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 :التمهيدأواًل: 
  ،،احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهلل األمني، أما بعد

)عن حممود  ،مث ندلف يف موضوعنا ،العظيم يف ما هيته ،بدايًة سنعيش مع هذا املوقف القصري يف كلماته
، أنس بن رافع، مكة ومعه فتية من بين عبد األشهل، فيهم إياس بن بن لبيد، قال: ملا قدم أبو احليسر

معاذ يلتمسون احللف من قريش على قومهم من اخلزرج، مسع هبم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأتاهم 
أنا رسول اهلل »قال: قالوا: وما ذاك؟ قال: « هل لكم يف خري مما جئتم له؟»فجلس إليهم، فقال هلم: 

مث ذكر هلم اإلسالم وتال «. أدعوهم إىل أن يعبدوا اهلل وال يشركوا به شيئا، وأنزل عليَّ الكتابإىل العباد 
: يا قوم هذا واهلل خري مما جئتم له. -وكان غالما حدثا  -عليهم القرآن. قال: فقال إياس بن معاذ 

ذ وقال: دعنا فأخذ أبو احليسر أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب هبا وجه إياس بن معا
منك، فلعمري لقد جئنا لغري هذا. قال: فصمت إياس وقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنهم، 
وانصرفوا إىل املدينة، وكانت وقعة بعاث بني األوس واخلزرج. قال: مث مل يلبث إياس بن معاذ أن هلك. 

ونه يهلل اهلل ويكربه وحيمده قال حممود بن لبيد: فأخربين من حضرين من قومه أهنم مل يزالوا يسمع
ويسبحه حىت مات فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما، لقد كان استشعر اإلسالم يف ذلك اجمللس، 

 . 1 صلى اهلل عليه وسلم ما مسع(حني مسع من رسول اهلل

ويف  مىت قاهلا؟ ،)يا قوم هذا واهلل خري مما جئتم له( نفسيهلل ال زالت حروف إياس تعمل عملها يف  يا
أي ظرف؟ وحتت أي ضغط؟ كل الظروف من حوله تأمره أال ينطق ببنت شفة ولو تلميحاً أن يثين على 

بل أصر على إسالمه  ،يف نفسه وما ظهر له من فجر احلق خاجلهومع ذلك مل يكتم ما  ،هذا الدين
مسعه من رسول إنه ما  ،ولكن من الحظ الرواية أدرك سر التغيري لدى إياس رضي اهلل عنه ،ومات عليه

ملا مسع  ،هذه فقط صححت القبلة إلياس ،يقول الراوي: )مث ذكر هلم اإلسالم وتال عليهم القرآن( ،اهلل
هكذا إذن يكفل هذا اإلسالم هداية الناس مبا حيمل من  ،ومسع شيئًا من القرآن ،ما قيل عن اإلسالم
ولعلي يف هذه العجالة أتعرض هلذا  ،فكيف لو شوهد أهله مناذج عملية لتلك املعاين ،معاين وتصورات

ليجيب عن استشكاالت  ،املبدأ املهم يف الدعوة واإلقناع وهو: عرض اإلسالم مبحاسنه ومجالياته

                                                           

(، وقال: هذا حديث صحيح 1261(، وقال شعيب األرناءوط: إسناده حسن. ورواه احلاكم )86332رواه أمحد ) 1
 (.  6ة والنهاية، ج)(، وأورده ابن كثري يف البداي208على شرط مسلم ومل خيرجاه. ورواه الطرباين: املعجم الكبري )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





وما ذاك إال بعد املتغريات اليت أدهشت الناس  ،ويثبت يقني املؤمنني ،وينقذ أرواح الغارقني ،املستشكلني
وما  ،أبواق مستأجرة أو حاقدة تأوي إىل ما شذ من أقوالعن حماسن دينهم وشككتهم يف تعاليمه عرب 

فُحكم من خالهلا على هذا الدين العظيم فلقت قلوبًا قابلة ملثل  ،وما شان من أحوال ،تردى من أقوام
فانقلبت رأساً  ،بذلك العدووسطوة  ،ال سيما ومع هزميتهم الثقافية واحلضارية ،هذه االستثناءات والشواذ

 ،وإال فمن عرف اإلسالم كما أراده اهلل ،وما ذاك إال بسوء الفهم وضيق األفق ورقة الدين ،على عقب
بل ساد الدنيا وال يزال  ،سيدرك ال حمالة أن هذه األمم املؤمنة به مل تؤمن ألغراض سطحية وألهواء مؤقتة
بل مل  ،تأليفها ومجعها بإذن اهلل وحىت بشهادة أعدائه مبا حيمل من معاين ال يستطيع البشر ولو اجتمعوا

ولذا حىت مع ضعف أهله  ،يواجهوا حضارة وال ثقافة أكمل وال أمت وال أمجل وال أوسع من اإلسالم
 واهلل غالب على أمره لو كره الكافرون. ،ناره ومل يذهب نوره وفرقتهم مل ختبُ 

وما اشتمل عليه من  وقد استقرأ علماء اإلسالم هذا الدين، حماولني مجع بعض ما ظهر هلم من حماسن،
الكماالت؛ ألن حقيقة األمر أن هذا الدين ما دام منزاًل من عند اهلل، فال ريب عند املؤمن بأنه ال نقص 

قد رضيه  -عز وجل–فيه بوجه من الوجوه، فهو كامل من كل ناحية، وتام يف مجيع جوانبه؛ ألن اهلل 
ُت ع ل ييُكمي نيعيم يتي ديًنا لعباده املؤمنني إىل قيام الساعة، كما قال تعاىل ليُت ل ُكمي ديين ُكمي و أ ْي مي م  :   الييو ويم  أ كي

م  دييًناو ر ضي  ُم"[6املائدة:] ﴾يُت ل ُكُم اإلييسيال  ين  عيند  اللَّهي اإلييسيال   ،[18آل عمران:] . وقال احلق: "إينَّ الدِّ
 :التايل منها ومن خالل السرب لبعض اجلهود جتاه هذا املوضوع كان

 ،كتاب: حماسن الشريعة يف فروع الشافعية أليب بكر املعروف بالقفال الكبري )مطبوع( .1
 وعرضه على شكل ترتيب أبواب الفقه.

كتاب: حماسن اإلسالم وشرائع اإلسالم أليب عبداهلل حممد بن عبدالرمحن البخاري   .8
 ومثله كسابقه عرضه على ترتيب أبواب الفقه. ،)مطبوع(

وفيه عرض مشويل  ،املختصرة يف حماسن الدين اإلسالمي للسعدي )مطبوع(كتيب: الدرة  .6
 وعرضه على العامة. ،وينصح بتدريسه يف بدايات مراحل الطلب ويف املدارس ،خمتصر

وفيه احلديث  ،معارج القلب إىل حياة الروح لفريد األنصاري )مطبوع( كتاب: مجالية الدين .1
 والروحي واإلمياين يف الدين.بأسلوب ممتع وأخاذ عن املعىن اجلمايل 
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وفيه عرض بطريقة  ،كتاب: اإلسالم بني الشرق والغرب لعلي عزت بيجوفتش )مطبوع( .5
 املقارنة بني اإلسالم وغريه.

ومثله كسابقه  ،كتاب: ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني ألبو احلسن الندوي)مطبوع( .3
 عرضه بطريقة املقارنة.

على الشبكة  ،اسن اإلسالم )جزأين( ألمحد السيدحماضرتان: نظرات منهجية يف حم .7
 وميتاز بعصرانيته وبعرضه اجلميل والشيق واملؤصل. ،العنكبويتة

كتاب: أسباب جناح الدعوة اإلسالمية يف العهد النبوي لعبداهلل بن حممد آل موسى  .2
رافة وعرضه بدايًة باحلاجة لإلسالم من خالل ما فعلته األديان واحلضارات من خ ،)مطبوع(

مث تطرق لعوامل جناح الدعوة من خصائص الكمال والشمول ومراعاة  ،وشذوذ وظلم
 الفطرة وغريها.

مث أختمه ببعض التوصيات  ،ولعلي يف هذه العجالة أشري إىل ذكر بعض حماسن هذا الدين القومي
 ،يف التقسيم العملي والشمويل لإلسالم قد تكون ولكن اإلضافة هنا ،وإن كنت ُسبقت لذلك ،العملية

وال  ،لعرض الصورة بوضوح ومشول فتكون زواياها ومجالياهتا واضحة ومنقوشة يف ذهن املشاهد واملطالع
 ،يشك عاقل أن هذه املهمة ليست باملهمة السهلة إذ اإلسالم بتصوراته وشرائعه ال تكفيها اجمللدات

ال تكفيه مئات األوراق ال سيما إذا استنطقناه باحلكمة  فباٌب واحد من أبواب الفقه أو األخالق
 وأن يعني على هذه املهمة. ،واإلعانة والرشاد ،ولكن أرجو اهلل التوفيق والسداد ،واملقصد الشرعي

 ثانياً: حماسن اإلسالم:

 :التصورات واملعايناألول: 
  على أصول  اجلواب ويرتكزمن أوىل حماسنه اإلجابة عن أهم سؤال: من اخلالق؟ وملاذا حنن هنا؟

وموجب ذلك خلق اهلل الكون وتدبريه يستلزم  ،ومنها: أن التعبد هلل ضرورة فطرية ونفسية ،عدة
ضرورة أن يكون اهلل خالق الكون وأن يكون متصف بصفات توجب أن يكون مستحقًا بأن خيضع 

فاإلنسان من  ،لهاومن األصول أن التدين مالزم للمجتمعات اإلسالمية يف كل مراح ،الناس له
ومن األصول أن  ،وقد أجاب اإلسالم عن هذه التساؤالت مبا يشفي ،طبيعته متسائل ومستفهم

حلاجة اإلنسان إىل التدين يف كل أحواله وهي شاملة  ؛التدين مطلب إنساين ال ميكن االستغناء عنه
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ومنها: أن الدين يقدم  ،وأدلة ذلك كثرية ،فاجملتمعات ال يصلح حاهلا إال بالدين ،للفرد واجملتمع
وأنه يضبط السلوك اإلنساين على املستوى الشخصي  ،اإلجابة الكافية عن االسئلة األولية الوجودية

وأنه يفتح اآلفاق اجلميلة من خالل اللقاء باهلل واألنس به ومن  ،وعلى مستوى التعامل مع اآلخرين
حياته من خالل الظفر بالثواب مما ينزل  خالل اللقاء باألحباب واملقربني ممن يفقدهم اإلنسان يف

وكذلك من خالل حتقيق العدالة فينتظر املظلوم القصاص بني  ،على اإلنسان من املصائب والشدائد
ومن األصول عدم التعارض بني الدين الصحيح والعقل الصريح وبالتايل لن  ،العاملني من رب العاملني

وء الفهم للدليل أو عدم ثبوته سواء ما كان من النقل جيد املؤمن املعارضات والتناقضات إال من س
وإن دينًا هذه مالحمه ال شك أن حاجة النفوس له كحاجتها إىل اهلواء فيجيب عن  ،أو من العقل

وقبل ذلك بالتعامل مع  ،التساؤالت ويشبع احلاجات ويرسم الطريق الصحيح للممارسات اإلنسانية
 .اهلل

 وال ميكن  ،وال يكون ذلك يف دين آخر أو تيار أو طائفة ،صولهأنه دين جاء مربهنا على صحة أ
بل  ،وال خنتزهلا يف ممارسات ميثلها أفراد ،فهم حقيقة حماسن اإلسالم إال بفهم حقيقة التعبد هلل

وال ميكننا إدراك احملاسن حىت ندرك نظرة اإلسالم للكون والوجود  ،بإدراك عميق للكتاب والسنة
  فكثري من اإلشكاالت نشأت من التجزئة. ،والتكليف الشرعي

  :وُحكي اإلمجاع على أن  ،أنه دين ْيز يف وضوح العقيدة جتاه اإلله وموافقتها للفطرةمن حماسنه
املراد بالفطرة يف قوله تعاىل:  فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها... ﴾: اإلسالم. واختلفوا يف املراد 

 يولد على الفطرة..." متفق عليه. وقد حكى ابن عبد الرب بالفطرة يف حديث: "ما من مولود إال
اإلمجاع يف اآلية واخلالف يف احلديث. واملأثور عن مجع من السلف، وعليه كثري من احملققني أن 

 .املراد بالفطرة يف احلديث: اإلسالم، كما يف اآلية
  العباد؛ فال يعبد املسلم وال من حماسن اإلسالم: أنه حرر اإلنسان من عبودية العباد إىل عبودية رب

يسجد وال يركع وال خياف وال يرجو إال اهلل تعاىل، فعبادة اهلل تعاىل وإفراده بالتوجه والقصد هو 
مقصد اإلسالم األعظم، ومداره األكرب، بل هو العلة من إجياد اخللق، كما قال تعاىل:  و م ا خ ل قيُت 

نيس  إيالَّ لييو عيُبُدوني   .[53الذاريات:]﴾  اجليينَّ و اإليي
  والطرية  والشعوذةوالكهانة ومن حماسن اإلسالم: أنه حرر العباد من هيمنة اخلرافة والسحر والدجل

 .األساطري الباطلة يف اإلسالموغري ذلك من ، والتعلق بغري اهلل
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 وتأمل قول  ،وكان باب عقيدته التفكر ،من احملاسن: أنه دين يدعو إىل إعمال الفكر والعقل والتأمل
ٍة احلق د  نٍَّة  ۖ  أ ن تو ُقوُموا ليلَّهي م ثويىن ٰ و فُور اد ٰى مُثَّ تو تو ف كَُّروا  ۖ  : "ُقلي إيمنَّ ا أ عيُظُكم بيو احي بيُكم مِّن جي م ا بيص احي
اٍب ش دييدٍ  ۖ   يام أرأيت كيف خياطب اهلل الكفار؟ بالق ،13"سبأ:إيني ُهو  إيالَّ ن ذييٌر لَُّكم بو نيي  ي د يي ع ذ 
الذي هم له  ،قبل اإلميان به! وذلك حىت ميكنهم الوصول إىل حقيقة اإلسالم ،والتفرغ لشأنه ،له

! ولكن ملاذا التنصيص وهو اخللوة به سبحانه ،وقد شرط اهلل عليهم الشرط عند القيام له ،منكرون
العقل آلة تلتقط احلقائق  واجلواب: ألن على الفردية والثنائية؟ وملاذا حتديد اخللوة لتوقيع التفكر؟

عجز أن يصل ملا  ،فإذا كان القلب حمجوبًا باملادة والكثرة ،ي يتخذ القرارذوالقلب هو ال ،وتعقلها
قول تأمل و  .8لقرار املناسب يف الوقت املناسبفال يتخذ ا ،يعرض عليه العقل من صور معقوالت

اخللق  ركة وتدعو للتفكر واالنتباه هلذااحلق لتذهل من هذه الصورة البانورامية وهي ذات ألوان متح
يُمون  ) ۖ  ُهو  الَّذيي أ نز ل  مين  السَّم اءي م اًء العظيم: " ٌر فييهي ُتسي نيُه ش ج  ( يُنبيُت 10لَُّكم مِّنيُه ش ر اٌب و مي

يل  و األي عين اب  و مين ُكلِّ الثَّم ر اتي  ٍم يو تو ف كَُّرون   إينَّ  ۖ  ل ُكم بيهي الزَّريع  و الزَّيويُتون  و النَّخي ي ًة لِّق وي يفي ذٰ ليك  آل 
س  و اليق م ر  11) ي اٍت  ۖ  و النُُّجوُم ُمس خَّر اٌت بيأ ميريهي  ۖ  ( و س خَّر  ل ُكُم اللَّييل  و النوَّه ار  و الشَّمي إينَّ يفي ذٰ ليك  آل 

ي ًة لِّق ويٍم ي ذَّكَُّرون  ) ۖ  أ ليو انُُه  ( و م ا ذ ر أ  ل ُكمي يفي األي ريضي خُميت ليًفا18لِّق ويٍم يو عيقيُلون  ) ( 16إينَّ يفي ذٰ ليك  آل 
ليي ًة تو ليب ُسونو ه ا و تو ر ى نيُه حي ريُجوا مي ت خي نيُه حل يًما ط رييًّا و ت سي ر  ليت أيُكُلوا مي ر   و ُهو  الَّذيي س خَّر  اليب حي اليُفليك  م و اخي

ُكُرون  )فييهي و ليت بيتو ُغوا مين ف ضيليهي و ل ع   ارًا و ُسُباًل 11لَُّكمي ت شي ي  أ ن ْ ييد  بيُكمي و أ نويه  ( و أ ليق ٰى يفي األي ريضي ر و اسي
ت ُدون  ) م اٍت 15لَّع لَُّكمي تو هي ت ُدون  ) ۖ  ( و ع ال  مي ُهمي يو هي أ ف ال   ۖ  ( أ ف م ن خي يُلُق ك م ن الَّ خي يُلُق 13و بيالنَّجي

ا ( و إين تو  17ت ذ كَُّرون  ) ة  اللَّهي ال  حُتيُصوه  يمٌ  ۖ  ُعدُّوا نيعيم  من و  .[النحل(]12) إينَّ اللَّه  ل غ ُفوٌر رَّحي
فهما مدعاة  ،مها القرآن والكون ،عرب كتابني )مسطور ومنظور( ،احملاسن: تعزيز العلم والدعوة له
يف مقابل ما تبنته بعض األديان من كهنوت ورهبانية وحتريف  ،لإلميان واليقني واحلضارة والتقدم

 .وتضليل
  اإلسالم الذي فتح اهلل به الشرائع والرساالت السماوية أودع اهلل فيه عنصر الثبات ومن احملاسن: أن

واخللود وعنصر املرونة والتطور وهذا من روائع اإلعجاز يف هذا الدين وصالحيته يف كل زمان 
 ع أن حندد جمال الثبات وجمال املرونة يف شريعة اإلسالم فنقول إنه:ونستطي ومكان.

 الثبات على األهداف والغايات واملرونة يف الوسائل واألساليب. -
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 الثبات على األصول والكليات واملرونة يف الفروع واجلزئيات.  -
نة رسول اهلل فال يتجلى هذا الثبات يف املصادر األصلية النصية القطعية للتشريع من كتاب اهلل وسو 

ُكم   يسع مسلماً أن يعرض عنه أو يعرتض عليه}إيمنَّ ا ك ان  قو ويل  اليُمؤيمينيني  إيذ ا ُدُعوا إيىل  اللَّهي و ر ُسوليهي ليي حي
ليُحون { ل ئيك  ُهُم اليُمفي نو ُهمي أ ن يو ُقوُلوا مس يعين ا و أ ط عين ا و أُوي صادر وتتجلى املرونة يف امل ،[51:النووور]بو يوي

اإلمجاع والقياس واالستحسان  االجتهادية اليت اختلف فقهاء األمة يف مدى االحتجاج هبا مثل:
واملصاحل املرسلة وأقوال الصحابة وغري ذلك من طرائق االستنباط. وأحكام الشريعة جندها تنقسم إىل 

ثبات يتمثل يف العقائد نجد الف وقسم ميثل املرونة والتطور. ،قسم ميثل الثبات واخللود قسمني بارزين:
 َّ األساسية اخلمس:من اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واليت ذكرها القرآن}لَّييس  اليربي

ري و اليم   َّ م ني آم ن  بيالّلهي و الييو ويمي اآلخي ريقي و اليم غيريبي و ل كينَّ اليربي ةي و اليكيت ابي ئآلئيك  أ ن تُوو لُّواي ُوُجوه ُكمي قيب ل  اليم شي
 ،177:و النَّبييِّني  {سورة البقرة

ويف األركان العملية اخلمسة من الشهادتني وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
احلرام وهي اليت بين اإلسالم عليها. ويف احملّرمات اليقينية: من السحر وقتل النفس والزنا وأكل الربا 

والسرقة وشرب اخلمر وغريها مما يثبت بقطعي القرآن والسنة. ويف أمهات الفضائل وأكل مال اليتيم 
من الصدق واألمانة والعفة والصرب والوفاء وغريها من مكارم اخلالق اليت اعتربها القرآن والسنة من 
شعب اإلميان. ويف شرائع اإلسالم القطعية يف شؤون الزواج والطالق واملرياث وغريها من نظم 

الم اليت ثبت بنصوص قطعية الثبوت والداللة يف أمور ثابتة ال تتغري مهما تغري الزمان واملكان اإلس
فال حيق ألحد أن يغريها ويبدهلا مهما كان ومهما بلغ من العلم. وجند يف مقابل ذلك القسم اآلخر 

يف كر ما ذُ  وعلى ضوء الذي يتمثل فيه املرونة وهو ما يتعلق جبزئيات األحكام وفروعها العملية.
اجلمع بني الثبات الذي مينحه االستقرار فال يتحول عن أصوله وبني املرونة اليت يواجه هبا سري الزمن 
وسنة التطوير فموقف اجملتمع املسلم من اجملتمعات األخرى املخالفة له يف العقيدة والوجهة أنه ال 

صها وهذه هي التبعية اليت يرفضها يذوب فيها وال يتبع أهوائها وال يقلدها مبا فيما هو من خصائ
اإلسالم ألمته ومع هذا ال ينعزل اجملتمع املسلم عن غريه من اجملتمعات بل يستطيع ان يقتبس 
وينتفع منها مبا لديه من معارف وخربات ومهارات. فعنصر الثبات يتجلى يف رفض اجملتمع املسلم 

ويف مقابل هذا الثبات  األخرى غي املسلمة، للعقائد واملبادئ واألفكار اليت تقوم عليها اجملتمعات
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طرائق واألساليب ال باملبادئ جند مرونة ومساحة من الناحية العملية والتطبيقية يف احلياة مما يتصل بال
 وخصوصية بال إنغالق. ،إذن هو تفاعل بال ذوبان ،دافهواأل

 :ألنه ميثل االنتقال من  ؛منال يشكل خطرًا على املؤ  وأصبح ،املوت أنه صحح مفهوم من احملاسن
واخلروج من دار الفناء واإلقبال على اهلل الكرمي الرمحن يف دار  ،مرحلة الكبد إىل مستقر السعادة

خبالف من ع ص رها )فوبيا  ،مث ال تُقبل النفس املؤمنة إال مطمئنة راضية ال ختاف وال حتزن ،البقاء
 .6اخلوف( واخرتط سعادهتا ورمبا عاجلها باالنتحار

 ن احملاسن: عقيدة اإلميان باليوم اآلخر وما فيها من تطمني للمؤمن باألجر والثواب على ما فاته م
وكذلك للعاملني على ثواب  ،وكذلك للمظلوم على انتصاره ولو بعد حني ،من مصاحل دنياه

وانظر تأثري عامل الكفر باليوم اآلخر على املنكرين والكفار حني كان املوت هو آخر  عملهم.
  .1فجثم على قلوهبم اليأس والقنوط ،طافات يف حياهتمامل

 وتعميق ملعىن  ،خريه وشره وما فيها من ضبط لالنفعال جتاه أقدار اهلل ومنها: عقيدة اإلميان بالقدر
من زيادة اإلميان والرضى مبا قسم اهلل بني خلقه فال حسد وال جشع  اوما فيه ،الصرب وهتوين البالء

 والفاعلية. ،بل اإلميان والتفاؤل ،وال جزع وال عجز وال تشاؤم
 م هلم ومن مث سلي  ،ه أجاب عن كل اإلشكاالت الواقعة يف حياة الناسومن حماسن اإلسالم: أن

 ومن ذلك: ،دينهم ويقينهم
 واإلرادة الشرعية: ق بني اإلرادة الكونيةيفر تال .1

ا أحبه سواًء أحبه اهلل أم كرهه، وأما اإلرادة الشرعية فتتعلق فيمإلرادة الكونية تتعلق فيما وقع، ا
فال يتعني اإلرادة الكونية يتعني فيها وقوع املراد، وأما اإلرادة الشرعية  ،اهلل سواًء وقع أم مل يقع

يئة، فما شاءه اهلل تعاىل فقد أراده كونًا وقدرا، أما اإلرادة الكونية مرادفة للمش ،فيها وقوع املراد
وبات اهلل تعاىل. قال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى اإلرادة الشرعية فمرادفة للمحبة، فمتعلقها حمب

نوع مبعىن املشيئة ملا خلق كقوله تعاىل :   ف م ني يُريدي  إرادة اهلل يف كتابه نوعان:)(: 2/173)
دي  ر ُه ض يِّقًا ح ر جاً ك أ منَّ ا ي صَّعَُّد يفي اللَُّه أ ني يو هي لَُّه جي يع لي ص دي ر ُه ليإليسيالمي و م ني يُريدي أ ني ُيضي ر حي ص دي ي ُه ي شي
ر   السَّم اءي﴾.  ونوع مبعىن حمبته ورضاه ملا أمر به وإن مل خيلقه كقوله تعاىل:  يُرييُد اللَُّه بيُكُم اليُيسي
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ر ﴾و ال يُرييُد بيُكُم  فلفظ املشيئة كوين، )(: 1/118وقال ابن القيم يف شفاء العليل ) .(اليُعسي
ة، وإرادة دينية ولفظ احملبة ديين شرعي، ولفظ اإلرادة ينقسم إىل إرادة كونية فتكون هي املشيئ

ن ومن أمثلة اإلرادة الكونية غري ما ذُكر قوله تعاىل: }إمنا أمره إذا أراد شيئاً أ .(فتكون هي احملبة
ومن أمثلة اإلرادة الشرعية قوله تعاىل:  يقول له كن فيكون{ وقوله: }إن ربك فعاٌل ملا يريد{.

}واهلل يريد أن يتوب عليكم{ وقوله: }يريد اهلل ليبني لكم ويهديكم سنن الذين من 
 قبلكم...{.

نية يف مثل  وتنفرد الكو  واحلاصل أن اإلرادتني جتتمعان معا يف مثل إميان املؤمن، وطاعة املطيع،
، وطاعة العاصي اللذين مل فرد الشرعية يف مثل إميان الكافروتن كفر الكافر، ومعصية العاصي.

يقه على التنبيهات يف تعلالشيخ ابن باز رمحه اهلل  قال يقعا، فهما مرادان شرعاً، ال كونًا وقدرا.
ت فيها أقدام زلَّ  من عرف الفرق بني هاتني اإلرادتني سلم من شبهات كثرية: )(11اللطيفة )

 .(وضَّلت فيها أفهام
يفرتقان و  ،املة جيتمعان فيما كان وما سيكونمشيئة اهلل النافذة وقدرته الش بني املشيئة والقدرة: .2

وما مل يشأ كونه فإنه  ، كونه فهو كائن بقدرته ال حمالةفما شاء اهلل ،فيما مل يكن وال هو كائن
قال تعاىل:  و ل وي ش اء  اللَُّه م ا اقويت تو ُلوا و ل كينَّ اللَّه   مشيئته له، ال لعدم قدرته عليه. ال يكون، لعدم

ومثله قوله تعاىل:  يو فيع ُل م ا يُرييُد﴾  فعدم اقتتاهلم ليس لعدم قدرة اهلل، ولكن لعدم مشيئته ذلك.
ُد ى﴾ ر ُكوا﴾   و ل وي وقوله :  ، و ل وي ش اء  اللَُّه جل  م ع ُهمي ع ل ى اهلي  .5ش اء  اللَُّه م ا أ شي

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )احتج آدم وموسى  يف القدر: .3
فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة، قال له آدم: يا موسى اصطفاك 

اهلل علي قبل أن خيلقين بأربعني سنة؟  فحج    اهلل بكالمه وخط لك بيده أتلومين على  أمر قدره
 آدم موسى، فحج آدم  موسى( ثالثا، متفق عليه.

 للناس مع هذا احلديث موقفان:

                                                           

( والقضاء 151( وأعالم السنة املنشورة )8/862( ومعارج القبول )110-8/108]ينظر: الصفدية البن تيمية ) 5
 ([.65والقدر لألشقر )
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املوقف األول: من فهم منه جواز االحتجاج بالقدر على فعل املعاصي، وهؤالء هم القدرية من 
وافقهم، وقد نتج عن هذا الفهم رأيان املعتزلة ومن حنا حنوهم، وكذا اجلربية من اجلهمية ومن 

 فاسدان:
أحدمها: ردُّه وإنكاره وتكذيبه كما فعل أبو علي اجلبائي وغريه من املعتزلة القدرية ومن وافقهم، 
قالوا: لو صح هذا احلديث لبطلت نبوات األنبياء، فإن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل 

 اهلل تعاىل.األمر والنهي، وارتفع الذم والعقاب عمن عصى 
والثاين: قبوله، واالحتجاج به على فعل املعاصي، فجعلوا هذا احلديث عمدة هلم يف سقوط 
املالم عن املخالفني ألمر اهلل تعاىل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم، وإىل هذا ذهبت اجلربية ومن 

 حنا حنوهم من الصوفية وغريهم.
جاج به على فعل املعاصي، وإىل هذا ذهب وأما املوقف الثاين: فهو القطع بعدم جواز االحت

 -بعد قبوله واإلميان به-علماء أهل السنة واجلماعة، ولكنهم اختلفوا يف تفسري هذا احلديث 
 على عدة أقوال، أصحها اثنان:

األول: أن موسى عليه السالم الم آدم عليه السالم على املصيبة اليت حصلت له وذريته، وهي 
اإلخراج من اجلنة والنزول إىل األرض دار االبتالء واحملنة، وذلك بسبب فعله وخطيئته، ولذا 
قال: )أنت الذي أخرجت الناس من اجلنة بذنبك وأشقيتهم( وذكر الذنب تنبيهًا على سبب 

واحملنة اليت نالت الذرية، فاحتج عليه آدم بالقدر على املصيبة، والقدر حيتج به يف  املصيبة
املصائب دون املعائب، أي: أتلومين على مصيبة قدرت عليَّ وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا 

وإىل هذا ذهب ابن تيمية وابن القيم، وابن كثري، وابن أيب العز، وابن رجب وابن عثيمني،  سنة.
 ليهم رمحة اهلل.وغريهم ع

القول الثاين: أن موسى عليه السالم الم آدم عليه السالم على املعصية لكوهنا سبب املصيبة، ال 
لكوهنا معصية، فإنه ميتنع غاية االمتناع أن يلومه موسى عليه السالم ألجل حق اهلل تعاىل يف 

 ذنب له، فال جيوز املعصية، ألن آدم عليه السالم قد تاب منها، والتائب من الذنب كمن ال
فاحتج  .(الناسال جيوز لوم التائب باتفاق )(: 2/178ية يف جمموع الفتاوى )قال ابن تيم ،لومه

آدم بالقدر على املعصية لكونه قد تاب منها، واالحتجاج بالقدر على املعصية بعد وقوعها 
قيم على هذا والتوبة منها وترك معاودهتا ال حمذور فيه، وهذا القول جواب آخر البن ال
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احلديث، وكذا الشيخ ابن عثيمني، وبه قال ابن الوزير وعزاه ألهل السنة، وهو ظاهر رواية 
 (؟و ع ص ى آد ُم ر بَُّه فو غ و ى: )–أي يف التوراة  -مسلم، فإنه قال ملوسى: )فهل وجدت فيها 

لقين بأربعني قال: نعم، قال: أفتلومين على أن عملت عمال كتبه اهلل علي أن أعمله قبل أن خي
ونكتة املسألة: أن اللوم إذا ارتفع صح : )(1/57القيم يف شفاء العليل )قال ابن  سنة؟(.

واحلاصل أن آدم عليه  .(لوم واقعا فاالحتجاج بالقدر باطلاالحتجاج بالقدر، وإذا كان ال
وعليه يكون . 3السالم ال سبيل إىل لومه شرعًا ألجل التوبة، وال قدرًا ألجل القضاء والقدر

أحدمها: عند املصائب، وهو ما أرشد إليه النيب  االحتجاج بالقدر سائغًا يف موضعني فحسب:
: )وإن أصابك شيء فال تقل: لو أين -كما يف صحيح مسلم–صلى اهلل عليه وسلم بقوله 

والثاين:  فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر اهلل وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان(.
جاج بالقدر على املعصية بعد التوبة منها، عندما يالم اإلنسان عليها، وأما االحتجاج االحت

 بالقدر على املعصية تربيراً هلا، وتسويغاً لفعلها واالستمراري عليها فغري جائز.
 :الوساوس والشكوك يف أمر اخلالق جل وعال .4

 قال: -يذ اإلمام الشافعيتلم–( هو831( عن اإلمام املزين )ت 10/61يف السري )أورد الذهيب 
"قلُت: إن كان أحٌد خُيرُج ما يف ضمريي وما تعلَّق به خاطري من أمري التوحيد فالشافعي؛ 
فصرُت إليه وهو يف مسجد مصر، فلما  جثوُت بني يديه قلت: هجس يف ضمريي مسألٌة يف 

ي أين مث قال: أتدر  التوحيد، فعلمت أن أحًدا ال يعلم علمك، فما الذي عندك؟ فغضب.
قال: هذا املوضع الذي أغرق اهلل فيه فرعون، أ بو ل غ ك أن رسول اهلل صلى اهلل  أنت؟، قلت: نعم.

قال:  ؟، قلت: ال.قال: هل تكلم فيه الصحابة .لم أمر بالسؤال عن ذلك؟، قلت: العليه وس
 قال: فكوكب منها تعرف جنسه، طلوعه، أفوله، ممَّ  .ري كم جنًما يف السماء؟، قلت: التد

؟، قلت: ال .قال: فشيء تراه بعينك من اخل لق لست تعرفه تتكلم يف علم خالقه؟!.مث  ُخليق 
 سألين عن مسألة يف الوضوء فأخطأُت فيها، ففرَّعها على أربعة أوجه، فلم ُأصيبي يف شيء منه.

إذا هجس يف  فقال: شيء حتتاج إليه يف اليوم مخس مرات، تدع علمه، وتتكلَُّف علم اخلالق!.
يُم  ٌد ال  إيل ه  إيال ُهو  الرَّمحي ُن الرَّحي ُُكمي إيل ٌه و احي ضمريك ذلك، فارجع إىل قول اهلل تعاىل: }و إيهل 
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(136}... آلية ، فاستديلَّ باملخلوق على اخلالق، وال تتكلف ا( إينَّ يفي خ ليقي السَّم او اتي و األ ريضي
 علم ما مل يبلغه عقلك، قال: فُتبُت".

اخلطرات والوساوس والشكوك قد ترد على قلب املسلم، فإذا كان ذلك يف أمر ليس إىل  إن
علمه سبيل، فالواجب قطع هذه الوساوس، وعدم االسرتسال معها، والتعوذ من الشيطان، ألنه 
مصدرها، وقد أ رشد النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل هذا كما يف الصحيحني من حديث أيب 

قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )يأيت الشيطاُن أحد كم فيقول:  هريرة رضي اهلل عنه
ويف  من خلق كذا وكذا؟ حىت يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ باهلل ولي نت هي(.

اإلنسان يتعاظم هذه  وكون رواية: )فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت باهلل وُرُسليهي(.
فذلك دليل إميانه وصالحه، وقد جاء يف صحيح مسلم عن أيب هريرة الوساوس ويضيق هبا، 

رضي اهلل عنه قال: جاء  ناس من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم فسألوه: إنا جند يف 
أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: )أو قد وجدْوه؟( قالوا: نعم، قال: )ذاك صريح 

جيدونه يف نفوسهم من الوساوس يف التوحيد هو صريح اإلميان(.فاستعظامهم احلديث  عما 
وتأمل صنيع اإلمام املزين جتد أنه على اجلادَّةي يف هذا،  اإلميان، وليست الوساوس صريح اإلميان.

فلما ُوجدت هذه الوساوس يف نفسه، استعظمها وضاق هبا، وذهب إىل من يراه أعلم أهل 
وتأمل صنيع اإلمام الشافعي مع تلميذه جتده  د.زمانه، وسأله بصدق... فأذهب اهلل عنه ما جي

على اجلادَّةي أيضاً، فخوَّفه ابتداًء من عاقبة هذه الوساوس، مث بني له أن هذا أمٌر مل يأمر رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالسؤال عنه، ومل خي ُضي فيه أصحابه رضوان اهلل عليهم، فشيٌء تركوه 

سلك فيه سبيلهم، مث احتج عليه بالعقل، فبنيَّ له أن من ومل خيوضوا فيه فخري لنا أن ن
احملسوسات اليت يراها ال يدرك كثريًا من أمرها، فكيف باخلالق هلا، الذي هو غيب بالنسبة 
لعباده، وال سبيل إىل د رك حقيقته أو اإلحاطة به!، مث أرشد إىل االشتغال مبا ينفعه مما أُمر به، 

 يؤمر به، ومل يكلَّف العلم قحقيقته، مع التقصري يف علم ما حيتاج فال يليق به أن يشتغل مبا مل
إليه، وُكلِّف العمل  به، وأخريًا أرشده إىل تدبر كتاب اهلل تعاىل وما فيه من االستدالل على 
ربوبيته جلَّ وعال، ومن ذلك داللة األثر على املؤثر، واملخلوق على خالقه، وليقفي عند هذا، 

ويف هذه اإلجابات الشافية الكافية بلسم لكل نزف من شبهة وقلع لكل  اءه.وال ينشغل مبا ور 
 وسواس يعلق يف ذهن املؤمن.
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 فهذا القرآن وحي يتلى حىت قيام الساعة ،نهج الرباين يف مصدريته ووسيلته: املومن حماسن اإلسالم، 
ن رسوله من البشر فكان من حماسن اإلسالم أن كا ،وهذا رسول اهلل قدوة يُتبع حىت قيام الساعة
مث حفظ اهلل هلذا  ،وكان مثااًل كاماًل لشريعة اإلسالم ،وابتاله اهلل بالعوارض اليت تصيب البشر

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما ْسكتم هبما :  ويف احلديث: "وبقاؤه صمام أمان وثبات.  ،الوحي
اجلاهلية وبينه بني الديانات وإن أردت إدراك حماسنه فقارن بينه وبني  .7"كتاب اهلل وسنة رسوله

 ليربز لك اإلسالم يف أهبى حلله وأعز معانيه كاماًل شاماًل. ،األخرى وتطبيقاهتا العملية
  :االنتساب إىل الرب ونقول عن إنسان أنه رباين إذا كان وثيق الصلة باهلل  اومعناه ،الربانيةومنها

مبي ا  و ل كين ُكونُواي ر بَّانييِّني  مبي ا ُكنُتمي تُوع لُِّمون  اليكيت اب  و  }ويف القرآن الكرمي:  ،ه معلما لهعاملا بدينه وكتاب
ُرُسون   ربانية املصدر ية الغاية والوجهة. ربان :. وتنقسم الربانية إىل أمرين[78:آل عمران{]ُكنُتمي ت دي

وهي  (ي اإلهليأي أن أساس التشريع ومبادئه من الوح) ربانيةالتشريعات ال مثراهتا تلكومن  واملنهج.
فهو التشريع الوحيد يف العامل  ،واه من التشريعات قدميها وحديثهااملزية األوىل للتشريع على ما س

}و ْ َّتي ك ليم ُت  قال سبحانه: ،وكلماته معصومة من اخلطأ منزهة عن الظلم ،الذي أساسه وحي اهلل
اًل الَّ ُمب دِّلي ليك ليم اتيهي و   قًا و ع دي دي   ،[115:األنعام]اليع لييُم{ ُهو  السَّمييعُ ر بِّك  صي

ُ
ع شرّ وبذلك تقرر أن امل

هو القرآن جنده يعقب على كثري من األحكام  هاو  ،الوحيد يف أصول اإلسالم هو اهلل تعاىل
تعقيبات قوله تعاىل يف ختام آية قسم  ومنها ،والتشريعات ويلفت األنظار إىل ربانية مصدرها

ق اُت ليليُفق ر اء و اليم س اكينيي و اليع اميليني  ع ل يويه ا و اليُمؤ لَّف ةي قُوُلوبُوُهمي و يفي الصدقات من سورة التوبة  }إيمنَّ ا الصَّد 
وغريها  ،[30:التوبة]الرِّق ابي و اليغ اريميني  و يفي س بييلي الّلهي و ابيني السَّبييلي ف رييض ًة مِّن  الّلهي و الّلُه ع لييٌم ح كييٌم{

يبات اليت كانت تأيت خلف كل حكم أو تشريع شرعه اهلل عز وجل فهي تنبه وتؤكد على من التعق
الرباءة من  ،العصمة من التناقض والتطرف: من مثرات ربانية املصدرو األصل الذي استمدت منه.

ولذلك جند  ،التحرر من عبودية اإلنسان لإلنسانوأيضًا  ،االحرتام وسهولة االنقياد ،التحيز واهلوى
قرآن الكرمي يوجه نداء إىل أهل الكتاب كافة ليتحرروا من العبودية لغري اهلل وذلك يف قوله تعاىل: ال

ن ُكمي أ الَّ نو عيُبد  إيالَّ الّله  و ال  ُنشي  نو ن ا و بو يوي ل م ٍة س و اء بو يوي ل  اليكيت ابي تو ع ال وياي إيىل  ك  ريك  بيهي ش ييًئا و ال  }ُقلي ي ا أ هي

                                                           

وله شاهد من حديث جابر خرجته  قال األلباين: رواه مالك مرسال واحلاكم من حديث ابن عباس وإسناده حسن . 7
 يف سلسلة األحاديث الصحيحة.
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ذ  بو عي  ليُمون {يو تَّخي ه ُدواي بيأ نَّا ُمسي  ،[31:آل عمران] ُضن ا بو عيضًا أ ريب ابًا مِّن ُدوني الّلهي ف إين تو و لَّوياي فو ُقوُلواي اشي
  وهبذه اآلية كان خيتم النيب صلى اهلل عليه وسلم رسائله إىل ملوك النصارى وأمرائهم.

 التوازن بني الروح واملادة أو بني ومن ذلك مظاهر الوسطية يف رسالة اإلسالم:  ومن احملاسن بروز
الدين والدنيا. لقد وجد يف التاريخ أمم وأفراد كل مههم إشباع اجلانب املادي يف اإلنسان دون 

نويي ا و م ا حن يُن مبي بويُعوثيني { ي اتُون ا الدُّ ي  إيالَّ ح 
 ،[88:األنعام]االلتفات إىل اجلوانب األخرى: }و ق اُلواي إيني هي

النزعة املادية املغالية جديرة بأن تولد التكالب على متاع الدنيا والغرور واالستكبار، ونرى ذلك وهذه 
واضحًا فيما قصه اهلل علينا يف القرآن. فها هو صاحب اجلنتني يفخر على صاحبه قائاًل: } أ ن ا 

ثو ُر مينك  م ااًل و أ ع زُّ نو ف راً) نَّت ُه و ُهو  ظ امليٌ 61أ كي هي ق ال  م ا أ ُظنُّ أ ن ت بييد  ه ذيهي أ ب دا)( و د خ ل  ج  ( 65 لِّنو فيسي
ًة) . ونتيجة هلذا الغرور والتكرب أرسل اهلل على جنته حسباناً [الكهف]({63و م ا أ ُظنُّ السَّاع ة  ق ائيم 

من السماء فأصبحت صحراء قاحلة وأصبح ماؤها غورا.  وكذلك األمم اليت أترفت يف احلياة الدنيا 
ها الرتف ودمرها التحلل وحقت عليها كلمة العذاب وعن هذا جند أمثلة كثرية يف القرآن الكرمي  قتل

ا قو ويمًا آخ ريين) ه  ًة و أ نش أين ا بو عيد  ن ا مين قو ريي ٍة ك ان تي ظ اليم  ( فو ل مَّا 11كما قال اهلل تعاىل: }و ك مي ق ص مي
ا يو ريُكُضو  ُعوا إيىل  م ا أُتيريفويُتمي فييهي و م س اكينيُكمي ل ع لَُّكمي 18ن )أ ح سُّوا ب أيس ن ا إيذ ا ُهم مِّنويه  ( ال  تو ريُكُضوا و اريجي

أ ُلون ) ويف الطرف املقابل جند أفرادًا وأممًا نظروا إىل الدنيا نظرة احتقار وعداوة  .[األنبياء]({16ُتسي
ام الرهبانية الذين ابتدعه فحرموا على أنفسهم طيبات احلياة وزينتها وبدا ذلك بوضوح وجال يف نظ

 النصارى.
حقيقة  أما اإلسالم قام بني هاتني النزعتني يدعوا إىل التوازن واالعتدال فصحح مفهوم الناس عن 

فاإلنسان خملوق مزدوج الطبيعة يقوم كيانه على املادة والروح وقد أشار  ،اإلنسان وعن حقيقة احلياة
ئيك ةي إيينِّ  القرآن الكرمي إىل هذه الطبيعة املزدوجة يف خلق اإلنسان فقال تعاىل: }وإيذي ق ال  ر بُّك  ليليم ال 

ديين )71خ اليٌق ب ش رًا مين طينٍي) ي فو ق ُعوا ل ُه س اجي ُت فييهي مين رُّوحي . [ص]({78( ف إيذ ا س وَّيويُتُه و نو ف خي
حلياة أخرى هي خري إمنا هي نعمة جيب أن تشكر ومزرعة  ،نسان بهواحلياة ليست سجنا عوقب اإل

إىل العمل للحياة واالستمتاع بطيباهتا مع احلث على االستعداد لئآلخرة  والقرآن الكرمي يدعو وأبقى.
ُروا يفي اوذ ُة ف انت شي ي تي الصَّال  ك باإلميان والعبادة وحسن الصلة باهلل حيث يقول اهلل تعاىل: }ف إيذ ا ُقضي

ليُحون  {األي ريضي و ابويتو ُغوا مين ف ضيلي اللَّ  ثيريًا لَّع لَُّكمي تُوفي والرسول صلى اهلل  ،[10:اجلمعة]هي و اذيُكُروا اللَّه  ك 
نه مل جيعلها شغل نفسه عليه وسلم كان يأكل من طيبات هذه احلياة وال حيرمها على نفسه ولك
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الصحابة  موهكذا تعلّ  .، وال مبلغ علمنا" رواه البخاري"اللهم ال جتعل الدنيا أكرب مهنا فكان يدعو
أن يوازنوا بني مطالب دنياهم وآخرهتم وأن يعملوا للدنيا كأحسن ما يعمل أهل الدنيا ويعملوا 
لئآلخرة كأحسن ما يعمل أهل اآلخرة، ومل يشعروا بتعارض بني عملهم لدنياهم بل شعروا بالوحدة 

لون هبا الكفاح واالنسجام حيث كانت شعائرهم وواجباهتم الدينية تعطيهم زاداً وشخصية قوية يواص
 لدنياهم.

 ومن مث اجملتمع )وهو مثرة  ،ومن احملاسن: احلرص والندب للعناية باألسرة وتكوينها بأجود الطرق
يهدف اإلسالم إىل تكوين األسرة الصاحلة السعيدة واألسرة الصاحلة هي ف ،ذلك املكّون الصغري(

ة الزوجية ومثراهتا وهي السكون النفسي اليت تظللها املعاين اليت جعلها القرآن الكرمي أهداف احليا
ُكُنوا إيل يويه ا  ،واملودة والرمحة ُكمي أ زيو اًجا لِّت سي يقول تبارك وتعاىل: }و ميني آي اتيهي أ ني خ ل ق  ل ُكم مِّني أ نُفسي

ي اٍت لِّق ويٍم يو تو ف كَُّرون { ن ُكم مَّو دًَّة و ر محي ًة إينَّ يفي ذ ليك  آل   .[81:الروم]و ج ع ل  بو يوي
 واألسرة الصاحلة هي اليت تقوم على الدعائم اآلتية:

 أن يتم الزواج على الرتاخي دون الضغط أو إكراه وال غش من طرف آلخر.   -
ثيُل الَّذيي ع ل ييهينَّ بياليم عيُروفي و ليلرِّج الي  :تبادل احلقوق والواجبات بني الزوجني باملعروف  - ُنَّ مي }و هل 

 .[882:البقرة]ج ة{ع ل ييهينَّ د ر  
إجياب املعاشرة باملعروف دائما وخاصة عند اإلحساس بعاطفة الكراهية أو النفرة }ي ا أ يوُّه ا الَّذيين   -

ُبواي بيبو عيضي م ا آتو ييُتُموُهنَّ إي  ه  ني  الَّ أ ن ي أيتي آم ُنواي ال  حي يلُّ ل ُكمي أ ن ت ريثُواي النِّس اء ك ريًها و ال  تو عيُضُلوُهنَّ ليت ذي
ر ُهواي ش ييًئا و جي يع ل  اللّ  ُتُموُهنَّ فو ع س ى أ ن ت كي ُروُهنَّ بياليم عيُروفي ف إين ك ريهي ش ٍة مُّبو يوِّن ٍة و ع اشي رًا  بيف احي يوي ُه فييهي خ 

 .[18:النساء]ك ثيريًا{
ا ف ضَّل  الّلُه بو عيض ُهمي اإلشراف واملسؤولية عن األسرة }الرِّج اُل قو وَّاُمون  ع ل ى النِّس اء مبي  بتكليف الزوج   -

 .[61:النساء]ع ل ى بو عيٍض و مبي ا أ نف ُقواي ميني أ ميو اهلييمي {
تكليف الزوجة اإلشراف واملسؤولية عن البيت من الداخل "كلكم راع وكلكم مسؤول عن  -

ولة رعيته....والرجل يف أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها وهي مسؤ 
ويالحظ يف هذه التكليفات مراعاة خصائص اجلنسني مبا يتالءم مع عن رعيتها" متفق عليه. 

 وظيفتهما.
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"اتقوا اهلل واعدلوا بني  ويف احلديث الصحيح: ،وجوب الرعاية من األبوين ألوالدهم والعدل بينهم -
 .أوالدكم"

ُلغ نَّ وجوب بر الوالدين واإلحسان هبما }و ق ض ى ر بُّك  أ الَّ تو عيبُ  - س انًا إيمَّا يو بوي ييني إيحي ُدواي إيالَّ إييَّاُه و بياليو اليد 
ا قو ويالً ك ريميًا{ آ ُأفٍّ و ال  تو نويه ريمهُ ا و ُقل هلَُّم    .[86:اإلسراء]عيند ك  اليكيبو ر  أ ح ُدمهُ ا أ وي كيال مهُ ا ف ال  تو ُقل هلَُّم 

يهدف اإلسالم إىل تكوين اجملتمع الصاحل كما ف تكوين اجملتمع الصاحل وبعد تكوين األسرة يكون
هدف إىل الفرد الصاحل واألسرة الصاحلة، واجملتمع الصاحل هو الذي ترتبط أفرده وأسره بقيم اإلسالم 

 اإلسالمية يف هذا املقام هي:الدعائم العليا وجيعلها رسالة حياته وحمور وجوده. ومن أهم 
التجمع على العقيدة: اجملتمع اإلسالمي ليس جمتمعًا قوميًا أو إقليميًا وإمنا هو جمتمع عقائدي   -

 وعقيدته هي اإلسالم. 
تقديس العمل الصاحل: سواء كانت صبغته دينية أم دنيوية وهو أصل مقرر معروف اعتربه القرآن ركنا  -

اُدواي و النَّص ار ى يف كل دين مقرونًا باإلميان باهلل ولليوم اآلخر قال تعاىل : }إينَّ الَّذيين  آم ُنواي و الَّذيين  ه 
رُُهمي عيند  ر هبِّيمي و ال  خ ويٌف ع   اً فو ل ُهمي أ جي ري و ع ميل  ص احلي ل ييهيمي و ال  ُهمي و الصَّابيئيني  م ني آم ن  بياللَّهي و الييو ويمي اآلخي

 .[38:البقرة]حي يز نُون {
كما قال تعاىل:   ،هي عن املنكر: أصل من أصول الدينالدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والن  -

ل ئيك   ُعون  إيىل  اخلي رييي و ي أيُمُرون  بياليم عيُروفي و يو نويه وين  ع ني اليُمنك ري و أُوي ُهُم }و ليت ُكن مِّنُكمي أُمٌَّة ي دي
ليُحون {   .[101:آل عمران]اليُمفي

فاجلهاد أصل إسالمي ال  ، وتأميناً للدعوة ومنعًا للفتنة سبيل اهلل محاية للحق وتثبيتاً للخرياجلهاد يف -
ر ُكمي ف انفيُرواي  ذي ا الَّذيين  آم ُنواي ُخُذواي حي ينكره مسلم وال جيهل منزلته وفضله حيث قال تعاىل: }ي ا أ يوُّه 

ُبون  بيهي ، }و أ عيدُّ [71:النساء]ثُوب اٍت أ وي انفيُرواي مج ييًعا{ ت ط عيُتم مِّن قُووٍَّة و مين رِّب اطي اخلي ييلي تُوريهي ُم مَّا اسي واي هل 
ٍء يفي  وَّ الّلهي و ع ُدوَُّكمي و آخ ريين  مين ُدوهنييمي ال  تو عيل ُمونو ُهُم الّلُه يو عيل ُمُهمي و م ا تُنفيُقواي مين ش يي س بييلي الّلهي  ع دي

 . [30:األنفال] ُتظيل ُمون {يُوو فَّ إيل ييُكمي و أ نُتمي ال  
وتثبيت الفضائل اخللقية يف شىت جوانب احلياة ونشرها ومحايتها، من عدل وإحسان وبر وصلة  -

وتعاون على الرب والتقوى وطهارة القلب من الغل واحلسد والرياء والنفاق وحب الدنيا، كلها من 
 .الركائز املعنوية اليت ال يقوم جمتمع مسلم إال عليها

 )من عناصر حماسن اإلسالم(: اينالث
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 :ناهي واحملرماتاملو  ،السياسة الشرعية ،الواقعية ،تكرمي اإلنسان ،احلدود ،أركان اإلسالم :التشريع
 :أركان اإلسالم: وهذه تأمالت يف أركان اإلسالم وما فرضه اهلل من أحكام وعبادات 

تذكر املسلم بربه يف اليوم مخس مرات إضافة الصالة: اليت جعلها اهلل تعاىل صلة بينه وبني العبد،  -
إىل النوافل اليت يؤديها املسلم خالل يومه. وجيد املسلم احلكمة العظيمة يف حتديد أوقات الصلوات 
مبا ينظم حياته، حيث إن صالة الفجر كان وقتها يف هناية الليل وبداية النهار، مما يدعو املسلم إىل 

الدينية والدنيوية، إىل الظهر، وهو وقت طويل وكاف لقضاء كثري التوجه بعد الصالة إىل مصاحله 
من األعمال، بعد ذلك يعود الناس إىل صالة الظهر، مث بعدها يأخذون شيئا من الراحة، مث تأيت 
صالة العصر، وبعدها يبقى وقت يقضي فيه املسلم أعماله السريعة، مث تأيت صالة املغرب بعد انتهاء 

ليبدأ اإلنسان ليله بذكر اهلل تعاىل، ومن احلكمة اإلهلية أن جعل اهلل الوقت بني  النهار ودخول الليل،
املغرب والعشاء يسريًا من أجل أن ينتظر الناس صالة العشاء، فيدركون الفضل العظيم الذي أخرب 
عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم فيمن انتظر صالة إىل صالة فكأنه يف صالة، مث إنه كان وقت صالة 

لعشاء أول الليل وبعد املغرب بساعة تقريبًا ليعود اإلنسان إىل الراحة الليلية من نوم وغري ذلك، ومل ا
يفرض اهلل تعاىل صالة وال غري ذلك بعد صالة العشاء حىت الفجر لئال يكون يف ذلك مشقة على 

قتًا كافياً الناس، ولكن من رمحة اهلل وحكمته أن جعل ذلك الوقت طوياًل جدًا ليأخذ املسلم و 
للراحة والنوم، مث جعل العبادات يف ذلك الوقت مستحبة وحث عليها ولكنه مل يوجبها ومل يفرضها، 
وهكذا احلكمة يف الوقت بني الفجر والظهر، فهو وقت طويل جدًا يصلح به اإلنسان أموره. إن 

 افق مصاحله.هذا الرتتيب يظهر أن اإلسالم دين نظام وإتقان، رتب حياة اإلنسان على ما يو 
الصيام: فرض الصيام على الناس، يف العام شهرًا كاماًل، وهذا فيه طاعة هلل تعاىل، وتعود على  -

ترك املألوف، واستفراغ ملا يف اجلسم من مواد فاسدة، ال تزول إال بالصيام، وقد أثبت الطب 
وم ألجل صحة البدن، احلديث فوائد جليلة للصيام، وهذا ال يعين أن اإلنسان عندما يصوم إمنا يص

بل هو عبادة قبل كل شيء، ويستفيد املسلم من الطب احلديث فيما يظهر إعجاز اإلسالم كدين 
إهلي عظيم. وسوف يظهر اإلعجاز العملي كل يوم فوائد الصيام، واحلكمة يف حتديده بشهر 

م خبري، بعد أن رمضان، وملاذا كان يف العام شهرا واحداً، حىت يعلم الناس أن هذا الشرع من حكي
طغت على الناس ماديات احلياة وزخارفها. إن الصيام عبادة للرب وطهارة للنفس، وسبب يف 
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التكافل والتعاون، وتقدمي يد العون للفقري واملسكني، عندما يرى الغين املسلم أنه جيوع ويتعب 
 فيتذكر الفقراء واحملتاجني.

من حماسن اإلسالم، ومزايا الشريعة، فليس يف األرض الزكاة: أما إذا جئنا إىل الزكاة فهي أيضًا  -
نظام نظم هذه األموال كما نظمها اإلسالم. إن نظام املكوس والضرائب اليت أثقلت الناس يف 
األرض ملغاة يف شريعة اهلل تعاىل، ولقد وضع اهلل الزكاة لتكون رمحة للغين والفقري، وليس كالضرائب 

أما الزكاة فإهنا تؤخذ من األغنياء وترد على الفقراء، مث إن أحق اليت تؤخذ من الفقري واملسكني، 
الناس هبا فقراء البلد اليت أخذت منها، فأي نظام يدير األمور هبذه الطريقة أفضل من نظام 
اإلسالم! لقد انتشر الفقر يف كثري من بلدان العامل ومن ذلك بلدان املسلمني، بسبب البعد عن 

 لزكاة وصرفها.املنهج النبوي يف أخذ ا
احلج إىل البيت احلرام: فهو فريضة قائمة دائمة إىل قيام الساعة، وقد كانت فريضة على من قبلنا.  -

إن حج بيت اهلل تعاىل موسم كبري وحمطة مهمة يف تاريخ األمة وحاضرها ومستقبلها، وهذا البيت 
األرض، ويوحد بينهم يف العتيق جامعة كربى وملتقى مجاهريي فريد، جيمع املسلمني من أصقاع 

مشاعرهم وأعماهلم، ال يعرف الغين وال الفقري، كلهم بلباس واحد، ومواقف حمددة، ليس للغين 
فضل على الفقري يف شيء من مناسك احلج ومشاعره، وهذا يظهر أن اإلسالم جاء ليساوي بني 

بقدميه، إن  -ليه وسلمصلى اهلل ع-الناس مجيعًا ويلغي طبقات اجلهل واجلاهلية اليت داسها حممد 
 الناس عند اهلل تعاىل سواء ال فضل لعريب على أعجمي وال أبيض على أسود إال بالتقوى.

إن هذه األركان العظيمة والركائز املتينة اليت ال يقوم اإلسالم إال عليها، جاءت لتجعل من اإلنسان 
ت، وإن كل ذلك يظهر حماسن خملوقًا مكرمًا ال حيوانًا يأكل ويشرب ويتمتع كما تفعل احليوانا
 الدين اخلالد والشريعة السمحاء اليت أعطت كل ذي حق حقه.

  ومن حماسن اإلسالم: ما شرعه من إقامة احلدود على اجملرمني اليت فيها زجر الناس عن اجلرأة على
عنها، وبذلك حفظ اإلسالم الضرورات اخلمس )الدين والنفس،  -تعاىل –املعاصي اليت هنى اهلل 

 :البيانوإليك  ،لعقل واملال، والنسب والعرض(وا
، حفظ الدين: ولذا حرم اإلسالم الردة وهي الكفر بعد اإلسالم بأن يتكلم بكلمة الكفر أو يعتقدها -

أو يشك شّكًا خيرجه عن اإلسالم، أو يشرك باهلل يف القول أو االعتقاد أو العمل، كدعوة غري اهلل، 
أو الذبح لغريه، أو التوكل على غريه يف جلب نفع أو دفع ضر، أو حصول نصر أو غري ذلك مما ال 
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و يرتك الصالة وحنو يقدر عليه إال اهلل وحده، أو يستحل ما حرم اهلل، أو حيكم بغري ما أنزل اهلل، أ
ذلك من أنواع الردة، وهي حتبط األعمال، وحلفظ الدين وجب قتل املرتد عن اإلسالم ألنه يعترب 
جرثومًة ضارة، وعضوًا أشل يف اجملتمع قال صلى اهلل عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه 

دية، ويف ذلك ردع بالغ عن البخاري وغريه، وذلك ليحفظ على الناس دينهم فيفوزوا بالسعادة األب
 تبديل الدين وإضاعته.

حفظ النفوس: ولذا حرم اهلل القتل وسفك الدماء، أعين الدماء املعصومة كدماء املسلمني وأهل  -
ًدا  ًنا ُمتو ع مِّ ُتلي ُمؤيمي الذمة املعاهدين، وتوعد على ذلك بالوعيد الشديد قال اهلل تعاىل: }و م ني يو قي

نَُّم  ابًا ع ظييًما{]النساء:ف ج ز اُؤُه ج ه  اليًدا فييه ا و غ ضيب  اللَُّه ع ل ييهي و ل ع ن ُه و أ ع دَّ ل ُه ع ذ  [، لذا فالقتل  86خ 
كبرية من كبائر الذنوب، وهو أحد السبع املهلكات قال صلى اهلل عليه وسلم: "اجتنبوا السبع 

الذي يبيح قتلها هو القصاص  واحلق ،وذكر منها قتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق ،املوبقات"
والكفر بعد اإلسالم.  وقال صلى اهلل عليه وسلم: "ال  ،"النفس بالنفس"، والزنا بعد اإلحصان

ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" متفق عليه، وقال: "من قتل معاهد مل يرح رائحة 
طي  عهدًا من اليهود والنصارى( اجلنة"رواه البخاري، فإذا كان هذا يف قتل املعاهد )وهو من أُع

دًا ليأمن الناس على أنفسهم فكيف بقتل املسلم، وحلفظ النفوس واحرتامها وجب قتل القاتل عم
ُرِّ و اليع بيُد بياليع بيدي و األيُ قال تعاىل ُرُّ بياحلي ا الَّذيين  آم ُنوا ُكتيب  ع ل ييُكُم اليقيص اُص يفي اليق تويل ى احلي ى نويث  : }ي اأ يوُّه 

ُنويث ى{]البقرة: ي اٌة ي ا أُويلي األي ليب ابي ل ع لَُّكمي 172بياألي [، وقال تعاىل: }و ل ُكمي يفي اليقيص اصي ح 
أي تنحقن بذلك الدماء، وتنقمع به األشقياء، ألن من عرف أنه مقتول إذا  ،[178تو توَُّقون {]البقرة:

ذعر بذلك غريه وانزجر، فلو كانت عقوبة قتل ال يكاد يقدم على القتل، وإذا رؤي القاتل مقتواًل ان
 القاتل غري القتل مل حيصل انكفاف الشر الذي حيصل بالقتل.

قال اهلل تعاىل:  ،ر ومفرت كاخلمر واحلشيش واألفيونحفظ العقول: ولذا حرم اهلل كل مسكر وكل خمد -
ُر و األي نيص   ُر و اليم ييسي ت نيُبوُه ل ع لَُّكمي }ي اأ يوُّه ا الَّذيين  آم ُنوا إيمنَّ ا اخلي مي ٌس ميني ع م لي الشَّييط اني ف اجي ُم ريجي اُب و األي زيال 

ليُحون {]املائدة: واخلمر ما خامر العقل: أي غطاه باإلسكار سواء كان رطبًا أو يابساً،  ،[80تُوفي
اهلل مأكواًل أو مشروباً، وهي أم اخلبائث، ومجاع اإلمث، ومفتاح كل شر، فمن مل جيتنبها فقد عصى 

ألن شارهبا إذا سكر فعل كل  ؛ورسوله، واستحق العذاب مبعصية اهلل ورسوله، ومسيت أم اخلبائث
جرمية وهو ال يشعر، وحرم اهلل اخلمر ملا اشتملت عليه من املفاسد وحتطيم الشخصية وإطفاء جوهرة 
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وهلم سليمة لريتدع الناس عن هذه اجلرمية فتبقى عق؛ وحلفظ العقل وجب جلد شارب اخلمر العقل،
 ليعقلوا هبا عن اهلل أمره وهنيه فيفوزوا بالسعادة، ويسلموا من الشقاوة.

املال: فحرم السرقة وهي أخذ مال الغري احملرتم خفية بغري رضاه، وهي من كبائر الذنوب حفظ  -
 حفظًا لألموال، واحتياطًا هلا، فريتدع السراق إذا ؛املوجبة لرتتب العقوبة الشنيعة وهي قطع اليد

علموا أهنم سيقطعون إذا سرقوا فيأمن الناس على أمواهلم قال اهلل تعاىل: }و السَّاريُق و السَّاريق ُة ف اقيط ُعوا 
 [.62أ ييدييو ُهم ا ج ز اًء مبي ا ك س ب ا ن ك ااًل مين  اللَّهي و اللَُّه ع زييٌز ح كييٌم{]املائدة:

حملرم، والكالم احملرم، والسماع احملرم؛ ملا يف الزىن األنساب: فحرم اهلل الزىن ووسائله من النظر ا حفظ -
من انتشار األمراض، وانتهاك األعراض، واختالط األنساب، فينسب الولد إىل غري أبيه، ويرث من 
ش ًة و س اء   غري أقاربه، فيحصل بذلك من الظلم واملفاسد ما اهلل به عليم }و ال  تو قير بُوا الزِّن ا إينَُّه ك ان  ف احي

[، والنهي عن قربانه أبلغ من جمرد النهي عنه أي ال حتوموا حوله وال تعملوا 68بيياًل{]اإلسراء:س  
الوسائل املوصلة إليه، وحلفظ األنساب وجب جلد الزاين البكر مئة جلدة مع تغريبه عن بلده الذي 

ليُدوا   ٍة و ال  واقع فيه اجلرمية ملدة لسنة قال تعاىل: }الزَّانيي ُة و الزَّايني ف اجي ا ميائ ة  ج ليد  ُهم  نوي ٍد مي ُكلَّ و احي
ابو   ه دي ع ذ  ري و ليي شي خي ُنون  بياللَّهي و الييو ويمي اآلي ا ر أيف ٌة يفي دييني اللَّهي إيني ُكنيُتمي تُوؤيمي ُهم ا ط ائيف ٌة مين  ت أيُخذيُكمي هبييم 

ه، وليحضر اجللد مجاعة من الناس [، أي ال ترمحومها يف إقامة احلد الذي شرع8اليُمؤيمينيني {]النور:
 .2ليشتهر ولينزجر الناس، ويرتدعوا عن الزىن

وحفظ اإلسالم األعراض من الوقيعة فيها: ولذا حرم اهلل قذف األبرياء بالزىن، وتوعد على ذلك  -
تي  ص ن اتي اليغ افيال  نويي ا بالوعيد الشديد قال اهلل  تعاىل: }إينَّ الَّذيين  يو ريُمون  اليُمحي اليُمؤيمين اتي لُعيُنوا يفي الدُّ

ن تُوُهمي و أ ييدييهيمي و أ ريُجُلُهمي مبي ا ك انُوا  ه ُد ع ل ييهيمي أ ليسي اٌب ع ظييٌم* يو ويم  ت شي ُمي ع ذ  ر ةي و هل  خي و اآلي
ص ن اتي مُثَّ مل ي ي أي  ،[86،81يو عيم ُلون {]النور: اء  وقال  تعاىل: }و الَّذيين  يو ريُمون  اليُمحي تُوا بيأ ريبو ع ةي ُشه د 

ُقون  * إيالَّ الَّذيين   ُمي ش ه اد ًة أ ب ًدا و أُول ئيك  ُهُم اليف اسي بو ُلوا هل  ًة و ال  تو قي ليد  ليُدوُهمي مث  انيني  ج   ت ابُوا ميني بو عيدي ف اجي
يٌم{]النور:  ىل يف هذه اآليات أن من قذف [، بنيَّ اهلل تعا5، 1ذ ليك  و أ صيل ُحوا ف إينَّ اللَّه  غ ُفوٌر ر حي

امرأة حمصنة حرة عفيفة عن الزىن بأهنا قد فعلت الفاحشة فهو ملعون يف الدنيا واآلخرة، وله عذاب 
عظيم، وعليه احلد يف الدنيا مثانون جلدة، وتسقط شهادته، وأنه فاسق ساقط العدالة، ويف 

                                                           

 انظر معامل يف العفة؛ لسعيد آل ثابت )قحث منشور يف الشبكة(. 2
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قذف  -وذكر منها  -لسبع املوبقات الصحيحني أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "اجتنبوا ا
 احملصنات الغافالت املؤمنات".

وبإقامة هذه احلدود املتقدمة يأمن الناس على دينهم وأنفسهم، وعقوهلم وأنساهبم، وأمواهلم 
وأعراضهم، فريتدع الناس عن هذه اجلرائم، ويفوزوا بالسعادة يف دينهم ودنياهم وآخرهتم، وهذا 

اليت غريت أحكام اهلل وحدوده، وقد قال اهلل  تعاىل: }و م ني مل ي حي يُكمي مبي ا خبالف القوانني الوضعية 
س ُن 11أ نويز ل  اللَُّه ف ُأول ئيك  ُهُم اليك افيُرون {]املائدة: م  اجلي اهيلييَّةي يو بويُغون  و م ني أ حي [، وقال تعاىل: }أ ف ُحكي
ًما ليق ويٍم يُوقيُنون {]املائدة: [، فما جاءت به الشريعة اإلسالمية من احلدود وتنوعها 50مين  اللَّهي ُحكي

قحسب اجلرائم من حماسن اإلسالم؛ ألن اجلرائم والتعدي على حقوق اهلل وحقوق عباده من أعظم 
 الظلم الذي خيل بالنظام وخيتل به الدين والدنيا.

  :ذج امنمن و  ،متكامل تكرمي اإلنسان وتعزيز مكانته ومراعاة فطرته واحتياجاته بشمولومن احملاسن
حديث: "الفطرُة مخٌس ، أو مخٌس من الفطرةي : اخلتاُن ، واالستحداُد ، ونتُف اإلبطي  الفطرة السوية

" رواه البخاري من حديث ابن عمر ورواه مسلم من حديث أيب  ، وتقليُم األظفاري ، وقصُّ الشاربي
  هريرة مرفوعاً. فتأمل!

فإذا ما تأملنا يف العبادات الكربى  ،رسالة اإلسالم جتد ذلك ظاهراً وإذا تأملنا اجلانب اإلنساين يف 
 ،وجدنا إحداها إنسانية يف جوهرها وهي )الزكاة( فهي تأخذ املال من الغين وتقوم برده إىل الفقري

فالصالة هي عون لإلنسان يف معركة احلياة  ،وكذلك العبادات األخرى ال ختلو من اجلانب اإلنساين
ت عييُنواي بيالصَّربيي و الصَّال ةي إينَّ الّله  م ع  الصَّابيريين {]البقرة:}ي ا أ يوُّه   والصوم تربية  ،[156ا الَّذيين  آم ُنواي اسي

واحلج دعا اهلل فيه  ،لإلرادة وتربية اإلنسان على الصرب وتربية ملشاعره على اإلحساس باآلم غريه
ُمي  ه ُدوا م ن افيع  هل  م  اللَّهي يفي أ يَّاٍم مَّعيُلوم اٍت ع ل ى م ا ر ز قو ُهم مِّن هب ييم ةي عباده املؤمنني }ليي شي و ي ذيُكُروا اسي

نويه ا و أ طيعيُموا اليب ائيس  اليف قيري {]احلوج: باإلضافة إىل ما جاء من األحاديث النبوية  ،[87األي نويع امي ف ُكُلوا مي
ماعي وجعلها عبادة من العبادات فقد دعا الشريفة واليت حتث على الرب اإلنساين والتواصل االجت
وان أُمرك مبعروف صدقة وتبسمك يف وجه  ،النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل إماطة األذى عن الطريق

أخيك صدقة والكلمة الطبية صدقة. ومن ذلك أهنا رسالة لإلنسان يف كل مراحل حياته ووجوده 
فهي تصحبه طفاًل ويافعًا وشابًا وكهاًل وشيخاً  ،فهذا مظهر آخر من مظاهر الشمول اإلسالمي

وال عجب أن جتد يف  ،وترسم له يف كل هذا املراحل املتعاقبة املنهج األمثل الذي حيبه اهلل ويرضاه
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اإلسالم أحكامًا تتعلق باملولود منذ ساعة ميالده مثل التأذين يف أذنه واختيار اسم حسن له وغري 
وبعد ذلك جند أحكامًا تتعلق  ،ضاع الرضيع ومدته وفصاله وفطامهذلك. وجند أحكامًا تتعلق بإر 

ديُكمي و ال   نُتم مِّن ُوجي ييُث س ك  كيُنوُهنَّ ميني ح  باجلنني من حيث محايته واستمرار غذائه مبقدار كاف }أ سي
تي مح يٍل ف أ نفيُقوا ع ل ييهينَّ  ح ىتَّ ي ض عين  مح يل ُهنَّ ف إيني أ ريض عين  ل ُكمي  ُتض ارُّوُهنَّ ليُتض يوُِّقوا ع ل ييهينَّ و إين ُكنَّ أُوال 

ر ى{]الطالق: ُع ل ُه ُأخي ن ُكم مبي عيُروٍف و إين تو ع اس ريمُتي ف س تُوريضي كما جند يف   ،[3ف آتُوُهنَّ أُُجور ُهنَّ و أيْ يُروا بو يوي
لصالة عليه وغري اإلسالم أحكامًا أخرى تتعلق باإلنسان بعد موته: من وجوب تغسيله وتكفينه وا

 ذلك من األحكام .
  حيث مل تغفل الواقع يف كل ما أحلت  ،بشريعة واقعية جاءاإلسالم ومن احملاسن يف التشريعات: أن

 وحرمت ومل هتمل الفرد واألسرة واجملتمع يف كل ما وصفته من أنظمة وقوانني ودونك بعض النماذج: 
نسان يف واقع حياته كما مل تبح له شيئاً يضره يف الواقع  إن شريعة اإلسالم مل حترم شيئاً حيتاج إليه اإل -

 كاخلمر والزنا...اخل .
وراعت الشريعة فطرة البشر يف امليل إىل الرتويح عن النفس فرخصت يف أنواع من اللهو كالسباق  -

وألعاب الفروسية وغريها، إذا مل تقرتن بقمار وال تصد عن ذكر اهلل وعن الصالة فمثاًل أذن النيب 
لى اهلل عليه وسلم للحبشة أن يلعبوا يف مسجده باحلراب ومسح لزوجه عائشة أن تنظر إليهم حىت ص

اكتفت. وكذلك راعت الشريعة فطرة املرأة وواقعها يف حب الزينة فأباحت هلا بعض ما حرمت على 
 الرجال كالتحلي بالذهب ولبس احلرير. 

حاالت الضرورة القصوى فمثاًل أباحت أكل ومن واقعية الشريعة: أهنا أباحت بعض احملرمات يف  -
حلم اخلنزير يف حال كان اإلنسان يف صحراء وال جيد ما يأكله، فخوفًا من أن ميوت أحل له الشرع 

 أن يأكل حلم اخلنزير أو امليتة. 
ومن واقعية الشريعة أهنا عرفت ضعف اإلنسان أمام كثري من احملرمات فسدت الباب إليها بالكلية،  -

مت قليلها وكثريها كما يف اخلمر. كما عدت ما يوصل إىل احلرام حراماً كما يف حترمي اخللوة وهلذا حر 
 باملرأة األجنبية. 

ومن واقعية الشريعة اإلسالمية أهنا راعت قوة الدوافع اجلنسية لدى اإلنسان فلم هتملها، كما فعلت  -
ن بقاء اإلنسان وارتفاعه عن بعض الفلسفات، فشرعت إشباع الدوافع اجلنسية بطريقة نظيفة، تضم

ديي ُكمي ُسن ن  الَّذيين  مين قو بيليُكمي و يو ُتوب  ع ل يي  ُكمي احليوانية، يقول اهلل تعاىل: }يُرييُد الّلُه ليُيبو نيِّ  ل ُكمي و يو هي
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ون  الشَّه و اتي أ ن ْ ييُلواي م ييالً ( و الّلُه يُرييُد أ ن يو ُتوب  ع ل ييُكمي و يُرييُد الَّذيين  يو تَّبيعُ 83و الّلُه ع لييٌم ح كييٌم )
نس اُن ض عييفاً )87ع ظييماً ) . فاملفهوم من [سورة النساء]({ 82( يُرييُد الّلُه أ ن خُي فِّف  ع نُكمي و ُخليق  اإلي

 وصف اإلنسان بالضعيف هو ضعفه أمام الغريزة اجلنسية.
وهلذا التشريع أسبابه فما دام كل  ،جاتومن نظرة واقعية للحياة واإلنسان كانت إباحة تعدد الزو  -

الرجال ال يستطيعون التحكم يف غرائزهم فلماذا ال نتيح هلم طريق الزواج احلالل يف العالنية بدل 
البحث عن احلرام يف اخلفاء. فقد تكون الزوجة األوىل مصابة مبرض يطول أمده أو مبتلية 

النساء أكثر من عدد القدرين عليه من الرجال بالعقم...اخل . فإذا كان عدد الصاحلات للزواج من 
 فهناك ثالثة احتماالت:

 أن تقضي الفتاة عمرها يف بيت أهلها عانساً. -أ 
 أو البحث عن متنفس غري مشروع. -ب 
 أو الزواج من رجل متزوج، قادر على إحصاهنا، واقف من العدل بينها وبني ضرهتا. -ج 

أما االحتمال الثاين: جرم يف حق املرأة ويف  ،عدد من الناسأما االحتمال األول: ففيه ظلم كبري ل
حق األخالق وهو ما سار عليه الغرب، فقد حرم تعدد الزوجات وأباح تعدد العشيقات أي الواقع 

أما االحتمال الثالث: فهو وحده احلل العادل والنظيف  ،فرض عليه التعدد ولكنه تعدد ال أخالقي
 ي جاء به اإلسالم.واإلنساين واألخالقي وهو الذ

ومن واقعية الشريعة اإلسالمية إباحتها للطالق عند تعذر الوفاق بني الزوجني هذا مع تعظيم  -
ومع   ،اإلسالم لشأن العالقة الزوجية حيث جاء باحلديث "أبغض احلالل إىل اهلل الطالق" رواه داود

هذا أمر اإلسالم األزواج بالصرب والرتيث وعدم االستجابة لعاطفة الكراهية إن أحسوا هبا كما قال 
ُبواي  ه  بيبو عيضي م ا  تعاىل: }ي ا أ يوُّه ا الَّذيين  آم ُنواي ال  حي يلُّ ل ُكمي أ ن ت ريثُواي النِّس اء ك ريًها و ال  تو عيُضُلوُهنَّ ليت ذي

ر ُهواي ش ييًئا  آتو ييُتُموُهنَّ إيالَّ  ُتُموُهنَّ فو ع س ى أ ن ت كي ُروُهنَّ بياليم عيُروفي ف إين ك ريهي ٍة مُّبو يوِّن ٍة و ع اشي ش  أ ن ي أيتيني  بيف احي
رًا ك ثيريًا{]النساء: يوي كما أن اإلسالم مل يطرح الطالق على أنه احلل الوحيد بل   ،[18و جي يع ل  الّلُه فييهي خ 

ن مفيدة إلعادة احملبة واأللفة بني الزوجني فالطالق هو احلل األخري بعد أعطى حلول أخرى قد تكو 
أن نأخذ كل احللول السابقة. ولقد أرغم الواقع املسيحية املعاصرة على االعرتاف قحق الطالق برغم 

 حترميها الغليظ يف اإلجنيل وهبذا انتصرت شريعة اخلالق على أوهام اخللق.
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ل االجتماعي واالقتصادي أهنا اعرتفت بالدافع الفطري الواقعي األصيل ومن واقعية الشريعة يف اجملا -
يف نفس اإلنسان: واقع حق التملك، ولكنها مل تنسى واقعًا آخر هو مصلحة اجملتمع وحقوقه 
وحاجات الفئات الضعيفة من أبنائه فلهذا وضعت حدود ذو قيود على هذه امللكية بقيود شىت: يف 

 فيه، وأوجبت فيه حقوقاً للناس كالزكاة والصدقات.. اكتساب املال ويف التصرف
ومن واقعية الشريعة أهنا عملت بكل قوة على تطهري اجملتمع من أسباب اجلرمية وتربية األفراد على  -

االستقامة ولكنها مل تكتف بالوازع األخالقي وبالرتبية وحدمها رغم أمهيتهما، فمن الناس من ال 
تكفيه املوعظة احلسنة ومن هنا أوجبت الشريعة العقوبات من احلدود يرتدع إال بعقوبة زاجرة وال 

ومل تذهب إىل ما يذهب إليه اخلياليني من الناس من ينادون بإلغاء عقوبة  ،والقصاص والتعزير
اإلعدام إشفاقًا على القاتل املسكني دون أن ينظروا إىل مصيبة املقتول وأهله وإىل أمن اجملتمع كله. 

ي األ ليب ابي ل ع  يقول اهلل تعا ي اٌة ي اي أُويلي  .[178لَُّكمي تو توَُّقون {]البقرة:ىل: }و ل ُكمي يفي اليقيص اصي ح 
مراعاة الطاقة البشرية يف العبادات: فجاء اإلسالم بعبادات واقعية، فأخذ  واقعية التشريعاتومن 

يني بعني االعتبار الطاقة احملدودة لإلنسان فلم يكلفه ما حيرجه ويشق عليه  }و م ا ج ع ل  ع ل ييُكمي يفي الدِّ
ولقد راعى واقع احلياة وظروفها األسرية واالجتماعية واالقتصادية، فلم  ،[72ميني ح ر ٍج{]احلج:

يطلب من املسلم االنقطاع للعبادة، كالرهبان يف األديار، بل مل يسمح له باالنقطاع لو أراد! وإمنا  
وعرف اإلسالم طبيعة امللل يف  ،وال تقطعه عن جمتمعهكلف املسلم عبادات حمدودة تصله بربه 

اإلنسان، فنوعها ولوهنا بني عبادات بدنية كالصالة والصيام وأخرى مالية كالزكاة والصدقات وثالثة 
كما جعل بعضها يوميًا كالصالة وبعضها سنويًا كالصيام والزكاة   ،جامعة بينهما كاحلج والعمرة

 ترك الباب مفتوح ملن أراد مزيدًا من اخلري فشرع التطوع بنوافل وبعضها مرة يف العمر كاحلج، مث
ٌر لَُّه{]البقرة: يوي ًا فو ُهو  خ  وراعى اإلسالم الظروف الطارئة لإلنسان   ،[121العبادات }ف م ن ت ط وَّع  خ ريي

كالسفر واملرض وحنومها، فشرع الرخص والتخفيضات مثل صالة املريض قاعدًا أو مضطجعًا على 
ر  و ال  يُرييُد بيُكُم جنب، و  الفطر يف رمضان وفطر الشيخ الكبري مع الفدية }يُرييُد الّلُه بيُكُم اليُيسي

{]البقرة: ر   [.125اليُعسي
ومن واقعية اإلسالم: قاعدة من قواعد اإلسالم املهمة وهي: التيسري ورفع احلرج: أما التيسري فهو 

ين على رعاية ضعف اإلنسان وضغط احلياة روح يسري يف جسم الشريعة كلها وهذا التيسري مب
ومتطلباهتا عليه، وشارع هذا الدين رؤوف رحيم ال يريد بعباده اإلرهاق  إمنا يريد هلم اخلري والسعادة 
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يف الدنيا واآلخرة  فالقرآن سرية للتنفيذ والتطبيق ليس فيها تكليف واحد يتجاوز طاقة املكلفني 
ع ه ا{ ]البقرة:يقول اهلل تعاىل: }ال  يُك لُِّف ا وقد نفى القرآن كل تعنت  ،[823لّلُه نو فيسًا إيالَّ ُوسي

ر  و ال  يُرييُد بيُكُم  ،وعسر وأثبت التخفيف واليسر يقول تعاىل: }يُرييُد الّلُه بيُكُم اليُيسي
{]البقرة: ر   [.125اليُعسي

  وعليه واجبات وفق ومن احملاسن: ضبط تلك العالقة بني الراعي والرعية فأكد لكل منهما حقوق
فيأمن اجلميع  ،وعدم استغالل القوي للضعيف ،يضمن لألمة استقرارها وحفظ مواردها ،عدل تام

 على نفسه وأهله ومن مث مقدراته وثرواته.
  ومن احملاسن: إنك إذا أنعمت النظر يف املناهي واحملرمات ال جتدها إال ذات ضرر أو تؤول إىل

 وذلك يف سائر احملرمات. ،مفسدة
 :)من عناصر حماسن اإلسالم( الثالث

 ،والناظر لسعة هذه الشريعة جلميع من عليها يدرك ربانيتها وسعتها ورمحتها األخالق والسلوك: 
 ،والرحم حق ،فالوالدان حق ،فقد دلت لكل معاين اإلحسان مع مجيع اخللق حىت احليوان والنبات

 ،والبنت اليت كان وجه أبيها مسودًا حني حتل ضيفة على الدنيا حق ،والولد حق ،والزوجة حق
بل وحىت األسري  ،بل والذمي واملعاهد واملستأمن هلم حق ،واملسلم أيًا كان له حق ،واجلار له حق

واجلن هلم حق فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن  ،الذي مل جيف سالحه من دماء املسلمني له حق
وسلم أمره أن يأتيه بأحجار يستجمر هبا، وقال له: "وال تأتيين بعظم وال روثة".  النيب صلى اهلل عليه

وملا سأل أبو هريرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعد ذلك عن سرِّ هنيه عن العظم والروثة، قال: 
فسألوين الزاد، فدعوت اهلل هلم: أن  -ونعم اجلن –"مها من طعام اجلن، وإنه أتاين وفد جن نصيبني 

واحليوان له حق؛ ألن اإلسالم يهدف  ،البخاري هطعاماً" رواال ميروا بعظم وال بروثة إال وجدوا عليها 
ٌر". رواه  بيٍد ر طيب ٍة أ جي إىل استمرار احلياة وعمارهتا على ما يريد اهلل عز وجل، ويف احلديث: "يفي ُكلِّ ك 

ات احلياة ولسريها بالطريق كل ذلك للحفاظ على مقوم  ،البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة
مدى عناية الشريعة باخلُلق  يتأكد لديهاملتأمل يف شريعتنا الغراء ومقاصدها العظيمة و  ،السوي

السيما وأن اخلالق سبحانه يصف رسول األمة عليه الصالة والسالم  ،وإعداد األجور والفضائل إزاءه
وهو من وصفته زوجه  ،[1القلم:]ُخُلٍق ع ظييٍم"  قال سبحانه: "و إينَّك  ل ع ل ىٰ  ،بذلك تشريفًا وتزكيةً 

ولنتأمل فقط هذه النصوص وصاحبته عائشة رضى اهلل عنها بو:"كان خلُقه القرآن " صحيح اجلامع.  
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قال: قال رسول اهلل عن أيب هريرة رضى اهلل عنه  هذا املفهوم يف ديننا. حضورلندرك على األقل 
". جممع الزوائد. صلى اهلل عليه وسلم: ِّم  صاحل  األخالقي ا بُعيثيُت أُل وعن عبد اهلل بن عمرو  " إمنَّ

إن رسول  اهللي صلى اهلل عليه وسلم مل ي ُكني فاحًشا وال " قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
شة رضى اهلل عنها ُمتو ف حًِّشا، وقال: إن مين أحبِّكم إيلَّ أحسن كم أخالقًا". رواه البخاري. وعن عائ

". رواه ابن  قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" إنَّ املؤمن  ل ُيدريُك خبُلقيه درجة  الصَّائمي القائمي
قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" خرُي رضي اهلل عنهما حبان. وعن عبد اهلل بن عمر 

مرفوعا:" أثقُل شيٍء يف رضي اهلل عنه الدرداء الناسي أحسُنهم ُخُلًقا". صحيح اجلامع. وعن أيب 
امليزاني اخلُلُق احلس ُن". رواه ابن حبان. وعن أيب أمامه الباهلي رضى اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم:" أنا زعيٌم ببيٍت يف ر ب ضي اجلنَّةي ملن ترك امليراء  وإن كان حُمقًّا وأنا زعيٌم ببيٍت يف 

نَّةي ملن ترك الكذب  وإن كان مازًحا وأنا زعيٌم ببيٍت يف أعلى اجلنَّةي ملن حُسن خُلُقه". رواه وسطي اجل
ومن النصوص كذلك عن أيب ذر الغفاري قال: قال رسول اهلل صلى اهلل  أبو داود وحسنه األلباين.

هذا وقد   واه مسلم.عليه وسلم:" ال حتقر نَّ من املعروفي شيًئا، ولو أن تلق ى أخاك بوجٍه طليٍق" ر 
فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه  ،كانت األوزار واآلثام مرتبة على من أساء خلقه مهما كانت عبادته

ا  ا تُؤذي جرياهن  ا وصدقتيها وصياميها غري  أهنَّ قال: قال رجٌل يا رسول  اهللي إنَّ فالنًة ُتكثيُر من صالهتي
ا ا يا رسو  :قال ،"هي يف النَّاري " :قال ،بلساهني ا وأهنَّ ل  اهللي فإنَّ فالنًة ي ذكُر من قلَّةي صياميها وصالهتي

ا هي يف اجلنَّةي". صحيح الرتغيب والرتهيب.  : :قال ،تتصدَُّق باألثواري من األقيطي وال تُؤذي جرياهن 
 واآلن إىل بعض احملاسن:

 :أنه ساوى بني املسلمني؛ فال فضل لعريب على عجمي، وال أبيض على أسود  من حماسن اإلسالم
إال بالتقوى، وأبطل املعايري اجلاهلية اليت يتفاخر هبا الناس: كاجلاه، واملال، واملنصب، والسلطة؛ فقد 

ب  ع نيُكمي ق دي أ ذيه   -ع زَّ و ج لَّ -إينَّ اهلل  " :قال -صلى اهلل عليه وسلم-صح يف احلديث أن رسول اهلل 
ٌر ش قييٌّ، و النَّاُس بو ُنو آد م ، و آد ُم ميني  ٌن ت قييٌّ، و ف اجي ب اءي، ُمؤيمي ا بياآلي ر ه  َّ ُعبوِّيَّة  اجلي اهيلييَّةي، و ف خي  تُور اٍب، ل يو نيت هيني 

و ن  عينيد  اهللي ميني عيدَّهتييمي مين   ر ُهمي بيريج اٍل، أ وي ل ي ُكونُنَّ أ هي ا النَّت    أ قويو اٌم ف خي ف ُع بيأ نيفيه  ني الَّيتي ت دي رواه  ".اجلييعيال 
 أمحد من حديث أيب هريرة مرفوعاً وصححه أمحد شاكر.
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 ول اهلل صلى اللَّه عليه وسلم ؛ فقد صح يف احلديث أن رسأنه أمر بالتكافل بني املسلمني :ومنها
اع ى ل ُه م ث ُل اليُمؤيمينيني  يفي تو و ادِّهيمي " ل:قا ٌو ت د  نيُه ُعضي ت ك ى مي و تو ر امحُيهيمي و تو ع اطُفيهيمي م ث ُل اجلي س دي، إيذ ا اشي

مَّى  رواه مسلم من حديث النعمان بن بشري. ".س ائيُر اجلي س دي بيالسَّه ري و احلُي
  قال  من حماسن اإلسالم: أنه أمر برب الوالدين اللذين مها سبب وجود الولد يف هذه احلياة؛ فقدو

ُكري يلي    :تعاىل ي أ ني اشي ٍن و فيص الُُه يفي ع ام نيي ًنا ع ل ى و هي ييهي مح  ل تيُه أُمُُّه و هي نيس ان  بيو اليد  ن ا اإليي و و صَّيوي
ريك  يبي م ا ل ييس  ل ك  بيهي عيليٌم ف ال  ُتطيعيهُ  اك  ع ل ى أ ني ُتشي رُي و إيني ج اه د  ييك  إييل َّ اليم صي د 

ا و ليو الي ُهم  بوي م ا و ص احي
نويي ا م عيُروفًا  .[15، 11لقمان: ]﴾ يفي الدُّ

 أنه هنى عن أذية اجلار؛ ملا له من أمهية ومكانة، كما ثبت يف احلديث الصحيح أن رسول اهلل ومنها :
ُن، و اللَّهي ال  يُوؤيميُن، قييل : م ني ي ا ر ُسول  : "قال -صلى اهلل عليه وسلم- و اللَّهي ال  يُوؤيميُن، و اللَّهي ال  يُوؤيمي

ارُُه بو و اييق هُ  : الَّذيي ال  ي أيم ُن ج   وصححه أمحد شاكر. ،رواه أمحد من حديث أيب هريرة ".اللَّهي؟ ق ال 
 لرحم؟!وا ،فكيف بالقريب ،وهذا عام يف كل جار املسلم وغري املسلم

  اسن: أنه أمر باألمر باملعروف وأمر بالنهي عن املنكر؛ ألن اإلسالم يقصد بقاء اجملتمعات احملمن و
ريج تي ليلنَّاسي ت أيُمُرون  بياليم عيُروفي و تو نويه وين   : "نظيفة من املنكرات، كما قال تعاىل يوير  أُمٍَّة ُأخي ُكنيُتمي خ 

ُنون  ع ني اليمُ  يأمر أتباعه بالنفع والبذل والعطاء  إنه الدين الذي .[110آل عمران: ]"بياللَّهي نيك ري و تُوؤيمي
فأصبح املسلم كرميًا معطاء  ليس أناين الطباع جشع  ،يعولونوالنصح وأشعرهم باملسؤولية جتاه من 

 وكالزهر حيثما كان زان املكان وعطره. ،بل كالغيث أينما حل نفع ،الصفات
 عند مسلم من حديث شداد بن  كما  ،قد كتب اإلحسان على كل شيء أنك جتده :من احملاسن

هلل  كتب اإلحسان  على كلِّ إنَّ ا: "ى اهلُل عليهي وسلَّم . قالثنتاني حفظُتهما عن رسولي اهللي صلَّ  أوس: 
ل ة  . فإذا قتلتم شٍيء ُنوا القيتوي ُنوا الذبح  . وإذا فأحسي دَّ أ ،ذقحتم فأحسي فلرُييحي  ،حدُكم شفرت هولُيحي
ويُعطي  ،إنَّ اهلل  رفيٌق حيبُّ الرِّفق  يا عائشُة !  فقال رسول اهلل لعائشة: "ودعى إىل الرفق  ،"ذبيحت ه

وندب للتيسري واختيار  ،وما ال يُعطيي على ما سواه"رواه مسلم ،على الرِّفقي ما ال يُعطي على العنفي 
ي سِّرا وال : "بعث  معاًذا وأبا موسى إىل اليمني ملا م  النيبَّ صلَّى اهلُل عليهي وسلَّ  فقال األيسر األفضل

فهل يا ترى سريى اخللق أرحم وأرفق  ،"رواه الشيخانتُوع سِّرا، وب شِّرا وال تُونو فِّرا، وت ط او ع ا وال خت يت ليف ا
 وأوفق هلم من لك؟!
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  اسن: أنه أمر باإلحسان إىل احليوان، فضال عن اإلنسان؛ ألن اإلسالم يهدف إىل استمرار احملمن
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  الصحيحني ، ففي -عز وجل-احلياة وعمارهتا على ما يريد اهلل 

رًا ف ش ريب  " :قال ت دَّ ع ل ييهي اليع ط ُش، فو نو ز ل  بيئوي ي ف اشي ن ا ر ُجٌل مي يشي نويه ا، مُثَّ خ ر ج ، ف إيذ ا ُهو  بيك ليٍب يو ليه ُث  بو يوي مي
ُه  ، ف م أل   ُخفَُّه، مُثَّ أ ميس ك  ثيُل الَّذيي بو ل غ  يبي ا مي : ل ق دي بو ل غ  ه ذ  ، فو ق ال  بيفييهي، مُثَّ ي أيُكُل الثوَّر ى ميني اليع ط شي

، ف ش ك ر  اللَُّه ل ُه، فو غ ف ر  ل   ي  ف س ق ى اليك ليب 
: ر قي رًا، ق ال  يفي  ُه، ق اُلوا: ي ا ر ُسول  اللَّهي، و إينَّ ل ن ا يفي اليبو ه ائيمي أ جي

ر بيٍد ر طيب ٍة أ جي  رواه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة.".ُكلِّ ك 
  من حماسن اإلسالم: أنه هنى عن االشتغال بالكذب واخليانة، وأمر بالوفاء بالعقود والعهود، كما و

ا و ق دي ج ع ليُتُم اللَّه  ع ل     :قال تعاىل ُقُضوا األي ميي ان  بو عيد  تو ويكييديه  مُتي و ال  تو نوي دي اللَّهي إيذ ا ع اه دي فُوا بيع هي ييُكمي  و أ وي
اثًا ُذون  أ ميي ان ُكمي  ك فيياًل إينَّ اللَّه  يو عيل ُم م ا تو فيع ُلون  و ال  ت ُكونُوا ك الَّيتي نو ق ض تي غ زيهل  ا ميني بو عيدي قُووٍَّة أ نيك  تو تَّخي

ُلوُكُم اللَُّه بيهي و ل ُيبو يوِّن نَّ ل ُكمي يو   ي  أ ريَب  ميني أُمٍَّة إيمنَّ ا يو بوي
ن ُكمي أ ني ت ُكون  أُمٌَّة هي ويم  اليقيي ام ةي م ا ُكنيُتمي فييهي د خ اًل بو يوي

أ دِّ "قال:  - عليه وسلمصلى اهلل-. ويف احلديث أن رسول اهلل [88، 81النحل: ] ﴾ خت يت ليُفون  
، و اًل خت ُني م ني خ ان ك    ". رواه أبو داود والرتمذي من حديث أيب هريرة. األ م ان ة  إيىل  م ني ائويت م ن ك 

  من حماسن اإلسالم: أنه أمر بكل ما يزيد األلفة: كالصدقة، والصلة، وبشاشة الوجه، وهنى عن كل و
والنميمة، وإساءة الظن باآلخرين، واالستهزاء هبم، كما قال ما يزيد الفرقة والشقاق: كالغيبة، 

ُهمي و ال  نيس اٌء ميني نيس ا   :تعاىل نوي رًا مي يوي ٍء ي ا أ يوُّه ا الَّذيين  آم ُنوا ال  ي سيخ ري قو ويٌم ميني قو ويٍم ع س ى أ ني ي ُكونُوا خ 
ُزوا أ نويُفس كُ  نويُهنَّ و ال  تو ليمي رًا مي يوي مي اني ع س ى أ ني ي ُكنَّ خ  ُم اليُفُسوُق بو عيد  اإليي سي مي و ال  تو ن ابو ُزوا بياألي ليق ابي بيئيس  االي

ثيريًا مين  الظَّنِّ إينَّ بو عي  ت نيُبوا ك  ا الَّذيين  آم ُنوا اجي ض  الظَّنِّ إيمثيٌ و ال  و م ني مل ي يو ُتبي ف ُأول ئيك  ُهُم الظَّاليُمون  ي ا أ يوُّه 
ُتُموُه و اتوَُّقوا اللَّه  إينَّ جت  سَُّسوا و ال  يو غي  يهي م ييًتا ف ك ريهي ت بي بو عيُضُكمي بو عيًضا أ حيُيبُّ أ ح دُُكمي أ ني ي أيُكل  حل يم  أ خي
يمٌ   .[18احلجرات: ]﴾ اللَّه  تو وَّاٌب ر حي

  أنه أمر بالتجمل والتزين، ولبس اجلميل من الثياب، وأمر باالعتناء بالنفس وهتذيبها،احملاسنمن و : 
ال كما عند بعض األديان الباطلة من إهانة النفس وتنجيسها واعتبار ذلك من القربات؛ فقد أمر 

بأخذ الزينة عند إرادة الوقوف بني يديه يف الصالة، ويف خارجها أيًضا، حيث قال  -عز وجل–اهلل 
ٍد و ُكُلوا و اشي    :تعاىل جي ريفيني  ي ا ب يني آد م  ُخُذوا زيين ت ُكمي عينيد  ُكلِّ م سي ريُفوا إينَُّه ال  حيُيبُّ اليُمسي ر بُوا و ال  ُتسي

ي  ليلَّذيين  آم ُنوا يفي 
ر ج  ليعيب اديهي و الطَّيِّب اتي مين  الرِّزيقي ُقلي هي نويي ا ُقلي م ني ح رَّم  زيين ة  اللَّهي الَّيتي أ خي  احلي ي اةي الدُّ

ليك  نُوف صِّلُ  ٍم يو عيل ُمون   خ اليص ًة يو ويم  اليقيي ام ةي ك ذ  ي اتي ليق وي وكما أن االعتداد  .[68، 61األعراف: ] ﴾ اآلي
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باجل مال من حماسن اإلسالم فكذلك فهو يدعو لألفضل واألحسن قال سبحانه: "فلينظر أيها أزكى 
 .[18الكهف:]طعاماً"

  اللدود، من حماسن اإلسالم: أنه هنى عن اإلسراف والتبذير، واعتربمها من صفات الشيطان العدو و
ريفيني     :حيث قال تعاىل ريُفوا إينَُّه ال  حيُيبُّ اليُمسي ر بُوا و ال  ُتسي وقال  ،[61األعراف: ] ﴾ و ُكُلوا و اشي

ُفورًا   :تعاىل و ان  الشَّي اطينيي و ك ان  الشَّييط اُن لير بِّهي ك  ري تو بيذييًرا إينَّ اليُمب ذِّريين  ك انُوا إيخي سراء: اإل] ﴾ و ال  تُوب ذِّ
83 ،87]. 

 يغين ضهم خريًا منه، مما يسد مسده و الدين اإلسالمي أنه ما حرم شيًئا عليهم إال عو  حماسن ن منإ
االستقسام حرم عليهم  :رمحه اهللفقال  ،(8/111يف إعالم املوقعني ) عنه كما بني ذلك ابن القيم

وحرم عليهم  .باألزالم، وعوضهم منه دعاء االستخارة، وحرم عليهم الربا، وعوضهم التجارة الراقحة
القمار وعوضهم منه أكل املال باملسابقة باخليل واإلبل والسهام، وحرم عليهم احلرير، وعوضهم منه 
أنواع املالبس الفاخرة من الصوف والكتان والقطن، وحرم عليهم شرب املسكرات، وعوضهم عنه 

، وعوضهم عنها باألشربة اللذيذة والنافعة للروح والبدن، وحرم عليهم اخلبائث من املطعومات
 فلله احلمد يف األوىل واآلخرة، وله احلكم وإليه ترجعون..باملطاعم والطيبات

 التوصيات:ثالثاً: 

 األول: مادة علمية شاملة متينة وعصرية يف هذا اجملال ،تأليف كتابني عن حماسن اإلسالم، 
وللمدارسة يف املساجد والثاين: كتاب يصلح للتدريس  ،وتكون مرجعية للخطيب واملريب والداعية
 واحللقات القرآنية والبيوت بل واملدارس.

  عن حماسن اإلسالم. لعامة الناسانتاج مواد مسعية قصرية تصلح 
 وحتوي إثبات ونقض ،صناعة أفالم قصرية يف كل موضوع من حماسن اإلسالم وترمجتها، 

 واستثمار )اإلعالم اجلديد( يف نشر مثل هذه املوضوعات.
 ة هبذا املسمى )تلفزيونية أو غريها( لعرض هذه احملاسن ورد الدعاوى املفرتاة.برامج حواري 
 )لألطفال على وجه  موجهةوغريها من وسائل العصر  ،انتاج أفالم )رسوم متحركة( أو )اجلرافيك

 .وهزيل متزن وبنائي ال مهرتئ بو)سيناريو(وتكون  ،اخلصوص عن حماسن اإلسالم
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  القصص لكافة الفئات لعرض هذا املفهوم عرب تلك احللقات بشكل انتاج جمموعة من الروايات و
 وذلك لقرب هذا النوع من الكتابة ألكثر الناس. ،عقلي مربهن

 وعرب إعالن املسابقات يف كل جمال ،يستعان على هذه املخرجات بعد اهلل باملربزين هبذا اجلانب، 
 .ومشاركة من املهتمنيجلهود مكثفة وهذه حتتاج  ،فهناك املرئي واملقروء والسمعي

 رابعاً: اخلاْة:

جلميع البشر، منذ أن خلق آدم إىل أن تقوم  -عز وجل-دين اإلسالم هو الدين الذي ارتضاه اهلل 
 ،الساعة، وهو دين األنبياء واملرسلني مجيًعا، وهو الدين الذي ال يقبل اهلل من اإلنسان أن يتعبده إال به

من  -صلى اهلل عليه وسلم-على خلقه وجاء هبا حممد  -تبارك وتعاىل-وهو آخر الشرائع اليت أنزهلا اهلل 
ري  ر ةي مين  اخلي اسي خي نيُه و ُهو  يفي اآلي ب ل  مي مي دييًنا فو ل ني يُوقي ين{ ]آل عند ربه، قال تعاىل:   و م ني يو بيت غي غ يوير  اإلييسيال 

 [.25عمران: 

من خالل أصوله ال من خالل تطبيقات السالكني غاية يف تصويب الفهم وإدراك إذن ففهم الدين 
مجالية الدين؛ ألن الظروف املتزامنة مع حياة املسلمني أورثت سلوكيات متباينة بني اجلفاء والغلو 

ومن رمحة اهلل أن منهجي اإلسالم )كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم(  ،فأنتجت فهومًا خاطئة
فهي باقية كم علم يهتدى  ،يطاهلا التغيري ومل ولن يصل إليها احلاقدون مهما كانت حماوالهتم وصوالهتم مل

ر  و إينَّا ل ُه حل  افيظُون {]احلجر: ،هبما مهما كان الظالم ومن حفظ  ،[8قال سبحانه: }إينَّا حن يُن نو زَّلين ا الذِّكي
و ٌة ح س ن ٌة وقال تب ،وأهله العاملون به ،القرآن حفظ بيانه ارك وتعاىل: }لَّق دي ك ان  ل ُكمي يفي ر ُسولي اللَّهي أُسي

ر  و ذ ك ر  اللَّه  ك ثيريًا{]األحزاب: خي وهذا اإلرشاد يستلزم بقاء منوذجه  ،[81لِّم ن ك ان  يو ريُجو اللَّه  و الييو ويم  اآلي
ة هذا الدين بشكل مشويل فحري باملؤمن قاصد اليقني أن يعيد قراء ،آلخر مسلم على وجه األرض

وال ريب أن النظرة كلما كانت ساملة من  ،فتكتمل مشاهد الصورة أمامه من غري تشويه أو نقص
 الضغوط واألجواء املشحونة كلما كانت أنقى وأظهر جلماليات الصورة وحماسنها.

 وكتبه سعيد بن حممد آل ثابت
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