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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
، ىلع آهل وصحبه ومن اهتدى بُهداه والصالة والسالم ىلع رسول الل، و،  لل   احلمد
 أما بعد: 

، واغية مبتغاة.   فإن السعادة هدف منشود، ومطلب ُمِلحٌّ
 ولك إنسان يعيش ىلع وجه األرض يسىع إلسعاد نفسه، وطرد اهلم عنها.  

الُكتَّاب، واملفكرون، والفالسفة، واألدباء، واألطباء ىلع ابلحث يف  ولقد حرص 
ناٍس 

ُ
أ لكُّ  َعِلَم  وقد  ها،  ُمَوِّلِّ هو  وجهٌة  وللكٍّ  ؛  اهلمِّ وطرد  السعادة،  جلب  أسباب 

َبُهم.  َ  َمْشر
أو   ناقصة،  أو  مبتورة،  سعادة  أكرثهم  إِّلها  يصل  اليت  السعادة  فإنَّ  ذلك،  ومع 

ا تكون باملخدر يتناوهل متعاطيه، فيشعر بنشوة أول وهلة، حىت إذا وهمية، أشبه م
 ذهب أثره رجعت إِّله األحزان أضعافاً مضاعفة. 

وهو  أال  ة،  احلقَّ السعادة  جلب  يف  األصول  أصل  يغفلون  أوئلك  أن  والسبب 
ة   -  عز وجل  -  اإليمان بالل  فذلك رسُّ السعادة وطريقها األقوم؛ فال جيد السعادة احلقَّ

خراه.  ا
ُ
 دلائمة إال من آمن بالل، واهتدى بُهداه، فهناك يسعد يف دنياه وأ

الكتاب  إىل   وهذا  يهديك  ألنه  العظىم؛  السعادة  إىل  يدعوك  يديك  بني  اذلي 
السليم،   يؤيده عقلك  اإليمان بربك اذلي خلقك، ويدلك ىلع االعتقاد احلق اذلي 

نسان ونهايته، واحلكمة من  وفطرتك السوية، واذلي تعرف من خالهل بداية خلق اإل
بدين   يعرفك  الكتاب  فهذا  اتلاِّلة؛  الصفحات  يف  ستجده  مما  ذلك  وغري  إجياده، 

 مقدمة 
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 اإلسالم اذلي ختم الل به األديان، وارتضاه جلميع عباده، وأمرهم بادلخول فيه. 
ما جاء به، وصالحه للك زمان،   هذا ادلين، وصحةُ   وسيتضح لك من خالهل عظمةُ 

 وماكن، وأمة. 
عما   تسأل  وأن  بنفسك،  تبحث  أن  إال  عليك  فما  ذلك  بعد  اتلفصيل  أردت  وإذا 
يشلك عليك؛ فاإلسالم دين مفتوح ال يُغلق يف وجه أحد، وال يضيق باألسئلة مهما  

وتنوعت؛   جوابكرثت  اإلسالم  دين  يف  سؤال  فإىل  فللك  حكم؛  قضية  وللك   ،
 الل وسلم ىلع نبينا حممد موضواعت الكتاب، والل املستعان، وعليه اتلالكن، وصىل

 وآهل وصحبه.
 

 حممد بن إبراهيم احلمد
 460ص. ب:  الزليف 

 ه  1426/  1/  10،  2ط
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حيث خلقه   -  عليه السالم  -  تبدأ قصة البرشية منذ أن خلق اهلل أبا البرش آدم
روحه،   من  فيه  ونفخ  طني،  من  الكريمة  بيده  من  الل  لكها  األشياء  أسماء  وَعلََّمُه 

اتلكريم   يف  زيادة  آلدم؛  يسجدوا  أن  املالئكة  مَر 
َ
وأ ذلك،  وغري  وادلواب،  الطيور، 

أىب واستكرب، فأهبطه الل من  اكن من اجلن، ف   والتْشيف، فسجدوا لكُّهم إال إبليس
 . ملكوت السموات، وأخرجه ذِّلاًل مدحوراً، وقىض عليه باللعنة، والشقاء وانلار

إِنََّك  ﴿  : -تعاىل-  فقال الل   وبعد ذلك سأل إبليُس ربَّه أن يُنِظره إىل يوم القيامة،
ْْجَِعنَي  ﴿، فقال إبليس:  (15األعراف:  )  ﴾ِمْن الُْمنَظِرينَ 

َ
أ تَِك ألْغِويَنَُّهْم  إاِلَّ   (82)َفبِِعزَّ

ْقُعَدنَّ لَُهْم ِِصَاَطَك  ﴿، وقال:  (82،83ص:  )  ﴾ِعَباَدَك ِمْنُهْم الُْمْخلَِصنيَ 
َ
ْغَوْيَتِِن أل

َ
َفبَِما أ

ْيَمانِِهْم وََعْن َشَمائِلِِهْم    (16)الُْمْسَتِقيَم  
َ
يِْديِهْم َوِمْن َخلِْفِهْم وََعْن أ

َ
ُثمَّ آلتِيَنَُّهْم ِمْن بنَْيِ أ

ْكََثَُهْم َشاكِِرينَ 
َ
اْخُرْج ِمْنَها ﴿:  -  عز وجل  -  ، فقال الل (16،17  األعراف:)  ﴾ َوال ََتُِد أ

ْْجَِعنيَ 
َ
أ ِمْنُكْم  َجَهنََّم  نَّ 

َ
ْمأل

َ
أل ِمْنُهْم  تَبَِعَك  لََمْن  َمْدُحوراً  ،  ( 18األعراف:  )  ﴾َمْذُءوماً 

يوم  إىل  وأمهله  واإلغواء،  الوسوسة  ىلع  القدرة  وأعطاه  اجلنة،  من  الل  فأخرجه 
ً يتمزي به  القيامة، لزيداد إثماً، فتعظم عقوبته، ويتضاعف عذابه، وِّلجعله ا لل حَماَكَّ

 اخلبيث من الطيب. 
ثم بعد ذلك خلق الل من آدم زوَجه حواء؛ ليسكن إِّلها، ويأنس بها، وأمرهما 
أن يسكنا دار انلعيم اجلنة اليت فيها ما ال عني رأت، وال أذن سمعت، وال خطر ىلع  

شجرة    بعداوة إبليس هلما، ونهاهما عن األكل من  -  عز وجل  -  قلب بْش، وأخربهما
من أشجار اجلنة؛ ابتالًء وامتحاناً، فوسوس هلما الشيطان، وزيَّن هلما األكل من تلك 

وقال:   انلاصحني،  من  هلما  أنه  هلما  وأقسم  الشجرة »الشجرة،  هذه  من  أكلتما  إن 

 
 قصة البشرية 
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 .  « كنتما من اخلادلين
فلم يزل بهما حىت أغواهما، فأكال من الشجرة، وعصيا ربَّهما؛ فندما ىلع ما فعال 
أشد انلدم، وتابا إىل ربِّهما، فتاب عليهما، واجتباهما، لكنه أهبطهما من اجلنة دار 
اليت  اذلرية  الل  ورزقه  األرض،  آدم  واتلعب، وسكن  انلصب  دار  ادلنيا  إىل  انلعيم 

 احلارض، ثم توفاه الل، وأدخله اجلنة.  تكاثرت، وتشعبت إىل يومنا 
مستمرة بني بين آدم من   قائمةٌ  والعداوةُ   ه إىل األرِض وزوجَ   آدمَ   ومنذ أن أهبط اللُ 

جهة، وبني إبليس وذريته من جهة، ومنذ ذلك احلني وإبليس وذريته يف رصاع دائم 
هلم،   الْش  وتزيني  اخلري،  من  وحرمانهم  اهلدى،  عن  لصدهم  آدم؛  بين  وإبعادهم مع 

 عما يريض الل؛ حرصاً ىلع شقائهم يف ادلنيا، ودخوهلم انلار يف اآلخرة.  
لم خيلق خلقه سدى، ولم يرتكهم هماًل، بل أرسل إِّلهم   -  عز وجل   -  ولكن الل 

إىل   ويوصلونهم  احلياة،  دروب  هلم  وينريون  ربهم،  عبادة  هلم  يبيِّنون  اذلين  الرسل 
اجلن واإلنس أنه إذا أتاكم مين كتاب، أو    -  بحانهس  -  سعادة ادلنيا واآلخرة، فأخرب

رسول يهديكم ملا يقربكم مين، ويدنيكم من مرضايت فاتبعوه؛ ألن من اتبع هدى 
فإنه ال خياف،   الرسل  به  أمرت  الكتب، وما  الل، وآمن بكتبه ورسله، وما جاء يف 

 وال يضل، وال يشىق، بل حتصل هل السعادة يف ادلنيا واآلخرة.  
وهم ىلع وهكذا   قروٍن  ذريته عْشَة  بعده  وِمنر  آدم  فعاش  البْشية،  قصة  بدأت 

طاعة الل، وتوحيده، ثم حصل الْشك، وُعِبد غري الل مع الل؛ فبعث الل أول رسله  
 يدعو انلاس إىل عبادة الل، ونبذ الْشك.   - عليه السالم - وهو نوح

بعده من  والرسل  األنبياء  تتابع  بينهم    ثم  اختالف  واألمكنة، ىلع  األزمنة،  يف 
وبعض الْشائع، وتفاصيلها مع االتفاق يف األصل وهو: ادلعوة إىل اإلسالم، وعبادة 

 الل وحده، ونبذ ما يُعبد من دونه. 
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وإفراد   ،فداع قومه إىل ترك عبادة األصنام  -  عليه السالم  -  إىل أن جاء إبراهيم
ثم اكنت يف  بعده يف إسماعيل وإسحاق،  انلبوة يف ذريته من  ثم اكنت  بالعبادة،  الل 

 ذرية إسحاق. 
ومن أعظم األنبياء من ذرية إسحاق: يعقوب، ويوسف، وموىس، وداود، وسليمان، 

 . - عليهم السالم - وعيس 
 ولم يكن بعد عيس نيب من بين إرسائيل. 

 -  عز وجل  -  إسماعيل؛ فاكن أن اصطىف اهلل  عِ  فروبعد ذلك انتقلت انلبوة إىل
لألنبياء واملرسلني،  "  حممداً  ه اذلي ، وكتابُ ه يه اخلاتمةَ وتلكون رساتلُ   يلكون خاتماً 

 أنزل إِّله وهو القرآن هو رسالة الل األخرية للبْشية.  
العرب،  وغري  العرب  واجلن،  لإلنس  اعمة  اكملة،  شاملة،  رساتله  جاءت  وهلذا 

دلَّت عليه، وال رش إصاحلة   إال  رت الللك زمان وماكن، وأمة وحال؛ فال خري   حذَّ
 ".    منه، وال يقبل الل من أحد ديناً سوى ما جاء به حممد

  



 الطريق إىل اإلسالم 8 
 

 
 

انليب حممد بعثة  الشأن   "  احلديث عن  العلماء يف هذا  أفرد  يطول، ولقد  وسريته 
 كتباً كثرية. 

واملجال هنا ال يتسع لإلطالة واإلسهاب، وقد مرَّ بنا يف الفقرة املاضية أن رسالة 
نِزل إِّله وهو القرآن هو آخر الُكتب   "  حممد

ُ
يه الرسالة اخلاتمة، وأن الكتاب اذلي أ

 السماوية.  
   يتناول املوضواعت اتلاِّلة من السرية املباركة:  الصفحات اآلتيةولعل احلديث يف 

 :أواًل: مهيئات النبوة

مهيئات كثرية اكنت إرهاصاً بلعثته ونبوته، فمن    "  للنيب  -  عز وجل   -  لقد هيأ الل 
 ذلك ما ييل: 

عيىس  -1 وبرشى  إبراهيم،  السالم-  دعوة  آمنة:   -عليهما  أمه  يقول   ورؤيا 
نفسه:   يب »انليب"عن  محلت  حني  أيم  ورأت  عيىس،  وبرشى  إبراهيم،  أيب  دعوة  أنا 

 .  «كأنه خرج منها نور أضاءت هل برصى من أرض الشام
  -  عليه السالم   -  يقول: أنا مصداق دعوة إبراهيم اخلليل   "   ومعىن احلديث: أن انليب 

ا اكن يرفع القواعد من الكعبة يف     -  مكة، ومعه ابنه إسماعيل اكن يقول ألن إبراهيم لمَّ
ِميُع الَْعلِيُم  ﴿ :  -  كما أخربنا الل عنه يف القرآن  نَْت السَّ

َ
َربََّنا    ( 127) َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أ

 
َ
رِنَا َمَناِسَكَنا َوتُْب َعلَْيَنا إِنََّك أ

َ
ًة ُمْسلَِمًة لََك وَأ مَّ

ُ
يَّتَِنا أ نَْت  َواْجَعْلَنا ُمْسلَِمنْيِ لََك َوِمْن ُذرِّ

الرَِّحيُم   َويَُعلُِّمهُ   ( 128) اتلَّوَّاُب  آيَاتَِك  َعلَْيِهْم  َيْتلُو  ِمْنُهْم  َرُسوالً  فِيِهْم  َواْبَعْث  ْم  َربََّنا 
َِكيمُ  نَْت اْلَعِزيُز احلْ

َ
يِهْم إِنََّك أ ِْكَمَة َويَُزكِّ

ْ
 .  ( 129-127ة  )ابلقر   ﴾ الِْكَتاَب َواحل

 بعثة النبي محمد وخالصة سريته " 
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عليه الصالة   -فاستجاب الل دعوة إبراهيم وإسماعيل، فاكن انليب اخلاتم حممد  
 من ذريتهما.  - والسالم

قوهل:   السالم   -  فإن نيب الل عيس   «وبرشى عيىس »أما  بانليب    -  عليه  بَْشَّ  قد 
فقال:    "  حممد القرآن،  يف  عنه  الل  أخرب  بَِِن ﴿كما  يَا  َمْريََم  اْبُن  ِعيىَس  َقاَل  َوإِْذ 

ِت 
ْ
اً بَِرُسوٍل يَأ َوُمبرَشِّ لَِما بنَْيَ يََديَّ ِمَن اتلَّْوَراةِ  قاً  إيَِلُْكْم ُمَصدِّ  ِ ائِيَل إِِّنِّ َرُسوُل اَّللَّ  إِْْسَ

 
َ
 . (6الصف:  ) ﴾مْحَدُ ِمْن َبْعِدي اْسُمُه أ

السالم  -  فعيس  بينه وبني   -  عليه  أنبياء بين إرسائيل، وليس  هو آخر نيب من 
 ".    بَْشَّ بنيب يأيت من بعده اسمه أمحد، وأمحد من أسماء انليب حممد وقدنيب؛  " حممد

أمه »  أما ملا أخذها املخاض، فوضعته   «رؤيا  أمه  فقد رأت رؤيا صادقة؛ ذلك أن 
 َتَمثَّل لعينيها ذلك انلور اذلي أضاءت هل برصى يف أرض الشام. 

لَت ىلع غريها من األمم   خرج يف أمة العرب:   "  كون انليب  -2 تلك األمة اليت فُضِّ
دين  عليه  اشتمل  اذلي  العام،  املدين  الرويح  اإلصالح  هلذا  استعدت  حىت  آنذاك، 
فيها غلبة  وما أحدثت  األصنام،  األمية، وعبادة  مما طرأ عليها من  بالرغم  اإلسالم، 

 ابلداوة من اتلفرق واالنقسام. 
أمةُ  اكنت  فقد  ذلك  احلرية   ةً متمزي  العرِب   ومع  وسعة  الفكر،  باستقالل 

يف الوقت اذلي اكنت األمم األخرى ترسف يف عبودية الرياستني ادلينية   الشخصية،
يُ  ما  تفهم غري  أن  عليها  ادلين من األحاكم قِّ لَ وادلنيوية، حمظوراً  الكهنة، ورجال  نها 

اتلرص  عليها  حظرت  كما  كونية،  أو  عقلية،  مسألة  يف  ختالفهم  أن  أو  فات ادلينية، 
 املدنية واملاِّلة. 

العرب أمة  أيام اكنت   متمزية باستقالل اإلرادة  -أيضاً -  واكنت  يف مجيع األعمال 
حبيث  واألموال  للرقاب  املالكني  وانلبالء،  للملوك  رة  ُمَسخَّ َّلًَة  ُمَذل األمم 
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يستخدمونهم كما يستخدمون ابلهائم؛ فال رأي هلم يف سلم، وال حرب، وال إرادة هلا  
  عمل وال كسب. دونهم يف

 أيامَ   واكنت أمة العرب متمزية بعزة انلفس، وشدة ابلأس، وقوة األبدان والقلوب
أضعفهم  ومرؤوسني  والرتف،  اإلرساف  أفسدهم  رؤساء  من  مؤلفة  األمم  اكنت 

ُر االستعباد.   م َقهر  ابلؤس والشظف، وسادة أبطرهم بيغ االستبداد، وُمَسوَّدين أذهلَّ
أقرب العرب  أمة  باذلاكء،  واكنت  ممتازة  واكنت  األفراد،  بني  العدل  من    إىل  وكثرٍي 

واإلباء،   وانلجدة،  امللهوف،  وإاغثة  الضيف،  كإكرام  واملكتسبة  املوروثة  الفضائل 
وعلو اهلمة، والسخاء، والرمحة، ومحاية الالىجء، وحرمة اجلار أيام اكنت األمم مرهقة 

 ألتاوى األمريية. باألثرة، واألنانية، واألنني من ثقل الرضائب وا 
اللسان، فصاحة  يف  الكمال  أوج  بلغت  قد  العرب  أمة  مما   واكنت  املقال  وبالغة 

والشعرية،   اخلطابية،  واملعاين  العقلية،  بالرباهني  واتلأثري  للتأثر  مستعدة  جعلها 
والكونية العقلية،  والفنون  والْشعية،  اإلهلية  العلوم  أيام اكنت   وللتعبري عن مجيع 

األخرى   وَ األمم  عرى  والعداوات حر تنفصم  واملذهبية،  ادلينية  باتلعصبات  دتها 
 العرقية.  

انلاس فطرةً، أسلم  أنهم اكنوا  العرب،  بها  امتاز  أمم   وأعظم مزية  أن  بالرغم من 
 احلضارة اكنت أرىق منهم يف لك فن وصناعة. 

واإلصالح اإلساليم مبين ىلع تقديم إصالح انلفس باستقالل العقل، واإلرادة،  
 هذيب األخالق ىلع إصالح ما يف األرض من معدن، ونبات، وحيوان.  وت

 يُِعدُّ هذه األمة لإلصالح العظيم اذلي جاء به حممد".   - عز وجل - وبهذا اكن الل 
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إِنَّ ﴿:  -تعاىل-  أرشف األنساب، وأرصحها، قال  "  فقد اكن نسبه  رشف النسب:   -3
َ اْصَطىَف آَدَم َونُوحاً َوآَل   .  (33:)آل عمران ﴾إِبَْراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن لََعَ الَْعالَِمنيَ اَّللَّ

وجل  -  فالل  للمتقدمني،   -  عز  واهلداية  انلبوة  فيهم  جعل  إذ  هؤالء؛  اصطىف 
قريش بين هاشم، واصطىف من بين هاشم  ِكنانة، واصطىف من  من  قريشاً  واصطىف 

حممداً  آدم  ودل  بنو   "  سيد  اكن  كما  واآلخرين،  األولني  أفضل  إسماعيل  آل  فاكن 
 إسحاق أفضل املتوسطني. 

العظام،  املناقب  من  الل  آتاهم  بما  اكن  فقد  قريش  لقبيلة  الل  اصطفاء  أما 
إسماعيل  ودل  أرصح  اكنوا  إذ  احلرام؛  املسجد  وخدمة  مكة،  ُسكىن  بعد  والسيما 

آداباً،   وأعالهم  أحساباً،  وأرشفهم  جلمع  أنساباً،  املمهدون  وهم  ألسنة،  وأفصحهم 
 اللكمة. 

الفضائل واملاكرم؛ فاكنوا  امتازوا به من  أما اصطفاء الل بلين هاشم فقد اكن ملا 
 أصلح انلاس عند الفنت، وخريهم ملسكني ويتيم.  

وهو -  وإنما أطلق لقب هاشم ىلع عمررو بن عبد مناف؛ ألنه أول من هشم الرثيد
بَُع منه لكَّ اعٍم أهُل املوسم اكفة، ومائدتُه   -طعام ذليذ لذلين أصابهم القحط، واكن يَشر

 منصوبٌة ال ترفع يف الرساء وال يف الرضاء. 
ه عبداملطلب جدُّ الرسول فاكن يطعم الوحش، وطري السماء،   "  وزاد ىلع هاشم ودَلُ

 ، وروي أنه حرم اخلمر ىلع نفسه. ءواكن أول من تعبد بغار حرا 
والفواضل لةوباجلم  العلية،  باألخالق  قومه  سائر  انليب"ىلع  آل  امتاز  فقد   :

العملية، والفضائل انلفسية، ثم اصطىف الل حممداً"من بين هاشم؛ فاكن خري ودل آدم،  
 وسيدهم. 
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األخالق:  "  بلوغه  -4 ماكرم  يف  الل   اذلروة  جبله  وجل  -  فقد  كريم   -  عز  ىلع 
اخلالل، ومحيد اخلصال، فاكن قبل انلبوة أرىق قومه، بل أرىق البْشية يف زاكء نفسه،  

 وسالمة فطرته، وحسن خلقه. 
 نشأ يتيماً رشيفاً، وشبَّ فقرياً عفيفاً، ثم تزوج حمباً لزوجته خملصاً هلا. 

يتولَّ هو   دنياها، وال  و لم  دينها وال  أعمال قريش يف  من  يعبد ال وادله شيئاً  اكن 
ثَرر عنه قول وال عمل يدل ىلع حبِّ  عبادتهم، وال حيرض سامرهم، وال ندواتهم، ولم يُؤر

 الرياسة، أو اتلطلع إِّلها.  
األرفع   نواك املقام  هل  فبذلك اكن  اآلداب؛  وعلو  واألمانة،  الصدق،  بالزتام  يُعرف 

 قبل انلبوة؛ حىت لقبوه باألمني. 
ده، واستوى، وكملت يف جسده الطاهر، ونفسه  حىت بلغ أش  "  وىلع هذه احلال اكن

الزكية مجيع القوى، وال طمع يف مال، وال سمعة، وال تطلع إىل جاه وال شهرة، حىت 
 أتاه الويح من رب العاملني كما سيأيت بيانه بعد قليل. 

فهذا من أعظم املهيئات وادلالئل ىلع صدق   أمّياً ال يقرأ وال يكتب:   "  كونه  -5
لرجل األيم اذلي لم يقرأ كتاباً، ولم يكتب سطراً، ولم يقل شعراً، ولم  نبوته؛ فهذا ا

األمية األمة  تلك  يف  انلاىشُء  نرثاً،  سماوية    -  يرجتل  وبْشيعة  عظيمة،  بدعوة  يأيت 
، وتكفل ملعتنقيها السعادة اإلنسانية األبدية، ةاعدلة، تستأصل الفوىض االجتماعي
 . - جل وعال - وتعتقهم من رق العبودية لغري ربِّهم

 لك ذلك من مهيئات انلبوة، ومن دالئل صدقها.  
 اثنياً: نبذة عن نسب النيب وحياته:

مناف   عبد  بن  هاشم  بن  عبداملطلب  بن  عبداهلل  بن  حممد  قيص  اهو  بن ابن 
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بن  ابن مالك بن انلرض بن كنانة  ابن مرة بن كعب بن لؤي بن اغلب بن فهر    الكب
إِّلاس   بن  مدركة  بن  من  اخزيمة  وعدنان  عدنان،  بن  معد  بن  نزار  بن  مرض  بن 

 .  - عليه السالم - العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم
م انليب

ُ
 ".   يه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، وزهرة أخو جد انليب " وأ

لها ثالثة أيام، فلم تلبث وأقام معها يف بيت أه  "  وقد تزوج بها عبداهلل وادل انليب
بانليب محلت  املحصنات   "  أن  شأن  هو  كما  ومحاً  وال  ثقاًل،  محله  يف  جتد  ولم 

 الصحيحات األجسام. 
ُر الرؤيا يف الكم سابق.    وقد رأت أمه رؤيا ملا محلت به، وقد َمرَّ ِذكر

اعم  والدته  واكنت  اجلسم،  صحيح  الصورة،  مجيل  اخللق،  َسوّي  أمه  ودلته  وقد 
 الفيل املوافق للحادي والسبعني بعد اخلمسمائة للميالد. 

أمه  وأرضعته  عبداملطلب،  جده  فكفله  أمه،  بطن  يف  مَحرٌل  وهو  وادله  تُويف  وقد 
 ة. ثالثة أيام ثم عهد جده بإرضاعه إىل امرأة يقال هلا حليمة السعدي

أسباب  تتوافر  حيث  ابلوادي؛  يف  ألوالدهم  يسرتضعوا  أن  العرب  اعدة  من  واكن 
 النشأة ابلدنية السليمة. 

أنها أتت مع  الرضيع عجباً، ومن ذلك:  السعدية من أمر هذا  ولقد رأت حليمة 
زوجها إىل مكة ىلع أتان هزيلة بطيئة السري، ويف طريق العودة من مكة، ويه تضع 

واً رسيعاً، وخُتَلِّف وراءها لك ادلواب، مما   الرضيع يف حجرها األتان تعدو َعدر اكنت 
 جعل رفاق الطريق لكهم يتعجبون.  

ث حليمة بأن ثديها لم يكن يُِدرُّ شيئاً من احلليب، وأن طفلها الرضيع اكن  وحُتدِّ
الل  رسول  اثلدي  ألقمت  فلما  اجلوع،  شدة  من  ابلاكء  فأصبحت   "  دائم  غزيراً،  َدرَّ 
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 وترضع طفلها حىت يشبعا.  ترضعه
بْشف  حظيت  فلما  سعد،  بين  ديار  قومها  أرض  جدب  عن  حليمة  ث  وحُتدِّ
إىل   وفقر،  بؤس  من  حاهلا  لت  وَتبَدَّ وماشيتها،  أرضها،  أنتجت  الطفل  هذا  رضاعة 

 هناء ويرس. 
وبعد سنتني اعدت به حليمة إىل أمه وجده يف مكة، لكن حليمة أحَلَّتر ىلع أمه 

توافق ىلع آمنة،    أن  ه  مُّ
ُ
أ فوافقت  بركته عليها،  لَِما رأت من  ثانية؛  بقائه عندها مرة 

 فعادت حليمة بالطفل مرة أخرى إىل ديارها والفرحة تمأل قلبها.  
أمه  أربع سنوات، فحضنته  آنذاك  أمه، وعمره  به حليمة إىل  وبعد سنتني اعدت 

عبداملط جده  فكفله  سنني،  ست  العمر  من  هل  واكن  توفيت،  أن  ثم  إىل  سنتني  لب 
فحاطه بعنايته كما حيوط أهله    "  تويف، وقبل وفاته أوىص به ابنه أبا طالب عمَّ انليب

 وودله. 
نعيم الرتف، ولعلَّ ذلك من   "  إال أنه اكن لفقره يعيش عيش الشظف؛ فلم يتعود 

 عناية الل بهذا انليب الكريم.  
قد أِلَف ريع الغنم مع إخوانه من الرضاع ملا اكن يف بادية بين سعد، فصار   "  واكن

يرىع الغنم ألهل مكة؛ فيكيف نفسه بما يأخذه ىلع ذلك من األجرة، وال يرهق عمه 
 بانلفقة. 

ا إىل  جتارة  يف  طالب  أيب  عمه  مع  سافر  سنة ثم  اثنتا عْشة  العمر  من  وهل  لشام، 
ره من    )حبريا(وشهران وعْشة أيام، وهناك رآه   ه أبا طالب، وحذَّ الراهب، وبْشَّ به عمَّ

 عدوان اِّلهود عليه بعد أن رأى خاتم انلبوة بني كتفيه. 
ثم إنه سافر مرة أخرى ُمتَّجراً بماٍل خلدجية بنت خويدل، فأعطته أفضل مما اكنت 
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غريه؛   ادلنيا تعطي  بسعادة  جاءت  بل  مضاعفة،  بأرباح  اتلجارة  تلك  جاءت  إذ 
 واآلخرة.  

واكنت خدجية هذه أعقل وأكمل امرأة يف قريش، حىت اكنت تدىع يف اجلاهلية:  
ة، والفضائل الظاهرة.  الطاهرة؛ مِلا  هلا من الصيانة، والعفَّ

انليب من  رأى  بما  ميرسُة  ُغالمها  ثَها  حدَّ معه    "   وملا  رحلته  من  يف  الشام  إىل 
قاهل   وما  السامية،  والفضائل  العاِّلة،  يف   )حبريا(األخالق  طالب  أيب  لعمه  الراهب 

تعلقت رغبتها به؛ وبأن تتخذه زوجاً هلا، واكنت قد تزوجت   -  رحلته األوىل إىل الشام
مخسة  آنذاك  عمره  واكن  امليمون،  الزواج  ذلك  فتمَّ  زوجها؛  عنها  وتويف  قبل،  من 

 من أربعني سنة.  اً رها قريبوعْشين سنة، وعم
ولم يزتوج عليها طيلة حياتها، وال أحب مثلها، وتوفيت بعد ابلعثة انلبوية بعْش 
سنني، فاكن كثرياً ما يذكرها، ويتصدق عنها، ويهدي لصاحباتها، ويه الزوجة اليت 

 ُرِزق منها مجيع أوالده عدا إبراهيم؛ فإنه من زوجته ماريا القبطية.  
 هذه بعض أخباره وسريته قبل انلبوة، وبدء الويح ىلع سبيل اإلمجال. 

 :اثلثاً: بدء الوحي
ه وقَُرب من األربعني، واكتملت قواه العقلية وابلدنية، واكن أول  بَلََغ انليب " أُشدَّ
الصبح  فَلَق  ِمثرَل  الصاحلة، فاكن ال يرى رؤيا إال جاءت  الرؤيا  الويح  به من  بدأ  ما 

 رآها يف منامه. واضحة كما 
فيتعبد  بنفسه يف اغر حراء يف مكة،  إِّله اخلالء، فاكن خيلو  ُحبَِّب  ذلك  بعد  ثم 
والْشاب، حىت جاءه  بالطعام  فيزتود  إىل خدجية  يرجع  ثم  العدد،  ذوات  الليايل  الل 
َتَمثَّل هل  بأن  القرآن عليه يف شهر رمضان، وذلك  الشأن بزنول  احلق، وهو ىلع هذا 
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فقال:  الَملَُك جرب القرآن،  نزل من  ما  أول  ربِّه  نَه عن  ولقَّ أنا »فقال:    ﴾اقرأ ﴿يل،  ما 
هل: ،  «يءبقار أنا  »فقال:    ﴾اقرأ ﴿  فقال  أنا  »فقال:    ﴾اقرأ ﴿فقال:  ،  «بقاريء  ما  ما 

واكن جربيل بعد لك جواب من األجوبة اثلالثة يضمه ىلع صدره، ويعرصه ،  «بقاريء
 حىت يبلغ منه اجلهد.  

ويه القرآن،  من  نزلت 
ُ
أ آيات  أول  عليه  ألىق  اثلاثلة  املرة  يف  جربيل  تركه   وملا 

ِي َخلََق  ﴿  بِاْسم َربَِّك اذلَّ
ْ
ْكَرُم    (2)َخلََق اإِلنَساَن ِمْن َعلٍَق    (1)اْقَرأ

َ
 َوَربُّك األ

ْ
 ( 3)اْقَرأ

ِي َعلََّم بِالَْقلَِم   .  (5-1  العلق) ﴾َعلََّم اإِلنَساَن َما لَْم َيْعلَمْ  (4)اذلَّ
اإلنسان خلق  بداية  وتبنيِّ  بالعلم،  تأمر  اليت  العظيمة  اآليات  نزول   -  بهذه  بدأ 

إ  "  الويح ىلع انليب ىل زوجته خدجية يرجف فؤاده، ولكنه حفظ رشاده، فرجع انليب 
الروع، ،  «زملوين زملوين »فقال:   إذا ذهب عنه  ففعلوا، حىت  باثلياب،  لففوين  يعين: 

 .  «لقد خشيت لَع نفيس»أخرب خدجية اخلرب، وقال: 
خدجية عنها  -  فقالت  الل  تلصل »:  -  ريض  إنك  أبداً؛  اهلل  خيزيك  ال  واهلل  الك 

 .  «ري الضيف، وتعني لَع نوائب احلققْ املعدوم، وتُ  ُب سِ كْ اللّك، وتُ الرحم، وحتمل 
وهكذا استدلت هذه املرأة العاقلة ىلع أن من اكن هذا شأنه يف حمبة اخلري للناس 

 فلن خيذهل الل؛ فسنَّة الل تقتيض بأن اجلزاء من جنس العمل. 
ن نوفل، واكن قد  حىت أتت ابن عمها ورقة ب   "   ثم انطلقت بعد ذلك خدجية بانليب

  هل   تنرصَّ يف اجلاهلية، ويكتب اإلجنيل بالعربانية، واكن شيخاً كبرياً قد عيم، فقالت
خرب ما   "  سمع من حممد ما يقول، فقال ورقة: يا ابن أيخ، ماذا ترى؟ فأخربه اخدجية:  

نزل ىلع موىس، يا ِّلتين فيها جذاعً 
ُ
 شاباً أي:    -  رأى، فقال ورقة: هذا انلاموس اذلي أ

 ِّلتين أكون حياً إذ خيرجك قومك.   -
َوُُمِْريجَّ هم؟»":    فقال هل الرسول

َ
قال: نعم؛ لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به    «أ
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نررُصرك نرصاً مؤزراً، ثم تويف ورقة، وفرت الويح. إال ُعوِدَي، وإن يدركين يومُ 
َ
 ك أ

 واستمرت فرتة الويح ثالث سنني، قوي فيها استعداد انليب، واشتدَّ شوقه وحنينه. 
بينما أنا أميش سمعت صوتاً من السماء، فرفعت برصي، فإذا امللك اذلي »":    قال

 .  «جاءِّن يف حراء
َل،  فزَتمَّ أهله  إىل  فرجع  األوىل،  الرَّعبة  دون  ذلك  ولكن  منه،  رعب  أنه  وذكر 

 . - أي: تغطى باثلياب - وتََدثَّرَ 
ثُِّر  ﴿:  -  تعاىل  -  ثم أنزل الل عليه قوهل يَُّها الُْمدَّ

َ
نِذْر    (1)يَا أ

َ
ْ   (2) ُقْم َفأ َوَربََّك َفَكِّبِّ

ْر  (3)  .  )املدثر( ﴾ َوالرُّْجَز َفاْهُجرْ  (4)َوثَِيابََك َفَطهِّ
ا بالقرآن، وبلغهم دعوة  بثيابه قم فأنذر انلاس  أيها اذلي تدثر  يا  لل، وطهر أي: 

 ثيابك وأعمالك من أدران الْشك، واهجر األصنام، وتربأ من أهلها. 
وبلَّغ وتتابع،  ذلك،  بعد  الويح  بأن   "  ثم حيم  إِّله  وأوىح  أمره  ربه، حيث  دعوة 

به   وختم  الل،  ارتضاه  اذلي  اإلسالم  دين  وإىل  وحده،  الل  عبادة  إىل  انلاس  يدعو 
يدعو إىل سبيل ربه باحلكمة، واملوعظة احلسنة، واملجادلة باليت   "  األديان؛ فقام انليب

 يه أحسن. 
من  الصديق  بكر  وأبو  النساء،  من  خدجية  استجاب:  من  أول  هل  فاستجاب 
الرجال، ويلع بن أيب طالب من الصبيان، ثم تواىل دخول انلاس يف دين الل، فاشتدَّ  

أصحاب وآذوا  مكة،  من  وأخرجوه  املْشكني،  أذى  إىل  عليه  فهاجر  األذى،  أشدَّ  ه 
املدينة، وتتابع عليه نزول الويح، واستمر يف دعوته، وجهاده، وفتوحاته، حىت اعد إىل  

 مكة ظافراً فاحتاً.  
وبعد ذلك أكمل الل هل ادلين، وأقرَّ عينه بعز اإلسالم وظهور املسلمني، ثم توفاه  
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 ث وعْشون نبياً رسواًل. الل وعمره ثالث وستون سنة، أربعون منها قبل انلبوة وثال
وبه ختم الل الرساالت السماوية، وأوجب طاعته ىلع اجلن واإلنس؛ فمن أطاعه 
يف  انلار  ودخل  ادلنيا،  يف  شيق  عصاه  ومن  اآلخرة،  يف  اجلنة  ودخل  ادلنيا،  يف  سعد 

 اآلخرة. 
الل  توفاه  وجل  -  وبعدما  وفتحوا   -  عز  دعوته،  وبلَّغوا  مسريته،  أصحابه  تابع 

 ان باإلسالم، ونْشوا ادلين احلق حىت بلغ ما بلغ من الليل وانلهار.  ابلدل 
 باٍق إىل يوم القيامة.  " ودينه

يف أيّم نشأ بني أميني، قام بذلك اإلصالح اذلي تغريَّ به تاريخ البْش    فما القول
قرن   : أمجعني لغته يف  ادلنيا وادلين؟ وامتدَّ مع  أمور  الْشائع، والسياسات، وسائر  يف 

من  وا  الصني  وإىل حدود  الغرب،  من  وأفريقيا  أوربا  آخر حدود  إىل  احلجاز  من  حد 
قبل   األرواح  إِّله  وأقبلت  ادلول،  هل  ودانت  األمم،  هل  خضعت  حىت  الْشق  جهة 

احلضارةُ  فتوحه  لك  يف  تتبعه  واكنت  والعلوم واملدنيةُ   ،األشباح،  والرمحة،  والعدل   ،
احل األمة  تلك  أيدي  ىلع  والكونية  القرآن،  العقلية  ها  زاكَّ اليت  باألمية،  العهد  ديثة 

وعلَّمها أن إصالح اإلنسان يتبعه إصالح األكوان؛ فهل يمكن أن يكون هذا إال 
 بويح من دلن حكيم عليم، وتأييد سماوي من اإلهل العزيز القدير الرحيم؟  

 :" ابعاً: من أخالق النيبر 
أكرم اخللق أخالقاً، وأعالهم فضائل وآداباً، امتاز بذلك يف اجلاهلية   "  اكن انليب

 قبل عهد انلبوة فكيف بأخالقه بعد انلبوة؟. 
 . (4)القلم: ﴾َوإِنََّك لََعىل ُخلٍُق َعِظيمٍ ﴿بقوهل هل:  - تبارك وتعاىل - وقد خاطبه ربُّه

بُه ربُّه، فأحسن تأديبه، وربَّاه فأحسن تربيته، فاكن ُخلُقُه القرآن الكريم،   لقد أدَّ
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هم،   "  يتأدب به، ويؤدب انلاس به، فمن أخالقه أنه اكن أحلم انلاس، وأعدهلم، وأعفَّ
 وأسخاهم. 

معهن،  اللحم  ويقطع  املزنل،  يف  أهله  ويعني  اثلوب،  ويرقع  انلعل،  خيصف  واكن 
 ، ال يثبت برصه يف وجه أحد. اً واكن أشد انلاس حياء

د، ويقبل اهلدية ولو قلَّت، ويكاىفء عليها، واكن واكن جييب ادلعوة من أي أح
من   بطنه  ىلع  احلجر  فيعصب  أحياناً  جيوع  واكن  نلفسه،  يغضب  وال  لربِّه،  يغضب 

ما وجد يرد  ما حرض، وال  يأكل  املباح  اجلوع، ومرة  إن  من  قط،  يعيب طعاماً  ، وال 
شواء وإن وجد  أكله،  تمراً  أ  اً وجد  أو شعري  برٍّ  وإن وجد خزَب  وإن وجد أكله،  كله، 

رطباً  أو  بطيخاً  وإن وجد  به،  اكتىف  دون خزب  بلناً  وإن وجد  أكله،  أو عساًل  حلواً 
 أكله. 

 واكن يعود املرىض، ويشهد اجلنائز، ويميش وحده بني أعدائه بال حارس. 
تطويل،  غري  من  وأبلغهم   ، ِكربر غري  من  وأسكنهم  تواضعاً،  انلاس  أشد  واكن 

 ِ  اً، ال يهوهل يشء من أمور ادلنيا.  ْشر وأحسنهم ب
 واكن يلبس ما وجد، فمرة شملة، ومرة جبة صوف، فما وجد من املباح لبس. 

يركب ما أمكنه، مرة فرساً، ومرة بعرياً، ومرة بغلة شهباء، ومرة محاراً، أو يميش 
   راجاًل حافياً.

و أخالقهم،  يف  الفضل  أهل  ويكرم  املساكني،  ويؤالك  الفقراء،  يتألف جيالس 
أفضل  هو  من  يؤثرهم ىلع  أن  من غري  الرحم  ويصل ذوي  الرب هلم،  الْشف يف  أهل 

 منهم.  
ال جيفو ىلع أحد، يقبل معذرة املعتذر إِّله، يمزح وال يقول إال حقاً، يضحك من  
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 غري قهقهة، يسابق أهله، ترفع األصوات عليه فيصرب. 
لل  عمل  غري  يف  وقت  عليه  يميض  ال  من    -  تعاىل  -  واكن  منه  هل  البد  فيما  أو 

 صالح نفسه. 
ال حيتقر مسكيناً لفقره وزمانته، وال يهاب َمِلاكً لُملِكِه، يدعو هذا وهذا إىل الل 
داعء مستوياً، قد مجع الل هل السرية الفاضلة، والسياسة اتلامة، وهو أيم ال يقرأ وال 

 يكتب.  
  -  يتيماً، ال أب هل، فعلمه الل   ، ويف راعية الغنمقرياً نشأ يف بالد الفقر والصحاري ف

والطرق احلميدة، وأخبار األولني واآلخرين، وما فيه   ،مجيع حماسن األخالق  -  تعاىل
 انلجاة والفوز يف اآلخرة، والغبطة واخلالص يف ادلنيا.  

اباً  ما اكن يأتيه أحد إال قام معه يف حاجته، ولم يكن فظاً، وال غليظاً، وال صخَّ
 اكن جيزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح.  يف األسواق، وما 

واكن من ُخلُقه أن يبدأ من لقيه بالسالم، وَمنر قاَدَمُه حلاجٍة صابره حىت يكون 
 القادم هو املنرصف. 

 وما أخذ أحد بيده فريسل يده حىت يرسلها اآلخر.  
إذا ليق أحداً من أصحابه بدأه باملصافحة، ثم أخذ بيده فشابكه، ثم شدَّ   واكن 

 قبضته عليه. 
يكن  ولم  عليهما،  بيديه  ويمسك  مجيعاً،  ساقيه  ينصب  أن  جلوسه  أكرث  واكن 

 ُيعرَرُف جملُسُه من جملس أصحابه؛ ألنه اكن جيلس حيث انتىه به املجلس. 
وما ُرِِئَ قط ماداً رجليه بني أصحابه؛ حىت ال يضيَق بهما ىلع أحد إال أن يكون 

 املجلس واسعاً ال ضيق فيه. 
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قرابة واك وبينه  بينه  ليس  ملن  ثوبه  بسط  ربما  حىت  عليه  يدخل  من  يكرم  ن 
 جُيرِلسه عليه.  

حىت  عليه  عزم  يقبلها  أن  أىب  فإن  حتته،  اليت  بالوسادة  عليه  ادلاخل  يؤثر  واكن 
 يفعل. 

إِّله  جلس  من  يعطي  واكن  عليه؛  انلاس  أكرم  أنه  ظن  إال  أحد  استصفاه  وما 
 ولطيف حماسنه، وتوجيهه. نصيبه من وجهه، وسمعه، وحديثه، 

 وجَمرلُسه مع ذلك جملُس حياء، وتواضع، وأمانة.  
واكن يدعو أصحابه بكناهم؛ إكراماً هلم، واستمالة لقلوبهم، واكن يكين من لم  

يبتد  يدلن  لم  والاليت  أوالد،  الاليت هلن  النساء  هلن   يءتكن هل كنية، واكن يكين 
 الكىن، واكن يكين الصبيان، فيستلني قلوبهم ويستميلهم إِّله. 

واكن أبعد انلاس غضباً، وأرسعهم رضاً، واكن أرأف انلاس بانلاس، وخري انلاس 
 للناس، وأنفع انلاس للناس. 

أحد يشافه  وال  العرس،  ويكره  اليرس،  حيب  بديهة   اً واكن  رآه  ومن  يكره،  بما 
 ه. هابه، ومن خالطه معرفة أحب

 ".   هذه بعض أخالقه وشمائله 
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   : على صدق رسالة النيب   شهادة الفيلسوف اإلجنليزي توماس كارليل 

ذلك أن األمارات الكثرية   "  لك اعقل منصف ال يسعه إال اتلصديق برسالة انليب
 شاهدة ناطقة بصدقه. 

فالفضل ماكنتها؛  هلا  املخالف  شهادة  أن  ريب  به   -  قيل   كما  -  وال  شهدت  ما 
 األعداء.  

احلائز ىلع جائزة   «توماس اكريلل»وفيما ييل شهادة للفيلسوف اإلجنلزيي الشهري  
كتابه   يف  قال  حيث  انليب  «األبطال»نوبل،  عن  طوياًل  قومه    "   الكماً  به  خياطب 
قوهل:   ذلك  ومن  هذا »انلصارى،  متحدث  فرد  أي  لَع  العار  أكِّب  من  أصبح  لقد 

ر  .  «العرص أن يصيغ إىل ما يقال من أن دين اإلسالم كذب، وأن حممداً خّداع مزوِّ
ع من مثل هذه األقوال السخيفة املخجلة؛ فإن الرسالة وإن نلا أن حنارب ما يشا

اليت أدَّاها ذلك الرسول ما زالت الرساج املنري مدة اثين عْش قرناً نلحو مائيت مليون 
هذه   عليها  ومات  بها  اليت اعش  الرسالة  هذه  أن  يظن  أحدكم  أفاكن  انلاس،  من 

 املاليني الفائقة احلرص واإلحصاء أكذوبة وخدعة؟ ! 
أما أنا فال أستطيع أن أرى هذا الرأي أبداً، ولو أن الكذب والغش يروجان عند 
خلق الل هذا الرواج، ويصادفان منهم مثل هذا القبول، فما انلاس إال بُلرٌه جمانني، 

 فوا أسفا ! ما أسوأ هذا الزعم، وما أضعف أهله، وأحقهم بالرثاء والرمحة. 
ما يف علوم الاكئنات أال يصدق شيئاً ابلتة من وبعد، فعىل من أراد أن يبلغ مزنلة  

أقوال أوئلك السفهاء؛ فإنها نتائج جيل كفر، وعرص جحود وإحلاد، ويه دِّلل ىلع  

 شهادة بعض املنصفني من الكفار 
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 خبث القلوب، وفساد الضمائر، وموت األرواح يف حياة األبدان.  
 
َ
أل

َ
أن   م، وهل رأيتم قط معْش اإلخوان،ولعل العالَم لم ير قط رأياً أكفر من هذا وأ

 ديناً وينْشه علناً؟  يستطيع أن يوجد اًل اكذباً رج
والل إن الرجل الاكذب ال يقدر أن يبين بيتاً من الطوب؛ فهو إذا لم يكن عليماً 

فما ذلك اذلي يبنيه ببيت، وإنما    -  خبصائص اجلري، واجلص، والرتاب، وما شالك ذلك
 هو تل من األنفاق، وكثيب من أخالط املواد. 

مائتا مليون من  نعم، وليس جديراً  يسكنه  قرناً  اثين عْش  يبىق ىلع داعئمه  أن   
 . «األنفس، ولكنه جدير أن تنهار أراكنه، فينهدم؛ فكأنه لم يكن

قال:   متصنعاً، يتذرع  »إىل أن  هذا قط رجالً اكذباً  َنُعدُّ حممداً  ولَع ذلك، فلسنا 
باحليل والوسائل إىل بغيته، ويطمح إىل درجة ملك أو سلطان، أو إىل غري ذلك من 

 احلقائر. 
اها إال حق    ، وما لكمته إال قول صادق.  ِصاح   وما الرسالة اليت أدَّ

ق، وهذه  «ما حممد بالاكذب»الك، حقيقة تدفع لك باطل، وتدحض ُحجة   وال الُملفِّ
 القوم الاكفرين.  

ثم ال ننس شيئاً آخر، وهو أنه لم يتلق دروساً ىلع أستاذ أبداً، واكنت صناعة اخلط 
العرب  ةحديث بالد  ذاك يف  إذ  و-  العهد  العربأوعجيب  يَة  مِّ

ُ
أ الل  يقتبس   -يم  ولم 

و غريه،  مناهل  من  يغرتف  ولم  آخر،  إنسان  أي  نور  من  إال كجميع حممد  يكن  لم 
ظلمات  يف  اهلادية  باملصابيح  أشبِّههم  اذلين  أوئلك  والعظماء،  األنبياء  من  أشباهه 

 ادلهور.  
تقياً،  ا، رؤوفاً،  بَرًّ بعيداً، كريماً  العزم  املبدأ، صادق  وقد رأيناه طول حياته راسخ 
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لعريكة،  فاضاًل، حراً، رجاًل، شديد اجلد، خملصاً، وهو مع ذلك سهل اجلانب، لنيِّ ا
ىلع    -  جم البْش والطالقة، محيد العْشة، حلو اإليناس، بل ربما مازح وداعب، واكن

ابتسامٌة مْشقة من فؤاد صادق؛ ألن من انلاس من تكون   -  العموم تيضء وجهه 
 .  «ابتسامته اكذبة ككذب أعماهل وأقواهل

الفؤاد، لوذعياً، كأنما اكن اعدالً، صادق انلية، اكن ذيك اللب، شهم  » إىل أن قال:  
كِّ  مصابيح  جنبيه  تثقفه    بني  لم  بفطرته،  عظيماً  رجالً  نوراً،  ممتلئاً  بهيم،  يلل 

 مدرسة، وال هذبه معلم، وهو غِن عن ذلك.  
إال  بقيامه  يريد  لم يكن  أن حممداً  وامللحدين  انلصارى  املتعصبون من  ويزعم 

 الشهرة الشخصية، ومفاخر اجلاه والسلطان.  
اهللأ و   -  الك املتوقد   -  يم  والفلوات،  القفار  ابن  الرجل  ذلك  فؤاد  يف  اكن  لقد 

وِحَجً  وحكمة،  وخرياً  رمحة  اململوء  انلفس،  العظيم  الطمع    -  املقلتني،  غري  أفاكر 
ادلنيوي، ونوايا خالف طلب السلطة واجلاه، وكيف ال، وتلك نفس صامتة كبرية، 

ُملص يكونوا  أن  إال  يمكنهم  ال  اذلين  من  آخرين ورجل  ترى  فبينما  جادين؛  ني 
يرضون االصطالحات الاكذبة، ويسريون طبق االعتبارات ابلاطلة إذ ترى حممداً لم 

ع بمألوف األكاذيب، ويتوشح بمبتدع األباطيل.    يرض أن َيَتلَفَّ
لقد اكن منفرداً بنفسه العظيمة، وحبقائق األمور والاكئنات، لقد اكن ْسُّ الوجود 

لعينيه بأهواهل، وُماوفه، وروانقه، ومباهره، ولم يكن هناك    -  قلت   كما  -  يسطع 
من األباطيل ما حيجب ذلك عنه، فاكن لسان حال ذلك الرس اهلائل يناجيه: ها أنا 
ذا، فمثل هذا اإلخالص ال خيلو من معىن إليه مقدس، فإذا تكلم هذا الرجل فلك 

عدا ما  واعية، ولك الكم  القلوب  ولك  برغمها صاغية،  قول    اآلذان  ولك  هباء،  ذلك 
 .  «جفاء
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قال:   أن  ونعد  » إىل  اكذب،  حممداً  أن  اجلائرين  مذهب  عن  صفحاً  فلنرضب  إذاً 
 . «موافقتهم اعراً، وسبة، وسخافة، ومحقاً؛ فلرنبأ بأنفسنا عنه

وإن ديناً آمن به أوئلك العرب الوثنيون، وأمسكوه بقلوبهم انلارية » إىل أن قال:  
 ق به.  دَّ َص ر أن يُ جلدير أن يكون حقاً، وجدي

 وإنما أودع هذا ادلين من القواعد هو اليشء الوحيد اذلي لإلنسان أن يؤمن به.  
متعددة،  أثواباً ُمتلفة، وأثواباً  وهذا اليشء هو روح ْجيع األديان، وروح تلبس 

 ويه يف احلقيقة يشء واحد. 
تابعاً   اخلالق،  قواعد  لَع  جارياً  كبرياً  إماماً  اإلنسان  يصبح  الروح  هذه  وباتباع 

 لقوانينه، ال جمادالً عبثاً أن يقاومها ويدافعها. 
امللل تلك  أن   لقد جاء اإلسالم لَع  هل  فابتلعها، وحق  ابلاطلة،  وانلحل  الاكذبة، 

العرب،  وثنيات  فيه  احرتقت  حىت  اإلسالم  يظهر  اكن  وما  حقيقة،  ألنه  يبتلعها؛ 
 . «وجديلات انلرصانية، ولك ما لم يكن حبق؛ فإنها حطب ميت

 أيزعم األفَّاكون اجلهلة أنه مشعوذ وحمتال؟  »إىل أن قال: 
ا ذلك  قط  اكن  ما  الك،  ثم  َتنُّ الك،  كأنه  اجلائش  املحتدم  يضور لقلب  فِْكر  ور 

يلكون قلب حمتال ومشعوذ، لقد اكنت حياته يف نظره حقاً، وهذا الكون   -  ويتأجج
 .  «حقيقة رائعة كبرية

مثل هذه األقوال، وهذه األفعال ترينا يف حممد أخ اإلنسانية الرحيم، » إىل أن قال:  
 أخانا ْجيعاً الرؤوف الشفيق، وابن أمنا األوىل، وأبينا األول.  

رجالً   القفار  ابن  اكن  ولقد  واتلصنع،  الرياء  من  طبعه  لِّباءة  حممداً  ألحب  وإنِن 
ولم يكن متكِّباً، ولكنه    مستقل الرأي، ال يقول إال عن نفسه، وال يّديع ما ليس فيه، 



 الطريق إىل اإلسالم 26 
 

املبني قياِصة الروم وأكاْسة العجم، يرشدهم    لم يكن ذيلالً ََضاِعً، خياطب بقوهل احلرِّ 
 . إىل ما جيب عليهم هلذه احلياة، وللحياة اآلخرة، واكن يعرف نلفسه قدرها 

ولكنها  قوة،  مشاهد  من  األعراب  مع  هل  وقعت  اليت  الشديدة  احلروب  ولم ختل 
من دالئل رمحة وكرم وغفران، واكن حممد ال يعتذر من األوىل، وال    كذلك لم ختل
 .  «يفتخر باثلانية
وما اكن حممد بعابث قط، وال شاَب شيئاً من قوهل شائبُة لعٍب وهلٍو، » إىل أن قال:  

بل اكن األمر عنده أمر خرسان وفالح، ومسألة فناء وبقاء، ولم يكن منه بإزائها 
 د املرير. إال اإلخالص الشديد، واجل

فما اكن من شأنه   -  فأما اتلالعب باألقوال، والقضايا املنطقية، والعبث باحلقائق
عن   العني  ووسن  القلب،  رقدة  إال  هو  ليس  إذ  اجلرائم؛  أفظع  عندي  وذلك  قط، 

 احلق، وعيشة املرء يف مظاهر اكذبة. 
ويف اإلسالم َخلَّة أراها من أرشف اخلالل وأجلها، ويه التسوية بني انلاس، وهذا  

انلظر أصدق  لَع  دول    ،يدل  جبميع  رابطة  املؤمن  فنفس  الرأي؛  األرض، وأصوب 
 .  «وانلاس يف اإلسالم سواء

قال:   أن  الشمال  »إىل  شعاعه  وعقد  األرجاء،  ضوؤه  وعمَّ  األحناء،  نوره  وسع 
دلولة   أصبح  حىت  احلادث  هذا  بعد  قرن  إال  هو  وما  باملغرب،  واملرشق  باجلنوب، 
عديدة،  حقباً  اإلسالم  دولة  وأرشقت  األندلس،  يف  ورجل  اهلند،  يف  رجل  العرب 

بنور الفضل وانلبل، واملروءة، وابلأس، وانلجدة، ورونق احلق واهلدى    ودهوراً مديدة
 ه.  -أ«لَع نصف املعمورة

أيها   لك  تبني  أن  انليب  يءالقاروبعد  من سرية  إِّلك   "  يشء  وأخالقه،  ودعوته، 
  ".  هذه الصفحات اليت تعرفك بدين اإلسالم اذلي جاء به حممد
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اإلسالم دين الفطرة، ودين السالم واألماِن، والبْشيُة لن جتد الراحة، ولن حتقق 
 السعادة إال باألخذ باإلسالم، وتطبيقه يف شىت الشؤون. 

من   غريه  يف  توجد  ال  خصائص  من  به  يتمزي  ما  اإلسالم  دين  عظمة  يؤكد  ومما 
 املذاهب واألديان. 

َ اإلسالم، ومدى حاجة انلاس إِّله  ُت بِ ثر ومن تلك اخلصائص اليت تُ    ييل:  ماَتَمزيُّ
:  -تعاىل-  أعلم بما يصلح عباده، قال  -  عز وجل  -  والل   أنه جاء من عند اهلل:   -1

َبرِيُ ﴿
ْ
ال َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اخل

َ
 .  (14امللك:  ) ﴾أ

اليت ُخلق من    -2 :  -تعاىل-  قال  أجلها: أنه يبني بداية اإلنسان ونهايته، والغاية 
َزوَْجَها ﴿ ِمْنَها  وََخلََق  َواِحَدٍة  َنْفٍس  ِمْن  َخلََقُكْم  ِي  اذلَّ َربَُّكْم  اتَُّقوا  انلَّاُس  يَُّها 

َ
أ يَا 

َونَِساءً  َكثرِياً  رَِجاالً  ِمْنُهَما  وقال:  (1النساء:  )  ﴾َوَبثَّ  َوفِيَها ﴿،  َخلَْقَناُكْم  ِمْنَها 
ْخَرىنُِعيُدُكْم  

ُ
ِنَّ َواإِلنَس  ﴿، وقال:  (55)طه:    ﴾ َوِمْنَها ُُنْرُِجُكْم تَاَرةً أ

ْ
َوَما َخلَْقُت اجل

 .  (56)اذلاريات:   ﴾إاِلَّ يِلَْعُبُدونِ 
الفطرة:   -3 دين  قال  أنه  معها،  يتناىف  انلَّاَس ﴿: -تعاىل-  فال  َفَطَر  الَّيِت   ِ اَّللَّ فِْطَرَة 

 .  (30الروم:  ) ﴾َعلَْيَها
ويذم اجلهل، واتلقليد األعىم، والغفلة عن   ويأمر باتلفكر:   ،بالعقل  يُعىنأنه    -4

قال السليم،  َيْعلَُموَن ﴿: -  تعاىل  -  اتلفكري  ال  ِيَن  َواذلَّ َيْعلَُموَن  ِيَن  اذلَّ يَْسَتوِي  َهْل  قُْل 
بْلَاِب 

َ
ْولُوا األ

ُ
ُر أ  .(9الزمر:  ) ﴾ إِنََّما َيَتَذكَّ

وِِل  ﴿وقال:  
ُ
أل آليَاٍت  َوانلََّهارِ  اللَّْيِل  َواْختاِلِف  ْرِض 

َ
َواأل َمَواِت  السَّ َخلِْق  يِف  إِنَّ 

 من خصائص دين اإلسالم 
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بْلَاِب  
َ
َخلِْق   (190)األ يِف  ُروَن  َويََتَفكَّ ُجُنوبِِهْم  َولََعَ  َوُقُعوداً  قَِياماً   َ يَْذُكُروَن اَّللَّ ِيَن  اذلَّ

ْرِض 
َ
َمَواِت َواأل  .  (191،  190)آل عمران:   ﴾السَّ

فكرياً   اإلسالم عقيدة ورشيعة:   -5 ديناً  فليس  فهو اكمل يف عقيدته ورشائعه؛ 
العقائد   ىلع  مشتمل  يشء،  لك  يف  اكمل  هو  بل  باذلهن،  تمر  خاطرة  أو  فحسب، 

الصاحلة،  الصحيحة، والسلوك   واألعمال  اجلميلة،  واألخالق  احلكيمة،  واملعامالت 
 املنضبط؛ فهو دين فرد ومجاعة، ودين آخرة وأوىل. 

يُ   -6 اإلنسانية: بالعواط   ىَن عْ أنه  أدا   ف  جتعلها  اليت  الصحيحة  الوجهة   ة ويوجهها 
  ، ال أداة إفساد وتدمري.خري وتعمري

العدل:   -7 دين  قال  أنه  ابلعيد،  أو  القريب،  أو  الصديق،  أو  العدو،  مع   -  سواء 
ُمُر بِالَْعْدلِ ﴿: -  تعاىل

ْ
َ يَأ َفاْعِدلُوا َولَْو اَكَن َذا َوإَِذا قُلُْتْم  ﴿، وقال:  (90)انلحل:    ﴾إِنَّ اَّللَّ

وقال:  (152األنعام:  )  ﴾قُْرَب  ُهَو  ﴿،  اْعِدلُوا  َتْعِدلُوا  الَّ 
َ
أ لََعَ  َقْوٍم  َشَنآُن  جَيِْرَمنَُّكْم  َوال 

ْقَرُب لِلتَّْقَوى
َ
 . (8املائدة:  ) ﴾أ

الصادقة:   -8 ة  ُخوَّ
ُ
األ دين  ابلالد،    اإلسالم  تفرقهم  ال  ادلين،  يف  وٌة  إِخر فاملسلمون 

اللون، فال طبقية يف اإلسالم، وال عنرصية، وال عصبية جلنس أو وال  اجلنس، وال 
 لون أو ِعرق، ومعياُر اتلفاضل يف اإلسالم إنما يكون باتلقوى.  

العلم:   -9 دين  يرفع   اإلسالم  والعلم  ومسلمة،  مسلم  لك  ىلع  فريضة  فالعلم 
وتُوا  يَْرَفْع  ﴿:  -تعاىل-  صاحبه إىل أىلع ادلرجات، قال

ُ
ِيَن أ ِيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َواذلَّ ُ اذلَّ اَّللَّ

 .  (11املجادلة:  ) ﴾الِْعلَْم َدرََجاٍت 
فرداً   -10 وانلرصة  والعزة،  بالسعادة،  وطبَّقه  باإلسالم  أخذ  ملن  تكفل  اهلل  أن 

ْجاعة:  أم  احِلَاِت  ﴿:  -  تعاىل  -  قال  اكن  الصَّ َوَعِملُوا  ِمْنُكْم  آَمُنوا  ِيَن  اذلَّ  ُ اَّللَّ َوَعَد 
ِي   اذلَّ ِديَنُهْم  لَُهْم  ََنَّ  َويَلَُمكِّ َقْبلِِهْم  ِمْن  ِيَن  اذلَّ اْسَتْخلََف  َكَما  ْرِض 

َ
األ يِف  لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم 
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يَ  ْمناً 
َ
أ َخْوفِِهْم  َبْعِد  ِمْن  نَلَُّهْم  َويَلَُبدِّ لَُهْم  َشيْئاً اْرتَََض  يِب  ُكوَن  يرُْشِ ال  انلور: )  ﴾ْعُبُدونَِِن 

وقال:  (55 َطيَِّبًة ﴿،  َحَياةً  َفلَُنْحيِيَنَُّه  ُمْؤِمن   َوُهَو  نََث 
ُ
أ ْو 

َ
أ َذَكٍر  ِمْن  َصاحِلاً  َعِمَل  َمْن 
ْحَسِن َما اَكنُوا َيْعَملُون

َ
ْجَرُهْم بِأ

َ
 .  (97انلحل:) ﴾ ََونَلَْجِزيَنَُّهْم أ

الشتمال رشيعته وأصوهلا ىلع أحاكم ما ال   اإلسالم حل جلميع املشالكت: يف    -11
 يتناىه من الوقائع.  

األمم:    -12 به  تساس  ما  اتلباس أن رشيعته أحكم  به عند  يقىض  ما  وأصلح 
 املصالح، أو اتلنازع يف احلقوق. 

 اإلسالم دين صالح للك زمان وماكن، وأمة وحال، بل ال تصلح ادلنيا بغريه:   -13
ىلع صحة اإلسالم،   ة جديدنيهابر توهلذا لكما تقدمت العصور، وترقت األمم ظهر

 ورفعة شأنه. 
والرمحة:   -14 واأللفة،  واالجتماع،  املحبة،  دين  انليب   اإلسالم  َمَثُل »":    قال 

سائر   هل  تداىع  عضو  منه  اشتىك  إذا  اجلسد  كمثل  وترامحهم  توادهم  يف  املؤمنني 
 .  «اجلسد باحلىم والسهر

 .  «الرامحون يرمحهم الرمحن؛ ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء»وقال: 
املؤمن القوي خري وأحب »":    قال انليب  اإلسالم دين احلزم واجلد والعمل:  -15

إىل اهلل من املؤمن الضعيف، احرص لَع ما ينفعك وال تعجز، وإن أصابك يشء فال  
 .  « َدُر اهلل وما شاء فعلتقل: لو أِّن فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قَ 

اتلناقض:   -16 ما يكون عن  أبعد  ِعْنِد  ﴿:  -  تعاىل  -  قال  اإلسالم  ِمْن  اَكَن  َولَْو 
ِ لَوََجُدوا فِيِه اْختاِلفاً َكثرِياً   .  (82)النساء:   ﴾َغرْيِ اَّللَّ
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واتلخبط:   -17 والضياع  الفوىض  من  معتنقيه  حييم  الراحة   أنه  هلم  ويكفل 
 انلفسية والفكرية. 

 وسهل الفهم للك أحد.  اإلسالم واضح ميسور:  -18
 ال يغلق يف وجه من يريد ادلخول فيه.   اإلسالم دين مفتوح:  -19
فأهله املتمسكون به   اإلسالم يرتيق بالعقول، والعلوم، وانلفوس، واألخالق:   -20

 حق اتلمسك هم خري انلاس، وأعقل انلاس، وأزىك انلاس.  
واألعمال:   -21 األخالق  أحسن  إىل  يدعو  الَْعْفَو ﴿:  -  تعاىل  -  قال  اإلسالم  ُخْذ 

َاِهلنِيَ 
ْ
اجل َعْن  ْعرِْض 

َ
َوأ بِالُْعْرِف  ُمْر 

ْ
وقال:  (199)األعراف:    ﴾َوأ يِهَ ﴿،  بِالَّيِت  اْدَفْع 

نَُّه َوِِلٌّ مَحِيم  
َ
ِي بَيَْنَك َوَبيَْنُه َعَداَوة  َكأ ْحَسُن َفإَِذا اذلَّ

َ
 . (34)فصلت:   ﴾أ

العقول:   -22 حيفظ  إىل   اإلسالم  يؤدي  ما  ولك  واملخدرات،  اخلمر،  م  حرَّ وهلذا 
 فساد العقل.  

وهلذا حثَّ ىلع األمانة، وأثىن ىلع أهلها، ووعدهم   اإلسالم حيفظ األموال:   -23
حد بطي ورشع  بالعقوبة،  فاعلها  وتوعد  الرسقة،  م  وحرَّ اجلنة،  ودخول  العيش،  ب 

الرسقة وهو قطع يد السارق؛ حىت ال يتجرأ أحد ىلع رسقة األموال؛ فإذا لم يرتدع  
اليت  ابلالد  أهل  يعيش  وهلذا  اِّلد؛  قطع  من  خوفاً  ارتدع  اآلخرة  عقاب  من  خوفاً 

 ل إن قطع اِّلد قليل جداً؛ لقلة من يرسق. ق حدود الْشع آمنني ىلع أمواهلم، ببَّ طَ تُ 
ثم إن قطع يد السارق فيه حكمة الزجر للسارق من معاودة الرسقة، وردع أمثاهل  

 عن اإلقدام عليها، وهكذا حتفظ األموال يف اإلسالم. 
األنفس:    -24 حيفظ  قاتل اإلسالم  واعقب  احلق،  بغري  انلفس  قتل  م  حرَّ وهلذا 

ا املسلمني،  بالد  يف  القتل  يقل  ذلك  يقتل؛ وألجل  بأن  احلق  بغري  تطبق انلفس  ليت 
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سيُقتل به كفَّ عن القتل،   بغري حق  رشع الل؛ فإذا علم اإلنسان أنه إذا َقتَل شخصاً 
 وارتاح انلاس من رش املقاتالت. 

يتمتع  ذلك  بعد  خيرج  ثم  تُل،  َسيَقر القاتل  اكن  فإذا  حق؛  هلم  القتيل  أهل  إن  ثم 
ُمِغيظاً ألهل املقتول، وربما محلهم ىلع اثلأر، فزييد   -اكن ذلك    -باحلياة كيفما شاء  
 األمر رضاوة وفتنة.

بأخذ   صدورهم  واشتفت  القتيل،  أهل  نفوس  ارتاحت  القاتل  من  اقتص  فإذا 
 حقهم.

ثم إن القصاص ليس الطريق الوحيد، بل إن لورثة القتيل احلق يف العفو، أو أخذ  
 ادلية، وهذا من اتلخفيف والرمحة. 

الم حث ىلع العفو، ورتب عليه اجلزاء العظيم، واثلواب اجلزيل من بل إن اإلس
 .-عز وجل  -الل 

الل   وتعاىل    -قال  لََعلَُّكْم ﴿:  -تبارك  بْلَاِب 
َ
األ ْوِِل 

ُ
أ يَا  َحَياة   الِْقَصاِص  يِف  َولَُكْم 

 .﴾َتتَُّقونَ 
ِ ﴿وقال:  ْجرُُه لََعَ اَّللَّ

َ
ْصلََح َفأ

َ
 . ﴾َفَمْن َعَفا َوأ

الصحة:   اإلسالم  -25 يف   حيفظ  سواء  جداً  كثرية  املعىن  هذا  إىل  فاإلشارات 
قال انلبوية،  السنة  أو  حُيِبُّ ﴿:  -  تعاىل   -  القرآن  ال  إِنَُّه  ترُْسُِفوا  َوال  ُبوا  َوارْشَ َوُُكُوا 

 .  (31األعراف:  ) ﴾الُْمرْسِفنِيَ 
والْشب قال العلماء: إن هذه اآلية مجعت الطبَّ لكَّه؛ ذلك أن االعتدال يف األكل  

 من أعظم أسباب حفظ الصحة. 
 



 الطريق إىل اإلسالم 32 
 

م اخلمر، وال خيىف ما يف اخلمر من    ومن اإلشارات حلفظ الصحة أن اإلسالم حرَّ
أرضار صحية كثرية، فيه تضعف القلب، وتفري الىلك، وتمزق الكبد إىل غري ذلك 

 من أرضارها املتنوعة. 
ذلك:  من   ومن  فيهما  ما  خيىف  وال  ولواط،  زناً  من  الفواحش  م  حرَّ اإلسالم  أن 

األرضار الكثرية، ومنها األرضار الصحية اليت ُعِرفَتر أكرث ما ُعِرفَتر يف هذا العرص 
 من: زهري، وسيالن، وهربس، وإيدز وحنوها.  

يودلِّ ومن حِ  أنه  اآلن  ُعرَِف  اذلي  اخلزنير،  م حلم  أنه حرَّ للصحة   يف فظ اإلسالم 
وعَ  احللزونية،  والشعرة  الوحيدة،  ادلودة  ها  أخصِّ ومن  كثرية،  أدواًء  يف  لُ مَ اجلسم  هما 

 اإلنسان شديد، وكثرياً ما يكونان السبب يف موته. 
ومن اإلشارات يف هذا الصدد ما ُعرف من أرسار الوضوء، وأنه يمنع من أمراض 

ذ قال بعض األطباء: إن أهم األسنان، واألنف، بل هو من أهم املوانع للسل الرئوي؛ إ
مرة  عْشة  مخس  اِّلوم  يف  تُغَسُل  أنوفاً  وإن  األنف،  هو  الفتاك  املرض  هلذا  طريق 
املسلمني  يف  املرض  هذا  اكن  وذلا  الوبيل،  ادلاء  هذا  جراثيم  فيها  تبىق  بأال  جلديرة 

 قلياًل ويف اإلفرنج كثرياً. 
اِّلو يف  مرات  مخس  للصالة  يتوضؤون  املسلمني  أن  وضوء والسبب  لك  ويف  م، 

 يغسل املسلم أنفه مرة أو مرتني أو ثالثاً. 
العلمية:    -26 احلقائق  مع  يتفق  أناإلسالم  يمكن  احلقائق   وهلذا ال  تتعارض 

 العلمية الصحيحة مع انلصوص الْشعية الرصحية.  
ال  دعوى  جمرد  الواقع  يكون  أن  فإما  املعارضة  ظاهره  ما  الواقع  يف  ظهر  وإذا 

أن يكون انلص غري رصيح يف معارضته؛ ألن انلص وحقائق العلم حقيقة هلا، وإما  
 ني. يَّ عِ طر الكهما قطيع، وال يمكن تعارض القَ 
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ولقد قرر هذه القاعدة كثري من علماء املسلمني، بل لقد قررها كثري من الُكتَّاب 
  )اتلوراة يف كتابه    )موريس بواكي(ومنهم: الاكتب الفرنيس املشهور  الغربيني املنصفني،  

والقرآن( املحرَّف واإلجنيل  واإلجنيل  فة،  املحرَّ اتلوراة  أن  الكتاب  هذا  يف  بنيَّ  حيث   ،
هذا   فيه  سجل  اذلي  الوقت  يف  العلمية،  احلقائق  مع  يتعارضان  اِّلوم  املوجودين 

 الكتاب شهادات تفوق للقرآن الكريم سبق بها القرآُن العلَم احلديَث. 
وأثبت الاكتب من خالل ذلك أن القرآن ال يتعارض أبداً مع احلقائق العلمية، بل  

 إنه يتفق معها تمام االتفاق. 
واتلجريبيَّة والعلميَّة،  احلسيَّة،  الِّباهني  تضافرت  به    ولقد  جاء  ما  ق  صدر ىلع 

العصور   يف  إنكاراً  وأعظمها  املحسوس،  عن  بُعداً  املسائل  أشد  يف  حىت  اإلسالم 
 ة. السابق

سبيل ىلع  انليب  املثال  خذ  فليغسله »":    قول  أحدكم  إناء  يف  اللكب  رشب  إذا 
والهنَّ بالرتاب

ُ
 .  «سبعاً أ

ميكروباٍت  اللكب  لعاب  يف  أن  فأثبت  ومكرباته  باكتشافاته  الطب  جاء  ولقد 
أنه حيصل  احلديثة  العلمية  ابلحوث  وأظهرت  املاء وحده،  يزيلها  فتَّاكة ال  وأمراضاً 

 رتاب هلذه انلجاسة ما ال حيصل بغريه. من إنقاء ال
أن رشب اللكب يف اإلناء يسبب أمراضاً خطرية، فاللكب كثرياً ما    -  أيضاً   -  وجاء

تكون فيه ديدان خمتلفة األنواع، ومنها: دودة رشيطية صغرية جداً، فإذا رشب يف 
إِّله، إناء، أو ملس إنسان جسد اللكب بيده أو بلباسه انتقلت بويضات هذه ادليدان  

ادلم،   أوعية  إىل  وتصل  جدرانها،  فتثقب  رشبه،  أو  أكله،  يف  معدته  إىل  ووصلت 
صداع   عنه  فينشأ  املخ،  وتصيب  الكبد،  فتصيب  الرئيسة،  األعضاء  إىل  وتصل 
وتصيب  األعضاء،  بعض  يف  وشلل  وتشنجات،  للشعور،  وفقد  متواٍل،  ويقٌء  شديد، 
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قته، فيموت الشخص يف احلال.    القلب، فربما مزَّ
 ثم إن العلوم الطبيعية تؤيد اإلسالم، وتؤكد صحته ىلع غري علم من ذويها.  

نصَّ  وقد  قريب،  عهد  منذ  إال  يُكتَشف  لم  اذلي  األشجار  تلقيح  ذلك:  مثال 
قوهل يف  قرناً  عْش  أربعة  منذ  األيم  انليب  ىلع  نزل 

ُ
أ اذلي  القرآن  :  -  تعاىل  -  عليه 

يَاَح  ﴿ ْرَسلَْنا الرِّ
َ
نْبَْتَنا فِيَها ِمْن ُكِّ ﴿:  -  تعاىل  -  ، وكذلك قوهل(22)احلجر:    ﴾لََواقِحَ َوأ

َ
َوأ

بَِهيٍج  َخلَْقَنا َزوَْجنْيِ ﴿، وقوهل:  (7)ق:    ﴾َزْوٍج  ٍء  ، وقوهل: (49)اذلاريات:    ﴾َوِمْن ُكِّ يَشْ
ْزَواَج لُكََّها ﴿

َ
ِي َخلََق األ  .  (36يس:  ) ﴾ُسْبَحاَن اذلَّ

 نلا العلوم الطبيعية أن يف لك نبات العاملني يف القرآن قبل أن تبنيِّ فهذا الكم رب  
 ذكراً وأنىث.  

للبحر وصفاً شافياً  القرآن  ولقد اعتنق بعض األوربيني اإلسالم ملا وجد وصف 
ْو َكُظلَُماٍت ﴿:  -  تعاىل  -  قوهل  لم يركب ابلحر طول عمره، وذلك مثل  "  مع كون انليب 

َ
أ

حَبٍْر   َفْوَق َبْعٍض يِف  َبْعُضَها  َفْوقِِه َسَحاب  ُظلَُمات   َفْوقِِه َمْوج  ِمْن  َيْغَشاهُ َمْوج  ِمْن   ٍّ لُِّجِّ
ْخَرَج يََدهُ لَْم يََكْد يََراَها

َ
 . ( 40انلور:  ) ﴾إَِذا أ

ويضبطها:    -27 احلريات  يكفل  مكفولة، اإلسالم  اإلسالم  يف  اتلفكري  فحرية 
السمع، وابلرص، والفؤاد؛ ِّلفكر، ويعقل، ويصل وقد منح الل اإلنسان احلواس   من 

إىل احلق، وهو مأمور باتلفكري اجلاد السليم، ومسؤول عن إهمال حواسه وتعطيلها، 
 كما أنه مسؤول عن استخدامها فيما يرض. 

لم  ما  ذلك  وحنو  وتنقالته،  وجتارته،  بيعه، ورشائه،  يف  ُحرٌّ  اإلسالم  واإلنسان يف 
 ، أو خداع، أو إفساد. يتعد حدود الل يف غش

أو  مأكول،  من:  ادلنيا  احلياة  بطيبات  االستمتاع  يف  ُحرٌّ  اإلسالم  يف  واإلنسان 
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غريه  ىلع  أو  عليه  يعود  حمرماً  يرتكب  لم  ما  ملبوس،  أو  مشموم،  أو  مْشوب، 
 بالرضر. 

ثم إن اإلسالم يضبط احلريات؛ فال جيعلها مطلقة سائمة يف مراتع ابليغ واتلعدي 
حريات    ىلع 

ُ
أ لو  املثال  سبيل  ىلع  فالشهوة  وراء طلِ اآلخرين؛  اإلنسان  الندفع  قت 

اللهو   يف  استُنِفذت  فإذا  حمدودة،  طاقته  ألن  هالكه؛  يف  سبباً  تكون  اليت  شهوته، 
لم يبق فيها ما يدفعها إىل الطريق اجلاد، ويدهلا ىلع مسالك اخلري؛   -  والعبث واملجون

أن يسرتسل يف شهواته ومذلاته غري مباٍل حبالل أو حرام،   -  إذاً   -  فليس من احلرية
 وغري ناظر يف العواقب.  

قواه  وإن  ستتبدد،  ثرواته  إن  اآلجل؛  قبل  العاجل  يف  وخيمة  ستكون  نهايته  إن 
 ستنهار، وصحته سزتول، وباتلايل سيكون تعيساً حمسوراً.  

 مأنينة؟ ثم هب أن اإلنسان أطلق لشهواته العنان، هل سيجد الراحة والط
ال؛ وإذا أردت ادلِّلل ىلع ذلك فانظر إىل اعملنا املعارص حبضارته املادية؛   اجلواب: 

حدثت القالقل، واملصائب،  -  ملا أطلق حرية العبث واملجون، ولم حُيسن استخدامها
واألمراض اجلسدية وانلفسية، وشاع القتل، وانلهب، والسلب، واالنتحار، والقلق، 

 وأمراض الشذوذ. 
احلريةولي دونما   -  أيضاً   -  ست  حد  عند  تقف  ال  اليت  األطماع  وراء  بالسري 

مباالة يف آثارها ىلع اآلخرين؛ فهل يعد من احلرية ما يقوم به األقوياء من سطو ىلع  
يف  الكربى  ادلول  حال  يه  كما  آلرائهم  ومصادرة  حبقوقهم،  واستخفاف  الضعفاء، 

 اعملنا املعارص؟ 
احلقة  اجلواب:  فاحلرية  اليت   ال؛  املنضبطة  احلرية  ويه  اإلسالم،  به  جاء  ما  يه 

حتكم ترصفات اإلنسان، واليت يكون فيها اإلنسان عبداً لربه وخالقه؛ فذلك رس 
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 -  احلرية األعظم؛ فاإلنسان إذا تعلق بربه خوفاً، وطمعاً، وحباً، ورجاء، وذاًل، وخضواعً 
وال يرجو سواه، وذلك عني حترر من مجيع املخلوقني؛ ولم يعد خياف أحداً غري ربه،  

 فالحه وعزته. 
 وباجلملة، فاإلسالم دين الكمال والرفعة، ودين اهلداية والسمو.  

فاتلبعة تعود    -  وإذا رأينا من بعض املنتمني إِّله َوَهناً يف العزم، أو بُعداً عن اهلدى
أو   اإلسالم،  جهل  من  ىلع  تقع  واتلبعة  براء،  فادلين  ادلين؛  ىلع  ال  أوئلك،  نبذ  ىلع 

 هدايته وراء ظهره. 
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ٌر بلعض خصائص ادلين اإلساليم، واحلديث يف هذه   مرَّ بك يف الفقرة السابقة ذكر
من   يشء  ييل  فيما  لك  وسيتضح  هل،  إكماٌل  أو  السابق  احلديث  من  قريب  الفقرة 

وأنه لم يََدع اإلنسان يف خاصة حماسن ادلين اإلساليم، وأنه دين السعادة والفالح،  
أمجعني انلاس  أو  ملَّته،  أهل  أو  جريانه،  مع  أو  أهله،  مع  أو  من    -  نفسه  علَّمه  إال 
 دقائق اآلداب، وحماسن املعامالت ما يصفو به عيشه، ويتم رسوره. 

وال يَريبَنَّك ما عليه كثري من املسلمني من سوء احلال؛ فإن ذلك بمقتىض أهوائهم 
 ة دينهم. ال من طبيع

اإلسالم  أوامر  يف  انلظر  خالل  من  بوضوح  تتجىل  اإلساليم  ادلين  وحماسن 
 ونواهيه؛ فإِّلك نبذة عن ذلك فيما ييل من أسطر: 

اإلسالم أوامر  من  املدنية،   : أواًل:  األمور  بها  تنتظم  عظيمة  بأوامر  يأمر  اإلسالم 
غوره،  يدرك  ال  اذلي  ابلحر  هو  الشأن  ذلك  فاإلسالم يف  املعاش؛  حالة  بها  وتصلح 

 والغاية اليت ليس بعدها أمل آلمل، وال زيادة ملسزتيد. 
  وهذه األوامر حثَّ عليها اإلسالم بأبلغ العبارات، وأقربها إىل األفهام، وتوعد ىلع

 اخلروج عن هذه اجلادة بالعقاب، ووعد من أخذ بها جبزيل اثلواب. 
 فمن تلك األوامر العظيمة اليت جاء بها اإلسالم ما ييل: 

أنواع    -1 بما دونك من  التشبه  بما تكون به كبري انلفس عن  يأمرك  اإلسالم 
املزنلة عن  لشهواتك وحظوظك، اعيل  أن تكون عبداً  القدر عن  رفيَع   احليوانات، 

 أن تعظم غري ربك، أو ختضع لغري حكمه. 

 من محاسن الدين اإلسالمي 
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اتلقليد   اإلسالم يأمرك بما يشعرك أنك عضو نافع اعمل تأنف أن تقدل غريك  -2
 ، أو تكون اعلة ىلع سواك.  األعىم 

َت هل، من العمل انلافع   -3 اإلسالم يأمرك باستعمال عقلك، وجوارحك فيما ُخِلقر
 يف أمر دينك ودنياك. 

باتل  -4 يأمرك  العقل اإلسالم  يقبل  ال  اليت  الصحيحة  والعقيدة  اخلالص،  وحيد 
بها جتعلك عظيماً  أمرك اإلسالم  اليت  فالعقيدة  بها؛  إال  القلوب  غريها، وال تطمنئ 

 كبرياً، وتشعر قلبك العزة، وتذيقك حالوة اإليمان.  
 اإلسالم يأمرك بسرت عورات املسلمني، واتقاء مواضع اتلهم.  -5
 ، وتنفيس كرباتهم. انلاسيع لقضاء حاجات اإلسالم يأمرك بالس -6
يف   -7 املسلم  أخاك  تنرص  وأن  مسلم،  لك  ىلع  بالسالم  بابلدء  يأمرك  اإلسالم 

لم إذا ظلم.غيبته    ، وأن ترده عن الظُّ
وادلاعء   -8 القبور،  وزيارة  اجلنائز،  وتشييع  املرىض،  بعيادة  يأمرك  اإلسالم 

 إلخوانك املسلمني. 
 اف انلاس من نفسك، وأن حتب ما حتبه نلفسك. اإلسالم يأمرك بإنص -9

عن   -10 ترفعها  وأن  نفسك،  تعز  وأن  الرزق،  طلب  يف  بالسيع  يأمرك  اإلسالم 
 مواطن اذلل واهلوان. 

راعيتهم   -11 وُحسن  عليهم،  والعطف  باخلَلق،  بالرمحة  يأمرك  اإلسالم 
 . ومداراتهم، والسيع يف نفعهم، وجلب اخلريات هلم، ودفع املرضات عنهم

 اإلسالم يأمرك برب الوادلين، وصلة األرحام، وإكرام اجلار، والرفق باحليوان.   -12
 اإلسالم يأمرك بالوفاء لألصحاب، وُحسن املعاملة للزوج واألبناء.  -13
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يأمرك باحلياء، واحللم، والسخاء، والكرم، والشجاعة، والغرية ىلع    -14 اإلسالم 
 احلق.  
 ويأمرك باملروءة، وحسن السمت، واحلزم، واحلكمة يف األمور.   -15
ويأمرك باألمانة، وإجناز الوعد، وُحسن الظن، واألناة يف األمور، واملبادرة يف   -16

 فعل اخلري.  
 مة، والشهامة، والزناهة. ويأمرك بالعفة، واالستقا -17
واتلولك   -18 به،  واألنس  ورجائه،  وخوفه،  وحمبته،  الل،  بشكر  يأمرك  اإلسالم 
 عليه. 

 إىل غري ذلك من املعاين اجلميلة العظيمة. 
فمن أعظم حماسن اإلسالم ما جاء به من انلوايه اليت    ثانيًا: من نواهي اإلسالم:

وتنذره  الْش،  يف  الوقوع  من  املسلم  األفعال   حتذر  ىلع  ترتتب  اليت  العاقبة  سوء 
  ييل:  ماالقبيحة؛ فمما نىه اإلسالم عنه 

 نىه عن الكفر، والفسوق، والعصيان، واتباع اهلوى.  -1
، واحلقد، والعجب، واحلسد، والشماتة باملبتلني.  -2  ونىه عن الِكربر
واإلرساف،    -3 واتلقتري،  وابلخل،  واِّلأس،  والتشاؤم،  الظن،  سوء  عن  ونىه 

 واتلبذير.  
ونىه عن الكسل، واخلور، واجلنب، والضعف، وابلطالة، والعجلة، والفظاظة،   -4

 وقلة احلياء، واجلزع، والعجز، والغضب، والطيش، والتسخط ىلع ما فات.  
تمنع    -5 اليت  القلب  قسوة  وعن  العناد،  عن  امللهوف ونىه  إاغثة  من  صاحبها 

 واملضطر.  
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الغِ   -6 يبة ويه ذكرك أخاك بما يكره، وعن انلميمة ويه نقل الالكم ونىه عن 
 بني انلاس ىلع جهة اإلفساد. 

بانلاس،   -7 والسخرية  الرس،  إفشاء  وعن  فائدة،  بال  الالكم  كرثة  عن  ونىه 
 واالستهزاء باآلخرين. 

تلعبري بالعبارات املستقبحة، واتلخاطب ونىه عن السب، واللعن، والشتم، وا  -8
 باأللقاب السيئة. 

الْش    -9 إىل  اذلي جير  ابلذيء  املزاح  وعن  واخلصومة،  اجلدال،  ونىه عن كرثة 
 واتلطاول. 

 ونىه عن الالكم فيما ال يعين.  -10
ونىه عن كتمان الشهادة، وعن شهادة الزور، وعن قذف املحصنات، وسب   -11

  األموات، وكتم العلم.
ملن   -12 الشكر  ترك  وعن  بالصدقة،  املن  وعن  والُفحش،  السفاهة،  عن  ونىه 

 أسدى إِّلك معروفاً.  
ترك   -13 وعن  أبيه،  غري  إىل  املرء  وانتساب  األعراض،  يف  االستطالة  عن  ونىه 

 انلصيحة، وترك األمر باملعروف وانليه عن املنكر.  
يف   -14 انلاس  توقع  اليت  والفتنة  الوعد،  وإخالف  واملكر،  اخليانة،  عن  ونىه 

 اضطراب. 
 اجلار. ونىه عن عقوق الوادلين، وقطيعة الرحم، وإهمال األوالد، وأذية  -15
 ونىه عن اتلجسس، واتلحسس، وتتبع عورات انلاس.   -16
ونىه عن تشبه الرجال بالنساء، وعن تشبه النساء بالرجال، وعن إفشاء رس   -17
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 الزوج.  
املال   -18 اليت تعرض  املقامرة  ونىه عن رشب اخلمر، وتعايط املخدرات، وعن 

 للمخاطرة. 
الكيل والوزن، وعن   -19 الاكذب، وعن خبس  السلعة باحللف  ونىه عن ترويج 

 إنفاق املال باملحرمات. 
ونىه عن الرسقة، والغصب، وخطبة اإلنسان ىلع خطبة أخيه، ورشائه ىلع    -20

 رشاء أخيه. 
ونىه عن خيانة أحد الْشيكني لْشيكه، وعن استعمال العارية بغري ما   -21

 ري أجرة األجري، أو منعه منها بعد فراغه من عمله.  أذن بها صاحبها، وعن تأخ 
 ونىه عن اإلكثار من الطعام حبيث يرض صاحبه.  -22
ر أن يهجر املسلم أخاه فوق   -23 ونىه عن اتلهاجر، والتشاحن، واتلدابر، وحذَّ

 ثالث ِّلال. 
 ونىه عن الرضب ألحد بغري مسوغ رشيع، وعن ترويع انلاس بالسالح.   -24
م الل قتلها.   ونىه عن -25  الزنا، واللواط، وقتل انلفوس اليت حرَّ
قبل   -26 هل  بإهدائها  اعدة  هل  يكن  لم  أحد  من  هديًة  القايض  قبول  عن  ونىه 

 توِّله، وعن قبول الضيافة اخلاصة. 
ونىه عن أخذ الرشوة من حمق أو مبطل، وعن دفع الرشوة من حمق أو مبطل،   -27

   دون أن تكون ىلع حساب تضييع حلق أحد.، إال من حمق مضطر إىل دفعها
 ونىه عن خذالن املظلوم مع القدرة ىلع نرصه.  -28
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التسمع   -29 ولو من ثقب، وعن  إذنه  املرء ىلع دار غريه بغري  الع  اطِّ ونىه عن 
 حلديث قوم يكرهون سماعه. 

ونىه عن لك ما يرض باهليئة االجتماعية، أو انلفس، أو العقل، أو الْشف،   -30
 العرض. أو 

إىل  أدتله حيتاج  أوامر اإلسالم ونواهيه، وبسط ذلك وذكر  نبذة موجزة عن  هذه 
 جمدلات ضخام. 
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 أراكن اإلسالم يه أُسسه اليت يبىن عليها، ويه مخسة أراكن:  

 شهادة أن ال هلإ إال الل، وأن حممداً رسول الل.  -1
 إقام الصالة.  -2
 إيتاء الزاكة.  -3
 صيام رمضان.   -4
 حج بيت الل احلرام.   -5

 هذه يه أراكن اإلسالم ىلع سبيل اإلمجال، وإِّلك رشحها بإجياز: 
تقاد معىن هذه الشهادة االعو  شهادة أن ال هلإ إال اهلل، وأن حممداً رسول اهلل:   -1

اجلازم الُمَعربِّ عنه باللسان بأن الل هو املعبود احلق وحده ال رشيك هل، وأن حممداً هو  
 الرسول املبلِّغ عن الل.  

وُجِعلت هاتان الشهادتان ركناً واحداً مع تعدد املشهود به؛ ألن هاتني الشهادتني 
وا  لل،  باإلخالص  إال  عمل  وال  إسالم،  يقبل  فال  األعمال؛  صحة  ملتابعة أساس 

 ".  للرسول
بََد إال بما رشعه ىلع لسان رسوهل بََد إال الل وحده، وال ُيعر  ".   ومعىن ذلك أال ُيعر

أن حممداً فباإل تتحقق شهادة  إال الل، وباملتابعة  أن ال هلإ  تتحقق شهادة  خالص 
 رسول الل. 

: هو أن   )ال هلإ إال الل(ومما يمكن أن يتضح به معىن الشهادتني أن يقال: إن معىن  
ينطق بها اإلنسان معتقداً أن الل هو املعبود احلق وحده؛ وال يكيف جمرد انلطق بها، 

 شرح أركان اإلسالم 
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منبل   والعل  البد  بمعناها  والصدق،   العملم  واالنقياد،  القبول،  من  بمقتضاها 
 واإلخالص، واملحبة.  

أخرب،  فيما  وتصديقه  أمر،  فيما  طاعته  الل:  رسول  حممداً  أن  شهادة  ومعىن 
 واجتناب ما نىه عنه وزجر، وأال يعبد الل إال بما رشع. 

منها:  عظيمة  ثمرات  وللشهادتني  الر  هذا  من  وانلفس  القلب  ق حترير 
 للمخلوقني، واالتباع لغري املرسلني. 

الصالة:   -2 يف   إقام  واتلمام  االستقامة  وجه  ىلع  الصالة  بفعل  لل  اتلعبد  وهو 
 أوقاتها وهيئاتها.  

الفجر،  صالة  ويه:  والليلة،  اِّلوم  يف  مخس  اإلسالم  يف  املفروضة  والصلوات 
 وصالة الظهر، وصالة العرص، وصالة املغرب، وصالة العشاء. 

الصالة: ومن   العقل،   ثمرات  وقوة  العني،  وقرة  الصدر،  النْشاح  سبب  أنها 
وحصول النشاط، وطرد الكسل، واالنزجار عن الفحشاء واملنكر، وحصول الرتابط 

 بني املسلمني. 
الزاكة:   -3 الزكوية   إيتاء  األموال  من  الواجب  القدر  ببذل  لل  اتلعبد  وهو 

ملستحقيها، حبيث خُيررج املسلم قدراً يسرياً حمدداً من ماهل، ويدفعه إىل مستحقيه من  
 الفقراء، واملساكني، وحنوهم. 

الزاكة:  ثمرات  حاجة   ومن  وسد  ونماؤه،  املال،  وزيادة  ابلخل،  من  انلفس  تطهري 
من   والسالمة  واالستبداد،  األثرة  من  واتلخلص  بينهم،  املحبة  وشيوع  املسلمني، 

 احلسد، وحصول اتلواضع والرمحة، والشعور باآلخرين. 
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 وهو اتلعبد لل باإلمساك عن املفطرات نهار رمضان.   صوم رمضان:  -4
املس يدع  بأن  من وذلك  املفطرات  من  وحنوها  واجلماع،  والْشاب،  الطعام،  لم 

 .  - عز وجل - طلوع الفجر إىل غروب الشمس طيلة شهر رمضان؛ تعبداً لل 
الصيام:  ثمرات  ادلنايا،   ومن  عن  وترفعها  انلفس،  وتهذيب  الروح،  تزكيُة 

املحبوبات ترك  ىلع  ل  ؛وترويضها  وحتمُّ الصرب  ىلع  وتعويدها  الل،  ملرضاة   طلباً 
 املصاعب. 

ثمراته والشعور    : -  أيضاً   -  ومن  األمانة،  وراعيُة  الل،  ومراقبة  اإلخالص  تنمية 
 باآلخرين، وطرد الفردية، وحصول الصحة العامة للبدن. 

للقيام بشعائر احلج ولو مرة   حج ابليت:   -5 وهو اتلعبد لل بقصد ابليت احلرام 
 واحدة يف العمر ملن استطاع إىل ذلك سبياًل.  

املايل وابلدين؛   ومن ثمرات احلج:  تذكر اآلخرة، وترويض انلفس ىلع بذل اجلهد 
 تقرباً لل. 

 اتلوادد بني املسلمني. واتلعارف، حصول   ومن ثمراته: 
الم، وهذه ثمراتها ىلع سبيل اإلمجال، وإال فتفاصيل ثمراتها ال  هذه يه أراكن اإلس

 تُعد وال حتىص. 
فهذه األراكن جتعل من األمة أمة إسالمية طاهرة، نقية، تدين بدين احلق، وتعامل 
هذه   اإلسالم يصلح بصالح  ذلك من رشائع  ما سوى  والصدق، ألن  بالعدل  اخللق 

يفوتها من صالح أحواهلا بقدر ما فاتها  األسس، واألمة تصلح بصالح أمر دينها، و
 من صالح أمور دينها.  
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ادلين اإلساليم عقيدة ورشيعة، وقد مرَّ فيما سبق اإلشارة إىل يشء من رشائعه،  
 ومرَّ احلديث عن أراكنه اليت يه أساس لْشائعه. 

 أما العقيدة اإلسالمية فيه تشمل اإليمان بكل ما جاء عن الل، وعن رسول الل 
 من األخبار، واألحاكم القطعية، والغيبيات، وحنو ذلك.  "

 يدة يه أراكن اإليمان الستة، ويه:  وأسس العق
 اإليمان بالل.  -1
 اإليمان باملالئكة.   -2
 اإليمان بالكتب.  -3
 اإليمان بالرسل.  -4
 اإليمان باِّلوم اآلخر.   -5
 اإليمان بالقدر خريه ورشه.  -6

 وإِّلك فيما ييل بعض اتلفصيل حول هذه األراكن.  

 سس العقيدة اإلسالميةأ 
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 سس العقيدة اإلسالميةشرح أ

 

 

 أصل األصول، وأهم املهمات، وأرشف العلوم.   - عز وجل -  اإليمان باهلل
هو اتلصديق اجلازم بوجود الل، وبأنه رب لك يشء ومليكه، وأنه   واإليمان باهلل

العبادة وحده ال رشيك هل،  يستحق  اذلي  وأنه هو  للكون لكه،  املدبر  اخلالق وحده، 
ومماثلة  ونقص،  عيب،  لك  عن  مزنه  وأنه  واجلالل،  الكمال  بصفات  متصف  وأنه 

 للمخلوقني. 
و فلك  إنسان؛  لك  فطرة  يف  مستقر  اإليمان  ىلع  وهذا  مفطور  البْش  من  احد 

اإليمان خبالقه من غري سبق تفكري أو تعليم، وال ينرصف عن مقتىض هذه الفطرة  
ِ الَّيِت َفَطَر انلَّاَس  ﴿:  -  تعاىل  -  إال من طرأ ىلع قلبه ما يرصفه عن ذلك، قال فِْطَرَة اَّللَّ

 .  (30)الروم:   ﴾َعلَْيَها
اهلل:  فطرة  ربه  ومعىن  إىل  اللجوء  ىلع  مفطور  إنسان  لك  فإن  وهلذا  -  اإلسالم؛ 

يف شدة أو   -  أي إنسان حىت الاكفر وامللحد  -  عند الشدائد؛ فإذا وقع اإلنسان  -تعاىل
فإن اخلياالت واألوهام تتطاير من ذهنه، ويبىق ما فطره الل عليه؛   -  أحدق به خطر

 فيلجأ إىل ربه؛ ِّلفرج كربته. 
أنه يودل جمبواًل ىلع حب خالقه، وإقراره   نسان يودل لَع الفطرةواملراد بكون اإل

يودل  أنه  فكما  غريه؛  إىل  ذلك  عن  َيعرِدل  لم  وفطرتَه  خيل  فلو  وعبوديته؛  بوجوده 
مفطوراً ىلع ما يالئم بدنه من األغذية واألرشبة فكذلك يودل مفطوراً ىلع ما يالئم  

 .  قلبه، وروحه من اتلوجه إىل الل، واإلقرار به

 أواًل: اإليمان باهلل 
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انليب قال  أو »":    وهلذا  ينرصانه،  أو  يهودانه،  فأبواه  الفطرة؛  لَع  يودل  مولود  ك 
ُ ،  «يمجسانه مانه؛ لِ سر أي: أن املولود يودل ىلع الفطرة، ويه اإلسالم، وهلذا لم يقل أو ي

فاعتناق غري اإلسالم يعد خروجاً عن األصل والقاعدة بأسباب خارجة؛ فاألبوان قد 
يرصفان املولود عن أصل فطرته إىل اِّلهودية، أو انلرصانية، أو املجوسية، أو غري ذلك 

 مما خيالف الفطرة.  
السليمة؛   الفطرة  يؤيد  السليم  العقل  إن  ىلع  ثم  ادلاللة  أعظم  يدل  فالعقل 

بالل؛ فمن نظر إىل هذا العالم، وما أودع الل فيه من املخلوقات املتنوعة من  اإليمان  
أدرك أن   -  أرض، وسماء، وجبال، وحبار، وإنسان، وحيوان، ومجاد، وزروع، وحنو ذلك

الكون خالقاً وهو الل  العقلية يف هذا الصدد ال خترج   -  عز وجل  -  هلذا  فالقسمة 
  عن ثالثة أمور: 

وهذا  صدفة من غري حُمِْدث وال خالق:    ْت دَ جِ تكون هذه املخلوقات وُ إما أن    -1
يوجد   أن  أنه ال يمكن  يعلم  ببطالنه؛ ألن لك من هل عقل  العقل  حُمال ممتنع جيزم 
يشء من غري حُمرِدث وال ُموجد؛ وألن وجود هذه املخلوقات ىلع هذا انلظام ابلديع  

امللتحم بني األ املتآلف، واالرتباط  الاكئنات بعضها  املتَِّسق  سباب واملسببات، وبني 
 يمنع منعاً باتاً أن يكون وجودها صدفة.  - مع بعض

اخلالقة نلفسها:   -2 املخلوقات يه  هذه  أن تكون  فلك   وإما  ممتنع؛  وهذا حمال 
 اعقل جيزم أن اليشء ال خيلق نفسه؛ ألنه قبل وجوده معدوم؛ فكيف يكون خالقاً؟.  

 اثلالث وهو:  وإذا بطل هذان القسمان تعني
أوجدها:   -3 وحُمِْدث  خلقها،  خالق  هلا  املخلوقات  هذه  للك   أن  اخلالق  الل  وهو 

 ُ  ق بعدم، وال ينتيه بفناء. بَ سر يشء، اذلي لم ي
ْم ﴿هذا ادلِّلل العقيل القاطع يف القرآن الكريم فقال:    -  عز وجل  -  وقد ذكر الل 

َ
أ



 

 

49 
 رر

 وأسرار

 الطريق إىل اإلسالم
 

ْم ُهْم 
َ
ٍء أ َالُِقونَ ُخلُِقوا ِمْن َغرْيِ يَشْ

ْ
 .  (35)الطور:    ﴾اخل

خُير  لم  أنهم  يكون لَ يعين  أن  فتعني  أنفسهم؛  خلقوا  هم  وال  خالق،  غري  من  قوا 
َدث  والُمحر ُمَؤثِّر،  من  هل  البد  واألثر  خالق،  من  هل  البد  فاملخلوق  الل؛  هو  خالقهم 

 البد هل من حُمرِدث، واملصنوع البد هل من صانع، واملفعول البد هل من فاعل.  
دراكها والعلم بها مجيع هذه قضايا واضحة، تعرف يف بداهة العقول، ويشرتك يف إ

اختالل عقله،   فقد دلَّ ىلع  فيها  ارتاب  فمن  العقلية؛  القضايا  أعظم  العقالء، ويه 
 وبرهن ىلع سفهه، وفساد تصوره.  

املسلمني، العقالء من غري  اهلل )ومن نظر يف كتاب    وهذه احلقائق معروفة دلى 
العلم  يعة ممن انتهت إِّلهم  وقد كتبه ثالثون من علماء الفلك والطب  (يتجىل يف عرص 

العلوم هذه  يف  ال    -  الرياسة  والعايم  مؤمناً،  إال  يكون  ال  احلقييقَّ  الَعالَِم  أن  أدرك 
وأرباع  العلماء،  أنصاف  من  يبدوان  إنما  والكفر  اإلحلاد  وأن  مؤمناً،  إال  يكون 
العلماء ممن تعلَّم قلياًل، وخرس بذلك الفطرة املؤمنة، ولم يصل إىل احلق اذلي يدعو 

 إِّله اإليمان.  
اسمه   آخر  كتاب  السابق  الكتاب  من  وحده)وقريب  يقوم  ال  وترجم   (اإلنسان 

 . (العلم يدعو لإليمان)للعربية بعنوان: 
الكتاب هذا  موريسون(  األمريكي  هو  ومؤلف  السابق   )كرييس  الرئيس 

وعضو  نيويورك،  ملدينة  األمريكي  املعهد  ورئيس  نيويورك،  يف  العلوم  ألكاديمية 
املجلس اتلنفيذي ملجلس ابلحوث القويم يف الواليات املتحدة، والزميل يف املتحف 

 األمريكي للتاريخ الطبييع، وعضو مدى احلياة للمعهد املليك الربيطاين.  
قاهل   كتا  )موريسون(ومما  اذلكر: يف  اآلنف  الوجهة »  به  من  اإلنسان  تقدم  إن 

 .  «اخللقية، وشعوره بالواجب إنما هو أثر من آثار اإليمان باهلل
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إن غزارة اتلدين تلْكِشُف عن روح اإلنسان، وترفعه خطوة خطوة حىت  »وقال:  
هو أمر   -  يشعر باالتصال باهلل، وإن داعء اإلنسان الغريزي هلل بأن يكون يف عونه

 . «وإن أبسط صالة تسمو به إىل مقربة من خالقهطبييع، 
 .  «ال تنبعث عن اإلحلاد   إن الوقار، والكرم، وانلبل، والفضيلة، واإلهلام»وقال: 
ينقلب فوىض، واكن ك »وقال:   انلظام  تفلس، واكن  املدنية  اإليمان اكنت  بدون 

نَثُْبَت لَع اعتقادنا بوجود ضابط، ولك كبح يضيع، واكن الرش يسود العالم؛ فعلينا أن  
 . «اهلل ولَع حمبته

وما دامت عقونلا حمدودة فإننا ال نقدر أن ندرك ما هو غري حمدود، ولَع »وقال:  
ذلك ال نقدر إال أن نؤمن بوجود اخلالق املدبر اذلي خلق األشياء بما فيها تكوين 

 .  «اذلرات، والكواكب، والشمس
ن، ومنذ بدء اخلليقة حىت اآلن قد شعر حبافز إن كون اإلنسان يف ك ماك»وقال:  

يدل لَع أن ادلين فطري،   -  حيفزه إىل أن يستنجد بمن هو أسىم منه، وأقوى، وأعظم
 . « وجيب أن يقر العلم بذلك

به واإليمان  اهلل،  وحدانية  األدلة لَع  احلس،    -  ومن  ىلع داللة  احلسية  واألدلة 
ذلك ال تكاد حتىص، ومن األمثلة احلسية ادلالة ىلع اإليمان بالل إجابة ادلعوات؛ 
داعءهم،   فيستجيب  بادلاعء  الل  إىل  يتوجهون  اذلين  امللهوفني  ادلاعني  من  فكم 

ج كرباتهم، ويدفع عنهم السوء.   ويفرِّ
 رف ذلك من نفسه، قال واألمثلة ىلع إجابة ادلعوات كثرية جداً، بل لك مسلم يع

لَُكمْ ﴿ :  -  تعاىل  - ْسَتِجْب 
َ
أ اْدُعويِن  َربُُّكْم  وقال:  (60)اغفر:    ﴾َوَقاَل  جُيِيُب ﴿،  ْن  مَّ

َ
أ

وءَ   .  (62)انلمل:   ﴾الُْمضَطرَّ إَِذا َداَعهُ َويَْكِشُف السُّ
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ومن األمثلة ىلع ذلك: ما جاء يف القرآن الكريم من ذكر إلجابة دعوات األنبياء،  
هَلُ ﴿:  -  تعاىل  -  قال َفاْسَتَجْبَنا  َقْبُل  ِمْن  نَاَدى  إِْذ  وقال:  (76)األنبياء:    ﴾َونُوحاً  إِْذ ﴿، 

 .  (9)األنفال:   ﴾تَْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب لَُكمْ 
وجاء يف السنة انلبوية أدلة كثرية ىلع إجابة دعوات ادلاعني، ومن ذلك ما جاء يف 

خيطب،   "  أن أعرابياً دخل يوم اجلمعة، وانليب»÷    مالكصحيح ابلخاري عن أنس بن  
فقال: يا رسول اهلل، هلك املال، وجاع العيال؛ فادع اهلل نلا، فرفع انليب يديه، وداع، 
من  يتحادر  املطر  رأيت  حىت  منِّبه  عن  يزنل  فلم  اجلبال،  أمثال  السحاب  فثار 

 . «حليته
ابلناء،  تهدم  الل،  رسول  يا  فقال:  غريه،  أو  األعرايب  ذلك  قام  اثلانية  اجلمعة  ويف 

امهلل حوايلنا وال علينا، فما يشري بيده »وغرق املال، فادع الل نلا، فرفع يديه وقال:  
 . «إىل ناحية إال انفرجت

احلسية األدلة  املعجزات،    -  أيضاً   -  ومن  تسىم  اليت  األنبياء  أمور  آيات  ويه 
هلم،   تأييداً  أنبيائه  أيدي  ىلع  الل  جيريها  البْش،  نطاق  عن  خارجة  للعادة،  خارقة 

 وتصديقاً ملا جاءوا به من احلق.  
 فاملعجزات برهان قاطع ىلع وجود من أرسلهم. 

ملا ذهب بأتباعه املؤمنني   -  عليه السالم  -  ، ومنها: أنهآيات موس * مثال ذلك:  
أصحابه:   قال  ابلحر  وأتباعه  موىس  وصل  فلما  وجنوده،  فرعون  به  إِنَّا  ﴿حلق 

موىس (61)الشعراء:  ﴾لَُمْدَرُكونَ  فقال  وجنوده،  فرعون  يدركنا  سوف  أي:  عليه   -  ، 
َسَيْهِدينِ ﴿:  -  السالم َرِّبِّ  َميِع  إِنَّ  الل    (62الشعراء:  )  ﴾الَكَّ  وجل    -قال    :-عز 

ابْلَْحرَ فَ ﴿ بَِعَصاَك  اَْضِْب  ْن 
َ
أ ُموَس  إىَِل  وَْحْيَنا 

َ
موىس   (63)الشعراء:    ﴾أ رضب  فلما 

ابلحر بعصاه، صار يف ابلحر اثنا عْش طريقاً يابساً فعربه موىس وأتباعه، وملا حلق به 
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وأتباعه،  موىس  فنجا  ابلحر،  عليهم  أطبق  وجنوده  هو  ابلحر  يف  وتمكن  فرعون 
 الغرُق. وأدرك فرعون وجنوده 

ذلك:   السالم  -  آية عيىس* ومن  من   -  عليه  املوىت، وخيرجهم  حيث اكن حييي 
   أحياءاً. قبورهم بإذن الل 

 ".   أصابعه فكثرية جداً، منها نبع املاء بني " أما معجزات انليب حممد* 
منه مكة  كفار  طلب  ملا  فرآه   "  وكذلك  فرقتني،  فانفلق  القمر،  إىل  فأشار  آية، 

لرسله تدل داللة قاطعة ىلع   تأييداً  انلاس؛ فهذه اآليات املحسوسة اليت جيريها الل 
 وجود من أرسلهم. 

 ويكيف من املعجزات معجزة القرآن الكريم.  
اهلل وحدانية  لَع  األدلة  وجل  -  ومن  الرسل  -  عز  صدق  به  اإليمان  :  ووجوب 

عيها إال أصدق انلاس أو أكذبهم؛ فالرسل جاءو ا بدعوى انلبوة، وتلك ادلعوى ال يدَّ
فاألنبياء أصدق انلاس، ومدعو انلبوة أكذب انلاس؛ فاألنبياء والرسل جاءوا بالويح 
من عند الل، فأيَّدهم الل، ونرصهم، وأىلع شأنهم، وأجاب داعَءهم، وأهلك عدوهم؛ 

جلعل ادلائرة عليهم كما يه احلال مع مديع  فلو اكنوا اكذبني ألهلكهم، وخلذهلم، و 
من   مبعوثون  أنهم  ىلع  دِّلل  صدقهم، وصدقهم  ىلع  دِّلل  للرسل  الل  فتأييد  انلبوة، 

 عند الل احلق، وأن مرسلهم حق، وعبادته حق. 
وحدانية اهلل األدلة لَع  وجل  -  ومن  املخلوقات،    -  عز  الل هداية  فلقد هدى 

ما فيه صالح معاشه   ودوابه، وفصيحه، وأعجمه إىل  احليوان ناطقه، وبهيمه، وطريه،
وحاهل؛ فمن اذلي هدى الطفل ساعة والدته إىل أن يلتقم ثدي أمه؟ ومن اذلي أودع 
انقباضات متواِّلة يف  تتطلب  اليت  الشاقة  العملية  تلك  الرضاع،  فيه معرفة عملية 
من   واتلنفس  األسفل،  للفك  متواصلة  وحراكت  والعنق،  واللسان،  الوجه،  عضالت 
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تم بهداية تامة، وبدون سابق علم أو جتربة؟ فمن اذلي أهلمه  طريق األنف، لك ذلك ي
 ذلك؟. 

ٍء َخلَْقُه ُثمَّ َهَدى﴿إنه الل  ْعَطى ُكَّ يَشْ
َ
ِي أ  .  (50)طه:   ﴾اذلَّ

الل  إنه  يعلم؟  يكن  لم  ما  وعلَّمه  والعقل،  القوة،  اإلنسان  أعطى  اذلي  ومن 
 اخلالق املستحق للعبادة. 

إىل   الل  هداها  فلقد  حرج؛  وال  ث  فحدِّ وادلواب  والوحش،  الطري،  هداية  أما 
 األفعال العجيبة اليت يعجز عنها اإلنسان. 

أو انلمل،  أو  انلحل،  حياة  إىل  فانظر  ادلِّلل  أردت  فسرتى   وإذا  أو غريها  احلمام 
 العجب العجاب اذلي يدعوك إىل اإليمان برب األرباب. 

 واملجال ال يتسع للتفصيل يف هذا األمر. 
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 وهذا هو الركن اثلاين من أراكن اإليمان: 
وليس هلم من خصائص   -  تعاىل  -  اعلم غييب، خملوقون، اعبدون لل   واملالئكة: 

الربوبية، وال األلوهية يشء، أي أنهم ال خيلُقون، وال يَرُزقون، وال جيوز أن يعبدوا مع  
 الل. 

 االنقياد اتلام ألمره، والقوة ىلع تنفيذه.   - عز وجل - وقد منحهم اهلل
   ييل:  ماواملالئكة عددهم كثري، وال حيصيهم إال الل، واإليمان بهم يتضمن 

 اإليمان بوجودهم.   -1
كجربيل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به   اإليمان بما علمنا اسمه منهم باسمه  -2

 فة أسمائهم. إمجااًل، أي نؤمن بأن لل مالئكة كثريين، وال يلزم معر
أنه رآه ىلع    "  كصفة جربيل؛ فقد أخرب انليباإليمان بما علمنا من صفاتهم،    -3

فق. 
ُ
 صفته اليت خلقه الل عليها، وهل ستمائة جناح قد سدَّ األ

وقد يتحول امللك بأمر الل إىل هيئة رجل، كما حصل جلربيل حني أرسله الل إىل  
َسِوّياً ﴿-  عليهما السالم  -  مريم أم املسيح وحني جاء   (17)مريم:    ﴾  َفَتَمثََّل لََها برََشاً 

انليب بياض    "  إىل  شديد  رجل  بصورة  جربيل  جاء  حيث  أصحابه،  بني  جالس  وهو 
أصحاب  من  أحٌد  يعرفه  وال  السفر،  أثُر  عليه  يَُرى  ال  الشعر،  اثلياب، شديد سواد 

الل  الل   "  رسول  رسول  إىل  ركبته،    "  فجلس  إىل  ركبتيه  ىلع  وأسند  كفيه  ووضع 
عن اإلسالم، واإليمان، واإلحسان، والساعة، وأماراتها، فأجابه    "  فخذيه، وسأل انليب

 :  . «هذا جِّبيل أتاكم يعلمكم دينكم»انليب"ثم قال بعد أن وىلَّ

: اإليمان باملالئكة   ثانياً
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ولوط إبراهيم  إىل  الل  أرسلهم  اذلين  املالئكة  السالم  -  وكذلك  ىلع    -  عليهم 
 هيئة رجال. 

كتسبيح الل، وعبادته ِّلاًل اإليمان بما علمنا من أعماهلم اليت يقومون بها،    -4
 ونهاراً بدون ملل وال فتور. 

األمني ىلع ويح الل يرسله الل   «جِّبيل»  ـ وقد يكون بلعضهم أعمال خاصة، ك
  « مالك»املولك بالقطر أي انلبات، ومثل    «مياكئيل»بالويح إىل األنبياء والرسل، ومثل  

 املولك بانلار، ومثل املالئكة املولكني حبفظ بين آدم. 
 واإليمان باملالئكة يثمر ثمرات جليلة منها:  

وسلطانه:    -1 وقوته،  تعاىل،  اهلل  بعظمة  عظ العلم  عظمة فإن  من  املخلوق  مة 
 اخلالق.  

آدم    -2 ببِن  عنايته  لَع  اهلل  من  شكر  املالئكة  هؤالء  من  بهم  ولك  حيث 
 يقومون حبفظهم، وكتابة أعماهلم، وغري ذلك من مصاحلهم. 

 ىلع ما قاموا به من مرايض الل. اتلقرب إىل اهلل حبب املالئكة  -3
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 فهذا هو الركن اثلالث من أراكن اإليمان. 
بالكتب:  أنزهلا الل ىلع رسله؛ رمحة باخللق، وهداية هلم؛    واملراد  اليت  الكتب  يه 

 ِّلصلوا إىل سعادة ادلنيا واآلخرة.  
الكتب:  أجلها  من  أنزلت  اليت  هل،    والغاية  رشيك  ال  وحده  الل  بَد  ُيعر أن  يه 

بما   فيها من هداية إىل لك خري، وحتيي نفوسهم، وتلكون منهج حياة للبْش تقودهم 
 وتنري هلم دروب احلياة.  

 ييل:  واإليمان بالكتب يتضمن ما
 اإليمان بأنها مزنلة من عند اهلل حقاً.   -1
منها  -2 اسمه  بما علمنا  اذلي   اإليمان  نزل ىلع حممد، واإلجنيل  اذلي  اكلقرآن 

وال موىس،  ىلع  أنزلت  اليت  واتلوراة  عيس،  ىلع  لم نزل  وما  داود،  أوتيه  اذلي  زبور 
 نعلمه نؤمن به إمجااًل. 

والعمل بآخرها وهو القرآن؛ ألنه آخرها، وألنه تصديق ما صح من أخبارها،    -3
 ناسخ هلا. 

أمور يف  تتفق  السماوية  الل،  ؛  والكتب  عند  من  فلكها  املصدر؛  وحدة  يف  فتتفق 
تد وأنها  االعتقاد،  مسائل  ويف  الغاية،  وحدة  يف  والقسط،  وتتفق  العدل،  إىل  عو 

من   كثري  يف  وتتفق  واالحنراف،  والفساد،  الظلم،  وحماربة  األخالق،  وماكرم 
تالئمها   رشيعة  أمة  فللك  وتفاصيلها؛  التْشيعات  بعض  يف  وختتلف  التْشيعات، 

 وتناسبها.  

: اإليمان بالكتب   ثالثاً
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 منزلة القرآن الكرمي  من الكتب السماوية:
الكريم وهو   القرآن  وأشملها،  وأطوهلا،  وخاتمها،  السماوية،  الكتب  آخر  هو 

احلاكم عليها؛ فهو مشتمل ىلع ما اشتملت عليه الكتب السماوية السابقة، ويزيد  
 عليها من املطالب اإلهلية، واألخالق انلفسية. 

 والقرآن فيه نبأ السابقني، والالحقني، وفيه احلكم، واحلكمة، واألحاكم. 
احل هو  فهو والقرآن  بالصدق  هل  شهد  فما  السابقة؛  الكتب  ىلع  املهيمن  اكم 

 املقبول، وما حكم عليه بالرد فهو مردود قد دخله اتلحريف واتلبديل. 
لفظه،   يف  معجز  فهو  واإلعجاز؛  وابلالغة  الفصاحة  من  اذلروة  يف  جاء  والقرآن 
ومعناه، ويف فصاحته، وإخباره عن الغيوب السابقة والالحقة، وهو معجز يف حكمه 

 وأحاكمه ويف لك ما جاء به. 
ت به.    وهلذا خيضع هل لك متمسك بالكتب املتقدمة؛ ألنها دلَّت عليه، وبْشَّ

هذا   -  إذاً   -  فالعمل يف  جاء  ما  إال  ديٌن  أحد  من  يُقبل  وال  بالقرآن،  يكون 
القرآن؛ فهو رسالة الل األخرية للبْشية، بل هو اعمٌّ للجن واإلنس؛ خبالف الكتب 

 السماوية األخرى اليت اكنت خاصة بأقوام معينني، وفرتات معينة. 
الل  تكفل  فلقد  واتلحريف؛  وانلقص،  الزيادة،  من  حمفوظ  القرآن  إن  -  ثم 

ْكَر َوإِنَّا هَلُ حَلَافُِظونَ ﴿:  -  تعاىل  -  حبفظه، قال  -سبحانه نْلَا اذلِّ ، (9احلجر:)  ﴾إِنَّا حَنُْن نَزَّ
 واذلكر هو القرآن، والسنة انلبوية. 

إال جيد أن هل   هُ عَ مر ٍق سَ لر والقرآن هل أثر عظيم يف القلوب؛ فما يسمعه أحد وهو مُ 
تأثرياً عظيماً يف نفسه، ولو لم يفهم معانيه أو دالالته، حىت ولو لم يكن يعرف اللغة 

 العربية. 
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 وهذا رسٌّ من أرسار القرآن اليت تبنيِّ عظمته. 
ثم إن القرآن هل أبلغ األثر يف ُريق األمم وفالحها؛ فهو اذلي أخرج الل به من أمة 

واهلدى احلكمة  أعالم  اكنوا  العرب  أن  بعد  للناس،  خرجت 
ُ
أ أمة  خري  وجعلهم   ،

 يتخبطون يف دياجري اجلهالة. 
ومن خصائص القرآن: أن عجائبه ال تنقيض، وأنه ال خَيرلَق من كرثة الرد؛ فلكما 

 أكرث اإلنسان من قراءته زادت حالوته مرة بعد مرة. 
فال املسلمني ومن خصائصه: أن الل يرسَّ تعلمه وحفظه؛ وهلذا فإن كثرياً من أط

 حيفظونه اكماًل عن ظهر قلب. 
ومن خصائصه: أنه مشتمل ىلع أعدل األحاكم، وأعظمها، وأرشفها، وأشملها، فلم 
بذلك لك منصف  إمجااًل وتفصياًل، ويشهد  بها  إال وأحاط  يغادر صغرية وال كبرية 

 اعقل، حىت ولو لم يكن مسلماً. 
السري   بأدلة  »  :   )حياة حممد(يف كتابه املسىم    «ويلم مور » يقول  القرآن ممتىلء  إن 

اهلل وجود  لَع  العقلية  وادلالئل  املحسوسة  الاكئنات  امللك   -  تعاىل  -  من  وأنه 
اتباع   وأن  فرش،  رشاً  وإن  فخري،  خرياً  إن  بعمله  املرء  سيجزي  وأنه  القدوس، 
الواجب لَع ك ملكف أن يعبد   الرذائل فرض لَع العاملني، وأن  الفضائل، واجتناب 

 .  «ويه علة سعادته - تعاىل - هللا
جيون:  واألدبية »  ويقول  ادلينية  الفروض  يف  حمصورة  ليست  القرآن  أوامر  إن 

واتلوحيد،  الفقه،  من  وادلنيوية  األخروية  األمور  مدار  عليه  القرآن  إن  فقط، 
واألحاكم احلقوقية، واجلزائية، وما به انتظام الكون، وقمع الظالم، وصيانة احلقوق، 

 وذلك أمر إليه ال مرية فيه. 
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املجيد هو ادلستور العمويم للك العالم اإلساليم، وهو   وبعبارة أخرى: إن القرآن 
األبدية،  انلجاة  وبه  واملعاد،  املعاش  يف  الكون  نظام  فهو  اإلساليم،  ادلين  دستور 
من  ذلك  لَع  يرتتب  وما  والشخصية،  العمومية  واملصالح  ابلدنية،  الصحة  وحفظ 

ولك واألخروية،  ادلنيوية  اجلزائية  واإلجراءات  األدبية،  يف الفضائل  منظم  ذلك   
 . «القرآن املجيد

رسدها  يف  الاكتب  استمر  ولو  جداً،  كثرية  السياق  هذا  يف  فالشهادات  وباجلملة 
 لطال به املقام. 

 السنة النبوية:
 من قول، أو فعل، أو وصف، أو تقرير.    "  يه لك ما ورد عن انليب السنة انلبوية: 

و  عنه،  وتعرب  وتبينه،  تفرسه،  القرآن،  شقيقة  جممله، والسنة  ل  وتفصِّ عليه،  تدل 
التْشيع  مصادر  من  اثلاين  املصدر  فيه  القرآن،  عنها  سكت  أحاكم  ىلع  وتدل 

 اإلساليم، ويه من اذلكر اذلي تكفل الل حبفظه.  
الرسول اليت جاءت عن  العلماء اغية   "  واألحاديث  بها  اعتىن  ولقد  كثرية جداً، 

العناية، حيث مزيوا صحيحها من ضعيفها، ونقلوها إِّلنا باألسانيد من طريق الرواة 
 اثلقاة العدول. 

 مثرات اإلميان ابلكتب: 
 حيث أنزل ىلع لك قوم كتاباً يهديهم.   العلم بعناية اهلل:  -1
 ئمهم. حيث رشع للك قوم ما يال العلم حبكمة اهلل:  -2
 اتلحرر من اهلوى وانلقص اذلي يعرتي أفاكر البرش وترشيعاتهم.  -3

  



 الطريق إىل اإلسالم 60 
 

 
 

اإليمان،   أراكن  من  الرابع  الركن  هو  أويح   والرسل: هذا  من  وهو لك  رسول،  مجع 
ِمر بتبليغه.  

ُ
 إِّله بْشع وأ

 وآخرهم حممد عليهم الصالة والسالم.  وأول الرسل نوح،
نيب   أو  قومه،  إىل  مستقلة  بْشيعة  الل  يبعثه  رسول،  من  األمم  من  أمٌة  خَترُل  ولم 

 يويح إِّله بْشعة َمنر قبله، ِّلجددها. 
ُملوقون، برش  وهلذا    والرسل  يشء،  واأللوهية  الربوبية  خصائص  من  هلم  ليس 

والْشاب الطعام  إىل  واحلاجة  واملوت  املرض  من  البْشية  خصائص  وغري   تلحقهم 
 . ذلك

 والرسالة اصطفاء من الل، واختيار، وال تأيت باالكتساب، واملجاهدة. 
 والرسل خري البْش، وصفوتهم، وخالصتهم. 

  ييل:  واإليمان بالرسل يتضمن ما
فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالرسل اإليمان بأن رساتلهم حق؛    -1

فهو مكذب  الرسل  أو غريهم من  أو حممد  أو موىس  بعيس  فاذلي يكذب  مجيعاً، 
 جبميع الرسل.  

بمحمد ويكذبون  بعيس،  يؤمنون  فاذلين  هذا  السالم  -  وىلع  هم    -  عليهما 
 َ بَْشَّ ألنه  هل؛  متبعني  غري  بعيس  أنه   مكذبون  إال  هلم  لبشارته  معىن  بمحمد"وال 

 ة، ويهديهم إىل الرصاط املستقيم.رسول إِّلهم ينقذهم الل به من الضالل
 

: اإليمان بالرسلر   ابعاً
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كإبراهيم، وموىس، وعيس، وحممد، وما   اإليمان بما علمنا اسمه منهم باسمه  -2
أن  يلزم  أممهم، وال  إىل  بعثهم  قد  بأن لل رساًل  نؤمن  أي  إمجااًل؛  به  نؤمن  نعلمه  لم 

 نعرفهم بأسمائهم. 
 تصديق ما صح من أخبارهم.   -3
رسل إىل انلاس ْجيعاً وهو حممد -4

ُ
 . " العمل برشيعة خاتمهم اذلي أ

 من مثرات اإلميان ابلرسل: 
بعباده: ا  -1 وعنايته  اهلل،  برمحة  الرسل  لعلم  إِّلهم  أرسل  إىل   ؛حيث  ِّلهدوهم 

هذه   يف  مستقيمة  طريق  ىلع  ويسريون  الل،  يعبدون  كيف  هلم  ويبينوا  الل،  رصاط 
 احلياة؛ ألن العقل البْشي ال يستقل بمعرفة ذلك. 

 شكر اهلل لَع هذه انلعمة.  -2
ألنهم رسل الل، وألنهم حمبة الرسل، وتعظيمهم واثلناء عليهم بما يليق بهم؛    -3

وصفوتهم،  البْش،  خري  وألنهم  لعباده،  وانلصح  دعوته،  وتبليغ  الل،  بعبادة  قاموا 
 وأحسنهم أخالقاً، وأعظمهم عبادة. 
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اآلخر:  وسيم   ايلوم  واجلزاء؛  للحساب  فيه  انلاس  يُبعث  اذلي  القيامة  يوم  هو 
 بذلك ألنه ال يوم بعده؛ حيث يستقر أهل اجلنة يف منازهلم، وأهل انلار يف منازهلم. 

 ومعىن اإليمان باِّلوم اآلخر: اتلصديق اجلازم بإتيانه، والعمل بموجب ذلك.  
 واإليمان بايلوم اآلخر يتضمن ثالثة أمور: 

وهو إحياء املوىت؛ حيث ينفخ يف الصور، وهو قرن ينفخ فيه اإليمان بابلعث:    -1
اًل أي غري خمتونني.   امللك املولك بذلك، ويقوم انلاس لرب العاملني حفاة عراة ُغرر

معاداً  اخلليقة  هلذه  الل  جيعل  أن  تقتيض  حيث  احلكمة؛  مقتىض  ابلعث  وهذا 
 سله. جيازيهم فيه ىلع ما لكفهم به ىلع ألسنة ر

واحلساب:   -2 باجلزاء  فمن   اإليمان  عليه؛  وجيازى  عمله،  ىلع  العبد  فيحاسب 
ال   وهم  مثلها  إال  جيزى  فال  بالسيئة  جاء  ومن  أمثاهلا،  عْش  فله  باحلسنة  جاء 

 يظلمون. 
الرسل، وفرض  أنزل الكتب، وأرسل  واجلزاء واحلساب مقتىض احلكمة؛ فإن الل 

 ىلع العباد قبول ما جاء به الرسل، والعمل بما جيب العمل به. 
 فلو لم يكن هناك حساب وال جزاء لاكن هذا من العبث اذلي يزنه الل عنه. 

كمة الل أن يكون ثم إن العباد منهم الرب والفاجر، واملؤمن والاكفر، فهل يليق حب
 هؤالء سواء؟ 

َفَنْجَعُل الُْمْسلِِمنَي اَكلُْمْجِرِمنَي  ﴿: -  تعاىل  -  ال، قال  اجلواب: 
َ
َما لَُكْم َكْيَف    ( 35)أ

 . ﴾حَتُْكُمونَ 

: اإليمان باليوم اآلخر   خامساً
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وأنهما املآل األبدي للخلق؛ فاجلنة يه دار انلعيم اليت   اإليمان باجلنة وانلار:   -3
اذلين   املتقني  للمؤمنني  الل  ها  وقاموا  أعدَّ به،  اإليمان  عليهم  الل  أوجب  بما  آمنوا 

 بطاعة الل ورسله، خملصني لل، متبعني لرسوهل. 
ويف اجلنة من أنواع انلعيم ما ال عني رأت، وال أذن سمعت، وال خطر ىلع قلب 

 بْش. 
 وانلاس يف اجلنة تتفاوت درجاتهم حبسب أعماهلم الصاحلة. 

ها الل للاكفرين الظاملني اذلين كفروا به،    وأما انلار فيه دار العذاب اليت أعدَّ
 وعصوا رسله. 

 خيطر ىلع ابلال.  وفيها من أنواع انلاكل والعذاب ما ال
 وانلار دراكت، وأهلها يتفاوتون يف العذاب حبسب أعماهلم السيئة. 

القيامة من  وما يف  الساعة،  بأرشاط  اإليمان  اآلخر:  باِّلوم  باإليمان  يلتحق  ومما 
 األهوال.  

 اإليمان بكل ما يكون بعد املوت من:  - أيضاً  -  ويلتحق فيه
ل عن ربه،   فتنة القِّب:   -أ 

َ
ويه سؤال امليت بعد دفنه؛ حيث تُعاُد هل الروح؛ فيُسأ

املؤمن: ريب الل، وديين  فيقول  اثلابت،  بالقول  آمنوا  فيُثَبِّت الل اذلين  ودينه، ونبيه؛ 
 اإلسالم، ونبيي حممد. 

 الل الظاملني، فيقول الاكفر: هاه، هاه، ال أدري. ويضل 
 ويقول املنافق أو املرتاب: ال أدري، سمعت انلاس يقولون شيئاً فقلته. 

ونعيمه:   -ب القِّب  املنافقني   عذاب  من  للظاملني  فيكون  القرب،  عذاب  فأما 
 م. والاكفرين حيث يأتيهم من َحرِّ جهنم وعذابها ما يسوؤهم، ويضيِّق عليهم قبوره 
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الصادقني،   فللمؤمنني  القِّب  نعيم  اجلنة، وأما  أبواب  من  باب  هلم  يفتح  حيث 
ع عليهم قبورهم، ويأتيهم من نعيم اجلنة ما تقر به عيونهم.   وتوسَّ

 ثمرات اإليمان بايلوم اآلخر: 
 واحلرص عليها؛ رجاء ثلواب ذلك اِّلوم.  الرغبة يف فعل الطااعت،  -1
 حلذر من الرضا بها؛ خوفاً من عقاب ذلك اِّلوم. ، وا الرهبة من فعل املعايص -2
 بما يرجوه من نعيم اآلخرة وثوابها.  تسلية املؤمن عما يفوته يف ادلنيا  -3
 واملصائب، واحتساُب األجر. الصِّب لَع األذى،  -4

 :والرد على هذا الزعم إنكار البعث بعد املوت
 أنكر الاكفرون ابلعث بعد املوت زاعمني أن ذلك غري ممكن. 

 وهذا الزعم باطل من وجوه عديدة منها:  
الل   الرشع:   -أ  َوَرِّبِّ ﴿:  -  تعاىل  -  قال  بىََل  قُْل  ُيْبَعُثوا  لَْن  ْن 

َ
أ َكَفُروا  ِيَن  اذلَّ زََعَم 

ِ يَِسري  تَلُْبَعُُثَّ ُثمَّ تَلُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِملُْتْم   .  (7اتلغابن:  ) ﴾َوَذلَِك لََعَ اَّللَّ
 واذلي بدأه ال يعجزه إاعدته. أن اهلل هو اذلي بدأ اخللق،  -ب
قوم   احلس:   - ـج أن  ذلك  ومن  ادلنيا،  هذه  يف  املوىت  إحياء  عباده  الل  أرى  فقد 
السالم  -  موىس  قالوا:    -  عليه  نََرى  ﴿حني  َحىتَّ  لََك  نُْؤِمَن  َ لَْن  ،  (55ابلقرة: ) ﴾اَّللَّ

 أماتهم الل، ثم أحياهم. 
موىس   زمن  إرسائيل  بنو  فيه  اختصم  اذلي  القتيل  قصة  السالم -  ويف   -عليه 

ذلك  ففعلوا  قتله،  بمن  ِّلخربهم  ببعضها؛  ويرضبوه  بقرة،  يذحبوا  أن  الل  فأمرهم 
 فأحياه الل، وأخرب بمن قتله، ثم مات. 
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وكذلك قصة اذلين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت فقال هلم الل موتوا 
 ثم أحياهم. 

ملوىت بإذن من القدرة ىلع إحياء ا  -  عليه السالم  -  وكذلك ما أعطاه الل عيس 
 الل، واألدلة ىلع ذلك كثرية جداً. 
 : والرد على هذا الزعم إنكار عذاب القرب ونعيمه

قربه  امليت يف  ُكِشَف عن  لو  أنه  ونعيمه؛ حبجة  القرب  انلاس عذاب  بعض  ينكر 
 لَوُِجَد كما اكن، والقرب لم يتغري بسعة، وال ضيق. 

 وهذا الزعم باطل من وجوه عديدة منها:  
جتوز    الرشع:   -أ  وال  ونعيمه،  القرب  عذاب  وقوع  بيَّنت  والسنة  الكتاب  فأدلة 

 معارضة هذه األدلة بالرد واتلكذيب.  
أن   احلس:   -ب القرب:  عذاب  ىلع  وتدل  املعىن،  تقرب  اليت  احلسية  األدلة  ومن 

ُم به، أو يرى أنه يف ماكن   انلوم أخو املوت، وانلائم يرى يف منامه أنه بماكن فسيح ُينَعَّ
ويف  فراشه  ىلع  ذلك  مع  وهو  رأى،  مما  أحياناً  يستيقظ  وربما  منه،  يتألم  موحش 

 حجرته ىلع ما هو عليه. 
لفاتت  باحلس  تدرك  ولو اكنت  احلس،  يدركها  ال  القرب  يف  الربزخ  أحوال  إن  ثم 

 فائدة اإليمان بالغيب، ولتساوى املؤمن بالغيب واجلاحد يف اتلصديق به.  
إنما يدركه امليت دون غريه، كما يرى انلائم أنه يف ماكن   ثم إن نعيم القرب وعذابه

يف منامه وبني    فغريه يراه  ؛موحش أو يف ماكن فسيح، وهو بالنسبة لغريه لم تتغري حاهل
 فراشه وغطائه. 

ثم إن إدراك اخللق حمدود بما مكنهم الل من إدراكه، وال يمكن أن يدركوا لك 
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حد تقف عنده فكذلك عقوهلم ومداركهم يشء؛ فكما أن أبصارهم وأسماعهم هلا  
 هلا حد تقف عنده.  

بمن مات  القرب ونعيمه ال خيتص  أن عذاب  املسألة  ُيعرلَم يف هذه  أن  ينبيغ  ومما 
ووضع يف القرب، بل يشمل لك من مات، سواء وضع يف قربه، أو اكن يف ثالجة املوىت، أو  

وإنما فيها،  يدفن  لم  صحراء  يف  اكن  أو  سبع،  بطن  يف  ألن   اكن  القرب؛  عذاب  قيل 
 العادة جرت بدفن املوىت.  
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 هو تقدير الل للاكئنات حسب ما سبق به علمه، واقتضته حكمته.   القدر: 
 وهو علم الل باألشياء، وكتابته ومشيئته وخلقه هلا.  

ما اكن، وما سيكون، وأن   أن يؤمن اإلنسان بأن الل يعلم  ومعىن اإليمان بالقدر: 
يشأه ال يكون، وأن الل  لم  و  ما شاء الل اكن، وما  كتب مقادير اخلالئق؛ فال علم 
 يقع يشء إال بعلم الل، وكتابته، ومشيئته وخلقه.  

 ويؤمن بأن ما أصابه لم يكن ِّلخطئه، وما أخطأه لم يكن ِّلصيبه. 
أن الل قد أمر بطاعته، ونىه عن معصيته، فيفعل الطاعة؛ ب  -  مع ذلك  -  ويؤمن

أساء  وإذا  الل،  أحسن محد  فإذا  عقابه؛  من  املعصية؛ خوفاً  ويرتك  الل،  ثواب  رجاء 
 استغفر الل.  

مصاحله  يف  ويسىع  باألسباب،  اإلنسان  يأخذ  أن  بالقدر:  اإليمان  تمام  ومن 
فيرضب يف األرض، ويسىع لطلب ادلنيوية، ويسلك الطرق الصحيحة املوصلة إِّلها،  

الرزق؛ فإن أتت األمور ىلع ما يريد محد الل، وإن أتت ىلع خالف ما يريد تعزى 
 بقدر الل. 

وراحة  انلفس،  القلب، وطمأنينة  يثمر سكون  انلحو،  هذا  بالقدر ىلع  واإليمان 
س، ابلال، وترك اتلحرس ىلع ما فات، ويورث اإلنسان الشجاعة، واإلقدام، وطرد اِّلأ

 وقوة االحتمال. 
ال  ممن  غريهم  جيدها  ال  وطمأنينة  راحة،  والقدر  بالقضاء  املؤمنون  جيد  وهلذا 

 يؤمنون بقضاء الل وقدره. 

: اإليمان بالقدر   سادساً
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وهلذا يشيع االنتحار يف ابلالد الاكفرة اليت ال يؤمن أهلها بالل وقدره؛ فرتاهم ال 
 حيتملون أدىن مصيبة تزنل بهم. 

ت تكاد  فال  بالقدر  املؤمنون  أنهم أما  بسبب  لالنتحار؛  نسبة  أدىن  عندهم  وجد 
ر لعبده   يؤمنون بأن ما أصابهم إنما هو بقضاء الل وقدره، ويؤمنون بأن الل ال ُيَقدِّ
املؤمن إال اخلري، حىت وإن اكن القضاء مراً؛ فإن اعقبته محيدة للمؤمن إن ريض بقدر 

 الل. 
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الل   تعريفها:  إىل  اتلقرب  به،    -  عز وجل  -  العبادة يف اإلسالم يه:  أمر  ما  بفعل 
 واجتناب ما نىه عنه. 

 ويه شاملة للك ما حيبه الل ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة وابلاطنة. 
 . -  تعاىل - وروح العبادة، وبلها، وحقيقتها حتقيق احلب واخلضوع لل 

 ال تقبل العبادة إال إذا اجتمع فيها رشطان:  رشوط العبادة: 
 اإلخالص لل.  -1
 ".   املتابعة لرسوهل -2

ملا  العبادة خالصة لل، وأن تكون موافقة  أنه البد من أن تكون  ومعىن ذلك: 
 فال يعبد إال الل، وال يعبد إال بما رشع.  " جاء به الرسول

لل إال  ترصف  ال  عبادة  املثال  سبيل  ىلع  وبهذا  فالصالة  لل،  إال  تُصىلَّ  ال  أي   ،
 يتحقق اإلخالص. 

من كيفية الصالة، وبهذا تتحقق املوافقة   "  وال يصىل إال كما جاء عن رسول الل 
 ".   واملتابعة للرسول

 ما احلكمة من اشرتاط هذين الْشطني لصحة العبادة؟.  ولسائل أن يسأل: 
 واجلواب عن ذلك من عدة وجوه:  

: -تعاىل-  فعبادة غريه معه رشك به، قالأن اهلل أمر بإخالص العبادة هل وحده؛    -1
ينَ ﴿  .  (29)األعراف:   ﴾َواْدُعوُه ُُمْلِِصنَي هَلُ ادلِّ

 لعبادة يف اإلسالما 
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فهو حقه وحده، ومن تعبد بغري ما  اختص نفسه بالترشيع؛    -  تعاىل  -  أن اهلل  -2
 رشع الل فقد شارك الل يف تْشيعه.  

ا   -3 فاذلي خيرتع عبادة من عنده يكون مستدراكً ىلع  دلين،  أن اهلل أكمل نلا 
 ادلين، متهماً هل بانلقص.  

بما شاءوا كيفما شاءوا  -4 يتعبدوا  أن  للناس  لو جاز  إنسان   -  أنه  ألصبح للك 
وألصبحت حياة انلاس جحيماً ال يُطاق؛ إذ يسود اتلناحر  طريقته اخلاصة بالعبادة،  

 واتلنافر؛ الختالف األذواق، وادلين إنما يأمر باالتفاق واالئتالف.  
أنواع العبادة كثرية اكلصالة، والزاكة، والصيام، واحلج، وبر الوادلين،   أنواع العبادة: 

باملعروف،  واألمر  بالعهود،  والوفاء  األمانة،  وأداء  احلديث،  وصدق  األرحام،  وصلة 
وانليه عن املنكر، وإماطة األذى عن الطريق، واإلحسان إىل األيتام واملساكني وابن 

 السبيل واحليوان، وغري ذلك. 
نواع العبادة: اذلكر، وادلاعء، واالستعاذة بالل، واالستعانة به، واتلولك عليه،  ومن أ

 واتلوبة، واالستغفار.  
 الصرب، والشكر، والرضا، واخلوف، واملحبة، والرجاء، واحلياء.  ومنها: 

العبادة يف اإلسالم يه الغاية املحبوبة لل، واملرضية هل، اليت خلق   فضائل العبادة: 
اخلل وذم  ألجلها  بها،  القائمني  مدح  اليت  ويه  الكتب،  وأنزل  الرسل،  وأرسل  ق، 

 املستكربين عنها.  
والعبادة يف اإلسالم لم تْشع للتضييق ىلع انلاس، وال إليقاعهم يف احلرج، وإنما  

 رشعت حِلَكٍم عظيمة، ومصالح كثرية، ال حياط بعّدها وحرصها. 
وتطهرها انلفوس،  تزيك  أنها  العبادة:  فضائل  درجات  فمن  أىلع  إىل  بها  وتسمو   ،
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 الكمال اإلنساين. 
أشد  هلا  مضطر  هو  بل  احلاجة،  أعظم  إِّلها  حمتاج  اإلنسان  أن  فضائلها:  ومن 
الرضورة؛ فاإلنسان بطبعه ضعيف، فقري إىل الل، وكما أن جسده حباجة إىل الطعام 

إن  -  والْشاب بل  الل،  إىل  واتلوجه  العبادة  إىل  وروحه حباجة  قلبه  حاجة   فكذلك 
فإن   والْشاب؛  الطعام  إىل  من حاجة جسده  أعظم بكثري  العبادة  إىل  وروحه  قلبه 
حقيقة العبد قلبه وروحه، وال صالح هلما إال باتلوجه إىل الل بالعبادة؛ فال تطمنئ 
ات أو رسور بغري الل فال  انلفوس يف ادلنيا إال بذكر الل وعبادته، ولو حصل للعبد ذلَّ

 ك اذلي يتذلذ به ال ذلة فيه وال رسور أصاًل.  يدوم، وقد يكون ذل
به نس 

ُ
واأل بالل  الرسور  وجل   -  أما  فهو   -  عز  يزول؛  وال  ينقطع  ال  رسور  فهو 

الكمال، واجلمال، والرسور احلقييق؛ فمن أراد السعادة األبدية فليلزم عتبة العبودية 
 صدراً. لل وحده؛ وهلذا فإن أهل العبادة احلقة هم أسعد انلاس، وأرشحهم 

 وال يوجد ما يسكن إِّله العبد ويطمنئ به، ويتنعم باتلوجه إِّله حقاً إال الل. 
ومن فضائل العبادة: أنها تسهل ىلع العبد فعل اخلريات، وترك املنكرات، وتسليه 
عند املصائب، وختفف عليه املاكره، وتهون اآلالم، فيتلقاها بصدر منْشح، ونفٍس 

 مطمئنة. 
أن   فضائلها:  بهم، ومن  واتلعلق  املخلوقني،  رق  من  لربه  بعبوديته  يتحرر  العبد 

 وخوفهم، ورجائهم؛ وبهذا يكون عزيز اجلانب، مرفوع الرأس، اعيل القدر. 
باجلنة، وانلجاة  والفوز  السبب األعظم نليل رضا الل،  أنها يه  وأعظم فضائلها: 

 من انلار.  
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وحيفظها،  احلريات،  يكفل  اإلسالم  وأن  احلرية،  عن  حديث  مىض  فيما  بنا  مر 
 اليت جتعل منها أداة خري وتعمري، ال معول هدم وتدمري. بالضوابطويضبطها 

ومما ينايف هذه احلرية الردة عن اإلسالم بعد ادلخول فيه، ومما حيفظ هذه احلرية 
 منع ادلاخل يف اإلسالم أن يرتد عنه.

ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث إحداها: اتلارك دلينه »انليب ":    وهلذا قال
 . «املفارق للجماعة

ل دينه فاقتلوه »: - عليه الصالة والسالم -وقال   . «من بدَّ
الشخصية، الشؤون  يف  اتلدخل  من  ليس  املرتد  إن   وقتل  بل  اإلرهاب،  من  وال 

 .الردة وإرصار املرتد عليها، رضر ىلع اآلخرين، كما سيأيت بيان ذلك
القويم؛   ارتدَّ عن ادلين بعد أن لبس هديه  العقوبة ىلع من  د اإلسالم  وهلذا شدَّ

 .فأمر بدعوته إىل اإلنابة واتلوبة فإن رجع وإال رُضَِب بالسيف ىلع عنقه
 اإلسالم وُحِكَم بقتله إذا رفض ألسباب وحكم عظيمة وإنما ُجِِّبَ لَع ابلقاء يف

 :منها

أمة  خري  وختلخل  األمة،  نظام  بنيان  هدِّ  يف  سبباً  سيكون  الردة  ىلع  تركه  أن 
هو الكفر بعد اإليمان، وهو نوع خاصٌّ من الكفر؛   قتله  فاملبيح؛  أخرجت للناس

ادلين،  ألهل  حفظ  فقتله  منه؛  خيرج  ادلين  يف  ادلاخل  لاكن  ذلك  تَل  ُيقر لم  لو  فإنه 
يدخل  لم  من  خبالف  اخلروج  من  ويمنعهم  انلقص،  من  يمنعهم  ذلك  فإن  ولدلين؛ 

 .فيه

 الردة عن اإلسالم 
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م ومما ينبيغ أن يعلم أن اإلسالم جاء بما يسىم حبفظ الرضوريات اخل مس، وحرَّ
هذه   وأهمُّ  واملال،  والعقل،  والعرض،  وانلفس،  ادلين،  ويه:  عليها  ي  اتلعدِّ

 الرضوريات ادلين.
وإذا اكن اتلعدي ىلع انلفس، أو العرض، أو العقل، أو املال ُيَعدُّ جرماً عظيماً فإن  

 اتلعدي ىلع ادلين بالردة عنه أعظم وأشد. 
م وألن  األسباب،  من  ذكره  مىض  ملا  فيه، وذلك  دخوهل  بعد  اإلسالم  عن  ارتدَّ  ن 

عن   وحائداً  والربهان،  لدلِّلل  ومنكراً  واملنطق،  احلق  عن  خارجاً  اكن  هل  وإدراكه 
 .العقل السليم، والفطرة السوية

 . وحني يصل اإلنسان إىل هذا املستوى يكون قد هوى إىل أقىص دراكت االحنطاط 
حياته،   ىلع  املحافظة  ينبيغ  ال  اإلنسان  هذا  ألن ومثل  بقائه؛  ىلع  احلرص  وال 

 . حياته ليست هلا اغية كريمة وال مقصد نبيل
اجلماعة،  عن  وشذوذ  العقيدة،  ىلع  خروج  اإلسالم  عن  االرتداد  فإن  وباجلملة 

 .وإضعاف لألمة، وتكثري لسواد األعداء، وإفشاء ألرسار املسلمني
دلخول يف ادلين  ثم إن يف جعل عقوبة املرتد إباحَة دمه زاجراً لألمم األخرى عن ا 

نفاقاً ألهله، وباعثاً هلم ىلع اتلثبت من أمره؛ فال يدخلونه إال ىلع بصرية وسلطان مبني؛  
 . ألن ادلاخل يف ادلين نفاقاً يتعرسَّ عليه االستمرار ىلع اإلسالم وإقامة شعائره 

وإذا نظرت يف تاريخ اإلسالم الطويل تبحث عن حال من ارتدوا بعد اإلسالم ال 
 . رتد عن ادلين رغبة عنه، وسخطًة عليهجتد من ا

منهم من دخل يف اإلسالم منافقاً فإذا قىض   وإذا وجدت فال َتد سوى طائفتني: 
وطره، أو انقطع أمله انقلب ىلع وجهه خارساً، وذلك كحال من يسلم ملكيد يقصد 
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بها الصدَّ عن دين الل كما حصل من بعض اِّلهود يف أول عهد ادلعوة حينما تماأل 
ر منهم بأن يؤمنوا أول انلهار ويكفروا آخره من أجل إحداث بلبلة يف صفوف نف

انلفوس  بعض  يف  وقع  الردة  منهم  حصل  فإذا  كتاب  أهل  اِّلهود  ألن  املؤمنني؛ 
 .وا خطأ هذا ادلين ملا رجعوا عنهيَّنالضعيفة أن هؤالء اِّلهود لو لم يتب

يتلقَّ   ولم  ادلين،  حقائق  يعرف  لم  من  قلبه؛ ومنهم  ىلع  تربط  برباهني  عقائده 
ِّلكون من املوقنني، فمىت عرضت هل شبهة من ابلاطل تزلزلت عقيدته، وأصبح يف 

 . ريبه مرتدداً 
اكنت؛ فال يريد أن يقف ادلين   اً وقد يكون ممن يريد إطالق العنان لشهواته أيَّ 

 .اعئقاً هل عن ذلك
يف   لإلنسان قبل أن يؤمن باإلسالم احلقَّ ومما ينبيغ اتلنبيه عليه يف هذا الصدد أن  

أن يؤمن، أو يكفر، فإذا رغب يف اعتناق أيِّ دين من األديان فال اعرتاض عليه، 
 .ويبىق هل حقُّ احلياة، واألمن والعيش بسالم

 . وإذا رغب يف اإلسالم، ودخل فيه، وآمن به فعليه أن خيلص هل، ويتجاوب معه
ه شعائره ومقدساته  فإذا ارتدَّ عن اإلسالم بعد ذلك فهل من   -، ونبذ قواعده، وسفَّ

ه أن يطالب املسلمني بأن يهيؤا هل احلياة الكريمة؟  !حقِّ
 إن حماولة إقناع املسلمني بقبول هذا الوضع سفه، وضالل.

 . وأخرياً فإن املرتد ال تثبت ردته إال بشهادة اثنني، أو اعرتافه، أو نطقه بذلك
 .ة والرجوع إىل ادلينت ردته طولب بالعود توإذا ثب

 .وإذا أرصَّ فليس أليِّ أحد أن يقوم بقتله وإنما ذلك لويلِّ أمر املسلمني
  



 

 

75 
 رر

 وأسرار

 الطريق إىل اإلسالم
 

 
 

لقد رفع اإلسالم ماكنة املرأة، وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه؛ فالنساء يف 
حق  هلا  طفوتلها  يف  فاملسلمة  ألهله؛  خريهم  انلاس  وخري  الرجال،  شقائق  اإلسالم 
الفؤاد  وثمرة  العني،  قرة  الوقت  ذلك  يف  ويه  الرتبية،  وإحسان  والراعية،  الرضاع، 

 لوادليها وإخوانها.  
فيه كربت  فال وإذا  براعيته،  وحيوطها  وِّلها،  عليها  يغار  اليت  املكرمة،  املعززة   

 خبيانة.  بأذى، وال أعنيٌ  بسوء، وال ألسنةٌ  يرىض أن تمتد إِّلها أيدٍ 
وإذا تزوجت اكن ذلك بكلمة الل، وميثاقه الغليظ؛ فتكون يف بيت الزوج بأعز 

 ا، وكف األذى عنها.  جوار، وأمنع ذمار، وواجب ىلع زوجها إكرامها، واإلحسان إِّله
وعقوقها واإلساءة إِّلها مقروناً   -  تعاىل  -  وإذا اكنت أماً اكن برُّها مقروناً حبق الل 

 بالْشك بالل، والفساد يف األرض.  
مر املسلم بصلتها، وإكرامها، والغرية عليها.  

ُ
 وإذا اكنت أختاً فيه اليت أ

 وإذا اكنت خالة اكنت بمزنلة األم يف الرب والصلة.  
وإذا اكنت جدة، أو كبرية يف السن زادت قيمتها دلى أوالدها، وأحفادها، ومجيع 

ه هلا رأي.    أقاربها؛ فال يكاد يرد هلا طلب، وال يَُسفَّ
وإذا اكنت بعيدة عن اإلنسان ال يدنيها قرابة أو جوار اكن هل حق اإلسالم العام 

 من كف األذى، وغض ابلرص وحنو ذلك. 
سلمني ترىع هذه احلقوق حق الراعية، مما جعل للمرأة قيمة وما زالت جمتمعات امل

 واعتباراً ال يوجد هلا عند املجتمعات غري املسلمة. 

 مكانة املرأة يف اإلسالم 
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حقَّ  اإلسالم  يف  للمرأة  إن  العقود،   ثم  وسائر  والْشء،  وابليع،  واإلجارة،  اتلملك، 
ما هو فرض عني  العلم  إن من  دينها، بل  بما ال خيالف  اتلعلم، واتلعليم،   وهلا حق 

 أم أنىث.  اكن يأثم تاركه ذكراً 
بل إن هلا ما للرجال إال بما ختتص به من دون الرجال، أو بما خيتصون به دونها  

 من احلقوق واألحاكم اليت تالئم الُكً منهما ىلع حنو ما هو مفصل يف مواضعه.  
يصونها، بما  أمرها  أن  للمرأة  اإلسالم  إكرام  من    ومن  وحيميها  كرامتها،  وحيفظ 

والسرت،  األلس باحلجاب  فأمرها  ابلاطشة؛  واأليدي  الغادرة،  واألعني  ابلذيئة،  نة 
 وابلعد عن اتلربج، وعن االختالط بالرجال األجانب، وعن لك ما يؤدي إىل فتنتها.  

ومن إكرام اإلسالم هلا أن أمر الزوج باإلنفاق عليها، وإحسان معارشتها، واحلذر 
 من ظلمها، واإلساءة إِّلها.  

 أن أباح للزوجني أن يفرتقا إذا لم يكن بينهما وفاق،   -  أيضاً   -  حاسنبل ومن امل
مجيع   ختفق  أن  بعد  طالقها  للزوج  فأباح  سعيدة؛  عيشة  يعيشا  أن  يستطيعا  ولم 

 حماوالت اإلصالح، وحني تصبح حياتهما جحيماً ال يطاق. 
أن  فلها  معارشتها،  يف  سيئاً  هلا،  ظاملاً  اكن  إذا  الزوج  تفارق  أن  للزوجة  وأباح 

أو تصطلح معه ىلع  تفارقه ىلع عوض تتفق مع الزوج فيه، فتدفع هل شيئاً من املال،  
 يشء معني ثم تفارقه. 

يعدد، أن  للرجل  أباح  أن  للمرأة  اإلسالم  إكرام  واحدة،   ومن  من  بأكرث  فيزتوج 
يعدل  أن  بْشط  أربع  عن  يزيد  وال  أربعاً،  أو  ثالثاً،  أو  اثنتني،  يزتوج  أن  هل  فأباح 

   بينهن يف انلفقة، والكسوة، واملبيت، وإن اقترص الزوج ىلع واحدة فله ذلك.
يف  يطعنون  اذلين  يدركها  ال  كثرية  ومصالح  عظيمة،  حكماً  اتلعدد  يف  وإن  هذا 
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تْشيعاته،   من  احلكمة  وجيهلون  مرشوعية اإلسالم،  من  احلكمة  لَع  يِّبهن  ومما 
 ييل:  اتلعدد ما

حتريمه؛    -1 يف  د  وشدَّ الزنا،  حرم  اإلسالم  اليت أن  العظيمة  املفاسد  من  فيه  ملا 
بالْشف   تفوق احلرص والعد، واليت احلياء، واذلهاب  األنساب، وقتل  منها: اختالط 

أهلها   إىل  يتعداه  بل  عندها،  حده  يقف  ال  اعراً  يكسوها  الزنا  إذ  الفتاة؛  وكرامة 
 وأقاربها.  

جنايةً  فيه  أن  الزنا:  أرضار  يعيش   ومن  حيث  الزنا؛  من  يأيت  اذلي  اجلنني  ىلع 
 مقطوع النسب، حمتقراً ذِّلاًل.  

ج عنه من أمراض نفسية وجسدية يصعب عالجها، بل ربما ومن أرضاره: ما ينت
 أودت حبياة الزاين اكلسيالن، والزهري، واهلربس، واإليدز، وغريها.  

اإلنسان  فيه  جيد  مْشواعً  باباً  فتح  حتريمه  يف  د  وشدَّ الزنا  م  حرَّ حني  واإلسالم 
عدد فيه الراحة، والسكن، والطمأنينة أال وهو الزواج، حيث رشع الزواج، وأباح اتل

 كما مىض.  
وال ريب أن منع اتلعدد ظلم للرجل وللمرأة؛ فمنعه قد يدفع إىل الزنا؛ ألن عدد 
 ُ  النساء يفوق عدد الرجال يف لك زمان وماكن، ويتجىل ذلك يف أيام احلروب؛ َفَقرصر

الزواج ىلع واحدة يؤدي إىل بقاء عدد كبري من النساء دون زواج، وذلك يسبب هلن 
الزنا، وضياع  احلرج، والضي  العرض، وانتشار  بيع  ق، والتشتت، وربما أدى بهن إىل 

 النسل. 
فحسب:   -2 جسدية  متعة  ليس  الزواج  وفيه  أن  والسكن،  الراحة،  فيه  -  بل 
نعمة الودل، والودل يف اإلسالم ليس كغريه يف انلظم األرضية؛ إذ لوادليه أعظم    -أيضاً 

وقامت أوالداً،  املرأة  فإذا رزقت  فأيهما    احلق عليه؛  هلا؛  قرة عني  تربيتهم اكنوا  ىلع 
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أحسن للمرأة: أن تنعم يف ظل رجل حيميها، وحيوطها، ويراعها، وترزق بسببه األوالد 
إذا أحسنت تربيتهم وصلحوا اكنوا قرة عني هلا؟ أو أن تعيش وحيدة طريدة   اذلين 

 ترتيم هنا وهناك؟ !.  
متوازنة:   -3 اعدلة  اإلسالم  نظرة  بعدل،   أن  مجيعهن  النساء  إىل  ينظر  فاإلسالم 

 وانلظرة العادلة تقول بأنه البد من انلظر إىل مجيع النساء بعني العدل. 
إذا اكن األمر كذلك؛ فما ذنب العوانس الاليت ال أزواج هلن؟ وملاذا ال ينظر بعني 
إىل   ينظر  ال  وملاذا  عمرها؟  مقتبل  يف  ويه  زوجها  مات  من  إىل  والشفقة  العطف 

 لنساء الكثريات اللوايت قعدن بدون زواج؟.  ا
أيهما أفضل للمرأة: أن تنعم يف ظل زوج معه زوجة أخرى، فتطمنئ نفسها، ويهدأ  

 بلتة؟. أباهلا، وجتد من يراعها، وترزق بسببه األوالد، أو أن تقعد بال زواج  
تبعات  من  املجتمع  فيسلم  الرجال  بعض  يعدد  أن  للمجتمعات:  أفضل  وأيهما 

 العنوسة أو أال يعدد أحد، فتصطيل املجتمعات بنريان الفساد؟. 
وأيهما أفضل: أن يكون للرجل زوجتان أو ثالث أو أربع أو أن يكون هل زوجة 

 واحدة وعْش عشيقات، أو أكرث أو أقل؟. 
واجباً:   -4 ليس  اتلعدد  أن ف  أن  فطاملا  يعددون؛  ال  املسلمني  األزواج  من  كثري 

 املرأة تكفيه، أو أنه غري قادر ىلع العدل فال حاجة هل يف اتلعدد.  
الرجل:   -5 طبيعة  عن  ختتلف  املرأة  طبيعة  استعدادها   أن  حيث  من  وذلك 

قد   مانع  الشهرية  ادلورة  فيف  وقت،  لك  يف  للمعارشة  مستعدة  غري  فيه  للمعارشة؛ 
 ة أيام، أو أسبوعني لك شهر. يصل إىل عْش

مانع انلفاس  هاتني   -  أيضاً   -  ويف  يف  واملعارشة  يوماً،  أربعون  أنه  فيه  والغالب 
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 الفرتتني حمظورة رشاعً، ملا فيها من األرضار اليت ال ختىف.  
 ويف حال احلمل قد يضعف استعداد املرأة يف معارشة الزوج، وهكذا. 

الش طيلة  واحد  فاستعداده  الرجل  من أما  منع  إذا  الرجال  فبعض  والعام؛  هر، 
 اتلعدد قد يؤول به األمر إىل الزنا. 

تدل:   -6 ال  عقيماً  الزوجة  تكون  من   قد  فبداًل  الودل،  نعمة  من  الزوج  َرُم  فيُحر
 تطليقها يبيق عليها، ويزتوج بأخرى ولود. 

 اق؟. وقد يقال: وإذا اكن الزوج عقيماً والزوجة ولوداً؛ فهل للمرأة احلق يف الفر
 واجلواب: نعم فلها ذلك إن أرادت.  

اكلشلل وغريه، فال تستطيع القيام ىلع خدمة   قد تمرض الزوجة مرضاً مزمناً:   -7
 الزوج؛ فبداًل من تطليقها يبيق عليها، ويزتوج بأخرى. 

فقد تكون رشسة، سيئة اخللق ال ترىع حق   قد يكون سلوك الزوجة سيئاً:   -8
زوجها؛ فبداًل من تطليقها يبيق الزوج عليها، ويزتوج بأخرى؛ وفاء للزوجة، وحفظاً 

 حلق أهلها، وحرصاً ىلع مصلحة األوالد من الضياع إن اكن هل أوالد منها.  
املرأة:   -9 قدرة  من  بكثري  أوسع  اإلجناب  الرجل لَع  قدرة  يستطيع   أن  فالرجل 

 جناب إىل ما بعد الستني، بل ربما تعدى املائة وهو يف نشاطه وقدرته ىلع اإلجناب. اإل
عليها  تزيد  أو  األربعني،  حدود  يف  اإلجناب  عن  تقف  أنها  فالغالب  املرأة  أما 

 قلياًل؛ فمنع اتلعدد حرمان لألمة من النسل. 
ثانية راحة لألوىل:   -10 الزواج من  اًل أو كثرياً فالزوجة األوىل ترتاح قلي  أن يف 

 من أعباء الزوجية؛ إذ يوجد من يعينها ويأخذ عنها نصيباً من أعباء الزوج.  
الزوج   القيام حبق  عن  السن وعجزت  يف  إذا كربت  العاقالت  بعض  فإن  وهلذا، 
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 أشارت عليه باتلعدد.  
األجر:   -11 راع،   اتلماس  هلا، وال  بامرأة مسكينة ال اعئل  اإلنسان  يزتوج  فقد 

 يَّة إعفافها، وراعيتها، فينال األجر من الل بذلك. فيزتوجها بن
فهو أعلم بمصالح عباده، وأرحم   : -  عز وجل  - أن اذلي أباح اتلعدد هو اهلل  -12

 بهم من أنفسهم. 
وهكذا يتبني نلا حكمة اإلسالم، وشمول نظرته يف إباحة اتلعدد، ويتبني نلا جهل 

 من يطعنون يف تْشيعاته. 
اإلسالم   إكرام  املرياث؛ومن  من  نصيباً  هلا  أن جعل  معني،   للمرأة  نصيب  فلألم 

يف  ل  ُمَفصَّ هو  ما  حنو  ىلع  نصيب  وحنوها  ولألخت  وللبنت  معني،  نصيب  وللزوجة 
 موضعه.  

وقد يظن   ومن تمام العدل أن جعل اإلسالم للمرأة من املرياث نصف ما للرجل،
للرجل م فيقولون: كيف يكون  الظلم؛  اجلهلة أن هذا من  األنثيني بعض  ثل حظ 

 من املرياث؟ وملاذا يكون نصيب املرأة نصف نصيب الرجل؟. 
 م بمصالح عباده.  يإن اذلي رشع هذا هو الل احلكيم العل واجلواب أن يقال: 

ثم أي ظلم يف هذا؟ إن نظام اإلسالم متاكمل مرتابط؛ فليس من العدل أن يؤخذ 
إِّله من زاوية واحدة دو ينظر  ثم  أو تْشيع،  إِّله من  نظام،  ينظر  بل  بغريه،  ن ربطه 

 مجيع جوانبه؛ فتتضح الصورة، ويستقيم احلكم.  
ومما يتبني به عدل اإلسالم يف هذه املسألة: أن اإلسالم جعل نفقة الزوجة واجبة 

 . - أيضاً  - ىلع الزوج، وجعل مهر الزوجة واجب ىلع الزوج
ونلفرض أن رجاًل مات، وخلَّف ابناً، وبنتاً، واكن لالبن ضعف نصيب أخته، ثم 
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باملهر،  مطالب  فإنه  تزوج  إذا  فاالبن  منهما؛  لك  تزوج  ثم  نصيبه،  منهما  لك  أخذ 
 والسكن، وانلفقة ىلع زوجته وأوالده طيلة حياته. 

نصيبها  من  بيشء  مطابلة  وليست  زوجها،  من  املهر  تأخذ  فسوف  أخته  أما 
رصفه ىلع زوجها، أو نفقة بيتها أو ىلع أوالدها؛ فيجتمع هلا ما ورثته من أبيها، مع  تل

 مهرها من زوجها، مع أنها ال ُتَطالب بانلفقة ىلع نفسها وأوالدها. 
 أليس إعطاء الرجل ضعف ما للمرأة هو العدل بعينه إذاً؟ 

اإلسالم؛   يف  املرأة  مزنلة  العادلة هذه يه  اإلسالم  نظم  من  األرضية  انلظم  فأين 
حيث يتربأ األب من ابنته حني    ؛ السماوية، فانلظم األرضية ال ترىع للمرأة كرامتها

تبلغ سن اثلامنة عْشة أو أقل؛ تلخرج هائمة ىلع وجهها تبحث عن مأوى يسرتها، 
  حساب الْشف، ونبيل األخالق. ولقمة تسد جوعتها، وربما اكن ذلك ىلع

وأين إكرام اإلسالم للمرأة، وجعلها إنساناً مكرماً من األنظمة اليت تعدها مصدر 
واحتقار،  إذالل  يف  تعيش  وجتعلها  واملسؤوِّلة،  امللكية  يف  حقها  وتسلبها  اخلطيئة، 

 وتعدها خملوقاً جنساً؟. 
يتاجرون جبسدها يف ادلاعيات وأين إكرام اإلسالم للمرأة ممن جيعلون املرأة سلعة  

 واإلعالنات. 
فيه  تنتقل  مبايعة  صفقة  الزواج  تعد  اليت  األنظمة  من  هلا  اإلسالم  إكرام  وأين 
انعقدت؛ تلنظر يف  الزوج؟ حىت إن بعض جمامعهم  الزوجة؛ تلكون إحدى ممتلاكت 

 حقيقة املرأة وروحها هل يه من البْش أو ال؟ !. 
املسلمة   املرأة  أن  نرى  أرستهاوهكذا  مع  دنياها  يف  وادليها،   ،تسعد  كنف  ويف 

حال  ويف  هرمها،  أو  شبابها،  أو  طفوتلها،  حال  يف  سواء  أبنائها  وبر  زوجها،  وراعية 
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 فقرها أو غناها، أو صحتها أو مرضها.  
بعض  من  أو  املسلمني  بالد  بعض  يف  املرأة  حق  يف  تقصري  من  هناك  اكن  وإن 

بب القصور واجلهل، وابُلعد عن تطبيق رشائع فإنما هو بس  -  املنتسبني إىل اإلسالم
 وادلين براء من تبعة تلك انلقائص.   - ادلين، والوزر يف ذلك ىلع من أخطأ

لعالج  وتعاِّلمه؛  اإلسالم  هداية  إىل  بالرجوع  يكون  إنما  اخلطأ  ذلك  وعالج 
 اخلطأ. 

رمحة، هذه يه مزنلة املرأة يف اإلسالم ىلع سبيل اإلمجال: عفة، وصيانة، ومودة، و
 وراعية، وتذمم إىل غري ذلك من املعاين اجلميلة السامية. 

للمرأة  املعاين، وإنما تنظر  املعارصة فال تكاد تعرف شيئاً من تلك  أما احلضارة 
تكون  أن  البد  وأنها  ورجعية،  ختلف  وعفتها  حجابها  أن  فرتى  حبتة،  مادية  نظرة 

 دمية يعبث بها لك ساقط؛ فذلك رس السعادة عندهم. 
 ا علموا أن تربج املرأة وتهتكها هو سبب شقائها وعذابها.  وم

وكشف  الزينة،  وإبداء  املفاتن،  وإظهار  باتلربج  واتلعليم  اتلطور  عالقة  فما  وإال 
 الصدور، واألفخاذ، وما هو أشد؟ !.  

 البس الضيقة والشفافة والقصرية؟! وهل من وسائل اتلعليم واثلقافة ارتداء امل
 صور احلسناوات يف اإلعالنات وادلاعيات؟ !   ثم أي كرامة حني توضع

استنف فإذا  اجلميلة،  احلسناء  إال  عندهم  تروج  ال  مجاهلا دوملاذا  السنوات  ت 
 كأي آلة انتهت مدة صالحيتها؟ !  وزينتها أهملت ورميت

نصيب وما  احلضارة؟  هذه  من  اجلمال  قليلة  نصيب  واجلدة،    وما  املسنة،  األم 
 والعجوز؟
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، ودور العجزة واملسنني؛ حيث املالئجإن نصيبها يف أحسن األحوال يكون يف  
 ال تُزار وال يُسأل عنها.  

فال  تموت؛  حىت  منه  فتأكل  حنوه،  أو  تقاعد،  راتب  من  نصيب  هلا  يكون  وقد 
 رحم هناك، وال صلة، وال ويل محيم. 

احرتامها، وعظم   زاد  بها  السن  تقدم  فلكما  اإلسالم  املرأة يف  وتنافس أما  حقها، 
برها ىلع  وأقاربها  سبق  -  أوالدها  عند   -  كما  هلا  اذلي  وبيق  عليها،  ما  أدَّت  ألنها 

 أبنائها، وأحفادها، وأهلها، وجمتمعها.  
ورجعية ختلف  والسرت  العفاف  بأن  الزعم  اتلربج   -  أما  إن  بل  باطل،  فزعم 

 أن اتلربج هو والسفور هو الشقاء والعذاب، واتلخلف بعينه، وإذا أردت ادلِّلل ىلع
اتلخلف فانظر إىل احنطاط خصائص اجلنس البْشي يف اهلمج العراة اذلين يعيشون 
يف   طريقهم  يأخذون  ال  فإنهم  ابلهيمية؛  من  تقرب  حال  ىلع  واألداغل  املتاهات  يف 

 مدارج احلضارة إال بعد أن يكتسوا. 
يف   تقدموا  لكما  أنهم  يالحظ  أن  تطورهم  يف  حلاهلم  املراقب  احلضارة  ويستطيع 

يف  الغربية  احلضارة  أن  يالحظ  كما  أجسادهم،  من  الاكسية  املساحة  نسبة  زادت 
انتاكسها تعود يف هذا الطريق القهقرى درجة درجة حىت تنتيه إىل العري الاكمل يف 
مدن العراة اليت أخذت يف االنتشار بعد احلرب العاملية األوىل، ثم استفحل داؤها يف 

 السنوات األخرية. 
يه   وهكذا إذا  وتْشدها  ضياعها  ومدى  اإلسالم،  يف  املرأة  مزنلة  عظم  نلا  تبني 

 ابتعدت عن اإلسالم. 
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الكريم من خالل الصفحات املاضية عظمُة دين   يءالقاروبعد أن تبنيَّ لك أيها  
 قد خيطر ببالك تساؤل فتقول:   - اإلسالم، وشموهل، وعدهل، ومدى حاجة البْشية إِّله
فلماذا ال نرى أهله يف مقدمة    -  إذا اكن اإلسالم بهذه العظمة والشموع والعدل

يأمر به ادلين؟   األمم يف هذا العرص؟ وملاذا نرى كثرياً منهم بعيداً عن االتصاف بما
 وما مدى صحة ما يقال بأن اإلسالم دين تطرف، وإرهاب؟.  
 واجلواب عن ذلك يسري حبمد الل، وذلك من عدة وجوه: 

فمن الظلم   تمثل حقيقة اإلسالم:   أن حال املسلمني يف عصورهم املتأخرة ال  -1
املتأخرة العصور  هذه  املسلمني يف  حاُل  جُترَعَل  أن  انلظر  اليت   -  وقصور  الصورة  يه 

الفقر؛ فعىل   َفعر عنهم اذللة، وال اتلفرق، وال  يَرر لم  فيُظنَّ أن اإلسالم  تمثل اإلسالم، 
مصادره  خالل  من  اإلسالم  دين  إىل  ينظر  أن  وإنصاف  بعدل  احلقيقة  يريد  من 

كتاب من  رسوهل   الصحيحة  وسنة  وأن   "  الل،  الصالح،  األمة  سلف  عليه  اكن  وما 
اليت تتحدث عنه بعدل وعلم، فسيتبني هل أن  الكتب  ينظر إىل اإلسالم من خالل 
العلوم  اإلسالم يدعو إىل لك صالح ديين ودنيوي، وأنه حيث ىلع االستعداد تلعلم 

 انلافعة، وأنه يدعو إىل تقوية العزائم، ومجع اللكمة.  
ال جيوز حبال من   -  قَلَّتر أو كرثت  -  ن احنرافات بعض املنتسبني إىل اإلسالمثم إ

االحنراف  وتبعة  منها،  براء  هو  بل  بها،  يعاب  أن  أو  ادلين،  أن حتسب ىلع  األحوال 
تعود ىلع املنحرفني أنفسهم؛ ألن اإلسالم لم يأمرهم بذلك؛ بل نهاهم وزجرهم عن 

 االحنراف عما جاء به. 

 تساؤل 
 



 

 

85 
 رر

 وأسرار

 الطريق إىل اإلسالم
 

العدل   إن  واملنفذين ثم  القيام،  حق  بادلين  القائمني  حال  يف  يُنظر  بأن  يقتيض 
ألوامره وأحاكمه يف أنفسهم ويف غريهم؛ فإن ذلك يمأل القلوب إجالاًل ووقاراً هلذا 
إال حثَّ  واتلهذيب  اإلرشاد  من  كبرية  وال  يغادر صغرية  لم  فاإلسالم  وأهله؛  ادلين 

 . هاعليها، وال رذيلة أو مفسدة إال صدَّ عن سبيل
انلفس،  أدب  من  طبقة  أىلع  يف  لشعائره  املقيمون  لشأنه،  املعظمون  اكن  وبذلك 
وابلعيد،  القريب  بذلك  هلم  يشهد  األخالق،  وماكرم  الشيم،  حماسن  ىلع  وتربيتها 

 واملوافق واملخالف. 
رصاطه  عن  انلاكبني  دينهم،  يف  املفرِّطني  املسلمني  حال  إىل  انلظر  جمرد  أما 

 العدل يف يشء، بل هو الظلم بعينه. فليس من  - املستقيم
ادلين:   -2 عن  ابلعد  سببه  املسلمني  تأخر  ركب   أن  عن  املسلمون  يتأخر  فلم 

روا به.  تذلوا إال عندما فرطوا يف دينهم، ونسوا حظاً مما ُذكِّ  احلضارة، ولم يتفرقوا ويُسر
بد متمسكني  املسلمون  وعندما اكن  والزاكء،  واتلقدم،  الريق،  دين  ينهم فاإلسالم 

احلكمة،  لواء  فيها  فنْشوا  متطاولة،  قروناً  األرض  أمم  هلم  دانت  اتلمسك  حق 
 والعدل، والعلم. 

وهل ترقت أمم األرض، وبزَّت غريها يف الصنااعت واالخرتااعت املذهلة إال بعد 
 أن استنارت عقول أهليها بعلوم املسلمني بعد احلروب الصليبية؟. 

اجلهل،  اغية  يف  املظلمة  القرون  يسمونها  اليت  القرون  يف  األمم  تلك  تكن  ألم 
 واهلمجية؟ 

 ؟. آنذاكألم يكن املسلمون هم سادة اخللق 
ادلين  روحها  اكن  حيث  احلقيقية؛  الزاهرة  املدنية  يه  اإلسالم  مدنية  تكن  ألم 



 الطريق إىل اإلسالم 86 
 

مجي املتدفق  وإحسانها  الظليل،  بظلها  شملت  لقد  حىت  والرمحة،  انلاس  والعدل،  ع 
 حىت املخالفني واألعداء؟. 

يق احلقييق؟ وهل نفع اآلخرين  ؟ وهل منعهم من الرُّ ر املسلمني دينُهم احلقُّ فهل أخَّ
ُرهم بالل يف تلك القرون الطويلة؛ إذ اكنوا هم األذلني املخذولني؟.   ُكفر

وا يف األخذ باألسباب املو صلة إىل ثم ملا قرصَّ املسلمون يف اتلمسك بدينهم، وقرصَّ
 حلَّ بهم اتلفكك وادلمار.  - خريي ادلنيا واآلخرة

بل ال وحده،  املادي ال يكيف  اتلقدم  إن  يزيك    ثم  اذلي  احلق  ادلين  من  معه  بد 
املادة وأغفلت  ارتقت يف علوم  ملا  الكفر  أمم  فها يه  باألخالق؛  انلفوس، ويرتيق 

ا تلك املدنية املادية ها يه تتخبط يف تيهها وضالهلا؛ فهل أغنت عنه  -  جانب الروح
 فتياًل؟ 

ألم تكن حضارتها قائمة ىلع الظلم، واجلشع، واالستبداد، واالستعباد، والتسلط 
 ىلع األمم الضعيفة؟ 

انلفسية،  واألمراض  والقتل،  واالنتحار،  والرسقة،  اخليانة،  فيهم  ينتْش  ألم 
 واجلنسية وغريها؟.  

ينقلب رض املادي  الريق  أن  إذا خال من ادلين فهذا أكرب برهان ىلع  أهله  راً ىلع 
 احلق اذلي تستنري به العقول، وتزكو به انلفوس. 

قاهل:   -3 من  مردود لَع  وإرهاب  تطرف  دين  اإلسالم  بأن  القول  حمض   أن  فهو 
السيف   وما  والتسامح،  والرفق،  الرمحة،  دين  فاإلسالم  عنه؛  للصد  وحماولة  افرتاء، 

سبيل الل إال كمبضع طبيب ناصح يْشط به  اذلي يأمر اإلسالم بانتضائه للجهاد يف  
جسم العليل؛ ِّلزنف دمه الفاسد؛ حرصاً ىلع سالمته؛ فليس الغرض من اجلهاد يف  
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اإلسالم سفك ادلماء، وإزهاق األرواح، وإنما الغرض منه إعالء لكمة الل، وختليص 
 يمة. البْشية من عبادة البْش، ودالتلهم ىلع عبادة رب البْش، يك يعيشوا حياة كر

الل  سبيل  يف  جاهدت  أمة  وخري  للناس،  رَِجت  خر
ُ
أ أمة  خري  اإلسالم  وأمة 

فانترصت، وغلبت فرمحت، وحكمت فعدلت، وساست فأطلقت احلرية من عقاهلا، 
رت ينابيع احلكمة بعد نضوبها.    وفجَّ

اتلاريخ؛ األعىم،    واسأل  بضوئه  برَُصَ  ما  الُغرِّ  مآثرها  من  استودعته  قد  فإنها 
  األرض ازدهار الكواكب يف كبد السماء. وازدهر يف

وتسلطوا،  وا،  تكربَّ هل  خصومهم؟  ىلع  انترصوا  حني  املسلمون  فعل  فماذا 
 واستبدوا؟ وهل انتهكوا األعراض، وقتلوا الشيوخ، والنساء، واألطفال؟. 

انليب فعل  ألم   "  ماذا  األذى؟  أشد  يؤذونه  اذلين اكنوا  انترص ىلع خصومه  عندما 
 يكن يصفح عنهم؟ ويمنَّ عليهم بالسيب واألموال؟. 

وماذا فعل املسلمون عندما انترصوا ىلع كرسى وقيرص؟ هل خانوا وغدروا؟ هل 
وا للرهبان يف األديرة؟ وهل اعثوا يف األرض فساداً؟ وهل  ؤ تعرَّضوا للنساء؟ وهل أسا

 املنازل، وقطعوا األشجار؟ هدموا 
باملسلمني  فعلوا  اذلين  الصليبيني  ىلع  انترص  ملا  ادلين  صالح  فعل  وماذا 
أيَّما تنكيل؟ فماذا فعل بهم صالح ادلين ملا انترص عليهم؟  لوا بهم  األفاعيل، ونكَّ

 قائدهم؟ ويعاجله؟ ويطلق رساحه؟ ألم يصفح عن
 عرب العصور املتطاولة إىل يومنا  وماذا اكنت أحوال أهل اذلمة يف بالد املسلمني

 ، والعدل، واإلحسان؟نألم يكونوا ينعمون باألما ؟هذا
 ألم جيدوا من عدل املسلمني وإحسانهم ما لم جيدوه من بين جدلتهم؟
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يف  األثر  أبلغ  هل  اكن  مما  املسلمني،  تاريخ  يف  كثري  وأمثاهلا  انلبيلة  املواقف  فهذه 
 عن قناعة ويقني. حمبة انلاس لإلسالم، وادلخول فيه 

 أفغري املسلمني يقوم بهذا؟ آلغرب يقدم مثل هذه انلماذج؟.  
وتسمعه؛   تراه،  ما  غري اجلواب  من  حيصل  اذلي  واإلرهاب  اتلطرف  حال  من 

 املسلمني.
سُ  ىلع  املسلمني  غري  يكون  أن  األحوال  من  حبال  ذلك  يعين  من نَّ وال  واحدة  ة 

 ن هو قائم بالعدل، بعيد عن الظلم.الظلم والتسلط واجلربوت، ال بل إن فيهم م
وأنفسهم  دينهم،  عن  ودفاعهم  ابلاطل،  وقمع  احلق،  إلحقاق  املسلمني  جهاد  أما 

 وبالدهم فليس إرهاباً، وإنما هو العدل بعينه. 
وما حيصل من بعض املسلمني من اخلطأ يف سلوك سبيل احلكمة فقليل ال يكاد 

من أخطأ السبيل وال تعود ىلع ادلين، يذكر جبانب وحشية الغرب، وتبعته تعود ىلع  
عليها من قام بها، بل إن أهل اإلسالم ينكرون مثل ذلك   رُّ قَ ، وال يُ وال ىلع املسلمني

  أشد اإلنكار.
الظلم  عن  بعيداً  يه  كما  األمور  إىل  ينظر  أن  املنصف؛  للعاقل  ينبيغ  وهكذا 

 والزتوير وانلظرة القارصة. 
هذا األوربيني،   وبعد  من  عجبه  فإن  يشء  من  عجب  لإلنسان  اكن  فإن 

واألمريكان؛ حيث لم يكتشفوا حقيقة ادلين اإلساليم فيما اكتشفوه، وهو أجلُّ 
هم  فهل  إِّله؛  وصلوا  ما  لك  من  احلقيقية  للسعادة  وأضمن  اكتشفوه،  ما  لك  من 

 جاهلون حبقيقة اإلسالم حقاً؟ أو أنهم يتعامون ويصدون عنه؟!. 
  نت األوىل، فيه مصيبة، وإن اكنت اثلانية فمصيبتان! إن اك
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عز -  وبعد أن تبنيَّ لك عظمة دين اإلسالم، وأنه الطريق الوحيد للنجاة عند الل 
هذه دعوة لك بدخول دين اإلسالم،   -  وأن ادلخول فيه واجب ىلع لك أحد  -وجل

يف  يدخل  اإلنسان  أن  ذلك  عن  واجلواب  فيه،  ادلخول  كيفية  عن  تسأل  أن  ولك 
الفطرة، ويه   اإلسالم بفطرته، وأصل خلقته؛ فلك مولود ىلع وجه األرض يودل ىلع 

 دين اإلسالم؛ فاملولود يودل مقراً خبالقه، حمباً هل، متوجهاً إِّله. 
فطرة فهو مسلم ىلع األصل، وال حيتاج إىل جتديد ادلخول يف فإذا بيق ىلع هذه ال
 اإلسالم إذا بلغ وعقل. 

أي  معتنقاً  اكن  أو  ابلاطل،  دينهما  واعتنق  مسلمني،  غري  أبوين  بني  نشأ  إذا  أما 
دين  يف  ويدخل  السابق،  دينه  عن  يتخىل  أن  عليه  واجباً  اكن  اإلسالم  غري  دين 

وأن حممداً رسول الل، ثم يبدأ بتعلم ما يقيم به    اإلسالم؛ فيشهد أن ال هلإ إال الل، 
 شعائر دينه من إقامة الصالة وحنو ذلك مما مىض ذكره سابقاً. 

وآخر دعوانا أن احلمد لل رب العاملني، وسالم ىلع املرسلني، وصىل الل ىلع نبينا 
 حممد وآهل وصحبه أمجعني. 

  

 خاتمة ودعوة 
 



 الطريق إىل اإلسالم 90 
 

 
 

 3 املقدمة
 5 :قصة البشرية

خلق اهلل آدم بيده الكريمة، وعلَّمه أسماء األشياء، وأمر املالئكة أن  -
 5 يسجدوا هل 

 5 معركة آدم مع إبليس-
 7 تتابع األنبياء والرسل -
 7 ختم انلبوة بمحمد "-

 8 :"بعثة النيب حممد وخالصة سريته 
 8 أوالً: مهيئات انلبوة: 

 8 -عليهما السالم  -دعوة إبراهيم، وبْشى عيس  -1
لت ىلع غريها من األمم    -2 كون انليب " خرج يف أمة العرب اليت فُضِّ

 9 آنذاك بأمور منها: 
 9 استقالل الفكر، وسعة احلرية الشخصية-
 9 استقالل اإلرادة-
 10 عزة انلفس، وشدة ابلأس-
 10 العدل، واذلاكء، وكثري من الفضائل املوروثة -

 الفهرس 
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 10 فصاحة اللسان، وبالغة املقال-
 11 سالمة الفطرة -
 11 رشف نسب انليب "  -3
 12 بلوغه " اذلروة يف ماكرم األخالق -4
 12 كونه أميَّاً ال يقرأ وال يكتب  -5

 12 ثانياً: نبذة عن نسب انليب "  
 15 ثاثلاً: بدء الويح

 18 رابعاً: من أخالق انليب " 
توماس اكريلل لَع صدق رسالة   اإلجنلزيي  الفيلسوف  خامساً: شهادة 

 22 انليب "  
 27 من خصائص دين اإلسالم:

 27 أنه جاء من عند اهلل  -1
 27 يبني بداية اإلنسان ونهايتهأنه  -2
 27 أنه دين الفطرة -3
 27 ويأمر باتلفكر ،بالعقل يُعىنأنه  -4
 28 اإلسالم عقيدة ورشيعة -5
 28 أنه يعتِن بالعواطف اإلنسانية -6
 28 أنه دين العدل -7
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ة الصادقة -8 ُخوَّ
ُ
 28 اإلسالم دين األ

 28 اإلسالم دين العلم  -9
 28 بالسعادة تكفل ملن أخذ باإلسالم وطبَّقهأن اهلل  -10
 29 يف اإلسالم حل جلميع املشالكت -11
 29 أن رشيعته أحكم ما تساس به األمم -12
 29 اإلسالم دين صالح للك زمان وماكن، وأمة وحال  -13
 29 اإلسالم دين املحبة، واالجتماع، واأللفة، والرمحة -14
 29 واجلد والعمل اإلسالم دين احلزم  -15
 29 اإلسالم أبعد ما يكون عن اتلناقض -16
 30 أنه حييم معتنقيه من الفوىض والضياع واتلخبط -17
 30 اإلسالم واضح ميسور  -18
 30 اإلسالم دين مفتوح -19
 30 اإلسالم يرتيق بالعقول، والعلوم، وانلفوس، واألخالق  -20
 30 األخالق واألعمال اإلسالم يدعو إىل أحسن  -21
 30 اإلسالم حيفظ العقول -22
 30 اإلسالم حيفظ األموال -23
 30 اإلسالم حيفظ األنفس -24
 31 : اإلسالم حيفظ الصحة -25
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 32 إشارات حلفظ الصحة-
 32 : اإلسالم يتفق مع احلقائق العلمية -26

 33 شهادة الاكتب الفرنيس املشهور موريس بواكي -
 33 براهني حسية، وعلمية، وجتريبية ىلع صدق ما جاء به اإلسالم-

 34 اإلسالم يكفل احلريات ويضبطها  -27
من حماسن دين اإلسالم: يتجلى ذلك من خالل النظر يف أوامره 

 37 ونواهيه:
 37 أمراً من أوامر اإلسالم العظيمة  18أوالً: أوامر اإلسالم: 

 39 نهياً مما نىه عنه اإلسالم 30اإلسالم: ثانياً: نوايه 
 42 شرح أركان اإلسالم:

 42 شهادة أال هلإ إال اهلل: معناها وثمراتها  -1
 44 إقام الصالة: معناها، وثمراتها -2
 44 إيتاء الزاكة: معناها، وثمراتها -3
 45 صوم رمضان: معناه، وثمراته -4
 45 حج ابليت: معناه، وثمراته  -5

 46 أسس العقيدة اإلسالمية بإمجال
 47 شرح أسس العقيدة اإلسالمية:

 47 أواًل: اإلميان ابهلل:  
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 47 أهميته -
 47 معىن اإليمان باهلل -
 47 معىن فطرة اهلل-
 47 املراد بأن اإلنسان يودل لَع الفطرة -
 48 العقل السليم يؤيد الفطرة السليمة يف دالتلها لَع اإليمان باهلل -
 49 داللة العقل لَع اإليمان باهلل -
دالئل وحقائق الوحدانية معروفة دلى العقالء حىت من غري املسلمني -

كتاب   يف  العلم(كما  عرص  يف  يتجىل  الفلك،    )اهلل  علماء  من  ثلالثني 
 49 لكرييس موريسون )العلم يدعو لإليمان(والطبيعة، وكتاب 

 50 اهلل استعراض بلعض أقوال موريسون يف اإليمان ب-
 50 داللة احلس لَع وحدانية اهلل واإليمان به -

ىلع   احلسية  األدلة  من  نموذج  املعجزات  تسىم  اليت  األنبياء  آيات 
 51 وحدانية الل: 

 51 -عليه السالم  -آيات موىس -
 52 -عليه السالم  -آيات عيس -
 52 آيات حممد "-
 52 داللة صدق الرسل لَع وحدانية اهلل-
 52 داللة هداية املخلوقات لَع وحدانية اهلل: -
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 52 هداية الطفل بعد والدته -
 53 هداية الطري والوحش وادلواب -

 54 اثنياً: اإلميان ابملالئكة:
 54 تعريف املالئكة -
 54 اإليمان باملالئكة يتضمن: -
 54 اإليمان بوجودهم  -1
 54 اإليمان بما علمنا اسمه منهم باسمه -2
 54 اإليمان بما علمنا من صفاتهم -3
 55 اإليمان بما علمنا من أعماهلم -4
 55 ثمرات اإليمان باملالئكة-

 56 اثلثاً: اإلميان ابلكتب:
 56 املراد بالكتب-
نزلت الكتب-

ُ
 56 الغاية اليت من أجلها أ

 56 اإليمان بالكتب يتضمن: -
 56 اإليمان بأنها مزنلة من عند الل حقاً  -1
 56 اإليمان بما علمنا اسمها منها باسمه  -2
 56 تصديق ما صح من أخبارها -3
 57 مزنلة القرآن الكريم من الكتب السماوية، وبيان أثره وخصائصه-
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 58 أقوال بلعض املنصفني يف القرآن:-
 58 قول السري وِّلم مور -
 58 قول جيون-
 59 السنة انلبوية: -

 59 تعريفها
 59 اإليمان بالكتبثمرات -

 60 رابعاً: اإلميان ابلرسل: 
 60 تعريف الرسل-
 60 أول الرسل -
 60 معالم يف الرسالة والرسل-
 60 اإليمان بالرسل يتضمن:-
 60 اإليمان بأن رساتلهم حق -1
 60 اإليمان بما علمنا اسمه منهم باسمه -2
 61 تصديق ما صح من أخبارهم -3
 61 بْشيعة خاتمهم اذلي أرسل إىل انلاس مجيعاً وهو حممد " العمل  -4
 61 ثمرات اإليمان بالرسل-

 62 خامساً: اإلميان ابليوم اآلخر:
 62 تعريفه-
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 62 اإليمان بايلوم اآلخر يتضمن:-
 62 اإليمان بابلعث -1
 63 اإليمان باجلزاء واحلساب -2
 63 اإليمان باجلنة وانلار -3
 63 باإليمان بايلوم اآلخر:يلتحق -
 63 فتنة القرب -أ

 63 عذاب القرب ونعيمه -ب
 64 ثمرات اإليمان بايلوم اآلخر-
 64 إنكار ابلعث بعد املوت، والرد لَع هذا الزعم-
 64 إنكار عذاب القِّب ونعيمه، والرد لَع هذا الزعم-

 67 سادساً: اإلميان ابلقدر:
 67 تعريف القدر-
 67 اإليمان بالقدرمعىن -

 69 العبادة يف اإلسالم
 69 تعريف العبادة -
 69 رشوط العبادة-
 70 أنواع العبادة-
 70 فضائل العبادة-
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 72 الردة عن اإلسالم
 72 الردة عن اإلسالم تنايف احلرية-
 72 قتل املرتد ليس من اتلدخل يف الشؤون الشخصية، وبيان ذلك -
 73 َجِّْبِ املسلم لَع ابلقاء يف اإلسالماألسباب واحلكم يف -
 73 حال اذلين يرتدون عن اإلسالم، وبيان أنهم طائفتان-

 75 مكانة املرأة يف اإلسالم
 76 نماذج من إكرام اإلسالم للمرأة:-
 76 أنه أمرها بما يصونها -
 76 أمر الزوج باإلنفاق عليها -
 76 بينهما وفاق أباح للزوجني أن يفرتقا إذا لم يكن -
 76 أباح للرجل أن يُعدد: -
 77 حكمة من حكم إباحة تعدد الزوجات 12-
 80 من إكرام اإلسالم للمرأة أن جعل هلا نصيباً من املرياث-
 80 احلكمة من جعل املرأة تأخذ نصف مرياث الرجل -
األرضية، - انلظم  يف  ومزنتلها  اإلسالم  يف  املرأة  مزنلة  بني  مقارنة 

 82 واحلضارة املعارصة
 84 تساؤل: 
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 ملاذا ال نرى أهل اإلسالم يف مقدمة األمم يف هذا العرص؟  -
 وملاذا نرى كثرياً منهم بعيداً عن االتصاف بما يأمر به ادلين؟  

 وما مدى صحة ما يُقال: بأن اإلسالم دين تطرف وإرهاب؟ 

84 

 84 اجلواب عن التساؤالت: -
 84 املسلمني يف عصورهم املتأخرة ال تمثل حقيقة اإلسالمأن حال  -1
 85 أن تأخر املسلمني سببه ابلعد عن ادلين  -2
 86 مردود لَع من قاهل -أن القول بأن اإلسالم دين تطرف وإرهاب  -3
 87 ذكر أدلة تارخيية، وواقعية لَع ذلك -

 89 خامتة ودعوة
 90 الفهرس

 

 

 


