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 اإلهداء

 

 ...عتين يف كربي أمياإىل من محلتين يف صغري ور
 ...اخللق والدي وأحبالزم احلق أن أ ىل من علمينوإ

ن جيعله أمن اهلل  وأرجو، اإلسالمحبا يف  أمسيتهىل من وإ
 ...إسالم ابين اإلسالممن علماء 

 ...بو اليمانأ اإلسالمخي يف أو ،موسى من والدي خويَّأَىل وإ
 شرق وجهه لي مستبشرًا وناصحًاأ نىل كل مإو

 ...هدي هذا الكتابا
 

 ...سال اهلل لنا وهلم حسن الثوابأو
 

 و إسالمأب
 *** 
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 املقدمة

            .. بسم اهلل

 . .ا يليق بربنا عز يف عليائه وتقدست أسامئهمحد    .. واحلمد هلل

                 . .والكامل يف ثنائه . .ا يبلغ املنتهى يف تعداده محد  

 .. لبديع يف مفرداتهاو

  ، ال هو سبحانهإال يعلمها  ،وعلو حكمته  ،تهوسعه رمح ، وكامل علمه ، فعظيم قدره

 . جده  تعاىلثنى عىل نفسه تبارك اسمه و أ فهو كام 

خري من   ،احلق سيد اخللق ونبي ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني

مر بالبالغ  وأ   ، ل القرآننز  ليه ا  عف ، املصطفى والرسول املجتبى ي وهو النب ،وطئ الثرى

 . مة به األ اإلسالم فت  ر  وع  ،  الغمة فكشف اهلل به   ،والبيان

ء  فأجزه   ، واجعل برمحتك يف اجلنة لنا معه لقاء  ،وأعظم العطاء   ،يا رب عنا خري اجلزا

معهم يا    اجعلنا و ،ومن تبعه من األخيار ،وصحابته األبرار ،ل بيته األطهارآعىل  وصالة  

 .. .يا غفار عزيز 

 : أما بعد 

  وهو بعددها مداخل أردنا منها الدخول  ، ا عنوان هذا الكتاب تسعة وتسعون باب  

  متعلقا   إما وهو  ، خمتلفا   ا  أمرقد تناول  كان باب كل نإو ،عنه  ودفاعا   ا  بوح   هام  لإلسالم ف  

  إلنسانا ظرته ومفهومه ملا يعالج ما يكون فيه توضيح لن أو  ، ركانهأ  صوله وأ  من  ألنهبه 

   .يف درجات حياته وحال عالقاته

سبت  تناولت بيان بعض ما ظهر عىل الساحة من مستجدات ون   أبواب  وهناك 

 . شارة خلطرها فكان ال بد من بياهنا واإل ، لام  ظ   لإلسالم

قد   ودفاعا عنه  اإلسالمهذا الذي كتبناه حبا يف اهلل وتوفيقا منه وحبا يف  وكتابنا 

ليدخل يف مجال   ،املدارك للقارئ أبواب تح  لكون القصد هو ف   ،تناولناه يف رشح خمترص

 . تزانهام شيئا  من أحكامه وبديع ل  ع  ي  ول   ، ونور حكمته اإلسالم عامل 
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كل باب   ولو كان الرشح مستفيضا الحتاج   ،فهم ما حياك حوله ويكاد ضدهولي  

ا كشف  ندرأا لكنن ، فنى خرياتهال ينضب مائه وال ت   اإلسالمفبحر ، أكثر أولكتاب 

ومجال طرحه وعلو قدره وذلك قد ذقناه   اإلسالم إىلللتعرف  الدرب وإنارة  الطريق 

 . وعايناه واقعا   يامنا  إ

يشرتك معنا   أنردنا أ ، اإلسالممن  ستقيناهاوحلبنا للخري ودعوة لغرينا وهذا مما 

وطريق   أحدبل هو منهاج احلياة لكل  أحدحمصورا عىل  اإلسالمفليس  اآلخرون

 . يف الدنيا واآلخرة  دةعا الس

   ؟تتمها عىل املائة  مل    ا ئل ملل سا أ وقد يس ،ا  ولقد جعلناه تسعة وتسعون باب

  أخي  فرتكت لك   ،عامل اخلريأ حفز  أ  و ،باألجرالقارئ  رشك  أ   أن أردتين أ  وجوايب

  ولتعلم   ، من ربك جرا  أ و ، لغريك فتنال خريا   ، باب املائة لتكمله ولتخطه بيدك وتنرشه

حتىص فكل   أنمن  أكثر مجاال  و وحبا   فهام   لإلسالم الدخول  أبواب ن أريم ك لا يخأ

دة وكيف ال وقد رضيه اهلل  السعا  وجد  أ  مجع احلكمة و إال منه  ا يشء  خري وم اإلسالم

 .. .للعاملني سبحانه

يف كثري مفردات   سريى اشرتاكا  ف  األبواب ن من يقرأ هذا الكتاب ويتنقل بني إهذا و

  فتح  ألبواب ت  من ا فكثري   ،وجه رشعيله و  ، طبيعي أمر هذا واملفاهيم  ضعيف ب وتداخال  

يف بعض مجاليات احلكمة يف   لتقائها وال  ، األصلمعها يف  شرتاكها المداركها عىل غريها 

 . حكام كذلك هو واحد لفهم واأل ل ق  واملرش  فاملنبع كله واحد ، اإلسالم

وما جانب فمن   ، ا  فمن اهللبئن صا فام كا  .. يديكم هذه الصفحاتأ واين ألضع بني 

فع  ت وان ين ، هلل فنرجو منه القبول والتمكني إال فال كامل  ، نفيس واستغفر اهلل عليه

 ..  . احلق وبحث عن الدين  أراد بكتابنا هذا املسلمني وملن 

 . واحلمد هلل رب العاملني

 *** 
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 متهيد

 اإلسالمما هو 

 . [19آل عمران:  ]  ♂      ▬ تعاىل: قال  

            ▬تعاىل: قال 

  ♂   :[85]آل عمران . 

         ▬ تعاىل: قال 

     ♂    :[28]الفتح . 

           ▬تعاىل: قال 

            ♂   :[ 22]الزمر . 

         ▬ تعاىل: قال 

   ♂  :[3]املائدة . 

قوال  ال   اإلسالم  قل يل يف  اهللول اهلل الثقفي قال: قلت: يا رس عن سفيان بن عبد 

 . مسلم رواه   «اهلل، ثم استقم بقل آمنت »أسأل عنه أحدا  بعدك، قال:  

 . البيهقي رواه  «سيبلغ هذا األمر ما بلغ الليل والنهار» ☺ قال  و

ذات   ☺ قال: بينام نحن جلوس عند رسول اهلل ◙عن عمر بن اخلطاب و

ال يرى عليه أثر   ، د الشعروا د سشدي ، ذ طلع علينا رجل شديد بياض الثيابيوم إ

ووضع   ،ركبتيه  إىلسند ركبته أف ☺النبي  إىلحتى جلس  ،وال يعرفه منا أحد  ،السفر

ال   أن تشهد  أن اإلسالم : »، فقالاإلسالموقال: يا حممد أ خربين عن  ،كفيه عىل فخذيه 

وحتج   ،ضانرم وتصوم ،وتؤيت الزكاة ،وتقيم الصالة  ،إهل إال اهلل وأن حممدا  رسول اهلل

خربين  أ : ، قال ، قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه «ن استطعت إ ليه سبيال إالبيت 

وم اآلخر وتؤمن بالقدر  أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله والي» : قال اإليامنعن 

تراه فإن مل   أن تعبد اهلل كأنك» :قال  ؟حسانقال صدقت، فأخربين عن اإل  «خريه ورشه

ما املسؤول عنها بأعلم من  »  ؟ قال: فأخربين عن الساعة :قال  « كيرا نه كن تراه فإت
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أن تلد األمة ربتها وأن ترى احلفاة العراة  » فأخربين عن إماراهتا، قال  :قال  « السائل

يا عمر أتدري من  »ث مليا  ثم قال: بثم انطلق فل « البنيانرعاء الشاة يتطاولون يف  العالة

 . مسلم  «فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم »: قالم،  قلت اهلل ورسوله أعل « السائل؟

ل م  وهي املعافاة والسالمة من   ،لغة  من املصدر أسلم   اإلسالم  ومأخوذة من مادة س 

ل م  بمعنى و ،كل عيب  فهم لغة  بأنه االستسالم  في   ، والتسليم نقياداالأيضا  من مادة س 

   .هواخلضوع والتسليم هلل عز وجل واالنقياد التام ألوامر

رياد منه الدين  ف اإليامن ورشعا  له حالتان فإذا ذكر وحده غري مقرتن بالحا  واصط

   .اإلسالم حسان وواإل اإليامنويدخل فيه  ، واالعتقادات ، األفعالو ، كله من األقوال

  ، أعامل الظاهر اإلسالمفيقصد ب ،سوية   اإليامنب اإلسالمإذا اقرتن  ، أما احلالة الثانية

  نقياد واالبفهمه العام هو توحيد اهلل سبحانه  اإلسالم و ، اطنلبل اعامأ اإليامنويقصد ب

واخلاص من الفهم هو ما   ، سالمل وهو دين مجيع األنبياء عليهم ا ،ألمره يف كل زمان

  ، ها ورسوهلا األمي األمنينبيتبع نوهبا  ،لت للعاملنيرسوالتي أ   ،اخلامتة فه بالرسالة  ر  ع  ن  

 بوامل   ،وهو خاتم األنبياء واملرسلني ،سليملتوا الة اهلل عليه الص حممد بن عبد
  ،للدين غ  ل 

 .. .ل نزوله وال ي قبل سواها به ح عمل ال  الواجب  وهي الرسالة والدين

  وهو خاتم   ،وطريق النجاة لألولني واآلخرين  ،دين رب العاملني اإلسالمن إ

  ،ء يش أي  ومقاصده اخلري يف  ، فيه تبيان كل يشء ،وترشيع رب الربيات ، الرساالت

ن ز   يؤخذ منه وال   ، وال يعىل عليه و وهو يعل ، وكامله من حكمة موجده ، ه لعلوه من علو م 

ط املستقيم  ، واحلق املبني ةوهو نور اهلداي  ، يؤخذ عليه    .والرصا

  ،الرمحنالقرآن كالم  هيف اآلخرة، كتاب  يف الدنيا وفوز   وهو رشيعة ومنهاج، سعادة  

ب    .عليه أفضل الصالة وأتم السالم  ،اندنالعبي الن ،رسول اهلل  غه حممد  لوم 

ل به خريمها  ة،وآخر وهو دين حياة     ، اإليامنوعرف به  ،ما متسك به أحد إال حص 

وأرسل   ، أمره ني   حياسب اهلل العباد بعد أن ب   به و ،الرمحن وفاز برضا  ،وأدرك اإلحسان

ونجم نبيه   ،طعا طة سلبسيفنوره عىل ا  ،فيه ومل يدخل اإلسالموال حجة ملن علم ب ،نبيه
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تعهده   ، وال ترى فيه اضطراب ، باق  كام أ نزل فال يصيبه مصاب اإلسالمو ، بالعلم المع

وعليه   ، احلق إىل  يدعو و  ،فهو الدين احلق ، وال قوة  ستناله ، ستطاله  فال يد   ، اهلل بحفظه 

اسب  هو   من أهله وذلك  فاحلمد هلل أن أكرمنا من فضله وجعلنا ، اخللق من احلقحي 

 . العظيملفوز ا

ل ف  به الناس  أمجعني واجلن   ، للعاملني ه تورشيعدين اهلل  اإلسالمفوكام قلنا  وقد ك 

أوهلا   ،وله مخسة أركان يتم هبا  ، وهو منهج حياة وطريق النجاة ، مأمورين باإلتباعمعهم 

  واجب  وهي باب الدخول ومفتاح اجلنة و ،الشهادة بأ ن ال إهل إال اهلل حممدا  رسول اهلل 

  ، عند االستطاعة جواحل ،والصيام  ،والزكاة ،ناك الصالةمقتضاها وها والعمل ب نطقه

 ..  .وتلك هي األركان وأعمدة البنيان

فجامله وكامله بلغ   ، أو يوصف بكلامت يعرف بوريقات  أن  أ عظم من اإلسالم و

  ، رحيمن ال الرمح وكفى بنا علام  ويقينا  انه من اهلل العظيم ،األكرم  بةتراألعظم وال املكانة

،  وتؤدي فرضك  ،كيف تعبد ربك ني  بتست  اإلسالم وانه يف  . رضيه دينا  للعاملني وقد

  ، وتأخذ منه األحكام ، ومتيز  به احلالل من احلرام ، وحق من حولك ، وتعرف حقك 

وحالك   ،أمرك يف صواب ال وكيف  ،وتستقي منه ما ترتقي بنفسك ويزداد  حسنا  فعلك

  ، يف كل شأنه اإلنسانبأحاط  اإلسالم ف ، ند غريكيك وعني يدوفيام كان ب ، مع غريك

رفع لإلنسان قدره وأكرم منزلته ومل  فقد  وعلو حماسنه  وذلك واضح يف عظيم مقاصده

من   اإلسالمو ،يرىض له إال بأعىل القيم وأحسن الشيم وأكرم األخالق وأرقى األذواق

ل عمل  ومقال بام يكون فيه خري امل سري   ط  خ  ف   ، حلالفضل اآل وأكامله ان تناول ك 

وماله وما   ، له أمره وحقوقه وواجباته ا  بينم ن يولد حتى بعد وفاته أمن قبل  اإلنسان

وأين يوجد مثل هذا الترشيع وهذا  ، وأي علو عىل علو  ،فأي مجال عىل مجال هذا  ،عليه

 .. . واهلل عىل ذلك من الشاهدين ،اإلسالمباهلل أنك ال جتده إ ال   فو   ،الدين

 *** 
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الباب
 

األول
 تعاىلانه وحبهو اهلل س املشرع 

             ▬ تعاىل: قال  

             

             

  ♂ [ :13الشورى] .   

           ▬  تعاىل:قال 

            

      ♂  :[48]املائدة . 

            ▬ تعاىل:قال 

  ♂ :[. 85]آل عمران 

ع احلرب  مالكلامت لتتصاحب  مع د  ن  إو ،تبارك اهلل ربنا ورب كل يشء ومليكه 

سبحانه   اهلل م عنلي ليتكفمن أنا ومن غري ،من ريب واستحياء   والرجفات خوفا  ورجاء  

ة   فكلامت البرش قاص   ،به نفسه ألقوله وصف اهلل سبحانه  ا وال أجد أعظم وال أجل مم

لو  و ، ولن تؤدي حق البيان مهام علت وجتملت ،يف حق اهلل مهام من التعداد بلغت

عت حروفنا وجهودنا بأمجل ما عرفنا وعرف غرينا لنكتبه ما بلغنا يف أمر وصفنا   ، مج 

األول بال   فهو ،وبديع حكمته ،وسعة رمحته ،درته ومطلق ق ،عظمتههلل وا  من كامل اقدر

لق عىل عددهم عامل   مالك امل لك عامل الغيب والشهادة حميط  باخل نتهاءااآلخر بال  ،بتداءا

ب د   هما هم يسمع دعائهم ويعلم نجورهم وجهرس له م    ، اخللق وموجدهم أ  إليه األمر ك 

 يرزقهم 
 
  ،وال شبيه له وال ند ،ثله يشء جيمعهم، ليس كم حساب تى شاء للوم وبال عناء

بحانه يف ذاتك فهو سبحانه أعظم من ذلك ت ه  س  يلته فهو خالف  ختومهام  ،ومهام عظ م 

عز   ،وهو العزيز الغفار املنتقم اجلبار ،ال جتري عليه األقدار و ال تدركه األبصار ،ذلك

ىل له األسامء احلسنى والصف ،يف علياءه أن ي عبد فهو الواحد   سبحانه له حقو  ،ات الع 
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بلغ من الكامل سبحانه ما   ،األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولد وليس له كفوا  أحد 

   ،أحد ولن يبلغه أحد  إليه تعجز العقول عن إدراكه حلسنه الذي ال يصل 

  مد  اهلل وال سبحان اهلل واحلفسبحانه قد بلغ  من اجلالل والكامل واجلامل منتهاه ف

 .. .أكرب إ ال اهلل واهلل   إهل

نا األول وهو أن املأن يك  ارتأينا وقد  و اهلل  سبحانه ألنه الباب  ـه ع  رش  ــون هذا باب 

احلق فهذا الباب   وإتباعاألحق الذي يكفي اخللق للولوج وسلوك طريق احلب للدين 

،  مصل مالز ل  مع األوالكام ، أصل الترشيع وموجده واحد ألن سيأتينا  باب  بكل مرتبط  

  حلقيق،وظاهر ذلك يف التطبيق والسعادة يف الدنيا والفوز يف اآلخرة مع إ عامل الدين 

ارتباط بقضيتني، األوىل قضية التوحيد ألن   من اهلل سبحانه فهنا  اإلسالموان كون 

ئعه  اإليامن إلجياد  و تنفيذ  ألمر ا هل به تصديقا  واعتقادا  عمليا ، وامتثاال  بأحكامه ورشا

لوحدانية هلل سبحانه، والقضية الثانية هي كامل صحة كل  قرار بالتسليم والق واإلواخل

م وترشيعات وتوجيهات وأوامر  يف كافة شأنه وما تناول من أحكا  اإلسالم ما ورد يف 

... وبأمر اهلل وتيسريه  .ونواهي فكامله من كامل موجده اخلالق العليم احلكيم املحيط

 ... . بابنا األول فهام  وتبينا   إمتام يدخل  يف  ما   أيتسي كل باب  سنجد يف  وإعانته

 *** 
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كله   فيه اخلري  ، أمره هلل طاعة  وإتباعيدخل اجلنة والشفيع لألمة، الصالة  عليه عبادة 

ي  باقكبرش  ،كله أرق  الناس طبعا  وأخريهم صنعا  وأعلمهم رشعا   عىل اخلري   ل  وهو دا

محبته  و ب ،عليه اهلل سبحانه وقربه  أثنى ، قرهبمأاىل اهلل يدهم وأتقاهم و لكنه س البرش

نا  للهداية  أضاءنور  ، وباملغفرة أكرمه جعله  واهلل سبحانه به البرشية بالرسالة و عنوا

  مام األنبياء واملرسلني فالصالة  عليه وأتم التسليم صالة  متلئ ما بني إ النبيني و خاتم  

واجعلنا مهللا عىل طريقه سائرين   ، رب عنا خري اجلزاءا ي جزه اواألرض والسامء 

ونتقرب ربنا بحب  ،طاعة  أمرك إلسنته متبعني راجني بذلك رضاك وو وألمره عاملني

وعىل   إبراهيم صل  عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل  فاللَُّهمََّّك والصالة عليه نبي

وعىل   إبراهيم حممد كام باركت عىل عىل آل وبارك عىل حممد وانك محيد جميد  إبراهيمآل 

 .. . انك محيد جميد إبراهيم آل 

  فهو مرسل   ☺وعلو قدره وأسباب حمبته نبيه  ومبلغه  اإلسالم وإ ن من مجاالت 

من اهلل سبحانه رمحة  للعاملني ومبلغا  للدين وقدوة  للمسلمني فهو عليه الصالة   

ا قبل  قني عاش بني الناس فكانواس املتام العابدين ونربمإ والتسليم بسريته العطرة 

ن  وحبه املسلمأ اإلسالم وبعد  ،والصدق يصفونه  وباألمانة ،حيبونه ويكرمونه  اإلسالم

رب العاملني فقد رأوا   إىلألن حبه من الدين وتقرب ،حبا  زاد عن حب النفس والولد 

لقا  وتطبيقا  واجلامل  خ   وكامله   المساإلأمر   وعلموا منه وبهلقا  وتصديقا  فيه القرآن خ 

ئعه  كيف يعبدوا   ☺وحالله وحرامه وعلموا منه  إحسانهوعدله و وأحكامه ورشا

  ☺ أنفسهم وعرفوا به  اإلسالمبرهبم وتكون اخلرية  يف أعامهلم وتصدق نياهتم وتعلوا 

بعده  وانتهجوا أمره ومحلوا راية التبليغ  ، خطاه فاتبعوا وأمهية دعوته  اإلسالم معنى 

لغوا ما  فأخذوا من روافده ونقلوها للناس وب ،يه الصالة  والسالمة هو علفمنبع الدعو

ومشعل   اإلسالممع إسالمهم فهم أمته وحاملني راية  ةيف اخلريي م  دوا وصلهم وذلك 

والسالم لباق  فينا كمسلمني فهو   الصالة ن رسولنا عليه إ  و ،اهلداية واحلق عىل طريقته 

عاملنا  أ تطبيق سنته يف  عليه يف صالتنا وحي  يف والصالة  قلوبنا وبالذكر  مستقر باملحبة يف 
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لنا    اإلنس من  ته  م  أ  و ،مصان وجنابه   اإليامنعليه الصالة  والسالم من  ه حبف ،وأقوا

  أن وا معه عند احلوض وان تناهلم شفاعته وبرمحة اهلل قن يلتأ  لريجون من اهلل  ،واجلان

فذلك رسول اهلل أمجل خلق  ...لرمحن لرحيم االكريم املنان ا يف اجلنان عند معه  جيتمعوا 

 .. . الن عليهمه فالصالة والسالم األ متان األكاهلل وأحبهم إلي

 *** 
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الباب
 

الثالث
 ومفهومه للدين اإلسالم 

          ▬ تعاىل: قال  

             ♂  

 . [30]الروم: 

 . [19]آل عمران:   ♂      ▬ تعاىل: قال  

 . [ 85]آل عمران: ♂          ▬تعاىل: قال  

واخلضوع والتسليم هلل الواحد األحد   نقياد  االي هو اإلسالمن الدين باملفهوم إ

والتصديق املالزم بالعمل برشيعة اهلل   اإليامنمع  ،له وال ولد دناخلالق الصمد الذي ال 

 .. .ومنهجه الكريم 

جعله   ي اخلالق الذ إىلعميل من طرف املخلوق  متثالا و لبي ن قيامإن الدين هو إ

يف عاله متام  يف التوجيه   ل  جخللقه أمجعني فرضاه   رتضاهاوسبحانه رشيعة  للعاملني 

حاطة  من اخلالق  إهو و ،كريم واإلجياد وعلو ليس بعده يشء ترشاد وإكامل  للواإل

  ، خلق اخللق لعبادته  تعاىلو سبحانه  ول أعامهلم فإن اهلله ملا فيه خريهم وقب يملخلوق

ومن كريم أمره وحكمه   ،وسخر هلم الدنيا ويرس هلم عيشهم وجعلهم خلفاء يف األرض

بني هلم أمرهم ودهلم كيف يعبدوه فجعل هلم الدين طريق الوصول والرصاط   أنعلمه 

  نوا له دالني ولرشعه املستقيم وأيده باملصطفني من عباده من أنبياء ومرسلني فكا 

   . وللحق موجهني  معرفني

هم فتناول  وجعل ربنا يف الدين ما فيه صالح  أمرهم وتنظيم حياهتم وسعاد ة معاش 

ل  شأن وحال ما حيتاجه العبد كروح  وجسد   لبى ف عتدالواالوجعله يف ميزان احلق  ك 

حاله مع   -أيضا  –فبني له أمره وطمأن له قلبه بام وافق فطرته عىل أصل خلقته وراعى 

قي التداول فاخلالق سبحانه أ علم    لك كله بكامل التنظيم فنظم ذ غريه وخريية التناول ور 

ر  ألرزاق هم الرمحن هبم  م بمن خلق وأعلم هب
 .. .من أ نفسهم فهو العامل بشؤوهنم املقد 
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به  حمرك  للعمل وبحث  عن القرب بام حي   ي فس هكامنة  يف الن هيإيامنوإ ن الدين كقوة  

قبال ليل  ود ثالتم لال ووازع اهلل    . عىل اإل 

ئع واألحكام تزكية للنفس ورقي  يف السلوك وعلو  يف   ففي الدين من التزام بالرشا

الروح واستشعار  باملحبة وتوافق  للفطرة، وإن الدين كالضوء للنبات ال يعيش بدونه  

  ال  كيف و يميل حيث الضوء مع أن جذوره ممتدة لكن ال تكتمل دورة احلياة إ ال به فرتاه 

فشمس الدين له حياة، أضاءت له كل يشء فرتاه   اإلنسانوكذلك  ،هه تتم حيات وفي

له، كل يشء له ظاهر ونفعها قائم     .مستنريا  بنورها مدركا  مبرصا  ألحوا

ومل يميز بني احلق   العتمةحياته فذاك ممن ختبط يف  عنومن غي ب شمس الدين 

ن عه  سيكفيه  ن نورا  وإ ن اعتقد أ،قلبه  والباطل فذهب برصه وعمي وعن الدين  من ص 

ل م  أن له طاقة  سوف يوما  ختذله أمل يدرك  ي غنيه أمل ي ع  الكامل ال يأيت من خملوق    أنس 

ل   املوت زائره أمل يكن له عربة  فيمن سبق أمل ي ر  غياب عقله  أنضعيف ال بد يوما   يف ج 

ه   ومن عدله   ، إ ال الظلمة البعض   ان اهلل العظيم يأبىفسبح ، أمره فكيف يف أمر غري 

فذلك ألهنم رأوا آيات   ؛سألون مل  أصبحنا كذلكمثل  هؤالء عميانا  في   رش  حي   أن سبحانه

 .. . اهلل فأعرضوا عنها وأ عموا قلوهب  م  

ومما تكرم علينا به الرمحن بأن الدين هو   اإليامنبونضيف مما استوعبته قلوبنا 

جابة لس فالكريم أعطانا   اإلجياداحلكمة يف  رمحة وعدلغ  البلم وذلكؤال االختبار اإل 

 لكل سؤال وتقويام  لكل حال، سخر لنا يف  إجابة
 
خللق  كل  يشء وأكرمنا فوق ا البدء

ووعد بجنة  وتوعد بنار وترك لنا سبحانه   اربخت االهية  لنا ما ووهب لنا العقل وبني  

 .. .بعدله االختيار 

  ، ختيارلال، وهو تقويم  ختباراالور من راة واملفيه النج ، واضح  جيل  فالدين أمره

يف الدنيا ألنه عىل   خري  يف بالعمل وآمن قلبه كان يف خري وعىل خري،  هنجه   لك  من س  

وحتصيل  أعىل وسعادة    متداولة يةى وأمره يف نفسه وحاله مع غريه يف خريدطريق اهل

ة اهلل ويف  عطا  يف  لدنيا فهو يف ا من ذلك آل ذلك إ اّل وطمأنينة  ظاهرة، أما عىل خري فام م



                                                                       
 

 

18 

من   رض  دينا و  اإلسالموبفاجلنة ملن آمن باهلل ربا   ، اآلخرة  يف رمحة اهلل وكانت له اجلنة

من وطئ   كان له رسوال  أو نبيا  صلوات اهلل عليهم أمجعني وعىل نبينا خامتهم وخري 

 .. . الثرى من العاملني

 *** 
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الباب
 

الرابع
 الكريم قرآنوال مسالاإل 

 . [9]احلجر:  ♂          ▬تعاىل: قال  

الوحي  الة والسالم بواسطة ل عىل حممد عليه الصز  القرآن هو كالم اهلل سبحانه املن

املبدوء بالفاحتة املختوم  لتواتر، لفظه ومعناه، املنقول با ، املتعبد بتالوته، املعجز بجربيل

 .بالناس

إن القرآن الكريم كالم اهلل فبذلك نؤمن ونصدق وهو عند من قال ال إهل إال اهلل  

حممد رسول اهلل بحقها صحيح  وثابت  ال شك فيه وال ريب وال زيادة فيه وال نقص  

ز  لمني ورمل للترشيع وهو كتاب املسهو األصل األو  اإلسالموإن القرآن يف  ، يعرتيه

ض  عىل املسلمني وبه الدين ومنهاج رب العاملني الذي ه  غلط   اإلتباع وجب ف ر  س  ، وما م 

  إىل يبقى س تواتر نقله جيال  فجيل فكام أنزل  عىل قلب رسولنا الكريم بقي و ابتداع،وال 

 يوم الدين ... 

كم  آياته، ميرس  للذك ن  م خرب  يهوف ،ر فهو كتاب هداية ونور والقرآن كتاب عظيم حم 

ما يكون بعدنا وهو الفصل والرصاط املستقيم وهو حبل اهلل املتني   ونبأكان قبلنا 

والذكر احلكيم من قال به صدق ومن عمل فيه نجا وأ جر ومن حكم به عدل، أورثه  

 .. . اهلل ملن اصطفى من العباد

،   املؤمنني اية، وهو منهاج اهلل لعباده جاء شامال  ألصول اهلد قد الكريم  القرآن  إن  

فيه الفالح والنجاح واحتوى بشموليته   ،وهو رسالة الرشد واهلداية للناس أمجعني 

صلح  لكل زمان ومكان معجز جماالت احلياة كافة يف نزوله، وإ عجازه ممتد بامتداد   فهو م 

 . . .لياءهالزمان وتغري املكان وليس أعلم به من اهلل فهو كالم اهلل عز يف ع

الدارين اآلخرة والدنيا وكان كتاب  عادة للجميع يف سقيق اليريد حت اإلسالموإن 

شامال    حكامه ألوموضحا   اإلسالماألوحد املنزل من عند اهلل كتابا  أل صل  اإلسالم

تعاىل  وآخر الكتب الساموية من عند اهلل سبحانه  ،كامال  خماطبا  العقل والقلب والروح

قد تعهد اهلل  فلسابقة من حتريف الكتب ا ومل يصبه ما أصاب بإتباعهيع  أؤمر اجلم وبه
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بحفظه، وعىل ما ورد فيه حياسب اخللق بعد نزوله فمن آمن وصدق بام احتواه وأطاع 

   . ومن كابر وأ بى فقد خرس وغوى نجا ربه فقد 

رسول اهلل فنطيع اهلل بام قال   ☺دين اهلل والقرآن كالم اهلل وحممد  اإلسالمف

 .. . نا رسولنا األمنيوكام علمسبحانه وما ارتىض لنا من دين  

 *** 
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الباب
 

اخلامس
 والسنة النبوية اإلسالم 

 . [54]النور:   ♂     ▬تعاىل: قال  

 . [4-3]النجم:    ♂            ▬تعاىل: قال  

  ♂        ▬ تعاىل: قال 

 [ 7]الشورى: 

 . هي الطريق، السبيل، املنهج :نة لغة  الس  

من قول أو فعل   ☺د مالنبي حم ي فهي ما ورد عناإلسالم نة يف املفهوم أما الس  

 . تدالل الرشعيأو صفة ومنها يأخذ االس أو تقرير 

والسنة ليست نطق  عن هوى فالرسول الكريم أدبه ربه وعلمه جربيل عليه  

 .. .السالم 

يعه األول هو القرآن  دين اهلل وهو خاتم الرساالت وإن مصدر ترش  اإلسالم  إن

هي   بأن كانتبسنته عليه الصالة والسالم  تمثال  موقد الزم ذلك دور الرسول  ،الكريم

م  القرآن ويفهم  املصدر الثاين للترشيع والتي هبا  ك     .حي 

فالسنة الصحيحة أيضا  تتمة للمنهج وحجة رشعية أصيلة من أصول الدين وهلا  

العطرة تأخذ األمة   ته وعىل امتداد سري  ☺ مكانة  عظيمة ومنزلة  كريمة ومن سنة النبي 

   .ها نيا حكام دأر دينها و مأ

نة جزأ ال يتجزأ  فالس   اإلسالم  إتباعمن مقتىض  ☺رسول ن الصح عما  إتباعوإ ن 

   . من الدين

للمسلمني وقد أخذوا عنه أمر رب   ان وال يزال قدوة  ل الكريم كن الرسو إو

اللةنور ا  ألنه رهبمكيف يعبدون العاملني فعرفوا  ودليل اهلداية وعنوان االمتثال ومع   لد 

وأ نموذجا  عمليا  للعبادة  وفق ما   ه ألحكام رحة  آن شا للقر مفرسة   اإلسالم نة يف س  كون ال

فهي   ،بأحكام رشعية ما ذكرت تفاصيلها يف القرآن الكريم -أيضا  -أراد اهلل وأمر فتأيت 

 .. . كام قلنا متممة للمنهج مؤدية لكامل العمل والعلم عن الدين وأحكامه
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ريم دليل عىل  الكقرآن يف ال  ☺العمل بأمر رسول اهلل  و نةالس  ويف احلث عىل إ تباع 

ظ م دورها فال فصل بني القرآن  ومن تاهت به نفسه   ،نة لدى املسلمالس  وأمهيتها وع 

سبحانه، فبأمر اهلل جل يف   اهللونأى عن السنة واعتمد عىل القرآن وحده فهذا قد عىص 

 . عاله وجب طاعة النبي واالنقياد ألمره 

تباع عاين  أ عىل نا يهوف تداعبابال  الصحيحةال  حي للعبادة مث ي فالسنة ه   ، اإل 

ومجال حاله   اإلسالم بعمله وعصمته ومنزلته وعلمه ترى صورة  ☺فرسول اهلل 

طابع الرشعي الصحيح والطابع هو أخذ ال بالسنة وكامل أحكامه وعلو شأنه، واالمتثال  

ل  ق ألمر اهلل ورشعه والتي يتحص  األمثل واألكمل أخالقيا  واملطاب يميل والسلوكالع

 .. .رضا اهلل وتطبيق رشعه عىل هبا 

 *** 
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الباب
 

السادس
 والتوحيد اإلسالم 

  ♂           ▬ تعاىل: قال 

 . [ 163]البقرة: 

            ▬ تعاىل: قال 

        ♂  :[ 18]آل عمران . 

لرشعي هو ضد  ووفق املفهوم ا ،لتعدد لهو اإلفراد أي غري قابل  :التوحيد لغة 

 األلوهية واألسامء والصفات. يف الربوبية ونه سبحا  اهلل إفرادبالرشك 

هو األصل األول، وركيزته األوىل يف االعتقاد والدين،   اإلسالموإن التوحيد يف 

فشهادة   ، سالمواإل اإليامن إىل وهو باب الولوج  اإلسالموالتوحيد أول ركن من أركان 

معرفة   ه  أساسوحيد والت  ، لمحيملها كل مس دة  ل اهلل هي شها ال إهل إال اهلل حممد رسو  أن

ع األنبياء عليهم السالم  ياهلل عز وجل وأول خطوة يف طريق عبادته وهي هدف مج 

 . وأصل دعوهتم

ية متيزت بأهنا أمة التوحيد  اإلسالمهو دين التوحيد الكامل وان األمة  اإلسالمإ ن 

لقت ألجله وهو عباده اهلل عن سائر األمم التي خرجت عن األصل ا  دون  وحده  وما خ 

ومنهم من أرشك بأن جعل مع   ،ور عقل أهلكهقص فمنهم من أنكر ذلك هلوى يف نفسه و

أخرى فاعتقد فيها صفات ال تصح إ ال هلل وحده   هلة  آاهلل الواحد األحد الفرد الصمد 

   . فضل  وحبط عمله

فهو   اإلنسانم به و لكل عمل يقأمر مالزم لكل شأن و اإلسالموالتوحيد يف 

هبا ووجب التوحيد بأ عامل   اختص  بأعامله التي وحيد اهللفوجب ت ، ل للقبولصاأل

   . تعاىلاخللق التي ي قصد هبا وجه اهلل سبحانه و

ن  اهلل عىل عباده بتيسري سبل معرفته   احلاجة إىل وملا كانت  ، فقد م  التوحيد أ عظم 

عوة من  انت دا كوم إليه عيا  اوحيد شاهدا  به ودفالقرآن كله ت أمر ربنا كام  إليه والوصول 

  إىل وذلك بالدعوة ، عىل التوحيد قائمة   إاّل بتبليغ رسالته  تعاىل هم اهلل سبحانه وأرسل
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صالحها   مظنة أوبل األعامل عىل كثرهتا عبادة اهلل وحده ال رشيك له وال ند له وال تق

 .  .ما مل تكن خالصة لوجه اهلل

يدا  عىل ذلك بأن شهد  باهلل شهريا  يشهد بوحدانية اهلل وكفى فالكون كله خلقا  وتدب

 .عز وجل يف علياءه لنفسه بالوحدانية

ه  من كامل مرشعه احلكيم العل ،كامال  شامال   اإلسالم لرتى بحق   إنكو   إن  وم ي فكامل 

  ه الثبات للعابد يف قلبه وعقله وروح هلوفأيضا فيه انه حق ال شك  إىلضافة  إ التوحيد

ه الواحد األحد وأنه بذلك الثبات  ه خلالق م به أنو قلعلمه ويقينه املالزم لكل عمل ي 

  ، األمر بالقبول والثناء واحلساب يعود هلل وحده أن وأيقنوالتوحيد علم سبب وجوده 

سه وعلت روحه وأخلصت أعامله  ن األمر من اهلل ال يشاركه يشء معه فاستقرت نفوأ

 . كام أراد وأمر  لربه

 *** 
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الباب السابع
 سالمإلايف  اناإلميمفهوم  

            ▬ تعاىل: قال 

           

          ♂ :[285]البقرة . 

         ▬تعاىل: قال 

          ♂ :[175]النساء . 

          ▬تعاىل: قال 

          ♂  

 . [15]احلجرات: 

بمعنى التصديق   اإليامنمن األمن أي الطمأنينة وهو ضد اخلوف ويأيت  امناإلي

د اهلل  وجوبهو التصديق واإلقرار اجلازم  اإليامن ف ياإلسالمويف املفهوم  ، قرارإلوا

ىل ويلزم مع  أسامءوما له سبحانه من  تعاىلسبحانه و باهلل جل   امناإليحسنى وصفات ع 

 .. . وصفاته وأسامءه والوهيتهيف عاله توحيده بربوبيته 

والتصديق مع العمل هبا  ، إلسالما أركان بني عليها وهي معلومة يف ولإليامن

باهلل  اإليامنعبد خىل من إ حدى هذه األركان بعد  إيامنواجب عىل كل مسلم فال يصح 

نور ومكرمون ال يعصون اهلل   من باملالئكة وهم خلق   اإليامنجل يف عاله وهي 

سل اهلل   اإليامنوهناك  ،يؤمرون ويفعلون ما  بالكتب الساموية وهي كل ما أنزل عىل ر 

والعمل به القرآن الكريم   إتباعهعليهم الصالة والسالم وكان آخرها وهو ما وجب 

باألنبياء والرسل وهم صفوة   اإليامنوهناك ،به يشء ييص نوليس بعده من يشء ول

يغ أمره وكل   ل رسالته وتبلحلمفاهم واصط تعاىلد ممن اختارهم اهلل سبحانه والعبا 

ه أفضل الصلوات  لقوم معني يف زمان معني إال خامتة الرساالت ونبيها حممد علي رسل  أ  

  وعليها فقط يتم  اإلتباعالته وجب كان رمحة للعاملني وعىل رس دقوأتم التسليامت ف

وأوجدها ر اهلل هبا ويكفي قول ربنا الذي رضيها أم أنالقبول فال يصح غريها بعد 



                                                                       
 

 

26 

        ▬ :وأوجد من قبلها انه قال سبحانه

      ♂ [ 85رآن:عم لآ].   

  يكون بعد املوت من أحوال القرب والبعث  باليوم اآلخر وهو ما  اإليامنوهناك أيضا  

أو ثواب باجلنة أو ما يأمر  ووقوف اخلالئق للحساب ويكون فيها عقاب بالنار  والنشور

  فكل أمر   ، والقدر بالقضاء اإليامن  ، أركانا  وهي ستة  اإليامنوآخر  ، به العزيز اجلبار

ل عام يفعل واخللق  ما يشاء وال ي سأبحانه سيفعل بقضاء اهلل وقدره وال راد ألمره 

 سألون... ي  

ائال  هبا بلسانه وعامال  هبا بجوارحه  قحدانية اهلل مؤمنا  هبا يف قلبه واملسلم بواعتقاد 

املحرك المتثال اجلوارح   والتصديقالقلب هو العقيدة  يامنإف اإليامنهو مقتىض 

   . اإلهلياد واألمر رهو منبع الفعل بالعمل وفق امل اإليامنو ،بالفعل

ئمة هي  التعبدية الدالدائرة ن تلك ا إ  اإلحاطة باملسلم يف أمره كله و ةدائر وهو

 بمقتضاها.ن يبقى فيها من خالل استشعارها والعمل أاألصل الواجب عىل املسلم 

  اإلسالم و اإليامن أهلاملالزمة حلال املؤمن أمر أصيل يف اعتباره من  اهليئة  وتلك

اقة  الطهو و يد وهو العبادة والتوح  إجياده سبحانه يف فإيامنه هو االمتثال األول ألمر اهلل

التي رضيها اهلل لعباده فهي ثبات    ةحياته ضمن منهج الرسالة الرباني املحركة حلركة 

الية  يف االمتثال  فعوالتصديق  اإليامنللمسلم يف أمره من ناحية وجوده فيجد لذلك 

نه  وبعد موته فيكون يف طمأنينة دائمة أوبيان أمره يف حياته  وإجيادهلعله خلقه  وإدراكا  

يسلكه واملنهج الذي أريد منه أن يتبعه ويكون مطمئنا    أنه أ مر بالطريق الذي عىل سري ي

فيكون  ، التسليم أن جيد ما وعده به خالقه و اإلتباع أنه يف هناية ذلك الطريق وذلك 

ك الناحية العملية يف  بذلك كامل  األمر وعدالة التوجيه ملا فيه اخلري والفالح. وهنا 

مع العمل دليل عىل   اإليامنت به الرشيعة فمالزمة ل ما جادالتنفيذ والعمل بك

  اإليامن وزيادة التفاين يف ذلك هو زيادة يف  اإلخالص التصديق واالمتثال وفق مطلوب 

،   تعاىل تأيت كلها من باب ما يرض اهلل سبحانه و اإليامن والعلو يف الدرجة وان مشارب 
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لقه وكامل أمره مع  اخلالق ألمر خري ن تدبية حسؤأيضا  ر اإليامنأبواب الزيادة يف ومن 

بمجاورة أهل  عىل مجال ال  مجا وأنك لتجد  ، بغيبه والرضا بقدره اإليامناصطحاب 

فاجتامع تلك القلوب املنرية باملحبة واإلذعان للواحد الديان عىل مراد   اإليامنالتقوى و

ة  قلبية  ابقرو قة  بمجتمعه وحال أفراده وتلك عال اإلسالم وتكامل يف زرآتالرمحن هو 

 .. .   و التي توجد تلك املشاركة والتوحد العام  أصلها حمبة اهلل والتسليم له

 *** 
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الثامن الباب
 ما هي احلقيقة أيها املخلوق 

 . [56]الذاريات:  ♂       ▬تعاىل: قال  

           ▬  تعاىل: قال  

             

♂ [3]الفرقان . 

           ▬تعاىل: قال  

           ♂  :[64]النمل . 

            ▬تعاىل: قال  

    ♂  :[11]لقامن . 

  ♂        ▬تعاىل: قال 

 . [ 17ل:ح]الن

         ▬ تعاىل: قال 

♂ :[115  ]املؤمنون . 

ل أن احلقيقة هي إالكل يعرف فبداية     حتت ن يتطابق حال األمر مع أصله وي دخ 

 ..  .أو هي اليقني من ثبوت اليشء مع واقعه  ،ذلك وصفه أو بيانه

  ، ه علي امدتعوااليكون هناك مقياس ي رجع فيه للتثبت من ذلك  أنولذلك ال بد 

يف تعامله إلقرار احلقيقة يف نفسه ألي يشء يضع املوازيني واألسس التي   اإلنسانو

  األصل،والتامثل يف الفعل واالعتقاد مع  ،يعتمد عليها يف امليل باجلزم يف صحة أمره

ين أتت تلك األسس وذلك املقياس  من أ ،والسؤال األكمل لالعتامد والذي يطرح هنا 

الزمان وتنقيح العمل   متدادا التجربة بتكرارها عىل  أن   قيللو ف ؟ يهاألمثل للقياس عل

 بالعقل وعلو النفعية. فهل يصح ذلك؟  

 وهل يصح اعتامد امللكات الفردية واملوارد الذهنية والتوافق اجلامعي كمقياس؟  
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  اذا مل ي ستوعب األمر كله بالنسبة لك  مل األول:  ، طرح تتمة سؤالنا وعىل شقنينوهنا 

   جهلت؟ ما   إىلوكم حجم ما علمت نسبة    ؟ناإلنسا ا أهي

من الذي  و  ،توصلت إ ليه من الذي أثبته  الذي اعتقدت أنك إن والشق الثاين: 

 مع العلم؟  وهل لك قدرة  أصال  أوجده 

وفهم األمر فهام    احلقيقة يف اإلجياد ستيعابامضمون  إىلوهنا نستطيع أن ندخل  

 .  نيا إيامواعتقادا   ، تدبريا  عقليا  

وهو ملاذا مل ي ستوعب األمر عىل كليته مع هذا الكم من التجارب   :الشق األول ما فأ

لية يف النتائج والع لم ال  الك   أن  له فاجلواب  املتناولةقول عواملامرسة احلياتية مع التعداد لل 

ل  اجلوانب  املخلوق  ل عليها حيص   أول يتحص   نأيستطيع  ملحدودية قدراته ولغياب ج 

ثبت يف ذاهتا  عىل استيعاهبا والتي ت   تهمة  عنه وتعدت قدرابت بحكوالتي غ عنه

يكون له دور فيها أو أن يتحكم بأمرها   أن من طرف  ال يستطيع املخلوق  أهنا وحجمها 

  إدراكها كمخلوق  يف فعجزه  ،أو جيري عليها تعديال  يف حاهلا أصال  أو امتدادا  ألصل 

فيها عليه وان   د  عتم  ليست مما ي   أهنا منها  ن يفهم  أوىل أدونا  عىل أن يؤثر بيشء أو يغري

خملوقا  بل خالقا  وان   ليس وتغيريه  األصل إلجياد الذي عنده ذلك العلم وتلك القدرة 

وبديع   إتقاهنا فاألصول كلها عىل كامل ، درة لديه كاملني وتلك هي احلقيقةالعلم والق

لها من خل سن مآهلا ك  بحانه وبأمره وما تفرع عنها فهذا  ق اهلل سصنعها ومجال أمرها وح 

مع التنبيه هنا باإلرادة الرشعية واإلرادة الكونية   إجيادهل وجزء من صامتداد لذلك األ

بالنسبة للمخلوق وهذا جواب للشق   األصل االمتداد والتعامل مع  للخالق سبحانه يف 

نبتت   إنامقاقاهتا كافة اشتاحلياة ب تلك العملية يف حركة  أن   إىل  ،يف فهام  ونض،الثاين 

وأمر   اإلجياد فهم معنى نستطيع هنا أن نثامرها بام توفر إ ليها من أرض ومعطيات كثرية و

وكامال  قد رافقته تلك التهيئة املناسبة ألداء دور   وإبداعا االستخالف فاإلجياد أصال  

ن  عاء عمج يةاإلنسانالنظم البديع وهذا التسلسل الكامل لتعجز االستخالف وان هذا 

حرص ماهيته إال قليال  وما هذا القليل إ ال عطاء  من اخلالق سبحانه مصداقا   إدراكه و
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ء] ♂       ▬  تعاىل: لقوله  ن  وفكيف تك ، [85: اإلرسا

البرش   ن وراء كل ذلك قدرة ال يستوعبها أ يفهملمن هذا كثر شمس احلقيقة ساطعة أ

نكر كربا   ال منكر لذلك إ ال جاحد  أ  ولق أمجعني وأن هذا من صنع رب العاملني اخلال و

م  عقله وق ،رصه وبصريته وإعراضا  فأغلق قلبه وأعمى ب   د غريه فوجهه  لأو من حك 

ه فتاه   يط هبا نفسه  ر هبا ضعفه وقلة حيلته وحي  يف ختبطات  أوجدها لنفسه يرب شيطانه وهوا

انه جزء   طرته بقلبه وعقله وف ألدركدقا  كل من أعرض  عن احلقيقة نصفا  صا ولو كان م

ثىل وهدف  هو األسمى وهي عبادة اهلل سبحانه   لق لغاية م  من هذا العامل الذي خ 

   . وتوحيده ومعرفة صفاته

واحلكمة البالغة ووجب بذلك  وأن الذي خلق ذلك وأوجده له القدرة املطلقة 

   . تثالواالم اإليامنالتصديق و

* ** 
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الباب
 

التاسع
 ودالئل احلق اإلسالم 

 . [19  ]آل عمران:   ♂      ▬ تعاىل: قال  

  بمفهومه العام وإ نه الدين  اإلسالم األصل يف الرساالت الساموية مجيعها هو  إن

  اإلرادة  إخضاعكتسب من ملسالم اهو ال  اإلسالم قيام الساعة و إىلاحلق منذ سيدنا آدم 

ب    أخرب كام  اإلتباعوجب  وعليه وكان آخر صورة  للرساالت  تعاىل هلل سبحانه و  ر 

خاتم النبيني وآخر   ☺ اهلل  يات فأ رسل للعاملني وبلغه رسوله األمني حممد بن عبد الرب

 .  .املرسلني

ر  بح من فيض  من غيض احلق، وذلكوأنه  اإلسالم ةصحالئل عىل وتاليا  د

ونوردها كنقاط  مستنرية من   اليقني والنور املبني ملا بني أيدينا من الدين ،الئل وكامل الد

 .. .ورشع الرمحن اإلسالم فهم 

وحتريم الرشك وهذا أساس كل دعوة   بالعبادةىل إفراد اهلل إ نا يدعو اإلسالم* 

 . والرسل  جلميع األنبياء 

ي  وية أن يؤمن باجلميع فهرسالة سامجوبا  ملن آمن بوة الرساالت و متخا  اإلسالم* 

   ▬ تعاىل: قال   خذباأل ر مأ  امالواحد فية ويأخذ بأمر مرشعها من مشكاة واحد

     ♂ [ :85آل عمران ] . 

وحى هبا من عند اهلل وقد تعهد اهلل بحف لإلسالم ترشيع * مصادر ال   دينه، ظ م 

  فيه، ال نقص  يعرتيه وال زيادة ستوجد الذي من كتاب اهلل وهو القرآن  إما واملصادر 

 .. . اجلمع يفوإما من سنة رسوله األمني والتي الزمها صدق  يف النقل وتواتر 

اته بنظام بديع ليس له نظري يف  وأحكامه وترشيع اإلسالم* عدالة النقل لتعاليم 

يعرتي   قد من علوم وتصانيف وتنقية  لكل ما  سالمإلا أتباع تاريخ البرشية فيام قام به

 .. . للمنهج الرباين وليس من أصله اإلنساينالفهم 

  تعاىل الكامل البرشي والتزكية من اهلل سبحانه و  ☺شخص الرسول  * كامل 

 . لرسوله ولصدق تبليغه
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 بعض  وهاكوعن النبي األمني اإلسالم السابقة أتت خمربة  عن * كل الرساالت 

 : ند ذلك يف العهديؤكت  ثلةأم

تعاىل:  رسالة احلق للعاملني فلم تقترص عىل مجاعة أو فئة معينة قال  اإلسالم* 

▬        ♂ [107: األنبياء ]  . 

         ▬ تعاىل: قال  و

       ♂  :[ 28 ]سبأ . 

ص  اة وتناول مجيع اجلوانب التي ختسالم أتى شامال  جلميع مناحي احلي* اإل

  يه ومفاهيم برش ترشيعات  أي ارتقاء ال ي عىل عليه وال تقدروشمولية وب بكامل   اإلنسان

 .. . وهو أعلم بمن خلق وبحاجاهتمسبحانه فاهلل هو اخلالق  ه تنافسو توازيه أ أن

ح  لكل زمان ومكان اإلسالم* 
ل  ص  ونظرته   ،يف أحكامه  مرونةذا .. فهو دين . م 

 .. .تستند عىل أصول ثابتة ال تتغري   املةالش

  ضمن إ طار قويم وعوز   ا مع الفطرة السليمة وتلبية احتياجاهت ماإلسال * توافق 

 .. .سليم

د  ومع العقل وعدم وجود تعارض عقيل وإ ن وجد فذلك يع  اإلسالم * توافق 

 .. .لقصور اإلدراك الكيل لإلنسان 

ل  مج إىل يدعو  اإلسالم*  ألخالق والتمثل هبا  يل يف األفعال والعمل بمكارم اك 

ما يصيب اآلخرين بسوء فهو دين جامع  للخريية يف كل   ء، أويسوينهى عن كل 

 ... .يشء 

 العهد اجلديد                      العهد القديم                           

 16العدد  14 اإلصحاحيوحنا  يلنجإ 19العدد  18  اإلصحاحسفر التثنية 

 26العدد  15 اإلصحاحيوحنا  يلنجإ 12العدد  29 اإلصحاحيا ع سفر أش

  7العدد  16 اإلصحاحيوحنا  يلجنإ 16دد  الع 5  اإلصحاحيف نشيد اإلنشاد 
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  واإليامين  االتزان العقيل والنفيس بإجيادأعطى الصورة الواقعية للعدل  م اإلسال * 

يف استدراك أمر العدالة يف الدنيا ويف اآلخرة باالستيعاب األمثل ملسألة الثواب  

 .. . والعقاب

رشع اهلل والتعريف   إىلاهلداية  ن  م  ض  بل ت   ،ائها  حائرا  ت اإلنسانمل يرتك  اإلسالم * 

 . وبعد ذهابه جيادهإيف أمره كله قبل  اإلنسان وحال   ، قه من خل بمراد اهلل

يريد حتقيق السعادة للجميع وهي الصفة األمجل والغاية األكمل التي   اإلسالم *

 .. . اجلزاء بحسنرة حيققها له يف الدنيا باالمتثال ويف اآلخ  اإلسالمف ،يريدها كل إنسان

التكريم وجعله يف  علو ب اإلنسان واختصية اإلنسان كل جوانب عىرا اإلسالم * 

دائرة احلفظ فأوجد األحكام والترشيعات التي تنظم تلك العالقات بني اجلميع بام  

احلفظ والرقي االجتامعي والرقابة   دائرةهيئة وأتم أسلوب للبقاء يف  أرقىيؤمن ذلك 

 .. . السلوكية

اما   ك إمت ذلوكل   اإلنسانأوجد التوجيهات الكاملة فيام يتعلق بمحيط  إلسالم ا* 

 .األرض واستخالفه فيها  إلعامره

هي   والعدالة  احلقوق لكل يشء وجعل حسن التناول واملثالية  ى راع اإلسالم * 

نبه كلها جزء  من ذلك ومراعاة  حلقوق   اإلسالم األصل فمراعاته لإلنسان يف جوا

 ... . حافظة عىل البيئة واملحيط املادي أخذت جزءا  واضحا  من ذلكاحليوانات وامل

ه لكل من ملك قلبا  نقيا  وعقال   بلسالم يتميز برسعة االنتشار وذلك نظرا  لتق* اإل

  اإلنسان يوافق  اإلسالمأبى اخلروج منه أو العدول عنه ف اإليامنسويا  فمن ذاق طعم 

ئعه الواقعية   .. .بكافة أركانه وأحواله ورشا

قرآن  بالمثلة املت ☺ لرسول اهلل املوحى هبا الدائمة  معجزتهو اإلسالم * 

نزل القرآن   بمثله، وأ خربنا  باإلتيان قيام الساعةإ ىل  اإلسالمدي القائم منذ فجر حوالت م 

 .. . ن يقدر أحدعاله أنه لجل يف 
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  إن وجد ما يعتقد انهية واإلسالم* عدم وجود تضارب يف األحكام والترشيعات 

شبهة   وعىل أي  يرد عىل ذلك  لإلسالم  عام الرتاث والفهم ال فمن  ، هلظاهرتعارض 

يف   ر  لقصو إما دعاءات والتشويش كانت اإل وإنامي رد أيضا ،  اإلسالمللطعن يف  اختلقت

 يف الغاية 
 
 .. .  الفهم أو عداء

  اخلريية والفعالية للثبات  ترسيخ منظومة قيم عالية هي أساس  عىل  يقوم سالم اإل* 

 .. . واحلفظ العام واخلاص

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 



                                             
 

  

35 

الباب العاشر
 ؟تعاىلملاذا خلقنا اهلل سبحانه و 

 [ 56]الذاريات:  ♂       ▬تعاىل: قال  

          ▬ تعاىل: قال 

             

    ♂  [  :172األعراف ] 

         ▬ تعاىل: قال 

♂   :[115]املؤمنون . 

فليس بابنا لذلك  إلجابتهشبهة فال حمل له هنا  إسقاطن كان يقصد إن السائل هنا إ

  أن نريد  وإناممكانه  هذا آخر ليس فخلل عقله ومرض روحه جيد له عالجا  يف باب  

اإلجابة   أن واحلق ،اخللق إجياد عض فيام أريد من بال الب قد يطرأ عىل  نجيب عن سؤال  

  : بقولهاهلل عز يف علياءه  ها نافية واحلجة الكافية جتدها يف كتاب اهلل سبحانه وقد بي  الش

▬         ♂   وهذا كاف .  وشاف 

حركة حياته   أويف أمر دنياه يف نفسه  وجد حرية إنسانا  لو أن  يقول احلال ولسان

ع األمر أعلم  نا فصمعرفة  فيها  له  و أ ،من يملكها عند  ةاإلجابلذهب ملن هو مثله ليجد 

أمر الدنيا  هبا من غريه واملتعلم عن اليشء هو أعلم من غريه وهو الدال لغريه وهذا يف 

فهذا أمر وسؤال   ، توا والسم  األرض  يف إذا أردنا أن نعلم شيئا  تعدىواملوجودات فك

   .فيه دور فليس له يف األصل يشء وهو اخللق  لإلنسانعظيم وشأن  ليس 

من باب أوىل وعىل كل    سؤاله ة  فإجاب  ،هو يف ذاته خملوق و وكيف يكون له يشء 

فبيان ربنا   ، د من عدم وهو القيوم األعلم سبحانهأخذ من اخلالق ألنه املوجوجه أن ت  

ي قدر  عىل   ال وما البحث يف جوانب التيه يف شبهات العقل ملا  ،لنا ف  كا  إجيادنا لسبب 

ناتج عن خروج عن منهاج   أوه شيطانه فذلك جلهل وقلة دين أو ما وسوس له ب إدراكه

إليه الوسيلة وسخر له الدنيا   ويرس لإلنسانرب العاملني فاخلالق سبحانه قد بني الغاية 

وجعل له العقل وأحاطه ببديع   كتب ال له  ل س روأالطريق وبعث له الرسل  بني له و
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بحانه ومن كامل علمه وبديع  ات وذلك من كرمه سماخللق واملخلوقات وبني له العال

يفعل ما  فحانه منزه  عن العلة  يف أفعاله فهو سب ، أسامءه ت يف علياءه وتقدس جل  فأمره 

شاء   إن مره ن وأسألوي  ق سأل عام يفعل واخللربنا ال ي   تعاىلف يشاء وكيفام يشاء ومتى شاء 

 . النونبني الكاف و

خرب اخلالق سبحانه عن املراد من اخللق فال حيق  ا  بعدما أ  ينفلذلك تأدبا  وتد 

  سبحانهفالكريم  ، يتجاوز يف األمر فالطاعة والتسليم من أصل األمر أنللمخلوق 

وبني هلم   ،ر دار قرا  ة  ألمرهم ومل جيعلها ر  خ  س  وخلق هلم الدنيا م   ختباراكلفني يف وضع امل

  ، جعل بعد ذلك احلساب و اجلنة والنارو ،م اخليارهل م عليهم احلجة وترك وأقا  أمرهم

علمنا من   أنسبحانه علينا لنا تكرم  ه خلقب امللك اجلبار الرحيم الغفار ففتبارك اهلل

ي عبد وحق له التوحيد يف الوهيته   أن سبحانه حق له ف ،ما أراد  وعظيم صفاتهأسامءه 

ليم  احلكريم العظيم الراد ألمره وهو  فال منازع مللكه وال وصفاته سامئهأو بوبيتهور

فتبارك   ، يرمحنا  أنرحيم قبل ال ، خيلقنا  أن الق قبل اخل ،نعلم أنل أن نعلم وبعد قبعليم ال

وليس له يف خلقنا   ونمجده كل يشء خلقنا لنعبده له الكامل يف كل يشء ويعلم   تعاىلو

ظمة من خلقنا بيشء وال ينقص من أمره بام صدر عنا   العزيد يف ي  فال، وخلق يشء حاجة 

اب هنيه  نأمره واجت بإتباعبأن أوجدنا وأمرنا  هكرم منه ورمح إيانا سبحانه خلقه ف ،يشء 

لتمكني فله الفضل  نا بذلك سبحانه بعز الدين واالستخالف وا قفأحل رشعه وسلوك 

بام قرصنا وقرص   إليكنعتذر دعاء والب أيدينا  ريب إليكسبحانه وله كل الثناء ونرفع 

ولذلك   بضعفنا علم تبنا من أنفسنا و أعلم فأنتمن ذنوب  ارتكبنا ، وما وناملقرص

حاجتنا فرمحتنا وغفرت ذنبنا، فلك   مت  ل  باالستغفار فسبحانك ما أرمحك ع   أمرتنا 

 . ..ديننا  اإلسالم منتهاه أن خلقتنا وهديتنا وجعلت  إىل احلمد والشكر 

 *** 
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ي عشراحلاداب الب
 والفطرة اإلسالم 

          ▬ تعاىل: قال  

              ♂  

 . [30: روم]ال

نه أو يمجسانه» ☺قال  رواه   «كل مولود يولد عىل الفطرة فأبواه هيودانه أو ينرصا

 .البخاري

التي   ز ئعة االستعدادات وامليول والغرا وهي جممو ،شق  بمعنى لغة  ال يف رة طالف

  اإلسالم .. وحتمل من معانيها .إجيادها ن أن يكون ألحد دخل يف دو اإلنسانتولد مع 

ص  التوحيد هلل  لرساالت الساموياصل يف وهو األ
 سبحانه.ة وهو خال 

مه   اإلنسانإ ن  ر  ك  متى ما القى احلياة بالوالدة حيمل معه ومع أصل خلقته هبه وم 

اس جيل ال تشوبه  فاء وبأسصيله فيأيت بحالة من النقاء والص من اهلل وهي  صفات أ

علمية للميل اىل احلق  ادية والوال خيالطه تكدير فيأيت ومعه تلك القدرة اإلر شائبة

ما خلقها اهلل عليه من  نوازع نفسه يف أصل خلقته تكون عىل  ألن والقبول به وذلك 

دها يف  فرتة لكنه يستشعرها يف حياته وجين مل يكن يعيها يف تلكم الإالصفاء والتوحيد و

لق مائال   اإلنسان إنواملقصود هنا  ، تعرض إ ليه وما ي ه دراكاتإخواص ونفسه   للحق  خي 

القه ويبقى ذلك أصيال  يف نفسه مستشعرا  بتوافقه مع روحه وعقله  والقبول به موحدا  خل

فنفوره عام   ، ورافضا  لكل ما تعدى وكان شكال  منافيا  للصواب أو خروجا  عن األصل

ث  له تشويش با  أمر جأو ا  ا  حي  د  واستشعاره بالطمأنينة واالستقرار والشعور   بيل ضطرا

لق عليها جيده مت  بالتوازن  .وافقا  مع أصل النقاء وفطره اهلل التي خ 

ا بل حيدد هلا الطريق  هو دين الفطرة وال يتعارض معها وال مع رغبته  اإلسالمو

لق   اإلنسانوإ ن  بلت عليه عىل أصلها ونقاءها وما ج   إلبقائها نهج القويم السليم وال خ 

هو  عباده اهلل رب العاملني وذلك ن لكا  إنام إجيادهوميال  للرش وإ ن  سليام  ال يعرف إنكارا  

وان   ،كل الرساالت التي أ رسلت له ودعت اىل التوحيد  دعوة  أساس اإلجياد وأصل
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نظر  للعقل السليم وال وافق  املقصود والدين الذي ارتضاه اهلل سبحانه للعاملني م  إتباع

جعل   ن أة اهلل لذلك كان من رمح ، القويم وموافق للطبائع األصيلة والنفوس النقية

يميز   أنلعمر  يستطيع  اإلنسانوصل ما  الرشع احلنيف يبدأ متى يف كليف احلساب والت

ل  عقله ليصل  فيه  م  ه  وهي عبادة ربه ويسلك الطريق الصحيح   إىلفيه وي ع 
حقيقة خل ق 

 .. .جده وأنشأهللوصول ملرضاة من أو

  ري تغي تتعرض للولكنها  اإللغاء من سنن اهلل التي ال تقبل  اإلسالم فالفطرة يف 

يف نفسه وتوافقه مع األصل يف   للحق ذلك امليل اإلنسان وختضع للتأثري لذلك جيد

الزمة منهج اهلل، فالفطرة كانت أساس  ملذلك  إلدراكاإلجياد واخللق ويعينه العقل 

النموذج األويل للصفات الكاملة التي منحت لإلنسان   وهيمة االستقامة وأصل السال

 .. . القويم  واالعتقاد  وامليل األصيل للسلوك هلل ىل اإ  ههتوجوالتي  

 *** 
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الباب الثاني عشر
 والضروريات اخلمس اإلسالم 

عىل التأكيد عىل مخس رضوريات أتت مقاصد الرشيعة   اإلسالملقد توحد علامء 

هاب  فذهاهبا ذ هلا عليها تدور رحى احلياة وهي أعمدة االنتظام واالستقامة لتحقيقها ف

هبا زعزعة ألعمدة بناءها، ولقد اعتربت من الرضوريات ألهنا   الل خواإلاة للحي

جوده وعالقته مع ربه، ويف نفسه وعالقته  و يف كل شأنه يف أصل  اإلنسانباملحيط العام 

  ، والعقل   ،والنسل )العرض( ،والنفس ،الدين ) : .. وتلك الرضوريات هي. مع غريه

  اإلنسان احدة ومتصلة يف أصل واحد وهو ياة الوفهي مخس أصابع يف كف احل (واملال

كملة لبعضها لتامم األمر حلفظ هذه الرضوريات فهي   اإلسالم ولقد جاءت رشيعة  ، وم 

ظها  وكامل ما حيقق حف يف شمولية   اإلسالم  أسمى املطالب وأصل احلكمة ولقد بني   

نها من ت جانب من   ا يف أي جوب أال ي تعرض هل و و   أدية دورها الصحيح وتنميتها ويمك 

الشارع احلكيم إذا تم   ديسقها املثايل كام يرصالحها وال ن  ال تأخذ فعالية  فاحلياةجوانبها 

 .ا بالكلية أو بتعطيل دورها هب  ذهاب  الأو  للالتعرض هلا بام يسبب اخل

 ومن وسائل تلك الرعاية ومتام العناية   ةمراعا  امهتا أي  لذلك تم حفظها ومراعا  

 : ييل  ما 

 ن  الدي حفظ  :  ال  أو 

 . [ 56]الذاريات:  ♂       ▬تعاىل: قال  

         ▬ تعاىل: قال 

          ♂  [39:  األنفال] . 

   ♂      ▬  تعاىل: قال 

 . [125ل:  ح]الن

د  اخللق وبالدين  اهلل أ   ادة  بعل، فالدين من أ ّوىل األولويات فظ  وح لق  صالح  للخ   وج 

وأوجب القيام   اإليامن و اإلسالم اهلل سبحانه أركان الدين رشع  وهو منهج احلق وحلفظ 

ئع ودالعبا  بأداء هبام  فظ ومن أبواب  ، الكامل اإليامنات وإقامة الرشا واالستمرارية   احل 
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يقة الرسالة وكامهلا وصدق دعوهتا  القيام بتبليغ املنهج والدعوة إليه وبيان حق للدين 

ره جليه   والرسالة كام ينبغي بص إليصال  والتعليم  واحلث عىل العلم  ، وإ هنا الدين احلق

  قد حيصل نتيجة   اشتباهي حتريف ولدفع أي شبهة أو مطابقة ألصل املنهج بدون أ 

 ..  .لنقص إدراك أو سوء غاية 

ود عن حوضه وحفظ  ذمن ال ومن األساسيات يف أمر احلفظ العام للدين ال بد

 قد يصيبه أو عائق   اإلسالم بيضة 
 
ع   إقامة أو  ن تبليغهحيول دو من أي اعتداء شعائره فرش  

ع أيضا   لذلك  اجلهاد ضد املعتدين ومن يصدون عن سبيل اهلل وحياربون الدين ورش  

 ...املسلمني  وحدة  عقوبات  للمنافقني ومن هجر الدين وأفسد 

 ثانيا : حفظ النفس 

           ▬ تعاىل: قال  

        ♂   

 . [32  ]املائدة:

  ♂         ▬ تعاىل: قال 

 . [179]البقرة:  

من قتل معاهدا  مل يرح رائحة اجلنة وان رحيها يوجد يف مسريه أربعني  » : ☺قال 

 . البخاريرواه  «عاما  

اليف  ومن أهم الرضوريات بعد الدين هو حفظ النفس كيف ال وهي حاملة التك

ان  ، ولذلك ككرم وأصل احلياة واالستخالف وعليها تقوم الرسالة وهي خلق اهلل امل

من ناحية وجودها ومن ناحية حفظها العام بعدم  للرشع تدابري كثرية يف حفظ النفس 

رة مكرمة عند بارهيا فال جيوز   ، احتوتالتعرض هلا أو الذهاب بحياهتا وما  فهي مقد 

رئ ها أو فنا إالذهاب هبا بالكلية ب ء  بقتل  م فاإلسالهبا،  اإلرضا   اإلنسان حرم القتل سوا

م  ت من املوبقات ومن اجلرائم اجلسام و  اإلسالم ريه وذلك ي عد يف بقتله لغ لنفسه أو 

  اإلسالم فالنفس حمفوظة يف ديار  ،التوعد ملرتكبها بأشد العقوبات يف الدنيا واآلخرة
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ياة  وز بأي حال  من األحوال سلبها احلبغض النظر عن كوهنا مسلمة أو غري ذلك فال جي

يف القتل   لإلرسافالقصاص الذي فيه منع  ه ومنهأحكام ني   إ ال يف نطاق  حدده الرشع وب  

 .. .وردع ملن يفكر يف ذلك 

ئع ومن مج أن هناك أحكاما  راعت النفس يف كل   -مجيل اإلسالم وكل -يل الرشا

كان حمرما  إذا خيف  ما  فأبيح للرضورة،  مؤقتا  إذا استدعت احلاجة كم  حال فيتغري احل  

م، يأكله سوى  إذا مل جيد ما  قر حمقع رضوقوذهاب حياته أو  اإلنسانعىل  ر  ومن   ما ح 

حكم أو   أداءإذا وافق ذلك  ر معه ذلك أيضا  السامح ملن أصابه عارض  يتأكد الرض

 .. .يله جالترشيعات سمحت له بقضاء ذلك وتأة مثل مريض  عليه صيام فسامحة فريض

 حفظ النسل )العرض(   : ا  ث ثال 

         ▬تعاىل: قال 

   ♂   :[ 13]احلجرات . 

  ♂        ▬ تعاىل: قال 

ء]  . [32: اإلرسا

        ▬ : تعاىلقال 

            ♂  :[4]النور . 

ة األعراض  نسل وصيانالكريم أتى بنظام ال نظري له فيام يتعلق بحفظ ال  اإلسالم  إن

ن  ترشيعا  منظام  وأ سلوبا    ،ام خص ذلكفيفهو ترشيع كامل  فقد مجع يف أحكامه وما ي كو 

احلفاظ عىل النسل والعرض يف الدين هلا حساسية   فمسألةالجا  يف األمر كله، وقائيا  وع

ة  حاطت اإلاألرسة، لذلك متأ حكام عديدة كالنسب واملرياث و الية ملا يتعلق هبا من ع

حفظ احلقوق   ا  أيضمن هذا اجلانب و  اإلنسانكل ما يتعلق بل واإلرشادية  عية الرش

تكون يف دائرة من النقاء والرقي   أنفالعالقات بني البرش ال بد  ، االعتبارية املرتتبة عليها 

وعالقاهتم فيام   أفراده يف سلوك  اإلسالمبه  سلوكي فهذا مما متيزاألخالقي والسمو ال 
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ل امتثاهلم باملنهج وعدم خمالفتهم لألحكام والتوجيهات  أص من  نابع   بينهم وذلك 

 . الرشعية

ومما كان من حفظ  للنسل هو الرتغيب بالزواج الستمرار حركة احلياة وحتقيق  

ني عىل أسس وأحكام مفصله  االستخالف، وأن يكون ذلك االرتباط بني الزوج 

   . ستقبليةآنية أو م ذلك من أحكام عىل  تبرت وحافظة لكال الطرفني وما ي

ومن مظاهر احلفظ للنسل والعرض هو تلك اهليئة القويمة الواجبة للعالقات بني  

تكون إ ال يف نطاق حمكم  موافق  للفطرة السليمة واألحكام الكريمة، ومن   ن الأوالبرش 

فهذا أمر  ذو اعتبار وقيمة عالية   ه،تعرض للغري فيام خيص كرامته ونسبال  ذلك أيضا  عدم 

فيها  انت األحكام التي التي الزمت نقاء الفطرة والتزام الدين، لذلك كى النفوس لد

م ليست  سالدى عىل عرض أخيه، فاألعراض يف اإلوحدود ملن جتاوز واعت اتعقوب

 . وهلا سور  من األحكام متني  ع فيه أي أحد بل هي حصن حصنييرت  ا  حمبا  كأل  

 . رابعا : حفظ العقل 

 . [ 114]طه:  ♂     ▬تعاىل: قال  

          ▬ تعاىل: قال  

   ♂   :[9]الزمر . 

فعأمهية كربى فهو مناط التكليف وبه  اإلسالم للعقل يف  عن سائر   اإلنسان ر 

أمره ويؤدي دوره ويتفاعل مع حميطه   اإلنسان وبإ عامله يدرك  بالتكريم،  املخلوقات 

 .. .ويوقن عظمة ربه 

ما  أ  ، لإلخاللو تعرضه أللعقل حفظا  من جهتني حفظه  من الزوال  اإلسالموأراد 

م  ما قد يصيبه بتلف أو ما  حفظة من ر  غيبه عن الواقع وذلك بالتعرض أو  يالزوال ف ح 

و خمدر أو ما يدخل يف ذلك والتي جتعل العقل  أفعل ذلك من مخر ي مادة تتعاطي أللا

نية يف السلوك وذلك لقصور  ، عاجزا  عن أداء مهمته   اإلدراك وتقربه من احلالة احليوا

نية.    الكيل وغلبه الشهوا
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لإل نسان أن يكون ذو عقل مستنري   يدير اإلسالمف ، ظ العقل من اإلخاللأما حف 

وأن يكون العقل نورا  يدله عىل   ، يف الفهم واالستنباط  ن  ك  متو  ، وإدراكوذو وعي 

ربه ويتبع منهجه كام يريد   اإلنسانه يعبد بالطريق، فالرشع حيث عىل طلب العلم ف

ب الشبهات وتدرك الغايات  تذهع يف إطار الرشعامل العقل إسبحانه وبالعلم وب

يقرتب   أنال بد  نية عقال ساناإلنزاد  اآليات وكلامحسن عظمة اخلالق و  ي رى ر وبالتدب

 .. . وابتالصواب واىل منهج احلكيم ال إىل

 خامسا : حفظ املال  

          ▬ تعاىل: قال  

 ♂ :[ 15]امللك . 

 . [ 188]البقرة:   ♂     ▬تعاىل: قال  

         ▬ تعاىل: قال  

     ♂  :[38]املائدة . 

احلياة ويعترب   وسائل سري  ي عمله هل  و  من لوازم وؤدي  أوصفته إ ن املال أو ما حيمل 

ه وبتداوله  بوهو مطلب أسايس ف ، بني األفراد مجيعا   ياملنفعأو كعصب  للتعامل املادي  

ات وما يدخل يف ذلك وان لكل فرد نصيب  من  تتم حركة احلياة النفعية وتلبية االحتياج

 ي نفقه يف التحصيل أو التداول 
املعامالت واألمور املتعلقة باملال  ان ، ونفاقإلواوقت 

قد  يف نواحيه مجيعها بدءا  من احلصول عليه وكيفية ذلك مرورا  بتحريكه أو تداوله وما 

ام هناية   طريقة  موافقة  لألحكيرتتب عليه من أحكام من زكاة وغريها وأيضا  من تداول  ب

مع  كل ذلك  أحكام ترشيع  يبني    رة الزمها فتلك الدورة املتكر ، كهمتل  له ق  بتوريثه ملن حي  

   .أصول  تقوم عليها املعامالت بشتى أنواعها 

وانك لتجد   بإكراهويلزم أيضا  أحكاما  حتفظ ذلك كله بأال يؤخذ بدون وجه حق أو 

م بديع وشمول  واف  يلبي كل ذلك وجيعله يف مساره الصحيح  بنظا  اإلسالمكل ذلك يف 
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حكام وتفاصيل وتوجيهات وذلك من كامل هذا الدين  إال وله أ  فكل أمر  يتعلق باملال 

 . ومتام أمره

فحفظ الرضوريات وقيام األحكام   ،عام  هام وفهم رشعي  وننوه هنا عىل أمر * 

لمني فقط بل شملت غريهم وبينت  قترص عىل املسي مل  سالماإلوتطبيق الرشيعة يف 

ه من  بام محل يف أمرهله غري أله ولهنافع  أل اإلسالم أحكامهم وحقوقهم وواجباهتم ف

 .. . كامل  وعلو استيعاب للجميع

 *** 
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الباب الثالث عشر

 والصالة إلسالما 

  ♂         ▬ تعاىل: قال 

 . [43]البقرة: 

          ▬تعاىل: قال 

  ♂  :[18]التوبة . 

ء] ♂         ▬ تعاىل: قال    . [78: اإلرسا

وعمود الدين وهبا ي ميز املسلم عن   اإلسالمركن الثاين من أركان هي ال  الصالة

وقات  يف أ  ، كيفيتها  ☺علمنا الرسول  عبادةوهي  ،غريه فهي برهان  لصحة االعتقاد

وهي ثابتة بثبوت الدين وهي   ، بالتسليمبالتكبري وتنتهي  أ تبد خمصوصة  عاملوبأتوقيفية 

ذكرا  كان أو أنثى وال تسقط أبدا  عن املسلم ما  ل  بالغ  فرض  واجب عىل كل مسلم  عاق

 .. .دام يف وعيه 

من   لعامني خلون   ☺ ف رضت قبل هجرة الرسول  ، والصالة صلة بني العبد وربه

لعظم منزله الصالة  فكل تكليف جاء بالوحي  كان إنو، االستقامة  أم  والصالة  ،هجرته

عن طريق   يةاإلسالمة ملألتعاىل وفقد جاءت بالتكليف املبارش من اهلل سبحانه 

ء الرسول الكريم ففرضها اهلل جل يف عاله يف رحلة   .. .املعراجو  اإلرسا

الصالة من أعظم الشعائر التعبدية التي يتقرب هبا   أنالكريم  اإلسالم بني   وقد 

ل  األعام ري خ  ا أهن وبني   ، وعبادة  عظيمة للمسلمني  وهي رمز   ، ه وموالهخالق إىل عبد ال

وهبا يبدأ   ، خالقه إىل قرب ما يكون أ يكون العبد  ا وفيه ه، رب إىل ملرء معراج اي وه

 عمله.  سائر   ح  ل  ت ص  ح  ل  ص   ذااحلساب فإ

الصالة فال باب   إىلأ العبد لقاء ربه فيلج أرادومتى  ،عالقة بني العبد وربه  والصالة

ة  صالال  وجعل   ، عالية جعلها اهلل لعباده وأكرمهم هبا  وذلك كرم ومنزلة   ، وال بواب

كنهر  بباب أحدهم يغتسل فيه يف اليوم مخس مرات فهل يبقى عليه بعد ذلك يشء  مما  

 ورمحة. عبادة  ، فهيالناسب بعض ي ت ص  قد علق من الذنوب واألحوال التي
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ن ع   واإلنسان
ع هلو إصالح  ة اهلل التي خلقها ووقوف العبد بني يدي خالقه بام رش  ص 

 .. . م بلقاء اهلل يوم احلساب ونوال الثوابري  كريية وتذك ناإليامله وجتديد  لطاقته 

عها وقدرها وما تعود عليه  اإلسالموقد بني  الدنيا  خري منأمهية الصالة ون ف 

سلم وغريه وأوجد هلا نداءا  جليا  مجيال  وهو  وجعل الصالة فارقا  بني امل ،واآلخرة للعبد 

بام رشع   إليهرب  كريم والتق اخلالق ال يا للق مناديهاألصوات موحدة  به اآلذان فعلت

ل    نا فهو ينادينا للقياه ويفاخر ب ،اخلالق سبحانه ما أكرمه وما أعظمه  تعاىلف مالئكته ف ج 

 . عىل كريم عطائه وسعه رمحته اسمهوتعاىل  ربنا 

كل  ما   من البرش  يف مسألة الصالة أنك ترى يف اجلمع الواحد اإلسالم مجال ومن 

ا  فلم ختتلف بينه جتمعت اوالتي جلنسيات املختلفة وان واواألل غاتخيطر ببالك من الل

ا ذاكرة  رهباملتعلق بالصالة فاصطفت طائعة ل القلبي  اإليامنومل ختتلف بذلك  هيئتها  يف

احد ولغة واحدة فسبحان من مجع تلك القلوب عىل  كأهنم جسد و تعاىلله سبحانه و 

وتذكري يومي مأجور لعالقة   م اإلسالو مسل بط بني املا.. فالصالة ر. ذكره بتلك اهليئة

 .. . ودائرة العمل اإليامنوبقاءه يف دائرة  إجياده أساسالعبد مع خالقه التي هي 

 *** 
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الباب الرابع عشر
 والزكاة اإلسالم 

  ♂         ▬ تعاىل: قال 

 . [43: البقرة]

        ▬ تعاىل: قال 

♂   :[ 11]التوبة . 

صورة والربكة الزكاة هي الطها  مقدرة مما جتب فيه الزكاة فرضها   ةالنامء، وهي ح 

  إذا لدى املسلم ادة عملية تتعلق باملقدرات نه وهي عبملصارف حددها سبحا  تعاىلاهلل 

 .. .احلنيف  اإلسالم بلغت نصابا  حمددا . وهي ثالث أركان 

أفراد   نيحركة تعاونية ب وهي يد عبادة ونظام اجتامعي فر اإلسالم والزكاة يف 

 . حق الفقري يف مال الغنيباملجتمع 

بالصالة يف العديد من   وقرهنا لزكاة اهتامما  عاليا  ا تعاىل وقد أوىل اهلل سبحانه و

كرت يف القرآن عرشات املراتف الكريمةاآليات   . ذ 

األدوار االجتامعية املختلفة التي قد يمر هبا الفرد داخل  راعى  قد بام اإلسالمف 

لك النظام املايل التي حيفظ للمسلم حقه يف حال فقره ولينزع من قلبه  املجتمع فأوجد ذ

وأوجد ذلك النسيج االجتامعي التكافيل  كرامتهذلك فحفظ ب ،مأثر عىل أخيه املسل  أي  

فامل عطي يأخذ نصيبه من   ، معطيه باخلري و  آخذه ، ود عىل املجتمع فقريه وغنيهع الذي ي

إخوانه فيعطي حقا  مفروضا  هلم وي بعد عن قلبه  الثواب والتزكية للنفس ويستشعر حال 

احلاجة فيكون بذلك   أهلدة ساعوم  ثاري اإلالبخل وحب االحتكار ويضع مكانه حب 

   . نفسه  وخرييا تعاونيا مع غريه جهةإيامنيا تعبديا من  بنى جرسا  

وأما اآلخذ فيستشعر بتلك الل حمة االجتامعية وذلك التكافل الذي أوجده  

يف ذات الوقت فضل   وحيساملسلم  ألخيه أو عداء  ل  غ أي ال حيمل يف قلبه ف اإلسالم

تعاون  فاهلل وملك النصاب يوما  أصبح بدوره معطيا ، إن أكرمه الزكاة ومجال معانيها ف

 .. ... فالزكاة خري متعدد يف املجتمع. كال الطرفني بام فيه خري  ألخيه
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مع  تة هلا دور كبري يف تقدم املجاستمرار احلركة االقتصادي أن اإلسالم وقد بني 

ارع احلكيم  لشا عتطا اقو .ود املال احلال العام فمنع مج حتسنو رخاء املعيشة  إىلوسبيل 

 . ذلك النصيب املفروض ي نشط تلك احلركة ويمنع ذلك الركود لرأس املال ل

ه  جانبا  من اجلوانب إ ال ووضع ل يرتكراعى املسلم يف كافة نواحيه ومل  اإلسالم وان 

  يف صغره وكربه له أواله عناية ذلك ما  ومنما ينظمه ويعود باخلري عليه يف دينه ودنياه 

ر وغنى ونظم ذلك تنظيام  كامال  مستمدا   قه االجتامعي من فضع ويف ووحه ه ورنفس  يفو

امل م رشعه سبحانه و يريد جمتمعا  متامسكا  متعاونا  متعاطفا  كأنه  اإلسالمف تعاىلمن ك 

باريه بأن يكون عونا    إىل شعورا  حقيقيا  يرجو به التقرب  فرد فيه  احدة حيمل كلو ة  رسأ  

 .. .ألخيه 

 *** 
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الباب اخلامس عشر
 والصيام اإلسالم 

         ▬تعاىل: قال 

        ♂ :[ 183]البقرة. 

اهلل سبحانه   ا فرضه عبادة ( والصيامعن اليشء )أي االمتناع  : الصيام هو اإلمساك

ورد ذلك يف النص القرآين   عىل األمم السابقة كام   ة مفروض تعىل املسلمني وكان تعاىلو

ف عىل أنه االمتناع  عن  ر  ع  وي  ،  اإلسالم والصيام هو الركن الرابع من أركان ،  الكريم 

ب الشمس  املفطرات التي حددها الشارع احلكيم من وقت طلوع الفجر حتى غيا 

املسلمني وتوقيته واضح   ند يف العام معلوم  أمره ع ر  وهو شه ، يه العبادةبننا ذلك قرتم

 .  طوعي يف غري رمضان وما كان قضاء  صوم  ت أيضا  وهناك ،  مبني 

وم  عملصوم هي التقوى والتعبد هلل الكريم وإ ن التقوى بالوإ ن حكمة وجوب ا

  جزيل، وجزاءه عظيم وثوابه  صوم مأجور وفعل املأمور وإن فعل ال هي ترك املحظور 

 .. .يانر ومن كرم اهلل أن جعل بابا  للجنة ال يقصده إ ال الصائمون واسمه باب ال

الصيام بل تلك  الغاية من  املفطراتووليس اإلمساك  عن الطعام والرشاب 

  به ل مراتب التقوى فهو ترشيع  رباين ي تحص   إىل الوسيلة والغاية هي العروج  بالصائم 

 .. . ألمر وعمال  للطاعةل امتثاالحانه ن اهلل سبعىل رضوا 

مه  وله نواح    اإلسالموالصيام يف  ع 
عبادة  وباعث عىل شكر اهلل سبحانه عىل ن 

قية وإيامنية عديدة  للمؤمن وهي تتناول ذلك اجلانب الروحي الذي تبقيه مرتبطا    إرشا

 جزء  منها خفي عن الغري فالصائم يف 
بقى عىل حال عبادته وال   خلوته ي بخالقه يف عبادة 

خيالف أحكامها فيستشعر هبا يقينا  لعلمه أن اهلل مطلع عليه فيبقى يف تلك الدائرة  

با  من اهلل سبحانه وية اجلميلة من الطاعة التعبدية التي يرجو منها انروحال نه  إثوا

ارحه  يف جو حا  حلا إليستشعر أيضا  يف حال صيامه أثر نعم اهلل عليه وفضل خالقه فيزداد 

ان الصائم حيس  حال   اإلسالمومن مجاالت الصيام يف  ،سبحانه إليه وقلبه بالتقرب 
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  يزيد ما يقدمه من خري  أنيف  تعبديا املسلمني وذوي احلاجة منهم فيتحرك  إخوانه

 .. . التي تتضاعف يف رمضان اتتقربا  هلل وزيادة يف أجر الطاع إلخوانه وصدقة 

ن نسك  إو ، ا  احدملجتمع وان يكون جسدا  و متاسك ااحلنيف حيث عىل  اإلسالمو

ر الصوم يعطى ذلك االنطباع الراقي بتامسك  ه يف ش اإلسالم أتباعالصيام الذي جيمع 

، فرتى املسلمني مجيعا  عىل اختالف أمرهم  األمة وتوحدها يف ظل هذه العبادة اجلليلة

أحد   منحد  اضل عىل أ ودرجاهتم ولغاهتم يف نفس األمر من العبادة والصوم فال تف

عل   فالكل حتت أحكام  صيام  واحدة فسبحان اهلل الذي أكرمنا هبذه الفريضة التي ج 

زل بكرمه علي ا العطاء ملن  هثواهبا من اهلل بخصوصية فيجزي هبا سبحانه كيف يشاء وجي 

 .. .شاء

 *** 
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الباب السادس عشر
 واحلج اإلسالم 

           ▬تعاىل: قال  

     ♂ :[27]احلج . 

 إال اهلل وأن حممدا  رسول اهلل  ال إهل أنعىل مخس: شهادة  اإلسالمبني » ☺قال 

رواه   «.سبيال   يه إلمن استطاع  يت حج الب الصالة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، و  وإقام

 . الشيخان

ظ    .. .م  احلج لغة  هو القصد للزيارة أو إىل ما ع 

ت  مجع  وهو فريضة  اإلسالمفاحلج هو الركن اخلامس من أركان  اإلسالمويف دين 

هبا املسلم يف دينه من عبادات  بدنيه وماليه، واحلج هو الذهاب   يقوم كل األعامل التي 

  و وه ، يف وتسمى املناسكنالرشع احل عليها يف  ملكة ألداء أعامل خمصوصة ومنصوص  

يف   باإلحرام ة  واحدة عىل كل مسلم استوىف الرشوط، وتبدأ مناسكها رفرض عني مل

احلجة يبدأ امليقات الزمني ألداء  ويف اليوم الثامن من ذي ، مواقيت مكانية حمددة

ة  وقوف بعرفالفريضة، والذهاب لطواف القدوم بمكة فالتوجه ملني ليوم الرتوية وال

  أيام والسعي والذهاب ملني لقضاء  ةاإلفاضاجلمرات والعودة ملكة لطواف  ورمي 

والتحلل   وهناك تقديم اهلدي، لطواف الوداع مكة ثم و لفه بمزداملبيت و الترشيق 

أعامل احلج وله رشوط وأركان وأ حكام ومواقيت مكانية وزمانية وكل ذلك   وتلك

 يف السنة التاسعة  احلج عىل املسلمنيف رض  ية وقدالماإلسمعلوم متفق عليه عند األمة 

 . واإلفراد ، نا والقر ،عت مالت  :  أنواع  ةث الللهجرة وهو ث

العبد حالة   ينال  أن ج ن مكان أداء احلج هو أ طهر البقاع وأقدسها وإ ن من ثامر احل إ

 والعودة نقيا   الطهارة الكاملة مما كان فيه
 
 وبد ،خلقه كبدء

 
ة  حياة إيامنية جم    ء د  بمغفرة من  د 

 ..  .اهلل ورضوان
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م   ك 
يف مرشوعيته عظيمة، منها التعبد هلل سبحانه بام أمر ومنها شهود   وللحج ح 

ء   منافع للناس وابتغاء فضل اهلل يف الدنيا واآلخرة وب ه يكون غفران الذنوب، فام جزا

 .. . احلج املربور إال اجلنة

للعيان، وقد   ظاهر  وذلك جيل  مني كوحدة واحدة مجع املسل ترى فيه احلج  إن

ية وأعامل  اإليامنأعطت تلك الوحدة ذلك االنطباع احلقيقي عىل الوحدة القلبية 

ع  من أعامل  قام هبا  اجلوارح التعبدية وذلك بنسق يعجز البرش عىل تنظيم مثله ملا مج   

حجاج  من شتى بقاع األرض اختلفت بينهم لغاهتم وفئاهتم االجتامعية وقدراهتم  

ال تدبري    فام فكرية سدية وال اجل
الذي مجعهم يف تلك اهليئة وذلكم الزمان واملكان إ 

ي الدليل واملوجهة  وطاعة الرمحن كانت ه اإليامنفنور  ،وتيسري من الكريم املنان

ال والتطبيق، وكان ذلك اجلمع العظيم يف هيئة برزت فيها عظمة  ثباالمت للجميع 

أصل اعتقادها ومجيل مآهلا بام  ت يفشرتكا حدةوا إيامنيةكأرسه  وحدته و اإلسالم

واملحبة هي لغة   اإليامن طمعت من رضا خالقها، وان اختلفت ل غاهتم لكن كانت لغة 

دنيا عىل عبادته، ومجعهم يف اآلخرة يف  من مجعهم يف ال سبحانف التواصل بني اجلميع 

 . اجلنة برمحة 

 *** 
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الباب السابع عشر
 والعلم اإلسالم 

 . [28]فاطر:  ♂      ▬تعاىل: قال  

 «  من سلك طريقا  يلتمس فيه علام  سهل اهلل له به طريقا  اىل اجلنة» ☺ قال 

 . مسلم رواه

م  
ل   .. .اليشء عىل حقيقته وهو ضد اجلهل  إدراكوهو  ،ه علومومجع   ،العلم مصدر ع 

عىل طلب العلم   اإلسالمألخبار يف حث ص وتعددت اولقد تواترت النصو

العلم نور  ييضء لصاحبه الطريق فيبلغ   إنو  ،نزلت هي اقرأ أ  والتعلم كيف ال وأول آية 

وبه تزكو نفسه وت نور  بصريته ويورث  اخلشية من  الدرجات  وأعىل به أسمى الغايات 

للعمل وفق القواعد   ع وداللة  وكام أنه نور لصاحبه فهو نور  للجمي ، تعاىلاهلل سبحانه و 

نفسه   اإلنساني رقي  ه   أمهية العلم ومكانته فببني   اإلسالمف ،الصحيحة والطريق األمثل 

قيد ه وتعلو  لتزداد قدرت  اإلنسانوإن  ، ويرقي به غريه فخريه متعدد وهو للجهل م 

لخري  من خمزون  من العلم ودراية لعنده واألفضلية بام  ةللخريي مكاسبه يف الوصول 

للمنهج القويم والعمل   واالمتثاليف الفهم، فصعوده عىل درجات اإلنجاز وزيادة 

ل  من العلم  ص    أن العلم أوىل و ،من غاية  ستوعباو وأدرك من أمر السليم مرتبط بام ح 

املقصود بأكمل وجه وأرقى   ل  ص  اد فيتح  رلملكون قبل العمل حتى يكون العمل وفقا  ي

 . .غاية

والعلم   ،العلم الرشعي :ي عىل أقسام عامة وهي ماإلسال لمفهوم والعلم وفقا  ل

يرى طلب العلم الرشعي أساسا  للمسلم لينتهج   اإلسالمووالعلوم املادية،  ، اللدين

ي تم أ مره  يف  ل  كام أراد منه سبحانه وليكون العلم له نرباسا  الطريق الصحيح وليعبد ربه 

  ما  إنسانفيعرف كل  ،ام الرشعيةقواعد واألحكيف نفسه ومع غريه وفقا  لل أحوالهكافة 

امل  يف التناول والتداول بني مجيع    االجتامعي النسيج  أفرادله وما عليه فيكون بذلك ك 

رشعي وعلم باألحكام   إطار  فهوم ضمن يق  مطببصورة راقية والتزام موفق وت

 ..  .واملعامالت
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  ، هلل من عبادهوملن أراده ا تعاىل فذلك علم  خيتص به سبحانه و دين أما العلم اللّ 

ا النفعية  هييقية وهي العلوم املادية والتي فية للعلوم احلق اإلسالموبالنسبة للنظرة 

  ي  التحصيل املنفعدي والتطور يفسري والرقي املا ي ل  عىل التهبا ي تحص   للبرشية مجعاء و 

ا  كبريا   م هبا اهتاممالنافعة فقد أوىل السال افة السبليف كفيام خيص حياة األفراد واملجتمع 

وهو املقصد واألصل يف التكليف ويف   اإلنساناحللقة تدور عىل  ن أل ورغب هبا 

حلقة وفق  لدرجة العبودية ا اإلنسانهي الوصول ب لإلسالموالغاية األسمى  ،التحصيل 

  يسري استخالفه يف األرض وعامرهتا مراد اهلل يف خلقه وبالتايل رقيه وعلو أمره يف ت

  ،  للجميع  وتيسريهعىل ما يفيد ذلك  واإلقبال  خالف احلث يف االست م سالاإلوبفهم 

يف دينه وآخرته ويف دنياه ومعيشته فهو خريي  يف   لإلنسانالسعادة  يدير  اإلسالمف

تلك املرتبة العلمية واملعرفية   عىل اهتامم أهل اإلسالم بالعلوم  شاهد   األمرين، وخري 

وبجميع حماورها والتي كانت أساسا   كافة العلوم  التي وصل إ ليها علامء املسلمني يف 

قية لنشأة حضارات وثقافات عىل تلك العلوم واملبادئ وان فضل كثري من   ،العلمية الرا

  عند املسلمني  العلم وتنوع فيها قبة التي ازدهر تلك احل  إىلاالخرتاعات والعلوم ليعود 

ل هلا املسلمني  ضارة التي وص وإ ن درجة احل  ، فيام كان اآلخرين يف ظلامت فوقها ظلامت 

  وما  ،  من فقد برصه وأعامه الكربأحد إ اّل  علم أحد وعلومهم ال ختفى عن  ال ختفى عىل 

و   لم  الرقي و  عن توجيهات ومنهج   بتعدنا ا نا عليه  إال ألن بام نحن ضعنا نزولنا يف س 

العلم  وقرصنا عن طلب  ن نكون رائدينأوأصبحنا مقلدين بدال  ، يف األمر اإلسالم

 .. . اجلهل وسيطر اجلهالء بذلك علامء فعم وتقدير ال

م واىل القيادة والسبق يف  العلم والتعل إىلعو يف أمره كله دي اإلسالم واخلالصة أن 

  ورقيه وعلوه سام   ،واحد بل يف كل يشء  جمال س يف لي من منهج كل أمر فجامله وكامله 

املتمكن يف فهمه   ، إدراكهايل يف الراقي يف عبادته الع اإلنسانفهو يريد ذلك  ،وكامل

من خالقه وأحسن شؤون نفسه وسام بمجتمعه   اقرتب فكلام زاد علمه  ، حلقائق األمور

  للعبادة بال  وامتثال   ،اعلإلبد العلم حافز   اىل الصورة األمثل واهليئة األكمل، وطلب  
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ب  من قال  ذ  في  وإنامهناك تعارض بني العلم والدين،  إن ابتداع، وك  عليه يشء  من خ 

 ..  .أو خلل يف الغاية  اإلدراكقصور يف العقل عن فذلك ل

 . [76]يوسف:  ♂       ▬  : وسبحان ريب إ ذ يقول

 *** 
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الباب الثامن عشر
 والعقل اإلسالم 

  ♂         ▬ تعاىل: قال 

 . [ 242]البقرة: 

            ▬ تعاىل: قال 

♂   :[10]امللك . 

وهو صفة قائمة   ،األشياء إدراكالقدرة عىل ببه النفس األمور  رى ر  ت  العقل نو إن  

ل  هبا العلم وليس منه وله مراتب كثريلعاقلة وقوة حي   بالذات ا  .. .ةص 

كتسبات احلواس مجيعها واإلدراكات العقلية املبنية عىل ذلك املخزون   وان م 

التي  القدرة العقلية والضخم من اخلربات والعلوم والتفكر والتدبر هي األساس يف 

لك الكفاءة  ه عىل رفع تتدرا وق اإلنسانوتتميز بتميز  ،تزداد بازدياد تلك املكتسبات 

 . وتنميتها 

  ، هو اعتبار حفظه من الرضوريات اإلسالم مكانه العقل يف  إىلوان أول ما يشري 

وهي حفظ الدين والنفس والعقل   اإلسالم الرضوريات اخلمس يف  أناملعلوم  ومن

  رض واملال هي بمثابة املقاصد العليا هلذا الدين احلنيف وهذه الكليات ال بد منوالع

 . الغاية من اإلجياد وأداء ستخالف اال وإمتامر احلياة  الستمرا ة عليه املحافظ

ني بالعقل بحاميته وصيانته من التعرض  اإلسالم ولذلك ف الفساد   ألسباب دين  ع 

لية فكان ذلك   خالل: االعتناء وبالغ االهتامم من الفكري أو الزوال بالك 

  ن ا ببي لكذو واالنحراف مودواجل التعطيل  من العقل حتفظ ترشيعات  وجود  – 1

  من  أكثر  ذكره  تعداد  من القرآن يف  ورد   قد فيام للعقل   األمهية بالغ ونرى وتوجيهه، أمهيته 

  ذلك  من ربأكث ونظر وتأمل تدبر   من العقل بمسائل يتعلق امفي ورد وما  ،مرة سبعني

يأ لذلك  بعد ان هي إليه ذكره يف مقام التعظيم والتكريم، ووجوب الرجوع  وأيضا  بكثري

 .. .وضوعية والتوازنيتسم بامل اإلسالم العقل يف  عامل، فإالرشعي والفهم طاراإلن ضم
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م حي    فلذلك معنويا   أو  كان حسيا   العقل  عىل  رضرا   عقيو  قد  ما  منع  – 2   اإلسالم  ر 

د   أي فالعقل هو مناط    ،املساس بالعقل وفساده إىلتؤدي  اجلسم عىل  تدخل قد  موا

غري مكلف وفاقدا  لألهلية و   اإلنسانيصبح وبذهاب العقل  ماإلسالالتكليف يف 

وهذا من   ، ذلك فكل خمدر  أو مسكر  أو ما ي ذهب  العقل فهو داخل يف باب املحرمات ل

يف   اإلنسانلعقل بالشبهات التي جتعل التعرض ل ال جيوزشق األمر املادي أما املعنوي ف

  أو يزرع الفتنة  لناس أمر  دينهمشك وختبط  ويندرج حتت ذلك كل ما قد يشوش عىل ا

يمنع   فاإلسالم لذلك والصورة املضللة عن الدين أو العقيدة اءواالفرتبالكذب   بينهم 

 .   نهج و موافقة امل حتت الرعاية والتقدير الرشعي   رال متر  أو أفكار مدخالت أي

ل  من حكيم عليم، ومن جال  طارا  رشعيا  للعقل بتدبري  إقد وضع  اإلسالموإ ن  

وحيث العقل عىل   متزنةيضا  أنه يقيم  لإليامن دعائم عقلية ذات قوى أ اإلسالم ومجال 

يامنيا  عاليا  فإعامل العقل واكتساب العلم  إوالتدبر واالرتقاء بذلك ارتقاء  التفكري 

  اإلسالم ، وإ ن إليه ومعرفة  عظمة اخلالق وزيادة التقرب  اإليامنزيادة  إىل مدخل واسع  

ومن كامالت هذا الدين   ،أدلهليل فمنهجه قائم عىل ثوابت والد األمر عىل دين يعتمد يف

طار الذي   أنه احرتم العقل وعامله كام ينبغي  فلم يرتكه حائرا  أو تائها  بل وضع له اإل 

فكان من باب   ،حتصله أنهناك بابا  للغيب ال تستطيع املدارك  وبني له أن ،يدور يف فلكه

أو   سدعن استيعاب أمر يف ذات اجل  أحيانا   عاجز فالعقل ، متثال الوا  به التصديق اإليامن

يعي كل يشء   أنالنفس التي هو فيها أو ما يكون بعيدا  عنه ملوانع خمتلفة فهل جيب عليه 

فالعقل بإعامله بام وافق   ، ه وال رضوريا  لهفهذا ليس مطلوبا  من ، أو يدرك كل يشء

  والكل  الغيب  معرفة أو اكإدر عجزه عن  وإنل  صاحبه عىل احلق واهلداية الفطرة لدا

وفقري يف   علوية  إلرادة و مشيئة وانه خملوق تابع  فوق كل  ذي علم عليم  أن دليل  عىل 

سبحانه ورشيعة اهلل وكامهلا  وإ ن التدبر والتأمل يف خلق اهلل وعظمته  ربه، إىلذاته حمتاج 

 .. .هلو عمل تعبدي وفهم إ يامين 

 *** 
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الباب التاسع عشر
 رامحلالل واحلومفهوم ا سالمإلا 

           ▬ تعاىل: قال 

           ♂ :[ 59]يونس . 

م  حلاو ، ني  ب احلالل   ن  »إ :☺ قال  من   كثري   نهام مشتبهات ال يعلمهن  بيو ، بني   را

ومن وقع يف الشبهات وقع يف   ، رضهاستربأ لدينه وع  فقد قى الشبهات فمن ات   ،الناس

  ، أال وإن  لكل ملك محى أال وإن   ،ع فيه قاحلرام كالراعي يرعى حول احلمى يوشك ان ي

دت  فس وإذا ،ه صلح اجلسد كلحت صل ذا إ مضغة   سد يف اجل إن  وأال  ،محى اهلل حمارمه 

 . متفق عليه  «أال وهي القلب ، فسد اجلسد كله

من باب  و ،اإلنسانيف منهجه وأحكامه أتى شامال  لكل مناحي حياة  اإلسالمن إ

ما  وذلك من متام العناية و  اطة كاملة يف كل أمرهم تباعه  كانوا يف إحأ   أنكامل الدين 

ور  لشارع احلكيم تناولت كل دعها اأحكاما  رشومن ذلك  ة،الغاي إىل به اإلنسانيصل 

وأي معاملة يقوم هبا ليكون مستنريا  بنور اهلداية ومنهج احلق فيتبع أوامر اهلل املفصلة يف  

 . من أ حكام عن طريق رسوله األمني ما أ خرب عن  اهلل أورشعه بنص كالم اهلل الكريم 

  للبرش ق اخلري تقوم عىل حتقي إناماحلرام التي رشعها اهلل سبحانه وأحكام احلالل ف

عت لبيان الطريق الواضح والنهج   وإنامواخلريية للمجتمع  اإلنسانومصلحة  رش 

خلريية يف  فيكون بذلك مطمئنا  يف أمره وفعله، موقنا  با  لإلنسان حسمالقويم ومعرفة ما ي  

  هو خري  يرتتب عىل ذلك ما  أنذلك يف نفسه ويف أمر غريه فام كان حالال  فال بد 

   . ميعوللج حة للفرد ومصل

اهلل عنه وحرمه فاخلالق أعلم بمن خلق وان   ىوهو ترك  ما هناجلانب اآلخر  يف و

نبه كلها يف نفسه وروحه وعقله وحتى عالقات ه  اإلنساني راعى اإلسالمالرشع    يف جوا

نظ   كون ا  مع غريه وجعل كل ذلك م  ق  متبعا  للح قويم   نسان  إلام  متوافقا  بام يكون م 

جل  و  عز وان انتهاك أمر اهلل  ، السليمة موافقا  لالستقامة وللفطرة كريم والنهج ال

د بالرضر  وألمر فيه معصية وذنب يرتتب عليه عقوبة من اهلل ويع  وتعدي حدوده 
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ام يوقع الرضر عىل الغري والذي قد يشمل  ب ةفسددى املرتكبه وقد تتع م واملفسدة عىل 

بذلك  ى ريف ، لمصلحة واملنفعةل ب  ييتغاب الرش وفيه بابا  من أبو بذلك املجتمع فيكون

ونقصا  يف التمثل   فيه  إليامنلصورة كامل ا  يف حال  املجتمع وغيابا  ملحوظا   ش  تشوي

هو ترك   للرائي اهر عىل حاهلم وما هو ظ اإلسالم ل هفإنام من صفات أ اإلسالم  وية هب

ة محلت  ئ بيمع  إاليتوافق  يقبل وال ال  اإلسالموأماكن وقوعها ف واجتناهبا املحرمات 

 . اخلريية والرشعية

  وان   ، اإلسالموأهل  اإليامنمن صفات أهل  ا إن تنفيذ أحكام اهلل والرضا هبو 

ئع،   لتزامالعن اعنه ملرآه واضحة  يهنما رتك بوافق األحكام وي العمل بام  وقبول الرشا

  ورشع ويف كل ذلكليسمو بقدر ذلك من العمل والرتك وفق ما أراد اهلل  اإلنسانوان 

من   دونيةبرتك ال وإنساينعلو إيامين  و ية وحتقيق  للحياة الطيبة اإلنسانصيانة للكرامة 

مل  صفة الرشعية واالمتثال ألمر اهلل وهي مالزمة  اإلسالم ن متبع إف، األمور  حلياته   حي 

لها ومقياس   ض عىل  والرضا بأمر الرمحن وجيد نتاج كل ذلك حقيقة  يوم العر لإليامنك 

وألمر اهلل عاند وجحد فذلك   وأما من خالف ،واجلنان بالرضا كرم من أطاع املنان في  

انه يوم فيه حياسب بام كسبت يداه ول  .. . نار  فيها هي 

 *** 
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الباب العشرون
 اتونظام العقوب اإلسالم 

         ▬ تعاىل: قال 

♂   :[179]البقرة . 

ء  يقدره الشارع احلكيم عىل  أمر خمالف أو ترك أمر  ترتب   رتكاباالعقوبة وهي جزا

 .. .والقصاص  والتعزيزضمن احلدود تالعام ت إطارها عليه خمالفه، والعقوبة يف  

ألحد   ة الثبوت وليس عي هي عقوبات مقدرة بنص رشعي وهي قط :فاحلدود *

 . ا هبالترصف  

خول الشارع احلكيم القاض   قدوهو تأديب ال حد فيه أو قصاص  :والتعزير *

 . الرشعية نظرةاألمر العمل به وهو ذو مرونة ومستمد من ال وأويل

و ألنه من حق  فجانب للع  يه وف ى مثل ما جنهو عقوبة عىل اجلاين ب : والقصاص *

 . العباد

تنظيم تلك  لرشعية حمكمة  وأحكام وقوانني أتت بنظم كاملة  اإلسالمرسالة  إن

العالقة والسلوكيات بني األفراد آخذة  بعني االعتبار تطور املجتمعات واختالف  

عة بني  ظروفها وصاحله ملواجهة كل أوضاع وظروف احلياة زمانا  ومكانا  فهي جام

 .. .واألصالة الثبات واملرونة 

وان حال   ساناإلنبما يتعلق قام بحفظ الرضوريات الكلية لكل  اإلسالم  إن و 

احلياة عىل   تقوم، فعليها بكامل حفظها كاملةيف حياته ال بد له أن يتناوهلا  اإلنسان

أن حيافظ عليها وأن   الكريم الصورة األكمل واألمثل لذلك كان من حكمة املرشع 

د  املناخ اآلمن واملستقر ملامرسة احلياة عىل الصورة األتم فكان نظام العقوب ات يف  ي وج 

مالزما  للنهي عن ارتكاب املخالفات وذلك حلمل الناس عىل منع ارتكاهبا   اإلسالم

لذلك   ،عامة للمخالفة مرتبطة بجزاء يصيب مرتكبها صورة العقوبة يعطي  دفإن وجو

بعد   نفس الدورل وقوع املخالفة وتؤدي قب نهي والزجر كانت العقوبة تؤدي دور ال

وذلك هو   فعلها، إن س العقوبةيه نف قع علت لئاله تطبيق العقوبة عىل مرتكبها لغري
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املقصود من العقوبة وهو منع وقوع املخالفة أو اجل رم الذي يرتتب عليه رضر  يصيب  

ويف حال   ،األمن باملجتمعأفراد املجتمع أو يتعدى لينرش حاله من الفوىض أو انعدام 

من باب   التجاوزات  تلك  مثل إليقافالعقوبة عىل املخالف فإن ذلك يكون سدا   إيقاع

املعتدي نفسه ومنع رشه وتطاوله عىل الغري وإلغالق باب من قد تسول له نفسه   إيقاف 

 .. .بالتعدي واملخالفة

حياة الناس وحتقيق   وإصالحهو انتظام احلياة  اإلسالممن العقوبة يف  د ا رامل إن  

ع  وضاملة ومن ثم ي بصورته الكاإلسالمأوجد املجتمع  اإلسالمهلم ف املالئماملناخ 

ظ عىل تلك الصورة املثالية وحيافظ عىل ديمومة األمن  نظاما  للعقوبات حتى حياف

ة لألفراد فتقوم حياهتم بشكل آمن يعرف كل فرد فيه ما له وما عليه  نسبواألمان بال

ن  وي ؤ   ، نفسه وحقه عىل  من  فيأ  
حقوق وأ ن ف س اآلخرين فالعقوبة أساسها احلفاظ عىل   م 

 . الفرد واملجتمع العامة ومصلحة  املصلحة

 *** 
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الباب الواحد والعشرون

 ووجود االختالف الفقهي فيه اإلسالم 

          ▬ تعاىل: قال  

 ♂  :[118  ]هود . 

مع   األحكام، وهو  وجتري وعليه تقوم ف هو املكل   اإلنسان أن   ال بد أن نعي ال  أو

  ، لألشياءوقدراته عىل اإلدراك ويف درجات ميله  طبائعه تلف  يف خم  من بني جنسه  غريه

بلت عىل التاميز   طبيعةال أن  إال  دحوا النشأةوجياد اإلمع أن أصل و البرشية ج 

اخلالق سبحانه ورضورة من رضوريات   أرادها مة مر الزم حلكواالختالف وهذا أ

 . .االستخالف 

هذا منفذ ضعيف   أن قد يعتقد  اإلسالم ي لباب االختالف الفقهي يف بنيان ئإ ن الرا 

 عدا أوية انام تكون عن قصور يف الفهم أو خلل  يف صحه الكامل ولكن تلك الرؤ  إليه 
 
  ء

األمر   ن املسلمني يعلمون حقيقةن ومن كان موهم أهل الدي نعة الص ل  هفأ ،يف الغاية

با وانه مدخل عام واالختالف فيه إ نام يكون  ة لفهم وتطبيق  أبواب يف  أبوا ع  رش    أحكام م 

ن ذلك اختالفا   كا  ناموإ ،فهو اختالف  تنوع وثراء وليس اختالف نزاع  وتضاد ،الدين

  ، واملعريف  لمي العتثامر االس يثري  فهو اختالف   ، ا  متدفقة  بالعلومينصحيا  حممودا  وع

وتطبيقها عىل مدار   لألحكاميضا  مرونة  اجيابية أ و ،وفيه فهم متوسع للتطبيق العميل 

عية  يكون قائام  عىل قواعد رش إناموكل ذلك  ، اختالف الزمان واملكان وتنوع األفهام

 .. .ثابتة وحماطا  بدائرة علمية مؤصله بالثوابت  املعلومة من الدين

  أمرالرشيعة  من اإلنسانع لسد حاجة اقوهو ربط النص بالو م اإلساله يف الفق إن

فهو  ، وفيه بيان لكل أمر  ذي بال هلم ، عظيم وركيزة أساسية تقوم عليها أحوال املسلمني

كام وترشيعات وبيان  لذلك كله،  حملا ورد من أ عملية وعلمية للمسلم وتطبيق   إحاطة

فهو اختالف  يف    األصل الثابتع وليس يففروال يفيكون  إنامواالختالف الفقهي 

وهذا االختالف   ،االجتهادات العملية الفقهية وليس يف األصول واملبادئ واالعتقاد

ز  وبيان  ية وثروة ترشيعية وحمل اإلسالم هو رمحة وتيسري باألمة  إناماملحمود  اعتزا
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ذاهب املعتربة  ل الدين واملبني الفقهاء وأه  يه عل ق  كاملية للدين وهذا األمر متف  للقدرة ال

كان ذلك االختالف بصورته احلميدة موجودا  ألسباب ذات اعتبار   وإنام ، اإلسالميف 

ومل   باإلحسانفتناوهلا  ☺ الرسول  هدوحصلت يف ع ،الكريم اإلسالمومنذ بداية 

كام حصل عدة مرات  بحرضة   ، ام أ مر بهبيف فهمه  اجتهد  أحد من الصحابة بام يثرب عىل 

  وإعادةومسألة التيمم  ،بني قريظةلالذهاب  ة العرص حنية صالكمسأل ☺سول الر

فيه أمر   كانفعلوه، فام  فيام بني صحابة سألوا فيها رسول اهلل  حصلت ادثة حلالصالة 

ان فيه اختالف  الختالف فهم الصحابة عن أمر  خمالف إال وبينه الرسول الكريم وما ك

باإل حسان   ☺ ناوله ذ أمره إال وتآلية تنفي ويف  رسول اهلل وكان يف دائرة الصواب

 .. . والرمحة

واالختالف الزماين  والفتوحات  التوسع الدعوي بية اإلسالمقعة ر ومع ازدياد ال

اإلنسان من  د حاجة سل ازداد الفقه توسعا   واملستجدات  راكات اإلدواملكاين وتنوع 

ح من  م  رشعي صحيلقواعد وأصول ثابتة وبفه الرشيعة لتطبيق األحكام وذلك وفقا  

 . يةاإلسالم لقبول من األمة قبل أهل العلم امل جمع عليهم با 

 املحمود: ومن أسباب ذلك التوسع واالختالف  

بثبوهتا   وما تعلق هبا من فهم األدلة  ية اإلدراك* االختالف يف امللكات والقدرات 

 . وماهية مدلوالهتا 

وهي لغة   لغة العربية * تنوع الفهم والسعة ملدلوالت املفردات واملصلحات ل

 . التنزيل ومنطوق احلديث الكريم

ومعرفة علل   املصادرية لبعض * االختالف يف فهم مراد النص ودرجة احل ج  

 . األحكام

جيابية املحمودة واملتفق عليها يف إ جياد املصالح والصور املتكاملة   * املرونة اإل 

 . ل والتطبيقلألمر الواحد املتمثل أل كثر من جانب من جوانب القبو 
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* االختالف يف القواعد واملبادئ األصولية ألهل العلم والتي تصب مجيعها يف  

 . ياإلسالمية الكامل للدين والفهم مولش

ملعامالت  * تنوع األحداث واألمور املستجدة والتي رافقت التوسع واختالف ا

 . فاستلزم الرجوع لألصل باالجتهاد والقياس للحكم عليها 

م  باألصول روة الترش تلك الث إن :وخالصة املوضوع ك  هو   إناميعية والتنوع امل ح 

ية وعىل شمولية األحكام وكامل الدين وهي  اإلسالمعىل املرونة وفق الثوابت  داللة  

لقائمني عليها كانوا ممن اصطفاهم اهلل  ومن جاورهم وإّن ا اإلسالمتيسري ورمحة بأهل 

قوله   ب منه سبحانه وتأييدا   كرم من اهللوذلك رمحة و ،بالعلم والقدرة عىل االجتهاد

 . [78احلج:  ] ♂         ▬ :سبحانه

ب  قفالكريم العليم سبحانه ي ه  ويعلم الناس أحكاميض هلذا الدين من ي  هم وهذا  لغ 

واملنبع   لكن األصل واحد تمة حلفظ الدين فإن اختلفت الطرقإكامل  ملعنى الرسالة وت

له يف دائرة احلوا  .. .الدين  ق ومن أصلحد وك 

 *** 
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الباب الثاني والعشرون

 ومشولية املنهج اإلسالم 

         ▬ تعاىل: قال 

   ♂ [3 :]املائدة . 

 .. .االحتواء والتضمني  هي الشمولية لغة  

ي عىل كل ما  اإلسالمالكامل بالرؤية واملنهج  االحتواءهي  اإلسالموشمولية 

ويف عالقاته مع غريه ويف عالقته مع   ه من احتياجات  يف نفس لكه فيف  اإلنسانيدور 

متكامل   شامل  ا واآلخرة متمثلة بنظام أمر الدنيية احتوت ماإلسال إلحاطة فا .. .ربه

ملختلف جماالت احلياة وشؤوهنا وللحياة العقدية والتعبدية موجدة  ذلك النهج املتوازن  

 . أدوارها وشؤوهنا بني أمور الدين وترشيعاته وبني احلياة بمختلف 

ل ها الكامل وان كامله يف جوورشعه دين  محل يف نفسه  سالماإل إن    نبه ك  ، فكان  ا

  واإلنصاف تدخل عنرص برشي فيه فهو بنظر  أهل احلق  إىل ام ال حيتاج بجامعا  لألمر 

والفطرة السليمة دين اهلل الذي ارتضاه خللقه فكامله من كامل من رضيه للعاملني وان  

وصفه الشمولية يف طرحه   ،انه حيمل صفة شمولية الكامل يف ذاته  اإلسالم  م أمرعظي من 

عن عوزه ملجهود برشي   استقالال  يغنيه   و قائم بذاته مستقل  هذاته ف أما يف ،لتهورسا 

دثا  ليس له أصل يف الرشع لتغري زمان ومكان   عليه يكمل أو يعدل  أو يضيف أمرا  حم 

ح  وصالح لكل زمان ومكان، ومتيزه و كلها  للنواحي  متفرد باستيعابهفهو 
صل  يضا   أ م 

ماهية   وإدراك يرتبط فهمها الصحيح  أن والتي ال بدبمفهوم مفرداته ومصطلحاته 

ي العام  اإلسالم مشتقة من املفهوم  لكوهنا  من طرحها غايته  و اإلسالممرشوعيتها بفهم 

ها الذي دعت م  بمصدرها  وال تأخذ إال منه بشمولية الفهم والطرح فيعلم  د  ليتم   إليه را

 .  .أمر اهلل هبا كام أراد ورض 

ل ضا  أنك ال ومن كامله يف ذاته أي ه وترشيعاته ال  جتد أي تعارض فيه فأحكامه وأحوا

وان اعرتاك أمر  ظاهرة   ،تتعارض فهي متممة لبعضها متكاملة الفهم واملعنى والغاية

واحتواء فهمه فال شبهة او مقولة   ملإلسال العام  اإلدراكالتعارض فهذا يعود لقصور يف 
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رسالة   اإلسالمفإ نام  ،ا فهمهيف  حلدة ل ايزيكان ما يفرسها وما  إال ذلك التعارض  محلت 

حب الباطل وكان من أهله فقلبه ال  ا ومن ص اإلسالماحلق وجده يف  أرادمن فحق 

 ... يدرك ذلك اجلامل وذلك الكامل

  لإلنسانالعام واخلاص  اإلطار يف طرحه لرسالته تضمنت  سالم اإلوشمولية  

ج  م ألهنا  ن سا إنلكل  املةتت شوأ وحميطه بكافة أحواله وعالقاته ومجيع أدواره  نه 

فئة أو مجاعة أو أمة دون األخرى بل كانت للبرشية   صورشيعة ورسالة عاملية ال خت 

قد  و ، اإليامنواملقياس هو  ، فال تفاضل إال بالتقوى  اإلسالميف عدل  اهر  ظوذلك  ،كآفة

حية   بكافة أبعاده العقلية والرواإلنساين تناولت الرسالة الساموية بشموهلا الكيان 

هو دين من  وهلل وأصل الرساالت ة ونرى شموليته للزمان واملكان فهو دين اواملادي

وان   اإلسالم سبق ومن حرض واملستقبل وهو دعوة مجيع األنبياء فإن الدين عند اهلل 

ل حة  لكل ترشيعاته وأحكامه موافقة  ص  واعلم   قفاخلالق سبحانه أعلم بمن خل حني،م 

فتنظيمه لشؤون احلياة   باآلخرة منهج حياة وارتباط  اإلسالم، فبام فيه خري وأصلح  خللقه 

 والعدالة  اإلنساينالوجوه للرقي  أكمل وبكافة جماالهتا وفق منظور رشعي حمققا  بذلك 

مع ربه عاملا  بالتكاليف   اإلنسانالقة ومتناوال  ع األرضاالجتامعية واالستخالف يف 

قرار عام يف النفس والروح بام  كله من است ومستدال  عىل الطريق وفق ما أمر اهلل وذلك

 . املوجود يف دين اهلل ورشعه وجد يف اإل حاطة للحصول عىل اخلريية هو املقصود و

 *** 
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الباب الثالث والعشرون
 حكمة اختيار العرب مهدًا للرسالة 

 . [ 110]آل عمران:  ♂     ▬ تعاىل:   قال

 . [24]فاطر:   ♂        ▬: تعاىلقال  

 . [2 ]يوسف:  ♂       ▬ تعاىل: قال  

  ♂    ▬  : يف كتابه احلكيم ها جل يف عالقال ربنو

 . [ 124]األنعام:  

 . [23  ]األنبياء: ♂       ▬ وقال سبحانه 

ه   تعاىلإ ن اختيار اهلل سبحانه و بطا  لرسالته ووحيه وكتابه العزيز أمر   للعرب م 

راك ذلك إ ال من خالل ما  القدرة باد خيتص به سبحانه فهو أعلم وأحكم وليس لنا 

هلل عز يف  ام أمر، فا اد اهلل فيرأخربنا به سبحانه أو عن طريق نبيه الكريم من توضيح  مل

تفكر ضمن آداب الرشع  فعل وكل اخللق  ي سألون، ولكن الن ظر والعلياءه ال ي سأل عام ي  

 .ها يه احلكمة فدراك  ألوجإيته اجللية لألمور باب  ل فهم بعض اجلوانب و ؤور

تطرأ عىل بال كل عاقل ملاذا كان العرب مهدا  وقاعدة قد ومن التساؤالت التي 

آلخر الرساالت الساموية وهبم بدأت الرسالة وكانوا منبع الدعوة لإلسالم ومنهم  

جابة عىل هذا التسانترش للعاملني؟ ومل ل ال بد لنا أن نعي ما هي تلك  ؤا حاولة اإل 

تلك املقومات التي  هي بعض  مؤهلني لذلك وما لتي جعلتهم املميزات والسامت ا

أيضا  الصورة العامة   معها  انفردوا هبا عن باقي الشعوب يف ذلك الوقت، وال بد أن نعي 

هنا  نت عليه، ونحدد ذلك للحضارات واملجتمعات التي عاصت تلك احلقبة وما كا 

د ذ خروج من  لك الوعي للببعض النقاط األساسية لنستدرك منها تلك الصور ولنوج 

 . .تلك التساؤالت 

كان يف اضطراب عقدي   كالرومانيني والفرس وغريهم  احلال العام لألمم األخرى إن  * 

فة مادية بحته  ما كان قائام  عىل فلسإ  عندهم وتشوش فكري فالنظام احليايت السائد آنذاك

عن  ادات باطله خالية من اجلانب الروحاين الصحيح أو كان قائام  عىل خرافات واعتق
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.. فتلك احلال مل  .حقائق األمور أو خروج  عن األصول الصحيحة للرساالت السابقة

جتعلهم مؤهلني حلمل رسالة عاملية جديدة مع وجود تلك الرواسب العميقة يف  

لعام مع غياب  يف املنظومة اخل لقية السوية يف كثري من  تصورهم وقيمهم وسلوكهم ا

 . اجتاهاهتم

نية من الديانات الساموية أن   عند الناس  إن املشهور *  وإ ن   ، اليهودية والنرصا

ه الناس نتيجة اخللل  االنطباع املصاحب ء ما   عندالذي يرا املنتسبني هلذه الرساالت جرا

يوثق  فكيف  م بام لدهي وا أخل   فقد  هلم، الثقة  اء إعطيف  لريافقه الفقد أصاهبا من حتريف

 جد .  هبم بام

ة غري منغمسني يف هنر األفكار املنحرفة  طيبس  بدائية   كانوا يف قد بالنسبة للعرب ف* 

ومع ما أصاهبم من ميل عن احلنيفية التي مل تأخذ دهرا طويال   ،رفة حوال العقائد  امل  

 ها. منهم إال أهنم بقيت هلم أعامل مشرتكة مع

عن   ة  يف السلوك إال أهنم كانوا يف عزلومع ما كانوا عليه من جاهلية وتعدي  

ن  كتساع الرقعة التي كانوا عليها ليان  شبه مستقل مع ا كخرى وهلم ارات األاحلض

ما تأثرت باملدني ة فحافظوا عىل عاداهتم وعصبيتهم ونرصهتم   كانت هلم قيم إ نسانية قل  

ر  متمكن يف   ، يف بعض األحيان اإلرساف هم منغ ملكارم األخالق حلد  بل ذ 
فاألصالة ج 

  بقيت رية السليمة والقائمة  عليها األخالق العربية لقواعد الفطالسلوك العريب، وان ا

يأنف من التقييد   العريب فكان ،هبا  واكجزء راسخ يف الشخصية العربية والتي تفرد

ومع ذلك كانت احلال العامة   ،ن غريه والقبول بدنايا األمور مع طواعيته للخري أفضل م

ذلك يعود لغياب   وإنامي  سو منحى غريحيانا  أغري منتظمة والتطبيق األخالقي يأخذ 

به ما تكون باملادة اخلام  ش، فطبائعهم أاإليامين العقدي والقالب  بااللتزام التوجيه الفعال 

فيهم اجلانب  رى أيضا  ية هبم وطالتي مل تأخذ أي شكل من أشكال احلضارة املحي

 ..مع الغياب للصورة املثىل   لإلنسانيةالفطري السليم والنزعة القوية 
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  عندهم  احلميدة واألوضاع االجتامعية التي كانت سائدة األخالقية وابتالث  إن  * 

ال  حلمل الرسالة عىل  ه  ؤ  تكون عىل   أنوهلا قيمتها ومكانتها نستطيع أن نعتربها جزءا  م 

ذبت  هرت تلك اهليئة املثىل وتضمنت تلك الصور العملية عندما ش  ظ قدو ،املثىل هيئتها 

  هيكلة يل للدين وتوجيهاته فتمت إ عادة لعمتطبيق اويف ال مسالاإلووضعت يف قالب 

نسان  راق  برقي املنهج الذي  إإ يامين وترشيع  رباين فتولد عنها تلك الشخصية بقالب 

 . اتبعه

أمور، ومن أ مهها القوة واأل مانة؛   إىل  إن التكليف بحمل تلك الرسالة حيتاج* 

وى  من امليول للفطرة السليمة ومن  اختصوا به  عند العرب كانت يف ما  املعتربةوالق 

لو قيمهم ويف نقاء خامتهم مع بروزهم بلغتهم  جود ه أفهامهم ونبوغهم يف إ دراكهم وع 

ت هم فكان كل ذلك بابا  من أبواب القوامة حل ل ك  فعة م  الرسالة   وحفظ  مل العربية ور 

رفويف األداء والتي  والقوة والزم ذلك األمانة ، الدعوة عملو من   وا هبا ومتيز هبا ا ع 

أتى   اإلسالم ، فعندهم احلفظ للمكارم والدفاع عن املعتقد وان كان ذلك يقابل احلياة 

 . وهذب كل ذلك وجعله يف الطريق األمثل والعمل األكرم

هم رسوله األمني  منالعرب من العاملني واصطفى  صطفى اإ ن  اهلل احلكيم العليم 

ول  ق اهلل سبحانه حتى ال ي دها أراك حلكمه أميا  ال يقرأ وال يكتب وذل ☺ وكان 

   .جاء بالقرآن من عنده  املبطلون أنه

كل املتفلسفني يف كل حني أن كالمهم وكالم أسالفهم من جهد   ليعلم وأضيف: 

س رشعا أو حكمه فالرشع وصحيح علو احلكمة ال  عقيل ممجوج هو دوامات أفكار ولي

   . قال مبلغا ونا بد أن يكون من أمر اهلل وحده وجيعل له رسوال  

هو أنه معلم البرشية وقدوة املسلمني وأسوهتم وندرك من   ☺ اهلل  وواقع رسول 

عجاز والتمكن  أ مّي  ☺ النبي  بكون ذلك االختيار  ونستسقي فهام    األمانة  وكامل اإل 

ك بأن أميه العرب من هنج  وفهم كامل كانت دليال  عىل عدم اختالقهم ذلك  من ذل

ر  يه رد  جيل  الدين اجلديد وهذا ف
ن ك   . . عىل كل مبطل  وم 
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: فو العرب برسالته   ختصا إ ن اهلل قد  عندنا  األمر األهم والفهم األعمخالصة 

  فهذا سبحانه مره وجعل امليزان بالتقوى وما دام هذا أ وجعل منهم نبيه عليه السالم 

 . .علم حيث جيعل رسالته هو أو  يميكفينا، فسبحانه ريب هو احلكيم العل

 *** 
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الباب الرابع والعشرون
 اللغة العربية 

 . [2 ]يوسف:  ♂       ▬ تعاىل: قال  

 . [ 3  خرف:]الز ♂        ▬تعاىل: قال  

           ▬ تعاىل: ل قا 

           ♂  :[195-192]الشعراء . 

ف   اراختقد  تعاىلاهلل سبحانه و إن   أن جعلها لغة القرآن ووعاء  العربية بورش  

وان تنزيل القرآن الكريم باللغة العربية كان   ،التفكري والتواصل للرسالة الساموية اخلامتة 

اعة فاإلعجاز وهو سمه من سامت  قيام الس إىل وبابا  مفتوحا  للتحدي  لإلعجاز حمال  

لغوي فحسب  الكامل الوال عىل  ى هعىل علو األ سلوب علوا  ال يضا  ا  القرآن ليس قاص

الفكرة والداللة عىل املقصود هبيئة   وإيصالبل أيضا  عىل مستوى من التفكري والتعبري 

يف علياءه  هلل جل اوشكل ال يمكن وال يصلح إ ال أن يكون صادرا  عن إهل وال إ هل إال 

   . وتقدست أ سامءه

للداللة عىل   كاف   ذاته دليل   اللغة العربية لغة  للقرآن الكريم هو يف حد ختيارا ف

فظ  اهلل  ممو ،هلا ملرتبة العلو والتمكني  ترشيح  و ا مكانتها وعلو شأهن ا يفهم ضمنيا  ان ح 

 .لكتابه الكريم هو حفظ  للغته وحفظها هو من احلفظ العام للدين

م  القول  بأهنا لغة حي ل  ة للغة العربيوان ا ز  وإن نبض حياهتا لواضح يف سعة   ةي ج 

اللغة العربية ليس هلا لغة   أن  أقسمت  إنرها ورونق طرحها فاين ا ومجال أم قدرهت

ظيم  متلك من ع  ا فإهن ، غري حانث وال مدعي بال دليل نو كتضاهيها أو تنافسها فإين أ

ا أمر جيل  ال يوجد يف لغة أخرى وهذ فردات ما مل د  مقومات، وسعة ادراكات، وتعدا

فداللة الكلمة العربية يف   ، هويستشعرك عاقل ليعلم ذلووضوحه بائن وكل منصف 

فالعربية لغة   ،عنى بدقة وفهم كأنك تعاينهاملمكاهنا بتلك الصياغة وذلك البيان لتعطيك 

دهلا مساحة  واسعة يف التعب  مقومات التصوير  من  كم  مثلها يف اللغات ومتتل ري ع 
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لة وعلو  ءها يف الدالومن رقيها ومجاهلا ثرا  ، التعبريي للمعنى الواحد تعداد  يشهد بذلك

 . والتصوير واإلدراكاملعنى واملطلوب لالستيعاب  إيصالالدقة يف 

فالعرب   فخامة،وترى جانبا  من ال ،نرضب مثال  ليتضح به املقال ويربز فيه اجلامل و

ومن ذلك رأى ورمق وملح   ات للتعبري والداللةدرفم كثري  مادة اإلبصار دم يف ختست

قب وغري ذلك  بصار لكنها حتمل فروقا  جتعل  وكلها تصب يف وشهد وبرص ور   مادة اإل 

املعنى والداللة، ومن   إيصالقارئ يدرك ذلك التفاوت البديع يف  املتلقي من سامع  أو 

والنظر من   اإلبصار ه فهم عنوقولك ملح ي ،بطرف العني  اإلبصار يفيد  ذلك قولك رمق  

فردات  ك من املوغري ذل ، فظرقب إذا نظر من باب احل و  ،ل النظرا أط إذا نا ر و ،بعد

من تعداد    احتوت فتلك اللغة حلجم ما  ، يف ذلك  تعبريية  فأي مجال ذلك وأي حياة 

يقابله  ل  ى و املبن إن زيادة التعدادف ، ا  بالنسبة هلا يف ذلكعترب غريها فقريي  جلذور مفرداهتا ل

  عنى يف عموم الرتمجة للقرآن هي ترمجة للم أنيف املعنى واالستدالل، ولي علم  زيادة  

ترتجم كلمة غفار وغفور أو   أنالكلمة ومن ذلك حاول  قيقةحلاملفردات وليس 

جاب فتعرف حقيقة ما أريد  . عجيب وع 

فضليته، فسعة  لداللة عىل أ  لالسهولة يف اليشء ليس رشطا   أن  ي ونعلم نعوال بد أن 

هتا يؤهلها  هتا ومفردا العربية وبياهنا ومجال نطقها ودقة تعبريها والروح السائدة بني كلام

  : ربنا لتكون يف املقدمة وجيعلها صاحلة   لتكون لسانا  لإلنسانية، ودليلنا عىل ذلك قول 

▬      ♂ [ 4 : هيمإبرا] ،  ورسولنا الكريم ☺  

  أن ام بو ، لعاملنيان رسوال  لوهو خري  من نطق بالضاد وأفلح  من بلغ الدين للعباد ك

العربية   أن عىل  لطيف ا استدالل  نالرسالة ولسان مبلغها عليه السالم كان بالعربية فه

لذلك فهي   ، ية بأصلها نقيةاإلنسانالفطرة  أن ذات أ صول  نقية وهي يف ذاهتا نقية كام 

  وهي لغة   ربية لغة العنظرت ل إن نك اط بة  للنقاء فيهم وإ  تصلح كام قلنا لسانا  للعاملني وخم  

فإنك ترى باستخدام تلك األسس   ، حروفها الثامين والعرشونو  من اللغات املعربة

ها مبان  لغوية وصورا  سمعية ودالالت عرضية  منواحلروف لبنات  عند مجعها لتشكل 
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العربية هلا ذوق حيس خاص ومجال    لغةفال ،ال ما أقول بل وفوق ما أقول حتس فيها مج

عندما تقرأ القرآن الكريم وهو كالم رب   إدراكه وتدركه حق  د وتعرف ذلكتعبريي فري

خارج   م  علو وال يذهب عقلك لفه  إىل ومن علو  ، مجال إىلول من مجال جالعاملني فت

تدرس  هذه اللغة   أن لذلك حق عليك  و املطلوب وال بعيدا  عن املقصود،  اإلطار

وأ نظر   ،لك مجال  ذلك لتدرك من ذ وتتعلم السباحة يف بحورها واالغرتاف من علومها 

ملا لتلك الكلامت   ة ا يرسك وما حيرك  فيك مشاعرا  حيألشعار العرب وخطبهم فتجد م

لة  والتداول  ومجال األسلوبمن نبض  حي يف   .املعنى إيصالوجزا

لغتنا وعلومها وحسن نطقها ولندع جانبا  األعجمية يف   إىل لنعد  : ونقول أخريا   

وإين أ عجب ممن عنده اجلواهر والدرر يف اللغة  واألدب  يف البيان  اللسان والعامية 

ل كت ه فيجمع الشتات   هو ما  إىل لسانه وبيانه بفيذهب  دون ذلك مما ليس من أصل م 

ونقصا  يف مجال الصورة ونقاء البيان   فيحدث بذلك تشوهيا   هت لغوأعاجم الكلامت مع 

 . نريب  للعربية وباب  من اخلذالغ وهذا واهلل ت

 *** 
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الباب اخلامس والعشرون
 واحلياة اإلسالم 

لمة     ويتها وتعي ي يف نفسك حفتدرك ذاتيا   ا حني تقرأه ا هب حتسذات نبض  احلياة ك 

ت وهي النمو والبقاء وهي  و ملونريد هنا احلياة بمعنى ما هو ضد ا ، أ ن ما مج  د  قد فقدها 

ه  عه بروح وجسد واع  يف حياتمتفاعال  م مدركا  ملحيطه اإلنساناحلالة التي يكون هبا 

 .الدنيا 

حق   اإلسالماحلق يف احلياة هو األساس الذي ت بنى عليه سائر احلقوق وقد كفل  إن  

يات  فإن من األساس ،وهذا هو األصل ،احلياة للجميع دون استثناء أو متييز 

نفس  التي أ مجع عىل حفظها الرضوريات اخلمس وهي ال اإلسالموالرضوريات يف 

 . والعقل والعرض واملالوالدين 

وسلبه إياها إال بوجه   اإلنسانال االعتداء عىل حياة وال جيوز بأي حال من األحو

كمة، رشعي وفق ضوابط    الصارمة  وقد ف رضت الرشيعة العديد من األحكام حم 

 . ا وسنت العقوبات ملن يتعدى عىل ذلك احلق للحفاظ عليه

م   اإلسالموان  ر  يصيب النفس البرشية ماديا  كان أو  قد بأي شكل  اإليذاء قد ح 

رما  واألعىل حرمة وقد عمل  إذهاب معنويا  فضال  عىل    اإلسالم احلياة وهو األعظم ج 

م  أي عمل  يؤدي لذلك ر   . عىل سد الذرائع املفضية لسلب احلياة وح 

 فكأنامحق  وجه  الن من قتل نفسا  بفإلقيمة احلياة  ياإلسالم  واملفهوماإلدراك  ويف

 . قبل اخلاص عىل العامية فيها فتعدى اإلنسانل قت ألنه قد  ذلكو  مجيعا    الناسقتل 

وكرم حياته ومل يرتك تلك احلياة حقا  ألحد   اإلنسانالكريم قد كرم  اإلسالم و 

فمتى   ،تلك احلياة إيقافويمن ع  أي عمل قد يؤدي اىل  رمح يترصف فيها كيفام يشاء في

  باإليذاء ياته حل تعرض ي  من السنني فال  ما شاء اهللوحتى بلوغه كان اجلنني يف بطن أمه 

أهنا محت الكل من سوء   اإلسالم ة القصاص يف يمرشوع حكمة وان من ،أو بالسلب 

  اإلنسانء يف بسلب أغىل يش  وأرسف ترصف من خرج عن طور الصواب واعتدى 

إنه يداه ف تكبت ذلك املعتدي حتى وان كان بسلب حياته ملا ار إيقاف وان  حياته، وهو 
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    ▬ لتلكم اجلريمة وسبحان من قال  وإيقاف معللمجتة  حيا 

        ♂   :[179]البقرة . 

احلياة وخطورة التعرض هلا وان الضوابط الرشعية   قيمة اإلسالم قد وضح و

ان سوء التأويل والفهم العقيم للتعدي عىل  و ،ة ة جليلك واضحناولت ذتي تاملحكمة ال

  بأشدفاعله  تعاىلو من أعظم اجلنايات وقد توعد اهلل سبحانه وهلالبرش  أرواح

 . العقوبات

  وطب فقد خ ،واضحةو نظره شاملة  ذات  الم اإلسه نظر هوج منمفهوم احلياة  إن

  ومعناها  يف حياته اإلنسانم ر الذي يالز ذلك االستقرا  فأوجدالعقل والقلب والروح 

  سبب وجوده يف هذه احلياة الدنيا هو و ما  ،عالقته مع حميطه هي وما  ،ما هو  إلدراكه

  يلة فاستقرت كوسيلة أل داء تلكم الرسالة الواضحة وتلكم الغاية اجلل له  التي جعلت 

  ه نخلالقه وأ   وجوده وعبوديته  حقيقة نفسه وعلت مهته واطمأنت روحه الرتباطه ب بذلك

التي  و طريق حلياة اآلخرة  إالوان احلياة الدنيا ما هي ،بعد ذلك سيجد ما وعده ربه 

عتوالتي  الكاملفيها املستقر و اجلامل والنعيم  اخللود   تمد  اعواحلياة  منها ق رص نز 

 . سبحان اهلل احلي املتعالو أتم النعم ف أمجل الكامل وذلك من 

 *** 
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والعشرون الباب السادس
 ومفهومه للموت سالمإلا 

         ▬تعاىل: قال 

   ♂  :[2]امللك . 

         ▬ اىل: تعقال 

♂   :[ 185]آل عمران. 

و جسد  عبارة  عن روح  اإلنساني فإن اإلسالمويف املفهوم ، املوت وهو ضد احلياة

 . سد  هو املوت اجلخروج الروح من  و إن  

أدركه   تىفم ،من أن يوصف وأعىل من أن يدركه حي أصعبو ،واملوت هو حقيقة 

بني عامل الدنيا وعامل اآلخرة   اتصال وال  ، زخعامل الرب يف  له  كان إدراكه  اإلنسان

فاهلل سبحانه احلي الذي ال يموت قد كتب املوت عىل   ،األحياء كاالتصال املعهود بني 

يسلكه وان من كامل اخلالق   أنع  ورحله احلياة واملوت طريق ال بد للجمي ،كآفة خملوقاته 

سبحانه ملك  ف  ،بال انتهاءداء واآلخر انه ال يموت فهو األول بال ابت تعاىل سبحانه و

 . األمر وقهر عباده باملوت 

بأنه تلك املرحلة التي تبدأ هبا احلياة الربزخية وتنتهي   اإلسالممفهوم املوت يف  و

ا وقد حجبها اهلل بقدرته وبحكمته حتى  وهي عامل غري عامل الدني ، هبا احلياة الدنيوية

أداء  ياة الدنيا ويقدروا عىل إعامرها ووهو عامل احليعيشوا بالعامل األول  أن لبرشيستطيع ا

هزوا لالنتقال  جيت ل و  تعاىلدورهم فيها الذي خلقوا ألجله وهو عبادة اهلل سبحانه و

قدموا يف حال دنياهم  للعامل اآلخر وهو العامل الرسمدي األبدي الذي جيدون فيه ما 

وأخذ   يم ة النع يف جن  كانربمحة من اهلل ف والقبول  تسليم من أهل ال فمن كان  ،وحياهتم 

خالف مراد  و وأما من أبى وعىص ، منهجه فقبعمله بام أطاع اهلل سبحانه و ها مرتبته في

 . عىل ما اقرتفت يداه ويف دركاهتا  اجلحيم وخلقه كان من أهل  إجيادهاهلل يف 

ثم املوت   ،احلياة الدنيا  وجوده يف من العدم فاخللق أي لإلنساناخللق  رأطوا وإن 

  أدرك  اإلسالمومن دخل  ، مل ختلق عبثا  بل بتقدير عزيز حكيم  خرةاآل احلياةداية وهو ب
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ئلة  أن  برضا نفس  وأيقن وهو الطريق   األبدية احلياة  إىلاملوت هو انتقال من احلياة الزا

حيد  من أمر ربه بتحقيق الغاية بالتو فيعمل ما استطاع ،حيم لقيا خالقه الرمحن الر  إىل

ليلقاه خريا  يف أمره وجيد فيه جنة   إيامينن رصيد وعمل ما يستطيع موالعبادة وأن يقدم 

زاد حب لقاء   ، القلب وزاديف  اإليامن  استقر فمتى  ،الطاعة ويلقى به رضا اهلل سبحانه

 . الرمحن الرحيم 

املوت داخل يف   أنوذلك  ،ه من فهمنا لرشعنا وأصل  يد خاطرنا ص إىلوننوه هنا 

جلميع بأن الضعف  افكام تيقن  ، أبوابري كث رمحة يف نعم فهو ،باب النعمة والرمحة 

فمن   ، والتغيري والظلم واملرض والعجز ومجيع عوارض الرش حتدث وتصيب الناس

يد فلو كان  جد ويشء  وتعامل   بدأ  وكان املوت هنا ذهابا  لذلك كله  أن باب الرمحة 

ألمر،  م الظامل با الناس لو استحك  ن املؤذيات ع أو اخللود يف الدنيا فكيف يذهب الظلم 

 هناك اختيار  اهلل الشهادة للبعض.  وأيضا  

ل م  ة يالزمها اخللود  فة الكامل يف حال النعيم يف اجلنص أن   عند أهل احلق وقد ع 

 . يف اآلخرة هيفلذلك ال تصح يف الدنيا بل 

 *** 
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والعشرون السابعالباب 
 بالغيب انمياإل 

            ▬ تعاىل: قال 

          ♂   :[3  -1]البقرة . 

 . [255]البقرة:   ♂         ▬تعاىل: قال  

ويفهم رشعا  أنه ما استأثر به اهلل عز وجل   اإلنسان إدراكالغيب هو ما غاب عن 

ع  عليه أحد و
 .إال من شاء مل ي ط ل 

  واإلقبال مل ة يف الع للفعالي لإليامنكانت قضايا الدنيا بعمومها وجزئياهتا حتتاج   إذا

باملجمل العام للحياة بشاهدها وما كان  اإليامنفمن باب أوىل التصديق و ،عىل التناول

يب عن علم أهلها وذلك لتتزن عملية التحرك واالمتثال مع أصل الوجود   رتسخ تول غ 

قا   تصدي اإلهلي باألمر  اإليامنف ، تعاىلبالتسليم للخالق سبحانه و  اإلنسانلدى العقيدة 

لة  وال ثاال  يوامت ذ  مج    ، وغائبة  حارضهبجممل األمر  اإلنسانيعرف  أنيتطلب  أخ 

ددة  مع أصل خلقته وتكوينه ف وهذا ليس من النقص يف   ،إمكانياته احلسية واإلدراكية حم 

دال  عىل كفاءته   ط بهيالذي أ ندور االستخالف والتكليف  املطلوب ألن  إلمتامالتهيئة 

ما مل  وليس من التكليف االرتباط باالطالع عىل  ،محل األمانةوقدرته عىل اإلدراك و 

بل هو علم اهلل   ،وال دور له فيه  اإلنسانأو علام  فهذا ليس من ختصص  إدراكا حيط به 

وإ ن هذا ألمر منطقي   ،عباده سبحانهمن ارتىض من  إال جل يف عاله وال ي طلع عليه احد 

جزءا  لديه من عقيدته  هلي ويكون ويقبله كل عاقل ويؤمن به كل متبع لألمر اإل

  وأخذ   ،تعاليمه  وإتباع  اخلالق  رف املخلوق يف أمره وحاله هو تنفيذ أمرفط ، وتسليمه

ن التدخل  بام أمر اهلل به من طرق الوصول والتبليغ من دو إليه احلكمة والعلم كام وصل 

   .واإليامن    فيام أخفي عنه فجانبه كإنسان هو الطاعة  والتنفيذ

بحث يف أمر قد أخفي عليه ومهام  وملاذا ي   ، لم يؤمر به فامل الغيب بحث يف عال  أما و 

  هي  اإليامن فإن كامالت  يف مصادر الترشيع ، نه ام أ خرب عبحاول فلن يبلغ علام  إال 

اضح  ودليل و ، بالغيب هو من ذلك اإليامنوان  ،ملبالتصديق اجلازم واالمتثال الكا 
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وكامل حكمته وعظيم   تعاىلالق سبحانه و تعظيم اخلأمر متعلق باليقني يف أمرينعىل 

واألمر الثاين يف   إدراكهم  ال ي قدر عىل علمه وحكمة تدبريه وأن هذا الع ظ  سلطانه وسعة 

  حلقيقي ا ستشعارواال ياميناإل ذات النفس باستشعارها ذلك الشعور احلقيقي والثبوت 

د إ   أن االرتباط والدخول يف   بووجو ،ليهاألمر كله هلل وال غنى عنه سبحانه وان امل ر 

اهلل سبحانه هو املدبر اخلالق القيوم املحيط جل يف علياءه   والتصديق أل ن  اإليامن  معية 

 . اإلهلي وان هذا التصديق من القبول باملنهج واألمر  أسامءه ت وتقدس  

ل م  لو   ره  يف كل أدوا اإلنسانبكريم من أمر  حكيم عليم حميط   لدين   اإلسالم  أن ي ع 

وهذا االستيعاب من طرف الدين هو دليل   ، ته ومماتهيف خلقه وحياته ويف آخروحاالته 

واضحا  جليا  فيام كان شاهده   اإلنسانوكان فيه أمر  ،العزة واجلالل ي الكامل وأ ن ه من ذ

يب عنه كلف  بنفسك فهل حتاسب عىل تدبري شؤون غريك ف ،وفيام غ  ،  أنت كإنسان م 

شؤون اآلخرين فذلك أمر رب   يف  ترص  أما للغاية  البلوغادة والعب أداءفدورك هو 

يب عنك فهذا أعىل   ،العاملني فقدرتك حمصورة وأيامك معدودة وعجزك واضح وما غ 

ه  سبحانه طمئنانواالبه  اإليامن من أن تدركه وأعظم من أن تعلمه فلذلك دورك 
 
  ، لعامل

ء لربك وطاعة  اللجو  وز هو والف ، كك وحتصن نفس  وتستقر نفس   إيامنك وبذلك يكتمل 

أردت أمرا  حسيا  بسيطا  لتفهم   وإذا ،ه والتسليم حلكمته شاهدا  كان أو غائبا  عليكأمر

فهال اجتهدت لتعرف من حميطك ما خفي عليك وعرفه غريك وهذا   ،موضوع الغيب 

  فألزم  ،من حولككل فكيف بام ال تقدر عليه ولو مجعت معك  ، يعد غيبا  كليا  مما ال 

 .بكة وعظمة ر تعرف حكم نكإيام

 *** 
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له فإنه عىل املؤمنني ليس كذلك مما يصيب غريهم  و ظم ذلك اليومع ع   دة  أحوا م وش 

فهنيئا  ملن آمن واستعد وأعد   ،فاهلل هو رمحن الدنيا رحيم اآلخرة ،من غري املؤمنني 

 . العدة لذلك اليوم

العدل من  هو احلكم العدل، واحلكمة و سبحانهواهلل  ،هو دين اهلل ماإلسال إن

  حقه،   حق كل ذي إعطاءمن حكمته وعدله و   تعاىل سبحانه والكامالت الثابتة هلل

ب  فيه مجيع اخللق فيثاب من أطاع   أن  تيض يق اإلهليفالعدل  اس  يكون هناك ميعادا  حي 

العمل املرشوع وتنفيذ أمر   سيستوي  هنا مل يكن هناك حساب ف انو ،ويعاقب من عىص 

  مع ضده،  ك والظلمنه ونبذ الرشهنى اهلل ع و ترك ما  وهو سبب الوجود ةاهلل بالعباد

  أن  والعدل 
 
اهلل فله الثواب وحسن املآب وان   أمر صلح وفق  إن  ،ما يقابله لكل يشء

يف دائرة   فإن النفس يضب ط ها وتكون ،كان خالف ذلك فله العقاب وهذا هو كامل العدل

ل مت   ا  وأ هن  اهللما تفعله بام أ مر اهلل فإن أ جره وحسابه عىل أن األمان والرضا متى ع 

عمن مل يلتزم برشع اهلل وأن احلقوق واملظامل سيحكم هبا العدل احلكم فتأخذ   صلتفس

 . اهلل  داأرحقها بام 

بني هلم  دين كامل متكامل موافق للعقل والفطرة انزله اهلل للعباد و اإلسالمف

 وال  احلجة عليهم ومل خيلقهم عبثا   فأقامبالرسل هلم رهم بطاعته وبعث م  رهم وأ  م  أ  

جا  كامال  غري منقوص فيه اخلري هلم يف  يتيهون بل جعل هلم منه ا فيه يف حالة   وضعهم

 . فالدنيا هي دار اختبار واآلخرة هي دار القرار ،يوم لقياهم  به  دنياهم وهلم خري اجلزاء

 *** 
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الباب التاسع والعشرون
 اإلسالممفهوم اجلهاد يف  

  ♂        ▬ تعاىل: قال 

 . [ 52]الفرقان:  

           ▬ تعاىل: قال 

    ♂   :[78]احلج . 

باهلل   قال: إيامن أنه سئل أي العمل أفضل؟ ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيحني عن النبي 

 اجلهاد يف سبيل اهلل. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مربور، ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: 

 . . اجلهاد لغة  هو بذل الوسع والطاقة أ ي بذل اجلهد

نفسه بأن يبذل اجل هد  يف  يف  فرد ص  الخي اد  هنوعان ججلهاد فا ي اإلسالمويف املفهوم 

ع يف طلب ما ينفعه يف أمر دينه  ت وبذل الوسفعل اخلريات وترك الشهوات والشبها 

افق  متكامل  ة الكريمة وفق جمتمع  رشعي متووحال دنياه والسعي عىل ذلك لتأمني احليا 

دعوة والفضيلة وهذا هو اجلهاد  ام يعود عىل اجلميع باخلري ونرش البيبذل  كل  فرد  فيه 

 . األصغر

يف حكمهم ممن   ومن ني كواملرش اجلهد يف قتال الكفار  فهو بذل األكرب اجلهاد  ما أ

  ن  إ. و.كلمة اهلل وحفظ الدين عالء إ   هنا  قصد باجلهاديف ، يةاإلسالمالرش باألمة  ضمري

 . حرص مفهوم اجلهاد يف القتال هو خطأ يف فهم الكتاب والسنة

وان أصل العالقة   ،السالمالسالم واهلل اخلالق سبحانه هو  من د  مستم سالماإلإ ن 

ع الناس   هو السالم فأساس التعامل هو الرب والقسط مغري املسلمني بني املسلمني و

رت  اإلسالم مجيعا  فرسالة    يف ية والنفس البرشية وجعلتها اإلنسانهي رسالة سمحاء قد 

من دين   ةمع منضبط بأحكام وترشيعات مستمدحمفوظة مكرمة وفق جمت مرتبة راقية

 . .أراد هلا اخلري والطمأنينة واألمان

وقد وضع له أحكاما   ، اجلهاد اإلسالمرشع ية وحفظ الغاية بأن عنا كامل ال وإ ن من 

  ،ورشوطا  وضوابط قل نظريها بام محل من فضائل بواعثه وعدالة سريته وما ي رمي اليه 
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له يف عالقته مع كامل  يف كل  اإلسالم فكامل  ويف عالقته مع الغري ويف تعامله   أفراده أحوا

راق   اإلسالمف ، أو كيانه أفرادهعدي يصيب الرضر من ت يف حال التعرض له بام يلحق 

لم  ويف حال احلرب 
ي أعم من القتال  اإلسالم.. واجلهاد يف مفهومنا .عادل  يف حال الس 

 .. . غاية القتال هو وسيلة ال  وإنامدين ودولة  اإلسالمف

رش    إعالءهي  له  جعل الغاية األسمى هاد عندما رشع اجل اإلسالم وان  ع   كلمة اهلل و 

القصد ليس القتل بل دفع الرضر األعظم  فتال لدفع االعتداء وليس لذات القالقتال 

ينها أو مقدراهتا املحفوظة أو حيارهبا يف أصل وجودها  د الذي قد يصيب األمة أو يمس 

ومل يرتك أمر القتال عىل عواهنه بال ضوابط جلية أو يرتكه   ، نرش دينه وهي عبادة اهلل و

د األمة أو إ مامها فيكون العمل به مالزما للمصلحة  ائق إىل  أحاله بل  فكر أو  بيد فرد 

فهم فهم القائمون عىل حدود الد   ،  وفق رشع اهلل أحكامه وتنفيذ  ين العامة وحتت إ رشا

بعدم التامدي إال   وعزالقتال وما قد يرتتب عليه فأ ال أحوأي مراعاة  اإلسالم ىوقد راع

ت ع رض   حتفظ األعراضالعموم وان  إىللك ذ  يتجاوزوان ال  اعتدىعىل من  ىل من  إ  وال ي 

  أماكنأو مقدراهتم أو  أنفسهميف  يف هذا القتال من اجلانب اآلخر  مل يكن هلم دور 

ية فالقصد  اإلنسانعى احلقوق وأن حتفظ النفس البرشية يف حال األرس وان ترا  ، عبادهتم

،  ها كرامتر اهدإلبها أو من رسالة السالم هو احلفاظ عىل احلياة وحفظ كرامتها وليس س

  ، الغايةو وهراجلي الصحيح وبني التعدي فرق يف اإلسالمفالفرق بني اجلهاد باملفهوم 

د   ي   إنام اد  بني  مفهومه ومقاصده وأ حكامه وبني التعدي فاجلهواالختالف واضح  ب ني    قص 

وع ري املرشالتعدي غفأما حالة االستقرار وحفظ املصالح،  وإجيادمنه األمن واألمان 

الدماء بالشبهة والتعدي عىل   وإباحة منني وتدمري مصاحلهم فقائم عىل ترويع اآل

 .. .وحث عليه  اإلسالم  أرادهية وكل ذلك خالف  ملا  اإلنسان

 *** 
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الباب الثالثون
 يةاإلسالمالشخصية  

ء: ]اإل  ♂       ▬ تعاىل: قال      .[9رسا

         ▬ تعاىل: قال 

♂   :[ 119]التوبة . 

 . [ 10]فاطر:   ♂         ▬تعاىل: قال  

            ▬ تعاىل: قال 

      ♂  :[ 20]األحزاب . 

متفق   «، وشبك بني أصابعها بنيان يشد بعضه بعضاملؤمن للمؤمن كال» ☺ قال 

 . يب موسى األشعريأ عليه عن 

والظاهرة عمليا  يف نظرته   لإلنسانسلوكية والفكرية ك اهليئة الالشخصية هي تل

ويكون كل ذلك   ،لنفسه وتقديره لذاته ويف أمر تفكريه واجتاهه السلوكي العام واخلاص

واجتامعية، وان   عقلية ات ومكتسبات مبنيا  عىل مقدار ما ملكت نفسه من قدر

رات  متباينة وقدعىل درجات  فيها  الشخصية هليئة عامة يشرتك فيها اجلميع ويكونون

ات املعمول هبا يف  الرصيد العام لتلك الشخصية ولالعتبار إىل ن ذلك لراجع أو  متفاوتة 

 . هلا  التشكيل األويل 

ف عن  فهي شخصية ختتل ية فحسب اإلسالمنا يف األمر هنا عىل الشخصية و قصد  

برشي  ال ل أمرها لوها وكامفع سواها ألن هلا مرجعا  وسقيا ختتلف عن غريها يف مشارهبا 

د  عىل در ئها من منابع الرشيعة واملنهج والثقافة معتم  ية أ ال أنه ال كامل   اإلسالمجة ارتوا

ية  اإلسالمية الشخص  أنلبرش إ ال ملن ارتضاه اهلل سبحانه من عباده ولكننا هنا عىل يقني 

كيف ال  وي  القيمي والسلوكي االجتامعاإلنساين بلغت املكيال األوىف يف العلو والرقي 

وقدوة  عملية من شخصية   إيامين ووعي  إهليد عليه صادر عن توجيه  ذي تعتمأمرها الو

ومن كان الشاهد األول الذي تلقى ذلك النور   ،كانت األرقى واألعىل واألكمل نبوية

وأزكى وأتم  فنبت عليه وهم رمزنا وخيارنا رضوان اهلل عليهم أمجعني واستقى منه 
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ين الذي بعث رمحة  بينا سيد األولني واآلخرومربيهم ومرعىل معلمهم  مي التسل

 .. .للعاملني

فاالشرتاكات   ،ية وما ميز حاهلا اإلسالم الشخصيةقلنا فمحورنا دائر  عىل  كامو

  قائم عىل ذلك البناء األمثل القائم  عىل فهم   هنا  ية معمول  هبا لكن االعتباراإلنسان

يكون املثال األعىل   أنى رحأل امن  لذيو ا دي من توجيهات  سامية عبرشعي وسلوك ت

فكامل تلك الشخصية   ،واألكمل عىل األقوم يؤخذالقياس دائام   ن أل ،والقدوة للغري 

ئع التي أ سست عليها واقرتنت هبا فحلستمد  من كامل ا امل لك فكرا  وسلوكا   ت بذملرشا

ه قد  قرتن بوامل كامل األساس ثابت   أن علم ي   أن ردجي   و ، داال  عىل ذلك ومؤرشا  عليه

ام راعت  لمر االقرتان والتطبيق وذلك لبرشيته وعدم معصوميته فكيتفاوت يف أ 

 . الشخصية حق األمر كلام ارتقت بنفسها وعلت يف سمو الفعل والفكر

 :ييل ها عىل غريها ما يزية ومن متا سالماإلز الشخصية ي  مت   وإ ن من  

وية الرشيفة وعن الفهم  والسنة النبليم القرآن الكريم ا شخصية  بنيت عىل تع إهنا  *

 . ليما قى من تلك التعس ملن استاألنقى 

ام  ب اإلدراكيواالتزان العقيل  اإليامينية قائمة  عىل الثبات اإلسالمالشخصية  إن* 

ئع وقامت عليه من عقائد صحيحة    وارتباط ة واعتبارات فطرية سليمة مقوي  رشا

 . الشامل  اإليامينوالتوجه  قيل لسمو الع ية ذات ااإلسالمقدرات اعتزازي بالدين وبامل

بام حوت من فهم وتعاليم   خرييو ي ارتقائبع ا ية ذات طاإلسالم* الشخصية 

ل ة  عىل  إىلأوجدت لدهيا ميال   ك  ش   عني الرشيعة  السلوك األرقى والتوجه األسمى فهي م 

قاء  الذايت واالرت اإلصالحيف  دائبةية اإلسالموتوجيهاهتا فبذلك تكون الشخصية 

 . املبني عىل مبادئ وقيم مثىل  اإلرشادالتوجيه وذلك والرقابة الذاتية ضمن ذلك العميل 

  عادة والطمأنينة املصاحب للسلوك الس بإحساسية اإلسالم* تتميز الشخصية 

ئم  ذلك قدرهتا عىل مواجهة حمدثات   إىل وأضف  ، طرة ومجال الترشيعنقاء الفمع  املتوا
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  تعبديعن احلقائق وتصديق  إيامين  وإدراك  هلا من فهم  األمور وجمريات الوقائع ملا 

 . يف ذلك واملسؤولية وأيضا  الشعور باآلخر  ، ملسائل القضاء والقدر

ح وجسد  جوامع النفس البرشية من عقل ورو يف متزنشخصية ذات طابع  إهنا * 

وان ذلك االتزان املمنهج باعتبارات وقيم سلوكية ذات تأصيل رشعي مل جيعل تلك  

املادة كرغبة  للجسد   إىل فال متيل  رخ جانب عىل حساب اآل إىليل امل ل كلصية متيالشخ

بذلك أقرب   اإلنسان ن حينها مصلحة الدنيوية أو األخروية فيكودون قيود أو مراعاة لل

نية إذا م إىل دة نظرة  املل نظرهتا  فكانت ، ي وأمهل ما سواها استأثر بجانبه املاداحليوا

ل ت  بذلك القيمة  عة أمثل عىل االستخالف فاست  دروقاية أسمى اكتفاء وسبيل لتحقيق غ

ومن   ،ووضعها يف مكاهنا الصحيح األشياءباالرتقاء احلاصل من تقييم  لإلنسانالذاتية 

الطابع العام بحيث تكون الرهبانية هي املقصود   ال تغلب الروحانية عىل  ا ذلك أيضا  اهن

ر  به الرشع ومل حي   ، توازن بني مطالب الدنيا واآلخرةو الاد هربل امل ،هبذفذلك مما مل يأم 

جتد غايتها يف   ي واقع اتزانوان تلك املراعاة والنسقية العادلة أوجدت شخصية ذات 

 راق ومالئم ألصل التكريم ومن  بشكل   ت وأمر التكاليف وجتد لذهتا يف املاديا  العبادة

 . واملضمون  بني الشكل ا بني الظاهر والباطن أي م نسق  ذلك ما جتده من 

ه  قيميالحظ فيها علو املكانة الداخلية وارتفاع  أنية حق هلا اإلسالم* الشخصية 

ت به من ثوابت وما أ نيط به من مسؤوليات من تبليغ  األنا الشعورية للمسلم ملا تثب  

عىل الدين كان ترشيحا  لتلك الشخصية   غري لل واإلرشادذلك التبليغ فاخلامتة  الرسالة

 .مانة واخلريية العامة  األمم وعلو األكانة بنيواملفعة  رلسمو ال

الثقافية  ية ذات سمة استقاللية وذات كفاية ذاتية من املوارد اإلسالم* الشخصية 

دون ذوبان الشخصية  والتوجيه والترشيعات وهذا سد متني وباب مغلق حيول 

وبالتايل   لدور املقلد لآلخرين  وانتهاجه ثقافاهتم او  ية يف شخصيات الغرياإلسالم

 لرتاث. واية بني األصل  اإليامنية وتعطيل العالقة اإلسالمقدان اهلوية ف
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ية إهنا ذات ميل فعال  اإلسالم ك القوامة للشخصية تلومما ترتب عىل ذلك التميز و 

امل  عإ  وذات نزعة اجيابية عملية يف  ، والبناء املجتمعي العام  طالحواالصبناء الذايت لل

القويم واملبادئ املثىل والصفات األعىل   القي خاأل  والسلوك مبادئ التكافل االجتامعي

والتعاون الفعيل عىل الرب والتقوى يف حالة  من االندماج املجتمعي التشاركي والتقارب  

 . ي اإلسالمتوافق مع املسار الرشعي االنفعايل العام وكل ذلك مستمد  وم

ج  بقولن عوأخريا  ال بد لنا أن ن     ية وما اإلسالمية للشخصامحة  من مز ثعىل ما حيد  ا ر 

  وثقافته  يف شخصية الغري إلذابتها يفتح  عليها من أبواب التغريب وذلك للنيل منها أو 

تثال  وان ضعف االم ،بية أو ذات طابع غري رشعيغروذلك بوضعها يف قوالب 

  وضحالة النهج الفكري والثقايف لدى بعض األفراد  دينيوالتطبيق وضمور الوازع ال

با  وانفصاما  يف الشخصية لدهيم   ث  حد  لي   لإلسالم  اسام  ا يانتسبون أحالذين ين اضطرا

  وهذا هو املقصود ملن نصب العداء  ، اإلسالمالصورة مشوهة عن  لذلك وتكون فيها 

رادة وإضعافمن بعيد  لإلسالمرؤية الناظر  بتشويهوذلك  ومكر باخلفاء   العامة  اإل 

نا فعندنا  ا ولتكن أ مورنا كام حيب ربحالنا وشخصنفاهلل اهلل يف  ، وتقدير الذات للقريب

ة  ربنا لنعود ويعود  ت أمرنا فلن وإصالحما فيه خرينا وعالج  حالنا  مسك به وهو رشع 

نا فنقود األمم وتعلو  بشخصه هو املنهاج   اإلسالماهلمم فسابق عهدنا وحقيقة ق در 

 . وللعاملني لإلنسانيةاألمثل والعالج األكمل والقالب األمجل 

 *** 
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الباب الواحد والثالثون
 والرفق اإلسالم 

 [ 107]األنبياء:    ♂      ▬ تعاىل: قال  

 . [159]آل عمران:  ♂      ▬تعاىل: قال  

 مسلم   «من يشء إال شانه نه وال ينزع الرفق ال يكون يف يشء إال زا إن» ☺ قال  

 البخاري.  «اهلل حيب الرفق  يف األمر كله  نإ» ☺ قال  

 . هو ضد العنفو ، ل والفعلقوالرفق هو اللطف ولني اجلانب يف ال

واملعاملة بل   ق يف اخل ل راق ل  عىل ك ثوح ،ل ه ك  اجلامل الكريم دين  مج  ع   اإلسالم  إن

ة  عن  مرآ أن يكون  اإلنسان منيريد  اإلسالم ف ،ناإلنسا وحث عىل الرقي يف كل أ مر 

الصورة التي تعطي االنطباع عن مجال وكامل التعاليم   تلكب يتبعه الرسالة واملنهج الذي 

م  ك، والتي صفاء كلهفيها اخلري كله وفيها النقاء والووالتي أمر اهلل هبا  ، نزلتأ  التي 

،  قيك يف شأنكك وسلوكك ور أخذت منها ومتسكت بتعاليمها رأيت انعكاسها يف نفس

كلام اقرتبت كلام للخري رأيت  ف ،فاألصل ثابت ال تشوبه احلوادث وال يعرتيه النقص 

 . علوت وباجلامل متيزت اإليامنوب

األخالق وحيث   دين الفضائل واملكارم فهو حيب معايل األمور ومكارم اإلسالم  إن

عليه ورغب به   اإلسالم حث عليها فال جتد أمرا  مجع اخلري واحل سن والفضيلة إال و

السلوك التي   حسن وان من جوامع  ، ه بحسن الثواب يف الدنيا واآلخرةعلووعد فا 

، وهي صفة مالزمة لكل تعامل  يقوم به ملحي  سلوك   اإلسالم أرادها  ريم  ل  ك    اإلنسانه  ك 

الشخص ورمحته وهي داللة   فالرفق هو عنوان يظهر منه مقياس ،الرفق يوه القويم

مو ألعىل مراتب  اإلسالمروح  إ دراكو همعىل ف ية  اإلنسانالتي تدعو اىل الرمحة والس 

 . وأ رقاها 

  لصفة نفسه أو مع غريه فهو ا مع اإلنسانيقوم به  ما  الرفق مطلوب  بأصله يف كل و 

  التيسري  إىليدعو  اإلسالمو  ،املقصود بأمجل صورة ا ل هبص  حت  أن الزمت الفعل  التي

كل  عىل حده أعلم  بقدرته وطاقته فليس مطلوبا  منه   اإلنسانو ، والرفق يف األمر كله
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أكثر مما يستطيع فقليل  دائم خري  من كثري منقطع وإجبار النفس عىل ما ال تقدر عليه  

ه   ، هذا مع نفسهو اه ل بسول بالرفق ما ال حيص ص  ح  ي  ف ، علها تنفر منهجي أما مع سوا

عىل  قياس ومراتب ويؤخذ ال أحوال عىل  الناسف ،إليهم  واإلحسانفرياعى الرفق هبم 

،  ل من توىل أمور غريه أن يرفق هبم نا دين رمحة ودين رفق وواجب  عىل كينفد ، أضعفهم

لطة ،أرسه يعيلها كانت بالرفق   رادامل إيصالوإ ن  ،أو من كانوا حتته يف نطاق عمل أو س 

ة  س   رجو، وان اهلدف امل إىلاملعنى والوصول  إيصال يف  وأتم  ألبلغ وحسن املعاملة  م 

  ، اإلسالم  إىل أبواب الدعوة  يف  محيد ومطلوب  لتسامح هلي باب سلوكي  الرفق والعفو وا

فأخالق   ،يكون داعيا  يف سلوكه وظاهره قبل كالمه وعلمه أن فوجب عىل املسلم 

وتلك اجلامليات والسلوكيات ال حتتاج   ،سمع صاحبها ت   أنقبل تراها وحتس هبا  اإلنسان

 . يةاإلنسانها كل من حيمل لغاهتم فهي لغة يعرف فت  من اختلمرتجم بني  إىل

بشخص سيدنا   املتمثل سلوكنا شاهد حي  بقلوبنا وحسن  ولنا يف ديننا احلنيف 

، وكامل  معانيه مجال الرفق وحسن وسنته  فرتى يف حياته ،صىل اهلل عليه وسلم ونبينا 

ملسلمني ومع  له ومع اأه مع األخالق سامقو ه ورمحته رفق فيه، وترىالبرش وذلك حقا  

فكان رفيقا  رحيام  فملك القلب عليه أزكى   ،وحتى مع احليوانات ، املسلمنيغري

 . الصلوات وأتم التسليامت 

 *** 
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الباب الثاني والثالثون
 واألسرة اإلسالم 

         ▬تعاىل: قال 

           ♂ 

 . [ 13]احلجرات: 

وعليها قيام   ،حدة األساسية يف بناء املجتمع ولبنته  يف ذلكاأل رسة هي تلك الو إن

فال دائرة   ،االجتامعي والتطبيق الرشعي ية يف دوائر التداول ساسكيزة األوهي الر ، األمر

  بذاته  مستقال  فالفرد ليس  ،امتثاهلا إال ويتقاطع مع األرسة  أو من الدوائر يف أمر تداوهلا 

واقع   ه تأثري إناموما حيدث يف املحيط  ، ألرسةن  و  ك م  فرد إ ما فرد  أتى من أ رسة أو  فهو

ما   إليها فلذلك يصيبها وينتقل  األفراد ضنة ا هي ح األرسة أن  ومعلوم   ، عىل الفرد

 . من خالل طرف منها  أو  بشكل مبارش إما يصيب املحيط وتتعامل معه 

ا هلا من  وذلك مل ،هلا مفهوم راق  ونظرة شاملة وحفظ  خمصص اإلسالم واأل رسة يف 

ته وجزء  و ، علو  يف االعتبار ومتثيل عن املجتمع ككل وان   ، أجزاءهمن  كيف ال وهي نوا

  أهنا تلك املجموعة التي تشكلت من ارتباط   : كتعريفهلا بداية   لألرسة اإلسالم نظرة 

بعالقة   رستنيأ  عم بني أ رجل وامرأة فحصل بذلك ارتباط  رشعي وعىل عقد  حمكم بني

  ، اكرب بتلك العالقة وذلك النسب أرسة  رة فاندجموا بذلك مشكلني النسب واملصاه

  حكام إل العامة وامتداد   األرسةكبداية هو توسيع  يف  رسةأل اتشكيل  أن فرياعى ويفهم

  ، النسيج املجتمعي وذلك بصورة رشعية مقبولة يراعي كل طرف فيها ما له وما عليه

د  بني األفراد وتراح  تآزرفيتأتى عن ذلك  م  بام حصل من التمدد يف العالقات  وتوا

عد له رشوالتعارف املحمود خ    . عا  لقا  وامل ق 

ع    هو نابع   إنام  اإلسالم لرعاية وبالغ االهتامم لأل رسة يف موم ا وان ع م  أ يضا  إلهنا امل ج 

وإهنا الصورة األوضح  ، فهي نائب عنه وهو جمموعها  ،يف املجتمع الكبري  األ ويل

ويعرف   ، ويقاس عليها ذلك ، لألمر املجتمعي والتمثيل الرشعي واملقياس احلقيقي
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واالمتثال فهي عاكسة لصورة   اإلقبالتمع، ومدى العامة للمجعنها درجة الصحة 

 . مقياس  لسلوكهواملجتمع العام 

حتفظ يف داخلها   إسالميةأ رسة  رشعية   ا أراده ،عندما تناول األ رسة اإلسالمو

م الرتبية والرعاية وتضمن من خالل ذلك أمنهم املعييش  وحتتضنهم وتؤمن هل  أفرادها 

ج  خت   فتكون مدرسة   عمل رشعي إطار بفهم ووكل ذلك ضمن  ، والنفيس دا  ذوي  أ ر  فرا

وان   ، دينهم ورشع رهبم ومؤثرين يف غريهم أمر نفسية وقدرة  اجتامعية متعلمني  كفاءة

كعموم ملا هنالك من تقاطع   ي املجتمعكبداية وعىل املحيط  األرسةعائد عىل لخري ذلك 

   .احلياة املجتمعية مع   األرسيةيف الدوائر 

داخل  يف املحصول العام للناتج املجتمعي   قي أمرها هو رقي رسة ورح األفنجا 

  أهل ن جياورون ملىل أبعد من ذلك إ بل ومتعدي يف خرييته  ، ومؤثر ذو فعالية فيه

األ رسة هو شامل    عليه  تتحصلريي خ أمر فكل  ،أو يسكنون أرضه أو يعاملونه اإلسالم

 .للفرد واملجتمع واملحيط العام 

  ، يف أطوار حياته كلها و رسته أمره مع أيف راعى الفرد  أن  اإلسالم الت وان من مجا 

قد روعي يف ذلك كله  حنو ظهره كربه و  إىلانتقاال   أظفارهعومة بدأ وجوده ون فهو مذ

وهذا التناول حفظ له طفولته ورحم له   ،  ما له  وما عليه من حقوق  وواجباتب ني   و

، وحقوقه يف بعض أمره  قه حقو ه من أ رستاجباته كانت لغريفدورة يف و،  شيخوخته

ال  مجو  إنساين بع رشعي وعلو ا فالعالقة هنا عالقة  تكافلية وذات ط ،واجب  عىل غريه 

ن تكون  وان الدائرة التكاملية املحيطة باألرسة والتي حث عليها الرشع بأ ،أخالقي 

  الكريمة من  يامنية  مستمدة  من التوجيه احلكيم لرب العاملني ومن القدوةإ خطوطها 

دا   ة كي ما هو إال أرساإلسالمالسنة الرشيفة هلي خري عىل خري فاملجتمع  برية حوت أفرا

ىل كل  امتثاال  وتطبيقا  فيه السعادة واخلري ع اإلسالم عىل  ل ا اإلقبوإ ن ، وأ رسا  متعددة 

   .مقصود ب  تهدف األ رس من عظيم رش أو تغريعة  ملا قد يسا نيضا  مأي أمر وفيه حال وذ

   .ب  يف أساسه رضو هو اعتداء  عىل الرصح املجتمعي العام األ رسة  فالنيل من 
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رج  جيال  وأ رس   مطيعة  لرهبا بارة  بمن سبقها ناقلة  للخري  نفاحلذر احلذر ول كن ممن خي 

ن بعدها 
 
منذ  ب دأ   وألرسته اإلسالمذلك التواصل  والرتاحم ألمة فيتم ب ،والرشع مل

 . ساعةقيام ال   إىلالرسالة 

 *** 
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الباب الثالث والثالثون
 اإلسالمالعالقات والنسب يف  

         ▬تعاىل: قال 

           ♂ 

 . [ 13]احلجرات: 

 . [ 5]األحزاب:   ♂       ▬تعاىل: قال  

             ▬تعـــــــــاىل: قـــــــــال 

           

♂  [7 – 5]املؤمنون. 

  ، تعلق به من رضوريات حياتها وم اإلنسانيعة هي حفظ من أهم مقاصد الرش  إن  

، ومن ذلك احلفظ  اإلسالموعرف معنى  اإليامن ذوق طعم ت واضح ملن وهذا جيل 

تناوله توجيها  وبيانا   ا م ،وقه ونقاء نفسه واتزان عالقاته وتلك اإلحاطة بحفظ حق

  فلذلك عني  ،  واعهبأنوتنبيها  بالنسبة لعالقاته مع غريه من ناحية النسب واالتصال 

ي ورفع من قدرها لتتناسب  الماإلسملجتمع عناية بتنظيم العالقات داخل ا أيام اإلسالم

يز هبا ع اإلنسانمع مقدمة التكريم والكرامة التي حظي هبا  من مل يعقل وليس له  وم 

خمتلف   ى  ية املعروفة للجميع أخذت منحاإلنسان.. فعالقات االتصال .ضابط التكليف 

جاته  واحتيا  اإلنسانفمع كوهنا عملية طبيعية موجودة مع فطرة  سالماإليف ظل 

علت حتت   ، اإلسالمبالوضوح والرقي يف طرف  ة إ ال أ هنا اتسمت سدياجل وذلك بأن ج 

راقية حمفوظة  الكرامة مراعية  حلقوق مجيع   إنسانيةلة  مملعا  ا هب ىقر ي ومناخ رشوط  معتربة

وكل عالقة    ، نسب والتثبت من درجات القرابةواضحة النتائج من حيث الو األطراف 

وان تلك األحكام   ، اإلسالما يف رشيعة ة مل يعمل هبوكانت خمالف اإلسالم كانت قبل 

أمجل وال أرقى مما أوجد   مت وتعاملت مع ذلك ال جتد هلا رقيا  وإنسانية  ظ  التي ن  

ىل عالقات  إ السوي نظرنا بعني املجتمع لو  وإننا  ، وترشيعا  وانضباطا  ام  كح   اإلسالم 
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ية  اإلنساننسالخ من ذلك اال لوجدنا   نيفمل تنضبط بالضابط الرشعي احل  التي  األفراد

نية يف الترصفات والعالقات  عات التي  وذلك واضح  يف تلك املجتم ،واالجتاه للحيوا

نية بدرجات  ام كان هلا من اعتبار الرضا بني الطرفني هو الضابط للقبول  بتعدت احليوا

إسالم  ل هأإننا كو ، ة ر السليمة والعقول الكريمتأباه الف ط   ا وهذا مم للعالقة، معياملجت

فكان سد  ، مفسدة ا ينشأ عنه قد  أطراف كون هناك خلوة بني ت أن  عندنا ال يرتىض 

ج من النظرة األوىل ملا يليه  كان التدر وإذا ،ال حتمد عقباه حائال  لوقوع ما  هنا  الذرائع

عىل  نضباط فهذا من باب أوىل أن يكون هنجا  معتربا  راقيا  داال  ا  عىل التقوى واالنيمب

د العلو يف أمره وال جتده هبذا  نسانإلاتكريم   . اإلسالم إ ال يف  العتباروهذا ا احلفظ ومرا

نابعة  من كامله   كمة يف اخلريحم   حافظة بدائرة اإلنسانب أحاط  اإلسالم وكام قلنا ف

نسب وما يتولد عنه من أحكام املواريث والزواج  فأمر ال  ،وعلو قدره وشمولية أمره

والعالقات وارتباطها باألخالق والقيم واحلدود   ،رببات أمر معتواحلقوق والواج 

  اإلسالم مجيلة يف غري  إنسانيةوصورة  أخالقي فهل هناك وجه  ، كذلك محلت االعتبار

اب  تراه عيانا  يف  واجلو ،يةاإلنساني يف العالقات اإلسالمجتدها وجتد معها ذلك الكامل 

به   يز  مت   ا جتمعات وتعلم ما من امل غريهية واإلسالممقارنة  بسيطة بني املجتمعات 

نقيا  حمفوظا  يف   اإلسالمفكام سيظل  ، وأهله من االرتباط وتقدير األصول اإلسالم

يف نقاء نسبهم وعفة أخالقهم وحفظ أعراضهم فطوبى   أهله تسلسل رسالته فكذلك 

 . منهجه والعفة مسلكه والطهارة صفته  ماإلسالملن كان 

 *** 
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والثالثونالباب الرابع 
 واملرياث سالمإلا 

         تعاىل: ▬قال 

              ♂ [7: النساء] . 

          ▬ اىل: عتقال  

            ... ♂  

 . [10]النساء:  

كه امليت مما ينتفع به من أموال ومنافع عينية، وللمرياث  رت هو ما  رياث امل إن

صاحب احلق يف الرتكة  والوارث وهو  ، املوروث وهو املتوىف : يتقاسيم ثالثة وه

  واملمتلكات موال وثالثهام من األقسام الرتكة وهي األ ،ه يف الرشعل دربنصيب  ق  

ي  . موضوع التقسيم رث هو ذلك املنتج احلضاري  اإلف ،واملرياث  اإلرث بني  هنا  ز  .. ولن م 

 . املرياث فهو حق خاص ما أ  ،هو حق  عامو ملجتمع أو شعب ما 

وهو فرض  فرضه    ،ياإلسالمعلم املواريث علم له قواعد وأ صول يف الرشع  إن

ن كان  علم اهلل الكامل يف كل أمر أ  من و،  وترشيعا  تعاىل واختص به تنظيام  اهلل سبحانه و

ه  يففث، أمر املريا  الكامل يف ء بأنه  تنا رشيع تمي ز    األرض واألتم عىل وجه  دل عاألالغرا

بناء    ه منجزء  ق له أخذ ح  ومن  مستحقيها من أقارب املتوىف من حيث توزيع الرتكة عىل 

صص  وتوزع  بناء    إىل ويل تلك الرتكة بحيث يتم حت  ، دقيقة  عىل تفاصيل وحكمة عالية  ح 

ريم بشكل علمي وبنظام  عميل ال جتد  له نظريا   القرآين الكعىل نسب  وردت يف النص 

والرضا بام   ، أوال   اإليامنمن باب ، قناعة  والقناعة القلبية  لعدالة يف األحقية من حيث ا

 . يز حكيمرشع  رباين من لدن عز يفوهذا ال يكون إ ال  ،خذ  ثانيا  يأ

لك يف حياته   مراعاة وذوراعى حقوقه أ يام اإلنسانالكريم قد احرتم  اإلسالم إن

  لإلنسانوعلو التقدير  االحرتامومن ذلك  ، يف غيابه وفقدانهو هووجوده بني أقران

هبا عندما  أوجد له تلك الطمأنينة التي يستشعر  أنككائن اجتامعي وذو شأن نفيس 

هد أمره في من هم   إىل بعد رحيله  اكتسب من دنياه من رزق مواله ذاهب  ام يتيقن أن ج 



                                                                       
 

 

96 

ر  عىل   ،أهلهصته من أخذه وهم خا أوىل ب
فيكون بذلك أدى دوره كمعيل  يف حياته بام ق د 

وهذا   ، وترك هلم ما يكرمهم بعد رحيله وامتداد لإل عالة وحتسني املعاش  هلم ، إعالتهم

ركة  حمرك حل  و  وأحواهلا  مناكب الدنيا امليش يف  يف واطمئنان ، ذلكمن متام األمر يف 

من السابق   أكثراجليل الالحق  أنعلم لي   المساإلوإن  ،ذلك احلياة لألفراد لشعورهم 

فراعى ذلك ونظم العالقات وأوجد الترشيعات التي ترتتب عىل عملية التناول  

قات  تلك العال  ي وبام يقو ،وذلك بأبدع نظام وأعدله  األجيالوالتداول للامديات بني 

لشحناء  ونزع فتيل اوالتقوية هنا ليس للفقدان بل للعدل  ، ويعطي كل  ذي حق حقه

  ، من اجلور والظلم من ناحية التعدي وأخذ حقوق اآلخرين ى تأتتوالكراهية التي قد 

ب حتكيم العدل اخلبري فيها خيص أمر املرياث الظلم الواقع  يلنرى عند تغي  وإننا 

االجتهاد الضعيف   أو ن التحكيم للهوى و إ ، األرسني والكراهية امللموسة والتفرقة ب

ف ضياع  للضعفاء حتكم   العدل بعيد  عن احلكمة موجد  للخالعن د  بعياقص  و تقييم  نهل

األخ األكرب   بإعطاء حرمت املرأة وظلم الرجل  حني ن اجلاهلية األوىل مل و مقيت وه 

يذهب   فقدنرى مثل ذلك  سالم اإلويف اجلاهلية احلديثة يف غري جمتمعات ، اجلزء األكرب 

  أهنم  وقد ترى يف بعض البالد ،ص ال يستحقخشيأخذه أو  ،حق اجلميع بوصية جائرة 

ث  احليوانات   ،ص  النساء خي   ال يعطون للرجال شيئا  بل  ر  وقد ترى أعجب من ذلك فتو 

واحلق يقال أهنم عن حاهلم يف أمر مرياثهم غري راضني وال جيدون   ، به ذلكا أو ما ش

  هبم عقوهلم  ا لغري رشع رهبم فطاشتاحتكمو ألهنمحسانا  وما ذلك إال لذلك است

هلم  فام ... ملا كان هذا حاهلم  لكان خريا هلم و ولو رضوا برشع اهلل وحتكمت أهوائهم 

 كيف حيكمون؟ 

 *** 
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الباب اخلامس والثالثون
 واملرأة اإلسالم 

           ▬ تعاىل: قال 

        ♂  [ 97ل: ح]الن . 

 . أمحدرواه  «النساء شقائق الرجال» : ☺  قال

  عىل طرف  رصتللرجل واملرأة ومل يق يف عمومه  اخلطاب ه  ج  الكريم و   اإلسالم إن

ساوى بني   اإلسالم ف، خاصة ام أحكيف  ا دمهألحدون اآلخر إال فيام كان فيه انفراد 

ق والواجبات بعدل ومساواة ال نظري هلا وكان من باب عدل  الرجل واملرأة يف احلقو

احرتم خصوصية املرأة وراعى تلك األدوار التي اختصت هبا فجعل هلا   أن  اإلسالم

ق  لخ   التكريم واملساواة ملا كان للمرأة من معاملة خاصة وذلك من باب الكامل يف

أمر القوامة   إلسنادفقدرة الرجل كانت سببا   ،وجية ختتلف عن الرجل فسيول وناحية

 . األعباء واملسؤوليات جتاه من كانوا يف رعايته به  إ ليه وهي تكليف  يتحمل

رأة  تلك الصورة الصحيحة والنظرة املطلوبة حلال امل أعادبداية   اإلسالم وإن 

ل  ما ي مس  املرأة وينال ينظر للمرأة   اإلسالمف ، مكانتها الصحيحةمن قدرها و  فاسقط  ك 

فهي   ، عىل أهنا نصف املجتمع وعليها تدور أكثر احللقات االجتامعية والرتبوية واحلياتية

وان االنتقاص   ، وهي السكن بالزوجة  ، الصلة بالبنوة واألخوة األمومة، وهي ب األصل

ت واملعامالت  يف الترشيعا ية ملرفوض منبوذ اإلنسانيمتها ومكانتها من املرأة وق

 . يةاإلسالم

األمان  يف ظل ترشيعاته وأ حكامه فأوجد  آمنا  للمرأة   عاما   إطارا  أوجد  اإلسالمو

والعقوبة بالتعرض هلا ولو بكلمة متس   ،االجتامعي بحفظ حقوقها يف املرياث والزواج

ومل   ، تمالكقتصادي بحفظ حقوقها املالية وحقها باالسوأوجد األمان اال ، من كرامتها 

بل وأ سقط عنها عبئ النفقة عىل الغري   ، األمن بأنواعه للمرأة إجيادعىل  اإلسالم  يقترص 

وأ سقط عنها أي دور قد يتعارض مع نفسيتها وال يتالءم مع   ،وجعله عىل الرجل

تاج إ ليه وجب عىل الرجل حنيأ  القتال كام  عليها فلم ي وجب  ،طبيعتها    اإلسالمف ، حي 
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أليس هذا ظلم   و  وال فرق بينهام،  سنييتامثل كال اجلن  أنية بل عندهم املساواة اإلسالم

وإن ظاهر   وإلغاء للتفرد واخلصوصية لكل طرف،  يزة والفطرة غرال أصل عدي عىل وت

  من  م عليها كل وهي نابعة  عن نقص يف األ سس التي يق  إنامتلك الغوغائية يف الطلب 

  وهواها  ه عىل نفس تكل ا فاحتكم ملنهج غري كامل واعترب عقله وجتاربه هي املرشد حلياته 

العقل الذي   لها افتعإ ال صورة  ومهية تلك  ا وما ها حقهظانا  أنه يرفع من شأهنا ويوفي

 . عىل ذلك وظن أنه عىل صالح وهو ليس  إهليهبال رشيعة  استقل

 *** 
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الباب السادس والثالثون
 جة ومعاملتهاووحقوق الز اإلسالم 

           ▬ تعاىل: قال 

           ♂  :[ 21]الروم . 

 . بن ماجهارواه  « خياركم خياركم لنسائهم» ☺ قال  

 .نفصلني معا  كانا م شيئني و اقرتان وه  ،الزواج لغة هو االرتباط 

الرجل واملرأة حيق لكل منهام   نيي هو عقد جيمع باإلسالمم وج باملفهزواوال

  إنشاء وله رشوط يتم االنعقاد هبا ويقصد منه  ،االستمتاع باآلخر عىل وجه مرشوع

 . األ رسة واستمرار النسل والسكن النفيس واالجتامعي بمودة ورمحة

عداد   فيهو  دأة وامليالفمنه النش ،تعايشاحلياة والالبيت هو مدار  إن الذكرى واإل 

فيه األمن واالستقرار وفيه احلب  فوهو نظام مصغر للمجتمع  ، وفيه املشاركة بني أفراده

عا حتت سقف واحد أ حلت العالقة  و ،واإليثار هو عالقة أصيلة بدأت بني زوجني مج 

ه  اهلل سبحان هي آية من آيات ، الزواجبقة .. وهذه العال.بينهام بعقد رشعي وبكلمة اهلل

ل  طرف سكنا    تعاىلو الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجا  وجعل بيننا مودة ورمحة وجعل ك 

بعد مطلب الفطرة   قرتان اال وهذا هو املطلب األصيل من  ،لآلخر وهذا هو األصل 

صاحلة  وما ينتج عنه من ذرية  ر األخ إىل حلاجة كل من الزوجني الرجل  واملرأة 

 .ستخالف واستمرار للبقاء واال

  راعى تلك العالقة والرابطة بني الزوجني فبني  قد دين الرمحة والعدل  اإلسالم وان

تكون   أند التي ينبغي عالقوا و وبني األ سس   ، وواجباتهحقوق كل طرف عىل اآلخر 

كة بني طرفني كل  منهام مكمل لآلخر وجز أهنو  ،عليها تلك الرابطة ء  من  ا عالقة رشا

 . ته وحسن عرش  قهأخالحياته ومرآة تعكس 

التي كانت قبل   ،هي حقوق الزوجة  اإلسالمإليها  ا وجزء  من تلك احلقوق التي دع

تلكم الزوجة التي ارتبطت بزوج   ،الزواج بنتا  وأ ختا وأصبحت بعد الزواج أما  وزوجة

وبني زوجها  وحتولت مجوع العالقات االجتامعية لعالقة بينها  ، أصبح هلا كل يشء 
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لذلك كان  ،ومودة الزوج ،األخوسند  ،تستشعر حنو األب ا ففيه ،هتا وعليها تدور حيا 

،  يكون راعيا  لكل ذلك وأن حيمل مسؤوليته بام له من قوامه وقدرة  أن ال بد للزوج 

وان يؤمن هلا   ، حقها من العهد املتفق عليه إليها يؤدي  أنفواجبه عىل من كانت عنده 

ع ،السكن املناسب س  وان يتقي اهلل يف حاهلا فال يأخذ   ،اهلل عليه وان ينفق عليها بام و 

 . منها إال باملعروف والرضا 

سن عرشهتا  أنوالواجب  األتم عىل الزوج  وان   ،ويكرمها يف نفسها وأهلها  ، حي 

فيحفظ هلا   ، ية بداخلها كام للزوجاإلنسانيراعي تلك النفس التي مجعت معاين 

فال ترى منه إال   ،ة والرمحةأعمدة املود وي نشأ البيت عىل  ،املعروف ويعارشها ب ،صحبتها 

سن  وكلمة طيبة وقدوة فاعلة يف السلوك القويم و  ،  اخللق وااللتزام الرشعي  مجيلكل ح 

  عىل  اإلنسانمكونا  بيتا  سعيدا  كأنه جنة   ،فيعود ذلك كله باخلري واملودة عىل اجلميع 

 ..  .رشة ع  تلك الوالسكن النفيس املراد من  بةفيستشعر الطمأنينة واملح األرض

وحسن   األخالق واستمكن قلبه من مجال  دركملا أ يف بيته ملرآة   ه  وان الزوج يف حال 

  ألهل يف معاملته  ☺اهلل  كاملة يف شخص رسول ة  لنا قدو وإ ن   ، املعاملة ورقة الطبع

س  . أهلهب وبره ن عرشته بيته فكان عليه السالم األرقى واألحب واألكمل يف عدله وح 

 *** 
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من   و.. . وحيفظ النسب وما يرتتب عليه من مرياث وأحكام رشعية ،وحقوقها  ،املرأة

ه  بأن امل ؛التعدد إباحةيف  تعاىلحكمة اهلل سبحانه و لم 
 يتكون من ذكر  اإلنساينجتمع ع 

الحظ(،  ي رأكثر من اجلانب الذكو األنثويجلانب عداد اوان ت وأنثى   )وهذا معروف م 

رضة للنقص يف تعدادهم من إو   ، اإلناث ن ما يقع له الذكور يف حياهتم جيعلهم أكثر ع 

  من
 
ء را   حل  فأ ، أو أمور أخرى ، أو حوادث ، األحداث التي قد تصيبهم من حروب ج 

فمن حق املرأة ان يكون هلا زوج    ، بني الطرفنيانه التعدد لتغطية ذلك العجز سبح

فطره اهلل عىل القدرة   رجلال و ، واحدفطرهتا تأبى إال أن ترتبط برجل و ،رشعي

وان تلك العالقة الرشعية وأن كانت مشرتكة بني   ، والرغبة باالرتباط بأكثر من امرأة

فال   ،ها وكرامتها رع احلكيم كافة حقوقا هلا الش فقد حفظ ، أكثر من امرأة مع رجل واحد

طرق مبتذلة وغري   إىليتم ابتذاهلا كام حيدث عند غري املسلمني ممن رفض التعدد فيلجأ 

 . قويمة وعالقات آثمة

، وإ ن النظرة  األساسوهذا هو  ،العدل اشرتط فيهأباح التعدد  حينام اإلسالمو

  م اإلسالعىل  دو تع بالتعدد الى عىل من قام رالسلبية واملشاكل االجتامعية التي قد ت  

  وفق منهجه القويم  اإلسالمليم ا الرجال والنساء لتع امتثاللضعف  ومنهجه وإنام تعود

وهو ليس الغالب، فالناحية السلوكية مطلوب فيها األمثل، وذلكم التقصري متعلق  

 . بشخص الفاعل وسوء متثيله للحكم

  يف  أليمةربة وهو جت ، الزمن ببعيد منا عن  حيا ليس  هنا مثاال   أ ضيف  أن وأود

فبعد احلربني العامليتني يف الغرب ونقص عنرص الذكورة   ،العامة  اإلنسانيةالصورة 

بلغت  التي عندهم نتيجة لتعداد تلك النفوس التي أ زهقت جراء تلك التصادمات و

،  صورها األخالقية أسوأ من ناحية العالقات يف  االجتامعية احلياةكانت  املاليني،

 حكمته. ذا احلكم عندهم بجامل وكامل لك لو طبق هفلننظر ولنتدبر يف ذ

 *** 
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الباب الثامن والثالثون
 واللباس اإلسالم 

         ▬تعاىل: قال 

           ♂  

 . [ 26]األعراف:  

وذلك عموم املعنى  ،اإلنسانوهو معلوم  غري جمهول بأنه ما يسرت جسد :اللباس 

الذي يقصد به استخدام املواد التي تصلح لتغطية اجلسد وتقيه مما قد يصيبه من   ،املادي

الكريم فللباس مفهوم   الم اإلس يف  أما  ،سرت العورة  أيضا   قصد به وي   ، برد  أو أذى من حر 

حتت مسمى اللباس  به ويكون مالزما  له ليندرج  ،املفهوم السابق إىل معنوي يضاف 

الذكر  واأل نثى ووضع   اجلنسني مواصفات  للباس لكال اإلسالمفقد حدد  ،الرشعي

اس  اللب فأباح، فضال  عن املنفعة املادية ، منه والغاية الرشعية  ، الزمة هلامملالرشوط ا

فللرجل اللباس ما خال من   ، اب ما خيالف ذلكناجت أمر و  ، وط عموم وفق تلك الرشبال

،  بلباس النساء  أو متشبها   ، وليس ثوب شهرة ،ةرا  للعوتروان يكون سا  ر،يرح  أو ذهب 

 لغري املسلمني.  انه يا  دينا  معلوما  ز  ال يكون ان و

ن  ب نظرا  ملا يتعلق هبا ميف هذا البا عناية خاصة  اإلسالمرأة فقد أوىل هلا امل أما  

رمت يف كل يشء اإلسالم فاملرأة يف  ، وما يكون فيه حفظ  هلا  ، حساسية ومن باب   ، ك 

فلباسها الرشعي   ، التكريم احلفاظ عليها وحفظها من أي سوء أو تعدي قد يصيبها 

من التطلع بتلك   أو املريضة املستقيمةعا  يمنع ذوي النفوس غري نا يكون سدا  م

نية جلسد املرأةالنظرات الش أذى يلحق   أو عامة  مفسدة والتي قد يرتتب عليه  ،هوا

ر  الناس عليه فالنوازع   ،وذلك باب تكريم هلا  ،باملرأة
فاملرأة زينة يف حد ذاهتا بام ف ط 

احلنيف   اإلسالم ظ فحف ،رأى ما يثريه من جسد املرأة إذاية تتحرك لدى الرجل اإلنسان

ومن   ،بغض البرص واالبتعاد وعن حمارم اهلل  بداية  مر وأ  ،س الوقت الرجل واملرأة يف نف 

فتحمل وزرها ووزر من   ،مد عقباه حي  ال  تعدت وأرسفت فإهنا بذلك تكون سببا  يف ما 

  اإلسالم فلباسها يف  ، حفظه اهلل وأمر بسرتة وعرت ما  بام كشفت من جسد  إليها نظر 
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جسدها كامال  بلباس   ة كريم بتغطيالشارع ال ها فأمر ،وداللة عىل التقوى ة لباس عف

 . أو تشبه بالرجال ،وليس بلباس شهرة ،وال يشف  ، ضفاض ال يصفف

ئع يف  إن ت لك   كاملوت ،الفطرة محيد السلوك وصفاء  مع  افقة  أتت متو اإلسالم الرشا

فقد ف طر   ،تثال العبادةالتوازن يف ام أبوابباب  من  علو يف النقاءالترشيعات مع ال

ام  بلباس  حيس  اإلسالمفاللباس يف  ،ء نبذ كل  ما ييستشام وواالح ءحليا عىل ا اإلنسان

لباس التقوى مالزم للباس  و ،معنوي وهو لباس التقوى لباس  ، و نفسه   اإلنسانيسرت به 

  رت  انه س ؛ اللباس حشمة  يف اإلسالمفحكمة  ، ولباس البدن تابع للباس التقوى ،البدن

  ، وانه منسجم مع الفطرة السليمة  ،ت املحظورةيف املخالفا  اإلنسانووقاية من وقوع 

رت باطنه وظاهرة وان   اإلنسانف ، يةاإلنسان ومع الطبيعة هو املخلوق املكرم الذي س 

 . اهلل سبحانه نعم   وإظهاراجلامل  أبواب وباب من  ي،  التحرض والرقاللباس داللة عىل 

ريف ،طنالبا  ل ن اجلوع هو ذ  فكام أ ،اللباس ىل إيحتاج ل اإلنسان إن  و  ذل   هو الع 

نية وفقدان احلشمة   إىلريا  ازداد تقربا ع   اإلنسان كلام ازداد و  ،الظاهر درجة احليوا

 . رتقىا واخلصوصية التي متيز هبا و 

  وأخالقيا  وجعل هلا خمرجا  مناسبا  صحيا   ،األفراد احلنيف راعى متطلبات  اإلسالمف

ها  كليف ومحل معرسالة الت  لمح الذي  اإلنسان ناسب درجة ذلكت  ،رشعيةوفق ضوابط 

ونظرة رشعية عىل كل اجلهات التي   ،سوية حياة   أراد اإلسالم، فلذلكأهله تخالقا  أ

لريقى هبا وحيفظ نفسه وأهله ويكون  فردا  يف جمتمع سوي منضبط   ،اإلنسانختص ذلك 

 . وذو فطرة سليمة وقيم خالقة

 *** 
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التاسع والثالثون الباب
 ينوبُر الوالد اإلسالم 

   ♂        ▬ : تعاىلقال 

ء: ]اإل  . [ 23رسا

س  ي وتقديم الغايل والنف ، إ ليهام واإلحسان وبر الوالدين هو طاعتهام  ، الرب هو اخلري 

يف مرتبة   نفس اآلية ملا الدين يف لول واإلحسان وقد مجع اهلل سبحانه عبادته  ،إلرضائهام

 . .ومكانة عالية ،هام من عظم يلإ  واإلحسانالرب 

من كان   نأوكيف  ،األرسة يف  جتامعية اال  األدوارالكريم يعلم تلك  اإلسالم  إن

  األرسية ك احللقة تامل تلاك إىلفأوعز  ،ا  بأمر اهلل يوما  يكون والد أنطفال  يوما  ال بد 

  ،فأوالمها الرعاية الكريمة  ، الوالدينبرب ال وهو  ت، لقربا ظم ا وأع ، بأرقى السلوكيات

 مكانة الوالدين وعالقة تلك  ني  وب ،اهلل بذلك إىلا وإ كرامها والتقرب وحث عىل برمه

  م اإلسالفأمر بطاعتهام حتى وإ ن كانا عىل غري دين   ،تعاىلاملكانة من رضا اهلل سبحانه و

كانا مسلمني   إن املسلمني فام بالك للوالدين غري فإذا كان هذا  ، فيام ال خيالف الرشع

لقة  حل فهذا امتداد   ،وكان من قبل والدهيم كذلك ،اإلسالمعىل  أبناءمها ة يترب وأحسنا 

يسودها الرب والتقوى والعطف، فاإلسالم أراد تلك احلامية  ،مؤمنة متكافلة أرسية

ن  صاله لسحتى أو نشءل اذلك  إلجيادوما ملكا  ن انفقا حياهتامالالئقة والكريمة مل

ال يرىض   اإلسالم.. ف.فتولياه منذ أن أبرص احلياة حتى بلغ ما بلغ ،يعتمد فيه عىل نفسه 

عىل   ث . وحأمل قد يصيبهام   أيمما يسبب هلام   ،رج من فيه الولد بحق والديهبأدنى كلمة خت

  ، لرضا هلام ممزوجا  باحلب والتقدير وا اإلكرام ذلك وان يكون  ، وإكرامهامعليهام  اإلنفاق

  إليهام والتقرب  واإلحسانعىل املبالغة يف ذلك من الرب  أيضا  بل وحث الشارع الكريم 

  ، ه  يف كربهين يعا  أن وما يفعله البار البد يوما   ، فذلك دور يعود عىل اجلميع ،بام حيبان

  فيه  وما جيد ،عطف بني مجيع األفراد الاملسلمة بالتامسك و األرسةد عىل وذلك مما يعو

  واإلحسان بر الوالدين لقاء جزيل العطاء من عباده لاهلل  عده وما أ ، لدنيا خري ا ن ار مالب

 . إليهام
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بعد  حتى و ث عىل برمها يف حياهتامح أن ، نييف مسألة بر الوالد اإلسالمومن مجال 

بل   ، هام بعد رحيلهاموتقديم الصدقات عن هلام،  وذلك بالدعاء واالستغفار ، موهتام

واعترب الرشع ذلك من   امصلة هب  أو له قرابة  تمن كان إكرام  إىل  األمر سن  ح  وصل  و  

التي بلغت حدا  راقيا  عاليا   و األرسيةاألخالق  منالتسلسل الراقي  ذلكوكل  ،رمها ب  

  ما  تىمبأنه الذي زرع يف قلب املسلم الطمأنينة  ،من تعاليم ذلك الدين احلنيف ستمدة  مل

،  بال من ة  أو تكلف قدم له ما حيتاجه من ي وجب له بأن أ ، سنا  عجز فيه عن التقديم بلغ

ريا  أو كبريا   التي ما تركته صغ ، ية السمحاءاإلسالمفاستشعر بقيمته وقيمة تلك الرسالة 

يشء فاستقرت نفسه بذلك األمان وتلكم الرمحة من الرب   إ ال وحفظت له كل 

 . واإلحسان

سنة  ذلك   شعر يست لاملؤمن يف باب الرب للوالدين أيضا  ان  إلسالماومن عظمة  ح 

ره  ا الستشعفيرتاحم ويعطف  ، يف جمتمعه الكرب  من العمر بمعاملته مع من بلغ  ،ورفعته

الرب يف األرسة الكبرية ويسود التقدير   معاملةفضل الرب التي نشأ عليه فتدور  باب

 له. كي اإلسالم واالحرتام يف املجتمع 

 ** * 
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الباب األربعون
 لإلنسانته ونظر اإلسالم 

          ▬ تعاىل: قال 

        ♂  ء:  ]اإل  . [70رسا

رة  ة وم  عظيم  ة  نظر لإلنسان ينظر  اإلسالم  إن د  ر   من أعىل  قد ف ، له ق  هو  و ،اإلنسان ق د 

حفظ   اإلسالمموفور الكرامة، ومن املقاصد الرشعية الرئيسة يف وعنده مدعوم املكانة 

له وما يرتبط به اإلنسانحفظ  أيالنفس    . يف أمره ك 

كريم  مظاهر ذلك الت توجتل  ، مهل عبادته وأكر اإلنسانخلق  تعاىل اهلل سبحانه و  إن

وترى ذلك بجامل وبديع خلق   ، وأمجل صورة ،هيئة وأرقى ،تقويم  أحسنلق  يف بأن خ  

ل ك  أوترى التكريم  ، هتوهيئ  اإلنسان يز به اإلنسان  يضا  بام م  عن   ه  ب وارتقى  ، من عقل م 

سخرة خلدمته  والتي كانت ،بقية املخلوقات يف عامله االستخالف   وأصال  يف أمر ، أيضا  م 

لق  عىل الفطرة وميز بامل  أومن التكريم  ، له لحياة من أجله وهتيئة  ل كة عىل  ل  يضا  أن خ 

دراك والتواصل  . يف االختيار  واإلرادة ، اإل 

ئع، وعليه تدور األمور والرش املقاصد  األصل يف هو  اإلنسان إن   عامل ي اإلسالم و  ا

دراكمتوازنة، راقية املفهوم، نبيلة ا بحال إلنسانا وعقل يف  فهو جسم  وروح  ،إل 

كانت بعموم التناول   إنام تعاملوحالة التوازن يف ال  كوين، وطني وروح يف النشأة،الت

وبني   ، وعالقات إ نسانية ،يف حياته من متطلبات جسدية  لإلنسان وشمول التداول 

  أو يف حالة من االضطراب اإلنسانواجلمع بينهام بام ال يضع  ،روحه وعالقته باآلخرة 

بني احلياة ومتطلباهتا واآلخرة   اإلخاللأو  ، الوجود  حلقيقةفعيل ال  اإلدراكالعجز عن 

مع خلق   وترشيعاته أتت متوافقة  منهجه يراعي ذلك كله فكامل  اإلسالم ف ،وموجباهتا 

نفسه سبحانه،   هو املرشع لإلنسانوكيف ال يكون ذلك واخلالق  ، وتكوينه اإلنسان

نه من محل  ما هيوينه يف تك  جامع   اإلنسان أن   بني    اإلسالمف ،وبنظرة أخرى  يئه ويمك 

  ، هلل بالعبادةاراد م   قيقيام بدورة يف االستخالف وحتمن الق يستطيع بام لديه والرسالة 

طار الرشعي العا  اإلسالم ومع ذلك ف ل  بام يضمن  ص م امل ف  نظم ذلك كله بأن أوجد اإل 
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مثل يف  واحلياة األ ا والوصول للغاية األكمل حتقيق السعادة واحلياة املثىل يف الدني

وترتب له   اإلنسانية الكلية هي وحدها التي تسعد اإلسالم واحلقيقة  .. فالنظرة . اآلخرة

  فال حرية تنتابه وال  ،حلة وأروع تنظيم بأهبىأموره ليتحصل عىل املقصود وذلك 

له، وكل أمر يف  يه وعىل من حييطه  بالرشيعة باخلري عل التزامه تضارب يصيبه  يف أحوا

 . رمحة ربه عند لقياهبه  ويرجو  ، نعم به يف دنياهملموس ي حاصل  ووهو  يعود، 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
 

 

110 

الباب الواحد واألربعون
 والتكافل االجتماعي اإلسالم 

         ▬ تعاىل: قال 

♂ [ 2  دة:ائ]امل . 

اشتكى منه   إذاد ادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلساملؤمنني يف تو ل  مث»  ☺قال 

 . مسلم  «عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 

هو وجود نظام  مجاعي   ،به يف أنظمته االجتامعية وتفرد  به اإلسالم  إ ن مما متيز  

  ، عية كام  رشات وأحهتوجيوسلوك  فعيل مرتبط  ب ينإيامعىل شعور  ي مبن ، تشاركيو

ل  في العام عىل شكل تكا اإلسالموهذا النظام هو صفة مالزمة  لكل فرد  داخل املجتمع 

ي  اجتامعي وترابط انفعايل لتأمني اخلريية وسد النقص يف بعض اجلوانب التي قد تعرت

ن  جامع  للعديد م فاملجتمعكام هو معلوم و ،الكبرية سالميةاإل األرسة أفرادفردا  من 

  ، وتداوالت نفعية ،وعالقات اجتامعية ،أرسية ط بوار من  ، لألفرادملحتوية الدوائر ا

وكل ذلك هو النسيج االجتامعي واحلركة   ،وغري ذلك الكثري ،وعالقات  بغري املسلمني

يرى   اإلسالمو ،ومع غريه من املجتمعات األخرى أفرادهاحلية للمجتمع مع نفسه بني 

  أن املجتمع  من أرادلكنه يف نفس الوقت  ،الفرد ة وليس عىل جتمع قائام  عىل اجلامعامل

ومتأثر  بأي أمر قد   ،شعر  بكل طرف فيهست  م   ،يكون تكافله وتكامله كأنه فرد واحد

  إذهاب  احد هو اإلملام بكافة اجلوانب وهو املجتمع الووهنا  فكامل صحة الفرد ،يعرتيه

 . صيب جزءا  منه العلل التي قد تطرأ وت 

أسايس، وإ ّعامل االكتفاء   االجتامعي والتكامل العميل أمر   لتكافلة افإن حال وبالتايل

وجود ذلك السلوك  و ،بني األفراد بام يغنيهم عن العوز واستشعار احلاجة أمر مطلوب

د فيه بدور  والذي يقوم كل فر  ، بني األفراد اإلنساينواالستشعار  ،اإليامين العميل 

ل  أل خيه امل ك   جعل   ، كانت أو مادية د حاجته نفسية  معنوية  يس أو  ، قصه ين فيام  اإلنسانم 

عالقة    إىلبل انتقل  ،ذلك الرابط الذي يشرتك فيه اجلميع رابطا  تعدى مفهوم السطحية

ية ومتث ل  جلامل تطبيق الكفالة االجتامعية ومن  اإلنسانوترسيخ  ملعاين  ، ةي حقيقشعورية  




 

  

١١١ 

ورسخ تلك القيم   ، قة وذلك املفهومعاله تلك الومنتسبي إفرادهأوجد بني  اإلسالمهنا ف

من فئات   احتوىوجعل املجتمع بام  ،واملشاركة الوجدانية ،واملعاين األُرسية  ،الرتابطية

تكافلية   يف هيئةٍ  ،ودرجات احتياج خمتلفة ألفراده ، إنسانيةوعالقات  ،اجتامعية

  إيامين  بإقبالممزوٍج  ، قيرا إنساين تعاونيًا بشكل ومرتبطني ببعضهم ارتباطًا تكامليًا 

 .. . إسالميهومستنٍد عىل قواعد رشعية وقيم 

بًا و�أأن فتح  ، هاتوكامل ترشيع ،اإلسالمومن مجال    ا فيه ،عىل كل مسلم  ةلزامي إا

وباب النفقة عىل من جتب   ،ومن ذلك باب الزكاة ومنافذها  ، تفعيٌل للكفالة االجتامعية

ويف نفس   ،حلكيمالشارع ا مما وضحه هُ وغري ،وباب حفظ احلقوق  ،عليهم اِإلعالة

وماهلا عند اهللا من   ، وجزيل أجرها  ، الوقت تم فتح أ�واٍب اختيارية وتم بيان فضلها 

وباب منع   ، واملعروف اإلحسانومنها باب الصدقات وباب  ، تكريم يف الدنيا واآلخرة

فتح  تُ  امإنوكل تلك األ�واب  ،وغري ذلك الكثري الكثري  ،وباب الكفاالت  ،األذى

 . اجلنة إىلطريقًا و واإلحسان  لربِ لمتهيدًا  لصاحبها 

 من املحسنني  وان اهللا قريٌب 

 *** 

=

=

=

=

=

=

=
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الباب الثاني واألربعون
 اإلنسانوحقوق  اإلسالم 

وهو   ،واإلنصاف وهو ما ق ي م  عىل العدالة  ،احلق لغة  هو اليشء الثابت دون ريب 

 . واجبات عه ب  ويت ، للفرد واجلامعة

هي تلك احلقوق التي تقوم عىل مبدأ وحدة اجلنس   :م سالاإليف  ننسا اإلوحقوق 

والتي يراد   ،أو حتى دينه مكانته االجتامعية  أو لونه  أوقه بغض النظر عن عر ،البرشي

اهلل سبحانه  أرادبام  اإلنسانفتكريم  ،التعاون والتكافل إطارالكون يف  إعاملمنها 

من خالل رقي وتقدم   املجتمعدم ويتحقق تق ،لقيام بدوره يف املجتمعساس  ل أ  تعاىلو

 . الفرد 

واثبت له حقه   ،شاملة كاملة من اإلحاطة يف دائرة  اإلنسانالكريم وضع  اإلسالمو

املجتمع ومن يقوم عليه بحفظ حقوق الفرد وفق   اإلسالم ألزم و ، وبني له واجباته

 . منهج راق  مستمد  من ترشيع  رباين كامل

يف كل يشء ملن استخلفه   ، والرقي ،ساواةاملو ،اد العدلتكرم جل يف عاله بأن أرف

السبل حلصول ذلك   وأكمل أرقى  إليه فجعل يف رشيعته  ، ل رسالتهمح و األرض يف 

اهلل سبحانه.   أكرمها ية التي اإلنسانالتكريم الذي يناسب تلكم الرسالة وتلكم 

ل  فاضل بام محوحيصل الت مر اإلسالمي، يف األ  مكرمة بأصلها عىل العموم يةاإلنسانف

 . وما وجب من لزوم حاله إجيادهوهو األساس يف   ،وزاد من تقوى ، إيامنمن  اإلنسان

ف ظ  ر  ه وتكونه ق يف احلياة من بداية خل اإلنسانحق  اإلسالموقد ح    التعدي م  ف ح 

نتهاك فال ي سمح با  ،وحفظ له كرامته وحريته كيانه، أو ،عليه بأي شكل يمس حياته

 من   ، جسديا  كان أو نفسيا   ، يسبب له األذى امب بإنسانيته أو امل س ، حقوقه
 
أو أخذ يشء

مل يرتك   اإلسالمأ يضا  حقه يف العمل والتعلم، ف اإلسالموضمن  ،ممتلكاته بدون حق

  ، بام حيفظ حقه   ، إال وأوجد الطريقة املثىل يف التعامل والتبادل بينهم اإلنسان جانبا  خيص 

فيعود ذلك باخلري عىل الفرد   ، مته الراقيةقي و ،إنسانية مدركا  لعلو ،اجيابيا   فيكون

كوهنا منحة من اهلل  بية اإلسالممن الرشيعة  اإلنسانواملجتمع، وان انبثاق حقوق 
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واتسامها بالثبات أوجد تلك األنا العليا للمسلم   ،احلقوق  أنواعلكل  ة  وشامل ،سبحانه

بأخالق   نفسه فتجلت  ، نيتهإنسا علو وستشعر مكانته فا  ، اإلسالميف ظل  ولإلنسان

 . وتعامل وتكافل يناسب تلكم  احلالة

وهذا هو املنظور   ، وخالق كل يشء ، خالق البرشية  تعاىلاهلل سبحانه و  إن  

ورفع منزلته وكرمه عىل سائر   اإلنسانفأوجد  ،واخللق لإلجيادي واحلقيقي اإلسالم

ألصل  عىل اتبقيه ذلك و  حتفظالنصوص التي وأوجد تلك الترشيعات و ،املخلوقات

والنجاح   ، و الطريق الصحيحهلبام رشعه اخلالق  اإلنسانوان التزام  ، كريموعىل ذلك الت

ية بمجملها مبنية  اإلنسانومن ذلك  التكريم بأن تكون العالقة  ،األكيد له يف دينه ودنياه

وواجب  عىل   ، مالتكري  أصل عن  وهو فرع ، اآلخرينواحرتام حقوق  ، عىل العدل

وذلك  ،وحق غريه  ، نفسه حقحيافظ عىل ذلك وأن حيفظ أن  نسانإلاجتاه أخيه  اإلنسان

  تليق بام جعله اهلل عليه  إنسانيةكل ذي حق  حقه ومعاملته معاملة  بإعطاءبإ كامل واجباته 

 . همنزل وأصل  من منهج قويم

وجعلها   ،غري متغرية و ، أةزغري جم بأن جعلها  ، يف مسألة احلقوق  اإلسالم ومن مجال 

ط ل قة   غري وأكملها بام وضع من   ،يةاإلسالم رض مع الرشيعة ا بل مقيدة بعدم التعم 

حيفظ حقوق   مانعا  فأوجد بذلك  ، ملن أرسف وتعدى عىل حق غريه روادعوحدود  

ء بعدل  راق  ال نظري له  . ال واهلل هو احلق وهو العدل كيف ، اجلميع عىل حد سوا

  لإلنسانظت احلق حفف ، الواجباتراء قد مجعت بني احلقوق وة الغيع الرش وإن

فتكون بذلك أوجدت املعادلة   ،وأ وضحت الواجبات التي تالزم ذلك ، بأعىل مقاييسه

ويف نفس الوقت   ،بان اطمأن واستقرت نفسه بام أدرك من أمنه عىل نفسه  ، املثالية للفرد

تمع  لتي ترتقي باجلميع اىل جما ،علم دوره وحق غريه يف ذلك األمن وتلكم االجيابية 

 . عىل التقوى والعدل واملساواة أساسه مرتاحم يقوم متكافل 
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وننوه إىل أمر وان كان احلزن يالزمه، فان تلك السلوكيات الصادرة عن البعض  

ء، تباعا  منها أ  بصله، فاإلسالم رشيعة  وأصال  و لإلنسانيةوالتي ال متت لإلسالم وال    برا

 ...  منهج  أو تمع لشخصهم وليس لغريهم من جم إال انعكاسوما هي 

 *** 
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الباب الثالث واألربعون
 اإلنسانوكرامة  اإلسالم 

ء: ]اإل ♂       ▬تعاىل: قال    . [ 70رسا

  اإلنسانوقائمة عىل احرتام  ، اإلنسانتولد مع  ،قيمة معنوية  : هييةاإلنسانالكرامة 

قيةالر ر باألنا والشعو ، لذاته  . اإلنساني وقيمة جمردة تالزم ق طبيعوهي ح  ،ا

كرما   ، اإلنساناملتعال خلق  يماهلل الكر إن   ووهب له العقل مناط   ، وجعله م 

آدم سجودا    ألبيه بأن أمر مالئكته بالسجود اإلكرام يف السامء غاية  وأكرمه ،التكليف 

رم  وأك ،خلدمته وسري كل يشء  ، األرضوأكرمه سبحانه بأن استخلفه يف  ، تكريميا  

وأكرمه  ، وجعل التفاضل بني العباد بالتقوى  ،يف أحسن تقويم هوجعل ،وهيئته ل قت ه  خ  

مراتب   وأعىل  ،وأن أوجده عىل تلك الصورة الكريمة ،بأن خلقه عىل الفطرة السليمة 

 . لقهخ غاية  مح  له الرسالة الساموية وذلك   وأنسبحانه أن تعرف عىل صفاته   الكرامة 

وهناك   ،اخلالق هبا  أكرمهو هي هيئته التي خلق عليها ادي ويان مكله  ناإلنسا  إن

هي تلك القيمة   اإلنسانكيان معنوي مالزم لتلك اهليئة وهي قيمته االعتبارية، وكرامة 

واستقراره النفيس   اإلنسانوان سعادة  ،وهبا تبنى وتعزز الذات  اإلنسانالتي يرتقي هبا 

 . بذلك ة  مرهون

ب ل   ، بأن يعيش بكرامته طول حياته اإلنسانحق  بت  أكد وأثريم الك اإلسالم  ن  إ

أي ترصف  أو تعدي قد يصيبه يف   اإلسالمفمنع  ،كرامته بعد موته أيضا   له  وحفظ 

ية أيام  اإلسالمفإن احلال املعنوي ألمر معترب يف الرشيعة  ، إنسانيتهقص من تين  أو كرامته 

إن تلك املرتبة التي أكرمه اهلل  و ،االعتبارية  دية حممية وكذلكاملا  اإلنسان فحياة  ،اعتبار

تلك احلالة النفسية وأوجد   لإلنسان اإلسالم فقد حفظ  ،هبا حممية بنص الشارع الكريم 

ص  من  وذلك بمنع ما قد يصيبها من عوارض ي   ، واستقرار امن  هلا املناخ املناسب من
نق 

اعة  يف مج وكفرد  ،امته وكر بإنسانيتهر املسلم كإنسان يستشعف ،دشها خيقيمتها أو 

فتصبح الكرامة الفردية جزءا  ال يتجزأ من   ، املسلمني يستشعر بكرامته وكرامة أ مته
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بعلوها، ولذلك فهذه اجلزئية جزء من الكلية  يرتقي هبا ويعلو قدره و التي كرامة األمة 

 . احلافظة وجمموعها 

  مره  أ  ف   ، التقوىوزيادة  امناإليبارتفاع  ز ز  الكرامة لإلنسان ت ع   أن اإلسالم  وقد بني   

وأن ي بقي نفسه   ،وذلك بتجنب املعايص واملخالفات ،عام ي نقص من كرامته باالبتعاد

متى ما جانب الصواب أو   اإلنسانفإن  ، فيحفظ بذلك نفسه وكرامته ، بدائرة التقوى

نية املسيطرة دأ هبم   د  ق  ف   فقد   ،حياهتم ونمط ،خالط من كانت املادية البحتة أو الشهوا

وذلك ما   ،ال يرىض إال بالكامل والرقي يف األمر كله  اإلسالمف ،امته بذلكمن كر جزءا  

فيكون   ،تلك املنزلة التي خلق عليها بفطرته السليمة إىلبأن يرتقي  ، اإلنسانيريده من 

ي  اإلسالموذلك هو نمط وحقيقة املجتمع  ،كريام   ،عزيزا   ، راقيا  يف نفسه راقيا  مع غريه

 . انهربنا سبح ادأركام 

 *** 
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الباب الرابع واألربعون
 ونظرته اىل الطبقية اإلسالم 

         ▬تعاىل: قال 

       ♂.    :[13]احلجرات . 

 .رواه أمحد « ال فضل لعريب عىل أعجمي إال بالتقوى»  : ☺قال  

الذي يقوم عىل تقسيم الناس   ، الطبقية هي مفهوم يقصد به ذلك التنظيم االجتامعي

نتامء  هنالك ا أنونستطيع القول  .ثقافية أو اجتامعية  أو ادية مبناء عىل أسس  ، طبقات إىل

  ، له االقرتان هبا وأو حما  ،إليها بانتسابه  ما  طبقة  إىلوهو انحيازه  ،د ري طبقي للفشعور

له متشاهبا  مع    ،تلك الطبقة من ناحية العمل السلوكي  إفرادويكون يف بعض أحوا

واالنطباع العام غري املمنهج أحيانا ، ويرافق ذلك الشعور باالنتامء لتلك الطبقة نظرا   

الشعور، ملا لتلك الطبقة من  لسلوكيات وذلك وت تلك اتفا وت ،لفوقية لالستشعار با 

 . متيز ومكانة يف املجتمع الذي تكون فيه

  د ضطرا إمع وجود  ،وازدياد العالقات وتفرعها  ،وان التطور املستمر حلال املجتمع

  ،اإلنساين أوجد ذلك التباين يف املحيط املادي و ، األفرادمستمر يف عمليات التبادل بني 

وذلك   ، امعي يف املجتمع الواحدالطبقي والتفاوت االجت سا  للتشكل مشكال  أسا 

القرتان األفراد يف تلك العالقات والتبادالت بعنرص جذب للتوحد من أجل حتقيق  

ة  لتحقيق ذلك فراداإلفيكون التكتل هلؤالء  ،املصلحة وزيادة التشارك بالقوة وقد   ،نوا

ن   جتامعي أو غريه مما ي  ال ثقايف أو االرتباط اليتأتى التشكل لبعض النؤى نتيجة ا و  ك 

  إليه عنرصا  مشرتكا  بني جمموع من األفراد، وال بد من ذكر ذلك التجمع الذي قد ينسب 

د   املادية ويشكلون طبقة  عريضة  من املجتمع ولكنهم بمقياس الطبقية  ،مجوع  من األفرا

انب أثر باجلة  ما تتعادوالتي  ،معة الكادحة من املجت هم األقل حظا  والطبق املجردة

لنظام الطبقي يف  لاملتداول  األسلوب السلبي من املتغريات والسياسات التي يفرضها 

  إسالمي التي ال متلك قاعدة ذات هنج هذا هو فهم تلك املجتمعات و ، املجتمع

 .صحيح
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لتي  والنظريات الفلسفية وا ، الطبقية من وجهة نظر الثقافات املادية إىل وبالنظر

واألخذ باملامرسات املتداولة للعملية   واقعي، والقياس ال  ، التجربة ن م اختذت

من نتاج   فرزتهأوما  ،عها سو مع النظر يف نشأهتا ومراحل ت ،ات االجتامعية لتلك املجتمع

كانت عىل وجوه   .ساسا  لالعتقاد هبا أداخل املجتمع العام  اجتامعي، وتباينات

ع بللرص بب س  وأهنا قية الطب ي ما كان يتبنى نف وأشهرها  ووجه آخر تبنى   ، فراد ألني اا

القانون الطبيعي املسري  و يف املجتمع  أسايسه يشء ن  إفكرة تأصيل النظام الطبقي و

 . حلركة املجتمع

ي فكانت عىل وجه  اإلسالمالطبقية االجتامعية وفق املنهج  إىل  أما املفهوم والنظرة

أقر   اإلسالمف السابقة ، بتلك الصور ولكن ليس ومتامشية  مع حال الناس ، معتدل

واعترب ذلك من املقتضيات املالزمة للحياة   ،األفراد نيظاهرة التفاوت االجتامعي ب

أسايس وطاقة حمركة للعملية   رها وان االختالف والتباين عنرص  واستمرا  ، االجتامعية

تنوعا   و  ملمن التكا  االجتامعية بأ شكاهلا املتنوعة داخل املجتمع وحميطة، بام ي وجد  نوعا  

  إىل حيد من التفاوت وال يدعو  اإلسالم .. ومع ذلك ف.عامر بة لإلألدوار املطلوبا 

لرتقي يف املجتمع أو يشرتط االنتساب لطبقة  لال يضع قيدا   اإلسالمو ،ترسيخه

أو حتى التعدد باملقدرات العامة بناء  عىل املقياس   ، اجتامعية معينة للحصول عىل ذلك

  ، وبني منطق الطبقية الذي ينكره اإلسالم ذي أقره التفاوت ال ني ناك فرق بفه ، الطبقي

االستعالء   إىل فالتفاوت ميزان  للكفاءة، والطبقية إذا اختذت الشكل الذي يدعو 

ء  يف احلق ويف الواجب  اإلسالمواالحتكار فهذا مرفوض من وجهة نظر    ، فالناس سوا

فاالرتقاء   ، ىمقياس التقوة قائم عىل فآيل بني األفراد كصوان مقياس التفاضل األ

وعىل ذلك   ، ياإلسالمااللتزام بالترشيعات واملنهج  إىل ودرجة التقرب  اإليامنمقرتن ب

املرشع احلكيم يالزمها وال بد خري  خاص،   إىلفعلو الدرجات التي فيها تقرب  س،فق

كل أمر ب ني عىل االستعالء والنظر ة الدونية  وخري  عام يصيب املحيط واألفراد، و 

  ، الفاضلة حلالة تلك ا  ريد ي اإلسالم ف ، رشعا   ومذموم  وجه األ فةكا بض آلخرين مرفول
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  ، يادة عملية مستمدة من املنهج القويم والرشع احلكيم رالقائمة عىل أسس صحيحة و 

واملساواة الفعلية بني األفراد ضمن إ طار   ،بام يضمن تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص

تمعي جيمع  يف  وذلك يف أرقى صوره عملية ي تحصل    ، املوالتك ،كافلته معنى التيا طجم 

من خالهلا عىل الصورة األمثل واألكمل للمجتمع املطلوب يف مناخ  راق  يف ظل  

 . العزيز اإلسالم

 *** 
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الباب اخلامس واألربعون
 والرفق باحليوان اإلسالم 

            ▬تعاىل: قال  

     ♂    :[ 38]األنعام . 

أهنا ركبت بعريا  فيه صعوبة فجعلت تردده، فقال له رسول  ▲ عن عائشة 

 . رواه مسلم «عليك بالرفق» ☺ اهلل 

أ ل  وإ ن  لنا يف البهائم أجرا ؟   ☺  ل اهللرسو أنيخان ي رواه الشويف احلديث الذ س 

 . «صدقة بد  رطب ككل  »يف قال عليه السالم 

  . « يش بني البهائمرعن التح ☺ رسول اهلل  »هنى  :قال  ¶وعن ابن عباس 

 . ذي الرتمرواه 

ن ك   ،يف كل يشء  اإلحسان وهو دين  ،دين الرفق والرمحة  اإلسالم إن   ، ر  عقال  ومما ال ي 

باملنهج القويم عىل صورة  راقية   امللتزمةيوجد تلك الشخصية  اإلسالمأّن  ،عدال  وال 

وسلوك  عميل لإل حسان والرفق بام   ،يف شعور دائم اإلنسانمن السلوك الكريم، وجيعل 

 . يتفق ومجال وكامل هذا الدين 

  ، أي يشءلتناول يف كل يشء ويف أصل واجلامل يف ا ، لإلحسانالرفق هو باب و

  ي مع اآلخرين من بن إحسانهوذاته ظاهر يف متيزه باخلريية، و نفسه مع  املسلم  فإحسان

ال  الرفق بمن خلقهم اهلل ممن مل يقع عليهم  حو ، جنسه واضح بسلوكه ومعامالته

والتي ب ني    ،بالتوجيهات الرشعية يف التعامل مع احليوانات بااللتزامالتكليف معلوم  

مةوان الر ،قوقا  ا ح هل أن اإلسالم   د نرسو ،سلوك املطلوبنهج وفعل  مالزم للامل محة س 

ل  يف  اإلسالمبنقاط  بعض ما وضحه   احليوان: قوق حللبيان وا التعام 

  ، الرفق يف التعامل معها  ىويراع ، النظرة للحيوانات وأ هنا أ مم اإلسالم* وضح 

ف لإل نسان  ل حللقة االستخال واحليوان إكام اإلنسانوان العالقة املنفعية القائمة بني 

 . مل ختلق عبثا   وأهنا 
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غريزي يف   إحساس ذات  وإهنا  ، احليوانات خملوقة ذات روح أن اإلسالم  * بني   

األذى هبا   إحلاق ال جيوز تعذيبها أو و  ،فرياعى الرمحة والرفق يف ذلك  ، بعض املواقف

 . أ ثم من ييسء إ ليها وي   ،من حيسن إ ليها   ر  ويؤج   ،بدون حق

ها بابا  من أبواب اللهو املؤذي  جعلب احليوانات ش بني لتحريعن ا اإلسالم هنى * 

 .هلا 

منع الطعام  هنى و  ، عن تكليف احليوانات ما ال تطيق من العمل اإلسالم هنى  *

 . يسبب هلا األذى عنها بام

الذي راعى حقوقا  ملخلوقات   الرحيم  ذلك الدين  ،اإلسالم فاحلمد هلل عىل نعمة 

 . للبرشفكيف مراعاته  ، أدنى من البرش

 *** 
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الباب السادس واألربعون
 وحتقيق الصحة النفسية اإلسالم 

          ▬ تعاىل: قال  

  ♂  :[ 28]الرعد. 

           ▬ تعاىل: قال 

        ♂  [ 97ل: ح]الن . 

ت يومه فكأنام عنده قو  ، معاىف يف جسده ،ه بمن أصبح منكم آمنا  يف رس»  : ☺قال 

 .الرتمذيرواه  «.نيا ت له الدحيز 

األخذ باملعنى املشرتك والعام  بهو  ، التقريب لفهم معنى الصحة النفسية إن

قيقة  ح  إدراكولكن   ، وذلك مفهوم للجميع يف عموميته وأصول فهمه ،للموضوع

  والتصالح الداخيل هي املقياس الشخص  الرضا  ة حال ألن ، تقع عىل كل نفس ماهيته 

املثالية الطبيعية  مع افقها يقيس عليها مدى تو ، لنفسه اري ا كمعيأخذه والتي ،لكل فرد 

 . ما كان دون ذلك أو  ، سيةف للصحة الن

وفق   لإلنسانهي حالة االستقرار الشعوري  ،الصحة النفسية  إن ونستطيع القول 

ابية التقييم  مع اجي ،داخل إ طار معزز من التوازن الداخيل  ةرب  تاملثاليات النفسية امل ع  

سن االستقبال لذات ويرافقل  . السلوكي والعاطفي العام  واإلرسال ه ح 

املشاعر ومقاييس األ نا الذاتية   بحرفالصحة النفسية أشبه ما تكون بمثالية اهلدوء ل 

  ، الصورة الذهنية والشعورية يف التعامل مع املواقف احلياتية ة ، مع قواملإلنسان

دث  خلال  يف  ا هلو اضطر  بحر النفستالطم األمواج يفوإ ن   ،واملؤثرات املحيطة ب  حي 

ء النفيس  ، االتزان العاطفي والشعوري ويف مثالية   ،يف نفسه  لإلنسانونقصا  يف االستقرا

وقد يصاحب ذلك كله   ،والسلوكية مع الغري العاطفية التجاوب مع االنفعاالت الذهنية

اض  وتلك األعر ،أو كالمها معا   ،احلزن  أو باخلوف  وإحساس  أمل  داخيل  قابض، 

سب الرصيد النفيس االجيايب  تتفاوت ح  إنامأصل احلالة الطارئة مع  املصاحبة

ومدى قابليته لالندماج مع احلالة النفسية اجلديدة واملؤثر   ،وقوة إدراكاته ، للشخص
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ملثالية  مع الرتكيز عىل أمهية القدرة والقبول لالستشفاء والعودة اىل احلالة ا ، الواقع عليه

لقا  الثابتة طب األصلية  . يف توازن واتفاق عام اإلنسانوالتي يكون فيها  ، عا  وخ 

فإنام   ،وتثبيت واقع الصحة النفسية هبيئتها األمثل دا إجييف  اإلسالمبالنسبة لدور  أما 

  ا يف كافة منابعه لتحقيق السعادة والذي يسعى دوم ،كان ذلك نابعا  من منهجه العام

ثالية ومتوافقا  بذلك مع أصل  ية الثابتة واملك الشخص تلشكال  ، مللفرد  يسوالتوازن النف

ئع التي يامرسها والتي حتمل طابع الكامل   تكوينه وسمو الرسالة التي محلها ومجال الرشا

الفرد بدائرة من احلفظ الوقائي والتأسيس املعنوي   بإحاطة اإلسالم والرقي، فقام 

ور احلقيقي واملنوط به  لدا تأديةوان  ، أعلم بمن خلق فاخلالق سبحانه ، والتوجيه األمثل

ية  اإليامنوان وجوده يف تلك الدائرة  ، خللقه وأصل وجوده متمم و هل اإلنسان

 . والتأدية  اإلجيادهو إ عامل  حقيقي لذلك وتوافق  مطلوب بني   إنام  واالعتقادية 

ة يف  ة النفسي حاد الصإلجي  اإلسالم والتي تناوهلا  ،ةل  ع  ف  امل   واألمور  ومن األحوال 

 : ييل ها جزءا  منها ما ية للفرد وجعل  اإلسالمة خصي الش

  اإلجياد األمثل ألصل  اإليامينالصحيح والفهم  لإلدراك اإلنسان إيصال أوال : 

العميل   اإليامنبدار  للعمل والعبادة، و وبأهنا  ، ط بهوالدور املنو ،الستخالف يف الدنيا وا

  احلالة النفسية املدركة إ نامخرة، وهذه د دار اجلزاء واآل للمصري بعد ذلك بالتيقن بوجو

بعد   ما و هي تثبيت  قدم العبد يف أمره مما قد يعرتيه من تساؤل عن السبب يف الوجود 

السكون السلبي وتضعه يف دائرة الفعالية وذلك وصوال    . وخترجه أ يضا  من.ذلك

 . لتحقيق اخلريية يف الدنيا واآلخرة

من صلة، فإن املجاورة يف  مها عظ ا أ  وم تعاىله وسبحان اهللالصلة بثانيا : تقوية 

الدنيا ملن ملك أمرا  من القوة لفيه امتداد  لذلك واقتباس منه فكيف الصلة بالقوي  

فهنا أعظم الصالت وأقوى اهلبات وكامل   ،عظيم الكريم الالعليم، مالك امللك، 

ئرشلا ت باالمتثال بالصلة مع رب الربيا تكون تلك  وإنام ، حانياتوالر   وتأدية  ، عا

  تعاىلاهلل سبحانه و  عىل ما يرض  ل قبا اإل واألخذ بالتوجيهات الرشعية يف  ، اتالعباد
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وإ عامل اجلوارح بأعامل   ، واإلكثار من األذكار والتالوة لكتابة الكريم ، من قول أو فعل

 . وإحسانكل ما فيه بر  باخلري والتقرب 

نه الشارع احلكيم من  بي  ملا  امين ياإلزوجا  بالشعور التفاعل األمجل مم  إجيادثالثا : 

  ، وعلو اهلمم  ،ومجال القيم  ،ضاء والقدر ق وال ،والرضا، والدعاء ،فوائد ومجاليات الصرب 

د املثال لكثري مما اوغري ذلك  ورضا   إيامينيف قالب  املتفاوتةيف التقبل لألحداث  ةييوج 

 .انفعايل

ط  بالتزام ا مع نفسه  انلإلنسمثل واحلقيقي رابعا : ترسيخ وثبات التوافق األ لرصا

التوافق مع الغري بالتمثل   وإجياد ،يةاإليامنيم يف حياته وفق االعتبارات الرشعية وو الق

  واإلحساس  ،والسلوك الراقي  ،ية ذات الطابع األخالقي العايل اإلسالمبالشخصية 

 . ي اإلسالموكل ذلك وفقا  للمنهج  ،  األمثلاإلنساين

وارتكاب ما هنى اهلل   اإليامنية ائرة من الد اخلروج أنم بني   الشارع الكري خامسا : 

الوجداين  اإلرضاب  هلو سبب  رئييس يف اإليامين، واإلعراض ،عنه باقتحام املعايص

صل  أو  األمور،وحماسن  ،النفس عن طور الصواب  وذلك خلروج ، النفيس  واالعتالل 

    ▬  ربنا سبحانه: ودليل ذلك اجليل الواضح يف قول  ، الفطرة

    ♂  [  :124طه] . 

  أهلهوجماورة   ،قلبا وقالبا  وتفعيله   به،والعمل  باإليامنواالستقرار  اإلقرار فوجب 

 أصله. ومالزمة  

يمر بحاالت  فيها   اإلنسان أن  يعلم   تعاىل أ ن اهلل سبحانه و ونؤمن  نعي أن ذا  ال بد إ

  فأراده متمسكا  ،وأمور  قد تعرتيه  ، تصيبه كباقي البرش س أحاسيك هنا  وان ، ضعف

وإنام هي أمور   ،األصلبن ذلك الطارئ ليس وأ   ،اإليامنبحبل الرجاء والبقاء يف دائرة 

ل األجالر إىلفوجهنا الكريم سبحانه  ،عابرة ع    تكفريو  رضا والقبول، وعىل ذلك ج 

عم    وال هم بلفال حزن  ،هن احلق  والكامل حينام نلقا أ  ذنوب و ال
 . مجال  وكامل  ون 
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وال   ، بص وال و ، ما يصيب املسلم من نصب  »  : ☺وقال خري من قال من البرش 

ر اهلل هبا من خطاياه الشوكةحتى  ،وال غم ،وال أذى  ،وال حزن  ،هم   «. يشاكها إال كف 

 . متفق عليه

 *** 
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لباب السابع واألربعونا
 اإلسالم مفهوم احلب يف 

 . [165  ]البقرة: ♂     ▬ تعاىل: ل  ا ق

 ما هو احلب؟   بداية  

تفسريها   أراد ريت من حف ، ومعاين عديدة ، تلك الكلمة التي محلت أوجها  كثرية

 ..  . ها ت املقاالت يف تعبري تعددو

 ، املأمول إىل صل به حممول وتهبا من    ىالذي يرق ،يد هنا الراقي منها نر إنامو

وهو   ،هو توجه القلب لريبطك بمن أحببت ويريك مجال  ما به تعلقت واحلب: 

 اليشء.  إىل يل امل

فتجد   ،يدلك عىل اخلري والرجاء  فعقلك ، وحب عاطفة ،حب عقل   نوعان:واحلب  

وحب عاطفة تلك التي   ،منتهاك بربطك يوصلك ملبتغاك ويوالفالح والثناء  كلبذ

 . يد ملن أحببت إ قبالكتزو إحساسكرك حت

دين املحبة الذي   اإلسالمف ، يقني أمربل جتده وذلك  ،يف الدين  ذلككيف ال جتد و

  اإلحسان يف  ا جتده ،يف كل يشء  املحبة فيه صور  وترى  ،أنعم اهلل سبحانه علينا به

  ، هلموعالقتهم بمن حو  ، قة األفراد بينهمويف عال ، العفوالتسامح ويف و ،ارثيواإل

بزيادة   ي يرفعك للرق ، فأداؤك للعبادة متكرر برغبة وحب ، وعبادتك يف عملك وتدركه 

داخل املجتمع   والتحرك ، قة احلب حميطة باألنفسلوح ، عىل اهلل واإلقبالالعمل 

املعاملة من أصل حبك الفطري   ي رقفإن س برغبتك بتعميم اخلري، حي فتاإلسالم

ي ربطت اجلميع بحب الدين،  لتا اإلسالملة ومن أصل رسا  ،للسعادة واخلري للجميع 

ئع والتوجيهات، التي عملت عىل تنقية وهتذيب  النفس  واخلري والرب، واالمتثال بالرشا

 ..  . والرقي هبا ألعىل درجات السمو واملحبة

لبا  وطريقا   راعى مجيع السلوكيات والنوازع وامليول البرشية ووضع هلا قا  اإلسالمف

نية   إىل وال يكون فيها ميل   ،ه طرتل فصن أع  ساناإلنرج  سويا  ال خت   الشهوا

  اإلسالم ف ،فهذب تلك السلوكيات والنوازع لتكون دافعا  راقيا  حلياة اإلنسان ،العمياء
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  اإلسالم وهذا ما أراده  ،وصفاء وجداين، إنسايندين حمبة ورقي و ، سالم ودين مجال 

  إىل  مائال  سامقا  منه  قلبي جلانب الن يكون ابأيف كل أمر ه رادما أو ، هوحث علي  إليه ودعا 

وحمبتهم هم   أنفسهم هذا الدين الكريم يف  أتباع فسلوك  ، عموم اخلري واملحبة للجميع

 . دعوة للعاملنيرسالة 

  أن واملعامالت  لألعاملأيضا  كأساس   أراد  ، بنظرته ومفهومه للحب اإلسالم و

قرب  تيوأن  تعاىل، ووهو حب اهلل سبحانه  املوجد، ألصلاعىل حب  تكون مبنية  

وذلك القبول ترى   ، نام يكون ذلك بقبول رشعه وتنفيذ أمرهوإ ،بام حيبه اهلل هلل اإلنسان

 . عرشما وفق  سبحانه اد اهللرمل العميل  متثالاالو القلبي  باإلقبال بة فيه كامل املح

وقد   ، و الرحيم هبم هلقه وعباد بمعنى املحب خل ،الودود سبحانه أسامءهوإ ن من 

وعىل   ،ىل درجات احلب وأرقاها وحمبة رسوله الكريم أع حمبتهتعاىل و هلل سبحانهجعل ا

بك  ف ، من حمبة اهلل اإلسالمحمبة إن و وقربا  كريام ، اب املسلم  أجرا  عظيام  ثيذلك  ح 

 هلام. وطاعة   ب اهلل وحب رسوله حلهو امتداد    لإلسالم

 *** 
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الباب الثامن واألربعون
 دةوالسعا اإلسالم 

           ▬ : تعاىلقال 

        ♂  [ 97ل: ح]الن . 

          ▬ تعاىل: قال 

            ♂   :[ 108]هود . 

ه  :السعادة حا بالرض هبإحساس اإلنسانهي شعور داخيل يرا للصدر مع  وبانرشا

 . ر بالنفس طمأنينة قلبيه ورسو

  واإلقبال الشعور االجيايب  ولكن   ، آخر إىل مفهوم السعادة خيتلف من شخص  إن

احلواس الفطرية   بإدراكاتاجلميع  الشرتاك وذلك  ،النفيس مشرتك لدى الغالبية 

ة االستقبال  وعوامل االستقبال النفيس واالنفعايل يف املجمل، مع وجود تفاوت يف درج 

 . اإلنسانورية لدى انفعالية شع وما يقابله من ردود  لإلحياء

صطلح نسبي ونستطيع القول بأن تعريفها احلقيقي مرتبط بتعريف   ، والسعادة م 

يف   ضا بالر ستشعارا أومالزمة الشعور احلاصل من خالل جتربة  نم ،كفرد هلا  اإلنسان

املعنوية   أو  ، ةالبحت وال ينحرص األمر باملادية  ، األ مر الذي ي رتبط  به  ويكون عنده  ذو بال

ه   ته احتو فيه سعادة النطباع   مرا  له أقد يرى  إنسانفكل  ، غري ذلك أو ،جردةامل أو   ، نفس 

فكل  ينظر ويدرك بزاوية   ،ولكنها لغريه قد تكون ليست كذلك  . وقعت   متحصله منفعة 

يتشاركون   األكثريةجيعل  ا وهذا مم ، مع وجود متاثل وتقابل يف كثري  من األوجه ،خمتلفة

يف حد ذاهتا   ألهنا وذلك  ،السعادة والرضا  د ج  تووال مشرتكة حألل والسعادة يف املي

 . أحوال اجيابية وذات نفعية عىل عدة أوجه 

وذو نظره مثالية مطابقة للواقع   ،ي للسعادة فكان أشملاإلسالمأما مفهوم و 

،  والرشعي  أإلجيادي فهوم عىل املنفعة  امل ترصفلم يق ، كاليفلتألداء انتاج كو له 

  اإلسالم ، فمؤقتة مرحلة آنية  ا ألهن ،والشعور املوافق للتحصيل  ،ادية اة املواحلي ،جردةامل

لقه يكون يف رحلة  اإلنسانأن  ني   ب عىل مرحلتني مرحلة احلياة الدنيا، ومرحلة احلياة  خ 
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لدارين بشكلها اجلزئي يف الدنيا  للسعادة يف ا اإلمجايل التحصيل  أراد  اإلسالم و ، اآلخرة

  فتجعله  عليه تطرأ   أحوال من  اإلنسان يرتيع  قد  ومما   الديمومة م دع من  جزئيتها  وتأيت –

ا كانت دارا  للمرور  ملّ عود عليه، ي أمر من يصيبهقد  ما  أو ،أمره يف تفاوت   يف

كان من عند   يف نواحيها أو بكل ما فيها إال ما  لإلنسان مل جتمع الكاملفهي  -ولالختبار

 ..  .اهلل احلكيم العليم 

   : الدنيا   أمر ففي  

ئع التي تكفل السعادة  اإلسالم أتى  الرشعي   فاإلطار ،لإلنسانبالضوابط والرشا

علو  و ، واالستشعار العايل بالرضا  ، به إ حاطة جتعله يف دائرة من الطمأنينة العام حميط  

قي  يف السلوك واملعامالت   ،ئع وحتكيم للرشا  ،باملنهج التزامملا كان فيه من  ،الذات ور 

يضا  بنفس الضابط  أ  ا هم والذين انضبطو ،قته مع اآلخرينكفرد ويف عال  يف نفسه 

إذ حافظة  للجميع وموجدة للسعادة يف النتاج   فكانت الدائرة التكاملية حني ،الرشعي

منا  برؤيتنا الرتفاع معدل السعادة وا ،والشعور العام رتقاء  ويكون ذلك واضحا  ومتزا

ئع احلكيمة لتزام والتحا احلالة الكلية لألفراد مع معدل اال   ، كم القلبي واالنفعايل للرشا

لذاته عن حقيقة أمره وسبب وجوده وحسن   اإلنسان إدراك  ا أن  نه نذكر  أن وال بد 

قد أوجد ذلك االستقرار العام   ، مثالية بصورة   نه  ي  وب اإلسالم  حه ضوالذي و ، مآله

وبشكل   ،حياته   ومسري  االتهوذلك كله يكون مصاحبا  حلركاته وانفع ، لةوالطمأنينة الفعا 

 . اجيايب يف نفسه وعىل غريه

   : أما بالنسبة لآلخرة 

   .اإلسالم فهنا يربز املفهوم احلقيقي للسعادة وماهيتها بنظر 

  ، ها كدرطوال خيال ،التي ال يشوهبا نقص ،فالسعادة احلقيقية هي السعادة الدائمة 

ل ل  ها رافقوال ي وتلك ال حتصل إال   ،اءف ن مجال بالبكامل و ،انتهاءوهي املمتدة بال  ،ع 

ي وعد  وه ، احلقيقي والثواب األجزل ع  موهي املط ،ودخول اجلنان ، الرمحن برضا 
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فهناك   ، برمحته جيزهيم املقيم يف جنته  النعيم بو ، يلقاهم الرمحن لعبادة املؤمنني حني 

 . اب احلق والثو ، واجلامل احلق ، السعادة احلق

، وكيف ه ، ةالسعادة احلقيقي أين  وهنا ندرك  مفتاح الباب لتلك   أن  ونتيقن  ي 

وذلك باالمتثال ملنهج اهلل وتنفيذ أوامره   ،السعادة يكون بالنجاح يف مرحلة الدار الدنيا 

ه  األ  اإلسالم  ة  فتلك هي نظر ، وحتكيم رشعه  . شملاألكمل ومفهوم 

 *** 
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سع واألربعونالباب التا
 اإلسالممفهوم اجلمال يف  

 . [31]األعراف:   ♂         ▬تعاىل: ل  قا 

قلوبكم   إىلصوركم وأموالكم ولكن ينظر  إىل ن اهلل ال ينظر »إ : ☺قال 

 . مسلم رواه  « وأعاملكم

 . أللباينل صحيحة السلسلة ال «ن اهلل مجيل  حيب اجلامل»إ : ☺قال  

 . ن متعة البرص ورسور النفسا بام حتقق ماجلامل هو الشعور بالرض

عىل الصورة األهبى يف   فهو داللة   ، ي ذو معنى شمويلاإلسالمواجلامل يف املفهوم 

أ حاطه  وجهه و و ، راقيا  سموا   به بل سام  ، مل يمنع اجلامل أو يعاديه اإلسالم و ،كل يشء 

   . ستحسانها وأصلرج عن مضمونه خي  ئ الباإلطار الرشعي ل

  وإ ن   ، يةاإلنسانوهو قيمة أصلية يف الفطرة  اإلنسانوجدان ن م نبثق  اامل اجل فمفهوم 

سن يف  وافق لنقاء الفطرة واالتزان يف امليول  ملاألمور  إدراك استشعار اجلامل وامليول للح 

 . ية السليمةاإلنسان

ه  أما  ،ومسار معنوي  ،مسار  مادي :وللجامل مساران    اإلنساناملادي فهو ما يرا

يشعر به   ،واختالج  قلبي لطيف  إقبال  بينفعل بذلك ف ،حهه  بجوارأو حي  س   ،سه رأ يبعين

لو يف الرتتيب ،بالصورة احلسية  واإلعجاببامليول  والتقديم املادي   ،وتراه يف الع 

وما   ،قاته اخلالق سبحانه يف خملو  إبداع   ،ما تراه يف ذلك  وأكمل  للمحسوس، وأمجل 

ت مالزم  فحالتها كام خ   ،أ كرم علينا به
ال   حالة  واجلامل الذي بلغ  اإلبداعفيها صفة لق 

شاهبتها    ، وعقله ، هبعني قلب اإلنساناه فهو ما ير : املسار املعنوي  أما .. .ي قدر عىل م 

أمر   يف كل  وجتده   ،االنفعايلركه إ دراكا  داخليا  يستشعر به بالرضا النفيس واألمان ديف

ب ه  حاال  أو  ،صورة  خريية أنتج   سن  ون صاح  ما  و  ،الرسيرةصفاء  يف و ،كو يف السل  ء  قا  ح 

 . القيم ي وتعاطييف رقكان 

ه مصاحبا  للقيم الفضىل  ديكون التناول املادي عن أنيريد لإلنسان  اإلسالمف

   .رشعي  امتثالو إيامين إطاروالنقاء الداخيل وكل ذلك يف 



=====================================================================
=

 

١٣٢ 

ومن   ،واحدخريي ه وباطنه يف اجتا  اإلنسانو ما كان فيه ظاهر فاجلامل احلقيقي ه 

فبذلك يكون اجلامل هو   سبحانه، اد اهللارمل موافٌق  نتج عنهام سلوكٌ في ، منبع نقي واحد

 .واألفعال األشياءيف كل  والتوجيهات العلوية  حتقيق القيم اخلرية
ً وَ    أنة للمسلم ال بد فالصورة الشكلي ، إِليه وحث عليه اإلسالم  هَ َج ونضيف أمرا

  حيمل بسلوكه  أن فوجب  ،ك واالنفعال السلو وكذلك  ، حالو وقٍت  تكون مجيلًة يف كل 
مجال اهليئة ومجال الفعل   ًال من ان يعطي كُ وذات الصفة اجلاملية الظاهرة،  وداخله

 . يف الظاهر ويف املضمون  اإلسالموالتي تعكس مجال  ،املطلوبة  الصورةَ 
 *** 
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ب اخلمسونالبا
 واحلث على حسن األخالق اإلسالم 

 . [ 4]القلم:   ♂     ▬ تعاىل: قال  

 . البخاري ومسلم «حاسنكم أخالقا  أمن خياركم  إن » : ☺قال  

هو هيئة راسخة يف النفس تصدر عنها األفعال بدون تكلف، وهو طالقة   :اخل لق

  الكريم سهل  اإلسالم فصاحب اخللق احلسن يف  الوجه وكف األذى وبذل الندى،

 . النفور طيب الكلمةاجلانب طلق الوجه قليل  العريكة لني

هي مقياس واضح من   ، وآداب التعامل ، األخالقومعايري  ، عد السلوكا وق  إن

يل من عناوين الرقي  اإلسالمب االلتزام مقاييس  ة من سامت االرتقاء   ،وعنوان ج  م 
وس 

 . والسمو احلضاري

له خ   اإلسالمدين  إن وقد حث   اإلسالمعة يف ق مكانة رفيلق، وان لألخالالكريم ك 

فهي   ،والعمل عىل االرتقاء هبا ألعىل درجات القبول واجلامل  ،عىل التخلق هبا  اإلسالم

دائرة   حياهتم، من ائر ويف كافة دو يف تعامالهتم  ألفراد اتلك الصورة التي تعكس حال 

  اب التي حتكم ، فقواعد السلوك واآلدالعامة يةاإلنسانرة دائ إىل ،فاملجتمع ،األرسة

سن العرشة وسعادة  يتولد عنها ح   ، وقنواهتم ،العالقات بني الناس بكافة أطيافهم

 . األفراد

جلية لدى   وان لغة األفعال واضحة   ، خياطب اآلخرين بفعلة وقوله اإلنسان إن

هلذا وجب عىل صاحب   ،وترتك ذلك األثر الذي ال يقل معنى عن القول  ، اآلخرين

  األفعالفان  ، وان ال تكون آنية ،وان تتالزم معها  ه قه مع حياتتتامشى أخال  أنلق اخل  

من   معها  بعضها عىل بعض بام يتصاحب  ي لكن يرتق ،تشابه لدى اجلميع تواألقوال ل

 . حسن اخللق وحسن املناولة

قبة اهلل سبحانه بشعور راق  تطبيق  ل ية اإلسالم األخالق  إن   ، ياة املسلمحل تعاىلومرا

اتفاق   أيامي أنه اوجد ذلك التوازن املتوافق المساإللق ائص اخل ن من خصفإ ،وأ فعاله

  عليها، احلصول كيفية و ،بني متطلبات اجلسد والروح والطريقة  ،السليمة طرمع الف  
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ة حلال  م الصورة الكري فأوجد ،الرشعي املناسب هلا  إطارها تلك املتطلبات يف  عووض

 . ميعمع رغباته ونوازعه بشكل راق  ومقبول للج  اناإلنس

قي   ،يبذل ما يستطيع من التخلق احلسن أن ،ملسلم من ا اإلسالمد وقد أرا والر 

ل   إضافة  ملا  ملا يف ذلك من خري للفرد وللمجتمع ،العاليةواألخذ بالقيم  ،اإلنساين حيص 

لقه من األجر والثواب اليشء الكثري سن خ  عظم األجور عند اهلل  فإن من أ ، عىل ح 

ن الرجل ليبلغ منزله العابد بحسن  وإ ،سن اخللق التقوى وح  يه ما كان ف تعاىلتبارك و 

لقه،    بحسنالتي حتسها اجلوارح والقلوب  لرتى تلك الروح وتلكم املحبة  وإنكخ 

، من   قل  اخل    . ها وأدائ األخالقحلسن  ة  صاحبمدائام  السعادة والطمأنينة  وترىاخل لق 

،  ☺هلل  رسول اما بلغه   أحد  فام بلغ  ، قدوة عملية يف ذلك ☺ يف رسول اهلل ولنا 

فإن   ، وهو سيد األنام ،مبلغ التامم ☺ فبلغ بذلك  ،القرآن ه  ق  ل  كيف ال وقد كان خ  

وان   ، به كل مسلم يوتوجيه يقتد لق الرسول الكريم هلي نرباس  الصورة العملية خل  

تلكم   ،وهي دليل عىل صحة الرسالة  ، ليةحسن اخللق لباب من أبواب الدعوة العم

وهي من اهلل الكريم  ومرادها كل خري وعلو ومجال،  ،الكاملة التي بلغت الرسال

 .املتعال

 *** 
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الباب الواحد واخلمسون
 ومفهوم الروح اإلسالم 

  ♂          ▬تعاىل: قال  

 . [29]احلجر:  

           ▬  تعاىل: قال 

   ♂  ء:  ]اإل  . [85رسا

وما   ،كيانه ما مجع  و ،كنهه وإدراكترشحيا  معنويا  لفهم  اإلنسانقمنا بترشيح  إذا إننا 

ينا بعني الن ،هو عليه  كبت  ر    وأعضاء  ية املعروفة جسدا  ماديا  اإلنسانظر وباحلواس لرأ

وجد تناغم  بني تلك األعضاء بشكل تكمييل يعطيها القدرة عىل  وأ   ،بنسق وترتيب  بديع

قة التي  هي تلك الطا  ا م ،ولكننا نقف هنا أحيانا حائرين ، االستمرارية وقيام مادة احلياة

جسد  نابض   بنيوما الفرق  ، يحادة يف شكل وما هو اليشء الذي جعل امل ، حترك ذلك

مع أهنام يشرتكان يف كل يشء من حيث   ،حركا  فيها وبني آخر ال يتحركتباحلياة م

فنسأل أنفسنا ما هو ذلك اجلزء   لعضوية،ومن حيث اهليئة البرشية ا ،األعضاء الوظيفية 

 ؟كونيوهو مالزم ملعنى احلياة وبه في نظرا   احلقيقي وجودا  واملخ

جابة الشافية واحلقيقة  م سالاإلنا أعطى هو   ،ت األ خبارينفقد ب ،لذلك يةاإليامناإل 

د  من ر  ه كرشح  ألمر دنيوي  ينماهية ذلك، ولكنها مل تب  اإلسالمالثوابت يف دين  وما و 

 بحقائق أخرى نؤمن  مرتبط   واإلدراكوجعلت الفهم  ،بل أخرجت تلكم احلرية ،مادي

هي من عامل   إناموتلك احلقائق واألمور  ، العامم واالعتقاد هبا فهي من مجلة ذلك الفه

وال يعلم به أحد إال من اختصه اهلل   ،به سبحانه اختصوعامل الغيب أمر   ،الغيب

فليس كل  أمر   ،ياإلسالمواليقني يف الدين  عتقاداالوهو من ثوابت  ،سبحانه بعلم منه

يف حقيقة أمره   ننسا اإلفإن  ، ال  دراكا  كامإ يدركه   أو  ، يعرفه  أن اإلنسان عىل جيب 

االطالع عىل دقائق   أو  ، كل يشء فيه إدراكلعاجز عىل  ، وجسده الذي هو بني جنبيه 

  الغيب و  فام شاء اهلل من أمور ،طبعا  ال، فهل جيب عليه معرفة كل  يشء  ،األموربعض 

ال  وال إ يامنا  ف ،هسبحان إليه هبا فهي عائدة  اختص ق  عىل   ىتعدن أن  ا  وال اعتقاد ليس لنا ع 
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عن   فهو يف عامل غائب   ،ب باملشاركة فيام مل نؤمر به بالتوسعلنتجاوز األمر بالط أو  ،ذلك

ومن رسوله عليه   سبحانه خربنا عليه من اهللوال نعلم منه إ ال ما أ  وقدراتنا، دراكاتنا إ

 سبحانه.  السالم بوحي اهلل

فهل   ، ان التيار فيهتلقائية لرسيلريى اجلهاز املادي يتحرك بحركة  اإلنسانن  وإ   

ه  للجهازيرى حقيقة التيار مع ن   أنل جيب عليه هو  ، حواسه رؤية التيار أدركت إنه  ف ، ظر 

 . يعطل جهازه إ ن مل يدرك ماهية التيار أو ما يراه، وال يؤثر عليه  يكفيه 

لم  منه الصورة العام اإلسالمو يف حرية   اإلنسان ىوبتوضيح  ال يبق ،ة لألمر ع 

   :وب ني  له أنه يف عاملني ، رهختبط يف أمو

ويتأثر به ويؤثر، وتكون فيه   ، الذي يدور يف فلكه وهو العامل احليس دالعامل املشهو

    . كامل ي ووعحياته ويامرس فيها أعامله بشكل 

ولكن له فيه   ، وج إ ليه الول  اإلنسانوهذا ال يستطيع  ، خمفي عنه غيبي  وهناك عامل  

دراكاته  إعن  خارجة   ألهنا  ،فيها  قبالتعمة غري مكلف ن عيارتباط من نواحي م

فالروح جوهر رشيف وخلق  من أعظم   ،ومن تلك النواحي أمر الروح ،وإمكانياته

فال   ،  جل يف عاله بعلمها  فأختص ، العلية وقد نسبها اهلل سبحانه لذاته  ، خملوقات اهلل

فال علم لنا   ،دا  نه أبح ذلك مفال يص ،لام  هبا ع  ها وال أمرها، ومن أدعى حد  بكنهيعلم أ

  ،الروح مستقرها اجلسد أن  ، ومما أ علمنا  به: ام علمنا اهللب إال
 
  وذلك اجلسد هو كوعاء

يف اجلنني وهو يف  تنفخ لالروح  إن و  ،ومها متالزمني أبدا  ما دامت هناك حياة باجلسد ،هلا 

جاء أجل    ذا إ  انه كيم حلا القلنا اخل بني  ا و مم من وجوده، يوما   عني أرب بطن أمه بعد

حبت تلك  ومتى ما   ،اهلل بأمر إال مؤخر  أو وحانت منيته فال مقدم لذلك  اإلنسان س 

 .. .احلياة  ها مع ت ذهب ،اجلسد منالروح  

 : الصةاخل

  به  عرف مما ي   أو ، الذاتية أجزاءه أو من  عنه، تكون من بيان   إما معرفة اليشء  إن

هنا خملوق  غيبي غري  وح الر و ،غايته سبب وجوده أو أوكمعرفة أصل استخدامه 
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ثب ت   ا وإيامنيلكنه موجود  عقليا   ، احليس اإلدراكغائب  عن  ،ماديا ملموس  يف   ا  وجودوم 

 :بقول ربنا  واألكفى ،فكفى بذلك دليال   اإلسالمديننا وهو 

  ▬             ♂ ء:  ]اإل  . [ 85رسا

 *** 
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الباب الثاني واخلمسون
 واألمن اإلسالم 

         ▬  تعاىل:  قال

    ♂  [82: ]األنعام . 

اليشء   إىل وهو حالة الطمأنينة التي تصيب النفس فتميل  ، د اخلوف هو ض األمن

  ن  أم ،وأمن عام  ميال  واثقا  راضيا  مرتبطا  بالقبول والسكون النفيس، وهناك أمن خاص

واألمن بعمومه رأس التوفيق والنجاح   ، األفراد جمتمعني ه شعريست  من  أبالنفس و  حييط

واالستقرار النفيس   حمة التعامل الناجج  ملنظونتا  وهو ،الفرد واملجتمع إليه الذي يصل 

ويقوم هبا املجتمع مع   ،مع مع أقرانهتكافة األدوار التي يقوم هبا الفرد داخل املجيف 

 . غريه من املجتمعات األخرى 

ومن أكرب   ، يةاإلنسانمن أهم الرضوريات  جعله بألمن امرتبة  وضح   اإلسالم و

أساسا    هوجعل ،فة أطيافه وعالقاتهكا ب املجتمعئح لكل رشا  املقاصد الرشعية فهو هدف  

  ، واالستقرارفمنظومة احلياة ال تتحرك بغياب األمن  ، لكل يشء ونتاجا  ألي يشء

ئع والقوانني التي حت  ،ذلك  اإلسالم فراعى  فظ للفرد كافة النواحي التي  وسن الرشا

األمن   ومن ، من األمن النفيس عىل حياته وحقوقه  ، جتعله يف بيئة مستقرة آمنة

مع اآلخرين   تهبعالق تامعياألمن العاطفي واالج من و ،يف معاشه وممتلكاتهقتصادي اال

نى مراعاة توفري املناخ  وفق منهج رشعي تب ، واحرتام خصوصيته وخصوصية عالقته

 . يف األرض ه تووظيفرسالته  أداءعىل   اإلنسانعني يم  وو  ق  الذي ي  

وتكامل أمان املجتمع   ،رد ياة الفاألمن حل نةكا وم احلنيف ببيان مرتبة  اإلسالم قام و

ام دامت  ف ، للمسلم وغري املسلم وقد تناول األمن   ، ومع املجتمعات األخرى أفراده مع 

ألمن حلفظ تلك العالقة وفق منهج  كثرية فال بد من وجود ا أطياف هناك عالقات بني 

 . وعىل غريه ،عىل نفسه  فيها  كل  فرد  ن  أم  سوي وعادل ي  

م من  التي جت    النصوص واألحكام وب ني    ،الترشيعات عوضب اإلسالم وقد قام ر 

ن  القوانني ، ة الكليةعوقام بام يؤثر عىل امن الفرد وأمن اجلام تعدى واعتدى    ، وس 
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  ، قدام عليها املعتدي من اإل ردع  لمخالف، فبذلك يكون قد والعقوبات ل ، واحلدود

يؤثر عىل استقرار حياهتم يف   امب ،ثري عليهم وحفظ األفراد من التعرض حلقوقهم أو التأ

 . كافة ممارستهم املرشوعة 

  أمن  ي  ف   ،فلكها قد أوىل أمهية األمن للفرد وفق منظومة امن كلية يدور ب اإلسالمو

وتقديم ما هو صالح لنفسه   واإلنتاجالعقل  بذلكقى فري ،ل وعىل نفسه وعىل من يع 

دافعا  أساسيا  يف التقدم  يف حد ذاته  ن شعور الفرد باألمان يكونإف ،لغريهومصلح 

األمن األبدي   أمر  ومل يغفل الشارع احلكيم عىل بيان ،كافة مناحي احلياةواالنجاز يف 

اخلري الذي   أن  فعلم واطمأن  ،ته الدنيا يف حيا  م  ملا قد   للمؤمن يف العامل اآلخر كحصيلة  

فاطمأنت روحه   ،دم اسب ما قجزيل ين ليليها ثواب   التي أداها، احلق والعبادة  ، قدمه

فاستقرت روحه   ،والنعيم الذي ال تشوبه شائبة وال يعكر صفوه أحد  األمانبذلك 

  قيقي مان احلذلك األ أعطاه سبحانه باهلل ه ق بالعبادة هلل طمعا  بام عند خالقها، وتعل

   ،الدنيوي ختباراالتاز مرحلة جي تعدى وي أنعندما أيقن باألمان الكيل بعد 

أ يقن أيضا  باألمان الكامل فيام   ،الرشيعة  دنياه بام حفظته له ن يف عر باألما فكام استش

 . بعد ذلك

 *** 
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الباب الثالث واخلمسون
 لمالظ إىلونظرته  اإلسالم 

 . [29  ]ق:  ♂     ▬ تعاىل: قال  

 .[ 44  ]يونس: ♂      ▬ تعاىل: وقال  

 حرمت الظلم عىل نفيس  يّن إ يا عبادي » يف احلديث القديس  تعاىل  سبحانه وقال 

« ا  فال  وجعلته بينكم حمرم  . مسلم  رواهتظاملوا

 . البخاري ه« رواالقيامةيوم  ت لم ظلامالظ  » ☺ وقال  

    ؟الظلم ما هو الظلم

فا   رى موقأو ت ، الكلمة ني تقرأ تلكمفيكفي لنا تعريفا  ذلك الشعور الذي ينتابك ح 

   .يعترب فيه ظلم  واقع  

فالظلم   ، يأبى ذلك ويمقته ونفسك القويمة فشعورك املستمد من نظرتك السليمة

األذى باملقابل    إيقاعا يرتتب عىل ذلك وهو وضع اليشء يف غري موقعه مم ، هو اجلور

ه  من   أو يف  ،كيانعىل املظلوم وهو الطرف الذي تعرض ملا يؤذيه يف نفسه ك ص  ما خ 

وذهاب  لرؤية   ،فالظلم غياب  لنور العدل عنده، أو ما يعنيه ويكون ذا بال   ،مقدرات 

  اإلنسان اك ظ لم  ي فهناإلسالم، فحسب الفهم اإلسالميف  أنواع م لاحلق يف مكانه، وللظ

  ، رشع املعايص وممارسة ما خيالف ال ا وظلمه لغريه؛ أ ما ظلمه لنفسه فبإقحامه ، لنفسه

  اإلجياد عن أصل  حيد  ي  ف   ، مع خالقه شيئا  يعبده اإلنسانيرشك  أن ظلام   وأعالها 

ويستعمل نفسه يف غري مكاهنا وأصل  خل قتها وهو عبادة اهلل وحده ال رشيك له، أما  

من  عند باليشء  األحقية الرضر بالغري ونزع صفة  وإيقاعه فهو التعدي ظلمه لغري

ي  ت   أن معناه  فظلم الغري بعموم  يستحقها،  عىل ذلك  فيرتتب  ، ب  احلق وتنرص الباطلغ 

 . من أحواله أو أكثر  من ذلك أذى يصيب املظلوم يف حال  

يكون إ ال   ال  والعمل  احلياة احلنيف هو دين العمل وان استقامة   اإلسالم  إن

بذلك التوازن وعىل   اإلخاللوإ ن دخول الظ لم عىل ميزان احلياة يعمل عىل  ،بالعدل
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الصورة املعتمة للحياة لغياب الطمأنينة   وإجياد ،عتدال يف األمور اب منظومة االذه

 ..  . واالستقرار املصاحب للعدل

د  ا  ،الظلم يف كل يشء ، ونبذ  العدل أوجب   و  دعا  اإلسالم  و   أياموأهله  لظامل  وتوع 

حانه قد  بسفوان اهلل العزيز احلكيم من صفاته العدل  ،وعيد وأنكر أفعاهلم أيام إ نكار 

ر       إنه سبحانه و وجعله حمرما  بينهم حني خلقهم،  الظلم قبل خلق اخلالئقم عىل نفسه ح 

وهو  ) ذلك اإلنسانني يقو إدراكوإ ن  ، أصغر من ذلك أو  مثقال ذرة  ده احد  عن ال ي ظلم  

القلبي  العام و واألمان االستقرارمن يف دائرة  اإلنسان جعل ( كذلك حقا  ال ريب فيه

وأنه   ،ه لن يناله ظلم من خالقه بأي شكل كانن  وأ   ،ن العدلالرمحيدي  انه بني لعلمه 

 . سيأخذ حقه ممن ظلمه 

انه  يف تناوله وأحكامه ذلك التوعد والوعيد للظامل من اهلل سبح بني    اإلسالم  و

  وان يرى انعكاس ظلمه  ،سالملومن الرسول الكريم بأن ال تناله شفاعته عليه ا  ،تعاىلو

لتكون رادعا    ذكرت والوعيد تلك الشدة اموإن ، اآلخرة قبل   لدنيا يف ا ببعقا  هعىل نفس

وذلك لعلم   عقوبة لعظ م الظلم، م اليولبيان عظ ،ليمنع الظلم قبل وقوعه  مانعا   وسدا  

  ، نه معول هدم  يف جسد املجتمعأ  و ،الذي يلحقه الظلم  ثراألبعظم الشارع احلكيم 

  ، الغل والسخط بني األفراد وازع ار  لن وانتش ، حلقوقوباب  من أبواب الفساد وضياع ا

 .أشكاهلا يف احلركة احلياتية للمجتمع بكافة   عثرة وحجر  

ع  ما  بمحيطة، فاملجتجمتمعا  متامسكا ، عدال  بني أ فراده منصفا  بار يريد   اإلسالم  ن  إ

  ، لمويضم بني جناحيه املسلم وغري املس االجتامعية األطياف والطبقات  افة حيوي ك

فلذلك كان وال   ، أصعب من أن حتىص ، تفرعاتو  ، وتبادالت ،له معامالت الخ ور  وتد

  ، فيعرف كل فرد ماله وما عليه ،م كل ذلك عىل ميزان العدل وغياب الظلمو يق أنبد 

  اآلمنة الستمرار احلركة  ائرة العامة باتزان واستقرار وهذا الزم  وينتظم داخل الد

وبروز  حلاله الطمأنينة العامة بني   ، رقيها  تطورها ويف  يدكوسبب  أ  ، للمجتمع السليمةو

 . وانتشار الرضا  األفراد
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حقيقي   كانعكاسنظام  مبني  عىل العدل وذلك  بأرقى يريد جمتمعا  متميزا   اإلسالمف

ل  ذلك يف صورة عملية حياتية  ع  ج  و  ، ي احلكيماإلسالمنهج والتوجيه لاللتزام بامل

ل  منها عىل الغاية ا ص   . ورة املثىل للتطبيق ألسمى يف الصي تح 

 *** 
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الباب الرابع واخلمسون
 ومنعه للربا اإلسالم 

 . [274]البقرة:   ♂     ▬ تعاىل: قال  

  ، الربا  آكل   ☺رسول اهلل  لعن  : »قال ◙ويف احلديث الرشيف عن جابر 

 . رواه مسلم « ل: هم سواءقا و ، وشاهديه ، وكاتبه ،وموكله 

ي هو زيادة  مرشوطة مقدما  عىل رأس املال مقابل  اإلسالموالربا باملفهوم الرشعي 

 عام يقابلها من  خالية  ويفهم أيضا  بأنه زيادة  خمصوصة ألحد املتعاقدين  ، لوحده األجل

 . الديون وربا البيوع ربا عوض وهو نوعان 

وقد نص الشارع   ، املوبقات من  وهو  ، سولهحلرب اهلل ور سبب   اإلسالم والربا يف 

د  فاعله بالعقاب يف اآلخرة وبنزع الربكة واملحق يف الدنيا  ،احلكيم عىل حتريمه  ع    ، وت و 

اجلائر   ه فإن رضر ،قع عىل الفرد واملجتمعي ر  ملا للربا من خطورة  متعدية وجو وذلك

فيكون   ،ة الكسب ناحي ة ومنشياملعيالنواحي  يف رتك األثر السلبي عىل حياة الفردي

ويرتك أيضا    ،بوجه غري مرشوع عىل أصل املال  إضافتهعىل الفرد بام تم  ء العبيف  زيادة  

ملا وقع من استغالل   اهيةاملرتتب عىل الربا من شعور بالظلم والكر ذلك األثر النفيس 

ية يف  حية االقتصادأيضا  تأثريا  ضارا  وواضحا  عىل النا  وجد وي ين،الدائن حلاجة املد

  ، اإلنتاجوزيادة تكاليف  ، وزيادة نسبة التضخم ،األسعارارتفاع  إىل فيؤدي  املجتمع

د كل ذلك  وويعمل عىل احلد من االستثامرات وعمليات التبادل التجارية، والذي يع 

ونرى آثار ذلك   ،عموم املجتمع ككلعىل  رجعي عىل األفراد واملستهلكني وبأثر  

واحلالة   األساسيةحتياطات ة والنقص يف تأمني اال عيشمستوى امليف تدين  ة  واضح

 . يف ظل الدول التي تتعامل يف الربا  السلبية العامة التي يستشعرها األفراد

تكون قائمة عىل نظام متوازن    أن ملالية يشرتط يف املعامالت التجارية وا اإلسالم  إن  

،  ىل مجيع األطرافالعامة عاملنفعة ود بالرشعية لتع توجيهاتراعى فيها تطبيق الي  وعادل 

ي يرفع من مستوى  اإلسالمللمجتمع  ، وتكامليا ونفعيا  تكافليا   ،لتشكل اقتصادا  مثاليا  و
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الباب اخلامس واخلمسون
 واحلكمة من التوبة اإلسالم 

          قال تعاىل: ▬

               ♂    :[ 53]الزمر 

 . [222]البقرة:   ♂         ▬ تعاىل: قال  

 . مسلم رواه « تطلع الشمس من مغرهبا تاب اهلل عليه أن ومن تاب قبل » : ☺قال  

مع   ،عىل فعلها  م  د  صية والن وترك املع ،تعاىلاهلل سبحانه و إىل التوبة هي الرجوع 

زم عىل عدم العودة   . إليها الع 

ليس هلا باب  ي غلق وال وساطة  و ، هعبادعىل  ا هبانه التوبة أمر  تفضل اهلل سبحو

كب، فجت ة  من التواب الرحي ر  األمر م  ليسوا عىل    لعلمه سبحانه أهنم ،عبادة أمجعني  إىل م م 

فهو   ، وة أو لضعف إرادةأحيانا  لغلبة شه حييدون عن احلق قد و  كامل وأن فيهم ضعفا  

  ، وألنبيائه ه من خلقه ء اهلل سبحانالعصمة إال ملن شا  تليس ،وأعلم هبم ألنه خالقهم 

ت ه ففيه   اإلنسانوان  ل ق  كخلق مكرم من خملوقات اهلل فإن فيه جوامع كثرية يف كيانه وخ 

فيمر  أحيانا  بحالة  ،وغري ذلك ،القوةوالضعف و والرغبة، لعاطفة والعقل، والشهوةا

  يعود من بابا   له  ىل تعا يميل فيها عن املطلوب أو يسري وراء غفلته فأوجد اهلل سبحانه و

وهذا الباب ال يغلق أبدا  ما دامت هناك   ،املنهج القويم واىل السلوك املستقيم إىلخالله 

 .. .لإلنسانحياة 

والندم   ، وترك املخالفة ، الرجوع للحقبي هي اإلسالمالتوبة يف املفهوم كامل وان 

للمذنب   نات وحس ا فضائلهلوان التوبة  ،وإ رجاع املظامل ألصحاهبا  ،عىل فعلها 

بالنسبة ملن تعدى واخطأ فهي مانعة له من التطاول   أما  ،من حييط باملذنبللمجتمع وو

وذلك بجعله يف حالة  ال يفقد فيها األمل وال   ،العلو يف اقتحام املخالفات أويف التعدي 

ه  من أمر  خالف  في انتهىإ ذا ما  اإلنسانفإن  ،يقنط من رمحة اهلل سبحانه ملا اقرتفت يداه

ع بني الصواب فإن قيم رشعية وبني ما  من  تام حو بنفسه ه يدخل يف حالة من الرصا

  طريق واىل طريق السالمة  إىل ذلك، والعودة به  إلصالح هنا  التوبة تأيتفعليه،  صارت
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وإجيابيا  يف دورة احليايت من   ،يف حياته بالتزامه باملنهج الرشعي  فيعود مثاليا   ،احلق

د  مما  د السالمة املجتمعية العامة وحت  جمع فالتوبة توتلمحيط واملجوأما بالنسبة ل ، جديد

ء التامدي من طرف  املعتدي، فإن  إ ذا أذنب أو أ خطأ   اإلنسانقد يصيب املحيط من جرا

أو مفصوال  هنائيا  فذلك جيعله يف حالة من الفقدان العام  وأ عت رب  بذلك الفعل معزوال  

فكانت التوبة هنا باب عظيم   ،بعد ذلك  هرسفال يشء خيوالكامل للقيم والوازع الديني 

وانكسار    ، لتوبة أيضا  كشعور وجداين بالندم لو  ، ومنهج للتقويم ، الصيانة أبواب من 

زيادة التقرب والطاعات  بام سلف عا  للمذنب بالتعويض عدافللنفس عند بارهيا تكون 

هلا   كية  س وتزللنف ح  إ صالفهي  ، وبذل الطاقة بأعامل اخلري وإ رجاع احلقوق ألصحاهبا 

 . اىل االستقامة وبذل الوسع يف ذلك  باإلنابة

  ، يف أ مر التوبة تعاىل التي أوجدها اهلل سبحانه و  ة الرمحونذكر هنا نسمة من نسامت 

بل   ،الصلة بينه وبني عباده بالذنب الذي ارتكبه العبد  فالتواب الكريم مل يقطع حبل 

ز  يف علياءه وتقدس اب وتاب فرح عاد العبد وأن وإذا ،أمهله وأمهله ت أسامءه  ربنا ع 

فكيف ال   ،و عن كثري فبذلك، فسبحانه ريب وسعت رمحته كل يشء فهو يقبل التوبة ويع

 .منتهاه ل واجلالل واجلام والكاملالرمحة    بلغ منأعبد ربا  وأتبع دينا  

 *** 
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الباب السادس واخلمسون
 والصدق اإلسالم 

             ▬تعاىل: قال  

     ♂    :[. 87]النساء 

  إىل الصدق هيدي  إن» :☺قال رسول اهلل ◙: سعود اهلل بن م قال عبد

وان   ، ا  يكتب عند اهلل صديقق حتى ل ليصدن الرجوا ، اجلنة إىل وان الرب هيدي  ، الرب

وان الرجل ليكذب حتى يكتب   ،النار إىلوان الفجور هيدي  ،الفجور  إىلالكذب هيدي 

 . متفق عليه  «عند اهلل كذابا  

وأيضا يفهم   ،اقع ل احلق ومطابقة الكالم للوهو قو ياإلسالمالصدق يف املفهوم 

قال   إذ اهلل به أمر د ، وق( اإلخالص إطارالباطن مع الظاهر يف  مطابقة   صلة  ) انه

  ♂         ▬ :سبحانه

 . [ 119]التوبة:  

وصف   أنلوا  ومجال  وجالل  قيمة كفى به ع  و ، اإلسالم يف لية  عا  منزلة   للصدق   إن

  أهل وجعله من صفات  ،له وأنبيائه  به رسووصف اهلل  ، اءهاهلل به نفسه جل يف علي

 . اإليامنالصالح ومن كان عىل اهلدى و

  ، وأول دروب الرب ،اإلنسانمن أعىل مراتب اجلانب األخالقي يف  يعترب   والصدق

األصل يف األحوال كلها والقالب   فهو  اهلم حلومالزمة  اإليامن  بأهل وهو صفة مقرتنة

فقد مجع   ، حسنة أسوة   ☺ولنا يف رسول اهلل  ، ورام عليه األماألساس الذي تقاس وتق

عن   املهداة ولسان الصدق املخرب   الرمحةفهو  ،أينا يف سنته مجاهلا ر  و ،األخالق بكامهلا 

فهو مدح    ،محيدة وسلوك  راق  وكلمة صحيحة  وان الصدق ألمر جامع فهو صفة .اهلل

مو  ل  بذلي  ف ،وهو املطابقة مع األمر  ،وعلو ومجال  وس  ويأيت منه   ،ك الوضوح حص 

ومجال حقيقة اليشء بصدق   ، يف دائرة النقاء والطمأنينة  فيه  اإلنسان ويكون  ، القبول

 . التناول وعلو التداول
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  . ورسيرته  ، ونقله ، كله بفعله ره أمالصادق يف  اإلنسانأراد ذلك  سالم اإلوان 

أعامله  عبادته و  الص بإخوذلك  ،مع اهلل  دقه  والصدق يكون عىل مراتب وأعالها ص  

ق ه  مع نفسه ،وهلا مقاصد علياء  ، ن تكون كلها هلل وختلو من الرياءبأ د 
فظاهره   ، وهناك ص 

حركة جوارحه  وان يكون باطنه راقيا  مؤمنا  فيتمثل ذلك ب ، كون يف النقاء سواءيوباطنه 

ته باخلري  وإخالص  وهناك صدقه مع اآلخرين وتلك   . أعامله وصفاء نفسه وعلو مه 

  فوجب ان يكون أمينا  ،ويعرفوهنا بقوله  ، وحيسوهنا بفعله ، ه عنراها الناس لصورة التي ي ا

فيكون   ، يف حديثه صادقا  يف نقله وافيا  مالزما  ألعامله ومعامالته مع الصواب ادقا ص

وترتفع هبا   ،ىل فيكرمه سبحانه عليها ا وتع سبحانهصورة التي حيبها اهلل بذلك أعطى ال

 . وحيملون له املودة واحلب يأمتنونهلناس ا قريبا  من ويكون هبا  ، منزلته

،  مع أنفسهم  فة  آاملجتمع ك أفرادبني  ،ودوام تفاعل  ، وان الصدق هلو حلقة تواصل 

من   له   وأوجبه يف كل يشء ملا  حث عليه  اإلسالم ف ، جمتمعهم مع الغري إطارخارج  و

  ، عىل العموم  ذلك باخلري هبوما يعود  ،الرتابط والطمأنينة بني األفراد  إجياددور يف 

يضا  بالصدق يف املعاهدات واملعامالت وأي أمر مع الغري فإن ذلك  أ اإلسالم وحث 

.. وان للصدق ثمرات جيدها أهل الصدق وهي دائمة  .لههوأ اإلسالممن قيم وأخالق 

وعلو القدر يف الدنيا   سبحانه، وتتجىل يف حتقيق العبودية كام أراد اهلل ،والطرح اإلثامر

  ، وصفاء النفس  ،ة اء الرسيرقوارت ،وحتقيق املصالح بأكمل وجه ، ةينطمأنوال ،واآلخرة

  أراد   ن  أ  سبحان ربنا ، فحلصول عىل املقصود وغريها الكثريوا ، وانتشار املحبة والتداول

لو يف األمر كله واحل سنى يف الدنيا واللنا اخلري وا  . باجلنة ز وفلع 

 *** 
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الباب السابع واخلمسون
 موالقي سالمإلا 

           ▬ تعاىل: قال  

         ♂  [ء  . [9  : اإلرسا

ورات أساسية عن  صبعة من تملعايري النا ية هي جمموعة األحكام وااإلسالمالقيم  إن  

  اإلسالم ، فاإلسالم كام صورها  ،واإلهل ،والكون  ،وعن احلياة ،وحميطة العام ،اإلنسان

قية التي جيب اإلنسانأراد تلك الصفات  لتزم هبا املسلم وتكون  ي أنية االجيابية الرا

ات السلوكية  ثل لديه يف االجتاهمتلت ، ياإلسالمراسخة لديه ويستوحيها من الدين 

 . وأفعاله يف جماالت حياته كلها  إلدراكاته الصورة العامة  و

لكن تتميز   ، هلا  م العامفه ية والتعريفية للقيم تشرتك يف الاملدلوالت الترشحي إن

ية  اإلسالمضمن الرؤية  ة  دت األخرى بأهنا حمدتمعا ملجية عن القيم يف ا اإلسالمالقيم 

  إلجياد ثابتة عالية  ية تقوم عىل مصادرماإلسالثقافة منظومة القيم يف الف ، وتصورها العام

ي بمفهومه  اإلسالمالعام للمنهج  اإلطارضمن  يوسلوك يشخصية ذات ثبات إ دراك

 كثري منها القيم  حتمل يف  انتك وأما القيم املتداولة وأن  ، الشامل ونظرته التكاملية

ات  ثال لقواعد ذد بعدم االمترتعاين من الوحدة والتج  أهنا إال  ،اإلنساين  ي السامية والرق

مما جيعلها أحيانا  تتخذ شكال  مرنا  حييد هبا عن الفطرة   ،ثابتةمرجعية عالية وأسس 

وغياب    ومصلحية،خضاع  للقيم ألسس فردية إ فينتج عن ذلك  ، والسالمة السلوكية

 . لقصور اإلدراك البرشي عن الصورة املثالية  ؛لالستيعاب األمثل

وذلك عائد الختالف املحيط االجتامعي   ، اينة اس للقيم متبنظرة وفهم الن إن  

القيم هي املعيار   أنوبام  ،ملنظومة القيم الفعيل  اإلدراكومعدل  ،النهج السلوكي العامو

ي   اإلسالمراعى  فقد ،األفرادالقائم لقياس السلوك بني  مراعاة فعمل عىل   امذلك أ 

وجعله يف   ، ملنهج الرشعيفق اا وهلاألمثل وإجياد التصور الكامل و ، ترسيخ القيم العليا 

  الكتساب اىل التنمية الفعالة  ا ودع ،بصورة دافعه حمفزة لالمتثال  عام وذلك  ي نسق إطار

ورفع   لألفراد بوي وتفعيل الدور الرت إصالحالقيم والتمثل هبا وذلك من خالل 
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واملحيط   ةاألرسواختاذ القدوة العملية يف  ،النشأةاملستوى العام امل قدم يف حال 

وذلك برفع مستوى   ، للتعليم بتنمية القيم األسايسك الدور لهنا طبعا  ملجتمعي، وا

الصحيح ملفهوم القيم   اإلدراك إليصالالكفاءة التعليمية وتطوير القنوات واآلليات 

 . فعال يف البنية االجتامعية والسلوك والتصور األمثل لألمور ودورها ال

طار الوبام ق   أن القيم هي اإل  نظرته وتصوره العام للحياة والدين   اإلنسانبه م  ي  ذي ي 

  اإلسالم ف ،أو معنويا  شعوريا   ،ا  كانمادي مسه  وأ ّي أمر ي   ، واملادة والعالقات مع الغري

أوجد تلك القيم املثىل والعليا من   فقداحلكيم لعزيز من اهلل ا به كترشيع رباين موحى 

دائم   ونفعي طابع مجايل شمولية وذات خالل مصادر ذات سامت وصفات كاملية و

   . للفرد واملجتمع

ية للفرد واملجتمع عىل دورها الفعال واملالزم  اإلسالماألخذ بالقيم  أمهية وتربز 

هداف ضمن متاسك جمتمعي ذو  لتشكيل الشخصية الفردية ومساعدهتا يف حتديد األ

ثىل ومبادئ ثابتة العام باألمان  ذلك الشعور  وتظهر أمهيتها أيضا  بإجياد ،أهداف حياتية م 

  وأيضا  اإلدراك  ،السلوكيات السلبيةووالوقاية العامة من العوارض  ، وتعزيز الذات

ألخرى من  املجتمعات ا  خيصامالتنسيق العام في وإجياد ،للعامل املحيط بالنسبة للفرد 

بادئ  الصورة اخلالقة والتبادل النافع بام يتوافق مع امل وإعطاء ،حيث التعامل األمثل 

ية، وهناك األمهية العظمى من خالل الربط الداخيل بني أفراد املجتمع من  اإلسالم

 ي  م  خالل وضع نظام جمتمعي ذو منظومة قي  
يع واالعتامد  رش تمستمدة من الثابتة  ة 

تلك   فأساسي،اإلسالمشكال  وصورة  حقيقية لاللتزام باملنهج معطيا   ، ياإلسالم

نة النبي العدنان   ، ارتضاه الرمحنلترشيع الذي املصادر هو القرآن وهو مصدر ا وهناك س 

ومن املصادر   ،وأتم معنى  ،وبأكمل توجيهه ،ففيها جتد كل  يشء بأرقى صورة ☺

  التي كان قبوهلا و فه املجتمع وأيدهلية وما أ جتمع عليه وعرمأيضا  القيم اخل لقية والع

أو ما   بيانهمن نبعه و ها استسقاءو ي اإلسالم مطلبالعام لل قبوللوجودها ضمن ال

 . سكت عنه الرشع احلكيم ملوافقتها ما هو حممود 
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القول بأن دورنا احلضاري احلقيقي وترتيبنا األصيل يف   اإلنصافومن باب 

املعروف ال يكون إال بالعودة لأل سس   إىل اآلخريناملجتمعات ودورنا يف توجيه 

ية والتي نرى اآلن  الماإلسة القيم ية الصحيحة والتمثل العام والرتسيخ ملنظوماإلسالم

عن ديننا   يف وقتنا الراهن مدى تراجعنا عن ركب احلضارات وما كان ذلك إ ال لبعدنا 

 . ية احلقيقيةاإلسالموقيمنا 

 *** 
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خلمسونوا الثامنالباب 
 اإلسالممفهوم احلرية يف  

             ▬تعاىل: قال  

             ♂  

 . [ 36 ]األحزاب: 

            ▬ تعاىل: قال 

           

  ♂ :[256  ]البقرة . 

        قال تعاىل: ▬ 

         ♂   :[. 71]املؤمنون 

يتناوله كل    ،ومفهوم عميل مرن  مصطلح   يف العموم احلرية أنعلم بد لنا أن نبداية  ال

بته وأصول إدراكمن وقناعاته  ، يهإلي ينتمي لذ ا وحاله   أمره   حسب   رف  ط التي   ه ثوا

ال بد لنا أن نتطرق هلا من وجهة نظر اآلخر   ياإلسالماحلرية يف املفهوم  ف  ر  عن ول  . لديه

فيتزن بذلك   ، ندنا كمسلمني وما هي عند غرينا القارئ ويميز ما هي احلرية ع  ف  عر  ي  ل  

وبناء عليه يعرف   ، ل طرفعو إليه ك يد ما  إىل  ، عقله وصفاء قلبه بإنصافويعلم  ،فهمه

  أو لطرف   اإلسالماحلق وهو  يق طر ، يسلك خذ  األ  وأي طريق يف  ، أي طرف يميل إىل

 . عىل هواه  ألمر  اا  منقادا  فيه لغريه ومفرسقد تناول األمر عىل غري حقيقته 

   االختيار لة يفالكام اإلرادةاحلرية يف عموم معناها ومما أدركته مجيع األفهام أهنا  إن  

ه  أو إال ب والكاملة   ،نجد انه هو الذي أوجد احلرية احلق اإلسالمويف  ،جبارإكرا

وذلك بأن قامت الرشيعة املكرمة بكرس   ،وضوابطها العلوية  ، لإلنسان يف صورهتا النقية

من االستقرار   يف حال   اإلنسانفوضعت بذلك  ، ىوواهل لألشياءعبودية والتبعية قيد ال

د  لغاية  اإلسالم واملقاصد نظر من قواعد الف ،والتكريم لعلو وامليل ل ية لإلنسان انه أ وج 

فكان بذلك يف  ،مسخرة  له   األرض  علت وج    تعاىلالعبادة بتوحيد اهلل وطاعته سبحانه و

ىل مراتب التكريم؛ الترشيف بالعقل وهو مناط التكليف  أعىل قمة الترشيف وأع
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واع  حيافظ فيه   لوعق ،حية عل ذو إرادة  م بأن ج  تكري وال ، وبالتايل محل الرسالة الساموية

فاحلرية يف   ،يف احلياة بام هو األصلح واألكرم  واألسمى طرق اهل دى  ع  ب  عىل مكانته ويت  

صد الرشعية احلفظ والكرامة  ا نسان يف مقن لإلأوذلك ب ؛ وتوجيه هي انتظام   اإلسالم

وجه   فهم عىل درك وي  ي   أنبغي ا ين ومم .من ذلك واحلرية جزء   ،وأعىل درجات االعتبار

املوجد   فاخلالق سبحانه وهو ،مرتبط  بااللتزام بالتوجيه  تكريم الو احلفظ   أن ،كامل

الرشيعة هي إلغاء    لإلنسان أعلم به وأعلم بام فيه خري له ، فليس االنضباط حتت أحكام

كريم  يف دائرة التحرك والتفعيل بالت ،هي احلرية الكاملة  ، بل عىل العكس متاما   ،للحرية 

املرشع واحلاكم عىل األمور ما دام   هو  يكون  أن ح  صل  ال ي   اإلنسانوذلك ألن  ،والكرامة 

  اإلسالم ولذلك ترى  ،والغاية منه اإلجيادهناك خالق له فهذا ال يستوي مع أصل 

  عند   ال توجد ورمحة   مة  حكاسعة للحرية مع مراعاة  وترك تلك املساحة الو قد  الكريم

  ، للطريق الصحيح للسلوك فيه اإلنسان لتوجه  عتبارات واال دات شا راإل  أوجدف ، هريغ

  و  ،  لنقائها لويث  هو خروج  عن أصل الفطرة وت إناممع التوجيه أن اخلروج عليها  خرب  وأ  

تتناىف مع درجة التكريم وعلو التحصيل ون بل الغاية الذي   عوارض ذلك اخلروج أن  

وتبليغ  وإ عالم تركت له حرية   يضاحإ من  إليه صل وما كل  وإ نه بعد ، لإلنسان ريد  أ  

وهذا هو معتقدنا   ،وإ كامال  لعدالة االختبار الذي هو فيه  إلرادته تابع  االختيار وهذا 

فحريتنا ال ترجع   ،ما ينادي به اآلخرين  فاق   رية  ح  عطي لنا من أ   فام ، اإلسالمنحن أهل 

عن   انحرف يف الرؤية والعمل فقد  ي اإلهلاملنهج تمد أما غرينا ممن ال يع ، علينا إ ال بخري 

فعله  بفضل  ،حيذو حذوه أننفسه مرشعا  وأراد لغريه ممن وافقه  ب  ص  الصواب ون  

  ، يتضح هبا املقاللة ولنرضب بعض األمثل  وعمله،وأضل  غريه بام أحدث من ف كره  

ع  عىل ال مثال  قد احرتم  اإلسالم ف ، ولتشحذ األفهام   ، والنظر  ، ردبوالت ،تفكري العقل وشج 

  وعلو  ،نفسه  إدراكضمن دائرة  ال يستطيع أحد  أن حيرصها التساعها فيساعده ذلك يف 

وقد نال   ، وتنفيذ أمره ،عقال  وقلبا  إ ىل معرفة ربه كلوامليل بذ ،وطمأنينة جوارحه  ، مهته

  أمره  ط يففتخب ، أما الطرف اآلخر فقد ترك احلرية لعقله بال عقال ، املؤمن ذلك وزيادة
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بنفسه يف حميط واسع   ألقىفمثله كمثل رجل   ،واضطربت جوارحه  ،ت حريتهواشتعل

لركب   ، وكفاية عقل ، فلو كان عىل خري   ، يغرق أن  ث  بحجة أنه يتقن السباحة فام يلب

وشكله   اإلنسانومن األمثلة األوضح شكال  وعينا  يف هيئة  . لنجاةسفينة الرشع فأيقن ا

وهنى   ، شمة واملكارم يف العالقاتسد واحل سرت اجل من م سالإلاأوجب  ما  ،اخلارجي

أما الطرف اآلخر فقد تكشف واقرتب من البهيمية يف   ،وتوعد ملن تعدى وأرسف

كن تتخيلها العقول املتزنة،  وحوادث مل ت  ، وربام تعداها بام أحدث من منكرات ، السلوك

  ، تقييد الرشعي طرتبا واال ، رجعية والغرية   ،أصبحت املرأة عندهم سلعة   أنومن ذلك 

املرأة مع   تط تزاوج الرجل مع قرينه وارتب أن إىلحاهلم من حريتهم املكذوبة  وصل  و

نية  أن فاألحرى  ، فأي دونيه هذه وأي حرية يدعون إ ليها  ، حيوان فهذا   ،تسمى حيوا

  ية  ود عببل هو  ،احلرية متاما   إ ال عكس   هو   إنفام يفعلون  ، نصف لوصفهم وبيان حاهلمأ

ق بني حريتنا  يضح التفر ت والغفلة، ولنرضب مثاال  آخر لي اهلوى وحتكيم  ،هوة للش

حريتهم والتي  بوهي مقام التكريم واحلفظ للنفس ولآلخرين، و حريتنا ب ، وحريتهم

ومثالنا يكون كيف تم تناول   ، من أفعاهلم وأفكارهمسبوا إليها ظ لمت احلرية بام ن  

والتقدير   ، جع األولهي املرأصولنا فالم كإس فنحن ،الثوابت واألصول بني الطرفني

وقبول ذلك يف   ،بااللتزام بالتوجيهات واألحكام التي تصدر عنها  واالمتثال  ،األعىل 

نكون يف طاعة املوىل   بذلك ألننا  ، رضا الرمحن إىل وتقرب   ، وإيامنبحب يكون أنفسنا 

ل املوعود ونؤدي املطلوب ح  ويف حتقيق الغاية فن  جاء  الدنيا ور  ة  سعاد ونستشعر   ،ص 

ومثالية الفهم يف الصورة العامة واخلاصة   ، ورقي العالقات ، وعدالة التقييم ، اآلخرة

د  د  ق  أما الطرف اآلخر ف   ،ن هبامرتق ك املوالسلو فاعتباره   ،وانعدم من األصول ،التقييم  ف ق 

يب  غر الو ،عليه وال يشء له سيطرة   ،قائم  عىل الفرد وانه األساس واحلاكم واملصدر

  ، وطريقة تفكريهم متضارب  مع احلرية التي يدعون اليها  إليه ما يدعون  مر أن باأل

ى هو يف  والعقل واهل تتخبطا بوتقييد أنفسهم  ، فنبذهم للخريية وتركهم للمثالية العليا 

بل   ،احلريةاألرذل هو  عتامداوفهل ترك التوجيه األكمل  ، الل  باحلريةخإ ذاته تقييد و
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وبعنادهم ذلك   ،نابع من رفض الرشيعة  وإنكار ل عنه عناد  قا ي أن الصحيح األصح و

ل  عقل  صموازين اجلامل ومظاهر الكامل و ا قلبوا فيه ،عندهم ارت حاهلم كام يراها ك 

ئز والسلوكي وهبيم ،واع  وعني منصفة حياة  حيوانية ونطرح هنا   . العلو مغيبة   ، ة الغرا

وماذا   ؟حريتكم املزعومة تفدتم مناذا اسوهو م ،عليه من هؤالء  اإلجابةسؤاال  نريد 

  عري  و ،األجساديف  فلم نرى منكم إ ال تكشف   ؟أفدتم البرشية من أفكاركم املسمومة

  أردتم وإ ن  ، مود  وكريمبام أحدثتم من جتاوز عىل كل حم ،يف حياتكم  وختبط   ،األفكاريف 

وان يكون خارجها   ،ا العلي واملصالح أسمى احلق يف تناولكم للحرية فليكن هلا الغاية 

وال   ،األكمل واألمثل وذات فهم  قويم ومرجعها  ،وقلبها عىل التقوى صيح ،عفيف 

ق  نفيس ال جتدون ذلك إال  يأيت عنها ومنها إ ال  م وأ صد  ق ك    ؛ ماإلسال يف  اخلري، وأ صد 

ال  و . ودليل حياتكم  ،ائكممنه شف فاغرتفوا فدونكم  ،ففيه حريتكم يف الدنيا واآلخرة

فليس ذلك من   ، فيه احلال يف أمر احلرية ل  خت ابالدنا حاهلا اآلن قد  أنظر نا  لنا  رينظ

د   هو سلوك  فإنام  ،الرشيعة يف يشء  من وال اإلسالم أو كانوا   ،مل حيسنوا تطبيق الدين أفرا

فامضينا كله خري وسريه نبينا   ،دوات  مستأجرة هلدم الدينأأو  السم منتسبني،له فقط با 

وما تلك السنون   ، تشهد لنا عىل ذلك ، اإلسالممه أ  أ   و  ،واخللفاء الكرام  ، لسالمعليه ا

ومؤامرات   ،كيد املنافقني  منو ، بالدنا إ ال لبعدنا عن تطبيق الدين أصابتالعجاف التي 

عون احلريةوهجامت من تراهم اليوم   . فإ ىل اهلل املشتكى ، يف صورة من ي د 

ل م  من باب  :ة مالحظ  .  ية والرقي فيها اإلنسانحيرتم  اإلسالم  أن افاإلنصلي ع 

ن   اإلسالموبعض النامذج يف سلوكيات غري املسلمني يقدرها  هلا أي   وال ي ك 

ديره هلا ألهنا بقت  ان تقك وإنام ، اإلنساينبني اجلميع يف املشرتك  التقاء فهي  ، اعرتاض

فهام  ألخ يف ا م ويرسي عل أننريد  مما و ، تعارض مع االستحسانت ومل  ،النقاء  أصولعىل 

أي صورة  من اجلامل أو النقاء والتي حتمل اخلريية آنيا    أن   ،وهو كالم  حق ال ادعاء فيه

 . توجيه ومكانه  اإلسالم ومستقبال  إ ال وهلا من 

 *** 
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ونالباب التاسع واخلمس
 والصرب اإلسالم 

         ▬تعاىل: قال  

 ♂   :[ 200]آل عمران . 

 . [ 10]الزمر:   ♂         ▬تعاىل: قال  

         تعاىل: ▬قال 

 ♂   :[153]البقرة . 

ألحد    ذلك  وليس  ، خريله أمره كله  أنألمر املؤمن عجبا  » :☺ قال رسول اهلل 

ء شكر فكان خريا  له أصابته إن ، نإ ال للمؤم ء صرب فكان خريا    أصابتهوان  ، رسا رضا

 . مسلم رواه « له

  تعاىل بس النفس للقيام بأوامر اهلل سبحانه وي هو حاإلسالمالصرب يف املفهوم 

ومنعها من السخط   ، هياتنوحبسها عن ارتكاب املحارم وامل ،وفعل الطاعات 

 . . ا من ملامتوالشكوى من أقدار اهلل وما قد يصيبه

  إىلا لينتقل بعده ،هي دار  للمرور واالختبار التي و ، ليعيش يف الدنيا  اإلنسان  إن

فحياة   ، وان معرتك احلياة الدنيا ال ينتظم عىل الكامل يف كل حال ،ار ردار اجلزاء والق

وكل   ، والبعد اإلقبال وبني  ، والفقد اإلجياد وبني  ،تتفاوت بني السعادة ونقيضها  اإلنسان

ه النفس وتعا  ذلك اهلل علينا   كرمنا به ولذلك مما أ ، فال كامل إال يف اآلخرة ،ه ينواقع  ترا

  ابأبول األحداث بالرضا هو باب  من جعل تناو  ن  أ   ،جعلنا مسلمني أنن  به بعد وم  

  ، والفوز بعد العناء  ،جعل له خري اجلزاء و ، وقدره بقضائه يامنواإل الطاعة ألمره 

 . دة  عند اللقاءوسعا   ،وتكفريا  للذنوب

ام أو ما كان  يكون تابعا  لثالثة أقس أن ال بد  اإلسالم يف  اإلنسانحال الصرب عند  إن  

 . ا يف حيزه

، وترويضها عىل  باالمتثالهو الصرب عىل تنفيذ أمر اهلل، وتوجيه النفس  :األول  

أمر   ىل إلة ئ لطبع النفس املا ة  خمالف وفيهعىل ما يرض رب الربيات،  واإلقبالالطاعات 
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وهذا الصرب هو صرب  لطيف فيه رفع للهمة   ، الراحة وعدم التكلف باملشقة او البذل

عىل رضا   به اإلنسان ل  ص  ح  ت  وكل ذلك ي   ، للنفس عىل اإلقبال تقويم  مع  ،ثابرةوامل

  ، بالتزامه بالديناإليامنوحتقيق  ،الرمحن 
 
تكون  أن األركان و وتطبيق األحكام وأداء

 . عنوان له   اإلسالمرشيعة 

للنفس عىل   ففيه منع   ،وهو الصرب عن اقتحام املعايص وفعل املنكرات  :الثاين

النفس   يه فقد ترى ف ، عنه وهنى عمما حرمه الرش ،والقبول بالدنيات ،الشهوات  غرتافا

 . وحفظ  من العزيز الغفور  ، ا  أمر مأجوررب  ص  ها من ذلك طاعة  وت  لكن منع   ، ورغبة لذة  

 . الرتكباين هو حتقيق  للطاعة وتنفيذ  للتكليف باألمر بالفعل أو والقسم األول والث

  م، هيمه أمره ن إ ما عىل نفسه أو عىل م ،يف حياته  اإلنسانوهو ما يقع عىل  :الثالث

يميض،   والعمر   ، ، وان األيام دول يع فليس أحد  إال مفارقوتلك أحداث تقع عىل اجلم

  ،واملال يذهب ويأيت، والصحة تبىل 
 
هلذا بني الرمحن   بقدر، سبحانه عند اهلل وكل يشء

ء أنالكريم    وان الصابر يف معية اهلل  ، م ثناءه، وكريهالرضا والقبول أمر  عظيم  جزا

فكان باب الصرب   ، إال قضاءه إىل  ال مفر من قضاءه و ، وأ ن األمر بيد اهلل سبحانه،

  الصرب   وان كان   ترفع الدرجات ومتحى السيئات، به و ،واالصطبار باب  للرمحة للعبيد 

أو   ،صفوها ما يعكر  ف  ألهنا تأن   ؛ عام  للمرارة جتده النفس حني وقوع األمرط   حيمل  

له إ والقبول   ،لكن عند قطف ثامره ،جيعلها مضطربة جتد النفس حالوة    ،يامنيا  بأحوا

  ن اإلياموهو من دالئل  ،وحاله مآله منها املسلم يف  تيقنورضا  قلبيا  وذلك للخريية التي 

 . والقبول بقضاء الرمحن 

 *** 
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الباب الواحد والستون
 اإلسالمالصدقات يف  

            ▬ تعاىل: ل قا 

          ♂   :[4 –  1]البقرة . 

          ▬ تعاىل: قال  

       ♂   :[103]التوبة . 

 . ابن حبانرواه  «السوء ميتة فع  دب الرب وتغض  الصدقة تطفئ  » : ☺قال  

وان   ،طلق بوجه   أخاك   ى قتل أنوان من املعروف  ،صدقة كل معروف  » :☺قال 

 . الرتمذي رواه   « أخيك إناء تفرغ من دلوك يف 

 . البخاريرواه  «كل معروف صدقة» : ☺قال  

   : الصدقة عىل حالني أن  ي علم  أن ال بد  بداية  

ح أمرها وهو  فيه ما يوض أوردنا الزكاة وهلا باب   حال  مفروضة وهي  :األوىل

   .ع واالستزادةالرجو أرادد ملن  ووج م

م  أمرنا ها هنا  :الثانية الاحلو ونستطيع   ، الصدقة النافلة عىل عمومها  يوه، وهي ه 

،  يف العطاء لوجه اهلل  اإلخالص ألهنا  ، الصدقجمتمعة  يف أمرها مع  إهنا نقول عنها  أن

  ، لآلخرين فيه خري   أمر   كل   ي  ه اإلسالم عموم أمرها وارتباطها ببهومها يف مف الصدقة  و

ا يف هذا املفهوم  هنو ، وذات أصل  طيب ، ن تكون خالصة هلل سبحانهمع اشرتاط النية أ

  اإلسالم كام أرادت سعه الرمحة يف  وسعناها أبل  ،باملال أو باملادة رة  مل نجعلها حمصو

فالصدقة باب   ، الرب الرحيم رضا وما فيه  ، الكريم نبينا  إليهوما وجهنا  ،باآلخرين

فهي   ،يةاإلنسانوالرمحة و اإليامن التصديق و وهي نتاج  راق  من ،مفتوح لكل أعامل الرب

  ، ومراعاته ألحواهلم  ، فشعوره هبم ،عن املسلم جتاه اآلخرين ر  صد  كل  يشء مجيل ي  

عىل خري ومن باب   فكل هذا خري ، ملهوفهم وإغاثة  ، العون ملحتاجهم  وتقديم يد 

اه  من املسلم  شعور  وعمل  الصدقة، فهي 
حتى   كل يشءول ،ولإلنسانية ،أخيه املسلمجت 

  يقتطع   إنامفاملتصدق  ،يف اخلري واملشاركة الوجدانية مع اآلخرين ل  دا تب هي  و ،احليوان
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  ، قاه سبحانهكان ماال  أو عينا  فيجعله أمانة عند ربه ي كافئ عليها حني يل إنجزءا  مما لديه 

وان مل تكن ماال  وكانت بذال  من وسع يف خري   ،فهي هنا ادخار نافع وخري راجع

  يف لآلخرين وإسعادهم واملشاركة يف تلبية احتياجاته فهي أيضا  خري  مأجور وداخلة  

 . الثوابحسن  

  ، انه يريد زيادة الفعالية للمشاركة االنفعالية  ،وحسن مراده اإلسالم وان من مجال 

اخلرية والقلوب   األياديويريد من تلك  ، واملؤاخاة بني األفراد  ، ودة الشعوريةوامل

  ، والصدقة  ،واخلري ،وذلك بكل أعامل الرب  ،تسد الثغرات يف املجتمع واحلياة أن املؤمنة 

املسلم جتاه   إليها ية التي وصل اإلنسانمدى تلك الدرجة  علم  ي  ل إيامنيةوالناظر بنظرة  

  إطاعةات ممن عال  ة  موعال عنده  اإليامنألهنا داللة  من دالالت  ،وجتاه اآلخرين  أخيه 

 . الرمحن 

أما   ،فهي تصيب آخذها ومعطيها  وتعدد، خلريها قد تعدى إلسالم اوان الصدقة يف 

وحتصل لديه سداد  حلاجته   إخوانهآخذها فقد استشعر باملحبة واملشاركة من طرف 

  وأدرك أنه فرد   ،ه  ملن يشعرون جتاههبذلك نفسه واستقرت حالة وزادت حمبت  فاطمأنت

أو يستشعر هبا عيانا   الفاعل د ال يراها وهناك فوائد ق ،يف هذه األ رسة املرتامحة املتكافلة

عنهم وعن أعراضهم   ذ  وذيمنع األذى عن الناس أو ي  أنومنها  ، أصابهلكن خريها قد 

فكون   ، م هو رب الناسلكن الذي يعل ،  فعل األمر من الناسامفهذا ال ي رى حين ،الرش

ومجال   ، خالصاإلفعله كان خالصا  لربه وليس لغريه فيكون اجلامل  هنا مجالني مجال 

 . أساس  لكل أمر ومفتاح لكل خري فاإلخالص ،الصدقة وحب اخلري

يكافئه هو سبحانه   نم أن نقول  أن للصدقة أو الفاعل هلا فيكفي  ياملعط نصيب   أما 

وهو سبحانه يعطي عىل قدرته وبمشيئته وهذا   ،مره أل ا  نفيذوجهه وت ابتغاء   ت  ل  م  من ع  

ومن   .أجره عظيم يف اآلخرة وحاله كريم يف الدنيا  فاملتصدق ، من أعظم اخلري والعطاء 

س معها بالر اإلخوانوبمحبة  اإليامنبتزيد نبض القلب  أهنا ثامر الصدقة    ضا وحي 

  إىل وعملها تقرب  ، للربكة دة  جوهي كذلك ماسحة  للخطايا مو  ، اإلحسانويرتفع هبا 
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ورمز عىل الكامل يف  لعالمة   وإهنا ، اهلل سبحانه وطاعة وهي ظل لصاحبها يوم القيامة

باملحبة وتقديم   إنسانية   إ حاطة  ب اإلنسان خيه أل اإلنسان  خري  وبر   جعل  الذي  اإلسالم 

أهل هذا   جعلنا من  أن ثم احلمد هلل ، الرب فاحلمد هلل أعاملالعون وسد احلاجة وكل  

ل م  ول ،وكامال  عىل كامل ،الدين الذي ال ترى جانبا  فيه إ ال وترى مجاال  عىل مجال   أن  ي ع 

وتلك   ، باإلحساند حلب اآلخر وحب اخلري له ومتاثل  يف الشعور اجلامعي يالصدقة جتس

لة  الكفا  دليل عىل الرمحة وتأكيد  عىل إعامل  وية اإلنسانونزعة يف قمة  ، إيامنيةرابطة  

 .االجتامعية يف تلك األ رسة العاملية فأي مجال هذا وأي رمحة تلك

 *** 
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لباب الثاني والستونا
 والرقابة الذاتية اإلسالم 

 . [ 1]النساء:   ♂      ▬تعاىل: قال  

         ▬ تعاىل: قال 

 ♂    :[38]فاطر . 

أل حينام خاري ومن حديث الب تعبد اهلل كأنك   أن :؟ قالاإلحسانما » :☺  س 

 .« تراه فإن مل تكن تراه فانه يراك

 

من وسائل تعزيز النفس ووضعها يف حالة من التوازن   هي وسيلة   الداخلية: الرقابة 

 . لإلنسانلقيم ومتاثلها مع السلوك الفعيل مع ا

ىل مالزمة املنهج والتعاليم  ي هي نور  تفاعيل داخيل للحث عاإلسالمفهوم ويف امل

 . من مراقبة اهلل سبحانه عية يف األمر كله الستشعار  أ ويل الرش

لم   اإلسالم إن قد أوجد ذلك االستحضار القلبي والداخيل للعبد من خالل ع 

خالقه عليه وكان لذلك االستحضار صورا  عديدة ومنها تلك   باطالعالعبد وتيقنه 

هو   تعاىل احلقيقي والعلم اليقيني بأن اهلل سبحانه و يامناإلاحلالة املستمدة نشأهتا من 

حاله الرقابة الكلية هي العموم والتي  و ، والسالمة  اإليامنلدرجة  وهي متام   الرقيب 

وتلك    ، تعاىلعليها إ ال اهلل سبحانه و ر  د  ق  أحاطت بكل يشء وأي يشء وتلك ال ي  

من الثبات   ة  ية وجعلته يف دائرة فعالابة داخلالرقابة الكلية احلكيمة أوجدت للمسلم رق

عىل ذلك الشعور الداخيل   اإلنسان يب ير اإلسالم ف ،السلوكي يف أعامله وترصفاته

  ا يقابلها من الترشيعات مور عامة واالرتباط بني الفعل واألم  إىلللميل  العميل  افزواحل

والوصول   ، التطبيق الصحيح إجياد وذلك ملا فيه من ،واملنهج األصيل  والتوجيهات 

 . لعموم اخلري واملصلحةه وفقا  للمطلوب الرشعي وحتصيال متام إىل ألمر با 

لكل حال   ومالزمة   تكون ذاتية   أناألصل فيها  لإلنسانلرقابة الداخلية إن او

حيحة  للنفس للحصول عىل املراد وفق األ سس والقيم الص حمفزا  متخذة  شكال  اجيابيا  
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باملنهج   وااللتزام القبول  عن القتناع الذايت املتأصل وا فيسمن االستقرار الن  إطار يف 

 . يم والقياس عليه و الق

  ، مر األ واملحاسبة اآلنية عىل  لوازعتكون كشكل من أشكال ا عندما الرقابة الذاتية و

ف  تكون يف م  تارة  هي ف أ خرى تكون خمالفة    وتارة   ،مع الصواب  ه  ق  سار القبول للعمل لتوا

  ، بهنا جتعىل ا ث  حي   إلخالله بالقياس املعمول به أو وجود ما هة  لرتك الفعل جومتوله 

وترشيعات وما تولد   من أحكام   هي مستمدة   إناموكال األمرين بالتوافق أو االمتناع 

 ..  .العام ومفهومه  اإلسالم عاليم ت  ضمن دائرة هيعنها من أوامر ونوا 

  ضطراب االنوع   من مل تكن  ، اإلسالموالتي أرادها  ، وان تلك احلالة الداخلية

القلب  اجلوارح و عالية من االرتقاء والتمكن وتوحد  بل هي مرتبة   نفس، الداخيل لل

كنوع من   وتلكم العملية الذاتية تعد   ، العقيل يف مضمون واحد وأصل واحد واإلدراك

تق  أن للجوارح   وذلك ملا فيها من إ عامل   تعاىلاهلل سبحانه و إىلرب  هبا واع العبادة التي ي 

 . يامن  قلبي إو  ل  و بكل  ذلك بق   رشع اهلل وترك للنواهي كام أمر اهلل مقرتنا  بام

 *** 
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الباب الثالث والستون
 وِإقامة احلجة بالعلم عنه وتبليغ الرسالة اإلسالم 

 . [24]فاطر:   ♂         ▬تعاىل: قال  

          ▬ تعاىل: قال 

 ♂ [36ل:  ح]الن . 

ء: ]اإل ♂      ▬تعاىل: قال    . [ 15رسا

ين  ، أو هيودي ، من أ متي يب من سمع » :☺ قال  مل يدخل   يب فلم يؤمن  ، أو نرصا

 رواه أمحد.  « اجلنة

بأ ن أرسل هلم الرسل واألنبياء   ه، قد أقام احلجة عىل عباد تعاىل و  سبحانهاهلل  إن  

جيه  وسبحانه وهي املنهاج والت ن عنده  م كتبا  موحاة  وكان مع الرسل  ،مبلغني ومعلمني 

ورسالة    وهو دين العاملني  ، ماإلسال  هو  والدين عند اهلل  . ألمر الدين وأل وامره للعاملني

حيث قال جل يف   ،عليهم الصالة والتسليم  نبينا حممد  إىل منذ آدم األنبياء واملرسلني 

م   ▬علياءه  ال  س   اإل  
 
ن د  اَّلل 

ين  ع  املعروف   اإلسالم وكان  [.19عمران: ]آل  ♂ إ ن  الد 

الرسول األمني   إىل به  واملعمول به اآلن آخر الرساالت الساموية بكتابه القرآن املوحى

الدين اخلات م  وهو للجن واإلنس كآفة ولذلك فعليه يقوم احلساب وهو   ☺حممد 

  منزله   ة  محمن متام أمره وكامل هنجه ومن ر و  املطلوب وال يقبل دين  سواه بعدما أ رسل،

أضاء كل يشء   ونورهسطعت عىل اجلميع  شمسهف ،الغ للجميعلببا ه يرس   أنسبحانه 

لسعة   زمنا  ضياءه فال بد يوما  أن يكاشفه  أحدهم  عىل  ي  ف  وان خ   ، ظلمة ل  ك   شف  وك  

اهلل وسعت كل يشء   رمحة  فومع ذلك  كريم. م البالغ هلذا الدين اليالدعوى وعظ 

  فاحلجة قائمة عىل  ،ل املؤاخذة عىل املكلفقبوإقامة احلجة  أوجب البيان اإلسالمف

ت  ذإاجلميع ممن وقع عليه التكليف    فاختالف  ، ه  عىل وجه صحيح وبصورة يفهمها ا بلغ 

الزمان واملكان واأللسنة وتوايل األحداث أوجبت معها عىل القائمني عىل أمور الدين  

  ، كام ينبغي لناس ويوصلونهل نوهي بي أنرسالة رب العاملني من املسلمني لواملبلغني 

منها يشء   خاصة  التي جتهلهالشبهات التي قد يعرتي بعض العقول  ا عنه ويدحضو
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من   اإلسالم و .ت لتشويه صورة الدين س رموفتتشوش نظرا  ملا يقع من اعتداءات قد 

 ىأبراعى ذلك كله رمحة من اهلل وبأمره، وكل  يعلم اهلل حاله فمن كان ي   أنمجاله وكامله 

ل  مالقيه ع  وكل  ملا  ،ال  وعدم علم من مل يتبع أمر اهلل جه ري  ربا  غ  كاحلق عنادا  و  . م 

وهو أحكم احلاكمني وأعدل   ،واخللق عبيده ،أمر اهلل والدين دينه  األمر   :صةالاخل

 له أمره وأقام  لعبادته وبني   اإلنسان  لق  خ    سبحانه العادلني وال ي ظلم عنده أحد، والكريم

ومن أطاع  ، ع  وفهم فهو من اخلارسينسمأو  علم   أن  د  بع فمن أعرض   ، احلجة عليه

اهلل   إىل  وكل  أعلم اهلل بأمره فمن مل تصله الرسالة فمرده   ، وأقبل فهو من الفائزين

غنا الدين  ل  ب  جعلنا من عباده وأرسل إلينا خري عباده ف   أنعىل اهلل، واحلمد هلل  وحسابه  

 . نا مسلمني وك  

 *** 
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الباب الرابع والستون
 واألمر باملعروف والنهي عن املنكر اإلسالم 

         ▬تعاىل: قال 

        ♂    :[104]آل عمران . 

        ▬ تعاىل: قال  

     ♂  :[ 110]آل عمران . 

ستطع  منكم منكرا  فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل ي من رأى» :☺قال 

 . مسلم هاإليامن« روافقلبه وذلك أضعف 

ت ه  اإلسالماملعروف هو ما وافق الرشيعة  ف  ر  وهو ما   ،ل واحلث عليه القبو ب ية وع 

ويتناول ما تعلق بأمور الدنيا وما عليه ثواب   ،ال اخلرييةخلري وأحوعرفه الناس يف أمور ا

لكونه خمالفا  هلا أو مناهضا   الرشيعة  أنكرته هو ما و ،وعكس ذلك متاما  املنكر ، اآلخرة

ال  حراج  للخ إية اخلالقة والرشعية ويكون يف ارتكابه اإلسالمللقيم والسلوكيات 

 .اخلاص أو العام عن االستقامة 

وسمة   ، العظيمة اإلسالم عريه من شعائر شعن املنكر  ي  األمر باملعروف والنه  إن  

  ، من جوانب الكامل والديمومة و  ،يةاإلسالممن صفات اخلريية لألمة  ةمالزمة له وصف 

لك  ذ إىلضف وأ ،للمنهج وما اتصل به من ذي بال  وركن  من أركان اإل حاطة والوقاية 

أما فرديتها فميل النفس للصواب وجتنيبها   ،عالمة تعبدية ودعوية فردية  ومجاعية  أهنا 

يف ميزان   األفراد عىل كل ما هو مقبول  امع  تجاوأما بروزها العام واملجتمعي فهي  ،اخلطأ

ل  منه عىل اخلريية يف األمر و عالرش ص    العميل والواضح يف العمل عىل  التعاون وما يت ح 

وأيضا  من حيث االجتامع واإل مجاع عىل نبذ وإنكار ما قد يرتتب   ، نرشه واحلث عليه

يكون   إناموكل ذلك من حيث األمر أو النهي  ،ميل وخروج عن املنهاج أو  عليه مفسدة  

  جور وباب  أموذلك أمر كله   ،للعمل والقياس  الرشيعةااللتزام باملنهج واعتامد نابعا  من 

 . والقوامة من أعمدة االستخالف  وعامد   تعاىلسبحانه و من أبواب الطاعة هلل
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االمتثال باألمر باملعروف والنهي عن املنكر هو تفعيل  للمسلم يف حركة اخلريية   إن

وان تلك الفعالية   ، اإلسالمرهتا بانتسابه ألمة من ضمن دائ  هبا وكاني قد حظالتي كان 

متد  املداء الطاعة واستشعار اخلريية أ الفرد من  عليه عىل خري ومما يتحصل  هي خري   إنام

فهي   ،عموم املجتمع ومن كان يف حميطه االجتامعي اخلاص أيضا   إىلذات الفرد  من

عام يف املجتمع   ينوجدا وتشارك   عانة  إوكل ذلك  ،تذكري  وحث عىل اخلري ونرشه

لتوجيه  ا ألخيه ومؤرش فعال وإجيايب يف ناصح   فالكل   ،واالمتثال اإلقبالي عىل اإلسالم

  م شعائره وما ينبثق عنه من قيم وفهل ومنفعة وما فيه حفظ  للدين و ثواب   يهما ف ىلإ

كان التفعيل لألمر باملعروف آخذا  شكله الصحيح وفعاليته املحمودة   ما  ومتى ،سليم

ستمدة من العلم الرشعي وحسن التناول ومجال التداول كانت كل طريق يف  امل

وتذكريا  هبا وهذا   ريخ ل التعبدية جتد عليها موجها  للعام السلوكيات املجتمعية واأل

وضامن استمراره، ومن حكمة اهلل سبحانه يف   أفرادهواهلل من مجال هذا الدين وتعاون 

حقيقي لشعور املسلم   وإجياد   ، ية بني اجلميعللخري وحتقيق   ،باملعروف عظيم منافع أمره  

وتذكريهم وتذكري نفسه بام   ،هم عليه يعألخيه ومجع الناس عىل ذلك وتشج اخلري   حب  ب

  ، لباب املنكر األمر باملعروف يف حد ذاته مغلق   أنومن متام احلكمة  ،أمر به  حيبه اهلل وبام

  ، ذايت ألبواب الرش واملعصية إغالقفيه به  املعروف واألمر   وأداء  ففتح باب الطاعات 

جتد   أناملعروف واخلري  ر أمفكم هو عظيم وكريم هذا الدين الذي أراد كل ذي بال يف 

نا وموجهني    . عليه أعوا

  أو دف الدين هويف ذات الوقت كان هناك التعاون واالجتامع عىل منع ما قد يست

فكان النفور العام ملا   ،ومنكر يشوش عىل املسلمني وخيرتق جمتمعهم وقيمهم بام هو رش 

ه رافض   ن  أ  ي وماإلسالتمع ج خالف الرشع وما يؤذي متبعيه سمة من سامت املناعة للم

فوجب بذلك النهي   ، رشعية خمالفة   و أ قد يرتتب عليها رضر   غريبة   لكل جسم أو آفة  

كم  عن املنكر وفق    ، ي اإلسالمة وحسب قدرة الناهي ومكانته يف املجتمع يع الرش  ح 

  ، رهخطعنه ومنع  ياملنكر والنه إنكار   اإليامنن مو ،الدين ىمن مح ىفكل فرد عىل مح
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حاطة والوقاية عن نفسه وعن غريه من املسلمني وعن رشعه  نة  فاملسلم لب  يف جدار اإل 

إ غالق باب املنكر والرش خري    إنوانه مما يدرك حاال  ويقبل عقال   ،من دين ع  تب  وما ي  

 .سري ألبواب اخلري فتح وتي يتبعه  

  ظ حف يفيف أمره باملعروف وهنيه عن املنكر قد عمم ذلك  اإلسالم أنوجيدر العلم 

وعىل اجلانب السلوكي واألخالقي   ، اماجلانب العقدي من توحيد ورشيعة وما ارتبط هب

. فمن ناحية التوحيد الرشيعة فهناك األمر بالتأدية واالمتثال وفق مسار  .وما تعلق هبام

ومن ناحية اجلانب السلوكي وما   . يم والنهي عن املخالفة واالبتداعو م املنهج القوتعالي

د للمنفعة وما يتأتى عنه اخلريية  كل ما هو حممود وموج  بفاألمر  ،تسا تعلق به من ممار

نهى  وما كان خمالفا  للرشع في   ،يف تداوله وكل ذلك مرشوط  بموافقته للرشع احلنيف 

قد يعتقد البعض لقصور  يف عقله   وإ ن كانت له صورة   ،برتكه ي رتك ويؤمر و عنه  ىنأوي  

ية  يف نفسه أو    يف حريته أو رضاء   فيها توسع   أومواكبة لعرصه  ا هنأ غلبة شهوته لأو غوا

عرض  ه رضب بذلك ي   وخالف   ، نفسه فإن الصواب ما أمره الرشع ورضيه املرشع

ن  القلب يف زم ، احلائط ز    ، وعموم البلوات ، كثرة املنكرات ننا هذا ا وان مما نراه وحي 

يقلبون   سالم لإلممن ينسبون نفسهم  ا  بعض أصبح بل وتعدى ذلك بأن  ، وهجر الطاعات

مصلحتهم الشخصية أو أهدافهم الشيطانية فينكرون املعروف   طلبها ت تالصورة كام 

 حقيقي لألم  اب  صأوما هذا إ ال لضعف  ، ون املنكربوحيب
 
  ر األمة وعجز  عن أداء

املسلمني   يسلط علينا ممن يكيد للدين ويعادوذلك بام ت  ، وف والنهي عن املنكرباملعر

  ، الدنيا وقرصوا بحق الدين  إىلن ركنوا أاملسلمني ب بعض نم تقصري من رافقهما و

من اهلل تتعاىف   ل  بفض فاألمة ، زائل ولكن ما هذا احلال إال أمر عارض ومرض  زائف  

فيها ولن تزول   وان اخلريية ما زالت وتسرتد عافيتها،  د ملكانتها و تعوبرعاية منه سبحانه 

ية  اإلنسانهم الدين وهم األمة و ملنح أن لذلك وجب علينا  ، بأمر موجدها سبحانه

عهدهم األول وذلك عىل اهلل  ان يف ككام يف قلوب املسلمني  نور اخلريية ونشعل   ،معها 

   . معتمدين وبرشيعته وبالعلم مستنريين
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اهلل بعلمه األزيل معلومة بام محلت من صفات   عند   ، امتها لو هذه األمة وكرعف

من البقاء عىل هذا  علينا  بدفال ،يم و الق جه ورضا برشعه الكريم ومنه وإيامن حممودة 

ع  وهذا الدين و الذي حظينا به بفضل هذه الرسالة يالعلو التكريم 
به من دين ومن   م  ن 

 أ خري  ممن كان من املسلمني؟ 

             ▬ تعاىل: قال  

 ♂  :[33]فصلت . 

 

 *** 
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الباب اخلامس والستون

 اهلل( إىلية )الدعوة اإلسالموالدعوة  اإلسالم 

             ▬ تعاىل: قال  

 ♂  :[33]فصلت . 

        ▬ تعاىل: قال  

     ♂ [ :110آل عمران ] . 

 . رواه البخاري «بلغوا عني ولو آية » : ☺قال  

 

  ، تعاىلاخلالق سبحانه و إىلية نور  ييضء للبرشية طريق الوصول اإلسالمالدعوة إ ن 

العبودية  ووهي توجيه  للسعادة بتنفيذ أمر اهلل بالوحدانية  ، رشاد  إليهإاحلق و إىل وداللة  

 . التسليم ألمره سبحانهو

 ي ستسقى منه العلم
  ، نالرمحوكيفية عباده  ، اإليامنونقاء النفس و ، وهي نبع  صاف 

ل بعثه وإ رساله للعاملني  صوعمل  النبي الكريم وأ   ،والدعوة هي أصل إ بالغ الرسالة

من كان قبله من األنبياء واملرسلني عليهم الصلوات والتسليم وذلك رمحة   هنج  هي و

 .اهلل بالعاملني وحجة  عليهم من 

عه  ب  من ث م  ت  و  ، ها إلي ا الرسالة ودع غ  ل  األمانة وب   أدى  خري من ☺ كان رسول اهلل و 

ذلك املسلمني   وتابعهم عىل  اهلل إىل  عوا فبل غوا ود   ،الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني 

   . رضواأل تالسامواما بقيت   سامقة  وهي باقية خافقة  ، ومحلوا راية الدعوة

ن  عانه مبلغ  رشفا  وتكريام  يويكفي الداع ، كريموالدعوة واجب عظيم وعمل 

 . مله امتداد  لعمل الرسول الكريم وانه معرف للدين العظيمه وعرب العاملني ودعوت

   ♂       ▬  قال تعاىل:    

 . [158  راف:]األع

فإن   ،عظيم يامنيا  وتقربا  تعبديا  أمر كريم وله من اهلل أجر إال  مح هم الدعوة   مح  ل   ن  إ

ب   إلسالم ا ج    ، كان دينا  ورسالة للعاملني تباعه  إوهو آخر الرساالت الساموية وما و 
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وإ ن  ثامرها أمجل من أن   ، وأساسه اإلسالم ي أ ن  الدعوة عامد اإلسالماملفهوم  ويف

ط ف  ومن بعض مجيل ذلك: تو  صف وأكثر من ت ق 

احلق  مراد  بإتباعك أصل اخللق وذل وحتقيق الغاية من  ، دعوة للتوحيد إهنا * 

 . بالعبودية هلل سبحانه

  إطاراحلياة ان تكون يف  حركة  رشيعة اهلل يف األرض وتوجيه  إلقامة دعوة   إهنا * 

 إيامين.  يرشع

وتنقية صورته إ ن   ،حقيقة أمره وعلو شأنهو اإلسالمملعرفة  وإرشاد توجيه  إهنا * 

أو حتى   كني، الاهل شويه تو ، املبغضنياستدعى األمر ملا قد يعرتي الوصول إليه عثرات 

 . كانوا من املخالفني ممن املنكرين  رواسب

هم  ام يصلحبيم و ية بااللتزام باملنهج القاإلنسانلسعادة  نور  للبرشية ودليل   إهنا * 

 . وإجياد املجتمع املتحاكم واملطبق لذلك ، يف الدنيا واآلخرةويكون فيه سعادهتم 

 . من اخللق باجلهل بالرسالة كاراإلنالتبليغ لنفي عظيم رمحة من اهلل بالعلم و إهنا * 

من   ة  وخصيص ، ومرتبه عالية  ، عظيم ترشيف  و  ، والرسل األنبياء امتداد  لعمل  إهنا * 

ئع  توجيه  عميل لدمج الس وإهنا  ،خصائص خري األمم  لوك لألفراد حلسن االمتثال بالرشا

ية  ورسالة   والسلوكيات الستشعارهم أ هنم دعاة   جهة  لذلك   راقية وأ هنم وا وحاملني لرا

 . ري  له سفالتمثيل و

 *** 
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  اإلسالم عملية فعليهم قام أمر  ة  وهم قدو ،اعتبارية  هلم قيمة   ه وأعالم اإلسالمن رموز أ

وكانوا   ، يهم األمة بالرضا والقبولوهم من أمجعت عل اإلسالمم  مضمونه، ورموز هوف  

  ، هبم يف سامء احلياة ملا كان هلم من مكانة  يف االلتزام والتطبيق من ناحية  ىدتنجوما  هي 

ورموزه منذ العهد   اإلسالمرجاالت ف قلنا من ناحية، وكام  واإلرشادومن الدعوة 

وما   ه الكريم ومن رسول تعاىلو األول هلم تزكية  وعلو شأن يف الذكر من اهلل سبحانه 

لهم لتلك الدرجة يف الرفعة إ ال نتاجا  حلملهم وتطبيقهم أمر الدين كام أ نزل وكام أراد   ني

تبعهم عىل ذلك النهج من اصطفاه  ناقل  للخري و مستقبل  وخري   رب العاملني فكانوا خري  

 . إليه احلق ودعا  زم  تاهلل سبحانه بفضله وجعله ممن ال

وأ عالمهم وذلك ملعرفة  جاللة قدرهم وعلو   اإلسالمز ا هذا اختص برمووان بابن 

هذا الدين وتعاليمه مع األخذ    ألخالق ة  قلوب املسلمني وأهنم مرآة عاكسمنزلتهم يف

حبهم   وإ ن   ،☺ يللنبي األمإ ال  وال عصمة  ، كامل  إ ال للدينباالعتبار أهنم برش وال 

م ونرشهم للدين بام أخذوه عن  وجهد  يف دعوهت  خري وان ما قدموه من  ، حب  للدين

من محلوا   الرسول الكريم والقرآن العظيم لنبع دافق ال ينقطع أجره وال يفنى علمه فهم 

نه قدموا  عودفاعا   ،ا أعامرهمهم وأمضوبذلوا يف ذلك جهدراية التوحيد وبلغوا الدين و

بعد   اإلنسان نتسب  واليهم ي   فهم فخرنا وقدوتنا وهبم ، فطوبى هلم ثم طوبى هلم ، حياهتم

فمن رض اهلل   ،ومن الرضا أنفعه  ، ومن املقام أرفعه ، لم أحكمهالدين فقد مجعوا من الع  

 . عنه فقد فاز

خري السلف   ه  وصحب ، ته الكرامبدءا  من سيد األنام وأهل بي اإلسالم وان رموز 

ومن   ،بادةالعلم والقادة ومن ارتقى بالزهد والع وأهل ،هم من خري خلف دومن بع

فله   ، فإنه جلميعهم ومن كان من املسلمني ،واملسلمني وأعز اهلل به الدين إلسالمادم خ

ناهب  م   ،والكرامة املوفورة ، واحلظوة املشهودة ،عندنا املكانة املرموقة  ن ج 
  ، صانم وإ 

ها  إال وال ينال منهم  ،رهم باخلري يف كل مكانكذو   جاهل   إالمن قدرهم   وال ينتقص    ،نم 

  فامفمن عاداهم  ، آلنمل واحلسد   د  باحلق يبغضهم إ ال وقلبه   أحد   ليس  و شيطان،  كه  حر
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ن  ،أراد إال التامدي وما له إ ال اخلذالن وما النيل من   ،وهو بسوء فعله من أهل اخلرسا

 .شمسا  بنعيق  غربان ي  ختف أن ل  من آخر األديان فمحال  إ ال ني  رموزنا 

فمن كان هؤالء الرموز سلفه   ،زنا رمو هم  وهؤالء ،اإلسالم فهذا الدين ديننا وهو 

فهو يف خري وعىل خري وله الفوز واجلنان فإن حبهم طاعة وبغضهم معصية فاهلل اهلل يف  

 .. .رموزنا 

 *** 
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ع والستونالباب الساب
 أهل الذمة 

           ▬ تعاىل: قال  

          ♂   

 . [8املمتحنة:  ]

            ▬ تعاىل: قال 

           

     ♂  :[ 46]العنكبوت . 

من   وان رحيها ليوجد   ، ةجيد ريح اجلن من قتل رجال  من أهل الذمة مل» : ☺ قال 

 . أمحدوالنسائي  ه « رواعاما  مسرية سبعني 

والذين تعاقدوا مع   ، ية من غري املسلمني اإلسالمأهل الذمة هم رعايا الدولة 

جلزية برشوط معينة يف مقابل بقائهم عىل دينهم وتوفري األمن  ا إعطاء املسلمني عىل 

 . واحلامية هلم 

مل تكن   ، يف املدينة املنورة ☺ هد رسول اهلل ية يف عإلسالماحينام نشأت الدولة 

املسلمني من اليهود   بل حوت غري  عىل املسلمني من حيث سكاهنا  املدينة قاصة  

  ☺  حة األحكام أن جعل رسول اهللوسام اإلسالمومن عدل  ، النصارى وغري ذلكو

الصحيفة   أو  لك الوثيقة وتشمل ت ،آنذاكوبني أهل الكتاب من اليهود  ينه با  وعهد وثيقة  

  ى وقاعدة  تبن ، ري املسلمني يف حينهمن غ اإلسالمعىل مجيع رعايا  يأحكاما  وبنودا  ترس

انب من ناحية  بالنسبة للدولة اإلسالمية فيام خيص ذلك اجل الذمة  أهل  أحكامعليها 

  ن ميف جممل األمر حفظ احلياة بعدم التعرض هلا  التعامل واألحكام، ومن تلك البنود 

أو ملناصهتم   ، مل يكن هناك سبب رشعي لذلك كصد التعدي من طرفهم  املسلمني ما 

  ومن تلك   ، األعداء عىل املسلمني فهنا أصبح الطرف املتعاقد معه يف منزلة املحارب 

  و م البقاء عىل دينهمع  عيي التملك وممارسة احلياة اليومية بشكل طب  حقيةأأيضا   البنود  

  اإلسالم. عىل  راهك إ أو ربإجبا  م ال ي تعرض هلأن 
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وعليهم   ، وحقوق ية وهلم أحكام  اإلسالموهلذا فأهل الذمة هم نسيج  وجزء  من الدولة  

  رض  ما ف    عند أهل الرشيعة وعلامءها ومن ذلكني  معلوم  ومب لكوكل ذ ،واجبات

ية يف مقابل  اإلسالمللدولة  ي ميدفعه كل ذ واجلزية ي قصد هبا مبلغ   ،عليهم من جزية 

  عنهم  دفع من قبل القادرين وتسقطوت   ،القتال عنه يف معارك املسلمنيايته وإ سقاط مح

   . اإلسالمالدخول ب أو حال العجز 

مني بدفع زكاهتم  يطالب املسل اإلسالم ف ، ولننظر هنا بعني الروية ملسألة اجلزية

  أن  ىلإضافة  إ ،وهذا غري مطلوب من أهل الذمة والبالد واملشاركة يف الدفاع عن الدين

لو كان الذي حيتاج إ ىل   وأيضا   ، من هلم احلامية وترفع عنهم ما قد يرضهمؤ تالدولة 

  ، ق عليهنففظ كرامته وتحتية أن تعينه و اإلسالملكان عىل الدولة  منهم عونالو ساعدةامل

ىص  أكثربهذا له من الشواهد و  تارخينا. يف  من أن حي 

بل وتوعد من   ،ء يش ومل جيربهم عىل ذمة يف املجتمع احتضن أهل ال اإلسالمإذا  ف

وسامحته   اإلسالموهذا هو عنوان  ،العقوبة داموا عىل العهد بالوعيد ويتعرض هلم ما 

  أن ومن ذلك  ، تنظيمتمع أيام جدولة نظم حركة احلياة واملدين وك اإلسالمف ،وعدله

العام   ر واالستقرا ام حيافظ عىل النسيج بملسلمني مع غريهم يف نفس الدولة نظم عالقة ا

  ، عىل املنصف أن كلمة الذمة تعني العهد  ى ومما ال خيف ، ألمن والكرامة للطرفنيوحفظ ا

فأي عهد  ومجال  يف هذا الدين الذي حيفظ غري املسلمني ويدفع   ، بمعنى أهنم يف ذمتنا 

ه  عن ال يقن خ  تومما  ، املسلمني عنهم ما قد يرضهم كأنه حيفظ أفراده من  عيل األول  ررب 

  ، كانوا عىل وفاق وحسن تعامل من جانب املسلمني أهلهفة بكا ي اإلسالمع أن املجتم

ن  أحسفلقد  ، املسلمني  غري   به  ام عامل واع  يف كيف   قدوة  وفهم   ☺ ولنا يف رسول اهلل 

ز   تأوضح يعة  والرش  . مل معهم يف جتارهتموتعا  ، وجاورهم ،إليهم  الزواج من   جوا

ما   ملسلم وأ   الكتابية زوجة   رى تكون املرأة فكيف ت   ، وأكل ذبائحهم ، نسائهم املحصنات

  فلوال  ، اإلسالمألوالده ما مل تستشعر أهنا نالت كرامتها وإ نسانيتها وحقوقها يف ظل 

وعدالة   إنصافولوال ، ك االقرتانملا قبلت ذل اإلسالمقناعتها يف عدالة وسامحة 
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الباب الثامن والستون
 احلديثةالرق والعبودية  

         ▬ تعاىل: قال 

          ♂    :[33]النور . 

و منه عضوا  من النار حتى  عض  من أعتق رقبة مسلمة أعتق اهلل بكل » :☺ قال 

 . البخاريرواه  «فرجه بفرجه 

فيها  شعر  ي  والتي  ،راءهتا ة القاسية عند قتلك الكلم -من البرش للبرش- العبودية

ويعود حلريته   إحساسها نطقها مرسعا  ليخرج من القيود تلتف حول الكلمة فيبرئ ا الق

لسنا هنا لنربر   نا ولكن ، سوهتا وال عاقل ينكر ق الشعور وال اعرتاض يف ذلك ،من جديد 

ا  ة الكاذبة حول مالشبه ب وأ  ، لعدم الفهم  فاإلشكال ،ها  يف ذلكو مشبل لنوضح جانبا  

أيضا  الصورة   ولنبني    د، هو املقصود هنا بالتوضيح والتفنيمع العبودية  اإلسالم يتناوله 

مضمون   أخذت تي وال ،عموما   اجلديدة للعبودية والتي يتبعها غري املسلمني  العاملية  

، والتي نستطيع تسميتها بالعبودية  وبتأثري واسع مبتكر  العبودية وحلت حملها بشكل 

  ية اإلنسانتعدي عىل  أيويرفض معها  ،اإلسالموالتي يرفضها  يثةاملقنعة أو احلد

 .  العاملية أو   الفردية

صطلح العبودية بني البرش هو است  أن م  ل  عي  أوال     وهذا أمر   ،لإلنسان اإلنسانالك مم 

بعد   اإلسالم ه  وغري   الذي حدث   ولكن   ، احلضارات منذ القدم متداول رافق   قديم  

وقهر    الل  ذ إ  من  التاريخ تداول عىل مر بام كان ي   نع أمره  وم   يده  ق   ن قه عىل العامل أإرشا 

وهذا مما ال   ، ت موجودةكان ذ إ ، رم العبوديةمل حي   اإلسالم ف ، لآلدمية وإفقاده لإلنسان

لو أن  ف ه،بالنسبة لذلك وكيف تعامل مع اإلسالممن مل يفهم ما تناوله  نكره لنرض ن

  لإلنسانية  اإلسالم ما قدمه  لعلم   ،لإلنسانحفظه و سالماإل إنسانية   دركوأ ىاملتكلم وع

  اإلنصاف ينظر بعني  أنالناقد  أوولفهم ذلك البد للقارئ  ،يف التناول وإبداع ي من رق

يو ، اإلسالم عل  ملا ف والعدل  والعقل    أوقف م حينها انه اقرب ما يكون من فعله انه ل  ع  س 

 بدأ   فأول ، احلرية انلإلنس وأعاد  والرق  العبودية
 
  اب  وبأ   غلق  أ   أن  اإلسالم به   يشء
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  واحد وهو باب   بأي طريقة  كانت إ ال من باب   أشكاهلا االستعباد من مجيع األوجه ومنع 

فبدال  من   حتت  األرس إلنسان الواقع حلياة  ا  اإلسالممن  تقديرا  ؛ والذي احلرب املرشوعة

وهذا حفظ    ،االعتداء أوالقتل  ك  بذل عنه   فمنع   مملوكا  آلرسه جعله   ،بحياته الذهاب  

  أن  مجيع منافذ العبودية بل أوجب   أغلقبأن  اإلسالمومل يكتف  ،عليه  وإبقاء  لروحه 

وأوجب   ،عليه من أمر إ ال صاحبه   يكون ألحد  وان ال  ،إ نسانية  اململوك معاملة   ي عامل  

 كت  ي   أن  ،رشعا  برشوط أي اململوك للعبد
 . عىل حريته به  يكات  ف   ، هدمع سي  ب  ت 

واإلسالم ال حي  ل  االعتداء وال اإلذالل للنفس البرشية، بل يعاقب من تعدى  

حقيقة  من  وأرسف وتطاول عليها، وهنا نسأل  أوئلك الذين يتغنون باحلرية وهم ليسوا 

احلروب   يف رس  األ   إ ال باب  كلها  اب  األبو أغلق   اإلسالم   أن  فهموا ت مل أ  م ك  فام بالأهلها 

تكلموا يف أمر  تم أن ال كاألرسى كان حقا  علي  مع  فعلون ت وه وما تمم بام فعلكفإن

  وسجن  (ومانا تجوان)يوضع يف  أن  بني   األسري ري  خ   لوف ، عرفوا قيمتها تية حتى اإلنسان

يأكل مثل ما يأكل ويعامل بآدمية حتى حني فامذا   هأو أن يكون خادما  آلرس (بو غريب )أ

   .رتراه خيتا 

  مع تقييده  إنه  ف حال ه وبعض ترشيعاته،  اإلسالمعن  فهم  ي  ل أمرا   ذلك إىل  ف  يوأض

عيه الباب   فتح   فقد الدخول للعبودية أبواب   تعددت املنافذ  ف ،للعتق عىل مرصا

أتى موجها  للعتق وليس راغبا  يف   اإلسالمف ذلك، حلاالت املوجبة لواألسباب وا

للحرية   نيواملدع لإلسالم  بغضونا املطة التي يتناوهلوان الصورة املغلو ،االستعباد

  باموتارخيهم املقيت  بإستخراهبم للبالد واستعبادهم للعباد، فلينظروا حلاهلم ، بزعمهم

  اإلسالم ما فعل  عىل عكس   ،ية اإلنسانر كرامة يف حق البرشية ويف هد أيدهيم ارتكبته 

االستعباد من   ضمون  كل يأخذ مش أي  يمنع  اإلسالم ف .وحفظ أمره  اإلنسانبأن أكرم 

ولننظر   ،العمل بالعبودية املقنعة وهي استغالل احلاجة لفرض السيادة أو  ،آلخر  طرف  

فهؤالء   ،نا احلديثما هو أخطر وأكرب من العبودية الفردية بشكلها الظاهر يف عرص إىل

وقهر   باد  ستعفعله دوهلم من اما ت  ية أال يرون  ر احلو بالعدالة   وهم من يتشدقون كذبا  
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،  مل حيتكروا مواردها وموادها أ   ، الشعوب ومقدراهتا  امل يستعبدوأ   ، مل ا من دول الع م هلغري

كم بأقوات  نعة التي تتحقيف العامل تلك العبودية امل  ر والظلممن أكرب أسباب الفق  أليس  

  إطعام فظة عىل سعره بدال  من ا العامل يلقى يف البحر للمح قمح   أليس   ،حرياهتم والناس 

عند الدول الفقرية لزيادة  التحكم   زراعته  أهنم يمنعون  من ذلك نكىاألوبل  ،اجلائعني

، أليس التحكم  ا ستعبدوا أمر تلك البلدان وسيادهتالتي يشنوهنا لي احلروب  أليست هبم، 

يف مصلحة األقوى عامليا  عىل حساب مصري الشعوب   ب  ص  رات العاملية بام ي  قدبامل

ظم التجارية  والن  الدولية البنوكالقة والرشكات العم ستألي ، ستعبادا  ااألضعف 

ء العامل  دواء  و وعلوم   حتتكر أقوات   ي التوالعاملية  دماءهم   متتص  واملحتاجني من فقرا

  أليس صندوق النقد الدويل يفرض سياسات  ،ادا  استعب إنسانيتهمبدال  من مراعاة 

تعباد العاملية  االس طرق  يستأل ، عوز اآلخرينمن يتحكم استعبادا  و  دولية ال متحكميه 

فرض الرأي   أليس   ،العامل أسياد   أنفسهمبوا من نص   تأخذ أشكاال  تتناسب مع رغبة  

وما نراه من   ،  لألضعف األقوى اقتصاديا  أو عسكريا  استعبادا   نظر   والرؤية من وجهة  

دول العامل   فهؤالء من العامل املتقدم وهؤالء من  مقيتة ية  قشكل طب عىل تقسيم العامل 

  متالك اوأليس استعباد العقول واألقالم  ، االستعباد إشكالهذا شكل  من  أليس الث الث

ء  أصبحتالسنا يف زمن  ،اإل عالم استبعادا   م  ظلمه  متادي احلرية عبئا  علينا من جرا

  ئلنا واقع  ومن دال ، وشاهدنا صفحة العامل  ، واضحة والعاقل يفهم فالصورة   ... علينا 

 .. نا إال نادرا  بعيد استقالله حيتفل من بالدمن ال أمرنا ف

للخري   اإلنسانوكان أمرنا أن نوجه  ،والكرامة  والعزة   فنحن كإسالم نرشنا اهلداية   

 لإلنسانية  احتالل واستعباد وظلم   وأما الطرف اآلخر فام كان أمره إ ال ،واألمان

 . والتاريخ يشهد معنا عىل ذلك ولكنهم قوم ال يعقلون

 *** 
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الباب التاسع والستون
 وموقفه من اخلصومة اإلسالم 

فهذا ليس   ، هنا يف دور املتهم ويطلب منه الرد والدفاع عن نفسه  اإلسالم   ال يقف  

رض من شاء وعاند من ضل   ، فهو دين اهلل والدين احلق ، وال من العدل اإلنصاف من 

خلصوم ليس لطرح  نواقص  عنه أو لتصحيح  هنا عىل أمر ا  وان باب الرد ،باءد وبذنبه ق

  أو ظلام  لغاية   ى، لشهوة فهو أو  ى  وعفامنام كانت اخلصومة ممن ملك عقال  إ ، به مل  أ  قصور  

طرحه وما   الل  خأمره من  هم  إ ن  بيانه وف  ف ، إلسالماألمر  هنا توضيح  وان ها  ى،دفع

وان الفهم الصحيح   ، اتهترشيعاته ومفردودال  عىل نفسه ب ،بذاته  وانه قائم   ى،حو

ممن مل   إليه  من خالله ال من خالل ما قد ينسب  عنه  وي علم   ي فهم   أنوالعدل الرصيح 

ل م  أ ن   ،يكن من أهله  أو   ،لقصور يف إدراك عقله هبا  ىفناد من كانت يف نفسه شبهة   ولي ع 

حيسن  مل  عنده صورة  و من كانت  ، يف موقع ال يصح علهذلك جي فكره ف تلوث أصاب  ل

وإ دراك الصورة احلقيقية وامليل للحق جيد البيان   أطرافها فتاه يف تشكيلها فبعلم   مجع  

عىل حساب  ما كان عليه  ومن كان عىل باطل ونرص   ،ويذهب عنه ما سبب له التوهان

يضا  من كان غري ذلك واجتمع  أ و ، عىل باطل يوباطل  بن عىل خلل  قائم   احلق فهذا خلل  

عيه لفهم للحق فالباب مرش   النديةيف  لتهشاك هو عىل  من مع استيعاب  وع  عىل مرصا

فإن العلم والبيان ليس حكرا  عىل أحد وال قهر لتبني   ،املنهج الذي كادوا له اخلصومة

ئع  إبداءالتخفي يف  خصوصية   اإلسالموال يوجد يف  ،الدين عىل أحد   ، األحكام والرشا

 من الشك أو خوفا  من كشف نقص،  قد حيمل جانبا   تكون ألمر  إنامفهذه خاصية  

س  ذلك متاما   اإلسالم و ك    ألمر  فيه منفعة   وليس فيه حماباة    البيان، جيل و فهو واضح   ع 

وهو   سبحانه فاملرشع هو اهلل ،ل اخلوف أو العجزأو إخفاء  لسد  باب  من قبي ه،ع  رش  مل  

رشع  كريم   اإلسالم ف د،حأ  بملكه   ينقص  أو  وال يزيد   ،أحد إىلاملالك القهار ال حيتاج  

 .   د ملن خلق  اخللق  ثم يعيديوهي واجبه عىل العب  ، عاملية وهداية   ،ربانية ورسالة  

صوله يف القرآن الكريم فهو  أ   أمره يف أول   قدره وعلو    وجالء   وضوحه  والعاقل  يرى 

ت ع  لدين ل  ثبت  م  ثابت   ن رب  ــــــــــــــــنزيل  م قد جتد فيه تد  بحفظه فال نقص  يعرتيه وال زيادة  ه  م 
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   .  عليم

ل غ   الرسالة وأدى األمانة وما نطق   وكذلك فيام ثبت عن رسول رب العاملني فقد ب 

 . سليم من اهلل سبحانه يوحى فعليه الصالة وأتم الت   حيو  إنامعن هوى 

  ، وكامالت النقاء ،محل يف نفسه بواعث البقاء فقد حياة ومنهج   يسالم كدين حواإل

  إهلي بل هو أمر   ي، اكتشاف  علم أو  ي عىل مبدأ  جتريب ىيبن  غري برشي ومل مصدره ألن 

 . علوي أمر به اهلل سبحانه ورضيه دينا  للعاملني بتدبري

ومجال  ما   ، هينا بمأحكامه و يرق راكإد النظر عن وان ق رص    ،بناء  شامخ   اإلسالمو

  ه ه وضحلك كلذ يم  وتق و ،إدراكه وقصور  يف  ،الناظر وقلب  يف عني  ب  عيل  ف   ؛حيويه 

 . أ حكامه  وعلل   نه  ي  وب   هوتناوله يف رشع  اإلسالم

حياته،  وما بعد  إجياده سبب   اإلنسانبه  عرف  ي   حقا   يكون أساسا   ما  اإلسالمففي  

  خلق ومجال   من كامل   صور   يه منوما يكون ف. عاثهبته يف خلقه واعنه حرية أمر فتذهب

  تنظيام   فيهوما يرى  ،وإعجازه لقدرة اهلل  العقل إ دراكا  يستنريف وترشيعاته اهلل سبحانه

  اط  بحفظ اهلل ورعايته. وما حيس  سعادته فيعرف ويطمئن انه حمل وموجدا   ،لكل حياته 

ه  يف حماسن  ع  وما يعاين إ   .تطابقا  مع فطرته  فأيقن، متحركا  يامنا  موافقا  وبه يكون إفيه  امل 

 .تهبإنسانيكريم وسمو األمور وأ عالها فيوقن انه ت

  وان اخلصومة   ، وفيه بيان  لكل يشء  ، دين اهلل ورشعته اإلسالم  أنوأوضح الكالم 

عن   إعراض  أو ، سوء غاية أو  ، إدراكلقصور  إما احلق وهي  ج هي رفض  ملنه إناممعه 

جانب الصواب ومالزمة احلق فلينظر بقلب  صاف  وعني باحثه   أراد  ومن  ،احلق

 . الكريم اإلسالميم وهو وملنهج الرباين الق لتزام والقبول با وسيجد ضالته يف اال

 *** 
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الباب السبعون
 وسبب العداء القديم له اإلسالم 

            ▬تعاىل: قال 

  ♂ :[85  ]آل عمران . 

         ▬ تعاىل: قال 

♂    :[ 33]األنعام . 

             ▬تعاىل: قال  

           ♂   :[21]لقامن . 

للعاملني   تعاىل بحانه ودين احلق الذي ارتضاه سو  ،هو دين اهلل اإلسالم  إن  

د نزوله بأن   فكان بع ،اهلل النبوات ختم   به   و ،كان آخر الرساالت و ،وللبرشية أمجعني

 وجب  اإلتباع، احلساب وم  يق  عليه  
 فقد  وصلت إليه دعوته  به و   وعلم   ن أدركه  م  ف وعليه 

ة وألمره وجب  الرساالت الساموي مجيع   نزل   الذي أ  اهلل أمر   ذلك  و أقيمت عليه احلجة، 

   . تسليمال

  يتبع   فمنهم من كان ، عىل أحوال وأقسام وأديان كثرية الناس   كان   وعند نزوله  

وخروج   فيه حتريف   ولكنهم كانوا عىل منهج حصل   لإلسالمية السابقة الديانات السامو

يف القرآن   سبحانه وتعاىلبنص كالم اهلل  وذلك مذكور   ،عن أصل املقصد وهو التوحيد

الذي   والتحريف ريى وجيد ذلك االختالف س أ نه   بعني احلق  ملن نظر   ومعلوم   ، يمالكر

ن عبد  أب ، آخر كان عىل الرشك قسم  هناك  و . النصارى واليهود عند  ت نال تلك الرساال 

لكل   وقسم جعل  إليه. يتقرب هبا  وسيلة   هنا أ    بضاللهواعتقد   ،أخرى مع اهلل  بزعمه آهلة  

من شيطاهنم ومن عقل   ة  ذلك بدالل كان  من دون اهلل و عبد  ي   سم إهلا  أو مو أمر أو منفعة  

 ض
 
   .يشء   عىل ا ليسون أهنم عىل يشء وهم معتقدي ، عائمة ال وأهواء

عن احلق   ثني  باح وا فية فكاني وتناقله الناس من احلن ي  قليل كان عىل ما بق وقسم  

 . وهان العام وسط ذلك الت  
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ين اجلديد  ظهر ذلك العداء هلذا الد ،دعوته  ت وظهر اإلسالم  نجم   ع  سط عندما و

ل قسم  كلفكان  يوجب  اإلتباع، م ورشع قوي ، جديدة واىل قيم   حيد،التو  إىلالذي يدعوا 

ك ر أو غريه يف جوانب معينة من   مع اشرتاك  بعضها عن األخرى  فعل خمتلفة   ة  رد مما ذ 

فكانوا عىل   ، والدعوةيهم بداية الظهور فني وهم من كانت كاملرش فأما  ،ذلك العداء 

م  فه ☺بشخص رسول اهلل  إليها متمثلة   يالداع وصدق   ،ني وعلم بسمو الرسالةيق

له  لكن ذلك يتصادم بالنسبة إليهم مع  و  ،أخالقه وصدقه وعلو  يعرفونه ويعرفون أحوا

دا  لتلك املامرسات   بترشيعاته اإلسالمف ،كثري من أمورهم التي كانوا عليها  ي وجد ح 

يطالبهم بوحدانية   اإلسالم ف ، للمنهج والترشيع اجلديد وكانت خمالفة   ، عليها  التي كانوا 

فرأوا بأفقهم   ،م األخالق يف األمور كلها ومكار ، والعدل ،واملساواة ، ونبذ الرشك ،اهلل

من حيث سيادهتم ومن   ،من حتت أقدامهم  البساط   ب  ح ذلك سيس أن  الضيق آنذاك 

انتهم االجتامعية والقبلية  وذهابا  ملك ، عليها  ونل صحيحيث املنافع املادية التي كانوا 

  لعتيق، والبيت ا  ملكةم جماورين بكوهن حصلوا عليها بفضل موقعهم آنذاكالتي  

أ سالف هم وان يلتزموا بذلك   يه  لوا  بأن يرتكوا ما كان علربا  وع  ووجدوا يف أ نفسهم ك  

  إطارقتهم مع اآلخرين ضمن وان يتقيدوا بتلكم القيم التي حتدد عال ،الدين اجلديد

 .عليها من سلوكياهتم ورشور نزواهتم التي اعتادوا    د  العدل واملساواة وحت   

رب  باب تغليب املصلحة الفردية والك   يفاألخرى للعداء  م األقسا ومع اشرتاك 

تلك األقسام رفضا  للحق هم   رش  أ   لكن كان   ،وتغليب الشهوات والعناد والتعصب

ت تلك العوارض  ن  ومتك   ،شديد  لإلسالم  ا  وحسد ا  حقد حيملون  نوا فإهنم كا  ، اليهود

هذا هو الدين الذي أ خرب عنه يف   أن  حبارهم وعلامءهم أعلم  ن معك  مت    أيام القلبية منهم 

  ، لكن أعامهم حسدهم وحقدهم عن قبول احلقو ، وأهنم كانوا ينتظرون ظهوره ، التوراة

ه  بع  ن  مع املسلمني و ونرى ذلك يف سريهتم وبشنيع أعامهلم   اإلسالم الذين اتبعوا  د  د  درك 

مع علمهم به  للحق  إنكارهم ك معهم يف وقد اشرت ، قليلة  ام كانوا إال قلة  فمنهم 

الكثري منهم   دخل  فبعد  حني وانتشاره، ومع ذلك  اإلسالموذلك بعد ظهور  النصارى
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نية فأصب فبالد الشام كان ، اإلسالميف  وأصبحوا   إسالمية حت أرضا  أكثريتها عىل النرصا

  ، حلق أيضا  آمن واتبع ا فقد ومن كان منهم يف جزيرة العرب ،اإلسالم جزءا  من أهل 

قي الدعوة آمن الكثري و وة وانتشارها ومع متدد الدع  فمن كان باحثا    ، سمو املنهج ور 

، ومن كان عىل ضالل وقارن بني  هذا هو الدين احلق أن   وأيقنلته آعن احلق وجد ض

فيه ما   ا وجد  مل يتبع ذلك الدين أنكان ال بد له ف حاله واحلال التي يريدها اإلسالم له 

عله  ويرفع   مه  رك  ي    .  والعدل واخلري يف كل شأناإلنساينوالكامل  اإليامنيف دائرة شأنه وجي 

وأبطن   اإلسالم وهم من أظهر  ،ه ررضيف  ا  سام  خفيا  يف مظهره وعميقق  هنا  ونضيف  

 . هؤالء هم املنافقني والكفر  

 :   ظهوره بام ييل  بداية   يف  لإلسالمالعداء  سباب  أ  نلحق  أن ونستطيع 

ادية واالعتبارات  املصالح هبام من امل تعلق  وما  ة يلبوالقة املصلحة الفردي تغليب  * 

 . السيادية 

 . اإليامنوالتعنت يف قبول احلق والكرب عىل  ،للسابقني   األعمى * التقليد

 . التقييد عىل النوازع والشهوات * وجود ذلك 

 . احلقد واحلسد *

لطة ا  * لطة الدينية أو الس   لدنيوية. اخلوف عىل نزع الس 

 *** 
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وإ نام   ،اإلسالمالناقص عن  الفهم  باخلاطئة  الصورة   من أ خذ   : وهو  القسم اخلامس 

يقة وذلك خوفا  من االلتزام باملنهج قإ عراضا  عن الفهم وطلب احل ما إحصل ذلك 

،  -يف حمله  وهذا اخلوف ليس  - ا بنظره عن أسلوب احلياة الذي نشأ عليه يده  ق  الذي قد ي  

والتي   ، من األقسام املعادية األخرى له   عرض  ما ت   ثرة  ك  خلاطئة ل  ا الصورة   وإ ما أخذ  

اءات والشبهات  رتاالف وبث   ،اإلسالم املغلوط عن زرعت بذور الكراهية والفهم 

 . عند البعض  اإلسالمحتيط بتعاليم التي من السواد  والكذب مما أوجد هالة  

ن الدخول يف  بدوا اخلوف والعزوف عيف أن البعض ممن أ   ،ولنكن منصفني

  وهو عىل غري هدي  لإلسالم ممن ينسب نفسه  قلة   ف  كان ملا رأوه من ترص  إنام  ، اإلسالم

  احلقيقي واملقصد  ضمونامل م معرفة  ه علينا وعلي بوالواج ،ليم الرشع احلنيف ا وتع

كدين هو   اإلسالم ي عل م  أ ن   وأ ن ،ذلك وتوضيحه  ونرش   لإلسالمالصحيح  والتوجه

 . الدين واستيعابدرجة االلتزام يف م عىل مراتب  ه  ف   ، األفراد ليس  واملقياس 

للرش من كل   ع  منه جا إ  نه  ع   ن تقول  أوتستطيع  ، : وهو القسم األخريالقسم السادس 

  لكنه   ،وأعطى ظاهرا  يفيد ذلك  اإلسالم  أهل ه من أن   م  ع  ز    صاحبه  وذلك بأن   ؛ قسم سبق

قع  ل  املنافية   الصورة   جد تلك  وأو ، داخله ن  م   اإلسالم  حارب  حقيقة     اإلسالم  وا

  اإلسالم ي طعن به  حدين، حد  ح  ذو عن سال عبارة   هنا  فكان ،وترشيعاته حكامه  وأ  

نرش  وق سدا  يمنع انتشار الدعوة والكلمة احل ون ه  أصبح  ك حد  و  ، من ناحية هوأهل

األقسام والتي   بيد بعض تلك  هو أداة   إناموهذا القسم  ، ماإلسال الصورة الصحيحة عن 

 . حلق وللصد عن احلق ودين ا اإلسالم ملحاربة  حديثا   وقديام   أسلوبا  اختذت من النفاق 

 *** 
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ونعالباب الثاني والسب
 اإلسالمالشبهات على  قسبب اختال 

          ▬ تعاىل: قال 

  ♂   :[ 8]الصف. 

و  ا▬ هذه اآلية  ☺ رسول  تال  :قالت  ▲عن عائشة  ل ي ك   ه  ل  ع  ي أ ن ز 
ل ذ 

ي غ   ال ك    ق ل وهب  م  ز 
ين  يف 

ا ال ذ   ات  ف أ م 
اهب  ت ش  ر  م  أ خ  ت اب  و 

ن  أ م  ال ك  ت  ه  ام  ن ه  آي ات  حم  ك 
ت اب  م 

ون   ي ت ب ع  أ و  ف  ل م  ت  ا ي ع  م   و 
يل ه  أ و  اء  ت  غ 

ت  اب   و 
ت ن ة  ف  اء  ال  غ 

ت  ن ه  اب 
ه  م  اب  ا ت ش  ا م  الر  ون  يف   س  يل ه  إ ال  اَّلل   و  خ 

ر   ك  ا ي ذ  م  ن ا و  ب   ر 
ن د  ن  ع 

لٌّ م  ن ا ب ه  ك  ول ون  آم  ق  ل م  ي 
ع  ب اب  ال  قال رسول   : قالت ♂  إ ال  أ ول و األ  ل 

  «فاحذروهم الذين سمى اهلل  فأوئلكفإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه » :☺  اهلل

 .   مسلمرواه 

ها هنا بتلك احلالة و ، هي االلتباس والغموض والشك ة هالشب د  ص  األمر   إليصال ن ق 

 ويوضع.  صنفي  جانب  أيحقيقة اليشء واىل   وإدراكمن االلتباس يف فهم  حالة   إىل

لذلك   من برز   وان   الرش، جوانب    فيه  ع  قد مج   أمر   اإلسالمعىل الشبهات  اختالق   إن  

ظهر  خفي جانبا  وي  ي  مر ف  ألمن ا  شابه  تيبحث عن امل ل وتارة  هياجم األص األمر فهو تارة  

فيخلطها بجانب من الصواب وأصل من األمر فيوجد   ة  ذب  الك   وتارة يأخذ   ، اآلخر

ن  إو ،د إ ظهارهص  ق  لمسألة ومفهوما  خاطئا  تم ت  احلقيقي ل اإلدراك من عدم  بذلك حالة  

يصيب   د قو ، به أو مل يكن له علم   ، سالماإلب يف نفوس من مل يرتيض يجد وقعا  أكثر ذلك ل 

 . الذين مل حيملوا علام  كافيا  ليدركوا حقيقة األمر  وأتباعه  اإلسالم من كان من عوام أهل 

هو النيل من   ات قاالختاللك يضع تووان اهلدف األوحد ملن يبث تلك الشبهات 

  إضعاف  ته وهوي إفقاده   وبالتايل ، وم زمرتبة الطرف امله إىل  به  والوصول  اإلسالم

  واإليديولوجيات ل األنظمة وقابال  لالنطواء حتت ظ   ، إلمالءاتلفيصبح طوعا   ، رسالته

من املشكك واملعتدي عىل   املرجوة   فاملراتب   .واملعتقدات املوافقة لفهم املعتدي

  ه يالت حالة   وإجياد   ،أسايس مطمع   واإلتباع بالكلية من األولويات  ك  فالرت ، درجات
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الصورة العامة   وتشويه   ،جازات نمن أعظم اال اإلسالم فوس من اتبع والتخبط يف ن

 أصيل.  مقصد  أمر يرجتى و اإلسالم والنفور من 

 . ظلامت بحر كلها ظلامت يف و

العزوف عن الدخول يف   منه د  كان ي قص  الشبهات يف أول الدعوة  إلقاء بداية  إن

أمره   ظهر  و اإلسالم  انترش ام حينو ، آنذاك عندهم  وذلك لتغليب املصلحة ، اإلسالم

ومع التوسع   ، دائرة احلق إىلوهنا بث بهات واندثرت ودخل من كانوا يشل ذهبت تلك ا

وف  فأمرهم مكش ،بال يولكن مل يكونوا ذ ، جديد متخذا  النفاق غطاء  له ظهر عداء  

  الزمان من يلقون الشبهات وكان احلق   امتدادتواىل عىل ثم   .وعددهم وتأثريهم حمصور

يف الفرتة احلديثة   ومن ثم ظهر   ، بهاهتمش  ون فندفيطمسوهنم وي  ،م باملرصادهله هلأ  ب

لدراسة   واألفراد اإلمكانيات العديد من جتنيد   م  فتأسلوب  جديد للتشويه واالعتداء 

اهلدم الداخيل يف   وإحداث  له،  ام قد يمكن االستفادة منه يف التصديوالبحث ع اإلسالم

لبحث عن احلقيقة  ابدال  من ولكل منصف  أن يستغرب فوهنا حيق لنا  ، اإلسالم بناء 

لالستفادة منها يف الرقي البرشي   اإلسالم اجللية يف تعاليم وترشيعات  الواضحة  

  اإلسالم لعدة والعتاد حلرب املسلمني وا تلك اجلهود إكامل   يف  د  ص  ق   ،والسمو بالقيم 

 . والنيل من تراثهم 

ث   تبالثواب شكيك والتاالضطراب الداخيل  إجيادفإن  ال يقل   أثرا  واألصول لي حد 

فقام  وتارخيهم،  اإلسالمام يوقع الوهن يف نفوس أهل بعن استخدام السالح 

ستخدامه كورقة  ال بنظرهم القاص عام يصلح لبحث  با ن ومن عىل شاكلتهم وقرشتسامل

ذلك   أنقن يأفقد  عقل راجح وقلب صاف اذ منهم  كان إن  من و ، تستخدم يف ذلك

وال تتضارب أهدافه أو   ،  وال يوجد  خلل  فيه يه رتيع  نقص  هو دين اهلل وال  إنامين الد

  ى، لهم كانوا عىل غري هدج  ف   لألسف  ولكن  ، ه مجع بني الكامل واجلاملن  أ  و ، ترشيعاته

ن وخال  من   ،خبيث أسلوب  فاختذوا كل  ،واحد وهو اهلدم هدف   دون خلدمة  فهم جم 

  ، رادوا بكيفية منقوصة  بأن اقتطعوا ما أ األمانة،
 
ء  مع  ،دم  تع  م  واجتزا

 
اجلانب   إخفاء
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ألكاذيب عىل أهنا هي جانب  وإ ظهار الشبهات وا ، ي لألمراإلسالم جانباحلقيقي لل

علتومن جهودهم الش ذلك ذ  فأ خ   ،الصواب  للفهم املغلوط عن   أساس  ك يطانية وج 

  ،  من قبلهمرضشهد به يف وقتنا احلا والذي يست  ، يف بنيان االفرتاء املزعوم ة  ولبن ،اإلسالم

من   يريد شهادة   ، قيمة  ورفعة   ، هوكامل ترشيع ، وعلو شأنه ، قدرة بجاللة   اإلسالم وكأن  

وهو الدين   ،عليه من سبيل  حد  وليس أل ،هو احلق اإلسالمف ، انه عىل حق ت  ثب  هؤالء لي  

اإلسالم، وتلك  ، فال ي ؤخذ  عن اإلسالم إال من اهلل وجعله للعاملني رتضاهاالذي 

التي اعتمدوها للنيل من اإلسالم إنام هي وزر  عليهم، ودليل عىل   املراجع  واألرصدة

 . وسوء تدبريهم  إ فكهم

ة  املسترشقني املأجور كثر أ بدأت الشبهات يف تلك الفرتة بأقالم  ، فقد وكام ذكرنا 

اءات،  للتضليل ومنها يستسقى لتلكم االفرت كانت قاعدة  و ي،خلدمة هدف غري سام

يف العرص احلديث طابعا  أكثر ترتيبا  وتنظيام  وذلك   ا وواضعيه الشبهات ختذت ا قدو

  وإتباع  ،الفكرة واملعلومة لآلخرين إيصاليف  يواإلعالمللتقدم التكنولوجي 

 املرجو. بام خيدم اهلدف  األفكارلتمرير تلك   النفسيةواإلحياءات دروسة امل األساليب

عىل غري  الفعل بقاء الشبهات واالفرتاءات مل تقترص وان أشكال  العداء بإل 

م وتبنى  ده  من أي   باطلهممحلوا معهم يف سفينة  فقدالراهن  الوقت   ، ففي منيلاملس

ق يف التعامل مع  ا نه يبطن نوعا  من النفولك م السإلل نفسه ظاهريا  ب  ن ينس  مم فكرهم

ب هلا، املسألة نا ، وهناك  أ أيضا  االعتقاد  تلبيس ويف  التي أ نتخ    ن ميضا  وجدوا هلم أعوا

نفسه وقلمه ملن يدفع له   ع  ي ويبمن كان مأجورا  ركاب  سفينتهم ومن سلك وجهتهم 

أو   منها عىل مكانة   يتحصل يكون جتارة   أنفاألمر للبعض منهم كان ال يتعدى  ، أكثر

   ن كانت عىل حساب الدين. إو  منصب أو منفعة مادية

بث الشبهات ووضع  ب لإلسالم ممن اشرتكوا يف العداء  ع  اجلمي إن  األمر  وخالصة  

 وندرجها بام ييل:  أو حتقق أهدافهم حتقيقا  ألمور ختدم مصاحلهم  أرادوااالفرتاءات 
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ام عىل املجتمعات  أشكال اخلطر الع وذلك بوضعه يف شكل من  ، لإلسالم* العداء 

قيد  لل لالنخراط حتت املنظومة  ورافض  ، مجود  يف التعامل مع الغريذو ات ويرح وأنه م 

 . احلديثة  الديمقراطية 

للنظرة   وإجياد صورة مغلوطة ، سالماإلنرش الصورة غري الصحيحة عن مترير و* 

  أو نظريا   الم ليس كفؤا  سإل  بان ا هياماإلوبالتايل  عنه، العاملية واملجتمع الدويل

 . والتبعية حتت الوصاية إبقاءه مما يوجب للمجتمعات الراهنة 

الصورة السلبية   بإجيادوذلك  ، خارج املجتمعات املسلمة  نتشارهامن  * احلد 

 ر  املفربكة و  
 . ية والقيم املجتمعيةاإلنسانبالعنف والتعدي عىل احلقوق  ه  بط 

  وبالتايل  ،وتشكيكهم بدينهم  تهم وشخصيتهم،والنيل من هوي املسلمني إضعاف * 

 . لإلسالم دات املخالفة ل بعض األفراد االنخراط يف السلوكيات واالعتقا ب  ق  ت  

 . ويدعو إليها  اإلسالمللقيم اخلالقة التي يمثلها   رذي ي فتق  هم والد* تأييد معتق

ن  وذلك بام مجع  م ، لسابق عهده يف صدارة األمم اإلسالمهم من رجوع * خوف  

عا  مستمرا  داخل   ، مكونات البقاء واالستمرارية من األصول والقيم الثابتة فأرادوا صا

عا  أرادوا و  ،أنفسهم يفليبقوا منشغلني  ية اإلسالمالبالد  مع املجتمعات   هلم  صا

مع   بذلك  هم امللقاة عليهم فينشغلون واملؤسسات الدولية يف حماوالت اخلروج من الت  

عن توحيد األفكار واجلهود للرقي باملجتمع   ت  يوتشت  ل  شغا إوهذا كله  ، غريهم

 . طبيعي له ي والوصول للصدارة وأخذ املركز الاإلسالم

 *** 
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بعونسالباب الثالث وال
 كيف ُيريده أعداءه؟ ..اإلسالم 

          ▬ تعاىل: قال 

  ♂   :[ 8]الصف. 

  ♂       ▬تعاىل: قال 

 . [55]األنعام:  

          ▬ تعاىل: قال 

         ♂    :[ 8]التوبة . 

ظ   ذكرنا هنا  ف   ل 
 
  ، للحق املعادي له عدو  لنفسه وعدو  للحق ألن املعارض   هأ عداء

نكارا  فقد إ  ه جحودا  وفمن تكرب عن الدخول في ، ودين العاملنيرشع  اهلل اإلسالمف

ل  العداء ه ضالل إىل ذلك العداء فقد زاد  مع  ع  مج    ومع ، عادى نفسه وأوردها الضالل  ع 
 . ف 

عن   إنه أعلن  و ،يه وهذا من كامل العدل ومتام االختبارلمل ي كره أحدا  ع اإلسالم و 

يوم   إىل تبليغ ال منهجه بمن ارتضاهم اهلل من الدعاة واملرسلني ومن مح  ل راية ني  نفسه وب  

 . عىل اجلميع ة  جالدين وهذا كان ح  

رض  من بابنا هذا    ه أمر يف ومل يقترص  لإلسالم العداء   ب  ص  من ن   هناك   أن  وإ ن املست ح 

  اإلسالم  إىل فيه  ذ  نف  سلوب  ي  أ  أو طريق   ي  عدائه أ   بل أراد من قاعدة   ، عىل عدم القبول

  ، إيقافهيحقق مراده وهو الطعن يف الدين أو يزعزع أركانه وذلك ل أوليهدم جدرانه 

 ودين ه   ر  أم اإلسالم ف ، عظيم وجهل   ،وهذا واهلل لرضب  من جنون
 
  وقد تعهد   ، اهلل

وان كان يف عقول   ، مرهأ  تبديال  وال تعديال  وال يذهب  فال ي مس   ،بحفظهسبحانه  

وهو ليس   ، فهذا عىل أنفسهم ومن أنفسهم ، خلل  تشويش أو يف سلوك آخرين   البعض

مس  ما نراه من ش ن  فإ، اإلسالمللظاملني عىل   يوما  وال سبيل   ،الدين ن  يف الدين أو م  

من غيوم   بلل   ا يصيبه لن  وأحكامه ومه  لع العيون، وبحر   إغالقال يغطيها  اإلسالم

دين   اإلسالم  هذا هو   فان   مهام كادوا أو بالباطل متادوا،  افرتاءاهتم وتكرار شبهاهتم 

يدعوا ألمر اهلل   ،واحلق املبني ،التمكنيووالعلو   ،ية وهو الرصاط املستقيمالبرش
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للحق   زمه  من ل  و ، لنجاةاينظم احلياة وفيه  ،والسعادة ي  د الرقج  ووي  ،والعبادةبالتوحيد 

ف   ر   . اهلل لو علم فيهم خريا  أل سمعهم سبحان  ف ،وانحرف  تاه   ركه  ومن ت   ،ع 

جهودهم يف اقتالعه   تأفلس  أن بعد  ه أساليب س أرشومن صور عدائهم احلديث يف 

فوجدوا من فكر الشياطني   ، ر بحمالهتم القديمة وحماوالهتم العديدة عىل مر العصو

  ، ثم حاول جمددا  لتقيض عليه ،فيه يغلأ  ضعفه وأ  من مل تقدر عليه ف ن  أوسبيل املنافقني 

  و  وه  احلديث  بقوهلم، أو  املستحدث اإلسالموهي  ،كرة  ظاملة  مظلمةفلمعت عندهم ف  

يف اخلارج   كون  ي ، مطواع ألمرهم ، ويدور يف فلكهم ،مرهمأ   يوافق   إسالم   وهتيئة   إجياد  

  وخادم  جديد   عندهم تابع   يكون   أن ،معهم، بمعنى افق  ويف مضمونه مت و ،وشكال   سام  ا

واملسلمني   ماإلسالم اهلل ل  احلق عام يصفون، وس   تعاىلف ،إسالمية  ة  لبح   ولكن ألهدافهم

م عليه إال ام مما يمكرون، ف  .  وللمسلمني هلل إال   عزة  الما رذلون و أل  اهم بام ه 

ن خبط   م هذاكان   إن و يناسبهم، امأن يكون ب اإلسالمكيف يريدون  كنقاط   ونذكر  

من كان له   ي ويع نعي هنا ل ه نذكر لكن نا  ، سالفهمأوحقد أحالمهم وسفاهة  أفكارهم 

ولنفهم من غرائب   ،فنعرف ما حييط بنا  ، وكيف يمكرون ططون، ا خياذمسليم  قلب  

  ، نيالعقالنيمن سموا أنفسهم و ، التغريبينيو ، للحداثيني واألطروحات  املناهج

 الدين كيف يفكرون فإهنم :  أعداء من هم  تشاكل هو  عىل  ومن ،ارىصنوال

عن   بعيددية وعىل العبادة الفر قاص    منعزل، الما  ذو طابع  شخصسإ   * يريدون  

 . اآلخرين عىل التأثري 

 صورا  يف دور العبادة. ذو صبغة  ودعوة  عاملية بل إسالما  حم  سالما  إ* ال يريدون  

والقتال   اإلسالم من مفاهيم اجلهاد واالرتباط العقدي بني  و خيل سالما  إيريدون   *

 .املرشوع

ية  اإلسالم لعلوم بوي واوالتناول القرآين والكالم الن * يريدون فهام  جديدا  للتفسري 

نظام حياهتم  رهم املادي والعقيل املتوافقني معه من نواحي قيمهم ووبام يتناسب مع منظ 

 . اخلاص
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 ريحل   د  يمق سالما  غري  إ* يريدون 
  هم أمرح  عندهم ومفتواحلرية  ف  فسق  لفرد،ا ة 

قة بني  دور األخالق ذائب  يف حال املوافو ، رشعيوليس ال النفعي عىل التبادل  قائم  

فالرتاض والرغبة هي   معتربة، حمكمة أو موافقة للفطرة رشعية األفراد فال ضوابط 

املرأة بشكل  خيرجها عن   ة حريمطالبتهم ب ،اجللية  ومن أمثلة ذلك . للتلبية املقياس 

 . وغري ذلك مما تعافه النفس الزكية  ،األفراد  بني الشاذ ب التقارحرية و ، حياءها 

تعاطي  و ية اإلسالمفيرتسب عىل ذلك يف الثقافة  ،للعقلسالما  خيضع  إ* يريدون 

بام يتوافق مع القناعة   ، والتعديل ،والتأهيل ، للتأويل قابل   اإلسالم أن   األفراد أفكار

فيه  و ، بالغيب وقداسة التنزيل اإليامن عىل  سافر  وهذا خروج   ، لعقلية أو التجربة املاديةا

الضالة عند نفاذها   اإلرادةويصاحب تلك  ،نقل وتقديم  للعقل عىل ال ، عىل الثوابت رأ جت

ك   األحكام   مترير يتم  س املراد بذلكو ، عب علو املرشيم  الناقص  بالكامل املطلق وتغيحت 

ئع   ل  د  ع  أو ي   ،عمل به ال ي  فوما مل يتوافق معه  ، عىل العقل فام وافقه فهو مقبول والرشا

  ، اإلنساينلرباين ودخل حمله الفهم هنا غاب الترشيع او ، بام يتناسب مع الفهم  وي ؤول

  جانبيدخل  عليه من  بام كه  درايف إ ا  حمصور بكونه  نقص علمه  إىل ضافة  إهنا  وان العقل  

كم  عىل الثوابت الرشعية فترشيع اخلالق وأ   ح  حواسه فانه ال يصل   حكامه  مطلقا  للح 

 . أعىل من أن يمسها أو يعلو عليها خملوق

ملحاولة متييع   ر  ي روما هذا املصطلح اجلديد إال مت  ،الديني* يريدون جتديد اخلطاب 

  رض مقبولة  ت   اركة مع غريه من األديان بصورة  قابل  للمش وأ نه   ،ياإلسالماملنهج 

بتنا  ، اجلميع كيف  و صال ، أوما عندنا  من مل يؤمن بنا  إلرضاءفكيف منا أن نتنازل عن ثوا

دين اهلل   اإلسالم إلمالءات الغري. ف ة  يتبعو  ختاذل   ه  ورنقبل التجديد وهو يف بعض ص  

د   إذا كانفورشعه املحكم فأي جتديد  يريدون،  جتديدا  من   ملن ي طالب بالتجديداملرا

ية فال  اإلسالموة أو طرح الفكرة ضمن األصول الرشعية والثوابت عباب تنشيط الد

د   لكنهم هنا يريدون جتديدا  للفهم عن األصل بام حييد عن مضمون ،بأس   ، األصل ومرا
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فيه سامح  وجترأ  عىل رسم  جديد للمنظور الديني لدى الشعوب بام  املطلوب  وهذا

 . ممن ليسوا من أهله  ،وافق الغريي

ليس له شأن بالسياسة والعموم يف   صوفيا   ا  روحيا  تعبديا  مسال إ* يريدون 

نفسه وال  ل املرء ه ب ينتيش مغلقة،غرفة   سالما  داخل  إك فيصبح بذل ، املسؤولية والتوجيه

 . يف تفريق األمة وتعاضدها وخرييتها لغريها   خبيثة    هذه طريقة  و ، يعنيه غريه

ا  فارغ ،ا  يف فلكها رسائ ،أو ذائبا  فيها  سالما  متناغام  مع احلضارة الغربية إ* يريدون 

علامنية أو ما شابه ذلك من   أومن ليربالية  جتاههميتناقض مع ا الذيمضمونه  من

 . موها عىل الديند  ت البرش والتي ق  مستحدثا 

رادهم:الرد عىل  الصةوخ      م 

من  ا أرادو و إن  ما  أو النيل  منه أو من تراثه،  اإلسالم  ء إخفا أهنم مل ولن يستطيعوا  

 ،ية والعلو يف املكانةاإلسالميناسبهم وخيدم مصاحلهم وي لغي التفرد يف اهلوية  دين  

رص    من  نابع   فهذا  ، هلم بنظرهماملهددة  ورةط واخل ، ليةاملسؤو و الرسالة   والعاملية يف 
ق 

هذا الدين حمفوظ  بحفظ   أن  مل يدركوا أ   ،الذي غطى بصريهتم  جم حقدهم حو  ، نظرهم

وان كيدهم   ،عنهم وما يكيدون خرب  أ  وأنه سبحانه  ،اهلل سبحانه ناص  دينه  وان   ،هل اهلل

ل م  احلق ولكنه أبى إال العناد، فام هلم كيف   ، وأليس حاهلم كشيطاهنم الذي ي عتدمري  هلم 

 . ولكل أجل  كتاب وسوف يعلمون حيكمون. 

 *** 
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 يكيدون:  وما   وتاليا  ما أرشنا إ ليه من أمرهم 

الدين والتشكيك يف مقدراته والنيل من رجاالته  الطعن يف ثوابت وأصول  *

 .هءوعلام

  هنا قابلة  أو ، يةاإلسالميف احلكم عىل النصوص  * زرع فكرة االجتهاد العقيل 

للوصول للنهضة   جماراة التقدم والتنوير وان ذلك من باب  ، للتأويل وفق مفهوم احلداثة

 . مونه وان كان عىل حساب تغيري مفهوم النص األصيل ومض املزعومة 

والتقليل من قيمة الدين   ، ةري* التشويش عىل املسلمني ووضعهم يف دائرة احل 

 . لدهيم كمنهج حياة

 . * تقييد فعالية التبليغ والبيان للناس وحماصته 

وان   ، بأداء الشعائر التعبدية  يني لدى الناس بأنه حمصور  * جعل اعتامد االعتقاد الد 

 . احية التناول والتداولمن ن أصلوفرع  ال  جزء  ال كل   اإلسالم

  إلجياد واالنتقائية يف املفردات حتضريا   ، لتعليم العامةا* التدريج يف تغيري أساليب 

 . ية اإلسالمجيل فاقد للهوية 

واختالق ربطها بشكل مبارش أو   السلبية عىل بعض األحداثاالنتقائي * الرتكيز 

 . اإلسالمغري مبارش ب

غري الرشعية والرتكيز عىل طرحها  ستوردة اليات وكفاءة األنظمة امل* بيان مج

  ومالئمة للتطور مع األحداث  اإلسالمح فكرة متزامنة عن ضعف قابلية رمع ط  ،كبديل

ثقافة  خوفا  من التصادم مع زئية فية أو ج  خ  حيانا  بصورة أ وان كان ذلك  ، املستجدات

 . اجلمهور 

  ، واها الثقايفية وتدين مست اإلسالم* ترسيخ االنطباع العام بضعف الشخصية 

  ميوهلا جلوانب املتعلقة هبا من حيث اعىل بعض بأسلوب سلبي مقصود والرتكيز 

نية وغلبة الرغبة صورة بشكل يعطيها  والطبيعية  يةاإلنسان مرافقة كل  مع  ، طابع الشهوا



                                             
 

  

201 

املثالية   إىل  ته غري ذلك وحماولة نسب أو الطرف اآلخر غربيا  كان  إىل بتضخيم النظرة  ذلك

 .  التقدم والعقالنية والريادة يف 

ووضع القيود عىل نرش   ، ياإلسالمتوجه ل * طمس العقول ذات املرجعية وا

املغرتبة واملفكرين   لألفكارمع القيام بحرارة االحتضان  ،يةاإلسالمالتاريخ والثقافة 

تاب   . يأصحاب الفكر الليربايل أو احلداثوالك 

فهمتعليم  وأماكنمراكز  إنشاء*  احلامل   النشء إلجياد منهجهم فق و بإرشا

 .ألفكارهم والنارش هلا بعد حني 

لغايات  ا أو  ،املطلوبة األفكار* جتنيد اإل عالم وبعض األبواق اإل عالمية لتمرير 

 . بلها أو حتى لتهيئة الرأي العام لتق ،املندوبة

واستحسان تداوهلا بني   ،ية اإلسالمبعض القيم املغايرة للقيم  إجياد* العمل عىل 

يات املخالفة  كوالسلو األخالقياتتكون ذراعا  مساعدا  لتمرير بعض  الناس مما 

ال   أن  زراعة توجه  مثل ، والتي تستخدم حني الطلب والتوجيه  ، يةاإلسالمللتعاليم 

  ، امللتزم ياإلسالمفراد الذين يعطون طابع الشكل يتقبل املجتمع من بعض فئاته األ

الفرص لالنخراط يف احلياة   ضعفب يف الفكر العام للمجتمع إحياء إحداثوبالتايل 

 ء. هؤالاملجتمعية ملثل 

ل وأ عالم   والسلوكي يوالقيمالنفيس  ضعاف الرابط إ*  مع الرعيل والقرون األ و 

 . هبم للحق  ىدتهي  عة وكانوا فيها نجوما   ساط فيها شمس اإلسالم والتي كان  ، اإلسالم

نار اخلالف واملتشاهبات   يقاد بإ ،منه  كسب  ت  * تفعيل املشاحنة بني أهل العلم ومن ي  

بل عكس ذلك متاما    ،احلق ومتكني الوحدة إحقاقبه  اد  رمتحيز ال ي  بأسلوبوذلك 

 ... . الصورة للشاهد بوجود التناقض والضعف العام وإعطاءاملفارقة  بإجياد

ويركز   ، حينا   تد  يش ، واملسلمني اإلسالم من غيض يف احلرب عىل  وهذا وغريه فيض  

اوية  لوهبم خقظاهرا  و اإلسالموهؤالء املعاول الذين لبسوا ثوب  ،ا  عىل طرف حين

، وبام ي قدم  لضعف  أصاب املسلمني  الزائف نجمهم ع  إ نام عال أمرهم وسطف ،مسمومة
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خارج املنظومة اإلسالمية، ولألسف بإغفال بعض  هلم من إمكانيات ونفقات من 

هؤالء   لإل سالم واملسلمني وأن   ولكن وعد اهلل واقع بأن يكون النرص  أصحاب القرار. 

  سوف يكون، فال اهلل  بأمروكام كان  اإلسالمعز  إرشاقفعند  ماملضلني ومن كان معه

 . ولكن نبأ  مستقر وسوف يعلمون ،وال صوت هلم مكان 

 *** 
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لباب اخلامس والسبعونا
 ملاذا حييد َأكثُر الناس عن احلق 

 . [103]يوسف:  ♂        ▬ تعاىل: قال  

          ▬ تعاىل: قال 

       ♂  :[1]الرعد . 

         ▬تعاىل: قال 

♂   :[ 59]غافر . 

 . [ 50]الفرقان:   ♂       ▬ تعاىل: قال  

  ة  ظاهر ي  وه يف تعامله مع الدين  عىل اختالف تباينه  العامل    لنظرات حلال هناك  إن

ل   ، ملتان لذلكا وسوف نأخذ منها النظرتان الش ، للجميع   ح  وهو ما هيمنا يف أمرنا وي ص 

   : األول اظر  أما الن ،منه املراد ويستبني منه املطلوب  علم  في   ، وهو لنا ولغرينا كاف   ،لبابنا 

  قلبه ونقاء  بإيامنمن ينظر هو ذلك و  ،الرشيعة وموافقة أمر الوحي بعني   نظر  من ي  ف

 لفطرته وحيتكم لرشعه ويضع نصب عينيه انه يدين 
 
ق  الاخل يم تعال إىل وميل  نفسه بانتامء

ه مبنيا  عىل ذلك ، ومنهج احلق عتبارا   اعتربا  عنده وموافقا  له م   ، فيكون نظره ومقياس 

نبيا    ☺له دينا  وحممد  اإلسالموناظرنا األول وهو من كان  ،صيال ال غنى له عنهأ

وإذا تعرض   ،حكيم مره عىل مقياس إيامين أصيل ورشع  كام قلنا كل أ  ورسوال  فيقيس 

عنده املقدم   يكون  و وحاالت التناول  اإلقبالعرض خياراهتا يف درجات ستت  ألمر فنفسه  

  وتداوله  وافق ذلك من األحكام والتوجيه تناوله امف ،ة يعالرش  ي  عية األوىل هواملرج

حاطة   ى فيبق د  عنه، وحا  ذلك تركه   ما خالف  أما و وأخذ  به،  يف تلك الدائرة من اإل 

 . االمتثال وإ عامل العبادة باألخذ أو الرتك نوحس

  إلنسان ل من اهلل سبحانه ا كان من كامل العطاء وسعة الرمحة مم ن  أ   ، ي علم أن  ر  د  جي  و   

ر  عىل قد منه    اإلنسانل  ص  ح  ت  ي  بأن  ،اجلهد فيه  وإعاملالعمل  بحرية   له  فيام ترك وهو 

احلكيم مل يرتكه عىل   الشارع   ن  يد عىل أكمع التأ ،جمهوده وسعة بذله بام قدره اهلل له

 . خري  إىل  إاّل يوجه   أ اّل الغارب بل اشرتط فيه  
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مادي ي تداول بني الناس فال بد   أمر   أي فعند   ،كر ما ذ  كل عىل  قصد  ال م  فه  ومثاال  لي   

وعالقة التبادل ال بد هلا   ،يكون صاحلا   أن ال بد  أصله  وترسي عليه   أنلألحكام الرشعية 

  وأن ي رى  ، كذلك ال بد أن يكون عىل وجه  رشعي  وإنفاقه    ،أيضا   للرشع موافقة   تكون   أن

ية  حرب فيه  قلنا  ما  ما أ . مثال  عىل االمتثال وهذا  ، الرشع ما عليه من حقوق فيام بني   فيه

نواحي العلمية التي ق درت  العطاء يف بعض ال اكتمل  فقد  ، عامل جهدهإو اإلنسان

يالقي بذلك زيادة  يف التحصيل  س ف فيه  يف املجهود  من زيادة   ه كان من فام  ،لإلنسان

  أن ق اهلل سبحانه ام خلفي اكتشافاتكوالعلمية  أبحاثك  فأنت  حيق لك يف  ،منه  واملنفعة

 ع  ت  
 يف  إاّل  هه  توج أ اّل رض عليك ا ف  مملكن ال بد لك وهو و ، وسعك  ل  وتبذ   ،ك  قل  ع   ل  م 

 . املقصود  اخلري املوافق للرشع وهذا هو قطري

من يعتقد   وحال   وهو حمل دراستنا وعليه يقوم تساؤلنا فحاله   ، ناظرنا الثاين أما 

ياد عن احلق  فلامذا هذا احل ،هم لألسف األكثرية و الزيادة يفآخذ  فبأمره ويرى بفكره 

ليسوا مجيعا  عىل مستوى   أهنم ،العدل و اإلنصافي علم من باب  أن روامليل للباطل وجيد

  أن  والفرق البائن بينهم  ،لكنهم مشرتكون يف امليل عن احلق يف أمرهم  ك واحد يف ذل

  د  ويع أنزائلة لكن ال يلبث  منهم من جينح عن الصواب لنزعة  أو شهوة  عابرة أو شبهة 

طأ فريجع يف أمره  انه عىل خ إيامين من رصيد  بام ملك   درك  ي   أنحظرية احلق بعد  إىل

سبحانه يف ذلك أن  باب  التوبة مفتوح فال يغلق   ومن رمحات اهلل ،ويصلح من شأنه

 . اإلنسانا قيام  الساعة أو موت حينهيكون وحتى يأمر اهلل بخالف ذلك 

ب   ك  ولكن هنا    طريق   ختذ  االباطل فأبى أن ينزعه فذلك هو التائه الذي  اس  لب س  من ل 

نفسه ألي أمر ذي بال   عندما تتعرض ألنه ه دكان ذلك قائام  عن وإنام الضالل مسلكا  دائام  

حتكيم  وفتكون خيارات تناوله أو تداوله لذلك األمر حمصورة  عىل عقيدته اخلاصة 

ء   عنده فكانت هواه،  املختلفة والعائدة   بأشكاهلا واملنفعة املتحصلة  ،املصلحةو  ، األهوا

وبذلك   ،حتقيق الرغبة هو األساس  يف القياس أولطبيعة األمر من التحصيل املادي 

ه  ا القي ن د 
واملنفعة    ، اهلوى إ هلا   بذلك   فاختذ ، س أصبح اهلوى هو البديل  عن الدين  ع 
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وكل من هم عىل هذا   ،اإلسالمق واحلياد  عن ب الدين احلي لتغي هو  إناموكل هذا  ،قياسا  

ويعتنقون ذلك   بأيدهيم، ا يرسمون ألنفسهم ما يناسبه إنام ،وهذه الرؤية  الطريق 

  ، ئزهم وخيفف حريهتم ملا يصيبهم من ختبط يف حياهتم ا يرض غر كبديلاملرسوم 

د   كان قلبه تقيا   املحسوس يف واقع العامل  أ هن  م األكثرية وهذا أمر  ليحزن من  وامل شاه 

وأ ّدل    ،تيارم عىل احلق بل دليل  عىل حرية االخهن   أ  بوما تلك الكثرة لدليل   وعقله نقيا ،

  ، وهو بذاك قد عىل أمر ربه  هوى نفسه   م  د  ق  سي  ف   يامن إلاغاب عنه  إذا  اإلنسان   ن  أعىل 

ئل   صلها يف يعتقد  انه بسعادة   رض  و ، عىل حساب الدائم اختار الزا الدنيا عىل قدر   حي 

  إمكانياتوترك  سعادة  يف اآلخرة عىل قدر  إمكانياته
 
  ىن أبفقياس كل م   ، خالقه وعطاء

وقد كان من األوىل هبم   ،وتغليب  خارس وفيه جحود  واضح  باطل،احلق قياس  ناقص  

ويسلموا له أمرهم فهو موجدهم وأعلم   الرمحنويطيعوا أمر  اإليامن رة  ئأن يدخلوا دا

ال خري  هلم ف ، أنفسهم هبم من 
ا   ، ويف اآلخرة عظيم  الزيادة، وسعادة يف الدنيا ام الدين إ  وم 

ق فليحافظوا عليها احل فإن كانوا عىل  ، من السعادة بزعمهم إال زائلة رة  تلك الصو

د   ، ولينقلوها معهم بعد موهتم ر  ال   حينها م  وعنده حساهبم وه  ولكن هيهات فإىل اهلل م 

 . جحيم وتصلية  ليم أب  ينفع الندم بل عذا 

                                               *** 
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بعونسالباب السادس وال
 فوبيامواإلسال واختالق مفهوم اإلسالم 

ص   ، منذ سنوات قليلة ستحدثت أ   فوبيا هي كلمة  واإلسالم   أهنا  تلقها اخد  هبا من وي ق 

  أريد   وإنام ،واملسلمني اإلسالمالكراهية املوجهة ضد واخلوف  عىل ظاهرة   ة  دالل

  بكلمة   اإلسالم ضد  ا لكراهية واحلض عليهلاملفهوم  بة هو توحيد  تلكم الكذ استخدامب

يف   منهسمى واحد ينطلقون ولوضع مرادهم ومقاصدهم العدائية حتت م   ،يستساغ نقلها 

  إطار ضمن  له بعق واملستنري وان املمعن بحق  ، سالماإلعىل  وافرتاءاهتم  أكاذيبهم بث 

  م اللإلس مالزمة   فة  ص   وإجياد   ، ا تلفيق هتمة  منه أ ريد   أ هنا كلمة   ليعرف   واإلنصاف العدل 

قليال  يف تلك احلالة النفسية واالنطباع العقيل الذي   ضولنخ ،بال وجه حق وال واقعية 

 . ويعتقدون بصحة هذه التهمة جعل من بعض غري املسلمني يتبنون هذه الفكرة

أي نوع من  علم يف  حتى طالب   أوبالتاريخ  مبتدئ أوفى عىل عاقل ال خي   بداية  

بني   مكانهة  وصدار ،وعلو قدره ، أوج ازدهاره  كان يف حينام اإلسالم ، أن العلوم 

  -الذي يروج البعض منه لتلك الظاهرة يف وقتنا احلارض- الغريب  العامل   كان   ، احلضارات

فضال  عن القصور   ،ية واالجتامعيةاإلنسانويف أسوأ الدرجات  ،ينها يف عرص الظلامتح

يس ورجال  بيد احلكم الكن كانت السلطة ا وملّ  ،علمية والثقافية وغريها النواحي ال يف

فرتتب عىل ذلك نرش اجلهل وضعف   ، ذات كفاءة وال قيادة   ىالدين وكانت عىل غري هد

بنبذ ذلك   عىل أثر هذا االضطهاد والتحكم باملقدرات  بناء   املجتمع فقامت الشعوب 

علت و ،احلال والثورة عليها  مالواقع وتلك  وقامت   ،لشعب بيد االسلطة واحلكم  ج 

سسها العلمية واملعرفية  التي جزء كبري  من أ  و-الصناعية والثقافية  رة  والث بعدها 

  األمر  وبقي  -ره منصف وهذا ال ينك األندلسية وبالد اإلسالممن احلضارة  ت د  مأ ست  

  أفكارهم  محلته  مما  فكان ،الراهن وقتنا  حتى  املدنية وازدهار التقدم  بتوايل  الدول  لتلك

ن ظرهيم،تلكم الثورة الصناعية والثقافية ىل مفهوم القائمني ع بونظرياهتم  ورواسب   ،وم 

لطة الدينية ه  والتبعيةالدين  أن   ،جتربتهم مقياس   األقوى للرجوع يف السبب   و  للس 

وال زالت   ، وحاجزا  حلرية األفراد واملجتمع أشكالهالتقدم والتطور احلضاري بكافة 
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فابتكروا   ألفكارهم واجتاهاهتم، ة  ، وقاعدة  فعالفاهيم نراها يف طيات أمورهمتلك امل

  و  ،املنهج الليربايل والعلامين والعديد من النظريات التي اعتقدوا أ هنا األنسب واألفضل 

فصل السلطة الدينية عن التحكم بالسلطات األخرى أو التحكم   ىتبني ها رأكث التي 

ي يتمركز عليها  لتومن هنا بدأت املشكلة فإن القاعدة الظنية ا ، ة املجتمعيةا العام باحلي

  املاض  إىل  دة  وهم الشعوب أ ن  ما يكون فيه دين فهو ع فأصحاب القرار والنظريات و 

ط  ورب  ، الستغالل تلك النقطة  واملناخ الفكري مالئام  صبة  خ   األرض   هنا  فكانت ،املظلم

ال يقبل وال يتكامل مع   اإلسالموان  ،ماإلسالمع  مفهوم اخلوف من املاض وجتاربه

 . وال يندمج حتت منظومة القيم احلديثة اإلصالحعات وانه ال يقبل تماملج

قيم اخلالقة  فبدال  من رد اجلميل وحفظه عن تلك ال  اإلسالم، ومتادى التعدي عىل 

وا بالتعدي عليها وفرض  م ا ق ، اإلسالم خذت من بالد والن ظم الفعالة والعلوم التي أ  

وبث   ، وح العلميةوهدم الرص ، ات خرورسقة املد ، والتبعية )االستخراب(،الستعامرا

من الفوىض والتقسيم   أوجدوا حالة  و ، بني تلك الدول القومية  رات نع وال التفرقة 

للمنظومة   تغييب  و  ،لألرواح إزهاق ما أحدثوه من  إضافة  إىلها، املتعمد في لهواجل

ال  لتي وا ، قيتةاملقتصادية السياسية وا ال تبعية لل همراعتوز ،اإلنسايناالجتامعية والرقي 

ميا  إعمال   وأضافوا  ،عاين منها حتى اآلنيي اإلسالميزال العامل  نظريه بحق األمة   ل  ق جرا

با  وه  بأن ز ية والعربية كاملة  اإلسالم
ت ص  غ    إلمتام روا شعبا  بأكمله وذلك ج  رعوا كيانا  م 

  وإقرارهم ور السنوات ربم مع أهنم و . ي الواحداإلسالمعملية التفريق بني اجلسد 

ا  وليس  رابستخاالقول  واألصح-االستعامر  حالة  ية من اإلسالماستقالل البالد ب

ادية  يقدرات والقرارات السمع بقاء التبعية والتحكم بامل ، وذلك شكال   -ا  عامراست

الدينية التي  احلالة هنا ختتلف عن جتربتهم مع السلطة  أن  أ نفسهم  يقنت وأ وجدوا 

  ، كامل متوافق وهو نظام   ،يف نفسه  احلياة   رسالة   حيمل   ماإلسالفهذا الدين وهو  ،عرفوها 

  ، نهج حياةمكحمبة و وان ارتباط املسلمني به ارتباط   ، وذو مرونة وثبات يف نفس الوقت

وذو سمة توسعية لتقبله من اآلخر بام كمل   ،د ضمن أصول وقيم ثابتةجدوهو دين مت
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واعتقادا  منهم   عىل رفض اإلسالم م القائ  فكان بنظرهم ،ته من مجال وكامل القيم يف صفا 

بام احتوته نفوسهم من تلقينات وإرث    صاع احلضارات بناءا  عىل تبنيهم فكرة  

ما   إذام خطرا  ه علي ل  يشك  هذا الدين س   أن   مهم مع اإلسالمأسالفهم ورواسب تصاد 

ط ن ع  من  فأوج ، هوتأصل عهده وعلو ق إىل رجع  دوا تلك احلالة من اخلوف امل ص 

  ، طريق واختذوا كل  ، ا كل حالة  استغلو بأنيف ذلك  م اليد الطوىل وكانت هل  ، سالمإلا

ذلك جتهيز احلالة النفسية   الل  خوراعوا  أهدافهم حيقق  مسعاهم و  خيدم   أسلوب  وأي

جيشوا  ف ، اءاتواالفرت الدويل بأن نرشوا الصورة السلبيةواملجتمع  هم املحيل ملجتمع

ويتبنى   أفكارهم ومن واالهم ممن كان حيمل  ،ورةأجواألبواق امل  ، اإلعالموسائل 

  عداء  يف نفسه  بل وكل من محل   ،إسالمي أو شكل  أفعاهلم مع ظهوره للعيان بصبغة

والتي   ، تلك الصورة الومهية  إلجياد مقيتة  إيديولوجية فاشرتكوا مجيعا  يف  ، ملإلسال

فكان  اده، فروأ الدولية يف املجتمعات  ىصدعملت ل البعض وحيزا  يف عقو أخذت

واملامرسات   األفعال عىل عنرص اخلوف هو املحرك لقبول  ي املبن امللفق ذلك االنطباع

  ، ياإلسالمت عىل العامل سور م لتجاوزات كثرية  را  ومرب   ، القرار  أصحابالتي يقوم هبا 

هو استغالهلم   ، لك الصورة املزعومةتجياد اموا باستغالله والرتكيز عليه إلوكان مما ق

حتمل صفة العنف والكراهية ملا  ، والتي واملامرسات ألفراد  األفعال د لبعض ردو 

رتعرضوا له من اضطهاد  راء وقوعهم حتت  من ج  ،يف األذى اية  غمعنوية ونفسية  وأرضا

ونرى ذلك كثريا  يف املجتمعات   ،رست بحقهم وتأثري املامرسات والسياسات التي م 

  ، ب املعاملة اآلدمية بأدنى صورها يا تي تعرضت للغزو والترشيد وانتهاك احلقوق وغال

والتي قاموا   عليهم،  لزيادة الضغط والظلم الواقع كانت نتيجة   إنامفتلك الردود 

  ارتكبوه الظلم والقهر عمن  رفع   وهو العدل كان من باب أوىلف ماإلسالب بإلصاقها 

بأنه رافض للتعدي  ي يتبناه أهله وينرشونه،الذ اإلسالموتوضيح معتقد  ،بحقهم

حقوق   ي راع اإلسالم وان  ، وانه دين عدل وإ صالح ،ر الكرامة هدالدماء و باحةوإ

ه وحفظ له حقوقه بأرقى  وأكرم ته وإنسانيوحفظ له نفسه  ،مهام كان معتقده  اإلنسان
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ل  به  من  بنصوص ومنهج عام أ قر   ر  روذلك مق ،هيئة وأبدع قيم م    ، رونق قبل  عهأتبا وع 

 . عليه اآلن يف ذلك الوقت يف ظلامت بعضها فوق بعض ب  األكاذي م  زع  ي   ن م كان حينام

والرائي هنا بحق، يعلم أهنم ينرشون ما ييسء لإلسالم ويكتمون ما يدعوا إليه من  

عاليم وما هي حقيقته، فهم جيمعون بذلك أكثر  جوانب الكذب والبهتان، وال يغرنك  ت

 .بريقها املادية ونورها، فقلوهبم سوداء بعكس ملعان حضاراهتم 

رفضهم لإلسالم وحماربتهم له هو الدافع وراء كل ذلك وان   إن   : وخالصة األمر

ووضع احلاجز   ، دد الديناملد الدعوي ومت  إغالقذلك التشويش هو من باب  ادإجي

  ، كمنهج حياةاملسلمني  ن  نحأخذها نوالتي  ،ية اإلسالمة يعللقبول بالرش املانع النفيس

، وطبعا  أوهلا حتقيق  بالقيم اخلالقة  واالمتثال ،يةسانناإلبوالعلو  ،الرقي  به لنا  يد  رأ  

هذا   أن   ،أننا عىل اجلانب الصواب ومالزمني للحق دليال  عندنا بويكفي لنا والغاية. 

  ن ولألن ذلك وعد اهلل  ،اإلسالم ألمروال اندثار  شتدا عودي   وإذا متدا رك  ت   إذاالدين 

ت عليه الشبهات  ق  ف  االعتداءات ول   قهيف أصله مهام مورست بح يشء   م اإلسالصيب ي

  ▬  : قال إذ هد اهلل بحفظه وحفظ أصله فسبحان ربنا عفهو دين اهلل وقد ت

        ♂  :[ 9]احلجر . 

        ▬  :وقال سبحانه

    ♂    :[55]النور . 

 *** 
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الباب السابع والسبعون
 اإلرهابب ربطِه ذبُةوِك اإلسالم 

  مصطلح عائم مل يتم االتفاق عىل معناه بني املجتمعات العاملية  اإلرهاب ن إ

ولكن تم استيعاب   ،يقة عمله رط ألهدافه أو  ثابت   ومل يكن له حتديد   ، واهليئات الدولية

تلحق الرضر باآلخرين   املؤدي ألعامل العنف التي األسلوببأنه  ،مفهومه وتعريفه 

 . اخلوفمن   عامة   ة  ويوجد  حال

  أصحاب  بنظرة   ٍ شق   ، فالنظرة ذات شقني اإلرهاببوبالنسبة ملن يربط غريه 

وشق آخر   ، إليهبطرف معني ونسبته  بها اإلرهلم احلق بإقران  ر ومن يعتقدون أن  را قال

وهو أفراد تلك املجتمعات والذين يأخذون املفهوم عن الشق األول منقوال  عن  

يستوعبوهنا بذلك الشعور النفيس  و  واإلخباريةالتوجيهية  إ عالمهم وسياساهتم

ب  بالكراهية للوقوع يف اخلوف ا  . ملفرط والتعرض لألذى والعنفاملصاح 

جيده   ،عامل اجلديد مع مفهومهالت وطريقة   اإلرهابالدارس لسرية و عب  ت  ت  ن امل  إ

الصورة   لصاقإلك لوذ ، القوى صحابأ  من قبل  تخدمتاس  وطريقة  طية  م   أصبح  

ئه منورفض الطرف اآلخر  من السلبية والعداء املتوقع وبالتايل استخدام   ،الغري احتوا

ة واألعامل التي مورست وسوف  بعالصورة لقبول املجتمع الدويل للسياسات املت تلكم

له   ملا  األفرادمن  واإلقرارحالة الرضا  إجياديف ذات الوقت و ،متارس بحق ذلك الطرف 

 . ارتباط بمصريهم

ولفهم تلك   ، اإلرهاببعالقته كذبا  ب التلفيق و اإلسالم وان موضوعنا هنا هو 

ت  ا   ا ت وملمن أين أت  ت العالقا  ت وحقيقة  خ  نظر كل   وجهة  ذ سنأخ ،تلكم الكذبة  ل ق 

كمفهوم   اإلرهابب اإلسالموما هو رأي واعتقاد  ، طرف ومفهومه وعالقته باألمر

ف   ر  ص  نظ ة  وما وجه ،بالتعدي والعنف  ع  قاط تلك التهمة عىل  سمن قام بإ د  ر وماذا ت ق 

 . ذلك الدين إتباع وحاول ربطها كصفة تالزم بعض من كانوا  اإلسالم

رتك مجيعها بأصل واحد  ش والتي ت ، الساموية تو آخر الرساالوه  اإلسالم  أما 

الدور املقصود منهم وهو   ألداء البرش  واستخالف  يةاإلنسانبمفهوم واحد وهو الرقي و
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كان واضحا  جليا  يف منهجه وترشيعاته ويف تناول   اإلسالم ن  فإ ،دة اهلل وحدهعبا 

  ص  ة التي ختيا احل فة مناحي آيف تناول ك األصول ذو مرونة وكامل   فهو ثابت ،أحكامه

وأرقى   ،يةاإلنسانالنواحي  أسمىضمن هلم يبحيث  ، خاصة والبرشية عامة  أتباعه  

  ، واإلنصاف ملن نظر بعني احلق  ومعروف   لموس  م وهذا أمر   ، االجتامعية تعامالت ال

رمة   بعمومها، ية اإلنساناحرتم  اإلسالمف ،  هلا قدرا  عاليا   وجعل   ،لنفس ا وراعى ح 

  كانت أحكامه الربانية رادعة  وبل  ، يصيبها بسوءقد ض ألي أمر عر وحفظها من الت

  أو فسيا  سولت له نفسه وتعدى عىل تلك النفس بأي جانب خيصها ن ضد من  وقوية  

يف ما  إ ال  إليها للوصول  مل يسمح ومل جيعل طريقا   اإلسالمف ،لبها احلياةوخاصة  س   ،ماديا  

ويل   إرشاف  حتت   نفذ  برشوط معينة ت   مقيدة    م  وذلك تطبيقا  ألحكا  ،حدده الشارع احلكيم

نينهم وترشيعاهتم مع  وهذا جم   من ينيبه، أو  األمر حكام  باأل   عليه يف العامل أمجع يف قوا

 . الصارمة ملن ارتكب جرما يستحق عليه تلك العقوبة 

قد  ف ، متمثلة يف منهجه وترشيعاته  حقيقة ك الم عىل الس داللة   سمه اويف  اإلسالم  ن  إو

والسالم بأكثر من ثالثامئة   والسالم وما يشتق عنها من صفات األمن الرمحة   رتذك

عند بعض غري   واملوجودة  ثالية غري امل رة  وان الصو ،يف القرآن الكريم  مرة  نيومخس 

اد بالباطل من األصل  وان اقتطاع املر ، تشوهيها  د  ص  ق  ت  صورة مفربكة هي  إناملمني سامل

رإصكان عن سابق  إنامية اإلسالمنصوص الواالجتزاء يف التعامل مع  وذلك   ،وتعمد  ا

  عن طريق  اإلسالم وان أخذ حقيقة ، اإلسالم وص عن قفهم  غري كامل ومن  إلجياد

ل م   اإلسالمألن  ،اخلطأ منحيمل درجة   األفراد سلوك ه    ه  عن ي ع 
س  من خالله ومن ن ف 

نهج مل يكونوا عىل السلوك  امللضعف الدعوة وضعف االلتزام ب إليه ممن ينتسبون  زء  ج  ف  

فهم   اإلسالم احلقيقي وعىل الطريق األمثل للتوجيهات الرشعية التي طلبها منهم 

هو الرجوع للدين بفهم صحيح للوقوف عىل حقيقته ومجال   ل  صواأل   ،ي جزئمقياس 

 . وهو ميرس ملن أراد ذلك ، وكامل منهجه

ءـــــــ هم بمن  اإلسالمو إلسالم ـــ ــل اهلم ممن ينسبون أنفسهم وأفع زء  ـــــــ اك جوهن  هؤالء  ف ، را
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 كانوا عونا  للرش بأن استغلوا أفعال  و سالم باإلأراد سوءا  وتشوهيا  كانوا موجة  ركبها من

ا  فكانو ،وأهله  إلسالمبا لام  وظ   ومل حيمل تعاليمه ونسبوها زورا   اإلسالم  اسم  من محل  

 .  سواءلرش ومن ارتكب اجلرم يف ا هم  بذلك اجلمع والتلفيق 

وتناوهلا   ، مناحي احلياة مجيع  ى هو الدين الوحيد الذي احتو اإلسالم أناحلقيقة و

  عالقة   تلصق به أي   أنلريفض ويمنع  ه  ن  وإ   ،وراعها حق رعايتها  ، بشمول وكفاية

ويف   ،ريهالفرد يف نفسه ومع غ  ىراع هو دين  ف ،ية عامةاإلنسانبالتعدي وانتهاك حقوق 

قي   وذلك كله بمثالية   ،عالقته مع غري املسلمني يفو ، جمتمعه دوائر راقية تناسب ذلك الر 

 .ا وإتباعه هبا ويريد من اجلميع السمو   اإلسالم رشيعة   إليه وجه تالتي  

ويسقط حكمه عىل من يشاء فإنه   ،حاكام   نفسه   ب  الذي نص  ونب اآلخر أما اجلا 

  رش  ف ،ين منها العامل أمجععا وان جيد احلل ملشكلة ي  ،عيصوب األوضا  أنبذلك مل يرد 

وان حالة   ،قد طال اجلميع بال استثناء  ( هوم للتعدي ونرش اخلوففكم) اإلرهاب

عىل كل   وواجب   ،وللقريب والبعيد ،متعدية للفرد واملجتمع أصبحتالرتقب والقلق 

واملوجه لتقييد   انع  هو امل يكون   أنار رالق ملك  من من بيده مفاتيح السلطة للعامل و

احلقيقة أصعب من ذلك واألمر أخطر وأوسع مما يستطيع   لكن   ، والتعدي ابرهاإل

عقود  األحداث منذ  وعىل امتداد   ، أمعن بحال العامل اليوم إذا  إاّل يدركه  أن املرء 

  أصبح  يف يومنا هذا  اإلرهابف ، البعض د  ما زالت باقية عن ا هاسبومضت ور ومعتقدات  

  إسرتاتيجية وسبيال  لفرض  اإلعالمي، توظيف لا بل وأصبح شكال  من ،جتارةو صناعة  

بة   املشاهدفإن  ،اصة خلدمة أهداف مدروسةخ ملواقف مجوع القوى سيجد الغرا

ب  من تغيري يف  ج   فتارة   ، متباينة بأوقاتالقوى مع اجلامعة الواحدة تلك  موقف والع 

  وإنام  ، العداءو اإلرهايبعىل اجلانب   هي  عنده  وتارة   ،هي عىل احلرية واملواالةه بنظر

وهناك الوجه اآلخر   ،يعود ذلك لتغري الوجهة املصلحية يف التعامل مع تلك اجلامعة

وهذا ليس ادعاء    ، البالء أصل   للذي يزعم أنه يدير احلرية والديمقراطية وهو حقيقة  

  ، ة مستفيضة حلال األممللواقع ونظر ولكنه دراسة   الغري مربر،  من احلنق فرضيا  أو حالة  
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أحداثا  يف كثري من   أحدثوا  قد رات السيادية را الق أصحابمجوع القوى وبعض من ن فا 

ية  اناإلنسملقياس غري مسبوق يف انتهاك احلقوق  فيها الدرجة املجتمعات ارتفعت 

ل د  إال  املجتمعات فام كان من تلك  ، والتعدي السافر شخوص  ذوي أفكار   عندها  أن ت و 

رده فعل تلقائية  ككان ذلك  وإنامفيهم ما أحدثت  ثتحدة لتلك البلدان التي أ  عدائي

 . رفوهنا عيمعتربة   قيمة للظلم واجلور الذي طاهلم وطال كل 

ه   وان أكثر مصاب   ية  اإلسالم واقع يف البالد ل  ،نا  بلسان احلالحقيقة  ونشاهده عيا  نرا

كررة  توغياب احلرية واحلروب امل موجات االستغالل والتبعية املفرطة  واملسلمني، فإن

د  منها فرض اهليمنة واالستغالل ملوارد تلك البالد بل ومح  ل  يف   عىل تلك البالد إ نام ق ص 

ر  للحروب ال أجندة  طياته   ع  خاصة للبعض وهي استمرا قديمة وامتدادا  لرصا

حتت   يتطور ويندمج  أنجيب  اإلسالم  أن  عاملية مفادها  ولزرع فكرة   ، احلضارات

حتت اسم التطرف الديني   إدراجهطية وكل من يرفض ذلك فيتم را منظومة القيم الديمق

 . اإلرهابو

لة  هم هو املصلحة امل تميزان القياس عند نإ :ل وخالصة الق و ص    أيمن زج  ح 

وتربير األفعال املصاحبة لتنفيذ تلك املصلحة خوفا  من   ،اإلرهابمسمى  طرف حتت

  ألهنم ية اإلسالمح الدعوة تا وانف املجتمعات جمن اندما ومنعا   ، التعدي املزعوم

مع   تعارض  يذلك  لكون  ي اإلسالمتكون جمتمعاهتم حتمل الطابع  أنيرفضون 

 . م اإلسالمفهومهم للحرية واحلياة االجتامعية مع مفهوم 

عىل   تقوم   أن  ،والقوى العاملية ، املؤسسات الدولية عىل الواجب والدور احلقيقي و 

ب  ل  غ  وان ال تنحاز للجانب األقوى وت   ،هق م خالقيبعدل ومساواة و يةاإلنسانباالرتقاء 

 . املصلحة عىل حساب مصري الشعوب

م عىل  و قي  وأنه ترصف وسلوك ، ال دين له اإلرهاب إن   ال رياء  فيه،ونضيف أمرا  

عدم استغالل تلك الترصفات عىل   اإلنصاف من باب و ، اعتقاد خاطئ وفهم مسموم

 . ذلك التقسيم املمقوت والطبقية العاملية  دوإجيا وحياهتم االجتامعية حساب األمم 
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الباب الثامن والسبعون
 وتعرضه للغزو الفكري اإلسالم 

        ▬تعاىل: قال 

♂   :[217]البقرة . 

          ▬ تعاىل: قال 

        ♂    :[17]الرعد . 

 [. 111]آل عمران:   ♂     ▬تعاىل: قال  

          ▬ تعاىل: قال 

  ♂   :[.8]الصف 

ها الدماء  يباحلرب الناعمة التي ال تسيل ف االعتداءو ه  اإلسالم عىل  الغزو الفكري 

  حة األسلال تستخدم فيها و ،العقل والفكر ولكن ي قتل ويشوه هبا  ،باملواجهة اجلسدية 

فهي ال هتاجم   ،املادية بل تستخدم الطاقات العقلية واجلهود البرشية لتحصيل غنائمها 

فتلك اهلوية الثقافية املعتدى عليها   ،األساسية اجلسم بل ختتص بمداركه العقلية وثقافته 

تقييمها وسلوكهم املبني  و لألشياءهي قوام األفراد من حيث تناوهلم للحياة ونظرهتم 

هي املحصول الناتج عن القدرة الفكرية واملعرفية املستمدة من   همفثقافت، عليها 

عىل   وكل ذلك مؤسس  ومبني   ،ابع وأصول اعتقادهم تواقعهم احلضاري وتارخيهم املت

وروافده   اإلسالمقى من نبع سوارتباط  عقدي مست إيامين مرجعية رشعية وفهم 

 . األ صلية

انحراف األفكار واملفاهيم عام هو   الغزو الفكري هو العمل عىل فهم أ ن  في   إذا  

ومشكال  لدهيم هويتهم الثقافية ومعيارا  أصيال  لدهيم يف القيم   األفراد راسخ لدى 

ل  يف اضطراب  ملحوظ يظهر  مغاير وت د ىمنح بذلك فتأخذ ، هوالسلوك املعمول ب خ 

ريات  تغ ونظرهتم وفهمهم العقيل للثوابت وامل ، مقيمه  حالو ، عمليا  عىل سلوك األفراد 

فيتم إ دراكها وفهمها عىل منظور جديد غري متفق مع القاعدة األصلية أو بشكل مشوش  

ية أو متعلقات  اإلسالم للثوابت مع نقصان أو ذهاب القيمة التقديرية  ، وغري فعال
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عركة الفكر والغزو  اد من مرامل أن من كل ذلك  أيضا   ويفهم ، يةاإلسالم وروافد اهلوية 

ية واستبداهلا هبوية متوافقة مع رؤية الغازي وهذا هو  اإلسالمة وياهل  قتل   الثقايف هو 

خادما    ل  حتون املاحتالل العقل والفكر بالتبعية والعبودية العقلية والفكرية وبالتايل يك 

ومل   وان مل يستطيعوا ذلك ولن ،وهذا هو املطلوب األمثل هلم  ، غازية وأفكارألهداف 

ية جمروحة  ومشوهة ويف  اإلسالماهلوية والثقافة ك تر هو  طمعهم مف ،يقدروا بإذن اهلل

ع الداخيل بني األصل والدخيل  وذلك هلم مكسب  يف حسابات  حرهبم   ، حال  من الرصا

هدا  يف هجومهم عىل اجلبهات الثقافية  ويف ذلك فهم مل يألوا ج   ،مرجوةوغنيمة  

ل بقلبه  ئشأ  ما ن إلخراج مراحل التعليم عىل مجيع أطوارها ية فتناولت حرهبم اإلسالم

مذ  متخ  الغرب  إىلوعقله  هامجوا املجتمع بكافة األدوات املتاحة  و ،قدوة وطموحا  له  ه 

هلم من   أتباعواملتعاونني من  ،والتبشريية ، لتعليميةوا ،واملؤسسية ،اإلعالمية عندهم،

ا  ن كان باطنه وعقله هلم وظاهره كأنه لنتنا ممدوممن د سوا علينا من بني جل ،أنفسهم 

وكل هؤالء من أدوات وشخوص   ، وهؤالء أشبه ما يكونوا باملنافقني يف أمرهم وحاهلم

  ، يةاإلسالم ل ث  وامل   ، لقيم وا ، تعاونوا كل  عىل قدرته ومكانه يف الطعن يف األخالق

بته اإلسالم وركزوا هجومهم عىل أحكام   ال يعري  جيال   بذلك أرادواو ، وعلوية ثوا

ئع  ان و ،لصياالعتبار األك اخلالقة ذل  مي أو الق لألخالق ال تكون للثوابت والرشا

  ، ة هبا طيية الدور األساس يف حركة احلياة وان تفقد تلك املكانة والقدسية املحاإلسالم

فإهنم مل يكتفوا   ، هم من اهلل ما يستحقونيفعل ، منه يطمعون  رش   وبأ   ، وذلك ما يريدون

صليبية حتى حروهبم احلديثة  ال م التي أزهقت األرواح بدءا  من حروهبم باعتداءاهت

بل يريدون إ كامل جريمتهم ألهنم خابوا يف   ، الفساديف األرض وعاثوا  اد جسفقتلوا األ 

فام هذا احلقد الدفني وما هذه   ،فرييدون قتل اهلوية واألفكار ،أمرهم ومل ينالوا فوزهم 

اذا هذه  ومل ،امل للجميع فلامذا توريث احلقد عندهميتسع الع أال  ،املفرطة  السادية  

نا  وللظلم صالعدائية التي أ   فيهم رجل رشيد   أليس  ، ا  ركانأبحوا فيها للشياطني أعوا

   ، ليحاربون دين اهلل وأمر اهلل يف خلقه ورشعه  إهنمفينظروا من حياربون وماذا حياربون، 
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  يف ولو كان  ، علهم سيحاسبونارسون وعىل فخليبعث اخللق للحساب سوالذي  وإهنم 

م فاقدين  فأفراده ، ملا رأينا ذلك الظ لم يف أمرهم والتشويه يف جمتمعهم حق أمرهم جزء  

وقياسهم   ،اللحظةوحياهتم  ،معبودهم املادةف م،هأخالق   يملعنى حياهتم ومعدوم رق

قد  ا متى كان األعمى وفو ،املنفعة فأي طريق مظلمة يسلكوهنا ويريدون منا أن نتبعهم 

دين رب العاملني وهو   اإلسالم أن  أما علموا  ،اةومرشدا  للحي قاألهلية دليال  للطري

فمن   أوجده اخلالق و وقد مجع اجلامل  والكامل  يف أ حكامه والسعادة يف إ عامله، ني احلق املب

ال يرىض من األخالق    اإلسالمف .اعلم منه سبحانه بمصالح اخلالئق وصالح أمرهم

نه ، فالعدل أساسه ،ومن األعامل إ ال أرقاها ها إ ال أسام عنده   اإلنسانو ، والرمحة عنوا

ل م   ،مكرم  ع    ، واجلنة موجودة  ،والكرامة موفورة ،واحلقوق فيه حمفوظة  ،والعقل باحلق  م 

فهذا ديننا وهذه   ،حائرة فيها  لنيل اآلخرة ومل ترتك الروح الفخستلالهيئت الدنيا و

 . أال تعقلون ، لكم كيف حتكمون تعاليمنا فام

ندرك  ما يفعلون   أن ،احلرب الظلوم واهلجمة الغشوم كتلدر به العمل ضد ومما جي

  ، وأ فراده  منه  انه يملك املناعة يف نفسه وذاته فإن ديننا من خواصه  ، نصد ما يمكرونف

وتنقية   ،فوجب نرش التوعية واملناعة بني اجلميع ،يتحصنون وعىل رهبم يتوكلون ه  فب

وذلك بتفنيد شبهاهتم وبيان  م أعامهلم وكشف أمره البطبإمن ملوثاهتم  اجلو الفكري 

  ، فاحلق أمرنا  ،مرشوعة ندافع هبا عن أنفسنا  أساليب واستخدام ما لدينا من  ، أخطارهم

ماضينا   ي  وه هويتنا وثقافتنا هي رمز وجودنا وقيمة حالنا و  ،والدين قائدنا وموجهنا 

د  يذب عن اإلسالم ويص أنوحسب  مكانه  مرهفوجب عىل اجلميع كل  يف أ ،ومستقبلنا 

للناس أمرهم   ي ما يعطي من علوم، والعامل  يبني   تلك احلرب الرضوس ؛ فاملعلم ينق

ال  من تاه يف أمرهي   ياعدوال ، وعظيم قدرهم فالكل جسد واحد يداوي بعضه   ،صلح ح 

أمر   ار ومن ويل  رالق أصحاباألساس عىل  والدور   ، بعضا  ويضمد جراح نفسه

وان   ،رشع اهلل وي نفذ   ، مةوان يرفع اهل   ،ألمةا عناملسلمني فعليه حشد القوى للدفاع 

ذلك املرض الذي   ، يوقف تلك امليكروبات التي أ دخلت يف جسد األمة لنرش املرض
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د  وهذا من خبط   ،ياإلسالم لعاملفي ستوىل عىل ا العقل والفكر ويمرض ن  هي    أن منهيرا

د أ ذ ، أحالمهم  نافذ ودينه سبحانه حمفوظ  د اهلل ال ب فأمر   ، وسوء أعامهلم، هاهنموسوا

  ولعل جترؤ   ، فظا ألن األصل ثابت واهلل هو الشايف واحل ،ة  زائلإىل وما تلك األعراض 

د  ولنا لنع  ا  وحمفز من املناعة   جرعة  فأصبح  هنا يقنا لرشع ربنا هؤالء علينا لضعفنا يف تطب

 . ربنا  ج  هكامل  أمرنا ومن إىل

 *** 
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الباب التاسع والسبعون
 واإلعالم اإلسالم 

          ▬تعاىل: قال 

        ♂   :[6]احلجرات . 

            ▬تعاىل: قال 

            

        ♂    :[83]النساء . 

 . البخاري رواه» يا ما مل تر  ه  يعين  الرجل  أن يري    رىى الفأفر» : ☺  قال

  يف زماننا هذا بحر   عالماإلو ،وإيصال املعلومة إلخباراالفهم هو  مخترصب اإلعالم

  ، املقاصد والغايات من  نشأتوالتي  ،والتفرعات النوعية  ، والوسائل ، زاخر  باملفاهيم

يراد منه أن ي تفهم   امإن   ،ه بالرشح والتعريفوليس هذا باب  أكاديمي ليتناول ذلك كل

عنه   يا  راض اإلسالمويكون  ،م عليه و أي أساس يق وعىل  لإلعالم وتناوله  اإلسالم نظرة 

 . وموافقا  له

دإ ننا لو نظرنا لقنوات التواصل بني  لرأينا ما مرت به من   ، الزمان امتداد عىل  األفرا

ة التي كانت تستخدم  طفالوسائل البسي ،ية يف الرسعة والكيف ، تدرج واضطراد يف النمو

  ، آنذاكبالطرق املعروفة  هت وصلاملعلومة أو من  رض   من ح  كانت تنحرص في  ، قديام  

وذلك   ، املعلومة للغري إيصالع هبا رس   كل وسيلة لي   اإلنساند الزمن استخدم تجدوب

يف   اإلعالم عىل  وتركيزنا هنا  ، متاشيا  مع مصلحته ورغبته يف املردود من اإل عالم هبا 

يده عىل   امتدت الواسعة احلديثة قد  هبوسائل  اإلعالم أن  وال ينكر عاقل  ، العرص احلديث

  ، ومتناوال  بيد اجلميع وسهل املنال  ،مشرتكة بني سكاهنا  ح لغة  أصبف ،املعمورة أجزاء

  مل يقف أمام   اإلسالمف ، وتعامله مع اإل عالم اإلسالمونرجع ألصل مقصدنا وهو نظرة 

س  يف ؤ  بل هو رائد  يف التقدم واالكتشاف واحلث عليه وم   ، ذلك التقدم
وسائل   إجيادس 

أمر   أي  لكنه يتناول و  ،امة بتيسري حركة احلياةالعهذا من مقاصده ف البرشية التيسري عىل 

وهذا من دأب   ،ه واملصداقية يف التداول والعدل يف التناوليحسن التوجاألخذ  بعىل 
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املصداقية  ف ويف اإلعالم  ،نه فيام يدعو إ ليه وبالطريقة التي يدعو هبا يف كل شأ اإلسالم

  واألطروحات ق  مع الثوابت وافلحة وكل  يف قالب  رشعي مت وكامل اهليئة وعلو املص

وذلك لعظم   ، يف الشكل املتبع يف اإليصال ويف التبليغ اإلسالمية هو مطلوب اإلسالم

فوجب من طرف   ، اإل عالم وان املقاصد ختتلفيف إ دراك ذلك الدور املنوط ب اإلسالم 

  وذلك للوصول  ،الصادرة منه يكون التامثل بني األصل واملعلومة عنه أو أن اإلسالم

فكامله   ،بكامالت األمور  إ اّل  كمنهج علوي ال يرىض  اإلسالمن أل   ، امل الغاية املطلوبةلك

ئعه ال  مع عصمة  املتوافقة  وتفوقه غري املحدود  االدعاء والتزوير الذي   إىل ه  ئ  لج  ت  رشا

يفرض   ملنهج احلقا لغرييف املالزم روالتح  النقص   ن  فإ ،منهج  وعلم سواه كل  طال  

لذلك   سس تغيريها وذلك لدعم األ   أوو طوعا  اللجوء لتحريف احلقائق  أعليه قرسا  

ألعىل   بديال  واقعا   حياول أن يوجد   أو  ، البناء الذي تتداعى قواعده وتتناقض فيام بينها 

ج  والتي ال جتدها توجيها  وال إرشادا  وال تأسيسا  إال يف هن لإلنسان طروحة املقاصد امل

   . وتعاليمه اإلسالم

ثىل  مرتكز  لواقع اإل عالم الغري ،والعدل نظرنا بعني احلق  ا أننولو    ، عىل قواعد م 

ينا تلك الطريقة يف التعامل   ن  ذلك أل  و ،للمصداقية  ر والتي حتيد عن الصواب وتفتق، لرأ

ملك  أداة  بيد من ي أصبح   ، عه وأساليبه ا وتعدد أنو اتساعهيف زماننا هذا عىل  اإلعالم

ن  العداء،  القوة 
د تلك الصورة  يوج  و ، وطموحاته مآربهمن خالهلا وفيها  ينفذ  ف   وي ك 

،  والذي اعتربه يف جانب اخلصومة  ، اإلسالم املغلوطة عن    اإلسالم وذلك ألن  معه 

  ، يةاإلنسانعىل العقول واملقدرات  سيطرته   ليه عائق حيول بينه وبني فرض  بالنسبة إ  

هلو باب من أبواب الظلم  والتعدي   هذا وإ ن  ، لناس عن تبعيتهم لها رج  وحمرض  نشط  خي  

اخلطأ   ني ب والتي ال متيز   ، مستوى العامل عىل  باإلعالممن أطراف القوى املتحكمة 

ا دامت تلك الوسيلة تؤدي دورها املطلوب  م ،واملصداقية والكذب ،والصواب

   .املرجوةالغاية  إىل املنتقاةوتوصل األهداف 

 ملصالح   ة  طيا هذا أصبح م  ـاننـــــــيف زم  اإلعالم   إنالتأثري  اهر  ــــــــظا  ــــــــول واقعـــــــولذلك نق
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العقول   تناول  وسالحا  ي   ،وفق معايريه  لإلدراكيف التوجيه  أداة  و ،األقوى واملتحكم

 . لألفراد واألرضيات الفكرية

  ، النور ال ينقطع وإشعاعإ ال أن خط احلق  ،ومع كل هذه السوداوية يف اإل عالم 

وبشعاع دعوته ونور حكمته وصفو   ،شمس ال تغيب ،ومجال تعاليمه ،بنقائه مإلسالا ف

 . نهجهوصادق  بتوازن م   ،فهو حمفوظ  بحفظ موجده ،مرشوعيته ليفرض نفسه بنفسه 

  غبار ال وينفض   ، دافع عن الدينبعض األحايني أن ي   ولذلك وصل األمر وجوبا  يف  

كرا  عىل أحد استخداما  نافعا  ح  ونه ليس م لكعالاإل   ستخدم  وأن ي   ،عن عقول اجلاهلني

ويكون   ، تعاليمه حكمة  ه وعأمره وكامل رش بيان  لو  اإلسالم حال   به ليستبني  ،صادقا  

د  ف ،ا الرش حصنا  مانعا  من عدوى الغري ممن نبذوا احلق وجاورو إ ال اخلري   اإلسالم ام مرا

 . من رب  رحيم ريم ر كفهو أم ، وذلك هو مقصود الدين ،والرمحة  للعاملني

ل  قب  ست  ل وامل  رس  ركانه من امل  بأاإل عالم  ن  بأ   ، به املقال بابنا ما يتضح   إىلونضيف 

  عوالتتاب ، خلرييةاتمع يف معادلة جت أن  كلها  املتبعة يف اإليصال وجب سيلة  ر والوصد  وامل  

  م عال اإل وأن يستخدم   ،وان يكون التوافق مع املصداقية هو هنج اجلميع ،يف الصحة 

  ه إنفإن، وظف يف إ طار العداء والتضليلوأن ال ي   ،لنفع العاماتفاعلية يراد منها  كأداة  

بأن زينوها   فيها مجاعة   شرتك  ا ة  هذا االستخدام الضار فسيصبح ككذبستخدم مثل أ  

من مل   عىل أهنا حقيقة وهذا هو دأب    ويتعامل  هبا ها بشكل  مدروس ل ت سوق  وحوطر

صادق يف   اإلسالم .. ف.عمله من آيات املنافقني د  ع  ي  و وقاعدة  رشعية ن  إياميرتكز عىل 

نفسه صادق يف طرحه وال يرىض إ ال بالبيان والوضوح وأن ال تستخدم الوسيلة إ ال يف  

العقول وحتقيق   وإنارة العدل واإلنصاف  من فات األصل اخلري مكتسبة  صفة  من ص

 . الغاية األكمل

 *** 
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نالباب الثمانو
 اإلسالمالديين على  لغزوا 

          ▬ تعاىل: قال 

        ♂    :[. 17]الرعد 

         ▬تعاىل: قال  

            

          ♂ [ 217]البقرة . 

وهو ذلك االعتداء التي يتناول الدين   ، هو الغزو الدينيمن أخطر أنواع الغزو  إن  

بتغى يف التأثري والرضر، وان الغزو الديني  ذلك االعتقاد الراسخ   د  تقص  ي لكهدف وم 

مدخالت ومهية ال   جيادإىل ل ع م  بأن يعّ  ،مة لدى األفراد والثوابت لدهيم يوالرؤية السل

ئعه بأي صلة أ  بأي  من لدين ل متت  تعمل تلك املدخالت العدائية يف حال  ف ، صوله ورشا

فكري من  منهجهم التغري يف  بعض األفراد و كتشويش ظاهر يف سلو إجياد قها عىل اخرتا 

ئع  ية ومفهوم  اإلسالمحيث التعامل مع الدين وطريقة تناول األحكام والرشا

عىل اإلعامل   السلوك العميل من مسبقا  قبل نيلها  ىك املدخالت تتعدلوت ، مدلوالهتا 

  صلية املرجعية األ إىل  النظر يف طريقة  و ، القياس األمثل يف  دراكي اإلالعقيل والثبات 

 . طبيق والفهم واالعتامد املطلوبتكامل يف التالوضوح والب

هنا  ها  تعمل   فهي   ، ديةا ن م لزم أن تكوال ي   اإلسالم االعتداء والتامدي عىل   وطبيعة   

ممنهج للحيلولة دون الوصول للمنبع   وأسلوب   ،تشويش واضح نظرية يف صورة   بآلية  

ق عنه  ذلك االضطراب بني األصل والتطبي إجيادبو ، الرشعي األصيل بنقاء وفهم سليم

الذين وقعوا ضحية    األفرادوآثار ذلك ظاهر لدى  ، هو املبتغى من الغزو الدينيذلك و

والتلوث يف الفهم ملن تأثر بذلك   ونرى ذلك يف التشويه العقيل  ، للغازي وا أداة  نكا  أو

املرض والعدوى املدخلة من قبل   أعراض  أو رست يف نفسه  ، سريا  له أاالعتداء ووقع 

حتى   ،ويقيس األمر عىل غري مراده  ،األمر يف غري مكانه ع  فرتاه يض ، العداء  ب  صمن نا 

  ، ومقبوال  لغريه ، املمنوع أو املحظور يف الرشيعة مقبوال  لديه عل  جي أن قد يصل فيه األمر 
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ه  فيقع بذلك يف   ، بفهم وقياس  فاسد ليس له أصل يف الرشيعةبأن ينزل احلكم عىل هوا

مثله ليعربوا هبم كجرس    ن م وا تابعا  ملن أراد ويصبح   ، هالك نفسه وإضالل غريه

 لدورهم يف  ن ؤديا م فيصبحو ،فيذ مآرهبم وأداة  لتن  ، ملبتغاهم
 
بديلة  عن   صورة   إعطاء

وهذا هو مراد كل ضال    ،اإلسالم من  اهلجوم والنيل   إمتام  وبالتايل  ، احلقيقي اإلسالم

 .  واملسلمني  لإلسالم كاره  

الشخوص   حال  يف رى منها ي و ،تعددة للغزو الديني م أخرى وصور   وهناك جوانب  

وترى   ،مهم واعتقادهم امللوثهق فيف قالب عىل شكل  يواف اإلسالمالذين يضعون 

من يقدم ويؤخر و خيفي   وأ  ،بني الناس من دعاة  للضالل  يضا  تلك الصورة فيام ظهر  أ

ان ذلك من   العنيده ام يعتقد بفهمه  املريض وقلببوبيانه  طرحه ويظهر من الدين وأمور 

  للعدوى يف  أداةوكل هؤالء وكل من أصبح  ، متطلبات احلداثة ورضوريات العرص

  أصاهبم ولكن أصاهبم ما  ،خري  للعباد  أمرهم أمرهم ليس عىل رشاد وليس يف  فإن   ، كلذ

ئ بث رسخللنقص مناعتهم أو  فأصبحوا  ،صحيح الفهم عن الدين  عن عادهم توالبرهم ا

بل هو   ،وليس له بقاء  من  األصلليس له صالح وال  وبجديد   مسوخا  يأتون بفهم  

 .مرض وهذا ما هم فيه  عارض  

هذا أمر معلوم  ورسعان ما تعود األمة لعافيتها واألمور ألصل جمراها هلل ف مداحلو 

فالذي أوجد اخللق ورض هلم دين احلق تعهد سبحانه بحفظ أمرهم   ،وحق موعود

   من  تنال  حتاول  أن التي تصيب املسلمني و  أو اهلجامت  وما تلك األمراض ،ومتام دينهم 

هو احلق   أينالناس  ومقياسا  ليعلم   ،هلا يف املستقبل نا  األمة إ ال زيادة  يف املناعة وحتصي

  ، ومتكني أمره والذوذ  عن حوضه،  الدين احلفاظ عليه  لوازم وان من  ، هي اخلريية وأين

ال ينفذ وان أمره   اإلسالم  رصيد   ن  إو ، همهوتوضيح رشعه وف ،وبيان قدره ، ونرش علمه

وجعل   اإلسالم من رفع راية  لكل وعميل  إيامينوهناك أيضا  واجب وسلوك   ،لنافذ

وكل  حسب طاقته   ،والتطبيق اإليامنبوأعمل هبا أركانه  ،أصلها يف قلبه بالتوحيد

لم الناس  بأن تنقى الشوائب وتعزز املناعة وحيافظ عىل األصل وي ع   ، وقدرته وعلمه
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  ، أمرهم وفق مراد وأمر رهبم، وأ ن ي سد ما سببه األعداء من ثغرات يف سور األمة

تلك املحدثات   وإنام ،وليس هناك تعارض  يف أمره، لغريه  ي ومنق ينق سالماإلف

فا  عليه  ولو علموا   ووصفا  حلاله، هي بيان  حلقيقة من ألقاها  إناموالشبهات امللقاة جزا

ولكنهم ال يريدون احلق وال   ،برشعه  ولرضوا ألمره  النصاعوا  الماإلسحقا  ما هو 

م خريا  ألسمعهم لكنهم صم بكم  ولو علم اهلل فيه  ته، اعادبل انحازوا لعناده وم إتباعه

 . ال يعقلون يعم

أو أمل   أصابنا  إذا اهلل سبحانه أنه  أرشدنا ولقد  ، أننا عىل احلق ونحن املسلمني لنعلم  

فذلك هو املنبع   ،كتابه وأمر نبيهل كم  تنا أمر أن نرجع ألمره ونحبنا يشء أو تشابه علي

 . صيبه دخيل ي مل األصيل والنقاء الذي لن و

 *** 
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الباب الواحد والثمانون
 واالستشراق اإلسالم 

        ▬ تعاىل: قال 

             

    ♂   :[ 112]األنعام . 

نحرص الفهم يف أمر   أناالسترشاق حيمل أكثر من معنى وتعريف ولكن نستطيع  إن  

ق بال اجلهد يف اجلمع املعريف من قبل الغرب عن الرشق عموما  وعن   إنهقول االسترشا

 . خصوصا    اإلسالم

فيتناول   ،مجهود وفكر غريب بق هو دراسة البنى التحتية للرشق ترشا السا أنأي 

ثه ولغاته وكل أمر  ي تحص   التعرف عىل الطرف اآلخر   إدراكل  منه عىل علومه وآدابه وترا

 . ولتحقيق الغاية من ذلك ،ه من الوجه املطلوب دراست

ل م  حقيقة أمرها وم   اإلنصافوان عملية االسترشاق من باب  ي ع  د  ل   جهدها  را

معرفة ما تقوم عليه وبه من سبيل  يف التحصيل وعدالة  يف الطرح والغاية من وراء  ب

عن أفراد   ه هودجمريف الصادر فام كان داخال  يف باب التحصيل العلمي واملع ، ذلك

تداول  ثقايف فهذا من باب االشرتاكات   أولغايات محيدة والهتامم معريف  ومجاعات

ولكن لألسف   ، ضارات يف التبادل العلمي واملعريف والثقايفاحلالعامة بني الشعوب و

رف  وفيام يع اإلسالمعىل الرشق وخصوصا   قيمتأ  فإن جممل الدراسات التي 

قد تناول   -ذ قرون خلت هوم  ومصطلح  حديث منوهو مف-بمصطلح االسترشاق 

فبدال    ،العلمية ة مانلأل وغياب   ، العدائيةية بنوع من االنتقائية اإلسالم الرتاث واحلضارة 

 من 
 
ء ونرش   ، وتنشيط التداول الثقايف بني الشعوب والبلدان ، يةاإلنساناملعرفة  إثرا

ق   ،إ ىل الغرب  اإلسالميف حق  واملغيبةالصورة الصحيحة  فقد تبنى االسترشا

ي والبالد  اإلسالماملسترشقني دورا  من أدوار العدائية والغزو الفكري عىل املوروث و

ء  ض الواقع ر قواطع يف ذلك األمر ما نراه عىل أالو ، يةاإلسالم علميا  وحاال    استقرا

ق وأدواته من مسترشقني يف متهيد الطريق   ملموسا  من حيث استخدام عملية االسترشا
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  ،عىل املأمول من اخلطط واألهداف التي أ حيكت ضده ول ص الرشق واحل إىلللنفاذ 

ومن تلك   ،ع بني الرشق والغربا الرص فكرة   والتي يف بعضها امتداد  يف منهجية

  اد رة جلمع املعلومات عن البلدان املاحلياكات استخدام املسترشقني كأداة  استخباري

ا يفيد ذلك  ممميعه تم جت قد فيسهل بذلك السيطرة عليها بام  -استخراهبا - استعامرها 

وامل  ع  رفةذلك مع  ن وم ، مقياسا  الختاذ القرار األنسب واألكثر  فاعلية أيضا   ويكون 

  أيضا  معرفة  و  ،ومن يمكن االستفادة منه يف حتقيق الغايات ، القوة والضعف يف املجتمع

مل التي  ا وما العو،ري الديني أو ما شابه ذلك ثالتأثري لدى الشعوب من حيث التأ ى قو

الطرف املراد   بإضعافخصومة داخلية يستفاد منها  إجيادتفريق أو  كنقاطد تستخدم ق

ذلك   إلنكارمر قد عايناه قديام  وحديثا  يف بالدنا بمجملها وال سبيل األذا وه ،استعامره

قيني إال خدما  لتلك الغاية وسبيال    وما كان كثري  من املبعوثني والدارسني االسترشا

  مظلة ومن احلياكات أيضا  رش  ذو وجهني والذي تسرت حتت  ، دلتسهيل ذلك املقصو

والطعن يف ثوابت   ،بعمل التبشري من جهة املقيوهو ا ،االسترشاق وعمل املسترشقني

فادة ، ي من جهةاإلسالم الدين  ل  الدراسات قائمة عىل االستفادة واإل  بل   ،فام كانت ج 

جياد اخللل ب ني املسلمني ليكون ذلك مدخال   كانت اجلمع للبحث عن نقاط الضعف إل 

ى يف كل ساعة،  ا كرنوان دليلنا فيام ذ ، للرصح القائم  ا  وهدملنرش املعتقد اجلديد  لري 

املسترشقني فيام   أقوالمن  ي ومن حياول التشكيك أنه يستق بهاتالش يفنرى ممن يلق

عني   وهذا هو  ، فأصبحت للشبهات و الظلامت مراجع  مصنفة يف ذلك ،كتبوه ومما ألقوه

لب ألنصفوا  يف العدالة كام كانوا يف مهة الطولو أهنم كانوا هبمتهم  ، يف االفرتاء والز  

لئت باحلقد الدفني من زمن   ختاطب  ولكن كيف  ، واتبعوهوا احلق فروع   قلوبا  م 

 بام حوت من الصليبيني و
 
ومع   ، فسبحان اهلل ، يام  هلا غر ت ن صف من اختذته  أن  ا فيه سوء

  الت اماجلالطرح فهناك من املسترشقني من عرف احلق وبني  يف  انةاألمذلك ومن باب 

قله ،ي المساإل والكامالت يف الترشيع والرتاث ه  كام ع  ومنهم من دخل   ،بأمانة ون رش  

 . ما وقع عليه من مجال  وكامل  وقلبه نفسه ووعى عقله  أدركت ا مل اإلسالم
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ق  فإننا حلالنا، اختصارا  و   الغزو الفكري وع من أ نواع نه نأ  بنتكلم عن االسترشا

  أراد  وملن  ، هلهوأ ماإلسالسوءا  ب أراد  ر ولكل  من وبنك  من بنوك املعلومات للمستعم  

ية الفكرية الضالة إ نام هو بناء   وهذا البنك القائم عىل الربو  ،منفعة  اقتصادية أو سياسية

   . ه أدوات لذلكيغاشم وموظف

ق    املعركة التي أوجدها من نصب  ة  طليعوكان اجلندي األول  إنامفاالسترشا

حيمل سالحا  يزهق به   ال  انوان ذلك اجلندي وان ك ، وبالد  املسلمني لإلسالم  اخلصومة  

أخطر من سالح    حه  أحيانا  األرواح لكنه حامل  لقلم  وعقل  يدعم من أرسله وان سال 

ه  يف العقول واملجتمعات بام أ  ،من أتى بعده م  حدث من تزوير   وذلك أل ن امتداد س 

غري  ده بلالتي تلته  يف  لألجيال بل امتد   ،وتشويه مل يتوقف باستقالل البالد املستعمرة 

هناك تلك الصورة املشوهة عن   أصبحت ففي بلده  ، يةاإلسالمويف البالد  ، ياإلسالم

ثه وشعائره ومن ينتسبون  اإلسالم نب الكثري من  إليهوترا   األفراد وهذا الفهم اخلاطئ جي 

  ، بل ويوجد عدائية حمتملة وكراهية ملحوظة  اإلسالم الدخول والتعرف عىل  من

عىل   نفسه كويص وضع  وعىل الغري عامليا  نفسه حاكام  ب ص  ب  من نجان   هم إليوأضف 

وهو ليس له حق  بذلك   عليها سياستها  ية ليتحكم يف مقدراهتا ويميل اإلسالم البالد 

 . وليس من أهلها  

فقد أ صاهبا من التشوهات   ،ية ومما تأثرت بهاإلسالمت أما يف جانب املجتمعا  

رقة الظاهرة الكثري    ر  من أفكار وعقول من تأث  من الشبهات يف كثري   ئام  نراه عا  ا ممو  ،والف 

ي يف الفهم واالعتقاد  اإلسالم اإلطارخارج  إىلائال  مباملسترشقني لكون عقله وقلبه 

 . السلبي بتأثريه  ألمر ظاهر وملموس 

هو   -الذي نعرفه - االسترشاق أن   :يقول ل ويل قائ ، حينام يأيت د ذلكهل بعو

  هلف ، أصدقه أنيريد مني و  واألمم  لثقايف بني احلضاراتل ا ادصورة  للمد املعريف والتب

ية  اإلسالممنها بالدنا  منها وتعاين عاينندالة  عىل معاناة   موشواهد أفعاهل  ؟!يمكن ذلك

ثريه   لإ نصاف  يف قلي  وان كان هناك  ،وقتنا هذا إىل بتنا  من أقواهلم فام بال  ك    ، يتعرض لثوا
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بنا  مم   ء املسترشقني ؤال ه  فإن   ،وكان متهيدا  خلرا كاجلواسيس فهم يف عيون بلداهنم   ث ل ه 

  اخلراب وأ داة   لكنهم عندنا ما كانوا إ ال طليعة   ، أبطال قد أدوا دورهم وخدموا هدفهم

وهيكلية   حديثة   وان امتدادا  هلم اآلن قد برز بصورة   ي،واملاد مستأجرة  للغزو الفكري 

  هو عىل  ومن والثقافية والتبشريية  يةعلمالجديدة كبعض مراكز البحوث واملؤسسات 

لم  هم يف زمان  أصبح التشاكل
  هدفا  من جهة، وأداة  من جهة  والعقول  الرتاثو ع 

 . لالعتداء

 *** 
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الباب الثاني والثمانون
 واحلداثيون اإلسالم 

           ▬ تعاىل: قال 

     ♂   :[32]التوبة . 

          ▬  : تعاىلقال 

            

           

               ♂ 

 . [ 7]آل عمران:  

ية ومنظورها عن  بعن احلداثة الغر مهرتئة   وجتربة   هم نتاج  للعقم العقيل  : احلداثيون

ك  ل  ر هم من م  ستأج  املستأجرة يف عرصنا احلديث، وامل   قوللع هم اوكرهم، فالدين ب

ر  هو ذلك املفكر الذي أ  وامل ؤ   ،عقله يف األوهام أو ضاع   ،لإلسالم العداء  عمل فكره  ج 

لكسب  يف   أووذلك لزيغ يف قلبه  ،زمة احلق ونرصة الدينيف الطعن بالدين بدال  من مال

 . جيبه

فاحلداثة يف جممل   ،األمر وجذور الرش أصلرف لنع ، نظر يف أمر احلداثة ونشأهتا نول

عات بني الثورة املادية والعقلية وبني احل   لديني ألوروبا  كم اأصلها كانت وليدا  للرصا

ذلك الفهم عىل   إسقاط يف  م أسلوهبو ، االتهفالنفور من الدين ورج، يف العصور املظلمة

ع وتلك الن  دنية احلياة امل وبعد ذلك   آنذاكظرة السائدة الن ت فكان ، قمةأوجد ذلك الرصا

ومقيد    ،وانه جاذب  للتحكم يف املقدرات ي،مانع  للتحرض والرق د  الدين هو س أن  

فعاملوه كأنه نص   ،بالكلية إلغاءهالتقاعد ومل يستطيعوا  إىل وأحالوهفنفروا منه  ،للعقول

التحييد  أو ي العلم أو  العقيل  املفهومالتأويل حسب  أو وقابل  للتعديل  ،غري ملزم 

التجربة الظاملة من الطرفني من أهل الدين الذين   تلك  بوبناء عىل ذلك و ي،املصلح

  ى من عاد وبني   ،انحرفوا عن اجلادة وحرفوا ما بأيدهيم ملنافعهم واحتكارا  للسلطة 
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  دين بالكلية وجعله جزءا  ثانويا  ليس له حق التأثري وذلك خوفا  من تكرار التجربة ال

 . اثيني حلدا  ظهرت بذرة  

أهنم   أسالفهم، هنج   ىض منا ممم قد فهمنا ف ،وحلداثتهم  زماننا  يولنعد حلداث

 هؤالء  أراد  ، وواملذاهب الفلسفية الغربيةمذاهب  فكرية استقت فهمها من العقائد 

ر  للتجربة  اإلسالم لرتاثا  يف م منهجه دس  و أفكارهم إسقاط   ألسنانحديثي ا ي كتكرا

للمفهوم والفهم   يف عقوهلم وزيغ يف قلوهبم انه حتديث   فساد  م ل نهاعتقادا  م ،املظلمة

  ،ويالئمه ي بام يواكب العرص احلديث اإلسالم
 
يف العقل بل   إعامال  ليس  ، وهذا واهلل

م كان يف عرص ظالمهم  قد و  اإلسالم فكيف يقاس عىل  ،رأي يف ال ا  وفساد ي تقليدا  للع 

ه غري مكافئ  للتقدم ومالزم   وبأن   ،اسدالفس هبذا املقيا  ازدهارهانتصاره وعلو  أوجيف 

وبني دين    ، وكيف ي قارن بني دين  حرفه أصحابه ملصاحلهم ولتثبيت مفاهيمهم ، للتطور

 . مل ولن متسه يد  بتحريف فام هلم كيف حيكمون 

التي محلت معها العدوى  و ،ذا يريد هؤالء بعقوهلم وأفكارهم املسمومةما و

وا  ولو كان فيهم خريا  لداو   ، أطباءويعتقدون أهنم  ،مرض هم إال ناقيل  فام ، والبالء

  ست فبئ ،لكنهم باعوا أنفسهم وعقوهلم للضالل  ،أنفسهم وأعملوا يف احلق عقوهلم 

لو ،التجارة تلك ب  يف الدنيا ع 
س  خطا   ويف اآلخرة س   ، يف الفهم واغرتارا  ا  يف اهلدم التي ت ك 

م  ي من اهلل وعظ ق 
يريدون وحسب درجاهتم   ، الناس ينرشون وبني ،فإهنم بام يفعلون ،م ن 

ءة  اإلسالميعيدوا قراءة الرتاث   أن ، يف الغباء ق ق   نقدية  ي قرا   بعقوهلم لتوافق شبهاهتم وحت 

ا،  ها بحيث تدخل الريبة عىل سالكيهفيكون يطعنون يف السنة ويشك وهم أيضا   ،غاياهتم

بناء   أولة الرشعية دالللال تصلح  أهنا اعتقاد مكانتها و إضعاف  فرييدون بذلك 

  ، وأهنا حالة  لفرتة  زمنية وافقت وجود الرسول عليه السالم وانقضت بذهابه ،األحكام

نصا  قابال    هوربدسيته واعت ق عنوا فيه ونالوا من فط قران، ال إىل وتوجهوا بخراب عقوهلم 

د   ، للدراسة والتأويل  . للديمومة التوجيه واخلطاب وال يصلح  يف  د  وأنه حم  

 ال  ــوان حي ،دينـــــبني العقل وال اإلسالم يف  فجوة   أرادواأن  ـــــــ رشهم يف العموم ب مر  أو 
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ألن هذا   االعتامد عىل الغيب ى فيه  ويلغ ،حسب املراد  همويف  العقل وبه  يكي ف  إىلأمره 

 . بالنسبة لعقوهلم اجلوفاء مع العلم والعقالنية فيه تعارض  

 ف  بينهم يف اختالفهؤالء هم احلداثيون وعىل  
 
  حاهلم، آراءهم إ ال أن هذا هو  إبداء

  كلوذ حقيقتهم هي  لكن تلك  ، حيانا  عالنية  أ ن مل يذكروها إو ، وتلك هي مطالبهم 

وأن الدين هو فهم   ، نةالقدسية عن القرآن وعدم األخذ بالس فهم يريدون نزع   أمرهم

ل  للد ىوليس هد هله بام يناسب اإلنسان تناو   للحياة  وحاكم   ،خرةا واآلينللناس وم 

 االعتقاد وموجه  
 
 . لصواب السلوك ونقاء

  ، وطعنوا فيه  إال كوا ثابتا  يف الدينرتال أعلم  أي دين  يريد هؤالء احلداثيون فلم يو 

ا ذكرنا عظيم رشهم وسوء فكرهم إ ال توجيها  ملعرفة   هنا م وإننا  ،وال رمزا  إال وملزوا فيه 

،  الذي هو عصمه أمرنا ورضا ربنا  ،ا عا  عن ديننودفا  ، وللحيطة من أمرهم ، حاهلم

وهؤالء الرشذمة   ،دين اهلل الكريم، تعهد بحفظه وهو الدين اخلاتم للعاملني اإلسالمف

  فألقموهم هل العلم وقد تصدى هلم أ ،ومن شاهبهم فليس هلم عىل الدين من سبيل 

وما احدث    ، حجرا   وه مقفأله رية  بنباحق  ل  هأ أزعج  كلب كمثل إال م ه  ل  ث  ا م  مو  ،حجرا  

 . ء  لها سوى حجرا  جز فده  نباحه ية رحلت ومل يقر فال ال  شيئا ،

تم    ،هذا رساب  وتشويش  كل   فإنام ،نال  منهقد ي   اإلسالمأحد  بأن  ال يغرت  و  فاهلل م 

عىل قوة هذا   لدليل   امتاهلجالتنوع يف  هذا وان ، واملبغضون الكافرون أمره ولو كره 

ولو كانت عقوهلم منصفة لدلتهم عىل   ،جانب وبأي طريقة  ولون يف كلهم حيا ف ،الدين

  ،الرشاد
 
احلق   عن للبحث وهذه الطاقات املبذولة يف ذلك العداء لو سخرت بنقاء

نا   يقينزداد فنحن  سبحان اهلل ف  الشياطني،لكنهم أحفاد   اهلداية إىلألوصلتهم منذ القدم 

 . ولسوف يعلمون .. . مالقيه  لعمله .. وكل  .اجلنة حق والنار حق  أن  

 *** 
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الباب الثالث والثمانون

 العقالنيون 

           ▬تعاىل: قال 

            ♂ :[171]البقرة . 

 [. 62]يس:   ♂            ▬ تعاىل: قال  

          ▬ تعاىل: قال 

       ♂  :[ 32]األنعام . 

           ▬تعاىل: قال  

           ♂   :[75]البقرة . 

        ▬ تعاىل: قال 

         ♂   :[ 71]املؤمنون . 

           ▬ تعاىل: قال  

  ♂   :[18]اجلاثية . 

استخدام العقل  والتفكر من باب دفع املوضوع   يف فخ نبذ   ال نقع   أن بداية  ال بد لنا 

  ، رضة والعقليات املشوهة غ ذوي احلاجات امل من ول مأممر وأ  ني   ب   فهذا خطأ   ه متبر

بل هو عندنا مناط التكليف ورشف   ، لنا نكنه مع العقل ال عداء  اإلسالمفنحن كأهل 

بالعقالنيني بعني التمحيص   فسهمأننتناول هنا أمر من سموا  وإنام ، حلامله وعني لناظره

  ، ليس بخري ريقا  اتبع طعن األصل و ج لتعريف ومعرفة اخللل الذي ارتكبه من خر

وأوقع من ليس   ، فتجاوز يف أمره املعقول ورتب األمور عىل هواه فأخطأ يف نفسه وضل

 . وسوء الفهم  بشباك احلرية   ،وكفاية علم  راية  دعنده 

نينه بنفسه ويسوقها   ، نية عىل مراتبهم الذين ادعوا العقالووهؤالء   وكل  يضع قوا

وبابنا هذا  ،رشعيا  وال ارتباطا  بأصل ضابطا  يعرف  م إ ن مل يكن كلهم اللهوج   ،بعقله

فوا أنفسهم بأهنم من أعملوا العقل ونصبوه حاكام  عىل األمور ر  فام توافق معه   ،عمن ع 

ه أو يؤول تأويال  ال يمت لنا  وما خال ذلك فيطرح وال يعمل ب ،فهو عندهم مقبول 
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نه املصدر  أ  و ،قطلعقل فبيشء فاألمر عندهم منوط با  اإلسالمبفهمنا املؤصل عن 

 .وأن له استقالال  يف التحصيل واملعرفة  ، واحلاكم عىل الترشيع

لعلمنا تلك   ،براء موإذا نظرنا حلال من أطلقوا عىل أنفسهم هذا املسمى وهو منه

  فإشكاالهتم  مر العصور  عىل  لإلسالم العداء  ب  زرعها من نص   النبتة الشيطانية التي

ولكنهم كلهم جممعون عىل النيل   ،واملكانزمان دار الوطرق تعدهيم ختتلف عىل م 

  اعتقادهم ية وتعريضها للتنقيص واملساءلة من باب اإلسالمالثوابت  عىل والتعدي 

 ؟ حدثونأي عقل يت  والسؤال املطروح هنا عن ،بعدم توافقها مع العقل 

ل  لسألناهم بأي حق كانت تلك العقو  ، نخاطبهم باملنطق العقيل فقط أن فلو أردنا  

  مة  غريها حازت األصل وهي أ   أن  اخلطأ مع  ي  ديكم هي الصواب وغريها هة لصالقا 

  من  رعا  فلو كنتم ف   ،هو سوء الفهم  واإلمجاع   ،الشاذ رأيا  هو املرجع ى كان  متو ،عن أمة

نبات   ى م لستم سونك لك ،قلنا بيننا وبينكم مشرتك يف الفهم والقاعدةل ، لدينا  األصل

حياجج    أوداعمه تغيب شمس  حينامرسعان ما يموت له و ال أصل ضار ال نفع فيه و

فهو رشع رباين وفهم كامل تعهد اهلل سبحانه بحفظه   عندنا  أما األصل ف ، عقل صاحبه

 . وشمسه ال تغيب

منهم يف   يف حميطنا  را  فنرىصد  وم   العقل حاكام   هنم جعلوا ن هؤالء وأ  وكام قلنا ع

ت  مع  زماننا هذا كمن كان حصيلة جل   هم عن  فأخذ ، لرش من كثري جوانبف  ا من ن 

هم العقل عن  قديم  وأفكار املعتزلة من حيث ت ،القديمة  اليونانية والرومانية  الفلسفات

كات احلياة  هم عقيم ملدرف كل  منومجعهم لكل شاردة  مقطوعة النسب  ،النقل 

سوخ  تلك املشكل يف ت   واحلق املبنيعن الدين  البعيد وكل هذا اجلمع اخلبيث  ، والوجود

األفكار ووضعت   لتالف جدت مستنقعا  ن وأئا  إ ال تفعل شي أن العقلية التي مل تستطع 

بل أوجدت الشبهات والتشويش   ، فال أفادت نفسها وال خدمت البرشية ، نفسها فيه

 واضح  إضافة   ،عىل العامة
 
يف   أمورهمقعوا يف كثري  من بأن و فيهم،عىل أهنم عىل غباء

فال   منهم عجزا  وضعفا   بالكليةبكهم ربأن ألغوا كل ما ي  أمرهماجلوا فع ، وختبط حرية  
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جنوا نفسهم يف عقوهلم  فس غيبيات عندهم وال يتناولون شيئا  إال ما أدركته حواسهم 

 .  وجعلوه إهلهم 

مر  أن يدركوا أن من يؤولون عليه األ هلم  من باب أوىل أليس    فلنأيت هنا ثم   

وأهنم بذلك مجاعون وليس   ، حهموجوارواسهم ع ح مج هل  هو نتاج  إويتخذونه 

 . مصدرين

أمل يكن األجدر هبم أن يدركوا عجزهم ونقصهم يف أمرهم ألهنم قائمني عىل  ث م   

ملون عقلهم مل  وملاذا ما دام ،ال منهج هلا وال مرجع كامل أصيل  مؤقتةفكرة  وا ي ع 

ع ألنه  واملرجمثل اس األييكون املق أنالعقل ال يصلح  أن  يصلوا لنتيجة  ثابتة  واضحة 

ة ونقصان حسب ما يأتيه من  ر بغريه وحالته يف زيادثأ  ت قابل للتعرض للمؤثرات وي

ل  يكون األمث أنال بد  إتباعه  ما جيب  أن  مع والعقالنية تؤكد وجت   فاإلنصاف، اخلارج

 . إليه  أو يدعون  ام يرمون  وهذا ال يتأتى في ، واألكمل نفعا  وفهام  وتطبيقا  

ال تشبيه عندي يناسبهم إ ال أهنم كمن أصيب  و ،أي عقل حيملون قيقة  حأرى  فال 

 . وال أرى دواء  يعاجلهم إ ال بالرجوع واعتامد منهج احلق ، بحالة  من اجلنون

وكيف   اإلسالم نظرنا للعقل بمفهوم بفإننا  ،فهم بابنا هذالتامم و  الصورة الكتامل و

عىل املنهج احلق والطريق   إننا بنا رشع ر ا اعنبإتبننا يقنا زيادة  مع إيامت ، تعامل معه 

يف األخذ   ،هجلي  ودالئل ذلك يف القرآن واضحة   اإلسالمف ،املستقيم والفهم القويم 

وهذا من   ، كرفو للت وكثري من املفردات التي تدع ، العقل وإعامل  ،والنظر  ،ربالتدب

حاطه  ن  وأ يف سج الكريم مل يضع العقل اإلسالم ف ،الشواهد عىل تقدير العقل وأمهيته

عد الفهم  ا بل أكرمه وقدره وهيئ له قو ، بسياج اجلمود مثلام فعل آباء هؤالء املغفلني

وعقل املسلم ال   ، تعاىلعىل إ دراك مراد اهلل سبحانه و  والتنشئة ،والتوجيه  باإلرشادات

  وان حصل  ،فال تعارض بينهام  ، وال يف ترشيعاته  اإلسالم نتابه احلرية يف األخذ بأحكام ت

فيعود لقصور يف فهم املقصود من طرف العقل   ،ظاهره التعارض لكون ك من ذليشء  

وعالج ذلك جتده يف الرشع احلنيف نفسه   ، لحكمة التي أرادها املرشعلملعرفة اأو غياب  
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الباب الرابع والثمانون
 والعلمانية اإلسالم 

  ♂          ▬تعاىل: قال 

 . [ 44]املائدة:

         ▬ تعاىل: قال 

 ♂   :[50]املائدة . 

الدول   واعتقاد العلامنية هي مبدأ ذو مرونة ويتم صقله وتشكيله حسب متطلبات 

تعتمد عىل الرؤية   تناوهلا العاموالعلامنية يف  ،والقيادات املجتمعية التي تتبناه وتأخذ به

لطةيبإزاحة وحت البرشية املعمول هبا يف   األنشطةعىل ية الدين  يد أي تدخل ألمر الس 

جاالته عىل االجتاهات  ر   أوفال يكون هناك امالءات أو تقييد من قبل الدين  ، الدولة

بسط فهي فصل الدين عن  وبمعنى أ ، العمل هبا يف أنشطة الدولة أو املراد تنفيذها 

ة طريقة   نيالعلام أما يف ختصيصه فلكل دولة تبنى فكر ،وم املعنى م وهذا يف عالدولة 

 . هبا مع اشرتاك اجلميع يف املفهوم العام ألصل العلامنية خاصة  

الفلسفات   مع  واملضمون  العلامنية هلا جذور يف املعنى  أن  نقول  أنونستطيع 

نظرية وتطبيق   ومفهومها احلديث وبشمولية ذات قوة   القديمة ولكنها خرجت بثوهبا 

  ع تلك الثورة التي قامت عىل اثر الرصا  ،وبا أورية يف والصناع عميل إ بان الثورة املدنية

يات الفكرية  ربرجاالته وتقييده للح لط الكنيسوبني املدنية والتس ،الكنيسة وبني العلم 

نية بمفهومها العام  ة وركبت العلامفقامت أثر ذلك الثور ، وحتكمه يف مقدرات الشعوب 

ت كأساس  يف الفهم والتقييما  موجه الفوز و د    الذهنية والنظريات التيرة فالصو  ،عت م 

عتمدت عليها كانت كلها تقوم عىل االعتقاد بأن الدين هو العائق واملتحكم بطرق  ا  

 كان  وهذا حقيقة   ،الوصول للتقدم العلمي والنمو احلضاري واالزدهار االقتصادي

ها  ت الكنيسة والقائمني عليفقد تعد   الظلمةواقعا  عندهم يف عصور ما أسموها عصور 

  أو نع ما خيالف أمرها وم   ،، فحبست العقول وأزهقت األرواحوأرسفت الفرتة تلكيف 

صوره والتخلف   بأبشعفانترش يف تلك الفرتة الظلم االجتامعي  ، يؤثر عىل وضعها 
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الذي   الفقر والعوز العام عىل  إضافة  يف مقدرات الشعوب العلمي والطبقية املتحكمة 

 . نال اجلميع من الطبقات األدنى

عاة   نظريات   الزمان أصبحت للعلامنية قدمومع ت   إليها  ورواد  قائمني عليها ود 

  بفكرها  فأزاحوا  بنظرهم، مبتغاهم إىل فقد أوصلت القائمني عليها  ، عنها  ومدافعني

ئريراها ال وجنوا ثامرا   ، دور العبادة وحرصوها يف  لطة الدينية الس   الصور واحلضارة   يف يا

ما  ثم  م إشعاهلا تلك الصورة ما هي نور  ساطع لنار  ل تولكن ك القائمة للدول الغربية 

نفسها ويذهب نورها ألن ذلك البنيان مل يقم عىل قواعد أصيلة أو قيم   ق حتر أنتلبث 

  أخالقهم ر حضارهتم ألهنم قد فقدوا ونرى حقيقة ذلك يف نفس رؤيتنا لصو ،خالقة 

 كامل وذلك نابع  من 
علم والتجريب أساسا   ال اعتامدوقيمهم وضبط حياهتم عىل ضابط 

وان   ، الفطرة موائمة أو  الراشد يف الفهم ومقياسا  لألمور فال وجود للدين أو العقل

لك شأهنم يف  الدين وتقصري تأثريه ملا أصاهبم من سلوك القائمني عليه فذ د قاموا بتحيي

يك  ناهالدين دورهم يف متثيل  رجاالهتم القائمني عليه قاموا باستغالله وخيانة  فأمرهم 

م األهواء  ية ملا أصابه من حتريف وحتك  اإلنسانعىل أن دينهم نفسه ال يصلح حلمل هم 

قاطها  سإ   ز  باطل وجتربتهم ال جيو فلذلك قياسهم عىل الدين ككل قياس   ،ام نسب إليهفي

أرض   إىلمعركتهم دارت يف أرضهم فلامذا حياولون أن ينقلوهنا  ن  فإاجلميع عىل 

   . املسلمني

جتد عىل ذلك هلم معاونني من بني جلدتنا وهم الذين يتبنون   أنكب والغري 

ومرآة تعكس   كناقيل مرض  إال وهؤالء األذناب ما هم  أفكارهم ويعتقدون اعتقاداهتم

سبحانه ختتلف   حفوظة بحفظ اهللاملون تلك العيوب ية اخلالية ماإلسالمفبالدنا  ،الرش

ال حتريف يصيب ديننا وهذا أمر   ن ه   ألك يقني عند من م فبداية   أصال  وحاال  عنهم، 

وثانيا  فرجاالت ديننا ال ينزعون اىل ذلك السلوك   ،بأمر  من اهلل بحفظ دينه  مقطوع  به 

 . ن عىل الباطل ويتكسب بهكرجاالهتم فشتان من كان عىل احلق وينرش احلق ومن كا 

   حرك والت دهيم اجلهدــــــد ل أوج احلق الدين دور  اب ــــاحلاصل عندهم من غي العجز  ـــــف 
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ق   أن جياد بديل حتى حياولوا إل موا ي  فاختذوا من العلم والتجربة ما   ، أمرهم به   و 

الظ لم واجلور وتغافلوا   أنقاضفأقاموا ذلك البنيان احلضاري عىل  ، ي صلح أمرهم

  وجودها ما فائدة احلياة وما هو هدف و ، حسبو  احلياة ال تقترص عىل املادة  أن   وأنكروا

  ، إ ال بمقدار اجلهد املبذول هبا  ل لذة  أو نشوة منها وما نتحصلاقترصت عىل حتصي إن

   .اإلجياد تيه وبعد  عن حقيقة  عىل فهذا تيه 

   ؟الكانوا عىل عدل  يف أمرهم أم  إن ولننظر لألمر من زاوية أخرى لنعرف 

هم يف   كانوا  وعز رخاءنا وحسن أمرنا عندما  ازدهارنا فنحن كمسلمني كنا يف عرص 

واملراد  ، ما نحن فيه من خريية وعلو إ ال بامتثال أمر ديننا  إىلوصلنا وما  ، ظالمهم

جتربتكم بفهمكم فال ديننا دينكم وال حالنا   علينا  تفرضوا  أنها هنا ملاذا تريدون  إدراكه  

تفعلونه هنا هو نفس ما ف عل بكم من رجال دينكم بأن تفرضوا علينا   كحالكم أليس ما 

فأمر ديننا خيتلف عام   -فام لكم كيف حتكمون-  أن يناسبنا وال يمكن يوما   اسبنا ال ين ما 

  احلق  وذلك بأنه ال يتشابه أبدا  معكم  ديننا  حال  و تنا نظرف   ، مت عاجلتم يف ماضيكم القا 

ت ه   ع 
اخللق أمجعني وقد جاء به احلق جل يف عاله منهاجا    ىلإ دين رب العاملني ورش 

وهو منظم  حلركة احلياة مجيعها وبكل أدوارها   ، ةعادة  للدنيا واآلخردا  وسرشا إوتقويام  و

فموجده هو اخلالق سبحانه وهو أعلم بحاجة   ،وكامل  يف األحكام الترشيعبرقي يف 

م للهداية وهو سبحانه حماسبهم يف  ودهل  ، الغاية  إىل اخلالئق، خلقهم للعبادة وأرشدهم 

يعرتيه وال زيادة تصري فيه   الل واجلامل فال نقص ل واجل مجع الكام دين   اإلسالم ف ، النهاية

  ، ننا نعاين كام عانيتم أو ظ لمنا كام وقع عليكمأ يوما   لكم  نشكو ومل  ،ونحن عليه ومتبعيه 

ورجال   بذلك فأنتم ، راقيلكل ع  لنا  حتاربونا عىل كل صعيد وتضعون ، فامذا تريدون منا 

يوقف   امل وسد  عود لقيادة العنل نا  لانع  عندنا واحد فأنتم حقيقة  م األوائل كنيستكم

لو كنتم عىل أدنى   ،فسبحان اهلل ،نكون كحالكم يف ظالمكم أنوتريدون منا  ،ازدهارنا 

ن  احلمد هلل ففي هذا دليل مو ،ملا طبقتم ونسختم طريقة ظامليكم علينا  إنصافدرجة 

يمس  سوال يشء  عدائنا ألأننا ال نزال عىل أمر ربنا وواقفني باملرصاد بدالئل احلق لدينا 
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نظروا كيف يكون أمرنا ثم أ  فدعونا وشأننا  ، وهو األحق احلق هو  اإلسالم  ألن ديننا 

 . وإ ىل أين سيصري حالنا 

ن منا  فكيف تريدو فأتبعناهدينا   اإلسالمفنحن معنا اهلل تبارك أسمه وقد رض لنا 

 . مستقر وسوف تعلمون  أ  نبفتضلونا ولكل  أهوائكم نتبع  أن

 *** 
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الباب اخلامس والثمانون
 املالحدة 

          ▬ تعاىل: قال 

            ♂  :[24]اجلاثية . 

  ♂            ▬ تعاىل: قال 

 . [ 11]امللك: 

ال   ه  ن  أ   عن هؤالء إاّل  ألتكلم نفقهالذي أ   حلرب اعىل فيه ن كنت أ أ سف  إبابنا هذا و ن  إ

تلك   أن  القارئ أو من يريد الفهم  ليعلم   ،لنا من وضع أمثاهلم عىل طاولة الترشيح بد

وأخذت حيزا  يف   عندنا  الظاهرة املرضية اآلخذة ولألسف باالنتشار بني بعض األفراد

  هلا منتناو اختالف عموم أمرها باإلحلاد مع يف تمعاهتم والتي تسمى الغرب يف جم

تصب كلها يف   أهنا إ ال  ، أمرهم يف الفهم واإلدراك متبعيها عىل درجات وتباين  يف

  وهذا واهلل أمر   ،باألديان اإليامنوجود اإلهل وعدم  إنكارتعريفها العام والذي يفهم منه 

تاج مقيت وتزاوج  بني املاض من  كنوا إليه إال ام هذا الذي وصلف ، عظيم وفهم عقيم 

ع الفكري   والواقعية اإليامنالبعيدة عن لسفية األفكار الف وبني التجربة املريرة والرصا

مشوه   فتولد عن ذلك مولود   ، واملجتمع األورويب يف عصور ظالمهم الكنيس بني احلكم 

ال أهل له وال  و  شتهاه،م  إهله هواه وحياته  ،قبيح األعذار ،مريض األفكار ، العقل

  ذه  ه واخت  ع  رج  م العلم والعقل  ب  ص  ن   ،دهويعان وال يبحث عن احلق بل يكابره ،معتمد

 نفسه ومل ي عل م أو ي فد غريه   مل ينفع ، دهنفيجهل وال ينرشه  عنده  ال خريفقبلته 
من حاله 

   .لك هي أن  ثيلب  ما فهو أشبه بنبات  ضار ال نفع فيه وال خري  ،معه ومل يقدم شيئا  جل  

  أو دفني  د  م تبنوا فكرهم حلقهن  أ   ،لكل عاق معنا  دركأ  أدركنا ومن ترشحينا هلم  وإننا 

ض  من كان قبلهم من   أنمن إحلادهم إ ال  حقيقة   أرادوافام  ،مريضة  غاية   ر  يتبعوا م 

لوا  مومل ي ع  ،النظريات الفاسدة والعقول املشوهة فقادهم شيطاهنم اىل ذلك أصحاب

نصتوا لعقلهم الذي  ولو أ ،بال أدنى تفكري  لهم ملا فيه صالحهم بل انساقوا كاأل نعام  عق

لكنهم   ، وحقيقة الوجود اإليامنبر األمان وشاطئ  إىل ه مرجعهم ألوصلهم زعمون أني  



                                                                       
 

 

240 

فاختاروا ذلك املستنقع من األفكار الذي مجع كل   ،منكرين ألنفسهم حمقرين لغريهم

منهم قد   لكثري  ا ن  إو  ، ا  ألمرهم وهو فاسد كفساد أمرهمساسأشاذ وباطل وبنوا عليه 

نفسه من قيود الفطرة ووازع   ر  حرلي   ،املعتم والفكر ،واملظلم الضالالطريق ك ذلك سل

حياة  هبيمية بال رقيب وال حسيب لريتعوا يف شهواهتم بال قيد   أرادوااخلري والقيم أل هنم 

   .ال تأنيب و

   ! يمنع عنا احلرية إليه ما تدعوننا  إنا   ون كثريلرتاهم يف أنفسهم يسأل وإنك

فاحلرية عندنا ضبط   ؟تقيسون مقياس  أيوعىل  ؟حرية تقصدون أي   :فنقول هلم

  . واحلرية لنا هي محاية ووقاية  ،حتفظ هبا نفسك وال تتعدى عىل حق غريك ،وانتظام

ليم حتفظه هبا  طفلك هل ترتكه يفعل ما يشاء أم تقيده بضوابط وتع ،أهيا امللحد أنت  و

 ؟ !كذلكوتقويه 

إن   ؟سخولكم بذلك ومن جعلكم املقيا ف فمن سق ال بتريدون حرية   إنكم ثم  

  ، ناقص غري كامل ولن يكتمل إليهالذي ترجعون  فعقلكمكنتم تقولون نحكم  عقلنا، 

هو احلاكم   يكون   أنال  وال مصلحة  وهذا ال يمكن عق ، للتغري أو التأثري وهو معرض  

ي  جلسد هفام يدخل عليه من جوارح ا ،يكتسب قوته من غريه  متغري   ألنه ؛واملصدر

اخلطأ    ما يدخل عليه حيتمل   أليس  ثم  فال يعلم عنه يشء لعلمه وما خفي عنه  ورد  امل

 . والصواب وربام كان الظاهر صحيحا  ولكن حتته غري ذلك 

جعنا  رم  إن  ف امناإليو اإلسالم عندنا نحن أهل مثل طريقكم فنحن فال نسري عىل  أما 

   .رأ عليه يشء مما يصيب البرش وال يط ال يتأثر و كامل  غاية  الكامل  ثابت ي  رشع

حتكم ملا هو ليس من البرش وهو خالق البرش وأعلم هبم وهو  ن أن أليس األجدر ف  

دراكا  وعلام  وتطبيقا  ملن  إ من احلكمة أن نرجع باألمور  أليس  ،سبحانه موجدهم

 . لكم كيف حتكمون فام ،أوجدها سبحانه

  ، قلهمع فكرهم ووحولة   لة  ضآعىل ثم ترى هؤالء يلقون شبهات  ومغالطات  تدل  

جب من غبائهم  ن باب الع  ميلقون ما ليس له رد وليس من باب العجز عندنا بل ف
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  أصاب  وهتجر احلق وتنكر وجود الرمحن خللل  اإليامنترتك  أن امللحد  أهيا   يصح  ف  أ

ذهب بذلك عنك  تن تتعلم ما جتهله فأ ك  فاألوىل ل ،فهمك أصابت شبهة   أوعقلك 

ولك  حلانظر و ، قدكحللبعدك و سبب  وال يكن جهلك  ، ن بذلك نفسكوتطمأ احلرية

جابة  عقلك فالكل دال   عىل ر ج  حت  قلبك وال  يوحدانية اهلل يف كل يشء فال تعملجتد اإل 

  ، حثت عنه يسريا  ب إنتجده وسفعندك احلق  ،يف نفسك وكل أمر حولك  ،عىل ربك

عطل فطرتك والتكن كاملريض  فال ت ،فالرشع موجود والعلوم واسعة والدالئل واقعة 

 . يف مصحة اإلحلاد  أمثاله  حرش نفسه مع نون مرضا  يناسبه ف  لذي اختار اجلا

 ييل:  تبنى بامملا   ميوله ب امللحد يف ا سبأ بعض   ونلخص

  كانوا قد خلعوا  التي أفكارهم اق اعتنب القدماء ومن تبعهم الفالسفةفكر * تقليد 

 . أنفسهم من كل دين وإيامن هبا 

 . واجلهل يف معرفة صفات اخلالق سبحانه ،لقل يف فهم علة الوجود واخل* اخلل 

 . وفهم املنهج والترشيع الرباين  إدراك* عدم 

ثت نتيجة العداء بني السلطة الدينية   * املوروث الفكري والنظريات التي أ حد 

 . كنيسة مع العقل والعلمالاملتمثلة ب

 . املرغوب  السلوكعمل * رفض وجود قيود أو وازع حيول دون 

 . الرشعية لفهم األحكام واألحداث والترشيعات * غياب القاعدة

 . الدين إتباع* اجلحود وإ نكار 

 . * تقديم العقل واعتباره املصدر واحلاكم عىل األشياء

 . ناسبةة عن الدين وغياب التوعية امله * الصورة املشو

  ال  نسبها جهب وحديثا  قديام   هبم ملحيطترصفات البرش والبعض  ناتج* احلقد ال

واملزج بني ترصفات املخلوقني وأوامر اخلالق بجهل وكذب   ،عاملرش   إىلعديا  وظلام  وت

 . ال نظري له 
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اإلحلاد   وقبل  ، قوال  وفعال   اإلحلاد بعد  ساموي وهذا يكون  أمر* غياب التقييم لكل 

 . ا  عىل الثوابت ؤر  جت

  وال دليل   ها إلييم  يدعون منهج وال ق  س هلم هؤالء املغيبني لي ن  بأوننوه أخريا  ** *

لو كان فيهم خريا   و األفكاريقومون عليه فليس من أمرهم إ ال الشك واالحتقار وسوء 

  فهم يؤيدون اجتاههم بالتعرض لآلخر وإجياد النقص فيه كدليل ولتقوية فكرهم  لقلنا 

دب يف الطرح  سوء األمع   يف العقل والسلوك، دياثة  نجد فيهم إال الال  ونحن، الفاسد

كل فاقد  ليس له مرجع أصيل وال منهج كريم فام أمرهم   وهذا حال   ،التعليلوالفساد يف 

 . إ ال وبال  عليهم ولكل أجل  كتاب وسوف يعلمون

 *** 
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الباب السادس والثمانون
 ني اليوموحال بعض املسلم اإلسالم 

 . [11]الرعد:    ♂           ▬  تعاىل: قال  

قصعتها. فقال   إىل  األكلةتداعى عليكم، كام تداعى  أن يوشك األمم »  : ☺ قال 

 كثر ولكنكم غثاء  كغث أنتم؟ قال بل يومئذقائل ومن قلة نحن 
اء السيل ولينزعن  يومئذ 

رسول   فن اهلل يف قلوبكم الوهن فقال قائل يا وليقذ اهلل من صدور عدوكم املهابة منكم

 . بو داودأرواه « اهلل، وما الوهن قال: حب الدنيا وكراهية املوت

كذب فيها  وي   ، صدق فيها الكاذبسيأيت عىل الناس سنوات  خداعات ي  » : ☺ قال 

قيل وما   ،وينطق فيها الرويبضة  ، خيون فيها األمنيو ،خلائن افيها  ويؤمتن   ،الصادق

 ة؟  لرويبضا

 . ابن ماجه رواه  «عامة الرجل التافه يتكلم يف أمر ال : قال

  ، لدا  للذاتج   يس ملا  وهذا لا  ويعترص به القلم أ  معه احلرب دمع هذا الباب ليقطر   إن  

ولألسف   ، نوهي حقيقة ت رى اآل ، حلال بعض املسلمني وتشخيص  هلم وإنام رؤية  

ها العاقل فهو ال يكذب عىل    يز احل  من ل  شغ  فيام يرى، وان كانت ال ت  نفسه  واقعية يدرك 

هذا الباب لعلمنا ويقيننا   ط  خ وقد رأينا أن ن ، ثرا  ظاهرا  أهلا واقعا  ملموسا  و أن  إ ال  ثريا  ك

وقد   ،لرتياقل إعداد  احلالة هو بداية العالج و وتشخيص  معرفة عارض املرض  أن  

ألمة ستمر عليها أحوال  شبيهة  بام  ا أن  أخربنا الصادق األمني الذي ال ينطق عن اهلوى 

د  هو النقد القا  ،وكام أوردنا  ،اآلن ايشه  تع   أن بل نحاول  ،االهتام العائم أوم ت فليس املرا

صبحنا  أليه أمرنا ومل إرحنا هو عوارض ضعفنا وما آل وج   ، نضع أيدينا عىل اجلرح

وهل   ، ن عليهما نح يكون من ذلك بداية  للعالج ووقاية للمستقبل ولنعرف ف ،كذلك

   . هو ما أدى لضعفنا  إسالمنا عد  عن أم تراكم لذنوبنا وب   ،ابرهمالزم أم عدوى ع هذا أمر  

املسلمني يف يومهم هذا ال جيتمعون عىل أمرهم   أن  درك للعامل اليوم ي   ن  الرائيإ

  ى هم ترمنالبعض  ،، وبأسهم فيام بينهمبأيدهيم ليس  وواضح  ضعفهم، قرارهم غالبا  

  ويف بلد  جماور  له عكس ذلك متاما    بلدهزخرفتها وعمراهنا ظاهرة  يف ب احلضارة   مالمح  
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 .متى  إىل  متى   إىل ، إىل متى سنبقى متفرقني وقلوبنا شتى ،ينالد

نا ولنا أن نعو يأن  أمل  د  جمدنا   عيدكشف  عن سواعدنا لنند ونصلح  أمرنا ونبدي ج 

جه  ا وفوق ذلك عندنا أعظم يشء رشيعة اهلل ومنه ،فعندنا اخلري  من كل يشء  ،وعزنا 

  ، والعلم واليقني ،والتمكني  والقوامة  ،ركانهفهو متام  األمر وكامله والعز بأ   ،كريمال

  ، املستقيم فلنعتصم به وال نتفرق اطهوصاهلل املتني  العظيم حبل   سالم اإلفذلك هو 

فإن اهلل سبحانه   ، احلق ونحن أهلها فلنكن حوهلا متعاضدين ولنرهيا للعاملني راية  فهي  

كأجسادنا حني   بذلك  فلتكن قلوبنا  اإلسالم اية وجعلنا من أهل قد أكرمنا باهلدو

وكتابنا   ، ولنجتمع عىل أمرنا فإن ربنا واحد ،كأهنا واحد  متجانسة نصطف  للصالة 

وقبلتنا   ،ا واحد نومه ،مصرينا واحدو  ،ونبينا عليه الصالة  والسالم واحد ،واحد

بني وعىل  متحا فلنكن يف الدنيا  ،ولنا جنة  واحدة نسكنها بأمر اهلل متجاورين ،واحدة

  وملاذا التبعية   ،ة يف ديننا فنحن عىل احلق فلامذا الدني ، ولرشع اهلل مطبقني ،اونني اخلري متع

وأخالق وقيم   ،تنري دربنا  وعلوم   ، هبم ىتدهي  وم عندنا رموز كالنجو ألعدائنا  وامليل

 أكمل  البرش وعندنا  ،نسمو هبا 
 
وأول ما   ، نا وشفيعنا سيدودوتنا ومعلمنا ق   رسول اهلل

ء فلامذا  ها نحن عندنا كل يش،و األبقىو رشف  األو واألعىل، ى ألنقا عندنا رشع اهلل فهو 

 !! هذا حالنا 

ب  حل ناتج   انه ، إالأصابنا قد  مرضمن التشخيص لوضعنا وما  من قد علمنا بام و 

من   نفاق  من و األعداءتكالب  من هن  وأ ،ا ال يستحقململيل  اه ن  اوالدنيا وكراهية احلق 

ا فلنعالج أ مرنا ونرجع  لربنا فهذ ،لك هي العوارض رض وتفهذا هو امل ، أشقاءنحسبهم 

فإن   الدنيةبأبيه ال ترىض  ا ن لتعد نفوسو داء، ويف نفس الوقت املناعة من كل  هو الدواء 

من  ، فمن لزم الدين كان له التمكني وكان يف عليني وعيةاملاهلل  مع  عزنا وفيه  اإلسالميف 

 . األسفلني اخلارسين وسيبقى يف  فهو منأراد غري ذلك فلزم الدنيا وهجر الدين 

 *** 
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السابع والثمانونالباب 
 وشعور املسلمني بالغربة اإلسالم 

 . [103]يوسف:  ♂        ▬ تعاىل: قال  

   . لممسرواه   «سيعود كام بدأ غريبا  فطوبى للغرباءغريبا  و اإلسالم بدأ » : ☺قال  

قصعتها. فقال   إىل  األكلةعى تداعى عليكم، كام تدا أن يوشك األمم »  : ☺ ال ق

 ولكنكم غثاء  كغثاء السيل ولينزعن  ري يومئذ  كث أنتم ؟ قال بل يومئذقائل ومن قلة نحن 

هن فقال قائل يا رسول  اهلل من صدور عدوكم املهابة منكم وليقذفن اهلل يف قلوبكم الو

 . بو داودأرواه  «يا وكراهية املوتب الدن اهلل، وما الوهن قال: ح 

  ، د يعرفها أ كثر  الناس بأهنا رحيل اجلسد ملكان غري املكان الذي نشأ فيهالغربة ق

ك  ألرض  أ ل ف  فيها الناس وأ ل فوه فيبدأ من جديد كأنه مولود جديد يف أ رسة غريبة   ، وت ر 

وهذه   ، ملرزقه عىل ما يأ ل  تحص  اجلديدة وي راشدا  فيعاود االندماج يف احلياةلكنه ولد 

ربة   .ة للغربة هي النظرة الشائع د لذاته بل  ممعنوية ال تتعلق باملكان اجلا  لكن هناك غ 

ونقصد هبا هنا   ،هي غربة الدين وشعوره ووجدانه وتلك وإيامنه اإلنسانتتعلق بقلب 

ن رحيل  ع تأيتية املاإليامنوغيابا  للمشاركة  يل متشعار العذلك الشعور احلقيقي واالس

وسلوكهم   ، ياإلسالموالدين  عن املنهج الرباين  جود فيه املسلمالناس يف املحيط املو

  جر  ا هم من همنف  ،يف الرحيل درجاته   خمالف فيام ابتدعوه، واهلجران خمتلف ق  لطري

ب  عمله بضالل فكرهمن بقي جسده و  م ومنه  ،بالكلية بجسده وعمله وفكره ر    ، خ 

 . تها ته وشهوها بوتارة هناك بش باسمههنا  فتارة   ،مقيم  ر  جومنهم من هو مها 

يستشعر   بكامل تطبيق الدين  أراد احلق  فمتى ما م احلق وامللتزم باملنهج ان املسلو

ربة وجيدها يف نفسه و نسان  قبل كل يشء ومتعايش   إ و  فه ، ن كان بني أهله ويف وطنهإ  بالغ 

ونه ويعاملهم ويعاملونه مع ملنهج كريم وسلوك   حامل   نه  ولكف ، اآلخرين يراهم وي ر 

والشهوات والشبهات   ، عارمةالفوىض  يف حينه  و كانت ، اط مستقيمقويم ومهدي  لرص

ه  بوأمره  ، فيها كحال املغرتب حاله  هنا  أصبح   ،والناس فيها غارقة ،ظاهرة ام عليه قد يرا

أو   معتقدهلف فتتولد لديه يف كل موقف يرى فيه ما خيالف البعض بأنه خمالف أو خمت
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وهذا محل  ثقيل وذلك   ،غريبا   من اآلخرين  د  فيها ي ع   و أ ، الغربة صفاء دينه وأمره حالة  

ة  من للسوء جماهيف زمن الغربة  من للخري  لقلة   ث ر  فإن املؤمن املتمسك   ، ينرسالكني وك 

ل   إعام و  ، غريبا   يبيت  العلم يف زمن اجلهل ذلك كو ،غريبا   صبح  يبدينه يف زمن الرتك 

رب زمن  يف  ة  نالس   نجوم   كأهنم رتى من كان من أهل الدين ل إنك  و ة أيضا ، أهل البدع غ 

م  ليس نت  ن  ق ل  م أعل  لي  و ، مضيئة يف سواد هبيم وعلو   ة  قصا  أو اختالال  فيهم بل هو ندره 

  و  ،كام  واألنفس وجودا   املا كانت األقل  فاملعادن النفيسة واألحجار الكريمة ط ،قيمة 

زكيا   وكفى  ، عرف عند من يعرفها ومن يقدر قيمتها ي  ها يرتقد فا  وم  ر  ع  باهلل عز وجل م 

           ▬  :قال سبحانه إذ قدرا م

      ♂ :[33  ]فصلت . 

  ، املسلمني ا متحيص وعلو متكني ملن شاء اهلل سبحانه منننا هذالغربة يف زما  ن  وإ

ظاهرا  واحلق ساطعا  واخلريية يف أ مة   فال يزال اخلري   اجلادةالناس وإن حادوا عن  إن  و

عىل غري   ومما يدرك عقال  ويشاهد عينا  ان أكثر أهل األرض  ، وعموم املسلمني اإلسالم

وهذا واهلل ملن ملك عقال  منصفا    ، احلق مخاصمة  بالباطل  زاد  يف  بل ومنهم من  ،احلق

هلم التمكني   ان  و ، احلق املبني م عىل عليه املسلمني وأهن ما  صحة   عادال  لدليل  عىل فكرا  و

ووضعت عليه األكاذيب   ،املؤامرات  اإلسالمضد فكم أ حيكت  ،بأمر رب العاملني

دم وال  فال هت    ،ام أ نزل باق  ك يف نفسه وأهله إال أنه ثابت  راسخ   ب  رحوت وبها والش  

  عليه  ثق ل  متد وإن أ  ات رك ن وإ ، زلل أصابه
 
جعلنا   أنفنحمد اهلل الكريم  ، اشتد بالعداء

 . مسلمني وب رش  باجلنة الصابرين ومن كان عىل دينه من القابضني

ا  بان تلك الغربة هلا أمران متعلق  هب استيعابه وونضيف أمرا  ال بد لنا إدراكه ووعيه 

عىل   عىل الدنيا  اإلقبال يف  إلرسافوا ،البعد عن الدين  أسباهبا من أقوى  هإن :لاألو

رقةو ، والغرق  يف الشهوات حسابه،  بهات من فرق  أ  بني املسلمني بام  الف  ستحدث من ش 

من جانب املعتدين   ما كان  جرم م  ظ  ذلك ع   إىل وأ ضف  ، ضالالت وأصحاب  خمالفة 

 رق  اولتهم بشتى الط ـــــــــــــــــــوحم  ،ألوا جهدا  يف تغريب املسلمني ــــــــــــ ي دين ومل اربوا الـــــــــــالذين ح
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 . ألرض الضالل والتوهان اإليامن رض أاملسلمني من  إلخراج يللتهجري القرص

 وكيف ذلك؟   ، هو العودة وترك الغربة : واألمر الثاين

  ، زة واألمر للمسلمنيع  كون ال ته سبحانه بالتمكني وان منفذلك أمر من اهلل ووعد 

مع   واإلتباعاللتزام بأن يكونوا باحلق متمثلني وباملنهج ملتزمني فيرتافق ا وذلك رهن  

بأن  ، غربةالحصل له من  الذيوان معاجلة املسلم لشعور الوحشة  ،العز والتمكني

،  ة عوالطا  اإلقبالية وإ دراك املعية وذلك بكثرة اإليامن يكون حارضا  يف الدائرة  

وان يضع نفسه يف حميط   ،متفكرا   والنظر يف كتابه متعبدا  ،  ورمحتهاهلل ة  ستشعار عظموا

ويرى بحاله من االستحضار   ، ل اخلري فيتعاضد معهم ويشد هبم أزرهه  مع أاخلري 

  ، بي الرمحة عليه السالم نسيدهم سيد البرش ووواملشاركة الوجدانية حال الرعيل األول 

م  عليه من االنتساب إ ليه وكونه ممن   اإلسالم ال مج  إىل هوينظر بقلبه وعني عقل ر  وما أ ك 

 .هل دىبا  لق  ا اخل أكرمهنجا وممن 

  أصبح   لكونهن محل راية احلق يف زمن الغربة مل إغفالهال جيب  وهناك واجب   

ف ت  فيه األبصار وتاهت فيه األفهام ع   ض 
فليكن عىل قدر   ، نرباسا  ينري الطريق يف زمان 

  ، غ به الناس ويدهلم عليهل  ب  الضياء والنقاء وليقتبس من ذلك النور ما ي  نه من ينور د 

ن  يطوبى هلم وأ هنم الذ  أنعنهم الرسول الكريم صىل اهلل عليه وسلم  رب  ممن أ خ  فيكون

لحون    . فسد الناس إذاي ص 

 *** 
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الباب الثامن والثمانون
 يف املستقبل هوحال اإلسالم 

 ؟  مال لإلسهل املستقبل 

 مستقبل؟   لإلسالم ل ه

 يف املستقبل؟ اإلسالم كيف حال 

  ، يغها املختلفةصيف هذا  زماننا  بال الكثري يف اورها لتطرأ عىل جيوما  األسئلة هذه  إن

وان اختالف الصيغ يعود حلال السائل وأرضيته العقلية التي نبتت فيها تلك  

ل  له زاوية يف النظر  وك والحأ جمل حال السائل  عىل ثالثة ن   أنونستطيع  ،التساؤالت 

ت يكون يف أمر  وان االشرتاك يف التساؤال  ، معه وعالقة   اإلسالموارتباط  معريف عن 

 . . ومآل حاله اإلسالم

م  وهم من ي ت بعون  املسلمني   ا  عندراحلال األول فيكون صا  أما  ه 
  اإلسالم أ نفس 

 واسع فيام  ز  وهلم حي ماإلسال بوا العداء واخلالف مع ص  والثاين صادر  عمن ن   ،ويمثلونه

يف شأن العداء  واحلال الثالث هو طرف حمايد  ،وهلم جهود عملية يف ذلك ضدهحياك  

 . حلال العامل وأمر البرشية  ر  واالنتساب ولكنه باحث  ناظ

،  بع تمن املحايد فاملخالف فامل ، تلك األحوال ولكن عىل ترتيب عكيس ولنبدأ يف 

فتتشكل   ، وأهله اإلسالميه ومن ثم اعتقاد ورأ خر اآلعرف  من خالل ذلك حال نل

جابة احلق واألمر احلق  لدينا الصور العقلية واملنطقية لنعرف من  كلبذ خالهلا اإل 

وكل   ، ومدى تأثريه أو تأثره  حلاله ودورة املستقبيل  اإلسالم الشتات الدائر حول  يلغنو

وضح  بأ  . ن اهللذذلك بائن  م 

العامل عىل هذه البسيطة والذين  نفوس من  ع  كبري أما بالنسبة للمحايد وهو مج 

لكنهم يف نفس الوقت يف جانب   ، وال مطبقني لرشعه اإلسالم هدي يكونون عىل غري 

عاد   أو حال آخر كمتبع   إىل ا  ليس أصيال  لينقلهم به رثحيانا  تأأأو متأثرين  ، احلياد معه   ، م 

من قد واكب احلضارة وذاق  ومنهم  هم ممن مل ينالوا حظا  من صور احلضارة القائمةفيو

  ، انحدارالبرشية من  إليهالنظر حلال العامل وما آلت اهيتها والقسامن هنا مشرتكان يف رف
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أو حتى باالقرتاب   املثالية إىل  ية اإلنسانب يبت املنظومة املتكاملة التي ترتق وكيف غا 

  ب  من ذها  وكل  حسب وضعه   ، يف نفس وقت املعاينة قد عانوا من ذلكهم منها، و

  أن  وأ دركوا  ،إلنسانية يف صورهتا املطلوبةل غيابويف النظم االجتامعية  للقيم وإ خالل  

هذا  أن  حيتفظ هبا جزء من العامل بالكل، و جائرةقسمة  لاجلارية اآلن يف العامل  القسمة  

ب  كل يشء يف مصلحته ب  ص  اجلزء ن     ب  ص  ون   ،نفسه حاكام  عامليا  واحتكر موارده وص 

والتخبط   يية ب أن هذا احلال العاملؤفهنا كانت الر ،عداء لغريه يف سبيل حتقيق ذلكال

الشعوب مل يكن مبنيا  عىل أ سس  كاملة وال مناهج علوية ومل ي تحصل منها عىل   بمصري

 واالستقرار املرافق للعدالة وأيضا  هناك ذلك الشعور  اإلنساينالناتج املأمول من الرقي 

احلقيقة للوجود   إدراكداخيل الذي يصيب أفراد هذه احلال من ضعف اللاحلقيقي ل

يامن  واعتقاد  يف قلبه فليست  أ صيب  كال  ممن مل يكن هناك وهذه احلال ت  ،وماذا بعد ذلك

وأ سس  يف   اإلنساناملادة ونتاج  احلضارة املادي هو كل  يشء فهناك جوانب  حيتاجها 

ال من كان مرتبط بمنهج  وهذا ال يوجد إ   ،إيامين  عذات طابروحية و أمره تكون معنوية

حساسا   إعىل ضعفه احلضاري ملك  ه، فمن هنا فاملحايدم ذلك كله وينظ ي علوي يراع

  ور  ويف نفس الوقت شع ،لم واقع عليهلديه وهناك ظ   فال مادة   ،ة يف السلم احليايت ونيدبال

  وصورا  من  نهمم ادةملوأما من ملك ا ، واالرتباط العلوي اإليامنبالعجز لغياب 

رهاق النفيس ملا ذكرنا سابقا   وارتقى احلضارة  من  ال  وك   ،هبا فقد الزمه النقص واإل 

  عن مفتش  عام ينقصه، وادراكاته و باحث عن األمل  خالصلل ناظر  ل يدة ا ألطراف املحا

  غري وهل هو احلل البديل وامل اإلسالمالتفكري ب ت لزمه   خربات األمم وجتارب السنني

  إيصال دور واجب  عليهم يف  هنا  وللمسلمني  ،ر ر وينتظ  ، فينظ  إليه  ويصب  ما  إىلاله حل

 األمان وتوجيهم للطريق الصحيح وتصحيح الصورة هلم وبيان النظرة  رب لهؤالء  أمثال

 . األكمل يف الطلب

، فسؤاله  ه نسبة للناظر الثاين وهو الذي حالبالأما    ئا  يليس برحال  اخلصم واملعاند 

بل سؤاله سؤال املنتظر لنتاج ف عاله واملتخوف   ، ن العدالة أو اخلريية للبرشيةفيه ع باحثا  
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تلك  يف  ا  ثم عنيد وليس حديخص فهو  ،ة والنفوذ حتته من بساط السيطر من سحب ما 

ه فأنه قد علم وأ  ، من أمد بعيد ي العدائية واخلصومة بل ه ل علمه بام  يقن ب علم نفسه وج 

ه استقاللية   وأ ن   ،حضارته ليس كباقي احلضاراتب ماإلسال يف استخدامه، أن   أراده ل 

بقوته من   اإلسالم   ظهور   وإ ن   ،احلضارات األخرى حتيد به عن االنغامس والذوبان يف

  عومة له املتولدة  عن جتربة  زتلك احلضارة امل ، جديد وهو ذهاب  حلضارته وزوال  هلا 

تطبيق رشع اهلل، وقامت   أمرها و ومها ه التي أقصت يف مفوبرشية ذات خصومة دينية 

 دة وحتييد األخالق.  ر عىل املادية املج

ا رافق انطباعهم وما أ سس عليه أمرهم يف  مومة الدين ككل ان التمرد عىل منظو

كل هذا مبني عىل جتارهبم املظلمة    أل ن  اعتبار الدين كعقبة حتول دون التقدم والتحرض

ن س  عصور  نم ىض وتعاملهم فيام بينهم فيام م بون من أهل الدين  ظالمهم واحتكار من ي 

فوا دينهم ورشعة رهبم  أنفسهم فهم حر  وهذا ليس عيبا  إ ال من  عندهم بمصري شعوهبم 

وإ كامال  للظلم   ، ومما كسبته أيدهيم  أفعاهلموصنعوا أصناما  من أنفسهم وهذا من نتاج 

ثقافتهم وهنجهم   ذلك يف وزرعوا  ، للدين ى ا  وأعمعامّ من طرفهم جعلوا العداء  

متلك خمزونا    وان تلك احلضارة املزعومة هلم والتي ال  ، وأساسا  لقيام حضارهتم وقيمهم

فانعكاسها الرباق يف  ،من العدالة والنهج الكامل التي حيفظ هلا ذلك من القيم وال وعاء  

  ن بلغ  ل  ملص  مجيل لطاقة البرش وعملهم وهذا ال ننكره وهو مت ح   د  صورته اجلميلة ارتدا

ولكن يف نفس الوقت هذا الربيق زائل    ،اإلمكانياتت له أ تيحالوسع  يف العمل و

ال احلضارات التي سبقت  يشبه حتلك الطاقة وحاهلم إنخامد  غروب ذلك املجهود وب

 !  ها أحد؟ي  منفهل بق

بثقافته وحضارته املحفوظة   اإلسالمخ ومل ولن يبقى إ ال يمن التار أصبحت فقد

نا نهجه اوب د  وان   ، موجود ومل خيتفي أو يضمحل اإلسالم  أن  عىل ذلك   احلي لرباين وشاه 

ق  منهج اهلل بحق سطعت  ب  ط  و  وا عاد وإذا  ، اب بعض أفراده فللبعد عنهكان ضعف  أص

 . وذلك احلق اإلرشاقوال تستطيع قوة  ان متنع ذلك  التي مل تغب يوما   اإلسالمشمس 
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  اإلنصاف فسؤاله يف نفسه ونقصد هنا من باب  ،مخاص  ومرة  أخرى نعود لذلك امل

يف   ادة  واملؤسسات ذات اليد الطوىلع اررالق أصحابالقائمني عىل أمر العداء وهم 

بنظرهم  و ، بون العداء خوفا  من تغييب مصاحلهم وذهاب أمرهمصذلك فهم من ين

عليهم   طر  خأنه  اإلسالم  معهتم ا القاص وعدائهم الظاهر يعتمدون يف دراساهتم ومقارن

ل يف قيمهم وعقلية أ ف إذا أو  ، أخذ وضعه احلقيقي إذا   ، رادهمترسب إىل جمتمعاهتم وعد 

وذلك  -للطعن فيه  ي وأداة  اإلسالم د دفلذلك هنا هم جعلوا أنفسهم سدا  يف وجه التم

سؤاهلم عن حال   ن  إو -هم والعودة لبارهيم ضيما  أخطاءبدال  من االستفادة من 

بام يرون من   ئنان  فقط ولتشجيع أنفسهم عىل االستمرار يف الطعنلالطم  املستقبل هو 

هذا ما سنستشفه من حال الطرف الثالث  و ، لكن هيهاتو  ردود أفعاهلم ونتائجها،

رب  عن نفسه  . والذي عنده احلق فهو صاحبه وأ خ 

ن  أل بإجابتههو حال العارف املؤمن  فحاله  أما السائل الثالث فعنده اخلرب اليقني 

جابة ليست من عنده أو اجتهادا  من عقله بال أدلة أو براهني بل هي من حمكم  اإل  

 .صحيح األخبار عن النبي املختاروب  العزيز اجلبار النصوص يف كتا 

غيابا  لتطبيق أفراده وليس  كان  إنامبشكله الصحيح  لإلسالم احلضور  غياب   إن  

ال تغيب   اإلسالم فشمس ، بيقهمحسن تطا بدورهم وامتثاهلم وفالغياب هن ،لنفسه  غيابا 

   .التي ارتضاها للعاملني عته  يألنه منهج  رباين  كامل ورش

ليس قائام  عىل حتقيق   هوو ،ويرتقي هبا  ا ليسعد البرشية وينظم أحواهل أتى اإلسالمف

حتى تغييب   أوأو العداء له  إليه  واإلساءة  رشعه م مصلحة  لذاته فذاته عالية من علو 

فقد   ع  د  عىل األفراد فمن اتب  و لكن كل ذلك يع  ،حا  فيه أو ضعفا  يف أمرهيس قد لالعمل به 

  أن  ونتيقن  نعي أنلنا  وال بد ،ضالل هفقد سلك طريقا  فيه  لف  ا ومن خ حاله، صح 

األخروية ال بد هلا من مقياس  ال ي قدر عىل   التنا مآوالقياس يف أمر الدنيا والبرشية 

داخله او   أن يأتيه اخلطأ أو النقص من ناحية من  ه والياملساس  به أو عىل تعدل

   . باضطراب  يكون فيه
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جتده إ ال يف املنهج الرباين وهو رشيعة اهلل اخلالق للبرشية   وذلك كله وأكثر منه ال

والعليم بأحواهلا والراعي هلا فقد خلق اخللق سبحانه لعبادته وبني هلم أمرهم وطريق  

مل يرتكهم مهال  أو حائرين ومل  و  ،ا هل  م  وما عليهم وم ،مما فيه صالح  حياهت ونجاهتم 

  عليهم احلجة  بذلك  فأقام  ،وانزل كتبه  ، سلهعليهم ر   أرسلو  ، يستطيعونيكلفهم ماال 

 يوصلهم للمراد فهل بعد ذلك عناد؟بعد ان أحاطهم بكل يشء  

  ونحن كام  ،وبفضل من اهلل نحن مسلمني  منه،ال سائلنا وهو منا ونحن ونعود حل

هذا  ما نحن عليه و  إىلفتقصرينا يف املحافظة عليه آل بنا  ،أعلم بام كنا عليه و اعلم  به لنا ق

بني أيدينا احلق وهو منهج الرمحن   فإن   ،االعتبار بام قد فاتبس وقتا  جللد الذات، بل لي

ا  لن وصلامل ودنيانا، شامل  ألمر ديننا ال  ، فيه سعادة البرشية وكامل األمر يف كل أمرالذي 

لح  هلا امل  لكل العصور  واكب  امل رب األمان ورضا الرمحن ل
به فهو   إال  يصلح األمر   الو ، ص 

ودال  عىل   ، أمره خري وكله خري ، وإرشاداهلل سبحانه رشيعة لنا ومنهاج، وتوجيه  من 

منصف  يف العطاء عدل  يف   ، للعدالة لبرشية موجد  ل مرق   ، هم أهل اخلري وأتباعه  ، اخلري

قادر  عىل األمر فال   ،موجبه، رادع  للرش بل ومعاقبه  أحيانا  ب  للعلم بل بحم    ، ضاءقال

مصلح  لكل زمان ومكان   فإسالمنا وهذا ما نحن عليه  إسالمنا هو فهذا  ، يشء يعجزه

ف ت  النفوس فهو ال يضع ف   ع  ف  احلق ، وان ض    ، ه يه تقيس وال يقاس عليوعل  ، وبه تعر 

  ، األوليني د رب العاملني، فلنكن مسلمني بحق كسرية وع هذاوإ ن  له الغلبة والتمكني و 

سن    ،ني مهتدين وبرسولنا الصادق األم  ، وعىل خطاهم سائرين حينها وعىل ذلك من ح 

ومعه   عود الصدارة للدين ويظهر أمره يف العاملنيت أنوامتثال التطبيق فال بد  اإلتباع

اب، ومن قال غري ذلك فهو  جلوو اواملسلمني وهذا ه لإلسالمفان املستقبل  املسلمني، 

  ، باذلني وسعنا  اهلل، مصلحني أنفسنا  إىلنعود  أنمر اهلل أفاألمر  ب ، ليس عىل صواب

طريق اهلداية وذلك   إىل فيعود لنا عزنا كام كنا ونستلم القيادة من جديد لنقود هبا العامل 

هوره اآلن  وظ ائنالسعادة يف الدنيا واآلخرة وهذا بأمر اهلل ك وإجيادللوصول للغاية 

 .. . بائن فليس اهلل بمخلف وعده
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        ▬ تعاىل: قال 

           

♂   :[ 55]النور . 

         ▬ تعاىل: قال 

       ♂   :[33]التوبة . 

مدر وال وبر   بيت وال يرتك اهللليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار » :☺قال 

 يذل اهلل به  وذال   اإلسالمال أدخله اهلل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا  يعز اهلل به إ

 . محدمسند أ « الكفر

 *** 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                             
 

  

255 

الباب التاسع والثمانون
 هل ميرض وال ميوت؟ اإلسالم 

         ▬ تعاىل: قال 

  ♂  :[3]املائدة . 

والتي تداوهلا البعض   ،يمرض وال يموت  اإلسالم بأن  وهي القول  هذه العبارة  إن  

قيلت من أهل    إنإ ال  ،أعتقد أهنا ال تصح وليست من الصواب يف يشء  ،وسمعها الكثري 

املقصود هنا   أن  درك من خالهلا أمدرك  من أهل الدين ف سامع  قبلها لم املعتربين واستالع

األول:   ، األمر من وجهني م  فهبل  ، العاملنيرب  كرشعة   أو  ، بنفسه كدين اإلسالم ليس 

ر  عن بعض   إن   د  سام  وأحواهلم بأعامهلم وأقواهلم ختالف  ا لإلسالم ممن ينتسبون  ما قد ي ص 

ضية والتشخيص اخلاطئ عن  ر  ة امل  ئ يواهل لضعيفةرة او فتعطي الص االنتسابذلك 

الثاين ل ل فهم وهو تغييب   تكون  مما أ درك عن الوجه إنام، وحاهلم تلك وجرأهتم اإلسالم

فريى املسلم ضعفا  يف   ،م والدور األكملت رشيعة والعمل  هبا عىل الوجه األالتطبيق لل

ع  أو استحدث يف  ام ب داوهلا مل يف بعض اجلوانب التي ياألخذ بالرشيعة كمقياس للع ر  ز 

 تلك  وهناك أيضا   ، ممن كان له القدرة الدنيوية عىل ذلك اإلسالمية بعض املجتمعات 

وبام   ، درات  أكرب والتي تتجرأ عىل ثوابت الدين تشوهيا  وتعطيال  األيدي العابثة عىل ق  

بهات تتحصل منها بواسطة من هم األقل قدرة واألكث دث من نزاعات  وش    ة هلا ر تبعيحت 

يف   وازدياد  من رضبات  اإلسالملنرى يف زماننا هذا كم أصاب  وإننا  ،عىل حتقيق ذلك 

 . قصعتهم إىل فقد تكالبت علينا األمم كام يتكالب األكلة  ،عدد اهلجامت 

  تههو دين رب العاملني ورشع اإلسالم أن  وندرك عقال  وقلبا   نؤمن أنفالبد  إذا  

م    اإلسالم  إننقول  أن إيامنا     ي قبل وال  عقال  كن ال يموالتي ارتضاها لنا،  ه  ف  يمرض بام ي 

ع ف  يف ح   ، يف نفسه اختلمنه انه  جز  يف أمره أوكم أو ض  نسان   إفهذا ال يصدر عن  ، ع 

يكون عن جاهل ال يعرف عن   إناموهذا  ، اإلسالمأو عرف معنى  اإليامندخل من باب 

نا وأمر ربنا   اهلل يف، فاهللصال  أ لإلسالمأو جاحد  معاد   شيئا   اإلسالم ز  هو  و ديننا فهو ع 

جدهحني نلقاه، و لنجاة وحتقيق السعادة يف الدنيا طوق ا  و  شامل من   ، كامل  من كامل م 
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محة مبدعه ومل ولن حيدث له   ،العدوى ه بال تصيو ، تعطيل  ه  ابينوال  التعديل ال يقبل ، ر 

ل  عىل  ءا  م جزقد  هو كسبيكة ذهب  فهل يصح القول انه ف  و  ،تغيري  م  ن قيمته بام قد ع 

 . من رآه ومل يعرف تقييمهفيإ خفاء بريقه أو 

املسلمني اآلن وهي ليست يف كل مكان ألمر مؤقت  وان احلالة التي عليها 

ض  مغادر وما ذلك إال الشتداد حرارة العداء    ،والقبول بام كان أمره فناء  ، وعار 

تكون  سربنا فهنا اتنا بام يرض ت حيل جماالتحكيم الدين يف قلوبنا ويف ك بفالرجوع 

مرض عارض   رادكأففنحن عىل حق وديننا احلق وإن أصابنا  ، مكنيالعزة ويتحقق الت

لتقصري منا أو تعطيل من غرينا فالعالج واالستشفاء موجود وهو العودة لألصل  

       ▬ وسبحان من قال  ، بااللتزام واالمتثال والتطبيق

   ♂  :[ 11]الرعد . 

له   حق  فله احلمد كله والشكر كله و ،ننا عىل ذلكأعا دته و لعبا  نا خلق أنفاحلمد هلل 

 .. .ذلك وهو أعظم من ذلك 

 *** 
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الباب التسعون
 من غري املسلمني اإلسالمكلماٍت منصفة يف حق  

         ▬ ىل: تعا قال 

     ♂    :[28]الفتح . 

           ▬ تعاىل: قال 

 ♂   :[  53]فصلت 

ــال  ــاىل: قـــــــــــــــــ            ▬تعـــــــــــــــــ

     ♂  :[16-15]املائدة. 

رتك اهلل بيت مدر وال وبر  وال ي لنهار ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل وا» :☺قال 

وذال  يذل به   اإلسالم بذل ذليل عزا  ي عز اهلل به  أو إ ال أدخله اهلل هذا الدين بعز عزيز 

 . امحدمسند   كم،ا احلمستدرك  « الكفر

وان هذا ألمر   ،هو الدين احلق وهو رشعه اهلل للعاملني ورسالته اخلامتة اإلسالم إن  

  هو  و ، أصعب من أن ختفى متهقوا وأمر  ،حتىص من أكثر  دالئل صحتهف ،جيل بائن

ال  أ   ، تدون يف أمرهم إ ال بنورهال هيكالشمس بالنسبة للخالئق ال يصلح حاهلم إ ال به و 

طمس    ه و ي ولكن من أعمى عين ،ميع ىل اجلمرشق  ع تغيب ونوره لن اإلسالمن  شمس إ

  ار لنفسه ظالم  تواخ كله فذلك قد حرم نفسه اخلريقلبه وضل طريقه  وأغلق  بصريته 

 . املعصية عواقب  اجلهل و

أن   أراد  فمن  ، شاداتهإر ملعلوم  إ شاراته ومفهوم   لإلسالم وان طريق الوصول 

  إىل ومجال أمره ليوجه قلبك ونقاء فطرتك  اإلسالميسلكه فال عقبات  يف طريقه فكامل 

ط  فطريق  ،به اإليامنو لهالتسليم  فوز  يف اآلخرة   اعه  وإ تب ،مستقيم وهنايته نعيم  ه  صا

 .تعاليم الوسعادة  يف الدنيا بخري 

أو يتأمل صورته   ، نه من قريبي من يعا وجالل  قدره أن   أمره من متام  اإلسالم وان 

  ، شأن  عظيم وأمر كريم مام  أ  وأيقن أنه  ، وتأثر به إال  اإلسالموكان عىل غري  ،من بعيد
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  خرب  أبه و أحس  فيام  ه وأبدى رأيه  عاتر  قنا ذك  فمن كان من هؤالء منصفا  وللحق قائال  

وعىل   ،مني كمسل وإننا  ،اإلسالمعن مجال وحقيقة  داركا  عن ذلك النور الذي فتح له م  

نور  ب ا ينظرو أن عىل احلق لنحب  من هؤالء ومن غريهم  أننا بيقني  ال شك فيه وال ريب 

 ..  .دايةاحلكمة وعني العقل ونقاء الفطرة فيناهلم اخلري وينعموا باهل

ونعرض يف بابنا هذا بعضا  من الكلامت املنصفة والعقالنية املضيئة بالصواب يف  

قد أرشق عىل   اإلسالمنور  أن  وذلك ليدرك املسلمون  ،ري املسلمني من غ  اإلسالم حق 

يضا  غري  أعلم  ولي   ،قد بلغ مبلغ الليل والنهار اإلسالم  أن  وذلك دليل  عىل  ، اجلميع فرأوه

فاألحرى   ، عىل احلقيقة اإلسالم فكرهيم ورموزهم من أدرك من مجال ن م م أن  املسلمني 

 . اإلسالملوهبم فريوا اجلامل كله ويسلكوا طريق اهلداية وي عملوا عقوهلم وينقوا ق  أنهبم 

 ومجال أمره ما ييل:  اإلسالم فهم  عن  اقتبستومن تلك االضاءات التي 

 م 1797ات  / م إيرلندي ادموند بريك / مفكر سيايس / * 

جيذب املرء أوال  ثم يبهره وحيريه   ه قال: كلام ندقق يف القرآن نرى كامله، وعلو

 . ترى تأثريه عىل األعامق  كلء عىل احرتامه وبذره وجيرب املوجيعله شغوفا  ب

 . 1970* رونالد فيكتور بوديل / مسترشق / بريطاين مات  

ها وجعل البيت   رقفومل ي  ( قد مل شمل األرسةاإلسالمقال: ان تعدد الزوجات )يف 

 . كتاب الرسل: حياة حممد()مقدسا .  

 2006  مري وات / مسترشق/ بريطاين/ مات غ * وليام مونت

قال: ال توجد شخصية من عظامء التاريخ الغربيني مل تنل التقدير الالئق هبا مثل ما  

 . ف عل ملحمد

 . م 1884* بنيامني بوسورث سميث/ مسترشق/ أمريكي/ مات  

 . دينيا  يف آن واحد ئدا  سياسيا  وزعيامد قا ان حممك قال: لقد 

 . م2003* فرانز روزنتال/ مسترشق/ املاين/ مات 

 . صية الرسول كانت خطا  فاصال  واضحا  يف كل جمرى التاريخقال: شخ
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 .م 1930* توماس وولكر آرنولد/ مسترشق/ بريطاين/ مات 

ملؤمنني كافة يف  وة ااىل أخقال: انام املؤمنون أخوه كان املثل األعىل الذي هيدف 

 . الناس بقوة نحو هذه العقيدة تبومن العوامل التي جذ اإلسالم

 . ةائحث/ أمريكي/ هيودي/ صاحب كتاب اخلالدون امل* مايكل هارت/ با 

قال: ال يوجد يف تاريخ الرساالت كتاب بقي بحروفه كامال  دون حتوير سوى  

 . القرآن 

أعىل نجاح عىل املستويني   نجح خ الذيقال: ولكنه الرجل الوحيد يف التاريو

 . الديني والدنيوي )يقصد حممد صىل اهلل عليه وسلم(

 م 1869تني / شاعر وسيايس/ فرنيس/ مات  الفونس دي المار *

يقارن أيا  من عظامء التاريخ احلديث بالنبي حممد يف   أنقال: فمن ذا الذي جيرؤ 

 . عبقريته

هل هناك   أتساءل أن رشية أود الب العظمة قال: هذا هو حممد بالنظر لكل مقاييس و

 . أ عظم من حممد 

 . م1882عامل/ أمريكي/ مات  و* جون وليام دريرب/ مؤرخ كاتب  

قال: ولد يف مكة يف بالد العرب الرجل الذي مارس أ عظم تأثري يف حياة اجلنس  

 البرشي. 

 . م 1948ي/ هندي/ مات حا غاندي/ سيايس وزعيم رو متها ما *  

جل الذي يملك بدون نزاع قلوب ماليني البرش  الرصفات  قال: أردت أن أعرف

وسيلة التي من خالهلا اكتسب  لقد أ صبحت مقتنعا  كل االقتناع أن السيف مل يكن ال

مع دقته وصدقه يف الوعود   ، مكانته بل كان ذلك من خالل بساطة الرسول اإلسالم

 . يف ربهوشجاعته مع ثقته املطلقة  ، وأتباعه ألصدقائه وتفانيه وإخالصه 

 األمري تشارلز / ويل العهد الربيطاين /  *
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  اإلسالم نواهنا وع 1993سفورد للدراسات عام ك قال يف حمارضة  يف مركز ا

 والغرب: 

األمر الذي فقدته   ،يعلمنا طريقة  للتفاهم والعيش يف العامل أن يمكن  اإلسالم إن  

والعقل  لم ن والعوالطبيعة والدي اإلنسانيرفض الفصل بني  اإلسالم ف ،املسيحية

 .واملادة

م صاحب كتاب  1981/ مات  أمريكي* وليام ديورانت/ فيلسوف ومؤرخ/ 

 قصة احلضارة  

 . ن حممدا  كان من أعظم عظامء التاريخ إال: ق

 . م1970اند راسل/ فيلسوف ومؤرخ/ بريطاين/ مات  ر* بريت

لق  او نتعقال: التعاليم التي جاء هبا حممد والتي حفل هبا كتابه ال زلنا نبحث 

ئز من أجلها   . بذرات فيها وننال أعىل اجلوا

 . م  1931ون/ طبيب ومؤرخ/ فرنيس/ مات  ب* جوستاف لو

الرجال بجليل أعامهلم كان حممد من أعظم من عرفهم   قيمه ما قيست  إذا: قال

 . التاريخ

 .م 1837بوشكني/ شاعر وكاتب/ رويس/ مات   ألكسندر* 

ق  الصدر ونزع منه القلب اخلا    أهيا املالئكة ثم أثبت مكانه! قم ته ق غسلفقال: ش 

 . النبي وطف العامل وأشعل النور يف قلوب الناس

 . م1949شاعره/ هندية/ ماتت  / نايروي ساروجين * 

م والتي جعلت كل رجل   قالت: ما أدهشني هو هذه الوحدة غري القابلة للتقسي

 . أخا  لآلخر يبشكل تلقائ

 . م2003ماتت  /أملانية* آنا ماري شيمل/ مسترشقة/ 

بلسان عريب مبني وترمجته لن تتجاوز املستوى   ةقالت: القرآن هو كلمة اهلل موحا 

 . ذا الذي يستطيع تصوير مجال كلمة اهلل بأي لغةالسطحي فمن 
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 . م1883مات   /أملاين* كارل ماركس/ مؤرخ وعامل اجتامعي/ 

دون  ت   أنحري ة هذا النبي الذي افتتح برسالته عرصا  للعلم والنور واملعرف قال: 

ن  فقد كان عليه ا حي علمية وبام أن هذه التعاليم التي قام هبا هي و ة قوأفعاله بطري أقواله

 . وير ح يمحو ما كان مرتاكام  من الرساالت السابقة من التبديل والت

 م.  1998* موريس بوكاي/ فرنيس جراح/ مات  

قف بالعلوم  ثطر املووجدته هو الكتاب الوحيد الذي يض بإمعانقرأت القرآن  قال: 

 . العرصية أن يؤمن انه من اهلل ال يزيد حرفا  وال ينقص

 . م1881له كتاب األبطال مات  /أسكتلندي * توماس كارليل/ مؤرخ وناقد/

 . قال: انام حممد شهاب قد أضاء العامل

يف العلوم واملعارف وكثروا   األنظار ة لقبوقال: فلام جاءهم النبي العريب أصبحوا 

 . هذل دو بععزبعد قلة و

 . م1889* ميخائيل أماري/ مؤرخ/ ايطايل/ مات 

يكون دينا    أنجزيرة العرب يصلح  إىل قال: ولقد جاء حممد نبي املسلمني بدين  

 . لكل األمم ألنه دين كامل  ورقي

 م. 1910ئي ومفكر، رويس/ مات وا* ليو تولستوي/ ر

 . احلكمةرشيعة حممد ستسود العامل النسجامها مع العقل و إنقال: 

 . م1955األصل/ مات  أملاينآينشتاين/ عامل/   ألربت*

قق هدفه  حي ا يقوم به اليهود ان ملة مدركه دا  استطاع بعقلية واعيمحم أن  قال: أعتقد 

لقت   اإلسالميف إبعادهم عن النيل املبارش من  الذي ما زال حتى اآلن هو القوة التي خ 

 . ليحل  هبا السالم

 .ينا / ياب * يوشيودي كوزان/ عامل 

القرآن كالم اهلل فإن أوصاف اجلنني يف القرآن ال   أن  عوبة  يف قبول صقال: ال أجد 

 . اؤها عىل املعرفة العلمية للقرن السابعيمكن بن
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 . عن العرب(  فرية  و ة  يفر.. الكشف عن ألف .* كتاب )اهلل ليس كمثله يشء 

الالت الدفاع عن   من دد فيه كثريا  وجت (جيريد هونكه)ز األملانيةوهو للمسترشقة 

 . وتفنيد االدعاءات اإلسالم

 ة حممد: رشق/ قال يف كتابه تاريخ حيا ت * سنرستن اآلسوجي/ مس 

يا فأصبحت   أنكرنا  إذا مل ننصف حممد  إننا  ما هو عليه من عظيم الصفات ومحيد املزا

ئع وهو فوق عظامء التاريخ  . رشيعته أكمل الرشا

 . 1950مفكر/ مات  مؤلف و املولد/   يرلندي إ /و* جورج برناردش

نه  ي وضع ديرجل  يف تفكري حممد هذا النبي الذ إىلالعامل أحوج ما يكون  إن  قال: 

 . اإلسالم ا واإل جالل وإ ين أرى كثريا  من بني قومي دخلو حرتام االموضع  ئام  دا

  إ ال أن احلق قد جرى ، قلبه اإلسالم وله مل يدخل هذا وان كان  أكثر  من ذكرنا ق  * 

م  من جانب  قد عاينه فكيف  بإنصافتكلم فسانه عىل ل
ل    ومثل   ، الكل  عاين   لومما ع 

ع وأكرب من  ألكثر من أن جتم اإلسالم  واإلنصاف بحقفدالئل احلق  ،هؤالء كثري  كثري 

 ، اهلداية  إىل تدفعهم  أنقائليها من   ري  حل لعدل وا ي من الوع ت وإ ن تلك الومضا  ،حتوى

      ▬  : يقول  إذ ه عال ولكن سبحان ربنا جل يف 

         ♂  :[ 56]القصص . 

 *** 
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الباب الواحد والتسعون
 وَأيادي البناء اإلسالم 

  ♂         ▬  تعاىل:قال 

 . [ 60:  األنفال]

 . [103  ]آل عمران:  ♂       ▬ تعاىل: قال  

 . [7 ]حممد:   ♂         ▬تعاىل: قال  

  هي  هاملتوضأ ألن تلك األيدي الطاهرة ،باملعاولذكرنا البناء هنا باأليدي وليس 

ستأجرة فهي خري  من خري اإلسالممن أصل اجلسد   م 
  متحركة   ،ي وليست أدوات 

 . ومنهجه  اإلسالمنرية  بتق مس باحل متعلقة  

حمفوظ  موجود واألصل ثابت  ظاهر   هو  جديد ف تأسيس   منه  البناء هنا ال يقصد  و

 بعلمه، كان حفظه اهلل بأمره و
 
ال بد من إزالة تلك  علينا و كان هنا ولكن كل يشء

الشبهات وامللوثات التي مست بريق   بإزاحةالعقبات وتوضيح املشهد احلقيقي 

وان تلك األيادي البيضاء التي   ، الرتميم لصورة املجد وإعادة سالم إلللية الصورة األص

واملسلمني وتعيد بناء ما هدمه   اإلسالم ين وحتفظ املعتد عن الدين وتصد  تنافح

 . حفظ الدينبه مناملنافقني ألمر  فيه من اهلل سبحانه سند  ومتكني وأمر  ه  عيالكائدين وض

ا أصا  وإ ن  
 
أ ركانه ومواد   مد  مل  ستي اإلسالموالبناء  صية  خب الشالبناء والرتميم مل

  حيمل   ه  أ ن   اإلسالم فمن مجال  ،عنه قويمف هم  ي الكريم ومن اإلسالمأ ساسه من املنهج 

فالنصوص الثابتة وهي املقام األول متعهد  بحفظها   ، يف ذاته خصائص وجوده وكامله

لكل خري ولعالج أي أمر   ى ستسقوهي املرجع األصيل والركن املتني ومن منابعها ي  

ل النامء واالرتقاءمنو ص   . ها ي سرتشد للبناء وي تح 

تحرك  المع  البناء ذلكروح  الة لتحقيق ع  الف   واإلرشاداتطوات وتاليا  بعض اخل 

 العميل: اإليامين والتنفيذ 
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ي وبصورة عملية، مع  اإلسالم ي كنظام حياة يف املجتمع اإلسالمطبيق املنهج ت *

والثوابت وااللتزام   باألصوليامنيا  إية لألفراد وربطها اإلسالمصية شخ ل التفعي 

ئع  .بالرشا

قيقية والعملية  البيئة احل إلجيادالقائمني عىل األمر ومساندهتم  دي أيالشد عىل * 

عن حوض   د وذوالقيام بالدور املرشوع يف ال ،وتوفري السبل له  لكللبناء وتفعيل ذ 

  ، اإلسالموإ حياء اجلهاد للحفاظ عىل بيضة  ،لذلك م ماهل والدفاع عنه وشحذ  اإلسالم

 . يةاإلسالموالشخصية ن يا ق املأجورة من املساس بالكا ومنع األبو

ومقدراته وبيان  لإلسالمتفعيل دور العلامء والدعاة لكشف الصورة احلقيقية * 

 . هلم ئقة لالمع رد االعتبار واملكانة ا ، ي واحلياةاإلسالمالتوافق التكاميل بني املنهج 

  ، ا من أهل الكتاب والسنة ية املتفق عليهاإلسالمنرش الثقافة والتاريخ والعلوم * 

  لإلسالمكباب  من أبواب الدعوة ولنرش الفكر الصحيح  عليها ل احلصول هي ستو

 . ولبيان مجاله وكامله

م  * 
ومن أمهها تصحيح وعالج   ،وعىل مجيع املحاور ةاستنهاض األمة ورفع اهل 

طأ  اخلأنه عىل آخر درجات السلم احلضاري وهذا بلسلبي الذايت للمسلم م اقيي ذلك الت

فاحلضارة وهي الصورة املدنية  ، وإلغاء تبعاته  وبيان أمره وجب  تصحيح  حاله فادحال

ختتلف عن الثقافة والقيم   ي اكبها من تقدم علمواهليئة اخلارجية ألي جمتمع وما يو

تأخرنا   وإ ن   ،ب للحضارة واملحافظ عليها توع ملس اخلالقة والتي هي األصل والوعاء ا

رمنا من املنافسة  كان   يف السبق احلضاري  التخريبي   لالستعامرالرشيفة وتعرضنا ألننا ح 

  أهنم قوامتنا يف اختاذ القرار واحل رية يف التقدم وذلك ممن يزعمون  أيدينا وأ خذت من 

الصحيح وهي منظومة   األساس ملك ا ننا ال زلنأ ن   إ اّل  ، رون احلضارة يف العامل ديتص

  عني العقل ننظر بلو  ،الثبات والدوام للحضارات صلم واملبادئ والتي هل أ يالق

من تقدم وازدهار وذلك   ه ية عىل ما كانت علحضار أي   د لخت  انه مل فسنرى  والتاريخ

ىل  مث ومبادئ وأخالقيةة يمي  من منظومات ق   اإلسالمعند  ا متكن متلك  مل  فقدت أو  ألهنا 
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  والرتاث  الثقافةوبقاء استمرار  أن لذلك حقا   ، سامية ونظره شمولية وأهداف 

 . كان بحفظ من عزيز مقتدر إناماملطارق والتعديات   تلك  أمام ياإلسالم

املحافظة عىل األ سس التعليمية والثقافية التي يقوم عليها تزويد األجيال بالعلوم  * 

وفق األصول املتفق عليها من   ميسالإم رشعي وفه أساسن تكون عىل وأواملعارف 

 . اإلسالمأهل 

وأهله وان يكون ذلك   لإلسالم اب تعزيز الشعور العام والتقدير الذايت باالنتس* 

 . اهلمم  ستنهاضوالدافعا  وحمركا  للعمل 

ي من  اإلسالمام يتعرض له الواقع بي اإلسالمالتوعية الكاملة ألفراد املجتمع * 

يقصد منها النيل من املقدرات وتغيري القيم   هجةممن إعالمية تشويش ومحالت 

معالج  ملا قد  كمثل ذلك التعدي والكفاءات القويمة كسد  ملنع  وإعداد، يةإلسالما

 . ترسب إ ليهتبعض الشبهات التي من يعرتي املجتمع 

ية وأ عالم  اإلسالم  والرموز القدوات ب والتحفيزي االجيايب  الربط النفيس * 

  خري ية من اإلنسانو لإلسالمهم وما قدموا لم  فضلهم وع   يانوب اإلسالمومتقدمني 

 . وعلم عظيم

 اإلعدادب هتيئتهم ية السمحة والقويمة و اإلسالمسالة للر  احلامل  ء النشب االعتناء * 

وتبليغ منهج اهلل سبحانه يف   اإلسالموالدعوي لنرش رسالة  واألخالقيالعلمي 

 . األرض

ما دون ذلك   إىلستويات من رأس اهلرم املفة العام وعىل كا  يالتكاتف املجتمع* 

ويكون   ، يةاإلسالمية فقدان الشخصواالنغامس يف احلضارات األخرى  من للحيلولة 

  رتاث هذا التكاتف باالعتصام مجيعا  برشع اهلل سبحانه واملحافظة عىل املقدرات وال

 . ية اإلسالمواهلوية 
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  ة لمي والعلوم املاديالعدم االهتامم والتوجيه الفعال والرسمي ملواكبة التق* 

  االكتفاء  ية لرفع مستوى األفراد املعييش يف املجتمعات ولتحقيق أعىل سبلاإلنسانو

 .  األممني والتخلص من التبعية والتصنيف االستهالكي ب الذايت،

 *** 
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الباب الثاني والتسعون
 طريق املعافاة اإلسالم 

           ▬ : تعاىلقال  

 ♂    :[  51]غافر 

        ▬ تعاىل: قال 

           

            

         ♂   :[ 55]النور . 

 . [40]احلج:   ♂           ▬ تعاىل: قال  

ثوابت  وأصول ومنهج حمفوظ ومن هذه القاعدة ي فهم أن املتغريات ال   اإلسالم إ ن 

اين وحمفوظ   من مصدر رب ىل انه تصيب الدين وال تؤثر عليه وهذا من فيض الدالئل ع

رص   دخالصورة احلالية والتي  اموإن   ،إهلي  بوعد
ات  النظر لت عليها شوائب الشبهات وق 

  لك مالحظ  ذ عد  عن االمتثال وكانت عن تقصري يف التطبيق وب   إناموضعف التأثري 

رابط  ومع ت  ، وتفاوهتم أفرادهبشكله عىل املستوى العام واخلاص من خالل درجة تناول 

تأثري السلبي واضطراب  ال ظهريوتأثري كل جزء عىل اآلخر إ ال انه  اصلعام واخلا

القرار ومركز   أصحابملستوى العام ملا فيهم من عند  ا للحاصل  الدور األكربالصورة و

 . عىل اخلاص لفعالة ا  يدالسلطة وال

قا   تطبي األصل   إىلها الرجوع منقصد نيتحدث عن املعافاة والتي  إناموبابنا هذا  

اة فوصورة املعا  ،وعىل اآلخرين ريا  ومردودا  عىل النفس ث ، تأا  ييامنإ  وشعورا  وامتثاال  

  األمجل، واملثال  ، عيل األولريف ال تراها واضحة   ،نريدها وهي احلق التي لة يصاأل

 . الصالة وأزكى السالم  أتمويف السرية األكمل عىل صاحبها  ، والقدوة األتم

د عن التطبيق  بعلل لداين يف هذا العامل هو نتيجة  للقايص وا الواضحوكام قلنا فاخللل 

  اإليامين ضافة  للقصور العميل إ  ، تفعيله واقعا  كامل التأثري يف  قصورللمنهج وال 

فاملنهج رباين املصدر كامل  ،فالضعف يف األفراد وليس يف املنهج ،للرشيعة يوالدعو
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صاحلا  ال يذهب   ه جعل املنهج  ن  أ   سبحانه املنهجع موجد رش  امل   رمحة   من  كلولذ التعاليم 

أ رسل  كمنهج  فكامله ، هلماجلا  هلم معدال  حلا صالحه ومصلحا  لغريه وجلميع أ تباعه ومع

سا  وموجها  لقيم اخلري م   للبرشية 
س  ؤ    ، ومنظام للحياة راعيا  هلا  ، فعال  هلا أ ن  كان م 

  أحاط   شامل   منهج كامل  فهو  ، تراهحال   فمقاصده من الكامل مستقاة ومجال أمره يف كل 

حيد اهلل  وهي  تو وحتفظ معه غريه وتوصله  للغاية  حاطة  حتفظه يف نفسهإ اإلنسانب

لغريه   اإلصالح  محل  أنقدر هذا املنهج وعلو أمره  سبحانه  وعبادته كام أمر، ومن جالل

قد يضعف    وانهري قد يطرأ عىل طرف املخلوق من تغ الكريم بام العليملعلم اخلالق 

املرسل   خالفا  للمنهج هذاو  ،حيانا  أو حييد لغلبة  من هوى نفس أو لطارئ قد أثر عليه أ

أو تعديل الكتشاف أفضل أو   ،لتعويض نقص  أتيه زيادة  يالذي ال  أمور به، امل ، إليه

ال يصيبها  ن أ  بصالحية الرسالة اخلامتة ل  من احلفظ و  من رشوط الكاملوهذا  . لعجز

من كامل   املوحى اغتها بغري ما أوجدها اخلالق فكامهلا أو يعيد صيب هبا يشء يذه

كل  من سة  يف قلب كل مؤمن وتصديقا  موجدها ال شك فيه أو ريب وهو عقيدة  مغرو

يف نفسه ال تصيبه العلل وال يد ملخلوق عليه فإنه يعلو وال   معاىف  اإلسالم ف ،بع للحقتم

   . يعىل عليه ويؤخذ منه وال يؤخذ عليه

ومتام أمره أنه حيمل املعافاة لغريه وهذا هو جوهر   كاملو اإلسالم  ال من مجقلنا  كامو

يكونوا   أنوال يرىض هلم  ، حائرين أتباعه  ال يرتك   اإلسالمف ،نا اد كالمملربابنا ومتاما  

با  من الرمحة وإ عادة   ،خمالفني أ  اخلط أن   هلم من كالم رهبم ني  التأهيل وب   بل فتح هلم أبوا

أمر رب العاملني بتطبيق هنجه   إىل كون بالرجوع يان القوة والتمكني بالتوبة و يذهب

وانه ال عدالة توازيه وال ترشيع   وعمل الرب، ريخن رمحة و دي  هو وان هذا الدين، الكريم

األحداث والعوارض إ ال ملرض االبتعاد عن   لك  ت وما  ،  ه وفي منه  ري فاخل ، يضاهيه

  يدعو غري   اإلسالمف ،عن أحد  ممنوع   وجود وليس  ياق موان الرت ،األصل واملنهج

فهو   ،يكون ألتباعهفكيف  ، صلحتهم ونجاة  هلمملاملسلمني للدخول فيه خلريهم و

  معلوم  نظرة  كامهلا وفرمحته من تعاليم اهلل سبحانه  ،أرحم هبم من رمحتهم بأنفسهم
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  التشبث ىل فاألو ، ا  يها خريفقد تكون نظرته قاصة ويعتقد ف اإلنسانأما  وسعة رمحتها. 

الذي تكالب   ، يف هذا الزمان املحري  املتالطم بسفينة الرشع والنجاة يف خضم هذا البحر 

 . مل يكن عيانا  فرفضا  له أو كيدا  يف اخلفاء إن  اإلسالمفيه اجلميع عىل 

فإن هذا الدين فيه اخلري يف كل يشء وتعاليم النجاة والصالح يف   املاجل   وخالصة   

فمن لزمه فقد   ،احلياة بدقائقها ومتطلبات الروح ورقائقها  ياحنو شمل  قد و  ،أمركل 

،  فهو كإسالم هو الدين وهو حبل اهلل املتني ،لتمكني فاز يف الدنيا ووعدا  له العزة وا

طه املستقيم    إتباع  فوجب علينا  ،جعله ربنا رمحة وعدالة  ونجاة  ومنهجا  للعاملني ،وصا

فنحن   ، قوة اهلالكني أو وان ال نغرت بقلة السالكني  ، مهتامد تعاليواع ، هوالتزام طريق  ، أمره

  حق  جنة   راهسنو وخريا  بحالنا  يامنا  بقلبنا إ  نرى ذلكو ،دين ونحن املسلمنيحقافلة املو

 . ولو بعد حني  برمحة  ربنا 

 *** 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
 

 

270 

والتسعونالباب الثالث 
  صاحلاحلًا يف جمتمع غريتبقى ص كيف 

            ▬تعاىل: قال  

         ♂ [97ل:  ح]الن . 

          ▬ تعاىل: قال 

 ♂   :[ 112]طه . 

          ▬تعاىل: قال 

         ♂   :[80]القصص . 

        ▬ تعاىل: قال 

        ♂  :[ 28]ص. 

           ▬تعاىل: قال 

  ♂ [46:  ]فصلت . 

هذا االستفسار حقيقي وتساؤل واقعي يطرأ عىل بال الكثري وهذا مبحث حق ال   إن

ناح فيه وال  هرت  فهام وظاألوان منبع ذلك التساؤل حصل مّلا احتارت  ،ادعاء ج 

ي  اإلسالمربت املعامالت يف ضوء ذلك الرشود عن االمتثال باملنهج واضط ، سقاماأل  

  ، األمر عىل عمومه ان   وال نستطيع إنصافا  إن نقول  ، لفرديف املجتمع والبيئة املحيطة با 

قعا   الكان مؤرشا  خطريا  وونسبته حرص عىل  اإلحصاء عتمد  يف لو أ   لدرجة   لكنه وصل  

وكإنسان داخل يف احللقات والتبادالت   ،م ككيانالفرد املسل ا  عىل ومؤثر ،أليام  

املجدي عرب الطريق والفهم الرشعي   فكان حينها ال بد من البحث  ، االجتامعية املختلفة

حمافظة  عىل مقدراهتا  و تزاهنا اية لتبقى عىل اإلسالمعن الدعائم لتقوية تلك الشخصية 

ية ملا قد  اإليامن املقاومة ية القدرة عىل ع فعالم ،بأصوهلا وصالح معامالهتا  ومتمسكة  

باملسلم عن طريق   يد  را  حي  يطرأ من تأثري البيئة الغري املتوافقة والتي قد ترتك تأثريا  ورض 

فاملطلب هنا القدرة   ،اإليامناحلق وسالمة التطبيق وفقدان سمه الصالح املالزمة ألهل 
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مسلم من األمراض   املناعة للني عنرصعىل الثبات الرشعي يف وسط  غري ثابت مع حتس

 . واألعراض املحيطة

ز ال بد لنا أن نتطرق ألصل املشكلة برشح م بداية   ما هو   من خالله  لنا  ح  ض يت  وج 

وما هي تلك العوارض التي أحدثها ذلك اخللل يف املحيط االجتامعي يف   رض،أصل امل

ووضعه   متثله العميل لم يف من الصعوبة لدى الفرد املسوالتي تركت حالة   ،زماننا هذا

فاملسلم وهو الفرد   ، والعمل به عىل أتم وجه  جه   يف تطبيق منهاإليامين  وشعوره النفيس

يط به ذلك الكم من الفساد ونقص الصالح  الح الناقل للخري والعامل به عندما حي  الص

  ، املنهجفإنه تتضاعف لديه املجهودات يف القيام بدوره كام ينبغي له امتثاال  للرشيعة و

يدا  من الناحية النفسية نظرا  للضغوط التي تقع عليه   ويالزم ذلك املجهود ضغطا  متزا

ن  إو هألصل يف النقاء أن يبقى عىل حالاحلالة املحيطة فإن ا تلك   أعراض دثها والتي حت  

غلق تلك القنوات وان تبنى  ت   أن فال بد  ،تعرض وفتحت حوله قنوات التلوث  أن حدث 

فهو يريد   ،يبحث عنه الصالح يف البيئة غري الصاحلة  وهذا ما  ، رسبلك التالسدود ملنع ذ 

ف  فه مع اآلخرين وط  رط   ،طرفني معحال  ألمره  أما مع اآلخرين فهو يريد من   ،ذاته ر 

أما مع نفسه فهو يريد هلا   ،يبقى ضمن دائرة الرشع أناملشرتك االجتامعي والتفاعل 

والذي يشكل لديه   ،الرتقاء النفيس وااإليامين والعلوالثبات والبقاء يف دائرة املحافظة 

املراد   إلجيادوان حتقيق احلل  ،غريه معمناعة  ذاتية ورقابة  حية تعينه يف أمره ويف تعامله 

ال  من ا إنام وإن تلك   ،التبادل مع اآلخر لنفس وآلية  يكون يف نقاط  مشرتكة تعالج ك 

ى تأثريها اجيابيا  واقعا  و وواضحة  يف العلو   ،لشخصيف الكيان ا  حقيقة  احللول لري 

ية القائمة عليها  مع األصل والثوابت العلو لالندماجواالستشعار القلبي املوافق  اإليامن

فهي طريقة  لربط   ،عية  وتسليام  للمرشع سبحانها واملنقادة طو ،النفس املؤمنة باملنهج

ب زي والتعز واالستشفاء باالرتباط به النفس املؤمنة بأصل املورد  ية للمؤمن  إليامنا ة طللرا

ظهر رد  ي أن  ال بد اإليامين واالنفعالوتاليا  لذلك العلو الداخيل  ،مع املرشع سبحانه

بالتجاذب والقبول أو   إ ّما  فعل مناسب للمكنون الداخيل يف طريقة التعامل مع اآلخر
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  باألصل وااللتزام  اإليامينقياسه للتوجيه مبالرفض والتحييد وكل ذلك يرجع 

يتجه الصالح للبقاء عىل صالحه يف هذا العامل الذي   أنلذلك ال بد و  ،وأ حكامه

وان ينخرط يف   املحيطة ن يغري البيئة بأ ،صاحلة أصبحت بعض أجزاءه موحشة وغري 

  ه  وان يلجأ يف نفس ، يةاإلسالمبيئة رشعية متالئمة ومتوافقة مع األصول والتوجيهات 

ل  منها عىل املراد وهي بيئة    عينهفسه وذلك لت  لن ية  ن ي وجد البيئة السوبأكفرد  ولي تحص 

هي جنة  يدخلها  اهليئة املادية، ف معنوية   رشعية وليست حالة  من العزلة املرضية أو

عىل خري حماطا  هبا قلبيا  وشعوريا    ا ويكون فيه ،وإدراكهالصالح وتكون يف قلبه  اإلنسان

 . هلا وكامهلا ا  مجا متذوقومندجما  مع بيئته الرشعية 

  نفسه ليحقق مراده   يف بيئته وجنة   دها ج  يو أنك األمور التي جيب أعىل تلمن و 

مع أمهية   ،فيها عىل غريه صالحا  ومجال دعوة  وبيانا   ومؤثرا  ،هتا وصالح نفسه وثبا 

 : ييل جديته وصدقه يف تنفيذ ذلك ما 

وعلو   ،عيتهعطاء مو ، وكامل حكمته  ه تعظمباستشعار  ،رب العاملني  ة  * معايش

  ، وسعة رمحته ،وكامل منهجه  ،وعظيم قدرته  ،أسامءهوحسن  ،وجليل صفاته  ، أمره

بني الرجاء واخلوف طالبا  منه حوائجه   تعاىل من مع اهلل سبحانه وفاملؤ ، وأليم خمالفته

له وثبات قلبه وزيادة إيامنهبدعائه راجيا  عفوه وتيسري أحو إليه   متوجها    . ا

وعلو   ،ورقي تعامله  ، ومجال خصاله ،رفة سريتهبمع ☺ * معايشة الرسول

 ب  فهو م   ، تناوله
وهو سيد األولني   ،لعاملنيأ رسل رمحة ل  ،رب العاملني رسول   ،الدين  غ  ل 

فوجب علينا االقتداء به فهو قدوتنا   ،واآلخرين عليه أزكى الصالة وأتم التسليم

علم من  ون ، اخلصال وأعىل  كل مجال حياته من  ي نستقأن و ، والصورة البهية العملية 

م وكيف صرب وتقدم   ، فمن سار عىل خطاه عليه السالم فقد أفلح وامتثل  ، سريته ماذا قد 

 . وبذلك يصلح قلبه وتعلو نفسه ،اهلل كام أراد اهلل وعبد   ،م واعترب وتعل

  العطرة أما من سلف فسريهتم  حرض،يشة الصاحلني ممن قد سلف أو من * معا 

فهم كالنجوم   ، م ومجال عملهم وحسن عبادهتمة لعلو أمره متناقل بني الناس  ارهم بوأخ
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بني   ن  أما من هو اآلو اخلريين،وأوهلم الصحابة املكرمني ثم  من تبعهم من  هبم ىيقتد

لمه  وحال أمره يف    وإن   ،منهج ربه  إتباعأظهرنا فندعو لنا وله بالثبات ونستفد من ع 

قوة  لطي إقرارا  ومتكني أخبارهم ليعاد ق  ذلك التعايش مع الصاحلني بنفسهم أو مع ص

وكام أن    ، هذا الدين وعلو شأنه ومجال أمره وكثرة أعداد الصاحلني ومن للحق متبعني

يف الدنيا جتمعهم مع حب الدين فكذلك جيمعهم اهلل سبحانه يف جنات   اإلسالم رابطة 

 . النعيم 

ال باملنهج لالمتثدافعا   املعايشة هلا وأن تكون تلك ا * معايشة اآلخرة وأحو

وإ ىل   مؤقتة واستعدادا  داخليا  يف التكيف مع رحلة املرور يف الدنيا واعتبارها يقينا  أ هنا 

ء   األمثل وان املقياس  ، يأيت بعد االختبار احلق  وان االستقرار والوعد  ، والز واجلزا

 . قدة احلوان يف اآلخرة السعا  ، السعادة يف الدنيا باحلق ن  بأ اإليامنو ،األكمل هناك

والتأثري لتحصيل اخلريية   اإلصالحأحوال األمة واالندماج يف عملية  معايشة * 

جتامع باهلمة عىل نرصة أهل الدين وتطبيق رشيعة رب  والتمكني وتبليغ الدعوة واال 

   .العاملني

الدعائم املثىل للبقاء عىل الصالح   واعتبارهأمهيته وكل ما سبق مع هذا و * 

  إىل التقرب ب ويف استشعار اإليامن والنعيم  اليقني  الزيادة يف  تأخذ  ف باإلصالحواالمتثال 

فاالقرتاب من اهلل سبحانه   ،ات والصدق والذكر والتعبد الرب الرحيم بالطاعة  

أعىل يف الوصول   سبب   من بر ل وبكل ما حيبه سبحانهف بالطاعات من فروض ونوا 

 عز يف عاله لنا  . فنسأل اهلل. .جر وبابا من حتصيل األ والثبات املعيةللمرتبة األسمى يف 

 األوقات. واخلري  يف كل  ولكم الثبات حتى املامت

 *** 
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والتسعونالباب الرابع 
 اإلسالمتصحيح بعض األفكار املغلوطة عن حياة املسلم يف ظل  

يف بابنا هذا رأينا أن نضع بني يدي القارئ بعضا  من األفكار املغلوطة التي يرتبط  

بني   تكون ذات انطباع  عندهم فيام اعتقدوا انه ارتباط  األفراد و ضبع لدىا هفهم

ال تقرتن بغري املسلمني   األفكارفهذه  ولألسف ،كمنهج اإلسالم الشخصية املسلمة و

زوفهم عن  والصورة املشوهة لدهيم جعلت   اإلسالمفحسب فلو كان ذلك لقلنا ع 

لعوام من أهل  الكثري من اصورات جودة  يف ت ولكن نراها مو ،لدهيم ذلك االنطباع

ية  والتي اكتسبوها تناوال  مشوها  أو استنتاجا  مغلوطا  لضعف القدرات العلم  اإلسالم

إ ضافة  لتلك النكت السوداء   ،وقلة الزاد من موارد الرشيعة الغراء فهام  وإ دراكا  وحكمة  

لتي  وا ، طةللشبهات واالفرتاءات املحي ا تي أصابت األفهام والقلوب لتعرضهال

وبناء  عىل ذلك   ،لة املناعة لدهيم لتغييب املفهوم واحلكمة الرشعية يف التناول صاحبت ق

ة من  متوان تلك الغيوم القا  ،ها حيزا  يف ضوء ذلك الغياب غريار وخذت تلك األفكأ  

مراده وتذوق   هم  ف  وب  األفكار إ نام انقشاعها يكون بنور العلم واالقرتاب من الدين 

يامنيا   إتعبديا  وفهام   استقاء  األصيل ذلك االقرتان باملنبع وب ، دراكا  إنا  وحكمته إيام

 . ونقاءه ونظمه واتزانه األصل مع مجال  ع الصورة نقية واضحة تتناسبجسرت

لهت  د  تلك األفكار واختالف تأثريها وح   تعداد   معو ها من نفس  ا إ ال أهنا جتتمع ك 

م أن الشخصية  عل  ولي   ،ها نمهم للتخلص ية الفائب  وجب تنقاملسبب وما هي إ ال شو

ن حدث خلل  إو ، ي وصورة  من اجلامل عنهاإلسالماملسلمة هي انعكاس  لتطبيق املنهج 

مثالية  و قدرة   وإنام ،فاملنبع نقي كامل العطاء ، هو إ ال لضعف  يف التطبيق واالمتثال فام

 .األخذ هي املختلفة بني اآلخذين

 األحوال: ولتستبني حقيقة  تلك  قالامل تضح هبا كار ليونذكر هنا بعض تلك األف

 ؟واالبتالء* هل حياة املسلم مرتبط  هبا احلزن 

           ▬  تعاىل: قال 

        ♂  [ 97ل: ح]الن . 
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 ♂         ▬ تعاىل: قال 

 . [139]آل عمران:  

 . الطرباين  ه« روامسلمتدخله عىل   اهلل رسور   إىل األعامل   أحب  » : ☺قال  

ء   أصابته   إنأمره كله خري  إن  ملؤمن ألمر اعجبا  » ☺ قال    ،شكر فكان خريا  له  رسا

ء   أصابتهوان   . مسلم اه  رو « رب فكان خريا  لهص   رضا

ومجال   بل هو دين رمحة   ، يوما  دين حزن وشقاء وبحث عن ابتالء اإلسالممل يكن 

  زم  زن مالاحل نوالقول بأ ،يف دنياه وآخرته  لإلنسانومقاصده وترشيعاته تريد السعادة 

ية ال ينتج عنها إ ال  اإلسالمفااللتزام بالتعاليم والتوجيهات  ، هو قول مغلوطه ألهل

يف   اإلسالم يف  االمتثال  ن  إ و  ،حد ذاته من دالئله الطمأنينة والسعادةواخلري يف  ، خري

لعلو مكانته وللعالقة   األصلوجد  للسعادة من ناحية االرتباط مع مل احلياة  حركة  

وله النتائج ومع  ة، اإليامني فالرمحة  والعدل والسامحة والتكافل   ، يف ذات املسلم وملن ح 

ي م  
وهي مسببة  للسعادة بام تم االقرتان هبا   إليها مدعو   مية إسالوالرفق وغريها كلها ق 

 سلوكا  وإعامال  . 

  والتعايش بالنسبة   احلياةيف مشرتك  أن  وهو  جاهل، إاّل مر  حق وال ينكره  أوهناك 

  ، حلاالت من احلزن واالبتالء اإلنسانعرض فيه تاّل ويإغري ذلك  أوكان  ع مسلام  للجمي

والدليل ظاهر    فرتى، ذب  مفإن قيل نعم فهذا ك   ؟عىل املسلمحمصورا   فهل كان احلزن  

 أحواله. عرف من عىل الكاذب قبل الصادق وي  

حلزن واالبتالء  ل مع االتعام وبني غرينا من ناحية  فيام بيننا الفرق  إىل نشري  أن وال بد 

سبحانه وتعاىل  بالقضاء والقدر وان اهلل  إليامننا  ،االبتالء بالصرب أمر  نتناول  بأن نا وذلك 

وليس   األمر ويكون ذلك بعد وقوع  سبحانه،  منه بالرضا  منا  يكافئنا عىل ذلك الرضا 

  ة  ن حالسلم مولذلك ما يصيب امل اإلسالم، وأمرلنظرة  استجالبا له فاستجالبه خمالف  

 يامنية  قلبية بالرجاء والدعاء. إحالة  من الرضا التعبدي وحالة   إىل احلزن تنقلب 
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           ▬ تعاىل: قال 

             

    ♂   :[32]األعراف . 

وخري الصدقة ما كان   ،بمن تعول  وابدأ من اليد السفىل  ليا خري  اليد الع» : ☺قال 

 . البخاريرواه   « غنه اهللعفه اهلل ومن يستغن ي  عن ظهر غنى ومن يستعفف ي  

هو   اإلسالميف  فالقياس   ، غنيا   قريا  أوالفرد ف ال يتعارض معه كون   اإلسالمإ ن 

ثا  عن رزقه موسعا  عىل نفسه  باح اإلنسان وكون   ،بميزان التقوى وليس بمقياس املادة

  ، ألنه يؤدي فيه احلقوق والواجبات التي عليه ، اإلسالمحممود ومأجور عليه يف  ألمر  

  وأ خرب ل م فيه ام ت ك  يف بني  لغريه وذلك مدلول  عليه وم   كرم  كريم  يف ذاته م  ل اإلسالم إنو

نفاق والتكافل وعفة النفس وهذا ال   ،والصدقات  عن األجر واخلريية املرتتبة عىل اإل 

الغنى املصاحب للتقوى ال   أن  في فهم من ذلك  ،مالكا  ملا يقدمه  اإلنسانتأتى ما مل يكن ي  

يف   روف  مع يل  ولنا دل ، وهو خري  لصاحبه وملن يصل إ ليه ممن حيتاجه ، يف حتصيله ة  به  ش  

  أغنياء نوا السرية بكون عدد  من العرشة املبرشين باجلنة رضوان اهلل عليهم أمجعني كا 

من طلب الرزق وهل   إيامهنم أو درجة  إسالمهم الزمان فهل منعهم  ذا بمقياس هجدا  

مام أمحد ☺ وصدق رسولنا الكريم ، غناهم قلل من قدرهم    : اذ قال فيام رواه اإل 

 . «جل الصالحلح للر ال الصا نعم  امل»

   . مع الدنيا امتالكا  وغنى هو قول مغلوط اإليامنإ ذا فالقول بتعارض 

 * هل مجال اهليئة اخلارجية وقوة الشخصية هلا ارتباط  بالدين؟

          ▬ تعاىل: قال 

       ♂   :[31]األعراف . 

         ▬ اىل: تعقال 

            ♂  [ 29: فتح]ال . 
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  » ن املؤمن الضعيف ويف كٍل خرياهللا م إىل حُب املؤمن القوي خٌري وأ« :☺قال 
 . جزء من حديث رواه مسلم

وذلك   حاالً التميز الشكيل والقوة يف الشخصية مقرتن بجامل هذا الدين تطبيقًا و إنَّ 

وقوة الذات �ا يتحصل من   الشكل  مجال  إعطاء ألن كامل املصدر وعلو شأ�ه دافٌع يف 

مع األخذ   تعاىلللجامل ت  سالم اإلمن الناحية الشكلية فنظرة ف ،ذلك االرتباط بينهام

وإِن باب التهذيب يف التعاطي مع ما أختص   ،بتعاليم الرشيعة والتوافق مع سنن الفطرة 

يتناسب   رتقاءً ا اإلنسانبيف احلسن أل�ه ارتقى  بالغٌ  اإلنسانهبذا الشأن يف هيئة وشكل 

ً له عمن مل يملك معطيات التكر يم  مع مقامه يف التكريم وعلو درجته ومميزا

 . واالستخالف كاحليوانات

واللباس واالعتناء بالنفس ليعلم صحة ما   الطهارةيف  اإلسالم والناظر جلامليات 

هو   املقصود بل هي  يف الظاهر اإلنسان كلفهتَ يَ فيام  وليست القيمةُ  ،نقول ويؤكد عليه 

  حٌق كله وذلك ظاهر   اإلسالممن ناحية القوة يف الشخصية ف ا مّ أ و.. . تقوى والعفةال
وجود التوازن السوي والتفاعل  مع اِإلبداء  أو القوة يف الطرح  فاستمدادعىل َأ�ْباعه 

املتكامل مع الغري لنابٌع من ذلك األصل الذي جيمع يف أمره الطرح الكامل واخللو من  

إِمعًة ضعيفًا مستسلامً   اإلنسانيكون  أن  اإلسالم يف ملرفوٌض  انهُ  فلينبه وأ�ضًا  ، بالشوائ

يكون يف الصدارة بام ملك من معطيات تؤهله لذلك   أنبل األصل  ، نقادًا لهم  أو لغريه 

ية بنص كالم اهللا سبحانه  اإلسالموان تلك اخلريية التي ال زمن األمة  ،وتثبته عليها 

ق للعاملني وتبليغها ال تتناسب إِال مع من  لِة احلك فحمل رسا لشاهد عىل ذل تعاىل و

 . ملك املؤهالت لذلك

 *** 

=

=

=
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خلامس والتسعونالباب ا
 والعزة بالدين اإلسالم 

       ▬ تعاىل: قال 

   ♂ [ 8:  ]املنافقون. 

 .د الذل وهو علو القدرز هو ضالع

و واالرتقاء بالنفس  وهي العل  ،الدين بإتباعللعزة مرتبطة  ياإلسالمواملفهوم 

ل  العزة باالرتباط باهلل العزيز الرحيم  وإ نام حت  ص   ،وقيمتها وترك الدونية من األمور

 . لسلوكريية يف انفس وباخلللسمو وارتقاء بونرى حصيلتها   ،منهجه وإتباعوطاعة أمره 

دين اهلل الذي ارتضاه خللقه وهو الدين الكامل وهو رسالة احلق   اإلسالم إ ن  

ومجع بني دفتيه كل يشء   ،مجع الكامل كله فال نقص  يعرتيه وال عيب فيه  ،للناس أمجعني 

ومحل يف نفسه صفات االرتقاء واجلامل، فأحكامه   ، صالح  الدنيا وفوز اآلخرة

هي أمر اهلل ورشعه وفيها جتد  جلالل كيف ال وامل والكامل واجل وترشيعاته مجعت ا 

 الصواب ومحل يف نفسه صفات ذلك الدين  ه كان عىل فمن اتبعه وسلك هنج  ،ههدي

أحس بالعلو والعزة الرتباطه روحا  وجسدا   وسلوكه ما فيه اخلري لنفسه ولغريه  يففرأى 

خري متحركا  يف احلياة  ال  للللخري ودا أداة   بجوارحه وأعامله  فكان تعاىلباخلالق سبحانه و

جزءا  من اخلريية   بذلك   صبحفأ ، ا  لعظمة اهلل ومنفذا  ألوامرهرع بنور اهلداية مستش

ألنه يف دائرة اجلامل   زا زاالعت بعلو نفس وحالة  من مقبال  والرسالة التي أ مر بتنفيذها 

الصادر  اهلدف سمو لسمو  علو و ا  اقتبس من ذلك كله نورو ،والكامل ويف دائرة الطاعة 

ويف مقام  يف عليني  أهنا جانبه الروحي أيقنت روحه  ويفاملرشع العزيز احلكيم،  عن

،  الوجود وحممود لذلك الشعور املصاحب للحق وأداء الدور املقصود من أصل اخللقة 

ركا  يف الطاعة وكانت الروح يف استقرار  تح مو شاعرا  بنورها  وعاء  للروح دفكان اجلس

  ، وحصايف القلب مطمئن النفس هادئ الر وكيانا   نسانا  إله ذلك ك أنينة فشكل وطم

 . العقل ، متزن متيقن التصديق 
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  وهو عز   ، اضطرابالذي ال وهم فيه وال  كريم ال  عزهو ال اإلسالمب عز ان ال

س به املسلم يف روحه وجيده يف كل أمرهيصاحبه   فتلك الكرامة وذلك الشعور   ،علو حي 

 . ام مالزما  للحق ومن أهله ه ما دله يف أمر يبقى مالزما  

مراد   وا الصواب وخالف فيه  وا جانب من هم عىل طريق   يعتقد انه يرىل البعض  وان 

  أصل هم عليه من  بام  هم ف ، بل وقد يتعالون بهبالعز  قد يملكون ذلك الشعور أ هنم اهلل 

كاذبة   هالة  بل وهم  أحاط هبم و ليس حقيقة   ذاك وشعورهم ، وشعور عىل باطل

ن االضطراب والشك  يكوو نفس  أمارة بالسوء وشيطان  غالب  وهوى خمالف جدهتا أو

واالرتباط بالدونية   ،وذلك لضعف األسس وخمالفة املراد احلقيقي  ، الةحلالك مالزما  لت

 . من األمور من شهوة أو منفعة أو حتى عناد

يكونوا عىل   أن  عهأتبا بى من يأوإن ه  ل ،ه نبع  دين العز والكرامة وم   اإلسالموهناية  ف

ة  كانت هي خري  م  أ   يفارتباط املسلمني بإخواهنم  ن  وإ ، فهم عىل احلق  ،ذلة  أو هوان

 . بحاهلمعتزوا يفخروا بدينهم وي  أنحرى هبم أل األمم التي أ خرجت للناس ل

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                             
 

  

281 

الباب السادس والتسعون
 وبعض فضائلها اإلسالمخصائص أمة  

ففي   ،نتساب  إ ليها ا  االفوكفى جمدا  وترشي  ، ليه السالمحممد عمة هي أ   ماإلسال  مة  أ  

مم  آخر األ  هي  و لة، وض اآلخرة هي الفاضلة وغريها املفصورة ويف نمة املالدنيا هي األ

هبا يبدأ احلساب رمحة من رب العاملني   ،يف الدنيا وجودا  ويف اآلخرة أوهلا للجنة دخوال  

 من النبي األمي  
كريمة   أمة   ، فوز وهي للخريية رمز إليها ساب االنت األمني،  بشفاعة 

،   مصطفيها  اإلسالمها فهو مزكيها وبرسالة قخالوكفى شاهدا  هلا  ،وخصائصها عظيمة

جعل اهلل هلم   ، ضاعف وذكرهم يف كتابه مضاعفعند اهلل سبحانه ي   ا من كان منه عمل  

م سيد املرسلني خري  األولني التمكني وإ مام   جعلنا من أهل   أنهلل احلمد ف ، اآلخرينوه 

اللغة  برات أو دباللون أو املقليس  جعل االنتساب  أن ته عليه السالم وم  ومن أ   اإلسالم

ب  . واالمتثال والطاعات ،تربا بل بالتقوى والق   ، اتوالقرا

ة ليعرف القايص  م  من مجاالت خصائص هذه األ   ونذكر هنا فيضا  من غيض ومجاال  

ويف اآلخرة هو   ، قدم متكني ن  له  أ  و ، سلمني فهو يف خري  عظيم من امل كان  إن ه والداين أ ن  

بام أعرض  و مقطوع النسب وأنه عىل اهلل مهني وكان هوان كان غري ذلك ف ،من الفائزين 

 . من اجلاهلني ويف اآلخرة هو من اخلارسين

 : ييل خصائص األمة املحمدية ما بعض  ومن  

ال تنقطع   ة  مالزم ة  وصف زء عميل  وحي ج فيها   اخلريية * اختصاصها باخلريية وأن  

وهم   ،وللحق مرشدين ،ناهني وللمنكر  ،رينأفرادها للمعروف آم أن  ومن ذلك  ،أبدا

وال بني أو رسالة بعد الرسول األمني   ،شرتكنيمل للدين  عوة  يف الد ملكرامة  هل يف النبوة 

 . عليه الصالة وأتم التسليم 

         ▬تعاىل: قال  

     ♂  :[ 110]آل عمران . 

  هنم أ  ومن ذلك  ،األمم وجودا  لكنهم أعظم األمم قدرا   * من خصائصهم أهنم آخر  

يف الشهادة عالية وذلك بان رتبة  م و حممودةه شهود  عىل من كان قبلهم وهذه ميز
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ر  رهبم كام ع   فبذلك   ، رآن وسمعوا من نبي الرمحنموا من الق ل  يشهدوا عىل غريهم بأم 

قوا وص   د   . قوا د  ص 

       ▬ تعاىل: قال 

♂   :[143]البقرة . 

ر وال جتتمع عىل ضاللةبأ   ت صختا *  ن ك  ع  عىل م 
  اإليامن فاخلريية و ، هنا ال جت  م 

نبها وأفرادها ومعامالهتا  أينامفيها ومؤثر يف العموم وجتده متأصل  جهت يف جوا  . و 

 . احلاكم ه« روااجلامعةعىل ضاللة  أبدا  ويد اهلل مع   ي ال جيمع اهلل أ مت»  : ☺قال  

األمم عىل األرض   رون األولون آخر  م اآلخ فه املكانة* ومن خصائصها علو 

 . اجلنة إىلم وأكثرهم دخوال  هل  و  وأ  

يقال: أين األمة األ مية ونبيها؟   ،وأول من حياسب  ، نحن آخر األمم » :☺ قال 

 . ابن ماجة ه « روااألولونفنحن اآلخرون 

رمـ* ومن خصائص هذه األمة امل      تكن ملنأمور مل ،غاية التكريم من رب كريم  ة ك 

علت األرض هلم مسجدا    أنبلهم من األمم يف الدنيا وأحواهلا ومن ذلك كان ق ج 

د  املاء أو احلاجة، وكانت هلم صالة العتمة  ة  وأن التيمم رخص ،هورا  وط     أي عند ف ق 

م  العشاء، وأحلت هلم الغنائم، وضوعفت هلم األجور واحلسنات، وتعددت فيه

ريق ومن  غ من ذلك كاملبطون وال أكثر ل قتال بة يف ال ادالشهادات فال تقترص عىل الشه

يه اجتامعهم  ختصوا به وهو يوم اجلمعة فرتى فأ  هلم  يوم   هناك  إن  تل ظلام  وغريه، وق  

مني كاشرتاك  يف الدعاء  آوعندهم السالم والتأمني وهو قول  ،فيه امتثاهلم  س  وحت   

ذهاب بالكلية وهذا أمر   ال أو  الك العاماهلل عنهم اهل منع   أن ومن أمرهم أيضا   ،والرجاء 

ميه فال ينقطع ذكرهم وال يتوقف أجفيفيه حفظ  وهلم  رهم فأمرهم كريم وأجرهم  ه س 

ل   دجمد منجعل اهلل أيضا  ما و  ،بقيام الساعة ر اهللمعظيم دعوهتم باقية حتى يأيت أ  ين ك 

 . حني وهذا من أمر احلفظ ومن التمكني فتبارك اهلل رب العاملني

 . الرتمذي رواه   «أوله خري أم آخره   ىمثل املطر ال يدر  تيأم مثل »  : ☺قال  
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  ، رصت بالرعب مسرية شهر ن   قبيل:  أحد   طهن  ع  يأ عطيت مخسا  مل » : ☺ قال 

  ، الصالة فليصل أدركته مسجدا  وطهورا  فأيام رجل  من أمتي  األرض   علت يل وج  

قومه   إىلبعث ي   النبي وكان ،فاعةعطيت الش وأ   ،الغنائم ومل حتل ألحد قبيل  حلت يلأ  و

 . البخاريرواه  « الناس عامة  إىلخاصة وبعثت 

 . البخاريرواه  «شهادة لكل مسلم الطاعون »: ☺قال  

ها أمة  قد ف ضلتم هبا عىل سائر األمم ومل ت صل   فإنكماعتموا هبذه الصالة » : ☺قال 

 . داود  أبورواه  « قبلكم

  نا الكتاب من قبل  وتوا أأهنم بيد  ، ةقيامنحن اآلخرون السابقون يوم ال » : ☺ قال 

فالناس لنا تبع اليهود غدا    ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا اهلل

 .البخاريرواه  «والنصارى بعد غد

رواه   «سدتكم اليهود عىل يشء ما حسدتكم عىل السالم والتأمنيما ح  »  :☺قال 

 . ابن ماجه

  كرامة ودليل  ال علو  يف املقال أن هذا  له هذااحلال وبعض مما تناو مجالرأينا من  ومما 

األمني فهو يف األ مم يف عليني   نبي من املهتدين ومن أ مة المن كان و ، عىل حظوة  وسالمة 

ام أراد رب  لأل مة بام كان من تقوى وامتثال  بالدين ك نتسابه  اخري  مبني ويكون عىل و

آمنت   هذا التقويم أل مة  طفاء وفهنيئا  هذا االص ،نياملرسل  دالعاملني ومتبعا  لسي

قت، وع   د    سارتو عته  ب  ت  إمن كان من األوائل لكنها  اّل ها إ  بين ىمل تر ، ملتع  لمت ف  وص 

  ، هدانا وكنا مسلمني أن فاحلمد اهلل ثم احلمد هلل  ،اهلل عز يف عاله أراد عىل خطاه كام 

وإ ن شاء اهلل عىل   ،نم الديشعارنا يف الدنيا ويو ال إهل إال اهلل حممد رسول اهلل  وأ ن  

ص    . يف اآلخرة جمتمعني  مته أل  حوض نبيه الذي خ 

 *** 
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الباب السابع والتسعون
 إسالميةخواطر  

ه دين  ألن   ،اإلسالم ي ت بع سوى  أن* ليس هناك دين عىل وجه الكرة األرضية يصح 

يل وهو  تعد  أو حتريف  أي  ن الكريم اهلل ورشعه الذي ارتضاه لعباده ومل ينل ذلك الدي

 . اخلاتم والدين املبني  الدين  

  زو  عة إ ال ويعتذر كاتبه عن نقص ورد فيه أو ال يوجد كتاب عىل وجه اخلليق * 

   ▬ إ ال كتاب اهلل وهو القرآن العظيم فبدأ به سبحانه بقوله  ، هغريل

         ♂  بعد هذا كامل فهل . 

قها إرشمسها بعد إ  إ ال غابت ش اإلنسان* ال توجد حضارة منذ فجر تاريخ  ال  ا

 . فشمسه ال تغيب اإلسالمشمس 

عن   وجيل   ة، فالناقل واملتبع أ مة عن أم  اإلسالم * ال جتد ضبطا  يف أي ترشيع كام يف 

ول وهذا  رد األوه كام وصلهم من املوكلهم صانوا وحفظوا ما لدهيم وأوصل ، جيل

 . عناية  أعىل من قدرة البرش وراءه   حفظ  

بام أخفي عليه من عامل الغيب   واستقراره سعادته يف حال حياته  اإلنسان* ال جيد 

 . اإلسالم يف  إ اّل 

لكه أو ينقص من ملكه  يف م   يزيد   أنمنفعة  للمرشع فمعاذ اهلل  اإلسالم  * ليس  

فهم إىل اهلل حمتاجون ومن رمحته ورزقه  ع هلم ولكن اخلري والنف ،دهيشء بام يفعل عبا 

 يستمطرون. 

هو   اإلسالم  ولكن   ،ا  يصلح لكن زمان ومكان أو جهدا  برشيال جتد فكرا   إنك  *

 . وكيف ال وهو رشيعة الرمحن ،صالح ومصلح  لكل زمان ومكان

فوظة مثلام فعل  وحم ة  يف منزلة  معترب اإلنسان* ال يوجد دين أو قانون وضع 

 . وصان عرضه واحرتم عقله ورفع قدره وماله   وحفظ حياته   د أكرمه  فق الماإلس
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 يوجد تنظيم أو أحكام أو ترشيعات برشية إال وهلا أعراض سلبية وارتدادات  * ال 

نبا  من التعارضت   متفاوتة  وال جتد األمثل واألكمل إ ال يف   ،نقص من املثالية وتوجد جوا

 . ية ماإلسالالرشيعة 

ا وال القلوب حنيتها وال العقول مداركها وال اجلوارح رقيها  غايته * ال جتد الروح

 . اإلسالموأحكام إال بفهم وتعاليم  وعصمتها 

  ، بإكرامهوحتى بعد موته  ، ويف حياته ،قبل والدته  اإلنسان ى * ال يوجد منهج راع

ويف   ، ابه وكربهويف شب ،ته ومرضهحصيف و  ،فه ضعوته وقويف  ، ويف حال غناه وفقره

بام    أحكامه وترشيعاته يففقد راعى كل يشء  اإلسالم مثلام فعل   ه، ومع غريوأهله نفسه 

 . وجد ويؤمن انتظام حركة حياته وتيسري أمرهي  

بة   هو الوحيد الذي جعل اجلميع مشرتكني يف عالقة   اإلسالم*    وحمبة   إيامنيةقرا

ال يكتمل   اإليامن أن   وبني   ، فرد بحال أخيهحاهلم باجلسد الواحد يتأثر ال وشبه   ، يةأ خو

 . ما حيب لنفسه ألخيه حتى حيب املسلم 

 ق
 
فقد   اإلسالمد يوقعك يف حرية  بالتدريج يف األفضلية يف االختيار إال * كل يشء

 . وضعك عىل طريق الكامل وعلو اخلريية ومثالية التحصيل

ل  وهذا دلي  اإلسالم ودي ياف الرش متحدة عليه كام عط* ال يوجد عداء اجتمعت أ

ه ضعيفا   فلو كان بناء اإلسالموهو دليل عىل صحة  ،ان الرش واخلري ال جيتمعانعىل 

بهات  اهلالكني  . لتهدم من كثرة طرق املرجفني وش 

 *** 
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الباب الثامن والتسعون 
خواطر إميانية

 

  ه ومتى كان عىل غري هدي اإلسالم وما أخرب  يؤمن ببيشء و  اإلنسانيعتقد * قد 

 . عتد بهال ي  فعنه الرمحن 

 باجلوارح.  باللسان وعمل   بالقلب وقول   تصديق   اإليامن* 

 درجات وكلام ارتقيت بإيامنك كلام استشعرت العبادة وتقربت إىل ربك.  اإليامن* 

ألهواء  طمها االدنيا تال شاطئعىل  ملقاة أصبح كصخرة   اإليامن قد  * من ف  

 واألمواج. 

 ظاهر عىل أصحابه. اإليامن* إن نور 

، فلذلك من رمحة اهلل أن  ؤمن يزيد بالطاعات وخيفت باملعايصنور امل اإليامن *  إن 

وصيامه وزكاته وأعامل   ، جعل املؤمن يف دائرة العبادة عىل مدار حياته، فصالته كل يوم

ورضا   اإليامنها تبقيه يف دائرة ها وغريوالذكر واالستغفار كلالرب واإلحسان والصدقة 

 الرمحن. 

سبحانه وتعاىل أو أن تبث له شكواك أو تطلب حاجتك  كلم ربك * إذا أردت ان ت  

يمنع، فهو   واب  فام عليك إال الدعاء، فربنا سبحانه وتعاىل ليس له باب فيغلق وال ب  

 قريب من عباده. 

لكريم وهو القرآن العظيم،  تابه اك هلل فأقرأ وأنظر يف * إذا أردت أن تسمع كالم ا 

 فيعلو إيامنك، ويزداد أجرك، ويطمئن قلبك. 

  من عني   دمعة   أشعلتها الذنوب، وإن   طفئ نريانا  تائب لت   مؤمن   من عني   * إن دمعة  

 بكت من خشية اهلل لتحفظ صاحبها من النار. 

 ة. * إن املؤمن ليستشعر جنته يف الدنيا قبل اآلخر

أو  ال عقل ف وعلو ذلكوتعاىل ليبلغ املنتهى، ومن عظم بحانه اهلل س ل  ام* إن ك

 ذلك اجلالل والكامل. إدراك يستوعب 

 زن عليه.اهلل ومن كان يف معية اهلل فال ح   * إن املؤمن يف معية  
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يف   ال يستقر   اإليامنرامة، وذلكم واالستقامة رمحة من اهلل تعاىل وك   اإليامن * إن 

 رهبا. ب القاسية البعيدة عن القلو 

هم، فكيف  لعباده ليتوب عليهم ويرمح * إن اهلل عز وجل ترك باب التوبة مفتوحا  

 مره مقتدين وعىل هدي اإلسالم سائرين. أل عباده املؤمنني وهم برمحته سبحانه 

بالتعب ولو بعد حني، إال عمل العبادة والتقرب   شعره  ي   اإلنسان كل عمل يؤديه * 

  رضا ، ونشاط األبدان للزيادة من اإليامنء يف سام بحانه فهو حيلق بصاحبهإىل اهلل س

 الرمحن. 

مما   وجذورها تستقيال تنبت إال يف القلوب التقية والطيبة النقية  اإليامن* شجرة 

 وثامرها رضا الرمحن والفوز باجلنان.  ،يرض رهبا 

نني وكن  * كن صادقا مع اخلالق سبحانه تكسب رضاه وتكن من عباده املؤم

 ا وجتد راحتك. تكسبه  صادقا مع نفسك

طلب منه،  منك أن ت   لب  طأما ربك في   ، لب منه يشء قد يستاءإن ط   إنسان* كل 

  ز وطلبك من اخلالق يشعرك بالع ،من معاين الذلشيئا  وطلبك من املخلوق قد حيمل 

 والعبودية له سبحانه. 

وجل   لعبودية هلل عز  املرؤوس ويف حال ا* يف حال الدنيا يأخذ الرئيس خري 

 ورضاه.عل خري اهلل  العبد  يتحصل 

وذلك   منه، إال خوفك من اهلل سبحانه يقربك  افه إال وتفر عنه وتبتعد، خت    ر* كل أم 

 ، وذلك هو األمان. اإليامنهو 

 *** 
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الباب التاسع والتسعون
 خواطر ِإنسانية 

 . وك والشعور باآلخرية هي جمموع التعايش البرشي وفق مجاليات السل اإلنسان* 

 . بلغ أعىل مراتب التكريم  اإلسالميف  نساناإل* 

شاطئ   إىلصله الدين وبل أ  اإلسالم وفهم  أحكام ظل  حائرا  يف اإلنسان* مل يكن 

 . األمان واتزان الوجدان

مل يكن مبنيا  عىل   إنية عىل قدر من اجلامل وعلو املكان اإلنسان* مهام كان بناء 

 . ة اآلخر فال يصلح للدار  نالرمحة ورشيع اإليامنقواعد 

اهلل عليه وسلم   إال يف شخص رسول اهلل صىل  اإلنسان* ال جتد الكامل البرشي يف 

 . تكون قدوة للبرشية  أنحيق هلا  التي إنسانيته ومجال رمحته وكامل 

ومن أمجل السعادة تلك البسمة   ،د بذلكسعد اآلخرين فتسع  ية أن ت  اإلنسان إن  * 

 .ىل وجوه اآلخرينالتي جتعلها ع

درجة كلام أصبحت احلياة عنده   فيها  اإلنسان ارتقىدرجات وكلام ية ساناإلن* 

 . أمجل غريهول

 . ويف اآلخرة السعادة احلق ،باحلق * يف الدنيا السعادة  

* الكل متشاهبون يف دائرة احلياة لكن ليس الكل يرتك عندك نفس االنطباع. فهم  

 . أنت وكذلك  تفاوتون ييف أمرهم وإ نسانيتهم 

مع علوه   ىية إ ال وتراإلسالم من احلق واملتمثل باملنهج والقيم املؤ ى تر ال أنك* 

 . نسانيا  إلوا   ع  إليامينا

واألمجل منها   ، اخلري وحمبة اآلخرين إىل ية التي توجه صاحبها اإلنسانتلك  ة  * مجيل

  وأثمر  ا  راقيا  سلوك نبت  أية فاإلنسانيف  والرب  ذلك الدين الذي زرع كل خصال اخلري

 . ة عاملي خوة  أ  

   . عربات اآلخرين ية يف معرتك احلياة أكثر مما جتده يف اإلنسانلتعرف معنى   إنك* 

 . يف حمبة اآلخرين لك   أثرها ية يف نفسك ترى  اإلنسان* عىل قدر ما حتمل من مجال 
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 . نفسك مع اآلخرين ة هي مرآ   إنسانيتك* 

ل  رصيدك من ك  فأنظرجوارحك وقلبك و  إيامنكهي مشرتك بني  إنسانيتك* 

 . ذلك

وحتى   ،وزمان كانم لكلفهي متتد  اإلنسانب اإلنسانية أوسع من عالقة اإلنسان* 

 حوله ل  يف نفسه مجي ل  للحيوان فاجلمي  إحسانكب
 
 . مع كل يشء

قية  اإلنسانتلك  ة  ومجيل  ، الذي جيمع األمر من كل أطرافه ي قر* مجيل ذلك ال  ية الرا

 . يةاإلنسانومجال فرتى بقلبك مجال احلياة التي ال يشوهبا عارض 

  إنسانيتكمع  فقدت   نك  أ  مل تكن املبادئ أ عىل من املصالح لديك فاعلم  إن* 

 . الكثري

 .إيامنكوتوجيه  مجال إ نسانيكمن السعادة من  تألألت * ما قيمة الدمعة التي 

 .لكاف  قافا  فكيف لو أبدلنا ا ، كلبا  فسقاه اهلل سبحانه قد غفر ملن رحم إن  * 

أ خالقك وتسمو بنفسك وأ متها   درك وت ربز  قفع من ر ية التي ت اناإلنس * مجيلة تلك 

لئت بإ    . الرمحن ا فتوجهت بصاحبها لرض اإليامننسانية  م 

 *** 
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املائة....الباب                                                                                  
 

 فتك ليزداد رصيدك عند ربك....... هذا لك أخي القارئ فأملئه  وأملئ به صحي 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

 

 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 املتوكل  عليه إليه  الراجي رمحة  ربه والفقري   أمته  

 أبو إسالم 

 بن فوزي اجلبايل حممد

 2020آذار   8األحد 

 1441رجب   13املوافق 
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