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 ُنِريِِهْم َناَ َس ِت َيِاَ َوِفيِ اْلَفاَِق ِفيِ آ
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 إهـــــــداء

 الحياة هذه فى الحائرين الى

 النجاة طوق إليكم
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بداية
إل الحياة فى نعيش ل أننا-  وإياك الله يرحمني-  اعلم
لو حتى طريقا، حياتنا في نسلك أن . ولبد واحدة مرة

مليئة والحياة . لك ُيختار فلسوف أنت تختر لم
صالح هو ما منها ، والدأيان والفرق والطوائف بالمذاهب

أن بد ل جميعا أمامها وأنت...  فاسد هو ما ومنها
. بينها من تختار

بك لطال ةحد على طائفة كل تدرس أن أردأت ولو
. مأربك إلى وصلت ولما كله عمرك ولضاع البحث

فيها نتعرف رحلة فى آخذك أن البحث هذا من أردأُت لذا
ًعا لنصل والمذاهب الدأيان هذه أصول على طريق إلى م

.. الهداية
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الولى الحلقة
واليمان الكفر بين

جميعا الناس فإن ، العالم إلى عامة بنظرة نانظر إذا
هذين . وتحت كافر وإما مؤمن إما نوعين إلى ينقسمون

... وأقسام أقسام الكبيرين النوعين
... الكافر أما

. وفقط هواه واتبع هاأنكر و الدأيان ترك إنسان فهو
والقساوسة الرهبان ألفها واليمان الدأيان أن وقال

لهم ولتكون ويتبعونهم الناس ليستعبدوا والمشايخ
يخلق لم الله ذلك. وأن واستغلل الخلق على الرياسة
. بذهنه الله خلق الذى هو النسان بل النسان

قاله من الوهام من ضرب إل هو ما قالوه الذى وهذا
أن أرادأ أنه . إذ الحقائق وعاند وعقله قلبه أغلق فقد
ِكر هواه ويتبع نفسه يريح ُين َكر ل ما و يجحد ل ما جحديو ُين

 .
باهرات آيات من فيه وما الكون يجحد الذى ذا َْنفم* 

تتضافر . كلها يوم بعد يوما وتجليها الحقائق تكشفها
.  العدم من أوجده واجد الكون لهذا أن على

نظام دأقة يفسر أن يمكن العقول أصحاب من فمن* 
كل عظيمة ومجرات وكواكب شمس من فيه وما الكون

!؟ عظيمة ودأقة بحكمة مكانه فى وجد قد
نسب دأقة يفسر أن يمكن العقول أصحاب من ومن* 

العلم أهل سألت فإذا ؟ الكون فى الموجودأة الشياء
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من يتكون الجوى الهواء أن يقولون فإنهم والدراية
%21 بنسبة الكسجين وهى مختلفة عناصر

بنسبة الكربون أكسيد % وثانى78 بنسبة والنيتروجين
0.97 بنسبة وغيرها والرجون  % والهيدروجين0.03

الماء. بخار من متغيرة % ونسبة
من وتزيد جانب فى تنقص أنها مع ثابتة نسب وكلها
.. ثابتة نسب تظل أنها إل آخر جانب

عملية فى الكربون أكسيد وثانى الشمس يأخذ والنبات
الكائنات غذاء منها ويخرج الضوئى البناء بعملية معروفة

العملية هذه . ولول الكسجين غاز ينتج وكذلك جميعا
ظهر على الحياة لهلكت النبات فى تتم التى البسيطة

. الغذاء لنتهى و الكسجين لنفذ لولها إذ الرض
عينين لرأيت المرآة فى وجهك الى نظرت ولو* 

النافذة هذه من تتعجب الصنع دأقيق كلهما جميلتين
لو حتى العالم بجواهر تبيعها أن تريد ل التى البسيطة

لمضغ أسنان تحتهما شفتين الناس.  وترى أفقر كنت
تتعجب أذنين وجهك فى وترى به تتكلم ولسانا الطعام

فى . وكلها إليك الهواء مدخل ُتعتبر وأنف صنعهما من
يتعجب ل الذى ذا فمن ، واحد بغذاء وتسقى واحد مكان

الرموش مكان السنان بدلت ولو ؟ فيه الصنعة دأقة من
 المنظر. سيئة ولكانت بوظيفتها قامت لما

. جاهل إل ينكرها ل وآيات آيات النفس وفى الكون ففى
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وظيفة ولليدى وظيفة وللذن وظيفة للعين كان إذا ثم
ًعا النسان هذا وظيفة فما ، وظيفة وللسنان ؟! مجتم

الكون هذا أن يقول من حماقة مدى بيني وغيره هذا كل
وتضطرنا بالصدفة ُوجد الكون هذه وأن واجد له ليس
. وصاحب ومنشئ واجد الكون لهذا أن الحقيقة أن إلى

منكرة كبيرة طائفة حساباتنا من أسقطنا قد وبذلك* 
. الواجد لوجودأ

الديانات أصحاب إلى ننظر أن إل أمامنا يصبح ولم
شك . ول العالم فى مبثوثة هى التى العظيمة المختلفة

الثانية الحلقة هى وتلك الفاسد ومنها الصحيح منها أن
.. معا سندخلها التى

)8(



 الطرق   مفترق   على

)9(

الثانيةالحلقة 
أى عبادأة بين أهل 

..



 الطرق   مفترق   على

الثانية الحلقة
 عبادأة أى أهل بين

الشمس يعبدون أناًسا وجدنا الحلقة هذه دأخلنا فإذا
... وهكذا الله يعبدون وآخرون الشيطان يعبدون وأناًسا

.
ًعا هؤلء بين من تختار أن أردأت فإذا نفسك فتسأل جمي

ًدا سؤال هؤلء فى يمكن الذى من إنسان أى عن بعي
ًعا أن يستطيع والذى الدقيق النظام هذا يوجد أن جمي
والحيوان النسان ويخلق الدقة بهذه الكون يخلق

..  والنبات
ّبـَّاَد : البقـَّر * ُع

؟!  هذا تصنع أن ُتذبح لبقرة يمكن هل فنقول
ًبا السؤال يبدو وقد ًدأا أن تعرف لم لو عجي تعبد بأكملها بل

قم آلهة البقر هل تعرف أن أردأت إذا. و الهند مثل البقر
وسوف منك اًقريب مجزر أى الى اذهب أو بقرة فاذبح
عقل . أى نفسها تمنع أن تستطيع ول ذبحـت اللهة ترى

؟! ذلك يقول أن يمكن
تترك أل ، عدة أياما تركناها لو ذبحناها التى البقرة وهل

النسان أخي يا عقلك فأين الجميع منها ينفر نتنة رائحة
؟!

أناس من نفسها عن تتكلم التى النصوص بعض وإليك
البقر: يعبدون

البقرة     أمىَّ
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دأ. أحمد الكبرى) ، (أدأيان الدأيان مقارنة كتاب فى جاء
32  ص1964 والنشر والترجمة التأليف ط. لجنة شلبى

نشر مجال فى العشرين القرن فى غاندى :  يقول
تحت م1964 سنة نوفمبر  عددأBhana jornal بمجلة
فرضتها التى البقرة حماية إن: (  البقرة أمى عنوان

إحساس وهى العالم إلى الهند هدية هى الهندوسية
الهندى والفكر ، الحيوان وبين النسان بين الخوة برباط
، الحقيقة فى كذلك وهى ، النسان أم البقرة أن يعتقد

حماية خير وهى ، الهندى للمواطن رفيق خير البقرة إن
... للهند

البقرة أعبد لنى ، حيوانا أرى أعدنى ل بقرة أرى عندما
.. أجمع العالم أمام عبادأتها عن وسأدأافع

فالم ، وجوه عدة من الحقيقية أمى تفضل البقرة وأمى
منا وتتطلب عامين  أو عام مدة ترضعنا الحقيقية
تمنحنا البقرة أمنا ولكن ، هذا نظير العمر طول خدمات

ًئا منا تتطلب ول ، دأائما اللبن سوى ذلك مقابل شي
. العادأى الطعام
، باهظة نفقات تكلفنا الحقيقية الم تمرض وعندما

ًئا لها نخسر فل تمرض البقرة أمنا ولكن ، بال ذا شي
طويلة مبالغ جنازتها تتكلف الحقيقية الم تموت وعندما

كانت كما بالنفع علينا تعودأ البقرة أمنا تموت وعندما ،
حتى جسمها من جزء بكل ننتفع لننا حية، وهى تفعل

والقرون. والجلد العظم
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السبب لبين ولكن الم قيمة من لقلل هذا أقول ل أنا
يتجهون الهنودأ مليين . إن البقرة لعبادأة دأعانى الذى

هؤلء من واحدا نفسى أعد وأنا ولجلل بالعبادأة للبقرة
)   المليين

العصر فى العالم مشاهير من .. وهو غاندى كلم انتهى
أولى كان . أفما أمه على ويفضلها بقرة يعبد الحديث

والغنم جميعا البقر خلق َمْن يعبد أن العاقل الرجل بهذا
خلق والذى وغيرها والخيول والحمير والبل جميعا

. الكون هذا فى وكل والنبات النسان
النبات فإن المنفعة على تتوقف العملية كانت وإذا* 

قدمنا كما الضوئى البناء بعملية يقوم النبات أن إذ أنفع
لنفسه ويصنع الكربون أكسيد وثانى الشمس فيأخذ
. النافع الغذاء وللكل
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البقرة     الىَّ     صلة
دأ. أحمد ) ، الكبرى (أدأيان الدأيان مقارنة كتاب فى وجاء

 ص1964 والنشر والترجمة التأليف ط. لجنة شلبى
الى ( صلة عنوان تحت ذاته العددأ فى   : وجاء30-32

البقرة أيتها" ساماويدا": (  من نص ) وهو البقرة
تظهرين مظهر كل فى ، والدعاء التمجيد لك ، المقدسة

عجل أو ، الغسق وعند الفجر فى اللبن تدرين أنثى ، به
يليق نظيفا واسعا مكانا لك فلنعد ، كبيرا ثورا أو ، صغيرا

 ) بالسعادأة. هنا تنعمين لعلك ، تشربينه نقيا وماء بك،
نجد. البقر عبادأ تركنا فإذا

..........
ّبـَّاَد :  الشمس * ُع
فهل ، إلها ويتخذونها الشمس يعبدون أناًسا وسترى

نجم الشمس أن ثبت بعدما إلها الشمس تكون أن يمكن
 واحدة مجرة فى موجودأ كبير

..... والمريخ وعطاردأ كالرض كواكب عدة حولها يدور
 وغيرها

الكون إلى بالنسبة صحراء فى كرملة الشمس إن
. الهائل
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ّبـَّاَد :   والصناَم الحجاَر * ُع
والتماثيل والصنام الحجارة يعبدون الذين أناًسا وسترى

إذا تتكسر أن من نفسها الحجارة تمنع أن يمكن ! هل
ٌد حاول ؟!  تحطيمها أح

يعبدها كان أصناًما سنوات عدة منذ الفغان حطم وقد
يسألوا ولم ، حطمها بمن ونددأوا لذلك فغضبوا عابدوها
تحفظ لم فلماذا آلهة هذه كانت إذا سؤال أنفسهم

. أعدائها وتدمر نفسها
الهداية الى مصباحه هو به يفكر عقل معه النسان إن

. دأامس ظلم فى يتخبط ثم المصباح هذا يطفئ فكيف
ّبـَّاَد :  الشيطاَن * ُع

يعبدوا أن بهم الولى فكان الشيطان يعبدون الذين أما
لكل رمز وهو هلكهم إل يردأ لم الشيطان أن إذ الملئكة

الخير رموز يعبدوا أن بهم الجدر كان ما أو قبيح شئ
؟! والحسان والبر

........
الله  هو جميعا المعبودأات هذه بين من يبقى الذى إن

وخلق الطير وخلق وعلمه النسان خلق الذى وحده
وحده .. هو الحجار وخلق الشيطان وخلق الشمس
ًدا يكون أن يستحق ًقا سي . الكون لهذا وخال

إل بالعبادأة المستحق وأن الحق هو الله أن أحد يقل ولم
– النصرانَية – اليهوديِة[  العالم فى كبرى أدأيان ثلثة

] السلم
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هذه عدا ما الخرى الدأيان كل استبعدنا قد نكون وبذلك
أن شك . ول العالم فى مبثوثة هى التى العظيمة الثلثة

التى التالية الحلقة هى وتلك الفاسد ومنها الصحيح منها
... معا سندخلها
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الثالثة الحلقة

] السلم – النصرانية – [ اليهودأية العالم فى الكبرى الدأيان بين

وهى بالعبادأة له وتدين الله تعبد التى الحلقة إلى وصلنا
من فيه بما الكون خلق الذى هو الله أن جميعا تقر

. صنعته والكل وكائنات وانس شمس
فروعها فى الديانات هذه من أى بين نفاضل ولن* 

ولخرج البحث بنا لطال وإذن ومتشعبة كثيرة فالفروع
القويم وصلبها الصيل أصلها الى سننظر إنما أردأناه عما

المعتمدة مصادأرها خلل من الله الى نظرتها وهو أل
. عندهم

على نتفق أن يجب هؤلء فى معك أخوض أن وقبل* 
له الله : أن وهى أل بها ونسترشد إليها نرجع أمور

بهذه الكون خالق أن يعقل ل إذ والجلل الكمال صفات
بدقائق خبيًرا عالًما يكون أن إل يمكن ل والنظام الدقة
وإليه ئيش كل على وقادأر ئيش كل فى اًحكيم المور
كلها المور إليه يرجع واحد إله وهو المطلقة القوة ترجع

، وخلقنا نرى ما خلق الذى من الخلق لتشتت وإل
إله هو إذن الولى الله ومن يعبدون من الناس ولتشتت

كل يرجع وإليه ئيش كل بيده ئيش كل على قادأر واحد
بعد وحساب جزاء هناك جعل أن عدله ومن ئيش

أهل فيها ويعاقب الخير أهل الى فيها يحسن الممات
. الضلل

المعتمدة نصوصها ورأينا الثلثة الدأيان هذه فحصنا فإذا
: يلى ما نرى فإننا أهلها عند
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اليهودأية     أما
.. تتكلم التى هى النصوص فندع 

والثلثون الثانى الصحاح – التكوين سفر فى * جاء
وصارعه ، وحده يعقوب فبقى: (  نصه  ما30 : 24

عليه يقدر ل أنه رأى ولما ، الفجر طلوع حتى – إنسان
مصارعته فى يعقوب فخذ حتى فانخلع فخذه حق ضرب

: ل فقال ، الفجر طلع قد لنه أطلقنى . وقال معه
يعقوب قال ؟ اسمك : ما له فقال تباركنى لم إن أطلقك

إسرائيل بل يعقوب بعد فيما اسمك يدعى : ل قال –
يعقوب وسأل ، وقدرت والناس الله مع جاهدت لنك

اسمى عن تسأل : لماذا فقال ، باسمك : أخبرنى وقال
قائل: فنيئيل المكان اسم يعقوب فدعا ، هناك وباركه

)  نفسى ونجيت لوجه وجها الله نظرت لنى
فى ليعقوب ظهر قد الرب أن يقضى السابق فالنص
من الرب يتمكن ولم الفجر حتى صارعه إنسان صورة
بهذه عاجز إله فأى فخذه حق كسر أن بعد إل هزيمة

. الصورة
: " يلى  ما7 – 5 الصحاح التكوين سفر فى * وجاء

كل الرض. وأن فى كثر قد النسان شر أن الرب ورأى
الرب . فحزن يوم كل شرير هو إنما قلبه أفكار تصور

. فقال قلبه فى . وتأسف الرض فى النسان عمل أنه
خلقته. الذى النسان الرض وجه عن : أمحو الرب
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لنى السماء (الرض) وطيور ودأبابات بهائم مع النسان
"  عملتهم أنى حزنت

يندم ثم الشئ يفعل الله بأن يقضى السابق النص فهذا
. عمله على قلبه فى ويأسف عليه

الحادأى الصحاح – الثانى صموئيل سفر فى * وجاء
سطح الى مساء دأاودأ فصعد: "  يلى ) : ما27-1( عشر

الى فاستدعاها ، تستحم جميلة امرأة فرأى قصره،
لجندى زوجة المرأة هذه وكانت معها، واضطجع قصره

الجندى هذا "ربة" واسم يحاصر الذى الجيش جنودأ من
فأرسل دأاودأ الى بذلك وأرسلت المرأة "أوريا" فحملت

إليه يرسل أن منه يطلب الجيش "يؤاب" قائد الى دأاودأ
يذهب أن منه "دأاودأ" فطلب إلى الرجل "أوريا" فجاء

الى يذهب لم الرجل ولكن الغد، فى ليهإ ويعودأ بيته الى
دأاودأ "دأاودأ" وعلم قصر باب على نائما ليلته مضىأو بيته

مبيته عدم سبب "دأاودأ" عن سأله الغد كان فلما ، بذلك
مع يبيت أن لنفسه يرض لم بأنه الرجل فأجاب بيته فى

"ربة" ويسقط يحاصر إسرائيل بنى جيش بينما زوجته
منه وطلب "دأاودأ" رسالة فأعطاه والجرحى القتلى منه
الرسالة هذه الجيش" وفى قائد "يؤاب الى يسلمها أن

العدو "أوريا" لنيران يعرض بأن جيشه "دأاودأ" قائد يأمر
بوفاة المرأة علمت فلما ، ذلك تم وقد يموت، حتى

دأاودأ ضمها المناحة مدة انتهت لما ثم وندبته، بكته زوجها
. له زوجها وأصبحت بيته الى

)19(



 الطرق   مفترق   على

24 عشر الثانى الصحاح – الثانى صموئيل سفر ويضيف
 السلم عليه سليمان أم هى المرأة هذه أن:  

ليكون أرسله الذى دأاودأ الله نبى بأن يقضى النص فهذا
ًيا ماكًرا رجل لهم وهداية للخلق نموذجا ًنا زان للناس خائ
الرجال أخس إل ذلك يفعل أن يقبل ل لعراضهم مغتصبا

وترشدهم.  الناس لتعلم المختارة النماذج عن فضل
النصرانية     أما

لم الذى الحد الواحد الله عبادأة من تحولت دأيانة فهى
عندهم الله أصبح حيث بالله الشراك الى يولد ولم يلد

] القدس الروح – البن – [الب من شركة عن عبارة
"إلهنا أدأعيتهم فى ويقولون يدعونه إلها المسيح واتخذوا

تجسد الله أن يقولون ذلك عن سألتهم المسيح" فإذا
حياة ويختمون ذنوبها من البشرية ليخلص المسيح فى

ويسحبونه يجرونه اليهودأ مصلوبا. وأخذ بموته الله
إلهي: "  قائل مستغيثا يصرخ وهو وجهه على ويصفعونه

. تركتنى لماذا " أىشبقتنى لماذا إلهي
يصرخ وهو يستغيث كان فبمن الله هو المسيح كان إذاف

؟!
ذلك هو يكون أن يمكن ل به نؤمن الذى الخالق فالله

المستغيث ذلك ول المصفوع ذلك ول          المصلوب
.. منه أعلى هو بمن

كبير شيخ أب ول أصغر ابن ليس أحد واحد الله إن ثم
. نقص كل عن ومنزه متفردأ إله هو إنما

)20(
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ليخلص إنسان صورة فى تجسد الله أن يقولون وهم
ل فلماذا سابقه من أعجب ذنوبهم. وهذا من البشر

أى إن .. ثم ويقتلونه البشر إلى ينزل أن بدون يكفرها
. الله يقتلوا أن يساوى ل البشرية فعلته ذنب

هى اليهودأية حق فى أوردأناها التى النصوص إن ثم
المقدسة الكتب لن النصرانية على مسحوبة نفسها

ومراجع مصادأر هى النصوص هذه عنها نقلنا التى
. سبق ما إليها .. ويضاف النصارى لدى معتمدة

السلم     أما
يلد لم ، خلقه عن متفردأ ، أحد واحد بأنه الله يصف فهو
صفاته ومن.  الملك فى شريك له يكن ولم ، لدوي ولم
غير من ، بعبادأه رحيم ، قادأر قوى ، خبير عليم حكيم أنه

ونرى..  والخر الول وهو ، يغلب ل عزيز ، إليهم حاجة
المدبر الله فى اتتصوره أن يمكن التى الصفات كل أن

الله فى تجدها الموجودأات لجميع والخالق لك الخالق
.  المسلمون يعبده الذى

وفقط إسرائيل بنى إلى دأعوة والنصرانية اليهودأية إن ثم
. جميعا للبشر فجاء السلم أما..                

.. تتكلم     التىَّ     هىَّ     النصوص     ونَدع
. مالك الرحيم . الرحمن العالمين رب لله " الحمد* 

الذين . صراط المستقيم الصراط . اهدنا الدين يوم
1" الضالين ول عليهم المغضوب غير عليهم أنعمت

 7- 1 آية الفاتحة ) سورة 1
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. ولم يولد ولم يلد . لم الصمد . الله أحد الله هو قل* " 
2" أحد كفوا له يكن

وتنزع يشاء من الملك تؤتى الملك مالك اللهم قل* " 
بيدك تشاء من وتذل تشاء من وتعز تشاء ممن الملك
2" قدير شئ كل على إنك الخير

ًئا جئتم . لقد ولدا الرحمن اتخذ وقالوا"  . تكادأ إدأا شي
الجبال له وتخر الرض وتنشق منه يتفطرن السماوات

. إن ولدا للرحمن ينبغى . وما ولدا للرحمن دأعوا أن هدا
. عبدا الرحمن آتى إل والرض السماوات فى من كل
" فردأا القيامة يوم آتيه . وكلهم عدا وعدهم أحصاهم لقد

3  
ونماذج العظيم للله عبادأ فهم السلم فى النبياء أما* 

وليس الله إلى الطريق ليعلموهم للبشر الله أرسلها
.  شئ المر من لهم
عند المقدس الكتاب الكريم القرآن فى جاء بل

لك ليس: " الله رسول لمحمد الخطاب يوجه المسلمين
ظالمون فإنهم ويعذبهم أو عليهم يتوب أو شئ المر من
 "4

فى من يعلم ل قل: "  الكريم القرآن فى تعالى وقال
5"  الله إل الغيب والرض السماوات

4- 1 الخلص ) سورة 2
 26 آية عمران آل ) سورة 2
95 - 88 مريم ) سورة 3
 128 آية عمران آل ) سورة 4
65 آية النمل ) سورة 5
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بوادأر من بادأرة بأى يؤتى أن السلم نبى * ونهى
الى ذلك يؤدأى ل حتى الله بغير الحلف مثل بالله الشرك

فليحلف حالفا كان من: "   شئ. فقال الى الهائل التعظيم

 " : وقال . 1" ليصمت أو بالله    بغير  2"  أشرك فقد

     ويستعين    يسأل  ونهى* 
            

 احفظ   إنى  : "  يومئذ  أطفال
   تجده       
    المة        
             "3

 *         
      خالصة  لرضى

  .
      ورازق    

        .
         
      .
          .

     

      

     .
 26 باب الشهادأات كتاب البخارى ) أخرجه 1
 الحاكم وصححه وحسنه ) الترمذى 2
. صحيح حسن وقال والترمذى ، أحمد ) أخرجه 3
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الرابعة الحلقة
الســـلم

المسلمون عليها يتفق كبرى أصول ثلثة السلم فى
ولو السلم دأين على يكون ل فإنه خالفها ومن ، جميعا
.  ادأعاه
القرآن –  الله رسول محمد – جلله جل الله( 

)  الله كتاَب
ما فإن ثبتت إذا الديانة أصل لن الثلثة اخترناها وقد

باطل فهو باطل على بنى فما تثبت لم وإذا لها تبع بعدها
 .

:  الثلثة الدعائم تلك وإليك
:      الله     عن     أماَ
لله المسلمين تصور تبين وجيزة نبذة عنه تكلمنا فقد

:  أمور ثلثة الله فى يعتقدون فإنهم

ومالك ، رازق ، واجد ، خالق أنه:  الول المر

. الكل

يعبد بأن المستحق وحده هو  أنه: الثاَنَىَّ المر

. ويطاع

والجلل الكمال صفات له  أنه: الثاَلث المر .

:      الكريِم     القرآن     عن     أماَ
كلمة اتفقت  كتاب وهو ، المقدس المسلمين كتاب وهو

 المسلمين
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ل ، محفوظ وهو ، المنزل الله كتاب وأنه عليه جميعا
جيل المسلمون توارثه ، أحد فيه ينقص ول أحد فيه يزيد
ذلك على . يشهد فيه تغيير أدأنى دأون جيل بعد

. قاطبة المسلمون
الغرب وعلماء ، المستشرقين كلمة اتفقت وقد

فى محفوظ الكريم القرآن أن على ، المحققين
تزدأ ولم ، كلمة منه تحذف لم وأنه ، والصدور السطور

. كلمة عليه
      )       "

   "             

   :

 "           
              

             
           

           
        

           "

      )     
 "            

      "    

 233 ص محمد ) حياة 1
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     "
    )    
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 "      "   

     

         ) :  

       . (
         

   

   )

السلم بين مناظرة كتاب فى جاءت المستشرقين عن النقول هذه ) كل 1
. والنصرانية
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. أيًضا السابق ) المصدر 1
 9 آية الحجر ) سورة 2
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كتاب هذا أن فعلمت يشتروها؛  بها رموا والنقصان الزيادأة فيها

إسلمي سبب   محفوظ،

 *  على  عن يختلف شأنه الكريم القرآن  الكتب جميع

    بحفظه   فقد ،   السماوية
   زيادأة  نقص   تعالى  ) إنا   الذكر

   

:            محمد     عن     أماَ

           .    
                  
  .
             
.

   *       " : "    "     
     "
    :     :  " 

"      .     

 . "  : "!     :
 .   "   !   ! 

 !    !    "!  
"          "

. القرطبى المام ) تفسير 1
 9 آية الحجر ) سورة 2
 .214 آية الفرقان ) سورة 3
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. اليمان - كتاب مسلم ) رواه 1
. الوحى بدء - كتاب البخارى ) صحيح 2
. والدأاب والصلة البر كتاب – مسلم ) صحيح 3
 .16 آية يونس ) سورة 4
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 عنصرية دأيانة السلم ليس

دأيانة أنه السلم دأيانة فى البارزة العلمات ومن
من لجماعة عنصرية دأعوة وليست جميعا للعالمين

القرآن فى آية .. فأول القوام من قومل  أو اتالجماع
.  1" العالمين رب لله الحمد.. "  الكريم

  "    محمد لرسوله الله يقول وفيه
 " .

      " :       
   "

   -   -   :  
              
   .       

        .
           
         ...
            .
       :

 *        :-  " :     
           
            

 .1 آية الفاتحة ) سورة 1
 107 آية النبياء سورة)  2
 المام ) رواه 3
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 السلم منهج

لما مرجعا يكون أن يمكن صحيحا منهجا نعرض وسوف
يهتدى إليه فليرجع عنه بعيدا كان . ومن السلم أرادأه
.. الله بإذن

:  العباَرة     هذه     فتجمعهاَ     الجماَل     طريِق     عن     أماَ* 
...       الله رسول عن حديث جاء فقد

 )   -   - (
                      :

 *         .
 *  .
 *  .
 *  .
 *      .

                :
 *  

 * 

 * 

 * 

 *  

 *     .
                :

 *           
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..........

 *         
       :     

  "    "

 -  "    : "    
        

      .
            
    !
 *            

        2  : فقال ) 386( ت

 :

 الفئدة وتعتقده اللسنة به تنطق ماَ باَب

الديِاَنَاَت أمور واجب من

ُق من ذلك : ّنط  أّن اللهباللسان اليماُن بالقلب وال
َنظيَر له , ول ٌد ل إله غيُره , ول شبيَه له , ول  إلٌه واح
َد له , ول صاحبة له , ول شريَك له .  ِل َوا َد له, ول  َل َو

ْنَه ُك ُغ  ُل ْب َي ٌء , ل  ِته انقَضا ّي ٌء , ول لِخر ِه ابتدا ِت ّي ِل ّو َل ليس 
ِبُر َت َيع ّكروَن ,  َف َت ِره الُم ُيحيُط بأم ِه الواصفون , ولَ  ِت ِصَف

ِته , ﴿ ِة ذا َي ِه ّكروَن في َما َتف َي ّكروَن بآياته , ول  َف  ولالمت

. اليمان كتاب – الترمذى سنن)  1
للرسالة العقدية المقدمة فى القيرواني زيد أبي بن الله عبد محمد أبو ) هو 2

. الفقهية
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ّيه َع كْرِس َوِس ِبما شاء  ٍءء من ِعلمه إلّ  ُيحيطون بشي
ُظهما وهو العلّي ُؤودأه حف ِي الّسموات والرض , ول

َعظيُم  . 1﴿ال

ِلّي َع ُع البصيُر , ال َقديُر , الّسِمي ّبُر ال َد ِلُم الخبيُر , الُم العا
َعرشه المجيد بذاته , وهو في كّل ُق  ّنه فو َوا َكبيُر ,  ال

ِعلمه .  َمكان ب

ِوُس به نفُسه , وهو َوْس ُت َيعلُم ما  َق النساَن , و َل َخ
ِد , ﴿ َوري ْبِل ال ِه من َح َقَرُب إلي َّأ ٍءة إل ُقُط من ورق َتْس  وما 

ِبس َول يا ٍءب  ْط َولَ َر ُلَمات الرِض  ُظ ٍءة في  ّب َلُمها ولَ َح َيع
. 2﴿إلّ في كتاب ُمبين 

َوى ﴿ ْت َتوى , وله3﴿ على العرِش اس ْلِك اْح َعلى الُم  و
ِبَجميِع َيَزل  َلم  ُعلى ,  السماء الُحسنى والّصفاُت ال
َقًة , ُته َمخلو َتعالى أن تكون صفا ِئه ,  ِه وأسما صفات

َثًة .  َد ُؤه ُمْح وأسما

ٌق ِمن ْل ِته , ول خ ّلذي هو صفُة ذا ّلم موسى بكلِمه ا ك
ّلى  َتَج َو َخلقه , 

ِله , وأّن القرآَن كلُم الله , ّا ِمن جل َدأك َبل فصار  للَج
ُد .  َف ْن َي َف ٍءق  ُد , ول صفة لمخلو ِبي َفي ٍءق  ُلو وليس بمخ

ِه , وكّل ذلك َوُمّر ِه  ِو ْل ِره وَشّره , ُح ْي ِر َخ َد واليماُن بالق
َقد 

َدُرها عن ِده , وَمص ِر بي ّبنا , ومقادأيُر المو ُه اللُه َر ّدَر ّق
ِئه .  قضا

 .255 آية البقرة ) سورة 1
 .59) سورة النعام آية  2
 .5) سورة طه آية  3
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ِره , ل َد َق ِنه , فَجَرى على  َكو َقبل  ٍءء  ِلَم كّل شْي َع
ُه وسبق َقَضا ْد  َعمٌل إلّ وق َقوٌل ول  َيكون ِمن ِعبادأه 

ْلُمه به ﴿ َو ِع ُه َو َق  َل َلُم َمْن َخ ْع َي َأل 

ِبيُر  ْلَخ ِطيُف ا ّل  . 1﴿ال

َيشاء , ُيهدي َمن  ِله , و ْد ُله بع ُذ َيْخ ُيضّل َمن يشاء , ف
ِله ,  ُقه بفض ّف َو ُي َف

ِقّي ِره , ِمن ش َد َق َق ِمن علمه و َب َيّسٌر إلى ما َس َكّل ُم ف
ٍءد .  أو سعي

َلَحد ُيريد , أو يكون  ِه ما ل  ِك ْل َلى أن يكوَن في ُم تعا
ٍءء , ألَ هو َرّب العبادأ وَرّب ًا لكّل شي ِنًى ، خالق عنه غ

ِلهم .  ِتهم وآجا ِلَحركا ّدُر  َق ِلهم , والُم أعما

َليهم .  َع ِة  ِة الُحّج َقاَم ِهم ل الباعُث الّرُسل إلي

ّيه  َنب َة بمحّمد  َو ُب ّن َة وال َذاَر ّن َتَم الّرسالة وال َلهُثّم َخ َع  فَج
ِنه ًا إلى الله بإذ ًا , ودأاعي ِذير َن ًا و َبِشير آخَر المْرَسلين, 
ِكيَم , وَشَرَح به ِبه الَح َعليه كتا ًا , وأنَزَل  ًا منير وِسراج

َتقيَم .  ّدى به الّصَراَط المس ّه َقويَم , و َنه ال دأي

َعُث َمن َيب ْيَب فيها , وأّن الله  َتية ل َر ّاعة  آ وأّن الس
َيموُت , كما 

بدأهم يعودأون . 

َعَف لعبادأه المؤمنين َلى ضا وأّن الله سبحانه وتعا
ّيئات , ِر الس َبة عن كبائ ّتو َفَح لهم بال الحَسنات , وَص

ِئر ,  ِئَر باْجتناب الكبا َفَر لهم الّصغا َغ و
ِته ﴿ ًا إلى َمشيئ ُتْب ِمَن الكبائر َصائر َي َلم  َعَل َمن  ِإّنوَج  

 14) سورة الملك آية  1
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ّلَه ل  ال
َيَشاُء  ِلَمْن  ِلَك  َذ ُدأوَن  ِفُر َما  ْغ َي َو ِه  ِب ُيْشَرَك  َأْن  ِفُر  ْغ  . 1﴿َي

َله به ِنه , فأدأَخ ِره أخرجه ِمنها بإيما َبه اللُه بنا َق وَمن عا
َته ﴿ ّن َفَمْن َج  

ُه َيَر ًا  ْير ٍءة َخ َذّر َقاَل  ْث ْعَمْل ِم ِرُج منها بشفاعة2﴿َي ُيخ  و
ِبي  ّن ِته . ال ِئر ِمن أّم َله ِمن أهِل الكبا َع  َف  َمن َش

ُلودأ ّدها دأاَر ُخ َع َأ ّنَة ف َق الَج َل وأّن الله سبحانه قد َخ
ِئه ,  لوليا

ِتي ّل ْهه الكريم , وهي ا َوْج ّلى  ّنظر إ وأكَرمهم فيها بال
َدأَم  َبَط منها آ ْه َأ

ِبق ِعلِمه .  ِفي سا َق  َب َأرِضه , بما َس َته إلى  َف ِلي ّيه وخ ِب ن

ْلحد في َفَر به وأ َك ِلَمن  ُلودأ  َدأاَر ُخ ّدها  َع ّناَر فأ َق ال َل وَخ
ُتبه  ِته وك آيا

ِته .  َي ِبين عن ُرؤ َلهم َمحُجو َع ِله , وَج وُرُس

ّا َلُك َصف َوالَم ِة  َيوَم القياَم ُء  َيجي وأّن الله تبارك وتعالى 
ّا ,  َصف

َوْزِن َل ِزين  ُع الموا ُتوَض ِبها , و َثوا َها و ِب َوِحَسا ِم  ُلَم َعْرِض ا ِل
ْعَماِل  َأ

ِدأ , ﴿ َبا ِع ِلحونال َفأولئك هم الُمف ُنُه  ِزي َوا َلْت َم ُق َث  فَمن 
ْوَن 3﴿ َت ْؤ ُي  , و

َبه بيمينه فسوف ِتي كتا ُأو ِلهم , فَمن  ِئفهم بأعَما َصحا
ِره ْه َظ َبه وَراء  ِتي كتا ُأو ًا , وَمن  َيسير ًا  ُيحاَسُب ِحساب

ًا .  ْوَن َسعير َل َيْص ِئك  فأول

 .48) سورة النساء آية  1
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ِلهم , ِر أعما ْد َق ِب ُدأ  َيُجوُزه العبا ّق ,  وأّّن الّصَراَط َح
فناُجون 

ْوٌم َق ّنم , و َه ِة عليه ِمن نار َج ّنجا َعة ال ُتون في ُسر ِو ُمتفا
ُهْم  ْت َق َب ْو َأ

ُلهم .  فيها أعما

ْوِض رسوِل الله  ِبَح ُتُه لَ واليماُن  ُه أّم ُدأ ِر َت  , 
ّيَر .  َغ ّدَل و َب ُدأ عنه َمْن  َذا ُي ُأ َمْن َشرب ِمنه , و ْظَم َي

َعَمٌل ّلساِن , وإخلٌَص بالقلب , و َقوٌل بال وأّن اليماَن : 
ْقِصها .  َن ُقُص ب َين َدأة العماِل , و َيزيد بزيا ِرح ,  بالجوا

َقوُل ْكُمُل  َي َدأة , ول  ّنقُص وبها الّزيا فيكون فيها ال
اليماِن إلّ بالعمل, 

ّ ّيٌة إل ِن َو َعَمٌل  ّية , ول قوٌل و ِن َعَمٌل إلّ ب َقوٌل و ول 
َقة  َف بُموا
ّنة .  الّس

َلة .  ِقب ْهل ال َذنب ِمْن أ ٌد ب َأح ّنه ل يكفُر  وأ

ْهل ُيْرَزقوَن , وأْرواُح أ ّبهم  ٌء عند ر َء أحيا وأّن الّشهدا
ِة  َدأ الّسعا

ِة َو َعثون , وأرواُح أهِل الّشقا ْب ُي ِقيٌة ناِعمٌة إلى يوم  با
َبٌة إلى  ّذ َع ُم

ّدين .  َيوم ال

ُلون ﴿ َأ ُيْس ِرهم و ُبو ُق ُنوَن في  َت ْف ُي ِنين  ّبُتوأّن المؤم َث ُي  
ِفي َو َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلَح ِفي ا ِبِت  ّثا ْوِل ال َق ْل ِبا ُنوا  ِذيَن آَم ّل ّلُه ا ال

ِة   . 1﴿اْلِخَر

 .27) سورة إبراهيم آية  1
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ُقُط َيس َلهم , ول  ُتبون أعما َيك َظًة  َف وأّن على العبادأ َح
ِبُض ْق َي َلَك الموِت  ِهم , وأّن َم ّب ِم ر َعن ِعل ٌء ِمن ذلك  شْي

ّبه .  الرواَح بإذن ر

َأوا رسوَل الله  ّلذين َر ْيَر القرون القرُن ا  ,وأّن خ
وآَمنوا 

َنهم .  َيلو ّلذين  َنهم ثّم ا ُلو َي ّلذين  به , ثّم ا

ّيون , أبو ْهد ُء الّراشدون الَم َلفا ِة : الُخ ْفَضُل الصحاب َوأ
ُعثمان ثّم علّي رضي الله عنهم ُعمر ثّم  بكر ثّم 

أجمعين . 

ِة الّرسوِل  َب ٌد ِمن صحا َأَح َكَر  ُيذ  إلّ بأْحَسن وأن لَ 
ّناس ّق ال ّنهم أَح َبينهم , وأ ِلمساك عّما َشَجَر  ٍءر , وا ْك ِذ

َتَمَس  ْل ُي أن 
َظّن بهم أْحسن المذاهب .  ُي َأَحَسن المخارج , و َلهم 

ِرهم ُولَة أمو ّطاعة لئّمة المسلمين ِمن  وال
ُعلمائهم .  و

ِرهم , والستغفاُر ُء آثا ِلح واقتفا َلِف الّصا ُع الّس ّتبا َوا
َثُه َد َأْح َترُك ما  ّدين , و َداِل في ال ِء والِج َترُك المرا لهم , و

ُثوَن .  ِد الُمْح

ِه ّيه وعلى آله وأزواج ّيدنا محّمد نب ّلى الله على س وص
ًا . ًا كثير َتسليم ّّلم  وذريته , وس

.........................

انتهى نص الرسالة الجامعة لعقيدة المسلمين ،
سقناها بتمامها لتتم الفائدة .
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السلم     تعاليم     بعض
 شر كل عن وتنهى خير بكل تأمر السلم رسالة وجاءت
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ذلك     ومع
غيره على المسلم يقوم أن سبق ما معنى فليس

رسالة إن بل ، العالم فى وحده ويبقى ويحطمه فيحاربه
الناس دأعا  الله رسول أن منها والصحيح الولى السلم

والبقر والصنام الحجار عبادأة وترك الله دأين إلى

 وهكذا..  والشخاص

 قسمين إلىَّ الدعوة هذه أماَم الناَس فاَنَقسم

  كبيريِن
 فهذا ، الحد الواحد بالله آمنوا قوم 
 المطلوب
 رفضوا وآخرون  وكفروا الدعوة   
      وهؤلء
   السلم سالم  سواء يحاربه    

    "   أتباعه   أخرى
       يخرجوكم   

       "

    الجيوش     
           
 

   مثل خلفاؤه       يوصون

    

. 8 آية الممتحنة ) سورة 1
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الموفق والله

 وآخرا أول لله والحمد
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المراجــــع 
. الكريم - القرآن1
. كثير ابن للمام العظيم القرآن ري- تفس2
. القرطبى للمام القرآن ريتفس- 3
. البخارى - صحيح4
. مسلم  صحيح- 5
. الربعة - السنن6
. الهندى الله رحمة للعلمة الحق - إظهار7
 دأيورانت ول الحضارة - قصة8

 شلبى دأ. أحمد الكبرى - الدأيان9

. متى - إنجيل10
. التكوين - سفر11
حزم لبن والنحل والهواء الملل فى - الفصل12

. الندلسى
. الرئاسة ط والنصرانية السلم بين - مناظرة13

والدعوة والفتاء العلمية البحوث لدأارات العامة
.  والرشادأ

. ميور وليم السير المؤلف محمد - حياة14
 مبارك حامد دأ. صفوت الدأيان لدراسة - مدخل15

. للعقادأ – محمد - عبقرية16
َقدية - المقدمة17 أبي ابن للمام الفقهية للرسالة الع
القيرواني. زيد
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الفهرس
الصفحة رقمالموضــــــــــــــوع
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