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 رسالة اإلسالم مطوية:
 أبو الُمنترص حممد شاهني اتلاعب

م من الُوُجود كل   ق  ل  خ   الذي هو. «إهل» له الكون هذا د   فيها ليعيش ،اإلنسان الستقبال صاحلة األرض وجعل ،الع 

 .منه مفر   ال الذي باملوت االختبار هذا ينتهي ،امتحان كدار

ُسل»كلَّ  اخلالُق أرسل  هذا . لوه ويقوموا بهب  ق  مجيعًا أن يعتنقوه وي   النَّاسعىل  ،دين واحدأو  ،برسالة واحدة« الرُّ

ين  ،اخلالق ُرُسل بكل   اإليامنمجيعًا  النَّاس عىل جيبو ،سواهدينًا  النَّاسمن  اخلالُق الذي ال يقبل  ،«اإلسالم»هو  الدِّ

 !لن يدخل اجلنَّة منهم رسول رسالة أنكر فمن

ين   إِنَّ ▬قال تعاىل:    ِعند   الدِّ
ِ
مُ  اّللَّ ال  ِس  ا اإل  م  ت ل ف   و  دِ  ِمن إاِلَّ  ال ِكت اب   ُأوُتوا  ين  الَّذِ  اخ  ا ب ع  ُهمُ  م  اء  ِعل مُ  ج  يًا ال  ي ن ُهم   ب غ   ب 

ن م  ُفر   و    بِآي اِت  ي ك 
ِ
يعُ  اّللَّ   ف إِنَّ  اّللَّ ِ اِب  َس  س 

ِ  [19 :عمران آل] ♂احل 

 اعتكوط وانقيادك واستسالمك إسالمك ىد  م   اختبار ،األرض عىل اإلنسان يعيشه الذي االختبار هو هذا

ُسل طريق عن اإلنسان يعرفها التي اخلالق ألوامر  .الرُّ

ُسل»الذي جاء به كل  « اإلسالم» . أي أن تعرف وحيه املحفوظعىل الوجه الذي بيَّنه يف « معرفة اخلالق»هو « الرُّ

ت يف  ،اإلهليةأسامء اخلالق وصفاته  ر 
يفة الصَّ و رآن الكريمالقُ كام ُذكِ نَّة النَّبوية الَّشَّ يف  اخلالُق وقد أخربنا  .حيحةالسُّ

 واحدإالَّ عىل  هذا االسموال ُيطلق  ،اإلهل احلقيقي املُستحق  للعبادةوهذا االسم يعني: «. اهلل»كتابه أن  اسمه هو 

ل ٌم عىل ذات  ى به  ،اخلالقفقط. فهو اسٌم ع   .غريهال ُيسمَّ

ا▬قال تعاىل:  ان   م  ِهيمُ  ك  ا ُوِديًّا إِب ر  ال   َي  نِيًّان ص    و  َِٰكن ا ل  ان   و  نِيًفا ك  لاًِم  ح  س  ا مُّ م  ان   و  كِي   ِمن   ك  ِ َُّش   [67 :عمران آل] ♂امل 

ن انحرف النَّاسِ ُهناك ِمن  ُسل دينعن  م  فوا ُكُتبهم!  ،اإلسالمالذي هو  ،الرُّ وابتدعوا عقائد وعبادات كام حرَّ

ُسلُُمتلفة نسبوها   زورًا. للرُّ

ُبور»و  ،«التَّوراة»مثل  ،ُتباً كُ  لُرُسله اخلالُق وقد أعطى  به  اخلالُق َيدي نورًا  الُكُتبفكانت هذه  ،«اإلنجيل»و  ،«الزَّ

ومل ُُيافظوا  ،ولكنَّهم مل يكونوا ُأمناء ،الُكُتبواستحفظهم عىل هذه  ،النَّاس   اخلالُق وقد استأمن  ،احلق  إىل  اسالنَّ 

 !قاموا بتحريفها بل ،عليها

ن▬قال تعاىل:  م  ب   و  ري    ت غِ ي  مِ  غ  ال  ِس  ب ل   ف ل ن ِدينًا اإل  ُهو   ِمن هُ  ُيق  ةِ  يِف  و  ِخر  ين   ِمن   اْل   [85 :عمران آل] ♂اخل  اَِسِ
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د ،واحدٌ « اهللُ » أ  ،ال يتعدَّ ب ،وال يتجزَّ ليس  الواحدوهذا  ،س األلوهيةن  جِ فقط من  واحدفال يوجد إالَّ  ،وال يرتكَّ

لِد ابناً  ،ُيتاج إليه كل  ما سواهو ،الذي ال ُيتاج أبداً  ،املُطلق لالكام صاحب وهو .آخرمعه  وهو ليس أبًا  ،لذا فهو مل ي 

 ب  ن  ومل ي   ،وهو مل ُيول د .لكل  ما سواه سيِّدٌ و رب   هو بل ،ْلخر
األسامء واأللقاب ولذلك فإنَّ  ،آخر ق أو خيرج منثِ

فات اإلهلية  .آخرال يشرتك معه فيها  ،فقط وحده حصية له والصِّ

ُ  ُهو   ُقل  ▬قال تعاىل:  دٌ  اّللَّ ُ *  أ ح  دُ  اّللَّ م    *  الصَّ
   ي لِد   مل 

مل    *  ُيول د   و 
مل  دٌ  ُكُفًوا  لَّهُ  ي ُكن و   [اإلخالص] ♂أ ح 

لطان وحده صاحب هو ،الواحد الوحيد اإلهل هذا يادةو السُّ ةو السِّ ُبوبية املُطل ق   ،العاملي ربُّ فهو  ،الكون عىل الرُّ

 مه.ل  فال يشء ُيدث إالَّ بمشيئته وكامل عِ  ،الكونالقائُم عىل تصيف ُأُمور  ،«يُّومالق»وهو 

بُّ ▬قال تعاىل:  اِت  رَّ و  ام  ضِ  السَّ األ  ر  ا و  م  ي ن ُهام   و  هُ  ب  بُد  ط رِب   ف اع  اص  تِهِ  و  ل   لِِعب اد  ل مُ  ه  ِميًّا ل هُ  ت ع   [65 :مريم] ♂س 

ى عنه ما ن    لِّ واالنتهاء عن كُ  ،يف كل  ما أمر رب ه وسي دهطاعة  دب  الع  عىل و ،سيِّدٌ  ،رب  له  ،ٌد ُملوٌق ب  ع   اإلنسانُ 

 ر.ج  وز  

الظَّاهرة  ،من األقوال واألعامل ،ويرضاه اخلالُق والعبادة اسٌم جامٌع لكل  ما ُُيب ه  ،بعبادته اخلالُق وقد أمر 

يام، ،والباطنة كاة، والصِّ الة، والزَّ ل، والصَّ عاء ،الطَّواف كاخلوف، واخلشية، والتَّوكُّ  وغري ذلك من األُُمور ،والدُّ

ا▬قال تعاىل:  .املحفوظ الوحياملُبيَّنة يف  م  ُت  و  ل ق  نَّ  خ  ِ نس  و   اجل  ِ بُُدونِ  إاِلَّ  اإل   [56 :ذارياتال] ♂لِي ع 

ا  املخلوقأن يعطي  لإلنسانليس  ك»! ومن فعل ذلك فقد وقع يف اخلالقمن ُحُقوق حقًّ ومن وقع يف  ،«الَّشِّ 

ك» ا للخُ  ،ومات عىل ذلك« الَّشِّ   ود يف النَّار.لُ أصبح حمرومًا من اجلنَّة ُمستحقًّ

ن إِنَّهُ ▬قال تعاىل:  ك   م  ِ   ُيَّش 
ِ
د   بِاّللَّ م   ف ق  رَّ ُ  ح  ل ي هِ  اّللَّ اهُ  اجل  نَّة   ع  أ و  م  ا النَّارُ  و  م  ي   و 

ِ ِ
ار   ِمن   لِلظَّامل  [72 :املائدة] ♂أ نص 

د»وهو  ،نبي  وال  رسولفليس بعده  ،للنَّاس كافَّة رسوالً أخرياً  اخلالُق أرسل  بمثابة ُفرصة  هووالذي  ،☺« حُم مَّ

ىكي  يرجعوا إىل  للنَّاس اخلالقأخرية من  باعهم  ،احلق  و اإليامنو اهلُد  د» اخلالق لرسولفيدخلوا اجلنَّة باتِّ  ☺.« حُم مَّ

  ▬قال تعاىل: 
ُروا الَِّذين   ي ُكنِ  مل  ف  لِ  ِمن   ك  كِي   ال ِكت اِب  أ ه  ِ َُّش  امل  ي   و    ُمنف كِّ

َٰ
تَّى ب يِّن ةُ  ت أ تِي ُهمُ  ح  ُسوٌل *  ال  ن   ر    مِّ

ِ
ت ُلو اّللَّ  ي 

ًة  ُصُحًفا ر  ط هَّ ا* مُّ ٌة  تٌُب كُ  فِيه  ا* ق يِّم  م  ق   و  رَّ دِ  ِمن إاِلَّ  ال ِكت اب   ُأوُتوا  الَِّذين   ت ف  ا ب ع  ُمُ  م  ْت  اء  ب يِّن ةُ  ج   [2-1 :البيِّنة] ♂ال 

د» لرسوله اخلالُق وقد أعطى  ىو احلق  إىل  اإلنسانُيرشد  كتاٌب فهو  ،«الُقرآن»اسمه  كتاباً « حُم مَّ شادو اهلُد  ففيه  ،الرَّ

ُجوع إىل أي  ف ،لهع  فِ و رفتهع  م   اإلنسانىل كل  ما جيب ع د هآخر غري كتابال نحتاج للرُّ من أي  ه بحفظ اخلالُق . وقد تعهَّ

ُجوع  .رآنللقُ  اخلالقباقيًا حمفوظًا بحفظ  احلق  ليكون  ،باطل أو حتريف ىوهكذا تظل  ُفرصة الرُّ  احلق  و اإليامنو للُهد 
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 يف كل  زمان. للجميعُمتاحة 

ل خطوة جت رآن القُ ) اهللالذي ُيفظه لنا  الوحيُيبلِّغنا  ،اهللمن عند  رسول☺ « حممداً »اه اجلنَّة تكون بإيقان أنَّ أو 

حيحةو الكريم يفة الصَّ نَّة النَّبوية الَّشَّ باع تهلذا جيب طاع ،(السُّ  .هواتِّ

ن من أنَّ هذا  اإلنسانوجيب عىل  اإلهل احلقيقي الوحيد هو  ،☺« حممداً »الذي أرسل  ،«اهلل» ،اخلالقأن يتيقَّ

 .املُستحق  للعبادة

ل من  ،أن ينطق هبا بلسانه كشهادة منه بذلك اإلنسانيستطيع  ،بل  بُرُسوخ هذه املفاهيم يف الق   كن األوَّ ق الرُّ فُيحقِّ

 بقوله: اإلسالمأركان 

 «اهلل رسول حممداً وأشهد أنَّ  اهللإالَّ  إهلأشهد أن ال »

ائم ب ،بأفعاله وإسالمه صدق إيامنه إثبات دائامً يه جيب علو ،ُمسلامً ويكون  ،ماإلسال اإلنسانُ هبذا يدخل  م الدَّ االلتزا

ها أركان  ،وحي اهلل املحفوظبكل  األوامر والنَّواهي التي جاءت يف  الة: اإلسالموأمه  كاةو ،الصَّ ِصيام شهر و ،الزَّ

 استطاع ذلك. ملن احلرام اهللحج  بيت و ،رمضان

ح كل   اناإلنسجيب عىل  ابقة تقداتهمعأيضًا أن ُيصحِّ التي  ُكُتبهو ،مالئكتهو ،عزَّ وجلَّ  اهلليف املواضيع التالية:  السَّ

ُسلو ،ُرُسلهأنزهلا عىل  نَّة النَّبوية و رآن الكريمالقُ ق ما ُذكِر يف ف  وِ  ،رد  اء والق  ض  الق  و ،احلياة بعد املوتو ،األنبياءو الرُّ السُّ

حيحة يفة الصَّ  .(املحفوظ اهللوحي ) الَّشَّ

إالَّ  ،وال ُيقبل منه عمٌل صالٌح  ،اجلنَّة املرءُ فال يدخل  ،اجلنَّة اإلنسانزم لُدُخول الالَّ  اإليامنبمثابة املُعتقدات هذه 

فقًا ملا يف  مؤمنًا إيامنًا صحيحاً إذا كان   .املحفوظ اهللوحي ُموا

ك» ومل يقع يف ،املحفوظ اهللوحي من عاش حياته ُملتزمًا بام جاء يف   ،اجلنَّة اهللُ أدخله  ،ومات عىل ذلك ،«الَّشِّ 

 .ليعيش حياة أبدية ،هِ مِ ر  وك   هِ لِ ض  بف  

 مهللا آمي. ،مهللا اجعلنا من أهل اجلنَّة
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