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خاتمة الرساالت    اإلسالم هو رسالة اهلل إىل انلاس مجيعاً فهو الرسالة اإللهية اخلادلة  -1  
 :الربانية

تعاىل قال  مجيًعا  انلاس  إىل  اهلل  رسالة  هو  َونَِذيٗرا    }  :اإلسالم  بَِشرٗيا  ل ِلنااِس  ََكٓفاٗة  إاِلا  رَۡسۡلَنََٰك 
َ
أ َوَمآ 

ۡكََثَ  
َ
ِ    :}وقال اهلل تعاىل  [.28:سبأ]  {اَل َيۡعلَُمونَ   نلااِس ٱَوَلَِٰكنا أ َها انلااُس إِّن ِ رَُسوُل اهللا يُّ

َ
إََِلُْكْم  قُْل يَا أ

ا  :}وقال اهلل تعاىل  [.158:األعراف]  {مَجِيًعا ب ُِكْم فَآِمُنوا َخرْيً ِ ِمن را َها انلااُس قَْد َجاَءُكُم الراُسوُل بِاْْلَق  يُّ
َ
يَا أ

ُ َعلِيًما َحِكيمً  رِْض ۚ َوََكَن اهللا
َ
َماَواِت َواأْل ِ َما يِف السا   [.170:النساء] {الاُكْم ۚ ِإَون تَْكُفُروا فَإِنا هلِلا

بَا  :}اإلسالم هو الرسالة اإللهية اخلادلة وهو خاتمة الرساالت الربانية قال اهلل تعاىل 
َ
ٌد أ ا ََكَن ُُمَما ما

ٍء َعلِيًما ِ ََشْ
ُ بُِكل  ِ وََخاَتَم انلابِي نَِيۗ  َوََكَن اهللا ِن ر َِجالُِكْم َوَلَِٰكن راُسوَل اهللا َحٍد م 

َ
  [.40:األحزاب] {أ

 
 :واإلسالم ليس ديناً خاصاً جبنس أو قوم بل هو دين اهلل للناس لكهم -2

ليس ديًنا خاًصا جبنس أو قوم بل هو دين اهلل للناس لكهم وأول أمر يف القرآن العظيم هو    واإلسالم
ِيَن ِمن َقبْلِ :}قوهل تعاىل ِي َخلََقُكْم َواَّلا َها انلااُس اْعُبُدوا َرباُكُم اَّلا يُّ

َ
 [.21:ابلقرة]  {ُكْم لََعلاُكْم َتتاُقونَ يَا أ
يُّ :}وقال اهلل تعاىل

َ
ِن ناْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثا ِمنُْهَما    َها يَا أ ِي َخلََقُكم م  انلااُس اتاُقوا َرباُكُم اَّلا

ُ َعلَيْهِ وََسلاَم َخَطَب وَعْن ابِْن ُعَمَر ريض    [.1:النساء]  {رَِجااًل َكثرًِيا َونَِساًء   ِ َصَّلا اهللا نا رَُسوَل اهللا
َ
  اهلل عنهما أ

َفَقاَل  َة  َمكا َفتِْح  يَوَْم  بِآبَائَِها  »  :انلااَس  َوَتَعاُظَمَها  اجَلاهِلِياةِ  ُعب ِياَة  َعنُْكْم  ذَْهَب 
َ
أ قَْد   َ اهللا إِنا  انلااُس  َها  يُّ

َ
أ يَا 

ُ آَدَم ِمْن تَُرا بَرٌّ تَ   :فَانلااُس رَُجاَلنِ  ِ َوانلااُس َبُنو آَدَم وََخلََق اهللا ٌ ىلَعَ اهللا ِ ِ َوَفاِجٌر َشِِقٌّ َهني  ٍب  ِِقٌّ َكرِيٌم ىلَعَ اهللا
نََثَٰ وََجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل ِِلََعاَرفُوا ۚ إِ :}قال اهلل

ُ
ِن َذَكٍر َوأ َها انلااُس إِناا َخلَْقَناُكم م  يُّ

َ
ْكَرَمُكْم  يَا أ

َ
نا أ

َعلِيمٌ   َ اهللا إِنا  تَْقاُكْم ۚ 
َ
أ  ِ اهللا الرتمذي    «  [13:اْلجرات]  {َخبرِيٌ   ِعنَد  القرآن    .(3270)رواه  أوامر  يف  جتد  وال 

العظيم أو أوامر الرسول الكريم صَّل اهلل عليه وسلم ترشيعاً خيص قوماً أو طائفة مرااعة لعرقهم أو قوميتهم  
   .أو جنسهم 
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اإلسالم هو الرسالة اإللهية اليت جاءت مكملة لرساالت األنبياء والمرسلني السابقني    -3
 .عليهم الصالة والسالم إىل أممهم

هو الرسالة اإللهية اليت جاءت مكملة لرساالت األنبياء والمرسلني السابقني عليهم الصالة    اإلسالم
تعاىل اهلل  قال  أممهم  إىل  وَْحيَْنا  :}والسالم 

َ
أ إىَِلَٰ    إِناا  وَْحيَْنا 

َ
َوأ َبْعِدهِ ۚ  ِمن  َوانلابِي نَِي  نُوٍح  إىَِلَٰ  وَْحيَْنا 

َ
أ َكَما  إََِلَْك 

ِإَو َداُووَد   ْسَماِعيَل إِبَْراهِيَم  َوآتَيَْنا  وَُسلَيَْماَن ۚ  َوَهاُروَن  َوُيونَُس  يُّوَب 
َ
َوأ وَِعيََسَٰ  ْسَباِط 

َ
َواأْل َوَيْعُقوَب  ِإَوْسَحاَق 

وهذا ادلين اَّلي أوحاه اهلل إىل الرسول ُممد صَّل اهلل عليه وسلم هو ادلين اَّلي    [.163:النساء]  {َزُبوًرا 
ِي  }  :رشعه اهلُل لألنبياء السابقني وأوصاهم به قال اهلل تعاىل َٰ بِهِ نُوًحا َواَّلا ِيِن َما َوَّصا َِن ادل  َع لَُكم م  رَشَ

يَْنا بِهِ إِبَْراهِيمَ  وَْحيَْنا إََِلَْك َوَما َوصا
َ
قُوا فِيهِ ۚ َكُُبَ ىلَعَ الُْمرْشِكنَِي َما    أ ِيَن َواَل َتَتَفرا قِيُموا ادل 

َ
ْن أ

َ
ۖ  أ َوُموََسَٰ وَِعيََسَٰ

ُ ََيَْتِِب إََِلْهِ َمن يََشاُء َوَيْهِدي إََِلْهِ َمن يُنِيُب   ْدُعوُهمْ تَ  وهذا اَّلي أوحاه اهلل إىل    [.13:الشورى]  {إََِلْهِ ۚ اهللا
هلل عليه وسلم هو تصديق لما سبقه من الكتب اإللهية َكِلوراة واإلجنيل قبل حتريفهما  الرسول ُممد صَّل ا

 :}قال اهلل تعاىل
َ
ِي أ َ بِعَِبادِهِ خَلَبرٌِي بَِصرٌي    وَْحيَْناَواَّلا قًا ل َِما بنَْيَ يََديْهِۗ  إِنا اهللا ِ إََِلَْك ِمَن الِْكَتاِب ُهَو اْْلَقُّ ُمَصد 

  [.31:فاطر] {
 

 :األنبياء عليهم السالم دينهم واحد ورشائعهم خمتلفة -4
ِ :}األنبياء عليهم السالم واحد لكن رشائعهم خمتلفة قال اهلل تعاىل  دين نَزنْلَا إََِلَْك الِْكَتاَب بِاْْلَق 

َ
َوأ

قًا ل َِما بنَْيَ يََديْهِ ِمَن الِْكَتاِب َوُمَهيِْمًنا َعلَيْهِۖ  فَاْحُكم بَيَْنُهم   ِ ْهَواَءهُ ُمَصد 
َ
ۖ  َواَل تَتابِْع أ ُ نَزَل اهللا

َ
ا َجاَءَك    مْ بَِما أ َعما

َوَلَٰكِ  َواِحَدةً  ًة  ما
ُ
أ جَلََعلَُكْم   ُ اهللا َشاَء  َولَْو  َوِمنَْهاًجا ۚ  رِشَْعًة  ِمنُكْم  َجَعلَْنا   ٍ

لُِك   ۚ ِ اْْلَق  َما  ِمَن  يِف  َبْلَُوُكْم  ِ َل  ن 
ِ َمرِْجُعُكْم مَجِيًعا َفُينَب ُِئ آتَاُكْمۖ  فَاْستَبُِقوا اخْلَرْيَاتِ   [.48:المائدة]  {بَِما ُكنُتْم فِيهِ ََتَْتلُِفوَن    ُكم ۚ إىَِل اهللا

وسلم عليه  اهلل  صَّل  الرسول  نَا»  :وقال 
َ
ْوَل   أ

َ
نَْيا   يِف   َمْرَيمَ   ابْنِ   بِعِيََس   انلااِس   أ نْبَِياءُ   َواْْلِخَرةِ   ادلُّ

َ
  إِْخَوةٌ   َواأْل

ٍت  َهاُتُهمْ   لَِعالا ما
ُ
   .(3443)رواه ابلخاري   «َواِحدٌ  َودِيُنُهمْ   َشيتا  أ
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نوح وإبراهيم وموَس وسليمان وداود وعيَس    :كما داع لُك األنبياء -اإلسالم يدعو    - 5
إىل اإليمان بأن الرب هو اهلل اخلالق الرازق المحيي المميت مالك الملك  -عليهم السالم

 .األمر وهو الرؤوف الرحيموهو اَّلي يدبر 
  -نوح وإبراهيم وموَس وسليمان وداود وعيَس عليهم السالم   :كما داع لُك األنبياء-يدعو    اإلسالم

إىل اإليمان بأن الراب هو اهلل اخلالق الرازق المحيي المميت مالك الملك وهو اَّلي يدبر األمر وهو الرؤوف 
َها انلا   :}الرحيم قال اهلل تعاىل يُّ

َ
َِن    اُس اذُْكُروا نِْعَمَت يَا أ ِ يَْرزُقُُكم م  ِ َعلَيُْكْم ۚ َهْل ِمْن َخالٍِق َغرْيُ اهللا اهللا

َٰ تُْؤفَُكوَن   ّنا
َ
ََٰه إاِلا ُهَوۖ  فَأ رِْض ۚ اَل إَِل

َ
َماءِ َواأْل َماءِ  :}وقال اهلل تعاىل   [.3:فاطر]  {السا َِن السا قُْل َمن يَْرزُقُُكم م 

ن يَ  ما
َ
رِْض أ

َ
 َواأْل

َ
ْمَع َواأْل ْمَر ۚ    بَْصارَ ْملُِك السا

َ
َوَمن خُيْرُِج الََْحا ِمَن الَْمي ِِت َوُيْخرُِج الَْمي َِت ِمَن الََْح ِ َوَمن يَُدب ُِر اأْل

فاََل َتتاُقوَن  
َ
ُ ۚ َفُقْل أ  اخْلَلَْق ُثما يُعِيدُ :}وقال اهلل تعاىل  [.31:يونس]  {فََسَيُقولُوَن اهللا

ُ
ن َيبَْدأ ما

َ
هُ َوَمن يَْرزُقُُكم  أ

ِنَ  َصادِقنِيَ   م  ُكنُتْم  إِن  بُرَْهانَُكْم  َهاتُوا  قُْل   ۚ ِ اهللا َع  ما ٌَٰه  إَِل
َ
أ رِْضۗ  

َ
َواأْل َماءِ    [.64:انلمل]  {السا

 
َولََقۡد َبَعۡثَنا   :}األنبياء والمرسلني عليهم السالم بُعثوا بادلعوة إىل عبادة اهلل وحده قال اهلل تعاىل  ولك

ِن  
َ
ةٖ راُسواًل أ ما

ُ
ِ أ

ْ ٱيِف لُك  َ ٱ   ۡعُبُدوا ْ ٱ وَ   هللا ٰـَُغوَتۖ ٱ   ۡجَتنُِبوا ۡن َهَدى    لطا ُ ٱ فَِمۡنُهم ما ۡت َعلَۡيهِ    هللا ۡن َحقا َٰ ٱَوِمۡنُهم ما َل ۚ لضا  لَُة
يِف   ۡرِض ٱ فَِسرُيواْ 

َ
ْ ٱفَ   أۡل َٰقَِبُة    نُظُروا َع ََكَن  بنِيَ ٱَكۡيَف  ِ تعاىل  [.36:انلحل]  {لُۡمَكذ  اهلل  ِمن  }  :وقال  رَْسلَْنا 

َ
أ َوَما 

فَاْعُبُدوِن   نَا 
َ
أ إاِلا  ََٰه  إَِل اَل  ناُه 

َ
أ إََِلْهِ  نُوِِح  إاِلا  راُسوٍل  ِمن  اهلل  [.25:األنبياء]  {َقبْلَِك  عليه    عن   فأخُب  نوح 

قال أنه  َعِظيمٍ :}السالم  يَْوٍم  َعَذاَب  َعلَيُْكْم  َخاُف 
َ
أ إِّن ِ  َغرْيُهُ  ٍَٰه  إَِل ِْن  م  لَُكم  َما   َ اهللا اْعُبُدوا  قَوِْم    {يَا 

َٰهِيَم إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ    :}أنه قال  -كما أخُب اهلل عنه-وقال اخلليل إبراهيم عليه السالم    [.59:األعراف] ِإَوبَۡر
َ ٱُدواْ  ۡعبُ ٱ ۖ ٱ وَ   هللا َٰلُِكۡم َخرۡيٞ لاُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ   تاُقوهُ كما  -وقال صالح عليه السالم    [.16:العنكبوت]  {َذ

ب ُِكْمۖ  َهَٰذِ :}أخُب اهلل عنه ِن را ٍَٰه َغرْيُهُۖ  قَْد َجاَءتُْكم بَي َِنٌة م  ِْن إَِل َ َما لَُكم م  ِ قَاَل يَا قَوِْم اْعُبُدوا اهللا ِ    ه نَاقَُة اهللا
َِلمٌ 

َ
ُخَذُكْم َعَذاٌب أ

ْ
وَها بُِسوٍء َفَيأ ِۖ  َواَل َتَمسُّ رِْض اهللا

َ
ُكْل يِف أ

ْ
وقال   [.73:األعراف] {لَُكْم آيًَةۖ  فََذُروَها تَأ

ٍَٰه َغرْيُهُۖ  قَ :}-كما أخُب اهلل عنه-شعيب عليه السالم   ِْن إَِل َ َما لَُكم م  َجاَءتُْكم بَي َِنٌة    دْ يَا قَوِْم اْعُبُدوا اهللا
بَ  رِْض 

َ
اأْل يِف  ُتْفِسُدوا  َواَل  ْشَياَءُهْم 

َ
أ انلااَس  َتبَْخُسوا  َواَل  َوالِْمزَياَن  الَْكيَْل  ْوفُوا 

َ
فَأ ب ُِكْمۖ   را ِن  إِْصاَلِحَها ۚ  م  ْعَد 

ْؤِمننِيَ  َٰلُِكْم َخرْيٌ لاُكْم إِن ُكنُتم مُّ   [.85:األعراف]  {َذ
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نَا اْخرَتْتَُك فَاْسَتِمْع لَِما يُوَِحَٰ  :} عليه السالم قال هل سبحانهما لكام اهلُل موَس  وأول
َ
نَا  (13)َوأ

َ
إِناِِن أ

اَلةَ َِّلِْكرِي   قِِم الصا
َ
نَا فَاْعُبْدِّن َوأ

َ
ََٰه إاِلا أ ُ اَل إَِل وقال اهلل خمُباً عن موَس عليه    [.14-13:طه]  {  (14)اهللا

ٍ الا يُْؤِمُن بَِيوِْم اْْلَِساِب  إِّن ِ :}باهلل فقال  ستعاذالسالم أنه ا  ِ ِ ُمَتَكُب 
ِن لُك  ِ َوَرب ُِكم م   [.27:اغفر]  { ُعْذُت بَِرّب 

ْسَتقِيٌم    :}وقال اهلل خمُباً عن المسيح عليه السالم أنه قال اٌط مُّ ِ َوَربُُّكْم فَاْعُبُدوهُۗ  َهََٰذا ِِصَ َ َرّب    {إِنا اهللا
عمر] وج   [.51:انآل  عز  اهلل  السالم  وقال  عليه  المسيح  عن  خمُباً  ائِيَل   بَِِن   يَا  :}قال   أنه  -أيضاً –ل    إِْْسَ

َ   اْعُبُدوا  ِ   اهللا ِ   يرُْشِكْ   َمن  إِناهُ    ۖ َوَرباُكمْ   َرّب  ُ   َحرامَ   َفَقدْ   بِاهللا َواهُ   اجْلَناةَ   َعلَيْهِ   اهللا
ْ
الِِمنيَ   َوَما   ۖ انلاارُ   َوَمأ نَصارٍ   ِمنْ   لِلظا

َ
  أ

  [.72:المائدة] {
قول    اِلثنية  سفر  يف  وورد  فقد  وحده  اهلل  عبادة  ىلع  اِلوكيد  فيهما  جاء  واإلجنيل  اِلوراة  حيت  بل 

وجاء اِلوكيد ىلع اِلوحيد يف إجنيل مرقص   (اسمع يا إْسائيل الراب إلهنا رب واحد)  :موَس عليه السالم
   .  (إلهنا رب واحد بإْسائيل الرا  اسمع يا  :إن أول الوصايا يه) :حيث قال المسيح عليه السالم

 :اهلل عز وجل أنا لك األنبياء بُعثوا بهذه المهمة العظيمة ويه ادلعوة إىل اِلوحيد قال اهلل تعاىل  وبني
ْن َهَدى ا} اُغوَتۖ  فَِمنُْهم ما َ َواْجَتنُِبوا الطا ِن اْعُبُدوا اهللا

َ
ٍة راُسواًل أ ما

ُ
ِ أ

ْت  َولََقْد َبَعثَْنا يِف لُك  ْن َحقا ُ َوِمنُْهم ما هللا
اَللَُة  لَيْهِ عَ  ُروِِن َماَذا َخلَُقوا ِمَن } :وقال تعاىل [.36:انلحل] {الضا

َ
ِ أ ْيُتْم َما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللا

َ
َرأ

َ
قُْل أ

ثَارَ 
َ
ْو أ

َ
َماَواِت اِئُْتوِِن بِِكَتاٍب ِمْن َقبِْل َهَذا أ ْم لَُهْم رِشٌْك يِف السا

َ
ٍة ِمْن ِعلٍْم إِْن ُكنُْتْم  األرِْض أ

فعلم أنا جدال المرشكني يف رشكهم غري  ) :رمحه اهللقال الشيخ السعدي  [4:األحقاف]{ادِقنِيَ َص 
وعقول فاسدة يدلك   ؛وآراء َكسدة ، وإنما اعتمدوا ىلع ظنون َكذبة ،مستندين فيه ىلع برهان وال دَلل

هل   ادتهىلع فسادها استقراء أحوالهم وتتبع علومهم وأعمالهم وانلظر يف حال من أفنوا أعمارهم بعب 
   .779 :تيسري الكريم المنان  (؟شيئاً يف ادلنيا أو يف اْلخرة (أي هذه المعبودات من دون اهلل)أفادهم 

 

 .ة وحده وأال يُعبد معه أحد غريهاهلل سبحانه وتعاىل هو اخلالق وهو المستحق للعباد  -6
َها انلااُس اْعُبُدوا :}هو اَّلي يستحق أن يُعبد وحده وأال يُعبد معه أحد غريه قال اهلل تعاىل  اهلل  يُّ

َ
يَا أ

ِيَن ِمن َقبْلُِكْم لََعلاُكْم َتتاُقوَن  ِي َخلََقُكْم َواَّلا ِي َجَعَل لَُكُم  (21)َرباُكُم اَّلا َماَء  اَّلا رَْض فَِراًشا َوالسا
َ
اأْل

 
َ
نُتْم َتْعلَ   نَزَل بَِناًء َوأ

َ
نَداًدا َوأ

َ
ِ أ ْخَرَج بِهِ ِمَن اثلاَمَراِت رِزًْقا لاُكْمۖ  فَاَل جَتَْعلُوا هلِلا

َ
َماءِ َماًء فَأ   {  (22)ُموَن  ِمَن السا

 نلا وأنزل علينا من السماء  فاَّلي خلقنا وخلق األجيال اليت قبلنا وجعل األرض فراشاً   [.22-21:ابلقرة]
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َها انلااُس اذُْكُروا    }  :هو المستحق للعبادة وحده وقال تعاىل  ؛به من اثلمرات رزقاً نلا  اماًء فأخرج نل يُّ
َ
يَا أ

ََٰه   رِْض ۚ اَل إَِل
َ
َماءِ َواأْل َِن السا ِ يَْرزُقُُكم م  ِ َعلَيُْكْم ۚ َهْل ِمْن َخالٍِق َغرْيُ اهللا َٰ تُْؤفَُكوَن  نِْعَمَت اهللا ّنا

َ
  {إاِلا ُهَوۖ  فَأ

ََٰه إاِلا    :}فاَّلي خيلق ويرزق هو المستحق للعبادة وحده وقال اهلل تعاىل  [.3:اطرف] ُ َربُُّكْمۖ  اَل إَِل َٰلُِكُم اهللا َذ
ٍء َوكِيٌل  ِ ََشْ

َٰ لُك  ٍء فَاْعُبُدوهُ ۚ َوُهَو ىلَعَ ِ ََشْ
  [.102:األنعام] {ُهَوۖ  َخالُِق لُك 

ألنه ال يملك مثقال ذراة يف السموات وال يف األرض   ،ما ُعبد من دون اهلل فال يستحق العبادة  ولك
قال اهلل    ،وليس رشيكاً هلل يف َشء وال معيناً وال ظهرياً هلل فكيف يُدىع مع اهلل أو َيعل رشيكاً هل

ِۖ  اَل َيْملِ }  :تعاىل ِن ُدوِن اهللا ِيَن زََعْمُتم م  رِْض َوَما لَُهْم  قُِل اْدُعوا اَّلا
َ
َماَواِت َواَل يِف اأْل ٍة يِف السا ُكوَن ِمثَْقاَل َذرا

ِن َظِهرٍي    [.22:سبأ] {فِيِهَما ِمن رِشٍْك َوَما هَلُ ِمنُْهم م 
وجوده   واهلل ىلع  دال  ووجودها  عدم  من  وأوجدها  المخلوقات  هذه  خلق  اَّلي  هو  وتعاىل  سبحانه 

وَن    }  :وربوبيته وألوهيته قال اهلل تعاىل نُتم برََشٌ تَنتَرِشُ
َ
ِن تَُراٍب ُثما إَِذا أ ْن َخلََقُكم م 

َ
َوِمْن    (20)َوِمْن آيَاتِهِ أ

نُفسِ 
َ
ِْن أ ْن َخلََق لَُكم م 

َ
أ    ُكمْ آيَاتِهِ 

َ
َٰلَِك َْليَاٍت  أ ةً َورمَْحًَة ۚ إِنا يِف َذ َودا ْزَواًجا ل ِتَْسُكُنوا إََِلَْها وََجَعَل بَيَْنُكم ما

ُروَن   َيَتَفكا َٰلَِك    (21)ل َِقْوٍم  َذ يِف  إِنا  لَْوانُِكْم ۚ 
َ
َوأ لِْسنَتُِكْم 

َ
أ َواْختاَِلُف  رِْض 

َ
َواأْل َماَواِت  السا َخلُْق  آيَاتِهِ  َوِمْن 

ِ   يَاٍت َْل  َٰلَِك َْليَاٍت ل َِقْوٍم    (22)لَْعالِِمنَي  ل  ِن فَْضلِهِ ۚ إِنا يِف َذ َوِمْن آيَاتِهِ َمَناُمُكم بِاللايِْل َوانلاَهارِ َوابْتَِغاؤُُكم م 
َماءِ َماًء َفيُ   (23)يَْسَمُعوَن   ُِل ِمَن السا رَْض َبْعَد َمْوتَِها ۚ    ْحيِي َوِمْن آيَاتِهِ يُرِيُكُم الَُْبَْق َخوًْفا َوَطَمًعا َوُيَن 

َ
بِهِ اأْل

َٰلَِك َْليَاٍت ل َِقْوٍم َيْعقِلُوَن   َِن    (24)إِنا يِف َذ ْمرِهِ ۚ ُثما إَِذا َداَعُكْم َدْعَوةً م 
َ
رُْض بِأ

َ
َماُء َواأْل ن َتُقوَم السا

َ
َوِمْن آيَاتِهِ أ

نُتْم ََتْرُُجوَن  
َ
رِْض إَِذا أ

َ
ُ قَانُِتوَن    تِ َماَوا َوهَلُ َمن يِف السا   (25)اأْل رِْضۖ  لُكٌّ هلا

َ
 اخْلَلَْق ُثما    (26)َواأْل

ُ
ِي َيبَْدأ َوُهَو اَّلا

ْهَوُن َعلَيْهِ 
َ
   [.27 - 20 :الروم] {يُعِيُدهُ َوُهَو أ

َ  :}انلمرود وجود ربه فقال هل إبراهيم عليه السالم كما أخُب اهلل عنه  وأنكر قَاَل إِبَْراهِيُم فَإِنا اهللا
 ِ ِِت ب

ْ
الِمِ يَأ ُ اَل َيْهِدي الَْقوَْم الظا ِي َكَفَرۗ  َواهللا ِت بَِها ِمَن الَْمْغرِِب َفُبِهَت اَّلا

ْ
ْمِس ِمَن الَْمرْشِِق فَأ  :ابلقرة]  {نَي  الشا

وكذلك استدل إبراهيم عليه السالم ىلع قومه بأن اهلل هو اَّلي هداه وأطعمه وسقاه وإذا َمرِض    [.258
ِي َخلََقِِن َفُهَو َيْهِديِن  :}ييه فقال كما أخُب اهلل عنهشفاه وهو اَّلي يميته ويح  ِي ُهَو ُيْطعُِمِِن    (78)اَّلا َواَّلا

ِي يُِميُتِِن ُثما ُُيْينِِي    (80)  يَْشفنِيِ ِإَوَذا َمرِْضُت َفُهَو    (79)َويَْسقنِِي   وقال    [81- 78  :الشعراء]  {  (81)َواَّلا
ٍء َخلَْقُه ُثما   } :إن ربه هو :ج فرعون قائاًل هلاهلل خمُباً عن موَس عليه السالم أنه حا ْعَطىَٰ لُكا ََشْ

َ
ِي أ اَّلا

   [. 50 :طه] {َهَدىَٰ 
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ر َلعبد اهلل وال يكفره قال اهلل    ؛اهلل مجيع ما يف السموات واألرض لإلنسان وأحاطه بانلعم  وسخا
َماوَ :}تعاىل ا يِف السا َر لَُكم ما َ َسخا نا اهللا

َ
لَْم تََرْوا أ

َ
ْسَبَغ َعلَيُْكْم نَِعَمُه َظاهَِرةً َوَباِطَنًةۗ   أ

َ
رِْض َوأ

َ
اِت َوَما يِف اأْل

نرٍِي    َمنَوِمَن انلااِس   ِ بَِغرْيِ ِعلٍْم َواَل ُهًدى َواَل كَِتاٍب مُّ ر اهلل لإلنسان    [.20:لقمان]  {َُيَادُِل يِف اهللا وكما سخا
ه بكل م ا ُيتاج إَله من َسْمٍع وبرٍص وفؤاٍد َلتعلم العلم اَّلي  لك ما يف السموات واألرض فقد خلقه وأعد 

تع اهلل  قال  وخالقه  مواله  ىلع  ويدهل  َشيًْئا    :}اىلينفعه  َتْعلَُموَن  اَل  َهاتُِكْم  ما
ُ
أ ُبُطوِن  ِن  م  ْخرََجُكم 

َ
أ  ُ َواهللا

فْئَِدةَۙ  لََعلاُكْم تَْشُكُرونَ 
َ
بَْصاَر َواأْل

َ
ْمَع َواأْل   [.78:انلحل] { وََجَعَل لَُكُم السا

سبحانه وتعاىل قد خلق مجيع هذه العوالم وخلق اإلنسان وأعده بكل ما ُيتاج إَله من أعضاء    فاهلل
ر هل لك ما يف السموات واألرض  ه بكل ما يعينه ىلع القيام بعبادة اهلل وعمارة األرض ثم سخا وقوى ثم أمد 

.   
قُْل  :}وبيته المستلزمة أللوهيته فقال سبحانه وتعاىلاهلل خبلقه لهذه المخلوقات العظيمة ىلع رب واحتجا 

 ِ بَْصاَر َوَمْن خُيْرُِج الََْحا ِمَن الَْمي 
َ
ْمَع َواأْل ْن َيْملُِك السا ما

َ
رِْض أ

َ
َماءِ َواأْل ِت َوُيْخرُِج الَْمي َِت  َمْن يَْرزُقُُكْم ِمَن السا

ْمَر فََسَيُقولُونَ  لََْح ِ ِمَن ا
َ
فاََل َتتاُقوَن  َوَمْن يَُدب ُِر اأْل

َ
ُ َفُقْل أ ْيُتْم  :}وقال اْلق سبحانه [.31 :يونس]  {اهللا

َ
َرأ

َ
قُْل أ

 ِ َماَواِت ائُْتوِِن ب ْم لَُهْم رِشٌْك يِف السا
َ
رِْض أ

َ
ُروِِن َماَذا َخلَُقوا ِمَن اأْل

َ
ِ أ ِمْن َقبِْل    ِكَتاٍب َما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللا

ثَاَرٍة ِمْن ِعلْ 
َ
ْو أ

َ
َماَواِت بَِغرْيِ َعَمٍد   :}وقال اهلل تعاىل [.4 :األحقاف] {ٍم إِْن ُكنُْتْم َصادِقنِيَ َهَذا أ َخلََق السا

نَزنْلَ 
َ
ِ َداباٍة َوأ

ن تَِميَد بُِكْم َوَبثا فِيَها ِمن لُك 
َ
رِْض َرَواَِسَ أ

َ
لَِْقَٰ يِف اأْل

َ
نبَتَْنا فِيَها   اتََرْوَنَها َوأ

َ
َماءِ َماًء فَأ ِمَن السا

ِ َزْوٍج َكرِيمٍ 
بنِيٍ   .ِمن لُك  الُِموَن يِف َضاَلٍل مُّ ِيَن ِمن ُدونِهِ بَِل الظا ُروِِن َماَذا َخلََق اَّلا

َ
ِ فَأ   {َهََٰذا َخلُْق اهللا

ْم   :}وقال اْلق سبحانه  [.11  10:لقمان]
َ
ٍء أ ْم ُخلُِقوا ِمْن َغرْيِ ََشْ

َ
ْم َخلَُقوا    (35)اخْلَالُِقوَن  ُهمُ أ

َ
أ

رَْض بَل الا يُوقُِنوَن 
َ
َماَواِت َواأْل ْم ُهُم الُْمَصيِْطُروَن  (36)السا

َ
ْم ِعنَدُهْم َخَزائُِن َرب َِك أ

َ
 35:الطور] { (37)أ

عن   وجوهذا استدالل عليهم بأمر ال يمكنهم فيه إال التسليم للحق أو اخلر ) :قال الشيخ السعدي [. 37
   .816 :تفسري ابن سعدي  (جب العقل وادلينمو
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اهلل هو اخلالق لك ما يف الكون مما نراه ومما ال نراه ولك ما سواه خملوق من خملوقاته    -7
 .وَخلََق اهلل السماوات واألرض يف ستة أيام

سبحانه هو اخلالق لك ما يف الكون مما نراه ومما ال نراه ولك ما سواه خملوق من خملوقاته قال   اهلل
نفُ :}اهلل تعاىل

َ
ْوَِلَاَء اَل َيْملُِكوَن أِل

َ
ِن ُدونِهِ أ َْذتُم م  فَاَتا

َ
ُ ۚ قُْل أ رِْض قُِل اهللا

َ
َماَواِت َواأْل ِسِهْم َنْفًعا  قُْل َمن رابُّ السا

ََكَء   ۚ ا َواَل َضر  ِ رُشَ ْم َجَعلُوا هلِلا
َ
لَُماُت َوانلُّوُرۗ  أ ْم َهْل تَْسَتوِي الظُّ

َ
ْعََمَٰ َوابْلَِصرُي أ

َ
َخلَُقوا َكَخلْقِهِ   قُْل َهْل يَْسَتوِي اأْل

اُر   ٍء َوُهَو الَْواِحُد الَْقها ِ ََشْ
ُ َخالُِق لُك  َوَيْخلُُق   :}وقال اهلل تعاىل  .[16:عد الر]  {فَتََشابََه اخْلَلُْق َعلَيِْهْم ۚ قُِل اهللا

  [.8:انلحل] {َما اَل َتْعلَُمونَ 
رَْض يِف ِستاةِ  }  :اهلل السموات واألرض يف ستة أيام قال اهلل تعاىل  وَخلَقَ 

َ
َماَواِت َواأْل ِي َخلََق السا ُهَو اَّلا

رِْض  
َ
يااٍم ُثما اْسَتَوىَٰ ىلَعَ الَْعرِْش ۚ َيْعلَُم َما يَلُِج يِف اأْل

َ
َماءِ َوَما َيعْ أ فِيَهاۖ     ُرجُ َوَما خَيُْرُج ِمنَْها َوَما يَنُِل ِمَن السا

ُ بَِما َتْعَملُوَن بَِصرٌي   ْيَن َما ُكنُتْم ۚ َواهللا
َ
َماَواِت  :}وقال اهلل تعاىل [.4:اْلديد] {َوُهَو َمَعُكْم أ َولََقْد َخلَْقَنا السا

رَْض َوَما بَيَْنُهَما يِف ِستاةِ 
َ
َنا ِمن لُُّغوٍب َواأْل يااٍم َوَما َمسا

َ
  [.38:ق] {أ

 
 .واهلل سبحانه وتعاىل ليس هل رشيك يف ملكه أو خلقه أو تدبريه أو عبادته -8

قُْل :}سبحانه وتعاىل هو مالك الملك ال رشيك هل يف خلقه أو ملكه أو تدبريه قال اهلل تعاىل  واهلل
َماَواِتۖ  ا  ْم لَُهْم رِشٌْك يِف السا

َ
رِْض أ

َ
ُروِِن َماَذا َخلَُقوا ِمَن اأْل

َ
ِ أ ا تَْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللا ْيُتم ما

َ
َرأ

َ
ِن  أ ئُْتوِِن بِِكَتاٍب م 

وْ َقبِْل َهََٰذا 
َ
  أ

َ
ِْن ِعلٍْم إِن ُكنُتْم َصادِقنَِي  أ   {قُلْ }  :أي)  :رمحه اهللقال الشيخ السعدي    [.4:األحقاف]  {ثَاَرٍة م 

مبيناً  -لهؤالء اَّلين أرشكوا باهلل أوثاناً وأنداداً ال تملك نفعاً وال ضاً وال موتاً وال حياة وال نشوراً قل لهم  
ُروِِن }  :عجز أوثانهم وأنها ال تستحق شيئاً من العبادة

َ
َماَواتِ   أ ْم لَُهْم رِشٌْك يِف السا

َ
رِْض أ

َ
  {َماَذا َخلَُقوا ِمَن اأْل

هل َخلَقوا من أجرام السماوات واألرض شيئا؟ هل َخلَقوا جباالً؟ هل أجروا أنهاراً؟ هل نشروا حيواناً؟  

بإقرارهم أنبتوا أشجاراً؟ هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك؟ ال شيء من ذلك  على   هل 

   .فضاًل عن غريهم فهذا دَلل عقَّل قاطع ىلع أن لك من سوى اهلل فعبادته باطلة أنفسهم
ِن َقبِْل َهََٰذا} :ذكر انتفاء ادلَلل انلقَّل فقال ثم ِْن  }الكتاب يدعو إىل الرشك  {ائُْتوِِن بِِكَتاٍب م  ثَاَرٍة م 

َ
ْو أ

َ
أ

من المعلوم أنهم اعجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل بدَلل يدل   .موروث عن الرسل يأمر بذلك {ِعلْمٍ 
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توحيد ربهم ونهوا عن الرشك به ويه أعظم ما يؤثر   ىلع ذلك بل جنزم ونتيقن أن مجيع الرسل دعوا إىل 
   .779 :تفسري ابن سعدي (عنهم من العلم

قُِل اللاُهما َمالَِك الُْملِْك    :}يك يف ملكه قال اهلل تعاىلواهلل سبحانه وتعاىل هو مالك الملك ليس هل رش 
ن تََشاُء َوتُعِزُّ َمن تََشاُء َوتُِذلُّ َمن تََشاُءۖ  بَِيِدَك اخلَْ  َٰ لُك ِ تُْؤِِت الُْملَْك َمن تََشاُء َوتَنُِع الُْملَْك ِمما ۖ  إِناَك ىلَعَ   رْيُ

ٍء قَِديٌر   يَوَْم ُهم بَارُِزوَنۖ  اَل    :} تعاىل مبيناً أن الملك اِلام هل يوم القيامةوقال اهلل  [.26:آل عمران ]  {ََشْ
ارِ  ِ الَْواِحِد الَْقها ٌء ۚ ل َِمِن الُْملُْك اَْلَوَْمۖ  هلِلا ِ ِمنُْهْم ََشْ   [.16:اغفر] {خَيََْفَٰ ىلَعَ اهللا

َوقُِل   :}دته قال اهلل تعاىلواهلل سبحانه وتعاىل ليس هل رشيك يف ملكه أو خلقه أو تدبريه أو عبا 
َِن اَّلُّ  ُ َوِلٌّ م  ُ رَشِيٌك يِف الُْملِْك َولَْم يَُكن هلا ا َولَْم يَُكن هلا ِي لَْم َيتاِخْذ َودَلً ِ اَّلا ْهُ تَْكبرًِيا  اْْلَْمُد هلِلا ِ ۖ  َوَكُب  ِ   {ل 

ُ رَشِيٌك يِف    :}وقال اهلل تعاىل  [.111:ْساءاإل] ا َولَْم يَُكن هلا رِْض َولَْم َيتاِخْذ َودَلً
َ
َماَواِت َواأْل ِي هَلُ ُملُْك السا اَّلا

َرهُ َتْقِديًرا   ٍء َفَقدا فهو المالك وما سواه مملوك هل سبحانه وهو اخلالق    [.2:الفرقان]  {الُْملِْك وََخلََق لُكا ََشْ
مر ومن َكن هذا شأنه فتجب عبادته وعبادة غريه نقص يف العقل  خملوق هل وهو اَّلي يدبر األ   اهوما سو

تعاىل اهلل  قال  واْلخرة  لدلنيا  ُمفسد  إِبَْراهِيَم    }  :ورشك  ِملاَة  بَْل  قُْل  َتْهَتُدواۗ   نََصاَرىَٰ  ْو 
َ
أ ُهوًدا  ُكونُوا  َوقَالُوا 

ِ َوُهَو    :}عاىلوقال اهلل ت  [.135:ابلقرة]  {  نيَ َحنِيًفاۖ  َوَما ََكَن ِمَن الُْمرْشِكِ  ْسلََم وَْجَهُه هلِلا
َ
ْن أ ِما ْحَسُن دِيًنا م 

َ
َوَمْن أ

ُ إِبَْراهِيَم َخلِياًل  ََذ اهللا َبَع ِملاَة إِبَْراهِيَم َحنِيًفاۗ  َواَتا وبنيا اْلق سبحانه أن من اتبع    [.125:النساء]  {ُُمِْسٌن َواتا
ِلاةِ إِبَْراهِيَم إاِلا َمن  :}ه قال اهلل تعاىلاخلليل عليه السالم فقد سفه نفس  مغري ملة إبراهي َوَمن يَرَْغُب َعن م 

اِْلنَِي  نَْياۖ  ِإَوناُه يِف اْْلِخَرةِ لَِمَن الصا  [.130:ابلقرة] {َسفَِه َنْفَسُه ۚ َولََقِد اْصَطَفيَْناهُ يِف ادلُّ
  

  .واهلل سبحانه لم يدل ولم يودل وليس هل كفواً وال مثيالً  -9
َحٌد  :}سبحانه لم يدل ولم يودل وليس هل كفواً وال مثياًل قال اْلق سبحانه وتعاىل  واهلل

َ
ُ أ قُْل ُهَو اهللا

َمُد    (1) الصا  ُ يُودَلْ    (2)اهللا َولَْم  يدَِلْ  َحٌد    (3)لَْم 
َ
أ ُكُفًوا   ُ هلا يَُكن  اهلل    [.4-1:اإلخالص]  ({4)َولَْم  وقال 

َماَواِت َوا :}تعاىل  رابُّ السا
َ
وقال    [.65:مريم]  {َوَما بَيَْنُهَما فَاْعُبْدهُ َواْصَطُِبْ لِعَِباَدتِهِ ۚ َهْل َتْعلَُم هَلُ َسِميرا   رِْض أْل

ْزَواًجاۖ  يَْذَرؤُُكْم  :}اْلق جل شأنه
َ
نَْعاِم أ

َ
ْزَواًجا َوِمَن اأْل

َ
نُفِسُكْم أ

َ
ِْن أ رِْض ۚ َجَعَل لَُكم م 

َ
َماَواِت َواأْل فَاِطُر السا

ِميُع ابْلَِصريُ   فِيهِ ۚ  ٌءۖ  َوُهَو السا    [.11:الشورى] {لَيَْس َكِمثْلِهِ ََشْ
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 :واهلل سبحانه وتعاىل ال ُيل يف َشء وال يتجسد يف َشء من خلقه  -10
ذلك ألن   ؛سبحانه وتعاىل ال ُيل يف َشء وال يتجسد يف َشء من خلقه وال يتحد مع َشء  واهلل 

بلايق وما سواه مآهل إىل الفناء ولك َشء فهو ملكه وهو مالكه فال ُيل  اهلل هو اخلالق وما سواه خملوق وهو ا 
وتعاىل أكُب من لك َشء    انهاهلل يف َشء من خلقه وال ُيل َشء من خلقه يف ذاته سبحانه واهلل سبح 

ِينَ :}وأعظم من لك َشء قال اهلل تعاىل منكراً ىلع من زعم أن اهلل قد َحلا يف المسيح  قَالُوا  لاَقْد َكَفَر اَّلا
ن ُيْهلَِك الْمَ 

َ
َراَد أ

َ
ِ َشيًْئا إِْن أ َ ُهَو الَْمِسيُح ابُْن َمْرَيَم ۚ قُْل َفَمن َيْملُِك ِمَن اهللا ُه َوَمن    ِسيحَ إِنا اهللا ما

ُ
ابَْن َمْرَيَم َوأ

 َٰ ىلَعَ  ُ َواهللا يََشاُء ۚ  َما  خَيْلُُق  بَيَْنُهَما ۚ  َوَما  رِْض 
َ
َواأْل َماَواِت  السا ُملُْك   ِ َوهلِلا مَجِيًعاۗ   رِْض 

َ
اأْل قَِديرٌ يِف  ٍء  ََشْ  ِ

لُك   }  
تعاىل  [.17:المائدة] اهلل  يْ :}وقال 

َ
فَأ َوالَْمْغرُِب ۚ  الَْمرْشُِق   ِ َعلِيٌم  َوهلِلا َواِسٌع   َ اهللا إِنا   ۚ ِ اهللا وَْجُه  َفَثما  ُّوا  تَُول َنَما 

ُ قَانُِتوَن    (115) رِْضۖ  لُكٌّ هلا
َ
َماَواِت َواأْل ُ َما يِف السا اۗ  ُسبَْحانَُهۖ  بَل هلا ُ َودَلً ََذ اهللا َماَواِت    (116)َوَقالُوا اَتا بَِديُع السا

رِْضۖ  ِإَوَذا قَ 
َ
   َضَٰ َواأْل

َ
َما َيُقوُل هَلُ ُكن َفَيُكوُن  أ َوَقالُوا    :}وقال اهلل تعاىل  [.117-115:ابلقرة]  {  (117)ْمًرا فَإِنا

ا   ََذ الراْحَمَُٰن َودَلً ا    (88)اَتا رُْض َوََتِرُّ    (89)لاَقْد ِجئُْتْم َشيًْئا إِدر
َ
ْرَن ِمنُْه َوتَنَشقُّ اأْل َماَواُت َيَتَفطا تََكاُد السا

ا    َباُل اجلِْ  ا    (90)َهدر َودَلً لِلراْحَمَِٰن  َدَعْوا  ن 
َ
ا    (91)أ َودَلً َيتاِخَذ  ن 

َ
أ لِلراْحَمَِٰن  يَنَبِِغ  يِف    (92)َوَما  َمن  لُكُّ  إِن 

رِْض إاِلا آِِت الراْحَمَِٰن َعبًْدا  
َ
َماَواِت َواأْل ا    (93)السا ُهْم َعدر ْحَصاُهْم وََعدا

َ
َم الْقَِياَمةِ  يَوْ   َوُُكُُّهْم آتِيهِ   (94)لاَقْد أ

ُ ٱ   :}وقال تعاىل  [.95-88:مريم]  {  (95)فَْرًدا   ََٰه إاِلا ُهَو    هللا ۚ ٱ  ۡلََحُّ ٱاَلٓ إَِل ُخُذهُ   ۡلَقيُّوُم
ۡ
ُ   ۥ اَل تَأ َما يِف    ۥِسَنةٞ َواَل نَۡومۚٞ هلا

َٰتِ ٱ َمََٰو ۡرِض  ٱَوَما يِف    لسا
َ
ِيٱَمن َذا    أۡل ِ   ۥٓ يَۡشَفُع ِعنَدهُ   َّلا يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َواَل ُُيِيُطوَن  يَ   ۦۚ هِ إاِلا بِإِۡذن

َ
ۡعلَُم َما بنَۡيَ أ

ِعۡلِمهِ  ِۡن  م  ءٖ  ُكۡرِسيُُّه    ۦٓ بََِشۡ وَِسَع  َشآَءۚ  بَِما  َٰتِ ٱإاِلا  َمََٰو ۡرَضۖ ٱ وَ   لسا
َ
يَـ ُوُدهُ   أۡل َوُهَو    ۥَواَل    {ۡلَعِظيمُ ٱ   ۡلَعَِّلُّ ٱ ِحۡفُظُهَماۚ 

أو َيعله معه    ؟أو يتخذه هل ودلاً   ؟خلقه فكيف ُُيل  يف أحد منهمشأن    ذافمن هذا شأنه وه   [.255:ابلقرة]
 ؟ إلهاً 

 
 .اهلل سبحانه وتعاىل رؤوف رحيم بعباده َّلا أرسل الرسل وأنزل الكتب -11

سبحانه وتعاىل هو الرؤوف الرحيم بعباده فمن رمحته بعباده أن أرسل إَلهم الرسل وأنزل إَلهم    واهلل
َٰ  :}َلخرجهم من ظلمات الكفر والرشك إىل نور اِلوحيد والهدى قال اهلل تعاىل  ؛الكتب ُِل ىلَعَ ِي يَُن  ُهَو اَّلا

لُ  َِن الظُّ ُْخرَِجُكم م  ِ َ بُِكْم لََرُءوٌف راِحيٌم  َماتِ َعبِْدهِ آيَاٍت بَي َِناٍت َل     [.9:اْلديد] {إىَِل انلُّورِ ۚ ِإَونا اهللا
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رَۡسۡلَنََٰك إاِلا رمَۡحَٗة ل ِۡلَعَٰلَِمنَي    :}وقال اهلل تعاىل
َ
وأمر اهلل نبياه بأن خيُب العباد بأنه هو    [.107:األنبياء]  {َوَمآ أ

   :}الغفور الرحيم فقال اهلل تعاىل
َ
نَا الَْغُفوُر الراِحيمُ َنب ِْئ ِعَبادِي أ

َ
ومن رأفته ورمحته فهو    [.49:راْلج ]  {ّن ِ أ

َ وُينل اخلري ىلع عباده قال اهلل تعاىل ٍ فَاَل ََكِشَف هَلُ إاِلا ُهَوۖ  ِإَون    :}يكشف الُّضُّ ُ بُُِّض  ِإَون َيْمَسْسَك اهللا
رْيٍ فاََل َرادا لَِفْضلِهِ ۚ يُِصيُب بِهِ َمن يَشَ 

   [.107:يونس] {الراِحيمُ  اُء ِمْن ِعَبادِهِ ۚ وَُهَو الَْغُفورُ يُرِْدَك خِبَ
 

اهلل هو الرب الرحيم هو وحده اَّلي سيحاسب اخلالئق يوم القيامة حينما يبعثهم    - 12
مجيعاً من قبورهم فيجزي لك شخص بما عمل من خري أو رش فمن عمل الصاْلات وهو  

  .مؤمن فله انلعيم المقيم ومن كفر وعمل السيئات فله العذاب العظيم يف اْلخرة
حاسب اخلالئق يوم القيامة حينما يبعثهم مجيعاً من قبورهم  هو الراب الرحيم هو وحده اَّلي سي  اهلل

فيجزي لك شخص بما عمل من خري أو رش فمن عمل الصاْلات وهو مؤمن فله انلعيم المقيم ومن كفر  
وحكمته ورمحته خبلقه    اىلوعمل السيئات فله العذاب العظيم يوم القيامة فمن تمام َعْدل اهلل سبحانه وتع

حيت ينال المحسن    ؛دار العمل وجعل داراً ثانية يكون بها اجلزاء واْلساب واثلواب أن جعل هذه ادلنيا  
وظلمه بغيه  عقوبة  وابلايغ  والظالم  المَسء  وينال  إحسانه  بعض    ؛ثواب  تستبعده  قد  األمر  هذا  وألن 

ناَك  وَ   :}انلفوس فقد نََصب اهلل األدلة الكثرية ادلالة ىلع أن ابلعث حق ال مرية فيه قال اهلل تعاىل
َ
ِمْن آيَاتِهِ أ

ْحَياَها لَُمْحيِي الْمَ 
َ
ِي أ نَزنْلَا َعلَيَْها الَْماَء اْهََتاْت َوَرَبْت ۚ إِنا اَّلا

َ
رَْض َخاِشَعًة فَإَِذا أ

َ
ٍء  تََرى اأْل ِ ََشْ

َٰ لُك  ْوَِتَٰ ۚ إِناُه ىلَعَ
َها انلااُس إِن ُكنُتمْ   :}تعاىل  هلل وقال ا  [.39:فصلت]  {قَِديرٌ  يُّ

َ
ِن تَُراٍب    يَا أ َِن ابْلَْعِث فَإِناا َخلَْقَناُكم م  يِف َريٍْب م 

َ لَُكْم ۚ َونُقِرُّ  ِ َُبني  ِ َلاَقٍة وََغرْيِ خُمَلاَقٍة نل  ْضَغٍة خمُّ َ   ُثما ِمن نُّْطَفٍة ُثما ِمْن َعلََقٍة ُثما ِمن مُّ رَْحاِم َما ن
َ
َجٍل    َشاءُ يِف اأْل

َ
إىَِلَٰ أ

َسَمر ُثما ُُنْرِجُ  ْرَذِل الُْعُمرِ لَِكيْ مُّ
َ
ن يَُردُّ إىَِلَٰ أ َٰ َوِمنُكم ما ن ُيَتَوَّفا ُكْمۖ  َوِمنُكم ما ُشدا

َ
اَل  ُكْم ِطْفاًل ُثما ِِلَبْلُُغوا أ

نَزنْلَ 
َ
رَْض َهاِمَدةً فَإَِذا أ

َ
   اَيْعلََم ِمن َبْعِد ِعلٍْم َشيًْئا ۚ َوتََرى اأْل

َ
ِ َزْوٍج  َعلَيَْها الَْماَء اْهََتاْت َوَرَبْت َوأ

نبََتْت ِمن لُك 
 :فذكر اْلق يف هذه اْلية ثالثة أدلة عقلية دالة ىلع ابلعث ويه [.5:اْلج ] {بَِهيٍج 

أن اإلنسان َخلقه اهلل أول مرة ِمْن تراب وَمْن خلقه من تراب فهو قادر ىلع أن يعيده إىل اْلياة -1
   .حينما يكون تراباً 

   .أن من َخلق من انلطفة برشاً قادر ىلع أن يعيد اإلنسان إىل اْلياة بعد موته-2
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أن من أحيا األرض بالمطر بعد موتها قادر ىلع إحياء انلاس بعد موتهم وَّف هذه اْلية دَلل عظيم  -3
 مسألة  ىلع  باهرة  عقلية  براهني  ثالثة  -طويلة  ليست  ويه–ىلع إعجاز القرآن فكيف مجعت هذه اْلية  

   .عظيمة 
َل َخلٍْق نُّعِيُدهُ ۚ وَْعًدا َعلَيَْنا ۚ    :}وقال اهلل تعاىل  وا

َ
نَا أ

ْ
ِ لِلُْكُتِب ۚ َكَما بََدأ

ِجل  ِ َماَء َكَطى ِ الس  يَوَْم َنْطوِي السا
الْعَِظاَم    يِي ُهۖ  قَاَل َمن ُُيْ َوَضََب نَلَا َمَثاًل َونََِسَ َخلْقَ   :}وقال اهلل تعاىل  [.104:األنبياء]  {إِناا ُكناا فَاِعلنَِي  

ِ َخلٍْق َعلِيٌم    (78)َويِهَ َرِميٌم  
ٍة َوُهَو بُِكل  َل َمرا وا

َ
َها أ

َ
نَْشأ

َ
ِي أ   :}وقال اهلل تعاىل  [.78:يس]  {قُْل ُُيْيِيَها اَّلا

َماُء ۚ َبَناَها   ِم السا
َ
َشدُّ َخلًْقا أ

َ
نُتْم أ

َ
أ
َ
اَها    (27)أ ْغَطَش ََلْ   (28)َرَفَع َسْمَكَها فََسوا

َ
ْخَرَج ُضَحاَها    لََهاَوأ

َ
  (29)َوأ

َٰلَِك َدَحاَها   رَْض َبْعَد َذ
َ
ْخَرَج ِمنَْها َماَءَها َوَمراَْعَها    (30)َواأْل

َ
رَْساَها    (31)أ

َ
َباَل أ -27:انلازاعت ]  {  (32)َواجْلِ

فال  [.32 فيهما  وما  واألرض  السماء  َخلْق  من  بأشد  ليس  اإلنسان  َخلْق  أن  اْلق  َخلْق فبنيا  ىلع  قادر 
   .واألرض ليس بعاجز عن أن يعيد اإلنسان مرة ثانية لسمواتا

 
اهلل سبحانه وتعاىل خلق آدم من تراب وجعل ذريته تتاكثر من بعده فانلاس لكهم    - 13

 .يف أصلهم سواسية وال فضل جلنس ىلع جنس وال لقوم ىلع قوم إال باِلقوى
اهلل سبحانه وتعاىل َخلَق آدم من تراب وجعل ذريته تتاكثر من بعده فانلاس لكهم يف أصلهم سواسية  

ِن  :}وال فضل جلنس ىلع جنس وال لقوم ىلع قوم إال باِلقوى قال اهلل تعاىل َها انلااُس إِناا َخلَْقَناُكم م  يُّ
َ
يَا أ

َوَقبَ  ُشُعوًبا  وََجَعلَْناُكْم  نََثَٰ 
ُ
َوأ ِ َذَكٍر  َخبرٌِي    َل ائ َعلِيٌم   َ اهللا إِنا  تَْقاُكْم ۚ 

َ
أ  ِ اهللا ِعنَد  ْكَرَمُكْم 

َ
أ إِنا    {ِِلََعاَرُفوا ۚ 

ْزَواًجا ۚ َوَما حَتِْمُل ِمْن :}وقال اهلل تعاىل  [13:اْلجرات]
َ
ِن تَُراٍب ُثما ِمن نُّْطَفٍة ُثما َجَعلَُكْم أ ُ َخلََقُكم م  َواهللا

تََضُع   َواَل  نََثَٰ 
ُ
يَسِ   إاِلا أ  ِ اهللا ىلَعَ  َٰلَِك  َذ إِنا  كَِتاٍب ۚ  يِف  إاِلا  ُعُمرِهِ  ِمْن  يُنَقُص  َواَل  ٍر  َعما مُّ ِمن  ُر  ُيَعما َوَما    {رٌي  بِعِلِْمهِ ۚ 
ِن تَُراٍب ُثما ِمن نُّْطَفٍة ُثما ِمْن َعلََقٍة ُثما خُيْرِجُ :}وقال اهلل تعاىل  [.11:فاطر] ِي َخلََقُكم م  ِطْفاًل ُثما    ُكمْ ُهَو اَّلا

َسَمر  َجاًل مُّ
َ
َٰ ِمن َقبُْلۖ  َوِِلَبْلُُغوا أ ن ُيَتَوَّفا ُكْم ُثما ِِلَُكونُوا ُشُيوًخا ۚ َوِمنُكم ما ُشدا

َ
 {َولََعلاُكْم َتْعقِلُوَن    ِِلَبْلُُغوا أ

باألمر الكوِن قال   راب وقال اهلل تعاىل مبيناً أنه َخلَق المسيح باألمر الكوِن كما َخلَق آدم من ت  [.67:اغفر]
ِ َكَمَثِل آَدَمۖ  َخلََقُه ِمن تَُراٍب ُثما قَاَل هَلُ ُكن َفَيُكوُن  :}اهلل تعاىل   [.59:آل عمران ] {إِنا َمَثَل ِعيََسَٰ ِعنَد اهللا

أن انلِب صَّل اهلل عليه وسلم  بنيا أن انلاس سواسية وال فضل ألحد ىلع   (2)وسبق أن ذكرت يف الفقرة رقم  
  .إال باِلقوىأحد 
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 .ولك مولود يودل ىلع الفطرة -14
ِ الايِت َفَطَر انلااَس    :}مولود يودل ىلع الفطرة  قال اهلل تعاىل  ولك ِيِن َحنِيًفا ۚ فِْطَرَت اهللا قِْم وَْجَهَك لدِل 

َ
فَأ

ْكََثَ انلااِس اَل َيْعلَُموَن  
َ
ِيُن الَْقي ُِم َوَلَِٰكنا أ َٰلَِك ادل  ِ ۚ َذ واْلنيفية    [.30:الروم]  {َعلَيَْها ۚ اَل َتبِْديَل خِلَلِْق اهللا

ِن اتابِْع ِملاَة إِبَْراهِيَم َحنِيًفاۖ  َوَما ََكَن    :}م قال اهلل تعاىليه ملة إبراهيم اخلليل عليه السال
َ
وَْحيَْنا إََِلَْك أ

َ
ُثما أ

الفِْطَرةِ    ىلَعَ   يُودَلُ   إاِلا   َمْولُودٍ   ِمنْ   َما»  :وقال رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم    [.123:انلحل ]  {ِمَن الُْمرْشِكنَِي  
 
َ
أ َِدانِهِ  ُيَهو  بََواهُ 

َ
وَن فِيَها ِمْن َجْداَعءَ فَأ َسانِهِ َكَما تُنَْتُج ابلَِهيَمُة بَِهيَمًة مَجَْعاَء َهْل حُتِسُّ ِ ْو ُيَمج 

َ
أ انِهِ  َ ِ   ُثما   «ْو ُيَنرص 

بُو  َيُقوُل 
َ
ُ   ريَِضَ   ُهَريَْرةَ   أ َعنْهُ اهللا َفطَ }  :  الايِت   ِ اهللا َعلَيَْها  رَ فِْطَرةَ  ِ   خِلَلْقِ   َتبِْديَل   اَل انلااَس  ِينُ   َذلَِك   اهللا   الَْقي ِمُ   ادل 
ْكََثَ   َولَِكنا 

َ
 :وسلم  عليه   اهلل   صَّل  اهلل   رسول  وقال  ،4775صحيح ابلخاري    [30  :الروم]  {  َيْعلَُمونَ   اَل   انلااِس   أ

اَل »
َ
ِ   إِنا   أ َمَرِِن   َرّب 

َ
ا    أ َعل َِمُكْم َما َجِهلُْتْم ِمما

ُ
ْن أ

َ
يَْوِِم َهَذا لُكُّ َماٍل ََنَلُْتُه َعبًْدا َحاَلٌل ِإَوّن ِ َخلَْقُت    َعلاَمِِن أ

َمْت َعلَيِْهْم َما   َياِطنُي فَاْجَتاَِلُْهْم َعْن دِينِِهْم وََحرا َتتُْهُم الشا
َ
ُهْم أ ْحلَلْ ِعَبادِي ُحَنَفاَء لُكاُهْم ِإَونا

َ
َمَرتُْهْم  أ

َ
ُت لَُهْم َوأ

ْن يرُْشِ 
َ
نْزِْل بِهِ ُسلَْطانًا  ُكوا أ

ُ
   .2865 رواه مسلم  «ِِب َما لَْم أ

 
 :وليس أحد من البرش يودل خمطئاً أو وارثاً خلطيئة غريه -15

أحد من البرش يودل خمطئاً أو وارثاً خلطيئة غريه وأخُبنا اهلل تعاىل أن آدم عليه السالم لما    ليس 
اهلل أن   ندم وتاب وسأل اهلل المغفرة فألهمه  الشجرة أنه  هو وزوجه حواء من  اإلليه وألك  خالف األمر 

نَت َوَزوُْجَك اجْلَناَة َولُُكَ  يَا آ  اَوقُلْنَ   :}يقول لكمات طيبات فقالها فتاب اهلل عليهما قال اهلل تعاىل
َ
َدُم اْسُكْن أ

الِِمنَي   الظا ِمَن  َفَتُكونَا  َجَرةَ  الشا َهَِٰذهِ  َتْقَرَبا  َواَل  ِشئُْتَما  َحيُْث  رََغًدا  َعنَْها    (35)ِمنَْها  يَْطاُن  الشا اُهَما  َزل
َ
فَأ

بَ  اْهبُِطوا  َوقُلَْنا  فِيهِۖ   ََكنَا  ا  ِمما ْخرََجُهَما 
َ
ِحنٍي    ْعُضُكمْ فَأ إىَِلَٰ  َوَمَتاٌع  ُمْسَتَقرٌّ  رِْض 

َ
اأْل يِف  َولَُكْم    ۖ َعُدوٌّ بِلَْعٍض 

اُب الراِحيُم    (36) ب ِهِ لَكَِماٍت َفَتاَب َعلَيْهِ ۚ إِناُه ُهَو اِلاوا َٰ آَدُم ِمن را ا    (37)َفَتلَِقا قُلَْنا اْهبُِطوا ِمنَْها مَجِيًعاۖ  فَإِما
تِيَناُكم م ِ 

ْ
وحيث    [.38-35:ابلقرة]  ({38)ًدى َفَمن تَبَِع ُهَداَي فَاَل َخوٌْف َعلَيِْهْم َواَل ُهْم َُيَْزنُوَن  هُ   ِن ِ يَأ

زالت   قد  خطيئة  ترث  ال  ذريته  فإن  ثم  ومن  للخطيئة  حاماًل  يعد  فلم  السالم  عليه  آدم  ىلع  اهلل  تاب 
ِسُب لُكُّ َنْفٍس إاِلا َعلَيَْها ۚ َواَل تَزُِر َوازَِرةٌ  َواَل تَكْ :}باِلوبة واألصل أن المرء ال ُيمل وْزر غريه قال اهلل تعاىل

رِْجُعُكْم َفُينَب ُِئُكم بَِما ُكنُتْم فِيهِ ََتَْتلُِفوَن  ْخَرىَٰ ۚ ُثما إىَِلَٰ َرب ُِكم ما
ُ
  [.164:األنعام] {وِْزَر أ
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ِن اْهَتَدىَٰ فَإِناَما َيْهَتِدي نِلَْفِسهِ :}وقال اهلل تعاىل ۗ    َوَمن ضَ  ۖ ما ْخَرىَٰ
ُ
لا فَإِناَما يَِضلُّ َعلَيَْها ۚ َواَل تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أ

َٰ َنبَْعَث رَُسواًل   بنَِي َحيتا ِ ْخَرىَٰ ۚ ِإَون تَْدُع  :}وقال اهلل تعاىل  [.15:اإلْساء]  {َوَما ُكناا ُمَعذ 
ُ
َواَل تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أ

اَلةَ ۚ   ُُيَْملْ  ُمثَْقلٌَة إىَِلَٰ مِحْلَِها اَل  قَاُموا الصا
َ
ِيَن خَيَْشْوَن َرباُهم بِالَْغيِْب َوأ ۗ  إِناَما تُنِذُر اَّلا ٌء َولَْو ََكَن َذا قُْرَّبَٰ   ِمنُْه ََشْ

ِ الَْمِصرُي  َٰ نِلَْفِسهِ ۚ ِإَوىَل اهللا َّكا َٰ فَإِناَما يَََتَ   [.18:فاطر] {َوَمن تََزَّكا
 

 :عبادة اهلل وحده :والغاية من خلق انلاس يه -16
يه  والغاية انلاس  خلق  تعاىل  :من  اهلل  قال  وحده  اهلل  َِلَْعُبُدوِن    :}عبادة  إاِلا  نَس  َواإْلِ نا  اجْلِ َخلَْقُت    {َوَما 

  [.56:اَّلاريات]
 

  عن  مسؤوالً   وجعله   حقوقه   َكمل   هل   وكفل  -ونساءً   رجاالً – اإلسالم َكرام اإلنسان    - 17
ختياراته   سائر  ماهل   ا ع اته   وأ رصف له   وت حم  ي سؤوَلة   و مل   أي   م ُّض  ع   يُّض  أو   بنفسه   ي

  .باْلخرين
اإلنسان    اإلسالم  اهلل   قال  األرض   يف   خليفة  َلكون  اإلنسان  خلق  تعاىل  فاهلل  -ونساءً   رجاالً –كرام 

رِْض  يِف  َجاِعٌل  إِّن ِ  لِلَْماَلئَِكةِ  َربَُّك  قَاَل  ِإَوذْ :}تعاىل
َ
  [.30:ابلقرة ] { َخلِيَفةً   اأْل

ِ َوابْلَْحرِ َوَرزَْقَناُهم   :}اِلكريم شامل لك بِن آدم قال اهلل تعاىل  وهذا ْمَنا بَِِن آَدَم ومََحَلَْناُهْم يِف الَُْب  َولََقْد َكرا
ْن َخلَْقَنا َتْفِضياًل  ِما َٰ َكثرٍِي م  لَْناُهْم ىلَعَ ي َِباِت َوَفضا َِن الطا نَساَن   لََقدْ :}تعاىل وقال اهلل  [.70:اإلْساء] {م  َخلَْقَنا اإْلِ

ْحَسِن َتْقوِيٍم 
َ
  [.4:اِلني ] {يِف أ

اهلل    ونيه  قال  اهلل  دون  من  مطاع  أو  متبوع  أو  لمعبود  ذَلاًل  تابعاً  نفسه  من  َيعل  أن  اإلنساَن  اهلُل 
َشدُّ ُحبرا:}تعاىل

َ
ِيَن آَمُنوا أ ِۖ  َواَّلا ِ اهللا نَداًدا ُُيِبُّوَنُهْم َكُحب 

َ
ِ أ ِ   َوِمَن انلااِس َمن َيتاِخُذ ِمن ُدوِن اهللا ِۗ  َولَْو يََرى اَّلا ا ِ  ينَ هلل 

َ َشِديُد الَْعَذابِ  نا اهللا
َ
ِ مَجِيًعا َوأ نا الُْقواَة هلِلا

َ
ُواْ    .َظلَُموا إِذْ يََرْوَن الَْعَذاَب أ

َ
َبُعواْ َوَرأ ِيَن ٱتا ِيَن ٱتُّبُِعواْ ِمَن ٱَّلا  ٱَّلا

َ
أ إِۡذ تََُبا

ۡسَباُب 
َ
َعۡت بِِهُم ٱأۡل تعاىل مبيناً حال األتباع والمتبوعني بابلاطل وقال اهلل    [.166  165  :ابلقرة ]  {ٱۡلَعَذاَب َوَتَقطا

ِ   :}يوم القيامة وا ل ِيَن اْسَتْكَُبُ ِينَ قَاَل اَّلا ََنُْن َصَدْدنَاُكْم َعِن الُْهَدىَٰ َبْعَد إِذْ َجاَءُكمۖ  بَْل ُكنُتم    َّلا
َ
اْسُتْضعُِفوا أ

ْرِِمنَي   ِيَن اْسَتْكَُبُ   (32)ُّمُّ ِيَن اْسُتْضعُِفوا لَِّلا ِ َوجَنْ َوقَاَل اَّلا ن ناْكُفَر بِاهللا
َ
ُمُروَنَنا أ

ْ
 َعَل وا بَْل َمْكُر اللايِْل َوانلاَهارِ إِذْ تَأ
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َكَفُروا ِيَن  اَّلا ْعَناِق 
َ
أ يِف  ْغاَلَل 

َ
اأْل وََجَعلَْنا  الَْعَذاَب  ُوا 

َ
َرأ ا  لَما انلاَداَمَة  وا  َْسُّ

َ
َوأ نَداًدا ۚ 

َ
أ ََكنُو ۚ هَلُ  َما  إاِلا  َُيَْزْوَن  َهْل  ا   

   [.33 - 32:سبأ] { (33)َيْعَملُوَن 
ل ادلاعةَ واألئمَة المضلني أوزارَهم وأوزاَر اَّلين   ومن تمام َعْدل اهلل سبحانه وتعاىل يوم القيامة أن ُُيم 

ِ :}يضلونهم بغري علم قال اهلل تعاىل ْوَزارِ اَّلا
َ
ْوَزارَُهْم ََكِملًَة يَوَْم الْقَِياَمةِۙ  َوِمْن أ

َ
يَن يُِضلُّوَنُهم بَِغرْيِ ِعلٍْمۗ  َِلَْحِملُوا أ

اَل 
َ
   [.25:انلحل] {َساَء َما يَزُِرونَ  أ

  :اإلسالُم لإلنسان َكمَل حقوقه يف ادلينا واْلخرة وأعظم اْلقوق اليت كفلها اإلسالم وبيانها للناس  وكفل
نَا  :فَعْن ُمَعاٍذ ريض اهلل عنه قَاَل حق اهلل ىلع انلاس وحق انلاس ىلع اهلل  

َ
 وََسلامَ   َعلَيْهِ   اهللُ   َصَّلا   انلاِِب ِ   َردِيُف   أ

ِ   َحقُّ   َما  تَْدرِي  َهلْ »  :بَلايَْك وََسْعَديَْك ُثما قَاَل ِمثْلَُه ثاََلثًا  :لُْت قُ   «ُمَعاذُ   يَا »  :َفَقاَل    :قَاَل   الَ   :لُْت قُ   «العَِبادِ   ىلَعَ   اهللا
ِ   َحقُّ » نْ   العَِبادِ   ىلَعَ   اهللا

َ
بَلايَْك وََسْعَديَْك   :لُْت قُ   «ُمَعاذُ   يَا»  :َفَقاَل   َساَعةً   َسارَ   ُثما   «َشيًْئا  بِهِ   يرُْشُِكوا  َوالَ   َيْعُبُدوُه   أ

ِ إَِذا َفَعلُوا َذلَِك " :قَاَل  َبُهْم  :َهْل تَْدرِي َما َحقُّ العَِبادِ ىلَعَ اهللا ِ ْن اَل ُيَعذ 
َ
 .(6840)صحيح ابلخاري «أ

وِعرْضه    وكفل وماهل  وذرياته  اْلق  ديَنه  لإلنسان  وسلماإلسالُم  عليه  اهلل  صَّل  َ   فَإِنا »  :قال   َحرامَ   اهللا
مْ   دَِماَءُكمْ   َعلَيُْكمْ 

َ
َهَذاَوأ بدََلُِكْم  يِف  َهَذا  َشْهرُِكْم  يِف  َهَذا  يَوِْمُكْم  َكُحْرَمةِ  ْعَراَضُكْم 

َ
َوأ صحيح    «َوالَُكْم 

الوداع اليت حُّضها اهلل عليه وسلم هذا الميثاق العظيم يف حجة    وقد أعلن الرسول صَّل(6501) . ابلخاري
  .هذا المعِن وأكد عليه يف يوم انلحر يف حجة الوداع الصحابة وكرر أكَث من مائة ألف من 

تعاىل  واإلسالمُ  اهلل  قال  وترصفاته  وأعماهل  اختياراته  سائر  عن  مسؤواًل  اإلنساَن  إِنَساٍن   :}جعل  َولُكا 
لَْزْمَناهُ َطائَِرُه يِف ُعُنقِهِۖ   

َ
 كَِتابََك َكََف بَِنْفِسَك اَْلَوَْم َعلَيْ أ

ْ
َحِسيًبا   َك َوُُنْرُِج هَلُ يَوَْم الْقَِياَمةِ كَِتابًا يَلَْقاهُ َمنُشوًرا اقَْرأ

أي ما عمل من خري أورش َيعله اهلل مالزماً هل ال يتعداه إىل غريه فال ُياسب بعمل غريه    [.13:اإلْساء]  {
نَساُن إِناَك ََكدٌِح إىَِلَٰ َرب َِك َكْدًحا َفُماَلقِيهِ :} تعاىلوال ُياسب غريه بعمله وقال اهلل َها اإْلِ يُّ

َ
 [.6:االنشقاق]  {يَا أ

ۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِ   :}وقال تعاىل ٰـَٖم ل ِۡلَعبِيدِ   ۦۖ ما َسآَء َفَعلَۡيَهاۗ َوَما َربَُّك بَِظلا
َ
 [46:فصلت] {َوَمۡن أ

ل اإلنساَن    َوَمن يَْكِسْب  :}مسؤوَلة أي عمل يُّض بنفسه أو يُّض باْلخرين قال اهلل تعاىلواإلسالُم ُيم 
ُ َعلِيًما َحِكيًما َٰ َنْفِسهِ ۚ َوََكَن اهللا َٰلَِك    :}وقال اهلل تعاىل  [.111:النساء]  {إِثًْما فَإِناَما يَْكِسُبُه ىلَعَ ْجِل َذ

َ
ِمْن أ

ناُه َمن قَ 
َ
ائِيَل أ َٰ بَِِن إِْْسَ َما َقَتَل انلااَس مَجِيًعا َوَمْن  َكَتبَْنا ىلَعَ نا

َ
رِْض فََكأ

َ
ْو فََساٍد يِف اأْل

َ
َتَل َنْفًسا بَِغرْيِ َنْفٍس أ

ْحَيا انلااَس مَجِيًعا  
َ
ناَما أ

َ
ْحَياَها فََكأ

َ
  َنْفٌس   ُتْقَتُل   اَل »  :وسلم  عليه  اهلل  صَّل  اهلل  رسول  وقال  [.32:المائدة]  {أ

َل َمْن َسنا الَْقتَْل  اُظلْمً  وا
َ
ناُه ََكَن أ

َ
ِل كِْفٌل ِمْن َدِمَها أِل وا

َ
   (.5150)صحيح مسلم  «إاِلا ََكَن ىلَعَ ابِْن آَدَم اأْل
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 .اإلسالم جعل الرجل والمرأة سواء من حيث العمل والمسؤوَلة واجلزاء واثلواب -18
اهلل   اإلسالمُ  قال  واثلواب  واجلزاء  والمسؤوَلة  العمل  حيث  من  سواء  والنساء  الرجاَل  جعل 

وَلَٰئَِك يَْدُخلُوَن اجْلَناَة َواَل ُيْظلَُمو :}تعاىل
ُ
نََثَٰ َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأ

ُ
ْو أ

َ
اِْلَاِت ِمن َذَكٍر أ   {َن نَقرًِيا َوَمن َيْعَمْل ِمَن الصا

تع   [.124:النساء] اهلل  َطي َِبًةۖ     َمنْ   :}اىلوقال  َحَياةً  فَلَُنْحيِيَناُه  ُمْؤِمٌن  وَُهَو  نََثَٰ 
ُ
أ ْو 

َ
أ َذَكٍر  ِن  م  َصاِْلًا  َعِمَل 

ْحَسِن َما ََكنُوا َيْعَملُوَن  
َ
ْجَرُهم بِأ

َ
َمْن َعِمَل َسي َِئًة فَاَل َُيَْزىَٰ    :}وقال اهلل تعاىل  [.97:انلحل]  {َونَلَْجزَِيناُهْم أ

وَلَٰئَِك يَْدُخلُوَن اجْلَناَة يُْرزَقُوَن فِيَها بَِغرْيِ ِحسَ إاِلا ِمثْلََهاۖ  َوَمْن 
ُ
نََثَٰ وَُهَو ُمْؤِمٌن فَأ

ُ
ْو أ

َ
ِن َذَكٍر أ اٍب  َعِمَل َصاِْلًا م 

تعاىل  [.40:اغفر]  { اهلل  َوالَْقانِتنِيَ   :}وقال  َوالُْمْؤِمَناِت  َوالُْمْؤِمننَِي  َوالُْمْسلَِماِت  الُْمْسلِِمنَي  نَِتاِت  َوالَْقا   إِنا 
ادِقَاتِ  َوالصا ادِقنَِي  قَاِت    َوالصا ِ َوالُْمَتَصد  قنَِي  ِ َوالُْمَتَصد  َواخْلَاِشَعاِت  َواخْلَاِشعنَِي  ابَِراِت  َوالصا ابِرِيَن  َوالصا

َ كَ  اكِرِيَن اهللا ائَِماِت َواْْلَافِِظنَي فُُروَجُهْم َواْْلَافَِظاِت َواَّلا ائِِمنَي َوالصا ْغفَِرةً  َوا   ثرًِيا َوالصا ُ لَُهم ما َعدا اهللا
َ
اكَِراِت أ َّلا

ْجًرا َعِظيًما
َ
  [.35:األحزاب] {َوأ

 

َكرام اإلسالم المرأة واعتُب النساء شقائق الرجال وألزم الرجل بانلفقة إذا َكن قادراً   - 19
 .زوجهافتجب نفقة ابلنت ىلع أبيها واألم ىلع ودلها إذا َكن بالغاً قادراً والزوجة ىلع 

الرجال    واعتُب شقائق  النساَء  وسلماإلسالُم  عليه  اهلل  صَّل  اهلل  رسول    شقائق   النساء   إن»  :قال 
   .113 رواه الرتمذي «الرجال

قال رسول اهلل  تكريم اإلسالم للمرأة أن وأوجب اإلسالُم نفقَة األم ىلع ودلها إذا َكن قادراً    ومن
ْدنَاكَ   الُْعلَْيا  الُْمْعِطى  يَدُ »  :صَّل اهلل عليه وسلم

َ
ْدنَاَك أ

َ
َخاَك ُثما أ

َ
ْخَتَك َوأ

ُ
بَاَك َوأ

َ
َك َوأ ما

ُ
  رواه اإلمام أمحد  «أ

   (.29)رقم  قرةوسيأِت بيان ماكنة الوادلين بإذن اهلل يف الف
َِلُنفِْق   :}ومن تكريم اإلسالُم للمرأةِ أن ألزم الزوج بانلفقة ىلع زوجته إذا َكن قادراً قال اهلل تعاىل 

ُ ۚ اَل  ا آتَاهُ اهللا ِن َسَعتِهِۖ  َوَمن قُِدَر َعلَيْهِ رِزُْقُه فَلُْينفِْق ِمما ُ َنْفًسا إاِلا َما آتَاَها ۚ َسَيْجعَ ُذو َسَعٍة م   ُل  يَُكل ُِف اهللا
ا  ُ َبْعَد ُعْْسٍ يُْْسً َل انلَِب صَّل اهلل عليه وسلم رَُجٌل   [.7:الطالق]  {اهللا

َ
ْوجِ   :وَسأ ةِ ىلَعَ الزا

َ
  :قَاَل   ؟َما َحقُّ الَْمْرأ

وقال رسول    ، رواه اإلمام أمحد  «ُتَقب ِحْ   َواَل   الْوَْجهَ   تَُّْضِبِ   َواَل   اْكتََسيَْت   إَِذا   َوتَْكُسوَها   َطعِْمَت   إَِذا   ُتْطعُِمَها»
ص  األزواج  َّلاهلل  ىلع  النساء  حقوق  بعض  مبيناً  وسلم  عليه  َوكِْسَوُتُهنا  »  :اهلل  رِزُْقُهنا  َعلَيُْكْم  َولَُهنا 
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ْن يَُضي َِع َمْن َيُقوُت »  :وقال صَّل اهلل عليه وسلم  .صحيح مسلم  «بِالَْمْعُروِف 
َ
رواه اإلمام    «َكََف بِالَْمرِْء إِثًْما أ

ال تتصدق بما    :كأنه قال للمتصدق  المعِن يريد من يلزمه قوته و  "من يقوت"  :قوهل:)قال اخلطاِبو  أمحد
   (.مفينقلب ذلك إثماً إذا أنت ضيعته ؛ال فضل فيه عن قوت أهلك تطلب به األجر

تعاىل  ومن اهلل  قال  أبيها  ىلع  ابلنت  نفقة  أوجب  أن  للمرأةِ  اإلسالُم  يُرِْضْعَن  }  :تكريم  اُت  َوالَْوادِلَ
َوكِسْ  رِزُْقُهنا  هَلُ  الَْمْولُودِ  َوىلَعَ  الراَضاَعَة ۚ  يُتِما  ن 

َ
أ َراَد 

َ
أ لَِمْن    ۖ ََكِملنَْيِ َحْولنَْيِ  ْواَلَدُهنا 

َ
بِالَْمْعُروِف أ   {َوُتُهنا 
فَإِْن    :}فبنيا اهلل أن ىلع األب اَّلي يودل هل ودل إطعام ودله وكسوته بالمعروف وقوهل تعاىل  [.233:قرةابل]

ُجورَُهنا  
ُ
رَْضْعَن لَُكْم فَآتُوُهنا أ

َ
جرة رضاع الودل ىلع األب  [.6:الطالق]  {أ

ُ
فدلا ىلع أن نفقة    ؛ فأوجب اهلل أ

الودل ىلع الوادل والودل يشمل اَّلكر واألنَث وَّف اْلديث اِلاىل داللة ىلع وجوب نفقة الزوجة وأوالدها ىلع  
ُ َعنَْهااألب   نا هِنًْدا قَالَْت لِلناِِب ِ َصَّلا اهلُل َعلَيْهِ وََسلامَ   :فَعْن اَعئَِشَة ريَِضَ اهللا

َ
بَا ُسْفَياَن رَ   :أ

َ
ُجٌل َشِحيٌح إِنا أ

ْن آُخَذ ِمْن َماهِلِ قَاَل 
َ
ْحَتاُج أ

َ
ِك بِالَْمْعُروِف   ِذي خُ »  :فَأ وبنيا انلِب الكريم    رواه ابلخاري  «َما يَْكفِيِك َوَودَلَ

وْ   ابْنََتنْيِ   اَعَل   َمنْ »  :فقال رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلمفْضل انلفقة ىلع ابلنات واألخوات  
َ
  َبَناٍت   ثاََلَث   أ

 
َ
 أ

ُ
أ َعنْهُ ْو  َيُموَت  ْو 

َ
أ يَِِبا   َحيتا  َخَواٍت 

َ
أ ثاََلَث  ْو 

َ
أ َكَهاتنَْيِ   نا ْخَتنْيِ  َوُهَو  نَا 

َ
أ َشارَ   .ُكنُْت 

َ
ْصُبَعيْهِ   َوأ

ُ
باابَةِ   بِأ   السا

 .296 السلسلة الصحيحة  «َوالْوُْسَطى
 

اجلزاء والموت  والموت ليس هو الفناء األبدي بل هو االنتقال من دار العمل إىل دار    -20
يتناول اجلسد والروح وموت الروح مفارقتها للبدن ثم تعود إَله بعد ابلعث يوم القيامة  

 .وال تنتقل الروح بعد الموت إىل جسد آخر وال تستنسخ يف جسد آخر
تعاىل  الموُت  اهلل  قال  األبدي  الفناء  هو  بِكُ :}ليس   َ ِ ُولك  ِي  اَّلا الَْموِْت  لَُك  ما َيَتَوفااُكم  إىَِلَٰ  قُْل  ُثما  ْم 

والموت يتناول اجلسد والروح وموت الروح مفارقتها للبدن ثم تعود إَله    [.11:السجدة]  {َرب ُِكْم تُرَْجُعونَ 
نُفَس ِحنَي َمْوتَِها َوالايِت لَْم َتُمْت يِف َمَناِمَهاۖ  َفُيْمِسُك    :}اىلبعد ابلعث يوم القيامة قال اهلل تع

َ
ُ َيَتَوَّفا اأْل اهللا

َٰلَِك َْليَاٍت ل َِقْوٍم َيَتفَ الا  َسَمر ۚ إِنا يِف َذ َجٍل مُّ
َ
ْخَرىَٰ إىَِلَٰ أ

ُ
ُرونَ يِت قََضَٰ َعلَيَْها الَْموَْت َوُيرِْسُل اأْل  [.42:الزمر]  {كا

وَح إَِذا قُبَِض تَبَِعُه ابْلرََصُ »  :اهلل صَّل اهلل عليه وسلم  رسولوقال   وبعد الموت ينتقل   ،  920  رواه مسلم  «إِنا الرُّ
 اخْلَلَْق    :}اإلنسان من دار العمل إىل دار اجلزاء قال اهلل تعاىل

ُ
ا ۚ إِناُه َيبَْدأ ِ َحقر إََِلْهِ َمرِْجُعُكْم مَجِيًعاۖ  وَْعَد اهللا
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ِيَن َكَفرُ   ْجزِيَ ُثما يُعِيُدهُ َِلَ  اِْلَاِت بِالْقِْسِط ۚ َواَّلا ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصا َِلٌم  اَّلا
َ
ِْن مَحِيٍم وََعَذاٌب أ اٌب م  وا لَُهْم رَشَ

   [.4:يونس]  {بَِما ََكنُوا يَْكُفُروَن 
تنتقل الروح بعد الموت إىل جسد آخر وال تستنسخ فدعوى االستنساخ ال يدل عليها العقل   وال

  .وال اْلس وال يوجد أي نقل يشهد لهذه العقيدة عن األنبياء عليهم السالم
 

اإلسالم يدعو إىل اإليمان بأصول اإليمان الكُبى ويه اإليمان باهلل ومالئكته    - 21
والقرآن واإليمان    -قبل حتريفها -واإليمان بالكتب اإللهية َكِلوراة واإلجنيل والزبور  

جِبميع األنبياء والمرسلني عليهم السالم وأن يؤمن خباتمهم وهو ُممد رسول اهلل خاتم  
  ؛يمان باَلوم اْلخر ونعلم أن اْلياة ادلنيا لو َكنت يه انلهاية األنبياء والمرسلني واإل 

 .لاكنت اْلياة والوجود عبثاً خالصاً واإليمان بالقضاء والقدر
عليهم    اإلسالم والمرسلني  األنبياء  مجيُع  إَلها  داع  اليت  الكُبى  اإليمان  بأصول  اإليمان  إىل  يدعو 

 :السالم ويه
وخال  :األول  رباً  باهلل  وأن  اإليمان  للعبادة  المستحق  وحده  هو  وأنه  الكون  لهذا  ومدبراً  ورازقاً  قاً 

وقد    .عبادة لك ما سواه فيه باطلة ولك معبود غريه فهو باطل فال تليق العبادة إال هل وال تصح العبادة إال هل 
   (.8)سبق بيان أدلة هذه المسألة الفقرة رقم 

يات كثرية متفرقة يف القرآن العظيم منها قوهل  اهلل سبحانه وتعاىل هذه األصول الكُبى يف آ  وذكر
ِ َوَماَلئَِكتِهِ َوُكُتبِهِ َورُ :}تعاىل ب ِهِ َوالُْمْؤِمُنوَن ۚ لُكٌّ آَمَن بِاهللا نزَِل إََِلْهِ ِمن را

ُ
ُِق بنَْيَ  آَمَن الراُسوُل بَِما أ ُسلِهِ اَل ُنَفر 

َطعْ 
َ
ِن رُُّسلِهِ ۚ َوَقالُوا َسِمْعَنا َوأ َحٍد م 

َ
لايَْس    :}وقال اهلل تعاىل   [.285:ابلقرة]  {َناۖ  ُغْفَرانََك َرباَنا ِإَوََلَْك الَْمِصرُي  أ

ِ َواَْلَوْمِ  ُّوا وُُجوَهُكْم قَِبَل الَْمرْشِِق َوالَْمْغرِِب َوَلَِٰكنا الُِْبا َمْن آَمَن بِاهللا ن تَُول
َ
اْْلِخرِ َوالَْماَلئَِكةِ َوالِْكَتاِب    الُِْبا أ

 ِ ائ َوالسا بِيِل  السا َوابَْن  َوالَْمَساكنَِي  َواَْلََتاَِمَٰ  الُْقْرَّبَٰ  َذوِي  ُحب ِهِ   َٰ ىلَعَ الَْماَل  َوآَِت  قَاَم  َوانلابِي نَِي 
َ
َوأ َِقاِب  الر  َوَِّف  لنَِي 

ََكةَ َوالُْموفُوَن بَِعْهِدهِْم إِ  اَلةَ َوآَِت الزا ِيَن    َذاالصا وَلَٰئَِك اَّلا
ُ
ِسۗ  أ

ْ
اءِ وَِحنَي ابْلَأ ا َساءِ َوالُّضا

ْ
ابِرِيَن يِف ابْلَأ اَعَهُدواۖ  َوالصا

وَلَٰئَِك ُهُم الُْمتاُقوَن  
ُ
وداع اهلل تعاىل إىل اإليمان بهذه األصول وبنيا أن من يكفر    [.177:ابلقرة ]  {َصَدقُواۖ  َوأ
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َٰ  }  :عاىلت   بها فقد ضل ضالاًل بعيداً قال اهلل  َل ىلَعَ ِي نَزا ِ َورَُسوهِلِ َوالِْكَتاِب اَّلا ِيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاهللا َها اَّلا يُّ
َ
يَا أ

َواَْلَوْمِ  َورُُسلِهِ  َوُكُتبِهِ  َوَماَلئَِكتِهِ   ِ بِاهللا يَْكُفْر  َوَمن  َقبُْل ۚ  ِمن  نَزَل 
َ
أ ِي  اَّلا َوالِْكَتاِب  َضلا رَُسوهِلِ  َفَقْد  اْْلِخرِ   

بَيَْنَما ََنُْن ِعنَْد رَُسوِل اهللِ :)قال  ريض اهلل عنهوَّف اْلديث عن عمر بن اخلطاب    [.136:النساء]  {بَعِيًدا   اًل اَل ضَ 
َعرِ    اَل يَُرى َعلَيْ َصَّلا اهلُل َعلَيْهِ وََسلاَم َذاَت يَْوٍم إِذْ َطلََع َعلَيَْنا رَُجٌل َشِديُد َبَياِض اثل َِياِب َشِديُد َسَوادِ الشا

َ
َفرِ   ثَرُ هِ أ السا

ْسَنَد ُرْكَبتَيْهِ إىَِل رُ 
َ
َحٌد َحيتا َجلََس إىَِل انلاِِب ِ َصَّلا اهلُل َعلَيْهِ وََسلاَم فَأ

َ
يْهِ ىلَعَ فَِخَذيْهِ َواَل َيْعرُِفُه ِمناا أ ْكَبتَيْهِ َوَوَضَع َكفا

ْخُِبِِْن َعِن اإْلِْساَلِم َفَقاَل رَ   :َوَقاَل 
َ
ُد أ نْ   اإْلِْساَلمُ »  :اهللِ َصَّلا اهلُل َعلَيْهِ وََسلامَ   ُسوُل يَا ُُمَما

َ
نْ   تَْشَهدَ   أ

َ
 اهللُ   إاِلا   إهَِلَ   اَل   أ

نا 
َ
ًدا  َوأ اَلةَ   َوتُقِيمَ   وََسلامَ   َعلَيْهِ   اهللُ   َصَّلا   اهللِ   رَُسوُل   ُُمَما ََكةَ   َوتُْؤِِتَ   الصا اْسَتَطْعَت   نِ إِ   ابْلَيَْت   َوحَتُجا   َرَمَضانَ   َوتَُصومَ   الزا

َسبِياًل  هُلُ   هَلُ   َفَعِجبَْنا  :قَاَل   َصَدقَْت   :قَاَل   «إََِلْهِ 
َ
قُهُ   يَْسأ ِ ْخُِبِِْن   :قَاَل   َوُيَصد 

َ
يَمانِ   َعنِ   فَأ نْ »  :قَاَل   اإْلِ

َ
 بِاهللِ   تُْؤِمنَ   أ

ِ   رِ بِالَْقدَ   َوتُْؤِمنَ   اْْلِخرِ   َواَْلَوْمِ   َورُُسلِهِ   َوُكُتبِهِ   َوَماَلئَِكتِهِ  ِه ْخُِبِِْن   :قَاَل   َصَدقَْت   :قَاَل   «َخرْيِهِ َورَش 
َ
 :قَاَل   اإْلِْحَسانِ   َعنِ   فَأ

نْ »
َ
ناَك   اهللَ   َتْعُبدَ   أ

َ
مسلم   «يََراكَ   فَإِناهُ   تََراهُ   تَُكنْ   لَمْ   فَإِنْ   تََراهُ   َكأ عليه    .8صحيح  جُبيل  جاء  اْلديث  هذا  فَف 

اإلسالم واإليمان واإلحسان    :مراتب ادلين ويه  نُممد صَّل اهلل عليه وسلم وسأهل عالسالم إىل الرسول  
ريض اهلل  فأجابه الرسول ُممد صَّل اهلل عليه وسلم ثم أخُب الرسوُل ُممد صَّل اهلل عليه وسلم أصحابَه  

ُبيل عليه  فهذا هو اإلسالم رسالة إلهية نقلها ج  .أن هذا جُبيل عليه السالم أتاهم يعلمهم دينهم  عنهم 
وبلاغوها للناس    ريض اهلل عنهم السالم وبلاغها للناس الرسول ُممد صَّل اهلل عليه وسلم وحفظها أصحابه  

 .من بعده
بأعمال    :اثلاّن وُكفهم  معينة  هيئة  ىلع  وجعلهم  اهلل  خلقهم  غيِب  اعلم  وهم  بالمالئكة  اإليمان 

المالئكة   َجلُّ 
َ
وأ السالم  عليهم  واألنبياء  للرسل  اإللهية  الرساالت  إبالغ  أعمالهم  أجل   ومن  عظيمة 

ة والسالم  الصال  عليهم جُبيل عليه السالم ومما يدل ىلع نزول جُبيل عليه السالم بالوِح إىل الرسل  
ََٰه إاِلا   :}قوهل تعاىل ناُه اَل إَِل

َ
نِذُروا أ

َ
ْن أ

َ
َٰ َمن يََشاُء ِمْن ِعَبادِهِ أ ْمرِهِ ىلَعَ

َ
وِح ِمْن أ ُِل الَْماَلئَِكَة بِالرُّ نَا فَاتاُقوِن    يَُن 

َ
 {أ

ِ الَْعالَِمنَي    :}وقال اهلل تعاىل  [.2:انلحل] ِمنُي    بِهِ   نََزَل   (192)ِإَوناُه َِلَنِيُل َرب 
َ
وُح اأْل َٰ قَلْبَِك    (193)الرُّ ىلَعَ

بنٍِي    (194)ِِلَُكوَن ِمَن الُْمنِذرِيَن   لنَِي    (195)بِلَِساٍن َعَرِّب ٍ مُّ وا
َ
-192:الشعراء]  {  (196)ِإَوناُه لََِف ُزُبرِ اأْل

196.]  
يَا :}والقرآن قال اهلل تعاىل  -قبل حتريفها-اإليمان بالكتب اإللهية َكِلوراة واإلجنيل والزبور    :اثلالث 

 
َ
ِي أ َٰ رَُسوهِلِ َوالِْكَتاِب اَّلا َل ىلَعَ ِي نَزا ِ َورَُسوهِلِ َوالِْكَتاِب اَّلا ِيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاهللا َها اَّلا يُّ

َ
  رْ فُ نَزَل ِمن َقبُْل ۚ َوَمن يَكْ أ

ِ َوَماَلئَِكتِهِ َوُكُتبِهِ َورُُسلِهِ َواَْلَوِْم اْْلِخرِ َفَقْد َضلا َضاَلاًل بَعِيًدا َل  :}وقال اهلل تعاىل  [.136:النساء]  {بِاهللا نَزا
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جِنيَل   نَزَل اِلاْوَراةَ َواإْلِ
َ
قًا ل َِما بنَْيَ يََديْهِ َوأ ِ ِ ُمَصد  نَزَل الُْفْرَقاَنۗ     بُْل ِمن قَ   (3)َعلَيَْك الِْكَتاَب بِاْْلَق 

َ
ُهًدى ل ِلنااِس َوأ

ُ َعزِيٌز ُذو انتَِقاٍم   ِ لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌدۗ  َواهللا ِيَن َكَفُروا بِآيَاِت اهللا وقال اهلل    [.4-3:آل عمران]  {  (4)إِنا اَّلا
ب ِهِ   لراُسوُل ٱَءاَمَن    :}تعاىل نزَِل إََِلۡهِ ِمن را

ُ
ِ   ونَۚ لُۡمۡؤِمنُ ٱ وَ   ۦبَِمآ أ ِ ٱلُكٌّ َءاَمَن ب ُِق    ۦَورُُسلِهِ   ۦ َوُكُتبِهِ   ۦَوَملَـٰٓئَِكتِهِ   هللا اَل ُنَفر 

ِن رُُّسلِهِ  َحٖد م 
َ
َطۡعَناۖ ُغۡفَرانََك َرباَنا ِإَوََلَۡك    ۦۚ بنَۡيَ أ

َ
قُۡل    }  :وقال تعاىل  [.285:ابلقرة]  {  لَۡمِصريُ ٱَوَقالُواْ َسِمۡعَنا َوأ

 ِ ب ِ ٱَءاَمناا  وَ َوَمآ    هللا َوَيۡعُقوَب  ِإَوۡسَحََٰق  ِإَوۡسَمَٰعِيَل  َٰهِيَم  إِبَۡر  ٰٓ ىلَعَ نزَِل 
ُ
أ َوَمآ  َعلَۡيَنا  نزَِل 

ُ
ۡسَباطِ ٱ أ

َ
ُموََسَٰ    أۡل وِِتَ 

ُ
أ َوَمآ 

ِۡنُهۡم َوََنُۡن هَلُ  نلابِيُّونَ ٱ وَِعيََسَٰ وَ  َحٖد م 
َ
ُِق بنَۡيَ أ ب ِِهۡم اَل ُنَفر   [84:عمرانآل ] {ٌُّمۡسلُِمونَ   ۥ ِمن را

 
اإليمان جِبميع األنبياء والمرسلني عليهم السالم فيجب اإليمان جبميع األنبياء والمرسلني   :الرابع

عليهم السالم واالعتقاد بأنهم لكهم رسل من عند اهلل يُبل ِغون أممهم رساالت اهلل ودينه ورشعه قال اهلل  
نزَِل إََِلْ   :}تعاىل

ُ
ِ َوَما أ وِِتَ    َماَنا وَ قُولُوا آَمناا بِاهللا

ُ
ْسَباِط َوَما أ

َ
نزَِل إىَِلَٰ إِبَْراهِيَم ِإَوْسَماِعيَل ِإَوْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْل

ُ
أ

ِنُْهْم َوََنُْن هَلُ ُمْسلُِموَن   َحٍد م 
َ
ُِق بنَْيَ أ ب ِِهْم اَل ُنَفر  وِِتَ انلابِيُّوَن ِمن را

ُ
وقال    [.136:ابلقرة]  {ُموََسَٰ وَِعيََسَٰ َوَما أ

ِ َوَماَلئَِكتِهِ َوُكُتبِهِ َورُ   :} تعاىلاهلل ب ِهِ َوالُْمْؤِمُنوَن ۚ لُكٌّ آَمَن بِاهللا نزَِل إََِلْهِ ِمن را
ُ
ُِق  آَمَن الراُسوُل بَِما أ ُسلِهِ اَل ُنَفر 

 ْ َطْعَناۖ  ُغْفَرانََك َرباَنا ِإَوََلَْك ال
َ
ِن رُُّسلِهِ ۚ َوَقالُوا َسِمْعَنا َوأ َحٍد م 

َ
  :}وقال اهلل تعاىل  [.285:ابلقرة]  {َمِصرُي  بنَْيَ أ

 
َ
َٰ إِبَْراهِيَم ِإَوْسَماِعيَل ِإَوْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْل نزَِل ىلَعَ

ُ
نزَِل َعلَيَْنا َوَما أ

ُ
ِ َوَما أ وِِتَ ُموََسَٰ  قُْل آَمناا بِاهللا

ُ
ْسَباِط َوَما أ

ُِق بَ  ب ِِهْم اَل ُنَفر   وَِعيََسَٰ َوانلابِيُّوَن ِمن را
َ
ِنُْهْم َوََنُْن هَلُ ُمْسلُِموَن  َحدٍ نْيَ أ   [.84:آل عمران] {م 

 :}يؤمن خباتمهم وهو ُممد رسول اهلل خاتم األنبياء والمرسلني عليهم الصالة والسالم قال تعاىل  وأن
َخَذ  

َ
ُ ٱ إِۡذ أ ٓ   نلابِي ِـۧنَ ٱِميَثََٰق    هللا ِن كَِتَٰٖب وَِحۡكَمةٖ ُثما َجا ٞق ل َِما َمَعُكۡم َِلُۡؤِمُُنا  لََمآ َءاتَۡيُتُكم م  ِ َصد  َءُكۡم رَُسوٞل مُّ

ناهُ وَ   ۦبِهِ  فَ   ۥۚ َِلَنرُصُ قَاَل  ۡقَرۡرنَاۚ 
َ
أ قَالُٓواْ  إِِۡصِۖي  َٰلُِكۡم  َذ  َٰ ىلَعَ َخۡذُتۡم 

َ
َوأ ۡقَرۡرُتۡم 

َ
َءأ ْ ٱقَاَل  َِن    ۡشَهُدوا م  َمَعُكم  نَا۠ 

َ
َوأ

ٰـَِهِدينَ ٱ  [81:آل عمران]  {لشا
ان جبميع األنبياء والمرسلني عموماً ويوجب اإليمان خباتمهم وهو الرسول ُممد يوجب اإليم  فاإلسالم

جِنيَل َوَما  }  :صَّل اهلل عليه وسلم قال اهلل تعاىل َٰ تُقِيُموا اِلاْوَراةَ َواإْلِ ٍء َحيتا َٰ ََشْ ْهَل الِْكَتاِب لَْسُتْم ىلَعَ
َ
قُْل يَا أ

ِن را  نزَِل إََِلُْكم م 
ُ
ْهَل الِْكَتاِب َتَعالَْوا إىَِلَٰ لَكَِمٍة َسَواٍء بَيَْنَنا   } :وقال اهلل تعاىل [.68:المائدة] {  ب ُِكمْ أ

َ
قُْل يَا أ

ِن ُدو  ْرَبابًا م 
َ
َ َواَل نرُْشَِك بِهِ َشيًْئا َواَل َيتاِخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا أ الا َنْعُبَد إاِلا اهللا

َ
ِ ۚ فَإِ َوَبيَْنُكْم أ ا  نِن اهللا ْوا َفُقولُوا  تََول

ناا ُمْسلُِموَن 
َ
  [.64:آل عمران] {اْشَهُدوا بِأ
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كفر بنِب واحد فقد كفر جبميع األنبياء والمرسلني عليهم السالم وَّلا قال اهلل خمُباً عن    ومن
بَْت قَوُْم نُوٍح الُْمرَْسلنَِي    :}حكمه ىلع قوم نوح عليه السالم ه  ومعلوم أن نوحاً علي  [.105:الشعراء]  {َكذا

اِل هذا  َكن  قومه  به  كذا ا  فلما ذلك  ومع  رسول  يسبقه  لم  األنبياء    كذيب السالم  جلميع  تكذيباً  هل  منهم 
 .ألن دعوتهم واحدة واغيتهم واحدة   ؛والمرسلني

اإليمان باَلوم اْلخر وهو يوم القيامة وَّف آخر هذه اْلياة ادلنيا يأمر اهلل الملَك إْسافيل   :اخلامس
ورِ فََصعَِق  :}خة الصعق فيصعق ويموت لك من شاء اهلل قال اهلل تعاىلعليه السالم فينفخ نف َونُفَِخ يِف الصُّ

ْخَرىَٰ فَإَِذا ُهْم قَِياٌم يَنُظرُ 
ُ
ۖ  ُثما نُفَِخ فِيهِ أ ُ رِْض إاِلا َمن َشاَء اهللا

َ
َماَواِت َوَمن يِف اأْل  [.68:الزمر]  {وَن  َمن يِف السا

يف األرض إال من شاء اهلل فإن اهلل يطوي السموات واألرض كما يف    وإذا هلك لك من يف السموات ومن 
ِ لِلُْكُتِب ۚ كَ :}قوهل تعاىل

ِجل  ِ َماَء َكَطى ِ الس  َل َخلٍْق نُّعِيُدهُ ۚ وَْعًدا َعلَيَْنا ۚ إِناا ُكناا فَاِعلنَِي    َما يَوَْم َنْطوِي السا وا
َ
نَا أ

ْ
بََدأ

َماَواُت    :}وقال اهلل تعاىل  [.104:األنبياء]  { رُْض مَجِيًعا َقبَْضُتُه يَوَْم الْقَِياَمةِ َوالسا
َ
َ َحقا قَْدرِهِ َواأْل َوَما قََدُروا اهللا

بَِيِمينِهِ ۚ   يرُْشُِكوَن    ُسبَْحانَهُ َمْطوِيااٌت  ا  َعما   :وََسلامَ   َعلَيْهِ   اهللُ   َصَّلا   اهللِ   رَُسوُل   وَقاَل   [.67:الزمر]  {َوَتَعاىَلَٰ 
ُخُذُهنا بَِيِدهِ اَْلُْمَِن ُثما َيُقوُل وَ   َعزا   اهللُ   َيْطوِي »

ْ
َماَواِت يَوَْم الْقَِياَمةِ ُثما يَأ ْيَن ا  :َجلا السا

َ
نَا الَْملُِك أ

َ
  ؟ جْلَبااُرونَ أ

ونَ  ُ ِ الُْمَتَكُب  ْيَن 
َ
ُثما َيُقوُل   .أ رَِضنَي بِِشَماهِلِ 

َ
اأْل يْ   :ُثما َيْطوِي 

َ
أ الَْملُِك  نَا 

َ
ونَ   ؟َن اجْلَبااُرونَ أ ُ ِ ْيَن الُْمَتَكُب 

َ
رواه    «؟ أ

 .مسلم
 

ْخَرىَٰ    :}يأمر اهلل الملك فينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون قال اهلل تعاىل  ثم
ُ
ُثما نُفَِخ فِيهِ أ

يَنُظُرونَ  قَِياٌم  ُهْم  اهلل    [.68:الزمر]  {فَإَِذا  قال  للحساب  حرشهم  اخللق  اهلل  بعث  ُق  :}تعاىلفإذا  تََشقا يَوَْم 
ااًع َذلَِك َحرْشٌ  رُْض َعنُْهْم ِْسَ

َ
ِ  :}وقال اهلل تعاىل  [.44:ق]  {َعلَيَْنا يَِسريٌ   اأْل يَوَْم ُهم بَارُِزوَنۖ  اَل خَيََْفَٰ ىلَعَ اهللا

ارِ   الَْقها الَْواِحِد   ِ هلِلا اَْلَوَْمۖ   الُْملُْك  ل َِمِن  ٌء ۚ  ََشْ لكهم    وَّف  [.16:اغفر]  {ِمنُْهْم  انلاس  اهلل  ُياسب  اَلوم  هذا 
ويجا  ظالمه  من  مظلوم  لك  تعاىل  زىويقتص  اهلل  قال  عمل  بما  إنسان  بَِما    :}لك  َنْفٍس  لُكُّ  جُتَْزىَٰ  اَْلَوَْم 

َ َْسِيُع اْْلَِسابِ  َ اَل َيْظلِ :}وقال اهلل تعاىل  [.17:اغفر]  {َكَسَبْت ۚ اَل ُظلَْم اَْلَوَْم ۚ إِنا اهللا ٍةۖ   إِنا اهللا ُم ِمثَْقاَل َذرا
ْجًرا َعِظيًما  ْؤتِ ِإَون تَُك َحَسَنًة يَُضاِعْفَها َويُ 

َ
نُْه أ ُ َفَمن َيْعَمْل ِمثَْقاَل    :}وقال اهلل تعاىل  [.40:النساء]  {ِمن دلا

ا يََرهُ   ٍة َخرْيً ا يََرهُ    (7)َذرا ٍة رَشر َونََضُع الَْمَوازِيَن    :}هلل تعاىل وقال ا   [.8  -  7:الزلزلة]  ({8)َوَمن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرا
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تَيَْنا بَِهاۗ  َوَكََفَٰ بَِنا َحاِسبنِيَ   اَمةِ الْقِْسَط َِلَوِْم الْقِيَ 
َ
ِْن َخْرَدٍل أ   {فاََل ُتْظلَُم َنْفٌس َشيًْئاۖ  ِإَون ََكَن ِمثَْقاَل َحباٍة م 

  [.47:األنبياء]
عيم ادلائم اَّلي ال يزول ومن عمل رشاً ابلعث واْلساب يكون اجلزاء فمن عمل خرياً فله انل  وبعد

تعاىل اهلل  قال  العذاب  فله  يِف    }  :وكفراً  اِْلَاِت  الصا وََعِملُوا  آَمُنوا  ِيَن  فَاَّلا بَيَْنُهْم ۚ  َُيُْكُم   ِ ا ِ هلل  يَوَْمئٍِذ  الُْملُْك 
ِينَ وَ   (56)َجنااِت انلاعِيِم   وَلَٰئَِك   اَّلا

ُ
بُوا بِآيَاتَِنا فَأ ِهنٌي  َكَفُروا َوَكذا ونعلم    [.57-56:اْلج ]  {  (57) لَُهْم َعَذاٌب مُّ

َكنت يه انلهاية لو  تعاىل  ؛أن اْلياة ادلنيا  اهلل  خالصاً قال  عبثاً  والوجود  اْلياة  ناَما    }  :لاكنت 
َ
أ فََحِسبُْتْم 

َ
أ

ناُكْم إِ 
َ
   [.115:المؤمنون] {اَل تُرَْجُعوَن  ََلَْناَخلَْقَناُكْم َعَبًثا َوأ

يمان بالقضاء والقدر وهو أنه َيب اإليمان بأن اهلل قد َعلِم لك ما َكن وما يكون وما  اإل   :السادس
تعاىل اهلل  قال  واألرض  السموات  خلق  قبل  ذلك  لك  كتب  قد  اهلل  وأن  الكون  هذا  يف  وَِعنَدهُ    :}سيكون 

ِ َوابْلَْحرِ ۚ َوَما تَْسُقُط ِمن َوَرَقٍة إاِلا َيْعلَُمَها َواَل َحباٍة يِف ُظلَُماِت    َمَفاتُِح الَْغيِْب اَل َيْعلَُمَها إاِلا ُهَو ۚ َوَيْعلَُم َما يِف  الَُْب 
بنٍِي   رِْض َواَل َرْطٍب َواَل يَابٍِس إاِلا يِف كَِتاٍب مُّ

َ
وأن اهلل قد أحاط بكل َشء علماً قال    [.59:األنعام]  {اأْل

ِي َخلََق َسبْ :}اهلل تعاىل ُ اَّلا ِ    عَ اهللا
َٰ لُك  َ ىلَعَ نا اهللا

َ
ْمُر بَيَْنُهنا ِِلَْعلَُموا أ

َ
ُل اأْل رِْض ِمثْلَُهنا َيَتَنا

َ
َسَماَواٍت َوِمَن اأْل

ٍء ِعلًْما ِ ََشْ
َحاَط بُِكل 

َ
َ قَْد أ نا اهللا

َ
ٍء قَِديٌر َوأ وأنه ال يقع يف هذا الكون من أْمر إال وقد    [.12:الطالق]  {ََشْ

ا َولَْم  }  :لَقه ويْسا أسبابه قال اهلل تعاىلأراده اهلل وشاءه وخَ  رِْض َولَْم َيتاِخْذ َودَلً
َ
َماَواِت َواأْل ِي هَلُ ُملُْك السا اَّلا

َرهُ َتْقِديًرا   ٍء َفَقدا ُ رَشِيٌك يِف الُْملِْك وََخلََق لُكا ََشْ وهل يف ذلك اْلكمة ابلالغة اليت    [.2:الفرقان]  {يَُكن هلا
ِي  :}وقال اهلل تعاىل  [.5:القمر]  {ِحْكَمٌة بَالَِغٌةۖ  َفَما ُتْغِن انلُُّذرُ }  :قال اهلل تعاىل  سانلاال ُييط بها   وَُهَو اَّلا

َوُهَو   رِْض 
َ
َواأْل َماَواِت  السا يِف  ىلْعَ 

َ
اأْل الَْمَثُل  َوهَلُ  َعلَيْهِ  ْهَوُن 

َ
أ وَُهَو  يُعِيُدهُ  ُثما  اخْلَلَْق   

ُ
اْْلَِكيَيبَْدأ   {مُ الَْعزِيُز 

ََٰه  }  :ووصف اهلل تعاىل نفسه باْلكمة وسَما نفسه باْلكيم قال اهلل تعاىل  [.27:الروم] ناُه اَل إَِل
َ
ُ أ َشِهَد اهللا

اْْلَِكيمُ  الَْعزِيُز  ُهَو  ََٰه إاِلا  اَل إَِل قَائًِما بِالْقِْسِط ۚ  الْعِلِْم  ولُو 
ُ
َوأ َوالَْماَلئَِكُة  ُهَو    اهلل وقال    [.18:آل عمران]  {إاِلا 

قائالً ت القيامة  يوم  اهلل  خياطب  أنه  السالم  عليه  عيَس  عن  خمُباً  ِإَون  :}عاىل  ِعَباُدَكۖ   فَإِناُهْم  بُْهْم  ِ ُتَعذ  إِن 
نَت الَْعزِيُز اْْلَِكيمُ 

َ
وقال اهلل تعاىل لموَس عليه السالم لما ناداه وهو    [.118:المائدة]  {َتْغفِْر لَُهْم فَإِناَك أ

ُ الَْعزِيُز اْْلَِكيمُ يَا ُموََسَٰ } :جبانب الطور  نَا اهللا
َ
  [.9:انلمل] { إِناُه أ
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تعاىل   ووصف اهلل  فقال  باْلكمة  العظيم  ْن  }  :القرآن  ُ دلا ِمن  لَْت  ِ فُص  ُثما  آيَاتُُه  ْحِكَمْت 
ُ
أ كَِتاٌب  الر ۚ 

وَِْحَٰ إََِلَْك َربَُّك ِمنَ   }  :وقال اهلل تعاىل  [.1:هود]  {َحِكيٍم َخبرِيٍ 
َ
ا أ َٰلَِك ِمما ًَٰها  َذ ِ إَِل  اْْلِْكَمةِۗ  َواَل جَتَْعْل َمَع اهللا

ْدُحوًرا   َفُتلَِْقَٰ آَخَر    [.39:اإلْساء]  {يِف َجَهناَم َملُوًما ما
 

واألنبياء معصومون عليهم السالم فيما يبلغونه عن اهلل ومعصومون من لك ما    - 22
الملكفون بتبليغ أوامر اهلل لعباده  خيالف العقل أو يرفضه اخُللق السليم واألنبياء هم  

بل هم برش كسائر البرش    ؛ واألنبياء ليس لهم َشء من خصائص الربوبية أو األلوهية 
  .يوِح اهلل تعاىل إَلهم برساالته

اهلل  واألنبياء  عن  يبلغونه  فيما  السالم  عليهم  َلبلغوا    ؛ معصومون  َخلْقه  خيار  يصطَف  اهلل  ألن 
قال اهلل تعاىل ُ :}رساالته  َسِميٌع بَِصريٌ اهللا  َ انلااِس ۚ إِنا اهللا َوِمَن  رُُساًل  الَْماَلئَِكةِ  يَْصَطَِف ِمَن   [.75:اْلج]  { 

َٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَرََٰن ىلَعَ ٱلَۡعَٰلَِمنيَ   :}وقال تعاىل َ ٱۡصَطََفٰٓ َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡر وقال    [.33:آل عمران]  {إِنا ٱهللا
َٰ   }  :تعاىل َِن    نلااِس ٱىلَعَ    ۡصَطَفۡيُتَك ٱُموََسٰٓ إِّن ِ  قَاَل َي ٰـَِكرِينَ ٱبِرَِسََٰلَٰيِت َوبَِكَلََِٰم فَُخۡذ َمآ َءاتَۡيُتَك َوُكن م    {لشا

والرسل عليهم الصالة والسالم يعلمون أن ما يتنل عليهم هو الوِح اإلليه ويشاهدون    [.144:األعراف]
َحًدا   }  :تتنل بالوِح قال اهلل تعاىل  المالئكة 

َ
َٰ َغيْبِهِ أ إاِلا َمِن اْرتََضَٰ ِمن    (26)اعلُِم الَْغيِْب فَاَل ُيْظِهُر ىلَعَ

بْلَُغوا رَِسااَلِت َرب ِِهمْ   (27) يََديْهِ َوِمْن َخلْفِهِ رََصًدا  راُسوٍل فَإِناُه يَْسلُُك ِمن بنَْيِ 
َ
ن قَْد أ

َ
َْعلََم أ ِ يِْهْم    َل  َحاَط بَِما دَلَ

َ
َوأ

ٍء َعَدًدا   ْحََصَٰ لُكا ََشْ
َ
َها الراُسوُل  }  :وأمرهم اهلل بتبليغ رساالته قال اهلل تعاىل  [.28-26:اجلن]  ({28)َوأ يُّ

َ
يَا أ

ن 
ُ
ُ يَ بَل ِْغ َما أ اْم َتْفَعْل َفَما بَلاْغَت رَِساَِلَُه ۚ َواهللا ب َِكۖ  ِإَون ل َ اَل َيْهِدي    ْعِصُمَك زَِل إََِلَْك ِمن را ِمَن انلااِسۗ  إِنا اهللا

ِيَن َوُمنِذرِيَن ِِلاَلا يَُكوَن لِلنااِس }  :وقال تعاىل  [.67:المائدة ]  {الَْقوَْم الاَْكفِرِينَ  ِ بَرش  ُۢة  رُُّساٗل مُّ ِ ُحجا  ىلَعَ ٱهللا
ُ َعزِيًزا َحِكيٗما   [.165:النساء] {َبۡعَد ٱلرُُّسِلِۚ َوََكَن ٱهللا

وال    والرسُل  رساالته  يف  يزيدون  فال  ويخافونه  اخلشية  أشد  اهلل  خيشون  والسالم  الصالة  عليهم 
َقاوِيلِ   }  :ينقصون منها قال اهلل تعاىل

َ
َل َعلَيَْنا َبْعَض اأْل َخْذنَا ِمنُْه بِاَْلَِمنِي    (44)  َولَْو َتَقوا

َ
ُثما لََقَطْعَنا    (45)أَل

َحٍد َعنُْه َحاِجزِيَن    نُكمَفَما مِ   (46)ِمنُْه الَْوتنَِي  
َ
ِْن أ   :رمحة اهلل قال ابن كثري    [.47-44:اْلاقة]  ({47)م 

َل َعلَيَْنا} :يقول تعاىل) زعمون مفرتيا علينا فزاد يف  ُممد صَّل اهلل عليه وسلم لو َكن كما ي  :أي {َولَْو َتَقوا
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إَلنا فنسبه  عنده  من  شيئاً  قال  أو  منها  نقص  أو  كذلك-الرسالة  ولهذا    اهلعاجلن  -وليس  بالعقوبة 
َخْذنَا ِمنُْه بِاَْلَِمنيِ :}قال

َ
ألخذنا منه بيمينه     :ألنها أشد يف ابلطش وقيل  ؛معناه النتقمنا منه باَلمني  :قيل  {أَل

قَاَل  ِإَوۡذ قَاَل }  :وقال تعاىل  .  ِۖ َ إَِلََٰهنۡيِ ِمن ُدوِن ٱهللا ِ ِم 
ُ
ُِذوِِن َوأ نَت قُۡلَت لِلنااِس ٱَتا

َ
ُ َيَٰعِيََس ٱۡبَن َمۡرَيَم َءأ  ٱهللا

ۥۚ َتۡعلَُم َما يِف نَ  ِۚ إِن ُكنُت قُۡلُتُهۥ َفَقۡد َعلِۡمَتُه قُوَل َما لَيَۡس ىِل ِِبَق ٍ
َ
ۡن أ

َ
ۡعلَُم  ۡفَِس َواَلٓ ُسۡبَحََٰنَك َما يَُكوُن ىِلٓ أ

َ
 أ

ٰـَُم ٱۡلُغُيوبِ  نَت َعلا
َ
ِ َوَرباُكۡمۚ َوُكنُت    .  َما يِف َنۡفِسَكۚ إِناَك أ َ َرّب  ِن ٱۡعُبُدواْ ٱهللا

َ
َمۡرتَِِن بِهِۦٓ أ

َ
َما قُۡلُت لَُهۡم إاِلا َمآ أ
نَت  

َ
أ ُكنَت  ۡيَتِِن  تََوفا ا  فَلَما فِيِهۡمۖ  ُدۡمُت  ا  ما َشِهيٗدا  َشِهيدٌ َعلَۡيِهۡم  ءٖ  ََشۡ  ِ

لُك   َٰ ىلَعَ نَت 
َ
َوأ َعلَۡيِهۡمۚ    {ٱلراقِيَب 

 [.117-116:المائدة]
فضل اهلل ىلع أنبيائه ورسله عليهم الصالة والسالم أن اهلل يثبتهم يف تبليغهم لرساالته قال    ومن

ا ترُْشُِكو}  :اهلل تعاىل ّن ِ بَرِيٌء ِمما
َ
َ َواْشَهُدوا أ ْشِهُد اهللا

ُ
ِمْن ُدونِهِ فَِكيُدوِِن مَجِيًعا ُثما اَل ُتنِْظُروِن    (54)َن  قَاَل إِّن ِ أ

ُْت إِّن ِ تَ   (55) اٍط ُمْسَتقِيمٍ   َوُكا ِ ىلَعَ ِِصَ ِ َوَرب ُِكْم َما ِمْن َداباٍة إاِلا ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيتَِها إِنا َرّب  ِ َرّب  هود  ]  {ىلَعَ اهللا
وَْحيَْنا إََِلَْك ِِلَْفرَتَِي َعلَيَْنا َغرْيَ   ِإَون ََكُدوا }  :وقال اهلل تعاىل   [.54-56

َ
ِي أ َُذوَك   ۖ هُ ََلَْفتُِنونََك َعِن اَّلا َتا  ِإَوًذا الا

ن ثَباتَْناَك لََقْد كِدتا تَرَْكُن إََِلِْهْم َشيًْئا قَلِياًل    (73)َخلِياًل  
َ
َذْقَناَك ِضْعَف اْْلََياةِ َوِضْعَف    (74)َولَْواَل أ

َ إًِذا ألا
 ْ واليت قبلها شاهدة ودَلل ىلع   ْلياتوهذه ا  [.75-73:اإلْساء]  ({75)َمَماِت ُثما اَل جَتُِد لََك َعلَيَْنا نَِصرًيا  ال

نه مثل    ؛ أن القرآن تنيل رب العالمني ألنه لو َكن من عند الرسول ُممد صَّل اهلل عليه وسلم لما َضما
   .هذا الالكم الموجه إَله

نزَِل إََِلَْك ِمن    }  :م رُُسلَه من انلاس قال اهلل تعاىلسبحانه وتعاىل يعص  واهللُ 
ُ
َها الراُسوُل بَل ِْغ َما أ يُّ

َ
يَا أ

َيْهِدي   اَل   َ اهللا إِنا  انلااِسۗ   ِمَن  َيْعِصُمَك   ُ َواهللا رَِساَِلَُه ۚ  بَلاْغَت  َفَما  َتْفَعْل  اْم  ل ِإَون  ب َِكۖ   الْ را   {  اَكفِرِينَ الَْقوَْم 
تعاىل  [.67:المائدة] اهلل  َقاِِم  }  :وقال  ما َعلَيُْكم  َكُُبَ  ََكَن  إِن  قَوِْم  يَا  لَِقوِْمهِ  قَاَل  إِذْ  نُوٍح   

َ
َنَبأ َعلَيِْهْم  َواتُْل 

ََكَءُكْم ُثما اَل   ْمَرُكْم َورُشَ
َ
مْجُِعوا أ

َ
ُْت فَأ ِ تََوُكا ِ َفَعََّل اهللا ْمرُُكْم َعلَيْكُ   يَُكنْ َوتَْذكرِيِي بِآيَاِت اهللا

َ
ًة ُثما  أ ْم ُغما

قَااَل َرباَنآ إِناَنا  }  :وقال اهلل تعاىل خمُباً عن قول موَس عليه السالم  [.71:يونس]  {اقُْضوا إىَِلا َواَل تُنِظُروِن  
ن َيۡطَِغَٰ 

َ
ۡو أ

َ
ن َيۡفُرَط َعلَۡيَنآ أ

َ
ۡسَمُع   - َُنَاُف أ

َ
َرىَٰ قَاَل اَل ََتَافَاۖٓ إِناِِن َمَعُكَمآ أ

َ
فبنيا اهلل تعاىل   [.46-45:طه]  {َوأ

بسوء وأخُب اْلق سبحانه وتعاىل أنه ُيفظ    إَلهمأنه حافظ رُُسله عليهم السالم من أعدائهم فال يصلون  
ِْكَر ِإَوناا هَلُ َْلَافُِظونَ } :وحيه فال يُزاد فيه وال ُينَْقص منه قال اهلل تعاىل نْلَا اَّل    [.9:اْلجر] {إِناا ََنُْن نَزا
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  } :‘قال تعاىل مزكياً نبيه ُممداً  ؛عليهم السالم معصومون من لك ما خيالف العقل أو اخُللُق واألنبياءُ 
وذلك   ؛[22:اِلكوير] {َوَما َصاِحُبُكم بَِمۡجُنون} :وقال عنه أيضاً  [.4:القلم] {ِإَوناَك لََعََّل ُخلٍُق َعِظيمٍ 

ليس   ادهحيت يقوموا بأداء الرسالة خري قيام واألنبياء عليهم السالم هم الملكفون بتبليغ أوامر اهلل لعب
لهم َشء من خصائص الربوبية أو األلوهية بل هم برش كسائر البرش يوِح اهلل إَلهم برساالته قال اهلل  

ُْن إاِلا برََشٌ  :}تعاىل َٰ َمن يََشاُء ِمْن ِعَبادِهِۖ  َوَما ََكَن نَلَ قَالَْت لَُهْم رُُسلُُهْم إِن َنا َ َيُمنُّ ىلَعَ ِثْلُُكْم َوَلَِٰكنا اهللا   ا م 
ِ الُْمْؤِمُنونَ 

ِ فَلَْيَتَولكا ِ ۚ َوىلَعَ اهللا تَِيُكم بُِسلَْطاٍن إاِلا بِإِذِْن اهللا
ْ
ن ناأ

َ
وقال اهلل تعاىل آمراً  [.11:إبراهيم ] {أ

َما إِ } :عليه وسلم أن يقول لقومه رسوهل ُممداً صَّل اهلل  نا
َ
ِثْلُُكْم يُوَِحَٰ إىَِلا أ نَا برََشٌ م 

َ
َما أ ٌَٰه   َلَُٰهُكمْ قُْل إِنا إَِل

َحًدا
َ
   [.110:الكهف] {َواِحٌدۖ  َفَمن ََكَن يَرُْجو لَِقاَء َرب ِهِ فَلَْيْعَمْل َعَماًل َصاِْلًا َواَل يرُْشِْك بِعَِباَدةِ َرب ِهِ أ

 
الصالة اليت    :م يدعو إىل عبادة اهلل وحده بأصول العبادات الكُبى ويهواإلسال -23

يُصل ِيها المرء لك يوم مخس    ، يه قيام وركوع وسجود وذِْكر هلل وثناء عليه وداعء 
وتزول فيها الفوارق فالغِن والفقري والرئيس والمرؤوس يف صف واحد يف    ، مرات 

  -وفق الرشوط والمقادير اليت قدرها اهلل -والزَكة ويه مقدار يسري من المال    ، الصالة 
  :والصيام وهو   ، مرة واحدة يف العام   ، واجبة يف مال األغنياء ترصف للفقراء وغريهم 

ِ يف انلفس اإلرادة والصُب  ، اناإلمساك عن المفطرات يف نهار شهر رمض واْلج  ،  يَُرّب 
وَّف هذا    ، قَْصُد بيت اهلل يف مكة المكرمة مرة يف العمر ىلع القادر المستطيع   :وهو

  .وتزول فيه الفروق واالنتماءات ،اْلج يتساوى اجلميع يف اِلوجه للخالق سبحانه

اإلسالم يدعو إىل عبادة اهلل بالعبادات الكُبى وبغريها من العبادات وهذه العبادات العظيمة قد أوجبها   
  :اهلل ىلع لك األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم وأعظم العبادات يه

الصالة    :أوال عليهم  والمرسلني  األنبياء  سائر  ىلع  فرضها  كما  المسلمني  ىلع  اهلل  فرضها  الصالة 
السالم وأمر اهلل نبيه اخلليل إبراهيم عليه السالم أن يطهر بيته للطائفني والمصلني الراكعني الساجدين  و

ْمًناِإَوذْ َجَعلَْنا ابْلَيَْت َمَثابًَة ل ِلنااِس وَ }  :قال اهلل تعاىل
َ
ۖ  وََعِهْدنَا إىَِلَٰ إِبَْراهِيَم    أ َقاِم إِبَْراهِيَم ُمَصَّلر ُِذوا ِمن ما َواَتا
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ُجودِ ِإَو ِع السُّ كا ائِفنَِي َوالَْعاكِفنَِي َوالرُّ َِرا َبييِْتَ لِلطا ن َطه 
َ
وأوجبها اهلل ىلع موَس يف    [.125:ابلقرة]  {ْسَماِعيَل أ

ِس ُطوً   }  :تعاىل  أول نداء لموَس عليه السالم قال اهلل نَا َربَُّك فَاْخلَْع َنْعلَيَْكۖ  إِناَك بِالَْوادِ الُْمَقدا
َ
 (12)ى  إِّن ِ أ

يُوَِحَٰ   لَِما  فَاْسَتِمْع  اْخرَتْتَُك  نَا 
َ
َِّلِْكرِي    (13)َوأ اَلةَ  الصا قِِم 

َ
َوأ فَاْعُبْدِّن  نَا 

َ
أ إاِلا  ََٰه  إَِل اَل   ُ اهللا نَا 

َ
أ  {  (14)إِناِِن 

  :}وأخُب المسيح عيَس عليه السالم أن اهلل أمره بالصالة والزَكة فقال كما أخُب اهلل تعاىل  [.14-12:طه]
ََكةِ َما ُدْمُت َحيرا  وَ  اَلةِ َوالزا وَْصاِّن بِالصا

َ
ْيَن َما ُكنُت َوأ

َ
والصالة يف اإلسالم قيام    [.31:مريم ]  {َجَعلَِِن ُمَباَرًَك أ

َحافُِظوا ىلَعَ   }  :وركوع وسجود وذكر هلل وثناء عليه وداعء يصليها المرء لك يوم مخس مرات قال اهلل تعاىل
ِ قَانِتنَِي   اَلةِ الْوُْسَطىَٰ َوقُوُموا هلِلا لََواِت َوالصا ْمِس  }  :وقال اهلل تعاىل  [.238:ابلقرة]  {الصا لُوِك الشا اَلةَ دِلُ قِِم الصا

َ
أ

  :ليه وسلموقال صَّل اهلل ع  [.78:اإلْساء]  {إىَِلَٰ َغَسِق اللايِْل َوُقْرآَن الَْفْجرِۖ  إِنا قُْرآَن الَْفْجرِ ََكَن َمْشُهوًدا
ْن  )

َ
أ َفَقِمٌن   اَعءِ  ادلُّ يِف  فَاْجَتِهُدوا  ُجوُد  السُّ ا  ما

َ
َوأ وََجلا  َعزا  الرابا  فِيهِ  ُموا  ِ َفَعظ  ُكوُع  الرُّ ا  ما

َ
لَُكمْ فَأ   (يُْسَتَجاَب 

   .صحيح مسلم
 

يهم الصالة  الزَكة فرضها اهلل ىلع المسلمني كما فرضها اهلل ىلع األنبياء والمرسلني السابقني عل  :ثانيا
واجبة يف مال األغنياء ُتْعَطى    -وفق الرشوط والمقادير اليت قدرها اهلل -والسالم ويه مقدار يسري من المال  

ِ    ُخذْ   }  :للفقراء وغريهم مرة واحدة يف العام قال اهلل تعاىل
ِيِهم بَِها َوَصل  ِرُُهْم َوتَُزك  ْمَوالِِهْم َصَدقًَة ُتَطه 

َ
ِمْن أ

ُ َسِميٌع َعلِيٌم  َعلَيِْهْمۖ  إِنا  اُهْمۗ  َواهللا ولما أرسل انلِب صَّل اهلل عليه وسلم    [.103:اِلوبة]  { َصاَلتََك َسَكٌن ل
ِِت  إِناَك » :إىل اَلمن قال هل ريض اهلل عنهمعاذاً 

ْ
ّن ِ   قَوًْما  تَأ

َ
ْن اَل إهَِلَ إاِلا اهلُل َوأ

َ
ْهَل كَِتاٍب فَاْدُعُهِم اىَل َشَهاَدةِ أ

َ
أ

نا اهلَل َعزا وََجلا افرَْتََض َعلَيِْهْم مَخَْس َصلََواٍت  
َ
ْعلِْمُهْم أ

َ
لَِك فَأ َطاُعوَك َِّلَ

َ
ِ يَْوٍم َوََلْلٍَة  رَُسوُل اهللِ فَإِْن ُهْم أ

يِف لُك 
 ِ ل َطاُعوا َِّلَ

َ
ْغنَِيائِِهْم وَ فَإِْن أ

َ
ْمَوالِِهْم تُؤَْخُذ ِمْن أ

َ
نا اهلَل َعزا وََجلا افرَْتََض َعلَيِْهْم َصَدقًَة يِف أ

َ
ْعلِْمُهْم أ

َ
تَُردُّ يِف  َك فَأ

فَإِ  الَْمْظلُوِم  َدْعَوةَ  َواتاِق  ْمَوالِِهْم 
َ
أ َوَكَرائَِم  فَإِيااَك  لَِك  َِّلَ َطاُعوَك 

َ
أ ُهْم  فَإِْن  َعزا    َهانا ُفَقَرائِِهْم  اهللِ  َوَبنْيَ  بَيَْنَها  لَيَْس 

   .(.19ومسلم برقم  ،1496رواه ابلخاري برقم ) «وََجلا ِحَجاٌب 
 

الصيام فرضه اهلل تعاىل ىلع المسلمني كما فرضه اهلل تعاىل ىلع األنبياء والمرسلني السابقني    :ثاثلا
ِ :}عليهم الصالة والسالم قال اهلل تعاىل َها اَّلا يُّ

َ
ِيَن ِمن  يَا أ َياُم َكَما ُكتَِب ىلَعَ اَّلا ِ يَن آَمُنوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الص 

ّب    :وهو  [.183:ابلقرة]  {ونَ َقبْلُِكْم لََعلاُكْم َتتاقُ  اإلمساك عن المفطرات يف نهار شهر رمضان والصيام يرا
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ُ َعزا  »  :قال صَّل اهلل عليه وسلميف انلفس اإلرادة والصُب   ْجزِي بِهِ يََدُع    :وََجلا َيُقوُل اهللا
َ
نَا أ

َ
وُْم ىِل َوأ الصا

ْجَِّل َوالصا 
َ
َبُه ِمْن أ ْكلَُه َورُشْ

َ
ائِِم فَرَْحَتانِ   وْمُ َشْهَوتَُه َوأ  «فَرَْحٌة ِحنَي ُيْفِطُر َوَفرَْحٌة ِحنَي يَلَِْق َرباهُ   :ُجناٌة َولِلصا

  .7492صحيح ابلخاري 
 

 كما فرضه اهلل ىلع األنبياء والمرسلني السابقني عليهم الصالة  اْلج فرضه اهلل ىلع المسلمني  :رابعا
ذ ِن يِف انلااِس بِاْْلَج ِ  :}والسالم وأمر اهلل نبيه إبراهيم اخلليل عليه السالم أن ينادي باْلج قال اهلل تعاىل

َ
َوأ

 
ْ
يَأ َضاِمٍر   ِ

لُك   َٰ َوىلَعَ رَِجااًل  تُوَك 
ْ
َعِميٍق    تنِيَ يَأ فَج ٍ   ِ

لُك  العتيق    [.27:جاْل ]  {ِمن  ابليت  ِر  ُيَطه  أن  اهلل  وأمره 
تعاىل  اهلل  فقال  ائِفنَِي :}للحجاج  لِلطا َبييِْتَ  ِْر  َوَطه  َشيًْئا  ِِب  ترُْشِْك  الا  ن 

َ
أ ابْلَيِْت  َماَكَن  بَْراهِيَم  إِلِ نَا 

ْ
بَواأ ِإَوذْ 

جُ  ِع السُّ كا   [.26:اْلج] { ودِ َوالَْقائِِمنَي َوالرُّ
ت اهلل يف مكة المكرمة ألعمال معلومة مرة يف العمر ىلع القادر المستطيع قال  قَْصُد بي  :هو  واْلج

َ َغِِنٌّ َعِن الَْعا:}اهلل تعاىل ِ ىلَعَ انلااِس ِحجُّ ابْلَيِْت َمِن اْسَتَطاَع إََِلْهِ َسبِياًل ۚ َوَمن َكَفَر فَإِنا اهللا   {لَِمنَي  َوهلِلا
عمران] سبحانه    َّفو  [.97:آل  للخالق  العبادة  خملصني  واحد  ماكن  يف  المسلمون  اْلجاج  َيتمع  اْلج 

   .ومجيع اْلجاج يؤدون مناسك اْلج بطريقة متماثلة تزول فيها فوارق ابليئة واثلقافة والمستوى المعيَش 
 
 

ومن أعظم ما يمزي العبادات يف اإلسالم أن كيفياتها ومواقيتها ورشوطها رشعها    - 24
وتعاىل وبلاَغها رسوهل صَّل اهلل عليه وسلم ولم يتدخل بها البرش زيادة وال    اهلل سبحانه 

 .نقصاً إىل اَلوم ولك هذه العبادات الكُبى داع إَلها مجيع األنبياء عليهم السالم
أعظم ما يمزي العبادات يف اإلسالم أن كيفياتها ومواقيتها ورشوطها رشعها اهلل سبحانه وتعاىل    ومن
رس  تعاىلوَبلاَغها  قال  اَلوم  إىل  نقصاً  وال  زيادة  البرش  بها  يتدخل  ولم  وسلم  عليه  اهلل  صَّل  ٱَۡلَۡوَم   :}وهل 

 ۚ دِيٗنا ۡسَلََٰم  ٱإۡلِ لَُكُم  َورَِضيُت  نِۡعَميِت  َعلَۡيُكۡم  ۡتَمۡمُت 
َ
َوأ دِيَنُكۡم  لَُكۡم  ۡكَمۡلُت 

َ
اهلل    [.3:المائدة]  {أ وقال 

وِِحَ  }  :تعاىل
ُ
أ ِٓي  بِٱَّلا ۡسَتقِيمٖ فَٱۡسَتۡمِسۡك  مُّ ِصَرَٰٖط   َٰ ىلَعَ إِناَك  عن    [.43:الزخرف ]  {إََِلَۡكۖ  تعاىل  اهلل  وقال 

قِيمُ :}الصالة
َ
نَنُتْم فَأ

ْ
َٰ ُجُنوبُِكْم ۚ فَإَِذا اْطَمأ َ قَِياًما َوُقُعوًدا َوىلَعَ اَلةَ فَاذُْكُروا اهللا اَلةَ ۚ إِنا  فَإَِذا قََضيُْتُم الصا وا الصا
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اَلةَ ََكنَْت ىلَعَ  وْقُوتًاالصا َُٰت    }  :وقال تعاىل عن مصارف الزَكة  [.103:لنساءا]  { الُْمْؤِمننَِي كَِتابًا ما َدَق إِناَما ٱلصا
ِقَاِب َوٱۡلَغَٰرِِمنَي َوَِّف   َوٱبِۡن ٱلِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسَِٰكنِي َوٱۡلَعَِٰملنَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلاَفةِ قُلُوُبُهۡم َوَِّف ٱلر   ِ بِيِلۖ  َسبِيِل ٱهللا لسا

َحِكيمٞ  َعلِيٌم   ُ َوٱهللا  ِۗ ٱهللا َِن  م  الصيام  [.60:اِلوبة]  {فَرِيَضٗة  يف  تعاىل  فِيهِ    :}وقال  نزَِل 
ُ
أ ِٓي  ٱَّلا َرَمَضاَن  َشۡهُر 

ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖ َوَمن َِن ٱلُۡهَدىَٰ َوٱۡلُفۡرَقاِنِۚ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشا ۡو    ٱۡلُقۡرَءاُن ُهٗدى ل ِلنااِس َوبَي َِنَٰٖت م 
َ
ََكَن َمرِيًضا أ

ُ بُِكمُ  َخَرۗ يُرِيُد ٱهللا
ُ
يااٍم أ

َ
ِۡن أ ةٞ م  َٰ َسَفرٖ فَعِدا َ    ىلَعَ واْ ٱهللا ُ ِ ةَ َوِِلَُكُب  ٱۡليُْۡسَ َواَل يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعْۡسَ َوِِلُۡكِملُواْ ٱۡلعِدا

َُٰكۡم َولََعلاُكۡم تَۡشُكُرونَ  َٰ َما َهَدى ۡعلُوَمَٰٞتۚ َفَمن    }  :وقال تعاىل عن اْلج  [.185:ابلقرة ]  {ىلَعَ ۡشُهٞر ما
َ
ٱْۡلَجُّ أ

ُدواْ فَإِنا َخرۡيَ  فََرَض فِيِهنا ٱْۡلَجا فَاَل َرَفَث   ۗ َوتََزوا ُ ۗ َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخرۡيٖ َيۡعلَۡمُه ٱهللا َواَل فُُسوَق َواَل ِجَداَل يِف ٱْۡلَج ِ
ۡلَبَٰبِ 

َ
ْوِل ٱأۡل

ُ
ۖ َوٱتاُقوِن يَـٰٓأ ادِ ٱِلاۡقَوىَٰ ولك هذه العبادات العظيمة داع إَلها مجيع األنبياء    [.197:ابلقرة]  {ٱلزا

 .معليهم السال 
  

رسول اإلسالم هو ُممد بن عبد اهلل من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم السالم    - 25
م وُبعِث بها وهاجر إىل المدينة ولم يشارك قومه يف أمور الوثنية  571ُودِل يف مكة اعم  

لكنه َكن يشرتك معهم يف األعمال اجلليلة وَكن ىلع ُخلُق عظيم قبل بعثته وَكن قومه  
العظيمة   (المعجزات ) وبعثه اهلل لما بلغ أربعني سنة وأيده اهلل باْليات  يسمونه األمني

وأعظمها القرآن الكريم وهو أعظم آيات األنبياء وهو اْلية ابلاقية من آيات األنبياء إىل  
ولما أكمل اهلل هل ادلين وبلغه الرسول صَّل اهلل عليه وسلم اغية ابلالغ توَّف    ، اَلوم 

والرسول ُممد    ، وعمره ثالث وستون سنة ودفن بالمدينة انلبوية صَّل اهلل عليه وسلم
خرج  اهلل بالهدى ودين اْلق َلُ ه  بعث  صَّل اهلل عليه وسلم هو خاتم األنبياء والمرسلني 

هل بأنه    اهلل  وشهد  اِلوحيد واإليمان   إىل نور كفر واجلهل  الوثنية وال انلاس من ظلمات  
  .بعثه داعًيا إَله بإذنه
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اإلسالم هو ُممد بن عبد اهلل من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السالم ُودِل يف مكة اعم    رسول
أمور571 يف  قومه  يشارك  ولم  األمني  يسمونه  قومه  وَكن  انلبوية  المدينة  إىل  وهاجر  بها  وُبعِث  الوثنية    م 

وصفه ربه باخُللُق العظيم فقال    بعثتهلكنه َكن يشرتك معهم يف األعمال اجلليلة وَكن ىلع ُخلُق عظيم قبل  
  باْليات   اهلل  وأيده  سنة  أربعني  بلغ  لما  اهلل  وبعثه  [.4:القلم ]  {  َعِظيمٍ   ُخلُقٍ   لََعََّلَٰ   ِإَوناَك :}اهلل تعاىل عنه

نْبَِياءِ   ِمنَ   َما»  :وسلم  عليه   اهلل  صَّل  رسوهل  قال  الكريم   القرآن  وأعظمها   العظيمة  (المعجزات )
َ
 إاِلا   نَِِبٌّ   األ

 
َ
رُْجو أ

َ
ُ إىَِلا فَأ وَْحاهُ اهللا

َ
وتِيُت وَْحًيا أ

ُ
ِي أ ْعِطَى َما ِمثْلُه آَمَن َعلَيْهِ البرََشُ ِإَوناَما ََكَن اَّلا

ُ
ْكََثَُهْم تَابًِعا  أ

َ
ُكوَن أ

َ
ْن أ

  :}والقرآن العظيم هو وِح اهلل إىل رسوهل صَّل اهلل عليه وسلم قال اهلل عنه  .صحيح ابلخاري  «ةِ يَوَْم القَِيامَ 
َٰلَِك الِْكَتاُب اَل َريَْب ۛ فِيهِ ۛ ُهًدى ل ِلُْمتاقنَِي   فَاَل َيَتَدباُروَن الُْقْرآَن ۚ َولَْو  }  :وقال اهلل تعاىل فيه  [.2:ابلقرة]  {َذ

َ
أ

اْختاَِلًفا َكثرًِيا ََكَن ِمْن ِعنِد   لَوََجُدوا فِيهِ   ِ ى اهلل اجلن واإلنس ىلع أن يأتوا    [.82:النساء]  {َغرْيِ اهللا وحتدا
تُوَن بِِمثْلِهِ َولَْو  }  :بمثله قال اهلل تعاىل

ْ
تُوا بِِمثِْل َهََٰذا الُْقْرآِن اَل يَأ

ْ
ن يَأ

َ
َٰ أ نُّ ىلَعَ نُس َواجْلِ قُل لائِِن اْجَتَمَعِت اإْلِ

ْم    }  :تعاىل   هللوحتداهم اهلل أن يأتوا بعرش سور من مثله قال ا   [.88:اإلْساء]  {َبْعُضُهْم بِلَْعٍض َظِهرًيا   ََكنَ 
َ
أ

  ِ ِن ُدوِن اهللا َياٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتم م  ِثْلِهِ ُمْفرَتَ تُوا بَِعرْشِ ُسَوٍر م 
ْ
اهُۖ  قُْل فَأ  {إِن ُكنُتْم َصادِقنَِي  َيُقولُوَن افرَْتَ

نْلَا    ِإَون ُكنُتْم يِف   }  :بل حتداهم اهلل أن يأتوا بسورة واحدة من مثله قال اهلل تعاىل  [.13:هود] ا نَزا ِما َريٍْب م 
ِ إِن ُكنُتْم َصادِقنِيَ  ِن ُدوِن اهللا ِثْلِهِ َواْدُعوا ُشَهَداَءُكم م  ِن م  تُوا بُِسوَرٍة م 

ْ
َٰ َعبِْدنَا فَأ   [.23:ابلقرة] {ىلَعَ

العظيم اْلية الوحيدة ابلاقية من آيات األنبياء إىل اَلوم ولما أكمل اهلل للرسول صَّل اهلل   والقرآن 
وُدفن   سنة  وستون  ثالث  وعمره  وسلم  عليه  اهلل  الرسول صَّل  تُوَّف  ابلالغ  اغية  وبلاغه  ادليَن  وسلم  عليه 

  .بالمدينة انلبوية صَّل اهلل عليه وسلم 
بَا    }  :خاتم األنبياء والمرسلني قال اهلل تعاىلُممد صَّل اهلل عليه وسلم هو    والرسول

َ
ٌد أ ا ََكَن ُُمَما ما

ٍء َعلِيًما   ِ ََشْ
ُ بُِكل  ِ وََخاَتَم انلابِي نَِيۗ  َوََكَن اهللا ِن ر َِجالُِكْم َوَلَِٰكن راُسوَل اهللا َحٍد م 

َ
وَعْن    [.40:األحزاب]  {أ

ِِب ُهَريْ 
َ
نا رَسُ   َرةَ أ

َ
ُ َعنُْه أ ِ َصَّلا اهلُل َعلَيْهِ وََسلاَم قَاَل ريَِضَ اهللا نْبَِياءِ ِمْن َقبَِّْل َكَمَثِل    َوَمَثَل   َمَثَِّل   إِنا »  :وَل اهللا

َ
األ

مْجَلَُه إاِلا َموِْضَع بَلَِنٍة ِمْن َزاوَِيٍة فََجَعَل انلااُس 
َ
ْحَسَنُه َوأ

َ
ُقولُوَن َهالا  َيُطوفُوَن بِهِ َوَيْعَجُبوَن هَلُ َويَ   رَُجٍل بََِن بَيًْتا فَأ

نَا َخاتُِم انلابِي نِيَ   :قَاَل   ؟ ُوِضَعْت َهِذهِ اللابَِنةُ 
َ
نَا اللابَِنُة َوأ

َ
وَّف اإلجنيل قال المسيح عليه    ، صحيح ابلخاري  «فَأ

اْلجر اَّلي رفضه ابلناؤون هو قد صار رأس الزاوية  )  :السالم مبرشاً بالرسول ُممد صَّل اهلل عليه وسلم
وَّف سفر اِلوراة    (.قال لهم يسوع من قَِبل الرب َكن هذا وهو عجيب يف أعيننا  :أما قرأتم قط يف الكتب
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لموَس اهلل  قول  فيها  ورد  اَلوم  السالمالموجودة  عليه  وأجعل )  :  مثلك  إخوتهم  وسط  من  نبيرا  لهم  أقيم 
   (.الكِم يف فمه فيلكمهم بكل ما أوصيه به

ُممد صَّل اهلل عليه وسلم بعثه اهلل بالهدى ودين اْلق وشهد اهلل هل بأنه ىلع اْلق وأنه    والرسول
ُ يَْشَهُد بِمَ :}بعثه داعًيا إَله بإذنه قال اهلل تعاىل َِٰكِن اهللا نَزهَلُ بِعِلِْمهِۖ  َوالَْماَلئَِكُة يَْشَهُدوَن ۚ  لا

َ
نَزَل إََِلَْكۖ  أ

َ
ا أ

ِ َشِهيًدا ِ َِلُْظِهَرهُ ىلَعَ  :}وقال اهلل تعاىل   [.166:النساء]  {َوَكََفَٰ بِاهللا رَْسَل رَُسوهَلُ بِالُْهَدىَٰ َودِيِن اْْلَق 
َ
ِي أ ُهَو اَّلا

ِ شَ  ِيِن لُك ِهِ ۚ َوَكََفَٰ بِاهللا بعثه اهلل بالهدى َلخرج انلاس من ظلمات الوثنية والكفر    [.28:الفتح]  {ِهيًداادل 
اَلِم َوُيْخرُِجُهم  :}واإليمان قال اهلل تعاىل  دواجلهل إىل نور اِلوحي َبَع رِْضَوانَُه ُسُبَل السا ُ َمِن اتا َيْهِدي بِهِ اهللا

َوَيْهِديهِ  بِإِذْنِهِ  انلُّورِ  إىَِل  لَُماِت  الظُّ َِن  ْسَتقِيمٍ م  مُّ اٍط  ِِصَ إىَِلَٰ  تعاىل  [.16:المائدة]  {ْم  اهلل  كَِتاٌب  :}وقال  الر ۚ 
نَزنْلَاهُ إََِلْ 

َ
اِط الَْعزِيزِ اْْلَِميِد   َك أ لَُماِت إىَِل انلُّورِ بِإِذِْن َرب ِِهْم إىَِلَٰ ِِصَ   [.1:إبراهيم] {ِِلُْخرَِج انلااَس ِمَن الظُّ

 
اء    - 26 يت ج ل إلسالم ا عة ا ي رش مة  و ات خ ليه وسلم يه  هلل ع مد صَّل ا رسول ُم ل ها ا ب

الرساالت اإللهية والرشائع الربانية ويه رشيعة الكمال وفيها صالح دين انلاس ودنياهم  
ويه    ،أديان انلاس ودمائهم وأموالهم وعقولهم وذرياتهم   :ويه حتافظ بادلرجة األول ىلع

 .ها بعضاً ناسخة لك رشيعة سابقة كما نسخت الرشائع السابقة بعض
اإلسالم اليت جاء بها الرسول ُممد صَّل اهلل عليه وسلم يه خاتمة الرساالت اإللهية والرشائع   رشيعة

يَن وتمت انلعمة ىلع انلاس ببعثة الرسول ُممد صَّل اهلل عليه وسلم   الربانية وأكمل اهلل بهذه الرسالة ادلا
تعاىل اهلل  دِيَنكُ }  :قال  لَُكْم  ْكَملُْت 

َ
أ  اَْلَوَْم 

َ
َوأ دِيًنا  تَْمْمُت ْم  اإْلِْساَلَم  لَُكُم  َورَِضيُت  نِْعَميِت   {َعلَيُْكْم 

   [.3:المائدة]
ودنياهم   ورشيعة  انلاس  دين  صالح  وفيها  الكمال  رشيعة  يه  يف    ؛اإلسالم  ما  مجيع  مجعت  ألنها 

ُ الُْمْؤِمننَِي   :}الرشائع السابقة وأكملتها وأتمتها قال اهلل تعاىل ِ قْوَُم َوُيبَرش 
َ
إِنا َهََٰذا الُْقْرآَن َيْهِدي لِلايِت يِهَ أ

نا 
َ
اِْلَاِت أ ِيَن َيْعَملُوَن الصا ْجًرا َكبرًِيا    اَّلا

َ
عن انلاس اْلصار  ووضعت رشيعة اإلسالم    [.9:اإلْساء]  {لَُهْم أ

ِي ََيُِدونَُه َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم  :}اليت َكنت يف األمم السابقة قال اهلل تعاىل ا اَّلا ِم ِ
ُ
ِيَن يَتابُِعوَن الراُسوَل انلاِِبا اأْل اَّلا

مُ 
ْ
يَأ جِنيِل  َواإْلِ اِلاْوَراةِ  َ   رُُهم يِف  ل َوُيِحلُّ  الُْمنَكرِ  َعِن  َوَينَْهاُهْم  اخْلََبائَِث  بِالَْمْعُروِف  َعلَيِْهُم  ُِم  َوُيَحر  ي َِباِت  الطا ُهُم 
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وهُ وَ  ُروهُ َونرََصُ ِيَن آَمُنوا بِهِ وََعزا ْغاَلَل الايِت ََكنَْت َعلَيِْهْم ۚ فَاَّلا
َ
َبُعوا اَوَيَضُع َعنُْهْم إِِْصَُهْم َواأْل نزَِل   نلُّورَ اتا

ُ
ِي أ اَّلا

وَلَٰئَِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ 
ُ
  [.157:األعراف] {َمَعُهۙ  أ

قًا ل َِما   } :اإلسالم ناسخة لك رشيعة سابقة قال اهلل تعاىل ورشيعة ِ ِ ُمَصد  نَزنْلَا إََِلَْك الِْكَتاَب بِاْْلَق 
َ
َوأ

ۖ  َواَل   ُ نَزَل اهللا
َ
ا جَ بنَْيَ يََديْهِ ِمَن الِْكَتاِب َوُمَهيِْمًنا َعلَيْهِۖ  فَاْحُكم بَيَْنُهم بَِما أ ْهَواَءُهْم َعما

َ
ِ ۚ    اَءكَ تَتابِْع أ ِمَن اْْلَق 

َبْلَُوُكمْ  ِ َل  َوَلَِٰكن  َواِحَدةً  ًة  ما
ُ
أ جَلََعلَُكْم   ُ اهللا َشاَء  َولَْو  َوِمنَْهاًجا ۚ  رِشَْعًة  ِمنُكْم  َجَعلَْنا   ٍ

آتَاُكْمۖ   لُِك  َما  يِف   
ِ َمرِْجُعُكمْ  اِت ۚ إىَِل اهللا فالقرآن    [.48:المائدة]  {فِيهِ ََتَْتلُِفوَن    نُتمْ مَجِيًعا َفُينَب ُِئُكم بَِما كُ   فَاْستَبُِقوا اخْلَرْيَ

ن الرشيعة جاء ُمصدقاً لما سبقه من الكتب اإللهية وحاكماً عليها وناسخاً لها     .الكريم اَّلي تَضما
 

صَّل اهلل  واهلل سبحانه وتعاىل ال يقبل ديناً غري اإلسالم اَّلي جاء به الرسول ُممد   -27
 .عليه وسلم ومن يعتنق غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه 

ُممد    ال بعثة  بعد  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وسلميقبل  عليه  اهلل  به   صَّل  جاء  اَّلي  اإلسالم  غري  ديناً 
َوَمن يَبَْتِغ  }  :قال اهلل تعاىل  .الرسول ُممد صَّل اهلل عليه وسلم ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه

ِيَن    }  :وقال اهلل تعاىل  [.85:آل عمران]  {اِْسِينَ رْيَ اإْلِْساَلِم دِيًنا فَلَن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو يِف اْْلِخَرةِ ِمَن اخلَْ غَ  إِنا ادل 
وتُوا الِْكَتاَب إاِلا ِمن َبْعِد َما َجاَءُهُم الْعِلُْم بَ 

ُ
ِيَن أ ِ اإْلِْساَلُمۗ  َوَما اْخَتلََف اَّلا ْغًيا بَيَْنُهْمۗ  َوَمن يَْكُفْر  ِعنَد اهللا

َ َْسِيُع   ِ فَإِنا اهللا وهذا اإلسالم هو ملة إبراهيم اخلليل عليه السالم    [.19:آل عمران]  {اْْلَِسابِ بِآيَاِت اهللا
ِلاةِ إِبَْراهِيَم إاِلا َمن َسفَِه َنْفَسُه ۚ َولََقِد اْصَطَفيْنَ }  :قال اهلل تعاىل نَْياۖ  ِإَوناُه يِف اْْلِخَرةِ  َوَمن يَرَْغُب َعن م  اهُ يِف ادلُّ

اِْلنِيَ  َبَع  }  :وقال اهلل تعاىل  [.130:ةابلقر]  {لَِمَن الصا ِ َوُهَو ُُمِْسٌن َواتا ْسلََم وَْجَهُه هلِلا
َ
ْن أ ِما ْحَسُن دِيًنا م 

َ
َوَمْن أ

َخلِياًل  إِبَْراهِيَم   ُ اهللا ََذ  َواَتا َحنِيًفاۗ   إِبَْراهِيَم  عليه    [.125:النساء]  {ِملاَة  اهلل  صَّل  ُممداً  الرسوَل  اهلُل  وأمر 
ِلاَة إِبَْراهِيَم َحنِيًفا ۚ َوَما ََكَن ِمَن الُْمرْشِ   لْ قُ }  :وسلم أن يقول ْسَتقِيٍم دِيًنا قَِيًما م  اٍط مُّ ِ إىَِلَٰ ِِصَ   {كنِيَ إِناِِن َهَداِّن َرّب 

  [.161:األنعام]
 

الكتاب اَّلي أوحاه اهلل إىل الرسول ُممد صَّل اهلل عليه وسلم  القرآن الكريم هو    - 28
ى اهلل اإلنس واجلن أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله وال   وهو الكم رب العالمني حتدا
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ِ الماليني   يزال اِلحدي قائماً إىل اَلوم والقرآن الكريم َييب ىلع أسئلة  مهمة كثرية حتري 
إىل اَلوم باللغة العربية اليت نزل بها لم ينقص منه  من انلاس والقرآن العظيم ُمفوظ  

حرف وهو مطبوع منشور وهو كتاب عظيم معجز جدير بالقراءة أو قراءة ترمجة معانيه  
كما أن ُسناة الرسول ُممد صَّل اهلل عليه وسلم وتعاَلمه وسريته ُمفوظة ومنقولة وفق  

اليت حتدث بها الرسول صَّل اهلل    سلسلة من الرواة الموثوقني ويه مطبوعة باللغة العربية 
عليه وسلم ومرتمجة إىل كثري من اللغات والقرآن الكريم وُسناة الرسول صَّل اهلل عليه  
وسلم هما المصدر الوحيد ألحاكم اإلسالم وترشيعاته فاإلسالم ال يؤخذ من ترصفات  

  .سنة انلبويةالقرآن العظيم وال :وإنما يؤخذ من الوِح اإلليه ؛األفراد المنتسبني إَله
باللغة    القرآن  وسلم  عليه  اهلل  صَّل  ُممد  العرّب  الرسول  إىل  اهلل  أوحاه  اَّلي  الكتاب  هو  الكريم 

ِ الَْعالَِمنَي    }  :العربية وهو الكم رب العالمني قال اهلل تعاىل ِمنُي   (192)ِإَوناُه َِلَنِيُل َرب 
َ
وُح اأْل نََزَل بِهِ الرُّ

َٰ قَلْبَِك ِِلَكُ   (193) ْ ىلَعَ بنٍِي    (194)  ُمنِذرِينَ وَن ِمَن ال وقال    [.195-192:الشعراء ]  ({195)بِلَِساٍن َعَرِّب ٍ مُّ
ْن َحِكيٍم َعلِيٍم   } :اهلل تعاىل ُ وهذا القرآن تنيل من اهلل وتصديق  [.6:انلمل ] {ِإَوناَك َِلُلَِقا الُْقْرآَن ِمن دلا

ِ َوَلَِٰكن تَْصِديَق َومَ :}لما سبقه من الكتب اإللهية قال اهلل تعاىل ىَٰ ِمن ُدوِن اهللا ن ُيْفرَتَ
َ
ا ََكَن َهََٰذا الُْقْرآُن أ

ِ الَْعالَِمنيَ  ِي بنَْيَ يََديْهِ َوَتْفِصيَل الِْكَتاِب اَل َريَْب فِيهِ ِمن راب  والقرآن العظيم يْفِصل يف    [.37:يونس]  {اَّلا
َٰ بَِِن  :}تعاىل  م قال اهللأكَث المسائل اليت اختلف فيها اَلهود وانلصارى يف دينه إِنا َهََٰذا الُْقْرآَن َيُقصُّ ىلَعَ

ِي ُهْم فِيهِ خَيَْتلُِفوَن   ْكََثَ اَّلا
َ
ائِيَل أ والقرآن العظيم تضمن من األدلة والُباهني ما تقوم    [.76:انلمل]  {إِْْسَ

ودين وتعاىل  سبحانه  باهلل  المتعلقة  اْلقائق  معرفة  يف  أمجعني  انلاس  ىلع  اْلجة  اهلل  به  قال  وجزائه  ه 
ُرونَ :}تعاىل ِ َمَثٍل لاَعلاُهْم َيَتَذكا

بَْنا لِلنااِس يِف َهََٰذا الُْقْرآِن ِمن لُك  نۡلَا  }  :وقال تعاىل  [.27:الزمر  ]  {َولََقْد َضَ َونَزا
ىَٰ  ءٖ وَُهٗدى َورمَۡحَٗة َوبرُۡشَ ِ ََشۡ

 .[89:انلحل] {لِۡلُمۡسلِِمنيَ َعلَۡيَك ٱۡلِكَتََٰب تِۡبَيَٰٗنا ل ُِك 
ِ الماليني من انلاس فالقرآن الكريم يبني كيف    والقرآن الكريم َييب ىلع أسئلة مهمة كثرية حتري 

رَْض ََكَنَتا َرتًْقا َفَفَتْقَناُهَماۖ   :}خلق اهلل السموات واألرض قال تعاىل 
َ
َماَواِت َواأْل نا السا

َ
ِيَن َكَفُروا أ َولَْم يََر اَّلا

َ
أ

فَاَل يُْؤِمُنوَن    َجَعلَْنا ِمَن الَْماءِ لُكا وَ 
َ
ۖ  أ ٍء َِح ٍ َها    }  :وكيف خلق اهلُل اإلنسان قال تعاىل  [.30:األنبياء]  {ََشْ يُّ

َ
يَا أ



33 
 

ثُ  َعلََقٍة  ِمْن  ُثما  نُّْطَفٍة  ِمن  ُثما  تَُراٍب  ِن  م  َخلَْقَناُكم  فَإِناا  ابْلَْعِث  َِن  م  َريٍْب  يِف  ُكنُتْم  إِن  ْضَغٍة  انلااُس  مُّ ِمن  ما 
َلا  َسَمر ُثما ُُنْرُِجُكْم    َقةٍ خمُّ َجٍل مُّ

َ
رَْحاِم َما نََشاُء إىَِلَٰ أ

َ
َ لَُكْم ۚ َونُقِرُّ يِف اأْل ِ َُبني  ِ ِطْفاًل ُثما ِِلَبْلُُغوا وََغرْيِ خُمَلاَقٍة نل 

رْ 
َ
ن يَُردُّ إىَِلَٰ أ َٰ َوِمنُكم ما ن ُيَتَوَّفا ُكْمۖ  َوِمنُكم ما ُشدا

َ
رَْض   َيْعلَمَ َذِل الُْعُمرِ لَِكياَْل  أ

َ
ِمن َبْعِد ِعلٍْم َشيًْئا ۚ َوتََرى اأْل

ِ َزْوٍج بَِهيٍج  
نبََتْت ِمن لُك 

َ
نَزنْلَا َعلَيَْها الَْماَء اْهََتاْت َوَرَبْت َوأ

َ
وأين مصريه وما جزاء    [.5:اْلج]  {َهاِمَدةً فَإَِذا أ

وهل هذا الوجود   (20)الفقرة رقم    يف األدلة ىلع هذه المسألة    المحسن والمَسء بعد هذه اْلياة وسبق ذكر
رِْض َوَما َخلََق    :}قال اهلل تعاىل  ؟جاء مصادفة أم وُِجد لغاية رشيفة

َ
َماَواِت َواأْل َولَْم يَنُظُروا يِف َملَُكوِت السا

َ
أ

َجلُُهْمۖ  فَبِ 
َ
ن يَُكوَن قَِد اقرَْتََب أ

َ
ْن َعََسَٰ أ

َ
ٍء َوأ ُ ِمن ََشْ ي ِ َحِديٍث َبْعَدهُ يُْؤِمُنونَ اهللا

َ
وقال    [.185:األعراف]  {أ

ناُكْم إََِلَْنا اَل تُرَْجُعونَ  } :تعاىل
َ
ناَما َخلَْقَناُكْم َعَبًثا َوأ

َ
فََحِسبُْتْم أ

َ
  [.115:المؤمنون] {أ

تعاىل  اهلل  قال  بها  نزل  اليت  باللغة  اَلوم  إىل  ُمفوظ  العظيم  نَزا }  :والقرآن  ََنُْن  هَلُ  إِناا  ِإَوناا  ِْكَر  اَّل  نْلَا 
  :لم ينقص منه حرف وُمال أن يقع فيه تناقض أو نقص أو تبديل قال اهلل تعاىل  [.9:اْلجر]  {َْلَافُِظوَن  

فَاَل َيَتَدباُروَن الُْقْرآَن ۚ وَ }
َ
ِ لَوََجُدوا فِيهِ اْختاَِلًفا َكثرًِيا   لَوْ أ هو مطبوع  و   [.82:النساء]  {ََكَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اهللا

منشور وهو كتاب عظيم معجز جدير بالقراءة أو االستماع إَله أو قراءة ترمجة معانيه كما أن ُسناة الرسول  
ُممد صَّل اهلل عليه وسلم وتعاَلمه وسريته ُمفوظة ومنقولة وفق سلسلة من الرواة الموثوقني ويه مطبوعة  

ث بها الرسول صَّل اهلل عليه   وسلم ومرتمجة إىل كثري من اللغات والقرآن الكريم  باللغة العربية اليت حتدا
وُسناة الرسول صَّل اهلل عليه وسلم هما المصدر الوحيد ألحاكم اإلسالم وترشيعاته فاإلسالم ال يؤخذ من  

القرآن العظيم والسنة انلبوية قال    :وإنما يؤخذ من الوِح اإلليه المعصوم  ؛ترصفات األفراد المنتسبني إَله
ا َجآَءُهۡمۖ ِإَوناُهۥ لَِكَتٌَٰب َعزِيزٞ   }  :القرآن  تعاىل يف شأن  ِۡكرِ لَما ِيَن َكَفُرواْ بِٱَّل  تِيهِ ٱۡلَبَِٰطُل ِمۢن بنَۡيِ    -  إِنا ٱَّلا

ۡ
الا يَأ

ِۡن َحِكيٍم مَحِيدٖ  وقال تعاىل يف شأن السنة انلبوية وأنها    [.42  41:فصلت]  {يََديۡهِ َواَل ِمۡن َخۡلفِهِۦۖ تَنِيٞل م 
اهلل  من  ٱلۡعِ :}وِح  َشِديُد   َ ٱهللا إِنا   ۖ َ ٱهللا َوٱتاُقواْ   ْۚ فَٱنَتُهوا َعۡنُه  َُٰكۡم  َنَهى َوَما  فَُخُذوهُ  ٱلراُسوُل  َُٰكُم  َءاتَى  {َقابِ َوَمآ 

 .[7:اْلرش]
 

  .واإلسالم يأمر باإلحسان إىل الوادلين حيت ولو َكنا غري مسلمني وبالوصية باألوالد  -29

يِْن إِْحَسانًا ۚ  :}يأمر باإلحسان إىل الوادلين قال اهلل تعاىل  اإلسالم الا َتْعُبُدوا إاِلا إِيااهُ َوبِالَْوادِلَ
َ
َوقََضَٰ َربَُّك أ

ا  ل َوقُل  َتنَْهرُْهَما  َواَل   ٍ ف 
ُ
أ اُهَما  ل َتُقل  فاََل  ُهَما  الِكَ ْو 

َ
أ َحُدُهَما 

َ
أ الِْكَُبَ  ِعنَدَك  َيبْلَُغنا  ا  َكرِيًما  قَ   ُهَماإِما   {ْواًل 
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تعاىل  [.23:اإلْساء] اهلل  ِن  :}وقال 
َ
أ اَعَمنْيِ  يِف  َوفَِصاهُلُ  َوْهٍن   َٰ ىلَعَ وَْهًنا  ُه  مُّ

ُ
أ مَحَلَتُْه  يْهِ  بَِوادِلَ نَساَن  اإْلِ يَْنا  َوَوصا

يَْك إىَِلا الَْمِصرُي   يْنَ :}وقال اهلل تعاىل  [.14:لقمان]  {اْشُكْر ىِل َولَِوادِلَ ن   اَوَوصا ُه  اإْلِ مُّ
ُ
يْهِ إِْحَسانًاۖ  مَحَلَتُْه أ َساَن بَِوادِلَ

ْرَبعنِيَ 
َ
هُ َوَبلََغ أ ُشدا

َ
َٰ إَِذا بَلََغ أ ْن  ُكرًْها َوَوَضَعتُْه ُكرًْهاۖ  ومََحْلُُه َوفَِصاهُلُ ثاََلثُوَن َشْهًرا ۚ َحيتا

َ
ْوزِْعِِن أ

َ
ِ أ  َسَنًة قَاَل َرب 

نْعَ 
َ
ْشُكَر نِْعَمَتَك الايِت أ

َ
ا   ْمَت أ ِيايِتۖ  إِّن ِ ُتبُْت إََِلَْك  ىلَعَ ْصلِْح ىِل يِف ُذر 

َ
ْعَمَل َصاِْلًا تَرَْضاهُ َوأ

َ
ْن أ

َ
يا َوأ َٰ َوادِلَ  َوىلَعَ

ُ َعنُْه قَاَل   [.15:األحقاف]  {ِإَوّن ِ ِمَن الُْمْسلِِمنَي   ِِب ُهَريَْرةَ ريَِضَ اهللا
َ
ِ َصَّلا    :وَعْن أ َجاَء رَُجٌل إىَِل رَُسوِل اهللا

ِ   رَُسوَل   يَا  :اهلُل َعلَيْهِ وََسلاَم َفَقاَل  َحقُّ   َمنْ   اهللا
َ
َك »  :قَاَل   ؟َصَحابيَِت   ِِبُْسنِ   انلااِس   أ مُّ

ُ
  ُثما »  :قَاَل   ؟َمنْ   ُثما   :قَاَل   «أ

َك  مُّ
ُ
َك   ُثما »  :قَاَل   ؟َمنْ   ُثما   :قَاَل   «أ مُّ

ُ
بُوكَ   ُثما »  :قَاَل   ؟ َمنْ   ُثما   :قَاَل   «أ

َ
ومسلم    ،5971ابلخاري برقم  رواه  )  «أ

 (.2548برقم 
ِِب بَْكٍر قَالَْت األمر بالوصية بالوادلين سواء َكنا مسلمني أو غري مسلمني    وهذا 

َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
 :فَعْن أ

تِِهْم إِذْ اَعَهُدوا انلاِِبا َصَّلا اهلُل  ) ِم ِ َويِهَ ُمرْشَِكٌة يِف َعْهِد قَُريٍْش َوُمدا
ُ
  َتْفَتيُْت َعلَيْهِ وََسلاَم َمَع ابْنَِها فَاسْ قَِدَمْت أ

َفُقلُْت  وََسلاَم  َعلَيْهِ  اهلُل  َصَّلا  ِم ِ   إِنا   :انلاِِبا 
ُ
ِصلَُها ،  َراِغَبةٌ   َويِهَ   قَِدَمْت   أ

َ
فَأ

َ
كِ   ِصَِّل   َنَعمْ »  :قَاَل   ؟أ ما

ُ
صحيح    «أ

-بل لو حاول الوادلان واجتهدا يف أن يتحول الودل من اإلسالم إىل الكفر فإن اإلسالم يأمره     ،ابلخاري

ِإَون    :}يطيعهما ويظل مؤمناً باهلل ويحسن إَلهما ويصاحبهما بالمعروف قال اهلل تعاىل   أن ال   -واْلال هذه 
ن ترُۡشَِك ِِب َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٞم فَاَل 

َ
ٰٓ أ ۡنَيا َمۡعُروٗفاۖ َوٱتابِۡع َسبِيَل َمۡن  َجََٰهَداَك ىلَعَ  تُِطۡعُهَماۖ َوَصاِحۡبُهَما يِف ٱدلُّ

نَب ُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 
ُ
ۚ ُثما إىَِلا َمرِۡجُعُكۡم فَأ نَاَب إىَِلا

َ
  [.15:لقمان] {أ

 
ال يمنع المسلم من اإلحسان لقرابته المرشكني أو غري قرابته إذا لم يكونوا ُماربني هل    واإلسالم

تعاىل اهلل  وُهمْ   :}قال  تََُبُّ ن 
َ
أ دِيَارُِكْم  ِن  م  خُيْرُِجوُكم  َولَْم  ِيِن  ادل  يِف  ُيَقاتِلُوُكْم  لَْم  ِيَن  اَّلا َعِن   ُ اهللا َينَْهاُكُم    الا 

َ ُُيِبُّ الُْمْقِسِطنَي  إِنا  ۚ مْ َوُتْقِسُطوا إََِلْهِ    [.8:الممتحنة] { اهللا
يأمر بالوصية باألوالد وأعظم ما يأمر به اإلسالُم الوادَل أن يعل م أوالَده حقوق ربهم عليهم   واإلسالم

وْ   ُغالمُ   يَا»:ريض اهلل عنهماقال انلِب صَّل اهلل عليه وسلم البن عمه عبد اهلل بن عباس  كما  
َ
  ُغلَي ِمُ   يَا  أ

 
َ
َعل ُِمَك   الأ

ُ
َماَمَك   جَتِْدهُ   اهللَ   اْحَفِظ   َُيَْفْظَك   اهللَ   اْحَفِظ "  :َفَقاَل   .بَََّل   :َفُقلُْت   ؟ بِِهنا   اهللُ   َينَْفُعَك   لَكَِماٍت   أ

َ
  َتَعراْف   أ

ِل اهلَل ِإَوَذا إََِلْ 
َ
لَْت فَاْسأ

َ
ةِ ِإَوَذا َسأ دا ِ    .4/287 رواه أمحد «اْسَتَعنَْت فَاْسَتعِْن بِاهللِ هِ يِف الراَخاءِ َيْعرِفَْك يِف الش 
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ِيَن    :}اهلل الوادلين أن يعلما أوالدهما ما ينفعهما يف أمور دينهما ودنياهما قال تعاىل  وأمر َها ٱَّلا يُّ
َ
يَـٰٓأ

ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها ٱنلااُس َوٱْۡلَِجاَرةُ َعلَۡيَها َملَـٰٓئَِكٌة ِغاَلٞظ ِشَدادٞ 
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
َ    َءاَمُنواْ قُٓواْ أ الا َيۡعُصوَن ٱهللا

َمَرُهۡم َويَۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُرونَ 
َ
نُفَسُكْم  }  :يف قوهل تعاىل  نهريض اهلل ع وعن ىلع    [6:سورة اِلحريم]  {َمآ أ

َ
قُوا أ

ْهلِيُكْم نَاًرا  
َ
  ؛ عليه وسلم الوادَل أن ُيَعل ِم ودله الصالة  وأمر انلِب صَّل اهلل  .  "أدبوهم علموهم"  :يقول  {َوأ

  ، رواه أبو داود  (ُمُروا أوالكِم بالصالةِ وهم أبناُء سبِع ِسننيَ )  :فقال انلِب صَّل اهلل عليه وسلمَلرتّب عليها  
وسلموق  عليه  اهلل  صَّل    رَِعياتِهِ   َعنْ   َوَمْسؤوٌل   َراٍع   اإِلَمامُ   رَِعياتِهِ   َعنْ   َمْسؤوٌل   َوُُكُُّكمْ   َراٍع   لُكُُّكمْ »  :ال 

ةُ َراِعَيٌة يِف َبيِْت َزوِْجَها َوَمْسؤولٌَة َعنْ 
َ
ْهلِهِ وَُهَو َمْسؤوٌل َعْن رَِعياتِهِ َوالَمْرأ

َ
 واخلادمُ   رَِعياتَِها   َوالراُجُل َراٍع يِف أ

، 893)رواه البخاري برقم  «رعياتِه  عن  ومسؤوٌل   راٍع   وُكُّكم   رعياتِه  عن  ومسؤوٌل   سي ِِده  مالِ   يف   راٍع 

 (.1829ومسلم برقم 
  وبنيا   (18)اإلسالم الوادَل بانلفقة ىلع أوالده وأهل بيته وسبق ذكر َشء من ذلك يف الفقرة رقم    وأمر

 »  :فَقاَل   األوالد  ىلع  انلفقة  فَْضل  وسلم  عليه  اهلل  صَّل  انلِب 
َ
دِيَناٌر ُينْفُِقُه ىلَعَ    :فَْضُل دِيَناٍر ُينْفُِقُه الراُجُل أ

ْصَحابِهِ يِف َسبِيِل اهللِ   الراُجُل اٌر ُينْفُِقُه  ِعَياهِلِ َودِينَ 
َ
بُو قاَِلبَةَ   .«ىلَعَ َداباتِهِ يِف َسبِيِل اهللِ َودِيَناٌر ُينْفُِقُه ىلَعَ أ

َ
  :قَاَل أ

بُو قاَِلبَةَ   "
َ
 بِالْعَِياِل ُثما قَاَل أ

َ
ْجًرا ِمْن رَُجٍل ُينْفُِق    :َوَبَدأ

َ
ْعَظُم أ

َ
يُّ رَُجٍل أ

َ
ْو َينَْفُعُهُم    رٍ ىلَعَ ِعَياٍل ِصَغاَوأ

َ
ُهْم أ يُعِفُّ

  .994صحيح مسلم  "اهلُل بِهِ َوُيْغنِيِهمْ 
 

  .اإلسالم يأمر بالعدل يف القول والعمل حيت مع األعداء -30

سبحانه وتعاىل متصف بالعْدل والقِْسط يف أفعاهل وتدبريه بني عباده وهو ىلع ِصاط مستقيم يف    اهلل
ولُو الْعِلِْم  :}ما أمر به ونيه عنه وفيما خلقه وقدره  قال اهلل تعاىل

ُ
ََٰه إاِلا ُهَو َوالَْماَلئَِكُة َوأ ناُه اَل إَِل

َ
ُ أ َشِهَد اهللا

َمَر  :}واهلل يأمر بالعدل قال اهلل تعاىل [.18:آل عمران] {َه إاِلا ُهَو الَْعزِيُز اْْلَِكيُم إَِلَٰ  قَائًِما بِالْقِْسِط ۚ اَل 
َ
قُْل أ

بِالْقِْسِط   ِ اهلل    [.29:األعراف ]  {َرّب  قال  بالعدل  جاءوا  والسالم  الصالة  عليهم  واألنبياء  الرسل  ولك 
رَْسلَْنا رُُسلََنا بِابْلَي َِناتِ :}تعاىل

َ
نزَ   لََقْد أ

َ
 [.25:اْلديد]  {نْلَا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْمزَياَن َِلَُقوَم انلااُس بِالْقِْسِط  َوأ

   .والمزيان هو العدل يف األقوال واألفعال
ِيَن آَمُنوا ُكونُوا  :}يأمر بالعدل يف القول والعمل حيت مع األعداء قال اهلل تعاىل  واإلسالم َها اَّلا يُّ

َ
يَا أ

اِمنَي بِالْقِْسِط  ُ   قَوا ْو فَقرًِيا فَاهللا
َ
قَْربنَِي ۚ إِن يَُكْن َغنِيرا أ

َ
يِْن َواأْل وِ الَْوادِلَ

َ
نُفِسُكْم أ

َ
َٰ أ ِ َولَْو ىلَعَ ْوَلَٰ بِِهَماۖ     ُشَهَداَء هلِلا

َ
أ
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َ ََكَن بَِما َتْعمَ  ْو ُتْعرُِضوا فَإِنا اهللا
َ
ن َتْعِدلُوا ۚ ِإَون تَلُْووا أ

َ
وقال    [.135:النساء]  {لُوَن َخبرًِيا فَاَل تَتابُِعوا الَْهَوىَٰ أ

وُكْم َعِن الَْمْسِجِد اْْلََرا :}اهلل تعاىل ن َصدُّ
َ
ۖ     مِ َواَل ََيْرَِمناُكْم َشَنآُن قَْوٍم أ ِ َواِلاْقَوىَٰ ن َتْعَتُدواۘ  َوَتَعاَونُوا ىلَعَ الُِْب 

َ
أ

 َ ثِْم َوالُْعْدَواِن ۚ َواتاُقوا اهللا َ َشِديُد الْعَِقابِ َواَل َتَعاَونُوا ىلَعَ اإْلِ َها  :}وقال اهلل تعاىل  [.2:المائدة]  {ۖ  إِنا اهللا يُّ
َ
يَا أ

 ِ اِمنَي هلِلا ِيَن آَمُنوا ُكونُوا قَوا قَْرُب    اَّلا
َ
الا َتْعِدلُوا ۚ اْعِدلُوا ُهَو أ

َ
َٰ أ ُشَهَداَء بِالْقِْسِطۖ  َواَل ََيْرَِمناُكْم َشَنآُن قَْوٍم ىلَعَ

فهل جتد يف قوانني األمم اَلوم أو يف أديان انلاس مثل هذا األمر بالشهادة باْلق    [.8:المائدة]  {لِلتاْقَوىَٰ 
   .واألقربني واألمر بالعدل مع العدو والصديق ينوقول الصدق حيت ولو ىلع انلفس والوادل

ْعَماَن بَْن بَِشرٍي ريَِضَ  َسِمْعُت انلُّ   :فَعْن اَعِمٍر قَاَل انلُِب صَّل اهلل عليه وسلم بالعدل بني األوالد    وأمر
ُ َعنُْهَما وَُهَو ىلَعَ الِمنَُْبِ َيُقوُل  ِِب َعِطياًة َفَقالَْت َعْمَرةُ بِنُْت َرَواَحةَ   :اهللا

َ
ْعَطاِّن أ

َ
ريَْض َحيتا تُْشهِ   :أ

َ
رَُسوَل    دَ اَل أ

اهلُل   َصَّلا   ِ اهللا رَُسوَل  َِت 
َ
فَأ وََسلاَم  َعلَيْهِ  اهلُل  َصَّلا   ِ َفَقاَل اهللا وََسلاَم  ْعَطيُْت   إِّن ِ   :َعلَيْهِ 

َ
  بِنْتِ   َعْمَرةَ   ِمنْ   ابِِْن   أ

َمَرتِِْن   َعِطياةً   َرَواَحةَ 
َ
نْ   فَأ

َ
ْشِهَدكَ   أ

ُ
ِ   رَُسوَل   يَا  أ ْعَطيَْت »  :قَاَل   اهللا

َ
  فَاتاُقوا »  :قَاَل   الَ   :قَاَل   «؟َودَلَِك ِمثَْل َهَذا  ائِرَ سَ   أ

 َ ْوالَدُِكمْ لُوا  َواْعدِ  اهللا
َ
  .2587صحيح ابلخاري  (َعِطياَتهُ   فََردا  فَرََجعَ   :قَاَل  «بنَْيَ أ

وذرياتهم    ذلك ودمائهم  أديانهم  ىلع  انلاس  يأمن  وال  بالعدل  إال  وادلول  انلاس  ْمُر 
َ
أ يقوم  ال  أنه 

وأعراضهم وأموالهم وأوطانهم إال بالعدل ولهذا جند أن انلِب صَّل اهلل عليه وسلم لما ضياق كفاُر مكة  
وعلال ذلك بأنه فيها ملاكً    ؛اْلبشةىلع المسلمني يف مكة أمرهم انلِب صَّل اهلل عليه وسلم أن يهاجروا إىل  

   .اعداًل ال ُيْظلَم عنده أحد 
 

ة ويدعو إىل ماكرم األخالق وُماسن    - 31 خَللْق َكف واإلسالم يأمر باإلحسان إىل ا
 .األعمال

تعاىل  اإلسالم اهلل  قال  اخَللْق َكفة  باإلحسان إىل  ذِي  :}يأمر  ِإَويَتاءِ  َواإْلِْحَساِن  ُمُر بِالَْعْدِل 
ْ
يَأ  َ اهللا إِنا 

اءِ َوالاَْكِظِمنَي الَْغيَْظ َوالَْعافنَِي  }  :وقال اهلل تعاىل  [.90:انلحل]  {الُْقْرَّبَٰ   ا اءِ َوالُّضا ا ِيَن يُنفُِقوَن يِف الْسا   َعنِ اَّلا
ُ ُُيِبُّ الُْمْحِسننِيَ  َ   إنا   »  :وسلم  عليه  اهلل  صَّل  ُممد   الرسول  وقال   [.134:عمران  آل]  {انلااِسۗ  َواهللا   َكَتَب   اهللا

بْحَ   فأْحِسُنوا   َذَِبُْتمْ   وإَذا   ،القِتْلَةَ   فأْحِسُنوا   َقَتلُْتمْ   فَإَِذا   ،َشءٍ   لُك ِ   ىلَع   اإلْحَسانَ  َحُدُكمْ   َوَْلُِحدا   ،اَّلا
َ
  ، َشْفَرتَهُ   أ

   .1955صحيح مسلم  «َذبِيَحَتُه  فَلرُْيِحْ 
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يدعو إىل ماكرم األخالق وُماسن األعمال قال اهلل تعاىل يف صفة الرسول ُممد صَّل اهلل    اإلسالمو
ِي ََيُِدونَُه َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم يِف اِلاْوَراةِ  }  :عليه وسلم يف الكتب السابقة ا اَّلا ِم ِ

ُ
ِيَن يَتابُِعوَن الراُسوَل انلاِِبا اأْل اَّلا

جِنيِل يَ  ُمرُ َواإْلِ
ْ
ُِم َعلَيِْهُم اخْلََبائَِث َوَيَضُع َعنْ   ُهمأ ي َِباِت َوُيَحر  ُهْم  بِالَْمْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن الُْمنَكرِ َوُيِحلُّ لَُهُم الطا

َبُعوا انلُّ  وهُ َواتا ُروهُ َونرََصُ ِيَن آَمُنوا بِهِ وََعزا ْغاَلَل الايِت ََكنَْت َعلَيِْهْم ۚ فَاَّلا
َ
وَلَٰئَِك    ورَ إِِْصَُهْم َواأْل

ُ
نزَِل َمَعُهۙ  أ

ُ
ِي أ اَّلا

الُْمْفلُِحونَ  وسلم   [.157:األعراف]  {ُهُم  عليه  اهلل  صَّل  اهلل  رسول  ُُيِبُّ  »  :وقال  َرفِيٌق  اهلَل  إِنا  اَعئَِشُة  يَا 
ِفِْق َما اَل ُيْعِطى ىلَعَ الُْعنِْف َوَما اَل ُيْعِطى ىلَعَ َما ِسوَ  ِْفَق َوُيْعِطى ىلَعَ الر  وقال    .   2593صحيح مسلم   «اهُ الر 

َ َحراَم َعلَيُْكمْ »  :رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم َد ابلََناِت َوَمَنَع َوَهاِت َوَكرِهَ    :إِنا اهللا
ْ
َهاِت َوَوأ ما

ُ
ُعُقوَق األ

َؤاِل ِإَوَضاَعَة الَمالِ    :وقال رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم  .2408صحيح البخاري   «لَُكْم قِيَل َوَقاَل َوَكَْثَةَ السُّ
ٍء إَِذا َفَعلُْتُموهُ حَتَابَبْ   تَْدُخلُونَ اَل  » ُدلُُّكْم ىلَعَ ََشْ

َ
َواَل أ

َ
فُْشوا    ؟ ُتمْ اجْلَناَة َحيتا تُْؤِمُنوا َواَل تُْؤِمُنوا َحيتا حَتَابُّوا أ

َ
أ

اَلَم بَيَْنُكمْ   .54صحيح مسلم  «السا
 

ْلياء    - 32 عفاف وا ل ة وا ان ألم ء ا ا د صدق وأ ل ة َك محمود ل الق ا األخ ر ب أم إلسالم ي وا
والشجاعة وابلذل والكرم وإاعنة المحتاج وإاغثة الملهوف وإطعام اجلائع وحسن اجلوار  

  .وصلة األرحام والرفق باْليوان
َما بُ )  :قال رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلميأمر باألخالق المحمودة    واإلسالم َِم َصالَِح إِنا َتم 

ُ
عِثُْت أِل

ْخاَلقِ 
َ
  وأقربِكم   ،  إىلا   أحب ِكم  من   نا إ )  :وقال رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم  ،207  صحيح األدب المفرد   (اأْل

ثارونَ   القيامةِ   يومَ   ُّملًسا   مِن   وأبعَدكم  إىلا   أبغَضكم  وإنا   ،  أخالًقا   أحاِسُنكم  القيامةِ   يومَ   ُّملًسا   مِن    الَثا
قونَ   ، ِ قونَ   و  الَثثارونَ   علِْمنا  قد   :  قالوا   ،   والُمتفيهقونَ   ،   والُمتشد  ِ   :  قال   ؟   المتفيهقونَ   فما   ،   المتشد 

ونَ  ِ ُ َعنُْهَما قَاَل   .791السلسة الصحيحة    (الُمتكُب  ِ بِْن َعْمٍرو ريَِضَ اهللا لَْم يَُكِن انلاِِبُّ    "  :وَعْن َعبِْد اهللا
ًشا ِ ُمَتَفح  َواَل  فَاِحًشا  وََسلاَم  َعلَيْهِ  اهلُل  َيُقوُل   "َصَّلا  ْخالَقًا)  :َوََكَن 

َ
أ ْحَسَنُكْم 

َ
أ ِخَيارُِكْم  ِمْن  صحيح   (إِنا 

اْلي  ،3559ابلخاري   من  ذلك  غري  األخالق    واألحاديثات  إىل  ماكرم  ىلع  ُيث  اإلسالم  أن  ىلع  ادلالة 
   .وُماسن األعمال ىلع وجه العموم
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ْدَق  )  :قَاَل رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلمالصدق    :يأمر به اإلسالم  ومما ِ ْدِق فَإِنا الص  ِ َعلَيُْكْم بِالص 
ِ ِإَونا الُِْبا َيْهِدي إىَِل اجْلَنا  ْدَق َحيتا يُْكَتَب ِعنَْد اهللِ َيْهِدي إىَِل الُِْب  ِ ى الص    ةِ َوَما يََزاُل الراُجُل يَْصُدُق َوَيَتَحرا

يًقا ِ   .2607صحيح مسلم   (ِصد 
اإلسالم به  يأمر  تعاىل  :ومما  اهلل  قال  األمانة  ْهلَِها}  :أداء 

َ
أ إىَِلَٰ  َمانَاِت 

َ
اأْل تَُؤدُّوا  ن 

َ
أ ُمرُُكْم 

ْ
يَأ  َ اهللا   {إِنا 

  [.58:النساء]
  :عونهم  اهلل  ىلع   حق  ثالثة»:  وسلم  عليه   اهلل   صَّل  اهلل  رسول  قال  العفاف  :يأمر به اإلسالم  ومما

وَكن من داعئه صَّل اهلل عليه وسلم    .  1655سنن الترمذي   «العفاف  يريد   اَّلي  وانلاكح   :منهم  وذكر 
ناُه ََكَن َيُقوُل 

َ
لَُك  إِّن ِ  اللُهما » :أ

َ
ْسأ

َ
   .2721صحيح مسلم  «َوالْغَِِن  َوالَْعَفاَف  َواِلَُِّق  الُْهَدى أ

ِِت   اَل  اْْلََياءُ »:قال رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم  يأمر به اإلسالم اْلياء    ومما 
ْ
صحيح   «خِبَرْيٍ   إاِلا   يَأ

أخرجه  «اْْلََياءُ   اإْلِْساَلمِ   وَُخلُقُ   ُخلُقٌ   دِينٍ   لُِك ِ »  :وقال رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم     ،6117البخاري  

   . 6/2619البيهقي في شعب اإليمان 
ُ َعنُْه قَاَل يأمر به اإلسالم الشجاعة    ومما نٍَس ريَِضَ اهللا

َ
ْحَسنَ   وََسلامَ   َعلَيْهِ   اهللُ   َصَّلا   انلاِِبُّ   ََكنَ »  :فَعْن أ

َ
 أ

ْشَجعَ   انلااِس 
َ
ْجَودَ   انلااِس   َوأ

َ
ْهُل   فَزِعَ   َولََقدْ   انلااِس   َوأ

َ
وََسلاَم َسَبَقُهْم ىلَعَ    هِ َعلَيْ   اهللُ   َصَّلا   انلاِِبُّ   فاََكنَ   الَمِديَنةِ   أ

  :وَكن رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم يستعيذ باهلل من اجلِب فاكن يقول  .  2820  صحيح البخاري  «فََرٍس 
ُعوذُ  إِّن ِ  اللاُهما »

َ
   . 6374 صحيح البخاري  «اجُلِْبِ   ِمنَ  بَِك  أ

ِ َكَمَثِل }  :يأمر به اإلسالم ابلَْذل والكرم قال اهلل تعاىل   ومما  ْمَوالَُهْم يِف َسبِيِل اهللا
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َثُل اَّلا ما

ُ َواسِ  ُ يَُضاِعُف لَِمن يََشاُءۗ  َواهللا ِائَُة َحباٍةۗ  َواهللا ِ ُسنُبلٍَة م 
نبََتْت َسبَْع َسَنابَِل يِف لُك 

َ
 [.261:ابلقرة]  {  لِيمٌ ٌع عَ َحباٍة أ

ُ   ريَِضَ   َعبااٍس   ابْنَ   فعن  الكرم  وسلم  عليه   اهلل  صَّل  اهلل  رسول  ُخلق  وَكن ِِبُّ َصَّلا  انلا   ََكنَ »  :قَاَل   َعنُْهَما  اهللا
ْجَوُد َما يَُكوُن يِف َرَمَضاَن ِحنَي يَلَْقا

َ
ْجَوَد انلااِس بِاخَلرْيِ َوََكَن أ

َ
ِجُْبِيُل َوََكَن ِجُْبِيُل َعلَيْهِ   هُ اهلُل َعلَيْهِ وََسلاَم أ

اَلُم يَلَْقاهُ لُكا ََلْلٍَة يِف َرَمَضاَن َحيتا يَنَْسلَِخ َيْعرُِض َعلَيْهِ انلاِِبُّ َصَّلا اهلُل َعلَيْهِ وََسلا  َم الُقْرآَن فَإَِذا لَقَِيُه  السا
ْجَوَد بِاخَلرْيِ ِمَن ا

َ
اَلُم ََكَن أ ِيِح الُمرَْسلَةِ ِجُْبِيُل َعلَيْهِ السا    . 1902صحيح البخاري  «لر 

يأمر به اإلسالم إاعنة المحتاج وإاغثة الملهوف وإطعام اجلائع وحسن اجلوار وِصلَة األرحام   ومما 
َل انلاِِبا َصَّلا اهلُل عَ   .والرفق باْليوان

َ
نا رَُجاًل َسأ

َ
ُ َعنُْهَما أ ِ بِْن َعْمٍرو ريَِضَ اهللا يُّ    :لَيْهِ وََسلامَ فَعْن َعبِْد اهللا

َ
أ

َعامَ   ُتْطعِمُ »  :قَاَل   ؟رْيٌ اإِلْساَلِم خَ     الطا
ُ
اَلمَ   َوَتْقَرأ وقال    .12صحيح البخاري   «َتْعرِْف   لَمْ   َوَمنْ   َعَرفَْت   َمنْ   ىلَعَ   السا

وسلم   عليه  اهلل  صَّل  اهلل  ا   فَوََجدَ   الَعَطُش   َعلَيْهِ   اْشَتدا   بَِطرِيقٍ   َيْمَِش   رَُجٌل   بَيَْنَما »:رسول  َل   بِْْئً   فِيَها   فََنَ
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ى ِمَن الَعَطِش َفَقاَل الراُجُل   َخَرجَ   ُثما   فَرَشَِب  َ ُكُل الَثا
ْ
لََقْد بَلََغ َهَذا اللَكَْب ِمَن الَعَطِش    :فَإَِذا لَكٌْب يَلَْهُث يَأ

 
َ
ُه ُثما أ  ُخفا

َ
َل ابلِْْئَ َفَمأَل ِي ََكَن بَلََغ ِِب فََنَ ُ هَلُ  ِمثُْل اَّلا   يَا   :قَالُوا   «هَلُ   َفَغَفرَ ْمَسَكُه بِفِيهِ فََسَِق اللَكَْب فََشَكَر اهللا

ِ   رَُسوَل  ْجًرا   ابلََهائِمِ   يِف   نَلَا  ِإَونا   اهللا
َ
ْجرٌ   َرْطَبةٍ   َكبِدٍ   َذاتِ   لُك ِ   يِف   َنَعمْ »  :َفَقاَل   ؟أ

َ
وقال    .544صحيح بن حبان   «أ

اىِع »  :رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم ْرَملَةِ   ىلَعَ   السا
َ
ِ   َسبِيلِ   يِف   ََكلُْمَجاهِدِ   َوالِمْسِكنيِ   األ وِ الَقائِِم اللايَْل    اهللا

َ
أ

ائِِم انلاَهارَ    .5353صحيح البخاري  «الصا
ْوَلَٰ بِالُْمْؤِمننَِي }  :يؤكد ىلع حقوق األرحام ويوجب صلة ذوي الرحم قال اهلل تعاىل  واإلسالم

َ
انلاِِبُّ أ

ِ ِمنَ  ْوَلَٰ بَِبْعٍض يِف كَِتاِب اهللا
َ
رَْحاِم َبْعُضُهْم أ

َ
ولُو اأْل

ُ
َهاُتُهْمۗ  َوأ ما

ُ
ْزَواُجُه أ

َ
نُفِسِهْمۖ  َوأ

َ
  اِجرِينَ الُْمْؤِمننَِي َوالُْمهَ   ِمْن أ

َٰلَِك يِف الِْكَتاِب َمْسُطوًرا  ْعُروًفا ۚ ََكَن َذ ْوَِلَائُِكم ما
َ
ن َتْفَعلُوا إىَِلَٰ أ

َ
وحذر من قطيعة الرحم    [.6:األحزاب]  {إاِلا أ

رِْض َوُتَقط ِ :}وقرنها باإلفساد يف األرض قال اهلل تعاىل
َ
ن ُتْفِسُدوا يِف اأْل

َ
ُْتْم أ رْ   ُعوا َفَهْل َعَسيُْتْم إِن تََوَلا

َ
َحاَمُكْم  أ

وَلَٰئَِك   (22)
ُ
ِينَ   أ ُ   لََعَنُهمُ   اَّلا ُهمْ   اهللا َصما

َ
ْعََمَٰ   فَأ

َ
بَْصارَُهمْ   َوأ

َ
  صَّل   اهلل   رسول   وقال   [.23-22:ُممد ]  {  (23)  أ

الوادلان   :واألرحام اَّلين جتب صلتهم  .2556صحيح مسلم    «رَِحمٍ   قَاِطعُ   اجْلَناةَ   يَْدُخُل   اَل »  :وسلم  عليه  اهلل
   .واإلخوة واألخوات واألعمام والعمات واألخوال واخلاالت

يِْن  :}يؤكد حق اجلار حيت لو َكن َكفراً قال تعاىل  واإلسالم َ َواَل ترُْشُِكوا بِهِ َشيًْئاۖ  َوبِالَْوادِلَ َواْعُبُدوا اهللا
اِحِب بِاجْلَنبِ إِْحَسانًا َوبِِذي الُْقْرَّبَٰ َواَْلََتاَِمَٰ  بِيِل     َوالَْمَساكنِِي َواجْلَارِ ذِي الُْقْرَّبَٰ َواجْلَارِ اجْلُُنِب َوالصا َوابِْن السا

َ اَل ُُيِبُّ َمن ََكَن خُمَْتااًل فَُخوًرا  ْيَمانُُكْمۗ  إِنا اهللا
َ
وقال رسول اهلل صَّل اهلل عليه    [.36:النساء]  {َوَما َملََكْت أ

ِثُهُ  َما َزاَل :)وسلم ناُه َسُيَور 
َ
 .5152صحيح أِب داود   (ِجُْبِيُل يُوِصيِِن بِاجْلَارِ َحيتا َظَننُْت أ
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َ
اإلسالم أحل  الطيبات من المألك والمرشب وأ

  .وَّللك أحلا انلاكح كما أمر بذلك األنبياء عليهم السالم فهم يأمرون بكل طيب
َها   يَا»  :قال رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلمأحل الطيبات من المألك والمرشب    واإلسالم يُّ

َ
 انلااُس   أ

َ   إِنا  ي َِب   إاِلا   َيْقَبُل   اَل   َطي ٌِب   اهللا َ   وإِنا   الطا َمرَ   اهللا
َ
َمرَ   بَِما   الُْمْؤِمننِيَ   أ

َ
َها   يَا }  :تعاىل  قَاَل   الُْمرَْسلنِيَ   بِهِ   أ يُّ

َ
لُكُوا   ُل الرُّسُ   أ

ي َِباِت َواْعَملُوا َصاِْلًا إِّن ِ بَِما َتْعَملُوَن َعلِيمٌ   }  :َوَقاَل تعاىل   {ِمَن الطا
َ
ِيَن آَمُنوا لُكُوا ِمْن ِطي َِباِت َما  يَا أ َها اَّلا يُّ

ْغَُبَ َيُمدُّ يََديْهِ    َفرَ ُثما َذَكَر الراُجَل يُِطيُل السا   :اْلية قَاَل   {َرزَْقَناُكْم واشكروا هلل إن كنتم إياه تعبدون
َ
ْشَعَث أ

َ
أ
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َماءِ  السا ِ   يَا   َرب   يَا  :إىَِل  ُبهُ   َحَرامٌ   هُ َوَملْبَسُ   َحَرامٌ   َوَمْطَعُمهُ   َرب  يَ   َحَرامٌ   َوَمرْشَ ّنا   بِاْْلََرامِ   وَُغذ ِ
َ
  يُْسَتَجاُب   فَأ

لَِك  تعاىل  .1015صحيح مسلم     «!؟َِّلَ اهلل  ِ }  :وقال  اهللا زِيَنَة  َحراَم  َمْن  ِمَن    قُْل  ي َِباِت  َوالطا لِعَِبادِهِ  ْخَرَج 
َ
أ الايِت 

اْْليَ  ُل  ِ ُنَفص  َكَذَٰلَِك  الْقَِياَمةِۗ   يَوَْم  َخالَِصًة  نَْيا  ادلُّ اْْلََياةِ  يِف  آَمُنوا  ِيَن  لَِّلا يِهَ  قُْل  ِْزِق ۚ  َيْعلَُمونَ الر  لَِقْوٍم    {اِت 
  [.32:األعراف]

أمر بطهارة القلب وابلدن والمنل وَّللك أحل انلاكح كما أمر بذلك األنبياء والمرسلون    واإلسالم
تعاىل اهلل  وقال  طيب  بكل  يأمرون  فهم  السالم  وََجَعَل  }عليهم  ْزَواًجا 

َ
أ نُْفِسُكْم 

َ
أ ِمْن  لَُكْم  َجَعَل   ُ َواهللا

ْزَواِجُكْم بَننَِي وََحَفَدةً َوَرزَقَُكْم ِمَن ا
َ
ِ ُهْم يَْكُفُرونَ لَُكْم ِمْن أ فَبِابْلَاِطِل يُْؤِمُنوَن َوبِنِْعَمِت اهللا

َ
ي َِباِت أ  {لطا

ِْر    :}وقال اهلل تعاىل  [.72:انلحل] وقال رسول اهلل    [.5  4:المدثر]  {  (5)  اْهُجرْ َوالرُّْجَز فَ   (4)َوثَِيابََك َفَطه 
ٍة ِمْن كُِْبٍ اَل يَْدُخُل اجْلَناَة َمْن ََكَن يِف قَ )  :صَّل اهلل عليه وسلم ْن    :قَاَل رَُجٌل   .لْبِهِ ِمثَْقاُل َذرا

َ
إِنا الراُجَل ُُيِبُّ أ

ِ وََغْمُط انلااِس   يٌل إِنا اهلَل مَجِ   :يَُكوَن ثَْوُبُه َحَسًنا َوَنْعلُُه َحَسَنًة قَاَل  صحيح    (ُُيِبُّ اجْلََماَل الِْكُْبُ َبَطُر اْْلَق 
   .91مسلم 
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سحر   ل وا رض  أل ا يف  ساد  إلف وا ة  محرتم ل ا فس  نل ا تْل  وَق الد  و أل ا تْل  وَق لم  ع ال  ب هلل  ا
والفواحش الظاهرة وابلاطنة والزنا واللواط وحرام الربا وحرام ألك الميتة وما ُذبح لألصنام  

م اخلنير وسائر انلجاسات واخلبائث وحرام ألك مال اَلتيم واِلطفيف  واألوثان وحرام ْل
واألنبياء عليهم السالم مجيعهم متفقون ىلع حتريم    .بالكيل والوزن وحرام قطع األرحام 

  .هذه المحرمات
علم   بال  اهلل  ىلع  والقول  األصنام  وعبادة  والكفر  باهلل  َكلرشك  المحرامات  أصول  حرام  اإلسالم 

يِۡن إِۡحَسَٰٗناۖ    }  :ل األوالد قال اهلل تعاىلوَقتْ  َٰدِلَ اۖ َوبِٱۡلَو الا ترُۡشُِكواْ بِهِۦ َشۡيـ ٗ
َ
تُۡل َما َحراَم َربُُّكۡم َعلَۡيُكۡمۖ أ

َ
قُۡل َتَعالَۡواْ أ

ُۡن نَۡرزُقُُكۡم ِإَويااُهۡمۖ َواَل َتۡقَرُبواْ ٱلۡ  ِۡن إِۡمَلَٰٖق َنا ۡوَلََٰدُكم م 
َ
َِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَنۖ َواَل َتۡقُتلُواْ َواَل َتۡقُتلُٓواْ أ َفَو

َُٰكم بِهِۦ لََعلاُكۡم َتۡعقِلُونَ  ى َٰلُِكۡم َوصا ِۚ َذ ِ ُ إاِلا بِٱْۡلَق  َواَل َتۡقَرُبواْ َماَل ٱَۡلَتِيِم إاِلا بِٱلايِت    -  ٱنلاۡفَس ٱلايِت َحراَم ٱهللا
ُشدا 

َ
َٰ َيۡبلَُغ أ ۡحَسُن َحيتا

َ
ْ يِهَ أ ۡوفُواْ ٱلَۡكۡيَل َوٱلِۡمزَياَن بِٱۡلقِۡسِطۖ اَل نَُكل ُِف َنۡفًسا إاِلا وُۡسَعَهاۖ ِإَوَذا قُۡلُتۡم فَٱۡعِدلُوا

َ
ۥۚ َوأ   هُ
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ُرونَ  َُٰكم بِهِۦ لََعلاُكۡم تََذكا ى َٰلُِكۡم َوصا ْۚ َذ ۡوفُوا
َ
ِ أ ۖ َوبَِعۡهِد ٱهللا قال اهلل  و  [.152-151:األنعام]  {َولَۡو ََكَن َذا قُۡرَّبَٰ

ُ   :}تعاىل ن ت
َ
ِ َوأ ثَْم َوابْلَِْغَ بَِغرْيِ اْْلَق  َ الَْفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َواإْلِ ِ ِ َما لَْم  قُْل إِناَما َحراَم َرّب  رْشُِكوا بِاهللا

ِْل بِهِ ُسلَْطانًا  ن يَُن 
َ
ِ َما اَل َتْعلَُمونَ  َوأ   [.33:األعراف]  {َتُقولُوا ىلَعَ اهللا

ِ  َوَمن    :}اإلسالم َقتْل انلفس المحرتمة قال اهلل تعاىل  وحرام ُ إاِلا بِٱْۡلَق  َواَل َتۡقُتلُواْ ٱنلاۡفَس ٱلايِت َحراَم ٱهللا
وقال اهلل    [.33:اإلْساء]  {قُتَِل َمۡظلُوٗما َفَقۡد َجَعۡلَنا لَِوَِل ِهِۦ ُسۡلَطَٰٗنا فَاَل يُْۡسِف يف ِ ٱۡلَقۡتِلۖ إِناُهۥ ََكَن َمنُصوٗرا

ا:}تعاىل َمَع  يَْدُعوَن  اَل  ِيَن  َوَمن  َواَّلا يَْزنُوَن ۚ  َواَل   ِ بِاْْلَق  ُ إاِلا  اهللا َحراَم  الايِت  انلاْفَس  َيْقُتلُوَن  آَخَر َواَل  ًَٰها  إَِل  ِ هللا
ثَاًما 

َ
َٰلَِك يَلَْق أ    [.68:الفرقان] {َيْفَعْل َذ

تعاىل  اهلل  قال  األرض  يف  اإلفساد  اإلسالم  إِصْ :}وحرام  َبْعَد  رِْض 
َ
اأْل يِف  ُتْفِسُدوا    {اَلِحَهاَواَل 

َ َما  }  :وقال اهلل تعاىل خمُباً عن انلِب شعيب عليه السالم أن قال لقومه  [.56:األعراف] يَا قَوِْم اْعُبُدوا اهللا
ٍَٰه َغرْيُهُۖ  قَْد َجاَءتْ  ِْن إَِل ْوفُوا الَْكيَْل َوالِْمزَياَن َواَل َتبَْخُسوا انلااَس   ُكم لَُكم م 

َ
ب ُِكْمۖ  فَأ ِن را ْشَياَءُهْم َواَل  بَي َِنٌة م 

َ
 أ

ْؤِمننِيَ  َٰلُِكْم َخرْيٌ لاُكْم إِن ُكنُتم مُّ رِْض َبْعَد إِْصاَلِحَها ۚ َذ
َ
  [.85:األعراف] {ُتْفِسُدوا يِف اأْل

وتعاىل   وحرام سبحانه  اْلق  قال  الِسْحر  َصَنُعواْ   :}اإلسالم  إِناَما   ْۖ َصَنُعٓوا َما  تَلَۡقۡف  يَِمينَِك  يِف  َما  ۡلِق 
َ
َوأ

َِتَٰ َكيۡ 
َ
اِحُر َحۡيُث أ بْعَ   اْجَتنُِبوا »  :وسلم  عليه   اهلل  صَّل  اهلل  رسول  وقال   [.69:طه]  {ُد َسَِٰحرٖۖ َواَل ُيۡفلُِح ٱلسا   السا

ِ   رَُسوَل   يَا  :قَالُوا   الُموبَِقاتِ  ُهنا   اهللا َحرا   :قَاَل   ؟َوَما  الايِت  انلاْفِس  َوَقتُْل  ْحُر  ِ َوالس   ِ بِاهللا ُْك  ِ ِ    مَ الرش  بِاَْلق  إاِلا   ُ اهللا
ِ يَوَْم الزاْحِف َوَقْذُف الُمْحَصَناِت الُمْؤِمَناِت الَغافاَِلتِ 

ْكُل َماِل اَلَتِيِم َواِلاَول 
َ
َِبا َوأ ْكُل الر 

َ
صحيح ابلخاري    «َوأ

6857.   
اإلسالم الفواحش الظاهرة وابلاطنة والزنا واللواط وسبق يف أول هذه الفقرة ذكر اْليات ادلالة    وحرام

َِبا إِن ُكنُتم  }  :ىلع ذلك وحرام اإلسالم الربا قال اهلل تعاىل َ َوَذُروا َما بَِِقَ ِمَن الر  ِيَن آَمُنوا اتاُقوا اهللا َها اَّلا يُّ
َ
يَا أ

ْؤِمننَِي   ا   (278)مُّ ْمَوالُِكْم اَل َتْظلُِموَن  فَإِن ل
َ
ِ َورَُسوهِلِۖ  ِإَون تُبُْتْم فَلَُكْم رُُءوُس أ َِن اهللا َذنُوا ِِبَرٍْب م 

ْ
ْم َتْفَعلُوا فَأ

ولم يتوعد اهلُل صاحب معصية باْلرب كما توعد صاحب    [.279  278:ابلقرة]  ({279)َواَل ُتْظلَُموَن  
  .ن واألموال واألنفسواألوطا انألن يف الربا خراب األدي ؛الربا

تعاىل  وحرام اهلل  قال  اخلنير  ْلم  وحرام  واألوثان  لألصنام  ُذبِح  وما  الميتة  ألك  َِمْت }  :اإلسالم  ُحر 
َوالَْموْقُوَذةُ   َوالُْمنَْخنَِقُة  بِهِ   ِ اهللا لَِغرْيِ  هِلا 

ُ
أ َوَما  اخْلِنِيرِ  َوَْلُْم  ُم  َوادلا الَْميَْتُة  َوانلاِطي َوالُْمرَتَ َعلَيُْكُم  ِيَُة  َوَما    َحةُ د 

َٰلُِكْم فِْسٌق  ْزاَلِم ۚ َذ
َ
ن تَْسَتْقِسُموا بِاأْل

َ
يُْتْم َوَما ُذبَِح ىلَعَ انلُُّصِب َوأ ُبُع إاِلا َما َذكا َكَل السا

َ
  [.3:المائدة] {أ
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ِينَ :}اإلسالم رشب اخلمر وسائر انلجاسات واخلبائث قال اهلل تعاىل  وحرام َها اَّلا يُّ
َ
َما اخْلَْمُر    يَا أ آَمُنوا إِنا

يَْطاِن فَاْجَتنُِبوهُ لََعلاُكْم ُتْفلُِحوَن   ِْن َعَمِل الشا ْزاَلُم رِْجٌس م 
َ
نَصاُب َواأْل

َ
يَْطانُ إِناَما يُرِيُد ال   (90)َوالَْميِْْسُ َواأْل   شا

َوالَْميِْْسِ  اخْلَْمرِ  يِف  َوابْلَْغَضاَء  الَْعَداَوةَ  بَيَْنُكُم  يُوقَِع  ن 
َ
نُتم    أ

َ
أ َفَهْل  اَلةِۖ   الصا وََعِن   ِ اهللا ذِْكرِ  َعن  ُكْم  َوَيُصدا

نَتُهوَن   ذِْكر إخبار اهلل تعاىل أن من صفات الرسول    (31)وسبق يف الفقرة رقم    [.91-90:المائدة]  ({91)مُّ
ِيَن يَتابِ   :}صَّل اهلل عليه وسلم يف اِلوراة أنه ُير ِم عليهم اخلبائث قال اهلل تعاىل ا  اَّلا ِم ِ

ُ
ُعوَن الراُسوَل انلاِِبا اأْل

الُْمنكَ  َعِن  َوَينَْهاُهْم  بِالَْمْعُروِف  ُمُرُهم 
ْ
يَأ جِنيِل  َواإْلِ اِلاْوَراةِ  يِف  ِعنَدُهْم  َمْكُتوًبا  ََيُِدونَُه  ِي  لَُهُم    رِ اَّلا َوُيِحلُّ 

ُِم َعلَيِْهُم اخْلََبائَِث َويََضُع َعنُْهْم إِ  ي َِباِت َوُيَحر  ْغاَلَل الايِت ََكنَْت َعلَيِْهْم ۚ الطا
َ
  [.157:األعراف]  {ِْصَُهْم َواأْل

ي ِِبۖ  َواَل  }  :اإلسالم ألك مال اَلتيم قال اهلل تعاىل  وحرام لُوا اخْلَبِيَث بِالطا ْمَوالَُهْمۖ  َواَل تَتََبدا
َ
َوآتُوا اَْلََتاَِمَٰ أ

ْمَوالُِكْم ۚ إِ 
َ
ْمَوالَُهْم إىَِلَٰ أ

َ
ُكلُوا أ

ْ
ِ }  :وقال اهلل تعاىل  [.2:النساء]  {ناُه ََكَن ُحوًبا َكبرًِيا تَأ ْمَواَل    ينَ إِنا اَّلا

َ
ُكلُوَن أ

ْ
يَأ

ُكلُوَن يِف ُبُطونِِهْم نَاًراۖ  وََسَيْصلَْوَن َسعرًِيا 
ْ
َما يَأ   [.10:النساء] {اَْلََتاَِمَٰ ُظلًْما إِنا

ِفنَِي    }  :اإلسالم اِلطفيف بالكيل والوزن قال اهلل تعاىل  وحرام ِيَن إَِذا اْكَتالُوا ىلَعَ    (1)َويٌْل ل ِلُْمَطف  اَّلا
يَْسَتوْفُوَن   وَن    (2)انلااِس  خُيِْْسُ َزنُوُهْم  وا و 

َ
أ ََكلُوُهْم  بُْعوثُوَن    (3)ِإَوَذا  ما ناُهم 

َ
أ وَلَٰئَِك 

ُ
أ َيُظنُّ  اَل 

َ
  ({4)أ

   [.4-1:ففنيالمط]
الفقرة    وحرام يف  وسبق  األرحام  قطع  ذلك   (31)رقم  اإلسالم  ىلع  ادلالة  واألحاديث  اْليات  ذكر 

   .واألنبياء والمرسلون عليهم السالم مجيعهم متفقون ىلع حتريم هذه المحرمات
 

اإلسالم ينيه عن األخالق المذمومة َكلكذب والغش والغدر واخليانة واخلداع    - 35
  .واْلسد والمكر الَسء والْسقة وابلِغ والظلم وينيه عن لك ُخلُق خبيث

ۡرِض    :}ينيه عن األخالق المذمومة عموماً قال تعاىل  اإلسالم
َ
َك لِلنااِس َواَل َتۡمِش يِف ٱأۡل ِۡر َخدا َواَل تَُصع 

فَُخورٖ َمرَحً  خُمَۡتاٖل  لُكا  ُُيِبُّ  اَل   َ ٱهللا إِنا    من   إنا   »  :وسلم  عليه  اهلل   صَّل  اهلل   رسول   قال   [.18:لقمان]  {اۖ 
  ُّملًسا   مِن ِ   وأبعَدكم  إىلا   أبغَضكم  وإنا   أخالًقا  أحاسَنُكم  القيامةِ   يومَ   ُّملًسا  مِن ِ   وأقربكم  إىلا   أحب ِكم

ثارونَ   القيامةِ   يومَ  قونَ   الَثا ِ ِ   رسوَل   يا   قالوا   والمتَفيِهقون   والمتشد  ثارونَ   علِمنا  قد   اهللا قونَ   الَثا ِ   فما   والمتشد 
وَن  قاَل   المتَفيِهقونَ  ِ    .791السلسلة الصحيحة  «المتكُب 
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ابٞ   }  :ينيه عن الكذب قال تعاىل  اإلسالم َ اَل َيۡهِدي َمۡن ُهَو ُمْۡسِٞف َكذا   وقَاَل   [.28:اغفر]  {إِنا ٱهللا
إىَِل الُْفُجورِ ِإَونا الُْفُجوَر َيْهِدي    َيْهِدي  الَْكِذَب   فَإِنا   َوالَْكِذَب   ِإَويااُكمْ »  :وسلم  عليه  اهلل   صَّل  اهلل   رسول

ىإىَِل انلاارِ َوَما يََزاُل الراُجُل يَْكِذُب َوَيَتحَ  ابًا  را وَقاَل    .2607صحيح مسلم   «الَْكِذَب َحيتا يُْكَتَب ِعنَْد اهللِ َكذا
َث  إَِذا :ثاََلٌث  الُمَنافِقِ  آيَةُ » :رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم ْخلََف ِإَوَذا اْؤتُِمَن َخانَ ِإَوذَ   َكَذَب  َحدا

َ
 «ا وََعَد أ

 .6095صحيح البخاري 
يف اْلديث أن رَُسوَل اهللِ َصَّلا اهلُل َعلَيْهِ وََسلاَم َمرا ىلَعَ ُصُْبَةِ َطَعاٍم  ينيه عن الغش وجاء    اإلسالم

َصابُِعُه بَلَاًل َفَقاَل 
َ
ْدَخَل يََدهُ فِيَها َفَنالَْت أ

َ
َصاَبتْهُ   قَاَل   «؟َعامِ الطا   َصاِحَب   يَا   َهَذا  َما »  :فَأ

َ
َماءُ   أ   اهللِ   رَُسوَل   يَا   السا

فَاَل   :اَل قَ 
َ
َعامِ  فَْوَق  َجَعلَْتهُ  أ  .102صحيح مسلم  «ِمِن ِ   فَلَيَْس  َغشا   َمنْ  انلااُس  يََراهُ  َكْ  الطا

َ َوالراُسوَل  }  :ينيه عن الغدر واخليانة واخلداع قال اهلل تعاىل  اإلسالم ِيَن آَمُنوا اَل ََتُونُوا اهللا َها اَّلا يُّ
َ
يَا أ

نُتْم َتْعلَُموَن  
َ
َمانَاتُِكْم َوأ

َ
ِ َواَل يَنُقُضوَن ٱلِۡميَثَٰقَ   :}وقال تعاىل   [.27:األنفال]  {َوََتُونُوا أ ِيَن يُوفُوَن بَِعۡهِد ٱهللا   {ٱَّلا

  َتْغِدُروا   َواَل   َتُغلُّوا   َواَل   اْغُزوا »  :خرجوا   إذا  جليوشه  يقول  :وسلم  هوَكن رسول اهلل صَّل اهلل علي  [.20:الرعد]
ْرَبعٌ »  :وَقاَل رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم   .1731صحيح مسلم   «َوَِلًدا  َتْقُتلُوا   َواَل   َتْمُثلُوا   َواَل 

َ
  ُكنا   َمنْ   أ

إَِذا اْؤتُِمَن    :فِيهِ َخْصلٌَة ِمَن انل َِفاِق َحيتا يََدَعَها  نَْت َكَ   ِمنُْهنا   َخْصلَةٌ   فِيهِ   ََكنَْت   َوَمنْ   َخالًِصا  ُمَنافًِقا  ََكنَ   فِيهِ 
َث َكَذَب ِإَوَذا اَعَهَد َغَدَر ِإَوَذا َخاَصَم فََجرَ     .34صحيح البخاري  «َخاَن ِإَوَذا َحدا

ُ ِمن فَْضلِهِۖ  َفَقْد آتَيَْنا  :}ينيه عن اْلسد قال اهلل تعاىل  اإلسالم َٰ َما آتَاُهُم اهللا ْم َُيُْسُدوَن انلااَس ىلَعَ
َ
أ

َعِظيًما لاًْك  مُّ َوآتَيَْناُهم  َواْْلِْكَمَة  الِْكَتاَب  إِبَْراهِيَم  تعاىل  [.54:النساء ]  {آَل  اهلل  ْهِل  }  :وقال 
َ
أ ِْن  م  َكثرٌِي  َودا 

ِن بَ  ۖ  فَاْعُفوا  الِْكَتاِب لَْو يَُردُّونَُكم م  َ لَُهُم اْْلَقُّ ِن َبْعِد َما َتَبنيا نُفِسِهم م 
َ
ِْن ِعنِد أ اًرا َحَسًدا م  ْعِد إِيَمانُِكْم ُكفا

ٍء قَِديرٌ  ِ ََشْ
َٰ لُك  َ ىلَعَ ْمرِهِۗ  إِنا اهللا

َ
ُ بِأ ِِتَ اهللا

ْ
َٰ يَأ   عليه   اهلل   صَّل  اهلل  رسول  وَقاَل   [.109:ابلقرة]  {َواْصَفُحوا َحيتا

َممِ   َداءُ   إََِلُْكمْ   َدبا »  :وسلم
ُ
قُوُل   اَل   اَْلالَِقةُ   يِهَ   َوابلَْغَضاءُ   اَْلَسدُ   :َقبْلَُكمْ   األ

َ
َعرَ   حَتْلِقُ   أ   حَتْلِقُ   َولَِكنْ   الشا

ِينَ  ِي  ادل  ِ  َنْفَِس  َواَّلا    َواَل ُخلُوا اجَلناَة َحيتا تُْؤِمُنوا  تَدْ   اَل  بَِيِده
َ
نَب ِئُُكْم بَِما يُثَب ُِت َذلَِك  تُْؤِمُنوا َحيتا حَتَابُّوا أ

ُ
فَاَل أ

اَلَم بَيَْنُكمْ  ؟ لَُكمْ  فُْشوا السا
َ
  .2510سُن الرتمذي  «أ

َكابَِر ُُّمْرِِميَها َِلَْمُكُروا }  :ينيه عن المكر الَسء قال اهلل تعاىل  اإلسالم
َ
ِ قَْرَيٍة أ

َوَكَذَٰلَِك َجَعلَْنا يِف لُك 
يَْشُعُرونَ  َوَما  نُفِسِهْم 

َ
بِأ إاِلا  َيْمُكُروَن  َوَما  َقتْل    [.123:األنعام]  {فِيَهاۖ   حاولوا  اَلهود  أن  تعاىل  اهلل  وأخُب 

المكر الَسء ال ُييق إال بأهله قال اهلل    المسيح عليه السالم ومكروا لكن اهلل مكر بهم وبني اهلُل أن
ِ }  :تعاىل نَصاُر اهللا

َ
ِۖ  قَاَل اْْلََوارِيُّوَن ََنُْن أ نَصارِي إىَِل اهللا

َ
َحسا ِعيََسَٰ ِمنُْهُم الُْكْفَر قَاَل َمْن أ

َ
ا أ ِ  فَلَما  آَمناا بِاهللا
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َ
ن   (52)ُمْسلُِموَن    نااَواْشَهْد بِأ

َ
اهِِديَن  َرباَنا آَمناا بَِما أ َبْعَنا الراُسوَل فَاْكُتبَْنا َمَع الشا َوَمَكُروا َوَمَكَر    (53)َزلَْت َواتا

ُ َخرْيُ الَْماكِرِيَن   ۖ  َواهللا ُ ُ يَا ِعيََسَٰ إِّن ِ ُمَتَوف ِيَك َوَرافُِعَك إىَِلا وَ   (54)اهللا ُِركَ إِذْ قَاَل اهللا ِيَن َكَفُروا    ُمَطه  ِمَن اَّلا
 ِ ْحُكُم بَيَْنُكْم فِ وََجاِعُل اَّلا

َ
ِيَن َكَفُروا إىَِلَٰ يَوِْم الْقَِياَمةِۖ  ُثما إىَِلا َمرِْجُعُكْم فَأ َبُعوَك فَْوَق اَّلا يَما ُكنُتْم  يَن اتا

صالح عليه السالم أرادوا قتله    انلِب وأخُب اهلل تعاىل أن قوم    [.55-52:آل عمران]  {  (55)فِيهِ ََتَْتلُِفوَن  
ْهلَُه  :}مكراً فمكر اهلل بهم ودمرهم وقومهم أمجعني قال اهلل تعاىلمكراً فمكروا  

َ
ِ نَلُبَي ِتَناُه َوأ قَالُوا َتَقاَسُموا بِاهللا

ْهلِهِ ِإَوناا لََصادِقُوَن  
َ
َ   َوَمَكُروا   (49)ُثما نَلَُقولَنا لَِوَِل ِهِ َما َشِهْدنَا َمْهلَِك أ ْشُعُروَن  َمْكًرا َوَمَكْرنَا َمْكًرا َوُهْم اَل ي

مْجَعنَِي  (50)
َ
ْرنَاُهْم َوقَْوَمُهْم أ ناا َدما

َ
  [.51-49:انلمل] { (51)فَانُظْر َكيَْف ََكَن اَعقَِبُة َمْكرِهِْم أ

اِّن   يَْزِِن   الَ »  :قَاَل رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلمينيه عن الْسقة    اإلسالم   ُمْؤِمنٌ   وَُهوَ   يَْزِِن   ِحنيَ  الزا
َ   َوالَ   ُمْؤِمنٌ   َوُهوَ   يَْْسُِق   ِحنيَ   يَْْسُِق   َوالَ  ُبَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َواِلاْوَبُة َمْعُروَضٌة َبْعدُ ي صحيح ابلخاري    «رْشَُب ِحنَي يرَْشَ

6810.   
ُمُر بِالَْعْدِل َواإْلِْحَساِن ِإَويَتاءِ ذِي الُْقْرَّبَٰ }  :ينيه عن ابلِغ قال اهلل تعاىل  اإلسالم

ْ
َ يَأ  َوَينيَْهَٰ َعِن  إِنا اهللا

ُروَن    :لم وَقاَل رسول اهلل صَّل اهلل عليه وس   [.90:انلحل ]  {الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَكرِ َوابْلَِْغِ ۚ يَعُِظُكْم لََعلاُكْم تََذكا
   .4895 صحيح أبي داود «أحدٍ  ىلع  أحدٌ  يفَخرَ  وال  أحدٍ  ىلع  أحدٌ  يَبِِغ  ال  حيت  تَواَضُعوا  أن  إىلا  أوِح  اهلل إنا »

ٰـَلِِمنيَ   :}ينيه عن الظلم قال تعاىل  اإلسالم ُ اَل ُُيِبُّ ٱلظا إِناُهۥ اَل    :}وقال تعاىل  [.57:آل عمران]  {َوٱهللا
ٰـَلُِمونَ  َِلَمۢا  :}وقال تعاىل  [.21:األنعام]  {ُيۡفلُِح ٱلظا

َ
َعدا لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
ٰـَلِِمنَي أ   رسول   وَقاَل   [.31:اإلنسان]  {َوٱلظا

َمامُ   :َدْعَوُتُهمْ  تَُردُّ  اَل  ثاََلثَةٌ » :وسلم عليه اهلل  صَّل اهلل ائُِم َحيتا ُيْفطِ  الَْعادُِل  اإْلِ َوَدْعَوةُ الَْمْظلُوِم حُتَْمُل   رَ َوالصا
َماَواِت َوَيُقوُل الرابُّ َعزا وََجلا  بَْواُب السا

َ
ِِت   :ىلَعَ الَْغَماِم َوُتْفَتُح لََها أ نرُْصَ   وَِعزا

َ
  مسلم   أخرجه  «ِحنيٍ   َبْعدَ   َولَوْ   ناَك أَل

وحني أرسل الرسول ُممد    .هل  واللفظ  (8043)  وأمحد  ، يسري  باختالف  (2526)  والرتمذي  ،يسري  باختالف  خمترصاً   (2749)
هل قال  مما  َكن  اَلمن  إىل  معاذاً  وسلم  عليه  اهلل  ِ    َواتاقِ »  :صَّل  اهللا َوبنَْيَ  بَيَْنُه  لَيَْس  فَإِناُه  الَمْظلُوِم  َدْعَوةَ 

اَل »  :وقَاَل رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم  .1496صحيح البخاري     «ِحَجاٌب 
َ
  أو   انَتقَصهُ   أو   ُمعاهِداً   َظلم   َمن  أ

فاإلسالم   .3052سنن أبي داود   «وَق طاقَتِه أو أَخذ منُه شيئاً بِغريِ ِطيِب نَفِس فأنا َحِجيُجُه يوم القيامةِ ف  لكاَفهُ 
   .كما رأيت ينيه عن لك ُخلُق خبيث أو معاملة ظالمة أو جائرة
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َغَرر أو ُظلم أو غش  اإلسالم ينيه عن المعامالت الماَلة اليت فيها رِبا أو ضر أو    - 36
 .أو تؤدي إىل انلكبات والُّضر العام بالمجتمعات والشعوب واألفراد

إىل    اإلسالم تؤدي  أو  غش  أو  ظلم  أو  غرر  أو  ضر  أو  ربا  فيها  اليت  الماَلة  المعامالت  عن  ينيه 
حاديث وسبق يف أول هذه الفقرة ذكر اْليات واأل   .انلكبات والُّضر العام بالمجتمعات والشعوب واألفراد

ِينَ َوا }  :اليت حترم الربا أو الظلم أو الغش أو الفساد يف األرض قال اهلل تعاىل يُْؤُذوَن الُْمْؤِمننَِي َوالُْمْؤِمَناِت    َّلا
بِيًنا ْن َعِمَل َصاْلًِ :}وقال اهلل تعاىل   [.58:األحزاب]  {بَِغرْيِ َما اْكتََسُبوا َفَقِد اْحَتَملُوا ُبْهَتانًا ِإَوثًْما مُّ ا فَلَِنْفِسهِۖ   ما

ٍم ل ِلْعَ  َساَء َفَعلَيَْهاۗ  َوَما َربَُّك بَِظالا
َ
نا »  :السنة يف  وجاء  [.46:فصلت] {بِيدِ َوَمْن أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ   َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلا  اهللا

نْ   قََض   وََسلامَ 
َ
رَ   اَل   أ ارَ   َواَل   َضَ  يُْؤِمنُ   َكنَ   َمن   »  :وَقاَل رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم    ،سنن أبي داود «ِضَ

 ِ ِ   يُْؤِمنُ   َكنَ   وَمن  ،جاَرهُ   يُْؤذِي  فال  اْلِخرِ   واَْلَومِ   باهللا ِ   يُْؤِمنُ   َكنَ   وَمن  ،َضيَْفهُ   فَلُْيْكرِمْ   اْلِخرِ   واَْلَومِ   باهللا   باهللا
ا   فَلَْيُقلْ   اْلِخرِ   واَْلَومِ  ِ   إىل  فَلُْيْحِسنْ   :روايةٍ   وَّف  .لِيْسُكْت   أوْ   ،َخرْيً   وَقاَل رسول اهلل    ،47صحيح مسلم   «  .جارِه

بَتِ »  :صَّل اهلل عليه وسلم ِ ةٌ   ُعذ 
َ
ةٍ   يِف   اْمَرأ ْطَعَمتَْها  يِهَ   اَل   انلاارَ   فِيَها  فََدَخلَْت   َماتَْت   َحيتا   َسَجَنتَْها  هِرا

َ
  وََسَقتَْها   أ

ُكُل   تََرَكتَْها  يِهَ   َواَل   َحبََستَْها  يِهَ   إِذْ 
ْ
رِْض   ِمنْ   تَأ

َ
اأْل ابلخاري    «َخَشاِش  هرة    ،3482صحيح  آذى  فيمن  هذا 

ُ َعلَيْهِ وََسلاَم الِْمنَُْبَ َفَناَدى بَِصوٍْت    :أذاه انلاس فَعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل   بلغفكيف بمن   َصعَِد رَُسوُل اهللِ َصَّلا اهللا
َولَْم ُيْفِض اإِليَماُن إىَِل قَلْبِهِ اَل تُْؤُذوا الُْمْسلِِمنَي وَ   يَا َمْعرَشَ َمنْ )  :َرفِيٍع َفَقاَل  ْسلََم بِلَِسانِهِ 

َ
وُهْم َواَل    الَ أ ُ ِ ُتَعري 

تَتَباعَ  َوَمْن  َعْوَرتَُه   ُ اهللا تَتَباَع  الُْمْسلِِم  ِخيهِ 
َ
أ َعْوَرةَ  تَتَباَع  َمْن  فَإِناُه  َعْوَراتِِهْم  َعْورَ   تَتابُِعوا   ُ يِف  اهللا َولَْو  َيْفَضْحُه  تَُه 

ْو إىَِل الَكْعَبةِ َفَقاَل   يْتِ َوَنَظَر ابُْن ُعَمَر يَوًْما إىَِل ابلَ   :َجوِْف رَْحلِهِ قَاَل 
َ
ْعَظَم ُحْرَمَتِك َوالُمْؤِمُن   :أ

َ
ْعَظَمِك َوأ

َ
َما أ

ْعَظُم ُحْرَمًة ِعنَْد اهللِ ِمنْكِ 
َ
ِ َصَّلا اهلُل َعلَيْهِ    .  (5763)  حبان  وابن  ،(2032)  الرتمذي  أخرجه  (أ وقَاَل رَُسوُل اهللا

ِ َواَلَوِْم اْلِخرِ فَلْ )  :وََسلامَ  ِ َواَلَوِْم اْلِخرِ فَاَل يُْؤذِ َجاَرهُ َوَمْن ََكَن يُْؤِمُن بِاهللا ُيْكرِْم َضيَْفُه  َمْن ََكَن يُْؤِمُن بِاهللا
ِ َواَلَوِْم اْل ْو َِلَْصُمْت َوَمْن ََكَن يُْؤِمُن بِاهللا

َ
ا أ ِ    ،6018صحيح ابلخاري   (ِخرِ فَلَْيُقْل َخرْيً ِِب ُهَريَْرةَ َعِن انلاِِب 

َ
وَعْن أ

الُْمْفلُِس فِيَنا يَا رَُسوَل اهللِ َمْن اَل دِرَْهَم هَلُ    :قَالُوا   "  ؟َمِن الُْمْفلُِس   نَ َهْل تَْدُرو  "  :َصَّلا اهلُل َعلَيْهِ وََسلاَم قَاَل 
ِِت قَْد َشَتَم ِعرَْض هَ   "  :قَاَل   .عَ َواَل َمَتا

ْ
ِِت يَوَْم الْقَِياَمةِ بِِصَياٍم َوَصاَلٍة َوَزََكٍة َوَيأ

ْ
يِت َمْن يَأ ما

ُ
َذا  إِنا الُْمْفلَِس ِمْن أ

َكَل َماَل َهَذا َفُيْقَعُد َفَيُقصُّ  َهَذا ِمْن َحَسَناتِهِ وََهَذا ِمْن َحَسَناتِهِ فَإِْن    َف َوَقذَ 
َ
ْن  َهَذا َوأ

َ
فَنَِيْت َحَسَناتُُه َقبَْل أ

ِخَذ ِمْن َخَطايَاُهْم َفُطرَِحْت َعلَيْهِ ُثما ُطرَِح يِف انلاارِ 
ُ
 والرتمذي   ، (2581)  مسلم   أخرجه  (َيْقِضَ َما َعلَيْهِ ِمَن اخْلََطايَا أ

   .هل واللفظ  (8029) وأمحد ، (2418)
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رِيقِ  ىلَعَ   ََكنَ ) :‘-رسول اهلل   وَقاَل  َماَطَها  انلااَس  يُْؤذِي َشَجَرةٍ  ُغْصنُ   الطا
َ
ْدِخَل  رَُجٌل   فَأ

ُ
  أخرجه  (اجْلَناةَ  فَأ

فإماطة األذى عن     ، لهما  واللفظ  (10432)  وأمحد  ،(3682)  ماجه  وابن  ،بنحوه  (1914)  ومسلم  ،بمعناه  (652)  ابلخاري
   .الطريق تُْدخل اجلنة فما بالك اَّلي يؤذي انلاس وُيْفسد عليهم حياتهم 

 
ورفع شأَن العقل  اإلسالم جاء ِبفظ العقل وحتريم لك ما يفسده كرشب اخلمر    - 37

وليس يف اإلسالم أْسار أو    .وجعله مناَط اِللكيف وحرره من أغالل اخلرافة والوثنيات 
طبقة دون أخرى ولك أحاكمه ورشائعه موافقة للعقول الصحيحة ويه وفق  أحاكم َتص  

 .مقتض العدل واْلكمة
وَلَٰئَِك ََكَن َعنُْه  :}جاء ِبفظ العقل ورفع شأنه قال اهلل تعاىل   اإلسالم

ُ
ْمَع َوابْلرََصَ َوالُْفَؤاَد لُكُّ أ إِنا السا

ُياف   [.36:اإلْساء]  {َمْسُئواًل   أن  اإلنسان  ىلع  اخلمَر  فواجب  اإلسالُم  حرام  وَّلا  عقله  ىلع  ظ 
وكثري من آيات القرآن الكريم َتتم بقوهل    (34)وذكرت حتريم اخلمر يف فقرة رقم  -والمخدرات  

اُر }  :وقال اهلل تعاىل  [.242:ابلقرة]  {لََعلاُكْم َتْعقِلُونَ :}تعاىل نَْيا إاِلا لَعٌِب َولَْهٌوۖ  َولدَلا َوَما اْْلََياةُ ادلُّ
فَاَل َتْعقِلُوَن  اْْل 

َ
ِيَن َيتاُقوَنۗ  أ قُْرآنًا َعَربِيرا    :}تعاىل  هللوقال ا  [.32:األنعام ]  {ِخَرةُ َخرْيٌ ل َِّلا نَزنْلَاهُ 

َ
إِناا أ

وبنيا اهلل تعاىل أن الهدى واْلكمة ال يستفيد منهما إال أهل العقول    [.2:يوسف]  {لاَعلاُكْم َتْعقِلُوَن  
ا َكثرًِياۗ   }  :وهم أولوا األبلاب قال اهلل تعاىل وِِتَ َخرْيً

ُ
يُْؤِِت اْْلِْكَمَة َمن يََشاُء ۚ َوَمن يُْؤَت اْْلِْكَمَة َفَقْد أ

بْلَاِب 
َ
ولُو اأْل

ُ
ُر إاِلا أ كا   [.269:ةابلقر] {َوَما يَذا

  َعنْ   الَْقلَمُ  ُرفِعَ » :قَاَل رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم اِللكيفجعل اإلسالُم العقَل مناط  ولهذا 
ِِب ِ  وََعنِ  يَْستَيْقَِظ  َحيتا  انلاائِمِ  َعنِ  :ثاََلٍث   البخاري أخرجه «َيْعقَِل  َحيتا  الَْمْجُنونِ  وََعنِ  َُيَْتلِمَ   َحيتا  الصا

  ،(1423) والترمذي  له، واللفظ( 4402) داود  أبو موصوالً  وأخرجه بنحوه،(  5269)   حديث قبل الجزم بصيغة معلقا

وحرره من    .مختصراً (  2042) ماجه وابن يسير، باختالف( 956) وأحمد  ،(7346(( )الكبرى السنن)) في والنسائي
اهلل تعاىل خمُباً عن حال األمم يف تمسكها خبرافاتها وردها اْلق   الأغالل اخلرافة والوثنيات ق

ِن ناِذيٍر إاِلا قَاَل ُمرْتَفُوَها إِناا وََجْدنَا  } :اَّلي جاءها من عند اهلل  رَْسلَْنا ِمن َقبْلَِك يِف قَْرَيٍة م 
َ
َوَكَذَٰلَِك َما أ
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قْ  َٰ آثَارِهِم مُّ ٍة ِإَوناا ىلَعَ ما
ُ
َٰ أ وقال اهلل تعاىل خمُباً عن إبراهيم اخلليل   [.23:الزخرف ] {ُدونَ تَ آبَاَءنَا ىلَعَ

نُتْم لََها اَعكُِفوَن } :عليه السالم أنه قال لقومه
َ
قَالُوا وََجْدنَا آبَاَءنَا لََها   (52)َما َهَِٰذهِ اِلاَماثِيُل الايِت أ

بادة األصنام واِلخَّل عن  ع  كفجاء اإلسالُم وأمر انلاَس برت [.53 52:األنبياء ] { (53)اَعبِِديَن 
  .اخلرافات الموروثة عن اْلباء واألجداد واتباع طريق المرسلني عليهم الصالة والسالم

 ريض اهلل عنه وليس يف اإلسالم أْسار أو أحاكم َتص طبقة دون أخرى ُسئل ىلع بن أِب طالب   
ُكْم رَسُ   :وهو ابن عم رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم وزوج ابنته َخصا

َ
ءٍ أ   ؟ وُل اهللِ َصَّلا اهلُل َعلَيْهِ وََسلاَم بََِشْ

َنا  َما »  :َفَقاَل  ٍء لَْم َيُعما بِهِ انلااَس ََكفاًة إاِلا َما ََكَن يِف قَِراِب َسيَِْف    َسلامَ وَ   َعلَيْهِ   اهللُ   َصَّلا   اهللِ   رَُسوُل   َخصا بََِشْ
ْخَرَج َصِحيَفًة َمْكُتوٌب فِيَها  :َهَذا قَاَل 

َ
رِْض َولََعَن    :فَأ

َ
َق َمَناَر اأْل لََعَن اهلُل َمْن َذبََح لَِغرْيِ اهللِ َولََعَن اهلُل َمْن َْسَ

لََعنَ  َمْن  هُ   اهلُل  ُُمِْدثًا  َوادِلَ آَوى  َمْن  اهلُل  موافقة    .  1978صحيح مسلم    «َولََعَن  ورشائعه  اإلسالم  أحاكم  ولك 
   .للعقول الصحيحة ويه وفق مقتض العدل واْلكمة

 
وادليانات ابلاطلة إذا لم يستوعب أتباُعها ما فيها من اِلناقض واألمور اليت ترفضها    -38

األتباَع أن ادلين فوق العقل وأن العقل ال ُّمال هل يف فهم ادلين  العقول أوهم رجاُل ادلين  
فأصحاب ادليانات    ؛ بينما اإلسالم اعتُب ادلين نوراً يضء للعقل طريقه   .واستيعابه 

ابلاطلة يريدون من اإلنسان أن يتخَّل عن عقله ويتبعهم واإلسالم يريد من اإلنسان أن  
 . عليهَلعرف حقائق األمور ىلع ما يه ؛يوقظ عقله

ابلاطلة إذا لم يستوعب أتباعها ما فيها من اِلناقض واألمور اليت ترفضها العقول أوهم رجاُل   وادليانات
بينما اإلسالم اعتُب ادلين   .ادلين األتباع أن ادلين فوق العقل وأن العقل ال ُّمال هل يف فهم ادلين واستيعابه

طريقه  للعقل  يضء  ابلاطلة  ؛نوراً  ادليانات  ويتبعهم    نيريدو  فأصحاب  عقله  عن  يتخَّل  أن  اإلنسان  من 
َلتدبر ويفكر وَلعرف حقائق األمور ىلع ما يه عليه قال اهلل    ؛واإلسالم يريد من اإلنسان أن يوقظ عقله

يَمانُ   }  :تعاىل اإْلِ َواَل  الِْكَتاُب  َما  تَْدرِي  ُكنَت  َما  ْمرِنَا ۚ 
َ
أ ِْن  م  ُروًحا  إََِلَْك  وَْحيَْنا 

َ
أ وَ َوَكَذَٰلَِك  نُوًرا    َلَِٰكن  َجَعلَْناهُ 

ْسَتقِيٍم   اٍط مُّ اَشاُء ِمْن ِعَبادِنَا ۚ ِإَوناَك َِلَْهِدي إىَِلَٰ ِِصَ فالوِح اإلليه تضمن من    [.52:الشورى]  {ناْهِدي بِهِ َمن ن
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يَا  }  :ىلاهلل تعاالُباهني واْلجج ما يرشد العقول السليمة إىل اْلقائق اليت تتطلع إىل معرفتها واإليمان بها قال  
بِيًنا نَزنْلَا إََِلُْكْم نُوًرا مُّ

َ
ب ُِكْم َوأ ِن را َها انلااُس قَْد َجاَءُكم بُرَْهاٌن م  يُّ

َ
فاهلل سبحانه وتعاىل    [.174:النساء]  {أ

يريد لإلنسان أن يعيش يف نور الهدى والعلم واْلقيقة والشياطني والطواغيت يريدون لإلنسان أن يبِق يف 
ِيَن }  :والضاللة قال اهلل تعاىل  هلفر واجلظلمات الك  لَُماِت إىَِل انلُّورِۖ  َواَّلا َِن الظُّ ِيَن آَمُنوا خُيْرُِجُهم م  ُ َوِلُّ اَّلا اهللا

لَُماتِ  َِن انلُّورِ إىَِل الظُّ اُغوُت خُيْرُِجوَنُهم م  ْوَِلَاؤُُهُم الطا
َ
  [.257:ابلقرة ] {َكَفُروا أ

م العِلْ   - 39 م الصحيح ويحث ىلع ابلحث العلَم المتجرد عن الهوى ويدعو إىل انلظر  اإلسالم يعظ 
 .واِلفكر يف أنفسنا وَّف الكون من حونلا وانلتائج العلمية الصحيحة للعلم ال تتعارض مع اإلسالم

م العِلْم الصحيح قال اهلل تعاىل  اإلسالم ِ ِيَن  }  :يعظ  ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم َواَّلا ُ اَّلا وتُوا الْعِلَْم َدرََجاٍت ۚ يَْرفَِع اهللا
ُ
أ

َخبرٌِي   َتْعَملُوَن  بَِما   ُ أعظم   [.11:المجادلة]  {َواهللا ىلع  مالئكته  وشهادة  بشهادته  العلماء  شهادة  اهلل  وقرن 
ََٰه إاِلا  }  :تعاىل  مشهود قال اهلل ولُو الْعِلِْم قَائًِما بِالْقِْسِط ۚ اَل إَِل

ُ
ََٰه إاِلا ُهَو َوالَْماَلئَِكُة َوأ ناُه اَل إَِل

َ
ُ أ ُهَو الَْعزِيُز َشِهَد اهللا

وهذا يبني ماكنة أهل العلم يف اإلسالم وما أمر اهلل نبيه ُممداً صَّل اهلل عليه    [.18:آل عمران]  {اْْلَِكيُم  
ِ زِْدِّن ِعلًْما  :}ب الزيادة من َشء إال من العلم قال اهلل تعاىلبطل  وسلم وقَاَل رسول اهلل    [.114:طه]  {َوقُل راب 

َل   ِعلًْما  فِيهِ   يَلَْتِمُس   َطرِيًقا  َسلََك   َمنْ »  :صَّل اهلل عليه وسلم ُ   َسها  َضعُ َِلَ   الَْماَلئَِكةَ   ِإَونا   اجْلَناةِ   إىَِل   َطرِيًقا  هَلُ   اهللا
ْجنِ 

َ
اْْلِيتَ أ َحيتا  رِْض 

َ
َواأْل َماءِ  السا يِف  َمْن  هَلُ  يَْسَتْغفُِر  الْعِلِْم  َطالَِب  ِإَونا  الْعِلِْم  لَِطالِِب  رًِضا  ِإَونا َحَتَها  الَْماءِ  يِف  اِن 

ِثُوا دِيَناًرا َوَرثَ   لََماءَ فَْضَل الَْعالِِم ىلَعَ الَْعابِِد َكَفْضِل الَْقَمرِ ىلَعَ َسائِرِ الَْكَواكِِب إِنا الْعُ  نْبَِياَء لَْم يَُور 
َ
نْبَِياءِ إِنا اأْل

َ
ُة اأْل

ٍ َوافِرٍ  َخَذ ِِبَظ 
َ
َخَذهُ أ

َ
ثُوا الْعِلَْم َفَمْن أ  ، (2682)  والترمذي  ،(3641)  داود  أبو   أخرجه «َواَل دِرَْهًما إِناَما َورا

  .(21715) وأحمد  له، واللفظ( 223) ماجه وابن
اإلسالم ىلع ابلحث العلَم المتجرد عن الهوى ويدعو إىل انلظر واِلفكر يف أنفسنا وَّف الكون   ويحث

َولَْم يَْكِف بَِرب َِك :}من حونلا قال اهلل تعاىل
َ
ۗ  أ ناُه اْْلَقُّ

َ
َ لَُهْم أ َٰ يَتََبنيا نُفِسِهْم َحيتا

َ
ناُه   َسُُنِيِهْم آيَاتَِنا يِف اْْلَفاِق َوَِّف أ

َ
أ

 َٰ ٍء َشِهيدٌ لُك ِ   ىلَعَ ُ  }  :وقال اهلل تعاىل  [.53:فصلت]  { ََشْ رِْض َوَما َخلََق اهللا
َ
َماَواِت َواأْل َولَْم يَنُظُروا يِف َملَُكوِت السا

َ
أ

ي ِ َحِديٍث َبْعَدهُ يُْؤِمُنونَ 
َ
َجلُُهْمۖ  فَبِأ

َ
ن يَُكوَن قَِد اقرَْتََب أ

َ
ْن َعََسَٰ أ

َ
َوأ ٍء  ََشْ  اهلل   الوق  [.185:األعراف]  {ِمن 

َشدا ِمنُْهْم قُوا :}تعاىل
َ
ِيَن ِمن َقبْلِِهْم ۚ ََكنُوا أ رِْض َفَينُظُروا َكيَْف ََكَن اَعقَِبُة اَّلا

َ
َولَْم يَِسرُيوا يِف اأْل

َ
رَْض  أ

َ
ثَاُروا اأْل

َ
ًة َوأ

ا َعَمُروَها وََجاَءتُْهْم رُُسلُُهم بِابْلَي َِناِتۖ  َفَما َكَ  ْكََثَ ِمما
َ
ُ   نَ وََعَمُروَها أ نُفَسُهْم َيْظلُِمونَ اهللا

َ
 { َِلَْظلَِمُهْم َوَلَِٰكن ََكنُوا أ

  [.9:الروم ]
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تفاصيل   وانلتائج القرآن  ذكر  واحداً  مثااًل  وسنذكر  اإلسالم  مع  تتعارض  ال  للعلم  الصحيحة  العلمية 
فجاءت نتائج العلم موافقة    ؛دقيقة بشأنه قبل أكَث من ألف وأربع مائة سنة وعرفها العلم اْلديث متأخراً 

ِن ِطنٍي   } :لما يف القرآن العظيم وهو َخلُْق اجلنني يف بطن أمه قال اهلل تعاىل نَساَن ِمن ُساَللٍَة م  َولََقْد َخلَْقَنا اإْلِ
ِكنٍي    (12) الَْعلََقَة ُمْضَغًة فََخلَْقَنا الُْمْضَغَة   ُثما َخلَْقَنا انلُّْطَفَة َعلََقًة فََخلَْقَنا  (13)ُثما َجَعلَْناهُ ُنْطَفًة يِف قََراٍر ما

ْحَسُن اخْلَالِقِنَي  ِعَظاًما فََكَسْونَا الْعَِظاَم َْلًْما ُثما 
َ
ُ أ نَاهُ َخلًْقا آَخَر ۚ َفَتَباَرَك اهللا

ْ
نَشأ

َ
  [.14-12:المؤمنون] {(14)أ

 
ق رُُسله عليهم  وال يقبل اهلل العمل وال يثيب عليه يف اْلخرة إال ممن آمن باهلل    -40 وأطاعه وَصدا

الصالة والسالم وال يقبل اهلل من العبادات إال ما رشعه فكيف يكفر اإلنسان باهلل ويرجو أن  
وال يقبل اهلل إيمان أحد من انلاس إال إذا آمن باألنبياء عليهم السالم مجيعاً وآمن    ؟ يكافئه 

 .برسالة ُممد صَّل اهلل عليه وسلم

ق رُُسله عليهم   وال يقبل اهلل تعاىل العمل وال يثيب عليه يف اْلخرة إال ممن آمن باهلل وأطاعه وصدا
لَْنا هَلُ فِيَها َما نََشاُء لَِمن نُّرِيُد ُثما َجَعلَْنا هَلُ َجَهناَم  :}الصالة والسالم قال اهلل تعاىل ن ََكَن يُرِيُد الَْعاِجلََة َعجا ما

ْدُحوًرا    اومً يَْصاَلَها َمْذمُ  ْشُكوًرا    (18)ما وَلَٰئَِك ََكَن َسْعُيُهم ما
ُ
َراَد اْْلِخَرةَ وََسََعَٰ لََها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأ

َ
َوَمْن أ

اِْلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَاَل ُكْفَراَن لَِسْعيِهِ    }  :وقال اهلل تعاىل  [.19-18:اإلْساء]  {  (19) َفَمن َيْعَمْل ِمَن الصا
َفَمن ََكَن    }  :وال يقبل اهلل تعاىل من العبادات إال ما رشعه قال اهلل تعاىل  [.94:األنبياء ]  {هَلُ ََكتُِبونَ   اِإَونا 

َحًدا  
َ
أ َرب ِهِ  بِعَِباَدةِ  يرُْشِْك  َواَل  َصاِْلًا  َعَماًل  فَلَْيْعَمْل  َرب ِهِ  لَِقاَء  ال    [.110:الكهف]  {يَرُْجو  العمل  أن  فبني 

ق بأنبيائه  َك  إذا يكون صاْلاً إال   ِ ن مما رشعه اهلل وَكن صاحبه خملصاً هلل يف عمله وهو مؤمن باهلل مصد 
تعاىل اهلل  قال  فقد  ذلك  غري  عمله  َكن  من  ا  أما السالم  عليهم  َعَمٍل  :}ورسله  ِمْن  َعِملُوا  َما  إىَِلَٰ  َوَقِدْمَنا 

نُثوًرا   تَْصََّلَٰ    (3)اَعِملٌَة نااِصَبٌة    (2)ُجوهٌ يَوَْمئٍِذ َخاِشَعٌة  وُ   }  :اىلوقال اهلل تع   [.23:الفرقان]  {فََجَعلَْناهُ َهَباًء ما
فهذه الوجوه خاشعة ناصبة من العمل ولكنها لما َكنت تعمل بغري هدى    [.4-2:الغاشية]  {  (4)نَاًرا َحاِمَيًة  

بعت رؤوس  ألنها لم تعمل بغري ما رشعه اهلل بل تعبدت بعبادات باطلة وات  ؛جعل اهلل مآلها انلار  ؛من اهلل
به   جاء  لما  الموافق  هو  اهلل  عند  المقبول  الصالح  فالعمل  ابلاطلة  األديان  لهم  يبتدعون  اَّلين  الضاللة 

   ؟؟الرسول صَّل اهلل عليه وسلم فكيف يكفر اإلنسان باهلل ويرجو أن يكافئه
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وآمن برس   وال السالم مجيعاً  آمن باألنبياء عليهم  من انلاس إال إذا  اهلل إيمان أحد  ُممد يقبل  الة 
آَمَن الراُسوُل  :}وقال اهلل تعاىل  (20)سبق أن ذكرنا بعض األدلة ىلع ذلك يف الفقرة رقم  -صَّل اهلل عليه وسلم  

ب ِهِ َوالُْمْؤِمُنوَن ۚ لُكٌّ  نزَِل إََِلْهِ ِمن را
ُ
َحدٍ   بَِما أ

َ
ُِق بنَْيَ أ ِ َوَماَلئَِكتِهِ َوُكُتبِهِ َورُُسلِهِ اَل ُنَفر  ِن رُُّسلِهِ ۚ َوَقالُوا   آَمَن بِاهللا م 

َطْعَناۖ  ُغْفَرانََك َرباَنا ِإَوََلَْك الَْمِصريُ 
َ
ِ }  :وقال اهلل تعاىل  [.285:ابلقرة]  {َسِمْعَنا َوأ ِيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاهللا َها اَّلا يُّ

َ
  يَا أ

  ِ نَزَل ِمن َقبُْل ۚ َوَمن يَْكُفْر بِاهللا
َ
ِي أ َوالِْكَتاِب اَّلا َٰ رَُسوهِلِ  َل ىلَعَ ِي نَزا َوالِْكَتاِب اَّلا َوُكُتبِهِ  َورَُسوهِلِ  َوَماَلئَِكتِهِ 

   ذْ ِإَو:}وقال اهلل تعاىل  [.136:النساء]  {َورُُسلِهِ َواَْلَوِْم اْْلِخرِ َفَقْد َضلا َضاَلاًل بَعِيًدا
َ
ُ ِميَثاَق انلابِي نَِي  أ َخَذ اهللا

نا  ٌق ل َِما َمَعُكْم َِلُْؤِمُُنا بِهِ َوَِلَنرُصُ ِ َصد  ِن كَِتاٍب وَِحْكَمٍة ُثما َجاَءُكْم رَُسوٌل مُّ قَْرْرُتْم  لََما آتَيُْتُكم م 
َ
أ
َ
ُه ۚ قَاَل أ

قَْرْرنَا ۚ قَ 
َ
َٰلُِكْم إِِْصِيۖ  قَالُوا أ َٰ َذ َخْذُتْم ىلَعَ

َ
اهِِديَن  اَل َوأ َِن الشا نَا َمَعُكم م 

َ
  [.81:آل عمران] {فَاْشَهُدوا َوأ

 
أن يتساِم ادلين اْلق باإلنسان فيكون عبداً    :إن هدف مجيع الرساالت اإللهية هو  -41

-خالصاً هلل رب العالمني ويحرره من العبودية لإلنسان أو للمادة أو للخرافة فاإلسالم  

س األشخاص وي -كما ترى ِ  .رفعهم فوق منِلهم وال َيعلهم أرباباً وآلهةال يقد 
  رب   هلل  خالصاً   عبداً   فيكون  باإلنسان  اْلقُ   ادلينُ   يتساِم  أن  :هدف مجيع الرساالت اإللهية هو  إنا 
  :وسلم  عليه  اهلل  صَّل  اهلل  رسول  قَاَل   للخرافة  أو   للمادة  العبودية  من  اإلنسان  ُيرر  واإلسالم  العالمني

ِيَنارِ   َعبْدُ   تَعَِس » ِرَْهمِ   ادل  يَرَْض   ِميَصةِ َواخلَ   َوالَقِطيَفةِ   َوادل  لَْم  لَْم ُيْعَط  ِإَوْن  ريَِضَ  ْعِطَى 
ُ
أ صحيح البخاري   «إِْن 

فاإلنسان السوي ال يكون خاضعاً إال هلل فال يستعبده المال أو اجلاه أو المنصب أو القبيلة وَّف    .6435
   ؟انلاس قبل الرسالة وكيف أصبحوا بعدهاهذه القصة ما يكشف للقارئ ما َكن عليه 

أنداك    اْلبشة وسألهم ملك اْلبشة  إىل  المسلمون األولون    َما "  :لهم  فقال  -انلجاَش–لما هاجر 
ِينُ   َهَذا ِي  ادل  َحدٍ   دِينِ   يِف   َوال  دِيِِن   يِف   تَْدُخلُوا   َولَمْ   قَوَْمُكمْ   فِيهِ   فَاَرْقُتمْ   اَّلا

َ
ِ   ِمنْ   أ َممِ   َهِذه

ُ
  بن  جعفر   هل  قَاَل   ؟اأْل

َها  :طالب  أِب يُّ
َ
رَْحامَ   ُك الَْملِ   أ

َ
ِِت الَْفَواِحَش َوَنْقَطُع اأْل

ْ
ُكُل الَْميَْتَة َونَأ

ْ
ْصَناَم َونَأ

َ
ْهَل َجاهِلِياٍة َنْعُبُد اأْل

َ
 ُكناا قَوًْما أ

ىلَعَ  فَُكناا  عِيَف  الضا ِمناا  الَْقوِيُّ  ُكُل 
ْ
يَأ َواَر  اجْلِ نََسَبُه  َونَُِسُء  َنْعرُِف  ِمناا  رَُسواًل  إََِلَْنا  اهلُل  َبَعَث  َحيتا  َذلَِك   

َدهُ َوَنْعُبَدهُ َوَُنْلََع َما ُكناا َنْعُبُد ََنُْن   ِ َماَنَتُه وََعَفافَُه فََداَعنَا إىَِل اهللِ نِلُوَح 
َ
َوآبَاُؤنَا ِمْن ُدونِهِ ِمَن اْلَِجاَرةِ  َوِصْدقَُه َوأ

وَ  ْوثَاِن 
َ
َداءِ َواأْل

َ
َوأ اْْلَِديِث  بِِصْدِق  َمَرنَا 

َ
َِماءِ    أ َوادل  الَْمَحارِم  َعِن   ِ َوالَْكف  َوارِ  اجْلِ وَُحْسِن  الراِحِم  َوِصلَةِ  َمانَةِ 

َ
اأْل
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ْن َنْعُبَد  
َ
َمَرنَا أ

َ
ْكِل َماَل اَْلَتِيِم َوَقْذِف الُْمْحَصَنةِ َوأ

َ
ورِ َوأ اهلَل وَْحَدهُ اَل نرُْشُِك  َوَنَهانَا َعِن الَْفَواِحِش َوقَْوِل الزُّ

َياِم    بِهِ  ِ ََكةِ َوالص  الةِ َوالزا َمَرنَا بِالصا
َ
َبْعَناهُ ىلَعَ َما    :قَاَل   "َشيًْئا َوأ ْقَناهُ َوآَمناا بِهِ َواتا ُموَر اإْلِْسالِم فََصدا

ُ
َد َعلَيْهِ أ َفَعدا

ْمَنا َما  َجاَء بِهِ َفَعَبْدنَا اهلَل وَْحَدهُ فَلَْم نرُْشِْك بِهِ شَ  َحلا نَلَا  َحرامَ يًْئا وََحرا
َ
ْحلَلَْنا َما أ

َ
  أمحد   أخرجه  "  .  .  .َعلَيَْنا َوأ

س األشخاص    .خمترصاً   (1/115)  ((األوَلاء  حلية))  يف  نعيم  وأبو  ،يسري  باختالف  (1740) ِ فاإلسالم كما ترى ال يقد 
ْهَل الِْكَتاِب َتَعالَْوا إىَِلَٰ لَكَِمٍة َسَواٍء  }  :تعاىل قال اهلل    .ويرفعهم فوق منِلهم وال َيعلهم أرباباً وآلهة

َ
قُْل يَا أ

الا َنْعبُ 
َ
اْوا   دَ بَيَْنَنا َوَبيَْنُكْم أ ِ ۚ فَإِن تََول ِن ُدوِن اهللا ْرَبابًا م 

َ
َ َواَل نرُْشَِك بِهِ َشيًْئا َواَل َيتاِخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا أ  إاِلا اهللا

 ِ ناا ُمْسلُِمونَ َفُقولُوا اْشَهُدوا ب
َ
ن َتتاِخُذوا الَْماَلئَِكَة وَ }  :وقال اهلل تعاىل   [.64:آل عمران]  {أ

َ
ُمَرُكْم أ

ْ
  انلابِي نِيَ َواَل يَأ

ْسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
ُمرُُكم بِالُْكْفرِ َبْعَد إِذْ أ

ْ
يَأ

َ
ْرَبابًاۗ  أ

َ
 :وسلم عليه   اهلل   صَّل  اهلل  رسول  وقال   [.80:عمران  آل ]  {أ

ْطَرتْ   َكَما  ُتْطُروِِن   الَ »
َ
نَا  فَإِناَما  َمْرَيمَ   ابْنَ   انلاَصاَرى  أ

َ
ِ   َعبْدُ   َفُقولُوا   َعبُْدهُ   أ    .3445صحيح البخاري   «وهُلُ َورَسُ   اهللا

 
ع اهلل اِلوبة يف اإلسالم ويه   - 42 نْب واإلسالم يهدم ما َكن    :رَشَ إنابة اإلنسان إىل ربه وترك اَّلا

واِلوبة جَتُبُّ ما َكن قبلها من اَّلنوب فال حاجة لالعرتاف أمام برش خبطايا  قبله من اَّلنوب  
 .اإلنسان

ع ِ مَجِيًعا :}إنابة اإلنسان إىل ربه وتْرك اَّلنب قال اهلل تعاىل  :اهلل اِلوبة يف اإلسالم ويه  رَشَ َوتُوُبوا إىَِل اهللا
يَُّه الُْمْؤِمُنوَن لََعلاُكْم ُتْفلُِحونَ 

َ
َ ُهَو َيْقَبُل اِلاْوَبَة عَ :}وقال اهلل تعاىل  [.31:انلور]  {أ نا اهللا

َ
لَْم َيْعلَُموا أ

َ
ُخُذ   نْ أ

ْ
ِعَبادِهِ َوَيأ

اُب الراِحيُم   َ ُهَو اِلاوا نا اهللا
َ
َدقَاِت َوأ ِي َيْقَبُل اِلاْوَبَة َعْن ِعَبادِهِ َوَيْعُفو :}وقال اهلل تعاىل  [.104:اِلوبة]  {الصا َوُهَو اَّلا

ي َِئاِت َوَيْعلَُم َما َتْفَعلُوَن  عَ  ُ »  :عليه وسلم    هللوقال رسول اهلل صَّل ا  [25:الشورى]  {ِن السا َشدُّ   هلَلا
َ
  بَِتْوَبةِ   فَرًَحا  أ

 ِ ابُُه َفَناَم فَاْستَيَْقَظ َوَقْد    الُْمْؤِمنِ   َعبِْده ِياٍة َمْهلَِكٍة َمَعُه َراِحلَُتُه َعلَيَْها َطَعاُمُه َورَشَ رٍْض َدو 
َ
َذَهَبْت َفَطلََبَها ِمْن رَُجٍل يِف أ

ُثما  الَْعَطُش  ْدَرَكُه 
َ
أ ُمو   :قَاَل   َحيتا 

َ
أ َحيتا  نَاُم 

َ
فَأ فِيهِ  ُكنُْت  ِي  اَّلا َماَكِّنَ  إىَِل  رِْجُع 

َ
َِلَُموَت  أ َساِعِدهِ  ىلَعَ  َسُه 

ْ
َرأ فَوََضَع  َت 

َشدُّ فَرًَحا بَِتْوَبةِ الَْعبْدِ 
َ
ابُُه فَاهلُل أ ِ   لُْمْؤِمنِ ا  فَاْستَيَْقَظ وَِعنَْدهُ َراِحلَُتُه وََعلَيَْها َزاُدهُ َوَطَعاُمُه َورَشَ  «ِمْن َهَذا بَِراِحلَتِهِ َوَزادِه

   .2744صحيح مسلم 
ِيَن   :}ن قبله من اَّلنوب واِلوبة جَتُبُّ ما َكن قبلها من اَّلنوب قال اهلل تعاىليهدم ما َك  واإلسالم قُل ل َِّلا

لنَِي   وا
َ
ا قَْد َسلََف ِإَون َيُعوُدوا َفَقْد َمَضْت ُسناُت اأْل وداع اهلُل انلصارى    [.38:األنفال]  {َكَفُروا إِن يَنَتُهوا ُيْغَفْر لَُهم ما

ُ َغُفوٌر راِحيٌم    :}فقال جل شأنه  بةللتو ِ َويَْسَتْغفُِرونَُه ۚ َواهللا فَاَل َيُتوُبوَن إىَِل اهللا
َ
ورغ ب اهلل مجيَع   [.74:المائدة]  {أ

نُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمن رامْحَ   :}العصاة والمذنبني باِلوبة فقال تعاىل
َ
َٰ أ ُفوا ىلَعَ ْْسَ

َ
ِيَن أ َ   ةِ قُْل يَا ِعَبادَِي اَّلا ِ ۚ إِنا اهللا اهللا
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نُوَب مَجِيًعا ۚ إِناُه ُهَو الَْغُفوُر الراِحيُم   ولما عزم عمرو بن العاص أن يسلم خَش أال ُتْغَفر   [.53:الزمر]  {َيْغفُِر اَّلُّ
لَِْق اهلل َعزا وََجلا يِف قَلْ ) :ذنوبه اليت عملها قبل اإلسالم قال عمرو راوياً هذا الموقف

َ
ا أ َتيُْت   :اإْلِْساَلَم قَاَل  ِِب لَما

َ
أ

َم ِمْن َذنِِْب    :انلاِِبا َصَّلا اهلُل َعلَيْهِ وََسلاَم َِلَُبايَِعِِن فَبََسَط يََدهُ إىَِلا َفُقلُْت  بَايُِعَك يَا رَُسوَل اهللِ َحيتا َتْغفَِر ىِل َما َتَقدا
ُ
اَل أ

نُوِب يَا َعْمُرو   :وََسلامَ   َفَقاَل ىِل رَُسوُل اهللِ َصَّلا اهلُل َعلَيْهِ   :قَاَل  َ جَتُبُّ َما َقبْلََها ِمَن اَّلُّ نا الِْهْجرَة
َ
َما َعلِْمَت أ

َ
يَا َعْمُرو أ

نُوبِ  نا اإْلِْساَلَم ََيُبُّ َما ََكَن َقبْلَُه ِمَن اَّلُّ
َ
َما َعلِْمَت أ

َ
  (17827)  وأمحد  ،بنحوه   مطوالً   (121)  مسلم  أخرجه   (أ

   .هل واللفظ
اإلسالم تكون العالقة بني اإلنسان وبني اهلل مبارشة فال حتتاج إىل أحد  فَف    - 43

َلكون واسطة بينك وبني اهلل فاإلسالم يمنع أن جنعل البرش آلهة أو مشاركني هلل يف  
 .ربوبيته أو ألوهيته

اإلسالم ال حاجة لالعرتاف أمام برش خبطايا اإلنسان فَف اإلسالم تكون العالقة بني اإلنسان    يف
أن اهلل    (36)بني اهلل مبارشة فال حتتاج إىل أحد َلكون واسطة بينك وبني اهلل فكما مض يف الفقرة رقم  و

انلاس   نيه  كذلك  فهو  إَله  واإلنابة  اِلوبة  إىل  انلاس  مجيع  داع  المالئكة    أنتعاىل  أو  األنبياء  يتخذوا 
تعاىل اهلل  فقال  عباده  وبني  بينه  ن    :}وسائط 

َ
أ ُمَرُكْم 

ْ
يَأ ُمرُُكم  َواَل 

ْ
يَأ

َ
أ ْرَبابًاۗ  

َ
أ َوانلابِي نَِي  الَْماَلئَِكَة  َتتاِخُذوا 

ْسلُِموَن   مُّ نُتم 
َ
أ إِذْ  َبْعَد  عمران]  {بِالُْكْفرِ  ترى -فاإلسالم    [.80:آل  جنع  -كما  أن  أو    ليمنع  آلهة  البرش 

ألوهيته وقال اهلل تعاىل عن انلصارى أو  ِن  }  :مشاركني هلل يف ربوبيته  م  ْرَبابًا 
َ
أ َورُْهَباَنُهْم  ْحَبارَُهْم 

َ
أ َُذوا  اَتا

هُ  إاِلا  ََٰه  إَِل الا  َواِحًداۖ   ًَٰها  إَِل َِلَْعُبُدوا  إاِلا  ِمُروا 
ُ
أ َوَما  َمْرَيَم  ابَْن  َوالَْمِسيَح   ِ اهللا يرُْشُِكوَن   ۚ وَ ُدوِن  ا  َعما ُسبَْحانَُه   }  

ِيُن  :}وأنكر اهلل ىلع الكفار أنهم يتخذون الوسائط بينهم وبينه فقال اهلل تعاىل  [.31:اِلوبة] ِ ادل  اَل هلِلا
َ
أ

 ِ ُِبونَا إىَِل اهللا ْوَِلَاَء َما َنْعُبُدُهْم إاِلا َِلَُقر 
َ
َُذوا ِمن ُدونِهِ أ ِيَن اَتا َ َُيُْكُم بَيَْنُهْم يِف َما ُهْم    اخْلَالُِص ۚ َواَّلا ُزلََْفَٰ إِنا اهللا

ارٌ  َ اَل َيْهِدي َمْن ُهَو ََكذٌِب َكفا َكنوا   -أهل اجلاهلية -وبني اهلُل أن الوثنيني    [.3:الزمر]  {فِيهِ خَيَْتلُِفوَنۗ  إِنا اهللا
   .إنها تقربهم إىل اهلل :يتخذون الوسائط بينهم وبني اهلل ويقولون

فغريهم من باب أول    ؛نيه اهلُل انلاَس أن يتخذوا األنبياَء أو المالئكَة وسائط بينه وبني عباده  وإذا
كيف واألنبياء والمرسلون عليهم السالم يسارعون يف اِلقرب إىل اهلل قال اهلل تعاىل خمُباً عن حال األنبياء  

ُهْم ََكنُوا يَُسارُِعوَن يِف اخلَْ }  :والمرسلني عليهم السالم   {رْيَاِت َوَيْدُعوَنَنا رََغًبا َورََهًباۖ  َوََكنُوا نَلَا َخاِشعنَِي  إِنا
قَْرُب َوَيرُْجوَن رمَْحََتُه  }  :وقال اهلل تعاىل  [.90:األنبياء]

َ
ُهْم أ يُّ

َ
ِيَن يَْدُعوَن يَبَْتُغوَن إىَِلَٰ َرب ِِهُم الْوَِسيلََة أ وَلَٰئَِك اَّلا

ُ
أ
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من  -أي إن اَّلين تدعونهم من دون اهلل    [.57  :اإلْساء]  {َذاَب َرب َِك ََكَن َُمُْذوًرا عَ   نا َوَيَخافُوَن َعَذابَُه ۚ إِ 
   .فكيف يُْدعون من دون اهلل ؛هم يتقربون إىل اهلل ويرجون رمحته ويخافون عذابه -األنبياء والصاْلني

 

 
يف آخر هذه الرسالة نتذكر أن انلاس ىلع اختالف أزمانهم وقومياتهم وبدلانهم بل    - 44

خمتلٌف يف أفاكره ومقاصده متبايٌن يف بيئاته وأعماهل فهو يف ضورٍة إىل  لكه  المجتمع اإلنساّن   
هه ونظاٍم َيمعه وحاكٍم ُيميه وَكن الر سل الكرام   يتول ون    -عليهم الصالة والسالم-هاٍد يوج 

يهدون انل اس إىل طريق اخلري والر شاد ويجمعونهم ىلع رشيعة   -سبحانه -ك بوِح من اهلل ذل 
ب عرصهم  رْ اهلل ويحكمون بينهم باْلق  فتستقيم أمورهم ِبسب استجابتهم لهؤالء الر سل وقُ 

وَخَتم اهلل الرساالت برسالة الرسول ُممد صَّل اهلل عليه وسلم وكتب    من الر ساالت اإللهي ة
 .قاء وجعلها هدى للناس ورمحة ونوراً وإرشاداً إىل الطريق الموصل إَله سبحانهلها ابل

يف آخر هذه الرسالة نتذكر أن انلاس ىلع اختالف أزمانهم وقومياتهم وبدلانهم بل المجتمع اإلنساّن    
ون هه  يوج  هاٍد  إىل  ضورٍة  يف  فهو  وأعماهل  بيئاته  يف  متبايٌن  ومقاصده  أفاكره  يف  خمتلٌف  َيمعه  لكه  ظاٍم 

يهدون   -سبحانه-ذلك بوِح من اهلل  ون يتول   -عليهم الصالة والسالم-وحاكٍم ُيميه وَكن الر سل الكرام  
انل اس إىل طريق اخلري والر شاد ويجمعونهم ىلع رشيعة اهلل ويحكمون بينهم باْلق  فتستقيم أمورهم ِبسب  

اإل  الر ساالت  من  عرصهم  وُقرْب  الر سل  لهؤالء  وُعبدت  استجابتهم  اجلهل  وعم  الضالل  كَث  ولما  لهي ة 
صَّل اهلل عليه وسلم بالهدى ودين اْلق َلخرج انلاس من ظلمات الكفر    مداً بعث اهلل نبيه ُم  ؛األوثان

 .واجلهل والوثنية إىل اإليمان والهدى

 

تقوم هلل قياماً صادقاً متجرداً من اِلقليد والعادة وتعلم أنك بعد  َّلا أدعوك أيها اإلنسان أن    - 45
موتك راجع إىل ربك وأن تنظر يف نفسك وَّف اْلفاق من حولك فاسلم تسعد يف دنياك وأخراك وإن  
أردت ادلخول يف اإلسالم فما عليك إال أن تشهد أن ال إهل إال اهلل وأن ُممداً رسول اهلل وأن تتُبأ  
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من دون اهلل ونؤمن أن اهلل يبعث َمْن يف القبور وأن اْلساب واجلزاء حق فإذا    من لك ما يعبد
أصبحت مسلماً فعليك بعد ذلك أن تعبد اهلل بما رشع من صالة وزَكة    شهدت هذه الشهادة فقد

  .وصيام وحج إن استطعت إَله سبيال

يد والعادة كما داعك اهلل تعاىل يف َّلا أدعوك أيها اإلنسان أن تقوم هلل قياماً صادقاً متجرداً من اِلقل 
ِن  :}قوهل ُروا ۚ َما بَِصاِحبُِكم م  ِ َمثَِْنَٰ َوُفَراَدىَٰ ُثما َتَتَفكا ن َتُقوُموا هلِلا

َ
ِعُظُكم بَِواِحَدٍةۖ  أ

َ
ِجناٍة ۚ إِْن ُهَو  قُْل إِناَما أ

  :ك بعد موتك راجع إىل ربك قال اهلل تعاىلوتعلم أن  [.46:سبأ]  {نَِذيٌر لاُكم بنَْيَ يََدْي َعَذاٍب َشِديدٍ   إاِلا 
نَساِن إاِلا َما َسََعَٰ  } ن لايَْس لإِْلِ

َ
نا َسْعَيُه َسوَْف يَُرىَٰ    (39)َوأ

َ
ْوََّفَٰ    (40)َوأ

َ
نا إىَِلَٰ    (41)ُثما َُيَْزاهُ اجْلََزاَء اأْل

َ
َوأ

َولَْم    :}من حولك قال اهلل تعاىل  وأن تنظر يف نفسك وَّف اْلفاق  [.42-39:انلجم]  {  (42)الُْمنَتيَهَٰ    ب َِك رَ 
َ
أ

 
َ
أ اقرَْتََب  قَِد  يَُكوَن  ن 

َ
أ َعََسَٰ  ْن 

َ
َوأ ٍء  ََشْ ِمن   ُ اهللا َخلََق  َوَما  رِْض 

َ
َواأْل َماَواِت  السا َملَُكوِت  يِف  َجلُُهْمۖ   يَنُظُروا 

ي ِ َحِديٍث 
َ
  [.185:األعراف] {َبْعَدهُ يُْؤِمُنونَ  فَبِأ

إن أردت ادلخول يف اإلسالم فما عليك إال أن تشهد أن ال إهل إال  فاسلم تسعد يف دنياك وأخراك و 
ولما أرسل الرسول صَّل اهلل عليه وسلم معاذاً إىل اَلمن داعياً إىل اإلسالم قال  اهلل وأن ُممداً رسول اهلل  

ِِت   إِناَك »  :هل
ْ
ْهلِ   ِمنْ   قَوًْما  تَأ

َ
َطاُعوا    مْ ُعهُ فَادْ   الِْكَتابِ   أ

َ
ّن ِ رَُسوُل اهللِ فَإِْن ُهْم أ

َ
نا اَل إهَِلَ إاِلا اهلُل َوأ

َ
إىَِل َشَهاَدةِ أ

َطاُعوا َِّلَ 
َ
ِ يَْوٍم َوََلْلٍَة فَإِْن ُهْم أ

نا اهلَل افرَْتََض َعلَيِْهْم مَخَْس َصلََواٍت يِف لُك 
َ
ْعلِْمُهْم أ

َ
لَِك فَأ نا  َِّلَ

َ
ْعلِْمُهْم أ

َ
لَِك فَأ

لَِك فَإِيااكَ افرَْتَ   اهللَ  َطاُعوا َِّلَ
َ
ْغنَِيائِِهْم فرَُتَدُّ يِف ُفَقَرائِِهْم فَإِْن ُهْم أ

َ
ْمَوالِِهمْ   َض َعلَيِْهْم َصَدقًَة تُؤَْخُذ ِمْن أ

َ
 «َوَكَرائَِم أ

وأن تتُبأ من لك ما ُيْعَبد من دون اهلل والُباءة من لك ما ُيْعَبد من دون اهلل يه اْلنيفية    .19صحيح مسلم  
تعاىل  ةمل اهلل  قال  السالم  عليه  قَالُوا    }  :إبراهيم  إِذْ  َمَعُه  ِيَن  َواَّلا إِبَْراهِيَم  يِف  َحَسَنٌة  ْسَوةٌ 

ُ
أ لَُكْم  ََكنَْت  قَْد 

ِ َكَفْرنَا بُِكْم َوَبَدا بَيَْنَنا َوَبيَْنُكُم الْ  ا َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللا َوابْلَْغَضاُء    َداَوةُ عَ لَِقْوِمِهْم إِناا بَُرآُء ِمنُكْم َوِمما
ِ وَْحَدهُ   َٰ تُْؤِمُنوا بِاهللا بًَدا َحيتا

َ
نا  }  :وتؤمن أن اهلل يبعث من يف القبور قال اهلل تعاىل  [.4:الممتحنة]  {أ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ٍء قَِديٌر   ِ ََشْ
َٰ لُك  ناُه ىلَعَ

َ
ناُه ُُييِْي الَْمْوَِتَٰ َوأ

َ
َ ُهَو اْْلَقُّ َوأ نا السا   (6)اهللا

َ
َ َيبَْعُث    اَعةَ َوأ نا اهللا

َ
آتَِيٌة الا َريَْب فِيَها َوأ

رَْض :}وأن اْلساب واجلزاء حق قال اهلل تعاىل  [.7-6:اْلج]  {  (7)َمن يِف الُْقُبورِ  
َ
َماَواِت َواأْل ُ السا وََخلََق اهللا

ِ َوِِلُْجَزىَٰ لُكُّ َنْفٍس بَِما َكَسَبْت َوُهْم اَل ُيظْ    [.22:اجلاثية] {لَُموَن بِاْْلَق 
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فإذا شهدت هذه الشهادة فقد أصبحت مسلماً فعليك بعد ذلك أن تعبد اهلل  
 .بما رشع من صالة وزَكة وصيام وحج إن استطعت إَله سبيال وغري ذلك

 
 1441- 11-19نسخة بتاريخ 

 
 األستاذ ادلكتور ُممد بن عبد اهلل السحيم  كتبه

 (سابقا)العقيدة يف قسم ادلراسات اإلسالمية  أستاذ 
 لكية الرتبية جامعة الملك سعود 

 المملكة العربية السعودية  الرياض 
 

 الضوابط التالية:وذلك وفق إىل أي لغة من اللغات، ة الرسالة ترمجاملشاركة يف نرحب مبن يرغب  *

الرتكيز  معلكامل الرسالة دون نقص أو زيادة أو تغيري، ومتقنة لغويًا وشرعيًا  ةالرتمجأن تكون  .1

على سالمة نقل املعنى الشرعي لكل عبارة أو مصطلح إىل اللغة اهلدف بأعلى قدر ممكن من 

 أو اعتبارات أخرى.اجتهادات دون تأثري ألي آراء أو ، والوضوح
الرتمجة قادر على إخراج ترمجة سليمة شرعيًا، ولغويًا  منأن تتم الرتمجة من خالل فريق متمكن  .2

 مرجعياتها الرمسية.من للغوية للغة اهلدف لقواعد اامتوافقة مع 
مقابلة  فقرةحبيث تكون ترمجة كل  الرسالةفقرات يف الوفق تقسيم مقسمة أن تكون الرتمجة  .3

 .ألصلها العربي
وليس عليها أي قيود تعيق نشرها وتعميم النفع بها ومتاحة نصيًا أن تكون الرتمجة جمانية   .4

 .وتطويرها
 

الرابط:  من خاللوميكن احلصول على آخر نسخة من الرسالة 

https://islamhouse.com/ar/books/2830071 

 

ولغرض توحيد اجلهود والتكامل أوصي الراغبني يف الرتمجة بالتنسيق مع األخوة يف مركز رواد الرتمجة وموقع 

التابع جلمعية الدعوة وتوعية اجلاليات بالربوة، واالستفادة من جهودهم يف  (islamhouse.comاإلسالم )دار 

https://islamhouse.com/ar/books/2830071
http://www.islamhouse.com/
http://www.islamhouse.com/
http://www.islamhouse.com/
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، ويف ترمجات األحاديث quranenc.com مترمجات معاني اآليات املنشورة على موسوعة القرآن الكري

وأوصي حال الوصول لرتمجات أنسب  (hadeethenc.comالنبوية املنشورة يف موسوعة األحاديث النبوية )

 لآليات واألحاديث التواصل معهم الستبداهلا.

  info@islamhouse.comالربيد اإللكرتوني:   علىميكن التواصل مع األخوة رغبة يف التنسيق وحال ال

 أو من خالل قنوات التواصل املتاحة يف املوقع واملوسوعات.

 

http://www.quranenc.com/
http://www.hadeethenc.com/
mailto:info@islamhouse.com

