، ولل  يوجب ااشي، 

العبادب، وبذل اجلإد ل  وااو  واهليب، والتعظيص، ويوجب النصههههههههههههههح ل أدا 
 حتسينإا وإمتامإا.

فالعبد يناقب ربه ل أدا  العبادب، ويسههههتع ههههن قنبه منه ،ىت س نه يناإ، 
فإهلل شق عليه لل  فليستعن عله حت ي ه بإميانه ب هلل اهلل يناإ ويطلع عله سنإ 

 .(1)وعالنيته، وبا نه وظامنإ، وو خيفه عليه شي  من أمنإ
نزل، يعبد ربه خملصا ، و يلتفت إىل أ،د سواإ، فالعبد الذي بلغ مذإ امل

فال ينتظن ثنا  النا ، وو خيشه لمإص، إل ،سبه أهلل ينأه عنه ربه، وتمدإ 
 مووإ. 

فإو إنسهههههاهلل تسهههههاوأل عالنيته وسهههههنإ، فإو عابد لنبه ل االوب واجللوب، 
أهلل اهلل مطلع عله ما يكنه قلبه وتوسههههههههههههو  به نفسههههههههههههه،  -متام الي ني-موقن 
اإلمياهلل عله قلبه، واسهههههههتشهههههههعن رقاب، ربه عليه؛ فاسهههههههتسهههههههلمت جوار،ه ميمن 

 لبارهإا، فال يعمل هبا من العمل إو ما تبه اهلل وينأاإ، مستلص لنبه. 
و،يث تعلق قلبه بنبه فال يسههههههههههههههتعني مب لو ؛ وسههههههههههههههتغناهه باهلل، وو 
يشههههههههههههههتكي إلنسههههههههههههههاهلل،  نه أنزل ،اجته باهلل سههههههههههههههبعانه وسفه به معينا ، وو 

ل مكههاهلل، وو خيهها  من أ،ههد؛  نههه يعلص أهلل اهلل معههه ل سههل  يسههههههههههههههتو، 
أ،واله، ومو ،سههههههههههههههبه ونعص النصهههههههههههههه ، وو يرتى أمنا  أمنإ اهلل به، وو ي رت  

                                                           

 . 128( انظن جامع العلوم واحلكص، ة 1)
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معصههههههههههههي، هلل؛  نه يسههههههههههههتعيي من اهلل، ويكنإ أهلل يف دإ ،يث أمنإ، أو  دإ 
،يهههث هنههاإ، وو يعتهههدي أو يظلص خملوقهها  أو يهه  ههذ ، هههه؛  نههه يعلص أهلل اهلل 
مطلع عليه، وأنه سههبعانه سههيعاسههبه عله أفعاله. وو يفسههد ل ا ر ؛  نه 
يعلص أهلل مافيإا من   األ مل  هلل تعاىل سهههههههههههههه نما ال ه فإو ي  ذ منإا 

 عله قدر ،اجته، ويشكن ربه أهلل يسنما له. 
* * * 

إهلل ما لسنته ل ، وعنأهههههههههههههته أمام  ل مذا الكتيب ما مو إو ا مور 
ظيم، ل اإلسهههههههههالم، ومذإ ا رساهلل مي اليت إلا آمن العبد املإم،، وا رساهلل الع

دين  -سما لسنأل ل    -هبا، وعمل هبا؛ أصههههبح مسههههلما ، واإل فإهلل اإلسههههالم
ودنيا، عبادب ومنإ  ،ياب، إنه نظام إهلي شامل سامل ،وى ل تشنيعاته سل 
ما تتاج إليه الفند وا م، عله ،د سهههههههههوا  ل مجيع واوأل احلياب اوعت ادي، 
والسهههههههياسهههههههي، واوقتصهههههههادي، واوجتماعي، وا مني،.. و د فيه اإلنسهههههههاهلل قواعد 
وأصهههوو  وأ،كاما  تنظص السهههلص واحلني، واحل و  الواجب،، وحتافظ عله سنام، 
اإلنسههههههههاهلل والط  واحليواهلل والبيئ، من ،وله، وتبني له ، ي ، اإلنسههههههههاهلل واحلياب 

نإ  ا م ل ملعامل، النا  امل -أي ههههههههههها  -واملوأل، والبعث بعد املوأل، و د فيه 
ن   من ،وله من م ل قوله تعاىل: } ، وقوله تعاىل: (1){ قولوا ل ن و حسبببببببببب

 ك يهر نكم ابببببببببنآن قول ا   ، وقوله تعاىل: }(2){ الع ذين ان الن و}
 .(3){ىن كتع لوا اا لوا هو ىقرب ل ت(وى

                                                           

 .83( سورب الب نب، ا ي، 1)
 . 134( سورب آل عمناهلل، ا ي، 2)
 .8( سورب املاهدب، ا ي، 3)
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وتسهههههن بنا وقد عنأهههههنا مناتب مذا الدين، وأرساهلل سل منتب، من مناتبه 
 هلل  نذسن نبذب يس ب من حماسنه.أ
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  ن  ح سن افس ل* :
يعجز ال لص عن اإل،ا ، مبعاسن اإلسالم، وت عف العبارب عن الوفا  
بذسن ف هههههههاهل مذا الدين؛ وما لاى إو  هلل مذا الدين مو دين اهلل سهههههههبعانه 

فكذل  وتعاىل، فكما و تيط البصن باهلل إدراسا ، وو تيط به البشن علما ، 
شههههنعه سههههبعانه و تيط ال لص به وصههههفا . وقد قال ابن ال يص رمحه اهلل: )وإلا 
ت ملت احلكم، البامنب ل مذا الدين ال وا، واملل، احلنيفي،، والشهههنيع، ا مدي، 
اليت و تنال العبارب سماهلا، وو يدرى الوصههههههههههههههف ،سههههههههههههههنإا، وو ت رتح ع ول 

فوقإا، و،سههههههههههههههب -رجل منإص ولو اجتمعت وسانت عله أسمل  -الع ال  
الع ول الكامل، الفاأل، أهلل أدرست ،سنإا، وشإدأل بف لإا، وأنه ما  ن  
العامل شههههههههنيع، أسمل وو أجل وو أعظص منإا.. ولو مل ي أل النسههههههههول ب ماهلل 
عليإا لكفه هبا بنمانا  وآي، وشههههههههههامدا  عله أهنا من عند اهلل، وسلإا شههههههههههامدب 

النمح، وال  واإل،سهههههههههههههاهلل، واإل،ا ، بكمال العلص، وسمال احلكم،، وسهههههههههههههع، 
بالغيب والشههههههههههههههإادب، والعلص باملباد  والعواقب، وأهنا من أعظص نعص اهلل اليت 
أنعص هبهههها عله عبههههادإ، فمهههها أنعص عليإص بنعمهههه، أجههههل من أنههههه مههههدامص هلهههها، 
وجعلإص من أملإا، وممن ارت هههههههههههههامص هلا؛ فلإذا امأل عله عبادإ ب هلل مدامص 

هلل ا   المغ نين لذ بعببث ذيمم ظسببببببببببوك   ن ل(بب   ن اهلهها قههال تعههاىل: }
ى فسببببمم يت و ا يمم آي ت   يزييمم  يع ممم الكت ب  الحكمة  لن ي  وا 

، وقههال معنفهها  لعبههادإ ومههذسنا  عظيص نعمتههه (1){ ن قوببل لفإ ضبببببببببب    وين
                                                           

الدين اإلسهههههالمي، ت ليف ملزيد من التوسهههههع ل مذإ الف نب: انظن الدرب امل تصهههههنب ل حماسهههههن  *
 الشي  عبدالنمحن السعدي رمحه اهلل، وحماسن اإلسالم، ت ليف الشي  عبدالعزيز السلماهلل.

 .164( سورب آل عمناهلل، ا ي، 1)
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اليول ىيم ت عليإص، مسههههههتدعيا  منإص شههههههكنإ عله أهلل جعلإص من أملإا: }
 .(1){لكم  ينكم

  علينا هبذا الدين أهلل نذسن  نفا  من حماسنه فن ول:ومن شكن اهلل
 ى    ين اهلل :  - 1

أهلل الدين الذي ارت هههههاإ اهلل لنفسهههههه، وبعث به رسهههههله، وألهلل ال ه ب هلل 
يعبدوإ من  الله، فكما و يشههههههابه ااالق امل لو ، فكذل  و يشههههههابه دينه 

كمال قوانني االق وأدياهنص، وسما اتصههههههههههف سههههههههههبعانه بال -ومو اإلسههههههههههالم-
املطلق فكذل  دينه له الكمال املطلق ل الوفا  بالشهههههناهع اليت تصهههههلح معاش 
النا  ومعادمص، واإل،ا ، مل و  ااالق سههههههههههههههبعانه وواجباأل العباد حنوإ، 

 و، و  بع إص عله بع ، وواجباأل بع إص لبع .
 الشمو  :  - 2

ذرطن     من أبن  حماسههههههن مذا الدين مشوله لكل شههههههي . قال تعاىل: }
، فشههههههههههمل مذا الدين سل ما يتعلق بااالق من (2){ ذإ الكت ب  ن ابببببببإو

أخا  اهلل وصهههههههههههههفاته و، وقه، وسل ما يتعلق بامل لو  من شهههههههههههههناهع وتكاليف 
وأ ال  وتعهههههامهههههل، وأ،هههههاط مهههههذا الهههههدين خب  ا ولني وا  نين، واملالهكهههه، 

والبعار  وا نبيا  واملنسههههههلني، وحتد  عن السههههههما  وا ر  وا فالى والنجوم
وا شهههههههههههههجار والكوهلل، ولسن سهههههههههههههبب االق وغايته وهنايته، ولسن اجلن، ومآل 

 املةمنني ولسن الهنار وهنهاي، الكافهنين.

                                                           

 من سورب املاهدب. 3، وا ي، رقص 375-374، ة 1( مفتاح دار السعادب ، جه 1)
 .38(سورب ا نعام ا ي، 2)
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 ى   ي ل الو لق ب لمو وق:  - 3
ا تص سل دين با ل وسل مل، ب هنا تصل اإلنساهلل بإنساهلل م له عنأ، 

منذ مئاأل  للموأل وال ههههههههعف والعجز واملن ، بل رمبا  تنبطه بإنسههههههههاهلل ماأل
السههههههههههنني وأصههههههههههبح عظاما  وتنابا ... و ص مذا الدين اإلسههههههههههالم ب نه يصههههههههههل 
اإلنسهههههههاهلل خبال ه مباشهههههههنب، فال قسهههههههيس وو قديس، وو سهههههههن م د ؛ إ ا مو 
اوتصههههههههال املباشههههههههن بني ااالق وامل لو ، اتصههههههههال ينبط الع ل بنبه فيسههههههههتن  

والصغاهن، ويسرتشد ويسمو ويتعاىل ويطلب الكمال، ويرتفع عن السفاسف 
 إل سل قلب مل ينتبط خبال ه فإو أأل من هبيم، ا نعام. 

ومو اتصههههههههال بني ااالق وامل لو  يتعن  من  الله عله مناد اهلل منه 
فيعبدإ عله بصههههههه ب، ويتعن  عله موا ن رأهههههههاإ فيطلبإا، وموا ن سههههههه طه 

 فيجتنبإا. 
لب ومو اتصهههههال بني ااالق العظيص وبني امل لو  ال هههههعيف الف   فيط

منههه املههدد والعوهلل والتوفيق، ويسهههههههههههههههه لههه أهلل تفظههه من سيههد الكههاهههدين وعبههث 
 الشيا ني. 

  راا      لح ال  ي   اؤخر :  - 4
بنيت شههههنيع، اإلسههههالم عله مناعاب مصههههاا الدنيا وا  نب وإمتام مكارم 

 ا  ال . 
أما بياهلل مصهههههاا ا  نب: ف د بني مذا الشهههههنع وجومإا، ومل يغفل منإا 

بل فسههههههههنما وأوأههههههههعإا لئال ُ إل منإا شهههههههها، فوعد بنعيمإا وتوعد شههههههههيئا ، 
 بعذاهبا. 
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أما بياهلل املصههههههاا الدنيوي،: ف د شههههههنع اهلل ل مذا الدين ما تفظ عله 
 اإلنساهلل دينه ونفسه وماله ونسبه وعنأه وع له. 

أما بياهلل مكارم ا  ال : ف د أمن هبا ظامنا  وبا نا ، وهنه عن رلاهلإا 
ن املكههارم الظههامنب النظههافهه، والطإههارب والتنزإ عن ا قههذار وسههههههههههههههفههاسههههههههههههههفإهها، فم

وا وسهههاخ، وندي إىل التطيب وحتسهههني اهليئ،، و،نم ااباهث سالزنا، وشهههني 
اامن، وأسل امليت، والدم وحلص اانزين وأمن ب سل الطيباأل وهنه عن اإلسنا  

 والتبذين. 
 ، والتعلي أما النظاف، البا ني، فرتجع إىل الت لي عن مذموم ا  ال

مبعامدما ومسهههههههههتعسهههههههههنإا فا  ال  املذموم، سالكذي والفجور والغ هههههههههب 
واحلسهههههههههههههههد والب ل ومإان، النفس و،ب اجلاإ و،ب الدنيا والك  والعجب 
والنيا ، ومن ا  ال  ا مودب: ،سهههههههههههههن االق و،سهههههههههههههن الصهههههههههههههعب، لل لق 

عله واإل،ساهلل إليإص والعدل والتواأع والصد  وسنم النفس والبذل والتوسل 
 . (1)اهلل واإل الة وااو  من اهلل والص  والشكن

 اليسر :  - 5
إ،دى الصفاأل اليت متيز مذا الدين؛ ففي سل شع ب من شعاهنإ يسن، 

    عل ا يكم ذإ ال ين  ن وسل عبادب من عبادته يسهههههههههن: قال تعاىل: }و
، وأول مذا اليسهههن: أهلل من ينيد أهلل يد ل ل مذا الدين فال تتاج (2){حرج

إىل وسههههههههههها ، بشهههههههههههني،، أو اعرتا  مبا ع سهههههههههههابق، بل سل ما عليه أهلل يتطإن 

                                                           

 . 445- 442ن النصارى من الفساد وا ومام، لل ن ع ة ( انظن اإلعالم مبا ل دي1)
 .78( سورب احل  ا ي، 2)
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ويتنظف، ويشهههههههإد أو إله إو اهلل، وأهلل حممدا  رسهههههههول اهلل، وأهلل يعت د معناكا 
 ويعمل مب ت اكا. 

مث إهلل سل عبادب يد لإا اليسن والت فيف إلا سافن اإلنساهلل أو من ، 
يما ، بل إهلل ،ياب املسههههلص ويكتب له من العمل م لما ساهلل يعمل صههههعيعا  م 

تصهههههههبح ميسهههههههنب مطمئن،، خبال  ،ياب الكافن فإهنا أهههههههن  وعسهههههههن، وسذل  
موأل املةمن يكوهلل يسهههههههههههههه ا  فت نج رو،ههه سمهها ختنج ال طنب من اإلنهها ، قههال 

الببذين تتوذبب هم الم  كببة طيوين ي(ولون سبببببببببب ل ا يكم ى خ وا تعههاىل: }
الهك، الشههههههههداد الغالر ، أما الكافن فتع ههههههههن امل(1){الهنة بم  ينتم تع مون

 لو ترى لذ الظ لمون ذإ عند موته وي ههههههههههههههنبونه بالسههههههههههههههياط قال تعاىل: }
فمراي الموي  الم  كة ب سببإوا ىي يمم ىخر وا ى فسببكم اليول تهز ن 
اببببذاب المون بمبببب  ينتم ت(ولون ا   اهلل فير الحق  ينتم ان آيبببب تبببب  

ر ا الم  كة  لو ترى لذ يتوذ  الذين يف، وقال تعاىل: }(2){تسببببببببتكور ن
 .(3){ يضربون   وهمم  ى ب ظهم  ذ قوا اذاب الحريق

 الع   : - 6
أهلل الذي شههههههههنع الشههههههههناهع اإلسههههههههالمي، مو اهلل و،دإ، ومو  الق االق 
سلإص ا بي  وا سههههههههههههههود والههذسن وا ن ه، ومص أمههام ،كمههه وعههدلههه ورمحتههه 
هلل سههههههوا ، وقد شههههههنع لكل من الذسن وا ن ه ما يناسههههههبه، فعينئذ يسههههههتعيل أ

حتايب الشهههههنيع، النجل عله ،سهههههاي املنأب، أو تف هههههل املنأب وتظلص النجل، أو 
                                                           

 .32( سورب النعل، ا ي، 1)
 .93( ا نعام، ا ي، 2)
 .50( سورب ا نفال ا ي، 3)
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ختص اإلنسههههاهلل ا بي  خبصههههاهص وحتنم منإا اإلنسههههاهلل ا سههههود، فالكل أمام 
 شنع اهلل سوا  و فن  بينإص إو بالت وى.  

 األ ر ب لمعر ف  النمإ ان المنكر:  - 7
و ومي: ا من ت ههههههمن مذا الشههههههنع مزي، شههههههنيف،، و صههههههيصهههههه، منيف،، أ

باملعنو  والنإي عن املنكن فيجب عله سل مسههههههههههههههلص ومسههههههههههههههلم، بالغ عاقل 
مسهههتطيع أهلل ي من وينإه وفق اسهههتطاعته، ،سهههب مناتب ا من والنإي، ومي 
أهلل ي من أو ينإه بيدإ، فإهلل مل يسهههتطع فبلسهههانه فإهلل مل يسهههتطع فب لبه، وهبذا 

ا من بههاملعنو   تصههههههههههههههبح ا مهه، سلإهها رقيبهه، عله ا مهه،، فكههل فند  ههب عليههه
والنإي عن املنكن عله سل من قصن ل معنو  أو ارتكب منكنا ، سوا  ساهلل 
،اسما  أو حمكوما  ،سب استطاعته ووفق ال وابط الشنعي، اليت ت بط مذا 

 ا من. 
واجب عله سل فند ،سهههههههب اسهههههههتطاعته، ل  -سما تنى-فإذا ا من 

تتيح  ،زاي املعارأ، أهلل  ،ني تف ن س   من النظص السياسي، املعاصنب ب هنا
 تناقب س  العمل احلكومي وأدا  ا جإزب النخي،. 

فإذإ بع  حماسههههههههنه ولو أردأل اإل ال، وسههههههههتدعه لل  الوقو  عند 
سل شههههههههههههههع ب وسل فن  وسل أمن وسل هني لبياهلل ما فيه من احلكم، البالغ،، 

مل شهههناهع والتشهههنيع ا كص، واحلسهههن البالغ، والكمال املن طع النظ ، ومن ت 
أهنا من عند اهلل، وأهنا احلق الذي و شهههههههههههههه   -علص الي ني-مذا الدين علص 

 فيه، واهلدى الذي و أالل فيه.
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فإهلل أردأل اإلقبال عله اهلل، واتباع شهههههههههنعه، واقتفا  أثن أنبياهه ورسهههههههههله 
 فباي التوب، أمام  مفتوح، ورب  الغفور الن،يص يدعوى ليغفن ل .   
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 التوبة 
يل ابن آ ل خإ و   خير الوإ  ين قال صهههههههله اهلل عليه وسهههههههلص : )

 ، واإلنسهههههههاهلل أهههههههعيف ل نفسهههههههه، وأهههههههعيف ل كته وعزمه، وو(1)(التوابون
يسههههههههتطيع أهلل تتمل تبع، لنبه و طيئته، ف فف اهلل عله اإلنسههههههههاهلل رمح، به؛ 

 وفا  من اهلل، ورجا   ملا -فشههههنع له التوب،، و، ي ، التوب،: تنى الذنب ل بعه 
والندم عله ما فنط منه، والعزمي، عله تنى املعاودب، وتدارى ما  -أعدإ لعبادإ

لع صههههههن  بني العبد وبني ، فإي سما تنى عمل ق(2)ب ي با عمال الصههههههاحل،
ربه، و تعب عليه وو نصههههب، وو معاناب عمل شهههها ؛ إ ا مو عمل ال لب، 

 . (3)ومتتنع فيما يست بل من الذنوي، وامتناع  تنى ورا،،
فال حتتاج  هلل تتوي عله يد بشهههههههن يف هههههههح أمنى، ويكشهههههههف سهههههههرتى 
ويسههههههههتغل أههههههههعف ؛ إ ا مي مناجاب بين  وبني رب ، تسههههههههتغفنإ وتسههههههههتإديه 

 توي علي .في
فليس ل اإلسالم  طيئ، موروث،، وو خمّلص منتظن من البشن، بل سما 
وجدما اليإودي النمسههههاوي املإتدي حممد أسههههد ،يث قال: )مل أسههههتطع أهلل 
أجههد ل أميهها مكههاهلل ل ال نآهلل أميهها لسن حلههاجهه، إىل "ااالة" ليس منههاى ل 

ليس أنه } اإلسههههههههالم من  طيئ، أوىل موروث، ت ف بني الفند ومصهههههههه إ؛ لل 

                                                           

، والرتمذي ل سهههننه ل أبواي صهههف، ال يام، 198، ة 3( رواإ اإلمام أمحد ل مسهههندإ، جهههههههههههههههههه1)
 .491، ة 4تاي الزمد، جه، وابن ماجه ل س49، ة4جه

 ، بتصن  يس .76( املفنداأل ل غنيب ال ناهلل، ة 2)
 .116( الفواهد ، وبن ال يص ، ة 3)
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، وو يطلب من اإلنسههههاهلل أهلل ي دم قنبانا  أو ي تل (1){لإل سببب ن لك    سبببع 
، بل سما قال تعاىل: (2) نفسههههههههههه لتفتح له أبواي التوب، ويت لص من ااطيئ،(

 .(3){ ك تزظ  ازظ   زظ ىخرى}
 وللتوب، آثار ومثار عظيم، نذسن منإا :

إ، وأنه لو شا  أهلل يعن  العبد سع، ،لص اهلل وسنمه ل سرت  - 1
لعاجله عله الذنب وهلتكه بني عبادإ، فلص يطب له معإص عي ، بل 

 جلله بسرتإ، وغشاإ مللمه، وأمدإ باحلول وال وب، والن   وال وأل.
أهلل يعن  ، ي ، نفسههههههههههه، وأهنا نفس أمارب بالسههههههههههو ، وأ ا  - 2

صهههههدر منإا من  طيئ، ولنب وت صههههه  فإو دليل عله أهههههعف النفس 
- عن الشهههههههإواأل ا نم،، وأنه و غً هبا عن اهلل وعجزما عن الصههههههه 

 ليزسيإا ويإديإا. - نف، عني
شهههنع سهههبعانه التوب، ليسهههتجلب هبا أعظص أسهههباي سهههعادب  - 3

العبد ومو اللجو  إىل اهلل واوسههههههههههههههتعان، به، سما يسههههههههههههههتجلب هبا أنواع 
الههدعهها  والت ههههههههههههههنع واوبتإههال والفههاقهه، وا بهه، وااو  والنجهها ، فت ني 

من  ههال إهها قني  ههاة مل يكن ليعصههههههههههههههههل هلهها بههدوهلل التوبهه، النفس 
 واللجو  إىل اهلل.

                                                           

 .39( سورب النجص ، ا ي، 1)
 ، بتصن  يس .140( الطنيق إىل اإلسالم، حممد أسد، ة 2)
 .38( سورب النجص، ا ي، 3)
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قبل أهلل يغفن اهلل لههه مهها سههههههههههههههلف من لنبههه، قههال تعههاىل: } - 4
 .(1){ل ذين يفر ا لن ينتموا يغفر لمم    ق  س ف

لك  ن أهلل تبدل سههههيئاأل اإلنسههههاهلل ،سههههناأل قال تعاىل: } - 5
سيئ تمم حسن ي  ت ب  آ ن  امل ام   ص لح   ذأ لئك يو   اهلل

 .(2){ ي ن اهلل ففوظا  ظحيم   
ل إسهها وص إليه، و ووص  -أهلل يعامل اإلنسههاهلل بين جنسههه  - 6

مبا تب أهلل يعامله اهلل به ل إسهههههههههههههها ته و وته ولنوبه؛ فإهلل اجلزا   -معه
من جنس العمل، فإلا عامل النا  هبذإ املعامل، احلسهههن،، تعّن  مل لإا 

نه ي ابل إسهههها ته ولنوبه بإ،سههههانه، سما ساهلل من ربه تعاىل، وأنه سههههبعا
 مو ي ابل إسا ب االق إليه.

أهلل يعلص أهلل نفسههه س  ب الزوأل والعيوي، فيوجب له لل   - 7
اإلمسهههههاى عن عيوي االق، ويشهههههتغل بإصهههههالح نفسهههههه عن التفكن ل 

 .(3)عيوي ا  نين
ف ال: وأ تص مذإ الف نب خب  رجل جا  إىل النع صله اهلل عليه وسلص 

يا رسول اهلل ما تنست ،اج، وو داج، إو قد أتيت قال: أليس تشإد أو إله 

                                                           

 .38( سورب ا نفال، ا ي، 1)
 .70ا ي، ( سورب الفنقاهلل، 2)
 .358،370ة  1( انظن مفتاح دار السعادب، جه 3)



 150 

إو اهلل، وأهلل حممدا  رسهههول اهلل؟ ثال  مناأل. قال: نعص. قال: لاى ي ص عله 
 .(1) لاى، ول رواي،: فإهلل مذا ي ص عله لل  سله(

 ول رواي، أنه أته رسههههول اهلل صههههله اهلل عليه وسههههلص ف ال: أرأيت رجال  
عمل الذنوي سلإا فلص يشهههنى باهلل تعاىل شهههيئا ، ومو ل لل  و يرتى ،اج، 
أو داج، إو اقتطعإا بيمنه، فإل لذل  من توب،؟ قال: مل أسهههههههههلمت؟ قال: 
أما أنا ف شههإد أو إله إو اهلل و،دإ و شههني  له، وأن  رسههول اهلل صههله اهلل 

؛ فيجعلإن اهلل عليه وسههههههههههههههلص. قال: نعص! تفعل اا األ، وترتى السههههههههههههههيئاأل
عزوجهههل لههه    األ سلإن. قهههال: وغهههدراص وفجناص؟ قهههال: نعص. قهههال: اهلل 

 .(2) أس . فما  ال يك  ،ىت توارى
فاإلسهههههههههههههالم  ب ما قبله، والتوب، الصهههههههههههههادق، متعو ما قبلإا، سما ثبت 

 بذل  احلديث عن النع صله اهلل عليه وسلص.
 
 

                                                           

، 132، ة7، والط اين ل املعجص ا وسط جههه 155، ة 6( رواإ أبو يعله ل مسندإ، جههه 1)
،  وقال: إسنادإ 5،151،152، وال يا  ل امل تارب جهههههههههههههههه 201، ة 2والصغ ، جهههههههههههههههه 

زار بنعوإ والط اين ل الصغ  : رواإ أبو يعله والب83، ة 10صعيح، وقال ل اجملمع جههه 
 وا وسط ورجاهلص ث األ.

، 53، ة7، والط اين ل الكب  جه188، ة 5( رواإ ابن أيب عاصص ل ا ،اد وامل اين، جه 2)
: رواإ الط اين والبزار بنعوإ، ورجال 32، ة 1، وقال اهلي مي ل اجملمع جهههههههههههههههههههه 314وة

 شيط ومو ث ،.البزار رجال الصعيح، غ  حممد بن منوهلل أيب ن
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 ا قوة  ن لم ي تزل ب فس ل 
ل مذا الكتاي أهلل اإلسههههههههههههههالم مو دين اهلل، ومو الدين  سما تبني ل 

احلق، ومو الدين الذي جا  به مجيع ا نبيا  واملنسهههههلني، وقد رتب اهلل ا جن 
 العظيص ل الدنيا وا  نب ملن آمن به، وتوعد بالعذاي الشديد من سفن به.

ومبهها أهلل اهلل مو ااههالق املههالهه  املتصههههههههههههههن  ل مههذا الكوهلل، وأنههت أيإهها 
سههاهلل  لق من  ل ه،  ل   وسهه ن ل  مجيع ما ل الكوهلل، وشههنع ل  اإلن

شههههههههههههههنعه، وأُُمُنُى باتباعه؛ فإهلل آمنت وأ عت ما أمنى به، وانتإيت عما هناى 
عنه؛ فزأل مبا وعدى اهلل به ل الدار ا  نب من النعيص امل يص، وسههههههههههههههعدأل ل 

 ال ، الدنيا مبا مين علي  من أصههههههنا  النعص، وسنت متشههههههبإا  ب سمل االق ع
 وأ سامص نفوسا ، ومص ا نبيا  واملنسلوهلل والصاحلوهلل واملالهك، امل نبوهلل.

وإهلل سفنأل وعصههههههيت رب ؛  سههههههنأل دنياى وآ ناى، وتعنأههههههت مل ته 
وعذابه ل الدنيا وا  نب، وسنت متشههههههههبإا  ب  بث االق، وان صههههههههإص ع وو ، 
 وأ،طإص نفوسههههههههها  من الشهههههههههيا ني والظلم، واملفسهههههههههدين الطواغيت، مذا عله

 سبيل اإلمجال.
 وس بني ل  شيئا  من عواقب الكفن عله وجه التفصيل ومي:

 الووف  ا ل األ ن :  - 1
وعد اهلل الذين آمنوا به واتبعوا رسهههههههههههههله با من التام ل احلياب الدنيا ول 

الذين آ نوا  لم ي وسببببببببببوا ليم  مم بظ م ى لئك لمم ا  نب، قال تعاىل: }
مو املةمن واملإيمن، ومو املال  جلميع ما ل ، واهلل (1){األ ن  هم  مت  ن

                                                           

 .82( سورب ا نعام، ا ي، 1)
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الكوهلل، فإلا أ،ب عبدا  إلميانه منعه ا من والسهههههههههكين، والطم نين،، وإلا سفن 
به املن  سهههههههلبه  م نينته وأمنه، فال تناإ إو  اهفا  من مصههههههه إ ل الدار ا  نب 
 و اهفا  عله نفسهههههههه من ا فاأل وا منا ، و اهفا  عله مسهههههههت بله ل الدنيا؛
ولذا ي وم سهههههههههههو  الت مني عله النفس وعله املمتلكاأل؛ لعدم ا من، ولعدم 

 التوسل عله اهلل.
 المعيشة الضنك : - 2

 لق اهلل اإلنسههههاهلل، وسهههه ن له مجيع ما ل الكوهلل، وقسههههص لكل خملو  
،ظه من الن   والعمن، ف نت تنى الط  يغدو من عشه ليجد ر قه فيلت طه، 

ويتغً ب عذي ا حلاهلل، واإلنسههههاهلل خملو  من وينت ل من غصههههن إىل غصههههن، 
مذإ امل لوقاأل اليت قسهههههههههههص هلا ر قإا وأجلإا، فإهلل آمن بنبه، واسهههههههههههت ام عله 
شهههههنعه، منعه السهههههعادب واوسهههههت نار، ويسهههههن له أمنإ، وإهلل مل تتوفن له إو أدن 

 م وماأل احلياب.
وإهلل سفن بنبه، واسههههههههتك  عن عبادته؛ جعل ،ياته أههههههههنكا ، ومجع عليه 

وم والغموم، وإهلل مل  مجيع وسههاهل النا،،، وأصههنا  املتاع. ألسههت تنى اهلم
س نب املنتعنين ل الدول اليت سفلت  فنادما مجيع وسههههههاهل النفامي،؟ ألسههههههت 
تنى اإلسههههههههههنا  ل أصههههههههههنا  ا ثا  وأنواع ا سههههههههههفار من أجل اوسههههههههههتمتاع 
 باحلياب؟ إهلل الذي يدفع إىل اإلسههههههههههههههنا  ل لل  مو  لو ال لب من اإلمياهلل
والشههههههههههههعور بال ههههههههههههيق وال ههههههههههههن ، وحماول، تبديد مذا ال لق بوسههههههههههههاهل متغ ب 
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  ن ىاره ان ذيرى ذبب ن لبب  ومتجههددب، وصههههههههههههههههد  اهلل ،يههث ي ول: }
 .(1){ عيشة ضنك     حشره يول ال(ي  ة ىام 

 ى   يعيش ذإ صراع  ش  فس    ش الكون  ن حول  :  - 3
 التإ ذإر ذإر  اهلللل  أهلل نفسهههههه فطنأل عله التو،يد قال تعاىل: }

، وجسههدإ اسههتسههلص اال ه، وسههار عله نظامه، ف ن الكافن (2){الن و ا يم 
إو أهلل يناق  فطنته، ويعي  ل أمورإ او تياري، معارأههههههههههههههها   من ربه، فىهلل 

 ساهلل جسدإ مستسلما ، فإهلل ا تيارإ معارأا .
ومو ل صههههههههههههههناع مع الكوهلل من ،ولهه؛ لله   هلل مهذا الكوهلل سلههه من 

أصهههههغن ،شهههههناته يسههههه  عله الت دين الذي شهههههنعه له ربه، قال  أس  وناته إىل
 م اسببببببببببتوى لل   السببببببببببم و  هإ  خ ن ذ(   لم   ل ظه ى تي  تعاىل: }

، بههل مههذا الكوهلل تههب من واف ههه ل (3){طواب   ى  يرهب   قب لتب  ىتينب  طب  عين
اسههههههتسههههههالمه هلل، ويكنإ من  الفه، والكافن مو النشهههههها  ل مذا االق ،يث 

ارأهها  لنبه مظامنا  عليه؛ ولذا ،ق للسههمواأل وا ر  وسههاهن نصههب نفسههه مع
 قبب لوا اتوببذ امل لوقهههاأل أهلل تبغ ههههههههههههههههه وتبغ  سفنإ وإحلهههادإ قهههال تعهههاىل: }

الرحمن  ل ا   ل(   ئتم اببببيئ   ل ا   تك   السببببمواي يتفإرن  ن   تنشببببق 
األظه  تور الهو   ه ا   ىن  اوا ل رحمن  ل ا       ينوغإ ل رحمن ىن 

، (4){  لن يل  ن ذإ السمواي  األظه لك آتإ الرحمن او ا  يتوذ  ل ا  
                                                           

 .124( سورب  ه، ا ي، 1)
 .30( سورب النوم، ا ي، 2)
 .11( سورب فصلت، ا ي، 3)
 .88،93( سورب منا، ا ياأل 4)



 154 

ذم  بكت ا يمم السببم و  األظه     وقال سهههبعانه عن فنعوهلل وجندإ: }
 .(1){ي  وا  نظرين

 ى   يعيش   ه   : - 4
إل الكفن مو اجلإهههل، بهههل مو أعظص اجلإهههل؛  هلل الكهههافن  إهههل ربهههه، 

ف بدعه، وينى من نفسهههه عظيص الصهههنع،، يشهههامد مذا الكوهلل الذي  ل ه ربه 
وجليل اال ،، مث  إل من  لق مذا الكوهلل، ومن رسب نفسهههههههههههه، أليس مذا 

 أعظص اجلإل؟؟
 ىن يعيش ه لم   لنفس   ه لم   لمن حول  :  - 5

 نه سهههههههههههههه ن نفسههههههههههههههه لغ  ما  ل ت له، ومل يعبد ربه، بل عبد غ إ، 
عظص من توجيه العبادب والظلص مو وأهههع الشهههي  ل غ  موأهههعه، وأي ظلص أ

ي بنإ ك لغ  مسهههههههههتع إا، وقد قال ل ماهلل احلكيص مبينا  شهههههههههناع، الشهههههههههنى: }
 . (2){تشرك ب هلل لن الشرك لظ م اظيم

ومو ظلص ملن ،وله من البشههههههههههههههن وامل لوقاأل؛  نه و يعن  لذي ،ق 
، ه، فإلا ساهلل يوم ال يام، قام ل وجإه سل من ظلمه من إنسههههههاهلل أو ،يواهلل 

  به أهلل ي تص له منه. يطلب من ر 
 ى   اّره  فس  لم(ت اهلل  فضو  ذإ ال  ي  :  - 6

فيكوهلل عنأهه،  هلل تنزل به املصههاهب، وحتل به الكوار ؛ ع وب، عاجل، 
ىذأ ن الذين  كر ا السببببببببببيئ ي ىن يوسببببببببببف اهلل بمم قال جل ثنا إ: }

                                                           

 .29( سورب الد اهلل، ا ي، 1)
 .13( سورب ل ماهلل ا ي، 2)
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األظه ى يأتيمم العذاب  ن حيث ك يشبببببببببعر ن  ى  يأخذهم ذإ ت( ومم 
، (1){عهزين  ى  يأخذهم ا   تووف ذ ن ظبكم لرؤ ف ظحيمذم  هم بم

 ك يزا  الذين يفر ا ت ببيومم بم  صببنعوا ق ظاة ى  تحل وقال سههبعانه: }
، وقهال (2){قريو    ن  اظهم حت  يأتإ  ا  اهلل لن اهلل ك يو ف الميع  

ى  ى ن ىهبببل ال(رى ىن يبببأتيمم ببببأسببببببببببنببب  ضببببببببببح   هم عز من قههههال: }
هلل سل من أعن  عن لسن اهلل،  قال تعاىل خم ا  عن ، ومذا شهههههههههههه (3){ي عوون

ذك   ىخذ   بذ و  ذمنمم  ن ىظس ن  ا ي  ع وباأل ا مص املاأي، الكافنب: }
ح صو     نمم  ن ىخذت  ال يحة   نمم  ن خسفن  ب  األظه   نمم  ن 

، وسما تنى (4){ىفرقن      ي ن اهلل ليظ مم  لكن ي  وا ى فسبببببببمم يظ مون
 ل  ممن ،لت به ع وب، اهلل ونكاله. مصاهب من ،و 

 ىن تكتب ل  الويوة  الوسران :  - 7
فبسهههههبب ظلمه  سهههههن أعظص ما تتمتع به ال لوي وا رواح، ومو معنف، 
اهلل وا نس مبناجاته، والسههههههههههههههكين، إليه، و سههههههههههههههن الدنيا  نه عاش فيإا ،ياب 
ملا  باهسهههه، ،اهنب، و سههههن نفسههههه اليت ساهلل  مع من أجلإا؛  نه مل يسهههه نما

 ل ت له، ومل يسههههههههعد هبا ل الدنيا؛  هنا عاشههههههههت شهههههههه ي،، وماتت شهههههههه ي،، 
  ن خفت  وازين  ذأ لئك الذين وسهههههههههههههتبعث مع ا شههههههههههههه يا  قال تعاىل: }

                                                           

 .47-45( سورب النعل ا ياأل 1)
 .31( سورب النعد ا ي، 2)
 .98سورب ا عنا  ا ي، ( 3)
 .40( سورب العنكبوأل ا ي، 4)
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، و سههن أمله؛  نه عاش معإص عله الكفن باهلل، فإص (1){خسببر ا ى فسببمم
لن م له ل الشهههههههههه ا  وال ههههههههههن  سههههههههههوا ، ومصهههههههههه مص إىل النار، قال تعاىل: }

، ويوم ال يام، (2){ سبببرين الذين خسبببر ا ى فسبببمم  ىه يمم يول ال(ي  ةالو
احشببببببببببر ا الببذين ه موا تشههههههههههههههنوهلل إىل النههار، وبئس ال نار، قههال تعههاىل: }

 ىز ا مم   ببببب يببببب  وا يعوببببب  ن  ن   ن اهلل ذببببب هببببب  هم لل  صببببببببببرا  
 .(3){الهحيم
 ى   يعيش ي ذرا  برب    ح ا  لنعم  :  - 8

أسهههههههههبغ عليه مجيع النعص، فيعبد غ إ، ويوال فإهلل اهلل أوجدإ من عدم، و 
سهههههواإ، ويشهههههكن من دونه... ف ي جعود أعظص من مذا؟ وأي نكناهلل أشهههههنع 

 من مذا؟ 
 ى   ُيحرل الحي   الح(ي(ية :  - 9

لل  إهلل اإلنسهههههههههههههههاهلل اجلدين باحلياب مو الذي آمن بنبه، وعن  غايته، 
يغمط ، ا ، وو وتبني مصهههه إ، وأي ن مببع ه، فعن  لكل لي ،ق ، ه، فال 

يةلي خملوقا ، فعاش عيش، السعدا ، ونال احلياب الطيب، ل الدنيا وا  نب قال 
 ن امل صببببببببببب لح    ن ذير ى  ى ث   هو  غ ن ذ نحيين  حي   تعهاىل: }

                                                           

 .9( سورب ا عنا  ا ي، 1)
 .45، وسورب الشورى ا ي، 15( سورب الزمن، ا ي، 2)
 .22،23( سورب الصافاأل ا يتاهلل 3)
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 سبببببببببببب ين طيوببة ذإ  نبب ي ابب ن ذلببك الفوز ، ول ا  نب: }(1){طيوببة
 .(2){العظيم

اب البإاهص، فال يعن  ربه، أما من عاش ل مذإ احلياب عيش، شبيإ، ملي
وو يدري ما غايته، وو يعلص أين مص إ؟ بل غايته أهلل ي سل ويشني وينام.. 

 ل(  ف ي فن  بينه وبني ساهن احليواناأل بل مو أأل منإا قال جل ثنا إ: }
ذظى بببب  لهمنم يثيرا   ن الهن  اف س لمم ق وب ك يف(مون بمبببب   لمم 

 يسببببمعون بم  ى لئك ي أل ع ل بل هم ىاين ك يو ببببر ن بم   لمم آذان ك
ىل تحسبببببببببببب ىن ، وقهال عز من قال: }(3){ىضبببببببببببل ى لئك هم الغ ذ ون

 .(4){ىيثرهم يسمعون ى  يع( ون لن هم لك ي أل ع ل بل هم ىضل سوي   
 ى   يو   ذإ العذاب : -10

-للهه  أهلل الكههافن ينت ههل من عههذاي إىل عههذاي فإو خينج من الههدنيهها 
إىل الدار ا  نب، ول أول من،ل، منإا تنزل  -بإاوقد جتنع غصههههصههههإا ومصههههاه

به مالهك، املوأل تسههههههههههب إا مالهك، العذاي لتذي ه من العذاي ما يسههههههههههتع ه 
 لو ترى لذ يتوذ  الذين يفر ا الم  كة يضببببببببببربون   وهم قال تعاىل: }

، مث إلا  نجت رو،ه ونزل ل ق إ ل ي من العذاي أشدإ قال (5){ ى ب ظهم
الن ظ يعرضببببون ا يم  ف  ا   اشببببي    يول ت(ول آل فنعوهلل: } تعاىل خم ا  عن

                                                           

 .97( سورب النعل، ا ي، 1)
 12( سورب الصف، ا ي، 2)
 .179( سورب ا عنا ، ا ي، 3)
 .44 ي، ( سورب الفنقاهلل، ا4)
 .50( سورب ا نفال، ا ي، 5)
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، مث إلا ساهلل يوم ال يام، (1){السببببببببببب اة ى خ وا آ  ذراون ىاببببببببببب  العذاب
وبع ت ااالهق، وعنأهههههههههت ا عمال، ورأى الكافن أهلل اهلل قد أ،صهههههههههه عليه 

  ضبببببببببش الكت ب ذترى مجيع أعماله ل لل  الكتاي الذي قال اهلل عنه: }
ن  م  ذي   ي(ولون ي   لتن     لمذا الكت ب ك يغ  ظ المهر ين  شببببببببببف(ي

يول ، مناى يود الكافن لو ساهلل تنابا  }(2){صبببببببببغير   ك يوير  لك ىح ببببببببب ه 
 .(3){ينظر المرو    ق  ت ي اه  ي(و  الك ذر ي  ليتنإ ينت تراب   

ولشههههههههههدب مول املوقف فإهلل اإلنسههههههههههاهلل لو ساهلل ميل  مجيع ما ل ا ر  
 لو ىن ل ذين ه موا    ذإ لل  اليوم قال تعاىل: }وفتدى به من عذاي 

يو  المهرل لو ، وقههال تعههاىل: }(4){األظه  ميعب     ث ب   عب  كذتب  ا ب 
يفت ي  ن اذاب يغ ئذ بوني   صبب حوت   ىخي   ذ ببي ت  التإ تغ ي     ن 

 .(5){ذإ األظه  ميع    م ينهي 
يل ه اإلنسهههاهلل  و هلل تل  الدار دار جزا  وليسهههت دار أماين فال بد أهلل

جزا  عمله إهلل   ا  ف  ، وإهلل شههههههههنا  فشههههههههن. وشههههههههن ما يل ه الكافن ل الدار 
ا  نب عذاي النار، وقد نوّع اهلل عله أملإا أصههههههههههههههنا  العذاي ليذقوا وبال 

هذه  منم التإ يكذب بم  المهر ون يإوذون بينم  أمنمص ف ال تعاىل: }

                                                           

 .46( سورب غافن، ا ي، 1)
 .49( سورب الكإف، ا ي، 2)
 .40( سورب النب ، ا ي، 3)
 .47( سورب الزمن، ا ي، 4)
 .14-11( سورب املعارج، ا ياأل 5)
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ذ لذين يفر ا شههههههههههناهبص ومالبسههههههههههإص: }، وقال خم ا  عن (1){ بين حميم آن
قإعت لمم  ي ب  ن   ظ ي ببب  ن ذوق ظؤ سببمم الحميم  ي ببمر ب     

 .(2){ذإ بإو مم  اله و    لمم  (  ش  ن ح ي 

                                                           

 44-43( سورب النمحن، ا يتاهلل 1)
 .21-19( سورب احل ، ا ياأل 2)
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 الو تمة
 ي  ىيم  اف س ن 

ى ك يذير اف سبببببب ن ى ّ  خ (ن ه  ن سنت عدما  حم ههههههههها  قال تعاىل: }
اهلل من نطف،، فجعل  خيعا  بصهههه ا  قال ، مث  ل   (1){قول  لم يك ابببيئ   

هل ىت  ا   اف سببب ن حين  ن ال هر لم يكن ابببيئ    ذيوظا   ل   تعاىل: }
، مث تدرجت من (2){خ (ن ه  ن  إفة ى ش ج  وت ي  ذهع ن ه سميع   ب يرا  
اهلل الذي خ (كم  ن أهههههههههههههعف إىل قوب، ومندى إىل أهههههههههههههعف قال تعاىل: }

م  عل  ن بع  قو  ضبببعف    ابببيوة ضبببعف  م  عل  ن بع  ضبببعف قو   
، مث النإاي، اليت وشههههههه  فيإا املوأل. (3){يو ق    يشببببب و  هوالع يم ال( ير

وأنت ل تل  املنا،ل تنت ل من أعف إىل أعف، و تستطيع أهلل تدفع عن 
نفسهههه  ال ههههن، وو جتلب لنفسهههه  النفع إو باسههههتعانت  عله لل  بنعص اهلل 

ت ف   حمتههاج من ،يههث الفطنب، فكص عليهه  من احلول وال وب وال وأل، وأنهه
مناى من شي  حتتاج إليه و ستب ا  ،يات  ليس ل متناول يدى، وقد تناله 
منب، وتسههلبه أ نى، وسص مناى من أشههيا  تنفع  وتنيد احلصههول عليإا، وقد 
تفو  هبا منب وو تظفن هبا أ نى، وسص من شههههههههههههههي  ي ههههههههههههههنى وخييب آمال ، 

 فاأل وتنيد دفعه عن نفس  فتدفعه منب وي يع جإودى و لب ل  ا ن وا

                                                           

 .67ا ي، ( سورب منا ، 1)
 .1،2( سورب اإلنساهلل ، ا يتاهلل 2)
 .54( سورب النوم ا ي، 3)
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ي  ىيم  وتعجز أ نى.. أمل تسههههتشههههعن ف نى و،اجت  إىل اهلل،  واهلل ي ول: }
 .(1){الن و ى تم الف(راو لل  اهلل  اهلل هو الغنإ الحمي 

يعرتأهههههه  ف و  أههههههعيف وتناإ العني اجملندب؛ ف دي  صههههههنيع املن ، 
م ل  ليعاجل ، فمنب يصيب فال تستطيع دفعه، وتذمب إىل إنساهلل أعيف 

 الدوا ، وتارب يعجز الطبيب فتعص احل ب املني  والطبيب.
أو ما أأهههههههههعف  يا ابن آدم لو سهههههههههلب  الذباي شهههههههههيئا  ما اسهههههههههتطعت 

ي  ىيم  الن و ضببببببببببرب  ثل اسههههههههههههههتعادته منه، وصههههههههههههههد  اهلل ،يث ي ول: }
ا ذ سبببببتمعوا ل  لن الذين ت اون  ن   ن اهلل لن يو (وا ذب ب    لو ا تمعو 
ل   لن يسبببببببببب ومم الذب ب اببببببببببيئ   ك يسببببببببببتن(ذ ه  ن  ضببببببببببعف الإ لب 

، فإلا سنت و تسههههههههتطيع اسههههههههتن ال ما سههههههههلب  الذباي فمالا (2){ المإ وب
متل  من أمنى؟ )ناصههههههيت  بيداهلل، ونفسهههههه  بيدإ، وقلب  بني إصههههههبعني من 
أصههههههههههههههابع النمحن، ي لبه سيف يشهههههههههههههها ، و،يات  وموت  بيدإ، وسههههههههههههههعادت  

ات  وسكنات  وأقوال  بإلهلل اهلل ومشيئته، فال تتعنى وش اوت  بيدإ، و،نس
إو بإلنه وو تفعل إو مبشههههههههههههههيئته، إهلل وسل  إىل نفسههههههههههههههه  وسل  إىل عجز 
وأههههههههههههههعف وتفنيط ولنههب و طيئهه،، وإهلل وسلهه  إىل غ ى، وسلهه  إىل من و 
ميل  ل  أههههنا  وو نفعا  وو موتا  وو ،ياب وو نشههههورا ، فال غً ل  عنه  نف، 

م ههههههههطن إليه عله مدى ا نفا  ظامنا  وبا نا ، يسههههههههبغ علي  عني، بل أنت 

                                                           

 .15( سورب فا ن، ا ي، 1)
 .73( سورب احل ، ا ي، 2)
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النعص، وأنت تتبغ  إليه باملعاصههههههههي والكفن مع شههههههههدب ال ههههههههنورب إليه من سل 
 .(1) وجه، قد اختذته نسيا  ومندى إليه ومنجع  وموقف  بني يديه(

يا أيإا اإلنسهههههههههاهلل : نظنا  ل هههههههههعف  وعجزى عن حتمل تبعاأل لنوب : 
، أرسل اهلل النسل، (2){كم  خ ق اف س ن ضعيف   يري  اهلل ىن يوفف ان}

وأنزل الكتب، وشنع الشناهع، ونصب أمام  الطنيق املست يص، وأقام البيناأل 
واحلج  والشهههههههههههههوامد وال امني، ،ىت جعل ل  ل سل شهههههههههههههي  آي، دال، عله 
و،دانيته وربوبيته وألوميته، وأنت تدفع احلق بالبا ل، وتت ذ الشهههههههههههيطاهلل وليا  

، (3){ ي ن اف سبببببببب ن ىيثر اببببببببإو    ك  ، وجتادل بالبا ل، }من دوهلل اهلل
أنسههههههههههههههت  نعُص اهلل اليت تت لب فيإا بدايُت  وهنايُت ! أُوو تذسن أن   ل ت 

ى  لم ير من نطف،! ومندى إىل ،فنب، ومبع   إىل جن، أو نار قال تعاىل: }
 ث   اف سببببببب ن ى   خ (ن ه  ن  إفة ذ ذا هو خ بببببببيم  وين   ضبببببببرب لن  

  سبببببإ خ (  ق    ن يحإ العظ ل  هإ ظ يم  قل يحييم  الذي ى شبببببأه  
ي  ىيم  اف سببب ن    فرك ، قال تعاىل: }(4){ى    ر   هو بكل خ ق ا يم

بربك الكريم الذي خ (ك ذسببببببببببواك ذع لك ذإ ىي صببببببببببوظ     ابببببببببب و 
 . (5){ظّيوك

                                                           

 . 56( بتصن  من الفواهد، وبن ال يص، ة 1)
 .28( سورب النسا ، ا ي، 2)
 .54( سورب الكإف، ا ي، 3)
 .79-77( سورب يس، ا ياأل 4)
 .6،8اإلنفطار ، ا ياأل ( سورب 5)
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يه؛ يا أيإا اإلنسهههههاهلل! ملالا حتنم نفسههههه  لذب الوقو  بني يدي اهلل تناج
ليغني  من ف ن، ويشفي  من من ، ويفنج سنبت ، ويغفن لنب ، ويكشف 
أهههههههههههههنى، وينصهههههههههههههنى إهلل ظُلمت، ويدل  إهلل حت أل وأهههههههههههههللت، ويعلم  ما 
جإلت، ويةّمن  إلا  فت، وينمح  ،ال أههههههههههههههعف ، ويند عن  أعداه ، 

 .(1)و لب ل  ر ق 
م، بعد نع-يا أيإا اإلنسهههاهلل إهلل أعظص نعم، أنعص اهلل هبا عله اإلنسهههاهلل 

مي نعم، الع ل، ليميز  به بني ما ينفعه وما ي ههههههههنإ، وليع ل عن اهلل  -الدين
أمنإ وهنيه، وليعن  به أعظص غاي، ومي عبودي، اهلل و،دإ و شههههههههههههني  له قال 

    بكم  ن  عمة ذمن اهلل  م لذا  سببببكم الضببببر ذ لي  تهأظ ن  تعاىل: }
 .(2){ م لذا يشف الضر انكم لذا ذريق  نكم بربمم يشريون

يهها أيإهها اإلنسهههههههههههههههاهلل! إهلل اإلنسهههههههههههههههاهلل العههاقههل تههب معههال ا مور ويكنإ 
سفاسفإا، ويود أهلل ي تدي بكل صاا وسنا من ا نبيا  والصاحلني، وتتطلع 
نفسههههه إىل أهلل يلعق هبص وإهلل مل يدرسإص والسههههبيل إىل لل  مو ما أرشههههد إليه 

إلا امت ل ، و (3){لن ينتم تحوون اهلل ذ توعو إ يحووكم اهللسبعانه ب وله: }
  ن لل  أحل ه اهلل با نبيا  واملنسههههههلني والشههههههإدا  والصههههههاحلني قال تعاىل: }

يإش اهلل  الرسو  ذألئك  ش الذين ى عم اهلل ا يمم  ن النويين ال  ي(يين 
 . (4){ الشم او  ال  لحين  حسن ى لئك ظذي(   

                                                           

 .251ة  1( انظن مفتاح دار السعادب، جه1)
 .54-53( سورب النعل، ا ي، 2)
 .31( سورب آل عمناهلل، ا ي، 3)
 .69( سورب النسا ، ا ي، 4)
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يا أيإا اإلنسههههاهلل! إ ا أِعُظ  ب هلل ختلو بنفسهههه  مث تت مل ما جا ى من 
احلق، فتنظن ل أدلتههه، وتتههدبن بنامينههه؛ فههإهلل رأيتههه ، هها  فإلص إىل اتبههاعههه، وو 
تكن أسههههه  اإللف والعادب، وأعلص أهلل نفسههههه  أعز علي  من أقنان  وأتناب  
وم ا  أجدادى، وقد وعظ اهلل الكفار هبذا وندهبص إليه ف ال سههههههههههههههبعانه: 

ر ا  ببببب  ى مببببب  ىاظكم بواحببببب   ىن ت(و وا هلل  ثن   ذرا ى  م تتفك}
 . (1){ب  حوكم  ن  نة لن هو لك  ذير لكم بين ي ي اذاب ا ي 

   ذا يا أيإا اإلنساهلل! إن  ،ينما تسلص لن ختسن شيئا  قال تعاىل: }
ا يمم لو آ نوا ببب هلل  اليول اؤخر  ى ف(وا  مبب  ظزقمم اهلل  يبب ن اهلل بمم 

نوا باهلل وسلكوا ، قال ابن س   رمحه اهلل: )وأي شي  ي نمص لو آم(2){ا يم   
الطنيق احلميدب، وآمنوا باهلل رجا  موعودإ ل الدار ا  نب ملن تسهههههههن عمله، 
وانف وا مما ر قإص اهلل ل الوجوإ اليت تبإا اهلل وينأهههههههههههههههاما، ومو عليص بنياوص 
الصههاحل، والفاسههدب، وعليص مبن يسههتعق التوفيق منإص، فيوف ه ويلإمه رشههدإ، 

عنه، ومبن يسههتعق ااذوهلل والطند عن جنابه  وي ي ههه لعمل صههاا ينأههه به
 ا عظص اإلهلي الذي من  ند عن بابه ف د  اي و سهههههههن ل الدنيا وا  نب(

، إهلل إسالم  لن تول بين  وبني أي شي  تنيد عمله أو تناوله مما أ،له (3)
اهلل ل ، بل إهلل اهلل ي جنى عله سل عمل تعمله تبتغي به وجه اهلل، وإهلل ساهلل 

نياى ويزيد ل مال  أو جام  أو شهههههههههنف ، بل ،ىت ما تتناوله مما يصهههههههههلح د
من املبا،األ إلا ا،تسههبت أهلل تكتفي باحلالل عن احلنام؛ فُهُلُ  فيه أجن قال 

                                                           

 . 46( سورب الفا ن ا ي، 1)
 .39( سورب النسا  ا ي، 2)
 . 497، ة 1( بتصن  يس  من تفس  ال نآهلل العظيص، ج3)
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يا رسهههههول اهلل!  ذإ بضببببش ىح يم صبببب قة  ق لوا: صهههههله اهلل عليه وسهههههلص: )
ق  : ىظىيتم لو  ضببببعم  ذإ حرال  أياص أ،دنا شهههههإوته ويكوهلل له فيإا أجن؟

 . (1) (ا ي   زظ  ذكذلك لذا  ضعم  ذإ الح   ي ن ل  ى ر ىي ن
يا أيإا اإلنسههههههاهلل! إهلل النسههههههل جا وا باحلق، وبلغوا مناد اهلل، واإلنسههههههاهلل 
حمتاج إىل معنف، شهههههههههنع اهلل؛ ليسههههههههه  ل مذإ احلياب عله بصههههههههه ب، وليكوهلل ل 

ي  ىيم  الن و ق    ويم الرسبببببو  ب لحق ا  نب من الفاهزين، قال تعاىل: }
 ن ظبكم ذآ نوا خيرا  لكم  لن تكفر ا ذ ن هلل    ذإ السبببمواي  األظه 

ن و ق  ، وقههال عز شههههههههههههههه نههه: }(2){ ي ن اهلل ا يم   حكيم    قل ي  ىيم  ال
  ويم الحق  ن ظبكم ذمن اهت ى ذ  م  يمت ي لنفسبب    ن ضببل ذ  م  

 . (3){يضل ا يم      ى   ا يكم بوييل
أسههههههلمت لن تنفع إو نفسهههههه ، وإهلل سفنأل يا أيإا اإلنسههههههاهلل! إن  إهلل 

لن ت ن إو نفس ، إهلل اهلل غين عن عبادإ، فال ت نإ معصي، العاصني، وو 
تنفعه  اع، الطاهعني، فلن يُعصههههههههههه إو بعلمه، ولن يُطاع إو بإلنه، وقد قال 

ي  او  ي! ل إ حر ت الظ م ا    فسببببببإ   ع ت  اهلل سما أ   عنه نبيه )
لموا  يببب  اوببب  ي ي كم ضببببببببببببب   لك  ن هببب يتببب  بينكم  حر ببب   ذ  تظببب 

ذ سببببتم   إ ىه يم  ي  او  ي ي كم    ش لك  ن ىطعمت  ذ سببببتإعمو إ 
ىطعمكم  ي  او  ي ي كم ا ظ لك  ن يسببوت  ذ سببتكسببو إ ىيسببكم  ي  

                                                           

 . 109 دم ختن ه، ة( ت1)
 .170( سورب النسا ، ا ي، 2)
 .108( سورب مود، ا ي، 3)
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اوبببب  ي ل كم توإئون ببببب ل يببببل  النمبببب ظ   ى بببب  ىففر الببببذ وب  ميعبببب   
غوا ضببببري ذتضببببر  إ  لن ذ سببببتغفر  إ ىففر لكم  ي  او  ي ل كم لن تو 

تو غوا  فعإ ذتنفعو إ  ي  او  ي لو ىن ى لكم  آخريم  ل سبببببكم   نكم 
ي  وا ا   ىت(  ق ب ظ ل  اح   نكم    زا  ذلك ذإ   كإ اببببببيئ    ي  
او  ي لو ىن ى لكم  آخريم  ل سببببببببببكم   نكم ي  وا ا   ىذهر ق ب 
م ظ ببل  احبب   بب   (ل ذلببك  ن   كإ اببببببببببيئبب    يبب  اوبب  ي لو ىن ى لك

 آخريم  ل سبببكم   نكم ق  وا ذإ صبببعي   اح  ذسبببألو إ ذأاإيت يل 
ل سبببببببببب ن  سببببببببببألت      (ل ذلك  م  ان ي لك يم  ين(ل المويق لذا 
ى خببل الوحر  يبب  اوبب  ي ل مبب  هإ ىامبب لكم ىح ببببببببببيمبب  لكم  م ى ذيكم 
ليبب هبب ن ذمن   بب  خيرا  ذ يحمبب  اهلل   ن   بب  فير ذلببك ذ  ي و ن لك 

  .(1) ( فس 
هلل ظب الع لمين  ال ببببب    السببببب ل ا   ىابببببرف األ وي و  الحم  

      المرس ين  وين   حم   ا   آل   صحو  ى معين  
 

                                                           

 . 2577( رواإ مسلص ل ستاي ال  والصل،، باي حتنا الظلص ح 1)



 167 

 المحتوي ي
 ال فحة الموضوع

 1 تو ئ، ................................................
 6 ...............................................امل دم، 

 10 .........أين الطنيق ...................................
 11 ...............وجود اهلل وربوبيته وألوميته سبعانه .....

 22 .......................................... لق الكوهلل 
 26 ،كم،  لق الكوهلل ...................................

 29 .............. لق اإلنساهلل وتكنميه ..................
 33 مكان، املناب ........................................

 37 ............،كم،  لق اإلنساهلل ......................
 40 ..............،اج، البشن إىل الدين ..................

 45 ....................أوابط الدين احلق ................
 50 أقسام الدياناأل .....................................

 52 .................................،ال الدياناأل ال اهم، 
 54 ، ي ، النبوب .........................................
 63 آياأل النبوب ...........................................
 66 ،اج، النا  إىل النسل ................................

 71 ...............................................املعاد 
 76 ..................أصول دعوب النسل................

 79 النسال، الباقي، ........................................
 87  تص النبوب ............................................

 89 ......................................التعنيف باإلسالم 
 95 أصول اإلسالم ومصادرإ )ال نآهلل الكنا والسن، النبوي،( ...

 104 .........املنتب، ا وىل: اإلسالم ........  راتب ال ين :



 168 

 ال فحة الموضوع
 109 العبادب ل اإلسالم ....................................

 111 ...................................املنتب، ال اني،: اإلمياهلل 
 125 املنتب، ال ال ،: اإل،ساهلل ................................
 127 لسن  ن  من حماسن اإلسالم .........................

 128 أنه دين اهلل ..................................... - 1
 128 ........................................الشمول  - 2
 129 أنه يصل ااالق بامل لو  ........................ - 3
 129 مناعاب مصاا الدنيا وا  نب ..................... - 4
 130 ...........................................اليسن  - 5
 131 العدل .......................................... - 6
 131 ............ا من باملعنو  والنإي عن املنكن ...... - 7

 133 التوب، ..............................................
 137 باإلسالم ............................عاقب، من مل يلتزم 

 137 ااو  وعدم ا من ............................. - 1
 138 املعيش، ال ن  .................................. - 2
 138 ..................أنه يعي  ل صناع مع نفسه .... - 3
 139 ..................................أنه يعي  جامال   - 4
 140 أنه يعي  ظاملا  لنفسه ............................ - 5
 140 .................أنه عن  نفسه مل ت اهلل ....... - 6
 141 ...............أهلل تكتب له اايب، وااسناهلل ....... - 7
 141 لنعمه ..................أهلل يعي  سافنا  بنبه جا،دا   - 8
 142 .............. ....أهلل تنم احلياب احل ي ي، .......... - 9

 142 ...................أنه خيلد ل العذاي ....... -10
 145 ااامت، : يا أيإا اإلنساهلل ................................



 169 

  راس ة الميئ ي الت لية ذإ المم كة العربية السعو يةلمزي   ن المع و  ي ان افس ل يمكن 

 الف يس صن  ق الوري  اسم الهمة

435834 11232الري ه   زاظ  الشغ ن افس  ية  األ ق ف  ال او   افظا   

9 
543661  كة المكر ة  537ص  ب  ظابإة الع لم افس  إ

9 
الري ه  10845ص  ب  الن    الع لمية ل شو ب افس  إ

11443 
464171

0 
الري ه  69606ص ب :   غسسة الحر ين 

11465 
462165

9 
405938 11465الري ه  20824ص ب  الوإح و -المكتب التع   إ ل  او   افظا   

7 
430112 11456الري ه  24932ص ب  الو يعة -المكتب التع   إ ل  او   افظا   

2 
425100 11663الري ه  92675ص ب  س إ  ة - افظا   المكتب التع   إ ل  او  

5 
324541 ال( يم -بري    142ص ب  ال( يم - ريز  تواية اله لي ي 

4 
402165 11416الري ه  22743ص ب   اظ الس ل

9 
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