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  املَقّدَمة
ليس اإلميان خبالق   ،  ويف السماء وما بينهما   ،  ليس اإلميان باهللا ومبا أوجد على األرض      

رئاء الناس وإرضاء هلم ؛ إمنا اإلميان باهللا        ،  الكون ومدبره بكلمات يتغنى البعض بالنطق ا      
وقيام بأعمال مفروضة تؤكد أن العبوديـة       ،  فاضل باللسان اعتقاد مكني بالقلب مع تلفظ      

،  وأنه ال يصح اإلميان بـاهللا      .ال شريك له يف امللك    ،  وجلّت قدرته ،  هي للبارئ تبارك امسه   
  .وال العبودية له إال بتنفيذ أوامر الدين الذي جاء به الرسول الكرمي من لدن حكيم عليم

بعد أن وعى احلال املؤملة     ،  على املودودي ومؤلف هذا الكتاب األستاذ اجلليل أبو األ      
قام بدعوته إىل التحرر    ،  ويف مجيع بالد اإلسالم قاطبة    ،  اليت وصل إليها املسلمون يف بالده     

من ربقة ما لصق باملسلمني من ترهات وأضاليل ؛ وإىل العـودة إىل ديـن الفطـرة وإىل                  
  .التمسك بالقيام بأوامر اهللا وبسنة رسوله الصادق األمني

وحثاً ملن حاد عن الطريق املستقيم نراه يف مؤلفه         ،  تسهيال ملن يريد التفقّه يف الدين     و
هذا شارحاً ماهية األديان وما ترمي إليه من خدمة للبشر ومتحدثا عن النبوة اليت ختمـت       

مثبتاً أن الدين عند اهللا اإلسالم وأنه الشريعة العاملية الصاحلة          ،  صلى اهللا عليه وسلم   ،  مبحمد
  . آدم على مد الدهورلبين

ويطالب بـالعودة إىل    ،  وهو يف مؤلفه هذا يدعو إىل ربه باملوعظة اإلسالمية احلسنة         
حىت يتمكن اإلنسان من الفـوز بالـسعادة الدنيويـة          ،  األصالة الدينية احلنيفة السمحاء   

  .واألخروية
عوة من  سارع إىل مغفرة من ربك ورضوان بد      ،  فيا قارئ هذا السفر املفيد    ،  وأخريا

، يف قلوم زيغ أن تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أالَّ نعبد إال اهللا الذي أحسن صورنا                
  .ورزقنا من خري الثمرات وطيبها، وجعلنا خالئفه على األرض

   . على آالئه ووفرة نعمه– تعاىل امسه –ومحداً للموىل 
 

 



 
 
 

 

٢ 

 
  اإلسَالم

 
 

إما نسبة إىل رجـل  ، قد مسيت بأمسائها، إن مجيع ما يف األرض من خمتلف الديانات  
أخذت امسها مـن  ، مثالً،  فاملسيحية.أو أمة معينة ظهرت وترعرعت بني ظهرانيها  ،  خاص

واشتهرت الزردشتية بامسها ألن   ،  وتسمت البوذية على اسم بانيها بوذا     ،  #السيد املسيح   
 وكذلك ظهرت اليهودية بني ظهراين قبيلة تعرف        .حامل لوائها كان زردشت   مؤسسها و 
وال ،  فإنه ال ينتسب إىل رجل خاص     ،   إال اإلسالم  .وهلم جرا ،  فسميت باليهودية ،  بيهوذا

 ومما يظهـر    .وإمنا يدل امسه على صفة خاصة يتضمنها معىن كلمة اإلسالم         ،  إىل أمة بعينها  
وليس خاصاً بأمـة    ،   هذا الدين وتأسيسه رجل من البشر      من هذا االسم أنه ما عين بإجياد      

فكل مـن   ،  وإمنا غايته أن حيلي أهل األرض مجيعاً بصفة اإلسالم        ،  معينة دون سائر األمم   
ويكون مسلماً كل من سيتحلى     ،  من غابر الناس وحاضرهم هو مسلم     ،  اتصف ذه الصفة  
  .ا يف املستقبل

  
 

االنقياد واالمتثـال   " علمت أن معىن كلمة اإلسالم هو       ،  م اللغة وإذا راجعت معاج  
 وقد مسي ديننا باإلسالم ألنه طاعة هللا وانقياد ألمـره بـال             ."ألمر اآلمر ويه ال اعتراض      

  .اعتراض
  

 
 .وقـانون خـاص   ،  منقاد لقاعدة معينـة   ،  من املعلوم أن كل شيء يف هذا الكون       

ال قبل هلا باحلراك عنها واخلروج      ،  م مسخرات حتت قاعدة مطردة    فالشمس والقمر والنجو  
وال يدب يف ما قدر هلا مـن الـزمن          ،  واألرض تدور حول قطبها   ،  عليها ولو قيد شعرة   

 واملاء واهلواء والنور واحلرارة كلها مذعنة لنظـام         .دبيب التغري والتبدل  ،  واحلركة والطريق 
ال تنمو وال تنقص وال حتيا وال متوت        ،  ضابطةوللجمادات والنباتات واحليوانات    .. .خاص

تبني لك أنه مذعن لسنن اهللا إذعاناً       ،   حىت أن اإلنسان نفسه إذا تدبرت شأنه       .إال مبوجبها 
فال يتنفس وال حيس حاجته إىل املاء والغذاء والنور واحلرارة إال وفقـاً لقـانون اهللا                ،  تاماً

ونفسه ،  ودمه يف دورانه  ،   اإلنسان يف حركته    وهلذا القانون نفسه ينقاد قلب     .املنظم حلياته 
وله تستسلم مجيع أعضاء جسده كالدماغ واملعدة والرئة واألعصاب         ،  يف دخوله وخروجه  

 فليست الوظـائف الـيت   .والعضالت واليدين والرجلني واللسان والعينني واألنف واألذن   
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إال حسب ما قررت هلـا      وهي ال تقوم ا     ،  تؤديها هذا األعضاء كلها إال ما قدره اهللا هلا        
  .من الطريق

، الذي يستسلم له وال ينفك عن طاعته شيء يف هذا الكون          ،  فهذا القانون الشامل  
هو من وضع ملك جليل     ،  إىل أصغر ذرة من الرمل يف األرض      ،  من أكرب سيارة يف السماء    

مل كلـه   فإن العا ،   فإذا كان كل شيء يف السماوات وما بينهما منقاداً هلذا القانون           .مقتدر
أن اإلسالم  ،   ويتبني من هذه الوجهة    .ومتبع ألمره ،  مطيع لذلك امللك املقتدر الذي وضعه     

ألن اإلسالم معناه االنقياد واالمتثال ألمر اآلمر ويه بال اعتراض كمـا            ،  دين الكون طراً  
واهلواء واملاء والنور والظـالم واحلـرارة       ،   فالشمس والقمر واألرض مسلمة    .عرفت آنفا 
بل إن اإلنسان الذي ال يعرف ربـه وجيحـد          ،  والشجر واحلجر واألنعام مسلمة   ،  مسلمة

هو مسلم من حيث فطرته اليت فطر       ،  ويشرك به سواه  ،  أو يعبد غريه  ،  وجوده وينكر آياته  
إال وفقا ملا وضع اهللا تعاىل من قانون لوالدته         ،   وذلك أنه ال يولد وال حييا وال ميوت        .عليها

ألا ال تنـشأ وال  ، ال تدين إال بدين اإلسالم    ،  ل أعضاء جسده   وكذلك ك  .وحياته وموته 
بل احلق أن لسانه الذي يـستخدمه      ،  تكرب وال تتحرك إال حسب هذا القانون اإلهلي نفسه        

 . إال بـدين اإلسـالم     – يف نفسه    –ال يدين   ،  يف إبداء آراء الشرك والكفر جهالً وسفهاً      
ال يدين إال بدين اإلسالم بـسائق       ،  غري اهللا الذي يكرهه على االحنناء أمام      ،  وكذلك رأسه 

وكذلك قلبه الذي يغمره حبب اآلخرين مـن دون اهللا وإجالهلـم            ،  فطرته اليت فطر عليها   
  . فكل قد أسلم هللا وانقاد لقانونه.إن هو إال مسلم من لدن فطرته وسجيته، جهالً وسفهاً

  .إذا أدركت هذا فتعال ننظر يف الواقع من وجهة أخرى
  : يف حياته جهتان خمتلفتان لإلنسان

  .األوىل أنه منقاد لقانون الفطرة جمبول على اتباعه
، فهو يسلم بشيء وينكر آخر    ،  واألخرى أنه أويت العقل وقوة الفهم والتأمل والرأي       

أو يقبل ما   ،  ويضع من تلقاء نفسه ضابطة ملختلف نواحي احلياة       ،  وحيب طريقاً ويكره غريه   
بل قد أويت حرية الفكر وحرية      ،  فهو غري مقيد من هذه الدنيا     ،  وضعه غريه من نظام للحياة    
  .االختيار يف الرأي والعمل

  .هاتان اجلهتان املختلفتان توجدان يف حياة اإلنسان كل على حدة
 شان غريه من    .فمن اجلهة األوىل هو مسلم قد جبل على اإلسالم وفطر على التزامه           

  .نفاوقد عرفت ذلك آ، املخلوقات يف هذا الكون
 وهذه اخلرية هي اليت     .ومن اجلهة األخرى هو باخليار يف كونه مسلماً أو غري مسلم          

  :جتعل اإلنسان على نوعني 
ويتبع قانونه الشرعي يف    ،  ويؤمن به رباً ومالكاً وسيداً لنفسه     ،  إنسان يعرف خالقه  

ملسلم الكامل  وهذا هو ا  ،   كما هو تابع لقانونه الطبيعي يف حياته اجلربية        .حياته االختيارية 
 –وهو قد استـسلم     ،  ألن حياته أصبحت اآلن اإلسالم بعينه     ،  الذي قد استكمل إسالمه   
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وقد أصبح اآلن   ،   للذي كان يطيعه وينقاد لقانونه من غري شعور من قبل          –رغبة وطواعية   
وقـد  ،   مطيعاً لربه الذي كان قبل ذلك يطيعه من غري قصد وال إرادة            – قصداً وعمداً    –

وأصـبح  ،  ادقاً ألنه عرف اهللا خالقه وبارئه الذي أواله قوة العلم والـتعلم           أصبح علمه ص  
عقله ناضجاً ورأيه سديداً ألنه أعمل فكره مث قضى أال يعبد إال اهللا الذي أكرمه مبوهبـة                 

وأصبح لسانه صادقاً ناطقاً باحلق ألنه ال يقـر اآلن  إال بـرب              ،  الفهم والرأي يف األمور   
فكأن حياته ما بقي فيهـا اآلن   .. .ي أنعم عليه بقوة النطق والكالم     واحد هو اهللا تعاىل الذ    

 وامتدت بينه وبـني سـائر       .ألنه منقاد لقانون اهللا فيما له اخلرية فيه من أمره         ،  إال الصدق 
الـذي  ،  ألنه ال يعبد إال اهللا احلكيم العليم      ،  املخلوقات يف الكون آصرة التعارف والتآنس     

أي نائب عنه يف    ،   فهو اآلن خليفة اهللا    .انونه املخلوقات كلها  تعبده وتذعن ألمره وتنقاد لق    
  . فله كل شيء يف الدنيا وهو هللا تعاىل وحده.أرضه

  
 

مـن غـري أن يـشعر    ، ولد مسلماً وعاش مسلماً طول حياته     ،  وبإزائه إنسان آخر  
وشق مسعه  ،  قهليعرف من خل  ،  ولكنه ما أعمل قوته العلمية والعقلية     ،  بإسالمه أو يفطن له   

وأىب أن ينقاد لقانونه الشرعي فيما أويت فيه        ،  واستكرب عن عبادته  ،   فأنكر وجوده  .وبصره
وأىب أن يؤمن بآياته الدالة على      ،  حق التصرف واالختيار من أمور حياته أو أشرك به غريه         

:  يقـال   . ذلك بأن معىن الكفر هو الستر والتغطية واملـواراة         .وهذا هو الكافر  ،  وحدانيته
ألنـه سـتر    " كافر  " فيقال ملثل هذا الرجل     ،  كفر درعه بثوبه إذا غطاها به ولبسه فوقها       
،  وقد علمت أنه ما ولد إال على فطرة اإلسالم         .فطرته وغطاها بغطاء من اجلهل والسفاهة     

وال تسري الدنيا حولـه  ،  وال تعمل كل جارحة من جوراح جسده إال طبقاً لفطرة اإلسالم          
وتوارت ،   ولكنه غطي حبجاب مستور من اجلهل والسفاهة       .نن اإلسالم بأسرها إال على س   

فتراه ال يستخدم قواه الفكرية والعلميـة إال فيمـا          ،  عن بصريته فطرة الدنيا وفطرة نفسه     
  .وال يسعى إال فيما يبطلها، وال يرى إال ما يناقضها، خيالف فطرته

  . البعيد والغي املبنيولك أن تقدر اآلن بنفسك ما ارتكس فيه الكافر من الضالل
  

 
أي جهل أكرب وأدهى من جهـل ال      .. .بل اجلهل احلقيقي هو الكفر    ! الكفر جهل   

مث ال يعـرف    ،  ليل ار ،  يشاهد مصنع هذا الكون العظيم دائباً على عمله       . .يعرف ربه ؟  
فحـم واهليـدروجني    وأوحى إليه الدأب على عمله ؟ ومن ذا الذي ركّب ال          ،  من خلقه 

والكلسيوم وغريها من املواد اليت ال حيـاة هلـا وال           ،  واألكسجني واآلزوت  والصوديوم   
أن يشاهد  ،  وأخرج منها كائنا عظيماً خطرياً كاإلنسان ؟ أو ليس مما يقضي العجب           ،  عقل

تدل بنفسها على ما حيتاج إليه صـنعها        ،  يف كل ناحية من نواحي هذا الكون أشياء كثرية        



 
 
 

 

٥ 

يف اهلندسة والرياضيات والكيمياء وغريها     ،  ني منظرها من براعة نادرة منقطعة املثال      وحتس
الذي عـين بـصنعها     ،  مث ال يهديه عقله إىل معرفة ذلك العزيز احلكيم العليم         ،  من العلوم 

هل ميكن أن ينفتح باب العلم الصحيح يف وجه هذا الرجل الذي            : وإنشائها ؟ تفكر قليالً     
فلـن  ، العلم ؟ إنه مهما بالغ يف التفكري والتفحص وازداد حبثاً وتنقيبـاً ضلّ حىت عن مبدأ   

، يهتدي إىل طريق مستقيم متحقق يوصله إىل العلم الصحيح يف أي شعبة من شعب احلياة              
  .وكذلك ال يواجه يف آخره سواها، ألنه يواجه ظلمة اجلهل يف أمره

ن معىن الظلم أن تـضع      ذلك أ .. .بل أعظم الظلم وأشنؤه هو الكفر     ! الكفر ظلم   
 وقد عرفت أن كل     .الشيء يف غري حمله الالئق به وتستعمله إكراهاً فيما ال تلتئم به فطرته            

حـىت أن  ، مفطور على فطرة اإلسالم، ما يف السماوات واألرض من شيء مذعن ألمر اهللا        
 ،اإلنسان وجسده بكل ما يشتمل عليه من األعضاء مل يولد إال على هذه الفطرة نفـسها               

ال شك أن اهللا قد أعطى اإلنسان جانباً من حق التصرف يف هذه األعـضاء ولكـن        ،  نعم
إمنـا  ،   فالذي يكفر باهللا   .الذي تقتضيه فطرا أال يتصرف فيها إال حسب مرضاة خالقها         

 تراه يعمر قلبه بظلمات اإلجـالل       .يتصرف يف أعضاء جسده على وجه ال يوافق فطرا        
ع أن الفطرة اليت فطر عليها قلبه تطالبه بأن يغمره بنور اإلجالل            م،  واحلب والرهبة لغري اهللا   

وكل ما حتـت    ،   وكذلك يستخدم سائر أعضاء جسده     .واحلب والرهبة هللا الصمد وحده    
مع أن الطبيعة الـيت جبلـت       ،  فيما يناقض مرضاة اهللا تعاىل    ،  يده من شيء يف هذا الكون     

 .ا إال طبقاً ملا جاء به قانون الرب تعاىل        عليها هذه األعضاء واألشياء تقتضيه أال يستخدمه      
  من أظلم ممن يقضي حياته ظاملاً لكل شيء حىت لنفسه يف هذه الدنيا؟: فقل يل باهللا 

 أو تـرى    .بل هو بغي وعدوان وجحود وكنود أيـضاً       ،  ليس الكفر بظلم فحسب   
نفـسه أم   اإلنسان مالكاً لشيء مما جيده بني يديه ؟ من ذا الذي خلق عقله ودماغه ؟ أهو                 

وسـائر  ،  ويديه،  ورجليه،  وعينيه وأذنيه ،  اهللا عز وجل ؟ ومن ذا الذي خلق قلبه ولسانه         
، أعضاء جسده ؟ أهو نفسه أم اهللا تبارك وتعاىل ؟ ومن ذا الذي أحسن خلق هذه األشياء                

  ومكنه من استخدامها والتمتع ا ؟ أهو نفسه أم اهللا سبحانه وتعاىل ؟، وجعلها نافعة له
وهـو  ،  ن يكون جوابك عن هذه األسئلة أن هذه األشياء كلها هللا وحـده            ال بد أ  

فإذا كانت  ،  وهو مالكها وهو الذي أنعم ا على اإلنسان       ،  الذي خلقها وأحسن صورها   
فمن يكون أكثر ظلمـاً وأمعـن يف الغـي          ،  وهي هكذا من غري شك    ،  هذه هي احلقيقة  

رضاة اهللا تعاىل ويعمر قلبه بأفكـار       والعدوان ممن يستخدم عقله يف التفكري فيما يناقض م        
 ويكره لسانه وعينيه ويديه ورجليه على العمل مبا ينـايف أحكـام اهللا              .جتلب عليه سخطه  

مث ال يوفيه ما عليـه مـن        ،  وأوامره ؟ إنك حتكم بالكنود على عبد نشأ على رزق سيده          
 حـق   وكذلك ترمي بالبغي واخلروج على احلكومة موظفاً يستخدم ما بيده مـن           ،  حقه

وتنسب إىل الكفران من يتناسى ما لـصاحبه        ،  يف وجوه ختالف مصاحل احلكومة    ،  التصرف
ولكن ما هي حقيقة كفران اإلنسان وبغيه وتناسيه ملـا عليـه مـن              .. .عليه من معروف  
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من أين جاء هذا اإلنسان مبا عنده من الرزق حىت يتفضل           .. .معروف إلنسان آخر مثله ؟    
وأنـى  .. . تعاىل وحده هو الذي آتاه قوة السلطة واألمـر ؟          أليس اهللا .. .به على غريه ؟   

أليس اهللا تعاىل الذي مكّنه مـن       .. .لإلنسان أن مين على إنسان مثله ويصنع إليه معروفاً ؟         
، إن أكرب حق على اإلنسان يف هذه الدنيا هو ما جيب عليه حنـو والديـه               .. .كل ذلك ؟  

ب األوالد واحلنو عليهم ؟ أم مـن هـذا          ولكن من هذا الذي ألقى يف قلوب الوالدين ح        
أم من هذا الـذي ألقـى يف        .. .الذي جعل األم رحيمة مبن محلته كرهاً ووضعته كرهاً ؟         

ويضحي يف  ،  ما كسبه بعرق جبينه على مضغة حقرية      ،  راضياً مطمئناً ،  روع الوالد أن ينفق   
  سبيل تربيتها وتعليمها بكثري من أوقاته وأمواله ورفاهيته ؟

ويأىب أن يقـر لـه      ،  هل هناك كفر أفظع من كفر من ال يؤمن باهللا         :  باهللا   فقل يل 
وهل ميكن أن جتد بغياً أبشع من       .. .ويعرض عن طاعته وامتثال أمره ؟     ،  باأللوهية والربوبية 

  وكنوداً أغلظ من كنوده ؟، وغدراً أشنع من غدره، بغيه
كيف واهللا تعاىل   .. .فر به وال تظنن أن اإلنسان جيلب إىل اهللا شيئاً من الضرر إذا ك           

ذو ملك عظيم مل يعرف بعد أقصاه من أدناه على كل ما بذل اإلنسان من اجلهود املتتابعة                 
 وله سبحانه وتعاىل تـسجد      .واستعمل من اآلالت الضخمة النظارة هلذا الغرض      ،  الشاقة

 فتراها  األرض والشمس واملريخ وغريها من السيارات الكبرية اليت ال يأيت عليها اإلحصاء           
وله عز وجل خزائن الـسماوات واألرض مـن غـري           ،  ككرات صغرية حقرية يف مملكته    

وهو الصمد اجلواد الكرمي الذي يفتقر إليه اجلميع وهو ال يفتقـر إىل             ،  مشارك وال منازع  
أن جيلب إىل اهللا شيئاً من الـضرر إذا         ،  هذا املخلوق العاجز الواهن   ،   فأنى لإلنسان  .أحد

  .ه إن آمن فلنفسه وإن كفر فعليهاإن.. .كفر به ؟
فال يهتدي  ،  ومن نتائج الكفر والعصيان احملتومة أن يكتب اخلسران واخليبة لإلنسان         

أنى له أن يعرف غريه معرفة      ،  ألن العلم الذي ال يعرف ربه     ،  إىل صراط العلم املستقيم أبداً    
، ن شؤون حياته  وكذلك ال بد أن يسلك عقله طرقاً معوجة يف كل شأن م           .. .صحيحة ؟ 

أنى له أن يعرف غـريه معرفـة سـليمة ؟           ،  فإن العقل الذي ال يهتدي إىل معرفة خالقه       
وأن ، وكذلك ال بد أن يهيم على وجهه ويبوء باخليبة بعد اخليبة يف كل أمر مـن أمـوره   

ويعيـث يف األرض    ،  وحكومته وسياسـته  ،  تفسد عليه أخالقه ومدنيته وعشرته ومعيشته     
 فهكذا  .ويذيقهم ألواناً من الظلم والقسوة    ،  ويعبث حبقوق الناس  ،  لدماءليسفك ا ،  مفسداً

وأمـا يف   ،   هذا يف احلياة الدنيا    .وأعماله املنكرة ،  ينغص على نفسه احلياة بأفكاره الفاسدة     
 اعتدى عليه يف الـدنيا ويـشهد        – صغري أو كبري     –فيقوم يف وجهه كل شيء      ،  اآلخرة
ويـداه  ،  وعينـاه وأذنـاه   ،  يرفع القضية عليه عقله وقلبه    ،  ففي حمكمة اهللا العادلة   .. .عليه

، إن هذا الظامل خرج عليك يف احليـاة الـدنيا         ! رباه  : " وسائر أعضاء جسده    ،  ورجاله
،  ويف هذه احملكمة العادلـة     ."واستخدمنا كرهاً وقسراً يف معصيتك      ،  وأعرض عن ذكرك  

ك األرض اليت مشى وسكن علـى       تستعدي عليه تل  ،  اليت ال بيع فيها وال خلة وال شفاعة       
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، وتلك األموال اليت اكتسبها بطرق حمرمة وأنفقها يف سبل حمرمة         ،  وجهها عاصياً هللا تعاىل   
وتلك األدوات والقـوى    ،  وتلك األشياء اليت تصرف فيها تصرف الغاصب عدواناً وظلماً        

ـ .اليت استخدمها يف هذا الظلم والعدوان على كراهية منها     ومـن  –اىل  واهللا سبحانه وتع
،  يغيث مجيع هؤالء ويقطع هلا احلق املوىف بإزاء هذا الظلم العـايت         –أحسن من اهللا حكماً     

  .جزاء ظلمه وعصيانه، ويذيقه عذاب اهلون واخلزي
  

 
 فتعال ننظر اآلن يف ما يعود علينا به اإلسالم من الفوائد            .هذه مضار الكفر وعواقبه   

  .اعهإذا آثرناه ورضينا باتب
وقد عرفت من البيان السابق أن هذا الكون فيه من اآليات والعالمات املبثوثـة يف               
كل ناحية ما يدل على ألوهية اهللا وربوبيته فهذا املعمل الكوين العظيم الذي نراه سـائراً                

يشهد بلسان حاله أن خالقه ومدبر أمـره        ،  مذعناً لنظام شامل وقانون ثابت    ،  سرياً مطرداً 
 .ال خيرج عن نفوذه شيء يف األرض وال يف السماء         ،  ذو سلطة وقوة عظيمة   ،  حاكم جليل 

فتراه يطيعـه لـيالً     ،  وكذلك عرفت أن اإلنسان من فطرته أيضاً كسائر الكون أن يطيعه          
وذلك أنه من املستحيل على اإلنسان أن يبقى حياً إذا خـالف            ،  واراً عن غري شعور منه    

  .قانون الطبيعة
قد وهب لإلنسان جانباً من احلرية يف إرادته وفـضله          ،  وتعاىلغري أن اهللا سبحانه     

 واإلنسان وعلمه وعقلـه     .والتمييز بني اخلري والشر   ،  وقوة الفكر ،  على العاملني مبلكة العلم   
وهو دائماً بعني خالقه ينظـر كيـف وفـيم          ،  وقوة متييزه خاضع المتحان يف هذه احلرية      

ولو أنـه  ،  أن ينهج يف هذا االمتحان جاً معيناًواإلنسان مل جيرب .. .يستعمل هذه احلرية ؟   
ألنه إذا جاءك يف ورقة     ،   وذلك أمر واضح ال إشكال يف فهمه       .أجرب لبطلت غاية االمتحان   

.. .فأي فائدة تأيت من هذا االمتحان ؟      ،  االمتحان سؤال أجربت عليه جبواب معين معلوم      
كنت خمرياً ختيرياً تامـاً يف كـل        احلق أنه لن تظهر كفاءتك على الوجه الصحيح إال إذا           

فإن كان جوابك صحيحاً جنحت يف االمتحان وانفتح يف وجهـك بـاب             ،  جواب تريده 
 وإن كان جوابك غري صحيح أخفقت يف االمتحان وانـسد           .الرقي والكمال يف املستقبل   

 وخريه مبا يشاء  ،  فهكذا قد متع اهللا اإلنسان باحلرية يف امتحانه له        ،  باب الرقي يف وجهك   
  .من طريق للسري يف حياته

وخيطئ يف معرفة خالقه وما لـه       ،  فرجل ال يعرف فطرة نفسه وال فطرة هذا الكون        
وال حيسن االنتفاع مبا أويت مـن احلريـة يف          ،  وخيتار طريق املعصية والبغي   ،  من الصفات 

، روقوة متييزه بني اخلـري والـش      ،  يف امتحان علمه وعقله   ،  فهو خمفق إخفاقاً مبيناً   ،  إرادته
، وشاهد على نفسه أنه رجل من أسفل السافلني مـن كـل وجهـة             ،  وشعوره بالواجب 

  .وينبغي أن يكون مآل أمره كما عرفت آنفاً
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واستفاد مما أويت مـن العلـم   ، أعمل فكره : ورجل آخر قد جنح يف هذا االمتحان        
 .رغم كونه غري مكـره علـى ذلـك        ،  فعرف خالقه وآمن به   ،  والعقل استفادة صحيحة  

مع أنه ما كان    ،  واختار اخلري باستقالل رأيه   ،   ما أخطأ يف التمييز بني اخلري والشر       وكذلك
وآثـر  ،  وعرف ربـه  ،   وتفطن لفطرته  .يف وجهه شيء يدرؤه عن امليل إىل الشر لو أراده         

فأي شيء أجنحه يف هذا االمتحـان وأبلغـه         ،  طاعته على كونه خمرياً بني الطاعة واملعصية      
وقضى من  ،  واالستفادة من عينيه وأذنيه ودماغه    ،   استعمال عقله  ذلك أنه أحسن  . .مرامه ؟ 

وكذلك جاء بربهان على كونـه      ،  سويداء قلبه أال يتبع من األقوال واألعمال إال الصحيح        
  .وعلى كونه متبعاً له باالستسالم له فعالً، عارفاً للحق مبعرفته إياه

 مبثل هذه الـصفات     أي عجب إذا حظي بالنجاح يف الدنيا واآلخرة رجل قد حتلى          
ألن الذي عرف   ،  العالية ؟ فهو ال خيتار يف ميدان العلم والعمل إال طريقاً صحيحاً مستقيماً            

ال ميكن أن يتخبط مثل هذا الرجل يف        ،  قد عرف مبدأ العلم ومنتهاه    ،  وعرف صفاته ،  ربه
ـ     ،  ألن أول خطوة خطاها   ،  الطريق امللتوية املضلة يف حياته     ، صريةإمنا خطاها على علم وب

، فتراه ينظر يف ملكوت السماوات واألرض     ،  ولن ختفى عليه غايته اليت يريد الوصول إليها       
ولكنـه ال يـضل يف ظلمـات الـشك          ،  وحياول معرفة أسرار الكون بالطرق الفلسفية     

واستخراج ،  يف معرفة قوانني الطبيعة    ) Science( ويستخدم العلوم التجريبية    ،  واالرتياب
وكشف ما أودع اهللا تعاىل من القوى يف هذه الدنيا ويف           ،  زائن اخلافية ما يف الكون من اخل    

يقوم بكـل   ،  واختراع أحسن الطرق لالنتفاع مبا يف السماوات واألرض       ،  الناس أنفسهم 
وخشيته للقيام بني يديه    ،  ولكن تقواه هللا تعاىل   ،  ويستقدح فيه قوته الفكرية والعملية    ،  ذلك

ولن تسول له نفـسه    ،  وة عن سوء استعمال هذه العلوم     حتجزانه عند كل خط   ،  يوم القيامة 
أنه مالك هلذه األشياء ؛ أو أنه قـد انتـصر علـى             ،  يف أي مرحلة من مراحل سريه     ،  أبداً

، ويف تسخري الـدنيا   ،  فيمكنه وجيوز له أن يستخدم هذه العلوم يف منفعته الذاتية         ،  الطبيعة
 .ك احلرث والنسل وسفك الدماء    ويف قذف الرعب يف قلوب الناس بإهال      ،  وتدويخ بالدها 

فكلمـا ازداد   ،   أما العامل املسلم   .كافر ) Scientist( فما كل ذلك الفساد إال عمل عامل        
ازداد ،  ومعرفة بأسرار الـسماوات واألرض    ،  ومهارة فيها ،  انتصاراً على العلوم التجريبية   

ما مكنه من أسـباب هـذا       واعتقاداً أن ربه    ،  وشكراً لنعمته ،  وإيقاناً بتوحيده ،  إمياناً باهللا 
فـإن  ،  ويسعى فيما يعود باخلري عليه وعلى الناس أمجعني       ،  الكون إال ليكون خادماً لعباده    

  .ذلك هو الشكر احلقيقي هللا تعاىل على ما أواله من النعم
وكذلك ال يتخلف املسلم عن الكافر يف حتقيقه واجتهاده يف التـاريخ واالقتـصاد              

، ولكن شتان ما بني نظريهمـا     ،   من العلوم والفنون األخرى    والسياسة والقانون وما إليها   
وينتهي به حتقيقـه إىل     ،  ولغاية صاحلة ،  يدرس املسلم كل علم من هذه العلوم بنظر صائب        

ويستقرئ األسـباب احلقيقيـة     ،  ففي التاريخ يتعظ بتجارب البشر املاضية     . .نتيجة سليمة 
، افعاً صحيحاً يف حـضارا وثقافاـا      وجيتهد يف معرفة ما كان ن     ،  لرقي األمم واحنطاطها  
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 ويتجنب كل ما أهلـك هـذه   .ويستفيد من أحوال رجاهلا الصاحلني يف أعماهلم وأقواهلم     
  .األمم وقطع دابرها من أسباب السوء والضعف

ويف االقتصاد خيتار الكتساب الثروة وإنفاقها طرقاً ال يقتصر نفعها علـى بعـض              
  .ع أهل األرض بل يشمل نفعها مجي.البشر دون بعض

ويف السياسة يكون مهه كله منصرفاً إىل أن تسود األرض مبادئ األمن والـسالم              
وال يـستبعدهم   ،   فال يستبد برقاب الناس وال يستذهلم      .والعدل واخلري والشرف واملروءة   

 وإىل أن تعترب السلطة وأدوات احلجم والـسيادة         .فرد من األفراد أو مجاعة من اجلماعات      
  . تستعمل يف إسعاد عباد اهللا وفالحهم أمجعنيوديعة من اهللا

ويف القانون تكون وجهة نظره أن يقرر جلميع البشر حقوقهم وواجبام على غاية             
  .من العدل واألمانة وال يظلم أحد من أي وجه من الوجوه

كل أولئك مـزاج أخـالق      ،  والصدق واألمانة والعفاف وخشية اهللا واتباع احلق      
ومالك كل  ،  يف الدنيا إال وهو يعلم أن اهللا تعاىل هو رب هذا الكون            فهو ال يعيش     .املسلم

وأنه ال ميلك شيئاً حـىت      ،  هو من عند اهللا   ،  وأن كل ما عنده وعند الناس     ،  ما فيه من شيء   
وأن كل شيء عنده أمانة من اهللا ال حيل له أن يتصرف فيهـا إال               ،  نفسه وقواه اجلسمانية  

 منه هذه األمانة وحياسبه عليها حساباً دقيقاً يف يوم          حسب مرضاته تعاىل وأن اهللا سيسترد     
  .ال ريب فيه

فارجع إىل نفسك وتفكر قليالً يف أخالق مثل هذا الرجل الذي يطهر قلبـه مـن                
ويصم مسعه  ،  ويغض من طرفه عن النظرة اخلاطئة     ،  وذهنه من اهلم بالسوء   ،  الظنون الباطلة 
ويؤثر أن ميوت جوعاً على أن      ،   احلق وحيفظ لسانه عن النطق بشيء خيالف     ،  عن الفاحشة 

وال يطـأ بقدمـه     ،  وال يبسط يده بالظلم واالعتداء على حق غريه       ،  ميأل بطنه برزق حرام   
وال حيقـق   ،  وال يطأطئ رأسه أمام الباطل ولو صلب وقطع جسده تقطيعاً         ،  طريق السيئة 

 شيء عنـده    وأعز،  أمالً من آماله وال حاجة من حاجاته عن طريق الشر والظلم والعدوان           
وأبغض شـيء يف    ،  هو احلق والصدق واألمانة ال يضن يف سبيلها بشيء من نفسه أو ماله            

ال يرضى بانتصارها واختيار سبيلها خوفاً على نفـسه         ،  نظره هو الظلم والكذب واخليانة    
  .من مضرة أو رجاء يف منفعة

  .فمثل هذا الرجل هو الذي يفوز بفالح الدنيا أيضاً
ألن رأسـه ال    ،  يا رجل أكثر منه عزاً وشرفاً وفـضيلة ورفعـة         ليس يف الدن  ! نعم  
  .فأىن للذل واهلوان أن تدركه أسباما، ويده ال متتد أمام أحد غري اهللا، يتطأطأ

ألنه ال خياف غري اهللا وال يعلق       ،  وليس يف الدنيا رجل أكثر منه قوة وإقداماً وجرأة        
وأي ثروة تقدر أن تـشتري متـاع    ،فأي قوة تقتدر أن تنكبه صراط احلق      ،  رجاءه بسواه 

  .إميانه ؟
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ألليس بكلب الدنيا وال حبريص علـى   ،  وليس يف الدنيا رجل أغىن منه وأكثر ثراء       
وال ميد  ،  وهو يقتنع مبا يكسبه بسعيه املشروع     ،  وال مبتبع لشهواته النفسية   ،  حطامها الفاين 

إليه منها القنـاطري    ويرفضها بكل احتقار واستخفاف ولو حشدت       ،  عينه إىل ثروة حمرمة   
وال ميكن أن تكون يف الدنيا ثروة أغلى منها         ،  هذه هي ثروة القناعة والطمأنينة    . .املقنطرة
  .قيمة

ألنه يـؤدي إىل    ،  وأعز يف نظرهم  ،  وليس يف الدنيا رجل أحب منه إىل قلوب الناس        
، هموال يسيء إىل أحد من    ،  وحيسن إليهم ،  وال يبخس منها شيئاً   ،  كل منهم حقوقه كاملة   

كل ذلك مما جيذب إليه قلـوب   . .وال يبتغي منهم جزاءاً وال شكوراً     ،  ويسعى يف سعادم  
  .ويضطر كالً منهم إىل حبه واحترامه وإجالله، الناس

ألنه ال خيـون    ،  وليس يف الدنيا رجل حيوز يف نفسه ثقة الناس واعتمادهم أكثر منه           
 وال يبتغي عن    .م كل ما يعاهدهم عليه    ويويف هل ،  أمانام ويعاملهم دائماً بالصدق واحلسىن    

حـىت يف  ، موقناً من نفسه أن اهللا ينظر إليه ،  يف أي شيء من شؤونه    ،  الصدق واألمانة بدالً  
واعتمادهم ،   فال تسل عن مبلغ حب الناس له       .أحواله اليت ال يراه فيها أحد يف هذه الدنيا        

  .ورجوعهم إليه يف كل أمر من أمورهم، عليه
استيقنت نفسك أنـه مـن   ،  عن سرية املسلم وأخالقه يف الدنياإذا عرفت كل هذا 

بل ال بد أن يكـون يف       ،  املستحيل أن يعيش املسلم يف الدنيا ذليالً مهاناً مغلوباً على أمره          
ال ميكن أن تغلبـها     ،  ألن الصفات اليت حيليه ا اإلسالم     ،  عزيز اجلانب رفيع الرأس   ،  حياته

  .قوة من قوى الدنيا أبداً
، فـسيتغمده اهللا برضـوانه    ،  أما يف اآلخـرة   ،   للعبد املسلم يف حياته الدنيا     هذا ما 

جزاء على أدائه حق    ،  وله فيها كل ما تشتهيه نفسه     ،  ويدخله جنات جتري من حتتها األار     
يتمتع به العبد املـسلم  ، وجناحه يف امتحانه يف الدنيا وذلك هو الفوز املبني األبدي  ،  األمانة

  .يف الدنيا واآلخرة
وال ،   وهو ال خيتص بأمـة دون أمـة        .دين اإلنسان املفطور عليه   ،  هذا هو اإلسالم  

، واتبـع قانونـه   ،   كان يدين به كل من عرف اهللا       .وال بزمن دون زمن   ،  بقطر دون قطر  
سواء أمسى دينه باإلسالم أم بغريه من       ،  يف أي زمن أو أمة أو قطر      ،  وسلك صراطه املستقيم  
  .األلفاظ بلسان قومه



 
 
 

 

١١ 

 
  اإلْيَمان مفَصًال

  
 

 ونريـد أن    .واالنقياد ألحكامه وأوامره  ،  هو طاعة اهللا تعاىل   ،  قد عرفت أن اإلسالم   
ويسلك سـبيله إال إذا     ،  ويتبع قانونه ،  أن اإلنسان ال يستطيع أن يطيع اهللا      ،  نبني لك اآلن  
  .لغ اليقنيوبلغ علمه ا مب، علم عدة أمور

، إن أول ما جيب على اإلنسان ذا الصدد أن يكون موقناً من قلبه بوجود اهللا تعاىل               
  .فكيف يطيعه ويتبع قانونه ؟، فإنه إذا مل يكن موقناً بوجوده

فإنه إذا مل يعرف أن اهللا واحـد ال         ،  وكذلك جيب عليه أن يعرف صفات اهللا تعاىل       
طأة رأسه ومد يده أمام غري اهللا ؟ وكذلك إذا          فكيف يرتدع عن طأ   ،  شريك له يف ألوهيته   

فكيف ميسك نفـسه عـن معـصيته        ،  مل يكن موقناً بأن اهللا مسيع عليم بصري بكل شيء         
أن اإلنسان ال ميكنه أن يتحلـى بالـصفات         ،  واخلروج على أمره ؟ فيتضح من كل ذلك       

وك صـراط اهللا    لسل،  وأخالقه،  وأعماله،  يف أفكاره ،  الالزمة اليت جيب عليه أن يتحلى ا      
 وال يكفي   .وال حييط ا علماً صحيحاً كامالً     ،  ما دام ال يعرف صفات اهللا تعاىل      ،  املستقيم

ليأمن قلبه  ،  بل ينبغي أن يكون متمكناً من أعماق قلبه       ،  أن يكون هذا العلم علماً فحسب     
  .وحياته من العمل مبا خيالف عمله، من الظنون اخلاطئة

ف ما هو الطريق الصحيح لقضاء احليـاة يف هـذه           أن يعر ،  مث جيب على اإلنسان   
وأي شيء يبغضه كي    ،  وأي شيء حيبه اهللا تعاىل كي خيتاره      ،  وفقاً ملرضاة اهللا تعاىل   ،  الدنيا

وأن يكون  ،   أن يكون اإلنسان على معرفة بقانون اهللا       – هلذا الغرض    – وال بد    .يبتعد عنه 
حىت يكون متبعاً هذا    ،   لن ينال وجه ربه    وبأنه،  موقناً بكون هذا القانون من عند اهللا تعاىل       

القانون اتباعاً كامالً يف حياته ؛ فإنه إذا مل يعرف هذا القانون أصالً فكيف يتبعه يف حياته                 
أنه ،  أو إذا كان حيسب يف نفسه     ،  ؟ وأنه إذا مل يكن عمله ذا القانون قد بلغ درجة اليقني           

 فكيـف   .ا القانون يف صحته وسـداده     من املمكن أن يكون يف الدنيا قانون آخر مثل هذ         
  .يواظب على اتباعه مواظبة صحيحة ؟

مث على اإلنسان أن يكن على علم من مآل أمره إذا اختار معصية اهللا تعاىل علـى                 
وهلذا ،  ومل يسلك صراطه املستقيم أو إذا واظب على طاعته واتبع قانونه يف حياته            ،  طاعته

، وبقيامه بني يدي الرب تعاىل يوم القيامـة       ،  خرةالغرض ال بد أن يكون موقناً باحلياة اآل       
،  والذي ال علم له باحلياة اآلخـرة       .إن خرياً فخري وإن شراً فشر     ،  وجمازاته له على أعماله   

ويظن ،  وال يكاد مييز بني نتائجها املختلفة     ،  سواء يف نظره الطاعة واملعصية ال فرق بينهما       
فكيف يرجى من مثل هـذا      ،  ا بعد املمات  أن الذي يطيع اهللا والذي يعصيه سواء مصريمه       



 
 
 

 

١٢ 

الرجل أن يكف نفسه عن اقتراف الذنوب ما دام ال خياف مضرا على نفسه يف حياتـه                 
أو يصرب نفسه على طاعة اهللا وشدائدها ومقتضياا ؟ ال ميكن أن يواظـب علـى                ،  الدنيا

يدي اهللا تعاىل يوم    طاعة اهللا تعاىل واتباع قانونه رجل على علم باحلياة اآلخرة وقيامه بني             
فإن اإلنسان ال يكاد يثبت علـى شـيء         ،  ولكن علمه هذا مل يبلغ درجة اليقني      ،  القيامة

ويثبت نفسه على طاعته إذا كان علـى        ،  وإمنا ميكنه أن يواظب على أمر     ،  بالشك والتردد 
إال أن يكون موقنـاً     ،  وكذلك ال يستطيع أن يبعد نفسه عن أمر       ،  يقني تام من نفعه لنفسه    

  .ضرته لنفسهمب
فال بد لك أن تكـون   ،  أنك إذا أردت أن تسلك طريقاً من الطرق       ،  يظهر هذا كله  

 وينبغي أن تكون معرفتك هذه بالغـة        .على معرفة من نتيجته وغايته اليت ينتهي بك إليها        
  .درجة اليقني والوثوق

  
 

وذلك هو معىن كلمـة     " ن  اإلميا" فالذي عربنا عنه آنفاً بالعلم واملعرفة واليقني هو         
وجمازاته لعباده علـى    ،  وقانونه،   وصفاته احلقيقية  . فكل من عرف توحيد اهللا     .اإلميان بعينه 

 ومن نتـائج  ."املؤمن " هو ، مث كان موقناً بكل ذلك من قرارة نفسه    ،  أعماهلم يوم القيامة  
  .أي مطيعاً هللا ومتبعاً لقانونه، اإلميان أن يكون اإلنسان مسلماً

ك قد عرفت من هذا بنفسك أن اإلنسان ال ميكن أن يكـون مـسلماً إال إذا                 ولعل
فإنه ال تنبـت الـشجرة إال       ،   فصلة اإلميان باإلسالم كصلة البذرة بالشجرة      .كان مؤمناً 
أو تنبت ولكن   ،  وإن كان من املمكن أن يلقى البذر يف األرض فال تنبت الشجرة           ،  بالبذرة

 فكذلك ال ميكن    .أو لشيء من الفساد يف اجلو     ،  دبةإما لكون األرض جم   ،  بشيء من النقص  
وإن كان من املمكن أن يكون اإلميـان يف         ،  أن يكون اإلنسان مسلماً إذا مل يكن يف قلبه        

أو تأثري  ،  أو لنقص يف تعليمه وتربيته    ،  إما لضعف يف عزمه   ،  قلبه مث ال يكون إسالمه كامالً     
  .بيته

: ع درجات باعتبار هـذين األصـلني        فاعلم أن اإلنسان على أرب    ،  فإذا عرفت هذا  
  .اإلميان واإلسالم

، متبعني ألحكامه اتباعـاً كـامالً     ،   الذين يؤمنون باهللا إمياناً جيعلهم مطيعني له       -١
، كما حيذر اإلنسان اإلمساك جبمرة متقدة مـن النـار يف يـده            ،  حيذرون ما قد ى عنه    

ىل كسب األموال فهؤالء هـم      كما يسارع اإلنسان إ   ،  ويسارعون إىل العمل مبا فيه رضاه     
  .املؤمنون حقاً
متبعني ألحكامه اتباعاً   ،  ولكن ال جيعلهم إميام مطيعني له     ،   الذين يؤمنون باهللا   -٢
، ولكنهم مسلمون على كل حـال ،  فهؤالء وإن كان إميام مل يبلغ درجة الكمال       .كامالً
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ألم يعترفون  ،   البغاة املتمردين  وليسوا مبرتلة ،  كأم مبرتلة ارمني  ،  يعاقبون بقدر معصيتهم  
  .للملك مبلكه وخيضعون لقانونه

ولكنك تراهم ظاهراً يأتون بأعمـال تـشابه أعمـال          ،   الذين ال يؤمنون باهللا    -٣
فليـست  ،  وأما أعماهلم اليت تراها صاحلة يف الظاهر      ،  فهم البغاة يف حقيقة األمر    ،  املسلمني

،  ومثلهم كمثل رجل ال يعترف للملك مبلكه       .ة ا فال عرب ،  وال اتباعاً لقانونه  ،  بطاعة اهللا   
فإذا صدرت عنه بعض أعمال ال ختالف قانون امللك ال حيكـم عليـه              ،  وال خيضع لقانونه  

  .بل هو عاص ألمره خارج على قانونه، بكونه وفياً للملك ومطيعاً لقانونه
، مه وقانونـه فهم ياتون أيضاً بأعمال سيئة خمالفة ألحكا،  الذين ال يؤمنون باهللا  -٤

  . بغاة مفسدون بآن.فهم شر الناس
وسـعادته  ،  فالظاهر من هذه القسمة أن اإلميان هو الذي ينحصر فيه جناح اإلنسان           

 فحيث ال   . إال من بذر اإلميان    – كامالً أو ناقصاً     –وال يتولد اإلسالم    ،  يف الدنيا واآلخرة  
وج علـى أمـر اهللا تعـاىل    أي اخلر، والكفر هو ضد اإلسالم، يكون اإلميان يكون الكفر 

  .باختالف درجاته
  

 
فما هي الوسيلة إىل    : ولعلك تسائلين اآلن    ،  قد عرفت أنه ال بد من اإلميان للطاعة       

بصفات اهللا تعاىل وقانونه املرضي واحليـاة       ،  واليقني احملكم ،  احلصول على العلم الصحيح   
  اآلخرة ؟

أن آثار رمحة اهللا ومعامل بديع صنعه منبثة يف كل ناحيـة            ،  سلفقد بينا لك يف ما      
أنه مل يعن بإجياد هذا الكـون إال إلـه          ،  وهي تشهد بلسان حاهلا   ،  من نواحي هذا الكون   

، وكذلك تتجلى لكل من ينتظر يف هـذه اآلثـار         ،  وهو الذي يسري ويدبر شؤونه    ،  واحد
، واإلبـداع ، والعلم، صفات احلكمةفأي صفة من   ،  بأمت مظاهرها ،  صفات اهللا تعاىل كلها   

ال تلوح  ،  وما إليها من صفاته تعاىل    ،  والغلبة،  والقهر،  والربوبية،  والرمحة،  والكرم،  والعفو
يف ،  من أعماله وبدائع صنعه يف هذا الكون ولكن اإلنسان قد أخطأ عقله وكفاءته عامـة              

ولكن على  ،   عني اإلنسان   وهذه اآلثار ماثلة أمام    .مشاهدة هذه اآلثار والتأمل يف حقيقتها     
إن اإللـه   ،  فقد قال بعض النـاس    ،  رغم شهادا بتوحيد اهللا تبارك وتعاىل يف مجيع صفاته        

! واختذ بعضهم لنفسه آهلة ال حتـصى        ! إن هلذا الكون ثالثة آهلة      : وقال بعضهم   ! إهلان  
 لكل قـوة    وجعل.. .للمطر إله وللنار إله   : فقال  ،  ووزع بعضهم األلوهية بني آهلة متعددة     

يلجـؤون إليـه    ،   مث جعل على رأس اجلميع إهلاً أكرب       .من قوى هذا الكون إهلاً خاصاً ا      
وهكذا خبط العقل البشري يف إدراك ذات اهللا تعاىل ومعرفة صفاته خبط            ! ويقتدون بأمره   

  .عشواء ليس هذا مبقام تفصيله



 
 
 

 

١٤ 

فمنهم ،  آلخرةوأفكار كاذبة عن احلياة ا    ،  وكذلك جاء خمتلف الناس بظنون خاطئة     
إن اإلنسان تتكـرر    : ومنهم من قال    ،  إن هي إال حياتنا الدنيا وما حنن مببعوثني       : من قال   

  ...وال ينال جزاء أعماله إال فيها، حياته وموته مرة بعد مرة يف هذه الدنيا
لقضاء حياته حسب مرضاة    ،  أما القانون الذي جيب على اإلنسان أن يواظب عليه        

أو يدركه بعقله إذا كان مل يستطع أن يعـرف          ،  إلنسان أن يضعه بنفسه   فأىن ل ،  اهللا تعاىل 
  ...!ذات اهللا تعاىل وصفاته بنفسه 

وكان حائزاً على أعلـى درجـة يف الكفـاءة          ،  ومهما كان عقل اإلنسان ناضجاً    
إال بعـد جتـارب    ،  فإنه ال يستطيع أن يرى يف هذه األمور رأياً أو ما يشبه الرأي            ،  العلمية

، بل أنه ال ميكن أن يكون واثقاً من نفسه حىت بعد كل ذلك            ،  وتأمل طويل  ،سنني عديدة 
 وال شـك أن الطريـق املعـروف    .وال أن يدعي أنه قد عرف احلق وأحاط به علماً تاماً          

، ليقـرع جـده   ،  أن يترك وشأنه بدون أي هداية من فوقه       ،  الختبار عقل اإلنسان وعلمه   
، نجاح حظ من ساعده سـعيه وكفاءتـه       فيكون ال ،  وينشد احلق والصدق لنفسه بنفسه    

ومـا  ،   ولكن اهللا عز وجلّ أراد بعباده الرمحـة        .واخلسران نصيب من فاته سعيه وكفاءته     
وهـب هلـم علمـاً      ،  فبعث إليهم من أنفسهم رجاالً    ،  ابتالهم مبثل هذا االختبار العسري    

دنيا وفقـاً   وعلمهم الطريق الذي ميكن أن يقضي به اإلنسان حياته يف ال          ،  صحيحاً بصفاته 
 وكذلك أعطاهم العلم الصحيح باحلياة اآلخرة وأمرهم أن يبلغوا علمه الناس            .ملرضاة ربه 

والطريق الذي نالوا به هذا العلم من اهللا تعاىل هـو           ،   فهؤالء هم رسل اهللا وأنبياؤه     .مجيعاً
ن  فـال اختيـار اآل     .كتاب اهللا أو كالمه   : والكتاب الذي فيه هذا العلم يقال له        ،  الوحي

إال من حيث إميانه بالرسول أو كفرانه بعد النظر إىل حياته الطيبة            ،  لعقل اإلنسان وكفاءته  
وآمن مبن جـاء    ،  صدق باحلسىن ،  فمن كان مستعداً ملعرفة احلق واتباعه     ،  وهدايته السامية 

فقد أضـاع مـن     ،   وأما من كذب باحلسىن واستغىن عمن جاء ا        .وجنح يف اختباره  ،  ا
 وصده عـن    .وذلك ما جعله خييب يف اختباره     ،  فة احلق والصدق وقبوهلما   نفسه أهلية معر  

  .تلقي العلم الصحيح باهللا وقانونه واحلياة اآلخرة
  

 
مث تعمل بقوله وترتله علـى      ،  تبحث عن رجل يعرفه   ،  إنك إذا كنت ال تعرف شيئاً     

فإن كان هـذا    ،  الطبيب فإذا مرضت مثالً فإنك ال تعاجل نفسك بنفسك بل تراجع            .رأيه
، ورأيته قد شفي على يده كثري من النـاس ،  حائزاً فيها شهادة عالية   ،  الطبيب حمنكاً يف فنه   

ال تتنـاول إال    ،   فبناء على هذا اإلميـان     .آمنت أن لديه الكفاءة اليت حيتاج إليها عالجك       
ـ    .وجتتنب كل ما ينهاك عنه    ،  الدواء الذي يصفه لك هذا الطبيب      امي  وكذلك تؤمن باحمل

 وكذلك  .وتؤمن باألستاذ يف أمر التعليم وتصدق كل ما يبينه لك         ،  وتطيعه يف أمر القانون   
وتـصدق  ،  تؤمن مبن يعرفـه   ،  عندما تريد التوجه إىل مكان ال تعرف الطريق املوصل إليه         
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فذلك .. . وهكذا شأنك يف كل أمر من أمور الدنيا        .وتسك الطريق الذي يبينه لك    ،  بقوله
  .غيبهو اإلميان بال

مث تـصدقه يف    ،  فاإلميان بالغيب معناه أن ترجع يف معرفة ما ال تعرفه إىل من يعرفه            
وال تعلم أن مالئكته يـسريون شـؤون        ،  إنك ال تعرف ذات اهللا تعاىل وال صفاته       ،  قوله

 وال تعرف ما هو الطريق الصحيح لقـضاء         .وحييطون بالناس من كل جهة    ،  الكون بأمره 
فجميع هذه  ،  وال علم لك باحلياة اآلخرة وما حيصل فيها للعباد        ،  ىلاحلياة وفقاً ملرضاته تعا   

األمور وأمثاهلا إمنا تنال علمها عن رجل تطمئن إىل صدقه وعفافه وتقواه يف مجيع شؤون                
وأن مجيع  ،  فتسلم بأنه ال يقول إال احلق     ،  وختتربه يف أعماله الرتيهة وأقواله احلكيمة     ،  حياته

وال بد لـك منـه إن أردت   ،  فهذا هو إميانك بالغيب.تؤمن ا أقواله جديرة بأن تقبلها و    
فإنه ال ميكن أن تتلقى العلم الصحيح ذه األمور         ،  والعمل مبا حيبه ويرضاه   ،  طاعة اهللا تعاىل  

إال بواسطة الرسول وال ميكن أن تدي إىل صراط اإلسالم املستقيم وتسلكه بدون هـذا               
  .العلم الصحيح



 
 
 

 

١٦ 

 
  ةالُنبو

  
  :إنك قد عرفت من الفصل السابق ثالثة أمور 

وصـفاته وطرقـه    ،  أن اإلنسان حمتاج إىل العلم الصحيح بذات اهللا تعـاىل         : أوالً  
وأنـه ينبغـي أن     ،  وحساب اآلخرة وجمازاا لطاعة اهللا وامتثال أوامره وأحكامه       ،  املرضية

  .يكون علمه هذا قد بلغ من قوته وإتقانه درجة اليقني والوثوق
بل قـد اصـطفى   ، ما كلف عباده أن ينالوا هذا العلم بكدهم، أن اهللا تعاىل : انياً  ث

 وأعطاهم هذا العلم وأمرهم أن يبلغـوه سـائر عبـاده يف             – وهم أنبياؤه    –منهم رجاالً   
  .األرض

وأم إذا علمـوا    ،  أنه ليس على الناس اآلن إال أن يعرفوا أنبياء اهللا الصادقني          : ثالثاً  
ويذعنوا ،  ويطيعوه يف قوله  ،  ويسمعوا له ،  فعليهم أن يؤمنوا به   ،   اهللا إليهم  من رجل أنه نيب   

  . وحيتذوا على مثاله يف كل شأن من شؤون حيام.ألمره
  .ونريد أن نبني لك اآلن ما هي حقيقة النبوة وما هو الطريق إىل معرفة األنبياء

  
 

 فهو مزود منـذ     .تاج إليه اإلنسان  إن اهللا تعاىل قد خلق يف هذا الكون كل شيء حي          
والقوة الالمسة يف اجللد    ،  واألنف للتنفس والشم  ،  واألذنني للسماع ،  والدته بالعينني للنظر  

 وما إليها من األعضاء املتعددة      .والذهن للفكر ،  واليدين للعمل ،  والقدمني للمشي ،  للحس
لك نظـراً إىل خمتلـف      زوده اهللا تعاىل بكل ذ    ،  األخرى اليت يشتمل عليها جسده الصغري     

جيد أمامه من أسـباب العـيش       ،   مث عندما يدخل يف هذه الدنيا ويبدأ فيها حياته         .حاجاته
واللنب يف ثـدي    ،  فهناك اهلواء واملاء والنور واحلرارة    ،  ومرافق احلياة ما ال يدركه اإلحصاء     

داد تـز ،   مث على قدر منوه وترعرعـه      .واحلب يف قلوب األبوين واألقارب وغريهم     ،  األم
كأنه مل خيلق كل ما يف السماوات واألرض من القـوى           ،  أسباب قضاء حاجاته يف الدنيا    

  .العديدة إال إلمنائه والقيام خبدمته وحده
جتد أن اهللا تعاىل وهب لإلنسان كل ما حيتاج إليه          ،  مث تقدم إىل األمام خطوة أخرى     

من أفراد البشر حيوز يف     فكل فرد   ،  للعمل يف هذه الدنيا   ،  من املواهب والكفاءات والقوى   
وهللا يف خلقه   ،   وقوة الفهم والفطنة والنطق    .نفسه قليالً أو كثرياً من القوة اجلسدية والعقل       

فإنه ما ساوى مجيع أفراد البشر يف قسمة هـذه املواهـب            ،  شؤون ال حيمد عليها إال هو     
هم عن أخيـه    الستغىن كل من  ،  ولو أنه ساواهم مجيعاً يف قسمتها بينهم      ،  والكفاءات بينهم 
 مـن   –وألجل ذلك فقد قدر اهللا تعاىل ما حيتاج إليه النوع البـشري             ،  ومل حيفل به أصالً   



 
 
 

 

١٧ 

حيـث جعـل    ،  مث وزعها بني خمتلف أفـراده     ،   من املواهب والكفاءات   –حيث جمموعه   
 وجعل نصيب ذاك من كفـاءة     .نصيب هذا من إحدى الكفاءات ما مل جيعل نصيب ذلك         

 . ومن مث ترى أن بعض الناس يفوق غريه يف القوة اجلسدية           .أخرى ما مل جيعل نصيب هذا     
، ما ليس عنـد غـريه     ،  وبعضهم عنده من املهارة يف فن من الفنون أو حرفة من احلرف           

وبعضهم مييل إىل العسكرية    ،  وبعضهم فيه من الذكاء والعقل وقوة الفهم ما ليس يف غريه          
وبعضهم يولد على قوة    ،   والسيادة وبعضهم يولد على كفاءة خاصة يف احلكم      ،  ميالً فطرياً 

وبعضهم يكـون   ،  وبعضهم فيه من امللكة اإلنشائية ما ليس يف غريه        ،  غري عادية يف اخلطابة   
ثاقب الفكر متقد الذهن يف فن الرياضيات فيحل بكل سهولة كثرياً من األشياء وغرائبـها          

وسرعان ما ينفذ   ،  نوبعضهم يكون ذهنه حاذقاً نافذاً يف القانو      ،  ويدهش العامل مبخترعاته  
 فكل ذلك من فـضل      .نظره إىل كثري من نكاته اليت ال ينفذ إليها نظر غريه إىل عدة أعوام             

،  وال يقدر رجل أن يوجد يف نفسه هذه الكفاءات بنفـسه           .اهللا يؤتيه من يشاء من عباده     
هللا وإمنا هي مواهب فطرية خيتص ـا ا       ،  وال ميكن أن تتأتى هي يف نفسه بالتعليم والتربية        

  .تعاىل حبكمته من يشاء من عباده
علمت أن  ،  وإذا نظرت يف وجود خمتلف الكفاءات واملواهب يف خمتلف أفراد البشر          

حيث قد جعل فيهم كل كفاءة وموهبة علـى قـدر   ، هللا تعاىل حكمة بالغة يف هذا الباب  
 وكذلك املتعـاطني للزراعـة والنجـارة   ،   فجعل رجال اجلند   .حاجة النوع البشري إليها   

 أمـا  .وما إليها من املهن األخرى حبيث ال يكـاد حيـصى عـددهم   ، واحلدادة واحلياكة 
فعددهم أقل مـن عـدد      ،  ومواهب السياسة والقيادة  ،  أصحاب القوى العلمية والفكرية   

وأقل عدداً من اجلميع أولئك الذي هلم كعب بالغ ومهارة فذة يف فن خاص مـن                ،  أولئك
عن أمثاهلم من احلذاق يف هـذا       ،  شر إىل قرون وأجيال    ذلك ألن أعماهلم تغين الب     .الفنون
  .الفن

أن يوجد يف الناس    ،  ولكن هل يكفي حلاجة النوع البشري وسعادة حياته يف الدنيا         
املاهرون يف فنون اهلندسة والرياضيات والكيمياء والقانون والسياسة واالقتصاد وغريها من           

وآكد من حاجته إىل هـذه الفنـون        بل الذي حاجته إليه أشد      ! الفنون األخرى ؟ كال     
إن كل  ،   نعم .هو أن يكون يف الناس من يأخذ بيده ويرشده إىل صراط اهللا املستقيم            ،  كلها

 وما هـو الطريـق      .يرشده إىل أن يعرف ما له يف هذه الدنيا        ،  عامل من علماء هذه الفنون    
 الـذي   ومـن ذا  ،  من هو مالكه  " ولكن حاجته أشد وآكد إىل من يبني له         ،  الستخدامه

حىت ينـال الفـوز     ،  "وما هي مرضاة هذا الواهب      ،  وهب له ما يف السماوات واألرض     
الـذي  ،  أن يكون اهللا تعاىل   ،   ومما يأباه العقل اإلنساين    .األبدي اليقيين بقضاء حياته وفقها    

قد غفـل عـن     ،  خلق لإلنسان كل صغري وكبري ميكن أن متسه احلاجة إليه يف هذه الدنيا            
وهي أكرب حاجات اإلنسان وأقـدمها كمـا        ،   ومل يكترث هلا أصالً    حاجة اإلنسان هذه  

بل اهللا قد خلق يف الناس رجاالً كانوا علـى اسـتعداد            ،  ال ميكن ذلك أبداً   !  نعم   .عرفت



 
 
 

 

١٨ 

وكلفهـم  ،  فأعطاهم من عنده علم الدين واألخالق والـشريعة       ،  عظيم ملعرفته بانفسهم  
جال هم الذين نسميهم رسل اهللا وأنبيـاءه        فهؤالء الر ،  تعليمها سائر العباد يف هذه الدنيا     
  .صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني

  
 

وطبيعة غـري   ،  يولدون على قرحية خاصة   ،  كما أن البارعني يف مجيع العلوم الفنون      
كذلك يولد األنبياء على طبيعة خاصة ميتازون ـا عمـن   ،  ميتازون ا عن غريهم   ،  عادية
  .سواهم

وتعرف أنه قد ولد مزوداً مبلكة      ،  شاعر املطبوع مبجرد مساعك لكالمه    ويتبني لك ال  
وكذلك تعرف اخلطيب   ،  ألن غريه ال يأيت مبثل شعره ولو بذل أمت جهده         ،  خاصة يف الشعر  

 فإن كل واحد    .والقائد املطبوع بأعماهلم  ،  واملخترع املطبوع ،  والكاتب املطبوع ،  املطبوع
 وكذلك تلقى يف روع الـنيب       . عهد للناس ا يف غريه     ال،  منهم يايت يف أعماله بقرحية فذة     

وهويعرض على الناس ويشرح    ،  وجتول يف ذهنه أفكار مبتكرة ال ختطر ببال أحد من البشر          
وينفذ نظره إىل أمور دقيقة     ،  هلم من املسائل واملوضوعات ما ال يستطيع أن يبينه هلم غريه          

، غم بذهلم كل جهودهم أعواماً وسـنني      ر،  ال يهتدي إليها نظر سائر الناس وال يفهموا       
وكذلك تـصدقه جتـارب     ،  يقبل العقل السليم كل ما يقول وتشهد القلوب بصدق بيانه         

ولكن إذا أراد أمرؤ أن يأيت مبثل شيء مـن          ،  الدنيا ومشاهد الكون يف كل قول من أقواله       
يف كل شـأن  ال يسلك  ،  نقي السجية ،  ويكون النيب طاهر الفطرة   ،  أقواله فلن يستطيع أبداً   

وال يأيت يف أقواله أو أعماله بـشيء ال         ،  من شؤونه إال طريق الصدق والعفاف والشرف      
وال ،  ويسابق غريه إىل العمل مبا يأمر به النـاس        ،  يهدي إىل الرشد  ،  يالئم احلق والصواب  

 وهو يتحمل املضرة يف سـبيل       .يكاد يوجد مثال واحد يف حياته على مناقضة عمله لقوله         
وحياته كلها صدق وأمانـة وشـرف       ،  وال يضرهم يف سبيل مصلحة نفسه      ،مصاحل غريه 

ويـشهد كـل   ، ال أثر فيها لعيب أو نقيصة، ومروءة سامية، وفكرة عالية، وصفاء سريرة 
  .ذلك شهادة ناطقة بأن هذا نيب اهللا الصادق أرسل إىل الناس هلدايتهم

  
 

فعليك أن تطيعه يف كل مـا       ،  عاىلإذا عرفت من رجل أنه نيب صادق من عند اهللا ت          
أن تسلم إلنـسان بنبوتـه مث ال        ،  فإنه مما يأباه العقل البشري العام     ،  يأمر به أو ينهى عنه    

وال يقـول  ،  فإنه ال معىن لتسليمك بنبوته إال أنك قد آمنت أنه ال ينطق عن اهلوى             ،  تطيعه
كل ما تقول أو تعمل اآلن      ف،  وال يأيت بعمل إال حسب مرضاته تعاىل      ،  شيئاً إال من عند اهللا    

، وكل ما يكون خالفاً هللا تعاىل     ،  فإمنا تقوله وتعمله خالفاً هللا تعاىل نفسه      ،  خالفاً هلذا النيب  
أن تطيعه طاعة تامة بـدون أي  ،  فالذي يستلزمه إميانك بالنيب.ال ميكن أن يكون حقاً أبداً    
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ما يف أمره ويه مـن      سواء أفهمت   ،   يف كل ما يأمرك به وينهاك عنه       .اعتراض او توقف  
هو أكرب شهادة بصدقه وتضمنه     ،  فإن جمرد كونه من عند اهللا     ،  احلكمة والفائدة أم مل تفهم    

فمـا  ،  أو فائدة من فوائده   ،   وإذا كنت ال تفهم حكمة من حكمه       .جلميع احلكم والفوائد  
 ومن  .وإمنا ذلك لشيء من الفساد أو القصور يف قوة فهمك أنت          ،  ذلك لعيب يف صميمه   

يكون ،  ظاهر أن رجالً غري ماهر يف فن من الفنون ال يكاد يفهم دقائقه أو حييط به علماً                ال
رد أنه ال يكاد يفهمه أو يفطن ملا فيه مـن        ،  بالغ السفه إذا رد على املاهر قوالً من أقواله        

، حمـيط بدقائقـه   ،   وكل أمر من أمور الدنيا مفتقر إىل رجل حاذق فيه          .احلكمة والفائدة 
، ويعتمدون عليـه  ،  ويصدقونه،  يرجعون إليه ،   جيد الناس مثل ذلك الرجل احلاذق      وعندما

ألنه ال ميكن أن يكون مجيع الناس       ،  وال يتدخلون يف أعماله   ،  وال يعترضون على ما يقول    
فالذي جيب أن تقصر    ،  ماهرين يف مجيع العلوم والفنون قادرين على فهم أمور الدنيا كلها          

فإذا وجدته وآمنت مبهارته فعليـك      ،  لبحث عن رجل ماهر   عليه قوة عقلك وفهمك هو ا     
ومـن  ، أن تثق به كل الثقة وال تتعرض لشيء من أعماله باالعتراض واإلصرار على رأيك             

ال أصدقك وال أؤمن مبهارتك إال إذا جعلتين علـى علـم مبـا يف               : السفاهة أن تقول له     
حملامي عندما تعرض لك قضية     أال تكل أمرك إىل ا    ،  وهذا من احلكمة والفائدة   ،  عملك هذا 

يف احملكمة ؟ وقل يل أال يطردك هذا احملامي من مكتبه إذا تعرضت ألعماله مبثـل هـذا                  
التدخل ؟ وكذلك قل يل أال يكف الطبيب عن عالجك إذا طلبت منه الدليل على صحة                

 إنك حمتاج إىل علم اهللا وإىل أن تعـرف          .كل وصفة من وصفاته ؟ فهكذا أمر الدين بعينه        
ولكن ال سبيل لك إىل احلصول على هـذا         ،  الطريق الصحيح لقضاء حياتك وفقاً ملرضاته     

، أن تبحث عن نـيب اهللا الـصادق       ،  فمن واجبك إذن  ،  العلم ومعرفة هذا الطريق بنفسك    
كل ما أعطاك اهللا من قوة العقل والبصرية والفهم والفطنة فإنـك            ،  وتعمل يف البحث عنه   

وسـلك بـك طرقـاً    ، أضلك عن  سبيل احلق، ثه اهللا تعاىل  إذا اختذت نبيك رجالً مل يبع     
نيب مرسـل   ،   أن رجالً ما   – بعد البحث والتنقيب واالختبار      –ولكن إذا أيقنت    ،  معوجة

وتطيعه طاعة كاملة يف كل شيء      ،  فعليك أن تعتمد عليه كل االعتماد     ،  من عند اهللا تعاىل   
  .يأمرك به أو ينهاك عنه

  
 

علمت أن  ،  إذا عرفت أن طريق اإلسالم املستقيم هو الذي يرشد إليه النيب بأمر ربه            
، وأن الـذي خيـالف الـنيب      ،  البشر مجيعاً حمتاجون إىل اإلميان بالنيب واتباعه وامتثال أمره        

  .هو الضال من غري شك، ويبتدع طريقاً بنفسه، ويعرض عن طاعته
فمنهم الذين يعترفون بصدق النيب ولكـن ال   ،  والناس يأتون يف هذا الباب بعجائب     

فإنه ال معىن   ،  بل هم سفهاء أيضاً   ،  فما أولئك بالكافرين فحسب   ،  يؤمنون به وال يطيعونه   
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إال إيثار الباطل   ،  مث اإلعراض عن طاعته   ،  لتصديق النيب واالعتراف بكونه من عند اهللا تعاىل       
  . أال محاقة أفظع من هذه احلماقةومن الواضح، واشتراء الضاللة باهلدى عمداً، على احلق

ألن لنا عقالً ميكن أن يرشـدنا  ، ومنهم الذين يقولون لسنا حباجة إىل اتباع الرسول     
 قد تعلمت علم الرياضـيات      .وضالل بعيد ،  فهذا أيضاً خطأ عظيم   ،  إىل الصراط املستقيم  

 دونه إما   وأن كل خط  ،  وتعرف أن اخلط املستقيم الواصل بني نقطتني ال يكون إال واحداً          
 – فهكذا ال ميكن أن يكـون طريـق احلـق            .أو غري واصل بني النقطتني    ،  غري مستقيم 

، إال واحـداً  ،   الذي يصل بني العبد وربـه      –املصطلح عليه يف اإلسالم بالصراط املستقيم       
أو غـري   ،   إما غـري مـستقيم     . فكل طريق غري هذا الطريق     .حبكم قاعدة الرياضيات هذه   

  .موصل العبد إىل ربه
وهو الذي هدى   ،  قد عرفت أن الطريق املوصل إىل اهللا واحد       ،  وتقدم خطوة أخرى  

ال ، وأجهد نفسه يف البحث عن طريـق غـريه  ، فكل من رغب عن هذا الطريق  ،  إليه نبيه 
  :يعدو أمره أن يكون على إحدى صورتني 

الـصورة   ففي   .أو جيد طريقاً طويالً منحنياً    ،  إما أال جيد طريقاً موصالً إىل اهللا أصالً       
وأما الصورة األخرى فال شك أيضاً يف كوا محاقة وضـاللة           ،  األوىل ال شك يف هالكه    

 اختار لسريه إليه    . أال ترى أن حيواناً أعجم إذا أراد الوصول إىل مكان خاص           .على األقل 
وأرسل إليه عبداً مـن عبـاده       ،  خطاً مستقيماً ؟ فما ظنك إذن بإنسان وهب له اهللا عقالً          

ولـن  ، إين لن أتبعـك   ! ولكنه يقول له كال     ،  ويهديه سبيل الرشد واخلري   ،  ربهيدعوه إىل   
وأهيم على وجهي يف سبل     ،  بل سأبذل جهدي بنفسي   ،  أسلك الطريق الذي ترشدين إليه    

  !مظلمة ملتوية حىت أنال غاييت 
تـبني  ،   بل إنك إذا أعملت فكرك قليالً      .وهذا شيء يدركه كل إنسان بأدىن تأمل      

ال ميكن أن جيد للوصـول إىل اهللا تعـاىل طريقـاً            ،  ىب أن يؤمن بالرسول   لك أن الذي يأ   
 ألنه ال بد أن يكون قد أصيب يف عقله بشيء مينعه عن قبـول               .مستقيماً وال غري مستقيم   

 يف طبيعتـه شـيء مـن        .أو أن يكون رجالً متكرباً    ،  فإما أن يكون ناقص الفهم    : احلق  
وال ،  ون مغرقاً قي التقليد األعمـى آلبائـه        أو يك  .االعوجاج ال يرضى معه بقبول احلق     

أو يكون عبداً قد    ،  يرضى أن يسمع قوالً يفند شيئاً من األفكار والرسوم اليت ورثها عنهم           
فلن ،  ألنه يرى أنه إذا قبله    ،  وال جيد من نفسه ميالً إىل قبول تعليم الرسول        ،  اختذ إهله هواه  

 وكل مـن    . اليت اعتاد اقترافها يف حياته     جيد لنفسه جماالً إىل ارتكاب املعاصي واملنكرات      
ومن كان بريئاً مـن     ،  ال ميكن أن يهتدي إىل سبيل اهللا      ،  وجد فيه سبب من هذه األسباب     

  .فمن املستحيل أن يعرض عن طاعة الرسول الصادق واالستسالم لتعليمه، هذه األسباب
وهو الذي يأمر   ،  أن النيب إمنا يبعثه اهللا تعاىل     ،  والذي جيب أال تغفل عنه ذا الصدد      

 خيرج على   ،   فكأن الذي ال يؤمن بالنيب ويتمرد عن طاعته        .الناس باإلميان به واتباع تعليمه    
 وذلك أنه ال بد لك من طاعة حاكم يوىل عليك من قبل الدولة اليت أنت                .اهللا تعاىل نفسه  
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فكأنك خرجت علـى الدولـة      ،  فإن أبيت أن تسلم به حاكماً على نفسك       ،  من رعيتها 
 .نقيضان ال جيتمعـان   ،  إن استسالمك للدولة وإعراضك عن حاكم توليه عليك       ،  هانفس

،  إن اهللا هو امللك احلقيقي للناس مجيعاً       .وهذا مثل ما بني اهللا وبني النيب املبعوث من عنده         
فعليهم أن يؤمنوا به ويؤثروه بالطاعة      ،  فكل من أرسله إليهم هادياً مرشداً وأمرهم باتباعه       

سواء أكان يـؤمن بـاهللا أم ال        ،  هو كافر ،  والذي يعرض عن طاعته   ،  رعلى أي شيء آخ   
  .يؤمن

  
 

كيف بدأت يف النوع البشري سلسلة بعث األنبيـاء       ،  ونريد أن نبني لك اآلن    ،  هذا
  .هو سيد سائر األنبياء وخامتهم، حىت انتهت بنبوة نيب جليل، وترقت

ومنها خلـق   ،  ا خلق يف بدء األمر نفساً واحدة      أن اهللا تعاىل إمن   ،  مما ال خيفى عليك   
 .مث بث منهما مجيع من نراهم اليوم يقطنون يف خمتلف أرجاء األرض ونواحيهـا             ،  زوجها

 وقد اتفقت روايات مجيع األمم الدينية والتارخييـة         .متوزعني إىل خمتلف الشعوب واألمم    
 وكـذلك مل تثبـت      .على أن النوع البشري إمنا بدأت سلسلته من نفس واحدة بعينـها           

أنه كان يف خمتلف مناطق األرض وأرجائها أفـراد         )  Science( حتقيقات العلوم التجريبية    
بل الذي  ،  تفرعت منهم هذه السالالت واألمم املتعددة املنتشرة يف األرض اليوم         ،  خمتلفون

، حدهو أن يكون قد خلق يف أول األمر إنسان وا         ،  يستنتجه أكثر علماء هذه العلوم قياساً     
  .ومن هذا اإلنسان نفسه انتشرت هذه السالالت اإلنسانية املوجودة اآلن

ومنـها  ،  هذه النفس الواحدة اليت بدأت منها الساللة البشرية إمنا هي آدم يف لغتنا            
 هو الذي اصطفاه اهللا وجعلـه       .# فآدم   .اليت معناها اإلنسان  " اآلدمي  " اشتقت كلمة   

أي أن يبني هلم أن ليس لكـم وال         ،  ره أن يعلم ذريته اإلسالم    وأم،  أول رسول يف األرض   
وال ،  وال تسجدوا إال له   ،  فال تعبدوا وال تستعينوا إال إياه     ،  لسائر هذا الكون إال إله واحد     

، فإن فعلتم جزاكم احملسنني األبـرار   ،  تقضوا أيام حياتكم إال وفقاً ملرضاته عادلني صاحلني       
  .اء السيئني األشراروإن أعرضتم عن طاعته جزاكم جز
واستمسكوا مبا هداهم إليه من احلبـل       ،  فاتبعوا أباهم ،  أما الصاحلون من ذرية آدم    

حـىت  ،  واتبعوا أهواءهم ،  فأبوا أن يتقيدوا بطاعته   ،  وأما الظاملون ،  املتني والصراط املستقيم  
فمنهم من أخذ يعبد الـشمس      ،  نشأت فيهم السيئات والنكرات من كل نوع شيئاً فشيئاً        

أو راً  ،  أو حجراً من األحجار   ،  ومنهم من اختذ إهله شجرة من األشجار      ،  والقمر والنجوم 
ومنهم من ظن أن لكل من املـاء والنـار واملـرض    ، أو حيواناً من احليوانات  ،  من األار 

فعلى اإلنسان أن يعبـد  ، والصحة وما إليها من قوى الطبيعة ونعمها األخرى إهلاً خاصاً به 
آلهلة ويسعى إلرضائهم حىت تشتمله مجيعاً بفضلها وأنعامها وهكذا ولـدت           مجيع هؤالء ا  

وتفرعت منـها ديانـات     ،  اجلهالة غري واحدة من صور الشرك وعبادة األصنام واألوثان        
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وقد حدث كل ذلك عندما انتشرت ذريـة آدم يف خمتلـف أرجـاء              ،  متعددة يف األرض  
فجعلت كل أمة لنفسها ديانـة      ،  موتوزعوا إىل خمتلف الشعوب واألم    ،  األرض ونواحيها 

 ومجلة القول أن الناس ملا نـسوا  .هلا طائفة من الرسوم والشعائر مل تكن لغريها     ،  خاصة ا 
، واتبعوا أهـواءهم  ،  #نسوا دينهم الذي جاءهم به وأرشدهم إليه أبوهم آدم          ،  اهللا رم 

بينهم األفكـار الباطلـة      وتفشت   .وتسربت إليهم الرسوم والتقاليد السيئة من كل نوع       
ولذلك أخذ اهللا   ،  وأخطأوا يف متييزهم بني النافع والضار واحلق والباطل       ،  اجلاهلية،  واآلراء

يعلمون الناس ويوضحون هلم نفس الذي كان قـد    ،  تعاىل يبعث رسله وأنبياءه يف كل أمة      
 إىل عبادة اإلله    ويرشدوم،  ويذكروم مبا نسوه من قبل    ،  # آدم   – من قبل    –جاء به   
ويقمعون ما راج فيهم من التقاليد      ،  وينهوم عن الشرك وعبادة األصنام واألوثان     ،  الواحد

ويبينـون  ،  ويهدوم إىل الطريق املرضي عند اهللا لقضاء حيام       ،  الفاسدة والرسوم الباطلة  
نـد أو   من اهل ،  وما من قطر من أقطار األرض      .هلم القوانني الصحيحة ويأمروم باتباعها    

 –الصني أو فارس أو العراق أو مصر أو أفريقيه او أوروبة إال خلت فيه رسل اهللا وأنبياؤه                  
 )١(" اإلسـالم  " وما كان هؤالء األنبياء مجيعاً إال على دين واحد هو الذي نسميه اليوم              

 وذلك،  غري أنه كان هناك فرق يسري بني طرق خمتلف األنبياء يف اإلرشاد وقوانينهم للحياة             
الذي كان منتشراً يف    ،  أن كل نيب قصر جهده يف استئصال ذلك النوع اخلاص من اجلهالة           

وحينما كانت هذه   ،  اليت كانت راسخة فيهم خاصة    ،  وإصالح تلك األفكار الباطلة   ،  قومه
فقد جاءها أنبياؤهـا    ،  األمم يف مرحلتها األوىل من حيث احلضارة والتمدن والعلم والعقل         

وسع هلـا يف نطـاق تعاليمهـا        ،  وكلما ارتقت من هذه الوجوه    ،  ةبتعاليم وشرائع بسيط  
فإن الـروح الـذي     ،   مث مل يكن هذا االختالف إال يف الظاهر فقط         .وشرائعها ومناهجها 

والـصدق  ،  وهو توحيد اإلله يف العقيـدة     ،  يسري يف مجيع هذه الشرائع والتعاليم واحد      
  .واإلميان باحلياة اآلخرة، واإلخالص يف العمل
فقد آذوهم واستكربوا عن    ،   جداً ما عامل به الناس هؤالء الرسل واألنبياء        وعجيب

حىت مل يؤمن بفريق من هـؤالء       ،  وأخرجوا بعضاً من ديارهم   ،  فقتلوا بعضاً منهم  ،  طاعتهم
 لكن عبـاد اهللا املـصطفني       .األنبياء بعد ما أفنوا أعمارهم يف الدعوة إال بضعة نفر فقط          

 .حىت أثرت دعوم واتبعهم كبار أمم األرض      ،  ا يف جهودهم  ما وهنوا وال استكانو   ،  هؤالء
، وهنا هنا اختارت الضاللة قالباً جديداً لنفسها فبدلت األمم تعاليم األنبياء بعـد وفـام              

 فمـن   .وأدخلت يف كتبهم ظنوناً كاذبة واخترعت للعبادة طرقاً جديدة من عند نفـسها            

                                                 
أن اإلسـالم  ، متورطني فيه، بل كثرياً من أهل العلم منهم، من سوء الفهم الذي نرى عامة الناس     )١(

وهذا خطأ فاحش ينبغي أن يكون ذهن الطالب ساملاً         ،  كان بدؤه من نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم        
سالم هو الدين احلقيقي الوحيد للنوع البشري منـذ أول          أن اإل ،   وليعلم كل طالب   .منه كل السالمة  

 . وكل رسول من رسل اهللا يف أي زمان ومكان إمنا جاء ذا الدين نفسه.أمره



 
 
 

 

٢٣ 

،  قال إن اهللا نزل إىل األرض بصورة نبيـه         ومنهم من ،  الناس من بدأ يعبد األنبياء أنفسهم     
 وهكذا عبث البشر يف     .ومنهم من أشرك نبيه باهللا يف ألوهيته      ،  ومنهم من جعل نبيه ابن اهللا     

جعلوا أصناماً ومتاثيـل للـذين   : خمتلف األزمان وسائر األقطار بتعاليم األنبياء بعد وفام   
بياء وشرائعهم ومزجوها بأنواع من     ومسخوا تعاليم األن  ،  وعكفوا عليها ،  كسروها من قبل  

 وخلطوها مبا وضعه اإلنسان     .البدع والرسوم اجلاهلية والتقاليد الكاذبة واألقاصيص امللفقة      
حىت مل تبق لإلنسان بعد عدة قرون وسيلة مييز ـا هدايـة             ،  من القوانني من تلقاء نفسه    
 وكذلك غابت   .)٢(م  مما خلطها به من جاء بعدهم من أتباعه       ،  الرسل وشريعتهم األصلية  

حىت ما بقي عند النـاس شـيء   ، يف ثنايا الروايات امللفقة أحوال األنبياء وسريهم احلقيقية  
فقد بقـي   ،   غري أن جهود األنبياء ومساعيهم ما ذهبت كلها سدى         .يعتمد عليه ويوثق به   

ا ومزجها إياها مب  ،  على الرغم من مسخها لتعاليم نبيها     ،  جزء من الصدق واحلق يف كل أمة      
،  فقد انتشرت العقيدة باهللا واحلياة األخرة يف مجيع األمم بأية صورة من الـصور              .شاءت

ورىب كل نيب أمته    ،  وسلمت الدنيا عامة مبجموعة من مبادئ الصالح والصدق واألخالق        
حىت أصبح من املمكن أن يعم األرض كلها من أقصاها إىل أقـصاها             ،  وهيأها لقبول احلق  

من غري ما فرق بني خمتلـف   ،  مجعاء،  ن هو الدين الوحيد لإلنسانية     ويكو .دين واحد بعينه  
  .أممها

وفيها ،  أنه ما كان يرسل إىل كل أمة إال رسل خمتصون ا          ،  وهكذا بينا لك من قبل    
غري خمتلطة فيمـا    ،   ذلك بأن األمم يف تلك األزمنة كانت متباينة        .كانت تنحصر دعوم  

أن ،  فكان من الصعب يف مثل تلك األحوال      ،  هاوكانت كل أمة متقيدة حبدود أرض     ،  بينها
زد علـى ذلـك أن   ، تعليم مشترك شامل موحـد  ،  وشعوا،  ينتشر يف مجيع أمم األرض    

، وكان اجلهل مطبقاً أرجاء األرض كلها     ،  أحوال كل أمة كانت خمتلفة عن أحوال غريها       
تلـف صـورها    خت،  فكانت املفاسد اليت تتولد من جراء هذا اجلهل يف االعتقاد واألخالق          

 فمن أجل ذلك مل يكن بد أن يأيت إىل كل أمة مـن أمـم                .باختالف األماكن واألزمان  
، ويقضي على أوهامها اخلاطئـة  ،  رسول يهتم بتعليمها وإرشادها إىل احلق خاصة      ،  األرض

ويصدها عـن الطـرق الباطلـة       ،   األفكار الصحيحة شيئاً فشيئاً    – مكاا   –وينشر فيها   
 وال  .ويريب أفرادها كما تريب األم أطفاهلا الصغار      ،  القوانني العادلة العالية  ويهديها إىل اتباع    

حىت جاء على   ،  يعلم إال اهللا كم مضى من ألوف السنني يف تربية أمم األرض ذه الطريقة             
وارتبطت كـثري   ،  وبدأت تبلغ أشدها  ،  اجتازت فيه أيام صباها   ،  اإلنسانية حني من الدهر   

                                                 
 واخترعت من تلقـاء     – أي اإلسالم    –هكذا يا أخي الطالب بدلت األمم املاضية دينها احلقيقي           )٢(

فما جاء السيد املسيح مثالً     ،   املسماة مبختلف األمساء   نفسها ما جتد اليوم يف الدنيا من خمتلف الديانات        
ولكن الذين جاؤوا بعده اهلوه ومزجوا تعليمه النقي الصايف مبا شاؤوا من ، إال بالدين اإلسالمي احلقيقي

 ."باملسيحية " األباطيل من عند أنفسهم وأخرجوا للناس ديناً جديداً مسوه 



 
 
 

 

٢٤ 

وأصبح الناس يسافرون   ،  صناعي والتجاري بني خمتلف عناصرها    من العالقات مع الرقي ال    
وراجت ،  من بالد اليابان والصني  إىل بالد أوروبة وأفريقية البعيدة بالطرق البحرية والربية            

وتبودلت بينهما النظريـات    ،  وانتشرت فيها العلوم والفنون   ،  الكتابة يف معظم أمم األرض    
يها من الفاحتني وأويل البأس من دوخـوا الـبالد          ونبغ ف ،  واألفكار واملوضوعات العلمية  

ويسكنها ،  تشتمل على غري واحد من األقطار     ،  وأنشأوا يف األرض ممالك عظيمة    ،  ااورة
وبـدأ  ،  وهكذا اجتمعت غري أمة واحدة حتت نظام سياسي واحد        ،  غري واحدة من األمم   

 أن يـرتل تعلـيم      وأصبح من املمكـن   ،  يتبدد ما كان من قبل من التباعد وعدم التعارف        
 ولو رجعت إىل ما قبل حنو ألفي سـنة          .اإلسالم الوحيد وشريعته الوحيدة لألرض قاطبة     

ونيف من تاريخ إلنسان لوجدته يتطلب بلسان حاله ديناً كامالً يكـون ديـن البـشرية                
، وإمنا كانت مشتملة على مبـادئ خلقيـة       ،  مل تكن ديناً كامالً   ،   فالديانة البوذية  .مجعاء

ويف أفغانـستان   ،  نتشرت مع كل ذلك يف بالد الصني واليابان ومنغوليا يف جانب          ولكنها ا 
وال شك أن الـسيد     ،  مث جاءت الديانة املسيحية بعدها بقرون     ،  وخبارى يف اجلانب اآلخر   

ولكن الذين جاؤوا من بعده مزجـوا هـذا         ،  املسيح كان قد جاء بتعليم اإلسالم اخلالص      
 ومع ذلك   .حىت مل يعد إال ديانة ناقصة مسوها باملسيحية       ،  الدين مبا شاؤوا من عند أنفسهم     

 مما يدل على أن الدنيا كانت متعطـشة يف          .انتشرت املسيحية يف فارس وأفريقية وأوروبة     
اقتنعت بديانات ناقصة وآمنـت ـا       ،  ذلك الزمان إىل دين عاملي كامل حىت إذا مل جتده         

  .وأخذت تنتشر فيها
  

  
رسـول  ،  بعث للدنيا وجلميع أمم األرض وشـعوا      ،  يف هذا الزمان الذي وصفناه    

ما ،  ووكل إليه أن يبلغ العاملني مجيعاً     ،  يف بالد العرب  هو سيدنا وموالنا حممد   ،  واحد
  .أويت من اهلدى ودين احلق والقانون الشامل
علمت أن بالد العـرب هـي أنـسب أرض          ،  وإذا نظرت نظرة يف جغرافية العامل     

وال سيما بالنسبة لذلك    ،  فهي بني آسية وأفريقية وأقرب ما تكون ألوروبة       ،  للرسالة العاملية 
وبعدها ،  الزمان الذي كانت فيه أمم أوروبة الراقية املتمدنة تسكن يف األقسام اجلنوبية منها            

  .عن بالد العرب يعدل بعد اهلند عن هذه البالد
عرفت أنه ما كانت يف الدنيا      ،   قرأت ما قالت كتب التاريخ عن ذلك الزمان        مث إذا 

 فقد أخـذت أسـباب الـوهن        .أمة أنسب وأجدر ذه الرسالة العاملية من األمة العربية        
بينمـا  ، بعد أن أقامت الدنيا وأقعدا ،  واالحنالل تدرك سائر األمم الراقية والقوى العظيمة      

 وكان منو املدنيـة وارتقـاء       . موفورة اجلأش حامية الدم    –ذاك   إذ   –كانت األمة العربية    
 أمـا األمـة     .احلضارة وانتشار الترف يف األمم األخرى قد أفسد عليها عاداا وخصاهلا          



 
 
 

 

٢٥ 

، مولعة بالبذخ والتـرف   ،  العربية فما كانت إىل ذلك العهد على مدنية جتعلها ناعمة البال          
من ،  األمة مبنجاة تامة يف القرن السادس امليالدي      وكانت هذه   ،  مائلة إىل السفائل والرذائل   

وكان فيها من الصفات اإلنـسانية      ،  اآلثار السيئة املنتشرة يف أمم األرض املتمدنة األخرى       
وكان العرب شجعاناً   ،  العاملية مجيع ما ميكن أن يكون يف أمة مل تصدمها املدنية بعواصفها           

أحرار الفكـر   ،  قائمني بالعهود ،  طي األيدي باس،  مقادمي ال يقيمون وزناً للرهب واخلوف     
ومل تكـن أعنـاقهم     ،  ويؤثروما على كل شيء آخر    ،  حيبون احلرية واالستقالل  ،  والنظر

 .وكانت عاطفة االستماتة يف الذود عن أعراضهم جتري يف عروقهم         ،  خاضعة ألمة أجنبية  
 فيهم كثري من     ال ريب أنه كانت    .وكانوا يعيشون عيشة ساذجة ال تعرف الترف والتنعم       

ولكن احلق أنه ما كان منشأ هذه السيئات إال أنه ما خـال فـيهم               ،  السيئات واملنكرات 
وما قام فيهم زعيم يزكيهم ويعىن بإصالح       ،  )٣(رسول من اهللا منذ ألفني ومخسمائة سنة        

وكانت اجلاهلية منتشرة فيهم ملا عاشوا عيشة احلرية        ،  أخالقهم وتعليمهم املدنية واحلضارة   
وقد بلغ متاديهم يف هذه اجلاهلية أنه مل يكن ألحـد قبـل             ،   الصحراء قروناً من الزمان    يف

ولكنهم كانوا مع كل ذلك     . .بتهذيبهم وإخراجهم من ظلمات البهيمية إىل نور اإلنسانية       
أهالً ألن يقيموا الدنيا ويقعدوها إذا عين بإصالحهم وتعليمهم رجل عبقري وقاموا علـى              

 فإىل مثل هذه األمة الفتية الباسلة       .بغاية سامية ورسالة شريفة يف الدنيا     أثر دعوته وتعليمه    
كانت حتتاج الرسالة العاملية لنشر كلمتها وتعميم دعوا يف سائر أرجاء الـدنيا             ،  املقدامة
  .ونواحيها

ظهر لـك   ،  فإنك إذا قرأت هذه اللغة ودرست أدا      ،  مث أنظر نظرة يف اللغة العربية     
أنه ال ميكن أن تكون يف الدنيا لغة أنسب من هـذه اللغـة ألداء               ،  ابمن دون أدىن ارتي   

واإلفصاح عن أدق معاين العلم اإلهلي والتأثري يف القلوب فباجلمل الصغرية           ،  األفكار العالية 
إىل مثـل هـذه   . .وتكون قوية التأثري يف القلوب، من هذه اللغة تؤدى املوضوعات املهمة   

 فمن حكمة اهللا البالغة ورمحته الشملة بعباده إذن         .ن الكرمي اللغة كانت حتتاج معاين القرآ    
 فتعال نبين لك ما جعل الشخص الـذي         .أن اختار أرض العرب على غريها للنبوة العاملية       

  .اصطفاه اهللا تعاىل هلذه النبوة منقطع املثال يف هذه الدنيا
  

  
 سنة من تاريخ هذه املعمورة جتد أنه مل يكن فيها           ١٤٠٠إرجع ببصرك إىل ما قبل      

ومل تكن تـصدر فيهـا اجلرائـد        ،  الربق وال اهلاتف وال القطار وال السيارة وال املطبعة        
 ومل يكن يتيسر للناس من السهولة يف أسفارهم ما جنـده يف             .واالت وال تنشر الكتب   

                                                 
 سنة من بعثة حممد صلى اهللا عليـه         ٢٥٠٠ السالم قبل حنو     كان زمان إبراهيم وإمساعيل عليهما     )٣(

 . وما أرسل يف العرب خالل هذه املدة الطويلة رسول من عند اهللا تعاىل.وسلم



 
 
 

 

٢٦ 

، عليه أن يسري األشهر الطوال    ،  فكان كل من أراد أن يسافر من قطر إىل آخر         ،  زماننا هذا 
 صـحيح أنـه   .فكأن بالد العرب كانت يف مثل هذه احلال منقطعة عن سائر أقطار الدنيا   

ولكن اجلبال املترامية اجلوانب من الرمال كانت       ،  كانت حوهلا بالد الفرس والروم ومصر     
  .تفصل جزيرة العرب عن هذه البالد مجيعاً

رة إىل هذه البالد على ظهور مجاهلم ويصرفون        نعم كان جتار العرب يرحلون للتجا     
يف قطع الطريق إليها األسابيع واألشهر ولكن ما كانت تعدو غاية هذه الرحالت شـراء               

وال مدرسـة وال    ،  فما كان فيها مدنية راقيـة     ،   أما أرض العرب نفسها    .البضائع وبيعها 
، ون منهم القراءة والكتابـة    والذين كانوا يعرف  ،  وال انتشار للعلم والتعليم يف الناس     ،  مكتبة

 مث ما كانت معرفتهم ما حبيث تعينهم على اإلملام مبا كان خـارج              .يعدون على األنامل  
وما كانت فيهم حكومة تم جبمع كلمتـهم        ،  بالدهم من العلوم والفنون يف ذلك الزمان      

ون بل كانت كل قبيلة فيهم مستقلة بنفسها وكـانوا يـسلب          ،  وال قانون يأمرهم وينهاهم   
وكانوا ،  ويسفكون الدماء يف احلروب األهلية الدامية املستمرة      ،  الناس وينهبوم بكل حرية   

، فكل من يشاء يقتل من يشاء كلما وجد إىل قتله سبيالً          ،  ال يقيمون وزناً للنفس البشرية    
وكانت الفواحش واملنكـرات  ، وما كانت عليهم مسحة من احلضارة، ويستويل على ماله 

، وكانوا يتعرون فيما بينهم من غري كلفـة وال حيـاء      ،  ر نافقة السوق فيهم   واخلمر وامليس 
 . وما كانوا يعرفون احلالل من احلـرام       .حىت أن نساءهم كن يطفن بالبيت احلرام عاريات       

، وقد كانت احلرية بلغت م مبلغاً جعلهم ال يتقيدون بقاعدة وال قانون وال وازع خلقي              
 زد على ذلك أن اجلهالة كانت قد تأصـلت          . من احلكام  ويأبون الطاعة واالنقياد حلاكم   

فإذا سافروا ونزلوا مرتالً وجدوا فيه      ،  وكانوا يعبدون األنام ويسجدون هلا    ،  فيهم جذورها 
أي أن األعناق   ،  حجراً مجيالً اختذوه رباً ألنفسهم وقضوا حاجتهم من العبادة بالسجود له          

ألصنام وتظن أن هذه األحجار هـي       اليت أبت أن ختضع ألحد كانت ختضع لألحجار وا        
  .وحتقق آماهلم وأمانيهم، اليت تقضي هلم حاجام

، يف مثل هؤالء القوم ويف مثل هذه األحوال ولد مولود مات عنه أبوه قبل أن يولد               
فما تلقى من التربية ما عسى أن يتلقاه حىت يف هذه           ،  مث ماتت عنه أمه وجده يف أيام صباه       

 فلما نشأ وجد نفسه يرعى الغنم مع أترابه مـن           .ن أبواه وجده أحياء   البيئة املتداعية لو كا   
 وملا شب اشتغل بالتجارة وما كانت جمالسته ومعاشرته وخمالطته إال ألولئك            .أبناء العرب 

 وكان أميـاً ال يعـرف       .العرب أنفسهم الذين سلف القول فيما كانوا عليه من األحوال         
خالقه وخصاله وأفكاره كانت خمتلفة كل االخـتالف        ولكن عاداته وأ  .. .القراءة والكتابة 

وال يؤذي  ،   فما كان يكذب يف حديثه     .وأخالقهم وخصاهلم وأفكارهم  ،  عن عادات قومه  
وكان لني اجلانب خفيف الظل عذب الكالم حيبه ويفديه كل مـن            ،  أحداً بيده أو لسانه   

وكان مـن   ،   حسن وما كان ليأخذ من أحد شيئاً ولو كان حقرياً بطريق غري          ،  جالسه مرة 
جعل كثرياً من أبناء قومه يأمنونه على أمـواهلم  ،  األمانة والصدق والعفاف على حظ كبري     



 
 
 

 

٢٧ 

 والناس كلـهم    .وهو حيافظ عليهم كما حيافظ على نفسه وماله       ،  ويودعونه إياها ،  الثمينة
  وكان حيياً مل يظهـر ألحـد       .مما جعلونه يلقبونه باألمني   ،  ويثقون بأمانته ،  يعتمدون عليه 

على الرغم مـن  ،  وكان مهذباً ينفر من الشر والرذيلة.بعدما بلغ سن الشعور،  بدنه عرياناً 
 وكان نظيفاً نزيهاً يف كل عمل من        .كونه قد نشأ وعاشر طول حياته رجال الشر والرذيلة        

وكان يسعى  ،  يتأمل عندما يرى قومه ينهبون ويسفكون الدماء      ،  وكان طاهر القلب  ،  أعماله
 وكان رؤوفاً رحيماً لـني  .نهم كلما محي بينهم وطيس احلروب واملعارك      إلصالح ذات بي  

، ويطعـم اجليـاع  ، وينصر األيتام واأليامى، اجلانب يشاطرهم فيما يرتل م من املصائب      
 وكان ذكي الفـؤاد  .ويكرم مثواهم ويتحمل هلم الشدائد واخلسائر،  ويضيف أبناء السبيل  

ألصنام على معاشرته لقوم كانت الوثنيـة فطـرم         يعاف عبادة األوثان وا   ،  ثاقب القرحية 
وما كان ليطأطئ رأسه ألحد من      ،  ودينهم الذي ورثوه عن آبائهم كابراً عن كابر       ،  الثانية

 وأن اهللا واحد    .اخللق كأن قلبه حيدثه أن كل شيء يف األرض أو السماء ال يستحق العبادة             
لرجل يتألأل بني هؤالء القـوم       فكان هذا ا   .وال ميكن أن يكون له شريك     ،  ليس له شريك  

اجلاهلني كما تتألأل اجلوهرة الكرمية بني األحجار الكثرية أو كما يتألأل السراج يف ظلمة              
  .الليل

ضاق ذرعـاً ـذا     ،  وبلغ أربعني سنة  ،  وبعد أن عاش يف قومه عيشة نظيفة رفيعة       
حر اخلضم مـن    وأراد لنفسه النجاة من هذا الب     ،  الظالم املطبق على جمتمعه من كل جانب      

 فإنه ما كان جيد فيه شيئاً       .والشرك والوثنية ،  واالحنالل اخللقي والعملي  ،  اجلهل والفوضى 
يزكـي  ،  ويقضي أياماً طواالً يف عامل الوحدة واخللـوة       ،  يالئم فطرته فبدأ خيرج من مكة     

 ،ويتأمل وينشد نوراً يقشع به الظالم املطبق على قومه        ،   واجلوع )٤(روحه وقلبه بالتحنث    
  .ويريد شيئاً يصلح به هذه الدنيا املألى بأسباب اخلبث والفساد والفوضى

ويستنري قلبه فجأة بذلك النور الذي كانت تتشوق إليه         ،  وهناك حيدث تغري يف حاله    
فيخرج إىل قومه من خلوة الغار وينادي       ،  وميتلئ بالقوة اليت ما ظهرت فيه من قبل       ،  فطرته
، دوا وتعكفون عليها ال  تضركم وال تنفعكم فاتركوهـا  إن هذه األصنام اليت تعب    : فيهم  

مـا  ،  وإن هذه األرض والشمس والقمر والنجوم وما يف السماوات واألرض من القـوى            
 فـال تعبـدوا     .وهو خالقكم ورازقكم وهو الذي مييتكم مث حيييكم       ،  خلقها إال اهللا وحده   

ومن مث ما تأتونه من أعمال      ،  منهوال تطلبوا قضاء حاجتكم إال      ،  غريه وال تستعينوا إال إياه    
واصدقوا يف أقوالكم   ،  فانتهوا عنها ،  السرقة والنهب والفاحشة وإدمان اخلمر ولعب امليسر      

وال تأخذوا شيئاً   ،  وال تسلبوا الناس أمواهلم   ،  وال تقتلوا نفساً إال حبق    ،  واعدلوا،  وأعمالكم
لشرف والفضل بالنـسب     وليس ا  .وكلكم بشر والبشر كلهم سواء    ،  وال تعطوه إال باحلق   

 فن كان صـاحلاً     .وال باللون وامللبس وال باجلاه والثروة وإمنا مها بالتقوى والصالح واخلري          
                                                 

 .وإعزال األصنام، التعبد ليايل متعددة: التحنث  )٤(
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، ومن مل يكن كذلك   ،  فهو الشريف الكامل يف إنسانيته    ،  يتقي اهللا وينهى نفسه عن السوء     
 وكلكم جمموعون إىل ربكـم      .فليس من الشرف والفضل يف شيء وال حظ له يف آلخرة          

وال تسألون  ،  عد حياتكم الدنيا وال ينفعكم يف حمكمته العادلة شفاعة وال خلة وال رشوة            ب
 فمن كان منكم مؤمنا     .عنده عن علو نسبكم وإمنا ينفعكم فيها إميانكم وأعمالكم الصاحلة         

خسر خسراناً مبيناً وكـان  ، ومن مل يكن عنده شيء منها، قد عمل الصاحلات دخل اجلنة 
  .من أصحاب النار

إال أنه يعيب عادام ورسومهم اجلاهلية الـيت        ،  ال لشيء ،  كن قومه بدأوا يؤذونه   ل
ويصد الناس عن عبادة األوثان واألصنام ويدعوهم إىل اإلسـالم هللا           ،  ورثوها عن آبائهم  

ولذك آذوه وسبوه وأهانوه ورموه باحلجارة وضيقوا عليه اخلناق وتـآمروا علـى        ،  وحده
، ن أنواع الشدائد واآلالم أشد ما كانوا يقدرون علـى إنزالـه  وما زالوا يرتلون به م    ،  قتله

 ولكنهم ما شـفوا غليـل       .إىل اهلجرة من وطنه   ،  بعد ثالث عشرة سنة   حىت اضطر 
وما فتئوا يعملون على إيذائه وإزعاجه يف املدينة اليت التجأ إليهـا            ،  نفوسهم بعد ذلك كله   
  .بعد مغادرة وطنه

هذا العبد الصاحل كل هذه الشدائد واملصائب وصرب عليها من قومـه ؟             ملاذا حتمل   
 وقد عرضوا عليه أن ميلكـوه علـى   .ذلك ألنه أراد أن يرشدهم إىل صراط احلق املستقيم    

حىت يكون أكثرهم ثراء على أن يقلع عما هو عليه من           ،  أو جيمعوا له من أمواهلم    ،  أنفسهم
 فهل ميكن أن    .ضاً وأىب إال االستمرار يف دعوته     ولكنه رفض كل ذلك رف    ،  الدعوة إىل اهللا  

يكون يف الدنيا رجل أكثر منه صالحاً وصدقاً وإيثاراً ؟ إنه ال يتحمل كل هذه الـشدائد                 
وهم يرمونه باحلجارة ويغمزونـه     ،  ولكن لصاحل غريه من عباد اهللا     ،  واآلالم يف سبيل نفسه   

  .ولكنه ال يدعو هلم إال باخلري، بأقبح الكلمات
كان : فكر قليالً يف ذلك التغيري العظيم الذي حدث فيه بعد خروجه من الغار              مث ت 

حىت مل يأت مبثله أحـد      ،  الكالم الذي يتلوه على الناس بالغاً من الفصاحة والبالغة قمتها         
يفتخرون بشعرهم وخطابتهم وفصاحتهم    ،   كان العرب كما ال خيفى عليك      .قبله وال بعده  

فأعياهم وطأطـأوا رؤوسـهم     ،  ا بسورة من مثل هذا الكالم     فتحداهم أن يأتو  ،  يف الكالم 
 والذي يدعو إىل العجب أكثر من ذلك أن اللسان الذي كان يستعمله ويتكلم بـه        .عجزاً

 فإذا قارنت   .يف أحاديثه للناس ويف خطبه ما كان يعادل لسان ذلك الكالم بالغة وفصاحة            
جتلى لك الفرق واضـحاً جليـاً       ،  بني ذلك الكالم وبني خطبه وأحاديثه وحماوراته للناس       

  .بينهما
   يقد بدأ هذا األم    الذي مل يولد ومل يقم طول حياتـه إال يف الـصحراء بـني

 بل  .يأيت حبكم ومواعظ مل ينطق ا أحد قبله وال استطاع أن ينطق ا أحد بعده              ،  األميني
  . سنة من عمرهمل يسمعها الناس من لسانه نفسه قبل أن يبلغ أربعني
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 قوانني يف األخالق واالجتماع والسياسة ويف       – األمي –وكذلك وضع هذا    
ال يكاد يدرك حكمها وأسرارها فحول العلماء وكبار احلكمـاء          ،  سائر الشؤون اإلنسانية  

 بل سـتظل تنكـشف للـدنيا يف         .على بعد نظرهم وجتارب حيام إال بصعوبة عظيمة       
، على قدر ما تزداد جتارم على مر األيـام        ،  من حكم هذه القوانني ومقاصدها    املستقبل  

ولكننا ال نستطيع أن جند فيها      ،  لقد وضع هذا األمي قوانينه قبل أكثر من ثالثة عشر قرناً          
أو مادة واحدة ميكن حذفها أو إزالتها       ،  اليوم موضعاً واحداً حيتاج إىل التغيري وإعادة النظر       

  .أن القوانني الوضعية األخرى وضعت مراراً وغُير فيها مرارامع ، عن مكاا
، صار كثري من أعدائه الذين وقفوا لـه باملرصـاد         ،   سنة الوجيزة  ٢٣ويف مدة ال    

وكـل  .. .من أصدقائه املفدين له باألرواح    ،  ومل يألوا جهداً يف إيذائه    ،  وتآمروا على قتله  
ة فقد قامت يف وجهه القـوى العظيمـة         ذلك بفضل أخالقه وشرفه ونبله وتعاليمه السامي      

بل ،  وعندما انتصر عليهم مل ينتقم من أحد      ،  فانكسر أهلها وانقلبوا صاغرين أمامه    ،  اجلبارة
 فقد غفر ملن قتلوا عمه وأخاه يف الرضاعة محزة بن عبـد             .غمرهم بفضله وإكرامه وإنعامه   

لشامل على من رمـوه     وأسبغ كسوة الغفران والعفو ا    ،  املطلب وبقروا بطنه والكوا كبده    
وال اعتدى عليـه يف     ،  وال نقض عهده  ،  وما كاد ألحد  .. .باحلجارة وأخرجوه من وطنه   

وكان ذلك مما ال جيترئ ألجله حىت أعدى أعدائه أن يتـهموه بالغـدر والظلـم                ،  حرب
 بتعليمـه   –وذلك هو الذي سخر له قلوب العرب مجيعاً إىل أن أخرجهم            ،  ونقض العهد 

وجعلهم أمة حائزة قـصب الـسبق يف النظـام          ،  ري اجلهل واهلمجية   من دياج  –وهدايته  
أخرج منهم أمة يف غاية     ،   والعرب الذين ما كانوا ليتقيدوا بقانون من القوانني        .والتهذيب

 والذين ما كـانوا لريضـوا   .ال يوجد هلا نظري يف تاريخ العامل ،  من التقيد بالنظام والقانون   
 . منقادين لدولة عظيمة مفدين هلا بأرواحهم وأمواهلم       جعلهم،  بطاعة أحد واالنقياد ألمره   

حـىت  ،  قد زكى آدام وهذب أخالقهم    ،  والذين ما كانوا من األخالق واآلداب يف شيء       
 .أن الدنيا ال تكاد تقضي عجبها اليوم عندما تقرأ وقائعهم وأحواهلم يف كتـب التـاريخ               

، بفضل تـأثري هـذا الرجـل      نالوا يف أنفسهم    ،  والذين كانوا أحط أمم األرض وأضعفها     
وقاموا يعلمون الدنيا   ،  قوة سخرت هلم دول فارس والروم ومصر      ،   سنة ٢٣ودعوته خالل   

وانتشروا بتعليم اإلسالم وشريعته يف أحناء آسـية        ،  الشرف واملدنية واألخالق واإلنسانية   
  .وأفريقية وأوروبة النائية

أما ما فعله هذا التعلـيم يف  ، يف نفوس العربتلك هي اآلثار اليت تركها األمي  
فقد أحدث ثورة عظيمة    ،  فهو أكثر من هذا وأدعى إىل العجب      ،  نفوس سائر أمم األرض   

 فإذ سرحت النظر يف الذين أعرضوا عـن         .يف أفكار سائر أهل األرض وعاداته وقوانينهم      
جعلوا منـه أسـوة     فضال عن الذين اتبعوه و    ،  وناصبوه العداء ،  وخالفوا عن أمره  ،  اتباعه

 كانت الدنيا قد    .وجدم ما استطاعوا أن مينعوا أنفسهم التأثر بتعليم هذا األمي         ،  ألنفسهم
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حـىت  ، فذكرها به من جديد،  األمي صلى اهللا عليه وسلم   –فجاء هذا   ،  نسيت توحيد اهللا  
  وكـذلك  .أن ديانات الوثنيني واملشركني ال جتد اليوم بداً من دعوى التوحيد هللا تعـاىل             

حىت تـأثرت وال تـزال      ،  كانت املبادئ اليت لقنها الناس يف األخالق واآلداب بالغة القوة         
 وكذلك كانت املبادئ اليت وضعها يف القـانون      .تتأثر ا أخالق سائر أمم األرض وآداا      

من الصحة والصدق واالتقـان مبكـان جعـل األعـداء           ،  والسياسة واملدنية واالجتماع  
بل ال يزالون يقتبـسون ويـسترقون   ، يقتبسون ويسترقون منها  واجلاحدين بصدق كالمه    

  .منها إىل اليوم
يف أمة عريقة يف اجلهـل      ،  ما نشأ إال مع الفطرة    ،  هذا الرجل كما بينا لك من قبل      

ومل يشتغل إال برعي الغنم أو التجارة حىت بلغ أربعني سنة من عمره ومل يتلـق                ،  واهلمجية
ف جتمعت فيه مظاهر الكمال هذه دفعة واحـدة بعـد           فكي،  أي نوع من التعليم والتربية    

بلوغه أربعني سنة من عمره ؟ ومن أين حصلت له هذه املعرفة والعلم ؟ ومن أين وجدت                 
وقاضـياً مـاهراً مـن      ،  هذه القوة غري العادية ؟ فتراه قائداً منقطع املثال من قواد اجليش           

ومصلحاً مبتكراً من   ،  اً من الفالسفة  ومقنناً غري عادي من املقننني وفيلسوفاً نطاسي      ،  القضاة
 مث تـراه    .وسياسياً حمنكاً من رجال السياسة يف حني واحـد        ،  مصلحي األخالق والتمدن  

على كثرة ما عليه من األشغال املهمة يف النهار وكذلك          ،  يعبد ربه ساعات طواالً يف الليل     
، قـراء واملـساكني   وخيدم الف ،  تراه يؤدي ما عليه من احلقوق ألزواجه وأوالده وعشريته        

ينام : وال يعيش إال عيشة الفقراء على ما نال من ملك عظيم            ،  ويواسي املنكوبني واليتامى  
  .بل قد متر عليه أيام ال يطعم فيها شيئاً، ويكتسي اخلشن ويطعم القديد، على احلصري

إين لست كمثلكم وأنا فوق النـوع       : فلو أنه قال للناس بعد هذه األمور املدهشة         
ومل ،   ولكنه مل يقل ذلـك     .ملا وسع أحداً من الناس أن يكذبه ويرد عليه دعواه         ،  يالبشر

إنه ليس شـيء مـن    ،  بل إنه قال دائماً   ،  يدع أن هذه املواهب غري العادية من تلقاء نفسه        
وإن هذا الكالم   ،  وكل ما عندي من شيء فهو هللا ومن اهللا        ،  هذه املواهب من عند نفسي    

وال من  ،  ما هو من عند نفسي    ،   اإلتيان مبثله اجلن واإلنس    وقد عجز عن  ،  الذي جئتكم به  
، بل هو كالم اهللا وال يرجع الفضل فيـه إال إىل اهللا وحـده             ،  بنات فكري ونتيجة قرحييت   

، بل اهللا تعاىل هو الذي وفقين لـه       ،  فليس من كفاءيت الشخصية   ،  وكل ما آيت به من عمل     
ما لنا  :  فقل يل بعد كل ذلك       .ين به ريب  وإين ال أعمل شيئاً وال أقوله  إال حسب ما يأمر          

وال نسلم به نبياً مرسالً من عند اهللا تعاىل ؟ أنظـر إىل             ،  ال نؤمن مبثل هذا الرجل الصادق     
وإىل صدقه وأمانته   ،  ما أجنبت اإلنسانية قبله وال بعده رجالً مياثله فيها        : مواهبه يف جانب    

وإمنا ،  الثناء على نفسه بنسبته إىل نفسه     وال يكسب   ،  ال يفتخر مبا أتى به    : باجلانب اآلخر   
 فما لنا بعد ذلك أالّ نصدقه فيما يقول ؟ وما لنـا نكذبـه              .يعزوه إىل اهللا الذي أكرمه ا     

بل إا مما   : فنقول له   ،  إن هذه الكفاءات ومظاهر الكمال كلها من عند اهللا        : عندما يقول   
أىب أن ينـسب    ،  الصادق األمني إن هذا الرجل    !! اختلقته أنت ونبع من ذهنك وأفكارك       
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وما كان أحـد    ،  إىل نفسه احملاسن اليت كان من املمكن بكل سهولة أن ينسبها إىل نفسه            
ملا استطاع ،  فلو أنه ادعى بناء عليها أن له شخصية فوق عامة البشر          ،  غريه يعرف مصدرها  
  !فمن أصدق من هذا الرجل وأكثر منه أمانة ونزاهة ؟، أحد أن يفند دعواه

 إن هذا الرجل الصادق هو سيدنا وموالنا حممد بن عبد اهللا صـلى اهللا عليـه                 إال
وما حـدث يف    ،   إن أعماله اجلليلة وأخالقه السامية     . وصدقه هو الدليل على نبوته     .وسلم

فكل من يقرأها بقلب سـليم      ،  كلها ثابتة يف كتب التاريخ فيها     ،  حياته الطيبة من الوقائع   
 نيب مرسل من عند اهللا      ––ه قلبه من غري ما شك أنه        يشهد ل ،  متحرياً احلق والصدق  

 فكل من يقـرأه     . وأن الكالم الذي عرضه على قومه هو القرآن الكرمي الذي نتلوه           .تعاىل
وأنه ال  ،  ال بد له من اإلقرار بأنه كتاب مرتل من عند اهللا تعاىل           ،  بقلب رحيب فامهاً معناه   
  .يت مبثلهقبل ألحد من البشر أن يأ

  
 

وينبغي لك اآلن أن تعرف أنه ال سبيل إىل معرفة اإلسالم ومعرفـة صـراطه               ،  هذا
نيب مرسل إىل النـوع البـشري     وحممد،  والقرآن الكرمي املستقيم غري تعليم النيب   

هللا تعاىل قد أرسل بواسطته كـل  وا، وقد ختمت به سلسلة الوحي والنبوة والرسالة      ،  كافة
 فكل من كان طالباً للحق وأراد أن يكـون          .ما راد أن يرسله إىل الناس من اهلداية والنور        

ويذعن كل اإلذعان ملا جاء به      ،  فال بد له من أن يؤمن خبامت النبيني       ،  عبداً مسلماً هللا تعاىل   
  .ويتبع طريقه، من اهلدى والبينات

  
 

وكذلك فلـيس  ، تبني لك أن األنبياء ال يولدون كل يوم،  إذا أدركت حقيقة النبوة   
فإن حياة النيب حياة ما يأيت      ،  من الضروري أن يكون لكل أمة نيب يف كل حني من أحياا           

ألن ،  قد مات األنبيـاء األقـدمون  . فهو حي ما دامت هدايته حية.به من اهلداية والتعليم  
وال يوجد اليوم كتاب من كتبهم      ،   ومزجوها مبا شاؤوا من أهوائهم     الناس بدلوا تعاليمهم  

وكذلك ،  وال يكاد يدعي أتباعهم أن لديهم كتبهم يف صورا األصلية         ،  يف صورته األصلية  
، وال يكادوا يعثرون على أحواهلم الصحيحة املعتمد عليها       ،  نسي الناس سرية هؤالء األنبياء    

وما جاؤوا به يف حيام مـن       ،   مكام الذي ولدوا فيه    حىت أنه ال ميكن اجلزم بزمام أو      
كيف قضى هؤالء األنبيـاء أيـام    ،   وكذلك من املستحيل أن يعرف الناس اليوم       .األعمال
 أما نبينا حممد صـلى اهللا عليـه         .وذلك هو موم  ،  وماذا أمروا به وماذا وا عنه     ،  حيام
يدينا ذلك القرآن الكرمي الذي أنزله اهللا       وال يزال بأ  ،  فال يزال حياً ألن هدايته حية     ،  وسلم

وما دب دبيب التغري إىل حرف من أحرفه أو نقطة أو حركة مـن              ،  عليه بألفاظه األصلية  



 
 
 

 

٣٢ 

مدونـة حمفوظـة يف     وال تزال سريته وأحواله حياته ومجيع أعماله وأقواله       ،  حركاته
 نشاهد اليوم شـخص الـنيب      كأننا،  الكتب على ما مضى عليها من السنني الطوال       

وليس يف الدنيا رجل قد حوفظ على وقائع حياته كمـا           ،   ونسمع كالمه بأمساعنا   .بأعيينا
ومن املمكـن أن نقتـدي بـه        ،  حوفظ على وقائع حياة النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم         

ذلك هو الـدليل   ف.ونتأسى بأسوته يف كل شأن من شؤون حياتنا يف كل حني من أحياننا 
  :على أن ال حاجة للبشر اليوم إىل نيب مرسل من عند اهللا تعاىل بعد النيب حممد

  :وال يرسل نيب بعد نيب إال ألحد األسباب الثالثة اآلتية 
 أن يكون تعليم النيب املتقدم قد امنحى وظهرت احلاجة إىل عرضه على النـاس               -١
  .مرة أخرى
  .تعليم النيب املتقدم غري كامل فهو حباجة إىل إمتامه أو يكون -٢
 أو أن يكون تعليم النيب املتقدم منحصراً يف أمة خاصة وتكون أمة أخـرى أو                -٣

  .)٥(سائر األمم حباجة إىل نيب مرسل مثله 
  :وقد انعدم كل سبب من هذه األسباب الثالثة اليوم 

وال يزال بأيدينا من الوسائل ما ميكن أن نعلم به           ،حي إن تعليم النيب حممد    -١
وأي هداية جاء ا من عنـد       ،  يف كل حني من األحيان ما كان دينه صلى اهللا عليه وسلم           

 فإذا  . وما هي السبل اليت جاهد ليصد الناس عنها        .وأي طريق للحياة روجه يف الناس     ،  اهللا
جة إىل نيب آخر جيددها ويعرضـها       فال حا ،  كانت هدايته ال تزال حية يف متناول األيدي       

  .على الناس مرة أخرى
 فـال   . قد نالت الدنيا تعليم اإلسالم الكامل بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسـلم             -٢

وأيضاً ليس فيه قصور ينبغي أن يـأيت        ،  حاجة اليوم إىل أن يضاف إليه أو ينقص منه شيء         
  .ب الثاين أيضاًفقد زال السب، لتالفيه نيب آخر بعده صلى اهللا عليه وسلم

وما كانت منحصرة يف أمة دون أمـة  ، إىل العاملني مجيعاً كانت نبوة حممد   -٣
فلم يبق ألمة من األمم حاجة إىل أن يرسل إليها نيب خاص ا من عند               ،  أو زمن دون زمن   

  .فهكذا زال السبب الثالث أيضاً، اهللا
   .أي من جاء آخرهم، خامت النبيني: وألجل كل ذلك قيل حملمد

وإمنا هي حباجة إىل رجال يتبعـون الـنيب       ،  فال حاجة للدنيا اليوم إىل نيب آخر      
 ويقيمون يف   .ويعملون به ،  ويدعون الناس إىل اتباعه ويفهمون هديه صلى اهللا عليه وسلم         

  .من عند اهللا تعاىلاألرض دولة ذلك القانون الذي جاء به حممد
                                                 

لكنا مل نذكره  و.وميكن أن يكون السبب الرابع أيضاً أن يرسل مع النيب نيب آخر لتأييده وتصديقه  )٥(
وال ميكن أن يستنتج من هذين املثالني املستثنني ، ألنه ما ورد له يف القرآن إال مثاالن فقط، يف هذا املقام

 .أن اهللا يرسل األنبياء ويرسل معهم أنبياء آخرين لتأييدهم وشد أزرهم على قاعدة مطردة عامة
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  اإلْيَمان َوالطاَعة

  
أن ترجع قليالً وتستعرض مرة أخـرى مـا         ،  قبل أن تتقدم  ،  جيدر بك أيها الطالب   

  :حصل لك من املعلومات يف الفصول السابقة 
ولكنه مل يكن هناك مـن  ،  ال شك أن اإلسالم هو طاعة اهللا تعاىل وامتثال أمره    -١

، والطريق الذي يرضاه من عباده لقضاء حيـام       ،  بيل إىل معرفة ذات اهللا تعاىل وصفاته      س
إال الـنيب   ،  والكيفية الصحيحة ملا حيصل هلم يف اآلخرة من ثواب أو عقاب على أعماهلم            

أن نؤمن بتعاليم الـنيب     " كان التعريف الصحيح لدين اإلسالم      ،  املبعوث من عند اهللا تعاىل    
 فكل من أعرض عن هدي النيب ومل يتخذه وسيلة إىل معرفة اهللا             ." هلدايته   ونعبد اهللا وفقاً  

  .وإن ادعى أنه مطيع هللا منقاد لقانونه، ومعرفة قانونه فليس مبسلم
 لقد كان األنبياء يأتون إىل خمتلف أمم األرض يف الزمن املاضي كل نيب إىل أمة                -٢
 . أنبياء يأيت بعضهم تلو بعـض       وكان يبعث بعض األحيان يف أمة واحدة عدة        .على حدة 

 .فكان اإلسالم امساً لذلك الدين الذي كان يأيت به أي نيب من األنبياء ألية أمة من األمـم                 
ولكن كان هناك بعض    ،  واإلسالم وإن ظل على حقيقة واحدة يف كل زمان ويف كل أمة           

ة أن تتبـع     فما كان على أم    .االختالف يف شرائع خمتلف األمم أي قوانينها وطرق عبادا        
  .وإن كان عليها أن تؤمن جبميع أنبياء اهللا تعاىل، أمة غريها
الذي أنزله  ،  أكمل اهللا تعاىل به تعاليم اإلسالم     ،  إىل األرض  وملا بعث حممد   -٣

من إىل أمة خاصة     فما كانت رسالته   .إىل الناس مجيعاً ليكون هلم شريعة واحدة بعينها       
وقد نسخ برسـالته    ،  بل هي إىل الناس مجيعاً أبد الدهر      ،  أو زمن معني من األزمان    ،  األمم

 .مجيع ما مضى قبله من خمتلف شرائع اإلسالم اليت جاء ا خمتلف األنبياء إىل خمتلف األمم               
الم اآلن إال    وما اإلس  .إىل يوم القيامة  فلن يأيت للناس نيب آخر وال شريعة أخرى بعده        

، الذي لن يأيت بعده من عند اهللا رجل جيب اإلميان بـه           ،  اتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم     
  .ويكون اإلنسان كافراً إذا مل يؤمن به

  :أن نؤمن ا وتعال نبني لك اآلن ما هي األمور اليت أمرنا النيب
  

 
 وهذه الكلمة هـي     ."ال إله إال اهللا     " هو  ،  أن نؤمن به  فأول وأهم ما أمر النيب    
وهي اليت  ،  وهي اليت متيز املسلم من الكافر واملشرك وامللحد       ،  اليت يقوم عليها بناء اإلسالم    

 فالذين يؤمنـون ـا    .حتدث الفرق العظيم بني اإلنسان املؤمن ا واإلنسان املعرض عنها         
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والذين يعرضون عنها طائفة    ،  عادة والفوز والرقي يف الدنيا واآلخرة     طائفة هلم الفالح والس   
  .أخرى هلم اخلسران واخلزي واخلذالن يف الدنيا واآلخرة

وال يأيت هذا الفرق العظيم بني الرجلني مبجرد نطق أحدمها بكلمة مؤلفة من الالم               
(  بـالربداء     فإنك إذا كنت مـصاباً     .واأللف واهلاء وغريها من األحرف األخرى بلسانه      

ولو رددا ألـف    " كينا  .. .كينا: " مبجرد أن تنطق بلسانك     ،  فلن تشفى ،  مثالً) املالريا  
 إذا – ال إلـه إال اهللا  –وكذلك ال تنفعك هذه الكلمـة  ، دون أن تتناوهلا فعالً   ،  ألف مرة 

 أو تعرف ما أقررت به أو تتفطن إىل ما ألقيت علـى             .نطقت ا من غري أن تشعر مبعناها      
 احلق أن الفرق احلقيقي ال حيصل إال إذا نـزل           .نفسك من املسؤولية العظمى ذا اإلقرار     

وال يكـون اعتقـادك     ،  وأيقنت بصدقها كل اإليقان   ،  معىن هذه الكلمة يف سويداء قلبك     
 أي أنـه    .أو أن السم شيء مهلك    ،  بصدقها أقل رسوخاً من اعتقادك أن النار شيء حمرق        

ال إلـه   " أو كما مينعك ب     ،  لنار بينك وبني أن تلقي فيها يدك      كما حيول إميانك خباصية ا    
بينك وبني أن تأيت بشيء صغري أو كبري من الشرك أو الكفـر أو اإلحلـاد يف                 ،  "إال اهللا   

  .العقيدة أو العمل
  

 
أي مـن   " املستحق للعبـادة    "  فمعناه لغة    ."اإلله  " وعليك أن تعرف اآلن ما هو       

ويطأطئوا لـه   ،  جديراً بأن يعبده الناس   ،  من حيث كربياؤه وجاللة شأنه وعلو مرتلته      كان  
احلائز لقوة جبارة يتحري العقل اإلنساين      " وكذلك يشمل معىن اإلله     ،  رؤوسهم يف العبادة  

من كان غري حمتاج إىل أحد وكان اجلميع حمتـاجني  "  وكذلك يتضمن ."يف إدراك مداها   
مـن  : "  وكذلك يدخل يف معىن إله       ."نته يف مجيع شؤون حيام      إليه مضطرين إىل استعا   
" الفارسـية و  " خدا "  وكلمات )٦(" أي كانت قواه غري مرئية  ،  كان حمتجباً عن الناس   

 وكذلك توجد   – اإلله   – باإلنكليزية كلها مرادفات هلذه الكلمة       Godباهلندية و   " ديوتا  
  .لكلمة أيضاًيف لغات العامل األخرى كلمات تشابه هذه ا

أنه ليس يف هذا الكـون      " ال إله إال اهللا     " فمعىن  ،  علم للحق تعاىل  " اهللا  " وكلمة  
 فما هلذا الكون    .إال اهللا تعاىل  ،  ويسجدوا له بالطاعة والعبادة   ،  أحد جدير بأن يعبده الناس    

وهـو وراء   ،  من مالك وال حاكم إال هو وحده وكل شيء مفتقر إليه مضطر إىل استعانته             
  .ويتحري العقل اإلنساين يف إدراك ذاته، واساحل

  
 

  . وتعال نبني لك حقيقة هذه الكلمة.لغة" ال إله إال اهللا " هذا هو معىن 
                                                 

 .األربعة يف القرآن للمؤلف" املصطلحات " راجع كتاب  )٦(
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وما شـوهد يف هـذا      ،  إن كل ما بلغنا من أحوال اإلنسان منذ أقدم عصور تارخيه          
 على أن اإلنسان ما أتى عليه حني من         يدلنا،  العامل من آثار األمم البشرية قدميها وحديثها      

،  وكذلك كل ما يوجد اليوم يف خمتلف بقاع األرض         .الدهر إال اختذ فيه لنفسه إهلاً وعبده      
وهذا أمر يدل كـل     ،  تعتقد لنفسها إهلاً وتعبده   ،  وحشيها ومتمدا ،  من األمم والشعوب  

 جيربه على أن يتخـذ      وأن فيه شيئاً  ،  الداللة على أن تصور اإلله متمكن من نفس اإلنسان        
بإلقاء نظـرة يف    ،   فما سبب كل هذا ؟ ميكنك أن تعرف هذا         .لنفسه إهلاً من اآلهلة ويعبده    

  .ويف حال البشر مجيعاً، ذات نفسك
 .وهو فقري حمتاج ضعيف من حيث الفطـرة       ،  إن اإلنسان ما خلق إال على العبدية      

ل يده وقد يناله مرة ويـسلبه  فكم هناك من شيء حيتاج إليه الستبقاء حياته ليس من متناو    
  .أخرى

وقد يفوز به مرة وال يفوز به مرة        ،  وكم هناك من شيء ينفعه ويريد احلصول عليه       
  . وذلك أن احلصول عليه مما ليس يف متناول قدرته.أخرى

وكم هناك من شيء يضره وخييب آماله ويضيع عليه جهوده ويصب عليه املصائب             
 فيدل كل   .فيندفع مرة وال يندفع أخرى    ،  فعه عن نفسه  وهو يريد أن يد   ،  واحملن واألمراض 

  .ليس يف مكنة اإلنسان نفسه، أو اندفاعه عنه، ذلك على أن وقوعه وعدم وقوعه عليه
يرى اجلبال واألار والبهائم    : وكم هناك من شيء متأله عظمته وجاللة شأنه رعباً          

ويعرض له كثري   ،  ل األرض ويشاهد عواصف الرياح وسيول املياه وزالز     ،  الضارية املخيفة 
فما ،  من مناظر صعق الرعد واسوداد السحب القامتة وملعان الربق ونزول األمطار الغزيرة           

وما أضـعفه وأحقـره وأعجـزه       ،  أعظم هذه األشياء وأقواها وأكربها يف عني اإلنسان       
  .ذلك ما خييل إليه عندما ينظر إىل هذه األشياء ويتأمل شأا.. .بإزائها

ينشأ يف قلبـه    ،  والتأمل يف أحوال عجزه وضعفه    ،   هذه املناظر املختلفة   فبالنظر إىل 
ينشأ فيـه تـصور   ،  وبنشوء هذا الشعور يف قلبه.الشعور بأنه عبد ضعيف حمتاج إىل غريه     

وجيربه الشعور بعظمتها وجاللـة     ،  اإلله تتمثل له اليدان اللتان متلكان هذه األشياء العظيمة        
على أن  ،  أسه بالعبادة والطاعة وجيربه الشعور بقوامها النافعة      شأما على أن يطأطئ هلما ر     

يبسط إليهما يده راجياً مستغيثاً وجيربه الشعور بقوامها الضارة على أن خيافهما ويتعوذ من              
  .غضبهما

أن هذه األشياء الـيت يراهـا قويـة    ، وهو يف أسفل درجات اجلهل ،  يظن اإلنسان 
، يف حد ذاـا " اآلهلة " هي  ،  سه بوجه من الوجوه   أو يشعر بنفعها أو ضررها لنف     ،  عظيمة

ويعبـد األرض والنـار     ،  ومن أجل ذلك تراه يعبد الوحوش واألار واجلبال ويسجد هلا         
  ...واملطر والرياح والقمر والشمس والنجوم إخل

يعلم أن  ،  وينفذ إليه قبس من العلم والنور     ،  ولكن عندما ينقشع عنه هذا اجلهل قليالً      
 وأن املوت يدرك أكرب احليوان وأضـخمه كمـا          . كلها ضعيفة عاجزة مثله    هذه األشياء 
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 وأن األار الكبرية جتف ويغور ماؤها وهي دائماً عرضة للمد           .يدرك أتفه احليوان وأحقره   
وأن األرض ال تقدر أن ختصب وتنبت مـن         ،   وأن اإلنسان يكسر اجلبال وينحتها     .واجلزر

وأا جتف وتقحل عندما ال جتد املاء       ،   كل ذلك إىل املاء    وإمنا حتتاج يف  ،  بطنها شيئاً بنفسها  
وإمنا يأيت به اهلواء الذي يهـب ويـسوق         ،  وأن املاء ال يأيت من السماء بنفسه      ،  الكايف هلا 
، وأن اهلواء ليس بقادر على أن يهب ويكون نافعاً أو غري نافع للنـاس بنفـسه    ،  السحاب

يرى أن الشمس والقمر والنجـوم يف  وكذلك ،  وإمنا يتوقف كل ذلك على أسباب أخرى      
 فهنا يتوجـه    .السماء مذعنة لقانون مطرد ال تكاد خترج عليه وتتحرك عنه ولو قيد شعرة            

تستند يف عملها إىل قوى مستترة يف الكـون متلكهـا           ،  ذهنه إىل أن هذه األشياء الظاهرة     
يدة باآلهلة   ومن هنا تنشأ يف ذهن اإلنسان العق       .وهي قادرة على كل شيء    ،  وتتحكم فيها 

فيظن أن لكل من النور واهلواء واملاء واملرض والصحة واجلمال والقبح إهلاً            ،  املتعددة اخلافية 
  .يعكف عليها ويسجد هلا، يتصور له يف ذهنه صورة خيالية، خاصاً

جيد أن يف نظام الكون مواظبـة       ،  نور العلم واملعرفة  ،  مث عندما يزداد لديه هذا النور     
وتدور ،  ويرتل املطر ،  ويشاهد كيف يهب اهلواء   ،  ضابطة حمكمة قوية  على قانون مهيمن و   
، وتنضج األمثار والزروع حتـت قاعـدة مطـردة        ،  وتتغري الفصول ،  السيارات يف السماء  

 ويرى مـن    .وكيف تتحد القوى الكثرية املختلفة وتعمل متعاونة فيما بينها يف هذا النظام           
، قدر لكل عمل من األعمال يف هذا الكون       أن الوقت الذي    ،  إتقان هذا القانون وأحكامه   

وهكذا فبـالنظر يف هـذا      ،  تتجمع فيه أسبابه وتتعاون فيما بينها من غري ختلف وال تأخر          
يضطر املشرك إىل أن يسلم بأن هلذا الكون إهلاً هـو أكـرب             ،  الكون ونظامه املطرد احملكم   

الختل نظام  ،  قلني بأمرهم ألنه لو كان هؤالء اآلهلة متفرقني مست      ،  اآلهلة حيكمهم ويرأسهم  
" أو  " برميشور  " أو  " اهللا  "  وهو يسمي هذا اإلله األكرب       .الكون وعمه الفساد والفوضى   

ويظـن أن األلوهيـة     ،  ولكنه يشرك بعبادته هؤالء اآلهلـة الـصغار       ،  "خداي خدايكان   
ويـشاورهم  ، مفكما أن للملك يف الدنيا كثرياً من الوزراء يعتمد عليه،  كامللوكية الدنيوية 

كذلك يستعني هذا اإلله األكرب ؤالء      ،  وينوط م كثرياً من مناصبه    ،  يف القيام بأمر ملكه   
 مـا مل  .فال ميكن الوصول إليه أو القرىب عنـده ،  اآلهلة الصغار يف القيام بتدبري هذا الكون      
، أيضاًويعكف عليهم   ،  فعلى اإلنسان أن يعبدهم   ،  يعمل على استرضاء هؤالء اآلهلة الصغار     

ويبسط إليهم يديه باالسـتمداد  ، ويتقي سخطهم وجيعلهم وسيلة للوصول إىل اإلله األكرب       
  . ويعمل على استرضائهم بالنذور والقرابني.واالستنصار

يأخذ عدد اآلهلة يقل عنده شيئاً فشيئاً       ،  مث عندما يترقى علم اإلنسان ويزداد بصرية      
ويعلم أـم ليـسوا     ،  ويتأمل فيهم واحداً واحداً   ،  يتفكر يف اآلهلة الذين اختذهم اجلهالء     : 
، إن مل يكونوا أقل منهم قوة وأضعف منهم حيلة        ،  بل إن هم إال عباد كسائر العباد      ،  بآهلة

 حىت ال يبقى له منهم يف آخر األمر إال إلـه   .فيتركهم ويكف عن عبادم واحداً بعد آخر      
فمن الناس مـن    ،  هذا اإلله الواحد  غري أنه ال يزال يف أفكاره كثري من اجلهل عن           ،  واحد



 
 
 

 

٣٧ 

، وهو قاعد يف ناحية يرى الناس يعبدونه ويـسجدون لـه          ،  يظن أن هللا جسماً كأجسامنا    
ومنهم مـن   ،  وهو يتناسل كما يتناسل اإلنسان    ،  ومنهم من حيسب أن هللا صاحبة وأوالداً      

عن أمـر   إن اهللا قد تنحى     : ومنهم من يقول    ،  يزعم أن اهللا يرتل إىل األرض بصورة البشر       
ومنهم من  ،  فهو اآلن مستريح يف مكان من األماكن      ،  هذا الكون بعدما خلقه وجعله يعمل     

إنه ال بد عند اهللا من شفاعة الشافعني من األولياء واألرواح املقدسة واختاذهم إليه              : يقول  
ومنهم من يف ذهنه صورة هللا تعاىل يرى من الضروري أن يـضعها أمامـه عنـد                 ،  وسيلة
وهـي  ،  كذا يبق يف ذهنه كثري من األوهام الواهية على كونه معتقداً بالتوحيد           فه،  العبادة

  .وما كل ذلك إال من نتائج اجلهالة، اليت ألجلها يتورط يف أوحال الشرك والكفر
 وذلك هو العلم الذي أرسل بـه        ."ال إله إال اهللا     " وآخر هذه الدرجات وأعالها     

مث أوتيـه   ،  فقد أوتيـه آدم أوالً    ،   كل قطر وزمان   إىل عباده يف  ،  أنبياءه ورسله ،  احلق تعاىل 
وجاء به يف آخرهم حممد صـلى اهللا عليـه          ،  نوح وإبراهيم وموسى وغريهم من األنبياء     

وما ابتلى اإلنسان بكل مـا      ،   وهو العلم اخلالص الذي ال تشوبه شائبة من اجلاهلية         .وسلم
، عراضه عن تعلـيم األنبيـاء     إال إل ،  ذكرنا آنفاً من صور الكفر والشرك وعبادة األصنام       

وتعال نبني لك ما تتضمن هذه الفقرة املوجزة من حقيقـة           ،  واعتماده على حواسه وعقله   
  :ثابتة ومعان عالية 

الـذي  ،  وذلك أن هذا الكون العظـيم     ،   فأول شيء وأمهه هو تصور األلوهية      -١
 وال يزال فيه    والذي قد خلق  ،  وعن معرفة مبدئه ومنتهاه   ،  يعجز العقل اإلنساين عن تدبره    

والذي حيدث ويتجدد فيه كل يـوم مـن احلـوادث           ،  من اخللق ما ال يأيت حتت احلصر      
، ال ميكن أن يكون إهله إال حياً ال ميوت وال يحـد           ،  واملخترعات ما يبهر العقل اإلنساين    

حكيماً ال خيطئ عليماً ال خيفـى عليـه         ،  قادراً على كل شيء   ،  صمداً ال حيتاج إىل غريه    
يستمد منه كل شـيء يف هـذا        ،  مالكاً لقوى غري حمدودة   ،  لباً ال يعصى له أمر    غا،  شيء

مرتهاً عن املعايب والنقائص وال قبل ألحـد بالتـدخل يف           ،  الكون أسباب حياته ورزقه   
  .أموره

،  وال بد أن تكون صفات األلوهية هذه كلها متجمعة يف ذات واحدة بعينـها              -٢
فإنه ال ميكن أن يكون الغالب للجميـع        ،  ستيفاء سوياً وال ميكن أن تستوفيها ذاتان اثنتان ا      

 وكذلك من املستحيل أن تتوزع هذه الصفات        .واحلاكم على الكل إال ذاتاً واحدة بعينها      
مث مل يتعاونوا فيما    ،  وغريمها رازقاً ،  وذاك عاملاً ،  فإنه إذا كان هذا حاكماً    ،  بني خمتلف اآلهلة  

 وكذلك ال ميكن أن تنتقل هذه الصفات مـن          .راضبينهم فال بد للدنيا من الدمار واالنق      
فأىن لإلله الذي ال يقـدر علـى        ،  أي يكون هلذا إهلاً مرة وذاك األخرى      ،  واحد إىل آخر  
أن حيكـم   ،  وللذي ال يستطيع أن حيافظ على ألوهيته      ،  أن مينح احلياة غريه   ،  استبقاء حياته 

 من نور العلم يزداد يقينـاً        واحلق أن اإلنسان على قدر ما ينال       .هذا الكون ويتصرف فيه   
  .بأن صفات األلوهية جيب أال يستوفيها إال ذات واحدة بعينها



 
 
 

 

٣٨ 

مث نظرت يف هذا    ،   وإذا جعلت يف ذهنك هذا التصور الشامل الصحيح لأللوهية         -٣
لـيس  ،  علمت أن كل شيء تراه أو حتسه حباسة من احلواس أو حتيط به علمـاً              ،  الكون

وجودات يف هذا الكون حمتاجة إىل غريها مغلوبـة علـى        ومجيع امل  .مبتصف ذه الصفات  
وال تقـدر أن    ،  وال تبقى على حالة واحدة مستقلة     ،  وتصلح وتفسد ،  حتيا ومتوت : أمرها  

وال قبل هلا باخلروج على القانون اجلـاري        ،  تأيت بعمل من تلقاء نفسها وحسب مشيئتها      
وال يوجد عليـه أدىن    ،   بإله أن ليس شيء منها   ،  وهي تشهد بلسان حاهلا   ،  عليها من فوقها  

  ."ال إله "  فهذا هو معىن .مسحة من األلوهية وال دخل له يف األلوهية قليالً وال كثرياً
 فال بد من اإلقرار     . إذا سلبت كل شيء صغرياً أم كبرياً األلوهية يف هذا الكون           -٤

هـي   وال يستويف صفات األلوهيـة يف الوجـود إال           .بأن هناك ذاتاً هي فوق كل شيء      
  ."ال إله إال اهللا " وهذا هو معىن ، وحدها

علمت أن  ،   كلما ازددت حبثاً يف هذا الشأن      .واملعرفة التامة ،  وهذا هو العلم األكرب   
 وإذا تناولت علماً من العلوم اليت تبحث يف حقـائق           .هذا هو مبدأ العلم وهذا هو منتهاه      

ياتيـات واحليوانيـات   كالطبيعيات والكيميـاء واهليئـة واألرضـيات واحل   ،  هذا الكون 
 .ازددت إمياناً وتصديقاً بـأن ال إلـه إال اهللا       ،  وسربت غور التحقيق يف بابه    ،  واإلنسانيات

أن ال معىن لشيء    ،  وانكشف لك عند كل خطوة من خطواتك يف ميدان التحقيق العلمي          
  .بعد إنكار هذه احلقيقة الناصعة املهمة، يف هذا الكون

  
 

وملـاذا  ،  وتعال نبني لك اآلن كيف يؤثر اإلقرار بالتوحيد يف حياة اإلنـسان           ،  هذا
  .يكتب اإلخفاق واخلسران ملن ال يؤمن ذه الكلمة

فإنه يؤمن بالـذي خلـق      ،   ال ميكن أن يكون املؤمن ذه الكلمة ضيق النظر         -١
 .عاملني يرزقهم ويربيهم  وهو رب ال  ،  وميلك مشارق األرض ومغارا   ،  السماوات واألرض 

ألن كل شيء فيه ملك ورعية ملالكه       ،  فهو ال يستغرب شيئاً يف هذا الكون بعد هذا اإلميان         
وحيد عليه عاطفـة احلـب واملواسـاة        ،  وليس يف هذا الكون شيء يقوم يف وجهه       ،  هو

 وذلـك  .ال يضيقه شيء كما ال يضيق شيء ملك اهللا تعاىل   ،   بل هو واسع النظر    .واخلدمة
أو يعتقد يف اهللا صفات اإلنسان الناقصة       ،  ال ميكن أن يظفر به رجل يقول بآهلة متعددة        ما  

  .أو ال يقول باهللا أصالً، احملدودة
 إن اإلميان ذه الكلمة ينشئ يف اإلنسان من األنفة وعزة النفس مـا ال يقـوم                 -٢

، كون من القوى   فهو يعلم أن اهللا الواحد هو املالك احلقيقي لكل ما يف هذا ال             .دونه شيء 
وأنه ال صـاحب للحكـم      ،  وأنه ال حميي وال مميت إال هو      ،  وأنه ال ضار وال نافع إال هو      

ويرتع مـن قلبـه     ،   فهذا العلم اليقيين يغنيه عن غري اهللا       .والسلطة والسيادة إال هو وحده    
وال ،  وال يتكفف له  ،   وال يتضرع إليه   .فال يطأطئ رأسه أمام أحد من اخللق      ،  خوف سواه 
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 ومثل هذه الصفة ال ميكن أن يتصف ا إنسان غري مـؤمن             .ب من كربيائه وعظمته   يرتع
،  ومما يستلزمه الشرك والكفر واإلحلاد أن يطأطئ املرء رأسه لغريه من اخللـق .ذه الكلمة 

  .ويرهبه ويعلق به آماله، ويراه قادراً على جلب النفع واملضرة إليه
ينشئ اإلميـان ـذه الكلمـة       ،  النفسأي مع األنفة وعزة     ،   ويف الوقت نفسه   -٣

 وال .ال ميكن أن يكون بطراً متكـرباً    ،   فالذي يقول بأن ال إله إال اهللا       .التواضع يف اإلنسان  
فإنه يعلم ويستيقن أن اهللا هـو       ،  يكاد ينفخ أوداجه شيطان الغرور ويزهيه بقوته وكفاءته       

 أما اإلنـسان امللحـد      .ء وهو قادر على سلبه إياه إذا شا       .الذي قد وهب له كل ما عنده      
 إذ  .فهو يبطر ويتكرب ويشمخ بأنه إذا حصلت له نعمة عاجلـة          ،  الذي ال يؤمن بوجود اهللا    

وكذلك يتكرب املشرك عندما ينال نعمة مـن  ، أنه يعد هذه النعمة نتيجة جلهوده أو كفاءته      
  .ألنه يظن أن له على آهلته دالة ال يتمتع ا غريه، النعم الدنيوية

إال ،  أن ال سبيل له إىل النجاة والفالح      ،  يعلم علم اليقني  ،  ؤمن ذه الكلمة   إن امل  -٤
 فإنه يؤمن باإلله الغين الصمد العادل الذي ال ميت إليه أحد            .تزكية النفس والعمل الصاحل   

 أما املشركون والكفار فإمنا يقضون أيـام        .وما ألحد من دخل أو نفوذ يف ألوهيته       ،  بصلة
عنـد  ، إن ابن اهللا قد أصبح كفارة عن ذنوبنا    : فمنهم من يقول    ،  بةحيام على أماين كاذ   

إنـا  : ومنهم من يقـول     ،  ومنهم من يقول حنن أبناء اهللا وأحباؤه فلن يعذبنا بذنوبنا         ،  أبيه
ومنهم من يقدم النذور والقرابني إىل آهلته ويزعم أنه         ،  سنستشفع عند اهللا بكربائنا وأتقيائنا    

  .ل مبا يشاءقد نال بذلك رخصة يف العم
ال تزال تركس هؤالء الناس يف أوحال الـذنوب         ،  فهذه املعتقدات الفاسدة وأمثاهلا   

 أمـا  . عن تزكية نفوسهم وإصـالح أعمـاهلم     – اتكاالً عليها    –وهم يلهون   ،  واملعاصي
وجيـازيهم  ،  يسأهلم عن أعماهلم  ،  امللحدون الذين ال يعتقدون أصالً أن هناك خالقاً فوقهم        

غـري مقيـدين    ،  فيحسبون أنفسهم أحراراً يف الدنيا    ،   فشر وإن خرياً فخري    إن شراً ،  عليها
  .وإمنا الشهوات النفسية هي إهلهم وهم عبيدها، بقانون من فوقهم

ال يتسرب إليه اليأس وال يقعد بـه القنـوط يف أي   ،  والذي يقول ذه الكلمة -٥
والذي ال تعد نعمـه     ،  فإنه يؤمن بالذي له خزائن السماوات واألرض      ،  حال من األحوال  

وميلؤهـا سـكينة    ،   فهذا اإلميان ينعم على قلبه بطمأنينة غري عادية        .وآالؤه وال تقدر قواه   
، وضاقت عليه سـبل العـيش     ،  ولو أهني يف الدنيا وطرد عن كل باب من أبواا         ،  وأمالً

فـال   .فإن عني اهللا ال تغفل عنه وال تسلمه إىل نفسه         ،  وانقطعت عنه األسباب املادية طراً    
 فهـذه   .ومستمداً منه املعونة يف مجيع أحواله     ،  يزال يبذل اجلهود املتتابعة متوكالً على اهللا      

فبمـا أن   ،  ال ميكن حصوهلا بشيء غري عقيدة التوحيد      ،  السكينة القلبية والطمأنينة الروحية   
، وهم يعتمدون على القوى احملـدودة     ،  الكفار واملشركني وامللحدين تكون قلوم ضعيفة     

وقد يفضي م أحيانـاً إىل      ،  ويساورهم القنوط عند الشدائد   ،  ان ما حييط م اليأس    فسرع
  .االنتحار



 
 
 

 

٤٠ 

 واإلميان ذه الكلمة يريب اإلنسان على قوة عظيمة من العزم واإلقدام والـصرب              -٦
يكون على يقني   ،  حينما يضطلع مبعايل األمور يف الدنيا ابتغاء ملرضاة اهللا        ،  والثبات والتوكل 

 .تؤيده وتأخذ بيده يف كل مرحلة من مراحله       ،  وراءه قوة ملك السماوات واألرض    تام أن   
بأقل من رسوخ اجلبـل     ،  فال يكون رسوخه وثباته وصالبته اليت يستمدها من هذا التصور         

، وال أي قوة من قواها املخالفـة      ،  فال تكاد أي مصيبة من مصائب الدنيا      ،  وثباته وصالبته 
  .وأين للشرك والكفر واإلحلاد مبثل هذه القوة والثبات.. .تثبطه عما يكون قد عقد العزم

 وذلك أن الذي جينب اإلنـسان       . وهذه الكلمة تشجع اإلنسان ومتأل قلبه جرأة       -٧
أو اعتقاده أن هناك أحداً غري اهللا مييـت         ،  حبه للنفس واملال واألهل   : ويوهن عزمه شيئان    

ال إلـه   " وأنه قادر على أن يدرأ عن نفسه املوت حبيلة من احليل فإميان املرء ب               ،  اإلنسان
: يرتع عن قلب اإلنسان كالً من هذين السببني ويطهره من أدرانه كل الـتطهري       " إال اهللا   

ومستعداً ألن يـضحي    ،  يرتع األول بأن جيعله موقناً أن اهللا هو املالك الوحيد لنفسه وماله           
أنه ال يقدر   ،  ويرتع الثاين بأنه يلقي يف روعه     ،  بكل غال أو رخيص عنده    يف سبيل مرضاته    

وال سـيف وال حجـر وال   ، وال قنبلة وال مدفع  ،  على سلب احلياة منه إنسان وال حيوان      
وهو قد عني ملوته وقتاً ال تقدر قوى الدنيا مجعاء          ،  وإمنا يقدر على ذلك اهللا وحده     ،  خشب

 يكون يف الدنيا أشجع وال أجرأ ممن يؤمن باهللا تعاىل            ومن أجل ذلك ال    .أن تستعجله إليه  
وال مطر  ،  وال السيوف املسلولة  ،  فال يكاد خييفه أو يثبت يف وجهه زحف اجليوش        ،  وحده

يهزم قوة تزيد علـى قوتـه       ،  فإنه عندما يتقدم يف سبيل اهللا للجهاد      ،  الرصاصات والقنابل 
الذين يعتربون نفوسـهم    ،  وامللحدينبعشر مرات وأىن مبثل هذه القوة للمشركني والكفار         

  !والذين يعتقدون أن املوت يقبل بإقبال العدو ويدبر بإدباره ؟، أعز شيء لديهم
يرفع قدر اإلنسان وينشئ فيه الترفـع والقناعـة         " ال إله إال اهللا     "  واإلميان ب    -٨
إليها مـن  وما ، ويطهر قلبه من أوساخ الطمع والشره واحلسد والدناءة واللؤم    ،  واالستغناء

أن مييل للحصول على    ،   وال يكاد خيطر بباله    .الصفات القبيحة والعواطف السافلة األخرى    
فإنه يعتقد أن ليس الرزق إال بيد اهللا وحده يبسطه ملن           ،  جناحه إىل طرق دنيئة غري مشروعة     

هللا وما العزة والقوة والشهرة والسلطة والنفوذ والغلبة إال بيد ا         ،  يشاء ويقدره على من يشاء    
وما علـى اإلنـسان إىل      ،  يعطي منها ما يشاء ملن يريد حسب ما تقتضيه حكمته         ،  وحده

،  وال ينحصر النجاح أو اخلسران إال يف الفضل هللا وحده          .السعي املشروع على قدر وسعه    
فإمنا حيسبون  ،   أما الكافرون واملشركون وامللحدون    .وال معطي ملا منع وال مانع ملا أعطى       

  فهم عبيد الطمـع    ،  م منحصراً يف مساعدة القوى الدنيوية أو خمالفتها       جناحهم أو خسرا
وال يتحرجون لنجاحهم من االرتشاء والتملق واملؤامرة وما إليها من الوسـائل            ،  والشره

وال يتركون حيلة   ،   ويعضون األنامل على غريهم حسداً هلم على جناحهم        .الدنيئة األخرى 
  .م أو خمالفيهم إال أتوها بكل وقاحةمشروعة أو غري مشروعة إلسقاط حمسوديه



 
 
 

 

٤١ 

جيعـل  " ال إلـه إال اهللا      " أن اإلميان ب    ،   وأهم شيء وأجدره يف هذا الصدد      -٩
بسبب اعتقاده ذه   ،   فإن املؤمن يكون على يقني     .اإلنسان متقيداً بقانون اهللا وحمافظاً عليه     

 إن أتى بعمـل يف      وأنه،  وهو أقرب إليه من حبل الوريد     ،  أن اهللا خبري بكل شيء    ،  الكلمة
فإن علـم  ، وأنه إن خطر بباله شيء غري مجيل، فإن اهللا يعلمه،  ظلمة الليل أو حالة الوحدة    

فإنه ال  ،  وأنه إن كان من املمكن له أن خيفي أعماله على كل واحد يف الدنيا             ،  اهللا حميط به  
، وأنه إن كان يستطيع أن يفلت من بطش أي كـان          ،  يستطيع إخفاءه على اهللا عز وجل     

فعلى قدر ما يكون هذا اإلميان راسخاً يف ذهن         ،  فإنه ال يستطيع أن يفلت من اهللا عز وجل        
، ال جيرؤ على اقتراف ما حـرم اهللا       : يكون متبعاً ألحكام اهللا قائماً عند حدوده        ،  اإلنسان

، ولو يف ظلمة الليل أو حال الوحدة واخللـوة        ،  ويسارع إىل اخلريات والعمل مبا أمر اهللا به       
وهو يتمثل دائماً أمام عينه تلك احملكمة العليـا         ،   معه شرطة ال تفارقه حيناً من أحيانه       فإن

ال إله  " ومن أجل ذلك فقد جعل اإلميان ب        ،  اليت ال يكاد اإلنسان ينفذ من دائرة حساا       
كما بينا لـك معنـاه يف       ،  فإن املسلم ،  أول شرط وأمهه ليكون اإلنسان مسلماً     " إال اهللا   

وال ميكـن أن يكـون      ،  هو العبد املطيع املنقاد هللا تعـاىل      ،   من هذه الرسالة   الفصل األول 
  .إال إذا كان مؤمناً من قلبه بأن ال إله إال اهللا، اإلنسان عبداً مطيعاً منقاداً هللا تعاىل

هو الركن املهم األساسي من تعلـيم الـنيب        " ال إله إال اهللا     " وهذا اإلميان ب    
وكل ما عداه من معتقدات اإلسالم وأحكامـه        ،  ز اإلسالم وأصله ومصدر قوته    وهو مرك 

 واإلسالم ال يبقى منـه  .وقوانينه إمنا تقوم على هذا األساس نفسه وال تستمد قوا إال منه      
  .شيء لو زال هذا األساس من مكانه

  
 

، هو وجود املالئكـة   ،  أن نؤمن بعد اهللا عز وجل     واألمر الثاين الذي أمر النيب    
أن تتطهر عقيدة التوحيد من شوائب الشرك وأدرانه وأخطـاره          ،  وأكرب فائدة هلذا اإلميان   

  .كلها
نـوع مـن    : وقد عرفت من قبل أن املشركني إمنا أشركوا باهللا نوعني من اخللق             

 والنجوم والنار واملـاء     اخلالئق اليت هلا وجود جسدي وتدركها األبصار كالشمس والقمر        
وهي متواريـة عـن     ،  ونوع من اخلالئق اليت ليس هلا وجود جسماين       .. .وكبار الناس اخل  

وبعـضها  ،  فبعضها ترسل اهلواء والرياح   ،  األنظار وتقوم بتدبري أمور الكون وراء احلجاب      
لـيت  ا، فاخلالئق من النوع األول.. .اخل، وبعضها يء النور،  تسوق السحاب وترتل املطر   

 أما اخلالئـق مـن      ."ال إله إال اهللا     " تنتفي ألوهيتها مبجرد لفظة     ،  هي ماثلة أمام اإلنسان   
النوع الثاين اليت هي خافية على األنظار وال تأيت حتت احلواس فهي اليت يولع املشركون ا                

وهي اليت يـصورون هلـا      ،  أو ذرية هللا تعاىل   ،  ويرون فيها آهلة ومعبودين ألنفسهم    ،  عامة



 
 
 

 

٤٢ 

 هلذا فقد بني اإلسالم عقيدة مستقلة       .ويتقربون إليها بالنذور  ،  يسجدون هلا ،  راً خيالية صو
  .أخرى ليرته عقيدة الناس بالتوحيد عن هذه الشعبة الثانية من الشرك

اليت يرى فيها الـبعض آهلـة       ،  أن تلك اخلالئق النورانية   وقد بني لنا الرسول   
إمنا هي مالئكة اهللا تعاىل ال دخل هلـا يف ألوهيتـه يف   ، رية هللا تعاىلألنفسهم أو جيعلوا ذ  

وهم ،  واهللا تعاىل يدبر م ملكه    ،  وهم يطيعون اهللا تعاىل وال يعصون له أمراً       ،  حقيقة األمر 
وال يستطيعون  ،  وهم ال يقدرون على شيء من تلقاء أنفسهم       ،  يقومون بأوامره حق القيام   
 ومن الـذل    .وال قبل هلم بأن يشفعوا إليه يف أحد       ،  بفضل قوم أن يقترحوا على اهللا شيئاً      

، يوم خلقـه   # فإن اهللا قد أسجدهم آلدم    ،  والعار على اإلنسان أن يعبدهم أو يستعينهم      
 فـأي عـار علـى       .وجعله خليفته يف األرض من دوم     ،  وأعطاه من العلم ما مل يعطهم     

  . قد سجدوا له من قبلاإلنسان أشنع من أن يسجد للمالئكة الذين
ومـن جهـة   ، أن نعبد املالئكة ونشركهم باهللا يف ألوهيتهفمن جهة انا النيب  

، وهم مرتهون عن األخطاء واآلثـام     ،  أخرى بني لنا أن هؤالء املالئكة عباد اهللا املصطفون        
وهم منقطعون  ،  وقهمويفعلوا كل ما يؤمرون به من ف      ،  وقد فطروا على أال يعصوا هللا أمراً      

 يـرتل   – #  وهو جربيـل   – واهللا تعاىل قد اصطفى منهم ملكاً كرمياً         .دائماً إىل العبادة  
 .وهو الذي نزل بالقرآن على نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم          ،  بالوحي على رسله وأنبيائه   

كل ما يأتون   ويشهدون  ،  ومن هؤالء املالئكة من يالزمون الناس يف كل حني من أحيام          
ويسمعون ويسجلون ما يصدر عنهم من كالم حسن        ،  به من حركة حسنة أو غري حسنة      

يعرضونه عليه يـوم    ،  وعندهم سجل ألعمال كل واحد من البشر وأقواله       ،  أو غري حسن  
ويشهدون فيه بكل ما يكون قد جاء بـه يف احليـاة            ،  يقوم بني يدي اهللا تعاىل يف حمكمته      

  . يف السر والعلنالدنيا من سيئة أو حسنة
وإمنـا أمرنـا أن نـؤمن       ،  أما حقيقة املالئكة وكيفية خلقهم فلم خنرب عنها بشيء        

ومن اجلهالة أن خنتلق شيئاً عن كيفية خلقهـم         ،  وال سبيل إىل معرفة كيفيتهم    ،  بوجودهم
فإنه ال حجة ألحد على هذا اإلنكار وال        ،  ومن الكفر أن ننكر وجودهم    ،  من عند أنفسنا  

 واحلق أننـا ال نـؤمن   .ر وجود املالئكة إال تكذيب النيب صلى اهللا عليه وسلم        معىن إلنكا 
  .بوجود املالئكة إال ألن نيب اهللا الصادق املصدوق أمرنا أن نؤمن بذلك

  
 

هو كتب اهللا اليت أنزهلـا      ،  أن نؤمن به  واألمر الثالث الذي أمرنا بواسطة النيب     
  .أنبيائه ورسلهعلى 

 مـن   –فهو قد أنزل كتبه     فكما أن اهللا تعاىل قد أنزل القرآن على نبينا حممد         
كصحف إبـراهيم  ، وقد أخربنا بأمساء بعض هذه الكتب،  على من سبقه من أنبيائه   –قبل  



 
 
 

 

٤٣ 

والزبور الذي أرسل بـه      ،#والتوراة اليت أوتيها موسى     ،  #اليت أنزلت على إبراهيم     
 أما الكتب األخرى اليت أوتيها سائر األنبياء      .#واإلجنيل الذي جاء به عيسى      ،  #داود  

وال نكاد نقطع عن كتاب ديين آخر بأنه كان و مل يكن من عند اهللا               ،  فلم خنرب عن أمسائها   
  . هو احلق غري أننا نؤمن أن كل كتاب نزل من عند اهللا تعاىل.تعاىل

 .مل يبق لصحف إبراهيم منها وجود يف الـدنيا   ،  إن هذه الكتب اليت أخربنا بأمسائها     
ولكنهم قـد  ، فإا وإن كانت ال تزال عند اليهود والنصارى، أما التوراة والزبور واإلجنيل  

حرفوها كثرياً وبدلوا كلمها عن مواضعها وحذفوا منها وأضافوا إليها كثرياً من اآلراء من              
أنه ليست عندهم تلـك     ،  يعترفون اليوم ،  حىت أن اليهود والنصارى أنفسهم    ،  د أنفسهم عن

وإمنـا بأيـديهم    ،  الكتب األصلية اليت نزلت على موسى وداود وعيسى عليهم الـسالم          
، اليت ما زالت هي نفسها منذ قرون عرضة للتغيري والتبديل والزيـادة والـنقص             ،  ترامجها

كتب أن فيها كثرياً من األمور اليت ال ميكن أن تكـون            وكذلك يظهر مبجرد قراءة هذه ال     
نفس تلك الكتب اليت أنزهلا اهللا      ،   فليست هذه الكتب املوجودة اليوم يف الدنيا       .من عند اهللا  

، وقد اختلط فيها كالم اهللا بكالم النـاس ، تعاىل على موسى وداود وعيسى عليهم السالم     
 فما أمرنا باإلميـان     .م اهللا من كالم الناس    حيث مل يبق بأيدي الناس من وسيلة لتمييز كال        

إال من حيث أن اهللا كان أرسل رسله بأحكامه إىل كل أمة مـن األمـم       ،  بالكتب املاضية 
وأنه ما كانت هذه األحكام إال من عند اهللا الذي أنزل القرآن علـى              ،  املاضية قبل القرآن  

 ناله الناس يف الزمر املاضي      وإمنا جاء ليحيي ذلك اهلدى الذي     ،  حممد صلى اهللا عليه وسلم    
  .مث أضاعوه أو بدلوه أو خلطوه بكالم الناس

والفرق بينه وبني الكتب املاضـية      ،  والقرآن هو آخر كتاب نزل من عند اهللا تعاىل        
  :من عدة وجوه 

وما بقي بأيدي   ،  قد ضاعت نسخها األصلية   ،   إن الكتب اليت نزلت قبل القرآن      -١
فال يزال حمفوظاً بعني الكلمات واألحرف      ،   أما القرآن  .نفاًالناس إال ترامجها كما عرفت آ     

وما دب دبيب التغري إىل حرف من أحرفه أو حركة مـن            ،  اليت نزل ا من عند اهللا تعاىل      
  .حركاته
ففي كتاب واحد يوجـد     ،   قد خلط الناس كالمهم بكالم اهللا يف هذه الكتب         -٢

واملسائل الـشرعية الـيت   ، نبياء والتفسريوسري األكابر واأل، والتاريخ القومي ،  كالم الناس 
فنجد ،   أما القرآن  .حيث ال ميكن أن يعرف فيه كالم اهللا من كالم غريه          ،  استنبطها الفقهاء 

 وكل ما كتبه املسلمون     .فيه كالم اهللا تعاىل خالصاً نقياً غري مشوب بشيء من كالم آخر           
، أو سرية الصحابة أو تاريخ اإلسالم     يف التفسري أو احلديث أو الفقه أو سرية الرسول        

  .وكله مدون حمفوظ يف كتب غري القرآن، مل خيلطوه بالقرآن
ال ميكن أن يثبت عن     ،   إن مجيع الكتب اليت توجد اليوم عند خمتلف أمم األرض          -٣

بل هناك كثري من الكتب     ،  أنه نزل على النيب الذي ينسب إليه      ،  واحد منها باستناد تارخيي   



 
 
 

 

٤٤ 

فقد تضافرت  ،  أما القرآن ،  ال يعرف عنها أصالً على من نزلت ويف أي زمن نزلت          ،  ينيةالد
بل من  ،  مما ال يكاد يشك فيه أحد     الشواهد التارخيية القوية القاطعة برتوله على حممد      

  .مىت وأين نزلت عليه صلى اهللا عليه وسلم، املعلوم فوق ذلك عن كل آية منه
، قد أكل عليهـا الـدهر وشـرب       ،  ات اليت نزلت ا الكتب القدمية      إن اللغ  -٤

فال يوجد املتكلمون ا يف أي بقعة من بقاع         ،  وأصبحت يف خرب كان منذ زمن غري يسري       
 ولـو أن مثـل هـذه        .وقليل جداً أولئك الذين يقدرون على أن يفهموها       ،  األرض اليوم 

 املستحيل للناس أن يفهموها ويتبعوا      الكتب كانت باقية بأشكاهلا األصلية اليوم لكان من       
فلغة حية يتكلم ا عشرات املاليـني مـن   ،  أما اللغة اليت نزل ا القرآن الكرمي  .أحكامها

وهي تعلم وتدرس يف كل قطر مـن        ،  البشر ويفهمها مئات املاليني منهم يف هذه املعمورة       
املمكن ملن ال يتسع وقته     ومن  ،  ومن السهل لكل من أراد تعلمها أن يتعلمها       ،  أقطار العامل 

  .لتعلمها أن جيد يف كل مكان من يفهمه معاين القرآن وأحكامه
إمنا وجه الكالم يف    ،   ومجيع ما عند خمتلف أمم األرض اليوم من الكتب الدينية          -٥

 وكذلك إذا نظر املرء فيما يوجد يف هذه         .كل واحد منها إىل أمة خاصة دون سائر األمم        
جـاءت وفقـاً    ،  أن أكثرها كان لزمن خـاص     ،   من غري شك   علم،  الكتب من األحكام  

، وال حاجة للناس إليها وال ميكن العمل ا يف هـذا الزمـان            ،  ألحواله ومطالبه وحاجاته  
وما ،  فالظاهر أن هذه الكتب كانت خاصة بزمن دون سائر األزمان وأمة دون سائر األمم             

ما كانـت   ،  ءت هلا هذه الكتب    وكذلك فإن األمم اليت جا     .كان كتاب منها للناس مجيعاً    
 ولكنك إذا نظرت ـذه النظـرة يف   .هلا إىل األبد ولكن كانت هلا ملدة حمدودة من الزمن 

وال ، علمت أن اخلطاب موجه يف كل مكان منه إىل اإلنسان من حيـث جنـسه     ،  القرآن
كـن   وكذلك مي  .أا خاصة بأمة دون سائر األمم     ،  خيطر ببال القارئ عند أية آية من آياته       

مما يشهد شـهادة    ،  العمل بكل ما جاء يف القرآن من األحكام يف كل قطر ويف كل زمان             
  .ناطقة بأن القرآن للعاملني مجيعاً إىل أبد الدهر

 والكتب القدمية وإن جاء كل كتاب منها مشتمالً على أمور مـن الـصدق               -٦
مـستقيم لقـضاء   وأرشد إىل طريق  ،  ولقن اإلنسان فيه مبادئ األخالق والصالح     ،  واخلري

ولكن أي كتاب منها مل يستوف احلسنات والفضائل كلها حيث          ،  حياته وفقاً ملرضاة اهللا   
مل يترك منها شيئاً والذي ميتاز به القرآن عن سائر هذه الكتب أنه قد استجمع فيه كل ما                  

وقد بني فيه ما مل يأت فيها مـن احلـسنات       ،  كان يف الكتب القدمية من الفضائل منتشرة      
  .رياتواخل

تسرب إليها  ،   وألجل ما كان من اإلنسان من تصرف يف الكتب الدينية القدمية           -٧
كثري من األمور اليت ال توافق العقل واحلقيقة وتقوم على الظلم والشطط وتفـسد علـى                

بل حتتوي بعض هذه الكتب على أمور من قبيل الفحشاء واملنكر           ،  اإلنسان عقيدته وعلمه  
لقرآن مرته كل الرتاهة عن مثل هذه األمور وليس فيـه شـيء              لكن ا  .واالحنالل اخللقي 



 
 
 

 

٤٥ 

 وما يف أمر من أموره أو حكـم مـن           .خيالف العقل أو ميكن ختطئته بالربهان أو التجربة       
وليس فيه عني وال أثـر للفحـشاء        ،  وما فيه شيء يضل اإلنسان    ،  أحكامه ظلم أو اعتداء   

، ن أوله إىل آخـره باحلكمـة العاليـة        وكله مملوء م  ،  واملنكر وعدم التقيد بالقيود اخللقية    
وإىل أحـسن   ،  وإرشادهم إىل الصراط املـستقيم    ،  وتعليم الناس العدل  ،  واملوعظة احلسنة 
  .األحكام والقوانني

ويتبعـوه  ،  فهذه هي املزايا اليت ألجلها أمر أهل األرض مجيعاً أن يؤمنوا بـالقرآن            
ن اإلنسان حمتاجاً إليه مـن      فإن أقصى ما كان أو ميكن أن يكو       ،  وحده دون سائر الكتب   

قد بينه القرآن بدون نقـص وال       ،  لقضاء حياته حسب مرضاة اهللا تعاىل     ،  اإلرشاد واهلداية 
  .فلم يعد اإلنسان حباجة إىل كتاب بعد ما جاءه القرآن، زيادة

فقد أصبح من السهل عليـك  ،  أما وقد عرفت الفرق بني القرآن وبني سائر الكتب        
 فمـا   .كون من الفرق بني اإلميان بالقرآن واإلميان بسائر الكتـب         أن تتبني ما ينبغي أن ي     

، أي أن هذه الكتب كانت مـن عنـد اهللا         ،  اإلميان بالكتب القدمية إال إىل حد التصديق      
فهو من حيث أنه    ،  وما جاءت إال لنفس الغرض الذي جاء إلمتامه القرآن        ،  وكانت صادقة 

واتباع كـل  ،  وظ وكل كلمة منه صادقة    وكل لفظ منه حمف   ،  وهو احلق ،  كالم اهللا اخلالص  
  .أمر من أوامره فريضة وكل ما خيالف ويضاد أحكامه جدير بالرفض

  
 

  :لقد أمرنا بعد اإلميان بكتب اهللا أن نؤمن برسله 
دعـوا  ،  وقد بينا لك يف الفصل السابق أن مجيع أمم األرض جاءها رسل اهللا تعاىل             

فكأنـه مـا    ،   دعاهم إليه يف ختامهم حممد صلى اهللا عليه وسلم         الناس إىل اإلسالم الذي   
فمن كذب أحداً منهم فقـد      ،  كانت مجيع رسل اهللا وأنبيائه إال من سلسلة واحدة بعينها         

هـب أن  ، أصبح من احملتوم عليه أن يصدقهم مجيعاً  ،  ومن صدق أحداً منهم   ،  كذم مجيعاً 
فقد صـدقتهم   ،  فإذا صدقت واحداً منهم   ،  لديك عشرة رجال ال يقولون إال شيئاً واحداً       

 فالـذي   .ألم يقولون مبا يقول به    ،  فقد كذبتهم مجيعاً  ،  وإن كذبت واحداً منهم   ،  مجيعاً
  .هو الكافر حقاً، ويؤمن ببعض وال يؤمن ببعض، يفرق بني رسل اهللا

أن عدد من أرسل إىل خمتلف األمم مـن         ،  وقد بني لنا رسولنا صلى اهللا عليه وسلم       
 ولو أنك تفكرت يف عمـر       .من النفر  ) ١٢٤,٠٠٠( اهللا مائة وأربع وعشرون ألفاً      أنبياء  

ما رأيت هذا العـدد لرسـل اهللا       ،  وما خال فيها إىل اآلن من األمم والشعوب       ،  هذه الدنيا 
 وأما  .فيجب اإلميان م صراحة   ،  أما الذين قد قصهم القرآن علينا من هؤالء الرسل        ،  كثرياً

ألن مجيع من أرسلهم اهللا تعـاىل إىل      ،  فقد أمرنا أن نؤمن م    ،   منهم الذين مل يقصهم علينا   
فنحن نؤمن بكل من عسى أن      ،  كانوا صادقني ،  عباده لتعليمهم ودعوم إىل سواء السبيل     

وسـائر  ،  إىل بالد اهلند والصني وإيران ومصر وإفريقية وأوروبة       ،  يكون جاء من رسل اهللا    



 
 
 

 

٤٦ 

تطيع أن نقول عن فالن منهم بالضبط أنه كان أو          ولكننا ال نس  ،  نواحي األرض وأرجائها  
 غري أنه ال جيوز لنا حبال مـن         .وذلك أننا مل خنرب عن ذلك بشيء      ،  مل يكن رسوالً من اهللا    

األحوال أن نذم أو نذكر بالسوء أحداً من الذين يتبعهم رجـال خمتلـف الـديانات يف                 
كما بدل  ،  اس دينهم من بعدهم   مث بدل الن  ،  وما أدرانا إن كانوا من رسل اهللا حقاً       ،  األرض

، وإن كان لنا رأي نظهـره     ،  أتباع موسى وعيسى عليهما السالم دينهما احلق من بعدمها        
ولنسكت سكوتاً تاماً عمـن     ،  فليكن عن طقوس ديانام ورسومهم يف موضعها احلاضر       

  .لئال يصدر عنا شيء خيالف األدب يف شأن رسول من رسل اهللا، أسسوا هذه الديانات
إذا كانوا مجيعاً صادقني مرسلني مـن       ،  وبني سائر األنبياء  فرق بني حممد  وال  

غري أن الفرق بينه    ،  أمرنا أن نؤمن بكل واحد منهم     ،  هادين إىل صراطه املستقيم   ،  عند اهللا 
  : من ثالثة وجوه – على هذه املماثلة –وبينهم 
أما حممد صلى اهللا عليـه  ،  حمدودة أرسل هؤالء األنبياء إىل أمم خاصة وألزمان     -١
  .كما عرفت يف الفصل السابق، وحىت يوم القيامة، فقد أرسل إىل العاملني مجيعاً، وسلم

أو مل تبق حمفوظة بأشـكاهلا      ،   لقد انقرضت تعاليم هؤالء الرسل انقراضاً تاماً       -٢
وقـد  ،   وكذلك ال توجد سريهم وأحـواهلم      .األصلية إن كانت قد بقيت يف هذه الدنيا       

ضاعت حقيقتها يف روايات الناس وأقاصيصهم اليت اختلقوها من عند أنفسهم عن حيـاة              
 أما حممد صلى اهللا عليه      .وإن ود ذلك وسعى إليه    ،   فال ميكن أن يتبعها املرء     .هؤالء الرسل 

كلها مدونة يف الكتب    ،  فتعاليمه وسريته وأقواله وأعماله وأخالقه وعاداته وخصاله      ،  وسلم
 فاحلق أن احلي الوحيد من بني مجيع رسل اهللا وأنبيائه هو حممـد              .أيدي الناس يف متناول   

  .وهو وحده الذي ميكن للناس أن يتبعوه ويهتدوا ديه، صلى اهللا عليه وسلمه
فما ،  ما كانت تعاليم كاملة   ،   إن تعاليم اإلسالم الذي جاء به األنبياء األقدمون        -٣

عاليم األنبياء األقدمني وأحكامهم وقوانينهم وطـرق  جاء نيب من هؤالء األنبياء إال أصلح ت      
 فهكذا كان عامل الرقي والكمال واإلصالح يعمل        .وحذف منها وأضاف إليها   ،  هدايتهم

لذا مل حيفظ اهللا تعاىل تعاليم هؤالء الرسل بعد مضي          ،  عمله قبل حممد صلى اهللا عليه وسلم      
 .ابق إذا جاءهم تعليم كامل جديـد      فإن الناس ما كانوا حباجة إىل تعليم ناقص س        ،  زمام

وهكذا نسخت  ،  تعليم اإلسالم الكامل الناضج من كل جهة      وأخرياً أويت النيب حممد   
ألن اتباع الناقص بإزاء الكامل مما      ،  شرائع سائر األنبياء برسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم        

ذلك ألن كل   ،  فقد اتبع األنبياء مجيعاً   ،  م ومن اتبع حممداً صلى اهللا عليه وسل       .خيالف العقل 
ما كان من اخلري يف تعاليم األنبياء األقدمني يوجد اليوم يف تعليم حممد صـلى اهللا عليـه                  

فقد حرم كثرياً من اخلريات اليت أضـيفت فيمـا     ،  ومن أعرض عنه واتبع نبياً غريه     ،  وسلم
  .مل تكن يف تعليم من التعاليم املاضية، بعد



 
 
 

 

٤٧ 

، كان ال بد للبشر مجيعاً أن يؤمنوا مبحمد صلى اهللا عليـه وسـلم             ومن أجل ذلك    
  :من ثالثة وجوه ويتبعوا تعليمه وعلى املسلم أن يؤمن مبحمد

  . أنه رسول صادق من عند اهللا تعاىل-١
  . وأن هدايته كاملة وليس فيها شيء من النقص أو اخلطأ-٢
 . اهللا تعاىل إىل أية أمة من األمم إىل يوم القيامة           وأنه آخر نيب جاء الناس من عند       -٣

وال يأيت بعده رجل يكون اإلميان به من شرط اإلسالم ويكون من ال يـؤمن بـه مـن                   
  .الكافرين
  

 
والذي علينا أن نؤمن بـه      ،  واألمر اخلامس الذي أمرنا أن نؤمن به هو اليوم اآلخر         

  :عن ذلك اليوم هو 
يف يـوم يعـرف بيـوم       ،  وكل ما فيه من اخلالئق    ،  هللا سيمحو هذا العامل    أن ا  -١
  .القيامة

وذلـك هـو    ،  وجيمعهم بني يديه  ،   مرة اخرى  – سبحانه وتعاىل    – مث حيييهم    -٢
  .احلشر أو البعث

كل ما يكون الناس قد كسبوه من خري أو شـر           ،   مث يقدم إىل حمكمة اهللا تعاىل      -٣
  . زيادةبدون نقص وال، يف حيام الدنيا

فمن رجحـت   ،   واهللا تعاىل يزن لكل واحد من البشر أعماله الصاحلة والسيئة          -٤
  .ومن رجحت كفة أعماله السيئة عاقبه، كفة أعماله الصاحلة غفر له

  .والذين يعاقبهم يدخلون النار،  والذين يغفر هلم يدخلون اجلنة-٥
  

 
كما عرضـها سـائر     ،  عرضها حممد صلى اهللا عليه وسلم     ،  وهذه العقيدة باآلخرة  

وما زال اإلميان ا شرطاً من شـروط اإلسـالم يف مجيـع             ،  األنبياء والرسل على الناس   
فإنه ال معىن لإلميان بـاهللا      ،   وقد كفّر األنبياء كلهم من ال يؤمن ا أو يشك فيها           .األزمان

 فإنـه إذا طلـب      .ال إشكال يف فهمه    وهذا أمر واضح     .وكتبه ورسله بدون هذه العقيدة    
وأي ،  أية فائدة ترجع عليك إذا فعلته     : " فأول سؤال ينشأ يف ذهنك      ،  إليك أن تفعل شيئاً   

؟ ملاذا ينشأ هذا السؤال يف ذهنك ؟ ذلك ألن اإلنسان يـرى             " ضرر يصيبك إذا مل تفعله      
 تنشط لعمل ال     وألجل ذلك ال   .أن ال طائل حتت أمر ال يرجع عليه جبدوى        ،  بسابق فطرته 

 وهذه هي   .وال تعزف عن عمل تستيقن أنه لن يصيبك منه ضرر         ،  ترجو منه فائدة لنفسك   
 إن كل شيء ترتاب يف فائدته ال ميكن أن ترغب فيه وتنشط للقيـام   .حال الريب والشك  

أنظر إىل  .ال ميكن أن حتاول اجتنابه واالبتعاد عنه        ،   وكذلك كل شيء تشك يف ضرره      .به



 
 
 

 

٤٨ 

ا يلقون بأيديهم إىل النار ؟ ذلك ألم ال يعلمون علم اليقني أن النـار شـيء     األطفال ملاذ 
وملاذا يفرون من الدرس وطلب العلم ؟ ذلك ألن فوائد العلم اليت حياول كبـارهم               ،  حمرق

 وكذلك الرجل الذي ال يـؤمن       .ال تقبلها نفوسهم وال تلج قلوم     ،  أن يلقوها يف أذهام   
 فال فائـدة يف نظـره       . واتباع أوامره يف الدنيا عبثاً ال طائل حتته        باآلخرة يرى اإلميان باهللا   

 فكيف يرجى منه بعد ذلك أن يزعج نفسه ويكرهها علـى            .لطاعة اهللا وال ضرر ملعصيته    
ألنه ، فال معىن إلميانه  ،  ويف كتبه ؟ وهو ولو آمن باهللا      ،  طاعة أوامر اهللا اليت أنزهلا على رسله      

  .اته وفقاً ملرضاته تعاىللن يطيع اهللا ولن يسري يف حي
فإن إنكار اإلنسان للحياة آلخرة أو إقراره       ،  وال يقف األمر عند هذا احلد فحسب      

 أال  – كما بينا لك مـن قبـل         –فإن الذي فطر عليه اإلنسان      ،  ا له تأثري بعيد يف حياته     
  فـأنى  .يصبو إىل عمل أو يعرض عنه إال على قدر ما يرى فيه لنفسه من فائدة أو ضـرر                 

أن ينشط لعمل صاحل ال يرجو منه فائدة        ،  للذي ال يعدو نظره فائدة هذه العاجلة وضررها       
أو جيتنب عمالً سيئاً ال خياف منه على نفسه ضرراً يف هذه الـدنيا ؟ أمـا                 ،  يف هذه الدنيا  

فال يرى نفع هذه العاجلة أو      ،  الذي ينفذ نظره إىل نتائج األعمال وال يقف عند ظواهرها         
 نظراً إىل فائدة اآلخرة     .فيؤثر احلق على الباطل واخلري على الشر      ،  يئاً عارضاً ضررها إال ش  

ولو كان اخلري يرجع على نفسه بأفدح ضرر والسيئة بأعظم منفعة يف            ،  أو مضرا األبدية  
فاخلري يف  .. . فانظر إىل ما بني هذين الرجلني من الفرق العظيم والبون الشاسع           .هذه الدنيا 

أو مسعة وحسن   ،  أو أرضاً ،  كأن ينال ثروة  ،  ل نفعه يف هذه احلياة الفانية     نظر األول ما حيص   
 .أو لذة أو مسرة أو شيئاً مما يروي غليل شهوة من شـهوات نفـسه              ،  أحدوثة بني الناس  

كالنقص يف األموال   ،  شيئاً مكروهاً يف هذه الدنيا    ،  أو خيشى أن ينتج   ،  والشر عنده ما ينتج   
، أو عقوبة احلكومة  ،  أو سوء األحدوثة بني الناس    ،  الصحةأو احنراف   ،  واألنفس والثمرات 

والـشر  ،  بينما اخلري يف نظر الرجل الثاين ما يرضي اهللا.أو شيء من قبيل احلزن أو الضجر  
وإن مل ينفعه يف هذه احلياة الدنيا وابتاله        ،  وهو يرى أن اخلري خري يف كل حال       ،  ما يسخطه 

وأن الشر شر يف كل     ،  نفعاً أبدياً عنده يف اآلخرة    ويستيقن أن اهللا سيعطيه     ،  بكل ضرر فيها  
ووجد فيه املنفعة كـل  ، وإن مل يذق أو مل خيف أن يذوق وباله يف هذه احلياة الدنيا      ،  حال
فال مفر له   ،  ويعلم علم اليقني أنه إن فاته العقاب على أعماله السيئة يف هذه الدنيا            ،  املنفعة

  .منه يف اآلخرة
 .خيتار اإلنسان أحد طريقني خمتلفني يف حياتـه ، ملختلفنيومبوجب هذين االجتاهني ا  

فإذا قال  ،  ال ميكن أن خيطو ولو خطوة واحدة يف طريق اإلسالم         ،  فالذي ال يؤمن باآلخرة   
" أد إىل الفقراء واملساكني زكاة ما عندك من األموال تبتغي ا وجه ربـك               " له اإلسالم   

وسأرفع أمـر  ، با عليها بدالً من أداء زكاافسآخذ الر،  إن الزكاة تنقص من أموايل    : قال  
وعندما تقضي يل عليهم أصادر ما ميلكون من البيوت وما          ،  الذين يستقرضونين إىل احملكمة   

أصدق واجتنب قول الزور ولو كان يف الصدق        " وإذا قال له اإلسالم     .. .فيها من األثاث  



 
 
 

 

٤٩ 

ا كان يضرين ومل أجتنـب      ومل أصدق إذ  : قال  ،  "أفدح الضرر ويف الكذب أعظم املنفعة       
مير بطريق غـري    .. .قول الزور إذا كان ينفعين وال أخاف منه سوء األحدوثة بني الناس ؟            

 ."أن ليس ذلك من مالك فال تأخـذه         : " فيقول له اإلسالم    ،  مأهوال وجيد فيه شيئاً مثيناً    
يف هـذا  ملاذا أترك شيئاً جاءين عفواً من غري كد وال بذل مثـن ؟ ولـيس                : ولكنه يقول   

أو يشوه مسعـيت    ،  أو يشهد علي يف احملكمة    ،  الطريق من يراين حىت يرفع أمري إىل الشرطة       
ويودع عنده  .. .فماذا علي إذا انتفعت من هذا املال واستعملته يف مصلحيت ؟          ،  بني الناس 

، ال ختن ما عندك من مال صـاحبك       " فيقول له اإلسالم    ،  رجل ماله ويأمتنه عليه مث ميوت     
ملاذا ؟ هل عند أحد شهادة بأن امليت أودع عنـدي           : ولكنه يقول   ،  "ه إىل أهله    ورد أمانت 

وال أخـاف   ،  ماله ؟ أم هل يعلم ورثته ذلك ؟ فإذا أمكنين أن آكل هذا املال بكل سهولة               
إن :  ومجلة القـول     .!فما أسفهين إن رددته إىل أهله       ،  على نفسي حماكمة وال سوء مسعة     

وال ،  وهو يعارضـه  ،  قيم يف كل خطوة من خطوات حياته      اإلسالم يرشده إىل طريق مست    
، ألن قيمة كل شيء يف اإلسالم تبع للنتائج األبدية يف اآلخرة          ،  خيتار إال طريقاً موافقاً هلواه    

 ومن هنا تعرف ملاذا ال ميكـن        .ولكن نظره ال يعدو النتائج احلاصلة يف هذه احلياة الدنيا         
، بل احلق أن إنكار املرء للحياة اآلخـرة       ،  باآلخرةلإلنسان أن يكون مسلماً بدون اإلميان       

  .بله أن يبقى مسلماً، حيطه من درجة اإلنسانية إىل الدرك األسفل من البهيمية
  

 
 وها حنن أوالء نـبني      .وفائدا له ،  وحاجة اإلنسان إليها  ،  قد عرفت عقيدة اآلخرة   

هـي احلـق    ،  عن اآلخرة بينها الرسول أن العقيدة اليت    ،  لك اآلن على وجه اإلجياز    
وتصديقاً ،  وإن كان إمياننا ا اعتماداً على رسول اهللا       ،  وهذه العقيدة ،  مبوجب العقل أيضاً  

علمنا أا أقـرب    ،  ولكننا إذا عملنا فكرنا قليالً    ،  وال نعول يف باا على العقل     ،  مبا جاء به  
  .عقيدة للعقل يف باب اآلخرة

  : الدنيا ثالث عقائد عن اآلخرة وحياا إن يف
،  تقول طائفة إن هي إال حياتنا الدنيا حنيا ومنوت وما لنا من حياة بعد املـوت                -١

  .Sciencesالذي يدعون أم علماء الطبيعيات ، وهذه عقيدة امللحدين
 وتقول طائفة أخرى إن اإلنسان يتتابع عليه املوت واحلياة مرة بعـد مـرة يف                -٢
يـأيت يف   ،  فإن كانت أعماله يف حياته األوىل سـيئة       ،  ذه الدنيا لينال جزاء أعماله    نفس ه 

أو بـصورة شـجرة مـن       ،  كالقرد أو الكلب أو اهلر    ،  حياته التالية حيواناً من احليوانات    
ارتفعت به املرتلة وعلت    ،   وإن كانت أعماله صاحلة    .أو كرجل من أحط الناس    ،  األشجار
  .يدة بعض من مل تنضج فكرم الدينية ويقول ذه العق.به الدرجة
وجمازاتـه  ، واحلضور بني يـدي اهللا    ،  واحلشر،   وتؤمن طائفة ثالثة باليوم اآلخر     -٣

  . فهذه هي العقيدة اليت دعا إليها األنبياء عليهم السالم مجيعاً.للناس على أعماهلم
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  :ولننظر اآلن قليالً يف هذه العقائد الثالث 
أم مـا  ، فة األوىل ؛ ويعتمدون عليه يف إثبات عقيدم    فالذي يقول به رجال الطائ    
أفهذه .. .بل إمنا يأكله التراب وتقتنيه األرض بعد الوفاة       ،  رأوا إنساناً أويت احلياة بعد موته     

، حجة من احلجج ؟ إن غاية ما ميكنك أن تقوله إذا كنت ترى أحداً أويت احلياة بعد موته                 
فـال  ،  أما دعواك أنك تعرف أن ال حياة بعد املوت         .أنك ال تعرف ماذا يكون بعد املوت      

ميكنه القول أنه ال يدري     ،   فرجل من أهل القرية مل يشاهد الطيارة بعينه        .دليل عندك عليها  
، إنه يعرف أن ليس يف هذه الدنيا شيء يعرف الطيـارة          : ولكنه إذا قال    ،  ما هي الطيارة  
بل لـو أن أهـل األرض       ،  وجود له فإنه ليس معىن عدم رؤية شيء أنه ال         ،  أمحقه اجلميع 

فال جتوز هلم الدعوى أن ال وجـود لـذلك          ،  قاطبة أمجعوا على أم مل يروا شيئاً مسمى       
  .أو ال ميكن أن يكون له وجود، الشيء

ألنـه عمـل   ، إن اإلنسان هو إنسان يف حياته احلاضرة      : فتقول  ،  أما العقيدة الثانية  
، وأن احليوان هو حيوان يف حياته احلاضرة      ،  وىلالصاحلات عندما كان حيواناً يف حياته األ      

 وبكلمة أخرى إن كون اإلنـسان       .ألنه عمل السيئات عندما كان إنساناً يف حياته ألوىل        
إمنا هو نتيجة ألعماله الصاحلة أو السيئة املاضية        ،  والشجر شجراً ،  واحليوان حيواناً ،  إنساناً

  .ياة يف هذه الدنيا وهكذا يتتابع عليه املوت واحل.يف حياته األوىل
أي شيء كان يف هذه الدنيا يف بدء األمر ؟          " هو  ،  والسؤال الذي ينشأ ذا الصدد    

وإال فعلى أي عمـل  ، فال بد أن يكون حيواناً أو شجراً قبل ذلك   " اإلنسان  " فإن قلت   " 
فال بد أن يكـون     ،  "احليوان أو الشجر    " صاحل أنعم عليه قالب اإلنسان هذا ؟ وإن قلت          

 وإال فما هي األعمال السيئة اليت اقترفها وأويت قالب احليوان أو الشجر             .اناً قبل ذلك  إنس
جزاء عليها ؟ فاحلق أن القائلني ذه العقيدة ال ميكنهم أن يقرروا بدء اخللق يف هذا العامل                 

حـىت  ، ال بد أن يكون سبقه جيل آخـر ، فإن كل جيل من أجياله  ،  من جيل معني معلوم   
  . وهذا مما خيالف العقل وال يوافقه.خر نتيجة ألعمال اجليل السابقيكون اجليل آل

أن اهللا تعاىل قدر يوماً لتقوم      ،  فأول ما جاء يف هذه العقيدة     ،  خذ اآلن العقيدة الثالثة   
فهذا مما ال يرتاب فيه     ،  فتبدل األرض غري األرض والسماوات    ،  فيه الساعة على هذا الكون    

 .يزداد معرفة بأنه ال بقاء لـه      ،   تفكراً يف معمل الكون هذا     وعلى قدر ما يزداد املرء    ،  عاقل
وألجـل  ،  حمدودة ال بد هلا من الفناء يوماً من األيام        ،  فإن مجيع القوى واألدوات اليت فيه     

وتفقـد  ،  ذلك فقد أمجع علماء العلوم الطبيعية على أن هذه الشمس ستربد يوماً من األيام             
  .صادم فيما بينها وتنقرض هذه الدنياوأن هذه النجوم والسيارات ستت، نورها

أفهذا من املـستحيل ؟     ،  مث جاء يف هذه العقيدة أن اإلنسان سيؤتى احلياة األخرى         
 ال ريـب أن اهللا      ..فكيف حصلت لإلنسان هذه احلياة الـدنيا ؟       ،  فإن كان ذلك كذلك   

  .قادر على أن خيلقه مرة أخرى بعد موته، الذي خلق اإلنسان يف هذه الدنيا
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اء يف هذه العقيدة أن اإلنسان تسجل عليه أعماله احلسنة أو السيئة وستعرض             مث ج 
  . فهذا مما جند اليوم ما يثبته.عليه يف كتاب يلقاه منشوراً يوم القيامة

ينـدمج يف   ،  كان الناس يظنون يف الزمن املاضي أن الصوت الذي خيرج من أفواهنا           
ولكن قد عرف أخرياً أن لكـل       ،  جاهلواء ويضمحل فيه بعدما حيدث فيه شيء من التمو        

 وعلـى   .ومن املمكن ضبطه وإحياؤه فيما بعد     ،  صوت أثراً يتركه فيما حوله من األشياء      
مما يدل على أن كل حركة تصدر عنا        ) الغراموفون  ( هذا املبدأ قد أوجد اإلنسان احلاكي       

د علمنا علم    وإذا علمنا هذا فق    .تسجل يف أشياء تصدمها بوجه من الوجوه      ،  يف هذه الدنيا  
وميكن إحياؤها وإحـضارها مـرة      ،  أن مجيع أعمالنا يف هذه الدنيا مسجلة مدونة       ،  اليقني
  .اخرى

أن اهللا تعاىل جيازي عباده على أعماهلم بـاحلق         ،  واألمر الرابع الذي جاء يف العقيدة     
 من ذا الذي ميكن أن يقول إن هذا مستحيل          .وإن شراً فشر  ،  إن خرياً فخري  : يوم حيشرهم   

 وأي شيء فيه خيالف العقل ؟ بل العقل نفسه يقتضي أن حيشر اهللا عباده يوماً وحيكـم                  ؟
أو ،   ذلك بأننا نشاهد أن الرجل يعمل صاحلاً وال ينال ثوابه يف هذه الـدنيا              .بينهم باحلق 

،  بل حنن نشاهد الصاحلني قد يصيبهم الـضرر        .يعمل السوء وال يلقى عقابه يف هذه الدنيا       
فيتطلب العقل بنفسه يف مثل هـذه       ،  شون عيشه الرفاهة ويرفلون يف النعم     واألشرار قد يعي  

  .على أعماله الصاحلة أو السيئة: احلوادث أن يلقى الرجل جزاءه كامالً يف كال احلالتني 
فإذا كان  ،   فما وجودمها مبستحيل   .واألمر األخري يف هذه العقيدة وجود اجلنة والنار       

فكيف يعجز عـن خلـق      ،  الشمس والقمر واملريخ واألرض   اهللا تعاىل قادراً على أن خيلق       
اجلنة والنار ؟ واهللا تعاىل عندما حيشر الناس يف حمكمته ينبغي أن يكون للذين يثيبهم مقـام       

  .وللذين يعذم مقام ذل وعذاب وحزن وأمل، عزة وكرامة ونعيم ومسرة
قيـدة  تعرف دون شك أن هذه العقيدة هي أقـرب ع         ،  تفكر يف هذه األمور كلها    

، عن حياة اإلنسان بعـد موتـه      ،  اليت توجد اليوم يف الدنيا    ،  من بني مجيع العقائد   ،  للعقل
  .وليس فيها شيء خيالف العقل أو يكون من املستحيل وجوده

وهـو يف صـدقه وأمانتـه     –مث إذا كان هذا األمر قد بلغنا على لسان حممد        
، فإن العقل يقتضي أن نؤمن بـه      ،   كل اخلري ألنفسنا    وفيه اخلري  –وعفافه حيث قد عرفت     

  .وال يقتضي أن نرتاب فيه من غري حجة وال برهان
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وقد خلصت يف كلمة واحدة     ،   اليت بين عليها اإلسالم    )٧(هذه هي العقائد اخلمس     

ديتك إلله واحد   أقررت بعبو " ال إله إال اهللا     "  فإذا قلت    ."ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا        " 
هو صدقت بأن حممداً  " حممد رسول اهللا    "  وكذلك إذا قلت     .دون سائر اآلهلة الباطلة   

أن تؤمن بكل مـا     ،  والذي يستلزمه تصديقك بالرسالة احملمدية    ،  رسول من اهللا إىل عباده    
وأنبيائه ،  وكتبه،  ومالئكته،  وصفاته،  عن وجود اهللا تعاىل   ،  بينه حممد صلى اهللا عليه وسلم     

  .وتسلك الطريق الذي هدى إليه لعبادة اهللا واتباع أحكامه وأوامره، واليوم اآلخر

                                                 
آمن الرسول : ( قد ذكرت يف هذا املقام مخسة أمور جيب اإلميان ا وهي مأخوذة من قوله تعاىل         )٧(

ومـن يكفـر بـاهللا      : " ( ومن قوله تعاىل     ) ٢٨٥: البقرة  ( اآلية  ) مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون       
القـدر  " قد ذكر    وال شك أن النيب    . )١٣٦: النساء  ) ( ومالئكته وكتبه ورسله واليوم آلخر      

إال جزءاً من ، ولكن احلقيقة أن ليس اإلميان بالقدر، من األمور اليت جيب اإلميان ا أيضاً      " خريه وشره   
ولذلك اكتفيت أن أذكـره يف  ، وعلى هذا قد ذكره القرآن يف ضمن بيان التوحيد     ،  أجزاء اإلميان باهللا  

 وكذلك جاء ذكر اجلنة والنار والـصراط وامليـزان يف بعـض           .ال إله إال اهللا   : ضمن شرحي لكلمة    
 .والواقع أا أجزء لإلميان باآلخرة، األحاديث مستقالً عن األمور األخرى اليت جيب اإلميان ا
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  العبادات

  
  :أمرنا أن نؤمن قد بينا يف الفصل السابق أن النيب حممدا

  . باهللا تعاىل وحده ال شريك له-١
  . ومبالئكته-٢
  .رآن على األخصوبالق،  وبكتبه-٣
  .على األخص وخبامتهم حممد. وبأنبيائه-٤
  . وباحلياة اآلخرة-٥

  .هذا هو أساس اإلسالم
فقد دخلت يف زمرة املسلمني وأصبحت فـرداً  ، إنك إذا آمنت ذه األمور اخلمسة 

أطاع مـا   إال إذا   ،  فإن املرء ال يستكمل إسالمه    ،  ولكنك مل تستكمل إسالمك بعد    ،  منهم
فإن إميانك بشيء يـستلزمك  .. .من األحكام واألوامر من عند اهللا تعاىل    جاء به النيب  

،  قد أقررت أن اهللا وحده هـو إهلـك         . وهذه الطاعة بعد اإلميان هي اإلسالم      .أن تطيعه 
وأنت املطيـع ألمـره     ،  وأنه مالكك وآمرك وناهيك   ،  فمعىن ذلك أنه سيدك وأنت عبده     

فقد اقترفت جرمية اخلروج على سيدك      ،   فإذا عصيته بعد ذلك    .والقائم عند حدوده  ،  يهو
أنك اعترفت  ،  فمعىن ذلك ،   مث إنك قد أقررت بأن القرآن كتاب اهللا        .مبوجب إقرارك أنت  

بأن كل ما يف هذا الكتاب هو احلق من عند اهللا وذلك ما يوجب عليك أن تـصدق بـه               
فمعىن ،  رسول اهللا  مث أقررت أن حممداً    .وي من نواهيه  وتطيعه يف كل أمر من أوامره       

، إمنا هو من عند اهللا تعاىل     ،  أو ينهى عنه  ذلك أنك أقررت بأن كل ما يأمرك به النيب        
لذا فلن تستكمل إسـالمك إال إذا       ،  وذلك ما يوجب عليك طاعته صلى اهللا عليه وسلم        

يكـون  ،  وإال فعلى قدر ما يكون الفرق بني إميانك وعملـك         ،   إلميانك جاء عملك وفقاً  
  .إميانك ناقصاً غري كامل

أن نـسلكه   ،  وتعال نتبني ذلك الطريق الذي أمر النيب حممد صلى اهللا عليه وسـلم            
  ."العبادات املكتوبة "  وأول شيء يف هذا الكتاب هو .لقضاء حياتنا وفقاً ملرضاة اهللا تعاىل

  
 

فكل ما يأيت به العبـد  ،  أنت عبد واله معبودك.هي العبودية معىن وحقيقةً : العبادة  
 فمثالً إذا كلمت الناس واجتنبت الكذب والغيبة والفحـش          .يف طاعة معبوده هو العبادة    
 وحتريت الصدق والعدل    .ألن اهللا قد اك أن تأيت ذه األمور       ،  والبذاءة يف كالمك معهم   

فكالمك هذا عبادة هللا تعاىل     ،  ألن اهللا حيب هذه األمور    ،  ري يف كالمك هلم   واملعروف واخل 
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 وكذلك إذا عاملت الناس ومـشيت يف األسـواق          .ولو كان كله عن شؤونك الدنيوية     
وجالـسك أصـدقاءك وذوي     ،  وعاشرت أباك وأمك وإخوتك وأهلـك     ،  مشترياً وبائعاً 

ألن اهللا  ،  يت إىل كل ذي حق حقه     وأد،  مراعياً يف كل ذلك أحكام ربك وقوانينه      ،  قرباك
فقد قضيت  ،  ألن اهللا اك عن ذلك    ،  وما خبست أحداً شيئاً من حقه     ،  قد أمرك بأدائه إليه   

أو نـصرت   ،  وكذلك إذا أحـسنت إىل مـسكني      ،  حياتك هذه كلها يف عبادة اهللا تعاىل      
ىل نصب عينك يف كل هذا وجه اهللا تعـا        ،  أو واسيت مريضاً  ،  أو أطعمت جائعاً  ،  مظلوماً

 وكـذلك إذا    .عد كل ذلك من عبادتك هللا تعاىل      ،  دون طلب منفعة أو عز أو مسعة ذاتية       
تعاطيت التجارة أو الصناعة أو اشتغلت باخلدمة وأديت ما عليك من الواجب بكل أمانة               

كان كسبك هذا وسـعيك يف      ،   مث كسبت احلالل وجتنبت احلرام     .وصدق اتقاء هللا تعاىل   
  .مع أنك ما قمت بكل ذلك إال لتكسب الرزق لنفسك، سبيله عبادة هللا تعاىل
ويف كل حـني    ،  أن خوفك هللا تعاىل يف كل شأن من شؤون حياتك         ،  ومجلة القول 

ورفضك لكل منفعـة    ،  واتباعك لقانونه ،  وجعلك مرضاة اهللا نصبك عينيك    ،  من أحيانك 
يبك وصربك على كل مضرة تصيبك أو ميكـن أن تـص          ،  تناهلا أو ميكن أن تناهلا مبعصيته     

، وحياتك ذا الطريق من أوهلا إىل آخرها عبادة       ،  ذلك كله من عبادتك هللا تعاىل     ،  بطاعته
وليس األكل والشرب والنوم واليقظة والقعود والقيام واملشي والكالم والسكوت إال من            

  .العبادة يف حياة كهذه
نسان  وما غرض اإلسالم إال أن جيعل اإل       .هذه هي العبادة وهذا هو معناها احلقيقي      
وقد افترض عليه هلذا الغرض جمموعـة       ،  يعبد اهللا مثل هذه العبادة يف كل حني من أحيانه         

إال مبثابـة  ،  فكأنه ليست هذه العبادات املفروضـة     ،  من العبادات يئة هلذه العبادة الكبرية     
يؤدي ،   فكل من يتلقى هذه التربية على أحسن وجه        .هذه التربية للعبادة الكبرية املنشودة    

 ومن أجل ذلك جعلت هذه العبادات عني الفريـضة يف           .بادة احلقيقية على الوجه املراد    الع
 فكما أن كل بنـاء ال       .وقيل إا أركان الدين أي دعائمه اليت يقوم عليها بناؤه         ،  اإلسالم

كذلك ال يقوم بناء احلياة اإلسالمية إال علـى هـذه           ،  يقوم إال على جمموعة من الدعائم     
  .فقد هدم بناء اإلسالم نفسه، ا فمن هدمه.الدعائم

  
 

 وما الصالة يف حقيقة األمـر إال أن         ."الصالة  " الركن األول من أركان اإلسالم      
فـإذا  ، ذكر ما قـد آمنـت بـه       ،  مخس مرات يف الليل والنهار    ،  تعيد بلسانك وأعمالك  

مث ،  مثلت بني يدي ربك طاهراً نظيفاً قبل أن تـشتغل بـشيء آخـر             ،  استيقظت صباحاً 
، واسـتعنته واسـتهديته   ،  وراكعاً وسـاجداً  ،  أقررت بني يديه بعبوديتك له قائماً وقاعداً      

وأعدت مرة بعد مرة أمنيتك يف نيـل  ، وجددت ما بينك وبينه من ميثاق الطاعة والعبودية  
وذكرت يوماً  ،  وشهدت بصدق رسوله  ،  وأعدت درس كتابه  ،  رضاه واالبتعاد عن غضبه   



 
 
 

 

٥٥ 

ذا .. .مث تنال عليها اجلزاء الذي تستحقه     ،  أل فيها عن أعمالك   ترجع فيه إىل حمكمته لتس    
وأعـد  ، ناداك املؤذن أن هلم إىل ذكر اهللا،  مث إذا اشتغلت ساعات بأعمالك  .يبتدئ ارك 

وبعـد أن   ،  فنهضت مـن مكانـك    ،  لئال تنساه وتكون من الغافلني    ،  درسك مرة أخرى  
مث ناداك املؤذن مرة ثالثـة لـصالة         ،رجعت إىل الدنيا واشتغلت بشؤوا    ،  جددت اإلميان 

، بدأت ليلك مبا كنت بدأت به ارك      ،  مث إذا أدبر النهار وأقبل الليل     ،  العصر بعد ساعات  
،  مث إذا جاء وقت النوم بعد قليل       .كيال تنسى درسك يف الليل    ،  من ذكر اهللا تعاىل وعبادته    

ولك أن  ،   والطمأنينة فإنه وقت اهلدوء  ،  وذكرت ربك للمرة األخرية   ،  صليت صالة العشاء  
مبا عسى أن يكون قد فاتك يف ضوضاء النهار وغوغـاء           ،  تتمتع فيه من اهلدوء والسكينة    

  .املعاش
وتعدك ،  إن الصالة هي اليت ال تنفك تدعم أساس إسالمك مخس مرات يف كل يوم             

الـيت   وهي اليت تذكرك دائماً بالعقائد       .للعبادة الواسعة احلقيقية اليت قد ذكرناها لك آنفاً       
 أفرأيت ملـاذا    .وصالح أخالقك وأعمالك  ،  وارتقاء روحك ،  تنحصر فيها طهارة نفسك   

وملاذا تقرأ  ،  تتبع يف وضوئك ذلك الطريق اخلاص الذي علمه الرسول صلى اهللا عليه وسلم            
؟ أليس ذلك ألنك ترى طاعة الرسول       يف صالتك بتلك الكلمات اليت علمها الرسول      

وملاذا ال ختطئ عمداً فيما تقرأ من القرآن يف صالتك ؟ ألـيس ذلـك               ،   نفسك واجبة يف 
ألنك موقن بأن القرآن كتاب اهللا ؟ ومن ذا الذي ختشاه إذا قرأت يف صالتك بكلمـات                 
غري الكلمات اليت علمها الرسول أو مل تقرأ ا أصالً ؟ وما هناك من أحد مـن البـشر                   

وال ،  أ ؟ أليس ذلك رد علمك أن اهللا يسمعك        يسمعك تقرأ يف صالتك بشيء أو ال تقر       
خيفى عليه أمرك عندما تقرأ خفية يف نفسك ؟ وما الذي يوقظك من النوم ويـدعوك إىل                 
الصالة حيث ال يراك أحد ؟ أفهو غري اعتقادك أن اهللا يراك ؟ وما الذي يـدعوك إىل أن                   

فليس هو شعورك بـأن     تذر ما تكون فيه من شغلك وتسعى إىل الصالة إذا جاء وقتها ؟ أ             
، اهللا هو الذي فرض عليك هذه الصالة ؟ وما الذي جيربك على الصالة وقت الصبح شتاء               

ووقت اللعب والطرب مساء كل يوم ؟ أفهذا شيء غري شـعورك            ،  ووقت الظهرية صيفاً  
أو إذا أخطأت يف صالتك عمداً ؟ أفلذلك سـبب          ،  بالواجب ؟ مث ملاذا ختاف إذا مل تصلّ       

وتعلم أنك سترجع إليه وتقوم بني يديه يوم القيامة ؟ قل يل باهللا بعد              ،  اف اهللا غري أنك خت  
هل ميكن أن تكون يف الدنيا تربية خري من الصالة جتعل املرء مسلماً حقـاً ؟                : كل ذلك   

والـيقني  ،  وهل ميكن أن تكون لإلنسان تربية خري من أن جيدد ذكر اهللا تعاىل وخـشيته              
ويتبع الرسول عدة مرات    ،  عتقاد باحلضور يف حمكمته يوم القيامة     واال،  بكونه خبرياً بصرياً  

ويتدرب على القيام بالواجب بعد كل ساعات من يومه وليله ؟ إن هـذا              ،  يف ليله واره  
، اإلنسان يرجى منه عندما يشتغل بأمور معاشه بعد خروجه من املـسجد أن خيـاف اهللا               

شيطان يف قلبه أن اهللا ناظره وال خيفى عليه         ويتذكر عند كل خطيئة يزينها ال     ،  ويتبع قانونه 
 أما إذا كان املرء ال خياف اهللا وال يكف يده عن معصيته وخمالفة أحكامـه                .أمر من أموره  



 
 
 

 

٥٦ 

وإمنا ذلك ملا يف نفس هـذا       ،  فما ذلك لسقم يف أصل التربية     ،  حىت بعد هذه التربية العالية    
  .اإلنسان وطبيعته من الفساد واخلبث والشر

، أن يؤدي املسلمون فريـضة الـصالة مجاعـة        ،   قد أكد تأكيداً شديداً    مث إن اهللا  
 .وافترض عليهم أن يؤدوا صالة اجلمعة يف كل أسبوع باجلماعة علـى الوجـه اخلـاص               

، وجتعل منهم كتلة متراصـة    ،  فالصالة مجاعة تنشيء االحتاد واحملبة واإلخاء بني املسلمني       
وينـشأ  ،  ن له ويركعون معاً تأتلف قلـوم      فإم عندما جيتمعون ويقنتون لرم ويسجدو     

مث إن الصالة يف مجاعة تدرم علـى طاعـة أمـري            ،  فيهم الشعور بأم إخوة فيما بينهم     
وتنشئ ،  وتربيهم على النظام واالنضباط واحملافظة على األوقات      ،  ينتخبونه من بني أنفسهم   

غنـيهم وفقريهـم وكـبريهم    فتراهم مجيعاً ،  فيهم املواساة والتراحم واملساواة واالئتالف    
وال ،  فال شريف فـيهم وال دينء     ،  يقومون جنباً إىل حنب   ،  وأعالهم وأدناهم ،  وصغريهم

  .رفيع وال وضيع
 واهللا  .من املنـافع  ،  ال على ربكم  ،  هذا نزر يسري مما تعود به الصالة على أنفسكم        

ا ألنكم قـد   وما غضبه عندما ال تؤدو     .تعاىل مل يفترض عليكم الصالة إال لصاحلكم أنتم       
 أنظروا أية قوة عظيمة ينعم ا اهللا        .بل ألنكم ظلمتم أنفسكم   ،  أصبتموه بشيء من الضرر   

تقرون بألسنتكم بألوهية اإللـه     ! مث أنتم معرضون ؟ فيا للخجل       ،  عليكم بواسطة الصالة  
مث ال تؤدون أكرب واجب قد فرضه عليكم ربكم ؟ إن           ،  وطاعة الرسول ومسؤولية اآلخرة   

أو تقرون بكوا فريـضة    ،  إما أنكم تنكرون أن الصالة فريضة من اهللا       : حد اثنني   أمركم أ 
فـإنكم تكـذبون    ،   فإن كنتم تنكرون أا فريـضة      .من اهللا ولكنكم تعرضون عن أدائها     

فما دعواكم باإلميان مـا إال دعـوى      ،  وتكذبون الرسول صلى اهللا عليه وسلم     ،  بالقرآن
فكفى به أن يذهب عـن      ،  إقراركم بكوا فريضة من اهللا     وإن كنتم ال تؤدوا مع       .كاذبة

فكيف يرجى منكم أال ختونـوا      ،  ختونون فريضة اهللا عليكم   : قلوب الناس الثقة بأمانتكم     
  .حقوق الناس وأمانتهم ؟

  
 

 وما أدراك ما الـصوم ؟ إن الـدرس   ."الصوم  " والركن الثاين من أركان اإلسالم      
يذكّر به الصوم يف كل حـني مـن         ،  مرات يف الليل والنهار   الذي تذكر به الصالة مخس      

انقطعت عن األكل والشرب مـن      ،   فإذا جاء رمضان   .األحيان مدة شهر كامل من السنة     
وإذا بـك تـسمع األذان      ،  إذا بالصبح يلج  ،   وبينما أنت تأكل وتشرب    .الفجر إىل املساء  

من طعـام شـهي     ومهما جاءك بعدئذ    ،  فتمسك يدك عن طعامك وشرابك دفعة واحدة      
 وال  .فإنك ال تقرما حىت غـروب الـشمس       ،  وشراب هينء واشتد بك اجلوع والعطش     

بل ال تقرمـا حـىت يف   ، يقف األمر عند امتناعك عن الطعام والشراب أمام أنظار الناس 
 من الفجر إىل غروب الشمس      – ففي أثناء هذه الساعات      .اليت ال يرك فيها أحد    ،  وحدتك



 
 
 

 

٥٧ 

 ولكن هذا االمتناع عن الطعـام       .وال تبتلع لقمة من الطعام    ،  ن املاء  ال تتجرع جرعة م    –
أسرعت إىل  ،  فإذا غربت الشمس ومسعت أذان املغرب     ،  والشاب ال ميتد إال إىل حني حمدد      

ما هذا الذي تصنع ؟ ال      !  تفكر   .وأقمت الليل تأكل وتشرب ما تشاء هنيئاً مريئاً       ،  اإلفطار
واإلميان بـاليوم اآلخـر     ،  واليقني بكونه خبرياً بصرياً   شك أن من ورائه خشية اهللا تعاىل        

، والشعور القوي بالواجـب   ،  والطاعة الشديدة للقرآن والرسول   ،  واحلضور يف حمكمة اهللا   
 يأتيك شـهر    .والقدرة على التغلب على الشهوات النفسانية     ،  واملران على الصرب والتجلد   

، على هذه الصفات واألخالق العاليـة     ليعىن بتربيتك ثالثني يوماً كامالً      ،  رمضان كل عام  
وجتعلك هذه الصفات واألخالق قابالً للقيـام بالعبـادة         ،  حىت تكون مسلماً كامالً حقاً    

  .اليت جيب أن يؤديها املسلم يف كل حلظة من حلظات حياته، احلقيقية
، مث إن اهللا تعاىل مل يفترض الصيام على املسلمني مجيعاً إال يف شهر واحـد بعينـه                

أظـل  ،  فإذا جاء شهر رمضان   ،   ويف ذلك أيضاً كثري من املنافع      .وا مجيعاً ال متفرقني   ليصوم
اتمع املسلم كله جو من الطهارة والنظافة واإلميان وخشية اهللا وطاعة أحكامه ودماثـة              

، وعم انتشار اخلريات واحلـسنات    ،  وكسدت سوق املنكرات  ،  األخالق وحسن األعمال  
وبدأ يعتري  ،   يتعاونون فيما بينهم على أعمال الرب واإلحسان       وبدأ الصاحلون من عباد اهللا    

ونشأت يف األغنياء عاطفـة املـساعدة إلخـوام    ، األشرار اخلجل من اقتراف املنكرات    
وأصبح املسلمون مجيعاً يف حالـة      ،  وبدأوا ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا     ،  الفقراء واملساكني 

 وتلـك وسـيلة     .م بأم مجيعاً مجاعة واحدة    وكل ذلك يكون فيهم الشعور العا     ،  متماثلة
  .ناجعة لتنشأ فيهم عاطفة التحاب واإلخاء واملواساة والتعاون والوحدة

وهـو مل   ،  وما هللا من فائدة يف إجاعتنا     ،  وال ترجع هذه املنافع كلها إال على أنفسنا       
مـا  فالذين ال يؤدون هذه الفريضة بغـري        ،  يفترض علينا صيام شهر رمضان إال لصاحلنا      

أولئك الذين يأكلون   ،   وأكثر منهم وقاحة وأشنع منهم طريقة      .إمنا يظلمون أنفسهم  ،  سبب
كأم يعلنون أن لسنا من مجاعـة       ،  ويشربون يف شهر رمضان علناً بال احتشام وال خجل        

بل حنن من الذين ال يشق عليهم اخلروج من مجاعـة           ،  املسلمني وال حنفل بأحكام دينهم    
وال يتحرجـون عـن     ،   اخلجل من اخلروج على خالقهم ورازقهم      وال يأخذهم ،  املسلمني

فكيـف يرجـى    ،  خمالفة القانون الذي أوجبه عليهم زعيمهم األكرب صلى اهللا عليه وسلم          
  !فيهم شيء من الوفاء واألمانة واألخالق والشعور بالواجب واحملافظة على القانون ؟

  
 

 واهللا تعاىل قد فرض على كل فـرد         ."الزكاة  " والركن الثالث من أركان اإلسالم      
أن تؤدى  ،  الكامل) العام  ( من أفراد املسلمني إذا زاد ماله عن النصاب وجال عليه احلول            

زكاته إىل رجل من الفقراء أو املساكني أو أبناء الـسبيل أو املهتـدين إىل اإلسـالم أو                  
  .الغارمني أو يف سبيل من سبل اهللا



 
 
 

 

٥٨ 

 ٢،٥ل األغنياء من املؤمنني حقاً معلوماً للفقراء وقدره         فهكذ جعل اهللا تعاىل يف أموا     
  .فهو خري له وأعظم أجراً، ومن تطوع فوق ذلك، على اختالف أنواع األموال

 ولكنه يقـول    .وما هو حباجة إليه   ،  ال ينال اهللا تعاىل   ،  وهذا احلق أو النصيب املعلوم    
بطيـب  ،  ابتغاء لـوجهي  إنكم إذا تصدقتم بشيء على أخيكم املسكني ألجلي و        : لعباده  

ولكن على أال متنوا عليه وال تـؤذوه        ،  فقد تصدقتم به علي   ،  خاطر وانشراح صدر منكم   
وال تقوموا بذلك ليعلم الناس صـدقاتكم       ،  وال ترجوا منه جزاء وال شكوراً     ،  وال حتقروه 

 قـد   مـا ،   فإن أديتم إىل الفقراء واملساكني واحملتاجني      .ويتذاكروا ويشريوا إليكم بالبنان   
مطهرين قلوبكم من مثل هذه األفكار الباطلة والظنون        ،  جعلت هلم من نصيب يف أموالكم     

  .أعطيتكم من أموايل العظيمة نصيباً ال ينفذ وال يبلى، السافلة
وهي ركن  ،  كما افترض علينا الصالة والصيام    ،  إن اهللا قد افترض علينا هذه الزكاة      

، مني بأوصاف التضحية واإليثار لوجه اهللا تعاىل      ألا حتلي باملسل  ،  مهم من أركان اإلسالم   
وتزيل عن قلوم األثرة وحب الذات وضيق الصدر وعبودية املال وما إليها من الـصفات    

الذي يعبد املال ويتكالب عليـه      ،   ال حاجة لإلسالم إىل البخيل الشحيح      .الدنيئة األخرى 
 ويتبع طريقه املـستقيم ويـسلكه        وال يهتدي إىل اإلسالم    .فإنه ال ينفعه يف قليل وال كثري      

سلوكاً مستمراً إال من إذا جاءه أمر من أوامر اهللا ضحى يف سبيله مباله الذي اكتسبه بعرق                 
وجتعله قابالً لئال   ،   والزكاة تروض املسلم على هذه التضحية      .جبينه بدون أدىن غرض ذايت    

واقتضى بذل املال   ،  ر مبلغ اجلد  وال جيعل يده مغلولة إىل عنقه إذا بلغ األم        ،  يثّاقل إىل أمواله  
  .بل ينفقها بكل انشراح وطيب خاطر منه

حىت ال يبقى   ،  ومن فوائد الزكاة يف الدنيا أن يتناصر املسلمون ويتكافؤا فيما بينهم          
ويعاف فقريهم أن يبسط يـده إىل       ،  ويكفل غنيهم فقريهم  ،  فيهم عار وال جائع وال مهني     

ويعلم أن يف أمواله حقاً لليتامى      ،  اله يف البذخ والترف   وال ينفق أحد أمو   ،  الغين باالستمداد 
وأن فيها حقاً للذين يقدرون على العمل ولكن        ،  واأليامى والفقراء واملساكني من أبناء أمته     

ال جيدون إليه سبيالً ملا يعوزهم من املال وأن فيها حقاً لألطفال الذين فطروا على الذكاء                
وأن فيها حقاً للعجزة الذين مل      ،   العلم بسبب فقرهم   والفطنة ولكن ال يقدرون على حتصيل     

 وأي ظلـم    .ظامل،   فكل غين ال يعترف يف ثروته ذه احلقوق        .يعودوا قادرين على العمل   
أشنع من أن يكون عندك من الثروة الضخمة وأسباب الترف والرفاه ما ال يكاد يأيت حتت                

وحولك ألوف من   ،  ك الفاخرة وتتنعم بركوب سيارت  ،  وتترفل يف قصورك الشاخمة   ،  احلصر
وألوف من القادرين   ،  الذي ال يكادون جيدون سبيالً إىل كسرة من اخلبز        ،  إخوانك الفقراء 

 إن اإلسالم يبغض مثل هذا الرجل وحيـارب     .يهيمون على وجوههم عاطلني   ،  على العمل 
ا الذي تعلمهم مدنيتـهم أن يـدخرو      ،   وما هذه األثرة إال من شيمة الكفار       .عاطفة أثرته 

وجيلبوا منها إىل أنفسهم كل ما يف       ،  عندهم كل ما تصل إليه أيديهم من الثروة ويربوا ا         
فيعلمهم دينهم أنه إذا وهب اهللا لكم من الرزق مـا           ،   أما املسلمون  .أيدي الناس اآلخرين  



 
 
 

 

٥٩ 

ليـسدوا حاجـام    ،  وأعطوه إخوانكم الذين يفقدونـه    ،  فال تكرتوه ،  زاد عن حاجتكم  
  . كسب معيشتهم كما تكسبون معيشتكم أنتمويعودوا قادرين على

  
 

وما فرضه اإلسالم إال علـى الـذين        " احلج  " والركن الرابع من أركان اإلسالم      
  .وما فرضه عليهم إال مرة يف عمرهم، يستطعيون السبيل إىل مكة من أغنياء املسلمني

، ل بضعة آالف مـن الـسنني      بيتاً صغرياً لعبادة اهللا قب    ،  #بىن خليل اهللا إبراهيم     
حىت نـسب   ،  وشكر حبه وإخالصه  ،  فتقبل اهللا تعاىل سعيه   ،  حيث تقع اليوم مكة املكرمة    

من أراد أن يعبدين فعليه أن يعبدين مولياً وجهـه إىل هـذا             : وقال  ،  هذا البيت إىل نفسه   
، فعليه أن يزوره مرة يف عمره علـى األقـل         ،  ومن استطاع السبيل إىل هذا البيت     ،  البيت

 .ليطوف به مبثل احلب الذي كان يطوفه به عبدي وخليلي إبراهيم عليه الصالة والـسالم              
، وخرجتم من بيوتكم مريدين هذا البيت احلـرام       ،  أمر اهللا تعاىل إذا نويتم احلج     ،  وكذلك

واجتنبوا الفسوق واجلدال وسفك الـدماء      ،  واكبحوا شهواتكم النفسية  ،  فطهروا قلوبكم 
توه مبا جيب عليكم أن تكونوا عليه عندما متثلون بني يدي ربكـم      وأ،  والفحش من الكالم  

واعلموا أنكم متوجهون إىل ذلك املقتدر الـذي        ،  من األدب واالحترام والعجز واخلشوع    
 واعلموا أنكم   .والذي يفتقر إليه كل من سواه     ،  لك ملك السماوات واألرض وما بينهما     

وأديتم ما عليكم من    ،  ة واخلشوع واإلخالص  إذا مثلتم بني أيدينا مبثل هذا العجز والضراع       
  .فإنا سنعطيكم من عندنا أجراً عظيماً، عبادتنا بإنابة القلب وصفاء النية

فلمـاذا  ، فإنه أهم عبادة هللا تعاىل وأعظمها شأنا، وإذا نظرت يف احلج بنظرة أخرى  
إن ،  ومشقاته ويعاين وعثاء السفر الطويل      .يفارق اإلنسان عمله وجتارته وأبناءه وأصدقاءه     

كان قلبه حالياً من حب اهللا تعاىل ؟ إن نفس قصد اإلنسان عندما خيرج من بيتـه ويبـدأ            
فإن جلّ مهه يكون يف     ،  ال يكون شأنه فيها يف عامة الرحالت      ،  الرحلة إىل بيت اهللا احلرام    

 .راموتزداد يف قلبه عواطف احلب واالشتياق إىل بيته احل        ،  هذه الرحلة منصرفاً إىل اهللا تعاىل     
، تزداد فيـه عاطفـة احلـب   ،  ويشعر بدنو الكعبة  ،  وعلى قدر ما ينطوي عليه بعد السفر      

، وينفر قلبه من الذنوب واملعاصي ويندم على ذنوبه الـسالفة         ،  وتتضاعف جاذبية الشوق  
ويبدأ يشعر بلذة غري    ،  ويتضرع إليه أن يوفقه لطاعته يف األيام الباقية من حياته         ،  ويدعو ربه 

ويسجد سجدات طويلة ال يطيب له أن يرفـع منـها           ،  ر اهللا تعاىل وعباداته   عادية يف ذك  
فشتان بني ما حيسه من اللذة وما كان حيسه منها مـن         ،   وكذلك عندما يتلو القرآن    .رأسه
 مث عندما يـدخل أرض احلجـاز        . وعندما يصوم جيد حالوة ما كان جيدها من قبل         .قبل

ويشاهد يف كل بقعة من     ،  الم يف مراحله األوىل   يتمثل يف عينيه تاريخ اإلس    ،  ويطأها بقدمه 
، وأحبـهم وأحبـوه   ،  آثار الذين رضي اهللا عنهم ورضوا عنه      ،  بقاع تلك األرض الطاهرة   

وتشهد له كل ذرة رملية يف تلك البقعـة بعظمـة           ،  وضحوا يف سبيله بأمواهلم وأنفسهم    



 
 
 

 

٦٠ 

بـدأ منـها    وتنطق كل حصاة من حصاها بأن هذه هي األرض املقدسة الـيت             ،  اإلسالم
،  فهكذا ميتلئ قلب املسلم ولعاً باهللا تعـاىل        .اإلسالم وانبثق منها نوره وعلت منها كلمته      

جيد يف قلبه أثراً من آثار اإلسالم ال ميحى إىل آخـر            ،   وعندما يرجع إىل وطنه    .وحبا لدينه 
  .أيام حياته

أن مكة املكرمـة     فمنها   .إىل هذه املنافع الدينية   ،  واحلج فيه كثري من املنافع الدنيوية     
على اخـتالف   ،  وي إليه نفوسهم من مجيع نواحي األرض      ،  قد جعلت مركزاً للمسلمني   

فيشعرون أم أخوة فيما بينهم وأم ال يؤلفون مبجموعهم إال أمـة            ،  سالالم وأوطام 
ومؤمتر عاملي سنوي يفد إليه املسلمون      ،  فكأن احلج هو عبادة اهللا تعاىل يف جانب       ،  واحدة
لتربيـة  ،  يع نواحي األرض وأقطارها باجلانب اآلخر فهو أكرب وسيلة وأجنح طريقة          من مج 

  .على االحتاد واحملبة والتعاون، األخوة اإلسالمية العاملية
  

 
وإن مل تكـن    ،   وهذه احلماية  ."محاية اإلسالم   " وآخر فرائض اهللا على عباده هي       

وقد أبدأ وأعيد يف ذكرهـا  ،  من فرائض اإلسالمولكنها فريضة مهمة  ،  من أركان اإلسالم  
 فما هي محاية اإلسالم ؟ وملـاذا افترضـها اهللا علـى             .يف الكتاب والسنة يف غري موضع     

 هب أن لديك رجالً يدعي أنـه        .املسلمني ؟ ميكن أن تعرف مبثل أضربه لك هلذا الغرض         
وال يبـايل مبـا    ،ولكن يشهد عمله عند كل بالء يرتل بك أنه ال حيبك          ،  صديقك وحمبك 

وال يتحرج أن يأيت ملنفعته الذاتيـة بكـل         ،  وال يهمه نفعك أو ضرك    ،  أنت فيه من الشدة   
ألنه ال جيد فيه سبيالً     ،  ويقعد عن كل عمل فيه منفعتك     ،  عمل جيلب إليك الضرر والشدة    

بل يـشارك ويـشجع الـذين       ،  وال ميد إليك يد املساعدة عند املصبية      ،  إىل منفعته الذاتية  
ويساعد أعـداءك   ،  أو يسكت على األقل عن ردعهم عن ذمك       ،  ك ويطعون فيك  يذمون

 فهل لـك    –أو ال حياول إنقاذك من الوقوع يف مكايدهم على األقل           ،  عندما يكيدون لك  
فإنـه يـدعي   ! وتصدقه يف دعـواه ؟ كـال ؟     ،  أن تظن هذا الرجل هو صديقك وحمبك      

 إن الصداقة معناهـا أن حيـب        .روال حيبك من قلبه يف حقيقة األم      ،  بصداقته لك بلسانه  
 ويشاطره كل ما حيل به من الفرح        .ويواسيه ويواليه ،  وخيلص له ،  اإلنسان صديقه من قلبه   

وال يرضى أن يسمع أحد يذكره بسوء وإذا مل يكـن يف            ،  ويناصره على أعدائه  ،  أو الترح 
  .فهو منافق كاذب يف دعواه، املرء كل هذا

 أن هذه الدعوة معناها     .ذا ادعيت أنك مسلم   فقس على هذا املثال ما جيب عليك إ       
والنـصح الـصادق    ،   وحب الدين  .والغرية على اإلميان  ،  أن تكون فيك احلمية اإلسالمية    

ويكون نفع اإلسالم وخري املسلمني نصب عينيك يف كل ما يأيت بـه             ،  إلخوانك املسلمني 
ومقاصده ،  هوال يصدر عنك عمل مضر لإلسالم خمالف ألحكام       ،  من عمل يف هذه الدنيا    

 وكذلك جيـب عليـك أن       .حتقيقاً ملصلحة من مصاحلك أو دفعاً آلفة من آفاتك الذاتية         



 
 
 

 

٦١ 

وتبتعد عن كل عمـل     ،  تشارك بنفسك ومالك يف كل عمل فيه خري لإلسالم واملسلمني         
وال تصرب علـى    ،  وال تعترب عزتك إال يف عزة اإلسالم واملسلمني       ،  يضر اإلسالم واملسلمني  

وال تعـاون أعـداء اإلسـالم       ،  سلمني كما ال تصرب على مذلة نفسك      مذلة اإلسالم وامل  
وتكون مستعداً لكل نوع من التضحية بنفـسك        ،  واملسلمني كما ال تعاون أعداء نفسك     

كما تكون مستعداً لكل نوع مـن       ،  ومالك دفاعاً عن اإلسالم وذوداً عن كيان املسلمني       
إين مـسلم متـصفاً ـذه        :  ينبغي أن يكون كل من يقول      .التضحية دفاعاً عن نفسك   

  .وشهد عليه عمله بأنه كاذب يف دعواه اللسانية، وإال عد من املنافقني، الصفات
، املعروف يف اإلسـالم   " اجلهاد يف سبيل اهللا     " هذه  " محاية اإلسالم   " ومن شعب   

، معناها لغة بذل اجلهود واستنفاد القوى يف أي أمر مـن األمـور            " اجلهاد  " فإن كلمة   
، فكل من يسعى إلعالء كلمة اإلسالم مبا عنده من املال والنفس والقلم واللـسان             وهكذا  

ولكن تطلق هذه الكلمة مبعناهـا      ،  فإنه جياهد يف سبيل اهللا من غري شك مبعىن اجلهاد العام          
ال لسبب غري ابتغـاء     ،  اخلاص على احلرب اليت يقوم ا املسلمون يف وجوه أعداء اإلسالم          

 فهذا اجلهاد فرض كفاية على      .ن كل غرض من أغراضهم الدنيوية     متجردين ع ،  وجه رم 
، أي أنه وإن كانت ترجع التبعة فيه على املسلمني مجيعـاً          ،  املسلمني يف الشريعة اإلسالمية   

 غري أنـه إذا هجـم       .وأدته عن سائرهم  ،  إذا قامت به مجاعة منهم    ،  ولكنها تسقط عنهم  
ح هذا اجلهاد فرض عني على أهـل ذلـك          أصب،  األعداء على قطر من األقطار اإلسالمية     

فواجب علـى   ،   وإذا كانوا غري قادرين على الدفاع عن أنفسهم        .القطر كالصالة والصوم  
 وإذا مل تنكـسر     .كل فرد من مسلمي األقطار اليت جتاور أرضهم أن ينصرهم مباله ونفسه           

يعـاً  عاد نصرهم فرض عني على مسلمي الـدنيا مج        ،  محلة األعداء حىت وال بعد نصرهم     
كان ،  أي أنه إذا تقاعس عن نصرهم أحد منهم يف أي قطر من األقطار            ،  كالصالة والصوم 

أكثر أمهية وأعظم خطورة من     " اجلهاد يف سبيل اهللا     " يصبح  ،   ويف مثل هذه األحوال    .آمثاً
وال جياهـد مـع     ،  فالذي ال يناصر اإلسالم   ،  فإن اإلميان يخترب يف اجلهاد    ،  الصالة والصوم 

فإنه مشكوك يف إميانه مرتاب يف إسالمه وأي فائدة         ،  حىت يف حني البالء والشدة     ،املسلمني
حتصل له من صالته وصومه إذ ذاك ؟ أما املسلم الذي يناوئ اإلسـالم وميـالئ علـى                  

قد حبطت صالته وصومه وزكاته     ،  فهو الشقي الذي ال شك يف نفاقه      ،  املسلمني أعداءهم 
  .وحجه



 
 
 

 

٦٢ 

 
  شريَعةالِدين َوال

  
 وها حنن نريد أن     .كان من الدين  ،  إن كل ما بينا لك حىت اآلن يف الفصول السابقة         

 ولكن ينبغي لك قبل أن تعرف       .نبني لك اآلن شيئاً عن شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم          
  .أن تعرف ما هو الفرق بني الدين والشريعة، ما هي الشريعة

  
 

ما علمـوا النـاس إال الـدين        ،  مجيع األنبياء الذين أرسلهم اهللا تعاىل     بينا لك أن    
وهو أن تؤمن بذات اهللا تعاىل وصفاته واليوم اآلخر على الوجه الذي هدى إليه              ،  اإلسالمي

وال تتبع إال ذلك الطريق املستقيم الذي       ،  وأن تؤمن بكتب اهللا وتصدق ا     ،  هؤالء األنبياء 
وأن توحد اهللا وال    ،  تبع رسل اهللا الصادقني وال تتبع غريهم      وأن ت ،  قد أوضحته هذه الكتب   

  .تشرك بعبادته أحداً
أي طرق العبادة ومبادئ املعيـشة      " الشريعة  " ويأيت بعد هذا الدين شيء آخر هو        

 .واحلدود بني احلالل واحلـرام    ،  وقوانني ما بني العباد من املعامالت والعالئق      ،  واالجتماع
مراعياً يف ذلك أحوال خمتلف األمم      ،   ألمر بشرائع خمتلفة إىل أنبيائه     فاهللا تعاىل أرسل يف بدء    

على األخالق واملدنية واحلضارة ويهيؤوها     ،  لريبوا كالً من هذه األمم على حدة      ،  وأزماا
 فلما مت كل ذلك على أيـدي خمتلـف األنبيـاء            .من رم " قانون شامل   " مجعاء التباع   
بـذلك القـانون    ،  امتهم حممد صلى اهللا عليه وسلم     جاء يف آخرهم سيدهم وخ    ،  السابقني

إال نفس الدين   ،   فليس الدين اآلن   .الشامل الذي صيغت مواده للدنيا كلها إىل يوم القيامة        
وأقيمت مكاا شريعة   ،  ولكن نسخت شرائعهم  ،  الذي علمه وهدى إليه األنبياء السابقون     

وانني ما بني العباد من املعـامالت       وق،  ومبادئ املعيشة ،  كامله ال ختتلف فيها طرق العبادة     
  .واحلدود بني احلالل واحلرام وللناس مجيعاً إىل يوم القيامة

  
 

 أمـا   .القرآن والـسنة  : وعندنا وسيلتان ملعرفة مبادئ الشريعة احملمدية وأحكامها        
فاملراد ـا   ،  أما السنة ،  وكله لفظةً لفظةً من عنده تعاىل     ،  القرآن فإنك تعرف أنه كالم اهللا     

 فلقد كانت حياة الرسول صلى      .الروايات اليت جاءت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
منذ بعـث إىل النـاس      وما زال ،  من أوهلا إىل آخرها شرحاً للقرآن     ،  اهللا عليه وسلم  
، ضي عند اهللا لقضاء حيام    مشتغالً بتعليم الناس وإرشادهم إىل الطريق املر      ،  وجاءه الوحي 

، ما زال أصحابه من الرجال والنـساء      ،   ففي هذه املدة غري اليسرية     . سنة متوالية  ٢٣مدة  
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ويتبعون ،  يستمعون إىل كالمه بغاية من االهتمام     ،  وأزواجه املطهرات ،  وعشريته األقربون 
فتارة ،  التويستفتونه يف كل ما يعرض هلم يف حيام من خمتلف الشؤون واملعام           ،  أعماله

، فيعي الشاهدون أوامره ونواهيه وأحكامه    ،  يأمرهم بشيء وأخرى ينهاهم عن شيء آخر      
وعاه عنه الشاهدون وبلغـوه     ،  بعمل خاص وكذلك إذا جاء النيب   ،  ويبلغوا الغائبني 

كت عليه أو ينهاه    إما أن يس  ،  بعملوكذلك كان إذا أتى رجل يف صحبته      : الغائبني  
 والذين جاؤوا من بعدهم واتبعوهم      .فكان الناس حيفظون عنه مثل هذه األمور أيضا       ،  عنه

مث ،  حفظوا عنهم كل ما مسعوهم حيدثونه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم             ،  بإحسان
من مع ذكر أمساء الذين رووها عن رسول اهللا       ،  دونوا هذه األحاديث كلها يف الكتب     

وهكذا أصبحت يف أيدي الناس جمموعة كبرية من أحاديث الرسول صـلى اهللا             ،  أصحابه
،  وأشهر هذه الكتب وأكثرها اعتماداً الكتب اليت دوـا اإلمـام البخـاري           .عليه وسلم 

، واإلمام ابـن ماجـه    ،  واإلمام أبو داود  ،  واإلمام الترمذي ،  واإلمام مالك ،  واإلمام مسلم 
  .واإلمام النسائي

  
 

ورتبـوا بنـاء    ،  وقد استعرض مجاعة من كبار أئمة املسلمني أحكام القرآن والسنة         
يريدون بذلك يئتها بـسهولة لعامـة       ،  عليها قوانني اإلسالم املفصلة املنتشرة يف الكتب      

ال " بالفقه  " هي اليت تعرف    ،  وهذه القوانني املستنبطة من أحكام القرآن والسنة      ،  املسلمني
ل فرد من أفراد األمة أن يستنبط األحكام من القرآن ما مل يكن عنده من العلـم                 ميكن لك 

فال ميكن ملسلمي الدنيا مجيعـاً أن       ،  بالسنة ما يتمكن به من معرفة أحكام الشريعة بنفسه        
الذين عانوا املشاق ورتبوا هلم كتب      ،  يتربأوا مما يف أعناقهم من اجلميل هلؤالء األئمة الكبار        

 وال شك أنه من نتائج جهـود هـؤالء          .قيق مستمر وجهود مضنية متوالية    بعد حت ،  الفقه
ما جيد عامة املسلمني اليوم من السهولة يف اتباع الشريعة اإلسالمية ومعرفة            ،  األئمة الكرام 
  .أحكامها

 ولكن بقـي    .وكان قد رتب كتبه الفقه رجال كثريون على أساليبهم يف بدء األمر           
  .وهي اليت يتبعها اليوم معظم مسلمي ألرض، قهيةيف آخر األمر أربعة مذاهب ف

مبساعدة ومشاورة أصحابه كأيب     " رتبه اإلمام أبو حنيفة   :  الفقه احلنفي    -١
  .يوسف وحممد وزفر وغريهم من العلماء الكبار اآلخرين

  ."رتبه اإلمام مالك بن أنس :  والفقه املالكي -٢
  ."تبه اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ر:  والفقه الشافعي -٣
  ."رتبه اإلمام أمحد بن حنبل :  والفقه احلنبلي -٤



 
 
 

 

٦٤ 

يف القرنني األولني بعد رسول اهللا صلى       ،  وقد متّ ترتيب هذه املذاهب الفقهية األربعة      
ن كل أمـر إذا  فإ، وإن االختالفات اليت توجد فيما بينها اختالفات فطرية      ،  اهللا عليه وسلم  

فال بد أن تأيت آراؤهم فيه خمتلفة فيمـا         ،  تعرض له عدة رجال وحاولوا أن يعرفوا حقيقته       
يتبعون احلـق   ،  ولكن ملا كان اجلميع أئمة بررة صادقني ورعني       ،  بينها ولو على قدر يسري    
  .فاملسلمون مجيعاً يعتقدون صدق مذاهبهم وكوا على احلق، وال يرضون عنه بديالً

ن الظاهر أنه ال ميكن أن يتبع اإلنسان يف أمر من أموره إال مذهباً واحـداً                ولكن م 
أن املسلمني ينبغـي هلـم أن   ،  فالذي عليه أكثر علماء املسلمني    ،  من هذه املذاهب األربعة   
غري أن هناك مجاعة من العلماء يقولون بأن ال حاجة إىل اتباع            .. .يتبعوا أحد هذه املذاهب   

جيب على من أويت العلم أن يستنبط األحكام من القرآن والـسنة             بل   .مذهب فقهي بعينه  
وأما الذين ال علم عندهم وال يقدرون أن يستنبطوا األحكام من القرآن والـسنة              ،  مباشرة
؛ فعليهم أن يتبعوا كل ما يرونه على احلق ويطمئنون إىل علمه وصدقه وتقـواه        ،  بأنفسهم

وهم على احلق مثل الطوائـف   ،  بأهل احلديث  فيعرف هؤالء اجلماعة     .من علماء املسلمني  
  .األربعة املذكورة

  
 

وال ينظر إال هل قمت مبا أمرت       ،  إن عالقة الفقه إمنا هي بظاهر عمل اإلنسان فقط        
أما الشيء الذي   ،  فال مه حال قلبك وكيفيته    ،  به على الوجه املطلوب أم ال ؟ فإن قمت        

 إن الفقه ال ينظر يف صالتك مـثال إال          .لتصوففهو ا ،  يتعلق بالقلب ويبحث عن كيفيته    
هل قد أمتمت وضوءك على الوجه الصحيح أم ال ؟ وهل صليت مولياً وجهـك شـطر                 
املسجد احلرام أم ال ؟ وهل أديت أركان الصالة كلها أم ال ؟ وهل قـرأت يف صـالتك                   

 .قهفقد صحت صالتك حبكم الف    ،  بكل ما جيب أن تقرأ فيها أم ال ؟ فإن قمت بكل ذلك            
: إال أن الذي يهم التصوف هو ما يكون عليه قلبك حني أدائك هذه الصالة من احلالـة                  

هل أنبت فيها إىل ربك أم ال ؟ وهل جترد قلبك فيها عن مهوم الـدنيا وشـؤوا أم ال ؟                     
وعاطفة ابتغاء وجهه   ،  وهل أنشأت فيك هذه الصالة خشية اهللا واليقني بكونه خبرياً بصرياً          

م ال ؟ وإىل أي حد نزهت هذه الصالة روحك ؟ وإىل أي حد أصـلحت                األعلى وحده أ  
أخالقك ؟ وإىل أي حد جعلتك مؤمناً صادقاً عامالً مبقتضيات إميانك ؟ فعلى قـدر مـا                 

،  يف صـالتك   – وهي من غايات الصالة وأغراضها احلقيقيـة         –حتصل لك هذه األمور     
،  الكمال من هذه الوجهـة     وعلى قدر ما ينقصها   ،  تكون صالتك كاملة يف نظر التصوف     

 فهكذا ال يهم الفقه يف سائر األحكام الشرعية إال هل أدى            .تكون ناقصة يف نظر التصوف    
املرء األعمال على الوجه الذي أمر به ألدائها أم ال ؟ أما التصوف فيبحث عما كـان يف                  

  .قلبه من اإلخالص وصفاء النية وصدق الطاعة عند قيامه ذه األعمال
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 إنك إذا أتـاك     .ن تدرك هذا الفرق بني الفقه والتصوف مبثل أضربه لك         وميكنك أ 
إحدامها هل هو صحيح البدن كامل األعضاء أم يف بدنه          : نظرت فيه من وجهتني     ،  رجل

شيء من العرج أو العمى ؟ وهل هو مجيل الوجه أو دميمه ؟ وهل هو البس زياً فاخراً أو                   
 أن تعرف أخالقه وعاداته وخصاله ومبلغـه مـن          والوجهة األخرى أنك تريد   : ثياباً بالية   

 .والوجهة الثانية وجهة التـصوف    ،   فالوجهة األوىل وجهة الفقه    .العلم والعقل والصالح  
، فإنك تتأمل يف شخصه من كال الوجهتني      ،  وكذلك إذا أردت أن تتخذ أحداً صديقاً لك       

ني اإلسالم إال احلياة     كذلك ال جتمل يف ع     .وحتب أن يكون مجيل املنظر ومجيل الباطن معاً       
 ومثل الذي   .اليت فيها اتباع كامل صحيح ألحكام الشريعة من الوجهتني الظاهرة والباطنة          

كمثـل جـسد   ، ولكن يعوزه روح الطاعة احلقيقية يف الباطن     ،  طاعته صحيحة يف الظاهر   
 ومثل الذي يف عمله الكماليات الباطنة كلها وليست طاعته          .مجيل الوجه قد فارقه روحه    

كمثل رجل صاحل دميم الوجـه مطمـوس   ، صحيحة على حساب الوجه املراد يف الظاهر  
  .العينني أعرج القدمني

وسهل عليك ذا املثال أن تعرف العالقة بني الفقه والتصوف ولكن ممـا يـدمي               
أنه ملا أصيبت العلوم واألخالق بـالزوال واالحنطـاط يف األزمـان            ،  القلب ويبكي العني  

قَذِّرت عني التصوف الـصافية     ،  واهلا ما حدث من املفاسد والسيئات     وحدث بز ،  األخرية
وأدخلوها يف  ،  وتعلم املسلمون كثرياً من الفلسفات غري اإلسالمية من األمم الضالة         ،  أيضاً

 وأطلقوا إسم التصوف على كثري من العقائد والطرق األجنبية اليت           .اإلسالم باسم التصوف  
مث تدرج هؤالء الناس يف حترير أنفـسهم عـن قيـود             .ال أصل فيها يف الكتاب والسنة     

وما على  ،  وذلك يف واد  ،  فإن هذا يف واد   ،  وقالوا إنه ال عالقة للتصوف بالشريعة     ،  اإلسالم
 إنك كثرياً ما تسمع مبثل هذه األوهـام         .الصويف أن يقيد نفسه بالقانون وأحكام الشريعة      

إال من قبيل   ،  كلها يف حقيقة األمر   ولكن ليست   ،  والترهات من كثري من الصوفية اجلاهلني     
وال حيق  ،   ال حيل لصويف أن يتحلل من قيود الصالة واحلج والزكاة          .اخلرافات واألكاذيب 

، لصويف أن خيالف حكماً من األحكام اليت بينها اهللا ورسوله الكرمي صلى اهللا عليه وسـلم            
الواجبات وحـدود   عن االقتصاد واالجتماع واملعاشرة واألخالق واملعامالت واحلقوق و       

اتباعاً صحيحاً وال يتقيد مبا أرشـد       وال يستحق من ال يتبع الرسول     ،  احلالل واحلرام 
فإن مثل هذه التصوف لـيس مـن   ، أن يسمي نفسه صوفياً إسالمياً  ،  إليه من صراط احلق   

رسـوله  عـن حـب اهللا و     ،  يف حقيقة األمر  ،   إمنا التصوف عبارة   .اإلسالم يف شيء أبداً   
أال ،  والذي يقتضيه هذا الولوع والتفـاين     ،  والتفاين يف سبيلهما  ،  بل الولوع ما  ،  الصادق

 فلـيس   .ينحرف املسلم قيد شعرة عن اتباع أحكام اهللا ورسوله صلى اهللا عليـه وسـلم              
وإمنا هو القيام بأحكامها بغاية من      ،  التصوف اإلسالمي اخلالص بشيء مستقل عن الشريعة      

  . النية وطهارة القلباإلخالص وصفاء



 
 
 

 

٦٦ 

 
  أحَكام الَشريَعة

  
يف هذا الفصل األخري نبني لك من مبادئ الشريعة وأحكامها املهمة ما ستعلم منـه              
كيف جتعل الشريعة اإلسالمية حياة اإلنسان مقيدة بضابطة حمكمة وما يف هذه الـضابطة              

  .من احلكم واملصاحل
  

 
علمت أنك قد جئت هذه الدنيا مودعاً يف نفسك كثرياً          ،   يف نفسك  إنك إذا تأملت  

 ففيـك العقـل     .اليت تقتضي كل واحدة منها أن تستخدمها وال مل شأا         ،  من القوى 
وعاطفة النفرة والغضب   ،  وقوة اليدين والرجلني  ،  والنظر والسمع والذوق  ،  والعزم والرغبة 

وما أوتيته إال ألنك يف     ،  بعدمي املنفعة وليس شيء منها    ،  والشوق واحلب واخلوف والطمع   
أن حتقق ما تتطلبه إليك فطرتـك       ،   والذي يتوقف عليه جناحك يف هذه الدنيا       .حاجة إليه 

  .وطبيعة نفسك
  .ولكن ال ميكن ذلك إال بأن تستخدم القوى اليت أوتيتها يف نفسك

ميكنك أن تستخدم ـا هـذه القـوى         ،  مث ال خيفى عليك أنك قد أوتيت وسائل       
الذي جتـد فيـه األدوات      ،   فأول وسيلة من هذه الوسائل هي جسدك       .ملودعة يف نفسك  ا

اليت انتشرت فيها وسائل خمتلفـة ال تقـع حتـت           ،  مث حولك هذه الدنيا   ،  الضرورية كلها 
والنباتات واجلمـادات   ،  والبهائم خلدمتك ،   ففيها الناس من جنسك ملساعدتك     .اإلحصاء

وما إىل مثل هذه األشياء الكثرية اليت ال حيـصيها إال           ،  ورواألرض واملاء واهلواء واحلر والن    
واهللا تعاىل ما خلق هذه األشياء يف هذا الكون إال لتستخدمها وتسمتد منها يف قضاء               ،  اهللا

  .حياتك
  .مث انظر يف الواقع من وجهة أخرى

 فالصورة الصحيحة الستخدامها    .إنك ما أوتيت هذه القوى إال لنفعك ال ملضرتك        
إن :  يقول العقل    .فإىل حد ال بد منه    ،  وإن كانت فيها املضرة   ،  ها النفع ال املضرة   صورة في 

،  فمثالً إذا عملت عمالً مـضراً يف نفـسك         .كل صورة دون هذه الصورة غري صحيحة      
كنت أيضاً  ،  وكذلك إذا استخدمت قوة من قواك على وجه يضر غريك         ،  كنت على اخلطأ  

من قواك على وجه يهمل ما أودع يف نفـسك           وكذلك إذا استعملت قوة      .من املخطئني 
ولو مـن أي نـوع      ،   يشهد لك عقلك أن املضرة     .كنت أيضاً من اخلاطئني   ،  من الوسائل 
وال تصرب عليها إذا كان االبتعاد عنها غـري ممكـن أو إذا             ،  عليك أن تبتعد عنها   ،  كانت

  .كانت بإزائها فائدة كبرية
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نـوع مـن الـذين      ،  عان من البشر  علمت أن الدنيا يوجد فيها نو     ،  مث إذا تقدمت  
أو جتلب املضرة   ،  يف الوجوه اليت تفسد عليهم سائر قواهم      ،  يستخدمون بعض قواهم عمداً   

من ،   والنوع الثاين  .أو هم يهملون أدوام اليت أودعوها يف أنفسهم       ،  على غريهم من البشر   
وهم ،  رار فرجال النوع األول من األش     .الذين يفعلون كل ذلك من غري قصد من أنفسهم        

الـذين ال   ،   ورجال النوع الثاين من اجلهال     .يف حاجة إىل قانون شديد يأخذ على أيديهم       
  .وهم حمتاجون إىل علم يشعرهم بالصورة الصحيحة الستخدامهم قواهم، يعلمون شيئاً

فال تريد أن   ،  وحتقق هذا الغرض  ،  ولقد جاءت الشريعة اإلسالمية تسد هذه احلاجة      
فهـي ال   ،  أو تنفي من عواطف نفـسك     ،   متحو رغبة من رغباتك    أو،  مل قوة من قواك   

، واقض أيام حياتك يف اجلبال والغابات والكهـوف واملغـارات         ،  اترك الدنيا : تقول لك   
وحرم عليها زينة احليـاة  ، وذللها باملصائب والشدائد، واشدد على نفسك واكسر سورا  

، ها اهللا الذي خلق لإلنسان هذه الدنيا      فإا شريعة عين بوضع   !  كال   .الدنيا ولذاا ونعمها  
فكيف يرضى لكونه باالحماء واخلراب والفناء ؟ إن اهللا تعاىل ما أودع اإلنسان يف نفـسه                

بل ،   وكذلك ما خلق شيئاً يف السماوات وال يف األرض عبثاً          .قوة ال تنفعه وال حيتاج إليها     
ينتفع فيه اإلنسان من    ،  م مدبر يريد أن يبقى معمل الكون هذا يسري سرياً مستمراً على نظا          

 ولكن على وجه ال يضر نفسه وال أحـداً          .ويستخدم خمتلف أسبابه ووسائله   ،  كل شيء 
 وهكذا  . وهلذا الغرض نفسه وضع اهللا تعاىل ما وضع من قواعد الشريعة وضوابطها            .غريه

وأحلت له كل شيء يعود     ،  حرمت هذه الشريعة على اإلنسان كل شيء جيلب إليه الضرر         
هـو أن   ،   إن املبدأ الذي يقوم عليه بناء الـشريعة اإلسـالمية          .يه بالنفع وال يضر غريه    عل

ويسعى يف سبيل منفعته الذاتية     ،  اإلنسان من حقه أن يعمل لتحقيق رغبات نفسه وحاجاا        
إال من حيث   ،  أال يتمتع ذا احلق   ،   ولكن من الواجب عليه يف الوقت نفسه       .كيفما يشاء 

بل ينبغي أن يكون مساعداً هلم ومتعاونـاً        ،  من البشر جبهله أو شره    ال يضيع حقوق غريه     
فتقـول فيهـا    ،   أما األمور اليت فيها ناحية للنفع وناحية للـضرر         .معهم على قدر وسعه   

إن اإلنسان عليه أن يتحمل الضرر اخلفيف للنفع الكبري ويترك النفـع التافـه              : الشريعة  
  .احتزازاً من الضرر الشديد

ما فيه مـن    ،  عن كل شيء أو عمل    ،  يف كل زمان  ،  يعرف كل إنسان  ال ميكن أن    
 وهو العليم اخلبري الذي ال خيفى عليه سـر مـن            – ولذا وضع اهللا تعاىل      .النفع أو الضرر  
وما كان الناس ليفطنوا إىل كثري من       ،   نظاماً صحيحاً كامالً حلياة اإلنسان     –أسرار الكون   

ولكن رقي العلم يف هذا الزمان قد كـشف عنـها        : مصاحل هذا النظام يف القرون القدمية       
ولكنها ال تـزال    ،  بل ال يزال الناس جيهلون كثرياً من مصاحله يف هذا الزمان أيضاً           ،  الغطاء

  .على قدر ما يكتب للعلم من الرقي والنمو، تتكشف وتتجلى ألعني الناس
ـ    ،  والذين عولوا على علمهم الناقص وعقوهلم الضعيفة       داً يف  ما وجدوا ألنفسهم ب

بعـدما هـاموا علـى      ،  أن يتخاروا قاعدة من قواعد هذه الشريعة نفـسها        ،  آخر األمر 
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 أما الذين   .وخبطوا يف ظلمات اجلهل واخلطأ والضالل خبط عشواء إىل قرون         ،  وجوههم
فقد أمنـوا عواقـب اجلهـل       ،  واستناروا بنوره ،  واهتدوا ديه ،  اعتمدوا على رسول اهللا   

سواء ،  اً على قانون وضع على قواعد العلم الصحيح اخلالص        فهم يواظبون دائم  ،  ومضراته
  .أم مل يعرفوا، وما يف اتباعه من املنافع، أعرفوا ما فيه من املصاحل

  
 

جيب على كل فرد من أفراد البشر أربعة أقـسام مـن            ،  وحبكم الشريعة اإلسالمية  
  :احلقوق 
  . حقوق اهللا-١
  . حقوق النفس-٢
  . حقوق العباد-٣
  . حقوق ما حتت يده يف هذه الدنيا من شيء يستخدمه وينتفع منه-٤

، أن يعرف هذه األقسام األربعة من احلقـوق       ،  من الواجب على كل مسلم صادق     
 والشريعة اإلسالمية قد بينت كالً من هذه األقسام         .ويؤديها بكل إخالص وأمانة وصدق    

ما يساعد البشر على أدائها     ،  ق واملناهج ووضعت وأوضحت ألدائها من الطر    ،  على حدة 
  .حبيث ال يضيع منها حق ما ضمن حدود اإلمكان، معاً يف آن واحد

  
 

وال يتخذ غريه إهلـاً     ،  وال يشرك به  ،  إن أول حق من حقوق اهللا تعاىل أن يؤمن به         
  .ك من قبلكما بينا ل" ال إله إال اهللا "  ويؤدى هذا احلق باإلميان بكلمة .وال رباً

أن يذعن إذعاناً تاماً ملا جاء به من عنده مـن احلـق             ،  واحلق الثاين من حقوق اهللا    
  .كما أوضحنا لك من قبل" حممد رسول اهللا " باإلميان ب ،  ويؤدى هذا احلق.واهلداية

باتباع القانون الذي   ،  ويؤدى هذا احلق  " يطاع  " أن  ،  واحلق الثالث من حقوق اهللا    
كما أشرنا إليه   ،   ايد وأوضحته وشرحته سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم         بينه كتاب اهللا  

  .من قبل
فرض على اإلنسان ما    ،  وألداء هذا احلق  ،  "يعبد  " أن  ،  واحلق الرابع من حقوق اهللا    

 وألن هذا احلق أوىل من      .فرض من الفرائض والواجبات اليت مر ذكرها يف الفصل اخلامس         
 فمثالً إن اإلنسان عنـدما يقـوم        .ه بسائر احلقوق إىل حد ما     جيب أن يضحى ألدائ   ،  غريه

، يستيقظ مبكراً : يضحي بكثري مما عليه من حقوق نفسه        ،  ألداء فريضة الصالة أو الصوم    
ويترك كثرياً من أعماله املهمة وأشغاله الشاغلة غري مرة واحـدة يف            ،  ويتوضأ باملاء البارد  

، ويكبح نفسه شـهراً كـامالً     ،  دع طعامه وشرابه  وي،  ألداء فريضة الصالة  ،  الليل والنهار 
ويقاسي وعثـاء   ،   ويؤثر حب اهللا على حب املال ألداء فريضة الزكاة         .ألداء فريضة الصوم  
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 .ويضحي بنفـسه ومالـه يف اجلهـاد       ،  يف احلج ،  السفر وشدائده وينفق كثرياً من أمواله     
 ففـي   .يل أو كثري  وكذلك يضحي مبا عليه من حقوق الناس ألداء حقوق اهللا إىل حد قل            

، ويؤدي ما عليه من حقه    ،  ليعبد سيده األكرب  ،  يكف العبد عن خدمة سيده    ،  الصالة مثالً 
ويـسافر إىل بيـت اهللا      ،  ويغادر أهله وأبناءه  ،  يفتر عن شؤون معاشه وجتارته    ،  ويف احلج 
وجه ال يقتل اإلنسان وال يقتل إال ل      ،  ويف اجلهاد ،  مما ميس حبقوق كثري من غري شك      ،  احلرام

بكثري مـن األشـياء الـيت       ،   وكذلك يضحي اإلنسان ألداء حقوق اهللا      .اهللا تعاىل وحده  
  .كالتضحية باحليوانات وإنفاق املال، يتصرف فيها وهي حتت يده

حىت ال يضحي حبقوق غريه ألداء حق من        ،  على أن اهللا تعاىل وضع حلقوقه حدوداً      
فاهللا تعاىل ما أراد بك العسر يف أداء        ،   خذ لذلك الصالة مثالً    .حقوقه إال إىل حد ال بد منه      

، فلك أن تتيمم صعيداً طيباً    ،  أو كنت مريضاً  ،  فإنك إذا مل جتد املاء    ،  الصالة بل أراد اليسر   
فلـك أن تـصلي     ،  وإن كنت مريضاً  ،  فلك أن تقصر من صالتك    ،  وإن كنت على سفر   

حـىت أنـك ال   ، ري وإن الذي تقرأ به يف صالتك من القرآن ليس بكث         .قاعداً أو مضطجعاً  
إنك إذا كنت يف حال من الدعة       :  تقول الشريعة    .تصرف يف القراءة به إال دقائق معدودة      

كسورة البقرة أو آل عمران أو      ،  فلك أن تقرأ يف صالتك مبا شئت من القرآن        ،  والطمأنينة
 ولكن ال جيوز لك أن تطيل صالتك يف أوقـات           .أو غري هذه من السور الطوال     ،  النساء
وإن كان يفرح كثرياً إذا تطوع اإلنسان وتقرب إليه بالنوافل بعد           ،  مث إن اهللا تعاىل    .شغلك

أو ،  ولكنه ال يريد أبداً أن حترم على نفسك نوم الليل وراحة النـهار            ،  الصلوات املكتوبة 
وال ،  أو تنقطع إىل الصالة عن شؤون الـدنيا كلـها         ،  تقضي أوقات الكسب يف النوافل    

  .ق عباد اهللاتكترث ملا عليك من حقو
فإنه ما افترض الصوم على عبـاده إال        ،  وكذلك قد يسر اهللا عليك كثرياً يف الصوم       

إذا كان اإلنسان مريضاً أو كـان علـى   ، وجيوز تأخريه إىل أيام أخر، مدة شهر من السنة  
وللصائم أن يأكل   ،   وال جيوز أن تضاف دقيقة واحدة إىل ما حدد للصوم من الوقت            .سفر

 مث إذا   . من الفجر  – أي السحر    –ني له اخليط األبيض من اخليط األسود        ويشرب حىت يتب  
فعليه أن يفطر على الفور مث إن اهللا تعاىل وإن كان يفـرح             ،  أمتّ صومه إىل غروب الشمس    

ولكنه ال حيب منـه     ،  بعبده كثرياً إذا صام صوم التطوع بعد صيام شهر رمضان املكتوب          
  .نه ويقعد عن أعمال الدنياأبداً أن يواصل يف صومه وينهك بد

وما فرضه إال على    ،  وكذلك ما قرر اإلسالم إال أزهد مقدار من املال إليتاء الزكاة          
فـإن  ،   فمن تطوع بعد ذلك وتصدق بأكثر من ذلك يف سبيل اهللا           .الذين ميلكون النصاب  

يـه  ولكنه ال يريد منه أن يضحي مبا عل، اهللا وإن كان يرضى عنه وحيب عمله حيبذ عاطفته 
بل ،  ويقعد ملوماً حمسوراً بني الناس    ،  وينفق يف سبيله مجيع أمواله    ،  من حقوق نفسه وأهله   

  .جيب عليه القصد واالعتدال يف هذا الباب أيضاً
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فاملعلوم يف بابه أن اهللا تعاىل مل يفترضه إال على الـذين ميلكـون   ، مث انظر إىل احلج   
، لكن اهللا قد زاد للناس السهولة فيـه        و .ويقدرون على حتمل وعثاء السفر ومشاقه     ،  الزاد

 وإن كانت يف الطريق احلرب أو       .فلم يفترضه على اإلنسان إال مرة واحدة يف طوال عمره         
وكذلك قرر  ،  فله أن يرجئ احلج إىل ما بعد زوال تلك الفتنة         ،  أو خاف على نفسه   ،  الفتنة

 غيابـه لعجزمهـا وكـرب       أن ال بد لإلنسان من رضا الوالدين إذا أراد احلج لئال يتأذيا يف            
  . فيتبني من كل ذلك أن اهللا تعاىل قد راعى كثرياً حقوق غريه يف حقوقه جلّ شأنه.سنهما

فإن اإلنسان يف اجلهاد    ،  وأكرب تضحية باحلقوق اإلنسانية يؤديها اإلنسان يف اجلهاد       
إلسالم  ولكن من قواعد ا    .يضحي بنفسه وماله وبنفوس اآلخرين وأمواهلم ابتغاء ملرضاة اهللا        

أن يتحمل الضرر اخلفيف احترازاً من الـضرر        ،  كما بينا لك من قبل    ،  ومبادئه األساسية 
وجدت أن قتل بضع مئات أو ألوف من أفراد         ،  فإذا تفكرت يف هذا املبدأ وعرفته     ،  الشديد
ويغلب ديـن اهللا  ، أهون ضرراً بالنسبة ألن تعلو يف األرض كلمة الباطل بإزاء احلق        ،  البشر

ويعـم يف األرض الـضالل واإلباحيـة        ،  بإزاء قوى الكفر والشرك واإلحلـاد     على أمره   
 فاحترازاً من هذا الضرر الشديد أمر اهللا تعاىل عباده املـؤمنني أن يتحملـوا يف        .والفوضى

 ومع ذلك أمرهم    .سبيله وابتغاء وجهه ما يصيبهم يف أنفسهم وأمواهلم من الضرر اخلفيف          
وال يعتدوا على العجزة والنساء واألطفال واجلرحـى        ،  قتلهاأال يقتلوا إال نفساً ال بد من        

وال يعثوا يف أرض العدو مفسدين      ،  وال يقاتلوا إال الذين يقاتلوم محاية لباطلهم      ،  واملرضى
، وأن يعدلوا بني األعداء إذا فتحوا بالدهم وانتصروا علـيهم         ،  من غري ما حاجة وال سبب     

يل هلم عليهم إذا كفوا أيديهم وأمسكوا عن معاداة        وال سب ،  ويوفوا بكل ما يعاهدوم عليه    
إال تلـك   ،  على أن اهللا مل جيز ألداء حقه      ،   فيدل كل ذلك   .احلق وخمالفته ومناصرة الباطل   

  .التضحية باحلقوق اإلنسانية اليت ال بد منها
  

 
  :هوهي حقوق نفس، ولك أن تتناول اآلن القسم الثاين مما على اإلنسان من احلقوق

، إن اإلنسان يظلم نفسه أكثر مما يظلم غـريه        : ولعل العجب يأخذك إذا قلت لك       
وال أرى أحداً يقر بأنه عـدو       ،  ألن كل إنسان حيس وحيسب أن نفسه أحب إليه من غريه          

  .تبينت لك حقيقته،  لكنك إذا تدبرت هذا األمر قليالً.لنفسه
، إذا غلبته شهوة من الشهوات    أنه  ،  من أبرز مواطن الضعف اليت فطر عليها اإلنسان       

سواء أكان يـشعر    ،  وال يبايل مبا يصيبه ألجلها من الضرر يف نفسه        ،  انقاد هلا كل االنقياد   
يعمى يف سبيله ويتحمل ألجله املـضار       ،   ترى رجالً قد افتنت بالسكر     .بذلك أو ال يشعر   

يأكل كل  ،  امالفادحة يف صحته ونفسه وماله وعرضه وترى رجالً غريه قد أولع بلذة الطع            
 وترى رجالً ثالثاً صار عبداً      .ويعرض نفسه للهالك يف سبيله    ،  ما جيد من نافع أو غري نافع      

وترى رجالً رابعاً قد أمهتـه جنـاة        ،  يأيت بأعمال جتره إىل اهلالك جراً     ،  لشهواته النفسانية 
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ـ     ،   يناصب نفسه العداء   .فانقطع إىل تزكية روحه وترقيتها    ،  نفسه ا ويريد أن يدوس كل م
ويأنف األكل  ،  وجيتنب الزواج ،  ويأىب أن حيقق حاجاا   ،  تتطلع إليه من اللذائذ والشهوات    

حىت أنه ال يكاد يرضى بالتنفس يف هذه الدنيا اململوءة          ،  وجيانف اللباس ويبغضه  ،  والشراب
  .فيأوي إىل الغابات والكهوف ويظن أن هذه الدنيا ما بنيت له، باملآمث يف نظره

وإال ففي حياته صور عديدة هلـذا       ،   لتطرف اإلنسان يف هذه الدنيا     هذه أمثلة قليلة  
  .نشاهدها بني كل آونة وأخرى، التطرف

فهي تنبهـه إىل احلقيقـة      ،  ومبا أن الشريعة اإلسالمية تريد فالح اإلنسان وسعادته       
كـاخلمر  ،  وهي متنعه عن كل شـيء يـضره  ."إن لنفسك عليك حقاً    : " الثابتة القائلة   

وعن امليتة والدم وحلم اخلرتير وغريه من       ،  فيون وغريها من األشياء املسكرة    واحلشيش واأل 
فإن هلذه األشياء تأثرياً سيئاً يف صـحة        ،  الوحوش الضارية واملسمومة واحليوانات النجسة    

وتقول ،  وحتل له بدالً منها األشياء املفيدة الطيبة      ،  اإلنسان وأخالقه وقواه العقلية والروحية    
  .نفسك من التمتع ا فإن جلسدك عليك حقاًال حترم : له 

، وتأمره أن يتمتع مبا قد أنزل اهللا له من الزينة يف هذه الدنيا            ،  وهي تنهاه عن العري   
  .ويستر من جسده األعضاء اليت يعد من الوقاحة الكشف عنها

وال متدن  ،  ال تقبع يف بيتك عاطالً    : وتقول له   ،  وهي تأمره باجلد يف كسب الرزق     
واستخدم ما قـد أنعـم اهللا       ،  وال تلفظ نفسك جوعاً   ،   الناس مستجدياً جدواهم   يدك إىل 

واسع بالطرق املشروعة لنيل ما قد خلق اهللا يف األرض والسماوات من            ،  عليك من القوى  
  .الوسائل واألسباب لراحتك وتربيتك

وهي ال تسمح أن يكبح شهوات نفسه كل الكبح بل تأمره بالزواج لقضاء مـا يف            
  .ن الشهوةنفسه م

: وتقـول لـه   ، وهي متنعه عن تذليل النفس وحرماا من رغد العيش ومتعة احلياة   
فال حاجة لك   ،  والنجاة يف اآلخرة  ،  والتقرب إىل اهللا  ،  إنك إن كنت تريد الرقي الروحاين     

، مع التمتع بلذاا ومنافعهـا    ،  فإن ذكر اهللا تعاىل يف هذه الدنيا      ،  وال داعي إىل ترك الدنيا    
هلو أكرب وسيلة وأجنعها إىل الفالح والسعادة يف        ،  ب معصيته واتباع قانونه وشريعته    واجتنا

  .الدنيا واآلخرة
إن هذه النفس اليت قد أوتيتـها إن هـي إال           : وتقول له   ،  وهي حترم عليه االنتحار   

وما أوتيتها لتعبـث ـا      ،  لتستخدمها إىل أجل مسمى   ،  قد أودعها أمانة عندك   ،  ملك هللا 
  . بيدكوتقضي عليها

  
 

وأمرته يف  ،  أمرت الشريعة اإلسالمية اإلنسان بأداء حقوق نفسه وجسده يف جانب         
 .أال يؤدي هذه احلقوق على وجه ميس حبقوق غريه من عباد اهللا يف الدنيا             ،  اجلانب اآلخر 
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 فألجل ذلك قـد  .جنّس نفسه وأضر بغريه ،  فإنه إذا قضى شهواته ورغباته على هذا الوجه       
، ت الشريعة النهب والسلب والسرقة واالرتشاء واخليانة والتزوير والغدر وأكل الربا          حرم

إمنا يكسبها جبلب الضرر إىل غريه يف حقيقة        ،  فإن املنفعة اليت يكسبها اإلنسان ذه الطرق      
فإن هذه األمـور    ،   وكذلك حرمت عليه الشريعة الكذب والغيبة والنميمة واالفتراء        .األمر

،  وكذلك حرمت عليه القمار وامليسر واليانصيب      .ضرر إىل غريه من عباد اهللا     أيضاً جتلب ال  
وكـذلك  ،  ال تكون مبنية إال على ضرر ألوف من الناس غريه         ،  فإن منفعته يف هذه كلها    

حرمت عليه صفقات الغش والغرر وغريها من الشؤون املالية األخـرى الـيت ميكـن أن                
 وكذلك حرمت عليه القتل واإلفـساد يف        .يصيب الضرر فيها أحد الفريقني دون صاحبه      

أن يقتل غريه أو يصيبه بنوع      ،  فإنه ال حيل ألي فرد من أفراد البشر       ،  األرض وإفشاء الفتنة  
 وكذلك حرمت عليـه الزنـا       .أو إرواء لغليله يف النفس    ،  من األذى حصوالً على أمواله    

وتـؤدي إىل   ،  فإن هذه األعمال تفسد عليه صحته وأخالقه يف جانـب         ،  وعمل قوم لوط  
تفشي اإلباحة والوقاحة واالستهتار يف اتمع يف اجلانب اآلخر وتفضي بـه أخـرياً إىل               

، وختـل بـالعالئق اإلنـسانية     ،  وحتدث الفنت ،  األمراض اخلبيثة فيها وتفسد فيها اإلنسان     
  .وتزعزع قواعد احلضارة واملدنية

لئال يـسلب اإلنـسان     ،  هذه قيود وضعتها الشريعة اإلسالمية على احلياة اإلنسانية       
 ولكنه ال يكفي    .أداء ملا عليه من حقوق نفسه وجسده      ،  أو يبخس منها شيئاً   ،  حقوق غريه 

بل ال بد هلذا    ،  أال يصيب اإلنسان غريه بشيء من الضرر      ،  لترقية املدنية اإلنسانية وإسعادها   
جـه  قائمة علـى و   ،  الغرض يف الوقت نفسه أن تكون عالئق الناس وصالم فيما بينهم          

وفيما يلي نـذكر    ،  متناصرين على املصاحل االجتماعية   ،  جيعلهم مجيعاً متعاونني على اخلري    
  :لك خالصة ما وضعت الشريعة اإلسالمية من القوانني هلذا الغرض 

فلك أن تنظر نظرة يف حياة األسرة قبل        ،  إن العالئق البشرية تبتدئ حبياة األسرة     ) أ(
 . إال ذلك اموع الذي يضم الـزوجني وأوالدمهـا          وما األسرة يف حقيقة األمر     .غريها

، هو أنه من واجب الزوج أن يكسب لألسـرة        ،  فالذي يضع عليه اإلسالم أساس األسرة     
وأنه من واجب املرأة أن تدبر شؤون املرتل مبـا          ،  ويدافع عن أفرادها  ،  ويهيئ هلا حاجتها  

وأنه مـن   ،   بتربية األوالد  وتعىن،  ويء أكرب راحة ممكنة لزوجها وأوالدها     ،  يكسبه الزوج 
 وألجل أن يبقى نظـام      .أن يطيعوا أبويهم وجيلومها وخيدمومها إذا كربوا      ،  واجب األوالد 

أوهلمـا أن جعـل   ، األسرة سائراً على اخلري والرشد والصالح فقد اختار اإلسالم تدبريين    
نظام بلـدة  فإنه كما ال ميكن أن يصلح      ،  الزوج واألب حاكماً على األسرة ناظراً لشؤوا      

أو أن يسري نظام مدرسـة مـن        ،  من البلدان ويسري أمرها بدون حاكم قائم على شؤوا        
كذلك من املستحيل أن يصلح ويسري نظام األسرة بدون أن يكون           ،  املدارس بدون رئيسها  

وال بد أن تعم الفوضى واالضطراب يف أسرة يكـون          ،  عليها حاكماً عليها ناظراً لشؤوا    
وأن ينعدم فيها اهلناء    ،  غري مسؤول عن شيء من أعماله     ،  ها مستقالً برأيه  كل فرد من أفراد   
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أن يكون لألسرة حاكم قـوام علـى        ،   وال بد إلزالة هذه املفاسد     .والطمأنينة والسكينة 
  .وإمنا الرجل هو الذي ميكن أن يكون املسؤول عن تربية أهل البيت ومحايتهم، شؤوا

بعدما ألقى على كاهل الرجل تبعة ما يف خـارج          ،  ةأنه قد أمر املرأ   ،  والتدبري الثاين 
 وقد أعفيـت    .البيت من الشؤون واملعامالت أال خترج من املرتل بدون حاجة تعرض هلا           

لتقوم بواجباا يف داخل املرتل     ،  ألجل ذلك من املسؤولية عما يف خارج املرتل من الشؤون         
 .ربية األوالد خبروجها من البيت    وال خيتل نظام املرتل وت    ،  حق القيام بكل هدوء وطمأنينة    

بـل قـد أذن هلـا       ،  ولكن ليس معىن ذلك أن املرأة ال جيوز هلا أبداً أن خترج من البيت             
وإمنا تريد الشريعة أن يكون البيـت هـو     ،  باخلروج منه إذ ما عرضت هلا حاجة إىل ذلك        

يف إصالح شأن   وال تصرف كل ما أوتيت من القوة والذكاء إال          ،  الدائرة احلقيقية لواجباا  
  .البيت

فالذين يتصلون فيما بينـهم يف      ،  وبقربات الدم وعالئق التزاوج تتسع دائرة األسرة      
قد قررت الشريعة إلصالح ذات بينهم وجعلهم متساندين متناصرين فيمـا           ،  هذه الدائرة 
  . من هذه القواعد.قواعد خمتلفة مبنية على احلكم البالغة، بينهم

ن يتعاشرون فيما بينهم خمتلطني من الرجال والنساء         حرمت الشريعة بعض الذي    -١
، وزوجة األب وابن زوجها   ،  وزوج األم وربيبته  ،  واألب وبنته ،  كاألم وابنها ،  على بعض 

واخلال وبنـت   ،  والعمة وابن أخيها  ،  والعم وبنت أخيه  ،  واألخ وأخته بالرحم وبالرضاعة   
 ومن الفوائـد    .يب الزوج وامرأة ابنه   وأ،  وأم املرأة وزوج ابنتها   ،  واخلالة وابن أختها  ،  أخته

وهم خيتلطون  ،  الكثرية لتحرميها أن أمثال هؤالء الرجال والنساء تبقى عالقتهم طاهرة نقية          
  .من غري كلفة وال ارتياب، فيما بينهم بكل حب ومودة وإخالص

، عالقة الزواج بني أفراد األسرة اآلخرين     ،   وقد أجل اإلسالم بعد هذه العالئق      -٢
 إن الذين يعرف بعـضهم عـادات بعـض       .ا قرابة على قرابتهم وحباً على حبهم      ليزداود

تكون عالقة الزواج بينهم أكثر جناحاً منها بني الذين ال يتعـارفون            ،  وطباعهم وخصاهلم 
 وألجل  .صور اخلصومة وعدم التوافق   ،  وكثرياً ما تنشأ يف الزواج بني األجانب      ،  فيما بينهم 

  .ء على غريهم للزواجذلك قد آثر اإلسالم ذوي الكف
لذا نص اإلسالم علـى أن    ،  وذو اليسرة وذو العسرة   ،   ويف األسرة الغين والفقري    -٣

" صلة الرحم   " وذلك ما يقال له     ،  أكرب ما على اإلنسان من حقوق العباد هو لذوي قرباه         
واعتـرب قطعهـا مـن    ،  وقد تاكد وتكرر ذكر صلة الرحم يف القرآن والسنة  .يف الشريعة 
فمن واجب الذين جيدون سـعة يف أمـواهلم مـن           ،   فإن نزلت نازلة بذي عسرة     .الكبائر
 كما أن حق األقرباء يف الصدقة قد أوثر على حق           .أن يغيثوه وميدوا إليه يد املعونة     ،  أقاربه
  .غريهم

من حيث إذا مات رجل وترك مـن بعـده          ،   وقد وضع اإلسالم قانون اإلرث     -٤
بل ال بد أن ينال منـه       ،  ل متجمعاً مرتكزاً يف حمل واحد     فال ينبغي أن يبقى هذا املا     ،  ماالً
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 فاالبن والبنت والزوجة والزوج واألب واألم واألخ واألخت أقرب          .كل ذي قرابة نصيبه   
 .ولذا بينت الشريعة أنصبتهم يف القرابة قبل أن تبني حقوق غريهـم           ،  ذوي احلق لإلنسان  

وهكذا تتوزع ثروة   ،  يليهم يف القرابة  ينال النصيب كل من     ،  فإن مل يكونوا موجودين مثالً    
فقانون اإلسالم هذا   ،  الرجل الواحد بني كثري من ذوي قرباه ويتمتعون ا مجيعاً بعد موته           

وإن كانت بعض األمم قد بدأت اليـوم يف         ،  ال نظري له يف قوانني العامل القدمية وال احلديثة        
عي األسف أن املسلمني أنفسهم     ولكن من دوا  ،  الدنيا تترسم خطا اإلسالم يف هذا القانون      

 يف قرانا   –وقد عم املسلمني يف أكثر نواحي بالدنا        ،  شرعوا يف خمالفته جبهلهم وسفاهتهم    
وخمالفة ألحكـام القـرآن     ،  مما هو ظلم شنيع   ،   مرض حرمان البنات من املرياث     –خاصة  

  .الصرحية الواضحة
وأهل حيـه وأهـل      ،وجريانه،  وبعد عالئق األسرة يتصل اإلنسان بأصدقائه     ) ب(
 وقد أمر اإلسالم مبعاملة هؤالء مجيعـاً  .والذين قد تعرض له الشؤون املختلفة معهم    ،  بلدته

 وال تؤذوا منهم أحداً واجتنبوا فحش القول وسوء الكالم          .بالصدق والعدل وحسن اخللق   
وإذا أصيب منكم   ،  واتبعوا جنائز موتاكم  ،  وعودوا مرضاكم ،  وتناصروا فيما بينكم  ،  معهم

وتعهـدوا  ،  وأعينوا الفقراء واحملتاجني والعجزة فيكم سراً وخفيـة       ،  أحد مبصيبة فواسوه  
وانصروا العاطل  ،  وأطعموا اجلائع واكسوا العاري   ،  اليتامى واأليامى منكم بالعطف عليهم    

فال تنفقوه وال تسرفوا به يف      ،   وإذا كان اهللا قد آتاكم من فضله       .حىت جيد لنفسه املكسب   
وقد حرمت الشريعة عليكم أن تـأكلوا وتـشربوا يف أواين الـذهب              .بذخكم وترفكم 

 كل ذلـك    .وتضيعوا املال يف مواضع البذخ والترف     ،  وتتزينوا باملالبس احلريرية  ،  والفضة
ال ينبغي أن يتمتع ويرفل ا      ،  ألن الثروة اليت ميكن أن يتمتع ا مئات وألوف من عباد اهللا           

فإنه من الظلم أن تبقى األموال اليت ميكن أن ميسك          ،  فرد واحد كيفما يشاء وتشاء شهواته     
أو زينـة   ،  معلقة يف جيدك بصورة حلية من احللـى       ،  ا ألوف من عباد اهللا رمق حيام      

أو نرياناً صناعية تـضيعها يف     ،  أو زينة تفرش ا غرفتك    ،  ملنضدتك بصورة آنية من األواين    
بل أن  ،  سلبك كل ما عندك من الثروة      ولكن ليس معىن ذلك أن اإلسالم يريد أن ي         .اهلواء

وأنت مستحق  ،  لك ومن حقك املشروع   ،  كل ما كسبته أو ورثته من أبويك من األموال        
، وجيوز أن ترى يف ملبسك ومأكلك ومرتلك ومركبك آثار نعمـة اهللا           ،  أن تتنعم بثروتك  

ثـر  وال تك ،  ولكن الغرض املقصود من وراء تعاليم اإلسالم أن تعيش عيشة طيبة مقتصدة           
وأن ترعى يف كل ما آتاك اهللا حقوق ذوي قرباك وأصدقائك وجريانـك             ،  من كمالياتك 

  .وأبناء وطنك وأبناء أمتك وأبناء آدم مجيعاً
وتنظر يف الدائرة الواسعة الـيت      ،  ولك أن خترج اآلن من هذه الدوائر الضيقة       ) ج(

ـ          .تشتمل على مسلمي العامل مجيعاً     ن القـوانني    فقد وضع اإلسالم يف هـذه الـدائرة م
، والضوابط ما جيعل املسلمني مجيعاً متعاونني متناصرين فيما بينهم على اخلري والرب والتقوى           
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 وفيما يلي   .وال يسمح للسيئات واملنكرات يف حدود اإلمكان بأن ترفع رأسها يف األرض           
  :نشري إىل بعض هذه القوانني 

 الذين ال ميت بعضهم إىل      بأال خيتلط ،  حفظاً لألخالق االجتماعية  ،   أمر اإلسالم  -١
ولتكن للنساء بيئة غري    ،  بعض بالصالت احملرمة من الرجال والنساء فيما بينهم بصورة حرة         

وإن دعتـهن   ،  وهلن أن يصرفن معظم مههن يف القيام بواجبات حياة األسرة         ،  بيئة الرجال 
وليخـرجن مبالبـسهن    ،  احلاجة إىل اخلروج من بيون فال خيرجن متزينات متربجـات         

وليسترن أجسامهن وليسترن وجوههن وأيديهن أيضاً ما مل تدعهن إىل الكشف           ،  البسيطة
وهذا ما يقال له    ،   وليكشفن عنهما لقضاء هذه احلاجة فقط      .عنهما حاجة حقيقية شديدة   

 ومن جهة أخرى أمر اإلسالم الرجال باجتناب النظر إىل نـساء            .يف الشريعة " احلجاب  " 
وال يعودوا إليه مرة    ،  فليصرفوه عنهن ،  م عليهن من غري قصد    وإذا وقع نظره  ،  غري نسائهم 

ومـن  ، فهو أشد عيباً هلم، وإن حاولوا خمالطتهن، فإن من ذلك ما يعيب أخالقهم  ،  أخرى
وال يترك اال لينشأ يف قلبـه       ،   أن حيافظ على أخالقه    – وكل امرأة    –واجب كل رجل    

باخلروج عـن دائـرة الـزواج       ،  انيةوخيطر بباله ميل ولو خفيف إىل قضاء شهواته النفس        
  .فضالً أن حياول ذلك ويسعى وراءه سعياً، املشروع
أن يكشف الرجل عما بني سرته      ،   وقد ى اإلسالم حلفظ األخالق اجلتماعية      -٢
وال ،  وأن تكشف املرأة عما دون الوجه واليدين من سـائر أعـضاء جـسدها             ،  وركبتيه

ومن واجب كل رجل    ،  يف الشريعة " الستر  " ال له   وهذا ما يق  ،  لقريب من أقارا األدنني   
وال تـشيع   ،   وقد أراد اإلسالم بذلك أن تنشأ يف الناس مادة احلياء          .وامرأة أن حيافظ عليه   

  .اليت جتر صاحبها أخرياً إىل اإلباحة واالحنالل اخللقي، بينهم الفواحش واملنكرات
، اً ألخـالق النـاس     ال حيب اإلسالم من أعمال الطرب واللهو ما كان مفسد          -٣

ومضيعاً ألوقام وصحتهم وأمواهلم وال شك يف أن اللهو شيء          ،  ومنعشاً لشهوام السافلة  
وال بد منه مع العمل واجلد لتنشئة روح احلياة وقـوة العمـل يف              ،  ضروري يف حد ذاته   

وال يكون هلواً ينغص    ،  ويرطب الروح ،  ولكن ينبغي أن يكون هلواً ينشئ النشاط      ،  اإلنسان
 أما أعمال الطرب واللهو السافلة اليت يشاهد فيها ألوف من األفراد معـاً              .لروح ويكثفها ا

فإن هي  ،  واملناظر الصناعية لإلباحية واالحنالل اخللقي    ،  احلوادث املفروضة لركوب اجلرائم   
  .وإن كانت مجيلة املنظر تسر الناس يف ظاهر األمر، إال مما يفسد أخالق األمم

وحدة املسلمني وسعادم اجلماعية أمـرهم اإلسـالم أمـراً           وللمحافظة على    -٤
 فإن اختلفوا   .ويبتعدوا عن دواعي التحزب والتفرق    ،  مؤكداً أن جيتنبوا التخالف فيما بينهم     

، بكل إخالص وصفاء نيـة    فلريدوه إىل كتاب اهللا وسنة رسوله     ،  يف أمر من أمورهم   
، وال يتنازعوا فيما بينـهم    ،  فليكلوا أمرهم إىل اهللا   ،  لى شيء ولكن إذا مل جيتمعوا يف بابه ع      

ويبتعدوا عن  ،  ويطيعوا أويل األمر منهم   ،  وليتعاونوا على أعمال الفالح والسعادة اجلماعية     
  .وال يفضحوا أمتهم باحلروب الداخلية فيما بينهم، وال يوهنوا قوم، رجال الشر والفتنة
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علوم والفنون ويتعلموا الطرق النافعة من غـري         وقد أذن للمسلمني أن يتلقوا ال      -٥
إال إذا كانـت    ،  فإنه ال تتشبه أمه بغريها    ،  ولكنهم وا عن التشبه م يف حيام      ،  املسلمني

 وهذا من أقـذر     .ولألخرى بالسبق والعلو والرقي   ،  معترفة لنفسها بالذل واهلوان والضعة    
ومن نتائجه الالزمة أن تنقرض     ،  طاطوهو اعتراف سافر باالنكسار واالحن    ،  أنواع العبودية 

املسلمني ياً شديداً عن اتباع      ومن أجل ذلك ى النيب     .مدنية األمة املتشبهة احملتذية   
 ومما يفهمه كل من أويت قليالً من العقل أن قوة كل أمـة          .األمم األجنبية واختيار مدنيتهم   

وإمنا تقوم على ما هلا من العلوم وجودة التنظيم         ،  اوال على طراز حيا   ،  ال تقوم على زيها   
فليتلق عن األمم األجنبية ما حتصل به       ،   فمن كان يريد القوة والكمال والرقي      .وقوة العمل 

وتنضم إىل أمم   ،  وال يميلَن إىل ما تتذلل به األمم      ،  األمم على أسباب قوا ورقيها وكماهلا     
  .أخرياًأجنبية وتقضي على حيويتها ومقوماا 

وأن يـسبوا   ،  وقد ي املسلمون أن يعاملوا غري املسلمني بالعصبية وضيق النظـر          
 . وكذلك وا عن أن يبدؤوهم باملخاصـمة       .آهلتهم ويطعنوا يف كربائهم ويهينوا ديانام     

وال يتعدون على حقـوقهم     ،  فما دام غري املسلمني يريدون املصاحلة واملساملة مع املسلمني        
 إن مما يوجبه علينا شـرفنا اإلسـالمي أن          .يعاملوهم باملصاحلة واملساملة  فمن واجبهم أن    

وممـا  ،  نعامل غرينا بأعلى ما ميكن من عواطف احملبة واملواساة اإلنسانية واألخالق العالية           
أن نعامل غرينا بالعصبية وسوء اخللق والظلم وضـيق         ،  ينايف أحكام اإلسالم وفطرة املسلم    

سلم للناس إال ليكون هلم أسوة يتأسون ا يف حـسن األخـالق             فإنه ما أخرج امل   ،  النظر
وليجلب قلوم مببادئه الطاهرة املبنيـة علـى احلـق          ،  والشرف وسعة الصدر والصالح   

  .والعدل
  

 
  :هذا ونريد أن نبني لك اآلن النوع الرابع من احلقوق 

وأذن له أن يتصرف فيها وخيضعها      ،  إن اهللا قد فضل اإلنسان على كثري من خملوقاته        
باعتباره أفضل  ،   وذلك جزء من حقه املشروع     .ويستخدمها وينتفع منها فيما يريد    ،  بقوته

،  ولكن بإزاء كل ذلك رتب اهللا على اإلنسان حقوقاً هلذه املخلوقات           .خلق اهللا يف األرض   
امها والتمتـع ـا      وخيتار الستخد  .فمنها أال يضيعها أو يضرها مبا ال يرى لنفسه بداً منه          

  .أحسن الطرق وأعدهلا
فما أذن لإلنـسان أن     ،  وقد فاضت الشريعة اإلسالمية مبثل هذه األحكام املتواترة       

وقد نِهي ياً شديداً أن يقتلها من غري حاجة على          ،  يقتل البهائم إال للغذاء أو اتقاء للمضرة      
الـذي هـو    " الذبح  "  طريق    وقد وضع لقتل البهائم املأكولة     .سبيل اللهو والطرب مثالً   

وإن كان أقل منـه     ،   وكل طريق دون طريق الذبح     .أحسن طريق ألخذ اللحم النافع منها     
، وإن كان أكثر منه حفظاً لفوائد اللحـم ، فإنه يضيع كثرياً من فوائد اللحم    ،  إيذاء للبهيمة 
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 شديداً عن قتـل      وي ياً  .واإلسالم يتجنب هاتني الناحيتني   ،  فإنه كثرياً منه إيذاء للبهيمة    
 وكذلك ما أذن اإلسالم بقتل الوحوش الـضارية واحلـشرات           .البهائم بالقسوة واإليذاء  

، إال ألن النفس البشرية أجل قدراً وأكثر مثناً من حياة هذه الوحوش واحلـشرات             ،  السامة
 وكذلك ى اإلسالم ياً شـديداً عـن         .ومع ذلك فهو ال يبيح قتلها بالتعذيب واإليذاء       

وعن تكليفها فـوق    ،  ة احليوانات اليت نستخدم ظهورها يف الركوب أو محل األثقال         إجاع
بـل ال  ،  وكذلك كره اإلسالم أن حنبس الطيور من غري حاجة.طاقتها وعن ضرا بقسوة 

فلنا أن  ،  بشيء من الضرر  ،  يكاد اإلسالم يرضى أن نصيب األشجار فضالً عن احليوانات        
 بل ال جييز    . حيق لنا أن نبيدها أو نقلعها من غري حاجة         ولكن ال ،  نقطف أزهارها وأمثارها  

فقد ى عن صب املاء     ،  أن نضيع شيئاً ال حياة فيه     ،  اإلسالم فضالً عن النباتات ذات احلياة     
  .وإضاعته بدون حاجة

  
 

، يضاءكل ما بيناه لك آنفاً إمنا هو خالصة موجزة ألحكام وقوانني تلك الشريعة الب             
 ومل يفرق بني اإلنسان واإلنسان      .إىل العاملني إىل أبد اآلبدين    اليت أرسل ا نبينا حممد    

 واحلق أن مجيع الشرائع والديانات اليت قد فرق         .يف هذه الشريعة شيء غري العقيدة والعمل      
 ميكن أن تكون شرائع     ال،  بناء على النسل أو الوطن أو اللون      ،  فيها بني اإلنسان واإلنسان   

كما ال  ،  فإنه من املستحيل طبعاً أن يصبح فرد من هذا النسل فرداً من ذلك النسل             ،  عاملية
كمـا ال  ، ميكن ألهل األرض أن ينكمشوا مجيعاً وحيدووا أنفسهم يف أرض وطن خـاص     

فالظـاهر أن   ،  ميكن أن يتغري سواد احلبشي أو صفر الصيين أو بياض األفرجني عن فطرته            
جـاء  ،   وبإزائها مجعاء  . هذه الديانات ال تنشأ وال تعيش إال يف أمة خاصة من األمم            مثل

، "ال إله إال اهللا حممـد رسـول اهللا   " ميكن لكل من آمن بعقيدا     ،  اإلسالم بشريعة عاملية  
فإنـه  ، وأن يدخل يف األمة املسلمة ويتمتع فيها بنفس احلقوق اليت يتمتع ا سائر املسلمني   

  . هذه الشريعة بالنسل أو اللغة أو الوطن أو اللونال عربة يف
ليست قوانينها مببنية على أعراف أمة خاصـة أو         ،  مث إن هذه الشريعة شريعة دائمة     

 وألن هـذه    .بل هي مبنية على مبدأ الفطرة اليت فطر عليها اإلنـسان          ،  عوائد زمن حمدود  
 اليت بنيت عليها قائمـة يف       الفطرة قائمة يف كل زمان أو حال ينبغي أن تبقى هذه القوانني           

  .كل زمان أو حال كذلك
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دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا بتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجرة  •
  . إىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم بتجريد املتابعة له

  
ان، والصدع مبلة اخلليلني حممد دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلمي •

  . ، وإبداء الرباءة من الشرك وأهلهوإبراهيم عليهما السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله
  

دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت باللسان والسنان،  •
قوانني إلخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور املناهج وال

  . واألديان إىل عدل ونور اإلسالم
  

دعوة إىل طلب العلم الشرعي من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات،  •
  ... ، ولبسوا على املسلمنيبنبذ تقليد األحبار والرهبان الذين أفسدوا الدين

  
 

   
البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني، كل ارمني على دعوة إىل  •

قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين اختالف مللهم وحنلهم 
  .وسبحان اهللا وما أنا من املشركني

  
لى كافة األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسعي يف قتال دعوة إىل اإلعداد اجلاد ع •

الطواغيت وأنصارهم واليهود وأحالفهم لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم 
  . واحتالهلم

  
ودعوة إىل اللحاق بركب الطائفة الظاهرة القائمة بدين اهللا، الذين ال يضرهم من  •

  . خالفهم وال من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا
  
  
 

  منبر التوحيد واجلهاد
www.alsunnah.info 
www.tawhed.ws 

www.almaqdese.com 

http://www.alsunnah.info
http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com

