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أجمعينافه خلق أشرف على لام والوالعلام العالمين رب ف الحمد 
آلهوعلمي عبداض بن محمد والمرصلين الأنبياء ؤإمام والأحرين الأولين يد وم

كراتلما ومحلم الدين لوم إلى بإحؤان له ادع»ن والوصحبه 

بعد؛أما 

لهبالدياتة كلهم وحلقه اده عبأمر الواسع وعالمه البالغة بحكمته افه إن 
لامالعليه البثرآدم أيي مند لين والخرمالأنبياء بعث المهمة ولهده وعبادته 

واللام.الصلاة جميعطا عليهم محمد ئتمتهم وحتى 

النبواتهده وأكمل الأت الرمهده حتم أن تعالى النه حكمة من وكان 
فتتعبد أن الخلائق جمح وأمر ال-ايقة الأديان كل بدينه فنخ بمحمد 

به.بعثه الدي بالدين 

ومزايابخصانص تعالؤي اممه شرفه فقد الأديان يىتمة هو الإسلام دين ولأن 
الكريمأحي يديك بين الذي الكتاب وهدا الأديان كل ثبا فاق ومحاسن ومكارم 

ولإحواقي لنفكتبتها الإمحلأم هدا عفلمة محور من شيء على ة احللألهو 

لمنالملغر كتبتها كما لمين مجعلنا أن علينا اتنه بنعمة سها أعرف لمن الم

ومحاسنهجماله من وشيء الإسلام دين علكي حلالها من ليتعرفوا فرصة ليكون 

ومزاياه.
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يتميزعليهاالإسلام فإن الوضعية أم الماؤية سواء وتكاثرها الأديان تعدد مع 
صغمن الوضعية الأديان أن ذلك تعالئ؛ اف من محيره سماوي دين أته ا كله

الشراغسن عند الدانية شهوامم عليهم وتغلب ويخطئون يصيرن الذين البشر 
والتحريفأوالتغيير الاندثار طالها فقد للأسلأم السائقة ماوية الالأديان وأما 
الشرائعلجمح مبهللة الشريحة هذه جاءت ولذلك تعالئ الله أنزلها كما تعد فلم 

.السائقة السماوية الثراغ لجمع وناسحة الأرضية الوضعية 
الخلقمن لأحد تعالن الله يأذن لم ربامحا إلهي تشريع أحكامه بجميع الإسلام 

التشرح.ق يشاركه أن وقدره منزلته أيثاكانت 
الحكمةوبين بالرزقا، وأمدهم الخلق حلق الذي هو وبحمده سبحانه والله 

إلاؤالإص ليي -ملثق وما ؤ ت تعالي قال كما وطاعته عيادته وهو حلفهم من 
فهوأعلملهم يحلح وما وبأحوالهم ببمم العالم بحانه وهو ^١، ِلعتدمح"}قإ' 

ماُأأ؛وهويعلم ه ئ' وهن'اشيشآتير طى س بم ^١^٠ أنمهم من حتى بم 
لهمهو سسرعه ما وأسريها الأديان أحسن فكان واحرتيم دنياهم أمور تصلح يه 

وهئنصبيمه بحي؛ئم أنس ؤوس • الكريم القرآن ي بحانه قال كما بحانه 

منسور0اكارJات.٥٦آية)١( 

)؟(آة؛اسسورةاوالك.





وماصابمتؤ صل •C ؛أ ١ " ننوئ ؤوآكنءّإدا ربه! عنه قال كما ه حاثاْ برواْ يحكم 

■أي ه محقإ يى' نم إلا ند ه وغرض هوظ عن قولا يقول ما فهو. 
فلانقصان، ولا زيادة غير من مومرا كاملا اس النإلى يبلغه به، أمر ما يقول إنما 

والتقوئ.الهدئ من إليه اف أوحى بما إلا أمته يأمر 
أنزلهالأمته يبلغها ه لاممه من وحى أيضسا هي لأمته يقولها التي ومحنته 

نةالكانت بأن نة! والمالكريم القرآن بين الوحي الوب أمماحتالف ؤإن عليه اف 
القرآنأنزل كما نبيه علئ اطة أنزلها تعالى الله من صائرة أما إلا هوه لفظه من 

ثدمدق أم وعئملكثما وأيكمه عثاكث>آلكثب آثه ؤوآذرلا ت تعالى قال كما 
أ؟جأه"<.و,ىئثل،أشئثي 

٠٣١منه ومثله الكتاب أوتيت ألاش I قوله ق الحقيقة بنْ البيه ؤيخثد 
تعالن.اممه من تشرع منته أن فندرك 

وأشرفالخلق وهوأكمل عنه التشرع نفي ي المبي. حق ق هذا كان ؤإذا 
قالخيرة لهم يكون لا أن وأولن أحرئ الثر من دونه فمن الخلق وأزكئ الخلق 

•وحيرهم نعالكن الله نماهم بل التشريع 

•النجم ّورْ من الأولى الأربع الايات )١( 
سآةم\اسسورةاداء.)٢( 

الألبان.وصححه الستة لزوم ل باب ~ السنة كتاب — رواهأبوداد )٣( 



عظمةترز عظيمة مناير له الإملأم ق بالتثرع تعاليل اممه اختصاصي ؤإن 
.وصموتثريعانه الإسلامي الدين هدا 

ومأطمبمنخموط.حاجمن•
.سواه من دون للعبادة المستحق اف من صدرت سريعة وهي 

ولافيه تعارض لا شاملا كاملا ديننا كان تعالى الله من جاء لما والإسلام 
؛١٥١ؤ الضعفاء المخالوفين البشر من لوكان ما بخلاف تناقض ولا اضطراب 

.، ١١ّئع'ه محفتيثآ ظنث\ يثديروفأشالوؤك١ل 
إلنالحبال عبادة من الناس يخرج وحده، لله الشريعة يجعل حين والإسلام 

شريعةعن يصدرون فهم الله من بالتكاليف العباد اوئ يتوحين وحده، الله عبادة 
.نظرهم وقصور عقولهم وصعق البشر أهواء س الشريعة هذه تتحرر اممه 

لربوالتسليم الخفؤع إلن البشر سلهلة من البشر يتحرر الربانية ويالشريعة 
•وؤلواعية رصا عن لخالئهم كلهم يتوجهون سواسية فيكونون البشر 

لأنتردد؛ ولا تمغ دون والتسليم، الانقياد يسهل الشريعة هذه ربانية أن كما 
العبديكب وحيتها فيه التصرف وهو خالقه الذي هو أمره الذي أن يعلم العيد 

^^ثثئسوثذثاممت

•' وه١٢ممئأثليثا لأتح_دوأ ثئ ؛ينهت 

اكاء.صورة من  ٨٢٧)١( 

.التاء سورة من ٦ ٥ آية )٢( 



الحقالدين الذسرد0آ 

مواه.ف دين فلا للشرة اممه ارتضاه الذي الحق الدين م الإسلام 

تعالئاممه من إخبار لا،وهذا ه ألاظث م ئ ؤا0لإث تعالى اممه قال 
.محمدا. به الله بعث الذي الإسلام سوئ أحد من يقبله عنده دين لا بأنه 

محمدجهة من إلا الله إلن الطرق جمح محي ه محمد ببعثة والإسلام 

منم بل بمتئل فليس شريعته غتر على بدين ه بعثته بعد النه لقي من ف، 
يظ منه يمل ض دثا وألأم سع وثن ؤ : تعالن قال كما رين الخاس

؛■محئتيي0ه>''.
لعباده،الله ارتضاه الذي الإسلام دين بغير لله يدين من أن ت الأية ومعنئ 

هوالإسلام دين لأن مقبول؛ غير مردود فعماله محمدآ. رسوله به وأرمحل 
يأتلم الحبي به يأت لم فما لرسله وانقيادا إخلاصا ممه للأستلأم المتضمن 

.فثاؤلل سواه دين وكل ، بثوابه والفوز افه عذاب من النجاة بسبب 

وتتعبدله لتنقاد للبشرية تعالئ اممه رضيه الذي الحق الدين هو الإسلام ودين 
نعمقعؤقأ وأممثت تلإ أ'كألث لن نحا ق-ال كما به تعالن فه 

بعثةبعد ا لنيرفس فلا ا لنواصهلماه رضيه أي آآ، ه دينا ألأسام لكم ورضيت 

٠عمران آل صورة من ١ ٩ آية من )١( 
٠عمران آل سورة من ٨ ٥ آية )٢( 

\_i.ْنآيةمسسورة )٣( 



.سواه لينتا و. محمل 

أمورعليها دلت الحق الدين هو الإسلام دين إن تقول الش الحقيقة هذه إن 
هالأمين ^^ ۵٠١١كلام من النبوية والسنة الكريم القرآن بتموص جاءت كثيرة 

الإسلاميدين يثروا ه محمد قبل المرملون الأنبياء حتى بل فقط هذا وليس 
•هوبعث إن أقوامهم وأمروا 

ليدعوهمه بمحمد إمرائيل بني يثر الملام عليه عين اممه سي فهدا 

اتاءهحين.بث:إل 

ثم،يم؛r؟Lثادع؛-ىمح ٠ ت الملام عليه عين نبيه عن تعالئ افه قول تأمل 
أخمدبميىآسمهT ين يأي، يبرئ رعبنإ آشيتي ين نيئ بثي مصي٥١^١ إ3ؤ أش رسؤل لسرييل.إفي 

النهلهناعت لهم داعيا رائيل إسبتي جاء الإنجيل ق كما لام العليه فعيي 
الةرّلا الذي والمرّسلين الأنبياء حاتم ه محمد ببعثة البشارة فيهم وباعثأ 

.نبوة ولا يعده 

ومنفاليهود التوراة ل حبمره جاء فقد الإنجيل ق يه البشارة جاءت وكما 

ألرسولؤببُو؛ث • تعالى قال كما محمد. يعثة يعلون كتتاحم 
.^١٢٠وزلاؤبي ألونظ ق هتدهم ذكو، محدوئه' أرى 

.الصف سورة من ٦ آية )١( 

)؟(سيهاّررةالأءراف



بثإذا أن قومه عاى العهد وأحد إلا ه محمد قبل نبينا اف بعث ا مبل 
;بقوله أنثيائه جمح عن اممه أحبمر كما وينصروه ويمدقوه به يؤمنوا أن ه محمد 

لوأ ١٥إئّرى يجم عك ويفدم خمن>ثو' 3ال وفئزلأء يع، وؤأثن ثقمحر Q شدى 
^^^قةدةمنُانأئأمتي0لأر

الإسلامكان ولدا هواuطل عداء ما فإن الحق هوالدين الإسلام كان ؤإذا 

علؤنعالسا منتصرا ءلاهرا اممه وجعله قبله كانت التي الأديان لجمح ملما ناسما 
الهدئهوأقكّتاأرمزرسول،, ؤ ت تعالى بقوله له كماأرادالله الأديان جميع 

أأةأ4لأاوقولهعدأمحخيلنؤءمْ ألءقلا' 
آلتيؤْلهره'ندين الهدئ وسدرنولث. هوأئءّت ؤ ت تعالى 

.؛ ^١٢/و، اشثهٍدا 
تبعدوصلال غق عداه ما وأن المستقيم صراكله هو الإسلام أن اض وأحبمر 

•تعالى ال قكما الأحرة ونعيم الدنيا سعادة من اتثاعها وتحرم افه عن 
دأ.4كمسهلا عن ؟٠٢ ألنيلمنمرف ثئعوا ولا هائعوْ سستسما هنذاصمئثل 

عمرانآل محورة من ٨ ١ آية )١( 

اكوة.محورة من  ٣٣آية )٢( 

القح.محورة من  ٢٨أية )٣( 



•ه؛١، ؤآ ص=ظمسمون م وصسن؛ؤم 
ينيلملأ هداى دسآعع هدى ني يأنبقتكم ت تعالئ ال نوكما 

مو،رآشنمةوبمشرْل صتكر معيشه ظنآه> ذءت=فربم وسأعمبماعن أؤهُ 

يعيشأن الإسلام دين على استقام لمن لايخلف الذي تعالى الله وعد فكان 
الثماءيعيش أن الدين هدا عن أعرض من وأن والأخرؤية، الدنيوية عادتين ال

والأخرة.لدنيا اق 

قوالقسي القلي الأمن يعيش أن بالإسلام نمك لمن تعالى الله وصمن 
ُذلنييلمثؤأإثه،ر ولذ ^١٠٠^١ ^١^>، ت تعالن فال كما والأحرْ ا الدنيالدارين 

،.^١٣نهثدوف. وهم ألامذ ثم أولتك 
القلوبهومصدر الذي بالثبات الدين هذا لأتلع تعالن اممه وتكفل 

Iتعالي ال قكما والعموم والهموم والأنكاد الأكدار ومزيل القوس وراحة 
محالأوورص1ونمل

وسدآق'ماكآء.هل؛أ•
الأنعام.مورة س ١  ٠٣آية )١( 

•طه سدرة س ١ ٢ ٤ وآية ١  ٢٣ًنآية ، ٢١
الأنعام.مورة س  ٨٢آية )٣( 
آيةتماأسمرةإبرامم.)٤( 





وهو~ ~غهغ هريرة آبو يقول ثم فيها وما الدقا مى ->صا الواحدةالثجذة تكون 
ثليف، لإؤ.مس أهليآلكثساإلأ تن وإن ؤ ت شئتم إذ وايرووا ت ~ الحديث راوي 
kp 4٠١١ مدا. عي عؤ0 وبحمآلإ؛تذ ؛ •

الحيعلى يْاتلول أش ثل طائفة ثزال لا ت ه يقول الأحر الحديث ول 
لاموالالصلاة علمه نزنم اثئ عيش يزو - فاز - اليانة لمزم إش ظ\بر؛ذ 

سلمش;ضماثمحرئتوه.ثقوو:آ أض ثوز 
.افهدهالأتث"ل'آا

.الماء صورة من ١ ٥ ٩ آية )١( 

عليهمامريم ابن عيني نزول باب ~ الأنبتاء أحاديث كتاب ~ البخاري أخرجه •' والحديث 

اف٠^^٠١٢ نحمد ثبتا بثسرن؛ حاكما مريم ابن عينئ نزول باب ~ الإيمان كتاب ~ لم وم
(.٤٠٦)ح٩٣/١ثرىك زس الأمة لهدم 

هءؤإكرامتحمد ثبثا حاكما؛شريعة مريم ابن عثتي نزول باب ~ الإيمان كتاب ~ ملم رواه  ٢٢)
،■٤١٢^١٩٥^شرفا اش زادها الهلهذْالأئ 





البينالمبين الكتاب لأبان التعفليم عش يدل الآكريم للقرآن وصف فهدا 
يبشلا بحيث الشرعية، والقاصد الإلهية الطالب حميع عر الدال الواضح 

عرودلالته لوصوحه ؛ ه بأوحكم به أحر فيما شبهة ولا لن، ثفيه الناظر عند 
الناس،به يندر افه رمول فكان ، بحكمها الأحكام وارتباط المعانر، أشرف 
المتقون.اممه عباد بدلك فيهتدي المستقيم، الصراط إر به ويهدي 

قالكما واضحة بينة بأما نبيه نة سموبحمده ثحانه صالله وصف كما 

بجلهم1نيم نرل ئ إإّاثدا آمحًًقرإث؛ة ؤوأذةآ1كك • ا وصفهل تعالى اف 
تئمحوىأ0هرار

تعار!قال كما المستقيم الصراط فسماه واصما ديننا لإسلام ا اممه وجعل 
الديالناصح هزالطريق المستقيم! والصراط ■'؟' لن—-ةبم آ ؤ
•الأية ق الإسلام دين به اطه وصف الذي الوصف وهو فيه اعوجاج لا 

ولمالناس يخاطب لم تحالا الله أن الإسلام دين حصائص أبرز من إن 
الماظرونوهم الإسلام علماع أجمع فقد ولدا يدركونه ولا يفهمونه لا بما يامرهم 

الوحيس الل4 أنزل ما كل أن عر نة الومن الكتاب من المستفيدون لشريعة اق 
يفهمونهلا بما يخاطبهم ولم كلهم الناس يفهمه مما كلها والنواهي الأوامر وكل 

.غيرهم دون البعض يفهمه قد بما أو 

الحلسورة س ٤ ٤ ي من ]\( 

الفاتحة.مورة من ٦ الأية ؛٢( 



■ءؤإجزق^مآتبمس^^^اؤه.■
عقائديهأسى على تقوم أما الإسلام شريعة ل الوضوح معالم أبرز من كان لقد 
إلاحا يومتون ولا عليها يقبلون فلا لمين المعلى تعمية ولا لجس فيها لير واضحة 

■وتسليم طمأنينة و قاعة هع وعقولهم قلو-رم تقبكها ، حقيقتها من دراية علئ وهم 
الألغازا فيها نجد الإملأم غير الأحرئ والديانات العقائد من كثيرا نرئ وحين 

منأناعهم الرمان من كير يوصي بل عنها يجاب لا وموالأت تخفن اتل ومتحل 
.مغزاها يفهمون ولا معناها يدركون لا أمم بحجة ائل المهذه عن بالإعراض العوام 

أفكارأو عقائد فيه يوحد لا أن الإسلام دين ق الوضوح هدا خصائص من أن نجد 
بيانبل كان؛إخفائها أيا أحد من التوصية تصدر أوأن أتباعه بعض عن تحجب أن يمكن 
.يحلمها أن علمها من كل علن واجب أنه كما محرفتها للجميع حق الإسلام حقيقة 

يكتفالغموض أن تجد ~ مثلا ~ الصرانية الديانة أحوال من كثيرا تتأمل وحين 

المحقدةالملقية المح.از، من وفيها تعاليمها امتقراء على ساعد لا غموضا تعاليمها 

الالأسرارام من الكية ق فكم العقل إلغاء دون حا الإقاع عر تساعد لا الض 
.العامة من غيرهم عن فضلا الكنيسة أحوال ق شأننا بلغ من بعض عليها يهللع 
هائلاروحينا سلهنانن يمارسون دين أورحال كهان الأديان هده ق يصبح هنا ومن 

جعلالذي هو وهذا والأسرار الغموض من هالة مم وتحيهل ، الجماهير علمي 
منعاشوا لما غيرها إلؤي ؤيتركوما عليها يتمردون الديانات هذه أتباع من كثيرا 

•الأديان هذه وسمح عدم سببه كان قلق 



ؤإيضاحإشكال لكل ومعالجة محوال لكل جواب الإملأم اف دين وق 
مصدرهالدين هدا على ان الإنإقدام ليكون تجلية وحن بوصوح شبهة لكل 

.الحيرةلا العلم و الرئة لا الفانية 
الهلمانينةمن لم الميجده ما عليها ويدل الحقيقة هده يجلي مما ؤإن 

بدينهعارفنا لمتا متجد أن قل ولذا دين—؛ابقناعق بالأم—لأم والفخر والسكينة 
.الإسلام عن يرجمر ثم لأحكامه مهلما ومزاياه 

ونلالني. بعثة بعد وقعت والض هرقل مع حرب بن سفيان أبي قصة وق 
الذينوأصحابه هو هرمل إليه فأرمل بالشام فيان أبوسوكان فيان مأبي إملأم 

ودعادعاهم ثم الروم عظماء وحوله مجلسه في ميعاهي؛ بإيلياء وهم يأتوه معه كانوا 
سمياJأبو ممال مر، أنه يزعم ١^^، الرجل بهيا ثنبا • ممال ؛تر■جمانه، 

ثمةلهرْ عند داحعلويرم وءر؛واأصحابه مص أدنوه ممال! ستا، )أJاشهب ك مم; 
منوكان مكدبوه كدبني قإذ الرجل مدا عى هدا مسائل إر لهم هز لتنجمانه؛ دال 

مك؟ فيه يذحل أذ بعد لدينه سخطه ثنهم أحد يرثي ههل سفيان؛ لأبي هرقل أسئلة 
بعدأفلدينه مخطه ايرثدأحد وسألتك ت الجواب هذا محقب1اعلئ هرقل قال ثم لا ت 

.، ١١١^ آًيقممياشتث الإنائ زكدلك لا ئوو'ث\0 فيه يخز 
إلىالوحي بدء لكف كتما باب ~ الوحي دء كتاب — البخاري صحيح ق بطوله لحدث ا (

ننووافِ.ل/ْ)حي(.
الإسلامإلن نذعوْ برقل ا!لى ه اُنما ئاب باب ~ والسير الجهاد كتاب ~ لم موصحيح 
(.٤٧)ح٧•١٦٣/٥



اوغظل0دين البمم1ولم 

بميمن يرتضيها الي المكارم من النفوس ل اف غرسه ما هي الإلهية الفطرة 

.المخلوهات سائر على به وقفلهم الخلق سائر على به كرمهم مما آدم 
فوالانقياد التوحيد تقتفى التي هي البشرية النفس ق ة المغروموالفطرة 

وفعلوالنكرات العاصي وترك الطاعات وأداء واه مسمن دون وعبادته تعالئ 
الأمورمن تقبح يما كل وترك العادات ملمكارم من النفس به عد تعمل كل 

.السيئات 

الهدئ،إق وعن؛_؛؛ الأنتثانة إق المج عن المنل هي والفطرة 

همحمد ببما بعث التي هي البشرية النفس ق السوية والنزعة الفهلرة هذه 

.الخالدة برسالته 

ولاتنازعيا ولا الفهلرة ْع تتوافق وتشريعاته الإسلام سريعة أحكام فكل 
.تناقضها 

العظيمةالرحلة هده وصف ق هو يقول الماء إلن س بالمي رى أصولما 
يالحلمة— الراق أى ~ مزثطته — مال ~ المقدس بث أست • فيها جرئ وما 
مركعتتن فيه قصلث المن—جد يحك ثم — هال ~ الأئبثاء به يربط النجر 

ممالائى هاحتنت ثن مى وإناء حنر مى بإناء - الث1لأم عنه - جبرل مجاش 



.،١١امثاسنة"جلإيل;
هذهق حلالا لكن ذافع1ا ءلس—ا لكه اللبن لكن لما لأنه الفطرة؛ نمق هو وهذا 

فاختارالفطرة الئ فعدل فيها حراما فكان وصار خبيث لكه والخمر الشريعة 

لهاهدايته علئ ذلك فدل المحرم تمذر المالخبيث وترك الحلال الناقع الطيب 
له.الله ارتضاها الش ثريعته هي وأما إليها وتوفيقه 

الفطرةشريعة هي باما الإسلام لثريحة وصفه ق الكريم القرآن أخثر وقد 
ألعثنا هط_زآلثاس أؤ أثه حنيمأظتيا هلإمِوحهش.^■!؛٢؛ ؤ تٌالى؛ ال قكما 

0لاثمن محأاهمح;صأَظُاص 
من0\ ال1ثردكابم مى ذ؛ثؤ>و}° ولأ ألضلوْ ؤأميأ وأةترْ ِإته بج، به 

•^١٢٢ . همتمف لئيم بنا تيأ نثماَم ويكائ ئزمإدم ألإمض 
يامرحثيبهمحماوأهويدعوْالأية ق الذكورة الأوامر هذْ ق تحار قافه 

غيرها،تقباح واسنها حعقولهم ق ووضع عليها الناس قطر التي افه فطرة إلى 
كلهمالخالق قلوب ق الله وضع قد والباطنة الظاهرة الشمع أحكام جمح فإن 

.الفهلرة حقيقة وهذا الحق ؤإيثار الحق محبة قلوحم ل فوضع إليها، الميل 
ولالاتتغير فيه قاثمة الفطرة هذه وهوعالئ منذيولد الإنس—ان أن وأخر 

الصلواتوفرض الموات اش.إلئ ول برسراء الإسباب ~ الإيمان كتاب ~ ملم رواه ( ١ر 

الآيات'مامآأ"اسمورةاروم•، ٢١



مولودكل • يقول الفءلرْ هذه اد إفإلى تقود خارجية بمويرات إلا تتبدل 

.٢١١أويميناي آوينتئزاي، يهودانه، قابواه الفطن؛ علل يولد 
مننالهما لما للفتنرة مخالفتين أصبحتا والنصرانية اليهودية أن كيف وتامل 

فيقومللأملأم الموافقة الفهلرة عاى أنه الولد ق الأصل وأن والتغيير التحريف 
أواليهودية على بتربية المهل—ره هذْ أوبتغيير فهلرته على بالإبقاء بزبيته الوالدان 

للفهلرةهوتغيير إنما الإمحلأم عن عدول فكل الأديان من أوغيرهما النصرانية 
•تعالى افه لخلق وتغيير 

موافماأحكامه يجمِح جاء فإنه الفهلرة هودين الإسلام دين كان ولما 
ومكملمهدب هو بل ، حقيقتها ؤيناقفس ها ممتصا يحالف ما فيه وليس ها لمقتضا 

.محا
هدهكل أن نجد فإننا الهلاهرة الإسلامية الشريعة هده أحكام مل نتأ وحين 

.تنازعها ولا الفهلرة مع إيجاسا تتوافق الأحكام 
ؤوية الالفهلرة هو الشرك وهو صده عن و*لإى به افه أمر الذي فالتوحيد 

تقبللا كما تعالئ وهواطه لمس—تحقها إلا العبودية لاتقبل الإنس—ان مملرة أن ذلك، 

يعزمحىوئل ؟ علنه يصلن نل يمان الصبز اولم أن_إدا باب ~ الجنائز كتاب — البخاري واء ر ا
(.١٣٥٨)ح١١٨/٢ضالخيالإنم؟

الكفارأطفال موتن وحكم الفملوة علن يولى مولود كل معنن اب ب~ القدر كتاب — لم وم
.( ٦٩٢٦)ح  ٥٢اسزح/ وأطفال 



.ذللئ، من أكثر عن قفلا اثنين لإلهين المودية ي الشراكة 

مثالهالبشر بالعبادة والانقياد العبودية تقبل لا السوية البشرية الفطرة أن كما 
كالأحجارالبشر هودون لما العبودية عن قفلا ضرا ولا نفعتا ه لتفيمللث، لا 

•والأشجار 

وغيرهاوالزكاة والحج والصوم الصلاة إقامة من الحثالة أداء الفطرة ومن 
للفهلرة.موافقة فهي الهلاءاُت، من 

والبعيدالقريسب، ان الإحمن الإمملأم يدعوإليه ما الفطرة ومن 

عندوالسرور عادة المن الهليبة النفوس تجده لما الإحسان أنو١٤ ومحائر بالمال 
والأمهات،كالأباء للأقربين الإحسان يكون عندما محعادما وتعظم للناس إحساما 
والجيران.والأقارُبج والبنات، والأبناء 

المأكولات،اول لتنالدعوة مجن الإسلام يدعوإليه ما ليمة الالفطرة ومن 
دتفالي، والمسنخبثات المستقدرات، لكل وتحريمه النافعة الطيبة والمثروباتؤ 

السليمة.النفوس وتكرهها بالبدن وتضر المزاج 

عثرالجنية الشهوات، تفرخ من الإمحلأم يه يأمر ما ليمة الالفهلرة ومن 
أعرافيلتناول وتحريمه النكاح وهوعقد الرضا على قائم رصين محكم عقد 

بلفطرته، ولا الإنسان كرامة يراعي لا الذي البهيمي الشهواف بالأمحلوبح الناس 
واللوامحل.الزنا الله حرم ولذا للامتهان يعرضه 



الملسل الزينة اتخاذ من أتباعه دعاإليه ما الإسلام -٦، جاء الش الفطرة ومن 
•عيهم والتعالي الخلق على الفخر عن العد ْع الحس والظهور؛اللماس 

بذاذةمن يالمروءة يخل ما عنكل فهوينهي الفهلرة دين الإسلام ولأن 
بالطهارةأمر بل والنجاصسات تئدرات الموتعاطي العورات وكثف الملبس 

الدين•من وجعلها 

المخدراتمن والبدن للحقل المفسدات تناول من عنه الله تس ما الفطرة ومن 

والمسكرات,

الأخلاقل القباح عن الهي من الإسلام يدعوإليه ما السليمة الفطرة ومن 
والحيلوالكدب المعاملات ق الماس غش الإسلام ل الله حرم فقد والمعاملات 

لأكلأموالهم؛اuطل.
بخلقة،ورحمته الخالق عدل على دليل الفهلرة هودين الإسلام دين كون إن 

.لغيرهامنها الخروج س حيره ئم الفهلرة علئ ان إنكل خلق تعالى فإنه 
فهلرهملموافقة يدعومم الحقيقة ق فإمم للإسلام غيرهم لمون يدعوالموحين 

ذلك.يخالف أمر إلئ يدعومم لا عليها وثعالى سبحايه افه خلقهم الش السليمة 
البشريةوقبول انتشارها وسرعة محمد دعوة نجاح أصرار من سر وهدا 

معيتوافق الذي الدين أنه عرف حقيقته على الإمحلأم دين عرف من لأن لها؛ 
والأتباع.بالقبول له فانقاد مملرته 







أيرهمكأكىِرُامحغلم ؤإو ت تعالئ حل1اظاه_رأكقواه ذلك تجد مuعبادة 
 u_^- ينرآلملمكه محندهء الثبمد ومج  ١٢ألتماو أكءاب> ويننى لحنثا

سديدؤم محنيلوناؤاأش وهم بناء ُن بها نصيب ألمّوَق وميل جفنوء 
إز'ةنسطكقه ١^٠ يم،، نهر لوهلأدتجيثو0 ين أدءو0 ^^؛!-٠ للت دءوْ در ^١٠^*

آتثثوتؤ، س مجد وش ؛أ  ١٢ي صلل ؤر ١تةفونإلأ دجء وثا تلغوء هو وما  ٠١٥لج ؛ ٥١
^بأدوتة*محشأس.'ئ■ الغدو دئدا طؤئا 

وآدنيرآلأكنا مزى هز ثق صغ ولا معا لأظ؛ؤ0محسالم آؤه ء وبم د ين كر محي  ١٠١ثق 
أثثش عبمم أمحا قيه ^_، -ظمأ شغ؛ ِق جعلزأ أم همأيؤل آلظ-تس مثوى هل أم 

مدرهامأنتلأؤديه ماك آء وءوآأنجدآ'ذهرُئتغاأيننثرَتآلثتة 
يثبياآضمثإهرّكثلأق< زد مغ أر 'حفين آنتعاء ^١^ ١١عثوؤ، زبرايابماميماأولآ-ون ألت-يل 
>صرتيؤ،آ'نيبمك؛ك مئأ الئاس ٠^١يثع وأم١ جمآء ندهب ألر>د ٥^١ ؤآلثطل أيص 

امحأمحال0لأ/
القرآنبمحاورهم للجزاءوالحساب مدالموت البعث ينكرالمشركون وحين 

الإيمانيةالحقيقة هده علؤي تدل التي الفكرية والبراهين العقلية بالقضايا الكريم 

مائهموةثسا ولووخلإ ^٠ ث تعالى قوله ل كما التكذيب ل خطاهم وتجن 
لنيمآسسكامأ د«-ا يآلعد١ب لخدنتهم ؤثثد بممهؤن ُلييهم ؤ، للجإ صر من 

الآياتآآا-ما\.نمورةارءد.



ؤهوا/ا؛نزا.'" م!السون فيه هم إذا شديد عياب ذا بابأ علبهم ختمتا إذا حئ  ١٧٦١/يمحّرءون وما 
في(لأرنيدؤأكن ى أكؤعو  ٧٨ذذلك_0 م\ مللا وإلأ؛ثده ؤألابمنر أينع ثئ أيثأ آكى 

تقلؤيىأثلا وألّهافي آقل( لحتلنف ؤله ؤيمت ء بمي ؤهوأكى  ٧٩نحث/إذ، ؤإليف 
أولكوءظ؛نما ما، ود=قنا ينج أءد1 ^٢ ١٥ ١١٨١/دالاآصُى ثا يشو هاؤأ بو /أج؟ 

'أ ٨٣١١أسطارألآتيت< هثداإلا ى٠١باوباهندامن أثلؤبجديأمن ؛" ٨٢'أشؤنؤث 
ئثيذى' ،٨ >==حوئن ومن^؛4^^ مللسآ'لأمحا 

قلِيثن ^^رنتت\  ٨٦■ ألنير آكتني( ؤتحيب آلكيج آقثموت ؤيب من قل '  ٨٠
عثثارعقسه_محارواذُ سءؤبمو ًءكل ملمت ةلسإدهء أ /٧٨ أملأدقوُى> 

.، ١١ه ؛؛  ٨١ث سميك مزئأن في ثموؤى آ  ٨٨؛ كنو0 إءتَكثن 
لوإذإنه والتفكير؛ العمل لإعمال الكريجر القرآن لدعوة مثالان إلا هذان وما 

محمده-ها بعث الي والعقيدة الوحدانية على لدلهم البشرية جميع قبل من أعمل 
.ؤيعارصه يفاد0 ولا العقل يوافق قضاياه بكل الدين هدا أن على أكيد دليل وهدا 

أحكامهق يوافقه أيضتا فهو العقدية أحكامه ق العقل يوافق كما لام والإي
فيهشرعي بمحكم الإسلام أمر فما لوك والوالأحلاق الأمرة وأحكام التعبدية 
النواهيق ومثاله ، ليم السسالعقل لمناقضته منه يمغ العقل وكان اد للعبتكليف 

.محنه المغ العقل وأنكر شيء عن الإسلام مى فما 

المؤمنونسورة من هما~ا*خ الايات 



لهيدعوالقارئء بالأحكام وأمرْ دعوته ق الكريم الفران كان ما وكثمرأ 
.يه أمر فيما عمله لتحكيم 

-ْثر.لؤمالمبدضولإئاآلآجمْ ألثيوءألدياإلا ؤ}، ت تعالن قال 
•أملأمحأونأ0هُا؛ 

أهز١نفي^لإني تى م؟ئإلتإم يحالا مإ١فإلأ من أرسثا وتأ ؤ ت تعالى ال وف
وأدارألاحرقق~انغ ين آمحل عنمه َكئ،َكااى تكرأو\' ألاص ؤذ محروأ 

ومقصوداياوغاJاترا ومبتغاها الثريعة هذه أحكام ق العاقل يفكر وحين 
جاءتالشريعة أحكام فكل تناقصه ولا العقل توافق أمورها كل وق أبا يجد 

.ليم الالعقل مع متوافقة 

يعارضولا يخالف لا أن لم للمتعالى اممه تكريم هومن إنما هذا وكل 
هذاأن علن الطمأسة يبعث ما أعظم من للعقل الدين موافقة إن إذ ه؛ عقلدينه 

.بالإصلأم وأمره الحقل له وخلق الإنسان خلق الذي الله عند من وأنه حق الدين 
ويمنحهالعقل يحترم أنه لوحدنا أحكامه بكل الإسلام دين ولوتاملنا 

لمينالمغير من باض للأيمان 'سبتأ ذلك ؤيجعل والتدبر والتفكر للنفلر الفرصة 

٠هم انفلمن المعند الإسان لزيادة ومحببح 

منّررةالأنعام.٣٢أية )١( 
٠يوسف سورة من  ١٠٩آية ( ٢ ر 



منذلك وجعل والكون اممه مخلوقات ق والتفكر بالطر تعالن اض أمر فقد 

واغتأفوأ'لأري أ ة.ؤ ؤ0 • تعالئ قال الأجركما عليه ورب الإيمان 
بيىفيأضبمنيُمحنئاأزوأفُلأائصافيليزالٍ\رزأصافي 

وآقحابألزيغ دآثزوترف طز بن متثا بمدتوتناوبئ هلمايدآلأنمء ماء 
ؤءث• تعالى وقوله  ٢١١■؛ئآه تنقلون اق؛ لأيت وآؤو'بي آلكثاؤ ألنتثديرز 

أكآجمأصنأصلآبجلأولألاف؛أ؛ ص ِفىخفيألثثوت 
زثاوأ'لأزني أءب م ؤ، وأ؛ثطثو0 وعقجنوه( ويعودا أقن يدثثون 

ثلآزءلثوأؤ : تعالئ وقوله  ٢٢١ه ُقئ؟ هقناثوابالنارِ يظلاحتحذثئ ^١ •؛١-كلمت 
• ٢٣١ه رقإ؟ عن^لايؤمنون رناثذفيآ'لأبمتمآلئدر والارنجأ فيألث1يت مادا 

عليهويحث والتفكير العمل تنمية ار مثهو الذي بالعلم يأمر لإسلام وا 
سعادةبه لأن وهوأقفله الشرعي العلم على الحث سواء تعالي ف عبادة ؤيجعله 

١٦٢وتقوم معاشهم ق الناس إليها يحتاج التي الدنيا أوعلوم الدارين 3، انية الإن
■ما'ا-م

العقليضر ما كل حرم فقد ونادته العقل تنمية على الإسلام حرص وكما 

فقدما>ارما يكون أن الإسلام أراد الذي العقل على جناية دلانا وجعل يفسده أو 

.القرة سورة من  ١٦٤آية ( ١ ) 

،\،اواوامنسورةآلءمران.ص )٢( 

•يونس سوية من ١ • ١ آية )٣( 

ص



واليسرإلأتماب»امنوأإثاآقر أؤ-؛وأ ^st؛، تعالئ.' قوله ق كما الخمر اف حرم 
يوقعأن آلثنْلتن يربد إثما ه هؤ0 ٥>^ ءأيتيْ آشش عم نى رحتق ؛^ ١١١^

أ؛آآ(آمحاا

الصناعاتق يجد قد معروفاومما كان مفترمما وكل ماكر كل الله حرم بل 

حملةق ه محمد الرحمة ني قاله عام بكلام والرمحالة الموه عصر بعد 

حزاممنكر وكل حئت منكر كل .■ قال. بالعقل مضر علييكل حاكمة قمترة 
رى" ١^-؛>؛ في لإ:نتبجا ض أب دمبجا زئؤ فاث الديا في ثرث؛كز نئن 

ص.''ظافزيةيخنام" وقولهه:

٠المائدة محورة من *وواو الآيت1ن )١( 

.( ٥٣٣٦)ح ١ ٠ ' 1/ حرام حمر كل وأن حمر مكر كل أن يان باب - الأسرة كتاب - لم مرواه )٢( 
.( ٣٦٨١^ ٥٢٨ص الكر ل حاء  ١٠ب1ب - الأتربة داود-ىاب رواْأبو )٣( 

(.١٨٦)حء ٤ ص٨٣ حرام فقليله كثير، أسكر ما حاء ما باب — الأمربة كتاب — والرمدي 
.صحيح حن ٠ الألبال وقال 



الهةئصو0آالدين اوذوو1اد0آ 

الخطأْن معصوم دين الإسلام دين أن هو هنا نريده الذي يالمعى العصمة 
•والتغير والحريف والزلل 

كلامدلالة من أصولها تكتب وامحعة حقيقة تمثل الإسلام دين ق العصمة 
الخميصة.ثآذْ وأهله الإسلام به اممه سرق بما الكريم القرآن ق تعالن اف 

فهوكتابالكريم القرآن وهو الأول توره دمبعصمة معصوم دين الإمحلأم 
المنزلة.هده سحاته منزله له ارتقى الذي المعصوم اممه 

التغييرمن معصوم القرآن أن ت أبرزها من كثيرة معالم القرآن ولعصمة 
يدتهناله أن الحفغل ح—ذا له الله تكفل وقد والنقص والزيادة والتحريف والتبديل 

4ص.سبحانه: قال كما التغيير 

كانتفقد الرتبة هزه اف حمه فقد اممه عند ومنزلته القرآن هذا ولثرف 

عليهمأنزلت الذين لأهلها حفظها وكل للقرآن المسافة الماوية الكتب جمح 
بياوُوو هدى فتها آلئزرينه أرلنا إئا ه I سبحانه فوله ق عنهم اف أخر كما 

آسقنففلوألما وألآثار وألزشنول هادو١ ن قي أسأموأ آدذن آش؛ورتث\ 
.؛ ٢١■4 ثمدآء عثه ودكام_ا أثه 

الحجر.سورة عن ٩ آية )١( 

.المائدةسورة من ٤ ٤ آية من )٢( 



الكتبحفظ أمانة من اممه حملها ما عر تحافظ لم الأمم هدم كثيرأمن إن ثم 
منكثير ق أصحؤل حتى والنقصان والزيادة والتغيير التحرق الكتب ق فجرئ 

اختلافالمسح هده وبين الواحد للكتاب الخ من مجموعة الأديان 
ولكنهمتعددة كتبتا عليهم ينزل لم ّمحانه والله التغر من أصا-اا ما نتيجة كبير 

.والمغيير التحريف 

حيثالموة بزمن العهد بعد ومع فهو الكريم القرآن الإملأم أهل كتاب أما 
هوالقرآن يزل لم ذلك ومع قرنتا عثر أربعة من أكثر القرآن نزول على مخمن 
شديدةمحاولات مع ينقص ولم يزد لم بحروفه وحتى بل وآياته بؤره القرآن 

.يخلف لا اممه وعد ولكن فيه للتحرف القرآن أعداء من 

آياتهق عليه لايرد القرآن أن 1 الكريم للقرآن العصمة هده آثار من وكان 
ألقزءافثلنبرو0 أ،لأ ؤ ! بحانه مقال كما الاختلاف ولا التناقض ولا ارض التع

؟ور**. ٨٢^^مامحكنرا ولوَ؛اذ 
وجعلأوقليلا كثيرا اختلاف كل المبارك كتابه عن ثحانه ماممه ننير فقد 

الكثيرالاختلاف فيه لوقع محبحانه غيره من كان لو أنه ذلك ق الصادقة العلامة 
عندمن يكون ما لأن تعالئ؛ الله عند من أنه على دل اختلاف أي فيه يفر لم فلما 

.واصطراب واختلاق تناقفن يخلومن لا الله غير 

.التاء سورة من  ٨٢آية 

٠٠



كذبهولا ينافيه ولا بعضآ بعضه يعارض لا أن مقتفية للقرآن والعصمة 

القرآنعارض قول فكل للقرآن القرآن غير معارضة لعدم أيضستا مقتضية هي ا كم
.باطل فهو وصادمه 

الخالدةالإسلام أهل معجزة وأنه تعالئ الله عند من القرآن أن على يدل وكل 
.له تعالئ الله بعصمة معصوم وأنه 

وتعليمتوحيد من موضوعاته احتلاف على أنه سرقا العزيز القرآن وكفن 
القرونعليه مفن قد وقصص وأحبار وأحكام وحكم ونواه وأوامر ونشير ؤإنذار 

ٍء

ولوفيه يظفروا فلم المحالين الناقدين لأفكار يتعرض هذا كل وهومع ة المتعاقب
إليهاتنبه كم—خره وصدق حقيقته نضؤع ق يزيل الأعوام مرور واحدبل بتناقص 

التلميحمسبوقة الباحثون وحدها حقيقة الحلم اكشف كلما أنه المتأخرون الميممون 
عندمن بأنه الإيمان ويقوئ إعجازه ليتجدد فيه ذك افه أودع القرآن ق أوالتصريح 

.عصمته دليل وهذا الزمان يبطله لا برأي يقطع أن مخلوق شان من ليس لأنه الله؛ 
عبداللهبن محمد وهو به بعث الذي نبيه بعصمة معصوم الإمحلأم ودين 

ربهمن الشرف هذا وأدرك المنزلة هذه نال مواه معصوما البشر من أحد فليس 

ؤماتطقتؤو ت تعالا قال كما وبئا لها وزكاه الة الرسلهذه واختاره اصهلفاه الذي 

الجم.سورة من الأتان"آوأ 



►ءلإجلآخ^مآتآآسم^^إوه-
وينفيويعظمها يزينها مما الة الرمأمور كل ق كانت هأ لبيه الله ة وعصم—

٠يشينها ما عنها 

بماالنيوة وقبل شبابه ق له الله تربية لمحمنو الله عممة من كان فقد 

ومعائبهاالجاهلمة أقذار عن تعالئ الله حفظه ومحا الأخلاق كريم من به اتصف 
عليهما ينال مما الجاهلية أهل ه يفعلكان ما كل من وبراءته ونزاهته وطهارته 

كانفقد الة والريللنبوة يؤهل من بمقام يخل عما فضلا الرحال من الكمال أهل 
الخمرشرب من قومه ق اريع ّكان ما كل عن مبتعدا والكرم معروفنابالصدق 

.للأصنام والجود 

الفواحشمن الأخلاق سفامسف عن معصوم أنه ت ه لالله عصمة ومن 
.البوة بمقام يليق لا لأنه ونحوها؛ 

الذنوبعلى والإقرار الذنوب عموم عن عصمه الله أن • له الله عصمة ومن 
الشركمن الله عصمه كما والمعاصي 

الالمعصوم فإن الباطل وقول الخهلا من عصمه الله أن له الله عحمة ومن 
.صدقء إلا يقول ولا حقآ إلا يفعل 

يبلغهفيما فهومعصوم الة الريتبلغ ل عصمه الله أن ؛ له الله عممة ومن 
قوهدا هذا وجود فان كذب فيه يكون لا كما خطأ خرم ق ينقر فلا الله عن 

بالدعوةقام بل رسول أنه على الدال الدليل ؤيناقفى الرمحالة مقصود يناقض خرم 

٠٢٢٦٠^
٥١٠:



أنهله اممه عصمة من ولكن الأمة ونصح الأمانة وأدئ الرسالة فبلغ ربه ببما أمره كما 
.ينقصر ولم يرد لم الله أمره كما اممه عن بع 

والأحكامالتنرع تبلخ ق يخطئ لا أنه • له الله عصمة ومن 
اللهعناية يرئ مففيها وحياته صيرته درص من لكل ظاهرة ه عصمته ؤإن 

علئدليل أكثر أبا كما وصدقه نبوته علئ ة الأدلأكثر من هي الش وعصمته ه ب
دينهواتبلغ طاعته وجوب 

المحمدج أمة فإن كلها ه محمد أمة يعممة معصوم الإمحلأم ودين 
حقفهو عليه اتفقت ما كل بل باطل أو منكر أو حطأ على تتفق أن بحال يمكن 

.سواه والباطل 

عالئبه ومرفها الأمم محائر بين من به افه حصها التي الخمائهس من وهدم 
تعالئاممه مدحها كما تعالن الله على الأس—لأم أمة كرامة من فهو البشرية حميح 

الالخير والعدل خيارا عدولا ؛ ٠۶١٢١١٠؟وسمنا أمة جعلتلإ ؤكدلك ه ت ه بقول
علنأمتي بمجمع لا تعال اله إن بقوله! الض.ج أخثر وكما حما إلا يقول 
فيهمرية لا حق فهو عصورها من عصر ؤ، عليه الأمة اتفقت ما فكل  ٠٢١'ة ضلال

.حيال ولا 

)\(سأةآ؛اسسورةاومة.

وصححه٢( ١  ٦٧)٤ ^٨٩ ٢٥الجمامن لزوم ل جاء ما باب ~ الفنن كتاب — الترمذي رواء )٢( 

،^^١•



الإسلامسمورسالة معاق لهومن الكرامة بلْ الإسلام لأمة الله إكرام ؤإن 
الواحدة يدا الأمة تكون وأن اق والاتفالوحدة لمين للما فيهاممه أراد التي 

قالكما والاختلاف التفرق عن ونهاها الوحدة لها أراد فقد تتفرق ولا نتش—تت 

آثرعومحأإدَمحم■؛مميعاولاثرمأوآذ'ئثوانمث أش دآغجحوأبم-لي ؤ تعالى• 
هأنمدكمألنار بن شفاحفرؤ ؤي إحؤإناوكنم إنع٠تهع فلوركمدأص-يحتم 3ألنا»ان أعداء 
.^٩١١٢ متدون صهؤ لبجأ ممأ 

والنيالقرآن — الثلاثة ق العصمة حمرت أن الدين هذا عفلمة من وكان 
ولالإمام لا كان من كائننا لأحد ذلك يعد عممة فلا ~ بمجموعها الأمة وه 

رسولمتة وعلق تعالئ اف كتاب علق قوله يحرض كل بل لمجتهد ولا لحاكم 

فهومردودحالفها ؤإن به يوحد حق فقوله وافقها فإن الأمة جماع إ وعلق ه اف 
.واجتهاده حهلثه ق معذورا كان ؤإن منه يقبل لا عليه 

١آية  .عمران آل سورة من  ٠٣



الرحهةدين الأل1والم 

مإ)ك\ت بقوله ه نفعن وتعالى س—بحانه أخثر كما رحيم رزوف بعباده اممه 
الذيالعفليم ه بقولهت نبيه عنه أخثر وكما ٠ ١ ٩  ١٤٢رحبمِ ؤءوف ألكثامن ايثه 

الجليلالصحابي يقول كما بخلهه افه رحمة عفلمة بيان ق للبشر المثل به يفرب 
تذكقد الم من اراة محاذا نئ ه الم ض ي؛ :" ه الخناب بن عمر 

لناممال وأرصنته بتطنها قالصمته آحدئه الثني في صبيا وجدت إدا تنقي ثديها 
الأو علي مدر وخن لا ت قلنا ١ النار في وليفا حنارجة هده أترون هت! النط 

.ار بوادها همدء مآ' بعباده أرحم النه • لمال ثهلزحه 
بعثالتي والملل الأديان فكل الرحيم الززوف هو وبحمده بحانه بنا رو 

.بالحبال رحمة هى إنما أنبياءه  ١٦٢اف 

دناعرفت ما كلها البشرية فإن كيلك السماوية ان الأديكل كانت ؤإذا 

بزاه محمد الني مبعث أن ويكفى الأس—لأم دين مثل لأتباعه الرحمة يحمل 
هتعالؤل: قال كما يخلقه تعالئ افه من رحمة كان إنما الحديث 

تئس:-آمحم.

.البقرة سورة من  ١٤٣آية من ( ١ ) 

٧( ١٥٤)م  a٩٧/ عضته نقئ وأنها نعالي ايتث رحمة نعه خى باب ~ التوبة كتاب ~ لم وم
امنسورةالأنياىآيةي،)م(



٢٠٦-رحمة هو إنما للخلق قاء وثوصلا■محتا هداية الكري»إ القرآن اض ؤإنزال 

آثرذةاينزد،مخ ٢ منذرن؛ ؤإثآآنزلن^هi،تنم : قالتعالئ كم، 

/-■■■د؛■- 
ife ٦

قالبالرحمة بحانه ربه وصفه الذي الني هذا اختيار الله رحمة ومن 

•مننما عكه ٤^؛^ أذثسةءف»؛ ين ر-ثولثث_س محنكن! ثآآ لمد ؤ ; تعالئ النه 
•^٠٢٠ نجئ رءوف ألثنمك< عيطم حرض 

حينللعالمين رحمة ما بعث التي أحلاقه هؤعن محمد الكريجم الني وأبان 
بعتتؤإيما لئائا أبث لن؛ إز ه; فقال وآذاه خالفه من علؤي يدعو أن له قيل 

.، ٣١٠رخمة 

رحمةتظهر أحكامه كل فمي أحكامه بجمع الإسلام ق الرحمة تمثاك لفد 
منءنه»! دفعه وما والمصالح المنافع من الدين هذا له«إ ه حالببما اده بعبالله 

قبيحكل عن وماههأ لهم الخير وفيه حن بكل فيه فأمره%أ والمضار المفاسد 
.يضره»إأنهل»ايامرهي؛بما ٢٠٦-الرحمة من أن كما ٢٠١-رحمة 

.نّورةالدخان.الآيات"ا-آ-)١( 

آةا/أاسسورةاكوة.)'آ(

A٢٤/ وي او3ان اللض ص اش اب ب- والأدب وانملة بر ال-تحاب لم مدوام )٣( 
^٦٧٧٨ ).



اليمرأ دينهم وجعل وال<المين رفق تعالى الله أن الرحمة هذه معالم ومن 
.مشقة ولا فيه عنت 

والمشاربالمآكل ق الأشياء الأصل جعل أن بأتباعه الإمحلأم رحمة ومن 
منحهمفاكان صررها تحقق قد أشياء من إلا يمنعهم ولم عليهم يحرم فلم الإباحة 

.-مم الرحمة باب من هو منها 

وارتكبأحطأ لمن والتعنيرات الحدود شمع أن الإملأم رحمة ومن 
منفكان وأموالهم وأعراضهم أيدانم ق شر من الناس يهنال فيما خاصة ممنوعثا 
.له وزجرا لخهليثته تكفيرا المخطئ معاقبة الرحمة 

حدودتعدئ لمن عقوبات الله جعلها التي والتعنيرات الحدود هدم أن كما 

،حقه باحد للمظالوم تتممر فهي بالمجتمع الرحمة من هي الله عباد على وأخط—ا 
أومجتمعا،أفرادا الاس بادئ يفكر من كل يد على بالأخن- كله للمجتمع وتنتصر 

ارتكابمن لمنعهم بأيديهم وأخل- المحرمات هده بفعل يلزكر من لكل ردع وهي 
سمحكمألأكب يتأول حئ ألتماْى ق ول-مح؛ ؤ • تعالى قال كما المنكرات هل-ه 

^۴٠س 
أهلتعالن الله أمر من الدين هالا 3، تعالى الله شرعه ما الإسلام؛ رحمة ومن 
أنالقوي أمر كما الصغير يرحم أن الكبير أمر حيث، بينهم التراحم من الإسلام 

القرة.صورة من  ١٧٩آيه 



\لئ->ضين-حمهلم الئاحم_وو ت ه يقول للجمح والرحمة بل المعيق يرحم 
.را،ضالأزض:>طلمسفىاشاء''

فهيالمغار الأطفال رحمة الإسلام أهل بما اف تعبد التي الرحمة هد0 ومن 
الصغاريقبل كان حيث ه الرحيم النبي ذللث، ل والقدوة عفليم أحر وفتها ادة عب

ممال؟ نمي نما الضاف قلوذ : ممال ه اي ١^، خا; فقد  ٢٠٢رجمة 
^رجلللني وحاء ؛ ٢١الئ-جمة قتك مى الله ئزع ك؛ذ أوأبك ه! اتبئ 
عشرةلي إن فقال؛ علي بن الحس المي فرأئ حابس بن الأقرع اسمه 

•؛ ٣١يرحم لا يرحم لا من ت ه اممه نبي فقال منهم أحدا قبلت ما الولد من 
ولداابمما إحجراء الوالدان ازإليه والإحرحمته الإسلام أكد وممن 

وصعقهمكاره.أ حال حموصا إله%إ ان والإحJ^ره٠إ والبنات الأبناء أمر ممد 

•وعجزهم 

اللهوقرن تعالئ، لله عبادة الوالدين بر جعل أن الإسلام السموق ويبلغ 

.( ٦٤٩٤)ح  ٣٣/ ١ ١ افد و أحمد الإدم رواْ )١( 
(.٤٩٤١)ح ٦ صا"آ الرحمة ق باب — الأدب كتاب — أبوداد ورواه 

.الألبان وصححه 

(.٥٩٩٨)ح ٩ a/ ونعامته رثمبيله الولد رحمة باب — الأدب كتاب — البخاري رواه ( ٢ ) 
U٧٧/ دلك وثمل وئواصعه والعيال المنياذ هت رحمته باب — المقاتل كتاب — هلم رواه )٣( 



سلولما بحاه حمحقه يعد الحقوق أولى حقهما وجعل بحانه حمبحقه حقهما 

تمقال: ؟ أي عني،وذهاقال:ثم الصلاة هعنأحبالأعمالإنىافiال^ 

وؤبمنناؤ : تعالي ال قكما كثيرة ات آيق حقهما علن اف أكد وقد 
لآغتتئز آن 1، ؤغيت نمناعق أنة- حمئه يؤلده ألأمس 

هأدءللمُ ه. نسثك ثآ ي قه أن عق -نهداك ز]ن أو؛ أشي إل 
تمثصلإ'إل ئثِ إل أذاب من مخيل ثأيع معمةه-ا ألث-با 1، وءا-حّهما ظع-ها 

،_iبثاكتنِ يأبننبمكم  jo ،كوممامع حتن الوالدين حق فحمظ ؛ ُ ه ■;,' '/٠١^؛
•^>، ٠-ضّ لكذر؛ن 

إحسنناإماوبإلولد-را إلاإباء ألايعبدوأ ؤبما ومض ه نؤ : نحالن ه وقول
له1اوش ولأنن؛رهثا أي قنآ مل ^ ١٥أوَغلآهثا >دهثا -أألآ=ك\ر ك عث تلض 

آنثهماِهرث وش آلبمثة ين ألد-ؤا خأ لهعا نآحفص ه يكربثا مولا 
حقاف,للأؤمحك-تيحنعف\' موسكأش معاق آغش ينكت ' ا؛ صغنإ رثاي 

عزكويُآ/

(.٥٢^٧ ١ ٤ ■ / ١ لونتها الصلاة قفل باب — الصلاة كتاب — البخاري رواْ ( ١ ) 
الآتان؛اوهاسسورةلقمان.)٢( 

الآات"اآ-هأمنمورةالإ,ما،)٣( 



هومنالذي لضعفهن بالناء الرحمة ت تعالئ الله ثرعها التي الرحمة ومن 
الش_رعإن حن والأم البنت حضوصا برحمتهن الله أمر فقد وتكوينهن طبيعتهن 

إلاذلك، وموكدأوما الأب حز عش مقدمك ان والاحالبمر ق الأم حق جعل 
أحقالناس أي نئل هألما يقول -٦١ الناس أور هم وأولادها للرحمة لحاجتها 
را/" ائناك أئناك م مزك P لإأنك Pأنك أنك " :  Jli؟ والإكرام بآلصحبة 

العثرةحسن مع والإحسان واللين بالرفق وأحدها الزوجة رحمة ذلك ومن 
٢حيرأ بالماء استوصوا ج: فقال اشجحيرا حن وصن فقد  أكرموجعل ١

حركمت هؤ يقول إليها ويحس زوجته يرحم الذي الرجل هوذلك الناس وخر 
• ٢٣١لأهلي حركم وأنا لأهله حيركم 

تعارالله أمر حث اليتيم رحمة الإسلام؛ دين ق الرحمة معالم من ؤإن 
المالق ليس له المعروف ويذل عليه والعطف، وكفالته إليه ان بالإحورسوله 

قلأنتش عن تحالئ الله قال والعاطفة الوجدان ق حتن بل فمهل 
وعاطفيكماليك كفالته يقوم الذى اليتيم هك1فل ١^، وبثر ؛ ؟^١٤بث لتر إلمج 

(.٦٦٦٥)-،٢ A/ به أخق زيا ١^١^ لإ باب - والاداب والملة الم محاب - لم ،روا، )١( 
١٦١؛/ وذويه عنه اممث صلوات ادم '٠؛^، ثاب ~ الأنتاء أحاد.ث اب كت~ الخاري رواه )٢( 

)حامآ*آّا(.
(٣٧٢)ح•  ١٧٨؛/لأشاء الزصنة باب - الرضاع نحاب - لم وم

.وحنه ( ٣٨٩٥٣)^ ٨٧٨^،جي النيى أزواج فضل باب ~ المناقب كتاب ~ الترمذي رواه )٣( 
.اكرة سورة س ٢ ٢ ٠ آية من )٤( 



فيهاللنى مرافما ومسكون الجنة ق عالية منزلة ق بكثيأ أنه إليه ؤيحن 

وفئجوالونش بالثثابة ار وأثهكذا الجنة في الثتيم وكافل ا أنت ه يقول 
را/تي4اشيا''

أنكما كفالته بثواب التعبدية القرصي هومن المسالمين عند اليتيم أن ويكفي 
قوةالنبي إلئ شكا رحلا فإن القلب رقة ومحائل من إليه ان لإحوا رحمته 

.٠ ١ المسكم■ أطعم و الص أس ; امسج ؛ فقال قله 
-ما١ م ا - - ب م سا ِ *

رحمتهعجزه فيوجب عاجز صعيف لكل بالإسلام الرحمة وتتأكد 
فكوايقول يحتاج صعيف بكل الرحمة نبي أوصى فقد إليه لإحان وا 

.٢٣١المريفر وعونوا الجاغ وأهلعموا — الأسير يعنى ~ اإ*ابي 
غيرلرحمه مدعو لم المإن بل فحمسب للمسأامين موحهة الرحمة وليمتا 

وشقاءالكفر ذل من ؤإنقادهم للامحلأم دعوتيم تمم الرحمة أول ؤإن لمين الم
الماسيدعو أن كلها ية يالبشر الإسلام أهل رحمة من فكان الآحرة وعداب الشرك 
.وسعادبم نجابم فيه الذي الإسلام تعالي اممه دين إلي كلهم 

حنة؛وموعظة بحكمة للاّلأم دعوتمم تكون أن رحمتهم كمال من وكان 
ركسيل إك أنع ص • تعالى افّ ال قمم الرحمة مقتفي هو هذا إن إذ 

٦٠)ح ١ ٠ a/ يتيما يعول من غفل باب ~ الأدب كتاب ~ البخاري رواه )١(  ٠٥.)
الألبان.وحسنه ( ٩٠ ١٨)ح ٥  ٥٨ند،من أحمد الإمام رواء )٢( 
.٣( ٠ ٤ ٦ )ح  ٨٣إ/ الأسير -نانمكالثلأ والسير الجهاد محاب - الخاري روا، )٣( 



عنصل آعاربس هو يق إ0 أحس هم( لأؤا محبميله~هم آثسنؤ ؤأنموبملؤ 
.تيهً"ثممٍس0ه>''

وهىوأشدها المواهف أصعب ق تتجلئ الملمين بغير الملمين ورحمة 

الصعقةخصوصنا المحاربين لغير مشروعنا حما تبقئ الرحمة فان الحرب حال 

مئتولهوجدت امنآ0 \نأ غزواته إجدئ ق ه الخم، أحم وقد اء والنكالأطفال 
.؛ ٢١اشاء م اف.  U'jفانكر 

فقدوالحيوانات البهائم لتدرك الإنسان لغير لتصل بالإسلام الرحمة وتبلغ 

الأمره الكريم الخم، هدي من لكن وقد إليها ان والإحبرحمتها الإسلام حاء 
رحلبتنا ت ءاز، ه اممه رسول أف ؛ الحديث، وق إليه والإحسان الحيوان برحمة 
يلهث،هو؛كلس، فادا حرج ثم مئها من—رب بئرا فنزل العهلش علته قانثد يمشي 

أمنكهم حشه فملأ بي تلغ الذي مثل هذا بلغ لمد ؛ فمال، العطش مى الثري ياكل 
فيلنا اممه رسول يا ! قالواله فغفر له اله محن—كر ب، الكلمحلمش رقي نم بفيه 

.؛ "١٣ةال ؟ أ-ما البهائم 

النحل.سورة من  ١٢٥آية )١( 

٣(٠ ١ )ح؛  ٤٧٤; الحرب ق انمسان تل باب والهر- الجهاد كتاب - المخاري رواْ )٢( 
)ح١ ٤ ٤ ه/ الحنب في والمتان اء النثنتل تخريم الجهادوالهر-باب اب كت- لم وم

٤٦٤٥)

.( ٢٣٦٣)ح ١ ٤ ٦ ٣; انماء سقي قفل باب - الساقاة كتاب - الخارق رواء )٣( 

ص



الوسطالدين الأسلأم 

لهذاتعالئ اش ا٥ ارتقما هذا ان الأديبين الوسم—هل الدين هو الإسلام دين 
وسطاأمة -هتنتكأ ؤكدلأك ؤ ت تعالئ قوله ق كما اف ه بوصفه ما وهذا الدين 

وسطاوجعلهم القفل لهم ادحر قد النه لأن لمين؛ المعلؤن ثناء والأية 
المفرطبين الدين ق متومهلون ضم والكرامة الفضيلة باب أسمن لهم هيأ بما 

والأديانالأمم بعض غلت كما يغلوا لم لأمم والمقمر؛ والغالي والمفرط 
.أخرئ وأديان أمم قصرت كما يقصروا لم وأيضثا 

أثهثكدص ؤ آيات من مشها بما ربطها عند لأية ا معاق ومن 
وسطا،أمة جعلناكم يولك، الأرض وسعل الكعبة أن وكما ! المعى ، هُ و'ثثلا 

هيالأمم بين الإسلامية الأمة ووسعلية الأمم، وفوق الأساء دون جعلناكم أي 
.الوسطية معانر بكل 

كانتلما ولذا الأمم أعدل، فهي الأمم بين الحيل بمعنى الوسهل الأمة فهي 
يومالماس عاى بالنهاية الأمم ائر سبين تعالى الله حمهم كذللئ، ج محمد أمة 

.( ٥٩٩٦^٤ ٤ U/ ؤإطعامها المحثزم التهاتم ناش ممل باب ~ اللام كتاب ~ لم وم
منآةمأاسّورةاوهمف)ا(

)اآ(ساةم؛اسّورةاوقرة.



قبقوله ذلالئ، نتيجة بين الوسط بامم جف محمد أمة اف وصف لما ولذلك القيامة 
هُا*.ألثا>؛ى عق سهداء ؤ,لاءئومإ ت الأية نفس 

المرمليناش ومآل القيامة يوم كان إذا أنه غيرهم علمل الأمة هد0 شهادة ومن 
هدتامتن—بلغتهم الأنبياء أن وأنكروا ذلك عن المكذبة والأمم تبليغهم عن 

.نبيها وزكاها الأمة، نبذه الأنبياء 

الأممخير فهي الخيرية بمعتي هل الومأنها الأمة ق الومهلية معانر ومن 
صرحوقد خيرها لأنها إلا الأمم علؤز شهادتها صحت وما تعالؤز الله عند وأقفلها 

حيركتز ه تعالن! قوله ؤ، كما لام الإسأمة بخيريه الكريم القرآن ق تعالؤز اممه 
ولوأش ولإإبج0 ألمنبمفر عي، وئنهوث أتنروف ثأهمَ،وث ممثامن أحيحث أمؤ 

آكسدوفوالفرم آنثومنوى بنهثر لهم -ْثرا ف ١٥آملآلخثتف ءامث 
،لآتأأمح١٢

والمتاهلوالمتشدد والجال الغالي بين اعتداله الإسلام وسطية معان، ومن 

فاؤلرافداخلةالوستل عدا وما هوالخير والوسعل على،الوسهل أحكامه فهو3،كل 
الدين.أمور كل ؤ، وسطا الأمة هذه اف فجعل والضرر، المخالفة 

وهكذاومذموم، فهونز القويمة الجادة عن منل والتمريط الإقزاط مى وكل، 

البقرة.سورة من  ١٤٣آية من )١( 

عمران.آل صورة من  ١١٠آية )٢( 

٠



^
تنيااكنت_ئ الأم: >ءي تذ ازنت م : فالختان المحرفة الأديان كانت 

محمدأمة له اف هدئ الذي وهوالحق 

العقائدق الدين هذا أحكام جميع ي جار والوسهلية الاعتدال وهذا 
والأداب.والأخلاق والخاملأت والعبادات 

افرحمة يدرك الأخرئ الأديان وق الإسلام أحكام المافلوق يتامل وحين 
الأمة.لهذه الممنؤح وفضله ونعمته 

الأممانحرفت فحين تعالى، باش العقيدة ق الأديان بين ومهل الإسلام فدين 
اممهوصفوا اليهود فان تعالى، اف صفات ق للمحق الإسلام أهل اض وهدئ السابقة 

منوكان را٢ ه كتاء محيوش أش ه؛ ت فقالوا الناقصة، المحلوق بصفات تعالى 
يومفاصراح الخالق من تعب إنه • وقالوا ٢ هُ معلولت آئي .يد أيما؛ اليهود قول 

ذلك.غير إلن الست 

عيصإن : فقالوابه المحتمة الحالق بصفات المخلوق وصفوا والنصارئ 

ؤيعاقب.ويثيب الخلق، علئ ويتوب محنرحم محيرزق، يخلق والسلام الصلاة عليه 
ينشولم ؤ ند ولا مي حمله ليس وتعالى، سبحانه باش آمنوا والمؤمنون 

الخمالصفات من ه لفأثبته ما بحانه سله وأثبتوا رم ه ؤزأ أحد لمح>ءظعوا 

.عمزان آل سورة من  ١٨١آية من ( ١ ) 

المائدة.سورة من ٦ ٤ آية من )٢( 

.الإخلاص سورة من ٤ آية )٣( 



للخلقمثابيته ونفوا الأمين. المصهلمئ ومحسة الكريم القرآن عليه دل مما 
<يىأزهميسهرا،،فإنهرب1جلألألهو-ش1الإومح 

ؤإن==فلسقإليه فقراء له، عباد واه حمما وكل ، شيء كل وخالق العالمين، 
وبمهمه وعدهم^١ .كدثحصنم 'تد١ ؤأز~ت0 وأمحفيفيإلأ آشترت 

تاسرآئتآء: تعالئ قال وكمآ ؛ ؤ؟^١٢^١ ينمآكننق ءانه 
أدأونامحماي0هص.

الصالحين،وعباده ورسله، اض، أنبياء ق والعقيدة الموقف ل وسهل والمسلمون 

أربثاباأفبتامرورهبشثهم آنحتتذوا ؤ حين الصارئ غلت كما فيهم يعلوا لم 
زج—ياءالنها إمث_ئنا إلا يروأ رنآ منيم أتنح وآلثيبح ألله دوب نن 

كفعنهم ^١ ولا ^ثث,ئامحطوى ٣^١^ 
ؤإ0آك؛ز(ت بقوله عنهم الله أحر كما حق بغير الأنبياء يقتلون فكانوا اليهود، جفت 

خنرو>شأثمرتتث> ويمتلوث^ حؤذ متر آلئثن ويمتوث أم ثاتت بكمتحى 
أوأزأيم ئبمنرهر.ثمذ١٠؟، ألتاين بينن باكساف 

•الشورئ صورة س ١ ١ آية من )١( 
.نّورةصيمالآياتمأ،-ها،)٢( 
.فاطر محورة من ١ ٥ آية )٣( 

اكوة.محورة ا"امن آية )؛(

.عمران آل محورة من ٢ ١ ايه ( ٥ ) 

fr.؟؛



وأموهم،ووقروهم، ونصروهم، وعرروهم، اف، برسل آمنوا المؤمنون بل 
يثرماَكال ؤ 1 تعالئ قال أربابماكما يتخذوهم ولم بعدوهم، ولم واهناعوهم، 

أشبزددن بمثثادال لأكاصكمأ يقول، ثم وألثثوه وآلءكم أشألكنث أن 
يثنوننمحئبم سأ

.يمُا؛وآم ننلزن أنم بمتإذ يالكز أبأمثمر ^؛١^١ وأكنثن آئنتؤم ثنخدوأ أن 
ولااف، ابن ولا هوالله، ! يقولوافلم المسسح، ق نومطوا الإملأم وأهل 

عفليمتآ،بنانآ مريم علمحل قالوا ولا ، به كفروا ولا النصارئ تقوله كما ثلاثة ثالث، 

عبدهذا ! قالوابل — اللام عله حاشاه ~ اليهود زعمت، كما زنا ولد حعلوه حى 

منه.وروح البتول العذراء مريم إلى ألقاها وكلته ورسوله، الله 
لأنهبيان؛ أجمل اللام عليه عيس من الخوقفإ ليبين الكريم القرآن حاء بل 

دينهعكمق ملوأ لأ آلأء=كثب وكآهل تعالئ! قال كما هل الوصالعدل هو 
وصفل1ثهأآق رثوق موتم أبن عيسى المسيخ آلصحإد1ا إلأ عزآثو ن-قولوا' ولا 

شمحفرآننهوأوا ولايمرلوأثلظُ ورنت، ياش ثاموأ  ٤٠ورؤح ُنيم آكهآ،إك 
ألاوضق وما آينموت ؤ( ما لث وئد ذ! ثتؤرتث> أن وجد إده أثن اثا 

. ٢٢١ه :آ  ١٧١ث ويتتيلأ ياش وكق 

•٨ُنمورةآلضزان.و الأتان٩٧)١( 

اء.سّورةاو ١٧١ي )٢( 



هإذهال\شد1عيى.' فقال لام العليه عين بمدح الكريم القرآن وجاء 
ألثاسلمحن آلمي؛؛٧ برمحج تمش أيد إد ولديك وعق عنك آذحتكرنمق 'Jc؛ أن 

وإذوآلإغيل وألفيته وادكمه آلة=كثب عثمثك وإذ وه=كهلأ ذألمهد 
ألايكمهونمئ ْلارإاديى عق$رن ثئنعح ^^4، ألهل؛ر أإ،ذوأكتةإؤ من محلق 

,إسؤطبغ،ًكممث وإذ ءنءجآلم>فطذيى وإد وا'لأبرؤح4% 
الأوحيت وإذ زك مبيرت\ سم هداضإلأ ٠^؛^ هل]' أؤ!و؛ ثتال دأت؛ثت، خنهم 

يعدوذلك له السابقة الأديان بين وسهل الإسلام جاء للأحكام التشريع وق 
لملمون فالم ، والتميح التهاون أوق الغلووالتشديد ق التحريف محتالها أن 

فقداليهود قالته كما ويثبت ثاء ويمحوما ، اء ثما خ ينأن الله على يحرموا 
عنولتهم ما أفاثن ين ألئثهاث نتمرد ه ؤ ت ه بقولعنهم ذك كن نعالاف حكي 

يمآمحن يارأ أردآقث يثآ ءايلوأ لهم ؤيل • ه وبقول، ^١٢عثها 
■ه؛٣؛ تحزهالعاتتهم نهوألحى يناويآءهء عفيتاويكهمومحى أيزل 

أن~ نيرهم ة جلالمع — والعناد العلماء لأكابر يجوز لم الإسلام وق 
ذكركما النصارئ يفعله كما ، شاءواعما ؤينهوا شاءوا بما فيامروا افه، دين يغيروا 

المائدة.سورة من ١ ١ وا ١ ١ ٠ )١( 

سمرة١كرة.س  ١٤٣آية من )٢( 

البقرة.سورة من ٩ ١ آية من )٣( 



هه1وتين//عتسم 1و1س1الم 
،.^١١أش دوب تن ؤزك\)آ أحبتاة؛}ولجك،ثلم آمحتدوأ ؤ بقوله؛ عنهم الله 

غيرهيأمر لا غيره يخلق لا فكما والأمر الخلق ف ت قالوا لمون والم 

يريدما يحكم اض إن ! وقالوابه الله أمر ما كل فأطاعوا وأطعنا، ممعنا ت وقالوا 
تعالئ.الخالق أمر يبدل أن له فليس المخلوق وأما 

اليهودفإن والخرام، الخلال قضايا ي الأديان أهل ي ومهل الإمحلأم وأهل 
ؤمحءلنيير،آقرثا: تعالئ قال كما لهم عقوبة القلمان كثيرآمن عليهم -زمت 

والبط،الإبل مثل الفلفر ذواُت، يأكلون فلا ؛ ه' ثم لْثغ ثلبنت عنيم حرمثا هادوأ 
عليهمحرم مما ذلك غير إلئ أمه لبن ق الجدي ولا والكلتتثن، اكرب شحم ولا 
الطعام.من 

لهمقال ؤإنما الحرمات، وجميع الخثانث، تحلوا فاسارئ النما وأم
.، ٣١ه محزم؛هٍم' أثوى بمص لخكم ؤوِضئ • المسيح 
هلوأوصبأعدل أهله ووصم، وصفه اف أن فخرا فيكفيه الإسلام دين أما 
صدتغتبأاإثتيسء وسعتَكل ت بحانه مسال قحين وصف 

اليخرأفيود يقعزت ا"ْمحا آ دثاننتاقبخن هم وأله، آلزيتتكوه ويؤذوث يثم0 
أشئوفيأمرهم لإنحب_لي وآ ق ذكوباعندهم محدوئه> أل-تم، أمحنج£ك 

.التويه سورة محن ٣ ١ آية من ( ١ ) 

.اء النمحورة من  ١٦٠آية من )٢( 

)صمنآية،همنسورةآلئنان.

•آه~ًآةق



وبمغآلثنجث عقهم ومحزم أهثت للأ ومحل ألنمم ش وبميم 
3تودإدءوعزروه  ١٣١^ئآومى عثهذ ألفيَكانن وأ'ألآعئل إصرهم عنثم 

فلافيها عليهم ثدي فاليهود النجاسات من الموقف ل ومط دين والإملأم 

ولاات، المحاممن الماء يهلهرهم ولا هم، وكنائبيعهم ق إلا صلاة لهم تمح 
حمعلهميباسرون والنصارئبخلافهم البيوت ق ولايساكنوما الحايفؤر يواكلون 

وأهلودرج دب ما كل تعمال اسيوغون بل منها ينثا ثيحرمون ولا المحامات 
والمحامحاتالتقدرات عن وبالأمتناع الطيبات باستعمال الوسط نالوا الإسلام 

؛^١٢ومحزمعكهنآلخسث ثهثأثسنت '•المايقة الأية ق اف قال كما 
ممهنلي ا حننستجغ : هتقال صعيدأطينامحلهورأكما الأرض لهم وجعل 

منجداالأرض لى و-جازش نهر يزه مبالرعب نمزت قلى! الأئبناء >؛_ أحد 
وكاjالغنائم، لي وأحلش فلبمل ^—لاه -١١أدركته أش مس رجل وأيما وطهورا 

،.٣١" الئفاءة وأعطيت كاة الناس إلٍث وبعثت خاطة قزمه إلئ بمث ١^، 

.الأعراف محررة من ١  ١,٥٧٠  ٥٦الأتان )١( 

سةالأماف.من  ١٥٧منأية )٢( 

زنحوزافجدا الأزض ض تجف اي^ م اب ب- الصلاة -كتاب الخارى روا، )٣( 

(.١١٩١)ح  t٦٢/الصلاة ومواضع الماجد باب ~ الصلاة ومواضع المساحي كتاب ~ وملم 

٠٠€



تعلمونقاليهود الوسط أمة هي الإسلام أمة فإن العلم من الموفم، وق 
محمدأمة فكانت وصلال جهل علئ يتعبدون والمارئ به يعملون ولا العلم 
انمرامحلأصحاب هم فكانوا والعمل الحلم بين جمعت التي هل الوملأمة اه 

\نيناؤ إليه بالهداية هم لأنفيدعوا أن الخالق جميع اف أمر الذي المستقيم 
ه* أ ولاآلمثامحن علهم ضيآتعمءوب آنت'عنهم آدن صنط '' ١اإنأّتتبم'١^^؛^ 

والمذاهس،الأديان بين هل1ا وسالإسلام كان التكب ومحللب المال وق 
كلنرر المال لجمع فالغاية مطالقة إباحة الفردية المالكية يبيح الرأسمالي فالظام 

بأكلالمال ؤينال والأخلاق القيم يناق أسلوبثا كان ؤإن عليه للحصول يلة وس
فلاويمنعها الفردية المااكية يلغي الأنتراكي والذلام بالباطل الأحرين أموال 

حاجته.بقدر إلا بالمال للفرد حق 

وجعلالرزق وطلب التكسب أباح فقد الوسهل بالمنهج الإسلام وجاء 
أنللعبد الخيرية من وجعل العمل الله.مذا عند ومأجورآ بل مالكثا فيه لم الم

بحرمةفيأتي حبله أحدكم خذ يا لأن ٠ ال قكما هو عيه سمن أكله يكون 

أعطوه،الناس ينال أل من له حير وجهه بها الله فيكم، قثثيحها ظهره على الحطب 
ءأارآ(َِء آْ 
منعوهاو 

الفاتحة.سورة من أوم\ الأيتان )١( 

.١(  ٤٧)ح١ ١ ٥ ٢ Y/ المألة عن الأتُفاف باب - ة 1^51 كتاب - البخاري رواء )٢( 

-€ْْ



وتحصلالظالم فمع الuلي التعامل ي الأخلأمة المادئ لقدأةامالإ<الآم 
الأخلاقاب حعلى ولكنها المال تكب معاملة كل ومع بالباطل الأموال 

الربااممه حرم وليلك التآكب حال بالأحرين الإصرار مع كما الإيمانية والقيم 
س:\ظ\لآسِ\

ثثوأي ذقأ مآه ص محنحن؛ ق الأ أيه بمقم 
سمح|لهثالإجآهرارالقَكا0 أصؤ،إإف 
بالمالالاستتار بعدم اناعي تربية الخال ق العالية الإسلام قيم من وكان 

والمساكينللفقراء بالزكاة وأمر القريب علئ الفقة اف أوجب ولدك الغير دون 

.والوصية والوقف والهدية والعطية والهبة الصدقة علن وحث 

الماءمورة س  ٢٩٧

ثثأدأ



ألخصالادين الإسلدم 

لمصالحوحتئ بل أتباعه لمصالح مراعمتا حاء تثريعانه بكل الإسلام 
الدين.هاوا بأتباع تعالى اف رحمة مقتضى من وهدا غيرهم 

بجمعتعالؤل الله رجمة هومن إنما الإسلام رسالة الرسالة تمده هأ محمد فارسال 
.^١، ج؛ ^٤^٨^ ; لن  1,0-قال كم! ١^ 

والناسحاء فلأنه الدين! ل أما الدنيا وق الدين ي رحمة الإسلام دين كان 
أمرمن همرة ق كانوا ~ والنصارئ التهود ~ الكتابين وأهل ومحلالة اهلية جل 

تعالنالله فبعث كتبهم ل الاختلاف ووقؤع تواترهم وانققناع مكثهم لطول دينهم 
وميزالأحكام لهم وثرع الثواب، ميل لهم وبين الحق إلئ فدعاهم ه محمدآ 
.رحمة — وتشريعاته أحكامه بكل — الإسلام فآكان الحرام س الحلال 

حاءهملأنه ه؛ محمد سيدنا بإرسال العالمين رحم وتعالن يحانه والله 
الكثيرةالخيرات يديه علن ونالوا العفلس، النقاوة من والنجاة الكرئ، عادة بال

.الضلالة يعد وهداهم الجهالة بعد وعلمهم والأولن، لأخرة ال 
مريعتهوبيان رسوله اله ارمحس الأسمئ الغرض أن وتعالن سبحانه بين فقد 

قمجالاما ومختلف C هرها 0^11 ائر وسأنواعها متن ق الرحمة هوتحقيق إنما 

.والتعايش والتحامل والتعبد الاعتقاد 

آةم'-اسّورةالأنياء.



العبادلمصالح مراءي1ا أحآكامه كل ق حاء أن لام الإيرحمة معالم من ؤإن 

وبدفعالنواهي من عنه وينهاهم أوامر من به يأمرهم بما لهم المنافع بجلب 
■الناهي من عنه وينهاهم أوامر من به يأمرهم بما عنهم والفار المفاسد 

العبادمصالح تحقيق ق كذلك يجدها كلها لام الإستنريعان تأمل ومن 
.عنهم ال الخماٌودير 

حققيهي ئة! أسامحس كليات ق اد العبمصالح برعاية لام الإسحاء 
الخال.وحففل النل وحففل العقل وحفظ القس وحففل الدين 

عليهاالحفاظ ق لأن الخمس؛ الكليات بزه الإسلام عناية كانت ا ؤإنم

حياماواستقامة ها محاسمق ثووما كل ق حميما للبشرية صلاحثا تقامتها واس

علنالمحافظة من الكليات هده حققن ق ولما عادة والوالطمأنينة الأمن علن 

ويهوى:اذْمنها عادة الويزيل حياتما ماينغص كل من المثرية المجمعات 

والفتن.والمحن القلاقل إلن المجتمعات 

البعثبعد الأحرة ق عادة الفيه الخص الكليات هده علن الحافظة أن كما 

■المار ي والعذاب الحقوبة من والأمان الملامة أيفثا وفيه الجنات بدحول 

متحففلبالضرورة قاما أحكامه وتطبق الإسلام بشريحة الحياة تقوم وعندما 
وهذهوغلبة وعزة ورخاء أمن ق تحيثر سوحينها الضييع من ات الكليهذه 

ء-



.لهاالمصالح أعظم من الغايات 
الحافظةمتفقد الحياة فإن الإملأم شريعة بتهلبيق التفريط يحصل وعندما 

بقدروالاميار بل والاضطراب للخلل نمها تعرض ومالكليات هده علمئ 

النريعة.بأحكام فيه تفريطها 
هذهحميع أن نجد الطاهرة الإسلامية الثريعة هذه أحكام مل نتأ وعندما 

هوإنما أومي أمر من مرعي حكم فكل الكايات هذه لحفغل مرعت الأحكام 
هذهمن كلية من أكثر لحفظ وقديكون الأقل علؤل الكليات هذه من كلية لحففل 

الكليات.

بالعبادةوتعالئ بحانه سإفراده وهو • بالتوحيد تعالؤا الله أمر الدين فلحففل 

الحرام.الله بيت وحج والصوم والزلكة بالصلاة وأمر 
معه.غيره وعبادة بالله الشرك الإسلام حرم الدين لمحففل أنه كما 

الأولادوبتربية الذرية من والإكثار بالإنجاب الإسلام أمر النفس ولحففل 
الطيبات.من بالأكل وأمر والعلاج بالتظب وأمر بالوالدين والرحمة 

الضقل عن ونمى والأنتحار القس قل عن الإسلام نمن الممس ولحفظ 

تقذراتوالمالخثانثا تناول عن ونمى حق بغير تعذيب أو بضرب ا إيذانهأو 

.النفس وماللئs بالبدن تضر اكي 

إلئيتقرب عبادة وجعله عليه وحث بالعلم الإسلام أمر العقل ولحففل 



منوجعله الملكوت ق والتفكر بالتنلر أمر كما العبد عليه ويوجر به تعالؤل الله 

.والدنيويةالدينية والمعارف العلوم  ٢٠٦ؤإكا-الأولاد بتعلي-%ا أمر كما العبادات 
ادافيكون مما به ؤيضر العقل د يفما كل عن الإسلام مى الطل ولحففل 

الشريعةهده جاءت وليلك المجتمع أوعلى ه نفالفاعل على وصررا 
والمفرات.المسكرات وسائر والخمر المخدرات بتحريم 

والطاعاتالقربات من وجعله بالزواج آمرا الإسلام جاء الممل ولحففل 
لحففلوأمر أهله مع شهوته بإتيان هوماجور كما بزواجه مأجور التزوج وأن 

.الخلقي ال والفالرذيلة من المجتهع وصيانة الفرج وحففل البصر بغض النسل 

أوأعراصهم الماس على د يفما كل عن الإسلام تس الممل ولحف—فل 
ملماويكون يدعوإليه ما وكل الزنا الإسلام حرم ولخللiا ميتدلة مهانة يجعلها 

واحتلاحلالحرم النفلر من اء بالمالرجال فتنة ؤيوجج الغرائز يهيج مما إليه 

.عنهم الأجنييات بالماء الرجال 
للكبمعاملة بكل أمر كما والثراء بالثح الإملأم أمر الخال ولحففل 

ويضرهميفر؛الأحرين ما فيها وليس للمال ؤإنماء كب فيها مما والربح 
.والصناعة كالزراعة 

لفعملما وجعلها والصدفة بالزكاة الإسلام أمر الخال لحففل أنه كما 
عملبكل الإسلام أمر كما والمتصدق الزكي مال ق للبمركة وملما الأحرين 



وطاعةعبادة ذلك وجعل أرزاقهم ق لهم حترآ مجسات أو أفرادأ للاخرين يقدم 
والهبةبالقرض وترغيبه وحثه الإسلام أمر ذلك ومن المتمع عليها ؤجر يف 

المعق ماحة المس عاى الإسلام حث ذلك من أن كما والوقف والوصية والعطية 
العاجز.والعفوعن ر المعؤإنظار والمراء 

أموالهموتأكل بالأخرين تضر معاملة كل عن الإس—لأم •_ المال ولحفغل 
المعي والغش رقة والللمربا الإسلام تحريم ذلك ومن حق وجه وبغير ، ^٧٣

والثراء.

اللهأعطاهم ما وفق الفقة ق بالمومط أتباعه الإسلام أمر فقد المال ولحفظ 
منمنعهم وكذا نفقتهم، تجب من علئ ولا أشهم •^٠ فلايخلون مال من 

عليه.تقدر لا ما النفس وتكاإيف المال ؤإصاعة والإسراف المبدير 

الدنياالحياة ق خاصة ليست الأحكام لها رعت نالتي المالح هذه وكل 
الأخرةق مصالحهم لقيام أيما فهي للعباد الدنيوية المالح  ١٢-تلسرك كما فهي 
عقابهمن ونجاتبم ورضوانه بجنته ؤإكرامهم عنهم وتحالن بحانه سالله ا برص

يوم١جورهكلم زتيتئى ؤإئما ألموت دليمة دمى كل ؤ ال! تعمحال كما ه وعذاب
منيعآديآإلأ وماأل>يوْ محمدمحار وأدحز زح-يحشآدافي يمن ألقثنمؤ 

.ان عص ال محورة من ١  ٨٥ايه ( ١ ّ 



دينأحكام باكزام له المصالح تحقق وتمام ان الأتعادة سكمال اف وجعل 
سعدوأشل؛ن وأما١ ه ؤ سبحانه؛ قال كما المقيم النعيم من له الله بجاأعده الإسلام 

■٠ ه؛١ محق محدوم عن عثاء ر؛ة ثآء ما إلا والأرض الثمتوت ليا،-١دامت كسث آلق 
اللهجنة ه المى ه بوصف ما الأخروية المصالحة هذه وصف ق ويكفى 

الله!قال فيقول؛ ربه عن هأ يرويه بما اممه وأءلاع أسلم لمن مسحانه أعدها التي 
عشحطر ولا ممعن، أذن ولا رأت، عنس لا ما المالحتص لعبادى أعددت 

مأ-مو أعمؤ مْ تن ئم احئ مآ ئص هلاتام ؤ نقم إذ محامؤوا بثر قنب 

نجدعنه مت وبما به أمرت بما الإسلام سريعة أحكام أيقنا نمامل وعندما 
المفاسدوتقليل أودير لهم المناير جلب من العباد لمصالح حاء حكم كل أن 

عنهموالمضار 

منفهناك يتفاوت ولكنه كلهم الناس يدركها والمصالح المنافع وهذه 

للشلالأحكام هده لموافقة العادي ان الإنيدركه ما ومنافعه الإسلام مصالح 

هودسورة هن  ١٠٨آية )١( 

جدة.المحورة من ١ لأ الأية )٢( 

منلوئةوأنها الجثة صثة فى جاء ما باب — الخلق بدء كتاب ~ البخاري رواء ت والحدث 

.٣^١( ١ • )ح  a١٤٣/ ١ باب — واهلها نعيمها وصفة الجنة كتاب — لم وم

-C؛



معاشهشؤون ق الإنسان وحاجات دمتطالات الأحكام هده اء ووفوالفطرة 
.ومعاده 

الشريعةهذه أحكام ق والتأمل بالعلم يدرك ما والمصالح المنافع هده ومن 
معرفة—ان الإنس ازداد المطهرة الشريحة هده باحكام والنظر الحلم قوي فكلما 

• ١٦٠جاءت التي العظيمة بالمصالح وعلمتا 

بهالإحاطة يمكن لا مما أحكامه ل الإسلام دين بما جاء التي والمصالح 

•"مر لا اكمثيل سبل على هنا نوردء ما ولكن 

باممهالإيمان هي أركان تة م علن يقوم الذي الكامل بالإيمان تعالئ اممه أمر 
باليوموالإيمان رمحله بجميع والإيمان كتبه بجميع والإيمان بملائكته والإيمان 

تعالى.الله من وشره حيره بالقدر والإيمان الأحر 

منالمتكامل الإيمان لهذا الجليلة والمنافع العفليمة الحكم مل نتأ وعندما 
ولعلكثيرة جوانب ق البشرية بالنفس مو يالإيمان هذا أن نجد جوانبه جميع 
المتعالالكبير تعالن ش والالتجاء باللوذ الفطري الإشباع تحقيق أعظمها من 

طرفةالعبد عنه تغني يلا والذي وبحمده بحانه سالرازق بالخالق اط والارتب

•وكتبه رسله عر ؤيحبه به الله أمر ما وفق علن تعالن لله والتعبد عين 
وحدهالرازق هوالخالق لأنه بالعبادة؛ اممه ؤإفراد التوحيد يه الله أمر ومما 

.سبحانه يطاع وأن يعبد لأن فهوالمستحق 

•€٦٣



القلبتوجه من يحمى لا ا موالمصالح المنافع من العمدة هدم وق 
الخلقيملك من ودعاء وال ومكثيرة معبودات بين تته تث—وعدم واحد لمعبود 

هلفيملك لا الذي المخلوق دعوة من راب يالالتثبث دون والضر والنسي 

أنهمحامنه من المحح المعتقد وهدا لغيره يملكه أن عن قفلا صرا ولا نفعا 
يدلهاولا لأحد نفسه يهين فلا وعلوالقدر النفس وعزة اتكرامة علي المؤمن يربي 

■ولاقزيوأ ئهنوأ لمخلوق 

عبدهوبين بينه يجعل لم حيث الله علئ العبد كرامة تظهر العقيدة هذه أن كما 
وموالهودعائه بعبادته مباثرة حالقه باض يتصل باش يؤمن ان إنكل بل وامهلة 

لنجاةبب سأنه التوحيد هدا ومصالح منافع ومن البشر من يهل ومدون حاجاته 
كنن' :مال ه معاذ حدث ق ه الكريم المي قال كما تعالئ اض عند البد 
عبادهعلن الله حل ثدري هل محاذ يا ممال! عفيث له يمال حمار علن ه افئ ردف 

أذالعباد علن اله حى قاف : قال ضإ ورثوله اض : يلت ؟ اممه علئ العباد حش وما 
،ذبمابه يترك لا من يعدب لا أذ اف علئ الحباد وحى منثا به يئّركوا ولا يعيدوه 
.؛ ٢١"تتكلو١ لا : فال ؟ الناس به ا;ئئ ١^• اض نئول ;:ا فقلن 

)\(آةا،مآاسمرةالءمران.

ثتاركافه ئوحيد إلى هوأثثه النبنر دعاء محي حاء تا باب ~ التوحيد اب كت— البخاري رواه )٢( 

عليوحرم الجنه يحل فيه ث—اك عنن وهو بالإيمان افه لقي س باب ~ الإيمان كتاب ~ لم وم



الأمممن كثير أجله من تاهت الذي الحائر البشرية لغز يفك الإيمان وهدا 
وهوأبناتهم من لمين المناشئ ينشأ فمني ، الحياة هد0 ق وحولها سر عرفة مق 

الحياة؟بمد وماذا ؟ الحياة ق هدفه وما ؟ حلق لم يعلم اف، إلا إله لا على يتربى 

الحياةيعد ما أما ؛ ١١ه لعّدني إلا ؤالإص أبن -ثلمث وما ؤ • تعالى قال 
يؤزم؛النٍأ والحساب للجزاء أحرئ مرة معوث أته معلم 

إليهأصافت القلب من تمكنت إذا العقيدة هده أن الإيمان هدا محاسن ومن 
الراحةالمؤمنة النفس ق تبعث الى المقومات على لاشتماله والراحة؛ الطمانينة 

الضمير.وهدوء النفسية 

الخيرأن المؤمن يعلم أن مقتضيام—ا من والقدر القضاء ق الإملأم فعقيدة 
عزالله حكمة اقتضتها وأساب ومنن وموازين لمقادير الكون ل والشريجرى 

هدامن الهدف بعدها التي الآية تحدد ثم ؛ ^١٣؛ ١٢٢" ئتر ■٥^،^ ذهتك ئمأنان 
محبَلأ،لا نأس ثبمطم ^١ يثا ولاثتحوأ تم  ١٥تاعك ٧^١ ؤالتةري-ر 

الثار\/ّآ؛)حمآها(.
.محورة من ٥ ٦ آية )١( 

 )٢(viT  اكغابن.محورة من

آا'آمنّورةالخوياو.آية )٣( 



.محثافيفمجهل١،
والك؛رإذاالبطر ياخده لا كما مكروه أصابه إذا الحزن يهلكه لا المؤمن 

طهمعترف متواصع ماكر صابر الحالين كلأ ل فهورامحي ويرم بمرحه ما أصابه 
سالكريم النتي يمول المؤمنين حصائص من هدا ولعل والفضل والمنة بالعمة 

المؤمنلأمر نجتا ت العقيدة وهده الدين هدا عفلمة من حانسا ا لنيبين ول قق 

Jj  ذي فكاذ شكر نثراث اءئ فزمن؛ذ إلأ لأحد ذاك زفيس نحث ه آئرث
.، ٢١له -٠^١ محكان صبر صراء أصابته وإ0 

لأنهوالرضا؛ والشكر الصر العقيدة هده علن الثابت سمات من كان ولهدا 
عندمن أما فيعلم ومدر بقضاء أموره وكل محدود ورزقه محدود أحلة أن يعلم 

•لم ؤيمرصى اش 

فحبعُليم" وهوأمر ~ والتسليم الرضا • 7أدا يدرك لا المؤمن إن بل 
قالكما تحالئ اطه يلقئ حين الرضا وهدا التسليم هدا وثواب أحر هدا ْع يدرك بل 

والقربمآلأش آلامزل من وشن وألجيع امحق من ء لي وصقئا ؤ تعالئ؛ 
أؤلتك■ج" ديوأ وإداياكي ش ^١'^ ١٥مصتة اصتتبنهم أك؛نإدآ ■ئ ذؤب 

•أم ه ٧ ألنهثدوف هم وثنمةربهم من عثإ-مصيوق 

الحديد.مورْ من  ٢٣آية )١( 

(.٧٦٩٢^ ٢٢٧-ص،// كلث اكؤ.نم'ْ باب - والرهاتق الزهد -محاب لم مرواْ )٢( 
البقرة.محورة من ١ —٧٥  ١٥٥الايات )٣( 



الحقيقيةالدنا هذه لذة ليدرك المؤمن موبنفس نالإيمانية العقيدة هذه 

ؤيعيشالإيمان حلاوة يعيش وحينئذ وحل عز اممه طاعة ق خيرها تق وذلك 

.صحيحة Jعقيدة اك متملأنه الإيمان؛ لدة 

لأثهو! يقول نيه أنس حديث ق كما وطعم حلاوة العقيدة هذه وق 
سواهمامما إليه أحب ورسوله النه يكون أن إ الإيمان حادوة بس وجد فيه كن من 

ىيقذف أن يكره كما الكفر ق يعود أن يكره وأن ف إلا يحبه لا المرء يحب وأن 

.الار"را؛

عادةالبه يدرك الذي الحق الإيمان طعم المؤمن يذوق العقيدة وببمذه 
رثاالله رصي مز لإيمان ا طعم ذاق ! ه؛ البي ال قكما والأخروية الدنيوية 

. ٢٢١" رئولأ وبمد ديئا ويالإنلأم 
ؤإفرادالتوحيد بعد أعفلمها أن نجد الخمسة العملية الإسلام أركان وق 

عندمن مرمل وأنه ه محمد بنبوة المحسادق والإيمان المحقة الشهادة بالعبادة النه 

فكانالحااق ائر حمبين من الشريفة المهمة لهذه واختاره واجتباه الله اصهلفاه الله 

محتهإن إذ سرم؛ الرحمة للخالق! المصالح من هذا وق تعالئ الله عن هوالمبلغ 

.١( )حاُ ١ ٠ ١/ الأيمان حلاوة باب ~ الإيمان كتاب ~ البخاري رواه )١( 
٨٤ / ١ الإيمان حلاوة وحد بهز ايصم، من حصال يبان اب ب~ الإيمان كتاب ~ لم وم

)ح؛يل(.

(.١٦٠)ح ٤ ٦ / ١ ربا باق رضي س الإيمان طنم داق باب — الإيمان كتاب ~ لم مرواه )٢( 



نورإلؤي الجهل ظلمات من ونقلهم تعالئ الله رحمة من كان إنما الشريف 

الماد.رب عبادة إن العباد عبادة ومن \ذط\ءة عز إن الشرك ذل ومن العلم 

للعبدالحقيقية الصلت هي التي هوالصلاة الإمحلأم أركان من اكاق والركن 
يالوصوءتعالئ الله إحلال الصلاة يدي بين مقدما يديه بين يقف عندما ه برب

ليناحيوهمومها الدنيا عن منخلما الهلاهر والمكان الهلاهرة الملابس ار واختي

•وتعالى سحا^ ريه 

تشتملأما نجد وأفعالها وأقوالها وشروطها باركاما الصلاة نتأمل وعندما 

.وأحلهاالمصالح أعظم من ومصالح حكم عن 
ودعائهومناجاته ومولأْ بخالقه اتصال إر محتاج — ان إنأي — الإنسان 

حياةأن إذ أحد؛ عنه لا الاتصال وهدا بالصلاة المين للميتحقق وهدا 

ياونفروحيا وقلقا وعذابا يطاق لا جحيما تصبح الاتصال ذلك بدون البشر 

الفاتحةسورة تلاوة قرصية وتبينه تؤكده ما وهذا الحياة بطعم الشعور معه يتعذر 

طلبمن الحفليمة السورة هذه عاليه تشتمل لما الصلاة؛ ركعات من ركعة ل كق 

طالبعن تغتي يفلا لحفناته من لحظة كل ق ان إنكل يحتاجها التي الهيابة 

وفيهاالله إلا والالتجاء الدعاع ا فيهأن كما اللحذلات من لحفلة أي ق ريه هداية 

مايتهوأن الإنسان بمعاد التذكير وفيها وأفعاله وصفاته مائه باسالله عر التحرق 

•تعالى افّ إلى يالرجؤع الموت بعد 



فانالرذيلة وأخلاقه وشهواته نزواته على الإنس—ان يتغلب أيضا الصلاة وق 

الشهواتعن صبرا كان مواء الصبر على وتعوده وقوة رهلاقة المصلي تمد الصلاة 

عاىصبرا أو -ها تعالئ الله أمره الش والهناعات التكاليف على صبرا أو المحرمة 

.الحياة طيعة من هي والتي الإنسان تصب الش والمصائب البلاء 

بصلاتهلأنه بالنفس؛ والثقة والشجاعة القوة على الملم تربي والصلاة 
وبارئه.خالقه إلئ يركن 

وعلؤلوقته له يحففل مهّا المواعيد ق الانضبامحل على اللم تربي والصلاة 

.والتابحة العتاعق ق الانضبامحل 

لمينللمومحبته باخوته الشعور لم الق تربى أما أيضا والصلاة 
حليقاتيمني يجميعا لمون المفها يلتقي التي الجماعة صلاة ق ا خصوص

والعالموالتكبير والصغير والفقير والغني والمأمور والأمير والمملوك الملك 
اللهنداء إجابة يجمعهم كلهم والبلدان والأجناس اللغات وبمختلف والجاهل 

.ملم لكل أخ بانه الشعور المسلم ق يربي وذلك تحالئ 
النيئكان ولذلك ومشاكلها الدنيا هموم من القلوب راحة الصلاة وق 

القلبآكينة سس فيها لما الصلاة الئ فنع هم حزبه أو أمر عليه أثكل ذا إه 
.ومناجاته بافه بالتعلق الدنيا أعباء من والتخفم، 

قأيهاأكبيؤ ; تعالى قال كما بالصلاة يستعينوا أن المؤمنين افه نادئ وقد 







.بمئبمو"لاءوقوله^:" 
وهيالمال مى أعطاه بما المحرج علئ المتمصل افه نعمة ئ—كن والزكاة 

والمهلكات.الأفات من المال للأمة محبب 

الفالنةالفاضلة زالأصال الخننة الأخلاق نتجة الزكاة إخراج وو 
الرذيلةوالأحلاق الدنوب دنس ثى للنفس وثهلهيت ماء الكن ثاوصاف والأم-اف 

والم•والبعض والخد الغند تزيل فهي  ٢٢١ب هئ. تجع وآس قم عن 
علىمحسن المتصدق لأن له؛ اطه محبة وهى محبة أشرف يدرك والمزكى 

ولاسلآق ت تعالئ اط4 قال المنم_بخ يحب وافه عليه الئتصدق 
•٢٣١^؛وآ ١^٤٥ تلموأ1دتؤإل 

أحسنتى حب على ئجتولة فالنفوس تعالى اطه خلق محنة إلى بالإصافة 
•إمحا 

الزكاةبإحراج الخال بنقص المائية للمعايير يخضع لا لزكاته الملم ؤإحراج 
يكاذاله^قستئخنال"ا؛،لوءداط4

(.٥٥)حاُ ١ ٤ ' / ١ الوصرء فمل باب — الطهارة كتاب - ملم رواه ( ١ ) 
ّورةالتوة.من ا• ٣٧)٢( 

البقرة.محورة من  ١٩٥٧)٣( 

.( ٦٧٠٧^٢ ١ م/ انمفوووض ابتاب بآب - والآداب وس■ \بر الم-محاب حمروا، )٤( 



قالكما زكاتيم عليهم يخلف وأن لهم يبارك وهوأن هذا من بأكثر الزكاة مخرجي 
•. نهوئر١^^^ ئئومحيمث ؤوثآأسثرننسم : تعالئ 

محثئوءالخاتالأبجاثقن
المصالحلثامث مواضعها في ووضعوها منها خوا تش الزكوية الأموال أهل أف 

أعظمدلك وكاف الفم—راء ئثرور واندقنغ الصروران ورالت والدقوية الديية 
واتقوا; يقول ه الّي عن لنجا إ عبش يمح د وٌجا؟ز 
وانثحلوادماءهم نئكوا أو علن حملهم ملكم كان مس أهلك قإئه الشح 

.٠٢١"نحارمئم 
أيامهكل ق ان رمضشهر ق وأوجبه تعالى الله شرعة الذي الصوم وق 

غروبحتى الغجر ُللؤع من الزوجة —ان ؤإتتوالشرب الأكل عن بالأمس—اك 
الصيام.حقيقة تأمل لمن العفليمة المصالح من الشمس 

كماالمؤمنين اش عباد منازل أعلى من وهي التقوئ درجة الملم يدرك وبالصوم 
هث؛ؤيأغثاأرثةءامؤإمحبعله=ظمأشنامئاهما التحالوإ؛ق

قطمعأا الحلال عن امتنعت إذا النفس فإن  ٢٣١ه تنمئ. دلكا ٥،^؛ ين 
الحرام.عن الامتتيع إلن تقاد أن فأولئ عقابه وحويامجن تعالئ الله مرصاة 

منمورةميأ.٣٩مناية)١( 
.( ٤٦٧ ١ )ح ١ ٨ A/ الظلم م,م باب - والاداب والخالة الير كاب - منم روا، )٢( 

)'أ(آدةمآ،راسسورةص.

مود



الإنسانفإن ، والمساكن الفقراء على والعهلف للرحمة موجب والصوم 

جوعهمبه يد ما ؤيعهليهم فيرحمهم جوعهم ل الفقراء حال علم بمله جاع إذا 

الفقيرحاجة الخي فيذكر والعطس الجؤع نتيجة بإحومم الملمن يشعر فالصوم 

مايدرك رمضان ق لمين المحال تامل ومن والإحسان الجود من بحقه فيقوم 
صومهم.نتيجة والإحسان الجود وانتشار والتكاف التالف من فيه هم 

واحدوقت ل يأكلون واحدة أمة بأتبم يشعرون الصائمون واللون 
-واحد وقت ق ؤبمومون 

الهوئاجتناب عن الإرادة فهويربي الشهوة، وكر الخلبع قهر فيه والصوم 
منفارغه العدة صارت إذا ادة للعبتتهيأ القس فإن ولكوللث، العاصي، وترك 
والوم.الخمول يجلب الذي الطعام 

وتعافي؛سبحاه اممه بنعمة الغني، يشحر والشرب الأكل عن، والصوم؛١^٠٠^٤ 
بدنية.وصحة مالية قدرة مع العتاد يومه طول يأكل أنه عليه 

القسسماحة مع والعطش الجؤع بتحمل الخلق( حسن عب، ير؛يا والصوم 
وترمحيضالإرادة وقوة والحمل الصر عفي، يربي كما الحال من، الضجر وعدم 

جمحلواجهة ان الإنفهويحد تعار افه أجل محن تكرهه ما علئ الفؤ، 
عقلهل ملتاكاملا منه ليجعل متقلبانما وسائر ومرها بحلوها الحياة احتمالات 

جدارة.عن بمجتمعه الهوض تبحان يتحمل أن يتهلح وحمه، ه ونف



النفسمراد على تعالى الله لمراد تقديمك فيه لأن الإيمان؛ كمال فيه والصوم 
حاليمنعه الله ومراد أرادت مى تاتيه وشرحا أكلها ي الحرية تريد بهلبعها فالنفس 
.ه نفمراد على الله مراد يقدم بالصوم واللم الصوم 

عمليةوتربية للمائة، والعبودية الشهوة رق من ان للأنتخليصي لصيام اق 

.ان للأنؤإثعار عليها، واليهلرة الغرائز صبهل عش 

ه!يقول الحديث ففي الزواج، يستملح لا لخن الثهوة لقوه علاج والصوم 
وأحصنللبصر أغض فإنه فليتزؤج، الباءة منآكم تهللع اممن الشباب معشر يا 

قاني.أى  ٢١١وحاء له فانه بالصيام فعليه تهلع يلم ومن للفرج، 
الشهوةتدعوله الذي الحلال وعن الحرمات عن يمتغ الذي والصائم 

الغرائز.تثرها الش الحيوانات عن وبامتيازْ بآدميته يشعر كريم، عزيز ان إن
وبالتاليالجانب، ولين الجناح وحفض التواضع أيصسايعود ام والصي

أبوابله تفتحت ه فدرنفعرف ومن بضعفه، ويحس فدره ان الإنيحرف 

.الهلريق به واستقام الخير 

تقليلنتيجة البدن صحة فيه النفس صحة من فيه ما حانب إلئ الصيام إن 

أعصلأنه ثكزوج اناءه منكم اسطاع من ه امحي ُذل باب ~ النكاح كتاب ~ الخارى واه ر( 

م',انتعال ٠ ثه مأ جد  ٠٠الته منه لم',وائئا المحا٢ استحثان ايط — النكاح كتان — لم مو 



والترصباتالفضلات بعض من للجسم وتخليص المعدة ؤإراحة والشراب القلعام 

•الأمراض من كشر من للشفاء مب وهو 

وقتمحي الإمساك بالتزام وذلك والدقة، والتحري الظام يعود والصوم 

وافرمأ•ْيىبمسدؤووي' ■' تعالى قال موعده، حلول الإفهلارقل وحرمة معين 
•^'١، ٌ أتيتا٢إئ ثو؛أدلموذ؛محإ ١لآيب بىأتين ألآ.بص آلتئ 

والزورالكذب عن ان الإنيكف المشتهيات كل عن الكامل والصيام 

قوليدع لم من ت يقول. الحرمات وّائر والغش المحرم والنفلر والفحش 
معناههنا والزور ، ١ وشرابه طعامه بلع أن ق حاجة فه فليس به والعمل الزور 
.وألوانه مذلاهرْ بكل الباطل 

مرةالعمر ل المكرمة مكة ق الحرام اطه بيت إلن المحج الإمادم أركان وآحر 
عليهفليس قادرآ كن لم ومجن وماليا قادرأبدنينا كان لخن الوجوب مل علن 
.وتخفيمااطه من رحمة حج 

كلهاالأمة وعلن ه نفالحاج علن تعود التي والمنافع المالح من الحج وق 
الملمينعلن المى^ وجوب علل تحالن افه أن ويكفي العلفليم الشيء بمجموعيا 

.البقرة محورة من ١  ٨٧آية من ( ١ ) 

T٣٣/ المرم ز به والعمل الزور قول ييع لم من اب ب- الصوم كتاب ~ الخاري رواه )٢( 
،-(١٩٠٣.)



وأدنؤاآلتاي0ؤ ت تعالى افّ قال الحرام البت يحجون حين لهم المنافع بشهود 
رأج؛؛عمي ئغ ينَلإا وبمثثالأوهد يأنوث ت-ج 
بهيثهنى ؤديهم ما عق ثت-لونم أكاؤَ ق، آش آنم ئكتحٍكثإإ لهم تخ 

وليوثؤأكنهم ثشثؤأ ثر "ج؛ آلمقر وو،لمئوإآرفيس محننا الأنميِ 
يهوثرثلم ومن دللذى محئإ' آلفتي ياكيت ولظومأ ئذؤرمم 

ئ1محذثوأهطزط قق ٠^١ إلا آلأتم و==ظم وأ-حلن رنهء عند لآ> 
 v١١"©؟ مآ-كآهم محبمسنؤأ ِ*0آيثي آلبمرك^ ،•
الحجعن المتحدثة الشريفة النبوية والأحاديث الكريمة الأيات تأمل ومن 

منالتي والمصالح المنافع هذه من كثيرا يدرك وصفته الحج حال تأمل من وكذا 
.للملمين الحج اف شؤع أجلها 

تعالنف والصادق الخالص التوحيد مناسكه جمح حلال من يحفق فالحج 

محمدالنبي سنة انلع حلال ومن وحدْ مرصاته لتحقيق عي والبالعبادة ؤإفرائه 

إلهلا أن أنهد العفلس وشهادته الكبمرئ الإملأم لكلمة عملكب تحقيق هي ف. 
النهرسول محمدا أن واشهد ايثه إلا 

جاذ' تمالكا قال كما الخالص التوحيد تحقيق ومنافعه الحج مصالح وأعفلم 
ئنمحولشسمحثكاثاش1نلأهمثريى 

الحج.محورة محن -•٣ ٢٧الايات )١( 



نتيجةتعالئ اض تقوئ كه بنينال الحاج أن ومنافعه المحج مصالح ومن 
تالحج آيات ق تعالى اممه ال قالحج ل به الله أمر ما والتزامه الله لثعائر تعفليمه 

•^١٢٢ أئ؟ موبمآ'ش، ين آش؛قها ثعتخر بمقم ومن تلك يؤ 
كلإذ ؛ باللسان الذكر وتعظيمه تعالئ افه ذكر على الحاج حياة يقيم والحج 

والعملي.القلبى للذكر بالإضافة والتلبية والدعاء الذكر علئ تقوم الحج مناماك 
وذلكواختيارا طواعية تعالئ لله والانقياد التساليم عليل لم الميربي والحج 

لمالمدرك لا قد محصوصة وأزمنة مجحصوصة أماكن ق أعمال أداء خلال من 
امتثالافيفعلها بفعلها أمر0 اممه أن إلا شيء لفعلها وقه بلا ولكن منها الحكمة 

.تعالى اطه لأمر 
حجطالحج ه والحهلبالذلسا رق المالمذدهسا لم للمفرصه والحب^ 

هذاأتن من ه! يقول تعالى الله من وغفراما ذنوبه محو ذلك من فيكب كاملا 

.وخطيئة ذنب بلا أي أمه ولدته كما رجع يفق ولم يرفث فلم البت 
افنأست ; وصفها هوق يقول غهنه العاص عمروبن إسلام نمة ول 

~قال ~ يمينه فينهل — الإملأم علن يعني ~ فلأبايعك يمينك ابنط ! ك مم. 

'الجم^ صورة ٌن ٢ ٦ آية ، ١ ) 
.؟مسسورةالحج آية )٢( 
٠( ٣٣٥٧^١ ٠ ٧ ؛/ له عنؤيزم واJعمنة التج يصل ني باب ~ الح كتاب ~ ملم رواه )٣( 



تشترطفال! أنترحز أل أردت قنغ i قال ١ عنووو يا لك ما • قال يدي فقبضت 
وأفي4ولمماكانظ أف علنت ا أم: فال لي أفبمفر : قنت ؟ اذا بم

.، ١١قه"كان ْا ي4ولم انمج وأف قبجا كان ما الهغرة 
بينالإملامية الأخوة إيجاد من للحاج واللينة الدنيوية المنافع الحج ول 

الفوارقفتذوب واحد وبلباس واحد مكان ق الملمين احتماع نتيجة لمين الم

نداءحمعهم ية موامفكلهم والغي والفقر واللغات والبلدان واللون لجنس ال 

الكلمةواجتماع والألفة الوحدة من لمين للميحصل كما الحج ومشاعر الله 
يتعرفتجمعهم ومن بشرى تجمع أي ل يحصل لا ما والتثاور والتعارف 

ويوحدونصممهم قويهم ويرحم مشاكلهم ؤيحالجون همومهم علق لمون الم
كلمتهم.

أداءأن الله من ماذونة فهوفرصة واقتمادية تجارية فرص الحج ول 

والشراءالبح حلال من الكبير التجمع تغلأل بامالتكسب س يمغ لا المتاملث 

قنلأتجثغوأ آن حنثثاح عثهكم ليس ؤ الحج! آيات ل تعالن الله قال كما 
.والشراء البح هو هنا سبحانه الرب س والفضل ،  ١٩ربه^كم إن 

\/٨٧والحج \ب>نة وكدا ملت ما يهدم الإسلام كون باب ~ الإيمان محاب ~ لم مرواه )١( 
)ح1م(.

البقرة.صورة من  ١٩٨آية من )٢( 



إذ؛ الفاصلة الأخلاق تطسقي عملي لوب وباملمين الميعلم والحج 
واحدلمكان يحجون لمين المأن نتيجة الحج ل والمكان الزمان ظروف إن 
الصرمن عالية لأخلاق بمحتاج ما والضيق الزحام من فيحمل واحد من زل 

يريمحلا ومكنة سيدوء ام^ المكل ق محير الغيفل وكفلم والمداراة والتحمل 

والإحسانالمعروف يذل ذلك من وأزش يل فعل ولا قول ل يصخب ولا صوتتا 

الذيتعالئ اممه من الأحر يرجويذلك الحج اركونه يثممن لمين الملإخوانه 
.الحاج به اممه وعد 

ئ<00000><



زص^^م/تبم7سم^^^اؤإه———————
والسهاط JilLiJIدين 

والسماحةوالسهولة المر دين أته الإٌلامي التشريع خصائص أبرز من 
بالخيفيةبعث قوله.! ق وكما را؛ ير الدين هذا إن بقوله! وصفه. كما 

.السة"ا'<

المربل أحكامه كل ق عليه يقوم منهج الإسلام دين ل والسماحة ر والي
واكييرالأديان سائر علئ بما تميز التي الإسلام دين حصائص من والسماجة 

هذهأحكام يتأمل تدرك صور له الإسلام ل الناس على والمشقة الحرج ورفع 
.نبيه. وسنة تعالؤي اطه كتاب من المستمدة المهلهرة الشريعة 

لرفقهاعظيمه صورآ ليجد المهلهرة الشريعة هذه أحكام ل الناظر ؤإن 
ويرهاوسهولتها 

ومايهليقون لا ما عباده تكليف نمى تعالى الله أن الشريعة هذه ر يفمن 

طاقةعن خارجنا تعالئ اش شرعه مما حكم لمت فليس وقدربمم حهم بومليس 

ء|لأيلإشنعالكن! اف قال وقدرتمم طاقتهم ق ه بكلفوا ما كل بل العباد وكلفة 

.( ^٩٣ ٩٣/ ١ م الدين ْذا إن باب - الإيمان محاب - الخارى دوام )١( 
!عاتثة حديث محن )٢( 

٠( ١ ١ ^٢٧٨ ٢ ٦ ٠ / ١ ٢ ( الأحاديث جامع ) الديي أخرجه 
٠٠ حن سنده ٠ ت ٥ ٢ / ١ الخفاء كشف ل انمجلول وتال 



m —
!ّسحاته وقال ^؛١، آشدمثإلأوسها 

الأء^٢٢وقونثهآادكلث
 ،Uu_ : ولا.:آتئصاسُسمم ؤلأذ|شأثثتثا1لأ

الإسلامعالماء بى يطينون لا ما لعباده اف تكاليف يعدم القول وعليي 

والمجنونغملته حال والعاقل يانه نحال الناسي مؤاخذة كعدم أحكامناكثيرة 
.ائل الممن وغيرها والمكره 

الإمملأمأهل تكليف نغى لما برحمته تعالؤي اض أن الشريعة هذه يمر ومن 
يكلفهملم برحمته بل يطيقون ما كل كلفهم أنه ذلك معي يكن لم يطيقون لا بما 
رحمتهمن ولكن تطاعوا لامكلفهم مما أكثر لوكلفهم إذ يطيقون؛ ما بعض إلا 
يهليقون.ما كل لا يطيقون ما بعض كلفهم أنه سمحانه حم 

.الشريعة واقع و الدليل لهذا يشهد 

يكلفلم اممه بأن وسعهادنساإلأ لأيلإ»سآس ؤ تعالؤي! قوله دل فقد 
أحكامهوواير وهذا الطاقة دون الومع أن من أحذا يطيقون ما ببعض إلا الحبال 

علنقادرة البشرية الطاقة فإن اهدة شأحكامها ق الشريعة تفلل حيث الشريحة 

البقرة.*وره من ٢ ٨ ٦ آية من )١( 

الأعراف.سورة من  ٤٢ي )٢( 

الطلاق.<ررة من ٧ ي من )٣( 

القرة.صورة من  ٢٨٦آية من )٤( 



وفضله.الله رحمة ممعة ولكنها الشريعة ْن به كالمت مما وأكثر أشد هو ما التزام 
والليلةاليوم فا صلوات حص من أكثر يصلوا أن تهليعون يلمون فالم

منأكثر إخراج ؤيتهليعون العام ق هر شمن أكثر يصوموا أن تطيعون ؤي
يعصمنهم طلب وبرحمته بحكمته اممه ولكن للزكاة ١^٤ ل المقدرة الأموال 

يتهليعون.ما كل لا يتهليعونه ما 

والأغلألالأصار برفع الأمة هذه عاى تعالئ الله مى أن الشريعة هذه ير ومن 
.والaلاقة المهدور ق داحلة كانت ؤإن السائقة الأمم عش كانت والتي الشديدة 

ؤإنعليهم اقة شهي أوامر دينها من لكن للأم—لأم الس—ابقة الأمم من فكثير 
أنتحالا الله عند ا كرامتهومن الإسلام أمة حيرية من فكان مقدورهم ق كانت 

قبلهم.من عر لكنت التي والأغلال الأصار عنها اتله رفع 
ذئزذكوبأ محدوكة' ف آلبذأ'لأئى آوول يشتوث أل;بم ؤ تعالا؛ قال 
وتحلأشزوف يأمرهم وآلإنحيسل فيألؤر>نن 

.^١١٢ عثهم آلفيَكاثت إصرهم عنهم ويمح ومحزمش>آلختث 
كتنثه'#^١ المومين؛ دعاء تعالا٠خرأعن وقال 
.؛ فعلت«١٣قد :» لهم وقال إكرامالهم اينه فاجاحم  ٥١ي ملنا ثن عد١^؛^ 

الأعراف.مورة من  ١٥٧آية من )١( 

منمورةالبقرة.٢٨٦منآيه)٢( 

حويث=ص تعالى اش تجاوز يان باب ~ الإيمان كتاب — لم مرواه عباس؛ ابن حديث من )٣( 



افشرفنا الملمين شريعة أركان من وركز الدين ل عظيم أصل الأية فهده 
محلفمن كان وقد أمرا منقة ق كلفنا إصرأولا يحملنا فلم -٦١ الأمم علمي سبحانه 

٠ثمالمهراصر يرخه احدهم ؤويا البول اصايح إدا —ل إمحراث يني 

محلكانت يم السابقة الأديان ق التشديد موصع كانت كثيرة أحكام ولمت 
بيعهمق إلا صلاة لهم تمح لا اليهود كان فقد الإسلام دين ق والماحة الممر 

التليياتبعض عليهم حرمت وقد النجاسات، من الماء ولأيهلهرهم وكنائسهم، 

.عقوبة 

تعالئاف فإن فيها مشقة ولا فيها كلفة لا هلة مممحة سالشريعة أن ومع 
وحهليان ونؤإكراه فر وسومرض لكم العارصة الشقة مقننة عند ا يخففه

.التحفيفا موجبات من ونحوهمّا الملوئ وعموم وعسر 

أومالهه نفق ومشقة المكلف علل حرج مملبيقها عن ينشا التي فالأحكام 
التيسيروهذا أوإحراج عسر دون الكلف قدرة تحت يقع بما تخففها فالشريعة 

.الشريعة أحكام حميع ل والمر 
وجوبويسقهل جماعة المجد ق الرجال علئ واجبة الصلاة ت الصلاة ففي 

.والكبمر كالخرض الثدز| العجز عند الجماعة 

الهمحكم ويان يطاق ما إلا يكلف لم سحانه أنه وبيان تمر تلم إذا بالقلب والخواطر لض ا= 
.( ^٨١٥٤٣بة\إ وبالبالحط 



قالحاجة ومع وقتها ق صلاة فرض لكل ركعاما بعدد تجب والصلاة 

المغربوكيلك منهما واحدة أي وقت ق والعصر الظهر يجمع فإنه فر ال
.ركعتين إلئ ركعات الأرح ذوات الصلوات مقدار ؤيخفف والعشاء 

منهماواحدة أى وقت ق والعصر الغلهر يجمع أن له أيضطا والمريض 
.والعشاء المغرب وكيلك 

استعمالأوكان حصوله تعدر إذا ذلك ومع للصلاة به مأمور بالماء والوصوء 
.الشديد الرد ق والدي كالمريض استعماله عن يعفي فإنه الإنسان على يثق الماء 

بحدليقضاه والمسافر المريض عن يمهل رمضان ق الواجب والصوم 

.السفر وانتتهاء الشفاء 

صومفلا الصوم علكي لايقدر الذي أوالكبير مرصه نتمر المس المريض وأما 
.مسكينتايوم كل عن ؤيهلعمان أصلا عليهما 

والمرأةالحامل للمرأة أن كما الصوم توجلان اء والفالحائض والمرأة 
يمرأو عليهما ويشق بدمما يضعف الصوم أن رأتا إذا الصوم تاجيل المرصع 
■أوالجنين بالمولود 

ماليةقدرة ولديه بدنيتأ تطيعتا مكان لمن الحمر ي مرة إلا يجب لا والحج 
رتهأمعلى ولا ه نفعلى نفقته فا يضيق فلا حاجته عن تزيد الحج نفقة علمي 

ألتابماجغعل ؤو.؛أهم • تعالى قال أصلاكما عليه حج قادرأفلا يكن لم ومن ليحج 

ء



ه؛مجيلا ءبخ آسغؤع من أز-يّتي 
أحكامتأمل ومن ره ويالإسلام ماحة ليسرة هوأمثلة تقدم ما وكل 

.هذا أمثال من عظيمتا شيثتا وحد فيها ونظر الشريعة 

فلمالإسلام أهل على ر يتعالمي اض أن الشريعة هذه ر يمعالم من ؤإن 
منوقوعها كان إذا شرعية مخالفات من منهم وقع ما علئ يعاقبهم ولم يؤاخذهم 

مكرهينأوكانوا وذهولا نبانآ منهم وقع أو ةلوبا-م تتعمد٥ لم الذي الخطأ باب 
اللهإن • قال كما بحكمه جاهلين أوكانوا إليه مضطرين أو الفعل هذا على 

عليهاستكرهوا وما والنسيان الخهلآ أهني عن تجاوز 
ؤجالّكا ٌن الصائرة النبوية نة والالكريم القرآن قرأ ان الإنولوأن 

.ؤيرها الإسلام أحكام لتخفيف كثيرة أمثلة لأدرك 
ؤ.محمد نبيهم يه أويأمرهم الإسلام أهل يه اطه يأمر أمر كل أن ؤيكفي 

بهمأمورين غثر فهم عليهم يشق كان فإن تهناعتها وامبقدرتمم هومشروط فإنما 
• ٢٣١استهلعتم ما منه فأتوا بامر أمرتكم إذا •' ه الّتي يقول كما  (٣)"

٠عمران آل مورة من  ٩٧آية من )١( 
(.٢٠٤٣)-، ٢٩٢ص واواس اوكرْ ًللاق باب - الخلاق كتاب - ماجه ابن رواء )٢( 

ولمالثيخين ثرط عالئ صحيح ت ومال ١  y٩٨/الخللاق كتاب - تدرك المق والحاكم 
يخرجاْ.

ما=وتكلف الزال كثرة من يكرم U -باب واوة بامماب الأعمام محاب - الخاوي رواء )٣( 



الأحكاميذم يأق حين الكريم القرآن يوكله ما هذا على الدلالة 3، يكفي د
أشيربد ؤءنا •' تعالن قوله ق كما الحرج بالخلق يريد لا اف أن والتكليف—ات 

دطلمآكزولأأس  jLj^/ّجحانه: ويوله ، ١١ه حنج تى •ممكطم لجمل 
.لا،ؤفآةزأاشناآ:عم سحانه: ها٢اومله يظرآكز تحن 

الإمسلأمبأهل اف رحمة لكمال ر ؤييما اش يرخص التي الرخص وهذه 
وليستعالئ اف إلل هوالأحب ما والأخذ تعمالها امأن الشرعية الأدلة لما تثرز 

رخصة"١،،.■نزتن أن بمحب اش إن ه:" يقول عالما المشمة إليه الأحب 

هنفعلى يشق أن للمد يأذن لم الإملأم أن وسماحته الدين ير صور ومن 
يرفعأو حسناته ق يزيد أنه ظانثا ذلك يفعل كان ؤإن المشمة لها بجلب ما بإلزامها 

ذلك.من يمغ برحمته الله فإن رحاته دق 

عليهممشمة فيها التي الأعمال يعملوا أن أصحابه يمنع ه الّثي كان وقد 

(.٧٢٨٨)ح٢٦٥/١٣=لأبمه

.( ١٣٣٢ )ح ١ ٠ ٢ العمر؛/ ل مرة الحج فرض باب ~ الُح كتاب ~ وملم 
المائدة.سورة من  ٦٧عن )١( 

المرة.سورة من  ١٨٥٧من )٢( 

•التغابن مورة من ١ ٦ آية س ، ١٢١
.( ٥٨٦٦^١ ٠ ٧ / ا المد٠ أحمدق ، UNIرواه )٤( 

٠صحيح إسناده ت الأرتاووط تجب وتال 
.٢ ٥ ٦ / ١ والترهب الترغيب صحح ل كما الألباف وصححه 



الإلزامولا التشريع حق بملك لا ١^^٠ أن ذلك ذلك؛ ي مجتهدين كانوا ؤإن 
يثرعواأن فنهاهم عياد0 منه اض حذر مما هذا بل لغيره ولا ه لتفلا بالهلاعات 

.وتؤذيهم عليهم تثق بأعمال ذلك كان إذا كيف معه 
النيبيوت إلئر رهط ثلاثة جاء : يقول قمح" مالك بن أنس حديث ول 

-قليلة أما رأوا أي - نقالوها كامم أخروا فلما ه المي عبادة عن هيسالون 
أحدهم؛قال ناحر وما ذنبه من تقدم ما له غفر قد الّكا. ْن نحن وأين ■ فقالوا 

أناi أحر وقال أفطر، ولا النهار أصوم أنا وقالآحر؛ أيدا، الليل أصلي فإنر أنا أما 
كزاقلتم الذين أنتم • فقال إليهم و. اممه رسول فجاء أبدآ أتزوج فلا النساء أعتزل 
وأرقد،وأصلي وأفتلر، أصوم ولكني له وأتقاكم فه لأحناكم إي وافه أما ؟ وكذا 

•ص مي، فلتس ض عن رغب فمن ، الماء وأتنوج  [١)"

ء000000ْ

محمطاث ؤإ\بم\نا تعالن: لقوله الكاح ل الترغيب باب - الكاح كتاب - المخارتم، وا، ر( 
.0(.)ح"اا" ١٠ ٤/٩التاءهثن 
واشتغالمرنة، ووجد إليه ه نفتاقن، لمن النكاح تحباب اسباب ~ النكاح كتاب ~ لم وم

(.٣٤٦^٩ ١ ٢ ٩ ٤/ بالصوم الموز عن عجز من 



الخيلدين الذسلذم 

مصدرهإن إذ العدل؛ دين أنه العظيمة ومزاياه الدين هذا حصايص أعظم من 
توولاطلثتعالن! قال أحدأحاشاه يظلم لا الذي العدل وهوالحكم تعالى افه من 

حثثنهيش يرووإن متماد  ٣٥محُ آثم ؤ،إل • تعالى وقال أإأيإ؟هلاا ثمرا 
هذاأحكام جمح جاءت وليلك ، ؟^١٢أ '، ؟ عظيما لترا ليني ين وبون يمنعمها 

•مووما كل ق لها شعارا الحيل لواء تحمل الدين 

الدينهذا يجمل مما فإن للنفوس المحببة ات الصفمن العدل كان ؤإذا 

قعدله الدين هذا عفلمة صور أعفلم من فإن العدل دين أنه الإسلام دين الطتم 
.له المخالفين مع الحيل وحتى بل أتباعه بين وعدله أحكامه 

هوالنه فإن التوحيد وجوب من جاء ما الإسلام ق العدل أعظم من ؤإن 
وكانمواه ص دون وحده يعبد أن الحيل فكان سبحانه المدبر الرازق الخالق 

ؤإزىت تعالى قال العبادة ل غيره الله مع اوئ يأن الإسلام دين ق الظلم من 
اتيقظائئيت0لأ'.

ولااستثتاءات بلا الجمح مخاطبة أحكامه جاءت أن الإسلام عدل من يإن 

التكهف.محورة من ٤ ٩ آية من !١( 

•؛منّررةالماء.آية :٢( 

منّررةلقطن. ١٣من١^;٣( 



والصلاةوالإيمان التوحيد عليه يجب ورموله بافه يؤمن لم مفكل خصائْس 
استثناءبلا المؤمنين حميع -jL الله حاطب فقد والحج والصوم والزكاة والصوم 

الأمة.أفراد به وأمر كلث بما ومأمور مكلف هو الكريم. النبي حتى 
١٦٠يعدر فواعد هووفق فإنما أوبعضها ادات العبإحدئ تمهل وحين 

العبادةعن العير بب ّفيه تحقق من فكل وحصيصة مزية دون لم مكل لم الم

هو.كان أيء معدور فهو 

والمأموروالأمير والمملوك الملك عاى تجرى ؤإلزاماته الإسلام فأحكام 
بلوالنخبوية العلمية الإسلام أحآكام تعيش لا والصغير والمجير والفقير والغني 

لله.العبودية مقام ق الحيل الجمح يجمع 

أمرحالف لمن  ١٣الله حكم الش العقوبات قانون أن الإسلام ق العدل ومن 
ولاشريفلقربه قريب استثناء بلا الناس حمح تهنال الله رسول أوأمر تعالى الاله 

أحكامأمام الجمع بل وعجزْ لضعفه مكين ضعيف لانموعلن أما كما لشرفه 
فاطمةابنته أن م يقتعالن الله عاى الله حلق وهوأفضل معحمد وهدا وية بالالله 

إثما* ه يقول يدها بقهير نردد لما رقت سلوأما ~ إليه الناس أحب من همي و~ 
الصعيففيهم محرق و|ذا تركوه، الئرف فيهم سرق إذا كانوا أيهم قبلكم الدين أهلك 
.٢١١يدها لقطعث مرقش محمد ابنه محاطمة أف لو اممه وأبم الحد عليه أقاموا 

.( ٣٤٧٥)ح ٢ ١ ٠ أ/ ;أن - الأناء محابأحاديث - الخاوي رواْ 







وينقالمسي ذى و1يثاكا وآلإححن ألمدل يأمر أق إف ه ؤ ,' تعالئ اف ال ف

النجاةأهل حلقه صفوة من وجعلهم العدل لزم من عاى بحانه ماممه وأثى 
القيامةيوم ظله ق افه الذين العة ه الني عدد ولما الأحرة ق والأمان 
أمأمنور من كل هنا ،والإمام لعائل إمام : بقوله أولهم العدل أهل جعل 

٠فه نهم بفحيل لمن المامور 
بالجراءالعادلين اممه وعد فقد عليه لهم وحثنا العدل ق الميز للمس وترغيبنا 

يومافه عند الممسطول ت ه يقول القيامة يوم عنده الرفيعة ة والمنزلالعفليم 

^؛؛s،بمتئ، يدلإ وبما وجل، عز الرخض بس عذ ثور ثذ منابر ض القيامة 
،•٣١ولوا وما وأهليهم حكمهم، في يعدلون 

زبالعدل اممه أمر فقد الحياة أمور كل ق جاء ادم الإمحق بالحيل والأمر 
الأولادبين والحيل الزوجات بين والعدل الخحبمومات فصل ق والحيل الولايات 

الحقودوماثر والتجارة المع من والمعنوية المالية الحقوق كل أداء ق والحيل 

*الحل سورة ْن ٩ ٠ آية )١( 
a/الفواحش ترك من فضل باب — والردة الكفر أهل من المحاربين محاب — الخاري رواه )٢( 

٦(.٤  ٩٢)ح  ٣٢/ ١ ١ المد ق أحمد الأئ،( رواء )٣( 
.الشيخين شرحل علن صحيح حديث ! الأرناووط ثعيب ونال 

م



")ا(ْ,

١—

•، ١ أولادكم بنن واعدلوا افه قاموا ; للاياء ه الّثي وصية من ولكن 
معالأحوال كل ق لامي إّمنهج العدل أن الإسلام تعاليم كمال من ؤإن 

وعدلالأفعال ق وعدل الأقوال ق والكافرعدل لم الموْع والمخالف الموافق 
لأهلالكريم القرآن تعليم جاء وقد المواقف ي وعدل الاحرين علن لأحكام اق 

أودنيويةدينية وبغضاء وشحناء حمومة معهم من مع حى بالأمربالعدل الإسلام 
ءامنوأآثمت> كائنا ؤ تعالن؛ الله قال معهم العدل وجوب من يمنع لا هدا فإن 

ثدأوأب أ عئ ش تنآط يمآتمم ولا كنط أ ئيدآت ق زيت 

<>000000<>

)ح٢ ٠ ١ الهبة"T/ ق الإشهاد باب - عليها والتحريض وقملها الهبة محاب - البخاري روا0 )١( 
٢٥٨٧.)

٠المائدة صورة من ٨ آية )٢( 



1ولذإذقدين 1ورىل1إل0آ 

ولأنوالأفراد المجتمعات عادة مرار أسمن ثمر هي الكريمة الأخلاق 
أقوئمن الفاصلة الأخلاق كانت فقد والأخرؤية الدنيوية عادة الدين الإسلام 

.والسلوك والعبادة العقيدة ق ركائز0 

كلق بل معاملاته وكل عباداته وكل أحكامه بكل الأخلاق دين الإسلام 
.شؤونه 

قأما لوجد المهلهرة الإسلام مريحة أحكام ق نظر0 أجال ان الإنأن ولو 
التحاملوحن الأخلاق أن ؤيكفي الخلقي بالجانب نعى أحكامها من حكم كل 
عنيتحدث حين محمده المبي أن ؤيكفي الإسلام عرئ أوثق ومن الإيمان من 

الأخلاقوصالح مكارم ليتمم بعث أنه أمباحا من أن يخر الشريفة بحثته باب أس
• ٢١^الأخلاق صالح ~ رواية وي ~ مكارم لأتمم بعثت إنما ه؛ يقول حيث 

تعليمفيهما ه النبي من الصادرة المهلهرة النبوية والسنة الكريم القرآن 
الأوصاف،وأسس الأداب، وأحس الأخلاق، أكمل على وتربية يإرثاد 

دلوقد ؤإلأ كامل حلق يوجد لا صدها، عن وزجرا يله، ومحبكل عليها ا وحث

الأخلاقأن ذلك ؛ وئام إليه دعيا وقد إلا حميد أدب ولا والسنة، القرآن عليه 

معتدلوالباطن، الظاهر متقيم صاحبها تجعل امية المسوالأداب الكاملة 

الألاى.وصححه ( ٨٩٥٢)ح ٥ ١ ٢ / ١ ٤ مسنده ق احمد الإمام رواه 
٩٥^٠٠مء



ونقصوآفة درن كل من نقثه القلب طاهر الحنة، الأوصاف مكتمل الأحوال، 

الواجبةيالحقوق قائمنا ، وأنفعها الأمور أعلؤل إلئ قلبه متوجها القلب، وى ن، 

الحقيقي،والاعتبار الترف حاز قد ، خلقه وعند اف عند محمودا تحثة، والم

ؤلريقوملوك ، الاستقامة على وباطنه ظاهره تواطأ قد وآفة، دنس كل من لم وّ
.الفلاح 

والأناةوالحلم الصر من فاصل كريم حلق بكل بالأمر الأس—لأم جاء وقد 
والجودوالعفووالصفح والكرم والمروءة والشجاعة والنزاهة والعفة والصدق 

.والنصح خاء وال

جمالوتفلهر وتعليها الأخلاق هذه تزكي معاملة بكل الإسلام جاء ا كم
وحنالرحم وصلة الوالدين يبر بالأمر الشريعة جاءت ولدا لم الملوك م

والعفوالمعروف ويذل الضيف ؤإكرام الجار إلئ والإحسان الزوجين بين الحشرة 

■وغيرها والشراء البح ق والصدق الزلة وغفران الكربة وتفريج المخهلئ عن 

للمسلمينميه أصدر فقد الكريمة الأخلاق -رذْ بالأمر الإملأم جاء وكما 
والخيانةالغدر تعالن اممه حرم فقد والبغضاء العداوة يجلب قبيح حلق كل عن 

واللمزوالغمز القول وقسح م والظلواللحن والفحش والكذب العهد ونقض 

.الزور وقول والنميمة والغيبة 

لتشريعهامقاصد علن تقوم كلها أما ليجد الإسلام ق للحبادات المتامل ؤإن 



أعظموجعل الملمين بين الإملامية الأخوه روح ث مقاصدها أعظم من ؤإن 
.الأخلاق طريق هو المقصد هدا لتحقيق طريق 

فيهوالصوم وكرم وبذل رحمة فيها والزكاة وائتلأف احتماع فيها فالصلاة 

عمليةتربية والحج وجود إحان من عنه يصدر بما الفقراء أحوال •على تعرف 
المسلمين.بين والتعارف والأخوة كالصبمر الأخلاق على 

عاليهايؤجر الذي الطالوب المباح ا فيهالإسلام ق ازلية والمعاملات 
أنلوجدنا منها حرم ما حرمة أمثاب ولوتأملنا الممنؤع الحرم وفيها لم، ال
العضول الإسلامية الأخلاق هدر من العاملة طبيعة ل يكون ما أمبابه أعظم من 

باخذللنفوس فهر أو غصب أو بالباطل للمال أكل أو ظلم أو حيلة أو غش من 
والقماركالربا الحرمة المعاملات ق موجود كله وذلك ذلك ونحو ا أمواله

■مع بأي المعاملة ل غش فيها التي والمؤع والميسر 
الخلقيةالقيمة يهز ما فيها جاء إن يمتعها الإسلام فان المثاحة المعاملات حص 

حقيقتهعلى للمبح وبيان المتبايعين بين تراض عن إلا التح افه حرم ولذلك للسلم 
الركةسبب هم.ا العقود س وغيرهما والثراء البح ق والبيان الصدق أن جغت بين وقد 

liJusفإو ~ يتفرقا حتن أوقال ٣ يتفرقا، لم ما بالخيار التبمان • هآ يقول ّل ال 

.، ١١ينعهما ئ ب محقت وكذبا كتم، وان بيعهما فى لهما بورك وبينا  (١)"

(.٢٠^٩٧  ٧٦ُآ/ ومحا يكتما وذب الثثان يص إدا باب ~ المع كتاب ~ الخاوي رواء 
.( ٣٩٣٧^١ • ه/ كاشن انمي جار محوت باب - الموع كاب - لم وم



العداوةمن يجلبانه لما وم؛ العلى وم والاليع على البيع افُ حرم كما 
والزنع.والخلاف 

عنأجرها يقل لا يداما عبادة الأخلاق جعل أن الإسلام عفلمة من كان لقد 
حلقهبحنن لتدرك المؤمن إف ت ج قال كما تماثلها قد بل البدنية العبادة أجر 

.٢١١القائم"النائم درجة 

أييتفؤأهمن حدآلم يؤ تعالئ! قال كما الخلق بحن رسوله اف أمر ولدك 
والمنازلالحفليمة الأجور تعالئ اف ورب ؛ ^0١٢؟ 

عمروبن ءثاءالاره اممه ول رمصاحب قال كما ن الحسالخلق لأهل الكريمة 

مىإف وكاذيقول ولامممحن1ا، قاحشتا، اللميه نمنكج • عنهما اف رصي 
إن•' ه المصطفيل الحبيب يقول آخر حديث وق  ٢٣١أحلامحا أحنثكم ح؛اركلم 
وأبعدكمإلي أبغضزكم ؤإن أخالاقا محاسنكم ة لأخر ا ق مني وأقربكم إلي أحبآكم 

.،٤١المننّدمحون المتفيهقون الثرثارون ! أخلاقا مساوبمكم الأخرة ق مني 

زبأنا هت يقول الجنة مازل أعش ي الحسة الفاصلة الأخلاق وأهل 
لخر'الجنة ومهل فى وبثنت محقا كان ؤإف المراء ترك لس الجنة بفر ر فى ببنت 

.الألبانروصححه ( ٤٧)حا/آ ٦٧٩ص الحلق حنن ق باب — الأدب كتاب - أبوداود رواء )١( 
سّورةالأءراف. ١٩٩٧)٢( 

.( ٣٥٥٩)ح  ٢٣• إ/ اي^ صفة باب - المافب كتاب - البخاري رواْ )٣( 
الألبان.(وصححه ١٧٧٣٢)ح٢٦٧/٢٩رواْالإئماحمدقمممْ )٤( 



.، ١١خك"حنن م انث أض في وبئ مارخا ؤإذلكن الكذب ثرك 
تقوئ\ضوحن: قال الجة الناص يدخل ما أم عن ه ئل موحين 

.الخلق"رأ،

أولئأن يؤكد. لناتنا زوجا نرصاْ من احتار لمصن يرثدنا وحين 

تمميهوالذي الأخلاق حن لأن أحلاقه؛ نن، حهومن بالخزويح الخاس 
إلا، قزوحوه ودينه حلمه نزقون نر أتاكم إدا ه! شول سه الهني المش 
■ ٢٣١" عرص وماد الأرض فى فته شلوا 

و<00000><

الألبان.وحنه ٤( ٨ • ' )ح  ٠٦٨ >؛_ الحلق حس فى باب - الأدب كاب - داود أبو رواء )١( 
'آ(وقال1إ)ح؛'ص؟ الخلق حن ل حاء ما والملة-باب الم -كاب الترمذي رواْ ( ٢ ) 

.غريب صحح حديث هذا 

الأuف.(وحسc<١٩٦٧)حص١٨٢الأكفاء باب - الكاح كاب - •احه ابن رواء )٣( 





ءؤإجلآلآقمآتآآس^^^اه^-
fTXJjfJIالفران 

هيماؤية حمكتأ والمرّمالن الأنبياء ْع ينزل أن تعالئ اممه حكمة من كان 
للأممالأته رموهي تعالئ اف كلام من الكتب وهن«ه ومعتقدامم لأديامم ان بي

ورمله.أنبياوه يبلغها 

والتوراةالصحف موس ومع الزبور داود ومع المحق إبراهيم ْع اف أنزل وقد 
واللام.الصلاة حميما عليهم الإنجيل عيي ومع 

هذهباعم "ء محمد أمة الإسلام أمة حمى أن تعالمي الله نعمة من وكان 
الكريم.القرآن وهو وأشرفها الكتب 

به.والعمل Jاتثاءه أمروا الذي فهودستورهم الكريم القرآن  ٢٠٦كتا؟الإسلام أهل 
هذهمرق من إن بل الممايقة ماؤية الالكتب ائر كليي الكريم والقران 

بخمائمىيتميز الذي بالقرآن وحمهم شرفهم أن الله على الإسلام أمة الأمة 
الأايقة.الكتب ق لت وممزامحت 

والمرادابقة السسالكتب حمح عش هوالمهيمن أنه الكتاب هذا حصالمن فمن 
منهاأعلا انه علها همتته ومن عليها وأمن اهد حمأنه السابقة الكتب على ببهمنته 

شرائعها،الكبار وشرائعه أحبارها، أحباره ومحنا؛قن، ووافقها، لها شهد فقد وأرير 
.لخرهامصداقا وجوده قمار به، وبثرمت، به وأ-محريته 



قوزيادة تحريفها قبل السائقة الكتب ق ما على ائتماله عليها هيمنته ومن 

الكتببه جاءت حق كل نتع الذي فهوالتكتاب الممسية والأخلاق الإلهية المطالب 
آزلآإتكؤ : تحالئ اش قال إليه الموصلة الطرق من وأكثر عليه وحث به، فأمر 

ينهرثاححكم عليه ومهيمنا لحستثب آ من يديه لما مصدقا بالحي آلكتثب 

ومنهاجأننثه ■جعنام-نآثمأ ذتكق آلحيأ مى آهوآءهترئثا-جآءث ولأثئخ آثم يثآأرل 
ألخ؛رئ>ن،'إث،هاسئقوأ ءائكؤأ ثآ ؤ( كلؤيإ وينر وحدة أثن لجملا=ظلم آثم وثو 

الكتبسائر دون يحفظه تكفل اف أن الكريم القرآن مدا خصائص ومن 
قالكما مسؤوليتهم وجعلها ا بحفظهأهلها اف وكل ابقة السفالكتب السابقة 

آنثموأأؤ؛إو، ها ءث؛محم وزر هدى نى-ا أشيمه ١^۵ إقا ؤ ت تعالن 
عثهوت=كاؤأ آثم مزكئب آسثحفغلوأ دتا وألآ>بار وآلثشيوف هادوا ,لفيزن 

يداءَهص.
يحفغلوهافلم كتبهم تجاه عليهم اف أوجب بما يقوموا لم الكتاب أهل ولكن 

الكتبهده غ نتعددت وليلك والتبديل والتحريف التغيير ائي أيطالتها بل 

اللهتكفل فقد ال١كريم القرآن وأما واحد كتاب الأصل ق وهو وتعارصت وتضادت 

.المائدة سورة من ٤ ٨ آيه ( ١ ) 

.المائدة سورة من ٤ ٤  AjTمن )٢( 

r0r
ص•



١١#،.

ألفمن أكثر القرآن إنوال عش ممس ففد شاهد حير المجيد القرآن وواقع 

واحدحرف مته يتغير لم تعالا اممه أنزله هوكما وهو محسة وأربعمائة 
ؤإرالقرآن مذإنزال التاريخ مر وعر وكيرة عظيمة جهود من حمل وكم 

هدهكل باءت ذلك ومع يهلة بمولوبصور وتغييره القرآن تحريف تتقحد اليوم 
.سبحانه بحفظه تكفل قد تعار اممه لأن إلا ذلك وما بالفثل المحاولات 

وفهمتهوقراءته حففله ومهل تعاريسر اف أن الكريم القرآن حمايص ومن 
منههز مميرِ المنءان بثنثا وكي. ■# تعالى؛ قال أبدا ذلك ل حرج ولا ر عفلا 

.، #١٢أ ت'ن مدكي 
الكبيرحفظه يستهليع الجمع أن المجيد القرآن هذا حمائص من فكان 

مماهيفهم لا والأعجمي معناه يفهم الذي والعربي والرحل والمرأة والمغير 
•لهم مير لهو حفظه عر يملون حين كلهم 

وتجدوتدبرا قراءة القرآن ب؛—يا كثيرا يثتغلون الإسلام أهل تجد ولن.لك 
تجدالملمين واخ ول الكريم القرآن صغار وهم أولادهم يحمظون لمين الم

الدياناتبخلاف قالب ظهر وعن كاملا الكريم القرآن يحفظون لمين الممن كثيرا 

.الحجر سورة من ٩ آية ( ١ ) 

آيةلأاسسورةالقمر.)؟(

١٠٣^٠مأء



.فيها القراءة بكثرة محاية ولا بل كتبهم بحفظ لهممحاية تجد فلا الأحرئ 
جعلافه أن الس_ا؛مت الكتب عن يميزه وما الكريم القرأن خصاثص ومن 

الأجرالكريم القرآن قراءة على افه وريب تعالى الله إلى به يتقرب عبادة قراءته 

'حن-تواحنة به لفه افه كتاب ■ مء فا ح قرآ ■ مر* هن الى قال كما العغليم 
•، ١١حرف رميم حرف ولأم حرف أش ولكن حرف ألم اقول لا أمثالها بعثر 

أرواحتجدد بل تماعه اسولا قراءته من يمل لا كتاب الكريم والقرآن 
بخلافإليه والاستماع بتلاوته وتفرح كلل ولا ملل بلا تماعه اسعند لمين الم

.أوقراءته سماعه كثرة عند أوالسامع القارئ يمل فقد غيره كلام كل 
وماقراءة الكريم القرآن علؤي يعكفون حيث الملمين واير مل نتأ أن ولك 

وكأممالأيات ؤيقروون جديد من بقراءته ؤيبدأ إلا قراءته من أحدهم ينتهي أن 
مرة.لأول يقرؤون»ا جيما من 

منللقلوب شفاء أنه فكما به يتثفن أنه حمائمه من الكريم والقرآن 
الأمراضمن للأبدان شفاء فهوأيضا والذنوب والمعاصي والكفر الشرك أمراض 

الثهبإذن المريض فينش قراءته هع عليه والفث المريض علن بالرقية قام والأس

ولأبمؤمحن ورحمة ماهونماء آلفينءان من ونزل ءإ ت تعالئ اممه ال قكما تحالئ 

الأجرمن له ما القران من حرفا قرأ ممن جاء ما باب ~ القرآن فضاتل كتاب — الرمدى رواء 
.صحح حن حديث ومحال ( ٢٩١٠)ح  ٦٥٤ص





متناولالبشر حاجات لجميع فهوشامل ومعانيه أحكامه ي معجز الكريم والقرآن 
والعباديةالعقدية اة الحيشؤون كل وق والتفرع بالتاصيل الأحكام لجميع 

وقية ياموالوالاقتصادية ئة والفوالاجتماعية الوكية والوالأخلاقية 

وغيرلمين المسسمن لأخرين با وعلاقته ه بنبيه وعلاقته بربه العبد علاقة أحكام 
الكريمالقرآن ا ببجاء والجماد والبات بالحيوان علاقته وحتى بل لمين الم

وهلنتنا الهكتب عقك ي؛وئزلنا ؛ تحالئ اطه ال قصورة وأجلى بتان باوصح 
.، ؟ور  ٨١ؤبحمه وهدى ثى؛ 

علقوقص ج لمحمد ابقة المسالأمم بأحبار جاء فقد أحثارْ ق وهومعجز 

كانتما العرب أن مع وأحبارهم قممهم الإملأم أهل وعلئ ه محمد الني 
تعالؤزتقال كما الكريم القرآن من الأحبارإلا هدْ عرفت فما ذك قبل كتاب أهل 

هنداثل ص ولأمنتك هيلثهاأنت ماَقث، 

همحمد حياة ق تحدث محوادث عن إحباره أحباره ق إعجازه ومن 

'•تعالى قوله ق كما عنها الكريم القرآن أحر كما وقعت ثم وقوعها قبل  ١٦٠أحبر 

نام؛ثآس ثآآ ١^١٢^ قظ؛اكجد لحي آلر؛باز رنة اثذ ^؛٥ 

.الحل سورة من  ٨٩آية من )١( 

.هود صورة من ٤ ٩ آية ( ٢) 

أ-€



ليمكدون تئموأئجمدمن ماثم عآ لاءثامركث> وممصمين رءوذغ' محقن 
ؤز\جنوالإ1ألثيىِثهزئ •آرنلرنولمحًالهدئودين zs-^y^^ يفثازث 

. ٠١١ه،ةي أاوققأشّلهدا 
3،حثرهم فجاء ج الكا حياة ق عاشوا أناس عن إخباره إعجازه ومن 

وأبيالمغيرة بن الوليد قمة ق كما كذلك الأمر فكان كفارا يموتون أمم القرآن 

•لهب 

والحسابالجزاء من القيامة يوم يكون وما الغيب عن إخباره ذلك ومن 

العننا وآنثكندأ يثاننمنا إ0آئمتآكدبوا ؤ • تعالى قوله ق كما والنار الجنة وصفة 
عنزىمن ولكد سغِآلإاط ذ آئعلر يئ حئ لحنه آ يو-»ف0 ولا أل-ماء أبوب ثم قح 

\ز(آ'؛؛ فلمس محنى ؤكذلاث عوانيسأ مفهم نمن يهاد جهم من كم ؛؟ لأ'ا^ِمبم 
١ءمثبآلآتؤن\ك■ 'ؤوسعها ١^٠ ننك سهع، لأ وهمثعاوأآكiختا ،؟ ٣١٠دهنك 

ألحنيزأ وف الآترنر سمم ثن لمزى بج؛ َن ٌدوبي'أ تاق ونرقّا أل فأياغلدوف ْم 
ونودوالر'سلذاراأيى ^، ٠١٠لقد■سثاآق أف فن ِذإئيى وماَة سسايهدا أهوى هتم 

فوقجب>".ح سن هنأ تم 
جنحه-ذاآلنياثيحيىق، إق ؤ بقولهI القرآن تعالؤن اممه وصف كله ولذلك 

القح.سورة من  y\jyvالأيتان )١( 

الأعرافسورة من  ٤٤٣- ٠ الايات )٢( 





(عبد|لآه.jjاسيسهد 
يوحىرملا والأقوام الأمم إلؤي يبعث أن البالغة تعالئ اش حكمة من كان 

منومنذرين أطاعهم من مثرين لأقوامهم تعاد النه رسالات ؤمحلغون إليهم 
,عصاهم 

وخاتمةالنبوات بآخر ه محمد مبعث البالغة تعالئ اطه حكمة من وكان 

الرّالأت.

هذهلحمل وزكاه واجتثاه واصهلفاه الله اختاره ه عبدالنص بن محمد والنبي 

الالذي البشري الكمال س لمحمد وتعالئ بحانه ساممه فجمع الشريفة الة الرس
القرشيالهاشمي البيت هذا من باختياره ذلك قبل بل مولده منذ غيره فيه يدانيه 

الربي•
الفيلعام الأول ربيع صهر من الاثنين يوم المكرمة مكة ل ه الرسول ولد 

بنتآمنة وأمه عبدالطلب، بن عبدالله أبوه ت معروفين أبوين من  ٣٥٧١عام 
.ولادته قبل أبوه مات وقد ، يجأ محمدا جده سماه ، وهب 

ممزعهثاحده الغلمان نع وهوطعب ٤^^، جبريل أثاه عمره من الرابعة وق 
ثإمئك الشيطان حظ هدا قال؛ علمه منه قانثخزج القلب قانثخزج هلبه عن قشي 
ينعولالغلمان وجاء مكا؛؛ ش أعاده ثم لأمه ئم رمزم بماء يهب من طنت في عسله 

وهزقانتقبلوه قتل محي محمدا إة ! محقالوا- الرصاعة من أمه أي ظئزه يش ~ أمه إل 



.محئ|فيئقامحطفىنيرا؛
الخصالبكريم بينهم معروفا ( ^sijمكة ويلده قومه ق يابه ثه وعائي 

النيذكان الدنايا عن والإعراض والأمانة والصدق والكرم والنزاهة العفة من 
الأمين،بالخالق ؤيمونه يبجلونه فالجميع قومه بين خاصة بمكانه تمتع يه 

.نزاعا المواقف أشد ق حكما به ويرصون 

سيمن فما أدركوه إن لهلاعته أقوامهم ودعوا بيعته له السابقون الأنبياء بئر 
تعنهم حكاية تعالن الله قال كما محمد يمبعث، قومه ويبشر إلا قبله الأنبياء من 

 Jرسولمحكم حاء صكتفوجمحؤد
^١'١١٥عيند''لكلمإصركاوأحدتم ءآيررنم هال وفمبممدعُ يهء ومس نمامنكم مصدق 

ائاةاثذtبموا

حاءلما تصديق ياما إسرائيل لبني رسالته الله يصف اللام عليه عيسن فهذا 

ثادعبمش^٧٥ ت تعالن قال كما محمد ببعثة وبشارة قبله اللام عليه موسى به 
منال وبينإ،؛سولؤ أمحبي ثى نيئ مصذئالتابق إوؤِ أس رّول إي، إنرءل ؛ه ^ ٧٠أن 

. ٢٣١ه ا' أ هثاخشل; قة١ذمحهمآكثنمثاؤأ تندىأسمه- 

الخلزاتزفزض النيات اضِهتألن ول يرن_الإنزاء باب - الإيمان كتاب - لم مرواْ ( ١ ر 

صران.اا/.نسورةآل آية )؟(

.الصف سورة من ٦ آية )٣( 

مءس



يهوبثرا هأ محمدا الني ذكرا قد والإنجيل التوراة أن تعالؤل اف وأ-تير 

آوآوسول يقعوت أؤخذ ؤ تعالئ! ال قكما به ان للأيمرائل إمبني ودعيا 
أش-ووفيآمرو لإمحسل وآ آل؛ورتت ة بمدهم نثكو؛ آفييىمحووثث> ونج 
ويمحآلثتث عقهن ومحزم ألظبمت لهث ومحل آلنناتم عي، ينبهم 

وثتثروْوعرروه دء  '١٣عثهذ الفي'كانن وآمحلل إصرهم عنهم 
.ر١، ؛؛:  ١٠٧هت أوكك معه- ثأئعوأآلورآلكاأرل 

النيرأوا حين النصارئ رهان بعض به أخثر ما الحقيقة هده يقرر ومما 

.كتبهم •يا وصفته التي الأوصاف نفس فيه فوجدوا 
بالنبوةاض بعثه وهوالأربعون والرشد الكمال من محمد يلغ ولما 

نورإلئ الجهالة ظلمات من ليخرجهم ونذيرا بشيرا للعالمين اممه أرمله والرسالة 

أؤق؛.عيص أحيه ميلاد من ٦ ١ ٠ عام ذلك وكان ، العلم 
المنالظلمات من البئرية به الله أحرج حيث لليالمين رحمة بعثته كانت 

ومن، العباد رب الله ادة عبإلئ العباد ادة عبومن العلم إلن الجهل ومن النور 

•تعالى افّ ال قالإسلام عدل إلن الأديان حور ومن ، عتها مإلؤن الدنيا صيق 
٧;رحمن ؤثنلثث>إلأ مآ وه  .^Lلثىإلأ

الأعراف.ّورة عن ١  ٥٧آية )١( 

١^^سورة من  ١٠٧أية )٢( 
موك

^؛'١١١





•^١١٢ ئ قبمر ود رء إنمحجى 
ؤإملامهمله وطاعتهم له الناس قبول بب حمبان عليه بنعمته ربه ؤيذكره 

الجانبولين الخلق وحمن واللين الرفق من عليه اف "بمله ما بب بكان إنما معه 

تعالن!اف قال ه أمره وامتثلوا أحبوه الكريمة الأخلاق فلهدْ الجناح وحفض 
هعفحولك ين لآشثإا آكلب عيث ^١ ولوَفت لهم لث اثن ص يبمعز ثا ئؤ 

المثؤهنمحب آست زة آثم ثق ثوم عين ؛يا آلأمك( ؤ، وساورهم وأسثغغرفم قمم 
.٢٢١بجا'اأب 

بالألبابوتاخد القلوب تامر التي أخلاقه عغلمة عرف سيرته. قرأ ومن 
.الإسلام لدين وهدايتهم له الناس حب ق محمبتا فكانت 

والرفقان والإحوالرحمة ة والأمانالضيق ه أخلافه من كان فقد 

باليوالدفع القول وحن والصر والحياء والشجاعة والجود والكرم والتواضع 

.وغيرها والحلم الغيظ وكظم وأذاهم الخلق وتحمله أحن هي 
الفاصالة.الأخلاق هده علن الدالة الضائقة مليئة؛الأمثلة هت وحياته وسيرته 

بزيوعليه اممه رمول مع أميي كش ت نتيد ئايلبف بن أس الٌحابي يمول 
إلننظزت حش ئديده حبية بردائه فجبيه أعرايئ فادركه الحاشية غليظ نجراني 

)ا(أةاا'آاسّورةالتوة.

.صران آل ^رة من  ١٥٩آية )٢( 





ء؛لإجزق^مآتبمآسم^^اجؤو"
حداله أقر تعالئ اممه إل وأحبهم الله أنبياء أفضل هو عبداممه. بن محمد والنبي 

الناسيقوم يوم القيامة يوم وذلاJث، والمرسلين الأنبياء من إخوانه ائر مبه ويشهد 
الداعييمعهم واحد صعيد ي والأحرين الأولن الماص يجمع العالين لرب 

ولايهليقون لا ما والكرب الغم من الناس فيبلغ الشمس وتدنو البصر وينفيهم 

إلئلكم يشفع من تفلرون ألا بلغكم قد ما ترون ألا اس؛ النفيقول يحتملون 
فيقولونلام العليه آدم فيأتون بآدم عليكم • لبعضر الناس بعضي فيقول ربكم 

جدوافالملائكة وأمر روحه من فيك ونفخ بيده الله حلقك أبوالبشر أنت ت له 
آدم؛فيقول بلغنا قد ما إلئ ترئ ألا فيه نحن ما إلل ترئ ألا ريك إلى لتا انفع لك 
ؤإنهمثله بعده يغضب ولن مثله قبله يغضب لم غضبا اليوم غضب قد ربي إن 

لوحإلى اذهبوا غيرى إلى دهبوا ١ ى نفنقي ي نففعصيته الشجرة عن مال 
ماكموقد الأرض أهل إلئ الرمل أول أنت إنك نوح يا • فيقولون نوحا فيأتون 

عزربى إن • فيقول فيه نحن ما إلئ ترئ ألا ربك إلى لنا انفع مكورا عبدا اممه 
قدؤإنه مثله بعده يغضب ولن مثله قبله يغضب لم غضبا اليوم غضب قد وحل 

اذهبواغيرى إلن اذهبوا شي قي ثمي قومي علل دعوتما دعوة لي كانت 

أهلمن وخليله افه نبي أنت إبراهيم يا ت فيقولون إبراهيم فياتون إبراهيم إلن 

الألماءأمماء وصائر ؤإبرابيم التث بعبد التنميه وانتحباب ولادته يوم سمتته وجواز ًءيحثكه 
/n٥٧٤٧^١٧٦ ).



غضبقد ربي إن ت لهم فتقول فه نحن ما ترئإلئ ألا ربك لماإلمحي اثنع الأرض 
ثلاثكذبت كنت قد ؤإل مثله بعدم يغضب ولن مثله قبله يغضب لم غضبا اليوم 

غيرىإلؤي اذهبوا نمي ي نفي نف~ الحديث ق أبوحيان فذكرهن ~ كذبات 

القهفضلك افه رمحول أنت يي موميا فيقولون! مومحئ فياتون مومئ إلى ادهوا 

فيقول!فيه نحن ما إلؤي ترئ ألا ربك إلى لما اثنع الناس على وبكلامه الته برّ
قديإف مثله بعده يغضب ولن مثله قبله يغضب لم غضبا اليوم غضب قد ربي إن 

عمىإلى اذهوا غيرى إلى اذهوا نفي نفسي نفي بقتالها أومر لم ا نفقتلت 
وروحمريم إلى ألقاها وكلمته اممه رمول أنت عيي يا فيقولون! عيي فياتون 

عيصفيقول فيه نحن ما ترئإلى ألا لما اشثع صبيا المهد ق الماس وكلمت منه 
ولم~ مثله بعده يغضب ولن مثله قبله يغضب لم غضبا اليوم غضب قد ربي ن إ؛ 

فتانونهآ محمد إلى اذهبوا غيرى إلى اذهبوا نفى ي نفي نف~ ذنبا يذكر 

مالك اض غفر وقد الأنبياء وحاتم اف ول رمأنت محمد يا فيقولون! محمدا 
فاقفانطلق فيه نحن ما إلى ترى ألا ربك إلى لما فع اثتأخر وما ذنبك ص تقدم 

وحنمحامده ص علي الله يفح ثم وحل عز لربي احيا مفأقع العرش تحت 
تعطهمل رأمك ارغ محمد يا • يقال ثم قبلى أحد على يفتحه لم شيئا عليه الثناء 

ألحلمحمد يا فيقال! رب يا أمتى رب يا أمتي ■ فأقول رأمي فارغ تشح واشح 
ثركاءوهم الجنة أبواب ص الأيمن اب البس عليهم اب حلا ص أمتك من 



المصراعينبين ما ان بيده نفي والذي • قال لم الأبواب من ذلك صوئ فيما الناس 
.، ١ وبصرئ مكة بين أوكما ، وحمير مكة بين كما الجنة مماوع من 

ومكارمبشمائل وأمته خصه أن وتعالئ سبحانه ربه عند الني هذا شرف ومن 
.قبله الأمم من لأمة ولا قبله لني ذكن لم 

.تقدم كما الأنبياء بشهادة الأنبياء فهوأفضل 

ز؛ثاومولتفيمحثل ماَكان ؤ تعالن! الأنياءقال فهوحاتم 
•رآآ ه عيئا!؛؛i؟ مذة هلثوع جاث وحاثناشثن أش رّون 

الجنةباب ^٤ ٢٩من؛وهوأول القيامة يوم ومؤمننابه تابع—ا الأنبياء وهوأكثر 
,؛فلس أول وأنا القيامة يوم نبعتا الأسياء أكثر أنا ت يقول. فيها شفيع وهوأول 

ماالأئبياء من ض يصدق لم الجنة في ئيح أول أنا ت ق ؤيقول  ٢٣١الجنة باب 
.، ٤١واحد رجل إلا أمته مذ يصدقه ما نبيا الأئبياء من محاق صدقت 

(.٤٧١^٢ '١ محياشكورأ\ا٥ كان إنه نوح حملنا•ع من ذؤية باب ~ المغازى كتاب — البخاري رواه )١( 
.( ٤٩٥^\اس انتق أنل أش باب - الإبمان محاب - لم وم

الأحزاب.سمرة  ٤٠ي )٢( 

أكثروأف الجنة ز يضم' ائس أرو آي، ت ه الض لإل ق باب الإيمان— كتاب مسلم~ رواه )٣( 
(.٥.0)ح١٣٠/١الأسء-س''

آكثنوأنا الجنة ز يقنع الناس أول أنا ت البىه يول ل ثاب ~ الإيمان كتاب " ملم رواه )٤( 
)ح٦•٥(.١٣الأنساء-ما"١/•



ذكره أته الحديث ففي أمته ق يرصيه وأن حيرا أمته ق يريه أن ربه وعده وقد 
وتشأمي أمي : ويازه يديه رقع نم أممهم ْع الأساء بعض أحوال 
ف1واهسكيك ما فن1له أعلم وربك محمد إلئ !، ١٠٥^جبريل يا • وجل عث' الله ممال 

فقالوهو\}\ز قال بما ه اث، رنول قاحنزه اله شس—والق—لأم الصلاة علنه جبريل 
ننوثك"لا/ولا أنتك ي ّيصيك إنا : فقز ئث إلئ اف جريل يا : ك 

علئفئك بقوله! جه هو بينها أمور بمتة الأنبياء على.،حوته افُ وفئله 
وجعاثالغنائم لي وأحلث بالزعب ونصنت امحلم جوامع أعطيغ ت سئ الأنبياء 

•رى البنون ني وتحم كالا الخلق إلى وأرسلت ومنجدا طهورا الأرض لي 
قالكما كافة للخلق ه محمدأ اف وبعث خاصة قومه إلئ يبعث البى وكان 

الألنقرآثاس ؤلنيم؛ دن؛را ^١^ يكآق لينكللأ ؤمآ ؤ تعالى! 
رتولأشإيًظمؤهلنتآبماآتامس\إف • تعالئ ه ل"''؛وقوله 'ذه بمدؤدنك 

دث١متوأويمحق يزء هو إلا إلت لا وأ*ادرنج( آك٠نويت تإاش> لهء أرى ؤيع_ءا 
تقمحقمؤآئعوه وحتقلنتهء يائه يؤيرئv آلذكس\ آلأؤ آلّحف درُّومح إللو 

ئنثدوثحمحّ.

ا/آ-اا)ح«مأه(.ض نس زبمن4 لأنته ه الثي ئغاء باب - الأيمان محاب - لم مرواْ )١( 
(.١١٩٥)ح٦٤/٢رواْ*ام-كتابسجم^با ، ٢١

سأ.سورة من  ٢٨آية )٣( 

الأعراف.سورة من  ١٥٨آية )٤( 



تعان;افه قال كما الأمم خير أمته اممه جعل أن تعالى اممه على كرامته ومن 
منأحد يعط لم ا مأعطت ه; يقول ٢ ١ ه أ-مج£،,^١؛^، أمت حم وكتز 

الأرضمفاتيح واعتلت عب بال مرت ■ قال ١ هو ما اض رسول يا • فقلنا الأنبياء 
•؛ ٢١الأمم خير أمتى وجعك طهورا لى التراب وجعاى أحمد وثممت 

وكانتعان الله توفاه حتى رسولا نيتا منة وعثرين ثلاثتا ه النبي عاش 

؟محبمات فما الله إلى والدعوة الة الرمتبلغ من يه أمره بما قائمتا نين الده هل 
ماتوما حهاد0 حق الله ق وجاهد الأمة ونصح الأمانة وأدئ الرسالة بلغ وقد إلا 
هالكإلا عنها يزخ لا كنهارها ليلها البيض—اء المحجة على أمنه ترك وقد إلا ه■ 
.الإسلام ودخله إلا موصع كلها العرب بلاد وق ق مات وما 

غلوغير من بحقه ؤيقوموا ؤيعلمومنزلته قدره يعرفوا أن به المؤمنين أمر 
جوصيته من كان فقد ذلك عن ينهاهم هويئن كان فقد سبحانه الرب مقام يقيمه 

عندهأنا فإثما مريم ابن النصارى أطرت كما اطنوبي لا ; م لهقال أن لأتباعه 
.، ورنوله"١٣انه عبد : فعوأوا 

والدفاعونصرته له حبهم بعفليم ربمم لدعوم برسالته المؤمنون واستجاب 

١١آية من )١(  عمران.آل محررة من ٠ 

•الأرناووط محعتب الشخ وحنه (  ١١١٠٦ )ح  T٤٦١/ المد ل أحمد الإمام رواه )٢( 
أهلهامن اكثدث إذ مريم الكتاب في وادم باب ~ الأنبياء أحادث محاب - البخاري روا0 )٣( 

إ/أ.مآ)ح0إأ*ا(.

ص



الراغالمثل أصحابه وصرب وأموالهم وأولادهم أشهم على وتقديمه بل عنه 
لك.ذي 

لهموهمع ه الني حق بمعرفة أتباعه أمر افه أن الدين هذا عفلمة ومن 
لحقه.وأداء ه للّى تطثم فتها عبادات 

الإسلامفكان محمدهؤ ينهيبنبوة عبدحتى إسلام لايتحقق أنه ذلك ومن 
أنأنهد بالعبادة! إقرائه ووجوب بالوحدانية ممه الشهادة بالشهادتين متحققا 

ءلاعتهوجوب من عليها يتبنى وما والرسالة بالنبوة لمحمد والشهادة الله إلا إله لا 

.اممه رسول محمدا أن أشهد سرعه بما إلا اممه يعبد وألا واتباعه 

أحبه ببا يكون التي العظيمة والحبة بل ه محبته وجوب ذلك ومن 
علنالخلي من أحد محبة يقدم فلا وولده ه ومالوأهله ه نفمن الإنسان علن 

أحبأكون حنن أحدكم يؤمن لا ت قال. كما الإيمان يتحقق وببذا ه محبته 
.، ١١أحمعيء" والنامحر وولده والده من إليه 

أمةاممه ويامر هووملائكته عليه يملى أنه أخر وتعالئ سبحانه النه أن ذلك ومن 

وميتكته.إزآثت ه بدلك! الأمة تعالزآمرا اممه قال عليه واللام بالصلاة الإسلام 

.( ١ ٥ )ح ١ • / ١ الإنان الزنروم محئ باب - الأيمان كتاب - المخارى واْ ر( 
والوالدوالرند الأمل مى أكثر ه اف رسول محثه وحرب باب ~ الإيمان كتاب ~ لم وم

(.١ ^٨٧ ٤ ٩ / ١ اننحثه هذه لرثحثي من ض الإينان عدم ؤإطلاق أجمعين والناس 



١٠؛  ٠٦دسلسما ؤسسيمإ عيه ص1و؛ ممؤأ ١ ء نغءأمنبخ ا بتاب لني ا عل ؛صّزرن 
ذلكوجعل محنته واتي1ع .؛■ء بطاعته الإمحلأم أهل أمر تعالى اف أن كما 

قالتعالمي الله محبة نال فقد محمدا أط_اع من وأن لربم لمحتهم علامة 
عموروأق د>وةؤإ ونفرء آظ ثح؛بؤأ هاثعون أق نجمن إنَأكنتن ئل :: I تعالؤل 
؛٢١' •ُ  )، ٢١رجر 

قالبحانه هوسمحناعته بوجوب نج الني ءلاءة وجوب تعالئ الله وقرن 

.، ٣١م  ٢٢غئآهرِن لا أق ؛ة موزأ ؛ن وآلائسول— أق أيعوا ْل ء>ِ تعالى• 
محمدونبيك ورسولك وحبيبك عبدك علؤي وبارك وزد لم ومصل فاللهم 

وأأنلناه حوصوأوردنا صنته ابيع ارزقا م والله وصحبه آله وعلى عثدالله بن 
.آمين معه الجنة وأدخلنا ثناعته 

><000000>

.الأحزاب سورة من ٥ ٦ آية ا ١ ) 
آية\ممنسورةآلصران.)٢( 

أيةآآ.نّورةآلعمان.)٣( 














