
الطريق إلى السعادة 

هذا هو الطريق 

هذا هو الطريق: يا من تبحث عن السعادة!! 
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خاتمة طريق السعادة
يا من تبحث عن السعادة!! 

نَسُٰن  ٱۡلِ يَۡذُكُر   
َ َو 
َ
{أ تعاىل: اهللا  أخرب  كام  ا  حمضً ا  عدمً كنت  الوجود  هذا  إىل  جميئك  قبل 

نطفة،  من  ثم  تراب،  من  اهللا  خلقك  ثم   ،[٦٧ ٦٧}[مريم: ا  َشۡي ٔٗ يَُك  َولَۡم  َقۡبُل  ِمن  َخلَۡقَنُٰه  نَّا 
َ
أ

ا  َشۡي ٔٗ يَُكن  لَۡم  ۡهرِ  ٱلَّ ّمَِن  ِحٞي  نَسِٰن  ٱۡلِ  
َ َ َتٰ 

َ
أ {َهۡل  تعاىل: قال  ا،  بصريً ا  سميعً فجعلك 

ۡمَشاٖج نَّۡبَتلِيهِ فََجَعۡلَنُٰه َسِميَعۢا بَِصًيا ٢}[اإلنسان: 
َ
نَسَٰن ِمن نُّۡطَفٍة أ ۡقَنا ٱۡلِ

ۡذُكوًرا ١ إِنَّا َخلَ مَّ
ِي َخلََقُكم ّمِن  ُ ٱلَّ َّ {ٱ ١ـ ٢]، ثم تدرجت من ضعف إىل قوة، ومردك إىل ضعف، قال تعاىل:
ةٖ َضۡعٗفا وََشۡيَبٗةۚ َيۡلُُق َما يََشآُءۚ َوُهَو  َضۡعٖف ُثمَّ َجَعَل ِمۢن َبۡعِد َضۡعٖف قُوَّٗة ُثمَّ َجَعَل ِمۢن َبۡعِد قُوَّ
ِن م مِ ِ } ىل إىل ر و و إىل ن رج مم

٥٤}[الروم: ٥٤]، ثم النهاية التي الشك فيها وهي املوت. ٱۡلَعلِيُم ٱۡلَقِديُر
وأنت يف تلك املراحل تنتقل من ضعف إىل ضعف، ال تستطيع أن تدفع عن نفسك الرض، 
والقوت،  والقوة  احلول  من  عليك  اهللا  بنعم  ذلك  عىل  باستعانتك  إال  النفع  لنفسك  جتلب  وال 
يف  ليس  حياتك  الستبقاء  إليه  حتتاج  يشء  من  هناك  فكم  الفطرة،  حيث  من  حمتاج  فقري  وأنت 
متناول يديك، وقد تناله مرة وتسلبه أخر، وكم هناك من أشياء تنفعك وتريد احلصول عليها، 
جهودك  ويضيع  آمالك،  وخييب  يرضك  يشء  من  وكم   ،أخر هبا  تظفر  وال  مرة  هبا  تفوز  وقد 

.وجيلب لك املحن واآلفات وتريد دفعه عن نفسك فتدفعه مرة وتعجز أخر
 َ ِ نُتُم ٱۡلُفَقَرآُء إ

َ
َها ٱلَّاُس أ يُّ

َ
أ {َيٰٓ أمل تستشعر فقرك وحاجتك إىل اهللا؟! واهللا تعاىل يقول:

.[[١٥١٥ : ١٥١٥}}[فاطر:[فاط ُ ٱۡلَ ٱۡلَغنُّ َ ُه ُ َّ َٱ ۖ َّ ِ وٱ هو ٱلغِنُّ ٱَلِميدٱ ٱ
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يعرتضك ففريريوس ضعيف ال تراه العني املجردة؛ 
فريديك رصرصيع املرض، فال تستطيع دفعه، وتذهب 
يصيب  فمرة  ليعاجلك،  مثلك  ضعيف  إنسانن  إىل 
املريض  احلرية  فتعم  الطبيب،  يعجز  وتارة  الدواءء 
سلبك  لو  آدم!!  ابن  يا  أضعفك  ما  واللططبيب.. 
وصدق  منه!!  استعادته  استطعت  ما  شيئًا  االذباب 
َمَثٞل  ُضَِب  ٱلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ {َيٰٓ يقول: حيث  اهللا 

لَن   ِ َّ ٱ ُدوِن  ِمن  تَۡدُعوَن  ِيَن  ٱلَّ إِنَّ  ۥٓۚ  َلُ فَٱۡسَتِمُعواْ 
ل ِض س } و ي

بَاُب  ن يَۡسلُۡبُهُم ٱلُّ ۥۖ  َلُ ٱۡجَتَمُعواْ  ُذبَاٗبا َولَوِ  َيۡلُُقواْ 
ن ِ و ن و ن ِ و ِ

الُِب َوٱلَۡمۡطلُوُب  َّ يَۡستَنقُِذوهُ ِمۡنُهۚ َضُعَف ٱلطَّ ا  َشۡي ٔٗ
م و وِ و مو و وِ و و

ما  استنقاذ  تستطيع  ال  كنت  فإذا   ،[٧٣ [احلج:  {٧٣
سلبك الذباب، فامذا متلك من أمرك؟! ناصيتك بيد 
أصابع  من  إصبعني  بني  وقلبك  بيده،  ونفسك  اهللا، 
بيده،  وموتك  وحياتك  يشاء،  كيف  يقلبه  الرمحن 
وسكناتك  وحركاتك  بيده،  وشقاؤك  وسعادتك 
بإذنه،  إال  تتحرك  فال  ومشيئته،  اهللا  بإذن  وأقوالك 
لك  لك إىل نفسك وكَّ وال تفعل إال بمشيئته، إن وكَّ
وإن  وخطيئة،  وذنب  وتفريط  وضعف  عجز  إىل 
ا  لك إىل من ال يملك لك رضً لك إىل غريك، وكَّ وكَّ
غنى  فال  ا،  نشورً وال  حياة  وال  ا  موتً وال  ا  نفعً وال 
 مد عىل  إليه  مضطر  أنت  بل  عني،  طرفة  عنه  لك 
وأنت  النعم،  عليك  يسبغ  وباطنًا،  ا  ظاهرً األنفاس 
تتبغض إليه باملعايص والكفر مع شدة الرضورة إليه 
من كل وجه، قد اختذته نسيا ومردك إليه ومرجعك 

وموقفك بني يديه.

"القرآن هذا الكتاب الكرمي قد أسرني بقوة، 
ومتلّك قلبي، وجعلني أستسلم هللا، والقرآن 
حيث  القصوى؛  اللحظة  إلى  قارئه  يدفع 
يتبدّى للقارئ أنه يقف مبفرده أمام خالقه، 
وإذا ما اتخذت القرآن بجدية فإنه ال ميكنك 
وكأن  عليك،  يحمل  فهو  ببساطة،  قراءته 
وينتقدك  يجادلك،  وهو  عليك!  حقوقًا  له 
ويُخجلك ويتحداك.. لقد كنت على الطرف 
كان  القرآن  نزل  مُ أن  ا  واضحً وبدا  اآلخر 
كان  لقد  نفسي..  أعرف  مما  أكثر  يعرفني 
وكان  تفكيري،  في  ا  دومً يسبقني  القرآن 
كنت  ليلة  كل  وفي  تساؤالتي،  يخاطب 
كنت  ولكنني  واعتراضاتي،  أسئلتي  أضع 
لقد  التالي..  اليوم  في  اإلجابة  أكتشف 
صفحات  في  لوجه  ا  وجهً نفسي  قابلت 

القرآن". 

يعرفني أكثر من ما 
أعرف نفسي

جججججججججججججججججججججججججنججججنجنجنججنججججججججج الال الالالالالال يرييي جيف
يكيككيكيكيككككيككككككيكيككيكككيكيكيكيكيكككككيكيكيكيكيككيككككيكيكيكيكيكيكيكيكي مممأأأأمممأمأأمممأممممأممأمأمأمممريييرييرريرررريررررييييييرررريريريييريريي ااياتتتتتت عالم رياض
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ُيَّفَِف  ن 
َ
أ  ُ َّ ٱ ذنوبك:{يُرِيُد  تبعات  حتمل  عن  وععججزك  لضعفك  ا  نظرً اإلنسان  أهيا  يا 

ورشع  الكتب،  وأنزل  الرسل،  اهللا  أرسل   ،[٢٨ ٢٨}[النساء:  َضعِيٗفا  نَسُٰن  ٱۡلِ وَُخلَِق  َعنُكۡمۚ 
حتى  والرباهني،  والشواهد  واحلجج  البينات  ووأقام  املستقيم،  الطريق  أمامك  ونصب  الرشائع، 
جعل لك يف كل يشء آية دالة عىل وحدانيته وررببووبيته وألوهيته، ومع ذلك كله جتد بعض الناس 
ۡفَنا  {َولََقۡد َصَّ تدفع احلق بالباطل، وتتخذ الشيطان وغريه وليا ممنن دون اهللا، وجتادل بالباطل:
٥٤]، هل  ٥٤}[الكهف: ٗ ءٖ َجَد ۡكَثَ َشۡ

َ
نَسُٰن أ ِ َمَثٖلۚ َوَكَن ٱۡلِ

ِف َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن لِلنَّاِس ِمن ُكّ
الال تذكر أنك خلقت من نطفة! ومردك إىل  أنستك نعمُ اهللا التي تتقلب فيها بدايتك وهنايتك؟! أوَ
نَّا َخلَۡقَنُٰه ِمن نُّۡطَفةٖ فَإَِذا ُهَو 

َ
نَسُٰن أ َو لَۡم يََر ٱۡلِ

َ
حفرة، ومبعثك إىل جنة أو نار! قال تعاىل: {أ

٧٨ قُۡل ُيۡيِيَها  ۥۖ قَاَل َمن يُۡحِ ٱۡلعَِظَٰم َوِهَ َرِميٞم ٗ َونَِسَ َخۡلَقُه  َوَضََب َلَا َمَث
ن ن ِل ر م {وو ىل ر و ىل

٧٧ بِٞي َخِصيٞم مُّ
َها  يُّ
َ
أ {َيٰٓ تعاىل:  وقال   ،[٧٩ ٧٧ـ ٧٩}[يس:  َعلِيٌم  َخۡلٍق  بُِكّلِ  َوُهَو  ةٖۖ  َمرَّ َل  وَّ

َ
أ َهآ 
َ
نَشأ
َ
أ ِٓي  ٱلَّ

. [٧ ٦ـ َٰك َفَعَدلََك ٧}[االنفطار: ِي َخلََقَك فََسوَّ نَسُٰن َما َغرََّك بَِرّبَِك ٱۡلَكرِيِم ٦ ٱلَّ ٱۡلِ
يا أهيا اإلنسان ملاذا حترم نفسك لذة توحيد اهللا وتعظيمه.. لذة الوققووف بني يدي اهللا تناجيه؛ 
ليغنيك من فقر، ويشفيك من مرض، ويفرج كربتك، ويغفر ذنبك، ويككششف رضك، وينرصك 
إن ظُلمت، ويدلك إن حتريت وضللت، ويعلمك ما جهلت، ويؤمّنك إذا خخففت، ويرمحك حال 

ضعفك، ويرد عنك أعداءك، وجيلب لك رزقك؟!
يا أهيا اإلنسان إن أعظم نعمة أنعم اهللا هبا عىل اإلنسان ـ بعد نعمة الدين ـ هي نعمة العقل؛ 
ليميز به بني ما ينفعه وما يرضه، وليعقل عن اهللا أمره وهنيه، وليعرف به أعظم غاية وههيي عبودية 
ُّ فَإَِلۡهِ  ُكُم ٱلضُّ ِۖ ُثمَّ إَِذا َمسَّ َّ {َوَما بُِكم ّمِن ّنِۡعَمةٖ فَِمَن ٱ اهللا وحده ال رشيك له، قال تعاىل:
٥٤}[النحل:  يُۡشُِكوَن  بَِرّبِِهۡم  ّمِنُكم  فَرِيٞق  إَِذا  َعنُكۡم   َّ ٱلضُّ َكَشَف  إَِذا  ُثمَّ   ٥٣ تَۡج َُٔروَن

.[٥٤ -٥٣
يا أهيا اإلنسان إن اإلنسان العاقل حيب معايل األمور ويكره سفاسفها، ويود أن يقتدي بكل 
صالح وكريم من األنبياء والصاحلني، وتتطلع نفسه إىل أن يلحق هبم وإن مل يدركهم، والسبيل 
 ُ َّ ٱ ُيۡبِۡبُكُم  فَٱتَّبُِعوِن   َ َّ ٱ ُتِبُّوَن  ُكنُتۡم  إِن  {ُقۡل  سبحانه بقوله:  إليه  أرشد  ما  هو  ذلك  إىل 
اهللا  أحلقه  ذلك  امتثل  وإذا   ،[٣١ عمران:  ٣١}[آل  رَِّحيٞم  َغُفورٞ   ُ َّ َوٱ ُذنُوَبُكۡمۚ  لَُكۡم  َوَيۡغفِۡر 
ْوَلٰٓئَِك َمَع 

ُ
َوٱلرَُّسوَل فَأ  َ َّ والصاحلني، قال تعاىل: {َوَمن يُِطِع ٱ والشهداء  واملرسلني  باألنبياء 

ْوَلٰٓئَِك َرفِيٗقا 
ُ
ٰلِِحَيۚ وََحُسَن أ َهَدآءِ َوٱلصَّ يقَِي َوٱلشُّ ّدِ ُ َعلَۡيِهم ّمَِن ٱلَّبِّيِ َۧن َوٱلّصِ َّ ۡنَعَم ٱ

َ
ِيَن أ ٱلَّ

ع ئِ و و ر و ِع ِ ي ن وو ر و ِع ِ ي } ىل ني و ه و ني ر و بي ب

.[٦٩ ٦٩}[النساء:
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أدلته،  يف  فتنظر  احلق،  من  جاءك  ما  تتأمل  ثم  بنفسك،  ختلو  بأن  ظُك  أعِ إنام  اإلنسان  أهيا  يا 
لُمَّ إىل اتباعه، وال تكن أسري اإللف والعادة، واعلم أن نفسك  ا فهَ وتتدبر براهينه؛ فإن رأيته حقً
أعز عليك من أقرانك وأترابك ومرياث أجدادك، وقد وعظ اهللا الكفار هبذا وندهبم إليه، فقال 
ْۚ َما بَِصاِحبُِكم  ُروا ِ َمۡثَنٰ َوفَُرَٰدٰى ُثمَّ َتَتَفكَّ َّ ِ ن َتُقوُمواْ 

َ
ِعُظُكم بَِوِٰحَدٍةۖ أ

َ
قُۡل إِنََّمآ أ

م
سبحانه: {

 . ٤٦}[سبأ: ٤٦] َّ نَِذيٞر لَُّكم َبۡيَ يََدۡي َعَذاٖب َشِديٖد ِ ّمِن ِجنٍَّةۚ إِۡن ُهَو إ
 ِ َّ بِٱ {َوَماَذا َعلَۡيِهۡم لَۡو َءاَمُنواْ  يا أهيا اإلنسان إنك حينام تسلم لن خترس شيئًا، قال تعاىل:
، أي ماذا يرضهم  [٣٩ ُ بِِهۡم َعلِيًما ٣٩}[النساء: َّ ۚ َوَكَن ٱ ُ َّ ا َرزََقُهُم ٱ نَفُقواْ ِممَّ

َ
ِخرِ َوأ َوٱۡلَۡوِم ٱ

سن  لو آمنوا باهللا وبكل ما أنزل،؟! ماذا يرضهم لو آمنوا باهللا رجاء موعوده يف الدار اآلخرة ملن حيُ
عليم  وهو  ويرضاها،  اهللا  حيبها  التي  الوجوه  يف  اهللا  رزقهم  مما  أنفقوا  لو  يرضهم  ماذا  عمله؟! 
ويقيضه  رشده،  ويلهمه  فيوفقه  منهم،  التوفيق  يستحق  بمن  وعليم  والفاسدة،  الصاحلة  بنياهتم 
لعمل صالح يرىض به عنه، وبمن يستحق اخلذالن والطرد عن جنابه األعظم اإلهلي الذي من 

د عن بابه فقد خاب وخرس يف الدنيا واآلخرة؟!  طُرِ
إإن إسالمك لن حيول بينك وبني أي يشء تريد عمله أو تناوله مما أحله اهللا لك، بل إن اهللا 
يأجركك ععىلىل كل عمل تعمله تبتغي به وجهه تعاىل، وإن كان مما يصلح دنياك ويزيد يف مالك أو 

جاهك أو رشرشفك، بل حتى ما تتناوله من املباحات إذا احتسبت أن تكتفي باحلالل عن احلرام.
ياا أأهياا ااإلإلإلننسان إن الرسل جاءوا باحلق، وبلغوا مراد اهللا، واإلنسان حمتاج إىل معرفة رشع اهللا؛ 
َها ٱلَّاُس قَۡد  يُّ

َ
أ ليسري يف هذههه ااحلحلييااة عىل بصرية، وليكون يف اآلخرة من الفائزين، قال تعاىل: {َيٰٓ

َمَٰوِٰت  ِ َما ِف ٱلسَّ َّ ِ ن تَۡكُفُرواْ فَإِنَّ  ا لَُّكۡمۚ  اِمُنواْ َخۡيٗ ّبُِكۡم َف َٔ ّقِ ِمن رَّ َجآَءُكُم ٱلرَُّسوُل بِٱۡلَ
} ن ز ن ر يف و ري ىل نرييف ر و ري ىل

َها ٱلَّاُس قَۡد  يُّ
َ
أ ، وقال عز شأنه:{قُۡل َيٰٓ [١٧٠ ُ َعلِيًما َحِكيٗما ١٧٠}[النساء: َّ ۡرِضۚ َوَكَن ٱ

َ
َوٱۡل

َفَمِن ٱۡهَتَدٰى فَإِنََّما َيۡهَتِدي ِلَۡفِسهۦِۖ َوَمن َضلَّ فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَۡيَهاۖ  ّبُِكۡمۖ  َجآَءُكُم ٱۡلَقُّ ِمن رَّ
س ي ي ل } ز وو {١٧٠ ِي ِي و ۡرض و

 . نَا۠ َعلَۡيُكم بَِوكِيٖل ١٠٨}[يونس: ١٠٨]
َ
َوَمآ أ

يييياا أأهيا اإلنسان إنك إن أسلمت لن تنفع إال نففسسكك،  ووإإنن ككففررت لن ترضرض إإالال ننفسك، إن اهللا 
بعلمه،  إال  ييُُععىصَ  ففللنن  االلططاائعنيني،  ططااععةة  تنفعهه  والال  العاصني،  معصية  تترضرضه  فالال  ععععبباده،  ععععنننن   غغنيي 
بَۡصَ فَلَِنۡفِسهۦِۖ َوَمۡن 

َ
َفَمۡن أ ّبُِكۡمۖ  ووللنن ييُططَاعععع إإإالال ببإإذذننهه،، ققاالل تعاىلىلىلىل::: {َقۡد َجآَءُكم بََصآئُِر ِمن رَّ

 : نَا۠ َعلَۡيُكم ِبَفِيٖظ ١٠٤}[األنعام: ١٠٤]، وقد قال اهللا كام أأخخربرب ععننهه ننببييهه
َ
َعِمَ َفَعلَۡيَهاۚ َوَمآ أ

ع

ا، فال تظاملوا. يا عبادديي ككللككمم ضضااللّّ  مً ممتت الظُُّّلم عىلىل ننننففففيسيسيس،،،  ووججععللتتهه بببييننككمم حمرّ يياا ععبباااددديييييي إإإإينينينينين حححرررَّ
م م ِ

"
إإإالال ممننن هههدددييتههه،،،، ففففااااسسسستتتتتهههههههددددددوووينينين أأأههددككم. ييا عباديي كلّكمم ججااائئئععع إإإالالالالّّّ مممنننن أأطططععمممته، فاستطعموين أطعمككمم.. 
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فاستكسوين  كسوته،  من  إالّ  عارٍ  كلّكم  عبادي  يا 
والنهار،  بالليل  ختطئون  إنّكم  عبادي  يا  أكسكم. 
ا، فاستغفروين أغفر لكم.  نوب مجيعً وأنا أغفر الذّ
ولن  وين،  فترضّ ي  رضّ تبلغوا  لن  إنّكم  عبادي  يا 
لكم  أوّ أنّ  لو  عبادي  يا  فتنفعوين.  نفعي  تبلغوا 
قلب  أتقى  عىل  كانوا  وجنّكم  وإنسكم  وآخركم 
شيئًا.  ملكي  يف  ذلك  زاد  ما  منكم،  واحد  رجل 
لكم وآخركم وإنسكم وجنّكم  يا عبادي لو أن أوّ
كانوا عىل أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك 
وآخركم  لكم  أوّ أن  لو  عبادي  يا  شيئًا.  ملكي  من 
فسألوين  واحد  صعيد  يف  قاموا  وجنّكم  وإنسكم 
ممّا  ذلك  نقص  ما  مسألته،  إنسان  كلّ  فأعطيت 
يا  البحر.  أدخل  إذا  املخيط  ينقص  كام  إالّ  عندي 
عبادي إنّام هي أعاملكم أحصيها لكم، ثمّ أوفّيكم 
وجد  ومن  اهللا،  فليحمد  ا،  خريً وجد  فمن  اها،  إيّ

غري ذلك، فال يلومنّ إالّ نفسه (رواه مسلم).
طريق  وال  الطريق،  هو  هذا  اإلنسان..  أهيا  يا 
اللططررقق  ووأأمماا  واآلخرةة،،  الدنيا  يف  للسعادة  غريه 
تعااىلىل:  ققاالل  وضياعع،،  ونكد  شقاء  فطرق   األخر
 َ َو فَٱتَّبُِعوهُۖ  ُمۡسَتقِيٗما  ِصَرِٰط  َهَٰذا  نَّ 

َ
َوأ

عع ر عر ر ر
}

َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهۦِۚ َذٰلُِكۡم  ُبَل َفَتَفرَّ تَتَّبُِعواْ ٱلسُّ
١٥٣}[األنعام:  َتتَُّقوَن لََعلَُّكۡم  بِهِۦ  ُٰكم  َوصَّ
١٥٣]، فمن سلكك ططريق السعااددةة ووصصل هلا، ومن 
اهللا،  سبيل  ععن  ووببععدد  تتفررقق    ااألألخخرر السبل  سسللكك 

ووللنن يللجج طريقق االلسععااددةة.

ااحلضحلضارارةة أأعمعماقاق فيفي تغتغلغلغلل االذلذيي املاملرءرء إ"إنن
ههصهصها وومححََّّ منطويوياتهها،  رك  ووأدأ رغربيبية، ال
اًّا الال بد لهل من ًّ وعمليل نظنظريًّاًّا اا ققً ا دقيق اً يصً متحمت
ممنهنهلل إإلىلى ككميمينةنة ننفسفسيةية بقبقوةوة االاالنقنقيايادد

منمنهاها". غلغليللهه ليليرورويي اإلاإلسالسالميميةة الالعقعقيديدةة

أعماقق الحضاررة الغربيية

سوسة نسيمم
محاضر عراقيي يهودي

بحبحبحكمكمكمكمةةة حتحتحتحتسسس بدبدأتأت اآلاآلنن أوروروبوباا "إنإن
هننها أأأأ اما ك دينه،  شقشق  تعت وبدأدأتت محمحمدمد، 
تااتاتاتههمههمتت مممممماااا ااإلإلإلسإلسالمالمييةية يقيدةة االع بتبتبرئرئرئ س
اااللعلللعصوصور فيف أأوروباا رجالال فف أأرااجيج منمن ببهه
ههوو محمحمحمدمد يييدينننن وككونن وسي طسطىىى،  الو
الالالسالسالسالسالممم دعدعائائمم ععليليهه يؤيؤسسسس ذلذيي ا مام النظ
ففيي فلفلسفسفتهته علىى ويسيستتند  ووالسعادة، 

حل املعضالت، وفك املشكالت والعقد"

دعائمم السسالالممم وووالسسععاددةة

وشوشوشو ببببببرررررنرنننناراااررردددد
ييليزيزيزي ككاكاكاتتبتبتببببب إإننننج
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الطريق إلى السعادة 

هذا هو الطريق 

هذا هو الطريق الوحيد 
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هذا هو الطريق.. 
يعرفه كل عاقل منصف حتى ولو أنكره عالنية
وهو األبدية،  للسعادة  الطريق  هو  أنه  يعرف  فهو 
ككمن قال تعاىل فيهم بعد ما أنكروا نبوة موسى عليه
{وََجَحُدواْ بَِها السسالالم بعد أن جاءهم باملعجزات:
َكۡيَف فَٱنُظۡر  ۚا  وَُعلُّوٗ ُظۡلٗما  نُفُسُهۡم 

َ
أ َوٱۡستَۡيَقَنۡتَهآ 

ِ و {و ز م زم م م

، فكثري [١٤ [النمل: َكَن َعٰقَِبُة ٱلُۡمۡفِسِديَن ١٤}
من املنصفنيني العقالء ـ حتى لو مل يسلموا ـ يعرفون
مجعاء البرشية  لسعادة  الوحيد  اللططرريق  هو  هذا  أن 

يفيف الدارين.
مع شجاع  حر  كل  به  يقر  الطريقق...  هو  ههذا 
ننففسسه، ووشجاع يف بيان ررأأييه رغم التضييق والتكتيم،
فال ييممنعه خخوف من النفسس، أو خوف من الناس،
أو خوف من ااجلجلديد، أأوو دعاية ووصصورة ذهنية سابقة ععنن تبننيي هذا الدين وااععتناقه، وكم منع كثري
ممنن الناس جبنهم واآلصاارر والروابطط االجتامعية وخوففههمم منن التزام طريق اللسسعادة، قال تعاىل:

١٧٥}[آل عمران: ١٧٥]. ۡؤِمنَِي َ َتَافُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ {َف
السععادة،  ططرريق  هو  ننععمم  الطريق..  هو  هذذاا 
وططررييق الككررامة، وطريق اللررمحة، وططرريق العللمم، 
كان  ووإن  األألخخالق،  وطريق  احلضضاارة،  وطريقق 
ومتمتححيص  احلحليياة،  سنة  هو  الذذيي  االبتالالءء  فيه 
ِي َخلََق الصصادق من االلككاذبب، قال تعاىل: {ٱلَّ
ۚ ٗ ۡحَسُن َعَم

َ
يُُّكۡم أ

َ
َيٰوةَ ِلَۡبلَُوُكۡم أ ٱلَۡمۡوَت َوٱۡلَ

} بب ن

َوُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَغُفوُر ٢} [امللك: ٢].
األننبيياء  فيه  سسار  الطريقق..  ههوو  هذا 
الكرام   االلصصحابة  فيه  وسار  قبللنا،  واملرسلون 
األقوام  ككلل  من  بإحسان  هلم  ووواالتابعون 
وااألألألععراق واللغات،، وهو الذيي سيسسوود ويقود 

شاعرة أمريكية

اللعالمم في  ااتلفةة األألديان درسسست  أن  "بعد 
الدينن االستننتاج بأأنن اإلسسالم هوو إلىى توصلتت
الذييي يؤثر ففي أولئئكك الذيين يؤمننوون به، الوحييد
سسواء، حدٍٍّّ عللى  ببه  يؤؤمنون ال  الذيينن وكذلكك
قلوبب يأسرر  أنه  للإلسالالمم فضضضيلة  فأعظظم 
جتدد ههذذا  أأجل وومن تلققائية، بصووورة  البشرر
ععظظيمةة وجاذذبية  غريبًبًاا سحررًًا  اإلإلسالمم  في 
منن ااملتفتححةة  العقللييات ذوو  إلييهها  يجتذبب

غير اململسلممنيني".

يأسر القلوب

ماري أوليفر

ففلتلحقق بالرككب
سمة هو  لإلسالم  العفووي  االننتتشار  "إن 
ألنه دين من سممماته على مر التاريخ ؛ وذللكك

الفطرةة املنزّل على ققلب املصطففىى".

سفير ألماني
د. مراد هوفمان
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 : اهللا  ررسسول  يقوولل  القريب،  املستققببلل  يف 
الَ  ، وَ ارُ النَّهَ يْْلُ وَ للََغَ اللللَّ ا ببََ رُ مَ ا األَمْ ذَ ننََّّ هَ يَبْلُغغَ "لَ
اا  ذَ هُ اهللاُ هَ لَ خَ رٍ إِالَّ أَدْ ببَ الَ ووَ رٍ  ووََ دَ يْتَ مَ ككُُ اهللاُ بَ ُ يَرترتْ

غ

ااهللاهللاُ  ززُّ  عِ يُ زا  عِ  ، لِيلٍ ذَ لِّ  ببِذذُُ أَوْ   ،، يززٍٍ زِ عَ زِّ  بِعِ ينَ  االلدِّ
ٍ ٍٍ

((رواه  " رَ فْ كُ الْ بِهِ  اهللاُ  لُّ  يُُذذِ ذُال  ووََ   ، الَمَ سْ اإلِ بِهِ 
ٍ ِ ٍٍ ِ ٍِ ِ ٍ

أمحد)، فككنن معع االركب الكريم من االلسائرينن 
يف هذا االلطرييقق للسعادة األبدية.

الفالالح..  هو  وهذاا  الطريق..  ههو  ههذا 
منن  ققللب  تغمر  التيي  السعادة..  ههي  ووههذه 
تظلممههاا،  ووالال  نففسسك،  حترم  فال  فيه،  سارر 
ففإإياك وظلم نفسك، وواسلك ططريق السسععادة، 
َذَكٍر  ّمِن  َصٰلِٗحا  َعِمَل  {َمۡن  تعاىل: قال 
َطّيَِبٗةۖ  َحَيٰوٗة  فَلَُنۡحيَِينَُّهۥ  ُمۡؤِمٞن  َوُهَو  نَثٰ 

ُ
أ ۡو 
َ
أ

ٍر ِن ِ ِل ٍرن ِن ِ ِل } ىل

ۡحَسِن َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
َوَلَۡجزَِينَُّهۡم أ

.[٩٧ ٩٧}[النحل:
به، ووااسعد  فالززممهه،  الطريق..  هوو  هذا 
وعش حييااتتك الدنيا بسعاددة غاممرة وطمأنينة
خري وأبقى، ااهللاهللا  عند  ماا  وال تنس أن  وراحة،، 
وقد  األبدية،  الررااححة  هيي  اآلخرة  وراححة 
سعاددة ا؛  واحدً ا  ططريقً ومووالالنا  إهلنا  ججعلها 
ططرق يف  ومجع  اآلآلخخرة،  وسعاددةة  الدنيا 
قال اآلخررةة،  وعذاب  الددننيا  شقاءء  كثرية 
َلُۥ فَإِنَّ  ذِۡكري  َعن  ۡعَرَض 

َ
أ {َوَمۡن  تعاىل:

ۡعَمٰ
َ
أ ٱۡلقَِيَٰمةِ  يَۡوَم  هُۥ  َوَنُۡشُ َضنٗك  َمعِيَشٗة 
ِ ِ ن ِن ن }

ُكنُت َوقَۡد  أۡعَمٰ  تَِنٓ  َحَشۡ لَِم  َرّبِ  قَاَل 
م مم

١٢٤
ا:: أيضً وققاالل   ،[١٢٥ ١٢٤ـ [طه:  {١٢٥ بَِصٗيا

ال  أبدي  مبشروع  البديلة  احلياة  هو  "اإلسالم 
البعض  رآه  وإذا  صالحيته،  تنقضي  وال  يبلى 
يحدّه  ال  ومستقبليّ  حديث  ا  أيضً فهو  ًا  قدمي
زمان وال مكان؛ فاإلسالم ليس موجة فكرية وال 
يعاود  أن  تستبعد  ال  االنتظار..  وميكنه  موضة، 
الشرق قيادة العالم حضاريًّا، فما زالت مقولة: 

«يأتي النور من الشرق» مقولة صحيحة".

مشروع أبدي

سفير ألماني

د. مراد هوفمان

عالم رياضيات أمريكي

ملئ الخواء الروحي

جيفري النج

حياتيي، في اخلاصةةة اللحححظات  منن حلحلظظة  "ففي
بعد أن وَجدد ورحممته عليييّّ منمنّ اهللاهللا بواسعع علمهه
دد وَجَ أأن  ووبعد وواأللم،  العععذاب ممن  أأكابد ما فييّ 
فيي الروححي  اخلوااءء َللء  مل الكبكببير  االالسستعداد  لددي 
ا. قبل اإلإلسسالم لم أكنن نففسيي، فأصبححت مُمسسسلمً
عندماا وللككنني للححب،  مععننى  حياتتي  ففيي أععرف
االرحمةة من واسعع بفيضض  ششعرت  اللققرآن قررأت 
احلبب بددميومةة أأشعر ووببدأت  يغمررني،  واالعطففف
محبةة هوو  اإلسالالالم  إلىى قاددنني فالذذي قلببيي،  فيي

ال تقاوَم". اهللاهللا التتيي
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َتۡتَك َءاَيُٰتَنا فَنَِسيَتَهاۖ َوَكَذٰلَِك ٱۡلَۡوَم تُنَسٰ ١٢٦}[طه: ١٢٦]، فإياك أن تنسى أو 
َ
{َقاَل َكَذٰلَِك أ

تتناسى هذا الطريق.. فهو هو طريق السعادة.
هذا هو الطريق.. وهو طريق يسري يبدأ بتوحيد اهللا يف القلب وتصديقه باجلوارح، واإليامن 
بكل األنبياء واملرسلني وينتهي بالسعادة األبدية يف اآلخرة، يبدأ بنطق الشهادتني؛ ومها: أشهد 
 ، ا رسول اهللا، وينتهي بالسعادة بالنظر إىل اهللا يف جنته وبرفقة نبيه بيأن ال إله إال اهللا وأن حممدً وبر ج يف إىل ر ب ب هي وي و ر و إ إ
ا،  ا، ومت سعيدً ا رسول اهللا.. وعش حياتك سعيدً فقل اآلن: أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدً
عىل  فام  تسلكه  مل  فإن  الطريق...  هو  هذا  والسعادة..  اخللود  جنات  إىل  ا  سعيدً قربك  من  وقم 
إَِلُۡكۡمۚ  بِهِۦٓ  رِۡسۡلُت 

ُ
أ آ  مَّ بۡلَۡغُتُكم 

َ
أ َفَقۡد  َّۡواْ  تََول فَإِن 

مل
} شأنه: عز  قال  املبني،  البالغ  إال  الرسول 

٥٧}  [هود: ٧ ٍء َحفِيٞظ ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َ اۚ إِنَّ َرّبِ  ونَُهۥ َشۡي ًٔ َ تَُضُّ ُكۡم َو َويَۡسَتۡخلُِف َرّبِ قَۡوًما َغۡيَ

غ

اهللا  إن  لك  يقول  فاإلسالم  بوجوده؛  وآمنت  اهللا  عرفت  "إذا 
أقرب إليك من حبل الوريد، فال ضرورة إذن للوسيط بينك وبني 

خالقك، وال حاجة إلى كاهن تعترف له فيقبل التوبة 
منك، أو هيكل ال تتم العبادة إال فيه".

شاعر أمريكي

ال إله إال هللا محمد رسول هللا

دونالد ركويل
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