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 : أما بعد، وصحبهِ  اهللا وعىل آلهِ  عىل رسولِ  والسالمُ  والصالةُ ، هللاحلمُد 
ا  عرًض  يتضمنُ )املدخل إىل الثقافة اإلسالمية( الذي بني يديك فهذا الكتاُب 

  ابتداًء بمفهومِ طالب وطالبات اجلامعات ملعرفتها  حتتاُج  مهمةٍ لقضايا ثقافيةٍ 
 ، العامة اإلسالمِ  األخرى، ثم خصائصِ ها من الثقافاِت  وموقفِ ، اإلسالميةِ الثقافةِ 

  يف العامل، وعرٍض ألصولِ  منترشةٍ  وأديانٍ  هبا عام سواه من مناهَج التي يمتازُ 
  الكتاُب مَ تِ  ثم ُخ ، املسلمني أفراًدا وجمتمعات حياةِ ها يف وأثرِ ، الستةاإليامنِ 

 . اإلسالمبنواقضِ 
 الرتبية  اإلسالمية بكليةِ  قسم الثقافةِ  من أساتذةِ  مجاعيٌّ دٌ هْ  َج وهذا الكتاُب 

 . النافع نرش العلمِ  يف سبيلِ  وخربةٍ بذلوا ما يستطيعون من وقٍت 
؛ وهلذا  من نقصٍ البَرش  يعرتيه ما يعرتي  برشيٌّ  عمٌل ومع ذلك فهذا الكتاُب 

 . ُتبدى عىل الكتاب املؤلفني أن يتلقوا أية ملحوظةٍ فيرسُّ 
 .واهللا ويل التوفيق

Email: slm١٠١ksu@gmail.com  

* * * 

mailto:ksu@gmail.com
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 معنوية  إىل أمورٍ ها بعُض  يرجعُ  متعددةٍ  بمعانٍ »َثَقَف  « مادةاستعمل العرُب 

 من  املعنوية أكثرَ ، وإن كانت داللتها عىل األمورِ حسية ها إىل أمورٍ كام يرجع بعُض 
 .ها عىل احلسياتداللتِ 

 
 أخذ ة، رسعةُ ، املصادفُ ، التأديُب رُ فَ ، الظَ ، التهذيُب ، الذكاءُ ، الفطنةُ ُق ذْ احلِ 

 . الفكر واملواهب تنميةُ ،اةِ  املتلق املعرفةِ ه، ضبطُ العلم وفهمُ 
 

 به،  اليشء والظفرُ ، كتسوية الرماح والسيوف، إدراكُ التسويةُ   املعوج،تقويمُ 
 يف القرآن بام »ثقف«وقد وردت كلمة .  يف قوة، اإلصالح، الوجود، األخذُ الغلبةُ 

 .﴾U V W X Y﴿:  كقوله تعاىليتضمن هذه املعاين
  واسعةٌ  الثقافةِ  ملصطلِح  أن الدالالت اللغويةَ سبق نستنتُج  ما ومن جمموع

 .  السلوكيَّ  واجلانَب  املعريفَّ  اجلانَب  تتناوُل ،ومتنوعةٌ 
  األرضِ الحةِ  يف أصلها الالتيني عىل فِ  فيدور معنى الثقافةِ أما عند الغرب

 ةَ  وتنمي، احليس كام سبقاملعنى املاديَّ   ثم توسعت لتشمَل ، حمصوالهتاوتنميةِ 
 . واألدب باملعنى املعنوي والذوِق لِ العق

                                                
 ).١١:ص( نظرات يف الثقافة )١(
 . ثقف:ة ماد،، ولسان العرب مادة ثقف، واملعجم الوسيط)١/٣٨٢( ثقف : مادة، معجم مقاييس اللغة)٢(
 ).٢٣٨: ص( املورد )٣(
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 فكان معناها  تعريًفا واضًحا قاطًعا للجدلِ ْف عرَّ  مل يُ  الثقافةِ إن مصطلَح 

  حوَل  فتعددت اآلراءُ  الذي سبق بيانهُ غويِّ  من معناها اللُّ  أوسعَ االصطالحيُّ 
: فها بقولهغوي الذي عرَّ  اللُّ معِ جْ  املَ ِف  ونكتفي بتعري،ها االصطالحيِّ مفهومِ 

 .» فيهاُق ْذ احلِ  هبا و العلمُ ُب لَ طْ  التي يُ  والفنونِ  واملعارِف  العلومِ مجلةُ «
 

  بيانُ نُ  لذا حيُس ،العلم، وبينها وبني احلضارةو  وطيدة بني الثقافةِ هناك عالقةٌ 
 . املختلفة وهذه املعارِف  الثقافةِ  بنيهذه العالقاِت 
 

 ، والثقافةُ  عليها املتعلمُ  التي حيصُل  املتنوعةِ  من املعارِف  مجلةٌ العلمُ 
 . بينهام عىل التشابه والتكاملفتقوم العالقةُ . كذلك

ن أخذ شيًئا من ، فم والشمولِ  بالتنوعِ  ُ الثقافة االختالف فتتميزُ أما من ناحيةِ 
  يشءٍ  كلَّ فمن أخذَ  ، فيتميز بالتخصصِ ، وأما العلمُ ا فقد أصبح مثقفً  يشءٍ كلِّ 

 .ا فقد أصبح عاملً  واحدٍ من يشءٍ تقريًبا 
  الوثنيِّ  فثقافةُ ، ألخرى أمةٍ  ختتلف من ثقافةِ ها شخيصٌّ عُ  طابَ والثقافةُ 

  تستمدُّ  ثقافةٍ ختتلف عن بعضها البعض، ألن كلَّ . إلخ... والنرصاين واهلندويس
  تتحدُّ أما العلم فطابعه موضوعّي . ها الديني يف املقام األولها من تصورِ عناَرص 

 من  يتكون من ذرات من األكسوجني باإلضافة إىل ذراٍت  مثًال ، فاملاءُ فيه النتائُج 
 . يف كل الثقافاتوهذا )O H٢(اهليدروجني 

                                                
 ).١/٩٨( ثقف :املعجم الوسيط مادة) ١(
 .)٣١:ص(املرتكزات األساسية يف الثقافة اإلسالمية ) ٢(
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  وإن كان العلمُ ، العلمِ  ميدانِ  من أوسعُ  الثقافةِ  مما تقدم أّن ميدانَ  ُفيتبنيِ 
 . فهي ال تستغني عن العلم،ها ويرشدُ  الثقافةَ خيدمُ 

 
  واالجتامعيِّ  واألديبِّ  العلمي والفنيِّ  الرقيِّ  من مظاهرِ  تتناول مجلةً  ُاحلضارة

  العلوم فهي مجلةُ  ُثقافةال إىل آخر يف جوانب احلياة املادية، أما  من جيلٍ التي تنتقُل 
  املعنوية واحلضارةُ  هتتم باجلوانِب  فيها، فالثقافةُ ُق ذْ طلب احلِ  التي يُ واملعارِف 

 .ألصق باملاديات، وهذا الفرق يف اجلانب النظري فقط
  كلِّ  فهام يرتبطان مع بعضهام ارتباًطا وثيًقا؛ ألن ثقافةَ أما يف اجلانب العميل

، فالثقافة واحلضارة متفقتان  حياهتاها وأسلوِب  حضارهتا وفكرِ  هي أساُس أمةٍ 
 .من هذه الناحية

 .  املادي للثقافة هي املظهرُ واحلضارةُ   العقيل للحضارة، هي املظهرُ فالثقافةُ 
 

 األمم سائرِ  ثقافةِ ها عن  ثقافتُ  تنفردُ  اإلسالمِ  وأمةُ ، خاصة هبا أمة ثقافةٌ لكلِّ 
ا  ويف مقوماِهت ،ها أوًال  بني الثقافات يف حتديدِ ها اخلاّص  متيزَ كتسُب حيث تَ 

 .صها ثانيًاها وخصائِ وعناِرص 
 :  ويرجع هذا التعدد إىل اإلسالمية متعددةٌ  الثقافةِ إن تعريفاِت 

 .هِ  هذا املصطلح وحداثتِ  جديةِ -١

                                                
 ). ٤٢:ص(ملحات يف الثقافة اإلسالمية ) ١(
ا ) ٣(  ). ١٣: ص(الثقافة اإلسالمية ختصًصا ومادة وقسًام علمي 
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 . هذا املصطلححول العلامء املعارصين  تصوراِت  اختالِف -٢
 بتفاعالهتا  العامةِ  اإلسالميةِ  األمةِ  مقوماِت معرفةُ «:  هلا أهنا تعريٍف وأقرُب 

 مشرتكة  وقيم، وأهداٍف ، وحضارة، وتاريخ، ولغة، من دين،يف املايض واحلارض
 .» واعية هادفةبصورةٍ 

،  الرئيسةِ  الثقافة اإلسالميةِ  عىل موضوعاِت  باشتاملهِ  هذا التعريَف ولعلَّ 
 . إىل الصوابتعريفاِت  اليكون أقرَب 

* * *

                                                
معرفة مقومات األمة والدين املستفادة «: العلم والعمل والسلوكمن التعريفات اجلامعة التي تربط بني ) ١(

العلم بمنهج اإلسالم «كام عرفت بأهنا . »من مصادر الكتاب والسنة واجتهادات العلامء علًام وتطبيًقا
  .»الشمويل يف العقيدة والرشيعة واألخالق واحلضارة تأثًرا وتطبيًقا

 .)١١:ص(دراسات يف الثقافة اإلسالمية ) ٢(
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 . إىل أهدافها وآثارها اإلسالمية بالنظرِ  الثقافةِ تتجىل أمهيةُ 
 

 : اإلسالمية ما ييل دراسة الثقافةِ من أهم أهداِف 
 والكون من  واإلنسانِ  الكامل والشامل للحياةِ  الصحيِح  التصورِ مُ يتقد -١

 . اإلنسان بربه وعالقته بنفسه واآلخرين وبالكون أمجع عالقةِ خالل حتديدِ 
  عقيدةً  مناسبة من املعارف املتعلقة باإلسالمِ  بحصيلةٍ  الدارسِ  إمدادُ -٢
ا صاحلًا للبرشية يف كل زمان  وحضارة  حياة، ومنهَج ورشيعةً  بوصفه دينًا عام 
 . اإلحلاد املختلفةوهذا يعطيه حصانة ضد تياراِت  ومكان،
 االنتامءات ه عىل ما سواه من صورِ  لإلسالم وتقديمُ وح الوالءِ  رُ  تنميةُ -٣

 غ هللا ولرسوله  تكونُ ألّن الواليةَ مثل القومية والعرقية أو العنرصية؛ األخرى؛ 
 .غ نبيه  وسنّةِ أل اهللا  ملا جاء يف كتاِب أي الوالءَ . وللمؤمنني

، ال  متكامًال  مرتابًطالإلسالم باعتباره كًال   الشموليةِ  النظرةِ  إبرازُ -٤
ه ِرصُ قْ  اجلزئية له التي تُ  من النظرةِ  والتخلُص ،عن آخرأو فرع   فيه أصٌل ينفصُل 

 وأخذ االقتصاد ،، مثل دعوى االلتزام بالفروض اخلمسة احلياة جوانِب عىل بعضِ 
 .ة أو تصور الكون بعيًدا عن العقيدة والرشيع،أو السياسة أو االجتامع

 عميل وسلوكي ملموس،  اإلسالمية إىل واقعٍ  والتعاليمِ  األخالِق  ترمجةُ -٥
                                                

 ).١٠:ص(، واملدخل إىل الثقافة اإلسالمية )٢٣: ص( الثقافة اإلسالمية ختصًصا : انظر)١(
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ا يف احلياة، باعتبار اإلسالمِ  اليوميةِ  العمليةِ  يف حياتهِ يعايشه املسلمُ   . نظاًما تطبيقي 
  عىل حتقيِق هُ قدرتُ وسطيته و ه، وإظهارُ  وسموِّ اإلسالمِ  خصائصِ   بيانُ -٦
 . يف الدارينالسعادةِ 
 

م هبا؛  عىل كافةِ  اإلسالميةِ  الثقافةِ إن أثرَ   الثقافات األخرى من األمور املسلَّ
 أن  املهمَ  من العامل، لكنَّ  يف مناطق شاسعةٍ  باهرةً ألن املسلمني أحرزوا نجاحاٍت 

ّن  منهم؛ أل واألصدقاءِ األعداءِ  هم يف هذا العامل، وموقَف  األمة موقعَ  أبناءُ يتبنيَ 
 :لذلك أثًرا عظيًام يف حياهتم ومستقبلهم، ومن أهم آثارها

 ومنها ، امليادين األوربية يف خمتلِف  اإلسالمية عىل الثقافةِ أثرت الثقافةُ  -١
 الدينية التي قامت يف  اإلصالِح  الذي ظهر يف حركاِت  العقيدة والدينميدانُ 

  ُينكروِجَد عندهم من  احلديثة، فَ  النهضةِ ِرص  السابع حتى عأوروبا منذ القرنِ 
  االعرتاَف ينكر بني اهللا وبني عباده، ومن ةَ  كذلك الوساطَ ينكر، ومن عبادة الصورِ 

فران  إىل اهللا وحده يف غ اإلنسانُ  له يف ذلك بل يترضعُ أمام القسيس؛ ألنه ال حقَّ 
 يف حركته اإلصالحية كان »لوثر« من الباحثني أّن وأكد كثريٌ . ما ارتكب من إثمٍ 

 يف الدين والعقيدة املسلمني، من آراءٍ   العرب والعلامءِ ثًرا بام قرأه للفالسفةِ متأ
 ، وصقلية، بالد الشامعن طريِق :  عدةٍ  عرب منافذَ  وكان هذا التأثريُ والوحي

 .واألندلس وغريها
 التي كانت  التجارحركةِ  األقىص مع  يف الرشِق انتشار اإلسالم وثقافتهِ  -٢

  من مظاهرِ  املسلمون الكثريَ  التجارُ  املهمة حيث نقَل لِ  االتصاإحدى قنواِت 
  .الثقافة اإلسالمية إىل خمتلف الشعوب يف قارة آسيا وأفريقيا

                                                
 ).١٥٥:ص( يف الثقافة اإلسالمية، أمحد نوفل وآخرون :انظر) ١(
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 الكتب أمهاُت ْت رِمجَ  حيث تُ  ِ الرتمجةحركةِ  عرب كام انترشت الثقافةُ  -٣
  يف والفلسفةِ  ميادين العلمِ  األخرى يف خمتلِف العربية واإلسالمية إىل اللغاِت 

  البارزُ ظهر األثرُ ولذا القرون الوسطى وعرص النهضة، وبداية العرص احلديث، 
 من الباحثني واملفكرين الغربيني وقد شهد العديدُ  . عىل غريها اإلسالميةِ للثقافةِ 

 . القوي الذي أحدثته الثقافة اإلسالميةعىل ذلك األثرِ 
 من املسترشقني كثريٍ   يف دراسةِ حظُ  يلْ هذه اآلثار إال أنهُ عىل الرغم من 

 جعُ رْ يَ  ملآثر العرب واملسلمني يف العلوم والفلسفة، و واإلنكارُ  والتجهيُل التهميُش 
  اإلسالمُ حتى أصبَح   وثقافتهِ عن املسلمِ   املشوهةإىل تلك الصورةِ  ذلك سبُب 

 . إبداعاته، مع جتاهلِ  يف نظرهم وختلف مجودٍ بموجبها عنَرص 
* * *

                                                
 يف كتابه )استانوود كب(، و)حضارة العرب( يف كتابه )غوستاف لوبون(من هؤالء عىل سبيل املثال ) ١(

شمس العرب ( و)فضل العرب عىل أوربا( يف كتاهبا )زيغريد هونكه(، و)ضارةاملسلمون يف تاريخ احل(
 .)تسطع عىل الغرب
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 :قسمنيإىل  الثقافة اإلسالمية  مصادرُ تنقسمُ 
 . مصادر رشعية أصلية، وهي الكتاب والسنة النبوية الصحيحة:أوًال 
 . مصادر فرعية، وهي اإلمجاع والقياس وغريمها:ثانًيا
 

 
نا  بلفظه ومعناه والذي تعبدَ غ  حممدٍ  اهللا الذي أوحى به إىل نبيههو كالمُ 

 .هبتالوته والعمل بِ 
 العلوم املختلفة،  عىل أصولِ  هلذه الثقافة، واملشتمُل  األساُس وهو املصدرُ 

 ، وهدايةٍ  عقيدةٍ أنزله اهللا هدى ورمحة للعاملني، تبياًنا لكل يشء، جعله اهللا كتاَب 
 واألفراد يف  األممِ  حياةَ تنظمُ وتربية وتعليم، وثقافة، حوى آداًبا وقيًام وسلوًكا 

 . اجلوانب االجتامعية واالقتصادية والسياسية وغريهاخمتلِف 
ومن  ،َق دَ  به َص  ما بيننا، من قاَل ُل ْص نا، وفَ دَ عْ  من بَ أُ بَ  من قبلنا، ونَ َربُ فيه َخ 

 . مستقيم إىل رصاطٍ َي دِ ، ومن دعا إليه هُ َل دَ  به عَ مَ كَ ، ومن َح رَ  به ُأجِ َل مِ عَ 
 

 يف القرون السابقة، وسيبقى كذلك إىل قيام  حفظه من التحريِف  أن اهللاَ-١
                                                

هناك فرق بني مصادر الثقافة اإلسالمية، ومصادر الترشيع اإلسالمي، فاألوىل أوسع من مصادر ) ١(
 . الترشيع ألهنا تشمل العلوم اإلنسانية، كام تشمل اآلداب والرتاث اإلسالمي
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 .]٩:احلجر[ ﴾g h i j k l m﴿: الساعة كام قال تعاىل
: ، قال تعاىلها إىل أصحاهبا فحّرفوها فقد أضيف حفظُ  السابقةُ أما الكتُب 

﴿_ ` a b c d e f g h﴾ 
 .]٤٤:املائدة[

 الكتب السابقة ومهيمنًا عليها، قال ًدا ومصدًقا لكلِّ  أّن القرآن جاء مؤي-٢
 O P Q R S T U V W X Y﴿: تعاىل

Z﴾ ]٤٨:املائدة[. 
 .عدهم يف الدارينْس  ما يُ  عىل رشيعة عامة للبرش فيها كلُّ  احتوى القرآنُ -٣

 A B C D E F G @ ?﴿: قال تعاىل
H﴾ ]وقال تعاىل]٩٨:النحل ، :﴿P Q R S T VU W X Y 

Z﴾ ]٣٨:عاماألن[. 
 العقائد وأصول العبادات ومكارم  ما كان متفرًقا من مجع القرآن كلَّ -٤

 . يف الكتب السابقةاألخالق

                                                
 7 8 9 : ; > = < ? @ ﴿: اب اهللا إىل هذا التحريف يف قوله تعاىلأشار كت) ١(

O N M L K J I H G FE D C B A﴾ ]٧٩:البقرة[. 
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 . والنهج واألسلوُب  والسريةُ الطريقةُ : يف اللغة

 أو  أو تقريرٍ  أو فعلٍ  من قولٍ غ  عن النبيِّ رَ دَ  ما َص  هي كلُّ :ويف االصطالح
 .ة أو سريةصفة َخْلقية أو ُخُلقي

 :والسنة أنواع منها
َام األَْعَامُل بِالنِّي«: السالمالصالة وه عليه  مثل قولِ :السنة القولية  .»اِت ـَّإِنَّ
 . وصالته وحّجهغ وضوئه  مثل أفعالِ :السنة العملية

 صحابهِ  عن أرَ دَ السالم مما َص الصالة وه عليه  وهي ما أقرَّ :السنة التقريرية
 . الرضا عنه واستحسانه أو إظهارِ ، بسكوته أو فعلٍ من قولٍ 

 .غ  وأخالقهِ ، من صفاتهِ  ما يتعلق بشامئلهِ :ومن السنة
 رضوري  عليها أمرٌ  الثاين بعد كتاب اهللا تعاىل، واالعتامدُ  هي املصدرُ فالسنةُ 

تارًكا   والكليات جاء بالعمومياِت يف بناء الثقافة اإلسالمية؛ ألن القرآنَ 
  إال بقولِ ]٤٣:البقرة[ ﴾k l﴿: ه تعاىل قولُ رُف عْ  فال يُ ،التفاصيل إىل السنة

وا َكَام َرَأْيَتُموِين ُأَصيلِّ «: غالرسول   هذا من األحاديث املوضحة وغريِ  ،»َصلُّ
 . ورشوطها من فرض وسنّة،لكيفية أداء الصالة بجميع أركاهنا

                                                
 .)١/٤٥٦( سّن :املعجم الوسيط مادة و،)٢/٤٠٩( النهاية يف غريب احلديث واألثر :انظر) ٢(
 ). ١٢:ص( علوم احلديث البن الصالح :انظر) ٣(
ومسلم، كتاب اإلمارة، ) ١( ري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، رقمأخرجه البخا: متفق عليه) ١(

 ).١٩٠٧( باب إنام األعامل بالنية، رقم
 ).٤٧:ص(املرتكزات األساسية يف الثقافة اإلسالمية ) ٢(
 ).٦٣١( أخرجه البخاري، كتاب األذان، باب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة واإلقامة، رقم) ٣(



 

-١٩-  

 

١٩  

آل [ ﴾¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: ه تعاىلوال قولُ 
 هذا من األحاديث ، وغريِ »ُخُذوا َعنِّي َمنَاِسَكُكم«: غإال بقوله  .]٩٧:عمران

 .املوضحة لكيفية أداء مناسك احلج الفرضية والسنية
 

  األمرِ  مثُل ، مًعا والسنةِ  يف القرآنِ  فيأيت احلكمُ ، له موافقةً أن تكونَ  -١
 .ة والنهي عن الزنابالصال
 يف قوله لزيادةِ ا  تفسريِ  مثُل ،وتفسًريا له  بياًنا للقرآن السنةُ أن تكونَ  -٢

ها ،]٢٦:يونس[ ﴾% $ # "﴿: تعاىل  إىل وجه اهللا  بالنظرِ غ فرسَّ
 % $ # " !﴿:  يف قوله تعاىل للظلمِ غ  وتفسريهِ ؛تعاىل

 .فرسها بالرشك ]٨٢:األنعام[ ﴾&
  املرأةِ  استئذانِ إجياِب  : مثل؛ يف القرآن مل يردْ  حكمٍ  بزيادةِ أن جتيء السنةُ  -٣

 . بني املرأة وعمتها، واملرأة وخالتهاحتريم اجلمعِ ، عند إرادة تزوجيها
 من اآليات  به كثريٌ تشهدما ، مِ  بينهام من التالز الكريم والسنةُ فالقرآنُ 

 ﴾p q r s t u v w﴿: واألحاديث، قال تعاىل
 .]٧:احلرش[

 .]٨٠:النساء[ ﴾& % $ # " !﴿: ل تعاىلوقا
 .]٤٤:النحل[ ﴾> ; : 9 8 7 6 5﴿: وقال تعاىل

وا َبْعَدُه إِِن اْعَتَصْمُتم بِِه كَِتاَب اهللا «: غوقوله  َوَقْد َتَرْكُت فِْيُكْم َما َلْن َتِضلُّ
                                                

 ).١٢٩٧( كتاب احلج، باب استحباب رمي اجلمرة يوم النحر راكًبا، رقم أخرجه مسلم،) ٤(
 ).١٨١(أخرجه مسلم، كتاب اإليامن، باب إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة رهبم سبحانه وتعاىل، رقم) ١(
 ).٣٢( رقم ،أخرجه البخاري، كتاب اإليامن، باب ظلم دون ظلم) ٢(
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 .احلديث »...َوَأْنُتْم ُتْسَأُلوَن َعنِّي
 رسوله  اهللا وسنةِ  كتاِب مَ  تعلُّ  يتطلُب  العميلِّ  إىل الواقعِ  هذه املصادرِ إّن ترمجةَ 

 . عن قرب بقراءهتام وفهمهام، وتدبر معانيهامغ
 

 . اإلمجاع-١
 . القياس-٢
 . التاريخ اإلسالمي-٣
 . اللغة العربية-٤
 . الرتاث اإلسالمي-٥
 . اخلربات اإلنسانية النافعة-٦

* * *

                                                
 ). ١٢١٨( ، رقمغنبي أخرجه مسلم، كتاب احلج، باب حجة ال) ٣(
 عىل حكم غ هو اتفاق مجيع املجتهدين من املسلمني يف عرص من العصور بعد وفاة الرسول :اإلمجاع )١(

ألن اتفاق مجيع املجتهدين عىل رأي واحد مع . من األحكام الرشعية العملية، وهو حجة جيب العمل به
روضة الناظر وجنة : انظر(حلق والصواب اختالف عقوهلم ومعارفهم يدّل عىل أن هذا الرأي هو عني ا

 ).١٢٧:ص(املناظر، البن قدامة املقديس، 
 ).٢٨٢:ص(روضة الناظر، : انظر. ع عىل أصل يف حكم بجامع بينهام محل فر:القياس )٢(
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 :  ومن أمهها متنوعةً  عديدةً  اإلسالمية حتدياٍت واجهت الثقافةُ 
 

 استهدفت وجودها  ظاملةٍ  عسكريةٍ  اإلسالمية من هجامٍت عانت األمةُ 
 :  ومن ذلك،وثقافتها منذ القدم

من الداخل يف  من العرب املرشكني عىل املدينة مع اليهود  األحزاِب تآلُب 
السنة اخلامسة من اهلجرة يف غزوة األحزاب املشهور يف السرية التي ذكرها اهللا 

 [ \ ] U V W X Y Z﴿: سبحانه يف سورة األحزاب
 ̂_  ̀a b c d﴾ ]١٠:األحزاب[. 

  ومعركةُ غ النبي  عىل حدود اجلزيرة العربية يف آواخر حياةِ  الرومِ حشودُ 
مان والفرس يف عهد الصديق والفاروق انتهت  الرو وتبوك وكذلك حشودُ مؤتةِ 

 .بمعركة الريموك والقادسية
التي استهدفت الشام ) هـ٦٩١-هـ٤٩٠ ( الصليبية الرشسةاحلروُب 

 . هبا قرنني من الزمان األمةِ  وأدت إىل انشغالِ ،ومرص
 ة العباسية وتدمريُ ف اخلال عىل العراق والشام وإسقاطُ ي الترتثم اهلجومُ 

 . العلامء يف القرن السابع اهلجري  وقتُل الكتِب 
 –م ١٧٩٨( للبلدان اإلسالمية يف القرنني املاضيني  األورويبثم االستعامرُ 

 . األمةِ  خرياِت  واستنزاِف  اإلسالميةِ  الثقافةِ  مسِخ  وحماولتهُ ،)م١٩٦٢
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  عىل البلدان اإلسالمية يف آسيا الوسطى ونُرش  الشيوعيُّ  ذلك الغزوُ وزامنَ 
 بلداهنم  دماء املسلمني واستعامرُ  أفغانستان والشيشان واستباحةُ اإلحلاد ثم غزو

 . خرياهتموهنُب 
 العامل  يف قلِب  رشسة زرعها الغرُب  صهيونيةهجمةٍ وما نشاهده اآلن من 

 العامل باختالف لغاهتم  من اليهود اجتمعت من أنحاءِ اإلسالمي لرشذمةٍ 
 عىل  مبارشة مع اعتداءاهتم املتكررةِ  غربيةٍ  بمساعدةٍ  متتابعةٍ قياهتم يف هجراٍت وعرْ 

 .الفلسطينيني بل جتاوز العدوان عىل البلدان العربية
 . مهام يف تأخر األمة وإشغاهلا الصهيوين باملساعدة الغربية عامًال وكان هذا اجلسمُ 

 وزامن ذلك ، ومهيةٍ  بحجٍج  إسالمي ألكثر من بلدٍ وما جرى من احتاللٍ 
 التغيري الثقايف واملقصود منه جتفيف فية برضورةِ  الثقا عىل املؤسساِت الضغطُ 

 ورميها  اخلرييةِ  اإلسالميةِ  اجلمعياِت  إىل تشويهِ  اإلسالمية، إضافةً منابع الثقافةِ 
مع أهنا أوضح وسائل ترابط املجتمع األهيل الذي (أيًضا بتهمة دعم اإلرهاب 
  األيتامَ  وتكفُل  تدعو إىل اإلسالمِ فتلك اجلمعياُت  ،)ينادون به يف معظم الدول

صب يف خدمة  وتَ  املدارَس  وتقيمُ  الفقراءَ  وتعنيُ  اآلبارَ  وحتفرُ  املستشفياِت وتقيمُ 
 .اإلسالم واملسلمني وخدمة الثقافة اإلسالمية

 لن تقيض عىل دين اهللا تعاىل فقد أخرب املوىل سبحانه ببقاء وهذه التحدياُت 
 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1﴿  وظهورهِ دينهِ 

 .]٣٣:وبةالت[ ﴾;
                                                

الغرب ليس شيًئا واحًدا بل جيب التفريق بني اجلهات الصهيونية والصليبية املعادية، وبني املنصفني ) ١(
 .التأثري عليها وبيان احلق هلا ني األغلبية التي تأثرت بوسائل اإلعالم املعادية، ومن املمكنمنهم، وب

هـ املوافق ٢٦/٦/١٤٢٥(قال رئيس الوزراء املاليزي أمام اجتامع جملس الكنائس العاملي ) ٢(
  .إن العامل اإلسالمي خيشى حرًبا دينية حتت ستار مكافحة اإلرهاب: يف كواملبور) م٣/٨/٢٠٠٤



 

-٢٣-  

 

٢٣  

 ال  من أمتي ظاهرين عىل احلقِّ  طائفةٌ ال تزاُل «: وقال عليه الصالة والسالم
 .» اهللا وهم كذلك أمرُ هلم، حتى يأَيت َذ هم من َخ يرضُّ 

 للمعرضني  عقوبةً  هذه التحدياُت  املوىل سبحانه أن تقعَ مِ كَ وإن من حِ 
 ﴾( ) ' & % $ # " !﴿ ليعودوا

 .]٢١:السجدة[
 q r s﴿  السيئات وتكفريِ  الدرجاِت  للمؤمنني لرفعةِ كام أهنا بالءٌ 

t u v w x y z { |﴾ ]للصف  وفيها تنقيةٌ ،]٢-١:العنكبوت 
 .]١١:العنكبوت[ ﴾o p q r s t﴿: املسلم قال تعاىل

* * * 

                                                
 ).١٩٢٠( رقم »..ال تزال طائفة من أمتي«:غأخرجـه مسلم، كتـاب اإلمـارة، باب قـوله ) ١(
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 أخرى أو  عىل أمةٍ  لالستيالءِ  هبا أمةٌ  من اجلهود الفكرية التي تقومُ جمموعةٌ 

 .أثري عليها حتى تتجه وجهة معينةالت
 . العسكري خالَف  البيوِت  فهو يدخل غالَب  من الغزو العسكريوهو أخطرُ 

 . بهونشعري من الناس ال ا كثريً كام أنَّ 
 

 حلرب  اإلعالم املختلفةِ استغل الغربيون واملتغربون وسائَل : اإلعالم - ١
ا واملحتلُّ  ع حيث أصبح املدافعُ ،اإلسالم  عن نفسه، ا مدافعً ن أرضه وبلده إرهابي 

 هنار  رسيعة إىل بعض وسائل اإلعالم ترينا مدى البالء الذي تصبه ليَل ونظرةٌ 
 إىل معتقداتنا وشعائرنا وسلفنا  واملسلمني واإلساءةِ  اإلسالمِ لتشويه صورةِ 

 آخر من  وسيٌل ،هِ  وأحكامِ  من الشبهات التي تشكك يف الدينِ  سيٌل ،وعلامئنا
ن  وتقوم بعرض نامذج م،األفالم والتمثيليات واملرسحيات التي تتهكم باإلسالم

 ، والفجورِ  وتدعو إىل الفسِق ، اجلريمةَ  متجدُ ، يشءٍ  يف كلِّ  اإلسالمَ  احلياة تضادُّ أنامطِ 
  وتتخذ الدينَ ، باملسلمني واملسلامت وتتهكمُ ، املستقيمة الفاضلةه يف احلياةِ كرِّ وتُ 

م اهللاتعرُض  و،هزًوا  ، والكذب والدجل، ورشب اخلمر،الرقص الفاضح:  ما حرَّ
 . باسم الفن مكانٍ  يف كلِّ  ضخمةٌ وقد قامت للتافهني أسواٌق 

  هذه الوسيلة مع انتشار الفضائيات، وتنامي الشبكة العنكبوتيةوقد ازداد خطرُ 
قائد، وتنرش ، وتشكك يف الع الشبهاِت  التي تثريُ  املواقعَ حيث نجدُ ) اإلنرتنت(

                                                
 موقع الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز يف تعريف الغزو الفكري بالشبكة العنكبوتية وانظر :انظر) ١(

 .املوسوعة احلرة ويكبيديا بعنوان الغزو الفكري بالشبكة العنكبوتية
 .)٦٤-٦٢: ص(نحو ثقافة إسالمية أصيلة، : انظر) ٢(
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 .املذاهب الباطلة
خاصة -  الغربيني للرشق وعلومه وأديانه وهو دراسةُ : االسترشاق -٢
 . ، ومن أمهها تشويه اإلسالم وإضعاف املسلمنيألهداف خمتلفة - اإلسالم

 التي  اإلسالميةِ  املعارِف  املسترشقني يف القرن العرشين دائرةُ ومن أهم نتاِج 
 وصدرت يف عدة طبعات ،يزية والفرنسية واألملانيةاإلنجل: صدرت بثالث لغات

 ، مسترشق)٤٠٠( وقد اشرتك يف تأليفها أكثر من ،وترمجت إىل عدة لغات
 صفحة احتوت عىل )١٠.٠٠٠ ( مادة يف أكثر من)٣٠٠٠(وبلغت أكثر من 

  بالذات، كام أهنا اشتملت عىل شبهٍ  واإلسالمِ معلومات مهمة عن الرشِق 
 املسلمني  القرآن والعقيدة والرشيعة اإلسالمية وأعالمِ  حول متفرقةٍ ومطاعنَ 

 .مطعن وانتقاص للعقيدة اإلسالمية) ٣٠٠(بلغت أكثر من 
 من  كثريٍ  املسترشقني بالتعصب الصليبي باعرتاِف لئت كتاباُت وقد مُ 

 يف  التعصب الديني الغريب ظاهرةً ال تزال آثارُ «: املسترشقني، يقول برنارد لويس
 يف الغالب وراء احلوايش عديد من العلامء املعارصين ومسترتةً  المؤلفاِت 

 .»املرصوصة يف األبحاث العلمية
 حيث ختلوا عن أمانتهم  لالستعامر، من املسترشقني كانوا أداةً اإن كثريً 

وقد هداه اهللا -  العلمية لتأييد املحتل، يقول مراد هوفامن، سفري أملانيا يف املغرب
  خلدمةِ  وعي كانوا أداةً  أو غريِ ن معظم املسترشقني عن وعيٍّ واحلق أ «:- لإلسالم

                                                
املسترشقون هلم أهداف متنوعة منها أهداف مادية، وأهداف علمية، وأهداف استعامرية، وأهداف دينية ) ١(

وصليبية، وربام أسلم بعضهم، ولكن احلكم بالغالب وباملؤسسات االسترشاقية الكربى التي هتدف إىل 
  .رصاع حضاري هلدم اإلسالم وتشوهيه

 .)١٠١-١/٨٤(مفرتيات وأخطاء دائرة املعارف اإلسالمية ) ٢(
 .)٦٣: ص(العرب والتاريخ، برنارد لويس، ) ٣(
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وتتعاون ، »ل للغرب بالفعاالستعامر، وإن كان بعض أولئك كانوا جواسيَس 
 السيام ،مع مراكز الدراسات االسترشاقية - السيام األمريكية-املخابرات الغربية 

  الرشق األوسطاساِت  در رابطةِ وبلغ أعضاءُ .  اإلسالمية باحلركاِت فيام يتعلُق 
  ووصلت أعدادُ ،م١٩٨٦ عضو سنة )١٦٠٠(االسترشاقية يف أمريكا إىل قرابة 

  املتخصصةِ  يف الدورياِت  األوسطِ العناوين للموضوعات املنشورة عن الرشِق 
 من املسترشقني ينظرون إىل اكام أن كثريً .  مادة ألَف )٧١(م إىل نحو ١٩٨٧سنة 

 العديدة  الشواهدَ تعالئية، وقد ساق إدوارد سعيد اس نظرةً  واإلسالمِ الرشِق 
 .»االسترشاق «لذلك يف كتابه الشهري

 وعىل ، عن النرصانية النرصانية تبتعدُ وعىل الرغم من أن األممَ : التنصري -٣
 املسلمني،  إال أهنم حريصون عىل تنصريِ ،الرغم من بيعهم للكنائس يف ديارهم

 ،رصدوا لذلك مئات املاليني من الدوالرات وقد ، الكنائس يف ديارناوبناءِ 
 الذي قامت من  أن حيقق اهلدَف  بكل ما يمكنُ  جمهزةً  التنصرييةَ وأرسلوا البعثاِت 

 إال أهنم ماضون يف هذا ، يف طريقهم وعىل الرغم من الصعاب التي تقُف ،أجله
 ، املسلمنيم يف فقراءِ  وينشبون أنياَهب ، وهم يصطادون املسلمني اجلهلة،الطريق

، بينام  تركهم لدينهم وعقيدهتم ما حيتاجون إليه مقابَل حيث يقدمون هلم بعَض 
 .سلم من الغربيني، حيث يسلم املتعلمون واملفكرون فيمن يُ نجد العكَس 

التعليم والصحة واإلعالم واستغالل الكوارث : وأهم وسائل التنصري
                                                

-هـ١٤١٣اإلسالم كبديل، مراد هوفامن، مؤسسة بافاريا للنرش وجملة النور الكويتية، الطبعة األوىل ) ١(
 .)٢١٢: ص(م، ١٩٩٣

 .ية العربية واإلسالمية وإلدخال إرسائيل فيه مصطلح غريب لطمس اهلو»الرشق األوسط«مصطلح ) ٢(
مفكر فلسطيني األصل، أمريكي اجلنسية، نرصاين الديانة، فضح يف كتاباته االستعالء الغريب، تويف سنة ) ٣(

 .هـ١٤٢٤
 .)٦٤-٦٣: ص(نحو ثقافة إسالمية أصيلة، ) ٤(
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 .واحلروب والفقر
 وذلك بإقصاء اإلسالم من شتى :يةيف البالد اإلسالم تشجيع العلامنية -٤

  .شؤون احلياة السياسية واالقتصادية والتعليمية واالجتامعية
 اهلجامت بعَض  ءُ  األعداحيث استغلَّ : حماربة الدعوة اإلسالمية -٥
  والزجَّ  اإلسالميةَ  اخلرييةَ  اإلسالمية ال سيام اجلمعياِت  الدعوةِ  ملحاربةِ اإلرهابية

 . مع عدم ثبوت ما يدينهمامها بدعم اإلرهاب هبا يف تلك األحداث واهت
 الثقافة الغربية عن  فرُض وهي باختصارٍ : التغريب والعوملة الثقافية -٦

 . ووسائل اإلعالم املختلفة الدوليةِ  واملؤمتراِت  املنظامِت طريِق 
،  واالتصالِ  مفيدة يف التقنيةِ ا وجوهً - بشكل عام- وإن كان للعوملة

 يف اهليمنة السياسية والعسكرية  خطريةً فإن هلا جوانَب والتعارف واملعلومات؛ 
 .واالقتصادية والثقافية

 الثقافية اهليمنةُ  كبرية وهو  اإلسالمية بدرجةٍ وهيمنا هنا ما يؤثر عىل الثقافةِ 
 عن طريق استغالل التفوق  املجتمعات املسلمة الغربية وتغريُب  القيمِ وفرُض 

ي الخرتاق الثقافات األخرى ومصادرة التقني والسيايس واالقتصادي والعسكر
 .ثقافات الشعوب وفرض األنامط الغربية

 قيمه االجتامعية فحسب عىل الرغم من  ال يسعى لنرشِ ونجد أن الغرَب 
 والضغط عىل املؤمترات الدولية، بل إنه يفرضها عرب عدم االقتناع الواسع هبا قيًام 

امت الدولية هبذا اخلصوص، الدول التي ال تستجيب، حيث توالت مؤمترات املنظ
م، ومؤمتر بكني عام ١٩٩٤م، مؤمتر القاهرة عام ١٩٨٥مثل مؤمتر نريويب عام 

م، ثم ١٩٩٩م، ثم مؤمتر نيويورك عام ١٩٩٦م، ومؤمتر اسطنبول عام ١٩٩٥
 وحمور هذه املؤمترات يدور حول ،م٢٠٠٠ عام امؤمتر بكني، ثم نيويورك أيًض 
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 يف اإلنجاب ، واحلقِّ  اجلنسيةِ  عىل احلقوِق ازً ، مرك والطفلِ  واملرأةِ األرسةِ 
واإلجهاض، والشذوذ، وقضية املساواة بني الرجال والنساء، واملساواة يف 

 التي  العلامنية املادية اإلباحية الغربيةِ  الثقافةِ  هذا من منظورِ إلخ، وكلُّ . .املرياث
 . الزنى واللواط ومتنع تعدد الزوجاتبيُح تُ 

ع من وثيقة مؤمتر السكان جاء احلديث عن هذه اإلباحية ويف الفصل الساب
 البدنية والعقلية واالجتامعية الكاملة، املنطوية  الرفاهيةِ إهنا حالةُ : اجلنسية، فيقول

 ا وأفرادً امن مجيع األعامر أزواًج ) الحظ تعبري األفراد(عىل أن يكون األفراد 
 جنسية  بحياةٍ عىل التمتعِ  وفتيات، مراهقني ومراهقات، قادرين افتيانً ) كذا(
 هي كالغذاء، حقٌّ ) الحظ عدم اشرتاط احلالل والرشعية( ومأمونة ضيةٍ رْ مُ 

 ال  ممكن، يف موعدٍ  وقٍت  البلدان لتوفريه يف أرسعِ للجميع، ينبغي أن تسعى مجيعُ 
 البلدان يف  لتحقيقه بجميعِ  من مباح، فالسعيُّ أي أنه أكثرُ . م٢٠١٥تجاوز عام ي

بل وال تكتفي  ، عىل مجيع البلدانم، واجٌب ٢٠١٥كن، وقبل سنة  ممأرسع وقٍت 
  والرتويِج  حيث تدعو للتدريِب  هذه اإلباحيةَ  بذلك، وإنام تتجاوزُ هذه الوثيقةُ 

 . املأمون واملسؤول هلذا السلوك اجلنيسِّ والتعزيزِ 
وجهة  « كتابه جيعل هدَف »هاملتون جب«وها هو املسترشق األملاين 

  الرشق؟ تغريِب  حد وصلت حركةُ  التغريب، ويتساءل إىل أيِّ ةَ  قضي»ماإلسال
 . هذا اهلدف؟ دون حتقيِق وُل  التي َحت وما هي العوامُل 

                                                
الكلمة للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل إسامعيل عيل حممد، دار . العوملة الثقافية وموقف اإلسالم منها، د) ١(

 .)٢٧: ص(م، ٢٠٠١-هـ١٤٢١
م، الرتمجة ١٥/٩/١٩٩٤-٥انظر وثيقة برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية املنعقد بالقاهرة ) ٢(

حممد . نقًال عن خماطر العوملة عىل اهلوية الثقافية، د. ٣٥-٣١العربية الرسمية، الفصل الثامن الفقرات 
 .)٢٧: ص(رة، عام

 .)١٢: ص(هـ، ١٣٩٨ لبنان، -  اجلندي، املكتب اإلسالمي، بريوتشبهات التغريب، أنور) ٣(
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 النبوية  الكريم والسنةِ  الشبهات حول القرآنِ  وإثارةُ  اإلسالمِ تشويهُ  -١
  باإلرهاِب  لربط اإلسالمِ  حيدث اآلن من حماولةٍ ، وما اإلسالم ورشيعتهِ وعقيدةِ 

 .  من هذه احلملةهو جزءٌ 
 إىل القوميات دة اإلسالمية والدعوةُ ْح  الوَ  املسلمني وإزالةُ تفريُق  -٢
  اإلسالمية هي الرابطةَ  الشعوَب  التي جتمعُ ، وقد كانت الرابطةُ املتنوعة

 بالقوميات التي  عىل املناداةِ  املختلفة الصليبي الشعوَب ع الغرُب  فشجَّ ،اإلسالمية
 بالرتكية  واألتراكُ ، بالقومية العربية فنادى العرُب ، املختلفة إليها األممُ تنتسُب 

 الواحدة التي  الرابطةِ ىر وبذلك تفسخت عُ ، بالكردية ونادى األكرادُ ،الطورانية
ف  هذه الدعوات سبًبا يف إضعا وقد كان ظهورُ ،ها وتوحدُ  هذه األمةَ كانت جتمعُ 

 . العثامنية وحتطمها الرتكيةِ اخلالفةِ 
 إلجياد  القديمةَ  يف دعوهتم عندما أحيوا احلضاراِت  الضاللِ وقد أغرق دعاةُ 

 ، إىل البابلية والدعوةَ ، إىل الفرعونية فرأينا الدعوةَ ، من االنقسام والفرقةمزيدٍ 
 .وغريها.. واآلشورية

 عىل  عىل التعاونِ اهلادفة القائمةَ   احلقة والقوميةَ  الوطنيةَ  يشجعُ إن اإلسالمَ 
 وحيارُب ، ]٢:التوبة[ ﴾À Á Â ¿﴿: الرب والتقوى كام قال سبحانه

ل تِ  قُ نْ مَ «: غ للوحدة اإلسالمية وقد قال  املنافيةَ  اجلاهليةَ  والنعراِت العصبياِت 
 وطنية  إن أيَّ »ة جاهليَّ ةٌ لَ تْ ، فقِ ةً  عصبيَّ ، أو ينُرص ةً ، يدعو عصبيَّ ةٍ يَّ مِّ حتت راية عِ 

 عنها، بل جيب أن  بديًال  مع الوحدة اإلسالمية أو تكونَ وقومية جيب أال تتعارَض 
                                                

 .)٥: ص( ،نحو ثقافة إسـالمية أصيلة) ١(
 ).١٨٥٠( رقم ،أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفتن) ٢(
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 مل جيتمعوا إال باإلسالم، وقد  املسلمني ووحدهتم، والعرُب  كلمةِ  جلمعِ رَ خَّ َس تُ 
  القرآن الكريم بلغتهم وجعل احلرمني يف بالدهم، واختار النبيَّ أعزهم اهللا بإنزالِ 

  فمهام ابتغينا العزةَ  باإلسالمِ  أعزنا اهللاُنحن قومٌ «: ت عمرُ  منهم، وقد قال غ
 .» أذلنا اهللابغريهِ 

 الروابط األخرى  ومجيعُ  العقيدةِ  بني املسلمني هي رابطةُ  احلقيقيةَ إن الرابطةَ 
 . والوطن والقبيلةِ  اجلوار والقرابةِ  منها مثل رابطِ هي فرعٌ 
  وانتشارِ  ِ اإلسالم من بالدِ  كثريٍ  يفه وأحكامهِ اجلهل باإلسالم وعقائدِ  -٣

امنية لَ  العَ  األفكارِ  الباطلة كالقاديانية والبهائية وانتشارِ  واخلرافات واملذاهِب البدعِ 
 .املتطرفة والتكفريية الغالية

  لدهيم ونشوءُ  الثوابِت  واهتزازُ  املسلمني النفسية لدى بعضِ اهلزيمةُ  -٤
 .ن بالغرب وثقافاته من املثقفني املستغربني املنبهريطبقةٍ 

 y z﴿:  كام قال تعاىل اللغة العربية التي اختارها اهللا لكتابهإضعاُف  -٥
 . اللهجات املحليةوانتشارُ ، ]٢:يوسف[ ﴾| }

 .امنية يف البالد اإلسالميةلَ  العَ  وتشجيعُ من احلكمِ   اإلسالمِ  رشيعةِ إقصاءُ  -٦
س القرآن الكريم  ومدار: التعليم اإلسالمي وإضعاُف  التعليمِ إفسادُ  -٧

 .واملناداة بعلمنة التعليم والدعوة إىل التعليم املختلط
  األبناءَ فسدُ ها يُ  ألن فسادَ ، عىل هذا الكفارُ َص رَ لقد َح :  املرأةإفسادُ  -٨

 عىل دينها  وزينوا هلا التمردَ ،ا وهتكوا حجاَهب ، فأخرجوها من بيتها،واألزواَج 
                                                

 الطبعة الثانية، - ؤوف املناوي، دار املعرفة، بريوتإلمام عبدالرفيض القدير رشح اجلامع الصغري، ا) ١(
 ).٢/٢٩٠(هـ، ١٣٩١

 .)٢٠٠: ص(غزو يف الصميم، عبدالرمحن امليداين، : انظر) ٢(
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 ها ال يكون إال إذا سارت مسريةَ ها وتقدمَ  حتَرض  وزعموا أنَّ ، األساليببمختلِف 
 عىل هذا؛ فعندما احتلوها مل ينقلوا إليها  حيٌّ  مثاٌل ؛ وأفغانستانُ املرأة يف أوروبا

 . السينامورِ  دُ  املرأة وإنشاءِ  حجاِب  وإنام بدأوا بإسقاطِ ، الصناعي والتقنيالتقدمَ 
 
 كياهنا  عىل مقوماِت  بالقضاءِ  وذلك، شخصيتنانا ذوبانُ  عدوِّ إن هدَف 

 حتى ال  واإلباحيةِ  الضعف واالنحاللِ ها بأخالِق  واحتوائِ ، القوة فيهاوعالماِت 
  أجيالٍ  العدو، حيث إخراُج  وذلك أخطر أهداِف ،تقوى عىل مواجهة التحديات

 وأمام  أمام اخلطرِ  وال تستطيع أن تصمدَ ، وال تؤمن برهبا،ها بحقِ  ال تؤمنُ ضعيفةٍ 
 .التحدي

 معهم فقال وقد أخرب املوىل سبحانه بخطورة طاعة الكافرين واالنسياِق 
 Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß﴿: سبحانه

à﴾ ]١٠٠:آل عمران[. 
 " !﴿  الطاعة املحدودة وبعضِ إهنم لن يرضوا منا بالتنازالِت . .اوأخريً 

 .]١٢٠:البقرة[ ﴾( ) ' & % $ #
* * * 

                                                
 .)٦٣-٦٢: ص(نحو ثقافة إسالمية أصيلة، ) ١(
حييل دار أفكار وهبة الز. بالتحديات العامل اإلسالمي يف مواجهة التحديات الغربية، د** انظر يف ت) ٢(

 .م٢٠١٠
 .)٦٣: ص(شبهات التغريب، : نظرا) ٣(
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  : منها متنوعةاسبل مواجهة التحديات الثقافية تأخذ أبعادً 

 عليه  األمةِ ، وتربيةُ  إىل اإلسالمِ ، وهو العودةُ  اهلوية بأقوى سالٍح تعزيزُ  -١
  عاليةٍ  معنويةٍ  يف عزةٍ  املسلمَ  اهللا سبحانه، والتي جتعُل  عىل توحيدِ  القائمةِ بعقيدتهِ 

﴿d e f g﴾ ]حة وأخالقه ، وبرشيعته السم]٨:املنافقون
 بنرصه ومتكينه  الصلة باهللا سبحانه وتعاىل واليقنيِ  وتقويةِ ، الروحيةوقيمهِ 

  احلقيقية هي اهلزيمةُ  النرص، فاهلزيمةُ للمؤمنني إذا استجابوا لرهبم وقاموا بأسباِب 
ززت  ما يأتيه من املنترص، أما إذا عُ  كلَّ  املنهزمُ  حيث يترشُب النفسية من الداخلِ 

 .ستعيص وال تقبل الذوبانتستسلم من الداخل فإهنا تَ  ومل اهلويةُ 
  اإلعالم ومناهِج  العربية يف وسائلِ  بثقافتنا اإلسالمية وباللغةِ العنايةُ  -٢
  تدريسها وحتبيبها للطالب، ومن العناية باللغة العربية تفعيُل  وتسهيُل ،التعليم

 احلاجة  حدودِ التعريب والرتمجة والتقليص من التعلق باللغات األخرى إال يف
 .الالزمة
 وثقافته وتارخيه  وحضارتهِ  وعدالتهِ  ِ اإلسالم وعامليتهخصائصِ  إبرازُ  -٣

 .للمسلمني قبل غريهم، ليستلهموا أجمادهم ويعتزوا هبويتهم
 ا وسياسيً ا وثقافيً ا يف شتى امليادين دينيً  عىل هنوض األمةِ العمُل  -٤

 ما  التخلف والفساد، وعلينا أن نغريَ ِب  أسبا، وحماربةُ ا وتقنيً ا واقتصاديً اوعسكريً 
  |﴿  التغيري وتقاعس، فإن من سنن اهللا سبحانه وتعاىل سنةَ بأنفسنا من ختلٍف 

 .]١١:الرعد[ ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {
 والتحصني ورفع الكفاءة  والتثقيف والتدريِب  بالتعليمِ  التحدياِت مواجهةُ  - ٥

 . ألمية املرتفعة عند املسلمني اإلنتاج وحماربة اجلهل وخفض معدالت اوزيادةِ 
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  باالعتصام ومجاعاٍت ا وشعوبً  بني املسلمني حكوماٍت  اخلالفاِت تقليُص  - ٦
ثم . ]١٠٣:آل عمران[ ﴾A B C D E F﴿ ألبكتاب اهللا 

 من  ثغرةً  إجيابية فاعلة ناصحة حتى ال جيد األعداءُ التعامل معها إن وجدت بثقافةٍ 
 . خالهلا

 الثقافة، وإن كانت تنبع ، حيث إن حريةَ ها وتدعيمُ  احلرية الثقافيةِ ضامنُ  -٧
 اإلمكانات واإلبداعات اإلنسانية عىل األفراد، فإهنا يف  يف توزيعِ من العدالةِ 

ولكن ال جيوز .  عطائها احلياة الثقافية وزيادةِ  أسايس يف إغناءِ الوقت نفسه عامٌل 
  احلريةَ ولكنَّ ،  فكرٍ  كلِّ ، وقبولِ  للباب أمام كل تعبريٍ  عىل أهنا فتٌح  احلريةِ فهمُ 

 . الرشع بضوابطِ  املنضبطةُ  هي احلريةُ املقصودةَ 
 ، بدًال ها ودعمِ  عىل اهلويةِ  اإلعالم بواجباهتا يف احلفاظِ  وسائُل أن تقومَ  -٨

؛ كام أن عىل الدول  أو متحيصٍ  دون نظرٍ  اهلويةَ  الربامج التي هتدمُ ن استريادِ م
 بام  كلٌّ  اإلعالم اخلاصةِ  عىل وسائلِ عامل الضغطَ والعلامء وقادة الرأي ورجال األ

 . ها األمة وقيمِ  ملراعاة هويةِ يستطيعُ 
،  العوملة والتغريب سلبياِت  اهلوية وكشِف  بتعزيزِ  التعليمُ أن يقومَ  -٩

 والطرق املتاحة  الوسائل واألساليِب  كافةِ ويتحتم عىل اإلعالم الرتبوي استخدامُ 
  يف مؤسسات املجتمعِ  واملعلوماِت  واملعارِف واملهاراِت  القيم  يف تأصيلِ كي ينجَح 

 غنية  مادةٍ  االستهالك والتغريب، وتقديمِ  ثقافةِ  األطفال ضدَّ ومنظامته، وحتصنيِ 
 ا وشبابً ا صغارً  التالميذِ  يف نفسيةِ ا، وترتك صدى قويً ا إجيابيً ا أثرً دُث ثرية ُحت 

 . ومهارات ما يملكون من طاقاٍت وتساعد عىل اكتشاِف 
                                                

 .)٢٦٣: ص(العوملة وقضية اهلوية الثقافية يف ظل الثقافة العربية املعارصة، : انظر) ١(
 .)٣٠: ص( ،مسئولية اإلعالم يف تأكيد اهلوية الثقافية) ٢(
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 ، األمم األخرى الثقايف اإلسالمي مع ثقافاِت  التفاعل واحلوارِ تنشيطُ  - ١٠
 يف  القوة والضعِف  عن مواطنِ  عىل اآلخرين وثقافاهتم، والكشِف وأن نتعرَف 

 سلبياهتا وإجيابياهتا برؤية إسالمية  املختلفة ال سيام الغربية، ودراسةِ الثقافاِت 
 بام نراه  اإلسالميةَ نا العربيةَ  ثقافتَ ثرَي ، وأن نُ متفتحة، لالستفادة من إجيابياهتا

ف تلك عرّ ينفعنا وال يرضنا من الثقافات الكونية األخرى، ويف الوقت نفسه نُ 
، وأن  عريقةٍ  اجتامعيةٍ  وتقاليدَ  وتراٍث  وقيمٍ  بام لنا من عقيدةٍ  العامليةَ الثقافاِت 

  بمركزية الغرِب حساسِ  من اإل التخلصِ  أخرى هي عمليةُ  ذلك عمليةٌ يواكَب 
 .مية واملطلقية عن حضارتهلْ  العاملية والعِ  صفةِ ونزعِ 

ها  البالد اإلسالمية وخارَج  املؤسسات اخلريية والدعوية داخَل تشجيعُ  - ١١
 السقوط يف فخ ، وعدمُ ا ومعنويً اها بكل طريق ماديً  عملها ودعمِ عىل ممارسةِ 

  ما، وإنام بالنصيحةِ  خطأٍ  حدوِث  أخطائها وتشويه سمعتها عنداألعداء بتصيدِ 
 ودعوية  إسالميةٍ ، وما نراه بفضل اهللا تعاىل من مؤسساٍت  الفاعلةِ اإلجيابيةِ 

مساعدة للمسلمني للحفاظ عىل هويتهم ال سيام خارج الدول اإلسالمية، سواء 
  إعالمية، كمواقع اإلنرتنت ورشكاِت كانت مراكز أو مدارس إسالمية أو وسائَل 

 اجلاليات  دعوةِ  القرآن الكريم، أو مكاتَب عالمي اإلسالمي أو إذاعاِت اإلنتاج اإل
 املسلمني اجلدد  آالِف  دخوَل التي متيزت هبا اململكة العربية السعودية والتي تثمرُ 

 حتفيظ القرآن الكريم، إىل غري ذلك من املؤسسات  ومجعياِت ، أو مدارَس  عامٍ كلَّ 
 هذه املؤسسات  لذا ال نعجب من أن تكونَ  الثقافية، التحدياِت  ضدَّ سهمُ التي تُ 

                                                
 .)١٢٦: ص( العوملة واهلوية املؤمتر العلمي الرابع لكلية اآلداب والفنون،) ١(
 .)٢٥١: ص(رصاع الثقافة العربية اإلسالمية مع العوملة، ) ٢(
 .)٢٥١: ص( ،رصاع الثقافة العربية اإلسالمية مع العوملة: انظر) ٣(
م، ٢٠٠١ مرص، فرباير - ي، منشورات دار اهلالل، القاهرةعبدالوهاب املسري. العامل من منظور غريب، د) ٤(

 .)٢٥٤-٢٥٣: ص(
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 األعداء، وحماولة رميها باإلرهاب بكل طريق وحماربة  استهدافاِت اخلريية أحدَ 
 .أنشطتها وتشويه سمعتها وجتفيف مواردها

* * *

                                                
حممد بن عبداهللا السلومي، .  القطاع اخلريي ودعاوى اإلرهاب عىل املؤسسات اإلسالمية، دكتاب: انظر) ١(

 .)٢٠٩: ص(هـ، ١٤٢٤كتاب البيان، الرياض، الطبعة األوىل، 
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 من العامل، وقد ةٍ  كبري منها يف مناطَق ، متتد كلٌّ  خمتلفةٌ تتقاسم العامل ثقافاٌت 
  نظًرا ألهنا مدعومةٌ ، الغربية يف هذا العرص عىل بقية الثقافاتسيطرت الثقافةُ 

ا ا وسياسي  ا واقتصادي  ا وإعالمي   منها  املوقِف  يف بيانِ  الرتكيزُ  لذا سيكونُ ،عسكري 
 : اجتاهات يف املوقف منها، وهيبسبب ذلك، وهناك عدةُ 

 من الثقافة  بأيٍّ  أو االتصالِ  األخذِ  عدمَ هُ عُ يرى أتبا: االجتاه السلبي - ١
  يف خمتلِف  من كل ما انبثق عنها من منافعَ  االستفادةِ  وعدمَ ،واحلضارة الغربية

  ألهنم ينظرون لسلبياهتا وما حتمله من أمراضٍ ، الغربيةاملجاالت، يرفضون الثقافةَ 
 اإلسالمية  مع األصولِ  ال يتناسُب  هلا ككل، وهذا املوقُف لذا جاء الرفُض 

 اإلسالم؛ ألّن  أصوَل  ال يصادمُ  يشءٍ  من كلِّ الصحيحة التي تدعو إىل اإلفادةِ 
 . هبا املؤمن فحيث وجدها فهو أحقُّ  ضالةُ احلكمةَ 
 الثقافة واحلضارة  أسباِب  بكلِّ  إىل األخذِ هُ  يدعو أصحابُ :االجتاه التغريبي - ٢

، وصناعة، وثقافة، وحتى  من علمٍ ، ورشها،ها معطياهتا خريِ الغربية، مقبال عىل كلِّ 
. ها كلُّ ها أو ترتكَ  كلُّ  ال يتجزأ، إما أن تؤخذَ ؛ ألهنم يرون أّن الثقافة كلٌّ  احلياةِ أسلوَب 

 . واحلداثيني أمثال طه حسني وغريهويكثر هذا االجتاه لدى العلامنيني
، ويف لغربية اإلسالمية وا بني الثقافتني التوفيَق هُ  يرى أتباعُ :االجتاه التوفيقي - ٣

  مبادئ اإلسالم التي تتعارُض  بعضِ ، يرون أّنه البد من تقريِب  تعارضٍ  حدوِث حالِ 
 . الغرب حضارةَ  تلك املبادئ حتى تواكَب  وتطويرُ ،الغرب وثقافته مع حضارة

 من القضايا املستجدة،  كثريٍ  املاسة ملواجهةِ انطلق هذا االجتاه من احلاجةِ 
  التوفيِق  بمحاولةِ ه، والقيامِ  كلِّ  اإلسالميِّ  يف الترشيعِ لنظرِ  بالكنه انتهى إىل املطالبةِ 
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  املبادئ بينهام، وتطويرِ  الدعوة إىل تقريِب بني الثقافة اإلسالمية والغربية من خاللِ 
 الغربية،  إىل تبني الثقافةِ  الثقافة الغربية، مع امليلِ  مع معطياِت اإلسالم ليتناسَب 

 العلامء واملفكرين املسلمني بحجة أّن لك من أقوالِ  املؤيدة لذ عن األدلةِ والبحِث 
 ه، وترشيعاتِ  لإلسالمِ ٌخ ْس  هذا التطوير، ويف هذا مَ  املسلمني تتطلُب مصالَح 

 . وحدهتم عىل املسلمني مع تفريِق وتشويٌش 
هم وثقافتهم  املسلمون بإسالمِ  أن حيتفظَ هُ  يرى أتباعُ :االجتاه املعتدل -٤
 اإلسالمي األصيل، مع  الفكرِ  عند حدودِ ، مع الوقوِف نةِ  والس يف الكتاِب املتمثلةِ 

 من العلوم  يف شتى املجاالِت  الغربيةُ  ما أفادت منه املدنيةُ اإلفادة من خريِ 
 منها؛  ما ال يناسُب كَ رْ  من احلضارة الغربية، وتَ  املناسِب ذَ ْخ  فريون أَ التجريبية،

 . ثقافتهمل تعارْض  ما  أحدٍ  املؤمن يأخذها من كلِّ  ضالةُ ألّن احلكمةَ 
  يف وجهِ  الوقوَف  الذي حياوُل  الصحيُح  هو االجتاهُ  األخريُ وهذا االجتاهُ 

 . من املفيد فيهامع االستفادةِ   الغربية الثقافةِ حتدياِت 
 اإلسالمي  بتوجهاهتا املختلفة، أّثرت يف املجتمعِ  األربعةُ هذه املواقُف 

عات  سياسية، وتصدُّ ضطراباٍت  إىل اها؛ ألهنا أدْت  ال يمكن جتاهلُ بصورةٍ 
 ها، وأحدثت الفرقةَ ، ومزقت شملَ  داخلية، أهنكت األمةَ اجتامعية، ورصاعاٍت 

 ةَ دَّ  قّوت حِ  الغربية بطريقةٍ  الفكر والثقافةِ  مما ساعد كثًريا عىل تغلغلِ ،بني صفوفها
 األفكارِ  و احلاد بني املواقِف  للتناقضِ  نتيجةً ، يف احلياة العملّية واملعنويةالتناقضِ 

 ، العقدي، والفوىض الفكرية، والوهنِ ا هلا املسلم، الذي وقع أسريً املحيطة بالفردِ 
 . السلوكيوالتخبطِ 

                                                
، ومدخل إىل الثقافة اإلسالمية )٣٨:ص(انظر الثقافة اإلسالمية ومدى تأثريها يف الفكر املعارص ) ١(

 ). ٣٨:ص(
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 A @ ? < =﴿  إبراهيم عليه السالم مع مدعي الربوبية حوارَ وتأمْل 
B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

TS U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ̀ a b 
dc e f g h i﴾ ]٢٥٨:البقرة[. 

 يف  عديدةٍ رٍ وَ  موسى مع فرعون مدعي األلوهية والربوبية يف ُس وحوارَ 
هم  الرسل عليهم صلوات اهللا وسالمه حيث حياورون أقوامَ ةِ القرآن، وكذلك بقي

 . عىل شبهاهتم احلق هلم والردِّ لدعوهتم إىل اهللا وبيانِ  باحلكمةِ 
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 ' & % $ # "  !﴿  مع امرأةغ  النبيِّ  حيكي حوارَ وهذا القرآنُ 
 .]١:املجادلة[ ﴾3 2 1 0 ./ - , + * ( )

 احلوار فقد حاور علامء رةُ نا اإلسالمية عىل مدى التاريخ هي حضاوحضارتُ 
 . امللل والنحل باملنهج القرآين والدعوة إىل اخلري أهلِ املسلمني كافةَ 

 
 وهذا أسمى هدف:  اهللا وحده ال رشيك له وعبادةِ ، إىل اإلسالمالدعوةُ  -١

﴿L  M N O P Q R S T U V W X﴾ 
 .]٣٣:فصلت[

  عىل شبهات أعدائه وإيضاُح  اإلسالم والردُّ  حماسنِ برازُ ويدخل يف ذلك إ
 البرش وما ُيراد منهم وما يراد هبم وما  من خلِق احلقيقة العظيمة يف احلكمةِ 

 .مصريهم
 األخرى ليس إلفادة  بواجبنا جتاه األممِ  إسالمي لكي نقومَ  مطلٌب فاحلوارُ 

 .ها اخلري الذي أمرنا به األمم األخرى أيًضا لنوصل إليأنفسنا فحسب بل لفائدةِ 
 البالغ، قال  وعليها واجُب ، الرسالة األخرية اإلسالمية هي صاحبةُ فاألمةُ 

 7 6 5 4 3 2 1 0 / .﴿: تعاىل
 .]١١٠:آل عمران[ ﴾9 8
  !﴿  األرض وعامرةُ وهي اخلالفةُ : حتقيق وظيفة اإلنسان يف األرض -٢

 .]٣٠: البقرة[ ﴾( ) ' & % $ # "
                                                

حممد نورد شان، بحث مقدم إىل ندوة اإلسالم وحوار . سالم من احلضارات األخرى، دموقف اإل: انظر )١(
 ).٦:ص(هـ، ١٤٢٣ السعودية، حمرم - احلضارات، غري منشور، مكتبة امللك عبد العزيز، الرياض

 ).١٢-١١(مدخل إسالمي حلوار احلضارات، ص: انظر )٢(
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  عىل اخلري اإلشكاالت القائمة والتعاونُ وحلُّ :  النافعةتبادل العلوم -٣
﴿¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È﴾ ]٢:املائدة[. 

 
م من دون املؤمنني، فقد جاءت النصوص  الكفار ومودُهت  مواالةُ -١

 ± ° ̄ ® ¬﴿: القطعية يف النهي عن ذلك، قال اهللا تبارك وتعاىل
² ³ µ́ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾﴾ ]٢٨: ل عمرانآ[. 

 يف  من ثوابتنا العقدية أو الرشعية، أو املشاركةُ  عن يشءٍ  التنازُل -٢
 احلق  بغريه وخلطِ  األديان التي تساوي اإلسالمَ الدعوات املغرضة لوحدةِ 

: بالباطل، أو مشاركة الكفار يف باطلهم، وقد هنى اهللا نبيه عن ذلك فقال سبحانه
﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 
، ]٦-١:الكافرون[ ﴾? < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 .]٩:القلم[ ﴾ª © ̈ §﴿: اوقال أيًض 
 

 
 احلق،  يف طلِب  هللا والرغبةِ وذلك باإلخالصِ :  من احلواردِ ْص  القَ حسنُ  -١

 .]٥:البينة[ ﴾h  i j k l m n o﴿: قال تعاىل
َحاِوُر اجلاهُل بال علمٍ  فال حوارَ : العلم -٢  مما يصلح، وقد  أكثرَ  يفسدُ ، واملُ
 A B C D E @ ? < = >﴿  علمٍ  بغريِ  سبحانه وتعاىل املجادَل ذم اهللاُ

F G H﴾ ]٨:احلج[ . 
  باإلسالم وعقيدته وحضارته احلوار، فيشمل العلمَ العلم عام يف كافة مواضعِ 
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 . ه يف احلواروالعلم باملحاورين وخلفياهتم وكافة ما حيتاج إلي
َحاِور املسلم داع إىل اهللا جيُب   بعلم وبصرية كام قال هُ  دعوتُ  أن تكونَ فاملُ

 .]١٠٨:يوسف[ ﴾] P Q R S T VU W X Y Z﴿: سبحانه
 غري  األمهية يف حوارِ  املخالفني يف غايةِ  وشبهاِت  وحضارتهِ  باإلسالمِ فالعلمُ 

 .نخداع والتأثر هبا اال عن عدمِ املسلمني إلقناعهم ورد شبهاهتم، فضًال 
 ما ن أهمَّ إحيث :  منهج التحدي واإلفحام احلسن، وجتنُب  القولِ التزامُ  -٣

َحاِور التزامُ   P﴿:  احلسنى يف القول واملجادلة، ففي حمكم التنزيليتوجه إليه املُ
Q R S T U﴾ ]٥٣:اإلرساء[ ،﴿~  � ¡ ¢﴾ 

 .]١٢٥:النحل[
ن والتجريح واهلزء والسخرية،  الطعوعلينا أن ننأى بأنفسنا عن أسلوِب 

 .وألوان االحتقار واإلثارة واالستفزاز
 املقاطعة  االستامع وعدمُ ني والرفق من املَُحاِور وحسنُ  واللِّ التواضعُ  -٤

 احلوار، وهذا  واستمرارِ  فهو أدعى للوصول إىل احلقيقةِ :والعناية بام يقوله املَُحاور
 موسى وأخاه هارون عليهام السالم عند خماطبة هما علمناه القرآن، فقد أمر اهللا نبيَّ 

 x y z﴿: ، فقال سبحانه والربوبيةَ فرعون الذي طغى وجترب وادعى األلوهيةَ 
 .]٤٤:طه[ ﴾� ~ { | }

َحاور جيب أن يكونَ :  والصربُ احللمُ  -٥  ألتفه ، فال يغضُب ا صبورً  حليًام فاملُ
  ال يوصل إىل إقناعِ  والغضُب  منه واالبتعاد عنه،فرةِ سبب، فإن ذلك يؤدي إىل النُّ

 املؤمنني قال  من صفاِت  وهدايته، وإنام يكون ذلك باحللم والصرب، واحللمُ مِ ْص اخلَ 
                                                

 ). ١٣: ص(أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم،  )١(
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أل [ ﴾; : 9 87 6 5 4 3﴿: تعاىل
 وكررها »ال تغضب«:  أوصني، قالغ للنبي وعندما قال رجٌل . ]١٣٤:عمران
 . امرارً 

  فإن ذلك له أثرهُ ، باإلحسانِ ةِ  اإلساء الصرب واحللم مقابلةُ ومن أعىل مراتِب 
 هِ  املَُحاِور واستخدامِ  من الذين اهتدوا مل هيتدوا لعلمِ العظيم عىل املُحاور، وكثريٌ 

ه لألذى ومقابلته باإلحسان،  خلقه واحتاملِ  اجلدل، وإنام ألدبه وحسنِ أساليَب 
فقال  الرفيع وأثره وفضل أصحابه،  الداعني إليه إىل ذلك اخللِق ألوقد نبه اهللا 

 L M N O P Q R S T U V W X Y Z﴿: تعاىل
[ \ ] _̂  ̀a b c d e f g h i j k 

l m n o p q r s t u v w﴾ ]٣٥-٣٣:فصلت[. 
، بل ا فال يرد حقً ا منصفً ؛ جيب عىل املحاور أن يكونَ  واإلنصافالعدُل  -٦

 التي يدة اجليدة واملعلومات اجلد واألدلةِ  الصحيحةِ باألفكارِ ه  إعجابُ عليه أن يبدَي 
 رِ  احلق، كام تضفي عىل املحاوِ  لقبولِ  العظيمُ  وهذا اإلنصاف له أثرهُ هُ وردها حماورُ يُ 
 .  املوضوعيةوَح رُ 

 من الصفات الذميمة يف كتاب اهللا فإن اهللا أمرنا  احلقِّ  قبولِ  وعدمُ والتعصُب 
 ~ { | } x y z﴿: باإلنصاف حتى مع األعداء فقال

¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©̈ ª « ¬ ®﴾ 
 .]٨:املائدة[

 كام حكى ٍق عرْ  لِ  ال تفاضَل  من التكافؤ بني البِرش  يف احلوارِ  ينطلُق واإلسالمُ 
 كام يدعي ، أو لونٍ ]١٨:املائدة[ ﴾' & % $﴿: ماهللا عن اليهود قوهلَ 

                                                
 ).٥٧٦٥(خرجه البخاري، كتاب األدب، باب احلذر من الغضب، رقم أ )١(
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 كام هي عند اهلندوس، وإنام بصالحهم، العنرصيون البيض يف أوروبا، أو طبقيةٍ 
 التعارف  أمهيةَ  االختالف ومبينةً بدأ ومقررة وجودَ  قرآنية مفتتحة بامل آيةً ولنتأمْل 

 E F G H I J K L M N﴿ وخامتة بميزان التفضيل
PO Q R S T VU W X Y Z﴾ ]١٣:احلجرات[. 

 o p q r s﴿ وهذا االختالف من آياته سبحانه
t u wv x y z { |﴾ ]٢٢:الروم[. 

مل معها عىل هذا  إنسانية طبيعية ويتعا حقيقةٌ  أن االختالَف فاإلسالم يقررُ 
 j k l m on p q r s t u v﴿ األساس

w x y {z | }﴾ ]٤٨:املائدة[. 
 وفق ما أمر اهللا  إهلية وجيب التعايُش مٌ كَ  واقع وله حِ  االختالف أمرٌ فوجودُ 

 .من الدعوة والنصيحة
  هذه نظرتنا للحوار واالختالف، ولكن عندما ننظر إىل الواقعِ اوأخريً 

 ثامره يف كيف يؤيت احلوارُ : ادرة من الغرب لنا أن نتساءل احلوار الصودعواِت 
  اهليمنةَ العامل اليوم بني الرشق والغرب أو بني الشامل واجلنوب وهو يصاحُب 

 . السالح ولغةَ ، واالحتالَل رَ وْ  واجلَ ، والظلمَ واالستعالءَ 
 االستعالء،  ولغةِ  والظلمِ  مع هذا العدوانِ  ينادي به الغرُب  حوارٍ أيُّ 

 .فرض املصطلحات واستغالل التفوق اإلعالمي لتشويه اآلخرينو
جديد من الدبلوماسية لتكريس   إىل نمطٍ  الذي هيدُف كيف نثق هبذا احلوارِ 

                                                
: هـ، موضوع قيم اإلسالم، احلوار االنفتاح عىل العامل، ص١٤٢٤ شعبان ١٠١جملة املعرفة، العدد : انظر )١(

)٢٦ -١٨.( 
 ).٩:ص(من أجل حوار بني احلضارات، : انظر) ٢(
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 . احلرب والرصاع واالحتالل باالقتصاد والسياسة ومواصلةِ  تتعلُق  ومصالَح الظلمِ 
طية  منه قبل أن يتحدث عن احلوار ونرش الديموقرا مطلوٌب إن الغرَب 

 ةِ  اهلوّ إن كان يريد خًريا باآلخرين جيب ختفيُف ) والرشق األوسط الكبري(
 ال  البلدان عىل التنميةِ  وعليه مساعدةُ ، والفقريةالسحيقة بني البلدان الغنيةِ 

 اإلمالءات عليها، ومساعدة البلدان التي  والفقر، وفرضِ توريطها يف الديونِ 
 بل أنْ  ،غريها عىل إهناء ذلك الوضع كالصومال وأفغانستان وخربتها احلروُب 

 . الفتن يف تلك البلدانها عن إشعالِ  يدَ تكفَّ 
 والتسامح؛ ومن يتهمنا بذلك؟ إنه  احلوارَ بعد ذلك ُيقال أننا نرفُض 

 ُ  املحتل ألرضنا والساعي لتشويه ديننا وثقافتنا، ومع ذلك فال نزال املستعيل الظامل
 هو  احلوارَ تنا وأرضنا وأنفسنا فإننا نرى أنَّ  إننا مع دفاعنا عن ديننا وثقافنقوُل 
 . مهم لتحقيق أهدافنا العليا القائمة ملصلحة البرشيةخيارٌ 

 
 كثريات من القرآن الكريم أنه سبحانه قد خلق هذا  اهللا تعاىل يف آياٍت يبنيُ 

ال ) قانون( = أخضع كل أمر فيه لسنة  وأنه قد ، مطرد سننيٍّ  وفق منهٍج الكونَ 
 بل ، املادية ال ترسي فحسب عىل املخلوقاِت تتبدل وال تتحول وأن هذه السننَ 

 الكريم يوجهنا مراًرا  القرآنَ  وهلذا نجدُ ، األمم واألفرادترسي كذلك عىل حياةِ 
 تلك السنن التي عىل أساسها  الغابرة الستنباطِ وتكراًرا للنظر يف قصص األممِ 

 # "  !﴿: ومن ذلك قول احلق تبارك وتعاىل!  األمم أو تنحط أو تبيدنهُض ت
بمنظور - التاريخ  وذلك ألن]٤٢:الروم[ ﴾+ * ( ) ' & % $

  ومن ثم فإن العودةَ ، الفعل البرشي احلقيقي لصواِب هو املختربُ  - القرآن الكريم
                                                

)١ (http://www.drkanaan.com/forums/archive/index.php?t-٥١١.html 

http://www.drkanaan.com/forums/archive/index.php?t
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 عىل تسخري ةَ نا القدركسبُ  الوجود االجتامعي يُ  سننِ  التاريخ وفهمَ إىل صفحاِت 
 عىل  إىل موقع الشهادةِ  املجتمع الفاضل الذي يعيد هذه األمةَ هذه السنن يف بناءِ 

 = > ; :﴿: العاملني، كلام أراد هلا ربُّ العزة سبحانه حيث قال
> ? @ A﴾ ]١٤٣:البقرة[. 

 املعادلة  عديدة من القرآن الكريم سننَ ومن هذا املنطلق فقد بينت آياٌت 
 ، البرش عىل اختالفهم وتنوعهم مصائرَ  والتي حتكمُ ،ف تتخلَّ احلضارية التي ال
 :ومن هذه السنن

 £ ¢  ¡﴿: وهي التي بينها قوله تعاىل: سنة التدافع احلضاري -١
 ، فقد اقتضت حكمةُ ]٢٥١:البقرة[ ﴾¨ § ¦ ¥ ¤

 من البرش  طائفةٍ رَ  من التدافع يمنع استئثا نوعٌ  بني البِرش  أن يكونَ ألاخلالق 
 إىل يوم القيامة  التدافع هذه ماضيةٌ  وسنةُ ، التاريخها إىل هنايةِ لبرشية كلِّ  ابمصريِ 

وأرضابه من ) هنتنغتون( وليس كام زعم املفكر األمريكي ، مطردةباعتبارها سنةٌ 
 جناحيه عىل  لن يلبث أن ينَرش  العامليَّ  وأن السالمَ ، التوقفِك  عىل وْش أن الرصاعَ 

 قد  إليك أن البرشيةَ اع حينًا من الزمان حتى ليخيَل  الرص حدةُ نعم قد هتدأُ ! العامل
 املدققة يف إال أن النظرةَ !) الصلح خري( وآمنت بأن  الرشدِ بلغت أخًريا سنَّ 

  كاسرتاحةِ  عابرةٌ  ما هي إال وقفةٌ  السالمِ  مرحلةَ بيك أنَّ نْ التاريخ تُ صفحاِت 
 . بني جولتنياملحارِب 
 ² ± °﴿: وله تعاىلوقد بينها ق: سنة التداول احلضاري -٢
 علِ ْش  بمِ  من أمم األرض أن تستأثرَ  ألمةٍ  فليَس ،]١٤٠:آل عمران[ ﴾´ ³

 هذا املشعل حتى اآلن أمم كثرية  وقد تناوبت عىل محلِ ،احلضارة حتى آخر الزمان
ا يف موسوعته القيمة ) أرنولد تونبي( ذكر منها املؤرخ الربيطاين الشهري ،جد 
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 ،مها إىل غريهاثم ختلت عنها لتسلِّ )  أمة٦٥٠(ن أكثر م) دراسة يف التاريخ(
 التاريخ عند نموذج  بنهايةِ  ومن ثم فإن الزعمَ ،وهكذا هي سنة اهللا يف خلقه

ما هو إال من قبيل ) هنتنغتون(وقرينه ) فوكوياما(حضاري بعينه كام فعل 
!  من الزمان من يشرتهيا قصريٍ الفاشل لبضاعة لن جتد هلا بعد حنيٍ ) التسويق(

 !عنا ببعيد) االشرتاكية( حلم احلضارة وليس اهنيارُ 
 من  من قبضتها أيٌّ  جارية لن ينجوَ وهي سنةٌ : سنة اهلالك أو التدهور -٣

 Ë Ì Í Î Ï Ð﴿:  لقوله تعاىل،أمم األرض حتى املؤمنة منها
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø× Ù Ú Û Ü Ý﴾ ]٥٨:اإلرساء[ 

قني أو إنجاز علمي أن تبقى  مهام أوتيت من جربوت سيايس أو تقدم تفليس ألمةٍ 
 مدمر قبل يوم  أو هالك أو عذاٍب  إىل انحدارٍ  بل الكلُّ ، حتى آخر الزمانيف القمةِ 
 احلضارة يف قمة  وأهُل  غالًبا ما جييءُ ومن أبلغ دروس التاريخ أن االهنيارَ ! القيامة
 µ ¶ ̧ ¹ º﴿:  يف كتابه العزيز حيث يقولأل كام بني اهللا ،النشوة
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 
Ç È É Ê ÌË Í Î Ï Ð Ñ﴾ ]فإذا ،]٢٤:يونس 

 اهللا  جاءها أمرُ  األمورِ  وأهنا قد ملكت زمامَ ،ها جمدِ َج وْ  أهنا قد بلغت أَ ظنت األمةُ 
 جارية  وهذه أيًضا سنةٌ ، والدمارُ  وحلَّ يف ديارها اخلراُب ،ة القيادةفْ ها عن دَ لينحيَ 

  ويف أطاللِ ، التاريِخ ا يف صفحاِت ه اهللا يف اخللق نجد شواهدَ مطردة من سننِ 
 ! األرَض  التي متألُ  البائدةِ احلضاراِت 

فليس التقدم احلضاري حكًرا : سنة أن التطور احلضاري متاح للجميع -٤
 النظريات العنرصية  من أمم األرض دون غريها كام زعمت بعُض عىل أمةٍ 

 قد انتهى ن أن التاريَخ  الغرب الذين يعتقدو دعاةُ وكام يزعم اليومَ ) النازية مثًال (
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حكًرا عىل املؤمنني دون الكافرين ليست  واحلضارة أيًضا ،عند نموذجهم الليربايل
!) أولياء اهللا وأحباؤه(أو أهنم !) شعب اهللا املختار( لبعضهم فيظنون أهنم كام خييُل 

 A B C D E F HG I J K L﴿: ويف هذا يقول تعاىل
M﴾ ]عىل قيم إيامنية  قد تقومُ  احلضاريةَ لةَ  احلا، ومن ثم فإنَّ ]٢٠:اإلرساء 
  احلضارةِ  هذه كام هي حاُل  وأسس غريِ  عىل قيمٍ  وقد تقومُ ، أخالقيةوأسسٍ 

 !الغربية اليوم
) ؟!همبعُض (لتي يروج  وا، السائدة اليوم الغربيةَ وهكذا نجد أن احلضارةَ 
 قد وقف يَّ  البرش وأن التطورَ ، باالقتداء اجلديرُ لنموذجها مدعيًا أهنا النموذُج 
 وأهنا تندرج يف ، اهللا يف خلقه ال خترج عن سننِ ،عندها باعتبارها قد بلغت القمة

 وسوف جييء ، التاريخ من مراحلِ  وأهنا ليست سوى مرحلةٍ ، تلك السننإطارِ 
 يف قبضته التي ال ترحم وحيوهلا إىل جمرد ذكرى  فيطوهيا التاريُخ يوم قريب أو بعيدٌ 

 التاريخ  حتى عن ذاكرةِ فقد تغيُب .. ومن يدري! الغباريف سجالته التي عالها 
 من احلضارات التي بادت  مع كثريٍ  من أطالهلا شيًئا كام فعَل كرُ ذْ  يَ نفسه فال يعودُ 

 .!فهل من مّدكر؟!  التاريخ عنها شيئًاواندرست ومل حتفظ لنا سجالُت 
* * *

                                                
 .٢٠٠٩انظر السنن اإلهلية الكونية واالجتامعية ملحمد عامرة دار السالم للطباعة والنرش ) ١(

 .مدونة السنن الكونية اإللكرتونية دراسة السنن اإلهلية وأثرها لـ أبو مريم حممد اجلريلتي
، دار ١٤٣٣ احلاج الطبعة األوىل بكار حممود. سنن الطبيعة واملجتمع يف القرآن الكريم دراسة تأهيلية، د

 .السنوادر
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 عن غريه من الديانات  اإلسالمِ  التي ينفرد هبا دينُ  والصفاُت زاُت املي

 .واملناهج األخرى
 من  والرباءةُ  له بالطاعةِ  واالنقيادُ  هللا بالتوحيدِ فهو االستسالمُ  :وأما اإلسالم

 .الرشك وأهلهِ 
 الذي ارتضاه اهللا تعاىل للعاملني وأخرب سبحانه أنه ال يقبل  هو الدينُ اإلسالمُ 

 ،]١٩:آل عمران[ ﴾H I J K L﴿:  فقال جلَّ وعال، سواهمن أحدٍ 
 A B C D E F G H I J @ ?﴿: وقال سبحانه

K﴾ ]٨٥:آل عمران[. 
 اإلسالم عليه السالم وفيه أركانُ  جربيل  يف حديِث غ وقد عرفه النبيُّ 

ِين َعِن اِإلْسالَِم؟! َيا ُحمَّمدُ : فَقاَل   سألهحيث اِإلْسالَُم  «:غ َفَقاَل َرُسوُل اهللا َأْخِربْ
َكاَة، غ َرُسوُل اهللا ا اهللا َوَأّن ُحمَّمًد  َتْشَهَد َأْن الَ إَِلَه إِالَّ َأنْ  ، َوُتِقيَم الّصَالَة، َوُتْؤِيتَ الزَّ

ّج اْلَبْيَت،  .َصَدْقَت : َقاَل  »إِِن اْستََطْعَت إَِلْيِه َسبِيًال  َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوَحتُ
 من عند اهللا تعاىل، وهو  احلق املنزُل و الدينُ  اإلسالم هال شكَّ أن دينَ و

 عىل ما جاء يف كتاب اهللا تعاىل الذي ال يأتيه الباطل من  القائمِ  املتكاملِ  احلياةِ منهُج 
                                                

 ).٧/٢٥. (»خصص«مادة : لسان العرب) ١(
 عن اإليامن واإلسالم غ أخرجه البخاري؛ كتاب اإليامن، باب سؤال جربيل النبي :متفق عليه) ٢(

 ...اِإليامن واِإلسالم واِإلحسانباب بيان  ومسلم، كتاب اإليامن،). ٥٠(واإلحسان وعلم الساعة، رقم 
 ).١٠(رقم
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، غ محيد، وما ثبت من سنة نبي اهلدى بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيمٍ 
ا لتلكم رْ  ملا سواه من املناهج واألديان األخرى، ولعل عَ اوذلك خالفً  ًضا عام 

 .هاحُ  ويوِض  الصورةَ يلِّ  بني الناس عىل هذه البسيطة ُجيَ  القائمةِ املناهِج 
 

 هذه  عن أحدِ  ال خترُج - عدا دين اهللا تعاىل اإلسالم- اه كلَّ  القائمةَ إن النظمَ 
 :األصناف الثالثة

فمنهٌج : ولاأل  ساموي من عند  يف األصل، وله كتاٌب ، فهو إهليٌّ  ديني حمرَّ
 اهللا  والزيادة، فاختلط فيه كالمُ  والتبديل، واحلذُف ، ولكن دخله التحريُف ألاهللا 

 .والنرصانية اليهودية:  البرش وأهوائهم، ومثالهتعاىل بكالمِ 
بٍد وتألٍه عَ  طقوس تَ  بأداءِ  فيه القيامَ ، فهو ديني ألنَّ  برشيمنهج دينيٌّ : الثاين

  وهوى وشهوةٍ  ومالٍ  وحجرٍ  من اآلهلة؛ من بٍرش  أو لعددٍ  ملألوهٍ ؤدهيا اإلنسانُ ي
 حياته؛ وإنام  هذا اإلنسان وال تنظيمُ  حالِ  فيها صالُح وغري ذلك، وقد ال يكونُ 

 .عبةرْ مُ   غامضة أوطقوٌس 

                                                
 ). ٣٨(واخلصائص العامة لإلسالم ). ١٣٦(مدخل ملعرفة اإلسالم : انظر نحو ذلك يف) ١(
السالم واملعروفني باألسباط من بني الصالة و هي ديانة العربانيني املنحدرين من إبراهيم عليه : اليهودية)٢(

االسالم مؤيًدا بالالصالة وإرسائيل الذي أرسل اهللا إليهم موسى عليه  ، وبنيَّ اهللا عزَّ توراة ليكون هلم نبي 
لوا كالم اهللا تعاىل  ).١/٥٠٠: (انظر املوسوعة امليرسة. وجلَّ يف القرآن الكريم أهنم حّرفوا وبدَّ

 هي الرسالة التي أنزلت عىل نبي اهللا عيسى عليه الصالة والسالم، مكملة لرسالة موسى عليه :النرصانية) ٣(
ض اإلنجيل للتحريف والتبديل كام ذكر اهللا تعاىل ذلك يف القرآن العظيم،  تعرالصالة والسالم، وقد

 ).٢/٥٧٤: (انظر املوسوعة امليرسة. بمعتقدات وفلسفات وثنيةالنرصانية امتزجت و
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 من عند اهللا تعاىل، ومن  ألنه من صنع البرش، فليس له أصٌل  برشيٌّ وهو دينٌ 
 .، وغريهاعبادة األصنام، عبادة الشيطان، البوذية، اهلندوسية :أمثلة ذلك
ى  دنيوية؛ ُيعن حياةٍ فهو مدين ألنه نظامُ .  برشي خالصينٌّ دَ منهج مَ : ثلثاال

 يٌّ َرش بَ  دنيوية، و وقيودٍ  ضوابطَ  مصاحله وفَق  الدنيوية وحتقيِق  اإلنسانِ  حياةِ بتنظيمِ 
ه،  وتنظريِ هِ  واجتهادِ  اإلنسانِ  تفكريِ عات، فهو نتاُج ألن مصدره البرش، أفراًدا أو مجا

 ،الرأساملية، الشيوعية، (Secularism) ةالعلامني: ومن أمثلة ذلك
                                                

اخلامس عرش قبل امليالد، يعتقدون بأن لكل طبيعة نافعة أو   ديانة وثنية، نشأت قرابة القرن:اهلندوسية) ١(
أقبلوا عليه بكل جوارحهم حتى ختتفي  بد؛ وهي آهلة كثرية، وهم إذا أقبلوا عىل إله من اآلهلةإهلًا ُيع ضارة

 ).٢/٧٣٤: ( انظر املوسوعة امليرسة.عنهم كل اآلهلة األخرى، يلتقي اهلندوس عىل تقديس البقرة
اإلنسان، وفيها دعوة إىل ب كانت متوجهة إىل العناية. قبل امليالد اخلامس  هي ديانة اهلند يف القرن:البوذية) ٢(

 »سدهارتا جوتاما«أسسها . والتسامح وفعل اخلري التصوف واخلشونة ونبذ الرتف، واملناداة باملحبة
ه أتباعه، فهم يعتقدون»بوذا«امللقب بـ ص :  أي العامل املستنري، وملا مات أهلَّ أن بوذا هو ابن اهللا، وهو املخلِّ

 ).٢/٧٦٨: ( انظر املوسوعة امليرسة.ل عنهم مجيع خطاياهميتحم للبرشية من مآسيها وآالمها وأنه
 ظهرت يف خضم الوضع الشهواين العاملي، وتتمثل قيم هذه الفئة يف الضياع وتغليب :عبادة الشيطان) ٣(

، من تأليف األمريكي اليهودي »الشيطان«املامرسات اجلنسية والرقص، وهلم كتاهبم الديني وهو كتاب 
 الشيطان بسان فرانسيسكو، بالواليات املتحدة، وهم يريدون أن تكون احلياة من ليفي، املؤسس لكنيسة

غري قيود األخالقيني، ويرون أنه آن أوان التخلص من األخالق؛ ألهنا عنرص تعويق وليست عامل دفع 
وترقية، وهم يرتدون الثياب السوداء، ويرسمون وشم الصليب املعقوف أو نجمة داود عىل صدورهم 

اد الشيطان؛ أخطر الفرق املعارصة: انظر. وأذرعهم  .عبَّ
الالدينية أو الدنيوية، وهي دعوة إىل إقامة احلياة عىل العلم الوضعي والعقل، : وترمجتها الصحيحة العلامنية) ٤(

ومراعاة املصلحة بعيًدا عن الدين، وقد ظهرت يف أوربا منذ القرن السابع عرش وانتقلت إىل الرشق يف 
عزل الدين عن الدولة وعن حياة املجتمع، وإبقاؤه حبيًسا يف : التاسع عرش، ومدلول العلامنيةبداية القرن 

 ).٢/٦٨٩: (انظر املوسوعة امليرسة. ضمري الفرد ال يتجاوز العالقة اخلاصة بينه وبني ربه
: ثةنؤمن بثال:  مذهب فكري يقوم عىل اِإلحلاد، وأن املادة هي أساس كل يشء، وشعارهم:الشيوعية) ٥(

اخلاصة، ظهرت يف أملانيا عىل يد ماركس  اهللا، الدين، امللكية: ماركس ولينني وستالني، ونكفر بثالثة
 ).٢/٩٢٩: ( املوسوعة امليرسة.وانجلز

الفردية واملحافظة   نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتامعية وسياسية، يقوم عىل أساس تنمية امللكية:الرأساملية) ٦(
 بح بشتى الطرق واألساليب، ويدعو إىل احلرية السياسية واألخالقية واالجتامعيةعليها؛ بالبحث عن الر

 ).٢/٩٢٠: (انظر املوسوعة امليرسة. املطلقة
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 .، وغريها كثريالوجودية
ويبقى  القائمة بني يدي البرش عىل وجه األرض، هذه هي املناهُج 

 هو ائر املناهج واألديانه بصفائه ونقائه وسموه وكامله من بني ساإلسالم وحَد 
م الرصاعات الثقافية والفكرية واحلضارية؛ ألنه َض  يف ِخ  عىل البقاءِ القادرُ 

اهللا العليم اخلبري القوي القادر   تؤهله لذلك، ويكفي وعدُ  خصائَص يمتلُك 
 \ ] T U V W X Y Z﴿:  للمتقني، يقول جل وعال العاقبةَ بأنَّ 

] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l 
m﴾ ]٩- ٨:الصف[. 

 احلادي عرش من سبتمرب من  احلالية وما تبع أحداَث  األيامِ  أحداَث وإنَّ 
 نرى  لوقفةٍ  ملام حيتاُج ، العاملية بني احلضارات واضطرابات يف العالقاِت تطوراٍت 

 االهتام  الذي تتجه سهامُ  كالم ربنا جل وعال، ففي الوقِت من خالهلا مصداَق 
 علمية ونفسية للتعرف عىل من خالل دراساٍت  ، اإلسالموالتشويه لدينِ 

ي  وتبنِّ، الناس منه عىل الطرق األكثر أثًرا يف تشوهيه وتنفريِ  والتعرِف ،اإلسالم
 ، تلك الدراسات التنفيذ لنتائِج  القيام بدورِ  ومؤثرة مهمةَ  قويةٍ  إعالميةٍ وسائَل 

وته املؤثرة يف  وق، هذا الدين دليًال عىل عظمةِ بالرغم من كل ذلك يبقى الواقعُ 
 أقوى مما هو عليه  بشكلٍ  اإلسالمُ  هذه اجلهود اإلبليسية ينتُرش  فمع كلِّ ،العاملني

                                                
مذهب فلسفي أديب ملحد، يرتكز عىل الوجود اإلنساين الذي هو احلقيقة اليقينية الوحيدة، : الوجودية) ١(

ألحد أن يفرض قيًام أو أخالًقا   يفعل ما يريد، وليسوأن لإلنسان أن يثبت وجوده كام يشاء، فكل إنسان
ويلبي نداء   إنام يسريِّ نفسه بنفسه، فالوجودي احلق هو الذي ال يقبل توجيًها من اخلارج.عىل اآلخرين

 ).٢/٨٩٨: ( انظر املوسوعة امليرسة.شهواته وغرائزه دون قيود وال حدود
 - . / 0  ! " # $ % & ' ) ( * + ,﴿:  كام قال تعاىل)٢(

- ٣٢:التوبة[ ﴾1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = <
٣٣[. 
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 .ه ولو كره الكافرون نورِ  تعاىل متمُّ  واهللاُ، اهللا وهذا نورُ ،قبل هذه األحداث
أستاذ - يرلندي الدكتور ألفريد وايزمان  مع املسترشق األويف حوارٍ 

 استرشاقية متخصصة يف  جملةٍ  أهمَّ امعية الذي أصدرَ احلضارة والعلوم االجت
 ، يف الغرب اإلسالمِ  حني سئل عن مستقبلِ ،»حضارة الرشق«أوروبا وهي جملة 

ه  بسبب وضوحِ ، لو أحسن املسلمون عرضه، املستقبل دينُ اإلسالمُ : فقال
 ، والتفكريَ  العقَل  وإعاملهِ ، والرقيه بالعلم واحلضارةِ  اصطدامِ  وعدمِ ،الشديد
 .ه من التناقضات الالمعقولة وخلوِّ ، احلضاري واالرتقاءِ  للتطويرِ ودعوتهِ 

 سبتمرب املايض ١١ ما تعرض له املسلمون يف أمريكا بعد أحداث رةِ مْ ففي غَ 
 هيأ ما يشبه الصحوةَ ... ، واجتامعية ومالية سياسيةٍ  ومضايقاٍت  معنويٍّ من أذًى 

 مِ  للتفهُّ  جادةٍ  يف حماولةٍ ،أخرة وإن جاءت مت، األمريكيني وعقوهلميف ضمريِ 
 . وبواعث ما حدث ماضًيا وحاًرضاوالتبرص والتأمل بخلفياِت 

لت قائمة إىل اليوم از ومن املؤرشات البارزة عىل تلك الصحوة التي ما
  واستضافةُ ، الدينية والثقافية واملؤسساِت  املساجدِ  األمريكيني عىل زيارةِ إقباُل 

 اإلسالمية واألمريكية للحديث عن  الشخصياِت ضِ بعض املحطات التلفازية لبع
 من  عنيفةٍ  ذلك إىل انتقاداٍت التي تعرضت إثرَ .  الفلسطينية واالنتفاضةالقضيةِ 

 . اللويب الصهيوينَل بَ قِ 
 من القرآن الكريم التي نفدت من  عىل رشاء نسٍخ  الواسعُ كذلك التهافُت 

ؤلفات التي تتعلق بالعقيدة  وغريها من املاألسواق بسبب املنافسة عىل الرشاءِ 
 .والتاريخ واحلضارة اإلسالمية

                                                
يف جملة الوعي اإلسالمي، الصادرة عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت، يف العدد ) ١(

 . م٢٣/١٢/٢٠٠٦، الصادر يف »٤٩٣«
http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=١٣٩&issue=((٤٤٤)) 

http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd
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 ، اإلسالميةِ  الكتِب  األمريكيني وراء هتافتهم عىل رشاءِ ولئن اختلفت دوافعُ 
 . سوف يصب يف صالح اإلسالم- بالتأكيد-فإن ذلك 

 ، الفرنسية»الفرييتي« نرشته جملة ،ويف حوار مع الدكتور فرانسوا بورجا
 األول عن أحداث سبتمرب طرحتم السؤاَل :  له؛ قالع ترمجةً  املجتمونرشت جملةُ 

 استطاع بعد تلك األحداث مثًال أن  لكم إن الغرَب ، وأريد أن أقوَل ٢٠٠١
 ورُ يف فرنسا اعرتفت دُ .  عىل اإلسالم أكثر مما كان متاًحا يف وقت آخريتعرَف 

التي تناولت  األخرية هي  رواًجا يف السنواِت  األكثرَ النرش الكبرية أن الكتَب 
 ليس يف فرنسا بل ويف أوروبا  وهذا أسميه اهتامًما كبًريا باإلسالمِ ،اإلسالمَ 

 .وأمريكا نفسها
 منذ سبتمرب  اعتنقوا اإلسالمَ  شخصٍ  مليونَ ها اعرتفت أنَّ أمريكا نفُس 

 ،ه األمنية األمريكية حساًبا ألهنا مل تتوقعْ  له األجهزةُ ْب  مل حتِس  وهو رقمٌ ٢٠٠١
 ألنه  وثمة من اعتنق اإلسالمَ ، اهتامًما باإلسالم صاروا أكثرَ  الناُس ،ولكنه حدث

، حيث وجدوا فيه  الغربية القائمة عىل املادة فيه ما فقده يف احلضارةِ وجدَ 
 . التي ال توجد يف أي دين آخراخلصائَص 

* * *

                                                
 .  املختار اإلسالمي، إرشاف الدكتور عوض القرينموقعانظر ) ١(

http://www.islamselect.com/php٢/print_art.php?ref=٢٧٩٧١&((rb=٠)) 

http://www.islamselect.com/php
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  أعظمُ  اخلصيصةُ  وهذه، الذي ارتضاه للعاملنيأل اهللا  دينُ اإلسالمُ 
ها؛ فام سواها من اخلصائص نتيجةٌ   . من ثامرها هلا وثمرةٌ خصائصه وُأسُّ

ه عىل ه وإظهارِ ْرصِ  ونَ  بحفظهِ َل ، وتكفَّ غ  تعاىل عىل نبينا حممدٍ  أنزله اهللاُدينٌ 
 .ه كلِّ الدينِ 

 ، املطهرة الصحيحةُ  العظيم والسنةُ  القرآنُ هُ مصدرُ   من عند اهللا تعاىلدينٌ 
 g h i﴿: وقد حفظه اهللا تعاىل. غ  حممدٍ  اهللا املنزل عىل رسولهِ  كالمِ القرآنُ 

j k l m﴾ ]٩:احلجر[. 
 من عند اهللا تعاىل كام قال جل وعال عن نبيه  الثاين وحيٌّ  املصدرُ والسنةُ 

 .]٤-٣:النجم[ ﴾4 3 2 1 0 / . - , +﴿: غحممد 
، فقال اهللا إىل الناسِ   دينِ  وهي إبالغُ غ حممد  النبيِّ وبنيَّ اهللا تعاىل مهمةَ 

 .]٥٤:، النور١٨:العنكبوت[ ﴾à  _ ̂  [﴿: جل وعال
 . رشيعة اهللا تعاىل من اهللا سبحانه إىل خلقه وبياهنا هلم يف إبالغِ  واسطةٌ غفهو 

 ( ) &' % $ # " !﴿: واهللا جل وعال يقول يف آية حمكمة
* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 87 9 : ; 

< = > ? @ A B C D E F G IH J K L M 
N﴾ ]٥٣-٥٢:الشورى[. 

فكذلك ره من عند اهللا تعاىل  مصدَ  هذا الدين؛ فكام أنَّ  من إهليةِ  آخرُ وجانٌب 
 التي من أجلها  فهذه الغايةُ ، بعبادته والقيامُ أل مرضاة اهللا ه حتقيُق ه وهدفُ غايتُ 
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 C D E F G H I﴿: خلق اهللا اجلن واإلنس، كام قال سبحانه
J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z﴾ 

 .]٥٨–٥٦:الذاريات[
 

 معرفتها إال بالوحي التي ال يستطيع اإلنسانُ   الكربى احلقائَق أنه يبنيُ  -١
 من والغايةِ  اخلليقةِ ه وهنيه، وبدايةِ  وأمرِ ، وصفاتهِ أل اخلالق ؛ كمعرفةِ املعصوم

 .خلق اإلنسان
 ِف يْ واهلوى واحلَ   ِ من النقص والتعارض من عند اهللا تعاىل ساملٌ أنه دينٌ  -٢
  يف األرضِ  اهللا العليم اخلبري سبحانه، الذي ال خيفى عليه يشءٌ ، فهو رشعُ والظلم

 K L﴿: ه ترشيعاتِ  واتفاَق  دينهِ  عظمةَ اوال يف السامء، يقول اهللا تعاىل مبينً 
NM O P Q R S T U V W X﴾ ]٨٢:النساء[ . 

  يعتني بالعلمِ ، فهو دينٌ  السليمِ العقلِ ، و الصحيِح موافقته للعلمِ  -٣
د العلامءَ   وقد بني جل وعال مكانةَ .  العقالء عقوَل  وخياطُب  العقَل ، وحيرتمُ ويمجِّ

 s t u wv x﴿:  أهلهام فقال سبحانه ومنزلةَ  والعقلِ العلمِ 
y z {﴾ ]٤٣:العنكبوت[. 
ادته هللا رب  يف عبُص لِ ؛ فيخْ  واهلوى اإلنسانِ  من عبوديةِ  اإلنسانِ حتريرُ  -٤

 .العاملني سبحانه وتعاىل، ويعمل وفق رشعه وتوجيهه وأمره وهنيه
 © ¨﴿  اهللا تعاىل عن اليهود والنصارىعندما نزل قوُل 
ª « ¬ ® ¯﴾ ]النبيَّ ت بن حاتم سمع عديُّ . ]٣١:التوبة  

ْ َيُكوُنوا َيْعُبُدوَهنُْم، َوَلكِنُّهْم َكاُنوا إَِذا «:  يقولغ ْم َشْيئً أَما إِّهنُْم َمل  اَأَحّلوا َهلُ
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 .» َحّرُموهُ ااْسَتَحّلوُه، َوإَِذا َحّرُموا َعَلْيِهْم َشْيئً 
  اهللاَ إنَّ «:  كرسى جيوشِ تم قائدُ ْس رُ ني يدي  بت  عامرٍ  بنُ وكام قال ربعيُّ 

ها،  الدنيا إىل سعتِ  اهللا، ومن ضيِق  إىل عبادةِ  العبادِ  من عبادةِ  من شاءَ ابتعثنا لنخرَج 
 .» اإلسالملِ دْ  إىل عَ  األديانِ رِ وْ ومن َج 
ح هلا وما ُيصلحها، لُ ْص  ما يَ ذلك بترشيعِ و ، البرشية النفسِ  مطالِب تلبيةُ  -٥
 ,﴿:  البرشية مع هذه النفسِ  ما يتناسُب  ويعلمُ  اهللا الذي خلق اإلنسانَ فهو دينُ 

 .]١٤:امللك[ ﴾2 1 0 / . -
* * *

                                                
. حديث غريب:وقال). ٣١٩٧(أخرجه الرتمذي، كتاب تفسري القرآن، باب ومن سورة التوبة، رقم) ١(

 .وحسنه األلباين
 ).٤٧-٧( البداية والنهاية،  )٢(
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 للثقلني من  وترشيعاتهِ  يف أحكامهِ  دينًا شامًال حانه وتعاىل لألمةِ  سبرشع اهللاُ
 وحتت  أرضٍ  ترصفاهتم وعالقاهتم، حيثام كانوا؛ فوق أيِّ اجلن واإلنس، ولكلِّ 

 ﴾A B C D @  ?﴿: يقول املوىل جل وعال . سامءكلِّ 
  وقضاء، ورشيعةٌ  وعبادة، وهو حكمٌ  ودولة، وهو عقيدةٌ دينٌ «، فهو ]٨٩:النحل[

 وخلق  واقتصاد، وعلمٌ  ودعوة، وسياسةٌ  وسيف، وجهادٌ وقانون، ومصحٌف 
 .»وتوجيه

 
 يف نصوص  فظاهرٌ فأما اإلنُس .  واإلنساجلنِّ : أنه ديٌن شامل للثقلني -١

 ﴾a b c d `﴿: القرآن العظيم، يقول اهللا جل وعال
 r s t u v w x﴿: ويقول سبحانه. ]١٠٧:األنبياء[

y﴾ ]١٥٨:األعراف[. 
 ﴾C D E F G H﴿:  فيقول اهللا تعاىلوأما اجلنُّ 

 .]٥٦:الذاريات[
 . الساعة إىل قيامِ ؛ من بعثة نبينا حممدٍ أنه دين شامٌل للزمان كله -٢
ا بإقليم دون آخرديٌن شامٌل للمكان -٣  دون  وال بأمةٍ ،؛ فليس خاص 

،  أمةٍ  ومن أيِّ  مكانٍ  يف أّي  البِرش ن كلَّ أخرى؛ شمولية مكانية؛ يطالب هبذا الدي
 . مكانٍ  اهللا تعاىل يف كلِّ  دينِ  بتنفيذ أحكامِ ويتأكد هبا أن املسلم مطالٌب 

                                                
 ).٨٧( الثقافة اإلسالمية الوجيز يف) ١(
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 حياته املختلفة، ويف عالقاته املتعددة،  يف مراحلِ ديٌن شامٌل لإلنسان -٤
 .ه ورفعته وحفظه وهدايتهيوجهها إىل ما فيه صالُح 

، فال  وترشيعاتهِ ، يراعيها يف أحكامهِ  واحلياةِ  الكونِ دين شامل حلركةِ  -٥
ه  وهنارهِ  بأفالكه وأجرامه، وليلهِ  الكونِ  عن حركةِ  الرشعيةُ  األحكامُ تنفكُّ  ، وحرِّ

ه،   حورِ  اخلمس والسَّ  كالصلواِت  الشمس؛ بحركةِ  مرتبطةٌ فهناك عباداٌت وقرِّ
 وغري ذلك، فرياعي  واحلجِّ  كالصيامِ  القمر؛ مرتبطة بدورةِ وعباداٌت ، واإلفطارِ 

ا ه نحوها، وتوجيهه إىل ما فيه عامرُهت  جتاهها ودورِ ذلك يف بيان مهمة اإلنسانِ 
 a b c ` _ ^﴿: ه هللا سبحانه وتعاىل واخللق كلُّ فالكونُ ها، وصالُح 

d e f g h i﴾ ]٦:طه[. 
فهام داران  إىل الدنيا واآلخرة  اإلنسانِ  نظرِ  دين شامل يف توجيهِ -٦

 فيها ما  لآلخرة، يزرعُ ، فالدنيا مزرعةٌ  يف كلٍّ منهام نصيٌب نسانِ متكاملتان، لإل
 ¿º  » ¼ ½ ¾ À﴿: يقول اهللا جل وعال. ه يف اآلخرةيَ نْيرغب َج 
Á Â Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê ÌË Í Î Ï Ð ÒÑ Ó 
Ô Õ Ö ×﴾ ]٧٧:القصص[. 

 من ترصفاته إال ٍف وهبذا يتأكد للمسلم أنه ما من شأن من شؤونه وال ترصُّ 
  عىل كلِّ  ُمَهيمنٌ  حياةٍ  منهُج  اإلسالمِ  وقضاء، وأن دينَ مٌ كْ ىل فيه ُح وهللا تعا

دُّ بذلك عىل كلِّ من يعرتُض ترصفاِت    الشموليةِ  اإلسالمِ  عىل نظرةِ  اإلنسان، فُريَ
لشؤون احلياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية واألدبية وغريها؛ ممن يرددون 

 يف ال سياسةَ «: ، وقوهلم» لقيرصهللا وما لقيَرص ما هللا «: ؛ كقوهلم مستوردةً مقاالٍت 
 مٍ كْ  وُح  أمر وهني وتدبريٍ  هللا كلَّ  هلم بأنَّ ويقاُل ، » يف السياسة وال دينَ ،الدين
 ± ° ¯﴿: ، ويقول جل وعال]١٥٤:آل عمران[ ﴾A B C D  @﴿، وقضاء
 .]٤:الروم[ ﴾´ ³ ²
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 ما عُ دَ ى، ويَ وَ  ما َهيْ  من الدينِ  عىل من يأخذُ  ِ اإلنكار أشدَّ وقد أنكر اإلسالمُ 
 A﴿:  كلٌّ ال يتجزأ، يقول اهللا جل وعالال يوافق هواه، وينسى أن اإلسالمَ 

B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z 

 .]١٥١-١٥٠:النساء[ ﴾` _̂  [ ]\
* * *
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ُكلُّ َمْوُلودٍ ُيوَلُد َعَىل «:  قوله، واملعنى يف واالخرتاعُ  االبتداءُ واملراد بالفطرةِ 
 عليها كَ رِ ة والطبع املتهيئ لقبول الدين، فلو تُ لَّ بِ  من اجلِ  أنه يولد عىل نوعٍ »اْلِفْطَرةِ 

 عنه من يعدل؛ آلفٍة من ها إىل غريها، وإنام يعدُل ها ومل يفارقْ  عىل لزومِ الستمرَّ 
 . والتقليد البِرش آفاِت 

.  وهيأهم لقبوله والعمل به الناَس عليه اهللاَُل بَ ذي َج  ال هو الدينُ فاإلسالمُ 
 معها ويوجهها  بل يتفُق  مع رغباته؛ وال يتضادُّ  اإلنسانِ  مع طبيعةِ فال يتعارُض 

  العرتَف ، من اهلوى والعنادِ  اإلنسانُ  واألسلم، فلو جتردَ ها إىل األصحِّ ويرشدُ 
 ¬ » ª © §¨ ¦ ¥ ¤﴿.. . احلقُّ  اإلسالم وأنه الدينُ بدينِ 
® °̄ ± ² ³ µ́ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ 
 .]٣٠:الروم[ ﴾¾

 ُيوَلُد َعَىلَ َما ِمْن َمْوُلودٍ إِالَّ «: قال رسول اهللا:  قالتعن أيب هريرة 
انِِه َوُيَمّجَسانِهِ  ُج اْلَبِهيَمُة َهبِيَمًة َمجَْعاءَ . اْلِفْطَرةِ َفَأَبَواُه ُهيَّوَدانِِه َوُينَّرصَ َهْل .َكَام ُتنْتَ

 » ª ©﴿: َواْقَرأوا إِْن ِشْئُتمْ :  ُثّم َيُقوُل َأُبوُهَرْيَرةَ .» فِيَها ِمْن َجْدَعاَء؟ُحتِّسونَ 
¬ ® °̄ ± ² ³ µ́ ¶ ̧ ¹﴾. 

  اجلنِّ هم، ثم اجتالتهم شياطنيُ  كلَّ  حنفاءَ  الناَس  جل وعال خلَق فاهللاُ
بن اياض ، ففي حديث عِ  السليمةِ  واهلدى والفطرةِ هم عن احلقِّ واإلنس فرصفتْ 

                                                
 ). ٣/٤٥٧(النهاية يف غريب احلديث ) ١(
، ومسلم، )٤٤٩٧( رقم. كتاب تفسري القرآن، باب ال تبديل خللق اهللا أخرجه البخاري، :متفق عليه )٢(

 ).٢٦٥٨(كتاب الرب والصلة واآلداب، باب كل مولود يولد عىل الفطرة، رقم
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 إِّن َرّيب أََال «:  يف خطبته يومٍ  قال ذاَت غ اهللا  أن رسوَل ت املجاشعي محارٍ 
َوإِّين َخَلْقُت ِعَبادِي : وفيه..َأَمَرِين َأْن أَُعّلَمُكْم َما َجِهْلُتْم ِممّا َعّلَمنِي َيْوِمي َهَذا
 دِينِِهْم، َوَحّرَمْت َعَلْيِهْم َما ُحنََفاَء ُكّلُهْم، َوإِّهنُْم َأَتْتُهُم الّشَياطُِني َفاْجَتاَلْتُهْم َعنْ 

ْ ُأْنِزْل بِِه ُسْلَطانً  ُكوا ِيب َما َمل ْم َأْن ُيْرشِ ْم، َوَأَمَرْهتُ ، َوإِّن اهللا َنَظَر إَِىلَ َأْهِل اَأْحَلْلُت َهلُ
كَِتاِب  ْم َوَعَجَمُهْم، إالّ َبَقاَيا ِمْن َأْهِل الْ  . احلديث...»األَْرِض َفَمَقَتُهْم؛ َعَرَهبُ

* * *

                                                
يمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف هبا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل كتاب اجلنة وصفة نع: أخرجه مسلم) ١(

 . )٢٨٦٥(النار، رقم
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  يف كلِّ  ِ الوسطدينُ  ، فاإلسالمُ  والتوازنُ  واخلرييةُ  والفضُل وهي العدُل 
 األخرى وتفريطها،  الديانات بني غلوِّ وسطٌ  وأخالًقا، وهو  ورشيعةً  عقيدةً األمورِ 

بًا  الروح واجلسد والفرد واملجتمع، فال ُيَغلِّب جان بني مطالِب  جيمعُ وسطٌ وهو 
  وإصالِح  الفردِ  وفالِح  اجلسدِ  وسالمةِ  الروِح عىل آخر إال بام يتناسب مع صالِح 

 .املجتمع
ه إىل السعيِّ  والعملِ  ِ بالعبادةوكام يأمرُ    الرزِق  يف طلِب  للدار اآلخرة يوجِّ

 º » ¼ ½ ¾ À¿ Á﴿ واملعاش يف الدنيا، ويعترب ذلك عبادة
Â Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê ÌË Í Î Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ 
Ö ×﴾ ]٧٧:القصص[. 

 عىل َب ها سبحانه وتعاىل ورتَّ  هلا بذلك خالقُ دَ هِ  َش ،طٌ َس  وَ  أمةٌ  اإلسالمِ إن أمةَ 
 > ; :﴿: ، وبني األممها يف هذا الكونِ ها ودورَ ها ومنزلتَ ذلك مكانتَ 

= > ? @ A B C D E﴾ ]١٤٣:البقرة[. 
ا(فقوله سبحانه  ه أفضلُ معنى  بهُ طُ َس وْ  اليشء أو أَ طُ َس وَ ، وَ ًال دْ  أي عَ )وسطً

تعاىل - إنام وصفهم اهللا «: رمحه اهللا تعاىل يقول اإلمام ابن جرير. هه وخيارُ وأعدلُ 
 .»هم يف الدينطِ بأهنم وسط لتوسُّ  -ذكره

  لبعضِ ُض  لذكرها ولكن نعرِ ، وليس املجاُل  كثريةٌ  اإلسالمِ  وسطيةِ ونامذُج 
 : من ذلك عىل يشءٍ  التي تدلُّ الصورِ 

                                                
 ). ٧/٤٢٧: (لسان العرب) ١(
 ). ٢/٦(جامع البيان ) ٢(
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  النبيِّ  أزواِج  إىل بيوِت  رهطٍ جاء ثالثةُ :  قالتلك  بن ماعن أنسِ  -١
وها فقالواْخ  فلام أُ غ  النبيِّ  عن عبادةِ  يسألونَ غ وأين نحن من : ربوا، كأهنم تقالُّ

أما أنا فإين ُأصيل : همقال أحدُ .  له ما تقدم من ذنبه وما تأخررَ فِ  قد غُ غ النبيِّ 
 فال  النساءَ أنا أعتزُل : وقال آخر.  أفطر وال الدهرَ أنا أصومُ : وقال آخر.  أبًداالليَل 

ِذيَن ُقْلُتْم َكَذا َوَكَذا؟ َأَما «:  إليهم فقالغفجاء رسول اهللا . أتزوج أبًدا َأْنُتْم الَّ
ُج  َواهللا إِينِّ َألَْخَشاُكْم هللاَِِّ، َوَأْتَقاُكْم َلُه، َلكِنِّي َأُصوُم َوُأْفطُِر، َوُأَصيلِّ َوَأْرُقُد، َوَأَتَزوَّ

َس ِمنِّي لنَِّساَء، َفَمنْ ا تِي َفَليْ  .»َرِغَب َعْن ُسنَّ
 ، فأخرب أنه لزينَب  ممدوًدا بني ساريتني فسأل عنه حبًال غ ورأى النبيُّ  -٢
لُِيَصلِّ َأَحُدُكْم َنَشاَطُه «:  بإزالته وقالغ عن الصالة، فأمر ْت لَ ِس  به إذا كَ تتمسُك 

 .»َفإَِذا َفَرتَ َفْلَيْقُعْد 
َيا َعْبَد  «: قال لهغ أن رسول اهللا ب ديث عبد اهللا بن عمرو وح-٣

ْيَل؟ ْ ُأْخَربْ أَنََّك َتُصوُم النََّهاَر َوَتُقوُم اللَّ َفالَ « :َقاَل . َبَىل َيا َرُسوَل اهللا:  ُقْلُت »اهللا، َأَمل
ا،  َسِدَك َعَلْيَك َحق  ا، َتْفَعْل؛ ُصْم َوَأْفطِْر، َوُقْم َوَنْم، َفإِنَّ ِجلَ َوإِنَّ لَِعْينَِك َعَلْيَك َحق 

ا  .»َوإِنَّ لَِزْوِجَك َعَلْيَك َحق 
 وغريها،  من خالل هذه األحاديث واملواقِف  اإلسالمِ وحينام نذكر وسطيةَ 

،  هذا الغلوَّ غ جيب علينا أالَّ ننسى ما يقابل ذلك وهو التفريط، فكام ذمَّ النبيُّ 
                                                

 ومسلم، كتاب )٤٧٧٦(أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الرتغيب يف النكاح، رقم: متفق عليه) ١(
 ). ١٤٠١( نفسه إليه ووجد مؤنة، رقمالنكاح، باب استحباب النكاح ملن تاقت 

). ١٠٩٩(أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد يف العبادة، رقم : متفق عليه) ٢(
استعجم عليه القرآن أو الذكر  ومسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب أمر من نعس يف صالته أو

 ). ٧٨٤(بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، رقم
ومسلم، كتاب ). ٤٩٠٣(أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب لزوجك عليك حق، رقم: متفق عليه) ٣(

ا، رقم ت به حق   ).١١٥٩(الصيام، باب النهي عن صوم الدهر ملن ترضر به أو فوَّ
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  وهو الوقوعُ فإن ذلك يعني التنبه للمقابلِ ، أل يف العمل تعبًدا هللا  الزيادةِ وطلَب 
 الذنوب  الفرائض ومواقعةِ  تعاىل؛ كرتكِ  اهللاُ مما رشعَ  ليشءٍ  والرتكِ يف التفريطِ 
  غلوٌّ  لدين اهللا تعاىل؛ الزيادةُ  وخمالٌف  خطأٌ فكال طريف األمرِ :  باملعايصواالستهانةِ 

 .عال يف حق املوىل جل و تقصريٌ يف دين اهللا تعاىل، والرتكُ 
 ما رشع اهللا تعاىل من غري  عىل أداءِ  القائمُ  اهللا تعاىل هي الوسطُ ورشيعةُ 

 . وال إفراطٍ تفريطٍ 
* * *
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 نزلت  عىل ذلك أن أول كلمةٍ ، ويكفي داللةً  سامية يف اإلسالم مكانةٌ للعلمِ 
 .﴾{﴿: ، هي قوله تعاىلغمن عند اهللا تعاىل عىل نبي اهلدى 

  واخلضوعِ  للخشيةِ  طريٌق  ويرى أن العلمَ  وجيلُّ العلامء، العلمَ  حيرتمُ ينٌ د
 ﴾́ ³ ² ± ° ¯﴿:  اهللا تعاىل كام قال سبحانه ألمرِ واالنقيادِ 

 .]٢٨:فاطر[
 Å Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ Î Ï﴿:  العلم من شأنِ  يرفعُ دينٌ 

Ð Ñ﴾ ]٩:الزمر[. 
ه إىل التفكرِ  القرآنِ وآياُت    العقلِ ، وإعاملِ النظرِ  و والتدبرِ  العظيم توجِّ

 .واللُِّب يف الوصول إىل احلق والصواب
 عليه، كام يف قوله  تعاىل كثًريا من اآليات باألمر بذلك واحلثِّ  اهللاُوهلذا ختمَ 

 d e﴾ ،﴿} ~﴾ ،﴿I J K﴾ ،﴿Ã Ä﴿: سبحانه
Å Æ Ç﴾ ،﴿Î Ï Ð Ñ﴾ ،﴿Ë Ì Í Î Ï Ð 
Ñ﴾، ﴿»  ¼﴾، ﴿Í  Î Ï Ð Ñ﴾ ،﴿g h 

i j k l﴾. 
 مع ما جاء  بحقائقه يتفُق  إىل أن الكونَ  العظيمِ  تعاىل يف القرآنِ  اهللاُوقد أرشدَ 

:  فقال جل وعال، يف النفسِ  اإليامنَ  يزيُد  الصادَق وأن العلمَ يف القرآن العظيم، 
﴿À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É ËÊ Ì Í Î 
Ï Ð Ñ Ò Ó﴾ ]٥٣:فصلت[. 
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  املاديِّ  العلمِ  من موقف اإلسالم منه، مطلُب  وهذا يشءٌّ هذا هو العلمُ 
 من  وتستغني به عن سواها من األمم الكافرة واجٌب الذي حتتاجه األمةُ 

ِ  وغلبتِ  األمةِ  وذلك ملا يرتتب عليه من استقاللِ ،الواجبات  ها من الصناعةِ ها ومتكن
 .واإلنتاج

 قاًرصا عن  فإنه ال يزاُل  البحت املاديِّ  العلمِ  مهام بلغ يف درجاِت واإلنسانُ 
 É  Ê Ë Ì Í﴿: ، فاهللا تعاىل خيرب عن ذلك فيقول يشءٍ بكلِّ  علًام  حييطَ أنْ 
Î﴾ ]٨٥:اءاإلرس[. 

ا يف األمة ا قوي   من الدين  وكان ذلك بدافعٍ ،وقد أثر ذلك تأثًريا حضاري 
 والتجريب،  والتفكرِ  ودعا إىل التأملِ ر العلامءَ ، وقدَّ  العلمَ عَ اإلسالمي الذي شجَّ 

 .»وأوروبا مدينة هلم بذلك
  العلومَ  وخاصةً  ِ اإلسالم من العلم شاسع بني موقِف ا فهناك فرٌق وهلذ

 الفرنسية،  من ذلك، خاصة ما كان يف أوربا قبل الثورةِ  الكنيسةوموقِف  التجريبيةَ 
  حماولةٍ ها كلَّ هم، وحتريمِ  الناس وتفكريِ  الكنيسة ورجاالهتا عىل عقولِ وسيطرةِ 

.  عىل الكنيسة عن ذلك من الثورةِ وما نتج.  لرجال الكنيسةللتحرر من العبوديةِ 
 وال  عقًال  إليه، فال يصحُّ  والتوجيه إليه والتحاكمِ  عىل العلمِ  قام أصًال بينام اإلسالمُ 

  أن الدينَ  وادعاءُ  اإلسالم، عىل دينِ  الباطلةِ  الكنيسةِ  أخطاءِ واقًعا إسقاطُ 
 كان ذلك نْ وإ . التقني والصناعي من التقدمِ  عن العلم ومانعٌ  عائٌق اإلسالميَّ 

 . احلقِّ ه غريَ ه، أو من كان قصدُ  عندَ  ملن ال معرفةَ منهاٌج 
  منها باإلعجازِ وخاصة ما خيتصُّ -   املجامع العلمية عىل قراراِت وإن املّطلعَ 

                                                
 ). ٧٠(اإلسالم عىل مفرتق الطرق ) ١(
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 مع  تتطابُق  علميةٍ  من حقائَق  وما توصل إليه العلامءُ -  والسنة يف القرآنِ العلميِّ 
 يف ذلك  اإلسالم؛ فيجدُ  دينِ ىل، يرى إعجازَ  اهللا تعا يف دينِ ما جاء به اخلربُ 

 ، وأكرمه باتباعِ  لإلسالمِ  عليه باهلدايةِ  تعاىل أنعمَ  بأن اهللاَ واألنَس  والثقةَ الطمأنينةَ 
 . األنام، حممد عليه الصالة والسالم خريِ سريةِ 

 وشغلت  اإلنسانِ  طغت عىل مشاعرِ  ماديةٍ  حضارةٍ  عَرص وحيث إننا نعيُش 
 هِ  بأصولِ  هذا الدينُ  يف أن يتواكَب  اإلسالمِ  اهللا تعاىل عىل أمةِ نعمةَ  فإن ،هُ أحاسيَس 

  يف صورٍ  عىل الناسِ  احلجةِ  وإقامةُ  اإلعجازِ  دالئُل  وتظهرُ  املرحلةِ مع مقتضياِت 
 عىل  هلي دالئُل ، هلاها وال أن يتنكرَ  أن ينكرَ  بٍرش  أليِّ  ال يمكنُ ، ورصحيةٍ ظاهرةٍ 
  من الصور إىل بعضٍ  اإلشارةُ  وهلذا فتجدرُ ،لعلمِ  باهِ  هذا الدين وعنايتِ عظمةِ 
  العظيمِ  يف القرآنِ  العلميِّ  اإلعجازِ  مما تتجىل فيه صورُ ، عىل هذا األمر املهمالدالةِ 

 : فمن ذلك، وتكون اإلشارة دون التفصيل،والسنة النبوية املطهرة
ا توصل  وم، اهللا تعاىل صنعِ  من عظيمِ  الفلك وما يف هذا الكون الفسيِح علمُ 

 . إليها اإلسالمَق  سبَ  من حقائَق له البُرش 
  واجلباُل ، فيها املاءِ  دورةِ  وحركةِ ، وما طرأ عليها من تغرياتاألرُض 

 . يسبحون يف فلٍك ام كلٌّ  وجرياُهن  والقمرُ  والشمُس ،ها لألرضوتثبيتُ 
 ، يف القرآن الكريم جاءت رصحيةً  وما يف ذلك من حقائَق ،هُ  وخلقُ اإلنسانُ 

 ، وما فيهةِ  كعلم األجنَّ، بعضها املكتشفون من الغربيني والرشقينيووقف عىل
 .هه وهنايتِ ه ونفِس  وطبيعتِ ، اإلنسانِ  خلِق ومراحلِ 

                                                
 الثابتة حق غ تاب اهللا تعاىل وسنة رسولهال خيفى عىل مسلم أن دين اهللا تعاىل حق وصدق، وأن ما يف ك) ١(

ال يرتاب فيه، وأن ما يرد من بحوث ودراسات يف هذا الباب فيه احلق البني الواضح، وفيه ما يتكلف له 
أصحابه ليتم التوافق واإلعجاز، وإن ما نقصد له يف هذا الباب هو احلقائق العلمية الواضحة، مما 

 . واهللا أعىل وأعلم.يستأنس به املرء، وتطمئن له النفس
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 ُ  ال  املاحلةِ  من البحارِ  ووجود املاء العذب يف أماكنَ ، وأمواجه، البحارعامل
 عىل  البحرِ ءُ  فال يطغى ما، بمياه البحارِ ، األهنار عند اختالطها ومتايز مياهِ ،متتزج

  بحًرا وال عاش قرَب َب كِ  ما رَ غ اهللا  رسوَل  مع أنَّ  ذلك العلمِ وكلُّ .  النهرماءِ 
 .شاطئٍ 

 عىل البرش يف  احلق التي تقومُ  وبراهنيِ  اإلعجازِ إىل غري ذلك من دالئلِ 
 .غ اهللا  ما جاء به رسوُل صدِق 

 : والسنةِ اِب  يف الكت العلميِّ  عىل اإلعجازِ  خمترصةٍ  أمثلةٍ  لذكرِ ولنعرْض 
 

 Î Ï Ð Ñ﴿:  اهللا تعاىل قوَل عَ مِ ا َس  الفلكيني ملَّ أسلم بعُض * 
Ò Ó Ô Õ Ö ×﴾ ]ا :  وقال تصديًقا هلذه اآلية،]٧٦-٧٥:الواقعة حق 

ها عنا وهي نا َضْوُءها إىل اآلن لبعدِ  التي مل يصلْ ها القديمةَ عَ إننا ال نرى إال مواقِ 
 . وأن التشكيلة املرئية إنام هي صورة ملواقعها،ن عنها اآلحتركْت 

 يقول ،»الضغط اجلوي« إىل أعىل  عند الصعودِ  التنفسِ  اهللا بضيِق إخبارُ * 
 . - , + * )( ' & % $ # " !﴿: سبحانه

  علميةٌ ، فهذه حقيقةٌ ]١٢٥:األنعام[ ﴾5 4 3 2 1 0 /
 .حديثة

 وموج آخر داخل ،هاملوج الذي نرا:  البحار عن موجني يفأخرب اهللاُ * 
 a b ` _ ^﴿:  فقد قال سبحانه،البحار مل يكتشفه العلامء إال حديًثا

c d e f g h i kj l m n o p q r s 
t vu w x y z { | } ~ � ¡﴾ ]وملا سمع بحار إنجليزي هبذه . ]٤٠:النور
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إن ما :  وقال،آمن عىل الفور. ال : البحر؟ فلام قيل لهاآلية سأل هل ركب حممدٌ 
 .هِ  نفِس  وليس من تلقاءِ ، اهللا إنام هو من عندِ غ ه حممدٌ ذكر

 µ ́ ³ ² ± ° ̄ ® ¬﴿:  عن البحرومما ذكره اهللاُ* 
¶ ̧ ¹ º » ¼﴾ ]وال تطغى  البحارِ  مياهُ  فال ختتلطُ ،]٥٣:الفرقان 

ا يمنعُ  اهللاُ  بل جعَل ، األهنار مع أهنا تلتقيعىل مياهِ   امللح إىل  انتقاَل  حاجًزا طبيعي 
 .ألهنار حتى يف حاالت املدمياه ا

 ثم أحوال اجلنني يف بطن  بدًءا بأصله وهو من تراب اإلنسانِ  خلِق مراحُل * 
 e f g h i j k l m n o p﴿:  قال سبحانه،أمه

q r s t u v w x y z { | 
} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ¨ © ª﴾ 

 .]١٤-١٢:املؤمنون[
 قبل غ عىل النبيِّ  التي نزلت وجاء الطب احلديث بام يوافق تلك احلقائَق 

 . األجنة من علامءِ  حتى أسلم عددٌ ،أربعة عرش قرًنا
 ثم  مع الشمسِ  وأهنا كانت ملتصقةً  األرضِ أخرب اهللا سبحانه عن بدايةِ * 
 ، األرض، وحفظ توازهنا اجلبال يف ثباِت  ودورُ ، حياةٍ  كلِّ  أصُل ، وأن املاءَ اتانفصل

 c d e f g h﴿: وجريان الشمس والقمر كلٌّ يف فلك خيصه
i j k ml n o p q r ts u v w x 

y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ © «ª ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ 
º¹ » ¼ ½ ¾﴾ ]٣٣-٣٠:األنبياء[. 

                                                
  ).٣١-٢٥:ص(حوار مع نرصاين : انظر) ١(
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 ، يف سنة نبيه الكريم ومبثوثةٌ ، يف كتابه العظيمفهذه آيات اهللا تعاىل مسطورةٌ 
 إىل وحدانيته وألوهيته هُ  عبادَ  هيدي هبا اهللاُ، واحلياةِ  الكونِ  يف واقعِ  صدٍق وشاهدةُ 

 .وأسامئه وصفاته جلَّ وعال
 املهمة ملا  واملواقعَ  الكريم هذه الكتَب وأخًريا فإنني أطمح أن يراجع القارُئ 

 :فيها من حقائق عظيمة
 ملوريس بوكاي العامل الفرنيس ،كتاب التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم

 .العلم للقرآنالذي أسلم ملا جتىل له موافقة حقائق 
 .وكذلك مؤلفات الشيخ العامل عبد املجيد الزنداين

http://www.noorag.org 

 وهو موقع ،وكذلك املوقع اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة
 وحيتوي عدًدا كبًريا من ، وحتت رعاية رابطة العامل اإلسالمي،متعدد اللغات

 .البحوث والدراسات املتخصصة
http://www.٥٥a.net/firas/arabic 

وكذلك موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة؛ موقع متعدد 
 . وحيتوي موضوعات كثرية ومتجددة،اللغات

* * *

http://www.noorag.org
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ي  يف دينِ  رشعيٍّ كمٍ ، فام من ُح  األخالِق  دينُ اإلسالمُ   اإلسالم إال ويلبِّ
ا محيدً لُ مقصًدا ُخ  َِّم «: غا لإلنسان، وهلذا كان قول نبينا حممد قي  إِنَّام ُبِعْثُت ألَُمت

 َيْوَم الِقَياَمِة؛ اإنَّ ِمْن أَحبُِّكْم إيلَّ وأْقَربُِكْم ِمنّي َجمْلًِس «: ، وقوله»صالَِح األْخالِق 
ُكْم أْخالقً  ْرثاُروَن ، َوإنَّ أْبَغَضُكْم إيلَّ وأْبَعَدُكْم ِمنِّي َيْوَم الِقيامَ اأحاِسنُ ِة؛ الثَّ

فام  يا رسول اهللا قد علمنا الثرثارون واملتشّدقون،:قالوا .َواملَُتَشّدُقوَن َواملَُتَفْيِهُقونَ 
ُون: املتفيهقون؟ قال َكربِّ  ملا  ذميمةٌ  صفاٌت  والتفيهُق  والتشدُق فالثرثرةُ  .»املُتَ

 .خللق للحق والتعايل عىل ا بالنفس والردِّ ِب جْ تتضمنه من معنى العُ 
 .»اإِّن ِمْن ِخَياِرُكْم َأَحاِسنَُكْم َأْخالقً «: ويف احلديث

، ِق لُ  اخلُ ، سامَي  السلوكِ  حسنَ  أن يكونَ  باإلسالمِ ثم إن الزم من يتمسُك 
 األمة،  وصحابته الكرام، وسلِف غ  النبيِّ  املعاملة، ولقد كان يف سريةِ رشيَف 

 . عىل ذلك املجتمع األخالقي املثايل مثالٍ أعظمُ 
  وأرفعِ ، كان ثناؤه سبحانه بأبلغِ غ جل وعال حني أثنى عىل نبيه حممد واهللاُ

 .]٤:القلم[ ﴾k l m n﴿:  يف قوله جل وعالعبارةٍ 
  اهللاَ  جيد أنَّ غ  اهللا رسولِ  سنةَ  العظيم أو يتتبعُ  القرآنَ  املسلمُ وحني يقرأُ 

                                                
، واحلاكم يف املستدرك )٢/٣٨١(، وأمحد يف املسند )١٠٤:ص(أخرجه البخاري يف األدب املفرد، ) ١(

 .وصححه عىل رشط مسلم) ٤٢٢١(
 ).٢٠١٨(أخرجه الرتمذي، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف معايل األخالق، رقم) ٢(
أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب حسن اخللق والسخاء، وما يكره من البخل، : ق عليهمتف) ٣(

 ). ٢٣٢٠(، رقمغ، ومسلم، كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه )٥٦٨٨(رقم
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ل يف ذكرِ ، الفاضلةُ  اإليامن، بأهنا الصفاُت  أهلِ  عىل صفاِت تعاىل يؤكدُ  ها  ويفصِّ
 هبذه الصبغة  الناسِ غِ بْ ، يف َص هِ  ومقاصدِ  هذا الدينِ  ُيبني سموَّ أخالِق تفصيًال 

 ' & % $ # " !﴿: األخالقية اإلهلية السامية، يقول اهللا جل جالله
( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C 
D﴾ ]٦-١:املؤمنون[. 

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿: لرمحنوقال جل وعال عن عباد ا
¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ 

µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ¾½ ¿ À Á Â Ã Ä 
Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò 
Ó Ô ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 

 .]٦٨-٦٣:الفرقان[ ﴾7 6 5 4 3 21
ها  وجيعلُ  عىل هذه احلقيقةِ  ما يؤكدُ  من النصوصِ غ  نبينا حممدٍ ويف سنةِ 

 ؛َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللا َواْلَيْوِم اآلِخِر َفَال ُيْؤذِ َجاَرهُ «: ت املؤمننيوصًفا رئيًسا من صفا
ْكِرْم َضْيَفهُ ،َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللا َواْلَيْوِم اْآلِخرِ   َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللا َواْلَيْوِم ؛ َفْليُ

ْسلُِموَن ِمْن ملُ املُْسلُِم َمْن َسلَِم ا«: غويقول . » َأْو لَِيْصُمْت ا َفْلَيُقْل َخْريً ،اآلِخرِ 
 .»لَِسانِِه َوَيِده

                                                
أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره، رقم : متفق عليه) ١(

يامن، باب احلث عىل إكرام اجلار والضيف ولزوم الصمت إال عن اخلري ، ومسلم، كتاب اإل)٣١٥٣(
 ).٤٧(رقم

، )١٠(أخرجه البخاري، كتاب اإليامن، باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، رقم: متفق عليه) ٢(
 ).٤٠(باب بيان تفاضل اإلسالم، وأي أموره أفضل، رقم ومسلم، كتاب اإليامن،
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 B  C D E F G H﴿: أل كام قال اهللا  ِ الصدقدينُ  وهو
I﴾ ]١١٩:التوبة[. 

 .]١٠:الزمر[ ﴾å  æ ç è é ê﴿: أل كام قال ؛ الصربِ وهو دينُ 
 ﴾E F G H I J K﴿؛  والعفوِ  التسامِح وهو دينُ 

 .]١٩٩:األعراف[
 À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ¿﴿؛  والنرصةِ اونِ  التعوهو دينُ 
È﴾ ]٢:املائدة[. 

إىل غري . ]١:املائدة[ ﴾^ [ \ ] Z﴿؛  الوفاءِ وهو دينُ 
 . الفاضلةِ  عىل األخالِق  التي حتثُّ  الكثريةِ  واألحاديِث ذلك من اآلياِت 

 اهللا تعاىل،  رشيعةِ  هذا الدين وتفصيالِت  يف أحكامِ  هذه اخلصيصةُ وتتجىلَّ 
 وبذهلا،  النفسِ  عىل سخاءِ  فيها الرتبيةُ  واملنكر، والزكاةُ  الفحشاءِ  تنهى عنفالصالةُ 

 ِث فَ  هنٌي عن الرَ  بحاجتهم، ويف احلجِّ  والشعورُ  الفقراءِ  أحوالِ سُّ مُّ لَ  تَ ويف الصومِ 
 واإليثار، واملعامالُت   عىل الصربِ  النفسِ والفسوق واجلدال والصخب، وتدريُب 

  األنانيةَ  الرشعيةُ  األحكامُ  املتبادلة، وتذمُّ صلحةِ  وامل عىل الوضوِح  تقومُ بني الناسِ 
 .رٌ رَ  وغَ  ما فيه جهالةٌ  وكلَّ  واالحتكارَ  واخلداعَ  والغشَّ واملكرَ 

  وأشدِّ  وهو يف أقسى املواقِف  اإلسالم، أن املسلمَ  أخالقيةِ ثم إن من دالئلِ 
 مُل  وحني ُيطرب ضجيُج السالح أسامَع األبطال، وحني ُحت  يف احلرِب األوقاِت 
 ، تتجىل أخالقيةُ يف احلرِب   مع الكافرِ ، وحني يتقابل املسلمُ  عىل األَكفِّ األرواُح 
 Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í﴿، اإلسالمُ 
Î﴾ ]١٩٠:البقرة[. 
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 µ ¶ ̧ ¹ º ́ ³ ²﴿: ويقول جل وعال
» ¼ ¾½ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê ÌË Í 
Î Ï Ð﴾ ]٢:املائدة[. 

، ما  اإلسالمِ هم من جندِ صاياه ملن يبعثُ  ووغ اهللا  رسولِ ولقد كان من سننِ 
  أو رسيةٍ  إذا بعث أمًريا عىل جيشٍ غ هذا الدين؛ فقد كان  أخالِق فيه سموُّ 

اْغُزوا بِاْسِم «:  معه من املسلمني خًريا، ثم قالنْ أوصاه يف خاصته بتقوى اهللا ومَ 
لوا َوال اهللا، ِيف َسبِيِل اهللا، َقاتُِلوا َمْن َكَفَر باهللا، اْغُزوا َوالَ  وا وال َتْغِدُروا َوال ُمتَثِّ  َتُغلُّ

 . احلديث»...اَتْقُتُلوا َولِيًد 
 عام سواه من  اإلسالمِ  هبا دينُ  التي يمتازُ  هلذه اخلصيصةِ  رسيعةٌ فهذه ملحةٌ 
 .املناهج األخرى

* * *

                                                
 ). ١٧٣١(اب اجلهاد، باب تأمري اإلمام األمراء عىل البعوث، رقمأخرجه مسلم، كت) ١(
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 .، وهو الربُط والشدُّ بقوةالعْقدِ مأخوذة من : العقيدة يف اللغة
 :هلا تعريفان: اواصطالًح 

 
 ا، عقدً هُ  قلبَ  عليه اإلنسانُ دُ قِ عْ ما يَ :  بأهنا العامِّ  وفق املفهومِ ُعّرفت العقيدةُ 

 . ال يتطرق إليه شك وحمكًام اجازمً 
 
.  له يف ألوهيته وربوبيته وأسامئه وصفاته باهللا، وما جيُب  اجلازمُ اإليامنُ «: هي

 ما ه، وبكلِّ ه ورشِّ  خريِ ، وبالقدرِ  اآلخرِ  واليومِ  بمالئكته وكتبه ورسلهِ واإليامنُ 
 .» وأخبارهِ  الغيِب  الدين وأمورِ  من أصولِ  الصحيحةُ جاءت به النصوُص 

 . اإليامن و، التوحيد، والسنة:ومن مرادفات لفظ العقيدة

                                                
 .»عقد« :القاموس املحيط مادة: انظر) ١(
 ).١٢-١١: ص(بحوث يف عقيدة أهل السنة واجلامعة ) ٢(



  

-٨٢- 

٨٢  

 
 : التالية يف األمورِ تظهرُ   كبريةٌ  اإلسالمية أمهيةٌ للعقيدةِ 

: ، قال اهللا تعاىل الصحيحةِ  للعقيدةِ لوا بالدعوةِ ِس رْ  أُ  الرسلِ  مجيعَ أنَّ  -١
﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - . /﴾ 

 .]٢٥:األنبياء[
 ِق لْ من َخ   األوىل هو الغايةُ هللا بالعبادةِ  ا األلوهية وإفرادِ  توحيدِ أن حتقيَق  -٢

 ﴾C D E F G H﴿: ، قال سبحانه وتعاىل واجلناإلنسِ 
 .]٥٦:الذاريات[

 عىل  أعاملهِ ، وكامُل  من العبدِ  التوحيدِ  عىل حتقِق  متوقٌف  األعاملِ أن قبوَل  -٣
 الواجب ه عن كاملهنقُص  أو يُ  العمَل بطُ  قد ُحي  يف التوحيدِ  نقصٍ ، فأيُّ  التوحيدِ كاملِ 

 .أو املستحب
، مما  العقيدةِ  عىل صحةِ  متوقفةٌ - أو مآًال  ابتداءً - يف اآلخرة أن النجاةَ  -٤

 ارِ  النَّ َىل  عَ  حّرمَ إن اهللاَ« :غ قال .ها عىل املنهج الصحيحها واعتقادِ  تعلمِ يربز أمهيةَ 
ِ لَ  إِ  َال :اَل  قَ نْ مَ   .» اهللا اهللا يبتغي بذلك وجهَ الَّ ه إ

، وتوحيًدا، معرفةً :  وخالقه بني العبدِ  العالقةَ عقيدة حتددُ  هذه الأنَّ  -٥
، والتقوى  والتعظيمِ ، واملراقبةِ  والرجاءِ باخلوِف : تعاىل  هللا شاملةً وعبادةً 
، وصغًريا، وكبًريا، يف الرب والبحر، نطفةً :  من اهللا للعبدِ  تامةً ورعايةً ... واإلنابة

 . وعنايةا، وحفظً ا وإنعامً ارزقً 
                                                

، ومسلم يف املساجد، )٤١٥(أخرجه البخاري يف الصالة، باب املساجد يف البيوت، رقم : متفق عليه) ١(
 ).٢٦٣(خلف عن اجلامعة بعذر، رقم باب الرخصة يف الت
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  إليه فوَق  العبدِ ، فحاجةُ  باهللا تعاىلها العلمُ  يف الدنيا أساُس ادةَ أن السع -٦
ه بربوبيته وألوهيته  ربَّ  العبدُ  يعرَف  إال بأنْ  وال طمأنينةَ  حاجة، فال راحةَ كلِّ 

 .وأسامئه وصفاته
،  العبدِ  عىل ذهنِ دُ رِ التي تَ   التساؤالت عن مجيعِ  جتيُب أن هذه العقيدةَ  -٧

ُ هُ ، وغايتُ هُ  اخللق، وهنايتُ ، ومبدأُ  اخلالقصفةُ : ومن ذلك  الكائنة يف هذا ، والعوامل
 ... القضاء والقدر بينها، وموضوعُ الوجود، والعالقةُ 

، ا، وتصحيحً ا وتقريرً ابيانً :  العقيدة عىل موضوعِ  والسنةِ  القرآنِ تركيزُ  -٨
 . ودعوةً ،اوإيضاًح 
،  يف الدارْينِح  والفال والنرصِ  الظهورِ  سبُب  الصحيحةَ  العقيدةَ أنَّ  -٩
ها من  التي ال يرضُّ  واملنصورةُ  والناجيةُ  الظاهرةُ  هبا هي الطائفةُ  املتمسكةُ فالطائفةُ 

هم من ، ال يرضُّ  من أمتي ظاهرين عىل احلقِّ  طائفةٌ ال تزاُل «: غقال . هلاذَ َخ 
 .» اهللا وهم كذلك أمرُ م حتى يأيتَ هلَ َذ َخ 

  به من عقائَد  بام حييطُ من التأثرِ   َملسلم امُ ِص عْ  هي ما يَ  الصحيحةُ العقيدةُ  - ١٠
  . فاسدةوأفكارٍ 

،  عليه الدينُ  الذي يقومُ  هي األساُس  الصحيحةَ العقيدةَ «  فإنَّ ويف اجلملة
 â ã ä å æ ç è é ê ë﴿: ، كام قال تعاىلوتصّح معه األعامُل 

ì í î﴾  ]وقال تعاىل]١١٠:الكهف ، :﴿� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ¨ © ª « ¬ ®﴾ ]٦٥:الزمر[. 

  األعامَل ، عىل أنَّ ، وما جاء بمعناها، وهو كثريٌ  الكريامُت فدّلت هذه اآلياُت 
                                                

 ).٢٢:ص(تقدم خترجيه ) ١(
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صلوات اهللا -   الرسلِ ، ومن َثّم كان اهتاممُ  من الرشكِ  إال إذا كانت خالصةً ال ُتقبُل 
 هم هو عبادةُ  ما يدعون إليه أقوامَ ، فأّوُل  أّوًال  العقيدةِ  بإصالِح - وسالمه عليهم

 D E F G H I﴿:  ما سواه، كام قال تعاىلعبادةِ  ه، وتركُ اهللا وحدَ 
J K L M N﴾  ]٣٦:النحل[. 

 إىل  يدعو الناَس ا عامً  عَرش  بعد البعثة ثالثةَ  يف مكةَ غ قي النبيُّ وقد بَ 
وقد .  الدين عليه بناءُ  الذي يقومُ ؛ ألهنا األساُس  العقيدةِ ، وإصالِح التوحيدِ 

 واملرسلني، فكانوا يبدؤون  األنبياءِ وَ ذْ  َح  زمانٍ احتذى الدعاة واملصلحون يف كلِّ 
  أوامرِ  ببقيةِ  العقيدة، ثم يتجهون بعد ذلك إىل األمرِ  وإصالِح  إىل التوحيدِ بالدعوةِ 
 .»الدين

* * *

                                                
 ).١٠-٩: ص(عقيدة التوحيد ) ١(
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 ، وكذلك االستدالُل ها يف تلّقيها وأخذِ  متميزٌ  اإلسالمية منهٌج للعقيدةُ 
  وسائرِ ، من األئمةِ  والتابعني هلم بإحسانٍ  السلف من الصحابةِ ا وهو منهُج عليه

 .غ املهديني من أمة حممد
 
  

  وعمًال ااعتقادً -ها ه كلَّ  حياتَ  املسلمُ  يعيَش  أنْ وهذا مرّده إىل إيامهنم بوجوِب 
:  قال تعاىل، والسنةِ  بالوحي املتمثل يف الكتاِب  ومعتصًام امستمسكً  - اوسلوكً 

﴿Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø 
Ù Ú Û Ü Ý Þ àß á â ã ä﴾ ]وقال ]٥٩:النساء ،
اُس إِينِّ َقْد َتَرْكُت فِيُكْم َما إِِن اْعَتَصْمُتْم بِِه فَ « :غ ا النَّ َ وا َأَبًدا؛ كَِتاَب َيا َأهيُّ َلْن َتِضلُّ

تِي  .»اهللا َوُسنَّ
 السابقني التي دخلها  إىل كتِب  حيذرهم االلتفاَت غ اهللا  رسوُل وهلذا كانَ 

 . التحريُف 
                                                

، وبحوث يف عقيدة )٧١-١/٥١(موقف ابن تيمية من األشاعرة : انظر يف هذا املوضوع املراجع التالية) ١(
 ).٥٣١-٢٢٣(، ومنهج االستدالل عىل مسائل االعتقاد )٤٣-٣٢:ص(أهل السنة 

  ).١٦٦١(مالك يف املوطأ، باب النهي عن القول بالقدر، رقم أخرجه ) ٢(
شهرة يكاد . عند أهل العلمغحمفوظ معروف مشهور عن النبي «: ال ابن عبد الرب عن احلديثق

 ).٢٤/٣٣١التمهيد (» يستغني هبا عن اإلسناد
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آمنوا ، أهنم الميةُ  اإلس املسلمني الذين يؤمنون بام جاءت به العقيدةُ مما يميزُ 

  يف القرآن الكريم يف آياٍت  هذا اإليامنِ  وقد جاء مدُح ، عىل الغيِب هبذه العقيدةِ 
 .]٣-٢:البقرة[اآلية  ﴾/ . - , + *﴿: عديدة، منها قوله تعاىل

بام جاء   الغيبية، كان مبناها عىل التسليم عىل األمورِ  تقومُ وملا كانت العقيدةُ 
 .، ما عقلناه منها وما مل نعقلها وباطنً ا ظاهرً غسوله عن اهللا جّل جالله، وعن ر

  العقيدةِ  حماسنِ  اهللا، ومعرفةِ  يف آياِت  عند التدبرِ  تتوقُف  العقلِ فوظيفةُ 
  الرشعيةِ  النصوصِ  يف فهمِ والرشيعة التي جاء هبا اإلسالم، كام أنه هو اآللةُ 

 . املعاين املرادة منهاواستخالصِ 
  

 K L M N﴿: ، قال تعاىل إىل تكميلٍ  ال حيتاُج  كامٌل دينُ فهذا ال
O P Q R S T U﴾ ]يف َث دِ  أن ُحيْ ، فليس ألحدٍ ]٣:املائدة 

َمْن َأْحَدَث ِيف َأْمِرَنا َهَذا َما « :غ، قال  أو السنةِ  يف الكتاِب  مل يأِت ا أمرً هذا الدينِ 
 .»َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َردٌّ 

                                                
مردود رقم أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا عىل صلح جور فالصلح : متفق عليه) ١(

 ).١٧١٨(، ومسلم كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة ورّد حمدثات األمور رقم )٢٥٥٠(
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 بنفسها ، واعتربوها حجةً ا بالغً ا اهتاممً  النبويةِ  بالسنةِ  هذه األمةِ  سلُف اهتمَّ 
 بني  بالتفريِق  القولِ العلمية والعملية، ومل يعرفوا بدعةَ :  الدين مسائلِ يف مجيعِ 

 . اآلحادية يف االحتجاج والسنةِ  املتواترةِ نةِ الس
 :وهذا مبني عندهم عىل أسس، منها

 .غ  نبينا حممدٍ  برسالةِ  ما يقتضيه اإليامنُ  السنة هو من أكربِ  أن اّتباعَ -أ
 الذي ارتضاه هُ  باهللا، وهو املبّلغ عنه دينَ اخللِق  أعلمُ غ  الرسوَل أنَّ  -ب

 . فيام يبّلغه كله قائمةٌ فاحلجةُ  عىل وحي اهللا، نٌ للناس، وهو مؤمتَ 
  بالغٍ ، وأنه بّلغه أتمَّ ا منه شيئً  ومل يكتمْ  الدينِ  بّلغ مجيعَ غ  أن الرسوَل -ج

 هُ ، أساُس  باطٌل  تفريٌق  والعمَل  بني ما بّلغه يف إفادته العلمَ وأبينه، فالتفريُق 
  يشكُك  عقيمٌ  جدٌل  ما فيه، الذي أغلُب  اليوناينِّ  باملنطِق  املتأثرةُ  العقليةُ التقسيامُت 

 .حتى يف البدهييات
  

  ثابٍت  رشعيٍّ  دليلٍ ها بغريِ ها عن ظاهرِ  رصفُ  ال جيوزُ  العقيدةِ  نصوَص ألنَّ 
 . املتشابه إليه وردُّ  املحكمِ  اتباعُ ، بل جيُب غ عن املعصومِ 

  
 ، عىل حّد سواء هلام واجٌب  من اهللا تعاىل، والقبوُل  وحٌي  والسنةُ فالكتاُب 

 أََال «: غوقال . ]٤-٣:النجم[ ﴾4 3 2 1 0 / . - , +﴿: قال تعاىل
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 .»إِينِّ ُأوتِيُت اْلُقْرآَن َوَمْثَلُه َمَعهُ 
  

  املرءُ ، وال يستطيعُ اللِ  االستد لصحةِ  أساسيةٌ  ركيزةٌ  النصوصِ مِ هْ  فَ فصحةُ 
  الكتاِب ه لدالئلِ  فهمُ  إال حينام يستقيمُ غ  رسولهِ  اهللا تعاىل، ومرادُ  مرادِ معرفةُ 

  وسائلِ ْربَ  الدين عَ  الذي كثر فيه املتحدثون يف أمورِ والسنة، وخاصة يف هذا العِرص 
 التي يةِ  األساس هبذه القواعدِ كالفضائيات واإلنرتنت، فاملعرفةُ  اإلعالم املختلفة؛

 مِ هْ  من املنحرفني عن الفَ  املتحدثني بحقٍّ  الصحيح متّكن من متييزِ  عليه الفهمُ يرتكزُ 
 : الفهم الصحيح للنصوص كثرية منهاالصحيح، وركائزُ 

 .غ التي نزل هبا القرآن وتكلم هبا النبي  لغة العربمعرفةُ  -أ
  الرسولِ كونِ  لدالئل الكتاب والسنة ل الصحابةمِ هْ  عىل فَ االعتامدُ  -ب
  اهللا ومرادِ  بمرادِ  الناسِ  الوحي، فهم أعلمُ هم، كام عايشوا نزوَل  بني أظهرِ غ

، قال رسول اهللا  واألهواءُ  إذا كثرت البدعُ  خاصةً  يتأكدُ  وهذا األمرُ ،غرسوله 
ُه َمْن يَ «: غ ُكْم َفَسَريى اْختَِال َفإِنَّ تِي َوُس افً ِعْش ِمنْ َلَفاءِ خلنَِّة ا َكثًِريا، َفَعَلْيُكْم بُِسنَّ

اِشديَن ا وا َعَليَْها بِالنََّواِجذِ ملَ الرَّ  .»ْهِديَني ِمْن َبْعِدي َعضُّ
                                                

، وصححه )٤٦٠٤(، وأبو داود، كتاب السنة، باب يف لزوم السنة برقم )١٣١-٤/١٣٠(أخرجه أمحد ) ١(
 ). ١٢(ابن حبان 

 ).٦٠-٤٨ص (منهج التلقي واالستدالل : انظر) ١(
إهنم كانوا أبّر هذه األمة قلوًبا، «: حني قال غوصف به ابن مسعود أصحاب رسول اهللا ما أبلغ ما ) ٢(

جامع . »غوأعمقها علًام، وأقلها تكّلًفا، وأقومها هدًيا، وأحسنها حاًال، قوًما اختارهم اهللا لصحبة نبيه 
 ).٢/٩٤٧(بيان العلم 

، والرتمذي، )٤٦٠٧( لزوم السنة رقم ، وأبو داود، كتاب السنة، باب يف)١٢٧-٤/١٢٦(أخرجه أمحد ) ٣(
وصححه ابن . وقال حسن صحيح). ٢٦٧٦( كتاب العلم، باب يف األخذ بالسنة واجتناب البدعة برقم

 .حبان واحلاكم
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، فال ا هبا مجيعً ، ثم األخذُ  الواحدةِ  يف املسألةِ  الواردةِ  النصوصِ مجعُ  -ج
 .  وُيعملون أخرى النصوصِ يعطلون بعَض 

:  تيمية ابنُ مِ  اإلسالقال شيُخ :  اإلسالميِّ  الترشيعِ  مقاصدِ معرفةُ  -د
ها بحسب  وتقليلِ  املفاسدِ ها، وتعطيلِ  وتكميلِ  املصالِح  مبناها عىل حتصيلِ الرشيعةُ «

  خريَ  عند التزاحمِ  الّرشين، حتى ُيقّدمَ  اخلريين ورشُّ  خريُ ، ومعرفةِ اإلمكانِ 
 .» الّرشين رشَّ اخلريين، وُيدفعُ 

* * *

                                                
 ).٦/١١٨(منهاج السنة ) ١(
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 باهللا، ومالئكته، وكتبه، اإليامنُ : »العقيدة اإلسالمية« َس ُس ال خيفى أنَّ أُ 
 .ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه ورشه

 التي نزَل هبا »العقيدة اإلسالمية الصحيحة« وهذه األموُر الستُة هي أصوُل 
  ما جيُب  كلُّ  عن هذه األصولِ ، ويتفرعُ غ اهللا ، وُبعث هبا رسوُل أل اهللا كتاُب 

 .غه  به ورسولُ  اهللاُ ما أخربَ ، ومجيعُ  الغيِب رِ  به من أمواإليامنُ 
 :)أركان اإليامن(وهذه األصول ُتسّمى 

 ما ال وجودَ : ويف االصطالح األقوى لليشء، اجلانُب : والركن يف اللغة
 .لذلك الّيشء إالّ به
ه مما ال يدركُ  مما يؤمتنُ  نوٌع من التصديِق :واإليامُن لغةً  ْخِرب ألنَّ ْخَرب  عليه املُ  ه املُ

 .  قوٌل باللسان، واعتقاٌد باجلنان، وعمٌل باألركان:اواصطالًح ، بحسه
 هبذه  لإليامنِ  واملوجبةِ  املثبتةِ  الواضحةِ  مملوءان باألدلةِ  والسنةُ والكتاُب 

 :األركان، ومن تلك األدلة

                                                
أو غيب اإليامن ليس مرادًفا للتصديق يف املعنى، فإنَّ كّل خمرب عن مشاهدة «: قال شيُخ اإلسالم ابُن تيمية) ١(

كذب، : صدق، كام يقال: السامء فوقنا، قيل له: كذبت، فمن قال: صدقت، كام يقال: يقال َله يف اللغة
ا لفُظ اإليامن فال يستعمل إالّ يف اخلرب عن غائب، مل يوجد يف الكالم أنَّ من أخرب عن مشاهدة،  وأمَّ

إنَّ اإليامن مشتق من األمن، فإنام ف..صدقناه: آمناه، كام يقال: طلعت الشمس وغربت، أنه يقال: كقوله
آمن له : املخرب كاألمر الغائب، وهلذا مل يوجد قط يف القرآن الكريم وغريه لفظ يستعمل فيام يؤمتن عليه

 ). ٢٧٦:ص( لشيخ اإلسالم ابن تيمية »اإليامن«كتاب .»إالّ يف هذا النوع
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 g h i j k l m on p q r﴿: قال اهللا تعاىل

s t u v w x y z |{ } ~ ¡� ¢ 
أي املرجع واملآب وهو يتضمن اإليامن باليوم . ]٢٨٥:البقرة[ ﴾¥ ¤ £

 .اآلخر
ة  يف هذه اآلي مل يذكرْ - وهو اإليامن بالقدر-  السادَس  أنَّ األصَل ظُ َح لْ ويُ 

ه  اهللا وتقديرِ  عائٌد إىل علمِ  باهللا يتضمنه، فإنَّ القدرَ أنَّ اإليامنَ : ؟ واجلواُب ارصحيً 
 . ذلك داخٌل يف اإليامن باهللا، وكلُّ  وخلقهِ وقدرتهِ   ومشيئتهِ للمقاديرِ 

 .]٤٩:القمر[ ﴾Þ ß à á â﴿: ومن أدلة القدر اخلاصة قوله تعاىل
 

 عن اِإليَامن، غ  النبيَّ املشهور حني سأَل ) عليه السالم(حديُث جربيل 
ُسلِِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوُتْؤِمَن اِإليَامن َأْن ُتْؤِمَن بِاهللا َوَمالئَِكتِِه َوُكُتبِِه َورُ «: غفقال 

ه ِه َوَرشِّ  .» ِبِاْلَقَدِر َخْريِ
 هبا  اإليامنِ ، وعىل وجوِب  ستةٌ  اإليامنِ فهذه النصوُص دالٌة عىل أّن أركانَ 

  عىل كلِّ  فرُض عنيٍ  هبا إمجاًال  هبا، فاإليامنُ  إالَّ  إيامُن العبدِ ها، وأنه ال يتمُّ كلِّ 
َ غ  منها َكَفَر؛ ألنَّ النبيَّ ا جحد واحدً ، فمن جحدها أوٍف مكلَّ   هبذه  اإليامنَ  فرسَّ

 .األصول الستة
                                                

 W V U T S R Q P O N M L K ﴿: وكذلك قوله تعاىل) ١(
\ [Z Y Xg f e d c b a ̀  _ ̂  .]١٣٦:النساء[ ﴾ [ 

 " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 ﴿: وقوله تعاىل
 .]١١٧:البقرة[ ﴾2 3

 ).٨(أخرجه مسلم، كتاب اإليامن، باب بيان اإليامن واإلسالم واإلحسان رقم ) ٢(
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، بل هو أصٌل  اإليامنِ  باهللا تعاىل هو األصُل األول من أصولِ واإليامنُ 
 . داخٌل يف اإليامن باهللا اإليامنِ  أصولِ  اإليامن، فاإليامن بسائرِ ألصولِ 

، من - اتقريبً -  ا يف سبعامئة وعرشين موضعً م شأنِه ُذكر يف القرآنِ ولعظ
آل [ ﴾º ¼» ½ ¾ ¿ À Á Â ¹﴿: ذلك قوله تعاىل

 .، واآليات يف هذا املعنى كثرية يضيق املقام لرسدها]١٧٩:عمران
َمْن كان ُيْؤِمُن باهللا «: غ كقوله ا كثريً  باهللا يف السنةِ وقد جاَء ذكُر اإليامنِ 

 أْو لِيَْصُمْت، وَمْن كاَن ُيْؤِمُن باهللا والَيْوِم اآلِخِر؛ َفال ُيْؤذِ ا اآلِخر؛ َفْلَيُقْل َخْريً والَيْومِ 
 .»جاَرُه، ومْن كاَن يْؤِمُن باهللا والَيْوِم اآلِخِر؛ َفْلُيْكِرْم َضيَْفهُ 

 
 . اهللا تعاىل بوجودِ اإليامنُ : األول
 . بربوبيتهإليامنُ ا: الثاين
 . بألوهيتهاإليامنُ : الثالث
 . وصفاتهِ  بأسامئهِ اإليامنُ : الرابع

                                                
 ).١/٣٧ (»عقيدة املسلمني والرد عىل امللحدين واملبتدعني«: انظر) ١(
، ومسلم، كتاب اإليامن )٦١١٠(أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باٌب حفظ اللسان، رقم : متفق عليه) ٢(

 ). ٤٧(رقم 
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 .الفطرُة، والعقُل، والرشُع، واحلسُّ : ه تعاىلفقد دلَّ عىل وجودِ 

 أنه ال بدَّ ىل معرفةِ  مفطوٌر عفإنَّ كّل إنسانٍ :  عىل وجودهأّما داللُة الفطرةِ  -١
 هُ فُ  ما يِرص  عىل قلبهِ أَ رَ  من طَ  إالَّ ، وال ينرصُف عن مقتىض هذه الفطرةِ له من خالٍق 

دانِِه أْو « :غ عنها؛ لقول النبّي  ما ِمْن َمْوُلودٍ إالَّ ُيوَلُد َعىل الِفْطَرةِ فأَبَواُه ُهيَوِّ
َسانِِه َكام ُتنَْتُج الَبهِ  انِِه أْو ُيَمجِّ َ وَن فِيَها ِمْن َجْدَعاءَ ُينَرصِّ ، »يَمُة َهبِيَمًة َمجَْعاَء َهْل حتِسُّ

ا لتأثريِ  بمعنى أنه يولدُ ، وهي اإلسالمُ  احلنيفيةُ والفطرُة هنا امللةُ    اإلسالمِ  مستعد 
 .مها األبوين أو غريِ  بتأثريِ  هذه الفطرةُ  ما مل تغريْ وقبولهِ 

ها  سابقَ فألن هذه املخلوقاِت : وأّما دِاللُة العقل عىل وجود اهللا تعاىل -٢
أي من - ها وال صدفة أوجدها فهي مل ُتوجد من نفِس  هلا من خالٍق ها البدَّ والحقَ 

 .  وهو اهللا رب العاملنيدٌ  هلا موجِ غري يشء أوجدها، لذا تعني أن يكونَ 
 يف سورة الّطور،  القطعيَّ  العقّيل والربهانَ  تعاىل هذا الدليَل وقد َذَكَر اهللاُ

 يعني أهنم مل خيلقوا ]٣٥:الطور[ ﴾A @ ? < = > ; :﴿:  قالحيُث 
  خلقهم هو اهللاُ ا هلم خالقً هم، فتعني أنَّ ، وال هم الذين خلقوا أنفَس  خالٍق من غريِ 

  سورةَ  يقرأُ غ رسوَل اهللا ت ُجَبْري بن ُمْطعم عَ مِ تبارك وتعاىل، وهلذا ملا َس 
 - ُجَبْري - وكان ﴾A @ ? < = > ; :﴿: الطور فبلغ هذه اآلية

 .» ما وقر اإليامن يف قلبيَكاَد َقْلبِي أْن َيطَِري، وذلك أولُّ «:  قالايومئذ مرشكً 
                                                

 ). ٦٤:ص(تقدم خترجيه ) ١(
وَن فِيَها ِمْن َجْدَعاءَ « :ومعنى قوله  أن البهيمة تلد البهيمة كاملة »ُتنَْتُج الَبِهيَمُة َهبِيَمًة َمجَْعاَء َهْل ِحتسُّ

 .وإنام حيدث فيها اجلدع والنقص بعد والدهتااألعضاء ال نقص فيها 
، وكتاب التفسري، )٣٧٩٨( أخرجه البخاري، كتاب املغازي، باب شهود املالئكة بدًرا رقم :متفق عليه) ٢(

 ).٤٥٧٣(باب تفسري سورة والطور رقم 
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ا أْن ُحيِْدَث نفَسه أو أْن َحيُْدَث من وإيضاُح  ْحَدث ال خيلو إمَّ  هذا الدليل أنَّ املُ
 غري ُحمِْدث أو أْن يكون له ُحمِْدٌث أحدثه، وال حيتمل األمر غري هذه الثالثة،

ُل والثاين ممتنعان   @ ? < = > ; :﴿: ومها املنفيان يف قوله تعاىل- فاألوَّ
A﴾. 

 من هذا الَعاَمل فإنه داٌل عىل ا كان أو كبريً اوهبذا يتبني أنَّ كل موجود صغريً 
 { | } z﴿:  وعىل كامل قدرته وعلمه كام قال تعاىلألوجود اهللا 

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ®¬ ¯ ° 
 .]١٨٥:فاألعرا[ ﴾² ±

 6 5 4 3 2 1 0 / . -﴿: وقال
 .]١٠٥:يوسف[ ﴾7

 :وقد نظم الشاعر هذا املعنى فقال
  فَيا َعَجَبا َكْيـَف ُيْعـَىص اِإلَلـهُ 
ِريَكـــــــة   وهللاِ ِيف ُكـــــــلِّ َحتْ
ــــةٌ  ــــُه آَي ــــلِّ َيشٍء َل   وِيف ُك

 

  أْم َكْيــَف َجيَْحــُدُه اَجلاِحــُد  
   َشــــاِهُد اَوَتـــْسكِينٍَة َأَبـــًد 

ـــ ـــُدّل َع ـــهُ َىل أَت ـــُد نَّ    اْلَواِح
 

 ها تنطُق  كلَّ  السامويةَ فإنَّ الكتَب : وأّما دِاللُة الرشع عىل وجود اهللا تعاىل -٣
 U﴿: ، قال تعاىل عىل وجوده سبحانه كثريةٌ  الدالةُ  يف القرآنِ بذلك، واآلياُت 

V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e 
f g h i j k ml n o p rq s t u 

v﴾ ]٥٤:األعراف[. 
 دليٌل  اخللِق  ملصالِح  املتضمنةِ  من األحكامِ  السامويةبه الكتُب وما جاءت 

 .همن ربٍّ حكيٍم عليم بمصالح خلقعىل أهنا 
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 بصدقها دليٌل عىل أهنا  الواقعُ دَ هِ  التي َش  ُ الكونيةوما جاءت به من األخبارُ 
 .من ربٍّ قادٍر عىل إجياد ما أخرب به

 :فمن وجهني:  اهللا تعاىل عىل وجودِ وأّما داللة احلسِّ  -٤
 ،ها الناُس  ويشاهدُ »املعجزات« التي تسمى » األنبياءآياِت « أن :أحدمها* 

  وهو اهللا تعاىل؛ ألهنا أمورٌ ،هم مرسلِ  عىل وجودِ  قاطعٌ  برهانٌ ،أو يسمعون هبا
:  مثل، تعاىل تأييًدا لرسله ونًرصا هلمرهيا اهللاُ ُجي ، البرش قدرةِ  عن نطاِق خارجةٌ 

 .وبقية الرسل.. إبراهيمآيات موسى، وعيسى، و
 ، املكروبني وغوِث ، الداعني من إجابةِ  ونشاهدُ  أننا نسمعُ :الوجه الثاين* 

 L M N O P﴿:  قال اهللا تعاىل، تعاىل عىل وجودهِ  قاطعةً  داللةً ما يدلُّ 
Q R﴾. 

 
 .عاىل باَخلْلق والرزق، وامللك، واحلكم والتدبري اهللا سبحانه وت إفرادُ وحقيقتهُ 

 اهللا،  إالَّ  وال رازَق  اإلنساُن أنه ال خالَق  يعتقدَ  أنْ :فإفراده باَخلْلق والرزق
 ﴾× Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö﴿: قال اهللا تعاىل

 .]٣:فاطر[
ا إفراده بامللك  فهو  ِملكه،ه له، وأنَّ كّل يشءٍ  أنَّ امللك كلَّ  بأن نعتقدَ وأمَّ

 ê ë ì í î﴿: املالك لكل يشء، وامللك عىل كل يشء كام قال تعاىل
ðï ñ ò ó ô õ﴾ ]١٢٠:املائدة[. 

ا إفراده باحلكم والتدبري  هُ  وحدَ  اهللاُ إالَّ  وال مدبرَ  أنه ال حاكمَ  بأن نعتقدَ وأمَّ
 Æ Ç﴿: ، وقال تعاىل]٥٧:األنعام[ ﴾¢ ¡ � ~﴿: كام قال اهللا سبحانه وتعاىل
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È É Ê﴾ ]وقال]٢٦:كهفال ، :﴿S UT V W X Y Z [ \﴾ 
 .]٣:يونس[

 اهللا سبحانه، وكثٌري من امللحدين ممن  ربوبيةَ  أنكرَ  من األمماومل ُيْعَلم أنَّ أحًد 
 من فرعون َل َص أنكر اهللا تعاىل مكابرون غري معتقدين ملا يقولون ملا يقول كام َح 

 I﴿:  وقال،]٢٤:النازعات[ ﴾I J K﴿: عندما نسب الربوبية لنفسه فقال
J K L M N O P﴾ ]لكن ذلك ليس عن عقيدةٍ ]٣٨:القصص ، ،

 .]١٤:النمل[ ﴾& % $ # " !﴿: قال اهللا تعاىل
هم به يف األلوهية،  مع إرشاكِ  وهلذا كان املرشكون يقرون بربوبية اهللا تعاىل

 ̄ ® ¬ » ª © ̈ § ¦﴿: قال اهللا تعاىل
 .]٩: الزخرف[ ﴾°

 ما شاء اهللا كان، وما مل يشأ مل يكن، وأنه عىل  أنَّ  بربوبيته يتضمنُ واإليامنُ 
 ¬ »﴿:  ملا منع؛ كام قال تعاىل ملا أعطى، وال معطَي  قدير، وأنه ال مانعَ  يشءٍ كلِّ 
® ̄ ° ± ² ³ µ́ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ¾½ ¿ À Á﴾ 

 .]٢:فاطر[
 
  أحٌد سواه، وأنَّ كلَّ  العبادةَ  الذي ال يستحقُّ قُّ  احل أنه اإللهُ وهو اعتقادُ 

 ﴾Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö × Ø﴿:  كام قال تعاىل سواه باطٌل معبودٍ 
 .]١٦٣:البقرة[

 منها لغريه تعاىل،  بأن ال ُيرصف يشءٌّ ه بالعبادةِ  يقتيض ختصيَص وهذا اإليامنُ 
 ﴾² ± °﴿: ال نعبد غريك، وقال:  أي]٥:الفاحتة[ ﴾3 2﴿: قال تعاىل

 .]٢٣:اإلرساء[ ﴾g h i j k l﴿: وقال. ال تعبد إالّ اهللا:  أي]٦٦:الزمر[
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 . والباطنة الظاهرةِ  واألعاملِ األقوالِ   ويرضاه من اهللاُ ما حيبهُ هي كلُّ  :والعبادةُ 
ى   هُ  وصٌف هللا تعاىل، دلَّ عليه اسمُ ؛ ألنَّ األلوهيةَ )توحيد األلوهية(ويسمَّ

 .فاهللا ذو األلوهية) اهللا(تعاىل 
  باعتبار أنَّ العبوديةَ )توحيد القصد والطلب(، و)توحيد العبادة(: له وُيقال

 . يف ذلكا خملًص  والقصدِ  اهللا بالعبادةِ  حيُث إنه جيب عليه إفرادُ وصٌف للعبدِ 
 : هو)توحيد األلوهية(و
 D E F﴿:  الرسل من أوهلم إىل آخرهم قال تعاىل دعوةِ موضوعُ  -١

G H I J K L M N﴾ ]٣٦:النحل[. 
  وهودٌ  األلوهية كام قال نوٌح  بتوحيدِ  يبدأ دعوته لقومه باألمرِ  رسولٍ كلُّ  -٢
: األعراف[ ﴾A B @ ? < = >  ;﴿:  عليهم السالم وشعيٌب وصالٌح 

٨٥، ٦٥، ٥٩[. 
 األمم، فكانت  هو الذي أنكره املرشكون من سائرِ ألنَّ هذا التوحيدَ  -٣

 Ý﴿: تعاىل عن قوم نبي اهللا صالح وأعدائهم كام قال  فيه بني الرسلِ اخلصومةُ 
Þ ß à á â ã åä æ ç è é ê ë ì í î ï ð 
ñ ò﴾ ]٦٢:دهو[. 

ل واجٍب عىل املكلَّف كام يف حديِث هذا التوحيدُ  -٤   ُعمرَ  اهللا بنِ  عبدِ  هو أوَّ
ى َيْشَهُدوا أْن الَ إلََه ُأِمْرُت أْن ُأَقاتَِل النَّاَس َحتَّ «:  قالغ اهللا  أنَّ رسوَل - ب- 

ًدا رُسول اهللاإالَّ   . احلديث» اهللا وأّن ُحممَّ
                                                

 ،﴾¨ © ª » ¬ ® ¯ °﴿: أخرجه البخاري، كتاب اإليامن، باب: متفق عليه) ١(
 ).٢٢(تاب اإليامن، رقم، ومسلٌم،ك)٢٥(رقم
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 مجيع العبادات وبه يتحقق هو األساُس الذي تنبني عليه صحةُ  -٥
 .]٢:الزمر[ ﴾P Q R S T﴿: اإلخالص الذي أمر اهللا به يف قوله تعاىل

 كام قال  معه العمُل بطُ  الذي َحيْ  ُ األكربفمن عبد مع اهللا غريه فذلك الرشكُ 
 .]٦٥:الزمر[ ﴾® ¬ » ª © ¨ §﴿: تعاىل

 لذلك ا كان ذلك حمبطً - كالرياء-  باهللا يف نيته يف بعض األعاملومن أرشكَ 
ِك َمْن َعِمَل َعَمًال «: العمل كام يف احلديث القدّيس  ْ َكاِء َعِن الرشِّ َ  َأَنا َأْغنَى الرشُّ

َكهُ  َك فِيِه َمِعي َغْريِي َتَرْكُتُه َوِرشْ  .»َأْرشَ
 وأعدائهم من املرشكني يف -  األنبياءأتباعَ -  املوحدين بنيوال يزال الرصاعُ 

  عن توحيدِ  يدعون من انحرَف  التوحيدِ  العبادة قائًام حتى اآلن، فأهُل توحيدِ 
 ، وتقديسِ  واألرضحةِ  القبورِ بعبادةِ -   املرشكنياأللوهية وعاد إىل دينِ 

 ياءِ  من األول املددِ  وطلِب  الربوبية، من خصائصِ ا، ومنحهم شيئً األشخاصِ 
 ، وأنْ  الذي دعت إليه الرسُل  يدعون هؤالء بأن يرجعوا إىل التوحيدِ - واملوتى

 . اجلاهليةيرتكوا دينَ 
 . بمقتضاها اهللا والعملِ  أن ال إله إالَّ  معنى شهادةِ  حتقيِق  قائٌم عىلوهذا التوحيدُ 

 
 به،  ذلك والعمُل  والتزامُ  اهللاُ إالَّ  العبادةَ  أنه ال يستحقُّ  واإلقرارُ االعتقادُ 

 إثباٌت )  اهللاإالَّ ( من كان، وا سوى اهللا للعبادة كائنًنْ  مَ  الستحقاِق نفيٌّ ) فال إله(
 .ه للعبادةِ  اهللا وحدَ الستحقاِق 

 . اهللا إالَّ ال معبود بحٍق : ومعنى هذه الكلمة إمجاًال 
                                                

 ). ٢٩٨٥(أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب من أرشك يف عمله غري اهللا، رقم ) ١(
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  املتضمنُ ، اهللا للعبادةِ وهو استحقاُق  ،ى يف الوجود معنً أعظمَ تتضمنُ  -١

 يقول سبحانه ملوسى عليه السالم ملا قال له علمني ،أللوهيته وربوبيته سبحانه
فقال . ك يقولوهنا عبادِ كلُّ : ، قال»ال إله إال اهللا: قل«:  قال،ك وأدعوك بهشيًئا أذكرُ 
 وال إله إال ةٍ فْ  واألرضني يف كِ  غرييهنَّ  وعامرُ  السبعَ  السمواِت لو أنَّ «: سبحانه
 .» هبن ال إله إال اهللا ملالْت ةٍ فْ اهللا يف كِ 
 أنا  ما قلُت خريُ «: غ لقوله ، مقولٍ  وأفضَل  قولٍ أعظمَ  تتضمنُ  -٢

  وهو عىل كلِّ ، وله احلمُد  له امللُك ، له ال رشيَك ،ال إله إال اهللا: والنبيون من قبيل
 .» قديريشءٍ 

 §﴿: ، قال تعاىل عمًال إال هبا اهللاُ وال يقبُل ، اإلسالمدخولِ  تاُح فْ أهنا مِ  -٣
¨ © ª﴾. 
 ال إله : النار من قالنَ ج مِ خيرُ «: غ قال : يف النارِ أهنا تنجيه من اخللودِ  -٤
 .»وزن ذرة من خري ويف قلبه ،إال اهللا
  كالمه من الدنيا ال إله إال اهللا آخرُ من كانَ «: غقال  :دخل اجلنةأهنا تُ  -٥

 .» اجلنةدخَل 
 أما ،ها إنام تتأتى بااللتزام برشوطِ وهذه الفضائُل  ،إىل غري ذلك من الفضائلِ 

 هبا فاملنافقون  التلفظِ  وجمردُ ، واملرشكون يعرفوهناها فقد كان إبليُس  معرفتِ جمردُ 
 .يتلفظون هبا

                                                
 . )١٤/١٠٢(، وابن حبان )١/٧١٠(احلاكم يف املستدرك أخرجه ) ١(
 . )٣٥٨٥(كتاب الدعوات، باب يف دعاء يوم عرفة، رقم: الرتمذيأخرجه ) ٢(
 . )٤٤(امن، باب زيادة اإليامن ونقصانه، رقمكتاب اإلي: البخاريأخرجه ) ٣(
 . )٣١٦٦(كتاب اجلنائز، باب يف التعليق، رقم: ، وأبوداود)٢١٦٢٢(أمحد برقمأخرجه ) ٤(
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 ها إالَّ  قائلَ  ال تنفعُ  رشوطٍ من ثامنيةِ  ) ال إله إالّ اهللاأنشهادة (البدَّ يف 
 :باجتامعها، وهي

ل*   به  ما ينطُق  القلُب بحيث يعلمُ .. ا وإثباتً ا بمعناها نفيً العلمُ : األوَّ
 َمْن َماَت َوُهوَ «: غ، وقال ]١٩:حممد[ ﴾Ü Ý Þ ß à á﴿: تعاىل قال. اللسانُ 

 .»نَّةجلَ َيْعَلم َأْن ال إَِله إِال اهللا َدَخَل ا
 |﴿: قال تعاىل.  و الريِب  هبا املنايف للشكِّ  العلمِ  هو كامُل :اليقني: الثاين* 

} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª 
ْشَهُد أَْن ال إِلَهَ «: غوقال . ]١٥:احلجرات[ ﴾° ̄ ® »¬ إِال اهللا  أَ

 .»نَّةَ جلَ  َدَخَل ا فِيِهَام إِال   َشاكٍّ    َغْريَ  َيْلَقى اهللا ِهبَِام َعبْدٌ    َوَأينِّ َرُسوُل اهللا ال 
 ﴾V  W X Y﴿:  قال تعاىل: املنايف للرشكاإلخالُص : الثالث* 

اسِ « :غ  وقال،]٣:الزمر[ ال إِلَه إِال اهللا : بَِشَفاَعتِي َيْوَم الِْقَياَمِة َمْن َقاَل  َأْسَعُد النَّ
 .»َأْو َنْفِسهِ    ِمْن َقْلبِهِ  َخالًِصا

 M N O﴿:  قال تعاىل:ها وهو البغضاءُ ضدِّ  ل املنافيةُ املحبةُ : الرابع* 
P Q R S T U V XW Y Z [ \ ]﴾ ]١٦٥:ةالبقر[ ،
َكاَن اهللا َوَرُسوُلُه َأَحبَّ إَِليِْه  َمنْ : َثالٌث َمْن ُكنَّ فِيِه َوَجَد َحالَوَة اِإليَامنِ «: غوقال

ا، َوَمْن َأَحبَّ  َّا ِسَواُمهَ ُه إِال هللاِ عَ  ِمم ، َوَمْن َيْكَرُه َأْن َيُعودَ َعزَّ  ْبًدا ال ُحيِبُّ ِيف اْلُكْفِر   َوَجلَّ

                                                
 ).٢٦( التوحيد دخل اجلنة، رقمعىلأخرجه مسلم، كتاب اإليامن، باب الدليل عىل أن من مات ) ١(
 ).٢٧(التوحيد دخل اجلنة، رقمعىل  من مات أخرجه مسلم، كتاب اإليامن، باب الدليل عىل أن) ٢(
، كتاب العلم، باب احلرص عىل احلديث، رقم) ٣(  ).٩٩(أخرجه البخاريُّ
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 .»ِيف النَّارِ  َبْعَد إِْذ َأْنَقَذُه اهللا ِمنُْه َكَام َيْكَرُه َأْن ُيْلَقى
  ¥﴿: قال تعاىل:  من النفاِق ، املانعُ  املنايف للكذِب الصدُق  :اخلامس* 
¦ § ̈ © ª﴾ ]٣:العنكبوت[. 

 ° ¯ ® ¬﴿: تعاىل قال :لرتكِ  املنايف لاالنقيادُ :السادس* 
 .]٥٤:الزمر[ ﴾±

ها ممن دعاه  ال يقبلُ ها لكنْ ا من يعرفُ  فقد يقوهلُ : املنايف للردِّ القبوُل : السابع* 
 ﴾b  c d e f g h i j k﴿: قال تعاىل. ا أو تكربً اتعصبً  إليها

 .]٣٥:الصافات[
 املرشكني، وهذا  من دينِ  وهو الرباءةُ : من دون اهللاعبُد  بام يُ الكفرُ : الثامن* 

  وهو الكفرُ ) اهللاشهادة أن ال إله إالَّ ( التوحيد  يف كلمةِ هو مقتىض النفيِّ 
 Ü Ý Þ ß à á â﴿:  كام قال تعاىلبالطاغوِت 
ã ä﴾ ]َمْن َقاَل ال إَِلَه إِال اهللا َوَكَفَر بَِام ُيْعَبُد ِمْن ُدوِن «: غوقال  .]٢٥٦:البقرة

 .»ِحَساُبُه َعَىل اهللاهللا؛ َحُرَم َماُلُه َوَدُمُه وَ 
  أثرُ هرَ ظْ  فال بدَّ أن يَ )ال إله إال اهللا( : هذه الرشوط يف قائل أصُل  توفرَ فإنْ 

 به  مما ختتصُّ غ اهللا  مما دعا إليه رسوُل  يشءٍ ، وفعلِ  الرشكِ  برتكِ هذه الشهادةِ 
  يستلزمُ  القلِب  فإيامنُ  األعاملِ  ترُك مجيعِ - مع توفر هذه الرشوط- ه، ويمتنعُ رشيعتُ 
 . القلِب  إيامنِ  عدمَ  يستلزمُ  العملِ  جنسِ ، وانتفاءُ  اجلوارِح  عملِ جنَس 

 بات، واملستح الواجباِت  أثمرت فعَل ؛ الكاملِ  عىل وجهِ فإن توفرت هذه الرشوطُ 
                                                

، كتاب اإليامن، باب حالوة اإليامن، رقم: متفق عليه) ١( ، ومسلم، كتاب اإليامن، )١٦(أخرجه البخاريُّ
 ).٤٣(رقم

 ).٢٣(ر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا، رقم أخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب اإليامن، باب األم) ٢(
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 فإن  حمرمٍ  أو فعلِ  واجٍب ها يف تركِ وقد يقع قائلُ -  واملكروهات  املحرماِت وتركَ 
، وإن كانت من الكبائر  الكبائرِ  وتركِ الفرائضِ  كانت من الصغائر؛ ُكفرت بفعلِ 

  اهللا، إن شاء اهللاُ فهو حتت مشيئةِ  له، ومن مل يتْب  عليه وغفرَ فتاب منها؛ تاب اهللاُ
 ملن  اجلنةِ  ذنبه ثم أدخله اجلنة، فدخوُل به بقدرِ ذّ  له وأدخله اجلنة، وإن شاء عَ غفرَ 

 . به مقطوعٌ مات عىل التوحيدِ 
 : عىل طائفتني الردُّ لنصوصِ  من اويتضح مما سبَق 

  اجلنةِ  يف دخولِ  كاٍف  القلِب  معرفةِ  زعمت أن جمردَ :الطائفة األوىل* 
 .»نَّةجلَ َيْعَلم َأْن ال إِلَه إِال اهللا َدَخَل ا َمْن َماَت َوُهوَ «: غ بمثل قوله استدالًال 

؛ هِ  بغريِ ْت دَ يِّ  قُ  بالعلمِ دْت يِّ كام قُ ) ال إله إال اهللا(وهو زعٌم مردود؛ ألن 
 .وانفْ  بن َص هم اجلهمُ ، وإمامُ  املرجئةِ وهؤالء هم غالةُ .  هللا هبا واإلخالصِ كالنطِق 

ال إله ( يف النار وإن قال  خملدٌ  الكبريةِ  مرتكَب  زعمت أنَّ :الطائفة الثانية* 
 قوله  كذلك بدليلِ ، وهو مردودٌ  واملعتزلةُ  بقيودها املذكورة، وهم اخلوارُج )إال اهللا
، ويف ]٤٨:النساء[ ﴾~ { | } r s t u v w x y z﴿: تعاىل

بِيَّ : َذرٍّ َقاَل  حديث َأِيب   َوُهَو َنائٌِم، َعَلْيِه َثْوٌب َأْبَيُض، ُثمَّ َأَتْيُتُه َفإَِذا ُهَو غَأَتْيُت النَّ
اَل ال إَِلَه إِال اهللا ُثمَّ َما ِمْن َعْبٍد قَ «: َنائٌِم ُثمَّ َأَتيُْتُه َوَقْد اْسَتْيَقَظ، َفَجَلْسُت إَِلْيِه َفَقاَل 

َق؟ َقاَل :  ُقْلُت »نَّةَ جلَ َماَت َعَىل َذلَِك إِال َدَخَل ا َوإِْن َزَنى َوإِْن «: َوإِْن َزَنى َوإِْن َرسَ
َق  َق؟ َقاَل :  ُقْلُت »َرسَ َق «: َوإِْن َزَنى َوإِْن َرسَ ابَِعةِ »َوإِْن َزَنى َوإِْن َرسَ :  ُثمَّ َقاَل ِيف الرَّ

 .»ِم َأْنِف َأِيب َذرٍّ َعَىل َرغْ «
                                                

 .)٢٦(أخرجه مسلم، كتاب اإليامن، باب الدليل عىل أن من مات عىل التوحيد دخل اجلنة، رقم) ١(
، كتاب اللباس، باب الثياب البيض، رقم: متفق عليه )٢( ، ومسلم، كتاب اإليامن، )٥٤٨٩(أخرجه البخاريُّ

 ).٩٤( شيًئا دخل اجلنة، رقمباب من مات ال يرشك باهللا
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 من األسامءِ  غ هُ ، أو أثبته له رسولُ  يف كتابهِ هِ  لنفِس  ما أثبته اهللاُ إثباُت : أي

، وال  تكييٍف ، ومن غريِ ، وال تعطيلٍ  به من غري حتريٍف  الالئِق  عىل الوجهِ والصفاِت 
 ففي ،]١١:الشورى[ ﴾7 6 5 43 2 1﴿: ، قال تعاىللٍ متثي

، وأثبت أنه سميٌع بصري، ه يشءٌ  أن يامثلَ -سبحانه وتعاىل-  ى اهللاُفَ  نَ هذه اآليةِ 
 هُ  بام سّمى وَوَصف به نفسه يف كتابه، وبام سامه ووصفه به رسولُ ى ويوصُف فيسمَّ 
ه ال أحدَ  والسنةَ  الكتاَب ، وال يتجاوزُ غ   باهللا من اهللا، وال أحدَ علمُ  أ يف ذلك؛ ألنَّ

 .غ هِ  باهللا من رسولِ بعد اهللا أعلمُ 
 C D E F HG I J K L NM﴿: قال تعاىل

O P Q R﴾ ]١٨٠:األعراف[. 
 . األكمَل  أي الوصَف ]٦٠:النحل[ ﴾h i j﴿: وقال تعاىل

 هُ ، وتنزهيُ غه ه، ونفاه عنه رسولُ  ما نفاه اهللا تعاىل عن نفِس  نفُي وكذلك جيُب 
  للمخلوقاِت  مع نفي مماثلتهِ  والصفاِت  له األسامءَ ، فنثبُت  وعيٍب قصٍ  نعن كلِّ 

 . بال تعطيلا بال تشبيه، وتنزهيً اإثباتً 
 وهم ، والتابعني ومن تبعهم بإحسانٍ  من الصحابةِ  األمةِ  سلِف فهذه طريقةُ 

 . واجلامعةِ  السنةِ أهُل 
، والنفي أنَّ اإلثبات يأيت مفصًال   والصفات األسامءِ  يف نصوصِ والقاعدةُ 

 m n o p﴿:  تعاىلهُ  قولُ  املفصلِ فمن اإلثباِت  -وذلك يف األغلب- جممًال 
                                                

التعميم واإلطالق، ومعنى : ومعنى ذلك أّن اإلثبات قد يأيت جممًال، والنفي مفصًال، ومعنى اإلمجال) ١(
ومثال النفي ، ﴾E D C﴿: التعيني والتقييد، ومثال اإلثبات املجمل قوله تعاىل: التفصيل

 .﴾ } | { ~ �﴿: املفصل قوله تعاىل
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 ،]٤:اإلخالص[ ﴾. / 0 1 2﴿:  تعاىلهُ  قولُ ومن النفي املجملِ 
 ? < =﴿: ، وقوله تعاىل]١١:الشورى[ ﴾1 2 3﴿: وله تعاىلوق

 .]٩١:املؤمنون[ ﴾@
  فهي أعالمٌ  لصفةٍ  اهللا متضمنٌ  من أسامءِ  اسمٍ  أنَّ كلُّ وينبغي أن يعلمَ 

 عىل  أي ال تدلُّ  حمضةٌ  اهللا أعالمٌ  للمعتزلة الذين زعموا أنَّ أسامءَ ا خالفً وصفاٌت 
 .معاين

 ى ووصَف مَّ  ما َس ه بغريِ  ووصفَ ى اهللاَ أو سمَّ ، هللا وصفاتهِ  أسامءَ فمن جحدَ 
  وصفاِت ه بأسامءِ  اهللا وصفاتِ ، أو شّبه أسامءَ غه ، أو سامه ووصفه رسولُ هُ به نفَس 

هلا عن معناها الصحيح؛ فقد قال عىل اهللا بال علمٍ   عىل اهللا َب ذَ ، وكَ خلقه، أو أوَّ
 a b c d fe g h i ` _ ^ [ \﴿: ، قال تعاىلغ هِ ورسولِ 

j﴾ ]٢١:األنعام[. 
 

  حتقيقه إال باالعتقادِ  من مجيع الثقلني، ال يتمُّ  باهللا تعاىل املطلوُب أنَّ اإليامنَ 
  الكاملِ  بصفاِت ، وأنه متصٌف هُ ، ومليكُ  يشءٍ  كلِّ  اهللا تعاىل ربُّ اجلازم بأنَّ 

بذلك،   له، والقيامُ ه ال رشيَك  وحدَ  للعبادةِ ، وأنه سبحانه هو املستحقُّ واجلاللِ 
 ال كام غ  واملرسلني حممدٍ  األنبياءِ  خاتمِ  ذلك إال باتباعِ ، وال يتحقُق ، وعمًال علًام 
ه، وربوبيته، دون  بوجودِ  باإليامنِ  باهللا يتحقُق  اإليامنَ  اجلاهلون واملغالطون أنَّ يظنُّ 
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مما ، غ  حممدٍ  لرسولهِ  املتابعةِ ، ودونَ  يف عبادتهِ ، وتوحيدهِ  وصفاتهِ  بأسامئهِ اإليامنِ 
  وبني كلِّ  الكاملِ  عىل التوحيدِ ، القائمِ  احلقِّ  بني اإلسالمِ جعلهم ينادون باالحتادِ 

 . الكفرِ  ما هو من أغلظِ  هذا اإليامنِ ؛ فيه من نواقضِ  مبدلٍ  حمرٍف دينٍ 
 

  وال يعبدُ ، رجاًء وخوًفابغريهِ   بحيث ال يتعلَّق العبدُ ، اهللا تعاىل توحيدِ حتقيُق  -١
 .إال هو تعاىل

 يف الدنيا  للمؤمنِ  الطيبةِ  واحلياةِ ، والرفعةِ  والعزةِ  واهلدايةِ  األمنِ حتقيُق  -٢
 .واآلخرة

 هِ  حلكمِ  االختياريُّ  واالنقيادُ ، نواهيه أوامره واجتناِب  اهللا بإتيانِ  طاعةِ حتقيُق  -٣
 إىل  وال يتحاكمُ ، لهغ ورسوُله  ما اختار اهللاُ غريَ  فال خيتار املؤمنُ ،الرشعيِّ 

 .غ نبيه  كتابه وسنةِ غريِ 
 اهللا  عنهم؛ طمًعا يف إحسانِ  والصفُح  والعفوُ ،هم ورمحتُ ، إىل اخللِق اإلحسانُ  -٤

 .هه وصفحِ  وعفوِ ورمحتهِ 
 . املؤمننيقي حمبته يف قلوِب لْ  ويُ ، اهللا للعبدِ  حمبةَ حيقُق  -٥
اهللا َحيَْفْظَك، اْحَفِظ اهللا َجتِْدُه اْحَفِظ « :غ قال ، املؤمنِ  اهللا للعبدِ حفظُ  -٦

اَهَك   .»ِجتَ
* * *

                                                
). ٢٥١٦(، والرتمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، رقم)٧-١/٣(أخرجه أمحد ) ١(

 .حسن صحيح: وقال
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 وهي ،واشتقاقه من األُلوكة واملأُلَكة، - بفتح الالم-   َمَلك مجعُ املالئكةُ : لغةً 

 عىل بتقديم الالم-  ومجعه مالئكة-بزنة َمْفَعل- سَالة، فَمَلك أصله مألكالرِّ 
، وهم كذلك كام قال  يدُل لغًة عىل اإلرسالاملالئكة، فظهر أنَّ لفظ -اهلمزة
 .]١:فاطر[ ﴾t u v﴿: تعاىل

َعاَملٌ غيبّي خملوقوَن مربوبون مّدبرون عابدون هللا تعاىل، وليس : اواصطالًح 
، ومنحهم  تعاىل من نورٍ قهم اهللاُلَ ، َخ  يشءٌ  واأللوهيةِ  الربوبيةِ هلم من خصائصِ 

 . هِ  عىل تنفيذِ ه، والقوةَ  ألمرِ  التامَّ النقيادَ ا
 اهللا عز وجل،  يف كتاِب  الواردةِ  النصوصِ  مستفاٌد من مجلةِ وهذا التعريُف 

 q r s﴿:  عن املالئكة، ِمْن ذلك قوله تعاىلويف السنة النبوية يف احلديِث 
t vu w x y z { | } ~ � ¡ 
 .]٢٠-١٩:األنبياء[ ﴾¥ ¤ £ ¢

 > ; : 9 8 76 54 3 2 1﴿: وقوله تعاىل
= > ? @ A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q﴾ ]٢٨-٢٦:األنبياء[. 
ِمْن  انُّ ِمْن َماِرٍج جلَ الئَِكُة ِمْن ُنوٍر، َوُخلَِق املَ ُخلَِقِت ا«: غوقال رسول اهللا 

                                                
 . ألك: مادة)١٠/٣٩٢(لسان العرب ) ١(
 .هلب صاف ال دخان فيه) ٢(
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ُكمْ  َّا ُوِصَف لَ  .«َناٍر، َوُخلَِق آَدُم ِمم
 

هم، يذهبون  وأهنم قائمون بأنفِس هم حقيقًة، بوجودِ اإليامنُ : األول *
 .هم اهللا به أتّم قياموجييئون، ويصعدون وهيبطون، ويقومون بام يأمرُ 

 كجربيل، وميكائيل، وإرسافيل،  منهم باسمه؛يَ  بمن ُسمِ اإليامنُ  :الثاين* 
 . هبم إمجاًال ه نؤمنُ مَ  اْس ومالك، ومن مل نعلمْ 

 ، وهذه الصفاُت  من صفاهتمغ هُ  به ورسولُ  اهللاُ بام أخربَ اإليامنُ : الثالث *
 : إىل قسمنيتنقسمُ 
 . ْلقية صفات ِخ -١
 . صفات ُخُلقية-٢
  :ْلقية فمن الصفات اخلِ - أ

ًال *   ومنهم ، ومنهم من له ثالثةٌ ، منهم من له جناحان: هلم أجنحةً أنَّ : أوَّ
 t u v w﴿:  قال تعاىل،من ذلك ، ومنهم من له أكثرُ من له أربعةٌ 

x y z |{ } ~ � ¡ ¢﴾ ]ومنهم من له ستامئة جناٍح ]١:فاطر  
  عليها وله ستامئة جناٍح َق لِ  أّنه رآه عىل صفته التي ُخ غ  النبيُّ كجربيل فقد أخربَ 

 .قد سدَّ األفق
                                                

z ﴿: بأنه من تراب وماء أي طني قال تعاىل: أي كام وصفه اهللا تعاىل يف كتابه العزيز يف مواضع متعددة) ١(
 .]٧:السجدة[ ﴾} | { ~

 ).٢٩٩٦( أخرجه مسلم يف، كتاب الزهد والرقائق، باب يف أحاديث متفرقة، رقم) ٢(
 أخرجه البخاري، كتاب بدء اخللق، باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السامء فوافقت :متفق عليه) ٣(

 يف ذكر سدرة ، ومسلم، كتاب اإليامن، باب)٣٠٦٠(إحدامها األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، رقم 
 ). ١٧٤( املنتهى، رقم
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ا ال نعلمُ    وال كيفيةَ  عليها املالئكةُ  التي ُخلَق  الكيفيةَ ومن املعلوم أنَّ
 املالئكة فهو مفٍرت وقائٌل عىل  بأجنحٍة يزعم أهنا صورُ ا صورً مُ ُس رْ نحتهم؛ فمن يَ أج

 يف كتابه،  اهللاُ ذوو أجنحٍة كام ذكرَ  املالئكةَ  أنَّ اهللا ما ال يعلم، وحسبنا أن نؤمنَ 
 .غه وأخرب به رسولُ 

 عىل ذلك بقوله تعاىل عن  العلامءُ  واستدلَّ :ال يأكلون وال يرشبون: اثانيً * 
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ¹﴿:  من املالئكةِ  إبراهيمَ يِف ض
Â﴾ ]٧٠:هود[. 

ا، وجاء مرًة إىل ا بًرش  ملريمَ  متثَل  فجربيُل :لِ  عىل التمثُّ هلم قدرةٌ : اثالثً *   سوي 
  بصورةِ  ما يتمثُل ا، وكثريً  غريٍب  رجلٍ  ومرًة يف صورةِ ، أعرايبٍّ  يف صورةِ غالنبي 
  ولوطٍ إىل إبراهيمَ  وكذلك الرسل الذين جاؤوا،  الصحايب اجلليل الكلبيِّ دحيةَ 

 . غرباء رجالٍ  متثلوا بصورةِ - عليهم السالم- 
 :  الصفات اُخلُلقية- ب
 ﴾À Á Â ¿ ¾ ½ ¼ «﴿: هم هللا قال تعاىل طاعتُ :أوًال * 

 .]٦:التحريم[
 Å Æ Ç È É﴿: م هللا بالصالة والتسبيح قال تعاىل عبادُهت :اثانيً * 
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð﴾ ]٢٠٦:األعراف[. 
 £ ¢ ¡﴿: هم هلم كام قال تعاىلهم للمؤمنني واستغفارُ  حمبتُ :اثالثً * 
¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± 
² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½﴾ ]٧:غافر[. 

                                                
 ).١٦/٨( رشح النووي عىل صحيح مسلم :انظر) ١(
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إِنَّ اهللا إَِذا َأَحبَّ َعْبًدا «: غَقاَل َرُسوُل اهللا : ويف احلديث َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َقاَل 
يَل َفَقاَل  ُه، َقاَل إِينِّ : َدَعا ِجْربِ َامِء :  ُأِحبُّ ُفالًنا َفَأِحبَّ يُل، ُثمَّ ُينَادِي ِيف السَّ ُه ِجْربِ َفُيِحبُّ

َامِء، َقاَل : َفَيُقوُل  ُه َأْهُل السَّ وُه َفُيِحبُّ ُثمَّ ُيوَضُع َلُه اْلَقُبوُل ِيف : إِنَّ اهللا ُحيِبُّ ُفالًنا َفَأِحبُّ
يَل َفَيُقوُل األَْرِض، َوإَِذا َأْبَغَض َعْبًدا َدَعا جِ  : إِينِّ أُْبِغُض ُفالًنا َفَأْبِغْضُه، َقاَل : ْربِ

َامءِ  يُل، ُثمَّ ُينَادِي ِيف َأْهِل السَّ : إِنَّ اهللا ُيبِْغُض ُفالًنا َفَأْبِغُضوُه، َقاَل : َفُيْبِغُضُه ِجْربِ
 .»َفُيْبِغُضوَنُه ُثمَّ ُتوَضُع َلُه اْلَبْغَضاُء ِيف األَْرضِ 

َأال أَْسَتِحي ِمْن «:  قاَل غ  النبيَّ  أنَّ  كام جاء يف احلديِث ،ياءُ احل: ارابعً * 
 .»الئَِكةُ ملَ َرُجٍل َتْسَتِحي ِمنُْه ا

لوا هبا، وهم غه  به ورسولُ  بام أخرب اهللاُاإليامنُ : الرابع  من أعامهلم التي ُوكِّ
 :يف ذلك أصناف كثرية، منها

 قال ا، وقد سامه اهللا روًح يُل  وهو جرب َمْن ُوّكل بالوحي إىل األنبياءِ -١
 c d e f g h i j k l m n o p﴿: تعاىل

q﴾ ]١٩٤-١٩٢:الشعراء[. 
، رِ طْ  والقَ  بالنباِت  عند العلامء أّنه موّكٌل ومنهم ميكائيل، وقد اشتهرَ  -٢

 . عن السلف، وُروي يف ذلك حديث مرفوعوجاءت يف ذلك آثارٌ 
  املذكورِ  بالنفخ يف الصورِ ه موّكٌل  العلامء أنّ  ومنهم إرسافيل، وقد أمجعَ -٣

 ./ - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: يف قوله تعاىل
                                                

ومسلم، كتاب الرب  ،)٥٦٩٣( أخرجه البخارّي، كتاب األدب، باُب املَِقِة ِمَن اهللا تعاىل، رقم: متفق عليه) ١(
 ).٢٦٣٧( والصلة واآلداب، باب إذا أحب اهللا عبًدا حببه إىل عباده، رقم

 ).٢٤٠١( ، رقمت، باب من فضائل عثامن ي مسلم،كتاب فضائل الصحابة أخرجه) ٢(
 والبيهقي ،)١١/٣٧٩( ، والطرباين يف املعجم الكبري)٨٧:ص ()العرش(أخرجه ابن أيب شيبة يف كتاب ) ٣(

 .ويف إسناده مقاٌل ) ١/١٧٧(يف شعب اإليامن 
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 .]٦٨:الزمر[ ﴾7 6 5 4 3 2 1 0
 يدعو به غ اهللا  الذي كان رسوُل  االستفتاِح  تضمنهم دعاءُ وهؤالء الثالثةُ 

ْمحَِن ْبِن َعْوٍف َقاَل يف قيامِ  َشَة ُأمَّ : الليل فعن أيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ  َسَأْلُت َعائِ
ٍء َكاَن َنبِيُّ اهللا ملُ ا ْيِل؟ َقاَلْت غْؤِمنَِني بَِأيِّ َيشْ َكاَن إَِذا :  َيْفَتتُِح َصالَتُه إَِذا َقاَم ِمَن اللَّ

ْيِل اْفَتَتَح َصالَتهُ  افِيَل، َفاطَِر «: َقاَم ِمَن اللَّ ائِيَل َوِميَكائِيَل َوإِْرسَ اللهمَّ َربَّ َجْربَ
ُكُم َبْنيَ ِعَبادَِك فِيَام َكاُنوا فِيِه السَّ  َهاَدةِ، َأْنَت َحتْ َ اْلَغْيِب َوالشَّ َمَواِت َواألَْرِض، َعاِمل

َتلُِفوَن، اْهِدِين ملَِا اْختُلَِف فِيِه ِمْن ا اٍط حلَ َخيْ قِّ بِإِْذنَِك، إِنََّك َهتِْدي َمْن َتَشاُء إَِىل ِرصَ
 .»ُمْسَتِقيمٍ 

  عىل أفضليةِ ما يدلُّ )  وإرسافيل، وميكائيل،جربيل(الثالثة   أسامءِ ويف ذكرِ 
  تعاىل جربيَل وقد خّص اهللاُ. هم عند اهللا عزَّ وجلَّ  وكرامتِ  الثالثةِ هؤالء املالئكةِ 

  قال اهللاُ  عىل أهنام من أكابر املالئكةِ  وهذا تنويهٌ ، الكريم بالذكر يف القرآنِ وميكائيَل 
 m n o p q r s t u v w﴿: تعاىل

x﴾ ]٩٨:البقرة[. 
 \ ] V W YX Z﴿:  قال تعاىل العرشِ  بحملِ َل كِّ من وُ  -٤

 .]١٧:احلاقة[ ﴾_ ̂ [
 S T U﴿:  النارِ ، كام قال تعاىل يف أهلِ  والنارِ  اجلنةِ ةُ نَ زَ َخ  -٥

V W YX Z [ \ ] ^ _ ̀ a b c d e 
f g h i j k l nm o p q r s 

t u v﴾ ]وقال يف أهل اجلنة. ]٧١:الزمر :﴿¤ ¥ ¦ § 
                                                

 ).١/٢٢٥(التذكرة للقرطبّي : انظر) ١(
 ).٧٧٠(ة املسافرين وقرصها، باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه، رقمأخرجه مسلم، كتاب صال) ٢(
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¨ © «ª ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ 
¹ º﴾ ]٧٣:الزمر[. 
 O P Q﴿:  قال اهللا تعاىل، عملهِ  وكتابةِ  العبدِ  َمْن ُوّكل بحفظِ -٦

R S T U V W X﴾ ]١٢-١٠:االنفطار[. 
 ; : 9 8﴿:  قال تعاىل، العبادِ  أرواِح  بقبضِ  َمْن ُوّكَل -٧

=< > ? @ A B C ED F G H I J K L﴾ 
 .]٢٨:النحل[

هم يف  صلتهم وتأثريِ  يف هذا الوجود، وعظمُ  املالئكةِ  شأنِ مُ ظَ  عِ مما تقدمَ  يتبنيُ 
ا وميتً هذا العامل العلوّي والسفّيل، وباإلنسانِ   القّيم تعليٌق حسٌن ولإلمام ابنِ ، ا حي 

 وأعامهلم وعالقتهم  املالئكةِ  بعد ذكر أصناِف - رمحه اهللا-  قال يناسب املقام؛
لةُ واملالئكُة امل«: باإلنسان  هلم وله -  أمره إىل آخرِ  َكْونه نطفةَ ْن حنيِ م-   باإلنسانِ وكَّ

لون بَتخليقه، ونقلهِ   يف ه، وحفظهِ ، وتصويرِ  إىل َطْورٍ  من َطْورٍ شأٌن آخر؛ فإهنم ُموكَّ
، وشقاوته، وسعادته، ، وأجلهِ ، وكتابة ِرزقه، وعملهِ  الثالِث  الظلامِت أطباِق 

  يف حياته، وقبضِ ، وحفظهِ  وأفعالهِ  أقوالهِ ، وإحصاءِ  أحوالهِ ومالزمته يف مجيعِ 
لون بعذابهِ ه وفاطرِ ها عىل خالقِ روحه عند وفاته، وعرِض   يف  ونعيمهِ ه، وهم املوكَّ

 . والعذاب النعيمِ  آالِت ، وهم املوكلون بعملِ  البعِث الربزخ، وبعدَ 
تون للعبدِ  قاتلون ه، واملمون له ما ينفعُ  اهللا، واملعلِّ  بإذنِ  املؤمنِ وهم املثبِّ

 ويدعونه ون عنه، وهم أولياؤه يف الدنيا واآلخرة، وهم الذين َيِعُدونه باخلريِ الذابُّ 
موه، ه، وحفظته، ومعلِّ  وحيذرونه منه، فهم أولياؤه وأنصارُ إليه، وينهونه عن الرشِّ 

ون عليه ما دام يف لُّ َص وناصحوه، والداعون له، واملستغفرون له، وهم الذين يُ 
 اهللا تعاىل يف ، ويبرشونه بكرامةِ  اخلريَ  الناَس ون عليه ما دام يعلمُ لُّ َص  ربه، ويُ طاعةِ 
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 .»...منامه، وعند موته، ويوم بعثه
، وقد ضّل  واجلامعةِ  السنةِ  أهلِ  هو اعتقادُ  عن املالئكةِ  ما تقدمَ  فكلُّ :وبعد

 : طوائف ثالُث  املالئكةِ يف شأنِ 
 اهللا كام ، وزعموا أهنم بناُت املرشكون الذين عبدوهم من دون اهللا: األوىل* 
 بذلك عن املرشكني، وأنكر عليهم ذلك ووبَّخهم يف - سبحانه وتعاىل- أخرب اهللا 

 ¾ ½ ¼ « º ¹̧ ﴿: مواضع من القرآن كام قال تعاىل
¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ! " # $ % & ' 

 .]١٥٧-١٤٩:الصافات[ ﴾2 1 0 / . - , + * ( )
 زعموا أهنا هي  العرشةِ  اإلهليون القائلون بالعقولِ الفالسفةُ : ةالثاني* 
  املرشكني فإنَّ هذه العقول التي يّدعوهنا ال حقيقةَ  من قولِ م أقبُح ، وقوهلُ املالئكة

 . اهللاُهم إالَّ يص عددَ  بل هم كثٌري ال ُحي  ليسوا عرشةً هلا، واملالئكةُ 
ى اخلري وَ  قُ زعموا أنَّ املالئكةَ  املتكلمني والفالسفة  طوائِف بعُض : الثالثة* 

 ، وهذا يقتيض أهنم صفاٌت يف اإلنسان، وكذلك الشياطني هي قوى الرشِّ 
 البطالن؛ ألّنه مناقٌض ملا  قائمني بأنفسهم، وهو قوٌل ظاهرُ الإلنسان ليسوا خلقً 

ٌ من عال من أنَّ املالئكةَ  والسنةِ  الكتاِب دلت عليه نصوُص   الغيب، مِ ـ َعاَمل
 .هم كام تقدمـم وأعاملِ ون بذواهتم وصفاِهت متميز

                                                
 ).١٢٦-٢/١٢٥(إغاثة اللهفان ) ١(
 ).٢/٢٥٨(إغاثة اللهفان : انظر) ٢(
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 . بحفظهم حيث وّكل املالئكةَ  اهللا تعاىل عىل عنايته بالعبادِ  شكرُ -١
 . بالغيب اإليامنِ  حتقيُق -٢
 ،ثريةٍ  ك؛ الستشعار قرهبم ومالزمتهم لإلنسان يف أحوالٍ  واحلياءُ  التأدُب -٣

  املؤمنُ  وبذلك يعيُش ، واألحوالِ ، واألفعالِ ، ما يؤذهيم من األقوالِ وجتنب كلِّ 
 . واجلوارح، واللسان، القلِب طاهرُ 

  والشهادةَ  يف كتابتهم اخلريَ ؛ رغبةً  املعصيةِ  واجتناُب  الطاعةِ  مالزمةُ -٤
 . خالفه والشهادة عليه من كتابةِ عليه، ورهبةً 

  رجاءَ  التي حيرضوهنا ويصّلون فيها عىل املؤمنِ  يف املواطنِ  الطمأنينةُ -٥
 .مهم وصالِهت  من دعائِ  املزيدِ هم وحتصيلِ  حضورِ بركةِ 

* * *
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 .مجع كتاب بمعنى مكتوب: الُكُتب

 ، وهدايةً  للخلِق  رمحةً  تعاىل عىل رسلهِ الكتب التي أنزهلا اهللاُ: واملراد هبا هنا
 . إىل النور هبا من شاء من الظلامِت هلم، ليخرَج 

 عىل من شاء ا بأنَّ اهللا تعاىل أنزل كتبً  التصديُق اجلازمُ :ومعنى اإليامن بالكتب
، والنواهي، ، واألوامرُ ، واملواعظُ ، والقصُص  وأنبيائه فيها األخبارُ من رسلهِ 

 . كيف شاء هبذه الكتِب ، وأنَّ اهللا تكلمَ ، والوعيدُ والوعدُ 
 

ا من عندِ ها منزلةٌ  وأهنا كلُّ  هبا إمجاًال اإليامنُ  :األول*  : ، قال تعاىل اهللا حق 
﴿3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ 

A B C D E F G H I J K L M N O P 
Q﴾ ]١٣٦:البقرة[. 

 ، واإلنجيلِ ؛ كالتوراةِ  لنا منها عىل وجه اخلصوصيَ مِّ  بام ُس اإليامنُ  :الثاين* 
 + * ( ) ' & % $ #﴿:  وموسى، قال تعاىل إبراهيمَ ، وصحِف والزبورِ 

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 
: تعاىل وقال، ]٥٥:اإلرساء[ ﴾¥ ¤ £﴿: قال تعاىل، و]٤-٢:آل عمران[ ﴾>

 .]١٩-١٨:األعىل[ ﴾2 1 0 / . - , + *﴿
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 به مما غه  ورسولُ  أخربنا اهللاُ، وبام إمجاًال  بام يف هذه الكتِب اإليامنُ : الثالث* 
 £ ¢ ¡ � ~﴿:  كام قال تعاىل يف التوراةااشتملت عليه خصوًص 

¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ 
 .]٤٥:املائدة[ ﴾¯ ®

 Â Ã Ä Å Æ Ç È É﴿:  موسى وإبراهيموقال تعاىل يف صحِف 
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴾ 

 .]٣٩-٣٦:مجالن[
  وآخرُ  النبيني وأنه أرشُف  عىل خاتمِ املنزلِ   هبذا القرآنِ اإليامنُ : الرابع* 

 وأنه  عليها، اهللا، وأنه ناسٌخ ملا سبقه من الكتب، وأنه حاكمٌ  من عندِ َل زَ  نَ كتاٍب 
  حرامه، والعملِ  حالله، وحتريمِ  أخباره، وبإحاللِ ه بتصديِق  اتباعُ الذي جيُب 

 ¿ ¾ ½ «¼ µ ¶ ¸ ¹ º﴿: ه ونواهيه، قال تعاىلبأوامرِ 
À﴾ ]قال اهللا تعاىلو، ]٨:التغابن :﴿O P Q R S T U V 

W X Y Z﴾ ]عليهاحاكًام وأمينً: أي. ]٤٨:املائدة . 
  كالتوراةِ ؛ كاٍف عّام تقدمه من الكتِب ه أنَّ هذا القرآنَ  اعتقادُ ومما جيُب 

 ولذلك ، به عنها االستغناءُ  للهدى، وجيُب ا فيها طلبً  النظرُ واإلنجيل، فال جيوزُ 
 فيها  ينظرُ  من التوراةِ  قطعةً ت  اخلطاِب  بنِ  رأى مع عمرَ  حنيغ  النبيُّ َب ِض غَ 

ا َما «: وقال ًة، وَلْو َأنَّ ُموَسى َكاَن َحي  ا َبْيَضاَء َنِقيَّ ِذي َنْفِيس بَِيِدِه َلَقْد ِجْئُتُكْم ِهبَ َوالَّ
بَِعنِي  .»َوِسَعُه إِال َأْن َيتَّ

ِذي َنْفِيس بَِيِدِه َلْو َأْص «: ويف لفظٍ  َبْعُتُموُه َوَتَرْكتُُموِين َوالَّ َبَح فِيُكْم ُموَسى ُثمَّ اتَّ
                                                

، وصححه الضياء املقديس يف )١/٢٠٠(، والبيهقّي يف شعب اإليامن )٣/٣٨٧(أخرجه أمحد ) ١(
 ).١/٢١٥(األحاديث املختارة 
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بِيِّنيَ  ي ِمَن األَُمِم َوَأَنا َحظُُّكْم ِمَن النَّ  .»َلَضَلْلُتْم إِنَُّكْم َحظِّ
 

ه ال  وحدَ  اهللاُعبدَ وهي أن يُ :  واحدةٍ ها لغايةٍ  كلُّ  السامويةُ  الكتُب نزلْت أُ 
؛ ليصلوا باتباعها إىل سعادهتم يف الدنيا واآلخرة، فمن  للعبادِ هدايةً رشيك له، و

 الضالني،  كان من األشقياءِ اتبع هدى اهللا كان من املهتدين املفلحني، ومن أعرَض 
 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ¿ ¾ ½﴿: قال تعاىل
Ë Ì Í Î Ï Ð﴾ ]١٢٤-١٢٣:طه[. 

 
،  العقيدةِ ، وأصولِ  الغايةِ دةِ ، ووْح  املصدرِ دةِ ْح  يف وَ  السامويةُ  الكتُب فُق تت
  احلقوق، والنهي عن الفسادِ ، وأداءِ ، والقسطِ كالعدلِ   العامة؛ الترشيعِ وقواعدِ 

 K  L M N﴿:  قال تعاىل األخالِق  إىل مكارمِ ، والدعوةِ واالنحراِف 
O P Q R S T U V XW Y 
Z [﴾ ]٩٠:النحل[. 
 j k l m﴿:  قال تعاىل يف الرشائعِ  السامويةُ  الكتُب ُف وختتل

n﴾ ]٤٨:املائدة[. 
هم فالديُن واحٌد؛ وإنام تنوعت رشائعُ «:  اإلسالم ابُن تيميةقال شيُخ 

فالرسُل متفقون يف  ﴾j  k l m n﴿: هم كام قال تعاىلومناهجُ 
  وبرسولهِ  باهللاِامنِ ؛ كاإليفاالعتقاديةُ :  والعمليةِ  االعتقاديةِ  لألصولِ اجلامعِ  الدينِ 

 يف األنعام، واألعراف،  املذكورةِ  العامةِ كاألعاملِ : والعمليةُ .  اآلخرِ وباليومِ 
                                                

 ).٣/٤٧٠(أخرجه أمحد ) ١(
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 ﴾¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿: وسورة بنى إرسائيل كقوله تعاىل
 ﴾g h i j k l﴿:  إىل آخر اآليات الثالث، وقوله]١٥١:األنعام[
 ¾ ½ ¼ º« ¹ ¸ ¶﴿:  إىل آخر الوصايا، وقوله]٢٣:اإلرساء[

¿ À Á Â Ã Ä﴾ ]وقوله]٢٩:األعراف ، :﴿P Q R S 
T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f 

g h i j k l﴾ ]فهذه األمور هي من الدين الذي اتفقت ]٣٣:األعراف 
 .»عليه الرشائع

 
 . هيدهيم بها كتابً  قومٍ  لكلِّ اده حيث أنزَل  اهللا تعاىل بعب بعنايةِ العلمُ  -١
 . اهللا عىل بصريةٍ عبادةُ  -٢
 . حدوده به، وإقامةُ  بتالوته وحفظه، والعمُل ، والتعبدُ  مع القرآنِ العيُش  -٣
 . بحسب أوامره وتوجيهاته النفوسِ تربيةُ  -٤

* * *

                                                
 .)١٥/١٥٩(جمموع الفتاوى ) ١(
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ا؛ ، وإنام ُسمى النبيُّ  الذي له شأنٌ  وهو اخلربُ  مشتق من النبأِ :لغةً النبي   نبي 

َرب «ألنه ُخمَْرب، وُخمِرب،  أي خيرب عن اهللا : »ُخمِرب « وأوحى إليه، وهُ  أخربَ أي أن اهللاَ: »ُخمْ
 . من األرضوهي ما ارتفعَ : النبوة مشتقة من النَّبْوة: تعاىل وحيه وأمره، وقيل

 . بالكتاب؛ كالبعِث  بأمرٍ  البعُث : وهو من اإلرسالِ  مأخوذٌ :اللغة يف والرسوُل 
 وُأِمر  إليه برشعٍ َى وحِ  هو من أُ  أنَّ الرسوَل  فاملشهورُ :وأّما يف االصطالح

 . إليه ومل يؤمر بالبالغَي وحِ  هو من أُ بتبليغه، والنبيُّ 
 . رسوًال  نبٍي  وليس كلُّ ، نبيٌّ  رسولٍ وعىل ذلك فكلُّ 

  وموسى، والنبيُّ  وهودٍ  كفار؛ كنوٍح  إىل قومٍ  من أرسَل سوَل  إنَّ الر:وقيل
 .زكريا وحييى:  مؤمنني كأنبياء بني إرسائيل مثلمن أرسل إىل قومٍ 
  X﴿: ه تعاىل كلٌّ منهام مرسٌل يدل هلذا قولُ  فالنبّي والرسوُل وعىل هذا

Y Z [ \ ] ̂ _﴾ ]٥٢: احلج[. 
 

 عىل الوجه الذي - تعاىل-  اهللا  من عبادةِ  ال يتمكنُ يُّ  البرشملا كان العقُل 
  عىل اختالِف  لألمةِ  املناسَب  والترشيعَ  التنظيمَ يرضاه وحيبه، وكذلك ال يستطيعُ 

  أن أرسَل  اهللا ورمحتهِ  وحده؛ كان من حكمةِ  بذلك إال اهللاُطبقاهتا؛ إذ ال حييطُ 
                                                

 . نبأ: مادة)١/١٦٢(لسان العرب ) ١(
 ).١٨٤:ص(النبوات البن تيمية ) ٢(
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 N﴿:  عليهم، قال تعاىل احلجةِ  وإقامةِ  اخللِق  إلصالِح  الكتَب  وأنزَل الرسَل 
O P Q R S T U V W X﴾ ]١٦٥:النساء[. 

ه  اهللا وحدَ هم يف الدنيا واآلخرة من عبادةِ  إىل ما ينفعُ  َ يدعون الناسفالرسُل 
هم يف الدنيا واآلخرة  ما يرضُّ ه وهنيه، ويبينون للناسِ ه يف أمرِ  له، وطاعتِ ال رشيَك 

 .من الرشك به تعاىل وسائر ما هنى اهللا عنه
 عىل اهللا  أحدٌ  عىل اخللق حتى ال حيتجُّ  احلجةِ  إقامةُ  الرسلِ ي إرسالِ فف
 [ \ ] X Y Z﴿:  كام قال تعاىلما جاءين من رسولٍ : فيقول

^ _ ̀ a b c d e f g h i﴾ 
 .]٤٧:القصص[

 
ا فمن كَ  وأهنم رسُل ، إمجاًال  الرسلِ  بجميعِ اإليامنُ : األول*   رَ فَ  اهللا حق 

 ﴾Â Ã Ä Å﴿:  كام قال اهللا تعاىل باجلميعِ رَ فَ  كَ  منهم؛ فقد واحدٍ برسالةِ 
 .]١٠٥:الشعراء[

ه حني كذبوه،  غريُ  رسوٌل  الرسل، مع أنه مل يكنْ عِ  مكذبني جلميهم اهللاُفجعلَ 
 بن  ومل يتبعوه هم مكذبون للمسيِح غوعىل هذا فالنصارى الذين كذبوا حممًدا 

 وال معنى لبشارهتم غ بمحمدٍ  هميًضا، السيام وأنه قد بّرشَ  متبعني له أمريم غريُ 
 . مستقيم، وهيدهيم إىل رصاطٍ  به من الضاللةِ هم اهللاُنقذُ  إليهم يُ به إال أنه رسوٌل 

 عىل ، وتتابعت البرشيةُ  إىل حممدٍ  من نوٍح  إىل البرشيةِ وقد تتابعت الرسُل 
:  قال تعاىل،كذبني العقوباُت  من شاء اهللا منهم، فحلت بامل اهللا إالَّ  رسلِ تكذيِب 

﴿) * + -, . / 0 1 2 43 5 6 7 8 :9 
 .، وقد فصل اهللا ذلك يف قصص األنبياء]٤٤:املؤمنون[ ﴾< = > ;
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 أهنم معصومون فيام يبلغونه عن اهللا،  ِ اهللا ورسلهه يف أنبياءِ  اعتقادُ ومما جيُب 
 ، عن دعوهتمرُ هم، وينف أخالقَ  ما يدنُس  الذنوب ومن كلِّ ومعصومون من كبائرِ 

  اإلمجاعُ َل  ونقَ ]٤-٣:النجم[ ﴾4 3 2 1 0 / . - , +﴿: قال تعاىل
 . تيمية منهم ابنُ  العلمِ  من أهلِ  والتبليغ مجعٌ عىل عصمتهم يف التحملِ 

هم ممن سامهم  من أخبارِ حَّ  وبام َص  بمن علمنا منهم تفصيًال اإليامنُ : الثاين* 
ا يف القرآن وهم مخسٌة وعرشون نباهللاُ  .ي 

ل النبيني آدمُ  ، غ  النبيني واملرسلني حممدٌ ، وخاتمُ  الرسل نوٌح ، وأوُل فأوَّ
 .]٢٥٣:البقرة[ ﴾' & % $ # "﴿: وهم متفاضلون قال تعاىل

، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، نوٌح :  وهم من الرسلِ أولو العزمِ  هموأفضلُ 
 % $ # " !﴿: وحممد صلوات اهللا وسالمه عليهم، قال تعاىل

& ' ( ) * + , .- / 0 1 2﴾ 
 .]٧:األحزاب[

 املرسلني وقد  النبيني، وسيدُ  خاتمُ غ  نبينا حممدٌ هم عىل اإلطالِق وأفضلُ 
ُد َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمةِ «:  عنه قولهثبَت   ما  وله من الفضائل واخلصائصِ »َأَنا َسيِّ

ْلُت َعَىل األَْنبِ «: غليس لسائر النبيني من ذلك قوله  ُأْعطِيُت َجَواِمَع : َياِء بِِستٍّ ُفضِّ
ْعِب، َوُأِحلَّْت ِيلَ اْلَغنَائُِم، َوُجِعَلْت ِيلَ األَْرُض َطُهوًرا  ُت بِالرُّ اْلَكلِِم، َوُنِرصْ

ونَ خلَ َوَمْسِجًدا، َوُأْرِسْلُت إَِىل ا بِيُّ ًة، َوُختَِم ِيبَ النَّ  .»ْلِق َكافَّ
 من النهي غ اهللا  عن رسولِ حيحةِ  الصوال ينايف هذا ما جاء يف األحاديِث 

                                                
 ).٦٢٢: ص(، كتاب االستغاثة )٨٩ / ٢٠، ١٠/٢٩١، ٤/٣١٩(جمموع الفتوى : انظر) ١(
 ).٢٢٧٨(، رقمغأخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا ) ٢(
 ).٥٢٣(ساجد ومواضع الصالة، باب منه، رقمأخرجه مسلم، كتاب امل) ٣(
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ُلوا َبْنيَ َأْنبِيَاِء اهللا« :غه  قولِ  مثُل  بني األنبياءِ عن التفضيلِ  فإّن هذا ؛ »ال ُتَفضِّ
  أو عىل وجهِ  والعصبيةِ  عىل وجه احلميةِ  عىل ما إذا كان التفضيُل  ٌ حممولالنهيَ 

 . للمفضولالتنقصِ 
  من الكتاِب غ  جاء به نبينا حممٌد  بام وتفصيًال  إمجاًال اإليامنُ  :الثالث *
،  الناسِ  اهللا إىل مجيعِ ، وأنه رسوُل  احلقِّ  به من اهلدى ودينِ َل ِس رْ ، وما أُ واحلكمةِ 

، وأنه ال  القيامةِ  إىل يومِ  اهللا عىل عبادهِ  بعده، فهو حجةُ وأنه خاتم النبيني فال نبَي 
 غ  سوى حممدٍ هُ  اتباعُ  جيُب  رسوٌل فلم يبَق  غ باتباعه  إىل اهللا وإىل جنته إالَّ طريَق 

ا ملا وسعه إال اتباعُ  من أنبياءِ ولو كان أحدٌ    ابنُ  املسيُح ، وهلذا إذا نزَل غ هُ  اهللا حي 
  اخلروُج عن رشيعةِ ا أحدً ، فال يسعُ غ  حممدٍ  برشيعةِ مَ كَ  الزمان َح مريم يف آخرِ 

 .هم وال النصارى وال غريُ  ال اليهودُ اإلسالمِ 
 ﴾r s t u v w x y﴿:  تعاىلوقال

 .]١٩:األنعام[ ﴾3 2 1 0 / .﴿: ، وقال تعاىل]١٥٨:األعراف[
  بالبيناِت  الرسَل  اهللاُ لقد أرسَل :  وبيناهتم الرسلِ  بمعجزاِت اإليامنُ : الرابع* 

 عىل  وقد جاء بام يدلُّ  إالَّ  عىل صدقهم، فام من نبيٍّ  الدالةُ  والرباهنيُ وهي اآلياُت 
َما ِمَن األَْنبَِياِء ِمْن َنبِيٍّ « : به كام يف احلديثتيض اإليامنَ  اهللا مما يق من عندِ أنه رسوٌل 

ِذي ُأوتِيُت َوْحًيا  َام َكاَن الَّ إِال َقْد أُْعطَِي ِمَن اآلَياِت َما ِمثُْلُه آَمَن َعَلْيِه اْلَبَرشُ َوإِنَّ
 .»ِقَياَمةِ َأْوَحى اهللا إَِيلَّ َفَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكَثَرُهْم َتابًِعا َيْوَم الْ 

 عىل أيدهيم وهو ما رهيا اهللاُ التي ُجي  ومنها اخلوارُق ، األنبياء أنواعٌ وبيناُت 
                                                

: إىل َقْولِهِ  ﴾] \ [ ^﴿:  أخرجه البخاري،كتاب األنبياء، باُب َقْوِل اهللا تَعاىل:متفق عليه) ١(
﴿n m﴾،٢٣٧٣( ، رقم؛، ومسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى )٣٢٣٣(  رقم.( 

، ومسلم، )٤٦٩٦( ب كيف نزول الوحي رقمأخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، با: متفق عليه) ٢(
 ).١٥٢(، رقم غكتاب اإليامن، باب وجوب اإليامن برسالة نبينا حممد 
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 ا خالفً  عىل هذا النوعِ  النبوةُ  وال تتوقُف »املعجزات«ـيسمى عند أهل الكالم ب
 ما  باملعجزة، ومن هذه املعجزاِت  إالَّ  ال تثبُت إنَّ النبوةَ : للمعتزلة الذين يقولون

  سحرةِ ها حباَل ، ثم ابتالعِ ا مبينًا عصاه ثعبانً لِ عْ  موسى من َج  عىل يدِ هللاُ أجراه ا
  من غريِ ها وهي بيضاءُ ه يف جيبه ثم إخراُج  يدِ وكذلك إدخاُل . همفرعون وعصيَّ 

 A B C D E F G H I﴿: ، وغري ذلك، قال تعاىلسوءٍ 
J K L M﴾ ]ا، ومنها الناقة التي أخرجها اهللا تصديقً ]١٠٨-١٠٧:األعراف 

 § ¦﴿: لنبيه صالح قال اهللا تعاىل يف شأن قصة صالح عليه السالم مع قومه
¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º 
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê 
Ë Ì Í Î Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú 
Û Ü Ý Þ ß à á﴾ ]١٥٩-١٥٣:الشعراء[. 

  القمرِ  انشقاِق  مثُل  من اخلوارِق َىص  عىل نبوته ما ال ُحيْ ولنبينا من الدالئلِ 
 . وغريها، وأعظم ذلك القرآن باملغيبات  واإلخبارِ  والرشاِب  الطعامِ وتكثريِ 

 : أوجه من ثالثةِ غ  حممدٍ  عىل نبوةِ  القرآنِ وداللةُ 
ه أميٌّ  -١   العظيمِ ، ومع ذلك جاء هبذا القرآنِ  املكتوَب  وال يقرأُ  ال يكتُب أنَّ
 T U V W﴿:  كام قال تعاىل العظيمةِ نباءِ ، واأل القويمةِ  عىل الرشائعِ املشتملِ 

X Y Z [ \ ^] _  ̀a﴾ ]٤٨:العنكبوت[. 
 كام قال تعاىل  ِ الغيبمِ لْ  مما هو من عِ  األنبياءِ ما اشتمل عليه من قصصِ  -٢

 e f g h i kj l m n o p q r s﴿: بعد قصة نوح
ut wv x y z﴾ ]٤٩:هود[. 

 مثله،  سورٍ  أو بعِرش يأتوا بمثلهِ  أن - بل للثقلني-  ِ للبرشية القرآنِ إعجازُ  -٣
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١٢٣  

اهم اهللاُ، من مثلهِ  من مثله، أو آيةٍ أو سورةٍ   - ,﴿:  بذلك فقال وهلذا حتدَّ
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < 

 ) ' & % #$ " !﴿: ، وقال تعاىل]٨٨:اإلرساء[ ﴾< =
: ، وقال]١٣:هود[ ﴾3 2 1 0 / . - , + * (

﴿³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
Ã Ä Å Æ Ç﴾ ]٢٣:البقرة[. 

 
 هبم  التي يدعون إليها، فاملؤمنُ  والقيمِ  للمبادئِ  حيةٌ  قدوةٌ  والرسُل األنبياءُ  -١

: قال تعاىل. همريَ  ِس ، وأن حيتذَي  األعىل يف احلياةِ هم املثَل ينبغي أن يتخذَ 
﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð 
Ñ﴾ ]٢١:األحزاب[. 

 املتقني املطيعني هللا والصابرين، كام تبّني ذلك من  عاقبةِ نِ ْس  بحُ اليقنيُ  -٢
 .هم عىل أعدائهمهم وانتصارِ قصصهم مع أقوامِ 

 . عليهم بام يستحقونههم والثناءِ هم، وحمبتِ  وتعظيمِ  اهللا ورسلهِ  أنبياءِ توقريُ  -٣
* * *
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١٢٤  

 
 

،  واجلزاءِ  فيه للحساِب  الناَس  اهللاُ الذي يبعُث  القيامةِ يومُ :  اآلخريومُ ال
 يف  النارِ هلم وأهُل  يف منازِ  اجلنةِ  أهُل  بعده، حيث يستقرُّ  بذلك؛ ألنه ال يومَ َي مِّ وُس 

 .منازهلم
 ويومُ  ، البعِث ، يومُ  التالِق ، ويومُ  الفصلِ  يومُ : منها كثريةٌ وله أسامءٌ 

 5 4 3 2 1﴿:  ذلك قال تعاىلث، وغريفةِ  اآلزاحلساب، ويومُ 
: ، وقال تعاىل]١٨:غافر[ ﴾@ ? < = > ; : 98 7 6

﴿y z { | }﴾ ]وقال تعاىل]٥٣:ص ، :﴿v w x y z { | 
 .]٥٦:الروم[ ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � {~

 
ل §   القـربِ  وعـذاِب ، القـربِ مـن فتنـةِ   ِ املـوت بعـَد  ما يكـونُ  بكلِّ اإليامنُ : األوَّ

 : هِ ونعيمِ 
 ت اهللاُ ، فيثبُّ  ونبيهِ  ودينهِ  عن ربهِ  بعد دفنهِ  امليِت وهي سؤاُل :  القربِ فتنةُ ) أ(

 ،غ ، ونبيي حممدٌ ، وديني اإلسالمُ ريب اهللاُ: ، فيقول الثابِت الذين آمنوا بالقولِ 
ال : أو املرتاب ويقول املنافُق . هاه هاه ال أدري:  الكافرُ  الظاملني فيقوُل  اهللاُويضلُّ 

 . يقولون شيًئا فقلته الناَس ُت عْ مِ أدري َس 
 للظاملني من املنافقني فيكونُ :  القربفأما عذاُب : ه ونعيمُ  القربِ عذاُب ) ب(

 n o p﴿ :-آل فرعون-  والكافرين وبعض العصاة، قال اهللا تعاىل يف
q sr t u v w x y z {﴾ ]٤٦:غافر[. 
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١٢٥  

ُذوا بِاهللا ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ «: غقال : ويف حديث َزْيِد ْبِن َثابٍِت َقاَل   »َتَعوَّ
 .َنُعوُذ بِاهللا ِمْن َعَذاِب القرب: َقاُلوا

 % $ # " !﴿:  فللمؤمنني الصادقني قال اهللا تعاىل القربِ وأما نعيمُ 
& ' ( ) * + , - . / 0 1 

 .]٣٠:فصلت[ ﴾3 2
  القربِ  وعذاِب  القربِ بفتنةِ   السنة واجلامعة إىل اإليامنِ  أهُل  ذهَب وهلذه األدلةِ 

  هو من اإليامنِ  القبورِ  بأحوالِ  ذلك إىل اهللا، فإنَّ اإليامنَ  حقيقةِ ضني علمَ ونعيمه مفوِّ 
، وهلذا أثنى  أو عقاٍب  عليه من ثواٍب  وما يرتتُب  التكليِف  الذي هو مناطُ بالغيِب 

 .]٣-٢:البقرة[ ﴾/ . - , + *﴿:  به عىل املتقني فقالاهللاُ
 واحتجوا بأّنه لو  ونعيمهِ  القربِ  عذاَب  قوٌم من املتكلمني والزنادقةِ وقد أنكرَ 

 . وال ضيٍق  بسعةٍ  مل يتغريْ  كام كان عليه، والقربُ  يف قربه لوجدَ ُكشف عن امليِت 
  نصوصِ  يف معارضةِ  باحلسِّ  عىل االحتجاِج  باطلٌة فإهنا مبنيةٌ وهذه احلجةُ 

 هلا، فنحن رَ دِّ  ما قُ  ما حولنا إالَّ ا ال تدركُ ن هلا، وحواسُّ  التسليمُ  التي جيُب الغيِب 
 هم بيشءٍ  أعامهلم معنا، وال ندركُ  وكتابةِ  العبادِ  املوكلني بحفظِ نؤمن بأنَّ املالئكةَ 

 .من حواسنا
 : اإليامن بالبعث: الثاين §

  لربِّ  الناُس ، فيقومُ  الثانيةَ  النفخةَ  يف الصورِ نفُخ  املوتى حني يُ وهو إحياءُ 
:  خمتتنني، قال اهللا تعاىل غريَ  مسترتين، غرًال  غريَ  غري منتعلني، عراةً اةً العاملني، حف

﴿? @ A B DC E GF H I J﴾ ]١٠٤:األنبياء[. 
                                                

أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار ) ١(
 ).٦٨٦٧(عليه، رقم 
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 :قال اهللا تعاىل.  املسلمني وإمجاعُ  والسنةُ  ثابت دلَّ عليه الكتاُب حقٌّ : والبعُث 
﴿¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸﴾  :]١٦-١٥:املؤمنون[، 

َرشُ «: غوقال النبي   .» النَّاُس َيْوَم اْلِقَياَمِة ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرًال ُحيْ
 .  املسلمون عىل ثبوتهوأمجعَ 

 ا خلقً هم اهللاُ يعيدَ  مستبعدين أنْ  البعَث  الكافرون املكذبون للرسلِ وقد أنكرَ 
 من  كثريةٍ  ذلك عنهم يف مواضعَ ، وقد حكى اهللاُ ا وعظامً ا بعد أن كانوا ترابً اجديدً 

 ± ° ®¯ ¬ » ª © ¨ § ¦ ¤¥ £ ¢ ¡ � ~﴿: تعاىلالقرآن، قال 
 السموات ، وردَّ عليهم بام يعلمون ويشاهدون من خلِق ]٧:التغابن[ ﴾³ ²

 \ ] X Y Z﴿  األرض بعد موهتا اإلنسان، وإحياءِ واألرض، وخلِق 
] ^ _ ` a b c d e f g ih j k l m n 

o p q r s t u wv x y z { | } ~ � 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄ 
° ± ² ³ µ́ ¶  ̧¹ º﴾ ]٨١-٧٧:يس[. 
 :  واجلزاءِ  باحلساِب اإليامنُ : الثالث §

، ، والسنةُ ى عليه، وقد دلَّ عىل ذلك الكتاُب  عىل عمله، وجيازَ  العبدُ ُب حياَس 
 فآخٌذ كتابه  األعاملِ ، وبصحِف  بامليزانِ  املسلمني، ويدخل يف ذلك اإليامنُ وإمجاعُ 

 .وراء ظهرهبيمينه وآخذ كتابه بشامله من 
 J K L M N O P Q R S T﴿: قال اهللا تعاىل

U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c﴾ ]٧:االنشقاق-
                                                

، ومسلم، كتاب اجلنة )٦١٦٢(كيف احلرش، رقمأخرجه البخاري،كتاب الرقاق، باب : متفق عليه) ١(
 ).٢٨٥٩(وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا وبيان احلرش يوم القيامة، رقم
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 A CB D E @ ? < = > ; :﴿:  وقال تعاىل،]١١
F G H I J LK M N O﴾ ]٤٧:األنبياء[. 

َلَيِقَفنَّ َأَحُدُكْم «:  قالغ  عن رسول اهللات  بن حاتمٍ ويف حديث عديِّ 
ِجُم َلُه، ُثمَّ َلَيُقوَلنَّ َلهُ َبْنيَ َيَدي اهللا َس َبْينَُه َوَبْينَُه ِحَجاٌب َوال َتْرُمجَاٌن ُيَرتْ َأَملْ ُأوتَِك :  َليْ

َملْ أُْرِسْل إَِلْيَك َرُسوًال : ُثمَّ َلَيُقوَلنَّ . َبَىل : ؟ َفَلَيُقوَلنَّ َماًال  َبَىل، َفَينْظُُر َعْن : ؟ َفَلَيُقوَلنَّ أَ
اَر، َفْلَيتَِّقَنيَّ َأَحُدُكْم النَّاَر َيِمينِِه َفال َيَرى  إِال النَّاَر ُثمَّ َينُْظُر َعْن ِشَاملِِه َفال َيَرى إِال النَّ

َبةٍ   .»َوَلْو بِِشقِّ َمتَْرةٍ َفإِْن َملْ َجيِْد َفبَِكلَِمٍة َطيِّ
، وهو مقتىض  عىل األعاملِ  واجلزاءِ  احلساِب  املسلمون عىل إثباِت وقد أمجعَ 

 ، مبرشين ومنذرين؛ لئال يكونَ  الرسَل ، وأرسَل  الكتَب  تعاىل أنزَل  اهللاَ فإنَّ احلكمةِ 
ه ال  اهللا وحدَ  إىل عبادةِ هم يدعون الناَس ، أرسلَ  بعد الرسلِ  عىل اهللا حجةٌ للناسِ 

 ما جاءوا به فكان هم واتباعَ  هبم وطاعتَ  اإليامنَ  عىل العبادِ َض رَ رشيك له، وفَ 
  اهللاُفمنهم من آمن، ومنهم من كفر، وقد وعدَ : ني فريق يف هذه الدعوةِ الناُس 

 الكافرين ، وتوعدَ  اهللا وكرامتهِ  بمغفرةِ  والفوزِ  والفالِح  والنجاةِ املؤمنني بالنِرص 
هم وال ينهاهم وال  ال يأمرُ  العبادَ  اهللاُ األليم، فلو تركَ  املبني والعذاِب باخلرسانِ 

م عىل هم وهناهم من غري أْن جيزَهي ، ولو أمراهم عبثً جيزهيم عىل أعامهلم كان خلقُ 
قال .  والفجارِ  بني املؤمنني والكفار، واألبرارِ أعامهلم؛ للزم من ذلك التسويةُ 

، وقال ]١١٥:املؤمنون[ ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿: تعاىل
 1 0 / . ,- + * ( ') & % $ # " !﴿: تعاىل

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 
 .]٢٨-٢٧:ص[ ﴾@

                                                
، و مسلم، كتاب )١٣٤٧(  رقم،أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد: متفق عليه) ١(

 ).١٠١٦(الزكاة، باب احلث عىل الصدقة ولو بشق مترة، رقم
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  احلوُض  يوم القيامةِ  يف موقِف  واجلامعة مما يكونُ لسنةِ ومما يؤمن به أهُل ا
َبِن، َوِرُحيُه َأْطَيُب ِمَن «: غ، قال غلنبينا  َحْوِيض َمِسَريُة َشْهٍر، َماُؤُه َأْبيَُض ِمَن اللَّ

ِ ا َب ِمنَْها َفال َيظَْمُأ َأَبًداْسِك، َوكِيَزاُنهُ مل َامِء َمْن َرشِ ُجوِم السَّ  .» َكنُ
  املوقِف  ألهلِ غ العظمى لنبينا  السنة واجلامعة بالشفاعةِ  أهُل نُ كام يؤم

 نِ تْ  عىل مَ  وهو جٌرس  عىل الرصاطِ  بالعبورِ  وينتهي ذلك اليومُ ، بينهمليقَىض 
 أعامهلم كام َب ْس  فيه َح  ويسري الناُس ،رِ عْ  وأدقُّ من الَش جهنم وهو َأَحدُّ من السيِف 

 .غ  عن النبيِّ جاء يف األحاديِث 
 :اإليامن باجلنة والنار: الرابع §

ا الدليُل  وال تبيداناال تفنيان أبًد  وأهنام موجودتان اآلن، مها  عىل وجودِ ؛ فأمَّ
 Õ﴿: ، وقوله يف النار]١٣٣:آل عمران[ ﴾, +﴿: فقوله تعاىل يف اجلنة

Ö﴾ ]والنارِ  اجلنةِ  عىل وجودِ  تدلُّ  ونعيمهِ  القربِ  عذاِب  أدلةِ ، وسائرُ ]٢٤:البقرة . 
ا الدليُل وأ  ̧ ¶ µ ́ ³ ² ±﴿:  فمثل قوله تعاىلهام عىل دوامِ مَّ
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ÆÅ Ç È É 
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú 
Û ÝÜ Þ ß à﴾ ]وقوله]١٠٨-١٠٦:هود ، :﴿Â Ã Ä Å﴾  يف املوضعني

                                                
 .ما اتسع رأسه من أواين الرشاب إذا كانت بُِعَرى : وهو، وجيمع عىل أكواز وكيزان،مجع كوز: كيزانه) ١(

 ).١/٣٤٩(مشارق األنوار 
، ومسلم، كتاب الفضائل، )٦٢٠٨(أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب يف احلوض، رقم: متفق عليه) ٢(

 ).٢٢٩٢(، رقمغباب إثبات حوض نبينا 
، ومسلم، كتاب )٤٤٤١(ري، كتاب التفسري، باب عسى أن يبعثك ربك مقاًما حمموًدا، رقمالبخا: انظر) ٣(

 ).١١٨٤(اإليامن، باب إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين من النار، رقم
، ومسلم، كتاب اإليامن، باب )٦٢٠٤(البخاري، كتاب الرقاق، باب الرصاط متن جهنم، رقم: انظر) ٤(

 ). ١٨٨(ا، رقم أدنى أهل اجلنة منـزلة فيه
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 اهللا  فيها وبقاؤمها فبمشيئةِ  اجلنةِ  أهلِ  فيها، وخلودَ  النارِ  أهلِ فمعناه أّن خلودَ 
 .سبحانه وتعاىل فهام باقيتان بإبقاء اهللا هلام

ها اهللاُدارُ :  للمكلفني، فاجلنةُ  األبديُّ وأهنام املصريُ   للمؤمنني  النعيم التي أعدَّ
 هللا متبعني ه، خملصني العبادةَ  ورسولَ ، وأطاعوا اهللاَ املتقني الذين آمنوا باهللا ورسلهِ 

 عىل رَ طَ  سمعت، وال َخ  رأت، وال أذنٌ نيٌ ، فيها من أنواع النعيم ماال عغلرسوله 
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ̄ ®﴿: قال اهللا تعاىل.  بٍرش قلِب 

 ̧! " # $ % & ' ( ) * + -, . / 0 1 
 .]٨-٧:البينة[ ﴾7 6 5 4 32

ها اهللاُ العذاِب  فهي دارُ :وأما النارُ   تعاىل للكافرين الظاملني الذين  التي أعدَّ
 . - نعوذ باهللا من النار-   والنكالِ  العذاِب كفروا به وعصوا رسله، فيها أنواعُ 

 N O P Q R S UT V W X﴿: قال اهللا تعاىل
Y Z [ ]\  ̂_ ̀ a﴾ ]٢٩:الكهف[. 

 
 لآلخرة التي فيها ، وأهنا جٌرس  الغرور الدنيا وأهنا متاعُ  احلياةِ  حقيقةِ معرفةُ  -١

آل [ ﴾¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿: حلقيقية؛ قال تعاىل ااحلياةُ 
 * ( ') & % $ # " !﴿: ، وقال تعاىل]١٨٥:عمران

 .]٦٤:العنكبوت[ ﴾1 0 / -. , +
  يومَ  يف املوازينِ هِ لِ قْ  منه رجاء ثِ  واالستزادةُ  ِ الصالح العملِ  يف كثرةِ االجتهادُ  -٢

 .القيامة
 .  تعاىل اهللا سبحانه وجهِ  ورؤيةِ  ِ اجلنة لدخولِ  االشتياِق زيادةُ  -٣
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 .  بني يدي اهللا عّز وجّل  للوقوِف ، واالستعدادُ  املوِت  ذكرِ كثرةُ  -٤
 من  النصوِح  التوبةِ ، ومالزمةُ  والظلمِ  والبدعِ  من املعايص واملخالفاِت احلذرُ  -٥

 . من عقوبتها يف اآلخرةااخلطيئات حذرً 
ا ومتاعها بام يرجوه عندَ  الدنيا عام يفوته من نعيمِ  املؤمنِ تسليةُ  -٦  اهللا من  وحماهبِّ

 . اآلخرةِ  نعيمِ عظيمِ 
 . اخلامتةنِ ْس  ُح  بأسباِب األخُذ  -٧

* * *
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 تارًة عىل ، ويطلُق - وقد تسكن داله-  َقَدَر يقدر َقَدًرا مصدرُ : الَقَدُر لغةً 

ل قوله تعاىل، وتارًة عىل املقّدرالتقديرِ   ﴾Þ ß à á â﴿: ، فمن األوَّ
 .»َقَدُر اهللا َوَما َشاَء َفَعَل «: غ، ومن الثاين قوله ]٤٩:القمر[

ها  مواقيتَ  يشمُل  مفصًال ا وكتابته تقديرً  يف علمهِ تقديُر اهللا للكائناِت : اورشعً 
 .ها وآجاهلا وهنايتها، وما شاء سبحانه وتعاىلها وأنواعَ ا وأعدادَ وصفاِهت 

  عىل معانٍ  يطلُق اًء، وهو يف اللغةِ  مصدر قىض يقيض قض: لغةً والقضاءُ 
، ومنها ]١٠٣:النساء[ ﴾d e f﴿:  كقوله تعاىل من الفعلِ الفراغُ : منها

َامءِ «: غاحلكم ومنه قوله   .»إَِذا َقَىض اهللا األَْمَر ِيف السَّ
 باملعنى املصدري ، وتارًة عىل القضاءِ ِيض  عىل املقْ  تارًة يطلُق وهو كالقدرِ 

ل قولُ م، فمن كْ وهو احلُ   أي مقيض، ومن الثاين هذا قضاءٌ : ك فيام حيدثاألوَّ
 .جيب الرضا بالقضاء أي بحكمه سبحانه وتعاىل: قوهلم

                                                
 .  قدر:، مادة)٥٩١:ص(، القاموس املحيط )٤/٢٢(النهاية ) ١(
 ).٢٦٦٤(أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة، رقم) ٢(
 ).٤٤٢٤(رقم، ﴾/ 0 1 2 3 4 5﴿: أخرجه البخاري،كتاب التفسري، باٌب ) ٣(
القضاء هو العلم السابق : عض العلامء، وفّرَق آخرون بينهام فقالواوال فرق بني الَقَدر والقضاء عند ب) ٤(

إذا اجتمعا : الذي حكم اهللا به يف األزل، و الَقَدر هو وقوع اخللق عىل وزن األمر املقيض السابق، وقيل
، وإذا افرتقا اجتمعا، -كام يف الفرق السابق-افرتقا بحيث يصبح لكل واحد منهام مدلول غري اآلخر 

 .إذا أفرد أحدمها دخل فيه اآلخربحيث 
ه ال يوجد دليٌل واضٌح من الكتاب والسنة يدل عىل التفريق القضاء : انظر. والصواب عدم التفريق بينهام؛ ألنَّ

 ).٣٣- ٣٠:ص(عبدالرمحن املحمود .د: والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه تأليف
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 » ª﴿: ه تعاىل كقولِ ، فالكوينُّ  ورشعيٌّ كوينٌّ :  من اهللا نوعانوالقضاءُ 
 g h i﴿: ، والرشعّي كقوله تعاىل]١١٧:البقرة[ ﴾² ± ° ̄ ® ¬

j k l﴾ ]٢٣:اإلرساء[. 
 

 : اهللا القديم بعلمِ اإليامنُ : األول §
 وأبًدا، بام يف ، أزًال  مجلًة وتفصيًال  يشءٍ  بكلِّ مَ لِ  اهللا تعاىل عَ  بأنَّ وهو اإليامنُ 

 ç è é ê ë ì﴿: هم ومعاصيهم، قال اهللا تعاىل طاعتُ  العبادِ ذلك أفعاُل 
í﴾ ]وقال تعاىل، ]١٢:الطالق :﴿m n o p q r ts u v xw 

y z {﴾ ]٢٢:احلرش[. 
ل: الثاين §  :اإليامن بالكتاب األوَّ

 القيامة  إىل يومِ  اخلالئِق مه من مقاديرِ  ما سبق به علُ  كتَب  اهللاَ بأنَّ اإليامنُ  وهو
 q r s t u v w﴿: ، قال اهللا تعاىل- وهو أمُّ الكتاب-  يف اللوح املحفوظ

x zy { | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ ]٢٢:احلج[. 
 غ اهللا سمعُت رسوَل :  قالب بن العاص  عمروِ  اهللا بنِ وعن عبدِ 

َمَواِت َواألَْرَض بَِخْمِسَني أَلَْف خلَ َكَتَب اهللا َمَقادِيَر ا«: يقول الئِِق َقْبَل َأْن َخيُْلَق السَّ
 .»َسنَةٍ 
 : املشيئة بعمومِ اإليامنُ : الثالث §

 اهللا تعاىل، سواء أكانت  إال بمشيئةِ  ال تكونُ ناِت  الكائ مجيعَ  بأنَّ اإليامنُ  وهي
:  بفعله املخلوقني، قال اهللا تعاىل فيام يتعلُق  بفعله أم مما يتعلق بفعلِ مما يتعلُق 

                                                
 ).٢٦٥٣(وموسى عليهام السالم، رقم أخرجه مسلم كتاب القدر، باب حجاج آدم ) ١(
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  بفعلِ وقال تعاىل فيام يتعلُق . ]٦٨:القصص[ ﴾³ ² ± ° ¯﴿
 .]١٣٧:األنعام[ ﴾µ´ ¶  ̧¹ ³ ² ± °﴿: املخلوقني

 :اخللق: الرابع §
 هللا تعاىل بذواهتا، وصفاهتا،  خملوقةٌ  الكائناِت  مجيعَ بأنَّ  وهو اإليامنُ 
 ﴾a cb d e f g h ` _﴿:  تعاىلوحركاهتا، قال اهللاُ

 .]٢:الفرقان[ ﴾À Á Â ¿ ¾﴿: وقال ،]٦٢:الزمر[
-  بحكمته اإليامنُ  األربعِ  للمراتِب  املتضمنِ  بالقدرِ  مع اإليامنِ وجيُب 

-  يعلمها، وفعله  ما قدره تعاىل فهو حلكمةٍ ه وهو أّن كلَّ يف أقدارِ  -سبحانه وتعاىل
 ﴾> ; : 9﴿:  كّله َحَسٌن َوخٌري وِحكمٌة قال تعاىل-سبحانه وتعاىل

 .]٥:القمر[ ﴾½ ¼﴿: ، وقال تعاىل]٨٣:األنعام[
 وهو  بالرشعِ  مع اإليامنِ  إالَّ  بالقدرِ  اإليامنُ  أنه ال يستقيمُ  أْن ُيعلمَ وجيُب 

 به كتبه، وأّن كّل ما أمر به؛ فهو طاعٌة ه، وأنزَل  به رسلَ  اهللاَُث عَ  والنهي الذي بَ األمرُ 
قال   له تعاىل، كام ومبغوٌض حمبوٌب مرّيض له تعاىل، وكل ما هنى عنه فهو معصيةٌ 

 ﴾J K L M N PO Q R S UT V W X Y﴿: تعاىل
 .، وهذا املعنى يف القرآن كثري]٧:الزمر[

 . يف القدر واجلامعةِ  السنةِ  أهلِ  هو مذهُب  ما تقدمَ وكلُّ 
 :وقد ضلَّ يف القدر طائفتان

  عىل عمله، وليس له فيه إرادةٌ  جمربٌ إنَّ العبدَ :  الذين قالوا اجلربيةُ :إحدامها* 
 .وال قدرةٌ 
،  والقدرةِ  يف اإلرادةِ  بعملهِ ٌل  مستقِ إن العبدَ :  الذين قالوا القدريةُ :الثانية* 
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 . اهللا تعاىل وقدرته فيه أثرٌ وليس ملشيئةِ 
 : والواقعِ  بالرشعِ  األوىل اجلربيةِ  عىل الطائفةِ والردُّ 

 إرادة، ومشيئة، وأضاف العمل إليه  للعبدِ  فإنَّ اهللا تعاىل أثبَت :أما الرشعُ 
آل [ ﴾b c d e f g h i﴿: قال اهللا تعاىل

 .]١٥٢:عمران
 B C D FE G H I J K ML N O﴿: وقال تعاىل

P Q R S T﴾ ]٢٩:الكهف[. 
ها  التي يفعلُ  االختياريةِ هِ  بني أفعالِ  الفرَق  يعلمُ  إنسانٍ  فإنَّ كلَّ :وأما الواقع
 إرادته؛  عليه بغريِ ، والبيع، والرشاء، وبني ما يقعُ ، والرشِب بإرادته؛ كاألكلِ 

 بإرادته  خمتارٌ  من السطح، فهو يف األول فاعٌل ى، والسقوطِ  من احلمَّ كاالرتعاشِ 
 . ملا وقع عليه وال مريدٍ  خمتارٍ من غري جرب، ويف الثاين غريُ 

 : والعقلِ  بالرشعِ  الثانية القدريةِ  عىل الطائفةِ والردُّ 
 بمشيئته، وقد بنيَّ  كائنٌ  يشءٍ ، وكلُّ  كل يشءٍ  تعاىل خالُق  فإنَّ اهللاَ:أما الرشعُ 

 5 4 3 2﴿:  فقال تعاىل بمشيئتهِ  تقعُ  العبادِ  أفعاَل  تعاىل يف كتابه أنَّ اهللاُ
6 7 8 9 : ; < = > ? @ A﴾ 

 .]١٣:سجدةال[
 فهو  من هذا الكونِ  هللا تعاىل واإلنسانُ ه مملوكٌ  كلَّ  الكونَ  فإنَّ :وأما العقُل 

 . ومشيئتهِ  إال بإذنهِ  املالِك  يف ملِك  أن يترصَف  للمملوكِ  هللا تعاىل وال يمكنُ مملوكٌ 
 : املعايص أو فعلِ  الواجباِت  عىل تركِ  بالقدرِ  االحتجاِج حكمُ 

  الواجباِت  عىل تركِ ةً َج  حُ  أن يكونَ ال يصحُّ املتقدم  عىل الوجه  بالقدرِ اإليامنُ 
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 اجلربية  غالةِ كام هي طريقةُ -   عىل هذا بالقدرِ  ومن احتجَّ  املعايص،أو فعلِ 
 ( ) ' & % $ # " !﴿:  عنهمهم املرشكني الذين قال اهللاُوسلفِ 

 هُ فاحتجاُج  - ]٣٥:النحل[ ﴾5 4 3 2 1 0 / . - , + *
 . وعقًال ا رشعً باطٌل 

 7 6 5 4 3 2 1 0 /﴿:  فقوله تعاىل ُا الرشعفأمَّ 
8 9 : ; =< > ? @ A B C D FE G H 

I J K L NM O P Q R S T U V﴾ 
 .هُ  بأَس  ما أذاقهم اهللاُ بالقدرِ ولو كان هلم حجةٌ ، ]١٤٨:األنعام[

 N O P Q R S T U V W﴿: وقوله تعاىل
YX Z [ \ ]﴾ ]للمخالفني مل حجةً القدرُ  ولو كان ،]١٦٥:النساء  
 . بقدر اهللا تعاىل بعد إرساهلم واقعةٌ  املخالفةَ  ألنَّ ، الرسلِ  بإرسالِ تنتِف 

ا عقًال   أو فعله من  عىل ما تركه من الواجباِت  ِ بالقدرفإّن املحتجَّ  :وأمَّ
،  بالقدرِ  أو انتهك حرمته ثم احتجَّ  فأخذ مالهى عليه شخٌص لو اعتَد املعايص، 

ال يقبل  فكيف.  حجته اهللا، مل يقبْل بقدرِ  اعتدائي كان مني فإنَّ لُ ال تَ : وقال
االحتجاج بالقدر يف اعتداء غريه عليه، وحيتج به لنفسه يف اعتدائه عىل حق اهللا 

 !تعاىل؟
 تعاىل اهللا عن ا َعَبثً  ِ الرسل بالرشائع لكان إرساُل ا عذرً  لو كان القدرُ اوأيًض 

، وحماٌل أْن تستقيَم رِ  بالقد أن حيتجَّ  يف األرضِ  ومفسدٍ  ظاملٍ  كلُّ ذلك، وألمكنَ 
  وفعلِ  الواجباِت  عىل تركِ  بالقدرِ ، وهلذا من حيتجُّ  عىل هذا التقديرِ احلياةُ 

 . كام تقدم من غريهِ  بالقدرِ  االحتجاَج بَل قْ  أن يَ  ال يمكنُ املحرماِت 
ا االحتجاُج بالقدرِ   ،ِف  املكلَّ  ألهنا ليست من فعلِ  عىل املصائب فيجوز؛وأمَّ
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  عند املصائِب  بل جيُب ، من اجلنة آدمَ ه كخروِج  يكون من فعلِ ها قدوإن كان سببُ 
اْحِرْص َعَىل َما «:  كام جاء يف احلديث عىل الصربِ  ألنَّ ذلك يعنيُ  إىل القدرِ النظرُ 

ٌء َفَال َتُقْل لَْو َأينِّ َفَعْلُت َكاَن َكَذ ، َواْستَِعْن بِاهللا،َينَْفُعَك  ا  َوالَ َتْعَجْز َوإِْن أََصاَبَك َيشْ
يَْطانِ ، َوَلكِْن ُقْل َقَدُر اهللا َوَما َشاَء َفَعَل ،َوَكَذا  .» َفإِنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل الشَّ

  ألنَّ األثرَ  منها؛ بعد التوبةِ  عىل الذنوِب  االحتجاُج بالقدرِ وكذلك جيوزُ 
  إالَّ  فلم يبَق ، عىل املخالفةِ  اللومِ  فانمحى به توجهُ  بالتوبةِ  عىل ذلك قد زاَل املرتتَب 

 عىل موسى  احتجاج آدمَ  السنة عىل حديِث  اجلوابني ألهلِ  وهذا أحدُ ، القدرحمُض 
ِذي َأْخَرْجَت : اْحَتجَّ آَدُم وُموَسى َفَقاَل ُموَسى«:  كام يف احلديثبالقدرِ  َأْنَت آَدُم الَّ

َتَك ِمَن ا يَّ ِذي اْصَطَفاَك اهللا:  َقاَل آَدمُ ،نَّةِ جلَ ُذرِّ  بِِرَساالَتِِه َوَكَالِمِه ُثمَّ َأْنَت ُموَسى الَّ
َر َعَيلَّ َقْبَل َأْن أُْخَلَق َفَحجَّ آَدُم ُموَسى  .»َتُلوُمنِي َعَىل أَْمٍر َقْد ُقدِّ

 يف  ويرضُّ  يف موضعٍ  ينفعُ االحتجاُج بالقدِر عىل الذنب«: قال ابن القيم
  آدمُ ودته كام فعَل  معا منه وتركِ  والتوبةِ  به بعد وقوعهِ  إذا احتجَّ فينفعُ : موضعٍ 

ها ما  وذكرِ  وصفاتهِ  الربِّ  أسامءِ  ومعرفةِ  من التوحيدِ  إذ ذاكَ  القدرِ فيكون يف ذكرِ 
 بل  به رشيعةً بطُل  بالقدر أمًرا وال هنًيا وال يُ  ألنه ال يدفعُ  والسامعُ  به الذاكرُ ينتفعُ 

 .» والقوةِ لِ وْ  من احلَ  والرباءةِ  عىل وجه التوحيدِ  املحضِ رب باحلقِّ ُخي 

                                                
 أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز واإلستعانة باهللا وتفويض املقادير هللا، رقم) ١(

)٢٦٦٤ .( 
، كتاب التوحيد، باب قوله تعاىل: متفق عليه) ٢(  رقم، ﴾ L K J I﴿: أخرجه البخاريُّ

 ). ٢٦٥٢( آدم وموسى عليهام السالم، رقم، ومسلم، كتاب القدر، باب حجاج)٧٠٧٧(
 ). ٣٢:ص(شفاء العليل ) ٣(
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 .  اهللا بقدرِ  يشءٍ  كلَّ ه؛ ألنَّ  عىل اهللا تعاىل وحدَ االعتامدُ  -١
 إذا أصابه  والطغيانِ  من البطرِ - بإذن اهللا-   اإلنسانَ مُ  يعِص  بالقدرِ  اإليامنَ أنَّ  -٢

ه ؛ ألن ما حدث قد جرت ب واألسى إذا أصابه الرشُّ ، ومن احلزنِ اخلريُ 
 .املقادير وسبق به علم اهللا

 من  نعمةٌ  ذلك املرادِ  حصوَل  ألنَّ ؛ مراده بنفسه عند حصولِ  املرءُ أال ُيعجَب  -٣
 .اهللا الذي قّدر حصوهلا، وإعجاب املرء بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة

 سوى ، وال يملك أحدٌ  مقّدرةٌ  واآلجاَل  األرزاَق ؛ ألنَّ  يف احلقِّ  والثباُت القوةُ  -٤
 . أو الزيادةِ ها بالنقصِ اهللا تغيريَ 

 . يغرس القناعة يف نفس املؤمن بالقدرِ اإليامنُ  -٥
 ، باملجتمعاِت  التي تعصُف  من األمراضِ  يقيض عىل كثريٍ  بالقدرِ أن اإليامنَ  - ٦

  ال حيسد الناَس ؛ فاملؤمنُ  احلسدِ  رذيلةِ ، وذلك مثُل  بني الناسِ  األحقادَ وتزرعُ 
هم وقّدر هلم  هو الذي رزقَ أن اهللاَ  ألنه يدركُ ؛ من فضلهعىل ما آتاهم اهللاُ
 . عىل ما قّدره اهللا تعاىله فإنه يعرتُض  غريَ  أنه عندما حيسدُ ذلك، وهو يعلمُ 

، َوَلْيَس ! َعَجًبا ألَْمِر املْؤِمنِ «: غ، قال  عىل املصائِب الصربُ  -٧ ُه َخْريٌ إِنَّ َأْمَرُه ُكلَّ
اءُ : َذلَِك إِالَّ لِْلُمْؤِمنِ  اُء إِْن َأَصاَبْتُه َرسَّ ا َلُه، َوإِْن َأَصاَبْتُه َرضّ  َشَكَر؛ َفَكاَن َخْريً

ا َلهُ  ؛ َفَكاَن َخْريً  .»َصَربَ
* * * 

                                                
 ).٤٥٨-٤٤٧: ص(القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة : انظر )١(
 ).٩٩٩(أخرجه مسلم، كتاب الزهد، باب املؤمن أمره كله خري، رقم  )٢(



  

-١٣٨- 

١٣٨  

 
 

 
: ، أي هو اإلبرامِ  وغريه، ضدَّ  والعهدِ  واحلبلِ  النقُض يف البناءِ :يف اللغة

، واإلزالة واإلبطال f  e   d  c  b  ﴿ :ومنه قوله تعاىل. احللُّ
k  j  i  h  g﴾  ٩١:النحل[اآلية[. 

  اإليامنَ  تزيُل  أو أفعاٌل ، أو أقواٌل ،اعتقاداٌت « : ُعّرفت بأهنا:االصطالحويف 
ه  إسالمُ  منها؛ انتقَض ا واحدً  إذا فعَل  اإلنسانَ ؛ ألنَّ وُسميت نواقُض . »وتقطعه

 .ا إىل كونه كافرً ه، وانتقل من كونه مسلًام ودينُ
 ، األكربرِ ف األكرب، والك كالرشكِ  من امللةِ ما خيرُج   يف هذه النواقضِ خُل ويد

 . األكربوالنفاِق 
 ، أو الكفرِ  الرياءِ ؛ كيسريِ  األصغرِ  يف الرشكِ أما ما دون ذلك مما يدخُل 

  عادته الكذب يف احلديث أونْ ؛ كمَ  األصغرِ  اهللا، أو النفاِق  بغريِ ؛ كاحللِف األصغرِ 
؛ بل ينقص  عن اإلسالمِ  وال ينقُل  من امللةِ الغدر، فال خيرُج خيانة األمانة، أو 

  يف النار، كام حيبطُ ه غري أّنه ال خيّلدُ  صاحبُ  أن يتوَب  إالَّ  العقوبةَ  ويستحقُّ اإليامنُ 
 .العمل الذي يقرتن به وال حيبط مجيع األعامل
* * * 

                                                
 ).٨٢١:ص( نقض، واملفردات :القاموس املحيط مادة: انظر) ١(
 ).٤٩:ص(ن القولية والعملية نواقض اإليام )٢(



 

-١٣٩-  

 

١٣٩  

 
 

 :، هي أنواعٍ ا جتتمع يف ثالثةِ  يف تفصيالهتا، لكنه كثريةٌ  اإليامنِ نواقُض 
 . النواقض االعتقادية- ًال أو

 . النواقض القولية- اثانيً 
 .  النواقض العملية- اثالثً 
 
 :  االعتقادي الرشكُ :أي) من الناحية العقدية ( باهللا تعاىلالرشكُ  -١

 .  لهَح  أن ُيدعى أو يذب ما سوى اهللا يستحقُّ باعتقاد أنَّ  ~
 .  معّني يف الكونٌف َرصُّ باعتقاد أن ما سوى اهللا له تَ  ~
قال .  وغريهم عىل الغيب؛ كالكهنةِ  سوى اهللا له اطالعٌ اباعتقاد أن أحدً  ~

 T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ a` b c﴿: تعاىل
d e f g h﴾ ]١١٦:النساء[. 

 : اجلحود والتكذيب بيشء من الفرائض والواجبات -٢
 يف ها اهللاُ التي فرَض  من الفرائضِ ا شيئً  من تركَ كلُّ « : بطة ابنُ قال اإلمامُ 

 هبا؛ فهو  والتكذيِب  اجلحودِ  يف سنته، عىل سبيلِ غ اهللا كتابه أو أكدها رسوُل 
                                                

وقد استفدُت يف احلديث . هذه النواقض تذكر يف باب الرّدة من كتب الفقه، وقد رّكزُت هنا عىل أمهها) ١(
نواقض اإليامن القولية (بي ود الوهي للدكتور حمم)نواقض اإليامن االعتقادية(: عنها من كتايبْ 

 .والكتابان يف األصل رسالتا دكتوراهللدكتور عبد العزيز العبد اللطيف . )والعملية



  

-١٤٠- 

١٤٠  

 .» بّني الكفركافرٌ 
 : من الدين بالرضورة حتريمه معلومٍ  أمرٍ استحالُل  -٣

 هُ  حتريمه، وظهر حكمُ  عىل ُأمجعَ من اعتقد حلَّ يشءٍ «: قال اإلمام ابن قدامة
 اخلنزير، والزنا،  فيه كلحمِ  الواردةِ  فيه للنصوصِ بني املسلمني، وزالت الشبهةُ 
 .» كفر،وأشباه هذا مما ال خالف فيه

 : من أخباره اهللا عز وجل أو يف خربٍ  من أحكامِ  يف حكمٍ الشكُّ  -٤
 حكم  ويف بعض أخباره الثابتة عنه، أو يفغ  النبيِّ كمن يشك يف صدِق 
 . رشعي ثابت كحرمة الربا

 :من مل يكّفر املرشكني أو شّك يف كفرهم، أو صّحح مذهبهم -٥
ألديان، وأخرب  ملا قبله من اا، وجعله ناسخً  باإلسالمِ غ  النبيَّ  اهللاُلقد بعَث 

قال . ؛ فهو كافر اإلسالمِ  دينِ  بغريِ  من دانَ  سواه، فكلُّ ا دينًدٍ  من أحأنه ال يقبُل 
 A @ ?﴿: ، وقال تعاىل]١٩:آل عمران[ ﴾H I J K L﴿: تعاىل

B C D E F G H I J K﴾ ]٨٥:آل عمران[. 
 ، وأنه يسعه اخلروُج غ  ِ ّ النبي عليه اتباعُ  الناس ال جيُب  بعَض  اعتقاد أنَّ -٦

 ﴾r s t u v w x y﴿:  قال تعاىل:عن رشيعتهِ 
ًة، َوُبِعْثُت إَِىل َكاَن النَّبِيُّ ُيبَْعُث إَِىل قَ «: غوقال النبي . ]١٥٨:األعراف[ ْوِمِه َخاصَّ

ةً  اِس َعامَّ  .»النَّ

                                                
 ).٢/٧٦٤(اإلبانة ) ١(
 ).٨/١٣١(املغني ) ٢(
 ).٣٣٥(رقم ، ﴾ º ¹ « ¼﴿: أخرجه البخاري، كتاب التيمم، باب وقول اهللا) ٣(



 

-١٤١-  

 

١٤١  

 : به اهللا ال يتعلمه وال يعمُل  عن دينِ  اإلعراُض -٧
 الكيلُّ   لدين اهللا، ُعّد اإلعراُض  واستجابًة وقبوًال ا ملا كان خضوعً فاإليامنُ 

يتعلمه  اهللا ال  عن دينِ وهذا اإلعراُض .  لها ومفسدً  لإليامنِ ا ناقًض عن هذه األمورِ 
 عن اتباعه، وصدوٌد عن ، وامتناعٌ غ  الرسولِ  به هو َتّوٍل عن طاعةِ وال يعمُل 

 5 43 2 1 0 / . - ,  +﴿: قبول الرشيعة بالكلية؛ قال تعاىل
 .]٢٢:السجدة[ ﴾8 7 6

 البّد فيه من قوٍل وعمٍل،  الدينَ  أنَّ قد تبّنيَ «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 باهللا ورسوله بقلبه، أو بقلبه ولسانه، ومل يؤد ا مؤمنً الرجُل وأنه يمتنع أن يكونَ 

. » ذلك من الواجبات، وال غريَ ا، وال صيامً  وال زكاةً ،، وال صالةً ا ظاهرً اواجبً 
 غ  عن الرسولِ  وقلبهِ  بسمعهِ  أن ُيعرَض : اإلعراضِ كفرُ « :وقال ابن القيم

 .»إىل ما جاء به ألبتةيصّدقه وال يكّذبه، وال يواليه وال يعاديه، وال يصغي   ال
 ):وهو النفاق األكرب (  النفاق االعتقادي-٨

،  اآلخرِ  واليومِ  ورسلهِ  وكتبهِ ه باهللا ومالئكتهِ  للمسلمني إيامنُ أن يظهرَ : وهو
 ¤ £ ¢﴿: قال اهللا تعاىل.  من ذلك كّله مكّذب بهوهو يف الباطن منسلٌخ 

¥ ¦ § ̈ © ª « ¬﴾ ]١٤٥:النساء[. 
 :وهو أنواع أمهها

 . أو بعض ما جاء بهغتكذيب الرسول  -١
 . أو بغض ما جاء بهغبغض الرسول  -٢

                                                
 ).٧/٦٢١(جمموع الفتاوى ) ١(
 ).١/٣٣٨(مدارج السالكني ) ٢(



  

-١٤٢- 

١٤٢  

 .غ  الرسولِ  دينِ  النتصارِ  أو الكراهيةِ غ  الرسولِ  دينِ  بانخفاضِ املّرسةُ  - ٣
 :اإلباء واالستكبار -٩

 له دْ قَ نْ ومل يَ ، اهللا من عندِ  وأنه جاء باحلقِّ ، الرسولِ  صدَق  من عرَف وهو كفرُ 
 إبليس من هذا النوع،  وكفرُ . الرسولِ  أعداءِ  عىل كفرِ هو الغالُب ، واإباًء واستكبارً 
 .]٣٤:البقرة[ ﴾£ ¢ ¡ � ~ { | }﴿: قال اهللا تعاىل

 
 : سّب اهللا تعاىل، أو رسله، أو كتبه، أو دينه -١

انه  هللا سبح يف األلوهيةِ  الوحدانيةَ من اعتقدَ «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  موجبه من اإلجاللِ ، ثم مل ُيتبع هذا االعتقادَ  ورسولهِ  لعبدهِ وتعاىل، والرسالةَ 

 ، بل قارنه االستخفاُف  عىل اجلوارِح  يظهر أثرهُ  يف القلِب واإلكرام، الذي هو حاٌل 
 ذلك االعتقاد كعدمه، وكان ، كان وجودُ ، أو بالفعلِ  بالقولِ والتسفيه واالزدراءُ 

 .» ملا فيه من املنفعة والصالح االعتقاد ومزيًال  لفساد ذلكاذلك موجبً 
 يف قوله  ذلك داخٌل فكلُّ :  باهللا، أو دينه، أو رسله، أو كتبهاالستهزاءُ  -٢

 [ \ ] S T U V W X ZY﴿: تعاىل
^ _ ̀ a b c d e f g﴾ ]٦٦-٦٥:التوبة[. 
 :، مثلإنكار معلوم من الدين بالرضورة -٣

 أو إنكارُ  ن، اجل املالئكة، أو إنكارُ ، أو إنكارُ نبياءِ  عىل األ املنزلةِ  الكتِب إنكارُ 
 .البعث، أو إنكار الوعد والوعيد

                                                
 ).٣/٧٠٠(الصارم املسلول ) ١(



 

-١٤٣-  

 

١٤٣  

اُبوَن «: غقال : اّدعاء النبوة -٤ اُلوَن َكذَّ اَعُة َحتَّى ُيْبَعَث َدجَّ الَ َتُقوُم السَّ
ُه َرُسوُل اهللا ُهْم َيْزَعُم َأنَّ  .»َقريٌب ِمْن َثَالثَِني ُكلُّ

 :الغيب؛ كالتنجيم والكهانة والعرافةادعاء علم  -٥
، فيستدّل بحركاهتا  الغيِب  يّدعي به علمَ اسببً « النجوم  علمِ كمن جيعل تعلمَ 

 الفالين صار كذا وكذا،  النجمَ  كذا وكذا؛ ألنَّ وتنقالهتا وتغرياهتا عىل أنه سيكونُ 
لفالين، وهذا  ا يف النجمِ  ألنه ولدَ ؛ه شقاءً  حياتُ  ستكونُ هذا اإلنسانُ : مثل أن يقول

 .حياته ستكون سعيدة؛ ألنه ُولد يف النجم الفالين
  كفرٌ  الغيِب ، ودعوى علمِ  الغيِب  علمِ  الدعاءِ  وسيلةً  النجومِ  تعلمَ فهذا اختَذ 

 A@ B C ? < = > ; : 9 8 7﴿: ، قال تعاىل عن امللةِ خمرٌج 
D E﴾ ]؛ ألنه بالنفي واإلثباِت  احلِرص ، وهذا من أقوى أنواعِ ]٦٥:النمل ،

 .» بالقرآنِ َب  فقد كذَّ  الغيِب  علمَ فإذا ادعى أحدٌ 
: غ اهللا  باهللا تعاىل؛ قال رسوُل  وصّدقه كفرَ  أو الكاهنَ  املنجمَ فمن سأَل 

دٍ ا َأْو َكاِهنً اَمْن َأَتى َعّرافً « قُه بَِام َيُقوُل؛ َفَقْد َكَفَر بَِام ُأْنِزَل َعَىل ُحمَمَّ وإن مل . » َفَصدَّ
ٍء؛ َملْ ُتْقبَْل َلُه َصَالٌة اَمْن َأَتى َعّرافً «: غل رسول اهللا يصدقه فكام قا  َفَسَألَُه َعْن َيشْ

 .»َأْرَبِعَني َليَْلةً 

                                                
، ومسلم، )٣٤١٣(ي، كتاب املناقب، باب عالمات النبّوة يف اإلسالم، رقمأخرجه البخار: متفق عليه) ١(

 ).١٥٧(كتاب الفتن، باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقرب الرجل، رقم
 ).٢/٥(القول املفيد عىل كتاب التوحيد ) ٢(
 . وصححه عىل رشط الشيخني) ١/٨(، واحلاكم )٢/٤٢٩(أخرجه أمحد ) ٣(
 ).٢٢٣٠( السالم، باب حتريم الكهانة برقم أخرجه مسلم، كتاب )٤(



  

-١٤٤- 

١٤٤  

 
 ): أي الرشك بالعمل (لَّ  وج اهللا عزَّ  يف عبادةِ الرشكُ  -١

، ه؛ كالركوعِ  وحدَ  التي هي حق اهللا العباداِت  اهللا بأنواعِ  لغريِ بأن يتقدمَ 
 . ، والذبِح ، والنذرِ والسجودِ 
 . هو يف اللغة ما خفي ولُطف سببه: السحر -٢

 إىل  هبا الساحرُ توصُل  يُ  وطالسمُ  ورقى، أو قراءاٌت ُعقدٌ  ويف الرشع
 .استخدام الشياطني فيام يريد به رضر املسحور

م والتقرب إليهم  بطاعته بالشياطنيِ  فيه استعانةً ؛ ألنَّ  يكفر فاعلهكٌ ِرشْ هو و
 # " !﴿: قال اهللا تعاىل. هم عىل املسحورِ بفعل الكفر، وذلك لتسليطِ 

$ % & (' ) * + , - . / 
0 1 2 3 4 5 6 7 98 : ; < = > 

? @ A B C D﴾ ]١٠٢:البقرة[. 
 .ه باألقدامُس وْ  أو دَ ه بالنجاساِت ، وتلويثُ  باملصحِف  االستهانةُ -٣
 1 0 /﴿:  قال تعاىل،هم عىل املسلمني ومعاونتُ  َ املرشكنيمظاهرةُ  -٤

 .]٥١:املائدة[ ﴾: 9 8 7 6 5 43 2

                                                
، ونواقض اإليامن القولية والعملية )٤٩٠-١/٤٨٩(القول املفيد عىل كتاب التوحيد : انظر) ١(

 ).٥٢٣-٤٩٩:ص(



 

-١٤٥-  

 

١٤٥  

 
 ذلك عنه  من خالِف  حتى يتحقَق  ِ إسالمه لإلسالم بقاءُ  فيمن ينتسُب األصُل 

 :ألن يف ذلك حمذورين عىل تكفريه؛  اإلقدامُ  الرشعي، وال جيوزُ بمقتىض الدليلِ 
 ، وعىل املحكومِ  بالكفرِ  عىل اهللا تعاىل يف احلكمِ  الكذِب افرتاءُ : أحدمها* 

 .عليه برميه بالكفر
: غ  منه، فقد قال النبيُّ ا عليه إن كان أخوه بريئً  الكفرِ  وصِف  عودُ :الثاين* 

ُكْفِر، َأْو َقاَل َمْن َدَعا َرُجًال «  .» َعُدّو اهللا، َوَلْيَس َكَذلَِك إِالَّ َحاَر َعَليهِ : بِالْ
، ففي  والتكفري بالتعيني بإطالِق  يفّرقون بني التكفريِ  السنةِ  أهَل ولذلك فإنَّ 

 قال كذا، أو فعل كذا؛ فهو من: األول يطلق القول بتكفري من تلّبس بالكفر فيقال
 .كافر

 فيه  حتى جتتمعَ  ِ الذي قاله أو فعله، ال ُحيكم بكفره املعّنيَ  الشخَص ولكنَّ 
  الكتاِب  قد دّلت عليه نصوُص ا فعله كفرً  ما قاله أو-مثًال -  بأن يكونَ  ُالرشوط

 .، وال شبهة فيهوالسنةِ 
 أو ا مكرهً  بأن ال يكونَ  للكفرِ  أو الفاعلِ  عن القائلِ  ُوتنتفي عنه املوانع

 التي نّص عليها أهل ، أو غري ذلك من املوانعِ  ُيعذر به، أو متأوًال  جهًال جاهًال 
 . العلم

  والتبديعِ  والتفسيِق  التكفريِ  يف أحكامِ  أهل السنةِ  بمنهِج  االلتزامِ  عدمَ وإنَّ 
 . وعىل األوضاع والوقائع، السيئة عىل العقائد واألعامل واألحكام له آثارهُ مسلٌك 

                                                
 ).٣١٣-١٩٧ /١(ضوابط التكفري وموانعه يف كتاب نواقض اإليامن االعتقادية : انظر باب) ١(
ومسلم،  ،)٥٦٩٨(األدب، باب ما ينهى عن السباب واللعان، رقمأخرجه البخاري، كتاب : متفق عليه) ٢(

 ).٦١(كتاب اإليامن، باب إيامن من رغب عن أبيه وهو يعلم، رقم



  

-١٤٦- 

١٤٦  

وفق ما سبق بيانه ملا خاض فيها من خاض بعيًدا عن » تكفري املعني«فمسألة 
 :ظهر االنحراف ونجمت الفوىض ، التي بينها علامء اإلسالم الرشعيةِ الضوابطِ 

 وُبني عىل تلك ، بأعياهنم أناٌس  وُكّفَر ،زاًفا ُج  التكفريِ فأطلقت أحكامُ  ~
 . والتفجريِ  والتدمريِ  بالقتلِ ، واألموالِ  الدماءِ م كاستباحةِ  لوازُ األحكامِ 

  كالعقائدِ  كبارٍ َل  خاضوا يف مسائِ ، األسنانِ  جّهال أحداُث وبرز رؤساءُ  ~
  ورشوطٍ  وموانعَ  لضوابطَ ارٍ  فأهدروها بجرأة دون اعتب واألموالِ والدماءِ 

 .كتب فيها وتكلم عنها كبار علامء األمة
نيبه يف  والقايض املسلم أو من يُ  احلاكمِ  هؤالء وظائُف  يف فكرِ طلْت كام عُ  ~

  ومنها تبني حالِ ، وعدلٍ  فيها بعلمٍ  والبتِّ ،القضايا  يف مثل هذهالنظرِ 
 وما يستتبع ذلك ، عليهم احلجة العلمية وإقامةِ ،املعّينني ممن اهتموا بالكفرِ 

 ومن ثم زيادة ،من إجراءات بنيت عىل تعظيم شهادة أن ال إله إال اهللا
 كام ، وتعظيم دمه وماله،التحري والتثبت يف حال قائلها قبل احلكم عليه

 . النبوية املرشفة العظيم والسنةِ  القرآنِ جرت بذلك أحكامُ 
* * *



 

-١٤٧-  

 

١٤٧  

 
 

 .١بانة، عن رشيعة الفرقة الناجية، البن بطة، دار الراية، طاإل -١
 دار العلـم ،اإلسالم عىل مفرتق الطرق، حممد أسد، ترمجة عمر فروخ، بـريوت -٢

 . للماليني
 ترمجة مؤسسة بافاريا للنرش وجملة النور الكويتية، ،اإلسالم كبديل، مراد هوفامن -٣

 .هـ١٤١٣، ١ط
 مـن موقـع فـيض ، صالح بن عبد اهللا بن محيد،أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم -٤

 .الفوائد من اإلنرتنت
  النارش الندوة العاملية، الرياضشباب اإلسالمي،أصول احلوار، الندوة العاملية لل -٥

 .هـ١٤٠٨، ٢ط
أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي،  -٦

 .ت.بريوت، عامل الكتب، د
لهفان من مصائد الشيطان البن القيم اجلوزية، حتقيق حممد حامد الفقي، إغاثة ال -٧

 .هـ١٣٩٥، ٢ط دار املعرفة، بريوت
، ٣ ط،اإليامن، شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، املكتـب اإلسـالمي -٨

 .هـ١٣٩٩
أمحـد بـن اخلطيـب وآخـرون، الدوحـة، دار . بحوث يف الثقافـة اإلسـالمية، د -٩

 .هـ١٤١٤، ١احلكمة، ط
نارص العقـل، الريـاض، دار الـوطن، . بحوث يف عقيدة أهل السنة واجلامعة، د -١٠
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 .هـ١٤٢١، ١ط
 .هـ١٤٢٤، ١بيان أركان اإليامن، عبد اهللا القصري، ط  -١١
تفسري القرآن العظيم، عامد الـدين إسـامعيل بـن كثـري الدمـشقي، دار الفكـر،  -١٢

 .هـ١٤٠١ بريوت،
ا، أعدها جمموعة من املختـصني يف  -١٣ الثقافة اإلسالمية ختصًصا ومادة وقسًام علمي 

  مطـابع اجلامعـة،الثقافة اإلسالمية، جامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية،
 .هـ١٤١٧/ ١ط

 ،إيـامن عبـد املـؤمن سـعد الـدين. د الثقافة اإلسالمية والتحـديات املعـارصة -١٤
 هـ ١٤٢٤ ،١ مكتبة الرشد، ط،الرياض

 دار ،شـوكت حممـد عليـان، الريـاض. الثقافة اإلسـالمية وحتـديات العـرص د -١٥
 .هـ١٤٠١، ١ ط،الرشيد

الثقافة اإلسالمية ومدى تأثريها يف الفكر املعارص، سارة بنت عبـد املحـسن آل  -١٦
 .هـ١٤١٩، ١سعود، النارش املؤلف، ط

حممد أبـو حييـى وآخـرون، .ت العرص، دالثقافة اإلسالمية، ثقافة املسلم وحتديا -١٧
 .هـ١٤٢٢، ٣عّامن، دار املناهج، ط

عزمـي طـه . ها، خصائـصها، جماالهتـا، دالثقافة اإلسالمية، مفهومها، مـصادر -١٨
 .هـ١٤٢٠، ٣السيد وآخرون، عّامن، دار املناهج، ط

ــة والعــامل اآلخــر، د -١٩ ــوطن، ط. الثقاف ــاض، دار ال ــي، الري ــد اهللا الطريق ، ١عب
 .هـ١٤١٥

مـرص،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر حممد بـن جريـر الطـربي، -٢٠
 .م١٩٥٤مطبعة مصطفى البايب احللبي، 
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 .١ ط الرياض،،، السعوديةجامع بيان العلم، البن عبد الرب، دار ابن اجلوزي -٢١
 .م١٩٩٨عامل املعرفة،  الكويت،احلضارة، حسني مؤنس،  -٢٢
، ١ط  ، الرياضخالد بن عبد اهللا القاسم، دار املسلم،. احلوار مع أهل الكتاب، د -٢٣

 .هـ١٤١٤
 . دار الوطن،لد بن عبد اهللا القاسمخا.  د،حوار مع نرصاين -٢٤
 عمر سـليامن األشـقر، عـّامن، دار النفـائس،. الرشيعة اإلسالمية، د خصائص -٢٥

 .هـ١٤١٢، ٣الكويت، مكتبة الفالح، ط
يوسف القرضاوي، بريوت، مؤسـسة الرسـالة، .اخلصائص العامة لإلسالم، د -٢٦

، ١، طالريـاض،حممد بـن عبـد اهللا الـسلومي كتـاب البيان. د. هـ١٤١٤، ٢ط
 .هـ١٤٢٤

عمر سليامن األشقر وآخرون، الكويت، مكتبة . دراسات يف الثقافة اإلسالمية، د -٢٧
 .هـ١٤٠٠، ١ط الفالح،

روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه، موفق الـدين بـن قدامـة املقـديس،  -٢٨
 .هـ١٤٢٥، ١حتقيق حممد حامد عثامن، الرياض، دار الزاحم، ط

 ، بيـت األفكـار الدوليـة،ود سـليامن السجـستاين تصنيف أيب دا،سنن أيب داود -٢٩
 .هـ١٤٢٠

حممـد عـامر دار الـسالم للنـرش الريـاض .السنن اإلهلية الكونية واالجتامعية، د -٣٠
 .هـ٢٠٠١

سنن الرتمذي، تصنيف أيب عيسى حممـد بـن عيـسى الرتمـذي، بيـت األفكـار  -٣١
 .هـ١٤٢٠ ،الدولية

هــ، دار أنـوار ١٤٣٣بكـار حممـد احلـاج . سنن الطبيعة واملجتمع يف القرآن، د -٣٢
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 .الطبعة األوىل
سرية ابن هشام، عبد امللك بـن هـشام املعـاريف، تعليـق عبـد الـرؤوف سـعد،  -٣٣

 .ت.القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية، د
 .هـ١٣٩٨دي، بريوت، املكتب اإلسالمي، شبهات التغريب، أنور اجلن -٣٤
 .هـ١٤١٤، ١رشح أصول اإليامن، حممد بن عثيمني، الرياض، دار الوطن، ط -٣٥
، ١ط،  دار الكتـب العلميـة،شعب اإليـامن، للبيهقـي، تعليـق حممـد زغلـول، -٣٦

 .هـ١٤١٠
  الريـاض،، صحيح البخاري، لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إسـامعيل البخـاري -٣٧

 .م١٩٩١، ٢ط ،دارالسالم
صحيح مسلم، لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج، ترقيم حممد بن نزار متـيم،  -٣٨

 .م١٩٩٩ ،١طمرص،  ،وهيثم ابن نزار متيم، دار األرقم
حممد الشبيني، بريوت، دار العلم .  رصاع الثقافة العربية اإلسالمية مع العوملة، د -٣٩

 .م٢٠٠٢، ١للماليني، ط
وهبـة الـزجييل دار الفكـر .مواجهة التحـديثات الغربيـة، دالعامل اإلسالمي يف  -٤٠

٢٠١٠. 
وهاب املسريي، القاهرة، منشورات دار اهلالل، عبد ال. العامل من منظور غريب، د -٤١

 .م٢٠٠١
 ، دار النفائس،عبادة الشيطان، املخاطر وسبل املواجهة، أسعد السحمراين، عامن -٤٢

 .م٢٠٠٣
 .م١٩٥٤، ١ العرب والتاريخ، برنارد لويس، بريوت، دار العلم للماليني،ط -٤٣
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، ١ ط،يـتالعرش البن أيب شيبة، حتقيق أبـو عبـد اهللا بـن محـد احلمـود، الكو -٤٤
 .هـ١٤٠٦

، ١عقيدة التوحيد، الشيخ صالح الفوزان الرياض، دار العاصـمة الريـاض، ط -٤٥
 .هـ١٤٢٠

، ٢ط ،الرياضعقيدة املسلمني والرد عىل امللحدين واملبتدعني، صالح البليهي،  -٤٦
 .هـ١٤٠٤

 .هـ١٤٢٥، ١ ط، الرياضالعقيدة واملذاهب املعارصة، عبد العزيز ندا، -٤٧
، حتقيق نور الدين عرت، بـريوت، املكتبـة العلميـة، علوم احلديث البن الصالح -٤٨

 . هـ١٤٠١طبعة 
 إسامعيل عيل حممـد، دار الكلمـة للنـرش ،العوملة الثقافية وموقف اإلسالم منها -٤٩

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١، ١ط والتوزيع،
 م،٦/٥/١٩٩٨-٤العوملة واهلوية املؤمتر العلمي الرابع لكلية اآلداب والفنون  -٥٠

بحث للدكتور حسني علوان حسني بعنوان العوملة والثقافة العربيـة منـشورات 
 .م١٩٩٩ ،١ط عامن، ، فالدليفيا باألردنجامعة

العوملة وقضية اهلوية الثقافية يف ظل الثقافة العربية املعـارصة، حممـد بـن سـعد  -٥١
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١ طلعلم للماليني، دار ا،بريوتالتميمي،

 .هـ١٤٠٥، ٢ ط، دمشق،لقلمدار ا،غزو يف الصميم، عبد الرمحن امليداين -٥٢
 .هـ١٤٠٤، ١ عامن، دار عامر للنرش،ط،يف الثقافة اإلسالمية أمحد نوفل وآخرون -٥٣
اإلمام عبـد الـرؤوف املنـاوي، دار املعرفـة  فيض القدير رشح اجلامع الصغري، -٥٤

 .١٣٩١، ٢ط، بريوت
 .القرآن الكريم -٥٥
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 ،عبد الرمحن املحمود. القضاء والقدر يف الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، د -٥٦
 . هـ١٤١٤ ،١ الرياض ط،دار النرش الدويل

حممد بن عبـد . القطاع اخلريي ودعاوى اإلرهاب عىل املؤسسات اإلسالمية، د -٥٧
 .هـ١٤٢٤لسلومي، صادر عن جملة البيان، الرياض، الطبعة األوىل اهللا ا

 .٢القول املفيد عىل كتاب التوحيد، الشيخ حممد العثيمني، ابن اجلوزي، ط -٥٨
االنتصار للفرقة الناجيـة، ابـن القـيم، دار املعرفـة، بـريوت، الكافية الشافية يف  -٥٩

 .هـ١٣٤٥
 .١٣٠٠لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بريوت،  -٦٠
 مؤسسة الرسـالة ، بريوت،ملحات يف الثقافة اإلسالمية، عمر بن عودة اخلطيب -٦١

 .هـ١٣٩٩، ٣ط
هــ ١٤٢٤شـعبان  ،يم وزارة الرتبية والتعلـ،الرياض، ١٠١جملة املعرفة، العدد  -٦٢

 .موضوع قيم اإلسالم، احلوار االنفتاح عىل العامل
 .١ط ،الرياضجمموع الفتاوى البن تيمية، مجع ابن قاسم،  -٦٣
 .١٩٩٩حممد عامرة، مرص هنضة مرص، .خماطر العوملة عىل اهلوية الثقافية، د -٦٤
، ١ ط،مكتبة السنة ،مرص ،مدارج السالكني البن القيم، حتقيق حممد حامد الفقيه -٦٥

 .ت.د
مدخل إسالمي حلوار احلضارات، ملحمد السعيد عبد املؤمن، بحث مقدم لندوة  -٦٦

 .هـ غري مطبوع١٤٢٣،اإلسالم وحوار احلضارات، مكتبة امللك عبد العزيز
ــة اإلســالمية، د -٦٧ ــن ســلامن آل ســعود، ود.مــدخل إىل الثقاف نعــامن . ســعود ب

 .هـ١٤١٩، ١السامرائي، مؤسسة الرسالة، ط
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، ٥لرشيعة اإلسالمية، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، طاملدخل لدراسة ا -٦٨
 .م١٩٩٨

، ١يوسف القرضاوي، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط. مدخل ملعرفة اإلسالم، د -٦٩
 .هـ١٤٢٢

ونة السنن الكونية األلكرتونية، دراسة السنن اإلهلية وأثرها، أبو مريم حممـد مد -٧٠
 .هـ١٤٣٣اجلريتيل 

أمحد صبحي العبادي، العـني، دار . املرتكزات األساسية يف الثقافة اإلسالمية، د -٧١
 .هـ١٤٢١، ١الكتاب اجلامعي، ط

سـاعد العـرايب احلـارثي، مـن .  د،مسئولية اإلعـالم يف تأكيـد اهلويـة الثقافيـة -٧٢
 . ) ت. ط. د(منشورات املجلة العربية، 

 .م١٩٩٠، ١ ط، دار الكتب العلمية، املستدرك عىل الصحيحني للحاكم -٧٣
 .م١٩٨٠ملعارف املرصية، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، دار ا -٧٤
 للقايض عياض، طبع ونرش املكتبة العتيقـة، ،مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار -٧٥

 . دار الرتاث، القاهرة،تونس
إحيـاء الـرتاث دار القاهرة،  املعجم الوسيط، الدكتور إبراهيم أنيس وآخرون،  -٧٦

 .م١٩٧٣، طبعة العريب
، ٣معجم مقاييس اللغة، أبو احلسن أمحد بن فارس، القاهرة،مكتبة اخلانجي، ط -٧٧

 .هـ١٤٠٢
، ١ املغني البن قدامة املقديس، حتقيق عبد اهللا الرتكي، املدينة املنورة، دار هجر ط -٧٨

 .هـ١٤٠٩
خالد بن عبد اهللا القاسم الرياض .مفرتيات وأخطاء دائرة املعارف اإلسالمية، د -٧٩



  

-١٥٤- 

١٥٤  

 .هـ١٤٣١دار الصميعي الطبعة األوىل 
، ٢املفردات للراغب األصفهاين حتقيق صـفوان داوود، دمـشق، دار القلـم، ط -٨٠

 هـ ١٤١٨
دار  ،مفـرح بـن سـليامن القـويص الريـاض. مقدمات قي الثقافة اإلسـالمية د -٨١

 هـ ١٤١٨، ٢الغيث، ط
جامعـة منهاج السنة النبوية شيخ اإلسالم ابن تيمية حتقيق حممـد رشـاد سـامل،  -٨٢

 . هـ١٤٠٦، ١طاإلمام حممد بن سعود، 
عثامن حسن، الرياض، مكتبة الرشـد، .منهج االستدالل عىل مسائل االعتقاد د -٨٣

 .هـ١٤١٢، ١ط
 ،دار احلكمـةلريـاض،  ا،الـسعوديةمنهج التلقي واالستدالل، أمحد الصويان،  -٨٤

 . هـ١٤٢٠ ،٢ط
املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعـارصة، إرشاف وختطـيط  -٨٥

مانع بـن محـاد اجلهنـي، الريـاض، دار النـدوة العامليـة للـشباب . ومراجعة، د
 .هـ١٤١٨، ٣، طاإلسالمي

 .هـ١٤٣٣موسوعة ويكبيديا يف الشبكة العنكبوتية  -٨٦
 .م١٩٨٥، ، بريوت املوطأ، لإلمام مالك، دار إحياء الرتاث العريب -٨٧
 .هـ١٤٣٣موقع الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا باز يف الشبكة العنكبوتية  -٨٨
 مكتبة الرشد، ، الرياض،محن املحمودرعبد ال. موقف ابن تيمية من األشاعرة، د -٨٩

 .هـ١٤١٥، ١ط
 بحـث مقـدم إىل ،حممد نورد شان. موقف اإلسالم من احلضارات األخرى، د -٩٠

 ، مكتبـة امللـك عبـد العزيـز،منـشورةندوة اإلسالم وحوار احلـضارات، غـري 



 

-١٥٥-  

 

١٥٥  

 .هـ١٤٢٣ ، حمرم، السعودية،الرياض
 عـامن ـ األردن، ، دار النفـائس،نحو ثقافة إسالمية، أصيلة، عمر سليامن أشـقر -٩١

 .هـ١٤٢٤، ١٣.م، ط١٩٩٧-هـ١٤١٨، ٦.ط :الطبعتان
النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمـد الـدين حممـد بـن اجلـزري ابـن األثـري،  -٩٢

 حممود الطناحي، بريوت املكتبة العلمية  يق طاهر الزاوي،حتق ،٢/٤٠٩
 .حممد بن عبد اهللا الوهيبي، رسالة علمية. نواقض اإليامن االعتقادية، د -٩٣
عبد العزيـز العبـد اللطيـف، الريـاض، دار . نواقض اإليامن القولية والعملية د -٩٤

  .هـ١٤١٥، ٢ط الوطن،
، ١آخـرون،عّامن،دار الفكـر، طمهـام سـعيد و.الوجيز يف الثقافة اإلسالمية، د  -٩٥

 .هـ١٤٢٢
* * *



  

-١٥٦- 

١٥٦  



 

-١٥٧-  

 

١٥٧  

 
 

 
 ٥..............................................................املقدمة

.....................................................٧ 
 ٩.............................................مفهوم الثقافة اإلسالمية

 ١٣.............................................. الثقافة اإلسالميةأمهية
 ١٦............................................مصادر الثقافة اإلسالمية

 ٢١............................التحديات التي تواجهها الثقافة اإلسالمية
 ٣٦...........................ف املثقف املسلم من الثقافات األخرىموق

 ٣٨...............................................احلوار بني احلضارات
.............................................٤٩ 

 ٥١........................................................:مدخل وفيه
 ٥١...................................................املراد باخلصائص
 ٥١....................................................تعريف اإلسالم

 ٥٢..................................املناهج املوجودة عىل وجه األرض
 ٥٦..................................................:اخلصائص العامة

 ٥٧...................................دين إهلي: اخلصيصة األوىل ~
 ٦٠..................................دين شامل: اخلصيصة الثانية ~
 ٦٣.................................دين الفطرة: خلصيصة الثالثةا ~
 ٦٥...................................الوسطية: اخلصيصة الرابعة ~



  

-١٥٨- 

١٥٨  

 ٦٨................................دين العلم: اخلصيصة اخلامسة ~
 ٧٤............................دين األخالق: اخلصيصة السادسة ~

....................................................٧٩ 
 ٨١..............................تعريف العقيدة اإلسالمية وبيان أمهيتها

 ٨٥.....................منهج تلقي العقيدة اإلسالمية واالستدالل عليها
 ٩٠.......................................................أركان اإليامن

 ٩٢...............................اإليامن باهللا تعاىل: لركن األولا ~
 ١٠٦.................................اإليامن باملالئكة: الركن الثاين ~
 ١١٤................................اإليامن بالكتب: الركن الثالث ~
 ١١٨.................................اإليامن بالرسل: الركن الرابع ~
 ١٢٤..........................اإليامن باليوم اآلخر: الركن اخلامس ~
 ١٣١................................اإليامن بالقدر: الركن السادس ~

 ١٣٨......................................................نواقض اإليامن
 ١٣٩.....................................يةنواقض اإليامن االعتقاد: أوًال 
 ١٤٢.........................................نواقض اإليامن القولية: ثانيًا
 ١٤٤........................................نواقض اإليامن العملية: ثالثًا

 ١٤٧............................................فهرس املصادر واملراجع
 ١٥٧.......................................................الفهرس العام

 ١٥٩...................................................الفهرس التفصييل
* * *



 

-١٥٩-  

 

١٥٩  

 
 

 
 ٥..............................................................مقدمة

 
 ٩.............................................مفهوم الثقافة اإلسالمية

 ٩.......................................... تعريف الثقافة يف اللغة–أ 
 ١٠................................... تعريف الثقافة يف االصطالح- ب
 ١٠...................................... العالقة بني الثقافة والعلم–ج 

 ١٠.....................................العالقة بني الثقافة والعلم: أوًال 
 ١١...................................لعالقة بني الثقافة واحلضارةا: ثانيًا

 ١١............................. تعريف الثقافة اإلسالمية اصطالًحا–د 
 ١٣..............................................أمهية الثقافة اإلسالمية

 ١٦............................................مصادر الثقافة اإلسالمية
 ١٦......................................املصادر الرشعية األصلية: أوًال 

 ١٦.......................................القرآن الكريم: املصدر األول
 ١٨..........................................السنة النبوية: املصدر الثاين
 ١٨...........)العملية، السنة التقريريةالسنة القولية، السنة (أنواع السنة 

 ١٩..............................................مكانة السنة مع القرآن



  

-١٦٠- 

١٦٠  

 ٢١............................التحديات التي تواجهها الثقافة اإلسالمية
 ٢١..............................................الغزو العسكري :أوًال 
 ٢٤.................................................الغزو الفكري :ثانيًا

 ٢٩........................آثار التحديثات التي تواجه الثقافة اإلسالمية
 ٣٢.....................................سبل مواجهة التحديات الثقافية

 ٣٦...........................ألخرىموقف املثقف املسلم من الثقافات ا
 ٣٦..)االجتاه السلبي، االجتاه التغريبي، االجتاه التوفيقي، االجتاه املعتدل(

 ٣٨...............................................احلوار بني احلضارات
 ٣٨...........................................اإلسالم دين احلوار: أوًال 
 ٣٩.................................أهم أهداف احلوار يف اإلسالم: ثانيًا
 ٤٠...................................................آداب احلوار: ثالثًا
 ٤٤.............................السنن اإلهلية املتعلقة باحلضارات: رابًعا

 
 ٥١....................................................املراد باخلصائص
 ٥١....................................................تعريف اإلسالم

 ٥٢..................................املناهج املوجودة عىل وجه األرض
 ٥٢...................................................منهج ديني حمّرف
 ٥٢...................................................منهج ديني برشي

 ٥٣...........................................منهج مدين برشي خالص
 ٥٧..........................................دين إهلي: اخلصيصة األوىل



 

-١٦١-  

 

١٦١  

 ٦٠.........................................دين شامل: اخلصيصة الثانية
 ٦٣........................................دين الفطرة: اخلصيصة الثالثة
 ٦٥.........................................ةالوسطي: اخلصيصة الرابعة
 ٦٨.......................................دين العلم: اخلصيصة اخلامسة
 ٧٤...................................دين األخالق: اخلصيصة السادسة

 
 ٨١..............................تعريف العقيدة اإلسالمية وبيان أمهيتها

 ٨١.....................................................العقيدة يف اللغة
 ٨١...............................................العقيدة يف االصطالح

 ٨١...................................التعريف العام االصطالحي: أوًال 
 ٨١.....................................تعريف العقيدة اإلسالمية: ثانيًا

 ٨٢.............................................يدة اإلسالميةأمهية العق
 ٨٥.....................منهج تلقي العقيدة اإلسالمية واالستدالل عليها

 ٨٥......................منهج تلقي العقيدة اإلسالمية عند السلف: أوًال 
 ٨٥................................االقتصار يف منهج التلقي عىل الوحي -١
 ٨٦.............التسليم ملا جاء به الوحي مع إعطاء العقل دوره احلقيقي -٢
 ٨٦........................................................ترك االبتداع -٣

ا  ٨٧........................ العقيدةمنهج السلف يف االستدالل عىل: ثانيً
 ٨٧........................................................حجية السنة -١
 ٨٧........................ترك التأويل املذموم لنصوص الكتاب والسنة -٢



  

-١٦٢- 

١٦٢  

 ٨٧.....................................عدم التفريق بني الكتاب والسنة -٣
االعـتامد عـىل فهـم الـصحابة، معرفـة اللغـة (صحة فهم النـصوص  -٤

العربية، مجع النصوص الواردة يف املـسألة الواحـدة، معرفـة مقاصـد 
 ٨٨.................................................)الترشيع اإلسالمي

 ٩٠.......................................................أركان اإليامن
 ٩٠......................................................لركن يف اللغةا

 ٩٠..........................................................اإليامن لغةً 
 ٩٠...................................................اإليامن اصطالًحا

 ٩١................األدلة عىل اإليامن باألركان من القرآن الكريم والسنة
 ٩٢......................................اإليامن باهللا تعاىل: الركن األول
 ٩٣................................ اإليامن بوجود اهللا تعاىل:األمر األول
 ٩٥......................................... اإليامن بربوبيته:األمر الثاين

 ٩٦....................................... اإليامن بألوهيته:األمر الثالث
 ٩٨........................................ى شهادة أن ال إله إال اهللامعن

 ٩٩........................................فضل شهادة أن ال إله إال اهللا
 ١٠٠.......................................رشوط شهادة أن ال إله إال اهللا

 ١٠٣................................. اإليامن بأسامئه وصفاته:األمر الرابع
 ١٠٥................................................ثامر اإليامن باهللا تعاىل

 ١٠٦........................................اإليامن باملالئكة: الركن الثاين
 ١٠٦................................تعريف املالئكة يف اللغة واالصطالح



 

-١٦٣-  

 

١٦٣  

 ١٠٧.....................................وجودهم حقيقة اإليامن ب:األول
 ١٠٧.................................. اإليامن بام سمي منهم باسمه:الثاين

 ١٠٧ من صفاهتم ا ِخلْلقية واخلُُلقيةغ اإليامن بام أخرب اهللا ورسوله :الثالث
لوا هباغ اإليامن بام أخرب اهللا ورسوله :الرابع  ١٠٩..... من أعامهلم التي وكِّ

 ١١٣.................................................ثامر اإليامن باملالئكة
 ١١٤.......................................باإليامن بالكت: الركن الثالث

 ١١٤......................................................تعريف الكتب
 ١١٤............................................. اإليامن هبا إمجاًال :األول
 ١١٤..................اإليامن بام سمي لنا منها عىل وجه اخلصوص: الثاين

 ١١٥.............................. اإليامن بام يف هذه الكتب إمجاًال :الثالث
 ١١٥.................... اإليامن هبذا القرآن املنزل عىل خاتم النبيني:الرابع

 ١١٦..............................................الغاية من إنزال الكتب
 ١١٦.....................بني الكتب السامويةمواضع االتفاق واالختالف 

 ١١٧...........................................ثامر اإليامن بالكتب املنزلة
 ١١٨........................................اإليامن بالرسل: الركن الرابع

 ١١٨................................تعريف النبي والرسول والفرق بينهام
 ١١٨................................................حكمة إرسال الرسل

 ١١٩................................. اإليامن بجميع الرسل إمجاًال :األول
 ١٢٠................................. اإليامن بام علمنا منهم تفصيًال :الثاين

 ١٢١..............غصيًال بام جاء به نبينا حممد  اإليامن إمجاًال وتف:الثالث



  

-١٦٤- 

١٦٤  

ناهتم: الرابع  ١٢١............................اإليامن بمعجزات الرسل وبيّ
 ١٢٢......................................غداللة القرآن عىل نبّوة حممد 

 ١٢٣................................................ثامر اإليامن برسل اهللا
 ١٢٤.................................اإليامن باليوم اآلخر: الركن اخلامس

 ١٢٤.................................................تعريف اليوم اآلخر
 ١٢٤.............................. اإليامن بكل ما يكون بعد املوت:األول
 ١٢٥............................................... بالبعث اإليامن:الثاين

 ١٢٦.................................... اإليامن باحلساب واجلزاء:الثالث
 ١٢٨.......................................... اإليامن باجلنة والنار:الرابع

 ١٢٩.............................................ثامر اإليامن باليوم اآلخر
 ١٣١......................................اإليامن بالقدر: الركن السادس

 ١٣١............................................تعريف القدر لغة ورشًعا
 ١٣٢...................................... اإليامن بعلم اهللا القديم:األول
 ١٣٢........................................ اإليامن بالكتاب األول:الثاين

 ١٣٢........................................ن بعموم املشيئة اإليام:الثالث
 ١٣٣............................................... اإليامن باخللق:الرابع

 ١٣٤..........حكم االحتجاج بالقدر عىل ترك الواجبات أو فعل املعايص
 ١٣٧...................................................ثامر اإليامن بالقدر
 ١٣٨......................................................نواقض اإليامن

 ١٣٨................................معنى النواقض يف اللغة واالصطالح



 

-١٦٥-  

 

١٦٥  

 ١٣٩......................................نواقض اإليامن االعتقادية: أوًال 
 ١٣٩....................................................الرشك باهللا تعاىل -١
 ١٣٩...................يشء من الفرائض والواجباتاجلحود والتكذيب ب -٢
 ١٤٠.....................استحالل أمر معلوم من الدين بالرضورة حتريمه -٣
 ١٤٠.........الشك يف حكم من أحكام اهللا عزَّ وجلَّ أو يف خرب من أخباره -٤
 ١٤٠............من مل يكفر املرشكني أو شك يف كفرهم أو صحح مذهبهم -٥
 ١٤٠...................غاعتقاد أن بعض الناس ال جيب عليه اتباع النبي  -٦
 ١٤١...............................................هللاإلعراض عن دين ا -٧
 ١٤١...................................................النفاق االعتقادي -٨
 ١٤٢...................................................اإلباء واالستكبار -٩

ا  ١٤٢.........................................نواقض اإليامن القولية: ثانيً
 ١٤٢.......................................سّب اهللا تعاىل أو رسله أو كتبه -١
 ١٤٢....................................االستهزاء باهللا، أو دينه، أو رسله -٢
 ١٤٢....................................إنكار معلوم من الدين بالرضورة -٣
 ١٤٣.........................................................ادعاء النبوة -٤
 ١٤٣...................................................ادعاء علم الغيب -٥

ا  ١٤٤.........................................يةنواقض اإليامن العمل: ثالثً
 ١٤٤........................................الرشك يف عبادة اهللا عزَّ وجلَّ  -١
 ١٤٤.............................................................السحر -٢
 ١٤٤................................................االستهانة باملصحف -٣



  

-١٦٦- 

١٦٦  

 ١٤٤...........................مظاهرة املرشكني ومعاونتهم عىل املسلمني -٤
 ١٤٥...................................................حكم تكفري املعني

* * * 


