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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 توطئة
احلمد هلل الذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق، واحلمد هلل الذي جعلنا من 

، واحلمد هلل الذي مّن علينا فجعلنا من املتمسكني  صلى هللا عليه وسلمأتباع حممد  
 هبديه، الداعني إىل سبيله. 

شههههلي، لههههه، إلههههه ا،ولههههني وا  ههههلين، و يههههو   وأشههههند أإ ه إلههههه إه هللا و ههههد  ه
وا،رضهههههني، أهعهههههن لهههههه الهههههل والضهههههاجل، وشهههههند   عدلهههههه وف هههههله ا،  هههههار السهههههموا  

-إىل صهههلااه املسهههتصيم، وصهههله عهههن سهههبيله  - ض هههله-والب ههها ل،  هههدى مهههن شههها  
من استحق العذاب املصيم، وأشند أإ حممهدا  عبهد هللا ورسهوله صهلى هللا عليهه   - عدله

بيل ر هه   لهل سها   وسلم، أفىن عمل  جنادا  وجما دة وصلا  وم ا لة، ودعها إىل سه
وواد، واندى:  ي علهى الضه ح  هي علهى ا،نهاد،   هه هللا ع ها   ع يمه   هل 
عن احل ل، وجعل شليعته اب ي  إىل يو  الصيام ، ودعاتهه مهن  لضهه وملهوإ راإتهه إىل 

ي ههل ا  أإ يههلهللا هللا ا،رو ومههن علينهها، فهه  تههماه اا ضهه  مههننم علههى احلههق من ههورة ه
 أمل هها، إه  ههم علههى   ههرة مههن أمههل م، يصتضههوإ أ ههل  بههينم حممههدمههن  ههذهلا أو  ههال  
قلله هللبي سللعيا أدعللوا بص ا  ن بولل   أ للا ومللن ﴿: صههلى هللا عليههه وسههلم

، يههدعوإ مههن ضههل إىل اهلههدى، ووههذروإ اكلههق مههن اهلهه   والههلدى، ر بهه  (1)﴾اتبعللي
ثههاف فنبههذو  ورا  فيمهها عنههد هللا، ولههب  يتأبههبنوإ ا ههل الكتههاب الههذين أ ههذ علههينم املي

وإذ أخب ا  ميثاق اذليللن أوتللوا ال تلللان  عينالله ل اللا  ﴿ظنهور م  هاه تعهاىل:  
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 .(1) ﴾والتكتلمو ه فاببوي وراء ظهورهم واشرتوا به ثمااً ق يالً فبئس ما يشرتون

أما  عد فإإ لل من عمل   ميداإ اباعه  الكتها االسه مي  و أبهل ا وتل تنها 
ب يهههدعو  هههر املسهههلمني إىل االسههه  ل ،إ الكتههها الههه  يهههدر  ع  هههم احلاجههه  إىل لتههها

تناولت االس   لثرة جدا ، سوا  ا لا هت جممله  أ  مض هل ، ولكهن  هد ه  تمه  فينها 
الأبههلوا املولو هه    دعههوة  ههر املسههلمنيل ،إ  ع ههنا ألهه  للمسههلمني و  يص ههد  ههه 

 سههوه أمهها   ههر مسهها ل العبههادا  ه يناسهها   ههر املسههلمني، و ع ههنا فيههه تض ههيل  
 املسلمني، و ع نا اشتمل على م   ا  متن  االفادة منه.

ولالهههه  شهههبوإ املوبوعهههها   هههو ارة الأبههههبوإ  -منههههذ مهههدة-و هههد عنيهههت  ههههذا ا،مهههل 
االسهه مي  وا،و ههاه والههدعوة واالرشههاد و   ههد هلهه، الكتههاب الههذي تومهه  إليههه، و  

لكتا تههه، وإإ لنهها علضههنا هلهه، علههى  عهه  يتيسههل لنهها   الولالهه  اهتضههاف مهه  مبلهه  
املخت ني، ولكن  اه دوإ هل، عصبا  لعل ملد ها إىل لثهلة الهذ وب، والتص هر   

   ق ع   الغيوب.

و ني آو   وأ لى يلد إلينا لتاب مهن منتهد جديهد أو مهن مللهم إسه مي يولها 
 ههه أمههم الكضههل، منهها أإ  لشهه  لههه لتههااب  ليب ههه إىل أ نهها  أمتههه، طهها يناسهها أإ  ااهها 

فنلتمس ميينا  ومشاه  ف  جند هل، الكتاب، و أبعل ابل يق واحللج   عجهمان أإ  بله  
 شلع هللا من   ه لتاب خمت ل موجم. 

تنتني، وأإ رجا  املعدو  وا ت ار  سضه،   و عد هل، رأيت أإ التسوي  آف  ه
فيق على لتا   لتاب  وأ ه هعذر لنا   تص ران، فاستخل  هللا وسألته العوإ والتو 
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الثغلة   ، ووصق شيبا  من هل، احللم الذي ااملا راودان، وه -ولو مب تا  -يسد تل، 
أدعي أ ين  صصت تل، الغاي  ال  لنا  وم  إلينا، ولكنين أ اوه أإ ا تط الوليق 

 ليعمل  من  عدي، وأض  البذرة، ليسصينا  ري. 

 ههذا الكتههاب علضهها  مههوجما   و ههد  اولههت  ههدر املسههتواع أإ أعههلو االسهه    
من   ه التعلي  ارلاإ االس   ومباد ه الع ا ، وما يتولبهه البيهاإ مهن هلهل  عه  

 املسا ل والص اإ ال  ه د من التعلي  هبا عند الدعوة إىل االس  . 

و هههد اعتمهههد     هههذا املهههننث علهههى ا، اديهههث ا،امعههه  مثهههل  هههل  عهههث معهههاه 
ب ك تأيت قوماً من )نما  اه له النيب صلى هللا عليهه وسهلم: رضي هللا عنه إىل اليمن  ي

أهه ال تلان فادعهم بص شهاد  أن ال هلإ بال ا  وأين رسول ا ، فإن هم أطاعوا ذللللك، 
فأع مهم أن ا  افرتض ع يهم مخس ص وات يف لك يوم ويل ة فللإن هللم أطللاعوا ذللللك 

، وعلى (1)  (يائهم فرتد يف فقرائهم..فأع مهم أن ا  افرتض ع يهم صدقة تؤخب من أغا
بياما حنن عاد رسول ا  صلل  ) ديث عمل  ن اكواب رضي هللا عنهه  يهث  هاه: 

ا  ع يه وس م ذات يوم، بذ ط ع ع ياا رجه شديد بياض اثليان، شديد سواد الشللعر، 
ال يرى ع يه أثر السفر، وال يعرفه ماا أحد، حىت ج س بص انليب ص  ا  ع يه وس م، 

سالم؟ فأساد ركبتيه بص ركبتيه، ووضع يديه ن فخبيه، وقال يا حممد: أخربين عن اإل
فقال رسول ا  ص  ا  ع يه وسلل م: اإلسللالم أن  شللهد أن ال هلإ بال ا  وأن حممللداً 
رسول ا ، وتقيم الوال ، وتؤدي الزاك ، وتووم رمضان، وحتج ابليت بن استلطعت بيللله 
سعيالً. قال: صدقت. قال: فعجباا هل يسأهل ويودقه. قال فأخربين عن اإليمان؟ قال: أن 
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ومالئكتله وكتلبه ورس ه وايلوم اآلخللر، وتللؤمن بالقللدر خلل ي و ي قللال:   تؤمن با 
صدقت. قال: فأخربين عن اإلحسان؟ قال: أن تعبد ا  كأ ك تراي، فإن لللم تكللن تللراي 
فإ ه يراك... بص أن قال: ياعمر! أتدري من السائه؟ ق ت ا  ورسوهل أع للم. قللال: فإ لله 

 .(1) (جربيه أتاكم يع مكم دياكم 

 هههذين احلهههديثني  ههني النهههيب صهههلى هللا عليهههه وسههلم أصهههوه االميهههاإ واالسههه    فضههي
واال سهاإ، و  يتجهاو  هله، إىل فهلوع املسها ل،  هل   احلهديث ا،وه   يهذلل صهلى 
هللا عليهههه وسهههلم ملعهههاه ال هههيا  واحلهههث، وعلهههل العلمههها  هلههه،  تعلهههي   لهههيس  هههذا أواإ 

  سونا. 

ند لكهل مسهأل  مهن مسها ل العصيهدة أإ استأبه - در املستواع  -لما  اولت  
 وإن أحد من املرشكني استلجارك ﴿ آبي  أو ألثل من لتهاب هللا، استبناسها   صولهه تعهاىل:  

، فينبغههي أإ يمسههمعوا لهه   هللا، ،إ لههه اهه وة (2) ﴾فللأجري حللىت يسللمع  م ا 
تسههلا العصهههوه، وأل ههذ اب،لبهههاب، لمهها أإ لثهههرا  طههن أسهههلم يههذلل أ هههه  ههلأ آإ  مهههن 

 أإ ا نهها  عهه  املسهها ل   -جا ههدا  -الصههلآإ الكههلا فكا ههت سههبا  دايتههه، و ههد  اولههت  
الهلد ال   د تستدعي التساؤه  واهعباضها  إىل ه هن الصهارك، لهذل، آ هل  عهد  

علهههى  عههه  الأبهههبنا  والتضيهههت  هههذلل ا،دلههه  وا،صهههوه الههه  تنضهههي  هههذ  الأبهههبن  أو 
 تل،.  

واجتنههههد  أإ يكههههوإ  ضيضهههها  لويضهههها  لا،دلهههه  االرشههههادي ،  عيههههدا  عههههن ا، ههههواب 
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 والض وه، و صل الكتا املننجي . 

و ذا العمل جند  أبلي موبوع  وا   البأبل فيه من ال ع  والنص  واكوهأ، 
فما لاإ فيه من صواب وسداد فمن هللا، وأسأه هللا أإ جيعله  ال ا  لوجنهه الكهلا، 
وأإ يتصبلههه مههين، وأإ يكتهها لههه الصبههوه، ومهها لههاإ فيههه مههن  وههأ فمههين ومههن الأبههيواإ، 

ر، وأسأه هللا أإ يبده  وأ  ذا الكتاب وهللا سبحا ه وتعاىل منم  عن اكوأ والتص 
 صوااب ، وض له رشادا . 

وأشكل   هناي   ذا التمنيد لل من سعى ال لاج  ذا الكتاب وابعهه وتل تهه 
و أبل  وأسأه هللا أإ ي اع  هلم ا،جل واملثو  ، وأإ جيعله من العمل ال ها  والعلهم 

أإ احلمهد هلل رب العهاملني، وال ه ة الناف ، إ ه ويل هل، والصهادر عليهه، وآ هل دعهواان  
 والس   على  بينا حممد وآله وصحبه أ عني.

 

 املؤلف

 د. حممد بن عبداهلل بن صالح السحيم
 11342الرياض 1032ص ن 
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 املقدمة * 
إإ احلمههههد هلل  مههههد  و سههههتعينه و سههههتغضل  و عههههوه ابهلل مههههن شههههلور أ ضسههههنا ومههههن 

ومهن ي هلل فه   هادي لهه، وأشهند أإ ه   سيبا  أعمالنا، من يند  هللا ف  م ل لهه
إله إه هللا و د  ه شلي، له، وأشند أإ حممدا  عبد  ورسهوله، صهلى هللا عليهه وسهلم 

 تسليما  لثرا .

أما  عد: فصد أرسل هللا رسله إىل العاملنيل لب  يكوإ للناس على هللا  ج   عد 
سهل فيمها م هى يبعثهوإ إىل اللسل، وأ مه الكتا  دى ورمح  و هورا  وشهضا  ، فكهاإ الل 

دّ ل ت   ت  و ههههم أ هههوامنم  اصههه ، ويسهههتحض وإ لتهههبنمل فلهههذل، ا هههد ل  لتهههاابلم، و ملّ فههه 
 شلا عنمل ،هنا أ ملت ،م  حمدودة،   فبة معدودة. 

ا، بيا    جعله  امت  اإ  وسلم  عليه  هللا  صلى  حممدا   هللا  بيه  ا ت   مث 
تعاىل:   أ ﴿وامللسلني،  اه  أبا  حممد  ا  مااكن  رسول  ولكن  رجالكم  من  حد 

، وأللمه عر لتاب أ مه، و و الصلآإ الع يم، وتكضَّل سبحا ه (1)  ﴾وخاتم انلعيني
وإ ا هل حلافظون﴿حبض ه، و  يب   ض ه كلصه فصاه:   ،  (2) ﴾ب ا حنن  زنلا اذلكر 

وجعل شليعته اب ي  إىل  يا  الساع ، و ني سبحا ه أإ من لوا    صا  شليعته االمياإ  

 

 تبدأ ترمجة الكتاب من هذه املقدمة، أما ما قبلها فال يرتجم.  (*)
. هذا نص من الكتاب العظيم "القرآن الكريم" اذلي أنزهل اهلل ىلع حممد 40األحزاب، اآلية  سورة  (1) 

صىل اهلل عليه وسلم، ويف كتايب هذا نصوص كثرية من "القرآن الكريم" ويه تسبق دائماً بقوهل:  
العظيم يف ص بالقرآن  موجزاً  تعريفاً  ثناؤه وجتد  قال جل  أو  تعاىل،  قال  أو  تعاىل،  -95  قال اهلل 

 . من هذا الكتاب. 117-114و 100
 . 9سورة احلجر، اآلية  (2)
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إلينا، وال ل علينا، فكاإ مننث حممد صلى هللا عليه وسلم ومننث   والدعوة  هبا، 
املننث:   تعاىل موضحا   ذا  الدعوة إىل هللا على   رة،  اه  قه  ﴿أتباعه من  عد  

ن ا   بص  أدعوا  سعيا  من  هبي  أ ا  وما  ا   وسبحان  اتبعي  ومن  أ ا  بو     
تعاىل:  ،  (1)﴾املرشكني فصاه  ا،هى   سبيل هللا  كما  ﴿وأمل  ابل ل على  فاصرب 

الرسه من  العزم  أولو  جل  ناؤ :  (2) ﴾صرب  و اه  اصربوا ﴿،  أماوا  اذلين  ياأيها 
تف حون  لع كم  ا   واتقوا  ورابطوا  امل(3) ﴾وصابروا  هلذا  واتباعا   االهلي ،  ننث 

مستب لا   كتاب هللا، ومسبشدا    إىل سبيل هللا،  دعوة  الكتاب  الكلا، لتبت  ذا 
 سن  رسوله صلى هللا عليه وسلم، و ينت فيه  ياان  موجما   ل  لق الكوإ، و لق  
اال ساإ وتكلميه، وإرساه اللسل إليه، و اه الدإان  السا ص ، مث علفت ابالس    

فمن وأرلاان ،  فصد    معىن  النجاة  أراد  ومن  يديه،  أدلته  ني  فنا ي  اهلدى،  أراد 
أوضحت له اليصنا، فمن ر ا   ا تضا  آاثر ا، بيا  وامللسلني وامل لحني فنا ي  

 سبيلنم. ومن ر ا عننم، فصد سضه  ضسه، وسل، سبيل ال  ه.

إإ لهههل أصهههحاب ملههه  يهههدعوإ النهههاس إلينههها، ويعتصهههدوإ أإ احلهههق فينههها دوإ مههها 
لل أصحاب عصيدة يدعوإ الناس إىل اتباع صا ا عصيدلم، وتع هيم  ا هد سوا ا، و 
 اليصنم.

أما املسلم ف  يدعو إىل اتباع اليصتهل ، ه ليس له اليص    ه، إمنا دينه دين 

 

 . 108سورة يوسف، اآلية  (1)
 . 35سورة األحقاف، اآلية  (2)
 . 200سورة آل عمران، اآلية  (3)
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، وه يدعو إىل  (1) ﴾بن ادلين عاد ا  اإلسالم﴿هللا الذي ارت ا  لنضسه  اه تعاىل:  
دين هللا سوا  ه فلف  يننم إه ابلتصوى،  ل يدعو الناس تع يم  أبل، فكل البأبل    

إىل أإ يسلكوا سبيل رهبم، ويبمنوا  لسله، ويتبعوا شلعه الذي أ مله على  امت رسله  
  حممد صلى هللا عليه وسلم وأمل  أإ يبلغه إىل الناس لاف .

ومهههن أجهههل هلههه، فصهههد  هههلر   هههذا الكتهههاب دعهههوة إىل ديهههن هللا الهههذي ارت ههها  
لنضسه، وأ مه  ه  امت رسله، وإرشادا  ملن أراد اهلداي ، ودلي   ملهن أراد السهعادة، فهوهللا 
ن  آمهن  لن جيد خملوف السعادة احلصيصي  إه    ذا الدين، ولهن يعهله الومأ ينه  إه مه 

عليههه وسههلم رسههوه ، وابالسهه   دينهها ، فصههد شههند ا هه  ابهلل راب ، ومبحمههد صههلى هللا
يعلفهوا احليهاة احلصيصيه  إه  اهنهم    -   دا الد ل و ديثهه-من املنتدين إىل االس    

 عههد إسهه منم، و  يههذو وا السههعادة إه   ظهه ه االسهه  ... و،إ لههل إ سههاإ يتولهه  
، فصههد أعههدد   ههذا الكتههاب، إىل السههعادة، ويبحههث عههن الومأ ينهه ، ويتحههلى احلصيصهه 

وأسهههأه هللا أإ جيعهههل  هههذا العمهههل  ال ههها  لوجنهههه، داعيههها  إىل سهههبيله، وأإ يكتههها لهههه 
 الصبوه، وأإ جيعله من العمل ال ا  الذي ينض  صا به   الد يا وا  لة.

و د أه ت ملن أراد ابعه اي  لغ ، أو تل ته إىل أي  لغ  شهليو  أإ يلتهم  ا،ما هه 
 اللغ  ال  سيب ه إلينا.    صله إىل 

لما أرجو من لل من له م     أو استدرا  سوا  على أصهل الكتهاب ابللغه  
 العل ي  أو   أي  تل   هلذا الكتاب أإ يوافيين هبا على العنواإ املذلور  نا. 

واحلمههد هلل أوه  وآ ههلا ، وظهها لا  وابانهها ، ولههه احلمههد ع  يهه  وسههلا ، ولههه احلمههد   
 

 . 19سورة آل عمران، اآلية  (1)
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وا  هههلة، ولهههه احلمهههد مهههل  السهههموا  ومهههل  ا،رو ومهههل  مههها شههها  مهههن شهههي  ا،وىل 
ر نا، وصلى هللا على  بينا حممد وصحبه ومهن سهار علهى مننجهه وسهل، سهبيله وسهلم 

 تسليما  لثرا  إىل يو  الدين.  

 املؤلف 

 د. حممد بن عبداهلل بن صالح السحيم  
 ـه 10/1420/ 13الرياض  

 1342الرياض   1032ص.ب 
   11442الرياض  6249وص.ب 
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 أين الطريق ؟
 ينمههها يكهههل اال سهههاإ ويعصهههل تتهههوارد علهههى ه نهههه أسهههبل  لثهههرة مهههن مثهههل مهههن أيهههن 
جبههتو وملههاها جبههتو وإىل أيههن امل ههرو ومههن  لصههين و لههق  ههذا الكههوإ مههن  ههويلو 

 ومن ميل،  ذا الكوإ ويت له فيهو إىل  ر هل، من ا،سبل .

مبعلفهه  إجههااب   ههذ  ا،سههبل ، وه يصههدر العلههم وه يسههتوي  اال سههاإ أإ يسههتصل 
احلديث أإ يلتصي إىل االجا   عننال ،إ  ذ  الص اإ طا يد ل ضهمن دا هلة الهدين، 
و،جل هل، تعدد  الهلواإ ، وتنوعهت اكلافها  وا،سهاار  هوه  هذ  املسها ل طها 

أبههههافي  يميههههد    ههههرة اال سههههاإ و لصههههه. وه ميكههههن أإ يصهههه  اال سههههاإ علههههى االجا هههه  ال
الكافيهه  هلههذ  املسهها ل إه إها  ههدا  هللا إىل الههدين ال ههحي  الههذي    ابلصههوه الض ههل 
   ذ  املسا ل و ر هال ،إ  هذ  الص هاإ تهمعه د  مهن ا،مهور الغيبيه ، والهدين ال هحي  
 ههو الههذي ينضههلد ابحلههق و ههوه ال ههدفل ، ههه و ههد  مههن هللا أو هها  إىل أ بيا ههه ورسههلهل 

علهى اال سهاإ أإ يص هد الهدين احلهق ويتعلمهه ويهبمن  هه، لتهذ ا عنهه ولذا لهاإ لمامها   
 احلرة، وتموه عنه الأبكو ، وينتدى إىل ال لاا املستصيم. 

و  ال هههههضحا  التاليههههه  أدعهههههو  إىل اتبهههههاع صهههههلاا هللا املسهههههتصيم، وأعهههههلو أمههههها  
 انظلي،  ع  أدلته و لا ينه و ججه، لتن ل فينا  تجلد ومتعن وأانة.
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 ربوبيتله ووحدا يتله وألوهيتله سبحا ه* :وجود ا  و 
الينود  ولذا سأه  والبأبلل  آهل  خملو   م نوع  لالأبجل واحلجل  الكضار  يعبد 
واملأبللوإ رسوه هللا صلى هللا عليه وسلم عن صض  هللا ومن أي شي   و، فأ مه 

ً أحد﴿هللا:    ، (1) ﴾قه هو ا  أحد. ا  الومد. لم يدل ولم يودل. ولم يكن هل كفوا
بن ربكم ا  اذلي خ ق السموات واألرض يف ستلة ﴿وعله عباد   نضسه فصاه:  

والقمر  والشمس  حثيثاً  يط به  انلهار  ال يه  يغيش  العرش  ن  استلوى  ثم  أيام 
العاملني ا  رن  تبارك  واألمر  اخل ق  هل  أال  بأمري  ، و اه (2)﴾وانلجوم مسخرات 

السموات بغ   ﴿عم من  ا ل:   العرش  ا  اذلي رفع  ثم استلوى ن  عمد ترو ها 
وسخر الشمس والقمر لك جيري ألجه مسىم يدبر األمر يفوه اآليات لع كم 
ومن لك   ً وأ هارا فيها روايس  األرض وجعه  مد  اذلي  توقاون. وهو  ب قاء ربكم 

ا  يع م ما  ﴿إىل أإ  اه:    ﴾اثلمرات جعه فيها زوجني اثاني يغيش ال يه انلهار
غيض األرحام وما تزداد ولك يشء عادي بمقدار اعلم الغيب حتمه لك أ ىث وما ت

قه من رن السموات واألرض قه ﴿، و اه جل  ناؤ : (3) ﴾والشهاد  ال ب  املتلعال
هه   قه   ً والرضا أل فسهم  فعاً  يم  ون  ال  أويلاء  دو ه  من  أفاختبتم  قه  ا  

 اكء خ قوا      ستلوي الظ مات وانلور أم جع وا    يستلوي األعىم وابلو  أم هه

 

تأيلف سماحة الشيخ عبدالعزيز بن    (العقيدة الصحيحة وما يضادها)* ملزيد من اتلوسع ينظر كتاب:  
 تأيلف الشيخ حممد بن صالح العثيمني.  (عقيدة أهل السنة واجلماعة) و -رمحه اهلل-باز 

 سورة اإلخالص. (1)
 . 54سورة األعراف، اآلية  (2)
 .2،3،7،8سورة الرعد، اآليات  (3)
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 .(1) ﴾كخ قه فتشابه اخل ق ع يهم قه ا  خالق لك يشء وهو الواحد القهار

فصاه:   و ينا   شوا د  آإته  هلم  سبحا ه  وانلهار ﴿وأ ا   ال يه  آياته  ومن 
بن   خ قهن  اذلي  واسجدوا    ل قمر  وال  ل شمس  ال  سجدوا  والقمر  والشمس 

األرض   ترى  أ ك  آياته  ومن  تعبدون  بياي  املاء  كاتلم  ع يها  أ زنلا  فإذا  خاشعة 
قدير يشء  لك  ن  ب ه  املوىت  ملحيي  أحياها  اذلي  بن  وربت  و اه (2) ﴾اهزتت   ،

ومن آياته خ ق السموات واألرض واختلالف ألسنتلكم وألوا كم بن ﴿سبحا ه:  
من   بتلغاؤكم  وا وانلهار  بال يه  ماامكم  آياته  ومن  ل عاملني.  آليات  ذلك  يف 

 .(3) ﴾فض ه

ا  ال هلإ بال هو اليح القيوم ﴿نعو  ا،ماه والكماه فصاه:  ووص   ضسه  
ال تأخبي ساة وال  وم هل ما يف السموات وما يف األرض من ذا اذلي يشفع عادي 
بما   بال  ع مه  من  بيشء  حييطون  وال  خ فهم  وما  أيديهم  بني  ما  يع م  بإذ ه  بال 

العقان ذي  ﴿، و اه:  (4) ﴾شاء الطول ال هلإ بال  اغفر اذل ب وقابه ا ون شديد 
هو ا  اذلي ال هلإ بال هو امل ك القدو  ﴿، و اه جل  ناؤ :  (5) ﴾هو بيله املو  

 .( 6)﴾السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتل رب سبحان ا  عما يرشكون

 

 . 16سورة الرعد، اآلية  (1)
 .37،39سورة فصلت، اآليتان  (2)
 .22،23سورة الروم، اآليتان  (3)
 . 255سورة ابلقرة، اآلية  (4)
 . 3سورة اغفر، اآلية  (5)
 . 23سورة احلرش، اآلية  (6)
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 ذا اللب االله احلكيم الصادر الذي عّله عباد   نضسه، وأ ا  هلم آإتهه شهوا د 
دلههههت علههههى وجههههود  ور و يتههههه وألو يتههههه - ضسههههه   ههههضا  الكمههههاه و ينهههها ، ووصهههه  

الأبههههلا   النبويهههه ، وال ههههلورة العصليهههه ، والضوههههلة اكلصيهههه ، وأ عههههت ا،مههههم علههههى هلهههه،، 
 وسأ ني ل، شيبا  من هل، فيما يلي، فأما أدل  وجود  ور و يته فني:

 الواع :  خ ق هبا ال ون وما فيه من بديع - 1
ا اال ساإ  ذا  أينا  ولوالا ويط  ،  مسوا   من  ويتكوإ  الع يم  لكوإ 

وجملا ، وأرو طدودة فينا  و  متجاورا  خيتل  ما ينبت فينا اب ت فنا، وفينا  
من لل الثملا ، ومن لل املخلو ا   د  وجني ا نني.. فنذا الكوإ   خيلق  ضسه،  
 وه د له من  الق  تما ل ، ه ه ميكن أإ خيلق  ضسه، فمن الذي  لصه على  ذا 
الن ا  البدي  وألمله  ذا الكماه احلسن، وجعله آي  للناظلين إه هللا الوا د الصنار  

تعاىل:   إله  ر   اه  وه  سوا   رب  ه  هم  ﴿الذي  أم  يشء  غ   من  خ قوا  أم 
، فت منت  ااتإ ا يتاإ  (1) ﴾اخلالقون. أم خ قوا السموات واألرض به ال يوقاون

   هللا مصدما   ي:

 ن العد و ل  مل ص وا م - 1

  ل  لصوا أ ضسنمو - 2

  ل   ل صموا السموا  وا،روو - 3

وا مهههههن عهههههد ، و  خيلصهههههوا أ ضسهههههنم، و  خيلصهههههوا السهههههموا   فهههههإها   يكو هههههوا  مل صهههههم
 

 .35،36سورة الطور، اآليتان  (1)
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وا،رول فتعههني أ ههه ه ههد مههن اال ههلار  وجههود  ههالق  لصنههم و لههق السههموا  وا،رو 
 و و هللا الوا د الصنار.

 الفطر  :  - 2
مضووروإ على اال لار ابكالق، وأ ه أجل وألل وأع م وألمل من لل اكلق  

شي ، و ذا ا،مل راسخ   الضولة أشد رسو ا  من مبادك العلو  اللإضي  وه وتاج 
إىل إ ام  الدليل إه من تغر  فولته، وعلو هلا من ا، واه ما ي لفنا عما تسلّ م  

تعاىل:  (1)  ه فطر  ﴿،  اه  اليت  ا   ذلك  فطر   ا   خل ق  تبديه  ال  ع يها  انلا  
القيم عليه وسلم:  (2) ﴾ادلين  و اه صلى هللا  الفطر ، )،  ن  يودل  بال  مولود  من  ما 

فأبواي يهودا ه أو يارصا ه أو يمجسا ه كما تنتلج ابلهيمة بهيمة مجعاء هه حتسون فيها 
ا فطر  اليت  فطر  ا   بن شئتلم:  واقرؤا  أبو هرير   يقول  ثم  نلا  ع يها ال من جداعء؟ 

ا  خل ق  و اه:  (3)(تبديه  عليه وسلم:    -أي ا  -،  أن  )صلى هللا  أمرين  ريب  بن  أال 
خ قت   وإين  حالل  عبداً  حن تله  مال  لك  هبا:  يويم  ع مي  مما  جه تلم  ما  أع مكم 
ما   ع يهم  وحرمت  دياهم  عن  فاجتلا هم  الشياطني  أتتلهم  وإ هم  لكهم  حافاء  عبادي 

 .(4)(رشكوا يب ما لم أ زل به س طا اً أح  ت هلم، وأمرتهم أن ي

 بمجاع األمم :  - 3
 

 ،49،73-47، ص 1انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج (1)
 .  30سورة الروم، اآلية  (2)
 ، واللفظ هل. 2658. ومسلم يف كتاب القدر، حديث 3رواه ابلخاري يف كتاب القدر، باب  (3)
، ورواه مسلم واللفظ هل، يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها 162، ص4رواه اإلمام أمحد يف مسنده، ج  (4)

 .  2865وأهلها، حديث 
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اإ هلهههههذا الكهههههوإ  الصههههها  و هههههو هللا رب  - هههههدمينا و هههههديثنا  -أ عهههههت ا،مهههههم 
العههاملني، وأ ههه  ههالق السههموا  وا،رو، لههيس لههه شههلي،    لصههه، لمهها أ ههه لههيس لههه 

 شلي،   ملكه سبحا ه.

لا ت تعتصد أإ آهلتنا شارلت هللا و  ينصل عن أي  أم  من ا،مم املاضي  أهنا  
ف    آهلتنم  و الق  أإ هللا  الصنم  يعتصدوإ  وا،رول  ل لا وا  السموا      لق 

،  اه تعاىل خملا  عن إ لار (1)وال ل  يد  سبحا ه   الق  ر  وه را ف  ر ، والنض 
الشمس  ﴿املأبللني  ل و ي  هللا:   واألرض وسخر  السموات  خ ق  ولنئ سأ هم من 

والقمر يلقولن ا  فأىن يؤف ون. ا  يعسط الرزق ملن يشاء من عبادي ويقدر هل  
بن ا  بكه يشء ع يم. ولنئ سأ هم من  زل من السماء ماء فأحيا به األرض 

يعق ونمن بعد موتها يل ، و اه جل  (2) ﴾قولن ا  قه احلمد   به أكرثهم ال 
العزيز ﴿ ناؤ :   خ قهن  يلقولن  واألرض  السموات  خ ق  من  سأ هم  ولنئ 
 .(3) ﴾الع يم 

 الرضور  العق ية :  - 4
ه  ههد العصههوه  ههدا  مههن اال ههلار اإ هلههذا الكههوإ  الصهها  ع يمهها ل ،إ العصههل يههلى 

   يوجد  ضسه، واحملد هللا ه  دله من حمم د هللا.  الكوإ خملو ا  حمداث ، وأ ه 

واال ساإ يعلم أ ه متل  ه أ ما  وم ا ا، و ينما ه يصدر البأبل على دفعنا  
 

 . 75ص 7، وج -383-380ص 14انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،  ـج (1)
 . 63-61سورة العنكبوت، اآليات  (2)
 . 9سورة الزخرف، اآلية  (3)
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فإ ه يتجه  صلبه إىل السما  ويستغيث  ل ه ليضلج مهه، ويكأب   مه، وإإ لاإ   
هبا،  ل سا ل أإمه ينكل ر ه ويعبد صنمه، فنذ  ضلورة ه تدف ، وه د من اال لار  

إإ احليواإ إها أملت  ه م يب  رف  رأسه وشخ   ب ل  إىل السما . و د أ ل هللا 
تعاىل:  يكأب  ضل   اه  أإ  يسأله  ر ه  إىل  أسلع  أصا ه ضل  إها  أ ه  اال ساإ  عن 

ما اكن  ﴿ ماه نيس  بذا خوهل  عمة  ثم  بيله  مايباً  ربه  داع  اإلنسان رض  وإذا مس 
أ داد وجعه    قبه  من  بيله  املأبللني: (1) ﴾اً يدعو  عن  اه  خملا   تعاىل  و اه   ،

هو اذلي يس كم يف الرب وابلحر حىت بذا كاتلم يف الف ك وجرين بهم بريح طيبة  ﴿
بهم  أحيط  أ هم  وظاوا  ماكن  لك  من  املوج  وجاءهم  اعصف  ريح  جاءتها  وفرحوا 
ف ما  الشاكرين.  من  نل و ن  هبي  من  أجنيتاا  لنئ  ادلين  هل  خم وني  ا   دعوا 

ن أجن بغيكم  ب ما  انلا   أيها  يا  احلق  بغ   األرض  يف  يبغون  هم  بذا  اهم 
، (2) ﴾أ فسكم متلاع احليا  ادل يا ثم بيلاا مرجعكم فانبئكم بما كاتلم تعم ون 

وإذا غشيهم موج اكلظ ه دعوا ا  خم وني هل ادلين ف ما ﴿و اه عم من  ا ل:  
 .(3) ﴾لك ختلار كفور   جناهم بص الرب فماهم مقتلود وما جيحد بآياتاا بال

 ذا االله الذي أوجهد الكهوإ مهن عهد ، و لهق اال سهاإ   أ سهن تصهوا، ورلهم 
  فولتههه عبوديتههه واهستسهه   لههه، وأهعنههت العصههوه لل و يتههه وألو يتههه، وأ عههت ا،مههم 
علهههى اهعهههباه  ل و يتهههه... ه هههد أإ يكهههوإ وا هههدا    ر و يتهههه وألو يتهههه، فكمههها أ هههه ه 

 

 .-رمحه اهلل-* ينظر ملزيد من اتلوسع كتاب اتلوحيد تأيلف اإلمام املجدد حممد بن عبدالوهاب 
 . 8سورة الزمر، اآلية  (1)
 22،23سورة يونس، اآلية  (2)
 . 32سورة لقمان، اآلية  (3)
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ه   ألو يتههههه، وا،دلهههه  علههههى هلهههه، لثههههرة شههههلي، لههههه   اكلههههقل فكههههذل، ه شههههلي، لهههه
 مننا*: 

النض     -  1 جيلا  وه  اللا ف،  اكالق  وا د  و  إله  إه  الكوإ  ليس    ذا 
ويدف  ال ل إه  و، ولو لاإ    ذا الكوإ إله آ لل لكاإ له فعل و لق وأمل، وه 

ا  ل االله  مبأبارل   أ دمها  و نل ،  (1)يلضى  ا  ل  مغالب   من  ، دمها  وه د   ،
واملغلوب ه ميكن أإ يكوإ إهلا ، والغالا  و االله احلق، ه يأبارله إله   ألو يته  

ما اختب ا  من ودل وما اكن معه من هلإ  ﴿لما   يأبارله إله   ر و يته  اه تعاىل:  
 . (2)  ﴾ما يوفون بذاً ذلهب لك هلإ بما خ ق ولعال بعضهم ن بعض سبحان ا  ع

ه يستحق العبادة إه هللا الذي له مل، السموا  وا،رول ،إ اال ساإ   -2
يتصلب إىل االله الذي جيلا له النض  ويدف  عنه ال ل، وي له عنه الأبل والضنت،  
و ذ  ا،مور ه يستويعنا إه من مل، السموا  وا،رو وما  يننما، ولو لاإ معه  

، ه ذ العباد السبل املوصل  إىل عبادة هللا املل، احلقل ،إ  آهل  لما يصوه املأبللوإ
 ي   به  املعبودين من دوإ هللا إمنا لا وا يعبدوإ هللا ويتصل وإ إليه، فحلي مبن أراد  
أإ يتصلب إىل من  يد  النض  وال ل أإ يعبد االله احلق الذي يعبد  من   السموا   

لو اكن معه  ﴿ودوإ من دوإ هللا  اه تعاىل:  وا،رو مبا فينم  به  ا هل  املعب قه 
سعيالً  العرش  ذي  بص  البتلغوا  بذاً  يقولون  كما  احلق  وله (3)  ﴾آهلة  مليد  وليصلأ   ،

قه ادعوا اذلين زعمتلم من دون ا  ال يم  ون مثقال ذر  يف السموات ﴿تعاىل:  
 

 .  39انظر رشح العقيدة الطحاوية، ص  (1)
 92سورة املؤمنون، اآلية  (2)
 .  42سورة اإلرساء، اآلية  (3)
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الشفاعة  وال يف األرض وما هلم فيهما من  ك وماهل ماهم من ظه . وال تافع  
، فإإ  ذ  ا إ  تصو  تعلق الصلا  غر هللا ار ع  أمور (1)   ﴾عادي بال ملن أذن هل

  ي:

ا،وه : أإ  به  الأبللا  ه ميلكوإ مثصاه هرة م  هللا، والذي ه ميله، مثصهاه 
هرة ه ينضههههه  وه ي هههههل وه يسهههههتحق أإ يكهههههوإ إهلههههها  أو مأبهههههارلا  هلل، وهللا  هههههو الهههههذي 

 نم و د .ميلكنم ويت له في

الثاين : أهنم ه ميلكهوإ شهيبا  مهن السهموا  وا،رو، ولهيس هلهم مثصهاه هرة مهن 
 مأبارل  فينما.

الثالث : ليس هلل معني من  لصهل  ل  و الذي يعيهننم علهى مها يهنضعنم ويهدف  
 عننم ما ي ل م لكماه  نا  عننم، وضلورلم إىل رهبم.

وا عنههد هللا ،تبههاعنم، وه يههبهإ اللا هه  : أإ  ههبه  الأبههللا  ه ميلكههوإ أإ يأبههضع
هلهم فينهها، وه  هإ سههبحا ه إه ،وليا ههه أإ يأبههضعوا، وه يأبههض  ا،وليهها  إه ملههن رضههي 

 .(2)هللا  وله وعمله واعتصاد 

إله وا د،   -  3 العا  لله وإ كا  أمل  أده دليل على أإ مد ل   ا ت ا  أمل 
ومل، وا د، ورب وا د، ه إله للخلق  ر ، وه رب هلم سوا ، فكما ميتن  وجود  

لو اكن فيهما آهلة بال  ﴿ الصني هلذا الكوإ، فكذل، ميتن  وجود إهلني  اه تعاىل:  

 

 .  24، 23سورة سبأ، اآليتان  (1)
 . 100انظر قرة عيون املوحدين، تأيلف الشيخ عبدالرمحن بن حسن رمحه اهلل، ص  (2)
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لفسدتا السما(1)﴾ا   أإ    فلو  فلو  ووجه  ،  لضسدات،  هللا  إهلا   ر  وا،رو    
الضساد: أ ه إها لاإ م  هللا إله آ ل يستلم  أإ يكوإ لل وا د مننما  ادرا  على 

. (2) اهستبداد والت له، فيص  عند هل، التنا ع واه ت ه، وودهللا  سببه الضساد
ولو لاإ لذل، متساوإإ،  رو اإ  له  املد ل  يكوإ  أإ  يستحيل  البدإ    وإها لاإ 

 ،(3) لضسد و ل،، و ذا حماه، فكي  يت ور  ذا   الكوإ و و أع م

 إ اع ا، بيا  وامللسلني على هل،: - 4

 م  ا،مم على أإ ا، بيا  وامللسلني  م ألمل الناس عصوه ، وأ لا م أ ضسا ، 
الوليق  إىل  وأرشد م  هللا،  مبلاد  وأعلمنم  للعاإ م،  وأ  حنم  أ   ا ،  وأف لنم 

و  اتضق  الصوا  و د  للناس،  فيبلغو ه  عن هللا،  الو ي  يتلصوإ  ،هنم  املستصيمل  ال لاا 
 ي  ا، بيا  وامللسلني من أوهلم آد  عليه الس   إىل آ ل م حممد صلى هللا عليه  
وسلم على دعوة أ وامنم إىل االمياإ ابهلل، وتل  عبادة ما سوا ، وأ ه االله احلق  اه 

قب ك  ﴿تعاىل:   من  أرس اا  أ ا  وما  بال  هلإ  ال  أ ه  بيله  بال  ويح  رسول  من 
أال تعبدوا ﴿، و اه جل  ناؤ  عن  وح عليه الس   إ ه  اه لصومه:  (4) ﴾فاعبدون

، و اه سبحا ه عن آ ل م حممد  (5) ﴾بال ا  بين أخاف ع يكم عبان يوم أيلم
قه ب ما يوىح بيل أ ما بهلكم هلإ واحد فهه  ﴿صلى هللا عليه وسلم إ ه  اه لصومه:  

 

 . 22سورة األنبياء، اآلية  (1)
 .  403، ص 3انظر فتح القدير، ج (2)
 . 260ص  1انظر مفتاح دار السعادة، ج  (3)
 . 25سورة األنبياء ، اآلية  (4)
 . 2سورة هود، اآلية  (5)
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 .(1) ﴾أ تلم مس مون 

 ذا االله الذي أوجد الكوإ من عد  فأ دعه، و لق اال سهاإ   أ سهن تصهوا 
سههههتصل إه إها وللمههههه، ورلههههم   فولتههههه اال ههههلار  ل و يهههه  هللا وألو يتههههه، وجعههههل  ضسههههه ه ت

استسههههلمت كالصنهههها وسههههار  علههههى مننجههههه، وفههههلو علههههى رو ههههه أه تومههههبن إه إها 
سههكنت إىل ابر نههها، وات هههلت عالصنههها، وه صهههل  هلههها إه مهههن  ههه ه صهههلااه املسهههتصيم 
الذي  لغته اللسل الكلا ، ومنحه عص   ه يستصيم أمهل  وه يصهو   وظيضتهه علهى ألمهل 

 وجه إه إها آمن  ل ه.

ستصامت الضولة، واامأ ت اللوح، واستصل  النضس، وآمن العصل حتصصت فإها ا
له السعادة وا،من واهامبناإ   الد يا وا  لة.. وإإ أىب اال ساإ  ر هل، عاش 
مأبتتا  متضل ا  ينيم   أودي  الد يا، ويتو ع  ني آهلتنا، ه يدري من وصق له النض ، 

االمياإ   النضس، وتت   شضاع  الكضل،   ومن يدف  عنه ال ل، ومن أجل أإ يستصل
لذل، مث     الذ ن-ضلب هللا  املعىن إىل  يصلب  املثل طا  فيه  ني رجل   -،إ   ار إ  

رضن ا  مثالً  ﴿تضلف أمل   ني آهل  متعددة ورجل يعبد ر ه و د  فصاه سبحا ه:  
 به رجالً فيه  اكء متشاكسون ورجالً س ماً لرجه هه يستلويان مثالً احلمد  

يع مون ال  ميلكه  (2) ﴾أكرثهم  املأبل   عبد  والعبد  املو د  للعبد  املثل  . ي لب هللا 
ولكل  توجيه،  فيه  مننم  ولكل  مو ع،  و و  يننم  فيه،  شللا  خياصم  ع نم  ع ا  
مننم عليه تكلي ، و و  يننم  ا ل ه يستصل على مننث، وهيستصل على اليق،  

 

 . 108األنبياء، اآلية  سورة (1)
 .  29سورة الزمر، اآلية  (2)
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ع  املتأبالس  املتعارض  ال  متمف ا ا اته و وا ! وه ميل، أإ يلضي أ وا  م املتنا  
مستصل  فنو مسبي   ويكلضه  ه،  منه  يولبه  ما  يعلم  و و  وا د،  سيد  ميلكه  وعبد 
وينعم  لا    وا د  لسيد  خي    فنذا  يستوإإ  ف   صلي .  وا د  مننث  على 

صل اهستصام  واملعلف  واليصني، وها  خي   لسادة متأبالسني فنو معذب  لق ه يست
 على  اه وه يلضي وا دا  مننم ف    عن أإ يلضي ا،مي .

و عهههد أإ أوضهههحت ا،دلههه  الدالههه  علهههى وجهههود هللا ور و يتهههه وألو يتهههه، وسهههن أإ 
  تعله على  لصه للكوإ واال ساإ، وأإ  تلمس  كمته   هل،.
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 خلق الكون
وسا ل  يوا وأشجار   وحبار   وجملاته  وجنومه  وأرضه  الكوإ  سمواته  انته  ذا 

قه أئاكم  كفرون باذلي خ ق ﴿ لصه هللا سبحا ه وتعاىل من عد   اه تعاىل:  
من  روايس  فيها  وجعه  العاملني.  رن  ذلك  أ داداً  هل  وجتع ون  يومني  يف  األرض 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها يف أربعة أيام سواء ل سائ ني. ثم استلوى بص 

أئ ولألرض  هلا  فقال  دخان  ويه  طائعني.  السماء  أتياا  قا ا  كرهاً  أو  طواعً  تيا 
ادل يا  السماء  وزياا  أمرها  سماء  لك  يف  وأوىح  يومني  يف  سموات  سبع  فقضاهن 

 .(1) ﴾بموابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز الع يم

أو لم ير اذلين كفروا أن السموات واألرض اك تلا رتقا  ﴿و اه جل  ناؤ  :  
أفال يؤماون. وجع اا يف األرض روايس  ففتلقااهما وجع اا من املاء لك يشء يح  

سقفاً   السماء  وجع اا  يهتلدون.  لع هم  سبالً  فجاجاً  فيها  وجع اا  بهم  تميد  أن 
 . (2) ﴾حمفوظاً وهم عن آياتها معرضون

 ذا الكوإ  لصه هللا حلكم ع يم  تعجم عن احل ل، فضي لهل جهم  منهه  كهم 
ع يمهه ، وآإ  اب ههلة، ولههو ألملههت أيهه  وا ههدة مننهها لوجههد  فينهها عجبهها ، فهها  ل إىل 
عجا ا صهن  هللا   النبها  اله  ه تكهاد  لهو ور ه  منهه وه عهلف وه نهلة مهن منهاف  

، وا  هههل إىل جمهههاري املههها    تلههه، تعجهههم عصهههوه البأبهههل عهههن اال ااههه  هبههها وتضاصهههيلنا
العههلوف الل يصهه  ال ههبيل  ال ههعيض  الهه  ه يكههاد الب ههل يههدرلنا إه  عههد حتديصههه، ليهه  

 

 . 12-9سورة فصلت، اآليات  (1)
 . وانظر أيضاً إىل أول سورة الرعد. 30،32سورة األنبياء ، اآليات  (2)
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تصهههوى علهههى اجتهههذاب املههها  مهههن أسهههضل إىل أعلهههى، مث يتنصهههل   تلههه، ا هههاري حبسههها 
 بوهلا وسعتنا، مث تتضلف وتأبهعا وتهدف إىل  ايه  ه يناهلها الب هل، مث ا  هل إىل تكهّوإ 
لتههه مههن  ههاه إىل  ههاه، لتنصههل أ ههواه ا،نههني املغيهها عههن ا،  ههار.  محههل الأبههجلة و ص 
 ينههها تلا ههها  وبههها  عهههارإ  ه لسهههوة علينههها إه لسههها ا رهبههها و الصنههها مهههن الهههورف أ سهههن  
لسوة، مث اال  فينا محلنا ضعيضا  ضبي    عد أإ أ لج ور نها صهيا   لهه، و هواب  لتله، 

حلهل والهلد وا فها ، مث سهاف إىل تله، الثمهار ر  نها الثملة، ال عيض  لتستجن  ه مهن ا
و ههذا ا   تلهه، العههلوف وا ههاري فتغههذ   ههه، لمهها يتغههذي الوضههل  لهه  أمههه، مث راب هها 
ومنا ا  ىت استو  ولملت وتنا ى إدرالنا فأ لج هل، ا،ىن اللذيذ اللهني مهن تله، 

 احلوب  ال ما .

أع هههم آإ  فاال ههها  وأ هههت إها   هههل  إىل ا،رو وليههه   لصهههتل رأيتنههها مهههن
ومبههدعنا،  لصنهها سههبحا ه فلاشهها  ومنههادا  وهللنهها لعبههاد ، وجعههل فينهها أر ا نههم وأ ههوالم 
ومعايأبنم، وجعل فينا السبل لينتصلوا فينا    وا جنم وت لفالم، وأرسها ا اب،بهاه 
فجعلنهها أواتدا  حتض نهها لههب  متيههد، ووسهه  ألنافنا،ود ا هها فمههد ا و سههونا، وجعلنهها  

لأل يهها  ت ههمنم علههى ظنل هها، ولضههاات  لألمههوا  ت ههمنم    وننهها إها مههاتوال لضههاات  
ف نل هههها واههههن لأل يهههها ، و وننهههها واههههن لألمههههوا ، مث ا  ههههل إىل  ههههذا الضلهههه، الههههدوار 
 أبمسههه و مههل  وجنومههه و لوجههه، وليهه  يههدور علههى  ههذا العهها   ههذا الههدوراإ الههدا م إىل 

هله، مهن ا هت ه الليهل والننهار آ ل ا،جل على  ذا البتيا والن ها ، ومها   اهي 
والض وه واحلل واللد.. وما   ضهمن هله، مهن م ها  مها علهى ا،رو مهن أصهناه 

 احليواإ والنبا .
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مث ألمل  لق السهما ، وأرجه  الب هل فينها لهلة  عهد لهلة تلا ها مهن أع هم ا إ  
درة   علو ا وسهعتنا و لار ها، فه  عمهد حتتنها، وه ع  ه  فو نها،  هل  هي طسهول   صه

 هللا الذي ميس، السموا  وا،رو أإ تموه..

وأ ههت إها   ههل  إىل  ههذا الكههوإ وألليهه  أجما ههه، و  منهها علههى أ سههن   هها  
يههده علههى لمههاه  ههدرة  الصههه، ولمههاه علمههه، ولمههاه  كمتههه، ولمههاه لوضهههل وجدتههه  
تههاج إليههه، فالسههما  سههصضه  لالبيههت املبههين املعههد فيههه  يهه  آهتههه وم ههاحله، ولههل مهها وم

لفهههههوع عليهههههه، وا،رو منهههههاد و سهههههاا وفهههههلاش مسهههههتصل للسهههههالن، والأبهههههمس والصمهههههل امل
سههلاجاإ يم ههلاإ فيههه، والنجههو  م هها ي  لههه و ينتههه أدلهه  للمتنصههل   اههلف  ههذ  الههدار، 
وا،وا ل واملعادإ خممو   فيه لالذ ا ل املنيأة، لل شي  مننا لأبأ ه الذي ي هل  لهه، 

إ م هههلوف  مل هههاحله، فمننههها الللهههوب، وصهههنوه النبههها  منيهههأ ملور هههه، وصهههنوه احليهههوا
ومننا احللوب، ومننا الغهذا ، ومننها اللبهاس، ومننها احلهلس.. وجعهل اال سهاإ لاملله، 

 املخوه   هل، املت له فيه  ضعله وأمل . 

وأ ت لو ألملت  هذا الكهوإ للهه أو جهم ا  مهن أجما هه، لوجهد  فيهه عجبها ، ولهو 
و ل ههت مههن ر صهه  اهلههوى والتصليههدل  متعنههت فيههه متهها  االمعههاإ، وأ  ههضت مههن  ضسهه،،

،يصنههت متهها  اليصههني أإ  ههذا الكههوإ خملههوف،  لصههه  كههيم  ههديل علههيم،  ههدر  أ سهههن 
تصديل، و ّ مه أ سن   ا ، وأإ اكالق يسهتحيل أإ يكهوإ ا نهنيل  هل االلهه وا هد ه 
إلهههه إه  هههو، وأ هههه لهههو لهههاإ   السهههموا  وا،رو إلهههه  هههر هللا لضسهههد أملمهههها، وا تهههل 

 ا، وتعولت م احلنا.   امن

فإإ أ يت إه أإ تنسا اكلهق إىل  هر  الصهه، فمها تصهوه   دوهب دا هل علهى 
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هنل  د أ كمت آهته، وأ كم تلليبه، و در  أدواته أ سن تصديل وأ لغهه، حبيهث ه 
يهلى النههاظل فيههه  له     مادتههه، وه   صههورته، و هد جعههل علههى  ديصه  ع يمهه  فينهها 

يسهههصينا  اجتنههها، و  تلههه، احلديصههه  مهههن يلهههم شهههعثنا، ووسهههن مهههن لهههل أ هههواع الثمهههار 
ملاعالها وتعنهد ا والصيها  عميه  م هاحلنا، فه  خيتهل مننها شهي  وه يتله  نار ها، مث 
يصسهههم  يمتنههها عنهههد ا،هههذاه علهههى سههها ل املخهههارج حبسههها  اجهههالم وضهههلورالم، لكهههل 

  صن  ما يليق  ه، ويصسم  كذا على الدوا .

  ههه  صههها   وه خمتهههار وه مهههد لوو  هههل اتضهههق وجهههود هلههه، أتهههلى  هههذا و ههه  اتضا ههها  
الههدوهب واحلديصهه ،، ولههل هلهه، اتضا هها  مههن  ههر فاعههل وه مههد ل، أفههبى مهها يصههوه لهه، 

 . (1) عصل،   هل، لو لاإو وما الذي يضتي،  هو وما الذي يلشد  إليهوو

 

 . 269-251ص: 1هذه الفقرة تم استخالصها من مواطن متفرقة من مفتاح دار السعادة ج (1)
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 احل مة من ذلك 
ا أإ  هههذلل  عههه   عهههد  هههذا التوهههواه والتأمهههل    لهههق  هههذا الكهههوإ، وسهههن  نههه

 احلكم ال  من أجلنا  لق هللا  ذ  الكا نا  الع يم  وا إ  البا لة فمن هل،:

التسخر لإل ساإ: ملا   ى هللا أإ جيعل    ذ  ا،رو  ليض  يعبد    -  1
أمل  له  لتستصيم  ياته، وي ل   هل،،  ا،رول  لق ،جله لل  ويعمل  ذ   فينا، 

تعاىل:   ومعاد   اه  مجيعاً ﴿معاشه  األرض  يف  وما  السموات  يف  ما  لكم  وسخر 
أ زل من السماء  ا  اذلي خ ق السموات واألرض و﴿. و اه جل  ناؤ :  (1)﴾ماه

ماًء فأخرج به من اثلمرات رزقاً لكم وسخر لكم الف ك  جري يف ابلحر بأمري 
ال يه  لكم  وسخر  دائبني  والقمر  الشمس  لكم  وسخر  األ هار.  لكم  وسخر 
وانلهار. وآتاكم من لك ما سأ موي وإن تعدوا  عمة ا  ال حتووها بن اإلنسان  

 . (2) ﴾ لظ وم كفار

ر و يته    -  2 على  شوا د  الكوإ  ما    وسا ل  وا،رو  السموا   تكوإ  أإ 
وآإ  على و دا يته: هل، أإ أع م أمل    ذا الوجود  و اال لار  ل و يته واالمياإ  
 و دا يته، و، ه أع م أملل فصد أ ا  عليه أع م الأبوا د، و  ا له ألل ا إ ،  

وا،رو وسا ل املوجودا  لتكوإ   وا تث له ا ل  احلجث، فأ ا  سبحا ه السموا 
آياته﴿شا دة على هل،ل ولذا يكثل   الصلآإ ورود:   لما    وله تعاىل:   ﴾ومن 

واألرض﴿ السموات  خ ق  آياته  وانلهار﴿  ﴾ ومن  بال يه  ماامكم  آياته    ﴾ ومن 
 

 .  13سورة اجلاثية، اآلية  (1)
 .  34-32سورة إبراهيم، اآليات:  (2)
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ومن آياته أن تقوم السماء واألرض  ﴿  ﴾ ومن آياته يريكم الربق خوفاً وطمعاً ﴿
 .(1)﴾بأمري

تكوإ شا دة على البعث: ملا لا ت احلياة  ياتني،  ياة   الد يا،  أإ    -  3
وما هبي  ﴿و ياة   الدار ا  لة، و ياة الدار ا  لة  ي احلياة احلصيصي   اه تعاه:  

يع مون لو اك وا  احليوان  ليه  اآلخر   ادلار  وإن  ولعب  هلو  بال  ادل يا  ل  (2) ﴾احليا  
اكلود ا، دي   النعيم ، له، واكلود ا، دي ،هنا دار ا،ما  واحلساب، و،إ فينا  

   العذاب ، له.

ويبعث  عد   ميو   ما  إه  عد  اال ساإ  إلينا  ي ل  ه  الدار  وملا لا ت  ذ  
عصلهل  وفسد  فولته،  وا تكست  صلته  ل ه،  ا صوعت  من  هل، لل  أ كل  موتهل 

وس، وتو ن  ه فألجل هل،   ا هللا احلجث وأ ا  اللا ني،  ىت تبمن ابلبعث النض
وا،رو  السموا   ملة،  ل  لق  أوه  إجياد   من  أ وإ  اكلق  إعادة  الصلوبل ،إ 

وهو اذلي يبدأ اخل ق ثم يعيدي وهو  ﴿أع م من إعادة  لق اال ساإ.  اه تعاىل:  
ع يه تعاىل:  (3)﴾ أهون  و اه  خ ق  ﴿،  من  أكرب  واألرض  السموات  خل ق 

جل  ناؤ :  (4)﴾انلا  و اه  ثم  ﴿،  ترو ها  عمد  بغ   السموات  رفع  اذلي  ا  
األمر   يدبر  مسىم  ألجه  جيري  لك  والقمر  الشمس  وسخر  العرش  ن  استلوى 

 

 . 25-22سورة الروم، من اآليات  (1)
 . 64سورة العنكبوت، اآلية  (2)
 . 27سورة الروم، اآلية  (3)
 .  57سورة اغفر، اآلية  (4)
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 .(1) ﴾يفوه اآليات لع كم ب قاء ربكم توقاون 

 وبعد يا أيها اإلنسان : 
إها لاإ لل  ذا الكوإ سخل من أجل،، وإها ا ت بت آإته وأع مه شوا د 

أإ  عث،  أما علمت  وإها  له،  هشلي،  و د   هللا  إه  إله  ه  أإ  تأبند  انظلي،    
ر ،  م ف  وأ ،  وا،رو،  السموا   من  لق  أ وإ  موت،  و يات،  عد 
لل ه فكل خملو اته   عا د  الكوإ لله  أإ  ذا  وإها علمت  فمحاسب، على عمل،، 

تعاىل:   رهبا  اه  حبمد  األرض ﴿تسب   يف  وما  السموات  يف  ما  ،  (2) ﴾يسبح   
ألم تر أن ا  يسجد هل من يف السموات ومن يف ﴿وتسجد لع مته  اه جل  ناؤ :  

انلا    من  وكث   وادلوان  والشجر  واجلبال  وانلجوم  والقمر  والشمس  األرض 
العبان تناسبنا  اه  (3)﴾وكث  حق ع يه  للهبا ص ة  الكا نا  ت لي  ،  ل  ذ  

سموات واألرض والط  صافات لك قد  ألم تر أن ا  يسبح هل من يف ال﴿عم امسه:  
 .(4) ﴾ع م صالته و سعيحه

وإها لههههاإ جسههههم، يسههههر     امههههه وفههههق تصههههديل هللا وتههههد ر  فالصلهههها والل تههههاإ 
والكبهههههد وسههههها ل ا،ع ههههها  مستسهههههلم  للهبههههها، مسهههههلم   ياد ههههها للهبههههها.. أفيكهههههوإ  هههههلار  

كهههوإ  هههذا اه تيهههاري الهههذي  هههّر  فيهههه  هههني أإ تهههبمن  ل ههه،، و هههني أإ تكضهههل  هههه، أفي
الصهههلار  هههو النأبههها  والأبهههذوه عهههن  هههذ  املسهههرة املبارلههه    الكهههوإ مهههن  ولههه،  هههل و  

 

 .  2سورة الرعد، اآلية  (1)
 . 1سورة اجلمعة ، اآلية  (2)
 .  18سورة احلج ، اآلية  (3)
 . 41انلور، اآلية  سورة (4)
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  د ،.

م  إإ اال ساإ العا ل الكامل يلا  نضسه أإ يكوإ  و الأبهذوه والنأبها      هّ
  ذا الكوإ الع يم الضسي .
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  خ ق اإلنسان وتكريمه 
  هههى هللا أإ خيلهههق  لصههها  جهههديلا   عمهههارة  هههذا الكهههوإل فكهههاإ  هههذا املخلهههوف  هههو 
اال سهههاإ، وا ت هههت  كمتهههه سهههبحا ه أإ تكهههوإ املهههادة الههه  خيلهههق مننههها اال سهههاإ  هههي 
ا،رو، و دأ  لصه من اني، مث صور  على  ذ  ال ورة احلسن  ال  علينا اال ساإ، 

هل فإها  هو إ سهاإ   أ سهن تصهوا فلما استوى متكام     شكله،  ضخ فيه من رو 
يسهم  ويب ههل ويتحههل  ويههتكلم، فأسههكنه ر ههه جنتههه، وعلمههه لههل مهها وتههاج إىل معلفتههه، 

وأراد هللا  -ا هت    وامتحهاان  -وأابح له لهل مها    هذ  ا،نه ، وهنها  عهن شهجلة وا هدة 
وإ، أإ ي نل منملته ومكا تهل فأمل م  كته ابلسجود له، فسجد امل  كه  للنهم أ عه

إه إ لههيس امتنهه  عههن السههجود تكههلا  وعنههادا ، فغ هها عليههه ر ههه، ملخالضهه  أمههل ، واههلد  
من رمحتهل ، ه تكل عليه، فولها إ لهيس مهن ر هه أإ ميهد   عمهل  وأإ مينلهه إىل يهو  
الصيامهه ل فأمنلههه ر ههه ومههد   عمههل  إىل يههو  الصيامهه ، و سههد الأبههيواإم آد ، ملهها ف ههل 

 ل ههه أإ يغههوي  يهه   ههين آد  وأ ههه سههيأتينم مههن  ههني أيههدينم عليههه  ههو وهريتههه، وأ سههم 
ومن  لضنم وعن أمياهنم وعن مشا لنم، إه عباد هللا املخل ني ال اد ني املتصني، فإإ 
هللا ع ههمنم مههن ليههد الأبههيواإ ومكههل ، و ههذر هللا آد  مههن ليههد الأبههيواإ، فوسههوس 

ا مها ووري عننمها مهن الأبيواإ  د  و وجه  هوا ل ليخلجنمها مهن ا،نه ، وليبهدي هلمه
سو الما، وأ سم هلما إين لكما انصحا ، وأإ هللا   يننكما عهن تله، الأبهجلة إه أإ 

 تكوان ملكني أو تكوان من اكالدين. 

فههأل  مههن تلهه، الأبههجلة الهه  هنههى هللا عننهها، فكههاإ أوه مهها أصههاهبما مههن عصو هه  
ا  تحههذيل  هلمهها مههن ليههد علههى خمالضهه  أمههل هللا أإ  ههد  هلمهها سههو الما، فههذلّلمها رهبمهه
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الأبيواإ، فاستغضل آد  ر ه، فغضل لهه واتب عليهه واجتبها  و هدا ، وأمهل  أإ ينهبط مهن 
ا،نهه  الهه  لههاإ يسههكننا إىل ا،رول إه  ههي مسههتصلة، وفينهها متاعههه إىل  ههني، وأ ههل  

 أ ه مننا  لق وعلينا يعيش وفينا ميو ، ومننا يبعث. 

وتناسههلت هريتنمهها، ولهها وا يعبههدوإ هللا  فنههبط آد  إىل ا،رو  ههو و وجههه  ههوا ،
 وفق ما أمل م، إه لاإ آد   بيا . 

ولقد خ قااكم ثم صور اكم ثم ﴿و د أ لان هللا  ذا اكل فصاه سبحا ه:  
الساجدين. قال   لم يكن من  بب يس  ل مالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا بال  ق اا 

 ار وخ قتله من طني.   ما ماعك أال  سجد بذا أمرتك قال أ ا خ  ماه خ قتلي من
قال فاهبط ماها فما يكون لك أن تتل رب فيها فاخرج ب ك من الواغرين. قال 
هلم  ألقعدن  أغويتلي  فبما  قال  املاظرين.  من  ب ك  قال  يبعثون.  يوم  بص  أ ظرين 
وعن  أيما هم  وعن  خ فهم  ومن  أيديهم  بني  من  آلتياهم  ثم  املستلقيم.  رصاطك 

تبعك شمائ هم وال جتد أكرثهم شاكرين ملن   ً مدحورا ماها مبءوماً  قال اخرج   .
ماهم ألم نئ جهام ماكم أمجعني. ويا آدم اسكن أ ت وزوجك اجلاة فالك من  
الشيطان   الظاملني. فوسو  هلم  فتل و ا من  الشجر   تقربا هبي  حيث شئتلما وال 
هبي  عن  ربكما  ما  هاكما  وقال  سوءاتهما  من  عاهما  ووري  ما  هلما  يلبدي 

أن   بال  ملن  الشجر   ل ما  بين  وقاسمهما  اخلادلين.  من  تكو ا  أو  م  ني  تكو ا 
الشجر  بدت هلما سوءاتهما وطفقا خيوفان  ذاقا  ف ما  بغرور  انلاصحني. فدهلما 
ع يهما من ورق اجلاة و اداهما ربهما ألم أ ه ما عن ت  ما الشجر  وأقه ل ما 

ت لم  وإن  أ فساا  ظ ماا  رباا  قاال  مبني.  عدو  ل ما  الشيطان  وترمحاا  بن  نلا  غفر 
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األرض  يف  ولكم  عدو  بلعض  بعضكم  اهبطوا  قال  اخلارسين.  من  نل و ن 
 . (1) ﴾مستلقر ومتلاع بص حني. قال فيها حتيون وفيها تموتون وماها خترجون

تصوا،  أ سن  اال ساإل  يث  لصه    هلذا  هللا  صن   ع يم  تتأمل  و ينما 
والعلم، و  العصل،  الكلام  للنا من:  ل    والنوق، والأبكل، وال ورة وألبسه    البياإ، 

والضكل،   ابهستدهه  العلو   والتساب  املعتده،  وا،سم  الأبليض ،  واهليب   احلسن ، 
فكم  ني  اله   واه صياد،  والواع ،  الل،  من:  الضاضل   الأبليض   ا،  ف  وا تناص 
جنا   عليه    يد ل  واملل،  و ني  اله  مستودع  نا ،  الل م  دا ل  و و  وض  

 .(2)  ﴾فتلبارك ا  أحسن اخلالقني﴿عدإو 

فالد يا  لي ، واال ساإ سالننا والكل مأبغوه  ه، ساع   م احله، والكل  د  
أ يم    دمته و وا جه، فامل  ك  املوللوإ  ه وض و ه آان  الليل وأالاه الننار،  
منصادة   سخل   وا،ف    فيه،  ويعملوإ  ر  ه  يسعوإ    والنبا   ابلصول  واملوللوإ 

أ منته  د والنجو  مسخلا  جارإ  حبساب  والصمل  والأبمس  فيه م احله،  مبا  ا لة 
وسحا ه  و وا ه،  له  لإ ه  مسخل  ا،وي  والعا   أ واته،  رواتا  وإص ح  وأو اته 
وار  وما أودع فيه، والعا  السضلي لله مسخٌل له، خملوف مل احله، أرضه وجباله،  

و ب وأنار ،  وأشجار   وأهنار ،  تعاىل:  وحبار   مافيه لما  اه  ولل  و يوا ه  ا  ﴿اته 
اذلي خ ق السموات واألرض وأ زل من السماء ماء فأخرج به من اثلمرات رزقاً  
وسخر  األ هار  لكم  وسخر  بأمري  ابلحر  يف  الف ك  جري  لكم  وسخر  لكم 

 

 .  11،25سورة األعراف، اآليات  (1)
 .  14سورة املؤمنون، اآلية  (2)



 

35 

ما   لك  من  وآتاكم  وانلهار  ال يه  لكم  وسخر  دائبني  والقمر  الشمس  لكم 
بن اإلنسان لظ وم كفارسأ موي وإن تعدوا   ، ومن متا   (1) ﴾ عمة ا  ال حتووها 

تكلميه أإ  لق له  ي  ما وتاج إليه    ياته الد يا، وما وتاج إليه من الوسا ل  
ال  تبلغه الدرجا  العلى   الدار ا  لةل فأ مه إليه لتبه، وأرسل إليه رسله، يبينوإ  

 له شلع هللا ويدعو ه إليه.

 وجهها  يسههكن إليههه، ملبيهها  حلاجاتههه  -أي مههن  ضههس آد -ن  ضسههه مث  لههق لههه مهه
حبيههث جيههد عنههد  اللا هه  والومأ ينهه  واهسههتصلار،  - ضسههي  وعصليهه  وجسههدي -الضوليهه  

وجيههههداإ   اجتماعنمهههها السههههكن واهلتضهههها  واملههههودة واللمحهههه ل ،إ تلليبنمهههها ا،سههههدي 
ل، وا ت فنمها ال أبها  والنضسي والع يب ملحوظ فيه تلبيه  ر ا ها لهل مننمها   ا  ه

جيههل جديههد، وأودعههت  ضوسههنما  ههذ  العوااهه  واملأبههاعل، وجعلههت   تلهه، ال ههل  
سهههكنا  للهههنضس والع ههها، ورا ههه  للجسهههم والصلههها، واسهههتصلارا  للحيهههاة واملعهههاش، وأ سههها  

 لألرواح وال ما ل، واامبناان  لللجل وامللأة على السوا .

فجعلنهم أ هل وهيتهه، اسهتخدمنم   وا ت  هللا املبمنني من  ني  ين اال ساإ، 
 ااعتهههههههههه، يعملهههههههههوإ لهههههههههه وفهههههههههق شهههههههههليعتهل ليكو هههههههههوا أ ههههههههه    هههههههههاورة رهبهههههههههم   جنتهههههههههه. 
اصههوضى مههننم ا،وليهها  والأبههندا  وا، بيهها  وامللسههلني، ومههنحنم    ههذ  الههد يا أع ههم 
 عم  تنعم هبا النضوس أه و ي: عبهادة هللا وااعتهه ومناجاتهه، وا ت هنم  هنعم ع يمه  

مننهههها ا،مههههن والومأ ينهههه  والسههههعادة،  ههههل أع ههههم مههههن هلهههه، أهنههههم  -د ا  ههههر مه جيهههه-
مهن  -  الهدار ا  هلة-يعلموإ احلق الذي جا   ه امللسلوإ ويبمنوإ  هه، واّد هل هلهم  

 

 .  32،34، واآليات من سورة إبراهيم 327،328ص  1مفتاح دار السعادة، ج (1)
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النعههيم املصههيم والضههو  الع ههيم، مهها يليههق  كلمههه سههبحا ه، ويكهها   إميههاهنم  ههه وإ  صههنم 
 له. 
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 ماك ة املرأ   
س   منمل  عالي ،   تبلغنا مل  ماضي ، و  تدرلنا أم  اتلي ،  لغت امللأة   اال

أما    فنم  سوا ،  على  د  واللجل  امللأة  فيه  تأبب   لإل ساإ  االس    تكلا  إإ  إه 
أ كا  هللا    ذ  الد يا سوا ، لما أهنم أما   وا ه وجما ه سوا    الدار ا  لة، 

ل رجال  ويب مما ﴿من  ا ل:    و اه عم،  (1)   ﴾ولقد كرماا بي آدم﴿ اه تعاىل:  
واألقربون الوادلان  ترك  مما  ول نساء  ويب  واألقربون  الوادلان  و اه (2)  ﴾ترك   ،

واملؤماون ﴿، و اه سبحا ه:  (3)   ﴾وهلن مثه اذلي ع يهن باملعروف ﴿جل  ناؤ :  
بعض  أويلاء  بعضهم  تعاىل:  (4)   ﴾واملؤماات  بال  ﴿، و اه  تعبدوا  أال  ربك  وقىض 

هلما  بياي   تقه  فال  أو  هما  أحدهما  ال رب  عادك  يب غن  بما  بحسا اً  وبالوادلين 
الرمحة وقه  أف وال تاهرهما وقه هلما قوالً كريماً. واخفض هلما جااح اذلل من 

 ً صغ ا ربياين  كما  ارمحهما  تعاىل:  (5)   ﴾رن  و اه  ال  ﴿،  أين  ربهم  هلم  فاستلجان 
أ ىث أو  ذكر  من  ماكم  اعمه  عمه  جل  ناؤ :  (6) ﴾أضيع  و اه  عمه ﴿ ،  من 

أجرهم  ونلجزياهم  طيبة  حيا   ف احيياه  مؤمن  وهو  أ ىث  أو  ذكر  من  صاحلاً 
يعم ون ما اك وا  الواحلات ﴿. و اه عم من  ا ل:  (7)   ﴾بأحسن  يعمه من  ومن 

 

 . 70سورة اإلرساء، اآلية  (1)
 . 7سورة النساء، اآلية  (2)
 .  228سورة ابلقرة، اآلية  (3)
 . 71اتلوبة، اآلية  سورة (4)
 . 23،24سورة اإلرساء، اآليتان  (5)
 .  195سورة آل عمران، اآلية  (6)
 . 97سورة انلحل، اآلية  (7)
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 ً  .(1)﴾ من ذكر أو أ ىث وهو مؤمن فأوئلك يدخ ون اجلاة وال يظ مون  ق ا

و ذا التكهلا الهذي   يهت  هه املهلأة   االسه   ه يوجهد لهه مثيهل   أيه  دإ ه  
أو ملهه  أو  هها وإ فصههد أ ههل  احل ههارة اللوما يهه  أإ تكههوإ املههلأة ر يصهها  ات عهها  لللجههل، وه 
 صههوف هلهها علههى االاهه ف، واجتمهه    رومهها جممهه  لبههر وحبههث   شههبوإ املههلأة، فصههلر 

 لن تلهللا احلياة ا، لوي ، وأهنا رجس. -هلذا أهنا لا ن ه  ض س له، وأهنا

ولا ت امللأة   أ ينها تهمعه د  مهن سهصط املتهاع، فكا هت تبهاع وتأبهبى، ولا هت تعهد 
 رجسا  من عمل الأبيواإ.

و لر  شلا   اهلند الصدمي : أإ الواب  واملو  وا،حيم وسم ا،فهاعي والنهار  هر 
فهإها  -الهذي  هو سهيد ا-  أجل  وجنها من امللأة، ولاإ  صنا   احلياة ينتني اب تنا

 رأ  جثما ه ولف ألصت  نضسنا    را ه، وإه  ا ت علينا اللعن .

در  أان )أما امللأة   الينودي  فصد جا  احلكم علينا   العنهد الصهدا مها يلهي:  
و ليب ،علم و،حبث و،الا  كم  وعص  ، و،عله الأبل أ ه جنال ، واحلما   أهنها 

جههههد  أمههههّل مههههن املههههو : املههههلأة الهههه   ههههي شههههبا ، و لبنهههها شههههلا ، ويههههدا ا جنههههوإل فو 
 .(2)( يود

تلههه،  هههي املهههلأة   الع هههور الصدميههه ، أمههها  اهلههها   الع هههور الوسهههوى واحلديثههه  
 فتوضحنا الو ا   التالي :

 

 .  124سورة النساء، اآلية  (1)
اإلصحاح    (2)  ، اجلامعة  ايلهود   26-25:  7سفر  به  ويؤمن  يقدسه  القديم  العهد  أن  املعلوم  ومن 

 وانلصارى. 
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ا هها  الكنيسهه  الكا وليكيهه   Wieth Kordstenشههلح الكاتهها الههدامنللي 
ر الوسههوى لا ههت العنايهه  ابملههلأة ا،ور يهه  حمههدودة جههدا   هه ه الع ههو ) ههو املههلأة  صولههه: 

و   (تبعههها  ه ههها  املهههذ ا الكههها وليكي الهههذي لهههاإ يعهههد املهههلأة خملو ههها    امللتبههه  الثا يههه 
  يبحههث شههأإ املههلأة ومهها إها لا ههت تعههد إ سههاان  أو ه 586فل سهها عصههد اجتمههاع عهها  

إ سهههاإ، ولكننههها خملو ههه  كدمههه   تعهههد إ سهههاان و و عهههد النصهههاش:  هههلر ا تمعهههوإ أإ املهههلأة
اللجههل. و ههد   ههت املههادة السهها ع  عأبههلة  عههد املهها تني مههن الصهها وإ الضل سههي علههى مهها 

 هىت لههو لههاإ  واجنها  ا مهها  علههى أسهاس الض ههل  ههني ملكيتنهها  -املههلأة املتموجهه  )يلهي: 
ه جيهههو  هلههها أإ لههها، وه أإ تنصهههل ملكيتنههها وه أإ تهههل ن، وه أإ  -وملكيههه   وجنههها

 عههوو أو  غههر عههوو  ههدوإ اشههبا   وجنهها   العصههد أو موافصتههه عليههه موافصهه    متلهه،
 .(لتا ي 

و  إجنلبا  ّل   نلي الثامن علهى املهلأة االجنليميه   هلا ة الكتهاب املصهدس وظلهت 
  1882   هر معهدودا  مهن املهواانني، وظللهن  هىت عها  1850النسا   ىت عها   

 .(1) ليس هلن  صوف شخ ي 

أمههها املهههلأة املعاصهههلة   أوراب وأمليكههها و ر ههها مهههن الهههب د ال هههناعي  فنهههي خملهههوف 
مبتذه مستنل،   ا، لاو التجاري ، إه  ي جم  من احلم   االع  ي  الدعا ي ، 
 هههل وصهههل هبههها احلهههاه إىل أإ  هههلد مهههن م  سهههنا لتعهههلو علينههها السهههل    واجنههها  

ا أ  مه   لر ها اللجهاه لتكهوإ جمهلد احلم   التجاريه  وأ هي  جسهد ا وعلضهنا مبوجه
 متع  هلم   لل مكاإ. 

 

 . 210،213ص  3سلسلة مقارنة األديان، تأيلف د. أمحد شليب ج (1)
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و هههي حمهههل العنايههه  مادامهههت  هههادرة علهههى العوههها  والبهههذه مهههن يهههد ا أو فكل ههها أو 
جسد ا، فإها لل  وفصد  مصوما  العوا   لهى عننها ا تمه  افهلاد  ومبسسهاته، 

 وعاشت و يدة    يتنا أو   امل حا  النضسي . 

واملؤماون  ﴿مبا جا    الصلآإ الكلا من  وله تعاىل:    - وه سوا- ارإ  ذا  
بعض  أويلاء  بعضهم  اذلي ع يهن ﴿، و وله جل  ناؤ   (1)  ﴾واملؤماات  مثه  وهلن 

عموجل:  (2)  ﴾باملعروف  و وله  وبالوادلين ﴿،  بياي  بال  تعبدوا  أال  ربك  وقىض 
وال تاهرهما  بحسا اً بما يب غن عادك ال رب أحدهما أو  هما فال تقه هلما أف  

وقه هلما قوالً كريماً. واخفض هلما جااح اذلل من الرمحة وقه رن ارمحهما كما  
 ً  .  (3) ﴾ربياين صغ ا

و ينمهها للمنهها رهبهها  ههذا التكههلا أوضهه  للبأبههلي   اابهه  ا ههه  لصنهها لتكههوإ أمهها  
 و وج  و نتا  وأ تا ، وشلع لذل، شلا    اص     امللأة دوإ اللجل.

 

 

 . 71سورة اتلوبة، اآلية  (1)
 .  228سورة ابلقرة، اآلية  (2)
 23،024سورة اإلرساء ، اآليتان  (3)
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 خ ق اإلنسان    ح مة
هلل سهههبحا ه مهههن احلكهههم   هلههه، مههها تعجهههم العصهههوه عهههن معلفتهههه، وا،لسهههن عهههن 

 صضته، وسنستعلو    ذ  الو ضا  شيبا  من  ذ  احلكم فمننا: 

أ ههههه سههههبحا ه لههههه ا،مسهههها  احلسههههىن فمههههن أمسا ههههه: الغضههههور، الههههل يم، العضههههو،  - 1
تهههه سهههبحا ه أإ ينهههمه احللههيم،... وه هههد مهههن ظنهههور آاثر  هههذ  ا،مسههها ، فا ت هههت  كم

آد  وهريتههه دارا  ي نههل علههينم فينهها أ ههل أمسا ههه احلسههىن، فيغضههل ملههن يأبهها ، ويههل م مههن 
يأبهها ، ويعضههو عمههن يأبهها  وولههم علههى مههن يأبهها  إىل  ههر هلهه، مههن ظنههور أ ههل أمسا ههه 

 وصضاته.

أ هههه سهههبحا ه امللههه، احلهههق املبهههنيل وامللههه،  هههو الهههذي  مهههل ويننهههي ويثيههها  - 2
ل ، ويعم ويذه، فا ت هى ملكهه سهبحا ه أإ أ همه آد  وهريتهه دارا  ويعا ا، وينني ويك

  لى علينم فينا أ كا  املل،، مث ينصلنم إىل دار يتم فينا جماؤ م على أعماهلم.

أ ههههه سههههبحا ه أراد أإ يتخههههذ مههههننم أ بيهههها  ورسهههه   وأوليهههها  وشههههندا  وههههبنم  - 3
لو  و هذلوا  ضوسهنم وأمهواهلم ووبو ه، فخلى  يننم و ني أعدا ه وامتحهننم هبهم، فلمها آ ه

  ملضههاته وحمبتهههل انلههوا مههن حمبتههه ورضههوا ه والصههلب منههه مهها   يكههن لينههاه  ههدوإ هلهه، 
أص  ، فدرجه  اللسهال  والنبهوة والأبهنادة مهن أف هل الهدرجا  عنهد هللا، و  يكهن ينهاه 
 اال ساإ  ذا إه علهى  هذا الوجهه الهذي   ها  هللا سهبحا ه مهن إ بهاا أد  وهريتهه إىل

 ا،رو.

أإ هللا سههبحا ه  لههق آد  وهريتههه مههن تلليهها  ا ههل للخههر والأبههل ومسههتلم   - 4
لداعي الأبنوة والضتن ، وداعي العصل والعلهم، فإ هه سهبحا ه  لهق فيهه العصهل والأبهنوة، 
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و  ههبنما داعيههني مبصت ههيالما ليههتم مههلاد ، وي نههل لعبههاد  عمتههه    كمتههه وجلوتههه، 
وملكههههل فا ت هههت  كمتهههه أإ أ هههمه آد  وهريتهههه إىل ورمحتهههه و هههل  ولوضهههه   سهههلوا ه 

ا،رو ليهههتم اهمتحهههاإ وت نهههل آاثر اسهههتعداد اال سهههاإ هلهههذ  الهههدواعي واسهههتجا ته هلههها، 
 وتكلميه أو إ ا ته تبعا  لذل،.

أإ هللا سبحا ه  لق اكلق لعبادته، و ي الغاي  من  لصنم  اه تعاىل:   -  5
ومعلو  أإ لماه العبودي  املولوب   ،(1)﴾ وما خ قت اجلن واإلنس بال يلعبدون﴿

من اكلق ه و ل   دار النعيم والبصا ل إمنا و ل   دار احملن  والب  ، أما دار  
 البصا  فدار لذة و عيم، ه دار امتحاإ وتكلي .

أإ االميههاإ ابلغيهها  ههو االميههاإ النههاف ، أمهها االميههاإ ابملأبهها دة فكههل أ ههد  - 6
ا   دار النعيم   ينهالوا درجه  االميهاإ ابلغيها الهذي تعصبهه يبمن يو  الصيام ، فلو  لصو 

اللهذة والكلامهه  احلاصههل   سهبا االميههاإ ابلغيههال فلهذل، أ ههمهلم إىل دار يكههوإ الميههاهنم 
 فينا ابلغيا جماه.

أإ هللا  لههق آد  عليههه السهه   مههن  ب هه  مههن  يهه  ا،رو، وا،رو فينهها  - 7
سههههبحا ه أإ   هريهههه  آد  مههههن ه ي ههههل  اكبيههههث والويهههها، واحلههههمإ والسههههنل، فعلههههم 

م م سهههبحا ه  ملسهههالنته   دار ل فأ ملهههه إىل دار اسهههتخلج فينههها الويههها واكبيهههث، مث ميهههّ
 ههدارين: فجعههل الويبههني أ ههل جههوار  ومسههالنته، وجعههل اكبيثههني أ ههل دار الأبههصا  دار 

 اكبثا .

ا  أإ هللا سهههبحا ه أراد مهههن هلههه، أإ يعهههله عبهههاد  الهههذين أ عهههم علهههينم متههه - 8
 

 . 56ات، اآلية سورة اذلاري (1)
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 عمتهههه علهههينم و هههدر ال ليكو هههوا أع هههم حمبههه  وشهههكلا ، وأع هههم التهههذاها  مبههها أعوههها م مهههن 
النعيم، فأرا م سبحا ه فعله اعدا ه ومها أعهد هلهم مهن العهذاب، وأشهند م   ي هنم 
اعلى أ واع النعيمل ليمداد سلور م، وتكمل  بوتنم، ويع م فهل نم، ولهاإ هله، مهن 

  يكههن  ههد   هلهه، مههن إ ههماهلم إىل ا،رو وامتحههاهنم متهها  اال عهها  علههينم وحمبههتنم، و 
وا تيار م، وتوفيهق مهن شها  مهننم رمحه  منهه وف ه  ، و هذهإ مهن شها  مهننم  كمه  

 منه وعده . و و العليم احلكيم.

أإ هللا أراد أإ يعههود إلينهها آد  وهريتههه و ههم علههى أ سههن أ ههواهلم، فههأها نم  - 9
منهها وأوصههاهبا مهها يع ههم  ههه عنههد م مصههدار  بههل هلهه، مههن   هها الههد يا و مومنهها ومهو 

 .(1)د وهلم إلينا   الدار ا  لةل فإإ ال د ي نل  سنه ال د

و عههههههد أإ أوضههههههحت  دايهههههه  اال سههههههاإ فيحسههههههن أإ  بههههههنّي ا تياجههههههه إىل الههههههدين 
 ال حي .

 

 . 11-6، ص 1انظر مفتاح دار السعادة، ج (1)
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 حاجة العرش بص ادلين 
 اجههه  البأبهههل إىل الهههدين أع هههم مهههن  هههاجتنم إىل ماسهههوا  مهههن ضهههلورا  احليهههاةل 
،إ اال ساإ ه د له من معلف  موا   رضى هللا سبحا ه وموا   سخوه، وه د له من 
 لل  جيلا هبا منضعتهه، و لله  يهدف  هبها م هلته، والأبهلع  هو الهذي مييهم  هني ا،فعهاه 

صهه، و هور   هني عبهاد ، فه  ميكهن للنهاس أإ ال  تنض  وال  ت ل، و و عده هللا    ل
 يعيأبوا    شلع مييموإ  ه  ني ما يضعلو ه وما يبلو ه.  

وإها لههاإ لإل سههاإ إرادة فهه   ههد لههه مههن معلفهه  مهها يليههد ، و ههل  ههو انفهه  لههه أو 
ضههههارو و ههههل ي ههههلحه أو يضسههههد و. و ههههذا  ههههد يعلفههههه  عهههه  النههههاس  ضوههههل م، و ع ههههه 

م، و ع هههه ه يعلفو هههه إه  تعليههه  اللسهههل و يهههاهنم هلهههم يعلفو هههه ابهسهههتدهه إليهههه  عصهههوهل
  .(1) و دايتنم إإ م

فمنمهها اسههتعلنت املههذا ا املاديهه  االحلاديهه  وتم لفههت، ومنمهها تعههدد  ا،فكههار 
والن ههلإ  فلههن تغههين ا،فههلاد وا تمعهها  عههن الههدين ال ههحي ، ولههن تسههتوي  أإ تلههيب 

فينههال أيصههن متهها  اليصههني أهنهها ه متنحههه متولبهها  الههلوح وا،سههد،  ههل للمهها تو ههل الضههلد 
ا،مههن، وه تههلوي لههه ظمههأ ، وأه منههلب مننهها إه إىل الههدين ال ههحي ، يصههوه أر سههت 

إن مننن املن ننن ضن ل نننشي  نني  ننن  بطننحر ةضن تطمنني حرلنن  ا نن  ن   )رينههاإ: 
ال قنني ةال  ننم ةالةننو ك ر ةل ننن لسنن شيي ضن لونشننن ال ننحلنر بنني  ننيطق  ح نن  

املننن امل املننن ي  الننن   لرلنننح ضن  ةنننر ا  سننن ن   امل ننن ل  انطقننن  ك ننن  بمننن ن 

 

 .  383، ص2، ومفتاح دار السعادة، ج213،214انظر اتلدمرية، تأيلف شيخ اإلسالم ابن تيمية ص (1)
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 . (1) (الح يئ  ل شي ة األرضي 

يسههتحيل أإ تت شههى فكههلة التههدينل ،هنهها أر  ميههوه )ويصههوه حممههد فليههد وجههدي 
الههنضس وألههل  عوااضنهها، ان يهه، مبيههل يلفهه  رأس اال سههاإ،  ههل إإ  ههذا امليههل سههيمداد، 

ها عصهل يعصهل  هه ا،مهاه والصهب ، وسهتمداد فيهه   فضولة التدين ست  ق اال ساإ مادا 
 . (2) ( ذ  الضولة على  سب  علو مدارله ومنو معارفه

فههإها ا تعههد اال سههاإ عههن ر ههه فعلههى  ههدر علههو مدارلههه واتسههاع آفههاف علمههه، يههدر  
ع هههم جنلهههه  ل هههه ومههها جيههها لهههه، وجنلهههه  نضسهههه ومههها ي هههلحنا ويضسهههد ا، ويسهههعد ا 

علو  ومضلدالا لعلو  ا،ف   وا لا  وعلو  احلاسا ويأبصينا، وجنله   جم يا  ال
والنههههواة و ر هههها... و ينبههههذ يباجهههه  العهههها  مههههن مل لهههه  الغههههلور والكههههلإ  إىل التواضهههه  
واهستسهه  ، ويعتصههد أإ ورا  العلههو  عاملهها   كيمهها ، وورا  الوبيعهه   الصهها   ههادرا ، وتلههم  

واالهعههاإ للههدين الصههوا، واهسههتجا    ههذ  احلصيصهه م البا ههث  املن هه  ابالميههاإ ابلغيهها 
لندا  الضولة والغليهمة ا، ب لّ يهَّ ... وإها  لهى اال سهاإ عهن هله، ا تكسهت فولتهه وتهلدى 

 إىل مستوى احليواإ ا،عجم. 

الذي يعتمد على إفلاد هللا ابلتو يهد، والتعبهد -وخنل  هبذا إىل أإ التدين احلق  
ق املهههل  مهههن   لهههه عبوديتهههه هلل رب عن هههل ضهههلوري للحيهههاة ليحصههه -لهههه وفهههق مههها شهههلع

العاملني، ولتح يل سعادته وسه مته مهن العوها والن ها والأبهصا    الهدارين، و هو 
ضلوري لتكتمل الصوة الن لي    اال ساإل فبه و د  جيد العصل ما يأبب  هنمته، ومن 

 

 .  87انظر ادلين، تأيلف حممد عبداهلل دراز، ص (1)
 . 88املصدر السابق ص  (2)
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 دو ه ه وصق مواحمه العليا. 

عن ل ضلوري لتملي  اللوح ولذيا  وة الوجداإ، إه العوااه  النبيله   هد   و و
   الدين جماه   لا ، ومنن   ه ينضد معينه تدر  فيه  ايتنا. 

و هههو عن هههل ضهههلوري لتكتمهههل  هههوة االرادة مبههها ميهههد ا اع هههم البواعهههث والهههدواف  
 ويدّرعنا الل وسا ل املصاوم  لعوامل اليأ س والصنوا. 

 هههذا فهههإها لهههاإ  نههها  مهههن يصهههوه: إإ اال سهههاإ مهههدين  وبعهههه. فينبغهههي أإ وعلهههى 
، ،إ لإل سهاإ  هوتني:  هوة علميه    ليه ، و هوة (1)(إإ اال سهاإ متهدين  ضولتهه) صوه:  

علميههه  إراديههه ، وسهههعادته التامههه  مو وفههه  علهههى اسهههتكماه  وتيهههه العلميههه  واالراديههه ، وه 
 يلي: يتحصق استكماه الصوة العلمي  إه مبعلف  ما

معلفههه  االلهههه اكهههالق الهههلا ف الهههذي أوجهههد اال سهههاإ مهههن عهههد  وأسهههب  عليهههه  - 1
 النعم.

معلف  أمسا  هللا وصضاته، ومعلفته وما جيا له سهبحا ه، وأ هل  هذ  ا،مسها    -  2
 على عباد .

 معلف  الوليق ال  توصل إليه سبحا ه. - 3

معلفهه   ههذا الوليههق  معلفهه  املعو هها  وا فهها  الهه  حتههوه  ههني اال سههاإ و ههني - 4
 وما توصل إليه من النعيم الع يم.

معلفههه   ضسههه، معلفههه   صيصيههه ، ومعلفههه  مههها حتتهههاج إليهههه، ومههها ي هههلحنا أو  - 5
 

 . 84،98انظر املصدر السابق، ص  (1)



 

47 

 يضسد ا، ومعلف  ما تأبتمل عليه من املماإ والعيوب.

فبنههههذ  املعههههاره اكمههههس يسههههتكمل اال سههههاإ  وتههههه العلميهههه ، واسههههتكماه الصههههوة 
 مبلاعاة  صو ه سبحا ه على العبد، والصيها  هبها إ  صها  العلمي  واالرادي  ه و ل إه

وصد ا  و  حا  ومتا ع  ، وشنودا  ملنته عليه وه سبيل إىل استكماه  اتني الصوتني إه 
 .(1)إىل أإ ينديه ال لاا املستصيم الذي  دى أوليا   إليه مبعو ته فنو م ول

وى الههنضس املختلضهه ، فههإإ  عههد أإ علفنهها أإ الههدين ال ههحي   ههو املههدد االهلههي لصهه
 ههو الههدرع الههوا ي للمجتمهه ل هلهه، ،إ احليههاة البأبههلي  ه تصههو  إه  -أي هها   –الههدين 

ابلتعهههههاوإ  هههههني أع ههههها نا، وه يهههههتم  هههههذا التعهههههاوإ إه  ن ههههها  يهههههن م ع  هههههالم، ووهههههدد 
واجبههههالم، ويكضههههل  صههههو نم، و ههههذا الن هههها  ه  ههههىن لههههه عههههن سههههلواإ ان ع وا ع يههههلدع 

له، ويل بنا   احملاف   عليه، ويكضل منا ته   النضوس ومين  ا تنها  النضس عن ا تنا 
 لماتهههه. فمههها  هههو  هههذا السهههلواإو فهههأ وه: لهههيس علهههى وجهههه ا،رو  هههوة تكهههاف   هههوة 
التههدين أو تههدا ينا   لضالهه  ا ههبا  الن هها ، وضههماإ متاسهه، ا تمهه  واسههتصلار   امههه، 

 والتبا  أسباب اللا   والومأ ين  فيه.  

 هلههههه، أإ اال سهههههاإ ميتههههها  عهههههن سههههها ل الكا نههههها  احليههههه  اإ  للاتهههههه والسهههههل  
وت ههلفاته اه تياريهه  يتههوىل  يادلهها شههي  ه يصهه  عليههه مسهه  وه   ههل، وإمنهها  ههو عصيههدة 
إميا ي  لذب اللوح وتملهي ا،هوارح، فاال سهاإ مصهود أ هدا   عصيهدة صهحيح  أو فاسهدة، 

 فسد لل شي . فسد   فإها أصلحت عصيدته صل  فيه لل شي ، وإها

لمها ي  هيف   عمهو  -والعصيدة واالمياإ مها الل يا الذا  على اال سهاإ ومهها 
 

 .  19 ،18الفوائد، ص  انظر (1)
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 على ضل ني:  -البأبلي 

إميههاإ  صيمهه  الض ههيل  وللامهه  اال سهها ي  ومهها إىل هلهه، مههن املعههاين ا ههلدة الهه   -
تسههتحي النضههوس العاليهه  مههن خمالضهه  دواعينهها  ههىت ولههو أعضيههت مههن التبعهها  اكارجيهه  

 ،جمي  املادي . وا

وإميهههاإ ابهلل سهههبحا ه وتعهههاىل وأ هههه ر يههها علهههى السهههلا ل، يعلهههم السهههل وأ ضهههى،  -
تسهتمد الأبههليع  سههلواهنا مهن أمههل  وهنيههه، وتلتنها املأبههاعل ابحليهها  منهه إمهها حمبهه  لههه أو 
 أبههيه منههه أو هبمهها معهها ... وه ريهها أإ  ههذا ال ههلب مههن االميههاإ  ههو أ ههوى ال ههل ني 

اال سههههها ي ، و هههههو أشهههههدمها مصاومههههه  ،عاصهههههر اهلهههههوى وتصلبههههها  سهههههلواان  علهههههى الهههههنضس 
 العواا ، وأسلعنما  ضاها     لوب العام  واكاص . 

مههن أجههل هلهه، لههاإ الههدين  ههر ضههماإ لصيهها  التعامههل  ههني النههاس علههى  واعههد 
لَّ الهدين مهن ا،مه   العدال  واال  اه، ولاإ لذل، ضهلورة اجتماعيه ، فه   هلو إإ  ه 

 .  (1)سدحمل الصلا من ا،

لاإ الدين عموما  هبهذ  املنمله ، فاملأبها د اليهو  تعهدد ا،دإإ وامللهل    هذا   وإها
العهههها ، و ههههد لههههل  ههههو  مبهههها لههههدينم مههههن الههههدين فل ههههوإ مستمسههههكوإ  ههههه، فمهههها الههههدين 

 ال حي  الذي وصق للنضس البأبلي  ما ت بو إليهو وما ضوا ط الدين احلقو

 

 .  98،102انظر ادلين ص   (1)
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 ضوابط ادلين احلق  
لل صا ا مل  يعتصهد أإ ملتهه  هي احلهق، ولهل أتبهاع ديهن يعتصهدوإ أإ ديهننم 
 ههو الههدين ا،مثههل واملههننث ا، ههو . و ينمهها تسههأه أتبههاع ا،دإإ احمللفهه  أو أتبههاع امللههل 
البأبهههلي  الوضهههعي  عهههن الهههدليل علهههى اعتصهههاد مل فيحتجهههوإ اهنهههم وجهههدوا آاب  هههم علهههى 

إ  كاإ  وأ بهارا  ه ي ه  سهند ا، وه اليص ، فنم على آاثر م مصتدوإ، مث يذللو 
يسههلم متننهها مههن العلههل والصههوادح، ويعتمههدوإ علههى لتهها متوار هه  ه يعلههم مههن  اهلهها وه 
مههن لتبنهها، وه   أيهه  لغهه  لتبههت أوه مههلة، وه   أي  لههد وجههد ل إمنهها  ههي أمأبههاج 

  عت فعّ مت فتوار تنا ا،جياه دوإ حتصيق علمي ولر السند، وي بط املنت. 

و هههذ  الكتههها ا نولههه  واحلكهههاإ  والتصليهههد ا،عمهههى ه ت هههل   جههه    ابب 
 ا،دإإ والعصا د، فنل لل  ذ  ا،دإإ احمللف  وامللل البأبلي  صحيح  أ  ابال و

يستحيل أإ يكهوإ ا،ميه  علهى  هقل ،إ احلهق وا هد ه يتعهدد، ويسهتحيل أإ 
-هللا وأهنها  هق، وإها تعهدد  تكوإ لل  هذ  ا،دإإ احمللفه  وامللهل البأبهلي  مهن عنهد 

فأينهها احلههقو إها فهه   ههد مههن ضههوا ط  عههله هبهها الههدين احلههق مههن الههدين  -واحلههق وا ههد
البااههل، فههإها وجههدان  ههذ  ال ههوا ط منوبصهه  علههى ديههن علمنهها أ ههه احلههق، وإها ا تلههت 

  ذ  ال وا ط أو وا د مننا   دين علمنا أ ه ابال. 

 ق وادلين ابلاطه يه : الضوابط اليت  مزي بها بني ادلين احل
على   األة  امل  ك   من  مل،  أ مله  واسو   هللا  عند  من  الدين  يكوإ  أإ   :

الدين احلق  و دين هللا، وهللا سبحا ه  و  ليبلغه إىل عباد ل ،إ  رسوه من رسله 
الذي يدين وواسا اك  ق يو  الصيام  على الدين الذي أ مله إلينم،  اه تعاىل:  
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بيلك﴿ أوحياا  ببراهيم    ب ا  بص  وأوحياا  بعدي  من  وانلعيني  بص  وح  أوحياا  كما 
وإسماعيه وإسحاق ويعقون واألسباط وعيىس وأيون ويونس وهارون وس يمان  

 ً وما أرس اا من قب ك من رسول بال  ويح ﴿، و اه سبحا ه: (1) ﴾وآتياا داود زبورا
    ه شخ  ما    ، و نا  على هل، فأي دين(2) ﴾بيله أ ه ال هلإ بال أ ا فاعبدون

 وينسبه إىل  ضسه ه إىل هللا فنو دين ابال ه حمال .

: أإ يدعو إىل إفلاد هللا سبحا ه ابلعبادة، وحتلا الأبل ، وحتلا الوسا ل   الث ين
املض ي  إليهل ،إ الدعوة إىل التو يد  ي أساس دعوة  ي  ا، بيا  وامللسلني، ولل 

، وعليه فإإ أي دين اشتمل  (3) ﴾م من هلإ غ ياعبدوا ا  ما لك﴿ يب  اه لصومه  
على الأبل  وأشل  م  هللا  ر  من  يب أو مل، أو ويل فنو دين ابال ولو ا تسا 

  أصحا ه إىل  يب من ا، بيا .

عبادة هللا   الث لث اللسل من  إلينا  ال  دعت  متضصا  م  ا،صوه  أإ يكوإ   :
وف الوالدين، و تل النضس  غر  ق،  و د ، والدعوة إىل صلااه، وحتلا الأبل ، وعص

الضوا ش ما ظنل مننا وما  ون،  اه تعاىل:   قب ك من ﴿وحتلا  أرس اا من  وما 
قه تعالوا ﴿، و اه جل  ناؤ :  (4) ﴾ رسول بال  ويح بيله أ ه ال هلإ بال أ ا فاعبدون

تقتل وا  وال  بحسا اً  وبالوادلين  شيئاً  به  أال  رشكوا  ع يكم  ربكم  حرم  ما  أته 
أوالدكم من بمالق حنن  رزقكم وإياهم وال تقربوا الفواحش ما ظهر ماها وما  

 

 . 163سورة النساء، اآلية  (1)
 . 25سورة األنبياء، اآلية  (2)
 .  73سورة األعراف، اآلية  (3)
 . 25سورة األنبياء، اآلية  (4)
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لع كم  به  وصاكم  ذلكم  باحلق  بال  ا   حرم  اليت  انلفس  تقتل وا  وال  بطن 
تعاىل:  (1) ﴾ تعق ون و اه  أرس ا﴿،  من  من وسئه  أجع اا  رس اا  من  قب ك  من  ا 

 . (2) ﴾دون الرمحة آهلة يعبدون

: أه يكوإ متنا  ا  وه خمتلضا   ع ه م  البع  ا  ل، ف   مل امل   الرابع
مث ينص ه امل آ ل، وه ول  شيبا  مث يبي  ما ميا له من  ر عل ، وه ول  أملا  أو  

تعاىل:   أ لى  اه  لضل   مث ولمه على  من ﴿جييم   اكن  ولو  القرآن  يتلدبرون  أفال 
 ً  .(3)  ﴾عاد غ  ا  لوجدوا فيه اختلالفاً كث ا

: أإ يت ههمن الههدين مهها وضههيف علههى النههاس ديههننم وأعلاضههنم وأمههواهلم  اخلنن م 
وأ ضسنم وهرإلم مبا يأبلع من ا،وامهل والنهوا ي والمواجهل وا، ه ف اله  حتضهيف  هذ  

 الكليا  اكمس.

ال  الس يس يكوإ  أإ  وظلم  ع نم  :  أ ضسنم  ظلم  من  للخلق  رمح   دين 
لبع ، سوا  ا لاإ  ذا ال لم اب تنا  احلصوف، أ  ابهستبداد ابكرا ، أ  إبض ه  
على   أ مهلا  ال   التوراة  ضمننا  ال   اللمح   عن  خملا   تعاىل  لألصا ل،  اه  ا،لا ل 

الس  :   عليه  نس﴿موسى  ويف  األلواح  أخب  الغضب  موىس  عن  س ت  ختلها  وملا 
، و اه سبحا ه خملا  عن مبعث عيسى (4) ﴾هدى ورمحة لذلين هم لربهم يرهبون

 

 . 151سورة األنعام، اآلية  (1)
 . 45سورة الزخرف، اآلية  (2)
 . 82النساء، اآلية  (3)
 . 154األعراف، اآلية  سورة (4)
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الس  :   ل اا  ورمحة﴿عليه  آية  ، و اه جل  ناؤ  عن صا  عليه (1) ﴾ونلجع ه 
رمحة﴿الس  :   ماه  وآتاين  ريب  من  بياة  ن  كات  أن  أرأيتلم  قوم  يا  ،  (2)   ﴾قال 

الصلآإ:   عن  من  ا ل  عم  ورمحة ﴿و اه  شفاء  هو  ما  القرآن  من  و زنل 
 .(3) ﴾ل مؤماني

: أإ يت من اهلداي  إىل شلع هللا، ودهل  اال ساإ على ملاد هللا منه،    الس بع
ب ا أ زنلا ا ورا  ﴿وإ بار  من أين أتى وإىل أين امل رو  اه تعاىل خملا  عن التوراة:  

وآتيااي اإلجنيه فيه هدى  ﴿، و اه عم شأ ه عن االجنيل:  (4)   ﴾فيها هدى و ور..
الكلا:  (5) ﴾و ور  الصلآإ  عن  جل  ناؤ   و اه  باهلدى  ﴿،  رسوهل  أرسه  اذلي  هو 

احلق  و الذي يت من اهلداي  إىل شلع هللا ووصق للنضس   . والدين(6)   ﴾ودين احلق
ا،من والومأ ين ،  يث يدف  عننا لل وسوس ، وجييا عن لل تساؤه، ويمبني عن  

 لل مأبكل.

: أإ يهههدعو إىل مكهههار  ا، ههه ف وا،فعهههاه لال هههدف والعهههده وا،ما ههه   الثننن من 
تهههل الهههنضس وحتهههلا واحليههها  والعضهههاه والكهههل ، ويننهههى عهههن سهههيبنا لعصهههوف الوالهههدين و 

 الضوا ش والكذب وال لم والبغي والبخل والضجور.

 

 . 21سورة مريم، اآلية  (1)
 . 63سورة هود، اآلية  (2)
 . 82سورة اإلرساء، اآلية  (3)
 . 44سورة املائدة، اآلية  (4)
 . 46سورة املائدة، اآلية  (5)
 . 33سورة اتلوبة، اآلية  (6)
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تعاىل:    ال   ع آمن  ه  اه  ملن  السعادة  وصق  أإ  ع يك ﴿:  أ زنلا  ما  طه 
لتشىق يكوإ(1)   ﴾القرآن  وأإ  السوي     ،  الضولة  م   فطر  ﴿متضصا   اليت  ا   فطر  

ع يها ال حي(2) ﴾انلا   الدين  ،إ  ال حي   العصل  م   متضصا   هللا،  ،  شلع     و 
 والعصل ال حي   و  لق هللا، وحماه أإ يتنا   شلع هللا و لصه.

من   ال   ر وينضل  اهلدى  إىل  ويلشد  الباال،  من  ووذر  احلق  على  يده   :
التوا  فيه وه اعوجاج،  اه تعاىل  ال  ه، وأإ يدعو الناس إىل صلاا مستصيم ه 

الصلآإ  اه   أهنم  ينما مسعوا  ا،ن  لبع :  خملا  عن  ب ا سمعاا  ﴿ ع نم  قوماا  يا 
طريق  وإص  احلق  بص  يهدي  يديه  بني  ملا  مودقاً  موىس  بعد  من  أ زل  كتلاباً 

أ زنلا ع يك ﴿، ف  يدعو م إىل ما فيه شصاؤ م  اه تعاىل:  (3) ﴾مستلقيم ما  طه 
وال تقتل وا أ فسكم ﴿، وه  مل م مبا فيه   لنم  اه تعاىل:  (4)  ﴾القرآن لتشىق

رحيماً بن   بكم  اكن  أو (5)  ﴾ا   اللوإ  أو  ا،نس  أتباعه  سبا  يضلف  ني  وه   ،
يا أيها انلا  ب ا خ قااكم من ذكر وأ ىث وجع ااكم شعوباً ﴿الصبيل   اه تعاىل:  

، فاملعيار  (6) ﴾وقبائه  عارفوا بن أكرمكم عاد ا  أتقاكم بن ا  ع يم خب 
 ى هللا. املعتل للتضاضل   الدين احلق  و تصو 

 

 .. 1،2سورة طه، اآليتان  (1)
 . 30سورة الروم، اآلية  (2)
 . 30سورة االحقاف، اآلية  (3)
 .1،2سورة طه، اآليتان  (4)
 . 29سورة النساء، اآلية  (5)
 . 13سورة احلجرات، اآلية  (6)
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-و عههد أإ استعلضههت ال ههوا ط الهه  تضههلف هبهها  ههني الههدين احلههق والههدين البااههل 
واستأبههند  لههذل، مبهها جهها    الصههلآإ الكههلا طهها يههده علههى أإ  ههذ  ال ههوا ط عامهه  

فمههن املناسها أإ  سههتعلو أ سهها   -لكهل اللسههل ال هاد ني الههذين أرسههلوا مهن عنههدهللا
 الدإان .
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 أقسام ادليا ات 
 رل  حبسمل ضيايهن  إىل قسنني : توقسم الطش

 .قسم هلم كتلان مزنل من عاد ا  اكيلهود وانلوارى واملس مني
والن ارى  سا عد  عملنم مبا ورد   لتبنم، و سبا ا هاه م البأبهل   فالينود

أراباب  مهههههن دوإ هللا، و سهههههبا توهههههاوه العنهههههد.. فمصهههههد  لتهههههبنم الههههه  أ مهلههههها هللا علهههههى 
أ بيا نمل فكتا هلم ا، بار لتبا   عمهوا أهنها مهن عنهد هللا، ومها  هي مهن عنهد هللا، إمنها 

  ي ا تحاه املبولني وحتلي  الغالني.

املسلمني    أما الع يم)لتاب  وأو صنا   (الصلآإ  عندا ،  االهلي   الكتا  آ ل  فنو 
ب ا حنن  زنلا اذلكر  ﴿عصدا ، تكضل هللا حبض هل و  يكل هل، إىل البأبل  اه تعاىل:  

، فنو حمضوظ   ال دور والسوورل ، ه الكتاب ا، ر الذي (1) ﴾وإ ا هل حلافظون
هلذ    اهلدى  هللا  له ضمنه  ولتا  الساع ،  إىل  يا   علينم  وجعله  ج   البأبلي ، 

البصا ، و يأ له   لل  ماإ من يصيموإ  دود  و لوفه، ويعملوإ  أبليعته ويبمنوإ  
 .(2) ه، وسيأ  مميد تض يل عن  ذا الكتاب الع يم   فصلة  ادم 

 .وقسم ليس هلم كتلان مزنل من عاد ا 
ىل صا ا دإ تنم لاهلندوس وا وس وإإ لاإ لدينم لتاب متوارهللا منسوب إ

 والبوهيني والكنضوشيسيني ولالعلب  بل مبعث حممد صلى هللا عليه وسلم.

 

 . 9سورة احلج، اآلية  (1)
 من هذا الكتاب.   117-114و 100-95انظر ص:   (2)
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وما من أم  إه وهلا علم وعمل حبسا ما تصو   ه م ا  د يا م، و ذا من 
اهلداي  العام  ال  جعلنا هللا لكل إ ساإ،  ل لكل  يواإ، لما يندى احليواإ إىل  

ينضعه   ما  هلذا، جلا  فيه  با   و د  لق هللا  ي ل ،  ما  ودف   والأبلب،  ا،لل  من 
اسم ربك األن، اذلي خ ق فسوى، واذلي قدر ﴿و غ ا  هلذا،  اه تعاىل:   سبح 

 ﴾ رباا اذلي أعطى لك يشء خ قه ثم هدى﴿، و اه موسى لضلعوإ:  (1)  ﴾فهدى
ومن املعلو  لكل ،  (3)  ﴾اذلي خ قي فهو يهدين﴿، و اه اكليل عليه الس  :  (2)

وألمل    -عا ل   أدىن   ل  وا،عماه    -له  النافع ،  العلو   ألمل    امللل  أ ل  أإ 
امللل، فما من  ر يوجد عند  ر املسلمني من أ ل  ال احل ، طن ليس من أ ل 
عند  يوجد  ه  ما  ا،دإإ  أ ل  وعند  منه،  ألمل  ما  و  املسلمني  وعند  إه  امللل 

 ،عماه  وعاإ:  ر مل وهل، أإ العلو  وا

النهههوع ا،وه : و هههل ابلعصهههل لعلهههم احلسهههاب والوههها وال هههناع ، فنهههذ  ا،مهههور 
عند أ ل امللل لما  ي عند  ر م،  ل  م فينا ألمل، أما مها ه يعلهم مبجهلد العصهل  
لالعلو  االهلي ، وعلو  الدإان  فنذ  خمت   ا ل ا،دإإ، و ذ  مننها مها ميكهن أإ 

واللسههل  ههدوا اكلههق وأرشههدو م إىل دهلهه  العصههوه علينهها فنههي يصهها  عليههه أدلهه  عصليهه ، 
 عصلي  شلعي .

النههوع الثههاين : مهها ه يعلههم إه عههل اللسههل فنههذا ه سههبيل إىل حت ههيله مههن اليههق 
العصههوه لههاكل عههن هللا وأمسا ههه وصههضاته ومهها   الههدار ا  ههلة مههن النعههيم ملههن أااعههه، 

 

 . 3-1سورة األىلع، اآليات  (1)
 . 50سورة طه، اآلية   (2)
 .  97، ص4ر اجلواب الصحيح فيمن بدل دين املسيح، ج. وانظ78سورة الشعراء، اآلية  (3)
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  .(1)  بيا  السا صني م  أطنم و ر هل،والعذاب ملن ع ا ، و ياإ شلعه، و ل ا،

 

 . 211-210، ص4انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، ج (1)
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 حال ادليا ات القائمة  
أصبحت الدإان  الع مى، وصحضنا العتيص ، وشلا عنا الصدمي  فليس  العا ثني 
واملت عبههني، ولعبهه  احملههلفني واملنههافصني، وعلضهه  احلههوادهللا الداميهه  واكوههوب ا،سههيم ، 

لههههوإ، وأ بياؤ هههها امللسههههلوإ،  ههههىت فصههههد  رو نهههها وشههههكلنا، فلههههو  عههههث أصههههحاهبا ا،و 
 ، كلو ا و ا لو ا.

-أصبحت الينودي * جمموع  من اصوس وتصاليد ه روح فينها وه  يهاة، و هي 
دإ هه  سهه لي  خمت هه   صههو  وعههنس معههني، ه حتمههل للعهها   -  ههله الن ههل عههن هلهه،

 رسال ، وه لألمم دعوة، وه لإل سا ي  رمح .

ا،صهههلي  الههه  لا هههت هلههها شهههعارا  مهههن  هههني  و هههد أصهههيبت  هههذ  الدإ ههه    عصيهههدلا
الههدإان  وا،مههم، ولههاإ فينهها سههل شههلفنا و ههي عصيههدة التو يههد الهه  وصههى هبهها إ ههلا يم 
 نيههه ويعصههوب، فصههد ا تههبس الينههود لثههرا  مههن عصا ههد ا،مههم الضاسههدة الهه  جاورو هها أو 

د اعهبه  هذل، و عوا حتت سيوللا، ولثرا  من عادالا وتصاليد ا الو ني  ا،ا ليه ، و ه
 ما معنا : (دا لة املعاره الينودي )مبر و الينود املن ضوإ، فصد جا    

إإ سههخط ا، بيهها  و  ههبنم علههى عبههادة ا،واثإ تههده علههى أإ عبههادة ا،واثإ )
وا هلهههه ، لا ههههت  ههههد تسههههل ت إىل  ضههههوس االسههههلا يليني، و ههههد  بلههههوا معتصههههدا  شههههللي  

 .(1)(و ني  لا ت فينا جاه ي   اصه  للينهودو لافي ، إإ التلمود أي ا  يأبند اإ ال

 

 * ملزيد من اتلوسع ينظر "إفحام ايلهود" تأيلف السمو أل بن حيىي املغريب، اكن يهودياً ثم أسلم. 
 (1) Xll. p. 568-69( و 7ص  )jewish Encyclpaedia Vol . Xll  
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الههههذي يبههههال  الينههههود   تصديسههههه، و ههههد يض ههههلو ه علههههى  -اب ههههل (1) ويههههده تلمههههود
التهوراة، ولهاإ متهداوه   هني الينهود   الصهلإ السهادس الن هلاين، ومها   هل  هه مهن منهاهج 
 ليبههههه  مهههههن  ضههههه  العصهههههل وسهههههخ  الصهههههوه، واهجهههههبا  علهههههى هللا، والعبهههههث ابحلصههههها ق، 

   هههذا الصهههلإ مهههن علهههى مههها وصهههل إليهههه ا تمههه  الينهههودي  -والت عههها ابلهههدين والعصهههل
 .(2) اه واا العصلي وفساد الذوف الديين

أما الن لا ي * فصد امتحنت  تحلي  الغهالني، وألويهل ا،ها لني، وو نيه  اللومهاإ 
، منذ ع ل ا ا،وه، وأصب  لل هل، رلامها ، دفنهت حتتهه تعهاليم املسهي  (3)  املتن لين

 را   ذ  السحا الكثيض .الع يم  وا تضى  ور التو يد وإ  ص العبادة هلل و 

يتحههدهللا لاتهها   ههلاين عههن مههدى تغلغههل عصيههدة التثليههث   ا تمهه  املسههيحي، 
 منذ أوا ل الصلإ اللا   املي دي، فيصوه:

تغلغل اهعتصاد اإ االله الوا د مللا من      أ ها يم   أ أبها   يهاة العها  )
صيهههدة رمسيههه  معتمهههدة   املسهههيحي وفكهههل ، منهههذ الل ههه  ا، هههر للصهههلإ اللا ههه ، ودامهههت ع

 يهه  أ هها  العهها  املسههيحي، و  يلفهه  السههتار عههن توههور عصيههدة التثليههث وسههل ا إه   
 

تيمية   *  ابن  اإلسالم  شيخ  تأيلف  املسيح"  دين  بدل  ملن  الصحيح  "اجلواب  ينظر  اتلوسع  من  ملزيد 
الرد ىلع عباد  رمحه اهلل، و"إظهار احلق" تأيلف رمحت اهلل بن خليل اهلندي، و"حتفة األريب يف 

 الصليب" تأيلف عبداهلل الرتمجان اكن نرصانياً ثم أسلم.
ت  (1) "املشنا"  لكمة تلمود معناها كتاب  عليم ديانة ايلهود وآدابهم؛ ويه جمموع حواش ورشوح لكتاب 

 لعلماء ايلهود يف عصور خمتلفة.  (الرشيعة)
الفرنسية.يف    (2) من  العربية  وترمجته  روهلنج،  لدلكتور  اتللمود"  حسب  ىلع  "ايلهودي  للتفصيل  اقرأ 

 "الكزن املرصود يف قواعد اتللمود" لدلكتور يوسف حنا نرصاهلل.
 .  41-40راجح كتاب "الرصاع بني ادلين والعلم" للمؤلف األورويب الشهري درابر ص:  (3)
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 .(1) الن   الثاين للصلإ التاس  عأبل املي دي

اتريههههخ املسههههيحي    ضههههو  العلههههم )ويتحههههدهللا مههههبرم   ههههلاين معاصههههل   لتههههاب 
ا ل خمتلضه  وألهواإ شهىت، وتضهنن عن ظنهور الو نيه    ا تمه  الن هلاين   م ه  (املعاصل

الن هههارى   ا تبهههاس الأبهههعا ل والعهههادا  وا،عيهههاد وا، وهههاه الو نيههه  مهههن أمهههم ودإان  
لقنح ا  تنا النيوين ر )عليص    الأبل  حبكم التصليد أو االعجاب أو ا،نل. فيصوه:  

ةل وتنن  ت ت نن  إكية   م نن ر بنني إهننن  تن ن ننا   الولنننس ةا نن نر  نني  ننن   يتنن  
املسنننيشي  ة   ننن  را ر   لننن لن آنننريةا كنننن ختلننن تم ةضبمننن لم ة  ننننا كنننوتم  ك نننم

ضخ ةا  تيحاً من  تحائتمر ةلقطنه أبةصن   اهللن ر ص صنو نا لنح ًثن ًهر ةا ن ا 
ا  قي ا ا الشرك ةكط ية األصو م إىل اؤه  الشتحا  احمل ينير ةت لو ح ا ا القرن 

ةت ن ننا كقيننحة ةحلننحةر ةاننن ضن  حننع كنننا  ننيتم كطنن ية الشننتحا  ةاألةلينن  ر
األةلي    ن نن صل ت األلناين ر ةصن ر انؤه  األةلين   ةالقحلسننن خ قن ً ة نم ً 
بني هللا ةا  س نر ةغريت ضمس   األكي ي النيوي  أبمس   ةحلحةر حع حتنن    كن م 

 .(2) (مي ي  كيح الشن  القحمي إىل كيح مي ي املسيح 400

مههن  ههدا الممههاإ  عبههادة العناصههل الوبيعيهه  أع منهها النههار، أمهها ا ههوس فصههد عملفههوا 
و ههد عكضههوا علههى عبادلهها أ ههرا ، يبنههوإ هلهها  يالههل ومعا ههد، وا تأبههل   يههو  النههار   
اهههههوه الهههههب د وعلضهههههنا، وا صلضهههههت لهههههل عصيهههههدة ودإ ههههه   هههههر عبهههههادة النهههههار وتصهههههديس 

أمكنهههه  الأبهههمس، وأصههههبحت الدإ ههه  عنههههد م عبههههارة عهههن اصههههوس وتصاليهههد يبدوهنهههها   
 

 . 295، ص14ملخص ما جاء يف دائرة املعارف الاكثويلكية اجلديدية. مقال اتلثليث املقدس، ج  (1)
 (2)  Rev. Jamecs Houstoin Baxter in the History of Christionity in the Light of Modern 

Knowledge. Glasgow , 1929 p 407 
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 .(1) اص 

ي ه  مبله  يإيهلاإ   عنهد الساسهها ينيي الهدمنارليي آرلهل للسهنت سهني ابصهه  
 رؤسا  الدين ووظا ضنم فيصوه:

لهههاإ واجبههها  علهههى  هههبه  املهههوظضني أإ يعبهههدوا الأبهههمس أر ههه  مهههلا    اليهههو ، )
تنوضهه  وي ههاه إىل هلهه، عبههادة الصمههل والنههار واملهها ، ولهها وا مههأمورين اه يههدعو النههار 

وأه متههس النههار واملهها   ع ههنما  ع هها ، وأه يههدعو املعههدإ ي ههدأ، ،إ املعههادإ عنههد م 
 .(2) (مصدس 

و هههد دا هههوا ابلثنويههه    لهههل ع هههل وأصهههب  هلههه، شهههعارا  هلهههم، وآمنهههوا إبهلهههني ا نهههني 
أ ههدمها النههور أو إلههه اكههر، ويسههمو ه، يأ ههور مههمداي أو ييههمداإي والثههاين ال هه   أو إلههه 

 .(3) و يأ لمني وه يماه ال لاع  يننما  ا ما  واحللب دا م الأبل، و 

الدإ هه  املنتأبههلة   اهلنههد وآسههيا الوسههوى فنههي دإ هه  و نيهه  حتمههل  -أمهها البوهيهه  
معنههها ا،صهههنا   يهههث سهههار ، وتبهههين اهليالهههل، وتن ههها متا يهههل ي هههوهاي  يهههث  لهههت 

 

اقرأ كتاب "إيران يف عهد الساسانيني" لللربوفيسور "آرتهر كرسنت سني" أستاذ األلسنة الرشقية يف    (1)
شاهني  تأيلف  إيران"  و"تاريخ  إيران.  تاريخ  يف  واملتخصص  بادلنمارك،  هاجن"  "كوبن  جامعة 

 ماكريوس املجويس.
 . 155ان يف عهد الساسانيني ص إير (2)
 . 233-183املصدر نفسه باب ادلين الزرتشيت ديانة احلكومة، ص  (3)
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 .(1)و ملت 

عبههودا  وا هلهه ، و ههد  لغههت فصههد اشههتنل   كثههلة امل -ديههن اهلنههد  -أمهها اللمهيهه  
 مليهوإ 330الو ني  أوجنا   الصلإ السادس املي دي فبل  عدد ا هله     هذا الصهلإ 

، و هههد أصهههب  لهههل شهههي  را ههه ، ولهههل شهههي   ا هههل، ولهههل شهههي  انفههه ، إهلههها يعبهههد، (2)
 وارتصت صناع   ت التما يل    ذا العند، وأل ق فينا املتأ صوإ.

دلي   لتا هه ياتريهخ اهلنهد الوسهوىي و هو يتحهدهللا يصوه يسي، وي، ويهدي اهلنه
و هههو العنهههد الهههذي يلهههي ظنهههور االسههه      ( 648-606)عهههن عنهههد امللههه،  هههلش 

 ا،ميلة العل ي :

لا هههت الدإ ههه  اهلندليههه  والدإ ههه  البوهيههه  و نيتهههني سهههوا   سهههوا ،  هههل رمبههها لا هههت )
ي ، لاإ ا تدا   هذ  الدإ ه  الدإ   البوهي   د فا ت الدإ   اهلندي    اال لاف   الو ن

 نضههي االلههه، ولكننهها ابلتههدريث جعلههت ي ههوهاي االلههه ا،لههل، مث أضههافت  -البوهيهه   -
، و هد  لغهت الو نيه  أوجنها   اهلنهد،  هىت (Bodhistavas)إليه آهل  أ لى مثهل  

ملادفههه  لكلمههه  يالهههو ني أو يال هههنمي    عههه   (Buddha)أصهههبحت للمههه  ي هههوهاي 
 اللغا  الأبل ي .

وطههها هشههه، فيهههه أإ الو نيههه  لا هههت منتأبهههلة   العههها  املعاصهههل للهههه، فلصهههد لا هههت 
 

راجع كتاب "اهلند القديمة" لألستاذ أيشورا توبا، أستاذ تاريخ احلضارة اهلندية يف جامعة "حيدرآباد"    (1)
ملؤلفه جواهر الل نهرو رئيس    (The Discovery of india)اهلند، وكتاب "اكتشاف اهلند"  

 .  202-201وزراء اهلند األسبق ص
ج   (2) دت،  آر،  ملؤلفه  القديمة"  "اهلند  ص3راجع  ملؤلفه  276،  السائدة"  و"اهلندكية   ، 

(LS.S. O.Malley) 7-6ص . 
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الهههد يا للنههها مهههن البحهههل ا،السهههي إىل احملهههيط اهلهههادك  ار ههه    الو نيههه ، ولأمنههها لا هههت 
املسهههيحي  والهههدإان  السهههامي  والدإ ههه  البوهيههه  تتسههها ق   تع هههيم ا،واثإ وتصديسهههنا، 

 .(1)  دةولا ت لخيل ر اإ  لي    لب  وا

إإ عمليه  صهن  )ويصوه  ندلي آ ل   لتا ه الذي مسها : ياهلندليه  السها دةي:  
  تنته علهى  هذا، فلهم تهمه تن هم آهله  صهغرة   فهبا  اترخييه  خمتلضه  إىل  هذا   (ا هل 

 .(2)يا م  االهليي   عدد لبر،  ىت أصب  مننم  أبد يضوف احلد واال  ا 

ع يم ،  فينا  كوما   ال   امت  املتمد    الب د  أما  الدإان ،  شأإ   ذا 
وال احل ارة  مند  ولا ت  علو  لثرة،  فينا  فصد لا ت  وشاعت  وا داب،   ناعا  

و اب   امل لحوإ،  وفمص د   و ولا،  أصالتنا  وفصد   الدإان ،  فينا  مسخت    دا  
و اإ  املعاير،  فيه  وتبدلت  الضساد،  فينا  ولثل  االحلاد،  فينا  واستعلن  املعلموإ، 
اال ساإ فينا على  ضسهل ولذا لثل اه تحار، وتصوعت اللوا ط ا،سلي ، وتضككت 

فينا  الع  ق اه النضسيني ابمللاجعني، و ا   ا،ابا   فينا عيادا   جتماعي ، و  ت 
سوف املأبعوهين، وجلب اال ساإ فينا لل متع ، واتب  لل  ل  مستحد  ..ل ر ب   
  إروا  رو ه وإسعاد  ضسه، وامأ ين   لبه فلم تضل   ذ  املت  وامللل والن لإ    

النضس الأبصا   وسيستمل    ذا  هل،،  يت ل حتصيق  اللو ي  ىت  والعذاب  ي، 
موضحا   تعاىل  رسله  اه  وأمل  ه  لنضسه  ارت ا   الذي  مننجه  وفق  ويعبد   عالصه، 

ومن أعرض عن ذكري فإن هل  ﴿  اه من أعلو عن ر ه، وا تغى اهلدى من  ر :  

 

(1) C.V. Vidya: History of Mediavel Hindu India Vol I (poone 1921) 
 . 28-19احلسن انلدوي ، ص  أليب -انظر السرية انلبوية  (2)
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. و اه سبحا ه وتعاىل خملا  عن أمن  (1)  ﴾معيشة ضااكً وحنرشي يوم القيامة أعىم
أوئلك ﴿دلم    ذ  احلياة:  املبمنني وسعا بظ م  بيما هم  ي عسوا  ولم  آماوا  اذلين 

مهتلدون وهم  األمن  و اه جل  ناؤ :  (2)  ﴾هلم  اجلاة ﴿،  فيف  سعدوا  اذلين  وأما 
 . (3) ﴾خادلين فيها مادامت السموات واألرض بال ما شاء ربك عطاًء غ  جمبوذ 

لهههدين الههه  سهههبصتل لهههو ابصنههها علينههها معهههاير ا - هههر االسههه  - هههذ  الهههدإان  
لوجههدان ا  ههد فصههد  ألثههل تلهه، العناصههل، لمهها  ههو واضهه  مههن  هه ه  ههذا العههلو 

 املوجم عننا.

وأع هههم مهههها أ لههههت فيههههه  ههههذ  ا،دإإ تو يهههد هللا، وأشههههل  أتباعنهههها مهههه  هللا آهلهههه  
أ لى، لمها أإ  هذ  ا،دإإ احمللفه  ه تصهد  للنهاس شهليع  صهاحل  لكهل  مهاإ ومكهاإ 

نم وأعلاضهنم وهرإلهم وأمهواهلم ودمها  م، وه تهدهلم وتلشهد م وحتضيف على النهاس ديهن
إىل شلع هللا الهذي أمهل  هه، وه متهن  أ لنها الومأ ينه  والسهعادة ملها اشهتملت عليهه مهن 

 تنا   وتعارو.

االسههه   فسهههيأتي،   الض هههوه الصادمههه  مههها يبهههني أ هههه ديهههن هللا احلهههق البههها ي  أمههها
 الذي ارت ا  هللا لنضسه ورضيه للبأبلي .

و   تههها   هههذ  الضصهههلة يناسههها أإ  عهههّله  صيصههه  النبهههوة وآإ  النبهههوة، و اجههه  
 البأبل إلينا، وأإ  بني أصوه دعوة اللسل و صيص  اللسال  اكامت  اكالدة .

 

 . 124سورة طه، اآلية   (1)
 . 82سورة األنعام ، اآلية  (2)
 . 108سورة هود، اآلية  (3)
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 و  حقيقة انلب
إإ أع هههم مههها جيههها علهههى اال سهههاإ أإ يعلمهههه    هههذ  احليهههاةل معلفههه  ر هههه الهههذي 
أوجهههد  مهههن عهههد ، وأسهههب  عليهههه الهههنعم، وإإ أع هههم  ايههه   لهههق هللا اكلهههق ،جلنههها  هههي 

 عبادته و د  سبحا ه.

احلصوف  من  له  جيا  وما  معلفتهو  ر ه  ق  اال ساإ  يعله  ولكن لي  
د من يعينه على  وا ا د ل ، ويص ى له  والواجبا  ولي  يعبد ر هو إإ اال ساإ جي

م احله من ع ج ملو، وتصدا دوا ، وإعا   على  نا  مسكن وما شا ه هل،.. 
ولكنه لن جيد   سا ل الناس من يعلّفه  ل ه، ويبني له لي  يعبد ر هل ،إ العصوه ه 

لاد ميكن أإ تستصل مبعلف  ملاد هللا مننال إه العصل البأبلي أضع  من أإ يدر  م
خيل  مبلاد ، فكي  مبعلف  ملاد هللا، و،إ  ذ  املنم  مص ورة على    أبل مثله  بل أإ

أ م   من  من  عد م  وعلى  اللسال   ال  غ  هللا  ي وضينم  الذين  وا، بيا   اللسل 
عننم   ويبلغوإ  آاثر م،  ويصتضوإ  منناجنم،  وملوإ  الذين  ا، بيا ،  ور    اهلدى، 

البأبل ه ميكن   مباشلة، و م ه يستويعوإ هل،، رسالتنمل ،إ  يتلصوا عن هللا  أإ 
وما اكن لعرش أن يك مه ا  بال وحياً أو من وراء حجان أو يرسه ﴿ اه تعاىل:  

، ف  د من واسو  وسضر يبل  عن  (1)  ﴾رسوالً فيويح بإذ ه ما يشاء ب ه يلع ح يم
وا، ب اللسل  والوسوا   م  السضلا   إىل عباد ، و به   املل، هللا شلعه  فيحمل  يا ، 

رسال  هللا إىل النيب، فيبلغنا اللسوه إىل الناس، وهومل املل، اللساه  إىل الناس 
تعاىل:   ابيعته،  اه  الناس    عا   عن  خيتل   امل  ك   عا   ،إ  ا   ﴿مباشلةل 

 

 .  51سورة الشورى، اآلية  (1)
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 .(1) ﴾يوطىف من املالئكة رسالً ومن انلا 

جن  من  اللسوه  يكوإ  أإ  سبحا ه  ا ت ت  كمته  إلينمل  و د  امللسل  س 
من  اللسوه  ولو  عث   ، ومكاملته  خماابته  من  لت م كمن نم  منه  ويضنموا  عنه،  ليضصنوا 

أ زل  ﴿، و اه تعاىل:  (2)  امل  ك  ملا استواعوا مواجنته وه ا، ذ عنه لوال  وقالوا 
ع يه م ك ولو أ زنلا م اكً لقيض األمر ثم ال ياظرون. ولو جع ااي م اكً جلع ااي  

و ي عسونرجالً  ما  ع يهم  سبحا ه:  (3) ﴾ل عساا  و اه  من ﴿،  قب ك  أرس اا  وما 
أن قال: وقال اذلين   املرس ني بال ب هم يلأك ون الطعام ويمشون يف األسواق.. بص

ال يرجون لقاء ا لوال أ زل ع ياا املالئكة أو  رى رباا لقد استل ربوا يف أ فسهم 
 ً ً كب ا  .(4) ﴾وعتلو عتلوا

، و اه تعاىل: (5)  ﴾وما أرس اا من قب ك بال رجاالً  ويح بيلهم﴿ اه تعاىل:  
هلم﴿ يلبني  قومه  ب سان  بال  من رسول  أرس اا  اللسل ، ويت    به   (6)   ﴾وما 

وا،ما       وا، بيا  والعمل،  الصوه  وال دف    الضولة،  وس م   العصل،   كماه 
تبلي  ما عمن د إلينم، والع م  من لل ما يأبو  السرة البأبلي ، وس م  ا، داإ طا 

السليم  ا،هواف  منه  وتنضل  ا،  ار،  عنه  أ ضسنم (7)  تنبو  هللا    و د  لا م   ،
 

 . 75سورة احلج، اآلية  (1)
 .  64، ص 3تفسري القرآن العظيم، تأيلف أيب الفداء إسماعيل بن كثري القريش ج (2)
 . 8،9سورة األنعام، اآليتان  (3)
 . 20،21سورة الفرقان، اآليتان  (4)
 .  43سورة انلحل، اآلية  (5)
 . 4سورة إبرهيم، اآلية  (6)
 . 114، واإلسالم، تأيلف أمحد شليب، ص 305-265، ص2انظر لوامع األنوار ابلهية، ج (7)
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هلم   هللا  يدا ،     وأللمنم  أ ضسا ،  وأ لا م  الناس  لصا ،  ألمل  فنم  وأ   نم، 
والكل   والسما    والعلم،  احللم  هلم  الأبيم، لما     وحماسن  ا،  ف،  مكار  
وا،ود، والأبجاع  والعده..  ىت متيموا    ذ  ا،  ف  ني أ وامنم، فنبه   و   

ً قبه ﴿ :  -لما أ ل هللا عننم-ولوإ له  صا  يص قالوا يا صالح قد كات فياا مرجوّا
آباؤ ا يعبد  ما  أن  عبد  أتاها ا  أصالتك  ﴿، و اه  و  شعيا لأبعيا:  (1)  ﴾هبا 

احل يم   ب ك أل ت  نشاء  ما  أموانلا  أن  فعه يف  أو  آباؤ ا  يعبد  ما  أن  رتك  تأمرك 
، واشتنل حممد صلى هللا عليه وسلم    ومه  لصا يا،منيي  بل أإ (2)  ﴾الرشيد

 .(3)  ﴾وإ ك لع  خ ق عظيم﴿تتنمه عليه اللسال  ووصضه ر ه  صوله: 

فنم  رة هللا من  لصه، اصوضا م وا تار م حلمل اللسال  وتبلي  ا،ما    اه 
 اصطىف آدم  بن ا  ﴿، و اه تعاىل:  (4)   ﴾ا  أع م حيث جيعه رسا ه﴿تعاىل:  

 . (5) ﴾و وحاً وآل ببراهيم وآل عمران ن العاملني 

و به  اللسل وا، بيا  وعلى الل م طا وصضنم هللا  ه من صضا  سامي ، وعلى 
الل م طا اشتنلوا  ه من صضا  عالي ل إه أهنم  أبل يعبينم ما يعبي سا ل البأبل 

ب ك ميت ﴿ ميوتوإ  اه تعاىل:  فنم جيوعوإ وميلضوإ ويناموإ و للوإ ويتموجوإ و 

 

 . 62سورة هود، اآلية  (1)
 . 87سورة هود، اآلية  (2)
 . 4م ، األية سورة القل (3)
 .  124سورة األنعام، اآلية  (4)
 . 33سورة آل عمران، اآلية  (5)
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ميتلون  تعاىل:  (1) ﴾وإ هم  و اه  هلم ﴿،  وجع اا  قب ك  من  رسالً  أرس اا  ولقد 
تعاىل: (2)   ﴾ أزواجاًوذرية دإر م  اه  من  أ لجوا  أو  أو  تلوا  اضوندوا  رمبا  ،  ل 

يم ر بك اذلين كفروا يلثبتلوك أو يقتل وك أو خيرجوك ويم رون ويم ر    وإذ﴿
والتمكني هلم   الد يا وا  لة:   ، ولكن العا ب  والن ل(3)  ﴾املاكرينا  وا  خ   

أ ا ورسا ﴿. و اه سبحا ه:  (4)   ﴾ويلارصن ا  من يارصي﴿ كتلب ا  ألغ نب 
 .(5) ﴾بن ا  قوي عزيز

 

 .  30سورة الزمر، اآلية  (1)
 . 38سورة الرعد، اآلية  (2)
 . 30سورة األنفال، اآلية  (3)
 .  40سورة احلج، اآلية  (4)
 .  21سورة املجادلة، اآلية  (5)
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 آيات انلبو   
ملهههها لا ههههت النبههههوة وسههههيل  إىل معلفهههه  أشههههله العلههههو ، والصيهههها  اشههههله ا،عمههههاه 

ن رمحتههههه سههههبحا ه أإ جعههههل هلههههبه  ا، بيهههها  ع مهههها  تههههده علههههينم، وأجلنههههال لههههاإ مهههه
وإإ لاإ لل من ادعهى دعهوة ظنهل -ويستده هبا الناس علينم، ويعلفوهنم من   هلا  

عليهههه مهههن الصهههلا ن وا، هههواه مههها يبهههني صهههد ه إإ لهههاإ صهههاد ا ، ويض ههه  لذ هههه إإ لهههاإ  
 و ذ  الع ما  لثرة من أمهنا : -لاهاب  

ه إىل عبهادة هللا و هد  وتهل  عبهادة مها سهوا ل إه  هذ   هي أإ يدعو اللسو   -  1
 الغاي  ال  من أجلنا  لق هللا اكلق.

والعمل  لسالته، وأمل هللا  بيه    أإ  -  2 الناس إىل االمياإ  ه وت ديصه  يدعو 
 ﴾ يا أيها انلا  بين رسول ا  بيلكم مجيعاً ﴿حممدا  صلى هللا عليه وسلم أإ يصوه: 

(1). 

أإ يبيد  هللا  هده ل متنوعه  مهن ده هل النبهوة، ومهن  هذ  الهده ل ا إ    -  3
ه أإ يلدو ها أو  تهوا مبثلنها، ومهن هله، آيه  موسهى ال     هبها النهيب وه يسهتوي   ومه

عليه الس    ينما ا صلبت ع ا   عبهاان ، وآيه  عيسهى عليهه السه    ينمها لهاإ يهلك 
ا،لمه وا، لص إبهإ هللا، وآي  حممد صلى هللا عليه وسهلم و هي الصهلآإ الع هيم علهى 

 ا، بيا . الل م من لو ه أمّيا  ه يصلأ وه يكتا إىل  ر هل، من آإ 

ومهههن  هههذ  الهههده ل: احلهههق الواضههه  البهههني الهههذي     هههه ا، بيههها  وامللسهههلوإ، وه 

 

 . 158األعراف، اآلية  سورة (1)
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يستوي    ومنم دفعه أو إ كار ،  ل إإ  به  اك و  يعلموإ إمنا جا   ه ا، بيها  
  و احلق الذي ه يدف .

ومهههههن  هههههذ  الهههههده ل مههههها ا هههههت  هللا  هههههه أ بيههههها   مهههههن لمهههههاه ا، هههههواه، و يهههههل 
 لا اك اه وا،  ف.الأبما ل، ول

 ومن  ذ  الده ل   ل هللا له على   ومه وإظنار ما يدعو إليه.

 . (1) أإ تتضق دعوته   أصوهلا م  ا،صوه ال  دعا إلينا اللسل وا، بيا  - 4

أه يدعو إىل عبادة  ضسه أو صله شي  من العبادة إليه، وأه يدعو إىل   -  5
تع يم  بيلته أو اا ضته، وأمل هللا  بيه حممدا  صلى هللا عليه وسلم أإ يصوه للناس:  

بن ﴿ م ك  بين  أقول  وال  الغيب  أع م  وال  ا   خزائن  عادي  لكم  أقول  ال  قه 
 .(2) ﴾أتبع بال ما يوىح بيلّ 

لا من الناس ع ل ضا  من أعلاو الد يا مصا    لدعوته،  اه تعاىل أه يو  -  6
وما اسألكم  ﴿خملا  عن أ بيا ه:  وح و ود وصا  ولوا وشعيا أهنم  الوا لصومنم:  

، و اه حممد صلى هللا عليه وسلم  (3) ﴾ع يه من أجر بن أجري بال ن رن العاملني
 .(4) ﴾املتللكفني قه ما أسألكم ع يه من أجر وما أ ا من﴿لصومه: 

-الذين هلل  ل، شيبا  من صضالم وده ل  بولم    -و به  اللسل وا، بيا   
 

 . 213-212، ص 4انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، ج (1)
 . 50سورة األنعام، اآلية  (2)
 .180، 109،127،145،164سورة الشعراء ، اآليات  (3)
 .  86سورة ص، اآلية  (4)
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تعاىل:   واجتلنبوا  ﴿لثروإ،  اه  ا   اعبدوا  أن  رسوالً  أمة  لك  يف  بعثاا  ولقد 
وتواتل  (1)﴾الطاغوت أ بار م،  التاريخ  تسجيل  البأبلي ، و ضل  و د سعد  هبم   ،

 صل ما أ د ه هللا هلم من    -أي ا  -وأهنا  ي احلق والعده، وتواتل   صل شلا   ديننم،  
لوا،  وعذاب  و   فلعوإ،  و لف  أعدا نم لووفاإ  و   وح،  وإ       ل م 
وا ت ار حممد صلى هللا عليه وسلم على أعدا ه، وا تأبار دينه.. فمن عله هل،ل  

ي ما  على  اكلق  ودهل   واهلدى،  أهنم جا وا ابكر  يصينا   طا علم  ، وحتذيل م  نضعنم 
 ي ل م، وأوهلم  وح عليه الس  ، وآ ل م حممد صلى هللا عليه وسلم.

 

 .  36سورة انلحل، اآلية  (1)
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 حاجة انلا  بص الرسه  
ا، بيا   م رسل هللا تعاىل إىل عباد  يبلغوهنم أوامهل ، ويبأبهلوهنم مبها أعهد هللا هلهم 

وا هنيههه، مههن النعههيم إإ  ههم أاههاعوا أوامههل ، ووههذروهنم مههن العههذاب املصههيم إإ  ههم  ههالض
ويص هههوإ علهههينم أ بهههار ا،مهههم املاضهههي  ومههها  هههل هبههها مهههن العهههذاب والنكهههاه   الهههد يا 

  سبا خمالضتنا أمل هبا.

و هههذ  ا،وامهههل والنهههوا ي االهليههه  ه ميكهههن أإ تسهههتصبل العصهههوه مبعلفتنهههال ولهههذل، 
شههلع هللا الأبههلا   وفههلو ا،وامههل والنههوا يل تكلميهها  لبههين اال سههاإ وتأبههليضا  هلههم و ض هها  
مل احلنمل ،إ الناس  هد ينسها وإ ورا  شهنوالم فينتنكهوإ احمللمها  ويتوهاولوإ علهى 
النهههاس فيسهههلبوهنم  صهههو نم، فكهههاإ مهههن احلكمههه  البالغههه  أإ يبعهههث هللا فهههينم  هههني آو ههه  
وأ ههلى رسهه   يههذلّ لوهنم أوامههل هللا، ووههذروهنم مههن الو ههوع   مع ههيته، ويتلههوإ علههينم 

لسههها صني، فهههإإ ا، بهههار العجيبههه  إها ال هههت ا،مسهههاع، املهههواعيف ويهههذللوإ هلهههم أ بهههار ا
واملعههاين الغليبههه  إها أيص ههت ا،ه هههاإ، اسهههتمدلا العصههوه فهههماد علمنهها، وصههه  فنمنههها، 
وألثههل النههاس مساعهها  ألثههل م  ههواال، وألثههل م  ههواال ألثههل م تضكههلا ، وألثههل م تضكههلا  

وه    اللسههل معههدهألثههل م علمهها ، وألثههل م علمهها  ألثههل م عمهه  . فلههم يوجههد عههن  عثهه
 .(1) مننم   ا ت ا  احلق  ده

واللسهههال  ضهههلوري    إصههه ح  -رمحهههه هللا-، (2)و هههاه شهههيخ االسههه   ا هههن تيميههه 

 

 . 33أعالم انلبوة، تأيلف يلع بن حممد املاوردي، ص  (1)
وتويف اعم    (2) وستمائة  وستني  واحد  ودل اعم  تيمية،  بابن  الشهري  بن عبدالسالم  بن عبداحلليم  أمحد 

 ثمان وعرشين وسبع مائة من اهلجرة، وهو من كبار علماء اإلسالم هل مصنفات كثرية نفيسة.
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العبد   معاشه ومعاد ، فكما أ ه ه ص ح له   آ لته إه ابتباع اللسال ، فكهذل، 
ىل الأبههلع ، ههه ه صهه ح لههه   معاشههه ود يهها  إه ابتبههاع اللسههال ، فاال سههاإ م ههول إ

 ههني  ههللتني  للهه  جيلهها هبهها مهها ينضعههه، و للهه  يههدف  هبهها مهها ي ههل ، والأبههلع  ههو النههور 
الهههذي الهههذي يبهههني مههها ينضعهههه ومههها ي هههل ، فنهههو  هههور هللا   أرضهههه، وعدلهههه  هههني عبهههاد ، 

 و  نه الذي من د له لاإ آمنا .  

ل ولههههيس املههههلاد ابلأبههههلع التمييههههم  ههههني النههههاف  وال ههههار ابحلههههس، فههههإإ هلهههه، و هههه
للحيهههواان  فهههإإ احلمهههار وا،مهههل يضهههلف ومييهههم  هههني الأبهههعر والهههباب،  هههل التمييهههم  هههني 
ا،فعههاه الهه  ت ههل فاعلنهها   معاشههه ومعههاد ، وا،فعههاه الهه  تنضعههه   معاشههه ومعههاد   
لنضهه  االميههاإ، والتو يههد، والعههده، والههل، واال سههاإ، وا،ما هه ، والعضهه ، والأبههجاع ، 

عههلوه والننههي عههن املنكههل، وصههل  ا،ر هها ، و ههل الوالههدين، والعلههم، وال ههل، وا،مههل ابمل
واال ساإ إىل ا،راإ، وأدا  احلصوف، وإ  ص العمل هلل، والتولل عليهه، واهسهتعا   
 ه، واللضا مبوا   أ دار ، والتسليم حلكمه، وت ديصه وت ديق رسله   لل مها أ هلوا 

لتههه، و  ضههد هلهه، شههصاوته  ههه و ههر هلهه، طهها  ههو  ضهه  وصهه ح للعبههد   د يهها  وآ 
 وم لته   د يا  وآ لته. 

ولوه اللسهال    ينتهد العصهل إىل تضاصهيل املنهاف  وامل هار   املعهاش، فمهن أع هم 
 عهم هللا علهى عبههاد ، وأشهله مننهه علههينم، أإ أرسهل إلهينم رسههله، وأ همه علهينم لتبههه، 

وأشههل  ههاه  مننهها، فمههن  و ههني هلههم ال ههلاا املسههتصيم، ولههوه هلهه، لكهها وا مبنملهه  ا، عهها 
  ب ل  رسال  هللا واستصا  علينا فنم من  ر اللي ، ومن رد ا و لج عننا فنو مهن شهل 
اللي ، وأسوأ  اه  من الكلها واكنميهل وأ صهل مهن لهل  صهر، وه  صها  ، هل ا،رو 
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إه آباثر اللسهال  املوجهودة فههينم، فهإها درسههت آاثر اللسهل مههن ا،رو، وامنحهت معهها  
 دا مل أ لب هللا العا  العلوي والسضلي وأ ا  الصيام .  

وليست  اج  أ هل ا،رو إىل اللسهوه لحهاجتنم إىل الأبهمس والصمهل والهلإح 
واملوههل، وه لحاجهه  اال سههاإ إىل  ياتههه، وه لحاجهه  العههني إىل ضههو نا، وا،سههم إىل 

لبههاه، الوعهها  والأبههلاب،  ههل أع ههم مههن هلهه، وأشههد  اجهه  مههن لههل مهها يصههدر وخيوههل اب
فاللسل علينم ال  ة والس   وسها ط  هني هللا تعهاىل و هني  لصهه   أمهل  وهنيهه، و هم 
السههضلا   ينههه و ههني عبههاد ، ولههاإ  ههامتنم وسههيد م وألههلمنم علههى ر ههه حممههدا  صههلى هللا 
عليههه وسههلم وعلههينم أ عههني فبعثههه هللا رمحهه  للعههاملني، و جهه  للسههالكني، و جهه  علههى 

و علههههى العبههههاد ااعتههههه وحمبتههههه وتههههو ر  وتعميههههل  والصيهههها  ادا  اك  ههههق أ عههههني، وافههههب 
ه علهههى  يههه  ا، بيههها  وامللسهههلني،   صو هههه، و أ هههذ العنهههود واملوا يهههق ابالميهههاإ  هههه واتّهب اعههه 
وأمهههل م أإ   هههذو ا علهههى مهههن اتهههبعنم مهههن املهههبمنني، أرسهههله  هههني يهههدي السهههاع   أبهههرا  

، فخهتم  هه اللسهال ، و هدى  هه مهن ال ه ل ، و ذيلا ، وداعيا  إىل هللا إبه ه وسلاجا  منرا  
وعلهّهم  ههه مههن ا،نالهه ، وفههت   لسههالته أعينهها  عميهها ، وآهاان  صههما ، و لههواب   لضهها ، فأشههل ت 
 لسالته ا،رو  عد ظلمالا، وآتلضت هبا الصلوب  عد شتالا، فأ ا   ه املل  العوجها ، 

، ورفهه  لههه هلههل  وجعههل وأوضهه   ههه احملجهه  البي هها ، وشههلح لههه صههدر  ووضهه  عنههه و ر 
الذلههه  وال هههغار علهههى مهههن  هههال  أمهههل ، أرسهههله صهههلى هللا عليهههه وسهههلم  هههني فهههبة مهههن 
اللسل، ودروس من الكتا،  ني  له الكلم، و دلت الأبلا  ، واستند لل  و  إىل 
ظلم آرا نم، و كموا على هللا و ني عباد  مبصاهلم الضاسهدة وأ هوا نم، فنهدى هللا  هه 

الولا ههق، وأ ههلج النههاس  ههه مههن ال لمهها  إىل النههور، وميههم  ههه  ههني  اك  ههق وأوضهه   ههه
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أ ههل الضهه ح وأ ههل الضجههور، فمههن ا تههدى هبديههه ا تههدى، ومههن مههاه عههن سههبيله فصههد 
  .(1)ضل واعتدى، ف لى هللا وسلم عليه وعلى سا ل اللسل وا، بيا 

 أن   خص احتلياج اإلنسان بص الرسالة فيما يا:  ونستلطيع
أ ه إ ساإ خملوف مل وب، وه د أإ يتعله على  الصه، ويعله ماها يليد   -  1

منهههه، وملهههاها  لصهههه، وه يسهههتصل اال سهههاإ مبعلفههه  هلههه،، وه سهههبيل إليهههه إه مهههن  ههه ه 
 معلف  ا، بيا  وامللسلني، ومعلف  ما جا وا  ه من اهلدى والنور.

أإ اال سههاإ مكههوإ مههن جسههد وروح، و ههذا  ا،سههد مهها تيسههل مههن مألههل  - 2
ومأبلب، و هذا  الهلوح  هلر  هلها الهذي  لصنها، و هو الهدين ال هحي  والعمهل ال ها ، 

 وا، بيا  وامللسلوإ جا وا ابلدين ال حي ، وأرشدوا إىل العمل ال ا .

ذا الهدين ه هد أإ اال ساإ متدين  ضولته، وه د له مهن ديهن يهدين  هه، و ه  -  3
أإ يكهههوإ صهههحيحا ، وه سهههبل إىل الهههدين ال هههحي  إه مهههن  ههه ه االميهههاإ اب، بيهههها  

 وامللسلني واالمياإ مبا جا وا  ه.

أ هههه حمتهههاج إىل معلفههه  الوليهههق الهههذي يوصهههله إىل رضهههى هللا   الهههد يا، وإىل  - 4
 ا، بيهها  جنتههه و عيمههه   الههدار ا  ههلة، و ههذ  اليههق ه يلشههد إلينهها، ويههده علينهها إه

 وامللسلوإ.

أإ اال سهههاإ ضهههعي   نضسهههه، ومهههب    هههه أعهههدا  لثهههل، مهههن شهههيواإ يليهههد  - 5

 

ج  (1) اهلل،  رمحه  تيمية  ابن  اإلسالم  لشيخ  بالرسالة  االعتصام  وجوب  يف  ص19قاعدة  من    99-102، 
 .  263-261، ص 2جمموع الفتاوى، وانظر لوامع األنوار ابلهية للسفاريين، ج
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إ هههوا  ، ورفصههه  سهههو  تهههمين لهههه الصبهههي ، و ضهههس أمهههارة ابلسهههو ل ولهههذا فنهههو حمتهههاج إىل مههها 
وضهههيف  هههه  ضسهههه مهههن ليهههد أعدا هههه، وا، بيههها  وامللسهههلوإ أرشهههدوا إىل هلههه، و ينهههو   ايههه  

 البياإ.

مهههدين  وبعهههه، واجتماعهههه ابكلهههق ومعاشهههلته هلهههم ه هههد هلههها مهههن  أإ اال سهههاإ - 6
و هههذا  -وإه لا هههت  يهههالم أشهههبه حبيهههاة الغا ههه -شهههلع ليصهههو  النهههاس ابلصسهههط والعهههده 

الأبهههلع ه هههد أإ وضهههيف لكهههل هي  هههق  صهههه دوإ تضهههليط وه إفهههلاا، وه    ابلأبهههلع 
 الكامل إه ا، بيا  وامللسلوإ.

صههق لههه الومأ ينهه  وا،مههن النضسههي، ويلشههد  إىل أ ههه حمتههاج إىل معلفهه  مهها و - 7
 أسباب السعادة احلصيصي  و ذا  و ما يلشد إليه ا، بيا  وامللسلوإ.

و عد  يهاإ  اجه  اكلهق إىل ا، بيها  وامللسهلني جيهدر  نها أإ  هذلل املعهاد و وضه  
 اللا ني وا،دل  الدال  عليه.
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 املعلاد 
حمالهه ، ولكههن مهها م ههر   عههد املههو و لههل إ سههاإ يعلههم علههم اليصههني أ ههه ميههت ه

 و ل  و سعيد أ  شصيو

إإ لثههرا  مههن الأبههعوب وا،مههم يعتصههدوإ أهنههم سههيبعثوإ مههن  عههد املههو  وواسههبوإ 
 -و هو البعهث واحلسهاب-، و هذا ا،مهل (1)على أفعاهلم إإ  را  فخر، وإإ شلا  فأبل 

      أصوه: تصل  ه العصوه السليم ، وتبيد  الأبلا   االهلي ، ومبنا  على

 تصليل لماه علم اللب سبحا ه. - 1

 تصليل لماه  درته سبحا ه. - 2

 . (2)تصليل لماه  كمته سبحا ه - 3

 و د ت افل  ا،دل  النصلي  والعصلي  على إ باته ومن  ذ  ا،دل  ما يلي:

أو لم  ﴿اهستدهه علق السموا  وا،رو على إ يا  املوتى  اه تعاىل:    -  1
ا  أن  ييح  يروا  أن  ن  بقادر  خب قهن  ييع  ولم  واألرض  السموات  خ ق  اذلي   

أو ليس اذلي خ ق السموات ﴿، و اه تعاىل:  (3)﴾املوىت ب  ب ه ن لك يشء قدير
 .(4) ﴾واألرض بقادر ن أن خي ق مث هم ب  وهو اخلالق الع يم 

 

 . 96ص  4انظر اجلواب الصحيح، ج (1)
 .7-6انظر الفوائد البن القيم، ص (2)
 . 33سورة األحقاف، اآلية  (3)
 . 81سورة يس، اآلية  (4)
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على   اهستداه  -  2 على  درته  سا ق  مثاه  اكلق  غر  على  لق   صدرته 
ابب   من  االعادة  على  أ در  يكوإ  االجياد  على  فالصادر  أ لى،  اكلق للة  إعادة 

تعاىل:   املثه  ﴿أوىل،  اه  وهل  ع يه  أهون  وهو  يعيدي  ثم  اخل ق  يبدؤا  اذلي  وهو 
يح العظام  ورضن نلا مثالً ونيس خ قه قال من ي ﴿، و اه جل  ناؤ :  (1)﴾األن

 .(2)  ﴾ويه رميم. قه حيييها اذلي أنشاها أول مر  وهو بكه خ ق ع يم 

 لههق اال سههاإ   أ سههن تصههوا هبههذ  ال ههورة املتكاملهه  اع هها نا و وا هها  - 3
وصههضالا ومههها فينههها مهههن اللحهههم والع ههم والعهههلوف وا،ع هههاب واملنافهههذ وا ه  والعلهههو  

 على  درته سبحا ه على إ يا  املوتى.فيه أع م دليل -واالرادا  وال ناعا  

اهستدهه إب يا  املوتى   احليهاة الهد يا علهى  درتهه سهبحا ه علهى أ يها    -  4
املهههوتى   الهههدار ا  هههلة، و هههد ورد اكهههل هبهههذا   الكتههها االهليههه  الههه  أ مهلههها هللا علهههى 

علهههينم رسهههله، ومهههن  هههذ  ا، بهههار إ يههها  املهههوتى إبهإ هللا علهههى يهههد إ هههلا يم واملسهههي  
 الس  ، و ر هل، لثر. 

اهسهههتدهه  صدرتهههه علهههى أمهههور تأبهههبه احلأبهههل والنأبهههل  صدرتهههه علهههى إ يههها   - 5
  -املوتى ومن هل،:

ولذا  - لق هللا اال ساإ من  وض  من مين لا ت متضل     أ ا  البدإ    -أ  
دإ مث  فيجم  هللا  ذ  النوض  من أ ا  الب -تأبب   ي  ا،ع ا    اهلتذاه ابلو اع

متضل     ا،جما   فإها  لا ت  ذ   اال ساإل  مننا  هللا  فيخلق  الل م  إىل  لار   لج 
 

 .  27سورة الروم، اآلية  (1)
 . 78،79، اآليتان، سورة يس (2)
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فجمعنا ولّوإ مننا هل، الأبخ ، فإها افب ت ابملو  ملة أ لى فكي  ميتن  عليه  
من  ا ل:   عم  أ لى،  اه  ملة  حنن  ﴿ عنا  أم  خت قو ه  أأ تلم  ماتماون  أفرأيتلم 

  .(1)  ﴾اخلالقون

الندي       -ب ا،رو  و عت    إها  أشكاهلا  ا ت ه  على  النبا   أإ  ذور 
واستوىل علينا املا  والباب، فالن ل العصلي يصت ى أإ يتعضن ويضسدل ،إ أ دمها 
يكضي     وه العضو  ، فضينما  يعا  أوىل، لكنه ه يضسد  ل يبصى حمضوظا ، مث 

بت ، أف  يده هل، على  درة لامل ، إها ا داد  اللاو   تنضلق احلب  فتخلج مننا الن
وتلليا  ا،جما   عن     يعجم  الصادر لي   احلكيم  االله  فنذا  شامل و.  و كم  

، (2) ﴾أفرأيتلم ما حترثون. أأ تلم تزرعو ه أم حنن الزارعون ﴿ا،ع ا و  اه تعاىل:  
وترى األرض هامد  فإذا أ زنلا ع يها املاء اهزتت وربت  ﴿و  ر هل،  وله تعاىل:  

 .(3)  ﴾أ عتلت من لك زوج بهيجو

أإ اكالق الصادر العليم احلكيم يتنم  أإ خيلق اكلق عبثا ، ويبلنم سدى   -  6
وما خ قاا السموات واألرض وما بياهما باطالً ذلك ظن اذلين  ﴿ اه جل  ناؤ :  

،  ل  لق  لصه حلكم  ع يم  ولغاي   (4)  ﴾كفروا فويه لذلين كفروا من انلار
تع  يلعبدون﴿اىل:  جليل ،  اه  بال  واإلنس  اجلن  خ قت  هبذا  (5) ﴾وما  يليق  ف    ،

 

 . 58سورة الواقعة، اآلية  (1)
 .63،64سورة الواقعة، اآليتان  (2)
 . 5سورة احلج، اآلية  (3)
 .  27سورة ص، اآلية  (4)
 . 56سورة اذلاريات، اآلية  (5)
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تعاىل:   لديه من يويعه ومن يع يه  اه  أإ يستوي  اذلين ﴿االله احلكيم  أم جنعه 
ل لذا  (1) ﴾آماوا وعم وا الواحلات اكملفسدين يف األرض أم جنعه املتلقني اكلفجار 

لاإ من لماه  كمته وع يم  نل  أإ يبعث اكلق يو  الصيام  ليجمي لل إ ساإ  
بيله مرجعكم مجيعاً وعد ا  ﴿ عمله، فيثيا احملسن ويعذب املسي   اه تعاىل:  

بالقسط   الواحلات  وعم وا  آماوا  اذلين  يلجزي  يعيدي  ثم  اخل ق  يبدؤا  ب ه  حقاً 
 .(2)  ﴾أيلمواذلين كفروا هلم  ان من محيم وعبان 

آاثر لثههرة علههى الضههلد وا تمهه ،  -يههو  البعههث والنأبههور-ولإلميههاإ ابليههو  ا  ههل 
   فمن آاثر :

ولص اال ساإ على ااعه  هللا ر به     هواب هله، اليهو ، ويبتعهد عهن   أإ  -  1
 مع يته  وفا  من عصاب هل، اليو .

االمياإ ابليو  ا  ل فيه تسلي  للمبمن عما يضوته من  عهيم الهد يا ومتاعنها  -  2
 مبا يلجو  من  عيم ا  لة و واهبا.

موتهههه، ويعلهههم أ هههه  وابالميهههاإ ابليهههو  ا  هههل يعلهههم اال سهههاإ أيهههن م هههر   عهههد - 3
م ف جما  عمله، إإ  را  فخر، وإإ شلا  فأبل، وأ ه سيو   للمحاسب ، وسهيصت  

 له طن ظلمه، وتب ذ  صوف العباد منه ملن ظلمنم أو اعتدى علينم.

االميههاإ ابليههو  ا  ههل يههلدع اال سههاإ عههن ظلههم ا  ههلين وا تنهها   صههو نم،  - 4
 

 . 28سورة ص، اآلية  (1)
، 2ري، للرازي، ج، واتلفسري الكب9-6. وانظر ملا تقدم الفوائد البن القيم، ص4سورة يونس، اآلية    (2)

 . 116-113ص 
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 ظلم  ع نم لبع  و ض ت  صو نم. فإها آمن الناس ابليو  ا  ل سلموا من

االمياإ ابليو  ا  ل جيعل اال ساإ ين هل إىل الهدار الهد يا علهى أهنها مل له    -  5
 من ملا ل احلياة وليست  ي لل احلياة.

و   تهههههها   ههههههذ  الضصههههههلة وسههههههن أإ  ستأبههههههند  صههههههوه  ويههههههن  ههههههت  الن ههههههلاين 
االميههاإ ابليههو   ا،مليكههي، الههذي لههاإ يعمههل   إ ههدى الكنهها س مث أسههلم ووجههد نههلة

إ ين اهلن ضكر  إة كت أل ئ ٍ  ضرب نٍ   نن ا حين ث  ثنرياًر )ا  ل،  يث يصهوه:  
 .(1) (ةان: من ضان؟ ةم ذا ضرلح؟ ةمل ذا ةئار ةإىل ضلن مةري ؟

 

 . 37 ـهص 19/9/1420يف  1722جملة ادلعوة السعودية، عدد  (1)
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 أصول دعو  الرسه 
، لاالميهاإ ابهلل (1)اتضق  ي  ا، بيا  وامللسلني علهى الهدعوة إىل ا،صهوه ا،امعه 

وم  كتههههه ولتبههههه ورسههههله واليههههو  ا  ههههل وابلصههههدر  ههههر  وشههههل  ولهههها،مل  عبادتههههه و ههههد  
هشلي، له، واتباع صلااه وعد  اتباع السبل املخالض ، وحتلا ا،جناس ا،ر ع  و ي: 
الضههوا ش مهها ظنههل مننهها ومهها  وههن، واالمث، والبغههي  غههر احلههق، واالشههلا  ابهلل وعبههادة 

،صههنا . وتنمينههه عههن ال هها ب  والولههد والأبههلي، والن ههر واملثيههل، وأإ يصههاه ا،واثإ وا
عليههه  ههر احلههق، وحتههلا  تههل ا،وهد، وحتههلا  تههل الههنضس  غههر  ههق، والننههي عههن الههلاب 

ابلعنود وابلكيهل وامليهماإ، و هل الوالهدين، والعهده   وعن ألل ماه اليتيم، وا،مل ابلوفا 
لعمهههل، والننهههى عهههن التبهههذيل والكهههل، وألهههل أمهههواه  هههني النهههاس، وال هههدف   الصهههوه وا

 الناس ابلباال.

متضص ،   -وإإ تباينت    -الأبلا   للنا   أصوهلا  )رمحه هللا :    (2) اه ا ن الصيم
احلكم   عن  عليه كلجت  ما  ي  على  ر  و عت  ولو  العصوه،  مللو   سننا   

أتت  ه   ما  ع ه  أل   أإ  احملاه  من  واللمح ،  ل  احلق ﴿وامل لح   اتبع  ولو 
، ولي  جيّو  هو العصل أإ تلد (3) ﴾أهواءهم لفسدت السموات واألرض ومن فيهن

 

اآليات    (1) ابلقرة،  سورة  يف  اجلامعة  األصول  هذه  إىل  اإلشارة  األنعام، 285،286وردت  سورة  ويف   ،
 . 23،37. ويف سورة اإلرساء، اآليات 33،، ويف سورة األعراف، اآلية 151،153اآليات 

ومخسني    (2) واحد  اعم  وتويف  وستمائة  وتسعني  واحد  اعم  ودل  الزريع،  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد 
 وسبعمائة هجرية، من كبار علماء اإلسالم، وهل مصنفات عظيمة. 

 . 71سورة املؤمنون ، اآلية  (3)
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 .(1) (شليع  أ كم احلالمني   د ما ورد   ه

تعاىل:   وا دا  لما  اه  ا، بيا   دين  من ﴿وهلذا لاإ  لكوا  الرسه  أيها  يا 
ة واحد  وأ ا الطيبات واعم وا صاحلاً بين بما تعم ون ع يم. وإن هبي أمتلكم أم

 ع لكم من ادلين ما وىص به  وحاً  ﴿، و اه عم من  ا ل:  (2) ﴾ربكم فاتقون
وال  ادلين  أقيموا  أن  وعيىس  وموىس  ببراهيم  به  وصياا  وما  بيلك  أوحياا  واذلي 

 .(3)﴾تتلفرقوا فيه

 ههههل املص ههههود ابلههههدين وصههههوه العبههههاد إىل مهههها  لصههههوا لههههه مههههن عبههههادة رهبههههم و ههههد  
، فيأبههلع هلههم مههن احلصههوف مهها جيهها علههينم الصيهها  هبهها، ويكضههل هلههم مههن (4)هشههلي، لههه

الواجبا ، وميد م ابلوسا ل ال  تبلغنم  هذ  الغايه ل ليتحصهق هلهم رضهى هللا، وسهعادة 
مف، وه ي هيا شخ ههيته  ههدا  الض هها  الهدارين وفههق مههننث إهلههي ه ميهمف العبههد لههل طهه

 النكد الذي ينتني  ه إىل الت اد   ني فولته ورو ه والكوإ من  وله.

العصدي  ا،ساس  للبأبلي   يصد   الذي  االهلي  الدين  إىل  يدعوإ  اللسل  فجمي  
عصيدة  التوراة  فلذا لا ت  علينا    يالا،  تسر  ال   والأبليع   تبمن  ه،  الذي 

أ لنا ولل   تعاىل:    وشليع ،  إلينا،  اه  هدى ﴿ابلتحالم  فيها  ا ورا   أ زنلا  ب ا 

 

السعادة، ج  (1) دار    ، 322، ص  4، وانظر اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، ج383، ص  2مفتاح 
 . 263، ص2ولوامع األنوار للسفاريين، ج

 . 51،52سورة املؤمنون ، اآليتان  (2)
 . 13سورة الشورى، اآلية  (3)
 .  6، ص2جمموع فتاوى ابن تيمية، ج (4)
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واألحبار لربا يون  وا هادوا  لذلين  أس موا  اذلين  انلعيون  بها  ، مث  (1) ﴾و ور حيكم 
من   يديه  ملا  ني  وم د ا   و ور،  فيه  دى  االجنيل  ومعه  الس    عليه  املسي   جا  

وقفياا ن آثارهم بعيىس ابن مريم مودقاً ملا بني يديه  ﴿التوراة،  اه جل  ناؤ :  
، مث جا  حممد صلى هللا عليه وسلم  (2)﴾من ا ورا  وآتيااي اإلجنيه فيه هدى و ور 

واملل  اكامت   ملا  ني    ابلأبليع   الأبلا  ، وم د ا   الكامل ، منمين  على ما  بلنا من 
وأ زنلا بيلك ال تلان باحلق مودقاً ملا بني يديه من  ﴿يديه من الكتا  اه تعاىل:  

ال تلان ومهيمااً ع يه فاحكم بياهم بما أ زل ا  وال تتبع أهواءهم عما جاءك  
احلق أإ حممدا  صلى هللا(3) ﴾من   عليه وسلم واملبمنني معه ، و ني سبحا ه وتعاىل 

جل  ناؤ :   فصاه  وامللسلني  ا، بيا   من  سبصنم  من  آمن  ه  آمن  ﴿آمنوا  ه لما 
الرسول بما أ زل بيله من ربه واملؤماون لك آمن با  ومالئكتله وكتلبه ورس ه ال 

 .(4) ﴾ فرق بني أحد من رس ه وقالوا سمعاا وأطعاا غفرا ك رباا وإيلك املو  

 

 

 . 44سورة املائدة، اآلية  (1)
 . 46سورة املائدة، اآلية  (2)
 . 48سورة املائدة ، اآلية  (3)
 .  285اآلية  سورة ابلقرة ، (4)
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 الرسالة ابلاقية *  
مهههها سههههبق مههههن عههههلو  ههههاه ا،دإإ الينوديهههه  والن ههههلا ي  وا وسههههي  والمرادشههههتي  

  الصههلإ السههادس املههي دي، وإها فسههد الههدينل  (1)والو نيهه  املتنوعهه  يبههني  الهه  البأبههلي 
فسههههد  ا، ههههواه السياسههههي  واهجتماعيهههه  واه ت ههههادي .. فعمههههت احلههههلوب الداميهههه ، 

اشههت البأبههلي    ظهه   دامههس موبههق، أظلمههت ،جلههه الصلههوب وظنههل اهسههتبداد، وع
 سهههبا ظلمههه  الكضهههل وا،نهههل، وتد سهههت ا، ههه ف، و تكهههت ا،عهههلاو، وا تنكهههت 

  -احلصهوف، وظنهل الضسهاد   الههل والبحهل،  هىت لههو ألملنها عا هل ،در  أإ البأبههلي  
 هل  ع هيم    ال  ا ت ار، وأهنا آه هت  همواه، مها   يتهدارلنا هللا مب  -هل، الو ت 

 ومل مأبعل النبوة، و بس اهلداي ل لينر للبأبلي  اليصنا، ويندينا إىل سوا  السبيل.

و  هل، المماإ أهإ هللا اإ يأبلف  ور النبوة اكالدة من مك  املكلم  ال  فينا 
البيهههت الع هههيم، و هههد لا هههت  يبتنههها طا لههه  لسههها ل البيبههها  البأبهههلي  مهههن  يهههث الأبهههل  

 تبدادل إه أهنا متيم  عن  ر ا مبيما  لثرة مننا:وا،نل وال لم واهس

أهنا  يب   صي    تتأ ل  أبهوا ا الضلسهضا  اليوان يه  أو اللوما يه  أو اهلنديه ،   -  1
 ومتت  أفلاد ا ابلبياإ اللصني، والذ ن الو اد، والصلا   املبدع .

صيهها طهها أهنهها تصهه     لهها العهها  فنههي   مكههاإ وسههط  ههني أوراب وآسههيا وأفلي - 2
يكههوإ سههببا   امهها    سههلع  ا تأبههار ووصههوه اللسههال  اكالههدة إىل  ههذ  ا، وههار    مههن 

 يسر.
 

 ملزيد من اتلوسع ينظر: "الرحيق املختوم" تأيلف صيف الرمحن املباركفوري.  *
 . 52انظر فقرة حال ادليانات القائمة يف هذا ابلحث ص  (1)
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أ ل    غمو ا، و  تتسلط    -  3 أهنا  لد آمن،  يث إإ هللا محا ا عندما  ّم 
الأبماه   أمنت  ىت  ارلا    واللو ،  ل  فارس  هلا  ا اورة  االملااورإ   علينا 

ر اصا  لبعث   ذا النيب الكلا، و د هّلل هللا أ لنا هبذ  النعم  وا،نوب، ولاإ هل، إ
 .(1) ﴾أو لم  مكن هلم حرماً آمااً جيىب بيله ثمرات لك يشء ﴿فصاه: 

أهنههها  يبههه  صهههحلاوي   اف هههت علهههى لثهههر مهههن الأبهههما ل احملمهههودة لهههالكل ،  - 4
لتنهها ،إ و ضههيف ا،ههوار، والغههرة علههى ا،عههلاو، إىل  ههر هلهه، مههن املميههما  الهه  أ ّ 

 تكوإ املكاإ امل  م لللسال  اكالدة.

والب   ،  ابلض ا    اشتنل   ال   ومن  بيل   ليش  الع يم،  املكاإ  من  ذا 
ومكار  ا،  ف، وال  لاإ هلا الأبله والسبود.. اصوضى هللا  بيه حممدا  صلى هللا  

س املي دي عا   عليه وسلم ليكوإ  امت ا، بيا  وامللسلنيل  يث ولد   الصلإ الساد
  تصليبا ، و أبأ يتيما ، إه ما  أ و  و و    ون أمه، مث ماتت أمه وجد  ، يه  570

وعمل   ينبذ ست سنني، فكضله عمه أ و االا، فنأبأ الغ   يتيما ، وظنل  عليه 
ع ما  النبوغ، فكا ت عاداته وأ   ه و  اله خمتلض  عن عادا   ومه، فكاإ ه 

يبهي أ دا ، واشتنل ابل دف والعضاه وا،ما  ،  ىت لاإ    يكذب    ديثه، وه
إإ ا، و و وافيف علينا   الثمين  ويودعو ه  أمواهلم  أ نا   ومه  منو ه على  لثر من 
لما وافيف على  ضسه وماله، طا جعلنم يلصبو ه اب،مني، ولاإ  ييا    ي نل ، د  

ا يلا     ومه من عبادة ا،واثإ، وشلب  د ه علإان  منذ  ل ، ولاإ  مينا  تصيا  يبمله م
اكمور، وسض، الدما ، فكاإ يعاشل  ومه فيما يلت يه من أعماهلم، ويعتمهلم  اه 

 

 . 57سورة القصص، اآلية  (1)
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إها  ارب   ا،ياع...  ىت  ويوعم  وا،إمى،  ا،يتا   ين ل  ولاإ  وفسصنم،  جموهنم 
يسأله ا،ر عني من العمل ضاف هرعا  مبا  وله من الضساد، و دأ ينصو  لعبادة ر ه، و 

من   مل،  عليه  إه  مه  احلاه  على  ذ   و ينما  و  ال لاا.  سوا   إىل  ينديه  أإ 
للناس، وأإ يدعو م إىل عبادة   الدين  يبل   ذا  أإ  ر ه، وأمل   امل  ك  ابلو ي من 
رهبم، و ته ل    عبادة ما سوا ، وتواصل  موه الو ي عليه ابلأبلا   وا، كا  يوما   عد 

مل هللا  ذا الدين للبأبلي ، وأمت علينا النعم   كماله،  يو  وسن   عد سن ،  ىت أل
موته   اث    عند  عمل   فكاإ  هللا،  توفا   وسلمل  عليه  هللا  صلى  منمته  فلما لملت 

 وستني سن ، مننا أر عوإ سن   بل النبوة و  هللا وعأبلوإ سن   بيا  رسوه  .

مههها مهههن اليهههق  ومههن ألمهههل أ هههواه ا، بيههها  ودرس اترخينهههمل علهههم علمهها  يصينيههها  أ هههه
 بتت هبا  بوة  يب من ا، بيا  إه و بتت  بهوة حممهد صهلى هللا عليهه وسهلم هبهذا الوليهق 

 من ابب أوىل.

فإها   ل  لي   صلت  بوة موسى وعيسى علينما الس  ، علمت أهنها  صلهت 
 وليق التواتل، والتواتل الهذي  صلهت  هه  بهوة حممهد صهلى هللا عليهه وسهلم أع هم وأو هق، 

 ندا .وأ لب ع

ولذل، التواتل الذي  صلت  هه معجهمالم وآإلهم متما هل،  هل  هو    هق حممهد 
صلى هللا عليه وسلم أع م، ،إ آإته لثرة،  ل أع م آإته  ذا الصلآإ الع يم الهذي 

 .(1)ه يماه ينصل  ص   متواتلا  صوات  ورمسا  

 ارإ  ني ما جا   ه موسى وعيسى علينما الس   و ني مها جها   هه حممهد   ومن
 

 117-114و100-95انظر الفقرة اخلاصة عن القرآن يف هذا الكتاب، ص:   (1)
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صههلى هللا عليههه وسههلم مههن العصيههدة ال ههحيح ، والأبههلا   احملكمهه ، والعلههو  النافعهه  علههم 
 أهنا  يعا  ت در من مأبكاة وا دة،  ي مأبكاة النبوة.

وسهلم علهم ومن  ارإ  هني أ هواه أتبهاع ا، بيها  و هني أتبهاع حممهد صهلى هللا عليهه 
أهنههم لهها وا  ههر النههاس للنههاس،  ههل  ههم أع ههم أتبههاع ا، بيهها  أ ههلا  علههى مههن  عههد م، فصههد 

 .(1) أبلوا التو يد، وأشاعوا العده، ولا وا رمح  لل عضا  واملسالني

وإإ أرد  مميد  ياإ تستده  ه علهى  بوتهه صهلى هللا عليهه وسهلمل فسهأ صل له، 
 هههن ر  هههَّن الوهههلي  ينمههها لهههاإ   هههلا يا  فأسهههلم الهههده ل والع مههها  الههه  وجهههد ا علهههى 

  سببنا و ذ  الده ل  ي:

أ ههه دعهها إىل عبههادة هللا و ههد  وتههل  عبههادة مهها سههوا  موافصهها    هلهه،  يهه   - 1
 ا، بيا .

 أ ه أظنل آإ   ينا  ه    هبا إه أ بيا  هللا. - 2

 أ ه تنبأ على  وادهللا مستصبلي  فو عت لما أ ل عننا. - 3

 أ ه تنبأ على  وادهللا    من  وادهللا الد يا و دمو هل  ا فو عت لما أ ل. - 4

آيه   -و هو الصهلآإ-أإ الكتاب الذي جا   ه حممهد صهلى هللا عليهه وسهلم   -  5
مهههن آإ  النبهههوةل ، هههه أ لههه  لتهههاب، وأ هههمه هللا علهههى رجهههل أمهههي ه يصهههلأ وه يكتههها، 

،إ هللا تكضهل حبض هه، و ضهيف  هه وحتدى الض حا  أإ  توا مبثله أو مبثل سهورة منههل و 
 

ا  (1) فتاوى شيخ  تيمية جانظر جمموع  ابن  السموأل  201،211، ص  4إلسالم  تأيلف  ايلهود،  ، وإفحام 
 .  58،59املغريب اذلي اكن يهودياً فأسلم، ص  
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 العصيدة ال حيح ، وضّمنه ألمل شليع ، وأ ا   ه أف ل أم .

 أ ه  امت ا، بيا  ولو   يبعث لبولت  بوا  ا، بيا  ال   أبل  مببعثه. - 6

أإ ا، بيهها  علههينم السهه    ههد تنبههأوا  ههه  بههل ظنههور   ههد ل اويههل، ووصههضوا  - 7
 و  له و،مته، وهللوا ا تأبار دينه.مبعثه و لد  و  وع ا،مم واملل

أإ ا ت ههار  علههى ا،مههم الهه   ار تههه أيهه  مههن آإ  النبههوةل إه يسههتحيل أإ  - 8
مث ميد  هللا ابلن ل والتمكهني، و لبه   -و و لاهب-يدعي شخ  أ ه ملسل من هللا 

 ا،عدا ، وا تأبار الدعوة، ولثلة ا،تباع، فإإ  ذا ه يتحصق إه على يد  يب صادف.

ما لاإ عليه    سكه وعضافه وصد ه وحممهود سرته وسننه وشلا عهل فإإ  -  9
  ذا ه جيتم  إه    ق  يب.

 تن ه خةن    نرية ة ننااح  )و اه  ذا املنتهدي  عهد أإ سهاف  هذ  الأبهوا د:  
   ي ر من ضيىل هب  ةةطا لح الوطنةر ة  ز قحححر ةض  ح حقنحر ةةةنمل تةنحلقحر 

 . (1) (ةخسر ي ي ه ةختخرتح ةمن ريا  ةةشحا  خ ب   يحر

و   تههها   هههذ  الضصهههلة سأسهههوف لههه، شهههنادتني: شهههنادة ملههه، الهههلو    املاضهههي 
 ههو   يههث لههاإ معاصههلا  حملمههد صههلى هللا عليههه وسههلم، وشههنادة من ههل إجنليههمي معاصههل

 .  (جوإ سنت )

شنادة  ل ل : هلل البخاري رمحه هللا  هل أ  سهضياإ  ينمها دعها  مله، الهلو  
 

،  47ادلين وادلولة يف إثبات نبوة نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم، تأيلف يلع بن ربن الطربي ص  (1)
 وما بعدها.   263وانظر اإلعالم للقرطيب، ص 
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ضبننن اليننن ن اب ننم بننن ان ننع قنن   ضخننهان  نن يمل كننن ال اننر  قنن    حننحيو )فصههاه: 
ضخهين كطيح هللا بن كطحهللا بن ك ط  بن مس ني ضن كطحهللا بن كطن س ضخنهه ضن ضك 
 نننلي ن بنننن حنننرب ضخنننهه ضن ارقننني ضر ننني إلينننح   ر نننمل منننن قنننرل  ة ننن  نا آننن راً 

 يتن  ضك  نلي ن  (1)يكلش مر   املحة اليت   ن ر ن  هللا صن   هللا ك ينح ة ن م من 
ر  ننحك ام   س سننح ةحنلننح كلننن   الننرةم ص (2)ة لنن ر قننرل ر  ننهتنه ةاننم  ل ينن  

يك امر ةيك  برتمج  حر  ق  : ضل م ضقرب  سط  هب ا الرةني الن   لن كم ض نح  ن ؟ 
 قننن   ضبنننن  نننلي ن:  ق نننا ضان ضقنننرهبم  سنننط ق  قننن  : اي ننننه منننين ةقربننننا ضصنننش بح 

قنن   لرتمج  ننح: قنني لننم إين  نن ئي انن ا كننن انن ا الرةنني  نن ة  نام كوننح .تننرهق ص 
 إن   بين    بنهر ق    نهللا لنه ابي   من ضن أيينرةا ك نن  ن كً ل ن با كونحر 
ص   ن ضة  م   هلين كوح ضن ق  :  يف  سطح  ني م؟ ق نا: انن  يون  ذة  سنملق 
ق  :  تي قن   ان ا القنن  منو م ضحنح قن؟ قط نح؟ ق نا: هق قن  :  تني  ن ن منن 
ختكئننح مننن م نن:؟ ق ننا: هق قنن  :  ه ننرا  الونن س ل ط ن ننح ضم ضنن ل  ام؟  ق ننا: 
بنني ضنن ل  امق قنن  : ضل لننحةن ضم لوقةنننن؟ ق ننا: بنني ل لننحةنق قنن  :  تنني لرتننح 
ضحح موتم  خم  لحلونح ب نح ضن لنحخي  ينح؟ ق نا: هق قن  :  تني  ون م ت تنن نح 

هق ةبنن مونح   كل  ب قطي ضن لقن  م  ق  ؟ ق ا: هق ق  :  تي لنحر؟ ق نا:
  منحة ه  نحر  منن  انن   كني  يتنن ق قن  : ةت ً ننين   نن  ضيخني  يتنن   نيئ ً غننري 
انن ه ال  ننن ق قنن  :  تنني قنن ت  ننه؟ ق ننا:   ننمق قنن  :   يننف  نن ن ق نن ل م إايه؟ 

 

احل  (1) ابلاري،  أي يف مدة صلح  فتح  انظر  للهجرة،  ديبية، واكنت مدتها عرش سنني، واكنت سنة ست 
 . 34، ص1ج

 بدلة بالشام.  (2)
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ق ا: ابرب بيوو  ةبيوح  ن   ر لون   مون  ة ون   مونحق قن  : من ذا أيمنر م؟ ق نا: 
نا بننح  ننيئ ًر ةاتر نننا منن  لقننن  ختك  ننمر ةأيمننران لقننن  اكطننحةا هللا ةحننحه ةه تشننر 

كلةنن ة ةالةننحل ةال لنن   ةالةنن  ق  قنن   ل رتمجنن ن: قنني لننح  ننهل : كننن  سننطح 
 نن  رت ض ننح  نني م ذة  سننملر   نن ل: الر نني تط ننث    سننمل قنمتنن ر ة ننهل : 
اني قن   ضحنح منو م ان ا القنن ر  ن  رت ضن هر  ق نا: لنن  ن ن ضحنح قن   ان ا 

أيتسنن بقنن  قيني قط نحر ة نهل : اني  ن ن منن ختكئنح منن   القن  قط نح لق نا رةني
م :    رت ضن هر ق ا   ن  ن ن منن ختكئنح منن م ن: ق نا رةني لم نمل م ن: 
ضبيحر ة هل : اي  و م ت تنن نح كل ن ب قطني ضن لقنن  من  قن  ر  ن  رت ضن هر 
 قننح ضكننر  ض ننح ت ل ننن لينن ر ال نن ب ك نن  الونن س ةل نن ب ك نن  هللار ة ننهل : 

تط ننننه ضم ضننن ل  امر  ننن  رت ضن ضننن ل  ام اتط ننننه ةانننم ضتطننن   ض نننرا  الوننن س ا
الر ير ة نهل : ضل لنحةن ضم لوقةنننر  ن  رت ضهننم ل لنحةن ة ن ل: ضمنر ا  ن ن 
حننع لنن مر ة ننهل : ضلرتننح ضحننح  ننخم  لحلوننح ب ننح ضن لننحخي  يننحر  نن  رت ضن ه 
ة نن ل: ا  نن ن حننني  نن ل؟ بش  نن ح الق نننبر ة ننهل : انني لنننحر  نن  رت ضن ه 

ل: الر ي ه تنحرر ة هل : مب  أيمر م    رت ض ح أيمنر م ضن ت طنحةا هللا ةه ة  
تشر نا بح  يئ ًر ةلوت  م كن كط ية األةاثنر ةأيمر م كلة ة ةالةحل ةال ل   
 إن   ن م  تقن  حق ً  سين : منضع قحمن ا تنير ةقح  وا ضك نم ض نح خن ر ر 

إليح ل  شننا لقن  هر ةلنن  ونا   ت ض ن ض.ن ض ح مو مر   ن ضين ضك م ضين ضخ ص
كوحه لنسن ا كنن قحمنحر ص يكن  ب  ن ب ر نن  هللا صن   هللا ك ينح ة ن م الن   
ب ث بح يحي  إىل كليم بةر   ح  ح إىل ارقي  قرضه  إذا  ينح: بسنم هللا النرمحن 
النننرحيم منننن دننننح كطنننحهللا ةر ننننلح إىل ارقننني كلنننيم النننرةم  ننن م ك ننن  منننن اتطنننع 
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يكنك بحك ل  ا  ن م ض ن م تسن م لؤتن: هللا ضةنرك منرتنير الحىر ضم  ب ح  إين ض
ق ةاي ضانني ال  نن ب ت نن لنا إىل   ننن   نننا  (1) ننإن تنليننا  ننإن ك ينن: إص الريلسننني

بيوونن  ةبيننو م ضن ه   طننح إه هللا ةه  شننرك بننح  ننيئ ً ةه ل خنن  ب  ننو  ب  نن ً ضرككً 
 .(2) (من يةن هللا  إن تنلنا  قنلنا ا تحةا أبان مس ننن

شهههنادة املن هههل االجنليهههمي املعاصهههل جهههوإ سهههنت :  يهههث يصهههوه:  عهههد اهاههه ع 
املتواصههل علههى تضاصههيل االسهه   ومباد ههه    دمهه  الضههلد وا مههوع، وعدالتههه   إ امهه  
ا تمهه  علههى أسههس مههن املسههاواة والتو يههد، وجههدتين ا ههدف  إىل االسهه    كههل عصلههي 

ألهوإ داعيه  لإلسه   مبأبهلا  هبديهه   أإ  -مهن يومنها  -ورو ي، وعا د  هللا سبحا ه  
   لل البصاع.

و ههد توصههل إىل  ههذا اليصههني  عههد دراسههته للن ههلا ي  وتعمصههه فينههال فوجههد أهنهها ه 
 يا على لثر من ا،سبل  ال  تدور    ياة النهاسل فبهدأ يدا لهه الأبه،، مث درس 

فهومن  هه ودعها  الأبيوعي  والبوهي  فلم جيهد فينمها ضهالته، مث درس االسه   وتعمهق فيهه
 .(3)إليه

 

 . (األريسيني)وجاء يف كتاب اجلهاد من صحيح ابلخاري بلفظ  (1)
 . 1رواه ابلخاري يف كتاب بدء الويح باب  (2)
 .  319، ص2ادلين الفطري األبدي ، تأيلف ، مبرش الطرازي احلسيين، ج (3)
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 ختلم انلبو   
تبههني لهه، فيمهها سههبق  صيصهه  النبههوة، وأع منهها وآإلهها، وده ههل  بههوة  بينهها حممههد 
صههلى هللا عليههه وسههلم، و بههل احلههديث عههن  ههتم النبههوة ف  ههد أإ تعلههم أإ هللا سههبحا ه 

 وتعاىل ه يلسل رسوه  إه ، د ا،سباب التالي  :

تكههوإ رسههال  النههيب  اصهه   صههو  و  يههبمل  ههذا اللسههوه أإ يبلهه  رسههالته  أإ - 1
 إىل ا،مم ا اورة فرسل هللا رسوه  آ ل  لسال   اص  إىل أم  أ لى.

أإ تكههوإ رسههال  النههيب املتصههد   ههد ا درسههت، فيبعههث هللا  بيهها  جيههدد للنههاس  - 2
 ديننم.

لمماهنا، و ر مناسب  لأل من  ال  ص  أإ تكوإ شليع  النيب املتصد  صاحل   -  3
فيبعث هللا رسوه  ومل رسهال  وشهليع  تناسها الممهاإ واملكهاإ، و هد ا ت هت  كمتهه 
سههبحا ه أإ يبعههث حممههدا  صههلى هللا عليههه وسههلم  لسههال  عامهه  ، ههل ا،رو، مناسههب  
ا لكههل  مههاإ ومكههاإ، و ض نهها مههن أيههدي التغيههر والتبههديلل لتبصههى رسههالته  يهه  ويهها هبهه
 الناس،  صي  من شوا ا التحلي  والتبديل، و،جل هل، جعلنا هللا  امته  اللسهاه 

(1). 

وإإ طا    هللا  ه حممدا  صلى هللا عليه وسلم أ ه  امت ا، بيا  ف   يب  عهد ل 
،إ هللا ألمههل  ههه اللسههاه ، و ههتم  ههه الأبههلا  ، وأمت  ههه البنهها ، وحتصههق  نبوتههه  أبههارة 

أما  لأمت  ط   الكتا: احلجهل الهذي رف هه البنها وإ  هو  هد ):  املسي   ه  يث  اه
 

ص    (1) الطحاوية،  العقيدة  سبق  ملا  ج156انظر  ابلهية،  األنوار  ولوامع  ص  2،  ومبادئ 269،277،   ،
 . 64اإلسالم، ص 
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 هذا  -الهذي أسهلم فيمها  عهد  -، و د اعتل الصس إ هل يم  ليهل  (1)(صار رأسا  للماوي 
بن مثا ومثه األ عياء من )الن  موافصا  لصوه حممد صلى هللا عليهه وسهلم عهن  ضسهه: 

ضللع بلاللة مللن زاويللة، فجعلله انلللا  قبا كمثه رجه بىن بيتلاً فأحساه وأمج لله بال مو
يطوفون به، ويعجبون هل، ويقولون: هال وضعت هبي ال باة، قال: فأ ا ال باة، وأ ا خللاتم 

 .(2)(انلعيني

و،جل هله، جعهل سهبحا ه الكتهاب الهذي جها   هه حممهد صهلى هللا عليهه وسهلم 
لا   منيمنهها  علههى الكتهها السهها ص ، وانسههخا  هلهها، لمهها جعههل شههليعته انسههخ  لكههل الأبهه

املتصدمهه ، وتكضههل هللا حبضههيف رسههالتهل فه نمص لهه ت   صهه   متههواتلا ،  يههث  صههل الصههلآإ الكههلا 
ت  سهههههههنته الصوليههههههه  والضعليههههههه   صههههههه   متهههههههواتلا ،    صههههههه   متهههههههواتلا  صهههههههوات  ورمسههههههها ، لمههههههها  مص لههههههه 

 و صل التوبيق الضعلي لأبلا    ذا الدين وعباداته وسننه وأ كامه  ص   متواتلا .

اال  عل والسن  علم أإ صحا ته رضواإ هللا علينم  د ومن  السرة  ى دواوين 
 ض وا للبأبلي  سا ل أ واله صلى هللا عليه وسلم و ي  أ واله وأفعاله، فنصلوا عبادته  
،صحا ه  ومعاشلته  وشجاعته،  وللمه  واستغضار ،  سبحا ه  له  وهلل   وجناد   لل ه 

وإ  وظعنه  و م ه،  فل ه  عليه، لما  صلوا  ومأبل ه وللوافدين  مألله  وصض   امته، 
وملبسه، ويص ته ومنامه.. فإها استأبعل  هل،ل أيصنت أإ  ذا الدين حمضوظ حبضيف 

له، وعلمت   أإ   - ينبذ-هللا  أ لان  وامللسلنيل ،إ هللا سبحا ه  ا، بيا   أ ه  امت 
 

 . 42:  21إجنيل مىت  (1)
ف املهتدي إبراهيم خليل أمحد  انظر حممد صىل اهلل عليه وسلم يف اتلوراة واإلجنيل والقرآن، تأيل  (2)

باب  73ص   املناقب،  كتاب  يف  ابلخاري  أخرجه  واحلديث  كتاب   18.  يف  ومسلم  هل،  واللفظ 
 .256،312، ص 2من حديث أيب هريرة مرفواعً، وهو يف املسند، ج  2286الفضائل حديث 
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ما اكن حممد أبا أحد من رجالكم ﴿ ذا اللسوه  و  امت ا، بيا  فصاه سبحا ه:  
رسول   انلعينيولكن  وخاتم  عن  ضسه:  (1) ﴾ ا   وسلم  عليه  هللا  صلى  و اه   ،

 .(2)  (وأرس ت بص اخل ق اكفة، وختلم يب انلعيون)

 وهبا آوان ا عريف باإلسالم وبيان حقيقتله وموادري وأراك ه ومراتبه.
 معىن لكمة اإلسالم : 

 ياه صيهههههادإها راجعهههههت معهههههاجم اللغههههه ، علمهههههت أإ معهههههىن للمههههه  االسههههه    هههههو 
واك ههوع واالهعههاإ واهستسهه   واهمتثههاه ،مههل ا مههل وهنيههه  هه  اعههباوي، و ههد مسههى 
هللا الدين احلق االس   ، ه ااع  هلل وا صياد ،مل     اعباو، وإ  ص العبهادة لهه 
سبحا ه وت ديق  ل  واالمياإ  ه، وأصب  اسم االس   ع ل ما  على الدين الذي جا  

 هللا عليه وسلم.  ه حممد صلى

 : (3)ا عريف باإلسالم
ملههاها مسههي الههدين ابالسهه  و إإ  يهه  مهها   ا،رو مههن خمتلهه  الههدإان ،  ههد 
مسيههت امسا نهها، إمهها  سههب  إىل اسههم رجههل  ههاص، أو أمهه  معينهه ، فالن ههلا ي  أ ههذ  
امسنههههها مهههههن يالن هههههارىي، وتسهههههمت البوهيههههه  علهههههى اسهههههم اب ينههههها: ي هههههوهاي، واشهههههتنل  

 

 . 40سورة األحزاب ، اآلية  (1)
ج    (2) مسنده،  يف  أمحد  اإلمام  ص    2رواه  هل  411،412،  واللفظ  املساجد  كتاب  يف  مسلم  ورواه   ،

 .523حديث 
ملزيد من اتلوسع ينظر كتاب "مبادئ اإلسالم" تأيلف الشيخ محود بن حممد الالحم. وكتاب "ديلل    (3)

 خمترص لفهم اإلسالم" تأيلف إبراهيم حرب. 
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ذا اهسهم ،إ مبسسهنا و امهل لوا نها لهاإ ي رادشهتي، ولهذل، ظنهل  المرادشتي  هبه
الينوديهههه   ههههني ظنههههلاين  بيلهههه  تعههههله ي ينههههوهاي، فسههههميت ابلينوديهههه ، و لههههم جههههلا. إه 
االسهه  ، فإ ههه ه ينتسهها إىل رجههل  ههاص، وه إىل أمهه   عيننهها، وإمنهها يههده امسههه علههى 

ذا اهسههم أ ههه مهها عههين صههض   اصهه  يت ههمننا معههىن للمهه  االسهه  ، وطهها ي نههل مههن  هه
إبجيهههاد  هههذا الهههدين وألسيسهههه رجهههل مهههن البأبهههل، ولهههيس  اصههها  امههه  معينههه  دوإ سههها ل 
ا،مم، وإمنا  ايته أإ ولي أ ل ا،رو  يعا    ض  االس  ، فكهل مهن ات ه  هبهذ  
ال هض ، مهن  ها ل النهاس و اضههل م فنهو مسهلم، ويكهوإ مسههلما  لهل مهن سهيتحلى هبهها 

   املستصبل.

 سالم : حقيقة اإل
مهههن املعلهههو  أإ لهههل شهههي     هههذا الكهههوإ، منصهههاد لصاعهههدة معينههه ، وسهههن  اث تههه ، 
فالأبمس والصمل والنجو  وا،رو مسخلا  حتهت  اعهدة موهلدة، ه  بهل هلها ابحلهلا  
عننا واكلوج علينا ولو  يد شعلة،  ىت إإ اال ساإ  ضسه إها تد ل  شأ ه تبني ل، 

ف  يتنضس وه وهس  اجتهه إىل املها  والغهذا  والنهور أ ه مذعن لسنن هللا إهعاان  اتما ، 
واحلهلارة إه وفصهها  للتصهديل االهلههي هللا املهن م حلياتههه، وتنصهاد هلههذا التصهديل  يهه  أع هها ه، 

 فالوظا   ال  تبدينا  ذ  ا،ع ا  ه تصو  هبا إه حبسا ما  لر هللا هلا.

التصههديل الأبههامل، الههذي يستسههلم لههه وه ينضهه، عههن ااعتههه شههي     ههذا  فنههذا
الكههوإ، مههن ألههل لولهها   السههما ، إىل أصههغل هرة مههن اللمههل   ا،رو،  ههو مههن 
تصههديل إلههه ملهه، جليههل مصتههدر. فههإها لههاإ لههل شههي    السههموا  ومهها  يننمهها منصههادا  

لههذي وضههعه، ومتبهه  ،مههل ، هلههذا التصههديل، فههإإ العهها  للههه مويهه  لههذل، امللهه، املصتههدر ا
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ويتبههني مههن  ههذ  الوجنهه ، أإ االسهه   ديههن الكههوإ أ هه . ،إ االسهه   معنهها  اه صيههاد 
واهمتثههاه ،مههل ا مههل وهنيههه  هه  اعههباو لمهها علفههت آ ضهها . فالأبههمس والصمههل وا،رو 
مستسلم ، واهلوا  واملا  والنهور وال ه   واحلهلارة مستسهلم ، والأبهجل واحلجهل وا، عها  

تسلم ،  ل إإ اال سهاإ الهذي ه يعهله ر هه وجيحهد وجهود  وينكهل آإتهه، أو يعبهد مس
  ر ، ويأبل   ه سوا ،  و مستسلم من  يث فولته ال  فول علينا.

إها أدرلههههت  ههههذا فتعههههاه  ن ههههل   أمههههل اال سههههاإ، فسههههتجد أإ اال سههههاإ يتنا عههههه 
 أملاإ:

   هلل وحمبه  التعبهد لهه، ا،وه : الضولة ال  فول هللا علينا اال سهاإ مهن اهستسه
والتصهلب إليهه، وحمبه  مها وبهه هللا مهن احلهق واكهر وال هدف، و غه  مها يبغ هه هللا مههن 
الباال والأبل وا،ور وال لم، وما يتب  هل، مهن دواعهي الضوهلة مهن حمبه  املهاه وا، هل 
 والولد، والل ب    ا،لل والأبلب والنكاح، وما يتولبهه هله، مهن  يها  أع ها  ا،سهم

  وظا ضنا ال  م  هلا.

الثاين : مأبيب  اال سهاإ وا تيهار  و هد أرسهل هللا إليهه اللسهل وأ همه الكتها ليميهم 
 ني احلق والبااهل واهلهدى وال ه ه واكهر والأبهل، وأمهد  ابلعصهل والضنهم ليكهوإ علهى 

سل،    رة   ا تيار ل فإإ شا  سل، اليق اكر فصاد  إىل احلق واهلدى وإإ شا 
 ل فصادته إىل الأبل والبوار.سبل الأب

فههإها   ههل  إىل اال سههاإ ابعتبههار ا،مهههل ا،وه وجدتههه جمبههوه  علههى اهستسههه  ، 
 مضوورا  على التمامه وه حميد له عنه شأ ه شأإ  ر  من املخلو ا .

وإها   ل  إليه ابعتبار ا،مل الثاين وجدته خمتارا  خيتار ما يأبا  فإما أإ يكوإ 
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ً ﴿لافلا  مسلما  وإما يكوإ   ً وإما كفورا  .  (1) ﴾بما شاكرا

 ولذا  د الناس على  وعني :

إ ساإ يعله  الصه، ويبمن  هه راب  ومالكها  وإهلها يعبهد  و هد ، ويتبه  شهليعته   
 ياته اه تياري . لما  و مضوور على اهستس   لل هه ه حميهد لهه عنهه ات ه  لتصهديل ، 

استكمل إس مه، و د أصب  علمه صحيحا ل ، هه و ذا  و املسلم الكامل الذي  د  
عله هللا  الصه وابر ه الذي أرسل إليه اللسل وأوه   وة العلهم والهتعلم، وأصهب  عصلهه 

مبو به   صحيحا  ورأيه سديدا ل ، ه أعمل فكل  مث   هى أه يعبهد إه هللا الهذي أللمهه
، هههه ه يصهههل ا إ إه  الضنههم والهههلأي   ا،مههور، وأصهههب  لسههها ه صههحيحا  اناصههها  ابحلههق

 لب وا د  و هللا تعاىل الذي أ عم عليه  صوة النوق والكه  .. فكهأإ  ياتهه مها  صهي 
فينا ا إ إه ال دفل ، ه منصاد لأبلع هللا فيما له اكهرة فيهه مهن أمهل ، وامتهد   ينهه 

كهيم و ني سا ل املخلو ا    الكوإ آصلة التعاره والتو س، ، ه ه يعبهد إه هللا احل
العلههيم، الههذي تعبههد  وتههذعن ،مههل  وتنصههاد لتصههديل  املخلو هها  للنهها و ههد سههخل ا مههن 

 أجل، أينا ا، ساإ.

 حقيقة الكفر : 
وإب ا ه إ سهاإ آ هل، ولهد مستسهلما  وعهاش مستسهلما  اهوه  ياتهه، مهن  هر أإ 
يأبههعل ابستسهه مه أو يضوههن لههه، و  يعههله ر ههه، و  يههبمن  أبههلعه، و  يتبهه  رسههله، و  

ستخد  ما منحه هللا من العلم والعصل ليعله مهن  لصهه، وشهق مسعهه و  هل . فهأ كل ي
وجههود ، واسههتكل عههن عبادتههه، وأىب أإ ينصههاد لأبههلع هللا فيمهها أو  فيههه  ههق الت ههله 

 

 . 3اإلنسان، اآلية  سورة (1)
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واه تيههههار مهههههن أمهههههور  ياتهههههه أو أشهههههل   هههههه  هههههر ، وأىب أإ يهههههبمن آبإتهههههه الدالههههه  علهههههى 
الكضل  و السب والتغوي  واملواراة، يصهاه:   و دا يته، و ذا  و الكافل. هل، اإ معىن

 لضل درعه  ثو ه إها  وا ا  ه ولبسه فو نا، فيصاه ملثل  هذا اللجهل يلهافلي ، هه سهب
فولتههه و وا هها  غوهها  مههن ا،نههل والسههضا  . و ههد علمههت أ ههه مهها ولههد إه علههى فوههلة 

د يا  ولههه االسهه  ، وه تعمههل أع هها  جسههد  إه ابصهها  لضوههلة االسهه  . وه تسههر الهه
اسل ا إه على سنن اهستس  ، ولكنه  وى حبجاب مستور من ا،نل والسهضا  ، 
وتوار  عن   رته فولة الد يا وفولة  ضسهه، فهبا  ه يسهتخد   هوا  الضكليه  والعلميه  

 إه فيما خيال  فولته، وه يلى إه ما ينا  نا، وه يسعى إه فيما يبولنا.

ارتكههس فيههه الكههافل مههن ال هه ه البعيههد والغههي  اولهه، أإ تصههدر ا إ  نضسهه، مهه
 .(1)املبني

العسر،  ل  و يسر  الذي يولا من، أإ متتثله ليس اب،مل  و ذا االس   
وهل أس م من  ﴿على من يسل  هللا عليه، فاالس    و ما سار عليه  ذا الكوإ لله:  

السموات واألرض طواعً وكرهاً  بن ادلين ﴿اىل:  ، و و دين هللا لما  اه تع(2)﴾يف 
الوجه هلل لما  اه جل  ناؤ :  (3) ﴾عاد ا  اإلسالم فإن حاجوك  ﴿، و و إس   

، و د  ني النيب صلى هللا عليه وسلم معىن (4) ﴾فقه أس مت وجيه   ومن اتبعن

 

 . 3،4مبادئ اإلسالم ص  (1)
 . 83سورة آل عمران، اآلية  (2)
 . 19سورة آل عمران، اآلية  (3)
 . 20سورة آل عمران، اآلية  (4)
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الزاك  املفروضة)االس   فصاه:   ، ( 1)(أن  س م ق بك  ، وأن تويل وجهك  ، وتؤيت 
وأن  ) ق بك  ،  يس م  أن  قال:  اإلسالم؟  ما  وس م:  ص ىا  ع يه  الرسول  رجه  وسأل 

وما  قال:  اإليمان.  قال:  أفضه؟  اإلسالم  أي  قال:  ويدك.  لسا ك  من  املس مون  يس م 
املوت  بعد  وابلعث  ورس ه  وكتلبه  ومالئكتله  با   تؤمن  أن  قال:  . ولما (2) (اإليمان؟ 

اإلسالم أن  شهد أن ال هلإ بال ا ، وأن حممداً  )م:   اه رسوه هللا صلى هللا عليه وسل
رسول ا ، وتقيم الوال  وتؤيت الزاك ، وتووم رمضان، وحتج ابليت بن استلطعت بيله  

 .(4) (املس م من س م املس مون من لسا ه ويدي)، و وله: (3)  (سعيالً 

ا،ولني وه   و ذا الدين و و دين االس   الذي ه يصبل هللا دينا   ر ، ه من
واته  ﴿من ا  لين، فإإ  ي  ا، بيا  على دين االس  ،  اه هللا تعاىل عن  وح:  

ع يهم  بأ  وح بذ قال لقومه يا قوم بن اكن كرب ع يكم مقايم وتبك ي بآيات 
، و اه جل  ناؤ   (5) ﴾ا  فع  ا  تولكت بص قوهل: وأمرت أن أكون من املس مني

، و اه عم شأ ه  (6) ﴾بذ قال هل ربه أس م قال أس مت لرن العاملني﴿ عن إ لا يم:  
موسى:   كاتلم  ﴿عن  بن  تولكوا  فع يه  با   آماتلم  كاتلم  بن  ياقوم  موىس  وقال 

 

 . 377، ص1، وابن حبان، ج3، ص5رواه اإلمام أمحد ج (1)
ج  (2) مسنده،  يف  أمحد  اإلمام  ص4رواه  ج114،  املجمع  يف  اهليثيم  وقال  ص1،  أمحد  59،  رواه   ،

والطرباين يف الكبري بنحوه، ورجاهل ثقات. انظر رسالة فضل اإلسالم لإلمام حممد بن عبدالوهاب  
 .  8رمحه اهلل، ص 

 .8رواه مسلم يف كتاب اإليمان، حديث (3)
رواه ابلخاري يف كتاب اإليمان، باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، واللفظ هل، ومسلم   (4)

 .39يف كتاب اإليمان، حديث  يف صحيحه
 .71،72سورة يونس، اآليتان  (5)
 . 131سورة ابلقرة ، اآلية  (6)
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املسي :  (1) ﴾ مس مني و اه    ل  يب  ﴿،  آماوا  أن  احلواريني  بص  أوحيت  وإذ 
 . (2) ﴾وبرسويل قالوا آماا وأشهد بأ اا مس مون

يسههههتمد تأبههههليعاته وعصا ههههد  وأ كامههههه مههههن الههههو ي  -االسهههه    -و ههههذا الههههدين 
 وسأهلل ل،  بذة خمت لة عننما. -الصلآإ، والسن -االهلي 

 

 .84سورة يونس، اآليتان  (1)
 من سورة املائدة.  111، واآلية 110-109اتلدمرية، ص  (2)
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 أصول اإلسالم وموادري 
اعتاد أتباع ا،دإإ الباال  وامللل الوضهعي  أإ يصدسهوا لتبها  متوار ه  فهينم، لتبهت 

لتبنهههها، وه مههههن تل نهههها، وه   أي  مههههن      أ منهههه   هههها لة، و ههههد ه يعلههههم  صيصهههه  مههههن
لتبههههت، إمنهههها لتبنهههها أانس يعههههبينم مهههها يعههههبى البأبههههل مههههن ال ههههع  والههههنص  واهلههههوى 

 والنسياإ.

الهههو ي )أمههها االسههه   فإ هههه يتميهههم عهههن  هههر   يهههث يعتمهههد علهههى امل هههدر احلهههق 
 الصلآإ والسن  وفيما يلي تعلي  موجم هبما: (االهلي

 القرآن العظيم:  -أ 
سهبق أإ االسه    هو ديهن هللا، و،جهل هله، أ همه هللا الصهلآإ علهى   علمت فيمها

رسههههوله حممههههد صههههلى هللا عليههههه وسههههلم  ههههدى للمتصههههني، ودسههههتورا  للمسههههلمني، وشههههضا   
ل هههدور الهههذين أراد هللا هلهههم الأبهههضا ، و لاسههها  ملهههن أراد هللا هلهههم الضههه ح وال هههيا ، و هههو 

، و  يكههن الصههلآإ  ههدعا  مههن (1)مأبههتمل علههى أهصههوه الهه   عههث هللا مههن أجلنهها اللسههل
الكتا، لما   يكن حممد صلى هللا عليه وسلم  هدعا  مهن اللسهلل فصهد أ همه هللا علهى 
إ ههلا يم صههحضا ، وألههل  موسههى ابلتههوراة، وداود ابلم ههور، وجهها  املسههي  ابالجنيههل. و ههذ  

د   لثهر الكتا و ي من هللا أو ها  إىل أ بيا هه ورسهله، ولكهن  هذ  الكتها املتصدمه  فمصه 
 مننا، وا درس مع منا، ود لنا التحلي  والتبديل.

أما الصلآإ الع يم فصد تكضل هللا حبض ه، وجعله منيمنا  وانسخا  ملا سبصه من 

 

 . 376السنة وماكنتها يف الترشيع اإلساليم، تأيلف مصطىف السبايع، ص  (1)
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وأ زنلا بيلك ال تلان باحلق مودقاً ملا بني بديه من ال تلان ﴿الكتا  اه تعاىل:  
ع يه جل  ناؤ : (1) ﴾ومهيمااً  فصاه  شي   لكل  تبياان   ا ه  أ مله  الذي  ووصضه   ،

، وأ ه  دى ورمح  فصاه عم من  ا ل:  (2)﴾ و زنلا ع يك ال تلان تعيا اً للك يشء﴿
ورمحة﴿ وهدى  ربكم  من  بياة  جاءكم  أ و : (3) ﴾فقد  لل   ي  يندي  وأ ه   ،
سبيل   لل ، فنو يندي البأبلي  ، و   (4) ﴾بن هبا القرآن يهدي ل يت يه أقوم ﴿

 شأإ من شبوإ  يالا.

ضههمن آإ  اب يهها  إىل  -و ههذا الصههلآإ آيهه  اب يهه  حملمههد صههلى هللا عليههه وسههلم 
فصههد لا ههت آإ  ا، بيهها  السهها صني ومعجههمالم تنتنههي اب تنهها   يههالم،  -يههو  الصيامهه 

 أما  ذا الصلآإ فصد جعله هللا  ج  اب ي .

هللا البأبل أإ  توا مبثله، أو  عأبل سور  و و احلج  البالغ ، وا ي  البا لة حتدى  
من  لوه  يتكوإ  أ ه  من  الل م  على  فعجموا  سور ،  من  وا دة  أو  سورة  مثله، 

تعاىل:   والب   ،  اه  الض ا    أم   علينا  ي  أ مه  ال   وا،م   أم  ﴿وللما ، 
بن كاتلم   فأتوي بسور  مث ه وادعوا من استلطعتلم من دون ا   قه  ي  افرتا يقولون 

 . (5)﴾صادقني

وطا يأبند هلذا الصلآإ أ ه و ي من عند هللا، أ ه ت من أ بارا  لثرة عن ا،مم 
 

 .  48املائدة ، اآلية سورة  (1)
 . 89سورة انلحل، اآلية  (2)
 . 157سورة األنعام، اآلية  (3)
 . 9سورة اإلرساء، اآلية  (4)
 . 38سورة يونس، اآلية  (5)
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العلمي   اللا ني  أ ل، وهلل من  وتنبأ عن  وادهللا مستصبلي  و عت لما  السا ص ، 
الع ل. وطا يأبند هلذا  العلما  إىل  ع ه إه    ذا  يتوصل  الكثر طا    الأبي  

الصلآإ   يعند    -أي ا  -الصلآإ   النيب الذي أ مه عليه  ذا  أ ه و ي من عندهللا أإ 
لو شاء ا  ما  ﴿ه  بل تنمه الصلآإ  اه تعاىل:  عنه مثله و  ينصل عنه ما يأباهب قه 

أفال   قب ه  من   ً عمرا فيكم  بلثت  فقد  به  أدراكم  وال  ع يكم  ت وته 
إىل  (1) ﴾ تعق ون و  جيلس  على شيخ،  يبدد  و   يكتا  يصلأ وه  أميا  ه  ،  ل لاإ 

وما كات تتل و من قب ه ﴿معلم وم  هل، يتحدى الض حا  والبلغا  أإ  توا مبثله:  
، و ذا اللجل ا،مي الذي  (2) ﴾من كتلان وال ختطه بيمياك بذاً الرتان املبط ون

الينود  أ بار  إليه  يكتا     وه  يصلأ  ه  أمي  ا ه  واالجنيل  التوراة  وص    
واالجنيل-والن ارى   التوراة  من  لدينم  صاإ  فيه،    -الذين  خيتلضوإ  عما  يسألو ه 

فيه،  اه يتأباجلوإ  فيما  إليه  واالجنيل:    ووتكموإ  التوراة  موضحا   ل     تعاىل 
ا ورا  ﴿ يف  عادهم  م تلوباً  جيدو ه  اذلي  األيم  انليب  الرسول  يتبعون  اذلين 

واإلجنيه يأمرهم باملعروف وياهاهم عن املا ر وحيه هلم الطيبات وحيرم ع يهم 
، و اه تعاىل مبينا  سباه الينود والن ارى حملمد صلى هللا عليه وسلم: (3) ﴾اخلبائث

السماء﴿ من  كتلاباً  ع يهم  تزنل  أن  ال تلان  أهه  و اه جل  ناؤ :  (4) ﴾يسألك   ،
، ( 1) ﴾ويسألو ك عن ذي القر ني﴿، و اه سبحا ه:  (5)﴾ويسألو ك عن الروح﴿

 

 . 16سورة يونس، اآلية  (1)
 .  48سورة العنكبوت اآلية  (2)
 .  157سورة األعراف، اآلية  (3)
 .  153النساء اآلية  سورة (4)
 .  85سورة اإلرساء اآلية  (5)
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سبحا ه:   أكرث ﴿و اه  برسائيه  بي  ن  يقص  القرآن  هبا  فيه  بن  هم  اذلين   
 . (2) ﴾خيتل فون 

ولصههد  ههاوه الصههس إ ههلا يم فيلههبس   إالو هه  الههدلتوراة النيههل مههن الصههلآإ فعجههم 
عن هل، و نل  الصلآإ حبججه و لا ينه وده له فأعلن عجم ، واستسلم كالصه وأعلهن 

 .(3)اس مه

الدلتور  إىل  الكلا  الصلآإ  معاين  تل    املسلمني  سخ   أ د  أ دى  و ينما 
ا،مليكي جضلي ه   وجد أإ  ذا الصلآإ خيااا  ضسه، وجييا على أسبلته، ويميل  

إن ال   ض    القرختن  ه ح ل ر ين ض ثر مم   )احلوجم ال   ينه و ني  ضسه،  ل  اه:  
، لي  هو والذي أ مه الصلآإ  و الذي  لق اال ساإ، و و هللا  (4)  (ضكر   لسن

اخلب  ﴿سبحا ه،   ال طيف  وهو  خ ق  من  يع م  لب   (5) ﴾أال  مث لا ت  لا ته   .
 معاين الصلآإ الكلا سببا    إس مه وألليضه هلذا الكتاب الذي  صلت ل، منه.  

فنو شام  البأبل،  إليه  ما وتاج  لكل  الع يم شامل  الصواعد والصلآإ  ل ،صوه 
تعاىل:   وا داب  اه  واملعام    وا، كا   من ﴿والعصا د  ال تلان  يف  فرطاا  ما 

إىل (6) ﴾يشء  ويدعو  وأفعاله،  وصضاته  أمسا ه  وهلل  تو يد هللا،  إىل  الدعوة  فضيه   ،

 

 . 83سورة الكهف اآلية  (1)
 .  76سورة انلمل، اآلية  (2)
 انظر املسترشقون واملبرشون يف العالم العريب واإلساليم، تأيلف إبراهيم خليل أمحد.   (3)
 .  34ر الفكر، ص الرصاع من أجل اإليمان، تأيلف د.جفري النغ ترمجة د. منذر العبيس نرش دا (4)
 .  14سورة تبارك، اآلية  (5)
 .  38سورة األنعام اآلية  (6)
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احلجث  ويصيم  واحلساب  وا،ما   املعاد  ويصلر  وامللسلني،  ا، بيا   جا   ه  ما  صح  
ويذلل أ بار ا،مم املاضي  وما  ل هبا من املث     الد يا،   واللا ني على هل،،

 وما ينت ل م من العذاب والنكاه   ا  لة. 

وفيه من ا إ  والده ل واللا ني الأبي  الكثر طها يهد ش العلمها ، ويناسها  
لهههل ع هههل، وجيهههد فيهههه العلمههها  والبههها ثوإ ضهههالتنم، وسهههأهلل لههه،    ههه  أمثلههه  فصهههط 

 من هل، و ذ  ا،مثل   ي: تكأب  ل، شيبا  

تعاىل:    -  1 م ح ﴿ وله  وهبا  فرات  عبن  هبا  ابلحرين  مرج  اذلي  وهو 
 ً أو كظ مات يف ﴿، و اه عم شأ ه:  (1) ﴾أجاج وجعه بياهما برزخاً وحجراً حمجورا

حبر ليج يغشاي موج من فوقه موج من فوقه سحان ظ مات بعضها فوق بعض بذا 
ً فما هل من  ور أخرج يدي لم يكد يراها ومن لم جي  .(2) ﴾عه ا  هل  ورا

ومن املعلو  أإ حممهدا  صهلى هللا عليهه وسهلم   يللها البحهل، و  يكهن   ع هل  
الوسا ل املادي  ال  تعني على التأباه أعماف البحل. فمن الذي أ ل حممهدا  صهلى 

 هللا عليه وسلم هبذ  املعلوما  إه هللا.

تعاىل:    -  2 اإلن﴿ وله  خ قاا  جع ااي ولقد  ثم  طني.  من  ساللة  من  سان 
فخ قاا   مضغة  الع قة  فخ قاا  ع قة  انلطفة  خ قاا  ثم  م ني.  قرار  يف   طفة 
أحسن  ا   فتلبارك  آخر  خ قاً  أنشأ اي  ثم  حلماً  العظام  ف سو ا  عظاماً  املضغة 

 

 . 53سورة الفرقان، اآلية  (1)
 . 40سورة انلور، اآلية  (2)
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، و  يكتأب  العلما   ذ  التضاصيل الد يص  عن ملا ل  لق ا،نني  (1) ﴾اخلالقني
 ع ل.إه    ذا ال

وعادي مفاتح الغيب ال يع مها بال هو ويع م ما يف الرب ﴿ اه تعاىل:    -  3
وابلحر وما  سقط من ورقة بال يع مها وال حبة يف ظ مات األرض وال رطب وال 

، فلم تعتد البأبلي   ذا التضكر الأبامل وه تضكل فيه، (2)﴾يابس بال يف كتلان مبني
ما   أو  أبلة وسجلوا  العلما   بت   من  فليق  إها رصد  تستوعيه،  ل  أإ  عن  ف    
طا   ألثل  من  اهلا  علينم  ما  ضي  أإ  علما   لذل،،  االعجاب  متلكنا  عننا  علفوا 

 رصدو . 

يههل والصههلآإ، و ههني مهها و ههد  ههارإ العهها  الضل سههي مههوريس  ولههاي  ههني التههوراة واالجن
توصهههههلت إليهههههه اهلتأبهههههافا  احلديثههههه  فيمههههها يتعلهههههق علهههههق السهههههموا  وا،رو و لهههههق 
اال ساإل فوجد أإ اهلتأبافا  املعاصلة موافص  ملا ورد   الصهلآإ،  ينمها وجهد التهوراة 
واالجنيههل املتداولهه  اليههو  مت ههمن  ملعلومهها  لثههرة  اابهه  عههن  لههق السههموا  وا،رو 

 .(3)احليواإو لق اال ساإ و 

 ن : الساة انلبوية 
إليه مثله   الكلا، وأو ى  الصلآإ  اللسوه صلى هللا عليه وسلم  أ مه هللا إىل 

 

 . 14-12سورة املؤمنون، اآليات  (1)
 . 59سورة األنعام، اآلية  (2)
كتاب  (3) ص    انظر  احلديثة.  املعارف  ضوء  يف  والقرآن  واإلجنيل  موريس  283-133اتلوراة  تأيلف   ،

 بواكي، اكن طبيباً فرنسياً نرصانياً ثم أسلم. 
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أال بين أوتيت  )و و السن  النبوي  الأبار   واملبني  للصلآإ،  اه صلى هللا عليه وسلم:  
أو  ، فصد أهإ له أإ يبني ما   الصلآإ من عمو  أو  وص  (1)(القرآن ومث ه معه

تعاىل:   ولع هم  ﴿إ اه،  اه  بيلهم  ما  زل  ل اا   اذلكر  بني  بيلك  وأ زنلا 
 .(2) ﴾يتلف رون

والسههن   ههي امل ههدر الثههاين مههن م ههادر االسهه  ، و ههي  يهه  مهها روي عههن النههيب 
مهن  هوه أو فعهل أو تصليهل  - سند صحي  مت ل إىل اللسوه -صلى هللا عليه وسلم  

 أو وص .

له حممد صلى هللا عليه وسلمل ،إ النيب صلى هللا و ي و ي من هللا إىل رسو 
تعاىل:   يتكلم عن  وى  اه  يوىح. ع مه شديد ﴿عليه وسلم ه  بال ويح  هو  بن 

بن اتبع بال ما يويح بيّل وما  ﴿، إمنا يبل  إىل الناس ما أمل  ه  اه تعاىل:  (3) ﴾القوى 
 . (4) ﴾أ ا بال  بير مبني

وعبادا   وعصا د  أ كاما   لإلس    الضعلي  التوبيق  املونلة  ي  والسن  
ومعام   وآدااب ، فصد لاإ النيب صلى هللا عليه وسلم ميتثل ما أمل  ه، ويبينه للناس، 

 ( ص وا كما رأيتلموين أصا)و مل م أإ يضعلوا مثل فعله لصوله صلى هللا عليه وسلم:  

 

مسنده  ـج  (1) يف  أمحد  اإلمام  السنة،  131،ص  4رواه  لزوم  باب  السنة،  كتاب  يف  سننه  يف  داود  وأبو   ،
 . 200، ص 4، ج4604حديث 

 . 44سورة انلحل، اآلية  (2)
 . 4،5سورة انلجم، اآليتان  (3)
 . 9سورة األحقاف، اآلية  (4)
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صتدوا  ه   أفعاله وأ والهل  ىت يتم هلم لماه إمياهنم  ، و د أمل هللا املبمنني أإ ي(1)
لقد اكن لكم يف رسول ا  أسو  حساة ملن اكن يرجو ا  وايلوم  ﴿ اه تعاىل:  

 ً كث ا ا   وذكر  النيب (2) ﴾اآلخر  أ واه  الكلا  رضواإ هللا علينم،  ال حا    و صل   ،
و صلنا  به  من  عد م  إىل  وأفعاله  وسلم  عليه  هللا  مت    صلى  مث  من  عد م،  إىل 

تدويننا   دواوين السن ، و د لاإ  ه ص ل  م السن  يتأبددوإ فيمن ينصلوإ عنه، ويولبوإ  
فيمن   ذوإ عنه أإ يكوإ معاصلا  ملن أ ذ عنه،  ىت يت ل السند من اللاوي إىل  

وسلم عليه  هللا  صلى  هللا  عدوه    (3)رسوه  السند  صا   رجاه  يكوإ  ي   وأإ 
 ا . صاد ني أمن

تبههني الصههلآإ الكههلا،  -أي هها  -والسههن  لمهها أهنهها التوبيههق الضعلههي لإلسهه  ، فنههي 
وتأبههلح آإتههه، وتض ههل ا مههل مههن أ كامههه،  يههث لههاإ النههيب صههلى هللا عليههه وسههلم 
يبني مها  همه إليهه، اترة ابلصهوه، واترة ابلضعهل، واترة هبمها معها ، و هد تسهتصل السهن  عهن 

 ا  والتأبليعا .الصلآإ الكلا  بياإ  ع  ا، ك

وجيا االمياإ ابلصلآإ والسن  على أهنما امل دراإ ا،ساسيا    دين االس   
الذي جيا اتباعنما واللد إلينما، واتباع أملمها، واجتناب هنينما، وت ديق أ بارمها،  
واالمياإ مبا فينما من أمسا  هللا وصضاته وأفعاله، وما أعد  هللا ،وليا ه املبمنني، وما  

 

 . 155ص  1، ج18رواه ابلخاري يف كتاب األذان باب  (1)
 .  21سورة األحزاب، اآلية  (2)
نتيجة هلذا املنهج العليم الفريد، وهلذا الضبط يف نقل السنة انلبوية نشأ دلى املسلمني ما عرف   (3)

وعلم  (واتلعديل اجلرح  )بعلم   احلديث)،  األمة   (مصطلح  خصائص  من  العلمان  وهذان 
 اإلسالمية لم تسبق إيلهما.  
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فال وربك ال يؤماون حىت حي موك فيما ﴿د  ه أعدا   الكافلين،  اه تعاىل:  توع
، و اه (1) ﴾شجر بياهم ثم ال جيدوا يف أ فسهم حرجاً مما قضيت ويس موا  س يماً 

 .(2) ﴾وما آتاكم الرسول فخبوي وما  هاكم عاه فا تلهوا ﴿سبحا ه: 

التعليهه  مب ههادر  ههذا الههدين وسههن  نهها أإ  ههذلل ملاتبههه، و ههي االسهه  ،  و عههد
 واالمياإ، واال ساإ، وسنتناوه  أبي  من االجيا  أرلاإ  ذ  امللاتا.

 

 

 . 65سورة النساء ، اآلية  (1)
 . 7سورة احلرش، اآلية  (2)
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 املرتبة األوىل*  
 ويه: الشهادتان، والوال ، والزاك ، والويام، واحلج.   اإلسالم: وأراك ه مخسة

 ، وأإ حممدا  رسوه هللا صلى هللا عليه وسلم. شنادة أه إله إههلل ا،وه:

ومعهههىن شهههنادة أه إلهههه إه هللا: أي ه معبهههود حبهههق   ا،رو وه   السهههما  إه 
، وتصت هههي إ ههه ص العبهههادة هلل (1)هللا و هههد ، فنهههو االلهههه احلهههق، ولهههل إلهههه  هههر  اباهههل

 و د ، و ضينا عما سوا ، وه تنض   ا لنا  ىت يتحصق فيه أملاإ: 

 وه :  وه ه إله إه هللا عن اعتصاد وعلم ويصني وت ديق وحمب . ا،

الثاين : الكضل مبا يعبد من دوإ هللا. فمن  هاه  هذ  الأبهنادة و  يكضهل مبها يعبهد 
 .(2)من دوإ هللا   ينضعه  ذا الصوه

ومعهههىن شهههنادة أإ حممهههدا  رسهههوه هللا ااعتهههه فيمههها أمهههل ، وت هههديصه فيمههها أ هههل، 
وأإ تعلههم وتعتصهد اإ حممههدا   نهه و جهل، وأه يعبههد هللا إه مبها شهلع،واجتنهاب مها هنههى ع

رسههوه هللا إىل النههاس  يعهها ، وأ ههه عبههد ه يعبههد، ورسههوه ه يكههذب،  ههل يوههاع ويتبهه ، 
مهن أااعههه د هل ا،نهه ، ومهن ع هها  د هل النههار، وأإ تعلهم وتعتصههد اإ تلصهي التأبههلي  

 

إىل   *  امليش  "آداب  وكتاب  اثلالثة"  و"األصول  "اتلوحيد"  كتاب  ينظر  هذا  يف  اتلوسع  من  ملزيد 
مد بن عبدالوهاب رمحه اهلل، وكتاب "دين احلق" تأيلف الشيخ الصالة"، تأيلف اإلمام املجدد حم

عبدالرمحن العمر، وكتاب "ما البد من معرفته عن اإلسالم" تأيلف الشيخ حممد بن يلع العرفج،  
وكتاب "أراكن اإلسالم" تأيلف الشيخ عبداهلل بن جار اهلل اجلاراهلل رمحه اهلل، وكتاب رشح أراكن 

 ف مجاعة من طلبة العلم، ومراجعة الشيخ عبداهلل اجلربين. اإلسالم واإليمان، تأيل
 .  38دين احلق، ص (1)
 .  60قرة عيون املوحدين، ص (2)
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أمل هللا هبا، أ      ا  احلكهم والتأبهلي  سوا    العصيدة، أ    شعا ل العبادا  ال  
أ    جمهههاه ا، ههه ف، أ    جمهههاه  نههها  ا،سهههلة، أ    جمهههاه التحليهههل والتحهههلا.. ه 
يكهوإ إه عههن اليههق  هذا اللسههوه الكههلا حممهد صههلى هللا عليههه وسهلمل ، ههه رسههوه هللا 

 .(1)املبل  عنه شليعته

اإ االس  ،  ل  ي عمود االس  ، الثاين : ال  ة* :  ي الللن الثاين من أرل
إه  ي صهل   هني العبهد ور هه، يكلر ها لهل يهو  ،هس مهلا ، جيهدد فينها إميا هه، ويونهل 
فينا  ضسه من أدراإ الذ وب، وحتوه  ينه و ني الضهوا ش وا اث ، فهإها اسهتيصيف العبهد 

 -لهد يا بل أإ ينأبغل حبوها  ا-م ثمل   ني يدي ر ه اا لا    يضا  -من  ومه   صبا ه 
مث لهههل ر هههه، وأ هههل  عبوديتهههه واسهههتعا ه واسهههتندا ، وجهههدد مههها  ينهههه و هههني ر هههه مهههن ميثهههاف 
الواعهه  والعبوديهه  سههاجدا  و ا مهها  ورالعهها  يكههلر هلهه،   لههل يههو  ،ههس مههلا ، ويلههم  
،دا   ذ  ال  ة أإ يكوإ متونهلا     لبهه و د هه و و هه ومكهاإ صه ته، وأإ يبدينها 

ه املسههلمني إىل رهبههم، ومتههوجنني  ههوجننم إىل الكعبهه  املأبههلف  املسههلم  اعهه  مهه  إ وا هه
د هبههها اكهههالق   يهههت هللا، فال ههه ة  هههد وضهههعت علهههى ألمهههل الوجهههو  وأ سهههننا الههه  تعبهههّ
تبار  وتعاىل عباد ل من ت ّمننا للتع يم له ا واع ا،وارح، من  وهق اللسهاإ، وعمهل 

ل   ذ   ه من  ذ  العبادة اليدين واللجلني واللأس و واسه، وسا ل أجما   د ه، ل
 الع يم .

فهاحلواس وا،ههوارح أل هذ حب نهها مننها، والصلهها   هذ   ههه مننها، فنههي مأبههتمل  
 

الشيخ   *  سماحة  تأيلف  وسلم"  عليه  اهلل  صىل  انليب  صالة  "كيفية  كتاب  اتلوسع  من  ملزيد  ينظر 
 عبدالعزيز بن باز، رمحه اهلل.

 .  52-51دين احلق، ص (1)
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على الثنا  واحلمهد والتمجيهد والتسهبي  والتكبهر، وشهنادة احلهق، و هلا ة الصهلآإ الكهلا 
 هذا  والصيا   ني يهدي الهلب مصها  العبهد الهذليل اكاضه  للهلب املهد ل، مث التهذلل لهه  

املصههههها  والت هههههلع والتصهههههلب إليهههههه، مث الللهههههوع والسهههههجود وا،لهههههوس   هههههوعا  و أبهههههوعا  
واسهههههتكا   لع متهههههه وهه  لعمتهههههه،  هههههد ا كسهههههل  لبهههههه، وهه لهههههه جسهههههمه، و أبهههههعت لهههههه 
جوار ههه، مث خيههتم صهه ته ابلثنهها  علههى هللا وال هه ة والسهه   علههى  بيههه حممههد صههلى هللا 

 . (1)وا  لة عليه وسلم، مث يسأه ر ه من  ري الد يا

الثالث الملاة* :  ي الللن الثالث من أرلاإ االس  ، وجيها علهى املسهلم الغهين 
أإ خيلج  لاة ماله، و ي جم  يسر جدا ، ويدفعنا إىل الضصهلا  واملسهالني و هر م طهن 

 جيو  دفعنا إلينم.

وجيهها أإ يههدفعنا املسههلم إىل مسههتحصنا  ويهها  ضسههه، وه ميههّن هبهها علههى أ لنهها 
يهبهينم  سههببنا، وجيهها أإ يهدفعنا املسههلم ا تغهها  رضهواإ هللا، ه يليههد  ههذل، جههما    وه

 وه شكورا  من اكلقل  ل يدفعنا  ال   لوجه هللا ه رإ   وه مسع .

و  إ ههلاج الملههاة اسههتج ب للللهه ، وتوييهها لنضههوس الضصههلا  واملسههالني وهوي 
ن التلهههه  والعههههو  إها تههههللنم احلاجهههها ، وإ نهههها  هلههههم عههههن هه السههههباه، ورمحهههه  هبههههم مهههه

ا، نيهها ، و  إ ههلاج الملههاة ات ههاه   ههضا  الكههل  وا،ههود وااليثههار والبههذه واللمحهه ، 
و ٍل عن مسا  أ ل الأب  والبخل والدان ة. وفينا يتكات  املسلموإ، ويل م  نيمنم 

 

ملزيد من اتلوسع كتاب "رساتلان يف الزاكة والصيام" تأيلف سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ينظر   *
 رمحه اهلل.

 .384ص  2مفتاح دار السعادة ، ج (1)
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فصههههر معههههد ، وه مههههدين  -إها ابصههههت  ههههذ  الأبههههعرة-فصههههر  م، فهههه  يبصههههى   ا تمهههه  
 وه مسافل منصو .مل ق، 

اللا هههه  : ال ههههيا  *: و ههههو صههههيا  شههههنل رم ههههاإ مههههن الههههوع الضجههههل إىل  ههههلوب 
الأبمس، يدع فيه ال ا م الوعا  والأبلاب وا،ماع عبادة هلل سبحا ه وتعاىل، ويكه  
 ضسهههه عهههن شهههنوالا، و هههد  ضههه  هللا ال هههيا  عهههن املهههلي  واملسهههافل واحلامهههل وامللضههه  

  كم يناسبه.واحلا   والنضسا ل فلكل مننم 

و   ذا الأبنل يك  املسلم  ضسه عن شنوالال فتخلج  ضسه هبذ  العبادة مهن 
شهبه البنها م إىل شهبه امل  كه  املصهل ني،  ههىت إإ ال ها م ليت هور   هورة مهن ه  اجهه  

 له   الد يا إه   حت يل رضى هللا.

ا، نيهها   وال ههيا  وههي الصلهها، ويم ههد   الههد يا، ويل هها فيمهها عنههد هللا، ويههذلل
ابملسالني وأ واهلمل فتعو   لوهبم علينم، ويعلمهوإ مها  هم فيهه مهن  عهم هللا فيهمدادوا 

 شكلا .

وال ههيا  يملههي الههنضس، ويصيمنهها علههى تصههوى هللا، وجيعههل الضههلد وا تمهه  يستأبههعل 
ر ا   هللا عليه   السلا  وال لا    السل والع  ي ل  يهث يعهيش ا تمه  شهنلا  لهام   

 علههى  ههذ  العبههادة، ملا بهها  لل ههه يدفعههه إىل هلهه،  أبههي  هللا تعههاىل واالميههاإ ابهلل حماف هها  
وابليو  ا  ل، واليصني اإ هللا يعلم السل وأ ضى، وأإ املل  ه د له من يو  يص  فيهه 

 .(1) ني يدي ر ه فيسأله عن أعماله للنا صغر ا ولبر ا
 

ينظر ملزيد من اتلوسع كتاب "ديلل احلاج واملعتمر" تأيلف جمموعة من العلماء، وكتاب "اتلحقيق   * 
 " تأيلف سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهلل.واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة
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ملكلمهه ، وجيهها علههى لههل مسههلم اكههامس احلههث* : إىل  يههت هللا احلههلا    مكهه  ا
ابل  عا ل  ادر، ميل، وسيل  النصل أو أجللا إىل البيهت احلهلا ، وميله، مها يكضيهه مهن 
النضص    ه ا ه وإإ ه، على أإ تكهوإ  هذ  النضصه  فاضهل  عهن  هو  مهن يعهوهلم، وأإ 
يكههوإ آمنهها  علههى  ضسههه   اليصههه، وآمنهها  علههى مههن يعههوهلم أ نهها   يا ههه عههننم، وجيهها 

 ث ملة وا دة   العمل ملن استواع إليه سبي  .احل

وينبغههي ملههن أراد احلههث أإ يتههوب إىل هللال لتتونههل  ضسههه مههن د ههس الههذ وب، فههإها 
 لهه  مكهه  املكلمهه  واملأبههاعل املصدسهه  أدى شههعا ل احلههث عبوديهه  وتع يمهها  هلل، ويعلههم أإ 

ل، ولههو   مههل هللا الكعبهه  وسهها ل املأبههاعل ه تعبههد مههن دوإ هللا، وأهنهها ه تنضهه  وه ت هه
 ابحلث إلينا ملا ص  للمسلم أإ وث إلينا.

و  احلههث يلههبس احلههاج إ ارا  وردا   أ ي ههني، فيجتمهه  املسههلموإ مههن  يهه  أ وههار 
ا،رو   مكاإ وا د، يلبسوإ  إ  وا هدا ، يعبهدوإ راب  وا هدا ، هفهلف  هني ر هيس أو 

هللا وعبههاد ، ه ف ههل ملسههلم مههلؤوس، و ههين أو فصههر، أو أ ههي  أو أسههود، الكههل  لههق 
 على  ر  إه ابلتصوى والعمل ال ا .

فيح هههههل للمسههههههلمني التعههههههاوإ والتعههههههاره، ويتهههههذللوإ يههههههو  يبعههههههثنم هللا  يعهههههها ، 
 .(1)ووأبل م   صعيد وا د للحساب، فيستعدوإ  واع  هللا تعاىل ملا  عد املو 

 

 . 384، ص 2انظر مفتاح دار السعادة ج  (1)
 .  67، ودين احلق، ص 385، ص 2انظر املصدر السابق،  ـج (1)
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 العباد  يف اإلسالم* 
 ههههي العبوديهههه  هلل معههههىن و صيصهههه ، فههههاهلل  ههههالق وأ ههههت خملههههوف، وأ ههههت عبههههد وهللا 
معبههود ، وإه لههاإ هلهه، لههذل، فهه   ههد أإ يسههر املههل     ههذ  احليههاة علههى صههلاا هللا 
املستصيم متبعا  لأبلعه، مصتضيها  أ هل رسهله، و هد شهلع هللا لعبهاد  شهلا   ع يمه  لتحصيهق 

 ملاة وال يا  واحلث. التو يد هلل رب العاملني وال  ة وال

ولكن ليست  ذ   ي لل العبادا    االس  ، فالعبهادة   االسه   أمشهل إه 
 هي: لهل مهها وبهه هللا ويلضهها  مهن ا،عمهاه وا، ههواه ال ها لة والباانهه . فكهل عمههل أو 
 وه عملته أو  لته طا وبه هللا ويلضا  فنو عبادة ،  هل لهل عهادة  سهن  عملتنها  نيه  

هللا فنههههي عبههههادة، فمعاشههههلت، احلسههههن  ، يهههه، وأ لهههه، و وجهههه، وأوهد  التصههههلب إىل 
وجرا هه، إها   ههد  هبهها وجههه هللا فنههي عبههادة، ومعاملتهه، احلسههن    البيههت والسههوف 
املكتهها وإها   ههد  هبهها وجههه هللا فنههي عبههادة، وأدا  ا،ما هه  والتههما  ال ههدف والعههده 

ى ا، هل وا،وهد ومواسهاة ول  ا،هى وإعا   ال عي  والتساب احل ه والنضص  عله
املسكني و إرة امللي  وإاعا  ا،ا   و  لة امل لو  لل هل، عبادة إها   د  ه وجه 
هللا. فكههل عمههل تعملههه لنضسهه، أو ، لهه، أو  تمعهه، أو لبلههد  تص ههد  ههه وجههه هللا 
فنو عبادة.  ل  ىت حتصيق شنوا   ضس،    دود مها أابح هللا له،ل تكهوإ عبهادة 

ويف بضع أحدكم صدقة. قالوا: يللا )ت نا  ي  صاحل   هاه صهلى هللا عليهه وسهلم: إها   ار  ه  
رسول ا ! أيأيت أحد ا شهوته ويكون هل فيها أجر؟ قللال: أرأيللتلم لللو وضللعها يف حللرام 

 .(1)(أكان ع يه وزر؟ ف بلك بذا وضعها يف احلالل اكن هل أجر
 

 ينظر ملزيد من اتلوسع كتاب "العبودية" تأيلف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل. *
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رأيت بن لم جيللد! قللال: ن لك مس م صدقة. قيه: أ)و اه صهلى هللا عليهه وسهلم:  
يعتلمه بيديه فيافع  فسه ويتلودق. قال: أرأيت بن لم يسللتلطع؟ قللال يعللني ذا احلاجللة 
امل هوف. قال: قيه هل: أرأيت بن لم يستلطع؟ قال: يأمر باملعروف أو اخل . قال أرأيللت بن 

 .(1)(لم يفعه؟ قال: يمسك عن الرش فإ ها صدقة

 

 .  1006ة، حديث رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب الزاك (1)
 ، واللفظ هل.1008، ومسلم يف كتاب الزاكة،حديث 29رواه ابلخاري يف كتاب الزاكة، باب  (1)
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 املرتبة اثلا ية * 
ستلة ويه: اإليمان با  ومالئكتلله وكتلبله ورسل ه وايللوم   اإليمان وأراك ه

 اآلخر واإليمان بالقدر. 
ا،وه: االميهههاإ ابهلل: أإ تهههبمن  ل و يههه  هللا تعهههاىل، أي أ هههه الهههلب اكهههالق املالههه، 
املههد ل ،ميهه  ا،مههور، وتههبمن الو يهه  هللا تعههاىل، أي أ ههه االلههه احلههق، ولههل معبههود سههوا  

 اته، أي اإ له ا،مسا  احلسىن وال ضا  العلى الكامل . ابال، وتبمن امسا ه وصض

وتبمن  و دا ي  هللا   هل،، ا ه ه شلي، له   ر و يته وه   ألو يته وه   
رن السموات واألرض وما ياهما فاعبدي واصطرب ﴿أمسا ه وصضاته،  اه هللا تعاىل:  

 . (1) ﴾لعبادته هه تع م هل سمياً 

له مل،  وأ ه  الغيا والأبنادة،  وأ ه عا   وتبمن ا ه ه أل ذ  سن  وه  و ، 
وا،رو،   الرب  ﴿السموا   يف  ما  ويع م  هو  بال  يع مها  ال  الغيب  مفاتح  وعادي 

وابلحر وما  سقط من ورقة بال يع مها والحبة يف ظ مات األرض وال رطب وال  
 .(2) ﴾يابس بال يف كتلان مبني

ى علشهههه عهههاٍه علهههى  لصهههه ، و هههو أي ههها  مههه   لصهههه يعلهههم وتهههبمن ا هههه تعهههاىل علههه

 

وكتاب  *  العثيمني،  صالح  بن  حممد  الشيخ  تأيلف  اإليمان"  أصول  "رشح  اتلوسع  من  ملزيد  ينظر 
السنة واجلماعة" تأيلف "اإليمان"، تأيلف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل، وكتاب "عقيدة أهل  

 الشيخ حممد بن صالح العثيمني. 
 .  65سورة مريم اآلية  (1)
 .  59سورة األنعام، اآلية  (2)
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أ ههواهلم ويسههم  أ ههواهلم ويههلى مكههاهنم، ويههد ل أمههور م، يههل ف الضصههر، وجيههل الكسههر، 
 .(1)يب  املل، من يأبا ، وينمع املل، طن يأبا  و و على لل شي   ديل

 ومن نلا  االمياإ ابهلل ما يلي:

جبني للصيهها  امههل ، واجتنههاب هنيههه، وإها يثمههل للعبههد حمبهه  هللا وتع يمههه املههو  - 1
  ا  العبد  ذل، انه هبما لماه السعادة   الد يا وا  لة.

أإ االمياإ ابهلل ينأب    النضس ا، ض  والعمةل ، ه يعلم أإ هللا  و املاله،   -  2
احلصيصي لكل ما    ذا الكوإ، وأ ه ه انف  وه ضار إه  هو، و هذا العلهم يغنيهه عهن 

 ، وينمع من  لبه  وه سوا ، ف  يلجو إه هللا وه خياه سوا . ر هللا

أإ االميهههاإ ابهلل ينأبههه     ضسهههه التواضههه ل ، هههه يعلهههم أإ مههها  هههه مهههن  عمههه   - 3
 فمن هللا، ف  يغل  الأبيواإ، وه يبول وه يتكل، وه يم و  صوته وماله.

أإ املههههبمن ابهلل يعلههههم علههههم اليصههههني أ ههههه ه سههههبيل إىل الضهههه ح والنجههههاة إه  - 4
ابلعمههل ال هها  الههذي يلضهها  هللا،    ههني يعتصههد  ههر  اعتصههادا  ابالهه  لاعتصههاد أإ 

ويعتصهد أهنها حتصهق لهه مها يليهد، و هي    صلا ا ن هللا لضل عنه سيباته، أو يبمن آبهل 
إ ملحهههدا  فههه  يهههبمن  وجهههود  هههالق.. ولهههل  هههذ   صيصتنههها ه تنضههه  وه ت هههل، أو يكهههو 

أماين،  ىت إها وردوا على هللا يو  الصيام  وعاينوا احلصها ق أدرلهوا أهنهم لها وا   ضه ه 
 مبني. 

أإ االميهههاإ ابهلل يهههل    اال سهههاإ  هههوة ع يمههه  مهههن العهههم  واال هههدا  وال هههل  - 5
 

 . 11، 7انظر عقيدة أهل السنة واجلماعة، ص (1)
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تغا  مللضاة هللا، ويكوإ علهى والثبا  والتولل  ينما ي ول  مبعايل ا،مور   الد يا ا 
يصههني ات  أ ههه متولههل علههى ملهه، السههموا  وا،رو، وأ ههه يبيههد  و  ههذ  يههد ، فيكههوإ 

 .(1)راسخا  رسوم ا،باه   صل  و باته وتولله

لواعته، ووصضنم اهنم:   وأإ هللا  لصنم   : االمياإ ابمل  ك    : عباد  ﴿الثاين 
 ون. يع م ما بني أيديهم وما خ فهم  م رمون. اليسبقو ه بالقول وهم بأمري يعم

مشفقون خشيتله  من  وهم  ارتىض  ملن  بال  يشفعون  وأهنم:  (2) ﴾وال   ،
ال ﴿ وانلهار  ال يه  يسبحون  يستلحرسون  وال  عبادته  عن  اليستل ربون 

أ بيا ه (3) ﴾يفرتون لبع   هللا  ع نم  ورمبا لأب   ف   لا م،  عنا  هللا  ،  جبنم 
 ورسله.

وللم  ك  أعماه للضوا هبا، فمننم جليل املولل ابلو ي ينمه  ه من عند هللا 
امل  ك    ومننم  ا،رواح،  املولل  صب   ومننم  امللسلني،  عباد   من  يأبا   من  على 
املوللوإ اب،جن    ا،ر ا ، ومننم املوللوإ حبضيف  ين آد ، ومننم املوللوإ  كتا    

مني وعن الشمال قعيد، ما ي فظ من قول عن ايل﴿أعماهلم فلكل شخ  ملكاإ:  
 .(4) ﴾ بال دليه رقيب عتليد

 ومن نلا  االمياإ ابمل  ك  : 

 

 . 80،84. ومبادئ اإلسالم ص 44انظر عقيدة أهل السنة واجلماعة، ص  (1)
  26،28سورة األنبياء، اآليتان  (2)
 .19،20األنبياء، اآليتان سورة  (3)
 . 19. وانظر عقيدة أهل السنة واجلماعة، ص 17،18سورة ق، اآليتان  (4)
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أإ تتونههل عصيههدة املسههلم مههن شههوا ا الأبههل  وأدرا هههل ،إ املسههلم إها آمههن  - 1
 وجود امل  ك  الذين للضنهم هللا هبهذ  ا،عمهاه الع يمه ل  له  مهن اهعتصهاد  وجهود 

 م   تسير الكوإ.خملو ا  ومهي  تسن

أإ يعلم املسلم أإ امل  ك  ه ينضعوإ وه ي لوإ، وإمنا  م عباد مكلمهوإ   -  2
ه يع وإ هللا ما أمل م ويضعلوإ ما يبملوإ، فه  يعبهد م وه يتوجهه إلهينم، وه يتعلهق 

 هبم.

الثالث : االمياإ ابلكتا : االمياإ اإ هللا أ مه لتبا  على أ بيا ه ورسلهل لبياإ  
تعاىل:    إليه، لما  اه  والدعوة  معهم  ﴿صه  وأ زنلا  بابلياات  رس اا  أرس اا  لقد 

بالقسط انلا   يلقوم  واملزيان  صح  (1)﴾ال تلان  مننا:  الكتا لثرة  و ذ    ،
إ لا يم، والتوراة ال  أوتينا موسى، والم ور الذي أرسل  ه داود، واالجنيل الذي جا   

  ه املسي  علينم الس  . 

الهه  أ ههلان هللا عننهها ا ههد ل  فلههم يبههق ل ههح  إ ههلا يم وجههود   و ههذ  الكتهها 
الههههد يا، أمهههها التههههوراة واالجنيههههل والم ههههور فإهنهههها وإإ لا ههههت توجههههد امسا نهههها عنههههد الينههههود 
والن هارى إه أهنها  لفههت و هدلت وفصهد الكثههر مننها، ود ههل فينها مها لههيس مننها،  ههل 

أر عهههني سهههضلا ، وينسههها إىل  سهههبت إىل  هههر أصهههحاهبا، فالعنهههد الصهههدا فيهههه ألثهههل مهههن 
 موسى ،س  فصط، وا،انجيل املوجودة اليو  ه ينسا وا د مننا إىل املسي .

فاالمياإ هبذ  الكتها السها ص  أإ تهبمن أإ هللا أ مهلها علهى رسهله، وأهنها ت همنت 
 الأبلع الذي أراد هللا إ   ه إىل الناس   هل، المماإ.

 

 . 25سورة احلديد،اآلية  (1)
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فنههو الصههلآإ الع ههيم الههذي أ ملههه علههى  أمهها آ ههل الكتهها الهه  أ ملههت مههن عنههد هللا
حممد صلى هللا عليه وسلم، وه يماه حمضوظا  حبضيف هللا   يولأ عليه تغير أو تبهديل   

  لوفه أو للماته أو  للاته أو معا يه.

 والضلف  ني الصلآإ الع يم و ني  ذ  الكتا املاضي  من وجو  لثرة مننا:

د لنها التحليه  والتبهديل، و سهبت أإ  ذ  الكتا املاضي   هد ضهاعت و   -  1
إىل  ر أصحاهبا، وأضي  إلينا شلو ا  وتعليصا  وتضاسر، وت همنت مهن ا،مهور 

 املنافي  للو ي االهلي والعصل والضولة الأبي  الكثر.

أمهها الصههلآإ الكههلا فنههو ه يههماه حمضوظهها  حبضههيف هللا،  ههنضس ا، ههله والكلمهها  
عليهه وسهلم،   يوهلأ عليهه حتليه  و  يد لهه  إدةل  ال  أ مهلا هللا على حممد صلى هللا

إه  هلص املسههلموإ علههى أإ يبصههى الصهلآإ الكههلا  ال هها  مههن لهل شهها ب ، فلههم خيلوههو  
 غهههر  مهههن سهههرة اللسهههوه صهههلى هللا عليهههه وسهههلم أو سهههرة ال هههحا   رضهههي هللا عهههننم أو 

 تضسر الصلآإ الكلا أو أ كا  العبادا  واملعام  .

الصدميهه  ه يعههله هلهها اليههو  سههند اترخيههي،  ههل  ع ههنا ه يعههله  أإ الكتهها  - 2
 على من  ملت وه اي لغ  لتبت،  ل  سم مننا  سا إىل  ر من جا   ه.

أمهها الصههلآإ فنصلههه املسههلموإ عههن حممههد صههلى هللا عليههه وسههلم  صهه   متههواتلا  شههضنيا  
اب وآهه ولتا يههها ، ولهههدى املسهههلمني   لهههل ع هههل وم هههل آهه احلضهههاظ هلهههذا الكتههه

النسههخ املكتو هه  منههه، ومهها   تتضههق النسههخ الأبههضني  منههه مهه  النسههخ املكتو هه  فهه  يعتههد 
 ابلنسخ املخالض ، ف  د أإ يتوافق ما   ال دور مبا   السوور.
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وفوف هل، فإإ الصلآإ  صل  صه   شهضنيا    وهيف  هه أي لتهاب مهن لتها الهد يا، 
مهههد صهههلى هللا عليهههه وسهههلم، واليصههه   هههذا  هههل   توجهههد صهههورة  هههذا النصهههل إه   أمههه  حم

النصهههل: أإ وضهههيف الوالههها الصهههلآإ علهههى شهههيخه  ض ههها  عهههن ظنهههل  لههها، وشهههيخه  هههد 
 ض ه على شيخه، مث مين  الأبيخ تلميذ  شنادة تسمى يإجا ةي يأبند فينها الأبهيخ 
ا ه أ هلأ تلميهذ  مها  هلأ   هو علهى مأبهاخيه شهيخا   عهد شهيخ، لهل مهننم يسهمي شهيخه 

 ل السند إىل رسوه هللا صلى هللا عليه وسلم، و كذا يتسلسل السند ابمسه إىل أإ ي
 الأبضني من الوالا إىل اللسوه صلى هللا عليه وسلم.

علهى  -املتسلسل  ابلسهند أي ها   -و د ت افل  ا،دل  الصوي  والأبوا د التارخيي  
 معلف  لل سورة ولل آي  من الصلآإ الكلا أين  ملت ومىت  ملت على حممد صهلى هللا

 عليه وسلم.

أإ اللغا  ال  أ ملت هبا الكتا املاضي   هد ا هد ل  منهذ  مهن  عيهد، فه    -  3
يوجههد أ ههد يههتكلم هبهها، و ليههل مههن يضنمنهها   الع ههل احلاضههل، أمهها اللغهه  الهه   ههمه هبهها 
الصلآإ فلغ   ي  يتكلم هبا اليو  عأبلا  امل يني، و ي تدرس وتعلهم   لهل  وهل مهن 

  لل مكاإ من يمضّنمه معاين الصلآإ الكلا. أ وار ا،رو، ومن   يتعلمنا جيد  

الكتا الصدمي  لا ت لهممن معهني، ولا هت موجنه  إىل أمه   عيننها دوإ   أإ  -  4
سهها ل النههاسل ولههذل، ت ههمنت أ كامهها   اصهه   تلهه، ا،مهه  وهلهه، الههممن، ومهها لههاإ  

 لذل، ف  يناسا أإ يكوإ للناس  يعا . 

أما الصلآإ الع يم فنو لتاب شامل لكهل  مهاإ، مناسها لكهل مكهاإ، مت همن 
، ههه ف مههها ي هههل  لكهههل أمههه ، ويناسههها لهههل ع هههلل إه مهههن ا، كههها  واملعهههام   وا



 

124 

 اكواب فيه موجه إىل اال ساإ  عام . 

ومن   ه هل، يتبني أ ه ه ميكن أإ تكوإ  ج  هللا على البأبل   لتا ه  
توجد  سخنا ا،صلي ، وه يوجد على ظنل ا،رو من يتكلم اللغا  ال  لتبت هبا  

  هللا على  لصه   لتاب حمضوظ سا   تل، الكتا  عد حتليضنا... إمنا تكوإ  ج
من المإدة والنص  والتحلي ،  سخه مبثو     لل مكاإ، مكتوب  لغ   ي  يصلأ 

القرختن  هبا امل يني من الناس، ويبلغوإ رساه  هللا إىل الناس، و ذا الكتاب  و ي
على  ذ   ال ليم املنيمن  و و  وسلم  عليه  هللا  صلى  حممد  على  هللا  أ مله  الذي  ي 

الكتا السا ص ، وامل دف هلا، والأبا د علينا، و و الذي جيا على  ي  البأبلي   
تعاىل:   ورمح ،  اه  و دى  وشضا    هلم  ورا   ليكوإ  أ زنلاي  ﴿اتباعهل  كتلان  وهبا 

أيها انلا  بين  ﴿، و اه جل  ناؤ :  (1) ﴾مبارك فاتبعوي واتقوا لع كم ترمحون قه 
 .(2) ﴾رسول ا  بيلكم مجيعاً 

 : االمياإ ابللسل صلوا  هللا وس مه علينم: اللا   

أإ هللا أرسل إىل  لصه رس   يبأبلوهنم ابلنعيم إها آمنوا ابهلل وصد وا امللسلني،  
ولقد بعثاا يف لك أمة رسوالً أن اعبدوا  ﴿وينذروهنم العذاب إها ع وا  اه تعاىل:  

الطاغوت واجتلنبوا  جل  ناؤ :  (3)﴾ا   و اه  وم﴿،  معرشين  ئلال  رسالً  ابرين 

 

 .  155سورة األنعام اآلية  (1)
اآلية    (2) األعراف  يضادها، ص    158سورة  وما  الصحيحة  العقيدة  ملا سبق  أهل  17وانظر  ، وعقيدة 

 . 89دئ اإلسالم، ص، ومبا22السنة واجلماعة ص 
 . 36سورة انلحل، اآلية  (3)
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 .(1) ﴾يكون ل اا  ن ا  حجة بعد الرسه

و به  اللسل لثر أوهلم  وح وآ ل م حممد صلى هللا عليه وسلم، ومننم من 
أ لان هللا عننم لإ لا يم وموسى وعيسى وداود ووىي و للإ وصا ..، ومننم من   

تعاىل:   هللا  ل   اه  و﴿يذلل  قبه  من  ع يك  قووااهم  قد  لم  ورسالً  رسالً 
 . (2)﴾ قووهم ع يك

و به  اللسل للنم  أبل خملو وإ هلل، ليس هلم من   ا   الل و ي  وا،لو ي   
العبادة أي جم ، وه ميلكوإ ، ضسنم  ضعا  وه ضلا ،     يا، ف  ي له هلم من 

أوهلم -عن  وح     اه هللا لصومه:    -و و  أقولكم عادي خزائن    ﴿أ ه  اه  وال 
أع م   م كوال  بين  أقول  وال  يصوه:  (3) ﴾الغيب  أإ  تعاىل آ ل م  وأمل هللا  ال  ﴿، 

م ك بين  لكم  أقول  وال  الغيب  أع م  وال  ا   خزائن  عادي  لكم  ، (4) ﴾أقول 
ً بال ما شاء ا ﴿وأإ يصوه:   .(5)﴾ال أم ك نلفيس  فعاً وال رضا

لعبودي ،  فا، بيا  عبيد مكلموإ، اصوضا م هللا وأللمنم ابللسال ، ووصضنم اب
تعاىل:   سوا ،  اه  دينا   هللا  يصبل  وه  االس  ،  ا  ﴿ديننم  عاد  ادلين  بن 

تعاىل:  (6)﴾اإلسالم شلا عنم  اه  وتنوعت  أصوهلا،  رساهلم    اتضصت  للك  ﴿، 

 

 .  165سورة النساء، اآلية  (1)
 .  164سورة النساء، اآلية  (2)
 . 31سورة هود، اآلية  (3)
 . 50سورة األنعام، اآلية  (4)
 .  188سورة األعراف، اآلية  (5)
 . 19سورة آل عمران، اآلية  (6)
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وماهاجاً  ماكم  عة  هللا (1)﴾جع اا  صلى  حممد  شليع   الأبلا    و امت   ذ    ،
سا ص شليع   لكل  انسخ   و ي  وسلم،  و و  عليه  اللساه ،  رسالته  امت   وأإ   ، 

  امت امللسلني. 

فصد لذهبم  ومن لذب  بيا   هبم  يعا ،  يبمن  أإ  عليه  وجا  آمن  نيب  فمن 
ورسله  ولتبه  ومب  كته  ابهلل  االمياإ  إىل  يدعوإ  وامللسلني  ا، بيا   ،إ  ي    يعا ل 

 نم ويكضل  بع  واليو  ا  ل، و،إ ديننم وا د، فالذي يضلف  يننم أو يبمن  بع
.  اه  (2) فصد لضل هبم  يعا ل ،إ ل   مننم يدعو إىل االمياإ عمي  ا، بيا  وامللسلني

با  ومالئكتله ﴿تعاىل:   آمن  واملؤماون لك  ربه  بيله من  أ زل  بما  الرسول  آمن 
رس ه من  أحد  بني  ال  فرق  ورس ه  جل  ناؤ :  (3) ﴾وكتلبه  و اه  اذلين ﴿ .  بن 

ورس ه ويريدون أن يفرقوا بني ا  ورس ه ويقولون  ؤمن ببعض  يكفرون با   
 .(4)﴾و كفر ببعض ويريدون أن يتلخبوا بني ذلك سعيالً 

 اكهامس : االميهاإ ابليهو  ا  هل هله، أإ هنايه  لهل خملهوف   الهد يا املهو ! فمها
م ر اال ساإ  عد املو و فمها مهوه ال  ل مه  الهذين سهلموا مهن العهذاب   الهد يا  هل 
يسلموإ من اا ل  ظلمنمو واحملسنوإ الذين فهالم   هيبنم وجهما  إ سهاهنم   الهد يا 

  ل ت ي  أجور مو

إإ البأبلي  تتا   إىل املو ، جهي    عهد جيهل،  هىت إها أهإ هللا اب ص ها  الهد يا، 
 

 . 48املائدة، اآلية  سورة (1)
 .25، وعقيدة أهل السنة واجلماعة، ص 17ينظر العقيدة الصحيحة وما يضادها، ص  (2)
 . 285سورة ابلقرة، اآلية  (3)
 . 150سورة النساء، اآلية  (4)
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وف على ظنل ا،  عث هللا  ي  اك  ق   يهو  مأبهنود، جيمه  هللا فيهه و ل، لل خمل
ا،ولني وا  لين، مث واسها العبهاد علهى أعمهاهلم مهن  هر أو شهل لسهبو    الهد يا، 

 فاملبمنوإ يسا وإ إىل ا،ن ، والكضار يصادوإ إىل النار.

صهناه النعهيم مها وا،ن   ي : النعيم الذي أعد  هللا ،وليا ه املبمنني، فينا مهن أ
ه يصدر أ د على وصضه، فينا ما   درج ، لكل درج  سهكاإ علهى  هدر إميهاهنم ابهلل 
وااعتنم له، وأدىن أ هل ا،نه  منمله  مهن يعوهى مهن النعهيم مثهل ممله ، م له ٍ، مهن ملهو  

 الد يا وعأبلة أضعافه.

نهوه والنار  ي العذاب الذي أعد  هللا ملن لضل  ه، فينا من ألواإ العهذاب مها ي
 هلل ، ولو أهإ هللا ابملو  ، د   ا  لة ملا  أ ل النار مبجلد رؤيتنا.

ما سوه يصوله ويعمله لل إ ساإ من  ر أو   - سا ق علمه    -و د علم هللا  
احلسنا ،  يكتا  أ دمها  ملكني  إ ساإ  ولل  كل  مث  ع  ي ،  أ   سلا  لاإ  شل 

ما ي فظ من قول بال دليه  ﴿وا  ل يكتا السيبا ، ه يضولما شي   اه تعاىل:  
، وتدوإ  ذ  ا،عماه   لتاب يعوى لإل ساإ يو  الصيام ،  اه (1) ﴾رقيب عتليد 

وي تلاا  ﴿تعاىل:   يا  ويقولون  فيه  مما  مشفقني  املجرمني  فرتى  ال تلان  ووضع 
عم وا  ما  ووجدوا  أحواها  بال  كب    وال  صغ    يغادر  ال  ال تلان  هبا  ماهلبا 

ً وال يظ م ربك أحد ، فيصلأ لتا ه ه ينكل منه شيبا  ومن أ كل شيبا  من (2) ﴾اً حارضا
ويوم  ﴿أعماله أ وق هللا مسعه و  ل  ويديه ورجليه وجلد  عمي  عمله  اه تعاىل:  

 

 . 18سورة ق، اآلية   (1)
 .  49سورة الكهف، اآلية  (2)
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حيرش أعداء ا  بص انلار فهم يوزعون. حىت بذا ما جاءوها شهد ع يهم سمعهم 
لم جل ودهم  وقالوا  يعم ون.  اك وا  بما  وج ودهم  قالوا   وأبوارهم  ع ياا  شهدتم 

أ طقاا ا  اذلي أ طق لك يشء وهو خ قكم أول مر  وإيله ترجعون. وما كاتلم  
 ستلرتون أن يشهد ع يكم سمعكم وال أبواركم وال ج ودكم ولكن ظانتلم 

ً مما تعم ون  . (1) ﴾أن ا  ال يع م كث ا

ه  ي   جا      -و و يو  الصيام ، يو  البعث والنأبور -واالمياإ ابليو  ا  ل  
تعاىل:   وامللسلني.  اه  أ زنلا  ﴿ا، بيا   فإذا  خاشعة  األرض  ترى  أ ك  آياته  ومن 

، (2)﴾ع يها املاء اهزتت وربت بن اذلي أحياها ملحيي املوىت ب ه ن لك يشء قدير
ولم ييع  ﴿و اه سبحا ه وتعاىل:   السموات واألرض  أن ا  اذلي خ ق  يروا  أولم 

امل أن ييح  بقادر ن  ، و و ما تصت يه احلكم  االهلي ل فإإ هللا    (3) ﴾وىتخب قهن 
خيلق  لصه عبثا ، و  يبلنم سدى، إه أضع  الناس عص   ه ميكن أإ يعمل عم    

ابه- من    -ها  يت ور  ذا  ه  فكي   منه،  ودوإ   د  لديه،  معلوم   دوإ  اي  
تعاىل هللا عما  اال ساإ، مث ي ن اال ساإ  ل ه أ ه  لق  لصه عبثا ، وسيبلنم سدى،  

تعاىل:   بيلاا ال  ﴿يصولوإ علوا  لبرا ، و اه  وأ كم  أ ما خ قااكم عبثاً  أفحسعتلم 
و اه جل شأ ه:  (4) ﴾ ترجعون باطالً  ﴿،  بياهما  وما  واألرض  السماء  خ قاا  وما 

 

 .20،22سورة فصلت، اآليتان  (1)
 .  39سورة فصلت، اآلية  (2)
 . 33سورة األحقاف اآلية  (3)
 .  115سورة املؤمنون واآلية  (4)
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 .( 1)﴾ذلك ظن اذلين كفروا فويه لذلين كفروا من انلار

له  وتسلم  العصل،  يصت يه  الذي  و و  العص  ،  االمياإ  ه  ي   على  وشند 
ما  اال ساإ  يب   ملاها  أدر   الصيام ل  آمن  يو   إها  اال ساإ  ،إ  املستصيم ل  الضول 

أإ من ي لم الناس ه د   -أي ا  -يب ، ويعمل ما يعمل رجا  ما عند هللا، مث أدر   
يو  الصيام ، وأإ اال ساإ ه د أإ   ذ    أإ   ذ   يبه، وأإ يصت  الناس منه  

العده   جما   إإ  را  فخر، وإإ شلا  فأبل، لتجمي لل  ضس مبا تسعى، ويتحصق 
تعاىل:   ذر   اً ﴿االهلي  اه  مثقال  يعمه  ومن  يري،   ً ذر  خ ا مثقال  يعمه  فمن 

 .(2)﴾يري

يب ملسل وه وه يعلم أ د من اكلق مىت    يو  الصيام ، فنذا يو  ه يعلمه  
تعاىل:   أيان  ﴿مل، مصلب  ل ا ت  هللا هل،  علمه  اه  الساعة  عن  يسألو ك 

بن ﴿. و اه سبحا ه:  (3)﴾مرساها قه ب ما ع مها عاد ريب ال جي يها لوقتلها بال هو
 .(4) ﴾ا  عادي ع م الساعة

 السادس : االمياإ ابلص ا  والصدر :

و  سيكوإ،  وما  ما لاإ  علم  هللا  إبإ  تبمن  وأعماهلم  أإ  العباد  أ واه  علم 
تعاىل:   وأر ا نم  اه  ع يم ﴿وآجاهلم  يشء  بكه  ا   جل  ناؤ : (5) ﴾بن  و اه   ،

 

 . 27سورة ص، اآلية  (1)
 . 19. وانظر دين احلق، ص 7،8سورة الزلزلة اآليتان  (2)
 . 187سورة األعراف، اآلية  (3)
 . 34سورة لقمان، اآلية  (4)
 . 62سورة العنكبوت، اآلية  (5)
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وعادي مفاتح الغيب ال يع مها بال هو ويع م ما يف الرب وابلحر وما  سقط من ﴿
كتلان   يف  بال  واليابس  والرطب  األرض  ظ مات  يف  حبة  وال  يع مها  بال  ورقة 

هل(1) ﴾مبني ولتا لل  تعاىل:  ،  عند   اه  يف ﴿،   لتاب  أحويااي  يشء  ولك 
ألم تع م أن ا  يع م ما يف السماء واألرض بن ﴿، و اه سبحا ه:  (2)﴾بمام مبني

، فإها شا  هللا أملا   اه له: لن فيكوإ.  (3) ﴾ذلك يف كتلان بن ذلك ن ا  يس  
أن يقول هل كن في ون ﴿ اه تعاىل:   ، وهللا سبحا ه  (4) ﴾ب ما أمري بذا أراد شيئاً 

ب ا لك يشء خ قااي ﴿ لما أ ه  در لل شي  فنو اكالق لكل شي   اه جل  ناؤ :  
من  اه:  (5) ﴾بقدر  عم  و اه  يشء﴿،  لك  خالق  لواعته(6) ﴾ا   العباد  فخلق   ،  ،

الصدرة واملأبيب   و يننا هلم، وأمل م هبا، وهنا م عن مع يته، و يننا هلم، وجعل هلم 
معاصيه،  ارتكاب  الثواب، ومن  هلم  فيح ل  أوامل هللال  فعل  هبا من  يتمكنوإ  ال  

 فيستحصوإ العذاب.  

 

اآلية    سورة  (1) اآلية لاكنت ديلاًل واضحاً وحجة 59األنعام،  الكريم إال هذه  القرآن  لم يكن يف  لو   .
حىت يف هذا العرص اذلي شاع -قاطعة ىلع أنه من عند اهلل؛ ذلك ألن البرشية يف لك عصورها  

،  ال تفكر يف هذه اإلحاطة الشاملة، فضاًل عن أن تقدر عليها  -فيه العلم، واستكرب فيه اإلنسان  
من أرسارها، وما  بيئة معينة تلكشف نلا شيئاً  أو حرشة يف  وقصارى جهدها أن ترصد شجرة 

 خيف عليهم منها أعظم.
 أما اتلفكري الشامل واإلحاطة الشاملة فهذا أمرلم تألفه البرشية وال تقدر عليه. 

 . 12سورة يس، اآلية  (2)
 .  70سورة احلج اآلية  (3)
 .  82سورة يس، اآلية  (4)
 .  49سورة القمر، اآلية  (5)
 .  62سورة الزمر، اآلية  (6)
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 فإذا آمن اإلنسان بالقضاء والقدر حتقق هل ما يا: 
ل ، ههههه يعلههههم أإ السههههبا واملسههههبا  اعتمههههاد  علههههى هللا عنههههد فعههههل ا،سههههباب -1

 ل مها  ص ا  هللا و در .  

را هه  الههنضس وامأ ينهه  الصلههال ، ههه مههىت علههم أإ هلهه،  ص هها  هللا و ههدر ،  -2
وأإ املكهلو  املصهدر لهها ن ه حماله  ارات ههت  ضسهه ورضههي  ص ها  هللا، فهه  أ هد أايهها 

 عيأبا  وأري   ضسا  وأ وى امأ ين  طن آمن ابلصدر.

عجههاب ابلههنضس عنههد   ههوه املههلادل ،إ   ههوه هلهه،  عمهه  مههن اههلد اال - 3
 هللا مبا  در  من أسباب اكر والض حل فيأبكل هللا على هل،.

هل،   -  4 ،إ  املكلو ل  أو   وه  امللاد  فوا   عند  وال جل  الصلق  الد 
في ل  هحمال ،  و و لا ن  حلكمه،  معصا  وه  ،مل ،  راد  ه  الذي  هللا   ص ا  

ما أصان من مويبة يف األرض وال يف أ فسكم ﴿هللا تعاىل:    ووتسا ا،جل من
بال يف كتلان من قبه أن  ربأها بن ذلك ن ا  يس . ل يال تأسوا ن ما فاتكم  

 .(1) ﴾وال تفرحوا بما آتاكم وا  ال حيب لك خمتلال فخور 

سبحا ه  يد     -  5 أ ه  يعلم  املسلم  ،إ  سبحا هل  هللا  على  التا   -التولل 
النض  وال ل، ف  يل ا  وإ  لصوته، وه يتواىن عن فعل  ر خماف  أ د من   -و د 

واع م أن األمة لو  ﴿البأبل،  اه صلى هللا عليه وسلم ه ن عباس رضي هللا عننما:  
ء قد كتلبه ا  لك، ولو اجتلمعوا ن اجتلمعوا ن أن يافعوك لم يافعوك بال بيش

 

، وعقيدة أهل السنة  19. وانظر العقيدة الصحيحة وما يضادها، ص  22،23سورة احلديد، اآليتان    (1)
 . 18، ودين احلق، ص 39واجلماعة، ص 
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 .(1) ﴾أن يرضوك لم يرضوك بال بيشء قد كتلبه ا  ع يك

 

مسنده،  ـج  (1) يف  أمحد  اإلمام  ص  1رواه  القيامة،  293،  أبواب  يف  سننه  يف  والرتمذي   ، 
 .  76، ص 4 ـج
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 املرتبة اثلاثلة
 اإلحسان وهو ركن واحد وهو :  

أإ تعبههد هللا لأ هه، تههلا ، فههإإ   تكههن تههلا  فإ ههه يههلا . فيعبههد اال سههاإ ر ههه علههى 
جهها اكأبههي  واكههوه  ههذ  ال ههض ، و ههي استح ههار  ل ههه، وأ ههه  ههني يديههه، وهلهه، يو 

 واهليب  والتع يم، ويوجا الن     أدا  العبادة، و ذه ا،ند   حتسيننا وإمتامنا.

فالعبد يلا ا ر ه   أدا  العبادة، ويستح ل  ل ه منه  هىت لأ هه يهلا ، فهإإ شهق 
عليهههه هلهههه، فليسهههتعن علههههى حتصيصههههه إبميا هههه اإ هللا يههههلا  ويولهههه  علهههى سههههل  وع  يتههههه، 

 .(1)، وه خيضى عليه شي  من أمل وابانه وظا ل 

فالعبههد الههذي  لهه   ههذ  املنملهه  يعبههد ر ههه خمل هها ، ه يلتضههت إىل أ ههد سههوا ، فهه  
 ينت ل  نا  الناس، وه خيأبى همنم، إه  سبه أإ يلضى عنه ر ه، وومد  موه . 

-فنههو إ سههاإ تسههاو  ع  يتههه وسههل ، فنههو عا ههد لل ههه   اكلههوة وا،لههوة، مههو ن 
أإ هللا مول  على مها يكنهه  لبهه وتوسهوس  هه  ضسهه،  هيمن االميهاإ علهى   -نيمتا  اليص

 لبه، واستأبعل ر ا   ر ه عليهل فاستسلمت جوار ه لبار نا، ف  يعمل هبها مهن العمهل 
 إه ما وبه هللا ويلضا ، مستلم لل ه. 

و يههههث تعلههههق  لبههههه  ل ههههه فهههه  يسههههتعني مبخلههههوفل هسههههتغنا ه ابهلل، وه يأبههههتكي 
، ه أ مه  اجته ابهلل سبحا ه ولضى  ه معينا ، وه يسهتو ش   مكهاإ، وه ال ساإ،  

خياه من أ هدل ، هه يعلهم أإ هللا معهه   لهل أ والهه، و هو  سهبه و عهم الن هر، وه 
 

 .  128انظر جامع العلوم واحلكم، ص  (1)
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يب  أملا  أمل  هللا  ه، وه يصبه مع ي  هللل ، هه يسهتحيي مهن هللا، ويكهل  أإ يضصهد  
 يعتدي أو ي لم خملو ا  أو   ذ  صهل ، ه يعلهم  يث أمل ، أو جيد   يث هنا ، وه

أإ هللا مولهه  عليههه، وأ ههه سههبحا ه سيحاسههبه علههى أفعالههه. وه يضسههد   ا،رول ، ههه 
يعلههم أإ مافينهها مههن  ههرا  ملهه، هلل تعههاىل سههخل ا كلصههه فنههو   ههذ مننهها علههى  ههدر 

  اجته، ويأبكل ر ه أإ يسل ا له. 

 * * * 

إإ ما هللته ل،، وعلضته أمام،    ذا الكتيا ما  و إه ا،مور املنم ، 
وا،رلاإ الع يم    االس  ، و ذ  ا،رلاإ  ي ال  إها آمن العبد هبا، وعمل هبال  

االس   فإإ  واال  مسلما ،  ل،    -أصب   هلل   ومننث    -لما  عبادة  ود يا،  دين 
عاته لل ما وتاج إليه الضلد وا،م   ياة، إ ه   ا  إهلي شامل لامل  وى   تأبلي

واه ت ادي    والسياسي   اهعتصادي   احلياة  جماه   سوا     ي   على  د 
السلم  تن م  وأ كاما   وأصوه   اال ساإ  واعد  فيه  وجيد  وا،مني ..  واهجتماعي  
من   والبيب   واحليواإ  والور  اال ساإ  على للام   وحتافيف  الواجب ،  واحلصوف  واحللب، 

فيه   ول وجيد  املو ،  والبعث  عد  واملو ،  واحلياة  اال ساإ  له  صيص   وتبني  -ه، 
الناس من  وله من مثل  وله تعاىل:    -أي ا   ل اا  ﴿املننث ا،مثل ملعامل   وقولوا 

تعاىل:  (1)﴾حسااً  و وله  انلا ﴿،  عن  تعاىل:  (2) ﴾والعافني  و وله  وال ﴿، 

 

 . 83سورة ابلقرة، اآلية  (1)
 .  134سورة آل عمران، اآلية  (2)
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 . (1) ﴾أقرن ل تلقوى  جيرماكم شاآن قوم ن أن التعدلوا اعدلوا هو

 هذلل  ووسن  نا و د علضنا ملاتا  ذا الهدين، وأرلهاإ لهل ملتبه  مهن ملاتبهه أإ
  بذة يسرة من حماسنه.

 

 

 . 8سورة املائدة، اآلية  (1)
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 من حماسن اإلسالم* : 
الوفا   ذلل  العبارة عن  الصلم عن اال اا  مبحاسن االس  ، وت ع   يعجم 
ف ا ل  ذا الدينل وما ها  إه ،إ  ذا الدين  و دين هللا سبحا ه وتعاىل، فكما 
ه   سبحا ه  شلعه  فكذل،  علما ،  البأبل  ويط  ه  وه  إدرالا ،  ابهلل  الب ل  ويط  ه 

وإها ألملت احلكم  البا لة    )رمحه هللا:  ويط الصلم  ه وصضا . و د  اه ا ن الصيم  
العبارة لماهلا، وه   ال  ه تناه  الصوا، واملل  احلنيضي ، والأبليع  احملمدي   الدين   ذا 

ولو اجتمعت ولا ت على ألمل    -يدر  الوص   سننا، وه تصبح عصوه العص    
وشند    فو نا، و سا العصوه الكامل  الضاضل  أإ أدرلت  سننا،-رجل مننم  

ولو       مننا..  أع م  وه  أجل  ألمل وه  العا  شليع   ما الف  وأ ه   ض لنا، 
وللنا  عند هللا،  من  أهنا  على  وشا دا   وآي   هبا  ل اان   لكضى  علينا  اللسوه  ل اإ 
واال اا   واال ساإ،  والل  اللمح   وسع   احلكم ،  ولماه  العلم،  شا دة  كماه 

والعلم ابمل والأبنادة،  أ عم هبا ابلغيا  ال   أع م  عم هللا  وأهنا من  والعوا ا،  بادك 
على عباد ، فما أ عم علينم  نعم  أجل من أ ه  دا م هلا، وجعلنم من أ لنا، وطن  

لقد من ا  ن  ﴿ارت ا م هلال فلنذا امنت على عباد  اإ  دا م هلا  اه تعاىل:  
آيا ع يهم  يتل و  أ فسهم  من  رسوالً  فيهم  بعث  بذ  ويع مهم املؤماني  ويزكيهم  ته 

مبني ضالل  ليف  قبه  من  اك وا  وإن  واحل مة  لعباد   (1) ﴾ال تلان  معلفا   و اه   ،
أ لنا:   من  جعلنم  أإ  على  شكل   مننم  مستدعيا   علينم،  ع يم  عمته  ومذللا  

 

الشيخ   * تأيلف  ادلين اإلساليم،  املخترصة يف حماسن  ادلرة  انظر  الفقرة:  ملزيد من اتلوسع يف هذه 
 وحماسن اإلسالم، تأيلف الشيخ عبدالعزيز السلمان.عبدالرمحن السعدي رمحه اهلل، 

 . 164سورة آل عمران، اآلية  (1)
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 .(1) ﴾ايلوم أكم ت لكم دياكم﴿

 ومن شكل هللا علينا هبذا الدين أإ  ذلل الفا  من حماسنه فنصوه:

 دين ا  : أ ه  - 1
أإ الدين الذي ارت ا  هللا لنضسه، و عث  ه رسهله، وأهإ كلصهه اإ يعبهدو  مهن 

 -و هههو االسههه  -  لهههه، فكمههها ه يأبههها ه اكهههالق املخلهههوف، فكهههذل، ه يأبههها ه دينهههه 
 وا ني اكلق وأدإهنم، ولما ات   سبحا ه ابلكماه املولق فكذل، دينه له الكماه 

ال  ت ل  معاش الناس ومعاد م، واال اا  حبصهوف اكهالق  املولق   الوفا  ابلأبلا  
سههههبحا ه وواجبهههها  العبههههاد  ههههو ، و صههههوف  ع ههههنم علههههى  عهههه ، وواجبهههها   ع ههههنم 

 لبع .

 الشمول :  - 2
تعاىل:   شي .  اه  لكل  مشوله  الدين  حماسن  ذا  أ ل   يف  ﴿من  فرطاا  ما 

يشء  من  يتعلق  (2)   ﴾ال تلان  ما  الدين لل  فأبمل  ذا  هللا ،  أمسا   من  ابكالق 
وتعامل،  وأ  ف  وتكالي   شلا    من  ابملخلوف  يتعلق  ما  ولل  و صو ه،  وصضاته 
وأ اا  ذا الدين عل ا،ولني وا  لين، وامل  ك  وا، بيا  وامللسلني، وحتدهللا عن 
اكلق   سبا  وهلل  والكوإ،  وا،شجار  والبحار  والنجو   وا،ف    وا،رو  السما  

 وهلل ا،ن  وموه املبمنني وهلل الهنار وهنهاي  الكافهلين.   و ايته وهنايته،

 

 من سورة املائدة. 3، واآلية رقم 375-374، ص 1مفتاح دار السعادة ،  ـج (1)
 . 38سورة األنعام اآلية (2)
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 أ ه يوه اخلالق باملخ وق:  - 3
لل دين ابال ولل مل  اهنا ت ل اال ساإ إب سهاإ مثلهه علضه  للمهو    ا ت 

تل وههه إب سههاإ مهها  منههذ مبهها  السههنني وأصههب   وال ههع  والعجههم واملههلو،  ههل رمبهها
ع امهها  وتههلااب ... و هه   ههذا الههدين االسهه   ا ههه ي ههل اال سههاإ عالصههه مباشههلة، فهه  

شههل  ههني اكههالق واملخلههوف،  سههيس وه  ههديس، وه سههل مصههدسل إمنهها  ههو اهت ههاه املبا
ات ههاه يههل ط العصههل  ل ههه فيسههتنر ويسبشههد ويسههمو ويتعههاىل ويولهها الكمههاه، ويبفهه  
 عن السضاس  وال غا ل، إه لل  لا   يلتبط عالصه فنو أضل من هبيم  ا، عا . 

و ههو ات ههاه  ههني اكههالق واملخلههوف يتعههله مههن   لههه علههى مههلاد هللا منههه فيعبههد  
 له على مواان رضا  فيولبنا، ومواان سخوه فيجتنبنا. على   رة، ويتع

و و ات اه  ني اكالق الع يم و ني املخلوف ال هعي  الضصهر فيولها منهه املهدد 
 والعوإ والتوفيق، ويسأله أإ وض ه من ليد الكا دين وعبث الأبيااني. 

 مرااع  موالح ادل يا واآلخر :  - 4
 الد يا وا  لة وإمتا  مكار  ا،  ف.  نيت شليع  االس   على ملاعاة م ا  

أما  ياإ م ا  ا  لة: فصد  ني  ذا الأبلع وجو نا، و  يغضل مننها شهيبا ،  هل 
نل مننا ش ، فوعد  نعيمنا وتوعد  عذاهبا.   فسل ا وأوضحنا لب  جيم

أما  يهاإ امل ها  الد يويه : فصهد شهلع هللا    هذا الهدين مها وضهيف علهى اال سهاإ 
 ه وماله و سبه وعلضه وعصله. دينه و ضس

أمهههها  يههههاإ مكههههار  ا، هههه ف: فصههههد أمههههل هبهههها ظهههها لا  وابانهههها ، وهنههههى عههههن رها لنهههها 
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وسضاسهههضنا، فمهههن املكهههار  ال ههها لة الن افههه  والونهههارة والتنهههم  عهههن ا، هههذار وا،وسهههام، 
و هدب إىل التويها وحتسهني اهليبه ، و هل  اكبا ههث لهالمان، وشهلب اكمهل، وألهل امليتهه  

 م اكنميل وأمل الل الويبا  وهنى عن االسلاه والتبذيل. والد  وحل

أما الن اف  البااني  فبج  إىل التخلي عن مذمو  ا،  ف، والتحلي مبحامد ا 
ومستحسننا فا،  ف املذموم  لالكذب والضجور والغ ا واحلسد والبخل ومنا   

 هه ف احملمههودة: الههنضس و هها ا،هها  و هها الههد يا والكههل والعجهها والههلإ ، ومههن ا،
 سهههن اكلهههق و سهههن ال هههحب  للخلهههق واال سهههاإ إلهههينم والعهههده والتواضههه  وال هههدف 

 . (1)ولل  النضس والبذه والتولل على هللا واال  ص واكوه من هللا وال ل والأبكل

 اليرس :  - 5
الدينل فضي لل شعرة من شعا ل  يسل، ولل   ال  متيم  ذا  ال ضا   إ دى 

،  (2)﴾وما جعه ع يكم يف ادلين من حرج﴿سل:  اه تعاىل:  عبادة من عبادته ي
وأوه  ذا اليسل: أإ من يليد أإ يد ل    ذا الدين ف  وتاج إىل وساا   أبلي ،  
أو اعباه مباٍو سا ق،  ل لل ما عليه أإ يتونل ويتن  ، ويأبند أه إله إه هللا، 

 مها. وأإ حممدا  رسوه هللا، وأإ يعتصد معنامها ويعمل مبصت ا

مث إإ لل عبادة يد لنا اليسل والتخضي  إها سافل اال ساإ أو ملو، ويكتا  
ميسلة   ت ب   املسلم  إإ  ياة  مصيما ،  ل  يعمل صحيحا   مثلما لاإ  العمل  من  له 
مومبن ، ع ه  ياة الكافل فإهنا ضن، وعسل، ولذل، مو  املبمن يكوإ يسرا  

 

 .  445- 442انظر اإلعالم بما يف دين انلصارى من الفساد واألوهام، للقرطيب ص  (1)
 . 78ورة احلج اآلية س (2)
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االان ،  ا من  الصولة  رو ه لما  لج  تعاىل:  فتخلج  املالئكة ﴿ه  تتلوفاهم  اذلين 
تع مون كاتلم  بما  اجلاة  أدخ وا  ع يكم  سالم  يقولون  الكافل  (1) ﴾طيبني  أما   ،

ولو ترى  ﴿فتح ل امل  ك  الأبداد الغ ظ عند موته وي ل و ه ابلسياا  اه تعاىل:  
ايلوم  أ فسكم  أخرجوا  أيديهم  باسطوا  واملالئكة  املوت  غمرات  يف  الظاملون  بذ 
آياته   عن  وكاتلم  احلق  غ   ا   ن  تقولون  كاتلم  بما  اهلون  عبان  جتزون 

تعاىل:  (2) ﴾ ستل ربون و اه  املالئكة ﴿،  كفروا  اذلين  يتلوىف  بذ  ترى  ولو 
 .(3)  ﴾يرضبون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عبان احلريق 

 العدل :  - 6
 أإ الههههذي شههههلع الأبههههلا   االسهههه مي   ههههو هللا و ههههد ، و ههههو  ههههالق اكلههههق للنههههم
ا، ههي  وا،سههود والههذلل وا، ثههى، و ههم أمهها   كمههه وعدلههه ورمحتههه سههوا ، و ههد شههلع 
لكههل مههن الههذلل وا، ثههى مهها يناسههبه، فحينبههذ يسههتحيل أإ حتهها  الأبههليع  اللجههل علههى 
 سههاب املههلأة، أو تض ههل املههلأة وت لههم اللجههل، أو  هه  اال سههاإ ا، ههي  ع هها   

  ع هللا سوا  ه فلف  يننم إه ابلتصوى.وحتل  مننا اال ساإ ا،سود، فالكل أما  شل 

 األمر باملعروف وانليه عن املا ر:  - 7
ت هههمن  هههذا الأبهههلع مميههه  شهههليض ، و  ي ههه  منيضههه ، أه و هههي: ا،مهههل ابملعهههلوه 
والننهههي عهههن املنكهههل فيجههها علهههى لهههل مسهههلم ومسهههلم  ابلههه  عا هههل مسهههتوي  أإ  مهههل 

 

 . 32سورة انلحل، اآلية  (1)
 . 93األنعام، اآلية  (2)
 . 50سورة األنفال اآلية  (3)
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أإ  مههل أو يننههى  يههد ، ويننههى وفههق اسههتواعته،  سهها ملاتهها ا،مههل والننههي، و ههي 
فهههإإ   يسهههتو  فبلسههها ه فهههإإ   يسهههتو  فبصلبهههه، وهبهههذا ت هههب  ا،مههه  للنههها ر يبههه  علهههى 
ا،م ، فكل فلد جيا عليهه ا،مهل ابملعهلوه والننهي عهن املنكهل علهى لهل مهن   هل   
معهههلوه أو ارتكههها منكهههلا ، سهههوا  لهههاإ  المههها  أو حمكومههها   سههها اسهههتواعته ووفهههق 

  ت بط  ذا ا،مل. ال وا ط الأبلعي  ال 

واجههها علهههى لهههل فهههلد  سههها اسهههتواعته،    هههني  -لمههها تهههلى-فنهههذا ا،مهههل 
تضخل لثهر مهن الهن م السياسهي  املعاصهلة اهنها تتهي  ، هماب املعارضه  أإ تلا ها سهر 

 العمل احلكومي وأدا  ا،جنمة اللمسي . 

شهعرة فنذ   ع  حماسنه ولو أرد  االاال  هسهتدعى هله، الو هوه عنهد لهل 
ولهههل فهههلو ولهههل أمهههل ولهههل هنهههي لبيهههاإ مههها فيهههه مهههن احلكمههه  البالغههه ، والتأبهههلي  احملكهههم، 

علهههم -واحلسهههن البهههال ، والكمهههاه املنصوههه  الن هههر، ومهههن ألمهههل شهههلا    هههذا الهههدين علهههم 
 أهنا من عند هللا، وأهنا احلق الذي ه ش، فيه، واهلدى الذي ه ض ه فيه. -اليصني

واتباع شلعه، وا تضا  أ ل أ بيا ه ورسله فبهاب التو ه   فإإ أرد  اال باه على هللا،
  أمام، مضتوح، ور ، الغضور الل يم يدعو  ليغضل ل،.
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 ا وبة  
، (1)(لك ابن آدم خطللاء، وخلل  اخلطللائني ا وابللون) اه صلى هللا عليهه وسهلم : 

واال سهههاإ ضهههعي     ضسهههه، وضهههعي    مهتهههه وعممهههه، وه يسهههتوي  أإ وتمهههل تبعههه  
ه بههه و ويبتههه، فخضهه  هللا علههى اال سههاإ رمحهه   هههل فأبههلع لههه التو هه ، و صيصهه  التو هه : 

والنهد  علهى مها فهلا منهه،  - وفا  من هللا، ورجا   ملا أعد  لعباد -تل  الذ ا لصبحه 
، فنهههي لمههها تهههلى (2)والعمميههه  علهههى تهههل  املعهههاودة، وتهههدار  مههها  صهههي اب،عمهههاه ال هههاحل 

 ر هههه، ه تعههها عليهههه وه   ههها، وه معهههاانة عمهههل عمهههل  لهههيب صهههله  هههني العبهههد و هههني
شههههافل إمنهههها  ههههو عمههههل الصلهههها، ومتتنهههه  فيمهههها يسههههتصبل مههههن الههههذ وب، وامتناعهههه، تههههل  

 . (3)ورا  

فههه  حتتهههاج ،إ تتهههوب علهههى يهههد  أبهههل يض ههه  أمهههل ، ويكأبههه  سهههب  ويسهههتغل 
 ضعض،ل إمنا  ي مناجاة  ين، و ني ر ،، تستغضل  وتستنديه فيتوب علي،.

س    ويب  مورو  ، وه خمّل  منت ل من البأبل،  ل لما وجد ا  فليس   اال
  أستو  أإ أجد   أميا مكاإ  )الينودي النمساوي املنتدي حممد أسد  يث  اه:  

أوىل   من  ويب   االس    ليس  نا     ياك صي  إىل  حلاج   هلل  أميا  الصلآإ    
أ ه   هل،  وم ر ل  الضلد  تص   ني  بال﴿مورو    لإلنسان  سىعليس  ما  وه  (4) ﴾   ،

 

، 49، ص4، والرتمذي يف سننه يف أبواب صفة القيامة ج 198، ص  3رواه اإلمام أمحد يف مسنده، ج  (1)
 . 491، ص 4وابن ماجه يف كتاب الزهد، ج

 ، بترصف يسري. 76املفردات يف غريب القران، ص  (2)
 .116الفوائد ، البن القيم ، ص  (3)
 . 39سورة انلجم ، اآلية  (4)
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يولا من اال ساإ أإ يصد   لابان  أو يصتل  ضسه لتضت  له أ واب التو   ويتخل  من 
 .(2) ﴾وال تزر وازر  وزر أخرى ﴿،  ل لما  اه تعاىل: (1)  (اكويب 

 وللتو   آاثر ونار ع يم   ذلل مننا :

اجلههه علههى أإ يعههله العبههد سههع   لههم هللا وللمههه   سههب ، وأ ههه لههو شهها  لع - 1
الذ ا وهلتكه  ني عباد ، فلم يوا له معنم عيش،  ل جلله  سهب ، و أبها  حبلمهه، 

 وأمد  ابحلوه والصوة، والل ف والصو .

أإ يعههله  صيصهه   ضسههه، وأهنهها  ضههس أمههارة ابلسههو ، وأمنهها صههدر مننهها مههن  - 2
 ويبهههه  وه هههها وتص ههههر فنههههو دليههههل علههههى ضههههع  الههههنضس وعجم هههها عههههن ال ههههل عههههن 

 ليملينا ويندينا. -الف  عني-لم ، وأ ه ه  ىن هبا عن هللا الأبنوا  احمل

شههههلع سههههبحا ه التو هههه  ليسههههتجلا هبهههها أع ههههم أسههههباب سههههعادة العبههههد و ههههو  - 3
اللجهههو  إىل هللا واهسهههتعا    هههه، لمههها يسهههتجلا هبههها أ هههواع الهههدعا  والت هههلع واه تنهههاه 

  يكههههن  والضا ههه  واحملبههه  واكههههوه واللجههها ، فتصههههلب الهههنضس مههههن  الصنههها  ههههلب  هههاص
 ليح ل هلا  دوإ التو   واللجو  إىل هللا.

قه لذلين كفروا بن  ﴿أإ يغضل هللا له ما سل  من ه به،  اه تعاىل:    -  4
 .(3) ﴾ينتلهوا يغفر هلم ما قد س ف

تعاىل:    -  5 اال ساإ  سنا   اه  سيبا   تبده  وآمن ﴿أإ  تان  من  بال 
 

 ، بترصف يسري. 140الطريق إىل اإلسالم، حممد أسد، ص  (1)
 . 38سورة انلجم، اآلية  (2)
 . 38سورة األنفال، اآلية  (3)
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سيئاتهم   ا   يبدل  فأوئلك  صاحلاً  عمالً  ً وعمه  غفورا ا   واكن  حساات 
 .(1) ﴾رحيماً 

مبها وها  -  إسها لم إليهه، و هلهم معهه -أإ يعامل اال ساإ  ين جنسه    -  6
أإ يعاملههه هللا  ههه   إسهها ته و هتههه وه و هههل فههإإ ا،ههما  مههن جههنس العمههل، فههإها عامههل 

إسهها ته  النهاس هبهذ  املعامله  احلسهن ، تعهّلو ملثلنها مههن ر هه تعهاىل، وأ هه سهبحا ه يصا هل
 وه و ه إب سا ه، لما لاإ  و يصا ل إسا ة اكلق إليه.

أإ يعلم أإ  ضسه لثهرة الهمه  والعيهوب، فيوجها لهه هله، االمسها  عهن   -  7
 .(2)عيوب اكلق، ويأبتغل إبص ح  ضسه عن التضكل   عيوب ا  لين

يللا )وأ ههتم  ههذ  الضصههلة عههل رجههل جهها  إىل النههيب صههلى هللا عليههه وسههلم فصههاه: 
رسول ا  ما تركت حاجة وال داجة بال قد أتيت قال: أليس  شللهد أال هلإ بال ا ، وأن 
حممداً رسول ا ؟ ثالث مرات. قال:  عم. قال: ذاك يللأيت ن ذاك، ويف روايللة: فللإن هللبا 

 .(3) (يأيت ن ذلك لكه

  روايههه  أ هههه أتهههى رسهههوه هللا صهههلى هللا عليهههه وسهههلم فصهههاه: أرأيهههت رجههه   عمهههل و 
الههذ وب للنهها فلههم يأبههل  ابهلل تعههاىل شههيبا ، و ههو   هلهه، ه يههب   اجهه  أو داجهه  إه 
ا توعنا  يمنه، فنل لذل، من تو  و  اه:  ل أسهلمتو  هاه: أمها أان فأشهند أه إلهه 

 

 . 70سورة الفرقان، اآلية  (1)
 . 358،370ص  1انظر مفتاح دار السعادة،  ـج (2)
، والصغري،  ـج 132، ص7، والطرباين يف املعجم األوسط  ـج155، ص  6رواه أبو يعىل يف مسنده،  ـج  (3)

،  10، وقال: إسناده صحيح، وقال يف املجمع  ـج5،151،152، والضياء يف املختارة  ـج 201، ص  2
 رباين يف الصغري واألوسط ورجاهلم ثقات.: رواه أبو يعىل والزبار بنحوه والط83ص 
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 صهلى هللا عليهه وسهلم.  هاه:  عهم! تضعهل إه هللا و د  ه شهلي، لهه، وأ ه، رسهوه هللا
اكههرا ، وتههب  السههيبا ل فههيجعلنن هللا عموجههل لهه،  ههرا  للنههن.  ههاه: و ههدرا  

 .(1) وفجلا و  اه:  عم.  اه: هللا ألل. فما  اه يكل  ىت توارى

جيههها مههها  بلهههه، والتو ههه  ال هههاد   متحهههو مههها  بلنههها، لمههها  بهههت  هههذل،  فاالسههه  
 احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم.

 

 

 

،  314، وص53، ص7، والطرباين يف الكبري ج188، ص  5رواه ابن أيب اعصم يف اآلحاد واملثاين،  ـج  (1)
: رواه الطرباين والزبار بنحوه، ورجال الزبار رجال الصحيح،  32، ص  1وقال اهليثيم يف املجمع  ـج

 غري حممد بن هرون أيب نشيط وهو ثقة.
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 اعقبة من لم ي زتم باإلسالم  
لما تبني ل،    ذا الكتاب أإ االس    و دين هللا، و و الهدين احلهق، و هو 

الع ههيم   الههد يا  الههدين الههذي جهها   ههه  يهه  ا، بيهها  وامللسههلني، و ههد رتهها هللا ا،جههل
 وا  لة ملن آمن  ه، وتوعد ابلعذاب الأبديد من لضل  ه.

ومبا أإ هللا  و اكالق املال، املت له    ذا الكوإ، وأ ت أينا اال ساإ  لق 
ل    ابتباعههل  من  لصه،  لص، وسخل ل،  ي  ما   الكوإ، وشلع له، شهلعه، وأ مه 

هنهها  عنهههل فههم  مبهها وعههد  هللا  ههه   فههإإ آمنههت وأاعههت مهها أمههل   ههه، وا تنيههت عمهها 
الههدار ا  ههلة مههن النعههيم املصههيم، وسههعد    الههد يا مبهها ميههن عليهه، مههن أصههناه الههنعم، 
ولنههههههت متأبههههههبنا  المههههههل اكلههههههق عصهههههه  ، وأ لهههههها م  ضوسهههههها ، و ههههههم ا، بيهههههها  وامللسههههههلوإ 

 وال احلوإ وامل  ك  املصل وإ.

ملصتهه وعذا هه     وإإ لضل  وع يت ر ه،ل  سهل  د يها  وآ هلا ، وتعلضهت 
الهد يا وا  هلة، ولنهت متأبههبنا  ا بهث اكلهق، وا ص هنم عصههوه ، وأ ونهم  ضوسها  مههن 

 الأبيااني وال لم  واملضسدين الووا يت،  ذا على سبيل اال اه.

 وسأ ني ل، شيبا  من عوا ا الكضل على وجه التض يل و ي:

 اخلوف وعدم األمن :  - 1
وا رسله اب،من التا    احلياة الد يا و  ا  لة، وعد هللا الذين آمنوا  ه واتبع

تعاىل:   وهم ﴿ اه  األمن  هلم  أوئلك  بظ م  بيما هم  ي عسوا  ولم  آماوا  اذلين 
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، وهللا  و املبمن واملنيمن، و و املال، ،مي  ما   الكوإ، فإها أ ا (1) ﴾مهتلدون
ل  سلبه امأ ينته وأمنه،  عبدا  الميا ه منحه ا،من والسكين  والومأ ين ، وإها لضل  ه امل

ا فا   من  على  ضسه  و ا ضا   ا  لة  الدار  م ر     من  إه  ا ضا   تلا   ف  
النضس  على  التأمني  سوف  يصو   ولذا  الد يال  مستصبله    على  و ا ضا   وا،ملاو، 

 وعلى املمتلكا ل لعد  ا،من، ولعد  التولل على هللا.

 املعيشة الضاك :  - 2
إ، وسخل له  يه  مها   الكهوإ، و سهم لكهل خملهوف   هه مهن  لق هللا اال سا

الهههل ف والعمهههل، فأ هههت تهههلى الوهههر يغهههدو مهههن عأبهههه ليجهههد ر  هههه فيلتصوهههه، وينتصهههل مهههن 
  ن إىل   ن، ويتغىن اعذب ا،حلاإ، واال ساإ خملهوف مهن  هذ  املخلو ها  اله  

ادة  سهههههم هلههههها ر  نههههها وأجلنههههها، فهههههإإ آمهههههن  ل هههههه، واسهههههتصا  علهههههى شهههههلعه، منحهههههه السهههههع
 واهستصلار، ويسل له أمل ، وإإ   تتوفل له إه أدىن مصوما  احلياة.

اهلمو    عليه  و    ضنكا ،  جعل  ياته  عبادتهل  عن  واستكل  وإإ لضل  ل ه، 
والغمو ، وإإ مل،  ي  وسا ل اللا  ، وأصناه املتاع. ألست تلى لثلة املنتحلين  

اللفا وسا ل  ،فلاد ا  ي   ال  لضلت  الدوه  االسلاه       تلى  ألست   ي و 
إىل  يدف   الذي  إإ  ابحلياةو  اهستمتاع  أجل  من  ا،سضار  وأ واع  ا،اثهللا  أصناه 
وحماول   وال ن،،  ابل يق  والأبعور  االمياإ  من  الصلا  هل،  و  لو  االسلاه   

ومن أعرض  ﴿تبديد  ذا الصلق  وسا ل متغرة ومتجددة، وصدف هللا  يث يصوه:  

 

 . 82سورة األنعام، اآلية  (1)
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 .(1) ﴾ضااكً وحنرشي يوم القيامة أعىم عن ذكرى فإن هل معيشة 

 أ ه يعيش يف رصاع مع  فسه ومع ال ون من حوهل :  - 3
فطر  ا  اليت فطر انلا  ﴿هل، أإ  ضسه فول  على التو يد  اه تعاىل:  

، وجسد  استسلم كالصه، وسار على   امه، فأىب الكافل إه أإ ينا    (2) ﴾ع يها
اه تياري  معارضا  ،مل ر ه، فألإ لاإ جسد  مستسلما ، فولته، ويعيش   أمور   

 فإإ ا تيار  معارضا . 

و و   صلاع م  الكوإ من  ولهل هل، ،إ  ذا الكوإ لله من ألل جملاته  
ثم استلوى ﴿ إىل أصغل  أبلاته يسر على التصديل الذي شلعه له ر ه،  اه تعاىل:  

أتياا    بص قا ا  كرهاً  أو  طواعً  أئتيا  ولألرض  هلا  فقال  دخان  ويه  السماء 
الكوإ وا من وافصه   استس مه هلل، ويكل  من  الضه،  (3) ﴾طائعني ،  ل  ذا 

والكافل  و النأبا     ذا اكلق  يث   ا  ضسه معارضا  لل ه م ا لا  عليهل ولذا 
تبغ ه   أإ  املخلو ا   وسا ل  وا،رو  للسموا   وإحلاد   اه  ق  وتبغ  لضل  

يتلفطرن  ﴿تعاىل:   السموات  تكاد  بداً.  شيئاً  جئتلم  لقد  ودلاً.  الرمحن  اختب  وقالوا 
ماه وتنشق األرض وختر اجلبال هداً. أن دعوا ل رمحن ودلاً. وما ينبيغ ل رمحن أن 

عبداً  الرمحن  آيت  بال  واألرض  السموات  يف  من  لك  بن  ودلاً.  و اه (4) ﴾يتلخب   ،
ف عن  وجند :  سبحا ه  اك وا ﴿لعوإ  وما  واألرض  السماء  ع يهم  بكت  فما 

 

 . 124سورة طه، اآلية   (1)
 . 30سورة الروم، اآلية  (2)
 . 11سورة فصلت، اآلية  (3)
 . 88،93سورة مريم، اآليات  (4)
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 .(1) ﴾ماظرين

 أ ه يعيش جاهالً :  - 4
إه الكضل  و ا،نل،  ل  هو أع هم ا،نهلل ،إ الكهافل جينهل ر هه، يأبها د  هذا 
الكههوإ الههذي  لصههه ر ههه فأ دعههه، ويههلى مههن  ضسههه ع ههيم ال ههنع ، وجليههل اكلصهه ، مث 

  ضسه، أليس  ذا أع م ا،نلووجينل من  لق  ذا الكوإ، ومن رلا  

 أن يعيش ظاملاً نلفسه، ظاملاً ملن حوهل :  - 5
، ه سخل  ضسه لغر ما  لصت له، و  يعبد ر ه،  ل عبد  ر ، وال لم  و  
وض  الأبي     ر موضعه، وأي ظلم أع م من توجيه العبادة لغر مستحصنا، و د 

الأبل :   شناع   مبينا   احلكيم  لصماإ  لظ م   يابي﴿ اه  الرشك  بن  با   ال  رشك 
 .  (2) ﴾عظيم

و و ظلم ملن  وله من البأبل واملخلو ا ل ، ه ه يعله لهذي  هق  صهه، فهإها  
لاإ يو  الصيام   ا    وجنه لل من ظلمهه مهن إ سهاإ أو  يهواإ يولها مهن ر هه أإ 

  يصت  له منه.  

 أ ه عّرض  فسه ملقت ا  وغضبه يف ادل يا :  - 6
إ تنمه  ه امل ا ا، وحتل  ه الكوارهللال عصو   عاجل   اه جل فيكوإ علض  ،

أفأمن اذلين م روا السيئات أن خيسف ا  بهم األرض أويأتيهم العبان  ﴿ ناؤ :  

 

 . 29سورة ادلخان، اآلية  (1)
 . 13سورة لقمان اآلية  (2)
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من حيث ال يشعرون. أو يأخبهم يف تق بهم فما هم بمعجزين. أو يأخبهم ن 
رحيم لرؤوف  ربكم  فإن  و اه سبحا ه:  (1) ﴾ ختوف  يزال  ﴿،  كفروا وال  اذلين 

تويبهم بما صاعوا قارعة أو حته قريباً من دارهم حىت يأيت وعد ا  بن ا  ال  
أو أمن أهه القرى أن يأتيهم بأساا ضىح ﴿، و اه عم من  اه:  (2) ﴾خي ف امليعاد
ي عبون هللا،(3)﴾ وهم  هلل  عن  أعلو  من  شأإ لل  و ذا  عن   ،  خملا   تعاىل   اه 

فالكً أخب ا بب به فماهم من أرس اا ع يه حاصباً  ﴿لة: عصواب  ا،مم املاضي  الكاف
أغرقاا وما   به األرض وماهم من  الويحة وماهم من خسفاا  وماهم من أخبته 

يظ مون  أ فسهم  اك وا  ولكن  يلظ هم  ا   من (4) ﴾اكن  م ا ا  تلى  ولما   ،
  ول، طن  لت  ه عصو   هللا و كاله.  

 أن تكتلب هل اخليبة واخلرسان :  - 7
هللا  فبسب معلف   و و  وا،رواح،  الصلوب  تتمت   ه  ما  أع م  ظلمه  سل  ا 

فينا  ياة اب س   ا لة،   الد يا ، ه عاش  إليه، و سل  والسكين   مبناجاته،  وا، س 
و سل  ضسه ال  لاإ جيم  من أجلنال ، ه   يسخل ا ملا  لصت له، و  يسعد هبا 

وستبع شصي ،  وماتت  شصي ،  عاشت  ،هنا  الد يال  تعاىل:    ا،شصيا   اه  م   ث 
، و سل أ لهل ، ه عاش (5) ﴾ومن خفت موازياه فأوئلك اذلين خرسوا أ فسهم﴿

 

 . 47-45سورة انلحل اآليات  (1)
 . 31سورة الرعد اآلية  (2)
 . 98األعراف اآلية  سورة (3)
 . 40سورة العنكبوت اآلية  (4)
 . 9سورة األعراف اآلية  (5)
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معنم على الكضل ابهلل، فنم مثله   الأبصا  وال ن، سوا ، وم ر م إىل النار،  اه 
القيامة﴿تعاىل:   يوم  وأه يهم  أ فسهم  خرسوا  اذلين  اخلارسين  ويو  (1) ﴾بن   ،

وأبلوإ   تعاىل:  الصيام   الصلار،  اه  و بس  النار،  ظ موا  ﴿إىل  اذلين  احرشوا 
 .(2) ﴾وأزواجهم ومااك وا يعبدون من دون ا  فاهدوهم بص رصاط اجلحيم 

 أ ه يعيش اكفراً بربه جاحداً نلعمه :  - 8
هللا أوجههد  مههن عههد ، وأسههب  عليههه  يهه  الههنعم، فيعبههد  ههر ، ويههوايل سههوا ،  فههإإ

 ويأبكل من دو ه... فأي جحود أع م من  ذاو وأي  كلاإ أشن  من  ذاو 

رم احليا  احلقيقية :  - 9  أ ه حيح
وتبني  وعله  ايته،  آمن  ل ه،  الذي  ابحلياة  و  ا،ديل  اال ساإ  إإ  هل، 

لكل هي  ق  صه، ف  يغمط  صا ، وه يبهي خملو ا ، م ر ، وأيصن مببعثه، فعله  
من عمه ﴿ فعاش عيأب  السعدا ، وانه احلياة الويب    الد يا وا  لة  اه تعاىل:  

طيبة حيا   ف احيياه  مؤمن  وهو  أ ىث  أو  ذكر  من  ا  لة: (3) ﴾صاحلاً  و    ،
 .(4) ﴾مساكن طيبة يف جاات عدن ذلك الفوز العظيم﴿

عاش    ذ    من  وه  أما  ر ه،  يعله  ف   البنا م،  حبياة  شبين   عيأب   احلياة 
يدري ما  ايته، وه يعلم أين م ر و  ل  ايته أإ  لل ويأبلب وينا .. فأي فلف 

 

 . 45، وسورة الشورى اآلية 15سورة الزمر، اآلية  (1)
 . 22،23سورة الصافات اآليتان  (2)
 . 97سورة انلحل، اآلية  (3)
 12سورة الصف، اآلية  (4)
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مننا  اه جل  ناؤ :   أضل  احليواان   ل  و  جلهام ﴿ ينه و ني سا ل  ذرأ ا  ولقد 
ً من اجلن واإلنس هلم ق ون ال يفقهون بها وهلم أعني ال ي برصون بها وهلم  كث ا

، و اه (1) ﴾آذان ال يسمعون بها أوئلك اكأل عام به هم أضه أوئلك هم الغاف ون
أم حتسب أن أكرثهم يسمعون أو يعق ون بن هم بال اكأل عام به  ﴿عم من  اه:  

 .(2) ﴾هم أضه سعيالً 

 أ ه خيدل يف العبان :  -10
و د  لع -ا  هل، أإ الكافل ينتصل من عذاب إىل عذاب فنو خيلج من الد ي

إىل الدار ا  لة، و  أوه مل ل  مننا تنمه  ه م  ك  املو    -   نا وم ا بنا
ما يستحصه  اه تعاىل:   العذاب  لتذيصه من  العذاب  بذ  ﴿تسبصنا م  ك   ترى  ولو 

وأدبارهم  وجوهم  يرضبون  املالئكة  كفروا  اذلين  إها  لجت  (3) ﴾يتلوىف  مث   ،
العذاب أشد   اه تعاىل خملا  عن آه فلعوإ:   انلار ﴿رو ه و مه    ل  لصي من 

أشد   فرعون  آل  أدخ وا  الساعة  تقوم  ويوم  وعشياً   ً غدوا ع يها  يعرضون 
ورأى  (4) ﴾العبان ا،عماه،  وعلضت  اك  ق،  و عثت  الصيام   يو   إها لاإ  مث   ،

أ عليه  ي   أإ هللا  د أ  ى  عنه: الكافل  الذي  اه هللا  الكتاب  عماله   هل، 
هلبا  ﴿ ما  و اا  يا  ويقولون  فيه  مما  مشفقني  املجرمني  فرتى  ال تلان  ووضع 

 

 . 179سورة األعراف، اآلية  (1)
 . 44 سورة الفرقان، اآلية (2)
 . 50سورة األنفال، اآلية  (3)
 . 46سورة اغفر، اآلية  (4)
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،  نا  يود الكافل لو لاإ تلااب  (1) ﴾ال تلان ال يغادر صغ   وال كب   بال أحواها
باً ﴿  .(2) ﴾يوم ياظر املرء ما قدمت يداي ويقول الاكفر يا يلتلي كات ترا

دة  وه املو   فإإ اال ساإ لو لاإ ميل،  ي  ما   ا،رو هفتدى  ه  ولأب
ولو أن لذلين ظ موا ما يف األرض مجيعاً ومث ه  ﴿من عذاب هل، اليو   اه تعاىل:  

يود املجرم لو يفتلدي من عبان يؤمئب بعايه ﴿، و اه تعاىل:  (3)﴾معه الفتلدوا به
 . (4)﴾رض مجيعاً ثم ياجيهوصاحبتله وأخيه وفوي تله اليت تؤويه. ومن يف األ

اال ساإ جما   يلصى  أإ  أماين ف   د  دار  دار جما  وليست  الدار  و،إ تل، 
الدار ا  لة عذاب  الكافل    عمله إإ  را  فخر، وإإ شلا  فأبل. وشل ما يلصى 
تعاىل:  فصاه  أمل م  وابه  ليذ وا  العذاب  أصناه  أ لنا  على  هللا  و د  وّع  النار، 

، و اه (5) ﴾يكبن بها املجرمون يطوفون بياها وبني محيم آن  هبي جهام اليت﴿
فاذلين كفروا قطعت هلم ثيان من  ار يوب من ﴿خملا  عن شلاهبم وم  سنم:  

من   مقامع  وهلم  واجل ود.  بطو هم  يف  ما  به  يوهر  احلميم.  رؤوسهم  فوق 
 .(6) ﴾حديد
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 اخلاتمة 
 يا أيها اإلنسان 

أ ّا خ قااي من قبه ولم  ﴿لنت عدما  حم ا   اه تعاىل:   أوال يبكر اإلنسان 
هه أىت ﴿، مث  لص، هللا من  وض ، فجعل، مسيعا    را   اه تعاىل:  (1)﴾يك شيئاً 

ً. ب ا خ قااي من  طفة أمشاج  ن اإلنسان حني من ادلهر لم يكن شيئاً مبكورا
 ً بو ا سميعاً  فجع ااي  ت(2) ﴾ عتل يه  مث  إىل ،  وملد   إىل  وة،  ضع   من  درجت 

ا  اذلي خ قكم من ضعف ثم جعه من بعد ضعف قو  ﴿ضع   اه تعاىل:  
، مث النناي  (3) ﴾ثم جعه من بعد قو  ضعفاً وشيبة خي ق ما يشاء وهوالع يم القدير

ه  إىل ضع ،  من ضع   تنتصل  امللا ل  تل،  وأ ت    املو .  فينا  ال  هش، 
تدف  عن  ض أإ  النض  إه ابستعا ت، على تستوي   لنضس،  ال ل، وه  لا  س، 

هل،  نعم هللا علي، من احلوه والصوة والصو ، وأ ت فصر حمتاج من  يث الضولة،  
فكم  نا  من شي  حتتاج إليه ه ستبصا   يات، ليس   متناوه يد ، و د تناله 

و د تضو  هبا ملة، وتسلبه أ لى، ولم  نا  من أشيا  تنضع، وتليد احل وه علينا،  
جنود    وي ي   آمال،،  وخييا  ي ل   شي   من  ولم  أ لى،  هبا  ت ضل  وه  ملة 
أ    أ لى..  وتعجم  ملة  فتدفعه  عن  ضس،  دفعه  وتليد  وا فا   احملن  ل،  وجيلا 

يا أيها انلا  أ تلم الفقراء بص ا  ﴿وهللا يصوه:    تستأبعل فصل  و اجت، إىل هللا،
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 .(1) ﴾وا  هو الغي احلميد

ضهههه، فههههروس ضههههعي  هتههههلا  العههههني ا ههههلدةل فرديهههه، صههههلي  املههههلو، فهههه  يعب 
تسهههتوي  دفعهههه، وتهههذ ا إىل إ سهههاإ ضهههعي  مثلههه، ليعا،ههه،، فمهههلة ي هههيا الهههدوا ، 

 واترة يعجم الوبيا فتعم احلرة امللي  والوبيا.

أه ما أضعض، إ ا ن آد  لو سلب، الذابب شيبا  ما استوعت استعادته منه، 
يا أيها انلا  رضن مثه فاستلمعوا هل بن اذلين تدعون  ﴿صوه:  وصدف هللا  يث ي

ال   شيئاً  اذلبان  يس بهم  وإن  هل  اجتلمعوا  ولو  ذباباً  خي قوا  لن  ا   دون  من 
واملط ون  الطالب  ضعف  ماه  ما (2)﴾ يستاقبوي  استنصاه  تستوي   ه  فإها لنت   ،

بيدي، وق بك بني  ا ، و فسك     اصيتلك بيد)سلب، الذابب فماها متل، من أمل و  
وسعادتك   بيدي،  وموتك  وحياتك  يشاء،  كيف  يق به  الرمحن،  أصابع  من  بصبعني 
وشقاوتك بيدي، وحراكتك وس ااتك وأقوالك بإذن ا  ومشيئتله، فال تتلحرك بال بإذ ه  
وذ ب   وتفريط  وضعف  عجز  بص  ولكك  بص  فسك  ولكك  بن  بمشيئتله،  بال  تفعه  وال 

ولكك بص من ال يم ك لك رضاً وال  فعاً وال موتاً وال  وخطيئة، وإن ولكك بص غ ك،  
حيا  وال نشوراً، فال غىن لك عاه طرفة عني، به أ ت مضطر بيله ن مدى األ فا  
شد   مع  والكفر  باملعايص  بيله  تتبغض  وأ ت  انلعم،  ع يك  يسبغ  وباطااً،  ظاهراً 

 (وموقفك بني يديه  الرضور  بيله من لك وجه، قد اختبته نسياً ومردك بيله ومرجعك
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(1). 

يريد ا   ﴿إ أينا اال ساإ :   لا  ل عض، وعجم  عن حتمل تبعا  ه و ،:  
ضعيفاً  اإلنسان  وخ ق  عاكم  خيفف  الكتا، (2)﴾أن  وأ مه  اللسل،  أرسل هللا   ،

والأبوا د  واحلجث  البينا   وأ ا   املستصيم،  الوليق  أمام،  و  ا  الأبلا  ،  وشلع 
ل،   جعل  وألو يته، واللا ني،  ىت  ور و يته  و دا يته  على  دال   آي   شي    لل 

ابلباال،  و اده  هللا،  دوإ  من  وليا   الأبيواإ  وتتخذ  ابلباال،  احلق  تدف   وأ ت 
جدالً ﴿ يشٍء  أكرث  اإلنسان  فينا  داي ت،  (3) ﴾واكن  تتصلا  ال   أ ست،  عمم هللا   ،

بعث، إىل جن  أو وهناي ت،! أو ه تذلل أ ،  لصت من  وض ! وملد  إىل  ضلة، وم
تعاىل:   مبني. ﴿انر  اه  خويم  هو  فإذا  من  طفة  خ قااي  أ ا  اإلنسان  ير  لم  أو 

اذلي  حيييها  قه  رميم.  ويه  العظام  ييح  من  قال  خ قه  ونيس  مثالً  نلا  ورضن 
يا أيها اإلنسان ما غرك  ﴿،  اه تعاىل:  (4) ﴾أنشأها أول مر  وهو بكه خ ق ع يم

 . (5)﴾فعدلك يف أي صور  ما شاء رّكبكبربك ال ريم اذلي خ قك فسواك 

أينهها اال سههاإ! ملههاها حتههل   ضسهه، لههذة الو ههوه  ههني يههدي هللا تناجيهههل ليغنيهه،  إ
مههههن فصههههل، ويأبههههضي، مههههن مههههلو، ويضههههلج لل تهههه،، ويغضههههل ه بهههه،، ويكأبهههه  ضههههل ، 
وين ههل  إإ ظملمههت، ويههدل، إإ حتههر  وضههللت، ويعلمهه، مهها جنلههت، ويبّمنهه، إها 
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 .(1) ضت، ويلمح،  اه ضعض،، ويلد عن، أعدا ،، وجيلا ل، ر  ،

  - عد  عم  الدين-أينا اال ساإ إإ أع م  عم  أ عم هللا هبا على اال ساإ    إ
ليميم العصل،  وهنيه،    ي  عم   أمل   هللا  عن  وليعصل  ي ل ،  وما  ينضعه  ما   ه  ني 

وما بكم  ﴿وليعله  ه أع م  اي  و ي عبودي  هللا و د  ه شلي، له  اه تعاىل:  
جتأرون. ثم بذا كشف الرض عاكم من  عمة فمن ا  ثم بذا مسكم الرض فإيله  

 . (2) ﴾بذا فريق ماكم بربهم يرشكون

إ أينا اال ساإ! إإ اال ساإ العا ل وا معايل ا،مور ويكل  سضاسضنا، ويود 
أإ يصتدي  كل صا  وللا من ا، بيا  وال احلني، وتتول   ضسه إىل أإ يلحق هبم 

بن كاتلم حتبون ﴿بحا ه  صوله:  وإإ   يدرلنم والسبيل إىل هل،  و ما أرشد إليه س
ا   حيببكم  فاتبعوين  وامللسلني  (3) ﴾ا   اب، بيا   هللا  أحلصه  هل،  امتثل  وإها   ،

تعاىل:   أ عم ﴿والأبندا  وال احلني  اه  اذلين  مع  فأئلك  لرسول  وا ا   يطع  ومن 
الوديقيني انلعيني  من  ع يهم  أوئلك    ا   وحسن  والواحلني  والشهداء 

 . (4) ﴾رفيقاً 

تتأمل ما جا   من احلق،   إمنا أع  م، اإ  لو  نضس، مث  أينا اال ساإ!  إ 
فتن ل   أدلته، وتتد ل  لا ينهل فإإ رأيته  صا  فنلم إىل اتباعه، وه تكن أسر االل  

أ ومراهللا  وأتلا ،  أ لا ،  من  علي،  أعم  أإ  ضس،  وأعلم  و د  والعادة،  جداد ، 
 

 . 251ص  1انظر مفتاح دار السعادة، ج (1)
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أ ما أعظكم بواحد  أن تقوموا ﴿وعيف هللا الكضار هبذا و دهبم إليه فصاه سبحا ه:  
  مثىن وفرادى ثم تتلف روا ما بواحبكم من جاة بن هو بال  بير لكم بني 

 . (1) ﴾يدي عبان شديد

وماذا ع يهم ﴿إ أينا اال ساإ! إ ،  ينما تسلم لن  سل شيبا   اه تعاىل:  
با آماوا  بهم ع يماً لو  ،  اه (2) ﴾  وايلوم اآلخر وأ فقوا مما رزقهم ا  واكن ا  

الطريق احلميد ، وآماوا  )ا ن لثر رمحه هللا:   آماوا با  وس  وا  لو  وأي يشء يرضهم 
موعودي رجاء  الوجوي   با   يف  ا   رزقهم  مما  وا فقوا  عم ه،  ملن حيسن  اآلخر   ادلار  يف 

يستلحق  بمن  وع يم  والفاسد ،  الواحلة  بنياتهم  ع يم  وهو  ويرضاها،  ا   حيبها  اليت 
ا وفيق ماهم، فيوفقه وي همه رشدي، ويقيضه لعمه صالح يرىض به عاه، وبمن يستلحق 

ي من طرد عن بابه فقد خان وخرس يف اخلبالن والطرد عن جاابه األعظم اإلليه اذل 
، إإ إس م، لن ووه  ين، و ني أي شي  تليد عمله أو تناوله (3)  (ادل يا واآلخر 

تبتغي  ه وجه هللا، وإإ   طا أ له هللا ل،،  ل إإ هللا  جل  على لل عمل تعمله 
  لاإ طا ي ل  د يا  ويميد   مال، أو جا ، أو شلف،،  ل  ىت ما تتناوله من 
املبا ا  إها ا تسبت أإ تكتضي ابحل ه عن احللا ل فه ل ،  فيه أجل  اه صلى هللا 

وسلم:   شهوته ) عليه  أحد ا  أيايت  ا !  رسول  يا  قالوا:  صدقة.  أحدكم  بضع  ويف 
بذا  ف بلك  وزر؟  ع يه  أكان  حرام  يف  وضعها  لو  أرأيتلم  قال:  أجر؟  فيها  هل  ويكون 
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 . (1) (وضعها يف احلالل اكن هل أجر

إ أينا اال ساإ! إإ اللسل جا وا ابحلق، و لغوا ملاد هللا، واال ساإ حمتاج إىل 
معلف  شلع هللال ليسر    ذ  احلياة على   رة، وليكوإ   ا  لة من الضا مين، 

تعاىل:   ً  ﴿ اه  خ ا فآماوا  ربكم  من  باحلق  الرسول  جاءكم  قد  انلا   أيها  يا 
،  (2)﴾ات واألرض واكن ا  ع يماً ح يماً لكم وإن تكفروا فإن   ما يف السمو

شأ ه:   عم  اهتلدى  ﴿و اه  فمن  ربكم  من  احلق  جاءكم  قد  انلا   أيها  يا  قه 
 . (3) ﴾ فإ ما يهتلدي نلفسه ومن ضه فإ ما يضه ع يها وما أ ا ع يكم بوكيه

إ أينا اال ساإ! إ ، إإ أسلمت لن تنض  إه  ضس،، وإإ لضل  لن ت ل إه 
 عهههههن عبهههههاد ، فههههه  ت هههههل  مع هههههي  العاصهههههني، وه تنضعهههههه ااعههههه   ضسههههه،، إإ هللا  هههههين

الوهها عني، فلههن يمع ههى إه  علمههه، ولههن يموههاع إه إبه ههه، و ههد  ههاه هللا لمهها أ ههل عنههه 
يا عبادي! بين حرمت الظ م ن  فيس وجع تللله بيللاكم حمرمللاً فللال تظللاملوا، يللا ) بيهه  

دي لككم جائع بال مللن عبادي لككم ضال بال من هديتله فاستلهدوين أهدكم، يا عبا
أطعمتله فاستلطعموين أطعمكم، يللا عبللادي لككللم اعر بال مللن كسللوته فاستل سللوين 
أكسكم، يا عبادي ب كم ختطئون بال يه وانلهار، وأ ا أغفر اذل ون مجيعاً فاستلغفروين 
أغفر لكم، يا عبادي ب كم لن تب غوا رضي فتلرضوين ولن تب غوا  فيع فتلافعللوين، يللا 

كم وآخركم وإنسكم وجاكم اك وا ن أتىق ق ب رجه واحد ماكم عبادي لو أن أول
ما زاد ذلك يف م يك شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجاكم اك وا ن 
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أفجر ق ب رجه واحد ما  قص ذلك من م يك شيئاً، يا عبادي لو أن أولكللم وآخللركم 
نسان مسأ ه ما  قللص وإنسكم وجاكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت لك ب

ذلك مما عادي بال كما ياقص املخيط بذا أدخه ابلحر، يللا عبللادي ب مللا يه أعمللالكم 
أحويها لكم ثم أوفيكم بياها؛ فمن وجد خ اً ف يحمد ا  ومن وجد غ  ذلللك فللال 

  .(1) (ي ومن بال  فسه

 ةابنح هلل رب ال  ملني
 ةاملر  نيةالة ة ةالس م ك   ض ر  األ طي   

  طيو  دنح ةك   ختلح ةصشطح ضمج نيق
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 مل لح من امل  نم ت كن ا   م
 مرا    اليئ ت ال  لي    املن    ال ربي  الس نيل   ن 

 الفاكس  صادوق الربيد  اسم اجلهة
وزار  الشؤون اإلسالمية  

 واألوقاف وادلعو  واإلرشاد
 4358349 11232الرياض 

 5436619 م ة امل رمة 537ص. ن  رابطة العالم اإلساليم 

 انلدو  العاملية ل شبان اإلساليم
الرياض  10845ص. ن 

11443 
4641710 

 مؤسسة احلرمني
الرياض  69606ص.ن : 

11465 
4621659 

امل تلب ا عاوين لدلعو  واإلرشاد 
 ابلطحاء  -

الرياض  20824ص.ن 
11465 

4059387 

امل تلب ا عاوين لدلعو  واإلرشاد 
 ابلديعة -

الرياض  24932ص.ن 
11456 

4301122 

واإلرشاد امل تلب ا عاوين لدلعو  
 س طا ة -

الرياض  92675ص.ن 
11663 

4251005 

 القويم  -توعية اجلايلات  مركز
 -بريد   142ص.ن 

 القويم 
3245414 

 دار السالم 
الرياض  22743ص.ن 

11416 
4021659 
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FOR MORE INFORMATION ABOUT ISLAM 

PLEASE CALL OR WRITE 

 م تلب الوزار  يف أمريكا

 

Royal Embassy Of Saudi 

Arabia - Islamic Affairs 

601 New Hampshire Ave. 

N.W 

Washington D.C 20037 

U.S.A 

 م تلب الوزار  يف نلدن  
 

46, Goodge Street London 

Wip, Ifj - U.K 

 

 

 م تلب الوزار  يف كادا
 

Royal Embassy Of Saudi 

Arabia   
901, Ottawa, Ontario Kip 

6b9 
Canada 

 الف بني 
 

Islamic Studies And 

Research Center  

 Of The Philippines 

P.O. Box 135 Cotabato City 

9600 

Fax: No . 214128 

Philippines 
 م تلب الوزار  يف فرنسا 

 

Ambassade Du Royaume 

De 

 Larabie Saoudite 

5 , Avenue Hoche 75008, 

Paris 

  France 

 م تلب الوزار  يف املا يا 
 

Botschatt Von Saudi 

Arabien, Godesberger 

Allee 40-42. 53175, Bonn, 

Germany 

 


