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 المقدمة 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

ه ، ومن يضلل          ونستهديه ونستغفره     ونستعينهإن الحمد هللا ، نحمده       ال مضل ل ده اهللا ف  ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يه

لى اهللا ع      وله ص ده ورس دًا عب هد أن محم ه وأش ريك ل ده ال ش ه إال اهللا وح هد أن ال إل ه ، وأش ادي ل ال ه لم ف ه وس   . لي

وأن يعرف  ) . 19: محمد (} َفاْعَلْم َأنَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه        {: فإن أول واجب على اإلنسان أن يعرف اهللا سبحانه وتعالى عن طريق العلم ، قال تعالى                 : وبعد  

َذآَُّر          َأَفَمْن َيْعَل{: رسول ربه ، وصدق رسالته ، عن طريق العلم الذي يورث اليقين ، قال تعالى       ا َيَت ى ِإنََّم َو َأْعَم ْن ُه قُّ َآَم َك اْلَح ْن َربِّ ُم َأنََّما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِم

أمور               ) 19:الرعد (}ُأْوُلوا اْلَأْلَباِب    ذي هو م ه ال ، وأن يعرف الحكمة من خلقه  في هذه الدنيا ، وأن يعرف مصيره الذي إليه يسير، وأن يعرف دين رب

ه    . باتباع

ة العمل تتناسب مع                       وإذا آان شرف     ن اهللا، وإذا آانت أهمي ة دي ة رسوله ، ومعرف ة اهللا ، ومعرف العلم بشرف المعلوم ، فإن علم اإليمان يتعلق بمعرف

سعادة والف                                 سان ال ان يحقق لإلن م اإليم إن عل م ، ف وز الفائدة التي يجنيها اإلنسان منه ، آما تتناسب مع الخطر الذي يدفعه اإلنسان عن نفسه بهذا العل

رة    دنيا واآلخ ي ال يم ، ف   .العظ

ا    رة ، منه ود آثي دنيا بوع ي ال ؤمنين ف د اهللا الم د وع   :ولق

  ) .47:الروم( } َوَآاَن َحقا َعَلْيَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَن {: النصر على أعدائهم ، قال تعالى    -1          

  ) .38:الحج( } الَِّذيَن آَمُنوا  ِإنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعْن{: الدفاع عنهم ، قال تعالى    -2

  ) . 257:البقرة (} اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا {: الوالية لهم ، قال تعالى    -3

  ) .54:الحج (}َوِإنَّ اللََّه َلَهاِد الَِّذيَن آَمُنوا ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم  {: الهداية لهم ، قال تعالى    -4

  ) .141:النساء (}َوَلْن َيْجَعَل اللَُّه ِلْلَكاِفِريَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيًلا  {: ن عليهم ، قال تعالى عدم تسليط الكافري   -5

ي الْ  َوَعِمُلواَوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم  {: التمكين لهم واالستخالف في األرض ، قال تعالى   -6 َتْخَلَف    الصَّاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم ِف ا اْس َأْرِض َآَم

  ) .55:النور (} َلُهْم ِديَنُهْم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا َوَلُيَمكَِّننَّالَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم 

  ) .96:األعراف  (}ا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَآاٍت ِمْن السََّماِء َواْلَأْرِض َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْو {: الرزق الطيب ، قال تعالى    -7

   . } َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن {: العزة ، قال تعالى    -8

  ) .97:النحل (} َحَياًة َطيَِّبًة َفَلُنْحِيَينَُّهِمٌن  َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَآٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤ{: الحياة الطيبة ، قال تعالى    -9

  .هذا بعض ما يفوز به المؤمنين في الدنيا ، وهذا هو الذي تحقق ألسالفنا المؤمنين الصادقين 

َخاِلِديَن ِفيَها َلا َيْبُغوَن َعْنَها )107 (1اُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزًلا الصَّاِلَحاِت َآاَنْت َلُهْم َجنََّوَعِمُلواِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا     {: أما الدار اآلخرة فحسبهم قول اهللا سبحانه        

يمُ َخاِلِديَن ِفيَها َوْعَد اللَِّه َحقا َوُهَو اْلَعِزيُز ا)8( الصَّاِلَحاِت َلُهْم َجنَّاُت النَِّعيمِ   َوَعِمُلواِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا    {: وقوله تعالى   ) . 108،  107: الكهف (} 2ِحَوًلا  }ْلَحِك

  ) .9، 8:لقمان(

                                                 
 .  أي منزًال أو ما يهيأ للضيف النازل من طعام وغيره -  (1)
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ر                      دنيا غي ه في ال ؤمنين ب دوا                  متحقق ومن يتأمل أحوال المسلمين اليوم يجد أن ما وعد اهللا الم م فق انهم ضعيف ، أو أنه أن إيم شهد ب ا ي م ، مم  له

الية ، والدفاع ، والهداية ، واالستخالف ، النصر والو: صفات آثيرة من اإليمان أو أآثرها ، فغاب عنهم في حياتهم الدنيا ما وعد اهللا به المؤمنين من                  

ا           والتمكن ، وعدم تسليط الكافرين، والرزق الطيب، والعزة، والحياة الطيبة، ومن استمر على حاله هذا فسيخسر ما أعده اهللا للمؤمنين في اآلخرة آم

  . خسر في الدنيا ، بل ربما خسر نفسه في نار جهنم 

ام              لذلك آان ال بد من تقوية اإليمان         ادروا للقي اء أن يب ى العلم ان عل دين، وآ وتثبيته وتجديده وذلك بنشر علومه بين المسلمين ، وبتطبيق أحكام ال

 ، آما يشاهدون انتشار الخرافات واألباطيل      التنصيريةبهذا الواجب ، خاصة وهم يشاهدون هجوم المبادئ اإللحادية على المسلمين ، ونشاط الحرآات               

  . ن ينسبوها بالباطل إلى الدين ، التي يحاول أهلها أ

  . وهذا آتاب اإليمان نضعه بين يدي المسلمين ، من سلسلة تعليم الواجبات الدينية ، ونسأل اهللا أن يجعله خالصًا لوجهه ، وأن ينفع به المسلمين 

  .ين، واهللا الموفق وإننا نطلب من آل غيور على دينه ، أن يبذل جهده لتعلمه وتعليمه ألهله وجيرانه ، ولسائر المسلم

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين 

  

 اإليمان وحقيقته

  .ويتحقق به ما وعد اهللا المؤمنين. لقد بين اهللا سبحانه ولعباده حقيقة اإليمان الذي يقبل اهللا به األعمال 

  :اإليمان اعتقاد وعمل 

 }اللَِّه َوَرُسوِلِه ُثمَّ َلْم َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه ُأْوَلِئَك ُهْم الصَّاِدُقوَن ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِب{: قال تعالى 

اد بالمال والنفس ونرى من هذه اآلية ، أن اإليمان المقبول الصادق ، هو االعتقاد الذي ال يخالطه ريب ، وهو العمل المتمثل في الجه) 15:الحجرات(

  .في سبيل اهللا 

 }َربِّ َفَأنِظْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن{: ذلك ألن اعتقاد القلب ال يكفي لقبول اإليمان ، فلقد آان إبليس معتقدًا باهللا ، فقد جاء على لسانه في القرآن الكريم 

  ) .34:البقرة (}ِإلَّا ِإْبِليَس َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَآاَن ِمْن اْلَكاِفِريَن{:  ، قال تعالى ومع ذلك فقد وصفه اهللا بالكفر لتكبره عن عمل ما أمره اهللا به) 79:ص(

  : على يشتملفاإليمان الحق إذن هو الذي 

  .العقيدة الثابتة التي ال يخالطها شك   -1

  .العمل الذي يصدق العقيدة وهو ثمرتها   -2

                                                                                                                                                                                           
 

 .  أي تحوًال عنها إلى غيرها -  (2)
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  :ـ والعمل أنواع 

  .  الخوف من اهللا ، واإلنابة إليه ، والتوآل عليه :عمل القلب، مثل        -

  .عمل اللسان ، مثل نطق الشهادتين ، والتسبيح واالستغفار والدعوة إلى اهللا       -

ًا ألمر                   : عمل الجوارح ، مثل        - صناعة تحقيق ارة والزراعة وال م هللا ، والتج الصالة والزآاة والصوم والجهاد في سبيل اهللا ، وطلب العل

  . في استخالف األرض طبقًا لتعاليم اإلسالم اهللا

  :ـ اإليمان يزيد وينقص  

ان   ) 2:األنفال (} ِإيَمانًَاَزاَدْتُهْمَوِإَذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم آياُتُه {: وهناك أسباب ، تقوي اإليمان ، فيزيد ، قال تعالى   وهناك أسباب من المعاصي تضعف اإليم

  : سلم آقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  ...) .ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن(

  :وإذا أردنا الفوز بتحقيق اإليمان فعلينا أن نقيمه

  .تصديقًا ثابتًا في القلوب عن طريق العلم   -1

  .عن طريق التذآير والتفكر ، وخاصة في آيات اهللا الكونية والقرآنية وفي الوعد والوعيد : وعمًال في القلوب   -2

وًال -3 سان وق ه ، :  بالل م وتعليم م العل ر ، وتعل المعروف ، والنهي عن المنك ر ب ى اهللا ، واألم دعوة إل ول الحق ، وال ذآر وق رة ال وبكث

  .والتواصي بالحق والتواصي بالصبر 

ال ألمر                    : وعمًال بجوارحنا    -4 نفس لالمتث دة ال نفس ، وبمجاه ال وال سة     بإقامة أرآان اإلسالم ، والجهاد في سبيل اهللا بالم  اهللا ، وبمجال

دُّْنَيا  َواْلَعِشيِّ ِباْلَغَداِةَواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهْم     {: الصالحين آما قال تعالى       ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوَلا َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة اْلَحَياِة ال

نْ     ُه َع ا َقْلَب ْن َأْغَفْلَن ْع َم ا ُتِط ا    َوَل ُرُه ُفُرًط اَن َأْم َواُه َوَآ َع َه ا َواتََّب رْ        )28( ِذْآِرَن اَء َفْلَيْكُف ْن َش ْؤِمْن َوَم اَء َفْلُي ْن َش ْم َفَم ْن َربُِّك قُّ ِم ْل اْلَح  }َوُق

  ) .28،29:الكهف(

  . عن الهدىالصادةوهذا آله يحتاج أوًال إلى إصالح القلوب وتنقيتها من األمراض 

  إصالح القلوب

  ). 89 ،88:الشعراء (}ِإلَّا َمْن َأَتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم)88(ا َيْنَفُع َماٌل َوَلا َبُنوَنَيْوَم َل{ 

  :ـ القلب السليم قلب المؤمن

  :فكما أن األرض الصالحة للزراعة تتصف بأوصاف فكذلك قلب المؤمن يتصف بأوصاف، منها 

  : ـ اإلقبال على الحق 1
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ْم          )17(َفَبشِّْر ِعَباِدي{:  ، قال تعالى اعهواتبالذي ينتج عنه معرفة الحق     َك ُه ُه َوُأْوَلِئ َداُهْم اللَّ ِذيَن َه َك الَّ َسَنُه ُأْوَلِئ وَن َأْح ْوَل َفَيتَِّبُع الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَق

الى             أما القلوب الكافرة السقيمة ، فتراها معرضة عن الحق ، فتبقى جا           ) 18،  17:الزمر (}ُأْوُلوا اْلَأْلَبابِ  ال تع ه ، ق دي إلي ة ال تهت ْن      {: هل ْأِتيِهْم ِم ا َت َوَم

  ) .4: األنعام  (}آَيٍة ِمْن آَياِت َربِِّهْم ِإلَّا َآاُنوا َعْنَها ُمْعِرِضيَن

   

  : ـ حب الحق وانشراح الصدر لإلسالم 2

ره الحق ،     .وصاحب القلب السليم يحب الحق ، وينشرح صدره لتعلم اإلسالم ، فيستحق بذلك هداية اهللا     راه يك سقيم ، فت  وأما صاحب القلب ال

ِرْد           {: ويضيق صدره لسماع اإلسالم ، وبهذا يعرض نفسه لعقاب اهللا له بإضالله ، قال تعالى                 ْن ُي َلاِم َوَم ْدَرُه ِلْلِإْس َفَمْن ُيِرْد اللَُّه َأْن َيهِدَيُه َيْشَرْح َص

الى     ) 125: األنعام  (} َآَأنََّما َيصَّعَُّد ِفي السََّماِءَأْن ُيِضلَُّه َيْجَعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا     ال تع ُرُهْم     {وذلك ألنهم يكرهون الحق ، ق اْلَحقِّ َوَأْآَث اَءُهْم ِب ْل َج َب

  ).70: المؤمنون (}ِلْلَحقِّ َآاِرُهوَن

   

  : ـ إجابة دعوة اإليمان ، وحب االزدياد منه 3

َربََّنا ِإنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي ِلْلِإيَماِن َأْن آِمُنوا       {: ، آما حكى اهللا عن أهل القلوب السليمة قولهم          وصاحب القلب السليم يستجيب لدعوة اإليمان       

الى  ) 193: آل عمران    ( }ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا َربََّنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَآفِّْر َعنَّا َسيَِّئاِتَنا َوَتَوفََّنا َمَع اْلَأْبَرارِ            ويحب المؤمن دائمًا أن يزداد من اإليمان ، قال تع

َرٌض  َوَأمَّا الَِّذيَن ِفي ُقُلوبِ  )124( ِإيَماًنا َوُهْم َيْسَتْبِشُرونَ   َفَزاَدْتُهْم َهِذِه ِإيَماًنا َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا       َزاَدْتُهَوِإَذا َما ُأنِزَلْت ُسوَرٌة َفِمْنُهْم َمْن َيُقوُل َأيُُّكْم         {:  ِهْم َم

ِسِهمْ    َفَزاَدْتُهْم ة  (} ِرْجًسا ِإَلى ِرْج الى            ) . 125،  124: التوب ال تع راهم يصدون عن سبيل اهللا، ق وب المريضة فت ا أهل القل ْسَتِحبُّوَن   {: وأم ِذيَن َي الَّ

  ).3:إبراهيم (}ا ُأْوَلِئَك ِفي َضَلاٍل َبِعيٍد ِعَوًجَوَيْبُغوَنَهااْلَحَياَة الدُّْنَيا َعَلى اْلآِخَرِة َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه 

القهم وترى أهل القلوب السليمة يتفكرون في أنفسهم ، وفي خلق السماوات واألرض ، وفي الهدى الذي جاءهم من             ة من    خ رفهم الحكم  ، يع

ذا ؤمنين، والع اده الم دها اهللا لعب ي أع ة الت ستقبلهم ، والجن م ماضيهم وم وتهم ويصف له اتهم، وم ي حي رون ف افرين ، ويتفك ذي ينتظر الك ب ال

ال               ار ، ق وا عذاب الن دنيا واآلخرة ، وليتق معجزات الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وأدلة صدقه وآيف يطبقون ما أمرهم به لتتحقق لهم سعادة ال

 }وَن ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْلَأْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطًلا ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ     الَِّذيَن َيْذُآُروَن اللََّه ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَّرُ       {: تعالى  

ال                          ) 191: آل عمران   ( ا ق ة، آم وم القيام دمون ي وم ين ون إال ي ولكن الكافرين ، عطلوا أسماعهم وعقولهم ، عما خلقت له من التفكير ، فال يعترف

  ) . 11، 10: الملك (}َفاْعَتَرُفوا ِبَذْنِبِهْم َفُسْحًقا ِلَأْصَحاِب السَِّعيِر)10(َوَقاُلوا َلْو ُآنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُآنَّا ِفي َأْصَحاِب السَِّعيِر{: م تعالى عنه

  : ـ التذآر 4 

ى      صر وال يعم ذآر فيب سليم يت ب ال احب القل ن ص سى ، ولك سان ين ْم    ِإنَّ الَّ{: واإلن ِإَذا ُه َذآَُّروا َف شَّْيَطاِن َت ْن ال اِئٌف ِم سَُّهْم َط ْوا ِإَذا َم ِذيَن اتََّق

ال سبحانه             ) 201: األعراف (}ُمْبِصُروَن ذآير ، فق ْؤِمِنينَ         {: ، لذلك شرع اهللا الت ُع اْلُم ذِّْآَرى َتنَف ِإنَّ ال ْر َف ذاريات  (}َوَذآِّ ال سبحانه      ) 55: ال : ، وق

) 13-9: األعلى (}ُثمَّ َلا َيُموُت ِفيَها َوَلا َيْحَيا     )12(الَِّذي َيْصَلى النَّاَر اْلُكْبَرى   )11(اْلَأْشَقىَوَيَتَجنَُّبَها  )10(َسَيذَّآَُّر َمْن َيْخَشى  )9(َعْت الذِّْآَرى َفَذآِّْر ِإْن َنفَ  {

الى     ال تع ون ، ق ة ال يؤمن ي غفل راهم ف سقيمة فت وب ال ل القل ا أه ْوَم {: أم ِذْرُهْم َي ونَ  َوَأن ا ُيْؤِمُن ْم َل ٍة َوُه ي َغْفَل ْم ِف َأْمُر َوُه ِضَي اْل ْسَرِة ِإْذ ُق  }اْلَح

  !أجئت لتعلمني اإلسالم اليوم؟ وأنا مسلم خير منك؟: فإن ذآرت بعض الغافلين عن اآلخرين فربما يقول لك) 39:مريم(

  : ـ اليقين 5
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َأْرِض  {: إلى اليقين آما بين ذلك ربنا في قوله سبحانه   وترى صاحب القلب السليم الذي يتفكر ويتعلم ، ويتذآر ، قد وصل              ِإنَّ ِفي السََّماَواِت َواْل

الى           ) 4،  3: الجاثية (}َوِفي َخْلِقُكْم َوَما َيُبثُّ ِمْن َدابٍَّة آَياٌت ِلَقْوٍم ُيوِقُنونَ        )3(َلآَياٍت ِلْلُمْؤِمِنينَ  ال تع ْل  {: أما الغافل المعرض فتراه في ريب وشك ، ق َب

ِمْعَنا      َناِآُسواَوَلْو َتَرى ِإْذ اْلُمْجِرُموَن     {: وال يعرف اليقين إال آما قال تعالى        ) .. 9:الدخان (} ِفي َشكٍّ َيْلَعُبونَ   ُهْم  ُرُءوِسِهْم ِعْنَد َربِِّهْم َربََّنا َأْبَصْرَنا َوَس

  ) .12:السجدة (}َفاْرِجْعَنا َنْعَمْل َصاِلًحا ِإنَّا ُموِقُنوَن

  :وب لذآر اهللا  ـ لين القل6

الى                    ال تع وبهم قاسية، ق رى قل افرون فت ا الك ه ، أم ذآر اهللا وآيات ْدَرُه     {:وترى أهل القلوب السليمة تلين قلوبهم وجلودهم ل ُه َص َرَح اللَّ ْن َش َأَفَم

َشِعرُّ         )22(ْوَلِئَك ِفي َضَلاٍل ُمِبينٍ   ِلْلِإْسَلاِم َفُهَو َعَلى ُنوٍر ِمْن َربِِّه َفَوْيٌل ِلْلَقاِسَيِة ُقُلوُبُهْم ِمْن ِذْآِر اللَِّه أُ             اِنَي َتْق َشاِبًها َمَث ا ُمَت ِديِث ِآَتاًب َسَن اْلَح زََّل َأْح ُه َن اللَّ

هِ             ِر اللَّ ى ِذْآ وُبُهْم ِإَل وُدُهْم َوُقُل يُن ُجُل مَّ َتِل و    ) . 23، 22: الزمر (}ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم ُث ذه القل رى أهل ه دون    فت رون ويعان ب القاسية يتكب

الى    ) 14: النمل (} َأْنُفُسُهْم ُظْلًما َوُعُلوا   َواْسَتْيَقَنْتَهاَوَجَحُدوا ِبَها   {: ويجحدون اآليات والدالئل ، قال تعالى        ال تع اقبون ، ق : ، وهؤالء المتكبرون يع

الى               ) . 146: األعراف (}ْيِر اْلَحقِّ َسَأْصِرُف َعْن آَياِتي الَِّذيَن َيَتَكبَُّروَن ِفي اْلَأْرِض ِبغَ       { ال تع ا ق ْوَم  {: هذا في الدنيا وأما يوم القيامة فجزاؤهم آم َوَي

و   َطيَِّباِتُكْمُيْعَرُض الَِّذيَن َآَفُروا َعَلى النَّاِر َأْذَهْبُتْم      َذاَب اْلُه َزْوَن َع ِر        ِفي َحَياِتُكْم الدُّْنَيا َواْسَتْمَتْعُتْم ِبَها َفاْلَيْوَم ُتْج َأْرِض ِبَغْي ي اْل ْسَتْكِبُروَن ِف ُتْم َت ا ُآْن ِن ِبَم

  ).20: األحقاف (}اْلَحقِّ َوِبَما ُآْنُتْم َتْفُسُقوَن

  : القرآن والسنة اتباع ـ 7 

اب اهللا                ًا لكت  وسنة  وترى صاحب القلب السليم ، قد التزم الطاعة لربه ولرسول ربه ، وأخذ يسلك في هذه الدنيا في آل شأن من شؤونه ، طبق

الى            ال تع ا ق وَن            {: رسوله صلى اهللا عليه وسلم آم ِر َوُيِقيُم ْن اْلُمنَك ْوَن َع اْلَمْعُروِف َوَيْنَه ْأُمُروَن ِب ٍض َي اُء َبْع ُضُهْم َأْوِلَي اُت َبْع وَن َواْلُمْؤِمَن َواْلُمْؤِمُن

وَلُه ُأْولَ         َه َوَرُس يمٌ      الصََّلاَة َوُيْؤُتوَن الزََّآاَة َوُيِطيُعوَن اللَّ ٌز َحِك َه َعِزي ُه ِإنَّ اللَّ َيْرَحُمُهْم اللَّ َك َس ة  (}ِئ ل    ). 71: التوب زم أمر اهللا القائ ا {: والت ِذيَن  َياَأيَُّه  الَّ

ابِ       َوَما آَتاُآْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُآْم َعْنُه فَ       {: ، والقائل   ) 58:النساء (}آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسولَ      }اْنَتُهوا َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَق

الى               ) 7: الحشر( ال تع هَ           {: ، ذلك ألن طاعة الرسول طاعة هللا ، ق اَع اللَّ ْد َأَط وَل َفَق ْع الرَُّس ْن ُيِط ع آل               .}َم راه يتب ا صاحب القلب المريض فت وأم

الى      شيطان مريد ، وتراه يتبع هواه ويعبد نفسه لغير اهللا     ال تع دم ، ق ع الن وم ال ينف وَن       {: ، ويندم لكن ي اِر َيُقوُل ي النَّ وُهُهْم ِف ُب ُوُج ْوَم ُتَقلَّ ا َي  َياَلْيَتَن

صالحة التي تن                 ).66:األحزاب (}َأَطْعَنا اللََّه َوَأَطْعَنا الرَُّسولَ    سليمة ال بت  فإذا اتصفت قلوبنا بالصفات الطيبة السابقة فعندئذ نكون من أهل القلوب ال

فيها شجرة اإليمان، وتترعرع وتثمر األعمال الصالحة وإذا آنا ال نجد في أنفسنا األعمال الصالحة فإذن ذلك يرجع إلى ضعف شجرة اإليمان التي                    

الى                ال تع ا     ِإنَّ ا{: نبتت في قلوبنا والتي لم تستكمل صفات الصالح، وما لم نبادر بإصالح ما في قلوبنا فلن يتغير شيء من حالنا ، ق ُر َم ا ُيَغيِّ َه َل للَّ

سد     : (وقال عليه الصالة والسالم     ) .11:الرعد (}ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأنُفِسِهمْ     ه، وإذا فسدت ف أال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد آل

  .ولن تصلح القلوب إال بنمو اإليمان فيها وتمكنه . 3)الجسد آله ، أال وهي القلب

 اهللاإليمان ب

  :ـ اإليمان باهللا تعالى واجب على اإلنسان  
                                                 

  .  رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير - (3)
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 وبغيرها ال يمكنه أن يكتسب شيئًا من والدينويةإذا تفكر اإلنسان قليًال سيجد أن اهللا الذي خلقه قد أعطاه أدوات يتعلم بها سائر العلوم الدينية 

ومن ) . 78: النحل (}َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ) 4(ا َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكْم السَّْمَع َواْلَأْبَصاَر َواْلَأْفِئَدَةَواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم َل{: علم ، قال تعالى 

) 19: محمد (}ْسَتْغِفْر ِلَذْنِبَكَفاْعَلْم َأنَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه َوا{: أول شكره سبحانه أن نستخدم أدوات العلم التي وهبنا إياها، في العلم به ، قال تعالى 

 ال يمكنه أن يتبع هداه الذي يسعده في الدنيا واآلخرة فيكون من الخاسرين ، لذلك آان أول واجب على اإلنسان أن خالقهوبغير أن يعلم اإلنسان 

   . يعرف اهللا تعالى 

  

  العلم طريق اإليمان

 }َأَفَمْن َيْعَلُم َأنََّما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك اْلَحقُّ َآَمْن ُهَو َأْعَمى ِإنََّما َيَتَذآَُّر ُأْوُلوا اْلَأْلَباِب{: ال تعالى وإذا أراد اإلنسان إيمانًا صحيحًا فعليه بالعلم ، ق 

ي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َلا ُقْل َهْل َيْسَتِو{: ، ذلك ألن إيمان المقلد لغيره سرعان ما يهتز عند أول امتحان وعند أول شبهة، قال تعالى ) 19:الرعد(

َوِمْن النَّاِس َمْن َيْعُبُد اللََّه َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة انَقَلَب َعَلى {: وقال ) 9:الزمر (}َيْعَلُموَن ِإنََّما َيَتَذآَُّر ُأْوُلوا اْلَأْلَباِب

  ).11:الحج (} َخِسَر الدُّْنَيا َواْلآِخَرَة َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبيُنَوْجِهِه

  األدلة العلمية على اإليمان باهللا سبحانه 

  القواعد العقلية 

  :ـ القاعدة األولى ـ العدم ال يخلق شيئًا 

  .العدم الذي ال وجود له ال يستطيع أن يصنع شيئًا ألنه غير موجود 

   

  الموجود 

اح ، وأمطار ،                 إذ ا يحدث في الوجود ، من ري ل م ا تأملنا في المخلوقات التي تولد في آل يوم ، من إنسان ، وحيوان ، ونبات، وتفكرنا في آ

ل حين                    ا يجري في آ ى م ا إل ره من             : وليل ، ونهار ، ونظرن ذا وغي ا في ه ر، والنجوم والكواآب ، إذا تأملن ة للشمس والقم ات منتظم من حرآ

لمحكمة التي تجري في الوجود ، في آل لحظة ، فإن العقل يجزم بأن هذا آله ليس من صنع العدم ، وإنما هو من صنع الخالق الموجود   التغيرات ا 

  ) .36، 35: الطور (}َنَأْم َخَلُقوا السََّماَواِت َواْلَأْرَض َبل َلا ُيوِقُنو)35(اْلَخاِلُقوَنَأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء َأْم ُهْم {: قال تعالى . سبحانه

  

  :ـ القاعدة الثانية ـ التفكر في المصنوع يدل على بعض صفات الصانع

درة                         إن آل شيء يوجد في المصنوع يدل على قدرة ، أو صفة عند الصانع ، فال يمكن أن يوجد شيء في المصنوع ، إذا آان الصانع ال يملك ق

  :ال مث. ، أو صفة مكنته من فعل ذلك الشيء في المصنوع 

ى أن يجعل                                 ادر عل ه ق ام ، وأن ه بانتظ ستطيع أن يقطع ه ي ك الخشب، وأن إذا رأيت بابًا من خشب ، قد أتقن صنعه ، فإنك ستعلم أن الصانع يمل

واب      ًا من   .. الخشب أملس، وأنه يملك مسامير ، وأنه يقدر على تثبيت أجزاء الباب بالمسامير، وأن لديه خبرة في صناعة األب دنا ثقب إذا وج ًا  ف تظم

اب   اح (في الب د آل شيء في          ) محل المفت ذا نج ه ، وهك ًا في عمل ه إحكام ة وأن لدي اب بدق ى ثقب الب درة ، عل ه ق صانع لدي أن ال ك ب ا ذل شهد لن

                                                 
  .القلوب :  األفئدة - (4)
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ك  أو صفة عند الصانع ، ألنه ال يمكن أن يوجد في المصنوع إال إذا آان الصانع يملك قدرة أو صفة تمكنه من صنع ذ           , المصنوع ، يدل على قدرة     ل

  .الشيء 

ى بعض صفات                                      دل عل ات ي ر في المخلوق ا نعرف أن التفكي ى بعض صفات صانعه ، ومن هن دلنا عل ر في المصنوع ي وهكذا سنجد أن التفك

ٍة آيَ    )3(ِإنَّ ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َلآَياٍت ِلْلُمْؤِمِنينَ   {: قال تعالى   .. الخالق ْن َدابَّ ثُّ ِم ونَ  َوِفي َخْلِقُكْم َوَما َيُب ْوٍم ُيوِقُن اِر    )4(اٌت ِلَق ِل َوالنََّه اِف اللَّْي َواْخِتَل

ونَ               َفَأْحَياَوَما َأنَزَل اللَُّه ِمْن السََّماِء ِمْن ِرْزٍق         ْوٍم َيْعِقُل اٌت ِلَق اِح آَي ْصِريِف الرَِّي ا َوَت اْلحَ      )5( ِبِه اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَه َك ِب ا َعَلْي ِه َنْتُلوَه اُت اللَّ َك آَي َأيِّ  ِتْل قِّ َفِب

ال                       ) 6-3: الجاثية (}َحِديٍث َبْعَد اللَِّه َوآَياِتِه ُيْؤِمُنونَ     بعض صفات اهللا سبحانه ، ق ا ب ات اهللا فيه ستعلمنا آي ات ف ، وإذا ما تأملنا وتفكرنا في المخلوق

ْن                   َأ{: ، وقال تعالى    )101:يونس (}ُقْل اْنُظُروا َماَذا ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرضِ     {: تعالى   ُه ِم َق اللَّ ا َخَل َأْرِض َوَم سََّماَواِت َواْل وِت ال ي َمَلُك ُروا ِف َوَلْم َينُظ

  ).185: األعراف (}َشْيٍء َوَأْن َعَسى َأْن َيُكوَن َقْد اْقَتَرَب َأَجُلُهْم َفِبَأيِّ َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمُنوَن

   

  الحي الدائم 

ام جسمك           إن الطعام الذي نأآله ال يسمع ، وال يبصر ،      إذا دخل الطع ستيقظ ، ف ام، وال ي زوج وال ين نفس وال يت وال يتحرك ، وال ينمو ، وال يت

ات ال                      ا النب راب والهواء التي يتغذى به اء والت واد الم ذلك م وان ، وآ أصبح جسمًا حيًا ، يتصف باألوصاف السابقة ، وآذلك الحال في طعام الحي

ات                        فإذ. تنمو وال تثمر وال تتنفس وال تتغذى         ل جسم ، من نب ا دخلت جسم النبات تحولت إلى نباتات حية، ذات بهجة، فهذه الحياة التي تدب في آ

  .أو حيوان أو إنسان ، في آل يوم ، وفي آل لحظة تشهد أنها من صنع واهب الحياة 

: هم عن خلق الحياة ، وصدق اهللا القائل  ، وأعلن الباحثون في الشرق والغرب عجز      الذريعولقد حاول اإلنسان أن يخلق الحياة ؛ فباء بالفشل          

ُه                              َياَأيَُّها{ ْسَتنِقُذوُه ِمْن ا َي ْيًئا َل ذَُّباُب َش ْسُلْبُهْم ال ُه َوِإْن َي وا َل  النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َلْن َيْخُلُقوا ُذَباًبا َوَلْو اْجَتَمُع

والبشر يعجزون عن استرداد أي شيء يأخذه   : نعم ) 74، 73: الحج (}َما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدِرِه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيزٌ      )73(َف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوبُ  َضُع

  .الذباب ، ألنه بمجرد أخذه يصب عليه من لعابه ، فيحوله من فوره شيئًا آخر ال تنفع استعادته 

  .اة التي وهبت ، وتوهب على الدوام في الكائنات الحية ، ال تكون إال من الحي الدائم سبحانه إن الحي

ذي ال يموت                دائم ال الى   . وآل حياة يهددها الموت حتى جاءت أسبابه ، لكن خالق األسباب ال تضره األسباب ، فهو الحي ال ال تع ُك   {: ق ُه ُمْل َل

  ) .58: الفرقان  (}َوَتَوآَّْل َعَلى اْلَحيِّ الَِّذي َلا َيُموُت{: ، وقال سبحانه) 2:الحديد (}ِميُت َوُهَو َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِديٌرالسََّماَواِت َواْلَأْرِض ُيْحِي َوُي

   

  العليم 

شهد  إذا تأملت في أجنة الحيوانات ، سترى أن العيون تخلق في أرحام األمهات، حيث الظالم الشديد ، مع أن العيون ال ترى إال ف                     ي الضوء، في

ور داخل البيض                         : ذلك   م     : أن الذي يخلق العيون ، يعلم أن تلك األجنة ستخرج إلى عالم فيه النور، وهكذا يشهد خلق األجنحة للطي أن الخالق يعل

اة التي سيعيش    أنها ستطير في الهواء، فخلق لها األجنحة قبل والدتها ، وهكذا آل مخلوق ترى خلقه وهو جنين، قد أعد بما يناسب ظروف ا              لحي

، وال ) األمالح (يهيئه اهللا بجزء يكون األوراق واألغصان ، وجزء يضرب في األرض المتصاص الماء والتراب        ) البذرة(فيها، حتى جنين الشجرة     

  .يكون ذلك ، إال من صنع من يعلم أن النبات سيحتاج إلى الماء ، والتراب ، والضوء ، والهواء 

يم                 وإذا رأيت الذآور تخلق ،       فسترى أن الخالق قد علم أعدادها ، فخلق لها من اإلنبات ما يكفي لبناء األسر وسيشهد لك ذلك أنه من صنع العل

  ).49:الذاريات (}َوِمْن ُآلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْيِن َلَعلَُّكْم َتَذآَُّروَن{: سبحانه، قال تعالى 
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ة            والماء العذب إذا آان راآدًا تعفن ، ولكن العليم ب      ى األرض بعفون اة عل سد الحي ى ال تف ًا ، حت ا متحرآ ل موجه ل البحار مالحة ، وجع ذلك جع

  .البحر

رُ     {: بأن الخالق لهذا الكون ال شك عليم بما يخلق ، سبحانه، وهو القائل           : هذا وآل ما في الكون يشهد        ُف اْلَخِبي َو اللَِّطي َق َوُه ْن َخَل  }َأَلا َيْعَلُم َم

اَط  {:  محيط بكل شيء لم يسبقه جهل ، وال يدخل عليه نسيان، قال تعالى     وعلم اهللا ). 14:الملك( ِلَتْعَلُموا َأنَّ اللََّه َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ اللََّه َقْد َأَح

  ).12:الطالق (}ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلًما

   

  الحكيم 

  .نه على مثال واحد وإذا تأملت في صور المخلوقات ، وجدت أن آل جنس يحكمه الخالق سبحا

ه، أو       . ، واليدان في الجانبين ، والقدمان من أسفل         بينهماالعينان في الوجه، واألنف     : ففي اإلنسان    سان في رآبت ًا ، نبتت إلن وال تجد أن عين

ى     وآذلك آل جنس من الحيوان ، أو الن. يدًا ظهرت في رأسه ، وهذا يشهد أنه من صنع الحكيم ، الذي أحكم خلق اإلنسان  ه ، عل ه رب د أحكم بات ق

  .صورة ومثال واحد

  ).6: آل عمران  (}ُهَو الَِّذي ُيَصوُِّرُآْم ِفي اْلَأْرَحاِم َآْيَف َيَشاُء َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم{: فمن أحكم هذه الصورة إال القائل 

ون   (وتحوله إلى هواء فاسد     ) األآسجين(الح  وإذا تأملت في الهواء الذي تتنفسه ، سترى أنك تستهلك الهواء الص            سيد الكرب اني أآ ، ولكن  ) ث

وم ، ال                              در معل د ق سبة الهواء عن مقدار الهواء الصالح ال ينقص ، ألن الخالق ، جعل النبات ، يعوض الهواء الصالح ، بقدر محكم ، بحيث تبقى ن

  ! أنه من صنع العليم الحكيم؟: تزيد وال تنقص ، أال يشهد ذلك

ين                       وإذا ذين الثقب يم غطى ه يم الحك ين ، لكن العل ين العين ين ب  نظرت على أنفك ، وجدته قد أحكم ليتناسب مع وظيفته ، فالهواء يدخل من ثقب

شارك عظم األنف             باألنف ، وجعل النصف األعلى من األنف عظمًا ، حتى ال تضغط الرياح على هذا الغطاء، فتسد الثقبين ، فيمتنع التنفس ، آما ي

ل الخالق جدار األنف     . حماية العينين وفتح األنف باستمرار لدخول الهواء، إذ لو آان األنف آله من عظام لما تمكنا من إخراج المخاط  على   وجع

ة، ل                    ى الحواجز الداخلي رده إل ل، في يصطدم  مائًال لكي يصطدم الهواء بالجدار المائل ، فيرده إلى الحواجز الداخلية ، ليصطدم الهواء بالجدار المائ

وفي الشتاء تتكاثر الدماء    ..  الهواء قبل دخوله   فيتصفىبها ، فيالمس الهواء الداخل المحاط المبطن لجدار األنف، فتلتصق به الجراثيم، واألتربة،              

  .وذلك لتدفئة الهواء الداخل ، وفي الصيف يقوم األنف بترطيب وتبريد الهواء الجاف، أو الحار, في األنف ، فتراه محمرًا

  !  يشهد ذلك آله أنه من صنع العليم الحكيم؟أال

  . لو تأملنا في خلق آل شيء في األرض والسماء، لوجدنا أنه قد خلق في غاية اإلحكام: وهكذا 

ي الْ     {: واإلحكام في آل شيء ، يشهد لكل عاقل ، أنه من صنع الحكيم العليم سبحانه، قال تعالى               ٌه َوِف سََّماِء ِإَل ي ال َو   َوُهَو الَِّذي ِف ٌه َوُه َأْرِض ِإَل

  ) .84: الزخرف (}اْلَحِكيُم اْلَعِليُم

   

  الخبير 

ذا  : تأمل إلى طعامك ؛ آيف خرج من تراب ، وماء واحد أنواع مختلفة الثمار، واأللوان       ستجد ذلك يشهد لك أنه في غاية اإلحكام وتأمل إلى ه

ًا ، وعظم             : الطعام   ًا ، ودم ر سبحانه ، لحم ه الخبي دًا    آيف يكون من ًا، وجل افر، وأعصابًا ، وسوائل،      , ًا ، وشحمًا ، ولبن وشعرًا ، وأصابع ، وأظ

  .مختلفة
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رازات وتأمل إلى وجهك ؛ آيف يخرج اللعاب من الفم والمخاط من األنف ، والدمع من العينين ، والشمع من األذنين ، وآل هذه                    ام   اإلف  من طع

  .فيشهد لك خلقها أنها من صنع الخبير !! واحد

دمع من األذن؟                        وآي ين؟ وال شمع من الع م؟ وال ف؟ والمخاط من الف اب من األن و خرج اللع ومن حدد   ! ؟الترآيب فمن حدد   ! ف يكون الحال ل

  . المكان؟ أليس هو العليم الخبير الحكيم

  . اإلنسان والنطفة التي خلق اإلنسان منها ؛ جعلها الخبير العليم الحكيم أعضاء متباينة، وأجهزة محكمة ، متعاونة لخدمة

از                     سمك بجه والسمك في البحر يحتاج إلى الهواء لتنفسه ، فأذاب له الخبير الرحيم الهواء، مع قطرات المطر ، التي تنزل في البحر، وأعد ال

  .لتستخلص به ذلك الهواء الذائب في الماء ) الخياشيم(خاص 

  .ة، تشهد لك أنها من صنع الخبير سبحانهوإذا تفكرت وأمعنت النظر وجدت آل شيء في الكون، قد صنع بخبرة بالغ

   

  الرزاق 

ا                        ى األب، واألم التي هو في جوفه اء ، أو غذاء، حت شيء، ومن م ده ب شر أن يم ستطيع ب عندما آان اإلنسان حبيسًا في ظلمات الرحم، وال ي

 ، يخرج  السرةندما يخرج الطفل وينقطع حبل ، وعالسرةيتخلق ، لكن رحمة ربه الرزاق ساقت له الرزق ، ناضجًا مهضومًا، من أنبوبة هي حبل         

  .بمص الثدي ، وهو بعد ال يبصر، وال يسمع وال يعقل ) اللبن(الرزاق غذاء ذلك الوليد من ثدي أمه ويلهمه استخراج ذلك الغذاء 

سخر اهللا                             راب والهواء ، وي اء ، والت ام من الم ام صنع      ثم يرزق اهللا العباد من النباتات ، واألشجار ، التي تصنع الطع ات ، إلتم  الشمس للنب

صالحة للزراعة، ويوجد                            ة ال اء العذب ، ويهيئ الترب وال أن اهللا يسوق الم وفر ل ذاء أن ي ان للغ ا آ الغذاء الذي يحتاجه اإلنسان ، والحيوان ، وم

هِ َفْلَيْنُظْر اْلِإنَساُن ِإَلى    {: الجو ، والظروف المناسبة، إلنتاج الغذاء من النباتات، قال تعالى            با       )24(َطَعاِم اَء َص َبْبَنا اْلَم ا َص َأْرَض      )25(َأنَّ َقْقَنا اْل مَّ َش ُث

  ).32-24:عبس (}َمَتاًعا َلُكْم َوِلَأْنَعاِمُكْم)31(َوَفاِآَهًة َوَأبا)30(َوَحَداِئَق ُغْلًبا)29(َوَزْيُتوًنا َوَنْخًلا)28(َوَقْضًباَوِعَنًبا )27(َفَأْنَبْتَنا ِفيَها َحبا)26(َشقا

ائن                         ل نقطة في جسم الك ى آ فإذا أآل اإلنسان ، أو الحيوان الطعام ، وتم هضمه بما خلق اهللا خلق لكل آائن من أجهزة هضم، ساقه الرزاق إل

وا َأمَّْن َهَذا الَِّذي َيْرُزُقُكْم ِإْن َأْمسَ {: وصدق اهللا القائل  .. الحي سواء آانت في وسط المخ ، أو على سطح الجلد، أو مخ العظام              ي  ) 5(َك ِرْزَقُه َبْل َلجُّ ِف

  ).21:الملك (}ُعُتوٍّ َوُنُفوٍر

إن الرزاق سبحانه ، قد تكفل باألرزاق ، فساق رزق بعض األسماك إلى أعماق البحار ، وساق رزق بعض الدود ، إلى جوف الصخر ، وساق    

ُم       {: ال تعالى ق.. رزق األجنة إلى ظلمات األرحام ، وساق رزق جنين النبات ، إلى جوف البذرة             ا َوَيْعَل ِه ِرْزُقَه ى اللَّ ا َعَل َأْرِض ِإلَّ َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْل

ينٍ       ال ) 6:هود  (}ُمْسَتَقرََّها َوُمْسَتْوَدَعَها ُآلٌّ ِفي ِآَتاٍب ُمِب ا {: وق ِه يَ                   َياَأيَُّه ُر اللَّ اِلٍق َغْي ْن َخ ْل ِم ْيُكْم َه ِه َعَل َة اللَّ ُروا ِنْعَم اُس اْذُآ سََّماِء    النَّ ْن ال ْرُزُقُكْم ِم

ه            خالقهومن أيقن أن رزقه موهوب له من        ) . 3:فاطر (}َواْلَأْرِض َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو َفَأنَّى ُتْؤَفُكونَ       ، فلن يقدر أحد على سلبه رزقه ولن يخشى على رزق

  .أحد غير اهللا 

   

  الهادي 

دتها تنحن          ين ، وج ى في الع و انعكس األمر            إذا تأملت في أهداب الجفن األعل ى أسفل ، ول ى ، وأهداب الجفن األسفل ، تنحني إل ى أعل ي إل

  ! فمن هدى ويهدي آل شعرة في آل جفن ، من إنسان أو حيوان، إال الهادي سبحانه؟..  رؤية العين لتشوشت

                                                 
 تمادوا في استكبار وعناد :  لجوا - (5)
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ى أسفل؟              ى أن تتجه إل ى ، وأسنان الفك األعل ى أعل ذي هدى   من  ! . من الذي يهدي أسنان الفك األسفل أن تتجه إل اب ال  أن تنمو فوق   اإلني

  فوق األضراس؟ ) المطاحن(واألضراس ! واألسنان فوق األسنان؟! . األنياب؟

من يهدي آل عضو في آل جسم ، من نبات ، أو حيوان ، أو إنسان ،  ) 3،  2:األعلى (}َوالَِّذي َقدََّر َفَهَدى  )2(َفَسوَّىالَِّذي َخَلَق   {من؟ إال الهادي    

  !  الصحيح ، بين باقي األعضاء ، وأن ينمو بالقدر المناسب لباقي األجزاء؟إلى أن يأخذ مكانه

ى ؟     ) الجذور(وهي تشق التربة عند نموها أن ترسل العروق     ) الحبة(ومن الذي يهدي البذرة      ى أعل ساق واألوراق إل ى أسفل ، وال اذا  ! إل ولم

  ! لم نجد بذرة واحدة ينعكس األمر فيها؟

  أن ذلك من صنع الهادي سبحانه؟ : ل أال يشهد ذلك آله صاحب عق

وزع من الذي يهدي أوراق الشجر إلى        ة من جهة                   الت ى من جهة ، خرجت الثاني ة األول إذا خرجت الورق ى األغصان، ف ساق ، أو عل ى ال  عل

  ! أخرى؟

  ! من الذي يهدي الشمس ، والقمر ، والنجوم في حرآاتها ، ويهدي الطيور الرحالة إلى بلدانها البعيدة؟

َدى     )2(َفَسوَّىالَِّذي َخَلَق   {:  هو الهادي    أال دََّر َفَه ِذي َق ى  (}َوالَّ سان         ) 3، 2: األعل ه لإلن ة ، وأآمل هدايت ذرة الورق شعرة ، والب ذي يهدي ال وال

  .فأرسل له الرسل وأبان له الهدى 

َدى  {: تعالىومن أيقن أن اهللا هو الهادي الحكيم فلن يقبل أي فكرة تعارض هدى اهللا ، شعاره قول اهللا         َو اْلُه ام  (}ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُه ) 71: األنع

.  

   

  الحافظ 

ام              ين بعظ إن الذي حفظك من األخطار وأنت تتخلق في بطن أمك ، هو الذي يحفظ المخ الضعيف بقفص قوي من عظام الجمجمة ، ويحمي الع

  .الحاجب واألنف والوجنة، ويحمي القلب والرئتين بالقفص الصدري 

ر إدخال                          إنه   ا تمكنت أن تعمل شيئًا ، غي ك ، لم و آلفك ذل ك، ول الذي لم يكلفك بإدخال الهواء إلى جسمك ، أو إخراجه في نومك أو في يقظت

  . الهواء وإخراجه ، فإن غلبك النوم، انقطع عنك الهواء ويأتيك الموت

  .لحرث والنسل  تصب، فتهلك اسيوًالإن الحافظ هو الذي يسوق السحب فوق رأسك ، فال ينزلها 

اة                         إن الحافظ سبحانه هو الذي أحاط األرض بغالف من الهواء يمنع من األشعة الكونية القاتلة القادمة من الشمس والنجوم؛ من أن تهلك الحي

وم ولي           ل ي الماليين ، آ ى األرض ب سقط عل ازك التي ت شهب، والني ذي    واألحياء، وهو الذي جعل غالف الهواء درعًا واقيًا من تدمير ال ة، وهو ال ل

  !! ثبت األرض، من أن تميد تحت أقدامنا بالجبال الراسيات

ل                       : أفال نشكر للمولى سبحانه      ا وصدق اهللا القائ ا ، ومن تحتن ا ، ومن فوقن ا من داخلن اتٌ   {: أن حفظن ُه ُمَعقَِّب ِه      ) 6( َل ْن َخْلِف ِه َوِم ْيِن َيَدْي ْن َب ِم

  ) .11: الرعد (}َيْحَفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اللَِّه

ول اهللا                             ه، شعاره ق در اهللا ل ا ق سماوات واألرض إال بم ا          {: ومن أيقن أن اهللا حافظه ، فال يضره من في ال ُه َلَن َب اللَّ ا َآَت ا َم ِصيَبَنا ِإلَّ ْن ُي ْل َل  }ُق

  ) .51:التوبة(

  صفات أخرى 

                                                 
 . مالئكة تتعاقب على حفظه في الليل والنهار :  معقبات - (6)
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 أآله الهر تحول  فغذا..  امرأة وفي جسم الطفل طفًال       المرأةفي جسم   وإذا تأملت إلى الطعام الواحد ، تأآله األسرة ، فيتكون في جسم الرجل رجًال، و              

  .على جسم هر ، وإن أآله الفأر ، أو الكلب ، آان فأرًا أو آلبًا ، مع أنه نفس الطعام، فسبحان المصور الذي يصور آيف يشاء 

 وجدت التضحية البالغة تظهر لك ، حتى إن الدجاجة التي تخاف          وإذا تأملت إلى حنان األم ، ورحمتها بابنها ، سواء آانت امرأة ، أم أنثى حيوان ،                

  . بسوء فراخهامن صوت الطفل تنتفش ، وتهاجم من أراد 

  .إن تلك الرحمة التي تحمى بها صغار المخلوقات تشهد أنها من صنع الرحيم الرحمن

اليين المرات ، وتأملت إلى أدق المخلوقات التي تجتمع الماليين آالنجوم ، التي هي أآبر من أرضنا بماليين م        : وإذا تأملت إلى ضخامة المخلوقات      

ذا من صنع     : عندئذ ستجد اإلجابة ! آيف خضعت آل هذه المخلوقات ، لسيطرة واحدة، ونظام محكم دقيق؟      : منها في قطرة ماء، وسألت نفسك        أن ه ب

  . القوي المهيمن سبحانه وتعالى

  الواحد األحد 

  . نه من صنع الواحد األحد ويقدم الوجود آله شهادة بأ

ى      : فأنت ترى أن غذاءك ؛ يتوقف على عمل المعدة، واألمعاء ، ويقول األطباء      دماء عل دماء ، ويتفوق دور ال إن عمل األمعاء يتوقف على عمل ال

ى وجود الشمس                    ات عل ات، ويتوقف عمل النبات ى عمل النبات  ، ووجود الشمس يتوقف    الهواء وحرآة التنفس ، ويتوقف الهواء الصالح للتنفس عل

دة  : وهكذا نجد .. على وجود الكواآب المحيطة بها والنجوم األخرى       أن آل شيء ، يعتمد في وجوده وعمله على غيره من األشياء آما رأينا ، أن المع

َق      َما اتََّخَذ اللَُّه ِمْن َولَ    {: مرتبطة بنجوم السماء ، وذلك يشهد أن الجميع من صنع رب واحد ، قال تعالى                 ا َخَل ٍد َوَما َآاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ِإًذا َلَذَهَب ُآلُّ ِإَلٍه ِبَم

دْ    )2(اللَُّه الصََّمُد)1(ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد{: وقال تعالى ) 91:المؤمنون( }َوَلَعَلا َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا َيِصُفونَ        ْم ُيوَل ْد َوَل ْم َيِل -1: صاإلخال  (}َل

3. (  

الى             ال تع سماء ، ق ى األرض وال ساد عل ذب الف ذ ي ات وعندئ ذه المخلوق سيير ه اَن   {: ولو آان هناك آلهة غير اهللا لحدث الصراع بينهم على ت ْو َآ َل

  ) .22: األنبياء (}ِفيِهَما آِلَهٌة ِإلَّا اللَُّه َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَن

  ـ من صاحب هذه الصفات؟ 

دائم ،    : رأينا مما سبق أننا إذا تفكرنا في الكون والمخلوقات من حولنا وجدنا أن آل شيء يشهد بأن خالق هذه المخلوقات هو                        الخالق ، الحي ، ال

يمن، الو ادر ، المه وي، الق رحيم ، الق افظ ، المصور ، ال ادي ، الح رزاق ، اله ر ، ال يم ، الخبي يم ، الحك د العل د ، األح ذه .اح ه به ون آل ا شهد الك وآم

ه إال اهللا      : (الشهادات فإن المسلم قد شهد مع الكون آله وردد هذه الشهادة عن علم ويقين فقال               ى        ).أشهد أن ال إل ا من القاعدة األول ا عرفن أن : وإذ آن

صفات إال أن اهللا وحده ال             العدم ال يخلق شيئًا ، وعرفنا من القاعدة الثانية بعض صفات الخالق ، فإننا سنعرف من                 القاعدة الثالثة أنه ال يتصف بهذه ال

  .شريك له 
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  :ـ القاعدة الثالثة ـ فاقد الشيء ال يعطيه  

  . إن الذي ال يملك ماًال ، ال يطلب الناس منه المال ، والجاهل ال يأتي منه العلم، ذلك ألن فاقد الشيء ال يعطيه 

  . في المخلوقات التي تعرفنا بصفات الخالق سبحانه ، وإذا عرفنا الصفات، عرفنا الموصوف وبالتفكير رأينا العالمات ، واآليات

ه فالذين يزعمون أن الطبيعة خلقتهم ، خالفوا العقل وحاربوا الحق ، ألن الكون يشهد أن      اد ، رزاق ، حافظ ، رحيم       خالق ر ، ه يم ، خبي يم ، عل  حك

  .واحد أحد 

  .وفاقد الشيء ال يعطيه ! ك علما ، وال حكمة ، وال حياة ، وال رحمة ، وال إرادة ، فكيف ظن الجاهلون هذا الظن؟والطبيعة الصماء الجامدة ال تمل

   

  ـ ما هي الطبيعة؟

ل     ة مث ن الطبيع زاء م ون أج د الوثني د عب ن صفات، ولق ه م ا هي علي ات بم ذه المخلوق ة هي ه ار ، : الطبيع وم ، والن ر ، والنج شمس ، والقم ال

ًال ،                ) الطبيعية(أن مجموع األوثان السابقة     ) الطبيعيون(، واإلنسان ، ويتوهم الوثنيون الجدد       واألحجار   ك عق ة ال تمل تهم ، مع أن الطبيع هي التي خلق

شيء ال   !!! وال تملك إرادة ، ولهم إرادة!! وال تملك خبرة ، ولهم خبرة     !!! وال تملك علمًا ، ولهم علم     !! ولهم عقول؟  د ال وا أن فاق ال   أما علم ه ، ق  يعطي

 النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َلْن َيْخُلُقوا ُذَباًبا َوَلْو اْجَتَمُعوا َلُه َوِإْن َيْسُلْبُهْم الذَُّباُب َشْيًئا َلا َيْسَتنِقُذوُه ِمْنُه                       َياَأيَُّها{: تعالى  

  ).74، 73: الحج (}َما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدِرِه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز)73(اْلَمْطُلوُبَضُعَف الطَّاِلُب َو

   

  شبهة ورد 

ات  وفضالت بأن الطبيعة هي التي تخلق المخلوقات ، ويستدلون على ذلك بما يشاهد من تكون الدود على بقايا                  المالحدةيزعم بعض     بعض الحيوان

  ! واإلنسان

د  ى ولق ون عل ذي يتك دود ال ذا ال اس أن ه م وآشف للن دم العل شاهدتها الفضالتتق ون ، وأمكن م راه العي اء من بيض صغير ال ت د ج ا ق  وغيره

  . في هذا الباب المالحدةوسقطت شبهة ) المايكروسكوباتالمجاهر أو (بالمكبرات 

د    إذا آان الدود قد جاء من دود سابق عن طريق البي         : ولكنهم عادوا وقالوا     سدها ق ة وتف ض الصغير الذي لم نراه ، فإن الجراثيم التي تعفن األطعم

ة يحفظون                             احثون طريق دما اآتشف الب جاءت من الطبيعة ، ولم تولد من جراثيم سابقة ، ولكن هذه الشبهة أيضًا دحضت قبل أآثر من ثمانين عامًا عن

دة             بها الطعام دون أن يتعفن وذلك بعزل الطعام عن علب محكمة تقتل              فيها الجراثيم بالحرارة ، أو األشعة ، وتعزل عن الهواء حتى ال تأتي جراثيم عدي

  .وبهذا عرف الناس أن جميع المخلوقات تأتي من مخلوقات سابقة ، وال تتولد من الطبيعة آما يزعم الجهلة من الملحدين . عن طريق الهواء 

ذه                     وإن تعجب أيها المسلم فمن زعماء اإللحاد الذين يعرفون           شر ه ى ن نهم يصرون عل ًا ، ولك انين عام رويج   الجهاالت الحقائق منذ أآثر من ثم  لت

  !! اإللحاد الذي ال يعيش إال مع الجهل

   

  الرد على ضالالت النصارى 

اء من النصارى تحت إرهاب                  اقي العلم ع ب سماء ، وق ى ال ه إل ه ، ورفع د أعدائ سالم ـ من آي ان ،  عندما نجى اهللا عيسى ـ عليه الصالة وال  الروم

ى                               ل مؤلف اسمه عل أليفهم ، وآتب آ فاختفى آثير منهم ، وقتل آخرون ، فشاع الجهل بين النصارى ، وضاع إنجيل عيسى ، فاستبدلوه بأناجيل من ت

ل   إنجيل متى ، إنجيل يوحنا ، إنجيل مرقص ، إنجيل ل: إنجيله الذي يختلف عن باقي األناجيل وأصبح لديهم عدد من األناجيل ، مثل        ا ، إنجي ا وق  ، برناب

وا              ة   : حتى بلغ عدد األناجيل أآثر من سبعين إنجيًال ثم اختاروا في مؤتمر نصراني أربعة من هذه األناجيل ، وأحرقوا ما بقي ، وزعم أن اهللا ثالث ثالث
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أصبحوا يعتقدون بما ال يقبله العقل ، وهو أن اهللا واحد         إن اهللا واحد ، ف    : ثم قالوا بعد ذلك     .. تعالى اهللا عما يقولون علوًا آبيرًا       .. وأن عيسى ابن اهللا     : 

  .، وأنه ثالثة في نفس الوقت 

   :البوصيريقال 

  جعلوا الثالثة واحدًا ولو اهتدوا         لم يجعلوا العدد الكثير قليًال 

وا  سى(أن اهللا : ويزعم شر    ) أي عي وت ، وأن الب ة ال تم ادهم أن المالئك ع اعتق صلوبًا ، م ات م ان ال(م ود والروم سى   ) يه وا عي ذين قتل م ال . ه

َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه َلُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفوا     .. {: ويقررون في أناجيلهم أن بعض أتباع المسيح وجدوه حيًا ، بعد حادثة الصلب واهللا يقول                

  . )157،158: النساء  (}َبْل َرَفَعُه اللَُّه ِإَلْيِه َوَآاَن اللَُّه َعِزيًزا َحِكيًما)157( الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقيًنااتَِّباَعْلٍم ِإلَّا ِفيِه َلِفي َشكٍّ ِمْنُه َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِع

الى        : وأما قولهم  ال تع يهم ، ق رآن عل د رد الق ِل آَدَم      ِإنَّ{: أن عيسى ال أب له ، مما يدل ـ بزعمهم ـ على أن اهللا أباه ، فق ِه َآَمَث َد اللَّ َسى ِعْن َل ِعي  َمَث

اج لقضاء      : ، وقد بين المولى سبحانه ) 59: آل عمران    (}َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل َلُه ُآْن َفَيُكونُ        ام احت أن عيسى بشر آان يأآل الطعام ، ومن أآل الطع

الى     الحاجة ، فكيف يكون ربا من تحكمه ضرورات الطعام ، والشراب           ال تع ُن    {:  ، وقضاء الحاجة؟ ق ِسيُح اْب ا اْلَم ْرَيمَ َم ِه       َم ْن َقْبِل ْت ِم ْد َخَل وٌل َق ا َرُس  ِإلَّ

  ).75: المائدة (}الرُُّسُل َوُأمُُّه ِصدِّيَقٌة َآاَنا َيْأُآَلاِن الطََّعاَم انُظْر َآْيَف ُنَبيُِّن َلُهْم اْلآَياِت ُثمَّ انُظْر َأنَّى ُيْؤَفُكوَن

  

  المضطر إذا دعاهمجيب

   

ة ـ          ة تائب وب وجل ون ـ بقل ون يطلب ويمكن لكل إنسان أيضًا ، أن يعرف ربه عن قرب وذلك عن طريق مشاهدة إجابة اهللا للدعاء ، فكم خرج المؤمن

ة التي خ                    ة أو المدين ى القري أتي الغيث إل ان ، وي ا ، والقرى     من ربهم أن يسقيهم الغيث ، فكان الجواب على الفور في آثير من األحي دعوا ربه رجت ت

سُّوَء         {: والمدن التي بجوارها ال يأتيها شيء، وآم رأى المضطرون تفريجًا لحالة الكرب بدعائهم ، قال تعالى                   َأمَّْن ُيِجيُب اْلُمضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف ال

  :وقال الشاعر ) . 62: النمل  (}آَُّروَن  َمَع اللَِّه َقِليًلا َما َتَذَأِئَلٌهَوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء اْلَأْرِض 

  

اف     ن جف سلمين م اب الم م أص  وآ

ه   ن اإلل وا م اوطلب   الفرج

ن   ت أم وث ة أجاب ل طبيع  فه

  

 

اف     ع الخف الهم م روا ثق  فنف

الوا  وز ون وا الف افحقق   المخرج

ن     شاف المح سميع آ ه ال  أم أن

  

 

   

  موقف الكافرين من أدلة اإليمان
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ه  آثيرة ، وعددها آعدد مخلوقاته ، ألن آل مخلوق يدل على صفات إن أدلة اإليمان باهللا   وبهم        خالق ة ، ألن قل ذه األدل وا به م ينتفع افرين ل  ، لكن الك

افر     رى الك ال       : مريضة ، ليست صالحة الستقبال الهدى ، آما هو حال القلوب المؤمنة ـ آما بينا سابقًا ـ فت ات اهللا ، ويجادل بالباطل ، ق معرضًا عن آي

  ).8: الحج) (7 (} َوِمْن النَّاِس َمْن ُيَجاِدُل ِفي اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَلا ُهًدى َوَلا ِآَتاٍب ُمِنيٍر {: عالى ت

ا   {:  بالباطل ، قال تعالى      وتراه يلبس الحق  ) 14: النمل (} َأْنُفُسُهْم ُظْلًما َوُعُلوا   َواْسَتْيَقَنْتَها َوَجَحُدوا ِبَها    {: وتراه يكابر في آيات اهللا ، قال تعالى           َوَل

ِبيِل      {: وتراهم يصدون عن سبيل اهللا ، قال تعالى ) . 42:البقرة (}اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ   ) 8(َتْلِبُسوا ْن َس دُّوا َع ُروا َوَص ِذيَن َآَف ِإنَّ الَّ

  ) . 167: النساء ( }اللَِّه َقْد َضلُّوا َضَلاًلا َبِعيًدا

  : ـ التقليد في الكفر 

الى         : ومن أهم سمات الكافرين  ال تع د األعمى ، ق م إال التقلي ل ، الله دون دلي  {: أنهم وهم يرفضون اإليمان بأدلته الساطعة ـ يستبدلون به الكفر ب

  ). 104: المائدة (}ُلوا َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَوَلْو َآاَن آَباُؤُهْم َلا َيْعَلُموَن َشْيًئا َوَلا َيْهَتُدوَنَوِإَذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا ِإَلى َما َأنَزَل اللَُّه َوِإَلى الرَُّسوِل َقا

  :ـ افتراء الشبهات 

  .  الملحدين  ضد شبهاتيتحصنافتراء الشبهات ، التي قد تؤثر في من يجهل عقيدته ، ولم : ومن أساليب الكافرين لصد المؤمنين 

رآن   بنو اليوم يرددون ما قاله    المالحدةأن  : ومنها   اه الق ُتْم  {:  إسرائيل لموسى ، آما حك َرةً       َياُموَسى َوِإْذ ُقْل َه َجْه َرى اللَّ ى َن َك َحتَّ ْؤِمَن َل ْن ُن ) 9 (} َل

أتيهم       مع أنهم يؤمنون بوجود العقول المفكرة وبوجود الهواء وبالجاذبية األرضية ا          ) 55: البقرة( لتي تجذب آل شيء إلى األرض ، وبأمواج اإلذاعة ت

ك أغصان األشجار                 ار الهواء ظهرت بتحري من أماآن بعيدة، وهم ما شاهدوا شيئًا من ذلك لكنهم رأوا آثار العقول قد ظهرت على سلوك العقالء ، وأث

ار األمواج ظهرت                     ى األرض ، وآث ذياع        أصواتاً وغيرها ، وآثار الجاذبية ظهرت بجذب األشياء إل از الم و ( في جه العقول والهواء ،       ) الرادي آمنوا ب ف

و  . والجاذبية ، واألمواج ، بعد أن شاهدوا آثارها ، فعندما عجزت األبصار عن الرؤية ، لضعفها ، علمت العقول بوجود المؤثر من آثاره المشاهدة               ول

 تستطيع أن ترى الهواء الذي يالمسها ، وال ترى من في خارج المكان ، وتفكروا ، تخلى الكفار عن استكبارهم بأبصارهم الضعيفة ، العاجزة ، التي ال      

  .  سبحانه بخالقهم تعرفهم بيناتأنهم وما في الكون ، من أرضه وسمائه ، ليسوا إال آثارًا ، وآيات : لوجدوا 

ى العرش استوى ،              ف) زينة السماء الدنيا  : (إن البصر الضعيف ، ال يستطيع أن يحيط برؤية النجوم ، وهي              ذي عل ا  (كيف يستطيع أن يحيط بال وم

   . 11)، وما الكرسي بالنسبة للعرش إال آحلقة في صحراء) 10( السبع بالنسبة لكرسيه ؛ إال آسبعة دراهم في ترسالسموات

ل وع       ى اهللا ج ر إل ل النظ ف يتحم رة، فكي شمس مباش ى ال ر إل ل النظ دنيا ال يحتم ذه ال ي ه سان ف صر اإلن ان ب ْيءٌ {! ال؟ وإذا آ ِه َش ْيَس َآِمْثِل  } َل

  ).11: الشورى(

  ) .143: األعراف  (} َفَلمَّا َتَجلَّى َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدآا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا{وقديمًا طلب موسى عليه السالم رؤية ربه 

يخبرونهم بأمور ما شاهدتها أبصارهم ، ذلك ألن المخبرين أهل ثقة     والناس جميعًا بما فيهم الكفار يصدقون األطباء ، والخبراء ، واألساتذة ، وهم              

  . عند السامعين

                                                 
 من آتاب اهللا النقلي وهو الدليل" : وال آتاب منير. "وهو الدليل العقلي االستداللي " : وال هدى"وهو الدليل العقلي الضروري " : بغير علم  "- (7)

 . وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم 
 . ال تخلطوا " : وال تلبسوا  " - (8)
 .  عيانًا بالبصر " :جهرة  "-  (9)

 . وقد استوى اهللا على العرش استواء يليق به من غير جلوس وال استقرار.  التي يتقي بها الفارس ضربة السيف الدرقة:  الترس -  (10)
  . ال يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث:  في األسماء والصفات ، قال األلباني والبيهقي أخرجه ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ -  (11)
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دموا من المعجزات ،                                 ذين ق صادقين ، ال ضًا ، عن طريق رسله ال م أي وا ربه ات ولو ترك الكافرون االستكبار ، لعرف م أوثق أهل         والبين ا يجعله  م

  . األرض، فيما يقولون عن ربهم 

   

  : اشتراط اإلجابة 

ذا          : اك من يشترط إليمانه باهللا ، أن يستجيب اهللا لما يقترحه من مقترحات ، آأن يقول أحدهم                  وهن ذا ، وآ إذا أراد اهللا أن أؤمن به؛ فعليه أن يفعل آ

ٍب            )90(ْنُبوًعا َوَقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلَنا ِمْن اْلَأْرِض يَ          {: وهذا شبيه بقول الكافرين ، آما حكى عنهم القرآن          ..  ٍل َوِعَن ْن َنِخي ٌة ِم َك َجنَّ َأْو َتُكوَن َل

  ) . 92-90: اإلسراء (}َأْو ُتْسِقَط السََّماَء َآَما َزَعْمَت َعَلْيَنا ِآَسًفا َأْو َتْأِتَي ِباللَِّه َواْلَمَلاِئَكِة َقِبيًلا )91(َفُتَفجَِّر اْلَأنَهاَر ِخَلاَلَها َتْفِجيًرا

ارًا ، والشمس                          : هو  , يق إلى اإليمان    ولو جعل اهللا الطر    ل نه ل اهللا اللي ه أن يجع شترط إليمان دنا من ي اس؛ لوج أن يستجيب سبحانه لمقترحات الن

دة                     ل فالن من الناس ، وموت فالن ، وهالك البل ه ، قت شترط إليمان ًا ي ك؟ وثالث شترط عكس ذل قمرًا ، واألرض سماء، والرجال نساًء ، ونجد غيره ي

ة سه !! الفالني ًا بعك الى    !! ورابع ال تع سماء ، ق سد األرض ، وال ذ تف يِهنَّ     {: وعندئ ْن ِف َأْرُض َوَم سََّماَواُت َواْل َسَدْت ال َواَءُهْم َلَف قُّ َأْه َع اْلَح ْو اتََّب  }َوَل

  ) .71:المؤمنون(

  .ا تلك الدالئل ، وبهذا تقوم الحجة وتسقط الشبهات لقد أقام اهللا الدالئل الكافية في مخلوقاته ، وخلق لنا أسماعًا ، وأبصارًا ، وأفئدة نعرف به

  

  معرفة اهللا بأسمائه وصفاته

  :ـ أهمية معرفة األسماء والصفات 

ك  : إن فالنًا من الناس آريم ، وإن من صفاته أنه      : إذا قيل لك     يعطي من طلبه ؛ فأنت عندئذ ستطمع في عطائه ، وتقدره في نفسك، وتنتفع بمعرفت

ا ، وتعاقب من               : وإذا قيل لك    . اجتك ، والعكس لو علمت أنه بخيل        لهذه الصفة عند ح    سكن داخل بالده تم بمن ي ا ، ته ة في أحكامه إن الحكومة عادل

دل ،                                      ه من صفات الع ا تتصف ب ة من خدمات ، وبم ا تمنحه الدول م ينتفعون بم ا يجعله ة بم ك الدول يخالف نظامها ، فسترى الناس يسلكون داخل تل

اب                   واحترام النظام    سهم للعق ى أن ال يعرضوا أنف راهم يحرصون عل ا ت ر ، آم ه من صفات الخي از ب ا تمت در م ة بق ك الحكوم ون تل ، وترى الناس يحب

  .والتأديب 

رى سلوآه               " . وهللا المثل األعلى  " سماوات واألرض ، فت فمن يعرف صفات ربه سبحانه وأسماءه الحسنى تتسع دائرة معرفته بمن بيده ملكوت ال

زٌ                 {: اسبًا مع علمه بأسماء اهللا وصفاته ، أما الذين آفروا فيقول عنهم اهللا تعالى             وسعيه متن  ِويٌّ َعِزي َه َلَق ْدِرِه ِإنَّ اللَّ قَّ َق َه َح َدُروا اللَّ ا َق : الحج ) (12(} َم

74. (  

اْدُعوهُ       {: ولقد حذر القرآن من تحريف أسماء اهللا ، فقال سبحانه           ْسَنى َف َماُء اْلُح ِه اْلَأْس ُدونَ       َوِللَّ ِذيَن ُيْلِح ا َوَذُروا الَّ ا       ) 13( ِبَه ُيْجَزْوَن َم َماِئِه َس ي َأْس ِف

َذَهَب             {: فقال.  يليق به سبحانه     بماالآما حذر القرآن من وصف اهللا       ) . 180: األعراف (}َآاُنوا َيْعَمُلونَ  ٍه ِإًذا َل ْن ِإَل ُه ِم اَن َمَع ا َآ َما اتََّخَذ اللَُّه ِمْن َوَلٍد َوَم

  ) .91: المؤمنون  ( }َلٍه ِبَما َخَلَق َوَلَعَلا َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا َيِصُفوَنُآلُّ ِإ

  :  لمعرفة أسماء اهللا وصفاته األمثلالوحي الطريق  

  . إن علم اإلنسان بمخلوقات اهللا محدود ، وهو ال يستطيع أن يحيط باهللا علمًا

                                                 
 . غالب لكل شيء وال يغلبه شيء" : عزيز. "ما عظموه حق تعظيمه وال عرفوه حق معرفته " . ما قدروا اهللا " -  (12)
 . يميلون بأسمائه إلى غير الصواب ، أو يسمون بأسمائه غيره" : يلحدون "-  (13)
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الة                         فالسماوات السبع بالنسبة لل    ة رميت في ف سبة للعرش ، آحلق ى   {، و  ) صحراء (كرسي آسبعة دراهم في ترس ، والكرسي بالن اُن َعَل  الرَّْحَم

الى   وعلمنا ال يكاد يبلغ حدود النجوم التي هي زينة السماء الدنيا، لذلك ال نستطيع               ) . 5: طه   (}) 14(اْلَعْرِش اْسَتَوى  ال تع ًا ، ق  .. {: أن نحيط باهللا علم

َو  ِحْفُظُهَما 15ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإلَّا ِبَما َشاَء َوِسَع ُآْرِسيُُّه السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَلا َيُئوُدهُ          َوَلا   يُّ  َوُه يمُ اْلَعِل رة   ( } اْلَعِظ فال نعرف اهللا   ) . 255: البق

ان ،           ا من اهللا البي د جاءن ه ـ سبحانه ـ ، وق يم من دها ونمجده ـ           حق معرفته ، إال بتعل ا سبحانه بنفسه وبأسمائه ، وصفاته ، فنقف عن م ، فعرفن والعل

  . سبحانه ـ بذآرها 

 : ـ تنزيه اهللا عن مشابهته للخلق 

سامع سيفرق                  : وعندما يقال    ريم ، فال شك أن ال ه آ ريم ، وطفل ك      : الملك الفالني آريم ، والبواب الذي معه آ ه ، وذل ه ، وطفل ك ، وبواب ين المل ب

وآين         : غم أن الجميع من بني آدم ، فإذا قيل لك بالر اده ، الممل رم عب شابهه شيء من آ اهللا آريم ، فال شك أنك ستعلم أن آرم المولى ـ جل وعال ـ ال ي

  .الضعفاء 

المؤمنين ، وانتقا           افرين    وهكذا في آل صفة من صفاته سبحانه ، فعلمه ليس آعلم عباده ، وحكمته ليست آحكمة المخلوقين ، ورحمته ب ه من الك م

الى                    . ليس آرحمة وانتقام عباده المخلوقين       ال تع د، ق ه أح شبهه في ى ، وال ي سَِّميُع       .. {: آل ذلك وغيره له فيه الكمال األعل َو ال ْيٌء َوُه ِه َش ْيَس َآِمْثِل َل

  .فالنقص يلحق غيره وله الكمال الذي يليق به وحده ) 11: الشورى  (}الَبِصيُر

   

  آما جاءت في الكتاب والسنة - اهللا وصفاتهاإليمان بأسماء 

   

ا   : ومن فضل اهللا علينا أنه سبحانه بعلمه وحكمته ، قد عرفنا بنفسه في آتابه ، وسنة نبيه ، فعرفنا أنه        ال العلي له األسماء الحسنى ، وصفات الكم

ألحد من المؤمنين أن ينتقص من صفات اهللا التي وصف نفسه ، وال يمكن ألحد أن يصف اهللا بأحسن وأفضل مما وصف اهللا به نفسه، آما أنه ال يمكن              

  . بها سبحانه 

   

   :16الذاتـ استحالة إدراك 

ات ناقصة                                  والنقليةباألدلة العقلية    ل المخلوق ه ، فك ة عن صفات مخلوقات د أن تكون صفاته مختلف ال ب ه ، ف ر مخلوقات  نعرف أن نعرف أن اهللا غي

   .الصفات، وهو سبحانه ، صاحب الكمال 

ه وسلم دون سؤال عن                ا جاء في سنة رسوله صلى اهللا علي ز وآم ه العزي ولقد جاءنا منه الوصف والبيان ، فنؤمن به آما وصف نفسه في آتاب

ه ،    ، فهو سميع ، وهو بصير ولكن سمعه ليس        ) 11: الشورى (}َلْيَس َآِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصيرُ      .. {: ، قال تعالى    الذاتحقيقة    آسمع مخلوقات

  .  به ، وهو الكبير المتعال اإلحاطةوبصره ليس آبصر مخلوقاته ، وال نستطيع 

   

                                                 
 . استواء يليق بجالله وعظمته تعالى من غير مالمسة وال جلوس : استوى  "-  (14)
 .  يشق عليهال يثقله وال " : يؤودهال  " -  (15)
إنها ال تؤمن باهللا، إال إذا رأت اهللا ـ أستغفر اهللا :  ، تجادل الشيخ ، فقالت الحكيمي عبداهللا جاءت امرأة إنجليزية أسلم زوجها ، على يد الشيخ -  (16)

ال أصدق أنك تحبين زوجك : ولماذًا؟ قال : قالت. أنا ال أصدق: قال . نعم :  ، وهل تحبين زوجك هذا؟ قالت الحكيمي الشيخ ـ بطوله ، وعرضه ، فقال
ـ : قال. إن الحب موجود ، ولكنا ال نستطيع أن نعرف آيفيته : آيف هذا الحب؟ وآم رطًال يزن؟ وما لونه؟ وما طوله؟ وما عرضه؟ قالت: إال إذا رأيت 

وآم من األمور نؤمن بها وال ندرك آيفيتها ، فهذا النوم يأتي وال ندري آيف هو؟ . مثل األعلى ـ فنحن نؤمن به وهو أعلى من أن نحيط به علمًا وهللا ال
 .أو آيف يحدث؟ وآذلك اليقظة والفرح والسرور ، بل وأغلب الناس ال يعرفون آيف الكهرباء؟ وهم بها مؤمنون ، وهكذا في آثير من األمور 



www.daawa-info.net 

 :ـ العقل والتصور 

ه                   ع عن ه رف د عقل اد التكليف ، فمن فق ه عم ولقد خلق اهللا لإلنسان عقًال يعقل به الحقائق ، ويعرف به الحق من الباطل، والضار من النافع ، وجعل

  . للعقل طاقات واسعة القلم ، وجعل اهللا

ة ،                             ك مدين إذا وصفت ل وخلق اهللا لإلنسان قوة يتصور بها األشياء ، تعينه على تنظيم األمور وتخيلها ، ولكن قوة التصور ضعيفة ، ومحدودة ، ف

  . تها من قبل عقلت أن فيها أشياء ، وتصورت تلك األشياء ، ولكنك إذا رأيت تلك المدينة ستجد أنها على غير الصورة التي تصور

ا عرضه؟          ه؟ وم ا طول ة؟ وم وإذا طرق شخص الباب استطعت أن تعقل أن طارقًا يطرق الباب ، ولكن تصورك يعجز أن يتصور ؛ من الطارق حقيق

وة التصور ، وحبس           .. وما لونه؟ وما حجمه؟      ا عجزت ق اب فقط ، بينم ًا موجود يطرق الب ها حاجز  فقوة العقل اخترقت حاجز الباب ، فعقلت أن طارق

  . الباب أن تنفذ 

ِصيرُ      .. {: فالعقل يؤمن باهللا ، وقوة التصور تعجز عن إدراك اهللا سبحانه          " . وهللا المثل األعلى    " سَِّميُع الَب َو ال ْيٌء َوُه ِه َش شورى  (}َلْيَس َآِمْثِل : ال

11. (  

  

  األسماء الحسنى

  .  الجنة، وله أسماء أخرى غيرها ، آما جاء في الحديث هللا األسماء الحسنى ، وله تسعة وتسعون اسمًا ، من أحصاها دخل

  : ومن األسماء الحسنى ) . 180: األعراف (} َوِللَِّه اْلَأْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها{: قال تعالى 

رزاق ، الواسع                  18، القيوم 17الواحد ، األحد الصمد   " رحيم ، اللطيف ، ال رحمن ، ال ز   ، العظ  19، الخالق، المصور ، ال يم ،       20يم ، العزي يم ، العل ، الحك

  . 21الحافظ ، الهادي، المحيي ، المميت ، الوارث

   

   

  شهادة أن محمدًا رسول اهللا

  :ـ األدلة البينة على صدق رسالة محمد صلى اهللا عليه وسلم 

َلَنا   َلَقْد َأْر{:  الدالة على صدق رسالتهم حتى ال يكذبهم الناس، قال تعالى بالبيناتيؤآد اهللا رسله   اتِ َسْلَنا ُرُس دًا صلى     22 }ِباْلَبيَِّن د اهللا محم د أي ، ولق

  : واضحة وأدلة قاطعة معجزة منها ببيناتاهللا عليه وسلم 

  :القرآنية ) المعجزة(ـ البينة 

المعجزات ، وحفظه سبحانه  لقد جعل اهللا معجزة محمد صلى اهللا عليه وسلم دائمة لتقنع الناس جميعًا إلى يوم القيامة ، وجعل القرآن الكريم أقوى           

ْن                        {: من التحريف، قال تعالى      ِه ِم ْر ِب ْن َيْكُف ِه َوَم وَن ِب َك ُيْؤِمُن ًة ُأْوَلِئ ا َوَرْحَم  َأَفَمْن َآاَن َعَلى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه َوَيْتُلوُه َشاِهٌد ِمْنُه َوِمْن َقْبِلِه ِآَتاُب ُموَسى ِإَماًم

  ) . 17: هود (23 }ُدُهاْلَأْحَزاِب َفالنَّاُر َمْوِع

                                                 
 . الغني الذي يقصد في الحوائج وال يحتاج إلى أحد وال إلى جهة وال مكان :  الصمد -  (17)
 . القائم بنفسه والمقيم لغيره : القيوم -  (18)
 . الذي عمت رحمته ووسع علمه آل شيء :  الواسع -  (19)
 . الب الذي ال يذل الغ:  العزيز -  (20)
 . الباقي بعد فناء الموجودات :  الوارث -  (21)
  . بالمعجزات  : بالبينات -  (22)
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  :ولهذه البينة القرآنية أوجه توضح إعجاز القرآن نذآر منها

  

  :ـ فصاحة القرآن وعظمته الدائمة 

وآالم الناس مكون من نفس األحرف ، لكن فصاحة القرآن أعجزة اإلنس والجن ، على أن يأتوا            ) أ ، ب ، ت ، ث      (القرآن مكون من أحرف الهجاء      

ة في سمعك إذا                         بمثل أقصر سورة منه ،     ة أو القصيدة بالي ذه الخطب ا تصبح ه  فأنت إذا سمعت خطبة فصيحة ، أو قصيدة بليغة ، أعجبتك ، سرعان م

  .آررت عليك ألنه ما من آالم بشر إال وهو يبلى إذا آرر 

ده ، فم                  اب اهللا ، ويعي رآن آت دارس للق م يختم ال سور القصار؟ وآ رآن أن الفاتحة أو أي     ولكن ، آم يقرأ المسلمون الفاتحة ، وال ارئ للق ا أحس ق

  . سورة قد أصبحت بالية ، فعلى أي شيء يدل هذا؟ ال شك أن هذه الظاهرة تشهد لكل عاقل أن القرآن آالم اهللا ، الذي ال يبلى 

ِه     َوِإْن ُآنُتْم ِفي َرْيٍب ِممَّ{: ولقد تحدى القرآن من ارتاب في صدقه أن يأتي بسورة من مثله ، قال اهللا تعالى     ْن ِمْثِل ُسوَرٍة ِم ْأُتوا ِب ا َنزَّْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َف

ا             َتْفَعُلوا َوَلْن   َتْفَعُلواَفِإْن َلْم   )23( ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن ُآنُتْم َصاِدِقينَ      24َواْدُعوا ُشَهَداَءُآمْ  دَّْت ِلْلَك اَرُة ُأِع اُس َواْلِحَج ا النَّ رة  (}ِفِريَن َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَه : البق

23 ،24. (  

  

  :ـ إخبار القرآن بالغيب 

رآن للناس رسول                   غ الق ذي بل دًا ال د اهللا ، وأن محم الغيب ال يعلمه إال اهللا ، ولقد أخبر القرآن بغيوب آثيرة ، فكان هذا دليًال على أن القرآن من عن

  :اهللا ومن هذه األخبار الغيبية 

ة، وتوعدوا المسلمين بمصير آمصير              ـ عندما انتصر الفرس وهم عباد أو 1 رح المشرآون في مك سطين ف اب في فل ثان على الروم وهم أهل آت

َيْغِلُبونَ  )2(ُغِلَبْت الرُّوُم)1( الم{: الروم ، فساء ذلك المؤمنين فأنزل اهللا قوله      ِبِهْم َس ِه الْ     )3(ِفي َأْدَنى اْلَأْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَل ِنيَن ِللَّ ْضِع ِس ي ِب ْن  ِف َأْمُر ِم

ونَ     )5(ِبَنْصِر اللَِّه َينُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز الرَِّحيُم)4(َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنونَ    ا َيْعَلُم اِس َل َر النَّ نَّ َأْآَث  }َوْعَد اللَِّه َلا ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدُه َوَلِك

  ).6-1:الروم(

ن                    وعندما نزلت  ى أن الفرس ، ل ه عل ه يراهن ر رضي اهللا عن  هذه اآليات رددها المسلمون ، وتهكم بما وعدت به الكافرون، وتصدى آافر ألبي بك

ل                  ) بضع سنين (تنهزم في المدة التي حددتها اآليات بكلمة         صديق الرهان قب ر ال و بك ل أب د ، فقب ى عشر وال تزي ، وهي مدة تمتد من ثالث سنوات ، إل

ا وقف المسلمون ينتظرون                 تحريم الر  ذي دخل الرهان ، آم افر ال هان، وسمح الرسول صلى اهللا عليه وسلم بمضي الرهان ، ووقف الكافرون مع الك

ول            إن  : (تحقيق وعد اهللا، والرسول صلى اهللا عليه وسلم يق سع     البضع ف ى الت ثالث إل ين ال ا ب ر        25) م د جاء الخب ام امتحان ، فق وة أم   ، ووضعت النب

ر بصيغة ال                               اإللهي ب  ان الخب ل من عشر سنين، وآ انتصار الروم المهزومين ، وليس هناك من الدالئل ما يدل على أنهم ينتصرون ، وحدد الموعد بأق

ًا  ) 6: الروم  (} َوْعَد اللَِّه َلا ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدُه َوَلِكنَّ َأْآَثَر النَّاِس َلا َيْعَلُموَن{تقبل التأويل    اس، وال يمكن       ، والكفار جميع ل الن دًا من أعق يعلمون أن محم

  .أن يورط نفسه في مثل هذا االمتحان ، لو لم يكن في غاية الثقة من ربه وتصديقه له 

                                                                                                                                                                                           
  . هي القرآن من ربه تعالى : هو النبي صلى اهللا عليه وسلم والبينة  : } أفمن آان على بينة من ربه { - (23)

 . جميع الكفار على اختالفهم في الملل والنحل " : األحزاب"
 . وهم آلهتهم التي يعبدونها من دون اهللا " : شهداءآم "-  (24)
  .  رواه الترمذي والطبراني -  (25)
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وا في                   اس، ودخل آمن جمع من الن لذلك ما مرت سبع سنوات حتى تحقق وعد اهللا ، وفرح المؤمنون، وظهر صدق الرسول صلى اهللا عليه وسلم ف

  .دين اهللا 

لقد آانت المحاوالت آثيرة جدًا ، الغتياله صلى اهللا عليه وسلم من المشرآين ، ومن اليهود ، عن طريق الحرب ، وعن طريق المؤامرة ، ومع  ـ  2

 َياَأيَُّها{: وقال سبحانه   ) 60: إلسراءا (}َوِإْذ ُقْلَنا َلَك ِإنَّ َربََّك َأَحاَط ِبالنَّاسِ      {: ذلك فقد نزل قرآن ، يعد رسول اهللا بأن أعداءه لن يصلوا إليه ، قال تعالى                 

اسِ   دة  (}الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواللَُّه َيْعِصُمَك ِمْن النَّ ة ، أمر الرسول صلى        ) 67: المائ ذه اآلي زول ه د ن وبع

   . 26)يا أيها الناس انصرفوا عنا فقد عصمنا اهللا عز وجل: (  آانوا يحرسونه ، فقال اهللا عليه وسلم الصحابة الذين

ة         اء ، األربع ولقد آثرت المؤامرات ، ولكن اهللا سبحانه أحبطها ، تحقيقًا لوعده ، ولقد استشهد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة من الخلف

ذي نجى                                 الراشدين واإلسالم قوي ، والكفر مندحر ، وأ        دفاع اإللهي ، هو ال د الرسول ، لكن ال وفرة في عه م تكن مت اء ول وفرة للخلف سباب األمن مت

  .رسوله الذي وثق بوعد ربه ، فمضى في دعوته ، وصرف حرسه ، فصدقه اهللا ما وعده 

ه وسلم انق               3 د صلى اهللا علي ذ أن ظهر رسول اهللا محم ى األرض ، ولكن من اقبون عل ان الرسل يتع د آ ول اهللا       ـ لق صديقًا لق ك ت طع الرسل ، وذل

ا             {: سبحانه   ْيٍء َعِليًم لِّ َش ُه ِبُك اَن اللَّ يَن َوَآ ر غيبي صدقته     ) . 40: األحزاب   (}َما َآاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخاَتَم النَِّبيِّ ذا خب فه

  . اهللا عليه وسلم تشهد بأنه ال نبي آخر بعد خاتم األنبياء القرون التي جاءت بعد بعثة محمد صلى 

   

  :ـ اإلعجاز العلمي الحديث للقرآن 

  ) .53: فصلت  ( } َشِهيٌد  َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْلآَفاِق َوِفي َأْنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلى ُآلِّ َشْيٍء{: قال تعالى 

ات واألسرار إال        يتبينوالقد تحقق الوعد من ربنا في هذا الزمان ، فرأى الكافرون الذين لم          ك اآلي ا رأوا تل ات، وم اق المخلوق  الحق آيات اهللا في آف

ان             دًا          بأدق األجهزة والوسائل آالطائرات والغواصات ، والتي لم يملكها اإلنسان إال في هذا الزمان ، فك ر محم ذي أخب أن اهللا هو ال ة ب ك بين م في ذل له

رآن ،              دًا من إعجاز الق ًا جدي صلى اهللا عليه وسلم عن هذه األسرار في الخلق ، يوم ال أجهزة بحث علمي ، وال طائرات ، وال غواصات ، فكان هذا لون

  :ثلة ذلكيبين للكافرين اليوم صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصدق هذا الدين ، ومن أم

دخان ، ال                      -1 ا ال احثون بقاي ما آان أحد يظن أن أصل السماء ونجومها ، وآواآبها هو الدخان ، حتى تقدمت أجهزة البحث العلمي ، وشاهد الب

ا     ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَها َوِلْل{: تزال تتكون منه النجوم إلى يومنا هذا ، واهللا يقول    ا َأَتْيَن ا َقاَلَت َأْرِض ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َآْرًه

  ) .11: فصلت (}َطاِئِعيَن

سع                     : وآشف الباحثون اآلن     -2 زال تت أن نجوم السماء ال تزال تخلق ، وأن مدن النجوم يتباعد بعضها عن بعض ، وبهذا عرف أن السماء ال ت

  ) .47 : الذاريات (} َوِإنَّا َلُموِسُعوَن27ِبَأْييٍدَوالسََّماَء َبَنْيَناَها {: ، قال تعالى 

ًا من سراج                    ضوؤهأن القمر آان مشتعًال ثم انطفأ ، ومحي         : وآشف الباحثون أخيرًا     -3 يس إال انعكاس ل ل ه في اللي ، وأن النور الذي يخرج من

ال المفسرون   ) 12: اإلسراء   (}َهاِر ُمْبِصَرًة  َفَمَحْوَنا آَيَة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آَيَة النَّ      .. {: آخر ، هو الشمس ، واهللا يقول         ل القمر    : ( ، ق ة اللي آي

سنا    }َفَمَحْوَنا آَيَة اللَّْيلِ  {: وقال المفسرون   ) . آان القمر يضيء آالشمس   : (، وقال ابن عباس رضي اهللا عنه        ) وآية النهار الشمس    أي طم

ًرا             َتبَ {: ثم ذآر القرآن القمر وسراجه ، فقال تعالى         . ضوءها   ًرا ُمِني َراًجا َوَقَم ان   (}اَرَك الَِّذي َجَعَل ِفي السََّماِء ُبُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِس : الفرق

  .سراجًا : ولم يقل) سراجين: (ولو آان القمر يضيء ، لقال الرحمن  , } ِسَراًجا {: قال اهللا : انظر ) 60

                                                 
 . صحيح اإلسناد ولم يخرجاه :  رواه ابن أبي حاتم وابن جرير والترمذي والحاآم وقال - (26)
 . بقوة " : بأيد  " -  (27)
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سماء ، وجد         أن من صعد في السماء تنفس الهواء ا:  وآان الناس يظنون      -4 ة وصعد في ال ائرات الحديث سان الط أن : لعليل ، فلما صنع اإلن

َفَمْن  {من صعد في السماء؛ يضيق صدره ، ويبلغ أشد درجات الضيق بسبب أن الهواء ينقص آلما صعد اإلنسان في السماء ، واهللا يقول          

  ) .125: األنعام (} ُيِرْد َأْن ُيِضلَُّه َيْجَعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا َآَأنََّما َيصَّعَُّد ِفي السََّماِءُيِرْد اللَُّه َأْن َيهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلْلِإْسَلاِم َوَمْن

ا ،       الصلبةوما آان أحد يتصور أن الجبال تخرق األرض ، آاألوتاد ، حتى اآتشف الدارسون ، أن تحت الطبقة األرضية                     -5  ، التي نعيش عليه

ة ، فيمسك األرض          طبقة لينة لزجة تح    ة اللين ذه الطبق صلبة تها ، وأن تحت آل جبل ، جذرًا يغوص في ه ا ، من أن     ال  ، التي نعيش عليه

َد ِبهِ  {: ويقول ). 7: النبأ  (} َواْلِجَباَل َأْوَتاًدا {: تضطرب من تحتنا ، بسبب لين ما تحتها ، واهللا يقول     ْم  َوَجَعْلَنا ِفي اْلَأْرِض َرَواِسَي َأْن َتِمي

{ .   

ار ، ومن                     : واآتشف الدارسون    -6 وب والثم أن الماء إذا نزل أخرج النبات ، وأن النبات يخرج مادة خضراء اللون ، هي التي تصنع فيها الحب

ه         {: هذه المادة الخضراء تخرج الحبوب ، والثمار ، واهللا يقول     ا من ل شيء فأخرجن ات آ ه نب ا ب اًء فأخرجن  وهو الذي أنزل من السماء م

  ) .99: األنعام  ()28( }خضرًا نخرج منه حبًا متراآبًا 

ل             ) ذآر وأنثى (واآتشف الباحثون أن في النباتات جميعًا زوجية         -7 ك من قب م ذل ول  . وما آان أحد يعل َأْزَواَج      {: واهللا يق َق اْل ِذي َخَل ْبَحاَن الَّ ُس

  ) . 36: يس (} َلا َيْعَلُموَنُآلََّها ِممَّا ُتْنِبُت اْلَأْرُض َوِمْن َأنُفِسِهْم َوِممَّا

ا                          -8 د مم اقي أعصاب اإلحساس في الجل ز ب ا تترآ واآتشف األطباء أن األعصاب التي تتألم بحريق النار وشدة البرد توجد في الجلد فقط ، آم

ين الق                          د ب م ، وق الحرق يكون    يجعل اإلنسان يتألم عند دخول إبرة الطبيب في منطقة الجلد ، فإذا غارت في اللحم تالشى األل م ب رآن أن األل

َذاَب ِإنَّ           29 ِإنَّ الَِّذيَن َآَفُروا ِبآَياِتَنا َسْوَف ُنْصِليِهْم َناًرا ُآلََّما َنِضَجتْ         {: في الجلد ، في قوله تعالى        ُذوُقوا اْلَع ا ِلَي وًدا َغْيَرَه دَّْلَناُهْم ُجُل  ُجُلوُدُهْم َب

  ) .56: النساء (}اللََّه َآاَن َعِزيًزا َحِكيًما 

ر  التي تخرج في صورة   الفضالت في األمعاء الدقيقة ، فتبقى     الفرثواآتشف الدارسون أن اللبن في األنعام يستخلص من بين           -9 ره  بع  ، وغي

ول                              دم في الضروع ، واهللا يق بن من ال ي   َوِإنَّ َل{: ، بعد أن آانت آلها فرثًا سائًال ، ثم تدخل المواد الغذائية في الدم ، ثم يستخلص الل ْم ِف ُك

   ). 66: النحل  ( } لبنًا خالصًا سائغًا للشاربين30اْلَأْنَعاِم َلِعْبَرًة ُنْسِقيُكْم ِممَّا ِفي ُبُطوِنِه ِمْن َبْيِن َفْرٍث َوَدٍم

لمات ، فجعل   ما آانت البشرية تعرف أن في البحر موجًا داخليًا غير الموج السطحي ، وما آان الناس يعلمون أن في أعماق البحار ظ         -10

اهللا لألسماك سرجًا تنير لها في تلك الظلمات ، وما آان أحد يعلم أن الموج بسطحه المائل يشتت الضوء الذي يسقط عليه من أعلى فيكون               

ال تع                          : الى بذلك ظلمة آما تفعل السحاب في منع بعض األشعة ، من النفاذ إلى أسفل ، لكن آل هذه األسرار قد ذآرها اهللا في آية واحدة، ق

ْل       { َأْو َآُظُلَماٍت ِفي َبْحٍر ُلجِّيٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َسَحاٌب ُظُلَماٌت َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض ِإَذا َأْخَرَج َيَدُه َلْم َيَكْد َيَراَها َوَمْن َلْم َيْجَع

  ) .40: النور  (31 }اللَُّه َلُه ُنوًرا َفَما َلُه ِمْن ُنوٍر 

ات ، وفي                               ام ، وجوف النب اطن األرض ، وبطون األنع اء ، وب سماء ، وأعماق الم اق ال ا    ترآيب هذه األسرار وغيره في أعم ا عرفه سان ، م  اإلن

  .اإلنسان إال في هذا الزمان ، بعد أن صنع أدق اآلالت ، التي تمكن بها من معرفة هذه األسرار

                                                 
 . متراآمًا آسنابل الحنطة " : متراآبًا. "مادة خضراء " : خضرًا  "-  (28)
 .  وتهرأت اجترئت" : نضجت "-  (29)
 . ثم صار دمًا ، ومرة من الدم ثم صار لبنًا خالصًا الفرثلقد تصفى اللبن مرتين ، مرة من " : من بين فرث ودم " -  (30)
 .يعلوه ويغطيه " : يغشاه موج. "أي عميق آثير الماء " : لجي "-  (31)
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ة ؟                 فمن آشف لمحمد صلى اهللا عليه وسلم قبل        شهد لكل        !  ألف وأربعمائة عام ، يوم ال طائرات ، وال غواصات ، وال مخترعات علمي ه ي ذا آل إن ه

ي       {: عاقل ، في أمريكا أو روسيا ، في الهند أو الصين ، في أوروبا أو استراليا ، أن هذا القرآن نزل بعلم اهللا ، قال تعالى        سِّرَّ ِف ُم ال ِذي َيْعَل ُه الَّ ُقْل َأنَزَل

  .صلى اهللا عليه وسلمآما يشهد لكل عاقل ، أن محمدًا رسول اهللا ) 6: الفرقان  (}َماَواِت َواْلَأْرِض السَّ

  

 عالمات الساعة

ه وسلم بغيب     وإخبار محمد صلى     ) . 27،  26: الجن (}ِإلَّا َمْن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل      )26( َعاِلُم اْلَغْيِب َفَلا ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا       {: قال تعالى     اهللا علي

  .عالمات الساعة ، التي لم تظهر أماراتها إال في زماننا ، يشهد له بصدق الرسالة ، آما يشهد بأن الساعة حق ، وأنها قد أصبحت قريبة 

  :ـ ومن العالمات التي ظهرت ما يلي 

  : ـ أمور عظيمة لم تخطر على بال أحد من قبل 1

ا آانت              هذه العجائب ، واألمور العظام ، ال       ة ، التي م ذه األحداث العالمي وم ، وه ة ، والعل تي حدثت في المخترعات ، وفي عالم السياسة ، واألنظم

األمور العظيمة ، التي لم تخطر على بال أحد من السابقين، وقد       : تخطر على بال أحد ، سواء في أحوال المسلمين ، أو الكافرين ، يصدق عليها وصف               

   .32)ال تقوم الساعة حتى تروا أمورًا عظامًا لم تكونوا ترونها وال تحدثون بها أنفسكم: ( لى اهللا عليه وسلم قال أخبرنا عنها رسول اهللا ص

  : ـ الحفاة العراة رعاة الغنم وتطاولهم في البناء 2

نم ،   إن الحافي الذي ال يملك حذاء ، العاري الذي ال يجد ثوبًا يستر آل جسمه ، العالة في طعامه على غيره ، ال                 ذي ال يجيد من العمل غير رعي الغ

ة ،                            وت الطويل ك البيت من البي ل ذل ى أن يجع اء أي بيت ، فضًال عل ه سيتمكن من بن ل ، أن إن الذي يتصف بكل هذا ال يتصور أحد من الناس من قب

ة ،      ويطاول غيره في البناء ، وفضًال عن أن يكون ذلك ظاهرة ال تحدث لشخص واحد، بل تحدث لجماعات آثيرة                   راة ، العال  من رعاة الغنم الحفاة ، الع

نم                   اة الغ ا رع رول، رأين روات األرض، وخاصة البت رهم من ث ى المسلمين وغي تح اهللا عل د أن ف ع، فبع فهذا أمر ما آان يخطر ببال أحد، لكن األمر وق

ال         الحفاة ، العراة ، العالة ، يتطاولون في البنيان، آما أخبر بذلك رسول اهللا صلى اهللا عل                 ساعة ، فق ذه من عالمات ال ين أن ه إذا رأيت  : (يه وسلم وب

   . 33) يتطاولون في البنيان فانتظر الساعةالشاء رعاءالحفاة ، العراة ، العالة ، 

  :  ـ ظهور الكاسيات العاريات المائالت المميالت رؤوسهن آأسنمة الجمال3

ساء الالئي وصفهن رس                     ة الن م حال صعوبة في فه اك بعض ال ذه األمة ، وأنهن           آان هن أنهن سيخرجن في آخر ه ه وسلم ب ول اهللا صلى اهللا علي

 آساء ، ولكنه شفاف يصف  فللمرأة آاسية ، وعارية في آن واحد حتى رأينا ذلك في زمننا ،          المرأةآاسيات عاريات ، وقد يحتار اإلنسان ، آيف تكون          

اآن أخرى          ) ةأولها المالبس الكثيرة ، ولكنها تفصلها قصير (الجسم ، ويظهره     ة في أم اآن، متعري سة آاسية في بعض األم ضًا   . أو تكون الب وهن أي

ل في                       ة ، الستكمال المي ًا عالي ى وضعوا لهن في أحذيتهن آعوب ل باألجساد ، حت ل عن الطريق المستقيم ، والتماي د اآتمل المي مائالت مميالت ، وق

  .لهم بفتنتهن المعروضة األجسام ، وهن بهذا الميل مميالت لكثير من الشباب مضالت 

ذي       . أي آأسنمة الجمال المائلة     : ورؤوسهن آأسنمة البخت المائلة      وهذا ما نشاهده في زماننا ، مصداقًا لحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال

م  صنفان من أمتي من: (آشف اهللا له هذا الغيب ، قبل ألف وأربعمائة عام ، فقال عليه وعلى آله الصالة والسالم     ا  أهل النار ل م سياط     : أرهم وم معه ق

                                                 
 . المجلد الثالث ـ آتاب الفتن ـ باب خروج النار) فتح الباري( أخرجه أحمد والطبراني -  (32)
 .  رواه البخار ومسلم -  (33)
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اس  ا الن ضربون به ر ي اب البق دون    34آأذن ة، وال يج دخلون الجن ة، ال ي نمة البخت المائل يالت ، رؤوسهن آأس ائالت مم ات م يات عاري ساء آاس ، ون

   .35)ريحها

  : ـ نطق الجماد 4

اله ، وسوطه   إنها أمارات من أمارات بين يدي الس: (قال عليه وعلى آله الصالة والسالم     اعة ، أوشك الرجل أن يخرج ، فال يرجع، حتى يحدثه نع

   .36)، ما أحدث أهله من بعده

ا أحدث           سوط الرجل عم ل، أو ال النعل جماد ، والسوط جماد ، وما آان أحد يتصور أن الجماد سينطق ، وقد نطق الجماد فعًال ، وأما آيف يحدث نع

ره ،           أهل بيته بعده؟ فقد اخترعت اآلن أجهزة يح        ه ، أو من بيت غي شكل    ( ملها اإلنسان في يده ، فتنقل له األصوات ، والكالم من بيت ا بقي إال أن ت وم

  . في طرف العصا أو في مكان ما من الحذاء بحيث ال ترى ترآيبهاويمكن ) في شكل سوط ، ليسهل حملها ، أو تصنع في الحذاء فال ترى

  :الزمان ، وظهور الفتن ، وإطالة البناء ـ قبض العلم ، وآثرة الزالزل ، وتقارب 5

شاهده ،                              ا ن زالزل هو م قبض العلم هو موت العلماء وعدم وجود من يخلفهم ، والمقصود بهم علماء اإلسالم ، وقد دل الحديث على ذلك، وآثرة ال

  .ونسمعه في هذه األيام من الزالزل المدمرة 

ا ساعات               ل                      وتقارب الزمان ؛ أي أن األيام تمر ، وآأنه الزمن يق ل اإلحساس ب رة األحداث التي تجع ك آث ة ، وسبب ذل م  (قليل إذا آنت    ) واهللا أعل ف

ر     ا تم ا يجعله ال ، مم وءة باألعم ه ممل ذا أيام ا ه ان ، وزمانن تحس بطول الزم ًا ف ا إذا آنت فارغ ا لحظات، أم ساعة وآأنه ل مرت ال مشغوًال في عم

  .إلنسان عن دينه ، واإلعالن بها بسرعة، وظهور الفتن، أي آثرة الفتن، التي تفتن ا

ه رسول                ا ب د أخبرن ه ق ذا آل وأما إطالة البناء فما عليك إال أن تقارن بين المنازل قبل خمسين عامًا والمنازل في أيامنا هذه ، وآيف استطالت ، وه

ارب            : ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله        زالزل ، ويتق ر ال م ، وتكث ى يتطاول الناس في        ال تقوم الساعة حتى يقبض العل تن ، وحت ان ، وتظهر الف  الزم

   .37)البنيان

  : التجارة وقطع األرحام وآثرة القراءة وشهادة الزوروفشو ـ تسليم الخاصة ، 6

شو هو أن يخص اإلنسان بالسالم من يريد ،         : تسليم الخاصة    شارها ،       وف ارة انت شو  التج ر                  وف ى آث ل عل م ، وهو دلي رة استخدام القل م أي آث ة  القل

ل         ه وسلم القائ سليم الخاصة      : (القراءة والكتابة ، وهذا آله جاء في حديث رسول اهللا صلى اهللا علي ساعة ت دي ال ين ي شو إن ب ين    وف ى تع ارة حت  التج

   .38) القلم ، وظهور الشهادة بالزور ، وآتمان شهادة الحقوفشو زوجها على التجارة، وقطع األرحام ، المرأة

  :مر  وشرب الخالزنا ـ آثرة 7

 ، وآثرة الجهل ،  39) ، ويكثر شرب الخمرالزنا الساعة أن يرفع العلم ، ويكثر الجهل ، ويكثر     أشراطإن من   : (قال عليه وعلى آله الصالة والسالم       

  .أي الجهل بالدين

  :  ـ انتشار التعامل بالربا 8

   .40)حد إال أآل الربا ، فمن لم يأآله أصابه من غبارهليأتين على الناس زمان ال يبقى منهم أ: (قال عليه وعلى آله الصالة والسالم 

                                                 
 .  الذين يعتدون ظلمًا على الناس فيضربونهم بالسياط -  (34)
 . اه أحمد ومسلم  رو-  (35)
 . صحيح على شرط مسلم ، ورواه أبو نعيم في الحلية:  روى الحديث أحمد في مسنده ورواه الترمذي والحاآم وقال -  (36)
 .  رواه البخاري -  (37)
 .  رواه البخاري -  (38)
 .  رواه البخاري ومسلم -  (39)
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ذه                                     ر من ه سأل اهللا أن يكث ا، ن وك إسالمية ال تتعامل بالرب رى ظهور بن ا ن وقد انتشر التعامل بالربا في زماننا عن طريق البنوك وغيرها ، وإن آن

  . البنوك اإلسالمية

  :ال ـ التحية بالتالعن وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرج8

ه الصالة                  ى آل ه وعل ال علي اللعن ، ق يأمر اإلسالم بالتحية الحسنة ، والرد األحسن ، وهكذا آان المسلمون ، حتى ظهر في زماننا من يحيي غيره ب

يهم          : ال تزال األمة على شريعة حسنة ما لم تظهر فيهم ثالث            : (والسالم الوا ) سقارونال ما لم يقبض منهم العلم، ويكثر فيهم ولد الخبث ، ويظهر ف : ق

   .41)نشء يكونون في آخر الزمان تكون تحيتهم بينهم إذا تالقوا التالعن: (؟ قال السقارونوما 

 ، والعكس ، حتى فاجأنا الزمان بهذه المصيبة ، لكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أخبرنا عن               بالمرأةوما آان أحد يتصور أن الرجل سيتشبه        

  .42)من عالمات اقتراب الساعة تشبه الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال: (يقع ، فقال عليه وعلى آله الصالة والسالم هذا، وآشف اهللا له ما س

  : ـ وطائفة على الحق ظاهرين9

ن اهللا ،                                  ى دي دعوة إل ى الناس بال يم الحجة عل ى الحق ظاهرة ، تق ة عل ة اهللا سبحانه، أن تبقى طائف وتتمسك  ومهما آثر الفساد ، قد شاءت حكم

  . ويتمسك بكتاب اهللا ، وسنة رسولهبكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وهذا ما نشاهده ، فال يخلو مكان إال وفيه من يظهر دين اهللا ،

   .43)ر اهللاال تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ال يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أم: ( وفي هؤالء ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ا        : وبعد   شير لن فهذا قليل من آثير ، مما أخبر به رسول ربنا صلى اهللا عليه وسلم قبل ألف وأربعمائة عام ، يشهد بصدق نبوته ، وبأنه نذير لنا وب

 صلى  عبداهللا ، محمد بن المصدوقبين يدي عذاب شديد ، فكما رأينا عالمات الساعة اليوم فسنرى الساعة غدًا ، ألن المخبر بها واحد، وهو الصادق                    

  .اهللا عليه وسلم 

  

  :ـ من القرآن الكريم  بينة تغير نظام الخلق

  .لقد خلق اهللا الكون على نظام ثابت ، ولكن اهللا يخرق هذا النظام تأييدًا لرسله، وتصديقًا لهم 

  :ر من الناس ، بصدق رسالته ونبوته، ومنها آثيرة أقنعت الكثيبيناتما حدث لرسولنا محمد صلى اهللا عليه وسلم وهي : ومن أمثلة ذلك 

   

  : انشقاق القمر -1

البوه                    الخلقةنظام    الثابت هو أن القمر جسم واحد ، وال يقدر على شقه نصفين أحد إال اهللا ، ولكن الكفار لما آذبوا محمد صلى اهللا عليه وسلم ، وط

ه الصال                       ى آل ه وعل ال علي ه القمر نصفين ، فق سالم    بآية تصدقه شق اهللا ل افرون  ) اشهدوا : (ة وال ال الك ة التي       : ، ق ذبوا اآلي م يك د ، ول سحرنا محم

   .44)2، 1: القمر (}َوِإْن َيَرْوا آَيًة ُيْعِرُضوا َوَيُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ)1(اْقَتَرَبْت السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر{: شاهدوها فأنزل اهللا قوله 

  

  :  ـ اإلسراء والمعراج 2

                                                                                                                                                                                           
 .  رواه أبو داود وابن ماجه -  (40)
 .  رواه أحمد والحاآم والطبراني -  (41)
 .  في الحلية وغيره  رواه أبو نعيم-  (42)
 .  رواه مسلم والترمذي وأبو داود -  (43)
 .  روى الحديث أحمد ، ومسلم ، واللفظ للطبري - (44)
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م عرج       سدرةهللا أن يرفع رسوله إلى      شاء ا  ى بيت المقدس ، ث  المنتهى ، فوق السماء السابعة ، فلم يعرج به من مكة ، بل أسري به منها ليًال ، إل

  .به من بيت المقدس

سألوه عن وصف بيت المقدس ، وه                   م    وقد آان في إسرائه الدليل للكفار على صدقه ، ألنهم آذبوا الرسول ، ثم امتحنوا صدقه ، ف ه ل م يعلمون أن

ر             حجرًايره من قبل ، فوصفه حجرًا        ل ، وذآ م ، ووصف اإلب ل ه ا ، ومن أي القبائ ا ، وعدد رجاله  ، فسألوه عن قافلة لهم في الطريق ، فحدد مكانه

ى      وصف الجمل الذي يتقدم القافلة ، وما يحمل ، بل وحدد الزمن الذي تصل فيه القافلة ، فوصلت في الموعد الذي حدده ، فك       يًال عل ه دل ك آل ان في ذل

َراِم          {: إسرائه ، وآان اإلسراء دليًال على المعراج في السماء ، وذآر القرآن اإلسراء ، فقال سبحانه    ْسِجِد اْلَح ْن اْلَم ا ِم ِدِه َلْيًل َرى ِبَعْب ِذي َأْس ْبَحاَن الَّ ُس

راج      ) 1 :اإلسراء  (}ِإَلى اْلَمْسِجِد اْلَأْقَصى الَِّذي َباَرْآَنا َحْوَلهُ      ال سبحانه عن المع هُ  {: ، وق َرى   َأَفُتَماُروَن ا َي ى َم َرى   )12( َعَل ًة ُأْخ ْد َرآُه َنْزَل َد  )13(َوَلَق ِعْن

َشى   السِّْدَرَةِإْذ َيْغَشى   )15(ِعْنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَوى  )14( اْلُمْنَتَهى ِسْدَرِة ى        )16( َما َيْغ ا َطَغ َصُر َوَم ا َزاَغ اْلَب ْد َرَأى    )17(َم َرى       َلَق ِه اْلُكْب اِت َربِّ ْن آَي نجم   (45}ِم : ال

سالم                     ) 12-18 ه الصالة وال ى آل ه وعل ا علي صديقًا          . ، وآانت الجنة والنار من آيات اهللا التي رآه ه اهللا ت د جعل ادة، وق راج خرق للع إن اإلسراء والمع

  .لرسوله 

  

  :  ـ الرياح والجنود التي ال ترى تقاتل مع الرسول وصحبه3

دق                        لقد آان المسل   مون في جانب في الخندق الذي حفروه حول المدينة لمنع المشرآين من الوصول إليها ، وآان الكفار في الجهة األخرى من الخن

الهم ، وإذا بالمشرآين            يلهم وجم شرد خ امهم ، وت ع خي اءهم ، وتقتل ، فإذا برياح شديدة وجنود ال ترى ، تطفئ نار الكافرين وتكفئ قدورهم، وتهدم بن

اءوا من أماآن بعيدة، وحاصروا المسلمين ليالي طويلة ، يطردون رغم أنوفهم، ويعودون خائبين ، وأصبح المسلمون يرددون مع رسول اهللا    الذين ج 

ده ، وهزم األحزاب وحده                 : (صلى اهللا عليه وسلم قوله       ده ، وأعز جن ول اهللا سبحانه      ) .. الحمد هللا وحده ، صدق وعده ، ونصر عب زل ق ك ن وفي ذل

وَن                    َياَأيَُّها {: لى في سورة األحزاب     وتعا ا َتْعَمُل  الَِّذيَن آَمُنوا اْذُآُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِريًحا َوُجُنوًدا َلْم َتَرْوَها َوَآاَن اللَُّه ِبَم

  ). 9: األحزاب  (}َبِصيًرا

  

  :مالئكة تنزل لتأييد المسلمين  ـ النعاس والمطر وال4

توجه المسلمون لقتال المشرآين في بدر ، وهم خائفون لقلتهم ، وضعفهم، فأنزل اهللا النعاس أمانًا لهم ، واحتلم بعضهم ، فأخذ الشيطان يوسوس                     

ة ،     لهم ، ويخوفهم من الموت، وهم جنب ، ليردهم عن المعرآة، فأنزل اهللا ماء ليغتسلوا به ، وليثبت الرمال                 ى المعرآ د سيرهم إل  به تحت أقدامهم عن

الى      .. ثم نزلت المالئكة عند اللقاء بين الجيشين فهزم الكفار هزيمة نكراء في أول معرآة بين الكفار والمسلمين           ه تع زل قول ك ن شِّيُكْم   {: وفي ذل ِإْذ ُيَغ

َدامَ                 النَُّعاَس َأَمَنًة ِمْنُه َوُيَنزُِّل َعَلْيُكْم ِمْن السََّماِء َماءً        ِه اْلَأْق َت ِب وِبُكْم َوُيَثبِّ ى ُقُل ى       )11( ِلُيَطهَِّرُآْم ِبِه َوُيْذِهَب َعنُكْم ِرْجَز الشَّْيَطاِن َوِلَيْرِبَط َعَل َك ِإَل وِحي َربُّ ِإْذ ُي

  ) .12 ، 11: األنفال  (46}ْعَب َفاْضِرُبوا َفْوَق اْلَأْعَناِق َواْضِرُبوا ِمْنُهْم ُآلَّ َبَناٍن اْلَمَلاِئَكِة َأنِّي َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا َسُأْلِقي ِفي ُقُلوِب الَِّذيَن َآَفُروا الرُّ

  

                                                 
سماء          سدرة أي رأى جبريل على صورته عند " رآه: "أي تجادلونه " : أفتمارونه "-  (45) وم الخالئق ، وهي في ال ا عل  المنتهى التي تنتهي إليه

ين      هي التي تأوي إليها المالئكة وأرواح     " : جنة المأوى . "السابعة عن يمين العرش      شهداء والمتق سدرة يغشى   . " ال سترها     " " ال ا وي ا  . "يغطيه م
ا        " : آيات ربه الكبرى  . "أي ما أمر برؤيته     " : زاغ البصر  ام ، منه اح           : أي اآليات العظ ه ستمائة جن ى صورته ول ل عل ه رأى جبري ة  . أن ورأى الجن

نهم الس              . والنار   ادتهم ، فم ون وال                     ورأى المالئكة على اختالفهم في خلقهم وفي عب م ال يتعب د ربه سبحون بحم ائم ، ي نهم الق ع، وم نهم الراآ اجد ، وم
 . يفترون 

. يفه إياآمتخوأي وسوسته و" : رجز الشيطان. "أمنًا من اهللا وتقوية لكم " : أمنة. "أي جعله غاشيًا عليكم آالغطاء " : يغشيكم "-  (46)
 .آل األطراف أو آل مفصل " : آل بنان. "الخوف والفزع واالنزعاج": الرعب. "يشد على قلوبكم ويقويها باليقين : "وليربط"
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  : ـ جنود اهللا تنصر محمدًا على الكافرين أثناء الهجرة 5

ن           صارهم    قررت قريش قتل محمد صلى اهللا عليه وسلم فأحاط شبابها بداره ، لكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج من بي د أغشى اهللا أب هم وق

ود اهللا                            حراءواختفى في غار     شفونها ولكن جن ار فيكت ى داخل الغ ذين يطاردونهم إل ار ال  وصاحبه أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه يخشى أن ينظر الكف

  .صرفتهم عن النظر إلى داخل الغار 

ى المست    منهمار ، فلما قرب      من الغا  خروجهما بن مالك الرسول وصاحبه بعد       سراقةوطارد الفارس المدرب     ال ، حت  ساخت قوائم فرسه في الرم

ة         سراقةبطن الفرس األرض ، وسقط من فوق فرسه ، فأخذ            شير اآلي ذا ت ى ه ان ، وإل ُصُروُه   {:  يطلب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األم ا َتن  ِإلَّ

ا   َسِكيَنَتُهَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه َلا َتْحَزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَنا َفَأنَزَل اللَُّه       َفَقْد َنَصَرُه اللَُّه ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َآَفُروا َثانِ        ْم َتَرْوَه  َعَلْيِه َوَأيََّدُه ِبُجُنوٍد َل

  ) .40: التوبة  ( 47 } َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم َوَجَعَل َآِلَمَة الَِّذيَن َآَفُروا السُّْفَلى َوَآِلَمُة اللَِّه ِهَي اْلُعْلَيا

  

  :سؤال وجواب 

ذا        : وآيف أجعل إيماني بوقوع هذه الخوارق آإيمان من شاهدها؟ والجواب: قد يسأل سائل فيقول    ى ه ل نصل إل ر، واستخدام العق بالتفكر في األم

شقاق ا ة ان ر ، وخارق م ت ود التي ل اح والجن ة الري ثًال خارق ان ، فم ر ، اإليم القم ات وآالف وغيرهم ام مئ ذه الخوارق أم د وقعت ه  من الخوارق ، لق

ك                               وع تل رآن من وق ره الق ا ذآ افرون ، فصدق المسلمون م المسلمين والمشرآين، ثم نزل قرآن سجل هذا الذي وقع ، وسمعه المسلمون وسمعه الك

ه                 الخوارق أمامهم ، فثبتوا على إيمانهم، وعبادتهم ، وجهادهم ، وصدق المش            اقي الخوارق بأن شقاق وب سروا االن ل ف ذبوه، ب م يك رآون بما حدث ، فل

  .سحر مستمر ، ثم تحولوا بعد ذلك إلى اإليمان واإلسالم ، وأصبحوا هم الحملة لهذا الدين إلى مشارق األرض ومغاربها 

رآن الموجودة في أم                       سخة من الق رى أن الن ديل وتحريف فأنت ت ل تب رآن من آ ا ، والصين   ولقد حفظ اهللا الق ا ،    , ريك د ، وروسيا ، وأورب والهن

وأفريقيا ، هي نفس النسخة التي آان يقرأها اآلباء واألجداد في مشارق األرض ومغاربها، وهي نفس النسخة التي نزلت على محمد رسول اهللا صلى       

  .ف أجناسهم وأوطانهم وأزمانهم على صحة سندهاهللا عليه وسلم وبهذا نعرف أن الخوارق البينة سجلت في أعظم سجل ، أجمع الناس على اختال

ا                             ى المشرآين في غزوة األحزاب ، لكذب به اح عل سليط الري ر، أو ت شقاق القم ولو أن القرآن أخبر بأن حادثة وقعت للناس وهي لم تقع ، مثل ان

ك ع             دل ذل ذي حدث هو العكس ، ف ع          الكافرون والمسلمون ، وعندئذ ال يبقى أحد على اإلسالم ، لكن ال ذي وق رآن هو الحق ال ا سجله الق ل م ى أن آ ل

  .وشاهده وصدقه المسلمون والكافرون ، وحفظه اهللا لنا في القرآن بدون تحريف أو تبديل 

  

  :بينة تغير نظام الخلق ـ من الحديث الشريف 

ا   ، وحفظوا أوصافه الخلقية والجسدية ، وآل ما   وتقريراتهوقد حفظ المسلمون أقوال رسولهم ، وأعماله          يتصل به، ووصفوا الخوارق التي أجراه

ل                               ل جي ات في آ دققون في الرواي اء الحديث ي رى علم ل ، وانب د جي يًال بع ا ج اقلوا ذآره نهم ، وتن ر م اهللا على يده، والتي آانت سببًا في إسالم الكثي

  .ويضبطون األلفاظ، ويتحرون السند

  :وسلم ذآرت في آتب الحديث ، نذآر منها الخوارق التاليةولقد حدثت خوارق آثيرة على يد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  

 : ـ تكثير الماء القليل 1

                                                 
 . أي قواه " : أيده. "هي الطمأنينة " : السكينة "-  (47)
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ه               ال أنس رضي هللا عن ة للوضوء ق اء ، وهو        : (آان المسلمون بحاجة إلى ماء وهم في المدين ه وسلم بإن ى النبي صلى اهللا علي الزوراء أت  مع  ب

   . 48)ثالثمائة: آم آنتم؟ قال: قلت ألنس : قتادةه ، فتوضأ القوم ، قال أصحابه ، فوضع يده في اإلناء ، فجعل ينبع من بين أصابع

  .رواه البخاري. وحدث مثل هذا والرسول مسافر مع سبعين من أصحابه 

  .وحدث مثل هذا في الحديبية والمسلمون ألف وأربعمائة ـ رواه البخاري ـ فزاد ماء البئر 

 امرأة آانتا فارغتين من الماء ، فامتألتا فشرب  مزادتيليه وسلم مع أصحابه، عندما مسح على وحدث مثل هذا أيضًا في سفر الرسول صلى اهللا ع  

  . 49لقيت أسحر الناس أو هو نبي آما يقولون ، فأسلم قومها:  تقول المرأةالمسلمون وآان عددهم أربعين رجًال ، ثم مأل آل قربته فعادت 

  

  : ـ تكثير الطعام القليل 2

ا عشرة       بفتها عليه وسلم جائعًا ، فجاءه أبو طلحة ببضعة أقراص من شعير ، فأمر الرسول                آان الرسول صلى اهللا    أآلوا منه  ودعا اهللا ، وأمر أن ي

  .عشرة، حتى شبع الجميع، وآان عددهم سبعين أو ثمانين رجًال 

ه شاة لرسول اهللا وبعض أصحابه،      واشتد الجوع على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وهم يحفرون الخندق ، فذبح جابر رضي     اهللا عن

  .50فنادى الرسول صلى اهللا عليه وسلم أهل الخندق آانوا ألفًا ، فبارك اهللا اللحم، والخبز، حتى شبعوا جميعًا

وك    دق ، وفي غزوة تب ه أن   . في غزوة الخن ر رضي اهللا عن اقترح عم ل ، ف ذبحوا اإلب يجمع أصيب المسلمون بمجاعة فاستأذنوا الرسول أن ي

ى              تهم حت المسلمون بقايا طعامهم ويدعو الرسول بالبرآة ، فوافق الرسول صلى اهللا عليه وسلم على هذا، فبارك اهللا لهم في الطعام ، فأخذوا في أوعي

  .أشهد أن ال إله إال اهللا ، وأشهد أني رسول اهللا : فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم . 51مألوهما ترآوا في العسكر وعاء إال 

  

  : ـ حنين جذع النخلة وتسبيح الطعام 3

ر ، حن الجذع                                 ه المنب د أن صنع ل ه ، بع ستند إلي لما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم االستناد في خطبة الجمعة إلى جذع النخلة ، الذي آان ي

  . 52آحنين الناقة ، حتى آاد يتصدع ، فجاء إليه رسول اهللا ، وضمه حتى سكن

ه                : ترمذي   وروى البخاري وال   ل بحضرة رسول اهللا صلى اهللا علي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤآ

  . وسلم 

  

  : ـ حماية الرسول من أعدائه 4

ذ وعد                        ه وسلم لينف ى رسول اهللا صلى اهللا علي ذهب إل ه    أقسم أبو جهل؛ أن يطأ رقبة محمد بقدمه إذا رآه يصلي ، فرآه يصلي، ف ى عقب اد عل ه ، فع

  . من نار وهوًال وأجنحة لخندقًاإن بيني وبينه : ما لك؟ قال: وهو يتقي بيديه، فقيل له 

ه وسلم فعل                           دمتها لرسول اهللا صلى اهللا علي سم في شاة ق ا   وتآمرت يهودية على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدست ال ا مسمومة فمجه ، م أنه

  .بينما أصاب السم بعض أصحابه 

                                                 
 .  رواه البخاري ومسلم -  (48)
 .  رواه البخاري -  (49)
 . واه البخاري  ر-  (50)
 .  رواه مسلم -  (51)
 .  رواه البخاري والنسائي والترمذي -  (52)
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  : ـ إخباره بالغيب 5

  .لقد أخبر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أصحابه بما هو آائن في حياته، وبعد موته ، إلى قيام الساعة 

ه     علهيلقد آان سبب إسالم شعب اليمن أن الرسول صلى اهللا  ه وآل  وسلم أخبر الفرس واليمنيين بأن ملك الفرس قد قتله اهللا انتقامًا لرسوله ـ علي

السالم ـ وحدد الرسول الليلة التي قتل فيها آسرى ملك الفرس، فكان هذا سببًا في إسالم شعب اليمن وإسالم الفرس الذين آانوا في اليمن ،  والصالة و

  .ودخلوا في دين اهللا أفواجًا 

  

  في الكتب السابقةالبشارات

بهم المقدسة        ال يستطيع أحد أن يزعم أن محمدًا صلى اهللا عليه وسلم هو الذي آتب لليهود ،                  أوصافه  : والنصارى ، والمجوس ، والهندوس في آت

الى                            ال تع ُه   {: ، واسمه ، وأوصاف زمنه ، وبالده التي تشهد له ، بأنه رسول من عند اهللا، ألن ذلك قد آتب في آتبهم قبل والدته بقرون آثيرة ، ق َوِإنَّ

  ) .196:الشعراء (53}َلِفي ُزُبِر اْلَأوَِّليَن

د صلى اهللا    لبشاراتاوقد آانت هذه      سببًا في إقناع أجيال من النصارى ، والمجوس ، واليهود ، والهندوس ، إال أن الذين أصروا على عداوة محم

ى                         البشاراتعليه وسلم قاموا بالتحريف ، والتبديل لهذه         ه وسلم إل د صلى اهللا علي  ، وبرغم ذلك ال تزال  في آتبهم بشارات، تشهد بصدق رسالة محم

  :البشاراتا، ومن تلك يومنا هذ

  

  :ـ في التوراة 

دار الديار التي سكنها    ( , أن نبيًا سيظهر في مكة      : جاء في التوراة     سالم ،                ) قي ه ال اء إسماعيل علي دار ـ وهو أحد أبن ا تحكي       وقي ة ، آم  سكن مك

وم      وأصحالتوراة ذلك ـ وأن اسمه يرتفع فيها ، وأنه يرآب الجمل ، وأنه يحارب بالسيف، وأنه ينتصر هو   ل ي ه في آ ارك علي ه يب ا   (، ابه ، وأن ذا م وه

ام                 ) يفعله المسلمون عند التشهد    در بيضة الحم ه بق ى آتف ة سلطانه عل ى آتف      (، وأن ملوك اليمن تأتيه بالقرابين ، وأن عالم ة آانت عل ذه العالق وه

  ).لمرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذه أوصاف ال تنطبق إال على محمد صلى اهللا عليه وس

  :أن اهللا تجلى على الناس في أماآن ثالثة ، وهي : آما جاء في التوراة 

  .سيناء ، حيث أعطي موسى عليه السالم التوراة 

  .حيث أعطى اإلنجيل لعيسى عليه السالم ) جبال في فلسطين (ساعير

  . ، حيث نزل القرآن على محمد عليه وعلى آله الصالة والسالم) فاران(مكة 

ا من     : (ة التي بين يدي اليهود إلى يومنا هذا        تقول التورا  اران    ساعير جاء الرب من سيناء ، وأشرق لن ل ف ألأل من جب اران هو االسم    )  ، وت ، وف

  ) .22: 21(القديم لمكة، آما تذآر التوراة نفسها في سفر التكوين

يِنينَ  )1(َوالتِّيِن َوالزَّْيُتونِ  {: تعالى  وقد أشار بعض الباحثين ، إلى أن القرآن قد أشار إلى هذه األماآن الثالثة بقوله                 َأِميِن      )2(َوُطوِر ِس ِد اْل َذا اْلَبَل َوَه

  ) .3-1: التين ( }

  . في فلسطين منابتهماإشارة إلى : التين والزيتون 

  .سيناء : طور سينين 

                                                 
 . أي آتب األولين " : زبر األولين "-  (53)
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  .مكة : هذا البلد األمين 

  

  :ـ في اإلنجيل 

وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول اهللا الذي متى جاء آشف   : (يسى عليه السالم ، قال ألتباعه أن ع) : 220( ، في الباب    برناباجاء في إنجيل    

  ).هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة اهللا

ال                        ده ، فق ذي سيأتي بع النبي ال م ، ولكن            : (وجاء في إنجيل يوحنا أن عيسى عليه السالم ، أخبر قومه ب ول لك ضًا ال أق رة ، أي ورًا آثي ي أم  ال إن ل

أمور          رآم ب تستطيعون اآلن أن تحتملوا ، وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدآم إلى جميع الحق ألنه ال يتكلم من نفسه بل آل ما يسمع يتكلم ويخب

  ) .آتية

  .يأتيومحمد صلى اهللا عليه وسلم هو الذي جاء بعد عيسى ـ عليه الصالة والسالم ـ وتكلم بالوحي ، وأخبر الناس بالغيب الذي س

ه        د داود اآلشوري، في آتاب د األح ل والصلب  (وقال أحد آبار العلماء من النصارى ، هو األب عب ا النصارى اآلن     ) : اإلنجي ارة التي يردده إن العب

ى األرض    : (لم تكن هكذا من األول بل آانت         ) المجد هللا في األعالي وعلى األرض السالم وبالناس المسرة        ( سالم وللناس   المجد هللا في األعالي وعل  ال

ِدي            َياَبِني َمْرَيَمَوِإْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن      {: ، قال تعالى    )أحمد ْن َبْع ْأِتي ِم وٍل َي شًِّرا ِبَرُس ْوَراِة َوُمَب َن التَّ َديَّ ِم ْيَن َي ا َب َصدًِّقا ِلَم  ِإْسَراِئيَل ِإنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْم ُم

  ) . 6: الصف (} َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبيٌنِباْلَبيَِّناِت اْسُمُه َأْحَمُد َفَلمَّا َجاَءُهْم

  

  :ـ في آتب الهندوس 

ا نصه                     ) السامافيدا(جاء في آتاب     اني، م ة من الجزء الث سادسة، والثامن رة ال د، في الفق ة في الهن د البراهم اب مقدس عن د تلقى   : (وهو آت أحم

  ) .الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة

دوس ـ   ) ادروافيدم (وجاء في آتاب اس اسمعوا وعوا يبعث      : (ـ وهو آتاب مقدس عند الهن ا الن د أيه د      54المحم ه تحم اس ، وعظمت ين أظهر الن  ب

   .55)حتى في الجنة، وهو المحامد

ا    56في ذلك الحين يبعث أجنبي مع أصحابه باسم محامد        : (من آتب الهندوس المقدسة   ) برانم بهوش(وجاء في آتاب     ك   57لم الملقب بأستاذ الع  والمل

   . 59 ـ وما بعدها3 ـ عبارات 3 ـ فصل 1:  ـ الجزء 58)يطهره بالخمس المطهرة

  

  :ـ في آتب المجوس 

وصدق  ) . رحمة للعالمين، ويتصدى له عدو ويسمى أبا لهب ، ويدعو إلى إله واحد: أن اهللا سيبعث رسوًال هذا وصفه) (أفستازندا (جاء في آتاب  

اءهم             الذين آتيناه  {: اهللا القائل  ون أبن ا يعرف ه آم اب يعرفون رة  (}م الكت دوس والمجوس أمر           ) 146: البق اب ، والهن واليهود والنصارى هم أهل الكت

                                                 
 . أي محمد : المحمد  -  (54)
 . أي محمد :  المحامد -  (55)
 . أي محمد ولكنه التحريف :  محامد -  (56)
 . أي رسول للعالمين :  أستاذ العالم -  (57)
 . الصلوات الخمس:  الخمس المطهرة -  (58)
 ) .  محمدتي( من آتاب التيارات الخفية في الديانات الهندية القديمة لمؤلفه -  (59)
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ر                 بهم، وآث الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن نسن بهم سنة أهل الكتاب ، غير آآلي ذبائحهم وال ناآحي نسائهم ، ألنه واهللا أعلم قد تطاول العهد على آت

  .  وغيرها سببًا في إسالم الكثير من أسالف اليهود ، والنصارى ، والمجوس ، والهندوس البشارات، ولقد آانت هذه فيها التحريف 

  شهادة أحواله بصدق نبوته صلى اهللا عليه وسلم

قته ، وخاصة إذ انقلب ما من شخص يتصدى ألمر الناس إال وسلط الناس أنظارهم عليه لدراسة أحواله ، فما تمر األعوام إال وقد انكشف على حقي  

ه                                 د صلى اهللا علي اة محم ا حدث في حي شدة والرخاء ، آم بين أوضاع الضعف والقوة ، والخوف واألمن ، والفقر والغنى ، وقلة األتباع وآثرتهم، وال

  : وسلم ، وإذا تأملنا أحواله وجدناها تشهد بأنها أحوال ال تكون إال لنبي ، ومن أبرز هذه األحوال

  

  : ـ الصدق 1

ين   (لقد شهد له قومه بالصدق فسموه قبل أن يبعثه اهللا بالرسالة             صادق األم و جهل       ) ال ه أب ال ل د ق ه       : ولق ا جئت ب ذبك ، ولكن نكذب م ا ال نك  60إن

قد عرف عنه الصدق في آل أموره حتى في مزاحه صلى   ول) . 33: األنعام (}َفِإنَُّهْم َلا ُيَكذُِّبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِميَن ِبآَياِت اللَِّه َيْجَحُدوَن          {: فأنزل اهللا قوله    

  . اهللا عليه وسلم األمر الذي ال يتحقق إال لنبي مرسل 

  

  : ـ االلتزام الكامل بما يدعو الناس إليه 2

ا حال رسو                ل اهللا صلى اهللا  إن النفس البشرية تكره أن يفرض عليها قيود االلتزام ، وخاصة إذا وصلت إلى درجة التمكن في المجتمع ، وإذا تأملن

عليه وسلم وجدنا أن حاله يشهد بأنه أتقى الناس، وأآملهم خلقًا ، وأعظمهم عبادة ، آان يصوم حتى يقول أهله ال يفطر ، وآان يقوم الليل في صالته               

   .61)أفال أآون عبدًا شكورًا؟ : (لم تصنع هذا وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: حتى تفطرت قدماه ، فقالت عائشة رضي اهللا عنها 

  .آان ينفق المال فال يبقى في بيته شيئًا ، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي

دين                    غ ل ك هو الرسول ، المبل ان مع ذل وما حفظ عنه من أذآار وأدعية يشهد أنه آان دائم الذآر لربه ليًال ونهارًا، وعند آل عمل من األعمال ، وآ

دام         اهللا ، قائد جيش المسلم     شجاعة واإلق ل في ال ان مضرب المث .. ين ، وآان المسلمون إذا حمي الوطيس احتموا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآ

  . من أصحابه ألربعة آالف من المشرآين ، ونصرهم اهللا على عدوهم مائةثبت يوم حنين مع 

سل               اه ، وال ال ، والج د من الم ه ،           خيره المشرآون في مكة بين إعطائه ما يري ى دين ه إن أصر عل ل ب ين الحرب ، والتنكي دين وب رك ال طان ، مع ت

ول اهللا                      زل ق دنيا ، ن ه ال د أن خضعت ل ا {: فاختار أن يبلغ ما أمره اهللا به ، وبع اَلْيَن          َياَأيَُّه ا َفَتَع دُّْنَيا َوِزيَنَتَه اَة ال ِرْدَن اْلَحَي ُتنَّ ُت َك ِإْن ُآْن ْل ِلَأْزَواِج يُّ ُق  النَِّب

  .فاخترن جميعًا رسول اهللا ، وزهدن رضوان اهللا عليهن في الحياة الدنيا وزينتها  ) . 28: األحزاب  (}ْعُكنَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ َسَراًحا َجِميًلا ُأَمتِّ

   .62)لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها: (لقد آان مثًال أعلى للحكم بين الناس بالعدل ، فقال 

غ               وآان مثًال أعلى في آل شيء      ستطيع أن يبل  ، حتى أنك تجد آل أبناء أمته يحاول أن يتشبه برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في أي جانب ، فال ي

م  (}َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم      {: درجته ، فاجتماع المثل العليا في آل جانب ال يكون إال لنبي مرسل، شهد له ربه بقوله                 ه أسوة للناس ،      ) 4: القل ، وجعل

  ).21: األحزاب  (}َلَقْد َآاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َآاَن َيْرُجو اللََّه َواْلَيْوَم اْلآِخَر َوَذَآَر اللََّه َآِثيًرا  {: قال سبحانه ف

  

                                                 
 . صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ثم قال . ورواه الحاآم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق:  أخرجه الترمذي ، وقال ابن آثير - (60)
 .  متفق عليه -  (61)
 .  متفق عليه - (62)
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  : ـ قيامه بالرسالة وتبليغ الناس 3

صاله الشخ              رة بات غ ، فم ل صابرًا ،                   لقد أدى الرسول حق الرسالة والتبلي ى القبائ سه عل رة بعرض نف ام ، وم ى الطع دعوة الناس إل رة ب صي ، وم

والقبائل ترده واحدة بعد واحدة ، ومرة بدعوة الناس إلى االجتماع ، ومرة بالتصدي للناس ، ومرة بإرسال الدعاة من أصحابه ، ومرة بإرسال الرسل                  

ذه            إلى الملوك واألمراء، ومرة بجهاد الذين يصدون عن سبيل         شدة ، واألذى ، فه سوة وال ألوان من الق ا ب دعوة وأهله ذه ال ار ه د واجه الكف  اهللا ، ولق

قريش تهزأ برسول اهللا وأصحابه ، ثم تفتك ببعض المسلمين حرقًا ، وقتًال ، وتعذيبًا وتحاصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث سنوات في شعب                            

رتين         أبي طالب ، حتى أآل المسلمون الجلد والشجر        م      :  ويشتد األذى فيهاجر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م دينهم ، ث رارًا ب شة ف ى الحب إل

ه                  ه من رب اب ل ه عت ذي في إلى المدينة ، وتأخرت قريش على قتل رسول اهللا ، ولكن اهللا أمره بالهجرة ، للنجاة من آيدهم ، بلغ ما أمره به ربه حتى ال

َصدَّى  )5(َأمَّا َمْن اْسَتْغَنى )4(َأْو َيذَّآَُّر َفَتْنَفَعُه الذِّْآَرى   )3(َوَما ُيْدِريَك َلَعلَُّه َيزَّآَّى   )2(َأْن َجاَءُه اْلَأْعَمى  )1(َتَولَّىَعَبَس وَ  {: مثل قوله تعالى     ُه َت ا  )6(َفَأْنَت َل َوَم

وذلك بسبب أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم آان يدعو ) 10-1: عبس  (63}َت َعْنُه َتَلهَّىَفَأْن)9(َوُهَو َيْخَشى)8(َوَأمَّا َمْن َجاَءَك َيْسَعى   )7(َعَلْيَك َألَّا َيزَّآَّى  

راء                   سؤاله عن دعوة آب شغله ب ئال ي ه ل ه وسلم عن أعرض رسول اهللا صلى اهللا علي بعض آبار الكفار ، فجاءه المسلم األعمى ابن أم مكتوم يسأله ، ف

رى                      القوم الذين إذا أسلموا آان إسالمهم خيرًا لل        وم أعمى ، ال ي ى أن عبس بوجهه وابن أم مكت مسلمين ، فلم يزد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عل

  .64وجه الرسول العابس ، فال يؤذيه ذلك ، ولكن اهللا سبحانه أنزل عليه العتاب فبلغه الرسول آما نزل

ات ، وفي حجة     إن سعي محمد صلى اهللا عليه وسلم آان منصبًا في حياته آلها على أن يبلغ ما أ            مره به ربه أن يبلغه مهما آانت المصاعب والعقب

ه وسلم         . 65)اللهم اشهد : (؟ فيشهدون له ، بأنه قد بلغ إليهم دين اهللا ، فيقول           )أال هل بلغت  : (الوداع، قال للمسلمين     إن حالة رسول اهللا صلى اهللا علي

  . نبيًا رسوًال في آل جانب من جوانبها تشهد بأن صاحب هذه األحوال ال يكون إال

  

 أحوال أتباعه وأعدائه الشاهد بصدق رسالته

  :ـ أتباعه 

ه،                                   ذين عاشوا مع م ال م ، وصدق الرسول يظهر في أحوال أتباعه ، فه إن قدرة األستاذ تظهر في تالميذه ، ومهارة المدرب تظهر على من دربه

م     ورباهم ، وزآاهم ، وعلمهم ، ومن تأمل في أحوال الصحابة ، يجد مصداق              اسِ      {:  وصف اهللا له ْت ِللنَّ ٍة ُأْخِرَج َر ُأمَّ ُتْم َخْي ، ) 110: آل عمران   ( }ُآْن

دول أن أي شعب أو              شعوب وال ة ال ك ألن القاعدة في معامل شرية ، ذل ولقد شهدت شعوب األرض في ذلك الزمان للمسلمين بأنهم خير أمة عرفتها الب

شعوب   دولة تغزو دولة أخرى وشعبًا آخر ينتج عن هذا ال        ين ال ين المستعِمرين ، والمستعَمرين ،         . غزو آراهيٌة وحقٌد ب ا ب ى يومن ه إل رى شاهدًا علي ن

ين                             ًا ب صرًا ، ووالًء ، وامتزاج ًا ون تح اإلسالمي حب د أحدث الف نهم ، لق ذين سادوا األرض في زم اتحين المسلمين ، ال لكن هذه القاعدة نقضت مع الف

ك الش        سبب ستجد أن                              المسلمين وغيرهم ، وأصبحت تل اتحين المسلمين ، وإذا بحثت عن ال يهم هؤالء الف ى أن أرسل إل د اهللا عل عوب المفتوحة تحم

ان  بذلواالصراع بين الناس يكون على الدنيا ، أما المسلمون فقد      دنياهم ، إلسعاد الناس في اآلخرة ، ألنهم آمنوا باآلخرة حق اإليمان ، وألن هذا اإليم

ان       والسلوك آانا ثمرة اال    ه اإليم ذي تجسد في ي ال متناع الكامل باألدلة التي قدمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على صدق رسالته ، وبالسلوك العمل

  .في حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  

                                                 
أي تتعرض له " : تصدى. "أي يتطهر بتعليمك إياه من دنس الجهل " : يزآي. "أعرض " : تولى. "قطب وجهه الشريف " عبس "-  (63)
 .تتشاغل وتعرض " : تلهى. "قبال عليه باإل

 . رجاله رجال الصحيح : قال الحافظ العراقي :  رواه الترمذي وأبو يعلى -  (64)
 . اه أحمد ومسلم  رو-  (65)
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  :ـ أعداؤه 

  . تصديقًا لرسول اهللا وإيمانًا به بعد طول العناد تحول األعداء إلى أشد األنصار ، وأسلم الكثير من أهل الكتب السابقة ، آل ذلك

  

  صالحية الشريعة لكل زمان ومكان

  .إن وضع القوانين والتنظيمات ألي شيء يتوقف على العلم بحقيقة من توضع له القوانين ، وبالظروف المحيطة

وانين دائ           شريعات وق سان أن يضع ت ذلك عجز اإلن ان ، لكن       واإلنسان يجهل حقيقة روحه ، والمستقبل الذي سيواجهه ل ان ومك ل زم ة تصلح لك م

  ) .13: الملك  (}َأَلا َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيُر {: الخالق سبحانه هو العليم بحقيقة خلق اإلنسان ، قال تعالى 

ل زم                       ا من       وهو المحيط علمًا بما آان وما سيكون، ولذلك ال يمكن لبشر أن يأتي بشريعة ثابتة مرنة تتناسب مع آ ان مرسًال به ان إال إذا آ ان ومك

  .عند ربه

  .ولقد حكم المسلمون مشارق األرض ومغاربها مئات السنين فكانت شريعة اإلسالم صالحة للحكم طوال القرون في مختلف البيئات واألماآن 

انون          ولقد فرضت شريعة اإلسالم نفسها في زماننا هذا رغم ضعف أهلها ، فجعلتها األمم المتحدة مصدرًا                  دولي ، مع أن الق انون ال من مصادر الق

دولي            منهماالروسي أو األمريكي ال يعتبر أي        انون ال دولي          ..  مصدرًا من مصادر الق انون ال راء الق د شهد خب شريعة اإلسالمية    ) األجانب (ولق أن ال ب

  .صالحة لكل زمان

دآتور  ال ال و(ق وحينإيزيك سابا ت انون )  ان اء الق د علم ور دون أن  إن اإلسالم يتم(أح ستطيع أن يتط و ي اهرة فه ات الظ ضيات الحاج ع مقت شى م

ر                      يتضاءل في خالل القرون ويبقى محتفظًا بكامل ما له من قوة الحياة والمرونة ، فهو الذي أعطى للعالم أرسخ الشرائع ثباتًا ، وشريعته تفوق في آثي

  .الشرائع األوربية 

شريعة اإلسالمية مصدرًا من مصادر               1932عام  ) هايال(أما المؤتمر الدولي للقانون الذي انعقد في         ل ال م ، أن تجع ذي طالب عصبة األم  فهو ال

  .القانون الدولي بعد أن اقتنع خبراء القانون الدوليين بعظمة الشريعة اإلسالمية ، وفائدتها للناس في هذا الزمان 

اريس عام                    د في ب ذي انعق ارن ال انون المق دولي للق ؤتمر                    1952وأما المؤتمر ال اد الم سمح بانعق ة أن ت ة الدولي د طلب من الجهات القانوني م ، فق

شريعة                                 رة من دراستهم لل د الكثي وا الفوائ ون أن يتعلم الدولي للفقه اإلسالمي في آل سنة بدًال من عقده في آل عشر سنوات ، وعللوا ذلك بأنهم يرغب

ا لفائدة المحققة التي    نظرًا لما ثبت للمؤتمرين من ا     : (اإلسالمية فقالوا في مؤتمرهم    ه اإلسالمي   ( البحوث التي عرضت في خالل أسبوع              أتاحته ) الفق

ادئ       ) الفقه اإلسالمي(وما دار حول هذه البحوث من مناقشات أثبتت بجالء أن    ا ، وإن اختالف المب ة في نفعه دة ال مري يقوم على مبادئ ذات قيمة أآي

ة التي               في هذا الجهاز التشريعي الضخم، منطو على ثروة من         ة البديع يح  اآلراء الفقهية ، وعلى مجموعة من األصول الفني ستجيب        تت ه أن ي ذا الفق  له

  ) .  أعماله سنة فسنةيتابعبمرونة هائلة لجميع مطالب الحياة الحديثة ، فإن أعضاء المؤتمر يعلنون رغبتهم في أن يظل أسبوع الفقه اإلسالمي 

  أن يأتي بهذا التشريع لو لم يكن مرسًال من عند ربه؟فمن أين ألمي بعث منذ ألف وأربعمائة عام 

  .!! وعجبًا للجهلة من المسلمين ، الذين يريدون إلغاء الشريعة اإللهية واستبدالها بالقوانين البشرية

  

  إخالص العبادة

  :ما هي العبادة : ـ أوًال 

ادات المشروعة               هي اسم جامع لكل ما يحبه اهللا ويرضاه وأمر به فكل ما أمرنا اهللا به ففعل                ادة ، والع ه عب اد عن ه فاالبتع ا عن ا نهان ه عبادة؛ وآل م

  .األآل، والشرب، واللباس، تصبح عبادات إذا قصد بها امتثال أمر اهللا سبحانه وتعالى، واالستعانة بها على طاعته : مثل 
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الى في       وال تكون العبادة صحيحة إال إذا آانت خالصة له ، موافقة لشرعه وجمعت بين غاية الخ     ال اهللا تع ه ، ق ة ل ال المحب ضوع والذل هللا ، مع آم

  ) .165: البقرة (}َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبا ِللَِّه  {: وصف المؤمنين 

ا في األرض ، ف                      : والعبادة   سماوات وم ا في ال سان م د سخر لإلن ان اهللا ق ك   هي الغاية التي خلق اهللا لها الخلق ، وأرسل لها الرسل، وإذا آ ا ذل إنم

ْيُكْم              {: ليسخر اإلنسان هذا آله في طاعة اهللا سبحانه وتعالى ، قال اهللا تعالى         َبَغ َعَل َأْرِض َوَأْس ي اْل ا ِف سََّماَواِت َوَم ي ال ا ِف ْم َم خََّر َلُك َه َس َرْوا َأنَّ اللَّ ْم َت َأَل

ُدوِني     َوَما َخ{: وقال تعالى  ) .. 20:لقمان (66 }َوَباِطَنًةِنَعَمُه َظاِهَرًة    ا ِلَيْعُب ِإنَس ِإلَّ ذاريات  (}َلْقُت اْلِجنَّ َواْل الى   )56 : ال ال تع لِّ     {: ، وق ي ُآ ا ِف ْد َبَعْثَن  َوَلَق

  ) . 36: النحل (}  َفِمْنُهْم َمْن َهَدى اللَُّه َوِمْنُهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيِه الضََّلاَلُة67ُأمٍَّة َرُسوًلا َأْن ُاْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت

   :بهماوللعبادة شرطان أساسيان ال تقبل إال 

ِصيَن    {: فال يعبد إال اهللا ، وال يقصد غير وجه اهللا ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى ، قال اهللا تعالى:  ـ اإلخالص هللا  1 َه ُمْخِل َوَما ُأِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللَّ

  ) .5: البينة  (}وا الصََّلاَة َوُيْؤُتوا الزََّآاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِة َلُه الدِّيَن ُحَنَفاَء َوُيِقيُم

الى          :  ـ متابعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم  2 ال اهللا تع ه وسلم ق سان رسول اهللا صلى اهللا علي ى ل ُتْم    {: أي ال يعبد اهللا إال بما شرع عل ْل ِإْن ُآْن ُق

ْم        {: وقال تعالى في وصف الكافرين ) 31:آل عمران (}ي ُيْحِبْبُكْم اللَُّه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم ُتِحبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعونِ   ا َل دِّيِن َم ْن ال ْم ِم َرُعوا َلُه َأْم َلُهْم ُشَرَآاُء َش

ا جاء                ، فمن صلى المغرب أربع رآعات مثًال بطلت صالته ومن صالها ثال           ) 21: الشورى (}َيْأَذْن ِبِه اللَُّه     ة لم ة موافق ك ألن الثاني ثًا فهي صحيحة ، ذل

ه فهو       : (به الرسول صلى اهللا عليه وسلم واألولى مخالفة لما جاء به الرسول ، قال عليه وعلى آله الصالة والسالم                   يس من ذا ل ا ه من أحدث في أمرن

   .68)رد

  

  :أنواع العبادة : ـ ثانيًا 

  .نسان باطنًا وظاهرًا ، اعتقادًا وقوًال وعمًال للمولى سبحانه وتتحقق العبودية هللا سبحانه بتمام خضوع اإل

  :منها : والعبادة أنواع 

   اعتقاديةأ ـ عبادات 

  : ـ اعتقاد أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا 1

الى      .. وذلك عن طريق العلم القطعي الذي ال يبقى معه ريب وال شك              ال اهللا تع ا      {: ق ُه َل اْعَلْم َأنَّ َذْنِبَك          َف َتْغِفْر ِل ُه َواْس ا اللَّ َه ِإلَّ د  (} ِإَل ال  ) 19: محم وق

  ) .19: الرعد  (}َأَفَمْن َيْعَلُم َأنََّما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك اْلَحقُّ َآَمْن ُهَو َأْعَمى ِإنََّما َيَتَذآَُّر ُأْوُلوا اْلَأْلَباِب  {: تعالى 

  : ـ محبة اهللا عز وجل 2

ال اهللا تع ِه  {: الى ق ا ِللَّ دُّ ُحب وا َأَش ِذيَن آَمُن رة (}َوالَّ ون إال  ) . 165: البق ذي ال يك سالم وال ذل والخضوع واالست ة بال ة المقترن اعوهي المحب  باتب

الى        هُ        {: الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا تع ْبُكْم اللَّ اتَِّبُعوِني ُيْحِب َه َف وَن اللَّ ُتْم ُتِحبُّ ْل ِإْن ُآْن ران  ( } ُق ا هللا أن نحب     ) 31: آل عم ، ومن مقتضى حبن

  . رسوله صلى اهللا عليه وسلم وأن نحب دين اإلسالم 

                                                 
ه     " : أسبغ. "ذلل لكم ما في الكون لتنتفوا به " : سخر "-  (66) م وأوسع وأآمل نعم اهرة  . "أت ة ظ نعم الظاهرة  " : وباطن صورة    : ال ا حسن ال منه

 . منها العقل والهداية إلى الحق : والباطنةوتسوية األعضاء واعتدال القامة ، 
ة وعيسى         " : الطاغوت " -  (67) م من اهللا الحسنى، آالمالئك ا من سبقت له هو آل ما يعبد من دون اهللا من بشر أو حجر أو بقر أو غير ذلك، حاش
 .  عليه السالممريمابن 

 . رواه البخاري ومسلم . مردود وباطل " : فهو رد "-  (68)
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ة المؤمنين هللا                                 ر من محب ك ال تكون أآب وأما محبة األبناء واألهل فليست عبادة لهم ألنها ال تستلزم الخضوع واالستسالم الكامل لهم ، وهي مع ذل

َواُنُكْم       {: قال اهللا تعالى    .. ورسوله مع غيره سقط الحب الذي لغير اهللا من قلب المؤمن          وللرسول، فإن تعارض حب اهللا       ُقْل ِإْن َآاَن آَباُؤُآْم َوَأْبَناُؤُآْم َوِإْخ

ْوَنَها أَ           ى                    َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َآَساَدَها َوَمَساِآُن َتْرَض ُصوا َحتَّ ِبيِلِه َفَتَربَّ ي َس اٍد ِف وِلِه َوِجَه ِه َوَرُس ْن اللَّ ْيُكْم ِم بَّ ِإَل َح

  ) .24: التوبة  (69}َيْأِتَي اللَُّه ِبَأْمِرِه َواللَُّه َلا َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن 

  :  ـ الخوف من اهللا وخشيته مع الرجاء والطمع في رحمته 3

وَن                         َأمَّْن {: قال تعالى    ا َيْعَلُم ِذيَن َل وَن َوالَّ : الرمز  (70 } ُهَو َقاِنٌت آَناَء اللَّْيِل َساِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر اْلآِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِِّه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُم

9.(  

  ) . 28، 27: المعارج (} ِإنَّ َعَذاَب َربِِّهْم َغْيُر َمْأُموٍن 71 ْشِفُقوَنُم َوالَِّذيَن ُهْم ِمْن َعَذاِب َربِِّهْم {: وقال تعالى في وصف المؤمنين 

درها ،              ذي ق د المؤمن أن اهللا هو ال وقد يخاف العبد من أمور دنيوية ولكن هذا الخوف ليس عبادة لتلك األشياء ألنه خوف فطري من أسباب يعتق

ل سوء            وال يصل هذا الخوف في قلب المؤمن إلى درجة أآبر من خو      اذه من آ ى إنق ادر عل د أن اهللا سبحانه ق ه يعتق الى إذ أن ال  . ف اهللا سبحانه وتع ق

  ) .17: األنعام ( }َوِإْن َيْمَسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفَلا َآاِشَف َلُه ِإلَّا ُهَو َوِإْن َيْمَسْسَك ِبَخْيٍر َفُهَو َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِديٌر  {: تعالى 

   : ـ اإلنابة إلى اهللا4

ا        {: وهي اإلسراع إلى مرضاة اهللا والرجوع إليه واستغفاره وطلب توبته ، قال تعالى             مَّ َل َذاُب ُث ْأِتَيُكْم اْلَع ِل َأْن َي ْن َقْب َوَأِنيُبوا ِإَلى َربُِّكْم َوَأْسِلُموا َلُه ِم

الى في وصف     ) 55، 54: الزمر   ( 72} َقْبِل َأْن َيْأِتَيُكْم الَعَذاُب َبْغَتًة َوَأْنُتْم َلا َتْشُعُروَن          َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمنْ       )54(ُتْنَصُروَن ال تع ، وق

ُر ال                    {: المؤمنين   ْن َيْغِف ُذُنوِبِهْم َوَم َتْغَفُروا ِل َه َفاْس ِصرُّوا      َوالَِّذيَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَآُروا اللَّ ْم ُي ُه َوَل ا اللَّ ْم     73ذُُّنوَب ِإلَّ وا َوُه ا َفَعُل ى َم  َعَل

  ) .135: آل عمران  (} َيْعَلُموَن

  : ـ التوآل على اهللا واالستعانة به 5

  .هو صدق اعتماد القلب على اهللا عز وجل في استجالب المصالح ، ودفع المضار من أمور الدنيا واآلخرة : وحقيقة التوآل 

ْل   .. {: التوآل على اهللا ، قال اهللا تعالى : اهللا ونظم الكون بأقدار وسنن وأسباب ، وتعبدنا باألخذ بها ، ومن أقوى هذه األسباب ولقد قدر    ْن َيَتَوآَّ َوَم

ْسِلِميَن        {: وقال تعالى   . ) 3: الطالق( }َعَلى اللَِّه َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللََّه َباِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدًرا              ُتْم ُم وا ِإْن ُآْن  }ِإْن ُآْنُتْم آَمْنُتْم ِباللَِّه َفَعَلْيِه َتَوآَُّل

وا          ) . 13: التغابن   (}َوَعَلى اللَِّه َفْلَيَتَوآَّْل اْلُمْؤِمُنوَن      {: وقال تعالى   ) .. 84: يونس( ل صالة أن يقول اَك َنْعبُ   {: وفرض اهللا على عباده في آ اَك  ِإيَّ ُد َوِإيَّ

   .74..)وإذا استعنت فاستعن باهللا: (.. وفي الحديث الشريف) 5: الفاتحة  (}َنْسَتِعيُن 

   :قوليةب ـ عبادات 

  : ـ النطق بالشهادتين 1

                                                 
الخارجين عن ": الفاسقين. "انتظروا" : فتربصوا. "ند الناس أي بوارها وعدم رواجها ع" : آسادها. "أي اآتسبتموها " : اقترفتموها "-  (69)

 .دين اهللا سبحانه وتعالى
 .ساعاته وأوقاته " : آناء الليل. "مطيع خاضع عابد " : قانت "-  (70)
 . خائفون استعظامًا هللا تعالى " : مشفقون "- (71)
 . فجأة " : بغتة. "أخلصوا له عبادتكم " : وأسلموا له.. "ارجعوا إلى ربكم بالتوبة " : أنيبوا "-  (72)
 . لم يستمروا بل يقلعوا عن الفاحشة ، وهي المعصية الكبيرة المتناهية في القبح " : لم يصروا " -  (73)
 . ، عن ابن عباس رضي اهللا عنه  جزء من حديث صحيح رواه أحمد والترمذي - (74)
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ه        فُيْكَتفىإذ ال يصح إسالم المرء ما لم ينطق بالشهادتين إال األخرس             ال رسول اهللا صلى اهللا علي ه ، ق ى إيمان دل عل ا ي أمرت أن  : (  وسلم   منه بم

اة             والهم إال        , أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا ، وأن محمدًا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزآ اءهم وأم ك عصموا مني دم وا ذل إذا فعل ف

  ) . وحسابهم على اهللا 75بحق اإلسالم

  : ـ ذآر اهللا والتسبيح واالستغفار2

َوَأْن اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ {: وقال تعالى ). 42، 41:األحزاب (}َوَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيًلا )41( الَِّذيَن آَمُنوا اْذُآُروا اللََّه ِذْآًرا َآِثيًرااَياَأيَُّه {: قال اهللا تعالى   

ْضلٍ               لَّ ِذي َف ْؤِت ُآ َسمى َوُي ٍل ُم ى َأَج َسًنا ِإَل ا َح رٍ        ُتوُبوا ِإَلْيِه ُيَمتِّْعُكْم َمَتاًع ْوٍم َآِبي َذاَب َي ْيُكْم َع اُف َعَل ِإنِّي َأَخ ْوا َف ْضَلُه َوِإْن َتَولَّ الى   ) . 3: هو  (} َف ال تع : وق

  ) .3: النصر (}َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه ِإنَُّه َآاَن َتوَّاًبا{

  : ـ الدعاء واالستغاثة3

ا من           إن الذي يدعو ويستغيث يكون عاقًال إذا دعا من يسم        اقًال إذا دع ضًا يكون ع ة ، وأي أي لغ ان ، وب ل مك عه ويسمع غيره في آل وقت ، وفي آ

ذا ال يكون إال                   يعتقد أنه قادر على إجابة دعوته ، وتفريج آربته، وقضاء حاجته بأسباب غيبية ، وقدرة خارقة تقدر على التصرف في هذا الكون ، وه

ال اهللا                      هللا، وال يكون ألحد من خلقه حيًا أو ميتًا           شرك ، ق ع في ال د وق دعاء فق ه بال ، ومن اعتقد أن غير اهللا يملك شيئًا من ذلك من دون اهللا فتوجه إلي

ْوَم      ِإْن َتْدُعوُهْم َلا َيْسَمُعوا ُدعَ    )13(َذِلُكْم اللَُّه َربُُّكْم َلُه اْلُمْلُك َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه َما َيْمِلُكوَن ِمْن ِقْطِميرٍ            {: تعالى   ْم َوَي َتَجاُبوا َلُك اَءُآْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْس

  ) .14، 13:فاطر (}اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشْرِآُكْم َوَلا ُيَنبُِّئَك ِمْثُل َخِبيٍر

اَدتِ      {: وقال اهللا تعالى     ِرينَ   َوَقاَل َربُُّكْم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَب نََّم َداِخ َيْدُخُلوَن َجَه افر  (}76ي َس الى  ) . 60: غ ال تع َوِإَذا {: وق

ذ    ) 186: البقرة ( }َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِعي ِإَذا َدَعاِني َفْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُدونَ                ي يتوجه  ، فإن آان ذلك ال

  . وإنقاذ نفسه من الوقوع في الشرك االتباعبالدعاء لغير اهللا جاهًال فيجب على من يعلم أن يبين له ويجب عليه 

  : ـ الحلف باهللا 4

   .77)من آان حالفًا فليحلف باهللا أو ليصمت: ( فالمسلم ال يحلف إال باهللا تعظيمًا له وإجالًال ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ه وسلم             و ر    : (من حلف بغير اهللا معظمًا له آتعظيم اهللا ، خائفًا منه آخوفه من اهللا فقد وقع في الشرك ، قال رسول اهللا صلى اهللا علي من حلف بغي

   . 79)من حلف باألمانة فليس منا: ( ، وال يجوز الحلف باألمانة لحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 78)اهللا فقد أشرك

  : ى اهللا واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ الدعوة إل5

ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى {: وقال تعالى ).. 33:فصلت (}َوَمْن َأْحَسُن َقْوًلا ِممَّْن َدَعا ِإَلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَِّني ِمْن اْلُمْسِلِمينَ  {: قال اهللا تعالى    

الى      ) 108: يوسف (}ا َوَمْن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما َأَنا ِمْن اْلُمْشِرِآينَ        اللَِّه َعَلى َبِصيَرٍة َأنَ    ال تع ْأُمُروَن              {: ، وق ِر َوَي ى اْلَخْي ْدُعوَن ِإَل ٌة َي ْنُكْم ُأمَّ َتُكْن ِم َوْل

   ).104: ران آل عم (}ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َوُأْوَلِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن

  

  ج ـ عبادات عملية 

                                                 
ل      " : إال بحق اإلسالم  " -  (75) ه بوجه شرعي ، آحد القت ا أي الحدود التي يوجب اإلسالم إقامتها على آل مسلم ثبتت علي ا   والزن سرقة وغيره  وال

 .ه الحديث متفق علي: من الحدود 
 . أي صاغرين أذالء " : داخرين "-  (76)
 .  بن عمر رضي اهللا عنه عبداهللا رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي من حديث -  (77)
  . والدارمي رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والنسائي -  (78)
 .  رواه أحمد وأبو داود -  (79)
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  : ـ إقامة الصالة 1

ةِ      {: قال اهللا تعالى     ة   (}َوَما ُأِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّيَن ُحَنَفاَء َوُيِقيُموا الصََّلاَة َوُيْؤُتوا الزََّآاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّم الى في    ) 5: البين ال تع وق

َصارُ     َوِإَقاِمِرَجاٌل َلا ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوَلا َبْيٌع َعْن ِذْآِر اللَِّه       {: ؤمنين  وصف الم  وُب َواْلَأْب ِه اْلُقُل ُب ِفي ا َتَتَقلَّ ور  (} الصََّلاِة َوِإيَتاِء الزََّآاِة َيَخاُفوَن َيْوًم ) . 37: الن

ُأُمورِ                   الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفي اْلَأْرِض أَ     {: وقال تعالى    ُة اْل ِه َعاِقَب ِر َوِللَّ ْن اْلُمْنَك ْوا َع اْلَمْعُروِف َوَنَه ُروا ِب ال   ) 41:الحج  (}َقاُموا الصََّلاَة َوآَتْوا الزََّآاَة َوَأَم ، وق

  ) .132: طه (}ُة ِللتَّْقَوىَوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصََّلاِة َواْصَطِبْر َعَلْيَها َلا َنْسَأُلَك ِرْزًقا َنْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَب{: تعالى 

  : ـ إيتاء الزآاة 2

ةِ                      {: قال اهللا تعالى     ُن اْلَقيَِّم َك ِدي اَة َوَذِل وا الزََّآ صََّلاَة َوُيْؤُت وا ال اَء َوُيِقيُم ة  (}َوَما ُأِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّيَن ُحَنَف الى   ) 5: البين ال تع : وق

  ) . 110: البقرة (}..الصََّلاَة َوآُتوا الزََّآاَة َوَما ُتَقدُِّموا ِلَأنُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اللَِّه َوَأِقيُموا {

وَن         َلِكْن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمُنوَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأنِزَل ِمْن َقْبِلكَ             {: وقال تعالى    اَة َواْلُمْؤِمُن وَن الزََّآ  َواْلُمِقيِميَن الصََّلاَة َواْلُمْؤُت

  ) .162: النساء (}ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلآِخِر ُأْوَلِئَك َسُنْؤِتيِهْم َأْجًرا َعِظيًما

  : ـ صوم رمضان 3

الى      ا  {: قال اهللا تع بَ      َياَأيَُّه وا ُآِت ِذيَن آَمُن صَِّيامُ    80 الَّ ْيُكْم ال ونَ               َعَل ْم َتتَُّق ْبِلُكْم َلَعلَُّك ْن َق ِذيَن ِم ى الَّ َب َعَل ا ُآِت رة  (} َآَم الى   ) . 183: البق ال تع ْهُر   {: وق َش

  ) . 185: البقرة  (} ِمْن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكْم الشَّْهَر َفْلَيُصْمُه َوَبيَِّناٍتَرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس 

   . 81)من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه: (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  : ـ حج البيت لم استطاع إليه سبيًال 4

ْن َآفَ             {: قال اهللا تعالى     اَلِمينَ          َوِللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمْن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبيًلا َوَم ْن اْلَع يٌّ َع َه َغِن ِإنَّ اللَّ ران     (}َر َف الى      ) 97: آل عم ال تع  {: ، وق

  ) .27: الحج ( 82 }َوَأذِّْن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ َيْأُتوَك ِرَجاًلا َوَعَلى ُآلِّ َضاِمٍر َيْأِتيَن ِمْن ُآلِّ َفجٍّ َعِميٍق 

دًا رسول اهللا ،     : م على خمس    بني اإلسال : (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ه إال اهللا ، وأن محم ام شهادة أن ال إل اة    وإق اء الزآ  الصالة وإيت

   . 83)وحج البيت وصوم رمضان

  : ـ الحكم بما أنزل اهللا 5

اَلِميَن   َأَلا َلُه اْلَخْلُق َواْلَأْمُر َتَب {: ليس من حق أحد أن يضع قوانين وتشريعات لإلنسان إال الخالق سبحانه، قال تعالى     ُه َربُّ اْلَع : األعراف  (}اَرَك اللَّ

ر اهللا                 ) 54 ادة غي ، فمن جعل من نفسه أو من غيره مشرعًا لقوانين وأنظمة لم يأذن بها اهللا يرى أنها أفضل من اإلسالم فقد أشرك باهللا ، ودعا إلى عب

ُه   َأْم َلُهْم ُشَرَآاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمْن الدِّيِن َما      {: ، قال تعالى     ِه اللَّ شورى  (}َلْم َيْأَذْن ِب الى  ) . 21: ال ال تع اُه         {: وق ا ِإيَّ ُدوا ِإلَّ ا َتْعُب َر َألَّ ِه َأَم ا ِللَّ ُم ِإلَّ  } ِإْن اْلُحْك

ا    َفَلا َوَربَِّك َلا ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ    {: والمؤمن يستسلم لحكم اهللا ، ويخضع لشريعته بنفس راضية ، قال تعالى             ) . 40: يوسف( مَّ َل َنُهْم ُث ُموَك ِفيَما َشَجَر َبْي

  ) . 65:النساء (84 }َيِجُدوا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما 

  : ـ الجهاد في سبيل اهللا 6

                                                 
 . فرض " : آتب "-  (80)
 . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد عن أبي هريرة -  (81)
 . طريق بعيد" فج عميق. "بعير هزيل من بعد الشقة " : ضامر"مشاة على أقدامهم ، " : رجاًال. "ناد في الناس وأعلمهم " : وأذن "-  (82)
 .  متفق عليه -  (83)
 . ضيقًا أو شكًا " : حرجًا. "أشكل والتبس عليهم من األمور " : شجر "-  (84)
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يُكْم مِ       َياَأيَُّها {: قال اهللا تعالى     اَرٍة ُتنِج ى ِتَج يمٍ   الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَل َذاٍب َأِل َأْمَواِلُكْم         )10(ْن َع ِه ِب ِبيِل اللَّ ي َس ُدوَن ِف وِلِه َوُتَجاِه ِه َوَرُس وَن ِباللَّ ُتْؤِمُن

وَن        ُتْم َتْعَلُم الى   ) 11، 10: الصف  (}َوَأنُفِسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُآن ال تع ا     {: ، وق َة َوَلمَّ ْدُخُلوا اْلَجنَّ ِسْبُتْم َأْن َت َم        َأْم َح ْنُكْم َوَيْعَل ُدوا ِم ِذيَن َجاَه ُه الَّ ْم اللَّ َيْعَل

  ).142:آل عمران (}الصَّاِبِريَن 

  

 : ـ النذر هللا 7

ه وسلم      ) . 7: اإلنسان (} 85 ُيوُفوَن ِبالنَّْذِر َوَيَخاُفوَن َيْوًما َآاَن َشرُُّه ُمْسَتِطيًرا {: قال اهللا تعالى     ال رسول اهللا صلى اهللا علي ذر   : (وق ع  من ن أن يطي

   . 86) فال يِعِصهيعصيهاهللا فليطعه ، ومن نذر أن 

  : ـ الطواف ببيت اهللا الحرام 8

الى  ال تع ي {: ق َرا َبْيِت َماِعيَل َأْن َطهِّ َراِهيَم َوِإْس ى ِإْب ْدَنا ِإَل اِئِفيَن َوَعِه سُُّجوِد ِللطَّ ِع ال اِآِفيَن َوالرُّآَّ رة (} َواْلَع الى ) . 125:البق ال تع وا َو {: وق ْلَيطَّوَُّف

  ) . 29: الحج (}ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق 

  : هللا الذبح ـ 9

ْسِلِميَن      )162( َوَمْحَياي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمينَ    َوُنُسِكي ُقْل ِإنَّ َصَلاِتي     {: قال اهللا تعالى     ا َأوَُّل اْلُم ْرُت َوَأَن َذِلَك ُأِم ُه َوِب ام   (}َلا َشِريَك َل  ، 162: األنع

  ). 2:الكوثر (} َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر {:  ، قال تعالى النسك من والذبح، ) 163

   . 87)لعن اهللا من ذبح لغير اهللا: (وروى اإلمام علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  

  صدق العزيمة بالعبادة : أوًال 

ى يصدق              ومن يريد أو يعبد ربه فإنه ي    د في طاعة اهللا ، حت ذل الجه ا من ب تمكن به واني ، وي ى الكسل والت ا عل حتاج إلى عزيمة صادقة يتغلب به

ر           ) 2: الصف (} الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما َلا َتْفَعُلوَن         َياَأيَُّها {: قوله عمله، قال تعالى      ساء الخي ا , ومن أراد عونًا لتقوية عزيمته فعليه بجل الى    ق : ل تع

ا   َياَوْيَلِتي)27( اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًلا    َياَلْيَتِنيَوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل        { ا َخِليًل ْذ ُفَلاًن اَءِني       )28( َلْيَتِني َلْم َأتَِّخ َد ِإْذ َج ذِّْآِر َبْع ْن ال لَِّني َع ْد َأَض َلَق

  ) .29-27: الفرقان (}َساِن َخُذوًلا َوَآاَن الشَّْيَطاُن ِلْلِإن

   

  اإليمان بالمالئكة : ثانيًا 

وَن   {: قال تعالى . هو اإلقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق وعباد هللا مسخرون ومكرمون          : اإليمان بالمالئكة     }َلا َيْسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َوُهْم ِبَأْمِرِه َيْعَمُل

  ) .27: األنبياء(

بحانه   ال س وَن      {: وق َرُهْم َوَيْفَعُل ا َأَم َه َم ُصوَن اللَّ ا َيْع ريم (} َل الى  ) 6: التح ال تع ا       {: ، وق ِه َوَل ْن ِعَباَدِت ْسَتْكِبُروَن َع ا َي َدُه َل ْن ِعْن  َوَم

م اهللا أ     ). 20 ،   19: األنبياء   (} 88ُيَسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنََّهاَر َلا َيْفُتُرونَ    )19(َيْسَتْحِسُروَن د جعله ى الرسل ، وهو             وق وحي إل أداء ال ل ب نهم الموآ سامًا ، م ق

نهم الموآل   إسرافيلالروح األمين جبريل عليه السالم ، ومنهم الموآل بقبض األرواح ، وهو ملك الموت وأعوانه ، ومنهم الموآل بالصور، وهو                   ، وم

                                                 
 . منتشرًا غاية االنتشار " : مستطيرًا "-  (85)
 .  رواه أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم عن عائشة -  (86)
  .  رواه مسلم وأحمد والنسائي -  (87)

 . الكريم القرآن" : الذآر. "طريقًا إلى الهدى والنجاة " : سبيًال"
 . ال يكلون وال يعيون " : ال يفترون " -  (88)
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ن           ميكائيلبالمطر، وهو    ات           ، ومنهم الموآل بأعمال العباد، وهم الكرام الكاتبون ، وم م المعقب ه وه ه ومن خلف ين يدي د من ب ظ العب ل بحف ال  . هم الموآ ق

نهم   ) . 11: الرعد (} َلُه ُمَعقَِّباٌت ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اللَِّه            {: تعالى   ه ، وم ومنهم الموآل بالجنة ونعيمها ، وهم رضوان ومن مع

ر                الموآل بالنار وعذابها ، و     ا منك ر ، وهم ة القب ل بفتن نهم الموآ سعة عشر، وم ة ورؤساؤهم ت ه من الزباني ك ومن مع م مال ر ه ة   ونكي نهم حمل  ، وم

م ال                              ك ث وم سبعون ألف مل ل ي ه آ العرش، ومنهم الموآل بالنطف في األرحام من تخليقها إلى نفخ الروح ، ومنهم مالئكة يدخلون البيت المعمور يدخل

ر      سياحون يعودون ، ومنهم مالئكة    ُم    { يتتبعون مجالس الذآر ومنهم صفوف قيام ال يفترون ومنهم رآع وسجد ال يرفعون ، ومنهم غير ما ذآ ا َيْعَل َوَم

   .ونصوص هذه األقسام من الكتاب والسنة آثيرة معروفة عند العلماء ) 31: المدثر (}ُجُنوَد َربَِّك ِإلَّا ُهَو َوَما ِهَي ِإلَّا ِذْآَرى ِلْلَبَشِر 

  

  اإليمان بالكتب : ثالثًا 

الى                                   ال تع ة ، ق ا حقيق م به د اهللا ، وأن اهللا تكل زل من عن ا من أن جميعه ازم ب اه التصديق الج ا  {: اإليمان بالكتب معن ِه       َياَأيَُّه وا ِباللَّ وا آِمُن ِذيَن آَمُن  الَّ

اِب الَّ           وِلِه َواْلِكَت ًدا                      َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي َنزََّل َعَلى َرُس َلاًلا َبِعي لَّ َض ْد َض آِخِر َفَق ْوِم اْل ِلِه َواْلَي ِه َوُرُس ِه َوُآُتِب ِه َوَمَلاِئَكِت ْر ِباللَّ ْن َيْكُف ُل َوَم ْن َقْب َزَل ِم  }ِذي َأن

الى      ، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى البشر         ) الرسول الملكي (، فمنها ما آان آالمًا إلى الرسول بدون واسطة          ) 136: النساء( ال تع اَن    {: ، ق ا َآ َوَم

َشاُء   ا َي ِه َم وِحَي ِبِإْذِن وًلا َفُي َل َرُس اٍب َأْو ُيْرِس ْن َوَراِء ِحَج ا َأْو ِم ا َوْحًي ُه ِإلَّ ُه اللَّ َشٍر َأْن ُيَكلَِّم شورى (}ِلَب ال لموسى) 51: ال ي {: ، وق ا موسى إن ال ي  ق

شاآرين    وبكالمي فخذ ما آتيتك وآن     برساالتياصطفيتك على الناس     الى   ) 144: األعراف  ( } من ال ال تع ا      {: ، وق ُه ُموَسى َتْكِليًم َم اللَّ ساء  (}َوَآلَّ : الن

ْيٍء        {: ، وقال تعالى في شأن التوراة  ) 164 لِّ َش ِصيًلا ِلُك ًة َوَتْف ْيٍء َمْوِعَظ لِّ َش ْن ُآ ال في عيسى   ) 145: األعراف   ( } َوَآَتْبَنا َلُه ِفي اْلَأْلَواِح ِم  { :، وق

َك        {: ، وقال تعالى في شأن القرآن       )163:النساء (} َزُبوًرا َوآَتْيَنا َداُووَد    {: ، وقال تعالى    ) 27: الحديد   ( }َوآَتْيَناُه اْلِإنِجيَل    َزَل ِإَلْي  َلِكْن اللَُّه َيْشَهُد ِبَما َأن

ِهي         ِه َش ى ِباللَّ ساء  (}ًدا َأنَزَلُه ِبِعْلِمِه َواْلَمَلاِئَكُة َيْشَهُدوَن َوَآَف الى   ) 166: الن ال تع ثٍ       {: وق ى ُمْك اِس َعَل ى النَّ َرَأُه َعَل اُه ِلَتْق ا َفَرْقَن ا  89 َوُقْرآًن اُه َتنِزيًل  } َوَنزَّْلَن

َأِميُن   {: ، وقال تعالى  ) 106: اإلسراء  ( رُّوُح اْل َك ِلَتكُ   90 َوِإنَُّه َلَتْنِزيُل َربِّ اْلَعاَلِميَن َنَزَل ِبِه ال ى َقْلِب يٍن       َعَل يٍّ ُمِب َساٍن َعَرِب ِذِريَن ِبِل ْن اْلُمن شعر  (}وَن ِم : ال

  ) .42: فصلت  (} َلا َيْأِتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوَلا ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد {: ، وقال تعالى ) 192-195

  :والكتب التي سماها اهللا في القرآن هي 

الى          القرآن ، والتوراة ،    ال تع راهيم وموسى ، ق ومُ       {:  واإلنجيل ، والزبور ، وصحف إب يُّ اْلَقيُّ َو اْلَح ا ُه َه ِإلَّ ا ِإَل ُه َل اْلَحقِّ     )2( اللَّ اَب ِب َك اْلِكَت زََّل َعَلْي َن

ْأ  {: ، وقال تعالى ) 163: النساء  (} َزُبوًرا َوآَتْيَنا َداُووَد { :، وقال تعالى    ) 3،  2: آل عمران    (}ُمَصدًِّقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َوَأْنَزَل التَّْوَراَة َواْلِإْنِجيَل          َأْم َلْم ُيَنبَّ

الى       ) 37، 36: النجم (}َوِإْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى    )36(ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسى    ال تع ة فق ا جمل اقي منه ر الب َلَنا    {: وذآ ْلَنا ُرُس ْد َأْرَس اتِ  َلَق ا ِباْلَبيَِّن ْم   َوَأْنَزْلَن  َمَعُه

  ) . 45:الحديد (} 91..اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط

  

  القرآن العظيم 

  :منزلته من الكتب المتقدمة 

ا              {: يقول اهللا تعالى     اِب َوُمَهْيِمًن ْن اْلِكَت ِه ِم ْيَن َيَدْي ا َب َصدًِّقا ِلَم هِ  َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُم دة  (}..َعَلْي ال سبحانه   ) 48:المائ َذا    {: ، وق اَن َه ا َآ  َوَم

اَلِميَن                                  ْن َربِّ اْلَع ِه ِم َب ِفي ا َرْي اِب َل ِصيَل اْلِكَت ِه َوَتْف ْيَن َيَدْي ِذي َب ْصِديَق الَّ ْن َت ِه َوَلِك ْن ُدوِن اللَّ ونس { }اْلُقْرآُن َأْن ُيْفَتَرى ِم اً ) 37: ي ًا  : ، ومهيمن أي مؤتمن

                                                 
 . تؤدة وتأن " : مكث "-  (89)
 . عليه السالم : هو جبريل " : الروح األمين "-  (90)
 . العدل:  القسط- (91)
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ا                         وشاهدًا م عليه ر ، ويحك ديل ، وتغيي ا من تحريف ، وتب ع فيه ا وق ا من الصحيح، وينفي م ا فيه ب، ومصدقًا؛ يعني يصدق م ه من الكت ا قبل  على م

الى                       اُهْم اْلكِ     {: بالنسخ، أو التقرير، ولهذا يخضع له آل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبه ، آما قال تبارك وتع ِذيَن آَتْيَن ِه      الَّ ْن َقْبِل اَب ِم َت

  ) . 53، 52: القصص (}َوِإَذا ُيْتَلى َعَلْيِهْم َقاُلوا آَمنَّا ِبِه ِإنَُّه اْلَحقُّ ِمْن َربَِّنا ِإنَّا ُآنَّا ِمْن َقْبِلِه ُمْسِلِميَن )52(ُهْم ِبِه ُيْؤِمُنوَن

  

  : ـ على جميع األمة التزامه 

وَن     {: والتمسك به ، والقيام بحقه ، قال تعالى          ظاهرًا وباطنًا    اتباعهيجب على جميع األمة      ْم ُتْرَحُم وا َلَعلَُّك اتَِّبُعوُه َواتَُّق  } َوَهَذا ِآَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك َف

اءَ            {: ، وقال تعالى    ) 155: األنعام( رة ، وأوصى النبي        ) 3: األعراف  (}..  اتَِّبُعوا َما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َوَلا َتتَِّبُعوا ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَي ك آثي ات في ذل واآلي

فما : إنها ستكون فتن، قلت : (، وفي حديث اإلمام علي آرم اهللا وجهه مرفوعًا          ) فخذوا بكتاب اهللا وتمسكوا به    : (صلى اهللا عليه وسلم بكتاب اهللا فقال        

  . 92وذآر الحديث) آتاب اهللا: المخرج منها يا رسول اهللا؟ قال

  

  :مسك به والقيام بحقه ـ الت

ره،    اد ألوام ه، واالنقي ريم حرام ه ، وتح ه ، وإحالل حالل دبر آيات ار، وت ل والنه اء اللي ه آن ام ب ه ، والقي ه ، وتالوت ى حفظ حث اإلسالم أتباعه عل

ل   ، على ما يلي   بمتشابهه ، واالعتبار بأمثاله ، واالتعاظ بقصصه ، والعمل بمحكمة، والتسليم            بزواجره واالنزجار ق بكمال اهللا من غير تجسيم وال تعطي

  .، وانتحال المبطلين، والنصيحة له بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة الغالين، والوقوف عند حدوده ، والذب عنه من تحريف 

  

  :ـ وعد اهللا بحفظه 

ُه     {:  ، قال اهللا تعالى النقصانيادة أو ولقد تكفل اهللا بحفظ القرآن ، من أن تمتد إليه يد التحريف والتغيير، والتبديل والز               ا َل ذِّْآَر َوِإنَّ ا ال  ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَن

ا                     ) 9: الحجر (}َلَحاِفُظوَن   رث اهللا األرض ومن عليه ى ي ذلك إال باستمرار       . والغاية من ذلك أن تبقى حجة اهللا على الناس قائمة، حت وال يكون حجة آ

وم ال        دين ،             وجوده في الناس محفوظًا إلى ي د ال ه في عقائ وا إلي ة ، ليرجع ا ،         واستبانة قيام اهم عنه ا والمحرمات التي ينه أمرهم به ات التي ي  الواجب

 مواعظه  ويطالعوا التي يحثهم ويندبهم إليها، وفي االستنباط من نصوصه المختلفة لألحكام الشرعية لكل ما يجد في حياة الناس،           والكماالتوالفضائل  

آدابه ، وما تضمنه من بشائر، ونذر، ووعد، ووعيد، وسائر الوسائل واألساليب التربوية المختلفة ، الهادية إلى طريق مستقيم      ، ونصائحه وأمثاله، و   

.  

  

  ـ الشاهد على حفظه 

و أ                         ذلك ل ه وسلم ول د صلى اهللا علي ى محم زل عل ذي ن دًا  يجب على آل عاقل أن يؤمن ويطمئن أن القرآن الذي يقرأه اليوم هو نفس القرآن ال ن أح

ة ،                ى مك ا ، واستراليا ، وذهب إل ل أبيب ، وطاف مدن أفريقي أخذ آية من آتاب اهللا ، وذهب إلى لندن ، وباريس ، وموسكو، وواشنطن ، وبكين ، وت

ة ال          ه واحدة ،     والمدينة ، وأخذ مصحفًا من آل هذه األماآن والمدن ، وفتح السورة المأخوذ منها تلك اآلية ، لوجد أن القرآن واحد، واآلي تي أخذها من

  ) .9: الحجر (} ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْآَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن {: بل إنه يجد أن آل ما بين دفتي المصاحف آالمًا واحدًا لم يتغير ولم يتبدل ، وصدق اهللا القائل

  

  السنة المبينة للقرآن وحفظها 

                                                 
 .  وضعفه  رواه الترمذي-  (92)
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ُروَن       َوَأنَزْلَنا ِإَليْ  .. {: قال تعالى    ه         ) 44: النحل ( }َك الذِّْآَر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ اب رب ه وسلم آت ين الرسول صلى اهللا علي د ب ولق

د حفظ اهللا سنة رسول اهللا صلى اهللا  ، ولقد حفظ اهللا هذا البيان النبوي فيما دونته األمة في آتب السنة النبوية ، وق          وتقريراتهللناس، بأقواله ، وأفعاله     

عليه وسلم بجعل الكثير من خلقه حافظين لها عن ظهر قلب ، عاقدين لها حلقات التدريس معلمين إياها آل من يجهلها ، حتى وجد في األمة المحمدية                     

ؤلفي األمهات الست ،    : من يحفظ عن ظهر قلب األلوف من أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأسانيدها ، ودرجاتها ، مثل                البخاري ، ومسلم، وم

وغيرها ، وذلك ألن أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم مبينة للكتاب المبين ، وجزء من الدين ، الذي ينظم آامل السلوك اليومي للمسلم في صالته                 

ك مدون   .. الذي يجب على المسلم نحو ربه وأمته، وما  .. ، وصيامه وزآاته وحجه وبيعه وشرائه وزواجه وطالقه، وعالقاته بأسرته وجيرانه           وآل ذل

  .مضبوط محفوظ 

  :ـ اختيار اهللا خير أمة لحفظ آتاب اهللا وسنة رسوله

لما آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو خاتم النبيين ، فقد تكفل اهللا بحفظ الدين الذي بعث به إلى يوم القيامة من التبديل أو التحريف، فهيأ اهللا                     

ًة    {: ، وقال فيهم سبحانه  ) 110: آل عمران (}..  ُآْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس{: ك صحابة رسول اهللا الذين قال اهللا تعالى فيهم    لذل اُآْم ُأمَّ َذِلَك َجَعْلَن َوَآ

  .ووصفهم رسول اهللا بأنهم خير القرون ) 143: البقرة( }َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا 

ى                                 ستقيموا عل ة خاصة لي ه وسلم تهيئ وإذا آان السبب الرئيسي في التحريف والتبديل هو الهوى فإن اهللا قد هيأ أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي

وَل اللَّ        {: الدين ويحفظوه للعالمين ، قال تعالى        يُكْم َرُس ي                     َواْعَلُموا َأنَّ ِف ُه ِف اَن َوَزيََّن ْيُكْم اْلِإيَم َب ِإَل َه َحبَّ نَّ اللَّ تُّْم َوَلِك َأْمِر َلَعِن ْن اْل ٍر ِم ي َآِثي يُعُكْم ِف ْو ُيِط ِه َل

  ) .7: الحجرات  (}ُقُلوِبُكْم َوَآرََّه ِإَلْيُكْم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأْوَلِئَك ُهْم الرَّاِشُدوَن 

  . استحقوا أن يصفهم اهللا سبحانه بهذه األوصاف وبهذا اإلعداد

  

  : ـ الصادقون المفلحون 

الى  ال تع كَ        {: ق وَلُه ُأْوَلِئ َه َوَرُس ُصُروَن اللَّ َواًنا َوَيْن ِه َوِرْض ْن اللَّ ْضًلا ِم وَن َف َواِلِهْم َيْبَتُغ اِرِهْم َوَأْم ْن ِدي وا ِم ِذيَن ُأْخِرُج اِجِريَن الَّ َراِء اْلُمَه ْم ِلْلُفَق  ُه

اَن          )8(الصَّاِدُقوَن َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر َواْلِإيَماَن ِمْن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َوَلا َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َآ

  ) .9، 8: الحشر (93 } َنْفِسِه َفُأْوَلِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ

  

  : ـ المؤمنون حقًا 

َرٌة َوِرْزٌق آَ                    { :قال تعالى    ْم َمْغِف ا َلُه وَن َحق ْم اْلُمْؤِمُن َك ُه َصُروا ُأْوَلِئ ِذيَن آَووا َوَن ِه َوالَّ ِبيِل اللَّ ال  (}ِريٌم  َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َس : األنف

74. (  

  

  :ـ أشداء على الكفار رحماء بينهم الرآع السجد 

الى   ال تع َواًنا  {: ق ِه َوِرْض ْن اللَّ ْضًلا ِم وَن َف جًَّدا َيْبَتُغ ا ُس َراُهْم ُرآًَّع َنُهْم َت اُء َبْي اِر ُرَحَم ى اْلُكفَّ دَّاُء َعَل ُه َأِش ِذيَن َمَع ِه َوالَّ وُل اللَّ ٌد َرُس ي يَماُهْمِس ُمَحمَّ  ِف

  ) .29: الفتح (}ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السُُّجوِد 

  

                                                 
": شح نفسه. "يجنب" : يوق. "فقر واحتياج " : خصاصة. " وحسدًا جزازةأي " : الحاجة. "توطنوا المدينة من المؤمنين " تبوءوا "-  (93)

 .بخل نفسه مع الحرص 
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  :ـ رضي اهللا عنهم 

  ) .18: الفتح (}َفْتًحا َقِريًباً   َعَلْيِهْم َوَأَثاَبُهْم السَِّكيَنَة َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعْن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة َفَعِلَم َما ِفي ُقُلوِبِهْم َفَأْنَزَل {: قال تعالى 

  

  :ـ أوصاف الصحابة التي رشحتهم لإلمامة الدينية والدنيوية 

  . ذآرت اآليات السابقة أن الصحابة رضوان اهللا عليهم يتصفون بتلك األوصاف

  .خير أمة أخرجت للناس         ·

  .األمة الوسط الشاهدة على الناس         ·

  .لذين حبب اهللا إليهم اإليمان وزينه في قلوبهم وآره إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون ا        ·

  .هم الصادقون والمفلحون والمؤمنون حقًا         ·

  .أشداء على الكفار رحماء بينهم         ·

  .الرآع السجد الذين اطلع اهللا على ما في قلوبهم فرضي عنهم         ·

اء الراشدين رضي اهللا                 فاستحقوا بذلك أن يستخل    ك في زمن الخلف د تحقق ذل ا وعدهم، وق وفيهم م ى األرض ، وأن ي ال    94فهم اهللا عل ا ق  عنهم آم

َننَّ ْم  الصَّاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي اْلَأْرِض َآَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َقْبِلهِ         َوَعِمُلواَوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم       {: سبحانه   ْم      َوَلُيَمكِّ َضى َلُه ِذي اْرَت َنُهْم الَّ ْم ِدي  َلُه

  ) .55: النور (}َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني َلا ُيْشِرُآوَن ِبي َشْيًئا َوَمْن َآَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُهْم اْلَفاِسُقوَن 

ذين يرضى اهللا عنهم وعن من                       وآما استحقوا اإلمامة الد    ة لل م اهللا أئم ضيه اهللا، استحقوا أن يجعله ذي يرت دين ال ديهم لل نيوية ، والتمكين على أي

ُه عَ        {: يتبعهم بإحسان ، قال اهللا       َي اللَّ َساٍن َرِض وُهْم ِبِإْح ِذيَن اتََّبُع َصاِر َوالَّ اِجِريَن َواْلَأن اٍت       َوالسَّاِبُقوَن اْلَأوَُّلوَن ِمْن اْلُمَه ْم َجنَّ دَّ َلُه ُه َوَأَع وا َعْن ْنُهْم َوَرُض

  ) . 100: التوبة (}َتْجِري َتْحَتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

  . ف أجناسها وألوانها ولغاتها هذه هي األمة التي حفظ اهللا بها الدين ، ورضي عنها وأرضى عنها األمم والشعوب ، فدانت لها وأحبتها رغم اختال

  

 اإليمان باهللا وبالرسل عليهم السالم : رابعًا 

الى            ال تع نهم ، ق ِه    {: اإليمان بالرسل رآن من أرآان العقيدة ، وعليه فيجب على اإلنسان أن يؤمن بجميع رسل اهللا دون تفريق بي ا ِباللَّ وا آَمنَّ  ُقوُل

ٍد                      َوَما ُأنِزَل ِإَلْيَنا َوَما ُأنِزلَ     ْيَن َأَح رُِّق َب ا ُنَف ْم َل ْن َربِِّه وَن ِم َي النَِّبيُّ ا ُأوِت َسى َوَم َي ُموَسى َوِعي  ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْلَأْسَباِط َوَما ُأوِت

  ) . 136: البقرة (}ِمْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن 

رُِّق          {: لمؤمنين فقال سبحانه    وبين اهللا أن هذا هو إيمان ا        آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُآلٌّ آَمَن ِباللَِّه َوَمَلاِئَكِتِه َوُآُتِبِه َوُرُسِلِه َلا ُنَف

  ) . 285: البقرة( }َك اْلَمِصيُر َبْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِإَلْي

                                                 
ه وسلم                                 :  الخلفاء الراشدون هم       - (94) ي ، رضي اهللا عنهم فهؤالء هم أصهار رسول اهللا صلى اهللا علي ان وعل ر وعمر وعثم و بك شة أم   . أب فعائ

 وعلى آله زوجها بعثمان وبعد موتها    أم المؤمنين هي بنت عمر ، ورقية بنت رسول اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه              وحفصةالمؤمنين هي بنت أبي بكر      
ة              : ولذا آان يقال لعثمان     . زوجه بابنته الثانية أم آلثوم       ه فاطم راء سيدة   ذو النورين ، وزوج النبي صلى اهللا عليه وسلم علي بن أبي طالب بابنت الزه

  . خطاب نساء أهل الجنة ، آما زوج علي بن أبي طالب ابنته أم آلثوم بنت فاطمة الزهراء عمر بن ال
سابقين                               م من ال ا أنه شيرهم في مهمات األمور ، آم ا يست رًا م ان آثي ه وسلم وآ م وزراء رسول اهللا صلى اهللا علي اء الراشدون ه وآان هؤالء الخلف

ين                            يهم   األولين إلى اإلسالم بمكة وأولهم إسالمًا علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه ، ثم أبو بكر ثم عثمان ثم عمر رضي اهللا عنهم أجمع د وردت ف  ، وق
 . أحاديث تدل على فضلهم على سائر الصحابة األبرار 
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ال سبحانه   ان ، فق ذا اإليم ي ه ر ف ر أن الب آِخِر  {: وأخب ْوِم اْل ِه َواْلَي َن ِباللَّ ْن آَم رَّ َم نَّ اْلِب ِرِب َوَلِك ْشِرِق َواْلَمْغ َل اْلَم وَهُكْم ِقَب وا ُوُج رَّ َأْن ُتَولُّ ْيَس اْلِب  َل

  ) .177: البقرة  (}.. يِّيَن َواْلَمَلاِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّب

ِلِه  { :وإذا آمن اإلنسان ببعض الرسل ولم يؤمن بالبعض اآلخر ، وفرق بينهم في اإليمان بهم فهو آافر ، قال سبحانه                      ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِباللَِّه َوُرُس

ِبيًلا          َوُيِريُدوَن َأْن ُيَفرُِّقوا َبْيَن اللَِّه َوُرُسِلِه َوَيُقوُلوَن ُنؤْ        َك َس ْيَن َذِل ُذوا َب ا     )150(ِمُن ِبَبْعٍض َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض َوُيِريُدوَن َأْن َيتَِّخ اِفُروَن َحق ْم اْلَك َك ُه ْدَنا ُأْوَلِئ  َوَأْعَت

-150: النساء( }ُهْم ُأْوَلِئَك َسْوَف ُيْؤِتيِهْم ُأُجوَرُهْم َوَآاَن اللَُّه َغُفوًرا َرِحيًما   َوالَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوُرُسِلِه َوَلْم ُيَفرُِّقوا َبْيَن َأَحٍد ِمنْ        )151(ِلْلَكاِفِريَن َعَذاًبا ُمِهيًنا  

152( .   

  

  : ـ الحكمة من إرسال الرسل 

ى    وخالقهم ـ أرسل اهللا الرسل لتعريف الناس بربهم  1 ال تعل ه ، ق دْ {:  ، ولدعوتهم على عبادة اهللا وحده والكفر بما يعبد من دون لِّ     َوَلَق ي ُآ ا ِف  َبَعْثَن

ًة       {: وقال سبحانه   ) 36: النحل (} 95ُأمٍَّة َرُسوًلا َأْن ُاْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ       اِن آِلَه ْن ُدوِن الرَّْحَم ا ِم  َواْسَأْل َمْن َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا َأَجَعْلَن

  ) .25:األنبياء( }ا َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا ُنوِحي ِإَلْيِه َأنَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا َأَنا َفاْعُبُدوِني  َوَم{وقال ) 45:الزخرف (}ُيْعَبُدوَن 

الى    2 ال تع دِّينِ    {:  ـ أرسلهم إلقامة الدين ، وللحفاظ عليه ، والنهي عن التفرق فيه ، وللحكم بما أنزل اهللا ، ق ْن ال ْم ِم َرَع َلُك ا      َش ِه ُنوًح ى ِب ا َوصَّ  َم

ِه            وا ِفي شورى  (}َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّيَن َوَلا َتَتَفرَُّق ال  ) 13: ال اْلَحقِّ      {: وق اَب ِب َك اْلِكَت ا ِإَلْي ا َأنَزْلَن  ِإنَّ

  ) .105: النساء (} َخِصيًماِس ِبَما َأَراَك اللَُّه َوَلا َتُكْن ِلْلَخاِئِنيَن ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّا

ة الحجة          3 ل عذر للناس ، وإقام رهم وإسقاط آ  ـ أرسلهم لتبشير المؤمنين بما أعد لهم من نعيم مقيم جزاء طاعتهم ، وإنذار الكافرين بعواقب آف

  ) .165: النساء (}يَن َوُمنِذِريَن ِلَألَّا َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجٌَّة َبْعَد الرُُّسِل َوَآاَن اللَُّه َعِزيًزا َحِكيًما  ُرُسًلا ُمَبشِِّر{: عليهم من ربهم ، قال تعالى 

وله تعالى في  ـ أرسلهم إلعطاء األسوة الحسنة للناس في السلوك القويم واألخالق الفاضلة والعبادة الصحيحة ، واالستقامة على هدى اهللا مثل ق 4

  ) .21: األحزاب  (} َلَقْد َآاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َآاَن َيْرُجو اللََّه َواْلَيْوَم اْلآِخَر َوَذَآَر اللََّه َآِثيًرا {: نبينا 

ذي     5 ى الحق ال د   ـ أرسلهم اهللا إلنقاذ البشر من االختالف في أصول حياتهم، وهدايتهم إل القهم يري الى   خ ال تع ا      {:  ، ق اَب ِإلَّ َك اْلِكَت ا َعَلْي ا َأنَزْلَن  َوَم

  ) . 64:النحل (}ِلُتَبيَِّن َلُهْم الَِّذي اْخَتَلُفوا ِفيِه َوُهًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن

ر      6 ا الخي ا وتغرس فيه الى    ـ أرسلهم لبيان األعمال الصالحة التي تزآي النفس اإلنسانية وتطهره ال تع وًلا       {: ، ق ُأمِّيِّيَن َرُس ي اْل َث ِف ِذي َبَع َو الَّ  ُه

  ) .2: الجمعة (}ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزآِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهْم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َآاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضَلاٍل ُمِبيٍن 

  

  صفات الرسل عليهم السالم 

ه           البد أن    د إلي ا عه غ م ة في تبلي ول ، واألمان يكون آل واحد من الرسل عليهم الصالة والسالم متصفًا بسمو الفطرة وصحة العقل والصدق في الق

ع بتبليغه ، والعصمة من آل ما يشوه السيرة البشرية ، وسالمة البدن مما تنبو عنه األبصار ، وتنفر منه األذواق السليمة وقوة الروح بحيث ال تستطي           

  .نفس إنسانية أو جنية ، أن تسيطر عليه بسطوة روحية ، ألن اهللا يمده بمدد منه 

م                             وإنما لزمت هذه الصفات للرسل ألنه لو انحطت فطرتهم عن فطرة خيرة أهل زمانهم ، أو مس عقولهم شيء من الضعف ، أو تضاءلت أرواحه

ه        لسلطان نفوس أخرى أو ضعفت نفوسهم وإرادتهم عن تنفيذ أوامر اهللا            زام طاعت ه والت ه اهللا                 ,  ونواهي د ب ا عه ع م غ جمي انوا عاجزين عن تبلي أو آ

ذي يفوق آل                            ذا االختصاص اإللهي ال ًال له انوا أه ا آ إليهم تبليغه بسبب خوف أو طمع أو نسيان أو غير ذلك ، لو أصيبوا بنقص في شيء من هذا لم

                                                 
 . آل معبود باطل يعبد من دون اهللا ، وآل داع إلى الضاللة " : الطاغوت "-  (95)
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سلم           اختصاصهم بالوحي والكشف لهم عن أسرار علم ا       : اختصاص وهو    م ت و ل ذا ل اني، وآ هللا التي أوحيت إليهم ، ولما آانوا أهًال لهذا االصطفاء الرب

  .لدعواتهمأبدانهم عن المنفرات لكان انزعاج النفوس لمن رآهم حجة للمنكر 

ا   أما فيما عدا ذلك فالرسول بشر يعتريه ما يعتري سائر أفراد هذا النوع من المخلوقات ، فهو يأآل ويشرب وينام وينكح              سى فيم ، ويمرض وقد ين

ال عالقة له بتبليغ ما أمره اهللا بتبليغه ، وقد يخطئ في تصريف بعض األمور اإلنسانية التي تدخل في باب االجتهاد المأذون به ، ولكنه ينبه للخطأ عن                         

نهم       هو الصواب ، وقد تمتد إليه أيدي الظلمة، وي) بمقتضى وجوب التأسي به   (طريق الوحي حتى ال يكون الخطأ        ل م د يقت ذيب وق ه االضطهاد والتع نال

  .من لم يؤمر بالجهاد 

  

  :ـ الرسل السابقون 

الى              ْم         {: منهم من قصه اهللا علينا ، فذآرهم بأسمائهم ، ومنهم من لم يقصه علينا ، قال سبحانه وتع ًلا َل ُل َوُرُس ْن َقْب َك ِم ْصَناُهْم َعَلْي ْد َقَص ًلا َق  َوُرُس

  .، فنؤمن بجميعهم تفصيًال فيما فصل اهللا ، وإجماًال فيما أجمل اهللا ) 164: النساء (}َآلََّم اللَُّه ُموَسى َتْكِليًماَنْقُصْصُهْم َعَلْيَك َو

الى  ه تع ي قول ذآورون ف م الم ا فه صهم اهللا علين ذين ق ا ال نْ {: فأم اٍت َم ُع َدَرَج ِه َنْرَف ى َقْوِم َراِهيَم َعَل ا ِإْب ا آَتْيَناَه َك ُحجَُّتَن يٌم  َوِتْل َك َحِك َشاُء ِإنَّ َربَّ  َن

ِزي                                    )83(َعِليٌم َذِلَك َنْج اُروَن َوَآ َف َوُموَسى َوَه وَب َوُيوُس َلْيَماَن َوَأيُّ ِه َداُووَد َوُس ْن ُذرِّيَِّت ُل َوِم ْن َقْب َدْيَنا ِم ا َه َدْيَنا َوُنوًح ا َه وَب ُآل َوَوَهْبَنا َلُه ِإْسَحاَق َوَيْعُق

اَلِميَن    َواْلَيَسَعَوِإْسَماِعيَل  )85( ُآلٌّ ِمْن الصَّاِلِحينَ   َوِإْلَياَس َوَيْحَيى َوِعيَسى    ِريَّاَوَزَآ)84(اْلُمْحِسِنيَن ام ( } َوُيوُنَس َوُلوًطا َوُآلا َفضَّْلَنا َعَلى اْلَع ) 84-83:األنع

ه     ) 33: آل عمران    (}اَن َعَلى اْلَعاَلِميَن    ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل ِإْبَراِهيَم َوآَل ِعْمرَ         {: ، وفي وقوله     وًدا      {: ، وفي وقول اُهْم ُه اٍد َأَخ ى َع  ( }َوِإَل

صَّاِبِريَن             {: وفي وقوله   , ) 50: هود ْن ال لٌّ ِم ِل ُآ اء    (} َوِإْسَماِعيَل َوِإْدِريَس َوَذا اْلِكْف ال    ) 85:األنبي اِلًحا    {: ، وق اُهْم َص وَد َأَخ ى َثُم ، ) 61 :هود   (} َوِإَل

  ) .40: األحزاب  (} َما َآاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخاَتَم النَِّبيِّيَن {: وقال 

ول سبح                     ى الحق ، يق ى اهللا ويرشدهم إل دعوهم إل ة من رسول ي م تخل أم ة فل ع العصور المتطاول انه هؤالء الرسل أرسلهم اهللا إلى األمم في جمي

َك             {: وتعالى   ْن َقْبِل ٍم ِم ى ُأَم ول   , ) 63: النحل  (} َتاللَِّه َلَقْد َأْرَسْلَنا ِإَل ِذيٌر               {: ويق ا َن ا ِفيَه ا خَل ٍة ِإلَّ ْن ُأمَّ اطر   (}َوِإْن ِم ال  ) 24: ف ادٍ   {: وق ْوٍم َه لِّ َق  } َوِلُك

  ) .7: الرعد(

   

  محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم 

اٍد  {:  أممهم خاصة، آما قال تعالى    آان الرسل يبعثون إلى    ال          ) 7: الرعد  (} َوِلُكلِّ َقْوٍم َه ة ، ق ى الناس آاف ه وسلم إل د صلى اهللا علي ، وبعث محم

) 1: الفرقان (}ى َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْلَعاَلِميَن َنِذيًرا  َتَباَرَك الَِّذي َنزََّل اْلُفْرَقاَن َعلَ {: وقال سبحانه ) 107: األنبياء (} َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِميَن       {: تعالى  

.  

ه وسلم                          بيناتوآانت   د صلى اهللا علي ة محم ل اهللا بين  الرسل ومعجزاتهم تتجلى لمن يشاهدها ، أو يسمع عنها سماعًا متواترًا ممن شاهدها ، وجع

  .الحجة على الناسومعجزاته المصدقة لرسالته ثابتة ومتجددة إلى قيام الساعة لتقوم بها 

ظ                         ه وحف ذي بعث ب دين ال ذلك حفظ اهللا ال ده ، ل اء والمرسلين فال نبي بع اتم األنبي ه ومحمد صلى اهللا عليه وسلم هو خ ه المصدقة   بينات  ومعجزات

 . 96برسالته صلى اهللا عليه وسلم

  

 :اإليمان باليوم اآلخر : خامسًا 

                                                 
 .  الستكمال البحث يعاد إلى ما سبق -  (96)
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ا      : التصديق به ال محالة ، ويدخل في ذلك   اإليمان باليوم اآلخر رآن من أرآان العقيدة ، يجب           ا التي تكون قبله ساعة ، وأماراته اإليمان بأشراط ال

ة من األهوال ،                                  ا في موقف القيام ور ، وم ال محالة وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه ، وبالنفخ في الصور، وخروج الخالئق من القب

، ووضع الموازين ، وبالصراط ، والحوض ، والشفاعة لمن أذن اهللا ، وبالجنة ونعيمها ، وبالنار وعذابها واألفزاع، وتفاصيل الحشر ، ونشر الصحف     

  .، وغيرها من األمور التي ورد ذآرها في القرآن أو في الصحيح من السنة 

  
  األدلة على اإليمان باليوم اآلخر

  

  :ـ األدلة العقلية 

يَن    )1( الم{ : ـ إخباره تعالى عن اليوم اآلخر بقوله  1 ًدى ِلْلُمتَِّق ِه ُه ه   }َذِلَك اْلِكَتاُب َلا َرْيَب ِفي ى قول وَن    {:  إل ْم ُيوِقُن آِخَرِة ُه رة  (97 }َوِباْل ) 4-1: البق

وا         {: وقوله  ) 136: النساء (} َوَمْن َيْكُفْر ِباللَِّه َوَمَلاِئَكِتِه َوُآُتِبِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اْلآِخِر َفَقْد َضلَّ َضَلاًلا َبِعيًدا              {: وبقوله   ا َوَرُض وَن ِلَقاَءَن ا َيْرُج ِذيَن َل ِإنَّ الَّ

ِسُبوَن    )7(ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا َواْطَمَأنُّوا ِبَها َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آَياِتَنا َغاِفُلونَ         اُنوا َيْك ونس  (}ُأْوَلِئَك َمْأَواُهْم النَّاُر ِبَما َآ ه سبحانه وتع   ) . 8، 7: ي ا   {: الى وقول ِإنََّم

ه  ) 7: الحج( } َوَأنَّ السَّاَعَة آِتَيٌة َلا َرْيَب ِفيَها َوَأنَّ اللََّه َيْبَعُث َمْن ِفي اْلُقُبوِر      {: وقوله  ) 6،  5: الذاريات   (}َوِإنَّ الدِّيَن َلَواِقٌع    )5(ُتوَعُدوَن َلَصاِدقٌ  ، وقول

ِسيٌر      َزَعَم الَِّذيَن َآَفُروا َأْن َلْن ُيبْ { :تعالى   ِه َي ى اللَّ َك َعَل ابن  ( }َعُثوا ُقْل َبَلى َوَربِّي َلُتْبَعُثنَّ ُثمَّ َلُتَنبَُّؤنَّ ِبَما َعِمْلُتْم َوَذِل ه  ) 7: التغ َك    {: ، وقول نُّ ُأوَلِئ ا َيُظ  َأَل

وَن ْم َمْبُعوُث يٍم)4(َأنَُّه ْوٍم َعِظ اَلِميَن  )5(ِلَي َربِّ اْلَع اُس ِل وُم النَّ ْوَم َيُق ين (}َي ه ) 6-4: المطفف ِة{: وقول ْوِم اْلِقَياَم ِسُم ِبَي ا ُأْق النَّْفِس )1( َل ِسُم ِب ا ُأْق َوَل

ُه        َوَأْقَسُموا ِباللَِّه جَ   {: وقوله  ) 4-1: القيامة (}َبَلى َقاِدِريَن َعَلى َأْن ُنَسوَِّي َبَناَنهُ     )3(َأَيْحَسُب اْلِإنَساُن َألَّْن َنْجَمَع ِعَظاَمهُ    )2(اللَّوَّاَمِة ُث اللَّ ا َيْبَع ْهَد َأْيَماِنِهْم َل

ونَ              ا َيْعَلُم اِس َل اِذِبينَ                     )38(َمْن َيُموُت َبَلى َوْعًدا َعَلْيِه َحقا َوَلِكنَّ َأْآَثَر النَّ اُنوا َآ ْم َآ ُروا َأنَُّه ِذيَن َآَف َيْعَلَم الَّ ِه َوِل وَن ِفي ِذي َيْخَتِلُف ْم الَّ يَِّن َلُه ا َقْولُ  )39(ِلُيَب ا  ِإنََّم َن

  .وغيرها من اآليات) . 40-38: النحل( }ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدَناُه َأْن َنُقوَل َلُه ُآْن َفَيُكوُن 

ال  .  ـ إخباره صلى اهللا عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السالم  2 وم       : (أخبرني عن اإليمان ، ق ه ، ورسله ، والي ه ، وآتب اهللا ومالئكت ؤمن ب أن ت

  . ، ونحو ذلك آثير آثير 98)  وشرهاآلخر، وبالقدر خيره

اليوم اآلخر               3 اد اهللا ، ب صالحين من عب اء ، وال اء ، والعلم اء ، والمرسلين، والحكم ين من األنبي ان المالي سماوية ، وإيم  ـ اتفاق جميع األديان ال

  .وبكل ما ورد فيه ، وتصديقهم الجازم بذلك 

  .فنائهم، ألن إعادتهم ليست بأصعب من خلقهم ، وإيجادهم على غير مثال سابق  ـ صالح قدرة اهللا الخالق على إعادة الخالئق بعد 1

ار     2 ة والن رأى الجن  ـ تأآدنا من صدق الرسول صاحب اآليات والمعجزات التي تشهد للعقول بصدق رسالته ، وعلمنا أن اهللا أسرى برسول اهللا ، ف

  .ة األخرى ، وأخبرنا عن الحياة التي تنتظرنا بعد موتنا ، وحمل إلينا آالم اهللا ، الذي خلق الحياة الدنيا ، والحيا

ك وعد اهللا واهللا ال يخلف                 ار ، ذل ة والن ذي رأى الجن دنيا واآلخرة ، ومن رسوله ال فعلمنا بالدار اآلخرة جاءنا من أوثق المصادر من الذي خلق ال

  .المعياد 

ا  ـ ولقد أخبرنا رسول اهللا بأمارات ستقع في الدنيا ، تكون عال 3 د       . مة على قرب الساعة فشاهدنا الكثير منه ساعة يؤآ ا شاهدنا من عالمات ال وم

ول                  ًا ، يق ار حق ة والن سنرى الجن ة عام ف لنا صدق ما أخبر الرسول به عن الساعة واآلخرة ، وآما رأينا هذه العالمات في الدنيا حقًا بعد ألف وأربعمائ
                                                 

ة من غضب اهللا          " : المتقين. "أي ال شك فيه " : ال ريب فيه  " -  (97) ك وقاي شبهات ، يتخذون ذل ون المحرمات وال ات ويجتنب الذين يأتون بالوجاب
 . وعذابه 
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ِه   َوَناَدى َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َأ{: اهللا تعالى    ْصَحاَب النَّاِر َأْن َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربَُّنا َحقا َفَهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُُّكْم َحقا َقاُلوا َنَعْم َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن َبْيَنُهْم َأْن َلْعَنُة اللَّ

  ). 44: األعراف (}َعَلى الظَّاِلِميَن 

ا عدل الناس                 ـ خالق اإلنسان أآمل من اإلنسان ، و 4 ين واآلخرين ، وم دل في األول ذي خلق حب الع دل، وال شك أن اهللا هو ال سان يحب الع اإلن

  .جميعًا إال قبس من عدل اهللا ، فاهللا هو العدل الحكيم 

ذلك تجزم        ا عدل اهللا ـ ل د أن    ومن العدل أن يثاب المحسن ، ويعاقب المسيء ، ولكن هذه الدنيا ال يتحقق العدل فيها ـ وقد علمن أن اهللا ال ب ول ب العق

  ) .36، 35: القلم  (}َما َلُكْم َآْيَف َتْحُكُموَن )35( َأَفَنْجَعُل اْلُمْسِلِميَن َآاْلُمْجِرِميَن{: يقيم موازين العدل في حياة أخرى ، قال تعالى 

  ) .47: األنبياء  (} َنْفٌس َشْيًئا  َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة َفَلا ُتْظَلُم{: ويقول سبحانه 

ار ،       5 ل ونه  ـ وإذا نظرنا إلى خلق السماوات واألرض نجد أن آل شيء قد وضع في مكانه الالئق به ، فالسماء وما فيها من نجوم وآواآب ، ولي

  .واألرض وما فيها من نبات وحيوان ، وإنسان ، وجماد ، وآل شيء قد وضع في مكانه الالئق به بالحق 

ذا      ا ، وهك ة للحق في األرض إال في      . فالقلب في مكانه ، والعين في مكانها ، والورقة في مكانها على الشجرة، والزهرة في مكانه وال نجد مخالف

  . حال اإلنسان، فنجد الظالم في مكانه ، وقد نجد النبي المرسل مطاردًا يؤذيه السفهاء

  ! ما قام في خلق األرض والسماء؟فلماذا ال نرى الحق قائمًا في حياة الناس ، آ

ا                 رًا لكونه دنيا نظ إن العقول تدلنا على أن الذي خلق السموات واألرض بالحق ، ال بد أن يقيم الحق في أحوال الناس ، وإذا آان هذا ال يكون في ال

صَّاِلَحاِت       َأْم َحِسَب الَِّذي{: فال بد أنه يتحقق في الدار اآلخرة ، قال تعالى .. دار ابتالء وامتحان   وا ال وا َوَعِمُل ِذيَن آَمُن ْم َآالَّ َن اْجَتَرُحوا السَّيَِّئاِت َأْن َنْجَعَلُه

  ) .21،22:الجاثية (}ُيْظَلُموَن َوَخَلَق اللَُّه السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِباْلَحقِّ َوِلُتْجَزى ُآلُّ َنْفٍس ِبَما َآَسَبْت َوُهْم َلا )21(َسَواًء َمْحَياُهْم َوَمَماُتُهْم َساَء َما َيْحُكُموَن

ذا        6 ه ، من تأمل ه  ـ وإذا تأمل اإلنسان آيف حفظه اهللا ولم يضعه وهو نطفة من ماء مهين ، أو هو علقة آما تولى اهللا حفظه سبحانه طوال حيات

صغيرة ال ي                       ذي يحفظ األجزاء ال الحكيم ال ذهب سدى ، ف الى     تأآد أن اهللا ال يضيع اإلنسان بالموت ، ويجعله ي ال تع ة ، ق ة التام َسُب  {: ضيع الخلق  َأَيْح

َأَلْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى    )39(َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجْيِن الذََّآَر َواْلُأنَثى    )38(ُثمَّ َآاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّى    )37(َأَلْم َيُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنيٍّ ُيْمَنى     )36(اْلِإنَساُن َأْن ُيْتَرَك ُسًدى   

  ) .40-36: القيامة (}ْن ُيْحِيَي اْلَمْوَتى َأ

  

  الحياة البرزخية 

  :يؤمن المسلم بأن نعيم القبر وعذابه ، وسؤال الملكين فيه حق وصدق ، لألدلة اآلتية 

  :ـ األدلة النقلية 

ْرَزخٌ     {: قال تعالى    ْم َب ْومِ  99 َآلَّا ِإنََّها َآِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَها َوِمْن َوَراِئِه ى َي وَن   ِإَل ون ( } ُيْبَعُث الى   ) 100: المؤمن ال تع وُء      ... {: ، وق ْوَن ُس آِل ِفْرَع اَق ِب َوَح

َذابِ                )45(اْلَعَذاِب دَّ اْلَع ْوَن َأَش وا آَل ِفْرَع افر  (100 }النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوا َوَعِشيا َوَيْوَم َتُقوُم السَّاَعُة َأْدِخُل الى     ) 46،  45: غ ال تع ُه   {: ، وق ُت اللَّ  ُيَثبِّ

ال                    ) 27: إبراهيم   (}.. الَِّذيَن آَمُنوا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اْلآِخَرِة           ر ، وق ين في القب د سؤال الملك اة يكون عن وقد ورد أن التثبيت في الحي

  ). 93:األنعام (} 101َواْلَمَلاِئَكُة َباِسُطوا َأْيِديِهْم َأْخِرُجوا َأنُفَسُكْم اْلَيْوَم ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن َوَلْو َتَرى ِإْذ الظَّاِلُموَن ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت {: تعالى 

                                                 
 . يرجع إلى الدنيا إلى يوم يبعثون أي حاجز فال" : برزخ "-  99

 . أي صباحًا ومساًء في الدنيا " : غدوًا وعشيًا. "أحاط " : حاق "- 100
 .الهوان الشديد والذل البالغ النهاية " : الهون "- 101
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: إن العبد إذا وضع في قبره ، وتولى عنه أصحابه ، فإنه يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان ، فيقعدانه فيقوالن له                    : ( وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم       

د       : أشهد أنه عبداهللا ورسوله ، فيقال له : ا آنت تقول في هذا الرجل محمد صلى اهللا عليه وسلم ؟ فأما المؤمن فيقول            م ار ، ق دك في الن ى مقع انظر إل

ذا  : أبدلك اهللا به مقعدًا في الجنة، فيراهما جميعًا ، فيفسح له في قبره ؛ وأما المنافق أو الكافر ، فيقال له              ول   ماآنت تقول في ه ال أدري :  الرجل ، فيق

ين             : ، آنت أقول ما يقول الناس، فيقال له   ر الثقل ه غي سمعها من يلي د ضربة ، فيصيح صيحة ي ال  ) ال دريت وال تليت ، ويضرب بمطارق من حدي وق

نة ، وإن آان من أهل النار ، فمن إن أحدآم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، إن آان من أهل الجنة ، فمن أهل الج       : (صلى اهللا عليه وسلم     

رين     ) .. هذا مقعدك ، حتى يبعثك اهللا يوم القيامة: أهل النار، فيقال  ر بقب ا م ا    : (وقال ـ عليه وعلى آله أفضل الصالة وأتم التسليم ـ لم ذبان وم ا يع إنهم

ه                     ستتر من بول ان ال ي ه                ) يعذبان في آبير ، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة ، وأما اآلخر فك ول في دعائ ه وسلم يق ان صلى اهللا علي م إني   : (وآ الله

  .وغير ذلك من األحاديث الصحيحة البالغة حد التواتر ) أعوذ بك من عذاب القبر ، ومن عذاب النار ، ومن فتنة المحيا والممات 

  

  :ـ األدلة العقلية 

ل من الغيب    م اإليمان بعذاب القبر، ونعيمه ، وآل  ـ اإليمان باهللا ، ومالئكته ، آتبه ، ورسله ، واليوم اآلخر، يستلز 1 ه ، ألن الك ، فمن  ما يجري في

  .آمن بالبعض لزمه عقًال اإليمان بالبعض اآلخر 

  . ـ ليس عذاب القبر أو نعيمه وما يقع فيه من سؤال الملكين مما ينفيه العقل أو يجعله مستحيًال بل العقل يقره ويشهد به 2

آما أنه قد يرى الرؤيا بما ..  بما يسره فيتلذذ بها ، وينعم بتأثيرها في نفسه ، األمر الذي يحزن له أو يأسف إن هو استيقظ إن النائم قد يرى الرؤيا   

ر                                  ه ، وهو غي أثر ب ة ، وتت روح حقيق ى ال وم يجري عل ذاب في الن يم ، أو الع ذا النع د من أيقظه ، فه ه يحم ذي يجعل يكره فيستاء لها ويغتم ، األمر ال

  ، وال مشاهد لنا ، وال أنكره أحد، فكيف ينكر إذن عذاب القبر أو نعيمه؟محسوس 

  

  أهوال يوم القيامة 

وَِّرتْ   {: نشاهد أهوال يوم القيامة من خالل اآليات القرآنية ومنها قوله تعالى           شَّْمُس ُآ َدَرتْ  )1(ِإَذا ال وُم انَك يَِّرتْ  )2(َوِإَذا النُُّج اُل ُس َوِإَذا )3(َوِإَذا اْلِجَب

تْ   ِشَرتْ    )4(اْلِعَشاُر ُعطَِّل وُش ُح جَِّرتْ    )5(َوِإَذا اْلُوُح اُر ُس وُس ُزوَِّجتْ    )6(َوِإَذا اْلِبَح ِئَلتْ  )7(َوِإَذا النُُّف ْوُءوَدُة ُس تْ   )8(َوِإَذا اْلَم ٍب ُقِتَل َأيِّ َذْن صُُّحُف  )9(ِب َوِإَذا ال

يُم سُ    )11(َوِإَذا السََّماُء ُآِشَطتْ  )10(ُنِشَرْت تْ    )12(عَِّرْتَوِإَذا اْلَجِح ُة ُأْزِلَف وير  (102}َوِإَذا اْلَجنَّ ه    )13-1:التك ةُ     {: ، وقول ْت اْلَواِقَع ا    )1(ِإَذا َوَقَع ْيَس ِلَوْقَعِتَه َل

وا       {: ، وقوله تعالى    ) 6-1: عةالواق (103 }َفَكاَنْت َهَباًء ُمْنَبثا  )5(َوُبسَّْت اْلِجَباُل َبسا  )4(ِإَذا ُرجَّْت اْلَأْرُض َرجا   )3(َخاِفَضٌة َراِفَعةٌ )2(َآاِذَبٌة اُس اتَُّق ا النَّ  َياَأيَُّه

يمٌ      ْيٌء َعِظ سَّاَعِة َش َة ال ْم ِإنَّ َزْلَزَل ْذَهُل   )1(َربَُّك ا َت ْوَم َتَرْوَنَه ْم           104َي ا ُه َكاَرى َوَم اَس ُس َرى النَّ ا َوَت ٍل َحْمَلَه لُّ َذاِت َحْم َضُع ُآ َعْت َوَت ا َأْرَض َعٍة َعمَّ لُّ ُمْرِض  ُآ

صَّاخَّةُ     {: ، وقوله تعالى    ) 2 ،   1: الحج (}َكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّه َشِديٌد      ِبُس اَءْت ال هِ          105 َفِإَذا َج ْن َأِخي ْرُء ِم رُّ اْلَم ْوَم َيِف هِ   )34( َي ِه َوَأِبي اِحَبِتِه  )35(َوُأمِّ َوَص

  ) .يرجع في تفسير ما سبق من اآليات إلى آتب التفسير. (إلى آخر اآليات) 37-33: عبس (}ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ َشْأٌن ُيْغِنيِه)36(َوَبِنيِه

                                                 
ا   " : سيرت. "تساقطت وتهاوت " : انكدرت. "طويت ولفت " : آورت  " -  102 شار "أزيلت من أماآنه وق الحوام  " : الع أهملت  ": عطلت . "لالن

شكلها " : زوجت. "أوقدت فصارت نارًا تضطرم " : سجرت. "جمعت من آل مكان " : حشرت. "بال داع من شدة الهول     أو دخلت  . قرنت آل نفس ب
قربت  " : فت أزل. "أوقدت وأضرمت للكافر    " : سعرت. "قلعت آما يقلع السقف   ": آشطت. "البنت تدفن حية    " : الموءودة. "األرواح في أجسامها    

 . وأدنيت من المتقين 
. افعة للسعداء بدخول الجنةخافضة لألشقياء بدخول النار ور" : خافضة رافعة. "قامت القيامة بالنفخ في الصور " : وقعت الواقعة "-  103
 .غبارًا منتشرًا" : هباء منبيثًا. "فتتت فتًا " : وبست. "زلزلت وحرآت تحريكًا شديدًا: "رجت"

 .تغفل وتشغل لشدة الهول : " تذهل " -  104
 . الصيحة تصم األذن لشدتها وذلك عند النفخة الثانية من الصور " : الصاخة "-  105
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  الجنة والنار 

  :ـ الجنة 

م ، ودار                        ذين يخافون ربه صين، ودار ال اد اهللا المخل م، ودار عب وا ربه ذين اتق صالحات ، ودار ال وا ال وا وعمل ذين آمن هي دار الموحدين ، ودار ال

المعروف              الموفين بعهد اهللا إذا عاهدو      ساجدين ، اآلمرين ب دين ال دين الحام ائبين العاب والهم ، ودار الت سهم وأم ا ، ودار المجاهدين في سبيل اهللا بأنف

  .والناهين عن المنكر 

ا وم    ا ، وحلله رابها ، وثيابه ا ، وش ا ، وطعامه ا ، وأشجارها ، وثماره ا ، وأنهاره ة ونعيمه ز الجن ه العزي ي آتاب صيًال ف ين اهللا تف د ب ساآنها وق

: السجدة (} َفَلا َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَِّة َأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َآاُنوا َيْعَمُلوَن {: وغرفها وحورها، وذآر أن نعيمها ال يشبه نعيم الدنيا ، قال جل شأنه         

   .106)ا ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشرأعددت لعبادي الصالحين م: (وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم قال تعالى ) . 17

  :ـ والنار 

ذابها                         هي دار الكافرين ، والمستكبرين عن طاعة اهللا وعبادته، وقد وصف اهللا وقودها ونيرانها المتأججة ، ووصف طعامها وشرابها ، ووصف ع

  .، ليرتدع عما هو فيه بما يدخل الرعب في قلوب المجرمين وبما يخوف اهللا به آل متكبر جبار أثيم 

  .حدًا أشد منه عذابًا يوم القيامةوأهون أهل النار عذابًا من له نعالن ، أو شراآان من نار يغلي منهما دماغه ، آما يغلي المرجل، ما يرى أن أ

  .جد فيهما الكثير الكافي ومن أراد التفصيل في أوصاف الجنة والنار فعليه بمطالعة آتاب اهللا تعالى وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ي

  

  ثمرة اإليمان باليوم اآلخر 

ي عن             ي بالفضائل ، والتخل رات ، والتحل رك المنك اإليمان باليوم اآلخر يجعل لحياتنا غاية سامية ، وهدفًا أعلى وهذه الغاية هي فعل الخيرات ، وت

  . الرذائل الضارة باألبدان ، واألديان ، واألغراض ، والعقول ، واألموال 

  

  آيف يكون البعث ؟

  :ـ األصول التي رآب منها اإلنسان 

  : يتكون اإلنسان من ثالثة أشياء

  ).البذرة(األصل الذي يتناسل من آدم عليه السالم وجاء مع النطفة   -1

  .التراب الذي جاء في صورة طعام ، فنمي به األصل الذي تناسل من آدم ، وآون الجسم اآلدمي   -2

 .ت في الجنين وهو في بطن أمه الروح التي نفخ  -3

 

  :ـ فترة االمتحان ونهايتها 

اَة        {: وبامتزاج هذه العناصر الثالثة بأمر اهللا يوجد اإلنسان الحي الذي يقضي فترة االمتحان في هذه الدنيا ، قال سبحانه                     ْوَت َواْلَحَي َق اْلَم ِذي َخَل  الَّ

الى      ) .. 2: كالمل (}ِلَيْبُلَوُآْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًلا      ال تع ا     {: فإذا جاء أجل انتهاء االمتحان ووقت الخروج إلى دار الجزاء جاء الموت ، ق ْم َل اَء َأَجُلُه ِإَذا َج  َف

  ) .11: المنافقون( } َوَلْن ُيَؤخَِّر اللَُّه َنْفًسا ِإَذا َجاَء َأَجُلَها {: ، وقال تعالى ) 34: األعراف (}َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَلا َيْسَتْقِدُموَن 
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  :ـ بالموت تعود األصول إلى حالتها األولى 

ويبقى من  ) 4: ق (} َقْد َعِلْمَنا َما َتْنُقُص اْلَأْرُض ِمْنُهْم َوِعْنَدَنا ِآَتاٌب َحِفيٌظ     {: وبالموت يعود التراب الذي تكون منه الجسد ، إلى أصله ، قال تعالى              

ه           وهو الجزء ال) البذرة(الجسد عجب الذنب    ال علي ى ق ه األرض وال يبل ذا الجزء ال تأآل دًا ، وه ذي يرآب اإلنسان عند التكوين ، وهو شيء صغير ج

   .107)آل ابن آدم تأآله األرض إال عجب الذنب ، منه خلق وفيه يرآب: (وآله الصالة والسالم

  .وأما الروح فتعود إلى حيث شاء اهللا إلى يوم القيامة 

  

  : الثالثة مرة ثانية ـ وعند البعث تجتمع األجزاء

سالم      ) البذور(فإذا جاء موعد البعث ينزل اهللا مطرًا من السماء تنبت به األصول              ه الصالة وال ه وآل ال علي م  : (.. أي عجب الذنب الذي لم يبل ، ق ث

   .108)نه يرآب الخلق يوم القيامةينزل من السماء ماء فينبتون آما ينبت البقل ، وليس من اإلنسان شيء إال بلي إال عظم واحد وهو عجب الذنب م

ذرة التي تكون                                   ة إال الب ات أي بقي سان لألشجار والنبات رى اإلن ال ي اف، ف وشبيه بهذا ما يحدث في الدنيا ، فأنت ترى األشجار تتحطم إذا جاء الجف

الى     مدفونة تحت التراب، أو األحجار وال تراها العيون ، فإذا نزل المطر انفلقت تلك البذور وأنبتت األش                  ال تع ات ، ق يَّ   {: جار وسائر النبات ِرُج اْلَح  ُيْخ

ائًال                 ) . 19: الروم (}ِمْن اْلَميِِّت َوُيْخِرُج اْلَميَِّت ِمْن اْلَحيِّ َوُيْحِي اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَآَذِلَك ُتْخَرُجوَن              ذي سأله ق سالم لل ه الصالة وال ه وآل ال علي ا  : وق ي

ال    : (الخلق وما آية ذلك؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم        رسول اهللا آيف يعيد اهللا       ز خضرًا ؟ ق ال   : أما مررت بوادي قومك جدبًا ثم مررت به يهت م ، ق : نع

  ) .آذلك يحيي اهللا الموتى, فتلك آية اهللا في خلقه

  ) .7: التكوير (}لنُُّفوُس ُزوَِّجْت َوِإَذا ا{: فإذا نبت عجب الذنب من التراب ، وعاد الجسد جاءت آل روح إلى جسدها ، ولذلك قال تعالى 

  ) .104: األنبياء (} َآَما َبَدْأَنا َأوََّل َخْلٍق ُنِعيُدُه َوْعًدا َعَلْيَنا ِإنَّا ُآنَّا َفاِعِليَن {: وهكذا يعود الخلق مرة ثانية آما بدأ أول مرة ، قال تعالى 

  

  :ـ الرد على المكذبين باليوم اآلخر 

ٍة     {: مكذبين باليوم اآلخر بما رد اهللا عليهم بقوله  نكتفي في الرد على ال     ْن ُنْطَف مَّ ِم َراٍب ُث  َياَأيَُّها النَّاُس ِإْن ُآْنُتْم ِفي َرْيٍب ِمْن اْلَبْعِث َفِإنَّا َخَلْقَناُآْم ِمْن ُت

َوفَّى                  ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخلََّقٍة َوَغْيِر ُمَخلََّقٍة ِلُنَبيَِّن َلُكمْ           ْن ُيَت  َوُنِقرُّ ِفي اْلَأْرَحاِم َما َنَشاُء ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى ُثمَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفًلا ُثمَّ ِلَتْبُلُغوا َأُشدَُّآْم َوِمْنُكْم َم

َك           َوِمْنُكْم َمْن ُيَردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيَلا َيْعَلَم ِمْن َبْعِد ِعْلٍم َشْيًئا َوَتَرى اْلَأرْ           يٍج َذِل لِّ َزْوٍج َبِه ْن ُآ ْت ِم ْت َوَأْنَبَت زَّْت َوَرَب اَء اْهَت ا اْلَم ا َعَلْيَه َض َهاِمَدًة َفِإَذا َأنَزْلَن

اِدُل     )7(َها َوَأنَّ اللََّه َيْبَعُث َمْن ِفي اْلُقُبوِرَوَأنَّ السَّاَعَة آِتَيٌة َلا َرْيَب ِفي)6(ِبَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَحقُّ َوَأنَُّه ُيْحِي اْلَمْوَتى َوَأنَُّه َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  ْن ُيَج اِس َم ْن النَّ َوِم

ذَ            )8(ِفي اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَلا ُهًدى َوَلا ِآَتاٍب ُمِنيرٍ         ِة َع ْوَم اْلِقَياَم ُه َي دََّمْت    )9(اَب اْلَحِريقِ َثاِنَي ِعْطِفِه ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه َلُه ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي َوُنِذيُق ا َق َك ِبَم َذِل

ينٌ     {: وبقوله تعالى ) 7-5: الحج (109 }َيَداَك َوَأنَّ اللََّه َلْيَس ِبَظلَّاٍم ِلْلَعِبيِد      ِصيٌم ُمِب َو َخ ِإَذا ُه ٍة َف ا    )77( َأَوَلْم َيَر اْلِإنَساُن َأنَّا َخَلْقَناُه ِمْن ُنْطَف ا َمَثًل َرَب َلَن َوَض

ِإَذا            )79(ُقْل ُيْحِييَها الَِّذي َأنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليمٌ         )78(ُه َقاَل َمْن ُيْحِي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميمٌ      َوَنِسَي َخْلقَ  اًرا َف َضِر َن شََّجِر اْلَأْخ الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمْن ال

ُه     )81(لسََّماَواِت َواْلَأْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن َيْخُلَق ِمْثَلُهْم َبَلى َوُهَو اْلَخلَّاُق اْلَعِليُمَأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق ا)80(َأْنُتْم ِمْنُه ُتوِقُدونَ  وَل َل ْيًئا َأْن َيُق ُرُه ِإَذا َأَراَد َش ِإنََّما َأْم

                                                 
 . رواه البخاري ومسلم والنسائي ، ومالك في الموطأ ، وأبو داود -  107
 .ي الموطأ وأبو داود والنسائي  أخرجه البخاري ومسلم ومالك ف- 108
ة . "قطعة لحم قدر ما يمضغ       " : مضغة. "قطعة دم جامدة على شكل العلقة لها راس وذنب          " : العلقة. "المني  " : النطفة "- 109 مستبينة  " : مخلق

" ربت. "ميتة يابسة قاحلة ": هامدة. "الخوف والهرم بحيث ال يعلم وال يعقل شيئًا" : أرذل العمر. "آما قوتكم وعقلكم   " : أشدآم. "الخلق مصورة   
ا             " : يبعث. "ال شك فيها    " : الريب فيها . "حسن نضير   " : بهيج. "ازدادت وانتفخت   :  ا وعظمه ة بلحمه ورهم بأجسامهم آامل يخرج الموتى من قب

ون ـ          . وعصبها وعروقها آما بدأهم أول مرة  ذين يقول د اليهود والنصارى ال ين البعث عن رق ب ين      وهذا هو الف ًا وزورًا ـ بالبعث الروحاني وب  تحريف
 . البعث عند المسلمين الذين يعتقدون بالبعث الجسماني مع الروح
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وَن              ِه ُتْرَجُع الى     )  83-77: يس    (110 }ُآْن َفَيُكوُن َفُسْبَحاَن الَِّذي ِبَيِدِه َمَلُكوُت ُآلِّ َشْيٍء َوِإَلْي ه تع دِ     {: وبقول ْرآِن اْلَمِجي اَءُهْم     )1( ق َواْلُق وا َأْن َج ْل َعِجُب َب

ْنُهمْ   )3(َأِئَذا ِمْتَنا َوُآنَّا ُتَراًبا َذِلَك َرْجٌع َبِعيٌد)2(ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َفَقاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َشْيٌء َعِجيبٌ    َأْرُض ِم ْنُقُص اْل يظٌ   َقْد َعِلْمَنا َما َت اٌب َحِف َدَنا ِآَت ذَُّبوا   )4( َوِعْن ْل َآ َب

  ) .6-1:ق  (}َأَفَلْم َيْنُظُروا ِإَلى السََّماِء َفْوَقُهْم َآْيَف َبَنْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما َلَها ِمْن ُفُروٍج )5(ِباْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُهْم َفُهْم ِفي َأْمٍر َمِريٍج

  

  :اإليمان بالقدر : سادسًا 

 

  :ى القدر ـ معن

ِديًرا         {: شاء اهللا أن يخلق الخالئق وقضى أن تكون بأقدار وأوصاف محددة ، قال تعالى                دََّرُه َتْق ْيٍء َفَق ان   (111} َوَخَلَق ُآلَّ َش يم   ) 2: الفرق وهو العل

الى            ال تع ة ، ق وم القيام ى ي ائن إل سََّماِء        {: بما سيكون في مخلوقاته فأمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ ، ما هو آ ي ال ا ِف ُم َم َه َيْعَل ْم َأنَّ اللَّ ْم َتْعَل  َأَل

ائن بمشيئة اهللا سبحانه     ) 70: الحج (}َواْلَأْرِض ِإنَّ َذِلَك ِفي ِآَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيٌر     ، وآل ما في الوجود من حرآات وسكنات ما يشاء إنما هو آ

َك   {: وال يحدث شيء إال بقدرة اهللا ومشيئته ، قال تعالى        ) 54: الروم (} َوُهَو اْلَعِليُم اْلَقِديُر      َيْخُلُق َما َيَشاءُ   {: قال تعالى    ٌل َذِل  َوَلا َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِع

  .فما شاء اهللا آان وما لم يشأ لم يكن ) . 24، 23: الكهف (}.. ِإلَّا َأْن َيَشاَء اللَُّه)23(َغًدا

  

  :ر ـ اإليمان بالقد

ه             ل بقول ه وسلم في حديث جبري ه الرسول صلى اهللا علي ا بين ره وشره    : (واإليمان بالقدر رآن من أرآان اإليمان آم در خي ؤمن بالق وال , ) وأن ت

ه األط                   وم ب ا يق ى م رى إل ذا أمر مستحيل ـ أال ت م اهللا ـ وه ه آعل ان علم ًا بأسرار اهللا سبحانه ، إال إذا آ سان أن يحيط علم ستطيع اإلن ا ي راء ب ، ء والخب

  والمهندسون من أعمال ، ال يعرف غيرهم تمام الحكمة منها إال من بلغ من علمه درجة علمهم؟ 

ي   يم ف دما يعرف أن الطبيب حك ه عن ًا ، لكن ان من أشد الناس اعتراض اء ، لك تح بطن مريض ويقص األمع ًا يف ثًال طبيب ال م د الجه و رأى أح ول

  .ل عن رأيه واعتراضه ، معترفًا بجهله أمام علم الطبيب تصرفاته ، خبير في عمله فإنه يتناز

ة في أمر من                              ة اإللهي ه الحكم ة ، وإذا غابت عن ه حكم والمؤمن يعرف لربه الكمال األعلى الذي يليق به فتراه مؤمنًا بأن آل عمل ال يحدث إال ول

  ) .23:األنبياء (} َلا ُيْسَأُل َعمَّا َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن {:  القائل األمور عرف جهله أمام علم اهللا وترك االعتراض على الحكيم ، الخبير ، العليم

  

  : ـ من ثمار اإليمان بالقدر 

در المرض                             ام ، وق من آمن أن اهللا خلق آل شيء بقدر تراه حريصًا على معرفة أقدار الخير ليدفع بها أقدار الشر ، فهو يدفع قدر الجوع بقدر الطع

  .ر الفقر ، بقدر السعي في طلب الرزق بقدر الدواء ، وقد

ا أوتي من حظوظ ،                                      ر مهم رة المصائب ، وال يفتخر، أو يتكب سبب آث أس ب صيبه الي ه ، وال ي ومن آمن بقدر اهللا سبحانه تراه ال يأسى على ما فات

ِسيرٌ  َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اْلَأْرِض َوَلا ِفي َأْنُفِسُكْم ِإلَّ  {: مؤمنًا بقوله تعالى     ا     )22(ا ِفي ِآَتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنْبَرَأَها ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َي ى َم ْوا َعَل ا َتْأَس ِلَكْيَل

  ) . 23، 22: الحديد (112 }َفاَتُكْم َوَلا َتْفَرُحوا ِبَما آَتاُآْم َواللَُّه َلا ُيِحبُّ ُآلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر

                                                 
 .أي الملك آله ال يفلت من ذلك مثقال ذرة وال أصغر" : ملكوت. "بالية أشد البالء" : رميم. "مبالغ في الخصومة بالباطل" : خصيم "-  110
 .يلفت به بأحكام وإتقان بديع فهيأه لما يصلح له و" فقدره "-  111
 .متكبر مباه متطاول بما أوتي من فضل اهللا " مختال. "فرح بطر واختيال" : وال تفرحوا. "تحزنوا " : ال تأسوا. "نخلقها " : نبرأها "-  112
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در اهللا          ومن آمن بقدر اهللا سبحانه وقدرته وم  ه ، يأخذ باألسباب التي ق ى رب ه عل شيئته ، وعرف عجزه وحاجته إلى خالقه ، تراه صادقًا في توآل

ول اهللا          ين ق ردد في يق ا ، ي ِه فَ            {: أقدارها ، ويطلب من ربه العون على ما أعجزه منه ى اللَّ ا َوَعَل َو َمْوَلاَن ا ُه ُه َلَن َب اللَّ ا َآَت ا َم ِصيَبَنا ِإلَّ ْن ُي ْل َل ْل   ُق ْلَيَتَوآَّ

  ) .51: التوبة  (}اْلُمْؤِمُنوَن

  

  شبهتان 

  :ـ الشبهة األولى 

ول اهللا سبحانه                                  ذرعين بق رهم ، مت صيام وسائر الطاعات ، وهدى غي ى عدم الصالة وال يزعم بعض الجهلة أن اهللا هو الذي أضلهم وأرغمهم عل

  ) .56: القصص (}لََّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن ِإنََّك َلا َتْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ ال{: لرسوله 

  :إن الذين يرددون هذه الشبهة لم يعلموا أن الهداية قسمان 

  .هداية إرشاد -1

  .هداية إعانة -2

 .اك إلى الطريق وأرشدك أما هداية اإلرشاد فهي آمن يدلك على الطريق الذي يوصلك إلى البيت الذي تريد ، ثم يترآك فهو قد هد

ورسل اهللا يقومون بهذه الهداية للبشرية ، فهم يرشدون الناس إلى الطريق الذي يوصلهم إلى الجنة ، قال تعالى مخاطبًا رسول اهللا صلى اهللا عليه                          

  ).52:الشورى (} َوِإنََّك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم{: وعلى آله وسلم 

ك                          أما هداية اإلعانة ، ف     ون، فحمل ه الع ه ، فطلبت من د ، فأرشدك إلي ذي تري ى البيت ال مثلها آمثل شخص آريم رحيم ودود ، سألته عن الطريق إل

  .وهذه ال تكون إال لشخص قبل هداية اإلرشاد وطلب العون . على سيارته ، وأخذ بيدك إلى هدفك ، فهذه هداية إعانة 

دًا   وإذا آان الرسل يقومون بهداية اإلرشاد ال يمل        كون هداية التوفيق والمعونة ألن اهللا سبحانه ال يعطيها إال لمن شاء ، قال تعالى مخاطبًا نبينا محم

ِديَن        .. {: صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم      ُم ِباْلُمْهَت َو َأْعَل ذي    )56: القصص  (}.. ِإنََّك َلا َتْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء َوُه ادل ال  ، فهو الع

  ) .17: محمد (} َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآَتاُهْم َتْقواُهْم {: يهدي من قبل هداية اإلرشاد بهداية التوفيق واإلعانة ، قال تعالى 

الى               ِدي       َفَلمَّ  {: وال يضل سبحانه إال من يشاء إضالله ممن رفض هداية اإلرشاد ، وزاغ عن الطريق، قال تع ا َيْه ُه َل وَبُهْم َواللَّ ُه ُقُل وا َأَزاَغ اللَّ ا َزاُغ

  ) .5:الصف (113 }اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن 

  

  :ـ الشبهة الثانية 

وم               : يقول بعض الجهلة     م ألن المصلي يق ذا وه ل المصلي مصليًا ، وه إن ما آتبه اهللا في اللوح ، هو الذي جعل تارك الصالة تارآًا للصالة ، وجع

ة                            إلى ال  ه حري سان ول سان، ألن اهللا أراد أن يخلق اإلن ل إن ه آ ا يعرف ذا م ار ، وه راه أو إجب صالة باختياره ، دون إجبار، وتارك الصالة يترآها دون إآ

  .واختيار 

ول                         : أما إذا سأل السائل      ذ األزل؟ فنق د آتب من ه ق ألمر سهل ، يوضحه    إن ا: آيف ال يكون ما قد آتب في اللوح مخبرًا لإلنسان على العمل، مع أن

  :هذا المثال

ذي يضع أسئلة االمتحان                 م سيرسبون في                     , أال ترى أن األستاذ الذآي الخبير بأحوال طالبه ، ال د أنه ة ، أسماء من هو متأآ ه آتب في ورق و أن ل

ذين رسبوا محت            م جاء ال م جاء االمتحان وظهرت النتيجة ، ث ولهم  االمتحان ، وبين أسماء من هو متأآد من نجاحهم ، ث ه األستاذ    : جين بق ا آتب إن م

                                                 
 . محمد صلى اهللا عليه وسلم حرمهم التوفيق التباع الحق الذي جاء به" : أزاغ اهللا قلوبهم. "مالوا عن الحق باختيارهم " : زاغوا "-  113
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ه       : فهل سيقبل عذرهم؟ أم أنه سيقال لهم      ! علينا في الورقة بأننا سنرسب هو السبب في رسوبنا         ه وخبرت إن ما آتبه األستاذ في الورقة أمر يتعلق بعلم

ه ـ        . السابقة بأحوالكم  م األستاذ وخبرت الكم بعل ذروا إلهم ى  وهللا(ورسوبكم متعلق بإهمالكم ، فال تعت ل األعل ـ فهو سبحانه خالق الخلق ، وهو       )  المث

ُر    {: العليم بأحوالهم ، قال تعالى       ك  (} َأَلا َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبي دنيا          ) 14:المل ذه ال ى ه رة االمتحان عل ا اهللا سبحانه لقضاء فت د خلقن ، ولق

  .ى األشقياء ، وآتب السعادة للسعداء ، حسب علمه المحيط بما آان وما سيكون وهو جل شأنه يعلم نتيجة االمتحان ، فكتب الشقاء عل

وربما أخطأ األستاذ في تقديره لنتائج طالبه ، لكن قدر اهللا ال خطئ في تقديره ألعمال خلقه ، والكتابة في اللوح أمر متعلق بعلم اهللا السابق ، فترك               

  .وقد أراد الجاهلون أن يعتذروا للمعصية والضالل بعلم اهللا وآماله . ارك الصالة الصالة مثًال أمر متعلق بتمرد وإهمال ومعصية ت

إن علم اهللا سابق ال سائق ، ولقد أخبر اهللا رسوله بما هو آائن إلى يوم القيامة، ورأينا فيما سبق في عالمات الساعة ، أن آثيرًا من األشياء التي                          

  .مسلمون في آتب الحديث ، تقع اآلن ذآرها الرسول صلى اهللا عليه وسلم وآتبها ال

  .أن آتابة المسلمين لما يحدث اآلن هو الذي أحدثها؟ إن العلم سابق، ال سائق : فهل يزعم شخص 

  

 مقتضيات اإليمان

  : ـ التصديق بكل ما جاء من عند اهللا 1

يم صلى اهللا عليه وسلم تصديقًا جازمًا ال يخالطه شك وال  فالمؤمن يصدق بكل ما أخبر به اهللا سبحانه وتعالى في آتابه ، أو على لسان رسوله الكر               

  .ريب 

د اهللا                والمؤمن يؤمن أن آل ما خالف أو يخالف ما أخبر به اهللا سبحانه فهو باطل مهما زينه أصحابه أو زيفوه ، وذلك ألنه يؤمن بأن الدين من عن

  ).8، 7:التين (}َأَلْيَس اللَُّه ِبَأْحَكِم اْلَحاِآِميَن )7(َما ُيَكذُِّبَك َبْعُد ِبالدِّيِن َف{: العليم ، الحكيم الذي أحاط بكل شيء علمًا ، قال اهللا تعالى 

  : ـ طاعة اهللا عز وجل وطاعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم 2

ره  وذلك أن من آمن باهللا ورسوله ، وتيقن أن وعد اهللا حق ، وأن اهللا عز وجل قد رتب األجر والثواب على طاعته وطاعة رس    وله، واالمتثال ألوام

ًا                        ه موافق ه أن يكون عمل وأوامر رسوله صلى اهللا عليه وسلم فإن إيمانه بذلك يلزمه االستسالم ألوامر اهللا ورسوله فالمؤمن يتحرى في آل عمل يعمل

الى                ال اهللا تع وَل َفأُ    {: لكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ق َه َوالرَُّس ْع اللَّ ْن ُيِط صِّدِّيِقيَن           َوَم يَن َوال ْن النَِّبيِّ ْيِهْم ِم ُه َعَل َم اللَّ ِذيَن َأْنَع َع الَّ َك َم ْوَلِئ

ْلنَ                    {: وقال تعالى   ) 69: النساء (}َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحيَن َوَحُسَن ُأْوَلِئَك َرِفيًقا       ا َأْرَس َولَّى َفَم ْن َت َه َوَم اَع اللَّ ْد َأَط وَل َفَق ْع الرَُّس ْن ُيِط ا      َم ْيِهْم َحِفيًظ  }اَك َعَل

ة ومن    : ( ومن يأبى ؟ قال : قيل ) آل أمتي يدخلون الجنة إال من أبى  : ( ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ) 80: النساء( من أطاعني دخل الجن

   .114)عصاني فقد أبى

  : ـ أداء الفرائض 3

  .ألعمال الصالحة، واالجتهاد في أداء الفرائضفالقلب إذا عمر باإليمان فإن ذلك يقتضي أن تنبعث الجوارح با

صلح                                          ان ل ه صلح باإليم و أن قلب ه، فل ه سوء عمل ن ل شيطان ، وزي د خدعه ال اذب ق ه آ وأما من ال يؤدي الفرائض ، ويدعي أنه مؤمن فال شك أن

 الجسد آله ، وإذا فسدت فسد الجسد آله ، أال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح: (جسده آله بأداء الفرائض ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

   .115)وهي القلب

  : ـ القيام بالواجبات واالنتهاء عن المحرمات 4

                                                 
 . رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -  114
 . متفق عليه -  115
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ال اهللا                                 ه وسلم ق ا من رسول اهللا صلى اهللا علي ا جاءن ًا لم ه ، طبق وال يتم إيمان المرء إال بقيامه بما أوجبه اهللا عليه ، وانتهائه عما حرمه اهللا علي

  ) .7: الحشر (}ا آَتاُآْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُآْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب  َوَم{: تعالى 

  : ـ التوبة واالستغفار 5

ة و        ى التوب رط في جنب        إن المؤمن إذا استـزله الشيطان ببعض ما آسب فأوقعه في شيء مما حرمه اهللا عليه فإنه يسارع إل ا ف ى م دم عل ك بالن ذل

ُروا     {: اهللا ، وال يصر على معصيته ، ويطلب المغفرة من اهللا ، قال اهللا تعالى في وصف عباده المؤمنين               َسُهْم َذَآ وا َأْنُف َشًة َأْو َظَلُم  َوالَِّذيَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِح

وَن               اللََّه َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنو      ْم َيْعَلُم وا َوُه ا َفَعُل ران   (116}َب ِإلَّا اللَُّه َوَلْم ُيِصرُّوا َعَلى َم الى  ) 135: آل عم ال تع ِذيَن     {: وق اِدي الَّ ْل َياِعَب ُق

  ) . 53:الزمر (}اْلَغُفوُر الرَِّحيُمَأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم َلا َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو 

  : ـ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 6

ٍض     {: واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقتضيات اإليمان ومن صفات المؤمنين ، قال اهللا تعالى         اُء َبْع ُضُهْم َأْوِلَي اُت َبْع َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَن

ر             ) .. 71: التوبة (}َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمنَكِر    َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف    المعروف والنهي عن المنك األمر ب ه ب واالرتباط بين قوة اإليمان من قلب المؤمن ، وقيام

ه ،            : (ارتباط وثيق ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            ستطع فبقلب ك أضعف   من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم ي وذل

  ) . ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان: (في رواية . 117)اإليمان

ى الخسران ، فضًال عن أن يظل من                      إن مصيره إل والمؤمن ال يفرط في القيام باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ألنه إذا ترك هذه الفريضة ف

ْصرِ {: المؤمنين الصادقين، قال اهللا تعالى     ْسرٍ   ِإنَّ اْل)1( َواْلَع ي ُخ َساَن َلِف صَّْبِر          )2(ِإن ْوا ِبال اْلَحقِّ َوَتَواَص ْوا ِب صَّاِلَحاِت َوَتَواَص وا ال وا َوَعِمُل ِذيَن آَمُن ا الَّ  }ِإلَّ

  ) . 3-1: العصر(

  : ـ دعوة الناس إلى دين اهللا وجهاد الصادين عن سبيل اهللا 7

اد             إن العبد إذا ذاق حالوة اإليمان ، وتمكن حب اهللا في قلبه ،     ر واإللح ًا من ظلمات الكف ه والناس جميع سه وأهل د نف دًا في أن يبع سعى جاه فإنه ي

الى                     ال اهللا تع د اهللا سبحانه، ق واب عن سبًا األجر والث اس، محت ى اهللا محتمًال أذى الن ْن  {: والغفلة إلى نور اإليمان والقرآن والهداية، فهو يدعو إل  َوَم

ْن   {: وقال تعالى ) 33:فصلت (}ى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَِّني ِمْن اْلُمْسِلِميَن َأْحَسُن َقْوًلا ِممَّْن َدَعا ِإلَ    ا َوَم  ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصيَرٍة َأَن

ل أجور    : ( صلى اهللا عليه وسلم      وقال رسول اهللا  ) . 108: يوسف( }اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما َأَنا ِمْن اْلُمْشِرِآيَن         من دعا إلى هدى آان له من األجر مث

  .118)من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئًا

دين         ى يمكن ل وأما أولئك الذين يصدون عن سبيل اهللا ، ويقفون حائًال بين الناس وبين الدخول في دين اهللا ، فإن المؤمن مكلف بأن يجاهدهم ، حت

ْن        {: افة الناس، فيؤمن من آمن عن بينة ويهلك من هلك عن بينة قال تعالى      اهللا في الوصول إلى آ     يُكْم ِم اَرٍة ُتنِج ى ِتَج ْم َعَل ْل َأُدلُُّك وا َه  َياَأيَُّها الَِّذيَن َآَمُن

ونَ    ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه ِبَأْمَواِلُكْم َوَأن        )10(َعَذاٍب َأِليمٍ  اٍت      )11(ُفِسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُآنُتْم َتْعَلُم ْدِخْلُكْم َجنَّ وَبُكْم َوُي ْم ُذُن ْر َلُك َيْغِف

يمُ      ْوُز اْلَعِظ َك اْلَف ْدٍن َذِل اِت َع ي َجنَّ ًة ِف َساِآَن َطيَِّب اُر َوَم ا اْلَأْنَه ْن َتْحِتَه ِري ِم نَ )12(َتْج ْصٌر ِم ا َن َرى ُتِحبُّوَنَه ْؤِمِنيَن   َوُأْخ شِّْر اْلُم ٌب َوَب ْتٌح َقِري ِه َوَف  } اللَّ

  ) . 39: األنفال( }..  َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى َلا َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن ُآلُُّه ِللَِّه{: وقال تعالى ) . 13-10:الصف(

  

  : ـ مواالة المؤمنين والتبرؤ من الكافرين 8

                                                 
ولم يستمروا على فعل " : ولم يصروا. "معصية آبيرة متناهية في القبح آالقتل بغير حق والربا وأآل مال اليتيم وغير ذلك " : فاحشة "-  116

 .زموا على عدم العودة إلى الذنوب التي تابوا منها المعاصي بل أقلعوا عنها وندموا على ما فات وع
 . رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري -  117
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ه المؤمنين ، وال                            هو حب وود ومناصرة وتأي      : الوالء   ستكمل المؤمن والءه إلخوان ان أن ي م مقتضيات اإليم ه المؤمن ، ومن أه د المؤمن ألخي ي

ان              ر أساس اإليم ى غي الى   . يعطي المؤمن والءه عل ال اهللا تع ونَ          {: ق صََّلاَة َوُيْؤُت وَن ال ِذيَن ُيِقيُم وا الَّ ِذيَن آَمُن وُلُه َوالَّ ُه َوَرُس يُُّكْم اللَّ ا َوِل ْم   ِإنََّم اَة َوُه  الزََّآ

اِلُبوَن            )55(َراِآُعوَن ْم اْلَغ ِه ُه ْزَب اللَّ دة  (}َوَمْن َيَتَولَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َفِإنَّ ِح الى   ) 56، 55: المائ ال تع ُضُهْم    {: وق اُت َبْع وَن َواْلُمْؤِمَن  َواْلُمْؤِمُن

يٌم                     َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُرو    ٌز َحِك َه َعِزي ِف َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن الصََّلاَة َوُيْؤُتوَن الزََّآاَة َوُيِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك َسَيْرَحُمُهْم اللَُّه ِإنَّ اللَّ

  ) . 71: التوبة (}

ْوِمِهْم                {:  تعالى   وقد جعل اهللا للمؤمنين أسوة حسنة في التبرؤ من الكافرين ، قال اهللا             اُلوا ِلَق ُه ِإْذ َق ِذيَن َمَع َراِهيَم َوالَّ ي ِإْب  َقْد َآاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِف

  ).4:الممتحنة( }ًدا َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِباللَِّه َوْحَدُه ِإنَّا ُبَرآُء ِمْنُكْم َوِممَّا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َآَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَب

  

 نواقض اإليمان

  الكفر وأنواعه : أوًال 

  :أ ـ آفر التكذيب 

ُلُهْم    َوِإْن ُيَكذُِّبوَك َفَقْد َآذََّب الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم{: وهو اعتقاد آذب الرسول صلى اهللا عليه وسلم في أي شيء مما جاء به ، قال اهللا تعالى                  اَءْتُهْم ُرُس  َج

  ) .26، 25: فاطر( }ُثمَّ َأَخْذُت الَِّذيَن َآَفُروا َفَكْيَف َآاَن َنِكيِر )25(ِباْلَبيَِّناِت َوِبالزُُّبِر َوِباْلِكَتاِب اْلُمِنيِر

  :ب ـ آفر إباء واستكبار 

ن            وهو مثل آفر إبليس ، فإنه لم يجحد أمر اهللا ، وال قابله باإلنكار ، وإنما ت                 ن اإلسالم هو دي م أن دي لقاه باإلباء واالستكبار ، وهو مثل حال من يعل

الى                     ال اهللا تع شر، ق ذهبًا من صنع الب ًا أو م ه دين ذ ل ه ، ويتخ م يترآ دنيا واآلخرة ، ث ا  {:الحق الذي ال يقبل اهللا سواه، والذي فيه صالحه في ال َوِإْذ ُقْلَن

  ) .34: البقرة (}وا ِإلَّا ِإْبِليَس َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَآاَن ِمْن اْلَكاِفِريَن ِلْلَمَلاِئَكِة اْسُجُدوا ِلآَدَم َفَسَجُد

  : آفر اإلعراض -جـ

ِه  {: وهو اإلعراض عما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم فال يصدقه وال يكذبه ولكنه يعرض عنه قال اهللا تعالى            َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن ُذآَِّر ِبآَياِت َربِّ

  ) .22: السجدة (}مَّ َأْعَرَض َعْنَها ِإنَّا ِمْن اْلُمْجِرِميَن ُمنَتِقُموَن ُث

  :د ـ آفر الشك 

الى            ا        {: وهو الذي يشك في ما جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال يجزم بصدقه وال يكذبه، قال اهللا تع ِه َوِإنَّ ْلُتْم ِب ا ُأْرِس ا ِبَم ا َآَفْرَن اُلوا ِإنَّ  َوَق

  ) . 9: إبراهيم (}ي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعوَنَنا ِإَلْيِه ُمِريٍب َلِف

  : آفر الجحود -هـ

وا   {: وهو أن يجحد جملة ما أنزله اهللا ، أو يجحد شيئًا مما هو معلوم بالضرورة من اإلسالم، قال تعالى              ا َوُعُل َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها َأْنُفُسُهْم ُظْلًم

  ) . 14:النمل (}َف َآاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن َفانُظْر َآْي

  ) .33: األنعام (} َقْد َنْعَلُم ِإنَُّه َلَيْحُزُنَك الَِّذي َيُقوُلوَن َفِإنَُّهْم َلا ُيَكذُِّبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِميَن ِبآَياِت اللَِّه َيْجَحُدوَن{: وقال تعالى 

   

  الشرك وأنواعه : ثانيًا 

ِرينَ          {: قال تعالى    ْن اْلَخاِس وَننَّ ِم َك َوَلَتُك َبَطنَّ َعَمُل َرْآَت َلَيْح الى   ) 65: الزمر  (} َوَلَقْد ُأوِحَي ِإَلْيَك َوِإَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَك َلِئْن َأْش ال تع ا   {: وق َه َل  ِإنَّ اللَّ

  :والشرك يتناقض مع اإليمان، وهو أنواع ) 48: النساء (}َمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه َفَقْد اْفَتَرى ِإْثًما َعِظيًما َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َو
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  :خلقًا، وحياة، ورزقًا، وموتًا، وضرًا ونفعًا : أ ـ شرك من يؤمن باهللا ولكنه يجعل له شريكًا في الملك والتصرف في المخلوقات

ه             وهذا الشرك آشرك النصارى وال د المجوس أن رًا ـ ويعتق وًا آبي ون عل ا يقول الى عم ة ـ سبحانه وتع مجوس ، إذ يعتقد النصارى أن اهللا ثالث ثالث

ِريكٌ       {: ثاني اثنين ـ تعالى اهللا عما يقولون ـ قال اهللا تعالى    ُه َش ْن َل ْم َيُك ًدا َوَل ْذ َوَل ْيٍء      الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَلْم َيتَِّخ لَّ َش َق ُآ ِك َوَخَل ي اْلُمْل  ِف

  ).2:الفرقان (}َفَقدََّرُه َتْقِديًرا 

  :ب ـ شرك من يصف نفسه أو غيره بصفات األلوهية 

َأْعَلى        {: وهي الصفات التي ال تكون إال هللا آقول فرعن         ْم اْل ا َربُُّك اَل َأَن ال اهللا عز و       , ) 24: النازعات  (} َفَق جل ،  أو من يجحد صفة من صفات آم

الى       , ) 23: الشعراء (} َوَما َربُّ اْلَعاَلِميَن   {: آقول فرعون    ال اهللا تع ا ق ريش آم ار ق ول آف اُن         {: وق ا الرَّْحَم اُلوا َوَم اِن َق ُجُدوا ِللرَّْحَم ْم اْس َل َلُه َوِإَذا ِقي

اِب          {: وقال تعالى   ) 60: الفرقان   (}َأَنْسُجُد ِلَما َتْأُمُرَنا َوَزاَدُهْم ُنُفوًرا       ِه َمَت : الرعد  (}َوُهْم َيْكُفُروَن ِبالرَّْحَماِن ُقْل ُهَو َربِّي َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو َعَلْيِه َتَوآَّْلُت َوِإَلْي

30. (  

  :ج ـ شرك من يعبد غير اهللا بأي لون من ألوان العبادة

اِهُلوَن     {: وقال تعالى ) 36: النساء (} َواْعُبُدوا اللََّه َوَلا ُتْشِرُآوا ِبِه َشْيًئا {: قال تعالى    ا اْلَج ُد َأيَُّه ال  ) 64: الزمر  (}ُقْل َأَفَغْيَر اللَِّه َتْأُمُروَنِني َأْعُب وق

ِرينَ             {: تعالى   ْن اْلَخاِس وَننَّ ِم َك َوَلَتُك شَّاِآِريَن      بَ )65( َوَلَقْد ُأوِحَي ِإَلْيَك َوِإَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَك َلِئْن َأْشَرْآَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُل ْن ال ْن ِم ْد َوُآ َه َفاْعُب : الزمر  (}ْل اللَّ

65 ،66. (  

  

  الردة : ثالثًا 

اِفٌر َفُأوْ                         {: قال تعالى    َو َآ ْت َوُه ِه َفَيُم ْن ِديِن ْنُكْم َع ِدْد ِم ي         َوَلا َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتَّى َيُردُّوُآْم َعْن ِديِنُكْم ِإْن اْسَتَطاُعوا َوَمْن َيْرَت اُلُهْم ِف ْت َأْعَم َك َحِبَط َلِئ

  ) .217:البقرة (}الدُّْنَيا َواْلآِخَرِة َوُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن

شيوعية ، أو           ن آال ر  والمرتد هو من ترك دين اإلسالم وهو عاقل ، مختار ، غير مكره إلى دين آخر، آالنصرانية ، أو اليهودية ، أو إلى غير دي  أنك

أويًال                        وًال ال يحتمل ت ال ق ة، أو ق ا استهزاء باإلسالم ومناهجه المعلوم ما هو معلوم من الدين بالضرورة آوجوب الصالة والزآاة ، أو عمل أعماًال فيه

  .غير الكفر 

  بماذا تحصل الردة؟

  :أ ـ ردة االعتقاد ومنها ما يلي

اهللا أو جحد به ، أو نفى صفة ثانية من صفاته آالقدوة واإلرادة ، أو أثبت له شيئًا أنكره              اتفق علماء اإلسالم على أن من أشرك من المسلمين ب          -1 

  . آالولد ، أو آذب بالمالئكة أو الكتب أو الرسل ، أو اليوم اآلخر ، أو القدر خيره وشره ، أو أي أمر علم من الدين بالضرورة فهو مرتد آافر 

شك        من المعروف أنه مرتد من جحد من المس        – 2 ه ، أو ال لمين القرآن آله أو بعضه ولو آية منه ، آما تكون الردة باعتقاد تناقض القرآن واختالف

  .في إعجازه ، أو دعاء القدرة على اإلتيان بمثله ، أو إسقاط حرمته ، أو الزيادة فيه ، أو النقص منه 

ا وشرب              يعتبر آافرًا مرتدًا من اعتقد آذب النبي صلى اهللا عليه وسلم في بع         – 3 ه آالزن ى تحريم د حلَّ شيء مجمع عل ه ومن اعتق ا جاء ب ض م

  .الخمر 

  

  :ب ـ ردة األقوال ، ومنها ما يلي
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ال              – 1 ه وسلم ق ر اإلسالم        : ( من حلف بغير ملة اإلسالم آاذبًا ، فعن ثابت بن الضحاك أن رسول اهللا صلى اهللا علي ة غي ين بمل ى يم من حلف عل

   .119)آاذبًا فهو آما قال

د          : من قال  : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : ريدة قالت   وعن ب  م يع ان صادقًا ل ال ، وإن آ ا ق ًا فهو آم ان آاذب إني بريء من اإلسالم فإن آ

  .120)إلى اإلسالم سالمًا

ادًا، أو         – 2 ًا أو ج ان مازح ر سواء آ د آف اء فق الى     من سب اهللا تعالى ، أو القرآن ، أو الرسول ، أو أحدًا من األنبي ال اهللا تع ِئْن  {: مستهزئًا ، ق َوَل

  ).66، 65: التوبة (}َلا َتْعَتِذُروا َقْد َآَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم )65(َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُآنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأِباللَِّه َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُآنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن

ال سبحانه                   أجمع العلماء    – 3 ِذيَن  {: على أن من رمى أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها بحديث اإلفك الذي برأها اهللا منه فليس بمؤمن، ق  ِإنَّ الَّ

يمٌ       َجاُءوا ِباْلِإْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم َلا َتْحَسُبوُه َشرا َلُكْم َبْل ُهَو َخْيٌر َلُكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اْآَتَسَب ِمنْ                  َذاٌب َعِظ ُه َع ْنُهْم َل َرُه ِم ا ِإْذ  )11( اْلِإْثِم َوالَِّذي َتَولَّى ِآْب َلْوَل

وُدوا       {: إلى قوله   ) 12: 11: النور( 121}َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِبَأنُفِسِهْم َخْيًرا َوَقاُلوا َهَذا ِإْفٌك ُمِبيٌن            ُتْم       َيِعُظُكْم اللَُّه َأْن َتُع ًدا ِإْن ُآن ِه َأَب ِلِمْثِل

  .فمن عاد فليس بمؤمن ) 17: النور (}ُمْؤِمِنيَن 

ْن  {:  الطعن في الدين ، فمن هاجم اإلسالم وطعن في دين اهللا ، أو دعا إلى مبدأ إلحادي أو آفري ، فهو مرتد ، قال تعالى   – 4  َوِإْن َنَكُثوا َأْيَماَنُهْم ِم

  ) .12: التوبة (}ا ِفي ِديِنُكْم َفَقاِتُلوا َأِئمََّة اْلُكْفِر ِإنَُّهْم َلا َأْيَماَن َلُهْم َلَعلَُّهْم َينَتُهوَنَبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنو

  :ج ـ ردة األفعال ـ ومنها ما يلي

ذا من    أجمع العلماء على أن مما يوجب آفر المسلم إلقاء المصحف أو جزء منه أو تلطيخه بالقذر ، ومثله آتب الحديث ال                 – 1 قدسي والنبوي ، وآ

  ) . 65:التوبة (} َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُآنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأِباللَِّه َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُآنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن {: استخف بالقرآن ، قال تعالى 

  .ل على االستهزاء بالدين فقد ارتدمس أو قمر ، أو أتى بقول، أو فعل صريح يد اتفق العلماء على أن من سجد من المسلمين لصنم أو ش– 2

 {: مختارًا ، محاربًا لإلسالم فقد آفر ، وذلك لقوله تعالى           ) وهي بالد الكفار الذين يحاربون المسلمين     ( من هرب من المسلمين إلى دار الحرب         – 3

  . ولنهيه صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك وبراءته منه) 51: المائدة (}ِإنَّ اللََّه َلا َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم 

ْم  َوَمْن َلْم َيْحُك{:  من حارب الشريعة اإلسالمية من المسلمين ، واستبدلها بالقوانين البشرية تعطيًال لألحكام الشرعية فقد آفر ، قال اهللا تعالى             – 4

  ) .44: المائدة (}ِبَما َأنَزَل اللَُّه َفُأْوَلِئَك ُهْم اْلَكاِفُروَن 

  

  :رابعًا النفاق 

والنفاق في العقيدة آفر غير أن صاحبه ال يعامل معاملة الكافرين لعدم إظهار  . وهو أن يظهر اإلنسان للمسلمين إيمانه وهو في الباطن آافر مكذب            

اِذُبوَن           ِإَذ {: آفره ، قال اهللا تعالى       اِفِقيَن َلَك ْشَهُد ِإنَّ اْلُمَن ُه َي وُلُه َواللَّ َك َلَرُس افقون  (}ا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن َقاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّه َواللَُّه َيْعَلُم ِإنَّ ) 1:المن

  ) .3:المنافقون( }ِهْم َفُهْم َلا َيْفَقُهوَن  َذِلَك ِبَأنَُّهْم آَمُنوا ُثمَّ َآَفُروا َفُطِبَع َعَلى ُقُلوِب{: وقال تعالى 

قًا        : وهناك نفاق عملي غير النفاق في العقيدة مثل          خيانة األمانة والكذب ، وخلف الوعد، وال يعتبر المنافق بالنفاق العملي آافرًا ، ولكنه يكون فاس

  .عاصيًا فيه شعبة من نفاق 

  صفات المنافقين

                                                 
 . رواه الجماعة إال أبا داود -  119
 . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن -  120
 .من العشر إلى األربعين " : عصبة. "الكذب " : اإلفك "-  121
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  :ليومن أبرز صفات المنافقين ما ي

  :أ ـ اإلفساد في األرض بتهديم شريعة اهللا واتهام المؤمنين بالسفه 

شعرون وإذا         {: قال اهللا تعالى في وصف المنافقين    م هم المفسدون ولكن ال ي ا نحن مصلحون أال إنه  وإذا قيل لهم ال تفسدوا في األرض قالوا إنم

  ) .13-11: البقرة (}أال إنهم هم السفهاء ولكن ال يعلمون  122قيل لهم آمنوا آما آمن الناس قالوا أنؤمن آما آمن السفهاء

  :ب ـ خداع المؤمنين بإظهار اإليمان إذا قابلوهم ، ثم إظهار الكفر مع أوليائهم

  ) .14: البقرة (}ْم ِإنََّما َنْحُن ُمْسَتْهِزُئوَن  ِإَلى َشَياِطيِنِهْم َقاُلوا ِإنَّا َمَعُك123 َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا َقاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا{: قال اهللا تعالى 

  :ج ـ اإلعراض عن التحاآم إلى شرع اهللا وصد الناس عن الحكم بما أنزل اهللا 

يُدوَن َأْن َيَتَحاَآُموا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه  َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َيْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيرِ       {: قال اهللا تعالى    

ساء  (124}ْنَك ُصُدوًدا   َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا ِإَلى َما َأنَزَل اللَُّه َوِإَلى الرَُّسوِل َرَأْيَت اْلُمَناِفِقيَن َيُصدُّوَن عَ             )60(َوُيِريُد الشَّْيَطاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضَلاًلا َبِعيًدا      ، 60: الن

61. (  

  :د ـ األمر بالمنكر والنهي عن المعروف 

الى  ال اهللا تع َه َفنَ  {و : ق ُسوا اللَّ ِدَيُهْم َن ُضوَن َأْي ُروِف َوَيْقِب ْن اْلَمْع ْوَن َع اْلُمْنَكِر َوَيْنَه ْأُمُروَن ِب ٍض َي ْن َبْع ُضُهْم ِم اُت َبْع اِفُقوَن َواْلُمَناِفَق ِسَيُهْم ِإنَّ  اْلُمَن

  ) .67: التوبة (125 }اْلُمَناِفِقيَن ُهْم اْلَفاِسُقوَن 

  : اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين -هـ

ْن ُدوِن الْ       )138( َبشِّْر اْلُمَناِفِقيَن ِبَأنَّ َلُهْم َعَذاًبا َأِليًما      {: قال اهللا تعالى     ِه         الَِّذيَن َيتَِّخُذوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياَء ِم زََّة ِللَّ ِإنَّ اْلِع زََّة َف َدُهْم اْلِع وَن ِعْن ْؤِمِنيَن َأَيْبَتُغ ُم

  ) . 139، 138: النساء (}َجِميًعا 

  :و ـ معاداة المؤمنين إليمانهم ، ومواالة الكافرين لكفرهم 

َوادُّوَن           لَ {: ومن يوالي الكافرين ويحبهم ويناصرهم بسبب مبادئهم الكفرية فقد نقض إيمانه قال اهللا تعالى                آِخِر ُي ا َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْل

ِشيَرَتُهْم  َواَنُهْم َأْو َع اَءُهْم َأْو ِإْخ اَءُهْم َأْو َأْبَن اُنوا آَب ْو َآ وَلُه َوَل َه َوَرُس ادَّ اللَّ ْن َح ة (126 }َم اربهم ويبغضهم ، ) . 22: المجادل ؤمنين فيح ادي الم ومن يع

د صر أع ه  وين د نقض إيمان انهم فق سبب إيم يهم ب الى . اءهم عل ال اهللا تع دِ  {: ق ِز اْلَحِمي ِه اْلَعِزي وا ِباللَّ ا َأْن ُيْؤِمُن ْنُهْم ِإلَّ وا ِم ا َنَقُم ُك )8(َوَم ُه ُمْل ِذي َل الَّ

ِهيدٌ  ْيٍء َش لِّ َش ى ُآ ُه َعَل َأْرِض َواللَّ سََّماَواِت َواْل وا اْلُم)9(ال ِذيَن َفَتُن نَّ ِإنَّ الَّ َذاُب َجَه ْم َع وا َفَلُه ْم َيُتوُب مَّ َل اِت ُث ِقْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَن َذاُب اْلَحِري ْم َع  127}َم َوَلُه

  ) . 10-8: البروج(

                                                 
 .ضعفاء العقول " : السفهاء "-  122
 .انصرفوا إليهم " : خلوا "-  123
 .يعرضون إعراضًا " : يصدون. "المراد به هنا الضليل آعب بن األشرف اليهودي " : الطاغوت "-  124
 .أي حرمهم اهللا من توفيقه وهدايته " : فنسيهم"، يبخلون باإلنفاق في الخير " : يقبضون أيديهم "-  125
 .عاند وعادى اهللا ورسوله " : حاد اهللا. "يتوددون " : يوادون "-  126
 .ابتلوهم باإليذاء، وذلك بإحراقهم بالنار " : فتنوا. "وما أنكروا عليهم إال إيمانهم باهللا" : وما نقموا "-  127
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الى                     ال اهللا تع المؤمنين ، ق سبب سخريتهم واستهزائهم ب ة ب وم القيام دمون ي ا             {:وهؤالء ين وَن َربََّن اِدي َيُقوُل ْن ِعَب ٌق ِم اَن َفِري ُه َآ ا       ِإنَّ اْغِفْر َلَن ا َف  آَمنَّ

ْضَحُكونَ          128 َفاتََّخْذُتُموُهْم ِسْخِريا )109(َواْرَحْمَنا َوَأْنَت َخْيُر الرَّاِحِمينَ    ْنُهْم َت ُتْم ِم ِري َوُآن ْم              )110( َحتَّى َأنَسْوُآْم ِذْآ ْم ُه َبُروا َأنَُّه ا َص ْوَم ِبَم َزْيُتُهْم اْلَي ي َج ِإنِّ

  ) .111-109: المؤمنون  (}اْلَفاِئُزوَن 

  

 جهاالت خطيرة

  :ـ مسلمون ولكن جهلة 

ؤتي                                        يم الصالة، وي دًا رسول اهللا ، ويق ه إال اهللا وأن محم شهد أن ال إل ذي ي ى وجد المسلم ال لقد عم الجهل بدين اهللا آثيرًا من بالد المسلمين ، حت

راه       الزآاة ، ويصوم رمضان ويحج البيت، ويؤمن بكل ما في القرآن؛ يحب رسول اهللا صلى              ك ت ى اإلسالم ، ومع ذل ار عل اهللا عليه وسلم ويصدقه ويغ

ر                       يأتي أعماًال ويقول أقواًال ، ويعتقد بمعتقدات توقعه في الكفر، أو الشرك ، أو النفاق ، وهو ال يعلم حقيقتها بل ربما ظن أن ما هو عليه من شرك وآف

  .ه واقع في الكفر أو الشرك بجهله الذي يعرضه لعذاب النار فهو مسلم يغار على دينه ولكن. ونفاق هو الصواب الذي يرضي اهللا 

  :ـ الجاهل معذور ولكن يجب عليه أن يتعلم ويتبع الحق إذا جاءه 

  .إن من ثبت له اإلسالم ال ينزع منه إال بما ينقض اإلسالم، والقصد والنية شرطان لصحة األعمال 

م يق               ان ول نقض اإليم ون                       والجاهل الذي وقع في شرك أو آفر ي د سأل الحواري ة ، فق ادر بالتوب تعلم ويب ه أن ي ذور، وعلي ه فهو مع صد نقض إيمان

  :عيسى ابن مريم ـ جهًال منهم ـ بقولهم آما جاء في القرآن 

  ) .112: المائدة (}َماِء َقاَل اتَُّقوا اللََّه ِإْن ُآنُتْم ُمْؤِمِنيَن ِإْذ َقاَل اْلَحَواِريُّوَن َياِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َهْل َيْسَتِطيُع َربَُّك َأْن ُيَنزَِّل َعَلْيَنا َماِئَدًة ِمْن السَّ {

  .فهم بهذا يجهلون أن اهللا على آل شيء قدير ، ومن آذب بقدرة اهللا فهو آافر ، ولكن الجهل آان عذرًا لهم عند اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم 

آان المشرآون يعلقون عليها سيوفهم عند ) ذات أنواط(لى خيبر مروا بشجرة ذات تعاليق    ولما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أصحابه إ          

ه وسلم            : الحرب، ويعتقدون أنها تؤثر في نصرهم، فقال بعض المسلمين لرسول اهللا             اجعل لنا ذات أنواط آما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى اهللا علي

  .129)والذي نفسي بيده لترآبن سنة من آان قبلكم) 138:األعراف (}َعل َلَنا ِإَلًها َآَما َلُهْم آِلَهٌة اْج {: سبحان اهللا هذا آما قال قوم موسى : (

: لقد وقع أصحاب هذين السؤالين لموسى ، ومحمد صلى اهللا عليه وسلم جهًال فيما يوجب الشرك، ، فكان جواب محمد عليه وآله الصالة والسالم                          

  ) .لترآبن سنة من آان قبلكم(

وَن        {: ان جواب موسى عليه السالم      وآ ْوٌم َتْجَهُل ْم َق ه وسلم لهؤالء                ) 138:األعراف  (} ِإنَُّك د صلى اهللا علي سى وال موسى ، وال محم ال عي ا ق وم

ول         : الذين وقعوا جهًال في الكفر، والشرك بعد أن صح إيمانهم          افرون أو مشرآون ، واهللا يق اٌح فِ      .. {: إنهم آ ْيُكْم ُجَن ْيَس َعَل ا        َوَل ْن َم ِه َوَلِك ْأُتْم ِب ا َأْخَط يَم

  ).5: األحزاب (}َتَعمََّدْت ُقُلوُبُكْم َوَآاَن اللَُّه َغُفوًرا َرِحيًما 

  

  :ـ ال عذر ألحد بعد العلم 

ر                              ًأ في آف ًال أو خط ع جه ى من وق ن اهللا ، ويجب عل وا للناس دي  أو شرك أن  وإذا آان األمر قد أصبح بهذه الخطورة ، فيجب على العلماء أن يبين

 ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمْن اْلَبيَِّناِت َواْلُهَدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب ُأْوَلِئَك  {: يبادر بالتوبة ، قال تعالى عن العلماء الذين يكتمون دين اهللا            

  .)160، 159: البقرة (}ِإلَّا الَِّذيَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َوَبيَُّنوا َفُأْوَلِئَك َأُتوُب َعَلْيِهْم َوَأَنا التَّوَّاُب الرَِّحيُم )159(وَنَيْلَعُنُهْم اللَُّه َوَيْلَعُنُهْم اللَّاِعُن

                                                 
 .مهزوءًا بهم " : سخريًا "-  128
 .حسن صحيح ورواه أحمد عن أبي راقد :  الترمذي وقال  رواه-  129
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ان                          د أن جاءهم البي ر طريق المؤمنين بع َشاِقْق     { :وقال سبحانه عن الذين يصرون على مخالفة دين اهللا وسنة رسوله، ويتبعون طريقًا غي ْن ُي َوَم

  ) .115: النساء (130}الرَُّسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى َوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيًرا 

  

  

 ألوان من الشرك

  :ـ اإلشراك مع اهللا في تصريف المخلوقات 

د أن                      آل من  أن يعتق ا الخلق ، آ در اهللا به  اعتقد أن شخصًا يتصرف في هذا الكون ، ويضر وينفع بطريقة غيبية غير طريقة األخذ بسنن اهللا التي ق

وى الخفية إنسانًا من األحياء أو األموات يهب األوالد ، ويجيب دعاء المضطر ويأتي بالمطر ، ويحمي البيوت أو األنعام ، أو األوالد، أو العرش من الق                  

ذُُّآورَ  {: الضارة فقد وقع في الشرك قال تعالى يصف نفسه        َأْو )49(ِللَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواْلَأْرِض َيْخُلُق َما َيَشاُء َيَهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإَناًثا َوَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء ال

َشاُء َعقِ        ِديٌر         ُيَزوُِّجُهْم ُذْآَراًنا َوِإَناًثا َوَيْجَعُل َمْن َي يٌم َق ُه َعِل ا ِإنَّ شورى  (}يًم الى      ) 50،  49: ال ال تع سُّوَء         {: ، وق ِشُف ال اُه َوَيْك ضَطرَّ ِإَذا َدَع ُب اْلُم ْن ُيِجي َأمَّ

َو   َوِإْن َيْمَسْسَك  {: ، وقال تعالى    ) 62:النمل (}َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء اْلَأْرِض َأِئَلٌه َمَع اللَِّه َقِليًلا َما َتَذآَُّرونَ         ٍر َفُه اللَُّه ِبُضرٍّ َفَلا َآاِشَف َلُه ِإلَّا ُهَو َوِإْن َيْمَسْسَك ِبَخْي

وِلُج   {: ، وقال تعالى )30:الملك (131} ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْصَبَح َماُؤُآْم َغْوًرا َفَمْن َيْأِتيُكْم ِبَماٍء َمِعيٍن            {: ، وقال سبحانه    ) 17: األنعام (}َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِديرٌ    ُي

ْن                     وَن ِم ا َيْمِلُك ِه َم ْن ُدوِن ْدُعوَن ِم اللَّْيَل ِفي النََّهاِر َوُيوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُآلٌّ َيْجِري ِلَأَجٍل ُمَسمى َذِلُكْم اللَُّه َربُُّكْم َلُه اْلُمْلُك َوالَِّذيَن َت

  .هو لفافة النواة الرقيقة : القطمير و) . 13: فاطر (132}ِقْطِميٍر

  

 ألوان من الشرك في العبادات

  

  : ـ جعل نصيب من الرزق لغير اهللا 1

ه ،           ود من بقرت ل أول مول ذي يجع بن للجن ، وال الذي يقدم السمن أو العسل أو الحبوب لبعض األشجار واألحجار، والقبور، والذي يقدم اللحم والل

ه أو             ) يكسرها(الذي يقدم البيضة    أو غنمته نذرًا لغير اهللا، و      ة بيت رة واحدة لحماي ل عام أو م أمام العروس إرضاء للجن ، والذي يقدم شاة للجن في آ

ِه   َوَما ِبُكْم ِمْن ِنْعَمٍة َفِمْن اللَِّه ُثمَّ ِإَذا {: بئره معتقدًا أن آل ذلك يؤثر بغير مشيئة اهللا ، آل من يفعل ذلك يقع في الشرك ، لقوله سبحانه       َمسَُّكْم الضُّرُّ َفِإَلْي

ْشِرُآونَ     )53(َتْجَأُروَن َربِِّهْم ُي ْنُكْم ِب ٌق ِم ونَ      )54(ُثمَّ ِإَذا َآَشَف الضُّرَّ َعْنُكْم ِإَذا َفِري َسْوَف َتْعَلُم وا َف اُهْم َفَتَمتَُّع ا آَتْيَن ُروا ِبَم وَن     )55(ِلَيْكُف ا َيْعَلُم ا َل وَن ِلَم َوَيْجَعُل

ِه  {: وقال سبحانه) 56، 53: النحل (133}َزْقَناُهْم َتاللَِّه َلُتْسَأُلنَّ َعمَّا ُآْنُتْم َتْفَتُرونَ  َنِصيًبا ِممَّا رَ   َوَجَعُلوا ِللَِّه ِممَّا َذَرَأ ِمْن اْلَحْرِث َواْلَأْنَعاِم َنِصيًبا َفَقاُلوا َهَذا ِللَّ

ام  (}َفَلا َيِصُل ِإَلى اللَِّه َوَما َآاَن ِللَِّه َفُهَو َيِصُل ِإَلى ُشَرَآاِئِهْم َساَء َما َيْحُكُمونَ             ِبَزْعِمِهْم َوَهَذا ِلُشَرَآاِئَنا َفَما َآاَن ِلُشَرَآاِئِهْم        ذا من        ) 136:األنع وداخل في ه

  .يرمي بسنه للشمس لتمنحه سنًا أجمل 

  

  : ـ الذبح لغير اهللا 2

                                                 
 .ندخله جهنم" : نصله. "نخل بينه وبين ما اختار لنفسه ": نوله. "يخالف بعد معرفته للحق " : يشاقق "-  130
 .حاد على وجه األرض " : معين. "غائر في األرض ال ينال " : غورًا "-  131
 .هو لفافة النواة الرقيقة: والقطمير. ذلل" : سخر. "كس يدخل الليل في النهار والع" : يولج "-  132
 .تكذبون " تفترون. "تضجون باالستغاثة والتضرع " : تجأرون "-  133
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ر  أو قبة ، أو قبر ، فهذا آذب      , من ذبح لمكان معين مثل شجرة ، أو سوق           ح الجاهلية لألنصاب التي آانوا يقيمونها لألصنام ، ومن تقرب بالذبح لغي

الى               ال تع ْوَثرَ     {: اهللا فقد وقع في الشرك ألن الذبح عبادة ، ق اَك اْلَك ا َأْعَطْيَن رْ     )1(ِإنَّ َك َواْنَح َصلِّ ِلَربِّ وثر  (}َف ال  ) 2 ،  1: الك ُسِكي       {: ، وق َلاِتي َوُن ْل ِإنَّ َص ُق

  ) . 163، 162: األنعام (}َلا َشِريَك َلُه َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَُّل اْلُمْسِلِميَن)162(َماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَنَوَمْحَياي َوَم

ر اهللا   : (وروى اإلمام علي بن أبي طالب ـ آرم اهللا وجهه ـ عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه قال    ح لغي ن يخرج   ومن أراد أ 134)لعن اهللا من ذب

ر اهللا ، وال                                 ح لغي ذا ال يكون في الهجر ذب من حرج الذبح في األهجار التي تقدم للناس ، فعليه أن يسوق الهجر ويقدمه حيًا ويذبحه من له الهجر وبه

  .يجوز الهجر لمكان معين بحال من األحوال 

  

  : دعاء غير اهللا – 3 

ِرينَ   َو{: بين اهللا سبحانه أن الدعاء عبادة، في قوله تعالى           نََّم َداِخ  }135َقاَل َربُُّكْم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَه

 ، أو وليًا من  فمن دعا غير اهللا سواء آان ملكًا مقربًا أو نبيًا مرسًال136)الدعاء هو العبادة: (وبين الرسول صلى اهللا عليه وسلم في قوله    ) 60: غافر(

َت   {: الصالحين ، أو جنيًا من الشياطين ، أو أي إنسان حيًا أو ميتًا فقد وقع في الشرك، قال تعالى    ِإْن َفَعْل َوَلا َتْدُع ِمْن ُدوِن اللَِّه َما َلا َيْنَفُعَك َوَلا َيُضرَُّك َف

وُر                 َوِإْن َيْمَسْسَك اللَُّه     )106(َفِإنََّك ِإًذا ِمْن الظَّاِلِمينَ    َو اْلَغُف اِدِه َوُه ْن ِعَب َشاُء ِم ْن َي ِه َم ِصيُب ِب ْضِلِه ُي ا َرادَّ ِلَف ٍر َفَل ِرْدَك ِبَخْي ِبُضرٍّ َفَلا َآاِشَف َلُه ِإلَّا ُهَو َوِإْن ُي

رَِّحيُم ونس( }ال بحانه ) 107، 106: ي ال س اُلكُ   {: ، وق اٌد َأْمَث ِه ِعَب ْن ُدوِن اللَّ ْدُعوَن ِم ِذيَن َت اِدِقينَ  ِإنَّ الَّ ُتْم َص ْم ِإْن ُآن ْسَتِجيُبوا َلُك اْدُعوُهْم َفْلَي  }ْم َف

ا            {: ، وقال سبحانه    )194:األعراف( ا َتْحِويًل نُكْم َوَل ضُّرِّ َع ْشَف ال وَن َآ ا َيْمِلُك ى      )56( ُقْل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِنِه َفَل وَن ِإَل ْدُعوَن َيْبَتُغ ِذيَن َي َك الَّ ُأْوَلِئ

  ) .57، 56: اإلسراء (}بِِّهْم اْلَوِسيَلَة َأيُُّهْم َأْقَرُب َوَيْرُجوَن َرْحَمَتُه َوَيَخاُفوَن َعَذاَبُه ِإنَّ َعَذاَب َربَِّك َآاَن َمْحُذوًراَر

   

  : ـ الحكم بغير ما أنزل اهللا 4

الى      من نبذ حكم اهللا ورفضه إلى حكم بشر أو أعراف وأسالف تخالف الشريعة أو قوانين وضع                 ِإْن {: ية فقد عبد غير اهللا ، ألن الحكم عبادة قال تع

الى        ) 40: يوسف (}اْلُحْكُم ِإلَّا ِللَِّه َأَمَر َألَّا َتْعُبُدوا ِإلَّا ِإيَّاُه َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْآَثَر النَّاِس َلا َيْعَلُموَن                  ال تع ًا بالطاغوت ، ق ْم  { :ويصبح الحكم حكم َر  َأَل َت

ِضلَُّهْم                 شَّْيَطاُن َأْن ُي ُد ال ِه َوُيِري ِإَلى الَِّذيَن َيْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَآُموا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِب

ْن                {: ، وقال تعالى    ) 60: النساء( }َضَلاًلا َبِعيًدا    وَنُهْم ِم اُغوُت ُيْخِرُج اُؤُهْم الطَّ ُروا َأْوِلَي ِذيَن َآَف وِر َوالَّ  اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمْن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّ

  ) .257: بقرةال (}النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن

  

  : ـ استحالل المنكر والرضا بانتشاره 5

ر        ارك المنك فالراضون ظاهرًا وباطنًا بفشو المنكر وانتشاره ، مستحلين له آفار فاقدوا اإليمان، وإن هم زعموا أنهم من المسلمين ، فكيف بمن يب

ة ،       ويحبه ، إلى جانب استحالله، آمن ينسب اليوم إلى اإلسالم وهو يستحل ويحب وير            ات العام ساء في األسواق والمجتمع ضى ويبارك أن تتعرى الن

ا                ستهزئ به سبب إسالمها وي وأن يتم اختالط الرجال بالنساء على الوجه المحرم ليمتع نفسه بالحرام، أو آمن يسب المجتمعات اإلسالمية المحافظة ب

                                                 
أخرجه ) . ولعن اهللا من غير منار األرض. ولعن اهللا من آوى محدثًا . ولعن اهللا من لعن والديه . لعن اهللا من ذبح لغير اهللا : ( الحديث بتمامه - 134

 . في صحيحه، وأحمد في مسنده ، والنسائي في سننه مسلم
 .صاغرين ذليلين " : داخرين "-  135
 . أخرجه أحمد والترمذي -  136
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ودي                نقص ، ويخاف إذا ن ه أن               وبأهلها ويتهمهم بالرجعية والتأخر ، وشتى نعوت ال ة خوف الى ، وغاي ارك وتع اب اهللا تب يم آت  في الناس بوجوب تحك

  . تختفي هذه الشهوات المحرمة أو أن تحارب الخمور

ه وسلم             ون وأصحاب يأخذون               : (وفي هؤالء يصدق قول رسول اهللا صلى اهللا علي ه حواري ه من أمت ان ل ي إال آ ة قبل ه اهللا في أم ا من نبي بعث م

ده فهو مؤمن ومن جاهدهم                   بسننه، ويقتدون بأمره، ثم    دهم بي  إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون ، فمن جاه

  . 137بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من اإليمان حبة خردل

  

  : ـ ادعاء علم الغيب 6

ْن    )26(َعاِلُم اْلَغْيِب َفَلا ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا{: ع في الشرك والكفر ، قال تعالىإذا ادعى شخص لنفسه أو لغيره علم الغيب فقد وق   َضى ِم ْن اْرَت ِإلَّا َم

ُك     {:رسوله أن يقول  ، قال سبحانه معلمًا     ) 59: األنعام (}َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َلا َيْعَلُمَها ِإلَّا ُهَو        {: ، وقال سبحانه    ) 27،  26:الجن   (}.. َرُسوٍل ا َأْمِل ُقْل َل

ونَ                    ْوٍم ُيْؤِمُن ِشيٌر ِلَق ِذيٌر َوَب ا َن ا ِإلَّ سُّوُء ِإْن َأَن سَِّني ال ا َم ِر َوَم ْن اْلَخْي َتْكَثْرُت ِم َب َلاْس ُم اْلَغْي ُت َأْعَل ْو ُآن ُه َوَل اَء اللَّ ا َش ا َم را ِإلَّ ا َض ا َوَل ِسي َنْفًع  }ِلَنْف

اس،                 إنه ام ).. 188:األعراف( ى الن ون أغن ذ يكون تحان بسيط يفضح به اهللا الذين يدعون الغيب وهو أن يعرفوا التجارة الرابحة ويتاجرون بها، وعندئ

  . أو يعرفون ما سيقع من المصائب فيجتنبوها فال تقع لهم مصيبة 

ى         من أتى آاهن: (ويدخل في هذا ما يقوم به المنجمون والكهان، قال عليه وآله الصالة والسالم            زل عل ا أن ر بم د آف ول فق ا يق ًا أو عرافًا فصدقه بم

سعين                    138)محمد سعة وت ة ت ذين يخلطون بالحقيق شياطين الجن، ال ر ال  ، وبعض الحقائق التي يأتي بها المنجمون والكهان وهي نادرة إنما هي من خب

شََّياِطينُ      َهْل ُأَنبُِّئُكْم َعَلى  {: آذبة ، والمتصلون بالشياطين هم أخبث الناس ، قال تعالى            زَُّل ال ْن َتَن يمٍ         )221( َم اٍك َأِث لِّ َأفَّ ى ُآ زَُّل َعَل سَّْمَع    )222(َتَن وَن ال ُيْلُق

  ) .223-221: الشعراء (}َوَأْآَثُرُهْم َآاِذُبوَن

  

  : ـ السحر والخداع 7

ذآر أسماء             ائم والحروز التي ت د ، ووضع التم د العق شياطين ، وعق ألزواج      ومن مارس السحر ، ودعا بأسماء ال اره ل ات ومك ل محب الجن ، وفع

سِّْحَر           {: والزوجات فقد وقع في الكفر، قال تعالى       اَس ال وَن النَّ  َواتََّبُعوا َما َتْتُلو الشََّياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َآَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َآَفُروا ُيَعلُِّم

ِه              َوَما ُأنِزَل َعَلى اْلَمَلكَ    ْرِء َوَزْوِج ْيَن اْلَم ْيِن ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقوَلا ِإنََّما َنْحُن ِفْتَنٌة َفَلا َتْكُفْر َفَيَتَعلَُّموَن ِمْنُهَما َما ُيَفرُِّقوَن ِبِه َب

ِه                           َوَما ُهْم ِبَضارِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإلَّا ِبِإْذِن ا         َرْوا ِب ا َش ْئَس َم اٍق َوَلِب ْن َخَل آِخَرِة ِم ي اْل ُه ِف ا َل َتَراُه َم ْن اْش وا َلَم ْد َعِلُم نَفُعُهْم َوَلَق ا َي للَِّه َوَيَتَعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َوَل

  ) .102: البقرة (139}َأنُفَسُهْم َلْو َآاُنوا َيْعَلُموَن 

  . يضربون رؤوسهم ، ويطعنون أجسامهم بالسيوف والخناجر ما يقوم به المجاذيب ، والذين: وليس السحر 

سالم                  ه الصالة وال ه وآل ال علي : وأما ما يقوم به الساحر من السحر الذي يخيل للناس أنه يخرج الحصا واألسحار من بطون الناس فهذا ضالل ، ق

   .140)ليس منا من تكهن ، أو تكهن له أو سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له(

  

  :الودع ، والقالئد ، وأآل تراب القبور والتمسح بها ـ 8

                                                 
 . رواه مسلم وأحمد عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه -  137
 . الحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وهو صحيح -  138
 .من نصيب في الثواب والجنة بل هم أهل النار " : من خالق. "اختبار ابتالء و" : فتنة "-  139
 .رواه البزار بسند جيد . هو التشاؤم بأصوات أو طيران بعض الطيور " : التطير "-  140
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ًا                             اًال وخيوط اك من يعلق حب م ، وهن اتهم وأوالده ومن الجهاالت اعتقاد بعض الجهلة أن للودع خصائص النفع في دفع الجن فيعلقونها على حيوان

تمسح بالتراب، وآل ذلك من الضالل والجهل الذي يجب على آل بدًال عنها أو يعلق حروزًا فيها أسماء الجن ورسوم مجهولة أو يأآل تراب القبور ، وي        

  . مسلم أن يتجنبه ألنه ال يملك الضر والنفع إال اهللا سبحانه 

ا                                 دواء ، وم در ال در المرض بق ام ، وق در الطع در الجوع بق دفع ق ة فن دار النافع وقد قدر اهللا لنا أقدارًا ضارة نعرفها بعقولنا ، علينا أن ندفعها باألق

  .نا عنه استعنا واستغثنا بمن بيده مقاليد آل شيء عجز

  

 التقدم الذي تخلفنا عنه

  

دنيا                       ارة ،          : إن المتأمل في أحوال المسلمين ، يجد أنهم قد أصبحوا عالة على غيرهم من الشعوب في تصريف أمور ال من صناعة ، وزراعة وتج

   الديني؟فما هو السبب في هذا التخلف المادي بل والتخلف. وخبرات فنية 

ى خلف خلف أضاعوا                              شيئًا ، حت دب شيئًا ف ساد ي دأ الف سلوك ب اهللا ، وضعفت األخالق وال صلة ب ان في النفوس ، وضعفت ال بعد أن ضعف اإليم

رت ا             ًا ، وآث دنيا مع دين وال أمور ال ين المسلمين ، وتفشى الجهل ب صراع ب شأ ال ذنوب ، ون رت ال اس، وآث الم الن شهوات فتظ وا ال دع الصالة واتبع لب

  .والخرافات ، وفقد المسلمون وحدتهم وأخوتهم ، وذهبت بذلك قوتهم، وأصبحوا ينحدرون من سيء إلى أسوأ 

  

  :ـ االستعمار عمق جذور التخلف فاستجبنا له 

ه      فإن ال) 141: النساء (} َوَلْن َيْجَعَل اللَُّه ِلْلَكاِفِريَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيًلا       {: وإذا آان اهللا يقول      ان الصحيح ، وحلت محل دوا اإليم مسلمين بعد أن فق

نهم            نهض بالمسلمين في أمر دي ا ي ة آل م الخرافات والبدع ـ إال من رحم اهللا ـ أصبحوا مهيئين لقبول حكم الكافرين ، الذين بذلوا آل جهودهم لمحارب

  .على إنجاح مؤامراتهم ضد المسلمين ودنياهم ، ونتيجة لضعف اإليمان وجد منا من استجاب لمؤامرات الكافرين وأعانهم 

  

  :ـ أسباب التقدم في الدين والدنيا 

ه سبحانه ،                    إن األسباب التي تنهض بالمسلمين في أمور دينهم تتمثل في تعميق اإليمان في نفوسهم، وتقوية صلتهم بخالقهم، وإخالص عبادتهم ل

  . ا آله، فإن فعلوا ذلك اجتمعت آلمتهم وقويت شكوتهم ، ونصرهم اهللا على عدوهم واتباع شريعته والتخلق بأخالق اإلسالم، وتربية األجيال على هذ

  . وتتمثل األسباب التي تحقق النهضة في  أمر الدنيا في أن يحسن المسلمون االنتفاع بما أودع اهللا في أرضهم من خيرات 

  :وهم يحتاجون لتحقيق هذا إلى أسباب من أهمها 

  .يدي العاملة المدربة توفير الخبرات الفنية واأل-1

  .توفير األموال والمواد الخام -2

 .توفير المصانع واألسواق المستهلكة لما تنتجه المصانع -3

 . وجود النظام العادل الذي يشجع العمل ، ويمنع الظلم والطغيان-4

ا ماسة ، ألن المسلمين إن     وال شك أن هذه األسباب من أنواع البر الذي يحثنا ديننا على األخذ بها وتحقيق التعاون لل    قيام بها خاصة والحاجة إليه

دين من حرج         {: أهملوها آما هو الواقع احتاجوا وذلوا للكافرين ، واهللا يقول            يكم في ال ى     ) 78: الحج  (} وما جعل عل اون عل ا أن نتع د أمرن إن اهللا ق
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ل        الى    البر الذي يتسع لهذا آله ويتسع لغيره ، ونهانا عن اإلثم والعدوان ، بك ال تع م        {: صوره ، ق ى اإلث اونوا عل ر والتقوى وال تع ى الب اونوا عل  وتع

  ) .2: المائدة( }والعدوان واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب 

ل ، ومن بإمكاننا مثًال أن نقيم آلية للشريعة ، أو الهندسة ، أو الصيدلة ، أو العلوم ، أو الزراعة أو الطب في آل شهر ، لو دفع آل يمني نصف ريا             

  .هذه الكليات نستطيع أن نكتشف خيرات البالد ، وأن نحسن االنتفاع بها ، وبإمكاننا أن نجد المدربين لأليدي العاملة 

عندئذ نختصر طريق النهضة  ! لو دفع آل يمني رياًال في آل شهر ، عندئذ نستطيع أن نقيم شرآة أو مصنعًا نافعًا فكيف لو دفع آل منا ما يستطيع؟        

  .ة في سنوات معدودة المادي

  .لقد جعل اهللا بالد المسلمين غنية بالثروات ، ولكننا لضعفنا عجزنا عن االنتفاع بهذه الخيرات ، إال تحت إشراف غيرنا من الكافرين 

  

  :ـ محاربة المستعمرين ألسباب تقدم المسلمين 

دين          لقد خضعت معظم بالد المسلمين عشرات السنين لحكم الكافرين الذين لم يترآ            اربوا ال ا ، فح وا فرصة لحرب اإلسالم والمسلمين إال وانتهزوه

  : في آثير من الميادين ، ومن أهمه

  .إلغاء الشريعة من أن تحكم بالد المسلمين -1

  .محاربة التعليم الديني في المدارس والمعاهد والجامعات -2

 .محاربة علماء اإلسالم العاملين -3

 .حاربة للدين إنشاء األحزاب اإللحادية الم-4

 .تشجيع البدع والخرافات ، والمتاجرة باسم الدين -5

 .إفساد المرأة وأحوال األسرة ، ونشر الخالعة والفساد الخلقي -6

 .بعث أسباب الخالف والفرقة والعداوة بين المسلمين -7

اِفِرينَ  ِإْن ُتِطيُعوا َفِريًقا ِمْن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َيُردُّوُآْم          َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا   {: ولقد حذرنا اهللا من طاعة أهل الكتاب ، فقال سبحانه          آل  (}َبْعَد ِإيَماِنُكْم َآ

 ) .100: عمران

  :وأما محاربة المستعمرين لقوة المسلمين المادية فقد آان من أبرزها 

  .إيجاد الحدود المفرقة الفاصلة بين المسلمين -1

  .لمسلمين االستيالء على ثروات ا-2

دم المسلمين ال يكون إال            ) المبشرين(إيجاد جيل من أبناء المسلمين رباهم على يد عمالئه من المنصرين            -3 شرقين ، وأوهموهم أن تق والمست

م    رأة باس ساد الم دين وإف ة ال رأة(بمحارب ر الم شريعة     ) تحري ة ال ا، وبمحارب ور والزن ة الخم ه وإباح ضيلة والفق الق والف ود األخ ن قي م

 .ستبدالها بالقوانين الوضعية وا

دها      وبدًال من أن يتوجه هؤالء إلى إقامة المصانع والشرآات ، والكليات والجامعات والمختبرات توجهوا إلى محاربة الشعوب اإلسالمية ، في عقائ

دميًا ، و                ارك الصالة تق ًا ، وت ًا متخلف ا، وأصبح المصلي في نظر هؤالء رجعي أخرة ،      وأخالقها وشريعتها ومبادئه ة مت شريفة رجعي ة ال رأة العفيف الم

  .والفاسقة الفاجرة تقدمية ، والذي يصون عقله وبدنه من الخمر رجعيًا متزمتًا ، والعربيد تقدميًا متحررًا 

  أين المختبرات ؟... أين الشرآات؟ ... أين المصانع ؟ 

  .ح لقد صرفنا المستعمرون وتالميذهم عن األخذ بأسباب التقدم المادي الصحي



www.daawa-info.net 

  . جعل أعداء اإلسالم المسلمين معتمدين عليهم وعلى مصانعهم وإنتاجهم – 4

ديم                  ه في الق ر ألهل تج الكف م ين وعلينا أن نفهم أن التقدم الذي وقع في بالد الكافرين لم يكن بفضل الكفر، ألن الكفر قديم من قبل ظهور اإلسالم، ول

اده         طائرات أو صواريخ أو آهرباء أو غيرها، لكن تقدمه         سطها اهللا لعب م المادي تحقق لهم ألنهم أخذوا باألسباب التي جعلتهم يتمكنون من النعم التي ب

وا ، وحرمن    ) 20: اإلسراء  (} ُآلا ُنِمدُّ َهُؤَلاء َوَهُؤَلاِء ِمْن َعَطاِء َربَِّك َوَما َآاَن َعَطاُء َربَِّك َمْحُظوًرا  {: فقال سبحانه    م عمل ا  فأخذوا عطاء اهللا ألنه ا ألنن

  .تكاسلنا 

  

  طريق النجاح

ل أسباب                     ويوم أن يتمسك المسلمون بدينهم على الوجه الصحيح، عندئذ يعود مجدهم وينصرهم اهللا على عدوهم ، فيسهل لهم عندئذ أن يأخذوا بك

  .النجاح في أمور الدين والدنيا 

  ) .8:آل عمران (}ا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة ِإنََّك َأْنَت اْلَوهَّاُب َربََّنا َلا ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَن{

   .وسالم على المرسلين ، والحمد هللا رب العالمين 


