•قام املركز مبراجعة وتصميم هذا اإلصدار.

•ميتلك مركز أصول جميع الصور والتصاميم املستخدمة في هذا اإلصدار.

•يتيح املركز طباعة اإلصدار ونشره بأي وسيلة مع االلتزام باإلشارة إلى
املصدر ،وعدم التغيير في النص.

•في حالة الطباعة يجب االلتزام مبعايير اجلودة التي يعتمدها مركز أصول.

الجــزءاألول

رأس الـج َبل الـجليدي
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يقــدِّم هــذا الكتــاب باقــة مختــارة مــن املعانــي
الســامية واجلوانـ ِـب املضيئــة واألمثلــة الواضحــة
حــول جمالــه وشــموله َ
وعظمتــه و َر ْوعتــه .وهــذه
ـب الرائعــة هي أشــب ُه برأس
األمثلـ ُة وتلــك اجلوانـ ُ
اجلبــل اجلليــدي الــذي يطفــو فــوق ســطح املــاء،
فــي حــن أنَّ هنــاك جــز ًءا كبيـ ًرا وهائـ ًـا مِ ــن ذلك
اجلبــلِ اجلليــدي حتــت ســطح املــاء ،ال نســتطيع
بأعيننــا اجملــردة أن نــرى حج َمــه ،أو نــدرك وزنَــه
ومســاحتَه َ
وعظمتــه الكاملــة!
   إ َّنــه يحثُّنــا علــى التحلِّــي بالنِّيـ ِ
ـات احلســنة،
واملواقــف اإليجابيــة ،واملشــاعر الط ِّيبــة
جتــاه اآلخَ ريــن.
حــب اخليــر والنجــاة
إ َّنــه يرشــدنا إلــى
ِّ
والســعادة للنــاس جميعــا.

  إ َّنــه يحثُّنــا علــى إطعــام الطعــام ومســاعدة
اآلخريــن ،وخاصــة الضعفــاء والفقــراء
واحملتاجــن واملســاكني  واملعاقــن.
  إ َّنــه يُخب ُرنــا بــأنَّ خيــ َر النَّــاس هــو أنف ُعهــم
للنَّــاس.
   إ َّنــه يؤ ِّكــد أنَّ أكــر َم ال َّنـ ِ
ـاس هــو أتقاهــم ،وأنَّ
َ
نقــي
ِ
الصــدرِ
القلــب ،ســلي ُم َّ
أفضلَهــم هــو ُّ
مــن احلســد واحلقــد والتكبــر.

   إ َّنــه يحثنــا علــى الرفق باحليوانــات ُّ
والطيور،
واحلفــاظ علــى البيئة مــن حولِنا.

   إ َّنــه يحثُّنــا علــى التف ُّكــر والتأ ُّمــل وإعمــال العقل،
وأن نبنــي إمياننــا وحكمنــا علــى األشــياء وبحثنا
عــن احلــق علــى الدليــل الصحيح.

إ َّنــه يدعونــا إلــى التســامح مــع اآلخَ ريــن
والصفــح عنهــم  .
التبســم وبَشاشــة الوجــه
   إ َّنــه يح ِّفزنــا علــى
ُّ
والتفــاؤل.

  إ َّنــه يحثُّنــا علــى أن نتحــدث مــع النــاس
بالقــول احلســن والكلمــة الطيبــة.

يوجهنــا إلــى أن نتصــرف مــع اآلخَ ريــن
   إ َّنــه ِّ
ونتعام ـ َل معهــم بلطــف واحتــرام وتواضــع،
ـام.
وأن نتعايــش معهــم فــي سـ ٍ

  إ َّنــه يأمرنــا بــأن نتحلَّــى باألخــاق الفاضلــة
احلســن
والســلوك
والصــدقِ والعــدلِ
ِّ
َ
واألمانــة والرحمــة.

  إ َّنــه ِ
يرشــدنا إلــى احتــرام الوالديــن وكبــارِ
الســنِّ ورعايتهــم ،واإلحســانِ إلــى األهــل
والزَّوجــة واألبنــاء.

َ
اكتش ْف َ
ت ما هو؟
هل

العظمــةَ ،د ْعنــي أب ِّيـ ْ
َ
ـن
ـي لــك سـ َّر هــذا الـــجمال وتلــك
قبــل أن أفشـ َ
لــك أ َّنــه أيضًــا...
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ِّ
يؤكــــــــــــــــد

بغض النظر عن اجلنس ،أو اللون ،أو ِ
اجلنسية.
لنا أنَّ جميع النَّاس سواسيةّ ،

يأمـــــــــــــرنا

السالم في األرض.
بحفظ األمن ،ونشرِ
ِ

ِّ
يحـــــــــــــــرم

ْض ِ
عهدهم.
َقتْل األبرياء ،أو ال َغ ْد َر بهم ،أو خيانتَهم ،أو نَق َ

ِّ
يحـــــــــــــــــذر

ِ
سرقة أموالهم أو ممتلكاتهم.
ِمن التعدِّي على اآلخرين ،أو

ِّ
يحـــــــــــــــرم

العنصرية والطبقية بكل أشكالها.

ِّ
يوجــــــهنا

إلى أن نتجن ََّب احلِ قد والكراه َية جتاه اآلخرين.

يأمـــــــــــــرنا

وأل نغتابَهمَّ ،
بأل نُسيء للنَّاس َّ
َّ
وأل نحتق َرهم أو َ
نض َع ِمن قدرِ هم.

يأمـــــــــــــرنا

بـ َّ
ـأل ن ُغـ َّ
نحسـ َدهم ،وال نُ ِســي َء
ـش النـ َ
ـاس ،وال نكـ ِـذ َب عليهــم ،وال نخ َد َعهــم ،وال ُ
الظـ َّـن بهــم.

ُّ
يحــــــــــــــــثنا

والتواضـ ِـع ،والتعــاون والتطـ ُّوع فــي أعمــال اخليــر
علــى البــذل والعطــاء والكـ َر ِم،
ُ
وال ِبـ ِّر ،وخدمــة اجملتمــع.

يجــــــــــــــيب

بوضوح عن أسئلة مه َّم ِة وحاسمة ،مثل:
ٍ
ما هي الحقيقة المطلقة؟
َمن خلقنا؟ هل هناك إله؟ من هو اإلله الحق؟
من نعبد؟
كيــف نحصــل علــى الســعادة الحقيقيــة؟
كيــف نفـ ُ
ـوز بالحيــاة األبد َّيــة؟
ماذا يحدث لنا بعد الموت؟
الم ْثوى األخير؟
إلى أين المصير؟ ما هو َ

باختصــــار :إ َّنــه يدلُّنـــا إلــى احلـــقِّ املطـ ـلَق،
والســعادة
واألخــاق الفاضلــة ،والقِ َيــم الســاميةَّ ،
احلقيق َّيــــةُّ ،
والطمأنينــــة وال َّراحــــة النفسـ َّيـــة،
وا َ
خلـــاص ،واحليـــاة األبد َّيـــة.

اآلن هل
َ
اكتش ْف َ
ت ما هو؟

ولتوضيــح هــذا األمــر بجــاء،
ِ
أود اإلشــارة إلــى النقــاط التالية:
ّ
نصــوص
   يؤ ِّكــد اإلســا ُم  -مِ ــن خــالِ
ِ
محمــد
َّبــي
َّ
القُــ ْرآن الكــرمي وأقــوال الن ِّ
وه ْديِــه وســيرتِه  -أ َّنــه ال يجــو ُز وال ِ
يحــ ُّل
َ
َقتْــ ُل األبريــاءِ  ،أو إرهابُهــم ،أو تروي ُعهــم،
أو تدمي ـ ُر بيوتِهــم أو ممتلكاتِهــم ،أو ســرق ُة
أموالهــم.
ـوح وجــاءٍ  :أ َّنــه
  يق ـ ِّر ُر ال ُق ـ ْرآ ُن الكــرمي بوضـ ٍ
نفســا بريئــ ًة : ،ﭢ ﭣ
َمــن قتَــل ً
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ( Zاملائــدة.)٣٢ :

  فيمــا يتعلَّــق بحريــة االعتقــاد ،فــإنَّ ال ُق ـ ْرآن
الكــرمي يشــير إلــى أ َّنــه : :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂZ

في الحقيقةِ ،
قــد يكــو ُن عنــد البعــض مــن غيــرِ املســلمني 
نقــص فــي املعلومــات عــن اإلســام ،أو قــد
ٌ
رات ســلب َّية حولــه ،ورمبــا
تكــو ُن لديهــم تص ـ ُّو ٌ
ُ
ـام فقــط كما تعرِ ضه
ينظــر بعضهــم إلى اإلسـ ِ
وســائ ُل اإلعــام املنحــازةُ
(ذات املعاييــر
ُ
املزدوجــة) مــن خــال حديثِهــا وتغطيتهــا عــن
“اإلرهابيــن” مِ ــن املســلِمني  فقــط! علــى
الرغــم مِ ــن أن معظ ـ َم أولئــك األفــرادِ الذيــن
يســلكون طريــ َق التطــ ُّرف واإلرهــاب والقتــل
وســلْب األمــوال وتدميــر املمتلَــكات ُّ
بالظلــم
َ
والعــدوان  -إمنــا يســلكون هــذا الطريــ َق أو
ال َّن َفــق املظ ِلــم بدوافـ َع شــخصية ،أو ألغــراض
مشــبوهة ،ســوا ٌء كانــت سياســي ًة ،أو فكريــة،
أو أيديولوجي ـ ًة ،بغـ ِّ
ـض النظــر عــن الدِّيانــة أو
اجلنســية التــي ينتســب إليهــا َمــن يتبنــى هــذه
ويدع ُمهــا ،أو يقــوم بع َملهــا
األعمــا َل اإلرهابيــة َ
وتنفيذهــا ضــد ال ـ ُّدول واجملتمعــات ،أو ضــد
األفــراد األبريــاء.

(البقــرة.)٢٥٦ :

   ك ُّل َمــن ينتهــك توجيهـ ِ
ـات اإلســام أو يتجــاوز
َ
بحرمــة قتْــل األبريــاء
تعالي َمــه فيمــا يتعلــق ُ
والنهــي عــن ترويــع اآلمنــن أو إرهابهــم فإنــه
ال مي ِّث ُــل اإلســا َم وأهلَــه ،وإنِ ا َّدعــى ذلــك!
ـب
و َمــن َّ
وينسـ ُ
يدعــي انتمــا َءه إلــى اإلســا َم ُ
ـام،
إرهابَــه و َقتْلَــه لألبريــاء إلــى ديــن اإلسـ ِ
علينــا أن نتأ َّكــ َد مِ ــن صحــةِ إســامِ ه،
محمــد !
وحقيقــةِ اتِّباعــه ل َه ـ ْدي النبـ ِّـي َّ

   َمــن يت َِّصــف بالعــدل واألمانــة واملوضوعيــة
فــي ك ِّل املواقــف واألحــداث واألحــوال،
ينبغــي لــه ا ُ
حلكـ ُم علــى تص ُّرفــات املسـلِمني 
ـام وتعاليمِ ــه الصحيحــة،
مــن خــال اإلسـ ِ
مِ
ال أن يح ُكـ َم علــى اإلســام ــن خــال بعــض
تص ُّرفـ ِ
ـات َمــن يزعــم انتمــا َءه إلــى اإلســام،
َ
واإلســا ُم بــريءٌ منــه وممــا يقتر ُفــه مِ ــن قتْل
ـام،
وإرهــاب؛ (اح ُكـ ْم علــى املســلمني باإلسـ ِ
ـام باملســلمني!).
وال حت ُك ْــم علــى اإلسـ ِ

   َمــن يتَّهــم اإلســا َم واملســلمني  جمي ًعــا
باإلرهــاب وال ُعنْــف وال َقتْــل وغيــرِ ذلــك مــن
ِ
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تُ َه ٍــم معلَّبــة وجائــرة ،علينــا أن نتأكــ َد مِ ــن
أقوالــه وافتراءا ِتــه؛ هــل هــي بســبب اجلهــلِ
واتباعــا لإلعــام
بحقيقــة اإلســام أم تأ ُّث ـ ًرا
ً
بعاطفتــه ال بعقلــه ،أم مِ ــن أجــلِ مصالــ َح
ٍ
وأهــداف مشــبوهة ،أم ملــاذا؟!
  إن اللــه يأمــر بالعــدل فــي ك ِّل األحــوال؛
فــي حالــة ال ِّرضــا أو الغضـ ِـب ،وفــي حالــة
الســلْم أو احلــرب.
ِّ
  كان النبي مح َّمد يتحلَّى باألخالقِ والعدلِ
الســلم واحلرب.
فــي كل أحوالِه ،وفي ِّ
ـي وأصحابُــه
  احلــروب التــي خاضهــا النبـ ُّ
كانــت مِ ــن أجــل الدِّ فــاع عن أنفســهم ودِ ينهم
وديارهــم ،أو إلزالــة ُّ
الظلْــم واحلواجــز التــي
كانــت حتــول بينهــم وبــن ُّ
الشــعوب لتبليــغ
رســالةِ اللــه لل َّنــاس كا َّفـ ًة كمــا أ َمــر اللــه.
أتباعــه وجنــو َده
محمــد يأمــر
َ
  كان الرســو ُل َّ
بتوجيهـ ٍ
ـات وقِ َيــم ســام َية ،منهــا ( :ال تَ ُغلّ ُــوا،
ّ
ُ
ُ
وال تَغْــدِ ُروا ،وال تُم ِثلــوا ،وال تقتُلــوا ولِيــدًا،
فهــذا عه ـ ُد اللــه ِ
وســيرةُ نب ِ ّيــه فيكــم).

ِ
أخالقيــات اإلســام فــي احلــرب التــي
   مِ ــن
أمــر بهــا النبــي محمــد  ( :ال تقتُلــوا صب ًّيــا،
ً
ً
مريضــا،
شــيخا كبيــ ًرا ،وال
وال امــرأ ًة ،وال
وال راه ًبــا ،وال تقطعــوا ُمثمــ ًرا ،وال تُخرِ بــوا
عامــ ًرا ،وال تذبحــوا بعيــ ًرا وال بقــر ًة إال ملــأ َك ٍل).
   مِ ــن جانــب آخــ َر ،هنــاك َمــن تشــ َّكلت لديــه
أحــكا ٌم مسـ َبقة ،وأفــكا ٌر مغلوطــة عــن اإلســام
واملســلمني ،بِنــا ًء علــى مــا يشــاهِ ُد أو يتا ِبـ ُع ،أو
يس ـ َمع أو يق ـ َرأ مِ ــن كتـ ٍـب ودراسـ ٍ
ـات ،وصحـ ٍـف
وجرائــ َد ومصــادر ،وقِ صــص وروايــات،
وقنــوات فضائيــة ،ووســائل تواصــل اجتماعــي
غيــرِ موثوقــة أو منحــازة ،حتــاول تشــوي َه
ألســباب مختلفــة ،أو
اإلســام واملســلمني 
ٍ
أجنــدات ُمغرِ ضــة!

ومِ ــن أجــلِ اكتشــاف احلقيقــةِ
حــول اإلســام والتعــ ُّرف علــى
بعــض اجلوانــب اجلل َّيــة واألمثلــة
الســاطعة عــن محاســنِه وجمالِــه،
ِ
ووضوحــه ويُســرِ ه وســماحته -
أدعــوك لقــراء ِة هــذا الكتــاب
وبعقــل
بإخــاص ومبوضوع َّيــة،
ٍ
ٍ
متفتِّــح .

جوانــب مِ ــن جمــالِ اإلســام
قلــع فــي هــذه الرحلــة الكتشــاف
قبــل أن ُن
َ
َ
ِ
َ
التعريفــات اإلســاميةِ األساســية:
أحــب التذكيــ َر بهــذه
وعظمتِ ــه،
ُّ
فــي اللُّغــة العربيــة ،هــو اس ـ ُم اإللــهِ الواحــد ،الــذي ال يُع َب ـ ُد بحــقٍّ ســواه،
الــذي خلَــق َ
ِ
واخمللوقــات كا َّفــ ًة ،والكــو َن ب َأ ْســرِ ه .كمــا أنَّ اليهــو َد
البشــ َر
ـرب يســتخدمون ً
أيضــا هــذا االســم “اللــه” إشــار ًة إلــى
والنصــارى العـ َ
اإللــهِ .
ِ
وتسبيحه ،والثناءِ عليه.
سبحانه وتعالى تشي ُر إلى متجيدِ الله تعالى،

ـي أرســله اللــه الواحــد احلــقُّ إلــى ال َّنــاس كافـ ًة  .ورســالة
هــو آخـ ُر نبـ ٍّ
َ
ٌ
محمــد هــي رســالة عامل َّيــة لــكل البشــر؛ للمس ـلِمني ،واليهــود،
النبـ ِّـي
َّ
والنَّصــارى ،وال ُهنْــدوس ،والبوذ ِّيــن ،وامل ُ ِ
أرســله
لحديــن ،وغيرهــم؛ فلقــد َ
اللــه رحمـ ًة ورســوال للجميــع.
الصــاة والســام علــى النبـ ِّـي
هــذا الرمـ ُز فــي اللغــة العربيــةِ يشــير إلــى َّ
محمــد .
َّ
يعني التسلي َم والطاع َة ،واالستسال َم لله الواحد احلقِّ وعبادته وحده.
هــو َمــن آ َمــن واستس ـلَم لإللــه احلــقِّ  ،وع َبــد اللــه وحــده ،وا َّت َبــع أوام ـ َره،
واجتنَــب نواه َيــه .وال يرتبـ ُ
ـط اس ـ ُم “اإلســام” أو “املس ـلِم” بجنــس أو
محمد ،
جنســية ،أو بلـ ٍـد أو قــا َّرة معينــة! بــل ك ُّل َمــن يؤمِ ــن باللــه ورســولِه َّ
ويستس ـلِم للــه ويعبُـ ُده وحــده يُسـ َّـمى :مس ـ ِل ًما.
محمــد  ،وهــو آخ ـ ُر الكتــب التــي
املوحــى بــه إلــى النبـ ِّـي
هــو كال ُم اللــه
َ
َّ
أنزلهــا اللــه تعالــى ،علــى الرســولِ األمــن
محمــد .
َّ
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الجــزءالثاني

اإلجـابة عن أسـئلة البشـرية
والمــهمـــة
الـحــاسمة
ّ
13
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إن مــن محاســن اإلســام وجمالــه وعظمتــه أ َّنــه يُجيــب عــن أهـ ِّم
َّ
االستفســارات وأعمــق األســئلة التــي حت ِّيـ ُر البشــرية ،ومــن تلــك
األســئلة واالستفسارات:
   ما احلقيقة املطلقة؟
   َمن خلقنا؟ وملاذا خلقنا؟
    هل هناك إله؟
    َمن اإلل ُه احلقُّ؟
نبي الله (اخلاتَ ُم)؟
   َمن ُّ
     َمن نعبُ ُد؟

    َمن نحن؟
     ملاذا نحن هنا؟
    ماذا بعد املوت؟
    ما احلياة ِ
اآلخرة؟
    ما َمثْوانا (مصي ُرنا) األخي ُر؛ اجل َّن ُة أم النَّار؟
نحص ُل على ّ
الطمأنينة الصادقة؟
    كيف ُ
والسعادة احلقيقية؟
    كيف نح ِّقق النجا َح َّ

ِ
ٍ
ٍ
احلقيقة،
صـــادق الكتشـــاف
وقلـــب
ِّـــح،
ٍ
بعقـــل متفت ٍ
ً
ٍ
ٍ
وأمانـــة ،واح ُك ْم
بإخالص
النـــص
فضل اقـــ َرأْ هذا
َّ
بنفسك .

ما الـحقيقة؟
15
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يق ـ ِّر ُر اإلســام أنَّ اللــه الواح ـ َد احلــقَّ قــد خلَــق
َّ
كل ا َ
خللْــق؛ إ َّنــه هــو هــذا اإلل ـ ُه العظيــم (اللــه)
الــذي خلَــق جميــع البشــر واحليوانـ ِ
ـات ،والطيور
َ
ـدواب ،وهــو الــذي خلــق األرض
واحلشــرات والـ ِّ
ِ
واحمليطــات واألنهــا َر ،واألشــجار
واجلبــال،
ـمس
والنباتــات والغابــات ،وهــو الــذي خلَــق الشـ َ
ات واألفـ َ
والقمــر ،واجمل ـ َّر ِ
ـاك ،واللي ـ َل والنهــا َر،
وك ُّل هــذه اخمللوقــات -التــي نعلَمهــا أو ال
ـب وأمثلــة مــن
نعلمهــا -هــي جمي ًعــا مجــر ُد جوانـ َ
خَ لْقــه العظيــم ،الــذي ال يُ َعــ ُّد وال يحصــى.
إن اللــه هــو الــذي خلَــق احليــاة والكــون
ب َأ ْســره ،ومــا يشــتمل عليــه مِ ــن ز َمــن وفضــاء،
وطاقــة ومــادة ،وهــو ســبحانه الــذي يــر ُز ُق هــذا
ا َ
خللْــق والكــو َن وكل مــا فيــه ،ويُ َهيمِ ــن ويتصـ َّرف
ِّ
فــي كل مــا يح ـ ُدثُ فيــه.
البعــض قــد يُرجــع حياتَــه ووجــو َده
إال أن
َ
“بالص ْدفــة” إلــى َّ
الطبيعــةِ  ،أو االختيــار (االنتقــاءِ )
ُّ
لطبيعــي .
ا
ِّ
عمــاذا
مِ ــن منظــور ِعلمــي ،د ُعونــا نتســا َء ْلَّ :
الطبيعــة! مــا َّ
يتحـ َّـدث هــؤالء؟ ...عــن َّ
الطبيعــة؟
ومــا حقيقتهــا؟ لعلكــم تتَّفقــون معــي علــى
أنَّ َّ
الط َ
الشــمس والقمــر،
بيعــة تشــتمل علــى
ِ
والنُّجــوم والكواكــب ،واألفــاك واجملــ َّرات،
واألرض والنباتــات ،واألَ ْوديــة واجلبــال ،والبحــار
واحمليطــات ،واألنهــار والرمــال واحلجــارة،
ـت
وغيرهــا مِ ــن األشــياء ،فهــل هــذه األشــياءُ خل َ َقـ ْ
نفســها أم أنهــا هــي التــي خل َ ِ
قــت البشــ َر؟!
َ
وكذلــك القُــ ْرآن الكــرمي يتســاءل (تســاؤل
احمل ِّفــز للعقــول علــى التد ُّبــر والتف ُّكــر):

:ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ(  Zالطور.)٣٦ - ٣٥ :

وبأســلوب واضــح
وإجابــ ًة عــن هــذه األســئلة
ٍ
وجــازم يخبرنــا القُــ ْرآن الكــرمي:
:ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ( Zالبقرة.)٢١ :

:ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ( Zالزمر.)٥ :
:ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧZ
(األنبياء.)٣٣ :

مِ ــن جانـ ٍـب آخ ـ َر ،يجــاد ُل أولئــك الذيــن يؤمنــون
َّ
بالطبيعــة بأنهــم ال يؤمنــون باللــه؛ ألنهــم
ببســاطة ال يســتطيعون رؤيتَــه ،أو لَ ْم َســه ،أو
إجــرا َء جترِ بــة علميــة عليــه !
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ـدة ســنوات ،قــام أحــ ُد جيرانــي فــي واليــة أوريغــن (  )Oregonفــي الواليــات
قبــل عـ ِ
وحتد ثنــا حــول عــدة أشــيا َء  ،مِ ــن بينهــا:
املتحــدة األمريكيــة (  )USAبزيارتــي فــي منزلــي،
َّ
مفهــو ُم اإللــهِ ووجــو ُد ه.

منكـ ًرا وجــو َد اللــه ،أخــذ جــاري العجــوز  -منفعـ ًـا  -يضــرب بيــده علــى طاولــة الشــاي قائـ ًـا“ :أنــا
ـس بهــا”.
أؤمــن بهــذه الطاولــة؛ ألنــي أســتطيع أن أمل َِســها ...أســتطيع أن أُحـ َّ
أشرت إلى املصباح في الغرفةِ وسألتُه:
عقلي،
وخالل احلوار معه بأسلوب
ُ
ٍّ
“هل تؤمِ ُن بالطاقة أو قوة التيار الكهربائي؟!”.
أجاب“ :بالتأكيد”.
سألتُه“ :هل تستطي ُع رؤية القوة أو الطاقة التي تو ِّلد الضوء؟”
فكان جوابُهَّ :
“كل”.
بعدها سألتُه هذه األسئلة:
َّسه؟
ف
نتن
الذي
ء
الهوا
دتني
رأيت بعينيك اجمل َّر ِ
هل ََ
ُ
هــل عنــدك مشــاع ُر؟ مــا لــو ُن مشــاعرِ ك وأحاسيســك؟ ومــاأشــكالُها وأحجا ُمهــا؟
ما النَّو ُم؟ ما لونُه؟ وما وزنُه؟-كم من األشياء نؤم ُن بها دون رؤيتِها!

دعــى كــرس ()Chris
  وفــي مناســبة أخــرى ،قابلـ ُ
ـت شــا ًّبا يُ َ
مــع زوج ِتــه فــي فنــدق مبدينــة (أوســلو) فــي النــروج ،وخــال
الغــرض مِ ــن
ســألت (كــرس)“ :مــا
ودي معهمــا
ُ
نقــاش ٍّ
ُ
ُ
احليــاة؟” ،أجــاب كــرس مندهشًــا“ :هــذه أول مــ َّرة أســمع
سـ ً
ـؤال مثــل هــذا!” ،وأضــاف قائـ ًـا“ :أعتقــد أنــه ليــس هنــاك
ـأي إلــه”.
غـ ٌ
ـرض مِ ــن حياتــي” ،وختَــم بقولــه“ :أنــا ال أؤمــن بـ ِّ
سألتُه“ :ملاذا؟”
فأجاب“ :إني لم أ َرهُ”.
ً
معلِّ ًقا على ر ِّده ،سألتُه (مبتسما):
حتب زوجتَك؟
هل ّهل تستطيع حس ّيًا رؤية هذا احلب؟ما لو ُن ح ّبك؟احلب؟
كم يز ُن هذاّ
ْ
ماذا كان ر ُّد فعل (كرس) وزوجته؟ حاوِ ل أن تتخ َّيل ذلك!

ـب اجملــرد
إ ًذا ،عــد ُم قدرتِنــا علــى رؤيــة هــذا احلـ ِّ
بشــكل ملمــوس ال يقــو ُد إلــى إنــكار
أو قياســه
ٍ
ـب.
حقيقــةِ ووجــود هــذا احلـ ِّ
ـاس ِ
نفســه ،إذا كنــا ال نســتطي ُع رؤيـ َة اللــه
وبالقيـ ِ
بســبب محدود َّيــةِ
حواســنا
فــي هــذه احليــاة؛
ِ
ِّ
ـدرك َ
وقدراتِنــا التــي ال تســتطي ُع أن تـ َ
عظمتَــه -
ـب َّأل يج َعلَنــا ننك ـ ُر وجــود اللــه.
فــإنَّ هــذا يجـ ُ
إن وجــو َد اللــه واض ـ ٌح بجــاءٍ  ،وميكــن تت ُّب ـ ُع
أثــرِ ه بســهولة فــي آيـ ٍ
ن غيــرِ محدودة،
ـات وبراهـ َ
ظاهــرةٍ فــي خَ لْقــه لعـ ٍ
ـدد ال يُحصــى مِ ــن الــذ َّرات
واخلاليــا واألنســجة والعضــات ،كمــا أنَّ َّ
كل
شــيءٍ
مخلــوق أو مصنــوع يــد ُّل علــى وجــود
ٍ
الصانــع؛ فا َ
خلل ْ ـ ُق واخمللوقــات تــدلُّ
اخلالــق أو َّ
(بالعقــلِ واملنطــق والفطــرة الســليمة والعِ لــم
الصحيــح) علــى أنَّ اللــه هــو الــذي خلَقهــا
َّ
وأب َدعهــا.
َ
ن مِ ــن
اآلالف مِ ــن أنبيــاء اللــه ،والباليــ َ
إنَّ
ِ
أتباعهــم عبــر تاريــخ اإلنســانية ،أ َّكــدوا وجــو َد

اللــه ،وآ َمنــوا بــه؛ فهــل مِ ــن العقــل واملنطــق
أن يتــ َّم جتا ُهــ ُل هــذا العــددِ الــذي ال يُحصــى
وشــهادات ا َ
اآليــات َ
ِ
خللْــق الكثيــر ِة مِ ــن
مِ ــن
أجــلِ بعــض النظريــات ،مثــل :نظريــة النُّشــوء
واالرتقــاء (لــدارون) ،وغيرِ هــا مــن نظريـ ٍ
ـات مت
ورفضهــا بأدلــة علميــة دامغــة؟!
دحضهــا
ُ
ُ
ُ
تصــف فقــط الكــون ،وال
إنَّ هــذه النظريــات
جتيــب عــن “مــاذا” أو َمــن خلَــق هــذا الكــو َن
ُ
وأب َدعــه علــى هــذا النحــو الــذي هــو عليــه؟!
فــي الواقــع ،هنــاك الكثيــ ُر مِ ــن الدراســات
واألبحــاث العلميــة التــي تشــير إلــى أنَّ احتماليـ َة
“الصدفــة” هــي
نشــأة الكــون عــن طريــق
ُّ
احتمالي ـ ٌة ضئيلــة بشــكل مذهـ ٍـل ،ومــع ذلــك مــا
ِ
التفســيرات
“الصدفــة” هــي إحــ َدى
زالــت
ُّ
بعــض ِ
امللحديــن
أو التبريــرات التــي يقدِّمهــا
ُ
وحســب مــا
تفســي ًرا ملســألة خَ لْــق الكــون،
َ
يزعمــون ويعتقــدون أنَّ هــذا الكــو َن “إمنــا
يحــ ُدث ويتشــ َّكل بهــذه الطريقــةِ
فحســب”!
ُ

فــي ظـ ِّل مــا َّ
مت ذكـ ُره ،دعونــا نف ِّكـ ْر قليـ ًـا ونتأ َّمـ ْل بشــكل صــادق وأمـ ٍ
ـن ،أ ُّيهمــا األكثـ ُر منطقيـ ًة
َّ
ُ
“الصدفــة” العميــاء وبأنهــا حتكـ ُم الكــون وكل شــيء ،أو اإلميــان
وعقالنيـ ًة :اإلميــان بفكــرة
ُّ
ألن هنــاك إل ًهــا خالقـ ًـا خبي ـ ًرا
ـأن هــذا الكــو َن إمنــا يســي ُر بهــذه الطريقــة التــي هــو عليهــا؛ َّ
بـ َّ
ٍ
بصيـ ًرا عليمـ ًـا قــاد ًرا ،وهــو الــذي خلَق الكــو َن وأح َكمه وأب َدعــه ٍ
وحكمة عظيمة؟!
لغاية كبيــرة،
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ٌ
أسئلة للتأمُّ ل
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“الصدفة”
هــل هــذا الكــو ُن خلَقــه خالـ ٌق خبيــر وعليــم؟ أم أن هذا الكــو َن جاء مبحــض
ُّ
وبشكل عشوائي؟
ٍ
هــل “العلــم” بشــكل عــام أو “نظريــة النُّشــوء” بشــكل خــاص تَنفــي وجــو َد اإللــهِ
اخلالــق أو تتعــارض معــه؟
هل “العلم” يجيب عن السؤال :ملاذا؟
ـلوب
هــل “العلــم” التَّجرِ يبــي (مــن خــال املالحظــةِ والتجرِ بــة فــي املعمــل) هــو األسـ ُ
الوحيــد الكتشـ ِ
ـاف العالَـ ِـم واألشــياءِ مِ ــن حولنــا؟
هــل يســتطيع “العلــم” التَّجرِ يبــي اإلجابــ َة عــن اجلوانــب املتعلِّقــة بالــ ُّروح والنَّفــس
والعواطــف واملشــاعر والغيــب ،أو مــا يسـ َّـمى بـــ :مــا وراء َّ
الطبيعــة؟
إنَّ احلقيقـ َـة النَّاصعــة فــي دِ يــن اإلســام تُب ِّيــن أنَّ هنــاك إل ًهــا واح ـدًا خال ًقــا خبي ـ ًرا علي ًمــا
قــاد ًرا راز ًقــا ومد ِّبـ ًرا لهــذا الكــونِ ؛ لذلــك يجــب علينــا أن نؤمـ َن بهــذا اإللــهِ احلــقِّ (اللــه) ،وبأ َّنــه
أحـ َد وال شــي َء فو َقــه أو مِ ثلــه ،إنَّ اللــه خلَقنــا لنعرِ َفــه ونعبُـ َده وحــده ،وأولئــك الذيــن يعبُدونــه
ال َ
ـكل صحيــح ويتَّبعــون أوام ـ َره ويجتنبــون نواه َيــه ســوف يدخُ لــون اجل َّن ـ َة (احليــاة األبد َّيــة)،
بشـ ٍ
يعصونــه ويتَّبعــون شــهواتِهم ورغباتِهــم
مِ ــن جانـ ٍـب آخ ـ َر ،أولئــك الذيــن ال يؤمنــون باللــه ،أو ُ
اآلثمـ َة ســوف يؤخَ ــذون إلــى ( ...فــي ظ ِّنــك ،إلــى أيــن؟!).
ً
ُ
الحقيقة؟
إذا ،ما

إن الذي خلَقنا وخلَق الكو َن َّ
وكل شيءٍ هو الله الواح ُد؛ فلنؤمِ ْن به ونعبُ ْده وحده!

السـعاد ِة
يسـتطي ُع الواحـ ُد منَّـا أن
ُ
يحصـ َل على َّ
ُّ
ِ
الصادقـة؛ فقـط مِ ـن
والطمأنينـة
احلقيق َّيـة
والتسـليم للـه الواحـدِ احلـقِّ ،
خلال اإلميـانِ
ِ
الصافـي ،والعبـاد ِة اخلالصـة لـه.
بالتوحيـدِ َّ
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ُّ
الحق؟
اإلله
َمن
ُ
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ـوح عــن هــذا الســؤالِ املهـ ِّم ،ويُب ِّيــن لنــا كثيـ ًرا مِ ــن التفاصيــلِ عــن اإللــهِ الواحــدِ
يُجيــب اإلســا ُم بوضـ ٍ
احلــقِّ  ،وأســمائِه احلســنى ،وصفا ِتــه ال ُعلــى؛ يقــو ُل اللــه تعالــى فــي كتا ِبــه الكــرمي:
:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣZ

(اإلخالص.)٤-١ :

الســورة الرائعــة تُخبرنــا بإيجـ ٍـاز ودقـ ٍـة عــن اإللــهِ
هــذه ســورةٌ شــاملة كاملــة مِ ــن ال ُقـ ْرآنِ الكــرمي ،وهــذه ُّ
أحـ ٍـد،
األحــدِ  ،الــذي يحتــا ُج إليــه اجلميـ ُع ،فــي حــن أنــه ليــس فــي حاجـ ٍـة إلــى َ
احلــقِّ  ...اللــه الواحــدِ َ
وهــو لــم ي ِلــدِ اب ًنــا لــه ،ولــم يولَـ ْد ،بــل هــو البــارئُ واخلالــق لــك ِّل شــيء ،وليــس كمِ ث ِلــه شــي ٌء ،كــم هــو عظيـ ٌم
الســور ِة القصيــرة  -بــك ِّل روعـ ٍـة وجمــال وبالغــة  -عن
كال ُم اللــه (ال ُقـ ْرآن الكــرمي) ،إ َّنــه يجيـ ُ
ـب فــي هــذه ُّ
أسـ ٍ
ن مِ ــن ال َّنــاس!
ـئلة حاســمة
ومهمــة حت ِّيــر املاليـ َ
َّ

ُّ
الحق
اإلله الواحد
والصفات التــي يتم َّيز بها هذا
مِ ــن األســماء
ِّ
ُ
عما سواه:
َّ
اإلله احلقُّ خال ٌق وليس مخلو ًقا.
َ
شريك وال مثي َل له.
اإلله احلقُّ واح ٌد ال
الله ُمن َّزهٌ عن تص ُّورات ا َ
خللْق؛ فال تدر ُكه األبصا ُر في ال ُّدنيا.
حي ال ميوت.
اإلله الواحد احلقُّ أبَ ٌّ
دي ٌّ
اللــه ص َمـ ٌد قائـ ٌم بذاتــه ،غنـ ٌّـي عــن خَ لْقــه ،ال يحتــا ُج إليهــم؛ فليــس لــه والـ ٌد وال والــدة ،وال زوجــة
أحــد ،ولكــن جميــع اخمللوقــات التــي
وال ولَــد ،وال يحتــاج إلــى طعـ ٍـام أو شــراب أو مســاعدةٍ مِ ــن َ
خلَقهــا اللــه فــي حاجـ ٍـة إليــه.
اللــه متفـ ِّر ٌد بصفــات اجلــالِ واجلمــالِ والكمــال ،التــي ال يشــارِ ُكه وال يشــا ِب ُهه فيهــا أحـ ٌد مِ ــن
خَ لْقــه؛ فليــس كمِ ث ِلــه شــيءٌ.
مِ ــن أســماء اللــه وصفاتِــه احلســنى :اخلبيــ ُر ،العليــ ُم ،الســمي ُع ،البصيــ ُر ،العزيــزُ ،الغفــو ُر،
ُ
القــوي،
الغنــي ،العظيــ ُم،
مي ،القــاد ُر ،الــرزَّاقُ،
الرحمــ ُن ،الرحيــ ُم،
ُّ
اللطيــف ،التــ َّو ُ
اب ،الكــر ُ
ُّ
املَل ُ
ُ
ُ
ُ
ميــت.
وس ،الســا ُم ،العــدل ،اخلالــقُ ،املحيِــي ،امل ُ
ِــك ،القُــ ُّد ُ
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َ
اكتش ْف َ
ت هذه األسرا َر؟
هل
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إنَّ اللــه  

اخلبيــر العليــم الســميع البصيــر الــذي يعلَــم أســرا َر ِ
أنفســنا وعقولنــا وقلوبنــا وخواط َرها -

أخ َب َرنــا بأســرارِ ُّ
ِ
ومفاتيحهمــا لهــذه األنفس والعقــول والقلوب.
الطمأنينــة وال َّراحــة

إضاف ـ ًة إلــى ذلــك ،يراعــي اإلســا ُم ويُــدرك طبيع ـ َة الفطــر ِة التــي َ
فط َرنــا اللــه عليهــا ،إ َّنــه يخاطــب
أرواحنــا وحاجاتِنــا النفس ـ َّي َة والفكريــة وال ُّروحيــة.
َ
مِ ن هذه األسرارِ واملفاتيح التي حت ِّق ُق راح َة البال ُّ
والطمأنينة وال َّراحة النفس َّية:
اعرِ ْ
ف خالقَك وإل َهك احلقَّ (الله).
َ
شريك له).
آمِ ْن به وحده (ال
اعبُدِ الله وحده.
ا َّت ِب ْع أوام َره ،وجتن َّْب نواه َيه.
محمد
النبي
آمِ ْن بأنبياءِ الله ورسلِه جمي ًعا (وخاتَمِ هم
َّ
ِّ

).

أك ِث ْر مِ ن ذِ كر الله وحمدِ ه ُ
وشكره والثناءِ عليه.
استغفِ رِ الله وت ُْب إليه.

حتب ِ
لنفسك.
أَ ِح َّب لآلخَ رين ما ُّ

ت ََح َّ
ــل با ُ
والســعي فــي
والقلــب الســليم ،والكــ َرم ،وال َعفْــو ،والتســامح،
احلســن،
خللــق
ِ
َ
ِ
إســعادِ اآلخَ ريــن.
ت ََح َّ
والتواضــع ،واألمانــة،
والصــدق،
باإلخــاص ،والتَّقــوى ،والعِ لــم ،والصبــر،
ــل
ُ
ِ
ِّ
وال َعــدل ،واحلِ كمــة.

عشــرةُ مفاتي ـ َح ،مِ ــن خاللهــا  -بــإذن اللــه  -نســتطي ُع أن نح ِّق ـ َق ُّ
بإيجــا ٍز :هــذه َ
الطمأنين ـ َة
مســتمدة مِ ــن كنــوز
وال َّراحــة والســام النفســي وال ُّروحــي واالجتماعــي والعالَمــي ،وهــي
َّ
ِ
واألحاديــث النبو َّيــة.
القُــ ْرآن الكــرمي
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الجــزءالثالث

أسس اإلسالم
25
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َّ
ُ
ِ
الست ُة
اإليمان
أركان

من األسس واألركان املهمة التي يقوم عليها دين اإلسالم :
01

02

اإليمان باهلل:
ويشــ َمل اإلميــا َن بوجــوده وتوحيــده ،وألوه َّيتــه
وربوب َّيتــه ،وأســمائِه وصفاتِــه الفريــدة ،وأ َّنــه ال
معبــو َد يســتح ُّق العبــادة بحــقٍّ ســواه  ،وكمــا
ـرت مِ ــن قبــل ،فــإنَّ هــذا اإللـ َه الواحــد احلــقَّ هــو
ذكـ ُ
ً
مصنوعا،
أو
ا
د
ـو
ـ
مول
أو
ـا
ـ
ق
مخلو
ـو
ـ
ه
ـس
ـ
ولي
ـق،
اخلالـ
ً
ً
وهــو واح ـ ٌد أح ـ ٌد ،ال شـ َ
ـريك وال ِنـ َّـد وال مثي ـ َل لــه،
وهــو (اللــه) املُنـ َّزهُ عن تصـ ُّورات ا َ
خللْــق وتخ ُّيالتهم؛
فهــو ال تُدر ُكــه األبصــا ُر فــي ال ُّدنيــا.
غنــي عــن خَ لقِ ــه ،ال
إنَّ اللــه ص َمــ ٌد قائــ ٌم بذاتــهٌّ ،
يحتــا ُج إليهــم؛ فليــس لــه والــ ٌد وال والــدةٌ ،وال
زوجـ ٌة وال ولَـ ٌد ،وال يحتــاج إلــى طعـ ٍـام أو شــراب أو
مســاعدة مِ ــن أحـ ٍـد ،ولكــن جميــع اخمللوقــات التــي
خلَقهــا اللــه فــي حاجـ ٍـة إليه ،وهــو املتفـ ِّر ُد بصفات
الكمــال وا َ
جلــال التــي ال يشــارِ ُكه وال يشــا ِب ُهه
فيهــا أح ـ ٌد مِ ــن خَ لقِ ــه؛ فليــس كمِ ث ِلــه شــي ٌء.
فات ال ُعلــى ،ومنها أ َّنه:
والص ُ
وللــهِ األســماءُ احلســنى ِّ
األ َّو ُلِ ،
اآلخ ُــر ،اخلال ُــق ،املص ـ ِّو ُر ،البــارئُ ،الرحم ـ ُن،
الرحيــ ُم ،الســمي ُع ،العليــ ُم ،اخلبيــ ُر ،البصيــ ُر،
مي ،القــاد ُر،
العزيـزُ ،الغفــو ُر ،اللَّطيــفُ  ،التـ َّو ُ
اب ،الكــر ُ
ـوي ،امل َ ِلـ ُ
وس،
الــرزَّاقُ ،الغنـ ُّـي ،العظي ـ ُم ،القـ ُّ
ـك ،ال ُق ـ ُّد ُ
ـت ،وهــو احلـ ُّـي الــذي
الســا ُم ،ال َعـ ْد ُل ،املُح ِيــي ،املُميـ ُ
ـوت ،مالـ ُ
ـك املُلْـ ِـك .
ال ميـ ُ

اإليمان بالمالئكةِ :
الذيــن خلَقهــم اللــه لذِ كــره وحمــدِ ه وطاعتــه،
وتنفيــذِ أوامــره؛ فهــم ال يعصــو َن اللــه مــا أ َمرهــم،
بعــض
ِ
ويف َعلــون مــا يؤ َمــرون ،وهــذه أســماءُ
املالئكــة ،وبعــض مها ِّمهــم ووظائفِ هــم:
بحمــل الوحـ ِـي مِ ــن اللــه
ِجبريــل  :املكلَّــف َ
تعالــى إلــى رسـلِه.
   مِ يكائيل

 :املكلَّف باملطر.

الصــور
 	 إســرافيل  :املكلَّــف بالنَّفــخ فــي ُّ
يــوم القيامــة.
   مل َ ُك املوت

 :املكلَّف ب َقبْض األرواح.

    ُمن َكــر ونَكِ يــر (عليهمــا الســام) :املــو َّكالن
بفتنــةِ القبــر ،وســؤالِ امل ِّيــت فــي قبــرِ ه؛ عــن
ر ِّبــه ودِ ي ِنــه ونب ِّيــه.
ِ
بحفــظ
 	 الكِ ــرام الكاتبــون :الذيــن يقومــون
أعمــال العبــادِ وكتابتهــا ،مِ ــن خيـ ٍـر أو ش ـ ٍّر،
ِ
وهــم ً
احلســنات ويكتبــون
أيضــا يكتبــون
ِّ
الســ ِّي ِ
ئات لــكل إنســان.
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اإليمان ُ
بكتبِه:

وكالمــه
وحــي اللــه
واملقصــود بذلــك هــو
ُ
ُ
حــرف ولــم
األصلــي الثابــت ،الــذي لــم يُ َّ
ُّ
يبــدلْ ،ويشــمل ذلــك الكتــب التــي
ــر أو َّ
يُ َّ
غي ْ
ِ
لهدايــة ال َّنــاس،
أوحــى بهــا اللــه إلــى رســ ِله؛
ِ
ودعوتهــم إلــى توحيــد اللــه وعبادتــه ،وتوضيـ ِـح
الشَّ ــرائع واألحــكام واملبــادئ ِ
والق َيــم واحلقــوق
ألخــذ ِ
ِ
العبــرة،
والواجبــات ،وســرد القصــص؛
تعاليــم وتوجيهــات.
وغيــر ذلــك ِمــن
َ
حــف
حــف
وتشــمل تلــك
ص َ
الص ُ
ُ
ُّ
والكتــبُ :
َ
الكتــاب الــذي أ ُ ِ
إبراهيــم
رســل
:
بــور
ز
وال
،
َ
َ
َّ َ
د
داو
إلــى
ــوراةَ :التــي أ ُ ِنزلــت علــى
ت
وال
،
َّ
َ
ْ
ُ
ـاب الــذي أنــزل على
موســى  ،واإلجنيـلَ :الكتـ َ
عيســى  ،واملســ ِلمون يؤمنــون بال ُّنصــوص
األصليــة والثابتــة لهــذه الكتــب (قبــل ال َّتحريــف
َّ
والتغييــر الــذي طــرأ عليهــا).
أيضــا
واإلميــان بكُتــب اللــه ووح ِيــه
يشــمل ً
َ

وحــي أوحــى بــه
آخــر
ــرآ َن الكــرمي؛ فهــو
ٍ
ُ
ال ُق ْ
اللــه إلــى النبــي
ــرآ ُن الكــرمي
َّ
محمــد  .وال ُق ْ
ـب فيــه ،وهـ ًدى للنــاس أجمعــن،
يقـ ِّـرر أ َّنــه ال ريـ َ
وجوهــر رســال ِته توحيــ ُد اللــه وعبادتُــه فــي
ُ
أوضــح صــورة وأن َقاهــا وأجم ِلهــا  .
ِ

 :ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼZ
(البقــرة.)٥ - ١ :

:ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮ( Zاإلســراء.)٩ :

ُ
برسل اهلل وأنبيائِه:
اإليمان ُ

أرســلهم اللــه لدعــو ِة قومهــم إلــى عبــادة اللــه
الذيــن َ
انحــرف أو عصــى
احلــق ،ولهدايــة َمــن ك َفــر أو
ِّ
َ
أصنامــا أو آلهــ ًة أخــرى مــع
ــد
عب
أو
تعالــى،
اللــه
ً
َ
اللــهِ ،
أيضــا :تعليـ ُـم
والرســل ً
ومــن وظائــف األنبيــاء ُّ
ِ
األمــور ال ِّدينيــة وال ُّدنيويــة ،وحثُّهــم علــى
هــم
أتباع
َ
ـار ال َّنــاس مبآلهــم
تقــوى اللــه وا ِّتبــاع وصايــاه ،وإخبـ ُ
فــي اليــوم ِ
اآلخــر ،ومــا يــؤ ِّدي أو يُفضــي بهــم إلــى
حســنة
اجلنــة أو النــار ،كمــا أنَّهــم كانــوا أُســو ًة وقــدوة َ
ألتباعهــم.
واملس ـ ِلمون يؤمنــون بجميــع أنبيــاء اللــه ورســله،
ـلما إذا لــم ِ
يؤمـ ْن مبوســى
بــل املسـ ِلم ال يكــون مسـ ً
جميعا)،
الرســل (عليهــم الســام
ً
وعيســى َّ
وبقيــة ُّ
ِ
والرســل الذيــن ُذ ِكــروا فــي ال ُقـ ْـرآنِ
ومــن األنبيــاء ُّ
محمــد .
الرســول َّ
الكــرمي وأحاديــث َّ
األب األول ،وإليــه
آدم  ،وهــو
ُ
نبــي اللــه ُ
ُّ
جميعــا ،وهــذا يشــير
تعــود ســالة البشــر
ً

بجـ ٍ
ـاء  -إلــى أصــل اإلنســانية الواحــد؛ فــكل
 َِ
أهــم املعانــي
آدم ،ومــن
ِّ
البشــر أبنــاءٌ ألبيهــم َ
أن
والــدروس املســتمدة ِمــن هــذه احلقيقــةَّ :
البشـ َـر سواســيةٌ ،ال فــر َق بــن األبيــض واألســود،
تفاخـ َـر وال تفاضــل فــي اإلســام باجلنــس أو
وال ُ
ال َّن َســب أو اجلنســية أو األرض التــي ينتمــي لهــا
الفــرد أو اجلماعــة ،إال باإلميــان باللــه وتَ ْقــواه
وا ِّتبــاع أوامــره ،وتأكيـ ًدا لهذه املبـ ِ
ـادئ العظيمة -
ِمــن َو ْحــدة العنصــر البشــري واملســاواة والعــدل
النبــي
بــن ال َّنــاس فــي ديــن اإلســام  -قــال
ُّ
الــو َد ِاع:
محمــد فــي ُخطبــة َ
َّ
وإن أباكــم واحـ ٌد،
ـد،
ـ
واح
ـم
ـ
ك
رب
إن
،
ـاس
ـ
ن
ال
ـا
ـ
ه
أي
َّ
َّ ُ َّ َّ
(يــا ُّ
وآدم ِمــن ٍ
لعربــي
تــراب ،وال فضــ َل
كلّكــم ِمــن َ
آدمُ ،
ٍّ
ألبيض
وال
،
ـي
ـ
عرب
على
ـي
ـ
ألعجم
وال
،
علــى أعجمـ ٍّـي
َ
ٍّ
ٍّ
ـض إال بال َّت ْقــوى).
علــى أســو َد ،وال ألســو َد علــى أبيـ َ
وأخبــر بــه
محمــد
النبــي
ومــا أرشَ ــد إليــه
َ
َّ
ُّ
ـتم ٌّد
ـ
مس
ـو
ـ
ه
ً:
ة
ـ
ف
كا
ـاس
ـ
ن
وال
ـه
وأتباعـ
أصحابَــه
َّ
َّ
َ
َ
ــرآن الكــرمي؛
ِمــن كالم ِّ
رب العالَمــن فــي ال ُق ْ
يقــول اللــه تعالــى:
:ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ( Zاحلجــرات.)١٣ :

ِ
كرهــم
ومــن األنبيــاء
ُّ
والرســل الذيــن جــاء ِذ ُ
وإبراهيــم،
نــوح،
ً
ــرآن الكــرميٌ :
ُ
أيضــا فــي ال ُق ْ
وســل َيمان،
،
د
وداو
،
وأيــوب
،
ويوســف
وموســى،
ُ
ُ
ُ ُ
وزكريــا ،ويحيــى املعمدانــي ،وعيســى ،وخامتهــم
َّ
محمــ ٌد (عليهــم الســام).
َّ
حــق اإلميــان إن لــم ِ
يؤمــ ْن
إن املســ ِل َم ال يؤمــن َّ
وبقي ِــة
ونــوح ،وموســى ،وعيســى،
بإبراهيــم،
ٍ
َ
َّ
األنبيـ ِ
وأرســلهم
ـه
ـ
الل
ـم
ـ
َقه
ل
خ
ـن
ـ
الذي
ـل
ـ
س
والر
َ
ـاء ُّ
ِ
رب ال َّنــاس.
عبــادة
إلــى
ــاس
ن
ال
لدعــو ِة َّ
ِّ
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ـوم القيامـ ِـة واحلســاب ،ويشـ َـم ُل اإلميــا ُن
وهــو يـ ُ
ِ
ِ
وأن
باليــوم اآلخــر اإلميــا َن بالبعــث وال ُّنشــورَّ ،
إن اللــه
احليــاةَ ال ُّدنيــا ليســت النهايــةَ ،بــل َّ
حســب
يح ُكــم بــن ال َّنــاس يــوم القيامــة َ
بالعـ ْدلَ ،
إميانهــم وأقوالهــم وأعمالهــم.

ِ
أن َمــن ك َفــر بالله أو أشـ َـرك
ومــن الـ ُّدروس ً
أيضــاَّ :
برســله (ومنهــم الرســول
معــه أحــ ًدا ،أو كــذَّ ب ُ
جميعــا) أو اقتَـ َـرف
ـم
ـ
عليه
محمــد) (صلــى اللــه
ً
َّ
املعاصــي
فــإن
ت
ي
ولــم
والذنــوب
ُ
ــب قبــل موتــهَّ ،
ْ
َ
ـوم ِ
اآلخـ ِـر  -يَجــزي كلَّ نفــس مبــا
اللــه  -فــي اليـ ِ
كســبت ومبــا ِ
عملــت فــي احليــاة ال ُّدنيــا.
َ
ويشـ َـمل اإلميــا ُن باليــوم ِ
اآلخــر كذلــك اإلميــا َن
ٍ
آمن باللــه بصدق وإخالص
فمن َ
باجلنـ ِـة والنــار؛ َ
جميعــاِ ،
وعمــل صا ً
حلــا
وصـ َّـدق برسـ ِله وأنبيائــه
ً
فســيدخ ُل حيــا ًة
ورســله
ُ
و ْفــ َق مــا أمــره اللــه ُ
وأمــا َمــن لــم ِ
يؤم ـ ْن
ـة،
ـ
ن
أبديــة ،هــي اجل َّ
ســعيدة َّ
َّ
الصاحلــات كمــا أمــره
يعمـ ِـل َّ
باللــه ورســله ولــم َ
اللــه ،فمــا مصيـ ُـره احملتــوم عنــد اللــه؟!

وإياكــم ممــن يؤمــن باللــه ورســله،
جعلنــا اللــه َّ
َ
األنبيــاء
خــامت
بــع
وي َّت
محمــ ًدا  ،ويعمــل
َّ
الصاحلــات،
وممــن مينَحهــم اللــه الســعادةَ
َّ
َّ
نلتقــي
وأن
ورحمتــه،
مــه
بكر
األبديــة
واحليــاة
َ
َ
ِ
اجلنــة فــي ذلــك اليــوم احلاســم.
جميعــا فــي
ً

يجعــل املؤمنــن
َّ
إن اإلميــا َن بالقضــاء والقــ َدر َ
ِّ
راضــون مطمئ ُّنــون بــكل مــا
ي ِثقــون باللــه؛ فهــم ُ
ويقــدره عليهــم.
يَقضيــه اللــه
ِّ
إن املؤمنــن باللــه وقضا ِئــه ال يقنَطــون وال
َّ
يَيْئَســون ،وال يفقــدون األمــ َل عندمــا تُصيبهــم
ـات أو الصعوبــات ،إنهــم ي َّت ِجهــون إلــى اللــه
األزمـ ُ
واألجــر.
ســائلني العــو َن
َ

هــذا اإلميــا ُن اجلميــل باللــه وقضا ِئــه يجعــل
والراحــة
يشــعرون بالطُّ مأنينــة
املســلمني 
ُ
َّ
والرضــا فــي جميــع األحــوال ،مــع التــوكُّل علــى
ِّ
ِ
وعم ِ
واألخــذ باألســباب.
ــل املطلــوب،
اللــه،
َ

بإيجــاز :هــذه أركا ُن اإلميــان التــي ِ
يؤمــن بهــا
ـب علــى َمــن يريــد الدخــو َل فــي
املؤمنــون ،ويجـ ُ
اإلســام :اإلميــا ُن بهــا.

إضــاءة :القضــاء والقــدر الــذي
كتبــه اللــه بعلمــه املطلــق ســاب ٌق
وليــس ســائقٌ.

أركـان اإلسـالم الخمسـة
أن هــذا اإلميــا َن يتبعــه العمـ ُل واملمارســة الفعليــة؛
ـام َّ
باإلضافــة إلــى أركان اإلميــان ،يب ِّيــن لنــا اإلسـ ُ
وأي عمـ ٍـل ط ِّيــب بشــكل عــام ،وبــك ِّل بســاطة
ـارس أركا َن اإلســام اخلمسـةََّ ،
فاملسـ ُ
ـلم يجــب عليــه أن ميـ َ
وإيجــاز هــذه هــي أركا ُن اإلســام اخلمسـةُ:
01

ِ
ِ
اإلميــان:
ومــن الــ ُّدروس املســتفادة ِمــن هــذا
اآلخريــن،
اإلعــدا ُد لذلــك اليــوم ،والعــد ُل مــع َ
التعــدي عليهــم أو علــى
وعــدم ظُ لمهــم أو
ِّ
ُ
ِ
ِ
أخــذ أموالهــم وممتلكاتهــم بغيــر
حقوقهــم ،أو
الظالــم واملعتــدي
هــرب أو أفلَــت
ٍّ
ُ
حــق ،وإذا َ
واجملــرم ِمــن القضــاء أو العقوبــة فــي احليــاة
ينجــو ِمــن ُحكــم اللــه وقضا ِئــه
ال ُّدنيــا  -فلــن
َ
يــوم احلســاب.
وعقابــه العــادل فــي ِ
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ِ
اآلخر:
اإليمان باليوم

ـد ر
اإليمــان بالقضــاء والقـ َ
كتبــه اهلل ِ
بعلمــه
الــذي
َ
ا لمط َلــق :

َّ
الشــهادة:

واملرســلني،
محمــد خاتَـ ِـم األنبياء
وهــي اإلقـ ُ
ـرار وال َقبــول والتصديــق واإلميــان بتوحيــد اللــه وبرســو ِله َّ
َ
ٍ
واملرســلني الذيــن قبلــه ،مثــل :نــوح ،وإبراهيــم،
باعــه هــو إميــا ٌن وا ِّتبــا ٌع لألنبيــاء
(واإلميــان
مبحمــد وا ِّت ُ
َّ
َ
وموســى وعيسى).
ٍ
بصدق وإخالص ً
قائل:
وتتح َّقق هذه الشَّ هادة بال ُّنطق بها

ـام ،إنهــا تلخِّ ــص توحيـ َد اللــه،
هــذه هــي الشَّ ــهادة التــي يجــب أن يتلفــظ بهــا املــرءُ عنــد دخولــه اإلسـ َ
وعبادتَــه َوحــده ،وا ِّتبــا َع رســوله األمـ ِ
ـام وســهولتَه وبســاطته.
ـن ،كمــا أنهــا تعكــس جمــا َل اإلسـ ِ
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ـام كذلك بإقامــة الصلوات اخلمس
ويأمرنــا اإلسـ ُ
املفروضــة كلَّ يــوم( ،وهــي تشــتمل علــى الوقــوف،
ــرآن
والركــوع ،والســجود ،وقــراءة آيــات ِمــن ال ُق ْ
ِ
وحمــد اللــهِ ،
وذكــره ،وطلــب الرحمــة
الكــرمي،
ِ
واملغفــرة واجلنــة مــن اللــه الغفــور الرحيــم).

04

الصــالة:
َّ
الصلــة بــن العبــد ور ِّبــه ،وهــي الطري ـ ُق
وهــي ِّ
عبــدوا
ـن
ـ
الذي
ـلون
ـ
واملرس
ـاء
ـ
األنبي
َكه
الــذي س ـل
َ
َ
الصــاةَ لــه؛ حيــث كان
اللــه وحــده ،وأقامــوا َّ
وغيرهــم
ونــوح وموســى وعيســى
إبراهيــم
ٌ
ُ
ُ
الصــاةَ للــه
ون
د
يــؤ
ســل
والر
األنبيــاء
ِمــن
ُّ
َّ
ُّ
ـص ال َّتــوراةُ واإلجنيــل علــى ذلــك فــي مواضـ َـع
(تنـ ُّ
كثيــرة).

الزكــاة:
حبــا
وكان رســو ُل اللــه
الصــاة ًّ
محمــد يحــب َّ
َّ
ِ
قــرةُ عينــي فــي
لــت
ع
(وج
قــال:
عظيمــا؛ فقــد
ً
ُ
َّ
ِ
ً
إلقامــة
بــال
صاحبــه
ينــادي
وكان
ــاة)،
الص
َّ
َ
َ
رحنــا بهــا يــا ِبــال).
أ
(
ـه:
ـ
بقول
ـاة
ـ
الص
َّ
ْ
الصــاة ِ
وأثرهــا
وعندمــا
َّ
نتحــدث عــن جمــال َّ
احلديــث عنهــا ال ينتهــي!
فــإن
َ
القــويَّ ،
ِّ
ِ
الصــاة
جمــال
وممــا يُضــاف فــي بيــان
َّ
أن املســلمني 
وأهميتهــا ومكانتهــا العظيمــةَّ :
َّ
يقتــدون بأنبيــاء اللــه ورســ ِله الذيــن كانــوا
يصلُّــون ويســجدون للــه  ،وهــذا يــد ُّل علــى
ِ
أنبيــاء اللــه
أن املســلمني يَســيرون علــى َهــ ْد ِي
َّ
ورســله (عليهــم الســام).
مفاهيــم
فــإن هنــاك
إضافــ ًة إلــى ذلــك،
َّ
َ
ٍ
بجــاء
ودروســا جميلــة أخــرى كثيــرة ظاهــرة
ً
ِ
الصــاة،
ــن
م
ُّمهــا
ل
تع
وميكــن
ــاة،
الص
َّ
فــي َّ
حــب اللــه وعبادتــه وذكــره
علــى ســبيل املثــالُّ :
وطاعتــه ،واخلضــوع والتســليم لــه ،والتوحيــد،
واملســاواة ،واإلخــاص ،والصبــر ،والتواضــع،
والتأمــل،
واخلشــوع ،والتســبيح ،واالســتغفار،
ُّ
ــرآن الكــرمي.
والتفكُّــر فــي قــراء ِة ال ُق ْ
وفــي الصــاة وخاصــة فــي الســجود جنــد اللــذة
فــي الدعــاء واملناجــاة والتضــرع  إلــى اللــه.
:ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ( Zغافر.)٦٠ :

وتواضــع
إن ِذكـ َـر اللــه بإخــاص
ُ
فــي احلقيقـ ِـةَّ ،
مفاتيــح عظيمــ ٌة
بخشــوع هــي
والصــاة للــه
ٍ
َّ
ُ
ورائعــ ٌة للطُّ مأنينــة والســكينة وراحــة النفــس.
:ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ ﰓ( Zالرعــد.)٢٨ :

وهــي الــزكاةُ املفروضــة على األمــوال واملمتلكات
ِ
وغيرهــم
يقدمهــا األغنيــاءُ للفقــراء واحملتاجــن
ِّ
ٍ
َ
ومحــددة فــي
وضوابــط مق َّننــة
شــروط
َو ْفــ َق
َّ
اإلســام.
الشــح
إن الــزكاةَ والصدقــ َة تط ِّهرنــا مــن
ِّ
ِ
والبخــل ،وهــي تزكــي أموالَنــا وممتلكاتنــا،
االهتمــام واملشــاركة التــي تبنــي
وتعلِّمنــا
َ
ِ
ـب واالحتــرام املتبــا َدل
ـورا قوي ـ ًة مــن احلـ ِّ
جسـ ً
ـيع
ـي والفقيــر ،إنهــا فــي احلقيقــة تُشـ ُ
بــن الغنـ ِّ
ـي واملســاعدةَ والتعــاون فــي
التماســكَ والتآخـ َ
اجملتمــع وبــن أفــراده.

ـوم:
َّ
الص ُ

ِ
واجلمــاع
هــو االمتنــاع عــن األكل والشُّ ــرب
ِ
مــدة معينــة ِمــن الوقــت (مــن طلــوع
خــال َّ
الفجــر إلــى غــروب الشــمس)؛ ِ
ومــن فوائــد
الصــوم ودروســه اجلميلــة:
ينمــي التقــوى
الر وحيــةِّ :
الصيــام ِّ
الفوائــد ُّ
وشــهر الصــوم (رمضــا َن)
واإلخــاص،
َ
ِ
َم ِ
عظيــم للحصــول علــى رحمــة اللــه
ــم
ٌ
وس ٌ
ومغفرتــهِ ،
والعتــق ِمــن النــار ،وك َْســب احليــاة
األبديــة فــي اجلنــة.
الفوائــد األخالقيــة والوجدانيــة :فــي
مدرســة رمضــا َن (الصيــام) نتعلَّــم ِمــن ِ
جتربــة
ن
اجلــوع والعطــش الــذي يعانــي منــه املاليــ ُ
ٍ
أجــزاء مختلفــة فــي العالــم،
ِمــن ال َّنــاس فــي
ِ
املشــاركة والعطــاء ،والشُّ ــعور
إنَّــه يحثُّنــا علــى
ِّ
والطيبــة.
والتواضــع والكــرم
باآلخريــن،
َ
ُ
دروســا
الفوائــد التربويــة :نتعلَّــم ِمن الصوم
ً
تربويــة كثيــرة ،منهــا :أنــه ِ
ميكـ ُن تغييـ ُـر العــادات
الس ـ ِّيئة ،أو اإلقــاع عنهــا ،مثــل :اإلســراف فــي
أيضــا يهــذِّ ب ســلوكَنا
املــأكل
واملشــرب ،إنَّــه ً
َ
ويدربنــا علــى الصبـ ِـر وضبـ ِ
ـط النفــس .وإضافـ ًة
ِّ
بصيــام أنبيــاء اللــه
إلــى ذلــك ،فإنــه يذكِّرنــا
ِ
محمــد ،وموســى ،وعيســى ،وغيرهــم ِمــن
مثــل:
َّ
والرســل (عليهــم الســام جميعــا).
األنبيــاء ُّ

الصحيــة :خــال عمليــة الصــوم
الفوائــد ِّ
يتخلَّــص اجلســم ِمــن ال ُّدهــون الزائــدة ،واملــوا ِّد
الضــارة ،ويوصــي بــه األطبــاءُ وخبــراءُ التغذيــة،
ِ
ويصفونــه بـــ( :حــارق الفضــات) ،و(العــاج
ـاج ج ِّيــد للكثيــر
ـوم عـ ٌ
الوقائــي)؛ حيــث إن َّ
الصـ َ
ِمــن األمــراض ،ومــا ذكرنــاه هنــا مجــرد أمثلــة
علــى جمـ ِ
ـال صيــام شــهر رمضــا َن وفوائـ ِـده.
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الحـج:
ُّ
32

املكرمـ ِـة ألداء املناسـ ِـك
قصــد بــه الذَّهـ ُ
يُ َ
ـاب مل َّك ـ َة َّ
فــي موســم احلـ ِّـج ،وهــو فريضـ ٌة علــى ك ِّل مســلم،
مــر ًة واحــدة فــي العمــر ،بشــرط االســتطاعة
نيــة والعقليــة واملاليــة ،وفي احلـ ِّـج  -مثل باقي
الب َد َّ
وجوانب
أركان اإلســام  -هنــاك فوائـ ُد ومحاسـ ُن
ُ
تربويــة جميلــة كثيــرة ،منهــا:
املاليــن ِمــن املؤمنــن ِ
ٍ
ألــوان وأجنــاس
(مــن
أن
َ
َّ
وأماكــ َن مختلفــة مــن العالــم) يُ ُّلبــون دعــوةَ

ـادئ ومفاهيــم
أن مبـ َ
ـداءه ،كمــا َّ
 ،ونـ َ

إبراهيـ َـم
رائعــة ميكــن أن تُــرى ماثل ـ ًة خــا َل احلـ ِّـج ،منهــا:
واألخــوة
التوحيــد ،واالستســام والطاعــة للــه،
َّ
والو ْحــدة ،والصبــر ،والتضحيــة،
اإلســاميةَ ،
والصــاة ،والصدقــة ،والصيــام.
َّ

إن َم ِ
وسـ َـم احلـ ِّـج يشـ َه ُد أكبـ َـر مؤمتــر ِدينـ ٍّـي ،إ َّنــه
َّ
جتمــع فريــد ِمــن ِ
نوعــه فــي التاريــخ البشــري.
ُّ

ِ
األجنــاس
حــو َل هــذا امللتقــى العظيــم لــك ِّل
واأللــوان لعبــاد ِة إلـ ٍـه واحـ ٍـد فقــط (اللــه اخلالــق)
فحســب ،يعلِّــق مالكــوم
وا ِّتبــاع رســالة واحــدة
ُ
ـب
اكــس (أمريكــي ِمــن أصــول أفريقيــة ،صاحـ ُ
شــخصية قويــة ومؤ ِّثــرة ،كان يدافـ ُـع عــن حقــوق
ـود فــي أمريــكا قبــل عــدة عقـ ٍ
السـ ِ
ـود) قائـ ًـا:
ُّ
وســع ْت نظرتي وإدراكي،
للحج
رحلتي
إن
َّ
ِّ َّ َ
ـج
ـ
حل
ا
ـي
ـ
ن
ب
وه
ـد
ـ
ق
ل
فهمــا جديـ ًـدا ،فخــالَ
َ
ُّ ً

املقدســة ،رأيـ ُـت
أســبوعني فــي األراضــي َّ
مــا لــم َأره فــي تسـ ٍـع وثالثــن ســنةً هنــا
وكل
كل األجنــاس َّ
فــي أمريــكا ،لقــد رأيـ ُـت َّ
ِ
الزرقــاء
ـون
ـ
ي
الع
ـاب
األلــوان ِمــن أصحـ ِ
َّ
البشــرة السـ ِ
ـوداء فــي
إلــى األفارقــةِ ذوي َ
ُأخـ َّـوةٍ
حقيقيــة ...فــي َو ْحــدة! يعيشــون
َّ
ويعبــدون اللــه الواحــد.
ـد،
ـ
ح
وا
ـخص
كشـ
ٍ
ُ

مخلصــا للــه  ،ســوف تكتشــف هنــاك جمــا َل
تذهــب إلــى م َّكـ َة لتأديــة احلـ ِّـج ،مؤم ًنــا
إ ًذا عندمــا َ
ً
العقيــد ِة الصحيحــة ،وتوحيــد اللــه احلــق ،وعظمــة الدِّيــن وعالَم َّيتــه ،و َو ْحدة العنصر البشــري،
واألخـ َّوة اإلســامية ،واملســاواة ،وغيــر ذلــك مِ ــن تعاليـ َم ومبـ َ
ـاق وقِ َيــم سـ ٍ
ـامية.
ـادئ وأخـ ٍ
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يؤ ِّكــ ُد اإلســا ُم أ َّنــه ميكِ ننــا احلصــو ُل علــى
ُّ
الســعادة احلقيقيــةِ وا َ
والطمأنينــة
خلــاص
َّ
وال َّراحــة النفس ـ َّية مبعرفــة اللــه الواحــدِ احلــقِّ ،
محمــد ،
واإلميــان بــه ،والتصديــق بنب ِّيــه
َّ
بصــدق وإخــاص.
واتِّبــاع َه ْديِــه وتعاليمِ ــه
ٍ
وبذلــك ،فــإنَّ الب َّوابــ َة إلــى حيــاةٍ ســعيدة
ومطمئنَّــة وأبديــة هــي مِ ــن خــال اإلميــانِ
والتَّصديــق بهــذه َّ
الشــهادة والنُّطــقِ بهــا:

مِ ـن جهـة أخـرى ،فـإنَّ اإلسلا َم يخبرنـا بـأنَّ
فحسـب  -ال يكفـي
اإلميـان باللـه وأنبيائـه
ُ
للحصـول على ُّ
والسـعادة واخلالص!
الطمأنينة َّ
َ
ونخضـ َع
يجـب علينـا أن نعبُـ َد اللـه وحـده،
بـل
ُ
َ
ِ
احلـات ،ونتَّب َع أوام َره،
الص
ونستسـ ِل َم لـه ،ونع َمل َّ
وجنتنـب نواه َيـه.
َ

والتســلي ُم ألمــرِ اللــه وطاعتُــه همــا جوهــ ُر
ال ِّرســالة اخلالــدة التــي ح َملهــا رســ ُل اللــه
احلقيقــي
التاريــخ ،وتأكيــدًا للمعنــى
عبــر
ِ
ِّ
أعـ َّـده اللــه مِ ــن أجــر للذيــن
لالستســام للــه ومــا َ
الصاحلــات يقــول اللــه فــي
آ َمنــوا وعملــوا َّ
القُــ ْرآن الكــرمي:
:ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ( Zالكهف.)١٠٧ :
ٍ
س
الكتــاب
نحــو
وعلــى
ٍ
مشــابه ،فــإنَّ
َّ
َ
املقــد َ
(العهـ َد اجلديـ َد) يقــول“ :أل َّنــه كمــا أنَّ اجلســد
ــت ،هكــذا اإلميــان ً
أيضــا مــن
روح م ِّي ٌ
مــن دون ٍ
دونِ
ــت” (يعقــوب .)26 :2
ٍ
أعمــال م ِّي ٌ
ومِ ــن املثيــرِ لالهتمــام ،فــإنَّ العهــ َد اجلديــد
ـام (وهــو
(اإلجنيــل) قــد أشــار إلــى معنــى اإلسـ ِ
االستســا ُم واخلضــوع والطاعــة للــه ،واتِّبــا ُع
عــدة مواضــ َع ،منهــا
وصايــاه وأوامــره) فــي َّ

هــذا النــص“ :فاستســلِموا إ ًذا للــه” ِســفر
َ
يعقــوب ( ،)4:7كمــا أنَّ عيســى
أرشــد قومــه
ـرب ،واتِّباعهــا،
مــرا ًرا وتكــرا ًرا بحفــظ وصايــا الـ ِّ
وخشــيةِ اللــه وطاعتــه ،بعمــل “مشــيئة اللــه”
(االستســام إلرادة اللــه وأمــرِ ه واتِّبــاع وصاياه)؛
قــال عيســى “ :ألنَّ َمــن يصنَـ ُع مشــيئ َة اللــه هــو
أخــي وأُختــي وأ ِّمــي” (إجنيــل مرقــس .)35 :3
إ ًذا ،املســلِمون هــم ً
أيضــا أتبــا ٌع صادقــون
لعيســى واألنبيــاءِ وال ُّرســل مِ ــن قبلــه (عليهــم
الصــاة والســام جمي ًعــا)! وكمــا َّ
مت بيانُــه
ٍ
ســابقة فــي هــذا
واحلديــث عنــه فــي مواضــ َع
ـخص الــذي
الكتـ ِ
ـاب ،فــإنَّ املسـ ِل َم احلــقَّ هــو الشـ ُ
َ
ويخضــع ألمــرِ اللــه الواحــدِ  ،ويعبُــده
يستســلم
وحــده ،وي َّتبِــ ُع أوامــ َره .
ِ
املســلمني  يؤمِ نــون باللــه احلــقِّ الواحــد،
إنَّ
الصاحلــات ،وي َّتبِعــون الوصايــا التــي
ويع َملــون َّ
جــاء بهــا إبراهيـ ُم ونو ٌح وموســى وعيســى ومح َّم ٌد
(عليهــم الســام) ،التــي علَّموهــا ال َّنــاس وعمِ لــوا
والصــاة ،والركــوع،
بهــا ،مثــل :اإلميــان باللــهَّ ،
والســجود ،والصيــام ،والــزكاة ،والصدقــة،

وقــول“ :إن شــاء اللــه” ،والتح َّيــة؛ بتح َّيــة موســى
وعيســى ومح َّم ٍــد واألنبيــاءِ (عليهــم الصــاة
والســام جمي ًعــا)“ :الســام عليكــم”.
ِّ
توضــح
بعــض األمثلــة واألدلــة التــي
هــذه
ُ
بجــاءٍ  -حقيقــ َة هــذا الدِّيــن العظيــم،َ
وأرشــد إليــه
و َو ْحدتــه ،وعالَمِ يتــه ،الــذي ا َّت َبعــه
جميــ ُع أنبيــاء اللــه ورســله (عليهــم الصــاة
والســام جمي ًعــا) :إنــه دِ يــ ُن اإلســام (مبعنــاه
العــا ِّم الشــامل).

مــا مت طرحــه أعــاه ميثــل اجلانــب
اإلميانــي والتطبيقـ ِّـي للدخــول فــي ديــنِ اللــه
ِّ
ـب علــى الباحــث
ـام؛ إذ يجـ ُ
احلــقِّ  ...اإلسـ ِ
ِــص الــذي يــ َو ُّد أن يعتنِــ َق
الصــادقِ واخملل ِ
اإلســا َم :أن يؤمِ ـ َن بــأركانِ اإلميــان الس ـتَّةِ
(وهــذا مــا يؤمــ ُن بــه املســل ُم احلــقُّ ) ،وأن
يقــوم مبمارســة أركان اإلســام اخلمســة
وتطبيقهــا فــي حياتــه.

إضــاءة :للحصــول علــى املزيــد مــن التفاصيــل واملعلومــات حــول أركان اإلميــان وأركان
اإلســام ،فضــا قــم بزيــارةhttps://discoveritsbeauty.com    :
https://newmuslimguide.com
https://guidetoislam.com
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املوحــى بــه إلــى
القُــ ْرآ ُن الكــرمي هــو كال ُم اللــه
َ
محمــد  ،وال ُقـ ْرآ ُن
نبـ ِّـي اللــه اخلاتَــم (األخيــر) َّ
معجــزةٌ خالــدة؛ فــي رســالته ،وطبيعتــه ،ولغتــه،
وحفظــهَ ،
وبالغتــهِ ،
وعظمتــه ،وهــو فريــ ٌد مِ ــن
َ
نوعــه ،وال يُحاكــى علــى اإلطــاق ،وعلــى الرغــم
محمـ ٍـد قبــل أربعــة
ـي بــه إلــى
َّ
مِ ــن أنــه أُوحـ َ
عشــر قر ًنــا َ
ــي حتــى اليــوم
مض ْ
ــت ،فإ َّنــه بقِ َ
ً
محفوظــا لــم يُحــ َّر ْ
يبــد ْل فــي (شــكلِه
ف أو َّ
ومحتــواه) ،بلُغتِــه العرب َّيــةِ األصليــة.
وقــد أنـزَل اللــه ال ُقـ ْرآ َن الكرمي دليـ ًـا على نب َّوة
محمــد  ،وهداي ـ ًة لل َّنــاس ،ولدعوتِهــم
النَّبــي
َّ
ـرائع
إلــى توحيــد اللــه وعباد ِتــه ،وتوضيــح الشـ ِ
واألحــكام ،واملبــادئ والقِ َيــم ،واحلقــوق
والواجبــات ،وســرد القصــص عــن األنبيــاء
واألقــوام واألمم التــي كانــت قبــل بعثــة النبـ ِّـي
محمــد ؛ ألخــذِ الــ ُّدروس والعِ َبــر ،وملعرفــة
َّ
أخبارهــم ،كمــا أن القــرآن حتـ َّـدث عــن النبــي
ٍ
معجــزات
محم ٍــد وأصحابِــه ،وأخ َبــر عــن
َّ
وأمــور حتــ ُدثُ فــي املســتق َبل.

أيضــا ِّ
وجــاء القُــ ْرآن ً
لينظــ َم حيــاة اإلنســان،
َ
ٍ
مهمــ ًة عــن
ل
وتفاصيــ
معلومــات
ويقــدِّ م
َّ
مصيــر اإلنســان ومآلِــه.
َّــاس إلــى أعلــى
إنَّ القُــ ْرآ َن الكــرمي ير َفــع الن َ
املســتويات ال ُّروحيــة ،واألخالقيــة ،والعِ لميــة،
والعقليــة ،واالجتماعيــة ،عندمــا يع َملــون علــى
فَهمِ ــه وتد ُّبــره وتطبيــق تعاليمــه.
بعــض اآليــات اجلميلــة
ض
َ
واآلن دعونــي أعــرِ ْ
مِ ــن ال ُقـ ْرآن الكــرمي( ،وكل القــرآن آياتــه جميلــة)
ـدت نفســي محتــا ًرا ج ـ ّدًا فيمــا أختــاره
وقــد وجـ ُ
ألعرِ َ
ضــه هنــا؛ فاالختيــار كان صع ًبــا ومســاح ُة
هــذا الكتــاب محــدودةٌ.

َ
اكتشــاف املزيــد حــول كالم اللــه
أحببــت
إذا
َ
َ
اجلميــل والصافــي ،ميكنــك أن تقــرأ القُــ ْرآ َن
ٍ
نســخة
الكــرمي بنفســك ،وللحصــول علــى
إلكترونيــة موثوقــة مِ ــن القُــ ْرآن الكــرمي،
ارجـ ْع للمواقــع اإللكترونيــة اإلســامية
فضـ ًـا ِ
املوثوقــة ،أو املواقــع اإللكترونيــة املذكــورة فــي
اجلــزء األخيــر مِ ــن هــذا الكتــاب.

ٌ
آيات ُق ْرآنية مختارة
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ـض اآليــات الرائعــة مِ ــن ال ُق ـ ْرآن الكــرمي ،التــي تب ِّي ـ ُن نظــرةَ اإلســام
دعونــا نق ـ َرأْ ونســتمتع ببعـ ِ
املهمــة.
ـض املفاهيــم
إلــى بعـ ِ
َّ

المغفرة وال َّنجاة:
:ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ( Zالزمر.)٥٣ :
ورجــع إلــى
تؤ ِّكــد هــذه اآليـ ُة أ َّنــه إذا تــاب العبـ ُد َ
ر ِّبــه ،يقابلُــه ر ُّبــه بالقَبــول وال َعفــوِ واملغفــرة.

نعــم ،يغفِ ــر اللــه جميــ َع ال ُّذنــوب واخلطايــا إذا
رج ْعنــا إليــه تائبــن.
َ

:ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟZ

(البقرة.)٢٢٢ :

الســام وال َّرحمــة واملغفرة،
إنَّ اللــه هــو مصــد ُر َّ
وســفْك الدِّمــاء
وليــس مصــد ًرا للكراه َيــة َ
واإلرهــاب.
اإلســام ،مِ ــن أجــلِ احلصــول علــى
وفــي ديــن
ِ
اخلــاص واحليــاة األبديــة ميكِ نــك ببســاطة
أن ترجــ َع إلــى اللــه ،وتؤمِ ــ َن بــه وحــده ،وتع َمــ َل
رجــل
ٍ
ــب أو قتــلِ
لصل ْ ِ
الصاحلــات؛ فــا حاجــ َة َ
َّ
ـوب اقتَ َرفهــا آخَ ــرون.
صالــح بــريءٍ مِ ــن أجــلِ ذنـ ٍ
مِ ــن جانـ ٍـب آخـ َر ،اللــه يأ ُمــر املؤمنــن بال َعفــوِ عــن
اآلخَ رين.
 :ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ Z

(آل عمران.)١٣٤ :

		 أليس َمن يحثُّنا على ال َعفو واإلحسانِ هو
األَ ْولى بال َعفو عن عبادِ ه؟  

		 أليس هو الغفو َر ال َّرحيم الذي يغفِ ر الذنوب
الس ِ
يئات ويق َبل التَّوبة؟
ويعفو عن َّ
		 أليس هو اخلال َق ال َّرحمن ال َّرحيم اللَّطيف
املقصرين املذنِبني؟
اخلبير بعبادِ ه
ِّ
صل ْ ِب ٍ
أحد أو إراقةِ دمِ ه
		 هل يحتاج الله إلى َ
َ
البشر وخَ الصهم مِ ن “اخلطيئةِ
لفداءِ
األصل َّية”؟!
		 أليس هو الذي يقولُ :ك ْن فيكونُ؟
غفرت
		 أليس هو القاد َر أن يقو َل“ :قد
ُ
صل ْ ٍب أو إراقةِ ٍدم أو
لكم جمي ًعا” مِ ن دون َ
ٍ
إهانة ٍ
ألحد مِ ن خَ لقِ ه؟
تعذيب أو
ٍ
أعــ ْد قــراءةَ هــذه اآليــةِ العظيمــةِ
مِ ــن فضلِــك ِ
بتد ُّبــر وتأ ُّم ٍــل:

:ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ( Zالزمر.)٥٣ :

بإيجــا ٍز :هــذا هــو املفهــو ُم اجلميــل عــن
اخلــاص واملغفــر ِة فــي اإلســام؛ إ َّنــه دِ يــ ُن
ِ
ال َّرحمــة واملغفــرة.
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ُ
اإلسالم:
العدل في
ِ
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:ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ( Zاملائدة.)٨:
إنَّ اإلسالم يأمرنا أن نكو َن عادلني مع جميع
النَّاس ،سوا ٌء األصدقاءُ أو األعداءُ ،وفي ك ِّل
احلرب ،إ َّنه يأمر
السلْم أو في
ِ
األوقات ،في ِّ
أتباعه أن يسلكوا ُطر َق العدلِ واألخالقِ غير
َ
املشروطة واخلالية مِ ن الدوافع والنَّزوات
الفردية ،أو الظروف االجتماعية والثقافية،
أو املتغيرات السياسية ،أو األمور ال ُّدنيوية.

 :ﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳ( Zالنساء.)٥٨ :
عملي جلماله وقِ َيمه اخلالدة،
وكتوضيح
ٍ
ٍّ
َ
نحافظ
ورحمتِه وعدله ،يأم ُرنا اإلسال ُم بأن
الضرورات
على ما يس ِّميها علماءُ املسلمنيَّ :
ا َ
خل ْمس.

َّ
ُ
رورات َ
س:
الض
الخ ْم ُ
ِ
يخصهــم
املســلمني بحفــظ مــا
يأمــر اإلســا ُم
ُّ
بالضــرورات
ويخــص اآلخَ ريــن فيمــا يتعلــق
َّ
ُّ
ا َ
خل ْمــس ،التــي هــي:
  الدِّين.
  النَّفس.
  ال َعقْل.
  العِ ْرض.
  املال.
وجــاءٍ  -أ َّنــه
ـوح َ
ويؤ ِّكــد ال ُق ـ ْرآ ُن الكــرمي -بوضـ ٍ
نفســا بريئ ـ ًة : ،ﭢ ﭣ ﭤ
َمــن قتَــل ً

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ( Zاملائــدة.)٣٢ :

وفيمــا يتعلَّــق بحريــة االعتقــاد ،فــإنَّ القُــ ْرآن
الكــرمي يشــير إلــى أ َّنــه: :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ    Z
(البقــرة.)٢٥٦ :
وهكــذا ،فــإنَّ اإلســام يكــر ُم اإلنســانَ ،وال يُكــرِ ه
أحــدًا علــى اعتنــاقِ عقيــدة اإلســام بالقــوة،
هــذه هــي حقيقــ ُة اإلســام ،وجمالــه ،وعدلــه،
وســماحتُه عنــد التعامــل مــع غيــر املســلمني.

يجــب علينــا أن نكــو َن أُمنــا َء وموضوعيــن
لــذا؛
ُ
وعادلــن فــي ُحكمنــا علــى اآلخَ ريــن ،ود ُعونــا
نتذ َّكــ ْر قــو َل اللــه فــي القُــ ْرآن الكــرمي:

ٍ
إنصــاف ،ويزعمــون أنَّ اإلســا َم قــد
عــدل وال
ٍ
َ
والســيف وال ُعنــف ،وأولئــك الذيــن
انتشــر بالقـ َّوة َّ
جتــا َوزوا حــدو َد احلريــةِ واالحتــرام للشــعوب
ِ
والثقافــات واحلضــارات األخــرى مِ ــن خــال
إســاءتهم وتصويرِ هــم للــه تعالــى الواحــد احلــقِّ
الصـ َور وبأقبـ ِـح ال ُّرســوم
محمـ ٍـد بأســو ِأ ُّ
ونب ِّيــه َّ
“الكاريكاتيريــة” ،ومــن خــال األفــام والكتــب
واملقــاالت والتغريــدات   واحلــوارات والتعليقــات
املنحــازة وغيرهــا مــن شــتم وتشــويه لصــورة
متعج ًبــا:
اإلســام   واملســلمني  -فإ ِّنــي أتســاءل
ِّ
هـل هـذا مـا تَعنيـه احلريـ ُة وحريـة الـرأي (أو
حريـة التعبيـر)؟ أليسـت هنـاك ازدواجيـ ٌة
اإلسلام واملسـلمني؟
س عنـد التعا ُمل مع
متـا َر ُ
ِ
وعلـى سـبيل املثـال ،ملـاذا ال نسـ َمع بشـكل
ٍ
عبـارات مثـل:
متكـ ِّرر فـي وسـائلِ اإلعلام
اإلرهـاب والتطـ ُّرف اليهـودي ،أو اإلرهـاب
والتطـ ُّرف النَّصرانـي ،أو اإلرهـاب والتطـ ُّرف
البُـوذي ،أو اإلرهـاب والتطـ ُّرف الهندوسـي،
علـى الرغـم مِ ـن وجود أمثلة كثيرة على فظائ َع
أصحـاب
ـب مِ ـن قِ بـلِ بعـض
ِ
وجرائـ َم تُرت َك ُ

دراسـات وتقاريـ ُر
تلـك الدِّيانـات( ،هنـاك
ٌ
وإحصـاءات علميـة وأكادمييـة مِ ـن جامعـات
أمريكيـة وغيرهـا تؤ ِّك ُد أنَّ املسـلمني هم األق ُّل
عن ًفـا خلال املائـة سـنة املاضيـة مقارنـ ًة مـع
أصحـاب الد ِ
ِّيانـات واملعتقَـدات األخـرى).
حــر فــي إهانــةِ اآلخَ ريــن
هــل ك ُّل إنســان ٌّ
ومعتقداتهــم أو لَ ْعنِهــم أو احتقارهــم ،أو
اتِّهامهــم جمي ًعــا باإلرهــاب والقتــل؟
أهكــذا يت ـ ُّم تعلي ـ ُم احلضــارة والدميقراطيــة
واحلريــة لألجيــال فــي املــدارس واجلامعات
واجملتمــع بشــكل عــا ٍّم؟
َ
هــل سـ ُ
اآلالف
ـيف اإلســام هــو الــذي ج َعــل
مِ ــن ال ِّرجــال والنســاء اخمللِصــن و ُمتفتِّحــي
العقــول يعتنقــون اإلســام فــي ك ِّل مــكان فــي
العالــم عبــر التاريــخ وفــي هــذا الزمــان؟

هنـاك الكثيـر مِ ن الكتب واملقـاالت واملقاطع
املرئيـة والصوتيـة واملواقـع اإللكترونية على
الشـبكة العنكبوتيـة العامليـة (اإلنترنـت)،
التـي تب ِّيـ ُن كيـف اعتنـق هـؤالء اإلخـوةُ
وبحسـب تقاري َر غربية
واألخوات اإلسلا َم.
ُ
َ
فـإن اإلسلا َم هـو أسـر ُع األديـان
عديـدةَّ ،
منـوا وانتشـا ًرا فـي العالـم.
ًّ

ﱫ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ( Zاملائدة.)٨ :

وتعلي ًقــا علــى أقــوالِ بعــض القيــادات الدِّ ينيــة
والسياســية والكتَّــاب واملؤ ِّرخــن واإلعالميــن
فــي الشــرق أو الغــرب وتصريحاتِهــم  ،الذيــن
يتَّهِ مــون اإلســام واملســلِمني  باإلرهــاب بــا

ً
إذا ،لماذا
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ُ
المساواة في اإلسالم:
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:ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ( Zاحلجــرات.)١٣ :
وتأكيـدًا علــى هــذا املفهــوم الرائع حول املســاواة
ـي   فــي خُ طبة الـ َو َد ِاع:
فــي اإلســام قــال النبـ ُّ

َّــاس ،إنَّ ر َّبكــم واحــ ٌد ،وإنَّ أباكــم
(يــا أ ُّيهــا الن ُ
تــراب ،وال
واحــ ٌد ،كلُّكــم مِ ــن آد َم ،وآد ُم مِ ــن
ٍ
فضـ َل لعربـ ٍّـي علــى أعجمـ ٍّـي ،وال ألعجمـ ٍّـي علــى

ـض علــى أســو َد ،وال ألســو َد علــى
عربـ ٍّـي ،وال ألبيـ َ
أبيــض إال بالتَّقــوى).
َ

إضافــ ًة إلــى ذلــك ،يحثُّنــا اإلســا ُم علــى َّأل

نكــ َرهَ اآلخَ ريــن ،أو نحتق َرهــم علــى أســاس
َ
البشــرة ،أو لــون العــن ،أو علــى
العِ ـ ْرق ،أو لــونِ

وو ْحدتها:
عالم َّية ال ِّرسالة َ
:ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
(البقــرة.)١٣٦ :

ﮁZ

إنَّ ِ
املســلمني يؤمنــون بجميــع أنبيــاء اللــه ورسـلِه،
ونوحــا،
،
م
آد
ـك:
ـ
ذل
ل
م
ـ
ويش
ـا،
ـ
ع
جمي
ـم
ـ
ونه
ويح ُّب
ً
ً
َ
َ
ويعقــوب،
وإبراهيــ َم ،وإســماعي َل ،وإســحاقَ،
َ
ومحمـدًا (عليهــم الســام).
وموســى ،وعيســى،
َّ
ـاس بعيســى ابـ ِـن
ـي ( :أنــا أَ ْولــى ال َّنـ ِ
ويقــول النبـ ُّ
ـاء إخــوةٌ ِمــن َعـ َّـا ٍتَّ ،أمها ُتهــم شـتَّى
مــر َ
مي ،األنبيـ ُ
ِودي ُنهــم واحـ ٌـد ،وليــس بيننــا نبـ ٌّـي)( .وليــس
بيننــا نبـ ٌّـي) ،تبــن بــأن النبــي محمــد جــاء
بعــد النبــي عيســى عليــه الســام ولــم يفصــل أو
يأتــي بينهمــا نبــي آخــر.

أســاس اجلنســية ،إنَّ اإلســا َم هــو عــا ٌج ع َملـ ٌّـي
للصــراع والتمييــز العِ ْرقــي والعنصريــة التــي
يشــ َه ُدها العالَــ ُم.
واألبيــض هــم إخــوةٌ
اإلســام ،األســو ُد
فــي
ُ
ِ
البشــري ِ
نفســه ،هــم
وأخــوات مِ ــن العِ ــ ْرقِ
ِّ
ٌ

اهلل ورسو ُله ُم َح َّمد

:

:ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶZ

:ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ Z
(األحزاب.)40 :

الطمأنينة والجنة:
:ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ( Zالفتح.)٥-٤ :

الــدرس املهــ ُّم الــذي نســتنبطه مِ ــن
هــذا هــو َّ

ـي
إ ًذا ،مــا هــو هــذا الدِّيــن احلــقُّ العالَمـ ُّ
الواحــد جلميــع أنبيــاء اللــه؟

تعاليم عظيمة:
:ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ
ﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔZ
(آل عمران.)١٣٦-١٣٣ :

ونواه:
أوامر
ٍ

الرجال والنساء:

تــراب مــ َّر ًة أخــرى.
أجســا ُدنا إلــى
ٍ

:ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ( Zالنساء.)١٢٤:

(الفتح.)28 :

ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ( Zالفجر.)٣٠-٢٧ :

األرض حيــث تتح ـ َّو ُل
ـراب ،وســنعود إلــى
مِ ــن تـ ٍ
ِ

مبــدأ املســاوا ِة فــي اإلســام؛ فلمــاذا يشــ ُع ُر
بعــض النَّــاس باالســتعالء والتك ُّبــر؟!
ُ

بعض اآليات ال ُق ْرآنية
حد؛ لذا دعوني أس ُر ْد فقط َ
إنَّ جما َل ال ُق ْرآن الكرمي وحالوته ونقاءه ليس له ٌّ
ِ
ِ
الكتشاف املزيد مِ ن كنوز ال ُق ْرآن
اآليات؛
تعليق أو شرح ،وأ َو ُّد منكم التف ّكر والتأ ُّمل في هذه
أي ٍ
دون ِّ
الكرمي وجواهره.

 :ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ

األب ِ
نفســه ،آد َم  ،الــذي خُ لِــق
جمي ًعــا مِ ــن ِ
مِ ــن تــراب ،وهكــذا ،فإ َّننــا جمي ًعــا خلَقنــا اللــه

النصــوص ال ُق ْرآنيــة والنبو َّيــة الســابقة حــول

ُّ
ٌ
للتفكر فيها
آيات أخرى مختارة

:ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠZ
(األحزاب.)٣٥ :

:ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨZ
(البقرة.) ٨٣ :

الذكر والطمأنينة:
:ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ
ﰑ ﰒ ﰓ( Zالرعد.)٢٨ :
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إن حقائـ َق ال ُقـ ْرآن ومحاسـنَه وروائعــه ال تنقضــي ،وليــس
ختا ًمــا لهــذا اجلــزء ،صدِّقونــي َّ
لهــا نهايـ ٌة ،وكلمــا ق َرأْنــا ال ُقـ ْرآن َ
اكتشـفْنا املزيـ َد مِ ــن املعانــي ،وكلمــا ق َرأْنــاه أكثـ َر شـ َع ْرنا
عجــزات ال ُقـ ْرآن الكــرمي).
بأننــا نقـ َر ُؤه للمــر ِة األولــى (وهــذه مِ ــن ُم ِ

إضافـ ًة إلــى ذلــك ،فإ َّننــي لــم أتطـ َّر ْق -حتــى ال يطــو َل الكتــاب ،وكيــا نخــر َج عــن مقاصده
ـب
ومحــاورِ ه الرئيســةِ فــي بيــان منــاذ َج وأمثلــة مِ ــن جمــال اإلســام ومحاســنه -إلــى جوانـ َ
مهمــة تتعلــق بحفــظ اللــه لل ُقـ ْرآن الكــرمي علــى مـ ِّر العصــور ،وإعجــازه اللُّغــوي والعِ لمــي،
ـتمدة مِ ــن ال ُقـ ْرآن الكــرمي تتعلــق بالعقيــدة،
ـب مسـ َّ
والنفســي والطبــي ،وغيرهــا مِ ــن جوانـ َ
وأمور ومســائ َل
والفقــه ،وا ِإل ْرث ،واملعامــات ،واألخــاق ،والقِ َيــم ،وغيــر ذلــك مِ ــن قضايــا
ٍ
ـكام فقه َّيــة وشــرع َّية ودِ ين َّيــة ودنيو َّيــة.
وأحـ ٍ

الجزء الخامس

اء
فاصل :مشاركة جميلة  ..دِ ين
آدم وحوَّ َ
َ
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مِ ن أحدِ
جوانب اجلمال في دِ ين اإلسالم:
ِ
ُ
ُ
اكتشاف أنَّ الله تعالى لم يخلقِ البشر على
أنهم كائنات ُروحية ،ثم تركهم ألنفسهم للتف ُّكرِ
في أمرهم ومعرفة الغاية مِ ن خَ لْقهم ،لقد
ً
عقول تتساءل مِ ن أجل البحث عن
وهبنا الله
احلقيقة.
لقد أ َم َّد َّ
ينض ُب
كل واحد منا َمعينًا مِ ن الهداية ال ُ
طاملا استم َّر الفر ُد (هو أو هي) في ّ
الشرب منه،
ومِ ن خالل التف ُّكر في كمال الله تعالى فإ َّننا نرى
ً
وعدل ،ويُضفي بظاللِه
نو َره يَ ِش ُّع رحم ًة ونعمة
على أرواحنا بعقيدة تامة منَحها الله.
لقد خلَق الله َّ
كل هذا العالم وما يحتويه مِ ن
املنطقي أن يش َمل ذلك
أجل نَفْع البشرية ،ومِ ن
ِّ
صحيحا تا ًّما؛ فما الدِّ ي ُن الذي ارتضاه الله
دِ ينًا
ً
تعالى آلد َم وح َّوا َء؟
طب ًقا لِما ورد في ال ُق ْرآن ،فإنَّ ال ِّدين الذي
ارتضاه الله لعباده كان اخلضو َع التا َّم ،الذي
يسمى اإلسال َم في اللُّغة العربية ،يُطلِق عليه
َّ
ال ُق ْرآنُ :مِ لَّ َة إبراهي َم -خليلِ الله -الذي أسلَم
نفسه لله.
َ
اإلسالمي ،فإنَّ َّ
كل إنسان يولَد
ومِ ن املنظور
ِّ
ب ُروح خاضعة مستسلمة لله تعالى ،ح ًّرا في
اختياراته التي تتَّفق أو حتي ُد عن حياة اإلميان
الصاحلات التي خُ لِق مِ ن أجلِها.
وع َمل َّ
ٍ
مرحلة ما في احلياة ينبغي للمرء أن يتخذ
وفي
قرا ًرا شخص ًّيا ،سواءٌ بالبقاء خاض ًعا لله تعالى
منغمسا في دورة احلياة الفاسدة مِ ن املاد َّية،
أو
ً

وحب النفس وإشباعها ،وبطبيعة احلال فإنَّ
ِّ
الصراط املستقيم
كثي ًرا مِ ن النَّاس يَحيدون عن ِّ
بواسطة آبائِهم الذين ال يَدينون بدِ ين اإلسالم،
أو بسبب ظروفهم السيئة أو املأساوية اخلاليةِ
مِ ن الرعاية ال ُّروحية ،واملنظو ُر اإلسالمي ملفهوم
الله ِّ
يوض ُح أنَّ الله هو الذي يَقضي ويح ُكم بني 
ٌّ
بحسب إميانه وع َمله؛ لذا فإننا على
النَّاس ،كل َ
يقني بعدالةِ أحكامه يوم القيامة.
ٍ
وعندما يستسلم املرء بك ِّل نفسه لله ،فإ َّنه يقدِّ م
َّ
كل جانب مِ ن كيانه -عقله وجسده و ُروحه -لله
َ
حفظ املرء ل ُروحه
تعالى بإخالص؛ لذا فإنَّ
الصالة والعبادات له أهمي ٌة حيوية،
مِ ن خالل َّ
أيضا أن ِّ
ولكن مِ ن األهمية مبكان ً
نغذ َي عقولنا
أسلوب حياة
نحرص على
باملعرفة النافعة ،وأن
ِ
َ
صحية ألجسادنا.
إضاف ًة إلى ذلك ،يقدِّم لك اإلسال ُم الفرص َة
لتتع َّرف على نفسك كما خلَقها الله ،وكما أراد
لها أن تكونَ ،وعند اعتناقِ ك اإلسال َم فإ َّنك ت ُعود
تركت أمتعتَك
كنت
َ
لطبيعتك احلقيقيةِ  ،كما لو َ
وسافرت على الطريق الذي
الثقيلة وراءك
َ
دخلت إلى هذه
وضعت عليه ق َدميك عندما
َ
َ
احلياة.
حقائ ُق اإلسالم الساطع ُة ميكنها أن تب ِّي َن
ِّ
وتوض َح حقيقة ك ِّل األديان ،وفي الوقت ِ
نفسه
َ
ذِ
تساعد املؤمنني  على متييزِ الباطل ونبْ ه...
اعتنا ُق اإلسالم أص َبح أم ًرا كون ًّيا (عالَم ًّيا).
• ليندا بارتو كاتبة وشاعرة وفنانة أميركية.

الجزء السادس

النبي الخا َتم
ِّ
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محم ُد بن عبدالله في م َّك َة عام 570م
ُولد
َّ
قومِ
بالصادقِ األمني.
تقري ًبا ،وقد ُعرِ ف في ه
َّ
محم ٌد  40سن ًة ،جاءه ِجبري ُل
وعندما بلَغ
َّ
محمدًا في بداية رسالته
بالوحي ،وقد أ َمر الله
َّ
ِ
بأن يُنذِ َر أهلَه وعشيرتَه األقربني ،وأ َّولهم
زوجتُه خديج ُة  -رضي الله عنها ،بعد ذلك
الوحي بأن يبلِّ َغ الرسالة إلى النَّاس كاف ًة.
جاءه
ُ
وخالل سنوات حياتِه وسيرته النبو َّية ،ح َمل
الرسو ُل الرسال َة إلى الناس ،وكان قدو ًة
ط ِّيبة وأُسوة حسن ًة للناس ،وفي عام 632م،
محمد عن هذه احلياة ،وكان
رحل النبي
َ
َّ
عم ُره  63سن ًة.
واملرسلني؛
محمدًا هو خاتَ ُم األنبياء
إنَّ
النبي َّ
َ
َّ
نبي أ ُ ِ
ِ
رسل مؤ ِّكدًا ومص ِّد ًقا للوحي
ر
آخ
فهو
ٍّ
وحي للنب ِّيني مِ ن قبله ،ويش َمل ذلك َو ْح َي
الذي أ ُ َ
الله ِل ُموسى وعيسى عليهما السالم.
محمدًا
النبي
ويش َهد ال ُق ْرآن الكرمي بأنَّ
َّ
َّ
رسول الله وخامت النبيني (األحزاب.)٤٠ :

هو

وتأكيدًا على الرابط والعالقة القو َّية بينه وبني 
عيسى  ،يقول
آمن
محمد  ...( :وإذا َ
النبي َّ
ُّ
أجران).
آمن بي ،فله
ِ
ثم َ
بعيسى َّ
النبي
وكذلك قال
َّاس
َّ
محمد ( :أنا أَ ْولى الن ِ
ُّ
األنبياء إخوةٌ ِمن َع َّل ٍت،
مي،
ابن مر َ
ُ
بعيسى ِ
نبي).
َّأمهاتُهم شتَّى ِودينُهم
ٌ
واحد ،وليس بيننا ٌّ
النبـي
هـذه األحاديـثُ النبو َّيـة تُرينـا كيـف كان
ُّ
مي،
محمـد يحتـرم
النبـي عيسـى ابـ َن مـر َ
َّ
َّ
ِ
النبـي
ويُثنـي عليـه خيـ ًرا ،وهـذا حتقيـ ٌق لنبـوءة
ِّ
محمـد  ،التـي ذ َكرهـا عيسـى فـي اإلجنيـلِ
َّ
عندمـا قـال:
(وأمـا متـى جـاء ذاكُ ،رو ُح احلـقِّ  ،فهـو يُ ِ
رشـدكم
جميـع احلـقِّ ؛ أل َّنـه ال يتكلَّـم مِ ـن ِ
نفسـه ،بـل
إلـى
ِ
َّ
بأمـور ٍ
آتيـة،
ك ُّل مـا يسـ َمع يتكلـم بـه ،ويُخبِركـم
ٍ
ميج ُدنـي) إجنيـل يوحنـا ( 14 :16فـي
ذاك ِّ
الترجمـة اإلجنليزيـة لهـذا النـص ،جنـد هـذه
العبـارةَ.)”He will glorify me“ :

محمد
النبي
شخص َّي ُة
ِّ
َّ

ُ
العظيمة

محم ٌد
َّ

المقدسة
في الكتب
َّ
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ِ
واملهتمــن
املنصفــن مِ ــن القــادة والكتَّــاب
إنَّ
َّ
واملتخصصــن واملؤ ِّرخــن عبــر التاريــخ قــد
ِّ
انب َهــروا بشــخص َّية
محمــد منــذ طفولتِــه
َّ
إلــى شــبابِه و ُكهول ِتــه ،ومِ ــن النب ـ َّوة حتــى مو ِتــه،
لقــد كانــت شــخص َّيتُه عظيمــ ًة فريــد ًة؛ فــي
وإخالصــهِ ،
ِ
وطيب ِتــه،
خُ لقِ ــه ،ورحم ِتــه ،وأمان ِتــه،
وتواضعِ ــه ،إنَّ َّ
ِ
كل تفاصيــلِ حياتــه
وصدقِ ــه،
ُ
ُ
العامــة واخلاصــة َّ
وحفظهــا إلــى
مت تدوينُهــا
وقتِنــا احلاضــر.

ً
محمــ ٌد
لقــد كان
ورســول ومعل ًمــا
نب ًّيــا
َّ
ً
ودليــا إلــى األخــاقِ الفاضلــة،
ومصلحــا
ً
ورج ـ َل دولـ ٍـة ،وصدي ًقــا
ًا،
د
ـ
وقائ
ـنة،
ـ
حس
وقــدو ًة
ُ
وزوجــا مح ًّبــا ،وأ ًبــا
ِصــا ،وصاح ًبــا وف ًّيــا،
ً
مخل ً
حان ًيــا.
الصــددِ ِ ،
يصــف الفيلســوف الهنــدي
وفــي هــذا َّ
(محمــد:
البروفيســور رامــا كرشــنا فــي كتابــه
َّ
محمــدًا
النبــي
نبــي اإلســام)
بأنــه:
َّ
َّ
“األُمنــوذ ُج التــا ُّم والكامــل للحيــاة البشــريةِ ”،
َ
الوصــف بقولِــه:
ويوضــح كرشــنا هــذا
َ
إ َّنــه ِمــن الصعـ ِـب جـ ًّـدا أن نحيــط باحلقيقـ ِـة
ـرد َو ْمضــة
الكاملــة حــول شــخصية
محمــد .مجـ ُ
َّ
ـتطيع
ـ
س
أ
ـد
ـ
محم
ـخصية
أو حملــة ســريعة عــن شـ
ِ
َّ ٍ
ُ
ـرض ديناميكـ ٍّـي وســريع
أن ُأمسـكَها ،يــا لــه ِمــن َعـ ٍ
محمـ ٍـد:
ِمــن مشــاه َد عظيمـ ٍـة حــول شــخصية
َّ
ومحمــد احملــارب،
محمــد النبـ ُّـي،
هــا هــو
َّ
َّ
ومحمــد رجـ ُـل الدولــة،
ومحمــد التاجــر،
َّ
َّ
املصلــح،
ومحمــد
ومحمــد اخلطيــب البليــغ،
ِ
َّ
َّ
ومحمــد حامــي
ومحمــد ملجــأ األيتــام،
َّ
َّ

ومحمــد
ومحمــد مح ـ ِّرر ال ِّنســاء،
الرقيــق،
َّ
َّ
َّ
ومحمــد الولـ ُّـي؛ إ َّنــه فــي كلِّ
احلاكــم والقاضــي،
َّ
ِّ
ـاالت
ـ
جمل
ا
ـذه
ـ
ه
كل
ـي
ـ
ف
و
ـة
ـ
م
العظي
هــذه األدوار
ِ
اإلنســانية كان بطـ ًـا علــى حـ ٍّـد ســواءٍ .
إنَّ تاريــخ اإلنســانية لــم يشــ َهد قــط مثــل هــذا
مجتمــع أو مــكان مــا،
التغييــر والتحويــل فــي
ٍ
منــذ تلــك احلِ قبــة أو حتــى قبلهــا ،ك ُّل هــذه
ـت فيمــا يقــارب َعقْديــن مــن
األمــورِ الرائعــة ّ
متـ ْ
الزمــان فقــط.

ِ
املنصفــون
إضافــ ًة إلــى ذلــك ،ذ َكــر املؤ ِّرخــون
محمًــدا  -فــي مـ َّـدة قصيــرة دامــت ثالث ـ ًة
أنَّ
َّ
وعشــرين عا ًمــا ،هــي ُع ُمــ ُر نب َّوتِــه  -اســتطاع
تغييــ َر ِشــبهِ اجلزيــرة العرب َّيــة...
مِ ــن الوثنيــة وعبــادة األصنــام إلــى توحيــد
اللــه الواحــد...
مِ ــن اخلالفــات واحلــروب ال َق َبليــة إلــى
االحتــاد والتماســك...
مِ ــن ُشــرب اخلمــر وفســاد األخــاق إلــى
الفضيلــة والتقــوى...
مِ ــن الفوضــى وعــدم النظــام إلــى احليــاة
َّ
واملنظمــة...
املنضبطــة
إفــاس أخالقــي شــديد إلــى أعلــى
ومِ ــن
ٍ
األخالقــي.
املعاييــر مِ ــن االمتيــاز
ِّ

الكتاب ال يهدف إلى سرد النُّبوءات في
إنَّ هذا
َ
َّ
املقدسة األخرى التي بشرت
الكتب الدِّينية
َّ
مبق َد ِم
النبي مح َّم ٍد  ،إال أ َّنني أو ُّد أن أذ ُك َر
َ
ِّ
بعض تلك النبوءات؛ حيث إنَّ عد ًدا مِ ن علماء
املسلِمني  قد أشاروا إلى تلك النُّبوءات في
املقدسة لدى الهندوس والبُوذيني واليهود
الكتب َّ
والنَّصارى وغيرهم.
“محمــد فــي الكتــاب
فــي كتابــه الرائــع:
َّ
املقــدس” ،علــق البروفيســور عب ـ ُد األحــد داود
(القســيس ديفيــد بنجامــن ســاب ًقا) علــى مــا
ذكــره الكتــاب
نبــي مثــلِ
َّ
املقــدس حــول ظهــور ٍّ
موســى بقولــه:
نقــرأ فــي ِســفر التثنيــة ،اإلصحــاح  :18الفقــرة 18
(س ـأُقِ يم لهــم نب ًّيــا مِ ــن بــن إخوتِهــم مِ ثلَــك ،وأج َعــل
ـات ال تنطبِق
كالمــي فــي فمِ ــه) ،إذا كانــت هــذا الكلمـ ُ
علــى مح َّمــد فإ َّنهــا تبقــى غيــ َر متح ِّققــة؛ إذ إنَّ
نفســه لــم يـ َّـد ِع أ َّنــه النبـ ُّـي املشــا ُر إليــه هنــا.
عيســى َ
حسب اعتقادمِ ن جهة أخرى ،فإنَّ عيسى
َ
الكنيسة -سوف يظهر قاض ًيا وليس مش ِّر ًعا ،أ َّما
النبي املوعود به (في النبوءة) فسيأتي “بشريعة
ُّ
متوهِّ جة” ،في “يدِ ه اليُمنى” ِسفر التثنية .2:33
ويؤ ِّكد العلماء املسلمون أنَّ هذه النبوءةَ ال
تنطبق على ٍ
محمد ؛ حيث إنَّ موسى
أحد غيرِ
َّ
الصالة والسالم يتشابهانِ في
ومحمدًا عليهما َّ
َّ
عد ِة أمور ،منها:
ومحمد يبدأ اسمهما باحلرف األول
موسى
َّ
نفسه (م).

ومحمد يتشابهانِ في والدتهما
موسى
َّ
الطبيعية ،وفي الزواج ،واملها ِّم ،وفي املوت
الطبيعي.
ً
ورسول،
ومحمد كالهما كان نب ًّيا
موسى
َّ
وصاحب
وحاك ًما وقائدًا ،ورج َل دولة
َ
شريعة ،وفي اجلانب اآلخر ،لم ي ُك ْن عيسى
مِ ث َل موسى في عدة أمور؛ فأتبا ُع عيسى
ينظرون إليه ٍ
كإله أو ابنِ إله ،ووالدتُه ومهمته
ونهايته لم ت ُك ْن مِ ثل موسى ،كما أنَّ عيسى
لم يتز َّو ْج ،ولم يح ُك ْم قومه ،ولم يحارِ ْب في
وحروب مِ ثل موسى.
معارِ َك
ٍ

وجتدر اإلشارة إلى أنَّ ذِ كر الكتاب املقدس
نبي مِ ن إخوة
“نب ًّيا مِ ن بني إخوتهم” يشير إلى ٍّ
اإلسرائيل ِّيني  (أي مِ ن أبناء إسماعي َل) ،إضاف ًة
إلى هذه النبوءة ،فإنَّ عيسى في العهد اجلديد
املقدس َّ
بشر بقدوم “ ُم َع ٍّز آخَ َر” ،وقد
مِ ن الكتاب َّ
ص َّرح عيسى بقوله“ :فيُعطيكم ُمع ِّز ًيا آخَ َر”.
(لكني أقو ُل لكم احلقَّ  :إ َّنه خي ٌر لكم أن أنط ِلقَ؛
أل َّنه إن لم أنط ِل ْق ال يأتيكم امل ُ َعزِّي ،ولكن إن
ذهبت أُرسله إليكم ،ومتى جاء ذاك يب ِّكت العالم
ُ
ٍ
ٍ
دينونة ...إنَّ لي
خطية ،وعلى ب ٍّر ،وعلى
على
أمو ًرا كثير ًة ً
أيضا ألقو َل لكم ،ولكن ال تستطيعون
أن حتتملوا اآلن ،وأما متى جاء ذاكُ ،رو ُح احلقِّ ،
فهو يُ ِ
رشدكم إلى جميع احلقِّ ؛ أل َّنه ال يتكلَّم مِ ن
بأمور
نفسه ،بل ك ُّل ما يس َمع يتكلَّم به ،ويُخبِركم
ٍ
ٍ
ميجدني) يوحنا .14 - 7 :16
آتية ،ذاك ِّ
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ً
َ
اآلخ ُر
الم َع ِّزي
إذاَ ،من هو هذا ُ
الذي يأتي بعد عيسى؟
يؤ ِّكــد ً
محم ـدًا
أيضــا علمــاءُ املســلمني أنَّ النبـ َّـي
َّ
النبــي الوحيــد الــذي تنطبــق عليــه
هــو
ُّ
هــذه البِشــارةُ التــي أخ َبــر عنهــا عيســى؛ لعــدة
أســباب ،نذكــر َ
بعضهــا:
إنَّ إشـارةَ عيسـى إلى “ ُم َع ٍّز آخَ َر” ال ميكن
أن تنطبـق علـى ُروح القُـدس؛ حيـث إنَّ ُروح
القُـدس جـز ٌء مِ ـن عقيـدة التثليـث  -اللـه
األب ،واللـه االبـن ،واللـه ُروح القُـدس -
حسـب اعتقـاد النصـارى الذيـن يؤمنـون
بعقيـد ِة التثليـث ،وقـد كان موجـو ًدا قبـل
نـص
بحسـب مـا َّ
رسـالةِ عيسـى وخاللهـا َ ،
املقـدس ،فـي حين أنَّ هـذا
عليـه الكتـاب
َّ
امل ُ ِّعـزي يأتـي بعـد عيسـى!   

محمــدًا جــاء
إضافــ ًة إلــى ذلــك ،فــإنَّ
َّ
ليُنــذِ َر ال َّنــاس مِ ــن عمــل املعصيــة َّ
والذنــب،
ِ
املعــروف واخليــر،
ويأم َرهــم بعمــل
واألعمــال الصاحلــة ،وكان يَقضــي ويح ُكــم
بــن النَّــاس.
لقـد َّ
محمـد النَّـاس إلـى احلـقِّ املطلَق
دل َّ
فيمـا يتعلـق باللـه الواحـد احلـقِّ  ،كمـا
َ
أرشـدهم إلـى حقيقة احليـاة ،والغايةِ منها،
ِ
واآلخـرة ،واحليـاة األبديـة،
وحقيقـةِ املـوت
وغيرهـا مِ ـن حقائـ َق وأمـور كثيـرة.
محمــد عــن أخبـ ٍـار ونبــوءات
كمــا أخبرنــا َّ
ومعجــزات كثيــرة ،أعطــاه إ َّياهــا وأعلَمــه
أرســله.
بهــا اللــه الــذي َ

كان مح َّمــد نب ًّيــا ال يتكلَّــم مِ ــن نفســه
(هــواه) ،بــل مبــا يس ـ َمعه ويتل َّقــاه مِ ــن اللــه،
وكان مح َّمــد يتلــو القُــ ْرآن باســم اللــه
(بســم اللــه الرحمــن الرحيــم) ،وهــذه نبــوءةٌ
أخــرى عــن مح َّمــد فــي الكتاب املقـ َّـدس (في
ـت علــى “الــذي يتكلَّــم بــه
نصـ ْ
ال َّتــوراة) التــي َّ
باســمي” ِ
(ســفر التثنيــة  -اإلصحــاح :18
الفقــرة  ،)19وكمــا هــو معلــو ٌم فــإنَّ ُســ َور
القُــ ْرآن الكــرمي تبــدأ بعبــارة“ :بســم اللــه
الرحمــن الرحيــم”.
والقُـ ْرآ ُن الكـرمي
محمـد
لقـد أثنـى
َّ
علـى نبـي اللـه عيسـى ثنـا ًء عال ًيـا ،كمـا
أنَّ املسـلمني ،تشـري ًفا لعيسـى ومح َّب ًـة
واحترا ًمـا لـه ،يسـ ُّمون أبنا َءهـم علـى اسـمه.
إضافــ ًة إلــى مــا ُذكــر ،فإ َّنــه عندمــا ســأل
اليهــو ُد يوحنــا (يحيــى) املعمدانــي عــن ِ
نفســه
كمــا ذكــر اإلجنيــل“ :وهــذه هــي َشــهادةُ
أرســل اليهــو ُد مِ ــن أورشــليم
يوحنــا حــن
َ
أنت؟ فاعتــ َرف
كهنــ ًة والو ِّيــن ليســألوهَ :مــن َ
لســت أنــا املســي َح•.
ولــم ينكِ ــ ْر ،وأقــ َّر أ ِّنــي
ُ
أنــت؟ فقــال:
فســألوه :إ ًذا مــاذا؟ إيل َّيــا
َ

النبــي أنــت؟ فأجــاب :ال”.
لســت أنــا ،ذلــك
ُ
ُّ
(يوحنــا )٢١ -١٩ :١
ـص اإلجنيلـ َّـي
ويؤ ِّكــد علمــاء املسـ ِلمني أنَّ هــذا النـ َّ
بعض
إمنــا يشــير إلــى النبـ ِّـي مح َّمــد ؛
فبحســب ِ
َ
الن َُّســخ مِ ــن الكتــاب املقـ َّـدس جنــد هــذا الســؤال:
ـت ذلــك النبـ ُّـي؟ فأجاب (يوحنــا) :كال!”،
“هــل أنـ َ
ِّ
النبــي؟ بــكل وضــوح“ ،ذلــك
إ ًذاَ ،مــن هــو ذلــك
ُّ
النبـ ُّـي” ال يعنــي أو يشــير إلــى يحيــى املعمدانـ ِّـي،
املســيح عليهمــا الســام ،كمــا
وال إلــى عيســى
ِ
أقـ َّر بذلــك يحيــى (يوحنــا).

إ ًذا ،فــإنَّ الباحــثَ عــن احلقيقــة بحكمـ ٍـة وأمانـ ٍـة
ـاص ينبغــي لــه أن يتســاء َل مبوضوعيــة:
وإخـ ٍ
النبي؟
َمن هو ذلك
ُّ
ـي احلــقُّ الــذي جــاء بعــد يحيــى
َمــن هــو النبـ ُّ
وعيســى عليهمــا الســام يبلِّــغ الرســالةَ
األصيلــة والصافيــة حــول اللــه الواحــدِ
َ
شــريك لــه؟
احلــقِّ وحــده ال

إ َّنه
فــي احلقيقــةِ  ،إنَّ موضــو َع النُّبــوءات حــول
املقدســة هــو
محمــد فــي الكتــب
النبــي
َّ
َّ
ِّ
وجــذاب ،وقــد َّ
َّ
ــت مناقشــتُه
مهــم
موضــو ٌع
مت ْ
ٌّ
كثيــر مِ ــن الكتــب واملقــاالت،
باســتفاضة فــي
ٍ
واملقاطــع الصوتيــة واملرئيــة علــى شــبكة
اإلنترنــت العالَميــة ،وللحصــولِ علــى املزيــد

مِ ــن املعلومــات حــول هــذا املوضــوع ،ميكنــك
البحــثُ فــي شــبكة اإلنترنــت ،أو زيــارة املواقــع
اإللكترونيــة املتخصصــة فــي هــذا اجلانــب،
(كمــا ميكنــك الرجــو ُع إلــى املواقــع اإللكترونيــة
اإلســامية املذكــورة فــي اجلــزء األخيــر مِ ــن
هــذا الكتــاب).
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ِ
َ
بعض ما قيل
مقتطفات مِ ن
محمد
النبي
عن
ِّ
َّ

بعــض أقــوال
النبــي مح َّمــد الشــيءُ الكثيــر عبــر التاريــخ ،وفيمــا يلــي فقــط
لقــد قيــل و ُكتِــب عــن
ُ
ِّ
املشــاهير واملؤ ِّرخــن والشــخصيات البــارزة:
ُ
ُ
البعض ،ولكنَّه كان
يعترض عليه
القراء ،وقد
َّ
َ
جناحا
الرجل الوحي َد في التاريخ الذي حقَّ ق
ً
ٍّ
نيوي”.
والد
يني
املستوى
ن
م
كل
على
بارزًا
الدِّ ِّ ُّ ِّ
ِ

يقول املؤ ِّرخ الفَرنسي املشهور المارتني“ :لو
وص َغ َر الوسائل وبروز النتائج
أنَّ ِع َظ َم الغاية ِ
ُ
معايير عبقرية اإلنسان،
املدهشة ،هي ثالثة
ِ
عظيم في
رجل
أي
مقارنة
فمن يجرؤُ على
ِ ِّ
ٍ
َ
ٍ
محم ٍد؟!”.
مع
احلديث
التاريخ
َّ
ويختم المارتني  بقوله“ :و َوفْ قً ا ِّ
لكل املقاييس
تقاس بها َ
عظ ُ
يح ُّق
التي ميكن أن
مة البشرِ ،
َ
إنسان َ
َ
أعظ ُم
أي
لنا أن
نتساءل :هل هناك ُّ
ٍ
منه؟”؛ (تاريخ تركيا ،باريس  ،1854اجمللد
الثاني ،الصفحات من .)277 - 276

وقال مايكل هارت في كتابه ،املائة :ترتيب ألكثر
األشخاص تأثي ًرا في التاري خ•�(The 100: Rank
ing of the World’s Most Influential Per

ليأتي
حملم ٍد
)“ :sons in Historyإنَّ اختياري َّ
َ
في املرتبة ُ
أكثر أشخاص
األولى ِمن قائمة ِ
َ
بعض
دهش
العالم
تأثيرا في البشرية  -قد ُي ِ
ً

ويختتم هارت ً
َ
مثيل له
مزيج ال
قائل“ :فهذا
ٌ
الدنيوي والدِّ يني ،الذي أعتقد أنَّه
ِمن التأثير ُّ
شخصية ِّ
مؤثرة
محم ًدا ألن يكونَ أعظ َم
أَ َّه َل
ٍ
َّ
اإلنساني”.
التاريخ
في
ِّ
ِ
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مقتنعا
أصبحت
وقال مهامتا غاندي“ :لقد
ُ
ً
َ
السيف لم يكُ ِن الوسيلة التي
كلَّ االقتناع أنَّ
اإلسالم مكانتَه ،بل كان
اكتسب
ِمن خاللها
ُ
َ
الرسول ،مع نسيانه
ذلك ِمن خالل بساطة
ِ
َّ
الوعد ،وتفانيه
في
وصدقه
نفسه،
حظ
ِ
ِ
ِ
وشجاعته ،مع
وإخالصه ألصدقائه وأتباعه،
ِ
ثقته املط َلقة في ر ِّبه وفي رسالته”.
ِ

ويشير جون اسبوزيتو (أستاذ جامعي في

الشؤون ال ِّدينية والدولية ومدير مركز
املقدس،
الدراسات الدولية في كلية الصليب
َّ

واملدير املؤسس ملركز  PABTللتفاهم املسلم
املسيحي ،جامعة جورج تاون ،الواليات املتحدة

األمريكية) في كتابه اإلسالم :الطريق القومي:

محم ٌد ِمن بني تلك الشخصيات الدِّ ينية
“كان
َّ
ومؤسسي األديان ،وقد
العظيمة واألنبياء
ِّ
ُ
دافعا إلى
أخالقه وشخصيتُ ه املتميزة
كانت
ً
مألوف من قبل ،إنَّ ظاهرة
غير
ٍ
ٍ
ثقة والتزام ِ
جناحه في َجذْ ب األتباع وخَ لْق َّأمة ودولة

ويقـول واشـنطن ايرفينـق فـي كتابـه حيـاة
محمـد األخي َـر ،وكان األعظَـم
محمـد“ :كان
َّ ٌ
َّ
ُ
الناس
لتعريف
رسـلوا
فـي َرك ِْـب األنبيـاءِ الذيـن أ ِ
ِ
ِ
باللـه” ص .٤١
نسب إلى برنارد شو قولُه ...“ :في رأيي أنَّه
ويُ َ
(محمد) أم َر العا َلم اليومَ ،ل ُو ِّفقَ في
َّى
ل
تو
لو
َّ
ِّ
حل مشكالتنا مبا يع ِّز ُز السعاد َة والسالم الذي
َ
أفضل َمن
يرنو البشر إليه  ...لقد كان وال يزال
َ
َو ِطئَ
األرض بقدميه ،لقد دعا إلى اإلسالم،
وأسس دولة ،وبنى َّأمة ،وأرسى قواع َد أخالقيةً،
َّ
ً
اجتماعية وسياسية عديدة،
إصالحات
وبدأ
ٍ
وفع ًال ملمارسة ومتثيل
أنشأ
ً
مجتمعا قو ًّيا َّ
الفكر والسلوك
ِ
تعاليمه ،وأقام ثور ًة في عا َلم ِ
واألزمان”.
البشري للقادم ِمن السنوات
ِّ
ِ

ِ
ذكرت املوسوع ُة البريطانية (اجمللد ...“ :)12
ً
كمية كبيرة ِمن التفاصيل باملصادر القدمية
ً
ومستقيما ،نال
رجل أمينًا
ُظهر أنَّه كان
ت ِ
ً
اآلخَ
رين ووالءهم ممن كانوا على
احترا َم
محمد
“...
واالستقامة؛
األمانة
ن
م
نصيب ِ
َّ
ٍ
أكثر األنبياء والشخصيات الدِّ ينية
هو
ُ
جناحا”.
ً

استطاعت أن تسيط َر على اجلزيرة العربية
حقيقة أنَّه
ميكنُ أن ُيعزَى هذا ليس فقط إلى
ِ
ِ
ِّ
مخط ًطا عسكر ًّيا إستراتيج ًّيا ذك ًّيا ،ولكن
كان

حقيقة أنَّه كان ً
رجل غي َر عادي ...
أيضا إلى
ً
ِ
والصدقَ  ،واألمان َة،
و َل َمس
ُ
أتباعه منه التقوىِّ ،
والرحمة”.

محمد ِدينًا
يؤس ْس
وأضاف اسبوزيتو“ :لم ِّ
َّ
ً
قائل“ :فلقد
جديدا” ،وأكد هذه احلقيقية
ً

اإلسالم مبدأَ اإلصالح ،ودعا مر ًة أخرى
تبنَّى
ُ
أمره ،كما
إلى االستسالم الكامل لله ،وتطبيق ِ
بشكل
التامة والكاملة
صيغته
وحي به في
ِ
ٍ
َّ
ُأ َ

لرجل واحد
ويقول توماس كارليل“ :كيف
ٍ
َ
القبائل املتحاربة والبد َو
يوح َد
مبفرده أن
ِّ
ومتحضرة في أقلَّ ِمن
الهائمة إلى َّأم ٍة قو َّي ٍة
ِّ
دين ِمن الزَّ من؟!”.
َعقْ ِ

محمد ،آخر األنبياء وخات َِمهم  ،إذً ا
نهائي إلى
َّ
ٍّ
حملمد ،فإنَّ اإلسال َم لم يكُ ْن عقيد ًة
بالنسبة
َّ
جديدة ،ولكن استعاد ًة للعقيدة احلقيق َّية
(الصحيحة)”.

ٌ
أقوال نبو َّية مختارة
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زلت تذكر ما ورد في اجلزء األول مِ ن هذا الكتاب؟
هل ما َ
إنَّ املفاهي َــم واجلوانــب والقِ َيــم اإلســامية التــي ُذكــرت فــي ذلــك اجلــزء إمنــا هــي تعالي ـ ُم ُق ْرآنيــة
محمــد  ،متمن ًيــا أن تســتمت َع
ـات نبويــة ،وفيمــا يلــي بعـ ُ
وتوجيهـ ٌ
ـض األمثلــة الرائعــة مِ ــن أقــوال النبــي َّ
بهــا ،وتتــذ َّو َق شــي ًئا مِ ــن جمالهــا َ
وعظمتهــا.
(الكلمة الط ِّيبة ص َدقة) رواه البخاري.
وجه أخيك لك صدقة)
(تبس ُمك في ِ
ُّ
الترمذي.

رواه

خياركم أحسنَكم أخالقا) رواه البخاري.
(إنَّ ِمن ِ
ُ
الطريق صدقة)
(إماطة األذى عن
ِ
البخاري ومسلم.

رواه

ُ
والسماحة)
الصبر
اإلميان
(أفضل
ِ
ُ
َّ
وصححه
البيهقي،
األلباني.
َّ
ّ

رواه

ً
أي اإلسالم خي ٌر؟
رجل سأل
أنَّ
النبي ُّ :
َّ
السالم على َمن
وتقرأ
الطعام،
م
ُطع
ت
(
قال:
ِ
َّ
لم
ن
وم
تعر ْف) رواه البخاري.
ع َرفْ تَ َ
ِ
إضافـ ًة إلـى هـذه األقـوالِ والتوجيهـات النبو َّيـة،
ً
محمـد
أيضـا:
قـال رسـول اللـه َّ
ارحموا َمن
(الراحمون يرحمهم الرحمنُ َ ،
َّ
يرح ْمكم َمن في السماء) رواه
،
األرض
في
َ
ِ
الترمذي.
أحدكم حتى ُي ِح َّب ألخيه ما
(ال يؤمن
ُ
لنفسه) رواه البخاري ومسلم.
ُي ِح ُّب
ِ
جائع إلى
(ليس املؤمنُ الذي يش َب ُع وجا ُره
ٌ
َجنبه) رواه البيهقي.
الشديد
عة؛ إمنا
الشديد
(ليس
ُ
ُ
بالص َر ِ
ُّ
ُ
نفسه عند الغضب) موطأ مالك.
ك
ميل
الذي ِ
َ

أجسادكم ،وال إلى
ينظر إلى
(إنَّ الله ال
ِ
ُ
ُ
وأعمالكم)
كم
قلوب
إلى
ر
ينظ
ولكن
ُص َو ِركم،
ِ
ُ
ِ
رواه مسلم.
خيركم ألهلي)
خيركم ِ
ألهله ،وأنا ُ
(خيركم ُ
ُ
رواه الترمذي.
لنسائهم) رواه الترمذي
(خيا ُركم خيا ُركم
ِ
واب ُن ماجه.
الدا َر
قطني.
َّاس) رواه َّ
ُ
َّاس أنف َُعهم للن ِ
(خير الن ِ
ّ

وأتب ِع الس ِّيئ َة احلسن َة
(ات َِّق الله حيثما كنتَ ِ ،
ُ
الناس ُ
حسن) رواه
ت َْم ُحها ،وخَ ِال ِق
بخل ٍق َ
َ
الترمذي.

هذه أمثلة مِ ن األقوال َّ
الذهبية الرائعة
محمد  ،ومطب ًقا لِما كان يقولُه
للنبي
َّ
فإن تعامالتِ
ويعلِّمه على أرض الواقعَّ ،
محمد مع َ
عكس ْت شخص َّيته
اآلخرين
النبي َّ
َ
ِّ
الفريدةَ مِ ن نوعها؛ في أخالقِ ه ،ورحمتِه،
وحرصه ،وأمانته ،وإخالصه ،وعطفِ ه،
ِ
وع ْفوِ ه ،وصبره،
وصدقه،
ُ
وتواضعِ ه ،وك َرمِ هَ ،
وسماحته ،وغيرها مِ ن أخالق فاضلة،
محم ٌد .
وصفات عظيمة كان يتحلَّى بها
َّ
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وهنــاك الكثيــ ُر مِ ــن القِ صــص واألمثلــة
ـت هــذه األخــا َق احلميــدة،
والبراهــن التــي تُث ِبـ ُ
َ
والصفـ ِ
ـات الشــخصية الفريــدة للنبـ ِّـي اخلاتَـ ِـم،
التــي ال يت َِّســع اجملــا ُل لذِ كرهــا بالتفصيــل،
ً
مثــال واحــدًا فقــط.
د ُعونــا نأخُ ــ ْذ
  بعدمــا ر َفضــه معارِ ضــوه وأعــداؤه فــي م َّكـ َة
وك َفــروا برســالتِه رســالةِ اإلســام...
   بعــد اضطهادِ هــم وإســاءتهم لــه ،ومحاولــةِ
َقتْ ِلــه أكثـ َر مِ ــن مـ َّرة...
ِ
أتباعــه
التعذيــب وال َقتْــلِ لكثيــر مِ ــن
  بعــد
ِ
وأح َّبائِــه...
وإخراجهــم مِ ــن
  بعــد محا َربتِــه وأصحابِــه
ِ
ِ
وأرضهــم وأموالهــم...
بيوتهــم
مــاذا كان ر ُّد فِ عــل مح َّمـ ٍـد جتــاه أعدا ِئــه عندمــا
ـام واألوثــان؟!
دخَ ــل م َّكـ َة وح َّررهــا مِ ــن عبــادة األصنـ ِ
محم ٍــد وأصحابِــه انتصــا ًرا
بعــد حتقيــق
َّ
عظي ًمــا ،وبينمــا هــم فــي أَ ْو ِج ف َرحهــم بعودتهــم
إلــى وطنهــم م َّكــ َة املكرمــةِ  -اجت َمــع النَّبــي
محمــد مبــن أرادوا َقتْلَــه باألمــس ،لكنهــم
َّ
اآلن َ
يخشـ ْون أن يقتُلَهــم انتقا ًمــا لِمــا ف َعلــوه مِ ــن
إســاءة لــه واضطهــاد و َقت ٍْــل ألتباعــه ،ســألهم
ـي قائـ ًـا“ :مــا تظنُّ ــون أ ِّنــي فاعـ ٌـل بكــم؟”
النبـ ُّ
فقالــوا“ :أخٌ كــرمي ،وابــنُ ٍأخ كــرمي” ،فقــال
صافحــا
ـي الرحي ـ ُم املتســامح الكــرمي
ً
لهــم النبـ ُّ
َ
ُّ
ـاء”.
ـ
ق
ل
الط
ـم
ـ
ت
فأن
ـوا
ـ
ب
“اذه
عنهــم:
َ
ُ
  هل س َبق أن رأَيْ َت مِ ث َل هذا املش َهد؟
القصة؟
  هل سبق أ ْن سمِ ْع َت مِ ث َل هذه
َّ
  هــل استشـ َع ْر َت رحمــة النَّبــي محمــد بهــم
وصف َْحــه عنهم؟
َ
وفــي وصفِ ــه لهــذا احلــ َد ِث
التاريخــي غيــرِ
ِّ
املســبوق ،يقــول البروفيســور جــون اســبوزيتو:

ورضي
“لقد حتاشى
النبي االنتقا َم والن َّْه َبِ ،
ُّ
األمر بينه وبني أعدائه ً
بدل ِمن
بتسوية
ِ
ً
إشهار سيفه
ن
م
بدل
و
العف
َحهم
ن
وم
ذلك،
ِ
َ
ِ
املكيون فقد دخَ لوا
أمام
ِ
أعدائه السابقنيَّ ،أما ُّ
َ
واندمجوا
لهم،
النبي
بقيادة
لوا
ب
ق
و
،
م
اإلسال
ِ
َ
َ ِ
ِّ
اإلسالميِ”.
مع اجملتمع
ّ
ُ
انظ ْر وتأ َّم ْل كم مِ ن الفظائع
في املقابل،
بعض الدول ،ومنها
واجلرائم التي ارتك َبتْها
ُ
ما تسمى “بالدول العظمى” ،عندما هاج َم ْت
البشري وحتى
َت وأره َب ْت   -على م ِّر التاريخ
ِّ
وغز ْ
يومنا هذا ُ -د ً
ول وشعو ًبا مسا ِل َم ًة ،واحتلَّ ْت
َلت األطفالَ
أراض َيهم ،ونه َب ْت ث َرواتِهم ،وقت ِ
والنِّسا َء والشيو َخ واألبريا َء بشكل عام ،بل بيوت
وأحياء كاملة ُق ِصفت و ُد ِّمرت و ُهدِّمت على
رؤوس َمن يس ُك ُن فيها وأجسادهم وأشالئهم،
ِ
ً
وباستخدام جميع أنواع األسلحة
ظل ًما وعدوانا،
ِ
والقنابل التقليدية واحملرمة دول ًّيا!
املاليني مِ ن األبرياء الذين ُقتِلوا في
تف َّك ْر في
ِ
أوربا ،وفي روسيا ،وأملانيا ،خالل احلرب
واستخدام القنابل
العاملية األولى والثانية،
ِ
َ
َّ
اجلماعي
الذ ِّرية في اليابان ،وتذك ْر ال َقتْل
َّ
للهنود احلمر في أمريكا ،وقتل األبرياء في
فلسطني ،والعراق ،وسور َّية ،وبُورما ،وفي بعض
الدول األفريقية وغيرها.
َ
واكتشفْنا املزيد مِ ن
في املقابل ،كلَّما ق َرأْنا
محمد
التفاصيل واجلوانب املضيئة عن حيا ِة
َّ
وأخالقِ ه الفاضلة ،وقِ َيمه السامية في
السلْم واحلرب  -أد َر ْكنا الكثي َر عن شخص َّيتِه
ِّ
ُ
العظيمة الفريدة ،وأ َّنه بالفعل أ ِ
رس َل :ﮓ
ﮔ( Zاألنبياء.)١٠٧ :

النبي
ويقول
محمد “ :إمنا ُب ِعث ُْت ألمتِّ َم
َّ
ُّ
األخالق” ،وتأكيدًا على هذا املعنى
مكار َم
ِ
يخ ِب ُر ال ُق ْرآ ُن الكرمي عن ذلك بقولِه: :ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ( Zالقلم.)٤ :

محمد
النبي
وأخال ُق
وع ْدلُه كانت في ِسلمه
َ
َّ
ِّ
النبي
احلروب التي خاضها
وحربِه؛ ففي
ِ
ُّ
وأصحابُه مِ ن أجلِ إزالة ُّ
الظلم واحلواجز التي
كانت ُ
لتبليغ رسالة الله
حتو ُل بينه وبني الشعوب
ِ
للناس كا َّف ًة كما أمره الله تعالى  -كان الرسو ُل
ٍ
مهمة ،وقِ َيم
أتباعه وجنو َده
يأم ُر
َ
بتوجيهات َّ
سام َية ،منها:
“ال تَغُ ُّلوا ،وال َتغْ ِدروا ،وال تُم ِّثلوا ،وال
عهد الله وسير ُة نب ِّيه
وليدا؛ فهذا ُ
تقتُ لوا ً
فيكم”.
باسم الله ،في سبيل الله ،وال
“اغْ زُ وا
ِ
تَغُ ُّلوا ،وال  َتغْ ِدروا ،وال تُم ِّثلوا ،وال تقتُ لوا
ً
منعزل
كبيرا فان ًيا ،وال
ً
وليدا ،أو امرأةً ،وال ً
بصومعة”.
ٍ
“أوصيكم بتقوى الله ،ال ت َْع ُصوا ،وال
ُغرقوا ً
نخل ،وال
تَغُ ُّلوا ،وال جت ُبنوا ،وال ت ِ
حتبسوا بهيمة ،وال
زرعا ،وال
ُحرقوا ً
ت ِ
ِ
َ
ً
شيخا
مثمرةً ،وال تقتُ لوا
تقطعوا شجر ًة ِ
أقواما
وستجدون
ا،
صغير
ا
ي
صب
وال
ا،
كبير
ً
ً
ً
ًّ
أنفسهم للذي ح َبسوها ،ف َذ ُروهم
ح َبسوا
َ
أنفسهم له”.
وما ح َبسوا
َ

ً
شيخا
“ال تقتُ لوا صب ًّيا ،وال امرأةً ،وال
مريضا ،وال راه ًبا ،وال َ
تقطعوا
كبيرا ،وال
ً
ً
عامرا ،وال تذ َبحوا
بوا
ُخر
ت
وال
ا،
ر
مثم
ً
ِ ً
ِ
بعيرا وال بقر ًة إال ِل َم ْأك ٍَل”.
ً
كبيرا
وليدا ،وال امرأةً ،وال
“ال تقتُ لوا
ً
ً
منعز ًل بصومعة ،وال تَق َربوا
فانيا ،وال
ً
ِ
َ
ً
تهدموا
تقطعوا
نخل ،وال
شجرا ،وال ِ
ً
ِبناءً”.
بعض توجيهات اإلسالم السام َية ،وقِ َيمه
هذه
ُ
احلروب التي
وأخالق َّياته العظيمة في حالة
ِ
ُ
النبي
أمر بها
محم ٌد  ،وكل َمن ينتهك أو
َّ
ُّ
ِ
يدعي
يتجاوز هذه
ممن َّ
التوجيهات والقِ َيم َّ
وينس ُب إرهابَه و َقتْلَه لألبرياءِ إلى
اإلسال َم
ُ
اإلسالم احلقِّ  ،علينا أن نتأ َّك َد مِ ن صحةِ
محمد !
إسالمه ،وحقيقة اتِّباعه ل َه ْد ِي النبي َّ
وأ َّما َمن يتَّهِ م اإلسال َم واملسلِمني  باإلرهاب
وال ُعنْف والقتل ،وغيرِ ها مِ ن تُ َه ٍم معلَّبة
وجائرة ،فعلينا أن نتأ َّك َد مِ ن أقواله وافتراءاتِه،
والصدق ،والعدل،
وأن نتحلَّى باملوضوعيةِ ،
ِّ
واألمانة ،في ك ِّل األحوال واألحكام ،واألحداث
واملناسبات واملواقف.
َ
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أخ َب َرنا الله عن أسمائِه احلسنى وصفاتِه ال ُعلى
في ال ُق ْرآن الكرمي ،كما َ
محمد
النبي
أوضح لنا
َّ
ُّ
َّ
أسما َء الله احلسنى ،وحثنا على ذِ كرها
والثناءِ على الله بها ،ودعائِه بها.
قال الله تعالى: :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ( Zاألعراف.)١٨٠ :
محمـد يدعـو اللـه   ؛ بقولـه:
وكان النبـي
َّ
“ ...أسـأ ُلك بـكل اس ٍـم هـو لـك ،س َّـم ْيتَ بـه
نفسـك ،أو عل َّْمتَـه أح ًـدا ِمـن خَ ل ِْقـك ،أو أن َز ْلتَـه
َ
كتابـك ،أو اسـتأ َث ْرتَ بـه فـي ِعل ِـم الغي ِـب
فـي ِ
عنـدك  ”...رواه أحمـد.

ومعرفـ ُة هـذه األسـماءِ
والصفـات العظيمة التي
ِّ
ُّ
يتصـف بهـا اللـه    ،واإلميـا ُن بهـا ،والتفكـ ُر
فيهـا  -يج َعلُنـا نكتشـف املزيـ َد عـن خالقِ نـا   ؛
ووهبنـا
فهـو اإللـ ُه الواحـد احلـقُّ  ،الـذي خلَقنـا َ
نِع ًمـا كثيـرة ،منهـا :العقـل ،والقلـب ،والسـمع،
والبصـر ،وبق َّيـة احلـواس ،وأعضـاء اجلسـم؛
َ
َ
َ
(لنعلَـ َم احلقيقـة حـول الـذي خلقنـا ،ولنعبُـ َده
علـى بصيـرةٍ  ،ولنح َمـ َده ونشـ ُك َره ،ونُ َ
ـدرك
َ
يرح ُمنـا
وجاللـه) ،وهـو الـذي َ
وجمالَـه َ
عظمتَـه َ
ويغفِ ـ ُر لنـا ذنوبَنـا إذا ُع ْدنـا إليـه مؤمنين بـه،
وتائبين إليـه؛ فهـو الغفـو ُر ال َّرحيـم اللَّطيـف
ِ
ورجوعنـا إليـه.
الـذي يفـ َر ُح بتوبتِنـا
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اإلسلا ُم هـو دِ يـ ُن آد َم وحـوا َء وأبنائِهمـا إلـى
اليـوم ِ
اآلخـرِ  ،وميتـا ُز هـذا الدِّيـ ُن العظيـم بأ َّنـه
ِ
ٌ
لـي وشـامل وكامل،
م
وع
ح
وواضـ
ومنطقـي
ل
سـه
ٌ َ ٌّ
ٌّ
و َروعـ ُة
اإلسلام ومحاسـنه ال حـدو َد لهـا؛ ألنَّ
ِ
اإلسلام جـاء مِ ـن عنـد اللـه   الـذي ارتضـى
هـذا الديـن واختـاره لعبـاده.
قال الله في ال ُق ْرآن الكرمي:
:ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ( Zاملائدة  .)٣ :
وقـد أرسـل اللـه رسـله بالهـدى وديـن احلـق
(اإلسلام) لهدايـة النـاس ودعوتهـم إلـى اللـه؛
كـي يؤمـن النـاس بـه ويعبُـدوه وحـده ،ويؤمنـوا
بأنبيائِـه ورسـله جمي ًعـا ،وهـذا اإلميـا ُن باللـه
وإخالص هو
بصـدق
الصاحلـات
ٍ
ٍ
ورسـلِه وع َمـ ُل َّ
الطريـ ُق إلـى اجلنَّـةِ واحليـاة األبديـة السـعيدة،
َ
مسـالك
والنجـاة مـن النـار كمـا ب َّيـن لهـم

السـكينةِ والطمأنينـة ،وال ِّرضـا والسلام لل ُّروح،
َّ
َ
َ
واجملت َمـع ،والعالـم بأ ْسـره.
النبي
وقد أخ َبرنا الله في القرآن الكرمي أنَّ
َّ
هو خاتَ ُم األنبياء وآخر الرسل.
محمدًا
َّ
والرسالة اخلالدة واألخيرة التي أرسلها الله   
إلى النبي محمد لدعوة الناس إلى توحيد
الله وعبادته وحده هي رسالة جلميع َ
البشر
(املسلِمني ،واليهود ،والنَّصارى ،والهندوس ِّيني،
والبُوذيني ،وامل ُ ِ
لحدين ،وغيرِ هم).
الصـدق واألمانـة
ختا ًمـا ،يحثُّنـا اإلسلا ُم علـى ِّ
واملوضوعيـة عنـد بحثِنـا عـن احلقيقـة ،وأن
يكـو َن هذا البحـث مبن ًّيا على احلقائق واملصادر
املوثوقـة ،كمـا يؤ ِّكـ ُد لنـا اإلسلا ُم أنَّ تعا ُملَنـا مـع
اآلخَ ريـن وا ُ
كـم عليهـم ينبغـي أن يتـ َّم بالعـدلِ ،
حل َ
ِ
واملوقـف اإليجابـي ،وال َف ْهـم الواضـح ،واحلـوار
البنَّـاء ،واالحتـرام املتبـا َدل.
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يقــدِّ م هــذا الكتــاب باقــة مختــارة مــن املعانــي الســامية واجلوانـ ِـب املضيئة
َ
وعظمتــه و َر ْوعتــه .وهــذه
واألمثلــة الواضحــة حــول جمالــه وشــموله
ـب الرائعــة هــي أشــب ُه بــرأس اجلبــل اجلليــدي الــذي
األمثلـ ُة وتلــك اجلوانـ ُ
يطفــو فــوق ســطح املــاء ،فــي حــن أنَّ هنــاك جــز ًءا كبيـ ًرا وهائـ ًـا مِ ــن ذلــك
اجلبــلِ اجلليــدي حتــت ســطح املــاء ،ال نســتطيع بأعيننــا اجملــردة أن نــرى
حج َمــه ،أو نــدرك وزنَــه ومســاحتَه َ
وعظمتــه الكاملــة!

