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الرسالة الباقية 
كلام بعد الناس عن هدي السامء ورسالة األنبياء عمَّ البرشية الشقاء والظالمم، فكان اهللا يُُرسل 
ِ ُحجَّ َبۡعَد ٱلرُُّسِلۚ  َّ َ ٱ َ َّ يَُكوَن لِلنَّاِس  ِيَن َوُمنِذرِيَن ِلَ بَّشِ  مُّ

ٗ الرسول تلو الرسول: {رُُّس
{َوَما ُكنَّا  : ا مل يرسل له رسووالً ١٦٥]؛ فاهللا ال يعذب أحدً ُ َعزِيًزا َحِكيٗما ١٦٥}[النساء: َّ َوَكَن ٱ
١٥]، وبعد ما بُعث عيسى عليه السالالم، ثم رففععه اهللا  ٗ ١٥}[اإلرساء: ٰ َنۡبَعَث رَُسو بَِي َحتَّ ُمَعّذِ

عانت البرشية من جاهلية وضالل وظلم وظالم؛ فقد تعرضت 
بعض قِبل  من  والتشويه  للتحريف  الساموية  الديانات 

التوحيد عقيدة  استبدلوا  الذين  املبطلني 
عىل واالجرتاء  والرشك،  بالوثنية  الصافية 

حق، بغري  عليه  والقول  تعاىل  اهللا 
عىل والتطاول 
ة اإلهل اإلهلية،الذات الذات 

فرق هناك  يكن  ومل 
أهل وبني  الكتاب  أهل  بني 

عباداهتم  يف  واألصنام  األوثان 
هذا  وسط  التوحيد  نور  فاختفى  ووحياهتم؛  ي و ور ى هتم ي و

الركام اهلائل من الرشك واإلحلاد، والتغيري والتبديل
يفيفيفيف كككككالالالالالمم ااهللاهللا عز وجل، ونبذ الذين أوتوا الكتاب العهود واملواثيق وكالم اهللا وراء ظظههورهم، وململ 
وحقووق  اهللا  بحقوقق  هتاونًا  اهللا،  حمارم  عىل  وجترؤا  الباطل،  وأظهروا  ااحلحلقق،  وكتمواا  ببهه،،  يعبئئوواا 
حصصل  كام  احلقريريةة،  واألموال  الرياسات  بعض  من  ققققققققققققققلللليالً  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثممممممممممممممننننننننننننننننًااااااااااااااااااااا   الككككتتتتتتتتتتتامامامامامامامامامامامامامامامامنننننننننننننننننن  بذلكك  ووااششرترتووا  ااخلخلللققق،،  
وظظهر  الدداامية،  احلروب  فعمَّت  احلق،  عىل  ششههوووااهتهتمم  ااململققققدددددممنينيني  أأأأههههههوووووااااءءءههمم،،  ااململتتببععنيني  ررررؤسسائههمم   مممعععع  
ااالالالالالسسسستتتتببببدداادد،،  وووعععاااشششتت اااالللللببببرشرشرشرشيةة  يفيفيفيفيف ظظالالمم داممسس مطططبِِقق،،، أأأظظللممتتتتتتتتت ألألججله القلوب بسبب ظظللممةة الككفر 
الرب  يفيف  الفساد  ووظهر  اااحلحلحلققووقققق،  ككتت  ووااننتتُُههِِ ااألألألععررااضض،،  تتككتت  ووههُ ااااألألألألألألخخخخخالالالالققق،،   وتتددددننننسسسستتتتت  واجلجلجلجلههههلللل، 
ووأهنهناا  ااااااااااااححححححححححتضار،  حححححححححححاااااااااالللللللللللللةةةةةةةةةةةةةة  يفيفيفيفيفيفيفيفيفيف  ـ  االلووققتت  ذذللكك  يفيف  ـ  البرشرشييةة  أنن  ألألألألددرركك  ععااققققللللللل  تأأمللهههااا   للللوووووو   حتىىىىى  والبحر، 
آذنننتتتتت ببززوواالل،،  مماا  ململ يتدداارررككهههااا ااهللاهللا ببممصصللللِِححٍ عععظظظييمممم  حيحيحيمممللل مششععلل االلننببوووةة،،،،، ووووققققبببببسسسسسس ااهلهلدايية؛ لللليينننننريري للبرشرشية 

طررررررييققققههههااا،،، وووهيهيهيدددهيهيهياا إإإإىلىلىلىل سسسووواااءءء   ااااللللسبيل.

املبط
با فية 

واللققول
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الواقع  هذا  وسطط    نبيه اهللاهللا  فبععثث 
نبيه  اهللا  اصططففى  البرشييةة،،  للححييااة  املظلم 
وََخاَتَم   ِ َّ ٱ {رَُّسوَل  للييككوون::  ؛ ا  حممدً
معه  ووأأرسل   ،[٤٠ ٱلَّبِّيِ َۧن}[األحزاب:
النوررر اااهلهلهلادي اللذذيي يننققذذ البرشرشية من ضالهلا 
وشقائههههااا، حتى أككممل ااهللاهللا هذاا الدين للبرشية، 
يف   ووجاهد ببككامله،،  النعممةة  ععليها  وأتمم 
{َوَمآ  االلعاملني:  للععمومم  احلحلققق  وصول  سسببييللل 
َّ رَۡحَٗة ّلِۡلَعٰلَِمَي ١٠٧}[األنبياء:  ِ رَۡسۡلَنَٰك إ

َ
أ

وهو  السعادة،  طرييقق  يذذذذوووققوا  وحتى   ،،[١٠٧
متاع  من  شيئًا  يرييدد  ييكككنن  ململ  كله  ججههااده  يفيف 
ا، قال تعاىل: الدنياا،، وووالالالال ييرريد من  االلنناسس أججررً
نَا۠ 
َ
أ َوَمآ  ۡجرٖ 

َ
ِمۡن أ ۡس َٔلُُكۡم َعلَۡيهِ 

َ
أ {ُقۡل َمآ 

ه  خريَّ بل   ،[٨٦ ٨٦}[ص: ٱلُۡمَتَكِّفَِي  ِمَن 
يكون  أأن  أو  رسوالالًً  اا  ملكً يييككون  أنن  بني  رررببهه 
؛  ا ررسوالً ،، ففاختار أنن يكونن ععبدً ا رسوالالًً عععببددً
اا ييعيش ككغغريريه من البرش،، جيجيوع  فكانبرشرشرشًً
رححون،  جيُ كامام  ح  رَ وجيجيُُ أأصصححاابه،  جيوعع  كام 
هللا،  عبدد  بأأننهه  ووييففتخر  ممعهم،   ويعمل
ببااللعببوودية،  وصفه  تكريمه  ربه  أأرررادد  فإذا 
 ٰ َ َ نَزَل 

َ
أ ِٓي  ٱلَّ  ِ َّ ِ تتععااااىلىلىل::{ٱۡلَۡمُد  قال 

{١ ِعوََجۜا  ُۥ  لَّ َيَۡعل  َولَۡم  ٱۡلِكَتَٰب  َعۡبِدهِ 
ر من أأن ييغغللو أحد  ١]، بل ككاانن حيذِّ [الكهف:
"ال   : ففقالل حققهه،،  من  أكثثرر  يعطيه  أأأو  ففيييههه 
تت النصارر ابن ممريم، فإنام  ووين كام أططْررََ تتتُُططططْْْرررُُُ
(رواه  ورسسووله" اهللاهللا  عبد  ففققولوا  عبده،  أأأأننناا 
عرف  ووعرفه  رآآهه من  ووككل  االلبخاري)، 

كاتب أمريكي

شاعر فرنسي

االلنببأ ااألعججب

ررررررررحححححممممةةةة للللللللعععاللممممممييينن

ََّّوَّن االلالذذذيذي د دو ألاألعجعجعجببب الالنبنبأأ اإلسالسالمم نونون نننبأبأبأ ننشوشوءء "كاد يكيكيك
مممنن تنتت ااإلسإلسالمالم في أمة كا ظهظهورور ففيفي تاريخ اإلنساسانن
كلكلكياياان،نن و ووببالبالد منحطةة اا ضتتضعضعضعةعة ذذلكلك اللعهد م قققببلبلبل
ححتى ععقوقود عشعشرة ظهظهظهظهورورهه علعلعلىىىىىى ميضميضميضميضِ لفلفلفلممم نأنأنأن؛؛ اااالشلشلشلش
الالذذرى عاعاعاعالليليةةة ممممممالالكك قققززقزقًاًاًاًاًا مممممممم ألاألاألرضضرضضرض صنصفف ففففييي تنتنتنتنتتشرششرشرشرشر اااا
ععليها جرجرتت قدمية  نانًًا  أأددي ا اًًً وهادمدمدمً اااألألطألطألطررافف،  رترترترااممامامييةيةيةيةية مم
بنفوس ما  ومغمغييررًاًا  واواألجألجيالل، ااحلحلقب
حديثًا ًا  ععامل وبابانينيًاًا واألقألقواوامم،  األمممم

صاص ااألرألركاكاننن، هو عالملم ا اإلسالم". متر

تأململهه كقوة  وقوقوقوقوةوة  محمدد،، ححياياةة للثلثثلثلثل مم ةاةاةاةاةاة يحيحححيحي ""إ"إننن
تمتمتههه أأ خرخرافافات علعللعلعلىىىىى ووووثووثببتبتهه وجهججهجهادادادادهه،ه،هه، ووتفتففتفككيكيكيرهرهرهرهره 
ممممنن قلقلقيهيهيهيه لقلقاءاء ما  ففففيييي ووشدشدة بأبأسهسهسهسسه ش شعبعبهه، وووججاجاههلهلهلهليييية
لتثتثتثتثببيبيت ججأشأشه؛ ككلمتته، ورورورباباباباطةطةطةطة وألوألألألوألوألوثاننن، وإعالءالء ببَبَدةدة ا عَعَ
لعلعلعلىى لدلدليل  ذذلذلكك ككككلللل إننإنإنإنإن يميميةةة.ة... إلإلإلاإلاإلاإلاإلسسالسالسال الالعقعقعقعققييديديديدةةة أرأركاكاننن
اباططلطلطل؛ ععلى  يييععيشش أوأأووأو ا،، اً اً اً خخخدخداععاعاعً ييييييييضمضضمضضمضمضمرررر نننكنكنكنكنكن يييي مململم أأنهه
ههوهااداديي ومومششرّع،  ووووررسرسرسسوولوول،  خخوخوخططيطيطيطيبببب، يييفيفييللسلسلسلسسلسووفوفوفوفوف،،،،،، فهففهفهوو
فففيه، فرية الال ديدينن ومومؤسؤؤسؤسسسسس عللعلعلعققلقلقلقل،،،، اااا إإإإإإلىلىلىلى ةيةة إلإلاإلنسنسنسنسنسساانان
روروروحححيحية ددولولةةة وفوفاحتاحت األاألاألألرضرضرضرض،، فففيييي ددودولةلةلة ششعشعشعشعشعشعشريريريريرينننن ومومومومومنشنشنششئ 
ااإلنإلنإلنإلنسانية ظعظمةمة لالال ممممنننن كككرككرك دأد ررجللل فأفأفأأأييي للالالالاالسمسمسمسمسمسماءاء،، فففففيييييي
من بلغ  سنسنسانان  إإ ووأيأي أأأدأدررك!!!!!! مثمثلمااا

!!! بلبلبلغ"غ"غ"غ" مثمثلملما اممامامالل كلكلكك مراراتبتب ا

لوثروب ستودارد

المارت
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صدقه وانبههرر بسريته وأعجب بخلققهه االرشيف ، ككييففف الال ووققددد ششههدد لله األعداء ققبللل ااألألألألصصصدددقاء 
٤}[القلم:  نََّك لََعَلٰ ُخلٍُق َعِظيٖم } والكفار قبلل  ااململسلمنيني!! ويكفييه شهادة ربه فيهههه ببققققوووللهه:

اااههه ااهللاهللاهللاهللاهللا،،،،  ٤]، بل يكفييهه أن اهللا ااصصططفاه لليكون خاتم األألننننببييااء واململرسلللنينينينينيني، فففففلللللامامامامامامامام ككككككملت مههممتتتهههههه ؛؛؛؛؛ تتتوووفففََّّ
وأبقى رساللتته للبرشرشييةة إىل يوومم الدين.

"إن محمدًا كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي جنح بشكل 
أسمى وأبرز على املستويني الديني والدنيوي، إن هذا االحتاد 
ا يخوّله  الفريد الذي ال نظير له للتأثير الديني والدنيوي معً

أن يعتبر أعظم شخصية ذات تأثير في تاريخ البشرية".

كاتب أمريكي

مايكل هارت

من عظماء البشرية

من دالئل نبوته صلى ا= عليه وسلم.
ووحده  تتععااىلىلىل  اهللا  عباددة  إإىل  دععاا  أأننهه   .١
ذذذللك  يفيف  ا  موافقً سسووااه  ما  عباادة  كك  وترْ
ججججاااء  ممااا  بنيني  ققاررن  ومن  األألننببياء، مجيع 
االلسالالالالممم   عليهام  ووعيسىى   مووسىى  به 
العقيددددةةة  من    حمحممد ببهه  جاءء  ماا  وبني 
والعللوومممم  املححككمة  والرشرشاائع  الصحيححةة 
ا تصدرر  من مشكاة  النافعة عللمم أهنا مجمجيعً

واحدة؛ هيي مشكااة االنبوة.

مبعنى  حقيقي  نبي  "محمد 
أن  إنكار  أبدًا  ميكننا  وال  الكلمة، 
إلى  القائد  املرشد  هو  محمدًا 

طريق النجاة".

ال ينكره إال جاحد

عالم الهوت سويسريهانز كونج
٩٩
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يُظهرها ال  بينات  وآيات  معجزات  أظهر  أنه   .٢
أن عىل  جرت  قد  تعاىل  اهللا  سنة  فإن  اهللا؛  أنبياء  إال 
العادات خوارق  السابقني  األنبياء  أيدي  عىل  جيري 
وسبيالً صدقهم،  عىل  وبرهانًا  هلم،  معجزة  لتكون 
إلقامة احلجة عىل أقوامهم، وكانت معجزة كل نبي
إليهم؛ اهللا  أرسله  الذين  قومه  فيه  بَرع  ما  جنس  من 
فكانت معجزة موسى عليه السالم مناسبة ملا غلب
اهللا فأبطل  السحر،  وهو  فيه؛  وبرعوا  قومه  عىل 
سحرهم بام أجر عىل يديه، وعجزوا عن معارضته
قوم وكان  السحر،  أنواع  يف  وتفننهم  خربهتم  مع 
سيدنا عيسى عليه السالم ممن برعوا يف فنون الطب
عليهم استعىص  ما  يديه  عىل  اهللا  فشفى  والتداوي، 

األمراض،  من 
حتى أحيا اهللا عىل 
وهي  املوتى،  يديه 
حسية،  معجزات 
حمدودة  أهنا  ككامام 
فليست  ووااململككاانن،  االلززمان 
ومن  واخلخلللوود،  االلععااملييةة  صصففةة  هلهلاا 
ااململعجزات  تلكك  حمحممدد  معجززااتت 
أأصصابعه  ببنيني  من  املاء  نبع  ومنها:  ااحلحلسييةة؛ 
 يدديهه  بني  االلططعام  ممنن  ااالللققللييللل  ووتتكككثريري   ،
حححتتىىى ككككااننننن يييأأككللللل  ممممننننهه من مععهه ممنن ااملململسللممنيني،،، بلل ووييتتببققى 
اجلجلييشش  مجمجييعع  منه  يرشرشبب  ححتتىىى  اااملململاااءء  ووووتتتككثريريريري  ببققييةة،،  مننههه 
وووتتسليم  املنربرب،،  إىلىل   فففااارقهه  ملململااا  إإللييهه  اجلجلذعع  ووححنننينينيني  ووييييتتوووضضضضأأونننن،  
ااحلحلحلحلحلجججججرر ععليه ووههووو يفيفيفيفيف ممككةة،، واننققيياادد الشججر إللييه، وتسببييححح احلىص 
القرآن  سسججللل   وقد  وغريريهها،،  ااهللاهللاهللا،،  ببإإذذنن  ااملململرررىضىض  وووإإإإبببببررراااء  ببككككففففه،،،

١٠٠

الكرمي  القرآن  قراءة  أكملت  قر"عندما  أكملت  "عندما 
الذي  احلق  هو  هذا  بأن  شعور  غمرني 
يشتمل على اإلجاببات الشافية حول 
لنا  يقدم  وأنه  وغيررها،  اخللق  مسائل 
جندها  منطقية  بطريقة  األحداث 
من  غيره  في  بعضضها  مع  ممتناقضة 
فيتحدث  القرآن  أمما  الدينية،  الككتب 
قاطع  وأسلوب  رائئع  نسق  في  عنهها 
هي  هذه  بأن  للششك  مجاالً  يدعع الال
عند  من  هو  اللكالم  هذا  وأن  احلحلققيقةة، 

اهللاهللا الال مححالة".

بببووروروورا بوبوبوترديب

كالم هللا

 أمريكيةصحفيةية

يكرم  دين  كاإلسالم  "ليس 
سبقوا  الذين  والرسل  األنبياء 
على  يفرض  وهو  العربي،  النبي 
واإلميان  هؤالء  إكرام  به  املؤمنني 
دين  كاإلسالم  وليس  بهم، 
املنزلة  األخرى  األديان  يحترم 
في  سبقته  التي  بها  املوحى 

النزول والوحي".

شتان..

ههه هللهلهلهلهببببببببببنصريي س سس س نصرييي
يييينينينيي لبلبلبلبنناا أديديديبببب
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ااحلحلحلررررررااااممممم  اململسسججدد  ممننن   بههه  أأُُُرسرسرسييي  ححييث  ووااملعراج؛؛  اإلإلرساء  ممععججزة  املعجزات  تلك  من  الكريم 
تتتععععععععااااىلىلىلىلىلىل:: ققاال  االلسسسبع،  اااللساماماماماماموووووااتتت  ججاووز  حححتى  األألقىصىص  اململسسججد  ممنن  ببهه  رج  عُ ثم  األقىص،  املسجد  إىل 
َبَٰرۡكَنا  ِي  ٱلَّ ۡقَصا 

َ
ٱۡل ٱلَۡمۡسِجِد   َ ِ إ ٱۡلََراِم  ٱلَۡمۡسِجِد  ّمَِن   ٗ َلۡ بَِعۡبِدهِۦ  ٰى  ۡسَ

َ
أ ِٓي  ٱلَّ {ُسۡبَحَٰن 

١]،،  ووووككذذذللككك ممممععععجججززززةة اااانننششششققققققاااقق  ِميُع ٱۡلَِصُي ١} [اإلرساء: إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ َحۡوَلُۥ لُِنَِيُهۥ ِمۡن َءاَيٰتَِناۚٓ 
١]،،،، ففففففققققدددد طللببببب  اَعُة َوٱنَشقَّ ٱۡلَقَمُر ١}[القمر: َبِت ٱلسَّ القمر؛ حيث يقول احلق سبحانه: {ٱۡقَتَ

بلسان عربي مبين
محمد الرسول  أعادد  التي  "اآليات 
العظيمة االسور  هذه  في  ذكرها 
تتخلِّف وراءها بعييدًا أقوال فصحاء
الببشر كما ميكن استحضارها من
التي املوضوعة  النصوص خخالاللل

وصصلتتننا".

الشبالشريجيش
ق فرنسيسيسيقققسمستشتشرقرق
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املرشكون منه معجزة جلية تدل عىل صدقه، ووخصصصصصوووا 

ففعللل،  إإنن  ببااإلإلييامامنن  ووعدوه  القمر،  هلم  قَّ  يَشُ أن  بالذكر 
االلتتتيي  وووههيي  ععرشرشةة؛  الرراابععةة  الليلة  أي:  بدر،  ليلة  وكانت 
رسووول  ففسسأأأللل  صورة،  وأوضح  أتم  عىل  فيها  القمر  يكون 
نصفنيني:  القمر  فانشقق  طلبوا؛  ما  يعطيه  أن  ربه    اهللا 
نصف عىل جبل الصفا، ونصف عىل ججبلل قيقعانننن ااملململققققاااابببلللل 
له، وبعد حصول هذه اآلييةة العظيمة ململ ييصصدقق هبهبهبهبهباااا اااململململرشرشرشرشككككنينينيني 
ضضني ععنن  نننةةة املععررِِ ا، وههذذه سسُُُ يف قريش، وإنام اعتربوها سسححرً
دين اهللا عندما هيدم احلق سلطاهنهنمم ووويييططمسسس ننننوووررهه ضالالهلمم،، 
يفيفيف  وووااللوققوففف  للللههه  االلككييدددد  حماوللةة  عن  يتورعون  ال  عندئذٍ 
ظنا  ووذذللكك  ااحلحلققاائقق،  ببققللبب  أوو  املبادئ،  بتشويه  إما  ْوجهه؛  ن يََرۡوا ْمنهم أن هذا كفيل بالقضاء عليهه،، قاالل تععااىل: { َبُعٓوا َوٱتَّ بُواْ  َوَكذَّ  ٢ ۡسَتِمّرٞ مُّ ِسۡحٞر  َوَيُقولُواْ  ُيۡعرُِضواْ  َءايَٗة 

م

..[٣ ۡسَتقِّرٞ ٣}[القمر: ٢ ـ ۡمرٖ مُّ
َ
ۡهَوآَءُهۡمۚ َوُكُّ أ

َ
أ

مر  عىل  وأأبببققققااها  املعجزات  تلكك  أعظظممم  وهو  القرآن:   .٣
ععققللييةة،  ممععنووية  معجزة  وهو  الدههوور،،  وتعاقب  العصور 
ععىلىل  اهللاهللا  أأننززللهه  ووققدد  كتابب،  أأأبلللغغ  ألألننههه  النبوة؛  آيات  من  وآية 
يأتوا  أأأننن  الللففصصصصححححاااءءء    وحتدَّ يكتبببب،  وال  يقرأ  ال  أمي  رجل 
بمثله أو بمثل سورة منه؛ واإلإلإلعجاز والتححدي يفيف االلققررآآن الال 
كابر؛ فهو ممعععججز يف فصصااححته وبالغته ووووننننننظظظظظظممممهه  ينكرمها إال مُ
ااااللغغااببرر،،  اململاايضيضيض  عن  اإلخبارر  ممنن  ننهه  تضمَّ وما  وأسلوبه، 
واملستقبل البعيد، إضضاففةة إإىل ما فيهه من األححككامم املحكمة،، 
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أن  كام  والربكة،  والنور   واهلد الرفيعة،  واآلداب 
مطابقة  فيه  اليوم  يكتشف  الذي  العلمي  اإلعجاز 
أخبار الوحي للحقائق العلمية يف الكون، والتي مل 
تكن معلومة من قبل من أبني الرباهني عىل صدق 
احلديث  العلم  اكتشف  كام   ، حممد  نبينا  نبوة 
احلاجز  ووجود  البطن،  يف  اجلنني  أطوار  ا  مؤخرً
ذلك،  غري  إىل  البحر  يف  واملالح  العذب  بني  املائي 
حمفوظًا  بقاؤه  اهللا  عند  من  كونه  دالئل  أعظم  ومن 
والتغيري  التحريف  من  قرنا  عرش  أربعة  من  أكثر 
قارئوه  منه  يسأم  وال  ل،  بدَّ يُ ومل  ف  رَّ حيُ مل  والتبديل، 
ۡلَا  نَزَّ َنُۡن  تعاىل:{إِنَّا  قال  تالوته،  كرروا  مهام 
بل   ،[٩ ٩}[احلجر:  لََحٰفُِظوَن َلُۥ  نَّا  ٱّلِۡكَر 
أكمل  نه  وضمّ الصحيحة،  العقيدة  بالقرآن  وحفظ 
أن  لنا  يظهر  وهبذا  أمة؛  أفضل  به  وأقام  رشيعة، 
معجزة النبي حممدامتازت عن معجزات إخوانه 

من األنبياء بعظمتها وعامليتها وخلودها، وال يزال
حاصالً العجز  وسيبقى  للجميع،  قائامً  التحدي 
للجميع إىل يوم القيامة أن يأتوا بمثل هذا القرآن،
 ٰٓ َ َ نُّ  نُس َوٱۡلِ ئِن ٱۡجَتَمَعِت ٱۡلِ

قال تعاىل:{قُل لَّ
تُوَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو 

ۡ
َ يَأ بِِمۡثِل َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن  تُواْ 

ۡ
ن يَأ
َ
أ

ن ِ و ِلس ِِن ِلل ن } ىل

٨٨َكَن َبۡعُضُهۡم ِلَۡعٖض َظِهٗي٨٨}[اإلرساء: ٨٨].
الدنيا حوادث  من  مجَّة  بحوادث  تنبأ    أنه   .٤
والعراق الشام  كفتح  أخرب؛  كام  فوقعت  َا؛  هلِ وَ ودُ
املاضية األمم  عن  أخرب  كام  والقسطنطينية، 
ا من آدم عليه وأحواهلم مع أنبيائهم ورسلهم، بدءً
السالم، ومرورا بجميع األنبياء واملرسلني كسيدنا
السالم، عليهم  وعيسى  وموسى  وإبراهيم  نوح 

الكرمي؛  القرآن  بدراسة  قمتُ  "لقد 
ومبوضوعية  مسبق،  ففكر  أي دون  وذلك 
القرآن  نص  اتفاق درجة  عن  باحثًا  تامة،
الال أنأنه كركت ففأدأ احلاحلديث؛ث الالعللم  ايات ومعطط

من  للنقد  قابلة  مقولة  أية  على  يحتوي 
ااحلدحلديثيث"." فيفي االعلعصرصر الالعلعلمم نظنظرر ووجهجهةة

محمد،  رسالة  في  حلظة  أأششك  ال "إنني 
ه  وأنأ سلسلني،  وااملرمل األاألنبنبياء  خاخامتمت أنهه ووأعأعتقتقد 
جاءت  رسالته  وأن  كافة،  للناس  بعث 
خلتم الوحي الذي نزل في التوراة واإلجنيل، 
وأحسن دليل على ذلك هو القرآن املعجزة، 
ألاألوروبي  ا أأرفض خواطر بسكال العالم  فأنأ
احلاقد على اإلسالم واملسلمني إال خاطرة 
تأتأليفف الالقرقرآنآن ممنن قوله: ليليسس واحدة؛ وهيي

تأليف  من  ليس  اإلجنيل  أن  كما  محمد، 
"." متتّىّ

القرآن والعلم الحديث جنبًا 
إلى جنب

إنه كالم هللا

يييييييييييييييييييييييياييايييايييايييايييايايااايااايييااايييااايايايايايييي ببببببببب بب بب ببببببوووووووكووووككووككوكوكووكوووكوكوكوكوككك مموووورووروريسييسيسيسييسسسسسسس

يييييييييييييييييييييييييييييايااييايياياييايايييااياياياايايايايايياايي مومومومومومومووومومووموموموموموموموموموموموموموموموونتنتنتننتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتتنتنننتنتنتنتنتنت اااساساسساساييييييييييي فنفنفنفن

فففففففففففففففففرننننررررنرررررنرررنرنرنررنرنرنرنرنرنرنرنرنرنرنرنسسسسسيسييسسسسسيسسسسيسيسيسي ببيبببببببيبيببيبببب بطبطططب و ووو ملم عا

ي رر ور فففففففففففففففففففففففففففففرننرنرنرنرنننننننننرنننننننننسسسيسسيسيييير ورورررحاححااحااااالةلةلةلةةلةةةةةلةةةلةةلةةلةلةلةلة يمممفففكفكفكفكفكر ر ور  ر
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أنه ومنها  هبا،  تنبأ  كام  فحدثت  مستقبلية؛  بحوادث  تنبأ  كام 
بعد أنه  وتعاىل  سبحانه  فأخرب  الروم،  عىل  الفرس  انترص  ملا 
{الٓٓم  تعاىل:  قال  الفرس،  عىل  الروم  سينترص  سنني  بضع 
ۡرِض َوُهم ّمِۢن َبۡعِد َغلَبِِهۡم 

َ
ۡدَن ٱۡل

َ
 ِفٓ أ

م } س ىل ىلم م
وُم ٢ ُغلَِبِت ٱلرُّ

عع
١

ۡمُر ِمن َقۡبُل َوِمۢن َبۡعُدۚ
َ
ٱۡل  ِ َّ ِ ِف بِۡضِع ِسنَِيۗ 

ِم ِ ن م و ۡرض ِمِ ِ ن م و ۡرض روم
٣ َسَيۡغلُِبوَن

ِۚ يَنُصُ َمن يََشآُءۖ َوُهَو َّ بَِنۡصِ ٱ
ن و ل ن نر و ل ن ر

٤ َوَيۡوَمئِٖذ َيۡفَرُح ٱلُۡمۡؤِمُنوَن
ع

ُ وَۡعَدهُۥ َوَلِٰكنَّ َّ َ ُيۡلُِف ٱ  ِۖ َّ وَۡعَد ٱ
و و ن ص ِص ِ و ؤ

ٱۡلَعزيُز ٱلرَِّحيُم ٥
ٱۡلََيٰوةِ ّمَِن  َظِٰهٗرا  َيۡعلَُموَن   ٦ َيۡعلَُموَن  َ ٱلَّاِس  ۡكَثَ 

َ
أ

م ِ

٧]، وقد ِخَرةِ ُهۡم َغٰفِلُوَن ٧}[الروم: ١ـ ۡنَيا َوُهۡم َعِن ٱ ٧ٱلُّ
حصل هذا كام أخرب اهللا تعاىل.

قبل ظهوره بدهر . أن األنبياء عليهم السالم قد تنبأوا به ٥
له وامللوك  األمم  وخضوع  وبلده،  مبعثه،  ووصفوا  طويل، 

وألمته، وذكروا انتشار دينه.
األنبياء نبوات  لبطلت  يُبعث  مل  ولو  األنبياء،  خاتم  أنه   .٦

التي برشت بمبعثه.
، وثبوت أمره يف التوراة ٧. أنه قد شهد بصدق الرسول
م هِ يُعمِ مل  والذين  بعثته  حال  الكتاب  أهل  بعض  واإلنجيل 
وسلامن نوفل،  بن  وورقة  الراهب،  كبحريا  التعصب؛ 

الفاريس، وعبد اهللا بن سالم، وزيد بن سعنة.
٨. أن انتصاره عىل األمم التي حاربته آية من آيات النبوة؛ إذ
عي شخص أنه مرسل من اهللا ـ وهو كاذب يستحيل أن يدَّ
وانتشار األعداء،  وغلبة  والتمكني،  بالنرص  اهللا  يمده  ثم  ـ 
نبي يد  عىل  إال  يتحقق  ال  هذا  فإن  األتباع،  وكثرة  الدعوة، 

صادق.
. ما كان عليه الرسوليف نُسكه وعفافه وصدقه وحممود ٩
سريته وسننه ورشائعه وحسن أخالقه؛ فقد أدبه ربه فأحسن
نََّك لََعَلٰ ُخلٍُق َعِظيٖم ٤}[القلم: ٤]؛ فإن هذا تأديبه: {

ال جيتمع إال يف نبي بحق.

صنع هللا!!
العميق  االنحطاط  عصر  "في 
قبل  من  كانت  التي  بالبلدان 
إمبراطورية  من  ا  قسمً تعد 
دقلديانوس القدمية، نهض فجأة 
العربية  الصحاري  قلب  في 
تلك  تابع  اخلصوم،  من  خصم 
املترنحة،  العجوز  اإلمبراطورية 
املمالك  خصوم  ألدّ  من  كان  كما 
في  ناشئة  كانت  التي  اجلديدة 
يزداد  اخلصم  هذا  وظل  الغرب، 
لو  كما  العني،  مرأى  في  عظمة 
هي  الدائمة  اهللا  عناية  كانت 
الصني  عساكره  تقود  التي 
حتى  املبني،  والنصر  اجلهاد  إلى 
تال فتح سورية ومصر بعد قليل 
الساسانيني،  إمبراطورية  تقوّض 
قسطنطني  أخالء  وأصبح 

مهددين مبثل ذلك املصير".

فتشرق فستشرق فررنسيي سمسستشرق

لألألدو مييلي يل  م
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اء ودرسس تتااررخيخيهههممم؛؛؛ ومعجزاته؛ فمن تأمل أحوال األنبيا  ١٠. التواتر الذي نُقلت به نبوة حممد
هبذذاا االللططررييقققققق  حممدعلم علامً يقينيا أنه ما من طريق ثبتت به نبوة نبي من األنبياء إال وثبتت نبوة حم

السالم، عليهام  وعيسى  موسى  نبوة  نُقلت  كيف  نظرت  فإذا  أوىل،  باب  ننُُققللتت  من  أأهنهنهناا  علمت   ،
ا، وكذذللككك االلتتووووااتتتررررر  أعظم وأوثق، وأقرب عه هدً  بطريق التواتر، والتواتر الذي نُقلت به نبوة حممد

أل ببببببلللللللل أعظم؛  كككككثثثثثريريريريريريةةةةة،،،،  آياتهه   ألن   حممد  حق  يف  هو  بل  متامثل،  وآياهتم  معجزاهتم  به  نُقلت  الذي 
. ا ورسامً ا صوتً أعظم آياته هذا القرآن العظيم الذي ال يزال يُنقل نقالً متواترً
ميا ال يعععررررررففففف  االلققرررررااااءءءءءةةةةةة من دالئل معجزاته؛ فلقد بعث اهللا تعاىل نبيه حممد أم  . أُميَّة النبي حممد

مم
١١

ى إليه من اهللا أعظم وحَ  داللة، خخااااصصصصةةةةة  ووأأأأأنننننههههه وال الكتابة، بل داللة األمية عىل أن القرآن الكريم مُ
ا كاتبًا الدَّعى املرشكو ون أن ما ججااءء  بببههه مممممننننن قارئً  ا عديدة، ولو كان قد عاش بني قومه أعوامً

اخرتاعه ومن بنيات أفكاره، قال تعاىل:
ِيَن َءاَتۡيَنُٰهُم ٱۡلِكَتَٰب يُۡؤِمُنوَن بِهۦِۖ َوِمۡن

نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱۡلِكَتَٰبۚ فَٱلَّ
َ
ٓءِ َمن يُۡؤِمُن َوَكَذٰلَِك أ َ ُؤ ن َهٰٓ }

ِمن َقۡبلِهِۦ  ِمن  َتۡتلُواْ  ُكنَت  ُهۥ َوَما  َتُطُّ  َ َو كَِتٰٖب   
مم

٤٧ ٱۡلَكٰفُِروَن  َّ ِ إ َيٰتَِنآ  َيَۡحُد  َوَما  بِهۦِۚ 
ن ِ }

 مممنننننن  عععععنننننددددد    ٤٨] جاء به، كام يؤكد أن ما ۡرتَاَب ٱلُۡمۡبِطلُوَن ٤٨}[العنكبوت: ٤٧- َّ إِٗذا  ٗبَِيِمينَِكۖ  ّمِّيِ َۧن رَُسو
ُ
ِي َبَعَث ِف ٱۡل اهللا تعاىل ال من عند نفسه، قال تعاىل:{ ّمِۡنُهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم ُهَو ٱلَّ

٢}[اجلمعة:  ن َكنُواْ ِمن َقۡبُل لَِف َضَلٰٖل مُّ بِٖيَءاَيٰتِهِۦ َوُيَزّكِيِهۡم َوُيَعّلُِمُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة  مُّ
ويزكييههههممممم  وووويييععلللممههممم ، ففي وصف الرسول األمي بأنه يتلو عىل األميني آيات اهللا؛ أي وحيه،  [٢
علمهمم  ااااحلحلحلحلحلكككمةة االلتتتتيييي  الكتاب؛ أي يلقنهم إياه، كام كانت الرسل تُلقن األمم الكتاب بالكتابة، ويع

 ،، يف هذا اااللللللررررسسوولل علمها الرسل السابقون أممهم، يف كل هذه األوصاف حتدٍّ بمعجزة األمية يف
األمي غري الرسل هبا أتى التي الفوائد بجميع أمته أتى قد أميا كونه مع يننققصصصصصص  فهو ال  أممممههههههممم  يني 

سسسسللللل  
األمي غري  الرسل  هبا  أتى  التي  الفوائد  بجميع  أمته  أتى  قد  أميا  كونه  مع  يينقصصفهو  ال  أممههههههممممم  يني 
مممماا أأففضضلل  صصااححبههاا  ممنن  ححصصلل  ممععججززةة  للتتككونن  ااألألممييةة  ففتتمخخضضتت  ششيييئئًاا،،  االلررسسسععننهههههههمممم  ممن  ححصصللللللللللل    

اااااللللللككككككااااااااتتتتتتتتتببببنينينينينينيني،،،، ممممثثثثلللللللل مممموووسسىىى  عععللللييهههه  ااااالللللسسسسالالالالالالالممممم..

١٠٤
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ولقد والتصنّع،  الرأي  من  طبعه  لبراءة  محمدًا؛  ألحب  "إني 
على إال  يعول  ال  الرأي؛  مستقل  رجالً  هذا  القفار  ابن  كان 
لم ولكنه  متكبرًا؛  يكن  ولم  فيه،  ليس  ما  يدعي  وال  نفسه 
وكما اهللا  أوجده  كما  املرقع  ثوبه  في  قائم  فهو   ، ذليالً يكن 
وأكاسرة الروم  قياصرة  املبني  احلرّ  بقوله  يخاطب  أراده، 
لهذه احلياة وللحياة العجم يرشدهم إلى ما يجب عليهم 
اآلخرة، وكان يععرف لنفسه قدرها، وكان رجالً ماضي العزم ال

يؤخر عمل اليوم إلى غد".

أخالق النبوة

نلللنلنلنلنلنلنلنلنلنلنلنديددديدييي تكتكتكتكتكتكتكتكتتكت ومؤرخ ااساساسسس تتتاتبببب ك
للليليللللليليللللللليل كااككااكاككاكاكاكارالرالالررالرالالرالرالرالرالرالرالرالرالال اماماماسسسسسسس ووتو

ختم النبوة:
اا  اااقققتتتضضضتتت حححكككممةة اهللاهللا  سسبببححاانننههه أأأننن  ييبببععثث  حمحمممددًً
لللككللللل   ممنناااسسببةة   ااألألألرررضضض،،  ألألألألهههلللل  عععاااممممةةةة  ببببررررسسسسااالللةةةة  
 َّ ِ إ رَۡسۡلَنَٰك 

َ
أ تتتعععاااىلىلىل:::{َوَمآ  قققاااللل  وووومممككككاااننن،،،  ززززممااانننن 

ۡكَثَ 
َ
أ َوَلِٰكنَّ  َونَِذيٗرا  بَِشٗيا  ّلِلنَّاِس  َكآفَّٗة 

ِ }

ووححففظظظهههاا   ،[٢٨ ٢٨}[سبأ:  َيۡعلَُموَن  َ ٱلَّاِس 
ممممنننن ااالللتتتغغغغييييريريريري وووااللتتببديللل؛ للتتبببققققىى ررسالته حييةة حيحييياا هبهبهبااا  
والتبببددييلل،،  التتحرريف  ششووائئبب  منن  ننقققييةة  ااااللللننننااااسسسسس،، 
الررررساالالتت،،  خامتة  اهللاهللا  ججعللللهههاا  ذذذلللكككك  ووووألألألألججججللل 
ببككووننهه    اا  حمحمممددً وووتتتعععااىلىلىل   سسسبببحححاااننههه   اااهللاهللاهللا  ووواااخخخختتتتصصصصص 
ااهللاهللا  ألألألننن  بببعععدددههه؛؛؛  نننبببيييي   فففالالالال   ااااألألألألنننبببيييااااءءء،،،   خخخخخاااااتتتتممممم  
ببهه  تتََمم  ووخخََ ااالللللرررررسسساااالالالتتتتت،،،   بببببههههه   أأأأأأأكككككمممملللللل 
االللللرشرشرشرشرشرشرشرشرشااااائئئئئععععع،،،،،  وووأأأأتتتمممم بببههه ااالللبببننناااءء،،، ووألألججلل 
االلككتتااابب  سسسبببحححاااننننننهههه  جججججعععععللللل  ذذلللككككك  
مممهههيييمممنننًًااا   ااااالللللذذذذذيييييي ججججااااءءءء   بببببههههه حمحمحمحمحممممدد
اا  ععععىلىلىلىل ااالللللللككككتتتتببببب ااااالللللسسسسسااابببققققققةةةةةة،،،  وووننااسسخخًًً
نننااااسسسخخخةة  رشرشرشرشرشييييععععتتتتهههه   ججججععععللللل  كككامامامام  هلهلهلهلاا،،، 

يسسيسيسيسيسابقمقدم سابق فلفلفلفرنرن ااا شيش ييفي الج رنرنسسق  ق الجيش

"إن دين األنبياء كان كله واحدًا؛ فهم متحدون في 
املذهب منذ آدم إلى محمد، وقد نزلت ثالثة كتب 
والقرآن  والقرآن،  والتوراة  الزبور  وهي:  سماوية؛ 
بالنسبة إلى التوراة كالتوراة بالنسبة إلى الزبور، 
وإن محمدًا بالنظر إلى عيسى كعيسى بالنظر 
إلى موسى، ولكن األمر الذي تهم معرفته هو أن 
وصاحبه  للناس،  ينزل  سماوي  كتاب  آخر  القرآن 
بعد  نبي  وال  القرآن  بعد  كتاب  فال  الرسل،  خامت 

محمد".

الدين واحد

كككككككاااسااساااااااسيييييهنريهنري دي ككك كككك ككااااااااااااسييي ييييييييي ي

١٠٥

https://www.path-2-happiness.com/ar



لكل الرشائع املتقدمة، وتكفل اهللا بحفظ رسالته؛ 
ا؛ حيث نُقل القرآن الكريم نقالً  لَت نقالً متواترً فنُقِ
، ونُقل التطبيق الفعيل لرشرشاائئعع  ا ورسامً ا صوتً متواترً
ا. هذا الدين وعباداته وسننه وأحكامهه ننققالالً متواترً

علم  والسنة  االلسرية  دواوينن  عىل  اطَّلع  نْ  ومَ
أن صحابته رضوان اهللاهللا ععليهم قد حفظوا للبرشية 
فنقلوا  وأفعاله،  أقواله  وومجيع   أحواله  سائر 
واستغفاره  وتعاىل،  سبحانه  له  وذككره  لربه  عبادته 
ألصحابه  ومعارشته  وشجاعته،  وككررمه  وجهاده، 
وسفره  وحزنه،  فرحه  نقلوا  كام  عليه،  وللوافدينن 
ويقظته  وملبسه،  ومرشبه  مأكله  وصفة  وإقامته، 

١٠٦

وي ب و رشب و

"لقد أخذت سيرة الرسول العربي
ت شخصيته متَ أتأتبااعهعه، وسوسمَ بألباب
فآمنوا علّيني؛  أعلى  إلى  لديهم 
يتقبلون هلهمم جعجع إإميامياننًاا برسالالتهته
أفعاله أن  كما  إليه،  به  أوحي  ما 
كانت ـ  السلسنة  لتلتهاها  سسججّ ككماما ـ
ذلذلكك يقيقتصتصرر الال لللقلقانانونون،، مصمصدردراًا
اجلماعة يحياة  يظيمم تن علعلىى
ترتب بل  وحدها،  اإلسالمية 
نيمني الفاحتنيني املاملسل عالعالقاقاتت ككذلذلكك

برعاياهم غير املسلمني".

معلم البشرية

تد تتووويننببلد توينبي آآآرنرنرنووللد
مممؤرخمؤرخ بريطاني

إإإيييرفررررفرفنننننججج واشنجتوووننننن
يييككككيييمستشرق يرررييي أمأأأممم ستستشرشرقق

مماما ههييمرمرشدشد ااإلنإلنساانن يويومم ف فييي "كاكانت التووروراة
املسيح  ظهر  إذا  حتى  سلوكه،  وأساس 

حللَّ اتبع ثثم  اإلاإلجنيجنيل،ل تعاليليمم املسيحيون  اتبع 
مكانهم أكثر القرآن  القرآن  كان  فقد  مكانهما؛ 

الكت من  وتفصيالً  السابقني، شموالً  الكتابني  من 
 على هذين كما صحح القرآن ما قد أدخل على ه

الكتابني من تغيير وتبديل، حوى القرآن كل 
خامت  إنه  إذ  القوانني؛  جميع  وحوى  شيء، 

الكتب السماوية".

خاتم الكتب السماوية

حمفوظ الدينن  هذا  أن  أيقنت  ذلك؛  استشعرت  فإذا  ومنامه، 
األنبياء خاتمم  أنه  ـ  حينئذ  ـ  وعلمت  له،  تعاىل  اهللا  بحفظ 
خاتم ههو  الرسول  هذا  أن  أخربنا  سبحانه  اهللا  ألن  واملرسلني؛ 
َحٖد ّمِن رَِّجالُِكۡم 

َ
بَآ أ
َ
ٌد أ ا َكَن ُمَمَّ {مَّ  سبحانه:

ٍء  َشۡ بُِكّلِ   ُ َّ ٱ َوَكَن  ٱلَّبِّيِ َۧنۗ  وََخاَتَم 
م ِ ن ٖ }

واملرسلني؛
األنبياء؛ فقال سبحانه

ٱلَّبِِّي وََخاَتمَم   ِ َّ ٱ رَُّسوَل  َوَلِٰكن 
.[[[[٤٠٤٠٤٤ باباباب::: زحزحزز ألاألاألاأل ]]]]{{{٤٠٤٠٤٠ عَعللِييمٗماا
اعبدوا هللا

"كان محمد خامت النبيني وأعظم
يليدعدعوو ااهللا  بببعثعثهمهمهم ذلذلذينينين اا لسلسل ااالررلرلر

الناس إلى عبادة اهللا".

ج يرف إيواششنجتون  ن إيرفنجششنججتووونن
ممستشرق أمريكي
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ب باالنبي محمد الذي اختاره اهللا الواحد؛  املببهورين منن ""أنا وواحد
يديه، وليكون هو أيضا آخر األنبياء". للتكوون آخخر الالرسساالت علىى

خااتتم النبيين
سسسسسسستستوييوويويتوللستولس

يسيسسيسيسيأديب روس ررورورورورو

رحمة للعالمين:
ا ؛ ليكون ررمحمحة للعاملني،  بعث اهللا نبيه حممدً
اهللا  بعثه  بلل  ا،  وكبارً ا  صغارً  ، ونساءً رجاالً  كلهم 
يف  االرمحة  هذه  وجتلَّت  به،  يؤمن  مل  ملن  حتى  رمحة 

م

أنه  أبرززها  ومن  حياته،  طوال   النبي مواقف 
حني دعا قومهـ  رمحة هبمـ  كذبوه وطردوه ممنن بلده 
مكة وحاولوا قتله، فكان اهللا حسبه وحسيبهه فمكر 
ِيَن َكَفُرواْ  ۡذ َيۡمُكُر بَِك ٱلَّ } هبم، قال تعاىل:
ۡو ُيۡرُِجوَكۚ َوَيۡمُكُروَن َوَيۡمُكُر 

َ
ۡو َيۡقُتلُوَك أ

َ
ِلُۡثبُِتوَك أ

رو ن ِ ِر ر } هبم

ُ َخۡيُ ٱۡلَمِٰكرِيَن ٣٠}[األنفال: ٣٠]، وما  َّ ۖ َوٱ ُ َّ ٱ
ا عىل ههدايتهم،  زاده كل ذلك إال رمحة هبم وحرصً
ّمِۡن  رَُسوٞل  َجآَءُكۡم  {لََقۡد  فيه:  تعاىل  اهللا  قال 
نُفِسُكۡم َعزِيٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِيٌص َعلَۡيُكم 

َ
أ

ن م }

ثم   ،[١٢٨ ١٢٨}[التوبة: رَِّحيٞم  رَُءوٞف  بِٱلُۡمۡؤِمنَِي 
حني انترص عليهم يوم فتح مككةة عفا عنهم، وحني 
الكفار  عىل  ليطبق  اململالالئكة  من  ا  ملكً له  اهللا  بعث 
لعل  اصرب  بل   : قال  فييههللككوا،  كبريين  جبلني 
وحده،  اهللا  يعبد  من  أصالهبم  من  خيخيررج  أن  اهللا 
ّلِۡلَعٰلَِمَي  رَۡحَٗة   َّ ِ إ رَۡسۡلَنَٰك 

َ
أ تعاىل:{َوَمآ  قال 

رمحة للعاملني، لكل   ١٠٧}[األنبياء: ١٠٧]، فهو

عاملية  إلى  تشير  التي  القرآنية  اآلية  "إن 
اإلسالم بوصفه الدين الذي أنزله اهللا على 
مباشر  نداء  هي  للعاملني)؛  (رحمة  نبيه 
أن  على  ساطع  دليل  وهذا  كله،  للعالم 
رسالته  أن  كلّي  يقني  في  شعر  الرسول 
العربية،  األمة  حدود  تعدو  أن  لها  مقدر 
إلى  اجلديدة  (الكلمة)  يبلغ  أن  عليه  وأن 
مختلفة،  أجناس  إلى  تنتسب  شعوب 

وتتكلم لغات مختلفة".ة

عالمية اإلسالم

لي
ا فاغ

يشي
ورا ف

مستشرقة إيطاليةل

١٠٧
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الرحمة المهداة
"إن حياة محمد التاريخية ال ميكن أن توصف بأحسن مما وصفه 
اليتيم  إن  للعاملني»..  رحمة  إال  أرسلناك  «وما  قال:  حيث  اهللا؛ 
لكل  الرحمات  أعظم  أنه  على  بنفسه  برهن  قد  العظيم 
رحمة  محمد  كان  لقد  مساعدة،  إلى  محتاج  ولكل  ضعيف، 
الفقراء،  وجميع  واملنكوبني،  السبيل،  وأبناء  لليتامى،  حقيقية 

والعمال ذوي الكد والعناء".

لللللللللللللللللللللللللللييييييككيكيكيكيكيكييييككيكيييكييككيكيكيكييكككيككيكككككيكيكككيكككككككك ننننناننناننننناناننانناناانااناننانننن جججج
ييييييييينييييينييينينيينننننينيننيننينننننننينينيينينينينني سسسسأأأسأسباابباااااااابااااباااااا مستشششرشرشرقققق

 . سعادة البشرية ببعثته
البينات  من  به  جاء  وبام  حممد،  ة  نبوّ بربكة  الناس  ااهللاهللا   فهد وبام ،  حممد،  ة  نبوّ بربربكة  اللننااسسس  اهللا    حمحممد النبي  بعثةة  جاءت 
بالعلم  للبرشية  فجاء  العارفني،  معرفة  وفاقت  الواصفنيني،  وصف  عنن  ججللّت  هدايةً   ،لواهلد فجاء  العارفني،  مععررفة  وففااققتت  ني، 
سنن ااململسستقيقيمةة،، مما لو مجعت حكمة سالنافع، والعمل الصااللحح، واألألخخالق العظيمة، واللسسننن املستقيمة، ما لو مجعت حكمة سائر األمم 

ا، فلله احلمد كام حيب ربنا ويرىض. ا ككبريريً ا، فللللهه احلحلمد ككامام حيحيب ربنا ويرىضعلامً وعمالً إىل احلكمة االلتتيي بُعثث هبهبا لتفاوتوا تفاوتً بريً
حح ع

١٠٨

اهنم ولغاهتم وتوجههاهتهتم وأفكارهم ومعتقداهتم وأماكنهم. الناس، ولكل البرش بمخختتللف ألووااهنم
، بل إهنا وصصللت حتى احليوان واجلامدات، فهذا مجل أحد عىل اللبرش فقط، بل  ومل تقترص رمحته

حلاله ورمحه وأمر صاحب  به صااححبه وججعل يعاين من شدة ااجلجلوع قَ رسول اهللا األنصار عذَّ اجلجلوع فرَّ

محامةً أخذ   فوق طاقته، وملا رأ رسول اهللاجلمل باإلحسساانن إىل مجمجله وعدم جتويعه ووحتحتميله فوق
: «وإذا ذبحتتمم  قَّ قلبه هلهلا، وأمر بردِّ أوالدها الدها إليها، وهو القائل أحد الناس أأففراخههاا رمحها ورَ

 شملت اجلامد، فها هو حينن ققللبه إىل حتى شم ة»» (رواه مسلم)، ككامام امتدت رمحته بْحَ فأحسنوا االلذذِّ
أ ويستقر.اجلذع اللذذي ححننََّّ لفراقه، فريمحه وينزل إليه ويضمه إليه حتى هيدأ ويس

ومن ورشع  أمر  إهنا  بل  فحسب،  وأحداث  رشعها مواقفف  وأخالق  ومنههجج    رمحته تكن  وململ 
ا مَن شقَّ للناسس، فقدد قال  شقَّ عليهم: «اللهم مرغبًا يفيف الرمحة والرفق واللني عىل الناس، ومتوعدً

فَقَ نْ أمر أمتي شيئًا فرَ َ مِ يلِ نْ وَ ق عليه، ومَ قُ قَّ عليهم فاشْ نن أمر أمتي شيئًا ففشَ َ مِ يلِ نْ ووََ فَقَ هبم فارفق منمَ  فرَ
دين الرمحة ، ومبدأ أسايس يف دين اإلسالم دين ا  لُق عظيم من أخالقه به» (ررو (رواه مسلم)، فالرمحةة خُ

ِ

والسالالمم.
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ساد  العقيدة؛  ناحية  فمفمن 
وعبادة  باهللا  الرشك  الة  البرشية 
أهل  من  كثري  ععندعند  حتتى  غغريريهه 
املحرفة  الساموية ية  الكتب 
 اهللا اهللال  رسول  فجاء  السابقة، 
بالتوحيد اخلالص، وعبادة اهللاة اهللا 
وأخرج  له،  رشيك  ال  وحده 
إىل  العباد  عبادة  من  الناس 
فزكى  العباد،  رب  عبادة 
رجس  من  نفوسهم  بالتوحيد 

أرسلل بام  فأرسله  اهللا،  لغري  العبودية  ودنس  الرشك 
{َوَمآ  به كل األنبياء والرسل من قبله، فقال تعاىل:
 ٓ َ نَُّهۥ 

َ
أ َّ نُوِحٓ إَِلۡهِ  ِ رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إ

َ
أ

وقال ،[٢٥ ٢٥}[األنبياء:  فَٱۡعُبُدوِن  نَا۠ 
َ
أ  ٓ َّ ِ إ إَِلَٰه 

ُهَو   َّ ِ إ إَِلَٰه   ٓ َّ َوِٰحٞدۖ  إَِلٰهٞ  َلُٰهُكۡم  } ا:  أيضً تعاىل 
١٦٣}[البقرة: ١٦٣]. ٱلرَّۡحَمُٰن ٱلرَِّحيُم

ساد وقد   بُعث االجتامعية؛  الناحية  ومن 
مت قسَّ قد  املقيتة  والطبقية  الناس،  واستعباد  الظلم 
ويَظلِم ا،  بعضً بعضهم  يَستعبِد  طبقات  إىل  البرشية 
ا مجيعً الناس  بني  باملساواة   فجاء  ا،  بعضً بعضهم 

ا، ال فضل ألحد عىل أحدعربًا ا وسودً ، بيضً ا وعجامً عربً
{إِنَّ  بالتقو تعاىل:إال  قال  الصالح،  والعمل   التقو
،[١٣ }[احلجرات: ۡكَرَمُكۡم ِع

َ
ُٰكۡمأ ۡتَق

َ
أ  ِ َّ ُكۡم ِعنَد ٱ

ح

واإلحسان والتكافل االجتامعي، وهنىوأمر بالعدل واإلح
 َ َّ {إِنَّ ٱ والعدوان، فقال تعاىل: عن الظلم واملنكر والعد

ي ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡلِۡحَسِٰن 
ۡ
يَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوَيۡنَهٰ يَأ  

م

ۚ َوٱۡلَۡغِ َوٱلُۡمنَكرِ  ٱۡلَفۡحَشآءِ  لََعلَُّكۡم َعِن  يَعُِظُكۡم   ۚ ۡلَۡغِ
ِِٕ

بل ححققوق،  حفظ  بل  [  ٩٠ ٩٠}[النحل: ُروَن  تََذكَّ
ِ

يسخ أن  فنهى  منها،  املعنوية  حتى  منالناس  ققوم  سخرر 

[آل   { الَمُ اإلِسْ  ِ اهللاَّ ندَ  عِ الدِّينَ  {إِنَّ  "اآليتان: 
لِّلنَّاسِ  كَافَّةً  إِال  لْنَاكَ  ْسَ أَر ا  {وَمَ  ،[١٩ عمران 
هاتان  تركت  لقد   ،[٢٨ [سبأ  وَنَذِيرًا}  يرًا  بَشِ
نفسي؛  في  ا  بالغً أثرًا  العظيمتان  اآليتان 
العاملي  الطابع  ذلك  على  دليالً  فيهما  ألن 
ميتاز  عما  فضالً  اإلسالم،  به  يتميز  الذي 
وبيانه  األخرى،  والتشريعات  النظم  من  به 
الكامل حلقيقة سيدنا عيسى، فهل هناك 
املتحررة  التعاليم  تلك  من  وأصدق  أقوى 
التي توصينا باحترام كل ما جاء به جميع 
الرسل واألنبياء؟! ال شك أن الدين اإلسالمي 

هو دين احلق والصدق والبرهان".

دين للناس كافة

واواجنجنررررر
ييددييييدددددددددييدديييديييديديييييييدييديدييييدييديدييدديديديبباحاحثث نللننلنلنلنننلنلنلننننننلننننلنلنلنن ووووووووووووههو ثث

١٠٩

لق إلى   أقصى  "أوصل النبي محمد اخلَ
ومن  خارقة،  بسرعة  السعادة  مراتب 
نظر بعني البصيرة في حال األنام قبله 
وما كانوا عليه من الضاللة، ونظر في 
في  لهم  حصل  وما  ذلك  بعد  حالهم 
بني  رأى  العظيم  الترقّي  من  عصره 
الثرى  بني  كما  ا  عظيمً فرقًا  احلالني 

والثريا".

ُمخِرج البشرية من الظلمات إلى النور

يليليلييليليزيزييزيييييززيزيزييززييزززيززيزيزيزيزييييي إإننننججججلييليليلييزززززييززززيزيززيزيزيزيزيييييمفكررر إ إ إنننجنجججج ركررر مف
ممممامااماماماممم يييييليليلي كوي
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َ يَۡسَخۡر  ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ {َيٰٓ ققققوومم،،،، فففقققااال تعاىلىل::

 َ َو ّمِۡنُهۡم  ا  َخۡيٗ يَُكونُواْ  ن 
َ
أ َعَسٰٓ  قَۡوٍا  ّمِن  قَۡومٞ 

مم

 َ َو  ۖ ّمِۡنُهنَّ ا  َخۡيٗ يَُكنَّ  ن 
َ
أ َعَسٰٓ  نَِّسآٍء  ّمِن  نَِسآءٞ 

م مم

ۡسُم  ِ ۡلَقِٰبۖ بِۡئَس ٱ
َ
َ َتَنابَُزواْ بِٱۡل نُفَسُكۡم َو

َ
تَۡلِمُزٓواْ أ

ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
فَأ َيُتۡب  َّۡم  ل َوَمن  يَمِٰنۚ  ٱۡلِ َبۡعَد  ٱۡلُفُسوُق 

م ِ ِ ِ ِم

.[١١ ١١١١}}[احلجرات: ر و ٰلُِموَنِ ٱلظَّ
ويف جانب األخالق؛ بعث اهللا نبيه  وأخالق 
لُق،  البرشية يف احلضيض، فال أدب وال سمو وال خُ
احلميدة  األخالق  إىل  الناس  ليعيد   النبي  فجاء 
باملعامالت  حياهتم  لتسعد  الفاضلة؛  واآلداب 
الكريمة الطيبة، قال رسول اهللا : «إنام بُعِثتُ ألمتم 
اهللا  وصف  بل  البيهقي)،  األخالق»(رواه  مكارم 
ُخلٍُق  لََعَلٰ  نََّك  } تعاىل: فقال  عظيم؛  بأنه  ه  لُقَ خُ

ي م

مثاالً يف اخلُلُق ويف 
ٍ

 َعِظيٖم ٤}[القلم: ٤]، فكان
التعامل  وحسن  والورع  الزهد  يف  ومثاالً  األدب، 
أسوة   كان بل  الكالم،  وحسن  العرشة  وحسن 

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن 
ُ
ِ أ َّ {لََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱ وقدوة حسنة يف كل يشء حسن، قال تعاىل:

.[٢١ َ َكثِٗيا ٢١}[األحزاب: َّ ِخَر َوَذَكَر ٱ َ َوٱۡلَۡوَم ٱ َّ َكَن يَرُۡجواْ ٱ
هانة ال حقوق  ين قبل اإلسالم؛ حيث بعث اهللا نبيه واملرأة مُ رَّ أما املرأة؛ فكانت تُعاين األمَ
وهل  ال؟  أم  إنسان  هي  هل  بشأنا؛  خيتلفون  الناس  فكان  هلا، 
فكانوا  صغريه؟!  وهي  وتُدفن  تُقتل  أم  العيش  حق  هلا 
َظلَّ  نَثٰ 

ُ
بِٱۡل َحُدُهم 

َ
أ  َ بُّشِ َذا 

ري ريي ي
} تعاىل:  قال  كام 

ِمَن  َيَتَوَٰرٰى   ٥٨ َكِظيٞم  َوُهَو  ا  ُمۡسَوّدٗ وَۡجُهُهۥ 
ُيۡمِسُكُهۥ 

َ
َ بِهِۦٓۚ أ ٱۡلَقۡوِم ِمن ُسوٓءِ َما بُّشِ

م

َ َسآَء 
َ
َاِبۗ أ ُهۥ ِف ٱلتُّ ۡم يَُدسُّ

َ
ٰ ُهوٍن أ َ َ
م

 ،[٥٩  - ٥٩}[النحل:٥٨  َيُۡكُموَن  َما 
ودمية  هبا،  يُلهى  لعبة  جمرد  فكانت 
ه ن اهللا ث ف تق حيُ كائن ا تا يتاجر هبا، وكائن حيتقر، فبعث اهللا نبيه ُ
َءاَيٰتِهِۦٓ  تعاىل:{َوِمۡن  قال  بتكريمها، 

إإلإلىىمككةة يينةة دااععمن ااملدمل ولول جحجّ محمد حجةة اا ""
بعبه ىلى ش ىقى ع و وعند ذاك أل ب بعامم، ووفاته قبلبل
فف جترجت ففيهاا فقفقرةة لل أوأ  ّ إنإ مةة،  عظيظ موعظةظة 
بلبلب، ووسوس هنهنهببب نيمنيمني ممننن املاملسلسل ب ببنينيني ماما أمأمامامههاها ككللل
ممنهنهاا األاألخيخيرةرة االفلفقرقرةة ثثاراراتات وودمدماءاء، وجتوجتعلعل وومنمن
أأسسسستت إنإنهاها لللخلخليليفةفة،  عدعدالالً املاملؤمؤمنن الالزجنزجني 
لل االعلعادا لللتلتعاعاملل مةة ععظيظ تقتقالاليدد االعلعالالم يفيف

الكرميرمي".

ادررووسس منن حججة الووداعع ال ة

هربرت جورج ولز
كاتب وأديب بريطانيك

ُخلق نبي هللا محمد
كرمي  من  يكون  ما  أعظم  علَى  محمد  "كان 
الطباع، وشريف األخالق، ومنتهى احلياء، وشدة 
عجيبة،  إدراك  لقوة  حائزًا  وكان  اإلحساس، 
وكان  شريفة،  رقيقة  وعواطف  مفرط،  وذكاء 

على خلق عظيم، وشيم مرضية".

ُُُ
هللاهللاهللاهللاهللا ككككووعبعبعبددد هللا كوويليياممهللاهللاهللاهللاهللاهللا

إ إ إ إننننمفمفمفمفمفكك نججلييزييكركركركركر
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ٗة َورَۡحًَةۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك  َودَّ ۡزَوٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓواْ إَِلَۡها وََجَعَل بَۡيَنُكم مَّ
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُكم ّمِۡن أ

َ
أ

 َّ
َ
أ َربَُّك  تعاىل:{َوقََضٰ  قال  أما،  بربها  أمر  بل   ،[٢١ [الروم:  {٢١ ُروَن  َيَتَفكَّ ّلَِقۡوٖا  َيٰٖت 

م برها عىل بر الرجل، فلام جاء رجلل إإىلىل  ٢٣]، وقدَّ يِۡن إِۡحَسًٰنا}[اإلرساء: ٓ إِيَّاهُ َوبِٱۡلَوِٰلَ َّ ِ َتۡعُبُدٓواْ إ
؟  نْ نْ أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم مَ رسول اهللا، فقال: يا رسول اهللا، مَ
؟ قال: ثم أبوك (رواه البخاري)، وأمر بإكرامها  نْ ؟ قال: أمك، قال: ثم مَ نْ قال: أمك، قال: ثم مَ

ب ب ن ن ر هين ؤ ب ن بَت له اجلنة ألبتة، قال: ن نَّ له ثالث بنات يؤوهين، ويرمحهن، ويكفلهن، وجَ نْ كُ : «مَ
م م م

 بنتًا، فقالب
(رواه أمحد)، وأمر كذلك بإكرامها زوجة،  : وثنتني" قيل: يا رسول اهللا، فإن كانت اثنتني قال

وربط هذا بخرييته، فقال : «خريكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهيل» (رواه ابن ماجه).

جور وظظلم!!
للمررأة  هل  لييناقشوا:  تعقد  أورببا  في  الفالسسفة  مجالس  "كانت 
ففي وانتهوا ححيوانية؟  أم  إنسسانية  روح  لها  هلل  الرجل؟  كروح  روح 
نقاشهم إلى أن للمرأأة روح، ولكنهها أدنى بددرجات كثيرة من رووح

الرجل".

نرررررنرنرنناااار وشوشوشوببببب برنارد شوررررد 
نجليزيكاكاتتبب إنجج

سسبيل الععالم
"قرأت حياة رسوول اإلسالم جيدًا مررات ومرات، فلم 
ذا  وكم  يكون،  أن  يننبغي كما  ُلُق  ُخل اخل إال  فيها  أجد 

متنيت أن يكون اإلإلسالم هو سبيل اللعالم"

ييووررر نناننتتتتتوووللل ديددددددديديييوووووووروررر ول ديورانت تتتتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
أممريكي يمممؤؤلففففف

البناات،  وأد  عادة  على  وقضىى  الععرب،  بالد  في  اململرأة  مقام  من  اإلسالم  "رفع 
وجععل  املالي،  وااالستقالل  اللقضائية  اإلجراءات  فيفي  واملرأة  الرجل  بني  وسوّى 
تترث  حالل، وأنن حتتفظ مباالها ومكاسبها، وأن عمل بكل تشتغل حقها أن من
العرب في اجلاهلية من  وتتصرف في مالها كما تششاء، وقضى عللى ما اعتادهه
إلىى األبناء فيما يينتقل لهم من متاع، وجعل نصيصيب  انتقال النساء من اآلباء

بغير إرادتهن". األنثى في امليراث نصف نصصيب الذكر، وممنَع زواجهنن

مقام الممرأة
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الطريق إلى السعادة 

الرسالة الباقية 

ما هي الرسالة الباقية؟ 
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باطل، خاله  ما  وكل  احلق،  هو  له،  شريك  ال  وحده  اهللا،  إال  إله  خال"ال  ما  وكل  احلق،  هو  له،  شريك  الال وحدده  اهللاهللا،  إال  إلله "الال
للََقننا ويرزققننا، إن اإلإلسالالم هو أن نسلم األمر هللا، ونذعن له، ونسكننسكن خَ
وأن االقوة ـ كل القوة ـ في االستقامة حلكمته، عليه، إلييهه، ونتوكلل
ومهما اآلخرة،  وفي  الدنيا  هذه  في  كانت  مههما  بقسسمته والررضضا 
مبسوط، بوجه  فلنتلقه  ـ  الزؤام  املوت  كان وللوو ـ  اهللاهللا به يصصيبنبنا 
ونفسفسس مغتبططة راضضية، ونعلم أنه اخلير وأنه ال خير إال هو، إن من
للعالم ميزانًا  الضئيل  دماغه  من  اإلنسسان  يجعلل أن  السسخخف 
عن غاب  وإن   ، عادالً قانونًا  للكون  أن  يعتتقد  أنن  ععليه  بل وأحووالهله، 
وأن اخلخلير هو أأساسس الكون، والصالح روح الوجود.. عليه أنه أن إدراككه،،

ذذلك ويععتقده وويتبععه في سكون وتقوى".يعر يعرفف

هللاهللا ال شريك لهله كارالرالييل تومااسس
اسكتلننديدي ومؤرخخ كاتبب

نون للووب تستافاف ججو
ففررنسيسي مؤمؤرخ

مههماا"ليس بععض  إللىى  بعضضههم  نظرر  في  أجانب  املسلمون  "ليس 
دار اإلاإلاإلسالسالمممم ف فيي يليهاها، ووال فرقرق إإ نون ماختلفت الشعوب الالتي ينتسب
ا احلققوقق،،،، عيعيع التمتعتع ب بجمججم ففف ف ففييييي ينينيني املسسملسلملمم و ووالعربي املسسلملم الالالصيصيصي ببنينينيني

ااااوو ااخاخختالتالفًفًفًفً يبيبيةة األألوألورورو اااحلحلقوقق  نعنن يميميميميةة السالسال اإلاإل وووقوقوقوققققق حلاحلاحلاحل تختختلتللفففف وبووبوبوبهذهذهذههذهذهذاااا
اساسساساسيسسسسيسي .."".أأأأ اًّا سسيسسيسيسيًًًّّّ

ال فرق بين عربيي ووأععجميييال

ما هي الرسالة الباقية؟
دتت فففييهههااا؛؛  تتسمََّّتت كككللللل دديييااانننةةة ممنننن ااالللدديييااانناااتت ععىلىلىلىل اااسممم ششخخصصصص ممعنينيني مؤؤؤؤسسسس هلهلااا أأأوو أأأمةة خخااااصصصة وجِ
فنسبة إىل «زرادشت» كانت الزرادشتية، وإىل «بوذا» نُسبت البوذية، وألن اليهودية ظهرت يف 
ا من النصار، هذا بخالف اإلسالم،  قبيلة «هيوذا»، سميت باليهودية، وكانت النرصانية اقتباسً
فلم يرتبط برجل أو أمة خاصة، وإنام كل من يستسلم هللا تعاىل، ويمتثل ألوامره وجيتنب نواهيه، 
، وانقاد  ا ا له وحده، فقد أسلم نفسه هللا تعاىل، فإذا اتبع خاتم األنبياء واملرسلني حممدً خاضعً
كاللدين احلق الذي جاء به، فآمن به واتبعه؛ فهو املسلم بحق، مهام كان يف أي زمان أو مكان، ومن  أ ا أ يف كا ام ل امل ا آ ا الذ احل لل

أي لون أو جنس.
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الرسالة الباقية َسمت الكون كله: 
ۡسلََم 

َ
ۥٓ أ َيۡبُغوَن َوَلُ  ِ َّ َفَغۡيَ دِيِن ٱ

َ
{أ اإلسالم هو ما سار عليه هذاا ااالللكككووننن كككلللهه، قال تعاىل:

أن  املعلوم  فمن   ،[٨٣ عمران: ٨٣}[آل  يُرَۡجُعوَن َلۡهِ  َوَكۡرٗها  َطوٗۡع  ۡرِض 
َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ِف  َمن 

واألرض  والنجوم  والقمر  فالشمس  ثابتة؛  نة  وسُ معينة،  لقاعدة  نقاد  مُ الكون  هذا  يف  يشء  كل 
حتى  شعرة،  قيد  ولو  عليها  اخلروج  أو  عنها  باحلراك  هلا  قِبل  ال  مطردة،  قاعدة  حتت  مسخرات 
إن اإلنسان نفسه إذا تدبرت شأنه تبني لك أنه مذعن لسنن اهللا إذعانًا تاما، فال يتنفس وال حيس 
ا للتقدير اإلهلي املنظم حلياته، وتنقاد هلذا التقدير  ًحاجته إىل املاء والغذاء والنور واحلرارة إال وفقً

مجيع أعضائه؛ فالوظائف التي تؤدهيا هذه األعضاء ال تقوم هبا إال بحسب ما قرر اهللا هلا.
وهذا التقدير الشامل الذي يستسلم له وال ينفك عن طاعته يشء يف هذا الكون، من أكرب 
كوكب يف السامء إىل أصغر ذرة من الرمل يف األرض، هو من تقدير إله ملك جليل مقتدر؛ فإذا 
ا هلذا التقدير يتبني أن اإلسالم دين الكون  كان كل يشء يف الساموات واألرض وما بينهام منقادً
أمجع؛ ألن اإلسالم معناه االنقياد واالمتثال ألمر اآلمر واجتناب نواهيه بال اعرتاض، فالشمس 
والقمر واألرض مستسلمة، واهلواء واملاء والنور والظالم واحلرارة مستسلمة، والشجر واحلجر 
ۡرِض َجِيٗعا ّمِۡنُهۚ إِنَّ 

َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ا ِف ٱلسَّ َر لَُكم مَّ واألنعام مستسلمة، قال تعاىل:{وََسخَّ

١٣]، بل إن اإلنسان الذي ال يعرف ربه وجيحد  ُروَن ١٣}[اجلاثية: َيٰٖت ّلَِقۡوٖا َيَتَفكَّ ِف َذٰلَِك 
فُطر  التي  فطرته  حيث  من  مستسلم  هو  سواه،  به  ويرشك  غريه،  يعبد  أو  آياته،  وينكر  وجوده 

عليها.
أما اإلنسان فيتنازعه أمران:

له  التعبد  وحمبة  واخلنوع  االستسالم  من  عليها  الناس  اهللا  فطر  التي  الفطرة  األول:  األمر 
الباطل  من  اهللا  يبغضه  ما  وبُغض  والصدق،  واخلري  احلق  من  اهللا  حيبه  ما  وحمبة  إليه،  والتقرب 
والرش واجلور والظلم، وما يتبع ذلك من دواعي الفطرة من حمبة املال واألهل والولد، والرغبة 

يف األكل والرشب والنكاح، وما يتطلبه ذلك من قيام أعضاء اجلسم بوظائفها الالزمة هلا.
األمر الثاين: مشيئة اإلنسان واختياره، وقد أَرسل اهللا إليه الرسل وأنزل الكتب؛ ليميز بني 
يف بصرية عىل ليكون والفهم بالعقل ه وأمدَّ والرش، واخلري والضالل، واهلد والباطل، يف احلق بصرية  عىل  ليكون  والفهم  بالعقل  وأمده  والرش،  واخلري  والضالل،   واهلد والباطل،  احلق 
ففففففففففققققققاااادددددتتتتتتتتتتتهههههه  االلرشرشرشرشرشرشرشرش  بببللللل  سُ سسسسسسسسسسلللللللكككككككك  ششششاااء  ووووووووووإإإإإإنننننن   ،،واااهلهلهلدد اااحلحلحلققققققققق  إإإىلىلىل  فففقققااااااددددهه  ااخلخلخلريريري  طررررييييقققق  سلك  شاء  ففإإإن  اااخخخختتييااررررهههه؛؛؛؛ 
ۡعَتۡدنَاا 

َ
أ إإإِننَّآ  َفَمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمنن َشآَء فَۡلَيۡكُفۡرۚ  ّبُِكۡمۖ  إإإإإىلىلىلىلىل االلرشرشرشرشرش وووووووووووواالللببببوووووووواااررررررررررررر: {َوقُِل ٱۡلَقُّ ِمن رَّ

بِۡئسسسَس  ٱٱللۡووُُجُجووهَۚ  يَۡشوِيي  َكٱلُۡمۡهلِلِ  بَِمآءٖ  ُيَغاثُواْ  يَۡسَتغِيُثواْ  ن  ادُِقَهاۚ  ُسَ بِِهۡم  َحاَط 
َ
أ نَاًرا  ٰلِِمَي  لِلظَّ

ِ ر نن و ن ؤ ن م ِ ر ن ق ِل ِو ر و ن ؤ ن م ربِ } ررر ببووووو رشرشرشرشوووووووو إإإإىلىلىلىل
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.[٢٩ [الكهف: اُب وََسآَءۡت ُمۡرَتَفًقا ٢٩} َ ٱلشَّ
عىل  ا  ممففططوورًً ااالالستسسالالمم،  ععىلىل  جمبوالالً  ووججددتتهههه  األولل   ااألألمر  باعتتتببباااارر  اإلإلنسان  إىل  ننظظرت  فإذا  

االلتتززاامه،،  وووالال حميد لهه عنه،، ششأنه ششأأنن غغريريه ممنن ااململخخللووقاتت..
وإما  مسلامً  يكون  أن  ففإإما  يشاء،  ماا  خيتارر  اا  خمتااررًً ووجددتتهه  الثاين  األألمرر  بااععتبار  إليهه  ننننظظظظرررتت  وإإذذذاااا 
٣}[اإلنسان: ٣] ؛ ولذا  ا َكُفوًرا مَّ ا َشاكِٗرا  بِيَل إِمَّ ا،، قققااالل  تععااىلىل:{إِنَّا َهَديَۡنُٰه ٱلسَّ يكون كافرً

جتد الناس ععىلىلىل ننووعني::
ححييااتتتههه  يفيف  رشرشرشييععتتهه  ويتببعع  وحدهه،  يعبده  وإهلًا  اا  وماللكككًً ربا  به  ووويييؤؤؤممن  خااللقهههه،،  يععررف  إنسانن 
االختياررية، كامام ههههوووو مفطور عىل االستسسالالم للررببهه، ال حميد له عننهه، تابع لتتققدديره، وهذا هو اململسسللمم 
اا؛؛ ألألننه عرفف اهللاهللا خخااللققهه ووبارئه اللذذيي  الكامل االذي قد ااسستكملل إإسالالممهه، وقد أأصصببحح عللمهه صصححيحً
ا؛ ألنه أعمل  ا ورأيه سديدً أرسل إإلليه الرسل ووأأأأووالاله ققوة االلععللمم ووااالللتتعللللم،، ووأأصبح عقله صحيحً
لسانه  وأصبحح  ااألألمور،  يفيف   والرأيي  الفهم  بمووههبة  أكرمه  الذي  اهللا  إإالالالال  ييععببدد  أأالال  ققىضىضىض  ثمم  فكره، 
ا باحلحلحلققق ألألنننهه الال يقر اآلن إال بربب وواحد هو اهللا تعاىلىل اللذي أنعمم ععلييهه بققوة االلننططق  ا ناطقً صحييححًً
من  فففييهه  اخلخلريرية  للهه  فيام  اهللا  لرشع  منقادد  ألنه  اللصصدق؛  إال  اآلن  فيها  بقي  ما  ححييااته  ففكككأأأنن  والكالمم، 
إال  يعبد  ال  ألنه  والتآنس،  االلتتعارف  آآرصرصةة  الكون  يف  املخلووققااتت  سائر  وبني  بينه  وامتدت  أممره، 
منن ها خ وقد كلها، قات املخل ه للتقد وتنقاد ه ألم وتذعن ده تت الذيي ، لل ال احلك اهللا احلكيم العلييمم، الذذيي تتععبده وتذعن ألمره وتنقادد للتقديره املخلوقات كلها، ووقد سخررهاا ممنن ااهللا
ِ َوُهَو ُمِۡسٞن َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱۡلُعۡرَوةِ  َّ َ ٱ ِ ۥٓ إ أجلك أهيا اإلنسان، قال تعاىل:{َوَمن يُۡسلِۡم وَۡجَهُه

.[٢٢ ٢٢}[لقامن: ِ َعٰقَِبُة ٱۡلُُمورِ َّ َ ٱ  ۗ ٱلُۡوۡثَقٰ

١١٤

م اييايااررر خ لي  يكن  االتلتصوصورم""لم  فيفي اهللا  توحيد  مبدأ  بني  اململقارننة  منن 
اعتتققااد وبببني  املاملبدبدأأديياللقررآآني أأنن فوجدت كمسيحي،  الثثالوث  ففيي  يييي
مممم بككثثييرر ىنىى أد بالذات ممممنناألاألخييرر البقعة  تلك  ومن  اإلاإلسالمي،  ااااملبدبدأ  نن
ففففففييي االلثقةقة اإلميان باهللا ييببدأت أففقدد رار أن اعاعتبتب علىى ااملسيحييةة االدديياانة
بمبممبددأدأ فيي ووأهأأأهممم لول ييديان؛ فإذا كان إمياني باهللاهللا خخاطاطئئًااييهو أ أيي دينن من األاأل
الاللصص االلدلديننييي ننشنشااط آخرخر يصصبححصحبباملفهفهوم ككلللل أن ممفممععنعنى ذلذلكك ححححيحيحيححح،،،،
والوالوالال مممنههه وددودوىىىى لهلهلهله".الالال مععبثبثًاًا الال ال جج ننععننننىى  مم

تاانن بينن هذا وذاكشتاانششتا

ناجججيمو راموني
ينيي غغغغا  مُُمبشششرر
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الرسالة الباقية هي دين ا-نبياء والرسل جميًعا:
ۥٓ  فَلَُه َوِٰحٞد  إَِلٰهٞ  تعاىل:{فَإَِلُٰهُكۡم  قاالل  مجمجعااء،  للبرشييةة  ااهللاهللا  أأننززللهه  الذيي  الدين  هو  اإلسالم 
٣٤]، وهوو دديين ااألألنبياء واللرسلل  مجمجيعا، قال تتعاىل:{قُولُٓواْ  ٣٤}[احلج: ِ ٱلُۡمۡخبِتَِي ْۗ َوبَّشِ أَۡسلُِموا

م

َوَمآ  ۡسَباِط 
َ
َوٱۡل َوَيۡعُقوَب  ۡسَحَٰق  ۡسَمٰعِيَل  إِبَۡرِٰه َۧم   ٰٓ َ ِ إ نزَِل 

ُ
أ َوَمآ  إَِلَۡنا  نزَِل 

ُ
أ َوَمآ   ِ َّ بِٱ َءاَمنَّا 

و و } ىل ي لل ر و بي يين وو و ج {٣٤ ِ ِ ِشِ و و ِ

َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَنُۡن َلُۥ ُمۡسلُِموَن 
َ
 ُنَفّرُِق َبۡيَ أ

َ ّبِِهۡم  وِتَ ٱلَّبِيُّوَن ِمن رَّ
ُ
أ وِتَ ُموَسٰ وَِعيَسٰ َوَمآ 

ُ
أ

و ِ و وب وي ق ِيل م ِ ِبر ِ ِز و ِل زِ و ِ ِ وبب وي ق ِيل م ِ ِبر ِ زِ و ِل زِ و ِ ِ ب

١٣٦}[البقرة: ١٣٦]، فقد آمن به رسل اهللا، وأعلنووا إسسالالمهم هللاهللا، ودعوا إليه، ققاالل اهللا تعاىل عن 
َقاِم   نُوٍح إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِۦ َيَٰقۡوِم إِن َكَن َكُبَ َعلَۡيُكم مَّ

َ
نوح عليه السالمم: {َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

ۡمرُُكۡم 
َ
أ يَُكۡن   َ ُثمَّ  َكَٓءُكۡم  َوُشَ ۡمَرُكۡم 

َ
أ ۡجُِعٓواْ 

َ
فَأ ُۡت  تََوكَّ  ِ َّ ٱ َفَعَل   ِ َّ ٱ َيِٰت  َوتَۡذكِيِي 

م ِ م ِ ح ِم مل ِ م ِ ح } م ح

 َّ ِ ُۡتۡم َفَما َسأۡلُُكم ّمِۡن أۡجٍرۖ إِۡن أۡجرَِي إ فَإِن تََولَّ
م ن م م مم ن م م م

٧١ َ تُنِظُروِن َّ َو َ ِ ٗة ُثمَّ ٱۡقُضٓواْ إ َعلَۡيُكۡم ُغمَّ
٧٢]،، وقال جل ثناؤه عن إبراهيم  -٧١ ُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمَي ٧٢}[يونس:

َ
ۡن أ
َ
ِمۡرُت أ

ُ
ِۖ َوأ َّ َ ٱ َ

بلل   ،[١٣١ ١٣١}[البقرة:  ٱۡلَعٰلَِمَي لَِرّبِ  ۡسلَۡمُت 
َ
أ قَاَل  ۡسلِۡمۖ 

َ
أ ۥٓ  ُه َربُّ َلُۥ  قَاَل  {إِۡذ  السالم: عليه 

ٰ بَِهآ إِبَۡرِٰه ُۧم بَنِيهِ َوَيۡعُقوُب َيَٰبِنَّ إِنَّ  ووىص به إبراهيم بنيه من بعده، قاال تعاىل يف ذلك: {َوَوصَّ
 أۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَضَ َيۡعُقوَب 
ِ ِن م ِ ِِ ِ

ۡسلُِموَن ١٣٢ نُتم مُّ
َ
َّ َوأ ِ َ َتُموُتنَّ إ َ ٱۡصَطَفٰ لَُكُم ٱّلِيَن فَ َّ ٱ

} يف ن م ر يفىص ن م ر ىص

ۡسَمٰعِيَل  َلَٰه َءابَآئَِك إِبَۡرِٰه َۧم  َنۡعُبُد إَِلَٰهَك  َما َتۡعُبُدوَن ِمۢن َبۡعِدۖي قَالُواْ  ٱلَۡمۡوُت إِۡذ قَاَل ِلَنِيهِ 
م م م مم م

١٣٣]، وقال ععزز شأنه عن موسسى  ١٣٢ـ ١٣٣}[البقرة: ۡسَحَٰق إَِلٰٗها َوِٰحٗدا َوَنُۡن َلُۥ ُمۡسلُِموَن
{{٨٤٨٤ َ ل ۡ ُّ ُ ُك إن ْ ٓا ُ كَّ َ تَ ۡ َل َ َف َّ ٱ ُ َ ا َ ۡ ُ ُك إن ۡ َٰق َ ٰ َ ُ ِ فعليهِ تَوكٓوا إِن كنتم مسلِِميَقَاَل {{َوقال موٰس يٰقۡوِم إِن كنتۡم َءامنتم بِٱ : ال ال عليه السالم: ل
ِب  َءاِمُنواْ  ۡن 

َ
أ ٱۡلََوارِّيِ َۧن   

َ ِ إ وَۡحۡيُت 
َ
أ ۡذ  } السالم:  علليه  اململسسيح  خرب  يف  وقال   ،[٨٤ [يونس: 

١١١]،  واإلسالم هوو الرسالة السساماموية  َنا ُمۡسلُِموَن ١١١}[املائدة: نَّ
َ
َوبِرَُسوِل قَالُٓواْ َءاَمنَّا َوٱۡشَهۡد بِأ

له اهللا ووررضيه  ا، والذيي كمّ إىلىل الناس مجيعً ا األخرية للبرشية الذي بعث ااهللاهللا به ررسسوله حممدً
ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِت َورَِضيُت 

َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
لعباده ددييننًا، قاالل اهللا تعاىل: {ٱۡلَۡوَم أ

َ للبرشية ااإلإلسالم  لَُكُم ٱۡلِۡسَلَٰم دِيٗنا}[املائدة: ٣]، ويفيف هذه اآلية الككرريممةة خيرب اهللا تعاىل أنه ريضيضِ
ا، وأعللنن ااهللاهللا تعاىل أأننه االلدديينن احلحلقق، وأنه ال يقبل من أحدد دينًا سواه، فقالل ااهللاهللا  دينًا،، الال يسخططه أبدً
َغۡيَ  يَۡبَتِغ  {َوَمن  اا:  أأييضضضًً تععااىلىل  ووققاالل   ،،[١٩ عمران:  ٱۡلِۡسَلُٰم}[آل   ِ َّ ٱ ِعنَد  ٱّلِيَن  {إِنَّ  تعاىلىل::
ااهللاهللاهللاهللاهللا  ففففأأأأكككددد   ،،[٨٥ عمران:  ٨٥}[آل  ٱۡلَخِٰسِيَن  ِمَن  ِخَرةِ  ٱ ِف  َوُهَو  ِمۡنُه  ُيۡقَبَل  فَلَن  دِيٗنا  ٱۡلِۡسَلِٰم 
تتعاىل  يف ااآلية األألوووىلىلىل  أأأأنننن االلدين للديهه ههوو ااإلإلإلسسالالممم ففققطططط،، وووأأخربرب يفيفيفيف اااآلآلآلآلييةة الثاننيييةةة أأأأننننهههه تتتتععاااىلىلىلىل لننن يييييييققققققبببببلللللل مممممننننن  
أأأأحدددد ددييننًًًاا غغريري ااإلإلإلإلسسالالمم، ووأأنن االلففائزين االلسسعداء بعد املململووتت ههمم اململسسسلللمون فففقققققققطططططط،،، ووأأأننن  ااااللللذذذذيييينننن ييمموووتتتوووونن 
ااألألألننننببببيييياءء  مجمجمجمجمجمجييييعععع  أععععلللللللنننننننن  ووهلهلهلهلذذذذذاااا  الننااررر؛؛؛  يفيفيف  بونن  ييُععذذََّّ ووأأهنهنم  اااآلآلخخرةة،،   اللدددااااررر   يفيف  خخاارسون  اإلإلسسالمم  غري  عىل 

١١٥
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اإلسالم  سهولة  "إن 
العظيمة تشتق من التوحيد احملض، 

اإلسالم، قوة  سرّ  السهولة  هذه  وفي 
واإلسالم وإدراكه سهل خال مما نراه في األديان 
املتناقضات  من  السليم  الذوق  ويأباه  األخرى 
ا من أصول والغوامض، وال شيء أكثر وضوحً

واحد،  إله  بوجود  القائلة  اإلسالم 
أمام الناس  جميع  ومبساواة 

اهللا".

اإلسالم سهل

 لوبونستاف لجوستاف
ف رفرنسيمؤرخ فممؤرخ مممؤؤؤرررخخخخ

كمال الرسالة الباقية.
ررسوله  به  اهللا  بععث  الذي  اإلسالم  هذا 

ا هو ديينن اإليامن باهللاهللا   للناس مجيععً ا حمحمممددً
إَِلَٰه  ٓ َ ٱۡلَحُّ  {ُهَو  تعاىل:  قال  وتوححييدده، 
َّ ُهَو فَٱۡدُعوهُ ُمۡلِِصَي َلُ ٱّلِيَنۗ ٱۡلَۡمُد  ِ إ
ِ } و

ۡن
َ
۞قُۡل إِّنِ نُِهيُت أ

ن
ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمَي ٦٥ َّ ِ

ا لَمَّ  ِ َّ ٱ ُدوِن  ِمن  تَۡدُعوَن  ِيَن  ٱلَّ ۡعُبَد 
َ
أ

ِ ِ ِ ل ِِ

ۡسلَِم 
ُ
ۡن أ
َ
ِمۡرُت أ

ُ
ّبِ َوأ َجآَءِنَ ٱۡلَّيَِنُٰت ِمن رَّ

ِ ِ و ن و ِِين ِ و

إنه  ،،[٦٦ ٦٥ـ  ٦٦}[غافر:  ٱۡلَعٰلَِمَي لَِرّبِ 
تععااىلىل: قال  وحده،  للهه  العبادةة  إخالص  ددينن 

اُر ُ ٱۡلَوِٰحُد ٱۡلَقهَّ َّ ِم ٱ
َ
َتَفّرِقُوَن َخۡيٌ أ ۡرَباٞب مُّ

َ
{َءأ

نُتۡم
َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَماٗٓء َسمَّ

َ
ٓ أ َّ ِ َما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدونِهِۦٓ إ
م مِ

٣٩
 َّ ِ إ ٱۡلُۡكُم  إِِن  ُسۡلَطٍٰنۚ  ِمن  بَِها   ُ َّ ٱ نَزَل 

َ
أ آ  مَّ َوَءابَآؤُُكم 

م ِ ِن ن

ععُرض  لو  الذي  اللسسليمة  العقول  دينن  ووهو   ،[٤٠ ـ٣٩ـ إِيَّاهُ}[يوسف:   ٓ َّ ِ إ َتۡعُبُدٓواْ   َّ أَ أََمَر   ِ َّ ِ
ٱۡلَقّيُِم ٱّلِيُن  {َذٰلَِك  تعاىل: ققاال  مستتسسلمة،  طائعة  االللننففووس  له  النقادت  ووصففاائه  حقيقته  ععىل 
{قُۡل واحلجة:  والربهانن  الددللييل  ددين   ،[٤٠ ٤٠}[يوسف:  َيۡعلَُموَن  َ ٱلَّاِس  ۡكَثَ 

َ
أ َوَلِٰكنَّ 

٦٤]، دين االلرراحة واالسعادة والططممأنينة: {َمۡن َهاتُواْ بُۡرَهَٰنُكۡم إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِي ٦٤} [النمل:
.[٩٧ نَثٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيَِينَُّهۥ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗة}[النحل:

ُ
ۡو أ
َ
َعِمَل َصٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

ا  أحلل اهللا الططييببات النافعةة، وحرم  وويفيف دينن اإلسالم الذذيي بععثث اهللا تعاىل به رسسووله حممدً

١١٦

والسعادة  النجاة   والنصار اليهود  من  أراد  فمن  يسلم،  ال  ممنن  براءءهتهتم  وأعلنوا  هللاهللا،  إسالمهم 
وعيسى  ملوسى  حقا  ا  تابعً يكون  حتى   ، ا  حممدً ااإلإلسالم  ررسول  وليتبع  ااإلإلسالم،  يف  ففلليدخل 
إىل  ا  مجيعً دعوا  مسلمون،  كلهم  اهللا  رسل  ومجيع  ا  وحمحممدً وعيسسى  موسى  ألألن  السالم؛  عليههام 
جد بعد بعثة خاتم املرسلني حممد  اإلسالالمم؛ ألنه دين ااهللا الذي بعثهم ببهه، والال  ييصح ألحد ممن وُ
يي نفسه ممسلامً هللا، وال يقبل اهللا منه هذا االدعاء إال إذا آمن   إىل هنااييةة الدنيا، ال ييصصح له أن يسمِّ
 : بمححممد رسووالً من عند ااهللاهللا، واتبعه، وعملل بالقرآآنن الذي أنزله اهللا عليه، فقد قَال رسول اهللا
ومل  يموت  ثم  نرصاين،  وال  هيودي  األمة،  هذذهه  ممنن  أحد  يب  يسمع  الال  بيده،  حمحممد  نفس  «والذيي 

يؤمن بالذذيي أُرسللتت به، إال كاانن من أصحاب االلننَّار» (رروواه مسلم).
ع
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كثيرًا  "استوقفني 
نظام التوحيد في اإلسالم، وهو من 

أبرز معالم اإلسالم. إن التوحيد يجعلني 
إنسان،  ألي  عبدًا  لست  وحده،  هللا  عبدًا 
التوحيد في اإلسالم يجرّد اإلنسان، ويجعله 
احلرية  هي  وتلك  إنسان،  ألي  خاضع  غير 

احلقيقية؛ فال عبودية إال هللا وحده".

ال عبودية لغير هللا

خليلهيمإبراهيمم ييييمممم
ممبشق مصريمبشقس مصشششششررررر مصششششششرررر ممبششششرر ققسسس

١١٧

اخلبباائث الضضارة، وأمر بكلل معروف، 
سهلل  دين  وههو  منكر،  كل  ععنن  ووهنى 
سمحح ميرس، ال مشقة ففيه، وال تكاللييفف 
اهللا  ققاال  البرش،  يتحممللها  ال  أعباء  والال 
ٱلَِّبَّ  ٱلرَُّسوَل  يَتَّبُِعوَن  ِيَن  {ٱلَّ تتععاىل: 
ِعنَدُهۡم  َمۡكُتوًبا  َيُِدونَُهۥ  ِي  ٱلَّ  َّ ّمِ

ُ
ٱۡل

ِب و ر و ِ ي ِين } ىل

بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُرُهم 
ۡ
يَأ ِنيل  َوٱۡلِ ٰةِ  ٱلَّۡوَر ِف 

م و و وِ و ِ

ّيَِبِٰت  ُٰهۡم َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوُيِحلُّ لَُهُم ٱلطَّ َوَيۡنَه
ِ م ِ ِ ِِ ِ ِ

َعۡنُهۡم  َوَيَضُع  ئَِث  ٱۡلََبٰٓ َعلَۡيِهُم  َوُيَحّرُِم 
م ِ ِ م

ِيَن  فَٱلَّ َعلَۡيِهۡمۚ  َكنَۡت  ٱلَِّت  ۡغَلَٰل 
َ
َوٱۡل إِۡصَُهۡم 

م ع ِ ِم عِم ِ ِم

نزَِل 
ُ
ِٓي أ َبُعواْ ٱلُّوَر ٱلَّ وهُ َوٱتَّ ُروهُ َونََصُ َءاَمُنواْ بِهِۦ وََعزَّ

ِين ِم ي ِت ل و م ِمِص ي ِت ل و م ص

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ١٥٧}[األعراف: ١٥٧].
ُ
ۥٓ أ َمَعُه

وهو دين شامل كامل صصاالح لككلل زمان ومكان إإىلىل أن يرث اهللاهللا األرضض ومن عليها، فقدد ججااء 
بام حيتاج إليه البرش يف ديننههم ودننييااهم.

هو طريق السعادة وواالطمأننينة، طريق العلمم  ووااحلضارة، ططرريق العددلل واإلحسان، طرريقق الكرامة 
واحلرية، طريق لكلل خري ووبر، فام أعظم هذاا االدين وما أككمله!! وومن أحسن دينا ممممننن أأسلم وجهه 
َبَع ِملََّة إِبَۡرٰهِيَم  ِ َوُهَو ُمِۡسٞن َوٱتَّ َّ ِ ۡسلََم وَۡجَهُهۥ 

َ
ۡن أ ۡحَسُن دِيٗنا ّمِمَّ

َ
هللا تعاىل؟ قال تععااىلىل: {َوَمۡن أ

{١٢٥ ٗ َخلِي إِبَۡرٰهِيَم   ُ َّ ٱ ََذ  َوٱتَّ َحنِيٗفاۗ 
[النساء: ١٢٥].

هو  االذي  ـ  خالقك  من  نداءء  وههذذا 
ــ  جنبيك  ببنيني  التي  نفسك  ممن  بك  أرححمم 
الننوور،  إىل  الظظللامامت  من  للللخروج  ْييننااديك  َتَعالَۡوا ٱۡلِكَتِٰب  ۡهَل 

َ
أ َيٰٓ تتععاىل:{قُۡل  قال 

َّ َنۡعُبَد
َ
ِۢ بَۡيَنَنا َوَبۡيَنُكۡم أ ٰ َكَِمةٖ َسَوآء َ ِ إ
ِ ل ِل }

َ َيتَِّخَذ ا َو َ نُۡشَِك بِهِۦ َشۡي ٔٗ َ َو َّ َّ ٱ ِ إ
م ِۢ ٖ مِ ِۢ ٖ

فَإِن  ِۚ َّ ٱ ُدوِن  ّمِن  ۡرَباٗبا 
َ
أ َبۡعًضا  َبۡعُضَنا 

ِ ِ ِِ ِ

{٦٤ نَّا ُمۡسلُِموَن َّۡواْ َفُقولُواْ ٱۡشَهُدواْ بِأَ تََول
[آل عمران: ٦٤].

مايكل هارت
كاتب أمريكي

الدين والدنيا معًا
ال نظظظير له "إن هههذا االحتاد الففريد الذي
يُخول ا  معً واالدنيوي  الديني  للتأثيير 
شخخخصية أعظم  يُعتبرر  أن  محمممدًا 
منففرردة ذات تأثير ففي تاريخ البشششرية".
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 جوار الل نهرو
أول رئيس وزراء للهند

ثقة محمد برسالته
واحلكام  امللوكك  هؤالء  خامرتت "لرمبا 
الرسول كتب  تسللموا  الذين

البسيط  الرجل  هذا  من  الدهشة 
ولكن  الطاععة،  إلى  يدعوهمم  الذي 
إرسال هذه الككتب يعطينا صورة عن 
ورسالته،  بنفسه مححمد ثقة  مقدار
الثقة وهذا اإلميإلميان ألمته  يَّأ بهذه وقد هَ
وحوّلهم  أسباب القوة والعزّة واملنعة،،
من سكان صححراء إلى سادةة يفتحون 
زمانهم،  فيي املعروف  العالمم نصف 
من  جعل  أن  بعد  مححمد  توفي  وقد 
واحدة  أممة  املتنافرة  العرببية  القبائل 

ا". تتقد غيرة وححماسً

١١٨

أأأسسسلللممم  ااالللذذذييي  ااالللعععبببدددد   ذذذذذلللكككك  ممممققققاااببببللللل  ووووويفيفيفيف  
ووووجججججههههههههه هللاهللاهللاهللاهللا تتتعععاااىلىلىل ففففهههننناااككك إإإنننسسساااننن آآآخخخخرررر،،، أأأأبببىىىى إإإإالالال 
ممممننننن  عععععللللليييييهههههااااا  اااهللاهللاهللاهللاهللا    ففففططططرررره   اااللللتتتتيييي  فففططططرررتتتتههه  يييغغغطططييي   أأأنننن 
ااااجلجلجلجلجلحححححوووووددددد  مممممننننن  بببحححححججججججاااااببببب   ووويييسسسرترترتههههاااا  اااإلإلإلسسسالالالالممممم 
ووووواااااملململململعععععجججججزززززاااااتتتتتت  اااااآلآلآلآلآلييييييااااتتتتت   تتتتتتتتتتااااببببععععع   رررغغغممممم  وووااالللنننكككرررراااننن 
ااااالللللددددديييييننننن،  هذذذذذااااا  وووووصصصصصدددددققققق  صصصصصحححححةةةةة  عععىلىلىلىلىل  ااالللددداااللللةةة   
ااااهللاهللاهللاهللاهللاهللا  لللللتتتتتوووووحححححييييدددد  ااااا   خخخخخالالالالالفففففًًًًً ااالللللرشرشرشرشرشككككك   لللللنننننفففففسسسسسههههه   فففاااخخخختتتااااررررر  
ووووااااخلخلخلخلرااففففااااتتتت  اااااألألألألألوووووهههههااااامممم  وووووظظظظظلللللامامامامامتتتتت    ،،،،، وووووججججلللللّّّّّ ععععززززز 
ممنننن  ممممثثثثللللهههه  لللللببببرشرشرشرشرشرش   اااا  عععععبببببدددددًً يييييكككككوووووننننن  أأأأأأننننن   لللللنننننفففففسسسسسههههه   ووورررريضيضيضيضيضََََ    ،،،ووواااهلهلهلددد ووووااالللييييقققنينيني  ااااحلحلحلحلقققق  ننننوووورررر  ععععنننن  بببدددديييالالالالًًً   ووووااااألألألألألسسسسساااااطططططريريريري 
ااااألألألألألححححباررر ووووااالللررررههههبببباااانننن،،،، ببببلللل  ووووااااللللررررسسسسللللل ببببددددالالالالًًً ممممننن أأأأننن يييكككووووننن  عععبببببدددددداااا  هللاهللاهللاهللاهللا اااالللللووووواااااحححححددددد    ااااألألألألألحححححددددد؛؛؛؛ فففففطططططمممممسسسس  ففففططططررررتتتهههه،، ووووأأأأللللغغغغىىى 

ااا  تتتاااررركككًًً وووواااللللشششششبببببهههههاااااتتت  للللللللششششههههووووااااتتتت   ووأأأأذذذعععنننن   عععععقققققللللههه،،، 
إإإإالالالال   مممووولللووووددد  وووولللددد   ففففامامامام  إإإإييييااااههههاااا،،،،   ففففططططررررهههه  ااالللتتتيييي  ااهللاهللاهللاهللا  فففففطططططرررررةةةةة 
َفَطَر ٱلَِّت   ِ َّ ٱ {فِۡطَرَت  اااإلإلإلسسسسالالالالالمممم::::  ففففطططررررةةةةة  ععععىلىلىلىلىل 

ِۚ َذٰلَِك ٱّلِيُن  َّ َ َتۡبِديَل ِلَۡلِق ٱ ٱلَّاَس َعلَۡيَهاۚ 
ر ِت ر } مممم إلإلإل ررر إلىلىلىل ر ىل

َيۡعلَُموَن   َ ٱلَّاِس  ۡكَثَ 
َ
أ َوَلِٰكنَّ  ٱۡلَقّيُِم 

ن ِ ل

٣٠}[الروم: ٣٠]،،،،،  ووووللللككككك أأأأنننن تتتتقققققددددرررر اااااآلآلآلآلآلآلننن بببنننفففسسسكككك  
اااللللبببعععيييدددد   اااااللللضضضضالالاللللل  ممممنننن   ااااللللككككااااففففرررر   ففففييييههههه  ااااررررتتتككككسسسس  مممماااا  
ِي َجَعلَُكۡم {ُهَو ٱلَّ ووووواالغغغغغييييي اااململململبنينينيني،،،، ققققاااالللل تتتتتععععااااىلىلىلىل::::
ۥۖ ۡرِضۚ َفَمن َكَفَر َفَعلَۡيهِ ُكۡفُرهُ

َ
َخَلٰٓئَِف ِف ٱۡل

م مو } ىلىلىلىل بنيني ييييي وووو
َّ ِ إ َرّبِِهۡم  ِعنَد  ُكۡفُرُهۡم  ٱۡلَكٰفِرِيَن  يَزِيُد   

َ َو
ن ِ ِ

َّ َخَساٗرا ِ  يَزِيُد ٱۡلَكٰفِرِيَن ُكۡفُرُهۡم إ
َ َمۡقٗتاۖ َو

إِ ِم ِ رب ِ م ر ِرِين يزِي ِو م ر ِرِين يزِي

٣٩}[فاطر: ٣٩].

هو هذا  كان  "إذا 
نكون أفال  اإلسالم، 
جميعا مسلمني"؟!

جوتة
أديب ألماني

وِلَم ال؟!
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الطريق إلى السعادة 

الرسالة الباقية 

أسس التشريع 
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فامامامام ههههيييي أأأأصصصصوووولللل وووومممممصصصصصصااااادددددررررر وووووخخخخخصصصصصاااااائئئئئصصصصص  هههههذذذذذهههه ااااالللللرررسسسااالللةةة؟؟؟
أسس التشريع.

ععععععىلىلىلىلىل ااااإلإلإلإلإلسسسسسالالالالالالمممممييييي  اااللللتتتترشرشرشرشرشرشييييعععع  يييقققووممم 
تتتتتُُُُكككككسسسسسبببببههههه  فففففررررييييددددددةةةة   وورررككككااائئئزززز  أأأسسسسس  

وووووززززممممماااااننننن  إإإإننننسسااااننننن  للللكككلللل   االلصصصالالالحححييةةة 
األألألألألسسسسسسسسسس تتتتتلللككككك  وووأأأأأهههممم  ووممكككااننن،، 

ممااا ييأأأيتيتيت:::
ورفع  التيسير  أوًلا. 

الحرج:
ااااالللللرشرشرشرشرشعععععيييييةةةةة   اااالللللتتتتكككككااااللللليييييففففف  مجمجمجمجييعععع 
اااااملململململكككككلللللَََََّّّّّفففففنينينينيني  طططططاااااقققققةةةةة  ععععننننن   ختختختختخترررررججججج  الالالالال 

عععع

مممممننننن   فففففيييييهههههااااا   وووووللللليييييسسسسس  وووووووووسسسسعععععهههههممممم،،،،، 
يفيفيفيفيف  اااااملململململععععهههههوووووددددد  عععععننننن  ااااا  خخخخخخررررروووووججججججًًًًً االللللعععععننننناااااءءءءء 

يييرسرسرسرس،،،،  ااااالللللدددديييننن  ألألألألألننننن  اااااللللللعادديييييةةةةة؛؛؛؛؛   ااااألألألألألعععععامامامامامامللللل 
ٱۡلُيۡسَ بُِكُم   ُ َّ ٱ {يُرِيُد  تتتتتعععععاااااىلىلىلىلىل:::::  ققققققاااااللللل 

ووووققققاااالللل  ،،،،[١٨٥ }[البقرة:  ٱۡلُعۡسَ بُِكُم  يُرِيُد   َ َو
نَسُٰن َضعِيٗفا ٢٨}[النساء: ٢٨]،،،، ووووققققاااالللل تتتتععععااااىلىلىلىل::::  ن ُيَّفَِف َعنُكۡمۚ وَُخلَِق ٱۡلِ

َ
ُ أ َّ تتتتعععااااىلىلىلىل:::: {يُرِيُد ٱ

١١٩

آرنولد توينبي
مؤرخ بريطاني

رسالة نبوة محمد
هذين اململظهرين في البيئة االججتماعية العربية؛ "لقد كرّس محمدد حياته لتحقيق رسالتته في كفالةة
وهما: الوحدانية في الفكرة الدينية، واللقانون والنظظام في احلحلكم، ومت ذلك فعالً بفضضل نظام اإلسالم
ا؛ فغدت لإلسالمم بفضل ذلك قوة التنفيذذية معً الشامل الذي ضمم بني ظهرانيه الوحدانيية والسلطةة

إلى أمة متححضرة". دافعة جبارة نقلتت العرب من أمة جهالةة
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اااااإلإلإلإلسسسسالالالمممم..... أأممن وأمان أأ أ

نسيم سووسة
محاضر عراققي يهودي

راية  حتت  اليهود  "و"و"و"وججدجدجدجد 
شر  به  اتقوا  وعدالً  أمننًا  إلاإلاإلاإلاإلسالسالسالسالمممم

مضت  وقد  واالعتداء،  الاالاالاالاالضطضطضطضطهههاهادد
عديدة وهم في خير وثراء". قق ق قروورورورونننن ييليليليليههمهمهمهم ععععععع

وووقققاااللتتت   ،،،[٢٨٦ وُۡسَعَها}[البقرة:   َّ ِ إ َنۡفًسا   ُ َّ ٱ يَُكّلُِف   َ}
َ النبي بنيني أأأمممررريييننن  إإإالالال اااخخختتتااارر ريِّ ععاائئششةة ريضيض اهللا عنها: «ما خُ

ووواااهللاهللاهللا  مممنننههه،،،   أبععددمهمهااا   كان  اإلثم  كان  فإذا  يأثم،  مل  ما  أأيرسمها 
نننتتتهههككك   تتتُُُ ححتتىىى   ، قطّ إليه  يؤتى  يشء  يف  لنفسه  انتقم  ما 

حرمات اهللا، فينتقم هللا"(رواه البخاري). 
ومن رفع احلرج يف الرشيعة اإلسالميةة ققللةةة

التكاليف؛ بحيث يسهل عىل املكلَّف القيامم 
ج ع

ا، واحلرج ا وضيقً هبا من غري عنت وال إرهاق؛ ألن يف اإلرههاااقق ححررججً
َحَرٖج} ِمۡن  ٱّلِيِن  ِف  َعلَۡيُكۡم  َجَعَل  {َوَما  تعاىل:  قال  مرفوع، 

[احلج: ٧٨]، كام أن املقصود من التكالليفف إيصال املكلف للحياة 
السعيدة يف الدنيا وواآلخرة، فال يأيت الترشيع إال بالقدر الالزم 
ِيَن ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ {َيٰٓ تعاىل:  قال  البرشية،  الطبيعة  تطيقه  التي 

تَُسۡؤُكۡم لَُكۡم  ُتۡبَد  إِن  ۡشَيآَء 
َ
أ َعۡن  تَۡس َٔلُواْ   َ َءاَمُنواْ 

} رش رشي

ُل ٱۡلُقۡرَءاُن ُتۡبَد لَُكۡم َعَفا  ن تَۡس َٔلُواْ َعۡنَها ِحَي ُيَنَّ
م م

{١٠٢ بَِها َكٰفِرِيَن ۡصَبُحواْ 
َ
لََها قَۡومٞ ّمِن َقۡبلُِكۡم ُثمَّ أ

َ
١٠١ قَۡد َسأ ُ َغُفوٌر َحلِيٞم َّ َوٱ ُ َعۡنَهاۗ  َّ ٱ

.[١٠٢ ١٠١ـ [املائدة:
ثانًيا. رعاية مصالح الناس:

ااململتتتببعع ألألححككامم الرشيعة اإلسالمية يتجىل له أن املراد منها حتقيق
وتدرأ والصالح،  اخلري  للناس  حتقق  بحيث  النناس،  ممصصااللحح 
يف ومجاعات  ا  أفرادً واآلخرة،  الدنيا  يف  والفساد  الرش  عنهم 
َّ رَۡحَٗة ِ رَۡسۡلَنَٰك إ

َ
أ كل زمان ومكان، قال تعاىل: {َوَمآ 

لتحقيق فالرمحة   ،[١٠٧ ١٠٧}[األنبياء:  ّلِۡلَعٰلَِمَي
ملا مقصودة،  الرمحة  تكن  مل  لو  وإال  املصالح، 
كلها والتكاليف  بالرمحة،  النبي  وصف 
دنياهم يف  العباد  مصالح  إىل  راجعة 
مجيع عن  غني  اهللا  ألن  وآخرهتم؛ 

اة 
الزم 
ِليَن
ُكۡم

ن

املسلمني مبادئ  "كانت 
وشريعتهم، األخالقية، 
على كلها  قائمة  وحكومتهم، 
أساس الدين، واإلسالم أبسط األديان
ال أن  شهادة  وأساسه  وأوضحها،  كلها 

إله إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا".

الدين أوًال

تنتول دي يوررا
يككككيكييمؤلف أم مرييي
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الطريق إلى السعادة 

الرسالة الباقية 

خصائص التشريع 
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ككككككللللللللهههههااااا،،،،،  وووووممممصصصصصااااااللللحححححححح  كككككللللهههههااااا،،،،  ووررمحمحمحةةة  ككككللللها،،  عدللل  والرشيعة  معصية،  ترضه  وال  طاعة  تنفعه  فال  عباده، 
وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن االعدل إىل اجلور، ووععننن االلررمحمحمحةةة  إإإىلىلىل ضضضضددددههههههاااا،،،  ووووعععننننن ااااملململململصصصصلللللللحححححححةةةةة 

إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث ليست من الرشرشرشيعةةةة.
ثالًثا. تحقيق العدل بكل صوره:

ااااا تتتتتددددعععوووو إإإىلىلىلىلىلىل إإإإإقققااااممممممةةةةةة اااللللعععععدددددلللللل،،،،   تضافرت النصوص عىل ترسيخ العدللل كمنهجج عامم؛؛؛ إإذذذ نننجججددد  نننصصصصووووصصصصًًً
 ِ َّ ِ ِٰمَي  ِيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ وأخر تنفر من الظلم، ولو معع املخالف، قالل تعاىلىل:: {َيٰٓ

َوٱتَُّقواْ  ۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰىۖ 
َ
ُهَو أ ْۚ ٱۡعِدلُواْ  َّ َتۡعِدلُوا

َ
ٰٓ أ َ َ َ َيۡرَِمنَُّكۡم َشَن َٔاُن قَۡوٍا  ُشَهَدآَء بِٱۡلقِۡسِطۖ َو

ِ ِ ِي و و و و ِين يه ِي و و و و ِين يه } ىل ع و و م ن ر ر عو و م ن ر

.[٨ ٨}[املائدة: َ َخبُِيۢ بَِما َتۡعَملُوَن َّ ۚ إِنَّ ٱ َ َّ ٱ
رابًعا. الشمول والتكامل:

قققاااللللل  ووواااللللتتتتكككككااااامممملللللل،،،  اااللشششمممووولللل  بببخخخاااصصصيييةةة  ييزززههههااا  متمتََ ههوو  مماا  ورررسسسساللة  دين  صحة  عىل  يدل  ما  أهم  من  إن 
ۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب  اا:: {َونَزَّ ٣٨]،، ووقققااالل أأييضضضًً ءٖ}[األنعام: ۡطَنا ِف ٱۡلِكَتِٰب ِمن َشۡ ا فَرَّ {مَّ تعاىل:
االلششششمممموووووللللل  ههذذذااا  وووييتتجججىلىلىل   ،،،[٨٩ ٨٩}[النحل:  لِۡلُمۡسلِِمَي  ٰى  َوبُۡشَ َورَۡحَٗة  َوُهٗدى  ءٖ  َشۡ  ِ

ّلُِكّ تِۡبَيٰٗنا 
وواالللللتتتنننظظظظظيييييممممم  االلتترشرشرشييعع  وويفيف  والففضاائئلللل،،  ااألألألخخالقق  وويفيف  والتقرب،  العبادة  ويف  والتصور،  العقيدة  يف 

واألحكام، بل ويف كل احلياة.
خامًسا. التوازن والوسطية واالعتدال:

وََسٗطا} ٗة  مَّ
ُ
أ َجَعۡلَنُٰكۡم  {َوَكَذٰلَِك  واالعتدال:  والووسطططية  التوازن  دين  هو  اإلسالم  دين 

َوَوَضَع  َرَفَعَها  َمآَء  {َوٱلسَّ دقيق: بميزان  أعدت  ورشائعه  أحكامه  يف  يشء  وكل   ،[١٤٣ [البقرة: 
تتعاىلىل::  قوله  ذذلك  ومنن  يشء،  كل  يف  بالتوازن  ااملسلللممنيني  اهللا  وأمر   ،[٧ [الرمحن:   {٧ ٱلِۡمَياَن 
٦٧]، وهنى النبيي  ٦٧} [الفرقان: واْ َوَكَن َبۡيَ َذٰلَِك قََواٗما ِيَن إَِذآ أَنَفُقواْ لَۡم يُۡسِفُواْ َولَۡم َيۡقُتُ {َوٱلَّ
وأمر بالتووازنن  "إياكم والغغللوو يفيف االلدديننن فإن الغللو أأأأهلكككك منننن ككان قبلكم"،  عن الغلو؛ فقال:
وألألألألألألألهللكك  ا،  حقً ععليك  ولنفسك  ا،  حقً عليك  لربككك  "إإننن  : فقققاللل حقه،  حق  ذي  كل  وإعطاء 

ا، فاعط كل ذي حق حححقققههه"". عليك حقً
خصائص التشريع ا�سالمي.

أوًلا. رباني المصدر: 
الدين اإلسالمي مصدره هو اخلالقق العظيم الذي خلق اإلنسان والكونن بام ففييه، وووكككووووونننننههههه إإإإهلهلهلهلهلهلهلهلهليييييييييي 
اازق؛ فهو ووححددهههُُ مممنننن ييييممممللللللككككككك حححححححققققققققققّّّّ  املصدر يعطيه العديد من املزايا، منها أن اهللا هو اخلالق وهو الرّ
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جنرال روسيأناتولي أندربوش

ببااألممان  حيياتيي ففي  مرمررةة ألوألول  شععرتت "إنني 
لققددوال حلحليياتيتيي،  قييممةة ههنااكك وأأن الطمأنينة،ة، 

أأيننمااعرف يرراكك تراهاه  الال اللذذييي اهللاهللا  أنن معنى  رفت 
ويزنزنههاا مبيزيزانن عاددل للتتننااللكنت ت، ويراقب أأفعاالكك

ك احلق يومم الققييامةمة".جزاءك

ديينن االططمممأأنييننةة
الترشيع، وقد كان األنبيااءء وأتباعهم يسندون

كل  ويبطلون  وحدده،  تعاىل  اهللا  إىل  الترشيع 
خاتم  عن  تتععاىل  اهللا  حكى  فقد  سواه،  ترشيع 
{قُۡل َما ُكنُت أأننببييائه ورسله ما قاله جتاه رشعه:

َ بُِكۡمۖ  ۡدرِي َما ُيۡفَعُل ِب َو
َ
بِۡدٗع ّمَِن ٱلرُُّسِل َوَمآ أ

ل } رش

بِٞي  َّ نَِذيٞر مُّ ِ نَا۠ إ
َ
َّ َوَمآ أ َ ِ َّ َما يُوَحٰٓ إ ِ تَّبُِع إ

َ
إِۡن أ

م ِ ِ ل ِ ِل ن لِ ِ ِل ن

٩}[األحقاف: ٩]، فرسول اهللا ـ مع رشرشفف
اهللاهللا  لرشع  متبع  ـ  اهللا  عند  قدره  وعلوو   منزلته 

ومقتفيًا  ا،  مبتدعً وليس  إإليه،  املوحى  تعاىل 
هو  سبحانه  اهللا  وكون  له،  ا  خماللففً وليس  ملنهجه 

 َ
َ
{أ تعاىل: قال  خلق،  بمنن  أعلم  فهو  اخلالق 

١٤}[امللك:  ٱۡلَبُِي  ٱللَِّطيُف  َوُهَو  َخلََق  َمۡن  َيۡعلَُم 
م

وما  يصلحهم  وما  ععبباده،  بفطرة  أعلم  وهو   ،[١٤
هم وليس أحدٌ غريُ  ييففسدهم، أعلم بام ينفعهم وماا ييرضرضّ

{ ُ َّ الصصاانعع أعلم منه بصنعته، قال تعااىلىل: {ُقۡل َءأَنُتۡم أَۡعلَُم أَِم ٱ
[[الالببقرة: ١٤٠]، وكون اهللا سبحانه ههوو املرشع فهذا يعطي الترشيع 

ا من خلقه عىلىل حساب عبدٍ آخر، كام أن  مطلق الععددل والصواب، فحاشا هللا سبححانه أن حيايب عبدً
العقوبات يفيف اإلسالم عقوبات دنيوية وأخخرروية، فمن مل يأخذ حقه يف الدننيياا لسبب من األسباب، 

أو من مل يعاقبب عىل سوء عمله يف الدنيا، فسسووف يلقى جزاءه يف اآلخرة.
ثانًيا. ربط التشريع با-خالق:

الناس  اسستجابة  عىل  تتوقف  بل  نِّه،  سَ ببمجرد  القانون  من  الغاية  تتحقق  الال  أنه  املستقر  من 
وأحكامه  وضعهه  بحسن  القانون  من  املرججوة  الغاية  تتحقق  ال  كام  واقتننااعع،  رضا  عن  لتنفيذه 
ع هلم، عىلىل أن يكون هذا التنفيذ بوازع منن أنفسهم  فحسب، وإنام تتحقق مع ذذلك بتنفيذه ممن رشُ
من  املثوببةة  واعتقادهم  به،  ورضاهم  القانون،،  بعدالة  إيامهنم  من  جييءء  الوازع  وهذا  وققللووهبم، 
عع عىل النزول راضني عن تترشرشيعاته وأحكامه، ولقد قااممت ترشيعات اإلسالم عىل الرضضا  املرشرشِِّّ
ۢ بَلِيٗغا ٦٣}[النساء: ٦٣]،،  َ نُفِسِهۡم قَۡو

َ
َُّهۡم ِفٓ أ {َوقُل ل واالقتنااعع، وأمر اهللا يف تعليم اإلسالالم به:

٢٢]، ولذا حرص اهللا  -٢١ ٢٢} [الغاشية: ََّّسۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطٍر ل
م

نَت ُمَذّكِٞر ٢١
َ
فََذّكِۡر إِنََّمآ أ

م ع
}
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”إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق“. : هلذا السبب؛ قالبعثة النبي
ثالًثا. الربط بين الدنيا واoخرة:

يثيب  أنه  البرشية  والتترشرشيعات  الوضعية  القوانني  سائر  عن  اإلسالمي  الترشيع  يميز  مما 
ا، واجلزاء األخرويي أأعظم دائامً من اجلزاء الدنيوي؛  ويعاقب يف احلياة الدنيا ويف الدار اآلخرة أيضً
لذلك فدائامً ما حيس املؤمن بوازع نفيس قوي يدفعه إىل رضوررةة العمل بأحكامه، واتباع أوامرره 
ونواهيه، ولو أمكنه التفلت من اجلزاء يف احلياة الدنيا، فإنهه يعلم أن عني اهللا ال تغفل وال تتنناام، 
َيَۡسُب 

َ
أ

م
وأن الناس مؤاخذون عىل ما يصنعون يف حياهتم الدنيا ببنيني يدي اهللا، قال تعاىل: {

٧}[البلد:  ۥٓ أََحٌد َّۡم يََرهُ {أََيَۡسُب أَن ل ا: ٥}[البلد: ٥]، وقال أيضً ن لَّن َيۡقِدَر َعلَۡيهِ أََحٞد
َ
أ

.[٧
رابًعا. الطابع االجتماعي -حكامه:  

حساب  عىل  لشخخص  ينحاز  وال  طرف،  عىل  طررفف  مصلحة  يغلِّب  ال  اإلسالمي  الترشيع 
آخر، لكنه حل تلك املشكلة الكرب التيي تتعاين منها كثري من املجتمعات االلبرشية التي ال تتخذ 
يف  العامة  واملصالح  الفررددية  املصالح  بني  الرصاع  مششككلة  للحياة،  ا  ومنهجً ا  أسلوبً اإلسالم  من 
املجتمع؛ حيث وجدنا بعض املجتمععاات قد غلَّبت املصلحة الفردية ببششكل مطلق، كام هو احلال 
يف ح ح ع م

مصلحةة  وإهدار  املجتمع  مصللححة  تغليب  إىل  االشرتاكي  النظظاام  جنح  بينام  الرأساميل،  النظام  يف 
الفرد، ومصادرة فطرته يف اخلصصووصية واالستقالل والتملك، ووبذذلك تذبل شخصيته وتنكممشش 
مواهبه، وتصدأ قدراته وملككااته، لكن اإلسالم أقام نظامه التترشرشيعي عىل أساس املوازنة بنيني هذه 
احلقوق يف املجتمع الذي ييققيمه؛ فقد راعى املصالح العامةة للمجتمع اإلسالمي، لكنه وويفيف نفس 
الوقت مل يغفل مطالبب االفرد املسلم؛ ففي النطاق السيياايس نجد أن من حق احلاكمم وويل األمر 
أن تدين له الرعية باللسسمع والطاعة، لكن ذلك مرشرشووطط بأن يلتزم الرشعية يف حككممه، مراعيًا فيه 
املصلحة العامة، ووإإال فإن اإلسالم ينزع منه هذا احلحلق؛ فتجب طاعة ويل األمر يفيف غري معصية اهللا 

تعاىل.
خامًسا. الثبات في القواعد، والمرونة في التطبيق:

األوىل:  مصادره  من  مستممدة  تتبدل  وال  تتغري  ال  ثاابتة  أساسية  قواعد  عىل  يقوم  اإلسالالم 
[احلجر:  ٰفُِظوَن ٩} نَّا َلُۥ لَحَحَ ۡلَا ٱّلِۡكَر  {إِنَّا َنُۡن نَزَّ القرآنن املحفوظ بحفظ اهللا تعاىل له:
ۡلفِهۦِۖ تَنِيٞل ّمِۡن َحِكيٍم  َ ِمۡن خَخَ تِيهِ ٱۡلَبِٰطُل ِمۢن َبۡيِ يََديۡهِ َو

ۡ
{َّ يَأ ٩]،، والذي ال يأتيه الباطل:

٤٢]، والسسننةة النبوية املحفوظة واملدونة ببددقة وعناية فائقة، ونصوصصهام يف  ٤٢} [فصلت: َحِيٖد
ااألألحكام؛  تلك  بتطبيق  املتعلقة  التفاصصيل  بيان  دون  للترشيع  العاامة  األحكام  تتضمن  الغالب 
وذلك لرتك سلطة تقديرية وواسعة للمجتهد مراعاة الختتالالف الظروف واألحوال، للككنها تركت 

١٢٣
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واملساواة  السالمة  دين  "اإلسالم 
والعزة،  والكرامة  واإلخاء  واحلرية 
أحكامه  في  جليًّا  ذلك  يظهر 
اإلسالم  في  فالصوم  وآدابه؛  ومبادئه 
األخرى؛  األديان  في  كالصوم  ليس 
أن  في  ليست  اإلنسان  مشكلة  ألن 
يفعل  مثلما  جسده  مطالب  يكبت 
الواحد  جسد  يصير  حتى  الرهبان 
منهم أشبه بهيكل عظمي متحرك؛ 
اجلسد  مطالب  هذَّب  فاإلسالم  لذلك 
اإلسالم  في  فالصوم  يكبتها؛  ولم 
واجلهاد  الصبر  على  للنفس  تعويد 
ضد الشهوات اآلثمة احملرّمة، ومراقبة 
واستشعار  والعلن،  السرّ  في  اهللا 
يعطف  كي  واجلوع  احلرمان  طعم 
في  أن  كما  احملرومني،  على  الصائم 
راحة  اجلسم  إلعطاء  فرصة  الصوم 
من التخمة. فالصوم مفيد للشخص 
في صحته وروحه وعقله، وللمجتمع 

في تقاربه وتعاونه واحتاده".

دين العزة والكرامة

ممممممنننننن  تحتحححووللللل تربوي تاياليالالالنددديي
البوذية لإلإلسسسالالالمم

ببننككمممررترتتتتت بريشاا

١٢٤

مممنننن  بببيشيشيشيشيشءءء   ييييتتتسسسممم  للووااققععععع  االلععررييضضةة  ااخلخلططووطط  ههذذهه  تتتتطططططببييقق 
ااململررووننةة ووااللسسععةة؛؛ ححييثث إإنن  ااملململهههمممم ههههووو حتحتحتحتقققققيييققققق   هههذذذهههه ااااللللغغغغااااييياااتتتت 

غغضض االلننظظرر ععنن االلووسسسااائئئللل اااللللتتتتتييييي متمتمتمتتتتتت هبهبهبهبااا وووواااألألألألششششككككاااالللل ااااللللتتتتيييي ببببغغغغضضضض
ففيههاا  ططااململاا  أأأهنهنهنااا الالالال ختختختختختااااالللففففف ننننصصصصاااا رشرشرشرشععععيييياااا أأأأوووو ممممببببددددأأأأ  ممممنننن ققققاااااممممتتتت ففففييييههه

رشيعععةةة ااااإلإلإلإلإلسسسالالالمممميييةةةةة،،، ووووهلهلهلهلذذذذاااا ففففإإإإنننن تتتتططططببببييييقققق ااااململململققققااااصصصصدددد ممممببببااااددددئئئئ  ااااللللرشرشرشرشييييعععع
اااإلإلإل للللللللرشرشرشرشييييععععةةةة    ممممنننن ااااللللععععااااممممةةةة  ككككببببريريريريةةةة  للللددددررررججججةةةة  خيخيخيخيضضضضعععع  ااإلإلإلإلسسسالالالالالممممييييةةةة 

طوورررر،،،،   ككككذذذذللللكككك  ففففالالالال  ممممااااننننعععع ممممنننن ححححددددووووثثثث ااااململململررررووووننننةةةة ووووااااللللققققاااابببللليييةةة للللللتتتطططوووررر
اااا حلحلحلحلددددووووثثثث أأأأححححككككاااامممم ججججددديييدددةةة ملململ تتتكككننن مممعععرررووو ووووففففةةةة ممممنننن ققققببببلللل ننننظظظظررررًًًً

ااااللللووووققققاااائئئئعععع اااملململننناااطططةةة هبهبهبااا...
والقوانين  ا�سالمية  الشريعة 

الوضعية.. فروق واختالفات:
ضضضعععععيييييةةة؛؛؛؛ شششتتتاااننن بببنينيني ااالللتتترشرشرشيييععع اااإلإلإلسسسالالالمممييي ووواالللققققوووااانننينيني االلللووووضضضععيي

مممننن حححيييثثث:::
في . ١ والتقدير  والقداسة  الهيبة 

النفوس: 
وووااللقققدددااسسسةة  ببااهلهلهليييبببةةة  اااإلإلإلسسسالالالمممييي   ااالللتتترشرشرشيييععع  خيخيخيتتتصصص 
وووواااالللتتتقققددديييررر؛؛؛ وووذذذلللككك للللللصصصفففةةة ااالللدددييينننيييةةة االللتتتييي تتتلللتتتصصققق بببههه؛؛؛ وووألألألننن 
،، وووهههووو مممَََننن  لللههه يفيفيف   االللنننفففووووسسس ممماا للللههه   ممننن  ووووووووااااضضضضعععههه هههووو اااهللاهللاهللا

ااااللللققققددددااااسسسسدااااسسسةةة ااالللعععظظظمممىىى ووواخلخلخلضضضوووععع   اااملململطططلللققق...
للفطرة، . ٢ الشريعة  مواءمة 

وصالحيتها لكل زمان ومكان: 
وووااالللشششعععوووببب  اااألألألمممممم  كككللل  تتتوووااائئئممم  ااااإلإلإلإلسسسالالالممميييةةةةةة  ااااللللرشرشرشرشييييععععةةةة   
اهتهتهتااا وووأأأجججننناااسسسهههااا ووولللغغغاااهتهتهتااا؛؛؛ ألألألننن  اخخخختتتتالالالالفففف ططططبببباااائئئئععععههههاااا وووبببيييئئئاااهتهتهتاعىلىلىلىل  ااااخخخخ  ععععىلىلىلىل
ااانننههه   وووتتتعععاااىلىلىل،،، وووهههووو عععاااملململ  هههاااا  ووووممممرشرشرشرش   ممممرشرشرشرشععععههههاااا  ههههوووو ااااهللاهللاهللاهللا سسسبببحححااانوووااض وااااضضضضععععهههها
وووغغغرررااائئئزززهههممم  طططرهههممم  سسسسييييككككو   اااا ككككاااانننن  ووووفففطططرررهمممببببامامامام  ووووببببااااللللببببرشرشرشرش  ككككوووونننن،،،،  وووومممماااا  اااانننن 
عععننن  سسسسببححححااانننههه  ييييتتتتععععللللقققق   ماااا  وووكككلللل  سسسسببببحووووططططببببااااععععههههمممم  تتتتننننززززهههههههه   ممممعععع  هبهبهبهبمممم،،،،  عععللللقققق  يي مممماااا  ووووكككككلللل   
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يلتزم  الذي  ملم  ااملسس "ااتتمعممع
مجتمع  ووآدآدابابههه ااإلسإلسالمالمالم بأبأبأحكحكحكامام
ااجلجلرجلرائئائم ففييه تتنعنعدمدم سعسعيدديد ننظيف 

بكافة ألوانها"

مجتمع نظيفف 
وسعيد

ممننن تتتحوللولولول تربويويوي تايالالننديي
البوذية لإلة لإل لإلسسسالمالم

ممككمررررتت ببربريشا بنبن

ِ َّ ٱ فِۡطَرَت  َحنِيٗفاۚ  لِّلِيِن  وَۡجَهَك  قِۡم 
َ
َفَطَرفَأ ٱلَِّت   ِ َّ ٱ فِۡطَرَت ت  يٗفاۚ  تتتتععععااااىلىلىلىلىل:::{ ققققاااالللل  ووووااااللللششششههههووووااااتتتت،،،،  للللألألألألههههووووااااءءءء  اخلخلخلخلضضضضووووععععضضضضووووعععع 

{٣٠ َ َيۡعلَُموَن ِۚ َذٰلَِك ٱّلِيُن ٱۡلَقّيُِم َوَلِٰكنَّ أَۡكَثَ ٱلَّاِس  َّ َ َتۡبِديَل ِلَۡلِق ٱ لَۡيَهاۚ  َ َيۡعلَُملَُموَن َ ِس  ٱلَّاَس َعلَۡيَها
ِ عععع

رصرصرصرص،،،،أأأمااا ااالللقققووواااننننينينيني ااااللللووووضضضضععععييييةةةة ففففققققدددد ووووضضضضععععههههاااا اااالللللببببرشرشرشرشرش، ووووههههمممم ممممههههامامام بببلللغغغوووااا مممننن ااالللعععلللممم فففعععلم ققققاااارصرصرصرص عللللمممممهههههممممم قققق ٣٠]،،،،، أأأأممممماااا  [الروم:
فففللللنننن رشرشرشرشرش  ففففللللننننسسهههممم ووويييووومممههههمممم،،،، ففففللللنننن  ييييععععللللمممموووواااا مممماااا يفيفيفيف غغغغغددددههههمممم،،،، ووووإإإإنننن عععلللممموووااا بببعععضضضض طططبببااائئئععع  ااالللبببرشرشرش للل ففففإإإإنننن ععععللللمممموووواااا مممماااا يفيفيفيفيف أأأأممممسسسسهههممم
تتتتكككااانننتتت ااالللقققوووااانننننينينيني الالالال تتتتوووواااائئئئمممم ككككلللل اااللللففففطططططرررر  ووووالالالال   مجمجمجمجييييعععع ااالللبببيييئئئاااتتت،،، ففففههههييي   إإإذذذااا صصصلللححححتتت ييييععععللللممممووووههههاااا ككككللللههههاااا،،،، ووووممممنننن ههههنننناااا  ككككااا

للللققققوووومممم الالالال  تتتتصصصصللللحححح آلآلآلآلخخخخرررريييينننن...
موافقة التشريع ا�سالمي للصواب والحق والعدل:. ٣

أأأووو اااخلخلخلطططأأأ  وووررروووددد  ااااححححتتتامامامللل  للللععععددددمممم  ووووذذذذللللككككك  ووووااااللللععععددددلللل؛؛؛؛  واااحلحلحلقققق   وووواا  ااااللللصصصصوووواااابببب  اااإلإلإلإلسسسسالالالالمممميييي   ااااللللتتتترشرشرشرشييييعععع  ييييووووااااففففقققق 
ۡت تتتعععاااىلىلىل:::{َوَتمَّ ققققاااللل  ااااللللتتترشرشرشرشييييعععع،،،،  يفيفيفيف  ووووااااللللششششههههووووااااتتتت  للللألألألألههههووووااااءءءءاااءء  ااااخلخلخلخلضضضضووووعععع  أأأووو    ااالللظظظللللممم  أأأأوووو  ااااجلجلجلجلوووررر  أأأأوووو  ااااللللغغغغللللطططط 

فففاااهللاهللاهللا   ،،،[١١٥ ١١٥}[األنعام:  ٱۡلَعلِيُم  ِميُع  ٱلسَّ ٱلسََّو  َوُهَو  لَِكَِمٰتِهۦِۚ  َل  ُمَبّدِ  َّ  ۚ ٗ وََعۡد ِصۡدٗقا  َرّبَِك  َكَِمُت 
فففالالال ااالللعععبببااااددد،،،  ببببششششؤؤؤوووننن  ااااململململححححييييطططط  ووووظظظظوظظظظووووااااههههررررههههاااا،،،،  ااااألألألألمممموووورررر  بببخخخخففففاااايييياااا  ااالللعععللليييممم  اااألألألغغغررراااضضض،،،  عععننن  اااملململنننزززههه  وووحححدددهه،،،   
يييأأأمممررر إإإالالال بببامامام فففيييههه مممصصصلللحححتتتهههممم،،، وووالالال ييينننهههىىى إإإالالالال  عععامامامام ههههوووو ضضضضاااارررر هبهبهبهبمممم،،،  أأأأمممماااأأأأمممماااا ااااللللققققووووااانننننينينيني ااااللللووووضضضضعععيييةةة فففهههييي ععععرررضضضةةة
للللللخخخطططأأأ وووااالللغغغلللططط وووااالللسسسهههووو ووواااتتتببباااععع اااألألألهههووواااءءء؛؛؛؛ ووووهلهلهلهلذذذذاااا ففففههههيييي الالالال تتتتسسسسللللمممم ممممنننننممممننننن اااخلخلخلخلططططأأأأ ووووالللنننقققصصص ووواااإلإلإلإلبببطططاااللل 
ٱۡختَِلٰٗفا فِيهِ  لَوََجُدواْ   ِ لَوَّ  ِ َّ ٱ َغۡيِ  ِعنِد  ِمۡن  َكَن  تتتعععاااىلىلىل:::{َولَۡو  قققاااللل  ووواالللتتتبببددديييللل،،،  وووااالللتتتغغغيييريريري 

[النساء: ٨٢]. َكثِٗيا ٨٢}
رعاية الشريعة للجانب ا�نساني:. ٤

ااالللننناااسسسلللننناااسسس،،، أأأفففكككاااررر  ووووضضضضعععتتتهههااا   جمجمجمجمجمررررددددةةةة  ققققوووواااانننننينينيني    للللييييسسسستتتت  اااإلإلإلسسسالالالممميييةةة  ااالللرشرشرشيييعععةةة 
نننن وووإإإنننامامام وووضضضعععهههااا اااهللاهللاهللا تتتتععععااااىلىلىلىل ببببامامامام ييييننننااااسسسسبببب اإلإلإلإلإلنننسسسساااانننن ووووططططبببيييعععتتتههه وووخخخلللققققتتتههه،،، فففمممَََ
َخلََق َمۡن  َيۡعلَُم   َ

َ
{أ ييييننننااااسسسسببببههههمممم::::  ببببامامامام  أأأأععععررررفففف  ههههوووو   ااالللننناااسسسس  لللققق  خخخَََ

أأأعععلللممم  وووهههووو   ،،،[١٤ ١٤}[امللك:  ٱۡلَبُِي ٱللَِّطيُف  َوُهَو 
َعنُكۡمۚ ُيَّفَِف  ن 

َ
أ  ُ َّ ٱ {يُرِيُد  ععععننننههههممممم::: خيخيخيخيفففففففف   ببببامامامام   

أأأمممماااا   ،،[٢٨ ٢٨} [النساء: َضعِيٗفا نَسُٰن  ٱۡلِ وَُخلَِق 
ررررغغغببببااااتتتت حححسسسببب  فففتتتوووضضضضععع  ااااللللووووضضضعععيييةةة  اااالللللققققوووواااانننننينينيني  
ججججججههههممممنننن وووضضضعععهههااا،،، وووحححسسسسببب  اااهههتتتامامامممماااتتتهههه ووومممممززززااااججججههه

وووبببيييئئئتتتههه...

١٢٥
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الطريق إلى السعادة 

الرسالة الباقية 

مصادر اإلسالم 
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أبحث  بدأت  بالتوحيد  آمنت  أبحث "عندما  بدأت  بالتوحيد  آمنت بد"عندما  بالتوحيد  منت 
أن أن ع تثبت  التي  والبراهني  احلجج  عن 
اهللا تعالى وأنه آخر القرآن هو كتاب

وإنني  وخامتها،  السماوية  الكتب 
هذه حلل منمن ممكننيي إإذ اهللا؛ أحممد 
االكلكتاتابب هوهو الالكركرميمي فافالقلقرآرآنن املاملسأسألةلة؛؛
الكتبب ببكافة  رترف  ييع الذيي الووحييد 
أأنهاا جندجن بينما رى،  األخأل يةة الالسماوا
ا،ا وهذهذه بعضًضً بعضهضهاا يرففضض ا جميعاً
خصخصائائصص إإحدحدىى هيهي ااحلقحلقيقيقةة فيفي

لالققرآن الكرمي". ازات  وممي

القرآن.. آخر الكتب السماوية

شاد  شبببشبششش  
ههندي ممممبببشبششرر

١٢٦

بالجانب . ٥ ا�سالمي  التشريع  ربط 
الروحي: 

الترشيع اإلسالمي يتعرض لظاهر األعامل وباطنها؛ 
نُفِسُكۡم 

َ
أ ِفٓ  َما  َيۡعلَُم   َ َّ ٱ نَّ 

َ
أ وَوَٱٱۡعلَُمٓواْ 
ي

}} تعاىل: قال 
٢٣٥} [البقرة:  َ َغُفوٌر َحلِيٞم َّ نَّ ٱ

َ
أ ۚ  وَوَٱٱۡعلَُمٓواْ  َفٱۡحَذُروهُ

بالظاهر  عنيت  التي  الوضعية  القوانني  بخالف   ،[٢٣٥
أما  عناية،  أية  األخروي  أو  الروحي  باجلانب  تعبأ  ومل 

العقوبة يف القانون الوضعي فهي دنيوية بحتة.
مصادر ا�سالم. 

وأحكامه  وعقائده  ترشيعاته  اإلسالم  دين  يستمد 
مصدرا  فهام  ـ  والسنة  القرآن  ـ  اإلهلي  الوحي  من 
وأحكامه،  وعقائده  ترشيعاته  يستمد  ومنهام  اإلسالم، 

وفيام ييل تعريف موجز هلام:
أ - القرآن العظيم: 

 هد للمتقني،  أنزل اهللا القرآن عىل رسوله حممد
ا للمسلمني، وشفاءً لصدور الذين أراد اهللا هلم  ودستورً
وهو  والضياء،  الفالح  هلم  اهللا  أراد  ملن  ا  ونرباسً  ،اهلد
الرسل،  أجلها  من  اهللا  بعث  التي  األصول  عىل  مشتمل 
 حممد  يكن  مل  كام  الكتب،  من  ا  بدعً القرآن  يكن  ومل 
ا،  صحفً إبراهيم  عىل  اهللا  أنزل  فقد  الرسل؛  من  ا  بدعادعً
املسيح  وجاء  بالزبور،  وداود  بالتوراة،  موسى  وأكررم 
باإلنججيل، وهذه الكتب وحي من اهللا أوحاه إىل أنبيائه 
ورسسله، ومما يشهد هلذا القرآن أنه وحي من عند اهللا، أنه 
يقرر اإليامن بكل رسل اهللا وال يفرق بني أحد منهم، قال 
َوُيرِيُدوَن  َورُُسلِهِۦ   ِ َّ بِٱ يَۡكُفُروَن  ِيينَن  ٱللََّّ إِنَّ 

م
تعاىلىل:{

بَِبۡعٖض  نُۡؤِمُن  َوَيُقولُوَن  وَورُُسلِهِۦ   ِ ََّّ ٱ َبۡيَ  يُُيَفّرِقُواْ  ن 
ََ
أأ

 ً نن َيتَِّخُذواْ َبۡيَ َذٰلَِك َسبِي
َ
َونَكۡۡكُفُر بَِبۡعٖض َوُيرِيُدونَنَ أأ

لِۡلَكٰفِرِيَن  ۡعَتۡدنَا 
َ
وَوأ ااۚ  َحّقّٗٗ ٱۡلَكٰفُِروَن  ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ
ُ
أ  

ِِ
١٥٠
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"ظل القرآن أربعة عشر قرنًا من الزمان
ا في ذاكرة املسلمني يستثير محفوظً
ويشحذ أخالقهم،  ويشكل  ويشخيالهم،  أخالقهم،  ويشكل  هم، 
ئح مئات املاليني من الرجال، والققرائح مئات املاليني من الرجال، والقرآن
العقائد، أسهل  النفوس  في  يبعث 
التقيد عن  وأبعدها  ا،  غموضً وأقلها 
ًا من باملراسم والطقوس، وأكثرها حترر
أأككبر والكلكهنوتيةة، وققد كان لهل الوثثنيةة
املسلملمنينينيني مستوىوىوى  ععفع ررر ييفي الفضللل
أأقاقام يذيذ الال وهو   ، يفيف واالثلثقاقا ااألخألخالقالقيي
ااالجالجالجتمتمتماعععاعي الالالنظنظنظامامام قوقوققواعاعاعددد ففففيهيههمم
وحوحررّضهضهمم ااالجالجتمتماعاعيةية،، ووالالوحوحدةدة
ووحرحررر يحية، الص االقلقواواعدعد  ااتبتباعاع ععلىلى
اخلررافات منن كثيرير منن عقوولهمهم
والقسوة، الظلم  ومن  واألوهام، 
ن أحوال األرقاء، وبعث في نفوس وحسّ

األذالء الكرامة والعزة"

مكانة القرآن وفضله

ددييوووورانت ووولوولوووولولل

فيفيفيشرشرشرييي سسسسسسسسسسسسسسسسسسدددنددنننندددددنددنننننييييييييي

أمممريكي ممممؤؤؤؤؤؤلؤلللففففف

جججامعةةة فففففففييييييييي ذذذذذاذااذاذاذااذاذاذاذذاذ أستتتتستتتسسستت
األألألاألاألاألااااألاألألألمرمرمريكيكيكيةيةية يايايايايااااايااايايوووووووووو أأأأأأأأأأوووهوووهوهووهووووهوهوهووهووهوهوهوه

ككتابب جججااامعع
لاللفرائضض"إن ععن  ا ككالممًً فييه ماا  كلل ولليسسس  وتثقيفف،  تربية  كتاب  القرآن 

اللففضائئل والش أأجممل  ممن ااملسسلمممنينيني عليييها يحثث  التي  الفضائل  وإن  شعائر، 
كمما وأرج ننواههيييه،  فيي الكككتابب هدداية  وتتججلىى األخالق،،  موازين  في  جحها 
جلى في أوامره".تتج

١٢٧

ْ ِ َورُُسلِهِۦ َولَۡم ُيَفّرِقُوا َّ ِينَنَ ءَءاَمُنواْ بِٱ ِهيٗنا ١٥١ َوٱلََّّ َعَذاٗبا مُّ
َوَكَن ُجورَُهۡمۚ 

ُ
أ يُۡؤتِيِهۡم  َسۡوفَف  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ ّمِۡنُهۡم  َحٖد 

َ
أ َبۡيَ 

ِ م ِ

ولكن   ،[١٥٢ ١٥٠٠ـ ١٥٢}[النساء:  رَِّحيٗما َغُفوٗرا   ُ َّ ٱ
معظمها،  واندرس  منها،  كثري  د  فُقِ املتقدمة  الكتب  هذه 

ودخلها التحريف والتبديل.
بحفظه،  تعاىل  اهللا  تكفل  فقد  العظيم  القرآن  أما 
لََحٰففِظُظوَن َلُۥ  نَّا  ٱّلِۡكَر  ۡلَا  نَزَّ َنُۡن  تعاىل:{{إإِنَّا  قال 

من  سبقه  ملا  ا  وناسخً مهيمنًا  وجعله   ،[٩ ٩}[احلجر:
ِ بِٱۡلَقّقّ ٱۡلِكَتَٰب  إَِلَۡك  نَزۡلَآ 

َ
{{َوأ تعاىل: قال  الكتب، 

َعلَۡيهِ}} َوُمَهۡيِمًنا  ٱۡلِكَتِٰب  مِمنَن  يََديۡهِ  َبۡيَ  لَِّما  ٗقا  ُمَصّدِ
يشء؛ لكل  تبيانًا  بأنه  أنزله  الذي  ووصفه  ٤٨] ؛،  [املائدة:
ِ
ّلُِكّ تِۡبَيٰٗنا  ٱۡلِكَتَٰب  لَۡيَك  عَعَ ۡلَا  كَونَزَّ } ثناؤه:  جل  فقال 

٨٩}[النحل: لِۡلُمۡسلِِمَي ٰى  َوبُۡشَ َورَۡحَٗة  َوُهٗدى  ءٖ  َشۡ
{َفَقۡد قائل:  من  عز  فقال  ورمحة؛   هد وأنه   ،[٨٩
َورَۡحَةٞ}[األنعام:  وَوَُهٗدى  ّبُِكۡم  رَّ ّمِن  بَّيَِنةٞ  َجآَءُكم 
{إِنَّ َهَٰذا ١٥٧]، وأنه هيدي للتي هي أقوم، قال تعاىل:
ِيَن ٱلَّ ٱلُۡمۡؤِمنَِي   ُ َوُيبَّشِ ۡقوَوَُم 

َ
أ ِهَ  لِلَِّت  َيۡهِدي  ٱۡلُقۡرَءاَن 

م ي يي

٩}[اإلرساء:  ۡجٗرا َكبِٗيا
َ
نَّ لَُهمۡمۡ أ

َ
ٰلَِحِٰت أ َيۡعَملُوَن ٱلصَّ

من  شأن  كل  يف  سبيل  ألقوم  البرشية  هيدي  فهو   ،[٩
شؤون حياهتا، والقرآن العظيم شامل لكل ما حيتاج إليه 
البرش؛ فهو شامل ألصول القواعد والعقائد واألحكام 
ۡطَنا ففَررََّّ ا  {مَّ تعاىل:  قال  وغريها،  واآلداب  واملعامالت 

ءٖ}[األنعام: ٣٨]. ِٰب ِمن َشۡ ِف ٱلۡلكِكتَتَ
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السنة الغراء

سنة  "إن 
الغرّاء  محمد 
هذا،  يومنا  إلى  باقية 
يجلوها أعظم إخالص ديني 
تفيض به نفوس مئات املاليني من 
على  منتشرين  سنته  أتباع 

سطح الكرة".

جاكجاك ررررييسسسسسسللررررجججاااك
ففررنننسسسسييي مستشرقققق

القرآن والحديث جنبًا إلى جنب
"القرآن يُكمله 
يعد  الذي  احلديث 
األقوال  من  سلسلة 
محمد  النبي  بأعمال  تتعلق 
املرء  يجد  احلديث  وفي  وإرشاداته، 
ما كان يدور بخلد النبي محمد، العنصر 
األساسي من سلوكه أمام احلقائق 
فالسنة  احلياة؛  في  املتغيرة 
هي املبينة للقرآن، وال 

عنها". غنى

ب ـ السنة النبوية:
القرآن    الرسول  إىل  تعاىل  اهللا  أنزل 

إليه  وأوحى  النبوية، الكريم،  السنة 
ُهَو  {إِۡن  تعاىل:  قال 

{٤ يُوَحٰ  وَۡحٞ   َّ ِ إ
القرآن،  مثل  وهي  [النجم:٤]، 

ومثله  الكتاب  أوتيت  إين  «أال   : قال 
(رواه  معه»  ومثله  القرآن  أوتيت  إين  أال  معه، 

ألن  ؛  حممد  رسوله  إىل  اهللا  من  وحي  فهي  أمحد)؛ 
أُمر  ما  الناس  يبلغ  إنام    فهو  هو؛  عن  يتكلم  ال    النبي 

بِٞي  مُّ نَِذيٞر   َّ ِ إ نَا۠ 
َ
أ َوَمآ   َّ َ ِ إ يُوَحٰٓ  َما   َّ ِ إ تَّبُِع 

َ
أ {إِۡن  تعاىل:  قال  به، 

وي عن النبي  ٩}[األحقاف: ٩]، فالسنة هي املصدر الثاين من مصادر اإلسالم، وهي مجيع ما رُ
الشارحة  وهي  وصف،  أو  تقرير  أو  فعل  أو  قول  من  ـ  الرسول  إىل  متصل  صحيح  بسند  ـ   
قال  إمجال،  أو  خصوص  أو  من عموم  القرآن  يف  ما  يبني  أن  أذن له  فقد  الكريم؛  للقرآن  واملبينة 
ُروَن ٤٤}[النحل: ٤٤]؛  َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلِۡهۡم َولََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر ِلُبَّيِ

َ
تعاىل: {َوأ

فهي تبني القرآن الكريم، وترشح آياته، وتفصل 
النبي  كان  حيث  أحكامه،  من  املجمل 
بالقول،  تارة  إليه  نزل  ما  يبني   
ا،  معً هبام  وتارة  بالفعل،  وتارة 
وقد تستقل السنة عن القرآن 
بعض  ببيان  الكريم 

األحكام والترشيعات. 
هي  املطهرة  والسنة 
لإلسالم  الفعيل  التطبيق 

ينينيينننينينينينيييههههههههههههههه دددديدييددييدديديي إيتتيتيتيت 
يسيييسييسسسسسيسيسسييييسسسيسيي فففففففففففففرنررررررنرنرننننرنن وو و وو و وووممفممممفمفمفمفمففمففكككككركركركررررككركركرررر فففففففسررسسساااامام فككككككركرر

وي عن النببييي    ما رُ
الشارحة  وهي  ف، 
قال  إمجال،  أو  ص 

{

١٢٨
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ا وعقائد وعبادات ومعامالت وآدابًا، فقد كان النبي  أحكامً
 يمتثل ما أُمر به، ويبينه للناس، ويأمرهم أن يفعلوا 
مثل فعله، وقد أمر اهللا املؤمنني أن يقتدوا به يف أفعاله 
تعاىل:  قال  إيامهنم،  كامل  هلم  يتم  حتى  وأقواله؛ 
َحَسَنةٞ  ۡسَوةٌ 

ُ
أ  ِ َّ ٱ رَُسوِل  ِف  لَُكۡم  َكَن  {لََّقۡد 

 َ َّ ٱ َوَذَكَر  ِخَر  ٱ َوٱۡلَۡوَم   َ َّ ٱ يَرُۡجواْ  َكَن  لَِّمن 
الصحابة  نقل  وقد   ،[٢١ [األحزاب:   {٢١ َكثِٗيا 
الكرام رضوان اهللا عليهم أقوال النبي  وأفعاله 
إىل من بعدهم، ونقلها هؤالء إىل من بعدهم، ثم تم 
ةُ السنة يتشددون  لَ قَ تدوينها يف دواوين السنة، وقد كان نَ
يكون  أن  عنه  يأخذون  فيمن  ويطلبون  عنه،  ينقلون  فيمن 
 ، ا ملن أخذ عنه، حتى يتصل السند من الراوي إىل رسول اهللا معارصً
وأن يكون مجيع رجال السند ثقات عدوالً صادقني 

أمناء.
وجيب اإليامن بالقرآن والسنة عىل أهنام املصدران 
اتباعهام  جيب  اللذان  اإلسالم  دين  يف  األساسيان 
هنيهام،  واجتناب  أمرمها،  واتباع  إليهام،  والرجوع 
بام  واإليامن  أخبارمها،  وتصديق 
وأفعاله،  وصفاته  اهللا  أسامء  من  فيهام 
املؤمنني،  ألوليائه  اهللا  أعده  وما 
قال  الكافرين،  أعداءه  به  توعد  وما 
 ٰ َحتَّ يُۡؤِمُنوَن   َ َوَرّبَِك   َ {فَ تعاىل: 
ُثمَّ  بَۡيَنُهۡم  َشَجَر  فِيَما  ُيَّكُِموَك 
نُفِسِهۡم َحرَٗجا 

َ
َ َيُِدواْ ِفٓ أ

"إن العمل بسنة محمد هو عمل 
وعلى  اإلسالم  كيان  حفظ  على 

تقدمه، وإن ترك السنة هو انحالل اإلسالم. 
قام  الذي  احلديدي  الهيكل  السنة  كانت  لقد 

ما،  بناء  هيكل  أزلت  إذا  وإنك  اإلسالم،  صرح  عليه 
ك أن يتقوض ذلك البناء كأنه بيت من ورق"؟! أفيدْهِشُ

ليوبولد فايسالسنة المهداة
مفكر نمساوي 
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ُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ  ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيٗما ٦٥}[النساء: ٦٥]، وقال سبحانه: {َوَمآ َءاتَ ّمِمَّ
ُٰكۡم َعۡنُه فَٱنَتُهواْ} [احلرش: ٧]. َوَما َنَه

فيا سعادة من سلك هذا الطريق فهو طريق السعادة!!!

رُوي  مما  دونت  السنة  مجموعها  يشكل  التي  األحاديث  "وهذه 
اختيارها؛  في  الشديد  التمحيص  مع  عنهم  نُقل  أو  الصحابة  عن 

مع عدد كبير من األحاديث". وهكذا جُ

َجمع السنة النبوية

مستشرق فرنسي
جاك ريسلر
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