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توطئة
احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ،واحلمد هلل الذي جعلنا من أتباع حممد ﷺ،
واحلمد هلل الذي م ّن علينا فجعلنا من املتمسكني هبديه ،الداعني إىل سبيله.
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده الرشيك له ،إله األولني واآلخرين ،وقيوم السموات
واألرضني ،أذعن له الرب والفاجر ،وشهدت بعدله وفضله األبصار والبصائر ،هدى من شاء -
بفضله -إىل رصاطه املستقيم ،ورصف عن سبيله -بعدله -من استحق العذاب املقيم ،وأشهد أن
حممد ًا عبد اهلل ورسوله ﷺ ،أفنى عمره جهاد ًا وجماهدة وصرب ًا ومصابرة ،ودعا إىل سبيل ربه يف كل
ساحة وواد ،ونادى :حي عىل الفالح حي عىل اجلهاد ،خصه اهلل بخصائص عظيمة جتل عن
احلرص ،وجعل رشيعته باقية إىل يوم القيامة ،ودعاته من خلفه حيملون راياته إىل أن يرث اهلل
األرض ومن عليها ،فال تاا طائفة منهم عىل احلق منصورة اليهرها من خذهلا أو خال أمرها،
ُ
ّ
للهِۡ َٰ
لَعۡ
يل ۡأدۡ ُع يۡواۡ ۡإِلۡ ۡٱ ۡ
إذ هم عىل بصرية من أمرهم ،يقتفون أثر نبيهم حممد ﷺ﴿ :قلۡ ۡهَٰ ِذ ۡه ِۦ ۡسب ِ ِ يۡ
ّ
ن﴾ [يوس  ،]108 :يدعون من ضل إىل اهلدى ،وحيذرون اخللق من اهلالك
ن ۡٱتبع ِ ۡ
ب ِصري ٍة ۡأناۡ ۡوم ِۡ
والردى ،رغبة فيام عند اهلل ،ولئال يتشبهون بأهل الكتاب الذين أخذ عليهم امليثاق فنبذوه وراء
ّ
ُ
ُ ُ
ّ
لل ۡمِيثَٰق ۡٱَّلِينۡ ۡأوتوا ۡٱلۡكِتَٰبۡ َۡلُبيِن ّن ُۡهۥ ۡل ِّلن ِ
اس ۡوَل ۡتكۡ ُت ُمون ُۡهۥۡ
ظهورهم قا تعاىلِ﴿ :إَوذۡ ۡأخذۡ ۡٱ ُۡ
ُ ُ ي ُ ُ
ِيل اۡفبئۡسۡۡماۡيشۡ ُ
َتونۡ[ ﴾١٨٧آ عمران.]187 :
فنبذوهۡورۡاءۡۡظهورِهِمۡۡوۡٱشَۡتوۡاۡۡب ِ ۡهِۦۡثمنۡاۡقل ۡ ِ
أما بعد فإن كل من عمل يف ميدان طباعة الكتب اإلسالمية ونرشها وترمجتها يدرك ِعظم
احلاجة إىل كتاب يدعو غري املسلمني إىل اإلسالم؛ ألن الكتب التي تناولت اإلسالم كثرية جد ًا،
سوا ًءا كانت جمملة أم مفصلة ،ولكن قد ال جتتمع فيها الرشوط املطلوبة يف دعوة غري املسلمني؛
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ألن بعضها أل

للمسلمني ومل يقصد به غري املسلمني ،وبعضها فيه تفصيل يف مسائل العبادات

ال يناسب بسطه أمام غري املسلمني ،وبعضها اشتمل عىل مالحظات متنع اإلفادة منه.
وقد عنيت بذا األمر -منذ مدة -وكالة شؤون املطبوعات بوزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد ومل جتد ذلك الكتاب الذي تطمح إليه ،ومل يتيرس لنا يف الوكالة
االتفاق مع مؤل

لكتابته ،وإن كنا عرضنا ذلك عىل بعض املختصني ،ولكن حا دون ذلك

عقبات لعل مردها إىل كثرة الذنوب ،والتقصري يف حق عالم الغيوب.
وبني آونة وأخرى يرد إلينا كتاب من مهتد جديد أو من مركا إسالمي يطلب منا أن نرشح
له كتاب ًا ليرتمجه إىل أبناء أمته ،مما يناسب أن ختاطب به أمم الكفر ،فنلتمس يمين ًا وشامالً فال نجد
ذلك الكتاب ،ونشعر بالضيق واحلرج يف عجانا أن نبلغ رشع اهلل من خال كتاب خمترص موجا.
وبعد ذلك رأيت أن التسوي

آفة التنتهي ،وأن رجاء املعدوم وانتظاره سفه ،وأنه العذر لنا

يف تقصرينا ،فاستخرت اهلل وسألته العون والتوفيق عىل كتابة كتاب يسد تلك الثغرة -ولو مؤقت ًا،-
وحيقق شيئ ًا من ذلك احللم الذي طاملا راودنا ،وال أدعي أنني حققت تلك الغاية التي كنا نطمح
إليها ،ولكنني أحاو أن اختط الطريق ليعمره من بعدي ،وأضع البذرة ،ليسقيها غريي.
وقد حاولت قدر املستطاع أن أعرض اإلسالم يف هذا الكتاب عرض ًا موجا ًا من خال
التعري

بأركان اإلسالم ومبادئه العظام ،وما يتطلبه البيان من ذكر بعض املسائل والقضايا التي

البد من التعري

هبا عند الدعوة إىل اإلسالم.

وقد اعتمدت يف هذا املنهج عىل األحاديث اجلامعة مثل خرب بعث معاذ ريض اهلل عنه إىل
ً
اليمن حينام قا له النبي ﷺ( :إنك تأيت قومل من أهل اسكتلب فلدعه إىل شهلدة أن ال هلإ إال
اهلل وأين رسول اهلل ،فإن ه أطلعوا ذلسك ،فأعلمه أن اهلل افرتض علمه مخس الوات يف لك
يوم ويللة فإن ه أطلعوا ذلسك فأعلمه أن اهلل افرتض علمه ادقة تؤخذ من أغنملئه فرتد
يف فقرائه  ،]1[)..وعىل حديث عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه حيث قا ( :بينمل حنن عند رسول
[ ]1رواه البخاري يف كتاب الاكاة باب  ،41ومسلم يف كتاب اإليامن حديث رقم  ،29واللفظ له.
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اهلل ﷺ ذات يوم ،إذ طلع علمنل رجل شديد بملض اثلملب ،شديد سواد اسشعر ،ال يرى علمه أثر

اسحفر ،وال يعرفه منل أحد ،حىت جلس إىل انليب ﷺ ،فأسند ركبتمه إىل ركبتمه ،ووضع يديه ىلع

فخذيه ،وقلل يل حممد :أخربين عن اإلسالم؟ فقلل رسول اهلل ﷺ :اإلسالم أن تشهد أن ال هلإ إال
ً
اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،وتقم اسصالة ،وتؤدي اسزاكة ،وتصوم رمضلن ،وحتج ابلمت إن
ً
استطعت إيله سبمال .قلل :ادقت .قلل :فعجبنل هل يحأهل ويصدقه .قلل فأخربين عن اإليملن؟
قلل :أن تؤمن بلهلل ومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآلخر ،وتؤمن بلحقدر خريه ورشه قلل:

ادقت .قلل :فأخربين عن اإلححلن؟ قلل :أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن س تكن تراه فإنه يراك...
إىل أن قلل :يلعمر! أتدري من اسحلئل؟ قلت اهلل ورسوهل أعل  .قلل :فإنه جربيل أتلك

يعلمك دينك ) [.]1
ففي هذين احلديثني بني النبي ﷺ أصو اإليامن واإلسالم واإلحسان ،ومل يتجاوز ذلك إىل
فروع املسائل ،بل يف احلديث األو مل يذكر ﷺ ملعاذ الصيام واحلج ،وعلل العلامء ذلك
بتعليالت ليس هذا أوان بسطها.
كام حاولت  -قدر املستطاع  -أن استشهد لكل مسألة من مسائل العقيدة بآية أو أكثر من
ّت ۡيسۡمعۡ ۡكلَٰمۡۡ
جرُۡۡه ۡح ّ َٰۡ
كتاب اهلل ،استئناس ًا بقوله تعاىلِ﴿ :إَونۡ ۡأحدۡ ۡمِنۡ ۡٱلۡ ُم ِۡ
شيِك َِۡ ۡٱسۡتجاركۡ ۡفأ ِ
ّ
للِ﴾ [التوبة ،]6 :فينبغي أن ُيسمعوا كالم اهلل ،ألن له طالوة تسلب العقو  ،وتأخذ باأللباب،
ٱ ۡ
كام أن كثري ًا ممن أسلم يذكر أنه قرأ آيات من القرآن الكريم فكانت سبب هدايته ،وقد حاولت -
جاهد ًا -أن اجتنب بعض املسائل التي قد تستدعي التساؤالت واالعرتاضات إىل ذهن القارئ،
كذلك آثرت عدم الرد عىل بعض الشبهات واكتفيت بذكر األدلة واألصو التي تنفي هذه
الشبهة أو تلك.
واجتهدت أن يكون خفيف ًا لطيف ًا كاألدلة اإلرشادية ،بعيد ًا عن األبواب والفصو  ،وثقل
الكتب املنهجية.

[ ]1رواه مسلم يف كتاب اإليامن حديث .8
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وهذا العمل جهد برشي مطبوع بطابع البرش فيه من الضع

والنقص واخلطأ ،فام كان فيه

من صواب وسداد فمن اهلل ،وأسأ اهلل أن جيعله خالص ًا لوجهه الكريم ،وأن يتقبله مني ،وأن
يكتب له القبو  ،وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان ،واهلل سبحانه وتعاىل مناه عن اخلطأ
والتقصري ،وأسأ اهلل أن يبد خطأ هذا الكتاب صواب ًا ،وضالله رشاد ًا.
وأشكر يف هناية هذا التمهيد كل من سعى إلخراج هذا الكتاب وطبعه وترمجته ونرشه
وأسأ اهلل أن يضاع

هلم األجر واملثوبة ،وأن جيعله من العمل الصالح والعلم النافع ،إنه ويل

ذلك والقادر عليه ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله
وصحبه أمجعني.
املؤلف
د .حممد بن عبداهلل بن صالح السحيم
ص ب 1032الرياض 11342

املقدمة
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا،
من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له،
وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله ،صىل اهلل عليه وسلم تسلي ًام كثري ًا.
أما بعد :فقد أرسل اهلل رسله إىل العاملني؛ لئال يكون للناس عىل اهلل حجة بعد الرسل ،وأنا
الكتب هدى ورمحة ونور ًا وشفا ًء ،فكان الرسل فيام مىض يبعثون إىل أقوامهم خاصة،
وح ِّر َف ْت و ُبدِّ َل ْت رشائعهم؛ ألهنا أنالت ألمة
ويستحفظون كتبهم؛ فلذلك اندثرت كتاباهتمُ ،
حمدودة ،يف فرتة معدودة.

ي
ُ
ثم اختص اهلل نبيه حممد ًا ﷺ بأن جعله خاتم األنبياء واملرسلني ،قا تعاىلّ ﴿ :ماَۡكنُۡم ّم ٌدۡأبۡاۡ
ّ
ُ
للِۡوخاتم ۡٱنلّب ِ ِيۡنۡ﴾ [األحااب ،]1[ ]40 :وأكرمه بخري كتاب
كن ۡ ّر ُسولۡ ۡٱ ۡ
أحدۡ ۡمِن ۡرِجال ِكمۡ ۡول َٰ ِ
ّ
ن ۡن ّزنلۡاۡ
أنا  ،وهو القرآن العظيم ،وتك َّفل سبحانه بحفظه ،ومل يرتك حفظه خللقه فقا ﴿ :إِناۡنۡ ُۡ
ّ
ُ
اۡلۥ ۡلحَٰفِظونۡ[ ﴾ۡ ٩احلجر ]9 :وجعل رشيعته باقية إىل قيام الساعة ،وبني سبحانه أن
ٱَّلِكۡرۡ ِۡإَون ُۡ
،

من لوازم بقاء رشيعته اإليامن هبا ،والدعوة إليها ،والصرب عليها ،فكان منهج حممد ﷺ ومنهج
ُ
يلۡأدۡ ُع يۡواۡۡ
أتباعه من بعده الدعوة إىل اهلل عىل بصرية ،قا تعاىل موضح ًا هذا املنهج﴿ :قلۡۡهَٰ ِذ ۡه ِۦۡسب ِ ِ يۡ
ي
ّ
ّ
ّ
للهِۡ َٰ
شيِك َِۡ[ ﴾١٠٨يوس  ،]108 :وأمره
للِۡومۡاۡأناۡۡمِنۡۡٱلۡ ُم ِۡ
نيۡو ُسبۡحَٰنۡۡٱ ۡ
نۡٱتبع ِ ۡ
لَعۡب ِصري ٍةۡأناۡۡوم ِۡ
إِلۡۡٱ ۡ
ُ ُ
ل﴾ [األحقاف:
بۡكماۡصبۡأولواۡٱلۡعزۡ ِۡمۡمِنۡٱ ُّلر ُس ِۡ
بالصرب عىل األذى يف سبيل اهلل فقا تعاىل﴿ :فۡٱصۡ ِ ۡ
[ ]1هذا نص من الكتاب العظيم "القرآن الكريم" الذي أناله اهلل عىل حممد ﷺ ،ويف كتايب هذا نصوص كثرية
من "القرآن الكريم" وهي تسبق دائ ًام بقوله :قا اهلل تعاىل ،أو قا تعاىل ،أو قا جل ثناؤه وجتد تعريف ًا
موجا ًا بالقرآن العظيم يف ص 100-95و .117-114من هذا الكتاب.
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ُّ
ّ
ّ ُ
 ،]35وقا جل ثناؤه﴿ :يۡأ ُّيها ۡٱ َّّلِينۡ ۡءام ُنوا ۡٱصۡ ُ
لل ۡلعلكمۡۡ
بواۡ ۡوصاب ِ ُروا ۡوراب ِ ُطوا ۡوۡٱتقواۡ ۡٱ ۡ
ِ
ُ
تفۡل ُِحونۡ[ ﴾٢٠٠آ عمران ،]200 :واتباع ًا هلذا املنهج اإلهلي الكريم ،كتبت هذا الكتاب دعوة إىل
سبيل اهلل ،مستبرص ًا بكتاب اهلل ،ومسرتشد ًا بسنة رسوله ﷺ ،وبينت فيه بيان ًا موجا ًا خرب خلق
الكون ،وخلق اإلنسان وتكريمه ،وإرسا الرسل إليه ،وحا الديانات السابقة ،ثم عرفت
باإلسالم معنى وأركان ًا ،فمن أراد اهلدى ،فهاهي أدلته بني يديه ،ومن أراد النجاة فقد أوضحت له
طريقها ،فمن رغب يف اقتفاء آثار األنبياء واملرسلني واملصلحني فهاهي سبيلهم .ومن رغب عنهم،
فقد سفه نفسه ،وسلك سبيل الضال .
إن كل أصحاب ملة يدعون الناس إليها ،ويعتقدون أن احلق فيها دون ما سواها ،وكل
أصحاب عقيدة يدعون الناس إىل اتباع صاحب عقيدهتم ،وتعظيم قائد طريقهم.
أما املسلم فال يدعو إىل اتباع طريقته؛ ألنه ليس له طريقة ختصه ،إنام دينه دين اهلل الذي
ّ
ّ
لسۡل َٰ ُۡم﴾ [آ عمران ،]19 :وال يدعو إىل تعظيم
للِ ۡٱ ِۡ
ارتضاه لنفسه قا تعاىل﴿ :إِن ۡٱلِينۡ ۡعِند ۡٱ ۡ
برش ،فكل البرش يف دين اهلل سواء ال فرق بينهم إال بالتقوى ،بل يدعو الناس إىل أن يسلكوا سبيل

رهبم ،ويؤمنوا برسله ،ويتبعوا رشعه الذي أناله عىل خاتم رسله حممد ﷺ وأمره أن يبلغه إىل
الناس كافة.
ومن أجل ذلك فقد حررت هذا الكتاب دعوة إىل دين اهلل الذي ارتضاه لنفسه ،وأنا به
خاتم رسله ،وإرشاد ًا ملن أراد اهلداية ،ودلي ً
ال ملن أراد السعادة ،فواهلل لن جيد خملوق السعادة
احلقيقية إال يف هذا الدين ،ولن يعرف الطمأنينة إال َم ْن آمن باهلل رب ًا ،وبمحمد ﷺ رسوالً،
وباإلسالم دين ًا ،فقد شهد اآلالف من املهتدين إىل اإلسالم -يف قديم الدهر وحديثه -بأهنم مل
يعرفوا احلياة احلقيقية إال بعد إسالمهم ،ومل يذوقوا السعادة إال يف ظال اإلسالم ...وألن كل
إنسان يتطلع إىل السعادة ،ويبحث عن الطمأنينة ،ويتحرى احلقيقة ،فقد أعددت هذا الكتاب،
وأسأ اهلل أن جيعل هذا العمل خالص ًا لوجهه ،داعي ًا إىل سبيله ،وأن يكتب له القبو  ،وأن جيعله
من العمل الصالح الذي ينفع صاحبه يف الدنيا واآلخرة.
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املقدمة

وقد أذنت ملن أراد طبعه بأية لغة ،أو ترمجته إىل أية لغة رشيطة أن يلتام األمانه يف نقله إىل
اللغة التي سيرتمجه إليها.
كام أرجو من كل من له مالحظة أو استدراك سواء عىل أصل الكتاب باللغة العربية أو يف أية
ترمجة هلذا الكتاب أن يوافيني هبا عىل العنوان املذكور هنا.
واحلمد هلل أوالً وآخر ًا ،وظاهر ًا وباطن ًا ،وله احلمد عالنية ورس ًا ،وله احلمد يف األوىل
واآلخرة ،وله احلمد ملء السموات وملء األرض وملء ما شاء من يشء ربنا ،وصىل اهلل عىل
نبينا حممد وصحبه ومن سار عىل منهجه وسلك سبيله وسلم تسلي ًام كثري ًا إىل يوم الدين.
املؤلف
د .حممد بن عبداهلل بن صالح السحيم
الرياض 1420/10/13هـ ص.ب  1032الرياض 1342
وص.ب  6249الرياض 11442

أين الطريق؟
حينام يكرب اإلنسان ويعقل تتوارد عىل ذهنه أسئلة كثرية من مثل من أين جئت؟ وملاذا جئت؟
وإىل أين املصري؟ ومن خلقني وخلق هذا الكون من حويل؟ ومن يملك هذا الكون ويترصف
فيه؟ إىل غري ذلك من األسئلة.
وال يستطيع اإلنسان أن يستقل بمعرفة إجابات هذه األسئلة ،وال يقدر العلم احلديث أن
يرتقي إىل اإلجابة عنها؛ ألن هذه القضايا مما يدخل ضمن دائرة الدين ،وألجل ذلك تعددت
الروايات ،وتنوعت اخلرافات واألساطري حو هذه املسائل مما يايد يف حرية اإلنسان وقلقه .وال
يمكن أن يق

اإلنسان عىل اإلجابة الشافية الكافية هلذه املسائل إال إذا هداه اهلل إىل الدين

الصحيح الذي يأيت بالقو الفصل يف هذه املسائل وغريها؛ ألن هذه القضايا ُت َعدُّ من األمور
الغيبية ،والدين الصحيح هو الذي ينفرد باحلق وقو الصدق؛ ألنه وحده من اهلل أوحاه إىل
أنبيائه ورسله؛ ولذا كان لاام ًا عىل اإلنسان أن يقصد الدين احلق ويتعلمه ويؤمن به ،لتذهب عنه
احلرية ،وتاو عنه الشكوك ،وهيتدى إىل الرصاط املستقيم.
ويف الصفحات التالية أدعوك إىل اتباع رصاط اهلل املستقيم ،وأعرض أمام ناظريك بعض
أدلته وبراهينه وحججه ،لتنظر فيها بتجرد ومتعن وأناة.
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وجود اهلل وربوبيته ووحدانيته وألوهيته سبحانه

[]1

يعبد الكفار آهلة خملوقة مصنوعة كالشجر واحلجر والبرش؛ ولذا سأ اليهود واملرشكون
ّ
ُ ُ ّ
للۡٱ ّ
لصم ُۡدۡ٢لمۡۡ
للۡأح ٌۡدۡ١ٱ ُۡ
رسو اهلل ﷺ عن صفة اهلل ومن أي يشء هو ،فأنا اهلل﴿ :قلۡۡهوۡۡٱ ُۡ

ُ ُّ ُ ُ
لۥۡكف ًواۡأح ُۡد[ ﴾٤اإلخالص ،]4-1 :وعرف عباده بنفسه فقا :
لۡولمۡۡيُولۡۡ٣ولمۡۡيكنۡ ۡ
ي ِۡ
ُ
ّ
ُ ّ
للۡٱ َّّلِيۡخلقۡٱ ّ
شۡ
شۡ ُيغۡ ِ ۡ
ىۡلَعۡٱلۡعرۡ ِ يۡ
تۡوۡٱلۡۡرضۡۡ ِِفۡس ِّتةِۡأيّامۡۡث ّۡمۡٱسۡتو َٰۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
﴿إِنۡر ّبك ُمۡٱ ُۡ
ّ
ُ
ّ
لشمۡسۡ ۡوۡٱلۡقمرۡ ۡوۡٱنلُّ ُ
جومۡ ۡ ُمس ّخرَٰتۡ ۡبأمۡرۡه ِ ۡۦي ۡأَل ُ
ق ۡوۡٱلۡمۡ ُۡرۡ
ۡل ۡٱلۡلۡ ُۡ
ّللۡ ۡٱنلّهارۡ ۡيطۡل ُب ُۡهۥ ۡحثِيثۡا ۡوۡٱ
ٱۡ
ِ ِ
ّ
ّ
للۡٱ َّّلِيۡرفعۡٱ ّ
ريۡ
تۡبِغ ِۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
للۡر ُّبۡٱلۡعَٰل ِمَۡ[ ﴾٥٤األعراف ،]54 :وقا عا من قائل﴿ :ٱ ُۡ
تباركۡٱ ُۡ
ُ
ُ
ّ
ّ
مۡيُدب ِ ُۡرۡٱلۡمۡرۡۡ
كۡيۡرِيۡ ِلجلۡۡ ُّمس ىۡ
شۡوسخرۡٱلشمۡسۡۡوۡٱلۡقم ۡر اۡ ۡ
ىۡلَعۡٱلۡعرۡ ِ يۡ
عمدۡۡتروۡنهۡااۡث ّۡمۡٱسۡتو َٰۡ
ُ ّ
ي
ُ
ُ ُ
ّ ُ
ت ۡلعلكم ۡبِل ِقۡاءِۡ ۡربِكمۡ ۡتوق ُِنونۡۡ ٢وهو ۡٱَّلِي ۡم ّد ۡٱلۡۡرضۡ ۡوجعل ۡفِيها ۡرو َٰ ِِسۡ
ُيف ِصل ۡٱٓأۡلي َٰ ِۡ
ّ
ُ
ّ
للۡيعۡل ُۡمۡ
ار هۡ﴾ إىل أن قا ﴿ :ٱ ُۡ
ّللۡۡٱنلّه ۡ
ش ۡٱ ۡ
َيۡ ُيغۡ ِ ۡ
َۡٱثۡن ِۡ
تۡجعلۡفِيهاۡزوۡج ِۡ
كۡٱثلّمر َٰ ِۡ
وأنۡهَٰرۡۡااۡومِنۡ ِۡ
ُ ُ ُّ ُ
ُ ُ ُّ
ُ
ار[ ﴾٨الرعد،]8-2 :
ك ۡشۡ ٍۡء ۡعِند ُۡهۥ ۡب ِ ِمقۡد ٍۡ
اد هۡو ۡ
ام ۡوماۡتزۡد ۡ
يض ۡٱلۡرۡح ُۡ
نث ۡوما ۡتغِ ۡ
ك ۡأ َٰۡ
لۡ ۡ
ما ۡتۡ ِم ۡ
ي
ُّ ُ
ُ
ّ ُ
ُ
وقا جل ثناؤه﴿ :قُلۡ ۡمن ۡ ّۡر ُّب ۡٱ ّ
لله ۡقلۡ ۡأفۡٱَّتذۡتم ۡمِنۡدون ِ ۡهِ ۡۦي ۡأوۡ ِّلۡاءۡ َۡلۡۡ
ض ۡق ِل ۡٱ ۡ
ت ۡوۡٱلۡۡر ِ ۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
ُّ ُ
ُ
ُ
ُ
تۡ
ري ۡأمۡ ۡهلۡ ۡتسۡتوِي ۡٱلظلم َٰ ُ ۡ
م ۡوۡٱلۡ ِص ُۡ
س ِهمۡ ۡنفۡعۡا ۡوَلۡ ۡضۡهۡا ۡقلۡ ۡهلۡ ۡيسۡتوِي ۡٱلۡعۡ َٰۡ
يمۡل ِكونۡ ۡ ِلنف ِ
ُ ّ ُ ي
ُ ُ
ُ ّ
ُ
ُِۡش ۡكءۡۡخل ُقواۡۡكخلۡ ِق ۡهِۦۡفت َٰ
ۡكۡشۡءۡۡوهوۡۡ
لۡٱ ُۡ
قۡعليۡ ِه هۡمۡق ِۡ
شبهۡٱلۡلۡ ُۡ
ورۡأمۡۡجعۡلواۡۡ ِلل
وۡٱنلُّ ُۡ
للۡخَٰل ِق ِ
ّ
ح ُۡدۡٱلۡقه َٰ ُۡر[ ﴾١٦الرعد.]16 :
ٱلۡو َٰ ِۡ
َٰ ّ ُ
ّ ُ ّ
سۡوۡٱلۡقم ُۡر هَۡلۡ
ارۡوۡٱلشمۡ ُ ۡ
لۡوۡٱنله ۡ
ّل ۡ
وأقام سبحانه هلم آياته شواهد وبينات فقا ﴿ :ومِنۡۡءايت ِ ۡهِۡٱ ۡ
ّ
ُ
ّ
ۡك ُ
تسۡ ُ
نتمۡ ۡإِيّ ۡاهُ ۡتعۡ ُب ُدونۡ ۡۡ ٣٧فإ ِ ِنۡ
س ۡوَلۡ ۡل ِلۡقم ِۡر ۡوْۡۤاوُدُجۡسٱ ِۡۤهَّلِل ۡٱَّلِي ۡخلق ُه ّن ۡإِن
ج ُدواۡ ۡل ِلشمۡ ِ ۡ
ُ ّ
ّ
ُ
بواۡۡفۡٱ َّّلِينۡۡعِندۡربكۡيُسب ُ
ٱستك ُ
ارِۡوهمَۡلۡيسۡ ُمون ۡۡ٣٨ومِنۡءايَٰت ِ ۡهِ ۡۦيۡأنكۡ
لۡوۡٱنلّه ۡ
ۡلۥۡۡب ِٱّل ِۡ
حون ۡ
ِ
ِ
[ ]1ملايد من التوسع ينظر كتاب( :العقيدة الصحيحة وما يضادها) تألي
اهلل -و(عقيدة أهل السنة واجلامعة) تألي

سامحة الشيخ عبدالعايا بن باز -رمحه

الشيخ حممد بن صالح العثيمني.
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ّ ّ
ي
ي
ّ
ّ
ُ
ت هۡإِن ُۡهۥۡ
ۡح ۡٱلمو ۡ
ت ۡإِن ۡٱَّل يۡ
ترىۡٱلۡرضۡ ۡخَٰشِ عة ۡفإِذا ۡأنزنلاۡعليهاۡٱلماءۡ ۡٱهَتتۡ ۡورب ه
ِي ۡأحياهاۡلم ِ
َٰ ُ
ق ۡٱ ّ
تۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
ِير[ ﴾٣٩فصلت ،]39-37 :وقا سبحانه﴿ :ومِنۡ ۡءايَٰت ِ ۡهِۦ ۡخلۡ ُۡ
ۡك ۡشء ۡقد ٌۡ
لَع ِ

ُ
ّ
ُ
ُ
ِف ۡذَٰل ِكۡ ۡٓأَليَٰتۡ ۡل ِلۡعَٰل ِ ِمَۡ ۡۡ ٢٢ومِن ۡءايَٰت ِ ۡهِۦۡ
ن ۡ ِۡ
ف ۡألۡسِنتِكمۡ ۡوألۡوَٰن ِك هۡم ۡإ ِ ۡ
ض ۡوۡٱخۡتِل َٰ ۡ
وۡٱلۡۡر ِ ۡ
ّ
يُ ُ
ُ ُ
ارِۡوۡٱبتِغاؤكمۡمِنۡفضل ِهه ۡۦي ﴾ [الروم.]23-22 :
لۡوۡٱنلّه ۡ
امكمۡۡب ِٱّل ِۡ
من
ُ ُ
ّ ُ ي َٰ ّ ُ
وم هَۡل ۡتأۡخذ ۡهُۥۡ
ۡح ۡٱلۡق ُّي ُۡ
َل ۡهوۡ ۡٱلۡ ُّۡ
َل ۡإِلهۡ ۡإ ِ ۡ
لل ۡ ۡ
ووص نفسه بنعوت اجلام والكام فقا ﴿ :ٱ ۡ
ّ
ّ
ّ
لۥ ۡماِۡف ۡٱ ّ
ض ۡمنۡذاۡٱَّلِي ۡيشۡف ُۡع ۡعِند ۡهُ يۡۥ ۡإَِل ۡبِإِذۡن ِ ۡهِه ۡۦ ۡيعۡل ُۡم ۡماۡ
اِۡف ۡٱلۡۡر ِ ۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
سِنةۡ ۡوَلۡ ۡنوۡ ۡم هۡ ُۡ
ت ۡوم ِ
ِ
ّ
ي
ُ
يِ ُ
يطونۡ ۡبِشۡءۡ ۡمِنۡ ۡعِلۡ ِم ۡهِ ۡۦي ۡإَِل ۡبِما ۡشۡاءۡ﴾ [البقرة ،]255 :وقا :
بَۡ ۡأيۡدِي ِهمۡ ۡوما ۡخلۡف ُه ۡما ۡوَلۡ ۡ ۡ
ّ
ي َٰ ّ ُ
اب ۡذِيۡٱ ّ
ري[ ﴾٣غافر:
َل ۡه ۡو اۡإِّلۡ ۡهِ ۡٱلۡم ِص ُۡ
َل ۡإِلهۡ ۡإ ِ ۡ
لطوۡ ۡلِيۡ ۡ
ب ۡشدِي ِد ۡٱلۡعِق ِۡ
ب ۡوقاب ِ ِل ۡٱ َّلوۡ ِۡ
﴿َغف ِِر ۡٱَّلۢن ِۡ
ُ ُّ ّ
ُ ُ
ي َٰ ّ ُ
وس ۡٱ ّ
نۡ
ِن ۡٱلۡ ُمهيۡ ِم ُۡ
لسل َٰ ُۡم ۡٱلۡ ُمؤۡم ُۡ
ِك ۡٱلۡق ُّد ُ ۡ
َل ۡهوۡ ۡٱلۡمل ۡ
َل ۡإِلهۡ ۡإ ِ ۡ
لل ۡٱَّلِي ۡ ۡ
 ،]3وقا جل ثناؤه﴿ :هو ۡٱ ۡ
ُ ُ َٰ ّ ّ ُ ُ
شيِكونۡ[ ﴾٢٣احلرش.]23 :
للِۡعماۡي ِۡ
بهۡسبۡحنۡۡٱ ۡ
ارۡٱلۡ ُمتك ِ ۡ
يزۡٱلۡ ّب ُۡ
ٱلۡع ِز ُۡ
عرف عباده بنفسه ،وأقام هلم آياته شواهد وبينات،
هذا الرب اإلله احلكيم القادر الذي ّ

ووص

نفسه بصفات الكام -دلت عىل وجوده وربوبيته وألوهيته الرشائع النبوية ،والهرورة

العقلية ،والفطرة اخللقية ،وأمجعت األمم عىل ذلك ،وسأبني لك شيئ ًا من ذلك فيام ييل ،فأما أدلة
وجوده وربوبيته فهي:

 -1خلق هذا الكون وما فيه من بديع الصنع

حييط بك أهيا اإلنسان هذا الكون العظيم ويتكون من سموات وكواكب وجمرات ،وأرض

ممدودة فيها قطع متجاورات خيتل

ما ينبت فيها باختالفها ،وفيها من كل الثمرات ،ومن كل

املخلوقات جتد زوجني اثنني ..فهذا الكون مل خيلق نفسه ،والبد له من خالق حت ًام؛ ألنه ال يمكن
أن خيلق نفسه ،فمن الذي خلقه عىل هذا النظام البديع وأكمله هذا الكام احلسن ،وجعله آية
ُ ُ
ريۡ
للناظرين إال اهلل الواحد القهار الذي ال رب سواه وال إله غريه قا تعاىل﴿ :أمۡ ۡخل ِقواۡ ۡمِنۡ ۡغ ِۡ
ّ
شۡ ٍۡء ۡأمۡ ۡ ُه ُۡم ۡٱلۡخَٰل ُِقونۡ ۡۡ ٣٥أم ۡخل ُقوا ۡٱ ّ
ۡرض ۡبل َۡل ۡيُوق ُِنونۡ[ ﴾٣٦الطور،]36-35 :
ت ۡوۡٱل هۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
فتضمنت هاتان اآليتان ثالث مقدمات هي:
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 - 1هل ُخ ِل َقوا من العدم؟
 - 2هل خلقوا أنفسهم؟
 - 3هل َخ َل ُقوا السموات واألرض؟
فإذا مل يكونوا ُخ ِل ُقوا من عدم ،ومل خيلقوا أنفسهم ،ومل خيلقوا السموات واألرض؛ فتعني أنه
البد من اإلقرار بوجود خالق خلقهم وخلق السموات واألرض وهو اهلل الواحد القهار.

 - 2الفطرة

اخللق مفطورون عىل اإلقرار باخلالق ،وأنه أجل وأكرب وأعظم وأكمل من كل يشء ،وهذا

األمر راسخ يف الفطرة أشد رسوخ ًا من مبادئ العلوم الرياضية وال حيتاج إىل إقامة الدليل إال من
ّ ّ
ّتۡ
للِۡٱل ِ ۡ
تغريت فطرته ،وعرض هلا من األحوا ما يرصفها عام تس ِّلم به[ ،]1قا تعاىل﴿ :ف ِطۡرتۡۡٱ ۡ
ّ
ِين ۡٱلۡقي ِ ُۡم﴾ [الروم ،]30 :وقا ﷺ( :مل من
للهِ ۡذَٰل ِك ۡٱل ُۡ
ق ۡٱ ۡ
فطر ۡٱنلّاسۡ ۡعليۡهۡا هَۡلۡ ۡتبۡدِيلۡ ۡ ِللۡ ِۡ
موسود إال يودل ىلع احفطرة ،فأبواه يهودانه أو ينرصانه أو يمجحلنه كمل تنتج ابلهممة بهممة مجعلء

هل حتحون فمهل من جداعء؟ ث يقول أبو هريرة واقرؤا إن شئت  :فطرة اهلل احيت فطر انللس

علمهل ال تبديل خللق اهلل)[ ،]2وقا - :أيض ًا -ﷺ( :أال إن ريب أمرين أن أعلمك مل جهلت ممل
ً
علمين يويم هذا :لك ملل حنلته عبدا حالل وإين خلقت عبلدي حنفلء لكه وإنه أتته

اسشملطني فلجتلتله عن دينه وحرمت علمه مل أحللت هل  ،وأمرته أن يرشكوا يب مل س أنزل
ً
به سلطلنل)[.]3

[ ]1انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية جـ ،1ص ،49،73-47
[ ]2رواه البخاري يف كتاب القدر ،باب  .3ومسلم يف كتاب القدر ،حديث  ،2658واللفظ له.
[ ]3رواه اإلمام أمحد يف مسنده ،جـ ،4ص ،162ورواه مسلم واللفظ له ،يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،
حديث .2865
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 - 3إمجاع األمم

أمجعت األمم  -قديمها وحديثها  -بأن هلذا الكون خالق ًا وهو اهلل رب العاملني ،وأنه خالق

السموات واألرض ،ليس له رشيك يف خلقه ،كام أنه ليس له رشيك يف ملكه سبحانه.
ومل ينقل عن أية أمة من األمم املاضية أهنا كانت تعتقد أن آهلتها شاركت اهلل يف خلق
السموات واألرض؛ بل كانوا يعتقدون أن اهلل خالقهم وخالق آهلتهم فال خالق غريه وال رازق
غريه ،والنفع والهر بيده سبحانه[ ،]1قا تعاىل خمرب ًا عن إقرار املرشكني بربوبية اهلل﴿ :ولئِنۡ
ُ ُّ ُّ ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
سأَلۡ ُهمۡ ّمنۡۡخلقۡۡٱ ّ
للاۡفأ َٰ
للۡ
َّنۡيُؤۡفكونۡۡۡ٦١ٱ ُۡ
تۡوۡٱلۡۡرضۡۡوسخرۡٱلشمۡسۡۡوۡٱلۡقمرّۡۡلقولنۡٱ ۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
ي
ُ ُ ّ ّ
ُ
كلۡشءۡعل ِيمۡۡ٦٢ولئنۡسأَل ُه ّ
ُ ُ
مۡمنۡ
ۡل ه يۡۥۡإِنۡٱ ۡ
لرزقۡۡل ِمنۡيشا ُءۡمِنۡعِبادِ ۡه ِۦۡويقدِر ۡ
ٍ
ِ
يبسطۡٱ ِ
للۡب ِ ِ
ّ ي ي
ُ ُّ ُّ ُ
ّ
ّ
ُُ
َثهمۡ
لله ۡق ِل ۡٱۡلم ُۡد ۡ ِللهِۡبل ۡأك
لسماءِۡ ۡماء ۡفأحياۡبِهِۡٱلۡرضۡ ۡمِن ۡبع ِد ۡموت ِهاّۡلقولن ۡٱ ۡ
ن ّزل ۡمِن ۡٱ
َل ۡيعقِلُونۡ[ ﴾٦٣العنكبوت ،]63-61 :وقا جل ثناؤه﴿ :ولئن ۡسأَلۡ ُهم ۡ ّمنۡ ۡخلقۡ ۡٱ ّ
تۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
ِ
ُ ُ
ِيم[ ﴾٩الاخرف.]9 :
يزۡٱلۡعل ُۡ
وۡٱلۡۡرضّۡۡلقول ّنۡخلق ُه ّنۡٱلۡع ِز ُۡ

 - 4الضرورة العقلية

ال جتد العقو بد ًا من اإلقرار بأن هلذا الكون خالق ًا عظي ًام؛ ألن العقل يرى الكون خملوق ًا
حمدث ًا ،وأنه مل يوجد نفسه ،واملحدَ ث ال بدله من ُحم ْ ِدث.
واإلنسان يعلم أنه متر به أزمات ومصائب ،وحينام ال يقدر البرش عىل دفعها فإنه يتجه بقلبه
إىل السامء ويستغيث بربه ليفرج مهه ،ويكش

غمه ،وإن كان يف سائر أيامه ينكر ربه ويعبد

صنمه ،فهذه رضورة ال تدفع ،والبد من اإلقرار هبا ،بل إن احليوان إذا أملت به مصيبة رفع رأسه
وشخص ببرصه إىل السامء .وقد أخرب اهلل عن اإلنسان أنه إذا أصابه رض أرسع إىل ربه يسأله أن
ُ
َٰ ُ
ضۡدعۡۡر ّب ُۡهۥۡ ُمن ً
لۥۡن ِعۡمةۡۡمِنۡ ُۡهۡ
ِيباۡإِّلۡ ۡهِۡث ّۡمۡإِذاۡخ ّو ُۡ
َسنٰنۡۡ ۡ
سۡٱ ِۡ
ل
يكش رضه قا تعاىلِ۞﴿ :إَوذاۡم ّ ۡ
ُ
ّ
للِ ۡأندادۡا﴾ [الامر ،]8 :وقا تعاىل خمرب ًا عن حا
ل ۡوجعلۡ ۡ ِ ۡ
س ۡما َۡكنۡ ۡيدۡ ُع يۡواۡ ۡإِّلۡ ۡهِ ۡمِن ۡقبۡ ۡ
َسن ِ ۡ
ُ ّ
ُ
ُ ُ ُ
ّت ۡإذا ۡ ُك ُ
ّ
ك ۡوجريۡنۡ ۡب ِ ِهم ۡب ِ ِريحۡۡ
ِف ۡٱلۡفلۡ ِۡ
نتمۡ ۡ ِ ۡ
ِف ۡٱلۡ ِۡ
ريكمۡ ۡ ِ ۡ
ب ۡوۡٱلۡحۡ ِۡريۡح ۡ ِ
املرشكني﴿ :هو ۡٱَّلِي ۡيس ِ
[ ]1انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،جـ  14ص ،-383-380وجـ 7ص.75
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ّ ُ
ي
ُ
ي ُ
ِنۡك ۡمَكنۡ ۡوظ ُّن يۡواۡ ۡأن ُهمۡ ۡأحِيطۡ ۡب ِ ِهمۡۡ
ج ۡم
صفۡ ۡوجۡاءه ُۡم ۡٱلۡموۡ ُۡ
طيِبةۡ ۡوف ِر ُحواۡ ۡبِها ۡجۡاءتۡها ۡرِ ٌۡ
يح ۡع ِ
ِ
ي
ُ
ُ ّ ُ
كون ّن ۡمِن ۡٱ ّ َٰ
لشكِرِينۡ ۡۡ ٢٢فل ّما ۡأجنى َٰ ُهم ۡإِذاۡ
ل ۡٱلِينۡ ۡلئِنۡ ۡأجنيۡتنا ۡمِنۡ ۡهَٰ ِذ ۡه ِۦ ۡنل
مل ِِصَۡ ۡ ُۡ
لل ۡ ۡ
دعواۡ ۡٱ ۡ
ّ ُ ّ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
كم ّ
ۡمتَٰعۡٱۡلي َٰوۡة ِۡٱ ُّلنيۡااۡ
قۡيأ ُّيهاۡٱنل ۡ
ۡرضۡبِغريِۡٱۡل ِۡ
ِۡفۡٱل ِ ۡ
هم ۡيبغون ِ
اسۡإِنماۡبغيكمۡلَعۡأنفسِ ي
ُ
ُ
ُ
ُ
ۡك ُ
ُّ
نتم ۡتعملونۡ[ ﴾٢٣يونس ،]23-22 :وقا عا من قائل:
ج ُعكم ۡف ُننب ِ ُئكم ۡبِما
ثم ۡۡإ ِّلنا ۡمر ِ
ُ ّ ُ
ُّ
ّ
﴿ِإَوذاۡغ ي ُه ّ
ل ۡٱلِينۡ ۡفل ّماۡجنى َٰ ُهمۡ ۡإِلۡ ۡٱلۡبِۡ ۡف ِمنۡ ُهم ۡ ُّمقۡت ِص هۡدۡ
مل ِِصَۡ ۡ ُۡ
لل ۡ ۡ
ل ۡدعوا ۡٱ ۡ
مۡموۡجۡ ۡكۡٱلظل ِۡ
شِ
ّ
ُّ
ي
ُ
ُ
كۡخ ّتارۡۡكفورۡ[ ﴾٣٢لقامن.]32 :
َلۡ ۡ
وماۡيۡح ُۡدۡأَِب ۡي َٰتِنۡاۡإ ِ ۡ
هذا اإلله الذي أوجد الكون من عدم ،وخلق اإلنسان يف أحسن تقويم ،وركا يف فطرته
عبوديته واالستسالم له ،وأذعنت العقو لربوبيته وألوهيته ،وأمجعت األمم عىل االعرتاف
بربوبيته ...البد أن يكون واحد ًا يف ربوبيته وألوهيته ،فكام أنه ال رشيك له يف اخللق؛ فكذلك ال
رشيك له يف ألوهيته ،واألدلة عىل ذلك كثرية منها[:]1
 -1ليس يف هذا الكون إال إله واحد هو اخلالق الرازق ،وال جيلب النفع ويدفع الهر إال هو،
ولو كان يف هذا الكون إله آخر؛ لكان له فعل وخلق وأمر ،وال يرىض أحدمها بمشاركة اإلله
اآلخر[ ،]2والبد ألحدمها من مغالبة اآلخر وقهره ،واملغلوب ال يمكن أن يكون إهل ًا ،والغالب هو
ّ
ّ
للۡمِنۡولۡۡ
اإلله احلق ،ال يشاركه إله يف ألوهيته كام مل يشاركه إله يف ربوبيته قا تعاىل﴿ :ماۡٱَّتذۡۡٱ ُۡ
ّ
ُ ُّ
ّ
ُ
للِۡع ّماۡ
ض ۡ ُسبۡحَٰنۡ ۡٱ ۡ
لَع ۡبعۡ ىۡ
ك ۡإِلَٰهۡ ۡبِما ۡخلقۡ ۡولعلۡ ۡبعۡض ُهمۡ ۡ َٰۡ
وما َۡكنۡ ۡمع ُۡهۥ ۡمِنۡ ۡإِل َٰ ٍىۡه ۡإِذۡا َّۡلهبۡ ۡ ۡ
ُ
ي ِصفونۡ[ ﴾٩١املؤمنون.]91 :
 -2ال يستحق العبادة إال اهلل الذي له ملك السموات واألرض؛ ألن اإلنسان يتقرب إىل
اإلله الذي جيلب له النفع ويدفع عنه الهر ،ويرصف عنه الرش والفتن ،وهذه األمور ال
يستطيعها إال من ملك السموات واألرض وما بينهام ،ولو كان معه آهلة كام يقو املرشكون،
الختذ العباد السبل املوصلة إىل عبادة اهلل امللك احلق؛ ألن مجيع هؤالء املعبودين من دون اهلل إنام
[ ]1ينظر ملايد من التوسع كتاب التوحيد تألي
[ ]2انظر رشح العقيدة الطحاوية ،ص.39

اإلمام املجدد حممد بن عبدالوهاب -رمحه اهلل.-
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كانوا يعبدون اهلل ويتقربون إليه ،فحري بمن أراد أن يتقرب إىل من بيده النفع والهر أن يعبد
اإلله احلق الذي يعبده من يف السموات واألرض بام فيهم هؤالء اآلهلة املعبودون من دون اهلل
ّ
ُ ّ
ُ ُ
شۡسبِيلۡ[ ﴾٤٢اإلرساء:
ّلبۡتغوۡاۡۡإ ِ َٰلۡذِيۡٱلۡعرۡ ِ ۡ
قا تعاىل﴿ :قلۡلوَۡۡكنۡۡمع ُۡه يۡۥۡءال ِهةۡۡكماۡيقولونۡۡإِذۡاۡ ۡ
ّ
ُ
ُ
ّ
ُ
للَِۡل ۡيمۡل ِكونۡ ۡمِثۡقالۡۡ
ون ۡٱ ۡ
 ،]42وليقرأ مريد احلق قوله تعاىل﴿ :ق ِل ۡٱدۡ ُعواۡ ۡٱَّلِينۡ ۡزعمۡ ُتم ۡمِن ۡد ِۡ
ِف ۡٱ ّ
لۥ ۡمِنۡ ُهم ۡمِن ۡظ ِهريۡ ۡۡ ٢٢وَل ۡتنف ُعۡ
ُشكۡ ۡوما ۡ ُۡ
ض ۡوماۡل ُهمۡ ۡفِي ِهما ۡمِن ۡ ِ ۡ
ِۡف ۡٱلۡۡر ِ ۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
ذ ّرةۡ ۡ ِ ۡ
ت ۡوَل ِ
ّ
ّ ُ
ۡل﴾ [سبأ ،]23-22 :فإن هذه اآليات تقطع تعلق القلب بغري اهلل
ٱلشفَٰع ۡة ۡعِند ُۡه يۡۥ ۡإَِل ۡل ِمن ۡأذِن ُۡ
بأربعة أمور هي:
األو  :أن هؤالء الرشكاء ال يملكون مثقا ذرة مع اهلل ،والذي ال يملك مثقا ذرة ال ينفع
وال يهر وال يستحق أن يكون إهل ًا أو مشارك ًا هلل ،واهلل هو الذي يملكهم ويترصف فيهم وحده.
الثاين :أهنم ال يملكون شيئ ًا من السموات واألرض ،وليس هلم مثقا ذرة من مشاركة فيهام.
الثالث :ليس هلل معني من خلقه؛ بل هو الذي يعينهم عىل ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يهرهم
لكام غناه عنهم ،ورضورهتم إىل رهبم.
الرابع :أن هؤالء الرشكاء ال يملكون أن يشفعوا عند اهلل ألتباعهم ،وال يؤذن هلم فيها ،وال
يأذن سبحانه إال ألوليائه أن يشفعوا ،وال يشفع األولياء إال ملن ريض اهلل قوله وعمله
واعتقاده[.]1
 -3انتظام أمر العامل كله وإحكام أمره أد دليل عىل أن مدبره إله واحد ،وملك واحد ،ورب
واحد ،ال إله للخلق غريه ،وال رب هلم سواه ،فكام يمتنع وجود خالقني هلذا الكون ،فكذلك
ي
ٌ ّ ّ
للۡلفسدتا﴾ [األنبياء ،]22 :فلو فرض أن
َلۡٱ ُۡ
يمتنع وجود إهلني قا تعاىل﴿ :لوَۡۡكنۡۡفِي ِهمۡاۡءال ِه ۡةۡإ ِ ۡ

يف السامء واألرض إهل ًا غري اهلل لفسدتا ،ووجه الفساد :أنه إذا كان مع اهلل إله آخر يستلام أن
يكون كل واحد منهام قادر ًا عىل االستبداد والترصف ،فيقع عند ذلك التنازع واالختالف،

[ ]1انظر قرة عيون املوحدين ،تألي

الشيخ عبدالرمحن بن حسن رمحه اهلل ،ص .100
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وحيدث بسببه الفساد[ .]1وإذا كان البدن يستحيل أن يكون املدبر له روحان متساويان ،ولو كان
كذلك لفسد وهلك ،وهذا حما  ،فكي

يتصور هذا يف الكون وهو أعظم[،]2

 -4إمجاع األنبياء واملرسلني عىل ذلك :جتمع األمم عىل أن األنبياء واملرسلني هم أكمل
الناس عقوالً ،وأزكاهم أنفس ًا ،وأفضلهم أخالق ًا ،وأنصحهم لرعاياهم ،وأعلمهم بمراد اهلل،
وأرشدهم إىل الطريق القويم والرصاط املستقيم؛ ألهنم يتلقون الوحي عن اهلل ،فيبلغونه للناس،
وقد اتفق مجيع األنبياء واملرسلني من أوهلم آدم عليه السالم إىل آخرهم حممد ﷺ عىل دعوة
ي
أقوامهم إىل اإليامن باهلل ،وترك عبادة ما سواه ،وأنه اإلله احلق قا تعاىل﴿ :ومۡاۡأرۡسلۡناۡمِنۡقبۡل ِكۡۡ
ّ ُ ي َٰ ّ ي
ّ ُ
ون[ ﴾٢٥األنبياء ،]25 :وقا جل ثناؤه عن
َل ۡأناۡ ۡفۡٱعۡ ُب ُد ِۡ
َل ۡإِلهۡ ۡإ ِ ۡ
وح ۡإِّلۡ ۡهِ ۡأن ۡهۥ ۡ ۡ
َل ۡۡن ِ يۡ
ول ۡإ ِ ۡ
مِن ۡ ّر ُس ٍۡ
ّ
ُ
ُُ ي ّ ّ
ُ
اف ۡعليۡكمۡ ۡعذابۡ ۡيوۡ ٍۡمۡ
َّن ۡأخ ۡ
للا ۡإ ِ ِ يۡ
َل ۡٱ ۡ
نوح عليه السالم إنه قا لقومه﴿ :أن َۡل ۡتعۡبد ۡواۡ ۡإ ِ ۡ

ّ ّ ي
ُ ّ
لۡأنمۡۡاۡ
أ ِّلمۡ[ ﴾٢٦هود ،]26 :وقا سبحانه عن آخرهم حممد ﷺ إنه قا لقومه﴿ :قلۡۡإِنماۡيُوحۡۡإ ِ ۡ
ُ
ِدۡفهلۡۡأ ُ
نتمۡ ُّمسۡل ُِمونۡ[ ﴾١٠٨األنبياء.]108 :
إِل َٰ ُهكمۡۡإِلَٰهۡۡوَٰح ۡا
هذا اإلله الذي أوجد الكون من عدم فأبدعه ،وخلق اإلنسان يف أحسن تقويم وكرمه ،وركا
يف فطرته اإلقرار بربوبية اهلل وألوهيته ،وجعل نفسه ال تستقر إال إذا استسلمت خلالقها وسارت
عىل منهجه ،وفرض عىل روحه أال تطمئن إال إذا سكنت إىل بارئها ،واتصلت بخالقها ،وال صلة
هلا إال من خال رصاطه املستقيم الذي بلغته الرسل الكرام ،ومنحه عق ً
ال ال يستقيم أمره وال
يقوم بوظيفته عىل أكمل وجه إال إذا آمن بربه.
فإذا استقامت الفطرة ،واطمأنت الروح ،واستقرت النفس ،وآمن العقل حتققت له السعادة
واألمن واالطمئنان يف الدنيا واآلخرة ..وإن أبى اإلنسان غري ذلك عاش مشتت ًا متفرق ًا هييم يف
أودية الدنيا ،ويتوزع بني آهلتها ،ال يدري من حيقق له النفع ،ومن يدفع عنه الهر ،ومن أجل أن

[ ]1انظر فتح القدير ،ج ،3ص .403
[ ]2انظر مفتاح دار السعادة ،ج  1ص .260
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يستقر اإليامن يف النفس ،وتتضح شفاعة الكفر ،رضب اهلل لذلك مث ً
ال -ألن املثل مما يقرب املعنى
قار َن فيه بني رجل تفرق أمره بني آهلة متعددة ورجل يعبد ربه وحده فقا سبحانه:
إىل الذهنَ -
ي
ً
ّ
للۡمثلۡۡ ّر ُجلۡۡفِي ۡهِۡ ُُش ۡك ُۡءۡ ُمت َٰ
ل هۡٱۡلۡمۡ ُۡدۡ
انۡمث ۡ
لۡهلۡۡيسۡتوِي ِۡ
شك ُِسونۡۡور ُجلۡۡسلمۡاۡل ِر ُج ٍۡ
﴿ضبۡٱ ُۡ
ّ
ُُ
َثهمۡ َۡلۡ ۡيعۡل ُمونۡ[ ﴾٢٩الامر .]29 :يهرب اهلل املثل للعبد املوحد والعبد املرشك بعبد
للهِۡبلۡ ۡأكۡ
ِۡ
يملكه رشكاء خياصم بعضهم بعض ًا فيه ،وهو بينهم موزع ،ولكل منهم فيه توجيه ،ولكل منهم
عليه تكلي  ،وهو بينهم حائر ال يستقر عىل منهج ،واليستقر عىل طريق ،وال يملك أن يريض
أهواءهم املتنازعة املتشاكسة املتعارضة التي متاق اجتاهاته وقواه! وعبد يملكه سيد واحد ،وهو
يعلم ما يطلبه منه ويكلفه به ،فهو مسرتيح مستقر عىل منهج واحد رصيح .فال يستويان فهذا
خيضع لسيد واحد وينعم براحة االستقامة واملعرفة واليقني ،وذاك خيضع لسادة متشاكسني فهو
معذب قلق ال يستقر عىل حا وال يريض واحد ًا منهم فض ً
ال عن أن يريض اجلميع.
وبعد أن أوضحت األدلة الدالة عىل وجود اهلل وربوبيته وألوهيته ،حيسن أن نتعرف عىل
خلقه للكون واإلنسان ،وأن نتلمس حكمته يف ذلك.
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خلق الكون
هذا الكون بسمواته وأرضه ونجومه وجمراته وبحاره وأشجاره وسائر حيواناته خلقه اهلل
ّ
ُ
ُ
ُ
َۡ
سبحانه وتعاىل من عدم قا تعاىل۞﴿ :قلۡ ۡأئ ِ ّنكمۡ َۡلكۡف ُرونۡ ۡۡب ِٱَّلِي ۡخلق ۡٱلۡۡرضۡ ۡ ِِف ۡيوۡم ِۡ
ُ
ي
بۡٱلۡعَٰل ِمَۡۡۡ٩وجعلۡفِيهاۡرو َٰ ِِسۡمِنۡفوق ِهاۡوبَٰركۡفِيهاۡوق ّدرۡفِيهاۡ
ل يۡۥۡأندادۡۡاهۡذَٰل ِكۡۡر ُّ ۡ
وتۡعلونۡۡ ُۡ
ّ ي
ّ ي
ي
ُ
ُ
أقوَٰته ِ ي
ۡدخان ۡفقال ۡلهاۡول ِۡل ِ
ۡرضۡ
لسماءِۡ ۡو ِِه
ِلسائِل َِ ۡۡ ١٠ث ّم ۡٱستوىۡ ۡإِل ۡٱ
اِۡف ۡأربعةِۡأيّام ۡسواء ۡل
ي
ي
ي
ُ
ً
ُ ّ
َۡوأو َٰ
ۡكۡسما ٍءۡ
ح ِ
ٱئتِياۡطوعۡأوۡكرهاۡقاَلاۡأتيناۡطائِعَِۡۡ١١فقضىَٰهنۡسبعۡسمَٰوات ِ
ِۡفۡيوم ِ
ِۡف ِ
أمرها هۡوز ّي ّناۡٱ ّ
لسمايءۡ ۡٱ ُّلنيا ۡبمصَٰبيح ۡوحِفظا هۡذَٰل ِك ۡتقد ُ
يز ۡٱلعل ِي ِۡم[ ﴾١٢فصلت.]12-9 :
ِير ۡٱلع ِۡز ِۡ
ِ ِ
ّ
ّ
ن ۡٱ ّ
ت ۡوۡٱلۡۡرضۡ َۡكنتاۡرتۡقۡا ۡففتقۡنَٰ ُهمۡااۡوجعلۡناۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
وقا جل ثناؤه﴿ :أو ۡلمۡ ۡيرۡ ۡٱَّلِينۡ ۡكف ُر يۡواۡ ۡأ ۡ

ي ُّ
ُ ُ
ۡرض ۡرو َٰ ِِس ۡأنۡت ِميد ۡب ِ ِهم ۡوجعلناۡفِيهاۡ
اِۡف ۡٱل ِ ۡ
مِنۡ ۡٱلۡمۡاءِۡ ۡك ۡشۡ ٍۡء ۡ ٍۡ
حهۡأفلۡ ۡيؤۡمِنونۡ ۡۡ ٣٠وجعلن ِ
ّ ّ
ّ ي
ّ ُ
َٰ ُ ُ
ُ
ف ِجاج ُ
اۡمع ِرضونۡ﴾٣٢
لسماءۡ ۡسقفاُۡمفوظااۡوهم ۡعن ۡءايتِه
اۡس ُبل ۡلعل ُهم ۡيهت ُدون ۡۡ ٣١وجعلناۡٱ
[األنبياء.]32-30 :
هذا الكون خلقه اهلل حلكم عظيمة تعجا عن احلرص ،ففي كل جاء منه حكم عظيمة ،وآيات
باهرة ،ولو تأملت أية واحدة منها لوجدت فيها عجب ًا ،فانظر إىل عجائب صنع اهلل يف النبات التي
ال تكاد ختلو ورقة منه وال عرق وال ثمرة من منافع تعجا عقو البرش عن اإلحاطة هبا
وتفاصيلها ،وانظر إىل جماري املاء يف تلك العروق الرقيقة الضئيلة الضعيفة التي ال يكاد البرص
يدركها إال بعد حتديقه ،كي

تقوى عىل اجتذاب املاء من أسفل إىل أعىل ،ثم يتنقل يف تلك

املجاري بحسب قبوهلا وسعتها ،ثم تتفرق وتشعب وتدق إىل غاية ال يناهلا البرص ،ثم انظر إىل
تكون محل الشجرة ون ْقلته من حا إىل حا  ،كتنقل أحوا اجلنني املغيب عن األبصار .بينا تراها
ّ
حطب ًا عاري ًا ال كسوة عليها إذ كساها رهبا وخالقها من الورق أحسن كسوة ،ثم اطلع فيها محلها
ضعيف ًا ضئي ً
ال بعد أن أخرج ورقها صيانة له ،وثوب ًا لتلك الثمرة ،الضعيفة لتستجن به من احلر
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والربد واآلفات ،ثم ساق إىل تلك الثامر رزقها وغذاها يف تلك العروق واملجاري فتغذت به ،كام
يتغذي الطفل بلبن أمه ،ثم رباها ونامها حتى استوت وكملت وتناهى إدراكها فأخرج ذلك
اجلنى اللذيذ اللني من تلك احلطبة الصامء.
وأنت إذا نظرت إىل األرض وكي

خلقت؛ رأيتها من أعظم آيات فاطرها ومبدعها ،خلقها

سبحانه فراش ًا ومهاد ًا وذللها لعباده ،وجعل فيها أرزاقهم وأقواهتم ومعايشهم ،وجعل فيها السبل
لينتقلوا فيها يف حوائجهم وترصفاهتم ،وأرساها باجلبا فجعلها أوتاد ًا حتفظها لئال متيد ،ووسع
أكنافها،ودحاها فمدها وبسطها ،وجعلها كفات ًا لألحياء تضمهم عىل ظهرها ،وكفات ًا لألموات
تضمهم يف بطنها إذا ماتوا؛ فظهرها وطن لألحياء ،وبطنها وطن لألموات ،ثم انظر إىل هذا الفلك
الدوار بشمسه وقمره ونجومه وبروجه ،وكي

يدور عىل هذا العامل هذا الدوران الدائم إىل آخر

األجل عىل هذا الرتتيب والنظام ،وما يف طي ذلك من اختالف الليل والنهار والفصو واحلر
والربد ..وما يف ضمن ذلك من مصالح ما عىل األرض من أصناف احليوان والنبات.
ثم تأمل خلق السامء ،وأرجع البرص فيها كرة بعد كرة تراها من أعظم اآليات يف علوها
وسعتها وقرارها ،فال عمد حتتها ،وال عالقة فوقها ،بل هي ممسوكة بقدرة اهلل الذي يمسك
السموات واألرض أن تاوال..
وأنت إذا نظرت إىل هذا الكون وتألي

أجاائه ،ونظمها عىل أحسن نظام يد عىل كام

قدرة خالقه ،وكام علمه ،وكام حكمته ،وكام لطفه؛ وجدته كالبيت املبني املعد فيه مجيع آالته
ومصاحله ،وكل ما ُحيتاج إليه ،فالسامء سقفه املرفوع عليه ،واألرض مهاد وبساط وفراش مستقر
للساكن ،والشمس والقمر رساجان ياهران فيه ،والنجوم مصابيح له وزينته أدلة للمتنقل يف
طرق هذه الدار ،واجلواهر واملعادن خماونة فيه كالذخائر املهيأة ،كل يشء منها لشأنه الذي يصلح
له ،وصنوف النبات مهيأ ملآربه ،وصنوف احليوان مرصوفة ملصاحله ،فمنها الركوب ،ومنها
احللوب ،ومنها الغذاء ،ومنها اللباس ،ومنها احلرس ..وجعل اإلنسان كامللك املخو يف ذلك
املترصف فيه بفعله وأمره.
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وأنت لو تأملت هذا الكون كله أو جاء ًا من أجاائه ،لوجدت فيه عجب ًا ،ولو متعنت فيه متام
اإلمعان ،وأنصفت من نفسك ،وختلصت من ربقة اهلوى والتقليد؛ أليقنت متام اليقني أن هذا
الكون خملوق ،خلقه حكيم قدير عليم ،قدره أحسن تقدير ،ون ّظمه أحسن نظام ،وأن اخلالق
يستحيل أن يكون اثنني؛ بل اإلله واحد ال إله إال هو ،وأنه لو كان يف السموات واألرض إله غري
اهلل لفسد أمرمها ،واختل نظامها ،وتعطلت مصاحلها.
فإن أبيت إال أن تنسب اخللق إىل غري خالقه ،فام تقو يف دوالب دائر عىل هنر قد أحكمت
آالته ،وأحكم تركيبه ،وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه ،بحيث ال يرى الناظر فيه خل ً
ال يف
مادته ،وال يف صورته ،وقد جعل عىل حديقة عظيمة فيها من كل أنواع الثامر يسقيها حاجتها ،ويف
تلك احلديقة من يلم شعثها ،وحيسن مراعاهتا وتعهدها والقيام بجميع مصاحلها ،فال خيتل منها
يشء وال يتل

ثامرها ،ثم يقسم قيمتها عند اجلذاذ عىل سائر املخارج بحسب حاجاهتم

ورضوراهتم ،لكل صن

ما يليق به ،ويقسم هكذا عىل الدوام.

أترى هذا وقع اتفاق ًا بال صانع وال خمتار وال مدبر؟؟ بل اتفق وجود ذلك الدوالب
واحلديقة ،،وكل ذلك اتفاق ًا من غري فاعل وال مدبر ،أفرتى ما يقو لك عقلك يف ذلك لو كان؟
وما الذي يفتيك به؟ وما الذي يرشدك إليه؟؟ [.]1

احلكمة من ذلك

بعد هذا التطواف والتأمل يف خلق هذا الكون ،حيسن بنا أن نذكر بعض احلكم التي من

أجلها خلق اهلل هذه الكائنات العظيمة واآليات الباهرة فمن ذلك:
 -1التسخري لإلنسان :ملا قىض اهلل أن جيعل يف هذه األرض خليفة يعبده فيها ،ويعمر هذه
األرض؛ خلق ألجله كل ذلك ،لتستقيم حياته ،ويصلح له أمر معاشه ومعاده قا تعاىل:
ّ
ُ
كم ّ
ۡما ِۡف ۡٱ ّ
ض َۡجِيعۡا ۡمِنۡ ُۡه﴾ [اجلاثية .]13 :وقا جل
ِۡف ۡٱلۡۡر ِ ۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
﴿وسخر ۡل
ت ۡوما ِ
ِ
[ ]1هذه الفقرة تم استخالصها من مواطن متفرقة من مفتاح دار السعادة جـ 1ص.269-251:
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ّ ي ي
ّ
لل ۡٱ َّّلِي ۡخلق ۡٱ ّ
لسمۡاءِۡ ۡمۡاءۡ ۡفأخۡرجۡ ۡب ِ ۡهِۦ ۡمِنۡ
ت ۡوۡٱلۡۡرضۡ ۡوأنزل ۡمِن ۡٱ
لسمَٰو َٰ ِۡ
ثناؤه﴿ :ٱ ُۡ
ّ
ّ
ُ
ُ
ُ
ّ ُ
ِف ۡٱلۡحۡ ِۡر ۡبِأمۡ ِرۡه ِا ۡۦ ۡوسخر ۡلك ُمۡ
ت ۡرِزۡقۡا ۡلك ۡما ۡوسخرۡ ۡلك ُۡم ۡٱلۡفلۡكۡ َۡلِ جۡ ِريۡ ۡ ِ ۡ
ٱثلّمر َٰ ِۡ
ُ ّ
ي
ُ ُ ّ
ّ
ّ
َي ۡوسخر ۡلك ُم ۡٱّللۡ ۡوۡٱنلّهارۡ ۡۡ٣٣
ٱلۡنۡهَٰرۡ ۡۡ ٣٢وسخر ۡلكم ۡٱلشمسۡ ۡوۡٱلقمرۡ ۡدائِب ِ
ُ
ُ
ُ
ّ
ُ
للِ َۡل ۡت ُصوها ي ۡإ ِ ّن ۡٱ ِل َٰ
َسنٰنۡ ۡلظلومۡ
ِنۡك ۡماۡسأَلُ ُموهُه ِۡإَونۡت ُع ُّدوا ۡن ِعمت ۡٱ ۡ
وءاتىَٰكمۡم
ِ
ّ
كفارۡ[ ﴾٣٤إبراهيم.]34-32 :
 -2أن تكون السموات واألرض وسائر ما يف الكون شواهد عىل ربوبيته وآيات عىل
وحدانيته :ذلك أن أعظم أمر يف هذا الوجود هو اإلقرار بربوبيته واإليامن بوحدانيته،
وألنه أعظم أمر؛ فقد أقام عليه أعظم الشواهد ،ونصب له أكرب اآليات ،واحتج له بأبلغ
احلجج ،فأقام سبحانه السموات واألرض وسائر املوجودات لتكون شاهدة عىل ذلك؛
قۡ
ولذا يكثر يف القرآن ورود﴿ :ومِنۡ ۡءايَٰت ِ ۡهِ﴾ كام يف قوله تعاىل﴿ :ومِنۡ ۡءايَٰت ِ ۡهِۦ ۡخلۡ ُۡ
ّ
ُ
ُ ُ
ٱ ّ
ارِ ۡ﴾ ﴿ومِن ۡءايَٰت ِ ۡهِۦ ۡيُ ِريك ُمۡ
ل ۡوۡٱنلّه ۡ
امكمۡۡب ِٱّل ِۡ
ض﴾ ﴿ومِن ۡءايَٰت ِ ۡهِۦ ۡمن
ت ۡوۡٱلۡۡر ِ ۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
ّ ي
ُ
ُ
ۡرضۡبِأم ِرۡه ِۦ﴾ [الروم.]25-22 :
لسما ُۡءۡوۡٱل ۡ
ٱلبقۡۡخوفاۡوطمعا﴾ۡ﴿ومِنۡءايَٰت ِ ۡهِ يۡۦۡأنۡتقومۡٱ

 -3أن تكون شاهدة عىل البعث :ملا كانت احلياة حياتني ،حياة يف الدنيا ،وحياة يف الدار
ي ّ
اآلخرة ،وحياة الدار اآلخرة هي احلياة احلقيقية قا تعا ﴿ :وماۡهَٰ ِذه ِۡٱۡلۡي َٰوۡةُ ۡٱ ُّلنۡيۡا ۡإَِلۡ
ّ
ُ
ُ
ان ۡلوۡ َۡكنواۡ ۡيعۡل ُمونۡ[ ﴾٦٤العنكبوت]64 :؛ ألهنا
ِإَون ۡٱ ّلارۡ ۡٱٓأۡلخِرةۡ ۡل ِِه ۡٱۡلۡيو هۡ
بۡ ۡ
لهۡوۡ ۡولعِ هۡ
دار اجلااء واحلساب ،وألن فيها اخللود األبدي يف النعيم ألهله ،واخللود األبدي يف
العذاب ألهله.
وملا كانت هذه الدار ال يصل إليها اإلنسان إال بعد ما يموت ويبعث بعد موته؛ أنكر ذلك
كل من انقطعت صلته بربه ،وانتكست فطرته ،وفسد عقله؛ فألجل ذلك نصب اهلل احلجج وأقام
الرباهني ،حتى تؤمن بالبعث النفوس ،وتوقن به القلوب؛ ألن إعادة اخللق أهون من إجياده أو
ُ ّ
ُ
مرة ،بل خلق السموات واألرض أعظم من إعادة خلق اإلنسان .قا تعاىل﴿ :وهو ۡٱَّلِي ۡيبۡدؤاۡۡ
ُ
ُ
ٱلۡلۡقۡۡ ُث ّمۡيُع ُ
ق ۡٱ ّ
بۡ
ضۡأكۡ ُۡ
تۡوۡٱلۡۡر ِ ۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
نۡعليۡ ۡهِ﴾ [الروم ،]27 :وقا تعاىل﴿ :للۡ ُۡ
يد ۡهُۥۡوهوۡأهۡو ۡ
ِ
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ُ
ّ
للۡٱ َّّلِيۡرفعۡٱ ّ
ريۡعمدۡۡتروۡنهۡااۡث ّۡمۡ
تۡبِغ ِۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
اس﴾ [غافر ،]57 :وقا جل ثناؤه﴿ :ٱ ُۡ
قۡٱنلّ ِ ۡ
مِنۡۡخلۡ ِۡ
ُ
ُ
ّ
ّ
تۡ
مۡيُدب ِ ُۡرۡٱلۡمۡرۡ ۡ ُيف ِصل ۡٱٓأۡلي َٰ ِۡ
كۡيۡ ِري ۡ ِلجلۡۡ ُّمس ىۡ
شۡوسخرۡٱلشمۡسۡۡوۡٱلۡقم ۡر اۡ ۡ
ىۡلَعۡٱلۡعرۡ ِ يۡ
ٱسۡتو َٰۡ
ي
ُ ُ
ّ ُ
لعلكمۡبِل ِقۡا ِءۡۡربِكمۡۡتوق ُِنونۡ[ ﴾٢الرعد.]2 :

وبعد يا أيها اإلنسان:

إذا كان كل هذا الكون سخر من أجلك ،وإذا انتصبت آياته وأعالمه شواهد أمام ناظريك

تشهد أن ال إله إال اهلل وحده الرشيك له ،وإذا علمت أن بعثك وحياتك بعد موتك أهون من
خلق السموات واألرض ،وأنك مالق ربك فمحاسبك عىل عملك ،وإذا علمت أن هذا الكون
ُ ُ ّ
ۡللِۡماِۡف ۡٱ ّ
اِۡفۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
كله عابد لربه فكل خملوقاته تسبح بحمد رهبا قا تعاىل﴿ :يسبِح ِ
ت ۡوم ِ
ِ
ّ ّ
ِۡفۡ
ن ۡٱ ۡ
ض﴾ [اجلمعة ،]1 :وتسجد لعظمته قا جل ثناؤه﴿ :ألمۡ ۡترۡ ۡأ ۡ
ٱلۡۡر ِ ۡ
لل ُۡۤدُجۡسَي ۡۤۥُهَل ۡمن ِ
ُ
ي
ّ
ّ
س ۡوۡٱلۡقم ُۡر ۡوۡٱنلُّ ُ
ٱ ّ
ب ۡويِكثِريۡ ۡمِنۡۡ
ال ۡوۡٱلشج ُۡر ۡوۡٱ ّلوۡا ُّ ۡ
لب ۡ
وم ۡوۡٱ ِۡ
ج ُۡ
ض ۡوۡٱلشمۡ ُ ۡ
ِۡف ۡٱلۡۡر ِ ۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
ت ۡومن ِ
اس ۡويِكث ِ ٌ
اب﴾ [احلج ،]18 :بل هذه الكائنات تصيل لرهبا صالة تناسبها قا
ري ۡح ّق ۡعليۡ ۡهِ ۡٱلۡعذ ُ ۡ
ٱنلّ ِ يۡ
ّ َٰ ُ
ّ ّ
ض ۡوۡٱ ّ
ۡلۥ ۡمنِۡف ۡٱ ّ
ك ۡقدۡ ۡعل ِمۡۡ
تۡ ۡ
ري ۡصۡف يۡ
لط ُۡ
ت ۡوۡٱلۡۡر ِ ۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
لل ۡيُسب ِ ُح ُۡ
ن ۡٱ ۡ
عا اسمه﴿ :ألمۡ ۡترۡ ۡأ ۡ
ِ
صلت ُۡهۥۡوتسۡبِيح ُۡهۥ﴾ [النور.]41 :
وإذا كان جسمك يسري يف نظامه وفق تقدير اهلل وتدبريه فالقلب والرئتان والكبد وسائر
خريت فيه بني
األعضاء مستسلمة لرهبا ،مسلمة قيادها لرهبا ..أفيكون قرارك االختياري الذي ّ
أن تؤمن بربك ،وبني أن تكفر به ،أفيكون هذا القرار هو النشاز والشذوذ عن هذه املسرية املباركة
يف الكون من حولك بل ويف بدنك.
خضم هذا الكون
إن اإلنسان العاقل الكامل يربأ بنفسه أن يكون هو الشذوذ والنشاز يف ّ
العظيم الفسيح.
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خلق اإلنسان وتكرميه
قىض اهلل أن خيلق خلق ًا جدير ًا بعامرة هذا الكون؛ فكان هذا املخلوق هو اإلنسان ،واقتضت
حكمته سبحانه أن تكون املادة التي خيلق منها اإلنسان هي األرض ،وبدأ خلقه من طني ،ثم
صوره عىل هذه الصورة احلسنة التي عليها اإلنسان ،فلام استوى متكام ً
ال يف شكله ،نفخ فيه من
روحه؛ فإذا هو إنسان يف أحسن تقويم يسمع ويبرص ويتحرك ويتكلم ،فأسكنه ربه جنته ،وعلمه
كل ما حيتاج إىل معرفته ،وأباح له كل ما يف هذه اجلنة ،وهناه عن شجرة واحدة -ابتال ًء وامتحان ًا-
وأراد اهلل أن يظهر منالته ومكانته؛ فأمر مالئكته بالسجود له ،فسجد املالئكة كلهم أمجعون ،إال
إبليس امتنع عن السجود تكرب ًا وعناد ًا ،فغضب عليه ربه ،ملخالفة أمره ،وطرده من رمحته؛ ألنه
تكرب عليه ،فطلب إبليس من ربه أن يمد يف عمره وأن يمهله إىل يوم القيامة؛ فأمهله ربه ومد يف
ُ
الشيطان آدم ،ملا فضل عليه هو وذريته ،وأقسم بربه أن يغوي مجيع
عمره إىل يوم القيامة ،وحسد
بني آدم وأنه سيأتيهم من بني أيدهيم ومن خلفهم وعن أيامهنم وعن شامئلهم ،إال عباد اهلل
املخلصني الصادقني املتقني ،فإن اهلل عصمهم من كيد الشيطان ومكره ،وحذر اهلل آدم من كيد
الشيطان ،فوسوس الشيطان آلدم وزوجه حواء؛ ليخرجهام من اجلنة ،وليبدي هلام ما ووري عنهام
من سوءاهتام ،وأقسم هلام إين لكام ناصح ًا ،وأن اهلل مل ينهكام عن تلك الشجرة إال أن تكونا ملكني
أو تكونا من اخلالدين.
فأكال من تلك الشجرة التي هنى اهلل عنها ،فكان أو ما أصاهبام من عقوبة عىل خمالفة أمر اهلل
فذكرمها رهبام بتحذيره هلام من كيد الشيطان ،فاستغفر آدم ربه ،فغفر له
أن بدت هلام سوءاهتام،
ّ
وتاب عليه واجتباه وهداه ،وأمره أن هيبط من اجلنة التي كان يسكنها إىل األرض؛ إذ هي
مستقرة ،وفيها متاعه إىل حني ،وأخربه أنه منها خلق وعليها يعيش وفيها يموت ،ومنها يبعث.
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فهبط آدم إىل األرض هو وزوجه حواء ،وتناسلت ذريتهام ،وكانوا يعبدون اهلل وفق ما
أمرهم ،إذ كان آدم نبي ًا.

ُ ُ
ُ ُ ُ
وقد أخربنا اهلل هذا اخلرب فقا سبحانه﴿ :ولقدۡ ۡخلقۡنَٰكمۡ ۡث ّۡم ۡص ّورۡنَٰكمۡ ۡث ّۡم ۡقلۡناۡ
ّ
ُ ي ّي
ُ
ل ِلۡملۡئكةِۡ ۡٱسۡ ُ
كن ۡمِنۡ ۡٱ ّ َٰ
جدِينۡ ۡۡ ١١قال ۡماۡمنعك ۡأَلۡ
َل ۡإِبۡل ِيسۡ ۡلمۡ ۡي
ج ُدواۡ ۡٓأِلدمۡ ۡفسجد ۡواۡ ۡإ ِ ۡ
لٰ ِ
ِ
ّ
ُ
تس ُ
جدۡإِذۡأمرتكاۡقالۡأناۡخريۡمِن ُهۡخلقت ِنۡمِنۡنارۡوخلقت ُۡهۥۡمِنۡطَِۡۡ١٢قالۡفۡٱهبِطۡۡمِنهاۡفماۡ
ّ
ُ ُ
ّ
ُ
لص َٰ ِغرينۡۡۡ١٣قالۡۡأن ِظر ي
ِنۡإ ِ َٰلۡيو ِم ُۡيبعثونۡۡ١٤قالۡ
يكونۡلكۡأنۡتتك ّبۡفِيهاۡفۡٱخ ُرجۡۡإِنكۡمِنۡٱ
ِ
ِ
ي
ُ
ُ ّ
ّ
ۡصرَٰطك ۡٱل ُمستقِيمۡ ۡۡ ١٦ث ّم ۡٓأَلت ِي ّن ُهمۡمِنۡ
إِنك ۡمِن ۡٱل ُمنظ ِرينۡ ۡۡ ١٥قال ۡفبِما ۡأغويت ِن ۡلقعدن ۡل ُهم ِ
ي
ۡت ُد ۡأكَث ُهم َٰ
ۡشك ِِرين ۡۡ ١٧قالۡ
َ ۡأيدِي ِهم ۡومِن ۡخلفِ ِهم ۡوعن ۡأيمَٰن ِ ِهم ۡوعن ۡشماۡئ ِل ِ ِهما ۡوَل ِ
ب ِ
ّ
ّ
ُ
ٱخ ُرجۡ ۡمِنها ۡمذ ُءوما ّ
ۡمد ُحوراا ۡلمن ۡتبِعك ۡمِن ُهم ۡلمۡلن ۡجه ّنم ۡمِنكم ۡأَج ِعَ ۡۡ ١٨ويـاد ُمۡ
ُ
ُ
ّ
ُ
ُ
ٱسكنۡ ۡأنت ۡوزو ُجك ۡٱل ّنةۡ ۡفلُك ۡمِن ۡحيث ۡشِئ ُتما ۡوَل ۡتقۡربا ۡهَٰ ِذه ِ ۡٱلشجرةۡ ۡفتكونا ۡمِنۡ
ُ
ّ
ّ
نۡ ِ ُ
اۡوۥرِيۡۡعن ُهماۡمِنۡسوَٰءت ِ ِهماۡوقالۡماۡنهىَٰكماۡ
ّلبدِيۡل ُهماۡم ُۡ
ٱلظَٰل ِ ِمَۡۡۡ١٩فوسوسۡل ُهماۡٱلشيطَٰ ُۡ
ّي
ي
ّ
ُ
ُ
ُّ ُ
َ ۡأو ۡتكوناۡمِن ۡٱلخَٰ ِلِينۡ ۡۡ ٢٠وقاسم ُهما ۡإ ِ َِّنۡ
ربكماۡعن ۡهَٰ ِذه ِۡٱلشجرۡة ِۡإَِل ۡأنۡتكوناۡملك ِ
ّ
ُ
ّ
ُ
ُ
ّ
حَۡ ۡۡ ٢١فدلى َٰ ُهما ۡبِغ ُرور ى ۡفل ّما ۡذاقا ۡٱلشجرةۡ ۡبدت ۡل ُهما ۡسوَٰءت ُهما ۡوطفِقاۡ
لكما ۡل ِمن ۡٱلنَٰ ِص ِ
ُ ّ ُ ي
ي
ُ
ُ
ّ
ان ۡعلي ِهماۡمِنۡور ِق ۡٱلۡ ّن ۡةِيۡونادى َٰ ُهماۡر ُّب ُهما ۡألم ۡأنهكماۡعنۡت ِلكماۡٱلشجرۡة ِۡوأقلۡلكماۡ
َي ِصف ِ
ّ
ُ
ُ
ّ ّ
ي ُ
كمۡاۡع ُدو ُّ
ۡمبَِۡۡ٢٢قاَلۡر ّبناۡظلمناۡأنفسناِۡإَونۡلمۡتغ ِفرۡنلاۡوترَحناۡنلكون ّنۡمِنۡ
إِنۡٱلشيطَٰنۡۡل
ُ
ُ ُ
ُ
ُ
ۡرضۡ ُمستقرۡومتَٰ ٌعۡإ ِ َٰلۡحَِۡۡ٢٤
ِۡفۡٱل ِ ۡ
ِسينۡۡۡ٢٣قالۡٱهبِطواۡۡبعضكمۡلِ ع ٍضۡعدواۡولكم ِ
ٱلخَٰ ِ ِ
ُ
ُ
قالۡفِيهاۡتيونۡوفِيهاۡت ُموتونۡومِنهاَّۡتر ُجونۡ[ ﴾٢٥األعراف.]25-11 :
وحينام تتأمل عظيم صنع اهلل هلذا اإلنسان؛ حيث خلقه يف أحسن تقويم ،وألبسه ِخ َلع

الكرامة كلها من :العقل ،والعلم ،والبيان ،والنطق ،والشكل ،والصورة احلسنة ،واهليئة الرشيفة،
واجلسم املعتد  ،واكتساب العلوم باالستدال والفكر ،واقتناص األخالق الرشيفة الفاضلة
من :الرب ،والطاعة ،واالنقياد ،فكم بني حاله وهو نطفة داخل الرحم مستودع هناك ،وبني حاله
ّ
نۡٱلۡخَٰلِقَِۡ[ ﴾١٤املؤمنون.]14 :
للۡأحۡس ُۡ
وامللك يدخل عليه يف جنات عدن؟ ﴿فتباركۡۡٱ ُۡ

خلق اإلنسان وتكريمه

29

فالدنيا قرية ،واإلنسان ساكنها والكل مشغو به ،ساع يف مصاحله ،والكل قد أقيم يف خدمته
وحوائجه ،فاملالئكة املوكلون به حيفظونه آناء الليل وأطراف النهار ،واملوكلون بالقطر والنبات
يسعون يف رزقه ويعملون فيه ،واألفالك سخرت منقادة دائرة بام فيه مصاحله ،والشمس والقمر
والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصالح رواتب أقواته ،والعامل اجلوي مسخر
مسخر له ،خملوق ملصاحله،
له برياحه وهوائه ،وسحابه وطريه وما أودع فيه ،والعامل السفيل كله
ٌ
ّ
للۡ
أرضه وجباله ،وبحاره وأهناره ،وأشجاره وأثامره ،ونباته وحيوانه وكل مافيه كام قا تعاىل﴿ :ٱ ُۡ
ّ ي ي
ّ
ّ ُ
ٱ َّّلِيۡخلقۡٱ ّ
تۡرِزۡقۡاۡلك ۡماۡوسخرۡۡ
لسمۡاءِۡۡمۡاءۡۡفأخۡرجۡۡب ِ ۡهِۦۡمِنۡٱثلّمر َٰ ِۡ
تۡوۡٱلۡۡرضۡۡوأنزلۡمِنۡٱ
لسمَٰو َٰ ِۡ
ّ
ّ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِف ۡٱلۡحۡ ِۡر ۡبِأمۡ ِرۡه ِا ۡۦ ۡوسخر ۡلك ُم ۡٱلۡنۡهَٰرۡ ۡۡ ٣٢وسخر ۡلك ُم ۡٱلشمسۡ ۡوۡٱلقمرۡۡ
لك ُۡم ۡٱلۡفلۡكۡ َۡلِ جۡ ِريۡ ۡ ِ ۡ
ُ ّ
ي
ُ
ّ
ّ
ُ
َل ُم ُ
ِنۡك ۡماۡسأ ُ
للِ َۡلۡ
وهه ِۡإَونۡت ُع ُّدوا ۡن ِعمت ۡٱ ۡ
َيۡوسخر ۡلك ُم ۡٱّللۡ ۡوۡٱنلّهارۡ ۡۡ ٣٣وءاتىَٰكمۡم
دائِب ِ
ِ
ُ
ُ
ّ
ت ُصوها يۡإ ِ ّن ۡٱ ِل َٰ
َسنٰنۡ ۡلظلوم ۡكفارۡ[ ﴾٣٤إبراهيم ،]1[]34-32 :ومن متام تكريمه أن خلق له مجيع ما
حيتاج إليه يف حياته الدنيا ،وما حيتاج إليه من الوسائل التي تبلغه الدرجات العىل يف الدار اآلخرة؛

فأنا إليه كتبه ،وأرسل إليه رسله ،يبينون له رشع اهلل ويدعونه إليه.
ثم خلق له من نفسه -أي من نفس آدم -زوج ًا يسكن إليه ،ملبي ًا حلاجاته الفطرية -نفسية
وعقلية وجسدية -بحيث جيد عنده الراحة والطمأنينة واالستقرار ،وجيدان يف اجتامعهام السكن
واالكتفاء واملودة والرمحة؛ ألن تركيبهام اجلسدي والنفيس والعصبي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل
منهام يف اآلخر ،وائتالفهام إلنشاء جيل جديد ،وأودعت نفوسهام هذه العواط

واملشاعر،

وجعلت يف تلك الصلة سكن ًا للنفس والعصب ،وراحة للجسم والقلب ،واستقرار ًا للحياة
واملعاش ،وأنس ًا لألرواح والضامئر ،واطمئنان ًا للرجل واملرأة عىل السواء.
واختص اهلل املؤمنني من بني بني اإلنسان ،فجعلهم أهل واليته ،استخدمهم يف طاعته ،يعملون
له وفق رشيعته؛ ليكونوا أه ً
ال ملجاورة رهبم يف جنته .اصطفى منهم األولياء والشهداء واألنبياء
واملرسلني ،ومنحهم يف هذه الدنيا أعظم نعمة تنعم هبا النفوس أال وهي :عبادة اهلل وطاعته
[ ]1مفتاح دار السعادة ،جـ 1ص  ،327،328واآليات من سورة إبراهيم .32،34
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بلغت املرأة يف اإلسالم منالة عالية ،مل تبلغها ملة ماضية ،ومل تدركها أمة تالية ،إذ إن تكريم
اإلسالم لإلنسان تشرتك فيه املرأة والرجل عىل حد سواء ،فهم أمام أحكام اهلل يف هذه الدنيا
ن ۡءادمۡ﴾
سواء ،كام أهنم أمام ثوابه وجاائه سواء يف الدار اآلخرة ،قا تعاىل۞﴿ :ولقدۡۡك ّرمۡناۡب ِ يۡ
ي
ان ۡوۡٱلۡقۡر ُبونۡ ۡول ِلنِسۡا ۡءِۡ
ِلرجا ِل ۡن ِصيبۡ ۡم ِّما ۡتركۡ ۡٱلۡو َٰ ِل ِۡ
[اإلرساء ،]70 :وقا عا من قائل﴿ :ل ِ
ُ ّ ُ ّ
نۡ
ل ۡٱَّلِي ۡعليۡ ِه ّۡ
ن ۡمِثۡ ۡ
ان ۡوۡٱلۡقۡر ُبونۡ﴾ [النساء ،]7 :وقا جل ثناؤه﴿ :وله ۡ
ن ِصيبۡ ۡم ِّما ۡتركۡ ۡٱلۡو َٰ ِل ِۡ
ي
ُ
ت ۡبعۡض ُهمۡ ۡأوۡ ِّلۡا ُۡء ۡبعۡضۡ﴾
وف﴾ [البقرة ،]228 :وقا سبحانه﴿ :وۡٱلۡ ُمؤۡم ُِنونۡ ۡوۡٱلۡ ُمؤۡمِنَٰ ُ ۡ
ۡب ِٱلۡمعۡ ُر ِ ۡ
ّ
ُُ ي ّي
ُ
ن ۡإِحۡ َٰ
نۡ
ٰ ًنۡا ه ۡإ ِ ّما ۡيبۡلغ ّۡ
َل ۡإِيّ ۡاهُ ۡو ۡب ِٱلۡو َٰ ِليۡ ِۡ
َل ۡتعۡبد ۡواۡ ۡإ ِ ۡ
ض ۡر ُّبكۡ ۡأ ۡ
[التوبة ،]71 :وقا تعاىل۞﴿ :وق َٰۡ
ُ ُّ ي ُ
ُ ّ
ُ ي
ُ
ُ
ُ
عِندكۡ ۡٱلۡكِبۡ ۡأح ُدهمۡا ۡأوۡ ۡ ِلِكهما ۡفلۡ ۡتقل ۡلهمۡا ۡأفۡ ۡوَلۡ ۡتنۡهرۡهما ۡوقل ۡلهما ۡقوَۡلۡ ۡكرِيمۡا ۡۡ٢٣
ُّ
ّ
ُ
ُ
ُ ّ
ّ
اَّن ۡصغِريا[ ﴾٢٤اإلرساء-23 :
ب ۡٱرَحهما ۡكماۡربي ِ
وۡٱخفِضۡ ۡلهماۡجناح ۡٱَّل ِۡل ۡمِن ۡٱلرَحةِۡ ۡوقلۡر ِ
ُ
ي ُ
ُ
نث﴾
يع ۡعملۡ ۡع َٰ ِملۡ ۡمِنكم ۡمِن ۡذك ٍۡر ۡأوۡ ۡأ َٰۡ
ض ُۡ
َّن ۡ ۡ
 ،]24وقا تعاىل﴿ :فۡٱسۡتجابۡ ۡل ُهمۡ ۡر ُّب ُهمۡ ۡأ ِ ۡ
َل ۡأ ِ
ُ َٰ ُ
نث ۡوهوۡ ۡ ُمؤۡمِنۡ ۡفل ُنحۡيِي ّن ُۡهۥۡ
[آ عمران ،]195 :وقا جل ثناؤه﴿ :منۡ ۡع ِملۡ ۡصَٰل ِحۡا ۡمِن ۡذك ٍۡر ۡأوۡ ۡأ ۡ
ُ
ُ
ُ
ن ۡما َۡكنواۡ ۡيعۡملونۡ[ ﴾٩٧النحل .]97 :وقا عا من قائل:
حي َٰوةۡ ۡطيِب ۡة اۡونلجۡ ِزي ّن ُهمۡ ۡأجۡرهم ۡبِأحۡس ِۡ
ُ
ُ ُ
ّ
ُ َٰ ُ
ّ
ُ
نث ۡوهوۡ ۡمؤۡمِنۡ ۡفأولۡئِكۡ ۡيدۡخلونۡ ۡٱلۡنةۡ ۡوَلۡ
ت ۡمِن ۡذك ٍر ۡأوۡ ۡأ ۡ
﴿ومن ۡيعۡملۡ ۡمِنۡ ۡٱلصَٰل ِحَٰ ِۡ
ُيظۡل ُمونۡۡنقِريۡا[ ﴾١٢٤النساء.]124 :
وهذا التكريم الذي حظيت به املرأة يف اإلسالم ال يوجد له مثيل يف أية ديانة أو ملة أو قانون
فقد أقرت احلضارة الرومانية أن تكون املرأة رقيق ًا تابع ًا للرجل ،وال حقوق هلا عىل اإلطالق،
واجتمع يف روما جممع كبري وبحث يف شؤون املرأة ،فقرر أهنا كائن ال ن ْفس له ،وأهنا هلذا -لن
ترث احلياة األخروية ،وأهنا رجس.
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وكانت املرأة يف أثينا ُت َعدُّ من سقط املتاع ،فكانت تباع وتشرتى ،وكانت تعد رجس ًا من عمل
الشيطان.
وقررت رشائع اهلند القديمة :أن الوباء واملوت واجلحيم وسم األفاعي والنار خري من املرأة،
وكان حقها يف احلياة ينتهي بانتهاء أجل زوجها -الذي هو سيدها -فإذا رأت جثامنه حيرق ألقت
بنفسها يف نريانه ،وإال حاقت عليها اللعنة.
أما املرأة يف اليهودية فقد جاء احلكم عليها يف العهد القديم ما ييل( :درت أنا وقلبي ألعلم
أمر
وألبحث وألطلب حكمة وعقالً ،وألعرف الرش أنه جهالة ،واحلامقة أهنا جنون؛ فوجدت ّ
من املوت :املرأة التي هي شباك ،وقلبها رشاك ،ويداها قيود)[.]1
تلك هي املرأة يف العصور القديمة ،أما حاهلا يف العصور الوسطى واحلديثة فتوضحها
الوقائع التالية:
رشح الكاتب الدانمركي  Wieth Kordstenاجتاه الكنيسة الكاثوليكية نحو املرأة بقوله:
(خال العصور الوسطى كانت العناية باملرأة األوربية حمدودة جد ًا تبع ًا الجتاه املذهب
الكاثوليكي الذي كان يعد املرأة خملوق ًا يف املرتبة الثانية) ويف فرنسا عقد اجتامع عام 586م يبحث
شأن املرأة وما إذا كانت تعد إنسان ًا أو ال تعد إنسان ًا؟ وبعد النقاش :قرر املجتمعون أن املرأة
إنسان ،ولكنها خملوقة خلدمة الرجل .وقد نصت املادة السابعة عرشة بعد املائتني من القانون
الفرنيس عىل ما ييل( :املرأة املتاوجة  -حتى لو كان زواجها قائ ًام عىل أساس الفصل بني ملكيتها
وملكية زوجها -ال جيوز هلا أن هتب ،وال أن تنقل ملكيتها وال أن ترهن ،وال أن متلك بعوض أو
بغري عوض بدون اشرتاك زوجها يف العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية).
حرم هنري الثامن عىل املرأة اإلنجلياية قراءة الكتاب املقدس وظلت النساء حتى
ويف إنجلرتا ّ
عام 1850م غري معدودات من املواطنني ،وظللن حتى عام 1882م ليس هلن حقوق شخصية[.]2
[ ]1سفر اجلامعة ،اإلصحاح  26-25 :7ومن املعلوم أن العهد القديم يقدسه ويؤمن به اليهود والنصارى.
[ ]2سلسلة مقارنة األديان ،تألي

د .أمحد شلبي جـ 3ص.210،213
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أما املرأة املعارصة يف أوربا وأمريكا وغريها من البالد الصناعية فهي خملوق مبتذ مستهلك
يف األغراض التجارية ،إذ هي جاء من احلمالت اإلعالنية الدعائية ،بل وصل هبا احلا إىل أن
جترد من مالبسها لتعرض عليها السلع يف واجهات احلمالت التجارية وأبيح جسدها وعرضها
بموجب أنظمة قررها الرجا لتكون جمرد متعة هلم يف كل مكان.
وهي حمل العناية مادامت قادرة عىل العطاء والبذ من يدها أو فكرها أو جسدها ،فإذا
كربت وفقدت مقومات العطاء ختىل عنها املجتمع بأفراده ومؤسساته ،وعاشت وحيدة يف بيتها
أو يف املصحات النفسية.
تۡ
قارن هذا -وال سواء -بام جاء يف القرآن الكريم من قوله تعاىل﴿ :وۡٱلۡ ُمؤۡم ُِنونۡ ۡوۡٱلۡ ُمؤۡمِنَٰ ُ ۡ
ُ ّ ُ ّ
ي
ُ
وف﴾ [البقرة:
نۡۡب ِٱلۡمعۡ ُر ِ ۡ
لۡٱَّلِيۡعليۡ ِه ّۡ
نۡمِثۡ ۡ
ض ُهمۡۡأوۡ ِّلۡا ُۡءۡبعۡضۡ﴾ [التوبة ،]71 :وقوله جل ثناؤه ﴿وله ۡ
بعۡ ۡ
ّ
ُُ ي ّي
ُ
ن ۡإِحۡ َٰ
 ،]228وقوله عاوجل۞﴿ :وقۡ َٰ
ن ۡعِندكۡۡ
ٰ ًنۡا هۡإ ِ ّما ۡيبۡلغ ّۡ
َل ۡإِيّ ۡاهُ ۡوۡب ِٱلۡو َٰ ِليۡ ِۡ
ض ۡر ُّبك ۡأَل ۡتعۡبد ۡواۡ ۡإ ِ ۡ
ُ ّ ي ُ
ُ ّ
ُ ي
ُ
ُ
ٱلۡكِبۡ ۡأح ُدهمۡا ۡأوۡ ۡ ِلِكهماۡفلۡ ۡتقل ۡل ُهمۡاۡأفۡۡوَلۡ ۡتنۡهرۡهما ۡوقل ۡل ُهماۡقوَۡلۡۡك ِريمۡا ۡۡ ٢٣وۡٱخفِضۡ ۡل ُهماۡ
ُّ
ّ
ُ
ُ ّ
ّ
اَّنۡصغِريا[ ﴾٢٤اإلرساء.]24-23 :
بۡٱرَحهماۡكماۡربي ِ
جناحۡٱَّل ِۡلۡمِنۡٱلرَحةِۡۡوقلۡر ِ
وحينام كرمها رهبا هذا التكريم أوضح للبرشية قاطبة بأنه خلقها لتكون أم ًا وزوجة وبنت ًا

وأخت ًا ،ورشع لذلك رشائع خاصة ختص املرأة دون الرجل.
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حكمة خلق اإلنسان
هلل سبحانه من احلكم يف ذلك ما تعجا العقو عن معرفته ،واأللسن عن صفته،
وسنستعرض يف هذه الوقفات شيئ ًا من هذه احلكم فمنها:
 -1أنه سبحانه له األسامء احلسنى فمن أسامئه :الغفور ،الرحيم ،العفو ،احلليم ...،والبد من
ظهور آثار هذه األسامء ،فاقتضت حكمته سبحانه أن ينا آدم وذريته دار ًا يظهر عليهم
فيها أثر أسامئه احلسنى ،فيغفر ملن يشاء ،ويرحم من يشاء ،ويعفو عمن يشاء وحيلم عىل
من يشاء إىل غري ذلك من ظهور أثر أسامئه وصفاته.
 -2أنه سبحانه امللك احلق املبني؛ وامللك هو الذي يأمر وينهي ويثيب ويعاقب ،وهيني
ويكرم ،ويعا ويذ  ،فاقتىض ملكه سبحانه أن أنا آدم وذريته دار ًا جترى عليهم فيها
أحكام امللك ،ثم ينقلهم إىل دار يتم فيها جااؤهم عىل أعامهلم.
 -3أنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورس ً
ال وأولياء وشهداء حيبهم وحيبونه ،فخىل بينهم
وبني أعدائه وامتحنهم هبم ،فلام آثروه وبذلوا نفوسهم وأمواهلم يف مرضاته وحمبته؛ نالوا
من حمبته ورضوانه والقرب منه ما مل يكن لينا بدون ذلك أصالً ،فدرجة الرسالة
والنبوة والشهادة من أفضل الدرجات عند اهلل ،ومل يكن ينا اإلنسان هذا إال عىل هذا
الوجه الذي قضاه اهلل سبحانه من إهباط أدم وذريته إىل األرض.
 -4أن اهلل سبحانه خلق آدم وذريته من تركيب قابل للخري والرش ومستلام لداعي الشهوة
والفتنة ،وداعي العقل والعلم ،فإنه سبحانه خلق فيه العقل والشهوة ،ونصبهام داعيني
بمقتضياهتام ليتم مراده ،ويظهر لعباده عاته يف حكمته وجربوته ،ورمحته وبره ولطفه يف
سلطانه وملكه؛ فاقتضت حكمته أن أنا آدم وذريته إىل األرض ليتم االمتحان وتظهر
آثار استعداد اإلنسان هلذه الدواعي واستجابته هلا ،وتكريمه أو إهانته تبع ًا لذلك.
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تۡ
 -5أن اهلل سبحانه خلق اخللق لعبادته ،وهي الغاية من خلقهم قا تعاىل﴿ :وما ۡخلقۡ ُ ۡ
ّ
ون[ ﴾٥٦الذاريات ،]56 :ومعلوم أن كام العبودية املطلوب من
ّۡلعۡ ُب ُد ِۡ
ن ۡوۡٱ ِۡ
ل ّۡ
ٱ ِۡ
لَسنسۡ ۡإَِل ِ
اخللق ال حيصل يف دار النعيم والبقاء؛ إنام حيصل يف دار املحنة والبالء ،أما دار البقاء فدار

لذة ونعيم ،ال دار امتحان وتكلي .
 -6أن اإليامن بالغيب هو اإليامن النافع ،أما اإليامن باملشاهدة فكل أحد يؤمن يوم القيامة،
فلو خلقوا يف دار النعيم مل ينالوا درجة اإليامن بالغيب الذي تعقبه اللذة والكرامة
احلاصلة بسبب اإليامن بالغيب؛ فلذلك أناهلم إىل دار يكون إليامهنم فيها بالغيب جما .
 -7أن اهلل خلق آدم عليه السالم من قبضة من مجيع األرض ،واألرض فيها اخلبيث
والطيب ،واحلان والسهل ،فعلم سبحانه أن يف ذرية آدم من ال يصلح ملساكنته يف داره؛
فأناله إىل دار استخرج فيها الطيب واخلبيث ،ثم م ّياهم سبحانه بدارين :فجعل الطيبني
أهل جواره ومساكنته ،وجعل اخلبيثني أهل دار الشقاء دار اخلبثاء.
 -8أن اهلل سبحانه أراد من ذلك أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم متام نعمته عليهم وقدرها؛
ليكونوا أعظم حمبة وشكر ًا ،وأعظم التذاذ ًا بام أعطاهم من النعيم ،فأراهم سبحانه فعله
بأعدائه وما أعد هلم من العذاب ،وأشهدهم ختصيصهم بأعىل أنواع النعيم؛ لياداد
رسورهم ،وتكمل غبطتهم ،ويعظم فرحهم ،وكان ذلك من متام اإلنعام عليهم وحمبتهم،
ومل يكن بد يف ذلك من إنااهلم إىل األرض وامتحاهنم واختيارهم ،وتوفيق من شاء منهم
رمحة منه وفضالً ،وخذالن من شاء منهم حكمة منه وعدالً .وهو العليم احلكيم.
 -9أن اهلل أراد أن يعود إليها آدم وذريته وهم عىل أحسن أحواهلم ،فأذاقهم قبل ذلك من
نصب الدنيا وغمومها ومهومها وأوصاهبا ما يعظم به عندهم مقدار دخوهلم إليها يف
الدار اآلخرة؛ فإن الضد يظهر حسنه الضد[.]1
نبني احتياجه إىل الدين الصحيح.
وبعد أن أوضحت بداية اإلنسان فيحسن أن ّ
[ ]1انظر مفتاح دار السعادة ،جـ ،1ص.11-6
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حاجة البشر إىل الدين
حاجة البرش إىل الدين أعظم من حاجتهم إىل ماسواه من رضورات احلياة؛ ألن اإلنسان البد
له من معرفة مواقع رىض اهلل سبحانه ومواقع سخطه ،والبد له من حركة جيلب هبا منفعته،
وحركة يدفع هبا مهرته ،والرشع هو الذي يميا بني األفعا التي تنفع والتي تهر ،وهو عد اهلل
يف خلقه ،ونوره بني عباده ،فال يمكن للناس أن يعيشوا بال رشع يمياون به بني ما يفعلونه وما
يرتكونه.
وإذا كان لإلنسان إرادة فال بد له من معرفة ما يريده ،وهل هو نافع له أو ضار؟ وهل
يصلحه أو يفسده؟ .وهذا قد يعرفه بعض الناس بفطرهم ،وبعضه يعرفونه باالستدال إليه
بعقوهلم ،وبعضه ال يعرفونه إال بتعري

الرسل وبياهنم هلم وهدايتهم إياهم [.]1

فمهام استعلنت املذاهب املادية اإلحلادية وتاخرفت ،ومهام تعددت األفكار والنظريات فلن
تغني األفراد واملجتمعات عن الدين الصحيح ،ولن تستطيع أن تلبي متطلبات الروح واجلسد،
بل كلام توغل الفرد فيها؛ أيقن متام اليقني أهنا ال متنحه األمن ،وال تروي له ً
ظمأ ،وأال مهرب
منها إال إىل الدين الصحيح ،يقو أرنست رينان( :إن من املمكن أن يضمحل كل يشء نحبه،
وأن تبطل حرية استعامل العقل والعلم والصناعة ،ولكن يستحيل أن ينمحي التدين ،بل سيبقى
حجة ناطقة عىل بطالن املذهب املادي الذي يريد أن حيرص اإلنسان يف املضايق الدنيئة للحياة
األرضية)[.]2
ويقو حممد فريد وجدي (يستحيل أن تتالشى فكرة التدين؛ ألهنا أرقيميو النفس وأكرم
عواطفها ،ناهيك بميل يرفع رأس اإلنسان ،بل إن هذا امليل سياداد ،ففطرة التدين ستالحق
[ ]1انظر التدمرية ،تألي
[ ]2انظر الدين ،تألي

شيخ اإلسالم ابن تيمية ص ،213،214ومفتاح دار السعادة ،جـ ،2ص.383
حممد عبداهلل دراز ،ص.87

37

حاجة البرش إىل الدين

اإلنسان مادام ذا عقل يعقل به اجلام والقبح ،وستاداد فيه هذه الفطرة عىل نسبة علو مداركه
ونمو معارفه) [.]1
فإذا ابتعد اإلنسان عن ربه فعىل قدر علو مداركه واتساع آفاق علمه ،يدرك عظم جهله بربه
وما جيب له ،وجهله بنفسه وما يصلحها ويفسدها ،ويسعدها ويشقيها ،وجهله يف جائيات
العلوم ومفرداهتا كعلوم األفالك واملجرات وعلوم احلاسب والنواة وغريها ...وحينئذ يرتاجع
العامل من مرحلة الغرور والكربياء إىل التواضع واالستسالم ،ويعتقد أن وراء العلوم عامل ًا حكي ًام،
َ
الباحث املنص
ووراء الطبيعة خالق ًا قادر ًا ،وتلام هذه احلقيق ُة

باإليامن بالغيب واإلذعان للدين

القويم ،واالستجابة لنداء الفطرة والغرياة ِ
اجلبِ ِّل َّية ...وإذا ختىل اإلنسان عن ذلك انتكست فطرته
وتردى إىل مستوى احليوان األعجم.
ونخلص هبذا إىل أن التدين احلق -الذي يعتمد عىل إفراد اهلل بالتوحيد ،والتعبد له وفق ما
رشع -عنرص رضوري للحياة ليحقق املرء من خالله عبوديته هلل رب العاملني ،ولتحصيل سعادته
وسالمته من العطب والنصب والشقاء يف الدارين ،وهو رضوري لتكتمل القوة النظرية يف
اإلنسان؛ فبه وحده جيد العقل ما يشبع هنمته ،ومن دونه ال حيقق مطاحمه العليا.
وهو عنرص رضوري لتاكية الروح وهتذيب قوة الوجدان ،إذ العواط

النبيلة جتد يف الدين

جماالً ثر ًا ،ومنه ً
ال ال ينفد معينه تدرك فيه غايتها.
ويدرعها بأكرب
وهو عنرص رضوري لتكتمل قوة اإلرادة بام يمدها بأعظم البواعث والدوافع ّ
وسائل املقاومة لعوامل ْ
اليأس والقنوط.
وعىل هذا فإذا كان هناك من يقو  :إن اإلنسان مدين بطبعه .فينبغي أن نقو ( :إن اإلنسان
متدين بفطرته)[ ،]2ألن لإلنسان قوتني :قوة علمية نظرية ،وقوة علمية إرادية ،وسعادته التامة

[ ]1املصدر السابق ص .88
[ ]2انظر املصدر السابق ،ص .84،98

اإلسالم أصوله ومبادئه

38

موقوفة عىل استكام قوتيه العلمية واإلرادية ،وال يتحقق استكام القوة العلمية إال بمعرفة ما
ييل:
 -1معرفة اإلله اخلالق الرازق الذي أوجد اإلنسان من عدم وأسبغ عليه النعم.
 -2معرفة أسامء اهلل وصفاته ،ومعرفته وما جيب له سبحانه ،وأثر هذه األسامء عىل عباده.
 -3معرفة الطريق التي توصل إليه سبحانه.
 -4معرفة املعوقات واآلفات التي حتو بني اإلنسان وبني معرفة هذا الطريق وما توصل إليه
من النعيم العظيم.
 -5معرفة نفسك معرفة حقيقية ،ومعرفة ما حتتاج إليه ،وما يصلحها أو يفسدها ،ومعرفة ما
تشتمل عليه من املاايا والعيوب.
فبهذه املعارف اخلمس يستكمل اإلنسان قوته العلمية ،واستكام القوة العلمية واإلرادية ال
حيصل إال بمراعاة حقوقه سبحانه عىل العبد ،والقيام هبا إخالص ًا وصدق ًا ونصح ًا ومتابع ًة،
وشهود ًا ملنته عليه وال سبيل إىل استكام هاتني القوتني إال بمعونته فهو مضطر إىل أن هيديه
الرصاط املستقيم الذي هدى أولياءه إليه[.]1
بعد أن عرفنا أن الدين الصحيح هو املدد اإلهلي لقوى النفس املختلفة ،فإن الدين – أيض ًا -
هو الدرع الواقي للمجتمع؛ ذلك ألن احلياة البرشية ال تقوم إال بالتعاون بني أعضائها ،وال يتم
هذا التعاون إال بنظام ينظم عالقاهتم ،وحيدد واجباهتم ،ويكفل حقوقهم ،وهذا النظام ال غنى له
عن سلطان نازع وازع يردع النفس عن انتهاكه ،ويرغبها يف املحافظة عليه ،ويكفل مهابته يف
النفوس ويمنع انتهاك حرماته .فام هو هذا السلطان؟ فأقو  :ليس عىل وجه األرض قوة تكافئ
قوة التدين أو تدانيها يف كفالة احرتام النظام ،وضامن متاسك املجتمع واستقرار نظامه ،والتئام
أسباب الراحة والطمأنينة فيه.

[ ]1انظر الفوائد ،ص .19 ،18

حاجة البرش إىل الدين

39

والرس يف ذلك أن اإلنسان يمتاز عن سائر الكائنات احلية بأن حركاته وترصفاته االختيارية
يتوىل قيادهتا يشء ال يقع عليه سمع وال برص ،وإنام هو عقيدة إيامنية هتذب الروح وتاكي
اجلوارح ،فاإلنسان مقود أبد ًا بعقيدة صحيحة أو فاسدة ،فإذا أصلحت عقيدته صلح فيه كل
يشء ،وإذا فسدت فسد كل يشء.
والعقيدة واإليامن مها الرقيب الذايت عىل اإلنسان ومها -كام يالحظ يف عموم البرشية -عىل
رضبني:
 إيامن بقيمة الفضيلة وكرامة اإلنسانية وما إىل ذلك من املعاين املجردة التي تستحي النفوسالعالية من خمالفة دواعيها حتى ولو أعفيت من التبعات اخلارجية واألجاية املادية.
 وإيامن باهلل سبحانه وتعاىل وأنه رقيب عىل الرسائر ،يعلم الرس وأخفى ،تستمد الرشيعةسلطاهنا من أمره وهنيه ،وتلتهب املشاعر باحلياء منه إما حمبة له أو خشيه منه أو هبام
مع ًا ...وال ريب أن هذا الهرب من اإليامن هو أقوى الهربني سلطان ًا عىل النفس
اإلنسانية ،وهو أشدمها مقاومة ألعاصري اهلوى وتقلبات العواط  ،وأرسعهام نفاذ ًا يف
قلوب العامة واخلاصة.
من أجل ذلك كان الدين خري ضامن لقيام التعامل بني الناس عىل قواعد العدالة واإلنصاف،
وكان لذلك رضورة اجتامعية ،فال غرو إن َح َّل الدين من األمة حمل القلب من اجلسد[.]1
وإذا كان الدين عموم ًا هبذه املنالة ،فاملشاهد اليوم تعدد األديان وامللل يف هذا العامل ،وجتد
كل قوم بام لدهيم من الدين فرحون مستمسكون به ،فام الدين الصحيح الذي حيقق للنفس
البرشية ما تصبو إليه؟ وما ضوابط الدين احلق؟

[ ]1انظر الدين ص .98،102
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ضوابط الدين احلق
كل صاحب ملة يعتقد أن ملته هي احلق ،وكل أتباع دين يعتقدون أن دينهم هو الدين األمثل
واملنهج األقوم .وحينام تسأ أتباع األديان املحرفة أو أتباع امللل البرشية الوضعية عن الدليل عىل
اعتقادهم؛ فيحتجون بأهنم وجدوا آباءهم عىل طريقة ،فهم عىل آثارهم مقتدون ،ثم يذكرون
حكايات وأخبار ًا ال يصح سندها ،وال يسلم متنها من العلل والقوادح ،ويعتمدون عىل كتب
متوارثة ال يعلم من قاهلا وال من كتبها ،وال يف أية لغة كتبت أو مرة ،وال يف أي بلد وجدت؛ إنام
هي أمشاج مجعت فع ّظمت فتوارثتها األجيا دون حتقيق علمي حيرر السند ،ويضبط املتن.
وهذه الكتب املجهولة واحلكايات والتقليد األعمى ال تصلح حجة يف باب األديان
والعقائد ،فهل كل هذه األديان املحرفة وامللل البرشية صحيحة أم باطلة؟
يستحيل أن يكون اجلميع عىل حق؛ ألن احلق واحد ال يتعدد ،ويستحيل أن تكون كل هذه
األديان املحرفة وامللل البرشية من عند اهلل وأهنا حق ،وإذا تعددت -واحلق واحد -فأهيا احلق؟
إذا فال بد من ضوابط نعرف هبا الدين احلق من الدين الباطل ،فإذا وجدنا هذه الضوابط منطبقة
عىل دين علمنا أنه احلق ،وإذا اختلت هذه الضوابط أو واحد منها يف دين علمنا أنه باطل.
الضوابط التي نميز هبا بني الدين احلق والدين الباطل هي:
األول :أن يكون الدين من عند اهلل أناله بواسطة ملك من املالئكة عىل رسو من رسله
ليبلغه إىل عباده؛ ألن الدين احلق هو دين اهلل ،واهلل سبحانه هو الذي يدين وحياسب اخلالئق يوم
ي
ي
ّي
ي َٰ ُ
ل ۡنوحۡۡ
القيامة عىل الدين الذي أناله إليهم ،قا تعاىل۞﴿ :إِنۡا ۡأوۡحيۡنۡا ۡإِّلۡكۡ ۡكمۡا ۡأوۡحيۡنۡا ۡإ ِ ۡ
وۡٱنلّب ِ ِيۡنۡ ۡمِنۡ ۡبعۡ ِد ۡهه ِ ۡۦ ۡوأوۡحيۡنۡا ي ۡإِلۡ ۡإِبۡرَٰهِيمۡ ِۡإَوسۡم َٰ ِعيلۡ ِۡإَوسۡحَٰقۡ ۡويعۡ ُقوبۡ ۡوۡٱلۡسۡباطِۡ ۡوع َٰ
ِيسۡ
ي
ُ
اوۥدۡ ۡز ُبورۡا[ ﴾١٦٣النساء ،]163 :وقا سبحانه﴿ :ومۡاۡ
نه ۡوءاتيۡنۡا ۡد ُۡ
وأيُّوب ۡو ُيوَسنس ۡوهَٰ ُرون ۡو ُسليۡم َٰ ۡ
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ّ ُ ي َٰ ّ ي
ّ ُ
ون[ ﴾٢٥األنبياء ،]25 :وبناء
َلۡأناۡۡفۡٱعۡ ُب ُد ِۡ
َلۡإِلهۡۡإ ِ ۡ
وحۡإِّلۡ ۡهِۡأن ۡهۥۡ ۡ
َلۡن ِ يۡ
ولۡإ ِ ۡ
أرۡسلۡناۡمِنۡقبۡل ِكۡۡمِنۡ ّر ُس ٍۡ
عىل ذلك فأي دين يأيت به شخص ما وينسبه إىل نفسه ال إىل اهلل فهو دين باطل ال حمالة.
الثاين :أن يدعو إىل إفراد اهلل سبحانه بالعبادة ،وحتريم الرشك ،وحتريم الوسائل املفضية إليه؛
ألن الدعوة إىل التوحيد هي أساس دعوة مجيع األنبياء واملرسلني ،وكل نبي قا لقومهۡ﴿ :
ّ
ُ
ريُۡهۥ﴾ [األعراف ،]73 :وعليه فإن أي دين اشتمل عىل الرشك
لل ۡماۡلكمۡمِنۡ ۡإِل َٰ ٍۡه ۡغ ُۡ
ٱعۡ ُب ُدواۡ ۡٱ ۡ
وأرشك مع اهلل غريه من نبي أو ملك أو ويل فهو دين باطل ولو انتسب أصحابه إىل نبي من
األنبياء.
الثالث :أن يكون متفق ًا مع األصو التي دعت إليها الرسل من عبادة اهلل وحده ،والدعوة
إىل رصاطه ،وحتريم الرشك ،وعقوق الوالدين ،وقتل النفس بغري حق ،وحتريم الفواحش ما ظهر
ّ ُ ي َٰ ّ ي
ي
ّ ُ
َل ۡأناۡۡ
َل ۡإِلهۡ ۡإ ِ ۡ
وح ۡإِّلۡ ۡهِ ۡأۡن ۡهۥ ۡ ۡ
َل ۡن ِ يۡ
ول ۡإ ِ ۡ
منها وما بطن ،قا تعاىل﴿ :ومۡا ۡأرۡسلۡنا ۡمِن ۡقبۡل ِكۡ ۡمِن ۡ ّر ُس ٍۡ
ُ ّ
ُ
ُ
ُ
َلۡ
ل ۡما ۡح ّرمۡ ۡر ُّبكمۡ ۡعليۡك ۡماۡأ ۡ
ون[ ﴾٢٥األنبياء ،]25 :وقا جل ثناؤه۞﴿ :قلۡ ۡتعالوۡاۡ ۡأتۡ ۡ
فۡٱعۡ ُب ُد ِۡ
ّ
ُ ُ
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
نۡإِحۡ َٰ
نۡنرۡ ُزقكمِۡۡإَويّاه ۡماۡوَلۡۡ
ن ُۡ
ٰنۡۡااۡوَلۡۡتقۡ ُتل يۡواۡۡأوۡلَٰدكمۡمِنۡۡإِمۡلَٰقۡۡ ۡ
شيِكواۡۡب ِ ۡهِۦۡشيۡۡااۡو ۡب ِٱلۡو َٰ ِليۡ ِۡ
ت ِۡ
ّ
ّ
ُ
ّ
ُ
ق ۡذَٰل ِكمۡۡ
لل ۡإَِل ۡۡب ِٱۡلۡ ِىۡ
ّت ۡح ّرم ۡٱ ُۡ
ناۡوَلۡ ۡتقۡ ُتلواۡ ۡٱنلّفۡسۡ ۡٱل ِ ۡ
تقۡر ُبواۡ ۡٱلۡفوَٰحِشۡ ۡماۡظهر ۡمِنۡهۡا ۡوماۡبط ۡ
ُ
ّ ُ
ُ
و ّصىَٰكم ۡب ِ ۡهِۦ ۡلعلكمۡ ۡتعۡقِلونۡ[ ﴾١٥١األنعام ،]151 :وقا تعاىل﴿ :وسۡلۡ ۡمنۡ ۡأرۡسلۡنا ۡمِن ۡقبۡل ِكۡۡ
ي
ُ
ونۡٱ ّلرِنَٰمۡحۡءال ِهةۡۡ ُيعۡب ُدونۡ[ ﴾٤٥الاخرف.]45 :
مِنۡ ُّر ُسل ِنۡاۡأجعلۡناۡمِنۡد ِۡ
الرابع :أال يكون متناقض ًا وال خمتلف ًا بعضه مع البعض اآلخر ،فال يأمر بأمر ثم ينقضه بأمر

آخر ،وال حيرم شيئ ًا ثم يبيح ما يامثله من غري علة ،وال حيرم أمر ًا أو جيياه لفرقة ثم حيرمه عىل
ُ
ّ
للِ ۡلوج ُدوا ۡفِيهِ ۡٱخۡتِلَٰفۡاۡ
ري ۡٱ ۡ
ان ۡولوۡ َۡكنۡ ۡمِنۡ ۡعِن ِۡد ۡغ ِۡ
أخرى قا تعاىل﴿ :أفل ۡيتدبّ ُرون ۡٱلۡقرۡء هۡ

كثِريۡا[ ﴾٨٢النساء.]82 :

اخلامس :أن يتضمن الدين ما حيفظ عىل الناس دينهم وأعراضهم وأمواهلم وأنفسهم
وذرياهتم بام يرشع من األوامر والنواهي والاواجر واألخالق التي حتفظ هذه الكليات اخلمس.
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السادس :أن يكون الدين رمحة للخلق من ظلم أنفسهم وظلم بعضهم لبعض ،سوا ًءا كان
هذا الظلم بانتهاك احلقوق ،أم باالستبداد باخلريات ،أم بإضال األكابر لألصاغر ،قا تعاىل
خمرب ًا عن الرمحة التي ضمنها التوراة التي أناهلا عىل موسى عليه السالم﴿ :ول ّما ۡسكت ۡعنۡ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
اح اۡو ِِفَۡسنسۡختِهاۡهدۡىۡورَحۡةۡۡل َِّلِينۡهمۡۡل ِرب ِ ِهمۡۡيرۡهبونۡ[ ﴾١٥٤األعراف:
بۡأخذۡٱلۡلۡو ۡ
ُّموِسۡٱلۡغض ُ ۡ
 ،]154وقا سبحانه خمرب ًا عن مبعث عيسى عليه السالم﴿ :ونلِ جۡعل ُۡه يۡۥ ۡءايةۡ ۡل ّ
اس ۡورَحۡةۡ﴾
ِلن ِ ۡ

ُ
لَعۡبيِنةۡۡمِنۡ
نتۡ َٰۡ
[مريم ،]21 :وقا جل ثناؤه عن صالح عليه السالم﴿ :قالۡيَٰقوۡ ِۡمۡأرءيۡ ُتمۡۡإِنۡك ُ ۡ
ُ ُ
ُ
ُ
ب ۡوءاتى َٰ ۡ ُ
ان ۡماۡهوۡ
نل ۡمِن ۡٱلۡقرۡء ِۡ
ّر ِ ۡ
ن ۡمِنۡ ۡه ۡرَحۡةۡ﴾ [هود ،]63 :وقا عا من قائل عن القرآن﴿ :ون ِ
ِ
ي
شِفۡاءۡۡورَحۡةۡۡل ِلۡ ُمؤۡ ِمن َِۡ﴾ [اإلرساء.]82 :
السابع :أن يتضمن اهلداية إىل رشع اهلل ،وداللة اإلنسان عىل مراد اهلل منه ،وإخباره من أين
ّي
ُ
ُ
أتى وإىل أين املصري؟ قا تعاىل خمرب ًا عن التوراة﴿ :إِنۡا ۡأنزنلۡا ۡٱ َّلوۡرىَٰةۡ ۡفِيها ۡهدۡى ۡونورۡ﴾...
ُ
ُ
جنيلۡ ۡفِيهِۡهدۡى ۡونورۡ﴾ [املائدة،]46 :
[املائدة ،]44 :وقا عا شأنه عن اإلنجيل﴿ :وءاتيۡنَٰ ُۡه ۡٱ ِۡ
ل ِ
ُ ّ
ق﴾ [التوبة.]33 :
ِينۡٱۡلۡ ِۡ
ولۥۡۡب ِٱلۡ ُهد َٰۡ
ِيۡأرۡسلۡۡر ُس ُۡ
وقا جل ثناؤه عن القرآن الكريم﴿ :هوۡٱَّل يۡ
ىۡود ِ

والدين احلق هو الذي يتضمن اهلداية إىل رشع اهلل وحيقق للنفس األمن والطمأنينة ،حيث يدفع

عنها كل وسوسة ،وجييب عن كل تساؤ  ،و ُيبني عن كل مشكل.
الثامن :أن يدعو إىل مكارم األخالق واألفعا كالصدق والعد واألمانة واحلياء والعفاف
والكرم ،وينهى عن سيئها كعقوق الوالدين وقتل النفس وحتريم الفواحش والكذب والظلم
والبغي والبخل والفجور.

ي
ُ
التاسع :أن حيقق السعادة ملن آمن به قا تعاىل﴿ :طه ۡۡ ١ما ۡأنزنلا ۡعليك ۡٱلقرءانۡۡ
ّ ّ
ّت ۡفطر ۡٱنلّاسۡۡ
للِ ۡٱل ِ ۡ
ل ِتشقۡ[ ﴾٢طه ،]2-1 :وأن يكون متفق ًا مع الفطرة السوية ﴿ف ِطۡرتۡ ۡٱ ۡ

عليۡها﴾ [الروم ،]30 :متفق ًا مع العقل الصحيح ألن الدين الصحيح هو رشع اهلل ،والعقل
الصحيح هو خلق اهلل ،وحما أن يتناقض رشع اهلل وخلقه.
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العارش :يد عىل احلق وحيذر من الباطل ،ويرشد إىل اهلدى وينفر من الضال  ،وأن يدعو
الناس إىل رصاط مستقيم ال التواء فيه وال اعوجاج ،قا تعاىل خمرب ًا عن اجلن أهنم حينام سمعوا
ً ُ
ي ّ
ُ
ُ
َٰ
َٰ
وِس ۡمصدِقۡا ۡل ِما ۡبَۡۡ
نزلۡ ۡمِنۡ ۡبعۡ ِۡد ۡم ۡ
أ
ۡ
ا
ب
ِت
ك
ۡ
ا
ن
ع
ۡ
م
س
ۡ
ا
القرآن قا بعضهم لبعض﴿ :يَٰقوۡمنۡا ۡإِن
ِ
ِ
ق ۡ َٰ
ِإَول ۡط ِريقۡۡ ُّمسۡت ِقيمۡ[ ﴾٣٠األحقاف ،]30 :فال يدعوهم إىل ما فيه شقاؤهم
ِيۡإِلۡۡٱۡلۡ ِۡ
يديۡ ۡهِۡيهۡد يۡ
ي
ُ
قا تعاىل﴿ :طهۡۡ١ماۡأنزنلاۡعليكۡٱلقرءانۡۡل ِتشقۡ[ ﴾٢طه ،]2-1 :وال يأمرهم بام فيه هالكهم
ُ
ُ
ُ ّ ّ
ُ
لل َۡكن ۡبِكمۡ ۡرحِيمۡا[ ﴾٢٩النساء ،]29 :وال يفرق بني
ن ۡٱ ۡ
قا تعاىل﴿ :وَلۡ ۡتقۡ ُتل يۡواۡ ۡأنفسك هۡم ۡإ ِ ۡ
ّ ُ ّ
ُ
اس ۡإِنا ۡخلقۡنَٰكم ۡمِن ۡذكرۡۡ
أتباعه بسبب اجلنس أو اللون أو القبيلة قا تعاىل﴿ :يۡأ ُّيها ۡٱنل ۡ
ُ
ي
ُ ّ
ُ ُ
َٰ ُ ّ ّ
ّ
ُ
لل ۡعل ٌ
ِيمۡ
ن ۡٱ ۡ
للِ ۡأتۡقىك هۡم ۡإ ِ ۡ
ن ۡأكۡرمكمۡ ۡعِندۡ ۡٱ ۡ
نث ۡوجعلۡنَٰكمۡ ۡش ُعوبۡا ۡوقبۡائِلۡ َۡلِ عارف يۡواهۡ ۡإ ِ ۡ
وأ َٰۡ
خبِريۡ[ ﴾١٣احلجرات ،]13 :فاملعيار املعترب للتفاضل يف الدين احلق هو تقوى اهلل.

وبعد أن استعرضت الضوابط التي تفرق هبا بني الدين احلق والدين الباطل -واستشهدت
لذلك بام جاء يف القرآن الكريم مما يد عىل أن هذه الضوابط عامة لكل الرسل الصادقني الذين
أرسلوا من عنداهلل -فمن املناسب أن نستعرض أقسام الديانات.
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أقسام الديانات
تنقسم البرشية بحسب أدياهنا إىل قسمني:
قسم هلم كتاب منا من عند اهلل كاليهود والنصارى واملسلمني ،فاليهود والنصارى بسب
عدم عملهم بام ورد يف كتبهم ،وبسبب اختاذهم البرش أرباب ًا من دون اهلل ،وبسبب تطاو العهد..
ُفقدت كتبهم التي أناهلا اهلل عىل أنبيائهم؛ فكتب هلم األحبار كتب ًا زعموا أهنا من عند اهلل ،وما هي
من عند اهلل ،إنام هي انتحا املبطلني وحتري

الغالني.

أما كتاب املسلمني (القرآن العظيم) فهو آخر الكتب اإلهلية عهد ًا ،وأوثقها عقد ًا ،تكفل اهلل
ّ
ّ
ُ
حَٰفِظونۡ[ ﴾٩احلجر:
اۡلۥۡل ۡ
نۡن ّزنلۡاۡٱَّلِكۡرِۡۡإَون ُۡ
بحفظه؛ ومل يكل ذلك إىل البرش قا تعاىل﴿ :إِناۡنۡ ُۡ
 ،]9فهو حمفوظ يف الصدور والسطور؛ ألنه الكتاب األخري الذي ضمنه اهلل اهلدى هلذه البرشية،
وجعله حجة عليهم إىل قيام الساعة ،وكتب له البقاء ،وهيأ له يف كل زمان من يقيمون حدوده
وحروفه ،ويعملون برشيعته ويؤمنون به ،وسيأيت مايد تفصيل عن هذا الكتاب العظيم يف فقرة
قادمة[.]1
وقسم ليس هلم كتاب منا من عند اهلل ،وإن كان لدهيم كتاب متوارث منسوب إىل صاحب
ديانتهم كاهلندوس واملجوس والبوذيني والكنفوشيسيني وكالعرب قبل مبعث حممد ﷺ.
وما من أمة إال وهلا علم وعمل بحسب ما تقوم به مصالح دنياهم ،وهذا من اهلداية العامة
التي جعلها اهلل لكل إنسان ،بل لكل حيوان ،كام هيدى احليوان إىل جلب ما ينفعه من األكل
والرشب ،ودفع ما يهره ،وقد خلق اهلل فيه حب ًا هلذا ،وبغض ًا هلذا ،قا تعاىل﴿ :سبِحِ ۡٱسۡمۡ ۡرۡبِكۡ
ّ
ٱلۡلَعۡ ۡۡ ١ٱ َّّلِي ۡخلق ۡفس ّو َٰ
ى[ ﴾٣األعىل ،]3-1 :وقا موسى لفرعون:
ى ۡۡ ٢وۡٱَّلِي ۡق ّدر ۡفهد َٰۡ

[ ]1انظر ص 84-81 :و 97-95من هذا الكتاب.
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ّ
ّ
ُّ
ُ
ى[ ﴾٥٠طه ،]50 :وقا اخلليل عليه السالم﴿ :ٱَّلِيۡ
كۡشۡ ٍۡءۡخلۡق ُۡهۥۡث ّمۡهد َٰۡ
ىۡ ۡ
ِيۡأعۡط َٰۡ
﴿ر ُّبناۡٱَّل يۡ
ِين[ ﴾٧٨الشعراء ،]1[]78 :ومن املعلوم لكل عاقل  -له أدنى نظر وتأمل  -أن أهل
خلق ِنۡف ُهوۡيهۡد ِۡ

امللل أكمل يف العلوم النافعة ،واألعام الصاحلة ،ممن ليس من أهل امللل ،فام من خري يوجد عند
غري املسلمني من أهل امللل إال وعند املسلمني ما هو أكمل منه ،وعند أهل األديان ما ال يوجد

عند غريهم؛ وذلك أن العلوم واألعام نوعان:
النوع األو  :حيصل بالعقل كعلم احلساب والطب والصناعة ،فهذه األمور عند أهل امللل
كام هي عند غريهم ،بل هم فيها أكمل ،أما ما ال يعلم بمجرد العقل كالعلوم اإلهلية ،وعلوم
الديانات فهذه خمتصة بأهل األديان ،وهذه منها ما يمكن أن يقام عليه أدلة عقلية ،والرسل هدوا
اخللق وأرشدوهم إىل داللة العقو عليها فهي عقلية رشعية.
النوع الثاين :ما ال يعلم إال بخرب الرسل فهذا ال سبيل إىل حتصيله من طريق العقو كاخلرب
عن اهلل وأسامئه وصفاته وما يف الدار اآلخرة من النعيم ملن أطاعه ،والعذاب ملن عصاه ،وبيان
رشعه ،وخرب األنبياء السابقني مع أممهم وغري ذلك[.]2

[ ]1سورة الشعراء ،اآلية  .78وانظر اجلواب الصحيح فيمن بد دين املسيح ،جـ ،4ص.97
[ ]2انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،جـ ،4ص.211-210
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1

أصبحت الديانات العظمى ،وصحفها العتيقة ،ورشائعها القديمة فريسة العابثني

واملتالعبني ،ولعبة املحرفني واملنافقني ،وعرضة احلوادث الدامية واخلطوب اجلسيمة ،حتى
فقدت روحها وشكلها ،فلو بعث أصحاهبا األولون ،وأنبياؤها املرسلون ،ألنكروها وجتاهلوها.
أصبحت اليهودية[ ]1جمموعة من طقوس وتقاليد ال روح فيها وال حياة ،وهي -برصف
النظر عن ذلك -ديانة ساللية خمتصة بقوم وبجنس معني ،ال حتمل للعامل رسالة ،وال لألمم
دعوة ،وال لإلنسانية رمحة.
وقد أصيبت هذه الديانة يف عقيدهتا األصلية التي كانت هلا شعار ًا من بني الديانات واألمم،
وكان فيها رس رشفها وهي عقيدة التوحيد التي وىص هبا إبراهيم بنيه ويعقوب ،فقد اقتبس
اليهود كثري ًا من عقائد األمم الفاسدة التي جاوروها أو وقعوا حتت سيطرهتا ،وكثري ًا من عاداهتا
وتقاليدها الوثنية اجلاهلية ،وقد اعرتف بذلك مؤرخو اليهود املنصفون ،فقد جاء يف (دائرة
املعارف اليهودية) ما معناه:
(إن سخط األنبياء وغضبهم عىل عبادة األوثان تد عىل أن عبادة األوثان واآلهلة ،كانت قد
ترسبت إىل نفوس اإلرسائيليني ،وقد قبلوا معتقدات رشكية وخرافية ،إن التلمود أيض ًا يشهد بأن
الوثنية كانت فيها جاذبية خاصـة لليهـود)[.]2
ويد تلمود[ ]3بابل -الذي يبالغ اليهود يف تقديسه ،وقد يفضلونه عىل التوراة ،وكان متداوالً
بني اليهود يف القرن السادس النرصاين ،وما زخر به من نامذج غريبة من خفة العقل وسخ
[ ]1ملايد من التوسع ينظر "إفحام اليهود" تألي

السمو أ بن حييى املغريب ،كان هيودي ًا ثم أسلم.

[(Xll. p. 568-69 ]2ص  7و)jewish Encyclpaedia Vol . Xll

[ ]3كلمة تلمود معناها كتاب تعليم ديانة اليهود وآداهبم؛ وهي جمموع حواش ورشوح لكتاب "املشنا"
(الرشيعة) لعلامء اليهود يف عصور خمتلفة.
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القو  ،واالجرتاء عىل اهلل ،والعبث باحلقائق ،والتالعب بالدين والعقل -عىل ما وصل إليه
املجتمع اليهودي يف هذا القرن من االنحطاط العقيل وفساد الذوق الديني[.]1
أما النرصانية

[]2

فقد امتحنت بتحري

الغالني ،وتأويل اجلاهلني ،ووثنية الرومان

املتنرصين[ ،]3منذ عرصها األو  ،وأصبح كل ذلك ركام ًا ،دفنت حتته تعاليم املسيح العظيمة
واختفى نور التوحيد وإخالص العبادة هلل وراء هذه السحب الكثيفة.
يتحدث كاتب نرصاين عن مدى تغلغل عقيدة التثليث يف املجتمع املسيحي ،منذ أواخر
القرن الرابع امليالدي ،فيقو :
(تغلغل االعتقاد بأن اإلله الواحد مركب من ثالثة أقانيم يف أحشاء حياة العامل املسيحي
وفكره ،منذ الربع األخري للقرن الرابع ،ودامت عقيدة رسمية معتمدة يف مجيع أنحاء العامل
املسيحي ،ومل يرفع الستار عن تطور عقيدة التثليث ورسها إال يف النص

الثاين للقرن التاسع

عرش امليالدي [.]4
ويتحدث مؤرخ نرصاين معارص يف كتاب (تاريخ املسيحية يف ضوء العلم املعارص) عن ظهور
الوثنية يف املجتمع النرصاين يف مظاهر خمتلفة وألوان شتى ،وتفنن النصارى يف اقتباس الشعائر
والعادات واألعياد واألبطا الوثنية من أمم وديانات عريقة يف الرشك بحكم التقليد أو اإلعجاب
أو اجلهل .فيقو ( :لقد انتهت الوثنية ،ولكنها مل تلق إبادة كاملة ،بل إهنا تغلغلت يف النفوس
واستمر كل يشء فيها باسم املسيحية ويف ستارها ،فالذين جتردوا عن آهلتهم وأبطاهلم وختلوا عنهم
[ ]1اقرأ للتفصيل "اليهودي عىل حسب التلمود" للدكتور روهلنج ،وترمجته العربية من الفرنسية.يف "الكنا
املرصود يف قواعد التلمود" للدكتور يوس

حنا نرصاهلل.

[ ]2ملايد من التوسع ينظر "اجلواب الصحيح ملن بد دين املسيح" تألي
و"إظهار احلق" تألي

شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل،

رمحت اهلل بن خليل اهلندي ،و"حتفة األريب يف الرد عىل عباد الصليب" تألي

الرتمجان كان نرصاني ًا ثم أسلم.
[ ]3راجح كتاب "الرصاع بني الدين والعلم" للمؤل

األورويب الشهري درابر ص.41-40 :

[ ]4ملخص ما جاء يف دائرة املعارف الكاثوليكية اجلديدية .مقا التثليث املقدس ،ج  ،14ص.295

عبداهلل
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أخذوا شهيد ًا من شهدائهم ،ولقبوه بأوصاف اآلهلة ،ثم صنعوا له متثاالً ،وهكذا انتقل هذا الرشك
وعبادة األصنام إىل هؤالء الشهداء املحليني ،ومل ينته هذا القرن حتى عمت فيهم عبادة الشهداء
واألولياء ،وتكونت عقيدة جديدة ،وهي أن األولياء حيملون صفات األلوهية ،وصار هؤالء
األولياء والقديسون خلق ًا وسط ًا بني اهلل واإلنسان ،وغريت أسامء األعياد الوثنية بأسامء جديدة،
حتى حتو يف عام  400ميالدي عيد الشمس القديم إىل عيد ميالد املسيح) [.]1
أما املجوس فقد ُعرفوا من قديم الامان بعبادة العنارص الطبيعية أعظمها النار ،وقد عكفوا
عىل عبادهتا أخري ًا ،يبنون هلا هياكل ومعابد ،وانترشت بيوت النار يف طو البالد وعرضها،
وانقرضت كل عقيدة وديانة غري عبادة النار وتقديس الشمس ،وأصبحت الديانة عندهم عبارة
عن طقوس وتقاليد يؤدوهنا يف أمكنة خاصة[.]2
يص

مؤل

"إيران يف عهد الساسانيني" الدنامركي" آرهتر كرستن سني طبقة رؤساء الدين

ووظائفهم فيقو :
(كان واجب ًا عىل هؤالء املوظفني أن يعبدوا الشمس أربع مرات يف اليوم ،ويضاف إىل ذلك
عبادة القمر والنار واملاء ،وكانوا مأمورين بأال يدعو النار تنطفئ وأال متس النار واملاء بعضهام
بعض ًا ،وأال يدعو املعدن يصدأ ،ألن املعادن عندهم مقدسة) [.]3
وقد دانوا بالثنوية يف كل عرص وأصبح ذلك شعار ًا هلم ،وآمنوا بإهلني اثنني أحدمها النور أو
إله اخلري ،ويسمونه" ،أهور مادا" أو "يادان" والثاين الظالم أو إله الرش ،وهو "أهرمن" وال
ياا الرصاع بينهام قائ ًام واحلرب دائمة [.]4

[1] Rev. Jamecs Houstoin Baxter in the History of Christionity in the Light of Modern
Knowledge. Glasgow , 1929 p 407

[ ]2اقرأ كتاب "إيران يف عهد الساسانيني" لللربوفيسور "آرهتر كرستن سني" أستاذ األلسنة الرشقية يف جامعة
"كوبن هاجن" بالدنامرك ،واملتخصص يف تاريخ إيران .و"تاريخ إيران" تألي شاهني مكاريوس املجويس.
[ ]3إيران يف عهد الساسانيني ص .155
[ ]4املصدر نفسه باب الدين الارتشتي ديانة احلكومة ،ص .233-183
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أما البوذية  -الديانة املنترشة يف اهلند وآسيا الوسطى فهي ديانة وثنية حتمل معها األصنام
حيث سارت ،وتبني اهلياكل ،وتنصب متاثيل "بوذا" حيث حلت ونالت[.]1
أما الربمهية  -دين اهلند  -فقد اشتهرت بكثرة املعبودات واآلهلة ،وقد بلغت الوثنية أوجها
يف القرن السادس امليالدي فبلغ عدد اآلهلة يف هذا القرن  330مليون [ ،]2وقد أصبح كل يشء
رائع ،وكل يشء هائل ،وكل يشء نافع ،إهلا يعبد ،وارتقت صناعة نحت التامثيل يف هذا العهد،
وتأنق فيها املتأنقون.
يقو "يس ،وي ،ويد" اهلندكي يف كتابه "تاريخ اهلند الوسطى" وهو يتحدث عن عهد
امللك هرش (648-606م) وهو العهد الذي ييل ظهور اإلسالم يف اجلايرة العربية:
(كانت الديانة اهلندكية والديانة البوذية وثنيتني سواء بسواء ،بل ربام كانت الديانة البوذية قد
فاقت الديانة اهلندية يف اإلغراق يف الوثنية ،كان ابتداء هذه الديانة  -البوذية  -بنفي اإلله ،ولكنها
بالتدريج جعلت "بوذا" اإلله األكرب ،ثم أضافت إليه آهلة أخرى مثل ( ،)Bodhistavasوقد
بلغت الوثنية أوجها يف اهلند ،حتى أصبحت كلمة "بوذا" ( )Buddhaمرادفة لكلمة "الوثن" أو
"الصنم" يف بعض اللغات الرشقية.
ومما الشك فيه أن الوثنية كانت منترشة يف العامل املعارص كله ،فلقد كانت الدنيا كلها من
البحر األطليس إىل املحيط اهلادئ غارقة يف الوثنية ،وكأنام كانت املسيحية والديانات السامية
والديانة البوذية تتسابق يف تعظيم األوثان وتقديسها ،وكانت كخيل رهان جتري يف حلبة
واحدة[.]3
[ ]1راجع كتاب "اهلند القديمة" لألستاذ أيشورا توبا ،أستاذ تاريخ احلضارة اهلندية يف جامعة "حيدرآباد" اهلند،
وكتاب "اكتشاف اهلند" ( )The Discovery of indiaملؤلفه جواهر ال هنرو رئيس وزراء اهلند األسبق
ص.202-201
[ ]2راجع "اهلند القديمة" ملؤلفه آر ،دت ،ج ،3ص ،276و"اهلندكية السائدة" ملؤلفه ()LS.S. O.Malley
ص.7-6
)[3] C.V. Vidya: History of Mediavel Hindu India Vol I (poone 1921
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ويقو هندكي آخر يف كتابه الذي سامه" :اهلندكية السائدة"( :إن عملية صنع اآلهلة) مل تنته
عىل هذا ،فلم تا تنضم آهلة صغرية يف فرتات تارخيية خمتلفة إىل هذا "املجمع اإلهلي" يف عدد
كبري ،حتى أصبح منهم حشد يفوق احلد واإلحصاء[.]1
هذا شأن الديانات ،أما البالد املتمدنة التي قامت فيها حكومات عظيمة ،وشاعت فيها علوم
كثرية ،وكانت مهد احلضارة والصناعات واآلداب ،فقد كانت بالد ًا مسخت فيها الديانات،
وفقدت أصالتها وقوهتا ،و ُف ِقدَ املصلحون ،وغاب املعلمون ،واستعلن فيها اإلحلاد ،وكثر فيها
الفساد ،وتبدلت فيه املعايري ،وهان اإلنسان فيها عىل نفسه؛ ولذا كثر االنتحار ،وتقطعت الروابط
األرسية ،وتفككت العالئق االجتامعية ،وغصت فيها عيادات األطباء النفسيني باملراجعني ،وقام
فيها سوق املشعوذين ،وجرب اإلنسان فيها كل متعة ،واتبع كل نحلة مستحدثة..؛ رغبة يف إرواء
روحه وإسعاد نفسه ،وطمأنينة قلبه فلم تفلح هذه املتع وامللل والنظريات يف حتقيق ذلك،
وسيستمر يف هذا الشقاء النفيس ،والعذاب الروحي حتى يتصل بخالقه ،ويعبده وفق منهجه
الذي ارتضاه لنفسه وأمر به رسله قا تعاىل موضح ًا حا من أعرض عن ربه ،وابتغى اهلدى من
ّ
لۥ ۡمعِيشةۡ ۡضنَكۡ ۡونۡ ُ ُ
م[ ﴾١٢٤طه:
شۡهُۥ ۡيوۡمۡ ۡٱلۡقِيَٰمةِۡ ۡأعۡ َٰۡ
ن ۡ ُۡ
غريه﴿ :ومنۡ ۡأعۡرضۡ ۡعن ۡذِكۡ ِري ۡفإ ِ ۡ
ّ
 .]124وقا سبحانه وتعاىل خمرب ًا عن أمن املؤمنني وسعادهتم يف هذه احلياة﴿ :ٱَّلِينۡ ۡءام ُنوا ۡولمۡۡ

ُ
ُ
ن ۡو ُهم ُّ
ۡمهۡت ُدونۡ[ ﴾٨٢األنعام ،]82 :وقا جل ثناؤه:
م ۡأولۡئِكۡ ۡل ُه ُۡم ۡٱلۡمۡ ُۡ
يلۡب ِ ُس يۡواۡ ۡإِيمَٰن ُهم ۡبِظلۡ ٍۡ
ُ ّ
ّ ّ
ي
ّ
ُ
ت ۡٱ ّ
كاۡ
ض ۡإَِل ۡماۡشۡاءۡ ۡر ُّب ۡ
ت ۡوۡٱلۡۡر ۡ
لسمَٰو َٰ ُۡ
﴿۞وأما ۡٱَّلِينۡ ۡ ُسعِدوا ۡف ِِف ۡٱلۡنةِۡ ۡخ َٰ ِلِين ۡفِيهاۡماۡدام ِ
ي
ُ
عطۡا ًۡءۡغريۡۡمۡذوذۡ[ ﴾١٠٨هود.]108 :
هذه الديانات -غري اإلسالم -لو طبقنا عليها معايري الدين التي سبقت؛ لوجدناها قد فقدت
أكثر تلك العنارص ،كام هو واضح من خال هذا العرض املوجا عنها.

[ ]1انظر السرية النبوية  -أليب احلسن الندوي ،ص .28-19
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وأعظم ما أخلت فيه هذه األديان توحيد اهلل ،وأرشك أتباعها مع اهلل آهلة أخرى ،كام أن هذه
األديان املحرفة ال تقدم للناس رشيعة صاحلة لكل زمان ومكان وحتفظ عىل الناس دينهم
وأعراضهم وذرياهتم وأمواهلم ودماءهم ،وال تدهلم وترشدهم إىل رشع اهلل الذي أمر به ،وال
متنح أهلها الطمأنينة والسعادة ملا اشتملت عليه من تناقض وتعارض.
أما اإلسالم فسيأتيك يف الفصو القادمة ما يبني أنه دين اهلل احلق الباقي الذي ارتضاه اهلل
لنفسه ورضيه للبرشية.
نعرف حقيقة النبوة وآيات النبوة ،وحاجة البرش إليها ،وأن
ويف ختام هذه الفقرة يناسب أن ّ
نبني أصو دعوة الرسل وحقيقة الرسالة اخلامتة اخلالدة.
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إن أعظم ما جيب عىل اإلنسان أن يعلمه يف هذه احلياة؛ معرفة ربه الذي أوجده من عدم،
وأسبغ عليه النعم ،وإن أعظم غاية خلق اهلل اخللق ألجلها هي عبادته وحده سبحانه.
ولكن كي

يعرف اإلنسان ربه حق معرفته؟ وما جيب له من احلقوق والواجبات وكي

يعبد

ربه؟ إن اإلنسان جيد من يعينه عىل نوائب دهره ،ويقىض له مصاحله من عالج مرض ،وتقديم
يعرفه بربه ،ويبني له
دواء ،وإعانة عىل بناء مسكن وما شابه ذلك ..ولكنه لن جيد يف سائر الناس من ّ
كي

يعبد ربه؛ ألن العقو ال يمكن أن تستقل بمعرفة مراد اهلل منها؛ إذ العقل البرشي أضع

أن يدرك مراد برش مثله قبل أن خيربه بمراده ،فكي

من

بمعرفة مراد اهلل ،وألن هذه املهمة مقصورة

عىل الرسل واألنبياء الذين يصطفيهم اهلل إلبالغ الرسالة وعىل من بعدهم من أئمة اهلدى ،ورثة
األنبياء ،الذين حيملون منهاجهم ،ويقتفون آثارهم ،ويبلغون عنهم رسالتهم؛ ألن البرش ال يمكن
ّ
للۡ
شۡأنۡيُكل ِم ُۡهۡٱ ُۡ
أن يتلقوا عن اهلل مبارشة ،وهم ال يستطيعون ذلك ،قا تعاىل۞﴿ :وماَۡكنۡۡل ِب ٍۡ
ّ
ي
وح ۡبِإِذۡن ِ ۡهِۦ ۡما ۡيشۡا ي ُۡء ه ۡإِنّ ُۡهۥ ۡ ِ ٌّ
لَع ۡحكِيمۡ﴾٥١
اب ۡأۡوۡ ۡيُرۡسِلۡ ۡر ُسوَلۡ ۡف ُي ِ ۡ
إَِل ۡوحۡ ًيا ۡأوۡ ۡمِن ۡورۡايۡ ۡحِج ٍ ۡ

[الشورى ،]51 :فالبد من واسطة وسفري يبلغ عن اهلل رشعه إىل عباده ،وهؤالء السفراء والوسطاء

هم الرسل واألنبياء ،فيحمل امللك رسالة اهلل إىل النبي ،فيبلغها الرسو إىل الناس ،والحيمل امللك
ّ
للۡ
الرساالت إىل الناس مبارشة؛ ألن عامل املالئكة خيتل عن عامل الناس يف طبيعته ،قا تعاىل﴿ :ٱ ُۡ

اس﴾ [احلج.]75 :
ِفۡمِنۡۡٱلۡملۡئِكةِۡۡ ُر ُسلۡۡومِنۡۡٱنلّ ِ ۡ
يصۡط ِ ۡ

وقد اقتضت حكمته سبحانه أن يكون الرسو من جنس املرسل إليهم؛ ليفقهوا عنه،
ويفهموا منه لت ََم ُكنِهم من خماطبته ومكاملته ،ولو بعث الرسو من املالئكة ملا استطاعوا مواجهته
ي ُ
ُ
ُ
ُّ
ضۡٱلۡمۡ ُۡرۡث ّمَۡلۡ
كاۡولوۡۡأنزنلۡاۡملَكۡۡلق ِ ۡ
نزلۡۡعليۡ ۡهِۡمل ۡ
وال األخذ عنه [ ،]1وقا تعاىل﴿ :وقالواۡلوۡ ۡ
َلۡأ ِ
[ ]1تفسري القرآن العظيم ،تألي

أيب الفداء إسامعيل بن كثري القريش جـ ،3ص .64
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ّ
ۡلعلنَٰ ُه ۡر ُجل ۡوللبسناۡعليه ّ
مۡماۡيلب ِ ُسونۡ[ ﴾٩األنعام،]9-8 :
يُنظ ُرون ۡۡ ٨ولو ۡجعلنَٰ ُه ۡملَك
ِ
ي
ّي ّ
ُ
ُ
كلُونۡ ۡٱ ّ
ِفۡ
لطعامۡ ۡويمۡشونۡ ۡ ِ ۡ
َل ۡإِن ُهمۡ ّۡلأۡ
وقا سبحانه﴿ :ومۡا ۡأرۡسلۡنا ۡقبۡلكۡ ۡمِنۡ ۡٱلۡ ُمرۡسل َِۡ ۡإ ِ ۡ
ُ
اق ﴾...إىل أن قا ﴿ۡ:وقالۡٱ َّّلِينَۡۡلۡير ُجونۡل ِقايءناۡلوَليۡأنزلۡعليناۡٱلملئِك ُۡةۡأوۡنر َٰ
ىۡر ّبناۡ
ٱلۡسۡو ِۡ
ِ
ُ ي ُ
ُ
س ِهمۡوعتوۡع ُتواۡكبِريا[ ﴾٢١الفرقان.]21-20 :
ِفۡأنف ِ
لقدِۡٱستكبواۡۡ ِ
ّ
ي
ي
ُّ
وح ۡإِّلۡ ِهمۡ﴾ [النحل ،]43 :وقا تعاىل﴿ :ومۡاۡ
َل ۡرِجاَلۡ ۡن ِ يۡ
قا تعاىل﴿ :ومۡا ۡأرۡسلۡنا ۡمِن ۡقبۡل ِكۡ ۡإ ِ ۡ
ّ
ان ۡقوۡ ِم ۡهِۦ ۡ ِّلُب َِ ۡل ُهمۡ﴾ [إبراهيم ،]4 :ويتص هؤالء الرسل واألنبياء
َل ۡبِل ِس ِۡ
ول ۡإ ِ ۡ
أرۡسلۡنا ۡمِن ۡ ّر ُس ٍۡ
بكام العقل ،وسالمة الفطرة ،والصدق يف القو والعمل ،واألمانة يف تبليغ ما ُع ِهد إليهم،
والعصمة من كل ما يشوه السرية البرشية ،وسالمة األبدان مما تنبو عنه األبصار ،وتنفر منه
األذواق السليمة [ ،]1وقد زكاهم اهلل يف أنفسهم وأخالقهم ،فهم أكمل الناس خلق ًا ،وأزكاهم
أنفس ًا ،وأكرمهم يد ًا ،مجع اهلل هلم مكارم األخالق ،وحماسن الشيم ،كام مجع هلم احللم والعلم،
والسامحة والكرم واجلود ،والشجاعة والعد  ..حتى متياوا يف هذه األخالق بني أقوامهم،
ُ
ُ
فهؤالء قوم صالح يقولون له -كام أخرب اهلل عنهم﴿ :-قالوا ۡيَٰصَٰل ُِح ۡقدۡ ۡكنتۡ ۡفِينا ۡمرۡ ُجوۡا ۡقبۡلۡۡ
ي
ي
يُ
ّ
ُ
هَٰذۡاا ۡأتنۡهىَٰنۡا ۡأن ۡنعۡ ُبدۡ ۡما ۡيعۡ ُب ُۡد ۡءابۡاؤنا﴾ [هود ،]62 :وقا قوم شعيب لشعيب﴿ :أصل َٰوتكۡۡ
يُ ي
ُ ّ
ّ
ّ
ِيد﴾٨٧
ِيمۡٱ ّلرش ُۡ
ِفۡأمۡوَٰنلِ اۡماَۡسنشۡ اؤۡاۡإِنكۡۡلنتۡۡٱۡلۡل ُۡ
َتكۡۡماۡيعۡ ُب ُۡدۡءابۡاؤنۡاۡأوۡۡأنۡنفۡعلۡۡ ِ يۡ
تأۡ ُم ُركۡۡأنۡن ُۡ

[هود ،]87 :واشتهر حممد ﷺ يف قومه بلقب "األمني" قبل أن تتنا عليه الرسالة ووصفه ربه
ُ ُ
بقولهِ﴿ :إَونّكۡلع َٰ
لۡخل ٍقۡع ِظيمۡ[ ﴾٤القلم.]4 :
ّ
للۡ
فهم خرية اهلل من خلقه ،اصطفاهم واختارهم حلمل الرسالة وتبليغ األمانة قا تعاىل﴿ :ٱ ُۡ
ُ
ُ
ُ
ّ ّ
لل ۡٱصۡطِفۡ ۡءادم ۡونوحۡا ۡوءالۡۡ
ن ۡٱ ۡ
ل ۡرِساَل ُۡهۥ﴾ [األنعام ،]124 :وقا تعاىل۞﴿ :إ ِ ۡ
ث ۡيۡع ۡ
أعۡل ُۡم ۡحيۡ ۡ
إِبۡرَٰهِيمۡۡوءالۡۡعِمۡرَٰنۡۡلَعۡۡٱلۡعَٰل ِمَۡ[ ﴾٣٣آ عمران.]33 :

[ ]1انظر لوامع األنوار البهية ،ج ،2ص ،305-265واإلسالم ،تألي

أمحد شلبي ،ص .114
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وهؤالء الرسل واألنبياء وعىل الرغم مما وصفهم اهلل به من صفات سامية ،وعىل الرغم مما
اشتهروا به من صفات عالية؛ إال أهنم برش يعرتهيم ما يعرتي سائر البرش فهم جيوعون ويمرضون
ّ
ّ
وينامون ويأكلون ويتاوجون ويموتون قا تعاىل﴿ :إِنك ۡم ۡي ِتۡ ِۡإَون ُهم ۡ ّمي ِ ُتونۡ[ ﴾٣٠الامر،]30 :
ُ
وقا تعاىل﴿ :ولقدۡ ۡأرۡسلۡنا ۡ ُر ُسلۡ ۡمِن ۡقبۡل ِكۡ ۡوجعلۡنا ۡل ُهمۡ ۡأزۡوَٰجۡا ۡوذرِ ّيةۡ﴾ [الرعد ،]38 :بل ربام
ّ
ُ
ّۡلُثۡب ِ ُتوكۡۡأوۡۡ
اضطهدوا أو قتلوا أو أخرجوا من ديارهم قا تعاىلِ﴿ :إَوذۡۡيمۡك ُۡرۡبِكۡۡٱَّلِينۡۡكف ُروا ِ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ ُّ ّ
ري ۡٱلۡمَٰك ِِرينۡ[ ﴾٣٠األنفا  ،]30 :ولكن
لل ۡخ ُۡ
للا ۡوۡٱ ُۡ
وكه ۡويمۡك ُرونۡ ۡويمۡك ۡر ۡٱ ۡ
َي ِر ُج ۡ
يقۡ ُتلوكۡ ۡأوۡ ۡ ۡ
ُ ّ ّ
لل ۡمن ۡي ُ ُ
نُصُۡه يۡۥ﴾ [احلج.]40 :
ن ۡٱ ُۡ
العاقبة والنرص والتمكني هلم يف الدنيا واآلخرة﴿ :وّلنُص ۡ
ُُ ي ّ ّ
ّ
للۡقوِ ٌّيۡع ِزيزۡ[ ﴾٢١املجادلة.]21 :
نۡٱ ۡ
ل ىۡإ ِ ۡ
ِبۡأناۡۡورس ِ ۡ
للۡلغۡل ّۡ
وقا سبحانه﴿ :كتبۡٱ ُۡ
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ملا كانت النبوة وسيلة إىل معرفة أرشف العلوم ،والقيام بأرشف األعام وأجلها؛ كان من
رمحته سبحانه أن جعل هلؤالء األنبياء عالمات تد عليهم ،ويستد هبا الناس عليهم،
ويعرفوهنم من خالهلا -وإن كان كل من ادعى دعوة ظهر عليه من القرائن واألحوا ما يبني
صدقه إن كان صادق ًا ،ويفضح كذبه إن كان كاذب ًا -وهذه العالمات كثرية من أمهها:
 -1أن يدعو الرسو إىل عبادة اهلل وحده وترك عبادة ما سواه؛ إذ هذه هي الغاية التي من
أجلها خلق اهلل اخللق.
 -2أن يدعو الناس إىل اإليامن به وتصديقه والعمل برسالته ،وأمر اهلل نبيه حممد ًا ﷺ أن
ُ ّ
ُ
كمَۡۡج ً
ِيعا﴾ [األعراف.]158 :
للِۡإِّلۡ
اسۡإ ِ َِّنۡر ُسولۡٱ ۡ
يقو ﴿ :يۡأ ُّيهاۡٱنلّ ُ ۡ
 -3أن يؤيده اهلل بدالئل متنوعة من دالئل النبوة ،ومن هذه الدالئل اآليات التي يأيت هبا
النبي وال يستطيع قومه أن يردوها أو يأتوا بمثلها ،ومن ذلك آية موسى عليه السالم
حينام انقلبت عصاه ثعبان ًا ،وآية عيسى عليه السالم حينام كان يربئ األكمه واألبرص
بإذن اهلل ،وآية حممد ﷺ وهي القرآن العظيم عىل الرغم من كونه أم ّي ًا ال يقرأ وال يكتب
إىل غري ذلك من آيات األنبياء.
ومن هذه الدالئل :احلق الواضح البني الذي يأيت به األنبياء واملرسلون ،وال يستطيع
خصومهم دفعه أو إنكاره ،بل إن هؤالء اخلصوم يعلمون إنام جاء به األنبياء هو احلق
الذي ال يدفع.
ومن هذه الدالئل ما اختص اهلل به أنبياءه من كام األحوا  ،ومجيل الشامئل ،وكريم
اخلصا واألخالق.
ومن هذه الدالئل نرص اهلل له عىل خصومه وإظهار ما يدعو إليه.
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 -4أن تتفق دعوته يف أصوهلا مع األصو التي دعا إليها الرسل واألنبياء [.]1
 -5أال يدعو إىل عبادة نفسه أو رصف يشء من العبادة إليه ،وأال يدعو إىل تعظيم قبيلته أو
ُ ّي ُ ُ
ي ُ ّ
ُ
لل ِۡ
نۡٱ ۡ
ولۡلكمۡۡعِندِيۡخزۡائ ِ ۡ
لَۡلۡأق ۡ
طائفته ،وأمر اهلل نبيه حممد ًا ﷺ أن يقو للناس﴿ :ق ۡ
ّ ّ
ي
ي ُ ُ
ُ
ل﴾ [األنعام.]50 :
َلۡماۡيُوحۡۡإ ِ ّۡ
كاۡإِنۡۡأتب ِ ُۡعۡإ ِ ۡ
َّنۡمل ٌۡ
ولۡلكمۡۡإ ِ ِ ۡ
َلۡأق ۡ
َلۡأعۡل ُۡمۡٱلۡغيۡبۡۡو ۡ
وۡ

 -6أال يطلب من الناس َع َرض ًا من أعراض الدنيا مقاب ً
ال لدعوته ،قا تعاىل خمرب ًا عن أنبيائه:
ي
ُ ُ
نوح وهود وصالح ولوط وشعيب أهنم قالوا لقومهم﴿ :ومۡا ۡأسۡلكمۡ ۡعليۡ ۡهِ ۡمِنۡ ۡأجۡ ٍۡريۡ
ّ
ُ ي
ب ۡٱلۡعَٰل ِمَۡ[ ﴾١٠٩الشعراء ،]2[]109 :وقا حممد ﷺ لقومه﴿ :قلۡ ۡمۡاۡ
لَع ۡر ِۡ
َل ۡ َٰۡ
إِنۡ ۡأجۡ ِريۡ ۡإ ِ ۡ
ي
ُ ُ
كمۡۡعليۡ ۡهِۡمِنۡۡأجۡرۡۡومۡاۡأناۡۡمِنۡۡٱلۡ ُمتك ِ ِفَۡ[ ﴾٨٦ص.]86 :
أسۡل ۡ

وهؤالء الرسل واألنبياء  -الذين ذكرت لك شيئ ًا من صفاهتم ودالئل نبوهتم -كثريون ،قا
ُ ُ
ً
ّ ُ
ّ
لطَٰغوتۡ﴾ [النحل ،]36 :وقد
لل ۡوۡٱجۡتن ِ ُبواۡ ۡٱ
ن ۡٱعۡ ُب ُدواۡ ۡٱ ۡ
وَل ۡأ ِۡ
ك ۡأ ّمةۡ ۡ ّر ُس ۡ
ِف ۡ ِۡ
تعاىل﴿ :ولقدۡ ۡبعثۡنا ۡ ِ ۡ
سعدت هبم البرشية ،وحفل التاريخ بتسجيل أخبارهم ،وتواتر نقل رشائع دينهم ،وأهنا هي احلق

والعد  ،وتواتر -أيض ًا -نقل ما أحدثه اهلل هلم من نرصهم وإهالك أعدائهم كطوفان قوم نوح،
وغرق فرعون ،وعذاب قوم لوط ،وانتصار حممد ﷺ عىل أعدائه ،وانتشار دينه ..فمن عرف
ذلك؛ علم يقين ًا أهنم جاءوا باخلري واهلدى ،وداللة اخللق عىل ما ينفعهم ،وحتذيرهم مما يهرهم،
وأوهلم نوح عليه السالم ،وآخرهم حممد ﷺ.

[ ]1انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ج ،4ص.213-212
[ ]2سورة الشعراء ،اآليات .180 ،109،127،145،164
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األنبياء هم رسل اهلل تعاىل إىل عباده يبلغوهنم أوامره ،ويبرشوهنم بام أعد اهلل هلم من النعيم إن
هم أطاعوا أوامره ،وحيذروهنم من العذاب املقيم إن هم خالفوا هنيه ،ويقصون عليهم أخبار
األمم املاضية وما حل هبا من العذاب والنكا يف الدنيا بسبب خمالفتها أمر هبا.
وهذه األوامر والنواهي اإلهلية ال يمكن أن تستقبل العقو بمعرفتها؛ ولذلك رشع اهلل
الرشائع وفرض األوامر والنواهي؛ تكري ًام لبني اإلنسان وترشيف ًا هلم وحفظ ًا ملصاحلهم؛ ألن
الناس قد ينساقون وراء شهواهتم فينتهكون املحرمات ويتطاولون عىل الناس فيسلبوهنم
حقوقهم ،فكان من احلكمة البالغة أن يبعث اهلل فيهم بني آونة وأخرى رس ً
ال يذكِّروهنم أوامر
اهلل ،وحيذروهنم من الوقوع يف معصيته ،ويتلون عليهم املواعظ ويذكرون هلم أخبار السابقني،
فإن األخبار العجيبة إذا طرقت األسامع ،واملعاين الغريبة إذا أيقظت األذهان ،استمدهتا العقو
فااد علمها ،وصح فهمها ،وأكثر الناس سامع ًا أكثرهم خواطر ،وأكثرهم خواطر أكثرهم تفكر ًا،
وأكثرهم تفكر ًا أكثرهم عل ًام ،وأكثرهم عل ًام أكثرهم عمالً .فلم يوجد عن بعثة الرسل معد وال
منهم يف انتظام احلق بد [.]1
وقا شيخ اإلسالم ابن تيمية[- ،]2رمحه اهلل -والرسالة رضورية يف إصالح العبد يف معاشه
ومعاده ،فكام أنه ال صالح له يف آخرته إال باتباع الرسالة ،فكذلك ال صالح له يف معاشه ودنياه
إال باتباع الرسالة ،فاإلنسان مضطر إىل الرشع ألنه بني حركتني حركة جيلب هبا ما ينفعه ،وحركة

[ ]1أعالم النبوة ،تألي

عيل بن حممد املاوردي ،ص .33

[ ]2أمحد بن عبداحلليم ب ن عبدالسالم الشهري بابن تيمية ،ولد عام واحد وستني وستامئة وتويف عام ثامن وعرشين
وسبع مائة من اهلجرة ،وهو من كبار علامء اإلسالم له مصنفات كثرية نفيسة.
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يدفع هبا ما يهره ،والرشع هو النور الذي الذي يبني ما ينفعه وما يهره ،فهو نور اهلل يف أرضه،
وعدله بني عباده ،وحصنه الذي من دخله كان آمن ًا.
وليس املراد بالرشع التمييا بني النافع والضار باحلس ،فإن ذلك حيصل للحيوانات فإن
احلامر واجلمل يفرق ويميا بني الشعري والرتاب ،بل التمييا بني األفعا التي تهر فاعلها يف
معاشه ومعاده ،واألفعا التي تنفعه يف معاشه ومعاده كنفع اإليامن ،والتوحيد ،والعد  ،والرب،
واإلحسان ،واألمانة ،والعفة ،والشجاعة ،والعلم ،والصرب ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،
وصلة األرحام ،وبر الوالدين ،واإلحسان إىل اجلريان ،وأداء احلقوق ،وإخالص العمل هلل،
والتوكل عليه ،واالستعانة به ،والرضا بمواقع أقداره ،والتسليم حلكمه ،وتصديقه وتصديق
رسله يف كل ما أخربوا به وغري ذلك مما هو نفع وصالح للعبد يف دنياه وآخرته ،ويف ضد ذلك
شقاوته ومهرته يف دنياه وآخرته.
ولوال الرسالة مل هيتد العقل إىل تفاصيل املنافع واملضار يف املعاش ،فمن أعظم نعم اهلل عىل
عباده ،وأرشف مننه عليهم ،أن أرسل إليهم رسله ،وأنا عليهم كتبه ،وبني هلم الرصاط
املستقيم ،ولوال ذلك لكانوا بمنالة األنعام وأرش حاالً منها ،فمن َقبِ َل رسالة اهلل واستقام عليها
فهم من خري الربية ،ومن ردها وخرج عنها فهو من رش الربية ،وأسوأ حاالً من الكلب واخلناير
وأحقر من كل حقري ،وال بقاء ألهل األرض إال بآثار الرسالة املوجودة فيهم ،فإذا درست آثار
الرسل من األرض ،وانمحت معامل هداهم؛ أخرب اهلل العامل العلوي والسفيل وأقام القيامة.
وليست حاجة أهل األرض إىل الرسو كحاجتهم إىل الشمس والقمر والرياح واملطر ،وال
كحاجة اإلنسان إىل حياته ،وال كحاجة العني إىل ضوئها ،واجلسم إىل الطعام والرشاب ،بل
أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر وخيطر بالبا  ،فالرسل عليهم الصالة والسالم
وسائط بني اهلل تعاىل وبني خلقه يف أمره وهنيه ،وهم السفراء بينه وبني عباده ،وكان خامتهم
وسيدهم وأكرمهم عىل ربه حممد ًا صىل اهلل عليه وسلم وعليهم أمجعني فبعثه اهلل رمحة للعاملني،
وحجة للسالكني ،وحجة عىل اخلالئق أمجعني ،وافرتض عىل العباد طاعته وحمبته وتوقريه
وتعايره والقيام بأداء حقوقه ،و أخذ العهود واملواثيق باإليامن به وا ّتب ِ
اعه عىل مجيع األنبياء
َ
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واملرسلني ،وأمرهم أن يأخذوها عىل من اتبعهم من املؤمنني ،أرسله بني يدي الساعة بشري ًا
ونذير ًا ،وداعي ًا إىل اهلل بإذنه ورساج ًا منري ًا ،فختم به الرسالة ،وهدى به من الضاللة ،وع ّلم به من
اجلهالة ،وفتح برسالته أعين ًا عمي ًا ،وآذان ًا ص ًام ،وقلوب ًا غلف ًا ،فأرشقت برسالته األرض بعد
ظلامهتا ،وتآلفت هبا القلوب بعد شتاهتا ،فأقام به امللة العوجاء ،وأوضح به املحجة البيضاء،
ورشح له صدره ووضع عنه وزره ،ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار عىل من خال

أمره،

أرسله ﷺ حني فرتة من الرسل ،ودروس من الكتب ،حني حرف الكلم ،وبدلت الرشائع،
واستند كل قوم إىل ظلم آرائهم ،وحكموا عىل اهلل وبني عباده بمقاالهتم الفاسدة وأهوائهم،
فهدى اهلل به اخلالئق وأوضح به الطرائق ،وأخرج الناس به من الظلامت إىل النور ،وميا به بني
أهل الفالح وأهل الفجور ،فمن اهتدى هبديه اهتدى ،ومن ما عن سبيله فقد ضل واعتدى،
فصىل اهلل وسلم عليه وعىل سائر الرسل واألنبياء[.]1
ونستطيع أن نلخص احتياج اإلنسان إىل الرسالة فيام ييل:
 -1أنه إنسان خملوق مربوب ،والبد أن يتعرف عىل خالقه ،ويعرف ماذا يريد منه ،وملاذا
خلقه ،وال يستقل اإلنسان بمعرفة ذلك ،وال سبيل إليه إال من خال معرفة األنبياء
واملرسلني ،ومعرفة ما جاءوا به من اهلدى والنور.
 -2أن اإلنسان مكون من جسد وروح ،وغذاء اجلسد ما تيرس من مأكل ومرشب ،وغذاء
الروح قرره هلا الذي خلقها ،وهو الدين الصحيح والعمل الصالح ،واألنبياء واملرسلون
جاءوا بالدين الصحيح ،وأرشدوا إىل العمل الصالح.
 -3أن اإلنسان متدين بفطرته ،والبد له من دين يدين به ،وهذا الدين البد أن يكون
صحيح ًا ،وال سبل إىل الدين الصحيح إال من خال اإليامن باألنبياء واملرسلني واإليامن
بام جاءوا به.
[ ]1قاعدة يف وجوب االعتصام بالرسالة لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ،جـ ،19ص 102-99من جمموع
الفتاوى ،وانظر لوامع األنوار البهية للسفاريني ،جـ ،2ص .263-261
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 -4أنه حمتاج إىل معرفة الطريق الذي يوصله إىل رىض اهلل يف الدنيا ،وإىل جنته ونعيمه يف
الدار اآلخرة ،وهذه طريق ال يرشد إليها ،ويد عليها إال األنبياء واملرسلون.
 -5أن اإلنسان ضعي

بنفسه ،ومرتبص به أعداء كثر ،من شيطان يريد إغواءه ،ورفقة سوء

تاين له القبيح ،ونفس أمارة بالسوء؛ ولذا فهو حمتاج إىل ما حيفظ به نفسه من كيد
أعدائه ،واألنبياء واملرسلون أرشدوا إىل ذلك وبينوه غاية البيان.
 -6أن اإلنسان مدين بطبعه ،واجتامعه باخللق ومعارشته هلم البد هلا من رشع ليقوم الناس
بالقسط والعد -وإال كانت حياهتم أشبه بحياة الغابة -وهذا الرشع البد أن حيفظ لكل
ذي حق حقه دون تفريط وال إفراط ،وال يأيت بالرشع الكامل إال األنبياء واملرسلون.
 -7أنه حمتاج إىل معرفة ما حيقق له الطمأنينة واألمن النفيس ،ويرشده إىل أسباب السعادة
احلقيقية وهذا هو ما يرشد إليه األنبياء واملرسلون.
وبعد بيان حاجة اخللق إىل األنبياء واملرسلني جيدر بنا أن نذكر املعاد ونوضح الرباهني
واألدلة الدالة عليه.
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املعـاد
كل إنسان يعلم علم اليقني أنه ميت الحمالة ،ولكن ما مصريه بعد املوت؟ وهل هو سعيد أم
شقي؟
إن كثري ًا من الشعوب واألمم يعتقدون أهنم سيبعثون من بعد املوت وحياسبون عىل أفعاهلم
إن خري ًا فخري ،وإن رش ًا فرش [ ،]1وهذا األمر -وهو البعث واحلساب -تقر به العقو السليمة،
وتؤيده الرشائع اإلهلية ،ومبناه عىل ثالثة أصو :
 -1تقرير كام علم الرب سبحانه.
 -2تقرير كام قدرته سبحانه.
 -3تقرير كام حكمته سبحانه[.]2
وقد تظافرت األدلة النقلية والعقلية عىل إثباته ومن هذه األدلة ما ييل:

ّ ّ
للۡ
ن ۡٱ ۡ
 -1االستدال بخلق السموات واألرض عىل إحياء املوتى قا تعاىل﴿ :أو ۡلمۡ ۡيروۡاۡ ۡأ ۡ
ُ
ّ
ٱ َّّلِي ۡخلق ۡٱ ّ
ل هۡإِن ُۡهۥۡ
ت ىۡب ۡ
يـِۡىۡ ۡٱلۡموۡ َٰۡ
ن ۡبِقَٰد ٍِۡر ۡلَعۡ ۡأن ۡ ۡ
ت ۡوۡٱلۡۡرضۡ ۡولمۡ ۡيعۡ ۡ ِِبلۡقِ ِه ّۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
َٰ ُ
ۡك ۡشۡءۡ ۡقدِيرۡ[ ﴾٣٣األحقاف ،]33 :وقا تعاىل﴿ :أو ۡليۡسۡ ۡٱ َّّلِي ۡخلق ۡٱ ّ
تۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
لَع ِ
ُ
ّ
ُ َٰ ُ
ِيم[ ﴾٨١يس.]81 :
قۡٱلۡعل ُۡ
لۡوهوۡۡٱلۡل َٰ ُۡ
وۡٱلۡۡرضۡۡبِقَٰد ٍِرۡلَعۡۡأنَۡيۡلقۡۡمِثۡله ىۡمۡب ۡ

 -2االستدا بقدرته عىل خلق اخللق بغري مثا سابق عىل قدرته عىل إعادة اخللق كرة
ُ
أخرى ،فالقادر عىل اإلجياد يكون أقدر عىل اإلعادة من باب أوىل ،قا تعاىل﴿ :وهوۡ
ُ
ُ
ُ
ٱ َّّلِي ۡيبۡد ُؤاۡ ۡٱلۡلۡقۡ ۡ ُث ّم ۡيُع ُ
لَع﴾ [الروم ،]27 :وقا
ل ۡٱلۡ َٰۡ
ل ۡٱلۡمث ۡ
ن ۡعليۡ ىۡهِ ۡو ُۡ
يد ۡهُۥ ۡوهو ۡأهۡو ۡ
ِ

[ ]1انظر اجلواب الصحيح ،ج 4ص .96
[ ]2انظر الفوائد البن القيم ،ص.7-6
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ُ
ۡح ۡٱلۡ ِعظَٰمۡ ۡو ِِه ۡرمِيمۡ ۡۡ ٧٨قلۡ
س ۡخلۡق ُۡهۥاۡ ۡقال ۡمنۡيُ ِۡ
جل ثناؤه﴿ :وضب ۡنلاۡمثلۡ ۡوَسن ِ ۡ
ّ
ي
ُ
ُ
ُ
ِيم[ ﴾٧٩يس.]79-78 :
ِيۡأَسنشأهاۡأ ّولۡم ّرةيۡوهوۡبِك ِلۡخل ٍقۡعل ٌۡ
ييِيهاۡٱَّل يۡ

 -3خلق اإلنسان يف أحسن تقويم هبذه الصورة املتكاملة بأعضائها وقواها وصفاهتا وما فيها
من اللحم والعظم والعروق واألعصاب واملنافذ واآلالت والعلوم واإلرادات
والصناعات-فيه أعظم دليل عىل قدرته سبحانه عىل إحياء املوتى.
 -4االستدال بإحياء املوتى يف احلياة الدنيا عىل قدرته سبحانه عىل أحياء املوتى يف الدار

اآلخرة ،وقد ورد اخلرب هبذا يف الكتب اإلهلية التي أناهلا اهلل عىل رسله ،ومن هذه األخبار
إحياء املوتى بإذن اهلل عىل يد إبراهيم واملسيح عليهم السالم ،وغري ذلك كثري.
 -5االستدال بقدرته عىل أمور تشبه احلرش والنرش بقدرته عىل إحياء املوتى ومن ذلك-:
أ -خلق اهلل اإلنسان من نطفة من مني كانت متفرقة يف أنحاء البدن -ولذا تشرتك مجيع
األعضاء يف االلتذاذ بالوقاع -فيجمع اهلل هذه النطفة من أنحاء البدن ثم خترج إىل قرار
وكون منها
الرحم فيخلق اهلل منها اإلنسان؛ فإذ ًا كانت هذه األجااء متفرقة فجمعها ّ
ذلك الشخص ،فإذا افرتقت باملوت مرة أخرى فكي يمتنع عليه مجعها مرة أخرى،
ُ
ُُ
قا عا من قائل﴿ :أفرءيۡ ُتم ۡ ّما ۡ ُتمۡ ُنونۡ ۡۡ ٥٨ءأ ُ
نتم َّۡتلقون ُۡه يۡۥ ۡأم ۡن ُن ۡٱلخَٰل ِقونۡ﴾٥٩
[الواقعة.]59-58 :
ب -أن بذور النبات عىل اختالف أشكاهلا إذا وقعت يف األرض الندية واستوىل عليها املاء
والرتاب ،فالنظر العقيل يقتىض أن يتعفن ويفسد؛ ألن أحدمها يكفي يف حصو
العفونة ،ففيهام مجيع ًا أوىل ،لكنه ال يفسد بل يبقى حمفوظ ًا ،ثم إذا ازدادت الرطوبة
تنفلق احلبة فتخرج منها النبتة ،أفال يد ذلك عىل قدرة كاملة ،وحكمة شاملة؟ .فهذا
اإلله احلكيم القادر كي يعجا عن مجع األجااء وتركيب األعضاء؟ قا تعاىل:
نتم ۡتزر ُعون ُۡه يۡۥ ۡأم ۡن ُن ۡٱ ّ
﴿أفرءيۡ ُتم ۡ ّما ۡتۡ ُرثُونۡ ۡۡ ٦٣ءأ ُ
لزَٰرِ ُعونۡ[ ﴾٦٤الواقعة،]64-63 :
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املعـاد

ونظري ذلك قوله تعاىل﴿ :وترىۡٱلۡۡرضۡۡهامِدةۡۡفإذۡا يۡأنزنلۡاۡعۡليۡهاۡٱلۡمۡا يءۡۡٱهۡ ّ
َتتۡۡوربتۡۡ
ِ
ُ
كۡزوِۡۢجۡب ِهيجۡ[ ﴾٥احلج.]5 :
وأۢنبتتۡۡمِنۡ ِۡ

 -6أن اخلالق القادر العليم احلكيم يتناه أن خيلق اخللق عبث ًا ،ويرتكهم سدى قا جل ثناؤه:
ُّ ّ
ّ
ّ ي
ن ۡٱَّلِينۡ ۡكف ُرواهۡ ۡفويۡلۡ ۡل َِّلِينۡۡ
ل ه ۡذَٰل ِكۡ ۡظ ۡ
لسمۡاءۡ ۡوۡٱلۡۡرضۡ ۡوماۡبيۡن ُهما ۡب َٰ ِط ۡ
﴿وماۡخلقۡنا ۡٱ
ارِ[ ﴾٢٧ص ،]27 :بل خلق خلقه حلكمة عظيمة ولغاية جليلة ،قا تعاىل:
كف ُرواۡ ۡمِنۡۡٱنلّ ۡ
ّ
ون[ ﴾٥٦الذاريات ،]56 :فال يليق هبذا اإلله احلكيم
لَسنسۡۡإَِل ِّۡلعۡ ُب ُد ِۡ
ن ۡوۡٱ ِۡ
ل ّۡ
تۡٱ ِۡ
﴿وماۡخلقۡ ُ ۡ
ُ ّ
ُ
ل ۡٱَّلِينۡ ۡءام ُنوا ۡوع ِملواۡ
أن يستوي لديه من يطيعه ومن يعصيه قا تعاىل﴿ :أمۡ ۡجنۡع ۡ
ُ
ُ
ّ
ارِ[ ﴾٢٨ص]28 :؛ لذا كان
ل ۡٱلۡ ُم ّتقَِۡ ۡكۡٱلۡف ّج ۡ
ض ۡأمۡ ۡجنۡع ۡ
سدِينۡ ۡ ِِف ۡٱلۡۡر ِ ۡ
ٱلصَٰل ِحَٰ ِۡ
ت ۡكۡٱلۡ ُمفۡ ِ
من كام حكمته وعظيم قهره أن يبعث اخللق يوم القيامة ليجاي كل إنسان بعمله ،فيثيب
ُ
ًّ ّ
ّ
ُ
للِ ۡحقۡا ه ۡإِن ُۡهۥ ۡيبۡدؤاۡۡ
ج ُعكمۡ َۡجِيعۡۡااۡوعۡدۡ ۡٱ ۡ
املحسن ويعذب امليسء قا تعاىل﴿ :إِّلۡ ۡهِ ۡمرۡ ِ
ّ
ّ
ُ
ّ
ٱلۡلۡقۡۡ ُث ّمۡيُع ُ
طۡوۡٱَّلِينۡۡكف ُرواۡل ُهمۡۡ
تۡۡب ِٱلۡ ِقسۡ ِىۡ
يد ۡهُۥۡ ِّلجۡ ِزيۡۡٱَّلِينۡۡءام ُنواۡوع ِملواۡٱلصَٰل ِحَٰ ِۡ
ِ
ابۡأ ِّل ُۡمۡ﴾ [يونس.]1[]4 :
ُشابۡۡمِنَۡۡحِيمۡۡوعذ ٌ ۡ

ولإليامن باليوم اآلخر -يوم البعث والنشور -آثار كثرية عىل الفرد واملجتمع ،فمن آثاره:
 -1أن حيرص اإلنسان عىل طاعة اهلل رغبة يف ثواب ذلك اليوم ،ويبتعد عن معصيته خوف ًا
من عقاب ذلك اليوم.
 -2اإليامن باليوم اآلخر فيه تسلية للمؤمن عام يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بام يرجوه من
نعيم اآلخرة وثواهبا.
 -3وباإليامن باليوم اآلخر يعلم اإلنسان أين مصريه بعد موته ،ويعلم أنه مالق جااء عمله،
إن خري ًا فخري ،وإن رش ًا فرش ،وأنه سيوق

للمحاسبة ،وسيقتص له ممن ظلمه ،وتؤخذ

حقوق العباد منه ملن ظلمهم أو اعتدى عليهم.
[ ]1سورة يونس ،اآلية  .4وانظر ملا تقدم الفوائد البن القيم ،ص ،9-6والتفسري الكبري ،للرازي ،جـ ،2ص
.116-113
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 -4اإليامن باليوم اآلخر يردع اإلنسان عن ظلم اآلخرين وانتهاك حقوقهم ،فإذا آمن الناس
باليوم اآلخر سلموا من ظلم بعضهم لبعض وحفظت حقوقهم.
 -5اإليامن باليوم اآلخر جيعل اإلنسان ينظر إىل الدار الدنيا عىل أهنا مرحلة من مراحل احلياة
وليست هي كل احلياة.
ويف ختام هذه الفقرة حيسن أن نستشهد بقو “وين بت” النرصاين األمريكي ،الذي كان
يعمل يف إحدى الكنائس ثم أسلم ووجد ثمرة اإليامن باليوم اآلخر ،حيث يقو ( :إنني اآلن
ٍ
ٍ
أربعة شغلت حيايت كثري ًا ،وهي :من أنا؟ وماذا أريد؟ وملاذا جئت ،وإىل
ألسئلة
أعرف إجابات
أين مصريي؟) [.]1

[ ]1جملة الدعوة السعودية ،عدد  1722يف 1420/9/19هـ ص .37
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اتفق مجيع األنبياء واملرسلني عىل الدعوة إىل األصو اجلامعة[ ،]1كاإليامن باهلل ومالئكته
وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه ورشه وكاألمر بعبادته وحده الرشيك له ،واتباع
رصاطه وعدم اتباع السبل املخالفة ،وحتريم األجناس األربعة وهي :الفواحش ما ظهر منها وما
بطن ،واإلثم ،والبغي بغري احلق ،واإلرشاك باهلل وعبادة األوثان واألصنام .وتناهيه عن الصاحبة
والولد والرشيك والنظري واملثيل ،وأن يقا عليه غري احلق ،وحتريم قتل األوالد ،وحتريم قتل
النفس بغري حق ،والنهي عن الربا وعن أكل ما اليتيم ،واألمر بالوفاء بالعهود وبالكيل
واملياان ،وبر الوالدين ،والعد بني الناس ،والصدق يف القو والعمل ،والنهى عن التبذير
والكرب ،وأكل أموا الناس بالباطل.
قا ابن القيم[ ]2رمحه اهلل( :الرشائع كلها يف أصوهلا  -وإن تباينت  -متفقة ،مركوز حسنها يف
العقو  ،ولو وقعت عىل غري ما هي عليه خلرجت عن احلكمة واملصلحة والرمحة ،بل من املحا
ّ
ُ
ي ُ
ت ۡٱ ّ
ن﴾
ض ۡومنۡفِي ِه ّۡ
ت ۡوۡٱلۡۡر ۡ
لسمَٰو َٰ ُۡ
ق ۡأۡهۡوۡاءهمۡ ۡلفسد ِۡ
أن تأيت بخالف ما أتت به ﴿ولوِ ۡٱتبعۡ ۡٱۡلۡ ُّۡ

[املؤمنون ،]71 :وكي

جيوز ذو العقل أن ترد رشيعة أحكم احلاكمني بضد ما وردت به) [.]3
ّ

[ ]1وردت اإلشارة إىل هذه األصو اجلامعة يف سورة البقرة ،اآليات  ،285،286ويف سورة األنعام ،اآليات
 ،،151،153ويف سورة األعراف ،اآلية  .33ويف سورة اإلرساء ،اآليات .23،37
[ ]2حممد بن أيب بكر بن أيوب الارعي ،ولد عام واحد وتسعني وستامئة وتويف عام واحد ومخسني وسبعامئة
هجرية ،من كبار علامء اإلسالم ،وله مصنفات عظيمة.
[ ]3مفتاح دار السعادة ،جـ ،2ص  ،383وانظر اجلواب الصحيح ملن بد دين املسيح ،جـ ،4ص  ،322ولوامع
األنوار للسفاريني ،جـ ،2ص.263
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ُ
ُ
ل ۡ ُُكُوا ۡمِن ۡٱ ّ
ت ۡوۡٱعۡملواۡۡ
لطيِبَٰ ِۡ
وهلذا كان دين األنبياء واحد ًا كام قا تعاىل﴿ :يۡأ ُّيها ۡٱ ُّلر ُس ۡ
ُ ُ
ُ
ُ
ّ
ُّ
ُ
ون﴾٥٢
َّن ۡبِما ۡتعۡملونۡ ۡعل ِيمۡ ِۡۡ ٥١إَون ۡهَٰ ِذ ۡه ِ ۡۦي ۡأ ّم ُتكم ۡأ ّمة ۡوَٰحِدة ۡوأنا ۡر ُّبكم ۡفۡٱتق ِۡ
صَٰل ًِحۡااۡإ ِ ِ ۡ
ّ
ُ
ُ
ِين ۡما ۡو ّ َٰ
ِيۡ
َّص ۡب ِ ۡهِۦ ۡنوحۡا ۡوۡٱَّل يۡ
[املؤمنون ،]52-51 :وقا عا من قائلُ۞﴿ :شعۡ ۡلكم ۡمِنۡ ۡٱل ِۡ
ي
ُ
ِيس ۡأنۡ ۡأق ُ
ِيمواۡ ۡٱلِينۡ ۡوَل ۡتتف ّرقوا ۡفِي ۡهِ﴾
أوۡحيۡنۡا ۡإِّلۡكۡ ۡوما ۡو ّصيۡنا ۡب ِ ۡهِ ۡۦي ۡإِبۡرَٰهِيمۡ ۡو ُم َٰۡ
وِس ۡوع ۡا
[الشورى.]13 :

بل املقصود بالدين وصو العباد إىل ما خلقوا له من عبادة رهبم وحده الرشيك له[،]1
فيرشع هلم من احلقوق ما جيب عليهم القيام هبا ،ويكفل هلم من الواجبات ،ويمدهم بالوسائل
التي تبلغهم هذه الغاية؛ ليتحقق هلم رىض اهلل ،وسعادة الدارين وفق منهج إهلي ال يماق العبد
كل مماق ،وال يصيب شخصيته بداء الفصام النكد الذي ينتهي به إىل التصادم بني فطرته وروحه
والكون من حوله.
فجميع الرسل يدعون إىل الدين اإلهلي الذي يقدم للبرشية األساس العقدي الذي تؤمن به،
والرشيعة التي تسري عليها يف حياهتا ،فلذا كانت التوراة عقيدة ورشيعة ،وكل أهلها بالتحاكم
ّ
ّ
ّي
ُ
ُ
ُ
ور هۡيۡك ُۡم ۡبِها ۡٱنلّب ِ ُّيونۡ ۡٱَّلِينۡ ۡأسۡل ُمواۡ ۡل َِّلِينۡۡ
إليها ،قا تعاىل﴿ :إِنۡا ۡأنزنلۡا ۡٱ َّلوۡرىَٰةۡ ۡفِيهاۡهدۡى ۡون ۡ
ّ
ُ
ار﴾ [املائدة ،]44 :ثم جاء املسيح عليه السالم ومعه اإلنجيل فيه هدى
هادواۡ ۡوۡٱ ّلربَٰن ُِّيونۡ ۡوۡٱلۡحۡب ُۡ
ّ
ن ۡمرۡيمۡۡ
ونور ،ومصدق ًا ملا بني يديه من التوراة ،قا جل ثناؤه﴿ :وقفيۡنا ۡلَعۡ ۡءاث َٰ ِرهِم ۡبِعِيسۡ ۡٱبۡ ِۡ
ُ
ُ
جنيلۡ ۡفِيهِۡهدۡى ۡونورۡ ۡ﴾ [املائدة ،]46 :ثم جاء
ُمصدِقۡا ۡل ِما ۡبَۡ ۡيديۡ ۡهِ ۡمِنۡ ۡٱ َّلوۡرى َٰ ۡةِيۡوءاتيۡنَٰ ُۡه ۡٱ ِۡ
ل ِ
حممدﷺ بالرشيعة اخلامتة وامللة الكاملة ،مهمينة عىل ما قبلها من الرشائع ،ومصدق ًا ملا بني يديه
ي
بۡ
ق ۡ ُمصدِقۡا ۡل ِما ۡبَۡ ۡيديۡ ۡهِ ۡمِنۡ ۡٱلۡكِتَٰ ِۡ
من الكتب قا تعاىل﴿ :وأنزنلۡۡا ۡإِّلۡكۡ ۡٱلۡكِتَٰبۡ ۡۡب ِٱۡلۡ ِۡ
ي
ي
ّ
ّ
ي ُ
ُ
ق﴾ [املائدة:
للاۡوَل ۡتتبِعۡ ۡأهۡوۡاءهمۡ ۡع ّما ۡجۡاءكۡ ۡمِنۡ ۡٱۡلۡ ِۡ
و ُمهيۡ ِم ًنا ۡعليۡ ۡهِيۡفۡٱحۡكم ۡبيۡن ُهم ۡبِمۡا ۡأنزلۡ ۡٱ ُۡ

 ،]48وبني سبحانه وتعاىل أن حممد ًا ﷺ واملؤمنني معه آمنوا به كام آمن به من سبقهم من األنبياء

[ ]1جمموع فتاوى ابن تيمية ،جـ ،2ص.6
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ُ ُ ي ُ
ُ ٌّ
ّ
للِۡ
ون ۡك ۡءامن ۡۡب ِٱ ۡ
نزلۡ ۡإِّلۡ ۡهِ ۡمِن ۡ ّرب ِ ۡهِۦ ۡوۡٱلۡ ُمؤۡم ُِن هۡ
واملرسلني فقا جل ثناؤه﴿ :ءامن ۡٱ ّلرس ۡ
ول ۡبِمۡا ۡأ ِ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
وملۡئِكت ِ ۡهِۦ ۡويِك ُتب ِ ۡهِۦ ۡو ُر ُسل ِ ۡهِۦ َۡل ۡنف ِرق ۡبَۡ ۡأحدۡ ۡمِن ۡ ُّر ُسل ِ ۡههِ ۡۦ ۡوقالوا ۡس ِمعۡنا ۡوأطعۡنۡااۡغفۡرانكۡ ۡر ّبناۡ
ري[ ﴾٢٨٥البقرة.]285 :
ِإَوّلۡكۡۡٱلۡم ِص ُۡ
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[]1

ما سبق من عرض حا األديان اليهودية والنرصانية واملجوسية والارادشتية والوثنية املتنوعة
يبني حالة البرشية[ ]2يف القرن السادس امليالدي ،وإذا فسد الدين؛ فسدت األحوا السياسية
واالجتامعية واالقتصادية ..فعمت احلروب الدامية ،وظهر االستبداد ،وعاشت البرشية يف ظالم
دامس مطبق ،أظلمت ألجله القلوب بسبب ظلمة الكفر واجلهل ،وتدنست األخالق ،وهتكت
األعراض ،وانتهكت احلقوق ،وظهر الفساد يف الرب والبحر ،حتى لو تأملها عاقل ألدرك أن
البرشية -يف ذلك الوقت -يف حالة احتضار ،وأهنا آذنت باوا  ،ما مل يتداركها اهلل بمصلح عظيم
حيمل مشعل النبوة ،وقبس اهلداية؛ لينري للبرشية طريقها ،وهيدهيا إىل سواء السبيل.
ويف ذلك الامان أذن اهلل بأن يرشق نور النبوة اخلالدة من مكة املكرمة التي فيها البيت
العظيم ،وقد كانت بيئتها مماثلة لسائر البيئات البرشية من حيث الرشك واجلهل والظلم
واالستبداد؛ إال أهنا متيات عن غريها بمياات كثرية منها:
 -1أهنا بيئة نقية مل تتأثر بشوائب الفلسفات اليونانية أو الرومانية أو اهلندية ،ومتتع أفرادها
بالبيان الرصني ،والذهن الوقاد ،والقرائح املبدعة.
 -2أهنا تقع يف قلب العامل فهي يف مكان وسط بني أوربا وآسيا وأفريقيا مما يكون سبب ًا هام ًا يف
رسعة انتشار ووصو الرسالة اخلالدة إىل هذه األقطار يف زمن يسري.
هم أبرهة بغاوها ،ومل تتسلط عليها
 -3أهنا بلد آمن ،حيث إن اهلل محاها عندما ّ
اإلمرباطوريات املجاورة هلا فارس والروم ،بل أمنت حتى جتارهتا يف الشام واجلنوب،

[ ]1ملايد من التوسع ينظر" :الرحيق املختوم" تألي

صفي الرمحن املباركفوري.

[ ]2انظر فقرة حا الديانات القائمة يف هذا البحث ص.46

الرسالة الباقية

69

وكان ذلك إرهاص ًا لبعثة هذا النبي الكريم ،وقد ذكّر اهلل أهلها هبذه النعمة فقا ﴿ :أوۡۡلمۡۡ
ّ
ُ ُ
ُ
ُ
كۡشۡءۡ﴾ [القصص.]57 :
تۡ ِۡ
يبۡۡإِّلۡ ۡهِۡثمر َٰ ۡ
كنۡۡل ُهمۡۡحر ًماۡءامِنۡاۡ ۡ
نم ِ

 -4أهنا بيئة صحراوية حافظت عىل كثري من الشامئل املحمودة كالكرم ،وحفظ اجلوار،
أهلتها ألن تكون املكان املالئم
والغرية عىل األعراض ،إىل غري ذلك من املمياات التي ّ
للرسالة اخلالدة.
من هذا املكان العظيم ،ومن قبيلة قريش التي اشتهرت بالفصاحة والبالغة ،ومكارم
األخالق ،والتي كان هلا الرشف والسؤود ..اصطفى اهلل نبيه حممد ًا ﷺ ليكون خاتم األنبياء
واملرسلني؛ حيث ولد يف القرن السادس امليالدي عام 570م تقريب ًا ،ونشأ يتي ًام ،إذ مات أبوه وهو
يف بطن أمه ،ثم ماتت أمه وجده ألبيه وعمره حينئذ ست سنني ،فكفله عمه أبو طالب ،فنشأ
الغالم يتي ًام ،وظهرت عليه عالمات النبوغ ،فكانت عاداته وأخالقه وخصاله خمتلفة عن عادات
قومه ،فكان ال يكذب يف حديثه ،وال يؤذي أحد ًا ،واشتهر بالصدق والعفاف واألمانة ،حتى كان
كثري من أبناء قومه يأمنونه عىل أمواهلم الثمينة ويودعونه إياها ،وهو حيافظ عليها كام حيافظ عىل
نفسه وماله ،مما جعلهم يلقبونه باألمني ،وكان حيي ًا مل يظهر ألحد بدنه عريان ًا منذ بلغ ،وكان ناهي ًا
تقي ًا يؤمله ما يراه يف قومه من عبادة األوثان ،ورشب اخلمور ،وسفك الدماء ،فكان يعارش قومه
فيام يرتضيه من أعامهلم ،ويعتاهلم حا جموهنم وفسقهم ،وكان ينرص األيتام واأليامى ،ويطعم
اجلياع ...حتى إذا قارب األربعني من العمر ضاق ذرع ًا بام حوله من الفساد ،وبدأ ينقطع لعبادة
ربه ،ويسأله أن هيديه إىل سواء الرصاط .وبينام هو عىل هذه احلا إذ نا عليه ملك من املالئكة
بالوحي من ربه ،وأمره أن يبلغ هذا الدين للناس ،وأن يدعوهم إىل عبادة رهبمَ ،وت َْر ِك عبادة ما
سواه ،وتواصل ناو الوحي عليه بالرشائع واألحكام يوم ًا بعد يوم وسنة بعد سنة ،حتى أكمل
اهلل هذا الدين للبرشية ،وأتم عليها النعمة بكامله ،فلام كملت مهمته ﷺ؛ توفاه اهلل ،فكان عمره
عند موته ثالث ًا وستني سنة ،منها أربعون سنة قبل النبوة وثالث وعرشون سنة نبي ًا رسوالً.
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ومن تأمل أحوا األنبياء ودرس تارخيهم؛ علم عل ًام يقيني ًا أنه ما من طريق ثبتت هبا نبوة نبي
من األنبياء إال وثبتت نبوة حممد ﷺ هبذا الطريق من باب أوىل.
فإذا نظرت كي

نقلت نبوة موسى وعيسى عليهام السالم ،علمت أهنا نقلت بطريق التواتر،

والتواتر الذي نقلت به نبوة حممد ﷺ أعظم وأوثق ،وأقرب عهد ًا.
وكذلك التواتر الذي نقلت به معجااهتم وآياهتم متامثل ،بل هو يف حق حممد ﷺ أعظم ،ألن
آياته كثرية ،بل أعظم آياته هذا القرآن العظيم الذي ال ياا ينقل نق ً
ال متواتر ًا صوت ًا ورس ًام[.]1
ومن قارن بني ما جاء به موسى وعيسى عليهام السالم وبني ما جاء به حممد ﷺ من العقيدة
الصحيحة ،والرشائع املحكمة ،والعلوم النافعة علم أهنا مجيع ًا تصدر من مشكاة واحدة ،هي
مشكاة النبوة.
ومن قارن بني أحوا أتباع األنبياء وبني أتباع حممد ﷺ علم أهنم كانوا خري الناس للناس،
بل هم أعظم أتباع األنبياء أثر ًا عىل من بعدهم ،فقد نرشوا التوحيد ،وأشاعوا العد  ،وكانوا
رمحة للضعفاء واملساكني[.]2
وإن أردت مايد بيان تستد به عىل نبوته ﷺ؛ فسأنقل لك الدالئل والعالمات التي وجدها
عىل بن َر َّبن الطربي حينام كان نرصاني ًا فأسلم بسببها وهذه الدالئل هي:
 -1أنه دعا إىل عبادة اهلل وحده وترك عبادة ما سواه موافق ًا يف ذلك مجيع األنبياء.
 -2أنه أظهر آيات بينات ال يأيت هبا إال أنبياء اهلل.
 -3أنه تنبأ عىل حوادث مستقبلية فوقعت كام أخرب عنها.
 -4أنه تنبأ عىل حوادث مجة من حوادث الدنيا َو ُد َو ِهلَا فوقعت كام أخرب.

[ ]1انظر الفقرة اخلاصة عن القرآن يف هذا الكتاب ،ص100-95 :و117-114
[ ]2انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية جـ ،4ص  ،201،211وإفحام اليهود ،تألي
الذي كان هيودي ًا فأسلم ،ص .58،59
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 -5أن الكتاب الذي جاء به حممد ﷺ -وهو القرآن -آية من آيات النبوة؛ ألنه أبلغ كتاب،
وأنا اهلل عىل رجل أمي ال يقرأ وال يكتب ،وحتدى الفصحاء أن يأتوا بمثله أو بمثل
وضمنه أكمل رشيعة،
سورة منه؛ وألن اهلل تكفل بحفظه ،وحفظ به العقيدة الصحيحة،
ّ
وأقام به أفضل أمة.
 -6أنه خاتم األنبياء ولو مل يبعث لبطلت نبوات األنبياء التي برشت بمبعثه.
 -7أن األنبياء عليهم السالم قد تنبأوا به قبل ظهوره بدهر طويل ،ووصفوا مبعثه وبلده
وخضوع األمم وامللوك له وألمته ،وذكروا انتشار دينه.
 -8أن انتصاره عىل األمم التي حاربته أية من آيات النبوة؛ إذ يستحيل أن يدعي شخص أنه
مرسل من اهلل-وهو كاذب -ثم يمده اهلل بالنرص والتمكني ،وغلبة األعداء ،وانتشار
الدعوة ،وكثرة األتباع ،فإن هذا ال يتحقق إال عىل يد نبي صادق.
 -9ما كان عليه يف نسكه وعفافه وصدقه وحممـود سريته وسننه ورشائعه؛ فإن هذا ال جيتمع
إال يف حق نبي.
وقا هذا املهتدي بعد أن ساق هذه الشواهد( :فهذه خصا نرية وشواهد كافية ،من أدىل هبا
وجبت له النبوة ،وفاز قدحه ،وأفلح حقه ،ووجب تصديقه ،ومن ردها وجحدها خاب سعيه،
وخرس دنياه وآخرته) [.]1
ويف ختام هذه الفقرة سأسوق لك شهادتني :شهادة ملك الروم يف املايض حيث كان معارص ًا
ملحمد ﷺ ،وشهادة منرص إنجلياي معارص هو (جون سنت).
شهادة هرقل :ذكر البخاري رمحه اهلل خرب أيب سفيان حينام دعاه ملك الروم فقا ( :حدثنل
أبو ايلملن احلك بن نلفع قلل أخربنل شعمب عن اسزهري قلل أخربين عبمد اهلل بن عبداهلل بن
عتبة بن محعود أن عبداهلل بن عبلس أخربه أن أبل سفملن بن حرب أخربه أن هرقل أرسل إيله
[ ]1الدين والدولة يف إثبات نبوة نبينا حممد ﷺ ،تألي
ص  263وما بعدها.

عيل بن ربن الطربي ص ،47وانظر اإلعالم للقرطبي،
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ً
يف ركب من قريش واكنوا جتلرا بلسشلم ،يف املدة احيت اكن رسول اهلل ﷺ ملد[ ]1فمهل أبل سفملن
وكفلر قريش ،فأتوه وه بإيلملء[ ،]2فداعه يف جملحه وحوهل عظملء اسروم ث داعه  ،وداع
برتمجلنه ،فقلل :أيك أقرب نحبل بهذا اسرجل اذلي يزع أنه نيب؟ فقلل أبو سفملن :فقلت أنل
أقربه نحبل .فقلل :ادنوه مين وقربوا أايلبه فلجعلوه عند ظهره .ث قلل حرتمجلنه :قل هل إين

سلئل هذا عن هذا اسرجل فإن كذبين فكذبوه ،قلل فواهلل سوال احلملء من أن يأثروا يلع كذبل

سكذبت عنه ،ث اكن أول مل سأحين عنه أن قلل :كمف نحبه فمك ؟ قلت :هو فمنل ذو نحب.

قلل :فهل قلل هذا احقول منك أحد قط قبله؟ قلت :ال .قلل :فهل اكن من آبلئه من ملك؟

قلت :ال .قلل :فأرشاف انللس يتبعونه أم ضعفلؤه ؟ فقلت :بل ضعفلؤه  .قلل :أيزيدون أم
ينقصون؟ قلت :بل يزيدون .قلل :فهل يرتد أحد منه سخطة دلينه بعد أن يدخل فمه؟ قلت:

ال .قلل :فهل كنت تتهمونه بلسكذب قبل أن يقول مل قلل؟ قلت :ال .قلل :فهل يغدر؟ قلت :ال.
ً
وحنن منه يف مدة ال ندري مل هو فلعل فمهل .قلل :وس تمكين لكمة أدخل فمهل شيئل غري هذه

اسلكمة .قلل :فهل قلتلتموه؟ قلت :نع  .قلل :فكمف اكن قتلحك إيله؟ قلت :احلرب بيننل وبينه
ً
سجلل ،ينلل منل وننلل منه .قلل :ملذا يأمرك ؟ قلت :يقول اعبدوا اهلل وحده وال ترشكوا به شيئل،

واتركوا مل يقول آبلؤك  ،ويأمرنل بلسصالة واسصدق واحعفلف واسصلة .فقلل سلرتمجلن :قل هل سأتلك
عن نحبه فذكرت أنه فمك ذو نحب ،فكذسك اسرسل تبعث يف نحب قومهل ،وسأتلك هل قلل

أحد منك هذا احقول ،فذكرت أن ال ،فقلت :سو اكن أحد قلل هذا احقول قبله حقلت رجل

يأتيس بقول قمل قبله ،وسأتلك هل اكن من آبلئه من ملك فذكرت أن ال ،قلت فلو اكن من
آبلئه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبمه ،وسأتلك هل كنت تتهمونه بلسكذب قبل أن يقول مل

قلل ،فذكرت أن ال ،فقد أعرف أنه س يكن يلذر اسكذب ىلع انللس ويكذب ىلع اهلل ،وسأتلك

أرشاف انللس اتبعوه أم ضعفلؤه  ،فذكرت أن ضعفلءه اتبعوه وه أتبلع اسرسل ،وسأتلك

أيزيدون أم ينقصون ،فذكرت أنه يزيدون وكذسك أمر اإليملن حىت يت  ،وسأتلك أيرتد أحد

سخطة دلينه بعد أن يدخل فمه ،فذكرت أن ال وكذسك اإليملن حني ختلحط بشلشته احقلوب،
[ ]1أي يف مدة صلح احلديبية ،وكانت مدهتا عرش سنني ،وكانت سنة ست للهجرة ،انظر فتح الباري ،جـ،1
ص.34
[ ]2بلدة بالشام.
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وسأتلك هل يغدر فذكرت أن ال وكذسك اسرسل ال تغدر ،وسأتلك بمل يأمرك فذكرت أنه يأمرك
ً
أن تعبدوا اهلل وال ترشكوا به شيئل ،وينهلك عن عبلدة األوثلن ،ويأمرك بلسصالة واسصدق
ً
واحعفلف فإن اكن مل تقول حقل فحمملك موضع قديم هلتني ،وقد كنت أعل أنه خلرج ،س

أكن أظن أنه منك  ،فلو أين أعل أين أخلص إيله تلجشمت حقلءه ،وسو كنت عنده حغحلت

عن قدمه ،ث داع بكتلب رسول اهلل ﷺ اذلي بعث به دحمة إىل عظم برصي فدفعه إىل هرقل
فقرأه فإذا فمه :بح اهلل اسرمحن اسرحم من حممد عبداهلل ورسوهل إىل هرقل عظم اسروم سالم

ىلع من اتبع اهلدى ،أمل بعد فإين أدعوك بداعية اإلسالم أسل تحل يؤتك اهلل أجرك مرتني ،فإن

تويلت فإن علمك إث احرييحني[ .]1ويل أهل اسكتلب تعلسوا إىل لكمة سواء بيننل وبينك أن ال
ً
ً
ً
نعبد إال اهلل وال نرشك به شيئل وال يتخذ بعضنل بعضل أربلبل من دون اهلل فإن توسوا فقوسوا

اشهدوا بأنل محلمون) [.]2

شهادة املنرص اإلنجلياي املعارص جون سنت :حيث يقو  :بعد االطالع املتواصل عىل
تفاصيل اإلسالم ومبادئه يف خدمة الفرد واملجموع ،وعدالته يف إقامة املجتمع عىل أسس من
املساواة والتوحيد ،وجدتني اندفع إىل اإلسالم بكل عقيل وروحي ،وعاهدت اهلل سبحانه -من
يومها -أن أكون داعية لإلسالم مبرش ًا هبديه يف كل البقاع.
وقد توصل إىل هذا اليقني بعد دراسته للنرصانية وتعمقه فيها؛ فوجد أهنا ال جتيب عىل كثري
من األسئلة التي تدور يف حياة الناس؛ فبدأ يداخله الشك ،ثم درس الشيوعية والبوذية فلم جيد
فيهام ضالته ،ثم درس اإلسالم وتعمق فيه فآمن به ودعا إليه[.]3

[ ]1وجاء يف كتاب اجلهاد من صحيح البخاري بلفظ (األريسيني).
[ ]2رواه البخاري يف كتاب بدء الوحي باب .1
[ ]3الدين الفطري األبدي ،تألي  ،مبرش الطرازي احلسيني ،جـ ،2ص.319
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ختم النبوة
تبني لك فيام سبق حقيقة النبوة ،وأعالمها وآياهتا ،ودالئل نبوة نبينا حممد ﷺ ،وقبل احلديث
عن ختم النبوة فالبد أن تعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل ال يرسل رسوالً إال ألحد األسباب التالية:
 -1أن تكون رسالة النبي خاصة بقوم ومل يؤمر هذا الرسو أن يبلغ رسالته إىل األمم
املجاورة فريسل اهلل رسوالً آخر برسالة خاصة إىل أمة أخرى.
 -2أن تكون رسالة النبي املتقدم قد اندرست ،فيبعث اهلل نبي ًا جيدد للناس دينهم.
 -3أن تكون رشيعة النبي املتقدم صاحلة لاماهنا ،وغري مناسبة لألزمنة الالحقة فيبعث اهلل
رسوالً حيمل رسالة ورشيعة تناسب الامان واملكان ،وقد اقتضت حكمته سبحانه أن
يبعث حممد ًا ﷺ برسالة عامة ألهل األرض ،مناسبة لكل زمان ومكان ،وحفظها من
أيدي التغيري والتبديل؛ لتبقى رسالته حية حييا هبا الناس ،نقية من شوائب التحري
والتبديل ،وألجل ذلك جعلها اهلل خامتة الرساالت [.]1
وإن مما خص اهلل به حممد ًا ﷺ أنه خاتم األنبياء فال نبي بعده؛ ألن اهلل أكمل به الرساالت،
وختم به الرشائع ،وأتم به البناء ،وحتقق بنبوته بشارة املسيح به حيث قا ( :أما قرأتم قط يف
الكتب :احلجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس ًا للااوية)[ ،]2وقد اعترب القس إبرهيم خليل
 -الذي أسلم فيام بعد  -هذا النص موافق ًا لقو حممد ﷺ عن نفسه( :إن مثيل ومثل األنبياء من

[ ]1انظر ملا سبق العقيدة الطحاوية ،ص  ،156ولوامع األنوار البهية ،جـ ،2ص  ،269،277ومبادئ اإلسالم،
ص .64
[ ]2إنجيل متى .42 :21
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قبيل كمثل رجل بنى بيت ًا فأحسنه وأمجله إال موضع لبنة من زاوية ،فجعل الناس يطوفون به،
ويعجبون له ،ويقولون :هال وضعت هذه اللبنة ،قا  :فأنا اللبنة ،وأنا خاتم النبيني)[.]1
وألجل ذلك جعل سبحانه الكتاب الذي جاء به حممد ﷺ مهيمن ًا عىل الكتب السابقة،
وناسخ ًا هلا ،كام جعل رشيعته ناسخة لكل الرشائع املتقدمة ،وتكفل اهلل بحفظ رسالته؛ َفنُ ِق َل ْت
ال متواتر ًا ،حيث نقل القرآن الكريم نق ً
نق ً
ال متواتر ًا صوت ًا ورس ًام ،كام ُن ِق َل ْت سنته القولية والفعلية
ال متواتر ًا ،ونقل التطبيق الفعيل لرشائع هذا الدين وعباداته وسننه وأحكامه نق ً
نق ً
ال متواتر ًا.
ومن اطلع عىل دواوين السرية والسنة علم أن صحابته رضوان اهلل عليهم قد حفظوا للبرشية
سائر أحواله ﷺ ومجيع أقواله وأفعاله ،فنقلوا عبادته لربه وجهاده وذكره له سبحانه واستغفاره،
وكرمه وشجاعته ،ومعارشته ألصحابه وللوافدين عليه ،كام نقلوا فرحه وحانه ،وظعنه وإقامته،
وصفة مأكله ومرشبه وملبسه ،ويقظته ومنامه ..فإذا استشعرت ذلك؛ أيقنت أن هذا الدين
حمفوظ بحفظ اهلل له ،وعلمت -حينئذ -أنه خاتم األنبياء واملرسلني؛ ألن اهلل سبحانه أخربنا أن
ي
ُ
ُ
ّ
كنۡ
هذا الرسو هو خاتم األنبياء فقا سبحانه﴿ :ماَۡكن ُۡم ّم ٌد ۡأبۡا ۡأحدۡ ۡمِن ۡرِجال ِكمۡ ۡول َٰ ِ
ّ
للِ ۡوخاتم ۡٱنلّب ِ ِيۡنۡ﴾ [األحااب ،]40 :وقا ﷺ عن نفسه( :وأرسلت إىل اخللق اكفة،
ّر ُسولۡ ۡٱ ۡ
وخت يب انلبمون) [.]2
وهذا آوان التعري

باإلسالم وبيان حقيقته ومصادره وأركانه ومراتبه.

[ ]1انظر حممد ﷺ يف التوراة واإلنجيل والقرآن ،تألي

املهتدي إبراهيم خليل أمحد ص  .73واحلديث أخرجه

البخاري يف كتاب املناقب ،باب  18واللفظ له ،ومسلم يف كتاب الفضائل حديث  2286من حديث أيب
هريرة مرفوع ًا ،وهو يف املسند ،ج ،2ص .256،312
[ ]2رواه اإلمام أمحد يف مسنده ،ج  ،2ص  ،411،412ورواه مسلم يف كتاب املساجد واللفظ له حديث .523
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معنى كلمة اإلسالم
إذا راجعت معاجم اللغة ،علمت أن معنى كلمة اإلسالم هو "االنقياد واخلضوع واإلذعان
واالستسالم واالمتثا ألمر اآلمر وهنيه بال اعرتاض" ،وقد سمى اهلل الدين احلق اإلسالم ألنه
طاعة هلل وانقياد ألمره بال اعرتاض ،وإخالص العبادة له سبحانه وتصديق خربه واإليامن به،
وأصبح اسم اإلسالم َع َل ًام عىل الدين الذي جاء به حممد ﷺ.
[]1

التعريف باإلسالم

ملاذا سمي الدين باإلسالم؟ إن مجيع ما يف األرض من خمتل

الديانات ،قد سميت بأسامئها،

إما نسبة إىل اسم رجل خاص ،أو أمة معينة ،فالنرصانية أخذت اسمها من "النصارى" ،وتسمت
البوذية عىل اسم بانيها" :بوذا" ،واشتهرت الارادشتية هبذا االسم ألن مؤسسها وحامل لوائها
كان "زرادشت" ،وكذلك ظهرت اليهودية بني ظهراين قبيلة تعرف "بيهوذا" ،فسميت
باليهودية ،وهلم جرا .إال اإلسالم ،فإنه ال ينتسب إىل رجل خاص ،وال إىل أمة بعينها ،وإنام يد
اسمه عىل صفة خاصة يتضمنها معنى كلمة اإلسالم ،ومما يظهر من هذا االسم أنه ما عني بإجياد
هذا الدين وتأسيسه رجل من البرش ،وليس خاص ًا بأمة معينة دون سائر األمم ،وإنام غايته أن
حييل أهل األرض مجيع ًا بصفة اإلسالم ،فكل من اتص

هبذه الصفة ،من غابر الناس وحارضهم

فهو مسلم ،ويكون مسل ًام كل من سيتحىل هبا يف املستقبل.

[ ]2ملايد من التوسع ينظر كتاب "مبادئ اإلسالم" تألي
لفهم اإلسالم" تألي

إبراهيم حرب.

الشيخ محود بن حممد الالحم .وكتاب "دليل خمترص
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حقيقة اإلسالم
من املعلوم أن كل يشء يف هذا الكون ،منقاد لقاعدة معينة ،وسنة ثابتة ،فالشمس والقمر
والنجوم واألرض مسخرات حتت قاعدة مطردة ،ال قبل هلا باحلراك عنها واخلروج عليها ولو
قيد شعرة ،حتى إن اإلنسان نفسه إذا تدبرت شأنه تبني لك أنه مذعن لسنن اهلل إذعان ًا تام ًا ،فال
يتنفس وال حيس حاجته إىل املاء والغذاء والنور واحلرارة إال وفق ًا للتقدير اإلهلي اهلل املنظم
حلياته ،وتنقاد هلذا التقدير مجيع أعضائه ،فالوظائ

التي تؤدهيا هذه األعضاء ال تقوم هبا إال

بحسب ما قرر اهلل هلا.
فهذا 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
كان كل يشء يف السموات وما بينهام منقاد ًا هلذا التقدير ،فإن العامل كله مطيع لذلك امللك املقتدر
الذي وضعه ،ومتبع ألمره ،ويتبني من هذه الوجهة ،أن اإلسالم دين الكون أمجع .ألن اإلسالم
معناه االنقياد واالمتثا ألمر اآلمر وهنيه بال اعرتاض كام عرفت آنف ًا .فالشمس والقمر واألرض
مستسلمة ،واهلواء واملاء والنور والظالم واحلرارة مستسلمة ،والشجر واحلجر واألنعام
مستسلمة ،بل إن اإلنسان الذي ال يعرف ربه وجيحد وجوده وينكر آياته ،أو يعبد غريه ،ويرشك
به سواه ،هو مستسلم من حيث فطرته التي فطر عليها.
إذا أدركت هذا فتعا ننظر يف أمر اإلنسان ،فستجد أن اإلنسان يتنازعه أمران:
األول :الفطرة التي فطر اهلل عليها اإلنسان من االستسالم هلل وحمبة التعبد له ،والتقرب إليه،
وحمبة ما حيبه اهلل من احلق واخلري والصدق ،وبغض ما يبغضه اهلل من الباطل والرش واجلور
والظلم ،وما يتبع ذلك من دواعي الفطرة من حمبة املا واألهل والولد ،والرغبة يف األكل
والرشب والنكاح ،وما يتطلبه ذلك من قيام أعضاء اجلسم بوظائفها الالزمة هلا.
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الثاين :مشيئة اإلنسان واختياره وقد أرسل اهلل إليه الرسل وأنا الكتب ليميا بني احلق
والباطل واهلدى والضال واخلري والرش ،وأمده بالعقل والفهم ليكون عىل بصرية يف اختياره؛
فإن شاء سلك طريق اخلري فقاده إىل احلق واهلدى وإن شاء سلك سبل الرش فقادته إىل الرش
والبوار.
فإذا نظرت إىل اإلنسان باعتبار األمر األو وجدته جمبوالً عىل االستسالم ،مفطور ًا عىل
التاامه وال حميد له عنه شأنه شأن غريه من املخلوقات.
وإذا نظرت إليه باعتبار األمر الثاين وجدته خمتار ًا خيتار ما يشاء فإما أن يكون مسل ًام وإما
يكون كافر ًا ﴿إ ّۡماۡشاكِرۡاۡ ّ
ِإَوماۡك ُف ً
ورا[ ﴾٣اإلنسان.]3 :
ِ
ولذا جتد الناس عىل نوعني:
إنسان يعرف خالقه ،ويؤمن به رب ًا ومالك ًا وإهلا يعبده وحده ،ويتبع رشيعته يف حياته
االختيارية .كام هو مفطور عىل االستسالم لربه ال حميد له عنه تابع لتقديره ،وهذا هو املسلم
الكامل الذي قد استكمل إسالمه ،وقد أصبح علمه صحيح ًا؛ ألنه عرف اهلل خالقه وبارئه الذي
أرسل إليه الرسل وأواله قوة العلم والتعلم ،وأصبح عقله صحيح ًا ورأيه سديد ًا؛ ألنه أعمل
فكره ثم قىض أال يعبد إال اهلل الذي أكرمه بموهبة الفهم والرأي يف األمور ،وأصبح لسانه
صحيح ًا ناطق ًا باحلق ألنه ال يقر اآلن إال برب واحد هو اهلل تعاىل الذي أنعم عليه بقوة النطق
والكالم ..فكأن حياته ما بقي فيها اآلن إال الصدق؛ ألنه منقاد لرشع اهلل فيام له اخلرية فيه من
أمره ،وامتدت بينه وبني سائر املخلوقات يف الكون آرصة التعارف والتآنس ،ألنه ال يعبد إال اهلل
احلكيم العليم ،الذي تعبده وتذعن ألمره وتنقاد لتقديره املخلوقات كلها وقد سخرها من أجلك
أهيا األنسان.

79

حقيقة الكفر

حقيقة الكفر
وبإزائه إنسان آخر ،ولد مستسل ًام وعاش مستسل ًام طو حياته ،من غري أن يشعر باستسالمه
أو يفطن له ،ومل يعرف ربه ،ومل يؤمن برشعه ،ومل يتبع رسله ،ومل يستخدم ما منحه اهلل من العلم
والعقل ليعرف من خلقه ،وشق سمعه وبرصه .فأنكر وجوده ،واستكرب عن عبادته ،وأبى أن
ينقاد لرشع اهلل فيام أويت فيه حق الترصف واالختيار من أمور حياته أو أرشك به غريه ،وأبى أن
يؤمن بآياته الدالة عىل وحدانيته ،وهذا هو الكافر .ذلك بأن معنى الكفر هو السرت والتغطية
واملواراة ،يقا  :كفر درعه بثوبه إذا غطاها به ولبسه فوقها ،فيقا ملثل هذا الرجل "كافر" ألنه
سرت فطرته وغطاها بغطاء من اجلهل والسفاهة .وقد علمت أنه ما ولد إال عىل فطرة اإلسالم،
وال تعمل أعضاء جسده إال طبق ًا لفطرة اإلسالم .وال تسري الدنيا حوله بأرسها إال عىل سنن
االستسالم ،ولكنه غطى بحجاب مستور من اجلهل والسفاهة ،وتوارت عن بصريته فطرة الدنيا
وفطرة نفسه ،فرتاه ال يستخدم قواه الفكرية والعلمية إال فيام خيال

فطرته ،وال يرى إال ما

يناقضها ،وال يسعى إال فيام يبطلها.
ولك أن تقدر اآلن بنفسك ما ارتكس فيه الكافر من الضال البعيد والغي املبني[.]1
وهذا اإلسالم الذي يطلب منك أن متتثله ليس باألمر العسري ،بل هو يسري عىل من يرسه اهلل
ِف ۡٱ ّ
ض ۡطوۡعۡۡ
ت ۡوۡٱلۡۡر ِ ۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
ل يۡۥ ۡأسۡلمۡ ۡمن ۡ ِ ۡ
عليه ،فاإلسالم هو ما سار عليه هذا الكون كله﴿ :و ُۡ
ّ
ّ
لسۡل َٰ ُۡم﴾ [آ عمران:
للِۡٱ ِۡ
ويِكرۡهۡا﴾ [آ عمران ،]83 :وهو دين اهلل كام قا تعاىل﴿ :إِن ۡٱلِينۡ ۡعِند ۡٱ ۡ
ي
ُ
ّ
نۡ
للِ ۡوم ِۡ
ِه ۡ ِ ۡ
ت ۡوجۡ ِ ۡ
 ،]19وهو إسالم الوجه هلل كام قا جل ثناؤه﴿ :فإِنۡ ۡحۡا ُّجوكۡ ۡفقلۡ ۡأسۡلمۡ ُ ۡ
ّ
ن﴾ [آ عمران ،]20 :وقد بني النبي ﷺ معنى اإلسالم فقا ( :أن تحل قلبك هلل ،وأن تويل
ٱتبع ِۡ
[ ]1مبادئ اإلسالم ص .3،4
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وجهك هلل ،وتؤيت اسزاكة املفروضة)[( ،]1وسأل رجل الرسول ﷺ :ما اإلسالم؟ قال :أن يسلم
قلبك هلل ،وأن يسلم املسلمون من لسانك ويدك .قال :أي اإلسالم أفضل؟ قال :اإليمان .قال:

وما اإليمان؟ قال :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وابلعث بعد املوت)[ .]2وكام قا
ً
رسو اهلل ﷺ( :اإلسالم أن تشهد أن ال هلإ إال اهلل ،وأن حممدا رسول اهلل ،وتقم اسصالة وتؤيت
ً
اسزاكة ،وتصوم رمضلن ،وحتج ابلمت إن استطعت إيله سبمال)[ ،]3وقوله( :املحل من سل
املحلمون من سحلنه ويده) [.]4
وهذا الدين وهو دين اإلسالم الذي ال يقبل اهلل دين ًا غريه ،ال من األولني وال من اآلخرين،
ُ
ُ
ل ۡعليۡ ِهمۡ ۡنبأۡ ۡنوحٍۡ ۡإِذۡ ۡقۡالۡ
فإن مجيع األنبياء عىل دين اإلسالم ،قا اهلل تعاىل عن نوح۞﴿ :وۡٱتۡ ۡ
ّ ّ
ّ
ُ
ت﴾ ۡإىل قوله:
للِۡتو ّۡك ُ ۡ
للِۡفعل ۡٱ ۡ
ت ۡٱ ۡ
ِريي ۡأَِبي َٰ ِۡ
ب ۡعليۡكم ۡ ّمق ِ ۡ
ل ِقوۡ ِم ۡهِۦ ۡيَٰقوۡ ِۡم ۡإِن َۡكنۡ ۡك ُ ۡ
ام ۡوتذۡك ِ
ُ
﴿وأُمِر ُ
تۡأنۡأكونۡمِنۡٱل ُمسل ِ ِمَۡ[ ﴾٧٢يونس ،]72-71 :وقا جل ثناؤه عن إبراهيم﴿ :إِذۡۡقالۡۡ
بۡٱلۡعَٰل ِمَۡ[ ﴾١٣١البقرة ،]131 :وقا عا شأنه عن موسى﴿ :وقالۡ
تۡل ِر ِۡ
لۥۡر ُّب ُۡه يۡۥۡأسۡل ِۡماۡقالۡۡأسۡلمۡ ُ ۡ
ُۡ
ّ
للِ ۡفعليۡ ۡهِ ۡتو ّّۡكُ يۡواۡ ۡإن ۡ ُك ُ
نتمۡ ۡءام ُ
وِس ۡيَٰقوۡ ِۡم ۡإن ۡ ُك ُ
ُم َٰ
نتم ۡ ُّمسۡل ِ ِمَۡ[ ﴾٨٤يونس ،]84 :وقا يف
نتم ۡۡب ِٱ ۡ
ِ
ِ
ُ
ّ
ول ۡقال يۡواۡ ۡءام ّنا ۡوۡٱشۡهدۡ ۡبِأنناۡ
ب ۡوبِر ُس ِ ۡ
ت ۡإِلۡ ۡٱۡلۡوۡارِ ِيۡنۡ ۡأنۡ ۡءام ُِنواۡ ۡ ِ ۡ
خرب املسيحِ﴿ :إَوذۡ ۡأوۡحيۡ ُ ۡ
ُمسۡل ُِمونۡ[ ﴾١١١املائدة.]5[]111 :
وهذا الدين  -اإلسالم  -يستمد ترشيعاته وعقائده وأحكامه من الوحي اإلهلي -القرآن،
والسنة -وسأذكر لك نبذة خمترصة عنهام.
[ ]1رواه اإلمام أمحد جـ ،5ص ،3وابن حبان ،جـ ،1ص.377
[ ]2رواه اإلمام أمحد يف مسنده ،جـ ،4ص ،114وقا اهليثمي يف املجمع جـ ،1ص ،59رواه أمحد والطرباين يف
الكبري بنحوه ،ورجاله ثقات .انظر رسالة فضل اإلسالم لإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل ،ص .8
[ ]3رواه مسلم يف كتاب اإليامن ،حديث.8
[ ]4رواه البخاري يف كتاب اإليامن ،باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ،واللفظ له ،ومسلم يف
صحيحه يف كتاب اإليامن ،حديث.39
[ ]5التدمرية ،ص  ،110-109واآلية  111من سورة املائدة.
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اعتاد أتباع األديان الباطلة وامللل الوضعية أن يقدسوا كتب ًا متوارثة فيهم ،كتبت يف أزمنة
غابرة ،وقد ال يعلم حقيقة من كتبها ،وال من ترمجها ،وال يف أي زمن كتبت ،إنام كتبها أناس
والنقص واهلوى والنسيان.

يعرتهيم ما يعرتى البرش من الضع

أما اإلسالم فإنه يتميا عن غريه حيث يعتمد عىل املصدر احلق (الوحي اإلهلي) القرآن
والسنة وفيام ييل تعري

موجا هبام:

2

أ  -القرآن العظيم

علمت فيام سبق أن اإلسالم هو دين اهلل ،وألجل ذلك أنا اهلل القرآن عىل رسوله حممد ﷺ

هدى للمتقني ،ودستور ًا للمسلمني ،وشفا ًء لصدور الذين أراد اهلل هلم الشفاء ،ونرباس ًا ملن أراد
اهلل هلم الفالح والضياء ،وهو مشتمل عىل أالصو التي بعث اهلل من أجلها الرسل[ ،]1ومل يكن
القرآن بدع ًا من الكتب ،كام مل يكن حممد ﷺ بدع ًا من الرسل؛ فقد أنا اهلل عىل إبراهيم صحف ًا،
وأكرم موسى بالتوراة ،وداود بالابور ،وجاء املسيح باإلنجيل .وهذه الكتب وحي من اهلل أوحاه
إىل أنبيائه ورسله ،ولكن هذه الكتب املتقدمة ُف ِقد كثري منها ،واندرس معظمها ،ودخلها
التحري

والتبديل.

أما القرآن العظيم فقد تكفل اهلل بحفظه ،وجعله مهيمن ًا وناسخ ًا ملا سبقه من الكتب قا
ي
ب ۡو ُمهيۡ ِم ًنا ۡعليۡ ۡهِ﴾
ق ۡ ُمصدِقۡا ۡل ِما ۡبَۡ ۡيديۡ ۡهِ ۡمِنۡ ۡٱلۡكِتَٰ ِۡ
تعاىل﴿ :وأنزنلۡۡا ۡإِّلۡكۡ ۡٱلۡكِتَٰبۡ ۡۡب ِٱۡلۡ ِۡ
[املائدة ،]48 :ووصفه الذي أناله بأنه تبيان ًا لكل يشء فقا جل ثناؤه﴿ :ون ّزنلۡا ۡعليۡكۡ ۡٱلۡكِتَٰبۡۡ

ُ
ي ُ
كمۡبيِنةۡ ۡمِنۡ
ِك ۡشۡءۡ﴾ [النحل ،]89 :وأنه هدى ورمحة فقا عا من قائل﴿ :فقدۡ ۡجۡاء ۡ
ت ِبۡيَٰنۡا ۡل ِۡ
[ ]1السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي ،تألي

مصطفى السباعي ،ص .376
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ّ
ُ
ُ
ُ
ّربِكمۡ ۡوهدۡى ۡورَحۡةۡ﴾ [األنعام ،]157 :وأنه هيدي للتي هي أقوم﴿ :إِن ۡهَٰذا ۡٱلۡقرۡءانۡ ۡيهۡدِيۡ
ّ
ِهۡأقۡو ُۡم﴾ [اإلرساء ،]9 :فهو هيدي البرشية ألقوم سبيل يف كل شأن من شؤون حياهتا.
ّتۡ ِ ۡ
ل ِل ِ ۡ
وهذا القرآن آية باقية ملحمد ﷺ  -ضمن آيات باقيات إىل يوم القيامة -فقد كانت آيات

األنبياء السابقني ومعجااهتم تنتهي بانتهاء حياهتم ،أما هذا القرآن فقد جعله اهلل حجة باقية.
وهو احلجة البالغة ،واآلية الباهرة حتدى اهلل البرش أن يأتوا بمثله ،أو بعرش سور مثله ،أو
بسورة واحدة من سوره ،فعجاوا عىل الرغم من أنه يتكون من حروف وكلامت ،واألمة التي
ُ ُ
ُ
ُ
أنا عليها هي أمة الفصاحة والبالغة ،قا تعاىل﴿ :أمۡ ۡيقولونۡ ۡٱفَۡتى َٰ ُۡهاۡقلۡ ۡفأۡتوا ۡب ِ ُسورةۡ ۡمِثۡل ِ ۡهِۦۡ
ُ
ّ
ُ
ُ
نۡك ُ
ُ
نتمۡۡص َٰ ِدقَِۡ[ ﴾٣٨يونس.]38 :
ونۡٱ ۡ
للِۡإ ِ
وۡٱدۡعواۡۡم ِنۡٱسۡتطعۡتمۡمِنۡد ِ
ومما يشهد هلذا القرآن أنه وحي من عند اهلل ،أنه تضمن أخبار ًا كثرية عن األمم السابقة ،وتنبأ

عن حوادث مستقبلية وقعت كام أخرب ،وذكر من الرباهني العلمية اليشء الكثري مما مل يتوصل
العلامء إىل بعضه إال يف هذا العرص .ومما يشهد هلذا القرآن -أيض ًا -أنه وحي من عنداهلل أن النبي
الذي أنا عليه هذا القرآن مل يعهد عنه مثله ومل ينقل عنه ما يشاهبه قبل تنا القرآن قا تعاىل:
ي
ُ ّ
ُ ُ
ُ
ي ّ
ُ
ُ
ت ۡفِيكمۡ ۡع ُمرۡا ۡمِن ۡقبۡل ِ ۡهِه يۡۦۡ
َل ۡأدۡرىَٰكم ۡب ِ ۡهِا ۡۦ ۡفقدۡ ۡلِثۡ ُ ۡ
لل ۡماۡتلوۡت ُۡهۥ ۡعليۡكمۡ ۡو ۡ
﴿قلۡلوۡ ۡشۡاءۡ ۡٱ ُۡ
ُ
أفل ۡتعۡقِلونۡ[ ﴾١٦يونس ،]16 :بل كان أمي ًا ال يقرأ وال يكتب ومل يرتدد عىل شيخ ،ومل جيلس إىل
ُ
ُ
معلم ومع ذلك يتحدى الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله﴿ :وما ۡكنت ۡتتۡلواۡ ۡمِن ۡقبۡل ِ ۡهِۦ ۡمِنۡ
ّ
ُ
ُ
ّلرۡتابۡۡٱلۡ ُمبۡ ِطلونۡ[ ﴾٤٨العنكبوت ،]48 :وهذا الرجل األمي الذي
ِك اۡإِذۡاۡ ۡ
كِتَٰبۡۡوَلَّۡۡت ُّط ُۡهۥۡبِي ِمين ۡ
وص

يف التوراة واإلنجيل بأنه أمي ال يقرأ وال يكتب يأيت إليه أحبار اليهود والنصارى -الذين

لدهيم بقايا من التوراة واإلنجيل -يسألونه عام خيتلفون فيه ،وحيتكمون إليه فيام يتشاجرون فيه،
ّ ّ ُ ّ ّ
ّ
ّ
م ۡٱَّلِيۡ
ل ِۡ
ب ۡٱ ۡ
قا تعاىل موضح ًا خربه يف التوراة واإلنجيل﴿ :ٱَّلِينۡ ۡيتب ِ ُعون ۡٱ ّلر ُسولۡ ۡٱنل ِ ۡ
ُ ُّ
ُ
ُ
ي ُدون ُۡهۥ ۡمكۡ ُت ً
حلۡ
وف ۡوينۡهى َٰ ُهمۡ ۡع ِۡ
يل ۡيأۡ ُم ُرهم ۡۡب ِٱلۡمعۡ ُر ِ ۡ
جن ِۡ
ِف ۡٱ َّلوۡرىَٰةِۡ ۡوۡٱ ِۡ
وبا ۡعِندهمۡ ۡ ِ ۡ
ن ۡٱلۡ ُمنك ِۡر ۡوي ِ
ل ِ
ِ
ل ُه ُم ۡٱ ّ
ت ۡو ُيح ِر ُم ۡعليۡ ِه ُۡم ۡٱلۡبۡئِثۡ﴾ [األعراف ،]157 :وقا تعاىل مبين ًا سؤا اليهود
لطيِبَٰ ِۡ
ُ
ّ ي
ُ
ُ
نل ۡعليۡ ِهمۡ ۡكِتَٰبۡا ۡمِنۡ ۡٱلسمۡاءِۡ﴾ [النساء:
ل ۡٱلۡكِتَٰ ِۡ
والنصارى ملحمد ﷺ﴿ :يسۡلكۡ ۡأهۡ ۡ
ب ۡأن ۡت ِ
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ُ
ُ
وح﴾ [اإلرساء ،]85 :وقا سبحانه﴿ :ويسۡلونكۡۡ
ن ۡٱ ُّلر ِۡ
 ،]153وقا جل ثناؤه﴿ :ويسۡلونكۡ ۡع ِۡ
َ﴾ [الكه  ،]83 :وقا سبحانه﴿ :إ ِ ّن ۡهَٰذا ۡٱلۡ ُقرۡءانۡ ۡي ُق ُّص َٰ
ن ۡإِسۡرۡءِيلۡۡ
ۡلَع ۡب ِ يۡ
عن ۡذِي ۡٱلۡقرۡن ِۡ
ّ
ُ
ُ
أكَۡثۡۡٱَّلِيۡهمۡۡفِي ۡهَِۡيۡتل ِفونۡ[ ﴾٧٦النمل.]76 :
ولقد حاو القس إبراهيم فيلبس يف إطروحة الدكتوراة النيل من القرآن فعجا عن ذلك
وقهره القرآن بحججه وبراهينه ودالئله فأعلن عجاه ،واستسلم خلالقه وأعلن اسالمه[.]1
وحينام أهدى أحد املسلمني نسخة ترمجة معاين القرآن الكريم إىل الدكتور األمريكي جفري
النغ وجد أن هذا القرآن خياطب نفسه ،وجييب عىل أسئلته ،ويايل احلوجا التي بينه وبني نفسه،
بل قا ( :إن الذي أنا القرآن كأنه يعرفني أكثر مما أعرف نفيس) [ ،]2كي ال؟ والذي أنا
ُ ّ ُ
ري﴾١٤
يفۡٱلۡب ِ ُۡ
القرآن هو الذي خلق اإلنسان ،وهو اهلل سبحانه﴿ ،أَلۡيعۡل ُۡمۡمنۡۡخلقۡۡوهوۡۡٱلل ِط ۡ
[امللك .]14 :ثم كانت قراءته لرتمجة معاين القرآن الكريم سبب ًا يف إسالمه وتأليفه هلذا الكتاب
الذي نقلت لك منه.
والقرآن العظيم شامل لكل ما حيتاج إليه البرش ،فهو شامل ألصو القواعد والعقائد
ب ۡمِن ۡشۡءۡ﴾ [األنعام،]38 :
ِف ۡٱلۡكِتَٰ ِۡ
واألحكام واملعامالت واآلداب قا تعاىلّ ﴿ :ما ۡف ّرطۡنا ۡ ِ ۡ
ففيه الدعوة إىل توحيد اهلل ،وذكر أسامئه وصفاته وأفعاله ،ويدعو إىل صحة ما جاء به األنبياء
واملرسلني ،ويقرر املعاد واجلااء واحلساب ويقيم احلجج والرباهني عىل ذلك ،ويذكر أخبار
األمم املاضية وما حل هبا من املثالت يف الدنيا ،وما ينتظرهم من العذاب والنكا يف اآلخرة.
وفيه من اآليات والدالئل والرباهني اليشء الكثري مما يدهش العلامء ،ويناسب كل عرص،
وجيد فيه العلامء والباحثون ضالتهم ،وسأذكر لك ثالثة أمثلة فقط تكش

لك شيئ ًا من ذلك

وهذه األمثلة هي:

[ ]1انظر املسترشقون واملبرشون يف العامل العريب واإلسالمي ،تألي
[ ]2الرصاع من أجل اإليامن ،تألي

إبراهيم خليل أمحد.

د.جفري النغ ترمجة د .منذر العبيس نرش دار الفكر ،ص .34
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ٌ ُ
ُ ّ
ُ
ح ۡأجاجۡ ۡوجعلۡۡ
ن ۡهَٰذا ۡعذۡبۡ ۡفراتۡ ۡوهَٰذا ۡمِلۡ ۡ
 -1قوله تعاىل۞﴿ :وهوۡ ۡٱَّلِي ۡمرج ۡٱلۡحۡريۡ ِۡ
ُ ُ
ّ
ُم ُ
ِف ۡبۡرۡۡ
جورۡا[ ﴾٥٣الفرقان ،]53 :وقا عا شأنه﴿ :أوۡ ۡكظلمَٰتۡ ۡ ِ ۡ
بيۡن ُهما ۡبرۡزخۡا ۡوحِجۡرۡا ۡ ۡ
ُّ
ُ ُ
ي
ُ
ض ۡإِذۡاۡ
ت ۡبعۡضها ۡفوۡقۡ ۡبعۡ ٍ ۡ
اب ۡظلم َٰ ُ ۡ
ج ۡيغۡشى َٰ ُۡه ۡموۡجۡ ۡمِن ۡفوۡق ِ ۡهِۦ ۡموۡجۡ ۡمِن ۡفوۡق ِ ۡهِۦ ۡسح هۡ
لِۡ
ّ
ُّ
ُّ ُ ُ
ور[ ﴾٤٠النور.]40 :
لۥۡمِنۡن ٍۡ
لۥۡنورۡاۡفماۡ ُۡ
للۡ ۡ
لۡٱ ۡ
أخۡرجۡۡيد ُۡهۥۡلمۡۡيكدۡۡيرىَٰهاۡۡومنۡلمۡۡيۡع ِۡ
ومن املعلوم أن حممد ًا ﷺ مل يركب البحر ،ومل يكن يف عرصه الوسائل املادية التي تعني عىل

اكتشاف أعامق البحر .فمن الذي أخرب حممد ًا ﷺ هبذه املعلومات إال اهلل.
ُ ُ
ُ
ُّ
ل َٰ
ِۡف ۡقرارۡ
 -2قوله تعاىل﴿ :ولقدۡ ۡخلقۡنا ۡٱ ِۡ
َسنٰنۡ ۡمِنۡسلَٰلةۡ ۡمِن ۡطَِۡ ۡۡ ١٢ثم ۡجعلنَٰه ۡنطفة ِ
ُ
ّمكَِ ۡۡ ١٣ث ّم ۡخلقنا ۡٱنلُّطفةۡ ۡعلقة ۡفخلقنا ۡٱلعلقةۡ ۡ ُمضغة ۡفخلقنا ۡٱل ُمضغةۡ ۡعِظَٰماۡ
ُ
ً
ّ
لل ۡأحس ُن ۡٱلخَٰلِقَِۡ﴾١٤
فكسونا ۡٱلعِظَٰمۡ ۡۡلما ۡث ّم ۡأَسنشأنَٰ ُه ۡخلقا ۡءاخر ه ۡفتبارك ۡٱ ُۡ
[املؤمنون ،]14-12 :ومل يكتش

العلامء هذه التفاصيل الدقيقة عن مراحل خلق اجلنني

إال يف هذا العرص.

ُ ي ّ ُ
ِف ۡٱلۡبِۡ ۡوۡٱلۡحۡ ِۡرى ۡوماۡ
َل ۡه ۡوهۡويعۡل ُۡم ۡما ۡ ِ ۡ
ب َۡل ۡيعۡلمهۡا ۡإ ِ ۡ
 -3قا تعاىل۞﴿ :وعِند ُۡهۥ ۡمفات ُِح ۡٱلۡغيۡ ِۡ
ّ
ّ
ُ ُ
ُ
ِفۡ
َل ۡ ِ ۡ
س ۡإ ِ ۡ
ض ۡوَل ۡرطۡبۡ ۡوَلۡ ۡياب ِ ٍ ۡ
ت ۡٱلۡۡر ِ ۡ
ِف ۡظلم َٰ ِۡ
َل ۡيعۡل ُمها ۡوَلۡ ۡح ّبةۡ ۡ ِ ۡ
ط ۡمِن ۡورق ٍۡة ۡإ ِ ۡ
تسۡق ُ ۡ
كِتَٰبۡ ۡ ُّمبَِۡ[ ﴾٥٩األنعام ،]59 :فلم تعتد البرشية هذا التفكري الشامل وال تفكر فيه،
فض ً
ال عن أن تستطعيه ،بل إذا رصد فريق من العلامء نبتة أو حرشة وسجلوا ما عرفوا
عنها متلكنا اإلعجاب لذلك ،عل ًام أن ما خفي عليهم من حاهلا أكثر مما رصدوه.
وقد قارن العامل الفرنيس موريس بوكاي بني التوراة واإلنجيل والقرآن ،وبني ما توصلت إليه
االكتشافات احلديثة فيام يتعلق بخلق السموات واألرض وخلق اإلنسان؛ فوجد أن االكتشافات
املعارصة موافقة ملا ورد يف القرآن ،بينام وجد التوراة واإلنجيل املتداولة اليوم متضمنة ملعلومات
كثرية خاطئة عن خلق السموات واألرض وخلق اإلنسان واحليوان[.]1

3

[ ]1انظر كتاب التوراة واإلنجيل والقرآن يف ضوء املعارف احلديثة .ص  ،283-133تألي
كان طبيب ًا فرنسي ًا نرصاني ًا ثم أسلم.

موريس بوكاي،
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ب :السنة النبوية

أنا اهلل إىل الرسو ﷺ القرآن الكريم ،وأوحى إليه مثله وهو السنة النبوية الشارحة

واملبنية للقرآن ،قا ﷺ( :أال إين أوتمت احقرآن ومثله معه)[ ،]1فقد أذن له أن يبني ما يف القرآن
ُ
من عموم أوخصوص أو إمجا  ،قا تعاىل﴿ :وأنزنلۡۡا يۡإّلۡكۡ ۡٱَّلِكۡرۡ َۡلِ ُبَ ۡل ّ
ِلن ِ
اس ۡماۡن ِزل ۡإِّلۡ ِهمۡۡ
ِ
ِ
ّ
ّ
ولعل ُهمۡۡيتفك ُرونۡ[ ﴾٤٤النحل.]44 :
والسنة هي املصدر الثاين من مصادر اإلسالم ،وهي مجيع ما روي عن النبي ﷺ -بسند
صحيح متصل إىل الرسو  -من قو أو فعل أو تقرير أو وص .
وهي وحي من اهلل إىل رسوله حممد ﷺ؛ ألن النبي ﷺ ال يتكلم عن هوى قا تعاىل﴿ :إِنۡۡ
ُ ّ
ّ
ُ ُ
ى[ ﴾٥النجم ،]5-4 :إنام يبلغ إىل الناس ما أمر به قا
ِيد ۡٱلقو َٰۡ
وح ۡۡ ٤علم ُۡهۥ ۡشد
َل ۡوحۡ ۡيُ َٰۡ
هوۡ ۡإ ِ ۡ
ّ
ّ ّ
ّ ي
َلۡنذِيرۡۡ ُّمبَِۡ[ ﴾٩األحقاف.]9 :
لۡومۡاۡأناۡۡإ ِ ۡ
َلۡماۡيُوحۡۡإ ِ ۡ
تعاىل﴿ :إِنۡۡأتب ِ ُۡعۡإ ِ ۡ
والسنة املطهرة هي التطبيق الفعيل لإلسالم أحكام ًا وعقائد وعبادات ومعامالت وآداب ًا ،فقد

كان النبي ﷺ يمتثل ما أمر به ،ويبينه للناس ،ويأمرهم أن يفعلوا مثل فعله كقوله ﷺ( :الوا

كمل رأيتموين أايل) [ ،]2وقد أمر اهلل املؤمنني أن يقتدوا به يف أفعاله وأقواله؛ حتى يتم هلم كام
ّ ُ
ّ
ّ
ُ
ٌ
ُ
للۡوۡٱّلۡوۡمۡۡٱٓأۡلخِرۡۡ
للِۡأسۡوۡةۡحسنةۡۡل ِمنَۡكنۡۡيرۡجواۡۡٱ ۡ
ِفۡر ُسو ِۡلۡٱ ۡ
إيامهنم قا تعاىل﴿ :لقدَۡۡكنۡۡلكمۡۡ ِ ۡ
ّ
للۡكثِريۡا[ ﴾٢١األحااب ،]21 :ونقل الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم ،أقوا النبي ﷺ
وذكرۡٱ ۡ
وأفعاله إىل من بعدهم ونقلها هؤالء إىل من بعدهم ،ثم تم تدوينها يف دواوين السنة ،وقد كان
َن َق َل ُة السنة يتشددون فيمن ينقلون عنه ،ويطلبون فيمن يأخذون عنه أن يكون معارص ًا ملن أخذ

[ ]1رواه اإلمام أمحد يف مسنده جـ ،4ص  ،131وأبو داود يف سننه يف كتاب السنة ،باب لاوم السنة ،حديث
 ،4604جـ ،4ص .200
[ ]2رواه البخاري يف كتاب األذان باب  ،18جـ 1ص .155

اإلسالم أصوله ومبادئه

86

عنه ،حتى يتصل السند من الراوي إىل رسو اهلل ﷺ[ ]1وأن يكون مجيع رجا السند ثقات
عدوالً صادقني أمناء.
والسنة كام أهنا التطبيق الفعيل لإلسالم ،فهي -أيض ًا -تبني القرآن الكريم ،وترشح آياته،
وتفصل املجمل من أحكامه ،حيث كان النبي ﷺ يبني ما نا إليه ،تارة بالقو  ،وتارة بالفعل،
وتارة هبام مع ًا ،وقد تستقل السنة عن القرآن الكريم ببيان بعض األحكام والترشيعات.
وجيب اإليامن بالقرآن والسنة عىل أهنام املصدران األساسيات يف دين اإلسالم الذي جيب
اتباعهام والرد إليهام ،واتباع أمرمها ،واجتناب هنيهام ،وتصديق أخبارمها ،واإليامن بام فيهام من
أسامء اهلل وصفاته وأفعاله ،وما أعده اهلل ألوليائه املؤمنني ،وما توعد به أعداءه الكافرين ،قا
ي ُ
ُ ُّ
تعاىل﴿ :فل ۡوربك َۡل ۡيُؤۡم ُِنونۡ ۡح ّ َٰۡ ُ ُ
س ِهمۡ ۡحرجۡاۡ
ي ُدواۡ ۡ ِ ۡ
ِف ۡأنف ِ
ّت ۡيكِموكۡ ۡفِيما ۡشجرۡ ۡبيۡنهمۡ ۡث ۡم َۡلۡ ۡ ِ
ِ
ّ ي ي ّ ُ َٰ ي
ُ
لَع ۡومۡا ۡءاتىَٰك ُۡمۡ
لل ۡ
م ِّما ۡقضيۡتۡ ۡويُسل ُِموا ۡتسۡل ِيمۡا[ ﴾٦٥النساء ،]65 :وقا سبحانه﴿ :مۡا ۡأفۡاءۡ ۡٱ ۡ

ُّ ُ ُ ُ
ُ
ولۡفخذوهُۡوماۡنهىَٰكمۡۡعنۡ ُۡهۡفۡٱنت ُهواهۡ﴾ [احلرش.]7 :
ٱلرس ۡ
وبعد التعري

بمصادر هذا الدين حيسن بنا أن نذكر مراتبه ،وهي اإلسالم ،واإليامن،

واإلحسان ،وسنتناو بيشء من اإلجياز أركان هذه املراتب.

[ ]1نتيجة هلذا املنهج العلمي الفريد ،وهلذا الضبط يف نقل السنة النبوية نشأ لدى املسلمني ما عرف بعلم (اجلرح
والتعديل) ،وعلم (مصطلح احلديث) وهذان العلامن من خصائص األمة اإلسالمية مل تسبق إليهام.

87

مراتب الدين

مراتب الدين
املرتبة األوىل[ :]1اإلسالم :وأركانه مخسة وهي :الشهادتان ،والصالة ،والزكاة،
والصيام ،واحلج
األول :شهادة أن ال إله إالهلل ،وأن حممدا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ومعنى شهادة أال إله إال اهلل :أي ال معبود بحق يف األرض وال يف السامء إال اهلل وحده ،فهو
اإلله احلق ،وكل إله غريه باطل[ ،]2وتقتيض إخالص العبادة هلل وحده ،ونفيها عام سواه ،وال تنفع
قائلها حتى يتحقق فيه أمران:
األو  :قو ال إله إال اهلل عن اعتقاد وعلم ويقني وتصديق وحمبة.
الثاين :الكفر بام يعبد من دون اهلل .فمن قا هذه الشهادة ومل يكفر بام يعبد من دون اهلل مل
ينفعه هذا القو [.]3
ومعنى شهادة أن حممد ًا رسو اهلل طاعته فيام أمر ،وتصديقه فيام أخرب ،واجتناب ما هنى عنه
وزجر ،وأال يعبد اهلل إال بام رشع ،وأن تعلم وتعتقد بأن حممد ًا رسو اهلل إىل الناس مجيع ًا ،وأنه
عبد ال يعبد ،ورسو ال يكذب ،بل يطاع ويتبع ،من أطاعه دخل اجلنة ،ومن عصاه دخل النار،
[ ]1ملايد من التوسع يف هذا ينظر كتاب "التوحيد" و"األصو الثالثة" وكتاب "آداب امليش إىل الصالة"،
تألي

اإلمام املجدد حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل ،وكتاب "دين احلق" تألي

وكتاب "ما البد من معرفته عن اإلسالم" تألي
تألي

الشيخ عبدالرمحن العمر،

الشيخ حممد بن عيل العرفج ،وكتاب "أركان اإلسالم"

الشيخ عبداهلل بن جار اهلل اجلاراهلل رمحه اهلل ،وكتاب رشح أركان اإلسالم واإليامن ،تألي

طلبة العلم ،ومراجعة الشيخ عبداهلل اجلربين.
[ ]2دين احلق ،ص.38
[ ]3قرة عيون املوحدين ،ص.60

مجاعة من
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وأن تعلم وتعتقد بأن تلقي الترشيع سواء يف العقيدة ،أم يف شعائر العبادات التي أمر اهلل هبا ،أم يف
نظام احلكم والترشيع أم يف جما األخالق ،أم يف جما بناء األرسة ،أم يف جما التحليل
والتحريم ..ال يكون إال عن طريق هذا الرسو الكريم حممد ﷺ؛ ألنه رسو اهلل املبلغ عنه
رشيعته[.]1
الثاين :الصالة

[]2

هي الركن الثاين من أركان اإلسالم ،بل هي عمود اإلسالم ،إذ هي صلة بني العبد وربه،
يكررها كل يوم مخس مرات ،جيدد فيها إيامنه ،ويطهر فيها نفسه من أدران الذنوب ،وحتو بينه
وبني الفواحش واآلثام ،فإذا استيقظ العبد من نومه يف صباحه َ -م ُث َل بني يدي ربه طاهر ًا نظيف ًا -
قبل أن ينشغل بحطام الدنيا -ثم كرب ربه ،وأقر بعبوديته واستعانه واستهداه ،وجدد ما بينه وبني
ربه من ميثاق الطاعة والعبودية ساجد ًا وقائ ًام وراكع ًا يكرر ذلك يف كل يوم مخس مرات ،ويلام
ألداء هذه الصالة أن يكون متطهر ًا يف قلبه وبدنه وثوبه ومكان صالته ،وأن يؤدهيا املسلم مجاعة
مع إخوانه املسلمني إىل رهبم ،ومتوجهني بوجههم إىل الكعبة املرشفة بيت اهلل ،فالصالة قد
تضمنها
وضعت عىل أكمل الوجوه وأحسنها التي تع ّبد هبا اخلالق تبارك وتعاىل عباده؛ من
ّ
للتعظيم له بأنواع اجلوارح ،من نطق اللسان ،وعمل اليدين والرجلني والرأس وحواسه ،وسائر
أجااء بدنه ،كل يأخذ حظه من هذه العبادة العظيمة.
فاحلواس واجلوارح تأخذ بحظها منها ،والقلب يأخذ حظه منها ،فهي مشتملة عىل الثناء
واحلمد والتمجيد والتسبيح والتكبري ،وشهادة احلق ،وقراءة القرآن الكريم والقيام بني يدي
الرب مقام العبد الذليل اخلاضع للرب املدبر ،ثم التذلل له يف هذا املقام والتهرع والتقرب إليه،
ثم الركوع والسجود واجللوس خضوع ًا وخشوع ًا واستكانة لعظمته وذالً لعاته ،قد انكرس قلبه،
[ ]1دين احلق ،ص.52-51
 2ينظر ملايد من التوسع كتاب "كيفية صالة النبي ﷺ" تألي
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وذ له جسمه ،وخشعت له جوارحه ،ثم خيتم صالته بالثناء عىل اهلل والصالة والسالم عىل نبيه
حممدﷺ ،ثم يسأ ربه من خريي الدنيا واآلخرة[.]1
الثالث الزكاة

[]2

هي الركن الثالث من أركان اإلسالم ،وجيب عىل املسلم الغني أن خيرج زكاة ماله ،وهي
جاء يسري جد ًا ،ويدفعها إىل الفقراء واملساكني وغريهم ممن جيوز دفعها إليهم.
وجيب أن يدفعها املسلم إىل مستحقها بطيب نفسه ،وال يم ّن هبا عىل أهلها وال يؤذهيم
بسببها ،وجيب أن يدفعها املسلم ابتغاء رضوان اهلل ،ال يريد بذلك جاا ًء وال شكور ًا من اخللق؛
بل يدفعها خالصة لوجه اهلل ال ريا ًء وال سمعة.
ويف إخراج الاكاة استجالب للربكة ،وتطييب لنفوس الفقراء واملساكني وذوي احلاجات،
وإغناء هلم عن ذ السؤا  ،ورمحة هبم من التل

والعوز إذا تركهم األغنياء ،ويف إخراج الاكاة

ٍ
وختل عن سامت أهل الشح والبخل
اتصاف بصفات الكرم واجلود واإليثار والبذ والرمحة،
والدناءة .وفيها يتكات

فقريهم ،فال يبقى يف املجتمع -إذا طبقت هذه
املسلمون ،ويرحم غن ُيهم َ

الشعرية -فقري معدم ،وال مدين مرهق ،وال مسافر منقطع.
الرابع :الصيام

[]3

وهو صيام شهر رمضان من طلوع الفجر إىل غروب الشمس ،يدع فيه الصائم الطعام
والرشاب واجلامع عبادة هلل سبحانه وتعاىل ،ويك

نفسه عن شهواهتا ،وقد خف

اهلل الصيام عن

املريض واملسافر واحلامل واملرضع واحلائض والنفساء؛ فلكل منهم حكم يناسبه.

[ ]1مفتاح دار السعادة ،ج 2ص .384
[ ]2ينظر ملايد من التوسع كتاب "رسالتان يف الاكاة والصيام" تألي
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ويف هذا الشهر يك

املسلم نفسه عن شهواهتا؛ فتخرج نفسه هبذه العبادة من شبه البهائم إىل

شبه املالئكة املقربني ،حتى إن الصائم ليتصور بصورة من ال حاجة له يف الدنيا إال يف حتصيل
رىض اهلل.
والصيام حيي القلب ،وياهد يف الدنيا ،ويرغب فيام عند اهلل ،ويذكر األغنياء باملساكني
وأحواهلم؛ فتعط

قلوهبم عليهم ،ويعلمون ما هم فيه من نعم اهلل فيادادوا شكر ًا.

والصيام ياكي النفس ،ويقيمها عىل تقوى اهلل ،وجيعل الفرد واملجتمع يستشعر رقابة اهلل
عليه يف الرساء والهراء يف الرس والعالنية؛ حيث يعيش املجتمع شهر ًا كام ً
ال حمافظ ًا عىل هذه
العبادة ،مراقب ًا لربه يدفعه إىل ذلك خشية اهلل تعاىل واإليامن باهلل وباليوم اآلخر ،واليقني بأن اهلل
يعلم الرس وأخفى ،وأن املرء البد له من يوم يق

فيه بني يدي ربه فيسأله عن أعامله كلها

صغريها وكبريها[.]1
اخلامس احلج

[]2

إىل بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة ،وجيب عىل كل مسلم بالغ عاقل قادر ،يملك وسيلة النقل
أو أجرهتا إىل البيت احلرام ،ويملك ما يكفيه من النفقة يف ذهابه وإيابه ،عىل أن تكون هذه النفقة
فاضلة عن قوت من يعوهلم ،وأن يكون آمن ًا عىل نفسه يف طريقه ،وآمن ًا عىل من يعوهلم أثناء غيابه
عنهم ،وجيب احلج مرة واحدة يف العمر ملن استطاع إليه سبيالً.
وينبغي ملن أراد احلج أن يتوب إىل اهلل؛ لتتطهر نفسه من دنس الذنوب ،فإذا بلغ مكة املكرمة
واملشاعر املقدسة أدى شعائر احلج عبودية وتعظي ًام هلل ،ويعلم أن الكعبة وسائر املشاعر ال تعبد
من دون اهلل ،وأهنا ال تنفع وال تهر ،ولومل يأمر اهلل باحلج إليها ملا صح للمسلم أن حيج إليها.

[ ]1انظر مفتاح دار السعادة ج  ،2ص .384
[ ]2ينظر ملايد من التوسع كتاب "دليل احلاج واملعتمر" تألي
لكثري من مسائل احلج والعمرة" تألي

جمموعة من العلامء ،وكتاب "التحقيق واإليضاح
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ويف احلج يلبس احلاج إزار ًا وردا ًء أبيضني ،فيجتمع املسلمون من مجيع أقطار األرض يف
مكان واحد ،يلبسون زي ًا واحد ًا ،يعبدون رب ًا واحد ًا ،الفرق بني رئيس أو مرؤوس ،وغني أو
فقري ،أو أبيض أو أسود ،الكل خلق اهلل وعباده ،ال فضل ملسلم عىل غريه إال بالتقوى والعمل
الصالح.
فيحصل للمسلمني التعاون والتعارف ،ويتذكرون يوم يبعثهم اهلل مجيع ًا ،وحيرشهم يف صعيد
واحد للحساب ،فيستعدون بطاعة اهلل تعاىل ملا بعد املوت[.]1
العبادة يف اإلسالم

[]2

هي العبودية هلل معنى وحقيقة ،فاهلل خالق وأنت خملوق ،وأنت عبد واهلل معبودك ،وإذ كان
ذلك كذلك فال بد أن يسري املرء يف هذه احلياة عىل رصاط اهلل املستقيم متبع ًا لرشعه ،مقتفي ًا أثر
رسله ،وقد رشع اهلل لعباده رشائع عظيمة كتحقيق التوحيد هلل رب العاملني والصالة والاكاة
والصيام واحلج.
ولكن ليست هذه هي كل العبادات يف اإلسالم ،فالعبادة يف اإلسالم أشمل إذ هي :كل ما
حيبه اهلل ويرضاه من األعام واألقوا الظاهرة والباطنة .فكل عمل أو قو عملته أو قلته مما حيبه
اهلل ويرضاه فهو عبادة ،بل كل عادة حسنة عملتها بنية التقرب إىل اهلل فهي عبادة ،فمعارشتك
احلسنة ألبيك وأهلك وزوجك وأوالدك وجريانك إذا قصدت هبا وجه اهلل فهي عبادة ،ومعاملتك
احلسنة يف البيت والسوق املكتب وإذا قصدت هبا وجه اهلل فهي عبادة ،وأداء األمانة والتاام
الصدق والعد وك

األذى وإعانة الضعي

واكتساب احلال والنفقة عىل األهل واألوالد

ومواساة املسكني وزيارة املريض وإطعام اجلائع ونرصة املظلوم كل ذلك عبادة إذا قصد به وجه
اهلل .فكل عمل تعمله لنفسك أو ألهلك أو ملجتمعك أو لبلدك تقصد به وجه اهلل فهو عبادة .بل
حتى حتقيق شهوات نفسك يف حدود ما أباح اهلل لك؛ تكون عبادة إذا َق َار َنتْها نية صاحلة قا ﷺ:
[ ]1انظر املصدر السابق ،جـ  ،2ص  ،385ودين احلق ،ص .67
[ ]2ينظر ملايد من التوسع كتاب "العبودية" تألي

شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل.
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(ويف بضع أحدك ادقة .قالوا :يا رسول اهلل! أيأيت أحدنا شهوته ويكون هل فيها أجر؟ قلل:

أرأيت سو وضعهل يف حرام أكلن علمه وزر؟ فكذسك إذا وضعهل يف احلالل اكن هل أجر)[.]1

4

وقا ﷺ( :ىلع لك محل ادقة .قيل :أرأيت إن لم جيد! قلل :يعتمل بمديه فمنفع نفحه

ويتصدق .قال :أرأيت إن لم يستطع؟ قلل يعني ذا احللجة امللهوف .قال :قيل هل :أرأيت إن لم
يستطع؟ قلل :يأمر بلملعروف أو اخلري .قال أرأيت إن لم يفعل؟ قلل :يمحك عن اسرش فإنهل

ادقة)[.]2

املرتبة الثانية[ :]3اإلميان وأركانه ستة وهي :اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله
واليوم اآلخر واإلميان بالقدر
األول :اإليامن باهلل
أن تؤمن بربوبية اهلل تعاىل ،أي أنه الرب اخلالق املالك املدبر جلميع األمور ،وتؤمن بألوهية
اهلل تعاىل ،أي أنه اإلله احلق ،وكل معبود سواه باطل ،وتؤمن بأسامئه وصفاته ،أي بأن له األسامء
احلسنى والصفات العىل الكاملة.
وتؤمن بوحدانية اهلل يف ذلك ،بأنه ال رشيك له يف ربوبيته وال يف ألوهيته وال يف أسامئه
وصفاته ،قا اهلل تعاىلّ ﴿ :ر ُّب ۡٱ ّ
ب ۡل ِ ِعبَٰدت ِ ۡههِ ۡۦ ۡهلۡۡ
ض ۡوما ۡبيۡن ُهما ۡفۡٱعۡ ُبدۡ ُۡه ۡوۡٱصۡط ِ ۡ
ت ۡوۡٱلۡۡر ِ ۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ

لۥۡس ِميۡا[ ﴾٦٥مريم.]65 :
تعۡل ُۡمۡ ُۡ

وتؤمن بأنه ال تأخذه سنة وال نوم ،وأنه عامل الغيب والشهادة ،وأنه له ملك السموات
ُ
ُ ي ّ ُ
طۡمِنۡ
بۡوۡٱلۡحۡ ِۡرىۡوماۡتسۡق ُ ۡ
ِفۡٱلۡ ِۡ
َلۡه ۡوهۡويعۡل ُۡمۡماۡ ِ ۡ
بَۡلۡيعۡلمهۡاۡإ ِ ۡ
واألرض۞﴿ ،وعِند ۡهُۥۡمفات ُِحۡٱلۡغيۡ ِۡ
[ ]1رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب الاكاة ،حديث .1006
[ ]2رواه البخاري يف كتاب الاكاة ،باب  ،29ومسلم يف كتاب الاكاة،حديث  ،1008واللفظ له.
[ ]3ينظر ملايد من التوسع "رشح أصو اإليامن" تألي

الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،وكتاب "اإليامن" ،تألي

شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ،وكتاب "عقيدة أهل السنة واجلامعة" تألي الشيخ حممد بن صالح العثيمني.
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ّ
ّ
ُ ُ
ِف ۡكِتَٰبۡ ۡ ُّمبَِۡ﴾٥٩
َل ۡ ِ ۡ
س ۡإ ِ ۡ
ض ۡوَل ۡرطۡبۡ ۡوَلۡ ۡياب ِ ٍ ۡ
ت ۡٱلۡۡر ِ ۡ
ِف ۡظلم َٰ ِۡ
َل ۡيعۡل ُمها ۡوَلۡ ۡح ّبةۡ ۡ ِ ۡ
ورق ٍۡة ۡإ ِ ۡ
[األنعام.]59 :

وتؤمن بأنه تعاىل عىل عرشه عا ٍ عىل خلقه ،وهو أيض ًا مع خلقه يعلم أحواهلم ويسمع
أقواهلم ويرى مكاهنم ،ويدبر أمورهم ،يرزق الفقري ،وجيرب الكسري ،يؤت امللك من يشاء ،ويناع
امللك ممن يشاء وهو عىل كل يشء قدير[.]1
ومن ثمرات اإليامن باهلل ما ييل:
 -1يثمر للعبد حمبة اهلل وتعظيمه املوجبني للقيام بأمره ،واجتناب هنيه ،وإذا قام العبد بذلك
نا هبام كام السعادة يف الدنيا واآلخرة.
 -2أن اإليامن باهلل ينشئ يف النفس األنفة والعاة؛ ألنه يعلم أن اهلل هو املالك احلقيقي لكل ما
يف هذا الكون ،وأنه ال نافع وال ضار إال هو ،وهذا العلم يغنيه عن غري اهلل ،ويناع من
قلبه خوف سواه ،فال يرجو إال اهلل وال خياف سواه.
 -3أن اإليامن باهلل ينشئ يف نفسه التواضع؛ ألنه يعلم أن ما به من نعمة فمن اهلل ،فال يغره
الشيطان ،وال يبطر وال يتكرب ،وال ياهو بقوته وماله.
 -4أن املؤمن باهلل يعلم علم اليقني أنه ال سبيل إىل الفالح والنجاة إال بالعمل الصالح الذي
يرضاه اهلل ،يف حني يعتقد غريه اعتقادات باطلة كاعتقاد أن صلب ابن اهلل كفر عنه
سيئاته ،أو يؤمن بآهلة ويعتقد أهنا حتقق له ما يريد ،وهي يف حقيقتها ال تنفع وال تهر ،أو
يكون ملحد ًا فال يؤمن بوجود خالق ..وكل هذه أماين ،حتى إذا وردوا عىل اهلل يوم
القيامة وعاينوا احلقائق أدركوا أهنم كانوا يف ضال مبني.
 -5أن اإليامن باهلل يريب يف اإلنسان قوة عظيمة من العام واإلقدام والصرب والثبات والتوكل
حينام يضطلع بمعايل األمور يف الدنيا ابتغاء ملرضاة اهلل ،ويكون عىل يقني تام أنه متوكل

[ ]1انظر عقيدة أهل السنة واجلامعة ،ص.7،11
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عىل ملك السموات واألرض ،وأنه يؤيده ويأخذ بيده ،فيكون راسخ ًا رسوخ اجلبا يف
صربه وثباته وتوكله[.]1
الثاين :اإليامن باملالئكة

ُ
ُ
وأن اهلل خلقهم لطاعته ،ووصفهم بأهنم﴿ :عِبادۡ ۡ ُّمكۡر ُمونۡ َۡۡ ٢٦ل ۡيسبِقون ُۡهۥ ۡۡب ِٱلقو ِۡل ۡوهمۡ
ّ
ُ
َٰ ُ
ض ۡوهم ۡمِنۡ
بِأم ِرۡه ِۦ ۡيعملون ۡۡ ٢٧يعل ُم ۡما ۡبَ ۡأيدِي ِهم ۡوما ۡخلف ُهم ۡوَل ۡيشف ُعون ۡإَِل ۡل ِم ِن ۡٱرت ۡ
خشيت ِ ۡهِۦ ۡ ُمشفِ ُقونۡ[ ﴾٢٨األنبياء ،]28-26 :وأهنمَ﴿ :ل ۡيسۡتكۡ ُ
بونۡ ۡعنۡ ۡعِبادت ِ ۡهِۦ ۡوَلۡ
ِ
ِسونۡ ۡۡ ١٩يُسب ُ
حون ۡٱ ّّللۡ ۡوۡٱنلّهارۡ َۡل ۡيف ُ ُ
يسۡتحۡ ِ ُ
َتونۡ[ ﴾٢٠األنبياء ،]20-19 :حجبهم اهلل عنا فال
ِ
نراهم ،وربام كش

اهلل بعضهم لبعض أنبيائه ورسله.

وللمالئكة أعام كلفوا هبا ،فمنهم جربيل املوكل بالوحي ينا به من عند اهلل عىل من يشاء
من عباده املرسلني ،ومنهم املوكل بقبض األرواح ،ومنهم املالئكة املوكلون باألجنة يف األرحام،
ومنهم املوكلون بحفظ بني آدم ،ومنهم املوكلون بكتابة أعامهلم فلكل شخص ملكان﴿ :ع ِنۡ
لشما ۡلۡقعِيدّۡۡ ۡ١٧ماۡيلفِ ُظۡمِنۡقولۡإ َّلۡليهِۡرق ٌ
ِيبۡعتِيدۡ[ ﴾١٨ق.]2[]18-17 :
ٱّلۡ ِم ِۡ
ٍ ِ
َۡوع ِنۡٱ ِ ِ
ومن ثمرات اإليامن باملالئكة:

 -1أن تتطهر عقيدة املسلم من شوائب الرشك وأدرانه؛ ألن املسلم إذا آمن بوجود املالئكة
الذين كلفهم اهلل هبذه األعام العظيمة؛ ختلص من االعتقاد بوجود خملوقات ومهية
تسهم يف تسيري الكون.
 -2أن يعلم املسلم أن املالئكة ال ينفعون وال يهرون ،وإنام هم عباد مكرمون ال يعصون
اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ،فال يعبدهم وال يتوجه إليهم ،وال يتعلق هبم.

[ ]1انظر عقيدة أهل السنة واجلامعة ،ص  .44ومبادئ اإلسالم ص .80،84
[ ]2انظر عقيدة أهل السنة واجلامعة ،ص .19
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الثالث :اإليامن بالكتب
اإليامن بأن اهلل أنا كتب ًا عىل أنبيائه ورسله؛ لبيان حقه والدعوة إليه ،كام قا تعاىل﴿ :لقدۡۡ
ُ
ط﴾ [احلديد،]25 :
اس ۡۡب ِٱلۡقِسۡ ِۡ
ت ۡوأنزنلۡا ۡمع ُه ُۡم ۡٱلۡكِتَٰبۡ ۡوۡٱلۡ ِمزيانۡ ۡ ِّلقوم ۡٱنلّ ُ ۡ
أرۡسلۡنا ۡ ُر ُسلۡناۡۡب ِٱلۡيِنَٰ ِۡ
وهذه الكتب كثرية منها :صح

إبراهيم ،والتوراة التي أوتيها موسى ،والابور الذي أرسل به

داود ،واإلنجيل الذي جاء به املسيح عليهم السالم.
وهذه الكتب التي أخربنا اهلل عنها اندثرت فلم يبق لصح

إبراهيم وجود يف الدنيا ،أما

التوراة واإلنجيل والابور فإهنا وإن كانت توجد بأسامئها عند اليهود والنصارى إال أهنا حرفت
وبدلت وفقد الكثري منها ،ودخل فيها ما ليس منها ،بل نسبت إىل غري أصحاهبا ،فالعهد القديم
فيه أكثر من أربعني سفر ًا ،وينسب إىل موسى مخسة فقط ،واألناجيل املوجودة اليوم ال ينسب
واحد منها إىل املسيح.
فاإليامن هبذه الكتب السابقة أن تؤمن أن اهلل أناهلا عىل رسله ،وأهنا تضمنت الرشع الذي
أراد اهلل إبالغه إىل الناس يف ذلك الامان.
أما آخر الكتب التي أنالت من عند اهلل فهو القرآن العظيم الذي أناله عىل حممد ﷺ ،وال
ياا حمفوظ ًا بحفظ اهلل مل يطرأ عليه تغيري أو تبديل يف حروفه أو كلامته أو حركاته أو معانيه.

5

والفرق بني القرآن العظيم وبني هذه الكتب املاضية من وجوه كثرية منها:
 -1أن هذه الكتب املاضية قد ضاعت ودخلها التحري
أصحاهبا ،وأضي

والتبديل ،ونسبت إىل غري

إليها رشوحات وتعليقات وتفاسري ،وتضمنت من األمور املنافية

للوحي اإلهلي والعقل والفطرة اليشء الكثري.
أما القرآن الكريم فهو ال ياا حمفوظ ًا بحفظ اهلل ،بنفس األحرف والكلامت التي أناهلا
اهلل عىل حممد ﷺ ،مل يطرأ عليه حتري

ومل يدخله زيادة؛ إذ حرص املسلمون عىل أن

يبقى القرآن الكريم خالص ًا من كل شائبة ،فلم خيلطوه بغريه من سرية الرسو ﷺ أو
سرية الصحابة ريض اهلل عنهم أو تفسري القرآن الكريم أو أحكام العبادات واملعامالت.
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 -2أن الكتب القديمة ال يعرف هلا اليوم سند تارخيي ،بل بعضها ال يعرف عىل من نالت
وال بأي لغة كتبت ،بل قسم منها نسب إىل غري من جاء به.
أما القرآن فنقله املسلمون عن حممد ﷺ نق ً
ال متواتر ًا شفهي ًا وكتابي ًا ،ولدى املسلمني يف
كل عرص ومرص آالف احلفاظ هلذا الكتاب وآالف النسخ املكتوبة منه ،وما مل تتفق
النسخ الشفهية منه مع النسخ املكتوبة فال يعتد بالنسخ املخالفة ،فالبد أن يتوافق ما يف
الصدور بام يف السطور.
وفوق ذلك فإن القرآن نقل نق ً
ال شفهي ًا مل حيظ به أي كتاب من كتب الدنيا ،بل مل توجد
صورة هذا النقل إال يف أمة حممد ﷺ ،وطريقة هذا النقل :أن حيفظ الطالب القرآن عىل
شيخه حفظ ًا عن ظهر قلب ،وشيخه قد حفظه عىل شيخه ،ثم يمنح الشيخ تلميذه
شهادة تسمى "إجازة" يشهد فيها الشيخ بأنه أقرأ تلميذه ما قرأه هو عىل مشاخيه شيخ ًا
بعد شيخ ،كل منهم يسمي شيخه باسمه إىل أن يصل السند إىل رسو اهلل ﷺ ،وهكذا
يتسلسل السند الشفهي من الطالب إىل الرسو ﷺ.
وقد تضافرت األدلة القوية والشواهد التارخيية  -املتسلسلة بالسند أيض ًا -عىل معرفة
كل سورة وكل آية من القرآن الكريم أين نالت ومتى نالت عىل حممد ﷺ.
 -3أن اللغات التي أنالت هبا الكتب املاضية قد اندثرت منذ زمن بعيد ،فال يوجد أحد
يتكلم هبا ،وقليل من يفهمها يف العرص احلارض ،أما اللغة التي نا هبا القرآن فلغة حية
يتكلم هبا اليوم عرشات املاليني ،وهي تدرس وتعلم يف كل قطر من أقطار األرض،
فهمه معاين القرآن الكريم.
ومن مل يتعلمها جيد يف كل مكان من ُي ّ
 -4أن الكتب القديمة كانت لامن معني ،وكانت موجهة إىل أمة بعينها دون سائر الناس؛
ولذلك تضمنت أحكام ًا خاصة بتلك األمة وذلك الامن ،وما كان كذلك فال يناسب أن
يكون للناس مجيع ًا.
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أما القرآن العظيم فهو كتاب شامل لكل زمان ،مناسب لكل مكان ،متضمن من األحكام
واملعامالت واألخالق ما يصلح لكل أمة ،ويناسب كل عرص؛ إذ اخلطاب فيه موجه إىل اإلنسان
بعامة.
ومن خال ذلك يتبني أنه ال يمكن أن تكون حجة اهلل عىل البرش يف كتب ال توجد نسخها
األصلية ،وال يوجد عىل ظهر األرض من يتكلم اللغات التي كتبت هبا تلك الكتب بعد حتريفها ...إنام
تكون حجة اهلل عىل خلقه يف كتاب حمفوظ سامل من الايادة والنقص والتحري  ،نسخه مبثوثة يف كل
مكان ،مكتوب بلغة حية يقرأ هبا املاليني من الناس ،ويبلغون رساالت اهلل إىل الناس ،وهذا الكتاب
هو "القرآن العظيم" الذي أناله اهلل عىل حممد ﷺ وهو املهيمن عىل هذه الكتب السابقة ،واملصدق هلا،
والشاهد عليها ،وهو الذي جيب عىل مجيع البرشية اتباعه؛ ليكون هلم نور ًا وشفا ًء وهدى ورمحة ،قا
ُّ
ّ
ّ ُ
كمۡ ۡتُرۡ ُ
تعاىل﴿ :وهَٰذاۡكِتَٰ ٌ
َحونۡ[ ﴾١٥٥األنعام ،]155 :وقا جل
وهُ ۡوۡٱتقواۡ ۡلعل
ب ۡأنزلۡنَٰ ُۡه ۡ ُمباركۡ ۡفۡٱتب ِ ُع ۡ
ُ
ُ ّ
ُ
كمَۡۡج ً
ِيعا﴾ [األعراف.]1[]158 :
للِۡإِّلۡ
اسۡإ ِ َِّنۡر ُسولۡٱ ۡ
ثناؤه﴿ :قلۡۡيۡأ ُّيهاۡٱنلّ ُ ۡ
6

الرابع :اإليامن بالرسل صلوات اهلل وسالمه عليهم
أن اهلل أرسل إىل خلقه رس ً
ال يبرشوهنم بالنعيم إذا آمنوا باهلل وصدقوا املرسلني ،وينذروهنم
ُ ُ
ً
ّ
لل ۡوۡٱجۡتن ِ ُبواۡۡ
ن ۡٱعۡ ُب ُدواۡ ۡٱ ۡ
وَل ۡأ ِۡ
ك ۡأ ّمةۡ ۡ ّر ُس ۡ
ِف ۡ ِۡ
العذاب إذا عصوا قا تعاىل﴿ :ولقدۡ ۡبعثۡنا ۡ ِ ۡ
ّ
ّ ُ
ُ
كونۡ ۡل ّ
ُّ ُ ُّ
اس ۡلَعۡۡ
ِلن ِ ۡ
ل ۡي
شينۡ ۡو ُمنذِرِينۡ ِۡلِ ۡ
ٱلطَٰغوتۡ﴾ [النحل ،]36 :وقا جل ثناؤه﴿ :رسلۡ ۡمب ِ ِ
ّ
ل﴾ [النساء.]165 :
للِۡ ُح ّجُۢةۡبعۡدۡۡٱ ُّلر ُس ِۡ
ٱ ۡ
وهؤالء الرسل كثري أوهلم نوح وآخرهم حممد ﷺ ،ومنهم من أخربنا اهلل عنهم كإبراهيم

وموسى وعيسى وداود وحييى وزكريا وصالح ،..ومنهم من مل يذكر اهلل خربه قا تعاىل:
ّ
ُ
لۡو ُر ُسلۡۡلمۡۡنقۡ ُصصۡ ُهمۡۡعليۡكۡ﴾ [النساء.]164 :
﴿و ُر ُسلۡۡقدۡۡقصصۡنَٰ ُهمۡۡعليۡكۡۡمِنۡقبۡ ۡ
[ ]1سورة األعراف اآلية  158وانظر ملا سبق العقيدة الصحيحة وما يضادها ،ص  ،17وعقيدة أهل السنة
واجلامعة ص  ،22ومبادئ اإلسالم ،ص.89
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وهؤالء الرسل كلهم برش خملوقون هلل ،ليس هلم من خصائص الربوبية واأللوهية نصيب،
فال يرصف هلم من العبادة أي جاء ،وال يملكون ألنفسهم نفع ًا وال رض ًا ،قا اهلل عن نوح -
ي
ي ُ ُ
ي ُ ُ
ي ُ ّ
ُ
َّنۡ
ولۡإ ِ ِ ۡ
َلۡأق ۡ
َلۡأعۡل ُۡمۡٱلۡغيۡبۡۡو ۡ
للِۡو ۡ
ن ۡٱ ۡ
ولۡلكمۡۡعِندِيۡخزۡائ ِ ۡ
َلۡأق ۡ
وهو أوهلم -أنه قا لقومه﴿ :و ۡ
ي
ّي ُ ُ
ي ُ ّ
ُ
َلۡ
للِ ۡو ۡ
ن ۡٱ ۡ
ول ۡلكمۡ ۡعِندِي ۡخزۡائ ِ ۡ
َل ۡأق ۡ
ملكۡ﴾ [هود ،]31 :وأمر اهلل تعاىل آخرهم أن يقو ۡ ﴿ :
ّي
ي ُ ُ
ُ
ُ
س ۡنفۡعۡا ۡوَلۡۡ
ِك ۡنلِ فۡ ِ ۡ
َل ۡأمۡل ۡ
ك﴾ [األنعام ،]50 :وأن يقو ۡ ﴿ :
َّن ۡمل ٌۡ
ول ۡلكمۡ ۡإ ِ ِ ۡ
َل ۡأق ۡ
أعۡل ُۡم ۡٱلۡغيۡبۡ ۡو ۡ
ًّ ّ
ي ّ
لل﴾ [األعراف.]188 :
َلۡماۡشۡاءۡۡٱ ُۡ
ضاۡإ ِ ۡ
فاألنبياء عبيد مكرمون ،اصطفاهم اهلل وأكرمهم بالرسالة ،ووصفهم بالعبودية ،دينهم
ّ
ّ
لسۡل َٰ ُۡم﴾ [آ عمران،]19 :
للِ ۡٱ ِۡ
اإلسالم ،وال يقبل اهلل دين ًا سواه ،قا تعاىل﴿ :إِن ۡٱلِينۡ ۡعِند ۡٱ ۡ
ُ
ُ
ُشعۡةۡۡ
ِك ۡجعلۡنا ۡمِنكمۡ ۡ ِ ۡ
اتفقت رساالهتم يف أصوهلا ،وتنوعت رشائعهم قا تعاىل﴿ :ل ۡ
ومِنۡهاجۡا﴾ [املائدة ،]48 :وخامتة هذه الرشائع رشيعة حممد ﷺ ،وهي ناسخة لكل رشيعة سابقة،
وأن رسالته خامتة الرساالت ،وهو خاتم املرسلني.
فمن آمن بنبي وجب عليه أن يؤمن هبم مجيع ًا ،ومن كذب نبي ًا فقد كذهبم مجيع ًا؛ ألن مجيع
األنبياء واملرسلني يدعون إىل اإليامن باهلل وبمالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،وألن دينهم
واحد ،فالذي يفرق بينهم أو يؤمن ببعضهم ويكفر ببعض فقد كفر هبم مجيع ًا؛ ألن ك ً
ال منهم
ُ ُ ي ُ
نزلۡۡإِّلۡ ۡهِۡمِنۡ ّرب ِ ۡهِۦۡ
يدعو إىل اإليامن بجميع األنبياء واملرسلني[ .]1قا تعاىل﴿ :ءامنۡٱ ّلرس ۡ
ولۡبِمۡاۡأ ِ
ُ ٌّ
ُ ُ
ّ
ُُ
ُ
ُ
لل ِۡوملۡئِكت ِ ۡهِۦ ۡويِكتب ِ ۡهِۦ ۡو ُرسل ِ ۡهِۦ َۡل ۡنف ِرق ۡبَۡ ۡأحدۡ ۡمِن ۡ ُّرسل ِ ۡهِۦ﴾ [البقرة:
ون ۡك ۡءامن ۡۡب ِٱ ۡ
وۡٱلۡ ُمؤۡم ُِن هۡ
ُ
ّ
ّ
للِ ۡو ُر ُسل ِ ۡهِۦ ۡو ُير ُ
 .]285وقا جل ثناؤه﴿ :إ ِ ّن ۡٱ َّّلِينۡ ۡيكۡ ُف ُ
للِۡ
يدون ۡأن ُۡيف ِرقوا ۡبَۡ ۡٱ ۡ
ۡ
ٱ
ۡ
ب
ۡ
ون
ۡ
ر
ِ
ِ
ً
ُ
ُ
ُ ُ ُ
ّ
ُ
يل﴾١٥٠
خذواۡ ۡبَۡ ۡذَٰل ِكۡ ۡسب ِ ۡ
و ُر ُسل ِ ۡهِۦ ۡويقولون ۡنؤۡم ُۡ
ِن ۡبِبعۡضۡ ۡونكۡف ُۡر ۡبِبعۡضۡ ۡو ُي ِريدونۡ ۡأن ۡيت ِ

[النساء.]150 :

[ ]1ينظر العقيدة الصحيحة وما يضادها ،ص  ،17وعقيدة أهل السنة واجلامعة ،ص .25
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اخلامس :اإليامن باليوم اآلخر
ذلك أن هناية كل خملوق يف الدنيا املوت! فام مصري اإلنسان بعد املوت؟ فام مآ ال َظ َلمة الذين
سلموا من العذاب يف الدنيا هل يسلمون من طائلة ظلمهم؟ واملحسنون الذين فاهتم نصيبهم
وجااء إحساهنم يف الدنيا هل تضيع أجورهم؟
إن البرشية تتابع إىل املوت ،جي ً
ال بعد جيل ،حتى إذا أذن اهلل بانقضاء الدنيا ،وهلك كل
خملوق عىل ظهرها ،بعث اهلل مجيع اخلالئق يف يوم مشهود ،جيمع اهلل فيه األولني واآلخرين ،ثم
حياسب العباد عىل أعامهلم من خري أو رش كسبوه يف الدنيا ،فاملؤمنون يساقون إىل اجلنة ،والكفار
يقادون إىل النار.
واجلنة هي :النعيم الذي أعده اهلل ألوليائه املؤمنني ،فيها من أصناف النعيم ما ال يقدر أحد
عىل وصفه ،فيها مائة درجة ،لكل درجة سكان عىل قدر إيامهنم باهلل وطاعتهم له ،وأدنى أهل
اجلنة منالة من يعطى من النعيم مثل ُم ْلك َم ِل ٍك من ملوك الدنيا وعرشة أضعافه.
والنار هي العذاب الذي أعده اهلل ملن كفر به ،فيها من ألوان العذاب ما هيو ذكره ،ولو أذن
اهلل باملوت ألحد يف اآلخرة ملات أهل النار بمجرد رؤيتها.
وقد علم اهلل  -بسابق علمه  -ما سوف يقوله ويعمله كل إنسان من خري أو رش رس ًا كان أم
عالنية ،ثم وكل بكل إنسان ملكني أحدمها يكتب احلسنات ،واآلخر يكتب السيئات ،ال يفوهتام
ّ
ُ
ِيب ۡعتِيدۡ[ ﴾١٨ق ،]18 :وتدون هذه األعام يف
َلۡليۡ ۡهِۡرق ٌ ۡ
ظۡمِنۡقوۡ ٍۡلۡإ ِ ۡ
يشء قا تعاىلّ ﴿ :ماۡيلۡفِ ۡ
ب ۡفَتىۡٱلۡ ُمجۡ ِرمَِۡ ۡ ُمشۡ ِف ِقَۡ ۡم ِّماۡ
ضع ۡٱلۡكِتَٰ ُ ۡ
كتاب يعطى لإلنسان يوم القيامة ،قا تعاىل﴿ :و ُو ِ
ً ّي
ُ ُ
َل ۡأحۡصىَٰهۡا هۡووج ُدواۡ ۡماۡ
ب َۡل ُۡيغاد ُِر ۡص ِغريةۡ ۡوَلۡ ۡكبِريۡة ۡإ ِ ۡ
فِي ۡهِ ۡويقولونۡ ۡيَٰويۡلتنا ۡما ِۡل ۡهَٰذا ۡٱلۡكِتَٰ ِۡ
ُ
اضاۡ ۡوَلۡ ۡيظۡل ُِۡم ۡر ُّبكۡ ۡأحدۡا[ ﴾٤٩الكه  ،]49 :فيقرأ كتابه ال ينكر منه شيئ ًا ومن أنكر
ع ِم ۡلوا ۡح ِ ۡ
شيئ ًا من أعامله أنطق اهلل سمعه وبرصه ويديه ورجليه وجلده بجميع عمله قا تعاىل﴿ :ويوۡمۡۡ
ي
ُ
ي ّ
ُ
ارِۡف ُهمۡۡيُوز ُعونۡۡۡ١٩ح ّّتۡإِذاۡماۡجا ُءوهاۡش ِهدۡعلي ِهمۡسم ُع ُهمۡوأبص َٰ ُرهمۡ
للِۡإِلۡٱنلّ ۡ
شۡأعۡدۡا ُۡءۡٱ ۡ
ي ُۡ
ۡ
ُّ ّ
ُ
ُ ُُ
ُ
ُّ
ُ
ُ ُ ُ
ود ُهمۡبِماَۡكنوا ۡيعملون ۡۡ ٢٠وقالوا ِ
ِي ۡأنطقۡ
لل ۡٱَّل يۡ
ۡللودِهِم ۡل ِم ۡش ِهدتم ۡعلينااۡقال يوا ۡأنطقناۡٱ ۡ
وجل
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ُ
ُّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ۡك ُ
نتم ۡتست ِ ُ
َتون ۡأن ۡيشهد ۡعليكمۡ
ك ۡشء ى ۡوهو ۡخلقكم ۡأ ّول ۡم ّرة ِۡإَوّلهِۡترج ُعون ۡۡ ٢١وما
ي
ّ ّ
ُ ُ ُ ُ
ُ
ُ
كم ۡولَٰكن ۡظن ُ
لل َۡل ۡيعل ُم ۡكثِريا ۡم ِّماۡ
نتم ۡأن ۡٱ ۡ
سم ُعكم ۡوَل ۡأبص َٰ ُركم ۡوَل ۡجلود
ِ
ُ
تعم ۡلونۡ[ ﴾٢٢فصلت.]22-19 :
واإليامن باليوم اآلخر -وهو يوم القيامة ،يوم البعث والنشور -جاءت به مجيع األنبياء
واملرسلني .قا تعاىل﴿ :ومِنۡ ۡءايَٰت ِ ۡهِ يۡۦ ۡأنّك ۡترىۡٱلۡۡرضۡ ۡخَٰشِعةۡ ۡفإذۡا يۡأنزنلۡا ۡعليۡها ۡٱلۡمۡا يءۡ ۡٱهۡ ّ
َتتۡۡ
ِ
َٰ ُ
ّ
ت ۡإنّ ُ
ِي ۡأحۡياها ۡل ُ
ن ۡٱ َّّل ي
ِير[ ﴾٣٩فصلت ،]39 :وقا سبحانه
ۡك ۡشۡءۡ ۡقد ٌۡ
لَع
ۡ
ۥ
ۡ
ه
ۡ
و
ۡ
م
ل
ۡ
ٱ
ۡ
ۡ
ۡح
م
ۡ
ت ۡإ ِ ۡ
ورب هۡ
ِ
ه
ِ
ِ
ُ
ّ ّ
للۡٱ َّّلِيۡخلقۡٱ ّ
يـِۡىۡۡ
نۡبِقَٰد ٍِۡرۡلَعۡۡأنۡ ۡ
ِبلۡ ِق ِه ّۡ
تۡوۡٱلۡۡرضۡۡولمۡۡيعۡۡ ِ ۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
نۡٱ ۡ
وتعاىل﴿ :أوۡلمۡۡيروۡاۡۡأ ۡ
ت﴾ [األحقاف ،]33 :وهو ما تقتضيه احلكمة اإلهلية؛ فإن اهلل مل خيلق خلقه عبث ًا ،ومل يرتكهم
ٱلۡموۡ َٰۡ
سدى ،إذ أضع

ال ال يمكن أن يعمل عم ً
الناس عق ً
ال -ذا با  -دون غاية معلومة لديه ،ودون

قصد منه ،فكي ال يتصور هذا من اإلنسان ،ثم يظن اإلنسان بربه أنه خلق خلقه عبث ًا ،وسيرتكهم
ّ
ّ ُ
ُ
سدى ،تعاىل اهلل عام يقولون علو ًا كبري ًا ،وقا تعاىل﴿ :أفحسِبۡ ُتمۡ ۡأنما ۡخلقۡنَٰكمۡ ۡعبثۡا ۡوأنكمۡۡ
ّ ي
ُ
لسمۡاءۡ ۡوۡٱلۡۡرضۡ ۡوماۡبيۡن ُهماۡ
إِّلۡنا َۡلۡ ۡترۡج ُعونۡ[ ﴾١١٥املؤمنون ،]115 :وقا جل شأنه﴿ :وماۡخلقۡنا ۡٱ
ُّ ّ
ّ
ارِ[ ﴾٢٧ص.]27 :
نۡٱَّلِينۡۡكف ُرواهۡۡفويۡلۡۡل َِّلِينۡۡكف ُرواۡۡمِنۡۡٱنلّ ۡ
ل هۡذَٰل ِكۡۡظ ۡ
ب َٰ ِط ۡ
وشهد عىل اإليامن به مجيع العقالء ،وهو الذي يقتضيه العقل ،وتسلم له الفطر املستقيمة؛

ألن اإلنسان إذا آمن بيوم القيامة؛ أدرك ملاذا يرتك اإلنسان ما يرتك ،ويعمل ما يعمل رجاء ما عند
اهلل ،ثم أدرك -أيض ًا -أن من يظلم الناس البد أن يأخذ نصيبه ،وأن يقتص الناس منه يف يوم
القيامة ،وأن اإلنسان البد أن يأخذ جااءه إن خري ًا فخري ،وإن رش ًا فرش ،لتجاي كل نفس بام
تسعى ،ويتحقق العد اإلهلي قا تعاىل﴿ :فمن ۡيعۡملۡ ۡمِثۡقالۡ ۡذ ّر ٍۡة ۡخريۡا ۡيرۡهُۥ ۡۡ ٧ومن ۡيعملۡ

مِثقالۡذ ّرةُۡشاۡيرُۡهۥ[ ﴾٨الالالة.]1[]8-7 :

[ ]1انظر دين احلق ،ص .19
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وال يعلم أحد من اخللق متى يأيت يوم القيامة ،فهذا يوم ال يعلمه نبي مرسل وال ملك مقرب
ُ
ُ ّ
لساعةِۡۡأيّان ُ
ن ۡٱ ّ
ۡمرۡسىَٰهۡااۡقلۡۡإِنماۡعِلۡ ُمهاۡعِندۡۡ
بل اختص اهلل ذلك بعلمه قا تعاىل﴿ :يسۡلونكۡۡع ِۡ
ُ
ّ ّ
ي ّ ُ
لل ۡعِند ۡهُۥ ۡعِلۡ ُۡم ۡٱ ّ
لساع ِۡة﴾
َل ۡ ۡهوۡ﴾ [األعراف .]187 :وقا سبحانه﴿ :إِن ۡٱ ۡ
بيَۡلۡ ۡيل ِيها ۡل ِوقۡتِهۡا ۡإ ِ ۡ
ر ِۡ

[لقامن.]34 :

السادس :اإليامن بالقضاء والقدر
أن تؤمن بإن اهلل علم ما كان وما سيكون ،وعلم أحوا العباد وأعامهلم وآجاهلم وأرزاقهم
ّ ّ
ُ
للۡبِك ِلۡشۡ ٍۡءۡعل ِيمۡ[ ﴾٦٢العنكبوت ،]62 :وقا جل ثناؤه۞﴿ :وعِند ۡهُۥۡمفات ُِحۡ
قا تعاىل﴿ :إِنۡٱ ۡ
ّ
ُ
ُ ي ّ ُ
ِفۡ
َلۡيعۡل ُمهاۡوَلۡۡح ّبةۡۡ ِ ۡ
طۡمِنۡورق ٍۡةۡإ ِ ۡ
بۡوۡٱلۡحۡ ِۡرىۡوماۡتسۡق ُ ۡ
ِفۡٱلۡ ِۡ
َلۡه ۡوهۡويعۡل ُۡمۡماۡ ِ ۡ
بَۡلۡيعۡلمهۡاۡإ ِ ۡ
ٱلۡغيۡ ِۡ
ّ
ُ ُ
ِفۡكِتَٰبۡۡ ُّمبَِۡ[ ﴾٥٩األنعام ،]1[]59 :وكتب كل ذلك يف
َلۡ ِ ۡ
س ۡإ ِ ۡ
ضۡوَلۡرطۡبۡۡوَلۡۡياب ِ ٍ ۡ
تۡٱلۡۡر ِ ۡ
ظلم َٰ ِۡ
ُّ
ِف ۡإِمامۡ ۡ ُّمبَِۡ[ ﴾١٢يس ،]12 :وقا سبحانه﴿ :ألمۡۡ
ك ۡشۡ ٍۡء ۡأحۡصيۡنَٰ ُۡه ۡ ِ يۡ
كتاب عنده قا تعاىل﴿ :و ۡ
ّ ي
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
للِۡيسِ ريۡ[ ﴾٧٠احلج:
نۡذَٰل ِكۡۡلَعۡۡٱ ۡ
ب ۡإ ِ ۡ
ِۡفۡكِتَٰ ٍ ىۡ
لسمۡاءِۡۡوۡٱلۡۡر ِ ىۡ
ِفۡٱ
للۡيعۡل ُۡمۡماۡ ِ ۡ
ن ۡٱ ۡ
تعۡلمۡۡأ ۡ
ضۡإِنۡذَٰل ِك ِ
ُ
 ،]70فإذا شاء اهلل أمر ًا قا له :كن فيكون .قا تعاىل﴿ :إ ّنمۡا يۡأمۡ ُرۡهُ يۡۥ ۡإذۡا يۡأرادۡ ۡش ً
لۥۡ
يۡا ۡأن ۡيقولۡ ۡ ُۡ
ِ
ِ
ُ ُ
ُ
ون[ ﴾٨٢يس ،]82 :واهلل سبحانه كام أنه قدر كل يشء فهو اخلالق لكل يشء قا جل
كنۡفيك ۡ
ّ ُّ
ُ ُ
ّ
ۡك ۡشۡءۡ﴾
ثناؤه﴿ :إِناۡك ۡشۡ ٍۡء ۡخلقۡنَٰ ُۡه ۡبِقدرۡ[ ﴾٤٩القمر ،]49 :وقا عا من قا ﴿ :ٱ ُۡ
لل ۡخَٰل ِق ِ
[الامر ،]62 :فخلق العباد لطاعته ،وبينها هلم ،وأمرهم هبا ،وهناهم عن معصيته ،وبينها هلم،

[ ]1سورة األنعام ،اآلية  .59لو مل يكن يف القرآن الكريم إال هذه اآلية لكانت دلي ً
ال واضح ًا وحجة قاطعة عىل
أنه من عند اهلل؛ ذلك ألن البرشية يف كل عصورها -حتى يف هذا العرص الذي شاع فيه العلم ،واستكرب فيه
اإلنسان  -ال تفكر يف هذه اإلحاطة الشاملة ،فض ً
ال عن أن تقدر عليها ،وقصارى جهدها أن ترصد شجرة
أو حرشة يف بيئة معينة لتكش

لنا شيئ ًا من أرسارها ،وما خفي عليهم منها أعظم.

أما التفكري الشامل واإلحاطة الشاملة فهذا أمر مل تألفه البرشية وال تقدر عليه.
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وجعل هلم القدرة واملشيئة التي يتمكنون هبا من فعل أوامر اهلل؛ فيحصل هلم الثواب ،ومن
ارتكاب معاصيه ،فيستحقون العذاب.
فإذا آمن اإلنسان بالقضاء والقدر حتقق له ما ييل:
 -1اعتامده عىل اهلل عند فعل األسباب؛ ألنه يعلم أن السبب واملسبب كالمها بقضاء اهلل
وقدره.
 -2راحة النفس وطمأنينة القلب؛ ألنه متى علم أن ذلك بقضاء اهلل وقدره ،وأن املكروه
املقدر كائن ال حمالة ارتاحت نفسه وريض بقضاء اهلل ،فال أحد أطيب عيش ًا وأريح نفس ًا
وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر.
 -3طرد اإلعجاب بالنفس عند حصو املراد؛ ألن حصو ذلك نعمة من اهلل بام قدره من
أسباب اخلري والفالح؛ فيشكر اهلل عىل ذلك.
 -4طرد القلق والضجر عند فوات املراد أو حصو املكروه؛ ألن ذلك بقضاء اهلل الذي ال
راد ألمره ،وال معقب حلكمه ،وهو كائن الحمالة ،فيصرب وحيتسب األجر من اهلل تعاىل:
ُ ّ
ي
ي
ّ
ي ُ
ل ۡأنۡنبۡأهۡا هۡ
ِف ۡكِتَٰبۡ ۡمِن ۡقبۡ ِۡ
َل ۡ ِ ۡ
ِۡف ۡأنفسِكمۡ ۡإ ِ ۡ
ض ۡوَل ِ ۡ
ِف ۡٱلۡۡر ِ ۡ
﴿مۡا ۡأصابۡ ۡمِن ۡ ُّم ِصيبةۡ ۡ ِ ۡ
ي
ّ
ّ
ّ
ُ
ُ
للِۡيسِريۡۡۡ٢٢ل ِكيلۡتأسوا َٰ
للۡ
ۡلَعۡماۡفاتكمۡوَلۡتفر ُحواۡبِماۡءاتىَٰكمۡوۡٱ ُۡ
نۡذَٰل ِكۡۡلَعۡۡٱ ۡ
إِ ۡ
ُ ُّ ُ ّ ُ
ُ
ور[ ﴾٢٣احلديد.]1[]23-22 :
ِبۡكۡمتالۡفخ ٍۡ
َلۡي

 -5التوكل التام عىل اهلل سبحانه؛ ألن املسلم يعلم أنه سبحانه بيده -وحده -النفع والهر ،فال

يرهب قوي ًا لقوته ،وال يتوانى عن فعل خري خمافة أحد من البرش ،قا ﷺ البن عباس
ريض اهلل عنهام( :واعل أن األمة سو اجتمعوا ىلع أن ينفعوك س ينفعوك إال بيشء قد كتبه

اهلل سك ،وسو اجتمعوا ىلع أن يرضوك س يرضوك إال بيشء قد كتبه اهلل علمك)[.]2

[ ]1انظر العقيدة الصحيحة وما يضادها ،ص  ،19وعقيدة أهل السنة واجلامعة ،ص  ،39ودين احلق ،ص .18
[ ]2رواه اإلمام أمحد يف مسنده ،جـ  ،1ص  ،293والرتمذي يف سننه يف أبواب القيامة ،جـ  ،4ص .76
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املرتبة الثالثة :اإلحسان وهو ركن واحد

وهو أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك .فيعبد اإلنسان ربه عىل هذه الصفة،
وهي استحضار قربه ،وأنه بني يديه ،وذلك يوجب اخلشية واخلوف واهليبة والتعظيم ،ويوجب
النصح يف أداء العبادة ،وبذ اجلهد يف حتسينها وإمتامها.
فالعبد يراقب ربه يف أداء العبادة ،ويستحهر قربه منه حتى كأنه يراه ،فإن شق عليه ذلك
فليستعن عىل حتقيقه بإيامنه بأن اهلل يراه ويطلع عىل رسه وعالنيته ،وباطنه وظاهره ،وال خيفى
عليه يشء من أمره[.]1
فالعبد الذي بلغ هذه املنالة يعبد ربه خملص ًا ،ال يلتفت إىل أحد سواه ،فال ينتظر ثناء الناس،
وال خيشى ذمهم ،إذ حسبه أن يرىض عنه ربه ،وحيمده مواله.
فهو إنسان تساوت عالنيته ورسه ،فهو عابد لربه يف اخللوة واجللوة ،موقن -متام اليقني -أن
اهلل مطلع عىل ما يكنه قلبه وتوسوس به نفسه ،هيمن اإليامن عىل قلبه ،واستشعر رقابة ربه عليه؛
فاستسلمت جوارحه لبارئها ،فال يعمل هبا من العمل إال ما حيبه اهلل ويرضاه ،مستلم لربه.
وحيث تعلق قلبه بربه فال يستعني بمخلوق؛ الستغنائه باهلل ،وال يشتكي إلنسان ،ألنه أنا
حاجته باهلل سبحانه وكفى به معين ًا ،وال يستوحش يف مكان ،وال خياف من أحد؛ ألنه يعلم أن اهلل
معه يف كل أحواله ،وهو حسبه ونعم النصري ،وال يرتك أمر ًا أمره اهلل به ،وال يقرتف معصية هلل؛
ألنه يستحيي من اهلل ،ويكره أن يفقده حيث أمره ،أو جيده حيث هناه ،وال يعتدي أو يظلم خملوق ًا
أو يأخذ حقه؛ ألنه يعلم أن اهلل مطلع عليه ،وأنه سبحانه سيحاسبه عىل أفعاله .وال يفسد يف
األرض؛ ألنه يعلم أن مافيها من خريات ملك هلل تعاىل سخرها خللقه فهو يأخذ منها عىل قدر
حاجته ،ويشكر ربه أن يرسها له.
***

[ ]1انظر جامع العلوم واحلكم ،ص .128
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إن ما ذكرته لك ،وعرضته أمامك يف هذا الكتيب ما هو إال األمور املهمة ،واألركان العظيمة
يف اإلسالم ،وهذه األركان هي التي إذا آمن العبد هبا ،وعمل هبا؛ أصبح مسل ًام ،واإل فإن
اإلسالم -كام ذكرت لك  -دين ودنيا ،عبادة ومنهج حياة ،إنه نظام إهلي شامل كامل حوى يف
ترشيعاته كل ما حيتاج إليه الفرد واألمة عىل حد سواء يف مجيع جماالت احلياة االعتقادية
والسياسية واالقتصادية واالجتامعية واألمنية ..وجيد فيه اإلنسان قواعد وأصوالً وأحكام ًا تنظم
السلم واحلرب ،واحلقوق الواجبة ،وحتافظ عىل كرامة اإلنسان والطري واحليوان والبيئة من
حوله ،وتبني له حقيقة اإلنسان واحلياة واملوت ،والبعث بعد املوت ،وجيد فيه -أيض ًا -املنهج
األمثل ملعاملة الناس من حوله من مثل قوله تعاىل﴿ :وقُولُوا ۡل ّ
اس ُ
ِلن ِ
ۡحسۡنۡا﴾ [البقرة ،]83 :وقوله
ُ
ُ
ان ۡقوۡ ٍۡمۡ
اس﴾ [آ عمران ،]134 :وقوله تعاىل﴿ :وَل ۡيۡرِم ّنكمۡ ۡشنۡ ۡ
تعاىل﴿ :وۡٱلۡعافَِۡ ۡع ِن ۡٱنلّ ِ ۡ
ّ
ُ
ُ ُ
بۡل ّ
ى﴾ [املائدة.]8 :
ِلتقۡو َٰۡ
َلۡتعۡدِلواهۡۡٱعۡدِلواۡۡهوۡأقۡر ُ ۡ
لَعۡۡأ ۡ
وحيسن بنا وقد عرضنا مراتب هذا الدين ،وأركان كل مرتبة من مراتبه أن نذكر نبذة يسرية
من حماسنه.
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من حماسن اإلسالم
يعجا القلم عن اإلحاطة بمحاسن اإلسالم ،وتضع

[]1

العبارة عن الوفاء بذكر فضائل هذا

الدين؛ وما ذاك إال ألن هذا الدين هو دين اهلل سبحانه وتعاىل ،فكام ال حييط البرص باهلل إدراك ًا،
وال حييط به البرش عل ًام ،فكذلك رشعه سبحانه ال حييط القلم به وصف ًا .وقد قا ابن القيم رمحه
اهلل( :وإذا تأملت احلكمة الباهرة يف هذا الدين القويم ،وامللة احلنيفية ،والرشيعة املحمدية التي ال
تنا العبارة كامهلا ،وال يدرك الوص

حسنها ،وال تقرتح عقو العقالء  -ولو اجتمعت وكانت

عىل أكمل رجل منهم -فوقها ،وحسب العقو الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها ،وشهدت
بفضلها ،وأنه ما طرق العامل رشيعة أكمل وال أجل وال أعظم منها ..ولو مل يأت الرسو بربهان
عليها لكفى هبا برهان ًا وآية وشاهد ًا عىل أهنا من عند اهلل ،وكلها شاهدة بكام العلم ،وكام
احلكمة ،وسعة الرمحة والرب واإلحسان ،واإلحاطة بالغيب والشهادة ،والعلم باملبادئ
والعواقب ،وأهنا من أعظم نعم اهلل التي أنعم هبا عىل عباده ،فام أنعم عليهم بنعمة أجل من أنه
هداهم هلا ،وجعلهم من أهلها ،وممن ارتضاهم هلا؛ فلهذا امتن عىل عباده بأن هداهم هلا قا
ُ
ُ
ّ ّ
س ِهمۡ ۡيتۡلواۡ ۡعليۡ ِهمۡ ۡءايَٰت ِ ۡهِۦۡ
ن ۡٱ ُۡ
تعاىل﴿ :لقدۡ ۡم ۡ
لل ۡلَع ۡٱلۡ ُمؤۡ ِمن َِۡ ۡإِذۡ ۡبعثۡ ۡفِي ِهمۡ ۡر ُسوَلۡ ۡمِنۡ ۡأنف ِ
ُ
ُ
َ[ ﴾١٦٤آ عمران،]164 :
ِفۡضلَٰلۡۡ ُّمب ِ ٍۡ
ل ۡل ِ ۡ
ۡل ِكۡمةِۡۡإَونَۡكنواۡمِنۡقبۡ ۡ
و ُيزيِك ِي ِهمۡۡو ُيعل ُِم ُه ُۡمۡٱلۡكِتَٰبۡۡوۡٱ ۡ
وقا معرف ًا لعباده ومذكر ًا عظيم نعمته عليهم ،مستدعي ًا منهم شكره عىل أن جعلهم من أهلها:

ُ
ُ
[]2
تۡلكمۡۡدِينكمۡ﴾ [املائدة. ]3 :
﴿ٱّلۡوۡمۡۡأكۡملۡ ُ ۡ

[ ]1ملايد من التوسع يف هذه الفقرة :انظر الدرة املخترصة يف حماسن الدين اإلسالمي ،تألي
السعدي رمحه اهلل ،وحماسن اإلسالم ،تألي
[ ]2مفتاح دار السعادة ،جـ  ،1ص .375-374

الشيخ عبدالعايا السلامن.

الشيخ عبدالرمحن
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ومن شكر اهلل علينا هبذا الدين أن نذكر طرف ًا من حماسنه فنقو :

 -1أنه دين اهلل

أن الدين الذي ارتضاه اهلل لنفسه ،وبعث به رسله ،وأذن خللقه بأن يعبدوه من خالله ،فكام

ال يشابه اخلالق املخلوق ،فكذلك ال يشابه دينه -وهو اإلسالم -قوانني اخللق وأدياهنم ،وكام
اتص

سبحانه بالكام املطلق فكذلك دينه له الكام املطلق يف الوفاء بالرشائع التي تصلح

معاش الناس ومعادهم ،واإلحاطة بحقوق اخلالق سبحانه وواجبات العباد نحوه ،وحقوق
بعضهم عىل بعض ،وواجبات بعضهم لبعض.

 -2الشمول

بۡمِنۡشۡءۡ﴾
ِفۡٱلۡكِتَٰ ِۡ
من أبرز حماسن هذا الدين شموله لكل يشء .قا تعاىلّ ﴿ :ماۡف ّرطۡناۡ ِ ۡ

[األنعام ،]38 :فشمل هذا الدين كل ما يتعلق باخلالق من أسامء اهلل وصفاته وحقوقه ،وكل ما
يتعلق باملخلوق من رشائع وتكالي

وأخالق وتعامل ،وأحاط هذا الدين بخرب األولني

واآلخرين ،واملالئكة واألنبياء واملرسلني ،وحتدث عن السامء واألرض واألفالك والنجوم
والبحار واألشجار والكون ،وذكر سبب اخللق وغايته وهنايته ،وذكر اجلنة ومآ املؤمنني وذكر
الـنار وهنـاية الكافـرين.

 -3أنه يصل اخلالق باملخلوق

اختص كل دين باطل وكل ملة بأهنا تصل اإلنسان بإنسان مثله عرضة للموت والضع

والعجا واملرض ،بل ربام تربطه بإنسان مات منذ مئات السنني وأصبح عظام ًا وتراب ًا ...وخص
هذا الدين اإلسالم بأنه يصل اإلنسان بخالقه مبارشة ،فال قسيس وال قديس ،وال رس مقدس؛
إنام هو االتصا املبارش بني اخلالق واملخلوق ،اتصا يربط العقل بربه فيستنري ويسرتشد ويسمو
ويتعاىل ويطلب الكام  ،ويرتفع عن السفاس
من هبيمة األنعام.

والصغائر ،إذ كل قلب مل يرتبط بخالقه فهو أضل
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وهو اتصا بني اخلالق واملخلوق يتعرف من خالله عىل مراد اهلل منه فيعبده عىل بصرية،
ويتعرف عىل مواطن رضاه فيطلبها ،ومواطن سخطه فيجتنبها.
وهو اتصا بني اخلالق العظيم وبني املخلوق الضعي

الفقري فيطلب منه املدد والعون

والتوفيق ،ويسأله أن حيفظه من كيد الكائدين وعبث الشياطني.

 -4مراعاة مصاحل الدنيا واآلخرة

بنيت رشيعة اإلسالم عىل مراعاة مصالح الدنيا واآلخرة وإمتام مكارم األخالق.

أما بيان مصالح اآلخرة :فقد بني هذا الرشع وجوهها ،ومل يغفل منها شيئ ًا ،بل فرسها
وأوضحها لئال ُجيهل منها شئ ،فوعد بنعيمها وتوعد بعذاهبا.
أما بيان املصالح الدنيوية :فقد رشع اهلل يف هذا الدين ما حيفظ عىل اإلنسان دينه ونفسه وماله
ونسبه وعرضه وعقله.
أما بيان مكارم األخالق :فقد أمر هبا ظاهر ًا وباطن ًا ،وهنى عن رذائلها وسفاسفها ،فمن
املكارم الظاهرة النظافة والطهارة والتناه عن األقذار واألوساخ ،وندب إىل التطيب وحتسني
اهليئة ،وحرم اخلبائث كالانا ،ورشب اخلمر ،وأكل امليتة والدم وحلم اخلناير وأمر بأكل الطيبات
وهنى عن اإلرساف والتبذير.
أما النظافة الباطنية فرتجع إىل التخيل عن مذموم األخالق ،والتحيل بمحامدها ومستحسنها
فاألخالق املذمومة كالكذب والفجور والغضب واحلسد والبخل ومهانة النفس وحب اجلاه
وحب الدنيا والكرب والعجب والرياء ،ومن األخالق املحمودة :حسن اخللق وحسن الصحبة
للخلق واإلحسان إليهم والعد والتواضع والصدق وكرم النفس والبذ والتوكل عىل اهلل
واإلخالص واخلوف من اهلل والصرب والشكر[.]1

[ ]1انظر اإلعالم بام يف دين النصارى من الفساد واألوهام ،للقرطبي ص .445- 442
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 -5اليسر

إحدى الصفات التي متيا هذا الدين؛ ففي كل شعرية من شعائره يرس ،وكل عبادة من عبادته
ُ
ِينۡمِنۡۡحرجۡ﴾ [احلج ،]78 :وأو هذا اليرس :أن من
ِفۡٱل ِۡ
يرس :قا تعاىل﴿ :وماۡجعلۡعليۡكمۡۡ ِ ۡ
ٍ
بامض سابق ،بل كل ما عليه
يريد أن يدخل يف هذا الدين فال حيتاج إىل وساطة برشية ،أو اعرتاف
أن يتطهر ويتنظ  ،ويشهد أال إله إال اهلل ،وأن حممد ًا رسو اهلل ،وأن يعتقد معنامها ويعمل
بمقتضامها.
ثم إن كل عبادة يدخلها اليرس والتخفي

إذا سافر اإلنسان أو مرض ،ويكتب له من العمل

مثلام كان يعمل صحيح ًا مقي ًام ،بل إن حياة املسلم تصبح ميرسة مطمئنة ،بخالف حياة الكافر
فإهنا ضنك وعرس ،وكذلك موت املؤمن يكون يسري ًا فتخرج روحه كام خترج القطرة من اإلناء،
ّ
ُ
ُ ُ
ُ ُ
ّ
ُ
ُ
اۡك ُ
نتمۡۡ
قا تعاىل﴿ :ٱَّلِينۡ ۡتتوفى َٰ ُه ُم ۡٱلۡملۡئِك ۡة ۡطيِبَِ ۡيقولون ۡسل َٰ ٌم ۡعليۡك ُۡم ۡٱدۡخلواۡ ۡٱلۡ ّنةۡ ۡبِم
ُ
تعۡملونۡ[ ﴾٣٢النحل ،]32 :أما الكافر فتحهر املالئكة الشداد الغالظ عند موته ويهربونه
ُ
ّ
ت ۡوۡٱلۡملۡئِك ۡة ۡباس ُِط يۡواۡ ۡأيۡدِي ِهمۡۡ
ت ۡٱلۡموۡ ِۡ
بالسياط قا تعاىل﴿ :ولوۡ ۡترىۡ ۡإ ِ ۡذِ ۡٱلظَٰل ُِمونۡ ۡ ِِف ۡغمر َٰ ِ
ُ
ُ ُ ُ ُ
ُ
ّ
ُ
قۡو ُيِك ُ
نتمۡۡعنۡۡ
للِۡغريۡۡٱۡلۡ ِۡ
نتمۡۡتقولونۡۡلَعۡۡٱ ۡ
ونۡبِماۡك
تزوۡنۡۡعذابۡۡٱلۡ ُه ِۡ
أخۡ ِر ُج يۡواۡۡأنفسك ُۡماۡٱّلۡوۡمۡۡ ۡ
ّ ّ
ُ
ءايَٰت ِ ۡهِۦۡتسۡتكۡ ُ
ِفۡٱَّلِينۡۡكف ُرواۡٱلۡملۡئِك ۡةۡ
بونۡ[ ﴾٩٣األنعام ،]93 :وقا تعاىل﴿ :ولوۡۡترىۡۡإِذۡۡيتو ۡ
ِ
ُ ُ ُ
يق[ ﴾٥٠األنفا ]50 :
ض ُبونۡۡ ُو ُجوه ُهمۡۡوأدۡبَٰرهمۡۡوذوقواۡۡعذابۡۡٱۡلۡ ِر ِۡ
ي ِۡ

 -6العدل

أن الذي رشع الرشائع اإلسالمية هو اهلل وحده ،وهو خالق اخللق كلهم األبيض واألسود

والذكر واألنثى ،وهم أمام حكمه وعدله ورمحته سواء ،وقد رشع لكل من الذكر واألنثى ما
يناسبه ،فحينئذ يستحيل أن حتايب الرشيعة الرجل عىل حساب املرأة ،أو تفضل املرأة وتظلم
الرجل ،أو ختص اإلنسان األبيض بخصائص وحترم منها اإلنسان األسود ،فالكل أمام رشع اهلل
سواء ال فرق بينهم إال بالتقوى.
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 -7األمر باملعروف والنهي عن املنكر

تضمن هذا الرشع ماية رشيفة ،وخصيصة منيفة ،أال وهي :األمر باملعروف والنهي عن

املنكر فيجب عىل كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل مستطيع أن يأمر وينهى وفق استطاعته ،حسب
مراتب األمر والنهي ،وهي أن يأمر أو ينهى بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه،
وهبذا تصبح األمة كلها رقيبة عىل األمة ،فكل فرد جيب عليه األمر باملعروف والنهي عن املنكر
عىل كل من قرص يف معروف أو ارتكب منكر ًا ،سواء كان حاك ًام أو حمكوم ًا حسب استطاعته
ووفق الضوابط الرشعية التي تضبط هذا األمر.
فهذا األمر -كام ترى -واجب عىل كل فرد حسب استطاعته ،يف حني تفخر كثري من النظم
السياسية املعارصة بأهنا تتيح ألحااب املعارضة أن تراقب سري العمل احلكومي وأداء األجهاة
الرسمية.
فهذه بعض حماسنه ولو أردت اإلطالة الستدعى ذلك الوقوف عند كل شعرية وكل فرض
وكل أمر وكل هني لبيان ما فيه من احلكمة البالغة ،والترشيع املحكم ،واحلسن البالغ ،والكام
املنقطع النظري ،ومن تأمل رشائع هذا الدين علم -علم اليقني -أهنا من عند اهلل ،وأهنا احلق الذي
ال شك فيه ،واهلدى الذي ال ضال فيه.
فإن أردت اإلقبا عىل اهلل ،واتباع رشعه ،واقتفاء أثر أنبيائه ورسله فباب التوبة أمامك
مفتوح ،وربك الغفور الرحيم يدعوك ليغفر لك.
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التوبة
قا ﷺ( :لك ابن آدم خطلء ،وخري اخلطلئني اتلوابون)[ ،]1واإلنسان ضعي
وضعي

يف مهته وعامه ،وال يستطيع أن حيتمل تبعة ذنبه وخطيئته ،فخف

يف نفسه،

اهلل عىل اإلنسان رمحة

به؛ فرشع له التوبة ،وحقيقة التوبة :ترك الذنب لقبحه -خوف ًا من اهلل ،ورجا ًء ملا أعده لعباده-
والندم عىل ما فرط منه ،والعايمة عىل ترك املعاودة ،وتدارك ما بقي باألعام الصاحلة[ ،]2فهي كام
ترى عمل قلبي رصف بني العبد وبني ربه ،ال تعب عليه وال نصب ،وال معاناة عمل شاق؛ إنام
هو عمل القلب ،ومتتنع فيام يستقبل من الذنوب ،وامتناعك ترك وراحة[.]3
فال حتتاج ألن تتوب عىل يد برش يفضح أمرك ،ويكش

سرتك ويستغل ضعفك؛ إنام هي

مناجاة بينك وبني ربك ،تستغفره وتستهديه فيتوب عليك.
فليس يف اإلسالم خطيئة موروثة ،وال خم ّلص منتظر من البرش ،بل كام وجدها اليهودي
النمساوي املهتدي حممد أسد حيث قا ( :مل أستطع أن أجد يف أيام مكان يف القرآن أيام ذكر حلاجة
بني الفرد ومصريه؛ ذلك أنه

إىل "اخلالص" ليس هناك يف اإلسالم من خطيئة أوىل موروثة تق
ّ
ّ
ِل َٰ
ع[ ﴾٣٩النجم ،]39 :وال يطلب من اإلنسان أن يقدم قربان ًا أو يقتل
َل ۡما ۡس َٰۡ
ن ۡإ ِ ۡ
َسنٰ ِۡ
﴿ليۡسۡ ۡل ِۡ
ّ
نفسه لتفتح له أبواب التوبة ويتخلص من اخلطيئة) [ ،]4بل كام قا تعاىل﴿ :أَل ۡت ِز ُر ۡوازِرةۡ ۡوِزۡرۡۡ
ُ
ى[ ﴾٣٨النجم.]38 :
أخۡر َٰۡ
[ ]1رواه اإلمام أمحد يف مسنده ،جـ ،3ص  ،198والرتمذي يف سننه يف أبواب صفة القيامة جـ ،4ص ،49وابن
ماجه يف كتاب الاهد ،جـ ،4ص .491
[ ]2املفردات يف غريب القران ،ص  ،76بترصف يسري.
[ ]3الفوائد ،البن القيم ،ص .116
[ ]4الطريق إىل اإلسالم ،حممد أسد ،ص  ،140بترصف يسري.
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وللتوبة آثار وثامر عظيمة نذكر منها:
 -1أن يعرف العبد سعة حلم اهلل وكرمه يف سرته ،وأنه لو شاء لعاجله عىل الذنب وهلتكه بني
عباده ،فلم يطب له معهم عيش ،بل جلله بسرته ،وغشاه بحلمه ،وأمده باحلو والقوة،
والرزق والقوت.
 -2أن يعرف حقيقة نفسه ،وأهنا نفس أمارة بالسوء ،وأنام صدر منها من خطيئة وذنب
وتقصري فهو دليل عىل ضع

النفس وعجاها عن الصرب عن الشهوات املحرمة ،وأنه

ال غنى هبا عن اهلل -طرفة عني -لياكيها وهيدهيا.
 -3رشع سبحانه التوبة ليستجلب هبا أعظم أسباب سعادة العبد وهو اللجوء إىل اهلل
واالستعانة به ،كام يستجلب هبا أنواع الدعاء والتهرع واالبتها والفاقة واملحبة
واخلوف والرجاء ،فتقرب النفس من خالقها قرب خاص مل يكن ليحصل هلا بدون
التوبة واللجوء إىل اهلل.
 -4أن يغفر اهلل له ما سل

ُ ّ
من ذنبه ،قا تعاىل﴿ :قلۡل َِّلِينۡكف ُر يۡواۡۡإِنۡينت ُهواۡۡ ُيغۡفرۡۡل ُهمۡ ّماۡ

قدۡۡسلفۡ﴾ [األنفا .]38 :

ّ
 -5أن تبد سيئات اإلنسان حسنات قا تعاىل﴿ :إَِلۡمنۡتابۡوءامنۡوع ِملۡعملۡۡصَٰل ِحۡاۡ
ُ
ُّ ُ
ُ ّ
للۡغفورۡاۡ ّرحِيمۡا[ ﴾٧٠الفرقان.]70 :
للۡس ِيۡات ِ ِهمۡۡحسنَٰتۡۡوكنۡۡٱ ۡ
فأولۡ ۡئ ِك ُۡيبدِلۡٱ ُۡ
 -6أن يعامل اإلنسان بني جنسه  -يف إساءهتم إليه ،وزالهتم معه -بام حيب أن يعامله اهلل به

يف إساءته وزالته وذنوبه؛ فإن اجلااء من جنس العمل ،فإذا عامل الناس هبذه املعاملة
تعرض ملثلها من ربه تعاىل ،وأنه سبحانه يقابل إساءته وذنوبه بإحسانه ،كام كان
احلسنةّ ،
هو يقابل إساءة اخللق إليه.
 -7أن يعلم أن نفسه كثرية الاالت والعيوب ،فيوجب له ذلك اإلمساك عن عيوب اخللق،
ويشتغل بإصالح نفسه عن التفكر يف عيوب اآلخرين[.]1
[ ]1انظر مفتاح دار السعادة ،جـ  1ص .358،370
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وأختم هذه الفقرة بخرب رجل جاء إىل النبي ﷺ فقا  :يا رسو اهلل ما تركت حاجة وال
داجة إال قد أتيت قا  :أليس تشهد أال إله إال اهلل ،وأن حممد ًا رسو اهلل؟ ثالث مرات .قا :
نعم .قا  :ذاك يأيت عىل ذاك ،ويف رواية :فإن هذا يأيت عىل ذلك كله) [.]1
ويف رواية أنه أتى رسو اهلل ﷺ فقا  :أرأيت رج ً
ال عمل الذنوب كلها فلم يرشك باهلل تعاىل
شيئ ًا ،وهو يف ذلك ال يرتك حاجة أو داجة إال اقتطعها بيمنه ،فهل لذلك من توبة؟ قا  :هل
أسلمت؟ قا  :أما أنا فأشهد أال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأنك رسو اهلل ﷺ .قا  :نعم!
تفعل اخلريات ،وترتك السيئات؛ فيجعلهن اهلل عاوجل لك خريات كلهن .قا  :وغدرايت
وفجرايت؟ قا  :نعم .قا  :اهلل أكرب .فام زا يكرب حتى توارى [.]2
فاإلسالم جيب ما قبله ،والتوبة الصادقة متحو ما قبلها ،كام ثبت بذلك احلديث عن النبي ﷺ.

[ ]1رواه أبو يعىل يف مسنده ،جـ  ،6ص  ،155والطرباين يف املعجم األوسط جـ  ،7ص ،132والصغري ،جـ ،2
ص  ،201والضياء يف املختارة جـ  ،5،151،152وقا  :إسناده صحيح ،وقا يف املجمع جـ  ،10ص :83
رواه أبو يعىل والباار بنحوه والطرباين يف الصغري واألوسط ورجاهلم ثقات.
[ ]2رواه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ،جـ  ،5ص  ،188والطرباين يف الكبري جـ ،7ص ،53وص ،314وقا
اهليثمي يف املجمع جـ  ،1ص  :32رواه الطرباين والباار بنحوه ،ورجا الباار رجا الصحيح ،غري حممد بن
هرون أيب نشيط وهو ثقة.
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عاقبة من مل يلتزم باإلسالم
كام تبني لك يف هذا الكتاب أن اإلسالم هو دين اهلل ،وهو الدين احلق ،وهو الدين الذي جاء
به مجيع األنبياء واملرسلني ،وقد رتب اهلل األجر العظيم يف الدنيا واآلخرة ملن آمن به ،وتوعد
بالعذاب الشديد من كفر به.
وبام أن اهلل هو اخلالق املالك املترصف يف هذا الكون ،وأنت أهيا اإلنسان خلق من خلقه،
خلقك وسخر لك مجيع ما يف الكون ،ورشع لك رشعه ،و َأ َم َر َك باتباعه؛ فإن آمنت وأطعت ما
أمرك به ،وانتهيت عام هناك عنه؛ فات بام وعدك اهلل به يف الدار اآلخرة من النعيم املقيم،
وسعدت يف الدنيا بام يمن عليك من أصناف النعم ،وكنت متشبه ًا بأكمل اخللق عقالً ،وأزكاهم
نفوس ًا ،وهم األنبياء واملرسلون والصاحلون واملالئكة املقربون.
وإن كفرت وعصيت ربك؛ خرست دنياك وآخراك ،وتعرضت ملقته وعذابه يف الدنيا
واآلخرة ،وكنت متشبه ًا بأخبث اخللق ،وانقصهم عقوالً ،وأحطهم نفوس ًا من الشياطني والظلمة
واملفسدين الطواغيت ،هذا عىل سبيل اإلمجا .
وسأبني لك شيئ ًا من عواقب الكفر عىل وجه التفصيل وهي:

 -1اخلوف وعدم األمن

وعد اهلل الذين آمنوا به واتبعوا رسله باألمن التام يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ،قا تعاىل:
ُ
ّ
ُ
ن ۡو ُه ُّ
مۡمهۡت ُدونۡ[ ﴾٨٢األنعام،]82 :
م ۡأولۡئِكۡ ۡل ُه ُۡم ۡٱلۡمۡ ُۡ
﴿ٱَّلِينۡ ۡءام ُنوا ۡولمۡ ۡيلۡب ِ ُس يۡواۡ ۡإِيمَٰن ُهم ۡبِظلۡ ٍۡ
واهلل هو املؤمن واملهيمن ،وهو املالك جلميع ما يف الكون ،فإذا أحب عبد ًا إليامنه منحه األمن

والسكينة والطمأنينة ،وإذا كفر به املرء سلبه طمأنينته وأمنه ،فال تراه إال خائف ًا من مصريه يف
الدار اآلخرة وخائف ًا عىل نفسه من اآلفات واألمراض ،وخائف ًا عىل مستقبله يف الدنيا؛ ولذا يقوم
سوق التأمني عىل النفس وعىل املمتلكات؛ لعدم األمن ،ولعدم التوكل عىل اهلل.
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 -2املعيشة الضنك

خلق اهلل اإلنسان ،وسخر له مجيع ما يف الكون ،وقسم لكل خملوق حظه من الرزق والعمر،

فأنت ترى الطري يغدو من عشه ليجد رزقه فيلتقطه ،وينتقل من غصن إىل غصن ،ويتغنى بأعذب
األحلان ،واإلنسان خملوق من هذه املخلوقات التي قسم هلا رزقها وأجلها ،فإن آمن بربه،
واستقام عىل رشعه ،منحه السعادة واالستقرار ،ويرس له أمره ،وإن مل تتوفر له إال أدنى مقومات
احلياة.
وإن كفر بربه ،واستكرب عن عبادته؛ جعل حياته ضنك ًا ،ومجع عليه اهلموم والغموم ،وإن
ملك مجيع وسائل الراحة ،وأصناف املتاع .ألست ترى كثرة املنتحرين يف الدو التي كفلت
ألفرادها مجيع وسائل الرفاهية؟ ألست ترى اإلرساف يف أصناف األثاث وأنواع األسفار من
أجل االستمتاع باحلياة؟ إن الذي يدفع إىل اإلرساف يف ذلك هو خلو القلب من اإليامن والشعور
بالضيق والضنك ،وحماولة تبديد هذا القلق بوسائل متغرية ومتجددة ،وصدق اهلل حيث يقو :
ّ
لۥۡمعِيشةۡۡضنَكۡۡونۡ ُ ُ
م[ ﴾١٢٤طه.]124 :
شۡهُۥۡيوۡمۡۡٱلۡقِيَٰمةِۡۡأعۡ َٰۡ
نۡ ُۡ
﴿ومنۡۡأعۡرضۡۡعنۡذِكۡ ِريۡفإ ِ ۡ

 -3أنه يعيش يف صراع مع نفسه ومع الكون من حوله

ّ ّ
ّتۡفطرۡٱنلّاسۡۡعليۡها﴾ [الروم:
للِۡٱل ِ ۡ
ذلك أن نفسه فطرت عىل التوحيد قا تعاىل﴿ :ف ِطۡرتۡۡٱ ۡ

 ،]30وجسده استسلم خلالقه ،وسار عىل نظامه ،فأبى الكافر إال أن يناقض فطرته ،ويعيش يف
أموره االختيارية معارض ًا ألمر ربه ،فألن كان جسده مستسل ًام ،فإن اختياره معارض ًا.
وهو يف رصاع مع الكون من حوله؛ ذلك ألن هذا الكون كله من أكرب جمراته إىل أصغر
ّ ي
ُ
ُ
لسمۡا ِءۡ ۡو ِِه ۡدخانۡۡ
حرشاته يسري عىل التقدير الذي رشعه له ربه ،قا تعاىل﴿ :ث ّم ۡٱسۡتوىۡ ۡإِل ۡٱ
ي
ي
عۡأوۡۡكرۡهۡاۡقاَلۡاۡأتيۡناۡطۡائ ِ ِعَۡ[ ﴾١١فصلت ،]11 :بل هذا الكون حيب
ضۡٱئۡتِياۡطوۡ ًۡ
فقۡالۡلهاۡول ِۡلۡۡر ِ ۡ
من وافقه يف استسالمه هلل ،ويكره من خالفه ،والكافر هو النشاز يف هذا اخللق حيث نصب نفسه

معارض ًا لربه مظاهر ًا عليه؛ ولذا حق للسموات واألرض وسائر املخلوقات أن تبغضه وتبغض
ُ ّ
ُ
ادۡٱ ّ
نۡولۡاّۡ ۡ٨٨لقدۡجئ ُتمۡش ً
تۡ
لسمَٰو َٰ ُۡ
يۡاۡإِداۡۡ٨٩تك
كفره وإحلاده قا تعاىل﴿ :وقالواۡۡٱَّتذۡۡٱ ّلرحۡم َٰ ُۡ
ِ
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ُ
ُ
ِلرِنَٰمۡحۡولاۡۡ ٩١وماۡيۢنبِغ ۡل ّ
ال ۡه ًّداۡۡ ٩٠أنۡدعوا ۡل ّ
ُّ
ِلرِنَٰمۡحۡ
لب ۡ
يتف ّطرن ۡمِن ُه ۡوتنش ُّق ۡٱل ۡ
ۡرض ۡوَّتِر ۡٱ ِ
ِ
ّي
ُ ُّ
ّ
نۡك ۡمنِۡف ۡٱ ّ
ً
ۡرض ۡإَِل ۡء ِاِت ۡٱ ّلرِنَٰمۡح ۡعبدا[ ﴾٩٣مريم،]93-88 :
ت ۡوۡٱل ِ ۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
أنۡيت ِ
ِ
خذ ۡولاۡۡ ٩٢إ ِ
ُ ّ ي
ُ
ضۡوماَۡكنُوا ُ
ۡمنظ ِرينۡ﴾٢٩
لسمۡا ُۡءۡوۡٱلۡۡر ۡ
وقا سبحانه عن فرعون وجنده﴿ :فماۡبكتۡۡعليۡ ِه ۡم ۡٱ

[الدخان.]29 :

 -4أنه يعيش جاهالً

إذ الكفر هو اجلهل ،بل هو أعظم اجلهل؛ ألن الكافر جيهل ربه ،يشاهد هذا الكون الذي

خلقه ربه فأبدعه ،ويرى من نفسه عظيم الصنعة ،وجليل اخللقة ،ثم جيهل من خلق هذا الكون،
ومن ركب نفسه ،أليس هذا أعظم اجلهل؟؟

 -5أن يعيش ظاملاً لنفسه ،ظاملاً ملن حوله

ألنه سخر نفسه لغري ما خلقت له ،ومل يعبد ربه ،بل عبد غريه ،والظلم هو وضع اليشء يف

غري موضعه ،وأي ظلم أعظم من توجيه العبادة لغري مستحقها ،وقد قا لقامن احلكيم مبين ًا
َٰ ُ ّ ُ
ّ ّ
ُ
لشكۡۡلظلۡ ٌۡمۡع ِظيمۡ[ ﴾١٣لقامن.]13 :
للِاۡإِنۡٱ ِ ۡ
شكۡۡۡب ِٱ ۡ
نَۡلۡت ِۡ
شناعة الرشك﴿ :يب

وهو ظلم ملن حوله من البرش واملخلوقات؛ ألنه ال يعرف لذي حق حقه ،فإذا كان يوم

القيامة قام يف وجهه كل من ظلمه من إنسان أو حيوان يطلب من ربه أن يقتص له منه.

 -6أنه عرّض نفسه ملقت اهلل وغضبه يف الدنيا

فيكون عرضة ألن تنا به املصائب ،وحتل به الكوارث؛ عقوبة عاجلة قا جل ثناؤه:
ُ
ّ
﴿أفأمِن ۡٱ َّّلِينۡ ۡمك ُروا ۡٱ ّ
ث َۡلۡۡ
اب ۡمِنۡ ۡحيۡ ۡ
لل ۡب ِ ِه ُم ۡٱلۡۡرضۡ ۡأوۡ ۡيأۡتِي ُه ُۡم ۡٱلۡعذ ُ ۡ
ات ۡأنَۡيۡسِ فۡ ۡٱ ُۡ
لس ِيۡ ِۡ
ُّ
ّ
ُ
ُ ُ
ُ
ُ ُ
جزين ۡۡ ٤٦أو ۡيأ ُخذ ُهم َٰ
ۡلَع َّۡت ُّوف ۡفإِن ۡر ّبكمۡ
يشۡع ُرونۡ ۡۡ ٤٥أو ۡيأخذهم ِ
ِۡف ۡتقلب ِ ِهم ۡفماۡهمۡبِمع ِِ
ُ
ال ۡٱ َّّلِينۡ ۡكف ُروا ۡتُ ِص ُ
لر ُءوف ّ
يب ُهم ۡبِماۡ
ِيم[ ﴾٤٧النحل ،]47-45 :وقا سبحانه﴿ :وَلۡ ۡيز ۡ
ۡرح ٌۡ
ُّ
ٌ
ُ ُ
ُ ّ ّ ّ
ِفۡٱلۡ ِميعادۡ[ ﴾٣١الرعد:
َۡيل ۡ
للَۡل ۡ
للهِۡإِنۡٱ ۡ
ِتۡوعۡ ۡدۡٱ ۡ
ّتۡيأۡ ِ ۡ
لۡق ِريبۡاۡمِنۡدارِهِمۡۡح ّ َٰۡ
صن ُعواۡقارِعةۡأوۡۡتُ ۡ
ُ ُ
ُ
ُ
ل ۡٱلۡقرۡىۡ ۡأن ۡيأۡتِي ُهم ۡبأۡ ُسنا ۡضۡحۡ ۡوهمۡ ۡيلۡع ُبونۡ﴾٩٨
 ،]31وقا عا من قا ﴿ :أو ۡأمِن ۡأهۡ ۡ
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[األعراف ،]98 :وهذا شأن كل من أعرض عن ذكر اهلل ،قا تعاىل خمرب ًا عن عقوبات األمم
ُ ًّ
ّ
اصبۡا ۡومِنۡ ُهم ۡ ّمنۡ ۡأخذتۡ ُۡهۡ
املاضية الكافرة﴿ :فلُك ۡأخذۡنا ۡبِذۢنب ِ ۡهِا ۡۦ ۡف ِمنۡ ُهم ۡمنۡ ۡأرۡسلۡنا ۡعليۡ ۡهِ ۡح ِ
ّ ُ
ُ
ّ
كن َۡكن يۡواۡۡ
لصيۡح ۡة ۡومِنۡ ُهم ۡ ّمنۡ ۡخسفۡنا ۡب ِ ۡهِۡٱلۡۡرضۡ ۡومِنۡ ُهم ۡ ّمنۡ ۡأغۡرقۡنۡا هۡوما َۡكنۡ ۡٱ ُۡ
ٱ
لل ۡ ِّلظۡل ِم ُهمۡ ۡول َٰ ِ
ُ
أنفس ُهمۡ ۡيۡظۡل ُِمونۡ[ ﴾٤٠العنكبوت ،]40 :وكام ترى مصائب من حولك ممن حلت به عقوبة اهلل
ونكاله.

 -7أن تكتب له اخليبة واخلسران

فبسبب ظلمه خرس أعظم ما تتمتع به القلوب واألرواح ،وهو معرفة اهلل واألنس بمناجاته،

والسكينة إليه ،وخرس الدنيا ألنه عاش فيها حياة بائسة حائرة ،وخرس نفسه التي كان جيمع من أجلها؛
ألنه مل يسخرها ملا خلقت له ،ومل يسعد هبا يف الدنيا؛ ألهنا عاشت شقية ،وماتت شقية ،وستبعث مع
ُ ُ
ّ
ُ
ين ُۡهۥ ۡفأولۡئكۡ ۡٱ َّّلِينۡ ۡخ ِ ُ
ِس يۡواۡ ۡأنفس ُهم﴾ [األعراف ،]9 :وخرس
ِ
األشقياء قا تعاىل﴿ :ومنۡ ۡخفتۡ ۡموَٰزِ

أهله؛ ألنه عاش معهم عىل الكفر باهلل ،فهم مثله يف الشقاء والضنك سواء ،ومصريهم إىل النار ،قا
ّ
ُ
ن ۡٱلۡخَٰ ِِسينۡ ۡٱ َّّلِينۡ ۡخ ِ ُ
ِس يۡواۡ ۡأنفس ُهمۡ ۡوأهۡل ِي ِهمۡ ۡيوۡمۡ ۡٱلۡ ِقيَٰمةِۡ﴾ [الامر ،15 :و الشورى،]45 :
تعاىل﴿ :إ ِ ۡ
ِ
ُ ُ ّ
ُ
شواۡۡٱَّلِينۡۡظل ُمواۡوأزۡوَٰج ُهمۡۡوماَۡكنواۡۡ
ويوم القيامة حيرشون إىل النار ،وبئس القرار ،قا تعاىل۞﴿ :ٱحۡ

ّ
ُ ُ
ُ
ُُ
حي ِۡم[ ﴾٢٣الصافات.]23-22 :
ونۡٱ ۡ
للِۡفۡٱهدوهمۡۡإ ِ َٰل ِ
ۡصر َٰ ِطۡٱل ِ
يعۡبدونۡۡۡ٢٢مِنۡد ِ

 -8أنه يعيش كافراً بربه جاحدًا لنعمه

فإن اهلل أوجده من عدم ،وأسبغ عليه مجيع النعم ،فيعبد غريه ،ويوايل سواه ،ويشكر من

دونه ...فأي جحود أعظم من هذا؟ وأي نكران أشنع من هذا؟

 -9أنه يُحرم احلياة احلقيقية

ذلك إن اإلنسان اجلدير باحلياة هو الذي آمن بربه ،وعرف غايته ،وتبني مصريه ،وأيقن

بمبعثه ،فعرف لكل ذي حق حقه ،فال يغمط حق ًا ،وال يؤذي خملوق ًا ،فعاش عيشة السعداء ،ونا
ُ َٰ ُ
ُ
نث ۡوهوۡ ۡمؤۡمِنۡۡ
ص َٰل ِحۡا ۡمِن ۡذك ٍۡر ۡأوۡ ۡأ ۡ
احلياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة قا تعاىل﴿ :منۡ ۡع ِملۡ ۡ ۡ

عاقبة من مل يلتزم باإلسالم
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ّ
فل ُنحۡيِي ّن ُۡهۥ ۡحي َٰوةۡ ۡطيِبةۡ﴾ [النحل ،]97 :ويف اآلخرة﴿ :م َٰ
ن ۡذَٰل ِكۡۡ
ت ۡعدۡ ىۡ
ِف ۡجنَٰ ِۡ
كن ۡطيِبةۡ ۡ ِ ۡ
ٰ ِ
يم[ ﴾١٢الص .]12 :
ٱلۡفوۡ ُۡزۡٱلۡع ِظ ُۡ
أما من عاش يف هذه احلياة عيشة شبيهة بحياة البهائم ،فال يعرف ربه ،وال يدري ما غايته،
وال يعلم أين مصريه؟ بل غايته أن يأكل ويرشب وينام ..فأي فرق بينه وبني سائر احليوانات بل
ّ
ُُ
َلۡ
َسنس ۡل ُهمۡ ۡقلوبۡ ۡ ۡ
ل ِ يۡ
ن ۡوۡٱ ِۡ
ل ِۡ
له ّنم ۡكثِريۡا ۡمِنۡ ۡٱ ِۡ
هو أضل منها قا جل ثناؤه﴿ :ولقدۡ ۡذرأۡنا ۡ ِ ۡ
ي ُ
ّ
ُ ّ
ُ
َل ۡ ُيبۡ ِ ُ
َل ۡيسۡم ُعونۡ ۡبِهۡا هۡأولۡئِكۡ ۡكۡٱلۡنۡع َٰ ِۡم ۡبلۡ ۡهمۡۡ
ُصونۡ ۡبِها ۡول ُهمۡ ۡءاذانۡ ۡ ۡ
َۡ ۡ
يفۡق ُهونۡ ۡبِها ۡول ُهمۡ ۡأعۡ ۡ
ُّ ُ
ُ
ُ ّ
ُ
ُ
ن ۡأكَۡثهمۡۡ
ب ۡأ ۡ
ل هۡأولۡئِكۡ ۡه ُۡم ۡٱلۡغَٰفِلونۡ[ ﴾١٧٩األعراف ،]179 :وقا عا من قا ﴿ :أمۡ ۡتۡس ۡ
أض ۡ
ُ ّ
ً
ُ
ُّ
ُ
يل[ ﴾٤٤الفرقان.]44 :
لۡسب ِ ۡ
َلۡكۡٱلۡنۡع َٰ ِۡمۡبلۡۡهمۡۡأض ۡ
ونۡإِنۡۡهمۡۡإ ِ ۡ
يسۡم ُعونۡۡأوۡۡيعۡقِل هۡ

 -10أنه خيلد يف العذاب

ذلك أن الكافر ينتقل من عذاب إىل عذاب فهو خيرج من الدنيا -وقد جترع غصصها

ومصائبها -إىل الدار اآلخرة ،ويف أو مرحلة منها تنا به مالئكة املوت تسبقها مالئكة العذاب
ّ ّ
ُ
ض ُبونۡۡ
ِفۡٱَّلِينۡۡكف ُرواۡٱلۡمۡلۡئِك ۡةۡي ِۡ
لتذيقه من العذاب ما يستحقه قا تعاىل﴿ :ولوۡۡترىۡۡإِذۡۡيتو ۡ
ُ
ُو ُجوه ُهمۡۡوأدۡبَٰرهمۡ﴾ [األنفا  ،]50 :ثم إذا خرجت روحه ونا يف قربه لقي من العذاب أشده قا

ُ
ُ
ُ ُ ّ ُ
ُ
لساع ۡةۡأدۡخِل يۡواۡۡءالۡۡ
ومۡٱ
ارۡ ُيعۡرضونۡۡعليۡهاۡغ ُدوۡاۡوعشِ يۡۡا هۡويۡوۡمۡۡتق ۡ
تعاىل خمرب ًا عن آ فرعون﴿ :ٱنلّ ُۡ
اب[ ﴾٤٦غافر ،]46 :ثم إذا كان يوم القيامة وبعثت اخلالئق ،وعرضت األعام ،
ف ِرۡعوۡنۡۡأش ّۡدۡٱلۡعذ ِۡ
ضعۡ
ورأى الكافر أن اهلل قد أحىص عليه مجيع أعامله يف ذلك الكتاب الذي قا اهلل عنه﴿ :و ُو ِ

ُ ُ
ب َۡل ُۡيغاد ُِرۡ
ب ۡفَتى ۡٱلۡ ُمجۡ ِرمَِۡ ۡ ُمشۡفِقَِۡ ۡم ِّما ۡفِي ۡهِ ۡويقولونۡ ۡيَٰويۡلتنا ۡما ِۡل ۡهَٰذا ۡٱلۡكِتَٰ ِۡ
ٱلۡكِتَٰ ُ ۡ
ً ّي
ُ
َل ۡأحۡصىَٰها﴾ [الكه  ،]49 :هناك يود الكافر لو كان تراب ًا ﴿يوۡمۡ ۡينظ ُۡر ۡٱلۡمرۡ ُۡءۡ
صغِريةۡ ۡوَلۡ ۡكبِريۡة ۡإ ِ ۡ
ُ ُ
ُ ُ ُ
نتۡترَٰبۡا[ ﴾٤٠النبأ.]40 :
نۡك ۡ
ولۡٱلَۡكف ُِۡرۡيَٰليۡت ِ ۡ
ماۡق ّدمتۡۡيد ۡاهُۡويق ۡ

ولشدة هو املوق فإن اإلنسان لو كان يملك مجيع ما يف األرض الفتدى به من عذاب
ّ ّ
ض َۡجِيعۡا ۡومِثۡل ُۡهۥ ۡمع ُۡهۥ ّۡلۡفۡتدوۡاۡ ۡب ِ ۡهِۦ﴾
ِف ۡٱلۡۡر ِ ۡ
ن ۡل َِّلِينۡ ۡظل ُمواۡ ۡما ۡ ِ ۡ
ذلك اليوم قا تعاىل﴿ :ولوۡ ۡأ ۡ
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ُّ
حبت ِ ۡهِۦۡوأخِيهِۡ
[الامر ،]47 :وقا تعاىل﴿ :يو ۡدۡٱلۡ ُمجۡ ِر ُۡمۡلوۡۡيفۡتدِيۡمِنۡۡعذ ِۡ
ابۡيوۡ ِمئِذۡۡبِبن ِي ۡهِۡۡ١١وص َٰ ِ
ّ ُ
ُّ ُ
جي ۡهِ[ ﴾١٤املعارج.]14-11 :
نِۡفۡٱل ِ ۡ
ّتۡ ۡ
ۡ١٢وف ِصيلتِهِۡٱل ِ ۡ
توِيهِۡۡ١٣وم ِ
ۡرضَۡجِيعاۡثمۡين ِ
وألن تلك الدار دار جااء وليست دار أماين فال بد أن يلقى اإلنسان جااء عمله إن خري ًا

فخري ،وإن رش ًا فرش .ورش ما يلقى الكافر يف الدار اآلخرة عذاب النار ،وقد ّنوع اهلل عىل أهلها
ّ
ّتۡيُكذ ُ
ِبۡۡب ِهاۡٱلۡ ُمجۡ ِر ُمونۡۡۡ٤٣
أصناف العذاب ليذقوا وبا أمرهم فقا تعاىل﴿ :هَٰ ِذ ۡه ِۦۡجه ّن ُمۡٱل ِ ۡ
ُ ُ
ِيم ۡءانۡ[ ﴾٤٤الرمحن ،]44-43 :وقا خمرب ًا عن رشاهبم ومالبسهم:
يطوفون ۡبينها ۡوبَ َۡح ٍ
ّ
ُ
ّ
يم ۡۡ ١٩يُصۡه ُۡر ۡب ِ ۡهِۦ ۡماۡ
ق ۡ ُر ُءو ِس ِه ُۡم ۡٱۡلۡ ِم ُۡ
ب ۡ ِۡمنۡفوۡ ِۡ
﴿فۡٱَّلِينۡ ۡكف ُروا ۡق ِطعتۡ ۡل ُهمۡ ۡثِيابۡ ۡمِن ۡنارۡ ۡيُص ُّ ۡ
ُُ ُ
ودۡۡ٢٠ول ُه ّ
مۡمقَٰ ِم ُعۡمِنۡۡحدِيدۡ[ ﴾٢١احلج.]21-19 :
لل ۡ
ِِف ُۡب ُطون ِ ِهمۡۡوۡٱ ۡ
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اخلامتة

اخلامتة
يا أهيا اإلنسان

ُ
ُ
َٰ ُ ّ
ُ
ك ۡشيۡا﴾٦٧
ل ۡولمۡ ۡي ۡ
ن ۡأناۡخلقۡنَٰ ُۡه ۡمِن ۡقبۡ ۡ
لَسنٰ ۡ
كنت عدم ًا حمض ًا قا تعاىل﴿ :أو َۡل ۡيذۡك ُۡر ۡٱ ِۡ

ل َٰ
نۡ
َسنٰ ِۡ
ِت ۡلَعۡ ۡٱ ِۡ
[مريم ،]67 :ثم خلقك اهلل من نطفة ،فجعلك سميع ًا بصري ًا قا تعاىل﴿ :هلۡ ۡأ َٰۡ
ّ
ُّ
ُ
كن ۡشيۡا ۡ ّمذۡ ُك ً
ورا ۡۡ ١إِنّا ۡخلقنا ۡٱ ِل َٰ
َسنٰنۡ ۡمِن ۡنطف ٍة ۡأمشاج ۡنبتل ِيهِۡ
حَِۡ ۡمِنۡ ۡٱ ّلهۡ ِۡر ۡلمۡ ۡي
فجعلنَٰ ُه ۡس ِميعاۡب ِص ً
ريا[ ﴾٢اإلنسان ،]2-1 :ثم تدرجت من ضع إىل قوة ،ومردك إىل ضع
ُّ ّ
ُ ُ
ُ
ُ
للۡٱَّلِيۡخلقكمۡمِنۡضعۡفۡۡث ّۡمۡجعلۡۡمِنۡۡبعۡ ِۡدۡضعۡفۡۡق ّوةۡۡث ّۡمۡجعلۡۡمِنۡۡبعۡ ِۡدۡ
قا تعاىل۞﴿ :ٱ ۡ
ُ
ُ
ي ُ
ِير[ ﴾٥٤الروم ،]54 :ثم النهاية التي الشك فيها
ِيمۡٱلۡقد ُۡ
قۡماۡيشۡا ُۡء هۡوهوۡۡٱلۡعل ُۡ
ق ّوةۡۡضعۡفۡاۡوشيۡب ۡة هَۡيۡل ُۡ
املوت .وأنت يف تلك املراحل تنتقل من ضع

إىل ضع  ،ال تستطيع أن تدفع عن نفسك الهر،

وال جتلب لنفسك النفع إال باستعانتك عىل ذلك بنعم اهلل عليك من احلو والقوة والقوت،
وأنت فقري حمتاج من حيث الفطرة ،فكم هناك من يشء حتتاج إليه ال ستبقاء حياتك ليس يف
متناو يدك ،وقد تناله مرة ،وتسلبه أخرى ،وكم هناك من أشياء تنفعك وتريد احلصو عليها،
وقد تفوز هبا مرة وال تظفر هبا أخرى ،وكم من يشء يهرك وخييب آمالك ،ويضيع جهودك
وجيلب لك املحن واآلفات وتريد دفعه عن نفسك فتدفعه مرة وتعجا أخرى ..أمل تستشعر فقرك
ُ ي
ّ
ُّ ُ
اس ۡأ ُ
نۡ
لل ۡهو ۡٱلۡغ ِ ُّۡ
للِا ۡوۡٱ ۡ
نت ُم ۡٱلۡفقرۡا ُۡء ۡإِل ۡٱ ۡ
وحاجتك إىل اهلل ،واهلل يقو ۞﴿ :يۡأ ُّيها ۡٱنلّ ُ ۡ
يد[ ﴾١٥فاطر.]15 :
ٱۡلۡ ِم ُۡ
يعرتضك فريوس ضعي
وتذهب إىل إنسان ضعي
املريض والطبيب.

التراه العني املجردة؛ فريديك رصيع املرض ،فال تستطيع دفعه،

مثلك ليعاجلك ،فمرة يصيب الدواء ،وتارة يعجا الطبيب فتعم احلرية
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أال ما أضعفك يا ابن آدم لو سلبك الذباب شيئ ًا ما استطعت استعادته منه ،وصدق اهلل حيث
ُ ُ ّ ّ
ُُ
ّ
ُ
ّ ُ ُ
للِ ۡلن َۡيۡلقواۡۡ
ون ۡٱ ۡ
ل ه يۡۥ ۡإِن ۡٱَّلِينۡ ۡتدۡ ُعونۡ ۡمِن ۡد ِۡ
ضب ۡمثلۡ ۡفۡٱسۡت ِمعواۡ ۡ ۡ
يقو ﴿ :يۡأ ُّيها ۡٱنل ۡ
اس ۡ ِ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُّ
وه ۡمِنۡ ُهۡه ۡض ُعفۡ ۡٱ ّ
ِبۡ
لطال ُ ۡ
َل ۡيسۡتن ِقذ ُۡ
اب ۡشيۡا ۡ ۡ
لۥاۡ ِۡإَون ۡيسۡلبۡ ُه ُۡم ۡٱَّلب ُ ۡ
ذبابۡا ۡول ۡوِ ۡٱجۡتم ُعواۡ ۡ ُۡ
ُ
وب[ ﴾٧٣احلج ،]73 :فإذا كنت ال تستطيع استنقاذ ما سلبك الذباب فامذا متلك من أمرك؟
وۡٱلۡمطۡل ُ ۡ
(ناصيتك بيداهلل ،ونفسك بيده ،وقلبك بني إصبعني من أصابع الرمحن ،يقلبه كي

يشاء،

وحياتك وموتك بيده ،وسعادتك وشقاوتك بيده ،وحركاتك وسكناتك وأقوالك بإذن اهلل
ومشيئته ،فال تتحرك إال بإذنه وال تفعل إال بمشيئته ،إن وكلك إىل نفسك وكلك إىل عجا
وضع

وتفريط وذنب وخطيئة ،وإن وكلك إىل غريك ،وكلك إىل من ال يملك لك رض ًا وال

نفع ًا وال موت ًا وال حياة وال نشور ًا ،فال غنى لك عنه طرفة عني ،بل أنت مضطر إليه عىل مدى
األنفاس ظاهر ًا وباطن ًا ،يسبغ عليك النعم ،وأنت تتبغض إليه باملعايص والكفر مع شدة
الهرورة إليه من كل وجه ،قد اختذته نسي ًا ومردك إليه ومرجعك وموقفك بني يديه) [.]1
ُ
ُ ُ ّ
لل ۡأن َۡي ِففۡ
يد ۡٱ ُۡ
يا أهيا اإلنسان :نظر ًا لضعفك وعجاك عن حتمل تبعات ذنوبك﴿ :ي ِر
ُ
ُ
ل َٰ
نۡض ِعيفۡا[ ﴾٢٨النساء ،]28 :أرسل اهلل الرسل ،وأنا الكتب ،ورشع الرشائع،
َسنٰ ُۡ
عنك هۡمۡوخل ِقۡۡٱ ِۡ
ونصب أمامك الطريق املستقيم ،وأقام البينات واحلجج والشواهد والرباهني ،حتى جعل لك يف

كل يشء آية دالة عىل وحدانيته وربوبيته وألوهيته ،وأنت تدفع احلق بالباطل ،وتتخذ الشيطان ولي ًا
ل َٰ
نعم
َسنٰ ُۡ
من دون اهلل ،وجتاد بالباطل﴿ ،وكۡنۡ ۡٱ ِۡ
ن ۡأكَۡثۡ ۡشۡءۡ ۡجدَلۡ[ ﴾٥٤الكه  ،]54 :أنستك ُ

اهلل التي تتقلب فيها بدا َيتك وهنا َيتك! َأوال تذكر أنك خلقت من نطفة! ومردك إىل حفرة ،ومبعثك
ُّ
َٰ ُ ّ
ُ
نۡأناۡخلقۡنَٰ ُۡهۡمِنۡنطۡفةۡۡفۡإ ِذاۡهوۡۡخ ِصيمۡۡ ُّمبَِۡۡۡ٧٧وضبۡ
لَسنٰ ۡ
إىل جنة أو نار قا تعاىل﴿ :أوۡلمۡۡيرۡۡٱ ِۡ
ّ
ي
ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ِي ۡأَسنشأها ۡأ ّول ۡم ّرةيۡوهوۡ
ۡح ۡٱل ِعظَٰمۡ ۡو ِِه ۡرمِيم ۡۡ ٧٨قل ۡييِيهاۡٱَّل يۡ
نلاۡمثل ۡوَسن ِس ۡخلق ۡهۥاۡ ۡقال ۡمنۡي ِ
ُ
ل َٰ
يم ۡۡ٦
ن ۡماۡغ ّۡرك ۡبِربِك ۡٱلۡك ِر ِۡ
َسنٰ ُۡ
ِيم[ ﴾٧٩يس ،]79-77 :قا تعاىل﴿ :يۡأ ُّيها ۡٱ ِۡ
بِك ِل ۡخل ٍق ۡعل ٌۡ
ّ
ّ ي ّ
ِفۡأي ُ
ّ
ۡماۡشاءۡريِكبكۡ[ ﴾٨االنفطار.]8-6 :
ۡصورة
ٱَّلِيۡخلقكۡفسوىَٰكۡفعدلكۡ ِ ۡ٧ي ِ
[ ]1بترصف من الفوائد ،البن القيم ،ص .56
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يا أهيا اإلنسان! ملاذا حترم نفسك لذة الوقوف بني يدي اهلل تناجيه؛ ليغنيك من فقر ،ويشفيك
من مرض ،ويفرج كربتك ،ويغفر ذنبك ،ويكش

رضك ،وينرصك إن ُظلمت ،ويدلك إن

حتريت وضللت ،ويعلمك ما جهلت ،ويؤ ّمنك إذا خفت ،ويرمحك حا ضعفك ،ويرد عنك
أعدائك ،وجيلب لك رزقك[.]1
يا أهيا اإلنسان إن أعظم نعمة أنعم اهلل هبا عىل اإلنسان -بعد نعمة الدين -هي نعمة العقل،
ليميا به بني ما ينفعه وما يهره ،وليعقل عن اهلل أمره وهنيه ،وليعرف به أعظم غاية وهي عبودية
ّ ُ
ُّ
ُ
ُ
لض ۡفإِّلۡ ۡهِۡ
للِاۡث ّم ۡإِذاۡم ّسك ُم ۡٱ ُّۡ
اهلل وحده ال رشيك له قا تعاىل﴿ :وماۡبِكمۡمِنۡنِعۡمةۡ ۡف ِمنۡ ۡٱ ۡ
ُ ُ
ُ
ُّ
ُ
ُ
شيِكونۡ[ ﴾٥٤النحل.]54-53 :
تجۡ ُرونۡۡۡ٥٣ث ّمۡإِذاۡكشفۡٱ ّۡ
لضۡعنكمۡإِذاۡف ِريقۡمِنكمۡبِرب ِ ِهمۡي ِ
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 إىل
ُ ُ ُ
ُ
ّ ّ
ُ ّ
لل﴾ [آ عمران:
يبِبۡك ُۡمۡٱ ُۡ
وِنۡ ۡ
للۡفۡٱتب ِ ُع ِ ۡ
نتمۡۡت ُِّبونۡۡٱ ۡ
ذلك هو ما أرشد إليه سبحانه بقوله﴿ :إِنۡك
 ،]31وإذا امتثل ذلك أحلقه اهلل باألنبياء واملرسلني والشهداء والصاحلني قا تعاىل﴿ :ومنۡيُطِعِ ۡ
ُ
ّ
ُّ ي
ّ
ّ
ُ
ّ
لصدِيقَِۡ ۡوۡٱلشهدۡا ِۡءۡ
لل ۡوۡٱ ّلر ُسولۡ ۡفأولۡئِكۡ ۡمعۡ ۡٱَّلِينۡ ۡأنۡعمۡ ۡٱ ۡ
ٱ ۡ
لل ۡعليۡ ِهم ۡمِنۡ ۡٱنلب ِ ِيۡنۡ ۡوۡٱ ِ
ُ
ّ
َهۡوح ُسنۡأولۡئِكۡۡرفِيقۡا[ ﴾٦٩النساء.]69 :
ح ۡ
وۡٱلصَٰل ِ ِ
يا أهيا اإلنسان! إنام ِ
أع ُظك بأن ختلو بنفسك ثم تتأمل ما جاءك من احلق ،فتنظر يف أدلته،
وتتدبر براهينه؛ فإن رأيته حق ًا فهلم إىل اتباعه ،وال تكن أسري اإلل

والعادة ،وأعلم أن نفسك

أعا عليك من أقرانك وأترابك ومرياث أجدادك ،وقد وعظ اهلل الكفار هبذا وندهبم إليه فقا
ّ
َٰ ُ َٰ َٰ ُ
ُ ُ ّ
ُ
ّ ي ُ ُ
حبِكم ۡمِنۡ
ن ۡوفرد ۡ
للِۡمثۡ ۡ
ومواۡ ۡ ِ ۡ
سبحانه﴿ :إِنمۡا ۡأعِظكم ۡبِوَٰحِد ٍۡةيۡأن ۡتق
ى ۡث ّۡم ۡتتفك ُرواهۡ ۡما ۡبِصا ِ
ُ ّ
ّ ُ
َلۡنذِيرۡۡلكمۡبَۡۡيديۡۡعذابۡۡشدِيدۡ[ ﴾٤٦سبأ.]46 :
ج ّن ٍۡةىۡإِنۡۡهوۡۡإ ِ ۡ
ِ

[ ]1انظر مفتاح دار السعادة ،جـ 1ص .251
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ّ
لل ِۡ
يا أهيا اإلنسان! إنك حينام تسلم لن خترس شيئ ًا قا تعاىل﴿ :وماذاۡعليۡ ِهمۡ ۡلوۡ ۡءام ُنواۡ ۡۡب ِٱ ۡ
ُ
ّ
ُّ
لل ۡبهمۡ ۡعل ً
ِيما[ ﴾٣٩النساء ،]39 :قا ابن كثري رمحه
وۡٱّلۡوۡ ِۡم ۡٱٓأۡلخ ِِۡر ۡوأنفقوا ۡم ِّماۡرزق ُه ُم ۡٱ ُۡ
للهۡوكن ۡٱ ۡ ِ ِ
اهلل( :وأي يشء يهرهم لو آمنوا باهلل وسلكوا الطريق احلميدة ،وآمنوا باهلل رجاء موعوده يف

الدار اآلخرة ملن حيسن عمله ،وانفقوا مما رزقهم اهلل يف الوجوه التي حيبها اهلل ويرضاها ،وهو
عليم بنياهتم الصاحلة والفاسدة ،وعليم بمن يستحق التوفيق منهم ،فيوفقه ويلهمه رشده،
ويقيضه لعمل صالح يرىض به عنه ،وبمن يستحق اخلذالن والطرد عن جنابه األعظم اإلهلي
الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخرس يف الدنيا واآلخرة) [ ،]1إن إسالمك لن حيو بينك وبني
أي يشء تريد عمله أو تناوله مما أحله اهلل لك ،بل إن اهلل يأجرك عىل كل عمل تعمله تبتغي به
وجه اهلل ،وإن كان مما يصلح دنياك ويايد يف مالك أو جاهك أو رشفك ،بل حتى ما تتناوله من
املباحات إذا احتسبت أن تكتفي باحلال عن احلرام؛ َف َل َك فيه أجر قا ﷺ( :ويف بضع أحدك
ادقة .قلسوا :يا رسول اهلل! أيايت أحدنا شهوته ويكون هل فيها أجر؟ قلل :أرأيت سو وضعهل يف

حرام أكلن علمه وزر؟ فكذسك إذا وضعهل يف احلالل اكن هل أجر) [.]2
يا أهيا اإلنسان! إن الرسل جاءوا باحلق ،وبلغوا مراد اهلل ،واإلنسان حمتاج إىل معرفة رشع
اسۡ
اهلل؛ ليسري يف هذه احلياة عىل بصرية ،وليكون يف اآلخرة من الفائاين ،قا تعاىل﴿ :يۡأ ُّيهاۡٱنلّ ُ ۡ

ُ
ُ
ّ ّ
ّ ُ
ّ ُ
ي ُ
ِفۡ
للِ ۡما ۡ ِ ۡ
نۡ ِ ۡ
ۡربِكمۡ ۡفۡام ُِنواۡ ۡخريۡا ۡلك هۡم ِۡإَون ۡتكۡف ُرواۡ ۡفإ ِ ۡ
ق ۡمِن
ول ۡۡب ِٱۡلۡ ِۡ
قدۡ ۡجۡاءك ُۡم ۡٱ ّلر ُس ۡ
ُ
ّ
ٱ ّ
لل ۡعل ً
ِيما ۡحكِيمۡا[ ﴾١٧٠النساء ،]170 :وقا عا شأنه﴿ :قلۡ ۡيۡأ ُّيهاۡ
ض ۡوكن ۡٱ ُۡ
ت ۡوۡٱلۡۡر ِ ىۡ
لسمَٰو َٰ ِۡ
ّ ّ
َٰ ّ
ّ ُ
ي ُ
س ۡهِا ۡۦ ۡومن ۡضل ۡفإِنماۡ
ن ۡٱهۡتد ۡ
ۡربِك ۡما ۡفم ِۡ
ق ۡمِن
اس ۡقدۡ ۡجۡۡاءك ُۡم ۡٱۡلۡ ُّۡ
ٱنلّ ُ ۡ
ى ۡفإِنما ۡيهۡتدِي ۡنلِ فۡ ِ
ي
ُّ
ُ
ضلۡعليۡهۡااۡومۡاۡأناۡۡعليۡكمۡبِويِك ِيلۡ[ ﴾١٠٨يونس.]108 :
ي ِ
يا أهيا اإلنسان! إنك إن أسلمت لن تنفع إال نفسك ،وإن كفرت لن تهر إال نفسك ،إن اهلل
غني عن عباده ،فال تهره معصية العاصني ،وال تنفعه طاعة الطائعني ،فلن ُيعىص إال بعلمه ،ولن
[ ]1بترصف يسري من تفسري القرآن العظيم ،ج ،1ص .497
[ ]2تقدم خترجيه ،ص.91
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ُيطاع إال بإذنه ،وقد قا اهلل كام أخرب عنه نبيه (يل عبلدي! إين حرمت احظل ىلع نفيس وجعلته
ً
بينك حمرمل فال تظلملوا ،يل عبلدي لكك ضلل إال من هديته فلستهدوين أهدك  ،يل عبلدي
لكك جلئع إال من أطعمته فلستطعموين أطعمك  ،يل عبلدي لكك اعر إال من كحوته

فلستكحوين أكحك  ،يل عبلدي إنك ختطئون بلسلمل وانلهلر ،وأنل أغفر اذلنوب مجمعل

فلستغفروين أغفر حك  ،يل عبلدي إنك حن تبلغوا رضي فترضوين وحن تبلغوا نفيع فتنفعوين،

يل عبلدي سو أن أوحك وآخرك وإنحك وجنك اكنوا ىلع أتىق قلب رجل واحد منك مل
ً
زاد ذسك يف مليك شيئل ،يل عبلدي سو أن أوحك وآخرك وإنحك وجنك اكنوا ىلع أفجر قلب
ً
رجل واحد مل نقص ذسك من مليك شيئل ،يل عبلدي سو أن أوحك وآخرك وإنحك وجنك
قلموا يف اعمد واحد فحأسوين فأعطمت لك إنحلن محأتله مل نقص ذسك ممل عندي إال كمل

ينقص املخمط إذا أدخل ابلير ،يل عبلدي إنمل يه أعملحك أحصمهل حك ث أوفمك إيلهل؛
ً
فمن وجد خريا فلميمد اهلل ومن وجد غري ذسك فال يلومن إال نفحه) [.]1

واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله
وصحبه أمجعني.

[ ]1رواه مسلم يف كتاب الرب والصلة ،باب حتريم الظلم ح .2577
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