
   

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 .اإلله الخالق..

 ...ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد                       
 

 شواهد ودالئل وبراهين 

 على وجود هللا تعالى ووحدانيته

 ومعجزات وآيات كونية

 كلها تشهد

 برسالة هذا الرسول األمين

وأنه خاتم األنبياء 

 والمرسلين

 

 إعداد       
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 مقدمة
وأشهد  ،جاعل الظلمات والنور ،وات واألرضافاطر السم ،احلمد هلل رب العاملني

وسلم  عبده ورسوله، اللهم صل   أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا 
آل باته اجه و أزو وصل اللهم وسلم وبارك على  ،واملرسلني بنباا بارك على حممد النيب خامت األو 

إىل يوم  واقتفى أثره  ،واسنت بسنته ،ومن اهتدى هبديه ،األخاار األطهار وأصحابه الكرام
  الدين.

 بعد:أما 
اربًا له  بنعجب مجاًعا مم ن جترأ على اهلل تعاىل، وأبنكر وجوده، بل وصار مبارًزا وحمح

، بل وصار طاغاًة محنكرةـجل وعال بدعوته إىل مثل ذلك االعتقاد الفاسد والفلسفة ال
َشْعَبه وأهنكهم جوًعا، إىل أن أكل بعضهم بعًضا، حاث ابنتشرت محتغطرًسا، إىل أن عذَّب 

سرقة الصغار من األطفال ألكلهم جوًعا، وَحَصد املاليني منهم قتاًل من أجل إفساد 
 -سابًقا–السوفايت  اعرتافهم خبالقهم، وإجبارهم على إبنكار وجوده، كما حدث يف االحتاد

 ومن بناظرها من الدول الشاوعاة وغريها.
ولو بنظر ذلك اجلاحد املتغطرس يف بنفسه لعلم ضعفه وحقارته، وافتقاره إىل خالقه 

 وبنعمه علاه، ال ساما وقت حاجته ومرضه.
وبنعجب مممَّن قد استجاب له ورحَّب مبا افرتاه زورًا وهبتابنًا، وذلك إمَّا لفساد قلبه 

ا ألهوائه وشهواته، متناسًاا أو محتغافاًل ملماته وابنتها  حااته، وما وعقله، وإما جحوًدا واتباعً 
محنقلب، وسو  احلساب والعقاب، وبندمه على تفريطه يف ـيلقاه بعد موته من سو  املصري وال

 جنب إهله وخالقه.
واألدلة البانة علاه، فاـحْعرمض عن  -اإلسالم–اه احلق لأكثر مممَّن قد يـحْعرض ع وبنعجب

قي احلق لللهوى، وعدم استعداد  لت للشهوات واتباع   بوله؛ ملا قد مأل قلبه من حب  مساعه وق
 وقبوله.
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ومثال ذلك: دولة مثل كوريا الشمالاة، فنجد أهنا ال تقبل إال الشاوعاة؛ حاث ال 
 أن تصل إىل شعبها. -اإلسالم–تعرتف بوجود إله خالق، فال تسمح لدعوة احلق 

 ولذلك...
على أن جنتهد أكثر وأكثر توجَّب علانا االستعابنة باهلل سبحابنه وتعاىل فإبنه ينبغي، بل ي

يف دعوة العباد إىل اهلل تعاىل، واإلميان به وبوحدابناته، وعظام ذاته جل وعال، ومجال صفاته 
مبفهوم –وذلك يعين  -كما يف غري اإلسالم–ن أن يحنسب إلاها ما يَذحمُّها ويعابها ، دو ااهلموك

وإىل التصديق مبن أرسله اهلل تبارك وتعاىل داعاا وهاديا إلاه ، خامتا به  ىل اإلسالمالدعوة إ -أمشل
 أبنباائه ورسله إىل يوم الدين ، وهو النىب األمني حممد

سوا    ،وحيافظ على مكابنتهم بني اخلالئق ،اهلل سبحابنه وتعاىل يدافع عن أبنباائهف
 )النىب اخلامت( عز وجل حممًدا  ولقد اختص اهلل ،كان ذلك يف حااهتم أو بعد مماهتم

للدين  بنظرًا لالضطهاد الشديد الذي القاه أثنا  دعوته  ؛بالقدر األكرب من احلماية
وكذلك بنظرًا لالفرتا ات واالهتامات اليت تصدر كل حني من كل فئة ضالة  ،اإلسالمي

الصحاحة  دةاللنال من عقادة اإلسالم اليت جعلها اهلل سبحابنه وتعاىل هي العق ؛مضلة
وضد مصاحلهم  ،عكس أهوا  احلاقدين فكابنت محاية اهلل عز وجل حملمد  ،جلماع البشر
 الشخصاة.

ورفعه فوق البشر  ،خامت املرسلني ولقد عظم اهلل عز وجل من شأن رسوله حممد 
واختصه بصفات قاادية وأخالقاة وسلوكاة ال ميكن أن تتحقق  ،ملا أكرمه وحباه ؛مجاًعا

 .إلبنسان آخر
 ولذا، فإن هذا البحث الاسري يتضمن:

على وجود اإلله اخلالق هلذا الكون، واخلالق لكل  -متنوعة -أدلة قاطعة وبراهني دامغة  -
 شي  وثبوت وحدابناته وعظام صفاته وأفعاله.

 زيههم له سبحابنه وتعاىل.ـصفات اإلله اخلالق عند املسلمني، وعظام متجادهم وتن -
هدة على طالقة قدرة اهلل سبحابنه وتعاىل، وإن عجز العقل البشري أدلة علماة ثابتة شا -

 عن استاعاهبا.
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وجوب اإلميان بأبنباا  اهلل ورسله من منطلق اإلميان باهلل تعاىل، وعظام صفاته وكمال  -

 حكمته.
 اإلميان بالكتب السماوية. -
بأبنباائه ورسله  وجوب اإلميان بغاباات أخرى من منطلق اإلميان باهلل تعاىل واإلميان -

 والكتب السماوية الىت أبنزهلا اهلل تعاىل علاهم.
 اإلميان باملالئكة. -
 اإلميان بالقدر. -
 اإلميان بالاوم اآلخر. -
  أين اهلداية؟؟ -
 .أدلة قاطعة على أن اهلداية فاما جا  به خامت األبنباا  واملرسلني حممد -
 .ورسله حممد تعاىل رسالة خامت أبنباا  اهلل -
تشهد هلذا  -مبا فاها من إعجاز علمي-شواهد وآيات وبراهني ومعجزات -

 بالرسالة. حممدالرسول اخلامت 
، وسبًبا يف شهادة علما  واليت كابنت سبًبا يف شهادة عباقرة املفكرين لرسول اهلل 

على )الذى أبنزله اهلل تبارك وتعاىل  ملا حتقق لديهم من صدق القرآن الكرمي ،الغرب برسالته 
بعدما  ))الىت حتدث هبا النىب حممد واألحاديث النبوية الشريفةهداية للعاملني(  بنباه حممد

 ،واليت أشار إلاها القرآن الكرمي ،مت اكتشاف الكثري والكثري من احلقائق العلماة احلديثة
وبوصف كامل منذ أكثر من ألف  ،األحاديث النبوية الشريفة بدقة بالغة اوأشارت إلاه

واليت مل يكن يعلم أي من هذه احلقائق العلماة أحد، فثبت لديهم أن القرآن  ،بعمائة سنةر أو 
الذي يصرح بتصرحيات علماة مذهلة هو   اوأن حممدً  ،الكرمي هو كالم اهلل سبحابنه وتعاىل
 رسول من عند اهلل سبحابنه وتعاىل

لذين شهدوا مناذج من أقوال واعرتافات وتصرحيات هؤال  املفكرين والعلما  ا -
 بالرسالة. حملمد 
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 بالرسالة. من قصص إسالم الكثري ممن شهد هلذا النىب حممد مناذج -
عد بعثة هي الرسالة اخلامتة، وأبنه لاس ب حممدأدلة قاطعة على أن رسالة النيب  -

 أي بنيب أو رسول آخر. رسول اهلل حممد 
اث التزامها مبا كان علاه ، من ح ()أهل سنة النىب حممد صفات للفرقة الناجاة -
 وأصحابه. النيب حممد 
دهار هو العامل الرئاسي يف ابنتشار السالم، واالز  (اإلسالم) براهني دامغة على أن الدين احلق -

 يكون بنقاض ما ذكربنا. االقتصادي والتقدم احلضاري، وأبنه يف حال غاابه
 .تعاىلتبارك و حق اهلل تعاىل على العباد، وحق العباد على اهلل  -

 مث خيتم هذا البحث املوجز برسالة دعوية قصرية.
صاحل األعمال،  وأسأل اهلل العظام، رب العرش الكرمي أن يتقبل منا ومن اجلماع

 لنا سبحابنه وتعاىل. اهاوأن يحنم
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 إله خالق؟!هل للكون 
 نبذة عن منكري وجود اإلله الخالق..

األمر كذلك  ود اإلله اخلالق، وظللقد كان الناس يف القرون املاضاة يعتقدون بوج
حىت القرن الثامن عشر املاالدي تقريًبا، حاث صدر أول كتاب يصرح باإلحلاد وإبنكار 

 م.0771األلوهاة يف أوروبا عام 
وبنقول: إن مثل هؤال  الذين ينكرون وجود اهلل سبحابنه وتعاىل قد استهوهتم 

 أبنفسهم، وساروا تبًعا ألهوائهم وشهواهتم.
ا من عظام آيات اهلل جل وعال يف اآلفاق، ويف أبنفسهم من إحكام ودقة فلقد رأو 

َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ﴿ يف اخللق ما يشهد بوجوده، وأبنه هو اخلالق احلكام، مصداقًا لقوله تعاىل:
 [.35]فصلت:  ﴾ِفي اْْلفَاِق َوِفي َأنْ ُفِسِهْم َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحق  

ا اإلبنكار واجلحود، مع يقانهم بوجود هذا اخلالق العظام، كما يف قوله ولكنهم آثرو 
َها تعاىل:  َقَنت ْ  .[01]النمل:  ﴾َأنْ ُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا﴿َوَجَحُدوا ِبَها َواْستَ ي ْ

فكان ذلك اجلحود واإلبنكار َجرَّا  كربهم واستعالئهم، وساطرة أهوائهم وشهواهتم 
يعلمون متاًما أهنم إذا ما آمنوا هبذا اإلله اخلالق العظام، فال على عقوهلم وأفعاهلم، فهم 

يسعهم إال اخلضوع لسلطابنه وبنفوذه، واالتباع ألبنباائه ورسله، وأن ال حتاكم إال إلاه سبحابنه 
وتعاىل، وفًقا ملا أبنزل يف كتبه السماوية على أبنباائه ورسله، وأن يسود شرعه سبحابنه 

 وتعاىل...
ي ، فاهلل سبحابنه ـله اخلالق، الذي له كل شي ، وإلاه يرجع كل شوملمَ ال؟! وهو اإل

نهى عما وتعاىل له األمر كله، وإلاه يحرجع األمر كله، فله جل وعال أن يأمر مبا شا ، وأن ي
 بد مملوك إال الطاعة لساده مهما بلغ وعظم أمره أو هناه؟!شا ، فهل لع

، حاث يأمره ساده مبا شا ، وينهاه عما شا ،  فالعبد لاس له من األمر شي ، فهو مملوك لساده
ولكن اهلل سبحابنه وتعاىل له املثل  ع،ـال ما يف الواقـا ، ووقت ما يريد، وذلك مثـكافما ش

 َمن ه وَفضله، أبنه جل وعال ملاألعلى، فلاس كمثله شي ، فمن رمحة اهلل سبحابنه وتعاىل و 
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أن يأمر وأن  هرية السوية، وإن كان جل وعال لف عباده مبا ال تطاقه النفس البشيأمر ومل يحكل  
أل عن ما يفعل، ولكنه سبحابنه ـوأن ينهى عما شا ، فاهلل عز وجل ال يحس ،مبا شا يحكل ف 

ا ، ـل والقضـاده وحياسبهم يف يوم تحبعث فاه اخلالئق للفصـأل عبـوتعاىل هو الذي سوف يس
 .[32]األبنباا :  ﴾َعُل َوُهْم ُيْسأَُلونَ ََل ُيْسَأُل َعمَّا يَ فْ ﴿داقًا لقوله تعاىل: ـمص

ومن رمحة اهلل سبحابنه وتعاىل وعظام فضله أبنه جل وعال خلق اجلنة مبا فاها من 
ااهتم الدبناا وامتثلوا  حيف هبنعام دائم محقام، وأعدها لعباده املؤمنني الصاحلني الذين أطاعو 

حهم هلل سبحابنه وتعاىل، خضعت قلوهبم وعقوهلم وجوار حاث ، ألوامره، جمتنبني بنواهاه
 .ولنفوذه وسلطابنه علاهم

أبنه تبارك وتعاىل كتب على بنفسه الرمحة، وأن رمحته  :ومن رمحة اهلل سبحابنه وتعاىل
سبقت غضبه جل شأبنه، فله سبحابنه وتعاىل أن يغفر ملن يشا  وأن يرحم من يشا  من 

نه تبارك وتعاىل على عباده، وهو سبحابن نَّة مم ه وتعاىل أعلم مبن يستحق هذه عباده، فضاًل ومم
 هم عباده املؤمنون.املغفرة والرمحة من عباده، و 

ومن عدل اهلل جل وعال: أن خلق النار مبا فاها من عذاب ألام مهني، دائم مقام 
 ملن كفر به، وأبنكر آياته وجحد وجوده.

تهك وأيًضا فقد خلق اهلل تعاىل النار مبا فاها من عذاب ألام ملن خالف أوامره وابن
 حدوده وبنواهاه عن علم وقصد.

فهؤال  امللحدون املنكرون لوجود اهلل عز وجل قد آثروا دبنااهم الفابناة على آخرهتم 
ه الفطرة السلامة السوية من استدالالت ومهاة لوامهني أبنفسهم، محتَعل لني مبا ال تقبالباقاة، 

 يحعتدُّ هبا.، وما هي إال ظنون وأكاذيب ال ختماناة، لاس هلا قامة أو وزن
 

فامللحدون واملنكرون لوجود اهلل عز وجل يعتمدون يف دعواهم الباطلة على 
 الفلسفاات اليت ال صلة هلا بالواقع، حاث يبحثون يف عامل ال وجود له يف اخلارج، وإمنا 
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وجوده يف الذهن فقط، فقد َسلَّموا مبقدمات عقلاة ظنوها صحاحة، وهي فاسدة، 
 ا يوضح مدى اختالف املقاياس:وبنذكر تشباًها بساطً 

إبننا إذا ما بنظربنا إىل حائط به عاب ما، وقال أحد الناظرين بعقله: إن العاب ال يقع 
 ه العوامل بنعلى الشي  املصنوع، وإمنا يقع على الصابنع، ومل يأخذ يف حسبا

األخرى غري املرئاة، واليت قد تكون سبًبا يف مثل ذلك العاب، بعاًدا عن الصابنع،  
 ؟ بالطبع:ال.قبول مثل ذلك االّدعا ؟رطوبة، وغري ذلك، فهل ميكن كال

 نبذة عن فكر ودعوى منكري وجود اإلله الخالق وبطالنها:
يزعم امللحدون واملنكرون لوجود اإلله اخلالق أن الدين ال حقاقة له، وأبنه مظهر 

لقابنون معلوم كل ما حيدث يف الكون من األرض إىل السما  خاضع   للغريزة اإلبنسابناة، وأن
مححرك ـيسمى بـ "قابنون الطباعة" وكابنوا بدا ة قد قالوا بوجود اإلله الذي كان يف البداية هو ال

األول هلذا الكون، مث ما لبث أن تركه وشأبنه، فال صلة له به، وال صلة له مبا حيويه هذا 
 الكون من خملوقات حاة أو غري حاة، موافقني بذلك قول املشركني من 

ين أبنكروا بعث اإلبنسان بعد موته للحساب واجلزا ، فقالوا: إن هي إال قبل الذ
 أرحام تدفع وأرض تبلع.

ال مث قام زعما  اإلحلاد ومنكري األلوهاة بضرب مثال  يف هذا الصدد، حاث ق
إن الكون كالساعة يرتب صابنعها آالهتا الدقاقة يف هائة خاصة وحيركها، مث تنقطع »)والتري(: 

 لى حد قوله.ع «صلته هبا..
مث جا  بعده َمن أبنكر وجود اإلله من البداية، حاث مل يرتضم كربه وغروره بأن 

 رد اإلثبات، لذلك اإلله، وإن كان دوره لاس إال يف بد  اخللق فقط.يثبت جمح 
فجا  )هاوم( منقاًدا ألهوائه وشهواته، فتخلص من ذلك اإلله املات الذي مل يـَعحد 

   اخللق، فقال:له صلة هبذا الكون منذ بد
لقد رأينا الساعات وهي تحصنع يف املصابنع، ولكننا مل بنر الكون وهو يحصنع، »

 على حد قوله وزعمه.« فكاف بنسلم بأن له صابنًعا؟!
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فأصبح ذلك القول سائًدا ومساطرًا على عقوهلم، بعد أن غحل قت على مثل تلك 
قامة وال وزن هبا، فعمات قلوهبم اخلاطئة، واألوهام اخلادعة اليت ال  املفاهام واملقاياس

 وبصريهتم، مصداقًا لقول اهلل تعاىل:
 [.64احلج: ] ﴾فَِإن ََّها ََل تَ ْعَمى اْْلَْبَصاُر َوَلِكْن تَ ْعَمى اْلُقلُوُب الَِّتي ِفي الص ُدورِ ﴿

ما كان من إبنكار هؤال  امللحدين لأللوهاة والدين، محتبعني أهوا هم  ومن مَثَّ بعد
قضاة األلوهاة  مَيَسُّ ساطرًا علاهم الكرب والغرور، ما كان منهم إال إبنكار كل ما وشهواهتم، مح 

 والدين بصلة  ما.
فأبنكروا إرسال الرسل، وممن مَثَّ أبنكروا الكتب السماوية اليت أحبنزلت علاهم متضمنة 

ن اهلل ماألوامر والواجبات والتكالاف الشرعاة، ومتضمنة احلدود والنواهي، والتعالام الساماة 
للبشر، وأبنكروا كل ما جا  فاها من إخبار بالغاباات سواً  كابنت ماضاة أو  هدايةً تعاىل 

 حاضرة أو مستقبلاة.
 ومن مث أبنكروا وجود املالئكة وغريهم من املخلوقات غري املرئاة.

ومن مث أبنكروا القضا  والقدر، وأن كل ما حيدث يف الكون املرئي وغري املرئي بإرادة 
اهلل سبحابنه وتعاىل، وأن كل ذلك كان بتقدير محْسبق من اهلل تعاىل حلكمة يعلمها،  وعلم  من

 فأبنكروا كل ذلك، ومل يؤمنوا به.
ومن مث أبنكروا قضاة البعث مرة أخرى من أجل احلساب واجلزا  واحلااة األبدية، إما 

ر اهلل عز وجل وألام إىل جنة اهلل تبارك وتعاىل ودار بنعامه إن كان مؤمًنا صاحلًا، وإما إىل بنا
 عذابه إن كان كافرًا فاسًقا، فلم يؤمنوا بذلك كله.

ومن مث أبنكروا وجود جنة اهلل تبارك وتعاىل ودار بنعامه ورضاه، وأبنكروا وجود بنار اهلل 
 ودار عذابه وسخطه، فلم يؤمنوا بأي من ذلك. عز وجل

ث ال دين يدينون به، وال فهم دائما يف خَتَبُّط  وتاه يف دبنااهم اليت عحجَّلت هلم، حا
 إله يتعبدون ويتقربون إلاه، وإن شئت قلت على الوجه الدقاق:

إهنم قد اختذوا من أهوائهم وشهواهتم إهلًا يحعبد من دون اهلل جل وعال، البنقاادهم خلفها 
  واتباعهم هلا، وتفضالهم لديناهم الفابناة على اآلخرة الباقاة، وذلك مصداقًا لقول اهلل تعاىل:
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 .[32]الفرقان:  ﴾َأرَأَْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه أَفَأَْنَت َتُكوُن َعَلْيِه وَِكياًل ﴿

 وبنوضح ما ذكربنا من فكر ودعوى منكري األلوهاة يف اآليت:
أن التصور العام الشائع بني امللحدين ومنكري األلوهاة يفرتض أبنه ال واقع  -1

 ا هي احلقائق املادية.إال الواقع املادي، وأن احلقائق إمن
 أن الكون محكتف بنفسه، غين عن أي شي  خارجي. -2
أن املادة يف ذاهتا أزلاة، وأهنا قد جتمعت مبحض الصدفة؛ لتأخذ تلك  -3
 ليت يتكون منها عاملنا هذا، مبا فاه من حااة وعقل.األشكال ا
الدين يف يقولون إبنه ينبغي أن يكون االعتماد على العلم الطباعي، ال على  -6

 معرفة احلقائق.
 وردًّا على مثل تلك االفرتا ات والدعاوى الكاذبة الباطلة، بنوضح أوال:

أن اهلل سبحابنه وتعاىل قد هاأ لألمة اإلسالماة اجلهابذة من علما  السنة الذين قد 
 عقال وبنقال. -امللحدون–بانوا زيف ما يقولوبنه وما يدَّعوبنه 

 دعوى منكري األلوهاة وبطالهنا:ومن الردود اليت توضح عجز فكر و 
أن الطباعة حقاقة من حقائق الكون، ولاست تفسريًا له، فالدين يحبني لنا  -1

ال جم يف ون، وما اكتشف من اكتشافات علماةاألسباب والدوافع احلقاقاة من خلق هذا الك
 الطباعة ما هو إال اهلاكل الظاهر للكون.

بتفسري هلذا األمر الواقع، وبنذكر مثااًل  فالعلم احلديث تفصال ملا حيدث، ولاس -
 على ذلك:

لقد كان اإلبنسان القدمي يعرف أن السما  متطر، وكان ينسب ذلك إىل اهلل 
طمر، فكل ما حيدث يف  سبحابنه وتعاىل، وأبنه جل شأبنه هو الذي قدَّر وأذن للسما  بأن متح

 الكون يكون وفًقا ملشائته وإرادته سبحابنه وتعاىل.
ات على بخر املا  يف البحر، حى بنزول قطر م بنعرف ما ينتج عن عملاة تولكننا الاو 

 وكل هذه املشاهدات صور للواقع. ،ضر األ
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فهل يعين ذلك: أن العلم قد كشف لنا كاف صارت هذه الوقائع قوابنني؟! وكاف 
قامت هذه القوابنني بني األرض والسما  على هذه الصورة املذهلة حىت أن العلما  يستنبطون 

 القوابنني العلماة؟! منها
 بالطبع: ال.

 فاإلبنسان مل يكتشف سوى بنظام الطباعة.
وإذا ما ادَّعى اإلبنسان أن كشفه لنظام الطباعة يـحَعدُّ كشًفا لتفسري هذا الكون، فإن 

 ذلك يكون ما هو إىل خحْدعة لنفسه.
ق أن بنؤمن بأن من ورا  هذا النظام العتا قد صار حتًما علانا بعد هذه املشاهداتف

 للكون الواسع الفساح إله خالق عظام.
 مثال آخر:

كمثل ماكانة تدور حتت غطائها، وال بنعلم عنها إال إن الكون على حاله لاس إال  
أهنا تدور، ولكننا إذا فتحنا غطا ها، فسوف بنشاهد كاف ترتبط هذه املاكانة بدوائر وتروس  

 كثرية، يدور بعضها ببعض، وبنشاهد حركاهتا كلها.
ذلك: أبننا قد علمنا خالق هذه املاكانة وصابنعها مبجرد مشاهدتنا ملا  فهل معىن

 يدور داخلها؟ بالطبع: ال.
فهل يحفهم منطقاًّا أن مشاهدتنا ملا يدور بداخل املاكانة أثبتت أن املاكانة جا ت 

 من تلقا  ذاهتا؟! وأهنا تقوم بدورها ذاتاًّا؟!
 بالطبع: ال.

 بل من منكر جاحد. فال يصدر مثل ذلك القول من عاقل،
لبعض عملاات الكون أبنه جا  تلقائاًّا، ويتحرك  إذن فكاف بنحثبت بعد مشاهدة

 ذاتاًّا؟!
فلو أن هذه االكتشافات العلماة هلذا الكون زادت ملاون ضعف عنها الاوم أو أكثر، فال 

 ا ذاتاًّا.مثل ذلك إال مشاهدة لبعض عملاات الكون، ولاس إثباتًا جملائه أو تركه تلقائاًّ  يكون
بل إن ذلك كله يدفعنا بقوة لإلميان برب هذا الكون وخالقه ومحبدعه على مثل هذا 

 النظام الدقاق، والذي يستحال أن يكون جمائه مصادفة، كما يدعي الكاذبون املفرتون.
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أن الكون لاس محكتف  بنفسه أو غين عن أي شي  خارجه؛ ألبنه قد ثبت  -2

أن للكون خالق عظام،  -سلني والكتب السماويةاألبنباا  واملر  من كالم–لدينا عقال وبنقال 
 لصفات املخلوقني. ) خمتلفة ( ذو صفات محغايرة
حال أن تكون املادة أزلاة أو تكون قد جتمعت  -3

ح
وملا أشربنا سابًقا، يكون من امل

 مبحض الصدفة؛ لتأخذ تلك األشكال اليت يتكون منها عاملنا من حااة وعقل.
س لاست طريًقا إىل معرفة كل ما حيتاج الناس إىل معرفته، فال تناقض أن احلوا -6
على احلس يف معرفة ما من شأبنه أن يحعرف هبا، واالعتماد على العقل يف معرفة  بني االعتماد

بني العلم الطباعي والدين، بل إن الدين يعرتف  )تعارض( ما ال يحعرف إال به، فال تقابل
لاس وسالة  (العلم الطباعي) سالة إىل املعرفة، ولكنه يقول: إبنه املنهج العلمي الطباعي كو ب

 إىل كل املعارف.
فهناك معارف ال تدرك إال بالرواية، وأخرى ال تحدرك إال باالستنتاج العقلي، وأخرى 

 ال ميكن الوصول إلاها إال عن طريق األبنباا  والرسل والكتب السماوية.
 وسائل حبسب بنوع املعرفة اليت يريدها.فالعاقل هو الذي يستفاد من كل هذه ال

 نبذة عن الفلسفة الوهمية ْلهل اإللحاد ومنكري اْللوهية:
لقد سلَّم أهل اإلحلاد ومنكري األلوهاة مبقدمات عقلاة ومهاة ختماناة، ال يحعتد هبا 

 حاث ال أساس هلا من الصحة، بنذكر منها:
تحفىن، وهذا قول باطل؛ حاث  املادة أزلاة، وأن املادة ال ختلق وال قوهلم بأن -1

عانة اليت ميكن أن بنشري إلاها ثبت العلم احلديث أن املادة يف كل شكل من أشكاهلا املأ
 لاست أزلاة،بل إهنا قابلة للتحلل أو التحول إىل مواد أو طاقات أخرى.

 ومعلوم أن كل ما يتحلل أو يتحول فلاس بأزيل غري حادث، بل هو بالضرورة حادث.
 دة املعانة حادثة فابناة.إذن فاملا

 وبنذكر مثااًل لذلك:
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إبننا إذا قلنا إلبنسان له إملام بعلم الكاماا  والفازيا  بأن املادة تحفىن، مث ضربنا له مثاًل 
: إبنين مل أفن، وإمنا حتولت إىل مواد أخرى، فإذا قلنا له: على ذلك مبوته، فقد تكون إجابته

 ولكن هذه املواد األخرى أيًضا تحفىن.
 قول: ولكنها بدورها تتحول إىل مواد أخرى.ي

 فإذا استمرربنا قائلني: وهذه بدورها تفىن، وما تتحول إلاه تحفىن.

 ظل هو محصرًّا على رأيه بأن هنالك ورا  كل هذا مادة ال تحفىن.
 وما هي هذه املادة اليت ال تحفىن؟فإذا قلنا له: 

ريجنده ال   جوابًا. حيح
عن مادة واقعاة، وإمنا يتحدث عن مادة ذهناة فلسفاة، ألبنه يف احلقاقة ال يتحدث 

 ومهاة ختماناة.
يف األذهان، وحنن لذلك، فإن املادة األزلاة ال وجود هلا يف األعاان، وإمنا وجودها 

 يف حااتنا الاوماة والعلماة إمنا بنتعامل مع مادة محعانة، ال مادة ذهناة.
ذه املادة ووجودها سبب حقاقي بأبنه ال بد أن يكون من ورا  ه وخنلص من ذلك:

أال وهو اإلله  ،س له هنايةـأزيل لاس لوجوده بداية ولاما يكون من طباعتها، أي يكون: 
 اخلالق العظام.
 مثل تلك الفلسفة الذهناة الومهاة:مثال على  -2

بعض النجوم هبط إىل األرض، وهم يسمعون لكنهم  لنتخال أن رهطًا من سكان
الكالم، وأرادوا أن يبحثوا عن األسباب املؤدية إىل تكلم اإلبنسان،  لاس لديهم القدرة على

واحتك غصنان أحدمها مع اآلخر، فنتج صوت، وبانما هم يف حبثهم إذ هبت الرياح، 
وتكررت هذه العملاة غري مرة حىت توقفت الرياح، وإذا هبم يظنون أهنم قد توصلوا إىل معرفة 

حيتوي على فكني من األسنان، فإذا احتك الفك  سر كالم اإلبنسان، وهو أن فم اإلبنسان
دث صوتًا،  العلوي بالفك السفلي تكلم، ومما ال شك فاه أبنه إذا احتك شي  باآلخر حيح

 ا الواقع يكشف عن سر كالم اإلبنسان؟!ذولكن: هل ه
 بالطبع: ال.

 يحعدُّ ومهًا، وباطاًل ال أساس له من الصحة. ألن ذلك
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تعّد كشفها لنظام اإلحلاد ومنكري األلوهاة  ة ألهلكذلك، فإن الفلسفاة الومها
 الطباعة تفسريًا هلذا الكون.

 وما ذلك إال خحدعة، وادعا  باطل، كما أشربنا يف املثال السابق للتقريب.
هل اإلحلاد ما هي إال فلسفة ذهناة ختماناة، وادعا  أفلسفة  :ولذلك بنؤكد بأن

 باطل ال أساس له من الصحة.
لحدين ومنكري األلوهاة قد أغمضوا أعانهم عن احلقائق الظاهرة فمثل هؤال  امل

 دوا قناطر خاالاة من االدعا ، كما تتمثل يف استدالالهتم بالشاذ من األمور.وشا
 وما ذلك إال اتباًعا لألهوا  والشهوات، وخضوًعا لكرب النفس وغرورها.

 ومنكري األلوهاة: مثال آخر على مثل تلك الفلسفة الذهناة الومهاة ألهل اإلحلاد -
قد يقول ذلك املنكر لوجود اهلل تعاىل: هل يستطاع ربكم أن خيلق حجرًا ال  -

كال احلالني   يستطاع حتريكه؟ وهو يظن أبننا مضطرون إىل أن جناب بنعم أو ال، ويف
 يتحقق له ما يريد.

 فإن قلنا: بنعم يستطاع، يقول: إذن هنالك شي  ال يستطاعه، وهو حتريك هذا احلجر.
ال يستطاعه، فهو لاس قادرًا، ولكننا لن  إن قلنا: ال، يقول: إذن هنالك شي و 

 جناب هبذا وال بذاك، بل بنقول:
إن سؤالك ينطوي على تناقض، فهو أمر مستحال عقال، وقدرة اهلل تعاىل ال تتعلق 

  باملستحاالت، ألن املستحال عقال لاس يف حقاقة األمر بشي .
بأن التجربة واملشاهدة مها وسالتا  -ومنكري األلوهاةأهل اإلحلاد –لقد سلَّم  -3

 العلم القطعاتان، وهذا ادعا  كاذب.
وسوف بنذكر مثااًل يوضح أن التجربة واملشاهدة لاستا وساليت العلم القطعاتني، 
حاث إن العلم ال ينحصر يف األمور اليت شوهدت بالتجربة املباشرة، حاث إن هناك من 

بالرواية، وأخرى باالستنتاج العقلي, وأخرى عن طريق األبنباا  والرسل  العلوم ما ال يحدرك إال
 والكتب السماوية.

 ومما يدل على أن العلم ال ينحصر يف األمور اليت شوهدت بالتجربة املباشرة:
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يصنعون السفن الشراعاة من اخلشب، اعتقاًدا منهم أن املا  ال  كان الناس قدميًا
بنًا، وحني قال بعضهم: إن السفن احلديدية سوف تطفو حيمل إال ما يكون أخف منه وز 

على سطح املا  كاليت من اخلشب، أبنكر الناس علاه مقالته، واختذوها هزًوا، وجا وا بنعل من 
حديد يف دلو مملو  باملا  لاشهد الناس على أن هذه القطعة احلديدية استقرت يف القاع، 

 عمل جتربة.بدال من أن تطفو على سطح املا ، وكان ذلك ال
ولكننا مجاًعا بنعتقد الاوم، وبنقول بأهنا كابنت جتربة باطلة، فلو كابنوا قد ألقوا بطبق 

  قال من طفو السفن احلديدية.من حديد لشاهدوا بالعني صدق ما 
وكذلك احلال بالنسبة ألهل اإلحلاد ومنكري األلوهاة فقد حصروا علمهم فاما 

 مستدلني هبا على صحة قوهلم. بأعانهم أو بالتجربة املباشرة، هشاهدو 
ولذلك فإن أهل اإلحلاد قد أبنكروا وجود اإلله اخلاق استدالاًل بعدم رؤيتهم له، 

و بالتجربة املباشرة، وذلك مما ال حاث إهنم قد حصروا علمهم يف األمور املشاهدة عاابنًا أ
 شك فاه فلسفة ومهاة، وادعا  خاطئ كاذب.

 ويحدلل على ذلك أيًضا:
اية القرن العشرين كان ما زال التلسكوب ضعاًفا، فلما شاهد العلما  أبنه يف بد

 هبذا املنظار وجدوا أجراًما كثرية كالنور، فاستنبطوا أهنا سحب من البخار والغاز، متر  السما 
مبرحلة قبل أن تصري جنًما، ولكن بعدما صحنع منظارًا قويًّا، وشوهدت هذه األجرام 

ألجرام الكثرية املضائة هي جمموعة من جنوم كثرية كالسحب، مرة ثابناة، علموا أن هذه ا
 بنتاجة البعد اهلائل بانها وبني األرض.

وهذا مما يؤكد أن: التجربة واملشاهدة لاستا وساليت العلم القطعاتني، فالعلم ال 
 ينحصر يف األمور اليت قد شوهدت عاابنًا أو بالتجربة املباشرة.

يف أول أمرها، إىل أن تحكتشف حقائق جديدة تحدع م  فكل حقاقة بنؤمن هبا تكون فرًضا
 صدقها، لذلك فإن العامل يؤمن بوجود شي  غائب مبجرد ظهور بنتائجه وآثاره.

ت م علانا أن بنؤمن أن من ورا  هذا الكون إله خالق عظام لظهور آياته، واآلثار  وهذا مما حيح
ذهل.الدالة على عظام صفاته وقدرته يف إبداعه هلذا النظام 

ح
 الكوين العجاب امل
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قوهلم بأن املادة قد جتمعت مصادفة لتأخذ األشكال اليت يتكون منها عاملنا  -6

 من حااة وعقل، وذلك زعم باطل.
دي، بل ال بد أن يكون  -يف مثل ذلك احلال ال ساما -فاملصادفة وحدها  ال جتح

 ورا ها تصمام.
تمعة يكون باملصادفة، فإن  مثال ذلك: إذا ما كان تكوين الكائنات من الذرات جمح

ذلك بنقاض أن هذه الذرات كابنت محصممة حباث إذا اجتمعت بطريقة ما تكون منها 
 ذهب، وإذا تكوبنت بطريقة ما تكون منها ما ، وهكذا.

 إذن فاملصادفة وحدها ال حتل اإلشكال؛ ألهنا ال تغين عن التصمام.
صمم املبدع هلذه الذرات، 

ح
 الكون. وطريقة جتمعها، وبالتايل هلذامما يؤكد وجود هذا امل
مبدع، وهو اإلله اخلالق  م مأن بنقول بأن من ورا  هذا الكون مصإال فال يسعنا 

 العظام.



 
 

  

 ..  07اإلله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

 إجابة سؤال الفصل علميًّا
 هل للكون إله؟

إن وجود اإلله اخلالق أمر تعرفه العقول بداهة، لذلك مل يكن ينكر وجود اإلله 
من البشر، ولذلك كابنت الرساالت السماوية تحبىن على  قلالةاخلالق فاما مضى إال فئات 

إقرار الناس بوجود الرب تعاىل، وأبنه هو الذي خلقهم ويرزقهم وحيااهم ومياتهم، مث تزيدهم 
علًما به، وتدعوهم إىل عبادته وحده دون سواه مما يعلمون أن أبنه مل خيلق ومل يرزق، وال حياي 

 ات اإلله اخلالق.وال ميات، وال يتصف بشي  من صف
 وميكن صااغة السؤال السابق بكافاة أخرى، فنقول:

 (األول الذي لاس قبله شي ، واآلخر الذي لاس بعده شي )هل اخلالق هو األزيل 
 أم املادة؟!

لقد اكتحشف قابنون يسمى بـ "قابنون الطاقة املتاحة" أو "ضابط التغاري"، حاث إن 
لاة، وبالتايل فإبنه ال ميكن أن يكون وجود هذا الكون ز أن املادة لاست أ هذا القابنون يحثبت

 أزلاًّا.
 التغاري":يشري إلاه "قابنون الطاقة املتاحة" أو "ضابط ما 

تنتقل دائًما من "وجود حراري" إىل  إن قابنون الطاقة املتاحة يصف لنا: أن احلرارة
 "عدم حراري" والعكس غري ممكن.

راري قلال( أو )وجود حراري عدم( إىل فال ميكن أن تنتقل احلرارة من )وجود ح
 )وجود حراري أكثر( بل إن احلرارة تنتقل من )وجود حراري أعلى( إىل )وجود حراري أقل(.

 وبنا  على هذا الكشف العلمي املهم، فإبنه:
ال بد من وقت تتساوى فاه حرارة مجاع املوجودات، وحانئذ ال تبقى أية طاقة مفادة 

لى ذلك: أن تنتهي العملاات الكاماوية والطباعاة، وتنتهي احلااة للحااة والعمل، وسارتتب ع
 بذلك تلقائاًّا.

 وبذلك يثبت لدينا قطعاًّا: أن الكون لاس بأزيل.
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أن هلذا الكون بداية، ومن مث أثبتت تلقائاًّا  -دون قصد–وهكذا أثبتت البحوث العلماة 
ال ميكن أن يبتدي بذاته، بل ال بد  بداية ووجود اإلله اخلالق هلذا الكون، ألن كل شي  ذ

 اإلله اخلالق. وإىل احملرك األول، وه
وعلانا أن بنعلم: أبنه ال تناقض بني كون الشي  خملوقًا، أي خلقه اهلل سبحابنه وتعاىل، وأن 

 يكون حلدوثه تفسريًا طباعاًّا.
ا، : يا رسول اهلل، أرأيت أدوية بنتداوى هبا، ورقى بنسرتقي هبفقد قال للنيب حممد 

 وتقاة بنتقاها، هل تـَرحدُّ من قدر اهلل شاًئا؟
 ]أخرجه الرتمذي[. ))هي من قدر اهلل((: قال 

فمن مشاهدتنا ملخلوقات اهلل تبارك وتعاىل جند أن من سنته جل وعال أن خيلق 
 األشاا  بأسباب، وأن هذه األسباب تكون يف بعض األمور ال تتغري البتة.

ألسباب، وجعلها أسبابًا، فهي ال تؤثر إال بقدرته فاهلل جل وعال هو الذي خلق ا
 سبحابنه وتعاىل.

وبنذكر ختاًما هلذا الفصل: موجزًا هلذه املناظرة من املسلمني للشاوعاني املنكرين 
لوجود اإلله اخلالق، واليت حدثت بعد االبنقالب الذي حدث يف روساا على يد لانني، وكان 

الشاوعاني الدهريني وغريهم، أكثر من عشرة هناك مجع عظام من املسلمني والنصارى و 
 آالف بنفس:

 المناظرة
 وتكلم، وهذي، إىل أن قال: قام زعام الشاوعاني وخطب -

إن الناس يقولون: إن اهلل موجود، وهو الذي أوجد العامل ورباه ويحرباه، وقوهلم هذا خرافة، 
م يصفوبنه بأبنه كبري وعظام ألبنه لو كان موجوًدا لرأيناه كما بنرى الشمس والقمر وغريمها، وه

ن بنرى أدق األشاا  وأصغرها بللة الرصد وجلال، كما يف القرآن والتوراة واإلجنال، وحنن اآل
، وقد دققنا وفتشنا فلم بنره، ومل يره أحد، قربةمح ـوال كربةمح ـاآلالت ال ،)املاكروسكوب والتلسكوب(

اا  تولدها الطباعة حسب مقتضى بل وال أخرب أحد أبنه رآه، فهو معدوم ولاس مبوجود، واألش
 املادة... إىل آخر ما طغى وغوى وبغى.



 
 

  

 ..  09اإلله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

 قال أبو عبد الكرمي )املناظر املسلم(:
وقلت:  فقمت، وصعدت املنرب، ومحدت اهلل تعاىل، وصلات على رسوله سادبنا حممد 

ه روح ل: هل إن الزعام املنكر لوجود ربه وخالقه جل سلطابنه بىن إبنكاره على أبنه مل يره، فأبنا سائله
 يف جسده، وعقل يف خمه؟!

فال بد أن يقول: بنعم. إن له روًحا يف بدبنه، وعقاًل يف خمه، فإن كان هكذا، فهل 
 رأى روحه وعقله؟! ما هو وكاف هو؟!

فهذا قد أقر بوجود ما مل يره، واعرتف بثبوت ما مل يحشاهد، وإمنا أقر واعرتف 
 بوجود الروح والعقل لظهور أثرمها.

هكذا فلاحقر ولاعرتف بوجود اهلل الذي كل املخلوقات من آثار قدرته،  فإن كان
 ودالئل علمه وحكمته.

نكمر إذا مل يستطع رؤية روحه اليت هي يف بنفسه، فكاف 
ح
وهذا اإلبنسان اجلاهل امل

 يستطاع رؤية رب العاملني الذي الروح أمر من أمره؟!
و سبحابنه وتعاىل عما يقول واخلالق اجللال هو الذي ال شبه له وال بنظري له، وه

  [352]البقرة: ﴾فـَبحهمَت الَّذمي َكَفَر َواللَّهح اَل يـَْهدمي اْلَقْوَم الظَّالمممنيَ  ﴿ون علًوا كبريًا، الظامل
 

وا وسبَّحوا وصفقوا، وسحرُّوا واستبشروا، وأما املنكرون  وقال أبو عبد الكرمي: فاملسلمون كربَّ
 الضالون فخجلوا وخابوا.

هلذه املناظرة، فقد هجم الروس على دار أبو عبد الكرمي وأخذوا كل ما فاها وتبًعا 
جناه  -خالقه وبارئه–مما له قامة، مث حكموا علاه باإلعدام رمًاا بالرصاص، لكن اهلل تعاىل 

 ة عجابة مذكورة يف موضعها.صمن شر هم وكادهم يف ق
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 الق؟هل تقتضي الفطرة الحكيمة السوية أن يكون للكون إله خ
لقد خلق اهلل سبحابنه وتعاىل اإلبنسان وفطره على اإلميان به جل شأبنه، فداللة 
الفطرة على وجود اإلله اخلالق أظهر من أن حتتاج إىل دلال، فاإلبنسان بفطرته يؤمن بربه، 

 :مصداقًا لقول رسول اهلل 
 [. البخاري](( .....))كل مولود يولد على الفطرة

، وهذا الشي  محهلك له، لكان غتةإبنسان يف الدبناا شي  بوهلذا إذا ما وقع على أي 
 يقول بلسابنه: يا اهلل، أو يا رب. أو ما أشبه ذلك.

 مما يدل على أن الغريزة الفطرية قد جحبلت على اإلميان بوجود اهلل عز وجل.
واحلاوان والطري واجلماد وكل شي ،  فاهلل سبحابنه وتعاىل هو اإلله اخلالق لإلبنسان

 عال خالق هذا الكون مبا فاه من أحداث وأسباب.وهو جل و 
 وعلانا أن بنعلم:

خملوقًا وكون حلدوثه أسباب؛ ألن اهلل تعاىل من سنته  أبنه ال تناقض بني كون الشي 
 أن خيلق باألسباب، وألبنه هو سبحابنه وتعاىل خالق تلك األسباب وجاعلها أسبابًا.

اة تقتضي أن يكون للكون إله النقالسوية  ،ومما يحدل لح على أن الفطرة احلكامة
 خالق:

هذه النماذج احلاة اليت قد تعرفت على خالقها بغريزهتا الفطرية، اليت جحبلت على 
 اإلميان بوجود اهلل سبحابنه وتعاىل.

 فقال:،قد سحئل أعرايب: ما الدلال على وجود الرب تعاىل -1
دام لتدل على املسري، ، إن البعر لادل على البعري، وإن أثر األقيا سبحان اهلل 

على وجود اللطاف  فسما  ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وحبار ذات أمواج، أال يدل ذلك
 اخلبري؟!

إن كلمات هذا األعرايب السوي الفطرة ألصق باملنهج التجرييب، القائم على 
 املالحظة، وأقرب إىل التأثري يف النفس، وأقدر على إقناع العقل من أية صاغة قااساة.



 
 

  

 ..  20اإلله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

 فالناس بنوعان:
بنوع سلام الفطرة: حاث إبنه يعرف اهلل تعاىل، ويؤمن به بفطرته اليت قد جحبمل  -أ

علاها، فإذا رأى آيات اهلل تعاىل يف أرضه ومسائه عرف أهنا آيات له، ودالئل على وجوده، 
ات فمعرفته وإميابنه باإلله اخلالق سابقان ملعرفته بليات اهلل جل وعال، حاث إن معرفته باآلي

 إميابنه وال تنشئه. تؤكد
وبنوع حدث يف فطرته خلل، فلم يعد يؤمن بوجود اخلالق، لكنه إذا تأمل  -ب

 آيات اهلل تعاىل وجدها دالة علاه، فلمن باهلل عن طريق اآليات.
 .فكأن اآليات هي يف حقاقتها تذكري لإلبنسان بأمر مستقر يف فطرته

َأْم َخَلُقوا *  َشْيٍء َأْم ُهُم اْلَخاِلُقونَ  َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيرِ ﴿يقول اهلل تعاىل: 
 [.23، 25]الطور:  ﴾السََّماَواِت َواْْلَْرَض َبل ََل يُوِقُنونَ 

 إن يف خلق اإلبنسان آية دالة على وجود خالقه.
فالقرآن الكرمي يدعو املنكر لوجود اخلالق سبحابنه وتعاىل أن يفكر يف هذه احلقاقة 

 لغريها من اآليات األخريات يف األرض والسما . تهفها أكثر من معرفاليت يعر 
 فكأن القرآن الكرمي يقول لذلك املنكر لوجود اهلل تعاىل:

إذا مل يكن اهلل هو الذي خلقك، وخلق الكون حولك، فهل خحلقت من غري شي  
 خلقك؟! أي هل جئت من العدم احملض؟!

 ساقول كل عاقل يف بنفسه: كال... فإن هذا مستحال.
 الذي خلقت بنفسك؟! فهل أبنت

 ساقول: كال... فإن هذا يبدو أكثر استحالة.
 فهل كنت أبنت الذي خلق هذه السماوات واألرض؟!

 ساقول: كال... فالقول هبذا مكابرة.
 

فهذه حجة فطرية يحدركها الناس بعقوهلم، لذلك قرر القرآن الكرمي مقدماهتا يف 
 .شكل أسئلة استنكارية
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 اإلمام مالك: -2

 
)يعين الدلال على وجود الرب زي عن اإلمام مالك،أن الرشاد سأله عن ذلك حكى الرا

 اللغات واألصوات والنغمات. (: باختالفيعين اإلمام مالك) له( فاستدل تعاىل
تلف األفراد والشعوب يف شىت األقطار، وكذلك  أي أن: اختالف اللغات بني خمح

جود هذا اإلله اخلالق، وعظام حكمته األصوات والنغمات من اآليات والدالئل اليت تشهد بو 
 وقدرته.

 اإلمام أبو حنافة: -3
فقال هلم:  -اخلالق–بعض الزبنادقة سألوه عن وجود الباري تعاىل عن أيب حنافة أن 

دعوين، فإين محفكر يف أمر قد أحخربت عنه، ذكروا يل أن سفانة يف البحر موقرة فاها أبنواع من 
  يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وجتي  اس هبا أحد حيرسها والاملتاجر، ول

بنفسها، وخترتق األمواج العظام حىت تتخلص منها، وتسري حاث شا ت من غري أن يسوقها 
 أحد.

 : هذا شي  ال يقوله عاقل.-الزبنادقة–فقالوا 
فقال: وحيكم، هذه املوجودات مبا فاها من العامل العلوي والسفلي، وما اشتملت 

حكمة،
ح
 ألاس هلا صابنع؟! علاه من األشاا  امل

 فبحهت القوم، ورجعوا إىل احلق، وأسلموا على يديه.
لذلك فإن الفطرة احلكامة السوية تقتضي بأن يكون للكون إله خالق، محدب ر 

 .حداجحكام، فال ينكر ما أقرته الفطرة السوية والعقل السلام إال جاهل 
 اإلمام الشافعي: -6

 فقال: -اخلالق–الصابنع  عن اإلمام الشافعي، أبنه سحئل عن وجود
وتأكله النحل  -احلرير–هذا ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود فاخـرج منه اإلبريسـم 

فاخرج منه العسل، وتأكله الشاة فتلقاه بعرًا وروثًا، وتأكله الظبا  فاخرج منها املسك، وهو شي  
 .واحد

، واليت تشهد بعظم بلية من آيات اهلل سبحابنه وتعاىلفقد استدل اإلمام الشافعي 
 خلق اهلل تعاىل وطالقة قدرته، وتدلل على وجوده سبحابنه وتعاىل.



 
 

  

 ..  23اإلله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

أن هذه اآلية داللة على هذا اإلله اخلالق، وذلك  -اإلمام الشافعي–فقد علم 
 ، ال إلبنشائه كما أوضحنا سابًقا.لإلميانتأكاًدا  بفطرته السوية، فكابنت هذه اآلية

 اإلمام أمحد بن حنبل: -5
 فقال: (الدلال على وجود الرب تعاىل)مام أمحد بن حنبل، أبنه سحئل عن ذلك عن اإل

، لاس له باب، وال منفذ، ظاهره كالفضة الباضا ، أملسهاهنا حصن حصني، 
 بنصع جداره، فخرج فبانما هو كذلك، إذ -الصايف -اإلبريز وباطنه كالذهب

بذلك الباضة منه حاوان مساع بصري، ذو شكل حسن وصوت حسن، ملاح، يعين  
 إذا خرج منها الدجاجة.

 وخنتم عنوان هذا الفصل بليات اهلل تعاىل يف قوله: 
 [.11]إبراهام:  ﴾َأِفي اللَِّه َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواْْلَْرضِ ﴿
 .[63]الزخرف:  ﴾َأِم اتََّخَذ ِممَّا َيْخُلُق بَ َناٍت َوَأْصَفاُكْم بِاْلَبِنينَ ﴿
 .[63]امللك:  ﴾َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيرُ َأََل يَ ْعَلُم َمْن ﴿

اطبة  فإذا ما وضعنا ما تشري إلاه هذه اآليات الكرميات يف صاغة منطقاة عقلاة، خمح
 للملحد، املنكر لوجود اإلله اخلالق تكون كالتايل:

 تعلم من بنفسك أبنك حادث، وحجدت بعد أن مل تكن. -امللحد–أبنت 
 وأن شاًئا أوجدك.أالعدم،  فإما أن تكون قد وحجدت من

 ومن املستحال أن تحوجد من العدم.
د–إذن فقد أوجدك شي    .-محوجم

وجد: إما أن يكون أبنت بنفسك أو يكون غريك.
ح
 وهذا امل

 ومن املستحال أن تكون أبنت الذي أوجدت بنفسك.
 إذن: فال بد أن يكون شاًئا غريك هو الذي أوجدك.

ممثلك، يف حاجته إىل من يحوجده أو ال يكون  وهذا الغري الذي أوجدك إما أن يكون
 يف حاجة لذلك.

وال ميكن هلذا الذي أوجدك أن يكون مثلك، ألبنه لو كان ممثلك لقلنا له أيًضا مثل 
 ما قلنا لك.
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إذن: فال بد أن يكون هذا الذي أوجدك خالًقا غناًّا بنفسه، غري محفتقر إىل من 

  يوجده.
د هو ا وجم

ح
 هلل سبحابنه وتعاىل.وال شك: أن هذا امل
 فـََنْخلحص من ذلك:
السوية تقتضي أن يكون للكون إله خالق، حكام عظام، غناًّا  ةبأن الفطرة احلكام

د لكل شي . وجم
ح
ده، ألبنه جل شأبنه: هو امل  بنفسه، غري محفتقر إىل من يحوجم
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 اْلدلة على وجود اإلله الخالق سبحانه وتعالى
دلَّت علاه مجاع األدلة العقلاة، والفطرية، واحلساة إن اإلميان بوجود اهلل عز وجل قد 

والشرعاة وغري ذلك من الدالئل والشواهد العلماة املكتشفة حديثًا، واليت أثبتت وجود هذا 
 لعاقل إلبنكار وجوده جل وعال. اإلله اخلالق، ومل ترتك جمااًل 

كابرة، واتباع أحد بإبنكار وجود اهلل عز وجل إال على سبال امل ) يتكلم ( يَفمهفلم 
اهلوى، فإن كل عاقل ال ميكنه أن يدَّعي أن هذا الكون خحلق أو جا  صدفة، أو جا  من 

د؛ ألن هذا ممتنع باتفاق العقال  . غري محوجم
 ونذكر من اْلدلة على وجود هذا اإلله الخالق ُموِجزين:

 أوَل: الدليل العقلي:
أمور ال ميكن أن يقدر  أبننا بنشاهد هذا الكون يف وجوده، وفاما حيدث فاه من

م، أحد من املخلوقني، كوجود هذا الكون، والسماوات واألرض وما فاها من جنو  علاها
 وهبام، وغري ذلك... -اإلبنسان– وجبال، وأهنار، وأشجار، وبناطق

 وبنتسا ل: من أين حصل هذا الوجود؟!
 دفة؟هل حصل هذا صح  -أ 

د؟ -ب  هل حصل هذا بغري محوجم
 وجد بنفسه؟هل هذا الكون أ -جـ

 -مل بنذكره بعد–فهذه ثالثة احتماالت، وكلها باطلة، ومل يبق إال االحتمال الرابع 
 الذي هو احلق.

فأما كوهنا وحجدت صدفة، فهذا أمر يحنكره العقل وينكره الواقع؛ ألن مثل هذه املخلوقات 
 له من محؤث ر. العظامة ال ميكنك أبنت أن توجدها هكذا صدفة، فكل أثر ال بد

ون هذه املخلوقات العظامة هبذا النظام البديع املتناسق، الذي ال يتعارض، وال وك
صدفة تكون تغرياته غري منتظمة؛  -ذي يقعلا–يتصادم، ال ميكن أن يكون صدفة؛ ألن الواقع 

 ألبنه كله صدفة.
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ًضا؛ ألن هذا الوجود قبل وأما هذا الوجود أوجد بنفسه، فظاهر ومعلوم استحالته أي
 د لاس بشي ، بل هو عدم، والعدم ال ميكن أن يوجد معدوًما.أن يحوجَ 

َد صدفة، وهذا كما سبق  د، فهو مبعىن قولنا: إبنه وحجم د من غري محوجم وأما كوبنه وحجم
 مستحال.

د، وهو اهلل عز -القول الرابع–بقي أن بنقول بالقول احلق  د مبحوجم : إن هذا الوجود وحجم
َأْم َخَلُقوا السََّماَواِت *  ُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء َأْم ُهُم اْلَخالُِقونَ َأْم ُخلِ ﴿ وجل, كما قال اهلل تعاىل:

 .[23، 25]الطور:  ﴾َواْْلَْرَض َبل ََل يُوِقُنونَ 
 إذن فهذا الكون دلَّ عقال على وجود اهلل سبحابنه وتعاىل.

 ثانيا: وأما دَللة الفطرة:
تاج إىل دلال؛ ألن اإلبنسان فكما أشربنا سابًقا، أن داللة الفطرة أظهر من أن حت

مهلك له، بفطرته يؤمن بربه، وهلذا لو وقع على أي إبنسان يف الدبناا شي  بغتة، وهذا الشي  
لكان يقول بلسابنه من غري أن يشعر: يا اهلل، أو: يارب أو ما أشبه ذلك، مما يدل على أن 

 على اإلميان بوجود اهلل عز وجل. )فحطرت ( الغريزة الفطرية جحبلت
قد لفت القرآن الكرمي أبنظاربنا إىل هذا االعرتاف الفطري، حاث قال تعاىل يف صاغة ول

             ﴾ْن ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف الس وءَ َأمَّ ﴿االستفهام التقريري: 
 [42]النمل: 

ن به لإلميا وفطرتهقه على هذه الصورة، حاث مال غريزته لْ ولذلك: فإن اإلبنسان وخَ 
 جل، وتوحاده لشاهد ودلال على وجوده وحكمته وطالقة قدرته.

 ثالثًا: دَللة الحس:
إن الغريزة البشرية والفطرة اإلبنسابناة تعرتف بوجود اهلل سبحابنه وتعاىل، حاث جتعل 

 اإلبنسان دوًما يلجأ إىل إهله وخالقه جل وعال يف الدعا  واملسألة.
ى كافاته هذه، من مال غريزته وفطرته ق اإلبنسان وفطره عللوال شك أن الذي خ

دوًما يف الدعا  واملسألة َلشاهد حق ودلال صدق على  لإلميان به وتوحاده واللجو  إلاه
 وجوده، وحكمته وطالقة قدرته.
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عن إجابة اهلل سبحابنه وتعاىل لدعا  عباده  -باقني دون أدىن شك–وكثري ما بنسمع 
، وكثري ما بنرى بأعاانا ما يدل على إجابة اهلل ملرسلنياملؤمنني الصاحلني، ال ساما األبنباا  وا

سبحابنه وتعاىل لدعائنا ومسألتنا، فكم من إبنسان دعا اهلل تعاىل، وقال: يا رب. فرأى 
  اإلجابة بنصب عاناه.

ما يدل على ذلك  وقد جا  يف السنة الصحاحة خلامت أبنباا  اهلل ورسله حممد 
 أيًضا منها:

 هلل عنه، حاث قال:حديث أبنس بن مالك رضي ا
 :-الرجل–خيطب، فقال   )حممد( دخل رجل يوم اجلمعة والنيب

 فرفع النيب  ،يا رسول اهلل، هلكت األموال، وابنقطعت السُّبحلح، فادْع اهلل يحغاثنا 
، وكابنت السما  صحوا، لاس ))اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا((يديه وقال: 

من على منربه إال واملطر يتحادر من حلاته  زل النيب فاها شي  من السحاب، فما بن
علاه الصالة والسالم لنـزول املطر، وبقي املطر أسبوًعا كامال حىت دخل رجل من اجلمعة 

م البنا ، وغرق املال، فادع اهلل أن ميسكها   -السما –الثابناة، فقال: يا رسول اهلل، هتدَّ
ويشري باده، فما يشري  هم حوالينا وَل علينا(())الليديه، وجل يقول:  ع النيب فعنا، فر 

 من بناحاة إال ابنفرجت بإذن اهلل، فخرج الناس ميشون يف الشمس. ]رواه البخاري[
فكان هذا احلديث الشريف دلاال مرئاًّا وشاهًدا حساًّا على إجابة اهلل سبحابنه 

 . حممد وتعاىل لدعا  بنباه
 وبنشري إىل: 
الصحاح إشارة إىل صدق بنبوة رسول اهلل حممد أن يف هذا احلديث الشريف  -1

 حاث إن من دالئل بنبوته ،  أن يؤيده ربه تبارك وتعاىل بإجابة دعائه، ال ساما إن كان
، ودلاال على صدق رسالته، على مرئى ومسمع من كثري من الناس، فاكون ذلك حجة له 

لإلميان  -ئل النبوةكل من علم هبذا احلديث وبغريه من دال–وحجة على الناس مجاًعا 
 به. ، ومن مث الاقني يف صدق دعوته، وصدق كل ما أخرب والتصديق بنبوته ورسالته 
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الصحاح إشارة إىل رمحة وفطنة وحكمة  أن يف هذا احلديث الشريف -2
ربه تبارك  قد استجاب ملطلب الرجل بداية، بأن دعا  ، حاث إبنه رسول اهلل 

 .جة واإلغاثة، فكان ذلك إشارة إىل رأفته ورمحته وتعاىل كي ينزل املطر للحا
أن  مث بعد استمرار املطر أسبوًعا كاماًل، وجمي  رجل مرة ثابناة لاطلب من رسول اهلل 

ملطلبه،  ك املطر لمما قد بنزل به من ضرر، استجاب رسول اهلل اه سبحابنه وتعاىل إلمسيدعو رب
يعين: أن  ))اللهم حوالينا وَل علينا((اىل: ربه تبارك وتع ولكن بفطنة وحكمة، حاث دعا 

اق الضرر حليستمر املطر لالبنتفاع به، مع أن يكون بنزوله من حول املدينة ال علاها، لعدم إ
 بأهلها.

أن ينزل املطر مرة ثابناة ملا قد بنشأ من هالك وضرر  فال يأت آخر ويطلب منه 
ل إلاهم؛  لعدم بنزوله، فكابنت هذه احلكمة العظامة من رسول اهلل  ورمحته ورأفته مبن أحرسم

 وصدق دعوته وكل ما أخرب به. إشارة ودلاال على بنبوته 
ولذلك: كان ما أشربنا إلاه من إجابة اهلل سبحابنه وتعاىل لدعا  عباده، موجزًا من 

 الدلال احلسي على وجود اهلل عز وجل.
حدابناته وعظام صفاته ما أخربت به األبنباا  والرسل من وجود اإلله اخلالق وو  :رابًعا

به من معجزات وخوارق شاهدة بنبواهتم ورساالهتم وصدق  توطالقة قدرته، وما جا 
 .، بل تتوافق معها توافًقا تامًّادعواهم، حاث ال تنكرها الفطرة السوية

 الدليل العلمي: خامًسا،
ال إلاه كمخلوق ضعاف أن جن لحد يف بادئ األمر خيح

ح
م لقد كان اإلبنسان املادي امل

 ؛اليت يراها يوماا دون تغري يف هائتها أهنا أزلاة، وأهنا ستظل هكذا إىل األبدهائل كالشمس 
 .ألبنه دائما يراها على حالتها دون تغري

لق، أي أهنا على  لقد قال الفالسفة بقدم األجرام السماوية وأزلاتها، أي أهنا مل ختح
 حالتها تلك منذ القدم وإىل األبد.
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قد أثبت اآلن يقاًنا أن اإلشعاع الصادر عن الشمس ينقص  ث:ولكن العلم الحدي
حلجمها، مما يؤدي إىل هنايتها يف يوم بالنسبة من كتلتها، وإن كان القدر الذي يحنقصه ضئاال 

ستقبلاة وإن بـَعحد
ح
 .من األيام امل

وبذلك فقد أثبت العلم احلديث بطالن قول الفالسفة ومنكري األلوهاة بأزلاة 
من سائر النجوم، وكذلك سائر األجرام والكواكب، حاث إن هلا تاريخ ها الشمس أو غري 

 هلا هناية.بداية، وبالتايل فإبنه من الضرورة أن تكون 
مث جا  من هؤال  الفالسفة الذين أبنكروا وجود اإلله اخلالق، وقال بأن الذرة هي 

أن الذرة بنفسها تتكون من  املادة األزلاة، ولكن علم الفازيا  قد أبطل هذا الظن، إذ قد تبنيَّ 
 تون.ترون والربو و أجزا  أخرى مثل اإللكرتون والنا

مث قد تبنيَّ أن هذه املكوبنات للذرة هي بنفسها محركبة من أجزا ، وآخر ما عرفه 
 الفازيائاون منها هو ما يحسمى بـ )الكوارك(.

كن ذلك قول وقد يقول قائل بأن الكوارك هو املادة )الكوارك( هو املادة األزلاة، ول
 باطل من حاث:

تكوهنا أبنه قول بغري علم، إذ لاس يف هذه الكواركات ما يدل على أزلاتها، وعدم  -6
هي األخرى من أجزا  أصغر منها مثلما كان الظن يف الذرة من قبل ال ساما إذا ما تقدمت 

وسائل ، فإن التقدم يف الة أكثر مما هي علاه اآلن، وال شكوتطورت الوسائل التكنولوجا
 التكنولوجاة يتم بشكل سريع مذهل.

فاما بعد بأبنه مكون هلا، وأبنه  مما قد يحكتشف)إذا كابنت )الكواركات( أو غريها  -3
فال بد وأن تكون هذه املادة من )كواركات أو غريها( قائمة  ( مادة أزلاةأضأل منها وأصغر 

وال تتبدل، ولكن ذلك قول  بنفسها، مستغناة يف وجودها عن غريها، أي ال تحفىن وال تتغري
 خاطئ، حاث:

أن هذه األجزا  قابلة ألن تتحول إىل طاقة، وأن الطاقة  إن العلم احلديث أثبت -
 .بنفسها قابلة ألن تتحول إىل مادة
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فما بنحسماه مادة اهلادروجني مثال، وما بنحسماه طاقة كالضو ، مها يف احلقاقة وجهان 
 حاث: ،لعملة واحدة
 اوي الكتلة مضروبة يف مربع سرعة الضو .إن الطاقة تس -

وتدل هذه القابلاة للتحول على: أن بقا ها يف هائتها املعانة كان معتمًدا على 
 ظروف خارجة عن ذاهتا، فلما زالت تلك الظروف زالت تلك اهلائة.

 إذن، فهي لاست محعتمدة يف وجودها على بنفسها.
 فمن املستحال أن تكون أزلاة. إذن:

حعاَّنة قابلة للفنا ، فاملادة  وبناتج ذلك
أيًضا: أن املادة يف كل شكل من أشكاهلا امل

تحستحدث، وتفىن، حاث إهنا قابلة للتحلل أو التحول إىل مواد أو طاقات أخرى، وكل ما 
 يتحلل أو يتحول فلاس بأزيل.

 الدليل الكوني: سادًسا ، 
مهاة مل تكن تحعرف يف جمال الفلك حقاقة يف غاية األ لقد اكتشف العلم احلديث

 من قبل.
فقد اكتشف علم الفلك أن الكون يتسع بالتسلسل الدائم، حاث تتباعد جمراته 
بعضها عن بعض بصورة مستمرة، وبسرعة كبرية، وأن الذي يتحرك متسًعا هو املكان الذي 

ستمرارها كان يزداد البحعد بني اجملرات احلالَّة فاه مع احتل فاه تلك اجملرات، وباتساع ذلك امل
 وابنتظامها يف دوراهنا يف أفالكها.

وقد حاول علما  الفلك تفسري هذه الظاهرة العجابة، فكان من بنتاج ذلك أن قد 
 اقْـرتحمحتا بنظريتان شهريتان لتفسري هذه الظاهرة، وهاتان النظريتان مها:

 (.الكون ذي احلال الثابتبنظرية اخللق املستمر أو ) -أ
 م.بنظرية االبنفجار العظا -ب
اغتا من أجل تفسري ما قد اكتشف من الثبات يف   - وكابنتا هاتان النظريتان قد صم
 الكون على الرغم من التباعد املستمر بني أجزائه.كثافة هذا 

 نظرية الخلق المستمر )الكون ذي الحال الثابت(: -أ
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ئه ثبات كثافة الكون مع استمرار التباعد بني أجزا لقد فسَّرت بنظرية اخللق املستمر
تفظًا املادة اليت تباعدت -مكان–على أبنه: توجد مادة تأيت حمل  ، وهبذا يظل الكون حمح

ته رغما عن تباعده، مث قالوا: إبنه لذلك، فإن الكون على حال ثابت منذ األزل، ال بكثاف
 بداية له وال هناية.

مث جا  التساؤل الذي أبطل ذلك االستنتاج، ومن مث تلك النظرية، حاث كان  -
 تساؤل: من أين جا ت هذه املادة؟ال

لق من العدم، فجا   -يف بادئ األمر–فقال بعض القائلني بتلك النظرية  أهنا ختح
 اعرتاض الكثري على مثل ذلك القول، حاث إن العدم ال خيلق شاًئا.

تل، حاث وجدوا مث مل يلبث العلما  أن اكتشفوا حقائق أصابت تلك النظرية يف مق
الكون مل يبق على حال واحد، كما تفرتض النظرية، واليت كابنت لذلك أدلة قاطعة على أن 

 تسمى )بنظرية الكون ذي احلال الثابت(.
بل ثبت أن الكون يف َتغريُّ على عكس ما افرتضته تلك النظرية، ومل تستطع تلك 

 خرى، وهي بنظريةفسر هذا التغري، وهلذا فقد مال العلما  عنها إىل النظرية األالنظرية أن تح 
 .االبنفجار العظام

 نظرية اَلنفجار العظيم: -ب
بأبنه إذا كان الكون إىل الاوم يتباعد، فال بد أبنه يف يوم ما كان  :تقول هذه النظرية

متقاربًا، وإذا ما ختالنا َسرْي هذه اجملرات يف االجتاه املعاكس الجتاه تباعدها الاوم، أي وهي 
ساوية يف حجمها جملموع أحجام عة واحدة مح جتري محقرتبة بعضها من بعض، فإهنا ستكون قط

 اجملرات املكوبنة هلا.
: إبنه كلما اقرتبت هذه اجملرات من بعضها وتضامَّت ولكن الفازيائاني يقولون

ازدادت كتلتها، فتزداد شدة جاذباتها، فازداد التالصق، وتتالشى الفراغات بني النجوم 
كوبنة للمجرات، مث يزداد ضغط اجلاذباة على ا

ح
 لنجوم بنفسها، وهكذا يستمر الضغط امل

 



    32 
  

 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمداإلله الخالق.. 
 

حىت تكون املادة املكوبنة للكون يف حجم الذرة، مث يستمر الضغط إىل أن تكون 
 هذه املادة يف أصغر ما ميكن.

مث ابنفجرت هذه املادة ذات الضغط الشديد والطاقة اهلائلة، وابنتشرت أجزاؤها يف 
 الكون املشهود. ن منه بالتدريج هذاصورة إشعاع، مث بدأ َيربحد فتكوّ 

 مث جا  التساؤل املهم:
 من أين جا ت هذه املادة اليت خحلمق منها هذا الكون؟!

 هل من املمكن أن تكون هذه املادة جا ت من العدم؟!
 بالتأكاد: ال، فإن العدم ال خيلق شاًئا.

 إذن: فمن أين وجدت؟
عدم، واخلالق اجلواب املؤكد: ال شك أن الذي أوجدها هو اإلله اخلالق هلا من ال

لكل شي ، وأبنه سبحابنه وتعاىل يحوصف بطالقة القدرة، وأن صفاته محغايرة لصفات 
 ، فإذا أراد شائا فإمنا يقول له: كن. فاكون، فسبحان اهلل العظام!!املخلوقني

 إشارة مهمة:
الذى أبنزله اهلل تبارك وتعاىل عل خامت أبنباا ه  بنود أن بنشري إىل أن القرآن الكرمي

 -القرآن الكرمي–قد أشار إىل هذه النظرية )بنظرية االبنفجار العظام(، بل إبنه  مدورسله حم
إىل كوهنا حقاقة  -غريها عنكان مال إلاها العلما   وإن–رفعها من كوهنا بنظرية فرضاة 

مؤكدة، ملا أشربنا سابقا من أبنه يلزمنا اإلميان بأبنباا  اهلل ورسله، والتصديق مبا أحبنزل علاهم من  
 اوية، وبكل ما أخربوا به.كتب مس

 تعاىل:  فقد أبنزل اهلل جل شأبنه يف القرآن الكرمي، قوله
َن اْلَما م  ﴿ َا َوَجَعْلَنا مم أَوملَْ يـََر الَّذميَن َكَفرحوا َأنَّ السََّماَواتم َواأْلَْرَض َكابنـََتا َرتْـًقا فـََفتَـْقَنامهح

 [.30]األبنباا :  ﴾كحلَّ َشْي   َحي  أََفاَل يـحْؤممنحونَ 
 كابنتا رتقا: تعين: أن السماوات واألرض كابنتا ملتصقتني، غري متباعدتني.

 بني السما  واألرض.؛ أي: بانهما ففتقنامها: تعين: ففصلنا
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حاث تدعوبنا اآلية الكرمية إىل التأمل يف كافاة َبْدأ هذا الكون املشهود، للتعرف 
 على خالقه، واإلميان به وبعظام صفاته وطالقة قدرته.

ذلك: فإن هذه اآلية الكرمية إعجاز علمي رائع، شاهدة بصدق كالم رب العاملني الذي ول
 .أبنحزل على خامت األبنباا  واملرسلني، حممد 

 دليل العناية: بًعا ،اس
إن َمن يتأمل يف هذا الكون الذي خلقه اهلل سبحابنه وتعاىل ََيده يف غاية التوازن، 

 ومحتناسًبا إىل حد ال ميكن تصوره.
 .-اإلبنسان -إن هذا التوازن العجاب والتناسب الدقاق يكون يف صاحله  بل

ذهل يف صاحله، إذا كان الكون قد وحجد كن أن يكون مثل هذا التوازن الـمح فكاف مي
 صدفة؟!!

إن كل محتأمل هلذا الكون وما به من خملوقات يرى أهنا لاست كوًما عشوائاًّا من 
مصممة تصماًما يكون من ورائه غاية تدل على أن هلذا املوجودات، بل هي مرتبة ترتاًبا، و 

 الكون، وما به من خملوقات وموجودات له صابنع عامل حكام.
ة محتسقة ال يحعطل بعضها بعًضا، ركة هذه املخلوقات واملوجودات حركفنجد أن ح

إذا  بل إن القوابنني اليت حتكمها قوابنني واحدة، ال ختتلف مهما اختلف الزمان أو املكان، إال
أراد اإلله اخلالق هلا أن تتخلف ختلًُّفا يكون هو يف بنفسه معجزة دالة علاه سبحابنه وتعاىل، 

 وعلى طالقة قدرته، وعظام خلقه.
؛ ألن وعلانا أن بنعلم: أبنه ال تناقض بني كون الشي  خملوقًا، وكون حلدوثه أسباب

تعاىل هو خالق تلك اهلل سبحابنه وتعاىل ما سنته أن خيلق باألسباب، وألبنه سبحابنه و 
 األسباب وجاعلها أسبابًا.

ولذلك: فإن كل ما بنراه وبنشاهده من االتزان العجاب والتناسق الدقاق يف هذا 
 الكون داللة على عناية اهلل سبحابنه وتعاىل خبلقه.

ولنحلقي الضو  على بعض ما يحوضح هذا االتزان العجاب والتناسب الدقاق يف هذا 
لى كمال حكمة اإلله اخلالق وعظام صنعته، وإشارة إىل عنايته النظام الكوين داللة ع

 سبحابنه وتعاىل خبلقه:
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إن األرض اليت حناا علاهم يف ضخامتها بالنسبة لنا، ال تساوي ذرة من هذا  -1

احلالاة، جاذباتها الكون العظام، فلو أهنا كابنت يف حجم القمر لكابنت جاذباتها سحدس 
كن هلا أن متحسك املا  واهلوا  من حوهلا، كما هو احلال يف ولكان بنتاجة ذلك: أهنا ال مي

ه ما ، وال حيوطه غالف جوي، وسوف تشتد الربودة لاال حىت بالقمر الذي ال يوجد 
 يتجمد كل ما فاها، وتشتد احلرارة هنارًا حىت حيرتق كل ما علاها.

 طر األرض ضعف قطرها احلايل لتضاعفتوعلى العكس من ذلك: فإذا كان قح 
جاذباتها احلالاة، مث ينكمش غالفها اجلوي، مث ينشأ ضغط يؤثر أسوأ األثر يف احلااة اليت 
بنعاشها، وكلما ازداد حجم األرض يزداد هذا الضغط الذي يؤدي إىل استحالة بنشأة 

 سام احلاة.األج
إن األرض تتم دورة واحدة حول حمورها يف كل أربع وعشرين ساعة، ومعىن  -2

 حول حمورها بسرعة ألف مال يف السرعة.ذلك: أهنا تسري 
فإذا فرضنا أن هذه السرعة اخنفضت إىل مائيت مال يف الساعة لطالت أوقات اللال 

-الشمس  اه اآلن، ويرتتب على ذلك أن حترقوالنهار عشرات املرات بالنسبة إىل ما هي عل
دة فوق األرض، وما بقي بعد ذلك سوف تقضي علاه الربو  كل شي  -بشدة حرارهتا

 الشديدة يف اللال.
ض أكثر مسًكا مبقدار عشرة أقدام من قشرة األرض: فإذا كابنت قشرة األر  -3

ا وحجد األوكسجني، حاث إن القشرة األرضاة سوف متتص األوكسجني، ملمسكها احلايل، 
 وبذلك تستحال احلااة.

أقدام أكثر من القاع احلايل،  البحار: فإذا كابنت البحار أعمق بضعة -4
خرج األوكسجني ذب األوكسجني وثاين أوكساد الكربون الذي يأخذه النبات لاح جنال

الالزم للحااة، وبذلك يستحال وجود النبات على األرض، والبنعدمت احلااة البنعدام 
 .األوكسجني
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الغالف اجلوي: فإذا كان الغالف اجلوي ألطف مما هو علاه اآلن الخرتقته  -5
 تها.الناازك، ولسقطت على األرض فأحرق

الشمس: فإذا اقرتبت الشمس من األرض مبقدار بنصف مسافتها احلالاة  -6
الحرتق الورق على الفور من حرارهتا، ولو بعدت مبقدار ضعف مسافتها احلالاة بانها وبني 

 األرض، فإن الربودة الشديدة الناجتة عن ذلك سوف تقضي على احلااة على سطح األرض.
خر حيمل حرارة تزيد أضعافًا على حرارة الشمس، ولو أبنه حلَّ حمل الشمس جنم آ

 فإن األرض سوف تكون تنورًا رهاًبا.
وإىل غري ذلك الكثري والكثري من مظاهر االتزان العجاب والتناسب الدقاق يف هذا 

هلم، وداللة على  النظام الكوين املشهود، إشارة إىل عناية اهلل سبحابنه وتعاىل خبلقه، وحفظه
 ام صنعته.وجوده وحكمته وعظ

 :الدليل الُخُلِقي ثامًنا ،
إن القام اخلحلحقاة كالصدق واألمابنة والعدل... قام ضرورية لوجود اجملتمعات البشرية، 

 وبدون هذه القام ال تكون هناك عالقات اجتماعاة أو غريها.
ثحر فالصدق وغريه من الفضائل والقام األخالقاة األخرى ضرورة اجتماعاة، وكلما كَ 

دعى؛ ألن تزدهر أهله كان اجملتمع أقوى متاسًكا وأو  -الصدق وغريه من الفضائل–أصحابه 
 فاه العلوم والتقناة، واالقتصاد إذا ما توافرت شروطها األخرى.

 مثل هذه القام اخلحلحقاة، حاث إبنه: ويف غااب األلوهاة والدين تنعدم
 ام.ال تتوافر الدواعي اليت يقتضي من ورائها التمسك مبثل هذه الق

 فعلى سبال املثال:
خالقاات الصادق جزا  صدقه، وقد ال َيد أي من متسك مبثل هذه األ قد ال َيد

 اه مبثل هذه األخالقاات والفضائل.ل  جزاً  له بنظري متسكه وحت
لدفع ضرر محلحق بصاحبه أو  -وإن كابنت خاطئة–وقد يكون الكذب وسالة 

 د يف أن يتخذ الكذب أو غريه من ذن فلن يرتدد الفر إاحلصول على ما لاس حبق، و 
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الرذائل وسالة لدفع ضرر ملحق به أو بنال ما لاس حبقه، إذ ال تتوافر من الدواعي ما يقتضي 
 من ورائها التخلي وعدم التمسك بأي من هذه الرذائل.

 حاث إبنه ال يوجد على سبال ما افرتضناه إله خالق، عادل حكام...
صلح 

ح
عاقب الرذيل املفسد، ومن مث ال توجد دار أخرى يحثاب أو وَيازي ويح يثاب احملسن امل

 فاها أي منهما. ىَياز 
والقام اخلحلحقاة، إذا كان فاها خسارة  ولذلك، فإن من يتمسك مبثل هذه الفضائل

 لبعض املكاسب الدبناوية، يقول يف بنفسه:
اجلة إذا التضحاة مبثل تلك املكاسب الدبناوية وضااع مثل تلك اللذة الع امَ وفم  المَ عَ 

 لمما متسكت به من فضائل وقام خحلحقاة؟!مل يكن هناك جزا  
وعندئذ ميححى بنور اخلري من هذا الكون، وال يبقى إال الظالم احلالك الذي تتالشى 
فاه معايري اخلري والشر، حىت إن إبادة الناس بالقنابل ال تحعّد ظلًما، ألهنم سوف يلقون 

 و رادًّا للمظلومني حقوقهم.للظاملني على أفعاهلم، أ حتفهم يف يوم ما، وال إله حماسًبا
لحد املنكر لوجود اإلله اخلالق حني يتمسك ببعض من هذه القام اخللقاة  

ح
إن امل

تناقض مع مقتضاات مبدئه، حاث إبنه ال يكالصدق واألمابنة والعدل مثال، فإبنه بذلك 
 مؤقتا عن مبدئه أو عن عقله. يصدق صدقًا يفو ت ويحضا ع علاه مصلحة ما إال يف حني ختلاه

أما املؤمن الذي يؤمن باهلل سبحابنه وتعاىل اخلالق لكل شي ، فاألمر بالنسبة له 
 عكس ذلك متاًما.

، وعقله فهو حني يكذب مثال، فإبنه يكون قد سلك سلوًكا يتناقض مع مبدئه
 ما، وكذلك موافقا لفطرته.وحني يصدق فإبنه يكون موافقا هل
رون على أن هذه القام اخللقاة قام حيسن أن يلتزموا حاث إن الناس مفطو 

ما داموا حمتفظني –ويتمسكوا هبا، فهـي جز  من تكوينهم العقلي، وهم يشعرون لذلك 
بالفرح والسعادة، وإذا ما ختلوا عن التمسك مبثل هذه القام فإهنم يشعرون باحلزن  -بفطرهتم

 والشقا .
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لقام اخللقاة يف فطرهتم ال بد وأن يكون من مودع مممَّا يحدل ل على أن إيداع مثل هذه ا
 حكام، وال بد وأن يكون من فاطر  هلذه الفطرة السوية.

أي ال بد من وجود إله خالق هلذا الكون ومن فاه، وأن يكون جل شأبنه هو الذي 
 فطر الناس على مثل هذه الفطرة السلامة السوية.

 :وبنحشري ختاًما هلذا الفصل الذي بنتحدث فاه إىل
أبنه لو كان ميكن للكون أن خيلق بنفسه، فإن معىن ذلك أبنه يتمتع بأوصاف اخلالق، 
ويف هذه احلال سنضطر أن بنؤمن بأن الكون هو اإلله، وهكذا بننتهي إىل التسلام بأن للكون 

، ولكن إهلنا ذلك سوف يكون عجاًبا، أي أبنه سوف يكون إهلًا غاباًّا وماديًّا يف آن إله
  واحد!!

 ون مثل ذلك القول باطال محنكرًا.وبذلك يك
ولكننا بنؤمن باإلله اخلالق هلذا العامل املادي، وهو لاس جبز  من هذا الكون، بل هو 

 حاكمه ومحدب ره.جل شأبنه 
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 هل يمكن أن يكون للكون إلهين أو أكثر؟
لقد ثبت لدينا فاما أوضحناه سابًقا بشىت الدالئل الساطعة والرباهني الدامغة وجود 

 سبحابنه وتعاىل، وأبنه هو جل شأبنه اإلله اخلالق هلذا الكون مبا فاه من خملوقات اهلل
وموجودات، بل إبنه جل وعال اخلالق لكل شي ، ملا له من طالقة القدرة ومشولاة العلم وكالاة 

 احلكمة.
وا يف فطرهتم من اعتقاد فاسد بوجود أهلة أخرى لوا وغريّ وما قد أحدثه كثري مممَّن بدّ 

قصان عقل، حاث إن س وبنح فْ  عز وجل، وإشراكهم يف العبادة، ما هو إال هوى بنَـ مع اهلل
الفطرة السوية والعقل السلام يحنكران أيا من ذلك، حاث ال دلال علاه فطريًّا كان أو عقلاًّا 

 أو غريها.
اًعا للظنون واألوهام؛ حاث إال اتب -بوجود آهلة أخرى–وما ذلك االعتقاد الفاسد 

لة  باحلق الاقني، مصداقًا لقول اهلل تعاىل:هلا  ال صم
 [.22]النجم:  ﴾َوَما هَلحْم بمهم ممْن عمْلم  إمْن يـَتَّبمعحوَن إمالَّ الظَّنَّ َوإمنَّ الظَّنَّ اَل يـحْغينم ممَن احْلَق  َشاْئًا﴿

بل إن األدلة الدامغة على بنقاض ذلك، حاث إن كل الشواهد والرباهني تؤكد 
ا أو شريًكا يف ألوهاته وعظام  وحدابناة اهلل سبحابنه وتعاىل واستحالة أن يكون له جل وعال بندًّ

 صفاته وطالقة قدرته.
 ومن اْلدلة التي تشهد بوحدانية اهلل سبحانه وتعالى:

 الدليل الِفطري: -1
 .اإلبنسان بفطرته يؤمن بإهله الذي خلقه، وأن اخلالق له ولكل شي  إمنا هو إله واحد -أ

إلبنسان بغتة شي  محهلك له، أو بنزلت به بنازلة لكان يقول بلسابنه من غري ما وقع على ا فإذا
د، ال شريك له، حأن يشعر: يا اهلل. أو يارب، مما يدلل فطريا على أن اإلله اخلالق هو إله وا

واحد، وهي الكلمة اليت تدل على وجود هذا  مل يتلفظ اإلبنسان آبنذاك سوى بلفظحاث 
 اإلله اخلالق ووحدابناته.
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إن اإلبنسان إذا ما أراد أن يلوذ بربه وأن يلجأ إلاه بالدعا  واملسألة جنده ال  -ب
 يدعو إال إهلًا واحًدا، ال أكثر من ذلك.

وجنده ال يدعو إال مبا يدل على أبنه إله واحد، فنجده يدعو ويقول: يا اهلل أو يا 
 .رب، أو ما أشبه ذلك
يتخذون مع اهلل عز وجل آهلة   ( ) قبل بعثة النىب حممد العرب اكو ر وقد كان مش

 كثرية يف األرض، على هائة أصنام ومتاثال من حجارة أو غري ذلك، ويعبدوهنا معه.
 يف السما ، مث يذكر دئل املشرك: كم من اآلهلة يَعبد؟ َياب بأبنه إله واحوإذا ما سح 

 عدد ما شا  من األصنام واحلجارة اليت قد اختذها آهلة باطلة يعبدها يف األرض.
 ل عن اإلله الذي يدعوه ويسأله؟لكن: إذا ما سحئو 

 قال: الذي يف السما .
 اهلل سبحابنه وتعاىل. اإلميان بوحدابناة ر علىطم يدل على أن اإلبنسان قد فح مما 

 دعوة اْلنبياء والرسل إلى وحدانية اهلل سبحانه وتعالى: -2
اإلميان به جل وعال له لدعوة الناس إىل ـا ه ورسـل اهلل سبحابنه وتعاىل أبنباـلقد أرس

ه، ومن مث إفراده جل له وال شريك له يف ألوهات واإلقرار بوحدابناته، وأبنه سبحابنه وتعاىل ال بندَّ 
 دة وحده.وعال بالعبا

وكما أشربنا: فإن اهلل سبحابنه وتعاىل قد فطر الناس على اإلميان به جل وعال 
ر الناس علاه من اإلميان باهلل عز وتوحاده، فال تناقض بني ما دعا إلاه املرسلون وبني ما فحط

 وجل وتوحاده.
ذاته اإلله الذي وذلك ألن اإلله الذي قد فطر الناس على اإلميان به وتوحاده هو 

أرسل أبنباا ه ورسله لدعوة الناس إىل ما فطرهم علاه، وتذكريهم بذلك، رأفة ورمحة منه تبارك 
 .وتعاىل، وإقامة للحجة علاهم، حكمة وعدال منه جل وعال
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ولقد أيَّد اهلل سبحابنه وتعاىل أبنباا ه ورسله باملعجزات واخلوارق اليت تشهد بتأيادهم 
من مث صدق ما أخربوا به من وجود اهلل سابقا، و  امن هذا اإلله اخلالق القادر... كما أشربن

 مبا أخربوا به. سبحابنه وتعاىل ووحدابناته، وصدق دعوهتم إىل اإلميان والتصديق
 العقلي:الدليل  -3
 ديل التمانع: -أ

لدينا باحلس أن الكون يف غاية إتقان الصنعة وإحكام النظام، فإن ذلك يدل  ثبتإذا 
 واحد ال شريك له، وال معاوبنة وال منازعة له. -الكونخالق  –على أن خالقه 

، امتنع أن أي أبنه إذا امتنع باحلس اختالل الكون، وثبت باحلس دقة وإحكام صنعه
 .ر من خالقيكون له أكث

 فبفرض وجود صابنعني متكافئني يف الصفات واألفعال:
ن يريد أحدمها حتريك جسم ما، ويريد اآلخر سكوبنه كأ–عند اختالف إرادهتما 

 فإن ما حيدث اآليت: -وعدم حتريكه
 إما أن حيصل مراد كل واحد منهما، وهو مجع بني النقاضني، لذلك فهو قول باطل.

منهما، وهو أيضا قول باطل لنسبة العجز لكل واحد وإما أن ال حيصل مراد أي 
 منهما.

وإما أن حيصل مراد واحد منهما دون اآلخر، فاكون هو الرب احلق، واآلخر عاجز 
بنظام الكون ودقة صنعه يدل على أن خالقه ومدبره واحد ال شريك له، و  ،يصلح للربوباة ال

 وهو اهلل تعاىل.
 وبنشري إىل: أن هذه اآلية الكرمية:

ٌَة إمالَّ اللَّهح َلَفَسَدتَا﴿ ول اهلل تعاىل:ق َما آهلم  [.22]األبنباا :  ﴾َلْو َكاَن فماهم
إمنا مقصودها توحاد األلوهاة: أي إفراد اهلل سبحابنه وتعاىل بالعبادة وحده، وهذا 

 يقتضي اإلقرار بتوحاد ربوباته، أي أبنه جل وعال هو اخلالق وحده.
شركي العرب كابنوا معرتفني بتوحاد الربوباة، وأن ويحدل ل على ذلك املقصود: أن م

أي توحاد –اخلالق هو إله واحد، فتخصاص اهلل سبحابنه وتعاىل وإفراد بالعبادة وحده 
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ال يتأتى إال بعد توحاد ربوباته واإلميان والتصديق بأبنه سبحابنه وتعاىل هو اخلالق  -األلوهاة
 وحده، فال بند وال شريك له.

 هو توحاد األلوهاة، وهو محتضم ن لتوحاد الربوباة من غري فمقصود القرآن الكرمي
ٌَة إمالَّ اللَّهح َلَفَسَدتَا﴿ذا قالت اآلية: هبعكس، و   .﴾َلْو َكاَن فماهمَما آهلم

 وقد أشار إىل ما ذكربناه شاخ اإلسالم )ابن تاماة( رمحه اهلل.
، وأبنه جل إن بعد ثبوت وجود اهلل سبحابنه وتعاىل بشىت الدالئل والرباهني -ب

وعال هو اإلله اخلالق هلذا الكون وما به من خملوقات وموجودات، فإبنه ال يقبل العقل 
السلام، إال وأن يكون هذا اإلله اخلالق إهلًا واحًدا، ال شريك وال بندَّ له، حاث يرتتب على 

ال من أصنام وأحجار وأباط هذلك ختصاصه وإفراده وحده جل وعال بالعبودية، فال يحعبد غري 
 وأكاذيب، وأوهام وظنون.

فالفمطرة السوية والعقل السلام ال يقبالن إال وأن يكون العبد املخلوق خاضع 
لسلطان وبنفوذ إله واحد، وهو اإلله اخلالق، وأن تكون العبادة له جل وعال وحده، فال 

، مبا فاه من خملوقات وموجودات له،تكون ألحد سواه؛ ألبنه إذا كان للكون إهلان خالقان 
أو إذا كان له أكثر من إهلني، فإن اإلبنسان كعبد خملوق محلزم باخلضوع لسلطاهنم مجاًعا، ومن 

 مث الطاعة هلم والقاام والتنفاذ بكل ما أمروا به.
سوف تكون خمتلفة ومتناقضة  -هلة الباطلةاآل–وال شك أن أوامرهم وتكالافهم 

 ومتضاربة.
خملوق، أيًّا من تلك األوامر  وعند ذلك، ال يدري اإلبنسان املسكني، كعبد  

 والتكالاف ينفذها، وألي من تلك اآلهلة يطاع.
فإبنه سوف  -اآلهلة–ام ذلك العبد املخلوق بتنفاذ أوامر وتكالاف أحدهم وإذا ق

 يحعر ض بنفسه لسخط اآلهلة األخرى، وعقاهبم له، وإذا ما كان ذلك.
 !أم جامع لألمرين مًعا؟ ن كعبد خملوق؟! أمحثاب أم محعاقبفما حال هذا اإلبنسا
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ال شك أن ذلك األمر حمال وال تقبله الفطرة السوية، وكذلك ال يقبلها العقل السلام 
 الذي خلقه اهلل تعاىل لنا، لنصل به إىل احلق الاقني، ال إىل الوهم والظنون.

إن صاحب الفطرة السوية والعقل السلام ال يقبل إال وأن يكون هذا اإلله اخلالق 
   بندَّ له، مصداقًا لقول اهلل تعاىل:، فرًدا، صمًدا، ال شريك والواحًدا

َضَرَب اللَّهح َمَثاًل َرجحاًل فماهم شحرََكا ح محَتَشاكمسحوَن َوَرجحاًل َسَلًما لمَرجحل  َهْل َيْسَتوميَانم َمَثاًل ﴿
 [.22]الزمر:  ﴾احلَْْمدح لملَّهم َبْل َأْكثـَرحهحْم اَل يـَْعَلمحونَ 

لك الرجل العبد الذي ميلكه شركا  متنازعون وخمتلفون يف أهوائهم يعين: أن ذ
ومطالبهم وأوامرهم، ال يستوي مع هذا الرجل العبد الذي ال ميلكه إال ساده فقط، وهو 

 خالص له، فكان هذا املثل القرآين تشباًها حلال املشرك الذي يعبد آهلة أخرى مع 
اهلل تعاىل وحده، الذي ال بنمدَّ  وال شريك  اهلل تعاىل، وحال املؤمن الذي ال يعبد إال

 له، فأين ذلك من هذا؟
 وأيضا: فإن ما أشربنا إلاه، مصداقًا لقول اهلل تعاىل:

َةٌ إمالَّ اللَّهح لََفَسَدتَا فَسحْبَحاَن اللَّهم َرب  الَْعْرشم َعمَّا يَصمفحونَ ﴿  [.22]األبنباا :  ﴾لَْو َكاَن فماهمَما آهلم
مع اهلل آهلة أخرى لفسدت السموات واألرض، الختالفهم أي أبنه: إذا كان 

 وتنازعهم، ومن مث اختالف أوامرهم وتكالافهم، وتضارهبا وتناقضها كما أشربنا.
 وبنشري إىل:

قدر هو آهلة كثرية تـحْعَبد فَ أن اآلية الكرمية مل تقل لو كان فاهما إهلان، ألن ال
ح
رض امل

 مع اهلل، كما كان واقع املشركني.
 ن ذلك:خنلص م

حال فطريًّا وعقلاًّا أن يكون للكون إهلان أو أكثر.
ح
 أبنه من امل

لذلك: فإن خالق هذا الكون وما به من خملوقات وموجودات هو اهلل 
 سبحابنه وتعاىل وحده، اخلالق لكل شي ، فال بندَّ وال شريك له.
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ْن َوَلد  َوَما َكاَن َمعَ ﴿ قول اهلل تعالى: -ج  ْن إمَله  إمًذا َلَذَهَب كحلُّ إمَله  َما اختَََّذ اللَّهح مم هح مم
َا َخَلَق َوَلَعاَل بـَْعضحهحْم َعَلى بـَْعض    [.21]املؤمنون:  ﴾مبم
ة على من أبنكر وحدابناة اهلل تعاىل، حاث قامت مبخاطبة جَّ إن هذه اآلية الكرمية حح 

 رت علاه النفس، دون عمل فكري محعّقد.طم العقل البشري استدالال مبا فح 
يحتقرب إلاه بعبادة ذلك ، حاث ال : قد بنـََفت أن يكون هلل ولدآلية الكرميةفهذه ا

 الولد، ويف هذا بنـَْفي لتألاه الوسائط بني اهلل سبحابنه وتعاىل وبني عباده.
مث بنفت هذه اآلية الكرمية أن يكون هناك آهلة أخرى تحعبد على سبال الشركة مع 

 من احتمالني: ادة معه لكان ال خيلواهلل تعاىل؛ ألبنه لو كان هناك من يستحق العب
 اَلحتمال اْلول:

إمًذا ﴿إما أن يكون كل إله قادرًا، فاتحقق بذلك الفرض األول، وهو قوله تعاىل: 
َا َخَلقَ  ، ومعلوم أن ذلك مل حيدث، ومبا أبنه مل حيدث، فإن ذلك يدل ﴾َلَذَهَب كحلُّ إمَله  مبم

 على أن اخلالق إمنا هو إله واحد.
 الثاني:اَلحتمال 

أن يكون أحدهم قادرًا دون اآلخرين، أي أن يكون أحدهم قادرًا وغريه عاجز، 
ومعلوم أن ذلك مل  ﴾َوَلَعاَل بـَْعضحهحْم َعَلى بـَْعض  ﴿وهنا يصدق الفرض الثاين يف قوله تعاىل: 

 يقع، فدل هذا على امتناع وجود إله قادر وآخر عاجز.
 القدرة.أي أبنه ال يوجد إال إله واحد، له طالقة 

دون بقاة اآلهلة، ولو فحرمض وجود إله قادر وآخر عاجز، لكان اإلله القادر هو اإلله 
 ولكن فرض آهلة أخرى مع اهلل سبحابنه وتعاىل مستحال.

 فاهلل سبحابنه وتعاىل هو اإلله الواحد األحد، الذي ال شريك له وال بنمدَّ له.
 [.3اإلخالص: ] ﴾ ملَْ يَلمْد ومََلْ يحوَلدْ ﴿قول اهلل تعالى:  -د

زيهه ـهذه اآلية الكرمية مبا فاها من ألفاظ موجزة: إشارة إىل أزلاة اهلل سبحابنه وتعاىل، وتن
جل وعال عن اختاذ الولد، فكما أبنه سبحابنه وتعاىل مل يحولد من شي  قبل، فهو جل وعال مل 

 يلد شاًئا، فال حاجة له سبحابنه وتعاىل بذلك.
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ول الذي لاس قبله شي ، فكان اهلل تعاىل وال أحد سواه، فلم فاهلل سبحابنه وتعاىل هو األ
ال يف صفات اهلل جل وعال.  يلد ومل يولد؛ ألبنه لاس شي  يولد إال ساموت، وهذا حمح

 ولنتسا ل محفرتضني وجود آهلة أخرى مع اهلل تعاىل:
 من الذي أوجدهم مجاًعا؟ حاث إبنه ال بد من واجد هلم. -
د شائًا، ألبنه معدوم.هل من العدم، من ال شي -   ؟ محستحال، إن العدم ال يحوجم

 ا.له من املقدرة ما يفوق مقدرهتم مجاعً  -إله آخر–إذن، فال بد من واجد هلم 
 إذن: فمن الذي أوجد هذا اإلله الذي أوجد غريه من اآلهلة؟

 فإذا قلنا: إن الذي أوجد هذا اإلله السابق إله آخر ميلك من املقدرة ما يفوقه، وإذا
ال هنائي من بنفس تلك  استمرربنا يف مثل ذلك التساؤل، فإن ذلك يقودبنا إىل تسلسل

  التساؤالت ومن مثل تلك األجوبة.
 وذلك أمر يستحال أن تقبله فطرة سوية أو عقل سلام.

لزمة بطاعة وعبادة من وأيًضا فإن مثل تلك اآلهلة املزعومة املفرتضة تكون خملوقة، مح 
 خلقها... وهكذا.

ال بد وأن يكون اإلله إهلًا واحًدا فقط، لاس ألحد سواه القدرة على اخللق، إذن: 
على أن خيلق من العدم، وال بد وأن يكون اإلله اخلالق متصًفا  وأبنه ميلك من طالقة القدرة

 بصفة احلااة األزلاة واألبدية، أن يكون دائًما يف وجوده، باقًاا حاًّا 
نة  ا بنفسه وغري وال بنوم، ومل يحوَلد من شي ، قائمً  -غفلة–بذاته على الدوام، ال تأخذه سم

 أو إىل شي  يحوجده، فهو سبحابنه وتعاىل الدائم الباقي بذاته على الدوام. محفتقمر إىل غريه
 وملا أشربنا إلاه:

 فإن اإلجابة للتساؤل اخلاص هبذا الفصل الذي طرحناه يف البداية:
أو أكثر، وأن اهلل سبحابنه وتعاىل وحده أبنه ال ميكن أن يكون هلذا الكون إهلني  -

دات، وهو سبحابنه وتعاىل و من خملوقات وموجهو اإلله اخلالق هلذا الكون املنظور مبا فاه 
 وحده اخلالق لكل شي .
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 هل ُيشترط لإليمان باإلله الخالق سبحانه وتعالى رؤيته عيانًا؟
 وهل عدم رؤيته دليل على عدم وجوده؟!

باشر دلال مقبول عند كافة العقال ، وله يف الدين مكابنة كبرية، إن الدلال احلمسي امل
لكن األدلة العلماة لاست حمصورة يف هذا الدلال، بل إن اإلصرار على عدم قبول أي دلال 

 آخر غري هذا الدلال احلسّي املباشر هو بنفسه من عالمات عدم العقالبناة.
وأحاائاني وغريهم، وسائر العقال  مل  ولو أن العلما  الطباعاني من فازيائاني وكاماائاني

 قبلوا دلاال غري هذا الدلال ملا تقدم علم من العلوم، بل وال قامت له قائمة.ي
ساة وعقلاة وعلماة..( وجود  لقد ثبت لدينا بكافة أبنواع األدلة )من أدلة فمطرية وحم

 له اخلالق ووحدابناته، وقد سبق أن أشربنا إىل ذلك.اإل
اب علماًّا على مثل ذلك التساؤل الذي قد وبنضاف إىل ما أثبتن اه سابًقا ما َيح
 ابتدئ به كعنوان هلذا الفصل:

ثل يف  - إن قابنون اجلاذباة ال ميكن مالحظته قطعاًّا، وكل ما شاهده العلما  ال ميح
ذاته قابنون اجلاذباة، وإمنا هي أشاا  أخرى اضطروا ألجلها أن يؤمنوا بوجود هذا القابنون، 

قابنون اجلاذباة يلقى قبوال عاما، وهو الذي كشف عنه بناوتن ألول مرة، وأصبح والاوم فإن 
 هذا القابنون حقاقة علماة، ملاذا؟

 ذلك ألن قابنون اجلاذباة يفسر لنا بعض مالحظاتنا.
 إذن: فلاس بالزم أن احلقاقة هي ما علمناه مباشرة بالتجربة.

قاقة علماة، ال ميكن ألحد فاجلاذباة مل تحر ومل َتشاهد عاابنًا، ومع ذلك فهي ح
 إبنكارها لعدم رؤيتها ومشاهدهتا.

بال امللحدين املنكرين لوجود اإلله اخلالق سبحابنه وتعاىل يشرتطون رؤية اهلل تعاىل لإلميان فما 
 به، ويقولون بأن  عدم رؤيته دلال على عدم وجوده!!

 فما باهلم يناقضون أبنفسهم؟!
 !؟احلديثوما باهلم يتناقضون مع مبادئ العلم 
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وهذا مع عظام الفارق بني اإلله اخلالق لكافة املخلوقات واملوجودات، وبني غريه 
 من عبد خملوق ضعاف.

فإذا عجز اإلبنسان عن رؤية مثل اجلاذباة وهي من بديع صنع اهلل تعاىل، فهل 
 ؟يستطاع أن يرى اإلله اخلالق له وللجاذباة ولغريها من كافة املخلوقات واملوجودات

اًسا على ما ذكربناه علماًّا كمثال لتوضاح أن احلقاقة لاست حمصورة يف الدلال وقا
علاه، بنضرب هذه األمثلة البانة، لكل من له فطرة سوية وعقل  ةاحلسي املباشر، وغري محقتصر 

ا فازيائاًّا أو غريه–سلام 
ً
 وذلك لتأكاد ما ذكربناه: -وإن مل يكن عامل

 اللبن والز بد: -أ
  وصغري، محتعلم وغري محتعلم، أن الل ن يحستخرج منه الزبد.معلوم لكل كبري

ستخرج من الل ن حني حَ فهل ميكن أن بنرى ا
ح
ر ه، وهو على ب الل ن ودَ لْ لزُّبد امل
 حالته الطباعاة السائلة؟! بالطبع: ال.

! فهل ميكن من هذا الل ن وهو على حالته الطباعاة، حني َحْلبمه ودر ه، أن بنستخرج منه الزبد؟
 .بالطبع: كال، حاث إن الل ن ال بد وأن مير بعدة مراحل قبل إمتام هذه العملاة

يف حالته الطباعاة –فإذا كنا ال بنستطاع أن بنرى الزبد يف الل ن، وهو بني أيدينا 
وال بنستطاع أن بنستخرجه منه آبنذاك، فهل بنستطاع أن بنرى هذا اإلله اخلالق لنا  -السائلة

 واملوجودات؟! واخلالق لكافة املخلوقات
 اجلواب املؤكد: الذي ال بديل له وال حااد عنه: كال.

 العقل: -ب
لقد منحنا اهلل سبحابنه وتعاىل هذا العقل لنتفكر به يف عظام آياته الدالة على وجوده سبحابنه 
وتعاىل، وعلى وحدابناته، ومن مث التعرف على عظام صفاته جل وعال، ومن مَثَّ التذكر بعظام 

 وتعاىل علانا، ومن مث إفراده عز وجل بالعبادة وحده، حاث ال بنمدَّ  وال شريك له. بنعمته تبارك
 فالعقل السوي ال ينكر أيًّا مما ذكربناه.

وبالعقل السلام حتصل التذكرة واالبنتفاع باملوعظة، فال يستطاع أحد أن ينكر وجود 
 هذا العقل الذي بنحفكر به.
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 وبنتسا ل مثلما تسا لنا من قبل:
ع أحد من امللحدين أو املنكرين لوجود اهلل تعاىل أن يرى عقله الذي هل يستطا

 يحفكر به ويتفلسف به؟! بالطبع: ال.
 فهل ميكن إبنكار وجود العقل لعدم رؤيتنا له؟! بالطبع: ال.

 إذن: فال يحعدُّ رؤية العقل شرطًا لالعرتاف والتصديق بوجوده.
 تعاىل لإلميان به، ويقولون بأن ولكن: ملاذا يشرتط مثل هؤال  امللحدين رؤية اهلل

 عدم رؤيته دلال على عدم وجوده؟!
اجلواب: ال شك أن الدافع ورا  مثل ذلك االشرتاط هو الغرور والكرب عن اخلضوع للحق، واتباعهم 

 هلوى النفس وشهواهتا، وسوف ينالون من اهلل عز وجل ما يستحقوبنه جرا  ذلك االفرتا  والكرب.
 الروح: -ج 

نا اهلل تبارك وتعاىل هذه الروح لنحاا هبا وفقا للحااة اليت أرادها اهلل عز لقد منح
وجل لنا، وااللتزام بالضوابط اليت قد باَّنها جل وعال لنا على ألسنة أبنباائه ورسله، ويف 

 سبحابنه وتعاىل بقبض أرواحنا.الكتب اليت أبنزهلا علاهم، إىل أن يأذن 
 لروح اليت يف بنفسه وبني جنباه.وال أحد يستطاع أن ينكر وجود هذه ا

لحد  -مثلما تسا لنا من قبل–وللتوضاح: بنحوج ه مثل هذه التساؤالت 
ح
لذلك امل

 وبنقول: ،اجلاحد لوجود إهله وخالقه
 هل تعتقد أن فاك روًحا؟ -

 فاقول: بالطبع بنعم.
 هل رأيت هذه الروح؟ -

 فاقول: بالتأكاد ال.
 وجودها؟!هل عدم رؤيتك لروحك جتعلك تنكر وجتحد  -
 فاقول: ال. -
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فإذا كنت ال تحنكر هذه الروح مع أبنك ال تستطاع أن ترى روحك اليت هي يف 
بنفسك، وبني جنباك، فما بالك تنكر وجود هذا اإلله اخلالق جل وعال لعدم رؤيتك له، 

 حاث تتوهم ظنًّا ال يحغين من احلق شاًئا، ومع ذلك تستند إلاه؟
ادعة بغري املعقول من األوهام والظنون الكاذبة؟!وما بالك حتاول أن تقنع بنفسك   خمح

العبد املخلوق  روحوال شك من وجود الفارق العظام بني اإلله اخلالق العظام وبني 
 الصغري.

بنات إن اهلل سبحابنه وتعاىل قد جعل لنا الكثري والكثري من اآليات الب  ٍ الغات، اليب 
 اته وطالقة قدرته.اليت تشهد بوجوده جل وعال ووحدابناته وعظام صف

لذلك: فإبنه ال يحشرتط لإلميان هبذا اإلله اخلالق العظام أن بنراه عاابنًا، حاث إن لاس 
 يف عدم رؤيته دلال على عدم وجوده.
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 فى اإلسالمصفات اإلله الخالق 
لقد ثبت لدينا باقني وحدابناة اإلله سبحابنه وتعاىل، اخلالق هلذا الكون املشهود مبا 

وموجودات، واخلالق لكل شي  كما أشربنا سابًقا، حاث إبنه من املستحال فاه من خملوقات 
 وجود أي من آهلة أخرى مع اهلل عز وجل.

قد أوضحناه من وحدابناة اهلل سبحابنه وتعاىل، فإبنه يلزمنا اإلميان والتصديق  ملا وتبًعا
 بأن اهلل سبحابنه وتعاىل هو اخلالق املالك املدبر جلماع األمور...

 يحسمى بتوحاد الربوباة هلل عز وجل، حاث إبنه ال رب سواه جل وعال. وهذا هو ما
 وبننوه إىل: 

يلزمنا إفراد اهلل سبحابنه وتعاىل بالعبادة  إذا ما أقرربنا بتوحاد الربوباة هلل عز وجل، فإبنه
ابني أو القر  وحده، بأن ال يتخذ اإلبنسان مع اهلل تعاىل أو شريًكا، يعبده أو يتقرب إلاه بتقدمي

ها، حاث إن اهلل سبحابنه وتعاىل هو املستحق بالعبادة وحده دون غريه، وهذا هو ما يحسمى غري 
 بتوحاد األلوهاة.

 ومتهاًدا لتوضاح صفات اإلله اخلالق، بنحشري إىل:
 على اإلميان بوجود اهللغريزته الفطرية قد جحبلت  ته يؤمن بربه، وأنبفطر  أن اإلبنسان

ام قدرته، حاث إن الفطرة السوية تتطلع دائًما إىل إله عز وجل، واإلميان حبسن صفاته وعظ
نا خالق قادر علام حكام... إىل غري ذلك من صفات اهلل تعاىل وأمسائه احلسىن.ولقد وهب

اهلل سبحابنه وتعاىل بنعمة العقل، وماَّزبنا وفضَّلنا به عن كثري من خلقه، لنصل به يف التعرف 
 درجة ومنزلة تلاق بعظمته جل وعال.وأعلى  على عظام قدرته وحكمته... إىل خري مقام
ل عقله، ويسعى جاهًدا للوصول به إىل عمم م ويح كم فاإلبنسان مع كوبنه خملوق، فإبنه حيح 

 ما هو األحسن واألفضل من صفات وغريها بالنسبة له ويف كل شي .
 -افرتاًضا–فإذا ما امتدح شخص ما ذا جاه وسـلطان حبسـن خلقه، ومجال صفاته 

 بعقولنا وتصوراتنا إىل وضع هذا الشخص يف أحسن تصور ممكن وأفضل منزلة. فإبننا بنصل
–وكذلك إذا ما وصف بنا  ما بعلوه ومشوخه، ومجاله، وحسن أساسه وصفاته 

 فإبننا بنصل بعقولنا وتصوراتنا إىل وضع هذا املبىن يف أحسن تصور ميكن ختاُّله. -افرتاًضا
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هو يف شأن عبد خملوق أويف شأن ما هو فإذا كان ما أشربنا إلاه من حسن التصور 

 مصنوع موجود، فما بالنا باإلله اخلاق الواجد؟!
اليت وهبنا اهلل تبارك وتعاىل إياها إىل أن  -العقل–أفال بنصل هبذه النعمة العظامة 

ه هذا اإلله العظام، اخلالق لنا والواجد لكل شي ، ز  نَـ بنحعظم اهلل عز وجل حق التعظام، وأن بنـح 
ب إلاه من سَ نيلاق به سبحابنه وتعاىل من صفات بنقص، وعاب، وذم، مما قد يح  عن ما ال

ق الباطلة املعاصرة؟! وأن رَ ا من األمم السابقة، والفم افرتا ات النصارى، وَكذمب الاهود، وغريمه
ما قد خلق لنا من اآليات والشواهد بنقر بعظام قدرته وكمال حكمته، وحسن خلقه... لم 

 الدالة على ذلك؟!
باإلسالم دينا وشريعة من اهلل تبارك وتعاىل، محتضمًنا  د جا  رسول اهلل حممد لق

طر السوية عتقاد والتصور السلام يف اهلل سبحابنه وتعاىل، اعتقاًدا وتصورًا ترتضاه الفم اال
هر للذهن، اعتقاًدا وتصورًا يقبله  وتصورًا لاس فاه إعنات للعقل أو قوالنفوس الزكاة، اعتقاًدا 

 سلام. كل عقل
مبا فاه التعظام للرب جل وعال من توحاد للربوباة   حممد لقد جا  رسول اهلل

 واأللوهاة وتوحاد لألمسا  والصفات، كما أشربنا سابًقا.
به من أفعال  بتنزيه اهلل سبحابنه وتعاىل عن كل ما ال يلاق وقد جا  رسول اهلل 

ب إل ،وأقوال وصفات . وتنزيهه سبحابنه وتعاىل عن ما بنحسم  اه من قدح وعاب، وبنقص وذم 
 بالقرآن الكرمي محتضمًنا لقول اهلل تعاىل:  حممد اهلل  لقد جا  رسول

ريح ﴿ ْثلمهم َشْيٌ  َوهحَو السَّمماعح اْلَبصم  [.00]الشورى:  ﴾لَْاَس َكمم
 حاث إن صفات اهلل تعاىل اخلالق لاست كصفات عباده املخلوقني.

 والكمال املطلق يف حسنها ومجاهلا، وذاهتا ودالالهتا.فقد بلغت صفات اهلل عز وجل الغاية 
فاهلل سبحابنه وتعاىل أول لاس قبله شي ، متصف بصفات الكمال قبل كل شي ، 

 فأمساؤه وصفاته جل وعال أزلاة أبدية.
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وكما أبنه سبحابنه وتعاىل يف ذاته أول بال ابتدا ، فكذلك أمساؤه وصفاته تابعة لذاته 
بحابنه وتعاىل ال يكتسب ـلاة اهلل تعاىل بال ابتدا ، وكذلك فإبنه سجل وعال، فهي أولاة بأو 

 صفة جديدة مل تكن له، وال يفقد صفة كابنت له.
ملَْ يَلمْد *  اللَّهح الصََّمدح *  قحْل هحَو اللَّهح َأَحدٌ  ﴿:بقول اهلل تعاىل لقد جا  رسول اهلل 

 ورة اإلخالص[.]س ﴾ومََلْ َيكحْن َلهح كحفحًوا َأَحدٌ *  ومََلْ يحوَلدْ 
ال يستوي مع ـال له، فـرد الذي ال مثـفاهلل سبحابنه وتعاىل هو اإلله الواحد األحد، املنف

سائر خلقه، وال يسري علاه قابنون أو قااس أو قواعد حتكمه كما حتكمهم، وهو سبحابنه 
طاع، الذي يحقصد إلاه يف احلوائج على الدوام، ومل يتخذ اهلل

ح
سبحابنه  وتعاىل الصمد: الساد امل

 اخلالق، الغين عن اختاذ ولد. ووتعاىل أيا من ولد، فهو جل شأبنه مل يلد ومل يولد، وه
 بحابنه وتعاىل لاس كمثله شي .ـاثل، فاهلل سـبحابنه وتعاىل لاس له مكافئ أو ممـوهو س

لة يف غري إمجال، وذلك وهناك صفات هلل سبحابنه وتعاىل، وددبنا أن بنشري إلاها محفصَّ 
 س على البعض عند معرفته هبا، ومن هذه الصفات:تها، وما قد يتلبَّ بنظرًا ألمها

 صفة الخالقية نفسها: -0
حاث إن اهلل عز وجل هو الذي أوجد مجاع األشاا  بعد أن مل تكن موجـودة، وقـّدر 

 أمورها يف األزل بعد أن كابنت معدومة.
مث بتصناع  الذي يحنشئ من العدم بتقدير وعلم، فاهلل سبحابنه وتعاىل هو اخلالق

 ، مصداقًا لقوله تعاىل: غىنوخلق عن قدرة و 
 صفتا اْلزلية واْلبدية: -2

فاهلل سبحابنه وتعاىل سابق يف وجوده لكل موجود سواه، وهو جل وعال الباقي بعد زوال كل 
وهو الذي َعال بذاته ،يف الوجود شي  هخملوق زائل، وهو سبحابنه وتعاىل األول الذي مل يسبق

ستغين بنفسه عن كل شي . شي ، وال حيتاجوشأبنه فوق كل 
ح
 إىل غريه يف شي ، وهو امل

 ال عن غريه.بد وأن يكون قائًما بنفسه، مستق فكون اهلل سبحابنه وتعاىل أزلاًّا ال
تصف بالبقا  واآلخرية، فهو جل وعال الباقي بعد فنا  اخللق وهو سبحابنه وتعاىل

ح
 .امل

 وهنا سؤال يطرح بنفسه:
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بني وصف اهلل عز وجل بأبنه اآلخر الباقي، الذي لاس بعده عن كافاة اجلمع 
 ؟شي ، وبني بقا  املخلوقات يف اجلنة ودوامها وأبديتها 

جلنة مثال باقاة بإبقا  اهلل عز وجل وهلا، وما يتجدد فاها من بنعام أن ااجلواب: 
 على مشائة اهلل جل وعال. همحتوقف يف وجود

 فباقاة ببقائه.أما ذات اهلل سبحابنه وتعاىل وصفاته 
 له. ببقا  اهلل سبحابنه وتعاىل، وبني ما يبقى بإبقائه جل وعالوشتَّان الفارق بني ما يبقى 

 فاجلنة خملوقة، حاث خلقها اهلل عز وجل، وكائنة بأمره، وهي رهن مشائته وحكمته.
واخللود لاس فخلود اجلنة وأهلها إىل ما ال هناية إمنا هو بإبقا  اهلل جل وعال وإرادته، فالبقا  

 من خصائص املخلوقات وال من خصائصها الذاتاة، بل إن من طباعتها مجاًعا الفنا .
واخللود ال يكون لذات املخلوق أو طباعته، وإمنا هو مبدد  دائم من اهلل تعاىل وإبقا        

 ال ينقطع. منهجل وعال مستمر
 صفة العلم: -2
ا هو كائن وما ساكون، حاث إبنه جل من صفاته أبنه علام مبا كان وم اهلل عز وجلف

وعال ال خيفى علاه خافاة يف األرض وال يف السما ، سبحابنه أحاط علمه جبماع األشاا  
 ظاهرها وباطنها، دقاقها وجلالها، فاعلم بالشي  قبل كوبنه.

فاهلل عز وجل عامل مبا كان وما هو كائن وما ساكون، وما لو كان كاف يكون على 
 لبالغة .ه حكمته اتما اقتض

إن علم سبحابنه وتعاىل يحوصف بالعلم الشمويل، حاث يسع ويشمل علمه جل 
وعال كل شي .وشتَّان الفارق بني علم اإلله األزيل األبدي اخلالق وبني علم العبد الفاين 
املخلوق، فعلم اهلل جل وعال هو العلم الواسع الكامل الذي ال يسبقه جهل، بانما علم 

 ود محسبق باجلهل.املخلوق الضاق احملد
 صفة القدرة: -4

اهلل عز وجل من صفاته أبنه قادر على كل شي  وهذا املعىن قد دلَّ علاه امسه ف
 )املقتدر( الذي ورد يف اآلية الكرمية األوىل.
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تمكن منه بقوة، 
ح
حاط بالشي  إحاطة تامة، وامل

ح
وهو سبحابنه وتعاىل املقتدر امل

  ميتنع علاه شي .واملساطر علاه بإحكام كامل وقدرة، فال
إن قدرة اهلل عز وجل توصف بالقدرة املطلقة، وهي اليت لاست ألحد سواه جل  -

 .وعال، فاهلل سبحابنه وتعاىل هو اإلله األزيل األبدي، اخلالق لكل شي 
 صفة الملك: -5

هادة، فاهلل سبحابنه ـاملالك لعامل الغاب والش ،ي ـإن اهلل عز وجل هو املالك لكل ش
 املالك على سبال اإلطالق أزاًل وأبًدا. وتعاىل هو

فاهلل عز وجل هو امللك الذي له األمر والنهي يف ملكه، والذي يتصرف يف خلقه 
 .بأمره وفعله، فلاس ألحد علاه فضل يف قاام ملكه

 .فهو جل وعال يفعل ما يشا  وما يحريد وفًقا ملا اقتضته حكمته البالغة التامة
 ق الدائم، فال خالق للكون غريه، وال محدب ر له سواه جل وعال.فاهلل عز وجل هو امللك احل

 اَلستواء: -6
اثله ـتوا  اهلل سبحابنه وتعاىل على عرشـوعلانا أن بنعلم قبل أي شي  أن اس ه ال ميح

 استوا  املخلوق على الشي ، فاهلل سبحابنه وتعاىل لاس كمثله شي .
جل وعال، ولقد جَمَّد اهلل عز وجل بنفسه  وعلانا أن بنعلم: أن العرش هو أعظم خملوقات اهلل

 .على العرش وأبنه رب العرش وامتدحها باستوائه
واستوا  اهلل سبحابنه وتعاىل على العرش يعين: أبنه عز وجل عال عحلًوا خاصًّا يلاق 

 جباللته وعظمته، وهذا العلو ثابت هلل تعاىل على وجه احلقاقة.
ا يلاق به عز وجل، وال يشبهه علو فاهلل سبحابنه وتعاىل عال  على عرشه علوً 

 أو غري ذلك. اإلبنسان على سريره أو على الفلك
 وتعاىل هو األزيل األبدي، الواجد لكل شي ، واخلالق لكل خملوق. فاهلل سبحابنه

خللقه بعد أن خلقهم من العدم، فهو املكان والزمان: أوجدمها اهلل عز وجل ف
مته التامة البالغة، وهو سبحابنه وتعاىل القادر على  سبحابنه وتعاىل فعال ملا يريد، وفًقا حلك

 كل شي ، ولاس كمثله شي .
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 فاملكان والزمان مها من َخْلق اهلل عز وجل.

 فناه ابنتها  زمان.لذلك، فإن اهلل سبحابنه وتعاىل ال حياط به مكان، وال يح 
 فقبل أن يوجد املكان والزمان مل يكن إال اإلله اخلالق سبحابنه وتعاىل.

ك فإن علو اهلل سبحابنه وتعاىل فوق خلقه وفوق مسائه اليت خلقها، إمنا هو علو لذل
 ذات ومكابنة وشرف وقهر، يف إحاطة هلم.

 فقال رمحه اهلل: -كمثال افرتاضي–ومنثل هذا عقلاًّا: مبا ضربه اإلمام أمحد بن حنبل 
، كان  ، وفاه شراب صاف  ابن  بصرلو أن رجاًل كان يف يديه قدح من قوارير صاف 

قد  -وله املثل األعلى–آدم قد أحاط بالقدح من غري أن يكون ابن آدم يف القدح، فاهلل 
 أحاط جبماع خلقه من غري أن يكون يف شي  من خلقه.

 .قد أحاط جبماع خلقه، وعلم سرهم وعالبناتهم -وله املثل األعلى– تعاىل فاهلل
هو الذي و ان، ـعىن يف األذها ملا قد ذكربنا من أجل تقريب املكان ذلك متثاال عقلاًّ 

 يقبله الصريح السلام.
هذا القدر العظام من تعظام املسلمني هلذا اإلله اخلالق العظام يف الشريعة اخلامتة  ولنتأمل

 زها له جل وعال يف ذاته وصفاته وأمسائه.ـن، مح اليت جا  هبا النيب حممد 
سوية اليت فحطمر اإلبنسان علاها رة العظام املسلمني هلل تعاىل مع الفطوكم يبلغ توافق ت

 من إهله وخالقه.
وكم يبلغ توافق تعظام املسلمني هلل تعاىل مع العقل السلام الصريح الذي منحه اهلل 
تبارك وتعاىل لإلبنسان لاتعرف به على عظام صفاته جل وعال ويشهد هبا، فال يقبل أو 

 يرضى ما يَعابحها أو ينقص من قدرها وشأهنا.
اهلل جل وعال حق التعظام إال يف شريعة اإلسالم اليت جا  هبا النيب حممد فلم يـحَعظَّم 

بعض مما قد بنسبته أهل  ، وسوف بنحدل ل على ذلك مبشائة اهلل تعاىل عن طريق توضاح
من صفات  -النصرابناة والاهودية–األديان الباطلة، وأهل الرساالت السابقة بعد حتريفها 

 ل وعال.ة مذمومة لإلله اخلالق جباعم مَ 
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 دَلئل عظيمة على طالقة قدرة اهلل عز وجل
 ومن ثم كمال وشمولية علمه وتمام حكمته

 وعظيم صفاته وأفعاله
الذى أبنزله عل خامت أبنباا ه  -القرآن الكرمي–يقول اهلل تعاىل يف كتابه احلكام 

 : جل وعال  واصًفا إرادته وقدرته ومرسلاه حممد
َا أَْمرحهح إمَذا أَرَا﴿  [.28]يس:  ﴾ َد َشْاًئا َأْن يـَقحوَل َلهح كحْن فـََاكحونح إممنَّ

أي أن اهلل سبحابنه وتعاىل إذا أراد شاًئا، فإمنا يأمر أمرًا واحًدا، فال حيتاج إىل أن 
 يحكرر أمره أو أن يؤكده.

فهو سبحابنه وتعاىل باده مقالاد السماوات واألرض، وإلاه يرجع األمر كله، وله 
 اخللق واألمر.
ت الدالة على قدرة اهلل عز وجل وطالقتها أكثر من أن حتصى، كخلقه جل وعال واآليا

 األرض. للسماوات واألرض والكون وما به من جمرات وجنوم وكواكب مبا فاها
اهلل عز وجل وطالقتها، التوازن العجاب  وأيًضا من عظام اآليات الدالة على قدرة

 ل إىل حد ال ميكن تصوره.ـب الذي يصـسذلك التناـوالتناسق البديع للكون مبا فاه، وك
جل وعال لإلبنسان  هوأيًضا من عظام اآليات الدالة على قدرة اهلل عز وجل وطالقتها: خلق

 مبا فاه من بنعم عظامة ال تعد وال حتصى... إىل غري ذلك.
مما يوضح عظام حكمة اهلل عز وجل وقدرته، وما قد اكتشفه العلم احلديث 

ة من هذا التوازن والتناسب بني أجزا  الكون، وأيًضا يف مكوبنات بأحدث األجهزة العلما
 اإلبنسان والكائنات احلاة يؤكد عظام قدرة اهلل جل وعال وجلال حكمته وبديع صنعته.

لكننا بنود أن بنشري إىل جوابنب ودالئل أخرى توضح طالقة قدرة اهلل عز وجل وعظام 
 صفاته وأفعاله، منها:

 والعقل السليم الصريح:النقية  الفطرة السوية -0
لقد خلق اهلل عز وجل اإلبنسان وَفَطره على اإلميان بوجوده وعظام قدرته ومجال صفاته. 

 أن اإلبنسان إذا ما بنزلت به بنازلة أو كارثة، فإبنه سرعان ما يتوجه إىل اهلل تعاىل بالدعا  فنجد 
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ميابنًا به، وبعظام قدرته، وأبنه مرارًا وتكرارًا علًما من هذا اإلبنسان بوجود ربه تبارك وتعاىل وإ
سبحابنه وتعاىل هو القادر وحده على أن يرفع مجاع ما بنزل به من املصائب والكوارث لطالقة 

 قدرته جل وعال وعظام رمحته.
 والعقل السلام الصريح ال يقبل إبنكار وجود اهلل تعاىل أو عظام صفاته أو طالقة قدرته.

 تركاب جسمه، ال ساما بعد التقدم العلمي فاإلبنسان إذا ما بنظر يف بنفسه وتأمل يف
 -اإلبنسان–، لعلم اهلائل يف الطب ويف شىت اجملاالت وتطور أجهزته العلماة إىل درجة كبرية

 عظام حكمة اهلل سبحابنه وتعاىل، وطالقة قدرته وكماهلا وبديع وعجاب صنعته.
ن مساوات فما بالنا إذا بنظر اإلبنسان وتأمل يف ملكوت اهلل عز وجل الواسع، م

جمرات وجنوم و  -حاث إن العلم قد اكتشف أن األرض مقسمة إىل سبع طبقات–وأراضني 
كاألشجار -لاست ذات روح  ،وأخرى غري حاة -كاحلاوابنات والطاور–وخملوقات حاة 

واجملاهر اإللكرتوبناة، َلشاهد بعاناه  اتال ساما بعد تقدم التلسكوب -والنباتات واجلمادات
 اهلل سبحابنه وتعاىل. عظام وطالقة قدرة

لذلك فإن الفطرة السوية النقاة والعقل السلام الصريح، الراجح الرشاد من الدالئل 
 عظامة على طالقة قدرة اهلل عز وجل وعظام صفاته وأفعاله.ال
دعوة اْلنبياء والرسل، وتأييدها بالمعجزات والخوارق دَللة وشهادة بصدق ما  -2

 أخبرت به:
إىل اإلميان و  األبنباا  واملرسلني لدعوة الناس إىل اإلميان به جل وعال لقد أرسل اهلل تعاىل

من مث إفراده عز بعظام صفاته وطالقة قدرته وجلال حكمته وكماهلا ومشولاة علمه سبحابنه وتعاىل، و 
 حده دون أن يحشرك به شائًا.وجل بالعبادة و 

ت إلاه من وحدابناة اهلل ولقد أيَّد اهلل عز وجل أبنباا ه ورسله مبا يشهد بصدق ما دع
جل وعال، وصدق ما أخربت به من عظام صفاته وطالقة قدرته، من املعجزات واخلوارق 

 اليت يعجز عن اإلتاان مبثلها غري األبنباا  واملرسلني.
 مثل: ومن أمثلة هذه املعجزات ما كان للنيب حممد 
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اة رسالته ، ، كلية من اهلل تعاىل له وشاهد على مصداقابنشقاق القمر له  -
 ومبشائة اهلل تعاىل سوف بنتعرض هلذه املعجزة بصفة خاّصة ىف بنقطة تالاة.

 أزلية اهلل سبحانه وتعالى وأبديته:  -3
 إن اهلل سبحابنه وتعاىل مل يولد، لذلك فهو جل شأبنه محنزَّه عن أن يتخذ صاحبة أو ولًدا.

يحريد ويشا ، وملما تقتضاه  وهو سبحابنه وتعاىل اخلالق من عدم، خيلق ما يشا  وفًقا ملا
 حكمته سبحابنه وتعاىل.

 فلمَم يكون اختاذه جل وعال ولًدا أو أكثر من البشر أو غريهم كما يفرتي الكاذبون؟!
 إن اهلل عز وجل محنزَّه عن مثل ذلك، فهو جل وعال األول الذي لاس قبله شي .

 غري ذلك كما أشربنا سابًقا.وقد ثبت لدينا باألدلة الدامغة فطريًّا وعقلاًّا وعلماًّا و 
وإذا ما بنظر اإلبنسان بعقله يف بنفسه كمخلوق، فإبنه يكون على يقني من أمر 
والدته، وأبنه مولود، وأن أبويه كابنا سبًبا يف وجوده، وأبنه مل يكن من قبل شاًئا، وأن والدا 

زيل الذي كابنا سبًبا يف وجود أبويه، وهكذا إىل أن يصل إىل وجود اخلالق األ  -جداه–أبويه 
 مل يحولد، والذي أوجد اإلبنسان يف بداية خلقه من العدم بعظام وطالقة 

قدرته، لذا فإن اإلبنسان دوًما ينظر إىل األشاا  واملوجودات من حوله وهو على 
يقني من أبنه ال بد من سبب يف وجودها، وأهنا كابنت يف بداية األمر َعَدًما، كما كان هو، 

د أزيل مل يوجده أحد من قبل، وهذا الواجد هو الذي  وجودومن مَثَّ يستلزم ذلك  واجم
من العدم بعظام وطالقة قدرته، وهذا الواجد هو اإلله  -األشاا  واملوجودات–أوجدها 

 اخلالق، اهلل سبحابنه وتعاىل.
ويحستنتج من ذلك كله: أن اإلله اخلالق ال بد وأن يكون أبدي، أي: حي، دائم 

، ال ميوت وال يفىن وال  ينتهي. باق 
لذلك، فإن ثبوت أزلاة سبحابنه وتعاىل بكافة الرباهني واألدلة فطريًّا وعقلاًّا وعلماًّا.. 

، هذا وإن كان عقله يعجزه دلال وبرهان لكل لباب وعاقل على طالقة قدرة اهلل عز وجل
عن إدراك كافاة هذه القدرة املطلقة هلل سبحابنه وتعاىل؛ ألن اإلبنسان بنفسه موجود خملوق، 

 وجده اهلل اخلالق جل وعال من العدم.أ
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 لذا، فإن عقله حمدود، له إمكابناة حمدودة، يعجز عن إدراك ما فوقها.
 وبنضرب لذلك مثاال بساطًا لتوضاح ذلك:

 هل ميكن أن بنضع يف كوب ما  صغري ما يحعادل كوبني من حجمه؟!
 بالطبع: ال.

آخر مثله، فهل ميكن أن فإذا كان هذا الكوب الصغري من املا  ال يستوعب كوبًا 
من أمثلتها مجاًعا إىل ما ال  يستوعب ما على األرض من مااه أهنار وحبار وحماطات وممداد  

 هناية؟!!
 بالتأكاد: كال، ال ميكن ذلك.

لح العقل احملدود، املشبه بكوب املا  الصغري احملدود، ال ميكنه إدراك كافاة فذلك َمث
 طالقة قدرة اإلله اخلالق جل وعال.

صفات ،فلنتبني من خالله على عظام  -كمثال–ومبا أن احلديث قد تطرق بنا إىل املا  
اإلله اخلالق جل وعال وطالقة قدرته، وذلك عن طريق النظر إىل مكوبناته عرب ما توصل إلاه 

 العلم احلديث،كما على النحو التاىل:
اهلادروجني متحدتني ن فنجد أن اجلزى  الواحد من املا  يتكون من ذرتني م -جزىء الماء:

 مع ذرة من األوكسجني، ومن العجاب ىف هذا األمر :
، وأن يسبب احلريق وإشعال النار هو غاز مشتعل -أحد مكوبنا جزى  املا –أن اهلادروجني 

، ولكن ماينتج النار هو غاز يساعد على اشتعال-خر جلزى  املا اآلاملكون  –األوكسجني 
 فاته الىت أودعها اهلل تعاىل فاه:إطفا  هذه النار. عنهما معا هو املا  الذى من ص

  اخلالق جل وعال ،املتفرد بعظام الصفات وطالقة القدرة. فسبحان اإلله
 خلق اهلل سبحانه وتعالى للروح: -4

لقد خلق اهلل سبحابنه وتعاىل الروح، وأودعها اإلبنسان وغريه من املخلوقات إىل أجل 
 –ل بقبض وأخذ روحه، ألن اهلل جل وعال قد كتب علاه مسمى، إىل أن يتوفاه اهلل عز وج

 .وعلى غريه من األحاا  املوت والفنا  -اإلبنسان
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مث يـَرحدُّ اهلل تعاىل على اإلبنسان روحه وإىل غريه من األحاا  )كاحلاوابنات والطاور( 
 لاحوفاه حسابه وجزا ه، وكذلك غريه، وذلك يف يوم احلساب )الدار اآلخرة الباقاة(.

 كان مؤمًنا صاحلًا، فإىل جنته تبارك وتعاىل ودار بنعامه والفوز برضائه.فإن  
 وإن كان كافرًا، مشرًكا، محلحًدا، فاسًقا... فإىل النار ودار الشقا  لسخطه جل وعال علاه.

ولقد خلق اهلل عز وجل الروح وجعلها سبًبا يف حااة اإلبنسان وغريه من األحاا ، 
 القها، وذلك حلكم عظامة وجلالة يعلمها جل وعال.فهو جل وعال محسبب األسباب وخ

سبًبا يف حااة  وإذا أمعنا النظر وتأملنا يف هذه الروح اليت خلقها اهلل تعاىل، وجعلها
 -الروح –لدينا باقني طالقة قدرة اإلله اخلالق هلا لَثََبَت  املخلوقات اإلبنسان وغريه من

 وعظام وبديع خلقه لكل شي .
العلم احلديث دراستها مع كل وسائله التقناة احلديثة، حاث إن  يستطع فالروح: مل

أساساات وبدائاات هذه الدراسة غري متاحة، ولاست معلومة، لذلك فإن الروح اليت خلقها 
اهلل تعاىل وأودعها اإلبنسان، وجعلها سبًبا يف حااته وحااة غريه من األحاا  هي سر من 

صنعته، وداللة على عظام وطالقة قدرته جل  أسراره جل وعال يف خلقه، وآية على بديع
 وعال.

 :استجابة المؤمنين الصالحين ْلوامر اهلل عز وجل وطاعتهم له  -6
لقد خلق اهلل تعاىل البشر وأرسل إلاهم أبنباا ه ورسله لدعوهتم إىل اإلميان بوحدابناته 

 -بنباا ه ورسلهأأيَّد –وعظام صـفاته، ومن مث عبادته جل وعال وحده، وذلك بعد أن أيدهم 
 باملعجزات واخلوارق كدلال على صدق دعوهتم.

 -وهم املؤمنون الصادقون –وبالفعل: جند أن من يؤمن بدعوة أبنباا  اهلل ورسله 
األمثل، بل  ويسعون يف القاام به على الوجهيستجابون وميتثلون لكل ما أمر اهلل عز وجل به، 

 ويتبادرون يف تنفاذه.
سرعان ما  -املؤمنون الصادقون–جل عن شي ، فإهنم وإذا ما هنى اهلل عز و 

 َيتنبوبنه، بل وال يقربوبنه أو يقربون إىل ما يؤدي إلاه.
ربًا على طاعته أو على معصاته، ولكن  علًما بأن اهلل عز وجل مل خيلق اإلبنسان جمح

ريًا بني أن يطاعه جل وعال أو أن يعصاه، هذا مع علمه عز وجل الكامل املسبق مل ا خلقه خمح
 سوف خيتاره اإلبنسان، وملا سوف يقوم به من طاعته جل وعال أو عصاابنه.
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وذلك كله حلكمة من اهلل سبحابنه وتعاىل، كما سنشري إلاها مبشائة اهلل تعاىل فاما 

 بعد.
ربه على فعل  ومع أن اهلل تعاىل قد خلق اـَّرًا بني الطاعة واملعصاة، ومل َيح اإلبنسان خمح

إال أبننا بنرى املؤمنني الصادقني والصاحلني وكأهنم  -اإلبنسان –ان له أي منها، كاختبار وامتح
رب  ن على طاعة اهلل عز وجل وتنفاذ أوامره على الوجه األمثل لسرعة وفورية استجابتهم و جمح

 ألمر اهلل تعاىل والتبادر إىل فعله.
ريًا، ولاس مبحجرب، فما بالنا مبن خلقهم  اهلل عز فإذا كان ما بنراه هو حال من كان خمح

وجل للقاام فقط بطاعته وتنفاذ أوامره، وال سبال هلم ألن يهموا بعصاابنه!! ومنوذج ذلك من 
 املالئكة. 

فاملالئكة ال عمل هلم إال عبادة اهلل سبحابنه وتعاىل وطاعته واالمتثال له، وتنفاذ كل ما 
ني الصاحلني، وفورية أمر اهلل تعاىل به؛ لذلك، فإن ما بنراه رأي العني من حال املؤمنني الصادق

استجابتهم هلل تعاىل وأوامره مع ختاريهم، وكذلك ما بنعلمه عن املالئكة وإخبار األبنباا  والرسل 
 عن حاهلم، لدلال على عظام قدرة اهلل عز وجل والتنويع يف كافاة خلقه لعباده كافما يشا .

تبادر إىل تنفاذها، مع وأيًضا: إن يف استجابة املؤمنني الصاحلني ألوامر اهلل عز وجل وال
إن ختاريهم وعدم جربهم لشاهد مرئي على طالقة قدرة اهلل تعاىل، وأبنه جل وعال إذا ما أمر بأمر، ف

وأبنه جل وعال إذا  -ال ساما من جربهم اهلل تعاىل على عبادته وطاعته– اجلماع يتبادر إىل تنفاذ أمره
 فاكون. ،ما أراد شائًا فإمنا يقول له: كن

، ها عن طريق صااغة سؤال افرتاضيّ ا: عظام قدرة اهلل عز وجل وطالقتوبنوضح أيضً 
 واإلجابة علاه، والسؤال االفرتاضي هو:

هل يمكن لهذا اإلله الخالق أن يجعل هذا الكون الفسيح أو غيره بما فيه من 
 مخلوقات وموجودات، في بيضة أو ما هو أقل من بيضة؟! هل يقدر على ذلك؟!

بنعم، فإذا أراد اهلل تعاىل شاًئا، فإمنا يقول له: كن.  ؤال:وُنجيب على ذلك الس
فاكون، وبندلل على هذه اإلجابة علماًّا مبا يوضح عظام قدرة اهلل جل وعال وطالقتها، عن 

 طريق االستدالل بنموذجني مما قد اكتشفهما العلم احلديث:
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 الصبغيات )الكروموسومات(: -أ
يني من اخلاليا، وأغلب هذه اخلاليا على إن جسد اإلبنسان حيتوي على مئات البال

( ثالثة من مائة من 1015قدر كبري من الضللة، حاث ال يتعدى قطر الواحدة منها )
 املللامرت يف املتوسط.

بنا  يف غاية اإلحكام والتعقاد إىل درجة يعجز العقل البشري عن واخللاة احلاة 
القدرة، وببديع الصنعة وبإحكام تصورها، ويراها كل ذي بصرية شاهدة خلالقها بطالقة 

 اخللق، ويراها بنافاة بنفًاا قاطًعا للعشوائاة أو املصادفة.
عدا بعض األبنواع القلالة من –ا مركزيًّا يحسمى بنواة اخللاة فنجد أن اخللاة هلا جسمً 

 اخلاليا، مثل خاليا الدم احلمرا .
فكر 

ح
لذي حيمل كل الصفات ا ،فاها مهلا، ومركز التحكوبنواة اخللاة متثل العقل امل

نطوية فاه.
ح
 الوراثاة هلا وللجسد امل

ل الصفات الوراثاة يف بنواة اخللاة على عدد حمدد من الصبغاات اليت تتللف من مَ وحتح 
حبابات السكر الناقص األوكسجني وجزيئات من الفوسفات والنارتوجني، حاث إن هذه األزواج 

 ثاميني(. -سايتوزين -غوابنني -هي: )آدبننيمربوطة بعضها ببعض بأربعة قواعد بنارتوجاناة 
زوًجا، حاث  85صبغاًّا، محرتبة يف  14وعدد هذه الصبغاات يف بنواة اخللاة يساوي 

إن بنصفها من احلاوان املنوي للرجل والنصف اآلخر من بااضة األبنثى، حباث إذا ما احتد 
 صبغاًّا. 14 لألبنثى يصبح عدد الصبغاات يساوي احلاوان املنوي للرجل مع البااضة

صبغاًّا يف كل بحااضة من بااضات األبنثى، وكذلك يف كل حاوان  85أي أن هناك 
شديد، حاث  وطيّ  منوي لدى الرجل، وهذه الصبغاات تكون على هائة حلزوبناة، ذات لفّ 

تعرف باسم الرقائق احللزوبناة، ويبلغ مسك جدار كل واحدة من هذه الرقائق احللزوبناة )واحدا 
 اون من املللامرت(.من مخسني مل

 ويبلغ قطر احللزون الواحد: واحًدا من بنصف ملاون من املللامرت.
ا من ويبلغ حجم احللزون وهو محكدس على ذاته داخل اجلسم الطباعي: واحدً 

 ده، فإن طوله يصل إىل أربعة سنتامرتات.رْ املكعب، وإذا مت فَـ  رتمللاامللاون من امل
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لصبغاات( داخل خلاة واحدة من خاليا جسم د هذه احللزوبنات )ارْ وإذا مت فَـ 
( من املللامرت، ومت رصها جبوار 1015اإلبنسان العادية، واليت ال يتعدى قطر الواحدة منها )

 بعضها البعض، كخاط ممدود، فإن طوهلا يبلغ حوايل املرتين.
وإذا مت ذلك بالنسبة للصبغاات املوجودة يف تريلاوبنات اخلاليا املكوبنة جبسم فرد 

 حد من بين اإلبنسان، فإن طوهلا يزيد عدة أضعاف عن طول املسافة بني وا
سبحان اإلله  ،األرض والشمس املقدرة حبوايل مائة ومخسني ملاوبنًا من الكالومرتات

 اخلالق!!
إن العقل البشري له حدود، لذلك فإبنه يعجز عن تصور ما ذكربناه علماًّا، حاث 

بصفاهتا املكتشفة علماًّا يحعد بالنسبة للعقل  إن احلاز الذي حيتوي على هذه الصبغاات
البشري منعدًما، ولكن العلم احلديث قد أثبته وال جمال لنفاه، حىت وإن مل يتصوره العقل 

 البشري املخلوق احملدود.
وهذا يحعّد يف حد ذاته ردًّا حامًسا قاصًما ألهل اإلحلاد ومنكري األلوهاة الذين 

 دم إمكابناتهم رؤيته جل شأبنه.ينكرون وجود اإلله اخلالق لع
فإذا كابنوا ال يستطاعون تصور واستاعاب ما أثبته العلم احلديث بعقلهم احملدود، 

 !فهل ميكنهم إبنكاره؟
 بالطبع: ال، فما أثبته العلم احلديث ال جمال لنفاه.

ا عن تصور مثل هذه األشاا  اليت جبسده الضعاف وإذا كان العقل البشري عاجزً 
 ؟!ميكنه أن يتصور اإلله اخلالق، وكافاة وعظام قدرته وطالقتها املخلوق، فهل

إن ما أشربنا إلاه: يوضح ويؤكد لنا علماًّا عظام وطالقة القدرة اإلهلاة، وأن اهلل 
 سبحابنه وتعاىل قادر على كل شي .

ومع ذلك، فإن اإلبنسان قد فحطر على تعظام إهله وخالقه، وأن يصفه جبمال وعظام 
 طالقة القدرة، ومشولاة علمه وكمال حكمته سبحابنه وتعاىل.الصفات من حاث 

وما أشربنا إلاه ووضحناه بالفطرة والعلم يؤكد لنا ذلك، حىت وإن عجز العقل 
 البشري عن تصوره، فما هو إال عقل حمدود.
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 عالم الذرة: -ب
إن هذا النظام الذي يوجد يف العوامل الكربى، جنده يف صورته الكاملة يف أصغر 

 عرفناه وهو عامل الذرة.عامل 
إن الذرة قد تناهت يف صغرها حىت أبننا ال ميكن مشاهدهتا باملنظار الذي يحكرب 

لاست شاًئا، بل إهنا )ال شي ( بالنسبة إىل  -بنا  على هذا–األشاا  ماليني املرات، فهي 
 أدىن ما يستطاع البصر أن يراه.

 وال جمال لنفاه.ومع ذلك: فإن عامل الذرة قد اكتشفه العلم احلديث 
والذرة مع ما وصفناها به حتتوي بصورة رائعة على بنظام الدوران العجاب املوجود يف 

 النظام الشمسي.
 فالذرة حتتوي على:

النواة: وهي بنواة الذرة، وحتتوي هذه النواة للذرة الواحدة، املتناهاة جدًّا يف الص غر  -0
 بناوتروبنات محتعادلة الشحنة. على بروتوبنات موجبة الشحنة، وأيًضا حتتوي على

اإللكرتوبنات: وهي اليت حتمل الشحنة السالبة يف عامل الذرة، وال تتصل  -8
 ببعضها البعض، بل يوجد بانها فراغ كبري احلجم )بنسباًّا(.

وهذه اإللكرتوبنات تدور حول بنواة الذرة يف اجتاه معاكس الجتاه عقارب الساعة، 
 لكرتون حول مداره باليني املرات يف الثابناة الواحدة.بسرعة كبرية جدًّا، حاث يدور اإل

من مساحة الذرة،  0011101110111/ 0واإللكرتوبنات ال تشغل أكثر من 
 سبحان اإلله اخلالق العظام!!

 وبنكرر ما قد ذكربناه سابًقا للتذكرة واملوعظة، ولتمام الفائدة، أبنه:
مل العجاب، حاث إن احلاز إذا كان العقل البشري عاجزًا عن تصوُّر مثل هذا العا

الذي حيتوي على مجاع ما ذكربنا، يحعّد بالنسبة للعقل البشري محنعدًما، فما بالنا مبكوبنات هذا 
من بنواة وبروتوبنات متعددة، وبناوتروبنات متعددة وإلكرتوبنات  -عامل الذرة–العامل العجاب 

هذا إمنا هو يف ذرة واحدة  متعددة، إضافة إىل املسافات الكبرية )بنسباًّا( بني كل منها، وكل
 مفردة!!
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إن العقل البشري له حدود، حاث إبنه يعجز عن تصور ما ذكربناه، ولكن العلم 
 احلديث قد اكتشفه وال سبال لرفضه وإن مل يستوعبه أو يتصوره العقل البشري احملدود.

بل إن العلم احلديث قد اكشتف ما هو أصغر بكثري من الذرة )الكوارك( وقد 
 مستقبال ما هو أصغر من )الكوارك(.يكتشف 

وإذا كان العقل البشري عاجزًا عن تصور مثل هذه األشاا ، فهل ميكنه أن يتصور 
 اإلله اخلالق العظام، وكافاة وعظام قدرته جل وعال وطالقتها؟!

 بالطبع: ال.
ن لذلك، فإن ما ذكربناه وأشربنا إلاه يوضح ويؤكد لنا علماًّا طالقة القدرة اإلهلاة، وم

مث كمال ومشولاة علمه ومتام حكمته وعظام صفاته وأفعاله، وأن اهلل سبحابنه وتعاىل هو 
القادر وحده على كل شي ، ال ساما إذا علمنا أن هذه املكوبنات اليت تتكون منها الذرة 
)اإللكرتوبنات والربوتوبنات والناوتروبنات( ترتكب وتتكون مما هو أصغر منها، كما أشربنا، 

 وارك(، وصدق اهلل تعاىل إذ يقول:عرفه الفازيائاون منها هو ما يسمى )الك حاث إن آخر ما
 [.0]امللك:  ﴾تـََباَرَك الَّذمي بمَادمهم اْلمحْلكح َوهحَو َعَلى كحل  َشْي   َقدميرٌ  ﴿
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 اإليمان باْلنبياء والرسل
بشىت أبنواع لقد حتدثنا عن اإلميان باهلل عز وجل ووحدابناته، وأبنه قد ثبت لدينا 

األدلة والرباهني وجود هذا اإلله اخلالق هلذا الكون ولكل شي  من عدم، ملا له من عظام 
 الصفات وطالقة القدرة ومشولاة العلم، وقد أشربنا إىل ذلك.

وهو ما -وقد ذكربنا: أبنه يرتتب على إميابننا باإلله اخلالق عز وجل وصفاته ووحدابناته 
 !اه دون أن جنعل له شريًكا أو بندًّاه وبنتقرب إلأن بنعبد -يسمى بتوحاد الربوباة

ة اهلل عز وجل البالغة أن يرسل إىل عباده األبنباا  واملرسلني بالشرع موكان من حك
، وكافاة عبادته جل وعال القومي، حىت يتعرف العباد على الصفات العظامة إلهلهم وخالقهم

 جل وعال وعدم سخطه.وتوحاده، والتقرب إلاه، والسبال الذي يوصل إىل رضائه 
: بعد ما تبنّي باقني عظام قدرة اهلل تعاىل وطالقتها وكمال وهنا تساؤل للتوضيح

علمه وبالغ حكمته ، فمن الالزم هلذا اإلله العظام القدير العلام احلكام أن يكون على علم 
محسبق بأفعال عباده ىف املستقبل  ومن سوف يؤمن به منهم ويحطاعه ومن سوف يكفر به 

هل اهلل تعاىل الكافرين و العاصني ىف الدبناا ويحرسل إلاهم األبنباا  والرسل  ويعصاه ، فلماذا ميح
على الرغم من أبنه قد سبق ىف علمه جل وعال أهنم ) الكافرين والعاصني ( دون أن يحعاقبهم 

 مباشرة من غري أن ميحّد هلم ىف آجاهلم فاكفروا به ويعصوه ؟؟
ن ذلك من أجل أن يحقام ححّجته على َخلقه ، فال يّدعى اجلواب ، بإَياز شديد : أ

 أحد من العباد أن اهلل تعاىل ظلمه ، فاهلل تعاىل هو احلق والعدل اليظلم أًحدا شائا.
بعث على وما بنود أن بنلقي الضو  علاه بإَياز شديد هو: بعض من الدالئل 

 دعوهتم وبكل ما أخربوا به.ال اهلل عز وجل لألبنباا  والرسل، ومن مث اإلميان هبم وبـوإرس
 الدَلئل على بعث وإرسال اهلل عز وجل لألنبياء والمرسلين:

 الفطرة السوية النقاة والعقل السلام الصريح: -0
لقد خلق اهلل عز وجل البشر وفطرهم على اإلميان بوجوده جل وعال ووحدابناته، 

لافقهوا عنه ويفهموا منه، وبلساهنم؛  -من البشر–وأرسل إلاهم األبنباا  والرسل من جنسهم 
 ولاتمكنوا من خماطبته ومكاملته.
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 أي أن األبنباا  واملرسلني جا وا مبشرين عباد اهلل املؤمنني الصاحلني باخلريات واألجر 
حد آياته، متبًعا والثواب من اهلل تبارك وتعاىل، ومنذرين من كفر اهلل تعاىل وج

 ل وعال.ألهوائه وشهواته، بالنقمات والعقوبات منه ج
يقبالبنه  والفطرة السوية والعقل السلام ال ينكران ما قد ذكربنا وال يعارضابنه، ولكنهما

على مثل  -الفطرة السوية والعقل السلام–ويتوافقان معه أشد القبول والتوافق، بل وينكران 
 من حياول التشكاك يف إرسال اهلل عز وجل لألبنباا  والرسل، ويتعارضان معه.

 .كمة اهلل عز وجل البالغة الكاملةاإلميان حب -8
لنا على لّ قدرته، ودَ  لقد أشربنا فاما سبق إىل عظام صفات اهلل عز وجل وطالقة

 ، ومبختلف األدلة الدامغة والرباهني الواضحة.ذلك علماًّا
ومن عظام صفات اهلل عز وجل اليت يتوجب علانا اإلميان هبا: حكمته التامة، 

 البالغة الكاملة.
 الق جل وعال له الكمال املطلق يف مجاع أمسائه وصفاته.فاإلله اخل

: أبنه كما أتاح لإلبنسان كل ما حيتاج إلاه بدبنه من طعام ومن حكمة اهلل عز وجل
من أرض ومشس وقمر ومسا   -اإلبنسان–وشراب وكسا ، واتزان للكون يعمل يف صاحله 

 من متام حكمته وكماهلا وجبال وزروع وحاوان وطري وما .... إىل غري ذلك، فإبنه جل وعال
إلاه روحه اليت هي أهم من جسده، من التشاريع القومية والتعالام  أن يوفر لإلبنسان ما حتتاج

 به من إهله وخالقه، والفوز بدار بنعامه ورضاه علاه.ماة والعبادات اهلادية اليت تـحَقر  السا
 ولكن: من أين يعلم البشر ما يحرضي إهلهم وخالقهم؟

ا  واملرسلون هم املكلفون هبذه املهمة، مهمة دعوة الناس إىل اهلل تعاىل، دعوة فكان األبنبا
 الناس إىل ما يحرضي اإلله اخلالق العظام، اهلل رب العاملني.

د من يحنكر  بعث الرسل من اهلل تعاىل إىل خلقه، لزعمهم،  -افرتاً  وزورًا–وإذا وحجم
جدوا اخللق مستغنني عن كل علم، وعن كل قد و  -املنكرين لألبنباا  والرسل–وقوهلم بأهنم 

ما يف عقوهلم من املعرفة باخلري والشر، يـحَرّد علاهم، وعلى جداهلم أمر من األبنباا  والرسل، لم 
 ومرا اهتم، فاحقال هلم:
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ألستم جتدون أن يف تذكار العباد بعضهم لبعض، وتنباه بعضهم بعًضا، وتعلام 
-اعتهم هلل تعاىل، وخمافتهم منه جل وعال؟ بعضهم بعًضا، يزيد يف علمهم وشكرهم وط

 مة، الراجحة الرشادة.ث إن ذلك مما توجبه العقول السلاساقولون: بنعم، حا -جماراة هلم
بنقول هلم: كذلك، فإن تواتر وتتابع أبنباا  ورسل اهلل تعاىل إىل خلقه ما يقوم 

 -صون يف عبادهتم لهلم بأن يؤمنوا به ويوحدوه وخيح –بتجديد عهد اهلل جل وعال إىل عباده 
والتعالام  هم وإرشادهم إىل العبادات اهلاديةري وتذك ظهمعْ على ألسنة أبنباائه ورسله، وتتابع وَ 

الساماة واملعامالت السديدة والتشاريع القومية، والدقاق من األمور املشتبهات بني ما أحله 
املعرفة، ال على سبال اهلل عز وجل وبني ما حرمه، وبالتايل معرفة طريقي اخلري والشر حق 

 الوهم والظنون واتباع اهلوى، ال ساما أن طبائع البشر وأفكارهم ومقاياسهم خمتلفة.
لذلك، فإن من كمال حكمة اهلل تعاىل أن يرسل أبنباا ه ورسله، رأفة ورمحة منه 

 تبارك وتعاىل بعباده.
 ومثال ذلك أيًضا:

خمالفة أمره، ألاس جنوده يف رج علاه بعض أبنَّه لو قدر وجود ملك أو سلطان قد خ
 من احلكمة والعدل والرفق واالستصالح منه أن يحرسل ذلك السلطان إلاهم رسوال 

لريجعوا عن خمالفة أمره ويرتدعوا عن معابندته واخلروج عن طاعته، قبل أن يبطش هبم على 
 رة من غري إبنذار منه إلاهم؟!غري إبنذار منه إلاهم، وقبل أن يأخذهم على غم 

 ب: بلى، فإن ذلك من احلكمة والعدل والرمحة والرأفة.اجلوا
 المعجزات والخوارق التي أيد اهلل عز وجل أنبياءه ورسله بها: -3

لقد أرسل اهلل عز وجل أبنباا ه ورسله مؤيًدا هلم باملعجزات واخلوارق اليت تشهد بنبواهتم 
متاًما مع الفطرة السوية  ورساالهتم وصدق دعواهم وما أخربوا به، ال ساما أن دعوهتم تتوافق

 النقاة والعقل السلام الصريح.
 .ي لرسول اهلل حممد وقد أشربنا سابًقا إىل جابنب من اإلعجاز احلسّ 

فاجب على اجلماع أن يؤمن بأبنباا  اهلل ورسله مجاًعا، إذا ما تبني صدق دعوهتم اليت 
 ظهر ما يؤيد ويشهد بصدق تتفق مع الفطرة النقاة السوية، والعقل السلام الصريح، وإذا ما 



    68 
  

 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمداإلله الخالق.. 
 

بنبواهتم ورساالهتم من املعجزات واخلوارق تأياًدا من اهلل عز وجل هلم، واليت يعجز عن 
 اإلتاان مبثلها غري األبنباا  واملرسلني.

ولذلك، فإن تكذيب أيًّا من األبنباا  أو املرسلني ومعاداته هو يف احلقاقة تكذيب 
 هلل عز وجل الذي أرسلهم. جلماع األبنباا  والرسل، بل هو معاداة

فكما أن من آمن برسول يلزمه اإلميان جبماع الرسل، كذلك فإن من كفر بواحد 
 .منهم، فإبنه يلزمه الكفر باجلماع

 وكذلك بنوضح: أن كل بنيب أدرك قوًما فهم أمته، وعلاهم أن يتبعوه، ومثال ذلك:
دعوته اليت تتوافق مع  إذا آمن شخص ما بنيب اهلل موسى علاه السالم لمما علم من صدق

الفطرة السوية والعقل السلام، والتزم بالشرع الذي جا  به موسى علاه السالم، مث قحد ر هلذا 
ورسالته، فهل ميكن لذلك الشخص الذي آمن علاه السالم  ىالشخص أن يدرك بنيب اهلل عاس

علاه السالم والشرع الذي مبوسى علاه السالم والتزم الشرع الذي جا  به أن ال يتبع بنيب اهلل عاسى 
 !!؟جا  به بزعم أبنه من أمة موسى علاه السالم، ولاس من أمة عاسى علاه السالم

بالطبع: ال، حاث إن ذلك الشخص كوبنه أدرك بنيب اهلل عاسى علاه السالم، فإبنه 
يلتزم بالشرع الذي جا  به، وال يلزمه االلتزام بالشرع الذي كان يصبح من أمته، ويلزمه أن 

 جا  به موسى علاه السالم.قد 
باتباعه  فإبنه يصبح من أمته، ويصري محلزًما وكذلك، فإن كل من أدرك رسول اهلل حممد 

 ً كان يهوديا أو بنصرابناا أو غري ذلك.  ، والتزام الشرع الذي جا  به سوا 
بنيب اهلل موسى علاه السالم أو يتبع بنيب اهلل عاسى علاه  واحلق أن كل من يتبع

 ورسالة النيب حممد  باًعا صحاًحا، لقاده ذلك االتباع إىل اإلميان والتصديق بنبوةالسالم ات
حاث إن كال من التوراة واإلجنال وغريمها من الكتب السماوية بشروا هبذا النيب واتباعه، 

 .وأخربوا عنه حممد  اخلامت لألبنباا  واملرسلني
 .الة اخلامتة، رسالة حممد ـبالرس ريح يقودان إىل اإلميانـح والعقل الصـفالنقل الصحا
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 اإليمان بالكتب السماوية
اس ـله إىل النـمن أدلة وبراهني أن اهلل عز وجل أرسل أبنباا ه ورس لقد ثبت لدينا مبا ذكربنا

 ز وجل وكماهلا.وأن ذلك كان من متام حكمة اهلل ع، مبشرين ومنذرين، لدعوهتم
اليت  فإبنه يلزمنا اإلميان بالكتب السماويةوإذا آمنا باألبنباا  واملرسلني وصدقناهم، 

ًقا لقول اهلل فقد أخربوا بذلك، و  -األبنباا  والرسل–أبنزهلا اهلل جل وعال علاهم، حاث إهنم 
َدًة فـَبَـَعَث اللَّهح النَّبما نَي محَبش رميَن َومحْنذمرميَن َوأبنـَْزَل َمَعهحمح اْلكمَتابَ ﴿تعاىل:   َكاَن النَّاسح أحمًَّة َواحم

 [.805]البقرة:  ﴾بماحلَْق  لمَاْحكحَم بـَنْيَ النَّاسم فماَما اْختَـَلفحوا فماهم 
لامة تتطلع إىل ذلك، حاث تتوافق مع إبنزال اهلل عز ـوالَفطر السوية والعقول الس

وجل لكتبه السماوية محتضمنة رساالته وتعالامه وتشريعاته...، حاكمة بني الناس حبكم اهلل 
، وَيب علانا أن بنؤمن بالكتب السماوية كلها، وأن ال بننكر أيًّا  ه فاهاالذى بّانجل وعال 

بعانه كالتوراة واإلجنال والزبور وصحف موسى والقرآن به منها، فما علمناه بعانه بنؤمن 
 الكرمي، وما عدا ذلك بنؤمن به إمجااًل.

ن
ح
على خامت لة زـّ وَيب علانا أن بنؤمن بأن القرآن الكرمي هو آخر الكتب السماوية امل

 .أبنباائه ورسله حممد 
لذلك، فإن القرآن الكرمي هو الكتاب املهامن على مجاع الكتب السماوية السابقة، 

ه مما قد ححر ف وبحد ل وضحا ع من الكتب السماوية ومن مث يلزمنا التحاكم إلاه، ال إىل غري 
 السابقة.

ي تكفل ربنا تبارك وتعاىل حبفظه من ومن مث يلزمنا اإلميان بأن القرآن الكرمي هو الكتاب الذ
زلة إىل يوم ـهو آخر الكتب السماوية املن وإىل غري ذلك، ألبنه ...أن متسه أيد  بشرية خباثة بالتحريف

 الدين، فلاس بعد القرآن الكرمي أي كتاب مساوي آخر.
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 اإليمان بالمالئكة
ا التصديق بكل ما أخربوا كما أشربنا أبنه: إذا ما آمنا باألبنباا  واملرسلني، فإبنه يلزمن

به، وإذا ما آمنا بالكتب السماوية املنزلة على األبنباا  والرسل، فإبنه يلزمنا أيًضا التصديق 
 بكل ما أخربت به.

 ومما أخرب به األبنباا  والرسل وأخربت به الكتب السماوية: املالئكة.
رب هبا األبنباا  لذلك، فإبنه َيب علانا اإلميان باملالئكة بالصفة والكافاة اليت أخ

 والرسل، وكذلك الكتب السماوية املنزلة علاهم.
فمن املالئكة من هو موّكل من اهلل تعاىل بالنزول على أبنباا  اهلل تعاىل ورسله 

 بالوحى والتشريعات اإلهلاة والكتب السماوية ، وهو جربيل علاه السالم.
 -املالئكة–للبشر، وأهنم  أن املالئكة هلم من القدرة والقوة ما لاس وعلانا أن بنعلم

من آيات اهلل عز وجل، فاإلميان هبم يكون إميان باهلل سبحابنه وتعاىل وعظام قدرته جل 
 وعال.
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 اإليمان بالقدر
ا آمنا باألبنباا  والرسل، فإبنه يلزمنا اإلميان مبا أخربوا به ومبا أخربت كما أشربنا: أبنه إذ

 
ح
تعاىل، ومنها علم اهلل جل وعال الواسع  زلة علاهم من عظام صفات اهللـنبه الكتب امل

الكامل الذي ال يسبقه جهل، وأبنه جل وعال قد أحاط بكل شي  علما، كما أوضحنا يف 
 السابق.

 : اإلميان بالقدر.نا سئل عن اإلميامّ لَ  به النيب حممد  ومما قد أخرب
، كما قال اهلل سبحابنه وتعاىل قد قدَّر كل شي أن واإلميان بالقدر يعين: أن بنؤمن ب

رَهح تـَْقدميرًا﴿تعاىل:   [.8]الفرقان:  ﴾َوَخَلَق كحلَّ َشْي   فـََقدَّ
وأن هذا التقدير تابع لكمال حكمة اهلل عز وجل، وملا تقتضاه هذه احلكمة من 

 غايات محادة وعواقب بنافعة للعباد يف معاشهم ومعادهم.
لك مما يفعله هو فكل ما يف الكون، فإبنه حادث مبشائة اهلل عز وجل سوا  كان ذ

سبحابنه وتعاىل أو مما يفعله الناس أو مما يفعله خبلقه، فما شا  اهلل كان وما مل يشأ مل 
 يكن.
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 إليمان باليوم اْلخرا
 إن اإلميان بالاوم اآلخر يعين اإلميان بقاام الساعة للحساب واجلزا . 

ث إن اإلبنسان إذا واإلميان بالاوم اآلخر يدخل فاه اإلميان بعذاب القرب وبنعامه، حا
مات ودحفمن، فإبنه يحسأل يف قربه عن ربه وعن دينه وعن بنباه، فإن كان كافرًا أو مشرًكا أو 
محلحًدا أو من غري املسلمني، فإبنه يحعّذب يف قربه إىل يوم القاامة، يوم يقوم الناس فاه لرب 

لّ   ن.د فاها أبد اآلبديالعاملني جل وعال للحساب، مث يدخل بنار جهنم، وخيح
وإن كان مؤمًنا محطاًعا هلل عز وجل، فإبنه يحنعم يف قربه إىل يوم القاامة، حاث يحبعث 

 د فاها أبد اآلبدين.لّ للعرض على ربه تبارك وتعاىل، مث يدخل اجلنة وخيح 
وإن كان مؤمنًا عاصاًا، فإبنه يف مشائة اهلل عز وجل، إن شا  عذبه، مث أدخله اجلنة خالًدا فاها 

 إن شا  تبارك وتعاىل غفر له، ويحدخله اجلنة خالًدا فاها أبد اآلبدين.أبد اآلبدين، و 
 ونود  أن نشير إلى جانب من الدَلئل على قيام الساعة، أي اليوم اْلخر:

 الفطرة السوية السليمة والعقل الرشيد الصريح: -0
لقد خلق اهلل عز وجل احلااة الدبناا كدار بال  وامتحان لإلبنسان؛ حاث يقضي 

سان فرتة عمره الوجازة يف تلك احلااة الدبناا كامتحان واختبار من اهلل عز وجل له، حاث اإلبن
وتعد ي ما حرمه علاه، وذلك وفًقا ملا يحكلفه ربه جل وعال بأوامر وتكالاف، وينهاه عن ابنتهاك 

به وف اه ر حاث يح  قى هذا اإلبنسان جزا ه بعد موته،لْ تقتضاه حكمة اهلل عز وجل، مث بعد ذلك يَـ 
 جل وعال حسابه.

ر السوية والعقول الرشادة تستنكر أن يكون مصري احملسنني املطاعني هلل عز طَ والفم 
جل وعال، تستنكر أن يتساوى احملسنون وجل كمصري املسائني الذين أسا وا وعصوا اهلل 

 منهما بال رجعة للتفاضل بانهما. واملسائون بأن ميوت كل
لاست دار جزا ، فمن املمكن أن بنرى احملسن وقد سحلب حقه  وكما هو معلوم أن احلااة الدبناا

غريه، وأوذي من املفسدين أشد اإليذا  ممن هو أشد وأقوى منه من اجلبابرة والطغاة، وذلك  من
 إىل أن ميوت دون أن يستطاع االبنتقام لنفسه أو ردًّا حلقه.
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رد ر، حاث يح من دار آخرة تكون دار جزا ، لاستقام فاها هذا األم إذن، فال بد
حسن بإحسابنه يف الدبناا إحسابنًا من اهلل تعاىل يف اآلخرة،  ازىللمظلوم حقه من الظامل وأن َيح 

ح
امل

 املسي  بإسا ته يف الدبناا السو  يف اآلخرة كعقاب له. ىوأن َياز 
وهذا مما تتوافق معه الفطر السوية والعقول الرشادة، بل وتتطلع إلاه، وهذا هو ما 

  يف صاغة سؤال استنكاري، يف قوله جل وعال:أقره اهلل تعاىل
دميَن يفم اأْلَْرضم أَْم جَنَْعلح اْلمحتَّقمنَي   ﴿ َاتم َكاْلمحْفسم أَْم جَنَْعلح الَّذميَن آَمنحوا َوَعمملحوا الصَّاحلم

 [.82]ص:  ﴾َكاْلفحجَّارم 
 [.54، 53]القلم:  ﴾ونَ َما َلكحْم َكْاَف حَتْكحمح *أَفـََنْجَعلح اْلمحْسلمممنَي َكاْلمحْجرمممنيَ ﴿

 فالفمَطر السوية والعقول الرشادة تنفي أن يتساوى الصاحلون مع املفسدين.
 تحعد ضرورة خحلقاة. ومن جابنب آخر: فإن اآلخرة

ا كان التمسك مَ حاث إبنه إذا مل يكن هناك دار آخرة للجزا ، للثواب والعقاب، لَ 
اجملتمعات إال هبا؛ ألبنه يف حال ابنعدام ح صلح باألخالق احلمادة والصفات احلسنة اليت ال تَ 

َ التمسك هبذه الصفة -كمثال افرتاضي–الدار اآلخرة، يتسا ل اإلبنسان األمني يف بنفسه  : ملم
 من املنافع كذا وكذا.. لوال التمسك هبا؟! )األمابنة(، وقد كان من املمكن أن أحَحص ل

من  لتضحاته مبا قد يـحَعد فإذا مل يكن هناك دار آخرة يلقى فاها اإلبنسان أجره جزا ً 
احلسنة واألخالق  املصاحل واملنافع الدبناوية يف حال متسكه باألمابنة وغريها من الصفات

بل ويـحَعدُّ حانئذ التخلي عنها وعن غريها  -كما كان التمسك هبذه الصفة وغريها- احلمادة
  بالنسبة له.ىَل وْ يف حال َجْلبم املصاحل واملنافع الدبناوية أَ 

قاة لصالح اجملتمعات وعدم فسادها، وهذا من لح فإن اآلخرة تحعّد ضرورة خح لذلك، 
 حكمة اهلل عز وجل.

 إخبار اْلنبياء والمرسلين بالبعث والحساب: -2
لقد أرسل اهلل عز وجل أبنباا ه ورسله بالعقادة الصافاة والدعوة الصادقة اليت تتوافق 

عجز عن اإلتاان مبثلها يات واخلوارق اليت مع الفطرة السوية والعقل السلام، وأيدهم باملعجز 
 إال من كان بنباًّا أو رسوال مؤيًدا من ربه تبارك وتعاىل.
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ا على الناس أن يؤمنوا مبا دعوا إلاه، وأن يصدقوهنم فاما أخربوا به لذلك كان الزمً 

 ويتبعوهنم.
 ومما أخربت به األبنباا  والرسل: الاوم اآلخر، حاث يحبعث اإلبنسان بعد موته

 للحساب واجلزا  من إهله وخالقه.
لذلك: كان من الالزم أن يؤمن الناس بالاوم اآلخر، يوم احلساب واجلزا ، وفًقا ملا 

 أخرب به األبنباا  واملرسلون.
 حكمة اهلل سبحانه وتعالى وعدله تقتضيان البعث والجزاء: -3

احلااة الدبناا، إن من حكمة اهلل عز وجل وعدله أن َيعل هناك يوًما آخر بعد هناية 
 لانال كل إبنسان جزا ه، وما يستحق من الثواب والعقاب على ما قدَّم من خري أو شر.

بناًسا يفارقون الدبناا وهم ظاملني لغريهم، ومل يحقتص منهم، وآخرين فإبننا بنرى أح 
 رد إلاهم مظلمتهم.يفارقوهنا مظلومني مل تح 

ا   ذهب كل إبنسان مبا فعل وبنرى فاها أشرارًا محنغمسني وأخاارًا معذبني، فإذا
ً
ظامل

كان أو مظلوًما، من غري ابنتصاف للمظلوم من الظامل، ومن دون متااز للمححسن من 
 املسي ، كان ذلك قدًحا يف عدل اهلل عز وجل وحكمته.

لذلك، فإن من حكمة اهلل عز وجل وعدله أن يكون هناك يوم حيضر فاه اجلماع 
سن ومسي  بني يدي اإلله امللك سبحابنه وتعاىل ل احقتص للمظلوم من ظامله، ولانال كل حمح

 وفًقا لقول اهلل تعاىل: ،جزا ه
َنا اَل تـحْرَجعحونَ ﴿ َا َخَلْقَناكحْم َعَبثًا َوأبنَّكحْم إملَاـْ ْبتحْم أمنَّ  .[003]املؤمنون:  ﴾أََفَحسم
دميَن يفم ﴿ َاتم َكاْلمحْفسم  اأْلَْرضم أَْم جَنَْعلح اْلمحتَّقمنَي  أَْم جَنَْعلح الَّذميَن آَمنحوا َوَعمملحوا الصَّاحلم

 .[12]ص:  ﴾َكاْلفحجَّارم 
َرَك سحًدى﴿ بْنَسانح َأْن يـحتـْ  [.54]القاامة:  ﴾َأحَيَْسبح اإْلم

دَلئل مرئية، عقلية موجزة على إحياء اهلل عز وجل لإلنسان بعد موته للجزاء، وقدرته 
 عز وجل على ذلك:
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دفع به هو إال ظن كاذب باطل، والظن ال يح بنشري أوال: أن زعم املنكرين للبعث ما 
 الاقني، وفًقا لقول اهلل تعاىل:

 ﴾َوَما هَلحْم بمهم ممْن عمْلم  إمْن يـَتَّبمعحوَن إمالَّ الظَّنَّ َوإمنَّ الظَّنَّ اَل يـحْغينم ممَن احلَْق  َشْاًئا ﴿
 [.82النجم: ]
 النشأة اْلولى لإلنسان: -0

ان من تراب بعد أن مل يكن شاًئا، وجعله ينتقل فكما أن اهلل عز وجل خلق اإلبنس
 من مرحلة ألخرى أثنا  فرتة خلقه، فإبنه عز وجل قادر على أن يبعث اإلبنسان 

 يلزم اجلماع عدم إبنكار النشأة اآلخرة لإلبنسان.ومن مث  وحتلله بنظري النشأة األوىل، بعد موته
 ويؤكد ذلك علماًّا، لقد اكتشف العلم احلديث:

موات بعد حتلُّلها يف قبورها إىل مكوبناهتا األساساة من املا  والرتاب، أن أجساد األ
يبقى منها شي  مهم: وهي عظمة مثل حبة اخلردل، وهي )عجب الذبنب(، حاث ال 

 يأكلها الرتاب.
 اكتشف أيًضا: وقد -

لق منها مجاع أبنسجة  أن هذه العظمة )عجب الذبنب( هي املنظم األول، حاث خيح
 نني، وأهنا ال تَبلى أبًدا.وأعضا  وأجهزة اجل

أن أول من بنطق هبذه احلقاقة العلماة هو ساد األبنباا  واملرسلني حممد  :إلىوننوه 
 :منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، حاث أخرب يف حديثه الشريف 

 ]رواه مسلم[. ))كل ابن آدم يأكله التراب، إَل عجب الذنب، منه ُخِلَق وفيه يُركب((
 لذلك: فإن هذا احلديث النبوي الشريف ومضة مبهرة، وشهادة حق بأن حممًدا 

هو رسول رب العاملني، أيَّده ربه تبارك وتعاىل بعظام وشىت املعجزات، إيذابنًا من اهلل تبارك 
 .وتعاىل خبتم الرساالت السماوية ببعثة خامت أبنباائه ورسله حممد 

 النوم واليقظة: -2
عّد موتة صغرى، مث إن يقظته من بنومه مبثابة حااة بعد موت، إن بنوم اإلبنسان يح 

 ل يف كل يوم ولالة.افكل إبنسان ميوت موتة صغرى، مث حياا حااة دبناا، على هذا املنو 
 



    76 
  

 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمداإلله الخالق.. 
 

ففي بنوم اإلبنسان ويقظته إشارة إىل أن هناك حااة أخرى بعد موتته الكربى وهناية أجله يف 
 احلااة الدبناا من أجل احلساب واجلزا .

 إحياء اْلرض بعد موتها: -3
فكما أن اهلل عز وجل أحاا هذه األرض اهلامدة املاتة، القاحلة اليت ال بنبات فاها بإبنزال املا  

 ر، فهو جل وعال قادر على إحاا  البشر بعد موتتهم.ضم علاها، وجعلها ذات بنبات بنَ 
 إخراج النار من الشجر اليابس، أي إخراج الشيء من ضدِّه: -4

اعة الشجر: الرطوبة والربودة، ومن طباعة النار: أهنا يابسة حارة، فكما إن من طب
أن اهلل عز وجل أخرج النار الاابسة احلارة من ضدها وهو الشجر الرطب البارد األخضر، 
رج احلااة من املوت، قادٌر على أن َيي  باإلبنسان مرة أخرى  فهو جل وعال قادر على أن خيح

 بعد موته للحساب واجلزا .
بناد بعودين أخضرين من شجر املرخ زم  ولاس معه وقد كان قدميًا: يأيت من يريد أن يقدح بناًرا

 والعفار اللذان ينبتان بأرض احلجاز، ويقدح أحدمها باآلخر فتتولد النار من بانهما.
 اْلخرى التي خلقها اهلل عز وجل: عظمة المخلوقات -5

عتهما، فهو جل فكما أن اهلل عز وجل خلق السماوات واألرض مع  عمظممهمما وسم
وعال قادر على إحاا  اإلبنسان بعد موته، حاث إن خلق السموات واألرض أكرب وأعظم من 

 خلق اإلبنسان الضعاف.
 تنبيه:

لقد ذكربنا أبنه: من اإلميان بالاوم اآلخر، أن بنؤمن بعذاب القرب وبنعامه، مبعىن: أن 
نا بكافاتها وهي )حااة الربزخ( وأثنا  هذه اإلبنسان حياا يف قربه حااة من بنوع آخر، ال علم ل

الفرتة )حااة الربزخ( داخل القرب: إمَّا أن يحنعَّم اإلبنسان يف قربه لكوبنه مؤمًنا صاحلًا، وإمَّا أن 
 يحعذَّب لكوبنه كافرًا، مشرًكا، محلحًدا، أو فاسًقا عاصًاا.

فرتين الكاذبني عذاب القرب حبجة أبنه ال يرى ذل
ح
ك العذاب، أو وقد ينكر أحد امل

النعام إذا ما ترك القرب مفتوًحا على صاحبه الذي دحفمَن فاه، وحبحجَّة أبنه قد يحدفن اثنان أو 
يف قرب واحد ويكون منهم العحصاة والصاحلني، فكاف يحعذب  -للضرورة–ثالثة أو أكثر 
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اصي الذي وجبواره الصاحل الذي سوف يتأذى بعذابه، وكاف يحنعَّم الصاحل وجبواره العالعاصي 
 سوف يصاب من ذلك النعام؟!

 وللجواب على مثل تلك الشبهة نذكر:
أوال: أن اهلل عز وجل قادر على كل شي ، كما هو ثابت لدينا، وقد أشربنا إىل 

 عظام صفات اهلل عز وجل وطالقة قدرته.
لذلك، إن اهلل عز وجل قادر على أن ال يحري اإلبنسان ما حيدث داخل القرب من حااة 

، ومن سؤال امللكني، ومن عذاب أو بنعام، وإن تحرك القرب مفتوًحا على صاحبه، بل الربزخ
 وإن مل يحدَفن.

واهلل عز وجل قادر على أن يحعذ ب العاصي، وأن يحنع م الصاحل دون أن حيظى 
العاصي بنعام مما يحنعَّم به الصاحل، ودون أن يتأذى الصاحل بعذاب مما يحعّذب به العاصي، 

 ا بقرب واحد جبابنب بعضهما.وإن دحفمن
 ونُدلِّل على ذلك عقليًّا:

إذا ما بنام رجالن، وفراش أحدمها جبابنب فراش اآلخر، فقد يَرى أحدمها يف منامه ما 
ويضره أشد اإلسا ة والضرر، بل ويف بعض األحاان يود لو أن يقوم من بنومه من يسوؤه 

 شدة ما يؤذيه يف منامه أثنا  بنومه، وال يستطاع ذلك.
يرى اآلخر رؤيا صاحلة محبشرة َتسحرُّه وتحفرحه أشد ما يكون السرور والفرح، وودَّ  وقد

 لو بَقمَي هكذا يف رؤياه دون أن يستاقظ.
وبنقول: فمع أن الرجلني بنائمان أمام أعاننا، وعلى قحرب منا إال أبننا ال بنستطاع رؤية ما 

 بالطبع: ال.  ا؟!حدث لكل منهما، فهل بنحنكر ما قد أخربا به يف حال بنومهم
ومع أن فراشي الرجلني كابنا متقاربني، وجبوار بعضهما، إال أبنه مل ختتلط رؤيا أيا منهما 
باآلخر، فإذا كان ذلك يف تلك احلااة الدبناا، فما بالنا حبااة الربزخ واحلااة اآلخرة بعد البعث 

لاه اآلن يف تلك للحساب، اللتني هلما وصف آخر ومقاياس ومعايري أخرى محغايرة ملا هي ع
فإبنه َيب علانا اإلميان بكل ما أخربت به األبنباا  والرسل، والتسلام  :لذلك،احلااة الدبناا

 والاقني بكل ما جا وا به.
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 أين اله داية؟!

إن كل إبنسان له عقل حكام، وافر رشاد، ال بد وأن يبحث عن اهلداية، يبحث 
ا ول أن ينظر يف كل من الاهودية والنصرابناة عن السبال الذي يرتضاه إهله وخالقه، فرتاه حيح

واإلسالم؛ ألهنا رساالت السما ، ولكنه سرعان ما يهتدي إىل أن دين اإلسالم هو دين اهلل 
تبارك وتعاىل، هو الدين احلق الذي ترتضاه فطرته السوية اليت فطره اهلل عز وجل علاها، وهو 

جح الرشاد الذي منحه اهلل تبارك وتعاىل الدين احلق الذي يقبله العقل السلام الصريح، الرا
 إياه.

باإلسالم هو اإلله اخلالق هلذه الفطرة  وال شك، إن اإلله الذي أرسل حممًدا 
ذان يتوافقان مع كل ما جا  به اإلله املابنح هلذا العقل السلام الصريح، والل والسوية، وه

، لاس به شوائب أو عكرا ، ولاس به إعنات تاإلسالم، من معتقد بساط سلام، صاف 
الفطرة السوية والعقل السلام –للفكر أو قهر للذهن والتصور، واللذان يتوافقان أيًضا 

مع كل ما جا  به اإلسالم من شرع قومي، وتعالام ساماة، ومعامالت حكامة  -الصريح
 سديدة على أسس من اخلري والفضالة.

ن بنوضح جابنب من دالئل بنبوة اية لاست إال يف اإلسالم، بأدوسوف بنحدل ل على أن اهل
 وذلك ىف النقطة التالاة .، رسول اإلسالم حممد خامت أبنباا  اهلل تعاىل وهو 
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 رسالة خاتم أنبياء اهلل تعالى ورسله محمد
وحني  ،حني تشتد حاجة العامل إلاهم لهلقد جرت سنة اهلل سبحابنه وتعاىل أن يبعث رس

 ،بعد أن فسد الناس ،ويصل بعضهم ببعض ،لهم برهبميضل الناس عن سبال اهلل الذي يص
 ،وتداوي النفوس ،واشتدت احلاجة إىل رسالة تصلح العقائد ،وتقاطعوا ،واختلفوا ،وضلوا

وتوجههم مجاًعا يف وحدة منسجمة متللفة إىل بارئهم  ،وتربط الناس بعضهم ببعض
وما أرسل به  ،ه إلاهملاقوموا بواجب الشكر له على ما أبنعم به علاهم وأسدا ؛وخالقهم

 ةوتشاريع قومي ،وأخالق كرمية ،ومعامالت حكامة ،اديةهوعبادات  ،رسوله من عقائد صافاة
 على أساس من اخلري واحلق والفضالة.

، ملــا قــد أشــربنا إلاــه فضــال مــن  ومــن مثح كابنــت حاجــة العــامل إىل رســالة النــىب حممــد 
 اهلل تبارك وتعاىل. 

ُّ إمبنَّا أَْرَسْلَناَك َشاهمًدا َومحَبش رًا َوبنَذميرًايَا أَيُـّ )قال اهلل تعاىل:  َوَداعمًاا إمىَل اللَّـهم بمإمْذبنـمهم  *َها النَّيبم
رَاًجا محنمريًا(   .[٥٤ ،٥٤]األحزاب: َوسم

َهــاهحْم َعــنم اْلمحْنَكــرم َوحيحمــلُّ هَلحــمح الطَّا َبــاتم )قــال اهلل تعــاىل: و  َوحيحَــر مح يَــْأمحرحهحْم بمــاْلَمْعرحوفم َويـَنـْ
رحوهح َعلَـــْاهممح اخْلََبائمـــَث َوَيَضـــعح َعـــنـْهحْم إمْصـــَرهحْم َواأْلَْغـــاَلَل الَّـــيتم َكابنَـــْت َعلَـــْاهمْم فَالَّـــذميَن آَمنحـــوا بمـــهم َوَعـــزَّ 

 .[037]األعراف:َوبَنَصرحوهح َواتَـّبَـعحوا النُّوَر الَّذمي أحبْنزمَل َمَعهح أحولَئمَك هحمح اْلمحْفلمححوَن( 
لـحو َعلَـْاكحْم آيَاتمنَـا َويـحـزَك اكحْم َويـحَعل محكحـمح )  اىل:وقال تع ـْنكحْم يـَتـْ َكَما أَْرَسْلَنا فماكحْم َرسحواًل مم

( *اْلكمَتاَب َواحلْمْكَمَة َويـحَعل محكحْم َما مَلْ َتكحوبنحوا تـَْعَلمحونَ    فَاذْكحرحوينم أَذْكحـرْكحْم َواْشـكحرحوا يلم َواَل َتْكفحـرحونم
 .[١٤١ ،١٤١]البقرة: 
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 بالرسالة شواهد تشهد لرسول اهلل 
 : العقيدة التي جاء بها المصطفى محمد الشاهد اْلول

 ، بنوضح: ولكي تتجلى لنا وتتضح أمهاة العقادة اليت جا  هبا رسول اهلل حممد
واليت كابنت سبًبا يف رقي أهل  ،أبنه إذا ما تأملنا يف العقادة اليت جا  هبا حممد  -

سالم الذين رضوا باإلسالم ديًنا، واعتنقوه وعملوا بتعالامه، ومتسكوا بالكتاب الذي أحبنزل اإل
 جند أن :  على رسوله

يدعو إىل توحاد األلوهاة والربوباة؛ يـحَعرف الناس بإالههم  كان  النىب حممد
برهبم ويدعوهم إىل عبادته سبحابنه وتعاىل وحده وإفراده بالعبودية جل شأبنه، يـحَعرف الناس 

 الذي خلقهم وأوجدهم من عدم ورزقهم، وينفي وجود بنمد  أو شريك له.
ويدعو كل من أبنكر وجوده سبحابنه وتعاىل إىل اإلميان مبوجد هذا الكون احملكم 

 الصنع، يدعوهم إىل اإلميان باهلل سبحابنه وتعاىل.
ان العرب وغريهم يدعو إىل حماربة عبادة األصنام اليت ال تنفع وال تضر، واليت مع ذلك ك -

 يعبدوهنا من دون اهلل عز وجل.
يدعو إىل حماربة كل ما يحعبد من دون اهلل، فالعرب وغريهم يعبدون احلجارة، والفرس  -

يعبدون النار، والاهود اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابًا من دون اهلل عز وجل، حيلون هلم ما 
 م.حرم اهلل، وحيرمون علاهم ما أحل اهلل، فاتبعوهن

خملوقًا يأكل ويشرب وينام، إىل غري ذلك مما يفعله البشر  -املساح -والنصارى يعبدون بشرًا 
 الذين خلقهم اهلل عز وجل، ومع ذلك يعبدوبنه من دون اهلل.

يدعو إىل عبادة اهلل وحده، وتنزيهه سبحابنه وتعاىل عن أي صفة بنقص بنحسبت إلاه من  -
 كابنت متوج بافرتا ات على اخلالق جل وعال.  بالنيب  البشر، فنلحظ أن البائة اليت أحاطت 

هي العقادة الصحاحة اليت يقبلها أي عقل  لذلك ، فإن العقادة الىت جا  هبا النىب حممد
رشاد يريد أن يعرف إهله، ينزهه وميجده ويعبده، وتقبلها الفطرة السلامة السوية بدون أي 

 هي عقادة صافاة يسهل  جا  هبا حممد  تركابات أو تعقادات أوشوائب، فالعقادة اليت



 
 

  

 ..  80اإلله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

 
فهمها وقبوهلا بدون أية مشقة أو تعنت فهي النور الذي أبنار اهلل سبحابنه وتعاىل هبا الظلمة، 

 فمحى هبا ظلمات الشرك واإلحلاد.

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 -الكعبة المشرفة -البيت العتيق: الشاهد الثاني
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س لعبادة اهلل سبحابنه وتعاىل من دبنس تطهري البات العتاق ،وهو أول بات وضع للنا

 الشرك واألوثان:
َع لملنَّاسم َللَّذمي بمَبكََّة محَبارًَكا َوهحًدى لمْلَعاَلممنَي()قال اهلل تعاىل:   .[٦٤ل عمران: ]آ  إمنَّ أَوََّل بـَْات  وحضم

اَم َمَكاَن اْلبَـْاتم َأْن اَل تحْشرمْك يبم َشْائً ) بـْرَاهم َ لملطَّائمفمنَي َوإمْذ بـَوَّأبنَا إلمم ْر بـَْايتم ا َوَطه 
 .[84: احلج]َواْلَقائمممنَي َوالرُّكَّعم السُّجحودم( 

إن أول بات وضعه اهلل عز وجل يف األرض هو الذي مبكة؛ لاتعبد الناس لرهبم 
عبادة صافاة خالصة ال إشراك فاها، وكان العرب حيجون إىل هذا البات يف كل عام، ولكن 

 من زين الشاطان هلم عبادة غري اهلل من أصنام وأحجار.مبرور الوقت والز 
ولكي بندرك مدى عظمة هذا البات وحرمته عند اهلل تعاىل علانا أن بنعلم أبنه أول 

 بات هلل وضع للناس يف هذه األرض اليت حناا علاها.
 .-البات العتاق -ولنقرأ بنبذة خمتصرة عن قصة أصحاب الفال الذين أرادوا هدم البات احلرام 

 *َأملَْ ََيَْعْل َكْاَدهحْم يفم َتْضلمال   * َأملَْ تـََر َكْاَف فـََعَل َربَُّك بمَأْصَحابم اْلفمالم )قال اهلل تعاىل: 
رًا أَبَابمالَ  ْم طَاـْ ج ال   *َوأَْرَسَل َعَلْاهم اهمْم حبممَجارَة  ممْن سم (  *تـَْرمم  .[الفال] َفَجَعَلهحْم َكَعْصف  َمْأكحول 
ألشرم ببنا  كناسة يف صنعا ؛ لاصرف إلاها حج العرب بدال من لقد قام أبرهة ا

الكعبة ) أول بات وضعه اهلل تعاىل ىف األرض ( ، وقد جلب إلاها ) الكناسة ( الرخام اجملزع 
 واحلجارة املنقوشة بالذهب، وبنصب منها صلبابنًا من الذهب والفضة، ومنابر من العاج.

 من الكعبة، فقرر هدم الكعبة بات اهلل العتاق. ولكن مل يستطع صرف العرب إلاها بداًل 
وقد هتاأ أبرهة لدخول البلد احلرام وهاأ فاله وعىبَّ جاشه جممًعا هلدم البات العتاق، 
مث االبنصراف إىل الامن، ومل يكن ألهل مكة القدرة على مقاومة جاش أبرهة، فلما وجهوا 

ن بناحاة اجلنوب برك وأىب أن يتحرك، )جاش أبرهه ( الفال من معسكره جتاه الكعبة هلدمها م
فضربوه يف رأسه بللة من حديد، مث أدخلوا حماجن هلم يف أسفل بطنه، وهو بارك ال يقوم، 
فوجهوه راجًعا إىل الامن، فقام يهرول ووجهوه حنو الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إىل 

 املشرق، فتهاأ لالبنطالق، وملا عادوا يوجهوبنه حنو مكة برك.
ن سلط اهلل بنقمته على أصحاب الفال فابنتشر فاهم فجأة وبا  مهلك، رمتهم مث كان أ

 .جبراثامه طريًا أبابال، فجعلتهم كعصف مأكول، وجحنُّوا من خوف ورعب، فولوا مدبرين
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وكابنت هذه احلادثـة يف العـام الـذي وحلـد فاـه خـامت املرسـلني حممـد بـن عبـد اهلل بـن عبـد املطلـب  
،  فاــه املصــطفى ويف الاــوم الــذي وحلــد  وكمــا قلنــا أبنــه مبــرور الوقــت والــزمن منــذ بنــا  الكعبــة

زيــن الشــاطان للنــاس عبــادة غــري اهلل مــن أصــنام وأحجــار بــزعم أن عبــادهتم هلــا تقــرهبم إىل اهلل 
 زلفى.

وجا ت الرساالت وجا ت الاهودية، ومـن مث النصـرابناة، ومل تسـتطع أي مـنهم تطهـري 
وال تطهـــري أهلـــه مـــن  -هلل وضـــع للنـــاس لعبـــادة اهلل وحـــده وهـــو أول باـــت -هـــذا الباـــت احلـــرام

 دبنس الشرك واألوثان، من عبادة األصنام واألحجار إىل عبادة اهلل الواحد اجلبار.
وهــو أول باــت وضــع للنــاس  -أال تقتضــي حكمــة اهلل عــز وجــل أن يطهــر باتــه العتاــق

ا لغــريه مــن دبنــس الشــرك لاعبــدوا رهبــم الــذي خلقهــم ورزقهــم عبــادة خالصــة لــه، ال إشــراك فاهــ
بـأن يرسـل رسـواًل  -واألوثان، ويصحح هلم عقادهتم يف إهلهم وخالقهم الذي خلقهم من عدم

خامتًــا ختــتم بــه الرســاالت الســماوية، يتلــو علـــاهم آيــات رهبــم ويــزكاهم، ويطهــرهم مــن الشـــرك 
ابـــات والفجـــور ويعلمهـــم كتـــاب رهبـــم، يـــأمرهم بـــاملعروف وينهـــاهم عـــن املنكـــر، وحيـــل هلـــم الط

 وحيرم علاهم اخلبائث؟
 بلـــى، لقـــد اقتضـــت حكمـــة اهلل عـــز وجـــل أن يرســـل رســـوله خـــامت املرســـلني حممـــد 

بالعقاــــدة الصــــافاة الســــلامة الــــيت ال عاــــب فاهــــا وال بنقصــــان، وبالعبــــادات اهلاديــــة واملعــــامالت 
إىل احلكامــة واألخــالق الكرميــة والتشــاريع القوميــة، فــأخرج النــاس مــن ظلمــات الشــرك واألوثــان 

 بنور التوحاد.
بفــتح مكــة يف العــام الثــامن مــن اهلجــرة،  فلقــد َمــنَّ اهلل عــز وجــل علــى رســوله حممــد 

 إىل احلجر األسود، فاستلمه مث طاف بالبات العتاق، ويف  فدخل املسجد احلرام، وأقبل 
 
 

( ثالمثائة وستون صـنًما كـابنوا يحعبـدون مـن دون 541يده قوس وحول البات آبنذاك )
 بالقوس ويقول قول اهلل عز وجل: وجل، فجعل يطعنها رسول اهلل  اهلل عز

 ، [١١اإلسرا : ] َوقحْل َجاَ  احلَْقُّ َوَزَهَق اْلَباطملح إمنَّ اْلَباطمَل َكاَن َزهحوقًا()
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 .[٥٦سبأ: ] قحْل َجاَ  احلَْقُّ َوَما يـحْبدمئح اْلَباطملح َوَما يحعمادح()و 

 اهو رسول اهلل حقا وصدق فمحمد 
وم  ن كرام  ة اهلل س  بحانه وتع  الى له  ذا المك  ان الط  اهرا مك  ة المكرم  ة ال  ذي ب  ه 

 وضع البيت العتيق، وهو أول بيت هلل ُوضع للناس ليعبدوه سبحانه وتعالى:
 ما تم اكتشافه حديثًا: -أ

تتوسـط الاابسـة متاًمـا، مبعـىن أبننـا إذا  -وهـي أم القـرى -لقد اكتحشف أن مكـة املكرمـة
كزهــا مكــة املكرمــة، فــإن هــذه الــدائرة حتــاط بالاابســة كاملــة، لــاس هــذا فحســب، رمسنــا دائــرة مر 

بـــل إن مكـــة املكرمـــة تتوســـط الاابســـة زمابنًـــا أيًضـــا حاـــث إن خـــط طـــول مكـــة املكرمـــة يتوســـط 
 (1)الزمن متاًما، فاكون ما حول مكة املكرمة هو العامل كله يف كل مكان وزمان.

خـــامت املرســـلني للنـــاس كافـــة يف كـــل مكـــان  فلقـــد أرســـل ربنـــا تبـــارك وتعـــاىل حممـــًدا 
ــَرى َوَمــْن َحْوهَلـَـا( )وزمــان، فهــو القائــل جــل شــأبنه يف كتابــه املبــني القــرآن الكــرمي:  َولمتـحْنــذمَر أحمَّ اْلقح

 .[٦١األبنعام: ]
فأم القرى هي مكة املكرمة: وما حوهلا هـو العـامل كلـه يف كـل مكـان وزمـان، فمحمـد 

  تم به الرسل.هو الرسول اخلامت الذي خح 
وبـــذلك يتضـــح لنـــا أن مكـــة املكرمـــة هـــي مبنزلـــة العاصـــمة للكـــرة األرضـــاة، فكـــان مـــن 

 مقتضى حكمة اهلل سبحابنه وتعاىل أن تكون مكة املكرمة مهًدا للرسالة العاملاة واخلامتة.
 

 ومن  اْلمور التي تتعلق بمكة المكرمة والكعبة المشرفة: 
املعجـزات املاديـة امللموسـة الدالـة علـى كرامـة إن بئر زمزم هي إحـدى ( ماء زمزم: 0)

املكــــان؛ مكــــة املكرمــــة، وعلــــى مكابنــــة كــــل مــــن ســــادبنا إبــــراهام وولــــده ســــادبنا إمساعاــــل وأمــــه 
)الصــديقة هــاجر( عنــد رب العــاملني، حاــث إن خــروج بئــر زمــزم وســط صــخور بناريــة ومتحولــة 

 دة أمر ملفت النظر.شديدة التبلور، مصمتة، ال مساماة فاها، وال بنفاذية هلا يف العا
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والــذي هــو أكــرب مــن ذلــك وأكثــر أن تظــل هــذه البئــر تتــدفق باملــا  الــزالل علــى مــدى 
 أكثر من ثالثة آالف سنة على الرغم من طمرها وحفرها عدة مرات على فرتات.

فمن خصائص ما  زمزم: أثبتت الدراسات العلماة احلديثة اليت أجريت علـى مـا  بئـر 
صـــفاته الطباعاـــة والكامائاـــة، فهـــو مـــا  غـــازي عســـر، غـــين بالعناصـــر زمـــزم أبنـــه مـــا  متماـــز يف 

( مللاجـــرام بكـــل لـــرت، بانمـــا ال تزيـــد 8111واملركبـــات الكاماائاـــة النافعـــة الـــيت تقـــدر حبـــوايل )
( مللاجـرام بكـل لـرت، 841بنسبة األمالح يف مااه آبار مكة واألودية اجملاورة هلا ال تزيد علـى )

املصــادر املائاــة حــول مكـــة املكرمــة، وبتمازهــا عنهــا يف حمتواهـــا ممــا يــوحي ببعــد مصــادرها عـــن 
 الكامائي وصفاهتا الطباعاة.

وتستخدم مااه بئر زمزم يف عالج العديد من األمراض، فسبحان الذي أمر بشـق بئـر 
زمزم فكان هذه البئر املباركة، وسبحان أمر املا  بالتدفق إلاها مـن مسـافات بعاـدة عـرب شـقوق 

 (1)شعرية دقاقة.
ولعــل هــذه الظــاهرة )تــدفق املــا  إىل بئــر زمــزم مــن مســافات بعاــدة( تكــون مؤيــدة ملــن 

 قال بأن مكة املكرمة هي مركز اجلاذباة األرضاة.
))ن  زل الحج  ر اْلس  ود م  ن : والــذي قــال عنــه رســول اهلل الحج  ر اْلس  ود: ( 8)

 . رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن صحاح.الجنة...((
ر األســـود لـــاس حجـــرًا أرضـــاًّا حاـــث إن مواصـــفاته الداخلاـــة لقـــد اكتحشـــف أن احلجـــ

ـــــاس مـــــن أحجـــــار  لاســـــت كمواصـــــفات الصـــــخور األرضـــــاة، كمـــــا أشـــــار املصـــــطفى  ـــــه ل أبن
 (2).األرض

 
 الطواف حول الكعبة: -ب
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ـــيت  ـــة املشـــرفة، وال إن عبـــادة املســـلمني املتمثلـــة يف الطـــواف حـــول الباـــت العتاـــق الكعب

هم هلــا هــي العبــادة الوحاــدة الــيت تتوافــق وتنســجم مــع النظــام شــرعها اهلل عــز وجــل هلــم، واختــار 
الكــوين الــذي خلقــه وأبدعــه اهلل ســبحابنه وتعــاىل، فلقــد شــرع اهلل ســبحابنه وتعــاىل لنــا الطــواف 
سبعة أشواط حول الكعبة يف اجتاه معاكس لعقارب الساعة، حباث تكون الكعبـة علـى يسـاربنا 

 البنسجام العجاب:ولنتأمل ولنمعن النظر يف هذا التوافق وا
النواة اليت حتتويها الذرة اليت تتكون منها املادة تدور حول هذه النـواة إلكرتوبنـات  -0

( سبعة مستويات من الطاقـة، حاـث إن النـواة حوهلـا سـبعة مسـتويات مـن الطاقـة، وهـو 7يف )
 بنفس عدد أشواط الطواف حول الكعبة.

اجتـــاه الطـــواف حـــول  وتـــدور هـــذه اإللكرتوبنـــات عكـــس عقـــارب الســـاعة وهـــو بنفـــس
 (1)الكعبة فسبحان اهلل!!

وتــدور األرض حــول حمورهــا: يف اجتــاه معــاكس الجتــاه عقــارب الســاعة، ســبحان  -8
 (2)اهلل!

ويف بنفـس الوقــت تــدور األرض حـول الشــمس: يف اجتــاه معـاكس الجتــاه عقــارب  -5
ان الســـاعة وهـــو بنفـــس اجتـــاه طـــواف املســـلمني حـــول الكعبـــة، عكـــس عقـــارب الســـاعة، فســـبح

 (3)اهلل!!
واحلاوان املنوي لإلبنسـان يـدور حـول البويضـة: ويف اجتـاه معـاكس الجتـاه عقـارب  -1

 الساعة وهو بنفس اجتاه حركة الطواف حول الكعبة، فسبحان اهلل العظام وحبمده!! 
فكـأن الــدوران عكـس عقــارب الســاعة كمـا يف عبــادة الطــواف حـول الكعبــة واجتاههــا 

ئر األجــــرام الســــماوية والشــــمس والقمــــر والنجــــوم والكواكــــب ركــــن مــــن أركــــان التســــباح، فســــا
 واجلزيئات كلها تدور عكس عقارب الساعة يف أفالك تسبح اهلل سبحابنه وتعاىل.

                                                 
 ما تحفيه األرحام أ/كريم نجيب األغرإعجازالقرآن فى ( 1)

 ما تحفيه األرحام أ/كريم نجيب األغرإعجازالقرآن فى (2)

 ما تحفيه األرحام أ/كريم نجيب األغرإعجازالقرآن فى (3)
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فاحلاوابنات املنوية لإلبنسان تـدور حـول حمـور النطفـة عكـس عقـارب السـاعة، والنطفـة 
ن خـالل أدا  مناسـك تدور حول بنفسها يف اجتاه معاكس لعقـارب السـاعة، واملسـلمون يطوفـو 

احلج حول الكعبة يف احلج يف اجتـاه معـاكس الجتـاه عقـارب السـاعة، فبهـذا املثـل مثـل الـدوران 
ودوران  -كطــواف املســلمني حــول الكعبــة  -عكــس عقــارب الســاعة حــول النــواة أثنــا  التســباح

األرض حـــول الشـــمس، ودوران اجملموعـــة الشمســـاة حـــول الثقـــب األســـود، يتجلـــى لنـــا تطـــابق 
نصوص الديناة اإلسالماة مع بنظام الكون مما يدل على أن خالق هذا الكون هو الـذي أبنـزل ال

 (1)الدين احلق الذي يتجلى فاه بناموس الكون، أال وهو اإلسالم.
خـــــامت املرســـــلني هبـــــذا  فســـــبحان اهلل العظـــــام احلكـــــام الـــــذي أرســـــل رســـــوله حممـــــًدا 

 العبادات اهلادية وهذا الشرع القومي.
لقـد اكتشـف أن السـجود  السجود في الصالة باتجاه البي ت الح رام:عبادة   -ج 

باجتـــاه الباـــت احلـــرام حيمـــي اإلبنســـان مـــن الكثـــري مـــن األمـــراض اجلســـدية والنفســـاة؛ كالصـــداع 
واإلرهــاق، وغــري ذلــك، حاــث إن جســم اإلبنســان حممــل بالشــحنات الكهربائاــة املوجبــة، وعنــد 

ى جسـده فاجـب الـتخلص منهـا، وعنـد سـجود تزايد هذه الشحنات يكـون هلـا آثـار سـلباة علـ
 اإلبنسان يف الصالة يتم تفريغ هذه الشحنات الزائدة بابنتقاهلا إىل األرض.

 
 
 

 
  وحال دعوته  وصفاته نسب رسول اهلل :  الشاهد الثالث

                                                 
اإلعجازالعلمى فى السنة النبوية( ما تحفيه األرحام أ/كريم نجيب األغر,وقد أورد الدكتور/زغلول النجار فى كتابه)لقرآن فى إعجازا(1)

 دورات حولها فى اتجاه معاكس لعقارب الساعة 7دوران البويضة حول نفسها ,وكذلك دوران الحيوانات المنوية 
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 : نسب رسول اهلل 

هو أفضل وأعظم قريش بنسًبا، تحعرف أسرته باألسرة اهلامشاة بنسبة  إن رسول اهلل
 جده هاشم بن عبد مناف. إىل

هاشم: هو الذي توىل السقاية والرفادة من بين عبد مناف، وكان موسرًا ذا شرف   -
 .كبري، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج مبكة

عبد املطلب: صارت السقاية والرفـادة والرفاـدة بعـد هاشـم إىل عبـد املطلـب جـد  -8
كابنــت قــريش تحســماه الفاــاض لســخائه وهــو وكــان شــريًفا محطاًعــا، ذا فضــل يف قومــه،    النــيب 

أفضـلهم أخالقًـا وأعظمهـم وأحسـنهم صـفاتًا، ويعلـم القرشـاون هـذا  ساد مكة، ورسـول اهلل 
 وال يستطاع أحد أن ينكره ويشهدون على ذلك.

 . الصادق األمني، وتشهد قريش قاطبة على صدقه وأمابنته  فهو 
 : ولنعد إىل العصر الذي بنشأ فاه النيب 

بنشــأ يف عصــر ســادت فاــه اجلهالــة وعمــت فاــه الضــاللة، بــني قــوم أماــني  رى أبنــه فنــ
وثناــني غــري موحــدين، يكفــرون بــالاوم اآلخــر، وحياــون حاــاة اللهــو ويتعصــبون ألتفــه األســباب،  
كـابنوا قبائــل متــدابرة وعشــائر متنــاحرة، مل تكــن هلــم دولــة هلــا مقومــات الدولــة؛ مــن حكومــة هلــا 

 وان، ودستور يفصل احلقوق والواجبات، وقابنون يبني العقوبات.سلطان، وجاش يدفع العد
 ثاقب الفكر، عظام النفس، كرمي اخللق. يف هذا العصر وهذه البائة: بنشأ رسول اهلل 

 قبل الرسالة وبعدهاا لنصدر أحكامنا عن بينة: حال الرسول  -
هة الذكر، إىل سن األربعني يتمتع بني قومه حبسن السمعة وبنبا عاش رسول اهلل  -

 مشهور بالصدق واألمابنة.

اهلجرة بعد الرسالة بنحو ثالثـة عشـر سـنة تـرك ابـن عمـه علـي  وعندما قرر الرسول 
 بن أيب طالب؛ لريد الودائع اليت كابنت عنده إىل أهلها.

 الصادق األمني الذي كابنت قريش تستأمنه على حاجاهتا. فهو 
 ، وينفر من القرب منها.منذ صباه يتحاشى عبادة األصنام كذلك: بنشأ 

 عزوفًا عن املالهي وكذلك: فقد بنشأ  -
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علـــى علـــم مـــن أبنـــه منـــذ حلظـــة رســـالته وبنـــزول الـــوحي علاـــه، علاـــه أن َيتهـــد  وكـــان 
(  طوياًل ويصطرب كثريًا إىل أن ينصره اهلل سـبحابنه وتعـاىل، وبالتأكاـد فـإن هـذا األمـر) رسـالته

 ساطول وقته إىل أن تنتشر دعوته ورسالته.
يــدعو إىل التوحاــد والعبــادة اخلالصــة هلل عــز وجــل وإىل صــلة األرحــام،  كــان رســول 

 يربط الناس بعضهم ببعض ويدعو إىل اخلري وإىل الصالة، ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر.
بالكتابــة إىل ملــوك وأمــرا  األرض، وأرســل إلــاهم كتًبــا يــدعوهم فاهــا إىل  فلقــد أمــر 

تعالام وشـرع قـومي، فأرسـل إىل النجاشـي ملـك احلبشـة، وإىل املقـوقس  اإلسالم وإىل ما فاه من
ملــك مصــر، وإىل كســرى ملــك فــارس، وإىل قاصــر ملــك الــروم، وإىل املنــذر بــن ســاوي حــاكم 
البحـــرين، وإىل هـــوذة بـــن علـــي صـــاحب الامامـــة، وإىل احلـــارث بـــن أيب مشـــر الغســـاين صـــاحب 

قـد  اجللنـدي. وهبـذه الكتـب كـان النـيب دمشق، وإىل جافر ملك عمان، وإىل أخاه عبـد بـن 
 ومــنهم مــن كفــر، ولكنــه  أبلــغ دعوتــه إىل أكثــر ملــوك وأمــرا  األرض، فمــنهم مــن آمــن بــه 

 شغل فكر هؤال  الكافرين وعرف لديهم امسه ودينه.
وبنسأل: أكان ميكن أن يتلقى التوحاـد مـن جمتمـع وثـين يبـاهي باألحسـاب، ويفاضـل 

 العصباة اجلاهلاة، جمتمع ميارس الشرور ويبالغ يف الفجور؟ بني األبنساب، جمتمع تسوده
 .[3، 1]النجم:  َعلََّمهح َشدميدح اْلقحَوى( *إمْن هحَو إمالَّ َوْحٌي يحوَحى)بالطبع ال: 

 رسول من عند اهلل سبحابنه وتعاىل أوحي إلاه من قبل ربه تبارك وتعاىل. فهو 
 ودعوته: أميته 
: أمــي يعلــم األماــني، بــل ويعلــم دلاــل مــن دالئــل بنبوتــه أماًّــا، ولكــن أماتــه  كــان 

املتعلمـــني إىل يـــوم الـــدين، أمـــي يتخـــرج مـــن جامعتـــه اإلســـالماة حكـــام وساســـة وجنـــود وقـــادة 
وفقها  وحكما  وحساب وكتاب وحمدثون ومدرسون ووعـاظ ومفتـون وقضـاة عـادلون وعلمـا  

مبهـرة مذهلـة، مل يكـن يعلمهـا أحـد يف شىت اجملاالت العلماة، فمـع أماتـه ينطـق حبقـائق علماـة 
 على أن اكتشفها العلم احلديث منذ عدد قلال من السنوات.

   
 قال تعاىل: 
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 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمداإلله الخالق.. 
 .[٤ – ٣النجم: ]  (َعلََّمهح َشدميدح اْلقحَوى *إمْن هحَو إمالَّ َوْحٌي يحوَحى *َوَما يـَْنطمقح َعنم اهْلََوى)

 هو رسول اهلل حقًّا وصدقًا.  حممًدالذلك فإن  ، دلال من دالئل بنبوته ورسالته  فأماته 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 واشتغال قلبه دوًما بذكر اهلل  إلى ما كان يدعو إليه مسارعته : الشاهد الرابع



 
 

  

 ..  90اإلله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

أشد الناس طاعة هلل وأكثرهم ذكرًا له سبحابنه وتعاىل  لقد كان النىب حممد
اقة واقعة يلمسها وأعظمهم خوفًا منه جل شأبنه، ومل يكن هذا حمض ادعا ، بل كان حق

 .أهله وأصحابه يف كل ما بدر منه وصدر عنه 
( : وأخرج ابن حبان يف صحاحه عن عطا  قال: قلت لعائشة )زوج النىب حممد

 ؟أخربيين بأعجب ما رأيت من رسول اهلل 
 قالت: وأي شأبنه مل يكن عجًبا.

 إبنه أتاين لالة، فدخل معي يف حلايف، مث قال: ذريين أتعبد لريب.
قام فتوضأ، مث قام يصلي، فبكى حىت سالت دموعه على صدره، مث ركع فبكى، مث ف

 سجد فبكى، مث رفع رأسه فبكى، فلم يزل كذلك حىت جا  بالل فلذبنه بالصالة.
 فقلت: يا رسول اهلل ما يبكاك، وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذبنبك وما تأخر؟

إمنَّ )د أبنزل علي يف هذه اللالة:   قال: ))أفال أكون عبًدا شكوًرا، ومل ال أفعل؟ وق
حويلم اأْلَْلَبابم  الَّذميَن يَْذكحرحوَن  *يفم َخْلقم السََّماَواتم َواأْلَْرضم َواْختماَلفم اللَّْالم َوالنـََّهارم آَليَات  ألم

ْرضم َربَـَّنا َما َخَلْقَت َهَذا اللََّه قمَااًما َوقـحعحوًدا َوَعَلى جحنحوهبممْم َويـَتَـَفكَّرحوَن يفم َخْلقم السََّماَواتم َواأْلَ 
 .[١٦١ ، ١٦١آل عمران: ](( بَاطماًل سحْبَحابَنَك َفقمَنا َعَذاَب النَّارم(

 .))ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها(( مث قال:
ال يغفل عن ذكر اهلل حلظة، بل كان دائم الذكر له جل  بنعم، لقد كان النيب 

 ، يف الاسر والعسر، يف املنشط واملكره، يف السفر شأبنه يف السر والعلن، يف املأل واخلال
 واحلضر، يف اللال والنهار، يف الصباح واملسا .

 خاتم المرسلين: فهذا هو محمد رسول اهلل 
كتاب مفتوح قبل البعثة وبعدها للجماع، فمن أراد أن يتعرف على عظام شخصاته 

 هو رسول اهلل حقًّا وصدقًا. أبنه  لاعلم ويتاقن ؛وسريته العطرة، فلاقرأ ولاتصفح سريته 
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 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمداإلله الخالق.. 
 عن الدنيا وأغراضها ومفاتنها   عزوفه :  الشاهد الخامس

رسواًل من عند اهلل سبحابنه وتعاىل  وبنعود مرة أخرى فنسأل: إذا مل يكن حممد 
فماذا كان يبغي من ورا  هذه الدعوى اليت جلبت له ألوابنًا من العذاب واالضطهاد؛ من شتم 

 إىل إيذا  شديد فظاع؟!بذي  شناع 
لقد كان بشهادة خصومه عاقاًل حصاًفا حكاًما، فما الغاية اليت كان يسعى ويرجو 

 الوصول إلاها؟
 أكان يبغي امللك، أم املال؟

امللك واملال من ربه، مث من كفار قريش، فلثر أن يكون عفاًفا  لقد عحرض علاه 
 بنزيًها وزاهًدا قابنًعا.

بإغداق كل ما هو ميكن أن يكون مطلوبًا له؛  ومة النيبفلقد حاول املشركون مسا -
لاكفوه عن دعوته، ومل يكن يرى هؤال  املساكني أن كل ما تطلع علاه الشمس ال 

 فخابوا وفشلوا فاما أرادوا. ،يساوي جناح بعوضة أمام دعوته 
كالم، بل    أبنه كان يريد الدبناا ومظاهرها، ومل يكن هذا جمرد هذا كله ينفي عن رسول اهلل 

  على السوا . كما بنلمسها يف آخر عهده  كان حقاقة بنلمسها يف أول عهده 
يوم دان له خصومه وخضع له أعداؤه ووافته األموال اجلمة والغنائم اليت ال حصر هلا،   

ينفق هذه األموال على األيتام والفقرا  واملساكني وينام هو على حصري يؤثر يف  فكان 
 .جنبه 

يف طعامه وثاابه وسكنه.. إىل غري ذلك كثرية جًدا شاهدة  يث الدالة على زهده واألحاد
 على ما ذكربناه.

يف الدبناا وعلم بنسا ه كاف يزهدن فاها ، وكذلك أصحابه الكرام من  لقد زهد  -
 بعده.

فاطمة رضي اهلل عنها بنت خدَية رضي اهلل عنها اليت أبنفقت  وها هى ابنة النىب حممد
مته ودعوته، مل يعطها من مال اهلل ما يقضي حاجتها ويضمن راحتها، حىت ماهلا يف خد
 فهو صدقة ال يحورث. مرياث النيب 



 
 

  

 ..  93اإلله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

بنفسه وأهله، ومل  اهتمام بالغ بالفقرا  ورعاية للضعفا ، فمن أجل هؤال  تناسى 
يؤثرهم بشي  من حااته، ومل يدخر هلم شاًئا بعد وفاته، ووكلهم مجاًعا إىل فضل اهلل ذو 

 الفضل العظام.
بنيب جا  لريفع أتباعه عن أن يكوبنوا عباد الدبناا عباد املال، جا  لاجعلهم  إبنه 

مل  عباًدا هلل وحده، يرضون من الدبناا بالقلال، ويكفاهم ما يتزودون به لآلخرة، فرسول اهلل 
 يكن طامًعا يف ملك أو مال أو جاه.
 ، بناا وتواضعه طوال حااته تشهد بعزوفه عن الد فاألحاديث اليت رحويت عنه 

 فماذا كان يبغي؟
 وما الغاية اليت كان يرمي إلاها؟

 .وهو الذي شهد اجلماع حبكمته ورجاحة عقله 
فبكل تأكاد ،ال شي  سوى أن يرضي مواله الذي ساطر على حوائجه ومتلك كل 

 جوارحه، ال شي  سوى أن يفوز حببه وينعم بقربه.
 لص يف دعواه، وأبنه كما يقول رسول من عند اهلل؟ألاس هذا كله يدل على أبنه خم

 هو رسول اهلل حقًّا وصدقًا. اجلواب: بلى، فمحمد 

 

 
 
 

 
 

 موقف الكفار من الداعي والدعوة ونصر اهلل لهما  :  الشاهد السادس
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 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمداإلله الخالق.. 
كان موقف الكفار موقف مناوأة ومعاداة منذ اللحظة األوىل، مناوأة ومعاداة  

بالقول  والدعوة، لقد آذوا رسول اهلل  -رسول اهلل -بالداعي للداعي وللدعوة وملن آمن
وتفننوا يف تعذيبهم والتنكال هبم،  والفعل أذًى شديًدا، ولقد آذوا أصحابه الذين آمنوا به 
وأصحابه من أجل هذه الدعوة،  ومناذج ذلك كثرية تشهد مبدى صرب وصمود رسول اهلل 

: كان بالل موىل أماة بن خلف،  ن رسول اهلل ومؤذ فهذا بالل من أصحاب رسول اهلل 
فكان أماة يضع يف عنقه حباًل، مث يحسلمه إىل الصباان يطوفون به جبال مكة حىت كان 
ا، مث يضربه بالعصا، وكان يلجئه إىل اجللوس  يظهر أثر احلبل يف عنقه، وكان أماة يشده شدًّ

 له:يف حر الشمس، كما كان يكرهه على اجلوع وأشد من ذلك ك
كان خيرجه إذا محات الظهرية، فاطرحه يف بطحا  مكة مث يأمر بالصخرة العظامة 
فتوضع على صدره، مث يقول:ال واهلل ال تزال هكذا حىت متوت أو تكفر مبحمد وتعبد الالت 

فاقول بالل رضي اهلل عنه وهو على ذلك: أحٌد أحد, ويقصد أن اهلل  -األصنام -والعزى
 0د صمد، ال بند له وال مثال له وال شريكسبحابنه وتعاىل واحد فر 

 الذين القوا وعابنوا ألوابنًا من التعذيب  وغريه الكثري من أصحاب رسول اهلل 
والتنكال هبم، بسبب اعتناقهم هذا الدين العظام، ولكن هذا كله مل يرحدَّهم عن دينهم 

 فجزاهم اهلل خريًا على إمياهنم وصربهم. ،وإمياهنم بدعوة رسول اهلل 

لقد جرب الكفار يف حرهبم كل سالح وقعدوا له كل مرصد، وأخريًا عادوا إىل 
 .اإلميان برسالته وتصديق بنبوته وااللتفاف حول رايته 

من ادعى النبوة كمسالمة الكذاب، الذي ادعى أبنه  ولقد جا  بعد رسول اهلل 
وا يظهرون اإلسالم بنيب واتبعه املنافقون من شدة غاظهم وحقدهم على اإلسالم وأهله، فكابن

 ويبطنون الكفر يف صدورهم وخيفوبنه.
فحارب املسلمون مسالمة الكذاب ومن اتبعه من املنافقني، فكان النصر من اهلل 
للمسلمني وقحتمل مسالمة الكذاب وهحزمم املنافقون شر هزمية، أرأيت كاف كابنت هناية مسالمة 

 الكذاب ودعوته الكاذبة؟



 
 

  

 ..  95اإلله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

وتعاىل بني اسم محدَّعي النبوة مسالمة وبني صفته  أرأيت كاف قرن اهلل سبحابنه
الكذاب، ومجع بانهما وخلدمها يف صفحات التاريخ خزيًا له وعقوبة يف تلك الدبناا اليت 

 حنااها؟
وبنلحظ كم كان الفارق بني من كذب يف دعواه وافرتى على اهلل الكذب يف ادعائه 

 بحابنه وتعاىل، فشتان الفارق بانهما.النبوة، وبني من صدق يف دعواه ويف تبلاغه عن ربه س
حبسن  وبنصر دعوته، وختم حااته  فلقد بنصر اهلل سبحابنه وتعاىل رسوله حممد 

 اخلامتة.
واصطرب وجاهد جهاًدا كبريًا طوياًل طوال فرتة رسالته إىل أن  فلقد صرب رسول اله 

 بنصره اهلل سبحابنه وتعاىل.
إىل أن ابنتشر هذا الدين العظام الذي  وبنشرها وإىل أن بنصر اهلل عز وجل دعوته 

 جا  به من قبل ربه تبارك وتعاىل.
ورفع ذكره بني صفحات  ولقد خّلد اهلل سبحابنه وتعاىل اسم رسوله حممد 

 التاريخ.
وقرن بانهما يف كل  ومجع سبحابنه وتعاىل بني امسه جل شأبنه واسم رسوله حممد 

 أذان ويف كل إقامة.
يف مكان ما إال ويأيت وقته يف مكان آخر فاؤذن مرة أخرى فال يكاد ينتهي األذان 

وهكذا لنفس تلك الفريضة الواحدة اليت قد أحذ ن ألدائها من قبل إىل أن يأيت وقت فريضة 
 أخرى وهكذا.

ففي كل مكان بعد أن ابنتشر هذا الدين العظام يف كافة أحنا  األرض اليت حناا 
 لصدق:علاها بنسمع هذا القول احلق والشهادة ا

 أش                                   هد أن َل إل                                   ه إَل اهلل
 

 أش                   هد أن محم                   ًدا رس                   ول اهلل 
  

 فسبحان اهلل العظام.
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 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمداإلله الخالق.. 
طوال حااته وأيًضا بعد مماته، ومل كل  كم كان بنصر اهلل سبحابنه وتعاىل حملمد 

خامت املرسلني صلوات  رسول اهلل من عند اهلل عز وجل، وألبنه  هذا؟ ال شك إال ألبنه 
 ني.اهلل وسالمه علاهم أمجع

فال يكاد يذكر اسم رسول  وبني الثنا  علاه  وكذلك مجع بني اسم رسول اهلل 
بأن بندعو  إال ويقرن بانهما وبني الصالة علاه  أو يذكر ضمري يعود على امسه  اهلل 

 فهو سبحابنه وتعاىل الذي يعلم مكابنة ومنزلة رسوله  اهلل عز وجل أن يصلي على رسوله 
 . هي ثنا  علاه  وتعاىل على رسوله فصالة اهلل سبحابنه 

إال وبنتذكر لقبه الذي لحقب به قبل بعثته  وكذلك ال يكاد يذكر اسم رسول اهلل 
 الصادق األمني. فهو 

 والسؤال الذي يفرض نفسه:
ويؤيده كل هذا التأياد وهو كاذب يف  أميكن أن ينصر اهلل سبحابنه وتعاىل حممًدا    

 دعواه؟
له من املكابنة العالاة واملنزلة الرفاعة لدى ربه سبحابنه  مًدا كال، فاحلق أن حم

 فهو خامت األبنباا  واملرسلني. وتعاىل اليت استحق هبا تأياد وبنصر اهلل سبحابنه وتعاىل له 
 ودعوته؟ أرأيت كاف بنصر اهلل سبحابنه وتعاىل رسوله 

ورفع  ه حممد أرأيت كاف قرن اهلل سبحابنه وتعاىل بني امسه جل شأبنه واسم رسول
 له ذكره؟

مقرتبنًا بعظام صفاته  أرأيت كاف خلد اهلل سبحابنه وتعاىل اسم رسوله حممد 
 يف صفحات التاريخ؟ الصدق واألمابنة كرامة له 

 هو رسول رب العاملني وهو خامت األبنباا  واملرسلني. فمحمد 

 
 

  عليه وأعظمها الكتاب الذي أنزل  معجزات رسول اهلل :  الشاهد السابع



 
 

  

 ..  97اإلله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

 -القرآن الكريم –هدى للعالمين 

 القرآن الكريم: المعجزة الباقية
 عن الكتاب السماوي الذي أبنزل على النيب حممدأوال: حيسحن أن بنتحدث 

 من اهلل تبارك وتعاىل، ولو بإَياز شديد: هم ظم فْ )القرآن الكرمي( وحم 
آخر، لذلك فهو  يمساو إن القرآن الكرمي هو الكتاب السماوي الذي لاس بعده أي كتاب 

، كما أشربنا باإلضافة إىل الكثري من مهامن على مجاع الكتب السابقة، وهو املعجزة الكربى للنيب حممد 
دفعة واحدة، ولكنه ظل ينزل به األمني  املعجزات األخرى، والقرآن الكرمي مل ينزل على النيب حممد 

 وعشرين عاًما. على مدى ثالثة النيب حممد  جربيل علاه السالم من عند اهلل سبحابنه وتعاىل على
ولقد تكفَّل ربنا تبارك وتعاىل حبفظ كتابه العظام )القرآن الكرمي( من أن متسه أو تناله 
أيدي البشر بشي  من التحريف أو التبديل كما حدث يف الكتب السابقة، حاث إبنه لاس بعده 

 خر.أي بنيب آ ي آخر، ولاس بعد النيب حممد أي كتاب مساو 
 كالمه )القرآن الكريم(:لكيفية حفظ اهلل عز وجل 

يتلقى القرآن الكرمي من ربه جل وعال عن طريق الوحي،  لقد كان النيب حممد 
لاه على كح  بعضهم عن  ابه، مث يقرؤه على أصحابه، فاحفظهتَّ فاحفظه عن ظهر قلب، مث ميح

 وجودة الذاكرة. ظهر قلب كما َحفمظه بنباهم، فقد كابنوا مشهورين بسرعة احلفظ
كان القرآن الكرمي قد ححفمظ كله يف صدور كثري من   وعندما تحويف النيب حممد 

، كما كان قد كتب كله فاما تاسَّر هلم الكتابة علاه من العظام واجللود صحابة رسول اهلل 
اها األشجار، مث احتفظ اخللافة األول أبو بكر الصديق بكل هذه الوثائق اليت كحتب عل ىوحلمَ 

القرآن كله، مث احتفظ هبا اخللافة الثاين عمر بن اخلطاب، مث أمر اخللافة الثالث عثمان بن 
 عفان بكتابة القرآن الكرمي كله يف مصاحف، وتوزيعها على البالد.

فكل ما بنرى اآلن من بنحسخ  للقرآن الكرمي اآلن، إمنا هي بنسخ من هذا املصحف الذي 
 ته، وهو الذي يسمى بـ )املصحف اإلمام(.أمر سادبنا عثمان بن عفان بكتاب
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حتفمظ بإطاره الربَّاين الصاحل هلداية الناس 

ح
لذلك، فإن القرآن الكرمي هو الكتاب امل

 أمجعني، ومما يدلل على ذلك:
 أن القرآن الكريم غير متناقض، وليس بُمخالف للواقع. -0

أي اختالف أو  الكتاب احملفوظ من اهلل عز وجل قد اعرتاه فال ميكن أن يكون
زَّه عن كل بنقص، وألن وقوع ـتناقض؛ ألن االختالف والتناقض بنقص، واهلل تعاىل محن

االختالف أمر الزم لكل ما هو من تألاف البشر، فإذا كان وجود االختالف والتناقض يدل 
يدل  -القرآن الكرمي–على ما هو من صناعة البشر، فإن عدم وجود االختالف والتناقض به 

 ه من عند اهلل عز وجل.على أبن
خبالفه؛ ألن  وال ميكن للكتاب احملفوظ من اهلل عز وجل أن يحقر ر شاًئا يكون الواقع

ون هو أعلم مبا خلق، وحاشاه أن يكذب على عباده، فاخلق الواقع اإلله الذي خلق الك
 على هائة، مث يكون خربه عنها خمالًفا هلا.

 وصدق اهلل تعاىل إذ يقول:
 [.28]النسا :  ﴾تََدبَـّرحوَن الْقحرْآَن َولَْو َكاَن ممْن عمْندم َغرْيم اللَّهم لََوَجدحوا فماهم اْختماَلفًا َكثمريًاأَفاََل يَـ ﴿
الف هذه  -8 أن القرآن الكرمي يدعو إىل مكارم األخالق، ولاس يف دعوته ما خيح

 األخالق احلمادة اليت فطربنا اهلل عز وجل علاه.
س فاه ما يحناقض القواعد العقلاة اليت فطربنا اهلل عز وجل علاها، وغري ما أن القرآن الكرمي لا -5

رآن الكرمي هو كالم رب العاملني، الذي ـذكربنا الكثري والكثري من الدالئل القاطعة والرباهني الدامغة على أن الق
 تعهد ربنا تبارك وتعاىل حبفظه إىل يوم الدين.

 عام : 0411لعلمية التى أخبر بها منذ أكثر من ، والحقائق ا من معجزات القرآن الكريم
بالغته وروعة معابناه ودقة ائتالف ألفاظه ومسو أهدافه ومراماه ، وحتديه للعرب كافة  -

بأن يأتوا ولو بسورة واحدة من مثله، وكلهم عجزوا وخابوا وفشلوا، ومل َير وا على 
ن والفصاحة، فالقرآن قبول هذا التحدي، وهم ) العرب (الذين عرفوا بالبالغة واللس

 الكرمي لاس بصناعة بشرية، بل هو كالم اخلالق العظام تبارك وتعاىل.
 عام : 0111احلقائق العلماة الىت أخرب هبا وأشار إلاها  منذ أكثر من  وذلك باإلضافة إىل -

 ومن براهين ذلك: 
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لَّهح ََيَْعْل َصْدرَهح َضاـ قً ) قول اهلل تعالى: َا َيصَّعَّدح يفم َوَمْن يحرمْد َأْن يحضم ا َحَرًجا َكَأمنَّ
نحوَن(   .[083]األبنعام: السََّما م َكَذلمَك ََيَْعلح اللَّهح الر ْجَس َعَلى الَّذميَن اَل يـحْؤمم

( وهذا احلرف املشدد هبا، واليت تنقل إلانا صورة من َيصَّعَّدح فلننظر إىل هذه الكلمة )
فكأبنه يرتفع إىل  -صورة كاملة حلالته– أراد اهلل سبحابنه وتعاىل أن يضله بشكل واضح

طبقات اجلو العلاا، حاث ينخفض الضغط اجلوي، وهو ما يسبب الشعور بالضاق، وصعوبة 
كتشف إال يف هذا العصر احلديث، أشارت إلاه وأوضحته التنفس، وهي حقاقة علماة مل تح 

 ( ثالث كلمات فقط يف هذه اآلية الكرمية.5)
( تصفان حالة الصاعد يف السما  وأن َضاـ ًقا َحَرًجا) وهذه الكلمات منها كلمتان

حاث إن احلرف املشدد هبا يوضح كاف   (َيصَّعَّدح صدره يكون ضاًقا حرًجا، والكلمة الثالثة )
أن حركة الصعود لاست سهلة، بل إن الصاعد َيد املشقة يف صعوده إىل السما  بسبب ما 

 .(1)يعابناه من اخنفاض كبري يف الضغط اجلوي 
 فكم تبلغ دقة ألفاظ القرآن الكرمي، بل حروفه؟! 

 فتكون شاهًدا على أن القرآن الكرمي هو كالم اهلل سبحابنه وتعاىل.
وغري ذلك الكثري والكثري من احلقائق العلماة الغاباة املبهرة اليت كشف عنها وأخرب 

 أحد. هبا القرآن الكرمي منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام واليت مل يكن يعلمها
وللعلم مبزيد من هذه احلقائق العلماة املبهرة اليت أشار إلاها القرآن الكرمي وأخرب هبا 
منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، واليت مل يكن ألحد أدىن معرفة هبا أو أدىن تصور هلا 

 الرجوع إىل:
كتاب علم األجنة يف ضو  القرآن والسنة، لدى هائة اإلعجاز العلمي للقرآن   -0

 السنة مبكة املكرمة.و 
 كتاب إعجاز القرآن فاما ختفاه األرحام، لألستاذ/ كرمي جناب األغر.  -8
 

                                                 

 لذى تم مراجعة مادته العلمية بهيئة اإلعجاز العلمى للقرآن والسنة بمكة المكرمةمن كتاب:الدين الحق باألدلة القاطعة، ا(1) .
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جمموعة كتب: من آيات اإلعجاز العلمي )السما ، األرض، احلاوابنات،  -5

أستاذ علوم األرض بعدد من اجلامعات  -النباتات( يف القرآن الكرمي، للدكتور/ زغلول النجار
وزمال األكادمياة اإلسالماة، وعضو جملس إدارهتا، ورئاس جلنة اإلعجاز العرباة والغرباة، 

 العلمي يف القرآن والسنة النبوية باجمللس األعلى للشئون اإلسالماة بالقاهرة.
 والرجوع إىل: جمموعة األشرطة املسجلة: -1

 موسوعة اإلسالم والعلم احلديث.
 النجار.اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي للدكتور زغلول 

إخباره بحقائق علمية غيبية كثيرة لم يكن ْلحد أدنى  ومن معجزات النبى محمد 
معرفة بها منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، ثم يأتي العلم الحديث ليكتشف صدق 

 . ودقة ما أخبر به المصطفى 

 : ومن هذه احلقائق العلماة الغاباة اليت أخرب هبا رسول اهلل 

: ))كل ابن آدم يأكله الرتاب إال عجب الذبنب، منه خلق وفاه  قال رسول اهلل 
 .]رواه مسلم[يركب(( 

 معنى الحديث الشريف:
أن أجساد األموات بعد حتللها يف قبورها إىل مكوبناهتا األساساة من املا  والرتاب يبقى 

حي منها شي  مهم: وهي عظمة مثل حبة اخلردل، منها خلق، وفاه يركب يوم البعث، مما يو 
بأهنا أهم ما يف جسد اإلبنسان من مكوبنات وهذه العظمة ال يأكلها الرتاب، مبعىن أهنا ال 

 تبلى.

ال تبلى وال يأكلها الرتاب   -عجب الذبنب -وقد اكتشف العلم احلديث أن هذه العظمة
 وأن هذه العظمة هي اليت تبقى من املات بعد حتلل جسده. كما أخرب رسول اهلل 

يث أيًضا أن اخللق يركب منه عجب الذبنب يف مرحلة اجلنني ويف واكتشف العلم احلد
جائزة بنوبل يف العلوم احلااتاة الكتشافه املنظم األول وإثبات  -سبامان -م محنح0353سنة 

دوره يف ختلاق مجاع أبنسجة وأعضا  وأجهزة اجلنني وبأبنه ال يبلى أبًدا، فأثبت بذلك دقة 
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منذ أكثر من ألف  مت األبنباا  واملرسلني حممد اليت بنطق هبا خا -عجب الذبنب -أحاديث
 وأربعمائة عام.

محنح سبامان جائزة بنوبل ظنًّا منهم بأبنه أول من اكتشف املنظم األول وإثبات دوره يف 
 ختلاق مجاع أبنسجة وأعضا  وأجهزة اجلنني، وبأبنه ال يبلى أبًدا.

د األبنباا  واملرسلني حممد لكنهم مل يعلموا أن أول من بنطق هبذه احلقاقة العلماة هو سا
  (1)منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام. 

 هذا العلم؟  والسؤال الذي يفرض بنفسه: من الذي علم املصطفى 

 للخوض يف مثل هذه القضايا الغاباة واليت مل يكن يعلمها أحد؟ وما الذي اضطره 

دق ودقة ما أخرب به لوال أن اهلل سبحابنه وتعاىل يعلم بعلمه احملاط أبنه سوف يكتشف ص
ومضة مبهرة وشاهدة حق بأبنه  يف يوم من األيام فتكون أحاديث املصطفى  رسوله 

كان متصاًل بالوحي ومعلًما من قمَبل هذا اخلالق العظام  رسول من عند اهلل عز وجل وأبنه 
 اهلل رب العاملني.

 إىل العديد من اليت تشري وغري هذا احلديث الكثري والكثري من أحاديث رسول اهلل 
احلقائق العلماة وخترببنا هبا منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، واليت مل يكن يعلمها أحد، 
فكابنت سبًبا يف اعتناق الكثري والكثري من علما  الغرب هلذا الدين العظام الذي جا  به 

 . خامت األبنباا  واملرسلني حممد 

منذ أكثر من  رة اليت أخرببنا هبا رسول اهلل وللعلم مبزيد من هذه احلقائق العلماة املبه
 ألف وأربعمائة عام الرجوع إىل:

 

 
                                                 

 ( اإلعجاز العلمى فى السنة النبوية للدكتور/زغلول النجار القرآن الكريم0) 
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لإلعجاز العلمي يف السنة النبوية للدكتور/ زغلول النجار، أستاذ  5-8-0األجزا   -0

علوم األرض بعدد من اجلامعات العرباة والغرباة وزمال األكادمياة اإلسالماة للعلوم وعضو 
جلنة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة النبوية باجمللس األعلى للشئون جملس إدارهتا ورئاس 

 اإلسالماة بالقاهرة.

 الرجوع إىل جمموعة األشرطة املسجلة: -8

 موسوعة اإلسالم والعلم احلديث.

 اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي. )للدكتور/ زغلول النجار(

ة اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة مبكة كتاب علم األجنة يف ضو  القرآن والسنة هبائ  -5
 املكرمة.

 إعجاز القرآن فاما ختفاه األرحام، لألستاذ/ كرمي جناب األغر. -1

لذلك ، فإن ما أشربنا إلاه بإَياز شديد يشهد بأن النىب حممد صلى اهلل علاه وسلم هو 
 رسول اهلل حقا وصدقا.

 المستجاب : دعاؤه  التي تشهد برسالته ومن معجزات رسول اهلل 
دعا ه وَيابه  مستجاب الدعوة، يقبل اهلل سبحابنه وتعاىل منه  لقد كان رسول اهلل 

 له.
 يحستجاب من قبل ربنا تبارك وتعاىل فدعا  من! فإن مل يكن دعا  رسول اهلل 

 المعجزات الحسية له:  التي تشهد برسالته ومن معجزات رسول اهلل 
 بني بنوعي املعجزات: املعنوية واحلساة. سوله حممد لقد مجع اهلل سبحابنه وتعاىل لر 

والىت قد أيده اهلل تبارك وتعاىل هبا لتكون شاهدة عل ،   واملعجزات احلساة للنىب حممد
 جدا ،ولكننا سوف بنكتفى بالتعلاق على هذه املعجزة وهي: مصداقاة رسالته كثرية 

 معجزة انشقاق القمر.
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( اقْـتَـَرَبتم ا)قال اهلل تعاىل:   .[١القمر: ] لسَّاَعةح َوابْنَشقَّ اْلَقَمرح

أن يريهم آية، فأراهم القمر شقني  عن أبنس بن مالك: أن أهل مكة سألوا رسول اهلل 
 .]رواه البخاري[حىت رأوا حرا  بانهما. 

بابنشقاق القمر لتكون آية  -القرآن الكرمي -لقد أخرببنا ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه العظام
وذلك عندما طلب أهل مكة من  ،وبرهان على صدق رسالته  مت حممد لرسوله اخلا
يعين: أن يريهم من خوارق العادات  -أن يريهم أية تشهد بصدق بنبوته ورسالته رسول اهلل 

 .-ما يدل على بنبوته، وصدق ما جا  به

 القمر وقد ابنشق شقني بإذن من اهلل سبحابنه وتعاىل، كل منهما يف مكان فقال فأراهم 
 ))اشهدوا((. :هلم رسول اهلل 

ومن رمحة ربنا تبارك وتعاىل أن يبقي لنا من أثر هذه املعجزة العظامة ما يدل على 
أفواًجا ويؤمنوا برسوله  -اإلسالم -حدوثها ويؤكد ذلك، فادخل الناس يف هذا الدين العظام

 الذي أرسل للناس كافة يف كل مكان وزمان.  اخلامت حممد 

لقصة الواقعاة اليت يقصها لنا الدكتور/ زغلول النجار، فنتعرف من خالهلا ولنعرض هذه ا
 على ما مت اكتشافه وثبوته:

فأصبح بعد اعتناقه  -ديفاد موسى بادكوك –وهي قصة إسالم شاب بريطاين كان امسه 
 .-وقبوله اإلسالم ديًنا: داود موسى بادكوك

موسى بادكوك ومبنصبه كرئاس  وقف هذا الشاب الربيطاين وعرَّف بنفسه باسم داود
 للحزب اإلسالمي.

وكان ذلك عقب حماضرة للدكتور/ زغلول النجار عن اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي 
والسنة النبوية املطهرة، ألقات باللغة اإلجنلازية يف كلاة الطب جبامعة كاردف عاصمة مقاطعة 

 ور احلضور من املسلمني وغري املسلمني.ويلز يف غريب اجلزر الربيطابناة يف حوار ممتع مع مجه
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 فكان من مجلة األسئلة اليت أثريت من أحد احلضور:

سؤال عن واقعة ابنشقاق القمر كما جا  ذكرها يف مطلع سورة القمر وهل متثل حملة من 
 حملات اإلعجاز العلمي يف كتاب اهلل القرآن الكرمي؟

ال وفراغه من اإلجابة علاه قام هذا وبعد إجابة الدكتور/ زغلول النجار على هذا السؤ 
 الشاب واستأذن يف إضافة شي  إىل ما قاله الدكتور، فأذن له.

وكما ذكربنا عرف هذا الشاب بنفسه ومبنصبه مث قال: إن هذه اآلية كابنت مدخلي لقبول 
اإلسالم ديًنا، فقد شغفت بعلم مقاربنة األديان وأهداين صديق مسلم بنسخة من ترمجة معاين 

الكرمي فأخذهتا منه شاكرًا وتوجهت هبا إىل مسكين، وعند تصفحها ألول مرة فوجئت  القرآن
()بسورة القمر فقرأت   .اقْـتَـَرَبتم السَّاَعةح َوابْنَشقَّ اْلَقَمرح

مث توقفت متسائاًل: كاف ميكن للقمر أن ينشق مث يعود لالتحم؟ وما هي القوة القادرة 
 على إعادته إىل سريته األوىل؟

 عن القرا ة وكأن هذه اآلية قد صدتين عن االستمرار يف ذلك.فتوقفت 

ولكن لعلم اهلل سبحابنه وتعاىل مبدى إخالصي يف البحث عن احلقاقة وحرصي على 
الوصول إلاها أجلسين أمام التلفاز ألشاهد حوارًا بني مذيع بريطاين يعمل بقناة التلافزيون 

 B.B.C0الربيطاين 

وثالثة من علما  الفضا  األمريكاني، وجرى  James Burck وامسه جامس بريك
عتاب من هذا املذيع على اإلسراف املخل يف اإلبنفاق على رحالت الفضا  يف الوقت الذي 
تتعرض مجاعات بشرية عديدة ألخطار اجملاعات واألمراض وابنتشار األماة بني البالغني، 

األوىل: إبنفاق هذا املال  وملختلف صور التخلف العمراين والعلمي والتقين، وأبنه كان من
 الوفري يف معاجلة تلك القضايا امللحة وإعمار األرض، فضاًل عن التسابق يف رحالت الفضا .

ووقف علما  الفضا  مدافعني عن مهنتهم بأن اإلبنفاق على رحالت الفضا  لاس مااًل 
اجملاالت الطباة مهدرًا؛ ألبنه يعني على تطوير عدد من التقناات املتقدمة اليت تطبق يف خمتلف 

 والصناعاة والزراعاة.



 
 

  

 ..  015اإلله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

وميكن أن تعود مبردودات مادية وعلماة كبرية، ويف غمرة هذا احلوار جا  ذكر رحلة إبنزال 
رجل على سطح القمر على أهنا كابنت من أكثر هذه الرحالت كلفة، فقد تكلفت عشرات 

 امللاارات من الدوالرات فسأل احملاور:

 َعَلم األمريكي على سطح القمر؟هل كان كل ذلك جملرد وضع ال

وجا ت اإلجابة بالنفي، وأن اهلدف كان دراسة علماة ألقرب أجرام السما  إلانا، فسأل 
 احملاور: أمل يكن من األجدى إبنفاق تلك املبالغ الطائلة على عمارة األرض؟

قناع وجا  اجلواب: بأن الرحلة أوصلتنا إىل حقاقة علماة لو أبنفقنا أضعاف هذا املبلغ إل
 الناس هبا ما صدقنا أحد.

 فسأل احملاور: وما هذه احلقاقة العلماة؟

فكان اجلواب: أن هذا القمر قد ابنشق يف يوم من األيام، مث التحم بدلال وجود متزقات 
طويلة جًدا وغائرة يف جسم القمر ترتاوح أعماقها بني عدة مئات من األمتار وأكثر من 

 الكالو مرت.

كالو مرت ومخسة كالو مرتات، ومتتد إىل مئات من الكالـو مـرتات يف   وأعراضها بني النصف
خطــوط مســتقامة أو متعرجــة، ومتــر هــذه الشــقوق الطويلــة اهلائلــة بالعديــد مــن احلفــر الــيت يزيــد 
عمــق الواحــدة منهــا علــى تســعة كالــو مــرتات ويزيــد قطرهــا علــى األلــف كالــو مــرت، ومــن أمثلــة 

وقـد فسـرت هـذه احلفـر  -Mare Orientalis-الشـرقاحلفـر العماقـة املعروفـة باسـم حبـر 
 العماقة باصطدام أجرام مساوية حبجم الكويكبات.

 Rimaccr Lunar Rilles0أما الشقوق اليت تعرف باسم شقوق القمر 
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فقد فسرت على أهنـا شـروخ بناجتـة عـن الشـد اجلـابنيب أو متـداخالت بناريـة علـى هائـة اجلـدد  ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمداإلله الخالق.. 
على األرض ال تصل إىل تلك األعمـاق الغـائرة، ومـن هنـا  القاطعة ولكن أمثال هذه األشكال

 فقد فسرت على أهنا آثار ابنشقاق القمر وإعادة التحامه.
 ويقول داود موسى بادكوك:

حني مسعت هذا الكالم ابنتفضت مـن فـوق الكرسـي الـذي كنـت أجلـس علاـه أمـام التلفـاز 
بتهــا العلــم يف زمــن التقناــة مــن قبــل ألــف وأربعمائــة عــام يث  وتســا لت: معجــزة حتــدث حملمــد 

 الذي بنعاشه هبذه البساطة وهبذا الوضوح الذي ال خيفى على عامل يف جمال الفلك الاوم.
فالبد أن يكون القرآن حقًّا مطلًقا وصادقًا صدقًا كاماًل يف كـل خـرب جـا  بـه، وعلـى الفـور 

 عاودت القرا ة يف ترمجة معاين القرآن الكرمي.
دتين يف بــادئ األمـر عــن االســتمرار يف قــرا ة هــذا الكتــاب اجملاــد وكابنـت هــذه اآليــة الــيت صــ

 .(1)هي مدخلي لقبول اإلسالم ديًنا 
 ويقول الدكتور/ زغلول النجار:

وال أســتطاع أن أصــف وقــع هــذه الكلمــات ووقــع النــربة الصــادقة الــيت قالــت هبــا علــى كــل 
 احلضور من املسلمني وغري املسلمني.

 ثارت املشاعر واألفكار.فقد هزت القلوب والعقول وأ
َسنحرميهمْم آيَاتمَنا يفم اآْلفَاقم )ومل أجد ما أقوله أبلغ من أن أردد قول احلق سبحابنه وتعاىل: 

اٌد(  َ هَلحْم أبنَّهح احلَْقُّ أَوملَْ َيْكفم بمَرب َك أبنَّهح َعَلى كحل  َشْي   َشهم همْم َحىتَّ يـََتبَـنيَّ  .[35]فصلت: َويفم أبنـْفحسم
 هو رسول اهلل حقا وصدقا. ول اهلل حممد فرس

                                                 
 من آيات اإلعجاز العلمي، للدكتور/ زغلول النجار، السماء في القرآن الكريم.( 0)



 
 

  

 ..  017اإلله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

  ومن دَلئل النبوة والرسالة : أخالق النبي محمد 
من فوق سبع مساوات حبسن صفاته وعظام  لقد شهد اهلل سبحابنه وتعاىل لرسوله 

 .أخالقه 

()قال اهلل تعاىل:   .[٥القلم: ] َوإمبنََّك َلَعلى خحلحق  َعظمام 

 :فاته ومكارم أخالقه الطاهرة وإلاك موجز سريع لبعض من ص

 الصدق. -0

من قبل بعثته  لقب هبما رسول اهلل  -الصدق واألمابنة -األمابنة: وهاتان الصفتان -8
 بالصادق األمني. فكان يلقب 

درها، فكان  احلاا : كان  -5 خافض الطرف ال يثبت  أشد حااً  من العذرا  يف خم
 بنظره يف وجه أحد.

يعطي عطا  من  أجود الناس وأكرمهم على اإلطالق فكان  ان اجلود والكرم: ك -1
 ال خيشى الفقر، وكان أجود باخلري من الريح املرسلة.

 .يعفو عمن أسا  إلاه ويصفح مع مقدرته  العفو: كان  -3

رحاًما باملؤمنني وبأعدائه وبالناس أمجعني، فلقد زكاه اهلل سبحابنه  الرمحة: كان  -4
 .َوَما أَْرَسْلَناَك إمالَّ َرمْحًَة لمْلَعاَلممنَي()شأبنه: وتعاىل فقال جل 

 أوصل الناس للرحم وأعظمهم شفقة ورأفة. صلة الرحم: فكان  -7

يفي بعهده يف السلم واحلرب ال ينقضه وال يغدر وحيفظ لغريه مجال  الوفا : كان  -2
 صنعه.

ر ويفضل ما عند اهلل عز يؤث يؤثر ويفضل غريه على بنفسه، فكان  اإليثار: كان  -3
 وجل الباقي على متاع الدبناا الفاين الزائل.
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 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمداإلله الخالق.. 
 

 يطبق العدل على بنفسه وبني أهله وحيرص على ذلك كل احلرص. العدل: كان  -01

حصاف العقل، واسع الفكر، بعاد النظر، زكي الفؤاد،  رجاحة العقل: كان  -00
حي حبكمته الباهرة ودقته املاهرة سريع البديهة يعاجل ما يعرتضه من مشكالت عالًجا يو 

 وفطنته اليت ال حد هلا.

 .برهان لشجاعته  الشجاعة: فدعوته وغزواته  -08

حلاًما أبلغ ما يكون احللم، واسع الصدر ال يغضب إال أن تنتهك  احللم: كان  -05
 حرمة اهلل عز وجل.

كما يقام للملوك،   مينع القاام له أبعد الناس عن الكرب فكان  التواضع: كان  -01
 يعود املساكني، وَيالس الفقرا ، ويقبل دعوة العبد.

صابرًا أمجل ما يكون الصرب، فلقد صرب واصطرب إىل أن ابنتشرت  الصرب: كان  -03
 دعوته، وإىل أن بنصره اهلل سبحابنه وتعاىل.

يشاور أصحابه ويشركهم معه، فال يتجاهلهم، ويأخذ برأي  التشاور: كان  -04
 م.أصوهب

آثر أن يكون زاهًدا  زاهًدا قابنًعا، أغناه اهلل سبحابنه وتعاىل ولكنه  الزهد: كان  -07
 قابنًعا.

أخشى الناس هلل عز وجل، يأمتر بأوامره سبحابنه وتعاىل وال  التقوى: كان  -02
 يتعدى حدوده سبحابنه وتعاىل.

ويتودد إلاه  حسن العشرة يؤبنس من يعاشره ويتألف قلبه حسن املعاشرة: كان  -03
 ويالطفه.

يسأل عن أصحابه إذا غابوا، ويعودهم إذا مرضوا، ويعانهم  مجال الصحبة: كان  -81
 إذا احتاجوا.



 
 

  

 ..  019اإلله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

 طاب النفس لاس باحلقري وال باخلباث. كرمي النفس: كان   -80

واملواقف اليت تشهد بكل ما ذكربناه عديدة  وهذا قلال من كثري يف أخالق رسول اهلل 
 ن سنكتفي مبا أوجزبناه سريًعا.وكثرية ولك

لقد أعدت العناية اإلهلاة جسًما وعقاًل وروًحا وخلًقا، وأمدته مبا يعانه على محل رسالة 
 اخلري والنور واهلدى واحلق والفضالة إىل العامل يف عصره وإىل ما شا  اهلل.

 هو رسول اهلل حًقا وصدقًا. فمحمٌد 
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 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمداإلله الخالق.. 
 

 : حاله ومنطقه حمدالنبى م ةومن دَلئل نبو 
 ومنطقه: وإلاك موجز سريع لبعض من صفات حال النىب حممد

 دائم الفكر. كان   -0

 طويل السكوت ال يتكلم يف غري حاجة. كان   -8

 يفتتح الكالم وخيتتمه باسم اهلل تعاىل وال َيلس وال يقوم إال على ذكر اهلل عز وجل. -5

 .-م ويستنبط منه الكثريكالم قلال يفه  -يتكلم جبوامع الكلم -1

 فصل بني احلق والباطل، ال فضول وال تقصري. كالمه   -3

 إىل األرض أطول من بنظره إىل السما . بنظره  -4

 .-أي: لاس بغلاظ الطبع -لاس باجلايف -7

 0-أي لاس باحلقري -لاس باملهني -2

 ال يغضب لنفسه وإمنا كان غضبه هلل سبحابنه وتعاىل. -3

 التبسم. ضحكه كان   -01

 يداعب أصحابه وميازحهم وال يقول إال احلق. كان   -00

 .وهذا قلال من كثري يف حسن صفاته وحالوة منطقة 

 هو رسول اهلل حًقا وصدقًا.  فمحمد 

   

 
 
 



 
 

  

 ..  000اإلله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

 : كمال ِخلقته ومن دَلئل نبوة النبى محمد
ذا، فهو كل ه  تكمل شخصاة املر  بكمال خلقته وجسمه وخلقه، وقد بلغ رسول اهلل 

  صفوة بين آدم، اصطفاه ربنا تبارك وتعاىل واختاره هلذه الرسالة السماوية العظامة اليت
 :بعثه هبا، وإلاك موجز سريع لبعض الصفات اخللقاة لرسول اهلل 

 تأللؤ القمر لالة البدر. ظاهر الوضا ة، أبلج الوجه يتألأل وجهه  كان   -0

 .-أي حسن مجال -وسام قسام -8

 أباض الوجه، ملاح الوجه. -أباض مشرب حبمرة -زهر اللونأ -5

 كان يف الوجه تدوير كالقمر لالة البدر.  -1

 أي مل يكن منتفخ الوجه. -مل يكن باملطهم -3

 سهل اخلدين. -4

أي: إذا رأيته وبنظرت إلاه قلت أبنه أكحل العانني  -أكحل العانني ولاس بأكحل -7
 .-إضافة الكحل من مجاهلما الطباعي ولاس هذا بسبب

الدعج هو شدة سواد العني  -أي: طويل شق العني، يف عاناه دعج -أشكل العني -2
 .-وبااض البااض

 حالوة ومجااًل. أي يف شعر أجفابنه طول يزيد عاناه  -يف أشفاره وطف -3

 من غري اتصال بانهما. -أي: أن احلاجبان رقاقان يف الطول -أزج احلواجب -01

 .-لعانني مع حسنهماواسع ا -أجنل -00

 .-أي اجلبهة -واسع اجلبني: -08

، -أقىن األبنف: مرتفع قصبة األبنف مع احديداب يسري فاها -أقىن األبنف، رفاعه -05
 غري قصرية، دقاقة األربنبة.
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 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمداإلله الخالق.. 
 

 أمجل الناس شفاه، عظام الفم. -01

خيرج من رحئي كالنور  ، إذا تكلم  -أي التباعد بني أسنان املقدمة -أفلج الثنايا -03
 بني ثناياه.

 ، شديد سواد الشعر.-أي وسط بني التجعد والسبوطة -رجل الشعر -04

 .-صغري الرأس أي: مل يكن  -مل تزر به صعلة -07

 .-غزير شعرها -كث اللحاة  -02

 كأهنا جاد دماة يف صفا  الفضة.  عنقه  -03

م يكن مياشاه ومع ذلك فل -لاس جبسام وال حناف وال طويل وال قصري -مقصًدا -81
 أحد ينسب إىل الطول إال طاله.

 .-أي: بطنه كصدره يف االرتفاع -سوا  الصدر والبطن -80

 -، منهوس العقب-أي لاس يف اللحم اسرتخا  -متماسك البدن، ضرب اللحم -88
 .-قلال اللحم

 .-الكتفني -عظام املنكبني -85

 سبحابنه وتعاىل. غضبه هلل واسع الصدر، فال يغضب لنفسه قط، بل كان  -81

 .يف ساقاه محوشة أي: لطافة تتناسب مع سائر أعضا  جسمه  كان   -83

 .-أي: ال تعبه صخامة بدن -مل تعبه ثجلة -84

 كأبنه اللؤلؤ، وقالت أم سلام هو من أطاب الطاب.  عرقه   -87

يف صوته صحل: البحة والرخاوة اليت تزيد الصوت مجااًل وإجالاًل، حسن الصوت،  -82
 عاله البها . عاله الوقار وإذا تكلم  ذا صمت إ

 امحر وجهه كأمنا فقي  وجنتاه حب الرمان. إذا غضب  -83



 
 

  

 ..  003اإلله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

 تبسًما، لاس عابًسا. كان ضحكه   -51
 أطاب الناس رحًيا. -50
 .خامت النبوة مثل باضة احلمامة يشبه جسده  بني كتفاه  -58
الهم من قريب، غصن بني غصنني، أمجل الناس وأهباهم من بعاد وأحسنهم وأح -85

أبنضر الثالثة منظرًا وأحسنهم قدرًا، له رفقا  حيفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا  فهو 
 أمر تبادروا أمره. 

. : مل أر قبله وال بعده مثله ويقول علي بن أيب طالب بعدما بنعت رسول اهلل  -51
 .شام[]جامع الرتمذي مع شرحه، حتفة األحوذي، وابن ه

 : كان أحسن الناس وجًها وأحسنهم خلًقا.قال الربا  يف وصفه لرسول اهلل  -53
 .]صحاح مسلم[كالساف، قال: ال، بل مثل القمر.   ئل: أكان وجه النيب وسح 

وإىل  وقال جابر بن مسرة: رأيته يف لالة أضحاان، فجعلت أبنظر إىل رسول اهلل  -54
 .]رواه الرتمذي يف الشمائل[حسن عندي من القمر. القمر وعلاه حلة محرا ، فإذا هو أ

 .]صحاح البخاري[وقال كعب بن مالك: كان إذا سر استنار وجهه كأبنه قطعة قمر.  -57

 .]رواه الدارمي، مشكاة املصاباح[قالت الرباع بنت معوذ: لو رأيته قلت الشمس طالعة.  -52

  شاًئا أحسن من رسول اهلل: ما رأيت ومن قول أيب هريرة يف وصف رسول اهلل  -53
كأمنا األرض   كأن الشمس جتري يف وجهه، وما رأيت أحًدا أسرع يف مشاه من رسول اهلل 

 .]جامع الرتمذي مع شرحه حتفة األحوذي[تطوى له، وإبنا لنجهد أبنفسنا وإبنه لغري مكرتث. 

 وما مشمت قال أبنس: ما مسست حريًرا وال ديباًجا ألني من كف رسول اهلل  -11
 .]صحاح البخاري ومسلم[. رحًيا قط أو عرفًا قط أطاب من ريح أو عرف رسول اهلل 

 .ويف رواية: ما مشمت عنربًا قط وال مسًكا وال شاًئا أطاب من ريح أو عرق رسول اهلل 
 .  فصلوات اهلل وتسلاماته على خامت أبنباا ه ورسله حممد
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 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمداإلله الخالق.. 
 

 حمد شهادات العباقرة لخاتم اْلنبياء والمرسلين م
بالنبوة والرسالة، ويف عصربنا احلديث أثىن  إن ما قدمناه بإَياز يشهد لرسول اهلل حممد

 وهذه بعض شهاداهتم: وأشادوا بفضل رسالته  عباقرة املفكرين على دعوته 

رئاس احلكومة املوقعة بعد ثورة فرباير  -الكاتب واملؤرخ الفربنسي قال َلمارتين: -0
 :0243واملتوىف سنة 

ـــا، كـــا ًـــا شـــجاًعا، ومفكـــرًا عظاًم ـــا ورســـواًل معلًمـــا وحمارب ـــا فالســـوفًا خطاًب ـــا بلاًغ ن حممـــد حكاًم
مصــاًبا يف أفكــاره وتعالامــه، أســس إمرباطوريــة روحاــة متحــدة قويــة، وإذا أردبنــا أن بنبحــث عــن 
إبنســـان عظـــام تتحقـــق فاـــه مجاــــع الصـــفات العظامـــة اإلبنســـابناة فلــــن جنـــد أمامنـــا ســـوى حممــــد 

 الكامل.

 ل ليونارد:وقا -2
لــاس علــى األرض إبنســان عــرف ربــه معرفــة حقــه كمــا عرفــه حممــد، لقــد وهــب ابــن اجلزيــرة 
العرباــة حااتــه كلهــا لعبــادة اهلل بإميــان قــوي وغــرض بنباــل، وهــذا األمــر ال ريــب فاــه، إن حممــًدا 

 أعظم البشرية قاطبة وأعظم إبنسان وحجد على األرض منذ بد  اخللاقة.

، واملتـــــوىف ســـــنة 0241ملستشـــــرق اإلجنلاـــــزي املولـــــود ســـــنة ا وق     ال توم     اس أرنول     د: -3
 :-دعوة اإلسالم -يف كتابه 0351

سـلطة زمناـة كـاليت يباشـرها أي زعــام آخـر مـع فـارق واحـد وهـو: أن الربــاط  باشـر حممـد 
الــديين بــني املســلمني كــان يقــوم رابطــة الــدم واألســرة، فأصــبح اإلســالم بنظاًمــا سااســًاا بقــدر مــا 

ديًنـــا جديـــًدا أقـــام بنظاًمـــا سااســـًاا لـــه صـــبغة متماـــزة متاًمـــا،  وملـــا بنشـــر حممـــد هـــو بنظـــام ديـــين، 
وكابنــــت جهــــوده موفقــــة إىل اعتقــــاد بــــين وطنــــه بوحدابناــــة اهلل، وإىل هــــدم بنظــــام احلكــــم القــــدمي 
مســقط رأســـه، فقضـــى علــى احلكومـــة األرســـتقراطاة القبلاــة الـــيت كابنـــت األســرة احلاكمـــة تتـــوزع 

 لوائها.سااسة الشئون العامة حتت 
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 وغريها الكثري من شهادات عباقرة املفكرين أمثال:

 . «أديان الشرق»جوبنسون يف  -0

 .-حااة حممد -يف 0313السري ولام اإلجنلازي املتوىف سنة  -واملستشرق املؤرخ -8

يف   0220، واملتــوىف ســـنة 0733تومــاس كارلاــل الفالســـوف اإلجنلاــزي املولــود ســـنة  -5
 .ول عن الرس «األبطال»كتاب  

 .0301واملتوىف سنة  0282الفالسوف الروسي تولستوي املولود سنة  -1

 .«أكرب زعما  الدين يف الشرق»الفرد مارتني يف كتابه  -3

 .وغريهم الكثري ممن شهدوا هلذا الرسول اخلامت حممد 

 ويف دائرة املعارف الربيطابناة الطبعة احلادية عشر:

العظامـة وأكثرهـا جناًحـا وتوفاًقـا، ظهـر النـيب حممـد كان حممد أظهر الشخصاات الديناـة   -
يف وقت كان العرب فاه قد هووا إىل احلضاض، فما كابنت هلـم تعـالام ديناـة حمرتمـة وال مبـادئ 
مدبناــة أو سااســاة أو اجتماعاــة، ومل يكــن هلــم مــا يفــاخرون بــه مــن الفــن أو العلــوم، ومــا كــابنوا 

ال رابـط باـنهم، كـل قبالـة وحـدة مسـتقلة، وكـل  على اتصـال بالعـامل اخلـارجي، وكـابنوا مفككـني
منها يف قتال مع األخـرى، وقـد حاولـت الاهوديـة أن هتـديهم فمـا اسـتطاعت وبـا ت حمـاوالت 

أحرســل  املسـاحاة باخلابــة كمــا خابـت مجاــع احملــاوالت السـابقة لإلصــالح، ولكــن النـيب حممــًدا 
ع العــادات الفاســدة مــن جزيــرة هــدى للعــاملني، فاســتطاع يف ســنوات معــدودات أن يقتلــع مجاــ

الـذين كـابنوا أبنصـاف -العرب، وأن يرفعها مـن الوثناـة املنحطـة إىل التوحاـد وحـوَّل أبنـا  العـرب 
إىل طريق احلق والفرقان، فأصبحوا دعاة هدى ورشاد بعد أن كابنوا دعاة وثناـة وفسـاد،  -برابرة

 وابنتشروا يف األرض يعملون على إعال  كلمة اهلل.

ربنا إلاه الكثري والكثري من شهادات العباقرة واملفكرين خلامت األبنباا  واملرسلني وغري ما أش
 هو رسول اهلل حًقا وصدقًا. فمحمد ، حممد 
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 شهادات العلماء في شتى المجاَلت برسالة محمد :  العلماء يشهدون
 رسول اهلل حًقا وصدًقا وأنه 

 بالرسالة: مد ومن هؤال  الذين شهدوا هلذا الرسول اخلامت حم

كاث إل مور الكندي: رئاس قسم التشريح جبامعة توربنتو بكندا ورئاس االحتاد   -0
 الكندي األمريكي لعلما  التشريح واألجنة وكتابه:

 (Developing Human) ، الذي تحرجم لثمان لغات، وقد حاز على جائزة
 أحسن كتاب ألفه مؤلف واحد.

 ت عديدة باإلضافات اإلسالماة بعنوان:واحلمد هلل طبع من هذا الكتاب طبعا

Developing Human with Islamic Additions  وينتشر اآلن بني
 يدي العلما  وهو من أشهر علما  األجنة.

يقول عندما رأى اآليات القرآبناة الكثرية اليت تتحدث عن تفاصال تطورات اجلنني يف 
 بطن أمه وتؤكدها، أعلن عن رأيه بوضوح وقال:

من عند اهلل، وإن هذا يثبت يل أن حممًدا رسول  األدلة حتًما جا ت حملمد إن هذه 
 .اهلل 

 : أستاذ أمراض النسا  والوالدة جبامعة بنورث بوسطن بشاكاغو.جولي سيمبسون -8

رئاس قسم التشريح مباناتوبا بكندا، ومؤلف مشهور يف علم  و تي في إن بارسان:
 أمراض النسا .

 عن النطفة ومها: ثان لرسول اهلل لقد اهتما جدًّا حبدي

 الحديث اْلول:
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إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون لالة بعث اهلل إلاها ملًكا فصورها، »: قال رسول اهلل 
وخلق مسعها وبصرها وجلدها وحلمها وعظامها، مث قال: أي رب أذكر أم أبنثى؟ فاقضي 

 .[1725]رواه مسلم:  «ربك ما شا 

هو الوحي من  ألرقام يرى اإلبنسان الاوم أن ما ينطق به النيب سبحان اهلل! بالعدد وبا
 -عند اهلل سبحابنه وتعاىل، فال يظهر الشكل اآلدمي يف اجلنني إال مع بداية األسبوع السابع

وهنا بنعرف معىن قول النيب حممد  -أي بعد مرور ثنتان وأربعون لالة كما أخرب املصطفى 
 .))فصورها(( 

 دوق الذي ال ينطق عن اهلوى.الصادق املص فهو 

 والحديث الثاني:
 .]رواه البخاري[: ))إن أحدكم َيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوًما(( قال رسول اهلل 

 إىل مدة مجع خلق اإلبنسان يف بطن أمه. وهنا يف احلديث الشريف يشري رسول اهلل 

ها، واهتم أيًضا هذان يشري إىل تصوير النطفة، وخلق مسع أما يف احلديث األول، فهو 
 .[03 عبس:] ﴾ ممن بنحطفة َخَلَقهح فـََقدَّره ﴿: -سبحابنه وتعاىل -العاملان بقول اهلل

 ومعىن هذه اآلية الكرمية:

أن اإلبنسان مقدر بكل صفاته يف هذه النطفة، وبالفعل فلون الشعر ولون اجللد حمدد يف 
 ،د دراستهما املتأبناة اجلانات اليت حتملها الكروموسومات يف هذه النطفة، وبع

 في أحد المؤتمرات قائاًل: ( جولي سيمبسون ) وقف اْلول
إن بإمكان الدين أن يقود العلم قاادة بناجحة، وإن هذا مما يدل على أن القرآن هو كالم 

 اهلل.

 كان من تعليقه ما يلي:( تي في إن بارسان)أما الثاني 
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ة ال ميكن أن يأيت هبا مصادفة، ولكن والذي يصرح بتصرحيات علماة مدهش إن حممًدا 
 ال بد أن يكون هذا إهلاًما ووحًاا قاده إىل هذه الباابنات.

 عماد كلاة الطب جبامعة تشاي ماي بتاالبند: تاجاثات تاجاسن: -3

فبعد دراسته ملعجزات القرآن الكرمي، واليت استمرت ملدة سنتني، وقف يف أحد املؤمترات 
ا وصل إلاها العلم احلديث موجودة يف كتاب اهلل سبحابنه يشرح كاف أن دقائق عجابة مم

 وتعاىل واختتم كلمته قائاًل:

من اخلالق العلام بكل شي ،  إبنه هذا يثبت يل يقاًنا أن آيات القرآن جا ت حملمد 
وأرى أبنه قد آن الوقت أن أعلن أن ال إله إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل. وقد أصبحت 

 مسلًما من اآلن.

ريهم الكثري والكثري من العلما  يف شىت اجملاالت العلماة الذين شهدوا هلذا الرسول وغ
 .اخلامت بالرسالة وبصدق بنبوته 

هو خامت األبنباا  واملرسلني، والقرآن الكرمي الذي أبنزله ربنا تبارك وتعاىل علاه  فمحمد 
 هو املعجزة الباقاة إىل قاام الساعة شاهًدا هلذا الرسول األمني،

 هو رسول اهلل حًقا وصدقًا. فمحمد  
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 لماذا أسلم هؤَلء ؟
لقد تبنّي لنا مما سبق أن اإلسالم هو دين اهلل عز وجل الـذي أرسـل بـه مجاـع أبنباـا ه، 

بنبًاا ورسوال، محنز اًل علاه املعجـزة الكـربى، أال وهـو كتابـه  ورسله للدعوة إلاه خامتًا هلم مبحمد 
( محهامنًـا علـى مجاـع الكتـب السـابقة، فلـاس بعـد بنـزول القـرآن الكـرمي أي  الباقي )القرآن الكرمي
 كتاب مساوي آخر.

ولقـــد امـــنّت اهلل تبـــارك وتعـــاىل علـــى الكثـــري والكثـــري بتـــوفاقهم وهـــدايتهم إىل اإلســـالم 
نــّزل علاــه، وقــد  دينــا، والتصــديق مبحمــد 

ح
بنباًّــا ورســواًل، واإلميــان مبصــداقاة القــرآن الكــرمي امل

 ا ذلك يف السابق، فاإلسالم هو األسرع منًوا يف العامل وذلك وفًقا لإلحصا  العاملي.أوضحن

ومبشائة اهلل تعاىل سوف بنوضح بعض النماذج مـن هـؤال  الكثـريين الـذين هـداهم اهلل 
تعــاىل لإلســالم، محبا نــني كاــف أحســن هــؤال  اســتخدام وتوظاــف مــا قــد وهــبهم اهلل تعــاىل مــن 

 بنعمة العقل.

 ء الذين قد أسلموا هلل تبارك وتعالى: ومن هؤَل

 عالم الرياضيات والمنّصر السابق، الدكتور: جاري ميلر. -0
يقـــول: لقـــد جـــذبين هلـــذا الـــدين وضـــوح العقاـــدة، ذلـــك الوضـــوح الـــذي ال أجـــده يف 

 عقادة سواه.

 قصة إسالمة: 

خطـا  لقد أراد جاري مالر يف أحد األيام أن يقرأ القـرآن بقصـد أن َيـد فاـه بعـض األ
الــيت تحعــّزز موقفــه عنــد دعوتــه املســلمني للــدخول يف النصــرابناة...، وكــان يتوقــع أن َيــد القــرآن  

قربنًــا، يــتكّلم عــن الصــحرا  ومــا إىل ذلــك، لكنــه ذحهــل ممــا وجــده  01كتابًــا قــدميًا مكتوبًــا منــذ 
فاـــه، بـــل اكتشـــف أن هـــذا الكتـــاب حيتـــوي علـــى أشـــاا  ال توجـــد يف أي كتـــاب آخـــر يف هـــذا 

 .العامل
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، مثـل فكان يتوقع أن َيد فاه بعض األحداث العصابة اليت مرت على النـيب حممـد 
وفــاة زوجتــه خدَيــة رضــي اهلل عنهــا، أو وفــاة بناتــه وأوالده، لكنــه مل َيــد شــاًئا مــن ذلــك، بــل 

 الذي جعله يف حرية من أمره: 

ــــة يف القــــرآن تحســــّمى بســــورة مــــرمي، وفاهــــا تشــــريف ملــــرمي   علاهــــا الســــالم أبنــــه وجــــد ســــورة كامل
 ال يوجد مثاله يف كتاب النصارى وال يف أبناجالهم.

، أو فاطمــة ابنتــه رضــي اهلل عنهمــا، ومل َيــد ســورة باســم عائشــة زوجــة النــيب حممــد 
مـــرّة يف القـــرآن، يف حـــني أن  83وكــذلك وجـــد أن املســـاح عاســى علاـــه الســـالم ذحكـــر باالســم 

 مرات فقط. 1مل يحذكر إال يف النيب حممد 

يحَدّلل على أن هذا القرآن إمنا هو وحٌي من عنـد اهلل تبـارك وتعـاىل، ولـاس اختالقًـا  مما
، وصـدق اإلســالم الــذي منـه، ومــن مثّ مصـداقاة دعــوة ورســالة مـن أتــى بــه، وهـو النــيب حممــد 

 جا  يدعوا إلاه.

 فانسان مونتيه -2
احاون األوائــل يقـول: إن القــرآن الكـرمي أوضــح يل أيًضــا فهـم التــاريخ املسـاحي، فاملســ

مـــع )بناقاـــة( الـــذي  مل يكوبنـــوا بعاـــدين عـــن املفهـــوم اإلســـالمي، ومل يكـــن املســـاح إهلـًــا إال يف جمح
قرتعــني أن املســاح إلــه،  583ابنعقـد ســنة 

ح
للمــاالد، وفاـه تقــّرر بزيــادة صـوت واحــد فقــط مـن امل

ســـالمي ولـــو بنقـــص هـــذا الصـــوت لبقـــي املســـاح يف النصـــرابناة بشـــرًا متاًمـــا كمـــا يقـــول الـــدين اإل
 احلناف.

 محمد أسد )ليوبولد فايس( -3
 يقول: أصابتين احلرية حني شاهدت صالة تتضّمن حركات آلاة، فسألت اإلمام: 

 هل تعتقد حقًّا أن اهلل ينتظر منك أن تحظهر إميابنك بتكرار الركوع والسجود؟

 أال يكون من األفضل أن تنظر إىل داخلك، وتصّلي إىل رّبك بقلبك وأبنت ساكن؟



 
 

  

 ..  020اإلله الخالق.. ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمد

 جاب: بأي وسالة تعتقد أبننا ميكن أن بنعبد اهلل؟ أمل خيلق الروح واجلسد مًعا؟فأ

 ومبا أبنه خلقنا جسًدا وروًحا، أال َيب أن بنصلي باجلسد والروح؟

ـــــه يف  ـــــك أول بـــــاب لدخول مث مضـــــى يشـــــرح املعـــــىن مـــــن حركـــــات الصـــــالة، وكـــــان ذل
 اإلسالم.

ســــنني وغــــري مــــا ذكربنــــا الكثــــري والكثــــري مــــن الــــذين أســــلموا هلل تعــــ اىل رّب العــــاملني، حمح
 االستخدام والتوظاف ملا قد وهبهم اهلل تعاىل من بنعمة العقل.

وبنكتفي مبوجز ما أشربنا إلاه، علـى أبنـه ميكـن االستفاضـة يف هـذه النقطـة بـالرجوع إىل 
 املكتبة اإلسالماة املتخصصة يف ذلك.

هلل تعـــاىل أن يشـــرح صـــدور فاحلمـــد هلل تعـــاىل علـــى بنعمـــة اإلســـالم واهلدايـــة والتوفاـــق، وبنســـأل ا
ــــــــــا  والرســــــــــل، حممــــــــــد ــــــــــام، خــــــــــامت األبنبا ــــــــــاع خــــــــــري األبن .عبــــــــــاده أمجعــــــــــني لإلســــــــــالم، واتب
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للناس أجمعين  رسالة محمد و الدَلئل والبراهين على ختم النبوات والرساَلت بنبوة 
 أي نبي أو رسول آخر وأنه ليس بعده 

خامتـاً بـه مجاـع الرسـاالت، مؤيـ داً لـه  إىل البشـرية كافـة، عز وجل بنباـه حممـد اهلل لقد أرسل 
من اهلل جل وعال، واليت يعجز غري النيب عـن اإلتاـان  باملعجزات واخلوارق اليت تشهد بنبوته ورسالته 

 مبثلها. 
هو خامت األبنباا  واملرسـلني، ألبنـه   هاألبنباا ، ومن مث فإبن بأبنه خامت ولقد أخرب رسول اهلل 

 : ، فقد قال اهلل تعاىلرسوال ولاس كل بنيب   ،بنيبي  كل رسول   من املعلوم أن
 .[11]األحزاب:  ﴾ َما َكاَن حمحَمٌَّد أَبَا أََحد  ممْن رمَجالمكحْم َوَلكمْن َرسحوَل اللَّهم َوَخامَتَ النَّبما نيَ ﴿

داراً فأكملهـا وأمتّهـا  : ))مثلـي ومثـل األبنباـا  قبلـي كمثـل رجـل بـىنوقـال رسـول اهلل 
فاهــا، فجعــل النــاس يطوفــون هبــا ويعجبــون منهــا ويقولــون: هــال وضــعت تلــك  إال موضــع لبنــة

 اللبنة؟! فكنت أبنا تلك اللبنة(( ]صحاح اجلامع الصغري[.
عـــث إىل البشـــر كافـــة، للنـــاس أمجعـــني يف كـــل مكـــان أبنـــه بح  ولقـــد أعلمنـــا رســـول اهلل 

 وزمان إىل يوم الدين، قال اهلل تعايل: 
اًعا قحْل يَا أَيُـَّها النَّاسح  ﴿  .[032]األعراف:  ﴾إمين  َرسحولح اللَّهم إملَْاكحْم مجَم

ريًا َوبنَذميرًا ﴿: وقال تعايل  .[82]سبأ:  ﴾َوَما أَْرَسْلَناَك إمالَّ َكافًَّة لملنَّاسم َبشم

 : ))بحعثت إىل األمحر واألسود(( ]صحاح مسلم[.وقال رسول اهلل 
 ي إىل الناس أمجعني. بحعث إىل خمتلف األجناس: أ أي أن رسول اهلل 

لقتـال الـروم يف غـزوة  الاهود وابنتصر علاهم، وذهـب أيضـا  ولقد قاتل رسول اهلل 
 .  نوا عن لقائه بح تبوك، فرجع محنتصراً بعد أن تفّرق الروم وجَ 

وكل ذلك من أجل بنشـر التوحاـد احلـق، الـذي يرتضـاه اهلل عـز وجـل، مـن أجـل إقامـة 
 دولة اإلسالم. 

إىل جابنب من الدالئل والرباهني املوحجزة على خـتم النبـوات والرسـاالت  وبنوّد أن بنشري
 للناس أمجعني، منها:  بنبوة ورسالة النيب حممد 
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ات، واألحاديـــــث بــــذلك، كمـــــا أوضــــحنا باآليـــــات الكرميــــ خبــــار رســـــول اهلل إ -0
 النبوية الشريفة.

مـن معجـزات وخـوارق وشـواهد،  مبا أيّده اهلل عز وجل قد ثبت لدينا بنبوة رسول اهلل  هومبا أبن
، ومـن ، فإبنـه يلزمنـا التصـديق بكـل مـا أخـرب بـه وآيات ودالئل كلها تشهد بنبوته ورسـالته 

 مرسل إىل البشرية قاطبة، والناس أمجعني. األبنباا  واملرسلني، وأبنه خامت  ذلك: أبنه 
ت السـابقة رسـالة للرسـاالاخلامتـة أبنه من احلكمة التامة هلل عز وجـل أن َيعـل الرسـالة  -8

عاملاة، للخلق أمجعني، وأن َيعل النـيب اخلـامت لألبنباـا  واملرسـلني بنباًّـا مرسـال إىل البشـرية كافـة يف كـل 
مكان وزمـان، وحاـث إن الرسـالة اخلامتـة للرسـاالت ال بـد وأن تكـون حمفوظـة مـن اهلل عـز وجـل مـن 

 -بعـدها أيـة رسـالة مساويـة أخـرى ألبنـه لـاس–أن متسها أيدي البشـر بشي  من التحريـف والتضـااع 
صــاحلة لكــل زمــان، فإهنــا ال بــد وأن تصــلح للخلــق يف أي مــوطن، ويف   -الرســالة اخلامتــة–أي أهنــا 

 كل مكان.
اهلنـدوس  يف التـوراة واإلجناـل ويف كتـب البشارات الكثرية والكثرية بـالنيب حممـد  -5

 وغريها من كتب األولني:
لاســت كــأي رســالة أخــرى، ولكنهــا ال بــد  د حاــث تــدل علــى أن رســالة النــيب حممــ

وال بــــد وأن تكــــون رســــالة خامتــــة جلماــــع الرســــاالت  -للبشــــر كافــــة–وأن تكــــون رســــالة عاملاــــة 
 السابقة، حاث إهنا حمفوظة مصوبنة من اهلل عز وجل إىل يوم الدين.

، حاــث إبنــه لــاس ولـذلك: كــان هــذا القــدر الكبــري مــن البشــارات برســول اهلل حممــد 
 باا  واملرسلني.خامت األبن فهو  ،بنيب بعده

 وما جا  به من معتقد سلام: رسالة النيب حممد  -1
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يف وقــت قــد اشــتدت حاجــة العــامل كلـــه إىل  لقــد أرســل اهلل عــز وجــل النــيب حممـــد 

، حــني ضــل النــاس عــن الســبال الــذي يصــلهم بــإهلهم وخــالقهم جــل وعــال، ويصــل رســالته 
 ضلوا واختلفوا وتقاطعوا.بعضهم ببعض، حني فسد الناس و 
برســـالة مـــن اهلل تعـــاىل تصـــلح العقائـــد الفاســـدة وتـــداوي  لـــذلك، جـــا  النـــيب حممـــد 

النفــوس وتــربط النــاس بعضــهم بــبعض، وتــوجههم مجاًعــا يف وحــدة منســجمة متللفــة إىل بــارئهم 
 وخالقهم.

ل لقـــد جـــا ت الرســـالة احملمديـــة متضـــمنة العقائـــد الصـــافاة الـــيت ال يقبـــل اهلل عـــز وجـــ
سـواها، وال يرتضـي غريهـا، والـيت قـد فحطمـر النـاس علاهـا وعلـى قبوهلـا مـن إهلهـم وخـالقهم تبـارك 

 وتعاىل.
وجــــا ت الرســــالة احملمديــــة بالعبــــادات اهلاديــــة واملعــــامالت الكرميــــة والتشــــاريع القوميــــة 

 القائمة على أسس من اخلري واحلق والفضالة.
ُّ ﴿قــال اهلل تعــاىل:  ــرًا َوبنَــذميرًايَــا أَيُـَّهــا النَّــيبم َوَداعمًاــا إمىَل اللَّــهم *   إمبنَّــا أَْرَســْلَناَك َشــاهمًدا َومحَبش 

رَاًجا محنمريًا  [.14، 13]األحزاب:  ﴾بمإمْذبنمهم َوسم
َـر مح ﴿وقال اهلل تعاىل:  َهـاهحْم َعـنم اْلمحْنَكـرم َوحيحمـلُّ هَلـحمح الطَّا بَـاتم َوحيح يَْأمحرحهحْم بـماْلَمْعرحوفم َويـَنـْ

 [.037]األعراف:  ﴾ْاهممح اخْلََبائمَث َوَيَضعح َعنـْهحْم إمْصَرهحْم َواأْلَْغاَلَل الَّيتم َكابَنْت َعَلْاهممْ َعلَ 
لحــــو َعَلــــْاكحْم آيَاتمَنــــا َويـحــــزَك اكحْم ﴿وقــــال اهلل تعــــاىل:  ــــْنكحْم يـَتـْ ــــواًل مم َكَمــــا أَْرَســــْلَنا فمــــاكحْم َرسح

فَـاذْكحرحوينم أَذْكحـرْكحْم َواْشـكحرحوا يلم *   َويـحَعل محكحـْم َمـا مَلْ َتكحوبنـحوا تـَْعَلمحـونَ َويـحَعل محكحـمح اْلكمتَـاَب َواحلْمْكَمـَة 
 [.038، 030البقرة: ] ﴾َواَل َتْكفحرحونم 
 :العقادة الصافاة السلامة اليت جا  هبا النيب حممد  -

لقــد شــا ت حكمــة اهلل عــز وجــل أن تكــون قضــاة العقاــدة هــي القضــاة الــيت تتصــدى 
 أوىل خطواته يف  الدعوة منذ الاوم األول للرسالة، وأن يبدأ رسول اهلل  هلا

وأن ميضــي يف  -علــى حقاقتهــا–الــدعوة، بــدعوة النــاس أن يشــهدوا أن ال إلــه إال اهلل 
 دعوته يحعرف الناس برهبم احلق ويحعبدهم له دون سواه.
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ا يف رقـــي أهـــل ، والـــيت كابنـــت ســـببً ولنتأمـــل يف العقاـــدة الـــيت جـــا  هبـــا النـــيب حممـــد 
بنـزل اإلسالم الذين رضـوا باإلسـالم دينًـا، واعتنقـوه وعملـوا بتعالامـه، ومتسـكوا بالكتـاب الـذي أح 

 على رسوله:
يـــــدعو إىل توحاـــــد األلوهاـــــة والربوباـــــة، يحعـــــر ف النـــــاس بـــــإهلهم  كـــــان رســـــول اهلل  -

 ويدعوهم إىل عبادته سبحابنه وتعاىل وحده، وإفراده بالعبودية جل شأبنه.
عرف الناس برهبم الذي خلقهم وأوجدهم من عدم، ورزقهم، وينفي وجـود بنـمّد أو يح  -

 شريك له جل وعال.
ــد هــذا الكــون احملكــم  - يــدعو كــل مــن أبنكــر وجــوده ســبحابنه وتعــاىل إىل اإلميــان مبحوجم

 الصنع، يدعوهم إىل اإلميان باهلل سبحابنه وتعاىل.
هم يعبــدوهنا مــع علمهــم بأهنــا ال يــدعو إىل حماربــة األصــنام، والــيت كــان العــرب وغــري  -

 تنفع وال تضر.
يـــــدعو إىل حماربـــــة كـــــل مـــــا يحعبـــــد مـــــن دون اهلل عـــــز وجـــــل، فـــــالعرب وغـــــريهم يعبـــــدون  -

احلجارة، والفرس يعبدون النار، والاهود اختـذوا أحبـارهم أربابًـا مـن دون اهلل عـز وجـل، حاـث حيلـون 
خملوقًـا  -املسـاح–هنم، والنصـارى يعبـدون بشـرًا هلم ما حرم اهلل، وحيرمـون علـاهم مـا أحـل اهلل فاتبعـو 

شـــرب وينـــام، إىل غـــري ذلـــك، ممـــا يفعلـــه البشـــر الـــذين خلقهـــم اهلل عـــز وجـــل، ومـــع ذلـــك ييأكـــل و 
 يعبدوبنه وينسبون إلاه األلوهاة.

إىل عبــادة اهلل تعــاىل وحــده، وتنزيهــه ســبحابنه وتعــاىل عــن  ( ا ) النــىب حممــديــدعو  -
ا  اتبـــــاعهم أهـــــوا هم وكـــــربهم ســـــبت إلاـــــه مـــــن البشـــــر جـــــرَّ أي صـــــفة بنقـــــص أو عاـــــب أو ذم بنح 

 وشهواهتم.
كابنــت متــوج بــافرتا ات كثــرية علــى اخلــالق   فــنلحظ أن البائــة الــيت أحاطــت بــالنيب  -

 جل وعال، حاث:
إن العرب قد افرتت على اهلل كذبًا باختاذه من املالئكـة إبناثًـا، وقالـت إن املالئكـة هـم 

 لك علًوا كبريا.بنات اهلل، تعاىل اهلل عن ذ
 وقاموا ) العرب ( بعبادة األوثان )األصنام( من دون اهلل عز وجل 

وافـرتت الاهــود علـى اهلل الكــذب، فمــنهم مـن قــال عزيــر ابـن اهلل، تعــاىل اهلل عــن  -ب
 بوا أبنباا هم وقتلوهم، وكذبوا عبد اهلل بتحريف كتبهم وكذّ  -الاهود–ذلك علًوا كبريًا، وقاموا 
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ح عاســى ابــن مــرمي، مــع مــا ظهــر هلــم مــن معجــزة والدتــه علاــه الســالم، ورســوله املســا
زات الــيت أيــده اهلل تعــاىل هبــا بعــد ذلــك، وســبوه وقــالوا فاــه قــوال قباًحــا، جــوكالمــه يف املهــد واملع

قــاتلهم اهلل، وبنســبوا إىل أمــه الســادة مــرمي العــذرا  مــا يســتعف اللســان عــن ذكــره، فلقــد بنســبوا 
العابـدة النقاـة الصـاحلة، أيـدها رهبـا تبـارك وتعـاىل  -السـادة مـرمي–، فهـي إلاها الزبنا، قـاتلهم اهلل

 مبعجزة كالم ولدها املساح عاسى ابن مرمي يف املهد ومبعجزاته علاه السالم بعد ذلك.
ومل يكتــف الاهــود مبــا أشــربنا إلاــه فقــط، بــل إن األبنباــا  والرســل الــذين آمنــت هبــم الاهـــود مل 

ــ -األبنباــا –ة وفحــش ألســنتهم، فمــنهم يســلموا مــن افــرتا ات وقــذار  ر كْ مــن قــد بنســبت إلاــه الاهــود السُّ
، ه بارتكـاب الزبنـا والفاحشـة، وغـريه إىل السـحروطئه البنتاه، بل ووالدهتمـا منـه، وبنسـبت غـريه إىل مهّـو 

 إىل غري ذلك من افرتا اهتم وكذهبم وهبتهم.
 يقــدروا اهلل عــز وجــل حــق قــدره، فلقــد ســب الاهــود إهلهــم وبنســبوا إلاــه اجلهــل وســو  االختاــار، ومل

ل حبـال هـؤال  الـذين اختـارهم لتبلاـغ رسـالته وأسـا  االختاـار ملـا قـد فعلـوه، وكـل همـجَ  -على زعمهم–حاث إبنه 
 يتنزه اخلالق عنها، فتعاىل اهلل عن مثل ذلك علوًا كبريًا.ذلك بنقص وعاب 

ســاح هـــو اهلل، علـــى اهلل الكــذب، فقالــت فرقــة مـــنهم: بــأن امل ىوافــرتت النصــار  -جـــ
ـــقالـــت: بـــأن املســـاح هـــو ابـــن هلل، وأخـــرى قالـــت: بـــأن اهلل ثالـــث ثالثـــة األب واال ىوأخـــر  ن ب

 علًوا كبريًا.  ، تعاىل اهلل على كل ذلك والروح القدس
فلقد بنسبوا إىل اهلل سـبحابنه وتعـاىل اختـاذه الولـد، وهـي صـفة بنقـص هلل جـّل يف عـاله، 

عـاىل إذا كـان لـه ولـد فالبـد أن يكـون مشـاهبًا لـه، أي البـد فما ينبغي هلل أن يتخذ ولًدا؛ ألبنـه ت
وأن يكـــون إهلـًــا مثلـــه، وقـــد يتخـــذ يف أي وقـــت شـــا  ولـــًدا آخـــر أو أكثـــر، فاكـــون مشـــاهبًا لـــه، 
ويكـون إهلـًـا مثلــه، إىل مـا ال هنايــة، وهكــذا بالنســبة لالبـن اإللــه أيًضــا، تعـاىل اهلل عــن كــل ذلــك 

 اإلفك علًوا كبريًا.
رهتم، وكمـا تـدهلم علـى فطـوتعاىل لـاس كمثلـه شـي  كمـا يعـرف النـاس ب فاهلل سبحابنه

 ، ويستحال عقاًل أن يكون هناك إهلان مستحّقان للعبادة أو أكثر من ذلك. مذلك عقوهل
فكمــا أن اهلل عــز وجــل مل يحولــد، فإبنــه جــل شــأبنه ال يتخــذ ولــًدا، فهــو القائــل ســبحابنه 

 وتعاىل: 
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َــــَذ الــــرَّمْحَنح ﴿ ْئــــتحْم َشـــْاًئا إمدًّا  * َولَــــًدا َوقَـــالحوا اختَّ ْنــــهح َوتـَْنَشــــقُّ * َلَقــــْد جم ــــَماَواتح يـَتَـَفطَّــــْرَن مم َتَكــــادح السَّ
ا  ـَذ َولَـًدا * أَْن َدَعْوا لملـرَّمْحَنم َولَـًدا * اأْلَْرضح َوختَمرُّ اجلْمَبالح َهدًّ إمْن كحـلُّ * َوَمـا يـَْنَبغمـي لملـرَّمْحَنم أَْن يـَتَّخم

 .[31 -22]مرمي:  اَواتم َواأْلَْرضم إمالَّ آيتم الرَّمْحَنم َعْبًدا ﴾َمْن يفم السَّمَ 
بـن مـرمي علاـه السـالم، وأبنـه عبـد اهلل ورسـوله، امن عقادة وقـول يف املسـاح  الذي جا  به رسول اهلل : فإن كلذل

 .يطاصطفاه اهلل عز وجل بالرسالة كما اصطفى غريه من الرسل، هو القول الوسط بدون إفراط أو تفر 
بـــدون غلـــو النصـــاري الـــذين بنســـبوا إىل املســـاح بـــن مـــرمي األلوهاـــة أو شـــاًئا منهـــا علـــى 
اخـــتالف فـــرقهم الـــيت َضـــّلت وأضـــلت، واختلفـــت يف عقاـــدهتا؛ حاـــث كـــان مـــن املفـــرتض أن 

صـــورة   –مجـــع ظلمـــة  –أىّن هلـــا ذلـــك؟! فالباطـــل كالظلمـــات  نجتمعهـــم عقاـــدة واحـــدة، ولكـــ
عقــل  اكــالنور الــذي يطــرد الظــالم، ال خيتلــف فاــه لبابــان، ذو كثــرية، أمــا احلــق فهــو واحــد فقــط  
 راجح رشاد وفطرة سلامة سوية. 

ًٍ وكــذبوه  وبــدون جحــود الاهــود الــذين جحــدوا رســالة املســاح عاســى ابــن مــرمي كلاــة 
وحاولوا صلبه وقتله، وحاولوا أن ينالوا من شرف أمه السادة مرمي العذرا ، كمـا لّوثـوا سـرية كـل 

 هم، إىل غري ذلك .... ، قالتهم اهلل. بنيب أحرسل إلا
هي العقاـدة الـيت  وبوجه عام: فإن العقادة اليت جا  هبا خامت األبنباا  والرسل حممد 

ر وال قهـر كـحَمَى اهلل عز وجل هبا الظلمة، هي العقادة الصافاة اليت لاس هبا ما هـو إعنـات للف
 ائد فاسدة. للذهن وال إرهاق للتصّور كما هو احلال يف غريها من عق

لــذلك فــإن الرســالة احملمديــة هــي الرســالة اخلامتــة جلماــع الرســاالت الســابقة، للنــاس كافّــة 
 أي بنيب أو رسول آخر.  يف كل مكان وزمان، ولاس بعد رسول اهلل حممد 

 ، الباقاة اخلالدة: للنيب حممد المعجزة الكبرى]القرآن الكرمي[:  – 3
  بنيب إال أعطي من اآليات ما مثله آمن علاه : "ما من األبنبااقال رسول اهلل 

البشر، وإمنا كان الذي أوتاته وحًاا أوحاه اهلل إيّل، فأرجوا أن أكون أكثرهم تابًعا يوم القاامة" 
 ]صحاح البخاري[. 
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هـو الكتـاب الوحاـد الـذي ظـل حمتفظًـا  القرآن الكرمي الذي أحبنزل علـى النـيب حممـد ف

دايـة النـاس أمجعـني، فلـم يعرتيـه مـا قـد اعـرتى غـريه مـن الكتـب السـابقة بإطاره الربّاين الصـاحل هل
 مما تناولته أيدى البشر.  عمن التحريف والتبديل والتغاري والتضاا

ابنب اإلعجاز البالغي والباـاين الـذي حتـّدى بـه جلاإلضافة إىل َتَضّمن القرآن الكرمي وب
محتضــمًنا جلابنــب آخــر  –القــرآن الكــرمي  –العــرب، وهــم أهــل الّلْســن والفصــاحة والبالغــة، فإبنــه 

مـــن اإلعجـــاز، وهـــو اإلعجـــاز العلمـــي يف شـــىت جمـــاالت العلـــوم، والـــذي كـــان ســـبًبا يف إســـالم 
 العلما  الغرباني وغريهم من األطبا  الفلاباني وغريهم. 

 والذي بنوّد أن بنلقي علاه الضو  يف هذه النقطة: 
ة بــني أيــدينا اآلن واحملفوظــة إىل أن تنتهــي أن القــرآن الكــرمي هــو املعجــزة الكــربى الباقاــ

 احلااة الدبناا، إىل أن تقوم الساعة. 
 أبنه خامت األبنباا  واملرسلني.  وبذلك: فإن القرآن الكرمي شاهٌد للنيب حممد 

تضـمنة لتنزيـه اإللـه اخلـالق جـل وعـال تنـ
ح
زيًها وتعظاًمـا ال ـفالقرآن الكـرمي هـو املعجـزة الكـربى الباقاـة امل

 اه تنزيه أو تعظام للذات اإلهلاة، وللصفات واألمسا  واألفعال اخلاّصة به جل وعال. بنيحدا
 –املعجـزة الكـربى الباقاـة املتضـمّنة لوصـف أبنباـا  اهلل ورسـله  –القرآن الكرمي  –وهو 

كرمـــون بـــأعلى مـــا –علـــى تفـــاوت باـــنهم 
ح
مـــن صـــفات حســـنة  ميكـــن أن يتصـــف بـــه البشـــر امل

 وأخالق محادة. 
املعجزة الباقاة املتضمّنة للعبـادات اهلاديـة واملعـامالت الكرميـة  –رآن الكرمي الق –وهو 

 والتشاريع القومية القائمة على أسس اخلري واحلق والفضالة. 
طهــرة للنــيب حممــد 

ح
، الضــرورية لفهــم الكتــاب  ومــن مثّ فقــد ححفظــت الســنة النبويــة امل

 :، ويشهد بذلك الذي أبنزل علاه  –القرآن الكرمي  –
مـــن  إبنشـــا  علـــم احلـــديث، حاـــث يـــتم التحقـــق مـــن عدالـــة رواة أحاديـــث رســـول اهلل 

َفاظ على أدا  الشعائر اإلسالماة، وعـدم ارتكـاب  إىل غـري ذلـك،  ...للمححـرَّمصدق، وأمابنة، وحم
، ويـــتم التحقاـــق أيًضـــا مـــن جـــودة الـــذاكرة والقـــدرة علـــى الضـــبط،  -غـــري محهـــتم يف دينـــه  –أي 

كاإلمـام   –ي عن شخص ما أن تثبت معاصرته لـه، بـل وقـد اشـرتط بعضـهم واشرتاط أن من يرو 
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أن يكـــون قـــد التقـــى بـــه فعـــاًل، وهـــذا مـــا قـــادهم لتأســـاس علـــم  كامـــل  يحســـّمى )بعلـــم  –البخـــاري 
الرجال(، حاث يدرسون فاه حال كـل راويـة مـن الـرواة علـى مـّر العصـور، تـاريخ مـاالده، ووفاتـه، 

 وهكذا.  ...م، وخحلحقه، ودينه وشاحوخه الذين تلقى منهم العل
أمــة خــامت األبنباــا  واملرســلني، املبعــوث إىل النــاس يف عــرف قــط ســوى وهــذا العلــم مل يح 

 .  أمجعني: حممد 
لــذلك: فإبنــه ال حاجــة إلبنــزال كتــاب مســاوي آخــر جديــد علــى بنــيب محرســل أخــر بعــد 

قبـل بعثـة النـيب حممـد  – ؛ فاملعجزات األخرى السابقة لألبنباا  والرسل السـابقني النيب حممد 
 -  قد ابنتهى تأثريها وقوة إقناعها بعد موت أو رفع الرسول، على عكس 

مــا هــو احلــال بالنســبة للمعجــزة )القــرآن الكــرمي( الباقاــة، احملتفظــة بكــل وســائل تأثريهــا 
 .  وإقناعها حىت بعد وفاة النيب حممد 
ــئل الاهــود والنصــ  ،أبنباــائهم، لاقــولن: مل بنرهــاارى اآلن عــن رؤيــتهم ملعجــزات ـفلــئن سح

 .سحئملوا عن علمهم هبا، لاقولن: أن آبائهم وأجدادهم وغريهم قد أخربوا بذلك ولئن
بصـدق  ة، الشـاهد ما سحئمل املسلمون عن رؤيتهم ملعجزات بنبـاهم حممـد  ولكن إذا

عوتـه والـيت تشـهد بصـدق رسـالته ود رسالته ودعوته، لاقولن: أن املعجزة الكربى للنيب حممد 
هــي بــني أيــدينا، بنراهــا وبنتدراســها، باإلضــافة إىل املعجــزات واخلــوارق األخــرى الــيت بنحقلــت مــن 

 ر إلانا. تالثقات بالتوا
حمفوظة من اهلل تبارك وتعاىل لَدالََلة قاطعـة، مرئاـة  –املعجزة الكربى  –بل وإن كوهنا 

أي كتــاب مســاوي  مــد وعقلاــة علــى: أبنــه لــاس بعــد القــرآن الكــرمي الــذي أبنــزل علــى النــيب حم
 أي بنيب أو رسول آخر جديد.   آخر جديد، ولاس بعد النيب حممد 

ـــا علـــى أن القـــرآن الكـــرمي  ـــا وعقلًا ـــا  –املعجـــزة الكـــربى  –وممـــا يحـــَدل ل مرئًا ســـاظل باقًا
 حمفوظًا من اهلل تبارك وتعاىل، ومن مث عدم احلاجة إىل كتاب مساوي جديد. 

ســـائل الكتابـــة والطباعـــة مـــن آالت حديثـــة، وإبنشـــا  مـــا بنشـــاهده اآلن مـــن تقـــدم يف و 
معَّـــــــات محتخصصـــــــة يف طباعـــــــة القـــــــرآن الكـــــــرمي   –املعجـــــــزة الكـــــــربى  –هائـــــــات وإدارات وجمح

 اثة من أن متّسه. بواإلشراف علاه، وحفظه من أن حتاول أيدي بشرية خ
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اس إىل النـ رسـالة النـيب حممـد و لذلك: فقـد خحتمـت مجاـع النبـوات والرسـاالت بنبـوة 
 أمجعني. 

 :تطهري بات اهلل العتاق )الكعبة املشرفة( من دبنس الشرك واألوثان – 4
َع لملنَّاسم َللَّذمي بمَبكََّة محَبارًَكا َوهحًدى لمْلَعاَلممنَي﴾﴿قال اهلل تعاىل:   إمنَّ أَوََّل بـَْات  وحضم

 .[34]آل عمران: 
اَم َمَكاَن اْلبَـْاتم أَ ﴿ بـْرَاهم َ لملطَـّائمفمنَي َواْلَقـائمممنَي َوالرُّكَّـعم َوإمْذ بـَوَّأبنَا إلمم ـْر بـَْاـيتم ْن اَل تحْشـرمْك يبم َشـْاًئا َوَطه 

 .[84]احلج:  السُّجحودم﴾
إن أول باــت وضــعه اهلل عــز وجــل يف األرض هــو الــذي مبكــة، لاتعبــد النــاس لــه جــل 

 كل عام.   وعال عبادة صافاة، ال إشراك فاها، وقد كان العرب حيّجون إىل هذا البات يف
فالبات العتاق )الكعبـة املشـرفة( ذات أمهاـة عظامـة عنـد اهلل عـز وجـل، وححْرمتـه ححرْمـة 

 شديدة؛ حاث إبنه أول بات وحَضع للناس يف األرض لعبادة اهلل سبحابنه وتعاىل. 
ولكـــن مبـــرور الوقـــت والـــزمن، زيـــن الشـــاطان للعـــرب عبـــادة غـــري اهلل تعـــاىل مـــن أصـــنام 

 ذلك احلال قرون طويلة.  ، وظل األمر علىروأحجا
ه حكمــة اهلل ســبحابنه وتعــاىل أن يــأيت زمــان يتطّهــر فاــه باتــه تاقتضــقــد ولكــن كــان ممــا 

مـــن تلــك األوثـــان واألصــنام الـــيت كــان العـــرب يعبــدوهنا، فهـــو أول  –الكعبـــة املشــرفة  –احلــرام 
ع لعبادته جل وعال يف األرض.   بات وحضم

عـــرب مـــن الشـــرك وعبـــادة األصـــنام كمـــا هـــو، وقـــد جـــا ت الرســـالة تلـــو الرســـالة وحـــال ال
فجـــا ت الاهويــــة ومـــن بعــــدها النصـــرابناة ومل تســــتطع أي منهـــا تطهــــري باـــت اهلل احلــــرام مـــن الشــــرك 
واألوثــان وعبــادة غــري اهلل تعــاىل، فلــم تســتطع َصــْرف النــاس مــن عبــادة األصــنام واحلجــارة إىل عبــادة 

 اهلل سبحابنه وتعاىل. 
ــذً  املرســلني حممــد إىل أن جــا  خــامت األبنباــا  و  ملــا أراده اهلل عــز  ابالرســالة اخلامتــة محنف 

وجــل، وملــا اقتضــته حكمتــه جــل وعــال مــن تطهــري باتــه احلــرام مــن الشــرك واألوثــان، وتصــحاح 
 تلك العقادة الفاسدة. 
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ــــتم   احممــــدً  ثل أن يبعـــجــــلـــذلك كــــان مــــن حكمــــة اهلل عــــز و  ه بــــرســــواًل خامتـًـــا، ختح
ــــزكاهم الرســــاالت الســــماوية، محرســــاًل  ــــاهم آيــــات رهبــــم وي ــــاس أمجعــــني؛ حاــــث يتلــــوا عل  إىل الن

ف وينهـاهم عـن املنكـر، و ويطهرهم من الشرك والفجور، ويعلمهم كتـاب رهبـم، ويـأمرهم بـاملعر 
ّرم علاهم اخلبائث.  ّل هلم الطابات وحيح  وحيح

بفـتح مكـة يف العـام الثـامن مـن  اهلل عـز وجـل علـى رسـوله حممـد  وبالفعل: فقد َمـنَّ 
إىل احلجــر األســود فاســتلمه مث طــاف بالباــت العتاــق  جــرة، فــدخل املســجد احلــرام، وأقبــل اهل

 صـــــنًما، فجعـــــل يطعنهـــــا رســـــول اهلل  541آبنـــــذاك وعلاـــــه ويف يـــــده قـــــوس، وحـــــول الباـــــت 
 ، ويقول قول اهلل عز وجل: سبالقو 

 .[20]اإلسرا : ا﴾ َوقحْل َجاَ  احلَْقُّ َوَزَهَق اْلَباطملح إمنَّ اْلَباطمَل َكاَن َزهحوقً ﴿
 .[13]سبأ: قحْل َجاَ  احلَْقُّ َوَما يـحْبدمئح اْلَباطملح َوَما يحعمادح﴾ ﴿

أمــام أعاننــا طــاهر مــن  –أول باــت هلل تعــاىل يف األرض  –وهــا هــو باــت اهلل العتاــق 
األصنام واألوثان، خالًصا لعبادة اهلل تعاىل وحـده، يتعبـد النـاس إلهلهـم وخـالقهم عبـادًة صـافاة 

إشــراك فاهــا، عبــادًة ذات معتقــد ســلام، عبــادًة ال حتتــاج إىل تصــحاح أو تقــومي مــن بنــيب أو  ال
 رسول جديد. 

هو الرسول اخلامت لألبنباا  واملرسلني والذي أرسله ربنـا تبـارك  لذلك فإن النيب حممد 
 الشرك واألوثان، وإىل الناس أمجعني.  عاىل محطهرًا لباته العتاق من دبنسوت

أن مكـة املكرمـة تتوسـط يابسـة الكـرة األرضـاة، مبعـىن: أبننـا إذا  ديثًا:وقد اكتش ف ح 
 رمسنا دائرة مركزها مكة املكرمة، فإن هذه الدائرة حتاط بالاابسة كاملة. 

ـــا، فاكـــون مـــا حـــول مكـــة  كرمـــة يتوســـط الـــزمن متاًم
ح
وأيًضـــا: فـــإن خـــط طـــول مكـــة امل

 املكرمة هو العامل كله يف كل مكان وزمان. 
مـــــا قــــد مت اكتشــــافه علماًــــا: مـــــن توافــــق عبــــادة الطـــــواف  إىل  الســــابقوقــــد أشــــربنا يف

 للمسلمني حول الكعبة مع النظام الكوين وابنسجامها معه، مما يحَدلَّل على أن اإلله 
، اخلالق هلذا الكون هو سبحابنه وتعاىل الـذي أبنـزل رسـالته اخلامتـة علـى النـيب حممـد 

 خامت األبنباا  واملرسلني. 
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كرمــة مهــًدا للرســالة فكــان مــن محقت
ح
ضــى حكمــة اهلل ســبحابنه وتعــاىل أن تكــون مكــة امل

 العاملاة واخلامتة. 
 أهنا أمَّة محبّلغة داعاة:  أن من خصائص أّمة النيب حممد  – 7

 قال اهلل تعاىل: 
َهـــْونَ ﴿ ـــْنكحْم أحمَّـــٌة يَـــْدعحوَن إمىَل اخْلَـــرْيم َويَـــْأمحرحوَن بـمـاْلَمْعرحوفم َويـَنـْ ـــمح  َولْــَتكحْن مم َعـــنم اْلمحْنَكـــرم َوأحولَئمـــَك هح

 .[011]آل عمران:  اْلمحْفلمححوَن﴾
نحوَن بماللَّهم ﴿ َهْوَن َعنم اْلمحْنَكرم َوتـحْؤمم َر أحمَّة  أحْخرمَجْت لملنَّاسم تَْأمحرحوَن بماْلَمْعرحوفم َوتـَنـْ  ﴾ كحْنتحْم َخاـْ

 .[001آل عمران: ]
ريه باـــده، فـــإن مل يســـتطع فبلســـابنه، : ))مـــن رأى مـــنكم منكـــرًا فلاغــقــال رســـول اهلل 

 .   ]رواه مسلم[ فبقلبه وذلك أضعف اإلميان(( عفإن مل يستط
 : ))بلغوا عين ولو آية ...(( ]رواه البخاري[.قال رسول اهلل 
: ))بنضَّر اهلل امرأ مسع منـا شـاًئا فبلغـه كمـا مسعـه، فـرحّب محبلّـغ أوعـى  قال رسول اهلل 

 ال حديث صحاح[.من سامع(( ]رواه الرتمذي وق
: أهنا تبلغ كالم رهبـا وكـالم رسـوهلا إىل غريهـا، وإىل  فمن خصائص أمة النيب حممد 

 من بعدها وتدعوا إلاه. 
أصــــوله وفروعــــه  –اإلســــالم  –تــــدعو إىل اخلــــري، تــــدعوا إىل ديــــن اهلل عــــز وجــــل  -

 وشرائعه. 
 تأمر باملعروف، حاث تأمر بكل ما عحرمف ححْسنه شرَعا وعقال.  -

 عن املنكر؛ حاث تنهى عن ما عحرمف قبحه شرًعا وعقال. تنهى  -

فهــي أّمــة داعاــة إىل اإلميــان بــاهلل عــز وجــل وإىل التمســك بكــل مــا جــا  بــه النــيب  -
 من معتقد سلام وشرع قومي وعبادات هادية ومعامالت كرمية ...  حممد 

للخـري ودعـوة خري الناس للناس بنحصـًحا وحمبّـة  مه لذلك: فإن دحَعاة أّمة النيب حممد 
نكر. 

ح
 وتعلاًما وإرشاًدا وأمرًا باملعروف وهنًاا عن امل

 فقد جعلهم اهلل عز وجل من أسبابه يف حفظ هذا الدين العظام، اإلسالم. 
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ومن بعدهم التابعني ... ؛ حاـث قـاموا بالـدعوة  ومثال ذلك: أصحاب رسول اهلل 
شــرقًا  ،ثَـره، وبنشــروا اإلسـالم مشـااًل وجنوبًـا، محقتــدين بـه، محقتفـني أَ إىل مـا دعـا إلاـه رسـول اهلل 

 وغربًا؟ 
ومثال ذلك أيًضا: ما جنده الاـوم مـن َسـَفر اجلماعـات واجلماعـات الكثـرية مـن علمـا  

يف خمتلـف الـبالد،  –اإلسـالم  –ودعاة املسلمني من أجل الدعوة فقط إىل ديـن اهلل عـز وجـل 
 .ويف شىت أقطار األرض

ملسلمون به مـن إبنشـا  قنـوات فضـائاة إسـالماة متخصصـة ومثال ذلك أيًضا: ما قام ا
 حممـد لنباـه رسـالة اخلامتـة الوتبلاـغ  –اإلسـالم  –يف الدعوة إىل اهلل عز وجل وإىل دينه احلـق 

باللغــة العرباــة وغريهــا مــن اللغــات األجنباــة إىل مجاــع أحنــا  العــامل، وذلــك بعــد التقــدم اهلائــل يف 
 .ئاةوسائل االتصاالت السمعاة واملر 

 غـري  -ومثال ذلـك أيًضـا: املواقـع اإلسـالماة احلقاقاـة الصـادقة 
ح
صـطنعة مـن األعـدا  امل

علــى شــبكات اإلبنرتبنــت، وختصصــها يف جمــال الــدعوة إىل اهلل  –احلاقــدين علــى اإلســالم وأهلــه 
 مبختلف اللغات، العرباة وغريها.  –اإلسالم  –عز وجل وإىل دينه احلق 

مـع وجـود خاصـاة  سال بنـيب أو رسـول بعـد النـيب حممـد لذلك: فإبنه ال حاجة إىل إر 
تلف األجنـاس، ويف شـىت أقطـار األرض، وممـا يؤكـد مـا ذكربنـا يف  مته بأح ة و التبلاغ والدع إىل خمح

 النقاط السابقة: 
 ورسالته.  أبنه بالفعل مل يأت أي من األبنباا  أو الرسل منذ بعثة النيب حممد 

بــا  باخلابــة والفشــل، د ذبني مــن اّدعــا  للنبــوة زورًا قــوإن مــا أعلنــه بعــض املفــرتين الكــا
دَّعاها، ومثال ذلك: 

ح
فرتاه ومل

ح
 واهلزمية الساحقة العاجلة، ملثل تلك الدعوة امل

 وابنتصار دعوته.  مسالمة الكذاب، الذي كان قد اّدعى النبوة بعد بعثة النيب حممد  -
الـدبناا قبـل اآلخـرة، فقـد اقـرتن امسـه  اخلـزي والعـار يف –محسالمة  –فكان مصري ذلك الكذاب 

، وكـــان –الكـــّذاب  -فته ـإال وبنلحـــق بـــه صـــ –محســـالمة  –بصـــفة الكـــذاب، فمـــا بنـــذكر امســـه 
 بأبنه  ، وصدق رسالته ودعوته، حاث إخباره ذلك دلاال وشاهًدا على بنبوة النيب حممد 
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، غاـبـــيه بــأمر حاــث إخبــار  كــان صــدق مــا أخــرب بــه، فكــان ذلــك معجــزة لــه و  ال بنــيب بعــده،
 بوحي من اهلل سبحابنه وتعاىل.

   :وعلى عكس الدعوة املفرتاة من مسالمة الكذاب، جند الدعوة الصادقة للنيب حممد  -
إال  جنـــدها قــــد ظهـــرت، وبنصــــرها اهلل عـــز وجــــل، بــــل وال يكـــاد يحــــذكر اســـم النــــيب حممــــد 

 .فاحقال: ومن السامع،  ويحلحق به الصالة والسالم علاه من الذاكر المسه 
ٍ  كـــاذب، محـــدع  للنبـــوة أن يقـــوم بتأديـــة مهـــام النـــيب   ولمَمـــا ذكربنـــا: فإبنـــه ال يســـتطاع أي محفـــرَت

رســل مــن اإللــه اخلــالق جــل وعــال؛ حاــث إبنــه ســرعان مــا يســقط يف مــا يتعــرض لــه مــن فــنت، ويفشــل 
ح
امل

ة أن تـؤيت بــأي مثــرة فامـا يقابلــه ويواجهـه مــن امتحابنــات واختبـارات، وال تســتطاع دعـواه الكاذبــة الباطلــ
ومـــن مثَّ  –فهــي بنبــوة غــري حقاقاــة  –بنافعــة، لكذبــه علــى اهلل تعــاىل يف اّدعائــه للنبــوة، واصــطناعه هلــا 

 فقدها للتأياد من اهلل عز وجل هلا. 
لــذلك: فإبنــه ال يســتاطع أن يقــوم بتأديــة مهــام النبــوة إال بنــيب محرســل مــن اإللــه اخلــالق 

 مؤيًدا من اهلل تبارك وتعاىل.  جل وعال، صادق يف دعوته ورسالته،
ص ـل مـًدا توكما سبق فقد أشربنا إىل إمكابناة تطباق االمتحان احلاسم والـذي حمح ه: أن حمح

  .هو خامت األبنباا  واملرسلني، وأن رسالته إىل الناس أمجعني 
  بنوضح وبنؤّكد:وملا ذكربنا من جابنب  من األدلة والرباهني

 ملرسـلني، املبعـوث إىل النـاس أمجعـني، ولـاس بعـده هو خامت األبنباـا  وا أن حممًدا 
 بنيب أو رسول آخر. 
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 الفرقة الناجية
ـبة بنفسـها إىل اإلسـالم، وهـ بعاـدين كـل البحعـد عـن مـنهج اإلسـالم  ملقد ظهرت فرق كثـرية محنسم

الفني ملا كان علاه رسول اهلل   .   وأصحاب الكرام وتعالامه خمح
بــه مــن غاباــات أحومحــَى إلاــه هبــا مــن اهلل ســبحان وتعــاىل؛  ا أخــربـفامــ ول اهلل ـدق رســـوقــد صــ

رتاق هــذه األمَّــة إىل فــرق  كمــا افرتقــت قبلهــا الاهــود والنصــارى، ومجاــع تلــك فبــا حاــث أخــرب 
فرتقـــة 

ح
باطلـــة عــدا مـــن  –إمــا لفســـاد الفطــرة واملعتقـــد أو اتباًعــا لألهـــوا  والشــهوات  –الفــرق امل

 .  وسارت على دربه وأصحابه،  ابنتهجت هنج رسول اهلل 
ّجــة علــى اإلســالم؛ فاإلســالم بــرئ لاســت حبح )كالشــاعة( لــذلك: فــإن مثــل تلــك الفــرق الباطلــة 

مــن معتقــداهتم الفاســدة وتــأويالهتم الباطلــة ومــا يفرتوبنــه علــى الشــرع مــن عبــادات وأحكــام مــا 
د ث   عنهم إذا ما علمنا: به أبنزل اهلل تعاىل هبا من سلطان، وال عجب يف ما حنح

أن إحدى تلك الفرق الّضالة قد قـام بتأساسـها أحـد الاهـود املنتسـبني لإلسـالم، وهـو عبـد اهلل 
الشـاعة فرقـة بن سبأ الاهودي، الذي قد أعلن إسالًما بنفاقًا وأْبَطن الكفر؛ حاث قـام بتأسـاس 

 ، إحـدى تلـك الفـرق املارقـة الّضـالّة، القائمـة علـى االعتقـاد الفاسـد يف اهلل جـل -الروافض  –
الطــاهرات، والقائمــة علــى َســّب أصــحاب  وعــال والقائمــة علــى َســّب وقــذف أزواج رســوله 

والطعـن يف  (جربيـل علاـه السـالم  )الكرام، والقائمة على الطعن يف أمني السـما  رسول اهلل 
هـــوا  والشـــهوات، واّدعـــا  أئمــــة القـــرآن الكـــرمي، والتحريـــف يف التشـــريعات واألحكـــام تبًعـــا لأل

 رتاً  وكذبًا، قاتلهم اهلل. ومني، افمعص
خطــورة مثــل تلــك  - العــاملني هبــدي وســنة النــيب حممــد  –ولقــد أدرك علمــا  أهــل الســنة -

، فقاموا بالتصدي هلـا والـَرّد علـى افرتا اهتـا بالنقـل الصـحاح )كالشاعة ( الفرق الضالة واملبتدعة
 والعقل الصريح؛ حاث إن الشرع الصحاح ال يحعارض العقل الصريح. 

 لــذلك فــإن الســبال الوحاــد الــذي يرتضــاه ربنــا تبــارك وتعــاىل هــو مــا كــان علاــه النــيب حممــد 
 .، وهو السبال الذى قد اختذه أهل سنة احلباب النىب حممدوأصحابه الكرام

 .  أهل سنة احلباب النىب حممدعلاه ومن مث فإن احلق هو ما قد ثبت 
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 نتشار القتل بين اْلمم والشعوب؟! هل الدين هو العامل الرئيسي في الحروب وا
 وهل هو سبًبا في الركود اَلقتصادي والتخلف الحضاري ؟!

ــــك التســــاؤل الســــابق،  ــــى ذل ــــة عل ــــني األمــــم والشــــعوب عنــــد بنلإلجاب وضــــح احلــــال ب
خضــوعهم لنفــوذ اهلل عــز وجــل وســلطابنه، واتبــاعهم ومتّســكهم بــاحلق وبــني حــاهلم عنــد غاــاب 

 الدين، وذلك يف إَياز شديد.  
قد يرى من هو بعاد عن اهلل عز وجل، غري مؤمن بوجود إله خالق، لـاس لـه ديـن أو 
معتقــد يتمســك بــه، أن الــدين ســبًبا يف احلــروب بــني األمــم والشــعوب، وابنتشــار القتــل باــنهم، 

 ومن مثَّ الركود اقتصاديًا والتخلف حضاريًا. 
ـد، املنكـر لوجـود اهلل عـز وجـل لحم

ح
بنظـرة خاطئـة، بنابعـة  ولكن تلـك النظـرة مـن ذلـك امل

 من عدم العلم، واجلهل حبقائق األمور، وذلك: 
 إما لتغافله وجتاهله عن الَتبَـنيَّ والَتثَبُّت من احلقائق، وعدم اتباعه للحق. 

 ،وإما التباعـه أهـوا ه وشـهواته مـع علمـه حبقـائق األمـور، ومـن مثَّ جحـوده للحـق كلاـةً 
الفة لكربه، ومحعارضة ألهوائه  وشهواته.  ملا فاه خمح

فكـان علاـه أواًل: أن يـؤمن بوجـود اإللـه اخلــالق جـل وعـال، وقـد أشـربنا إىل الكثــري 
ود اهلل عـز وجـل، والـيت ال يغفـل عنهـا ذا فطـرة سـوية ـمن األدلة الدامغـة علـى وجـ

 وذا عقل رشاد. 
ثابنًاا: أن يعلم بأن الدين عند عز وجل هو دين واحد فقط، وهـو اإلسـالم، وإن 

ئع السماوية، املتضمنة ألحكام فقهاة خمتلفـة ومتغـايرة، ملـا تقتضـاه اختلفت الشرا
، وفًقـــا إلرادة اهلل عـــز -حاــث تغـــري املكـــان والزمــان –مصــلحة األمـــم والشـــعوب 

 وجل وحكمته البالغة. 
يتوافــق مــع الفطــرة  –احلــق  –فــاحلق واحــد ال يشــاكله وال خيالطــه باطــل، حاــث إبنــه 

عقــل صــريح وافــر، رشــاد راجــح، وقــد  اتلــف فاــه لبابــان، ذو ان، وال خيـالســوية الســلامة لإلبنســ
 أشربنا إىل ذلك بإَياز، منا سبق. 
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عنــــد خضــــوعها لنفــــوذ اهلل عــــز وجــــل وســــلطابنه، واتبــــاعهم  والش    عوب ْلم    مح    ال ا
 ومتسكهم باحلق: 

 ،ملــا قــد أشــربنا إلاــه يف الســابق، فــإن األصــل: أن يكــون النــاس مجاًعــا علــى ديــن واحــد
 وهو اإلسالم حاث: 

ة قدرتــه دون أن يحنســب إلاــه مــا يؤمنــون بوحدابناــة اإللــه اخلــالق وعظــام صــفاته وطالقــ
 ه يف ذاته أو يحنقص من كمال صفاته. بايع

يؤمنون جبماع األبنباا  والرسل الذين أرسلهم اهلل تبارك وتعاىل لـَدْعوة َخْلقمـه وهـدايتهم 
لنـا الـدالئل والشـواهد الـيت  انـتبح ّلوا وزغـوا عنـه، وذلـك إذا مـا ضـاملستقام، بعـد أن  هإىل صراط

الة أحــدهم، وال يفرقــوا بــني ـبــواهتم وصــدق دعــوهتم ورســاالهتم، فــال ينكــروا رســنهد بشــتــدل وت
عــث إلــاهم فامــا جــا  بــه مــن وا ، علــى أن يتبعــوا آخــر بنــيب أو رســول بح ـأحــد مــنهم اتباًعــا لألهــ

 الشريعة اإلهلاة. 

نزّلة من ا
ح
هلل عز وجل على أبنباائه ورسله، والتحـاكم يؤمنون جبماع الكتب السماوية امل

 إلاها، دون إبنكار أو جحود أيّاَ منها، إىل غري ذلك. 

ــــع األمــــم والشــــعوب لســــلطان اهلل جــــل وعــــال،  ــــه: خضــــوع مجا ــــتج مــــن ذلــــك كل وين
 والتحاكم إلاه وتطباق شرعه وااللتزام بنهج األبنباا  واملرسلني. 

ألهـوائهم وشـهواهتم، وفسـاد فطـرهتم  ولكن مـا حـدث: أن تفـرق النـاس واختلفـوا تبًعـا
 وعقوهلم، وزاغوا عن صراط اهلل املستقام، ولقد بنيًّ اهلل عز وجل ذلك يف قوله تعاىل: 

ــْم فَــاتَـّقحونم ﴿ ــَدًة َوأبنَــا َربُّكح ـَـا *  َوإمنَّ َهــذمهم أحمَّــتحكحْم أحمَّــًة َواحم ــْزب  مبم ــلُّ حم ــنَـهحْم زحبـحــرًا كح فـَتَـَقطَّعحــوا أَْمــَرهحْم بـَاـْ
 .[35، 38]املؤمنون: َلَدْيهمْم َفرمححوَن﴾

ّلتكم، أي أن دينكم دين واحد وهو اإلسالم.   و"أمتكم" تعين: مم
: أي تفرقــوا يف أمــر ديــنهم أحزابًــا وفرقًــا خمتلفــة وملــا "فتقطعــوا أمــرهم باــنهم زبــرًا" تعــينو

 اشربنا: 
عــال، غــري فــإن األصــل أن يكــون النــاس متوحــدين علــى مــا يحرضــي إهلهــم وخــالقهم جــل و 

تلفني وال متفرقني، وأن يكوبنوا متحابني ومتساملني غري محتشاحنني أو محتقاتلني.   خمح



    038 
  

 ..   ورسالة خاتم أنبيائه ورسله محمداإلله الخالق.. 
 

مــن معــامالت  بــه وأن يطبقــوا شــرع اهلل عــز وجــل احلكــام بتعالامــه الســاماة، ومــا جــا  
 كرمية رشادة ... إىل غري ذلك. 

 ع اهلل عز وجّل. م والشعوب اقتصاديًا لتطباقها ما جا  به شر ـمجاع األم هضوبذلك تن
 وبنربهن على ذلك:

  مبا شهد التاريخ من حل قبائل العـرب وغريهـا مـن الشـعوب قبـل بعثـة النـيب حممـد

هلل عـز وجـل، واخلضـوع لنفـوذه وسـلطابنه  دبكامـل التوحاـ وجمائه باإلسـالم دينًـا، وبعـد بعثتـه 
 جل وعال: 

بائـــل متفرقـــة، متقاتلـــة ق فقـــد كابنـــت القبائـــل العرباـــة وغريهـــا قبـــل بعثـــة النـــيب حممـــد 
 متناحرة، حاث تقوم بانهم احلروب والعداوات ألقل األسباب وأتفهها. 

باإلسالم ديًنا، والدخول يف دين اهلل أفواًجـا، أصـبحت  ة النيب حممد ثولكن بعد بع
تمعـــ وهـــي: ]ال إلـــه إال  النـــيب حممـــد  ة علـــى كلمـــة التوحاـــد الـــيت جـــا  هبـــاالقبائــل متوحـــدة، جمح

يف اإلسـالم  –صبح أفراد القبائل وغريهم إخوابنًا متحابني، يفتـدي الواحـد مـنهم أخاـه اهلل[، وأ
شـرقة ألصــحاب رســول اهلل املبنفسـه ومالــه، وقــد سـجل التــاريخ الكثــري والكثـري مــن  –

ح
واقــف امل

  :يف ذلك األمر، وصدق تعاىل إذ يقول 
ـــتحْم أَْعـــ﴿ ْن ـــْاكحْم إمْذ كح ـــرحوا بنمْعَمـــَة اللَّـــهم َعَل ـــنْيَ قـحلحـــوبمكحْم فََأْصـــَبْحتحْم بمنمْعَمتمـــهم َواذْكح ـــأَلََّف بـَ َداً  َف

 [.  015]آل عمران: ﴾إمْخَوابنًا
 وترك التمّسك به:   ،غااب الدين، وعدم االتباع للحق دعن حال اْلمم والشعوب

إن يف حال غاـاب الـدين عـن األمـم والشـعوب، وعـدم التمّسـك بـاحلق الـذي يرتضـاه 
 : اهلل عز وجل، جند أبنه

تنتشــــر املظــــامل واملفاســــد، اتباًعــــا لألهــــوا  والشــــهوات، وينتشــــر القتــــل بغــــري حــــق مــــن 
 محنطلق القول الفاسد بأن البقا  لألقوى. 

األخالق الكرمية احلمادة، الضرورية لوجـود اجملتمعـات البشـرية، والـيت ال  تندثر ومتححى
تمع  لك، كما أشربنا سابًقا. كالصدق، واألمابنة والعدل .... إىل غري ذ  ؛يكون بدوهنا جمح
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دم وجــود اإللــه اخلــالق ـر االحنطــاط اخللقــي مــن زبنــا وفــواحش منكــرة، للتــوّهم بعـــينتشــ
 الذي سوف حياسبهم على سو  معتقدهم وقبح أفعاهلم. 

ومن َجرّا  ما أشـربنا إلاـه: ال يتحقـق األمـن والسـالم بـني األمـم والشـعوب، ومـن مث ال 
ــــــنهض يف أي مــــــن جمــــــاالت االقتصــــــاد،  ــــــف احلضــــــاري ت فاكــــــون الركــــــود االقتصــــــادي والتخل

 للمجتمعات يف شىت جوابنب احلااة. 
 ومثال ما أشربنا إلاه:

أبنــه قــد قامــت الكثــري والكثــري مــن احلــروب بــني كثــري مــن الــدول بســبب االختالفــات 
 اللوبناة واالبنتما ات العنصرية. 

نكــرة لوجــود اإللــه اخلــالق  –نجــد أن حكومــات الــدول الشــاوعاة ف -
ح
مثــل االحتــاد امل

كابنــت أكثــر احلكومــات جــورًا وقهــرًا وعــدوابنًا علــى حريــات النــاس   –ا الســوفايت والصــني وغريمهــ
وكرامتهم، بل لقد أذاق رؤسا  مثـل تلـك احلكومـات شـعوهبم أشـد ألـوان العـذاب وقتلـوا مـنهم 
املاليـــني الكثـــرية، إضـــافة إىل حــــروهبم ضـــد الشـــعوب األخـــرى والــــيت ذهـــب ضـــحاتها املاليــــني 

 ملاليني، والتاريخ شاهد على ذلك. وا
ـــة قتـــل اآلالف واآلالف مـــن البشـــر و  - جنـــد أيًضـــا يف احلـــربني العـــاملاتني األوىل والثابنا

بنتاجة الصراع بني الدول وبعضها البعض، إىل غـري ذلـك مـن احلـروب الكثـرية، والـيت بنـتج عنهـا 
 الكوارث الشديدة والتدمري االقتصادي والتخلف احلضاري. 

 ضح لنا جواب التساؤل السابق، وهو: وبذلك يت
يف احلــرب وابنتشــار القتــل بــني األمــم والشــعوب،  يأن الــدين لــاس هــو العامــل الرئاســ

وهو لـاس سـبًبا يف الركـود االقتصـادي أو التخلـف احلضـاري، بـل إبنـه سـبًبا يف االزدهـار والنمـو 
 االقتصادي والتقدم احلضاري. 

روب مـا بـني طـرفني أحـدمها املسـلمني، وبنوضح: أبنه يف حال كون الـدين سـبب يف حـ
ه املسـلمون، بـالـذي يتمسـك  قفإن ذلك يكون مبثابة الصـراع يف دار الـبال  واالختبـار بـني احلـ

ه املبطلـون مـن أصـحاب األهـوا  والشـهوات واملعتقـدات الفاسـدة فوبني الباطل الذي ينقاد خل
 .  -ا كما أشربنا سابًقاكالاهود والنصاري وغريمه  –
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ت إال إلعـالن كلمـة احلـق ـحـروب املسـلمني ضـد أعـدا هم لاسـ أن بنعلـم أنويكفـي: 

عـــز وجـــل )ال إلـــه إال اهلل(، ال لنشـــر الفســـاد والقتـــل، ويحـــَدل ل علـــى  وبنشـــر التوحاـــد الكامـــل هلل
 ذلك: 

 –قــد هنــى عــن قتـل النســا  واألطفــال ومــن تقـدم العمــر بــه والرهبــان  أن رسـول اهلل 
د هنـى عـن الغــدر وعـن اإلحـراق بالنـار وعـن التمثاـل بـالقتلى وعــن قـ ، وأبنـه  -الغـري حمـاربني 

تشويه خلقتهم وعن تقطاع أعضـائهم .... إىل غـري ذلـك مـن آداب املسـلمني يف حـروهبم، يف 
 .  ضو  ما أرشدهم إلاه رسول اهلل 

كلمــة حــال املقــدرة، والــتمّكن مــن إعــال   وذلــك إضــافة إىل جابنــب العفــو والصــفح يف 
لفــتح مكــة؛ حاــث إن رســول اهلل  ة التوحاــد، ومثــال ذلــك: غــزوة رســول اهلل احلــق، وبنشــر رايــ

  قـــد َجّهـــز جاشـــه يف عشـــرة آالف مقاتـــل مـــن صـــحابته الكـــرام لفـــتح مكـــة املكرمـــة، أحـــب
 كما أشربنا   –الكعبة املشرفة  –البالد إىل اهلل تعاىل واليت هبا باته احلرام 

م بتطهـري الكعبـة مـن األصـنام الـيت حوهلـا جباشه فاحًتا منتصـرًا، وقـا سابًقا، مث دخل 
 صنًما.  541وعلاها، وكان عددها: 

 كرّبه ووحده، وقال:الكعبة وصلى هلل سبحابنه وتعاىل، مث   مث دخل 
ال إله إال اهلل وحده ال شريك لـه، صـدق وعـده، وبنصـر عبـده، وهـزم األحـزاب وحـده 

 :  ...، مث قال 
 يا معشر قريش، ما ترون أن فاعل بكم؟ 

 قالوا خريًا، أخ كرمي، وابن أخ كرمي
: فــإين أقــول لكــم كمــا قــال يوســف إلخوتــه "ال تثريــب علــاكم الاــوم" اذهبــوا فقــال 
 فأبنتم الطلقا . 

بــالاًل أن يصــعد فاــؤذن علــى الكعبـة بعــد أن جــا ت وقــت الصــالة، مث بعــد  مث أمـر 
 صالة الفتح أو صالة الشكر.  ذلك صلى رسول اهلل 

ه مــن املســلمني عــن أهــل ـوجاشــ ا مــن عفــو وصــفح رســول اهلل فكــان ذلــك منوذًجــ
كثــريًا،   د آذوا رســول اهلل ـوا قـــكابنــ  –ل مكــة ـأهــ –رك وأوثــان، مــع أهنــم ـمكــة، وهــم أهــل شــ
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سـو   –قبـل اهلجـرة  –قبل هجرته، وقد أذقوا املسلمني مـن قبـل  وحاربوه سناًنا، ومّهوا بقتله 
 العذاب لريّدوهم عن دينهم. 

 .َوَما أَْرَسْلَناَك إمالَّ َرمْحًَة لمْلَعاَلممنَي﴾﴿هلل تعاىل إذ يقول: وصدق ا
مــن يهــود أو بنصــارى أو شــاوعاني ملحــدين  –ويف الوقــت ذاتــه: جنــد أن أهــل الباطــل 

ــ –أو غــريهم  يف  فســاد يف األرض، فــال يتمســكون بــأداب أو ضــوابطربون بنشــرًا للقتــل واإلاحيح
ون بطـــوهنن يف صـــورة بشـــعة، قـــر والنســـا  واحلوامـــل، ويب اينحـــروهبم، حاـــث يقتلـــون الشـــاخ الفـــ

 إىل غري ذلك من ألوان الفساد والقتل.  ،لون بالقتلىـع، وميثضَّ ال والرُّ ـويقتلون األطف
ومثال ذلك: حروهبم أثنا  احتالهلم لبعض من البلدان والدول مـن أجـل هنـب وسـرقة 

ل االســتفادة مــن مواقعهــا اجلغرافاــة ثرواهتــا النفاســة مــن بــرتول ومعــادن إىل غــري ذلــك، ومــن أجــ
 املتمازة. 

وخنلـــص ممــــا ســـبق: أن اإلســــالم هــــو الـــدين احلــــق الــــذي يـــدعوا إىل التمّســــك بــــالقام 
لم واحلرب، ومن مث النهوض باجملتمعات يف شىت جوابنـب احلاـاة  العلاا، واألخالق املثلى يف السم

 إىل غري ذلك.  –اقتصاديًا وحضاريًا 
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 العباد  حق اهلل عز وجل على
 وحق العباد على اهلل تبارك وتعالى 

علانا سـبحابنه وتعـاىل باهلدايـة  اهلل عز وجل علانا بعد أن َمنَّ  جديٌر بنا أن بنعرف حق
علانـا سـبحابنه وتعـاىل  أن َمـنَّ إىل اإلميان بوحدابناته، والتّعرف على عظام صفاته وكماهلا، وبعد 

 وا بـه، وبكــل مــا أخــربوا عنــه، وأن جعلنــا مــن أمَّــة اإلميــان بكــل مــا جــاو  باإلميـان بأبنباائــه ورســله
خــامت األبنباــا  واملرســلني؛ حاــث إهنــا خــري أمَّــة أحخرجــت للنــاس، والــيت تكّفــل ربنــا  النــيب حممــد 

حفــظ شـــريعته مَثَّ ، ومــن وحفــظ ســنة بنباهــا  –القــرآن الكــرمي  –تبــارك وتعــاىل حبفــظ كتاهبــا 
 اإلسالم.  ،وحفظ دينه العظام

أيًضــا معرفــة حــق اهلل عــز وجــل علانــا لنؤديــه، فاملقصــد مــن حااتنــا علــى وَيــب علانــا 
 هذه األرض أدا  حق اهلل عز وجل. 

اباًل ملـن يـؤّدي حقـه جـل قـومن عظام فضل اهلل تبارك وتعاىل وَمّنه وكرمه: أن جعـل مح 
، ز وجــل هــو اإللــه اخلــالق الــذي ال يحســئل عــن شــي ـًنا، مــع أن اهلل عـــوعــال، وجــزاً  وأجــرًا حســ

 –ات، ويحســئلون منـه جــل وعـال عــن كـل شــي  ـاد خملــوقني كغـريهم مــن املخلوقــر هــم عبــوالبشـ
 .  -يوم احلساب 

فاألصـــل: أن العبـــاد لـــاس هلـــم حـــق علـــى رهبـــم؛ ألبنـــه ال فضـــل ألحـــد علاـــه جـــل وعـــال، 
 ولكنه الفضل والكرم من اهلل تبارك وتعاىل على خلقه. 
اىل، بنـذكر مـا أخـرب بـه ـاد علـى اهلل تعــالعبـوملعرفة حق اهلل عز وجل على عباده، وحـق 

يف حديثــه الشــريف، الــذي رواه اإلمــام البخــاري مــن حــديث محعــاذ، قــال رســول  النــيب حممــد 
 :  اهلل 

 وما حق العباد على اهلل؟((  ه))يا معاذ: هل تدري حق اهلل على عباد
 : اهلل ورسوله أعلم. -قال معاذ  –قلت 
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العب  اد أن يعب  دوه وَلُيش  ركوا ب  ه ش  يًلا، وح  ق العب  اد ))ف  إن ح  ق اهلل عل  ى : قــال 
 .  ]رواه البخاري[على اهلل أن َل يُعذب من َل يشرك به شيًلا(( 

 ونشير إلى جانًبا من حق اهلل تعالى على عباده، بإيجاز شديد: 
 التوحاد:  –أ 

 وه توحاًدا كاماًل، بأن: وحدّ يح فمن حق اهلل تعاىل على عباده أن 
كــل شــي ، لســان ويتــاقن بــأن اهلل ســبحابنه وتعــاىل هــو الــرب اخلــالق لــه و د اإلبنتقــيع -

ق ... إىل غــــري ذلــــك مــــن صــــفات ز وأبنــــه ســــبحابنه وتعــــاىل هــــو البــــارئ املصــــّور، القــــادر ، الــــرا
 ع فعلها إال اهلل سبحابنه وتعاىل.الربوباة، وأن هناك أفعااًل ال يفعلها وال يستطا

 ربوباة.اه هو ما يحسمى بتوحاد الوهذا الذي ذكربن
أن يعلــم اإلبنســان متــام العلــم أن الــّرب اخلــالق ســبحابنه وتعــاىل هــو وحــده املتصــف  -

مـا  لاـهإنسـب ات الكمال، وأبنـه سـبحابنه وتعـاىل لـه الصـفات واألمسـا  احلسـىن؛ فـال يح ـكل صفب
 يحذّم من الصفات أو األمسا .

يســــتحق  أن يعلــــم اإلبنســــان متــــام العلــــم أن الــــرّب اخلــــالق ســــبحابنه وتعــــاىل هــــو الــــذي
 وهو ما يحسّمى بتوحاد األلوهاة. ،العبادة وحده؛ فال يحعَبد معه غريه

 العبادة والطاعة: –ب 
فكمــا أن حــق اهلل تعــاىل علــى عبــاده أن يوّحــدوه وال يحشــركوا بــه شــاًئا، فــإن مــن حّقــه 

 وعال، وأن ال يطاعوا أحًدا سواه.جل  هجل وعال على عباده أن يعبدوه وحد
يف  محبتغــنيمــره، جمتنبــني بنواهاــه، اثلــوا ألو تدهتم مــع اهلل تعــاىل أحــًدا، وأن ميافــال يحشــركوا يف عبــ

 صرف عنهم عقابه وعذابه. ن يح أذلك رمحته ورمضاه تبارك وتعاىل علاهم، و 
 حق العباد على اهلل تعالى: 

رهبـم؛ ألبنـه لـاس ألحـد فضـل  كما أشربنا، فإن األصل: أن العبـاد لـاس هلـم حـق علـى
 .كّنه الفضل والكرم واملمنَّة من اهلل تعاىل على َخْلقمهعلاه جل وعال، ول
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وأشـار إلاه من أن  وموجز حلق العباد على اهلل تعاىل: هو ما أخرب به الرسول 
ادة، فال يحشـرك بـه جـل وعـال ـابنه وتعاىل ال يحعّذب من يوحده يف االعتقاد والعباهلل سـبح

 شاًئا. 
ودار بنعامــه لعبــاده املوحــدين املــؤمنني الصــاحلني  بــل إن اهلل تبــارك وتعــاىل جعــل جنتــه،

مـــن اهلل تبـــارك  الطـــائعني لـــه جـــل وعـــال؛ حاـــث يحنعّمـــون فاهـــا بنعاًمـــا أبـــديًا، ال زوال لـــه بفضـــل  
 لمل )جل وعال( علاهم رضوابنه، وال يسخط علاهم أبًدا. وتعاىل؛ حاث حيحْ 

  الراشـــدين املهـــديني، وال جنـــد مـــا يحقـــال يف فضـــل اهلل تعـــاىل إال كمـــا قـــال ثـــاين اخللفـــا
 عمر بن اخلطاب: َكثحر خري اهلل وطاب. 

 .[71]النسا : َذلمَك اْلَفْضلح ممَن اللَّهم وََكَفى بماللَّهم َعلماًما﴾﴿وصدق اهلل تعاىل إذ يقول: 
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 اًما  خت
مما سبق يتحقـق لنـا وجـود اإللـه اخلـالق هلـذا الكـون، واخلـالق لكـل شـي ، ويتحقـق  -

 وعال، وعظام صفاته وأفعاله، وطالقة قدرته، وكمال علمه وحكمته.لنا وحدابناته جل 
 فلقد تضافرت الدالئل على ذلك، كما أشربنا. 

د اهلل جل وعال، وتنزيهه سبحابنه وتعـاىل عـن كـل اتعظام ومتج ويتحقق لنا وجوب -
 مــا يحنســب إلاــه مــن عاــب أو بنقــص أو ذّم، ممــا قــد افــرتاه املفــرتون الكــاذبون، ســوا  كــابنوا مـــن

 لنصاري أو غريهم. االاهود أو 
ــد ومل يحنــزَّه اإللــه اخلــالق جــل وعــال إال يف شــريعة  يحعظَـّـم ومل ويتضــح لنــا: أبنــه مل - ميحجَّ

    اإلسالم، اليت جا  هبا خري األبنام حممد 
، ولاســت إال  يتحقــق لنــا: أن اهلدايــة لاســت إال يف شــريعة النــيب حممــد  ومــن مَثَّ  -

 وهو اإلسالم. يف الدين الذي جا  به 
 وة  أيـة رسـالة  أو بنبـ وأن اإلسالم هو دين اهلل عز وجل؛ فلـاس بعـد رسـالة النـيب حممـد  -

أخــرى، ولــذلك فقــد تكّفــل ربنــا تبــارك وتعــاىل حبفــظ كتابــه )القــرآن الكــرمي( الــذي أبنزلــه علــى خــامت 
 ، ومن مث حفظ دينه اإلسالم.أبنباائه ورسله حممد 

، وااللتـــزام مبـــا كـــان اتبـــاع هـــذا الرســـول األمـــني حممـــد وأن النجـــاة كـــل النجـــاة يف  -
 .  بسنته  هلَْديمه ومتّسك   م من اتباع  اومبا كان علاه أصحابه الكر  علاه 

الف هنج النـيب  زروه آوهنـج أصـحابه الكـرام الـذين  وأن النجاة يف اجتناب كل ما خيح
غــايرة وبنصــروه واتبعــوا النــور الــذي معــه، ومــن مثّ اجتنــاب مجاــع تلــك ال

ح
حدثــة، امل

ح
فــرق الباطلــة امل

 ، واملخالفة ملا كان علاه أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان.هلدى النيب حممد 
ويتضح لنا: أن التمّسك بدين اهلل عـز وجـل )اإلسـالم( وتعالامـه السـاماة، وشـرعه  -

ن مث القــومي ... هــو الســبال الوحاــد للنهــوض مبختلــف اجملتمعــات يف شــىت جوابنــب احلاــاة، ومــ
ر االقتصـــادي، والتقـــدم احلضـــاري، ويتضـــح أن اإلســـالم هـــو الســـبال الوحاـــد االـــرواج واالزدهـــ

 ومن مث، فإبنه يـََتوجَّب علانا: ،  للنجاة يف الدبناا واآلخرة
 أن بنؤدي حق اهلل تعاىل، اخلالق لنا واخلالق لكل شي . 
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 الة  رس
 علانا أن بنعلم أبنه: 

، وثبــوت وحدابناتــه، وعظــام بنعمــه الكثــرية الــيت ال مــا حتقــق لــدينا وجــود اهلل تعــاىل بعــد
صـى، وأوهلـا بنعمـة اهلدايـة: بـأن َمــّن سـبحابنه وتعـاىل علانـا بنعمـة التوحاـد واإلســالم،  تـحَعـّد وال حتح

 يستلزم علانا:  
 حَمَبَّة اهلل سبحابنه وتعاىل:  – 0

 ال!! اه، ومللفه وحتبه، وتشتاق وحتن إلفاهلل عز وجل هو اإلله الذي تأهله القلوب وتأ
ا َعـَدًما، فَمـنَّ علانـا بنكـن شـاًئا؛ حاـث كنّـ وهو سـبحابنه وتعـاىل اخلـالق لنـا، بعـد أن مل

تبارك وتعـاىل بالقلـب والعقـل والـروح واجلسـد ... إىل غـري ذلـك مـن بنعمـه تبـارك وتعـاىل علانـا، 
صى، بل إن النعمة الواحدة منه تبارك وتعاىل ال تـحَعّد و   ال حتصى. واليت ال تـحَعّد وال حتح

وهــو ســبحابنه وتعــاىل الــذي َمــّن علانــا باهلدايــة والرمحــة، فهــدابنا إىل اإلميــان بــه ســبحابنه 
وتعاىل واإلميان بوحدابناته، وبأبنباائه ورسله، وأن جعلنا من خري أحّمة أحخرجـت للنـاس، أحّمـة خـامت 

 ّب بنباـه ب، بـل هـدابنا إىل ححبّـه جـل وعـال وححــ، ولـاس هـذا فحسـاألبنباا  واملرسلني حممد 
 .  وححّب أصحابه الكرام من بعده، واتباعهم اعتقاًدا وعماًل، لتمسكهم هبدي وسحّنة بنباهم 

فــــاهلل ســــبحابنه وتعــــاىل قــــد وصــــف بنفســــه بعظــــام ومجاــــل الصــــفات، ومسّــــى بنفســــه  -
 بأحسن األمسا ، فله سبحابنه وتعاىل األمسا  احلسىن. 

علـى بنفسـه الرمحـة، وأن رمحتـه  فاهلل سبحابنه وتعاىل هو الـرمحن الـرحام، حاـث كتـب-
 تبارك وتعاىل سبقت غضبه. 

هو سبحابنه وتعاىل احلق، فال يظلـم أحـًدا أبـًدا وإن كـان مثقـال ذرّة أو أصـغر مـن و  -
 ذلك؛ فاهلل سبحابنه وتعاىل هو احلق ووعده حق. 

وهو سبحابنه وتعاىل الغفور، الـودود، الكـرمي، احملسـن، ........ إىل غـري ذلـك مـن  -
هلل تعـــاىل وأمسائـــه احلســـىن الـــيت قـــد اخـــتص هبـــا ســـبحابنه وتعـــاىل بنفســـه، ملـــن آمـــن بـــه صـــفات ا

 ووحده وأطاعه، وامتثل أوامره، جمتنًبا بنواهاه. 
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ومن كمال حكمته، أبنه سبحابنه وتعـاىل هـو اجلبّـار القهـار .... إىل غـري ذلـك مـن  -
فسـه ملـن أعـرض عنـه ومل صفات اهلل تعاىل وأمسائه احلسىن اليت قد اختص هبـا سـبحابنه وتعـاىل بن

 ه، وملن أشرك به، وملن يعصاه وحياد عن طاعته واالمتثال ألوامره. بيؤمن 
وهو سبحابنه وتعاىل الواحد األحـد، العظـام ، القـدير، العلـام، احلكـام، اجملاـد، ... إىل غـري  -

طلقة سبحابنه وتعاىل
ح
 .  ذلك من صفات اهلل تعاىل وأمسائه احلسىن اليت تدل على عظمته امل

ـلذلك: فإبنه يتوجب علانـا حَمبّـة اهلل تعـاىل وتنـ ّب أحـًدا ـزيهه ومتجاـده وتعظامـه، فـال حنح
وال شـــاًئا إال لـــه ســـبحابنه وتعـــاىل وابتغـــا  مرضـــاته، وال بنكـــره وال بنـــبغض أحـــًدا وال شـــاًئا إال لـــه 

ّب إال ما حيبه اهلل تبارك وتعـاىل، واللسبحابنه وتعاىل خشاة عقابه وأ كـره إال بن ام عذابه، فال حنح
 ما يكرهه سبحابنه وتعاىل.

 أكثر من أبنفسنا اليت بني جنبانا، حاث: وكذلك أيًضا: حمبة النيب حممد 
منـوذج يحقتـدى بـه يف هو أحـب اخللـق إىل اهلل تعـاىل، فكـان خـري  إن النيب حممد  -أ

 تعبده لربه تبارك وتعاىل.
الــيت بــني جنبانــا؛ ألبنــه  أكثــر مــن أبنفســنا لــذلك، فإبنــه َيــب علانــا حمبــة النــيب حممــد 

 .أحب اخللق إىل اهلل تعاىل؛ حاث إن من حمبة اهلل عز وجل حمبة خامت أبنباائه ورسله حممد 
سـبًبا يف هـدايتنا وهدايـة العبـاد إىل  قـد جعلـه اهلل تبـارك وتعـاىل إن النيب حممد  -ب

لشــرك إىل بنــور ، وإخــراجهم مــن ظلمــات الكفــر واضــاه ســبحابنه وتعــاىلتاحلــق املبــني، إىل مــا ير 
 اإلميان والتوحاد.

 .-من أمته -منها  هح رَ حيب أحمَّته، ويشتاق إىل َمن مل يَـ  إن النيب حممد  -جـ
لــاس هــذا فحســب، بــل خيــاف وخيشــى علاهــا أشــد مــا يكــون اخلــوف واخلشــاة، فلــم 

 يـدع إال وأمربنا به وحثنـا علاـه، وملومغفرته ومن رمحته اهلل عز وجل  منيدع سباال للخري يقربنا 
 .ن رمحته ومغفرته إال وهنابنا عنه، وبنفَّربنا منهسباال للشر يبعدبنا عن اهلل تعاىل وع

ومل يتعجل بدعوته على قومه حني كذبوه، بل ادخرها إىل يوم القاامة )يوم احلسـاب( 
 .للشفاعة يف أمته 

 تعظام اهلل سبحابنه وتعاىل:  – 8
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من مث تعظـام ححرحماتـه وتعظـام شـعائره، حاث َيب علانا تعظام اهلل تعاىل يف قلوبنا، و 
ـــال ألوامـــره، واالجتنـــاب  ـــه واالمتث ومـــن مث تقـــوى اهلل ســـبحابنه وتعـــاىل يف الســـّر والعلـــن، وطاعت

 لنواهاه، فقد قال تعاىل: 
ٌر َلهح عمْنَد َرب هم﴾﴿  .[51]احلج: َوَمْن يـحَعظ ْم ححرحَماتم اللَّهم فـَهحَو َخاـْ
﴾َذلمَك َوَمْن يـحَعظ ْم َشعَ ﴿ ْن تـَْقَوى اْلقحلحوبم  .[58]احلج:  ائمَر اللَّهم فَإمبنَـَّها مم
 بنحْصرة اهلل عز وجل، وبنصرة دينه:  – 5

 .[7]حممد:  يَا أَيُـَّها الَّذميَن آَمنحوا إمْن تـَْنصحرحوا اللََّه يـَْنصحرْكحْم َويـحثَب ْت أَْقَداَمكحْم﴾﴿قال اهلل تعاىل: 
ـن آمنـوا بـه وبوحدابناتـه، وبأبنباائـه ورسـله، لقد َمنَّ اهلل تبارك وتعاىل علانا  بـأن جعلنـا ممم

 علانا أن بننصر اهلل عز وجل بأن: ستلزميومن مثَّ فإبنه 
ك م –أ   .كتابه )القرآن الكرمي( وبنلتزم شريعته وبنقتدي بسحنة بنباه   حنح

 مره جل وعال، واالجتناب لنواهاه.االمتثال ألوا –ب 
 ده. حفظ حدوده جل وعال ورعاية عهو  -جـ 
بنصــر عبــاده املوحــدين املــؤمنني يف كــل مكــان علــى أعــدائهم، أعــدا  الــدين، غــري  –د 

بان ملثــل تلــك القوماــات اجلاهلاــة واحلــدود اجلغرافاــة املصــطنعة، فــال فــرق بــني ـآخــذين يف احلحســ
 ري عريب، فالكل سوا  يف اإلسالم.محسلم عريب ومسلم غ

 اإلصالح بانهم. بنصر عباده املوحدين املؤمنني بنصحهم، و  -هـ 
 قال اهلل تعاىل:

 .[01]احلجرات: إممنََّا الْمحْؤممنحوَن إمْخوَةٌ فَأَْصلمححوا بـَنْيَ أََخَويْكحْم وَاتَـّقحوا اللَّهَ لَعَلَّكحْم تـحْرمَححوَن﴾﴿
 سائل بنصرة اهلل عز وجل.و ذلك من  وإىل غري

 ا: أن بننصر دين اهلل عز وجل بأن:ويستلزم علانا أيضً 
الــيت قـــد أتاحــت يف هـــذا  ةك بــه، وأن بنـــدعوا إلاــه بشـــىت أســالاب الـــدعو بنستمســ –أ 

 العصر: 
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مـــن طباعـــة لكتـــب الـــدعوة والشـــريعة اإلســـالماة والســـرية والسحـــّنة النبويـــة مبختلـــف  -
العرباـة واألجنباـة وتوزيعهـا علـى مراكـز االستشـراق، واملكتبـات العامـة واجلامعاـة حـول  ،اللغات

 العامل.  
ى اإلبنرتبنـــت متخصصـــة يف الـــدعوة اإلســـالماة باللغـــات املختلفـــة إبنشـــا  مواقـــع علـــ -

 وباألخص اللغة اإلجنلازية. 
إبنشــــا  قنـــــوات فضـــــائاة وإذاعـــــات وجمـــــالت تتحـــــدث عـــــن اإلســـــالم وتـــــدعوا إلاـــــه  -

 باللغات املختلفة وباألخص اللغة اإلجنلازية. 
ع مســـتوى بنرفـــع لـــوا  العلـــم النـــافع شـــعارًا لنـــا، وأن بنســـعى جـــاّدين يف بنشـــر ورفـــ –ب 

العلـــم الـــديين لـــدى أفـــراد األمـــة اإلســـالماة وغريهـــا بكافـــة صـــوره، مـــن عقاـــدة وتفســـري، وفقـــه، 
 وسريه، وتاريخ إسالمي. 

 وأن بنتصّدى لإلعالم الغريب والصهاوين املضاد، والرّد على ما يحثريوبنه من أباطال. 
بنرتبنــت، والــيت وأن بنتصــدى ملثــل تلــك املواقــع املصــّممة مــن أعــدا  اإلســالم علــى شــبكات اإل

 تنسب وتلصق بنفسها باإلسالم ملهامجته، وأن بنقوم بتوعاة املسلمني وغريهم هبا. 
بننـــتهج هنـــج ســـلفنا الصـــاحل، وأن بنســـلك طـــريقهم، فهـــو الطريـــق الـــذي ســـلكه  -جــــ 
َحدثــة،  رســولنا حممــد 

ح
ضــّلة، امل

ح
وصــحابته الكــرام، وأن جنتنــب تلــك الفــرق والطــرق الّضــالة وامل

 د كل يوم. جدّ تيت تظهر وتواملبتدعة، وال
ج-عــــرف لعلمــــا  الــــدين املعتمــــدين بنأن  –د 

ح
قــــدرهم  -هبــــم قمــــع علــــاهم، واملوثــــو امل

 م. وعظم شأهنم، وأن بندافع عنهم وبننتصر هل
بكـل مـا هـو مثــني مـن بنفـس ومــال  –اإلســالم  –بنـدافع عـن هــذا الـدين العظـام  -هــ 

 وجهد ... إىل غري ذلك. 
العظامــة الــيت امــنّت علانــا هبــا، وأن  بنعمــهلاــل هنــار علــى حنمــد اهلل تبــارك وتعــاىل  –و 

خبــري ديــن، أال وهــو اإلســالم، الــذي جــا  بــه خــامت  بنــدينمــؤمنني  ،مســلمني ،جعلنــا موحــدين
 ، فاحلمد هلل على بنعمة اإلسالم، واحلمد هلل على بنعمة اإلميان. األبنباا  حممد 
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، وآتـــه بنباـــا  واملرســـلني حممـــد وصـــل اللهـــم وســـلم وبـــارك علـــى رســـولنا األمـــني، خـــامت األ
 الوسالة والفضالة وابعثه اللهم املقام احملمود الذي وعدته. 

تـــدى حابه األخاـــار األطهـــار وعلـــى مـــن اهوبـــارك علـــى آلـــه وأصـــوســـلم وصـــل اللهـــم 
 هبديه واقتفى أثره واسنت بسنته إىل يوم الدين. 

 واحلمد هلل رب العاملني
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