
 إدراك عظمة اهلل في زمن الكورونا

فاتن صبري بقلم:  

 

 !ففروا إلى اهلل

، حتا  ولالنا ىلا     ابيأخا  االلاا  ماام  ن َجر علا  للااام ِما   خط ا نوب أفريقيا، رأيت ماا   يَ يارة لنا لدولة َجفي ِز

وأدركت أنني في عالم آخر. شولطئ مان للاطااريو وعاوللم     ،منطقة رأس للرجاء للصالح في مدينة كيب تاون

لي وترحااالي. وفااي  اا ل للمذااان للاا   يمتلاائ   للاام أر ااا فااي حياااتي ماا  ك اارة ت ااو    وللفرلشاااب اااألولنللطيااور 

كاان   م ِسان   لاد فاي  ا ل للمذاان وترعارل. رجا       نسان اسيط من دولاة مالييياا و اد و    ىضرة وللاه ة، يعيش االخ 

ىذل كاان  اد    اعم ا عشرة أيام في   ه للمدينة. ما أد شني أنناي عنادما ساألت     مدة نا في جولة ليعم  سائقا و د أخ 

آخر في للعالم،  ام: أنا   أعار  ى  مذاة، و  أرياد أن أعار  ى  مذاة، وىنناي كلماا حصالت علا            ازلر مذان

 مالغ من للمام ذ ات لزور مذة. 

ياا  اون اقولفاا  يقطعااون فيهااا للقااارة للسااودلء وتأخاا   اا ه للرحلااة ماانهم للذ ياار ماان للو اات ولل هااد    ىنهاامو ااام 

رجا  يتار     ،لات فاي نفساي   . تاأررب ك يارل و    ىلا  مذاة   صر عل  لل  اب كلما حص  عل  للماموللمام، لذن  ي 

 ،(ففارول ىلا  ل   )ريماة  للذ لآلياة تا كرب   ، وحينهاا  و  شا ر  فيهاا زرل قفارة      ل لل مام لي  ب ىل  أرض م 

 وللشاوق للقائا    اا ، و  رة للتعل ا لواناا ِاا  زرل فاي     للخالو لل  ما أعظم   ل  .لدق ل  للعظيم : لت في نفسيو

 .ك يرل س رربو   علينا للطريو ىلي ،سه  ولل  
 

 !وما قدروا اهلل حق قدره
 

 ِاا ِ  َجااءَ  للَّاِ    لْلِذَتاابَ  َأناَيمَ  َمانْ    ا ْ  ٰ   َشاْيء   مِّان  َاَشار   ٰ  َوَما َ َدر ول لللََّ  َحوَّ َ ْدِرِه ِىْذ َ اال ول َماا َأناَيَم لللَّا   َعَلا       "

 ٰ  مَّا َلْم َتْعَلم ول َأنت ْم َوَلا آَااؤ ك ْم  َوع لِّْمت م ٰ   َكِ يًرل َوت ْخف وَن ت ْاد وَنَها َ َرلِطيَس َتْ َعل وَن   ٰ   لِّلنَّاِس َو  ًدى ن وًرل ٰ  م وَس 

 (91" )للنعام: َيْلَعا وَن َخْوِضِهْم ِفي َذْر  ْم ر مَّ ٰ   لللَّ     ِ 

مان للصاين ياتذلم للن لييياة اط  اة، و اد كاان  اد         الوماساي  د من للقصص لل ميلة للتي أذكر ا لحولر لي م  

  . في ، ولم يعد يتدخ  لنشغ للخالو خلو للذون و ىن :أضحذني عندما  ام

 نتشرة في للعالم.يانة م لمت فيما اعد أن   ه للعقيدة من أساسياب ِدَع يناصرلحة ظننت أن  يستهيأ، لذن

وماا تخارم مان     ،ما تسقط من ور   ى  یعلمهاو ن ل  تعال  يعلم ك  لغيرة وكايرة في   ل للذون،ى :ل   لت 

 .، وأحص  ك  شيء عددلرمرلب من أكمامها

 ؟ كایرةو ةفي ك  لغیرللخالو ن يتدخ  َأ ع ياا: ألیس فقام

 

ن تتسااب فاي نقا  للواواة وللمارلض،      أمذان  م  ،تاادو تافهاة فاي نظار للنااس     للتاي  لل ااااة  ن ىااسااطة   لا : لت   

  للسذندر؟مصرل في  سااا ألم تذن للاعوضة غير مولزيين للقوى.ن ت لها أمذن وي 

 



يرل اا  دون أن نساان  ل ا لايخشا للتاي  للميذرواااب للصاغيرة    كما يذفي أن نرى في و تنا للحاضار مان لنتشاار    

 .وحده یعلم  یمة ك  شيءىن عظمة للخالو أن  في مصيره.  ؤرروت 

 

وأ وم فاي نفساي، ىنهاا فعا    تعما  للاصاار، ولذان تعما           ،ولر  م    ل للدالوماسيىنني دلئما ما أت كر ِح

 للق لوب للتي في للصدور.

 

روض للعساذرية، ول  تعاال  ي ريناا    ياو  اعما  للع ا   وة وج تتسااو  ستعرلض ما لديها من   ا  ع ظم للىن للدوم 

 اما   ترله للعيون.عظمت  

ستشااعر عظمااة للخااالو، وكيااا تااادلت للمااولزين   جعاا  للعااالم َيفااي  اا ه لليااام،  ىن لنتشااار فيااروس للذورونااا  

، وكياا لنهااارب أمااام  ا ل للذااائن للِم هاار  للسالحة للنوويااة وللهيدروجينيااة،    تلفات للمعااايير وللولوياااب خول

 أمام ل .غ رور للنسان لينهار 

 يقوم لان للقيم:

 

 اا  ردَُّمَو ، ا من ر مصَدَو ،يدهها ِال مور ك لم ة لِزَأ،  ل ك  مد للَح ول   ، ل لك ك ل  للم  ذًاِلَم د ِ َت ،طاب للقرآنتأم   ِخ"

، ياتهم ط لعاا علا  أسارلر م وع نِ   م  ،فاوس عاياده  ماا اماا فاي ن    عاِل، خف  علي  خافية فاي أ طاار مملذتا      َت، لي ى

ميات  وي ، يخلاو ويارزق   ،هاين ذارم وي  وي ، عا اب وي  ياب  وي ، عطاي منا  وي  َي رى،وَيا سام   َي ،نفردل اتداير للمملذةم 

 ".دا رقضي وي قدر وَيوَي ،حييوي 
 

 تواصله مع خلقه:تتجلى في عظمة اهلل 
 

 

ؤمن أتااع  أن للخالو وعذفت عل   رلءة للمييد عن   ل للدين لل   ي  ،لقد شدني ك يرل حولر  م  للصيني

للاحث عل  طريقة للرد علي  وعل  ل  وعذفت ع ولم يتولل  معنا عن طريو للرس ، للذون وترك ، خلو

 .ياد لللهيللِحمفهوم ا لديهم سم و ما ي ، و  ل عتقادغيره ممن يتانون   ل 

 

 س لق  عن طريو للر  ر اتولل  ل  م  َخَأللقرآن للذريم جدب أن َو ،خ م اح ي ودرلستي له ه للنقطة

 .في للقرآن للذريم نسان في أك ر من موض للم    توللل د ئ  ماتقدي عظمة ل  وت لت 

 

" .َحِذيًما َعِييًيل لللَّ   َوَكاَن ٰ  رُّس ًلا مَُّاشِِّريَن َوم نِ ِريَن ِلَولَّا َيذ وَن ِللنَّاِس َعَل  لللَِّ  ح  ٌَّة َاْعَد للرُّس ِ  " -

 (165)للنساء:

 

 للنسان.ذمة من خلو وتعال  اأن  نا  ِحاحان  ادليًة أكد س 

 

 (115للمؤمنون" ).َأَفَحِسْات ْم َأنََّما َخَلْقَناك ْم َعَاً ا َوَأنَّذ ْم ِىَلْیَنا َلا ت ْرَجع وَن" -
 

 .من للخلو ةللغای أو لللعب  و هولللذون يأن  رلرلِم وأكد االنفي

 

 (16)للناياء : ."َوَما َخَلْقَنا للسََّماَء َولْلَأْرَض َوَما َاْيَنه َما َلاِعِايَن " -

  (17)للناياء :" .َلْو َأَرْدَنا َأن نَّتَِّخَ  َلْهًول لَّاتََّخْ َناه  ِمن لَّد نَّا ِىن ك نَّا َفاِعِلیَن" -



 .ل  ساحان  ولب وللرضاما في للسم جمي أكد لستس م و

 

)آم " .َأَفَغْيَر ِديِن لللَِّ  َيْاغ وَن َوَل   َأْسَلَم َمن ِفي للسََّماَولِب َولْلَأْرِض َطْوًعا َوَكْرً ا َوِىَلْيِ  ي ْرَجع وَن" -

 (83عمرلن:

 

 لعاادت . نسولل للِ ن  َخلو ين أنواَ 

 

 (56)لل لرياب: ".َوَما َخَلْقت  لْلِ نَّ َولْلِإنَس ِىلَّا ِلَیْعا د وِن" -

 

ذمة قو ِحويذون ا لك َح ،ااشرة وىخ ص للعاودية ل التوج  لرب للعالمين م ا ونسان  لميي لأن َت يناَ و

  .نسان عل  رأس للمخلو ابلللخالو ا ع  ل

 

 ِىْاَرلِ يَم لللَّ   َولتََّخَ  ٰ  َأْسَلَم َوْجَه   ِللَِّ  َو  َو م ْحِسٌن َولتََّاَ  ِملََّة ِىْاَرلِ يَم َحِنيًفا َوَمْن َأْحَسن  ِديًنا مِّمَّْن  " -

 (125" ) للنساء: َخِليًلا

 

فات .   عل  ِلر ع  وللتَع  َمولل للعالمين وللَت ب فة ِرعِرو و َم ، ة للمقصودة  نا،  و امعنا ا للشاِمااَدوللِع

 .وىفرلده االعاادة ا   يليو ا وتم يده وتنييه  عم 

 

 ومنها: ،ولل  للخالو م  للاشرعل  َت للعقليةدلة عدد من لل نا    ،للقرآن للذريم ىلي  أشارىضافة لما 

 

 ة:للحذم

 

حذام عليا    فإننا اطايعة للحاام نَ  ،رم ترك  ادون منفعة ل  أو لغيره أو حت  لو ده ،سذنًانسان َملفم ً  ىذل ان  ل

 ذمة من خلاو ن يذون  نا  ِحأن للاديهي فإن  ِم -  للم   للعل و -ل لك نسان غير حذيم أو غير سو . ىن  أا

 .نسانلإلرض لولب ولاسخير ما في للسمَتو للذون،

   

  :للفطرة

 

ن فطاارة ىجااوده، مصاادره وللغايااة ماان و طريااًا شااديدًل لمعرفااة ألاال  وَ للاانفس للاشاارية دلفعااًا ِفوجااد فااي دلخاا  ي 

 تساب اوجوده. دفع  دوما للاحث عن للم نسان َتلل

 

 اياا وَأماا  أ   علاا  عاار غاااة جامحااة للاحااث وللتَ تاقاا  لدياا  رَ  وللدتاا ، وأ ااد وللااده  الشااخص للاا   ي ولااد و  يَ ف

 جوده في   ه للحياة. تسااين في و للم 

 

وللفطرة للسليمة للتي لم تتأرر اشايء يمذان    جوده.تساب في و طرت  دوما للاحث عن للم دفع  ِفنسان َتلوك لك ل

ماان خاا م ىرسااام للنسااان احاجااة لهدليااة ماان رب للعااالمين   ولذنهااا غياار كافيااة وياقاا   لهااا أن تهتااد  لخالقهااا

    ومعرفة خالق  عل  للنحو لل   يليو ا . لرشاده ىل  للطريو للسليمللرس ، 

  

 



ير اا مان للشاعوب   زللات     في حاين أن غَ  ،جدب طريقها في للرسا ب للسماويةفن د أن ك يرًل من للشعوب َو

 .وتو فت في تفذير ا عند للرموز للمادية للرضية ،في ض لها تاحث عن للحقيقة

 

 ،جوده ومعرفة مآل  اعد للماوب نسان للتولل  م  خالق  ومعرف  للغایة من و لل ىجود للدلف  للفطر  لدن و ى

جودية للفلسفاب للتي تقوم عل    ه للسولة للو  لها سس وَأ ،ووض  لها للساطير ،ن  للقدمنسان م لايغت عند ل

 حورية. وللِم

 

علا  أن   عطينا دلي ً   ويااً ت  ،للم امجود   ه للفذار في وعي ل نسان وتوجه  للاحث عن أجواة في   ل ن و ى

ي تار   ن أساتنذر  نا  لمان للم   ىللاحث وللتوللا  ما  خالقا . و    االنسانوتدف   ، نا  ىرلدة غياية تقا ورلء ذلك

 في . تلك للفطرةرل َز لل   و  دلية من للمصدرأادون لرشاد  للفطرةللمخلوق اه ه 

 

 :خ قلل

 

جود وجوده. ك لك شو نا ىل  للعدم  و دلی  عل  و ِا عر نجود للماء  ا  أن ىن ظمونا للماء  و دلی  عل  و 

 .للعادم

 

  يقتنا  ااأن للحیااة     ،عضلااَّ للام للنااس اعضاهم    ن ظ وِم ،صیاة من نقاِئد ما في   ه للَحشاِ فالنسان لل   ی 

طرح عليا   شعر االرلحة وللطمأنينة عندما ت نسان َيلن لىن تنتهي ان اة للظالم وضيال حو للمظلوم. ا  أمذن ي 

ن أمذن   ي  ،عل  أعمال  بَسحاسو  ي نسان لل   لن لأجود للاعث وللحياة لآلخرة وللقصاص.   شك فذرة و 

 و  ل  و دور للدين.  ،تر یب وأ ترغیب ، وادونوىرشادتر  دون توجی  ي 

 

ااشار علا  توللا     دلي  م ي عتار  ،مصدر ا األو ية أتااعهاؤمن جود للدياناب للسماوية للحالية لل   ي ن و أكما 

جود ااا ذفااي و فَي ،ماويةَسااب ت ااو ك أرسااام رب للعااالمين لرسا   ىلحاادون للم  أنذار ن ىاشاار. وحتاا  وللخاالو ماا  للَ 

ولشاااال للفاارل   ،لاا لنسااان لل امحااة فااي للتوللاا  ماا  للحقيقااة ولحاادة و ااي رغاااة لقائهااا دلاايً   ويااًا علاا  وَا

 .للفطر  لدي 

      

ولختياار للسالوب    ،رسالين دق للنايااء وللم  م للدلاة علا  ِلا   يرص للولضح عل  تقد د في للقرآن للذريم للِحَن

ناا   و  يذاون     ،ؤمن اوجاود خاالو  و ن ا أن نقاا   أناسب ك  زمان ومذان. فليس من للمنطاو   نال لل   ي لفي ل

 .و للدينو  ل   مع ، و منهام تولل ( أتولل  )طريقة، شريعة 

 

 للرلدة جاود و نساان  او تناازل للخيار وللشار وَ     لفطاورة فاي ل  فاب للَمومان للصِ ا   ،فاب للخالو للحذمةن من ِلى

فاالموب    جاود للماوب علا  حتمياة للحسااب.     ويذفي و  ،تاين لنا حتمية حذمة للخالون َيأديهي . فمن للَال ختيار

  .دور للدياناب للسماوية في تايان   ه للحقيقة و للحساب. و  ل  نتقام لنما  و مرحلة ىليس لفناء 

 

 :ضطرالُمجابة إ تتجلى في عظمة الخالق
 

قاء وكان لللِ ظمة للخالو، زوجها للرجنتينية عن َع أ مو ،-م تيوِّجة من أرجنتيني- دة ألمانيةًيولر لي م  َسفي ِح

ولر ماا    أرنااء للحِّا  َصا َح لذان  جاود ىلا ،  عتقاد او  أن للسايدة لللمانياة   تَ   ضور لليوم، وك نت  د أدركتادون ح 

 أاذانا جميعا.

 



نهاا، و اد   ِم ة  للن اا صرََّتض لها للنسان، وكيا َيتعرََّي ب للتًيصاِعاإلحاح عن للَم يسألنكانت َت وموللدة لليَّ

ذمتا  مان   نات أشارح عان رحماة ل  وحِ    عنادما ك   ،وللادة للايوم    اذا للغاية، لدرجاة أنا  أ  ؤرر ولر م للِح  ل  كان

فاب . وك نات م ساتطردة فاي للحاديث عان ِلا      فاي للحيااة   ض لهاا للنساان  تعارَ جود للمصاعب ولآل م للتي  اد يَ و 

 ا للشدلئد؟ نِضعرُّفع  عند َت؟ ماذل َن  مام للخالو، حت   التا لي: ىذن ما للَحفاب للَ ِللل  م َو

 . ب  لت لهم: فقط  ولول يا َر
 

  التا: كيا؟ 
 

لنااا و   ،عاءعاء وكلمااب للادُّ  نااد للادُّ د ِعفا  للَيا  ، و اد ك نات  اد أرشاادتهما لذيفياة رَ    ضااوليف ساؤللهما  اد أراار     وكاان  

 .ب ولحد يا َراصوب 

 

وتقفاي مان    ،علهاا تاذاي فرحاا   ذالماة  اتفياة لملمانياة اخاار جَ    جاءب م حت   ،ردد للذلمابونحن ما زلنا ن  وف أة

ؤلم وللادة زوجهاا لهاا    يلمناا ما  س ا   َتتاارة أخارى،   زوجهاا  أ م دة فرحها، وتأخ ني تاارة االحضاان وتحتضان    ِش

 .ب َر شذرل يا :نعم نعم. وأخ وني االحضان سويا و الول :؟ و الت لهامَرم،    َخَرَخاقولها:    

 

ض فاي اياناتا  للشخصاية لادى     عاار   ن مان ر راة أساااي  لتَ   فاي للَسا   ًل ح اوز  حقا أن للايوم كاان مَ   مت ِهو د َف

 لهم. ه اه ه للطريقة كان لدمًة ي وَح ،، و د كان ذل مركي في للم  تم للحذومة

 

وجاود،  من  لاي ما لم أعر  أن  َم لنِك أخرجِت أشذرِ  :كلماب لن أنسا ا في حياتي،  الت الت لي لللمانية 

نها عظمة ل  لل   أجاب للادعاء فاي تلاك لللحظاة و ادى      يفأدركت ح ؤمنة اا .لم أكن أتخي  في حياتي أنني م 

   لواًا تتوق لمعرفت .

 

 تيلحاضاارردده دلئمااا لط اااي فااي م ت مااا أ َتااللساايدة، حيااث أرَا اا ه لااي ااا   تمااا لعترفاا أسااعدني ك ياارًل ااد كااان 

وجاود  ؤمن اوجود، ولل مي  م اقناعتي للذاملة أن لللحاد أل  غير َم ،غير للمسلمينللمسلمين وحولرلتي م  

لليماان،  خفي  من ىظهار ما ي   عل عي لللحادد ساعدة من َينا فقط م ر . ودوعِر  أم لم َيَرل ، شاء أم أا ، َع

  حاوم ىخفاءه.أو ي 

 

في   ه للظرو  من لنتشار مرض للذورونا لدعاء للم ضطر، وكأننا جميعاا فاي اطان     لآلن وما أحوجنا جميعا

 ك ىني كنت من للظالمين(.نللحوب، فما أن أحوجنا أن ن ردد سويا لآلية للذريمة )  ىل  ى  أنت ساحا

 

 

 لماذا الدين؟
 

 لولمااذ  أل ؟ولماذل عليها لعتناق أ  دين  ،رتغالية عن أ مية لعتناق للدين للس ميا طاياة يوم  سألتني ذلب

جاود خاالو للذاون لذنا    يتوللا  ما        ىنها م ؤمناة او   :و الت .ده اطريقتهاعا وأن َت فقط،اا   تذتفي اإيمانها  

ىنها تقوم اأعماام خيرياة وت سااعد للاشارية حتا  للحيولنااب، لذنهاا   تنتظار          :للاشر عن طريو للرس . و الت

 .تنتظر ا من للاشريةذافوتها ، وأن سعادتها وم ةمن ل  وتعم    ل في ساي  للنسانيًل أجر

 

ياقا  ى  للحاي   عناد فنااء للنساانية لان        سعادة للنسانية دلئمة؟ فن ؟ لت لها: و   تعتقد  أن للنسانية   َتٌ 

 هادة.عل  مقاعد للدرلسة ويقوم:   أريد للشِ س لرني عشر سنة ر ْدلل     يموب. أنِت كمن َي

 



أن  لن يذون كة ِرللشَّوأعلنت لي نفسك م شتركة في مؤسسة ضمان لجتماعي للحصوم عل  رلتب تقاعد ، يتخ

   وعلمتي أنِت ا لك،    ستستِمر ين االتعام  معها.امقدور ا دف  للرولتب للتقاعدية وسيتم ىغ  ها  رياًا، 
 

نيا عادة للااد حصاا  علاا  َساافااي ساااي  ل ، واالتااالي سااو  َيلذاان  ةساااعد للنسااانيد وي ِهاا َت  وَيعَماان ماان َيؤِمللم اا

 ولآلخرة.

 

 ،تخيلي أنك تسايرين فاي طرياو و  تعارفين نهايتا ، وأماماك خياارين       جود للدين،   لت لها: اخصوص أ مية و 

للضايال   سااب لاكِ  للتخماين، مماا  اد ي     حااولي ، أو ت علا  لل فتااب   ىما أن تتاعي للتعليماب للموجودة في للطريو

 ولله  .

 

هاز فسدي . ِجشغي ، فسو  ت عليماب للَتجول ىل  َتهاز تلفاز وتحاولي تشغيل  ادون للرُّأن تشتر  ِج ليخي َت أو 

 ب ، فَيللا رتغامىل   ِكل ِصتيب للتعليماب للتي َتفس ك م  َنم    نا ني ل ِصَي ،صن ر من نفس للَمللتلفاز للصاِد

 ريقة.فس للطَّعلينا لستخدلم  اَن

 

فاي دور للعااادة، وغير اا ممان ي صاف و       للغنااء وللتولل  م  رب للعاالمين تقاوم ااالر ص    َنِ د َاعض للشُّعوب 

 لي وِ ظ للل  حسب عقيدتهم. 

 

ىن من عظمة ل  أن َجع  لنا ِنظامًا َنسير علي  جميعا، لي نظ م ِع  تنا ا ، وِع  تنا امان حولناا، و او ماا ي سام        

 االدِّين.

 

  ول غير م.ضر  ا  أن َي سهم أوً ول اأنف ر ض و  َيدول ل  ااتاال أ ولء م، لنهم َسعا شر أن َيمذن للَا  ي 

 

سنا ريد أن يحمينا من أنف ي  ح ر، فا صور أن ل  يأتي اصورة اشر أو عاد ل  ااتخاذ وسيط، ويَتفمنهم من َي

عد أعظم اادة غير ل  م  ل  ت فِع .في لآلخرة   كناب في تسا رنا، ا  وَيض نا و  َينفع ما   َيد عا عندما َن

 لود في للنار.قااها للخ للذاائر، وِع

 

 ؟لماذل لتخاذ للوسطاء في عاادة ل  يستحو للخلود في للنارسألتني: 

كما  و معرو  في للقانون للاشر  أن للَمساس احو للَمِلك أو لاحب للمر   يستو  م  غير ا من لل رلئم 

للحصاوم  و   ا اااد  للِع و وَحا  ه،حادَ و د عَاا أن ي اااده  ِع تعاال  علا   ل   حو  لو ، ىن ك للم ِلَم و حِا ِكفما اال للخرى. 

 صوم عل  للمان في للدنيا ولآلخرة.واالتالي للح ، ااشرة مع  ادون وسيط  ة م ِععل  
 

 الدين الصحيح:
 

جعا   ظماة ل  أن  مان عَ  نا  ى :لات لهاا     ين للصحيح لل   َي ب أن تعتنق  اعاد ىيمانهاا ااا .   سألتني اعد ا عن للدِّ

للصاالحاب  ولفو للفطرة للتي فطار للنااس عليهاا، و او عاادتا  وحاده وعما         وم  ،للصحيح سه  ومنطقي نيللد

خا م  مان  عان غياره    حيحللصَّا  ينللادِّ ياي  يتممذان  وي  ،جمي  للناياء ىلي  اين لل   دعو و للدِّ ،وتر  للمنذرلب

 :أساسية نقاطر رة 

 

 في   ل للدين. و للل لفاب للخالو أ ✓

 لفاب للرسوم أو للناي. ✓



 .حتوى للرسالةم  ✓

 

وللتعريا  ، م للخالومام وللَ فاب للَ حتو  عل  ولا وشرح لِصد أن َي  ا  ،ينو للدِّأماوية سالة للسَّفالرِّ

  .جودهدلة و أانفس  وذلت  وعل  

 

 (4-1 )للخ ص(" 4) ( َوَلْم َيذ ن لَّ   ك ف ًول َأَحٌد3) ( َلْم َيِلْد َوَلْم ي وَلْد2) ( لللَّ   للصََّمد 1)   ْ    َو لللَّ   َأَحٌد"

 

 :للسماويةو للرسالة أختص امفهوم للرسوم ولفات ، فان للدين وأما فيما َي

 

  سوم.االرَّللخالو  لتصام ةتشرح كیفی ▪

 (13)ط :" .وح ي "َوَأَنا لْخَتْرت َك َفاْسَتِمْ  ِلَما  -

 

 .ل  عن للتاليغسوولون عن س  َموللرُّ للناياء این أن ت  ▪

 (67)للمائدة :"َيا َأيَُّها للرَّس وم  َالِّْغ َما أ نِيَم ِىَلْيَك ِمن رَّاَِّك...."  -

 
 

 

 .وحدهاادة ل  ، ا  لِعاادتهمللناس لِع يأتول لدعوةلم  س للر  وأن  ▪

ي " َما َكاَن ِلَاَشر  َأن ي ْؤِتَي   لللَّ   لْلِذَتاَب َولْلح ْذَم َوللنُّا وََّة ر مَّ َيق وَم ِللنَّاِس ك ون ول ِعَااًدل لِّ -

)آم " .ك ون ول َراَّاِنيِّيَن ِاَما ك نت ْم ت َعلِّم وَن لْلِذَتاَب َوِاَما ك نت ْم َتْدر س وَن ولذنِمن د وِن لللَِّ  

 (79عمرلن:
 

 

 .حدودروة في للذمام للنساني للَمرسلين  م لل  وللم  للناياءؤكد أن وت  ▪

  (4)للقلم:" .عظيمخ ل و   لعل "َوِىنََّك  -
 

 

  .لإلنسان للاشريةدوة للق  م لوني أن للرُّس  و ▪

َولْلَيْوَم لْلآِخَر َوَذَكَر لللََّ  "لََّقْد َكاَن َلذ ْم ِفي َرس وِم لللَِّ  أ ْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن َيْرج و لللََّ   -

 (21)للحيلب :" .َكِ يًرل

 

 عا  َت ياناة ِد و  وخوناة و سافاحون  أ تلاة   ناة، أوز  أنايائها صولها أن خارنا ن ت  يانةِداوم َ  ،ير للممذنىن  من َغ

 . معانيها سوءفي أ االخيانةها صول ن 

 

 :أن تتمیي ااآلتي يناغسالة َیحتوى للرِّختص ام ما فيما َيأ

 

 .للتعريا االل  للخالو ▪

ياولن،   ار أو حَ صورة َحأتي ِاكأن َي .قل  من  دره  ل  أو ت ليو ِا  َتصفاب ِاا للل  ِصللدين للصحيح   َي ن ى

 خلو ات .أو أن َيلد أو ي ولد، أو يذن ل  م ي  من أحد من َم

 

 (11 :)للشورى" .لْلَاِصير  للسَِّمي   َو  َو ٰ  َكِمْ ِلِ  َشْيٌء  َلْيَس....." -

 َوَماا  للسَّاَماَولبِ  ِفاي  َما لَّ   ٰ   َنْوٌم َوَلا ِسَنٌة َتْأخ   ه  َلا ٰ  ِىلَّا   َو لْلَحيُّ لْلَقيُّوم   َهٰ  للَّ   َلا ِىَمل " -

 َوَلاا  ٰ   َخْلَفه ْم َوَما َأْيِديِهْم َاْيَن َما َيْعَلم  ٰ   ِاِإْذِنِ  ِىلَّا ِعنَده  َيْشَف   للَِّ   َذل َمن ٰ   لْلَأْرِض ِفي



 َيو ود ه  َوَلا ٰ   َولْلَأْرَض للسََّماَولِب ك ْرِسيُّ   َوِسَ  ٰ  ْن ِعْلِمِ  ِىلَّا ِاَما َشاَء مِّ ِاَشْيء  ي ِحيط وَن

 (255: )للاقرة" .لْلَعِظيم  لْلَعِليُّ َو  َو ٰ   ِحْفظ ه َما

 

 جود.  من للو ِدوللَهتوضيح للغایة  ▪

 (56)لل لرياب :" .َوَما َخَلْقت  لْلِ نَّ َولْلِإنَس ِىلَّا ِلَیْعا د وِن" -

 ِلَقاَء َيْرج و َكاَن َفَمن ٰ   َولِحٌد ٌهٰ  ِىَم   ذ ْمٰ  ِىَم َأنََّما ِىَليَّ ٰ    ْ  ِىنََّما َأَنا َاَشٌر مِّْ ل ذ ْم ي وَح  " -

 (.110 :)للذها" .اَدِة َراِِّ  َأَحًدلِاِعَا ي ْشِرْ  َوَلا َلاِلًحا َعَمًلا َفْلَيْعَمْ  َراِِّ 

 

 

 .شريةللَا ابدود للمذاني ح للدینیة في  فا يمللَمأن تذون  ▪

 (185 :)للاقرة" .....ي ِريد  لللَّ   ِاذ م  لْلي ْسَر َوَلا ي ِريد  ِاذ م  لْلع ْسَر ....." -

 (286....")للاقرة : َكَسَاْت َوَعَلْيَها َما لْكَتَسَاْت َما َلَها ٰ  َلا ي َذلِّا  لللَّ   َنْفًسا ِىلَّا و ْسَعَها " -

 (28 :)للنساء" .َضِعيًفا لْلِإنَسان  َوخ ِلَو ٰ  " ي ِريد  لللَّ   َأن ي َخفَِّا َعنذ ْم  -

 

 عطیناا ت  أن ي اب َف .مابسال  وم  فاا يم َمن ِما   عرِضا ِاقاوم  َيماا   ةح ِلقلي عل  ر ان للَعتقديم للا  ▪

 .ة ما جاء اهاح ذم عل  ِلح لل وللذافيةحة للولِض ةي قِلللَع رل ينللَا سالةرِّلل

 ل ع لحدينشركين وللم ا  تحدى للم  وللارل ين للعقلية، اسوق للدلة للذريمذتا للقرآن َی فلم

  .يقولونة ما ح عل  ِل للارل ينمول قدِّی  أن
 

 َ ات ول   ْ  ٰ   َأَماِنيُّه ْم ِتْلَك ٰ   ٰ  َوَ ال ول َلن َيْدخ َ  لْلَ نََّة ِىلَّا َمن َكاَن   وًدل َأْو َنَصاَرى" -

 (111 :" )للاقرة.َلاِدِ يَن ك نت ْم ِىن ا ْرَ اَنذ ْم

 ي ْفِلح  َلا ِىنَّ   ٰ   َراِِّ  ِعنَد ِحَساا    َفِإنََّما ِاِ  َل   ا ْرَ اَن َلا آَخَر ً اٰ  َوَمن َيْدل  َمَ  لللَِّ  ِىَم" -

 (117 :)للمؤمنون".لْلَذاِفر وَن

 لَّا َ ْوم  َعن َوللنُّ  ر  لْلآَياب  ت ْغِني َوَما ٰ    ِ  لنظ ر ول َماَذل ِفي للسََّماَولِب َولْلَأْرِض  " -

 (101 :)يونس".ي ْؤِمن وَن

 

 .سالةها للرِ طرح للدینیة للتي َت للمضامينوجد تنا ض این أن   ی  ▪

" .َكِ يًرل لْخِتَلاًفا ِفيِ  َلَوَجد ول لللَِّ  َغْيِر ِعنِد ِمْن َكاَن َوَلْو ٰ  َأَفَلا َيَتَداَّر وَن لْلق ْرآَن  " -

 (82 :)للنساء

 ٰ  م َتَشااِاَهاٌب    َو للَِّ   َأنَيَم َعَلْيَك لْلِذَتاَب ِمْنا   آَيااٌب مُّْحَذَمااٌب   انَّ أ مُّ لْلِذَتااِب َوأ َخار        " -

 َوَماا  ٰ   َتْأِويِلا ِ  َولْاِتَغااءَ  لْلِفْتَناةِ  لْاِتَغااءَ  ِمْنا    َتَشااَا َ  َماا  َفَيتَِّاع اونَ  َزْيٌغ   ل وِاِهْم ِفي للَِّ يَن َفَأمَّا

 َوَماا  ٰ  ناِد َراَِّناا   ِع مِّانْ  ك ا    ِاا ِ  آَمنَّاا  َيق ول اونَ  لْلِعْلامِ  ِفاي  َوللرَّلِسخ وَن ٰ   لللَّ   ِىلَّا َتْأِويَل   َيْعَلم 

 (7 :عمرلن مل)" .لْلَأْلَااِب أ ول و ِىلَّا َي َّكَّر 

 

  .خ  ي لإلنسانطرة لَل   انون للِفَم للدينيص   یتنا ض للَنأ ▪

 ٰ   لللَِّ  ِلَخْلِو َتْاِديَ  َلا ٰ   َعَلْيَها للنَّاَس َفَطَر للَِّتي لللَِّ  ِفْطَرَب ٰ  َفَأِ ْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيًفا  " -

 (30 :)للروم" .َيْعَلم وَن َلا للنَّاِس َأْكَ َر ِكنَّٰ  لْلَقيِّم  َوَم للدِّين  ِلَكٰ  َذ



 َحِذيٌم َعِليٌم َولللَّ   ٰ  َيذ ْم س َنَن للَِّ يَن ِمن َ ْاِلذ ْم َوَيت وَب َعَلْيذ ْم ي ِريد  لللَّ   ِلي َايَِّن َلذ ْم َوَيْهِد " -

 َولللَّ   ي ِريد  َأن َيت وَب َعَلْيذ ْم َوي ِريد  للَِّ يَن َيتَِّاع وَن للشََّهَولِب َأن َتِميل ول َمْيًلا َعِظيًما (26)

 (27- 26: )للنساء(" 27)
 

 

 .لمللِع فا يمَم  للدینیة َم فا يمللَمأ  تتنا ض  ▪

 لْلَماِء ِمَن َوَجَعْلَنا ٰ   َأَوَلْم َيَر للَِّ يَن َكَفر ول َأنَّ للسََّماَولِب َولْلَأْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَنا  َما " -

 (30 :)للناياء" ي ْؤِمن وَن َأَفَلا ٰ   َحيٍّ َشْيء  ك  َّ

 

 .ضار م للَحلتقد ل بولِكم و ،نعيً  عن ول   حیاة للنسانأ  یذون م  ▪

 آَمن ول ِللَِّ يَن ِ َي   ْ  ٰ    ْ  َمْن َحرََّم ِزيَنَة لللَِّ  للَِّتي َأْخَرَم ِلِعَااِدِه َوللطَّيَِّااِب ِمَن للرِّْزِق  " -

 :)للعرل " َيْعَلم وَن ِلَقْوم  لْلآَياِب ن َفصِّ   ِلَكٰ  َكَ  ٰ   لْلِقَياَمِة َيْوَم َخاِلَصًة للدُّْنَيا لْلَحَياِة ِفي

32) 

 

  .مذانمان َوَز   ذ ِل حلاِل ▪

 (3: )للمائدة " .لْلَيْوَم َأْكَمْلت  َلذ ْم ِديَنذ ْم َوَأْتَمْمت  َعَلْيذ ْم ِنْعَمِتي َوَرِضيت  َلذ م  لْلِإْسَلاَم ِديًنا"

 

 سالة:للرِّعالمية  ▪

 ِىلَّاا  َهٰ  ِىَم َلاا  ٰ    ْ  َيا َأيَُّها للنَّاس  ِىنِّي َرس وم  لللَِّ  ِىَلْيذ ْم َجِميًعا للَِّ   َل   م ْلك  للسَّاَماَولِب َولْلاَأْرِض   "

 َولتَِّاع اوه  َلَعلَّذ اْم   َوَكِلَماِتا ِ  ِااللَّا ِ  ي اْؤِمن   للَِّ   لْلأ مِّيِّ للنَِّايِّ َوَرس وِلِ  ِااللَِّ  َفآِمن ول ٰ   َوي ِميت  ي ْحِيي   َو

  (158 :)للعرل " .َتْهَتد وَن

 

س  االادين للساماو  للصاحيح وللساليم     للرُّ وأرس  ،ن  تولل  م  خلق أمة للخالو ِظن َعِم ا ساو أن م ص ِمخل َن

مان  ًواة  للحقيقاة. فن اد فِ  دركون  ا ه  من للناس   ي ا  ًلك ير لذن، ورحمًة اهم وللتخفيا من معاناتهم ،لذافة للاشر

ركاء ووساطاء ولتاعاول   أخارى مان للنااس جعلاول ما  للخاالو ش ا        واةً ِفأن حين  في، رس للل  ىرسام نذر للناس ت 

عواهم ولنته  اهم للمطاا  ىلا  تار  للادين     عتقدلب ش خرين عانول من م آختلفة للتولل  م  للخالو. ودياناب م 

 االذلية.

 

لن للخاالو   ،د أن يذاون ديان ولحاد     ا ا  أنا  و أوً ،جود ديان  أن    اد من و   نا اتها ريد أن ن ىن للحقيقة للتي ن  

دياان   ااوللصااحيح للاادين د أن يذااون أناا    ا اا ل،، وأخيااًرللماام(ناسااب اشاارلئ  ومنااا   مختلفااة ت   )ولذاانولحااد 

فذيا يقا  ل  من عااده دينا ادون للتسليم ل  االوحدلنية وللعاادة. فإذل نظرنا علا  وجا   ا ه للاسايطة      .للس م

 iفلن ن د غير للس م دينًا امفهوم  للسمح وللولضح لل     لاس في . ،عل  مدلر لليمان وللمذان
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