
 

1 

 



 

2 

 



 

3 

 



 

4 

 

  
 
 
 
 
 



 

5 

 

 
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن 

 اتبع هداه.

أما بعد : فإن املقرر عند مجيع األمم أن هللا وحده هو خالق هذا 
 الكون بسماواته وأرضه وما بينهما وما فيهما من مالئكة وجن وإنس .

 هذا الكون وإنه هو املدبر هلذا الكون ومنظمه ، وكل شيء يف
 خاضع إلرادته وقهره ، ومع ذلك يرعاه بلطفه ورمحته وحكمته .

وكلف العقالء بعبادته وطاعة أمره وألجل ذلك خلقهم ؛ كما قال تعاىل :  
 زت رت يب  ىب نب مب زب رب ٱ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٱٱٱُّ

وزودهم مبا   (1) َّ يث  ىث نث مث زث رث يت ىتٱ نت مت
دة ( من الفطر السليمة والعقول يساعدهم على القيام بـهذا التكليف ) العبا

 املدركة الواعية ، وسخر هلم ما يف السماوات واألرض .

                                                        
 (.53-51سورة الذارايت ) (1)



 

6 

 

وبعث إليهم الرسل الكرام كلما ما حرفهم الشيطان وأعوانه عن 
 الغاية اليت خلقوا هلا إىل الشرك وعبادته واخلروج عن صراط هللا املستقيم .

سل حممد وإبراهيم وعلى رأس هؤالء الرسل الكرام أولوا العزم من الر 
 .  -عليهم الصالة وأكرم التسليم  -وموسى وعيسى ونوح 

  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ قال تعاىل :

 ىق  يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت

 نن من زن رن  مم يلام ىل مل يك ىك مك اكلك يق

 (1) َّ زي ري ٰى ين ىن
فالرسل مجيعاً وعلى رأسهم من ذكر دينهم اإلسالم وحده ال دين هلم سواه، 

، وقال تعاىل : (2) َّٱمبنب زب  رب يئ ىئ ٱُّ قال تعاىل :

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱٹٱٹ

                                                        
 . 13( الشورى : 1)
 .  19( آل عمران : 2)
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 ىي ني مي زي ري ُّٱٱ، وقال : (1) َّ  مب زب رب

 جت هب مب خب ٱ حب جب هئ  مئ خئ جئحئ يي
 .(2) َّ مث هت  مت خت حت

 مه جه ين ىن  من خن ُّٱٹٱٹٱ
َّ  جي يه ىه

 (3). 

واملراد ابألمة هنا امللة والدين ، فدينهم واحد وهو اإلسالم املتضمن 
  الواحد األحد املعبود وحده  قق . إخالص الدين هلل

واخللق مجيعًا عباده ، ومنهم الرسل الكرام ، ومنهم أولوا العزم حممد 
وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح ، فهم عباده خلقهم لعبادته ودعوة الناس إىل 
ذلك ، وهو الرب اخلالق املعبود ال يشركه أحد من مجيع خلقه يف ذرة من 

ق وال يف الرزق وال يف اإلحياء واإلماتة وال يف شيء مما هذا الكون ال يف اخلل

                                                        
 .   85( آل عمران : 1)
 .  51( املؤمنون : 2)
 .  92( األنبياء : 3)
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اله ونعوت انفرد واختص به من صفات الربوبية واأللوهية وصفات كم
 .جالله
 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

  َّ  ىه مه جه

واملقصود بعد هذه املقدمة بيان حال رسول هللا الكرمي عيسى بن 
 ومكانته يف اإلسالم . –عليه الصالة والسالم  –مرمي 

إن هذا النيب الكرمي له منـزلة عظيمة يف اإلسالم جهلها وجتاهلها 
 اليهود والنصارى يف واقعهم وعقائدهم وكتاابتـهم .

وقام بـها اإلسالم وقررها أفضل تقرير وأكمله وأنصفه يف كثري من 
يم الصريح آايته البينة الكرمية ، وذلك الذي قرره اإلسالم ال يقبل العقل السل

سواه ، ويرفض ما عداه مما قررته اليهودية من قذف له وألمه ، وما قررته 
النصرانية من غلو فيه وأتليه له اترة ابعتباره ابن هللا واترة هو هللا أو اثلث 

 . ى التيه والضالل يف الدين والعقلثالثة ، واترة بتحقريه وتشويهه مما يدل عل

وأروعه عن عيسى وأمه من  لقد قص هللا علينا أحسن القصص
بداية أمرمها واتبع ذلك يف مراحل حياتـهما يف غاية البيان مع غاية اإلكرام ، 
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، وقدروا عيسى وأمه حق التقدير ،  فآمن بذلك املؤمنون من اتباع حممد 
 واحتفوا بـهما غاية اإلحتفاء .

 كما احتفوا بسائر األنبياء والرسل وآمنوا بـهم ، بل قرر اإلسالم
اإلميان بـهم ركناً عظيماً من أركان اإلميان ، بل من انتقص أي أحد منهم أي 
انتقاص فقد كفر عندهم وخرج من ملة اإلسالم ، فكيف مبن يكذبـهم أو 
أحداً منهم ، لقد أشاد هللا بعيسى وأمه مرمي الطهور يف كثري من سور القرآن 

 نذكر بعضها منها قال تعاىل يف سورة آل عمران : 

 ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱٹٹٱ -1

 ري ٱ ٰى ين ىن  نن زنمن رن مم ام ٱ يل ىل مل يك
 هب خبمب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي
 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت  ٱٱ مت خت حت جت
 جع  مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس  خس
 جك مق حق  مف خف حف ٱ جف مغ جغ مع
 حم جم هل مل  خل حل جل لكمك خك حك
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 مت هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه  هنجه من خن حن جن خممم

 خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ٱ  مث هت

 .(1) َّ مه جه ين ىن

فمهد لقصة مرمي بـهذا الربط العظيم مبن اصطفاهم هللا على العاملني 
ومنهم آل عمران آابء مرمي ليبني بـهذا الربط أن مرمي من أسرة كرمية ، وأنـها 
من ذرية األنبياء املصطفني ، وأن أمها امرأة صاحلة ومن صالحها أنـها 

انت أتمل أن يكون ذكراً فإذا ابملولود أنثى ، نذرت ما يف بطنها حمرراً هلل ، وك
فأرجعت أمرها إىل هللا معتذرة إليه معوذة بنتها وذريتها من الشيطان الرجيم ، 
فاستجاب دعاءها فتقبلها ربـها قبواًل حسنًا وأنبتها نبااًت حسنًا وكفلها نبيًا  

كرمي ألم   ، فهذه رعاية عظيمة وذكر -عليه السالم  –كرمياً رحيماً هو زكراي 
 عيسى .

 ويزيدها هللا من فضله وإكرامه فيخربان بذلك بقوله جل وعال : 

                                                        
 .  38-33( آل عمران : 1)



 

11 

 

 حئ جئ يي ىي ني  مي زي ُّٱ -2

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ

 مج حج ٱ مث هت مت خت  حت جت

 خص حص مس خس حس مخجس  جخ مح جح

 جع مظ حط مض خض  حض جض مص

 (.1)  َّٱ جغ مع

فما كان حممد النيب األمي وال قومه يعلمون مثل هذه األخبار 
مجيع الرسل ، وال عن مرمي وأمها وزكراي ومن خاصمه العظيمة الصادقة عن 

يف كفالة مرمي ، وال بظفر زكراي بكفالتها بعد القرعة ابألقالم ، وال  قفاوة 
زكراي بـها ، وال مبا كان أيتيها من رزق من عند هللا تكرميًا هلا مما دفع زكراي 

 كان حممد على كرب سنه وعقم زوجته إىل طلب الذرية الطيبة من هللا : ما  
يعلم هذا وال قومه ، وال ميكن أن جتد مثل هذا الكالم العايل يف جاللته 
وبالغته وحسن تركيبه وروعة عرضه يف األانجيل وال يف غريها ، مما يدل على 

                                                        
 .   44-42( آل عمران : 1)
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، وأنه رسول هللا حقًا ، وأنه ال ينطق عن اهلوى إن هو إال  صدق حممد 
 وحي يوحى إليه من رب العاملني .

 قصة مرمي الطهور وابنها عيسى عبد هللا ورسوله صلى مث اتبع هللا
 هللا عليه وعلى نبينا وسائر األنبياء وسلم تسليماً كثرياً ، فقال :

 جك مق حق مف خف حف  جف مغ ٹٱٹٱُّٱ -3

 جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك

 حم جم يل ىل مل خل ٱٱ  مم خم حم
 ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي  يه
  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ
  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
 يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
 يلام ىل مل  يك ىك مك لك يقاك ىق
 ني مي زي ري ينٰى  ىن نن من زن رن مم
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 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 حج هتمث مت خت حت  جت هب مب
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج
َّ حط مض خض حض  مصجض

 (1) . 
والطريقة اليت خلقه هللا  –عليه السالم  –هذا حديث عن بدء أمر عيسى 

العظيمة  ايت إسرائيل ، وما أكرمه هللا به من اآبـها، وعن رسالته إىل بين
الدالة على صدق رسالته ، وعلى براءته وبراءة أمه مما قذفها به اليهود ، فإذا  
كان من سنة هللا اجلارية يف اخللق من البشر والدواب أن يتم اإلجناب 
والتوالد عن طريق أبوين ذكر وأنثى فإنه قد سبق ذلك أن خلق آدم أاب 

من طني أي من غري أبوين ، وخلق أم البشر حواء من ذكر دون أنثى  البشر
من ضلع آدم ، وكل ذلك من آايت هللا العظيمة الذي ال يعجزه شيء يف 
األرض وال يف السماء ، كذلك يف هذه احلقبة من الزمن من عمر البشرية 

وهي  أراد هللا أن يري الناس آية جديدة من آايته الدالة على عظيم قدرته أال
من أنثى بدون ذكر ، ولقد استغربت مرمي  –عليه السالم  –خلق عيسى 

                                                        
 .   51-45( آل عمران : 1)



 

14 

 

هذا األمر العجيب والنبأ الغريب فقال هلا امللك وهو  –عليها السالم  –
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي  يه ىه ُّجربيل : 
، فكل املخلوقات كبريها وصغريها من العرش إىل الكرسي  َّ  ِّ ُّ

ل والبحار مبا فيها ، واألفالك وما فيها من إىل السماوات واألرض واجلبا
مشس وقمر وكواكب حيدث إبرادة هللا ومشيئته وبقوله كن ، فسبحانه وتعاىل 

يند من رب عظيم قادر قاهر ال يعجزه وال يستعصى على قدرته شيء وال 
 شيء فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن .إرادته عن 

لعلم واحلكمة والرسالة اب –عليه السالم  –إن إكرام هللا عيسى 
واآايت العظيمة هو من ابب إكرام األنبياء والرسل مجيعًا ، وكونه خلق 
بكلمة هللا "كن" من أنثى فقط هو من ابب آايته الدالة على قدرته قد 

من غري ذكر  -عليه السالم  –أسبقها مبا هو أعظم منها وهو خلق آدم 
، كل ذلك يدل على  وأنثى ، وخلق حواء من ضلع آدم من دون أنثى

عظمة هللا وعظيم قدرته لدى املؤمنني العقالء فيدفعهم إىل شكره وحبه 
 وتعظيمه وتقديسه وإجالله وإخالص العبادة والدين له وحده .

وأعظم الناس إدراكًا هلذا وقيامًا به ودعوة إليه هم األنبياء الكرام وعلى 
م يضل الصلوات وأمت التسلعليهم مجيعاً أف -رأسهم أولوا العزم ومنهم عيسى 
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كما صرح بذلك القرآن وقبله الوحي احملفوظ قبل التبديل من نصوص    -
اإلجنيل ؛ فلقد صرح عيسى أبنه عبد هللا خملوق مربوب ، وأن هللا ربه 
وسيده وخالقه ورب املخلوقني وسيدهم ومالكهم ، فأثبت هذا أواًل مث 

الق لكل شيء املالك لكل دعاهم إىل عبادة هذا الرب العظيم السيد اخل
 :-عليه السالم  –شيء فقال 

، وقال  َّ حط مض خض حض  مصجض خص حص مس خس ٱُّٱ 

، فاهلل وحده هو الذي خيشى ويرهب   َّ جس مخ جخ  ُّٱقبل: 
ويتقى ، واألنبياء ومنهم عيسى يدعون إىل هذا وميدهم هللا ابآايت املعجزة 

إال أن   الباهرة ، براهني على صدقهم  فما على الناس بعد كل هذا
يستجيبوا لدعوة الرسل ويطيعوهم فيما بلغوهم به عن هللا من الوحي 

 املتضمن لألمر بتوحيد هللا وإخالص العبادة له وحده .
 –عليه السالم  –والشاهد من هذه النصوص أنـها تضمنت أن لعيسى 

وغريه من األنبياء منـزلة عظيمة يف اإلسالم ، وتضمنت خلقه وخلق أمه 
ن الطهر ومن أرسخ األسر يف اإلسالم والطهر ، وتضمنت ذكر على غاية م

رسالته وآايته ودعوته إىل اإلميان بربوبية هللا وعبادته وخشيته واتقائه ، مثل 
عليهم  –حديثه عن آدم وعن سائر الرسل وسريهم وأخالقهم ودعواتـهم 
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أحاديث صدق ليس فيها خرافات وال غلو ، وآمن بذلك حممد  –السالم 
 تباعه ، وأحبوا األنبياء من أعماق قلوبـهم وأجلوهم وأكرموهم ومنهم وأ

 يل ٱُّٱواعتربوا ذلك من أصول دينهم :  –عليه السالم  –عيسى 

 زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام

 حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي

 .(1) َّ هت مت خت حت جت مبهب  خب

 وقال تعاىل :
 مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ -4

 رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث
 ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين
 خت حت جت مبهب خب حب جب هئ  مئ

                                                        
 .  285( البقرة : 1)
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 حس  جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث  مت
 مض  خض حض جض مص خص حص مس خس
 مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
 هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق حق
 يلجم ىل مل خل  حن جن مم خم حم جم
 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم
 ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي  يه ىه مه جه
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى
 نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب  يئ ىئ
  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت
  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 مح جح مج حج مث  هت مت حتخت جت هب مب خب
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 جع مظ حط مض خض حض جض  خصمص مسحص خس حس جس مخ جخ
 خك حك جك مق مفحق  خف حف جف مغ جغ مع
 مم خم حم جم هل مل حلخل  جل مك لك
 مي خي حي جي مهٰه جه هن  من خن حن جن
 .(1)  َّ  هئ مئ هي

ويف هذا القصص احلق بيان حلال مرمي بعد أن أنبتها هللا نبااتً حسنًا 
يف كفالة ذلكم النيب الكرمي ، وبعد اشتهارها ابلعبادة والطهر والشرف ، لقد 

 –عليه السالم  –حان الوقت الذي حدده هللا إلنفاذ إرادته خبلق عيسى 
ٱُّابلطريقة اليت أخربان بـها  ٱ ٱَّمث زث رث يت ىت نت متٱٱ

لقد انقطعت هذه الطاهرة لعبادة هللا واختذت  –عليه السالم  –و جربيل وه
لذلك حجاابً حفاظاً على شرفها وعفتها ولتقوم بعبادة هللا ، وإذا بـها تفاجأ 
بـهذا البشر السوي بكماله ومجاله فربهنت يف هذا املوقف على حصانتها 

ٱُّوعفتها بقوهلا :  ٱ ، إن هذا ال  َّ لك اك يق ىق يف ىف  يثٱ

                                                        
 .  38-16( مرمي : 1)
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ر إال من قلب مؤمن استعاذة ابهلل وجلوء إليه يف حال الكرب والشدة ، يصد
هلا من هذا األمر ى وتذكري وختويف بتقوى هللا لتدفع بكل ذلك ما تبد

 املخوف اخلطري .
 مل يك ُّفأخربها هذا الرسول الكرمي مبا يبدد خماوفها وليطمئن قلبها 

ٱزن رن مم ام يل  ىل ٱ ٱ  نن ُّ، فأبدت استغرابـها  َّٱ
ٱجئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ٱ ٱ ، وهذه هي  َّٱ

ٱُّالطريقة املعهودة إلجناب الولد ، فأخربها الرسول :  ٱ  هئ  مئٱ
 اخل .  َّٱخت حت جت مبهب خب حب جب

 ما خلقكم وال  فخْلق الكون كله مبا فيه عليه هني ؛ كما قال تعاىل : 
بعثكم إال كنفس واحدة 

، فنفخ فيها هذا الروح جربيل  الذي أرسله (1) 
همة العظيمة منفذًا أمر هللا ، فحملته فانتبذت به مكان قصياا ، هللا هلذه امل

مث وضعته وواجهت املشكلة اليت حتس بـها مثلها من ذوات الشرف 
ٱُّوالعفاف فتمنت املوت ، وجاء ما يبدد خماوفها وقلقها :   مف خفٱ

آايت ومعجزات تزيدها ثقة  َّٱٱجل مك لك خك حك جك مق حق
                                                        

 .   28( لقمان : 1)
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وىل الدفاع عنها وإظهار براءتـها وإظهار شرفها واطمئناانً وإمياانً أبن هللا قد ت
وكرامتها ؛ فليس عليها إال أن تشري إىل هذا املولود الذي أرجف عليها به 

، وفاجأهم هذا  َّٱزث رث  يت ىت نت مت زت رتٱٱٱُّاملرجفون 

ٱُّالذي استبعدوا كالمه وهو يف املهد بتلك املعجزة الباهرة  ٱ  يث ىث نثٱ
 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل
 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري
 َّٱخب حب جب

إنه آية عظيمة من آايت هللا يف طريق محله ووالدته وتربءة ساحة أمه 
البتول، مث بيان ملهمته ورسالته اليت أرهصت هلا هذه اآايت العظيمة ومن 
هذه الرسالة العظيمة بيان أنه عبد هللا ، ومن العجب أن يكون ذلك أول 

ٱاك  يق ىق يف ُّ برسالته : نطقه ، مث ثىن ، مث ثلث آباثر ٱَّٱٱٱ
ٱىل مل يك ىك مك ُّدعوته :  ٱ ٱ ، مث ربع ببيان شريعته  ٱَّٱ

ٱُّوشريعة من قبله من الرسل :   زن رن مم  ام يلٱ
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ٱمن ، مث حتدث عن صفاته اجلميلة من الرب وتنـزيه هللا إايه من صفات  َّٱ
َّٱمي زي  ري ٰى ين ىنٱٱٱٱُّاجلبارين األشقياء :   

 ًُّا على كل ما يتعلق بعيسى وأمه مما سلف ذِْكرُُه : ، مث قال تعاىل معقب

ٱمج حج مث  هت مت حتخت جت هب مب ٱ ٱ ، إنه القول َّٱ
احلق احلاسم الذي قاله الرب خالق عيسى وغريه ، العليم اخلبري بكل دقيقة 
وجليلة من أحوال هذا الكون وأحوال البشر ومنهم عيسى ، لقد قال هللا 

الباطل الكبري الذي قاله فيه  يشوبه ذرة من شوائب فيه احلق الذي ال
املبطلون من هؤالء املمرتين املختلفني ، قال فيه احلق الذي تقبله العقول 

ٱة الرشيدة والفطر السليمة ، ونطقت به الشرائع ، ودان به املؤمنون .دالسدي

فتلك األحوال اليت مرت به من نفخ جربيل يف جيب أمه مث محلها 
أهوال ومصاعب مث ختليصها من تلك األهوال  به مث والدته وما واجه أمه من

أبن أنطق هللا ابنها يف املهد مبا يدل على براءتـها من جهة ، ومبا يدل على 
أنه عبد من عباد هللا اصطفاه ابلنبوة والرسالة والكتاب ، وكلفه ابلشرائع 
العظيمة اليت كلف بـها األنبياء والرسل قبله من الصالة والزكاة والرب ، كل 

ك هو احلق الثابت وما خالفه من الدعاوى فأابطيل ، فالطعون ذل
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واالتـهامات اليت افرتاها اليهود على عيسى وأمه أابطيل ، ودعاوى خصومهم 
من النصارى يف حق عيسى أبنه هو هللا أو ابن هللا أو اثلث ثالثة أابطيل 

 وضالالت كربى ترفضها العقول والشرائع والفطر .

ي قاله هللا الذي خلقه وخلق األولني واآخرين والقول احلق هو الذ
واجلن واإلنس لعبادته واصطفاه عبدًا ورسواًل ، كما اصطفى غريه حلمل 
رسالته وتبليغها إىل البشر ليحققوا الغاية اليت خلقهم من أجلها وهي عبادته 

 وحده وإخالص الدين له .

عة ولقد بلَّغ عيسى رسالته على أحسن الوجوه ، وكان يف طلي
العابدين اخلاشعني هلل رب العاملني من أمته ، صادًعا ابحلق من مهده ويف  

 كهولته إىل أن رفعه هللا إليه .

يف  –عليه السالم  –هذه هي منـزلة نيب هللا ورسوله عيسى 
اإلسالم ولدى أمة اإلسالم ، وذلك هو احلق وما سواه هو اإلفك والضالل 

 والفطر . الذي يشهد ببطالنه الشرائع والعقول
فما كان هلل أن يتخذ من ولد سبحانه ، ونسبة الولد إليه من أعظم أنواع 

نقص جلالله وعظمته وربوبيته ، فال تالكفر والضالل إذ ذلك غاية السب وال
يكون غريه إال خملوقا له خاضعًا جلالله وعظمته مكلفا بعبادته ، وهللا 
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وقوله احلق ملن نسب إليه  سبحانه مقدس منـزه عن اختاذ الولد ؛ وهلذا قال
  جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت  ٱُّٱالولد : 
 حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
 حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
 خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك
َّ  حن جن مم

 (1). 

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوقال تعاىل : 
 . َّ  ىه مه جه ين ىن من

 خل  خن حن جن مم خم حم جم ٱُّٱ:  وقال تعاىل يف شأن حممد 

 ىن خنمن  حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل

َّ ىه مه جه ين
 (2). 

                                                        
 .  95-89( مرمي : 1)
 .   5-4( الكهف : 2)
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فكل من ادعى هلل ولدًا ال يقول إال الكذب ؛ سواء العرب الذين 
قالوا إن املالئكة بنات هللا ، أو البوذيني أو الربامهة الذين يدعون ذلك لبوذا 
أو ابرامها ، أو النصارى الذين يدعون أن عيسى هو ابن هللا أو هللا أو اثلث 

، كل ذلك كذب وافرتاء على هللا ، وهم مجيعًا يكذب بعضهم بعضاً  ثالثة
ال يسلِ م أي فريق خلصمه فتساقطت األكاذيب واإلفرتاءات بتكذيب الفرق 
بعضها لبعض ، وبتكذيب القرآن واإلسالم واملسلمون هلم ، وبتكذيب 

 العقول والفطر لدعاوهم الباطلة .

يف كتابه املعجز الذي ال ويبقى احلق الواضح الذي أخرب هللا به 
أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ، ذلكم الكتاب العظيم الذي حتدى 
هللا اجلن واإلنس أن أيتوا مبثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله ، 
فعجزوا عن كل ذلك منذ أربعة عشر قراًن ونيف ولن أيتوا بذلك إىل يوم 

 القيامة .

وى من عجز اجلن واإلنس عن أن أيتوا فأي برهان أصدق وأق
 الهبشيء من ذلك الذي أتى به رجل أمي ال يقرأ وال يكتب ، وإذن فما ق

 يف شأن عيسى هو احلق الذي ليس وراءه إال الباطل .  
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والشاهد من هذا أن القرآن أعطى عيسى حقه كاماًل وأنـزله منـزلته 
الكرمية الالئقة به ، وخلد ذكره ابحلق قرآاًن يتلى يردده املسلمون يف بيوتـهم 

 ومساجدهم ويتلونه يف صلواتـهم كما هو احلال مع سائر النبيني واملرسلني .

ستدعي أليس يف كل هذا الذي قام به اإلسالم واملسلمون ما ي
النصارى وعلى رأسهم احلكام والبابوات والقسس والرهبان واملثقفون إىل 

، والكتاب العظيم  التفكر والتدبر وإعادة النظر يف موقفهم من حممد 
املعجز الذي جاء به ، وموقفهم من أتباعه الذين آمنوا بعيسى نبياً رسوالً ومبا 

لوه املنـزلة الالئقة ابألنبياء أنـزل عليه من كتاب وجبلوه وكرموه وأنصفوه وأح
 واملرسلني ؛ فأين رد اجلميل ؟.

هل من رد اجلميل أن يضعوا أيديهم يف أيدي اليهود الذين كفروا 
بعيسى وكذبوه وقذفوه وأمه أبخبث القذائف والتهم ، وعادوه أشد العداوة 

 جللود .من والدته إىل يومنا هذا ، وفعلوا أبتباعه ظلماً وعدواانً ما تقشعر له ا

 وأفسدوا عقيدته ودينه امعاانً منهم يف املكر والكيد ، وجعلوا عيسى 
أسطورة من األساطري هو هللا أو ابن هللا أو اثلث ثالثة إفسادًا  –نـزهه هللا  –

لرسالته وإبطااًل هلا ، وجعلوا دينه وأتباعه هزؤاً وضحكة للعقالء وحىت ألسفه 
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داينة أسطورية وثنية خيجل العقالء السفهاء ، لقد حوهلا الكائدون إىل 
 وغريهم منها .

 يزيد هذا األمر ايضاحاً قول هللا تعاىل :
 جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ٱُّٱ  -5
 خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت
 مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس

 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ
َّ  مك لك خك حك جك

 (1). 

 ى .فهذا املثل العظيم حجة قاطعة لدابر دعاوى النصار 

فإذا كان آدم الذي خلقه هللا من تراب بيده ونفخ فيه من روحه ال 
جيوز وال يصح يف العقول والشرائع والفطر أن يدعى فيه إنه هللا أو ابن هللا أو 

 اثلث ثالثة .

                                                        
 .   62-59( آل عمران : 1)
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فعيسى أوىل أال يدعى له ذلك إذ أن خلق آدم أعجب وأغرب 
 فهو خملوق من تراب وليس الرتاب من جنس البشر .

خلق من امرأة من جنس البشر محلت به كما حتمل النساء وعيسى 
وولدته كما تلد النساء ، فهذا من أعظم احلجج الدامغة للدعاوى الباطلة 
والشبه املتهافتة، بل خلق املالئكة من نور من غري آابء وأمهات ، وخلق 
إبليس من انر من غري أبوين أعجب وأدل على قدرة هللا اخلالق الباري بديع 

ماوات واألرض، بل خلق حواء من ضلع آدم من غري أم أعجب من الس
محلته امرأة يف بطنها وولدته كما تلد النساء ، فلم يبق  الذي خلق عيسى

للنصارى أي متعلق عند كل ذي عقل ودين وإنصاف ، ومع كل هذا 
فعيسى يف اإلسالم وعند املسلمني أفضل من آدم ومن كثري من األنبياء 

للقرآن والسنة الكرمية النبوية ، فعيسى يف اإلسالم من أويل  والرسل اتباعاً 
 العزم من الرسل .

فما الذي حيول بعد هذا كله بني النصارى وبني اإلسالم دين هللا 
احلق  ودين عيسى واألنبياء مجيعاً ، أال فليدركوا أن أعظم الضالل والكفر أن 

اص هلل رب العاملني ، يدعى هلل الصاحبة والولد ؛ ألنه أعظم السب واالنتق
وأن أعظم الكفر بعيسى تكذيبه يف رسالته ابلقول فيه أنه ابن هللا اخل بعد 



 

28 

 

تصرحيه من أول يوم أبنه عبد هللا آاته الكتاب وجعله نبياً وجعله مباركاً أينما  
كان ، وأوصاه ابلصالة والزكاة ، وهذه صفات خملوق مربوب مفتقر إىل ربه 

 .خاضع جلالله مطيع ألمره

وهل يريدون من املسلمني أن يلغوا عقوهلم فيكفروا ابهلل ومبا جاء به 
املرسلون مجعيًا ، وأن خيتاروا غضب هللا وشديد عقابه ابلنار اليت أعدها 
للكافرين على رضاه وجزائه للمتقني املوحدين جنة عرضها السماوات 

 واألرض .

وموا هلل مثىن أيها العقالء املنصفون من النصارى إننا ندعوكم أن تق
وفرادى مث تتفكروا يف موقفكم من اإلسالم الذي هو دين هللا احلق ، ودين 
عيسى ومجيع األنبياء واملرسلني ، اإلسالم الذي كرم عيسى وأنصفه وأنـزله 
املنـزلة الكرمية الالئقة به ، إنكم إن فعلتم ذلك متجردين من األهواء واستعنتم 

من أانجيلكم فستصلون إن فعلتم ذلك إىل ابهلل مث مبا بقي بعد التحريف 
حممًدا رسول هللا ، وأن كتابه الذي جاء به ال يكون  احلق واحلقيقة وهو: أن  

ما قاله يف شأن عيسى هو احلق وأنه عبد وأن إال حقًا من عند هللا ،      
هللا ورسوله خلقه هللا كما خلق سائر البشر ومنهم الرسل الكرام خلقهم 

 ضوع جلالله والقنوت لعظمته وكربايئه .لعبادته واخل
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يف القرآن والسنة من بعض  وإليكم ما يصدق ما جاء به حممد 
 من الفصل الرابع من إجنيل مىت : عةأانجيلكم يف اآية الساب

 . (1) ) ال متتحن الرب إهلك ( -1

مع  –عليه السالم  –عيسى  –ويف هذا الفصل نفسه قصة جرت لعيسى  -2
أن يسجد له  -عليه السالم  –ن الشيطان أمر عيسى الشيطان ، وأ

فأجابه عيسى املسيح بقوله : قد جاء يف الكتب السابقة : ) ال 
 تسجد إال للرب إهلك وهو وحده تعبده ( . 

وهذا ما جاء به الرسل مجيعًا قد احتج به عيسى على الشيطان ، 
ؤا جا فهذا دليل واضح أن األنبياء مجيعًا ومنهم عيسى وحممد 

 ابلتوحيد أبن هللا هو الرب واإلله املعبود وحده .

فعيسى هنا احتج مبا جاءت به الكتب السابقة أبن هللا هو الرب 
 وحده ، وهو اإلله املعبود وحده ، وأنه ال يسجد إال له وحده .

                                                        
 ( يف نسخة : " ال ختترب " . 1)
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 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱٱقوله : ولقد أوحى هللا إىل حممد 

 ىت نت مت زت رت ىبيب نب  مب زب رب

 يق  ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث  يت

َّ مك لك اك
 (1)  . 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوأوحى إليه قوله عز وجل : 
َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم

  (2). 

يتفق متام االتفاق مع ما صرح به عيسى  فهذا الذي جاء به حممد 
 يف جمابـهة الشيطان .

 خس ٱُّٱيف دعوته لبين إسرائيل :  -عليه السالم  –ويتفق مع قالة عيسى 
 َّ حط مض خض حض  مصجض خص حص مس

 (3). 

                                                        
 .  36( النحل : 1)
 .  25( األنبياء : 2)
 .  36( مرمي : 3)
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 رت يب ىب نب مب ُّٱٱومع قوله يوم القيامة حينما خياطبه ربه بقوله : 

 يف ىف ىثيث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت
  ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق
 جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري
 خسمس حس جس مخ جخ  مح مججح حج مث هت مت خت حت
 .(1) َّ  مغ جغ مع جع مظ حط خضمض  حض جض مص خص حص

[  من إجنيل مىت : ) أمحدك أيها الرب 25]ويف الفصل احلادي عشر رقم  -3
رب السماء واألرض ألنك أخفيت هذه األشياء عن احلكماء 

 والفهماء وأهلمتها األطفال (  . 

عبد من عباد هللا ورسله ، عرف حق ربه  –عليه السالم  –فعيسى 
الذي خلقه وأسبغ عليه نعمه فتوجه إليه ابحلمد واإلقرار أبنه رب 

حده ؛ ألنه الذي خلقها وما فيهما وما بينهما وما السماء واألرض و 

                                                        
   .117-116( املائدة : 1)
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حتت الثرى ، وليس ألحد فيهما من شرك ال عيسى وال غريه ، وما له 
 منهم من ظهري .

[ : ) وبعد ما صرف 23ويف الفصل الربع عشر من إجنيل مىت رقم ] -4
 اجلموع صعد إىل اجلبل منفرداً ليصلي ( .

إال من العبد الفقري احملتاج إىل رمحة ربه والصالة أعظم العبادات ، وال تكون 
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱوخالقه ومعبوده ؛ كما قال تعاىل : 

َّ جت هب  مب خب حب هئجب
  (1) . 

 ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ٱُّٱوقال تعاىل : 

 ىن نن من زن رن  اممم يل

َّ زي ري ٰى  ين
 (2)   . 

فعيسى عبد من عباد هللا ال يستنكف عن عبادة هللا ولن يستنكف 
 أبداً .

                                                        
 .  15( فاطر : 1)
 .  172( النساء : 2)
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 وشأن األنبياء واملالئكة مجيعاً . وهذا شأنه

[ : أن املسيح ) خر ساجدًا هلل 93ويف الفصل السادس والعشرون رقم ]  -5
وقال: اي أبت إن أمكن أن تصرف عين هذا البأس ولكن ليس كما 

 أريد أان بل كما تريد أنت ( .

ففي هذا النص أن عيسى عبد هللا ال ميلك لنفسه ضراً وال نفعاً ، وأنه 
إىل هللا يف الشدائد يستغيث به ويضرع إليه ليدفع عنه الضر  يلجأ

والبأس فيسجد له متقراًب إليه خاضعًا له مفتقرًا إليه معتقدًا أنه ال 
يكشف الضر إال هو سبحانه ، وهذا حال الرسل مجيعًا بل سائر 

 البشر .

[ : ) ملا أرادوا أن يقبضوا عليه 45ويف الفصل احلادي والعشرون رقم ] -6
 خافوا من اجلموع ؛ ألنه كان عندهم نبياً ( .

ففي هذا دليل على أن اجلموع من املؤمنني ابهلل وبعيسى أهل توحيد 
وإميان خالص ، وأنـهم يؤمنون أبن عيسى رسول ونيب ، وأن نبيهم 
عيسى قد علمهم ذلك ورابهم عليه ، ومل يكونوا يعتقدون فيه أنه إله 

 ون ذلك عنه .أو ابن هللا ، وحىت الناس يعلم
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[ : ) أما أنتم فال تدعوا أحدًا سيدكم فإن سيدكم 8رقم ] 23ويف الفصل  -7
 حىت املسيح واحد ( .

وهذا النص مياثل النص القرآين وهو قول هللا خمرباً عن رسوله عيسى أنه 
 . وإن هللا ريب وربكم  قال لبين إسرائيل : 

الناس مجيعًا فاهلل هو رب عيسى وسيده ومربيه ومالكه ، ورب 
 وسيدهم ومالكهم مجيعاً عز شأنه وجل جالله .

وقد نبه الشيخ تقي الدين اهلاليل يف رسالته الرباهني : أن بعض 
املرتمجني قد حرف هذا النص ، وأن الرتمجة اإلنكليزية قد سلمت من 

 هذا الفساد .

وك [ : ) وهذه هي احلياة األبدية أن يعرف3ويف الفصل السابع عشر رقم ] -8
 أنت اإلله احلقيقي وحدك ويسوع املسيح الذي أرسلته ( . 

 ويف هذا النص إثبات ما جاء به مجيع الرسل ال إله إال هللا وإن عيسى 
 رسول هللا ، وهذا يف زمانه ولكل أمة زمان ورسول ؛ كما قال تعاىل : 

 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ
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 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ،(1)  َّ ين ىن

 .( 2)  َّ ىبيب نب  مب زب

[ وما بعده ما نصه : ) 30إىل  28رقم ] 12ويف إجنيل مرقس فصل  -9
فجاء واحد من الكتبة ومسعهم يتحاورون فلما رأى أنه أجابـهم حسنًا 

أول كل الوصااي هي  إنَّ سأله أية وصية هي أول الكل فأجابه يسوع : 
قلبك امسع اي إسرائيل الرَّب إهلنا واحد ، وحتب الرب إهلك من كل 

ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك ( هذه هي الوصية 
[ ما نصه : ) فقال له الكاتب جيد اي معلم 32األوىل ، ويف رقم ]

قلت وقد نطقت ابحلق ؛ ألن هللا واحد وال إله غريه ( ، ويف رقم 
 [ : ) قال يسوع لست بعيداً عن ملكوت هللا ( .34]

 –إىل كل رسله ومنهم عيسى  وهذه الوصية األوىل هي وصية هللا
 ووصية الرسل إىل أممهم .  –عليهم السالم مجيعاً 

                                                        
 .  25( األنبياء : 1)
 .  36( النحل : 2)
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 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱقال تعاىل : 

 يث نثىث مث زث رث يت ىت نت  مت

 َّ  ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق  يف ىف
 

(1). 

والدين الذي شرعه هلم هو التوحيد وهو معىن ال إله إال هللا وأمروا 
املشركني وحياربون الرسل من عظم على مجيعًا ابلدعوة إليه ، وهو الذي ي

 .أجله

 وهي وصية إبراهيم ويعقوب وهو إسرائيل ، قال تعاىل :
 يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن

 ُّ َّ ٍّ  ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

                                                        
 . 13( الشورى : 1)
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 نت مت زت يبرت  ىب نب مب

 ىقيق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت

 رن مم ام يل ىل مل  ىكيك مك لك اك

 جئ يي ىي ني مي زي ري  ينٰى ىن نن من زن

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ

  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت

 حط مض  خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس

 مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ

 هل مل خل حل  جل لكمك خك حك جك مق حق

 َّ  من خن حن جن مم خم جمحم
 (1). 

إنـها ملة عظيمة إسالم هلل رب العاملني ، وتوبة إليه وجلوء إىل هللا 
فيهم رسواًل منهم يتلوا عليهم  أن جيعل من ذريتهم ذرية مسلمة ، وأن يبعث

                                                        
 .   134-127( البقرة : 1)
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آايته ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم ، تبعدانـهم هذه التزكية واحلكمة عن 
 إبراهيم الشرك والسفه والضالل، واحلكم من هللا على من يرغب عن ملة

 وهي التوحيد إال من سفه نفسه .

الم والشاهد من هذا إلتقاء دعوات األنبياء مجيعًا يف التوحيد واإلس
، وأنه ال إله إال هللا يدعون إىل ذلك أممهم ويوصون بـها من بعدهم من 
ذرايتـهم وأممهم، والشاهد هذا اآخر هي وصية إسرائيل وهو يعقوب اليت 

داخل  احملبةيطابق فيها نص اإلجنيل النص القرآين ، وما يف نص اإلجنيل من 
 عظيمة سوى احملبة . يف الدين ، بل الدين يشتمل أموراً كثرية أو أعماالً 

هذا مع جاللة وروعة النص القرآين املؤثرة يف الوجدان ، والباعثة 
على التعظيم واإلكبار واإلميان أبن هذا الكالم ال يرقى إىل مثله البشر ، وأنه 

 تنـزيل من حكيم محيد على النيب األمي الذي ما قرأ كتاابً وال خطه بيمينه . 

ووصيته العظيمة ، وإىل  -لسالم عليه ا -انظر إىل قول عيسى 
 . ابحلق ألن هللا واحد ال إله غريهإميان الكاتب السائل املستفيد وقوله نطقت 

وإجابة املسيح له : لست بعيدًا عن ملكوت هللا ، وهذا وهللا أعلم وعد له 
ابجلنة ، وفيه الدليل أن غري املوحد ال يدخل اجلنة ؛ كما قال تعاىل خمربًا 
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 رب ىئيئ نئ مئ  زئ ٱُّٱنه قال لبين إسرائيل : عن املسيح أ

 ىتيت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب

َّ  ىث نث مث زث رث
  (1). 

يف لغة التوراة واألانجيل كل تقي بر يسمى ابن هللا ومل مالحظة : 
 خيتص عيسى بلفظ ابن . 

ويف الفصل اخلامس من إجنيل مىت : ) طوىب لصانعي السالم ؛ ألنـهم  -10
 أبناء هللا يدعون ( . 

 .وا أبناء أبيكم الذي يف السماء ([ : ) لتكون45يف الفصل نفسه رقم ]و  -11

[ : ) فكونوا أنتم كاملني كما أن أابكم الذي يف السماء  48ويف رقم ] -12
 كامل ( .

[ : ) وإال فليس لكم أجر عند أبيكم 1ويف الفصل السادس رقم ] -13
 الذي يف السماء ( .

                                                        
 .   72( املائدة : 1)
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دعوا لكم أاًب على األرض ؛ ألن [ : ) وال ت9رقم ] 23ويف الفصل  -14
 أابكم واحد وهو الذي يف السماء ( .

ومن ذلك تعرف أن األبوة والبنوة مبعىن العالقة بني الرب والعبد 
 .   (1)اثبتة يف اإلجنيل جلميع الناس ، وال خصوصية للمسيح يف ذلك

عض اليهود والنصارى . وهللا وقد يكون كل هذا من تصرف ب
 .أعلم

 حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱعاىل : ولقد قال ت

 مهىه جه ين ىن من حنخن جن يم  ىم خممم

 ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي  جي يه

َّ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ
 (2). 

والعاقل املتصف يدرك مما سقناه من نصوص القرآن ما حوته يف 
طياتـها من إكرام وتبجيل وحفاوة وإشادة بعيسى وإثبات نبوته ورسالته ، وأنه 

                                                        
 .  10-6( الرباهني صـ 1)
 .   18( املائدة : 2)
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توحيد ودعوا البشر إىل هذا التوحيد من كبار الرسل العظام الذين محلوا لواء ال
توحيد هللا وإخالص الدين له ، وأنـهم حاربوا الشرك ابهلل وتوعدوا أهله 

 ابخللود يف النار وبئس القرار .

وأن هللا قد برأ عيسى وأمه مما قذفهما به اليهود ، ورفع من شأنـهما 
 ، واعترب قول اليهود فيه ويف أمه كفراً وبـهتاانً عظيماً .

قد تطابقت نصوص القرآن واإلجنيل على أن عيسى عبد هللا و 
 –ورسوله ، وهذا هو الكمال الذي ال يناله إال الرسل العظام ومنهم عيسى 

ة مبثل ذلك ، واملسلمون يؤمنون يوقد جاءت السنة النبو   –عليه السالم 
بـهذا كله ، فأي حيف يف اإلسالم واملسلمني ؟ ال شيء أبدًا لدى العقالء 

ملنصفني ، بل حيف على هللا واألمر اإلد الذي تكاد السماوات يتفطرن وا
منه وتنشق األرض وختر اجلبال هدًا هو خالف ما دل عليه القرآن والسنة 
وما عليه املسلمون ، بل وما دلت عليه نصوص التوحيد احملفوظة يف اإلجنيل 

. 

م وال أما آن للنصارى بعد كل هذا أن يهرعوا ويبادروا إىل اإلسال
 سيما عقالؤهم ومثقفوهم وأحرار الفكر منهم .
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إننا ندعوهم مرة أخرى أن يقوموا هلل مثىن وفرادى مث يتفكروا يف 
هذا األمر العظيم الذي ال أعظم منه جبد وإنصاف وطلب ُمِلحِ  إلدراك احلق 
واحلقيقة  ألنـها مسألة مصريية ، إما إىل جنة عرضها السماوات واألرض ، 

انر وقودها الناس واحلجارة أعدت للكافرين خالدين فيها أبدًا ، وإما إىل 
وهذا أمر اتفق عليه الرسل مجيعًا وتضمنته كتبهم ومنهم عيسى عبد هللا 

 .رسلني وسلم تسليماً كثرياً ورسوله صلى هللا عليه وعلى نبينا وسائر النبيني وامل

 وجيدر هنا أن نقول لكم صادقني : 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ

  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ
  مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب
َّ ىث نث

 (1). 

إنـها دعوة جادة تتطلب منكم اجلد ، فال يصدنكم عدو هللا 
الشيطان إن الشيطان لكم عدو مبني ، وانه إمنا يدعو حزبه ليكونوا من 

                                                        
 .   64( آل عمران : 1)
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أصحاب السعري، وهللا الرؤف الرحيم يدعوكم إىل اجلنة واملغفرة ، وهللا يدعو 
 السالم ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم . إىل دار

ووهللا إن السعادة كل السعادة يف الدنيا واآخرة يف اإلسالم العظيم 
الذي شرعه رب العاملني ، أرحم الرامحني ، ووهللا إن فيه احللول الكاملة لكل 
مشاكل البشر العقائدية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية ، 

اء على العداوات واألحقاد والضغائن اليت حتصد حياة البشر وفيه القض
 حصًدا بل حتوهلا إىل جحيم .

فال دين اليوم وال منهج على وجه األرض يتضمن ويضمن ما قلناه 
آنفاً  قق إال هذا الدين العظيم بقرآنه املعجز وسنته العظيمة وقواعده احملكمة 

 احلكيمة وأصوله املتينة .

األسباب احلقيقية للنجاة من شقاء الدنيا واآخر  فهلموا هلموا إىل
 ، وإىل النجاة من احلروب املدمرة والكروب اخلانقة .

  اللهم اهد هذه األمم إىل دينك القومي وصراطك املستقيم إنك على
 شيء قدير وابإلجابة جدير . كل
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وللبحث صلة إن شاء هللا نبني فيه عظمة اإلسالم ، وصدق رسول 
ه ورسالته عن اإلفراط والتفريط ، وموافقته للعقول الرصينة اإلسالم، وبعد

 والفطر السليمة.
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