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 مقدمــة

الَّ إله إالَّ هللا أاحلمد هلل الذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كل ِّه، وكفى ابهلل شهيداً، وأشهد 
عبده ورسوله، صلَّى هللا عليه وسلَّم تسليمًا مزيدًا إىل يوم  وحده ال شريك له إقرارًا به وتوحيداً، وأشهد أنَّ حممداً 

 أمَّا بعد:. الدين
مل يبق يف األرض دين حق  ،وبه أنزل كتبه ،وبه أرسل رسله ،فان اإلسالم هو دين هللا الذي خلق خلقه ألجله

لعدول عنه ألنه جاء وال جيوز ا ،وهو خامت األداين واملهيمن عليها، جيب على أهل األرض كلهم اتباعه ،سواه
قال تعاىل: "ُهَو الَّذِّي  ،ومنزها له جل وعال عن كل نقص وعيب وسوء ،داعيا إىل وحدانية هللا تعاىل بشىت صورها

َرُه َعَلى الد ِّينِّ ُكل ِّهِّ َوَلْو َكرَِّه اْلُمْشرُِّكوَن"  هْلَُدى َودِّينِّ احلَْق ِّ لُِّيْظهِّ  [33]التوبة: أَْرَسَل َرُسوَلُه ابِّ
ء هذا الدين ليلغي عبودية البشر للبشر، يف كل صورة من الصور، وليوحد العبودية هلل يف األرض، فهو لقد جا

ولذلك فالعامل البشري مفتقر أبمجعه إىل أن أيوى إىل ظله الظليل، قال  ،منهج للحياة البشرية بكل مقوماهتا
ُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمنْ  تعاىل:" َر دِّينِّ اَّللَِّّ يَ ب ْ  .(83آل عمران )"يفِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َطْوًعا وََكْرًها َوإِّلَْيهِّ يُ ْرَجُعونَ  أَفَ َغي ْ

لقد حرص اإلسالم على هداية الناس إلخراجهم من الضاللة إىل اهلدى ، وإنقاذهم من النار، ولذلك قال هللا 
ُهْم َسي َِّئاهتِِّّْم َوألْدَخْلَناُهْم َجنَّاتِّ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلكَِّتابِّ آَمُنوْا وَ  "مرغبًا أهل الكتاب ابإلسالم: ات ََّقْوْا َلَكفَّْرََن َعن ْ

يَل َوَما أُنزَِّل إِّلَيهِّم م ِّن رَّّب ِِّّْم ألَكُلوْا مِّن فَ ْوقِّهِّ  *َوَلْو أَن َُّهْم أَقَاُموْا الت َّْورَاَة َواإلِّجنِّ ُهْم أُمَّة  النَّعِّيمِّ ن ْ ِِّ أَْرُجلِّهِّم م ِّ ََْ ْم َومِّن 
ُهْم َساء َما يَ ْعَمُلونَ مُّْقَتصِّ  ن ْ  [. 66-65]املائدة: َدة  وََكثِّري  م ِّ

أن من مل يكن على  ،وقد حكم هللا وال مبدل حلكمه ،لقد جعل هللا االسالم معيارا يفرق به بني املهتدين والضالني
تَبَِّع ُهَداَي َفاَل َخْوف   قال تعاىل: " َفَمنْ  ،االسالم فهو من ملة الكفر مستحق للنار واخللود فيها اىل ابد اآلبدين

اَيتَِّنا أُولَئَِّك َأْصَحاُب النَّارِّ ُهْم فِّيَها َخالِّدُ  بُوا ِبِّ ْم َوال ُهْم ََيَْزنُوَن*َوالَّذِّيَن َكَفُروا وََكذَّ  [.39]البقرة: "ونَ َعَلْيهِّ
عليه السابقون من أهل منها، وال التدين بشيء مما كان  فباإلسالم ختم هللا سائر الشرائع، فال مكان التباع شيء

 [.4 :]األحزاب "مَّا َكاَن حُمَمَّد  َأاَب َأَحٍد م ِّن ر َِّجالُِّكْم َوَلكِّن رَُّسوَل اَّللَِّّ َوَخامَتَ النَّبِّي ِّنيَ  "الكتاب وغريهم قال تعاىل:
ْساَلمُ "قال تعاىل:و    [19 :]آل عمران"إِّنَّ الد ِّيَن عِّنَد اَّلل ِّ اإلِّ

ْنُه َوُهَو يفِّ  ":تعاىل ، وكان من اخلاسرين قالفمن تعبد بغري اإلسالم كفر ْساَلمِّ دِّينًا فَ َلن يُ ْقَبَل مِّ َر اإلِّ َتغِّ َغي ْ َوَمن يَ ب ْ
رِّينَ  َرةِّ مَِّن اخْلَاسِّ   (85 :آل عمران) "اآلخِّ

وأن جيعله من العلم النافع والعمل الصاحل، إنه ويل ذلك  ،وهللا أسأل أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكرمي
   لقادر عليه، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.وا

 وما توفيقى إال ابهلل
 .واحلمد هلل رب العاملني
 حمىي الدين حممد عطية
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 نــــى الديـــمعن
 :معىن الدين ىف اللغة

فلو  ،ة تباعدًا يصل أحياًَن إىل حد التناقضومتباعد ،متقاربة ،وردت كلمة " دين " ىف معاجم اللغة مبعان خمتلفة
 :والقاموس احمليط " وجدت هلا املعاىن التالية، نظرت إىل هذه الكلمة مثاًل ىف" لسان العرب"

 ،امللك ،السلطان ،االستعالء ،الغلبة ،القهر ،احلساب ،الداء ،الذل ،الطاعة ،العبادة ،العادة ،االسالم ،اجلزاء
  .1اىل آخرة  ،القضاء ،احلال ،االكراه ،املعصية ،الورع ،امللة ،التوحيد ،التدبري ،السرية ،احلكم

عرب تشري إىل عالقة بني طرفني يعظم أحدمها اآلخر ومجلة القول ىف هذه املعاىن اللغوية أن كلمة "الدين" عند ال
 ،أمراً  ىن كانِّبا الطرف الثاوإذا وصف  ،فإذا وصف ّبا الطرف األول كانِ خضوعًا وانقياداً  ،وخيضع له
املنظم لتلك العالقة أو  وإذا نظر ّبا إىل الرابط اجلامع بني الطرفني كانِ هى الدستور ،وإلزاما ،وحكماً  ،وسلطاَنً 

  2.املظهر الىت يعرب عنها
وىف  ،الدين هو إلزام االنقياد ففى االستعمال األ ول، 3وميكن القول أن املادة كلها تدور على معىن لزوم االنقياد

 .4وىف االستعمال الثالث هو املبدأ الذى يلتزم االنقياد به ،هو التزام االنقياداالستعمال الثاىن 
 :معىن الدين ىف االصطالح

اجتهِ أنظار علماء األداين واالجتماع والفلسفة وعلم النفس وعلم االجناس وغريهم إىل دراسة الدين وقد 
وقد أحسوا بصعوبة شديدة ىف  ،واملقصود ّبا ،َنحية مفهومها استوقفتهم كلمة " الدين " وأاثرت انتباههم من
 .5للدينوضع تعريف حمدد شامل جامع للسمات املميزة 

وذلك لكثرة األداين وتعددها واختالفها اختالفاً واسعاً مما يصعب معه وضع تعريف للدين شامل جلميع أفراد  
 .6ورة على األداين األخرىفالتعريف الذى قد يستنبط من دين ال ينطبق ابلضر  ،النوع

 :معىن الدين ىف االسالم
  .ودين وضعى أى من وضع بشر ،دين مساوى أى من وحى هللا :الدين ىف االسالم ينقسم إىل قسمني

  :ىفالدين السماو 
 .هو الدين الذى نزل من عند هللا سبحانه وتعاىل على أنبيائه ورسله بواسطة أمني الوحى جربيل عليه السالم

                                                           
 ( 1466لسان العرب ) ص - 1
 ( 12دراسات ىف األداين الوثنية ) ص  - 2
 ( 208/ 9اتج العروس )  - 3
 (27حبوث ممهدة لدراسة اتريخ االداين )ص  - 4
 (1/217الغصن الذهىب ) - 5
 (171علم االجتماع الديىن )  - 6
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بنفوس العباد وطبائعهم وما َيتاجون إليه وإرشادات من لدن العليم اخلبري  ،اليم إهلية من وحى هللا تعاىل لرسلهتع وهو
  .ىف إصالح حاهلم ىف املعاش واملعاد والدنيا واآلخرة

  .7إنه جمموعة التعاليم واألوامر والنواهى الىت جيئ ّبا رسول من البشر أوحى هللا تعاىل ّبا إليه 
حىت األنبياء والرسل ال دخل هلم ىف  ،فال يد إلنسان فيه أاًي كان ذلك اإلنسان ،من صنع هللا وحده السماوى والدين

تبارك وتعاىل يتوىل تبليغه إىل الناس دون أن يزيد أو فكل ما أيتى به النىب إمنا هو من عند هللا  ،وضع الدين املنزل عليهم
 (4)إِّْن ُهَو إِّال َوْحي  يُوَحى  (3)وَما يَ ْنطُِّق َعنِّ اهْلََوى " :8يقول عنه ربه صلى هللا عليه وسلم وهذا رسول هللا ،ينقص

  .) من سورة االنجم ( (5)َعلََّمُه َشدِّيُد اْلُقَوى 
فاهلل  ،إىل مصدرها وذلك ابلنظر ،وفالحهم ىف اآلخرة ،وتعاليم الدين السماوى تستهدف صالح أحوال البشر ىف الدنيا

  .اخلالق وهو اخلبري احلكيم أبحوال البشر وما يصلح أحواهلم وما يتمشى مع طبائعهم سبحانه وتعاىل هو
فقد هيأ الدين السماوى للناس السعادة ىف الدنيا  ،ولذلك شرع هلم من التعاليم ما يستطيعون القيام به وَييوا سعداء

  .9والنجاة ىف الآلخرة
  :أما الدين الوضعى

بل هو عبارة عن جمموعة من  ،فليس وحياً من عند هللا وليس له أنبياء ورسل ،صنعهم من وضع البشر ومن ،فهو ابلعكس
والىت مل يستندوا ىف وضعها إىل  ،املبادئ والقوانني العامة وضعها بعض الناس املستنريين ألممهم ليسريوا عليها ويعملوا ّبا

والقواعد العامة اصطلحوا عليها وساروا على  إمنا هى مجلة من التعاليم ،وال إىل األخذ عن رسول مرسل ،وحى مساوى
  .فهو يقوم على آراء وأفكار لبعض البشر ،10منواهلا 

أن يضع نظامًا أو قانوًَن أو مذهباً  كاماًل يصلح للبشر جبميع  ،وال يستطيع إنسان مهما أوتى من قوة الذكاء واحلكمة
  .ألواهنم وابختالف أحواهلم وبيئاهتم

والتغيري لعدم وقوف الواضعني على حقائق ن الوضعية والقوانني البشرية كثريا ما يقع فيها التبديل أن األداي جندولذلك 
يفوهتم فيها ما ونرى أهنا وإن وضعها النابغون والناّبون  ،وعلى احلكم واملصاحل الدقيقة الىت ألجلها جيئ التشريع ،األشياء

وذلك ألنه ليس ألحد أن يتوصل حلقائق  ،ابلفائدة املطلوبة منه َيتاجون إىل تالفيه ويشرتكون ىف أن تشريعهم مل أيت
بل جيب أن َيدث التقصري مع اختالف العادات والطباع واملشارب  ،األمور على وجههارالصحيح الصاحل للفرد واألمة

11.  
  .فاالداين الوضعية مهما احتاط واضعوها فهى قاصرة وغري وافية بسعادة األفراد واألمم

 
                                                           

 (12مقارنة األداين بني اليهودية واالسالم ) ص  - 7
 (10دراسات ىف النصرانية ) ص - 8
 ( 38دراسات ىف األداين الوثنية ) ص  - 9

 (13مقارنة األداين بني اليهودية واالسالم ) ص  - 10
 (154 التحقيق التام ىف علم الكالم )ص - 11
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 رةـــن الفطـــم ديالـــاالس

يرتفع  ،واجلهل والسقوط ،وقابلية عظيمة للتعلم واالرتفاع ،وإرادة قوية ،صاحب عقل جوال ،اإلنسان خملوق فريد
وجسًما وشهوات هتبط به إىل  ،ويهبط إىل مستوى الشيطان، ميلك روًحا تشده إىل خالقه ،إىل مستوى املالئكة

انتدبه خالقه لعمارة األرض، وعبادة  ،ىت يكدس جبااًل من العلم واملعرفةمث ال ميوت ح ،يولد وال علم له ،األرض
 اخلالق.

وأن ال  ،وان ال يفسد يف األرض ،وأمره أن يكون صاحلًا مصلًحا ،مح له األمانة ،كر مه وقدمه على سائر املخلوقات
 وأن ال ينصب نفسه معبوًدا من دون هللا سبحانه. ،ينازع اخلالق ربوبيته

بل هى عامة ىف  ،الفطرة" ال تتغري من خملوق إىل خملوق وهذه ،على الدين احلنيف "اإلقرار ابخلالق" قهفطره خال
الشياطني  الن ،عليه هو الدين القيم وإن كان أكثر الناس ال يعلمون هوأن ذلك األمر الذى فطر  ،اخللق أمجعني

 يقول الرسول ،ا جاء ىف السنة بيان ذلككم  ،وآابؤهم لقنوهم غري ما هو مستقر ىف فطرهم ،صرفتهم عن دينهم
البهيمة  جتنت ميجسانه كما وأينصرانه  وأفأبواه يهودانه ، الفطرة ما من مولود إال يولد على" :صلى هللا عليه وسلم 

فِّْطَرَة  "واقرءوا إن شئتم ":راو احلديث رضى هللا عنه أبو هريرة مث يقول ؟ّبيمة مجعاء هل َسون فيها من جدعاء
َْلقِّ  َها اَل تَ ْبدِّيَل خلِّ  12 (.3") الروم:  اَّللَِّّ اَّللَِّّ الَِّتِّ َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ

واملقصود  ،إذ هو املسكوت عنه ىف احلديث ،فدل هذا احلديث مبفهومه على أن املولود يولد على االسالم
  .يقتضى االقرار هلل ابلربوبية والتأليه له سبحانهابالسالم املعىن العام له مبعىن أن ىف فطرته ما 

ىن خلقِ عبادى حنفاء كلهم وإهنم أتتهم الشياطني إو  ":ويوضح ذلك قول هللا تعاىل ىف احلديث القدسى
 13وأمرهتم أن يشركوا ىب ما مل أنزل به سلطاَنً " ،وحرمِ عليهم ما أحللِ هلم ،فاجتالتهم عن دينهم

ُروا إِّالَّ لِّيَ ْعُبُدوا اَّللََّ  ":قال تعاىل ،واحلنيف ىف اللغة وىف نصوص الشرع هو املائل عن الشرك إىل التوحيد  َوَما أُمِّ
نَي َلُه الد ِّيَن ُحنَ َفاء  (5) البينة:  "خُمْلِّصِّ

قد دل احلديث على أن العباد خملوقون على احلنيفية  و  ،14احلنيف هو املائل إىل الدين املستقيم :يقول ابن فارس
  .وأهنم ال يتحولون عنها إال بسبب طارئ كالشياطني واآلابء املذكورين ىف احلديث ،كلهم

أو خلق حنيفاً إنه ولد على الفطرة أو على االسالم أو على امللة  :ا ينبغى أن يعلم أنه إذا قيلومم :يقول ابن القيم
َوهللُا َأْخَرَجُكْم مِّْن ُبُطونِّ " :فليس املراد به أنه حني خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده فإن هللا يقول

ًئا  "(78) النحل: "  أُمََّهاتُِّكْم اَل تَ ْعَلُمْوَن َشي ْ

                                                           
 (6599( ومسلم )1395صحيح البخاري ) - 12
 (7386مسلم ) صحيح - 13

 (2/110مقاييس اللغة ) - 14

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7783&idto=7797&bk_no=53&ID=1243#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7783&idto=7797&bk_no=53&ID=1243#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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 ،فنفس الفطرة تستلزم االقرار خبالقه وحمبته وإخالص الدين له ،ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين االسالم لقربه
 . 15وموجبات الفطرة ومقتضياهتا َصل شيئاً فشيئاً حبسب كمال الفطرة إذا سلمِ من املعارض

بل بعث إليهم رساًل مبشرين  ،سبمث إن هللا سبحانه من رمحته مل يرتك الناس لفطرهم وما دلِ عليه عقوهلم فح
وهلذا كانِ دعوة االنبياء أممهم  ،والعقل مرشدًا وهادايً  ،وجعل الفطرة مهيئة وممهدة لقبول دعوة الرسل ،ومنذرين

ِْ ُرُسُلُهْم َأيفِّ اَّللَِّّ َشك  قال تعاىل:"  ،إىل عبادة هللا مبنية على ما استقر ىف فطرهم من االقرار ابخلالق سبحانه  قَاَل
رَُكْم إِّىَلٰ َأَجٍل ُمَسمًّى ْن ُذنُوبُِّكْم َويُ َؤخِّ    (.1) ابراهيم: فَاطِّرِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َيْدُعوُكْم لِّيَ ْغفَِّر َلُكْم مِّ

 ُحجَّة  بَ ْعَد "رُُّساًل مَُّبشِّ رِّيَن َوُمنذِّرِّيَن لَِّئالَّ َيُكوَن لِّلنَّاسِّ َعَلى اَّللَِّّ  قال تعاىل: احلجة على اخللقوببعثة الرسل قامِ 
َعَث َرُسواًل  قال سبحانه:"و  (165 :النساء) "  ۚالرُُّسلِّ    (15: االسراء) "َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ بِّنَي َحىتَّٰ نَ ب ْ

واتباع دين االنبياء واملرسلني  لم حينئذ أنه قد وجب على اخللق أمجعني قبول دعوة التوحيدعُ  ،فإذا تبني لنا ذلك
ْساَلمُ  قال تعاىل: وهو االسالم  قوله تعاىل:"بداللة  ،أى الدين املقبول (19) آل عمران:  ""إِّنَّ الدِّ يَن عِّْنَد اَّللَِّّ اإْلِّ

رِّيَن" َرةِّ مَِّن اخْلَاسِّ ْنُه َوُهَو يفِّ اآْلخِّ ْساَلمِّ دِّيًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل مِّ َر اإْلِّ َتغِّ َغي ْ   .(85) آل عمران: َوَمْن يَ ب ْ
قال  ،وإال فقد حرم هللا عليه اجلنة ومأواه النار ،أن يعبده وال يشرك به شيئاً فيجب على كل مكلف أن يوحد هللا و 

ُ َعَلْيهِّ اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِّلظَّالِّمِّنَي مِّْن أَنصَ  تعاىل:" َّللَِّّ فَ َقْد َحرََّم اَّللَّ   .(72 :) املائدة ارٍ إِّنَُّه َمن ُيْشرِّْك ابِّ
 قال تعاىل:" ،آخر رساالت هللا وخامتتها جعلها هللا عامة جلميع الناس عليه وسلم صلى هللا وملا كانِ رسالة حممد

  .(158 :) االعراف"  ُقْل اَي أَي َُّها النَّاُس إِِّنِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ إِّلَْيُكْم مجِّيًعا
والذي نفسي  "صلى هللا عليه وسلم : ويقول ،16"وبعثِ إىل الناس عامة "صلى هللا عليه وسلم : ويقول الرسول

بل  17"بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراِن مث ال يؤمن ابلذي جئِ به إال كان من أهل النار
  .18" لو كان موسى حياً ما وسعه إال اتباعى":صلى هللا عليه وسلم  قال

  ؟فما الشأن بغريهم صلى هللا عليه وسل ال يسعه إال اتباع حممد "لو كان حياً  "فإذا كان موسى وهو نىب 
  .فمن بلغته الدعوة االسالمية وجب عليه أن يعتنقها وإال كان من أصحاب النار

أن االسالم هو دين مجيع االنبياء واملرسلني من أوهلم إىل  ،ىف القران الكرمي ىف غري موضعوقد أخرب هللا تعاىل 
ْم نَ َبَأ نُوٍح إِّْذ قاَل لَِّقْومِّهِّ اي قَ ْومِّ إِّْن  :فقال هللا تعاىل 19وهو دين من اتبعهم من األمم السابقة  ،آخرهم " َواْتُل َعَلْيهِّ

ُعوا أَْمرَُكْم َوُشرَكاءَُكمْ  ُِ َفَأمجِّ ْل ايتِّ اَّللَِّّ فَ َعَلى اَّللَِّّ تَ وَكَّ  مُثَّ ال َيُكْن أَْمرُُكْم َعَلْيُكْم كاَن َكبُ َر َعَلْيُكْم َمقامِّي َوَتْذكِّريِّي ِبِّ

                                                           
 (478شفاء العليل ) - 15
 (335صحيح البخارى ) - 16
 (384صحيح مسلم )  - 17
 (14856رواه أمحد ىف مسنده )  - 18
 (2/167تفسري ابن كثري )  - 19
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ْرُت َأْن َأُكوَن مَِّن ( 71)وا إِّيَلَّ َوال تُ ْنظُِّرونِّ ُغمًَّة مُثَّ اْقضُ  ْن َأْجٍر إِّْن َأْجرَِّي إِّالَّ َعَلى اَّللَِّّ َوأُمِّ ُتْم َفما َسأَْلُتُكْم مِّ فَإِّْن تَ َولَّي ْ
  ( )سورة يونس(72)اْلُمْسلِّمِّنَي 

يَم إِّالَّ َمْن َسفَِّه ن َ قال تعاىل:" و  لَّةِّ إِّبْ َراهِّ َن َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن مِّ َرةِّ َلمِّ نْ َيا َوإِّنَُّه يفِّ اآْلَخِّ َناُه يفِّ الدُّ ْفَسُه َوَلَقدِّ اْصَطَفي ْ
ُِ لَِّرب ِّ اْلَعاَلمِّنَي" الصَّاحلِِّّنيَ    (131،.13)البقرة إِّْذ قَاَل َلُه َربُُّه َأْسلِّْم قَاَل َأْسَلْم

يُم يَ ُهودِّايًّ َوال َنْصرانِّيًّا َولكِّْن ك وقال تعاىل:" َن اْلُمْشرِّكِّنيَ ما كاَن إِّْبراهِّ  (67)ال عمران  اَن َحنِّيًفا ُمْسلًِّما َوما كاَن مِّ
يُع اْلعَ  وقال تعاىل:"  َِ السَّمِّ نَّا إِّنََّك أَْن ِِّ َوإِّمْساعِّيُل َربَّنا تَ َقبَّْل مِّ َن اْلبَ ْي يُم اْلَقواعَِّد مِّ َربَّنا  (127)لِّيُم َوإِّْذ يَ ْرَفُع إِّْبراهِّ

يُم َواْجَعْلنا ُمْسلَِّمنْيِّ َلَك  َِ الت َّوَّاُب الرَّحِّ َكنا َوُتْب َعَلْينا إِّنََّك أَْن ْن ُذر ِّيَّتِّنا أُمًَّة ُمْسلَِّمًة َلَك َوأَرَِّن َمناسِّ  )128)َومِّ
 )البقرة(

ُِ لَِّرب ِّ اْلعاَلمِّنَي  وقال تعاىل:" يُم بَنِّيهِّ وَ  (131)إِّْذ قاَل َلُه َربُُّه َأْسلِّْم قاَل َأْسَلْم ا إِّْبراهِّ َّ إِّنَّ اَّللََّ َوَوصَّى ّبِّ يَ ْعُقوُب اي َبِنِّ
 )البقرة(اْصَطفى َلُكُم الد ِّيَن َفال مَتُوُتنَّ إِّالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسلُِّموَن 

ُتْم ُمْسلِّمِّنيَ  وقال تعاىل:" ُلوا إِّْن ُكن ْ َّللَِّّ فَ َعَلْيهِّ تَ وَكَّ ُتْم ابِّ ُتْم آَمن ْ  (84 :) يونسَوقَاَل ُموَسٰى اَي قَ ْومِّ إِّْن ُكن ْ
ْرُت َوَأََن َأوَُّل  (162)ُقْل إِّنَّ َصالِتِّ َوُنُسكِّي َوحَمْياَي َومَماِتِّ َّللَِِّّّ َرب ِّ اْلعاَلمِّنَي  اىل:"وقال تع ال َشرِّيَك َلُه َوبِّذلَِّك أُمِّ

 .( )االنعام(163)اْلُمْسلِّمِّنَي 
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 التوحيد أساس دعوة الرسل مجيعا

بعد احنرافهم عن التوحيد الذي تركهم عليه  ،اء إىل قومهج ،صلوات اَّلل  عليهم مجيعا ،كل رسول من الرسل
 رسوهلم الذي سبقه.

عليه  -مث احنرفوا حىت إذا جاء نوح  ،كما كانِ عقيدة آدم وزوجه  ،فبنو آدم األوائل نشأوا موحدين لرب العاملني 
وعمرت  ،املؤمنون دعاهم إىل توحيد رب العاملني مرة أخرى. مث جاء الطوفان فهلك املكذبون وجنا -السالم 

حىت إذا طال عليهم األمد احنرفوا إىل اجلاهلية   ،وبذراريهم ،كما علمهم نوح  ،األرض ّبؤالء املوحدين لرب العاملني
 . وهكذا..مث تكررت القصة ،حىت إذا جاء هود أهلك املكذبون ابلريح العقيم ،كما احنرف من كان قبلهم

رُهُ " ال:رسل كل رسول من هؤالء إىل قومه فقولقد أُ  وقال كل رسول  ،"اي قَ ْومِّ اْعُبُدوا اَّللََّ ما َلُكْم مِّْن إِّلٍه َغي ْ
معربا عن ثقل التبعة وخطورة ما يعلمه من عاقبة ما هم فيه من اجلاهلية يف الدنيا  ،"إِن لكم َنصح أمني "لقومه:
عليه القوم وكربائهم يف وجه كلمة ملأل من اويف كل مرة وقف  ،وهو منهم وهم منه ،ورغبته يف هداية قومه ،واآلخرة

وهي القضية الِت قامِ عليها  ،وأبوا أن تكون العبودية َّلل  وحده ،احلق هذه ورفضوا االستسالم َّلل  رب العاملني
 .الرساالت كلها وقام عليها دين اَّلل  كله

 ،داعني حبقيقة واحدة ،ميقوده رسل اَّلل  الكرا ،التاريخ اإلنساِن موكب واحد موصول إن موكب اإلميان منذ فجر
وربوبية واحدة وكلهم ال يدعو  ،كلهم يدعو إىل ألوهية واحدة  ،سائرين على منهج واحد ،جاهرين بدعوة واحدة

 وال يعرف له سندا إال إايه. ،وال يلجأ إىل ملجأ سواه ،وال يتوكل على أحد غريه ،مع اَّلل  أحدا
  ،وعلى لسان كل واحد منهم ،ويكررها ىف قصة كل رسول ،ويؤكدها هللا تعاىل ىف القرآن الكرمي هذه احلقيقة ويقرر

َلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا إِّىَل قَ ْومِّهِّ فَ َقاَل اَي قَ ْومِّ اْعُبُدوا اَّللََّ  " :فيقول جل وعال ،كما يقررها إمجااًل على وجه القطع واليقني
رُُه إِِّن ِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعذَ  ْن إَِّلٍه َغي ْ َوإِّىَل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا َقاَل اَي قَ ْومِّ  ،" (59)االعراف "اَب يَ ْوٍم َعظِّيٍم َما َلُكْم مِّ
رُُه أََفاَل تَ ت َُّقونَ  ْن إَِّلٍه َغي ْ ًا َقاَل اَي قَ ْومِّ اْعُبُدوا اَّللََّ َما  "،(65)االعراف  "اْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكْم مِّ َوإِّىَل ََثُوَد َأَخاُهْم َصاحلِّ

ْن  ْن َرب ُِّكمْ َلُكْم مِّ رُُه َقْد َجاَءْتُكْم بَ ي َِّنة  مِّ ًبا َقاَل اَي قَ ْومِّ اْعُبُدوا اَّللََّ َما  "،(73)االعراف " إَِّلٍه َغي ْ َوإِّىَل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعي ْ
ْن َرب ُِّكمْ  رُُه َقْد َجاَءْتُكْم بَ ي َِّنة  مِّ ْن إَِّلٍه َغي ْ َِ لِّلنَّاسِّ  َوإِّْذ قَاَل اللَّ هُ  ،(85)االعراف " َلُكْم مِّ َِ قُ ْل اَي عِّيَسى اْبَن َمْرمَيَ أَأَن

َقٍ  إِّ  ُِ قُ ْلُتُه فَ َقْد َعلِّْمَتُه اَّتَُِّّذوِنِّ َوأُمِّ َي إِّلَ َهنْيِّ مِّن ُدونِّ اللَّ هِّ َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن يلِّ َأْن أَُقوَل َما لَْيَس يلِّ حبِّ ن ُكن
ي َواَل َأْعَلُم َما ُم اْلغُُيوبِّ  تَ ْعَلُم َما يفِّ نَ ْفسِّ َِ َعالَّ َك إِّنََّك أَن ُِ هَلُْم إِّالَّ َما أََمْرَتِنِّ بِّهِّ َأنِّ  ﴾116﴿ يفِّ نَ ْفسِّ َما قُ ْل

َِ الرَّ  َِ أَن ْم فَ َلمَّا تَ َوف َّي َْتِنِّ ُكن ُِ فِّيهِّ يًدا مَّا ُدْم ْم َشهِّ ُِ َعَلْيهِّ َِ اْعُبُدوا اللَّ َه َريبِّ  َوَربَُّكْم وَُكن ْم َوأَن َعَلى ُكلِّ   قِّيَب َعَلْيهِّ
 )املائدة(﴾117﴿ َشْيٍء َشهِّيد  

َوَما أَْرَسْلَنا مِّن قَ ْبلَِّك مِّن رَُّسوٍل إِّالَّ  فيقول سبحانه:" هللا تعاىل هذه احلقيقة قاعدة عامة ىف دعوة كل الرسل ويقرر
ي إِّلَْيهِّ أَنَُّه اَل إِّلََٰه إِّالَّ َأََن فَاْعُبُدونِّ   (، 25)االنبياء " نُوحِّ
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فهو أول  ،وآخر ما خيرج به من الدنيا ،وهو أول ما يدخل به املرء ىف االسالم ،مفتاح دعوة الرسل فالتوحيد هو
  .20واجب وآخر واجب

ُتْم  " :قال تعاىل ،والتوحيد هو إفراد هللا جل وعال ابخللق وامللك واحلكم والتدبري ُقْل لَِّمنِّ اأْلَْرُض َوَمْن فِّيَها إِّْن ُكن ْ
( 86( ُقْل َمْن َربُّ السََّماَواتِّ السَّْبعِّ َوَربُّ اْلَعْرشِّ اْلَعظِّيمِّ )85وُلوَن َّللَِِّّّ ُقْل أََفاَل َتذَكَُّروَن )( َسيَ قُ 84تَ ْعَلُموَن)

رُي َواَل جُيَارُ 87َسيَ ُقوُلوَن َّللَِِّّّ ُقْل أََفاَل تَ ت َُّقوَن) ُتْم تَ ْعَلُموَن)َعَلْيهِّ إِّْن كُ  ( ُقْل َمْن بَِّيدِّهِّ َمَلُكوُت ُكل ِّ َشْيٍء َوُهَو جيِّ ( 88ن ْ
َولَئِّْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَقُهْم لَيَ ُقوُلنَّ اَّللَُّ َفَأىنَّ  ":وقال تعاىل، (89-83(")املؤمنون 89َسيَ ُقوُلوَن َّللَِِّّّ ُقْل َفَأىنَّ ُتْسَحُروَن)

 (87( ) الزخرف 87يُ ْؤَفُكوَن )

ونفى العبادة عن كل ما سوى هللا كائنا من  ، نة قوال وعمالوإفراد هللا عز وجل جبميع أنواع العبادة الظاهرة والباط
ُهْم َمْن َهَدى اَّللَُّ  " :قال تعاىل ،كان ن ْ ُهْم َمْن َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يفِّ ُكل ِّ أُمٍَّة َرُسواًل َأنِّ اْعُبُدوا اَّللََّ َواْجَتنُِّبوا الطَّاُغوَت َفمِّ ن ْ َومِّ

ريُوا يفِّ  ِْ َعَلْيهِّ الضَّاَلَلُة َفسِّ وقال سبحانه "َوَما َأْرَسْلَنا ، (36 اأْلَْرضِّ فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِّبُة اْلُمَكذ ِّبِّنَي")النحل َحقَّ
" )األنبياء  ي إِّلَْيهِّ أَنَُّه اَل إَِّلَه إِّالَّ َأََن فَاْعُبُدونِّ ْن َرُسوٍل إِّالَّ نُوحِّ ْن قَ ْبلَِّك مِّ نَّ اَّللََّ  كما قال تعاىل:"،  (25مِّ ُهَو َذلَِّك أبَِّ
ْن ُدونِّهِّ اْلَباطُِّل َوَأنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَعلِّيُّ اْلَكبِّري") لقمان   (.3احلَْقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن مِّ

فمن صرف العبادة لغري هللا فهو مشرك كافر،وإن مات قبل أن يتوب فهو خالد خملد ىف َنر جهنم أبدا والعياذ 
َّللَِّّ فَ َقدِّ افْ تَ َرى إَِّْثًا قال هللا تعاىل "إِّنَّ اَّللََّ اَل ي َ  ،ابهلل ْغفُِّر َأْن ُيْشَرَك بِّهِّ َويَ ْغفُِّر َما ُدوَن َذلَِّك لَِّمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِّْك ابِّ

 ( 48َعظِّيًما")النساء 
هللا تعاىل: "التوحيد الذي جاءت به الرسل  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه ،فالتوحيد هو معىن قول الإله إال هللا

 ،وال يتوكلوا إال عليه تعاىل ،وال يعبدوا إال إايه ،يشهدوا أن ال اله إال هللا ضمن إثبات األلوهية هلل وحده أبنإمنا يت
  .جمرد توحيد الربوبية وليس املراد ابلتوحيد ،وال يعملوا إال ألجله ،وال يعادوا إال فيه ،يوالوا إال له وال
" َمَثُل الَّذِّيَن َكَفُروا بَِّرّب ِِّّْم َأْعَماهُلُْم َكَرَماٍد اْشَتدَّْت بِّهِّ الر ِّيُح يفِّ :عاىلت قال ،وكل عمل ال يرتبط ابلتوحيد فال وزن له 

ٍف اَل يَ ْقدُِّروَن ممَِّّا َكَسُبوا َعَلى َشْيٍء َذلَِّك ُهَو الضَّاَلُل اْلَبعِّيُد ") إبراهيم   (18يَ ْوٍم َعاصِّ
 معىن ال إله إال هللا

ْن ُدونِّهِّ اْلَباطُِّل ")لقمان قال تعاىل:" ،ال معبود حبق إال هللا معناها: نَّ اَّللََّ ُهَو احلَْقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن مِّ  (.3َذلَِّك أبَِّ
يُب َلُه إِّىَل يَ ْومِّ اْلقَِّياَمةِّ َوُهْم َعنْ  ْن ُدونِّ اَّللَِّّ َمْن ال َيْسَتجِّ ْم َغافُِّلونَ  وقال تعاىل: "َوَمْن َأَضلُّ ممَِّّْن َيْدُعو مِّ  ُدَعائِّهِّ

 (5")األحقاف

                                                           
 (3/444مدارج السالكني )  - 20
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أو  ،فيكون معىن أشهد أن ال إله إال هللا هو: أقر إقرارًا جازمًا وأحكم حكمًا قاطعًا على كل من زعم أنه إله
املستحق  ،وأحكم أن هللا وحده هو اإلله احلق، وعبادته ابطله ،صرفِ له عبادة سوى هللا عز وجل أبنه ابطل

 وحده للعبادة 
 أركان ال إله إال هللا

هو إثبات و  :اإلثبات والثاِن، هو نفي األلوهية عمن سوى هللاو  :األول النفي :التوحيد "ال إله إال هللا" ركنان لكلمة
ْلُعْرَوةِّ  ،األلوهية هلل وحده سبحانه وتعاىل َّللَِّّ فَ َقْد اْسَتْمَسَك ابِّ لطَّاُغوتِّ َويُ ْؤمِّْن ابِّ قال هللا تعاىل:" فَمْن َيْكُفْر ابِّ

ُ مسِّيع  َعلِّيم " )البقرةاْلُوثْ َقى ال انفِّ   ( 25َصاَم هَلَا َواَّللَّ
وتوحيد رسله الذين محلوا هذه  ،إن التوحيد املطلق هلل سبحانه يقتضى توحيد دينه الذى أرسل به الرسل للبشر

وسوء تصرف ملقتضيات  ،وكل كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هو كفر بوحدانية هللا ىف احلقيقة ،األمانة للناس
 . كما انه ال يتغري ىف مصدره  ،ال يتغري ىف أساسه ،فدين هللا للبشر ومنهجه للناس هو هو ،ه الوحدانيةهذ

 ؟رونــملاذا يكف
إن السر الواحد لكفر الكافرين وأعراض الفاسقني عن اإلميان ابهلل سبحانه واتباع رسله هو اهلوى وطاعة النفس 

اَي :" الضالل ورأس كل خطيئة فقال هللا  تباع اهلوى وبني أنه سبيلوهلذا حذر هللا سبحانه من ا ،األمارة ابلسوء
حلَْق ِّ َواَل تَ تَّبِّعِّ اهْلََوٰى فَ ُيضِّ  لََّك َعن َسبِّيلِّ اَّللَِّّ إِّنَّ الَّذِّيَن َداُووُد إَِّنَّ َجَعْلَناَك َخلِّيَفًة يفِّ اأْلَْرضِّ فَاْحُكم بَ نْيَ النَّاسِّ ابِّ

َا َنُسوا يَ ْوَم احلَِّسابِّ  لُّوَن َعن َسبِّيلِّ اَّللَِّّ هَلُْم َعَذاب  َشدِّيد  مبِّ    ص(.26)" َيضِّ
  ؟ملاذا، ومن أجل هذا جتد الكافرين واجملرمني ال خيلون أبنفسهم أبدا

يف حق أنفسهم وعلى ما فرطوا يف حق هللا ولكشف لو خلو أبنفسهم لعاتبتهم نفوسهم على ما أجرموا  ألهنم
َدٍة َأن  ":تفكريهم وأتملهم زيف عقائدهم وضالل سعيهم يف احلياة الدنيا وهلذا قال هللا  َا َأعُِّظُكم بَِّواحِّ ُقْل إِّمنَّ

نٍَّة إِّْن هُ  بُِّكم م ِّن جِّ    سبأ(.46) َو إِّالَّ َنذِّير  لَُّكم بَ نْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشدِّيدٍ تَ ُقوُموا َّللَِِّّّ َمثْ ىَنٰ َوفُ َراَدٰى مُثَّ تَ تَ َفكَُّروا َما بَِّصاحِّ
 ."اجلماعي تسود عليه العاطفة  الفردي يسود عليه العقل والتفكري التفكري:"وكما قال العلماء

ومن جهة أخرى جتد املؤمنني خيلون أبنفسهم فيحاسبوهنا ويقيمون معها جلسات قضاء يفصلون فيها حبكم هللا 
ألن املؤمنني تعلموا من سيدهم  ،بل وَيبون هذه اخللوة الِت توصل إىل مقام اإلحسانصلى هللا عليه وسلم  ورسوله

الليايل ذوات العدد  -وهو التعبد  -كيف كان خيلو بغار حراء فيتحنث فيه صلى هللا عليه وسلم   وحبيبهم حممد
وتعلموا  ،ملثلها حىت جاءه احلق وهو يف غار حراء مث يرجع إىل خدجية فيتزود ،قبل أن ينزع إىل أهله ويتزود لذلك

رجل معتزل يف شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع  ،مالهو منه أن أفضل الناس بعد اجملاهد يف سبيل هللا بنفسه 
 .الناس من شره

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura38-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura38-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura38-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura38-aya26.html
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 وهلذا جتد أسعد الناس الذين خيلون أبنفسهم وَياسبوهنا ألهنم يصفون حساابهتم أول أبول فيمشون على األرض
وأتعس الناس وأشقاهم الذين ال َياسبون أنفسهم وال خيلون ّبا وإن خلو فإمنا خيلون  ،بصفاء ونقاء وراحة ابل

 .ابلشياطني الِت متدهم يف الضالل مدا وتعدهم ومتنيهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا
لعقلك العنان جيوب يف  بيد أن الدين مل يطلق ،وهو حق مشروع لكل أحد ،لقد حث الدين على التفكر والتأمل

ولذلك فقد إختزل لك بعض اإلجاابت لتقف  ،ألن هللا أعلم منك بقصور عقلك ،أي أفق أَن  شاء وكيفما يشاء
 .!؟.عند حدها وال تتجاوزها

وقد كفاك هللا مؤنة  ،أمور أخرى أشد تعقيدًا ال يعلمها اال هللاوهناك  ،وهناك أمور غيبية ،فهناك أمور قدرية
وابلتأكيد فالشيطان حريص كل احلرص على  ،أبن تكل السؤال وإجابته هلل ،اإلجابة يف تلك املسائلالبحث عن 

  .لغرس الشك والريبة املؤدية اىل احلرية والتشتِ يف نفس ذلك العبد ،الدخول اىل روح ابن آدم
م مكنوَنت الكثري سيظل عاجزًا عن فه ،أن عقلي وعقلك وعقل كل من على الكرة األرضية أيها اإلنسانإعلم 

  .بل ألن هذا هو جل ما نستطيعه ،وهذا ليس عيباً فينا ،الكثري من األمور
يكفرون ابهلل إمنا الذين أما  ،إننا عندما نؤمن ابهلل إمنا ننسجم مع عقولنا وضمائرَن الِت تؤكد وجوده ،اإلنسانأيها 

فال يعِن ذلك أن عليه أن يكفر  ن خلق هللا؟فإذا كان املؤمن يتوقف عند السؤال مَ  ،خيالفون عقوهلم وضمائرهم
كما أن الذي ال يعرف من اخرتع السيارة ال جيوز له أن   ،إمنا عليه أن يعتقد أنه ال يستطيع أن يفهم ذلك ،ابهلل

  .يكفر مبخرتعه
مل خيلق خلقه هللا واعطاه قدرة حمدودة وطاقه استيعابيه اليستطيع بعدها أن يستوعب أمور  ،هذا هو عقل اإلنسان

فالعقل يستوعب وجود هللا عز وجل وانه اخلالق وانه الرازق ألنه يرى خملوقات هللا ويرى أن هذه  ،ليستوعبها
وقد ضرب هللا للناس يف القرآن الكرمي ما جييب  ،األشياء البد هلا ان تكون خملوقة فيستدل على اخلالق مبخلوقاته

 ،أن يؤمنوا أن يلتزموا مبا أمر هللا به ومبا أمر رسوله عليه السالم به ولكن عليهم بعد ،على تساؤالهتم قبل أن يؤمنوا
فكروا يف خملوقات  :"صلى هللا عليه وسلم  رسول هللاويقول "، وال تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِّهِّ عِّْلم  :"اهلل تعاىل يقولف

  21."هللا والتفكروا يف ذاته فتهلكوا 
 .يعِن يف آايته ،عز وجل وآالء هللا ،هللافاملأمور به العبد أن يتفك ر يف آالء 

 ،للرب عز وجل وأصابه طمأنينة وسكينة وخشوع وخضوع ،عز وجل فمن تفكر يف آالء هللا دلَُّه على عَِّظمِّ ربه
تِّاَلفِّ إِّنَّ يفِّ َخْلقِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َواخْ  ":قال سبحانه ،هلذا أمرَن ربنا سبحانه ابلتفكر يف آالئه وملكوته وآايته

( ُويلِّ اأْلَْلَبابِّ قَِّياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوّبِِّّْم َويَ تَ َفكَُّروَن يفِّ َخْلقِّ  (الَّذِّيَن َيْذُكُروَن اَّللََّ .19اللَّْيلِّ َوالن ََّهارِّ آَلاَيٍت ألِّ
ُقْل اْنظُُروا ":حانه أيضاوقال سب (2) أََوملَْ يَ تَ َفكَُّروا":وقال سبحانه (،191-.19آل عمران:)السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ 

ُنونَ  َا " :عز وجل وقال ،(1.1ونس:") يَماَذا يفِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َوَما تُ ْغِنِّ اآْلاَيُت َوالنُُّذُر َعْن قَ ْوٍم اَل يُ ْؤمِّ ُقْل إِّمنَّ
                                                           

 (120ان )شعب اإلمي - 21
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َدٍة َأْن تَ ُقوُموا َّللَِِّّّ َمثْ ىَن َوفُ َراَدى مُثَّ تَ تَ َفكَُّروا نَّة} تقف هنا ،[46إ:سب]{َأعُِّظُكْم بَِّواحِّ بُِّكْم مِّْن جِّ "  َما بَِّصاحِّ
 ،(46سبإ:)

 :اإلنسانأيها 
 ؟ملاذا جترب عقلك على شيء الميكن أن يستوعبه بل من املستحيل أن يستوعبه
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 تعرف على هللا املعبود

 اإلله احلق ومعناه: " وهذا االسم علم عليه مسى به نفسه املقدسة ،"هللا" اسم خاص إبله الكون والناس وكل شيء
".  
والعقالء املؤمنون  ،أن ربك الذي خلقك من العدم ورابك ابلنعم هو هللا رب العاملني ،اعلم أيها اإلنسان العاقلف

وعلى أنه اخلالق املدبر جلميع الكائنات فعرفوه  ،ولكنهم رأوا الرباهني الدالة على وجوده ،مل يروه أبعينهم ،ابهلل تعاىل
 ه الرباهني:ومن هذ ،ّبا

 الربهان األول:
وحمتاجة إىل غريها. واحلادث واحملتاج إىل غريه البد أنه  ،فهي أشياء حادثة هلا بداية وهناية ،الكون واإلنسان واحلياة

وهللا هو الذي أخرب عن نفسه املقدسة، أبنه  ؛هللا خملوق، واملخلوق البد له من خالق، وهذا اخلالق العظيم هو
 تعاىل يف كتبه الِت أنزهلا على رسله. ميع الكائنات، وهذا اإلخبار جاء من هللااخلالق املدبر جل

إِّنَّ  "يف كتابه القرآن العظيم: قال هللا تعاىل ،وعبادته وحده ،ودعوهم إىل اإلميان به ،وقد بل غ رسل هللا كالمه للناس
تَّ  ي اللَّْيَل الن ََّهاَر َيْطُلُبُه َحثِّيثًا َربَُّكُم اَّللَُّ الَّذِّي َخَلَق السََّماَواتِّ َواأَلْرَض يفِّ سِّ ٍم مُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِّ يُ ْغشِّ ةِّ َأايَّ

َْمرِّهِّ َأاَل َلُه اخْلَْلُق َواأَلْمُر تَ َباَرَك اَّللَُّ َربُّ اْلَعالَ  سورة األعراف، اآلية: ")مِّنيَ َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخََّراٍت أبِّ
54). 
 وخيرب أنه مستو ،22وخلق السماوات واألرض يف ستة أايم ،الذي خلقهم ،تعاىل الناس مجيًعا أنه رّبم هللا يخربف

وخيرب هللا جل  ،وهللا فوق هذا العرش ،وهو أعلى املخلوقات وأوسعها ،والعرش فوق السماوات ،23على عرشه
وجعلها مجيًعا  ،أنه خلق الشمس والقمر والنجومأنه جعل الليل يُغط ِّي النهار بظالمه، ويتبعه مسرًعا، وخيرب  ،شأنه

ُمذل لة تسري يف أفالكها أبمره، وخيرب أن له وحده اخللق واألمر، وأنه العظيم الكامل يف ذاته وصفاته، الذي يُعطي 
هم ابلنعم.  اخلري الكثري الدائم، وأنه رب العاملني، الذي خلقهم، ورابَّ

ْيُل َوالن ََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر ال َتْسُجُدوا لِّلشَّْمسِّ َوال لِّْلَقَمرِّ َواْسُجُدوا َّللَِِّّّ الَّذِّي َومِّْن آاَيتِّهِّ اللَّ  "تعاىل: قال هللا
ُه تَ ْعُبُدونَ   .(37سورة فصلِ، اآلية: ) "َخَلَقُهنَّ إِّن ُكنُتْم إِّايَّ

نهى عن السجود للشمس والقمر؛ خيرب هللا تعاىل: أن من آايته الدالة عليه: الليل والنهار والشمس والقمر، وي
وأيمر هللا الناس يف  ،نوع من العبادة والسجود ،واملخلوق ال يصح أن يُعبد ،ألهنما خملوقان كغريمها من املخلوقات

  .ألنه هو اخلالق املدبر املستحق للعبادة ؛أن يسجدوا له وحده ،هذه اآلية كما أيمرهم يف غريها

                                                           
سبحانه وإال فهو قادر على خلق اخللق كلهم يف أسرع من ملح البصر، ألنه أخرب أنه إذا أراد  هذا التدرج يف اخللق حلكمة أرادها هللا - 22

 شيًئا قال له: كن فيكون
شه هو علو ه عليه علوًّا يليق واستواء هللا على عر  ،استوى على الشيء يف لغة العرب الِت هي لغة القرآن معناه: َعَلى عليه وارتفع - 23

 جبالله ال يعلم كيفيته إال هو.
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 الربهان الثاين:
 األنثى: فوجود اإلَنث والذكور دليل على هللا.أنه خلق الذكر و 
 :الربهان الثالث

 أو لوهنما واحد، بل البد من فرق بينهما. ،اختالف األلسن واأللوان: فال يوجد اثنان صوهتما واحد
 الربهان الرابع:

 ،يف حني أن  كالًّ منهم صاحب عقل ،وهذا مرؤوس ،وهذا فقري، وهذا رئيس ،اختالف احلظوظ: فهذا غِن
ولكن ال يقدر أحد أن ينال  ،وحرص على ما مل يتحصل عليه من الغىن والشرف والزوجة احلسناء ،وفكر وعلم

 ،وهي: اختبار الناس بعضهم ببعض سبحانه أرادها هللا ،وذلك حلكمة عظيمة ؛سوى الذي قدَّره هللا له
 وخدمة بعضهم البعض اآلخر، حىت ال تضيع مصاحلهم مجيًعا.

أخرب هللا تعاىل أنه يدخر له حظه زايدة يف نعيمه يف اجلنة إذا مات على  ،هللا له حظًّا يف الدنيا والذي مل يقد ر
 وهذا من حكمة هللا وعدله. اإلميان ابهلل

  الربهان اخلامس:
 فيها النائم على شيء من الغيب بشارًة أو إنذارًا. سبحانه النوم، والرؤاي الصادقة الِت ُيْطلع هللا

 
 سادس:الربهان ال

 الروح: الِت ال يعرف حقيقتها إال هللا وحده. 
 الربهان السابع:

 وغري ذلك. ،واجلهاز اهلضمي ،واملخ ،واجلهاز العصيب ،اإلنسان: وما يف جسمه من احلواس 
 الربهان الثامن:

وهذا  ،افعها وطعمهايُنز ِّل هللا املطر على األرض امليتة فتنبِ النبات واألشجار املختلفة يف أشكاهلا وألواهنا، ومن 
سبحانه وعلى   أهنا أدلة قائمة تدل على وجودهوالِت أخرب ،قليل من مئات الرباهني الِت ذكرها هللا تعاىل يف القرآن

 أنه اخلالق املدبر جلميع الكائنات.
 الربهان التاسع:

فإمنا يُغالط نفسه وُيشقيها،  ومن أنكر ذلك ،تؤمن بوجود هللا خالقها ومدبرها ،الفطرة الِت فطر هللا الناس عليها 
 ،مصريه بعد املوت إىل النار، جزاء تكذيبه بربه الذي خلقه من العدم ،يعيش يف هذه احلياة تعًسا ،فالشيوعي مثالً 

ه ابلنعم إال إن اتب إىل هللا وآمن به وبدينه ورسوله.  وراب 
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 الربهان العاشر:
وواحد  ،وغِن قائم بذاته، ال َيتاج إىل غريه ،ال ميوت وال ينتهي ،موحي  دائ ،األول بال بداية :صفات هللا تعاىل أنه

سورة ")ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحد ، اَّللَُّ الصََّمُد، ملَْ يَلِّْد َوملَْ يُوَلْد، َوملَْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحد  "قال هللا تعاىل:  ،ال شريك له
 .(اإلخالص

لم والقدرة، واإلرادة، يسمع ويرى كل شيء، ال َيجب مسعه ورؤيته ومن صفات هللا تعاىل: السمع والبصر، والع
 حجاب.

وهو القدير الذي إذا أراد شيًئا قال له: كن  ،وما َُّتفيه الصدور، وما كان وما سيكون ،ويعلم ما يف األرحام
 فيكون.

وكل م  ،لصالة والسالموقد كل م موسى عليه ا ،الكالم مبا يشاء مىت شاء ومن صفاته الِت وصف ّبا نفسه املقدسة:
صلى هللا عليه  والقرآن كالم هللا حروفه ومعانيه أنزله على رسوله حممد ،صلى هللا عليه وسلم خامت الرسل حممًدا

 .وليس خملوقًا كما يقول الضالون ،فهو صفة من صفاتهوسلم 
والرضى  ،واء والنزولواالست ،ومن صفات هللا تعاىل الِت وصف ّبا نفسه ووصفه ّبا رسله: الوجه واليدان

والغضب. فهو يرضى عن عباده املؤمنني، ويغضب على الكافرين، ورضاه وغضبه كباقي صفاته، ال تشبه صفات 
 املخلوق وال أُتوَّل وال ُتكيَّف.

 وصفات هللا تعاىل ،وثبِ يف القرآن والسنة أن املؤمنني يرون هللا تعاىل عياًَن أببصارهم يف عرصات القيامة ويف اجلنة
 صلى هللا عليه وسلم. مفص لة يف القرآن العظيم، وأحاديث الرسول الكرمي حممد

 الربهان احلادى عشر:
مث  ،فرآها إىل جنبه ،مثلما خلق حواء أم البشر من ضلع آدم ،آدم أاب البشر من ترابهللا سبحانه وتعاىل خلق 

وجعل بعد ذلك ملخلوقاته سنة  ؛من العدمفقد خلق كل شيء يف البداية  ،خلق ذرية آدم من ماء الرجل واملرأة
ه كما يشاء. ،ونظاًما ال يستطيع أحد أن يغريمها سواه  وإذا أراد أن يغري من هذا النظام شيًئا غري 

 الربهان احلادى عشر:
  ،من أم بال أب بقدرته ،عليه السالم ،أخرب سبحانه وتعاىل أنه خلق املسيح عيسى

شق القمر خلامت املرسلني و  ،حية تسعى ،عليه الصالة والسالم ،ل عصا موسىوجع ،جعله يتكلَّم وهو يف املهدو 
وجعل الشجر يسلم عليه إذا مر  به، وجعل احليوان يشهد له ابلرسالة بصوت يسمعه  ،صلى هللا عليه وسلم حممد
مث ُعرج به  ،ىوُأسري به على الرباق من املسجد احلرام إىل املسجد األقص ،فيقول: أشهد أنك رسول هللا ،الناس

وعاد  ،وفرض عليه الصالة ،فكلمه هللا سبحانه وتعاىل ،على السماء ومعه امللك جربائيل حىت وصل فوق السماء
وذلك كله يف ليلة واحدة قبل طلوع الفجر، وقصة  ،ورأى يف طريقه أهل كل مساء ،إىل املسجد احلرام يف األرض

 وكتب التاريخ. ،رسولاإلسراء واملعراج مشهورة يف القرآن وأحاديث ال
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 الشيء الذي من أجله خلق هللا بين اإلنسان واجلن
والدليل  ،فاعلم أن هللا مل خيلقك عبثًا، وإمنا خلقك لعبادته ؛أن هللا هو ربك الذي خلقك االنسانإذا عرفِ أيها 
ن ْ  "قوله تعاىل:  ، َما أُرِّيُد مِّ نَس إِّال لِّيَ ْعُبُدونِّ ُِ اجلِّنَّ َواإلِّ ، إِّنَّ اَّللََّ ُهَو َوَما َخَلْق ُهم م ِّن ر ِّْزٍق َوَما أُرِّيُد َأن يُْطعُِّمونِّ

 .(58-56سورة الذارايت، اآلايت: ")الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّةِّ اْلَمتِّنيُ 
خيرب هللا تعاىل أنه خلق اجلن وَبِنِّ اإلنسان من أجل أن يعبدوه وحده. وخيرب يف اآليتني الثانية، والثالثة: أنه غِن عن 

 ، فال يُريد منهم رزقًا، وال إطعاًما؛ ألنه هو الرزاق القوي، الذي ال رزق للناس وغريهم إال من عنده.عباده
ليستعني ّبا  ،وأما املخلوقات األخرى الِت يف األرض غري العقالء، فقد أخرب هللا تعاىل أنه خلقها من أجل اإلنسان

  .على طاعته، ويتصرف حنوها على شريعة هللا
ويعرفها العلماء بشريعة هللا كل  ،فإن هللا أوجده حلكمة بيَّنها يف القرآن ،وكل حركة وسكون يف الكونوكل خملوق  

ليخترب عباده  ؛كل ذلك جيري إبذن هللا  ،واملصائب ،وحىت اختالف األعمار واألرزاق واألحداث ،على قدر علمه
والسعادة يف الدنيا  ،ضيه فله الرضى من هللافمن رضي بقدر هللا واستسلم له واجتهد يف العمل الذي ير  ،العقالء

فله من هللا السخط وله الشقاء يف الدنيا  ،ومل ُيسل م له ومل يطعه ،ومن مل يرض بتقدير هللا ،واآلخرة بعد املوت
  .واآلخرة

 24؟على إهلية املسيح أيها النصارى ما الذي دل كم
ولو كان خملوقا لكان مولودًا من البشر، فإن كان  ،من البشرأبنه مل يولد  ،إمنا استدللنا على كونه إهلاً  :إن قلتم

 ،واملسيح له أم ،وال أب ،ألنه ال أم له ،وهو أحق أبن يكون إهلاً منه ،فآدم إله املسيح ،هذا االستدالل صحيحاً 
ع خلق !! وهللا سبحانه قد نوَّ ؟وهي أعجب من خلق املسيح ،ألهنا ال أم هلا ،وحواء أيضًا اجعلوها إهلًا خامساً 

وخلق زوجه حواء من ذكر  ،وال من أنثى ،فخلق آدم ال من ذكر ،وأنه يفعل ما يشاء ،إظهاراً لقدرته ،آدم وبنيه
 .وخلق سائر النوع من ذكر وأنثى ،وخلق عبده املسيح من أنثى ال من ذكر ،ال من أنثى
فإنه أتى من  ،فاجعلوا موسى إهلا آخر ،وال َيييهم إال هللا ،أبنه أحيا املوتى ،استدللنا على كونه إهلا :وإن قلتم

فهذا أبلغ وأعجب  ،وهو جعل اخلشبة حيواَن عظيما ثعباَن ،وال ما يقاربه ،مل أيت املسيح بنظريه ،ذلك بشيء
  .من إعادة احلياة إىل جسم كانِ فيه أوال

وكذلك إيليا النيب  ،ون بذلكوأنتم تقر  ،فهذا اليسع النيب أتى إبحياء املوتى ،هذا غري إحياء املوتى :فإن قلتم 
ويف كتبكم من ذلك   ،وهذا موسى قد أحيا إبذن هللا السبعني الذين ماتوا من قومه ،أيضًا أحيا صبيا إبذن هللا
 !!؟فهل صار أحد منهم إهلا بذلك ،كثري عن األنبياء واحلواريني

                                                           
 ( 28هؤالء عرفوا احلق فرتكوا الباطل) ص  - 24
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وهذا إيليا النيب ابرك  ،أعجبفعجائب موسى أعجب و  ،جعلناه إهلًا للعجائب الِت ظهرت على يديه :وإن قلتم
 !!وما يف قارورهتا من الدهن سبع سنني ،فلم ينفد ما يف جراّبا من الدقيق ،على دقيق العجوز ودهنها

فهذا موسى قد أطعم أمته أربعني سنة من  ،وإن جعلتموه إهلا لكونه أطعم من األرغفة اليسرية آالفا من الناس 
 ،وملئوا أوعيتهم ،حىت شبعوا ، قد أطعم العسكر كله من زاد يسري جداً ! وهذا حممد بن عبد هللا!املن والسلوى

 !؟وهذا منقول عنه ابلتواتر ،ال ميأل اليد حىت ملئوا كل سقاء يف العسكر ،وسقاهم كلهم من ماء يسري
فانفلق اثِن عشر  ،فقد ضرب موسى البحر بعصاه ،ألنه صاح ابلبحر فسكنِ أمواجه ،جعلناه إهلاً  :وإن قلتم
 !!وفجر من احلجر الصلد اثِن عشر عينا سارحة ،وقام املاء بني الطرق كاحليطان ،طريقا

وآايت موسى وحممد صلوات هللا  ،فإحياء املوتى أعجب من ذلك ،وإن جعلتموه إهلًا ألنه أبرأ األكمه واألبرص
 !!وسالمه عليهم أمجعني أعجب من ذلك

أو يكون إمنا ادعى العبودية  ،ما أن يكون األمر كما تقولون عنهفال خيلو إ ،وإن جعلتموه إهلًا ألنه ادعى ذلك
وال  ،وليس مبؤمن ،فإن كان كما ادعيتم عليه فهو أخو املسيح الدجال ،خملوق ،مصنوع ،وأنه مربوب ،واالفتقار

ُهمْ  " :كما قال تعاىل  ،وجزاؤه جهنم وبئس املصري ،صادق فضال عن أن يكون نبيا كرميا ن ْ إِِّن ِّ إَِّله  م ِّن  َوَمن يَ ُقْل مِّ
فهو  ،وكل من ادعى اإلهلية من دون هللا ،[29 :]سورة األنبياء"ُدونِّهِّ َفَذلَِّك جَنْزِّيهِّ َجَهنََّم َكَذلَِّك جَنْزِّي الظَّالِّمِّنَي 

 ،عن كرامة هللا عليه السالمفأخرجتم املسيح  ،وأمثاهلما من أعداء هللا ،ومنرود ،من أعظم أعداء هللا كفرعون
! !وهلذا كنتم أشد الناس عداوة للمسيح يف صورة حمب موال ،وجعلتموه من أعظم أعداء هللا ،ورسالته ،ونبوته

 !!ويبصق يف وجهه ،ويسمر ،فضال عن أن يصلب ،ولو كان إهلا مل يقتل
 ،والفطرة ،ودل عليه العقل ،ورسول كما شهدت به األَنجيل كلها ،ونيب ،وإن كان املسيح إمنا ادعى أنه عبد

وقد ذكرمت عنه يف  ،فلم أتتوا على إهليته ببي نة غري تكذيبه يف دعواه ،وهذا هو الواقع ،مت أنتم له ابإلهليةوشهد
وأنه مل يدع غري النبوة  ،وأنه ابن البشر ،خملوق ،وأنه مربوب ،أَنجيلكم يف مواضع عديدة ما يصرح بعبوديته

 !!وعليه وصدقتم من كذب على هللا ،فكذبتموه يف ذلك كله ،والرسالة
وكثري من الناس خيرب عن  ،ألنه أخرب مبا يكون بعده من األمور، فكذلك عامة األنبياء ؛وإن قلتم: إمنا جعلناه إهلاً 
 !!ويقع من ذلك كثري للكهان واملنجمني والسحرة ،ويكون ذلك كما أخرب به ،حوادث يف املستقبل جزئية

 " ،"إِن ذاهب إىل أيب  " :هللا يف غري موضع من اإلجنيل كقوله ألنه مس ى نفسه ابن ،إمنا جعلناه إهلاً  :وإن قلتم
 ،أابه "فاجعلوا أنفسكم كلكم آهلة يف غري موضع إنه مساه  :قيل ،وابن اإلله إله ،وحنو ذلك " وإِن سائل أيب

السماء فإن أابكم الذي يف  ،وال تسبوا أابكم على األرض " :وفيه ،"اذهب إىل أيب وأبيكم  " :كقوله  ،"وأابهم 
 !!وهو يدل على أن األب عندهم الرب ،وهذا كثري يف اإلجنيل ،«وحده 

فكلها صرَية  ،كذبتم أَنجيلكم الِت أبيديكم  ،وهم أعلم الناس به ،ألن تالميذه ادعوا ذلك له ،وإن جعلتموه إهلاً 
 !!يلأبهنم ما ادعوا له إال ما ادعاه لنفسه من أنه عبد وهذا كثري جدا يف اإلجن ،أظهر صراحة
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ومها حيان  ،فهذا أخنوخ وإلياس قد صعدا إىل السماء ،إمنا جعلناه إهلا ألنه صعد إىل السماء :وإن قلتم
صعد صلى هللا عليه وسلم  واملسلمون جممعون على أن حممد ،مل تشكهما شوكة وال طمع فيهما طامع ،مكرمان

واح املؤمنني تصعد إىل السماء بعد مفارقتها وهذه أر  ،وهذه املالئكة تصعد إىل السماء ،وهو عبد ،إىل السماء
 !!؟وهل كان الصعود إىل السماء خمرج عن العبودية بوجه من الوجوه ،األبدان وال َّترج بذلك عن العبودية

وال يفعل  ،وطائراً حقيقة ،ودماً  ،فصارت حلماً  ،مث نفخ فيها ،وإن جعلتموه إهلًا ألنه صنع من الطني صورة طائر
 ،مث أمسكها بيده ،فإنه ألقى عصا فصارت ثعباَنً عظيماً  ،فاجعلوا موسى بن عمران إله اآلهلة :قيل ،هذا إال هللا

 !!فصارت عصا كما كانِ
 25حوار مسلم مع نصراِن 

 ؟من الذي خلق هذا الكون وخلقك وخلقنا مجيعا :املسلم
 .هللا :النصراِن
 ؟من هو هللا :املسلم

 .عيسى :النصراِن
 ؟وخلق موسى الذي جاء قبله ؟أن عيسى خلق أمه مرميأفهم من هذا  :املسلم

 .عيسى ابن هللا :النصراِن
 ؟إذا كان هو ابن هللا حسب قولك فهل تؤمن أبنه قد صلب على الصليب :املسلم

 .نعم :النصراِن
 ؟أفهم من هذا أن هللا مل يستطع إنقاذ ابنه من الصلب :املسلم

أقصد أن هللا هو الذي نزل يف بطن العذراء مرمي وولد يسوع  ،ابن آدمإن هللا أرسل ابنه لتكفري خطااي  :النصراِن
 .فهو جتسد يف يسوع

إذا كان الرب قد نزل إىل األرض ليدخل يف بطن أمه ويتغذى جنينًا تسعة أشهر وخيرج مولودًا ملطخاً  :املسلم
مث يثور عليه اليهود فيهرب  ،ريعةمث يكرب فيعلم أصحابه الش ،مث يرتىب ويتعلم القراءة والكتابة واألدب ،ابلدماء

وإىل خشبة  ،فيجدوه "يهوذا األسخريوطي"منهم كما جاء يف كتابكم املقدس ويطلبوه ويدهلم عليه أحد تالميذه 
الصلب يدقوه مث بتاج الشوك يتوجوه مث من شراب اخلل واملر يسقوه مث يقتلوه مث يدفنوه مث يقوم بعد ثالثة أايم 

فقل يل بربك مل هذه املعاَنة وهذه املآسي وهل ترضى أن يكون لك رابً كهذا يعامل  ،ماءمن قربه ليصعد إىل الس
 ؟معاملة اجملرمني اخلارجني عن القانون على أيدي اليهود القذرين

 ؟هل هذا هو الذي خلق الكون واجملموعات الشمسية وكل األنبياء والبشر :املسلم

                                                           
 (40ص  هؤالء عرفوا احلق فرتكوا الباطل ) - 25
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 ؟ه ميتا فمن كان يدبر شؤون العامل يف ذلك الوقِوإذا كان قد دفن ثالثة أايم يف قرب  :املسلم
 ؟هل صلب املسيح على الصليب وهل تؤمن ّبذا :املسلم

 .نعم :النصراِن
أن من  " :(23 – 22 :21( وما قاله يف )سفر التثنية 41 – 36: 24املسلم: إذن امسع ما يقول لوقا يف )

 ؟ب ملعوَنً ، فهل يعقل أن يكون عيسى الذي رضي ابلصل"يصلب فهو ملعون
 .مل يقل ذلك أي نصراِن :النصراِن
وابلتحديد يف رسالته إيل  ،استمع إىل ما يقوله شاؤول الذي تسمونه بولس وهو من أقدس الناس عندكم :املسلم

ألنه قد كتب ملعون كل  ،إن املسيح افتداَن من لعنة الشريعة إذ صار لعنة من أجلنا ":(3/13أهايل غالطية )
 ." من علق علي خشبة

 ؟أرأيِ أننا حنب املسيح أكثر منكم و ننزهه مما ترمونه به :املسلم
 26عليه السالم:عقيدتنا حنن املسلمني يف املسيح 

 :]سورة آل عمران"إِّنَّ َمَثَل عِّيَسى عِّنَد هللاِّ َكَمَثلِّ آَدَم َخَلَقُه مِّن تُ َراٍب مثَِّّ قَاَل َلُه ُكن فَ َيُكوُن  "قال هللا تعاىل:
فإن هللا خلقه من غري أب  "َكَمَثلِّ آَدَم   "يف قدرة هللا حيث خلقه من غري أب  "َمَثَل عِّيَسى عِّنَد هللاِّ  إِّنَّ  "،[59

يُح عِّيَسى اْبُن َمْرمَيَ َرُسوُل هللاِّ وََكلَِّمُتُه أَْلَقاَها إِّىَل  "،"َخَلَقُه مِّن تُ َراٍب مثَِّّ َقاَل َلُه ُكن فَ َيُكونُ  "بل  ،وال أم َسِّ
َا امل  إِّمنَّ

ْنهُ  َوُروح   "،أي كلمة تكلم هللا ّبا فكان ّبا عيسى "وََكلَِّمُتُه أَْلَقاَها إِّىَل َمْرمَيَ  "،[171 :]سورة النساء"َمْرمَيَ َوُروح  م ِّ
ْنُه  أرسل هللا تعاىل جربيل عليه  ،وكملها ابلصفات الفاضلة واألخالق الكاملة ،أي من األرواح الِت خلقها "م ِّ

 .ج مرمي عليها السالم فحملِ إبذن هللا بعيسى عليه السالمفنفخ يف فر  ،السالم
 ،وصدَّقها النصارى وإن ادَعوا هذه الدعوى، ،اليهود مل يقتلوا رسول هللا عيسى بن مرمينؤمن حنن املسلمون أبن 

ماء، قال أما هو فقد رفعه هللا إىل الس ،مل يُقَتل، ولكن هللا ألقى شبهه على غريه عليه السالمواحلقيقة أن عيسى
يَح عِّيَسى اْبَن َمْرمَيَ َرُسوَل هللاِّ َوَما قَ تَ ُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلكِّن ُشب َِّه هلَُ  "تعاىل: َسِّ

ْم َوإِّنَّ الَّذِّيَن اْختَ َلُفوْا َوقَ ْوهلِِّّْم إَِّنَّ قَ تَ ْلَنا امل
ْنُه َما هَلُم بِّهِّ مِّْن عِّْلٍم إِّالَّ ات َِّباَع الظَّن ِّ  ] "َوَما قَ تَ ُلوُه يَقِّيًنا َبل رَّفَ َعُه هللُا إِّلَْيهِّ وََكاَن هللُا َعزِّيًزا َحكِّيًما فِّيهِّ َلفِّي َشكٍ  م ِّ

  [158-157 سورة النساء
وسيكون نزوله عالمة دالة على  ،سينزل يف آخر الزمان حكماً عدالً  عليه السالمنؤمن حنن املسلمون أبن عيسى 

وخيرج أيجوج  ،فيقتل الدجال ،[ 61] سورة الزخرف:"ْلم  ل ِّلسَّاَعةِّ َوإِّنَُّه َلعِّ  "قال تعاىل: ،ُقرب وقوع الساعة
ال  ،ويصبحون موتى ،فيستجيب له ،فيدعو عيسى ربه ،ومأجوج يف زمانه فيفسدون يف األرض إفسادًا عظيماً 

فيكسر  ،وعند ذلك َُيَك م شريعة اإلسالم ويقضي على املباديء الضالة واألداين احملر فة ،يبقى منهم أحد

                                                           
 (49هؤالء عرفوا احلق فرتكوا الباطل) ص  - 26
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 ،بل ال يقبل منهم إال اإلسالم أو القتل ،فال يقبلها من اليهود والنصارى ،ويضع اجلزية ،ويقتل اخلنزير ،لصليبا
وترفع الشحناء والتباغض  ،فال يعبد إال هللا ،وجيتمع البشر على كلمة هللا ،ويسود اإلسالم ،ويعم الرخاء واألمن

 .مث يتوىف ويصلي عليه املسلمون ،ومدة بقاء عيسى يف األرض أربعون عاماً  ،بني الناس
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 رسول هللا إىل الناس مجيعاصلى هللا عليه وسلم  حممد

فاعلم أن هللا  ،وأنه سوف يبعثك ليجازيك على عملك ،أن هللا هو ربك الذي خلقكاإلنسان إذا عرفِ أيها 
فة العبادة الصحيحة له إال ابتباع أمرك بطاعته واتباعه، وأخرب أنه ال سبيل ملعر  ،أرسل إليك وإىل مجيع الناس رسوالً 

 وعبادة هللا بشريعته، الِت أرسله ّبا. ،هذا الرسول
ورسول هللا إىل الناس  ،وهذا الرسول الكرمي، الذي جيب على مجيع الناس اإلميان به واتباعه هو خامت املرسلني

يقرؤها  ،ًعا يف التوراة واإلجنيلالذي بشَّر به موسى وعيسى يف أكثر من أربعني موض ،حممد النيب األمي ،مجيًعا
  .27اليهود والنصارى قبل أن يتالعبوا ّبذين الكتابني وَير ِّفومها

هو حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب اهلامشي  ،وهذا النيب الكرمي، الذي ختم هللا به رسله، وبعثه إىل الناس مجيًعا
لسلِ من صلب نيب هللا إمساعيل ابن نيب هللا تس ،أشرف وأصدق رجل يف أشرف قبيلة على وجه األرض ،القرشي
ويف الليلة الِت ولد فيها، ويف حلظة  .م.57وقد ولد خامت املرسلني حممد عليه الصالة والسالم يف مكة سنة  ،إبراهيم

وانتكسِ أصنام قريش  ،وسجل يف كتب التاريخ ،أدهش الناس ،أضاء الكون نور عظيم ،خروجه من بطن أمه
وانطفأت َنر  ،وتساقط منه بضع عشرة شرفة ،ند الكعبة يف مكة، واهتز إيوان كسرى ملك الفرسالِت يعبدوهنا ع

 وكانِ مل تنطفئ قبل ذلك أبلفي عام. ،الفرس الِت يعبدوهنا
وكان هذا إعالن من هللا تعاىل ألهل األرض مبولد خامت املرسلني الذي سوف َيطم األصنام الِت تُعبد من دون 

فإذا أبوا جاهدهم هو ومن يتبعه، فينصره  ،والدخول يف دينه احلق ،س والروم إىل عبادة هللا وحدههللا، وسيدعو الفر 
صلى  وهذا هو ما حصل ابلفعل بعدما بعث هللا رسوله حممًدا ،هللا عليهم، وينشر دينه الذي هو نوره يف األرض

 هللا عليه وسلم.
 من بني إخوانه الرسل قبل مبيزات منها:صلى هللا عليه وسلم  وقد مي ز هللا خامت رسله حممًدا

 أواًل: أنه خامت املرسلني فليس بعده رسول وال نيب.
 ،اثنًيا: عموم رسالته إىل مجيع الناس، فالناس كلهم أمة حملمد من أطاعه واتبعه دخل اجلنة. ومن عصاه دخل النار

وموسى  ،افر مبوسى وعيسى، وجبميع األنبياءحىت اليهود والنصارى مكلَّفون ابتباعه، ومن مل يتبعه ويؤمن به فهو ك
وأن يدعوا  ،ألن هللا أمرهم أن يبشروا به ،وعيسى، وكل األنبياء بريئون من كل إنسان ال يتبع حممًدا عليه السالم

وجعل كماله ويسره  ،وألن دينه الذي بعثه هللا به هو الدين الذي بعث هللا به رسله ؛أممهم إىل اتباعه إذا بعثه هللا

                                                           
" 1إلجنيل يف كتاب: اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ج"انظر البشارات مبحمد صلى هللا عليه وسلم، كما وردت يف التوراة وا - 27

لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية. وانظر: كتاب: هداية احليارى للعالمة حممد ابن القيم. وانظر كتاب السرية النبوية البن هشام. وانظر: 
 معجزات النبوة يف اتريخ ابن كثري وغريه.
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فال جيوز ألحد بعد بعثة حممد أن يعتنق ديًنا غري اإلسالم الذي بعثه  ،لى عهد هذا الرسول الكرمي خامت املرسلنيع
 وألنه دين احلق احملفوظ. ،هللا به، ألنه الدين الكامل الذي نسخ هللا به مجيع األداين

يُعترب صلى هللا عليه وسلم  متبع حملمدفكل مسلم  ،أما اليهودية والنصرانية فهي دين حمرَّف، ليس كما أنزله هللا
وإن ادعى  ،وكل خارج عن اإلسالم يُعترب كافًرا مبوسى وعيسى ومجيع األنبياء ،متبًعا ملوسى وعيسى ومجيع األنبياء

 أنه من أتباع موسى أو عيسى!
 ،هللا عليه وسلم صلى وهلذا سارع مجاعة من أحبار اليهود ورهبان النصارى العقالء املنصفون إىل اإلميان مبحمد

 والدخول يف اإلسالم.
 األدلة على أن حممًدا رسول هللا

 بشارات الكتب السابقة :الدليل األول
َن الت َّْورَا" َوإِّْذ قَاَل عِّيَسى اْبُن َمْرمَيَ اَي َبِنِّ إِّْسَرائِّيَل إِِّن ِّ َرُسوُل اَّللَِّّ إِّلَْيُكم مَُّصد ِّقًا ل َِّما بَ نْيَ َيَديَّ :قال تعاىل راً  ةِّ  مِّ َوُمَبش ِّ

ْحر  مُّبِّني   ْلبَ ي َِّناتِّ قَاُلوا َهَذا سِّ ْن بَ ْعدِّي امْسُُه َأمْحَُد فَ َلمَّا َجاَءُهم ابِّ   .(( من سورة الصف6اآلية ) (")6)بَِّرُسوٍل أَيِْتِّ مِّ
ُدونَُه َمْكتُ  َّ األُم ِّيَّ الَّذِّي جيِّ ْلَمْعُروفِّ  وابً عِّنَدُهْم يفِّ الت َّْورَاةِّ وقال سبحانه:" الَّذِّيَن يَ تَّبُِّعوَن الرَُّسوَل النَّيبِّ يلِّ أَيُْمُرُهم ابِّ  َواإلِّجنِّ

نَكرِّ 
ُ
َهاُهْم َعنِّ امل ُم اخلََبائِّثَ  َوَيِّلُّ هَلُُم الطَّي َِّباتِّ  َويَ ن ْ ُهْم إِّْصَرُهمْ  َوَُيَر ُِّم َعَلْيهِّ ْم فَالَّذِّيَن  َوَيَضُع َعن ْ ِْ َعَلْيهِّ َواأَلْغالَل اَلِتِّ َكاَن

ْفلُِّحوَن  َوَنَصُروهُ  َوَعزَُّروهُ  هِّ آَمُنوا بِّ 
ُ
( من سورة 157اآلية ) ("157)َوات َّبَ ُعوا النُّوَر الَّذِّي أُنزَِّل َمَعُه أُْولَئَِّك ُهُم امل

 .األعراف
نَ ُهْم تَ َراهُ  وجل:" حُمَمَّد  رَُّسوُل اَّللَِّّ  وقال عز اُء َعَلى الُكفَّارِّ ُرمَحَاُء بَ ي ْ دَّ َن َوالَّذِّيَن َمَعُه َأشِّ تَ ُغوَن َفْضاًل م ِّ ْم رُكَّعًا ُسجَّداً يَ ب ْ

يَماُهْم يفِّ  اَّللَِّّ  ْن أَثَرِّ السُُّجودِّ َذلَِّك َمثَ ُلُهْم يفِّ الت َّْوَراةِّ  َورِّْضَواَنً سِّ يلِّ َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزَرُه  َوُجوهِّهِّم م ِّ َوَمثَ ُلُهْم يفِّ اإلِّجنِّ
ُب الزُّرَّاَع لَِّيغِّيَظ ّبُِِّّم الُكفَّارَ  فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ َوى َعَلى ُس وقِّهِّ  ُ الَّذِّيَن آَمنُ وا يُ ْعجِّ ن ُْهم مَّْغفَِّرةً  َوَعَد اَّللَّ َاتِّ مِّ ُلوا الصَّاحلِّ  َوَعمِّ

 .( من سورة الفتح29اآلية )(" 29)َوَأْجراً َعظِّيماً 
َنُكمْ  بَ ْيِنِّ " ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَ ُر َشَهاَدًة ُقلِّ اَّللَُّ َشهِّيد   :وقال جل جالله َي إِّيَلَّ َهَذا الُقْرآُن ألُنذِّرَُكم بِّهِّ  َوبَ ي ْ َوَمن  َوأُوحِّ

َا ُهَو إَِّله   ًَة ُأْخَرى ُقل الَّ َأْشَهُد ُقْل إِّمنَّ د   بَ َلَغ أَئِّنَُّكْم لََتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع اَّللَِّّ آهلِّ الَّذِّيَن  (19)َوإِّنَِّنِّ بَرِّيء  مم َِّّا ُتْشرُِّكوَن  َواحِّ
ُنونَ آتَ ي ْ  ُروا أَنُفَسُهْم فَ ُهْم اَل يُ ْؤمِّ ( من .19،2اآلية )(" .2) َناُهُم الكَِّتاَب يَ ْعرُِّفونَُه َكَما يَ ْعرُِّفوَن أَبْ َناَءُهُم الَّذِّيَن َخسِّ

 .سورة األنعام
شاهداً  " اي أيها النىب إَن أرسلناك :ببعض صفته ىف القرآنصلى هللا عليه وسلم  وقد جاء ىف التوراة صفة رسول هللا

ومبشرًا ونذيرا، وحرزًا لألميني، أنِ عبدى ورسوىل مسيتك املتوكل، لسِ بفظ وال غليظ، وال سخاب ابألسواق، 
وال جتزى ابلسيئة السيئة، ولكن جتزى ابلسيئة احلسنة، وتعفو وتغفر، ولن أقبضه حىت أقيم به امللة العوجاء، فأفتح 

 .(28)ال إله إال هللا" :، أبن يقولوابه أعيناً عميا، وآذاَنً صما، وقلوابً غلفا
                                                           

 (256هداية احليارى )ص - 28
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"جد ىف أمرى وال هتزل، وامسع وأطع ايبن الطاهر البتول، إىن  :ويروى أن هللا عز وجل أوحى إىل عيسى بن مرمي
فإايى فاعبد وعلى  فتوكل، فبني ألهل سوران أىن أَن احلق القائم  ،خلقتك من غري فحل، وجعلتك آية للعاملني

الصلِ  ،ابلنىب العرىب، صاحب اجلمل واملدرعة والعمامة والنعلني واهلراوة، اجلعد الرأسصدقوا  ،الذى ال أزول
الواضح اخلدين، الكث اللحية، عرقه ىف  ،األقىن األنف ،(30(، املقرون احلاجبني، األدعج العينني)29اجلبني)

له شعرات من  ،اقيهكأن عنقه إبريق فضه، وكأن الذهب جيرى ىف تر   ،وجهه كاللؤلؤ، رَيه املسك ينضح منه
إذا جامع  ،( الكفني والقدم32ششن) ،ليس على صدره وال بطنه شعر غريه ،( إىل سرته جترى كالقضيب31لبته)

 .("33ذو النسل القليل) ،وإذا مشى كأمنا ينقلع من الصخر وينحدر ىف صبب ،الناس غمرهم
ت ىف الكتاب والسنة، واألخبار كما جاءصلى هللا عليه وسلم   هذه هى بشارات الكتب السابقة بنبوة حممد

متواترة عمن اطلع على ما فيها بذلك، واألخبار متواترة عمن أسلم ألجل ذلك، وهذا مما يوجب القطع أبنه 
مذكور فيها مبا يدل على صدقه ىف دعوى النبوة، ألنه لو مل يكن صادقاً، حلذر عنه األنبياء اشد التحذير، ولنفروا 

هنم مجيعهم قد حذروا من دعاة الضاللة ىف كتبهم، وهنوا أممهم عن إتباعهم، واإلقتداء أممهم منه أشد التنفري، أل
ىف احلديث صلى هللا عليه وسلم  ّبم، كما أنذرت الكتب املتقدمة ابملسيح الدجال وحذرت منه، كما قال النىب
 الصحيح " ما من نىب إال وقد أنذر أمته املسيح الدجال، حىت نوح أنذر أمته".

وال اإلخبار عنه  ،وال التنفري منهصلى هللا عليه وسلم  م أنه مل ينص نىب من األنبياء على التحذير من حممدومعلو 
 بشيئ خالف مدحه والثناء، والبشارة بوجوده، واألمر إبتباعه، والنهى عن خمالفته واخلروج عن طاعته.

 عالمات النبوة وهى:  :الدليل الثاىن
ِ وهب "ملا وضعته خرج منه نور أضاء له ما بني املشرق واملغرب، مث أخذ قبضة من تقول آمنه بن:العالمة األوىل

تراب وقبضها، ورفع رأسه إىل السماء، مقبوضة أصابع يده، مشريًا ابلسبابة كاملسبح ّبا، وخرج معه نور، أضاء 
 (.34له قصور الشام وأسواقها، حىت رأيِ أعناق اإلبل ببصرى" )

"أضاءت قصور بصرى ابلنور الذى خرج منه إشارة إىل ما خص الشام  :الكربى" يقول بن سعد ىف "الطبقات
 (.35" )صلى هللا عليه وسلم  من نبوته

                                                           
 ني: الواسع اجلبنيالصلِ اجلب - 29
 األدعج العينني: الذى ىف عينيه اتساع - 30
 موضع القالدة من الصدر :اللبة - 31
 الششن: الغليظ اخلشن - 32
 (62ص 5البداية والنهاية )ج - 33
 (27ص 4صحيح أمحد )ج - 34
 (412ص 1الطبقات الكربى )ج - 35
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ىف تلك احلال إشارة وإمياء إىل صلى هللا عليه وسلم  "وىف رفع بصره :ويقول اإلمام العالمة مشس الدين اجلوجرى
 (.36ارتفاع شأنه وعلو قدره، وأنه يسود اخللق أمجعني" )

 ،صلى هللا عليه وسلم تذكر كتب السرية اإلسالمية واحلديث أن اليهود اضطربوا يوم مولد الرسول العالمة الثانية:
 كان يهودي قد سكن مبكة فلما كان الليلة الِت ولد فيها رسول هللا  :ففي رواية ألم املؤمنني عائشة أهنا قالِ

انظروا فإنه ولد يف هذه  :ال نعلم قال :قالوا ؟يكم الليلة مولوداي معشر قريش هل ولد ف :قالصلى هللا عليه وسلم 
لعبد املطلب غالم فذهب اليهودي  فانصرفوا فسألوا فقيل هلم قد ولد ،الليلة نيب هذه األمة بني كتفيه عالمة

ل اي ذهبِ النبوة من بىن إسرائي :معهم إىل أمه فأخرجته هلم فلما رأى اليودي العالمة خر مغشيًا عليه وقال
 واملغرب  معشر قريش أما وهللا ليسطون بكم سطوة خيرج خربها من املشرق

 ."من كرامىت على رىب أىن ولدت خمتوَنً، ومل ير أحد سوأتى":صلى هللا عليه وسلم  يقول الرسول :العالمة الثالثة
ومتنع كمال لذة اجلماع،  "وهذا غاية الكمال، ألن القلفة رمبا متنع من تكميل النظافة والطهارة، :يقول العلماء

 (.37خمتوَنً مسروراً مكماًل ساملاً من النقائص واملعايب" )صلى هللا عليه وسلم  فأوجد هللا تعاىل عبده ورسوله
كان ىف عهد اجلاهلية إذا ولد هلم مولود، وضعوه َِ اإلَنء ال ينظرون إليه حىت يصبحوا، فلما   :العالمة الرابعة
طرحوه َِ برمة، فلما أصبحوا أتوا إىل الربمة، فإذا هى قد انفلقِ اثنتني عليه وسلم صلى هللا  ولد رسول هللا

( 39"ووجدته ميص إّبامه يشخب ) :(، تقول آمنة بنِ وهب38إىل السماء)صلى هللا عليه وسلم  وعيناه
 ("40لبنا)

، وأنه يفلق ظلمة اجلهل إشارة إىل ظهور أمره وانتشارهصلى هللا عليه وسلم  إنفالق الربمة عنه :يقول العلماء
 (. 41ويزيلها )

(  43)إيوان  (42)ارجتس صلى هللا عليه وسلم  ملا كانِ الليلة الىت ولد فيها رسول هللا :العالمة اخلامسة
 (45)، وسقطِ منه أربعة عشر شرفة، ومخدت َنر فارس، ومل َّتمد قبل ذلك أبلف عام، وغاضِ(44)كسرى

                                                           
 (414ص 1الطبقات الكربى )ج - 36
 (425ص 1سبيل اهلدى والرشاد )ج - 37
 (418ص 1( والطبقات الكربى )ج96دالئل النبوة ألىب نعيم )ص - 38
 يشخب: يسيل - 39
 (418ص 1الطبقات الكربى )ج - 40
 (426ص 1سبيل اهلدى والرشاد )ج - 41
 ارجتس: اضطرب وانشق - 42
 اإليوان: بناء حمكم كان مشهور ابملدائن من أرض العراق مسكه مائة ذراع - 43
 سكسرى: اسم ملك الفر   - 44
 غاضِ: أصبحِ َنشفة كأن مل يكن ّبا شيئ من املاء - 45
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اًل صعااًب تقود خياًل عرااًب قد قطعِ دجلة وانتشرت ىف بالدها، فلما إب (47) ورأى املوبذان (،46)حبرية ساوة 
تدرون :اصبح كسرى أفزعه ذلك، وتصرب عليه تشجعاً، مث رأى أن ال يدخر ذلك عن وزراءه، فجمعهم وقال هلم
لة، فقص فيما بعثِ؟ قالوا: ال إال أن َّتربَن بذلك، فأخربهم مبا هاله، فقال املوبذان: وأَن رأيِ ىف هذه اللي

حدث يكون من َنحية العرب فكتب   :أى شئ يكون هذا اي موبذان؟ قال :عليهم رؤاي اإلبل، فقال كسرى
كسرى كتااًب إىل النعمان بن املنذر طالبًا عاملًا يسأله، فوجه إليه النعمان عبد املسيح بن عمرو بن حسان، فلما 

فإن كان عندى علم منه  ،لىن امللك أو خيربىن امللكيسأ :قدم عليه قال: ألك علم مبا أريد أن أسألك عنه؟ قال
أخربته، وإال دللته على من يعلمه، فأخربه كسرى فقال له: علم ذلك عند خال ىل يسكن مشارق الشام يقال له 

فقال له كسرى:فاذهب إليه فاسأله وائتىن بتأويل ما عنده، فنهض عبد املسيح حىت قدم على سطيح  ،سطيح
 (48)ت، فسلم عليه وحياه فلم يرد، فأنشأ عبد املسيح يقول: أصم أم يسمع غطريفوقد اشرف على املو 

أقبل إىل  (49)اليمن. ىف ابيات ذكرها، فلما مسع سطيح كالمه فتح عينيه مث قال: عبد املسيح على مجل مشيح 
املوبذان، اي  على الضريح، بعثك ملك بىن ساسان، الرجتاس اإليوان، ومخود النريان، ورؤاي(50)سطيح، وقد أوىف

وغاضِ حبرية ساوة، ( 52)وفاض وادى مساوة  (51)عبد املسيح: إذا أكثرت التالوة وظهر صاحب اهلراوة
فليس الشام لسطيح شاماً، ميلك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات، وكل ماهو آت آت، مث قضى 

 (.53)سطيح مكانه، فأتى عبد املسيح إىل كسرى فأخربه 
 رأيِ خامتا ىف ظهر رسول هللا :ويقول عنه جابر بن مسرة فيما رواه مسلم والرتمزى ،امت النبوةخ :العالمة السادسة

 ( 54)كأنه بيضة محام صلى هللا عليه وسلم  
 ( 56)مثل بيضة احلمامة"  (55)الذى بني كتفيه غدة محراءصلى هللا عليه وسلم  وىف رواية "كان خامت رسول هللا

                                                           
 ساوة: اسم مدينة - 46
 املوبذان: اسم حلاكم اجملوس كقاضى القضاة للمسلمني - 47
 الغطريف: السيد - 48
 مشيح: سريع - 49
 أوىف: أشرف - 50
 اهلراوة: العصا - 51
 ا هلا طول وال عرض هلا ومسيِ مساوةمساوة: ابدية لبىن كلب عند الكوفة كانِ أرض عالية ال حجر فيه - 52
 (96دالئل النبوة ألىب نعيم )ص - 53
 (648ص 6صحيح البخارى )فتح البارى ج - 54
 غدة: أى بضعة كبيضة احلمامة لوهنا أمحر - 55
 (3644رواه الرتمذى وصححه األلباىن ىف سنن الرتمذى) - 56
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صلى هللا عليه   النبوة ومجيعها متفقة على أنه كان ىف أعلى ظهر رسول هللاوقد تعددت الرواايت ىف وصف خامت
من اجلهة اليسرى كقدر بيضة احلمامة تقريبًا عليها حبيبات لوهنا أمحر، أو عليها شعر أمحر، وهو الوصف وسلم 

 (.57)وسلم  صلى هللا عليه الذى ورد ىف الكتب السابقة عالمة على أنه نىب هللا ورسوله إىل الناس كلهم
وهو يلعب صلى هللا عليه وسلم  جاء جربيل عليه السالم إىل رسول هللا :يقول أنس بن مالك :العالمة السابعة

هذا حظ الشيطان  :مع الغلمان فأخذه، فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج من ه علقتة، فقال
 (.58)منك، مث غسله ىف طسِ من ذهب مباء زمزم

لينشأ مربءًا من كل عيب، ويكتمل خلقه اإلنسان بعد نزع صلى هللا عليه وسلم  من عند هللا لرسولهفهذه كرامة 
 (.59)العلقة السوداء الىت هى حظ الشيطان من كل البشر

 شهود الرسالة :الدليل الثالث
 :األنبياء

وينصره إن خرج وهم لم صلى هللا عليه وس مل يبعث هللا نبيًا قط من لدن نوح، إال أخذ ميثاقه ليؤمنن مبحمد
ُتُكم م ِّن كَِّتابٍ  يثَاَق النَّبِّي ِّنَي َلَما آتَ ي ْ ْكَمٍة مُثَّ َجاءَُكْم َرُسول  مَُّصد ِّق  ل َِّما  أحياء، يقول تعاىل:" َوإِّْذ َأَخَذ اَّللَُّ مِّ َوحِّ

ُننَّ بِّهِّ  َوَأََن َمَعُكم م َِّن  لُِّكْم إِّْصرِّي قَاُلوا أَقْ َرْرََن َقاَل فَاْشَهُدواَوَأَخْذمُتْ َعَلى ذَ  َولََتنُصرُنَُّه قَاَل أَأَقْ َرْرمتُْ  َمَعُكْم لَتُ ْؤمِّ
ُقوَن  (81)الشَّاهِّدِّيَن   ( من سورة آل عمران82(،)81اآليتني)("82)َفَمن تَ َوىلَّ بَ ْعَد َذلَِّك َفُأْولَئَِّك ُهُم الَفاسِّ

هيم وعيسى وموسى وغريهم، وجب عليهم ىف زمن آدم ونوح وإبراصلى هللا عليه وسلم  وعلى ذلك فلو بعث النىب
 واتباعه ونصرته.صلى هللا عليه وسلم  وعلى أممهم اإلميان به

 اليهود:
اي أاب القاسم، حدثنا عن خالل نسألك عنها، ال  :فقالواصلى هللا عليه وسلم  حضرت عصابة من اليهود نىب هللا

 عز وجل، وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن سلوىن عما شئتم ولكن اجعلوا ىل ذمة هللا :يعلمها إال نىب، قال
أخربَن أى طعام حرم إسرائيل على  .أربع خالل نسألك عنها :فذلك لك، قالوا :قالوا ،حدثتكم شيئًا لتبايعىن

وأخربَن كيف  ؟وأخربَن كيف ماء الرجل من ماء املرأة، وكيف األنثى منه والذكر ؟نفسه من قبل أن تنزل التوراة
 ؟وأخربَن ما هذا الرعد ؟ىف النوم ومن يليه من املالئكة هذا النىب األمى

فأخذ عليهم عهد هللا وميثاقه، لئن أخربتكم لتبايعىن، فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق، قال فأنشدكم ابهلل الذى 
أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضًا طال سقمه فنذر لئن عافاه هللا عز وجل، ليحرمن 

حب الطعام والشراب، وكان أحب الطعام إليه حلمان اإلبل، وأحب الشراب إليه ألباهنا، فقالوا اللهم نعم، اللهم أ

                                                           
 (247التاج)ص - 57
 (261صحيح مسلم بشرح النووى)رقم - 58
 (244ص 7ح البارى شرح صحيح البخارى )جفت - 59
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أنشدكم ابهلل الذى ال إله إال هو هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، وأن ماء املرأة أصفر  :اشهد، وقال
عال ماء الرجل كان ذكراً إبذن هللا تعاىل، وإن عال ماء إن  :رقيق، فأيهما عال كان الولد والشبه إبذن هللا عز وجل

املرأة كان أنثى إبذن هللا تعاىل، قالوا اللهم نعم اللهم اشهد، قال: فأنشدكم ابهلل الذى أنزل التوراة على موسى، 
حدثنا من  هل تعلمون أن النىب األمى  تنام عينه وال ينام قلبه، قالوا اللهم نعم، اللهم اشهد، قالوا: أنِ اآلن

ولىي جربيل، ومل يبعث هللا نبيًا قط إال هو وليه، قالوا:  :فعندها جنامعك أو نفارقك، قال ؟وليك من املالئكة
هذا  :قالوا ؟فعندها نفارقك، لو كان وليك سواه من املالئكة التبعناك وصدقناك، قال: فما مينعكم أن تصدقوىن

َمن َكاَن َعُدواًّ جل ِِّّرْبِّيَل َفإِّنَُّه نَ زََّلُه َعَلى قَ ْلبَِّك إبِِّّْذنِّ اَّللَِّّ ُمَصد ِّقًا ل َِّما بَ نْيَ  عدوَن من املالئكة فأنزل هللا عز وجل " ُقلْ 
نِّنَي ) َوُهًدى َيَدْيهِّ  وأنزل سبحانه قوله " فَ َباُءوا بَِّغَضٍب َعَلى  ،(( من سورة البقرة97اآلية )(" )97َوُبْشَرى لِّْلُمْؤمِّ
ملك من مالئكة هللا عز وجل، موكل  :قال ؟قالوا أخربَن عن هذا الرعد.(رة البقرة( من سو .9اآلية )(" ).9)

قال  ؟فما هذا الصوت :( من َنر يزجر به السحاب فيسوقه حيث أمره هللا، قالوا60ابلسحاب، بيده خمراق)
 .(61صوته، قالوا صدقِ)

 :امللوك: ومنهم
 :هرقل عظيم الروم-1

صلى هللا  إىل هرقل، يدعوه إىل اإلسالم، سأل عن عشرة خصال عن النىب صلى هللا عليه وسلم ملا أرسل النىب
فقد كان إذ ذاك  ،صلى هللا عليه وسلم أجابه عنها أبو سفيان، صاحب العداوة الشديدة لرسول هللاعليه وسلم 

أحد فهل قال هذا القول  :قال هو فينا ذو نسب، فقال له ؟كيف نسب هذا الرجل فيكم  :على الكفر، فقال له
 ؟فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم :ال، فقال له :قال ؟فهل من آابئه من ملك :ال، فقال له :قال ؟منكم قبله

ال، فقال له:  :قال ؟بل يزيدون، فقال له: فهل يغدر :قال ؟بل ضعفاؤهم، فقال له: يزيدون أم ينقصون :قال
قال: كانِ دوال وسجاال، يصيب منا  ؟ربهفكيف حربكم وح :نعم، فقال له :فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قال

قال: أيمرَن أن نعبد هللا وال نشرك به شيئاً، وينهاَن عما كان يعبد آابؤَن،  ؟ونصيب منه، فقال له: فماذا أيمركم به
هذه صفة نىب قد كنِ أعلم أنه  :وأيمرَن ابلصالة، والصدق، والعفاف، والوفاء ابلعهد، وأداء األمانة، فقال له

لكن مل أظن أنه منكم، وإن يكن ما قلِ حقاً، يوشك أن ميلك موضع قدمى  هاتني، ولو أرجو أن خارج، و 
صلى هللا عليه  مث دعا بكتاب رسول هللا ،(62أخلص إليه، لتجشمِ لقاءه، ولو كنِ عنده لغسلِ قدميه)

 وأمر به فقرئ، فإذا فيه:وسلم 

                                                           
 املخراق: آله تزجر ّبا املالئكة السحاب - 60
 (138ص 1الطبقات الكربى ) ج - 61
 (418اتريخ اإلسالم للذهىب )ص  - 62
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م على من اتبع اهلدى، أما بعد: من حممد عبد هللا ورسوله إىل هرقل عظيم الروم، سال " 
( " ُقْل اَي َأْهَل الكَِّتابِّ تَ َعاَلْوا إِّىَل  63أسلم تسلم، واسلم يؤتك هللا أجرك مرتني، فإن توليِ فعليك إمث األريسيني)

نَ َنا َنُكْم َأالَّ نَ ْعُبَد إِّالَّ اَّللََّ  َكلَِّمٍة َسَواٍء بَ ي ْ َذ بَ ْعُضَنا بَ ْعضًا أَْراَبابً م ِّن ُدونِّ اَّللَِّّ فَإِّن تَ َولَّْوا يَ تَّ  َوالَ  ُنْشرَِّك بِّهِّ َشْيئاً  َوالَ  َوبَ ي ْ خِّ
َنَّ ُمْسلُِّمونَ   صلى هللا عليه وسلم. فَ ُقوُلوا اْشَهُدوا أبَِّ

 :النجاشى ملك احلبشة-2
عندما هاجر املسلمون إىل احلبشة، أرسلِ قريش للنجاشى عبد هللا بن اىب ربيعة، وعمرو بن العاص، ومعهما 

أيها امللك إنه قد ضوى إىل بلدك منا  :ااي النفيسة، كى يرد املسلمني إىل مكة، فلما دخال عليه، قاال لهاهلد
غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ومل يدخلوا ىف دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه، ال نعرفه حنن وال أنِ، وقد بعثنا 

و أمي هللا ال  :دهم عليهم. فغضب النجاشى مث قالإليك فيهم أشراف قومهم، من آابئهم وأعمامهم وعشائرهم لرت 
أسلمهم حىت ادعوهم فاسأهلم ما يقول هذان ىف أمرهم، فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما، ورددهتم إىل 

 قومهم، وإن كانوا على غري ذلك، منعتهم منهما وأحسنِ جوارى ما جاوروىن.
ودعى أساقفته ومعهم مصاحفهم حوله، فلما جاءوه  ،لمصلى هللا عليه وس مث أرسل إىل أصحاب رسول هللا

 ؟ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم، ومل تدخلوا ىف ديىن وال ىف دين أحد من هذه األمة :سأهلم فقال
أيها امللك: كنا قوما أهل جاهلية، نعبد األصنام، وأنكل امليتة وأنتى  :فكلمه جعفر بن أىب طالب فقال

ألرحام، ونسيء اجلوار، وأيكل القوى منا الضعيف، فكنا على ذلك حىت بعث هللا إلينا الفواحش، ونقطع ا
رسواًل منا نعرف نسبه، وصدقه، وأمانته، وعفافه، فدعاَن إىل هللا لنوحده، ونعبده وخنلع ما كنا نعبد حنن وآابؤَن 

رحم، وحسن اجلوار، والكف عن من دونه من احلجارة واألواثن، وأمرَن بصدق احلديث، وأداء األمانة، وصلة ال
احملارم، والدماء، وهناَن عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف احملصنات، وأمرَن أن نعبد هللا ال 
نشرك به شيئاً، وأمرَن ابلصالة والصيام، وعدد عليه أمور اإلسالم، فصدقناه وآمنا به، واتبعناه على ما جاء به، 

م نشرك به شيئاً، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبوَن، فعبدَن هللا وحده، فل
وفتنوَن عن ديننا، لريدوَن إىل عبادة األواثن عن عبادة هللا، وأن نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث، فلما قهروَن، 

رتَنك على من سواك، ورغبنا ىف جوارك، وظلموَن، وشقوا علينا، وحالوا بيننا وبني ديننا، خرجنا إىل بلدك واخ
فقال له جعفر:  ؟ورجوَن أن ال نظلم عندك أيها امللك، فقال النجاشى: هل معك مما جاء به عن هللا من شئ

، فقرأ عليه آايت من سورة مرمي، فبكى النجاشئ حىت أخضلِ حليته، وبكِ  نعم، فقال النجاشى: فاقرأه على 
حني مسعوا ما تلى عليهم، مث قال النجاشى: إن هذا والذى جاء به موسى أساقفته، حىت أخضلوا مصاحفهم 

فوهللا ال أسلمهم إليكما  ،ليخرج من مشكاة واحدة، مث قال لعبد هللا بن أىب ربيعة، وعمرو بن العاص: انطلقا
 .أبداً وال أكاد
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 املوتى:
ان، فسجى ىف ثوبه، مث أهنم مسعوا روى سعيد بن املسيب، أن زيد بن خارجة األنصارى، توىف زمن عثمان بن عف

 .( 64أمحد أمحد ىف الكتاب األول، صدق صدق ) :جلجلة ىف صدره، مث تكلم، مث قال
 الُبكم:

 فقالِ: اي رسول هللا، إن ابىن هذا مل يتكلم صلى هللا عليه وسلم  جاءت امرأة اببن هلا إىل رسول هللا
 (". 65أنِ رسول هللا) :فقال ؟من أَن :ه، فأدنته منه، فقالأدنيصلى هللا عليه وسلم  منذ ولد، فقال رسول هللا

 الوحوش:
بينما راع يرعى غنمًا له، عرض الذئب لشاة منها، فأخذها الراعى منه، فأقعى  :روى عن أىب سعيد اخلدرى
ذئب قال الراعى: العجب من  !حلِ بيىن وبني رزق ساقه هللا إىل   !أال تتقى هللا :الذئب على ذنبه وقال للراعى

( َيدث الناس  66رسول هللا بني احلرتني) ؟يتكلم بكالم اإلنس! فقال الذئب: أال أخربك أبعجب من ذلك
 (. 67أبنباء ما قد سبق)

 احليواَنت:
ىف بعض سكك املدينة، فمررَن خبباء أعراىب، فإذا صلى هللا عليه وسلم  كنِ مع النىب  :روى عن زيد بن أرقم قال
( ىف الربية، وقد تعقد 68قالِ: اي رسول هللا إن هذا األعراىب اصطادىن وىل خشفان)ظبية مشدودة إىل اخلباء، ف

صلى هللا  اللنب ىف أخالىف، فال هو يذحبىن فأسرتيح، وال يدعىن فأرجع إىل خشفى  ىف الربية، فقال هلا رسول هللا
صلى هللا عليه  ا رسول هللاقالِ نعم وإال عذبىن هللا عذاب العشَّار، فأطلقه ؟: إن تركتك ترجعنيعليه وسلم 

إىل اخلباء، واقبل األعراىب ومعه قربة صلى هللا عليه وسلم  فلم تلبث أن جاءت تلمظ، فشدها رسول هللا ،وسلم
صلى هللا عليه  قال هى لك اي رسول هللا، فأطلقها رسول هللا ؟: أتبيعنيهاصلى هللا عليه وسلم  فقال له رسول هللا

 .( 69)وسلم 
 .( 70أرقم: فأَن وهللا رأيتها تسيح ىف الربية، وتقول ال إله إال هللا حممد رسول هللا)قال زيد بن 

                                                           
 (252يهقى )دالئل النبوة ص صحيح الب - 64
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 النبااتت
اي  :ىف سفر، فدَن منه أعراىب، فقالصلى هللا عليه وسلم  كنا مع رسول هللا  :عن ابن عمر رضى هللا عنهما قال

تشهد أن ال إله إال هللا وحده ال  :قال ؟قال: وما هو ؟هل لك إىل خري :إىل أهلى، قال :قال ؟أعراىب أين تريد
وهى  ،( 71هذه الشجرة السمرة) :قال ؟من يشهد لك على ما تقول :شريك له، وأن حممداً عبده ورسوله، قال

جبانب الوادى، وادعها فإهنا جتيبك، فأقبلِ تشق األرض حىت قامِ بني يديه، فاستشهدها ثالاث، فشهدت أنه  
 .( 72ا)كما قال، مث رجعِ إىل مكاهن

 
 صلى هللا عليه وسلم  معجزاته :الدليل الرابع

اإلنسان دائما ينظر إىل أن أى رسول البد وأن تظهر معه آاثر قدرة هللا، فتظهر على يديه خوارق لعادات 
وقوانني وأسباب هذا الكون، مما ال ميكن أن يكون للجهد البشرى فيه عالقة، فيعرف الناس بذلك أن هذا 

، بدليل أهنا ظهرت معه آاثر قدرة هللا، وتقوم بذلك حجة هللا على خلقه أبنه أرسل رسواًل، اإلنسان رسول هللا
وتقوم بذلك حجة الرسول على اخللق، أبنه صادق ىف دعوى الرسالة، وال يكون ألحد عذر ىف عدم إتباع 

 الرسول بعد ذلك.
جزاته اترخييا، إذ الثابِ اترخيياً،  وكما تقوم احلجة على من عاصر الرسول، تقوم على من بعدهم بثبوت مع

 كالثابِ مشاهدة ىف إقامة احلجة.
صلى  ومل يوجد رسول ىف اتريخ العامل، كانِ له معجزات كثرية اثبتا ثبوات اترخيياً، مثلما كان خلامت رسل هللا حممد

 حىت ال يبقى ريباً ملراتب إال إذا مات إنصافه مع قلبه فعمى بذلك عقله.هللا عليه وسلم 
 صلى هللا عليه وسلم  وهذه مناذج من هذه املعجزات الىت ال تفسر إال ابلقدرة اإلهلية املؤيدة لرسول هللا

 القرآن الكرمي :املعجزة األوىل
منذ نزوله من السماء وحىت يومنا صلى هللا عليه وسلم  القرآن الكرمي هو املعجزة الكربى اخلالدة لنىب اإلسالم

 ألرض ومن عليها.هذا، وإىل أن يرث هللا ا
ورسول هللا الذى جاء ابلقرآن، قال للخلق كلهم، أَن رسول هللا إليكم مجيعا، ومن آايتى هذا القرآن، فإنه ال 

ِِّ اإلِّنسُ  :يقدر أحد على أن أيتى مبثله وأَن أخربكم أن أحدًا ال أيتى مبثله، يقول هللا تعاىل  " ُقل لَّئِّنِّ اْجَتَمَع
( من سورة 88اآلية ) ( ")88َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِّبَ ْعٍض َظهِّرياً) تُوا مبِِّّْثلِّ َهَذا الُقْرآنِّ اَل أَيُْتوَن مبِِّّْثلِّهِّ َواجلِّنُّ َعَلى َأن أيَْ 

ْثلِّهِّ اإلسراء داءَُكم م ِّن ُدونِّ َواْدُعوا ُشهَ  (، ويقول سبحانه " َوإِّن ُكنُتْم يفِّ َرْيٍب مم َِّّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبدََِّن َفْأُتوا بُِّسوَرٍة م ِّن م ِّ
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َواحلَِّجاَرُة أُعِّدَّْت  َوُقوُدَها النَّاسُ  َوَلن تَ ْفَعُلوا فَات َُّقوا النَّاَر الَِّتِّ  ( فَإِّن ملَّْ تَ ْفَعُلوا23اَّللَِّّ إِّن ُكنُتْم َصادِّقِّنَي )
 (.سورة البقرة ()24لِّْلَكافِّرِّيَن)

أن أيتوا بسورة أو بعشر سورة من مثله، ألنه آية  وقد مضى حىت اآلن مئات السنني ومل يستطع اإلنس وال اجلن
هللا ىف األرض، وال يصح وال يعقل، أن يفرتيه أحد على هللا من دونه، وينسبه إليه، إذ ال يقدر على ذلك غريه 
عز وجل، فإن مافيه من علوم عالية، وحكم سامية، وتشريع عادل، وآداب اجتماعية، وإنباء ابلغيوب املاضية 

" َوَما َكاَن َهَذا الُقْرآُن َأن يُ ْفتَ َرى مِّن  :ة، ليس ىف طوق البشر وال هو داخل َِ قدرته، يقول تعاىلواملستقبلي
يَل الكَِّتابِّ اَل َرْيَب فِّيهِّ مِّن رَّب ِّ الَعاَلمِّنَي ) َوَلكِّن َتْصدِّيَق الَّذِّي بَ نْيَ َيَدْيهِّ  ُدونِّ اَّللَِّّ  من سورة (" )37َوتَ ْفصِّ
 .(يونس

قرآن معجزة خالدة، ابقية بقاء هذه احلياة، َاج كل مكذب، وتتحدى كل منكر، حىت يرث هللا ولذلك كان ال
 األرض ومن عليها.

 اإلسراء واملعراج :املعجزة الثانية
ترك فراشه ىف صلى هللا عليه وسلم  تواترت الرواايت ىف حديث اإلسراء واملعراج، وكلها أمجعِ على أن رسول هللا

سجد، فلما كان ىف احلجر عند البيِ بني النائم واليقظان، أسرى به من املسجد احلرام ىف بيِ أم هانئ إىل امل
مكة إىل املسجد األقصى ىف بيِ املقدس، مث عرج به من بيِ املقدس إىل السماوات العلى وسدرة املنتهى، مث 

أو أوهام حامل، وارتد بعض  عاد إىل فراشه قبل أن يربد، فاستعظم الكفار ذلك األمر، وقالوا لعلها رؤاي َنئم
 املسلمني بعد أن اَّتذوا هذا األمر مادة للسخرية والتشكيك.

والواقع أن رحلىت اإلسراء واملعراج، حدثتا ليمحص هللا املؤمنني ويبني منهم صادق اإلميان، ومن ىف قلبه منهم 
 مرض، ىف كل زمان.

ادة أجرامها هللا سبحانه وتعاىل على يدى رسوله أن اإلسراء واملعراج معجزاتن خارقتان للع :وخالصة القول 
 .وحبيبه ومصطفاه
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 انشقاق القمر :املعجزة الثالثة
ِِّ السَّاَعةُ  ْحر  مُّْسَتمِّر ) َوإِّن يَ َرْوا آيًَة يُ ْعرُِّضوا (1َوانَشقَّ الَقَمُر) قال تعاىل:" اقْ تَ َرَب اآلية )من سورة  (")2َويَ ُقوُلوا سِّ

 (.القمر
ديد زمانه ىف عهد النىبوقد جاءت األحادي ديد مكانه ىف مكة، َو صلى  ث املتواترة عن وقوع هذا احلادث، َو

ديد هيئته ىف معظم الرواايت، أنه انشق فلقتني، بعدما طلب املشركني ذلك من هللا عليه وسلم  قبل اهلجرة، َو
 (73)صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا

، احملددة للمكان والزمان واهليئة، وهو حادث واجه به القرآن املشركني فاحلادث اثبِ من خالل الرواايت املتواترة
 :ىف حينه، ومل يرو عنهم تكذيبه لوقوعه ابلفعل، بصورة يتعذر معها التكذيب، وكل ما روى عنهم أهنم قالوا

ملسافرين ولكنهم هم أنفسهم اختربوا األمر فعرفوا أنه ليس بسحر، فلئن كان قد سحرهم فإنه ال يسحر ا !سحرَن
 (.74) خارج مكة الذين رأو احلادث، وشهدوا به حني سئلوا عنه، فعلموا صحة ذلك، وتيقنوه

يقول "ابن كثري" رمحه هللا:" والقمر ىف حاله انشقاقه مل يزايل السماء، بل انفرق اثنتني، وسارت إحدامها حىت 
  .(75وكلتا الفرقتني ىف السماء") صارت وراء جبل حراء، وأخرى من الناحية األخرى، وصار اجلبل بينهما،

 تكثري الطعام والشراب :املعجزة الرابعة
 ما روىحىت بلغِ عشرات املرات ىف مناسبات خمتلفة صلى هللا عليه وسلم  تكررت هذه املعجزة من رسول هللا

و أذنِ لنا فنحرَن اي رسول هللا ل :عن أىب هريرة رضى هللا عنه قال: ملا كان غزوة تبوك، أصاب الناس جماعة، قالوا
( فأكلنا واد هن ا فقال: افعلوا، فجاء عمر فقال: اي رسول هللا إن فعلِ قل الظهر ولكن ادعهم 76نواضحنا)

صلى هللا عليه  بفضل أزوادهم، مث ادع هللا هلم عليها ابلربكة لعل هللا جيعل ىف ذلك بركة وخرياً، فقال رسول هللا
دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل جيئ بكف ذرة واآلخر بكف متر ( فبسطه مث 77: نعم، فدعا بنطع)وسلم 

عليه صلى هللا عليه وسلم  وجييئ اآلخر بكسرة، حىت اجتمع على النطع من ذلك شئ يسري، فدعا رسول هللا
ابلربكة مث قال: خذوا ىف أوعيتكم، قال: فأخذوا ىف أوعيتهم حىت ما تركوا ىف العسكر وعاء إال مألوه، فأكلوا 

( ال 78) أشهد أن ال إله إال هللا وأىن رسول هللاصلى هللا عليه وسلم  شبعوا وفضلِ فضلة، فقال رسول هللاحىت 
 (.79يلقى هللا ّبما عبد غري شاك فيحجب عنه اجلنة)

                                                           
 (3426ص 6ىف ظالل القرآن )ج - 73
 (3426ص 6املرجع السابق )ج - 74
 (37دالئل النبوة البن كثري )ص -75
 اجلسم ابلدهن. النواضح من اإلبل الىت َمل املاء واملراد هنا كل بعري، واإلدهان طلى - 76
 بساط من جلد. :النطع - 77
 ابلشهادتني إعالَن أبنه رسول هللا إىل اخللق ومؤيدا ابملعجزات الباهرة. صلى هللا عليه وسلمنطق رسول هللا  - 78
 (282التاج )ص - 79
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 حنني اجلذع :املعجزة اخلامسة
 عليه وسلم صلى هللا من خنل، فكان النىب (80كان املسجد مسقوفًا على جذوع)  :عن جابر رضى هللا عنه قال

( حىت 81إذا خطب يقوم إىل جذع منها، فلما صنع املنرب فكان عليه، مسعنا لذلك اجلذع صوات كصوت العشار)
 (.82فوضع يده عليها فسكتِ )صلى هللا عليه وسلم  جاء النىب

 صلى هللا عليه وسلم  نبع املاء من بني أصابعه الشريفة :املعجزة السادسة
كنا   :عن عبد هللا رضى هللا عنه قال ما روىلصحيحة الىت أثبتِ هذه املعجزة منها وردت العديد من األحاديث ا

: اطلبوا فضلة من صلى هللا عليه وسلم  ىف سفر، فقل املاء، فقال الرس ولصلى هللا عليه وسلم  مع رسول هللا
ن اء مث قال: ح ى على الطهور يده ىف اإلصلى هللا عليه وسلم  م اء، فجاءوا إبن اء فيه ماء قليل، فأدخ ل رس ول هللا

 (.84)صلى هللا عليه وسلم  والربكة من هللا، فلقد رأيِ املاء ينبع من بني أصابعه (83املبارك)
 مساع تسبيح الطعام :املعجزة السابعة

( 85)صلى هللا عليه وسلم  عن عبد هللا رضى هللا عنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل بني يدى النىب
 (.86وحنن نسمع تسبيح الطعام)صلى هللا عليه وسلم  ية للرتمذى: كنا أنكل الطعام مع النىبوىف روا

 مساع تسبيح احلصى :املعجزة الثامنة
ال أذكر عثمان إال خبري بعد شئ رأيته، كنِ  :مسعِ أاب ذر يقول :عن رجل يقال له سويد بن يزيد السلمى قال

فرأيته يومًا جالسًا وحده، فاغتنمِ خلوته، فجئِ حىت  ،وسلم صلى هللا عليه رجاًل أتبع خلوات رسول هللا
مث جاء عمر فسلم  ،صلى هللا عليه وسلم جلسِ إليه، فجاء أبو بكر، فسلم عليه مث جلس عن ميني رسول هللا

صلى هللا عليه  وجلس عن ميني أىب بكر، مث جاء عثمان فسلم مث جلس عن ميني عمر، وبني يدى رسول هللا
حصيات، فأخذهن ىف كفه، فسبحن حىت مسعِ هلن حنينا كحنني النحل، مث وضعهن فخرسن، مث  سبعوسلم 

أخذهن فوضعهن ىف كف أىب بكر، فسبحن حىت مسعِ هلن حنينًا كحنني النحل، مث وضعهن فخرسن، مث 
ن تناوهلن فوضعهن ىف يد عمر، فسبحن حىت مسعِ هلن حنينًا كحنني النحل، مث وضعهن فخرسن، مث تناوهل

                                                           
 من جذوع النخل. صلى هللا عليه وسلممجع جذع وهو عود النخلة وكانِ أعمدة مسجد النىب  :اجلذوع - 80
 لىت مضى عليها من يوم إرسال الفحل عليها عشرة أشهرالعشار: مجع عشراء وهى الناقة ا - 81
 (601ص 6صحيح البخارى )فتح البارى ج - 82
 حى على الطهور املبارك: أى أسرعوا إىل املاء املبارك للوضوء منه. - 83
 (711صحيح البخارى )فتح البارى ص - 84
 (704ص 6صحيح البخارى )فتح البارى ج  - 85
 صلى هللا عليه وسلموحنن نسمع تسبيح الطعام بني يديه  صلى هللا عليه وسلمطعام عدة مرات مع النىب أى كنا َنكل أنواعا من ال - 86

 (286واحلديث صحيح ورواه الرتمذى ىف سننه )التاج ص
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فوضعهن ىف يد عثمان، فسبحن حىت مسعِ هلن حنينًا كحنني النحل، مث وضعهن فخرسن، فقال النىب هذه 
 ( 87خالفة النبوة )

 انقياد الشجر :املعجزة التاسعة
حىت نزلنا واداي واسعاً، فذهب رسول صلى هللا عليه وسلم  عن جابر بن عبد هللا رضى هللا عنه قال: سرَن مع النىب

فلم صلى هللا عليه وسلم  يقضى حاجته، واتبعته إبَنء فيه ماء ليتطهر به، فنظر رسول هللا عليه وسلم صلى هللا هللا
إىل إحدامها فأخذ بغصن صلى هللا عليه وسلم  وإذا بشجراتن جبانب الوادى، فانطلق رسول هللا ،ير شيئا يسترت به

(، 89( الذى يصانع قائده)88كالبعري املخشوش)  من أغصاهنا وقال: انقادى على  إبذن هللا تعاىل، فانقادت معه
 :حىت أتى الشجرة األخرى، فأخذ بغصن من أغصاهنا وقال: انقادى على  إبذن هللا، فانقادت معه كذلك، فقال

 إلتئما على  إبذن هللا، فالتأمتا.
صلى هللا  ل هللاقال جابر: فخرجِ أعدو وأسعى سعيا شديدًا خمافة أن َيس رسول هللا بقرىب فيبتعد، فإذا برسو 

صلى هللا عليه  مقبل وإذا الشجراتن قد افرتقتا فقامِ كل واحدة منهما على ساق، فرأيِ رسول هللاعليه وسلم 
صلى هللا عليه وسلم  وقف وقفة وأشار برأسه كأمنا يكلم أحد، أو يصرف الشجرتني اللتني وقفتا ىف خدمتهوسلم 

 (.90نعم اي رسول هللا) :رأيِ مقامى قلِمث أقبل فلما انتهى إىل  قال: اي جابر هل 
 املعجزة العاشرة: كالم الشجر

ىف سفر، فدَن منه أعراىب، فقال: اي صلى هللا عليه وسلم  عن ابن عمر رضى هللا عنهما قال: كنا مع رسول هللا
 وحده ال تشهد أن ال إله إال هللا :قال ؟أعراىب أين تريد؟ قال: إىل أهلى، قال: هل لك إىل خري؟ قال: وما هو

وهى  (91شريك له، وأن حممد عبده ورسوله، قال: من يشهد لك على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة السمرة)
جبانب الوادى، وادعها فإهنا جتيبك، فأقبلِ تشق األرض حىت قامِ بني يديه، فاستشهدها ثالاث، فشهدت أنه  

 صلى هللا عليه وسلم. كما قال، مث رجعِ إىل مكاهنا
 حلادية عشرة: سجود البعرياملعجزة ا

عن أنس بن مالك رضى هللا عنه قال: كان أهل بيِ من األنصار هلم مجل يسنون عليه، وأنه استصعب عليهم 
فقالوا: إنه كان لنا مجل نسىن عليه وإنه صلى هللا عليه وسلم  فمنعهم ظهره، وأن األنصار جاءوا إىل رسول هللا

ألصحابه قوموا، صلى هللا عليه وسلم  الزرع والنخل، فقال رسول هللااستصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش 

                                                           
 (129ص 2( واخلصائص الكربى للسيوطى وعزاه للبزار والطرباىن والبيهقى)ج181دالئل النبوة البن كثري )ص - 87
 د جيعل ىف أنف البعري ويشد به حبل لينقاد .الذى جيعل ىف أنفه خشاش وهو عو  :البعري املخشوش - 88
 املراد املالينة وسهولة اإلنقطاع . :يصانع قائده - 89
 (.159دالئل النبوة البن كثري )ص - 90
 الشجرة الضخمة. :الشجرة السمرة - 91
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حنوه، فقال: ليس على  منه أبس، فلما صلى هللا عليه وسلم  فقاموا فدخل احلائط واجلمل ىف َنحية، فمشى النىب
صلى هللا  أقبل حنوه حىت خر ساجدًا بني يديه، فأخذ رسول هللاصلى هللا عليه وسلم  نظر اجلمل إىل رسول هللا

بناصيته أذل ما كانِ قط حىت أدخله ىف العمل، فقال له أصحابه: اي رسول هللا، هذه ّبيمة ال تعقل عليه وسلم 
تسجد لك! وحنن أحق أن نسجد لك فقال: ال يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر 

 (.92ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها)
 فيضان ماء بئر احلديبية :لثانية عشرةاملعجزة ا

كنا يوم احلديبية أربع عشر مائة واحلديبية بئر فنزحناها حىت مل نرتك فيها قطرة،   :عن الرباء رضى هللا عنه قال
على حافة البئر فدعا مباء فمضمض ورماه فيه، فمكثنا غري بعيد مث استقينا حىت صلى هللا عليه وسلم  فجلس النىب
 (.93كائبنا)روينا وروت ر 

 
 تكثري املاء :املعجزة الثالثة عشرة

ىف مسري، فأمرىن ابلسري ىف الركب صلى هللا عليه وسلم  كنا مع النىب  :عن عمران بن حصني رضى هللا عنه قال
أين  :( فقلنا هلا94الذى بني يديه، فعطشنا عطشاً شديداً، فبينما حنن نسري، إذا ابمرأة سادلة رجليها بني مزادتني)

صلى هللا  انطلقى إىل رسول هللا :يوم وليلة، فقلنا :كم بني أهلك وبني املاء؟ قالِ  :ء؟ فقالِ: إنه ال ماء، فقلنااملا
فحدثته مبثل صلى هللا عليه وسلم  قالِ: وما رسول هللا؟ فلم منلكها من أمرها حىت استقبلنا ّبا النىبعليه وسلم 

فشربنا عطاشا أربعني رجاًل  (95أمر مبزادتيها فمسح ابلعزالوين)الذى حدثتنا غري أهنا حدثته أهنا ذات أيتام، ف
حىت روينا فمألَن كل قربة معنا وإدارة، غري أنه مل نسق بعرياً وهى تكاد تنض من امللء، مث قال: هاتوا ما عندكم، 

 ذلك فجمع هلا من الكسر والتمر حىت أتِ أهلها فقالِ: لقيِ أسحر الناس أوهو نىب كما زعموا، فهدى هللا
 (.96القوم بتلك املرأة فأسلمِ وأسلموا)

                                                           
 (.193دالئل النبوة البن كثري )ص - 92
 (.704ص 6صحيح البخارى )فتح البارىج - 93
 مزادة وهى القربة الىت يزاد فيها جلد آخر لتكرب. تثنية :مزادتني - 94
 تثنية عزالء وهو فم القربة األسفل. :العزالوين - 95
 (.703ص 6صحيح البخارى )فتح البارى ج - 96
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 املعجزة الرابعة عشرة: إبراء املرضى وذوى العاهات
أصيبِ عيىن على بن أىب أنه منها  مناذج للمرضى وذوى العاهاتصلى هللا عليه وسلم  بِ ىف إبراء الرسولث

 (.97فأصبح ابرائ)صلى هللا عليه وسلم  طالب برمد يوم خيرب فتفل في ها الرس ول
فربئ مكانه وما نزل عن صلى هللا عليه وسلم  انكسرت ساق على بن احلكم يوم اخلندق، فنفث فيها رسول هللاو 

 (.98فرسه)
 (.99انكفأت القدر على ذراع حممد بن حاطب وهو طفل، فمسح عليه ودعا له وتفل فيه فربأ حلينه)و 

 صلى هللا عليه وسلم  إجابة دعوته :املعجزة اخلامسة عشرة
  ،مستجاب الدعوة، وكان إذا دعا لرجل أدركِ الدعوة ولده وولد ولدهصلى هللا عليه وسلم  رسول الهكان 

 أكثر من أن َياط ّبا.صلى هللا عليه وسلم  وهذه املعجزة
 صلى هللا عليه وسلم  نبوءاته :الدليل اخلامس

مما يؤكد  ،يل على أن له صلة ابهللخيرب عما سيكون، ويقع كما أخرب، فذلك دلصلى هللا عليه وسلم  كون الرسولف
 صحة دعوى الرسالة، ويربهن على أهنا النبوة وال شئ غري ذلك.

 أدلة أخري:
إِن عند هللا صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا ،أبنه مذكور يف كتبهمصلى هللا عليه وسلم  إخبار النيب -1

ورؤاي أمي الِت  ،وبشرى عيسى ،إبراهيم أَن دعوة:ذلك وسأنبئكم بتأويل ،خلامت النبيني وإن آدم ملنجدل يف طينته
  100رأت "

من جهة إخباره مبا عندهم يف كتبهم من شأن  ،هو من عالمات نبوتهصلى هللا عليه وسلم  وهذا اإلخبار منه
يف الوقِ الذي كانوا فيه أحرص ما ميكن على أن يظفروا منه  ،ومل يكذبوه يوما واحدا يف شيء منها ،أنبيائهم

وهذا من أعظم  ،وجيدون ّبا السبيل إىل تنفري الناس عنه ،فينادون ّبا عليه ،أو غلطة أو سهو ،ذبة واحدةبك
األدلة على صدقه ألنه لو كان كاذابً لظهر عليه اجلهل والكذب والفجور واخلداع واملراوغة إىل أخر أنواع 

ث ظهر عليه العلم والصدق والرب عكس ذلك حيصلى هللا عليه وسلم  الكذب واخلداع لكن الذي ظهر عليه
والوضوح والصراحة والسالمة من التناقض والعدل واإلنصاف ومجيع األمور الِت تدل على صدقه، فالنبوة ليس 

                                                           
 (34صحيح البخارى ) - 97
 (118ص 3املرجع السابق )ج - 98
 (174دالئل النبوة للبيهقى )ص - 99

أي مطروح على وجه األرض صورة من طني مل جتر فيه :ومعىن منجدل  يف طينته ،والطرباِن (، والبزار4/128رواه اإلمام أمحد ) - 100
 الروح بعد
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ادعائها أمراً سهالً فهي مشتملة على علوم وأعمال البد أن يتصف الرسول ّبا وهي أشرف العلوم وأشرف 
وصدقه ووفاءه صلى هللا عليه وسلم  فمن عرف الرسول حممد اذب؟!األعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها ابلك

وقد دل على صدقه ما اقرتن به من القرائن منذ  كيف ال؟! ومطابقة قوله لعمله علم علماً يقينياً أنه نيب صادق،
 إدعائه النبوة إىل أن مات.الدليل 

حركته حىت صلى هللا عليه وسلم  به حممد "إن هذا اإلميان وهذا السعي احلثيث وهذا التصميم والعزم الذي قاد
النصر النهائي، إمنا هو برهان بليغ على صدقه املطلق يف دعوته؛ إذ لو كانِ يف نفسه أدىن ملسة من شك أو 
اضطراب ملا استطاع أبًدا أن يصمد أمام العاصفة الِت استمر  أوارها أكثر من عشرين عاًما كاملة. هل بعد هذا 

امل يف اهلدف واستقامة يف اخللق ومسو  يف النفس كل هذه العوامل تؤدي ال حمالة إىل من برهان على صدق ك
إذ  صلى هللا عليه وسلم  االستنتاج الذي ال مفر منه وهو أن هذا الرجل هو رسول هللا حًقا. هذا هو نبينا حممد

 الص.كان آية يف صفاته النادرة ومنوذًجا كاماًل للفضيلة واخلري، ورمًزا للصدق واإلخ
 ؛إن حياته وأفكاره وصدقه واستقامته، وتقواه وجوده، وعقيدته ومنجزاته، كل أولئك براهني فريدة على نبوته 

وأن القرآن الذي جاء به  ،فأي إنسان يدرس دون َي ز حياته ورسالته سوف يشهد أنه حًقا رسول من عند هللا
قيقة البد  أن يصل إىل هذا احلكم"كل قارئ للناس هو كتاب هللا حًقا. وكل مفكر منصف جاد يبحث عن احل

وإقرار امللوك والسادة  ،وبشارات الكتب السماوية ،والسنة النبوية والسرية ،من القرآن الكرمي هلذه احلقائق القاطعة
 ،من العرب ،وإخبار األحبار والرهبان وغريهم، ودخول الناس يف دين هللا أفواجا ،وشهادة العلماء ،والزعماء
وانتشار اإلسالم املستمر رغم جهود  ،وسائر األمم ،والصني ،واهلند ،والفرس ،والروم ،والسامريني ،انينيوالعرب 

قال هللا تعاىل" اَي أَي َُّها النَّاُس َقْد  :نقول ليس أمامنا إال أن ،املنص رين والصهاينة إلطفاء نور هللا تعاىل يف األرض
حلَْق ِّ مِّن رَّب ِّ  ُنوْا َخرْيًا لَُّكْم َوإِّن َتْكُفُروْا فَإِّنَّ َّللَِِّّّ َما يفِّ السََّماَواتِّ َواأَلْرضِّ وََكاَن اَّلل ُ َعلِّيماً َجاءُكُم الرَُّسوُل ابِّ ُكْم َفآمِّ

 من سورة النساء .17اآلية  َحكِّيماً "
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 االسالم أوال مث االميان

 تعاىل وأعلن هللا ،رسل هللا، وأعلنوا إسالمهم هللفاإلسالم هو الدين العاملي الذي أمر هللا به مجيع الناس، وآمن به 
ْساَلُم  " :سبحانهأبنه الدين احلق، وأنه ال يقبل من أحد ديًنا سواه. فقال  ]سورة آل  "إِّنَّ الد ِّيَن عِّنَد اَّللَِّّ اإلِّ

ْساَلمِّ دِّيًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل مِّ [19عمران، اآلية:  َر اإْلِّ َتغِّ َغي ْ رِّيَن" ]آل ، وقال تعاىل: "َوَمْن يَ ب ْ َرةِّ مَِّن اخْلَاسِّ ْنُه َوُهَو يفِّ اآْلخِّ
  .(85عمران: 

 .وهلذا أعلن مجيع األنبياء إسالمهم هلل، وأعلنوا براءهتم ممن ال يسلم
وليتبع رسول اإلسالم حممًدا عليه الصالة  ،فمن أراد من اليهود والنصارى النجاة والسعادة فليدخل يف اإلسالم 

ًعا حقًّا ملوسى وعيسى، عليهما الصالة والسالم، ألن موسى وعيسى وحممًدا ومجيع رسل والسالم، حىت يكون اتب
وال يصح ألحد ممن ُوجد بعد بعثة خامت  ،ألنه دين هللا الذي بعثهم به ؛دعوا مجيًعا إىل اإلسالم ،هللا مسلمون
ه مسلًما هلل، وال يقبل هللا منه هذا ال يصح له أن يسمي نفس ،إىل هناية الدنيا ،صلى هللا عليه وسلم املرسلني حممد

قال هللا تعاىل يف القرآن  ،وعمل ابلقرآن الذي أنزله هللا عليه ،واتبعه ،االدعاء إال إذا آمن مبحمد رسواًل من عند هللا
َِّبُّوَن اَّللََّ فَاتَّبُِّعوِنِّ َُيْبِّْبُكُم اَّللَُّ َويَ ْغفِّْر َلُكْم ُذنُوبَ  "العظيم:  يم  ُقْل إِّن ُكنُتْم  ]سورة آل عمران،  "ُكْم َواَّللَُّ َغُفور  رَّحِّ
 [.31اآلية: 

مبِن على مخسة أركان، ال يكون اإلنسان  ،واإلسالم الكامل الذي بعث هللا به رسوله حممًدا عليه الصالة والسالم
 وهي: ،مسلًما حقًّا حىت يُؤمن ّبا، ويؤديها

 ا رسول هللا:الركن األول: شهادة أن ال إله إال هللا، وأن حممد  
وهذه الشهادة هلا معىن جيب على املسلم معرفته والعمل به، أما الذي يقوهلا بلسانه وال يعرف معناها وال يعمل به، 

 فإنه ال ينتفع ّبا.
فهو اإلله احلق، وكل إله غريه  ،، أي: ال معبود حبق يف األرض وال يف السماء إال هللا وحده"ال إله إال هللا"ومعىن  

 واإلله معناه: املعبود.ابطل. 
تعاىل  ولو كان معبوده نبيًّا أو وليًّا، ولو كان حبجة التقرب به إىل هللا ،والذي يعبد غري هللا كافر ابهلل مشرك به

 ،ما عبدوا األنبياء واألولياء إال ّبذه احلجةصلى هللا عليه وسلم  ألن املشركني الذين قاتلهم الرسول ؛والتوسل إليه
وإمنا يكون  ،تعاىل والتوسل إليه ال يكون بصرف العبادة لغريه ألن التقرب إىل هللا ؛طلة مردودةلكنها حجة اب
واجلهاد، واحلج، وبر  ،والذكر، والصوم ،والصدقة ،وابألعمال الصاحلة الِت أمر ّبا، كالصالة ،أبمسائه وصفاته

 وحنو ذلك، وبدعاء املؤمن احلي احلاضر ألخيه إذا دعا. ،الوالدين
فال جيوز ألحد من  ،معىن ال إله إال هللا الذي جيب اعتقاده والعمل به: أن احلكم والتشريع حق هلل وحده ومن

وال  ،ما أنزل هللا البشر أن يضع قانوًَن خمالًفا لشريعة هللا يف أي أمر من األمور، وال جيوز للمسلم أن َيكم بغري
فمن فعل  ،أو َيرم ما أحل هللا ،حد أن َيل  ما حر م هللاوال جيوز أل ،جيوز له أن يرضى حبكم خيالف شريعة هللا
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َا أَنَزَل اَّللَُّ َفُأْولَ ئَِّك ُهُم اْلَكافُِّروَن  "تعاىل:  قال هللا ،ذلك متعمًدا املخالفة أو رضي به فهو كافر ابهلل َوَمن ملَّْ ََيُْكم مبِّ
 [.44]سورة املائدة، اآلية:  "

 معىن شهادة أن حممًدا رسول هللا:
ومعىن شهادة أن حممًدا رسول هللا: أن تعلم وتعتقد أبن حممًدا رسول هللا إىل الناس مجيًعا، وأنه عبد ال يُعبد، 

من أطاعه دخل اجلنة، ومن عصاه دخل النار، وأن تعلم وتعتقد أبن تلق ِّي  ،ورسول ال يكذب، بل يطاع ويتبع
أو يف التحليل  ،يف نظام احلكم والتشريع يف شىت اجملاالتأو  ،التشريع سواء يف شعائر العبادات الِت أمر هللا ّبا

ألنه رسول هللا املبلغ عنه شريعته،  ؛صلى هللا عليه وسلم  والتحرمي، ال يكون إال عن طريق هذا الرسول الكرمي حممد
َوَما آاَتُكُم  "قال هللا تعاىل:  ،صلى هللا عليه وسلم فال جيوز للمسلم أن يقبل تشريًعا أتى من غري طريق الرسول

ُنوَن َحىتََّ  "تعاىل:  وقال هللا ،[7]سورة احلشر، اآلية:  "الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُه فَانتَ ُهوا  َفاَل َوَرب َِّك اَل يُ ْؤمِّ
َِ وَ  ْم َحَرًجا مم َِّّا َقَضْي هِّ ُدوْا يفِّ أَنُفسِّ نَ ُهْم مُثَّ اَل جيِّ ]سورة النساء، اآلية:  "ُيَسل ُِّموْا َتْسلِّيًما َُيَك ُِّموَك فِّيَما َشَجَر بَ ي ْ

65.] 
واعلم أن من مقتضى شهادة "أن ال إله إال هللا حممد رسول هللا". العمل ببقية أركان اإلسالم، ألن هللا فرض هذه 
األركان على املسلم ليعبده أبدائها بصدق وإخالص من أجله تعاىل ومن ترك ركًنا منها بدون عذر مشروع فقد 

 خل  مبعىن "ال إله إال هللا" وال تعترب شهادته صحيحة.أ
 

 الركن الثاين من أركان اإلسالم: الصالة:
الركن الثاِن من أركان اإلسالم، هو: الصالة: وهي مخس صلوات يف اليوم والليلة، شرعها هللا تعاىل لتكون صلة 

الفحشاء واملنكر، فيحصل له من الراحة النفسية  بينه وبينه املسلم، يُناجيه فيها ويدعوه، ولتكون َنهية للمسلم عن
 والبدنية ما يسعده يف الدنيا واآلخرة.

وقد شرع هللا للصالة طهارة البدن والثياب، واملكان الذي يصلى فيه، فيتنظف املسلم ابملاء الطهور من 
 املعنوية. النجاسات، مثل: البول والرباز، لكي يطهر بدنه من النجاسة احلسية، وقلبه من النجاسة

جيب على املسلم أن َيافظ عليها منذ سن البلوغ حىت  ؛والصالة هي عمود الدين، وهي أهم أركانه بعد الشهادتني
ِْ  "قال هللا تعاىل: ؛عليها ،وجيب أن أيمر ّبا أهله وأوالده منذ سن السابعة لكي يعتادوا ،ميوت إِّنَّ الصَّاَلَة َكاَن

نِّنَي كَِّتااًب مَّ  نَي َلُه  "وقال هللا تعاىل: ،[1.3]سورة النساء، اآلية:  "ْوُقواتً َعَلى اْلُمْؤمِّ ُروا إِّال لِّيَ ْعُبُدوا اَّللََّ خُمْلِّصِّ َوَما أُمِّ
 [.5]سورة البينة، اآلية:  "الد ِّيَن ُحنَ َفاَء َويُقِّيُموا الصَّالَة َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة َوَذلَِّك دِّيُن اْلَقي َِّمةِّ 

م يف مجيع أحواله حىت يف حال اخلوف واملرض، فإنه يصلي على قدر استطاعته قائًما أو والصالة واجبة على املسل
صلى هللا  قاعًدا أو مضطجًعا، حىت لو مل يقدر إال إشارة بعينه أو بقلبه، فإنه يصلي ابإلشارة، وقد أخرب الرسول
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نا وبينهم الصالة فمن تركها فقد  فقال: "العهد الذي بين ،أن اترك الصالة ليس مبسلم رجاًل أو امرأةعليه وسلم 
 كفر". 

 والصلوات اخلمس هي: صالة الفجر، وصالة الظهر، وصالة العصر، وصالة املغرب، وصالة العشاء.
فينظف أواًل املخرج، إن كان قد خرج منه بول أو براز مث  ؛وقبل أن يدخل املسلم يف الصالة البد له من الطهارة

 يتوضأ.
مل يتلفظ صلى هللا عليه وسلم  وألن الرسول ؛لطهارة، وال يتلفظ ابلنية؛ ألن هللا به عليموالوضوء: ينوي يف قلبه ا

ّبا، ويقول بسم هللا مث يتمضمض، ويستنشق املاء يف أنفه وينثره، ويغسل مجيع وجهه، مث يغسل يديه مع الذراعني 
 سل رجليه مع الكعبني ابداًئ ابليمىن.وميسح أذنيه، مث يغ ،واملرفقني ابداًئ ابليمىن، مث ميسح مجيع رأسه بيديه

أو زال عقله بنوم أو إغماء؛ فإنه يُعيد التطهر إذا أراد  ،وإذا خرج من اإلنسان بعدما يتطهر بول أو براز أو ريح
الصالة، وإن كان املسلم جنًبا قد خرج منه املِن بشهوة ولو يف املنام ذكرًا أو أنثى، فإنه يتطهر بغسل مجيع جسده 

واملرأة إذا طهرت من احليض أو النفاس وجب عليها أن تتطهر بغسل مجيع جسدها؛ ألن احلائض  ،ابةمن اجلن
وقد خفف هللا عنهما فأسقط عنهما قضاء ما  ،والنفساء ال تصح صالهتما، وال جتب عليهما الصالة حىت تطهرا

 لرجل.فاهتما أايم احليض والنفاس، أما ما عدا ذلك فيجب عليهما قضاء ما فاهتما كا
وصفة التيمم: ينوي الطهارة يف قلبه،  ،أو كان يضره استعماله، كاملريض فإنه يتطهر ابلتيمم ،ومن عدم املاء

ويسمي هللا مث يضرب بيديه على الرتاب ضربة واحدة، وميسح ّبما وجهه، مث ميسح ظهر اليد اليمىن ببطن اليد 
تطهر، وهذا التيمم لكل من احلائض والنفساء إذا الشمال، وميسح ظهر الشمال ببطن اليمىن، وبذا يكون قد 

 طهرات، وللجنب وملن يريد الوضوء عند فقد املاء أو اخلوف من استعماله.
 كيفية الصالة

 صالة الفجر:   1
ركعتان يتوجه املسلم ذكرًا أو أنثى حنو القبلة وهي: الكعبة الِت يف املسجد احلرام يف مكة، وينوي يف قلبه أن يصلي 

 . "الصبح"لفجر صالة ا
وال يتلفظ ابلنية، مث يكرب قائاًل: "هللا أكرب". مث يقرأ دعاء االستفتاح ومنه: "سبحانك اللهم وحبمدك، وتبارك 

احلَْْمُد َّلل ِّ َرب ِّ "امسك، وتعاىل جدك، وال إله غريك، أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم"، مث يقرأ فاَة القرآن، وهي: 
َراَط اْلَعاَلمِّنَي، الرَّمحْ  سَتقِّيَم، صِّ

ُ
َراَط امل َك َنْسَتعِّنُي، اهدِّنَ ا الص ِّ َك نَ ْعُبُد وإِّايَّ ، َم الِّكِّ يَ ْومِّ الد ِّينِّ، إِّايَّ يمِّ الَّذِّيَن  نِّ الرَّحِّ

ْم َواَل الضَّال ِّنيَ  َغُضوبِّ َعَليهِّ
ْم َغريِّ امل َِ َعَليهِّ  ."أَنَعم

ه لو قرأ القرآن بغري العربية ما صار قرآًَن، مث يقول: "هللا ]ألنمع االستطاعة وال بد أن يقرأ القرآن ابللغة العربية 
أكرب" ويركع فيخفض رأسه وظهره، وجيعل ابطن كفيه على ركبتيه مث يقول: "سبحان ريب العظيم". مث يرفع قائاًل: 

على "مسع هللا ملن محده" فإذا وقف قائًما قال: "ربنا ولك احلمد" مث يقول: "هللا أكرب" ويسجد على األرض 
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أطراف أصابع رجليه وركبتيه ويديه وجبهته وأنفه، مث يقول يف سجوده: "سبحان ريب األعلى"، مث جيلس قائاًل: 
"هللا أكرب" ويقول إذا جلس: "رب ِّ اغفر يل" مث يقول: "هللا أكرب" ويسجد على األرض اثنية، ويقول: "سبحان 

إىل آخرها كما تقدم  "احلَْْمُد َّلل ِّ َرب ِّ اْلَعاَلمِّنَي  "رأ الفاَة، وهي: ريب األعلى" مث يقوم قائًما قائاًل: "هللا أكرب" مث يق
يف الركعة األوىل، مث يكرب ويركع، مث يرفع، مث يسجد، مث جيلس، مث يسجد اثنية قائاًل يف تلك املواضع مثل ما قاله 

 يف املرة األوىل.
عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته، السالم علينا مث جيلس ويقول: "التحيات هلل، والصلوات والطيبات، السالم 

وعلى عباد اله الصاحلني، أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، اللهم صلى على حممد، وعلى 
آل حممد، كما صليِ على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد". مث يلتفِ إىل ميينه قائاًل: "السالم عليكم 

 ورمحة هللا" مث يلتفِ عن مشاله قائاًل: "السالم عليكم ورمحة هللا" وبذا متِ صالة الصبح.
أما صالة الظهر والعصر والعشاء: فإن كل واحدة منها أربع ركعات يصلي الركعتني األوليني مثلما صلى ركعِت    2

الم، ال يسلم بل يقوم وأيِت بركعتني الفجر، ولكنه إذا جلس بعدمها للتشهد وقال مثل ما قاله يف جلوسه قبل الس
صلى هللا عليه  مثل األوليني، مث جيلس مرة اثنية للتشهد، ويقول ما قاله يف جلوسه األول، ويصلي على النيب حممد

 مث يسلم على ميينه، مث على مشاله، كما سل م يف صالة الفجر. ،وسلم
وليني مثلما تقد م، مث جيلس ويقول ما قاله يف جلوسه أما صالة املغرب فهي ثالث ركعات، يصلي الركعتني األ   3

للصلوات األخرى، ولكنه ال يسلم، بل يقوم وأيِت بركعة اثلثة، يقول ويفعل فيها مثلما قاله وفعله فيما قبلها، مث 
جيلس بعدما يسجد السجدة الثانية، ويقول يف جلوسه ما قاله يف جلوس كل صالة، مث يسلم على ميينه، مث على 

 اله. وإذا كرر املصلي ما يقوله يف ركوعه وسجوده فهو أفضل.مش
والرجال جيب عليهم أن يصلُّوا هذه الفرائض اخلمس مجاعة يف املسجد يتقدمهم إمام، يكون أحسنهم قراءة 
للقرآن، وأعرفهم ابلصالة، وأصلحهم يف دينه، وجيهر اإلمام ابلقراءة يف قيامه قبل الركوع يف صالة الفجر، ويف 

 لركعتني األوليني من صالة املغرب والعشاء، ويستمع له من خلفه.ا
فظ، تسرت مجيع جسمها حىت اليدين والقدمني، ألهنا كلها عورة إال وجهها،  والنساء تصليها يف البيوت بتسرت َو

ع على وتؤمر بتغطيته عن الرجال، ألنه فتنة تعرف ّبا فتؤذى، وإذا رغبِ املسلمة أن تصلي يف املسجد فال مان
 شرط أن َّترج متسرتة وغري متطيبة، وتصلي خلف الرجال لكي ال تفتنهم، وال تفتنت ّبم.

وعلى املسلم أن يصلي هلل خبشوع وخضوع وقلب حاضر، ويطمئن يف قيامه وركوعه وسجوده، وال يسرع، وال 
 يعبث، وال يرفع بصره إىل السماء، وال يتكلم بغري القرآن

مون صالة اجلمعة ركعتني، جيهر اإلمام فيهما ابلقراءة، مثل صالة الفجر، وخيطب ويف يوم اجلمعة يصلي املسل
قبلها خطبتني يُذك ِّر فيهما املسلمني، ويعلمهم أمور دينهم، وجيب على الرجال حضورها مع اإلمام، وهي صالة 

 ظهر يوم اجلمعة.
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 الركن الثالث من أركان اإلسالم )الزكاة(:
مااًل يبلغ النصاب أن خيرج زكاة ماله كل عام، فيعطيها ملستحقيها من الفقراء وغريهم وقد أمر هللا كل مسلم ميلك 

 ممن جيوز دفع الزكاة هلم، كما هو مبني يف القرآن.
وعروض التجارة  ،ونصاب الذهب عشرون مثقااًل، ونصاب الفضة مائتا درهم أو ما يعادل ذلك من عملة الورق

ونصاب  ،تها نصااًب وجب على مالكها أن خيرج زكاهتا إذا مضى عليها سنةوهي البضائع أبنواعها إذا بلغِ قيم
ومقدار الزكاة يف  ،واملعد لألجرة فقط تزكى أجرته ،والعقار املعد للبيع تزكى قيمته ،احلبوب والثمار ثالَثائة صاع

قي بدون فيما س %.1ويف احلبوب والثمار  ،يف كل عام %2.5الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر 
فيما سقي مبشقة كالذي  %5مشقة كالذي يسقى مباء األهنار أو العيون اجلارية أو األمطار، ونصف العشر 

 يسقى ابلروافع.
ووقِ إخراج زكاة احلبوب والثمار حصادها، فلو حصدها يف السنة مرتني أو ثالاًث لوجب عليه أن يزكيها لك مرة. 

ُروا إِّالَّ لِّيَ ْعُبُدوا "اديرها يف كتب أحكام اإلسالم فلرتاجع. قال هللا تعاىل: ويف اإلبل والبقر والغنم زكاة مبينة مق َوَما أُمِّ
نَي َلُه الد ِّيَن ُحنَ َفاَء َويُقِّيُموا الصَّالَة َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة َوَذلَِّك دِّيُن اْلَقي َِّمةِّ   [. 5]البينة، اآلية:  "اَّللََّ خُمْلِّصِّ

 الفقراء وسد  حلاجتهم وتقوية لروابط احملبة بينهم وبني األغنياء. ويف إخراج الزكاة تطييب  لنفوس
ومل يقف الدين اإلسالمي يف مسألة التكافل االجتماعي والتعاون املايل بني املسلمني عند حد الزكاة، بل أوجب 

ب على املسلم زكاة وأوج ،وحرم على املسلم أن يشبع وجاره جائع ،هللا على األغنياء إعالة الفقراء يف حالة اجملاعة
الفطر، خيرجها يوم عيد الفطر، وهي صاع من الطعام املأكول يف البلد عن كل نفس حىت الطفل واخلادم خيرج عنه 

  .إذا حلف أن يفعل شيًئا فلم يفعله، 101وليه، وأوجب هللا على املسلم أن يدفع كفارة اليمني 
ووعد املنفقني يف سبيله يف  ،هللا املسلم على صدقة التطوعوحث   ،وأوجب هللا على املسلم أن يفي ابلنذر املشروع 

احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف  ،ووعدهم أبن ُيضاعف هلم األجر أضعافًا كثرية ،أوجه الرب أبفضل اجلزاء
 إىل أضعاف كثرية.

 الركن الرابع من أركان اإلسالم )الصيام(:
 أن وصفة الصيام، السنة اهلجريةوهو الشهر التاسع من أشهر  ،صيام شهر رمضان

حىت تغيب  "االتصال اجلنسي"مث مُيسك عن األكل والشرب واجلماع  ،ينوي املسلم الصيام قبل أن يتبني  الصبح
 يريد بذلك رضى هللا تعاىل وعبادته. ،مث يفطر، يفعل ذلك مدة أايم شهر رمضان ،الشمس

 ن، وبي نها رسوله حممد عليه الصالة والسالم يف األحاديث:تعاىل يف القرآ ومن أحكام الصيام الِت بي نها هللا
 أن املريض واملسافر يفطران ويقضيان األايم الِت أفطراها، من أايم أخر بعد رمضان.   1

                                                           
 كفارة اليمني خيري بني عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكني أو كسوهتم، فإن مل جيد فليصم ثالثة أايم  - 101
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 وكذا احلائض والنفساء ال يصح صومهما بل تفطران أايم احليض والنفاس، وتقضيان األايم الِت أفطراتها.   2
 رضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما فإهنما تفطران وتقضيان.وكذا احلامل وامل   3

ولو أكل الصائم أو شرب َنسًيا مث ذكر فإن صيامه صحيح، ألن النسيان واخلطأ واإلكراه قد عفا هللا عنه ألمة 
 وجيب أن خيرج ما يف فمه.صلى هللا عليه وسلم  حممد

 الركن اخلامس من أركان اإلسالم )احلج(:
كة ألداء عباده الطواف والسعي بني الصفا واملروة والوقوف بعرفة وبقية املناسك استجابة ألمر هللا وهو قصد م

 وابتغاء مرضاته، وهو من أفضل القرابت إىل هللا عز وجل.
مل أعباء السفر  ،عاقل، حر مستطيع،واحلج فرض عني على كل مسلم، ابلغ أي قادر صحيا على أعمال احلج َو

 سواء تركهم أو اصطحبهم.،ليا على نفقات السفر واإلقامة والزاد واإلنفاق على من يعوهلمومشاقه وقادر ما
ومن شروط االستطاعة يف حق املرأة أال تكون معتدة من طالق أو موت، كما أن األعمى ال جيب عليه احلج إال 

 عصا.أبجره وكان قادرا على أجرته، ولو كان مكياً وأحسن املشي ابل إذا وجد قائدا، ولو
وإال فهو ممن مل  ،ومن االستطاعة أيضا أن يكون اإلنسان آمنًا على نفسه وماله غري متخوف من ظامل أو حاكم 

 (102يستطع إليه سبيال. )
 ؟ما االميان

 ،عن اإلميانصلى هللا عليه وسلم  وروى عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أن جربيل عليه السالم سأل النيب
  103" ن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر خريه وشره"اإلميان أ فقال له:

 اإلميان ابهلل  :أوال
اإلميان أبنه اإلله احلق املستحق للعبادة دون كل ما سواه لكونه خالق العباد واحملسن إليهم والقائم أبرزقاهم  أى

عاصيهم وهلذه العبادة خلق هللا الثقلني وأمرهم كما قال والعامل بسرهم وعالنيتهم،والقادرعلى إاثبة مطيعهم وعقاب 
ْنَس إِّالَّ لِّيَ ْعُبُدون) ُِ اجلِّنَّ َواإْلِّ ْن رِّْزٍق َوَما أُرِّيُد َأْن يُْطعُِّمونِّ  (56تعاىل:"َوَما َخَلْق ُهْم مِّ ن ْ ( إِّنَّ اَّللََّ 57) َما أُرِّيُد مِّ

  (58-56ايت: الذار )("58ُهَوالرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّةِّ اْلَمتِّنُي )

                                                           
والعالم ة الش يخ حمم د العثيم ني   رمح ة هللا تع اىل علي ه   فإنن ا يقول العالم ة الش يخ عب د العزي ز ب ن ابز   رمح ة هللا تع اىل علي ه    - 102

ل نقول لعموم إخواننا املسلمني الذين هتفو نفوسهم وتتعلق أفئدهتم ّبذا البيِ العتيق وجيدون الزاد والراحل ة ولك نهم ال يس تطيعون احلص و 
ج فم ن حص ل عل ى التص ريح بع د ذل ك وج ب علي ه احل ج على التصريح نقول هلم إن هللا سبحانه وتعاىل قد عذركم ومل يوجب عليكم احل 

آمث عند هللا س بحانه وتع اىل وغ ري مس ئول ع ن ذل ك وهللا ع ز وج ل ارح م م ن أن يكل ف  ومن مات قبل أن َيصل على التصريح فإنه غري
ش املة املقام ة جب امع الراجح ي عباده ما ال يستطيعون . ) نوازل احلج دروس ألقاها د/ عبد هللا بن محد الس كاكر ض من ال دورة العلمي ة ال

 ه . 1427بربيدة يف شوال 
 (1/51( وأمحد )4760( وأبو داود ) 2738( والرتمذي )  8صحيح مسلم )  - 103
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اإلميان أبنه خالق العامل ومدب ر شئوهنم واملتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه :ومن اإلميان ابهلل سبحانه
وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب  ،وال رب سواه ،وأنه مالك الدنيا واآلخرة ورب العاملني مجيعًا ال خالق غريه

وأنه سبحانه ال شريك له يف مجيع ذلك،   ،هتم وصالحهم يف العاجل واآلجلإلصالح العباد ودعوهتم إىل ما فيه جنا
ُ َخالُِّق ُكل ِّ َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكل ِّ َشْيٍء وَكِّيل  "    .( 62 :الزمر )كما ق ال تعاىل:" اَّللَّ

من  ،بتة عن رسوله األمنيوالثا ،اإلميان أبمسائه احلسىن وصفاته العليا الواردة يف كتابه العزيز ومن اإلميان ابهلل أيضاً:
غري َريف وال تعطيل وال تكييف والمتثيل، بل جيب أن مُتَر كما جاءت به بال كيف مع اإلميان مبا دلِ عليه من 

جيب وصفه ّبا على الوجه الالئق به من غري أن يشابه خلقه يف  املعاِن العظيمة الِت هي أوصاف هللا عز وجل،
ري " " لَ :شيء من صفاته كما قال تعاىل يُع اْلَبصِّ ْثلِّهِّ َشْيء  َوُهَو السَّمِّ   .( 11:الشورى )ْيَس َكمِّ

أحد من  ويدخل يف اإلميان ابهلل اعتقاد أن اإلميان قول وعمل يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية وأنه ال جيوز تكفري
سكرات،وعقوق وشرب امل وأكل الراب، ،والسرقة ،كالزَن  املعاصي الِت دون الشرك الكفر، من املسلمني بشيء

َويَ ْغفُِّر َما ُدوَن َذلَِّك لَِّمن  " إِّنَّ اَّللََّ اَل يَ ْغفِّرَُأن ُيْشَرَك بِّهِّ :الوالدين،وغري ذلك من الكبائر ما مل يستحل ذلك لقول هللا
أن هللا خُيرج من النار من  صلى هللا عليه وسلم  ،وما ثبِ يف األحاديث املتواترة عن رسول هللا(48 :النساء)َيَشاء
 .ان يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميانك

 ويواليهم،ومن اإلميان ابهلل احلب يف هللا والبغض يف هللا واملواالة يف هللا واملعاداة يف هللا، فيحب املؤمن املؤمنني 
 صلى هللا عليه وسلم. وعلى رأس املؤمنني من هذه األمة أصحاب رسول هللا ويعاديهم،ويبغض الكفار 

  :ان ابملالئكةاإلمي :اثنياً 
يتضمن اإلميان ّبم إمجااًل وتفصياًل فيؤمن املسلم أبن هلل مالئكة خلقهم لطاعته ووصفهم أبهنم " اَل َيْسبُِّقونَُه وذلك 

َْمرِّهِّ يَ ْعَمُلونَ  ْلَقْولِّ َوُهْم أبِّ ْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل َيْشَفُعوَن إِّالَّ لَِّمنِّ اْرتَ  ابِّ ْن َخْشَيتِّهِّ ُمْشفُِّقوَن " يَ ْعَلُم َما بَ نْيَ أَْيدِّيهِّ َضٰى َوُهْم مِّ
  .(28 :27األنبياء )

وهم أصناف كثرية، منهم املوكلون حبمل العرش، ومنهم خزنة اجلنة والنار، ومنهم املوكلون حبفظ أعمال العباد، 
ل املوكل ومالك خازن النار، وإسرافي ،كجربيل وميكائيل  :ونؤمن على سبيل التفصيل مبن مسى هللا ورسوله منهم

  .ابلنفخ يف الص ور
قال:"ُخلقِ املالئكة من نور، صلى هللا عليه وسلم  وقد ثبِ يف الصحيح عن عائشة رضي هللا عنها أن النيب
 .104وُخلق اجلان من مارج من َنر، وُخلق آدم مما وصف لكم" 

  :اإلميان ابلكتب :اثلثاً  
لى أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة إليه،كما قال تعاىل:" َلَقْد جيب اإلميان إمجااًل أبن هللا سبحانه قد أنزل كتبًا ع

" اآلية ْلقِّْسطِّ يَزاَن لِّيَ ُقوَم النَّاُس ابِّ ْلبَ ي َِّناتِّ َوأَنْ َزْلَنا َمَعُهُم اْلكَِّتاَب َواْلمِّ " َكاَن :وقال تعاىل (25:احلديد )أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ابِّ
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َدًة فَ بَ َعَث اَّللَُّ  حلَْق ِّ لَِّيْحُكَم بَ نْيَ النَّاسِّ فِّيَما اْخت َ النَّاُس أُمًَّة َواحِّ رِّيَن َوُمنذِّرِّيَن َوأَنَزَل َمَعُهْم اْلكَِّتاَب ابِّ َلُفوا  النَّبِّي ِّنَي ُمَبش ِّ
  . ( 213 :البقرة )فِّيهِّ" اآلية 

  .ونؤمن على سبيل التفصيل مبا مسى هللا منها كالتوراة واإلجنيل والزبور والقرآن 
وهو املهيمن عليها واملصدق هلا وهو الذي جيب على مجيع األمة إتباعه  ، هو أفضلها وخامتهاوالقرآن الكرمي

كيمه مع ما صحِ به السنة عن رسول هللا صلى هللا  ألن هللا سبحانه بعث رسوله حممدصلى هللا عليه وسلم  َو
وجعله شفاًء ملا يف الصدور وتبياَن لكل  وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم ،رسوالً إىل مجيع الثقلنيعليه وسلم 

 )" َن شيء وهدى ورمحة للمؤمنني كما قال تعاىل:"َوَهَذا كَِّتاب  أَنْ َزْلَناُه ُمَباَرك  فَاتَّبُِّعوُه َوات َُّقوا َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُو 
  .( 155:األنعام

  :اإلميان ابلرسل :رابعا 
أَرسل إىل عباده رساًل منهم مبشرين ومنذرين  وتعاىل هللا سبحانه جيب اإلميان ابلرسل إمجااًل وتفصياًل فنؤمن أن

وخامتهم وأفضلهم هو نبينا حمم  د  ،ومن خالفهم ابء ابخليبة والندامة ،فمن أجاّبم فاز ابلسعادة ،ودعاة إىل احلق
َرُسواًل َأنِّ اْعُبُدوا اَّللََّ َواْجَتنُِّبوا  َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يفِّ ُكل ِّ أُمَّةٍ  :كما قال هللا سبحانه  ،صلى هللا عليه وسلم بن عبدهللا
 .( 36 :النحل )الطَّاُغوَت "

  (.4األحزاب ) " َما َكاَن حُمَمد  َأاَب َأَحٍد مِّن رَِّجالُِّكْم َوَلكِّن َرُسوَل اَّلل ِّ َوخَامت الَنبِّي ِّني"تعاىل:وقال 
يل التفصيل والتعيني كنوح وهود وصاحل وإبراهيم ومن مسى هللا منهم أو ثبِ عن رسول هللا تسميته آمناً به على سب

  .عليهم وعلى نبينا أفضل الصالة وأزكى التسليم وغريهم،
  :اإلميان ابليوم اآلخر :خامساً  

مما يكون بعد املوت  صلى هللا عليه وسلم  وأما اإلميان ابليوم اآلخر فيدخل فيه اإلميان بكل ما أخرب هللا به ورسوله
وما يكون يوم القيامة من األهوال والشدائد والصراط وامليزان واحلساب واجلزاء ونشر  ،ه ونعيمهكفتنة القرب وعذاب

ويدخل يف ذلك أيضًا اإلميان  ،الصحف بني الناس فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره
ورؤية املؤمنني لرّبم سبحانه وتكليمه  ،واإلميان ابجلنة والنار ،صلى هللا عليه وسلم ابحلوض املورود لنبينا حممد

فيجب اإلميان صلى هللا عليه وسلم  وغري ذلك مما جاء يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة عن رسول هللا،إايهم
  .صلى هللا عليه وسلم  بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه هللا ورسوله

  :سادساً: اإلميان ابلقدر 
  :تضمن اإلميان أبمور أربعةوأما اإلميان ابلقدر في

وعلم أرزاقهم وآجاهلم وأعماهلم وغري  ،وعلم أحوال عباده ،أن هللا سبحانه قد علم ما كان وما يكون :األمر األول 
 )" إِّنَّ اَّللََّ بُِّكل ِّ َشْيٍء َعلِّيم  " :كما قال سبحانه  ،ال خيفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعاىل ،ذلك من شئوهنم

  . ( 75 :األنفال
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ُهْم َوعِّنَدََن  :كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه كما قال سبحانه  :األمر الثاِن ن ْ " َقْد َعلِّْمَنا َما تَنُقُص اأْلَْرُض مِّ
لَِّك يفِّ   ،( 4 :ق )كَِّتاب  َحفِّيظ  " لَِّك وقال تعاىل:" أملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اَّللََّ يَ ْعَلُم َما يفِّ السََّماءِّ َواأْلَْرضِّ ۗ إِّنَّ ذَٰ كَِّتاٍبۚ  إِّنَّ ذَٰ
ري "    ( .7 :احلج )َعَلى اَّللَِّّ َيسِّ

فما شاء هللا كان ومامل يشأ مل يكن كما قال سبحانه:" َكَذلَِّك اَّلل ُ يَ ْفَعُل َما  ،األمر الثالث: اإلميان مبشيئته النافذة
ًئا  (.4)آل عمرانَيَشاُء"  َا أَْمرُُه إَِّذا أَرَاَد َشي ْ وقال عز  (82 :يس)َأْن يَ ُقوَل َلُه ُكْن فَ َيُكوُن "وقال عز وجل:" إِّمنَّ

ُ َربُّ ٱْلَعاَلمِّنَي"  (29 :التكوير )وجل:" َوَما َتَشآُءوَن إِّالَّ َأن َيَشآَء ٱَّللَّ
" اَّللَُّ َخالُِّق ُكل ِّ َشْيٍء  :قال سبحانه ،ال خالق غريه وال رب سواه ،خلقه سبحانه جلميع املوجودات :األمر الرابع

  .(62:الزمر )َلى ُكل ِّ َشْيٍء وَكِّيل  "َوُهَو عَ 
 .فاإلميان ابلقدر يشمل اإلميان ّبذه األمور األربعة

 شعب اإلميان 
"اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها قول  صلى هللا عليه وسلم : عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا

وقد ذكر هذه الشعب اإلمام  105ياء شعبة من اإلميان"ال إله إال هللا وأدَنها إماطة األذى عن الطريق واحل
البيهقي وأوصلها إىل سبع وسبعني شعبة وشرحها يف سِ جملدات مث اختصرها الشيخ اإلمام أبو جعفر عمر 

ذكر هذه الشعب ابختصار ليتذكرها أالقزويِن وذكر أدلتها يف خمتصر لطيف مطبوع مساه "خمتصر شعب اإلميان" و 
 وحنيل القارئ أبدلتها وشرحها إىل ذلك املختصر املؤمن ويعمل ّبا 

 رمحه هللا تعاىل: اإلمام البيهقي قال
 الشعبة األوىل اإلميان ابهلل عز وجل  -1
 اإلميان برسل هللا عليهم السالم. -2
 اإلميان ابملالئكة الكرام  -3 
 اإلميان ابلقرآن ومجيع الكتب املنزلة من هللا  -4
 وشره من هللا تعاىل. اإلميان ابلقدر خريه  -5
 اإلميان ابليوم اآلخر -6
 اإلميان ابلبعث بعد املوت واجلزاء. -7 
 اإلميان حبشر الناس بعد ما يبعثون من قبورهم -8 
 اإلميان أبن دار املؤمنني اجلنة وأن دار الكافرين النار نعوذ بوجه هللا منها -9 
 اإلميان بوجوب حمبة هللا عز وجل  -.1 

 بوجوب اخلوف من هللا عز وجل  اإلميان -11
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 اإلميان بوجوب الرجاء من هللا.  -12
 اإلميان بوجوب التوكل على هللا عز وجل ووجوب تفويض األمر إليه. -13
 وطاعته واتباعه.صلى هللا عليه وسلم  اإلميان بوجوب حمبة النيب -14
 ه.وتبجيله وتوقري صلى هللا عليه وسلم  اإلميان بوجوب تعظيم النيب -15
 بدينه حىت يكون القذف يف النار أحب إليه من الكفر. ءشح املر  -16
 طلب العلم الصحيح وهو معرفة البارئ عز وجل ومعرفة نبيه ومعرفة دين اإلسالم ابألدلة -17
 نشر العلم النافع وهو علم الكتاب والسنة. -18
 حالله وحرامه وتبجيل أهله وحفاظه.تعظيم القرآن الكرمي بتعلمه وتعليمه وحفظ حدوده وأحكامه وعلم  -19
 .106"الطهور شطر اإلميان":صلى هللا عليه وسلم  الطهارات من األحداث والنجاسات؛ قال -.2

هللِّ "أداء الصلوات اخلمس يف وقتها مع اجلماعة يف حق الرجال قال تعاىل: -21 َد هللاِّ َمْن آَمَن ابِّ َا يَ ْعُمُر َمَساجِّ  "إِّمنَّ
  (18التوبة: )

 راج زكاة األموال إىل مستحقيها. إخ -22
 الصيام.  -23
 احلج.  -24
 اجلهاد يف سبيل هللا ابألموال واألنفس.  -25
 االعتكاف وهو لزوم املسجد لطاعة هللا.  -26
 املرابطة يف سبيل هللا وهو لزوم حدود البالد اإلسالمية إلخافة العدو. -27
 الثبات للعدو وقِ القتال وعدم الفرار. -28 

 أداء اخلمس من الغنائم إىل اإلمام أو عامله. -29
 العتق بوجه التقرب إىل هللا.  -.3 

 الكفارات الواجبة وهي أربع: كفارة اليمني وكفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة اجلماع يف هنار رمضان.  -31
 اإليفاء ابلعقود وهي ما أحل هللا وما حرم وما فرض وما حد يف القرآن. -32 
 شكر نعم هللا سبحانه وتعاىل ابستعماهلا يف طاعته والثناء عليه ّبا.  -33 

 حفظ اللسان عما ال َيتاج إليه. -34
 حفظ األماَنت وأداؤها إىل أصحاّبا.  -35 

 َرمي قتل النفس الِت حرم هللا إال ابحلق واجلناايت عليها. -36
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 ؟لمواــــــملاذا اس

  .يف اإلسالم اجلواب عن هذا السؤال خيتلف بتنوع أسباب دخول الناس
 ،وهو نظام حياة ،شامل كامل عاملي ،ألن اإلسالم دين رابِن وهو آخر األداين الواجب إتباعه ،سلمأفمنهم من 
  .ودين رمحة

 ،وهو الدين الوسط الذي ال غلو فيه وال رهبانية ،الدين احلق احملفوظ غري احملر ف ألن اإلسالم ،ومنهم من أسلم
 .هللا الناسخ لكل األداين وهو دين ،وهو الدين املقبول

َيقق حاجات الروح ابلصالة والذكر والعبادة بال  ،والعقل الصحيح ،ألن اإلسالم دين الفطرة السليمة ،اسلموا
 .وَيقق حاجات البدن ومتطلبات احلياة ابلعمل والزينة والرتفيه النافع ،رهبانية وال غلو

ويرسم احلقوق  ،ويعطي كل ذي حق حقه ، الدنيا واآلخرةوبني ،اسلموا ألن اإلسالم يوازن بني الدنيا والدين
وحق  ،فيوازن بني حقوق اآلابء واألبناء يف حسن العالقة ويف حق الرتبية والنفقة ،والواجبات بني خمتلف الناس

يوازن و  ،وحق الزوج يف الطاعة والرعاية ،ويوازن بني حق الزوج والزوجة يف النفقة والتكرمي ،اآلابء يف الرب والطاعة
وحق  ،ويوازن بني الغِن والفقري يف حق الزكاة والصدقة واإلحسان ،بني حقوق الفرد واجملتمع يف االحرتام والتعاون

ويوازن بني العامل واجلاهل يف سؤال العلماء وتوقريهم من  ،وحق ملكيته وتنميته ،الغِن يف حرمة االعتداء على ماله
ليم واإلجابة عن استفتائه، ويوازن بني حق احلاكم واحملكوم يف وجوب وحق اجلاهل يف وجوب التع ،غري غلو فيهم

رمي الظلم وحق احلاكم يف وجوب الطاعة ابملعروف   .العدل َو
دين فقه وعلم يف كل أنواع العلوم املفيدة والنافعة فهو  ،ال َُيب ِّذ ألتباعه التخلف واجلهلألن اإلسالم  ،اسلموا
 .وبناء اإلنسان وتعليمه ،يف ازدهار احلضارة وتطورها إلسالمية وللبشرية كلهاالألمة 
 ،ألن اإلسالم جاء بتكرمي اإلنسان وإعالن حقوقه يف الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقضائية وغريها ،اسلموا

وال  ،وأبطل التمايز ابلعنصرايت فال عنصرية للون وال عنصرية لعرق أو دم ،وكر م مجيع الناس من حيث إنسانيتهم
 .وال طبقية يف اإلسالم ،عنصرية ألهل لغة أو ألهل حسب أو نسب

والتفاضل  ،وال فرق بني الناس إال ابلتقوى واإلميان ابهلل ،ألن اإلسالم شعاره وميزانه التقوى هلل تعاىل ،اسلموا
 .ابلعمل الصاحل

وجعل الكذب على هللا ورسوله  ،لمألن اإلسالم حفظ حقوق الناس يف الدين فحر م القول على هللا بغري ع ،اسلموا
وحفظ حقوق الناس يف النفس فحرم قتل النفس أو االعتداء عليها  ،من أعظم االفرتاء والبهتان وأكرب الكبائر

 .وجعل عقاب القتل القصاص إال أن يعفو أولياء الدم إىل الدية أو التنازل
وفيها  ،وَّترم املروءة ،كرات ألهنا تفقد العقلحفظ العقل فحر م املخدرات واخلمر واملسألن اإلسالم  ،اسلموا

حفظ العرض فحرم الزَن ألن اإلسالم  ،اسلموا .وهتك األعراض ،وسبب لتبذير األموال ،عواقب صحية ضارة
وألهنا من  ،وحرم التربج والفواحش ألن كل ذلك من أسباب ضياع األسرة وفشلها ،واخليانة الزوجية منهما ،واللواط
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  .وإىل الطهر والعفاف ،ودعا إىل املبادرة إىل الزواج ،خلطرية كالزهري والسيالن واإليدز وغريهاأسباب األمراض ا
وحث على البيع  ،حفظ املال بتحرمي السرقة والغش والرشوة واالختالس والراب والقمارألن اإلسالم  ،اسلموا

  .والشراء والعمل والكسب
  .ووضع أداًب يف التعامل معها ،بل وكر م احليوان والطري ،أةألن اإلسالم كر م اإلنسان رجاًل وامر  ،اسلموا
 ،وَيث على إعانة احملتاج ،ويكرم الضيف ،ألن دين اإلسالم دين رمحة يوقر الكبري ويعطف على الصغري ،اسلموا

 .وينهى عن تكليف اخلدم ما ال يطيقون أو يشق عليهم ،،وابن السبيل
  .والقيم النبيلة ،ميةألن اإلسالم دين األخالق الكر  ،اسلموا
وحقيقة الكون واحلياة وما فيهما من تسخري  ،والغاية من خلقه ووجوده ،ألن اإلسالم بني  حقيقة اإلنسان ،اسلموا

ووح د هللا وتربأ من الشرك فهو مؤمن ابهلل جزاؤه اجلنة  ،صلى هللا عليه وسلم من أطاع هللا وأطاع رسولهفلإلنسان 
 .ى هللا ورسوله كان جزاؤه اجلحيم والعذاب األليمومن عص ،والنعيم املقيم

 ،ورازقًا ومدبًرا وإىل اإلميان ابملالئكة الكرام ،وخالًقا ومالًكا ،اإلسالم يدعوا إىل اإلميان ابهلل راًب وإهلًاالن  ،اسلموا
 إلجنيل املن زل على عيسىويدعوا إىل اإلميان ابلكتب املن زلة من عند هللا كالتوراة املن زلة على موسى عليه السالم وا

وكان آخرها القرآن الكرمي  ،وصحف إبراهيم عليه السالم ،عليه السالم والزبور املن زل على داوود ،عليه السالم
ويدعوا إىل اإلميان جبميع األنبياء والرسل الذين أرسلهم هللا لتوحيده  ،صلى هللا عليه وسلم املن زل على حممد

 ،ونصحوا ألممهم ،الم بل غوا الرسالةوأهنم عليهم الس ،وعبادته
وفيه من األهوال  ،اإلسالم يدعوا إىل اإلميان ابليوم اآلخر وهو يوم الدين ويوم احلساب ويوم اجلزاءالن  ،اسلموا

والذين صدقوا  ،واألحوال واألمور العظيمة الِت ال ينجوا منها أحد إال املؤمنون ابهلل تعاىل وبرسله عليهم السالم
  .واتبعوه بعدما بعثه هللا جلميع الناس رمحة وهدايةصلى هللا عليه وسلم  مدبرسوله حم
إىل اإلميان بقضاء هللا وقدره وتقديره وأن هللا يفعل ما يشاء وأن ما أصاب املرء مل يكن الن اإلسالم يدعوا  ،اسلموا
 ،جيازى خريًا على صربه وابتالئهوأن املرء  ،وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه وأن كل شيء بعلم هللا وحفظه ،ليخطئه

فيفتح هلم ابب  ،يتطلع إىل هداية الناس إىل هذا الدين احلقالن اإلسالم  ،اسلموا .ويثاب على سعيه وعمله
 .والتائب من الذنب كمن ال ذنب له ،والندم على ما فات ،ويدعوهم إىل اإلَنبة إىل هللا تعاىل ،التوبة

 قالوا عن االسالم
وآمن به  ،أن هناك مفكرين منصفني عامليني درسوا االسالم دراسة عميقة فأحبه البعض وَنصرهمما ال ريب فيه 
  .وأعلن إسالمه وصدق فيه ،البعض اآلخر

وهذه أقوال وشهادات بعض العلماء واملفكرين واألدابء والفالسفة والكتاب واحلكماء ىف الغرب الذين أعجبوا 
  .ا التاريخ على ألسنتهم وىف كتبهم وتراثهموقالوا كلمة حق سطره ،ابلدين االسالمى
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فوا على ر بعد أن تعصلى هللا عليه وسلم  وليس مستغرابً أن ينصف العشرات من أعالم الثقافة الغربية االسالم ونبيه
  .عظمته ومكانته بني األداين السماوية األخرى

على محالت تشويه صورة االسالم  ولعل ىف واثئق االنصاف الغرىب لعظمة االسالم الرد العلمى واملوضوعى
 :واليكم بعض أقواهلم ،واملسلمني ىف الغرب

 :املسيو بريك عضو الربملان اإلجنليزي 
 (107هو أحكم وأعقل وأرحم تشريع عرفه التاريخ البشري) ،إن دين هللا اإلسالم :قال

 :كريستوفر شامونِ أشهر رجل اقتصاد يف العامل   
ليحقق السعادة يف  ،ليضع اإلنسان يده علي بداية الطريق ،خياطب العقل إن اإلسالم هو الدين الذي :قال

 (108الدنيا واآلخرة )
 :جوزيف سيفونتس رجل أعمال بريطاِن 

إن الدين اإلسالمي هو الدين احلق هلداية البشرية احلائرة.وهو الوحيد القادر علي حل مشكالت  :قال
 (109العامل)

 :ريتشارد براين خبري البرتول العاملي 
 ،ال شئ أعظم من أن جتد نفسك مسلمًا مقتنعًا بكل شئ يف اإلسالم الذي هو أحق األداين أبن يتبع :قال

 (110وقدرته واضحة يف كل شئ ) ،ساعتها ميكنك أن جتد هللا معك يف كل مكان
 :زيغريد هونكه مستشرقة أملانية 

 ،يسة " الِت يتبجح ّبا كثري من الناسيكفي اإلسالم فخرًا أنه ال يقر مطلقًا قاعدة " ال سالم خارج الكن
واإلسالم هو الدين الوحيد الذي أوجد بتعاليمه السامية عقبات كثرية جتاه ميل الشعوب إيل الفسق 

 (111والفجور)
 
 

                                                           
 (222ص  :اجلانب اخلفى وراء اإلسالم هؤالء )ج  - 107
 (50ص  1املرجع السابق )ج   - 108
 (89ص  2املرجع السابق )ج   - 109
 (72ص 2اجلانب اخلفى وراء إسالم هؤالء )ج   - 110
 (66رحبِ حممد ومل أخسر املسيح )ص  - 111
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 :أرنستو كالينسان مهندس طيار فلبيين 
 والعبد، وهذا أروع قال: وجدت يف اإلسالم مجيع القيم الِت تسمو ابإلنسان، يكفى أنه ال توجد وساطة بني هللا

ألن  ما شد انتباهي يف اإلسالم، فاهلل يسمع من يناجيه،ولذا فاهلل أعظم من أن يتوسط عنده خملوق ملخلوق،
 (112الناس مجيعاً عباده وحمتاجون إليه)

 :كارسنت ازنزي فيزايئي أملاِن  
ويضع ضوابط لسلوكياته،  ،وينظم عالقته بربه ،وجدت ضالِت يف الدين اإلسالمي الذي َيرتم اإلنسان :قال

 (113ويشرع حلياته الدنيوية )
 :فانسان مونتيه مفكر فرنسي 

فيمنع عليه الرهبنة ويدفعه إيل التمتع ابحلياة وطيباهتا ما مل تتعارض املتعة  ،اإلسالم َيفظ لإلنسان إنسانيته :قال
 (114مع تعاليم هللا تعاىل)

 االملبور عاصمة ماليزاي:جوهانز ليهمان قسيس الكنيسة الكاثوليكية يف كو  
وتؤكد له  ،وترشده إيل هللا ،أن اإلسالم دين قوة روحانية تقود اإلنسان إيل الوحدة األخوية ،لقد أتكد لدي :قال

 (115وحدانية اخلالق )
 :املسرت وينرتوب كيهمبال اإلجنليزي 

 ،واعتقادات سخيفة ،قدةليس به ما يف غريه من نظرايت مع ،أعجبِن من اإلسالم أنه دين بسيط معقول :قال
 (116وقديسني يكادون يبلغون يف ادعائهم الباطل درجة األلوهية ) ،وطقوس ال معىن هلا

 :أرنسِ غلتو عامل اإلجتماع اليهودي 
كما أعرتف أبن العديد من اخلرافات غطِ   ،وأبن معطياته عظيمة ،إنِن أعرتف أبن اإلسالم دين املساواة :قال

 (117لغربيني )علي وجهه احلقيقي أمام ا
 :املسرت ولر اإلجنليزي 

والداينة  ،فإنه يؤدي أبصحابه إيل اهلالك ،كل دين ال يساير املدنية يف أطوارها املختلفة فاضربه علي اجلدار  :قال
 (118أمنا هي الداينة اإلسالمية) ،احلقة الِت تساير روح املدنية

                                                           
 (64ص  2اجلانب اخلفى وراء إسالم هؤالء )ج   - 112
 (96ص  2املرجع السابق )ج   - 113
 (62ص  1املرجع السابق )ج   - 114
 (216ص  2اجلانب اخلفى وراء إسالم هؤالء )ج   - 115
 (216ص  2املرجع السابق )ج   - 116
 (229ص  2املرجع السابق )ج   - 117
 (218ص  2املرجع السابق )ج   - 118
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 :يوليوس برتوملبوجني مهندس املاِن 
شعرت بعده ابستقرار روحي  ،بعد أن رأيِ قليب يغمره نور رابِن ،ن أجل اإلسالملقد تركِ كل شئ م :قال

 (119وطمأنينة نفسية ما عرفتها من قبل )
 :براين هوايِ موسيقي بريطاِن 

الدين الذي علمِن معىن  ،من احملتمل أن أكون عنصراًي متطرفًا يف عنصريِت قبل اعتناق الدين اإلسالمي :قال
 (.120والقسوة ) ،والكراهية ،ونزع عِن شرور التطرف ،بني الناسوالرتاحم  ،التسامح

 :كريس جاكسون العب كرة سلة أمريكي  
ومن  ،حول املساواة والعدالة اإلجتماعية ،وجييب عن أسئلِت احلائرة ،حبثِ عن دين يهديِن إيل الصراط املستقيم

 ،يف الدين اإلسالمي ،والعدالة اإلجتماعية ،اةواملساو  ،والكرامة ،مث يشعرِن إبنسانيِت فاستوقفتِن معاِن احلرية
 (121وشعرت أبنِن وجدت فيه ضالِت )

 :مريي واتسون معلمة الهوت 
يف  ،هو البوصلة الِت توجه كل مظاهر احلياة :مبعىن آخر ،اإلسالم هو الدين األكمل واألمثل للحياة :قالِ

 ( 122 أفرادها )حىت األسرة وكيفية التعامل بني ،وغريها ،واإلجتماع ،اإلقتصاد
 
 
  :دوقلس أرثر 

وألمكن تلبية احلاجات  ،" لو أحسن عرض اإلسالم على الناس ألمكن به حل كافة املشكالت:يقول
فقد فشل هذان  ،االجتماعية والروحية والسياسية للذين يعيشون يف ظل الرأس مالية والشيوعية على السواء

واألمل واهلدى للحيارى  ،سوف يقدم السالم لألشقياءأما اإلسالم ف ،النظامان يف حل مشكالت اإلنسان
وهكذا فاإلسالم لديه أعظم اإلمكانيات لتحدي هذا العامل وتعبئة طاقات اإلنسان لتحقيق أعلى  ،والضالني

 مستوى من اإلنتاج والكفاية ".
 .املسلم اإلسباِن فرانشيسكو كوديرا 

  دعاة حقيقيني يقدمون تعاليمه ابحلب والعمل".لكنه َيتاج إىل ،يقول: اإلسالم قادم رغم كل العقبات

                                                           
 (126ص  2املرجع السابق )ج   - 119
 (www.alhakeah.com)هؤالء أسلموا  - 120
 (www.alhakeah.com)هؤالء أسلموا  - 121
 (www.alhakeah.com)هؤالء أسلموا  - 122

 



 

 56 

 :املسلم جون وبسرت 
يقول: يظهر أن الغرب املسيحي قد آتمر منذ احلروب الصليبية على التزام الصمِ جتاه حماسن اإلسالم،  

 وحاول تشويه مبادئه بطريقة متعمدة"
 جان بول رو 

 أوربة هي موجة جديدة لن يقدر على وقفها أو احلد يقول يف كتابه "اإلسالم يف الغرب" "إن عودة اإلسالم إىل
 منها أية عقيدة أو مبدأ أو دين"

 :املستشرق الفرنسي " جاك رسلر " " 
ساد اإلسالم على العامل بقوة  ..12و  ..7يقول يف كتاب " احلضارة العربية": يف غضون مخسمائة سنة ما بني 

حلادي عشر مزودًا ابلقوس والقذافة قبل الغربيني مبائِت عام فكان املقاتل العريب يف القرن ا ،حضارته وعلمه
بل كان ِ قادرة على  ،وكانِ القذافة تستعمل لغرضني فهي مل تكن تسمح فقط إبطالق عدة أسهم فحسب

مث كان العرب أول من صنع البارود  .ومنها ما كان يطلق من على منصات إطالق ثقيلة ،قذفها ملسافة بعيدة
 رن"بعد ذلك بنصف ق

 
 مراد هوفمان: 

وإذا  ،يقول يف كتاب" اإلسالم كبديل" "اإلسالم هو احلياة البديلة مبشروع أبدي ال يبلى وال تنقضي صالحيته 
 .رآه البعض قدمياً فهو أيضاً حديث ومستقبلي  ال َيد ه زمان وال مكان

 غوستاف لوبون:  
مالءمة الكتشافات العلم. ومن أعظمها أتديبا "حضارة العرب"واإلسالم من أكثر الدايَنت  قال يف كتابه 

للنفوس، ومحال على العدل واإلحسان والتسامح... وسريى القارئ حني نبحث يف فتوح العرب وأسباب 
انتصاراهتم، أن القوة مل تكن عامال يف انتشار القرآن، فقد ترك العرب املغلوبني أحرارا يف أدايهنم، وإذا حدث أن 

ن النصرانية اإلسالم، واَّتذوا العربية لغة هلم، فذلك ملا رأوا من عدل العرب الغالبني ما مل اعتنق بعض األقوام م
 يروا مثله من ساداهتم السابقني

 :هستون مسيث 
يف كتابه " دايَنت اإلنسان"إن اإلسالم يف هذا العصر كما يف العصور السابقة أسرع األداين إىل كسب  يقول 

 األتباع املصد قني". 
 :شر جون تكلاملب 

يقول"اإلسالم آخذ يف االنتشار رغم أن اجلهود الِت تبذل يف سبيله تكاد تكون يف حكم العدم" عن كتاب 
 "الغارة على العامل اإلسالمي
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 :الدكتور إيزكو انساابتو 
 ثبااتً" بل هي تعطي للعامل أرسخ الشرائع ،يقول إن الشريعة اإلسالمية تفوق يف كثري من حبوثها الشرائع األوربية

 :دينونبورت 
يقول يف كتابه "اعتذار إىل حممد واإلسالم"إن من احلماقة أن نظن أن اإلسالم قام حبد السيف، فإن هذا الدين 
َيرم سفك الدماء، وأيمر ابملعروف، وينهى عن املنكر، وقد أمر ابلشورى وهنى عن االستبداد، ومنح اإلنسان 

 دينة حبضارهتا للمسلمني أنفسهم.حقوقه املدنية، ولتتذكر أورواب أهنا م
 :اين سامويلسون 

قال يف كتابه: "اإلسالم يف السويد" إن اإلسالم أشد  حضارية مم ا يظن ه الكثري من املسيحيني و يذهب إىل  
القول أيضا أبن  اإلسالم هو مدرسة قائمة يف حد  ذاهتا وليس اإلسالم صورة منسوخة عن املسيحية كما يعتقد  

 سيحيني يف الغرب."كثري من امل
 الشاعرة اهلندية "ساروجيِن َنيدو: 

" تقول لقد كان اإلسالم أول دين يبشر ابلدميقراطية وميارسها، فيجتمع املصلون سواًي يف املساجد حني يرفع 
اآلذان لتتجسد دميقراطية اإلسالم مخس مرات يف اليوم عندما يركع ويسجد الفالح وامللك جنًبا إىل جنب 

ن "هللا أكرب". ومتضي شاعرة اهلند قائلة: "وقد أدهشتِن مرة أخرى هذه الوحدة اإلسالمية الِت ال معلنني أ
انفصام هلا، الِت جتعل املرء أًخا ابلفطرة؛ فأنِ حني تقابل مصراًي وجزائراًي وهنداًي وتركًيا يف لندن فال فرق إال أن 

 مصر هي بلد أحدهم واهلند بلد اآلخر".
 ":"املهامتا غاندي 

"لقد قال أحد األوربيني يف جنوب إفريقية أهنم خيشون جميء اإلسالم. اإلسالم الذي حضَّر ومدَّن أسبانيا، 
 اإلسالم الذي محل مشعل النور إىل مراكش وبشر العامل ببشارة األخوة.

البيضاء،  إن األوروبيني يف جنوب إفريقية خيشون جميء اإلسالم ألنه يقرر ويؤكد مساواة امللونني ابألجناس
فليخشونه جبد. وإذا كانِ األخوة خطيئة وإذا كانِ املساواة ابألجناس امللونة ه و ما خيشونه، فخشيتهم إذن 

 ف ي حملها".
 ساروجىن ندو شاعرة اهلند: 

"يعترب اإلسالم أول األداين مناداًي ومطبًقا للدميقراطية، وتبدأ هذه الدميقراطية يف املسجد مخس مرات يف اليوم 
واحد عندما ينادى للصالة، ويسجد القروي وامللك جنب جلنب اعرتافًا أبن هللا أكرب.. ما أدهشِن هو هذه ال

 الوحدة غري القابلة للتقسيم والِت جعلِ من كل رجل بشكل تلقائي أًخا لآلخر".
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 :يوهان غوته 
وإن العقيدة الِت يُرىب   ،اً "درسِ اتريخ األداين على مدى مخسني عام يقول ىف كتاب "جوته والعامل العريب 

 ،عليها املسلمون لتدعو ألعظم دهشة!! إذ تقوم على أساس اإلميان أبنه لن يصيب اإلنساَن إال ما كتبه هللا له
إن اإلسالم هو الدين … ولن يكون إبمكان أي امرئ أن يتجاوزها  ،وإنه ما من شيء ينقص هذه العقيدة
 وأَن ال أكره أن يقال عِن أِن مسلم".… جاًل الذي سنقر  به مجيعاً إن عاجاًل أو آ

 ت.ه .مكباركلي )أيرلندة(:
َققِ مما يف اإلسالم من سعة تتسع لإلنسانية مجيًعا، وما فيه من هدي للغِن والفقري على السواء، ومن مقدرة 

 على َطيم احلواجز القائمة على تباين املذاهب واأللوان.
 

 فراي )اسرتاليا(:-ديفيس وارجنتون
اإلسالم متفق متاًما مع روح العصر احلديث، وميكن تطبيقه يف عامل اليوم، خذ مثاًل لذلك مبدأ "املساواة بني 

غري أنه لديهم امسًا ال مدلول له، فالبااب واملطراَنت والقساوسة  ؛البشر" وهو نفس ما تبشر به الكنائس املسيحية
من وراء ستار استغالل اسم الرب، وشتان ما بني هذا وبني ما ومن إليهم مجيًعا َياولون تركيز نفوذهم وسلطاهنم 

 صلى هللا عليه وسلم. يف اإلسالم وتعاليمه الصادقة الِت أوحى ّبا هللا إىل حممد
 

 فاروق ب.كاراي )زنزابر(:
فكان خري عون يل، وميكنِن القول  tiصلى هللا عليه وسلم  Gujaلقد درسِ تفسري القرآن ابللغة اجلوجارتية 

كل أتكيد أنه الكتاب الذي ال يدانيه غريه من كتب األداين األخرى. إنه الكتاب الوحيد الكامل يف ذاته، فهو ب
يدعو إىل البساطة واحملبة واألخوة واملساواة بني البشر. إنه لكتاب رائع حقًّا، ويف إتباع تعاليمه السامية ضمان 

 خللود عزة املسلمني ما بقي الزمان.
 اق صالح )سيالن(:مؤمن عبد الرز  

قرأت شيًئا من سور القرآن الكرمي، فإذا العجب يتملكِن؛ كنِ فيما مضى أرى أن ال شيء يداِن اإلجنيل، فإذا 
يب أراِن كنِ على خطأ عظيم. ليس من شك يف أن القرآن الكرمي يشيع فيه احلق، وأن تعاليمه إجيابية عملية، 

كل يوم ميضي يقربِن رويًدا حنو دين "السالم واحلب" دين اإلسالم وخالية من الطقوس والعقائد الغامضة، فكان  
 وال ريب.

 عبد هللا يومورا )الياابن(:
اإلسالم وحده هو الذي يهدينا إىل هللا احلي الذي له األمر مجيًعا، والقدرة مجيًعا، والذي يتنزه عن أن يكون له 

ات واألرض، ال تدين لغريه الرقاب، منه وحده اخلشية، مكان، والذي مل يلد ومل يولد، والذي له امللك يف السماو 
 وله وحده اخلضوع والتسليم.
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 حممود جوَنر إيويكسون )السويد(:
إن ما أعجبِن يف اإلسالم ومازال يعجبِن هو أسلوبه املنطقي، فال يطلب إليك اإلميان بشيء قبل أن تدركه 

 جود هللا ما ال يرتك مزيًدا ملستزيد.وتعرف أسبابه؛ والقرآن الكرمي يعطينا من األمثال على و 
وَنحية أخرى يف اإلسالم أعجبتِن هي عامليته؛ فالقرآن الكرمي ال َيدثنا عن هللا على أنه رب العرب، أو أي 

 شعب بذاته بني الشعوب، بينما تتحدث الكتب السابقة عن "إله بِن إسرائيل" وما إىل ذلك.
  حممد سليمان كاتيوتشي ) الياابن (

سالم كفيل حبل مشاكل احلياة وهو الدين السماوي الوحيد الذي انتصر على عادايت الزمن وتعاليمه ابقية اإل 
 .منذ أربعة عشر قرَن –على أصوهلا كما أوحي ّبا إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم 

على اختالفها،   وهلذا جند يف مرونته ما يناسب حاجات الناس على تباينهم يف كل العصور ،واإلسالم دين الفطر
 .كما نرى أنه قام بدور هام يف تطوير املدنية البشرية يف اترخيه الذي ميكن اعتباره قصريا نسبياً 

 روجيه دى ابسكيه كاتب وصحفى سويسرى 
وكذلك بني االنسان واالله خالق كل شئ  ،االسالم قادر على عمل توافق قوى بني االنسان والكون احمليط به

 123 .م عاملى بكل معىن الكلمةإن االسال ،ومبدعه
 

 االديب االملاىن غوته
 124 ؟أفال نكون مجيعاً مسلمني ،إذا كان هذا هو االسالم

 دوغالس أرشر مدير املعهد الرتبوى جبامايكا
 .كما مينح االسالم للضالني إحساساً ابألمل واالجتاه  ،إن تعاليم االسالم هى تعاليم عملية تقدم منوذجا لبناء االمم

125 
 اجنرام مصور سينمائى ىف هوليودركس 

 126 أَن اليوم ابن االسالم وإىن سعيد أكثر مما كنِ ىف أى يوم من أايم حياتى
 رجاء جارودى فيلسوف فرنسى

 .االسالم هو الدين الوحيد الذى ظل ينمو ويتوسع ويكسب أرضاً جديدة ومؤمنني جدد ىف خمتلف مراحل التاريخ
127 

                                                           
 ( 227علماء وحكماء من الغرب أنصفوا االسالم ) ص - 123
 ( 227علماء وحكماء من الغرب أنصفوا االسالم ) ص  - 124
 ( 227علماء وحكماء من الغرب أنصفوا االسالم ) ص  - 125
 ( 227لغرب أنصفوا االسالم ) ص علماء وحكماء من ا - 126
 ( 230علماء وحكماء من الغرب أنصفوا االسالم ) ص  - 127
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 مارسيل بوازار
 128 .أهنا تقدميه بشكل جوهرىصلى هللا عليه وسلم  ة القرانية وتعاليم النىب حممدلقد أظهرت الرسال
 لوثروب ستودارد

أمة موهوبة جليلة األخالق  ،بل كانوا على الضد من ذلك ،مل يكن العرب قط أمة َب إراقة الدماء
 129.والسجااي

 مهندس عراقى أمحد سوسة
 130 .ويسحر العقول وأيسر الناس بال سيف وال قتال ،جيتذب القلوب ،االسالم شريعة العدل واالنسانية

 مونتاى ابحث فرنسى
 131 .وأحسن دليل على ذلك هو القران املعجزة ،صلى هللا عليه وسلم ال أشك حلظة ىف رسالة حممد

 سري هاملتون جيب
 132 .االسالم أعطى مفاتيح املستقبل ألصحاب العقول

 املؤرخ ولزىف
أوصلها حممد إىل القلوب دون أى فرية  ،وعقيدته سهلة يسرية الفهم ،ماحة واألخوةاالسالم مملوء بروح الرفق والس

 133 .مبهمة
 إدوارد لني مستشرق مشهور 

 134 .الذى يقرتب من االسالم يقرتب منه االسالم فيضفى عليه جالاًل ووقاراً 

 جوزيف شاخِ استاذ أدب عرىب أبملانيا
 135 .من زيف العصر املادى االسالم هو املظلة الىت سريكن إليها اهلاربون

 كوفهى الل جااب رجل سياسة ومؤلف وصحفى
 136 .االسالم هو أفضل دين للبشرية

                                                           
 (184إنسانية االسالم )ص  - 128
 (1/2حاضر العامل االسالمى )- 129
 (2/38ىف طريقى اىل االسالم )- 130
 (5/45رجال ونساء أسلموا ) - 131
 ( 56علماء وحكماء من الغرب أنصفوا االسالم ) ص  - 132
 ( 65اء وحكماء من الغرب أنصفوا االسالم ) ص علم - 133
 ( 78علماء وحكماء من الغرب أنصفوا االسالم ) ص  - 134
 ( 82علماء وحكماء من الغرب أنصفوا االسالم ) ص  135
 (6/103رجال ونساء أسلموا ) - 136
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 .االسالم هو الدين القادر على التصدى ملوجات االحلاد والتفكيك الىت تعاىن منه اجملتمعات الصناعية احلالية
137 

 اللورد دو كالس هاملتون مليونري اجنليزى
 138 .الدنيا يستمتع ّبا االنسان أعظم من أن يشرح هللا صدره لالسالم ليسِ هناك نعمة من نعم

 ضابط حبرى بريطاىن فلويز
 139 .االسالم َيق االنسجام التام مع احلياة ىف هذا العامل

 
 االسالم أسرع االداين انتشارا

م من محالت الدعاية وعلى الرغ ،علي الرغم من صورة املسلمني املشوهة الِت رمسها احلاقدون علي اإلسالم مبكرهم
بفعل  ،إال أن اإلسالم هو األكثر سيادة علي األداين كلها ،ومبادئه ،لتشويه اترخيه وحضارته ،املعادية لإلسالم

 انتشاره السريع بني شعوب العامل.
يف  إن اإلسالم أصبح اآلن أكثر الدايَنت انتشارًا بني شعوب العامل :وهذه احلقيقة أكدها دارسوا األداين فقالوا

وهذه الزايدة ترشح  ،آسيا وإفريقيا وأوراب، وأن عدد املسلمني يف العامل يزداد بنسبة مخسني مليون نسمة سنوايً 
 (140) .اإلسالم ليصبح القوة املؤثرة يف األحداث خالل القرون القادمة

وإمتزاجها  ،لإلئتالفها مع العق ،ستعم الشريعة اإلسالمية كل البسيطة :ويف هذا الصدد يقول ليو تولستوي
 (141ابحلكمة والعدل )

وسيصبح  ،أعتقد أن اإلسالم قادم إيل أوراب بكل احلب :كما يقول أحد الباحثني ويدعى كليمان هوارت
 (142وسيأِت يوم يصبح فيه اإلسالم هو احملرك احلقيقي للعامل ) ،املسلمون األوربيون دعاة حقيقيني لإلسالم

ُِ َرُسوَل اَّللَِّّ  َعْن متِّيٍم الدَّارِّى ِّ قَالَ وروى  ْع ُلَغنَّ َهَذا اأَلْمُر َما بَ َلَغ اللَّْيُل َوالن ََّهاُر  ":يَ ُقولُ صلى هللا عليه وسلم  مسِّ لَيَ ب ْ
َِ َمَدٍر َواَل َوبٍَر إِّالَّ أَْدَخَلُه اَّللَُّ َهَذا الد ِّيَن بِّعِّز ِّ َعزِّيٍز أَْو بُِّذل ِّ َذلِّي ُرُك اَّللَُّ بَ ْي ْساَلَم َوُذالًّ يُذِّلُّ ٍل عِّزًّا يُعِّ َواَل يَ ت ْ زُّ اَّللَُّ بِّهِّ اإلِّ

ُ بِّهِّ اْلُكْفَر    "اَّللَّ

                                                           
 (262مفرتايت على االسالم ) ص  - 137
 (241مفرتايت على االسالم ) ص  - 138
 (6/54وا )رجال ونساء أسلم - 139
 

 (1262ص 2اجلانب اخلفى وراء إسالم هؤالء )ج  - 140
 (76رحبِ حممد ومل أخسر املسيح )ص  - 141
 (76املرجع السابق )ص  - 142
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واآلن البد  لنا أن نستعمل لغة األرقام لنبني للمسلمني إبذن هللا قوة اإلسالم، وانتشاره مما يساعد الكثري ممن 
حلقائق اإلميانية واألمور الغيبة يعانون من داء اهلزمية النفسية والضعف النفسي على التعايف منه ، فباإلضافة إىل ا

  .واألحداث التارخيية ، املسلم َيتاج إىل أمثلة عملية واقعية لتزيده قوة وثبااتً 
وهذا  ،سيكون اإلسالم هو الدين األول من حيث العدد على مستوى العامل 2.25فاإلحصائيات َّتربَن أبنه عام 

فيها. هذه األرقام جاءت من علماء غري مسلمني أجروا  الكالم ليس فيه مبالغة، بل هي أرقام حقيقية ال ريب
  143هذه اإلحصائيات."

م أكثر من مليار ونصف املليار مسلم، وهذا الرقم قريب من ربع 5..2بلغ عدد مسلمي الكرة األرضية عام فقد 
رة األرضية ، وهناك دراسة ألكادمييني يهود أبن عدد مسلمي الك سكان العامل الذي يزيد عن ستة مليارات نسمة

 م..2.5سوف يبلغ ثلث سكان العامل حبلول عام 
واعتمادًا على هذه الدراسة من املتوقع أن يبلغ عدد مسلمي الكرة األرضية حوايل نصف سكان العامل يف هناية  

 َكآفًَّة " َوَمآ أَْرَسْلَناَك إِّالَّ  :دليل مادي يثبِ عاملية اإلسالم ويؤكد قوله تعاىلوهذا  ،م..21هذا القرن أي عام 
ريًا َوَنذِّيرًا َولَ كِّنَّ َأْكثَ َر النَّاسِّ اَل يَ ْعَلُمونَ  ، وهذه النسبة تؤكد أن  اإلسالم مل ينتشر بسبب  28سبأ  "ل ِّلنَّاسِّ َبشِّ

ا انتشر بسبب توافقه مع الفطرة السل ة وتوافقه مع األدلة العقلية و يمالنزعات العشائرية أو العرقية أو القومية وإمن 
 .قلية وهلل احلمدالن
على املسلم أن تكون نظرته لإلسالم مشولية فال يظن أن  البالد العربية هي اإلسالم الِت متثل  لذلك يتوجب 

 25- %.2اإلسالم فقط يف العامل بل نسبة املسلمني العرب ابلنسبة جملموع أعداد املسلمني يف العامل ال تزيد عن
%. 

قع العرب املنهزم واملتخلف واعتباره ممثاًل لواقع املسلمني يعترب من األخطاء فحصر اإلسالم ابلعرب والنظر إىل وا
 العلمية والفكرية فييجب أن ينظر املسلم بعينيه على اإلسالم يف مجيع مشارق األرض ومغارّبا. 

ر واخلطر ولو أردَن أن نتتبع األسباب احلقيقيَّة النتشار هذا الدين رغم ما َُييط أبهله من دوائر السوء والش
املتمثل يف حفظ هللا تعاىل هلذا الدين  ،والضرر، سنرى أن خالصتها وأعالها وأوالها ابلتقدمي هو هذا القدر اإلهلي

َرُه َعَلى الد ِّينِّ ُكل ِّهِّ وََكفَ "وإرادته االنتشار والبقاء وقال تعاىل:  هْلَُدى َودِّينِّ احلَْق ِّ لُِّيْظهِّ َّللَِّّ ُهَو الَّذِّي أَْرَسَل َرُسوَلُه ابِّ ى ابِّ
 (.28الفتح " )َشهِّيداً 

 ،وينظروا أبمَّ أعينهم هتاوي سبل الضاللة والباطل ،والبدَّ أن يكون اليوم الذي يستبشر فيه املسلمون بوعد هللا
 وعلو الرايَّة اإلسالميَّة اخلفَّاقة يف كل مكان.
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إهنا ما  ،مة اإلسالم هلا طبيعة مغايرةفإن من سننه كذلك أن أ ،وإذا كان من سنة هللا أن كل األمم متوت وتندثر
سقطِ إال وكان هلا بعد السقوط قيام، وما ضعفِ إال وكان هلا بعد الضعف قوة، وما ذلِ إال وكان هلا بعد 

 ملاذا؟! الذل عزة!!.
لتكونوا شهداء على  ،ألن طبيعة أمة اإلسالم أهنا أمة شاهدة على غريها من األمم "وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 

 ،نشهد عليها مبا جاء يف كتابنا القرآن ،قبل أمة اإلسالم ،حىت األمم الغابرة ،ناس ويكون الرسول عليكم شهيداً"ال
واألمم املعاصرة نشهد عليها مبا رأيناه أبعيننا، وقومناه مبنهجنا وأحكامنا وشرعنا، وسنظل نشهد على األمم إىل 

 ال شك مندثر وذاهب. وغريَن ،يوم القيامة، فنحن ابقون ما دامِ احلياة
 ؟ملاذا خيافون االسالم ويعادونه

والسبيل إىل صالح النفوس ويسلك أوضح  ،إهنم خيافون من اإلسالم ألن اإلسالم يعرف الطريق إىل القلوب
 . ويليب نداء الفطرة ويراعي مطالب الروح وحاجات اجلسد ،املسالك وأقرّبا إىل العقول

واخلوف من ذلك   ،وخيالف أهواءهم ،ويقاوم فسادهم ،ُل بينهم وبني أطماعهمإهنم خيافون من اإلسالم ألنه َيو 
إن كل آماهلم وأحالمهم تتبدد وتنقشع وتتحطم أمام صالبة هذا الدين  ،كله يقودهم إىل حرب اإلسالم والكيد له

 .وقوته ومشوخه
اجلهل حبقيقة  :القاعدة العريضةُ  ومن أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة ال سيما بني العوام ِّ من غري املسلمني وهم

والعلم  ،والناُس أعداُء ما جهلوا ،وقدميا قالوا من َجهَِّل شيئا عاداه ،اإلسالم وروحه وجوهره ومساته ومقاصده
  .واملعرفة نور وضياء وسبيل إىل اهلدى والنجاة

لدراسات قاصرة على وظلِ ا ،لقد عزف كثري  من الغربيني عن حبث ودراسة دين اإلسالم إال من رحم هللا
وأفكارهم  ،وأهوائهم اجلاحمة ،كما يبدو من آرائهم اجلاحنة  ،املنصرين واملستشرقني وال َّتفى مقاصد كثرٍي منهم

الِت انتقلِ عدواها إىل قادة الغرب ووسائله اإلعالمية لتنقل للعوام  ،وقلوّبم املريضة ،ونظراهتم القاصرة ،املسبقة
  .دون الرجوع على مصادره األصيلة ،ول بينهم وبني إمعان النظر يف هذا الدينصورة مشوهًة عن اإلسالم َو

فهل نلوم على غري املسلمني يف بالد الغرب  ،ولكن إذا كان من أبناء املسلمني من جيهل حبقيقة اإلسالم وشعائره
أو املناهج  ،بة والسماحمن جهلهم بديننا أو معلوماهتم املشوهة عرب أجهزة اإلعالم الِت تقطر حقدا على دين احمل
فيلقن الطالب معلومات  ،الدراسية الِت يدسُّ فيها السموم حني يتعلق األمر ابإلسالم دينا واترخيا ونظاما وحضارة

  .حمفورًة يف وجدانه ،تظلُّ منقوشًة على جدران عقله ،خاطئة
عض املسلمني الذين أعطوا مربرا هلذا بيد أنَّ جزءا من هذه التبعة نلقيها من ابب األمانة واإلنصاف على عاتق ب

حىت التبس احلق ابلباطل ، أو بتقاليدهم وأعرافهم الِت ألبسوها ثوب الدين وهو منها براء   ،الرعب بسلوكهم املشني
فعال املزرية قائلني أبن هلذه التقاليد البالية واأل وعمد بعض احلاقدين والشانئني إىل اإلشارة ،واختلط احلابل ابلنابل

 .فاستغلوا هذه الصورة القامتة املنبثقة عن جهل وتقليد أعمى ال صلة له بشريعتنا الغراء !ا هو اإلسالمهذ
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حيث دعا كثري منهم إىل حماكاة الغرب يف كل شيء  ،كما كان للمستغربني خطر عظيم على األمة اإلسالمية
 .وصار معظمهم أبواقاً للغرب ودعاة على أبواب حضارته الزائفة
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 قوق غري املسلمني يف بالد اإلسالمح
 وما ذلك إال ألن اإلسالم دين عاملي ورسوله ، َيظ غري املسلم مبنزلة أرفع من تلك الِت يناهلا ىف ظل اإلسالممل

  .أرسل للعاملني كافةصلى هللا عليه وسلم 
 املسلمني مع املسلمني ىف  بل أنه أشرك غري ،فلم يقتصر اإلسالم على إسباغ احلقوق على أهلها املؤمنني ابإلسالم

  .وال يف نظم أخرى ،وهو ما مل ينله اإلنسان ىف دين آخر ،كثري من احلقوق العامة
 :واحلقوق العامة لغري املسلمني كثرية منها

 حقهم ىف حفظ كرامتهم اإلنسانية -1
ْحرِّ َوَرَزقْ َناُهم م َِّن الطَّي َِّباتِّ َوَفضَّْلَناُهْم َعَلٰى َكثِّرٍي مم َِّّْن َخَلْقَنا َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِنِّ آَدَم َومَحَْلَناُهْم يفِّ اْلبَ ر ِّ َواْلبَ " :فقال تعاىل
ياًل"  ( .7اإلسراء ) تَ ْفضِّ

ال فضل لعريب على  ،وإن أابكم واحد ،إن ربكم واحد :" اي أيها الناس:صلى هللا عليه وسلم وقال رسول هللا
 144إال ابلتقوى" ،وال ألسود على أمحر ،لى أسودوال ألمحر ع ،وال ألعجمي على عريب ،أعجمي

وجمادلتهم ابحلسىن امتثااًل لقول هللا  ،حقهم ىف مراعاة مشاعرهم ،ومن احملافظة على كرامة غري املسلمني
لَِّتِّ هِّيَ  اْلكَِّتابِّ  َأْهلَ  جُتَادُِّلوا َواَل تعاىل:" ُهمْ  ظََلُموا إِّالَّ الَّذِّينَ  َأْحَسنُ  إِّالَّ ابِّ ن ْ لَّذِّي آَمنَّا واَوُقولُ  مِّ َنا أُْنزِّل َ  ابِّ لَْيُكمْ  إِّلَي ْ  َوأُْنزِّإَلِّ
َُنا ُُكمْ  َوإِّهلَٰ د    َوإِّهلَٰ فليس هناك  ،، وكذلك حقهم ىف عدم تسفيه معتقداهتم(46العنكبوت )"َوحَنُْن َلُه ُمْسلُِّمونَ  َواحِّ

  .على وجه البسيطة دين وال ملة وال نظام أنصف خمالفيه أعظم من اإلسالم
 حقهم ىف حرية املعتقد  -2

 فال جيربوا ،بل ترك لغري املسلمني كامل احلرية ىف أن يبقوا على دينهم ،خمالفيه على الدخول فيه فلم يرغم اإلسالم
صلى هللا عليه  فاهلل تعاىل يقول لنبيه ،وذلك بنص الكتاب العظيم والسنة النبوية الشريفة ،على اعتناق اإلسالم

َِ  مجِّيًعا ُكلُُّهمْ  اأْلَْرضِّ  َمْن يفِّ  آَلَمنَ  بُّكَ رَ  َشاءَ  "َوَلوْ :وسلم    .(99يونس  ) "ُمْؤمِّنِّنيَ  َيُكونُوا َحىتَّٰ  النَّاسَ  ُتْكرِّهُ  ۚۚ أََفأَْن
ولكن بعد أن  ،أو البقاء على دينهم ،كان خيري الناس بني الدخول ىف االسالمصلى هللا عليه وسلم   ورسولنا حممد 

قال بريدة رضي هللا  ،ويتمتعون بذمة هللا ورسوله ،على دينهم وأعراضهم وأمواهلم يعقد معهم عهدا يطمئنون به
ومن معه  ،إذا أَمر أمرياً على جيش أو سرية أوصاه ىف خاصته بتقوى هللاصلى هللا عليه وسلم  " كان رسول هللا:عنه

وال  ،وال تغدروا ،وال تغلوا ،اغزوا ،هللقاتلوا من كفر اب ،" اغزوا ابسم هللا ىف سبيل هللا:مث قال ،من املسلمني خرياً 
 ،فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم ،وإذا لقيِ عدوك من املشركني فادعهم إىل ثالث خصال ،وال تقتلوا وليداً  ،متثلوا

وعليهم ما  ،وأخربهم أهنم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين ،مث أدعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين
جيرى عليهم حكم هللا الذى  ،فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أهنم يكونون كأعراب املسلمني ،جرينعلى املها
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 ،وال يكون هلم ىف الغنيمة والفئ شئ إال أن جياهدوا مع املسلمني، فإن هم أبوا فسلهم اجلزية ،جيرى على املؤمنني
 145 وقاتلهم فإن هم أبوا فاستعن ابهلل ،فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم

بل كان ىف تشريعه السمح ما يبيح هلم ممارسة  ،ومل يكتف اإلسالم مبنح احلرية لغري املسلمني ىف البقاء على دينهم
  .وما َيافظ على أماكن عبادهتم ،شعائرهم

 146حقهم ىف التزام شرعهم -3
ومل يفرض  ،فأعفاهم من دفع الزكاة ،إن من تسامح االسالم مع خمالفيه أنه مل يلزمهم اباللتزام أبحكامه التشريعية

ومل  ،كالزواج والطالق وحنو ذلك  ،ومسح هلم ابقامة حياهتم االجتماعية على تشريعاهتم اخلاصة ،عليهم اجلهاد
  .مع أهنما حرام ىف االسالم ،وأكل حلم اخلنزير ،كشرب اخلمر  ،يعاقبهم على فعل ما يرونه حالاًل ىف شرعهم

 حقهم ىف العدل -4
وَيذروا من الوقوع ىف اجلور  ،وهللا سبحانه وتعاىل جعل املوازين الدقيقة ليقوم الناس ابلقسط ،دين العدل االسالم
يَزانَ َوالسََّماَء َرفَ َعَها َوَوضَ قال تعاىل:"  ،والظلم يَزانِّ  [7] َع اْلمِّ ْلقِّْسطِّ َواَل  [8] َأالَّ َتْطَغْوا يفِّ اْلمِّ َوأَقِّيُموا اْلَوْزَن ابِّ

يَزانَ  ُروا اْلمِّ  قال سبحانه:و ( 9:7)الرمحن من[9] َُّتْسِّ
ْلبَ ي َِّناتِّ  ُرُسَلَنا أَْرَسْلَنا َقدْ  يَزانَ  اْلكَِّتابَ  َمَعُهمُ  َوأَنْ َزْلَنا ابِّ ْلقِّْسطِّ  النَّاسُ  لِّيَ ُقومَ  َواْلمِّ  فِّيهِّ  احلَْدِّيدَ  اَوأَنْ َزْلنَ  ۚ   ابِّ
ْلَغْيبِّ  َوُرُسَلهُ  يَ ْنُصرُهُ  َمنْ  اَّللَُّ  َولِّيَ ْعَلمَ  لِّلنَّاسِّ  َوَمَنافِّعُ  َشدِّيد   أَبْس   إِّنَّ  ابِّ وأمرهم  ،(25احلديد  )  "  َعزِّيز   َقوِّي   اَّللََّ  ۚۚ

 ال هللا تعاىل:"ابلقسط ىف كل حال حىت لو كان القيام ابلقسط فيه ضرر على النفس أو على أقرب األقربني كما ق
ُكْم أَوِّ اْلَوالَِّدْينِّ  ْلقِّْسطِّ ُشَهَداَء َّللَِِّّّ َوَلْو َعَلٰى أَنُفسِّ  َواأْلَقْ َربِّنَي ۚ إِّن َيُكْن َغنِّيًّا َأْو َفقِّريًا اَي أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّامِّنَي ابِّ

ُ أَْوىَلٰ ّبَِِّّما   َفاَل تَ تَّبُِّعوا اهْلََوٰى َأن َا تَ ْعَمُلوَن َخبِّريًا فَاَّللَّ  ،(135النساء  ") تَ ْعدُِّلوا ۚ َوإِّن تَ ْلُووا أَْو تُ ْعرُِّضوا فَإِّنَّ اَّللََّ َكاَن مبِّ
إِّنَّ اَّللََّ أَيُْمرُُكْم َأن تُ َؤدُّوا اأْلََماََنتِّ إِّىَلٰ َأْهلَِّها َوإَِّذا َحَكْمُتم بَ نْيَ  وأوجب عليهم احلكم ابلعدل دائماً فقال تعاىل:"

ريًا" )النَّ  ْلَعْدلِّ ۚ إِّنَّ اَّللََّ نِّعِّمَّا يَعُِّظُكم بِّهِّ ۗ إِّنَّ اَّللََّ َكاَن مسِّيًعا َبصِّ ََُْكُموا ابِّ   (58النساء اسِّ َأن 
حىت إن  ،وقد سجلِ صفحات التاريخ أبحرف من نور صور العدل الذى قام به املسلمون مع غري املسلمني

سلم حد القذف لو قذف رجاًل أو امرأة من أهل الذمة بغري حق ويقام على امل ،سرق مسلم مال ذمى قطعِ يده
147.  
 حقهم ىف حفظ دمائهم وأمواهلم وأعراضهم -5

 ،واملال ،والدم ،وهى حفظ النفس ،لالنسان احلقوق االساسية ىف احلياة الىت ال غىن له عنها فاالسالم َيفظ
فهى حقوق وحرمات  ،سواًء كان مواطنًا أو وافداً  ،ويستوى ىف هذه احلقوق املسلم وغري املسلم ،والعقل ،والعرض

                                                           
 (2/1357صحيح مسلم ) - 145
 ( 13األقليات الدينية واحلل االسالمى)ص  - 146
 (20حقوق أهل الذمة يف الدولة اإلسالمية )ص - 147
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أو  ،فال يصح إزهاق أرواحهم إال قصاصاً  ،مثلهم ىف ذلك مثل املسلمني ،معصومة ال تنتهك إال بسبب شرعى
ْلَوالَِّدْينِّ ُقْل تَ َعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرِّكُ  ":الن هللا تبارك وتعاىل يقول ،حدًا على عقوبة وا بِّهِّ َشْيئًا َوابِّ

َش َما ظَ  ُهْم َواَل تَ ْقَربُوا اْلَفَواحِّ َها َوَما َبَطَن َواَل تَ ْقتُ ُلوا إِّْحَساًَن َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَْواَلدَُكْم مِّْن إِّْماَلٍق حَنُْن نَ ْرزُُقُكْم َوإِّايَّ ن ْ َهَر مِّ
حلَْقِّ   لَِّك  ":ويقول سبحانه(  151األنعام َذلُِّكْم َوصَّاُكْم بِّهِّ َلَعلَُّكْم تَ ْعقُِّلوَن ) الن َّْفَس الَِّتِّ َحرََّم اَّللَُّ إِّالَّ ابِّ مِّْن َأْجلِّ ذَٰ

َا قَ َتلَ  َنا َعَلٰى َبِنِّ إِّْسَرائِّيَل أَنَُّه َمن قَ َتَل نَ ْفًسا بَِّغرْيِّ نَ ْفٍس أَْو َفَساٍد يفِّ اأْلَْرضِّ َفَكَأمنَّ اَها النَّاَس مجِّيًعا َوَمْن َأْحيَ  َكتَ ب ْ
ُهم بَ ْعَد  ن ْ ْلبَ ي َِّناتِّ مُثَّ إِّنَّ َكثِّريًا م ِّ َا َأْحَيا النَّاَس مجِّيًعا ۚ َوَلَقْد َجاَءتْ ُهْم ُرُسلَُنا ابِّ لَِّك يفِّ اأْلَْرضِّ َلُمْسرُِّفونَ َفَكَأمنَّ املائدة  ) "ذَٰ

32 ) 
 148حقهم ىف احلماية من االعتداء -6

إذ أن هلم من احلقوق  ،محايتهم من أى عدو خارجى يريدهم بسوء ،من احلقوق املقررة لغري املسلمني ىف االسالم
مقابل ما دفعوه  ،وفك أسراهم من االعداء ،والقنال دوهنم ،بل يلزم الدفاع عنهم مما يؤذيهم ،العامة ما للمسلمني

ن خنرج وجب علينا أ ،احلرب إىل بالدَن يقصدونه وجاء أهل ،قال ابن حزم:" اَن من كان ىف الذمة ،من اجلزية
فإنِّ  ،صلى هللا عليه وسلم ونوت دون ذلك صوًَن ملن هم ىف ذمة هللا تعاىل وذمة رسوله ،لقتاهلم ابلكراع والسالح

  .ويشهد التاريخ بكثري من املواقف الىت تدل على التزام املسلمني بذلك ،149تسليمه دون ذلك إمهال لعقد الذمة 
 حقهم ىف املعاملة احلسنة -7

فقد بينِ أن االصل أن تكون  ،الكرمي قاعدة جليلة هى االساس ىف التعامل مع غري املسلمنيإَن ىف القران 
 ":قال هللا تعاىل ،ما مل تربز منهم مظاهر عملية من العداء الصريح ،بل أن َيظوا ابلرب واالحسان ،معاملتهم حسنة

ْم إِّنَّ اَّللََّ َيِّبُّ  ال يَ ْنهاُكُم اَّللَُّ َعنِّ الَّذِّيَن ملَْ يُقاتُِّلوُكْم يفِّ الد ِّينِّ  ُطوا إِّلَْيهِّ َوملَْ خُيْرُِّجوُكْم مِّْن دِّايرُِّكْم َأْن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقسِّ
طِّنيَ  كُ  (8) اْلُمْقسِّ ا يَ ْنهاُكُم اَّللَُّ َعنِّ الَّذِّيَن قاتَ ُلوُكْم يفِّ الد ِّينِّ َوَأْخَرُجوُكْم مِّْن دِّايرُِّكْم َوظاَهُروا َعلى إِّْخراجِّ ْم َأْن إِّمنَّ

ُْم َفُأولئَِّك ُهُم الظَّالُِّموَن)ت َ   (  8،9املمتحنة  ) (9َولَّْوُهْم َوَمْن يَ تَ َوهلَّ
هو الرفق  :قال االمام القراىف ىف بيان املراد به ،ولكنه يستلزمها ،والرب ىف االية االوىل اعظم من املعاملة احلسنة 

ال  ،قول هلم على سبيل التلطف هلم والرمحةولني ال،وكساء عاريهم،وإطعام جائعهم ،وسد خَلة فقريهم ،بضعيفهم
إذا تعرض أحد  ،ىف دينهم ودنياهم ،ونصيحتهم ىف مجيع أمورهم ،والدعاء هلم ابهلداية ،على سبيل اخلوف والذلة

وإيصاهلم  ،وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم ،وصون أمواهلم وعياهلم وأعراضهم ومجيع حقوقهم ومصاحلهم ،ألذيتهم
  .150اخل  ..…همإىل مجيع حقوق

                                                           
 (9موقف االسالم من غري املسلمني ىف اجملتمع االسالمى )ص  - 148
 (3/14الفروق ) - 149
 (45األقليات الدينية واحلل االسالمى)ص  - 150
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مع غري صلى هللا عليه وسلم  تنبئ عن صفحات مشرقة ىف حسن تعاملهصلى هللا عليه وسلم  ودراسة سرية الرسول
  .املسلمني

 حقهم ىف التكافل االجتماعي  -8
حقًا واجبًا على  ،مسلمني كانوا أم غري مسلمني ،كفالة العاجزين عن الكسب املشروع  جعلِ الشريعة اإلسالمية

وقد سجل  ،وأيمث احلاكم لو قصر ىف إيصال هذا احلق ألهله ،فتنفق عليهم من بيِ املال ،ولة اإلسالميةالد
قال تعاىل:"  ،التاريخ االسالمى صورًا َنصعة ىف توفري هذا احلق لغري املسلمني من قبل اخللفاء والوالة

َا َها َواْلَعامِّلِّنيَ  َواْلَمَساكِّنيِّ  لِّْلُفَقَراءِّ  الصََّدقَاتُ  إِّمنَّ َّللَِّّ  َويفِّ  َواْلَغارِّمِّنيَ  الر ِّقَابِّ  َويفِّ  قُ ُلوبُ ُهمْ  َواْلُمَؤلََّفةِّ  َعَلي ْ  السَّبِّيلِّ  َواْبنِّ  َسبِّيالِّ
د ِّينِّ ال يَ ْنهاُكُم اَّللَُّ َعنِّ الَّذِّيَن ملَْ يُقاتُِّلوُكْم يفِّ ال":وقال سبحانه ،(.6التوبة") َحكِّيم   َعلِّيم   َواَّللَُّ  ۚۗ  اَّللَِّّ  مِّنَ  َفرِّيَضةً  ۚ  

طِّنَي") ْم إِّنَّ اَّللََّ َيِّبُّ اْلُمْقسِّ ُطوا إِّلَْيهِّ   .(8املمتحنة  َوملَْ خُيْرُِّجوُكْم مِّْن دِّايرُِّكْم َأْن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقسِّ
وحقهم ىف التعليم وحنوها بل إهنم  ،وحقهم ىف السكىن التنقل ،وهناك حقوقا أخرى معروفة مثل حقهم ىف العمل 

  .اإلسالم يتولون احلكم وهم أقليةىف الكثري من دول 
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 املرأة ىف االسالم
 :فلننظر نظرة سريعة إىل مكانتها يف احلضارات األخرى ،ظهر مكانة املرأة يف اإلسالمت

 ،وهي َشر  يف بيِ الرجل يتخلص منه مىت شاء ،كانِ املرأة عند الصينيني ال قيمة هلا، ويسموهنا ابملياه املؤملة  لقد
ت زوجها حبسِ يف بيته للخدمة كاحليوان. وكانِ املرأة يف احلضارة اإلغريقية ال قيمة هلا، لذلك حبسوها وإذا ما

ونظروا إليها على أهنا رجس من عمل  ،يف البيِ خادمة للرجل، واعتربوها قاصًرا ال َيق هلا التمتع أبي حق
 الشيطان، وكانِ تقدم قرابًَن لآلهلة عند نزول املصائب ّبم.

إذا مات عنها زوجها ُحرقِ مع جثته ابلنار، وكانِ  ،اهلنود القدماء ينظرون إىل املرأة على أهنا خملوق جنس وكان
 وإذا كانِ زوجة فللزوج أن يفعل ّبا ما يشاء من َسبٍ  وضرب وشتم وغري ذلك. ،أحياًَن تدفن وهي حية

ولزوجها  ،وهي تُباع وُتشرتى ،فهي أداة لإلغواء ،بل أقبح حاالً  ،وكان حال املرأة عند الرومان كحاهلا عند اليوَنن
 وتكلَّف ما ال تطيق. ،وللزوج أن يتزوج من النساء ما يشاء، وتتعرض لشىت أنواع التعذيب ،عليها السيادة املطلقة

ويف بالد الفرس، كانوا يذلون املرأة ويُعدوهنا سبب انتشار الفساد، ولذا كانِ تعيش َِ أنواع كثرية من ظلم 
اس، وتقع َِ سلطة الزوج املطلقة، فله أن َيكم بقتلها، وأن يتزوج من النساء غريها ما يشاء دون قيد أو الن

 شرط.
وكان اليهود َيم ِّلون املرأة إمث إغواء آدم وإخراجه من اجلنة، وهي عندهم يف احمليض جنسة، وكل ما تلمسه جنس، 

 وهلم احلق يف بيعها وحرماهنا من املرياث.
رأة عند النصارى وسيلة الشيطان، وجيردوهنا من العقل، وهي منكر، وكانِ كنيسة روما تنفي وجود وكانِ امل

الروح يف املرأة، وهي عندهم جنسة، وترتب على ذلك التحذير من الزواج ّبا، فلجأت النساء لألديرة وحياة 
 الرهبنة، وكان هذا الوضع يف العامل املسيحي حىت جاء عصر النهضة احلديثة.

كانِ املرأة عند العرب قبل اإلسالم جزًءا من متاع الرجل وثروته، وتورث كما يورث املتاع، واالبن األكرب يرث و 
نساء أبيه، وليس هلا مرياث، ويف حيضها تعزل عن كل شيء؛ ألهنا تعد جنسة، وإذا مات عنها زوجها تدخل يف 

دمي املالبس، وكانِ قمة امتهاهنا تتمثل يف البغاء مكان منعزل من البيِ وتظل فيه عاًما كاماًل، ال تلبس إال ق
 ونكاح املتعة وغريها، ومن أقبح العادات عند العرب قدميًا قتل البنات وهن أحياء.

وهي الدعامُة  ،فهي املعلمُة األوىل يف مدرسة األجيال ،ومنزلة  كرمية   ،مكانة  عظيمة   لكن للمرأة يف رحاب اإلسالم
 ،وهي البنِ احلانيةُ  ،هي األم الرءوم ،حصني  هلذا الدين وركن   ،وهى حصن  ركني   ،معاتاألساسية يف بناء اجملت

 .ومصباُح البيوت ،ينبوُع احلنان وحصُن األمان ،واألخِ الناصحةُ  ،والزوجُة الصاحلةُ 
سلف حياة لذا عاش نساء ال، أن حقوق املرأة يف اإلسالم هي شرعة أرحم الرامحني جاء ّبا املبعوث رمحة للعاملني

موقنات أبن اخلرَي كلَّ  ،ومع اهلدي النبوي القومي آمنة مطمئنة هادئة هانئة يف واحة اإلميان ويف ظالل القرآن الكرمي
  .اخلريِّ وأن الربكَة كلَّها يف اتباع منهجِّ هللا
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َقَة رضي هللا عنها أَن ََّها قَا  ِِّ رُقَ ي ْ ِْ روى النسائي يف السنن بسنده َعْن أَُمْيَمَة بِّْن َّ  :َل ُِ النَّيبِّ صلى هللا عليه وسلم  أَتَ ْي
َّلل ِّ َشْيئا وَ  َ يفِّ نِّْسَوٍة مَِّن األَْنَصارِّ نُ َبايُِّعُه فَ ُقْلَنا: اَي َرُسوَل اَّلل ِّ نُ َبايُِّعَك َعَلى َأْن اَل ُنْشرَك ابِّ َ َواَل أَنِْتِّ اَل َنْسرَِّق َواَل نَ ْزِنِّ

يَك يفِّ َمْعُروٍف قَاَل:" فِّيَما اْسَتَطْعنُتَّ َوَأَطْقنُتَّ "بِّبُ ْهَتاٍن نَ ْفرَتِّيهِّ بَ نْيَ أَْيدِّيَنا وَ  : قُ ْلَنا: اَّللَُّ َوَرُسولُُه  ،أَْرُجلَِّنا َواَل نَ ْعصِّ ِْ قَاَل
اَئةِّ  " إِن  اَل ُأَصافُِّح الن َساءَ  :صلى هللا عليه وسلم  أَْرَحُم بَِّنا َهُلمَّ نُ َبايِّْعَك اَي َرُسول اَّللَِّّ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  َا قَ ْويلِّ لِّمِّ إمن 

َدٍة " ) ْمَرأٍَة َواحِّ ْثلِّ قَ ْويلِّ الِّ َدٍة أَْو مِّ ْمَرأٍَة َواحِّ  (151اْمَرأٍَة َكَقْويلِّ الِّ
ويف قوهلن " اَّللَُّ َوَرُسولُُه أَْرَحُم بَِّنا " ما يدل على إميان املرأة وتسليمها أبن ما قضى هللا ورسوله يف أمرهن فيه اخلري 

 .مطمئنة حلكم هللا ،فاملسلمة واثقة بشرع هللا ،والربكة والرمحة
 ،فال تتعارض مع مصاحل الرجال وال مصاحل اجملتمع ،أن حقوق املرأة يف اإلسالم تتوازن مع مجيع احلقوق األخرى

فاملرأة هي عماد األسرة وأساُس البيِ وهي  ؛وال تتعارض مع مصلحة األسرة وترابطها ،وال تتناىف مع القيم األصيلة
فال ميكن أن جتنح ّبا احلقوق بعيدا عن مملكتها أو َّترجها من عاملها وتستدرجها  ،درسة األوىل لرتبية األجيالامل

وقاعدة  ،أساس العالقة بني النساء والرجال من هنا كان التوازن بني احلقوق والواجبات ،بعيدا عن ميداهنا الرحيب
 .واجملتمع االنطالق حنو صالح الفرد واألسرة

 ،وحقوق كأنثى ،متنوعة وشاملة بتنوع االعتبارات واألحوال فلها حقوقها كإنسانة يف اإلسالم املرأة قوقان ح 
وحقوقها كعاملة وحقوقها   ،وحقوقها كأم أو زوجة أو أخِ أو بنِ أو جدة أو عمة أو خالة ،وحقوقها كمسلمة

وهلا حقوق يف حياهتا  ،قها املعنوية واألدبيةوهلا حقوقها املادية وحقو  ،أرملةوحقوقها ك ،مطلقةوحقوقها ك ،كخادمة
االجتماعية والسياسية واالقتصادية وقد جتتمع هلا كثري  من  ،وهلا حقوقها العامة واخلاصة ،وحقوق بعد مماهتا

 .احلقوق يف وقِ واحد
ة وهي ليسِ حكرا على طبق ،تتواكب مع شىت العصور وتتناسب مع كل األجياليف اإلسالم  املرأة ان حقوق

معينة من النساء أو على طائفة معينة منهن فهي هلن مجيعا على السواء مهما اختلفِ األلوان وتناءت األوطان 
 . بل إن لغري املسلمة حقوقها الشرعية الِت جيب الوفاء ،وتباينِ الظروف والبيئات

ا حقوق فطرية تُراعي طبيعة ولكنه ،فتلك احلقوق ليسِ جمرد نظرايت ال تطبيق هلا إال يف عامل املُثل واخلياالت
فضال عن مراعاة طبيعة من جيب عليه الوفاء بتلك  ،املرأة وطاقاهتا واحتياجاهتا ودورها األساسي يف هذا الوجود

  .مع مواكبتها لكل عصر وواقعٍ  ،احلقوق
فُأُصوهلُا ومصادُرها  ،نوهي اثبتة ال تتغري بتغري الزمان أو املكا ،حقوق مقدَّرة معلومة قدَّرها هللا عز وجل وبيَّنها

 ( 152)... َفَأْعطِّ ُكلَّ ذِّي َحقٍ  َحقَُّه ( )صلى هللا عليه وسلم  وغايُتها اثبتة ويف احلديث يقول نبينا

                                                           
 ( .941( والرتمذي ) 4181لنسائي ) صحيح ا - 151
  0( 1968)  ،جزء من حديث رواه البخاري يف صحيحه عن أيب جحيفة - 152
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إن املتتبع ملوقف الشريعة اإلسالمية من املرأة يلمس بوضوح كيف أعلِ الشريعة اإلسالمية من شأهنا، وأعطتها 
لقد جاء اإلسالم لُِّيقَِّر بوضعها  ،وزر اإلهاَنت الِت حلقِ ّبا عرب التاريخورفعِ عن كاهلها  ،حقوقها كاملة

 ،وحقوقها ،يتوقف علي إصالح حاهلا، وتكرميها، واإلعرتاف أبهليتها ،الطبيعي كعنصر فعال من عناصر اجملتمع
علي أيدي رجال  تبعة املسئولية الِت كانِ توصم ّبا ( فرفع عن املرأة153إص الح اجملتمع ككل وهنوضه ومتاسكه)

بل جعل ذلك مسئولية مشرتكة  ،فلم جيعل السبب يف خروج آدم من اجلنة َنشئًا منها وحدها ،الدايَنت السابقة
َها َفَأْخَرَجُهَما ممَِّّا َكاََن فِّيهِّ "  ،بينهما َُما الشَّْيطَاُن َعن ْ بل توجد بعض ،من سورة البقرة 36اآلية يقول تعاىل " َفَأَزهلَّ

( مُثَّ اْجتَ َباُه َربُُّه فَ َتاَب 121" َوَعَصى آَدُم َربَُّه فَ َغَوى):التبعية على آدم وحده كما جاء يف قوله تعاىل اآلايت تلقي
 ()من سورة طه (122َوَهَدى ) َعَلْيهِّ 

َر َأَحدُ :يقول تعاىل ،وجاء اإلسالم فحرم عادة التشاؤم الِت كانِ مسيطرة على العرب مبيالد البنِ ُهم " َوإَِّذا ُبش ِّ
ألُنَثى َظلَّ  ُكُه َعَلى ُهوٍن أَْم َيُدسُُّه يفِّ 58َوُهَو َكظِّيم ) َوْجُهُه ُمْسَوداًّ  ابِّ َربِّهِّ أمَُيْسِّ َن الَقْومِّ مِّن ُسوءِّ َما ُبش ِّ ( يَ تَ َواَرى مِّ
 (من سورة األنعام) (59َساَء َما ََيُْكُموَن) الت َُّرابِّ َأالَ 

َر  ،وشدد عليهم النكري ،كانوا يفعلون ذلك  وذم الذين ،وجاء اإلسالم فحرم وأد البنات يقول تعاىل " َقْد َخسِّ
َاًء َعَلى اَّللَِّّ َقْد َضلُّوا الَّذِّيَن قَ تَ ُلوا َأْوالَدُهْم َسَفهًا بَِّغرْيِّ عِّْلمٍ  )من  (".14َوَما َكانُوا ُمْهَتدِّيَن) َوَحرَُّموا َما َرَزقَ ُهُم اَّللَُّ اْفرتِّ

 (سورة األنعام
األموال، واشركها يف املرياث مع الرجل، وأعطاها أهلية  فألغى نظام وراثتها كسائر ،أعلى قدر املرأةوجاء اإلسالم و 

وكافة أوجه التصرف، دون أن يكون للرجل حىت ولو كان زوجها أي  ،التصرف يف أمواهلا ابلبيع واهلبة والوصية
  .سلطة علي هذا املال

أن اإلنسان ذكراً كان  ،وأوضح بصورة جلية واضحة ، الرجل واملرأةوجاء اإلسالم وساوى يف الطبيعة اإلنسانية بني
" اَي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَّذِّي َخَلَقُكم :يقول تعاىل ،وابلتايل فليس هناك جمااًل للتفرقة ،أو أنثى من أصل واحد

َدٍة") م ِّن ن َّْفسٍ  وليس ألي منهما  ،اواين متاماً يف اإلعتبار اإلنساِنفالرجل واملرأة متس من سورة النساء( 7اآلية َواحِّ
هي كرامة  "ميزة على اآلخر يف هذا الصدد، والكرامة الِت منحها هللا لإلنسان يف قوله " َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِنِّ آَدَم 

َل يقول تعاىل ،الذي يقدمه كل منهما ،ال فرق بينهما إال يف العمل الصاحل ،للرجل واملرأة على السواء  " َمْن َعمِّ
ًا م ِّن ذََكٍر أَْو أُنَثى ْحَسنِّ َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن) َوُهَو ُمْؤمِّن  فَ َلُنْحيِّيَ نَُّه َحَياًة طَي َِّبةً  َصاحلِّ اآلية  (")97َولََنْجزِّيَ ن َُّهْم َأْجَرُهم أبَِّ

 (.( من سورة اإلسراء.7)
 ،وجعل املساواة وحسن املعاشرة ،بني الرجل واملرأة ،يةوجاء اإلسالم وأكرم املرأة كزوجة وجعل الزواج رابطة إنسان

فأمر بربها وجعل حظها من ذلك أكرب من حظ  ،وأكرمها كأم إيل درجة عالية ،أساسًا للعالقة بني الزوجني

                                                           
 (225قانون حقوق اإلنسان ) - 153
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وأكرمها كبنِ فأاتح فرصة تعليمها شريطة أن يكون ذلك مرتبط ارتباط وثيق ابلسلوك واملظهر الذي يتفق  ،الرجل
 واإلميان بتعاليم الدين وعدم اخلروج عليها. ،الكرمية واألخالق

يف أمة من األمم أعطى النساء ما أعطاهن اإلسالم من  ،وال قانون ،وال شرع ،أنه ما وجد دين ،ومجلة القول
 احلقوق والعناية والكرامة
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 اخرت لنفسك داينة
هم من النصارى أو اليهود، أن يتجر دوا من األهواء بداية: فإنىن أدعوا اجلميع سواًء كانوا من املسلمني أو غري 

والعصبيات والشهوات عند اختيارهم من بني هذه الشرائع الثالث وعليهم أن يعلموا أن ما يتضح هلم من احلق إمنا 
 هو ُحج ة عليهم أمام هللا تعاىل.

سبًة هلل تعاىل، مبتغني  ّبا احلق، قبل أن أيِت يوم ال ينفع ومن مث فإن عليهم أن يقفوا مع أنفسهم وقفة صادقة حِّ
 فيه مال وال بنون، إال من أتى هللا بقلب سليم.

ونسال هللا العلي  العظيم رب العرش الكرمي أن يهدينا مجيًعا للحق املبني الذي ال مرية فيه، وأن يشرح صدورَن له، 
 .ذلك والقادر عليهوأن يوفقنا للسري على دربه، إىل أن نلقاه جل وعال فهو تبارك وتعاىل ويل 

 
 عقيدة اإلسالم يف اإلله  عقيدة النصرانية يف اإلله  عقيدة اليهودية يف اإلله 

اليهودية نسبت إىل اإلله  -1
العديد من الصفات الذميمة  

اجلهل وعدم  ،كسوء االختيار
العلم ابلغيب واملستقبل وانتفاء 

احلكمة والعنصرية والظلم 
 والفظاظة وعدم احلكمة والنوم،
واالستيقاظ من النوم، والصفري 

إىل غري  ،والصفيق والصراخ
ذلك، مما يستحيل لعاقل ذي 

فطرة نقّية ونفس زكّية أن يتقبل 
أايًّ منها يف حق إهله وخالقه 

 ،(6:6ورازقه )سفر التكوين 
(، )سفر 17: 31)سفر اخلروج 

( )سفر أشعياء 65: 78املزامري 
: 42( )سفر أشعياء 26: 5

13.) 

النصرانية تد عي أن هللا ُمرَكَّب من ثالثة  -1
ن والروح متمثلة يف األب واالب ،154أقانيم

القدس، أي أهنا تصفه أبنه عبارة عن مرك ب 
من ثالثة أجزاء، وكل جزء من تلك األجزاء 
الثالثة تزعم فيه األلوهية. ومن البديهي أن 
ُرَك ب الذي يتكون منه إله النصرانية 

ذلك امل
املزعوم ُمفتقر يف َق قه إىل غريه من األجزاء، 
وذلك الوصف بكل أتكيد ال ميكن أن يليق 

 بذات هللا سبحانه وتعاىل 
ج مه،  -2 النصرانية تد عي جتسيم اإلله، وَُ

عن طريق تصورها أبن هللا جالس على 
 العرش، وأن ابنه جالس عن ميينه

النصرانية تؤمن مبا قد افرتته اليهودية  -3
على هللا تعاىل من صفات ال ميكن أن تليق 

بذاته العلية جل  وعال، كالندم والتأسف 
واالسرتاحة من التعب والنوم واحلزن، 

عقيدة املسلمني يف اإلله الرّب 
سبحانه وتعاىل تتمثل فيما جاء 

صلى هللا عليه  به النيب حممد
وحيد الكامل هلل من التوسلم 

سبحانه وتعاىل، وهذا التوحيد 
الكامل هلل سبحانه وتعاىل ينقسم 

 إىل ثالث أقسام: 
توحيد الربوبية: وهو اإلميان  -أ

والتصديق أبن هللا تبارك وتعاىل 
هو اخلالق الرازق املالك، املُدبّر 
جلميع األمور... إىل غري ذلك 

 من صفات أخربان هبا النيب حممد
واالعتقاد  ،ليه وسلمصلى هللا ع

أبنه ال رّب سوى هللا تبارك 
 وتعاىل.

توحيد األلوهية: وهو إفراد  -ب

                                                           
  ) الذات اإلهلية ( :كلمة أقنوم كلمة سراينية األصل معناها  - 154
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ودية نسبت إىل اإلله أنه اليه -2
عبارة عن جسم كبري، ومن مث 
فإهنا تصفه ابلتجسيم والتحّيز 
ومن تلك التعبريات اليت ينصَّ 

عليها كتاب اليهودية، واليت 
يتصّور منها القارئ أن اإلله 

الرّب مثل اإلنسان وأنه ُمتحّيز، 
حبيث يكون له مكان حيّده وحييط 

به، اآليت:"فنزل الرّب لينظر 
دينة والربج اللذين كان بنو امل

: 11آدم يبنومها" )سفرالتكوين
15.) 

تزعم اليهودية أن موسى  -3
عليه السالم قد رأى أجزاء هللا 
اخللفية )املؤّخرة(، حيث ينّص  

كتاهبا على أن هللا قال ملوسى: 
مث أرفع يدي فتنظر ورائي، وأما »

]سفر اخلروج « وجهي فال يُرى
33 :23.] 

ت إىل اإلله أنه اليهودية نسب -4
وكانت  ،قد تصارع مع يعقوب

الغلبة ليعقوب، حيث ينّص  
كتاهبا على اآليت: " فقال ال 

يُدعى امسك يف ما بعد يعقوب، 
بل إسراءيل ألنك جاهدت مع 

هللا ومع الناس قدرت" )سفر 
 (.28: 32التكوين

واالستيقاظ، والصفري والصفيق واهلتاف 
 والصراخ 

النصرانية نسبِ إىل االله الكثري من  -4
 (. 38: 3األبناء، كما يف )لوقا 

النصرانية تقول أبن االبن، الذي هو  -5
أحد األقانيم الثالثة إلهلها املزعوم، إمنا هو 
من نسل بشري، حيث ُولِّد من موضع 

فرج، وكان قد اخُتنتِّ بعد والدته أبايم، ال
وكان يرضع من ثدي أمه، وكان أيكل 

وكان  ،ويشرب اخلمر، وكان يبول ويتغو ط
يبكي وَيزن ويكتئب، وأنه كان ضعيًفا و  

كان خياف ويهرب متخفيًّا، وأنه كان قد مت  
القبض عليه، وأْسرِّه وتقييده، بل إنه اإلله 

ه، وُلطِّم أيًضا قد ُبصق يف وجه االبن املزعوم
على وجهه، ومل يستطع فعل أي شيء إىل 
غري ذلك كما ينص  على ذلك كتاّبا، يف. 

(، 34: 7(، ولوقا )19: 11إجنيل مىت )
(، مىت 37: 26(، مىت )35: 11يوحنا )

(، لوقا 33: 14(، مرقس )38: 26)
: 8(، يوحنا )1: 7(، يوحنا )44: 32)

( ولوقا 13 – 12: 18(، يوحنا )59
(، 27: 26(، ومىت )64 – 63 :22)

(، على الرتتيب، 23 – 22: 18ويوحنا )
تعاىل هللا عز وجل عن كل تلك االد عاءات 

 الكاذبة واالفرتاءات الباطلة، علًوا كبريا.
ابلنسبة للجزء الثالث، الذي يتكون منه  -6

 ،اإلله املزعوم للنصرانية، وهو الروح القدس
من  رانيةفإن االد عاءات الِت تُروجها النص

هللا سبحانه وتعاىل ابلعبادة 
وحده، أبن ال يتخذ اإلنسان مع 
ا يعبده، أو  ا أو شريك  هللا تعاىل ندًّ

يتقّرب إليه أبي شكل من 
 األشكال.

فاهلل سبحانه وتعاىل هو املستحق 
 دون غريه.ابلعبادة وحده 

توحيد األمساء والصفات:  -ج
وهو إفراد هللا سبحانه وتعاىل مبا 

مسمَّى به نفسه، ومبا وصف به 
ذاته يف كتابه )القرآن الكرمي( أو 

على لسان رسوله، من أمساء 
وصفات ذات مجال وكمال، من 

غري حتريفها أو تعطيلها، ومن 
 غري تكييف أو متثيل.

ونشري إىل توضيح ُمبسط 
السور القرآنية الكرمية، إلحدى 

صلى هللا  اليت جاء هبا النيب حممد
واليت تبنّي يف إجياٍز عليه وسلم 

عجيب ُمبهر، وتناسق وِدّقة 
لأللفاظ، جانب ا من وحدانية اله 

تبارك وتعاىل، إذ يقول هللا 
ُ أمحمد   ُ  تعاىل:" ُقْل ُهوم اَّللَّ * اَّللَّ

ْ يُولمدْ  الصَّممدُ  ْ يمِلْد ومَلم ْ  * * َلم ومَلم
يمُكْن لمُه ُكُفو ا أمحمد  " ]سورة 

 اإلخالص[.
هللا أحد، تعين: أن هللا سبحانه 
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ومْصفت اليهودية اإلله  -5 
الرّب كإنسان يشم، حيث ينّص  

: " فتنسم رائحة كتاهبا على اآليت
الرضا وقال الرّب يف قلبه " 

 (.8:21)سفر التكوين 
 ،اليهودية نسبت إىل اإلله -6

صفة الندم والتأسف واحلزن، 
ويتبنّي ذلك مما ينّص عليه كتاب 
اليهودية، كاآليت: " فحزن الرّب 

أنه عمل اإلنسان يف األرض 
وأتسف يف قلبه" )سفر التكوين 

6:6 .) 
إىل اإلله أنه  اليهودية نسبت -7

يسرتيح ليستعيد نشاطه، والبد 
أن تلك االسرتاحة الستعادة 
النشاط تكون جّراء التعب 

واإلهناك يف اجلهد، فقالت كتبهم 
" ألنه يف ستة أايم صنع الرّب 

السماء واألرض، ويف اليوم 
السابع اسرتاح وتنّفس" )سفر 

 (.17: 31اخلروج 
اليهودية نسبت إىل اإلله أنه  -8

النار امللتهبة، حيث ينّص  كصفة
 كتاهبا على اآليت: 

"وكان منظر جمد الرّب كنار آكلة 
على رأس اجلبل أمام عيون بين 

 :24إسرائيل" )سفر اخلروج 

خياالت وتناقضات ال يقبلها عقل مفكر 
 ومتدب ر.

ومثال ذلك: ما ينص  عليه كتاب النصرانية 
عند حديثه عن السيدة مرمي وكيفية محلها 

فأجاب املالك وقال »ابملسيح، حيث يقول: 
)إجنيل لوقا « هلا، الروح القدس َيل  عليك

1: 35.) 
النصرانية تصور الروح القدس )أحد -7 

اء الثالثة الِت يتكون منها إهلها األجز 
املزعوم( أنه كان ينزل يف صورة احلمامة، كما 

 (16: 3يف إجنيل مىت )
النصرانية نسبِ إليه سبحانه وتعاىل -8

صفة النوم، حيث ينص  الكتاب املقدس 
فاستيقظ الرب  كنائم »للنصرانية على اآلِت: 
 (.65: 78)املزامري « جبار ُمعي ط من اخلمر

ت النصرانية اإلله الرب  سبحانه صور  -9
وتعاىل ابلفظاظة والدموية والوحشية، وتصفه 
أبنه يصعد من أنفه َنر وُدخان.ففي )سفر 

(، 2، عدد 22صموئيل الثاِن: إصحاح 
، » جنده يقول: خرج دخان من الرب 

 «.خرجِ َنر من أنفه
 ،ينسب )كتاب النصرانية( إىل االله -.1

نتقام من قبيلة أنه قد أمر بِن إسرائيل ابال
اقتلوا كل رجل وامرأة »عماليق، قائاًل هلم: 

،كما «وطفل ورضيع وبقر وغنم ومجل ومحار
، 15يف )سفر صموئيل األول، إصحاح 

(، مث ينسب كتاّبا إىل االله، أنه قال 2عدد 
ال تشفق أعينكم وال تعفوا »هلم أيًضا: 

وتعاىل واحد، ال ميكن جتزئته 
 مثلما تّدعي النصرانية أو غريها.

هللا الصمد، تعين: أن هللا سبحانه 
وتعاىل ليس أبجوف، وأنه هو 
سبحانه وتعاىل السيد املقصود 

 م.وحده يف احلوائج على الدوا
فأهل العاَل العلوي والسفلي 
مفتقرون إليه غاية االفتقار، 

يسألونه حوائجهم، ويرغبون إليه 
 يف حياهتم.

َل يلد وَل يولد، تعين: أن هللا 
سبحانه وتعاىل هو األول بال 

ابتداء، فليس قبله شيء، وهو 
سبحانه وتعاىل اآلخر بال انتهاء، 
فليس بعده شيء، فال ينتهي أو 

 يفنيه شيء.
من مث فإن هللا سبحانه وتعاىل َل و 

يُولد من شيء، وكما أنه سبحانه 
وتعاىل َل يولد من شيء، فإنه 
جّل وعال َل يملِد شيئ ا، وليس 
حباجة إىل أي شيء، وذلك 

لكمال غناه سبحانه وتعاىل. وَل 
يكن له كفو ا أحد، تعين: أن هللا 

سبحانه وتعاىل ليس له ُمكافئ ا أو 
أو صفاته أو مماثال  يف أمسائه 

أفعاله، فهو جّل وعال ليس  
 كمثله شيء.
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17.) 
تعاىل هللا جّل وعال عن إفك 

 اليهودية علوا كبريا
 

الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، 
ك، جنسوا البيِ وامألوا الدور اقتلوا للهال

، 9، كما يف )سفر حزقيال، اصحاح «قتلى
 (. 5عدد 
ولقد نسبِ النصرانية إىل اإلله صفة  -11

الصفري، أي أنه كان ُيصف ِّر ويصدر عنه 
 (، 26: 5صفري، كما يف )سفر أشعياء 

النصرانية نسبِ إىل اإلله صفة  -12
التصفيق، أي أنه كان ُيصفق بيديه، كما يف 

 (.71، عدد 12)سفر حزقيال، اصحاح 
نسبِ النصرانية إىل اإلله من  -13

الصفات ما أتنف منه الفطر النقي ة والنفوس 
الزكي ة، ويرفضه كل عقل رشيد، كأن تثبِ 
له وجود الفرج كوصف له، كما يف )الفقرة 

 من الزبور الثاِن(،  7
جاء يف كتاب النصرانية من أن هللا  -14

كل الغائط وأن يطعمه بِن أمر حزقيال أن أي
، عدد 4إسرائيل، كما يف )حزقيال إصحاح 

12.) 
إىل غري ذلك من إثبات الرأس والشعر 
والوجه والقفا واألذن والعني واألجفان 

والبطن والقلب والظهر.وغري ذلك الكثري 
والكثري مما قد نسبته النصرانية إىل اإلله من 
صفات ُيستحى اللسان عن ذكرها تعف ًفا 

 د نسبها إىل هللا تعاىل وإلصاقها به.عن
ومن مث يتبني  لنا: أن الكتاب املقدس 
للنصرانية ليس إال صناعة بشرية من أعداء 

وأعداء دينه وأعداء أنبياءه  ،هللا تعاىل
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 ورسله.
 

عقيدة اليهودية يف أنبياء هللا 
 ورسله

 

عقيدة اإلسالم يف أنبياء هللا تعاىل  عقيدة النصرانية يف أنبياء هللا ورسله
 ورسله

نسبت اليهودية إىل أنبياء هللا  
تعاىل الكثري من اجلرائم 

واالفرتاءات اليت يستحيل لفطر 
نفوس زكّية وعقول سويّة نقية و 

أن تقبلها يف حق إنسان فاضل، 
عفيف طاهر، فضال  عن نيب أو 

رسول قد اختاره هللا تعاىل 
واصطفاه عن علم منه جل وعال 

 للنبوة والرسالة.
ومن تلك اجلرائم واالفرتاءات 

اليت نسبتها اليهودية إىل أنبياء هللا 
 ورسله: 

اليهودية نسبت إىل نيب  -1
ادة العجل )صنم هللا هارون عب

مُصوَّر على شكل عجل(، ليس 
ذلك فحسب، بل نسبت إليه 
ا لذلك العجل  أنه قد بىن معبد 

الذي يعبده، وأنه أمر بين 
إسرائيل بعبادته، وذلك كما هو 

مصّرح به يف )سفر اخلروج، 
 (.32الباب 

اليهودية نسبت إىل نيب  -2

النصرانية مجعِ بني كل من تلك االفرتاءات 
الِت قد نسبتها اليهودية إىل األنبياء والرسل 

ن جرائم منكرة، وارتكاب ألحط  أنواع م
الفواحش والرذائل، وذلك لتضم ن الكتاب 
املقدس للنصرانية لكتاب اليهودية َِ 

مسمى العهد القدمي، وبني ما أضافته هي 
من افرتاءات واهتامات، ال سيما ما قامِ 
بنسبه للمسيح من أنه قد اد عى األلوهية، 
وال شك أن ذلك حمض افرتاء، وليس له 
أدىن أساس من الصحة واملصداقية، ومن 

تلك االفرتاءات الِت قد نسبتها النصرانية إىل 
 أنبياء هللا تعاىل: 

وصف األنبياء ابلدموية والوحشية، ال  -1
 سيما عند فتوحاهتم.

ومما ورد يف الكتاب املقدس للنصرانية أتكيًدا 
 لذلك، اآلِت: 

حيث جند أن الكتاب املقدس للنصرانية قام 
قد استولوا على »ف األنبياء أبهنم: بوص

مدينة أرَيا وأابدوا سكاهنا عن آخرهم، 
الرجال والنساء، واألطفال والشيوخ، والبقر 

والغنم، واحلمري حبد السيف، وأحرقوا مث 
كما يف يشوع « أحرقوا املدينة بكل ما فيها

(.إىل غري ذلك من مثيل 24، 21، .2: 6)

لقد جاء اإلسالم ُمناقض ا ملا قد 
نسبته النصرانية واليهودية إىل 

أنبياء هللا ورسله، من اّدعاءات 
وافرتاءات، ال ميكن لِفطر نقية 

وعقول سوية، قبوهلا يف حق 
إنسان فاضل فضال  عن نيب 
مرسل من هللا تعاىل، ومثال 

 ال احلصر:  ذلك،
نيب هللا نوح )عليه السالم(:  -

فبينما جند أن كال من النصرانية 
واليهودية قد نسبتا إليه شرب 

.. وغري ذلك، جند أن .اخلمر
اإلسالم قد جاء انفي ا عنه مثل 

ا  تلك الرذيلة وغريها، بل وشاهد 
له أبنه أحد اخلمسة، الذين هم 

 أصحاب العزم من الرسل.
ليه السالم(: نيب هللا لوط )ع -

وبينما جند أن كال من النصرانية 
واليهودية قد نسبتا إليه شرب 

اخلمر أيض ا، بل والوقوع يف أقبح 
أنواع الزان، أال وهو زان احملارم، 

حيث تّدعي كل منهما 
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هللا سليمان السحر، وأنه كان 
 ملك ا ساحر ا.

نسبت إىل نيب اليهودية  -3
هللا لوط شربه للخمر، وليس 

ذلك فحسب، بل إهنا نسبت 
إليه أيض ا: أنه قد زىن اببنتيه 

الكربى مث الصغرى، وأن ابنتيه 
 قد محلتا منه من الزان. 

وذلك يعين أن اليهود َل تنسب 
إىل نيب هللا لوط الزان فحسب، 

بل نسبت إليه أقبح أنواع الزان، 
 سيما زان أال وهو زان احملارم، ال

األب اببنتيه، كما يف )سفر 
 (.19التكوين، الباب 

اليهودية قد نسبت إىل  -4
نيب هللا نوح شربه للخمر وتعّريه، 

أي جتّرده من مالبسه، كما يف 
 (.21 – .2: 9)سفر التكوين 

اليهودية قد نسبت إىل  -5
نيب هللا يوسف أنه كاد أن يزين 
هو أيض ا، بعد أن قام حبّل تكة 

 أجل ذلك. سراويله من
اليهودية ال تعرتف بنبوة  -6

ورسالة املسيح، بل إهنا نسبت 
 ،إليه الوالدة بطريقة غري شرعية
حيث قالت عنه: أنه وملمد زان، 
وذلك على الرغم من معجزة  

 ما أشرَن إليه.
ية إىل نيب هللا داود، نسبِ النصران -2

ارتكابه للزَن مع وصٍف ألحداث تلك 
ونظًرا ملا جنده  ،الفاحشة املنكرة جزًء جبزء

من التعف ف عن ذكر مثل تلك األلفاظ 
اخلارجة املتدني ة، الِت ينص  عليها كتاب 

النصرانية، فإننا نشري إىل موضع ذلك من 
الكتاب املقدس للنصرانية، وهو يف )سفر 

 (.5 – 4: 11ثاِن صموئيل ال
نسبِ النصرانية إىل نيب هللا داود أيًضا،  -3

أنه قد تسب ب أبساليب ماكرة شريرة يف قتل 
أحد األشخاص من أجل ممارسة الزَن مع 

 :11زوجته، كما يف )سفر صموئيل الثاِن 
6 – 25.) 
نسبِ النصرانية إىل نيب هللا داود أيًضا،  -4

ذلك أنه كان يرقص عاراًي، مع تصويٍر ل
 املشهد امللفق زورًا دون أدىن خجل أو حياء

نسبِ النصرانية إىل نيب هللا سليمان أنه  -5
هو من قال ما يسمونه بنشيد اإلنشاد، 
الذي يتضمنه الكتاب املقدس للنصرانية، 
والذي يقوم بوصف فاضح ملفاتن املرأة 

وأدق ها، وأبلفاظ َّتجل اآلذان عن مساعها، 
ق ّبا، واألقالم وتستعف  األلسن عن النط

 عن كتابه حروفها.
نسبِ النصرانية إىل نيب هللا سليمان  -6

أيًضا، أنه قد عبد آهلة أخرى يف آخر 
حياته، كما يف )سفر امللوك األول(، إىل غري 

ذلك مما قد نسبته النصرانية إىل أنبياء هللا 

)النصرانية واليهودية( أنه قد 
شرب اخلمر مث زان اببنتيه 

الواحدة تلو األخرى بعد أن فقد 
سالم قد جاء عقله، جند أن اإل

انفي ا عنه مثل تلك القبائح 
ا له أنه نيب كرمي  والرذائل، وشاهد 

قد أرسله هللا تعاىل لدعوة قومه 
إىل التخّلي عن ما هم عليه من 

انغماس يف وحل الرذائل 
والفواحش املنكرة، ودعوهتم إىل 

اخلري والفضيلة ومكارم 
 األخالق.

نيب هللا يوسف )عليه  -
د أن كال من السالم(: وبينما جن

النصرانية واليهودية قد نسبتا إليه 
أنه قد قام حبل تكة سراويلة 

ملمارسة رذيلة الزان مع سيدته، 
جند أن اإلسالم قد جاء انفي ا 

عنه مثل ذلك، مبين ا أن سيدته 
هي من كانت تراوده عن نفسها، 

وأنه هو من استعصم وامتنع 
ا، وأن ذلك كان  امتناع ا شديد 

تعاىل عليه، وإكرام  بفضل من هللا
 منه جل وعال له.

نيب هللا هارون )عليه السالم(:  -
وبينما جند أن كال من النصرانية 
واليهودية قد نسبتا إليه أنه قد 
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كالمه يف املهد، واملعجزات اليت 
قد أجراها هللا تعاىل على يديه 

ا لنبوته، وشهادة  بعد ذلك أتييد 
 بصدق رسالته.

إن اليهود قد حاولوا صلب  بل
املسيح وقتله، ولكن هللا سبحانه 

 وتعاىل قد رفعه إليه وأجناه منهم
اليهودية قد كذبت بنبوة  -7

صلى هللا عليه  ورسالة النيب حممد
ونسبت إليه الكذب  ،وسلم

واّدعاء النبوة، وذلك على الرغم 
صلى هللا  من شهادة اجلميع له

ابلصدق واألمانة، عليه وسلم 
وعلى الرغم من أتييد هللا تبارك 

وتعاىل له ابلكثري والكثري من 
املعجزات واخلوارق اليت قد 

ا  أجراها هللا تعاىل على يديه أتييد 
لنبوته ورسالته، بل وعلى الرغم 

صلى هللا عليه وسلم  من جميئه
ابملعجزة الكربى الباقية، وهي 

القرآن الكرمي، الذي قد حتدى 
اء إىل قيام اجلميع من بلغاء وعلم

الساعة يف أن أيتوا ولو بسورة 
من مثله، وغري ما ذكران الكثري 

والكثري مما يعّج به الكتاب الذي 
بني يدي اليهودية اليوم، من 

افرتاءات وأكاذيب على أنبياء 

 ورسله، من افرتاءات وأكاذيب
 اد عِ النصرانية أن السيدة مرمي هي-7-7 

والدة اإلله، وذلك ألن النصرانية قد نسبِ 
األلوهية إىل املسيح بن مرمي، وقالِ أبنه 

اإلله االبن. ومن مث، فإن السيدة مرمي تكون 
قد أجنبِ أحد أقانيم اإلله الثالثة الِت 

تزعمها النصرانية، وهو املسيح الذي يُعرف 
 ابإلله االبن عند املسيحيني.

إىل املسيح،  نسبِ النصرانية األلوهية -8
بزعم أنه أحد أقانيم ثالثة لإلله الذي 

تتصوره، حيث تقول )النصرانية( أبن املسيح 
هو اإلله االبن، وتعِن بذلك: القول أبنه ابن 

هللا. وصدق هللا تعاىل إذ يقول يف كتابه 
ُ اَي  احملكم )القرآن الكرمي(: "َوإِّْذ قَاَل اَّللَّ

َِ قُ لْ  َِ لِّلنَّاسِّ اَّتَُِّّذوِنِّ عِّيَسى اْبَن َمْرمَيَ أَأَْن
ْن ُدونِّ اَّللَِّّ قَاَل ُسْبَحاَنَك َما  َي إِّهَلنَْيِّ مِّ َوأُم ِّ

 ُِ َقٍ  إِّْن ُكْن َيُكوُن يلِّ َأْن أَُقوَل َما لَْيَس يلِّ حبِّ
ي َواَل َأْعَلُم  قُ ْلُتُه فَ َقْد َعلِّْمَتُه تَ ْعَلُم َما يفِّ نَ ْفسِّ

مُ  َِ َعالَّ َك إِّنََّك أَْن اْلغُُيوبِّ * َما  َما يفِّ نَ ْفسِّ
ُِ هَلُْم إِّالَّ َما أََمْرَتِنِّ بِّهِّ َأنِّ اْعُبُدوا اَّللََّ َريب ِّ  قُ ْل
ْم  ُِ فِّيهِّ يًدا َما ُدْم ْم َشهِّ ُِ َعَلْيهِّ َوَربَُّكْم وَُكْن

 َِ ْم َوأَْن َِ الرَّقِّيَب َعَلْيهِّ َِ أَْن فَ َلمَّا تَ َوف َّي َْتِنِّ ُكْن
-116 َعَلى ُكل ِّ َشْيٍء َشهِّيد " ]املائدة:

117] 
نسبِ النصرانية إىل املسيح أنه من  -9

نسل داود من جهة اجلد، كما يف )الرسالة 
(، والعجيب: أنه 3: 1إىل أهل رومية 

يدخل يف نسل املسيح الذي تعتقد النصرانية 

ا للعجل وقام بعبادته،  بىن معبد 
..، .وأنه أمر بين إسرائيل بعبادته

جند أن اإلسالم قد جاء انفي ا 
عنه مثل تلك االفرتاءات، وأنه 

ن قد هنى بين إسرائيل عن هو م
عبادة ذلك العجل الذي صّوره 

هلم السامرّي، فاتبعوه، وذلك 
عند غياب نيب هللا موسى عليه 

 السالم.
نيب هللا داود )عليه السالم(:  -

حيث جند أن اإلسالم قد نفى 
عنه هتمة الوقوع يف رذيلة الزان، 
وغريها من االفرتاءات اليت قد 

 ُنسبت إليه.
سليمان )عليه نيب هللا  -

السالم(: حيث جند أن اإلسالم 
قد نفا عنه ما قد ُنسب إليه من 
ارتداده يف آخر حياته. وعبادته 

 .. وغري ذلك..لألصنام
نيب هللا املسيح )عليه  -

السالم(: فبينما جند أن اليهودية 
قد كّذبت مبعجزة والدته، 

وبدعوته ورسالته، وقامت بنسب 
ته أمه إىل الفجور ومن مث والد

الغري شرعية، جند أن اإلسالم قد 
ا مبعجزة والدته  جاء شاهد 

وصدق دعوته ورسالته، وُمكرِم ا 
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 هللا ورسله.
 

أبلوهيته، ما ينص  كتاّبا على أهنم أوالد زَن، 
إىل غري ذلك  ومها )فارض وزارح( من اثمار،

النصرانية إىل أنبياء هللا ورسله، مما قد نسبته 
 من افرتاءات وأكاذيب

 

لوالدته )السيدة مرمي( انفي ا عنها 
 ما قد نسبته اليهودية إليها.

وبينما جند أن النصرانية قالت 
أبن املسيح قد اّدعى اإللوهية، 
افرتاء  عليه، جند أن اإلسالم قد 

من هُتمة اّدعاءه  جاء ُمربًئ  له
لأللوهية، ُمبين ا أن ما عليه 

النصرانية اآلن من أتليه للمسيح 
وعبادة له، كان من قبيل 

إفراطهم وغلوهم فيه بغري وجه 
 حق.

ومن مث يتبني لنا: أن اإلسالم هو 
دين هللا احلق الذي جاء ُمدافع ا 
عن أنبياء هللا تعاىل ورسله، مما 
قد ُنسب إليهم من اّدعاءات  

 اذبة وافرتاءات ابطلةك
 ما يدعو إليه اإلسالم ما تدعو اليه النصرانية ما تدعو اليه اليهودية

ان التوراة اليت قد جاء هبا نيب 
هللا موسى عليه السالم قد انهلا 

ما انل غريها من اعتداءات 
احلاقدين واملعتدين ابلتغيري فيها 

والتبديل والتحريف، حسبما 
شهواهتم مُتليه عليهم أهواءهم و 

وعقوهلم الشيطانية اخلبيثة.لذلك: 
فإن ما بني يدي اليهودية اليوم ال 

ميكن وصفه ابلتوراة، ملا قد طرأ 
عليها من التغيري والتبديل، 

إن املتصفح للكتاب املقدس للنصرانية 
سوف ُيصاب بدهشة أشبه ما تكون 
بصدمة عارمة، إثر ما جيده من فساد 

 دعوة، وبذئ قولمعتقد ونكارة 
وليكن أول ما نبدأ به مما يدعوا إليه 

 الكتاب املقدس للنصرانية: 
أتليه البشر، حيث تزعم النصرانية  -1

التقاء الطبيعة اإلهلية مع الطبيعة البشرية 
 وغري ذلك مما ال يليق ابلذات اإلهليه

 ذم اإلله واالنتقاص منه: -2

لقد أنزل هللا تبارك وتعاىل القرآن 
الكرمي هداية للبشر أمجعني، 

داعي ا إىل ما تسموا به النفوس، 
 ه األرواح.وإىل ما ُتزّكى ب

وهذا بعٍض مما يدعوا إليه القرآن 
 الكرمي، وأول ما نشري إليه: 

دعوة القرآن الكرمي إىل  -1
اإلميان ابهلل تعاىل، وبوحدانيته 

وعظيم صفاته، وحكيم شريعته، 
وطالقة قدرته، ليس ذلك 
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والتحريف الذي قد أخرجها عن 
إطارها الراّبين.و سوف نشري يف 
هذه النقطة إىل موجز مما يدعوا 

إليه الكتاب الذي بني يدي 
م، وذلك بعدما اليهودية اليو 

انلت األيدي اخلفية منه ولوثته، 
 ومن ذلك: 

الدعوة إىل ذّم اإلله  -1
 واالنتقاص منه.

ومثال ذلك: أهنا نسبت إيل اإلله 
صفة النوم، ومن مث عدم العلم، 
وضياع العدل وانتشار الظلم، 
وانتفاء احلكمة ومن مث ضياع 

احلقوق ونسبت أيض ا إىل اإلله 
دم العلم صفة الندم، ومن مث ع

ابلغيب ومبحداثت األمور واجلهل 
هبا، ومن مث ضياع احلكمة 

واالنتقاص من قدرته وعظمته 
ونسبت اليهودية أيض ا إىل اإلله 
صفة التعب، تبع ا ملا قد نسبته 

إليه من اسرتاحة بعد خلق 
السماوات واألرض، ومن مث 

االنتقاص من قدرته وعظمته جّل 
وعال ونسبت اليهودية إىل هللا 

تعاىل صفة العنصرية حيث تّدعي 
اليهودية أن اإلله هو إله بين 

إسرائيل و أن اليهود هم أبناء هللا 

حيث إن الكتاب املقدس للنصرانية 
قد نسبته اليهودية لإلله اخلالق  يتضمن ما

من صفات غري الئقة بذاته العلّية من ذّم 
ونقص وعيب، حتت ما ُيسّمى ابلعهد 
القدمي، وذلك إضافة إىل ما قد نسبته 

)النصرانية( هي أيض ا إىل اإلله اخلالق من 
مثيل تلك الصفات اليت نسبتها اليهودية 
ا إليه،أن هللا أمر بين إسرائيل ابلسرقة، كم

 (.21، عدد 3يف )سفر اخلروج إصحاح 
وأيض ا ما نّص عليه الكتاب املقدس 

وكان الرب »للنصرانية على النحو اآليت: 
مع يهوذا وَل يطرد سكان الوادي ألن هلم 

)سفر القضاة، « مركبات من حديد
 (.12عدد  ،1إصحاح 

ابلكثري  فالكتاب املقدس للنصرانية مليء
صفات  والكثري من مثل ما ذكران، من

بذيئة ذميمة، ال ميكن أن يقبلها ذوو فطر 
سوية ونفوس زكّية وعقول رشيدة، يف 

 ذات هللا سبحانه وتعاىل وأفعاله وأوامره.
الدعوة إىل شرب اخلمور  -3

واملسكرات، فالنصرانية تسمح ابخلمور 
واملسكرات، بل إهنا تدعوا إليها دون أدىن 
خجل من ذلك،وال خيفى على عاقل واع 

اقد أو ُمضّيع لعقله يف أي من تلك غري ف
اخلمور النجسة القذرة، واملسكرات 

العفنة، كالكحولّيات وغريها، أن اإلنسان 
إذا غاب عقله فإن ذلك مؤّداه إىل 

فحسب، بل وحيث األمة على 
أن تعمل جاهدة على الدعوة إىل 

 ما يدعوا إليه.
زيه هللا سبحانه الدعوة إىل تن -2

وتعاىل عن ما ُنسب إليه من كل 
من النصرانية واليهودية وغريها، 
من صفات ذم ونقص وعيب، 

 غري الئقة به سبحانه وتعاىل.
الدعوة إىل رفع قدر األنبياء  -3

واملرسلني، ودفع االفرتاءات 
املنسوبة إليهم من كل من 

 النصرانية واليهودية، أو غريها،.
لرمحة، الدعوة إىل الصرب وا -4

وعدم سفك الدماء، والعفو عن 
الناس. ومنوذج ذلك على 

الرتتيب: قول هللا تعاىل: " مثَّ كمانم 
ِمنم الَِّذينم آممُنوا ومتـموماصمْوا اِبلصَّرْبِ 

ومتـموماصمْوا اِبْلممْرمحممِة * ُأولمِئكم 
نمِة" ]سورة البلد:  ْيمم أمْصحماُب اْلمم

وقول هللا تعاىل: " .[18 – 17
يماة  ايم ُأويل وملمكُ  ْم يف اْلِقصماِص حم

 اأْلمْلبماِب لمعملَُّكْم تـمتـَُّقونم "
[.وقول هللا 179]سورة البقرة: 

تعاىل: " ومأمْن تـمْعُفوا أمقـْرمُب 
ِللتـَّْقومى " ]سورة البقرة: 

[.وقول هللا تعاىل: " قـمْول  237
قمٍة  ر  ِمْن صمدم يـْ ممْعُروف  ومممْغِفرمة  خم

 



 

 82 

وأحباؤه وغري ذلك الكثري 
والكثري مما قد نسبته اليهودية إىل 

هللا تعاىل من صفات مذمومة 
فتعاىل هللا جّل  ،معيبة انقصة

وعال عن ما نسبته إليه اليهودية 
ملذمومة من مثيل تلك الصفات ا

 املعيبة الناقصة علو ا كبري ا.
االفرتاء على أنبياء هللا تعاىل  -2

 ورسله: 
لقد شّوه الكتاب الذي بني أيدي 

اليهودية اليوم صورة أنبياء هللا 
تعاىل ورسله على الرغم من 

اختيار هللا تعاىل واصطفائه هلم 
برساالته.لذا: فالطعن يف أنبياء 

عليهم هللا تعاىل ورسله واالفرتاء 
أبقبح وأحّط األعمال، يعين 
وصف هللا تعاىل بعدم العلم، 

وضياع حكمته نتيجة سوء 
االختيار هلم، وذلك كله حمال يف 

 حق هللا سبحانه وتعاىل.
اليهودية قد كذبت بنبوة  -

صلى هللا عليه  ورسالة النيب حممد
ونسبت إليه الكذب  ،وسلم

واّدعاء النبوة، وذلك على الرغم 
صلى هللا  اجلميع لهمن شهادة 
ابلصدق واألمانة، عليه وسلم 

وعلى الرغم من أتييد هللا تبارك 

التّصرف اهلمجي األشّد سوء  من الكثري 
من احليواانت والبهائم. إضافة إىل 

األضرار اجلسيمة واألمراض اخلبيثة 
اليت ُيصاب هبا شاريب النفسية والبدنية 

 اخلمور واملسكرات.
فقديس النصرانية بولس، والذي تزعم 

)النصرانية( نبوته، ينصح بتناول مثل تلك 
اخلمور واملسكرات، أي أنه َل يسمح هبا 

فحسب، بل إنه ينصح هبا، وكأهنا )اخلمور 
واملسكرات( شيء مثني يُنصح به، حيث 

ينصح موىل تيمواثوس )معتنق الدين 
اشرب فقط املاء لكن »يد( قائال : اجلد

استعمل قليال  من النبيذ )الذي هو أصل 
« اخلمور واملسكرات( ملعدتك وألمراضك

 (.23 :5)الكتاب املقدس، التيموثية
الدعوة إىل القتل واملذابح اجلماعية،   -4

 كنتيجة للعنصرية
جند أن ابلكتاب املقدس للنصرانية: أن 

( فيه املسيح الذي تعتقد )النصرانية
األلوهية، قد أمر بذبح أعداءه الذين 

: 19رفضوا ملكه عليهم، )إجنيل لوقا 
27.) 

بل إننا جند أيض ا أن األنبياء الفاحتني الوارد 
ذكرهم يف الكتاب املقدس للنصرانية، 

بعدما لوثت األيدي اخلفّية سريهتم، أهنم: 
استوىل على مدينة أرحيا وأابدوا سكاهنا »

والنساء واألطفال عن آخرهم، الرجال 

ا أمذ   بـمُعهم ى " ]سورة البقرة: يـمتـْ
263.] 

الدعوة إىل الطهر والعفاف،  -5
والنهي عن اخلمر وامليسر والراب 

قول  ومنوذج ذلك على الرتتيب،
 هللا تعاىل: 

" ُقْل ِلْلُمْؤِمِننيم يـمُغضُّوا ِمْن 
ُهْم ذمِلكم  أمْبصمارِِهْم ومحيمْفمُظوا فـُُروجم

ُْم ِإنَّ اَّللَّم خمِبري  مبما  أمزْكمى هلم
ُعونم * ومُقْل ِلْلُمْؤِمنماِت يمْصنـم 

يـمْغُضْضنم ِمْن أمْبصمارِِهنَّ ومحيمْفمْظنم 
تـمُهنَّ ِإالَّ  فـُُروجمُهنَّ ومالم يـُْبِدينم زِينـم
هما ومْليمْضرِْبنم ِبُُمرِِهنَّ  مما ظمهمرم ِمنـْ

...." ]سورة النور: .عملمى ُجُيوهِبِنَّ 
[.وقول هللا تعاىل:" 31 - .3

ا النَّيبُّ   ُقْل أِلمْزوماِجكم ايم أميُـّهم
ومبـمنماِتكم ومِنسماِء اْلُمْؤِمِننيم يُْدِننيم 

بِيِبِهنَّ  ...." .عملمْيِهنَّ ِمْن جمالم
[.وقول 59]سورة األحزاب: 

ا الَِّذينم آممُنوا  هللا تعاىل: " ايم أميُـّهم
ْيِسُر وماأْلمْنصماُب  ِإمنَّما اخْلمْمُر وماْلمم

ُم رِْجس  ِمْن عممم  ِل واأْلمْزالم
الشَّْيطماِن فماْجتمِنُبوُه لمعملَُّكْم 
تـُْفِلُحونم " ]سورة املائدة: 

[.وقول هللا تعاىل:" ايم أميُـّهما .9
الَِّذينم آممُنوا اتَـُّقوا اَّللَّم ومذمُروا مما 
ُتْم ُمْؤِمِننيم"  بمِقيم ِمنم الرِّابم ِإْن ُكنـْ
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وتعاىل له ابلكثري والكثري من 
املعجزات واخلوارق اليت قد 

ا  أجراها هللا تعاىل على يديه أتييد 
لنبوته ورسالته، بل وعلى الرغم 

صلى هللا عليه وسلم  من جميئه
ابملعجزة الكربى الباقية، وهي 

قرآن الكرمي، الذي قد حتدى ال
اجلميع من بلغاء وعلماء إىل قيام 

الساعة يف أن أيتوا ولو بسورة 
من مثله، وغري ما ذكران الكثري 

والكثري مما يعّج به الكتاب الذي 
بني يدي اليهودية اليوم، من 

افرتاءات وأكاذيب على أنبياء 
 هللا ورسله.

الدعوة إىل القتل وعدم  -3
املذبح الرمحة من خالل 

واإلابدات اجلماعية، حيث إننا 
جند أن الكتاب الذي بني يدي 
اليهودية يدعوا إىل ذلك القتل 

وتلك املذابح واإلابدات 
اجلماعية ملن كان من غري اليهود، 

من األجناس األخرى املختلفة، 
من خالل االقتداء أبفعال أنبياء 

بين إسرائيل )الوارد ذكرهم يف 
وحاهتم، صفحاته( وذلك أثناء فت

بغري اجلنس اليهودي من جمازر 
ومذابح وإابدات مجاعية دون 

والشيوخ والبقر والغنم واحلمري حبّد 
السيف، وأحرقوا مث أحرقوا املدينة بكل ما 

 )يشوع(.« فيها
وجند أيض ا، أن الكتاب املقدس للنصرانية 
قد أمر ابالنتقام من قبيلة عماليق وقتلهم 

مجيع ا، مبا فيهم األطفال الرّضع، حيث 
اقتلوا كل رجل وامرأة وطفل »يقال: 

)صموئيل « ضيع وبقر وغنم ومجل ومحارر 
(، وجند أيض ا، 2عدد  15األول اصحاح 

ال »أن الكتاب املقدس للنصرانية يقول: 
تشفق أعينكم وال تعفوا الشيخ والشاب 

والعذراء والطفل والنساء، اقتلوا للهالك، 
« جنسوا البيت، وامألوا الدور قتلى

(،وجند 5عدد  ،9اصحاح  ،)حزقيال
كتاب املقدس للنصرانية يقول أيض ا: أن ال

أبن هللا قد أمر بين إسرائيل، قائال  هلم: 
حني تقربوا من مدينة كي حتارهبا، »

استدعها للصلح، فإن أجابتك إىل الصلح 
وفتحت لك )أي أبواهبا( فكل الشعب 

املوجود فيها يكون لك للتسخري، وإن َل 
، فاضرب  تساملك بل عملت معك حراب 

لسيف، وأما النساء مجيع ذكورها حبّد ا
واألطفال والبهائم فتغنمها لنفسك، 

وأتكل غنيمة أعدائك اليت أعطاك الرّب 
، عدد .2)التثنية، اصحاح « إايها

(.القدس للكالب، وال تطرحوا درركم .1
قدام اخلنازير لئال تدوسها أبرجلها وتلتفت 

 .[287سورة البقرة: 
الدعوة إىل الرفع من منزلة  -6

وتكرميها، ومنحها كافة املرأة 
حقوقها اليت كانت قد ُسلبت 
منها، حيث إن اإلسالم جاء 

منافي ا ملا تدعيه كال من النصرانية 
 واليهودية.

ولقد جاء اإلسالم ُمعطي ا للمرأة  
كافة حقوقها يف اإلرث 

)املرياث( بعد أن كانت حمرومة 
منه قبل ذلك، ومنوذج ذلك يف 

:" القرآن الكرمي، قول هللا تعاىل
اِن  اِل نمِصيب  ممَّا تـمرمكم اْلوماِلدم ِللّرِجم

وماأْلمقْـرمبُونم ومِللنِّسماِء نمِصيب  ممَّا 
اِن وماأْلمقْـرمبُونم ممَّا قملَّ  تـمرمكم اْلوماِلدم

ثـُرم نمِصيب ا ممْفُروض ا "  ِمْنُه أمْو كم
 [.7]سورة النساء: 

ولقد جاء اإلسالم جُميز ا لزواج  -
ة، ومنوذج ذلك األرملة واملطلق

من القرآن الكرمي، قول هللا 
 تعاىل: 

ُرونم  "ومالَِّذينم يـُتـمومفَـّْونم ِمْنُكْم وميمذم
ا يـمتـمرمبَّْصنم أبِمنـُْفِسِهنَّ أمْربـمعمةم  أمْزوماج 
لمُهنَّ  أمْشُهٍر ومعمْشر ا فمِإذما بـملمْغنم أمجم
ا فـمعمْلنم يف  فمالم ُجنماحم عملمْيُكْم ِفيمم

ُ مبما أمنـُْفِسِهنَّ  ْعُروِف وماَّللَّ اِبْلمم
ِبري  ومالم ُجنماحم عملمْيُكْم  تـمْعممُلونم خم
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تفريق بني رضيع وصغري وكبري، 
ودون متييز بني رجل أو امرأة 

وشيخ كبري، ينص عليها الكتاب 
 الذي بني يديها.

الدعوة إىل الزان واالغتصاب  -4
 واالعتداء

حيث إن املتصفح لكتاب 
اليهودية يفاجئ بل ُيصعق بذلك 

الضخم اهلائل من حاالت  الكمّ 
الزان واالغتصاب واالعتداء 

املذكورة فيه، ال سيما زان احملارم، 
مع وصف دقيق لتلك املشاهدة 

املتدنية من الزان جزء  جبزء، ابتداء  
من أول احلدث إىل هنايته، وكأهنا 

دورات تدريبية متخصصة يف  
كيفية ممارسة أحّط أنواع اجلنس، 

املبالغ  وما نسطره ليس ابلكالم
فيه، بل إنه قليل من كثري، 

وكتاهبا )كتاب اليهودية( برهان 
ذلك. ومن النماذج اليت توضح 

ما ذكران ما جاء بـ )سفر 
(. بل إننا 38التكوين، إصحاح 

جند أيض ا أن كتاب اليهودية 
يتضمن قصص ا للعاهرات 

)الزواين(، مع وصف فاضح 
لُعهرهن، وتصوير دقيق لتلك 

من الزان، ولوال املشاهد القذرة 

(، إىل غري 5: 7)إجنيل مىت « فتمزقكم
يف ذلك  ذلك من مثل ما ذكران، والسبب

 هو: العنصرية البغيضة املقيتة.
الدعوة إىل االغتصاب والفحش  -5

 والزان
أن دعوة النصرانية إىل شرب اخلمور 

واملسكرات، كما هو متضح من كتاهبا، 
هو أيض ا دعوة إىل االغتصاب والفحش 

 ..... إىل غري ذلك..والزان
وجند أن الكتاب املقدس للنصرانية يذكر 

حش ما يثري الغرائز من الرذائل والفوا
اجلنسية لإلنسان، مما يؤّدي إىل االحنطاط 

اخلُُلقي وارتكاب شىت أنواع الفواحش 
واملنكرات من احملرمات، ومن دالئل ذلك 

(، الذي 1: 16ما جاء يف سفر )القضاة 
يتضمنه الكتاب املقدس للنصرانية، حيث 
ميكن الرجوع إىل ذلك املوضوع لتأكد مما 

جيد اللسان خجال  من أشران إليه، ملا 
استعفاٍف عن ذكر مثل تلك الرذائل 

واملنكرات اليت ينّص عليها ذكر السفر 
 ابلكتاب املقدس للنصرانية.

وجند أيض ا، أن الكتاب املقدس 
للنصرانية، يذكر الكثري من القصص اليت 

وقعت هبا أحداث الزان )بني الرجل 
واملرأة(، بل ويصور ويصف تلك املشاهد 

جزء  جبزء، ابتداء  من أول احلدث  من الزان
إىل هنايته، ومن تلك املواضع ابلكتاب 

ِفيمما عمرَّْضُتْم ِبِه ِمْن ِخْطبمِة النِّسماِء 
 ُ ُتْم يف أمنـُْفِسُكْم عمِلمم اَّللَّ نـْ أمْو أمْكنـم

أمنَُّكْم سمتمْذُكُرونـمُهنَّ وملمِكْن الم 
وُلوا تـُوماِعُدوُهنَّ ِسرًّا ِإالَّ أمْن تـمقُ 

ةم  قـمْوال  ممْعُروف ا ومالم تـمْعزُِموا ُعْقدم
ُلغم اْلِكتماُب  النِّكماِح حمىتَّ يـمبـْ

 234...." ]سورة البقرة: .أمجملمهُ 
[.وقول هللا تعاىل: " 235 –

ومِإذما طملَّْقُتُم النِّسماءم فـمبـملمْغنم أمجملمُهنَّ 
فمالم تـمْعُضُلوُهنَّ أمْن يـمْنِكْحنم 

نـمُهْم أمْزوماجمُهنَّ إِ  ذما تـمرماضمْوا بـميـْ
ْعُروفِ  ...." ]سورة البقرة: .اِبْلمم

232.] 
الدعوة إىل شىت أنواع اخلري  -7

والفضيلة، وبر الوالدين وصلة 
األرحام ومنوذج ذلك من القرآن 
الكرمي، لقول هللا تعاىل: " ايم أميُـّهما 

ُعوا وماْسُجُدوا  الَِّذينم آممُنوا ارْكم
رم وماْعُبُدوا رمبَُّكْم وما فْـعمُلوا اخْلميـْ

 [.77لمعملَُّكْم تـُْفِلُحونم " ]احلج: 
وقول هللا تعاىل: "ومقمضمى رمبُّكم أمالَّ 
ْيِن ِإْحسماان   ُه وماِبْلوماِلدم تـمْعُبُدوا ِإالَّ ِإايَّ

ُدمُهما  ُلغمنَّ ِعْندمكم اْلِكبـمرم أمحم ِإمَّا يـمبـْ
ُمما ُأفٍّ ومالم  مُهما فمالم تـمُقْل هلم أمْو ِكالم

ِرمي ا * تـم  ا قـمْوال  كم ُمم ْرمُهما ومُقْل هلم هم نـْ
ُمما جمنماحم الذُّلِّ ِمنم  وماْخِفْض هلم
الرَّمْحمِة ومُقْل رميبِّ اْرمحمُْهمما كممما 
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التعّفف لسطران تلك النصوص 
الواردة يف كتاب اليهودية لبيان 

 مضموهنا وحمتوايهتا.
بعض من الدعاوى اليت  -5

تمزعمها اليهودية ابملرأة ومن 
 ذلك: 

الزعم أبن املرأة إذا حاضت،  -أ
فإهنا تكون جنسة، ليس ذلك 

فحسب، ولكن كل شيء متّسه، 
 بل ومع تطهريه ال يطهر إال

بغروب الشمس، كما جاء يف 
 (.15)سفر الالويني إصحاح 

الزعم أبن املرأة إذا ولدت  -ب
ذكر ا تكون جنسة ملدة أسبوع، 

وإذا ولدت أنثى تكون جنسة ملدة 
إسبوعني، كما جاء يف )سفر 

 (.1عدد  12الالويني إصحاح 
حترمي الزواج من األرملة  -ج

واملطلقة، كما جاء يف سفر 
، عدد 21)الالويني إصحاح 

14.) 
وغري ما ذكران الكثري والكثري مما 
يعجُّ به كتاب اليهودية من دعوة 
إىل ما يتناىف متام ا مع الفطر 
السوية والنفوس الزكية والعقول 

 الرشيدة
 

املقدس للنصرانية:)سفر راعوث: 
 (.3 – 1:1(،)سفرامللوك األول3:4

وجند أيض ا أن الكتاب املقدس للنصرانية 
يذكر الكثري من القصص اليت وقعت هبا 

أحداث الزان بني احملارم، كزان األب 
 33: 19ر التكوين اببنتيه، كما يف )سف

– 35.) 
كما يف )سفر   ،وكزان االبن بزوجة أبيه

(.وكزان زوجة االبن 22: 35التكوين 
: 38بوالد زوجها، كما يف )سفر التكوين 

( وكزان األخ أبخته، بل 18 -5
اغتصاهبا، كما يف )سفر صموئيل الثاين 

: 3(. و)سفر صموئيل الثاين 22: 16
: 13(، و)سفرصموئيل الثاين 11
(،وكزان االبن بزوجات أبيه، كما يف 14

 (.22: 16)سفر صموئيل الثاين 
وجند أيض ا، أن الكتاب املقدس للنصرانية 
َل يرتك العاهرات )الزواين( سدى ، بل إنه 

يذكر هلن قصص ا مع وصف فاضح 
لعهرهن، وتصوير ُُمّل لتلك املشاهد 

ومن تلك املواضع: سفر  ،القذرة من الزان
: 23)سفر حزقيال (، 28: 16حزقيال 

 ،(.1 – 8: 38)سفر التثنية ،(49 – 1
: 4(، )سفر هوشع 12: 4)سفر هوشع 

14 – 15) 
وجند أيض ا، أن الكتاب املقدس 

للنصرانية، يتضمن ما يسّمى بـ)نشيد 

رمبَـّيماين صمِغري ا " ]سورة اإلسراء: 
23: 24.] 

وقول هللا تعاىل: "وملمِكنَّ اْلرِبَّ ممْن 
ْوِم اآْلِخرِ   آممنم اِبَّللَِّ وماْليـم

ِة وماْلِكتماِب ومالنَِّبيِّنيم  ِئكم وماْلممالم
ومآتمى اْلممالم عملمى ُحبِِّه ذمِوي 

اْلُقْرَبم وماْليـمتماممى وماْلممسماِكنيم وماْبنم 
السَِّبيِل ومالسَّائِِلنيم وميف الّرِقماِب 

اةم  ةم ومآتمى الزَّكم ومأمقمامم الصَّالم
ا وماْلُموُفونم ِبعمْهِدِهْم ِإذما عماهمُدو 

ومالصَّاِبرِينم يف اْلبمْأسماِء ومالضَّرَّاِء 
ُقوا  ومِحنيم اْلبمْأِس ُأولمِئكم الَِّذينم صمدم

ومُأولمِئكم ُهُم اْلُمتـَُّقونم" ]سورة 
[. وقول هللا تعاىل: 177البقرة: 

" ومآِت ذما اْلُقْرَبم حمقَُّه وماْلِمْسِكنيم 
ْر تـمْبِذير ا  "وماْبنم السَِّبيِل ومالم تـُبمذِّ

 [.26]سورة اإلسراء: 
حتليل الطيبات وحترمي  -8

اخلبائث ومنوذج ذلك من القرآن 
الكرمي، قول هللا تعاىل: "الَِّذينم 

يَّ الَِّذي  يـمتَِّبُعونم الرَُّسولم النَّيبَّ اأْلُمِّ
ُهْم يف التـَّْورماِة  ُدونمُه ممْكُتواب  ِعْندم جيِم

ْعُروِف  ُمُرُهْم اِبْلمم جْنِيِل أيْم وماإْلِ
ُُم  ِر ومحيُِلُّ هلم اُهْم عمِن اْلُمْنكم هم وميـمنـْ

الطَّيِّبماِت ومحُيمرُِّم عملمْيِهُم اخْلمبماِئثم " 
 [157]سورة األعراف: 

الدعوة إىل إقامة العدل  -9
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اإلنشاد(، والذي تلّقبه النصرانية بـ)قدس 
األقداس(، حيث يوضح التفاصيل اخلاّصة 

، بل ويصف بكيفية الزان ابملرأة البغيّ 
مفاتن املرأة وأدّقها، وذلك بكلمات 

ختجل منها األلسنة عن النطق هبا، 
واآلذان عن مساعها، واألقالم عن تسطري 
حروفها، وللك فإن نشيد اإلنشاد، الذي 

يتضمنه الكتاب املقدس للنصرانية، إمنا 
هو مبثابة درس عن كيفية ممارسة الزان 

 واجلنس.
ف، بعيد عن فإذا ما نشأ إنسان طاهر عفي

مثل تلك الفواحش، ولكنه أخذ يقرأ مثل 
تلك الفقرات من الكتاب املقدس 

للنصرانية، فإنه سرعان ما أيخذ دورة 
تدريبية يف االحنطاط اخللقي، وكيفية ممارسة 

 مثل تلك الرذائل.
واملستوى األول من تلك الدورة التدريبية 
الفاحشة، جيده فيما ُيسّمى بـ)سفر نشيد 

 اإلنشاد(.
واملستوى الثاين من تلك الدورة التدريبية 

الفاحشة، جيده فيما ُيسّمى بـ)سفر 
وهكذا، مث يكون بعد ذلك  .حزقيال(،

على أعلى مستوى من االحنطاط اخللقي، 
وممارسة الزان وشىت أنواع الفواحش. جند 

أيض ا، أن الكتاب املقدس للنصرانية، 
يّدعي أن هللا قد أمر هوشع أن يتخذ 

انية وينجب أوالد زىن، كما يف لنفسه ز 

واإلحسان وإيتاء ذي القرَب، 
والنهي عن الفحشاء واملنكر 

 والبغي.
ومنوذج ذلك من القرآن الكرمي، 

ُمُر  قول هللا تعاىل: " ِإنَّ  اَّللَّم أيْم
ِإيتماِء ِذي  ْحسماِن وم اِبْلعمْدِل وماإْلِ

همى عمِن اْلفمْحشماِء  اْلُقْرَبم وميـمنـْ
ْغِي يمِعُظُكْم لمعملَُّكْم  ِر وماْلبـم وماْلُمْنكم

 [.9تمذمكَُّرونم " ]سورة النحل: 
الدعوة إىل اخلري واألمر  -10

ابملعروف والنهي عن املنكر 
، ومنوذج ذلك من القرآن الكرمي
قول هللا تعاىل: " ومْلتمُكْن ِمْنُكْم 
ُمُرونم  أيْم ُأمَّة  يمْدُعونم ِإىلم اخْلمرْيِ وم

ِر  همْونم عمِن اْلُمْنكم ْعُروِف وميـمنـْ اِبْلمم
ومُأولمِئكم ُهُم اْلُمْفِلُحونم ﴾ ]سورة 

[. بل وجمْعل 1.4آل عمران: 
خريية هذه األمة اخلامتة مشرتطة 

ة، هبذه الدعوة السامية الكرمي
ونُدلل على ذلك من القرآن 

ُتْم  الكرمي، بقول هللا تعاىل: " ُكنـْ
رم ُأمٍَّة ُأْخرِجمْت ِللنَّاِس أتمُْمُرونم  يـْ خم
همْونم عمِن اْلُمْنكمِر  ْعُروِف ومتـمنـْ اِبْلمم

ومتـُْؤِمُنونم اِبَّللَِّ " ]سورة آل 
 [..11عمران: 

إىل غري ذلك مما جاء به القرآن 
ية وتعاليم الكرمي من عبادات هاد
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عدد اثين(.  ،سفر )هوشع، إصحاح أول
وجند أيض ا، أن الكتاب املقدس للنصرانية 
يّدعي أن هللا قد أمر أبن يرتوي املرء من 

ثديي امرأته، كما يف )سفر األمثال 
 (.18عدد  5اصحاح 

الدعوى أبن والدة البنات تضاعف  -6
يف جناسة األمهات عن الذكور كما جاء 

(، حبيث 5 – 1: 12)سفر الالويني 
تكون املرأة جنسة إذا ما ولدت أنثى، ملدة 

أسبوعني، بينما تكون جنسة ملدة أسبوع 
 واحد إذا ما ولدت ذكر ا.

الدعوى أبن املرأة كانت سبب ا يف  -7
إغواء آدم: حيث جند أن الكتاب املقدس 

للنصرانية يّدعي أبن املرأة هي من كانت 
ء آدم عليه السالم، واحلق أن سبب ا يف إغوا

املرأة َل تكن هي من تسبب يف إغواء 
 آدم.

الدعوى بتحرمي الزواج من األرملة  -8
واملطّلقة حيث جند أن الكتاب املقدس 
للنصرانية حُيّرم الزواج من املرأة األرملة 

)سفر الالويني، إصحاح وملطلقة، كما يف 
 .(14، عدد 21

من مث إاثرة الدعوة إىل عدم اخلتان، و  -9
الغرائز اجلنسية حيث إن النصرانية تّدعي 
أن اخلتان كان واجب ا من قبل، ولكنه صار 

 منسوخ ا لديها. 
الدعوة إىل أكل حلم اخلنزير،حيث  -.1

سامية، وأخالق رفيعة، 
ومعامالت كرمية على أسس من 

 اخلري والفضيلة.
 

 



 

 88 

تّدعي النصرانية أن اخلنزير كان حمّرم ا من 
قبل، ولكنه صار حملال  هلا، كما جاء يف 

 (.1عدد  11)سفر الالويني اصحاح 
ما ذكران الكثري والكثري مما يدعو إليه  وغري

الكتاب املقدس للنصرانية، مما هو ُُمالف 
للحّق املوافق للفطر النقّية والنفوس الزكّية 

 والعقول الراجحة الرشيدة.
 

 :وبذلك يتضح
أن العقيدة اإلسالمية هي العقيدة الوحيدة الِت تقبلها الفطر النقية والنفوس الزكية والعقول السوية، وال تتعارض  

الِت مل يناهلا أدىن َريف أو تغيري أو  ،ليمةومن مث: فإن عقيدة اإلسالم هي العقيدة الصحيحة الس ،أبًدا معها
 تبديل.
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 امــــــــــى اخلتـــــوف
 أيها اإلنسان العاقل من ذكر أو أنثى ممن مل يدخل بعد يف اإلسالم.. إليك أوجه هذه الدعوة إىل النجاة اي

 والسعادة، فأقول:
 نم.أنقذ نفسك من عذاب هللا تعاىل بعد املوت يف القرب، مث يف َنر جه

، ومبحمد رسواًل، وابإلسالم ديًنا، وقل بصدق: "ال إله إال هللا حممد رسول هللا"،  أنقد نفسك ابإلميان ابهلل رابًّ
 وصل  الصلوات اخلمس، وأد  زكاة مالك وصم شهر رمضان، وحج بيِ هللا احلرام إن استطعِ إليه سبياًل.

 .وأعلن إسالمك هلل فإنه ال جناة لك وال سعادة إال بذلك
 ،وإِن أقسم لك ابهلل العظيم الذي ال إله إال هو أن اإلسالم هو الدين احلق الذي ال يقبل هللا من أحد ديًنا سواه

وأن اإلسالم هو احلق وأنِن من  ،وأن حممًدا رسول هللا ،وإِن أشهد هللا ومالئكته ومجيع خلقه أنه ال إله إال هللا
 املسلمني.
ن مييتِن مسلًما حقًّا وذريِت ومجيع إخواِن املسلمني، وأن جيمعنا يف جنات النعيم سبحانه مبنه وكرمه أ وأسأل هللا

تعاىل أن ينفع ّبذا الكتاب كل  مع نبينا حممد الصادق األمني، ومجيع النبيني، ومع آل نبينا وصحبه، وأسأل هللا
 أال هل بلغِ؟ اللهم فاشهد. ،من يقرؤه

 مد، وآله وصحبه، واحلمد هلل رب العاملني.وهللا اعلم. وصلى هللا وسلم على نبينا حم
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 املصادر املراجـــــــــــع             

  القــــرآن الكريـــم 1
 البايب احلليب وشركاه. البن كثري، دار إحياء الكتب العربية، عيسى تفسري القرآن العظيم 3
دار الس    الم للنش    ر والتوزي    ع، أليب عب    د هللا حمم    د ب    ن إمساعي    ل البخ    اري،  صحيح البخاري 8

 ه ".1417الرايض، الطبعة األوىل، عام "
أليب احلس     ني مس     لم ب     ن احلج     اج القش     ريي النس     يابوري، بي     ِ األفك     ار  صحيح مسلم 9

 الدولية، الرايض.
 -ه   1415حملم  د َنص  ر ال  دين األلب  اِن، مكتب  ة املع  ارف للنش  ر، ال  رايض،  سلسلة األحاديث الصحيحة .1

 م 1995
ه  ، املكت ب اإلس المي،  1399حملمد َنصر الدين األلباِن، الطبعة الثاني ة،  لسلة األحاديث الضعيفةس 11

 بريوت 
فـــــــتح البـــــــاري شـــــــرح صـــــــحيح  12

 البخاري
الب  ن حج  ر العس  قالِن، ت  رقيم ف  ؤاد عب  د الب  اقي، دار الس  الم ال  رايض، دار 

 .م1997 -ه 1418، 1املعارف دمشق، ط
قيق عصام الصبابطي، حازم حمم د، عم اد ع امر، دار احل ديث، الق اهرة، َ شرح صحيح مسلم، النووي 13

 .م1994 -ه 1415، 1ط
أليب عب   د ال   رمحن أمح   د ب   ن ش   عيب النس   ائي، دار الس   الم للنش   ر والتوزي   ع،  سنن النسائي 15

 ه "..142الرايض، الطبعة األوىل "
مطبع ة مص طفي الب ايب احلل يب، ط و  َقيق أمح د ش اكر وغ ريه، ش ركة مكتب ة اجلامع الصحيح للرتمذي 16

 .1398الثانية 
الرتغيــب والرتهيــب مــن احلــديث  18

 الشريف
ه  ، َقي ق حمي ي  656لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي املنذري، ت 

الدين ديب مستو، مسري أمحد العطار، يوسف عل ى ب دوي، الطبع ة الثاني ة، 
 .ه ، دار ابن كثري، دمشق، بريوت 1417

ه ، املكت ب اإلس المي،  1452حملمد َنصر الدين األلباِن، الطبعة األوىل،  الرتغيب والرتهيبصحيح  .2
 بريوت، لبنان.

ه    املكت ب اإلس  المي،  1388حملم د َنص ر ال  دين األلب اِن، الطبع ة األوىل،  صحيح اجلامع الصغري 21
 بريوت، لبنان.

ـــوماِردمُة  22 ـــلَّ اْل ـــزَّ وم جم م مت 1..2 –ه     1422لعل   وي ب   ن عب   د الق   ادر السَّ   قَّاف الطبع   ة الثاني   ة  ِصـــفماُت هللِا عم

 



 

 91 

 www.saaid.net/book/open.phpمن موقع  َميله ِكتماِب وم السُّنَّةِ يف الْ 
 م          ن موق          ع لعب          د ال          رمحن ب          ن مح          اد آل عم          ر مت َميل          ه ديـُن احلـقّ  23

www.saaid.net/book/open.php    
 ،ابل رايض دار العاص مة ،َقيق علي الدخيل هللا ،لشمس الدين ابن القيم الصواعق املرسلة 24

 ه .14.8 ،الطبعة األوىل
لعم                                     ر س                                     ليمان األش                                     قر مت َميل                                     ه م                                     ن   األدلة على وجود هللا 25

   www.knowingallah.comموقع
ص   لى هللا علي   ه  na َميل   ه م   ن موق   ع م   د مت   وىل الش   عراوى متللس   يخ حم  األدلة املادية على وجود هللا  26

ص          لى هللا علي          ه وس          لم  aص          لى هللا علي          ه وس          لم  jes-libوس         لم 
y.blogspot.com 

إرشــــاد اخللــــق إىل نــــور التوحيــــد  27
 ودين احلق

إلمساعي                        ل ب                        ن إب                        راهيم الش                        رقاوي مت َميل                        ه م                        ن 
 www.saaid.net/book/open.phpموقع

يف توحيــــــد رب الفوائــــــد اجلليــــــة  28
 الربية

 ه1429الطبعة األوىل  -مطابع الرشيد –خلليل السهلي 

 م                           ن موق                           ع إلس                           الم حمم                           ود درابل                           ة مت َميل                           ه ؟ماذا تعرف عن التوحيد 29
www.saaid.net/book/open.php 

 من موقع لسعيد بن علي بن وهف القحطاِن مت َميله نور التوحيد وظلمات الشرك .3
www.saaid.net/book/open.php 

تيسري العزيز احلميد شرح كتاب  31
 التوحيد

 من موقع لسليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب مت َميله
www.saaid.net/book/open.php 

 م1996/  1416سنة النشر:  دار الكتاب العريب -البن قيم اجلوزي مدارج السالكني 32
ـــــز  33 ـــــل فـــــي صـفـــــات هللا عـ رســائـ

 وجــل
 م               ن موق                ع حملم               د ب               ن ش               امي مط               اعن ش               يبه مت َميل               ه

www.saaid.net/book/open.php 
تــــــذكري املســــــلمني بتوحيــــــد رب  34

 العاملني
 www.saaid.net/book لعبد هللا بن جار هللا مت َميله من موقع

 .لبنان -بريوت  ،دار صادر :ألبو الفضل مجال الدين ابن منظور،. ط لسان العرب  35
نش ر  .م 1967أوىل  :ط .ه   696حملمد بن أيب بكر ال رازي، املت وىف س نة  لصحاح ُمتارا 36

 لبنان -بريوت  ،دار الكتاب العريب

 

http://www.saaid.net/book/open.php


 

 92 

 www.saaid.net لعبد املعطي الداالِت مت َميله من موقع رحبت حممد وَل أخســر املســـيح 37
 ن القيم اجلوزية مطبعة ومكتبة حممد على صبيح وأوالده الب مفتاح دار السعادة 38
اإلمي  ان حقيقت  ه، خوارم  ه، نواقض  ه  39

 عند أهل السنة واجلماعة
مراجع  ة وتق  دمي عب  د ال  رمحن ب  ن ص  احل دار  عب  د هللا ب  ن عب  د احلمي  د األث  ري

 م 3..2 -ه   1424الوطن للنشر، الرايض الطبعة: األوىل، 
 -م 1986عم     اد ال     دين أىب الف     داء اب     ن كث     ري، دار الص     ابوِن ابلق     اهرة ل خمتصر تفسري بن كثري .4

 ه .14.6
 ه . 14.6 –م1986 ،دار الشروق ببريوت والقاهرة ،للسيد قطب يف ظـــالل القــــرآن 41
 بدون اتريخ. ،دار أخبار اليوم ،حملمد متويل الشعراوي الشـــعرواي تفسـيـر 42

 صــــــــــــــــــــــــــــــــحيح اجلــــــــــــــــــــــــــــــــامع 43
 تـــــهالصغيــر وزايد

 -م1988املكت      ب اإلس      المي بب      ريوت  –حملم      د َنص      ر ال      دين األلب      اِن 
 ه 14.8

اإلســــــالم يف مواجهــــــة املــــــاديني  44
 وامللحدين

 ه 1399 –م 1979دار الشروق ابلقاهرة  ،لعبد الكرمي اخلطيب

 ه 1413 –م 1993مكتبة األسرة  ،حلسني مؤنس اإلسالم يف عشرين آية 45
 ه ..142-.199دار الكتاب املصري اللبناِن  –كثري البن   دالئل النبوة 46
 ه .14.8-م1988دار الكتب العلمية ببريوت  –للبيهقي  دالئل النبوة 47
ــــــــــــاء  48 شــــــــــــرح معجــــــــــــزات األنبي

 واملرســـلني
 بدون اتريخ. –دار أخبار اليوم ابلقاهرة  –حملمد متويل الشعرواي 

ص  لى  مواقــف مــن حيــاة الرســول 49
 هللا عليه وسلم 

-ه   1422مرك  ز األه  رام للرتمج  ة والنش  ر-للس  يد حمم  ود حس  ني عب  د الع  ال
 م1..2

ص  لى هللا علي  ه  /www.saaid.net/doat/datiمت َميل  ه م  ن موق  ع رحبت حممد وَل أخســر املســـيح .5
 htmlوسلم.

 www.islam.msمحد ديدات مت َميله من موقع أل حمــــمد املثال األســـمى 51
دار الت    أليف والنش     ر  –ل    وليم ابركل    ي ترمج    ة بط    رس عب    د املل    ك وآخ    رين  تفسري العهد اجلديد 52

 بدون اتريخ –ابلكنيسة االسقفية 
 ه .1418-م1998املصرية اللبنانية  الدار –حملمد كامل عبد الصمد  اجلانب اخلفي وراء إسالم هؤالء 53
مكتب     ة دار احملب     ة  –َقي     ق عب     د ال     رحيم م     ارديِن  –ألمح     د ج     اد امل     ويل  حممد املثل الكامل 54

 ه .1412-م1991
 ه ..142-م1999دار الفكر العريب ابلقاهرة  –لعبد الرمحن أمحد سامل  الرســــــــــــــول 55
 بدون اتريخ. –دار الشروق بريوت –يل حملمد الغزا عقيدة املســـــــلم 56

 

http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/doat/dati/r.html
http://www.saaid.net/doat/dati/r.html
http://www.islam.ms/


 

 93 

 ه .1417-م1997املصرية لنشر والتوزيع ابملنصورة  –ملصطفي كامل  اإلسالم دين كل األداين 57
 ه ..141-م.199الفتح اإلعالمي العريب ابلقاهرة  –للسيد سابق  دعوة اإلســـــــالم 58
 ه .1411-م.199سكندرية دار الدعوة ابإل –ملصطفي حلمي اإلسالم واألديـــان 59
 ه1393-م1976دار الفكر العريب –حملمد كمال حسني  إنتشار اإلســــالم .6
هدايــة احليــارى يف أجوبــة اليهــود  .6

 والنصارى
 بدون اتريخ. –البن القيم َقيق أمحد السقا دار الراين للرتاث 

 ه ..141-م.199دار النهضة العربية  –لعبد الواحد حممد  قانون حقوق اإلنسان 61
ص   لى هللا علي   ه  حممـــد رســـول هللا 62

 وسلم 
 –ترمجة مصطفى فهمي وعبد احلميد ج وده الس حار  –ملوالي حممد على 

 .بدون اتريخ –مكتبة مصر 

االســــــــالم وعالقتــــــــه ابلشــــــــرائع  63
   االخرى

 .199ه    /.141الطبع  ةاالوىل  -دار الف  اروق  -لعثم  ان ب  ن مجع  ة ض  مريية
 م

 4..2 –الطبع ة االوىل  –دار االفاق العربي ة الق اهرة  - المحد على عجيبة   داين الوثنيةدراسات ىف اال 64
 م

جملــــــــــة التأصــــــــــيل للدراســــــــــات  65
 الفكرية املعاصرة

 م 2.12 –العدد السادس 

الطبع  ة الرابع  ة  –مؤسس  ة إق  رأ للنش  ر والتوزي  ع والرتمج  ة  –لراغ  ب الس  رجاىن     ماذا قدم املسلمون للعاَل 66
 م  .2.1ه  / 1431 –

حقــــوق غــــري املســــلمني ىف بــــالد  67
  االسالم

-www.al/ لص          احل ب          ن حس          ني الع          اب مت َميل          ه م          ن موق          ع
maktabeh.com 

رات يف عصرالوهن  68 -www.alد  خلبَّ          اب ب          ن م          روان احلم          د مت َميل          ه م          ن موق          ع ُمبشِّ
maktabeh.com 

ص   لى هللا  www.islamsto لراغ   ب الس   ر ج   اِن مت َميل   ه م   ن موق   ع أمة لن متوت 69
  y.comعليه وسلم 

اإلســالم والنصــرانية  املقارنــة بــني .7
 واليهودية واالختيار

-http://www.alد  عحملم        د الس        يد حمم        د مت َميل        ه م        ن موق        
maktabeh.com 

 
 ظــــــاهرة الرعــــــب مــــــن اإلســــــالم 71

 وحقوق املرأة 
 www.saaid.net مت َميله من موقع ألمحد حممد الشرقاوي

 ه 1428 اوي ط مكتبة الصميعي ابلرايضألمحد حممد الشرق حقوق املرأة يف السنة النبوية 72
ــــــون دمــــــروا  73 ــــــادة الغــــــرب يقول  ط دار املختار اإلسالمي جلالل العاملق

 

http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.islamstory.com/
http://www.islamstory.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.saaid.net/


 

 94 

 اإلسالم وأبيدوا أهله
 جلودت سعيد ط دار االعتصام القاهرة ؟َل هذا الرعب كله من اإلسالم 74
ـــني أصـــالة  75 احلضـــارة اإلســـالمية ب

 املاضي وآمال املستقبل
-http://www.al شحود مت َميله من موقعلعلي بن َنيف ال

maktabeh.com 
 

ُنونــــــــــِة هلِل  76 يـْ اإلنســــــــــاُن بــــــــــنيم الدَّ
يْنونِة لغريهِ  -http://www.al لعل     ي ب     ن َني     ف الش     حود مت َميل     ه م     ن موق     ع والدَّ

maktabeh.com 
سلسلــــــــــــة بنــــــــــــاء الشخصيــــــــــــة  77

 الدعويـة
-http://www.al لعب  د هللا ب  ن عل  ي ص  غري مت َميل  ه م  ن موق  ع

maktabeh.com 

موســـــوعة الـــــرد علـــــى املـــــذاهب  78
الفكرية املعاصرة لعلي بن انيـف 

 الشحود 

-http://www.al لعل  ي ب  ن َني  ف الش  حود مت َميل  ه م  ن موق  ع
maktabeh.com 

 لعب             د ال             رمحن ب             ن مح             اد آل عم             ر مت َميل             ه م             ن موق             ع ديـُن احلـقّ  79
http://www.al-maktabeh.com 

كمــــــــــــال الــــــــــــدين االســــــــــــالمى  .8
 وحقيقته ومزاايه 

  ن جار هللا اجلار هللا مت َميله من موقعلعبد هللا ب
http://www.al-maktabeh.com 

ـــــوان معجـــــزة انتشـــــار  81 ـــــة بعن مقال
 اإلسالم

 /http://www.kaheel7.comلعبد الدائم الكحيل. 

 م          ن موق          ع لعب          د ال          رمحن ب          ن مح          اد آل عم          ر مت َميل          ه ديـُن احلـقّ  82
www.saaid.net/book/open.php    

إرشــــاد اخللــــق إىل نــــور التوحيــــد  83
 ودين احلق

إلمساعي                        ل ب                        ن إب                        راهيم اهلش                        رقاوي مت َميل                        ه م                        ن 
 www.saaid.net/book/open.phpموقع

 www.saaid.net ميله من موقعلشحاتة حممد صقر مت َ هؤالء عرفوا احلق فرتكوا الباطل 84
 –مص ر  –دار احلكمة للطباعة والنش ر والتوزي ع  –حملىي الدين حممد عطية  اي ليتىن قدمت حلياتى 85

 م 2.14القاهرة 
-صـــلى هللا عليـــه وســـلم  حممـــد 86

ـــــــل  –معجزاتـــــــه  –حياتـــــــه  دالئ
 عظمته

 –مص ر  –ار التحرير للطباع ة والنش ر والتوزي ع د –حملىي الدين حممد عطية 
 م 2.12القاهرة 

ت       ذكري املس       لمني بتوحي       د االل       ه  87
 العظيم

 –مص ر  –دار احلكمة للطباعة والنش ر والتوزي ع  –حملىي الدين حممد عطية 
 م 2.14القاهرة 

 

http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.saaid.net/book/open.php
http://www.saaid.net/


 

 95 

 لفهرسا
 3 ........................................................................................... مقدم  ة
 4 ...................................................................................... الدي    ن معن   ى

 6 .............................................................................. الفط   رة دي   ن االس   الم
 9 .................................................................... مجيعا الرسل دعوة أساس التوحيد
 14 ............................................................................ املعبود هللا على تعرف
 17 .................................................. واجلن اإلنسان بِن هللا خلق أجله من الذي الشيء
 22 ................................................ مجيعا الناس إىل هللا رسول وسلم عليه هللا ىصل حممد

 31 ...................................................................... الكرمي القرآن: األوىل املعجزة
 32 .................................................................... واملعراج ءاإلسرا: الثانية املعجزة
 33 ..................................................................... القمر انشقاق: الثالثة املعجزة
 33 .............................................................. والشراب الطعام تكثري: الرابعة املعجزة
 34 ..................................................................... اجلذع حنني: اخلامسة املعجزة
 34 ............................................................... الطعام تسبيح مساع: السابعة املعجزة
 34 ................................................................احلصى تسبيح مساع: الثامنة املعجزة
 35 .................................................................... الشجر انقياد: التاسعة املعجزة
 35 ..................................................................... الشجر كالم:  العاشرة املعجزة
 35 ................................................................ البعري سجود: عشرة احلادية املعجزة
 36 ....................................................... احلديبية بئر ماء فيضان: ةعشر  الثانية املعجزة
 36 ................................................................... املاء تكثري: عشرة الثالثة املعجزة
 37 ................................................... العاهات وذوى املرضى إبراء: عشرة الرابعة املعجزة
 37 ............................................ وسلم عليه هللا صلى دعوته إجابة: عشرة اخلامسة زةاملعج

 39 ........................................................................... االميان مث أوال االسالم
 47 ................................................................................... اإلميان شعب
 51 ................................................................................... اس      لموا؟ ملاذا

 54 ............................................................. :فلبيِن طيار مهندس كالينسان  أرنستو
 61 ..................................................................... انتشارا االداين أسرع االسالم
 65 .............................................................. اإلسالم بالد يف املسلمني غري حقوق

 



 

 96 

 69 ................................................................................. االسالم ىف املرأة
 73 .............................................................................. داينة لنفسك اخرت
 89 ................................................................................... اخلت          ام وف     ى

 90 .............................................................................. املراجـــــــــــع املصادر
 
 

 


