
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1 

 

 حقيقة رسالة األنبياء الخامسة والستىن الحلقة   –نهاج شرعة وم

 

 

 

 الػفرس

 

 

 1. ...................................................................  1حؼقؼة رسالة األكبقاء 

 

 2..............................................................أمهقة رسالة األكبقاء  -              

 2...... ................................................ػفم رسالة األكبقاء كقف تُ   -              

 6 ................................................................ ملسو هيلع هللا ىلصرسالة الـبي  -

 7 ......................إدعاء الـبوة لؾػالسػة وذوي األخالق .................... -

 9  ............................................... ملسو هيلع هللا ىلصلة الـبي اكتؼاء الدعاة من رسا -

 12..................................................من دون اهلل تعاىل البرش تعظقم  -

 

 

 

 

                                                 

   رابط الحلقة(  1

http://www.altarefe.com/cnt/tvp/1053 

 
 

http://www.altarefe.com/cnt/tvp/1053
http://www.altarefe.com/cnt/tvp/1053


 

 
2 

 

 حقيقة رسالة األنبياء الخامسة والستىن الحلقة   –نهاج شرعة وم

 

 

 

 

نَّ ﴿ تعاػـام ؿال  خؾق اخلؾق فعبادتهإكام إذا ظؾؿـا إن اهلل ظز وجل  َّٓ َوَما َخَؾْؼُت اْْلِ كَس إِ َواْْلِ

عؾؿوهم تؾك ته وأرشل إفقفم افرشل حتى ياخلؾق فعباداهلل تعاػ خؾق ؾ (56)الذاريات :﴾َقْعُبُدونِ لِ 

حؼقؼة مهقة بافـسبة فؾؿؽؾػغ وبه كعؾم أ  تعاػبه كعؾم أمهقة معرؾة ظبودية اهلل ؾنذا ظؾؿـا هذا  افعبادة 

وظؿل معغ  معغمؽان فغرض وذفك أن اإلكسان إذا ظؾم أكه وجد ذم رشافة األكبقاء وافعؿل هبا , 

 من أهل افشبفات وافشفوات !.كه معرض أثم اككف بعؿل آخر ؾنكه ذم افغافب جمـون أو 

تعاػ حتى ال حيول حائل بغ اهلل د بادعبود ؿغ باخلافق وافعبوافة األكبقاء هي افتي تربط ادخؾرشو

غؾوا افرشافة فكف ؿؾوب افـاس تمن اددفسغ وادشوصغ وادسبصغ ومن أرادوا أن يس وظبادته 

حبار من األ تعاػ اهلل دين بدفوا ؿد ممن أو بصرةإفقفم شواء ـاكوا ممن يدظو إػ اهلل ظذ ؽر 

قؼة هي معرؾة شبب افوجود وشبب معرؾة هذه احلؼ ؾلمهقة ذاهل ةوافرهبان أو بحسن ؿصد من اجلفاف

ؿعرؾة ب إال تتضح الفي ؾ األكبقاء رشافةقة ؾقجفل أمه وجودهجياد ؾربام يـكف ظن حؼقؼة شبب اإل

 . وهي افتي تـجقه وتصل به فؾغاية  وحده هللا وظبودية  افتوحقد من  إفقه تدظو افتي األصل

 

 

 

 
افذي ذفك افـص  بؾسانو افرشول من إال افرشافة عرفت   رشل من اهلل تعاػ ؾالذا ـان افرشول م  إ

 فقػفم به هذا افوحي ,  وجعل فه ظؼال وأكزل ظؾقه كصا ن اهلل تعاػ خؾق اإلكسان كزل به وذفك أ

 .ودين اهلل واحد وهو االشتسالم هلل واخلضوع وافعبودية فه وحده من ؽر رصف يشء فغر اهلل 

 أمهقة رشافة األكبقاء

 ـقف ت ػفم رشافة األكبقاء
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 حقيقة رسالة األنبياء الخامسة والستىن الحلقة   –نهاج شرعة وم

 هلل االشتسالم وهو ؾواحد افدين وأما,  األكبقاء من كبي ـل ظذ  اهلل تعاػ أكزل افوحي بـص معغو

 . ملسو هيلع هللا ىلص حمؿد كبقـا إػ  آدم شقدكا من بداية وحده فه وافعبودية واخلضوع تعاػ

ًٓ َأِن اْعُبُدوا اهللََّ َواْجَتـُِبوا الطَّاُغوَت ﴾ ﴿ تعاػ اهلل يؼول ذاهل  ٍة َرُسو (  63) افـحل : َوَلَؼْد َبَعْثـَا ِِف ُكلِّ ُأمَّ

َّٓ َأَكا َفاْعُبُدوِن﴾ ويؼول تعاػ َٓ إَِلََٰه إِ ُه  َّٓ ُكوِحي إَِلْقِه َأكَّ  (25) األكبقاء :﴿َوَما َأْرَسْؾـَا ِمْن َقْبؾَِك ِمْن َرُسوٍل إِ

 دظوة افرشل واألكبقاء واحدة وإن اختؾػوا ذم افؼائع .إذن 

ـام ذم ؿول  افصقامخيتؾػون ذم صور افعبادة ؾافصالة واحدة فؽن خيتؾػون من جفة ظددها وـذفك 

ُؽْم َتتَُّؼونَ ي﴿ اهلل تعاػ  َقاُم َكََم ُكتَِب َعَذ الَِّذيَن ِمن َقْبؾُِؽْم َلَعؾَّ َا الَِّذيَن آَمـُوا ُكتَِب َعَؾْقُؽُم الصِّ (  183: البؼرة) ﴾ا َأُّيه

 وإنلصؾفا واحد ؾ  ملسو هيلع هللا ىلصحمؿد ظفد ػ من ظفد إبراهقم ومن جاء من بعده إادـاشك وـذفك ظبودية 

َعةً ﴿ تعاػ اهلل ؿال ـام افؼائع جفة من اختؾػت ؾافؼظة  (48) ادائدة : ﴾َوِمـَْفاًجا لُِؽلٍّ َجَعْؾـَا ِمـُْؽْم ِِشْ

وهذا هو ادؼصود من ـالم كبقاء ؾبفا كوع من االختالف بغ األواحدة فؽن جعل هلا  ؾروع وأشافقب 

َفاُُتُْم َشتَّى ، َوِديـُُفْم َواِحٌد(  ملسو هيلع هللا ىلصرشول اهلل  ٍت ، ُأمَّ إِنَّ  ﴿ وهلذا يؼول اهلل تعاػ  2) اأْلَْكبَِقاُء إِْخَوٌة لَِعالَّ

ْساَلُم  يَن ِعـَْد اهللَِّ اْْلِ َّٓ  اْلؽَِتاَب  ُأوُتوا الَِّذينَ  اْخَتَؾَف  َوَما الدِّ  َوَمنْ   َبْقـَُفمْ  َبْغًقا اْلِعْؾمُ  َجاَءُهمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  إِ

يعُ  اهللََّ نِنَّ فَ  اهللَِّ بِآَياِت  َيْؽُػرْ  َساِب  ََسِ يؼع  شالم فؽن ؾدين مجقع األكبقاء واحد هو اإل (19)آل عؿران : ﴾ ُ اْْلِ

جاء وهلذا احلق  هم إػكبي يعقداهلل تعاػ  قبعثؾ ;قـحرؾوا فبعد افعفد ؾاالكحراف ذم أتباع األكبقاء 

ََم َهَؾَك َكبِيٌّ َخَؾَػُه َكبِيٌّ ، ) ملسو هيلع هللا ىلصؿال ظن أيب هريرة ريض اهلل ظـه  ائِقَل َتُسوُسُفْم اأْلَْكبَِقاُء ُكؾَّ َكاَكْت َبـُو إَِْسَ

َٓ َكبِيَّ َبْعِدي ُه  ؿبض اهلل كبي بعث إذا يتواؾرون دراد أكه ذم تؾك احلؼبة ـان افـبي يتؾو افـبي ا  3(َوإِكَّ

أن يؽون ة ذم حؽؿاهلل تعاػ فه ؟ كؼول كبي أخر وؿد يؼول ؿائل داذا ال يعؿر افـبي جلقؾغ وثالثة 

ـذفك ظظم ذم افتلثر وؾفذا أ بؿوروث يلت مل تلثره أظظم ذم ـوكه فقؽون من كػس اجلقل افـبي 

 اهلل دون من بدظ   خوارق ؾقعبدوكه من دون اهلل ـام ـقال تكف افعبودية فه ؾبه يشء من اإلظجاز و

 .األكبقاء بعض

                                                 

 .(145، 144، 143( )2365(، َمسهم )3443، 3442زَاي انبخازي ) (  2

 .( 1442( َمسهم )3455انبخازي ) زَاي ( 3



 

 
4 
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ن يصل درضاة اهلل إال ا وال يؿؽن أؾحؼقؼة رشافة األكبقاء من أوجب ما حيب ظذ اإلكسان أن يعؾؿف

افرشافة وما هو ادتؼدم  ذم هرمقة  ملسو هيلع هللا ىلصرشوفه ـالم وتعاػ فستقب ذم ـالم اهلل ظذ هذا افـحو وهذا ا

, ؾافؼائع فقست ـافؽتاب صػحاته ظذ حجم واحد  متشاهبة وما هو أوػ مما هو دوكه وادتلخر , 

اِْليََمُن بِْضٌع  "  ملسو هيلع هللا ىلص)َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللَِّ جاء  , وهلذا هما صاء ويتـاوفمـفا يلخذ 

َّٓ اهللَُّ ، َوَأْدَكاَها إَِماَصُة األَذَ  َٓ إَِلَه إِ ِِ ، َوَسْبُعوَن ُشْعَبًة ، َأْو بِْضٌع َوِستهوَن ُشْعَبًة ، َأْفَضُؾَفا  ى َعِن الطَِّري

َقاُء ُشْعَبٌة ِمَن اِْليََمِن (  .4َواْْلَ

يعرؾه برشافة وػ من هذا وهذا , وما هو األـقف يعؾم اإلكسان ذاك اهلرم ؟ ؾفي صبقفة باهلرمقة ,  

ؾطرة شؾقؿة , ؾاهلل ظز وجل ؾطر اإلكسان ظذ تى ال يلخذ اإلكسان من افدين ما يشتفي افرشل وح

 يعرف بهظذ ضبع اإلكسان تعاػ اهلل ضبع ؼد يعؾم هبا احلق من افباضل , يؿقز اخلبقث من افطقب ؾ

ذفك :  فديه اشتعداد ذم معرؾة احلق ومتققزه مثالاحلق اشتؼالال فو جاءه من ادـؽر ؾتجد أن اإلكسان 

يػرق , وبه أيًضا يدرك افروائح افطقبة من افروائح اخلبقثة وهذا ضبع ظؾقه وؾطر ظؾقه دمد اإلكسان 

ِصْبَغَة اهللَِّ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللَِّ ِصْبَغًة  ﴿  ـام ؿال اهلل تعاػال افصبغة حـبغ األخالق افطقبة وافسقئة 

ِِ  الَّتِي َفَطَر الـَّاَس َعَؾْقَفا ﴿فِْطَرَة اهللَِّ  عاػتهلذا يؼول اهلل و (138) البؼرة :﴾َوَكْحُن َلُه َعابُِدونَ  ْؾ َٓ َتْبِديَل ِِلَ

مر افذي ؾطر وضبع افـاس ظؾقه به يدرـون اخلر من افؼ فؽن ال اهلل أوجد هذا األؾ( 33) الروم : ﴾اهللَِّ

مثل ذفك افعبودية ,  يوجدوكه ومعـى هذا أن افروائح موجودة ذم افطبقعة فؽن هتدهيم ؾطرهم إفقفا 

ؾحتى ادؾحد يعؾم  عؾوم ادوجود ادمر األهذا هبا دراك يورصؾفا هلل ؾلوجد اهلل ؾطرة ذم اإلكسان 

هلذا , يـادي ويستغقث باهلل حقـام تـزل به افؽروب دمده بوجود اهلل تعاػ وفو ـابر بعدم وجود اخلافق 

يت ممن ؟ يل يليت افتبديلين ومن أ, ظؾقه تبديل  مل يطرأ  إذابافػطر يؿقز اإلكسان احلق من افباضل , 

َساكِِه( ملسو هيلع هللا ىلص هلذا يؼول  حول اإلكسان  اكِِه َأْو ُيَؿجِّ َ َداكِِه َأْو ُيـَِّصِّ )َما ِمْن َمْوُلوٍد إَِّٓ ُيوَلُد َعَذ اْلِػْطَرِة، َفَلَبَواُه ُُّيَوِّ
5
هو  

متققز ظذ  قطبع اإلكسانظؾقه يشء ؽره ؾ فػطرة يؿقز اخلبقث من افطقب فؽن إذا ضرأموفود ظذ ا

                                                 

 ( . 53)  ( , ومسلم9رواه البخاري )  ( 4
 (.8531( ومسلم )8531( رواه البخاري )  3
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لول ما يلتقفا يـػر مـفا ؾاشتساؽفا , إذا وضع ظـد افـتن ـاجلقف  ة من اخلبقثة فؽن افطقب افروائح

إين ال :  ؿال  تعود ظؾقفا حتى يستـؽر إكؽار افواؾدين إفقه جماور فقوم يومغ إذا بؼى ظـدها فؽن 

 ! .اصعر هبذا افقء 

كَم قال ٓ حيتاج إىل تطبقع  صاًل عؾقهمطبوع أع عذ اْلِ ألكه وهلذا اْلكسان ُيطبَّع عذ الباصل وٓ ُيطبَّ 

ِِ اهللَِّ ﴿اهلل تعاىل  ْؾ ) البؼرة ﴾ ِصْبَغَة اهللَِّ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللَِّ ِصْبَغةً  ﴿  تعاػ ؿالو ( 33) الروم : ﴾َٓ َتْبِديَل ِِلَ

:138) . 

وأكه ال يؿؽن أن يوجد يشء ذم ذاته ؿد دفت افؼيعة ظذ شالمة ضبع اإلكسان مر افذي هذا األ

ؽر ضريق تأن يوجدها ويبيتعؾق ذم جواكب افعبودية ؾال يستطقع اإلكسان مستؼل , وـذفك ما 

 ؾالبد من افوحي . ; افوصول إفقفا إال ظن ضريق افرشافةال يستطقع ؾفؾعبودية 

وجد دار ومسؽن وملـل ومؼب وأما افعبودية البد من وؿد أوجد اهلل ذم اإلكسان ظؼل بافبحث به ي

 ومدرشة افرشل وافوحي, وافعؼل  اداديات: مدرشة واإلكسان خيؾط بغ هاتغ اددرشتغ , افوحي 

ذم هذا اجلاكب ألكه بعض افـاس يربط افؼائع ,  هيؿؾوا ذفك اجلاكب بل جاءوا ظذ تلـقده وافرشل مل

افصدق واألماكة وافؽرم وإؽاثة ادؾفوف وحماشن كبقاء ؾافؽل يمـد ظذ مشسـة ظـد األوجدها 

فا ؾؽؾحتريم افؽذب وافـؿقؿة وافرسؿة واخلقاكة وافغدر ـذفك وؾؽؾفا حمؿودات ,  األخالق

 الحدةمل يبعث كبي حتى ادمما يوجد ذم مجقع افؼائع وهي موجودة ظـد أهل افػطر وفو  مذمومات

كسان فؾؿحسوس هذا حار وهذا بارد هذا ضقب ـحال إدراك اإلألهنا مما ض بعوا ظؾقفا ,  يعرؾوهنا

ِِ اهللَِّ ﴿واهلل ظز وجل يؼول وهذا خبقث ,  ْؾ  وهـاك كوع من افتغقر ذم افػطر  ( 33) الروم : ﴾َٓ َتْبِديَل ِِلَ

به وكحو ذفك هذا ؽق   مجفازوأأو  مأن يزكى بؿحارمف وافؽن ال حيب موا افزكا ذم ذاهتن حيؿدممثل 

ر ظؾقفم وافتدفقس فقلخذ كصقب من ادال افتزوير  افبعض ـذفك حيب افطؿع افذايت  زو  وال حيب أن ي 

حَّ ﴿وذفك فؼول اهلل تعاػ  ; ؾفذه صفوات وفقست ضبع وتطبقع ِت اأْلَْكُػُس الشه  (128) الـساء : ﴾َوُأْحِِضَ

وأما  ظذ اجلواكب افػطرية وادرور ظؾقفا ألهنا ثابتة وال تتغر افتلـقدب ألكبقاء جاءتدظوة مجقع اؾ
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فؽن افؼيعة ,  بذاته كسانفذي ال يؿؽن أن تدل ظؾقه ؾطرة اإلمر ااألمر األخر وهو األهم وهو األ

األماكة من ل افػطرة افسؾقؿة إلثباته ؾافـبي صادق ؾؾامذا ال تصدؿه ؟ أخذ افعفود وادواثقق قتستؿ

وؽر ذفك تستعؿؾفا ذم إثبات احلق ـام يستعؿؾه ذم افبقع وافؼاء وافزواج يستعؿل ؾؾامذا ال تمديه ؟ 

ن اهلل خؾق افـاس ظؾقفا مما ؾطر ظؾقه افـاس ؿبل وجود األكبقاء أل تؾك ادبادئ افصحقحة ؾفي

 .ودكقاه وضبعفم ظؾقفا هلذا ؾفي أشاس وؿاظدة ت ػفم ظؾقفا مصافح اإلكسان ذم ديـه 

 

 

 

 
 

ؿسم :  ؿسؿغ إػ تـؼسم افرشائل مجقع:  أن يشار إػ أن جيب  ملسو هيلع هللا ىلصؿبل افدخول ذم رشافة افـبي 

وؿسم ,  افػروعؿسم وافؼسم افثاين :  تعاػ وال خيتؾف كبي ظن كبي ؾقه , توحقد اهلل وهو األصول

ماكة من افصدق واأل األكبقاء عمجق ظؾقفا يتػق افتي هي وافػطر,  وؾطر رشائع ؿسؿغيـؼسم  افػروع

 .وؽر ذفك حسان فؾجار وافسعي ذم األرض وضؾب افرزق افعػاف واحلقاء وبر افوافدين واإلو

 ؿد تعاػ ؾاهلل واحلرام احلالل معرؾةوهي أحد ؿسؿي افػروع وهي   افؼائعلمور ب يتعؾق ما أماو

َعةً ﴿تعاػ ؿوفه ذم ـام ومـفاج ظةرش كبي فؽل جعل هذه  (48) ادائدة : ﴾َوِمـَْفاًجا لُِؽلٍّ َجَعْؾـَا ِمـُْؽْم ِِشْ

من ؼيعة ظقسى ظؾقه افسالم ؿد اختؾػت ظام شبؼه افؼائع اختؾػت من كبي فـبي وفو تؼاربا ؾ

َم َعَؾْقُؽْم  ﴿ ـام ذم ؿوفه تعاػكبقاء األ يعـي أتقتؽم بقء ما مل  (53) آل عؿران : ﴾َوأِلُِحلَّ َلُؽْم َبْعَض الَِّذي ُحرِّ

ؾه ذم ؾوؿد حيرم يشء ذم رشيعة وحيمما خص به اهلل كبي ظؿن ؿبؾه , ؾفذا يؽن ؾقام شبق من رشائع 

افـص بهل أكت تتبع افـبي ؟ أم تتدرع وتدفس :حتى يظفر اإلتباع وافتسؾقم وافعؾة ذم ذفكأخرى 

ظي أكه يعبد اهلل افؼديم وكحو ذفك ,  قتبع افـبي ذم افؼرن ؾافتي يريد بطريؼته ويوحده ؾاإلكسان يد 

ؿال اهلل  هلذاو;خاتم ادرشؾغ  ملسو هيلع هللا ىلص ذم افؼرن افػالين وال يتبع افـبي حمؿد فـبي يتبع اافػالين و

  ملسو هيلع هللا ىلصرشافة افـبي 
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بِْبُؽُم اهللَُّ َوَيْغِػْر َلُؽْم ُذُكوَبُؽْم  تعاػ بُِعوِِن حُيْ بهوَن اهللََّ َفاتَّ
) آل عؿران  َرِحقٌم﴾ َغُػورٌ  َواهللَُّ ﴿ُقْل إِْن ُكـُْتْم ُُتِ

 ملسو هيلع هللا ىلص دكا ظقسى يـزل ذم أخر افزمان ويتبع دظوة كبقـا شقؾنتباع افـبي بذاته هو حمل اإلكؼقاد هلذا  (31:

ْعبِيِّ ، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللَِّ ، َأنَّ )ـام جاء ذم احلديث  طَّاِب َأَتى الـَّبِيَّ َصذَّ اهللَُّ َعَؾْقِه َعِن الشَّ ُعَؿَر ْبَن اِْلَ

َم ، َم بِؽَِتاٍب َأَصاَبُه ِمْن َبْعِض َأْهِل اْلُؽُتِب ، َفَؼَرَأُه َعذَّ الـَّبِيه َصذَّ اهللَُّ َعَؾْقِه َوَسؾَّ َفَغِضَب ، َوَقاَل :  َوَسؾَّ

طَّ  " ُكوَن فِقَفا َيا اْبَن اِْلَ َٓ َتْسَلُلوُهْم َعْن َأُمَتَفوِّ ا َبْقَضاَء َكِؼقًَّة ،  اِب ، َوالَِّذي َكْػِِس بَِقِدِه ، َلَؼْد ِجْئُتُؽْم ِِبَ

ُقوا بِِه ، َوالَِّذي َكْػِِس بَِقِدِه ، َلْو َأنَّ  ُبوا بِِه ، َأْو بَِباصٍِل َفُتَصدِّ ٍِّ َفُتَؽذِّ وُكْم بَِح ٍء َفُقْخِزُ  ُموَسى َكاَن َحق اا ، ََشْ

َّٓ َأْن َيتَّبَِعـِي مَ  و ـان موشى ي ما وشعه من افريب وافشك ؟ ؾؾ يشء هل فديكيعـى  6("ا َوِسَعُه إِ

وفقست رشيعته  ملسو هيلع هللا ىلصظقيس ذم أخر افزمان يليت بؼيعة حمؿد شقدكا  , وهلذا   ملسو هيلع هللا ىلصإال أن يـؼاد فؾـبي 

 يعة حمؿد هي اخلامتة .افتي ـان ظؾقفا ألن رش

ـخرج أصحاب افدظوات افذين يؼوفون أهنا دظوة توحقديه ؾؽل ؾظذ افصـػغ ملسو هيلع هللا ىلص ؾرشافة افـبي 

واجبة وال  ملسو هيلع هللا ىلصن اإليامن برشافة حمؿد ذم ـفف وهذا من اخلطل وافضالل أل يعبد بام رشع ذم ــقسة

ؾفو معرض ظن  ملسو هيلع هللا ىلصواجب ومن توػ ظن افـبي  ملسو هيلع هللا ىلصيصح اإليامن إال هبا وـذفك اإلتباع بام جاء به 

يعبد  هض ـاذب ذم دظواه افتي يزظم ؾقفا اإليامن بافرشافة وفؽـاهلل ومؽذب دا جاء به ؾقسؿى معر

 . اهلل ظذ رشيعة شابؼة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

( . قال انحافظ ابه حجس زحمً هللا تعانى بعد أن ذكس أساوٍد ٌرا 6/34( ، َحسىً األنباوً فً " إزَاء انغهٍم " )14736زَاي أحمد )(  6

جمٍع طسق ٌرا انحدٌث ، ًٌَ َإن نم ٌكه فٍٍا ما ٌحتج بً ، نكه مجمُعٍا ٌقتضً أن نٍا أصال " اوتٍى مه " فتح انبازي انحدٌث " ٌَري 

( "13/525. ) 
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ؾالن كبي وؾالن فقس بـبي  ي ؼالن , وأما أ ال جيوز كسب افـبوة ألحد إال بدفقل من افؽتاب وافسـة 

ؾطري وهذا هذا أمر حسن افؼول وادـطق ؾ, وفقس ثؿة دفقل إال ما يؾتؿس بحسن افؼول وادـطق 

ؾرشافة األكبقاء مل تؼتك كبقاء يظن أن رشافته افصدق افذي يؼع ذم ظدم إدراك حؼقؼة األ من اخلؾل

من إؽاثة حتى ذم افبفائم وهذا ؾطري بل يوجد ظذ افصدق واألماكة وافؽرم وإؽاثة ادؾفوف 

ومن حؼ افبؼية ذم  ,درك حمل إمجاع ظـد أهل افـظر م   وإضعام اجلائع وككة ادظؾوم وهذا ادؾفوف

رابط  ذم دائرة افبفقؿقة واهلل ؿد ـرمفا ظن ذفك بافوحي وجعل فؾبؼيزج بافبؼية ؾنكه مر هذا األ

 وهي افعبودية ظن ضريق األكبقاء .بقـه وبغ اهلل 

سوف افتي دمعل افـبي يواؾق افعاؿل افػقؾوافذي يؼول ؾالن هذا كبي وذاك كبي .. هذه مدرشة ؿديؿة 

افػارايب وابن شقـا وؾالشػة افقوكان وؽرهم ـثر مثل   ذامة ويدظو هلمن جفة مـزفته ذم األؾقوازيه 

وفو مل يؽن فه وحي من ذم مـزفة افـبي  يت باحلؼقؼة وافطفر واخلر افذي يل ممن جيعؾون افػؾقسوف

 .!ال يؿؽن أن يصل هلذا احلق إال برشافة شاموية كه كبقا بزظؿفم أكه عؾوبل جي افسامء

من اجلفافة افعظقؿة ذم دين اهلل واحلؽقم افػالين هذا قؾسوف افػالين ػيثبت افرشافة فبوذا واف ؾافذي

 مل إذا وما أمر به من توحقده ورصف افعبادة فه وحده  األكبقاء رشافة بحؼقؼة اجلفلوافسبب ذم ذفك 

دَرك  ظبودية ذم األصل معه دركت   ؾمهذا االمر يػؼد جاكب افعبودية ظـد ـثر من افؼراء وافؽتاب ؾ  ي 

ب افػطر ابوهذه موجودة ظـد أر ن أهنا رشافة األكبقاءويظـو افػطرية فؾجواكب ؾقـظرون تعاػ اهلل

يدرـون أن افصدق حمؿود وفؽن صفواهتم تغؾبفم ظذ افؽذب ؾجؿقع افبؼ  ظذ اختالؾفم

 ة .أن افدماء معصومو مذموم افدماء  وافؽذب مذموم ويدرـون أن افؼتل وشػك

جاءوا فتعؾقم األكبقاء , هل رشافة األكبقاء دين وهذا من ادفامت فػفم حؼقؼة ـام خترق افػطرة خيرق اف

افـاس أن افصدق حمؿود وافؽذب مذموم ... هذه أوامر ؾطرية جاء األكبقاء بتلـقدها هلذا افذي 

 فؾػالشػة وذوي األخالق إدظاء افـبوة
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فؽػر تثبت هبا ا يصدق ذم حديثه ويمدي األماكة أمره ؾطري ال ظالؿة فه بجواكب افعبودية افتي

 .ؾال تغـي ظـهافتوحقد وأما فو وجدت ؾقه بال توحقد  بعددت أجر ظؾقه واإليامن فؽن فو وج

ؾـا ؾيامن ضرية هي افتي يثبت ؾقفا افؽػر واإلهلذا إذا اصســا ذم هذا ادػفوم وطــا أن اجلواكب افػط

ُؼوَق ملسو هيلع هللا ىلص )َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة ، َأّن َرُسوَل اهللَِّ  احلديث ذم جاء ـامودخؾـا ذم دائرة احلقوان  َن اْْلُ َقاَل : َلُتَمده

اِة اْلَؼْرَكاِء َيْوَم اْلِؼَقاَمِة  (إىَِل َأْهؾَِفا ، َحتَّى ُيَؼاَد لِؾ ْؾَحاِء ِمَن الشَّ اِة اْْلَ افبفائم هذه رشافة أكه حتى  7شَّ

 ال فؽن  اجلامء من افشاةافؼركاء  ؾشاة ف ؾق ؼتصـفا ؾقحاشبفا اهلل ظذ ما تدرك تدرك احلؼوق ؾقام بق

ألن اهلل ؾطرهم  مبقـف ؾقام افطبائع الختالف افشاة ظذ تعدهيم ذم وافذئب األشد منتعاػ هلل يؼتص ا

 .  افشاة ذ رزؿفم مـفم وأما افشاة تدرك أملظذ أخ

ـػره هل أكت تعبد اهلل ؾقفا بغ افعباد فؽن ال حتدد إيامن اإلكسان أو يؼيض وهلذا ادظامل بغ افعباد 

ودمده وذم ويغقث من يـػي وجود اخلافق وهو أصدق افـاس  ؿد دمدذا هل؟ افصـم أم توحد اهلل 

 !.يتام ويـػي وجود اخلافق ؾلي جـة يدخؾفا وؿد جحد حق اهلل ادؾفوف ويضع أوؿاف فأل

افعدل مع افـاس ؾطري ضبع اهلل افـاس ظؾقه ـام ضبعت افبفائم واالشتجابة فؾرشل هي ادحك هلذا ؾ

َٓ َيْسَؿُع ِِب َأَحٌد ِمْن  أملسو هيلع هللا ىلص ) َعْن َرُسوِل اهللَِّمن حديث أِب هريرة  جاء ٍد بَِقِدِه  ُه َقاَل َوالَِّذي َكْػُس ُُمَؿَّ  َكَّ

َّٓ َكا ْ ُيْمِمْن بِالَِّذي ُأْرِسْؾُت بِِه إِ اِِنٌّ ُثمَّ َيُؿوُت َوََل َٓ َكِّْصَ ِة َُّيُوِديٌّ َو 4َن ِمْن َأْصَحاِب الـَّاِر (َهِذِه اأْلُمَّ
  

وأن من  ملسو هيلع هللا ىلصافتي جاء هبا افـبي رشافة حؼقؼة اإلتباع أن تممن بافن يبغ أن دراد هبذا أن افـبي أراد أوا

فؾػطر من افصدق كام اشتجبت ؽن ؾقه مزيد اشتجابة ألمر اهلل وإاشتجاب فداظي افػطرة ادجرد مل ي

ادممن وافؽاؾر وأما افظؾم ؾاالمتثال فعبودية اهلل هي افػارق بغ  ; واألماكة ومؽارم األخالق

هو ما ـان ذم حق اهلل حمًضا ازهلا فؽن اإليامن وافؽػر هلا مـوافرسؿة وافبغي ؾفي ـبائر مظامل حمرمات 

 .مما أخز به وثبت فدى افـاس بافقؼغ وافؼطع ؾنن جحوده وإكؽاره ـػر باهلل شبحاكه وتعاػ
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أن ما جاء به  صارةهلذا تؼدم اإل االكتؼاء ما يؽون ذم اجلواكب ادشسـة ظـد أصحاب افطبائع دائاًم 

دوا ظؾقه ومـه ما اختؾػوا وما احتدوا ؾقه مـه افتوحقد ومن افػطر , ؾقؼع افتبديل ذم احت كبقاء مـه ما األ

ؾقبؼى افصدق   ذفك وؽر وادحؿودات األخالق مؽارم منافؼائع وأما افػطرة ال يؼع ؾقفا افتبديل 

حؿودات ذه ادفؾويبؼى افؽذب مذموم من أدم فؼقام افساظة دم فؼقام افساظة ,  حمؿود من أ

وتساحم  تتجاكس ؾافبفائم احلقوان جـس مشسـة بغ افبؼية مجقعا وحمؿودة أيًضا ظـد ذمومات واد

أخر ألن افػطرة تبايـت , ؾافشاة ترحم افشاة افصغرة وإن مل ترحم جـس  بقـفا ؾقام افواحد اجلـس ذم

حياشبه اهلل  يدوس احلؼات وهو يؿق ألكه ال يشعر هبا وال ه ؿدكسان فؽـهلذا اإلكسان يرحم اإل

 ظؾقفا وفؽن حياشبه ظذ ما يدرك .تعاػ 

 ادشسـة اددرشة هيواهلـد ذم شػة افقوكان وحتى الشالم من ؾما ؿبل اإل ؿديؿة ؾؾسػقة مدرشة ثؿة

ممن اتبعوا ارشطوا وشؼراط وأؾالضون ؾالشػة ادشائقبن دظا هلا مجع من ة واإلكساكق ؾقفا تشسك افتي

 ودمعؾفا ادشسـة اإلكساكقةتدظو فألمور هذه اددرشة , وابن رصد وافؽـدي افػارايب وـابن شقـا و

من ظبودية اهلل وحق اهلل ذم أمور ثاكوية ؾفي أهنا هي ذم افصدارة وما ظداها حؼقؼة احلق وافباضل و

 !.ويدع ادختؾف ظؾقه تؾف ؾقفا ؾقدظى فؾؿشسك افعبادة ؾقجعؾوهنا خم  

شالم من وظذ أمة اإلقارات افؾقزافقة وؽرها وأثرت ظذ افدظاة هذه اددرشة هي من أخرجت فـا ت

افؽتاب ؾلصبح بعض افدظاة يبحثون ظن دفقل ذم افؽتاب حقث ال يشعرون أثرت ظذ افـاس وظذ 

وؿد دمد ادممن يتـؽر  وـلن افؼيعة جاءت بتؼرير أن افصدق حمؿودوافسـة ظن افصدق واألماكة 

 جؾه !.ه ويضج افعامل من أاصة حلقوان يرمحة جقفؾؿممن ذم حغ جيد ظاضػ

 ملسو هيلع هللا ىلصافـبي من رشافة افدظاة اكتؼاء 
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ؾس يـتؼى بؿجإذا ؿام افداظي وأصبح هذه اددرشة تطوع هلا األدفة من مجقع افدياكات لصبحت ؾ

تؾف ؾقه ؾقتوجس مـفا خقػة هذه األصقاء وال يتعداها  ؾقتؽؾم ذم , ألن افعبودية واحلالل واحلرام خم 

ظذ هذا من ـتبه وافـكاين من ـتبه وادسؾم من يدفل  دمد افقفوديو افػطريات بؿئات ادحارضات 

 يسـوهنا .به وأما ظبودية اهلل وتوحقده وهي حمل افكاع ـت

دا خافػه  واالكتصار فؾؿظؾوم ادؾفوف دظا فؾصدق واالماكة وإؽاثة ا ـان ذم مؽة فو د ملسو هيلع هللا ىلصوافـبي 

 كف جباه افـاسال ت  ودية اهلل بلألن أظظم األماكة ظباهلل وهو أظظم احلؼوق تؽؾم بحق وفؽـه أحد 

 .ؾوؿع افكاع واالصـام فألوثان 

حق ! . كؼول أكت تتؽؾم بكه يوجد ـثر من افدظاة يدظون هلل ويؼول أتؽؾم بحق هلذا اإلصؽافقة أ

َبَعـِي ﴿ُقْل َهِذِه َسبِقِِل َأْدُعو إىَِل اهللَّ َعَذ َبِصَرة َأَكا وَ يؼول اهلل تعاػهلذا فؽن يػيض إػ باضل ,  َمِن اتَّ

كِيَ  هو ؿد يؼول ؿائل ,  ؾتوجد دظوة فؽن ظذ ؽر بصرة (138) يوسف :﴾َوُسْبَحاَن اهللَّ َوَما َأَكا ِمَن اْدُرْشِ

ان بؿبادئ كساخلؾل ؾؼد يـشغل اإلضع اوم وهذا من  حق فؽـك تؽؾؿت بحق ؽق ب أحق مـه ,

 .ػ ادواضع أووهو توحقد اهلل  منؽقب ما هو أهم مـفا صحقحة ممـد ظؾقفا فؽن 

واألبـاء ػ األزواج إاألخالق واإلحسان اآلداب وؼد يػوته بعض افدظاة ؾقليت ألؿوام ويعؾؿفم ؾ

ظدم افرسؿة واؽتصاب احلؼوق وظدم افتعدي هذا مفم فؽن إذا واألماكة وافصدق وواجلران 

 !.  يغض افطرف ظن افتوحقد وافعبودية , ـقف خاضب أؿوام فدهيم رشك ووثـقة 

ت بحق يتؽؾمؾفذا  سـغ فافؽثر ؾلصبح مـفم من يتؽؾم  , وؿد وؿع ذم ذفك  مـه أحق هو ما يػو 

مر وهو بقة تدكدن ظذ هذا األواددرشة افغر وال يتؽؾم ظن حمل افكاعذم افػضائل ضويؾة 

ادشسـات اإلكساكقة ويغضون افطرف ظام هو أوػ . ؾقؼوفون دفل أهيا افقفودي من مصادرك من 

, ودفل أهيا افـكاين من اإلكجقل  , ودفل أهيا ادسؾم من ؿرآكك ؾقدخل ذم هذا أؿوام وظؾامء  افتوراه 

كؼول ربام بعض احلق يػوت أحق مـه ؾقصبح باضل ذم مآفه وفو ! . كتؽؾم بحق كحن ودظاة يؼوفون 

  ـان ذم ذاته حًؼا .

 



 

 
12 

 

 حقيقة رسالة األنبياء الخامسة والستىن الحلقة   –نهاج شرعة وم

 

 

 

 
ل إذا جفل األو,  ؿدره ذم ـتابه وشـة كبقه بغ  ؿد اهلل تعاػ  ف  من دوكه وإذا جفل  صغرـز ؾنكه جي 

ِفل ؿدر من دوكه حتى كعرف ؽره وؿدرته وذاته وهلذا بغ اهلل تعاػ أشامئه وصػاته ; األظظم ج 

من دون وهامان ظبد ؾرظون ظقم هو أظظم يشء , ـام ؿدر اهلل تعاػ طـوا أن هذا افعذا جفؾوا فؽن إو

 .ألهنم جفؾوا األظظم واألـز ذفك اهلل 

وهذه عرف من دوكه , ؾقوافرمحة وافؾطف األظظم ذم افغـى وافؼوة اإلكسان جيب أن يعؾم ذا وهل

, ؾال يعظم شؾطان من دون اهلل إال إذا تغقب ظـدهم فوازمفا   احلؼقؼة افتي تغقب ظـد ـثر من افـاس

 . جفؾت شؾطان اهلل

ؾوا أن افرشافة إػ افعؾامء هلذا  وافوجفاء واحلؽامء افعؾامء بحؼقؼة ممعرؾتف من بدال باهلل افـاس يعر 

ؾت ؾنذا األصخاص بتغر تـتفي ال ؿد وافتي ؾػي ـل بؾد خرين مؼادير األ فتعريف حتتاج ال باهلل ظر 

 .هـا وهـاك أصحاب أموال وهـا وهـاك حاـم 

د أن ا جاء اهلل بافتعريف بـػسه ظؾم أكه أراظبودبة ؿؾبه وحؼقة رشافة كبقه وداذوـل ما ضبط اإلكسان 

 . عرف اجلؿقعت

ال يؿؽن أن  , وهذه غـي مع اهلل فؼروكل كبر مع اهلل صغر وكل عظقم مع اهلل حؼر كل فتعؾم أن 

ـام ؿال  افـاس تبصر ذم  مفؿة افعامل و معرؾة حق اهلل ذم ذاته وهذه هدرـت افؼطب وتدرك إال إذا أ

خذ ومن جاء معي ؾؾقلشبقع يعـى  (138) يوسف : ﴾ُقْل َهِذِه َسبِقِِل َأْدُعو إىَِل اهللَّ َعَذ َبِصَرة﴿اهلل تعاػ

 بستقب وتـظقم ما جئت به.

فؽـه يغقب ما أحق مـه ؾقؽون داظي ظذ أبواب ثالثغ شـة يدظو حلق يدظو إػ األخالق ؾؼط  ومن

ظامل وؽرها مما ظذ افؼصص واآلداب وافسؾوك وافػضائل واألجفـم وإن دفل من افؽتاب وافسـة 

 من دون اهلل تعاػافبؼ تعظقم 
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ظبداهلل بن ظباس جاء ذم حديث هلذا و,  وػب افرشافة األفل ظؾقفا فؽن ال تغق  يتػق ؾقفا افبؼية , د

هُ  َفَذَكْرَت ،  َيْلُمُرُكمْ  بََِم  َوَسَلْلُتَك )ؿال شالم ظوه فإلدا دذم افبخاري ظن هرؿل ـام   َتْعُبُدوا َأنْ  َيْلُمُرُكمْ  َأكَّ

ُكوا َوَٓ  اهللََّ اَلةِ  َوَيْلُمُرُكمْ ،  األَْوَثانِ  ِعَباَدةِ  َعنْ  َوَيـَْفاُكمْ ،  َشْقًئا بِهِ  ُترْشِ ْدِق  بِالصَّ 9(َوالَعَػاِف  َوالصِّ
ؾبدأ  

 .ؾافػضائل جزء من افرشافة افتوحقد وكبذ افؼك ؿبل افػطر واألخالق وهي هم بافرشافة األ

ؿع رشاالت األكبقاء ويضعفا ذم ؿافب اإلكساكقة أراد أن جيتلثر هبذه اددرشة جد تقار ـبر ذا ووهل

 .هذا  ظن تعاػ ؿد ـرمـااهلل و!  لدخل جـس ظؿل اإلكسان ذم جـس ظؿل احلقوانؾادجرد 

 

اكتظام افؼيعة البد مـفا ظذ وإكام , أن يـتؼي من افؼيعة فداظقة وال فعامل   االكتؼاء فقس ألحد الو

ما  ذم شقاؿاته ومآالته وما هو أوػ مـه وؾافؼضقة فقست ذم احلق افذي يؼال وإكامتراتقبفا وأوفوياهتا 

واألهم ؾقتسبب ذم ؿطع شبقل ؾربام يتسبب افعامل بافعؿل بادػضول ذم تغققب افػاضل هو مسوك 

 .ويظن أكه ؿد دظا إػ احلق س ؾقضل افـا وصول افـاس فؾحق

 
 

 

                                                 

 هللا دون من أربابا   بعضا بعضهم ٌتخذ ال وأن والنبوة اإلسالم إلى ملسو هيلع هللا ىلص النبً دعاء باب، والسٌر الجهاد كتاب، البخاري رواه(   9

 (.4754: ) رقم،  (5/3276)


