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 مقدمة
 تُعاجل اؼبقدمة نفسية القارئ، ورُباورُه من داخل قلبو، فتقوؿ لو: 

ظروؼ دينية حيددىا آّتمع، وليست من يف  إف كل إنساف يف ىذا العامل فإنو مولودٌ 
قبيل اختياره الشخصي، فكل مولود يولد فإنو ُيكتب يف شهادتو دين ؾبتمعو أو البلد 
اليت ُوِلد فيها، فإذا وصل إىل ِسنّْ الرشد، يكوف ىذا الطفل قد تقبل دين ؾبتمعو، 

ده ؾبرد ويف أغلب األحياف يكوف عنده قناعة داخلية أفَّ دينو حق، وال يكوف عن
 فكرة المتحاف ؽبذا الدين، ىل ىو حق أو باطل.

حياهتم  ؿولكن بعض األشخاص ربصل ؽبم فرصة االطبلع على أدياف أخرى خبل
(، فينتج عن ىذا أسئلة داخلية عن صحة معتقداهتم، وردبا واؼبصاحبة)بسبب السفر 

وؿ يصلوف إىل نقطة حيصل ؽبم فيها اضطراب، ألف كل صاحب دين يلتقوف بو يق
 إنو على الدين اغبق مع أف كبل منهم يسري يف اذباه ـبتلف سباما عن اآلخر.

واؼبنطق العقلي ينص على أف ىناؾ احتماالت ثبلثة؛ إما أف تكوف كلها صواب، 
 وىذا مستحيل، ألف ُأُسس ىذه األدياف ـبتلفة.

 أو أف كلها خطأ.
 أو أف واحدا منها ىو اغبق والبقية خطأ.

ىذه النقطة عرفنا الغاية من ىذا الكتاب وىي معرفة الدين الصحيح، إذا وصلنا إىل 
 وكيف ديكن لئلنساف العاقل أف يُػَمػيّْز الدين الصحيح من اػبطأ.

 إال أنو قبل الدخوؿ يف ىذا الكتاب حيُسن بالقارئ وضع أربعة اعتبارات يف ذىنو:
أىم سؤاؿ، وىو: ما ىو : أف ا وىبنا القدرة والعقل على معرفة اإلجابة على األول

 الدين الصحيح؟
أف ا رحيم بعباده، مل يرتكنا نسري يف ضبلؿ بدوف ىداية، بل أرسل إلينا  :الثاني

 رُسبل وكتبا لنعرؼ الدين الصحيح.
: ينبغي لنا أف نعلم السبب الداعي ؽبذا البحث اعباد عن الدين الصحيح الثالث

 ا على اتباع الدين الصحيح يف الدنيا.وىو: أف اغبياة اآلخرة تعتمد اعتمادا كلي



ال نستطيع الوصوؿ إىل ىذا اؽبدؼ )معرفة الدين الصحيح( إال بعد أف أننا  :الرابع
اإلنساف عن معرفة  ربجبنبا صبيع العواطف والتحيزات، ألهنا بطبيعتها نضع جا
 اغبقيقة.

 )إبطال اإللحاد( اهلل وجوداألدلة على  .1
يكوف نتيجة صدفة، وال ديكن أف يكوف ىو اػبالق  ىذا الكوف الفسيح ال ديكن أف

 لنفسو، فاألدلة على وجود خالق ؽبذا الكوف موجودة يف األرض ويف نفس اإلنساف.
 قاؿ ا يف القرآف:

 

 اللَُّو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوأَنَزَؿ ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخرََج ِبِو ِمَن الثََّمَراِت
اأْلَنْػَهار * َوَسخََّر  اْلُفْلَك لَِتْجِرَي يف اْلَبْحِر ِبَأْمرِِه َوَسخََّر َلُكمُ  َلُكمُ  ْزًقا لَُّكْم َوَسخَّرَ رِ 

مّْن ُكلّْ َما َسَأْلُتُموهُ  َدائِبَػنْيِ َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنػََّهار * َوآَتاُكم َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمرَ 
نَساَف َلظَُلوـٌ َكفَّار نِْعَمَت اللَِّو اَل ربُُْصوَىاَوِإف تَػُعدُّوا   .ِإفَّ اإْلِ

عبادهتم  بطبلفوقد بني ا يف القرآف كيف أف إبراىيم عليو السبلـ بني لقومو 
وفيو دليل على أف آيات ا الكونية تدؿ الػُمتأمل فيها إىل عبادة ا ، للمخلوؽ
 قاؿ ا عنو: وحده، 

 وكذلك نُِري إبراىيم ملكوت السماوات واألرض وليكوف من اؼبوقنني * فلما جن
فَػَلمَّا رََأى *  َفَل َقاَؿ ال أُِحبُّ اآلِفِلنيَقاَؿ َىَذا َرِّبّْ فَػَلمَّا أَ  عليو الليل رأى كوكبا

ا أَفَػَلْت َقاَؿ َيا  *  فبَّا ُتْشرُِكوف قَػْوـِ ِإِّنّْ َبِريءٌ الشَّْمَس بَازَِغًة َقاَؿ َىَذا َرِّبّْ َىَذا َأْكبَػُر فَػَلمَّ
 .وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من اؼبشركني إِّن

وأقوى دليل على وجود ا ىو اؼبخلوؽ نفسو، فإف من قوانني الطبيعة الواضحة أف 
فإف وؽبذا ـ ال خيلق شيئا، وبناء عليو فإف العامل الطبيعي ـبلوؽ من قوة خارقة، دَ العَ 

يف نفسو اإلدياف بوجود ا  تَ بّْ ػػػثَ ػػػأف يتفكر يف الكوف، ألف ىذا يُ ا يأمر اإلنساف 
 لعبادة.وحده ليف نفسو اإلدياف بأحقية ا يُػػػثَػػػبَّْت وعظمتو، كما 

، وىذا دليل ِحسّْي على وجود ا، قاؿ دعاء من دعاهومن أدلة وجود ا أنو جييب 
 .وقاؿ ربكم ادعوِّن أستجب لكما يف القرآف 



 الغاية من الخلق .2

 ىل فكرت يوما ما: ؼباذا خلقك ا؟

 ما ىو اؽبدؼ من وجودؾ؟

 ىل فكرت ؼباذا منوت وإىل أين سنذىب بعد اؼبوت؟

 وماذا سيحصل لنا يف اآلخرة؟

 وكل شيء فيها، وسخَّرىا للناس؟ىل فكرت ؼباذا خلق ا األرض 

 ىل فكرت ؼباذا خلق ا الليل والنهار، والشمس والقمر؟

 وما ىو الواجب علينا أف نفعلو يف حياتنا؟

 ىل كبن ـبلوقوف فقط لؤلكل والشرب واالستمتاع؟

 أبياتا قاؿ فيها: نيالتائهلقد نظم أحد الشعراء 

====== 

 جئت، ال أعلم من أين، ولكّّن أتيتُ 

 ولقد أبصرت قّدامي طريقا فمشيتُ 

 وسأبقى ماشيا إف شئت ىذا أـ أبيتُ 

 كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟

 !لست أدري

====== 



أفحسبتم أمنا بني ا يف القرآف أف ا مل خيلق اإلنس واعبن عبثا، فقاؿ لقد 
 .خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعوف

وما كما بني الغاية من خلق اإلنس واعبن، وىي عبادتو وحده ال شريك لو، فقاؿ 
 خلقت اإلنس واعبن إال ليعبدوف

 التوحيد ىو رسالة جميع الرسل .3

ولقد دعت صبيع الرسل أقوامهم إىل عبادة ا وحده، واجتناب عبادة من سواه، 
 .الطاغوتأرسلنا يف كل أمة رسوال أف اعبدوا ا واجتنبوا 

األمر بعبادة ا وحده على لساف مع أف اإلقبيل قد ربرؼ كثريا، إال أنو قد ورد فيو و 
 (.ٗ:ٛيف إقبيل لوقا، )كما اؼبسيح  

 (.ٗٗ:ٙكما جاء أمر ا بعبادتو وحده يف العهد القدمي يف )أشعياء 

، إؽبنا( جاء سؤاؿ للمسيح عن أىم أمر فقاؿ )الرب ٕٔ:ٜٕويف إقبيل مرقس )
 والرب واحد(. 

،  على أمر األنبياء إبراىيم ويوسف أقوامهم بعبادة ا وحدهأمثلة عديدة القرآف  ويف
 .(ٖ:ٖٔ) «أعماؿ الرسل»كما جاء ذلك يف اإلقبيل، انظر 

 رسالة اإلسالم األساسية .4

يدعو اإلسبلـ إىل عبادة ا وحده، وىذا اؼببدأ مذكور يف فاربة الكتاب يف قولو 
، وقولو واعبدوا ا وال تشركوا بو شيئا، وقولو ؾ نعبد وإياؾ نستعنيإياتعاىل 

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن با فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصاـ ؽبا . 

كما جاء األمر بالنبوي بإفراد ا بالعبادة يف قوؿ النيب صلى ا عليو وسلم: من 
 ا دخل اعبنة. قاؿ: من مات وىو يشهد أف ال إلو إال

  



 للعبادةوحده األدلة على أن اهلل ىو المستحق  .5
 وىذا من أعظم األدلة على استحقاؽ ا  ،اهلل ىو الخالق المدبر لهذا الكون

 للعبادة دوف ما سواه.
 فا ىو الواحد، صفات اهلل تعتبر من األدلة على استحقاق اهلل للعبادة 

اإلنساف  وَ جّْ وَ يػُ الكامل يف صفاتو، بينما اؼبخلوقني ضعفاء، فليس من اؼبناسب أف 
 عباداتو للضعيف ويرتؾ القوي الكامل.

   كل مولود يولد فإن اهلل قد أودع في ومن أدلة استحقاق اهلل للعبادة أن
ِمن  َوِإْذ َأَخَذ رَبُّكَ قاؿ ا تعاىل ، فطرتو أن اهلل ىو المستحق وحده للعبادة

ـَ ِمن ظُُهورِِىْم ُذرّْيػَّتَػُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلٰى أَنُفِسِهمْ  َقاُلوا بَػَلٰى  ِبَربُّْكمْ  أََلْستُ  َبِّن آَد
َذا َغاِفِلني  .َشِهْدنَا َأف تَػُقوُلوا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن ىَٰ

عبادي حنفاء، وقاؿ النيب صلى ا عليو وسلم: قاؿ ا تعاىل: إِّن خلقت 
 فاجتالتهم الشياطني.

 وقاؿ أيضا: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانو أو ينصرانو أو ديجسانو. 

وبناء على ما تقدـ؛ فإف اإلنساف بإمكانو أف يستنتج باؼبنطق البسيط أف ا ىو 
اؼبستحق للعبادة، وىذه خبلصة بسيطة، ليس فيها تعقيد، ديكن أف يتوصل إليها 

 ؼبتعلم.الشخص اؼبتعلم وغري ا

 رسالة األديان الباطلة .6

صبيع األدياف الباطلة تدعو إىل عبادة غري ا، وىو الشرؾ، والشرؾ ىو أعظم 
الذنوب، ألنو يتضمن عبادة اؼبخلوؽ وترؾ عبادة اػبالق، كما تتضمن رفع منزلة 

 اؼبخلوؽ إىل رتبة اػبالق.

لغري ا بأهنم ازبذوا معبوداهتم واسطة بينهم بعض عُػبَّاد األصناـ يُعللوف عبادهتم و 
وبني ا، وىذا اعتقاد خاطئ، ألف ا ال حيتاج إىل واسطة، وقد أمر ا يف مئات 

 اآليات من القرآف بدعائو مباشرة، وحذر من دعاء غريه مهما كانت األسباب.



وىذا من أدلة ، مةيـو القياوقد بني ا يف القرآف أف اؼبعبودات ستتربأ من عابديها 
َحَّتَّٰ ِإَذا َجاَءتْػُهْم ُرُسلَُنا يَػتَػَوفػَّْونَػُهْم قاؿ ا بطبلف ازباذىا آؽبة، 

ِمن ُدوِف اللَِّو َقالُوا َضلُّوا َعنَّا َوَشِهُدوا َعَلٰى أَنُفِسِهْم أَنػَُّهْم   َتْدُعوفَ  ُكنُتمْ  َما أَْينَ  َقاُلوا
 .َكانُوا َكاِفرِين

 كما بني ا أف تلك اؼبعبودات ال سبلك شيئا يف السماوات واألرض، 
 ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة يف السََّماَواِت َواَل يِف  َيْمِلُكونَ  َل ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتم مّْن ُدوِف اللَِّو

ُهم مّْن َظِهري اأْلَْرِض َوَما ؽَبُْم ِفيِهَما ِمن ِشْرؾٍ   .َوَما َلُو ِمنػْ

ا حكيم خبري، مل يشرع لعباده أي تعاليم تؤثر على العبلقة اؼبباشرة بينو وبني و 
 خلقو.

 الفرق بين اهلل وخلقو .7

وضح اإلسبلـ أف ا لو ذات، واؼبخلوقات ؽبا ذوات أخرى منفصلة عن ذات ا 
  هو على عرشو فوؽ ظباواتو، كما أخرب ا ّٔذا يفف، ّٔا وال ـبتلطةبذاتو غري فبتزجة 

 كتابو ويف الكتب السابقة.

وىذا التأصيل العلمي يهدـ عقيدة التثليث اليت تنص على أف الرب مكوف من ثبلثة 
 أقانيم، واليت تتضمن القوؿ بأف ا ىو اؼبسيح ابن مرمي وغريىا من األقاويل الباطلة.

 قل ىو اىذه العقيدة وىي قوؿ ا تعاىل  افآيتني عظيمتني هتدم ويف القرآف
 .أحد * ا الصمد * مل يلد ومل يولد * ومل يكن لو كفوا أحد

 .لقد كفر الذين قالوا إف ا ىو اؼبسيح ابن مرميوقولو تعاىل 

اإلسبلـ يؤكد على أف ا أعظم وأجل من أف خيفض نفسو إىل مستوى خلقو أو ف
 خيتلط ّٔم.

 الذي تدعو إىل عبادتو، صبيع األدياف الباطلة ال تفرؽ بني الرب واؼبخلوؽكما أف 
 وؽبذا فهي يف النهاية تدعو إىل عبادة اؼبخلوؽ بدال عن اػبالق.



 معنى كلمة )اإلسالم( .8

 االستسبلـ  بالتوحيد واالنقياد لو بالطاعة. تعّنكلمة )اإلسبلـ( 

 وباؼبعىن الشرعي فإف اإلسبلـ ؽبا معنياف:

حبسب الشريعة اليت جاء ّٔا النيب : دين األنبياء كلهم، وىو عبادة ا وحده األول
 اؼبعني إىل قومو.

 .دين النيب ؿبمد )صلى ا عليو وسلم( :ثانيا

اإلسبلـ مل ُيسمَّ ّٔذا االسم بناء على اسم شخص أو صباعة من الناس، بل إف ا و 
 ىو الذي دين اإلسبلـ ّٔذا االسم.

، ل أتباعها بعد رفع اؼبسيحوىذا خببلؼ )اؼبسيحية( اليت ظبّْيت ّٔذا االسم ِمن ِقبَ 
أتباعها، ومل ُتَسمَّ ّٔذا ِمن ِقبل ِقَبل وكذلك )اليهودية( اليت ظبّْيت ّٔذا االسم ِمن 

النيب موسى أو إسحاؽ أو غريمها، عليهم الصبلة والسبلـ، كما مل ترد ىذه التسمية 
 يف كتب بّن إسرائيل اؼبنتشرة بني أيديهم.

 أركان اإليمان .9

 ، وىي:الفصل عن أركاف اإلدياف الستة اؼبعلومة من الدين بالضرورةىذا يتكلم 
a. ويتضمن اإلدياف بأربعة أمور:اإليمان باهلل ، 

 .اإلدياف بوجوده .ٔ
 .أنو اػبالق اؼبالك اؼبدبر الرازؽأي اإلدياف بربوبيتو على خلقو،  .ٕ
 اإلدياف بأف ا وحده ىو اؼبستحق للعبادة. .ٖ
عدد أظباء و ب ما جاء يف الكتاب والسنة، اإلدياف بأظباء ا وصفاتو حبس .ٗ

والذي يعّن  ،ا اليت نعلمها تسعة وتسعني، أعظمها ىو اسم )ا(
 . )اؼبألوه(



واإلدياف بصفات ا يتضمن اإلدياف بأف ا ليس كمثلو شيء، وأنو مل يِلد 
 ومل يولد، ومل يكن لو كفوا أحد.

 تعاىل صفة )األعلى( وصفة )الغّن( وغريىا. ومن صفات ا
b. وىي: ويتضمن أمورا، اإليمان بالمالئكة 

 أهنم ـبلوقات خلقهم ا وؽبم وظائف خاصة. .ٔ
 أهنم يفعلوف ما يأمرىم ا بدوف ملل وال تعب. .ٕ
 أف جربيل ىو اؼبلك اؼبختص بإنزاؿ الوحي من السماء. .ٖ
 وكلني بكتابة عمل اإلنساف.ػمُ ػلكني المَ ػذكر بعض وظائف اؼببلئكة مثل ال .ٗ
 نفخ الروح يف اعبنني وىو يف بطن أمو.ك الذي يَ لَ ػػمَ ػذكر ال .٘
بياف الفرؽ بني اعتقاد اؼبسلمني واعتقاد النصارى يف اؼببلئكة، حيث أف  .ٙ

، كما فو فاسقومنهم  فو مطيعالنصارى يعتقدوف أف اؼببلئكة منهم 
 يعتقدوف أف الشيطاف من اؼببلئكة. 

من اؼببلئكة، ألف بّن آدـ عندىم  الصاغبني من بّن آدـ خريٌ بياف أف  .ٚ
 شهوة يغالبوهنا خببلؼ اؼببلئكة، فهم ؾببولوف على طاعة ا.

c. ويتضمن أمورا وىي، اإليمان بالكتب: 
 وجوب اإلدياف بالكتب اؼبنزلة من عند ا. .ٔ
أف الكتب اؼبنزلة ىي النور الذي يهتدي بو الناس إىل اغبق وإىل طريق  .ٕ

 نة.اعب
 صبيع الكتب دعت إىل توحيد ا تعاىل واجتناب الشرؾ. .ٖ
زبتلف الكتب عن بعضها يف الشرائع اليت تتضمنها، واليت اختلفت حبسب  .ٗ

 حكمة ا تعاىل. كما تقتضيوالناس الذين أرسلت ؽبم تلك الكتب،  
 الكتب السماوية تتضمن ما فيو صبلح البشر يف دينهم ودنياىم. .٘



 ن الكتب اؼبنزلة.ىن عليس للبشرية غِ  .ٙ
يؤمن اؼبسلموف جبميع الكتب اليت ظباىا ا يف القرآف وىي )القرآف،  .ٚ

 اإلقبيل، التوراة، الزبور(.
صبيع تعرضت بزمن بعيد؛  (قبل بعثة النيب ؿبمد )صلى ا عليو وسلم .ٛ

 الكتب السماوية السابقة للضياع والتحريف واالندثار.
 عدة أشخاص.اإلقبيل يتكوف من عدة كتب، كتبها  .ٜ

و  ٓٗاألناجيل األربعة اؼبتوافرة اآلف بني يدي النصارى ما بني عاـ ُدوّْنت  .ٓٔ
 بعد ميبلد اؼبسيح. ٘ٔٔ

تناقض  كتابو )حيب للمسيح قادِّن لئلسبلـ(  يفلداعية )كارابالو( بني ا .ٔٔ
 .أهنا ليست كبلـ افبا يدؿ على يف شباف نقاط، األناجيل األربعة 

ر مثاال من التناقضات العلمية واؼبنطقية اؼبذكورة يف اثّن عش نقلُت يف كتاِّب .ٕٔ
واليت تثبت أنو من اؼبستحيل أف يكوف كبلـ ا، ألف ا كامل  ،اإلقبيل

 يف صفاتو، وال ديكن أف ديكن كبلمو خطًأ.
بياف أسباب ربريف اإلقبيل من كبلـ د. ببلؿ فيليبس، نقلُت يف كتاِّب  .ٖٔ

 وبياف دور بولس يف ىذا.
ات صحيحة يف اإلقبيل يصدقها القرآف، كما قاؿ تعاىل ىناؾ معلوم .ٗٔ

 ومهيمنا  مصدقا لما بين يديو من الكتابوأنزلنا إليك الكتاب باغبق
 .عليو

ومن تلك اغبقائق ما ىو مذكور يف اإلقبيل عن اعرتاؼ اؼبسيح بأف ا ىو  .٘ٔ
 ربو، وأف الرب واحد.

بعد ربريف الكتب  نيضائعالتنبيو إىل أف ا رحيم بعباده، مل يرتؾ اػبلق  .ٙٔ
 السابقة، بل أنزؿ إليهم القرآف ليكوف ىاديا ؽبم.

 تكفل ا حبفظ القرآف من الضياع والتحريف إىل قياـ الساعة. .ٚٔ



 ث وعشرين سنة.ما حبسب األحداث على مدى ثبلجَّ نَ نزوؿ القرآف كاف مُ  .ٛٔ
ل ويف الوسائ أوراؽ الشجر وؿبفوظا يف الصدورنبذة عن تدوين القرآف يف  .ٜٔ

 اؼبتاحة آنذاؾ.
 القرآف ؿبفوظ على مر القروف يف صدور اؼببليني من البشر. .ٕٓ
 .القرآف ناسخ ؼبا قبلو من الكتب .ٕٔ
 .القرآف معجز يف أسلوبو ويف اغبقائق اليت يتضمنها .ٕٕ
ربدى ا صبيع البشر بأف يأتوا دبثل القرآف أو آية منو فلم يستطيعوا، فبا  .ٖٕ

 .يدؿ على أنو كبلـ ا
توحيد، فهو إما إخبار عن توحيد ا بأظبائو وصفاتو، وإما القرآف كلو  .ٕٗ

، وإما أمر بفعل الطاعات وترؾ إخبار عن توحيد ا بإفراده بالعبادة
اؼبنهيات، وىذا داخل يف توحيد العبادة، وإما إخبار عن قصص األنبياء 
الذي كانوا يدعوف إىل التوحيد وبياف جزاء من آمن ّٔم، وكذلك دبن 

 كفر بالتوحيد.خالفهم و 
اإلدياف بالكتب اإلدياف بالسنة النبوية، ألف اإلدياف ّٔا داخل يف  ويدخل يف .ٕ٘

مت صبعها من طريق  وقدالسنة توضح ما يف القرآف، فاإلدياف بالقرآف، 
 الصحابة رضواف ا عنهم.

يف  ويف اػبتاـ اغبث على التمسك بالسنة النبوية، واغبذر من االبتداع .ٕٙ
الدليل على ذلك وىو حديث العرباض بن سارية رضي ا  كرُ الدين، وذِ 

 عنو الذي رواه الرتمذي.
  



d. اإليمان بالرسل 
 ليكونوا أمثلة ألقوامهم  أرسل ا رساالتو عن طريق رسلو، وىم بشر اختارىم ا

البشر لن يعرفوا رّٔم وال فإف  بدوف الرسلو يف تطبيق ما أرسلهم ا بو من كتب، 
 يعبدونو. صفاتو وال كيف

  وقد أرسل ا لكل قـو رسوؿ أو عدة رسل، وقد جاء يف القرآف والسنة ِذكر
(، كما بني القرآف أف ىناؾ رسبل مل انظر الشكل اؼبرفقسبعة وعشرين رسوال )

 يذكرىم ا تعاىل.
 .وأوؿ نيب بعثو ا ىو آدـ عليو السبلـ، وآخرىم ؿبمد عليو الصبلة والسبلـ 
  رسل إىل أقوامهم خاصة، وقد جاءت اإلشارة يف إقبيل مَّت إىل الوقد أرسل ا

 (.٘ٔ:ٕٗأف اؼبسيح أرسل ا إىل بّن إسرائيل خاصة. )مَّت 
  واألدلة على نبوتو كثرية جدا، وىي  نبيو ؿبمدا إىل الناس عامةا سل بينما أر ،

، كلها مذكورة يف الكتب اؼبعنية بتدوين سريتو، وأعظم تلك األدلة ىو القرآف
 والذي مل يتمكن البشر بأف يأتوا دبثلو، والذي ال ديكن أف يأيت بو إال نيب.

  القرآف والسنة النبوية فيها ِذكر أخبار عدد من األنبياء، ويبقى النيب ؿبمد ىو
وقد حث النيب اؼبثل البشري األعلى ألتباعو، وتعاليمو وضحها صحابتو وأتباعو، 

ع سنتو، وحذر من تغيريىا أو إحداث )صلى ا عليو وسلم( أمتو على اتبا 
عن االكبراؼ عن الطريق الصحيح،   نيبعيديكوف الناس االضطراب يف فهمها، ل

 كما فعل أتباع األنبياء قبلو.
 :وديكن تلخيص دور الرسل يف نقاط 

 تلقي الرسالة من ا تعاىل. .ٔ
 نقل الرسالة إىل الناس. .ٕ
 ا.صح الناس بأف يتقوا ا ويفعلوا أوامر نُ  .ٖ
صح من ضل من الناس وعصوا ا أو عبدوا غري ا بالتوبة وعبادة ا نُ  .ٗ

 وحده. 



 إخبار الناس بأركاف اإلدياف. .٘
 بياف الشريعة واألخبلؽ للناس. .ٙ
 يكونوف أمثلة وأسوة للناس ويقودوف الناس إىل اعبنة. .ٚ

 حقوق النبي )صلى اهلل عليو وسلم على أمتو 
o حقوقا على أمتو؛ طاعتو وؿببتو، وقد أشار )صلى ا عليو وسلم(  للنيب

القرآف الكرمي إىل وجوب طاعة النيب )صلى ا عليو وسلم( يف ثبلثني 
 موضعا.

o  وطاعة النيب )صلى ا عليو وسلم( تدؿ على ربقيق شهادة أف ؿبمدا رسوؿ
 ا.

o  ولو تأملنا أوامر النيب )صلى ا عليو وسلم( لوجدنا أهنا تأمر دبا فيو خري
لنا، وتنهى عما فيو شر لنا، كالزنا وشرب اػبمر والِقمار والكذب وعقوؽ 

 الوالدين وكبو ذلك.
o  واؼبؤمن الصادؽ يكوف فعلو موافقا للهدي النبوي، وكلما كاف اؼبسلم مطبقا

نمو ويقوى، وكلما وقع يف اؼبخالفات ضُعف لتعاليم الشريعة فإف إديانو ي
 إديانو.

o  وأما ؿببة النيب )صلى ا عليو وسلم( فهي جزء من اإلدياف، قاؿ النيب
)صلى ا عليو وسلم(: ال يؤمن أحدكم حَّت أكوف أحب إليو من نفسو 

 ومالو والناس أصبعني.
o  ة اإلدياف؛ وقاؿ النيب )صلى ا عليو وسلم(: ثبلث من ُكنَّ فيو وجد حبلو

أف يكوف ا ورسولو أحب إليو فبا سوامها، وأف حيب اؼبرء ال حيبو إال ، 
 وأف يكره أف يعود يف الكفر كما يكره أف يُقذؼ يف النار.

o  كبن كبب النيب )صلى ا عليو وسلم( أكثر من غريه ألننا عرفنا ا من
ئب كثرية من طريقو، وعرفنا صفاتو، وكيف نعبده، وألنو تعرض إىل مصا

، فإذا كاف أجلنا، وضحَّى بكل شيء من أجلنا، صحتو ومالو وحياتو كلها
 أكثر من أنفسنا والناس أصبعني؟ األمر كذلك؛ فِلم ال كببو



o رضبةٌ موصوؼ يف القرآف بأنو  وكبن كبب النيب )صلى ا عليو وسلم( ألن 
ري بعض أعدائو بلغت كل الناس، أعداءه وأصدقائو، وؽبذا تغ توللعاؼبني، ورضب

 من خبلؿوصاروا من أحب صحابتو وأتباعو ودخلوا اإلسبلـ، ألهنم عرفوا 
 حبق من عند ا. أنو رسوؿٌ 

o  ينبغي العلم بأنو ؿببة ا مقدمة على ؿببة النيب )صلى ا عليو وسلم(، ألف
 النيب )صلى ا عليو وسلم( جاء من عند ا.

o  سولو وأتباعو تعترب من العبادات اليت يثاب كما ينبغي العلم بأف ؿببة ا ور
 عليها اإلنساف.

o  والعكس صحيح، فبغض ا ورسولو كفيل بأف خُيرج اإلنساف من دائرة
 اإلسبلـ إىل دائرة الكفر.

o  وبناء عليو فبغض من أبغض ا ورسولو يعترب من العبادات اليت يثاب عليها
  اإلنساف.

o  دافعا لدعوة الشخص إال أنو ينبغي التنبو إىل أف ىذا البغض ينبغي أف يكوف
 ، وأف ندعو لو باؽبداية.اإلسبلـ اؼبعّن إىل

o   إف ؿببتنا للنيب )صلى ا عليو وسلم( ينبغي أف تكوف صادقة، وليست ؾبرد
كبلما باللساف، والداللة على صدؽ ؿببة ا يدؿ عليها االنقياد ألوامره 

 ب نواىيو.واجتنا
e. اإليمان باليوم اآلخر 
  ليتبني من البشركل واحد ليبني اإلسبلـ أف ىذه اغبياة ما ىي إال فرتة اختبار ،

من يطيع ا ومن يعصيو، ويف اآلخرة سيُبعث الناس من جديد ويقفوا أماـ ا 
سيُثابوف ويدخلوف اعبنة، وأما  ى أعماؽبم، فأىل األعماؿ الصاغبةوحياسبوا عل

لسيئات فسُيعاقبوف ويدخلوف النار، والناس قد تبني ؽبم الطريق الصواب أىل ا
يف اآلخرة، قاؿ  يار اإلنساف للطريق ىو الذي سيحدد مكانوالطريق اػبطأ، واختو 

 ا يف القرآف:
فمن يعمل مثقاؿ ذرة خريا يره * ومن يعمل مثقاؿ ذرة شرا يره. 



  على طاعة ا بدوف  بعثيالقلب، و اإلدياف باليـو اآلخر يورث مراقبة ا يف
 ضغط خارجي.

  واليـو اآلخر بالنسبة لئلنساف يبدأ من حني وفاتو، وبعد دفن اإلنساف يأيت
 ملكاف فيسأالف اإلنساف: من ربك، وما دينك، ومن نبيك؟

  ،إما أف و وبناء على اإلجابة تتحدد حياة اإلنساف يف قربه، إما نعيم أو عذاب
 وإما أف ُيَضيَّق عليو. ،يف قربهيُػَوسّْع ا عليو 

  وقد أخرب النيب )صلى ا عليو وسلم( بأف اؼبؤمن جييب بدوف تردد، بينما الكافر
 ا اإلجابة.لن يستطيعفأو اؼبنافق 

f.  بالَقَدراإليمان 
 اإلدياف بالقدر يتضمن أربعة أمور:

 اإلدياف بأف ا يعلم كل شيء. .ٔ
فإنو مكتوب يف اللوح  اإلدياف بأف كل شيء حيدث يف ىذا الكوف .ٕ

 افوظ.
، اغبسنة والسيئة، أعماؿ البشر وأقواؽبماإلدياف بأف ا خالق كل شيء،  .ٖ

يُثاب وأنو أمرنا بفعل اغبسن وحذرنا من فعل السيئ، وبناء عليو 
 .يُعاقبأو  اإلنساف

اإلدياف بأف كل ما حيدث يف ىذا الكوف فإنو حيدث بإذف ا، وال  .ٗ
 الكوف بغري إذف ا.حيدث شيء يف ىذا 

غري أنو ينبغي العلم بأف علم ا السابق ال يعّن بأنو أجربنا على أفعالنا، وأننا 
ال ما كبن عاملوف، ولكن ا ليس لنا إرادة ومشيئة؛ بل تعّن أف ا يعلم أزَ 

 .أعطانا اؼبشيئة وحرية االختيار
  



 أركان اإلسالم .11
رضاه من األقواؿ يما حيبو ا و  : العبادة اسم جامع لكلتعريف العبادة .ٔ

 واألعماؿ الظاىرة والباطنة.
  طبس ُتشكّْل أساسو وقاعدتو. أركافٍ واإلسبلـ يقـو على  .ٕ
عترب األساس الروحي يف حياة وىي توىذه العبادات ؽبا أمهية عظمى،  .ٖ

 .فينبغي تعلمها وتطبيقها ،اإلنساف اؼبسلم
 واإلسالم خمسة أركان: .ٗ

 إل اهلل، وأن محمدا رسول اهلل.  إلوالركن األول: شهادة أن ل 
o  النطق ّٔذه الشهادة عن إخبلص وصدؽ يوجب الدخوؿ يف دين

اإلسبلـ، ومن مات وىو مقر ّٔا فإنو مستحق لدخوؿ اعبنة. وىي 
الفارؽ بني اؼبسلم والكافر، وقبوؿ صبيع األعماؿ متوقف قبوؽبا عليها، 

ناقضها، سواء كاف ذلك الشرؾ متمثل بدعاء غري ومن أشرؾ با فقد 
 .من أنواع الشرؾ يف العبادات أو غريه ا

 الركن الثاني: الصالة
o  :الصبلة مفروضة طبس مرات يف اليـو والليلة حسب األوقات التالية

 الفجر، الظهر، العصر، اؼبغرب، العشاء.
o يُعني على  حيصل يف الصبلة االتصاؿ اؼبباشر مع ا، ومناجاتو، فبا

 ذبنب الشر واآلثاـ.
o  الصبلة تقوي اإلدياف با تعاىل، وترفع اؼبستوى األخبلقي عند

 اإلنساف.
o .  كما أف الصبلة تدعو اؼبسلم إىل تذكر ا طواؿ اليـو
o  كما أف الصبلة تُعني على تنقية القلب وذبنب ما هنى ا عنو من

 األعماؿ.



o  نظيفٌ يؤدي اؼبسلم الصبلة يف أي مكاف طاؼبا أف اؼبكاف. 
o  حيث اإلسبلـ على أداء الصبلة مع اعبماعة يف اؼبسجد، بينما حيث

 النساء على أداء الصبلة يف البيوت.
o  إشارة إىل مبدأ اؼبساواة بني الفقري فيها كما أف الصبلة يف اؼبسجد

، واألبيض واألسود، حي ث أف اعبميع يقفوف والغّن، واغباكم واكـو
 ملتصقي األكتف، متحدين يف صفوؼ، يسجدوف مًعا  عز وجل.

o .  تُقاـ الصبلة بشكل مستمر يف أكباء العامل ألهنا تؤدى طواؿ اليـو
 الركن الثالث: الزكاة

o  من ؾبموع مالو إذا ٘.ٕجيب على كل مسلم أف يُزكي مالو بواقع %
 ني.مر عليو سنة، يدفعها إىل الفقراء واتاج

o  ُح والبخل،  ب النفس من الشُّ هذّْ ػػػت مبدأ البذؿ لآلخرين، وتُ بّْ ػػػثَ ػػػػالزكاة ت
 كما أف الزكاة ُتذىب الشحناء بني طبقة األغنياء والفقراء يف آّتمع.

 الركن الرابع: صوم رمضان
o  ِماع من طلوع الفجر إىل الصـو ىو اإلمساؾ عن األكل والشرب واعب

 غروب الشمس.
o  الصـو يف شهر رمضاف.جيب أداء 
o  َنا من األمم.الصـو على من قبلَ  ا ضَ فر 
o  َوىي حصوؿ التقوى.ن القرآف اغبكمة من الصـو ػيَّ بػ 
o  الصـو يزرع يف النفس اإلخبلص ، ويوِجب الشعور باآلخرين، كما

 د النفس على الصرب والعزدية والرضبة للفقراء يف آّتمع.أنو يُعوّْ 
o  ومن ِحكم الصـو أنو ، مفيد للصحة، فهو ينقي اعبسم من السمـو

حكم يف تويعود اعبسم على قدر معني من الطعاـ، كما يعوده على ال
 الغرائز.

o .ووعده باؼبغفرة ،  رتب ا الثواب اعبزيل ؼبن أدى عبادة الصـو



 : حج بيت اهلل الحرامالخامسالركن 
o  اإلنساف جيب اغبج على اؼبسلم واؼبسلمة مرة واحدة يف العمر، إذا كاف

 .مستطيعا ماليا وبدنيا
o  ،تستمر مدة و جيتمع الناس يف اغبج من كل مكاف يف العامل لعبادة ا

اغبج أربعة أياـ، يقـو فيها اغبجاج بأداء عبادات معينة يف أماكن معينة 
 يف أوقات معينة.

o  الصرب.يف اغبج يتعلم اغباج 
o  ويف اجتماع اغبج يتذكر اغبجاج اجتماع يـو القيامة إذا اجتمع الناس

 كلهم اسبتهم وؾبازاهتم على أعماؽبم.
o  يغرس اغبج يف النفوس الشعور بأخوة اؼبسلمني، بصرؼ النظر عن

 االختبلؼ اعبغرافية واالجتماعية والعرقية بينهم.

  



 اإلسالم معنى العبادة في .11
العبادة ىي االستسبلـ الكامل ، والطاعة التامة ، بفعل الطاعات 

ا واجتناب النواىي، مع اإلخبلص  وحده، بناء على التعاليم اليت أنزؽبا 
ا ىو معىن العبودية ، وىو منطبق على صبيع من سبقنا من وىذ، سبحانو

 الرسل وأتباعهم.
 النظام األخالقي في اإلسالم .12

يتضمن اإلسبلـ تعاليم أخبلقية تدعو إىل تقوية العبلقة بني الناس وبني ا، 
تطوير الذات وهتذيبها، يف الظاىر  إىلوبني الناس أنفسهم، كما أهنا تدعو 

 وتتضمن تعاليم اإلسبلـ كبو عشرين حقا وىي: والباطن.

قة : يدعو ا يف القرآف إىل تصحيح وتقوية العبلالعالقة مع اهلل تعالى .1
معو، وأف نتقرب إليو عن طريق العبادات الروحية، كالصبلة واغبج 

 والدعاء والزكاة. 
  كما أف القرآف يدعو إىل معرفة ا تعاىل بتعلم أظباء ا وصفاتو، فبا

يغرس اػبوؼ واػبشية من ا تعاىل، ويدفع اإلنساف للقياـ بأوامر ا 
 واجتناب نواىيو.

 عليو وسلم ِبذِكر ا يف كل وقت ويف كل حاؿ،  كما أمر النيب صلى ا
يغرس الطمأنينة و فبَّا يوجد الشعور باالتصاؿ اؼبستمر مع ا تعاىل، 

 والقوة والثبات يف القلب. 
  كما أف ِذكر ا فيو ضباية للنفس من الشيطاف، ألف اإلنساف سيكوف

 مستصحبا لشعور اؼبراقبة من ا تعاىل على كل أفعالو. 
 وق ، د علَّم النيب صلى ا عليو وسلم أمتو أدعية وأذكار تُقاؿ عند النـو

وعند دخوؿ اػببلء، وقبل اعبماع، وأثناء السفر، ويف حالة اػبوؼ، وعند 
ور باؽبم واغبزف، وعند وأذكار الصباح واؼبساء، وعند الشعدخوؿ اؼبنزؿ، 



، ويف حاالت حلوؿ الدَّين والفقر، وعند دخوؿ اؼبقربة، وعند نزوؿ منزؿٍ 
 أخرى كثرية.

حيث القرآف على تقوية العاقات االجتماعية، ففي العالقة مع الناس:  .ٕ
ؾباؿ األسرة، حيث القرآف على احرتاـ الوالدين وِبرّْمِها، وكذلك بقية أفراد 

 .األسرة، والقياـ حبقوؽ الزوجة واألبناء والتعامل معهم حبب واحرتاـ
  والضعفاء يف آّتمع.  اليتامىحث القرآف على مساعدة كما 
  ،كما أكَّد القرآف على ربرمي معصية الوالدين وقطع العبلقات األسرية

 والتهاوف يف حقوؽ الزوجة واألبناء. 
 ة، والصرب كما حث القرآف على االبتسامة والعفو، ومقابلة السيئة باغبسن

 .يف التعامل مع اآلخرين، وقد رتَّب ا الثواب اعبزيل على ذلك
  وقد أمر النيب صلى ا عليو وسلم حبسن اػبلق إذا كاف اإلنساف حبضرة

آخرين، فنهى عن رفع الصوت، وأمر باحرتاـ كبار السن، وأف يكوف 
ي الناس بقوؿ )السبلـ عليكم يّْ ػػػػػحَ ػػاإلنساف لطيفا مع الشباب، وأف يُ 

 ورضبة ا وبركاتو(.
 يوب الناس، حَّت لو كانت كما يأمر اإلسبلـ حبفظ اللساف عن ِذكر ع

 تلك العيوب حقيقية.
  كما يأمر اإلسبلـ حبفظ العهود والعقود، وإعادة األمانات، وطاعة

 األمراء.
  صفةوقد حرَّـ اإلسبلـ اللـؤ والسفالة واعبردية والعدواف واعبشع وكل 

 .اللـو توجب
تأكيدا  اإلسبلـ على ُخُلق رضبة الوالدين يؤكدالعالقة مع الوالدين:  .ٖ

، وقد جاء التأكيد على ىذا يف شباف مواضع من القرآف، قاؿ ا يف قويا
وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا  أحد تلك اآليات:

إما يبُلغنَّ عندؾ الِكرب أحدمها أو كبلمها فبل تقل ؽبما أؼٍّ وال تنهرمها 



وقل ربّْ وقل ؽبما قوال كرديا * واخفض ؽبما جناح الذؿ من الرضبة 
 .ارضبهما كما ربياِّن صغريا

  وقد جاء رجل إىل النيب صلى ا عليو وسلم فقاؿ لو: من أحق الناس
 حبسن قرابيت؟
 فقاؿ: أمك.

 ن؟قاؿ: مث مَ 
 قاؿ: أمك.

 ن؟قاؿ:: مث مَ  
 قاؿ: أمك.

 قاؿ:: مث َمن؟ 
 قاؿ: أبوؾ.

مع األقارب من األمور اليت حث عليها  الرتاحم العالقة مع األقارب: .4
اإلسبلـ، فقد حث على مساعدة األقارب بالوسائل االقتصادية 

واليت واالجتماعية، وجعل ؽبم حقوقا خاصة، ومن ذلك حقوؽ الورثة، 
جاء تفصيلها يف القرآف، وأما من ليسوا من الورثة فللمسلم أف يوصي 

يف استحقاؽ ؤلقارب لاإلسبلـ األولوية ؽبم بثلث مالو. كما جعل 
 الزكاة.

 سواء كانوا مسلمني أو  –بالتعامل مع صبيع األقارب  فوف مأمورو واؼبسلم
ـ عليهم قطيعتهم، كما أهنم رّْ حَ ػباالحرتاـ والرضبة، ويُ  –غري مسلمني 

مأموروف بالبقاء على التواصل معهم حَّت لو أف أولئك األقارب 
فإبقاء الروابط األسرية لو أمهية كبرية، وقد رتب ا عليو األجر  ،قاطعوىم

 الوفري.
مع اعبرياف،  التعامل بلطفٍ حيث اإلسبلـ على العالقة مع الجيران:  .5

واعبدوا ا وال تشركوا بو شيئا وقد جاء ذلك يف القرآف يف قولو تعاىل 



والجار ذي القربى وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب واليتامى واؼبساكني 
 .، أي اعبار القريب والبعيدوابن السبيل بِ والجار الجنُ 

  وقاؿ النيب صلى ا عليو وسلم: ما زاؿ جربيل يوصيّن باعبار حَّت
 ظننت أنو سُيورّْثو.

 :من كاف يؤمن با واليـو اآلخر فبل يؤذ  وقاؿ النيب صلى ا عليو وسلم
 جاره.

 النظام الغذائي في اإلسالم .6
  ،لقد علمنا نبينا صلى ا عليو وسلم عدة آداب خاصة باألكل والشرب

نساف أكلو، وإذا منها األكل باليمني، وعدـ ذـ الطعاـ، فإذا اشتهاه اإل
ه دوف أف يذمو، وىذا من احرتاـ الطعاـ واحرتاـ من أعدَّ مل يشتهيو تركو 

 وطبخو لئبل جيرح مشاعره. 
 االنفراد فيو، وذلك باألكل مع  ومن آداب الطعاـ األكل صباعة وعدـ

 العائلة أو بدعوة فقري ليطعم معك. 
  الرحيم(، وىذا فيو  الرضبنومن آداب الطعاـ التسمية بقوؿ: )بسم ا

 تذكُّر فضل ا عليك ّٔذه النعمة، وأيضا تذَكُّر الػُمػنػِعم.
  وقد هنى النيب صلى ا عليو وسلم عن النفخ يف الطعاـ أو الشراب أو

، وأيضا الجتناب انتقاؿ األمراض اآلخروفر منو لتنفس فيو، لئبل يتقذَّ ا
 اؼبعدية.

حيث اإلسبلـ على النظافة الروحية واغبسية، : النظافة في اإلسالم .7
فيحث على نظافة اعبسم والثوب واغبذاء، وحث على االستنجاء باؼباء 

 بعد قضاء اغباجة، وحث على السّْواؾ، واالغتساؿ بعد اعبماع.

 حفظ الصحة .8
  أف اإلسبلـ حيث على حفظ الصحة بتناوؿ الطعاـ الصحي والػُمغذّْي، و

يكوف ذلك التناوؿ باقتصاد. قاؿ النيب صلى ا عليو وسلم: ما مؤل ابن 



آدـ ِوعاء شرا من بطنو، حبسب ابن آدـ لقيمات يقمن صلبو، فإف كاف 
 ال ؿبالة فاعبل فثلث لطعامو وثلث لشرابو وثلث لنفسو.

 سبلـ حيـر األكل اؼبضر كاػبنزير واعبِػَيف، وشرب الدخاف واإل
 اليت تؤثر يف العقل.و والكحوليات وغريىا من اؼبسكرات، 

وما أُِىل  ولحم الخنزيرإمنا حـر عليكم اؼبيتة والدـ قاؿ ا يف القرآف 
بو لغري ا فمن اضطر غري باٍغ وال عاد فبل إمث عليو إف ا غفور 

 .رحيم
 شرب الدخاف معلومة، فقد صدر عن منظمة الصحة العاؼبية  وخطورة

 تقرير يفيد أف ستة مبليني شخص ديوتوف سنويا من الدخاف.
  وقاؿ ا يف القرآف واؼبيسر واألنصاب  الخمريا أيها الذين آمنوا إمنا

 .واألزالـ رجس من عمل الشيطاف فاجتنبوه لعلكم تفلحوف
صدر عن منظمة الصحة العاؼبية تقرير وخطورة شرب اػبمر معلومة، فقد 

شخص ديوتوف سنويا من شرب اػبمور،  ةيفيد أف ثبلثة مبليني وثبلشبائ
 % من إصبايل تعداد الوفيات. ٜ،٘فبا يشكل 

  ،وىو يتضمن فوائد صحية كثرية للجسم ، واإلسبلـ حيث على الصـو
 خصوصا للجهاز اؽبضمي.

لب من اغبقد والغرية حث القرآف على هتذيب القلقد تهذيب الروح:  .ٜ
 ، وحث على اغبب واغبناف والتواضع.والفخر والظلم

  كما حث اإلسبلـ على هتذيب اللساف من الكذب والغيبة واالفرتاء
والشتم، وحث على الصدؽ ولني الكبلـ وحسن الظن، وأف يعتذر 

 بعدة أعذار إذا بدر منو تصرؼ أو كبلـ سيء.  اؼبسلم ألخيو
  أف يُغض بصره من النظر إىل ما ال جيوز النظر كما ينبغي على اؼبسلم

إليو كعورات الناس، وأف يُعفَّ ظبعو من ظباع الكبلـ التافو والبذيء، 
 وكذلك إىل كلمات األغاِّن البذيئة.



  اؼباؿ واؼبمتلكات واغبياة تعترب ؿبرتمة وليس ألحد أف يتدخل فيها بدوف
 إذف صاحبها. 

 عن اعبهل، مبينا أنو يؤدي إىل  كما أف اإلسبلـ حيث على العلم وينهى
اؽبدـ، وحيث على العمل والنشاط، وينهى عن الكسل والكبلـ الغري 

 مفيد.
يؤكد اإلسبلـ على أف ِمن حقوؽ الطفل أف بناء األسرة وحقوقها:  .ٓٔ

يكوف من طريق شرعي، وليس من طريق عبلقة غري شرعية )الزنا(، وىذا 
ـ تمتع آّتمع بالرفاىية، فحرَّ وي من أجل أف يقـو بناء األسرة بناء قويا

يف كرامة اإلنساف وعزتو، وديكن أف يسبب  اإلسبلـ الزنا، ألنو خدشٌ 
أمراضا، ويكوف سببا يف وجود أطفاؿ ينظر إليهم آّتمع على أهنم غري 

 شرعيني.
  كذلك فإف القرآف حيـر كل وسيلة تدعو إىل الزنا، ومن ذلك النظر إىل

 اؼبرأة اليت ليست بِػَمْحـر يف خلوة. الصور اػبليعة، واعبلوس مع
  والقرآف يدعو الرجاؿ إىل غض أبصارىم عن النساء الذين ليسوا دبحاـر

ؽبن. وكذلك اؼبرأة ال جيوز ؽبا أف تنظر إىل الرجاؿ بشهوة، ؤّذا تتمتع 
 .اؼبرأة باألماف واغبماية

لنفس السبب، وىو ضباية اؼبرأة، فإف اإلسبلـ : والحجاب األدب .ٔٔ
يفرض آدابا يف اؼبظهر والتصرؼ على اؼبرأة، فاألزياء اليت زبفض اؼبرأة 
إىل وسيلة استمتاع ليس مقبولة، وؽبذا فاغبجاب وسيلة غبماية أنوثتها 

يا أيها النيب قل ألزواجك من االعتداء، قاؿ ا تعاىل يف القرآف 
اؼبؤمنني يُدنني عليهن من جبلبيبهن ذلك أدىن أف يعرفن وبناتك ونساء 

تلبس ما فلها أف وإذا كانت اؼبرأة يف بيتها عند زوجها  .ينفبل يؤذَ 
 شاءت.



حيث اإلسبلـ الرجاؿ على أف يكونوا رضباء بنسائهم،  حقوق المرأة: .ٕٔ
خلق لكم من أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم قاؿ ا يف القرآف 

وقاؿ النيب صلى ا عليو وسلم: ِخياركم ِخياركم  .ةمودة ورضب
 لنسائهم.

  الناس رضباء، حني كوهنم ربت أنظار آّتمع،  بنيبعض الناس يكونوا
، فتعامل الزوج مع زوجتو ىو الػَمػَحك ودنيئوفكنهم يف البيت قساة ول

 ألخبلقو.
  ويف اإلسبلـ ربتفظ اؼبرأة حبالتها القانونية واسم عائلتها، وال تكوف فبلوكة

 ا.حقوقكما أف عليها   احقوقلزوجها، بل إف ؽبا 
  ينبغي للزوج أف يعطي زوجتو مهرا عند الزواج، وىذا ِملكها حَّت لو

 طلقها فيما بعد.
 ا، والزوجة غري مطالبة بالنفقة على الزوج إال إذا تربعت ىي من نفسه

 فالزوج ىو اؼبسئوؿ عن النفقة اؼبالية.
  جار دباؽبا.ػواالتّْ  والػتَّػملكواإلسبلـ يُعطي اؼبرأة اغبق يف اؼبرياث 

 تعدد الزوجات مسموح يف دين اإلسبلـ :تعدد الزوجات في اإلسالم .ٖٔ
وجود مثل وجود األرامل، وعند  اجتماعية خصوصا عند حدوث مآزؽ

ألف يكوف عنده أكثر من زوجة، فهذا  الرغبة اعبنسية عند بعض األزواج
 خري من ازباذ الصديقات.

  إال أف اإلسبلـ يأمر بالعدؿ بني الزوجات عاطفيا وماليا، وإذا مل يستطع
العدؿ وُخِشي من وقوع ظلم على الزوجة فلها اغبق يف طلب الطبلؽ 

 يف إبقائها على ذمتو. منو، وليس للزوج حقُّ 
 قوانين الطالق .14
  سط، فكما أف اإلسبلـ أباح الطبلؽ عند الضرورة؛ إال اإلسبلـ دين الو

حاد األسرة واجتماعها، يدؿ لذلك أنو يف حالة الطبلؽ ػأنو حث على اتّْ 



فإف اإلسبلـ حيث على أف يأيت كبل الزوجني بطرؼ من كل أسرة 
 ليصلحا بينهما. 

  يف االعتبار إذا كاف  واإلسبلـ ال ُيشجّْع على الطبلؽ، ولكن يضعو
 للزوجني.الطبلؽ ىو األصلح 

  قاؿ النيب صلى ا عليو وسلم: ال يَػْفػَرؾ مؤمن مؤمنة )أي ال ينبغي
 للمؤمن أف يُبِغض زوجتو اؼبؤمنة(، إف َكرِه منها ُخُلقا رضي منها آخر.

حل على يف مسألة الطبلؽ، ومع ىذا فهو يشجع  فاإلسبلـ واقعيّّ 
 قد الزوجية.اؼبشاكل وإبقاء ع

، فقد بني أف  هاواحرتامالنفس يدعو اإلسبلـ غبماية  حماية النفس: .15
 قتل النفس من أعظم الذنوب.

 وقد حرَّـ اإلسبلـ كسر عظم اؼبيت، فكيف يإزىاؽ روح اغبي؟ 
  َفمن كسر سنا ُكِسر ِسنو، ومن صاص يف اعبروح، وقد حدد اإلسبلـ الق

 اعبناية أو صغرية.فقأ عينا فُِقئت عينو، كبرية كانت 
 لوا الدية.، إال إذا عفا أولياء اؼبقتوؿ أو قبِ أما القاتل فإنو يقتل 

، ال جيوز انتهاؾ حماية المال:  .16 نص القرآف على أف ماؿ اإلنساف ُمػحرـت
 حرمتو، وبناء عليو فالسرقة ؿبرمة، وكذلك الرشوة، والربا، واػبداع.

  ُـر التبذير واإلسراؼ، وحيـر حَ ػوالقرآف يدعو إىل االقتصاد يف اإلنفاؽ، وي
عا شِ تكديس األمواؿ، ويدعو إىل التوسط، فبل ينبغي أف يكوف اؼبسلم جَ 

 وال طماعا، وال أف يكوف مبذرا ُمسرفا.وال خبيبل 
  اإلنساف ومقتنياتو بالطرؽ  ُسبل عيشواإلسبلـ ُيشجع على أف تكوف

 .ة، مثل الشراء والبيع واإلجار اؼبشروعة
حث اإلسبلـ على معاملة اغبيواف بالعطف والرضبة،  الحيوان:حقوق  .ٚٔ

 ورتب على ىذا األجر الوفري يف اآلخرة. 



  وقد هنى اإلسبلـ عن ربميل اغبيواف ما ال ُيطيق، أو تعذيبو أو قتلو إال
 إذا كاف مضرا.

  وإذا أراد اؼبسلم ذبح ذبيحة، فبل جيوز لو أف يذحبها أماـ ذبيحة أخرى
 ألف ىذا يُعذّٔا نفسيا.

يأمر اإلسبلـ باحرتاـ اإلنساف حَّت بعد موتو، ومن قوق الموتى: ح .18
ذلك ما جاء بو النيب صلى ا عليو وسلم من تغسيل اؼبيت وتطييبو، مث 

جاه القبلة، وخبلؿ ػو بكفن أبيض، مث يوضع يف القرب ويكوف وجهو تػػػػفّْ ػػػلَ 
 لئبل ينكسر لو عظم. ضبل اؼبيت ينبغي ضبلو برفق

  اؼبيت وبعد الدفن، ينبغي للمسلمني الدعاء لو باؼبغفرة والرضبة وقبل دفن
 وأف يُدِخلو ا اعبنة.

 .واإلسبلـ ينهى عن اعبلوس على القرب، وىذا من باب االحرتاـ للميت 
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  لو سأؿ سائل فقاؿ: إذا كانت صبيع األدياف جاءت باألمر بعبادة ا

 الفروقات بينها؟وحده، فلماذا قبد 
  فاعبواب: إف أصوؿ تلك األدياف قد ضاعت أو تغريت على مدى

 ، وبالتايل فإف دعوة التوحيد الصافية اليت تضمنتها قد تغريتؿاألجيا
باػبرافات والشرؾ والفلسفات، حَّت وصلت إىل درجة ال ديكن أف 

 توصف ّٔا تلك الرسالة بأهنا من عند ا.
 يرتؾ الناس يسريوف ببل ىداية، فقد أرسل يف ولكن ا رحيم بعباده، مل 

خاسبة الرسل نبيو ؿبمدا صلى ا عليو وسلم إلحياء الرسالة األصلية 
الطريق الصحيح، واإلدياف بتوحيد ا وعبادتو حبسب  إىلودعوة الناس 

 التعاليم اؼبذكورة يف القرآف.
  َالكتب، وؿبمد وبالتايل فإف اإلسبلـ ىو خامَت األدياف، والقرآف ىو خامت 

 ىو خامَت الرسل، عليو الصبلة والسبلـ.
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  يوضح القرآف حقائق مهمة عن ميبلد اؼبسيح ومعجزاتو ورسالتو ورفعو إىل

 السماء.
 اؼبذكورة يف اإلقبيل، ويضيف عليها  فالقرآف يوثق أغلب اؼبعجزات

 مذكورة يف اإلقبيل.معجزات ليست 
  :ديكن تقسيم اؼبوضوع الذي يناقش اغبقائق عن اؼبسيح إىل قسمني

 : رسالتو.والثاني: شخصية اؼبسيح، األول
  فيما يلي أحَد عَشر حقيقة وضحتها تعاليم اإلسبلـ عن اؼبسيح، عليو

 السبلـ.
 مكانة المسيح في اإلسالم .1

 أعظم الرسل، وذلك عليو السبلـ ىو أحد  يوضح اإلسبلـ أف اؼبسيح
 بسبب جهده يف نشر دين ا الذي أنزلو إليو.

 .وبناء على ىذا فاؼبسلمني حيبوف اؼبسيح وأمو مرمي حبا عظيما 
  وال يوجد يف القرآف وال يف أي من كتب الرتاث والتاريخ اإلسبلمي أي

 حط من قدر اؼبسيح وأمو مرمي، وال من قدر غريه من األنبياء. هاعبارة في
 دؿ على احرتـا اإلسبلـ للمسيح ىو أف قصتو مع أمو مذكورة يف وفبا ي

ثبلث مواضع من القرآف، وىناؾ سورة كاملة يف القرآف ربمل اسم 
 )مرمي(، وىذا من التشريف واالحرتاـ ؽبا.

  وفبا يدؿ على احرتاـ اؼبسيح يف القرآف ىو أف اظبو مذكور يف طبسة
صلى ا النيب ؿبمد  وعشرين موضعا من القرآف، يف مقابل ذكر اسم

 يف أربع مواضع.عليو وسلم 
  وىذا يثبت احرتاـ اإلسبلـ عبميع األنبياء ألهنم حيملوف رسالة واحدة، ومل

 األنبياء األوائل ورفع من بعدىم. اإلسبلـ خيفض



  القرآف بعدة ألقاب: ابن مرمي، عيسى عليو السبلـ يف  جاء ذكروقد
 الػمسيح، عبد ا، رسوؿ ا.

  وىذا التوقري يتوافق مع ما جاء عن اؼبسيح يف إقبيل يوحنا يف صفة
 (. ٙٔ:ٗٔالرسوؿ الذي سيأيت بعده بأنو سيُػَعظُّْمُو. )يوحنا: 

 بداية نسب المسيح )عليو السالم( .2
  ؼبا ضبلت مرمي،  ، فإهناقصة اؼبسيح بقصة جدتو، زوجة ِعمرافبدأ القرآف

 .نذرت أف ذبعل ضَبلها خادما لبيت اؼبقدس
 وقد رزقها ا نشأت مرمي يف بيئة متدينة، وبذلت نفسها يف عبادة ا ،

رزقا وفريا، فبل غرابة أف خيتارىا ا أُمِّا للمسيح عليو السبلـ، قاؿ ا 
 تعاىل:

 ِمّنّْ ِإْذ َقاَلِت اْمَرَأُة ِعْمَراَف َربّْ ِإِّنّْ َنَذْرُت َلَك َما يف َبْطِّن ؿبَُرًَّرا فَػتَػَقبَّْل

َها َقاَلْت َربّْ ِإِّنّْ َوَضْعتُػَها أُنْػَثى *  إِنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليم فَػَلمَّا َوَضَعتػْ

َواللَُّو َأْعَلُم دبَا َوَضَعْت َولَْيَس الذََّكُر َكاأْلُنْػَثى َوِإِّنّْ ظَبَّْيتُػَها َمْرمَيَ َوِإِّنّْ أُِعيُذَىا 

فَػتَػَقبػََّلَها رَبػَُّها ِبَقُبوٍؿ َحَسٍن َوأَنْػَبتَػَها *  الشَّْيطَاِف الرَِّجيمِبَك َوُذرّْيػَّتَػَها ِمَن 

َها زََكرِيَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَىا  نَػَباًتا َحَسًنا وََكفََّلَها زََكرِيَّا ُكلََّما َدَخَل َعَليػْ

اللَِّو ِإفَّ اللََّو يَػْرُزُؽ َمْن  ِرْزًقا َقاَؿ يَا َمْرمَيُ َأىنَّ َلِك َىَذا َقاَلْت ُىَو ِمْن ِعْندِ 

 .َيَشاُء ِبَغرْيِ ِحَساب

  وىنا ينبغي التنبو إىل الفائدة من قولو تعاىلوا أعلم دبا وضعت ،
ذكرا ليتمكن من القياـ مولودا فإف أـ مرمي كانت تتمىن أف يرزقها ا 

ولد، إذ  خبدمة بيت اؼبقدس، فلما ولدهتا وكربت صارت مرمي خرٌي ؽبا من
 .وا أعلم دبا وضعتأـ نيب، وصدؽ ا تعاىل مرمي صارت 



 مكانة مريم في اإلسالم .3
  وقصتها مهمة، وىي مذكورة يف يف اإلسبلـ بتوقري خاصتتمتع مرمي ،

من  اموضع واحد وثبلثنيعدة مواضع من القرآف، واظبها مذكور يف 
 القرآف، وىناؾ سورة كاملة ربمل اظبها )مرمي(. 

  .)وىذا التشريف مل ربظ بو امرأة يف أسرة ؿبمد )صلى ا عليو وسلم
جاء ذكر قصص عن نساء أَُخر يف القرآف عن نساء ؽبن قد ومع أنو 

تاريخ يف حياة األنبياء موسى وعيسى وؿبمد؛ إال أهنن مل يُذكرف باالسم  
َكُة يَا َمْرمَيُ َوِإْذ َقاَلِت اْلَمبَلئِ قاؿ ا يف القرآف  ،كما ىو اغباؿ مع مرمي

* يا مرمي اقنيت  ِنَساِء اْلَعاَلِمني َعَلىٰ  َواْصطََفاؾِ  ِإفَّ اللََّو اْصطََفاِؾ َوطَهََّرؾِ 
لربك واسجدي واركعي مع الراكعني * ذلك من أنباء الغيب نوحيو 

 .إليك

 أخبار عن المسيح في اإلسالم .4
 ولد، وقد كاف ، أخربىا ا بأنو سيولد ؽبا ؼبا بلغت مرمي سن الرشد

الػَمػَلك جربيل ىو الذي جاءىا وأخربىا باػبرب، وفيما يلي نص ااورة 
 اليت حصلت بينهما:

 اظْبُُو اْلَمِسيُح  مّْْنوُ  ِبَكِلَمةٍ  اْلَمبَلِئَكُة يَا َمْرمَيُ ِإفَّ اللََّو يػَُبشُّْرؾِ إْذ َقاَلِت
َواآْلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبني * َوُيَكلُّْم النَّاَس يف ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َوِجيًها يف الدُّنْػَيا 

اْلَمْهِد وََكْهبًل َوِمَن الصَّاغِبِني * قالت َربّْ َأىنَّ َيُكوُف يل َوَلٌد وملَْ دَيَْسْسِّن 
إذا قضى أمرا فإمنا يقوؿ لو كن  َبَشٌر َقاَؿ َكَذِلِك اللَُّو خَيُْلُق َما َيَشاء

 .فيكوف
 عليو السالمالمسيح  ولدة .5

 ىذه أوؿ اآليات على  ضبلت مرمي باؼبسيح ضببل خارقا للعادة، وكانت
نبوة اؼبسيح، فذىبت مرمي إىل جانب من البلد، قاؿ ا يف القرآف يف 

َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب َمْرمَيَ ِإِذ انْػَتَبَذْت ِمْن َأْىِلَها َمَكاًنا ذكر والدة اؼبسيح: 



َها ُروَحَنا فَػَتَمثََّل ؽَبَا َبَشًرا َشْرِقيا * َفازبََّ  َذْت ِمْن ُدوهِنِْم ِحَجابًا َفَأْرَسْلَنا ِإلَيػْ
َا أَنَا َرُسوُؿ  الرضبٰػنَسوِيا * َقاَلْت ِإِّنّْ أَُعوُذ بِ  ِمْنَك ِإْف ُكْنَت َتِقيا * َقاَؿ ِإمنَّ

 ُغبَلـٌ وملَْ دَيَْسْسِّن َبَشٌر رَبِّْك أِلََىَب َلِك ُغبَلًما زَِكيا * َقاَلْت َأىنَّ َيُكوُف يل 
ٌ َولَِنْجَعَلُو آيًَة لِلنَّاِس  وملَْ َأُؾ بَِغيا * َقاَؿ َكَذِلِك َقاَؿ رَبُِّك ُىَو َعَليَّ َىنيّْ
َوَرضْبًَة ِمنَّا وََكاَف أَْمًرا َمْقِضيا * َفَحَمَلْتُو َفانْػَتَبَذْت ِبِو َمَكانًا َقِصيا * 

ِإىَل ِجذِْع النَّْخَلِة َقاَلْت يَا لَْيَتِّن ِمتُّ قَػْبَل َىَذا وَُكْنُت  َفَأَجاَءَىا اْلَمَخاضُ 
َنْسًيا َمْنِسيا * فَػَناَداَىا ِمْن رَبِْتَها َأالَّ رَبَْزِّن َقْد َجَعَل رَبُِّك رَبَْتِك َسرِيا * 

ِلي َواْشَرِّب َوقَػرّْي َوُىزّْي ِإلَْيِك جبِذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيا * َفكُ 
ًنا َفِإمَّا تَػَرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا فَػُقويل ِإِّنّْ َنَذْرُت  َصْوًما فَػَلْن ُأَكلَّْم  للرضبٰػنَعيػْ

 .اْليَػْوـَ إِْنِسيا
  ِلع آدـ، وخلق خلق ا آدـ من دوِف أٍب وال أـ، وخلق حواء من ض

قادر على أف خيلق من الرجل صبيع البشر من ذكر وأنثى. وا سبحانو 
واؼبرأة ذكرا، وقادر على أف خيلق منهما أنثى، وقادر على أف خيلق منهما 
ذكرا وأنثى، وقادر على أف جيعلهما ببل ذرية، إذا كانا كبلمها أو أحدمها 

، ىو القادر على أف خيلق من الزوجني عقيمني، ىو اػبالق والقوي
وزكريا ونسائهما، فكاف منهما الكبريين، كما ىو اغباؿ يف إبراىيم 

 إسحاؽ وحيىي. 
  ،فإذا وضعنا ىذا يف االعتبار فإف خلق اؼبسيح من أنثى ببل ذكر ُمػمكن

ومتفق مع عقيدة أف ا خيلق ما يشاء، وبناء على ىذا فليس من 
قاؿ ا  ،الصعب اإلدياف والقبوؿ بأف ا خلق اؼبسيح من أنثى ببل ذكر

ى عند ا كمثل آدـ خلقو من تراب مث قاؿ لو إف مثل عيسيف القرآف 
 .كن فيكوف

 ُمـعِجزات لحقة للمسيح عليو السالم .6



 اؼبسيح بأف أجرى على يديو عدة معجزات، وىذا يؤيد لقد شرَّؼ ا 
وآتينا عيسى ابن مرمي البينات وأيدناه بروح دعواه النبوة، قاؿ ا عنو 

 .القدس
 ويف نفس باآليات الدالة على نبوة اؼبسيح واؼبسلم ال يرتدد يف اإلدياف ،

بأنو ابن ا،  يصفواؼبسيح إىل مستوى ا أو  يرفعالوقت فإف اؼبسلم ال 
 بل اؼبسلم يعترب اؼبسيح بشر ُموحى إليو، ورسوؿ ونيب من عند ا.

  ونفس االعتقاد ينطبق على بقية األنبياء، ألف عددا منهم آتاه ا
 معجزات.

  ٍـّ ببل أب، بكلمة وأوؿ اؼبعجز ات اليت آتاىا ا اؼبسيح ىي أنو ُوِلد من ُأ
 )ُكن( فكاف اؼبسيح يف بطن أمو.

  وقد بني ا ذلك اإلعجاز يف حق آدـ عليو السبلـ وحق اؼبسيح أيضا
إف مثل عيسى عند ا كمثل آدـ خلقو من تراب مث قاؿ يف قولو تعاىل 
 . لو كن فيكوف

  القرآف أف ىذه الوالدة اػبارقة للعادة للمسيح ال تدؿ ويف ىذه اآلية بني
على تغري يف طبيعتو كبشر، ولو كاف ىذا حقا لكاف آدـ أوىل بذلك، 

.  ألنو ُوِلد من غري أٍب وال ـأ
  َمن  أُمَّوُ  نَّبَ ػػػػومن معجزات اؼبسيح أف ا أنطقو وىو يف اؼبهد، وىذا ج

قذفها بالزنا ِمن ِقبل ؾبتمعها، وىذا القصة العظيمة مذكورة يف القرآف 
َفأََتْت ِبِو قَػْوَمَها رَبِْمُلُو َقاُلوا يَا َمْرمَيُ َلَقْد ِجْئِت َشْيًئا َفرِيِّا * وىذا نصها: 

َأَشاَرْت يَا أُْخَت َىاُروَف َما َكاَف أَبُوِؾ اْمَرَأ َسْوٍء َوَما َكاَنْت أُمُِّك َبِغيِّا * فَ 
ِإلَْيِو َقالُوا َكْيَف ُنَكلُّْم َمْن َكاَف يف اْلَمْهِد َصِبيِّا * َقاَؿ ِإِّنّْ َعْبُد ا آَتاِّنَ 
اْلِكَتاَب َوَجَعَلِّن نَِبيِّا * َوَجَعَلِّن ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكْنُت َوَأْوَصاِّن ِبالصَّبَلِة 

ـُ َعَليَّ  َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيِّا * َوبَػرِّا ِبَواِلَديت وملَْ جَيَْعْلِّن َجبَّاًرا َشِقيِّا * َوالسَّبَل
 .يَػْوـَ ُوِلْدُت َويَػْوـَ أَُموُت َويَػْوـَ أُبْػَعُث َحيِّا



  عدة، قد جاء ذكرىا يف القرآف، ُمعِجزات وقد أجرى ا على يد اؼبسيح
َماَذا أُِجْبُتْم َقاُلوا اَل ِعْلَم لََنا  يَػْوـَ جَيَْمُع اللَُّو الرُُّسَل فَػيَػُقوؿُ تعاىل قاؿ 

ـُ اْلغُُيوب ِإْذ َقاَؿ اللَُّو يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اذُْكْر نِْعَميِت *  إِنََّك أَنَت َعبلَّ
َعَلْيَك َوَعَلٰى َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّدتَُّك ِبُروِح اْلُقُدِس ُتَكلُّْم النَّاَس يف اْلَمْهِد 

قِبيَل َوإِْذ زَبُْلُق ِمَن الطّْنِي   وََكْهبًل َوِإذْ  َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواغبِْْكَمَة َوالتػَّْورَاَة َواإْلِ
ًرا ِبِإْذِّن َوتُػرْبُِئ اأْلَْكَمَو َواأْلَبْػَرَص  َكَهْيَئِة الطَّرْيِ ِبِإْذِّن فَػَتنُفُخ ِفيَها فَػَتُكوُف طَيػْ

 َوِإْذ َكَفْفُت َبِّن ِإْسَرائِيَل َعنَك إِْذ ِجْئتَػُهم ِبِإْذِّن َوِإْذ زُبْرُِج اْلَمْوَتٰى ِبِإْذِّن 
َذا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبني ُهْم ِإْف ىَٰ  .ِباْلبَػيػَّْناِت فَػَقاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنػْ

 كما يرى القارئ لآليات اليت جاء فيها ِذكر اؼبعجزات اليت تنبيو ىام :
الناس أف كل معجزة أجراىا  وَ ػػػبَّ ػػػأجراىا ا على يد اؼبسيح؛ فإف اؼبسيح نَ 

، وقد ورد يف فإنما ىي من اهلل، وليست من عند نفسوا على يده 
، ويف (٘:ٖٓاإلقبيل نفسو ما يدؿ على ىذا، كما يف إقبيل يوحنا )

 (.ٕ:ٕٕرسائل بولص )
 صفات المسيح البشرية .7

  إىل  –سواء كانوا أنبياء أو غريىم  –حُيـر اإلسبلـ الغلو باألشخاص
 وإؽباالتعاليم اؼبسيحية تُقرر أف اؼبسيح كاف بشرا ، بينما درجة تقديسهم

يَا َأْىَل ـباطبا اليهود والنصارى يف نفس الوقت، قاؿ ا يف القرآف 
َا اْلَمِسيُح اْلِكَتاِب اَل تَػْغُلوا يف ِديِنُكْم َواَل تَػُقولُوا َعَلى ا ِإالَّ  اغبَْقَّ ِإمنَّ

َمْرمَيَ َرُسوُؿ ا وََكِلَمُتُو أَْلَقاَىا ِإىَلٰ َمْرمَيَ َوُروٌح مّْْنُو َفآِمُنوا ِبا ِعيَسى اْبُن 
َا ا إِلٌَٰو َواِحٌد ُسْبَحاَنُو َأف  والَوُرُسِلِو  ًرا لَُّكْم ِإمنَّ تَػُقولُوا َثبَلَثٌة انتَػُهوا َخيػْ

َلْن *   اأْلَْرِض وََكَفٰى ِبا وَِكيبًل َوَما يف  َيُكوَف َلُو َوَلٌد لَُّو َما يف السََّماَواتِ 
َيْسَتنِكَف اْلَمِسيُح َأْف َيُكوَف َعْبًدا ِ َوال اْلَمبلِئَكُة اْلُمَقرَّبُوَف َوَمْن 
يًعا * َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا  َيْسَتنِكْف َعْن ِعَباَدِتِو َوَيْسَتْكربْ َفَسَيْحُشُرُىْم ِإلَْيِو صبَِ

َفْضِلِو َوأَمَّا الَِّذيَن لصَّاغبَِاِت فَػيُػَوفّْيِهْم أُُجوَرُىْم َويَزِيُدُىْم ِمْن َوَعِمُلوا ا
بُػُهْم َعَذابًا أَلِيًما َوال جيَُِدوَف ؽَبُْم ِمْن ُدوِف  َولِيِّا  ااْسَتنَكُفوا َواْسَتْكبَػُروا فَػيُػَعذّْ



ٌف مّْن رَّبُّْكْم َوأَنَزْلَنا يَا أَيػَُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكم بُػْرَىاا * َوال َنِصريً 
َفَسُيْدِخُلُهْم يف َرضْبٍَة  ِبوِ  َواْعَتَصُموا َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا ِباللَّوِ *  مُِّبيًنا نُوًرا ِإلَْيُكمْ 

 .مّْْنُو َوَفْضٍل َويَػْهِديِهْم ِإلَْيِو ِصَراطًا مُّْسَتِقيًما
  الغلو يف األشخاص كما حذر النيب ؿبمد صلى ا عليو وسلم من

 فقاؿ: أيها الناس، إياكم والغلو، فإمنا أىلك من كاف قبلكم الغلو.
 السبلـ مل يأمر الناس بعبادتو، وال يوجد شاىد واحد يف  واؼبسيح عليو

 .اإلقبيل على ذلك
  وقد أخرب ا يف القرآف أنو سيجمع الناس يـو القيامة ويسأؿ الرسل عن

، واؼبسيح من ىؤالء الرسل ماذا أُِجبتمأقوامهم ؽبم فيقوؿ استجابة 
وإذ قاؿ ا يا عيسى ابن مرمي ءأنت قلت ﴿ ، قاؿ ا تعاىلاؼبسئولني

للناس ازبذوِّن وأمي إلٰػهني من دوف ا قاؿ سبحانك ما يكوف يل أف 
أقوؿ ما ليس يل حبق إف كنت قلتو فقد علمتو تعلم ما يف نفسي وال 

* ما قلت ؽبم إال ما أمرتّن أعلم ما يف نفسك إنك أنت عبلـ الغيوب 
كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما بو أف اعبدوا ا رِّب وربكم و 

* إف  توفيتّن كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد
تُعذّٔم فإهنم عبادؾ وإف تغفر ؽبم فإنك أنت العزيز اغبكيم * قاؿ ا 
ىذا يـو ينفع الصادقني صدقهم ؽبم جنات ذبري من ربتها األهنار 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُو ذَِٰلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمرَِّضَي اللَُّو  َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا  .َعنػْ
  ،ألف ا ىو فمن الواضح جدا أف ذات اؼبسيح ـبتلفة عن ذات ا

فمن غري اؼبنطقي أف يُقاؿ إف اؼبسيح ىو السائل واؼبسيح ىو اؼبسئوؿ، 
 ابن ا.

 نبوة المسيح .8
 معتدلة، تقع بني نظرتني متطرفتني،  إف نظرة اإلسبلـ للمسيح نظرة

 . نظرة اليهود الذين ال يؤمنوف باؼبسيح ويعتربونو دجاال األولى

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=437#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=437#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=437#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=437#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=437#docu


يعتربونو ابن ا، أو ا التجسد يف بعض  الذين: النصارى الثانية
 عبدوه بناء على ىذا االعتقاد.فاألحواؿ، 

، قاؿ ا يف القرآف بينما ينظر اإلسبلـ إىل اإلسبلـ على أنو نيب عظيم
  ما اؼبسيح ابن مرمي إال رسوؿ قد خلت ِمن قبلو الرسل وأُمُّػػُو ِصديقة

 .كانا يأكبلف الطعاـ انظر كيف نبني ؽبم اآليات مث انظر أىن يؤفكوف
 رسالة المسيح .9

قد يسأؿ سائل فيقوؿ: ماذا كانت حقيقة رسالة اؼبسيح حبسب ما جاء 
 يف القرآف؟

  فاعبواب أف اؼبسيح دعا إىل التوحيد، أي عبادة ا وحده كما أمره ا
بذلك يف اإلقبيل، ودعا بّن إسرائيل إىل ذلك، ويف يـو القيامة سيسأؿ 
ا اؼبسيح عما إذا كاف قد دعا الناس إىل عبادتو وأُمّْػِو، وعندىا سُيجيب 

 .ا ا رِّب وربكمما قلت ؽبم إال ما أمرتّن بو أف اعبدو اؼبسيح قائبل 
  كما دعا اؼبسيح الناس إىل اإلدياف بالنيب ؿبمد صلى ا عليو وسلم، قاؿ

َوِإْذ َقاَؿ ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ يَا َبِّن ِإْسَرائِيَل ِإِّنّْ َرُسوُؿ اللَِّو : ا يف القرآف
ًقا ِلَما بَػنْيَ َيَديَّ ِمَن التػَّْوَراِة َوُمَبشّْ  ًرا ِبَرُسوٍؿ يَْأيت ِمْن بَػْعِدي ِإلَْيُكْم ُمَصدّْ

َناِت َقاُلوا َىَذا ِسْحٌر ُمِبني يػّْ  .اظْبُُو َأضْبَُد فَػَلمَّا َجاَءُىْم ِباْلبػَ
  ومن اللطيف ذكره أنو بالرغم من كوف اإلقبيل تعرض إىل ربريف عظيم؛

فإنو ال يزاؿ يتضمن بقايا من الرسالة األصلية اليت أوحاىا ا إىل 
إشارات إىل نبوة ؿبمد صلى من اإلقبيل  وِمن ذلك ما تضمنواؼبسيح، 

 ا عليو وسلم.
  لقد كاف اؼبسيح حلقة وصٍل يف سلسلة طويلة من األنبياء والرسل الذين

أرسلهم ا إىل حضارات وأمم كلما احتاجوا إىل اؽبداية أو اكبرفوا عنها. 
عن تعاليم موسى  وقد أرسل ا اؼبسيح إىل اليهود خاصة، الذين اكبرفوا



، وقد أيده ا باآليات الدالة على نبوتو، ولكن كثريا وغريه من األنبياء
 من اليهود كفروا بو.

  ينبغي التنبو إىل أف اؼبسيح ىو آخر األنبياء الذين أرسلهم ا لليهود
 خاصة.

 رفع المسيح إلى السماء .11
 لقد ؼبا كاف على األرض رفع اؼبسيح ىو آخر اؼبعجزات اليت أيده ا ّٔا ،

حاوؿ اليهود والروماف قتلو، لكن ا بَػػػّدلو برجل ُيشبهو، فوقع القتل 
 على ذلك الرجل، ومل يُقتل اؼبسيح ومل ُيصلب، بل رفعو ا إليو.

  فإف النصارى يعتقدوف أف اؼبسيح ىو الذي قُِتل، قاؿ ا ، وإىل ىذا اليـو
سيح عيسى ابن مرمي رسوؿ ا وقوؽبم إنا قتلنا اؼب﴿يف القرآف 

َوَما َصَلُبوُه َولَِٰكن ُشبَّْو ؽَبُْم َوِإفَّ الَِّذيَن اْختَػَلُفوا ِفيِو َلِفي َشكٍّ مّْْنُو  قَػتَػُلوهُ  وما
 بل رفعو اهلل إليو*  ايَِقين َما ؽَبُم ِبِو ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتػَّْباَع الظَّنّْ َوَما قَػتَػُلوهُ 

 .وكاف ا عزيزا حكيما﴾
 نزول المسيح من السماء .11
  تنص تعاليم اإلسبلـ على أف اؼبسيح سريجع قبل يـو القيامة، وستكوف

صحح ما عند النصارى من عقائد ىذه ىي اؼبعجزة األخرية، وسريجع ليُ 
سنة، وستكوف أفضل أياـ  أربعوففاسدة عنو، وسيمكث يف األرض 

أِّب ىريرة صحح أتباعو اعتقادىم فيو، فعن الدنيا، وخبلؿ ىذه الفرتة سيُ 
 قاؿ: َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ رضي ا عنو أف النيب 

حكما عدال،    ابن مرمي    ؿ فيكم أف ينز  نَّ يوشكَ لَ   ، والذي نفسي بيده 
فيض اؼباؿ حَّت ال ، ويَ   اعبزية    ، ويضع نزيرػخػػػػ، ويقتل الفيكسر الصليب

 .دة الواحدة خريا من الدنيا وما فيهاػػػػحَّت تكوف السج، يقبلو أحد
إال ليؤمنن  أىل الكتاب    وإف من  : واقرءوا إف شئتم: أبو ىريرةمث قاؿ 

 . بو قبل موتو ويـو القيامة يكوف عليهم شهيدا



ونزوؿ اؼبسيح سيكوف أحد عبلمات الساعة، وستكوف آخر اآليات 
 الدالة على نبوتو قبل وفاتو.

 خاتمة
عشر حقيقة اؼبسيح من منظور إسبلمي، وقد  اإلحدىبينت ىذه النقاط 

حصلت انقسامات يف ؾبتمع بّن إسرائيل خبصوص حقيقة اؼبسيح على 
، بسبب أف التعاليم اؼبسيحية تلوثت كثريا قرنا اؼباضية العشرينمدى 

باألفكار الشخصية وباعتقادات الروماف، األمر الذي ساقهم إىل أف 
وىذا التناقضات  ،عن الوحي الذي أنزلو ا على اؼبسيحيضلوا 

 واألغلوطات قد أزاؽبا اإلسبلـ.
 خصائص التعاليم اإلسالمية .15

لفهم واالتباع، فقد ألغى عبادات سابقة سهلة اجعل ا تعاليم اإلسبلـ 
وبناء عليو فإف  ،سبحانو وتعاىل ة احكم حسبوأبقى عبادات، 

مناسبة الحتياجات البشر  العقيدة اإلسبلمية والشريعة اإلسبلمية صارت
 .صوروالنفسية واالجتماعية واالقتصادية، وعبميع العُ  الروحية

 والتعاليم اإلسبلمية تتميز باؼبيزات التالية:
 اغبقائق من طبيعتها أف تكوف واضحة وبديهية، وينبغي  :موافقة العقل

يطة حبيث أف أي أحد يستطيع تصورىا، وىذا الوضوح ىو أف تكوف بس
أىم ميزة قاطعة يف تعاليم اإلسبلـ. َفِلَكْي يعلم اؼبسلم قاعدة شرعية 
أساسية فإنو ال حيتاج إىل السري يف إثباتات منطقية معقدة ليفهم شيئا 

 منو، كما ىو اغباؿ يف األدياف األخرى والفلسفات. متأكداليس 
 طأ ألفتعاليم ا كاملة وخالية من التناقض واػب :عالكمال في التشري 

خبطأ واحد فيو إف   ا كامل بنفسو، وقد ربدى القرآف الناس أف يأتوا
أفبل يتدبروف القرآف ولو كاف فقاؿ كانوا ال يؤمنوف بأنو من عند ا، 

 .من عند غري ا لوجدوا فيو اختبلفا كثريا



عدة يف القرآف وقد وَجَد د. موريس بوكاي )وىو عامل تشريح فرنسي( 
علمية مل تكن معلومة وقت نزوؿ القرآف يف العهد النبوي، وبناء  حقائق

 د. موريس النصرانية واعتنق اإلسبلـ. على ىذا فقد ترؾ
 إىل التعاليم البسيطة والواضحة،  : ا رحيم بعباده، يهدي الناسالوضوح

 واأللغاز. األساطري واػبرافات اػبالية من
 أف يوجد يف القرآف ويف  ليس غريبا: ةيقوالدقالدائمة العلمية  الصالحية

أحاديث النيب صلى ا عليو وسلم معلومات مل تكتشف إال يف العلم 
اغبديث، وىذا يدؿ على أف القرآف كبلـ ا، وأف ؿبمدا رسولو )صلى 

 ا عليو وسلم(.
قبد أف النظرة العلمية اليت أبرزهتا الكنيسة بالنسبة   على اعبانب اآلخر

وىو إما  ،واإلقبيل وعبلقة اإلنساف بربو دفعت الناس إىل اذباه مؤسف
أف اإلنساف ال ديكن با وإما العلم. لقد صار عند بعض اؼبتعلمني قناعة 

أو متعلما مع كونو مسيحيا صادقا يف نفس الوقت.لقد  أف يكوف عاؼبا
دد من الفبلسفة والعلماء وكثري من الناس األمل يف إحداث توافق فقد ع

بني الدين والعلم، وبناء عليو تولدت فكرة العلمانية وازدىرت. ىذا 
التفرع مل يكن ليحدث لو أف اإلقبيل الذي أنزلو ا على اؼبسيح مل 

ليس فيو تناقضات بني يتحرؼ ويتشوه. بينما اإلسبلـ، الدين النقي، 
عاليمو وبني العلم، وىذا أمر بديهي ألف العلم والدين من عند ا العلم ت

 آّيد الذي ال يتناقض يف نفسو.
  ِلقد تضمن القرآف تعاليم اإلسالم هاتدق النبوءات التي تضمنص :

ّٔا، وىذا خباٍر مستقبلية مث حدثت كما أخربا أ واألحاديث النبوية ذكرَ 
البشر، ألنو ليس ِمن دليل إضايف على أف القرآف ليس من وضع 

، عاش بعيدا عن اغبضارات، بذكر تلك  الػُمػتصور أف يأيت رجل أُمّْػيّّ
 األخبار إال إذا كانت موحاة إليو من ا تعاىل.



 بني اغبياة الروحية وبني اغبياة  ال يوجد يف اإلسبلـ فصل :العتدال
اؼبادية، بل إف اإلسبلـ يوفر االعتداؿ يف صبيع جوانب حياة اإلنساف، 
مع الوضع يف االعتبار احتياجات اإلنساف الفردية واالجتماعية. وبناء 
عليو فإف العلمانية واؼبادية والرىبانية والزىد الػُمفِرط كلها مرفوضة يف دين 

طا وسطا للحصوؿ على االنسجاـ واالعتداؿ بني يرسم خاإلسبلـ الذي 
االحتياجات الروحية واؼبادية للبشر، وؽبذا ظبَّى ا اؼبسلمني أمة وسطا 

 .وكذلك جعلناكم أمة وسطايف قولو 
 يوفر اإلسبلـ للناس تعاليم ؿبددة يف صبيع مناحي اغبياة؛  :الشمولية

 سية واالقتصادية وغريىا.الروحية والفردية واالجتماعية واألخبلقية والسيا

 ادَّعى بعض الناس أف القرآف من صنع البشر، وقد ربداىم ا  :التميز
. لقد سبيز القرآف بلغتو وإبداعو وأسلوبو فأتوا بسورة من مثلوبقولو 

اإلعجازي، وقد حاوؿ العرب الُقدماء أف يؤلفوا آية مثل آيات القرآف 
يف تأليف الشعر والنظم فعجزوا، بالرغم من كوهنم متقدمني جدا 

)الفصاحة(، وقد اعرتؼ عديد من العلماء الغري مسلمني بأف القرآف ىو 
عرفتو البشرية، وىذا فبا يدؿ على أف ؿبمدا صلى ا عليو  أعظم كتاب

 كاف نبيا حقا، وأف القرآف نزؿ عليو. –األُمّْػي  –وسلم 
 ولقد نص صبيع البشر تناسلوا من رجل وامرأة )آدـ وحواء( :العدل ،

اإلسبلـ على أف اؼبعيار للتفاضل بني الناس ىو التقوى، وليس اللوف أو 
ر الناس عند ا ىو أتقاىم لو، قاؿ ا يف ػػػاؼبكانة االجتماعية. فخيْ 

 .إف أكرمكم عند ا أتقاكمالقرآف 
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  اإلسبلـ ىو الدين العاؼبي عبميع البشرية إىل يـو القيامة، فقد كاف كل
نيب يُبعث إىل قومو خاصة، وؼبدة معينة تنتهي فيها رسالة ذلك النيب، 



عث ا نبيو ؿبمد )صلى ا عليو وسلم( إىل الناس عامة، الذكر فَ ب
 واألنثى، الغّن والفقري، العرب وغري العرب، العبد واغبر.

 ف اؼبسلم أف يعبد ا يف أي مكاف، فليس ؿبصورا برتاث أو بإمكا
 مكاف.

 ( فإذا (٘ٔ:ٕٗرسالة اؼبسيح كاف موجهة إىل بّن إسرائيل )إقبيل مَّت ،
مل تكن من بّن إسرائيل )كما ىو اغباؿ يف اؽبنود واآلسيويني وغريىم(؛ 
فإنك تكوف متبعا لرسوؿ ورسالة ليست موجهة لك، ومعىن ىذا أنك 

 صحيح.غري ى طريق تسري عل
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