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 بسـ ا الرحمف الرحيـ

ومػػػف تػػػب سـ بإحسػػػاف  لػػػح يػػػوـ  ،الصػػػالة والسػػػالـ دمػػػح سػػػيدنا محمػػػد ودمػػػح  لػػػ  وصػػػحب    م ػػػيفو 
  ما ب د؛ ،الديف

واسػػ ة ت ػػوـ االبػػا دمػػح الحػػوار والم ارنػػة بػػيف   في ػػيش ال ػػالـ اليػػوـ تحػػو ت دينيػػة و  افيػػة  
كبيػػػر حيػػث خ ػػػت  لػػح حػػد  ،فػػج  ػػػو مػػف الحريػػات لػػػـ ت رفسػػا الب ػػرية مػػػف نبػػؿ ،األديػػاف وا نتنػػاع

وهػػج  ،الضػػطوط ا  تماديػػة التػػج كانػػت تحػػوؿ دوف الػػدخوؿ فػػج اإلسػػالـ فػػج ك يػػر مػػف دوؿ ال ػػالـ
وألف الػػددوة  لػػح اإلسػػالـ   تكػػوف مػػف خػػالؿ  ،فرصػػة ممتػػازة لن ػػر اإلسػػالـ ي ػػب ا سػػت ادة منسػػا

ال رديػػات التخصصػػية مػػف ت سػػير وحػػديث وف ػػ  و صػػول  ظسػػرت  هميػػة خصػػائص ا سػػالـ م ارنػػة 
ومػػأ  ف فػػج هػػذا الموضػػوع كتػػب وم ػػا ت ك يػػرة     ف ب ضػػسا ركػػز  ،ات وال  افػػات األخػػر بالػػديان

وب ضػػسا لػػـ  ،وك يػػر منسػػا يخمػػو مػػف الم ارنػػة ،وب ضػػسا ركػػز دمػػح ال انػػب الت ػػري ج ،دمػػح ال  يػػدة
ولكننػػا ن ت ػػد  ف الخصػػائص  ،و   ػػؾ  ف فيمػػا كتػػب خيػػر ك يػػر ،يتطػػرؽ     لػػح ال موميػػات وهكػػذا

 ،والتح ػػػؽ مػػػف صػػػحة النصػػػوص النبويػػػة ال ػػػري ة ،مزيػػػد مػػػف ال سػػػد والتعصػػػيؿ ال ػػػردجتحتػػاج  لػػػح 
ومػػف هنػا  ػاا هػذا البحػػث الػذ  لػـ نضػؼ فيػػ    ،والم ارنػة المػو زة التػج تبػػيف ال ػرؽ وت ػج بػالطرض

ولكننػػا درضػػناها مػػف خػػالؿ ن ػػاط واضػػحة منصػػمة م ارنػػة نر ػػو  ف تكػػوف م يػػدة  ،خصػػائص  ديػػدة
 . ف  اا ا ت الح

نػػد دراسػػة    ديػػف  و   افػػة    بػػد  ف تكػػوف الدراسػػة دراسػػة م ارنػػة مػػأ األديػػاف وال  افػػات ود
وذلػػػؾ لكػػػج تتضػػػل مكانػػػة كػػػؿ ديػػػف  و  افػػػة بػػػيف سػػػائر  ،األخػػػر  مػػػف النػػػاحيتيف النظريػػػة والتطبي يػػػة

نما يكوف ذلػؾ مػف خػالؿ مػا يتميػز بػ  دػف ايػرا مػف ميػزات تبػيف مػد  صػحت   ،األدياف وال  افات وا 
 .وندرت  دمح تح يؽ الس ادة لإلنساف ،يت  لمب ريةوصالح

 .أو ىي الصفات التي تميز الشيء عن غيره ،والخصائص ىي الميزات     

ولذلؾ سن رض ألهـ الخصائص التج يتميز بسا اإلسػالـ م ارنػة مػأ األديػاف وال  افػات الرئيسػية فػج 
 . جمأ ذكر ب ض األم مة التج تبرز ال انب ال ممج التطبي ،ال الـ

 ،والتػػػػوازف  والوسػػػػطية ،وال ػػػػموؿ ،الربانيػػػػة :و مػػػػا الخصػػػػائص التػػػػج سػػػػنتناولسا بالبحػػػػث فسػػػػج
 .واإلي ابية ،والوان ية ،واإلنسانية ،وال مأ بيف ال بات والمرونة

                                                        
ن نج بال  افة فج هذا البحث م مودة ال  ائد والم ادر والسموؾ لد   مة مف األمـ، وهج تتطابؽ مأ م نح   

الديف فج نظرنا، ولكننا نذكرهما م ا ألف ب ضسـ ي رؽ بينسما، وهو دمح كؿ حاؿ اصطالح و  م احة فج 
 .صطالحا 
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 الربانية 
وت نػػج الربانيػػة  ،ومنسػػا تنب ػػؽ ب يػػة الخصػػائص ،ت ػػد الربانيػػة  هػػـ الخصػػائص دمػػح اإلطػػالؽ

بينمػػا ت ػػد  ،وهػػو الػػديف الربػػانج الوحيػػد المو ػػود ا ف ،  منػػزؿ مػػف ا ت ػػالح ف اإلسػػالـ ديػػف سػػماو 
وتنانمسػػػا  تبػػػادسـ  ،كػػػؿ األديػػػاف وال  افػػػات األخػػػر   نتا ػػػا ب ػػػريا وضػػػ سا الػػػب ض وطورهػػػا  خػػػروف

 .دنسـ

لر ينػا مػد  مػا  ،وهمػا اليسوديػة والنصػرانية ،فمو نظرنا  لح   ػسر   ػافتيف لسمػا  صػوؿ سػماوية
تبػػديؿ وتحريػػؼ   مػػت البػػاح يف مػػف دممػػائسـ ي ترفػػوف بضػػخامة مػػا  صػػاب الكتػػاب   صػػابسما مػػف

 .الم دس مف تحريؼ وتطيير

ف ػػد   بتػػت الدراسػػات الحدي ػػة التػػج نػػاـ بسػػا ك يػػر مػػف البػػاح يف الطػػربييف دمػػح نصػػوص ال سػػد 
ال ػة  ربادػ  ال ديـ مف حيث الم ردات واألساليب  ف ال سد ال ديـ المو ود حاليا الذ  ت ػكؿ التػوراة  

الػػذ  دػػاش دمػػح الػػرا ل فػػج ال ػػرف الرابػػأ د ػػر نبػػؿ  -دميػػ  السػػالـ  -لػػـ يكتػػب فػػج دسػػد موسػػح 
نمػػا ابتػػد ت كتابتػػ  ب ػػد وفاتػػ  بخمسػػة نػػروف ،المػػيالد وانتسػػت  ،   فػػج ال ػػرف التاسػػأ نبػػؿ المػػيالد ،وا 

 ،ائة دػاـ ت ريبػػاواسػتمرت كتابتػ  حػوالج خمسػم ،   فػج ال ػرف الرابػأ نبػؿ المػيالد ،ب ػدا ب  ػرة نػروف
 . فسج  ذف ليست التوراة التج  نزلسا ا دمح سيدنا موسح دمي  السالـ 

وند  اا فج  س ار التوراة مف األباطيؿ ما   يمكف م    ف تكوف كتابا سػماويا منػز  مػف ا 
 لػػح نػػزؿ  -سػػبحان  وت ػػالح دمػػا ي ولػػوف دمػػوا كبيػػرا  -ف مػػح سػػبيؿ الم ػػاؿ  ػػاا فيسػػا  ف ا  ،ت ػػالح

 -وحػاوؿ ا  ،ولـ ي رف  فتصػارع م ػ  فصػرد  ي  ػوب -دمي  السالـ  -األرض ليال فم ي  ي  وب 
حتػػح اضػػطر  لػػح المواف ػػة دمػػح  ػػروط  ، ف يخمػػص ن سػػ  طػػواؿ الميػػؿ فمػػـ يسػػتطأ -كمػػا يػػددوف 

وهػػػو ل ػػػب سػػػيدنا )ولػػػذلؾ ي ولػػػوف  ف م نػػػح  سػػػرائيؿ  ،فػػػعطمؽ سػػػراح  دنػػػد ال  ػػػر ،ي  ػػػوب ليتركػػػ 
 . والصحيل  ف م ناها  سير ا    دبد ا  ، سر ا (ي  وب

نمػػػػا سػػػػعذكر ب ػػػػض  ،و مػػػػا فيمػػػػا يت مػػػػؽ بالنصػػػػرانية فػػػػال يتسػػػػأ الم ػػػػاـ لمنان ػػػػة مضػػػػمونسا وا 
 :لب ض الباح يف ور اؿ الديف دندهـ -فسج ك يرة  دا  -ا دترافات 

                                                        
 .، دار نسضة مصر، ال اهرة1 دمج دبد الواحد وافج، اليسودية واليسود، ص   
 .ال سد ال ديـ، س ر التكويف  
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ب ف ػرات اإلن يػؿ  ف  امػ :ي وؿ الباحث ال رنسج المتخصص فج تػاري  النصػرانية  ػارؿ  نيبػر .1
و مػا ال  ػرات التػج  نػر ل  ف ديسػح هػو  ، نما صدرت دف الػذيف كتبػوا اإلن يػؿ ولػيس دػف ديسػح

 .1 الذ  نالسا فال تزيد دمح  ربأ  و خمس ف رات

وكػػؿ مػػا يمكػػف  ف ن ولػػ   ،  يمكػػف  ف ن بػػت صػػحة    كممػػة مػػف كػػالـ المسػػيل :ي ػػوؿ بولتمػػاف .2
 .  يئا  دف حياة يسوع و خصيت  هو  ف   ن وؿ

مػػا  ػػاا فػػج توصػػيات الم مػػأ المسػػكونج ال ػػانج لم اتيكػػاف الػػذ  ان  ػػد فػػج رومػػا مػػا بػػيف دػػامج  .3
وذلػػؾ لمبحػػث فػػػج م ػػكمة ت ػػػارض الكتػػاب الم ػػدس مػػػأ ا كت ػػافات ال مميػػػة  ،ـ  69  -  69 
ف ػد ورد فػج م ػررات المػنتمر مػا  ، خصا كمسـ مف ر اؿ الديف النصػار  2   وحضرا  ،الحدي ة

 11  ونػػد وافػػؽ دمػػح هػػذا الػػنص . فيػػ   ػػوائب و ػػجا مػػف الػػبطالف  9الكتػػاب الم ػػدس   ف :يمػػج
 . وادترض ستة ف ط 

مػف  د ػاز  ،و ما الدليؿ دمػح  ف اإلسػالـ ديػف ربػانج فسػو اإلد ػاز ال ر نػج ب وانبػ  المت ػددة
د ػػاز دممػػج د ػػاز باإلخبػػار دػػف الماضػػج والمسػػت بؿ ،بيػػانج، وا  د ػػاز ن سػػج ،وا   لػػح ايػػر ذلػػؾ  ،وا 

 .مف  وانب اإلد از فج ال ر ف الكريـ والسنة النبوية

و ما الدليؿ الوان ج دمح  ف ال ر ف لـ يحدث فيػ     تطييػر  و تبػديؿ فسػو  ف المصػاحؼ مػف 
 ،دسد د ماف رضج ا دن   لػح دسػدنا   ن ػد بينسػا اختالفػا ولػو فػج كممػة واحػدة زيػادة  و ن صػانا

 .بداوهذا ما لـ يتح ؽ فج    كتاب سماو   
 

 :فوائد الربانية

دممنػػػا ممػػػا سػػػبؽ  ف اإلسػػػالـ هػػػو الػػػديف  و ال  افػػػة  و المػػػنس  الربػػػانج الوحيػػػد المو ػػػود ا ف 
سػػنبيف هػػذا مػػف خػػالؿ الن ػػاط التاليػػة م ارنػػة  ؟ولكػػف مػػا هػػج  هميػػة ذلػػؾ ،دمػػح و ػػ  الكػػرة األرضػػية

 .وضيحيةوم رونة بب ض األم مة الت ،بال  افة الطربية السائدة فج ال الـ اليوـ
 

 

 

                                                        
 .، دار الم ارؼ1  ارؿ  نيبر، المسيحية ن عتسا وتطورها، ص  1
 .، دار ال  افة المسيحية، ال اهرة9 / الدكتور ال س حنا  ر س الخضر ، تاري  ال كر المسيحج،   
الكتاب الم دس ي مؿ ال سد ال ديـ ويحتو  التوراة، وي مؿ كذلؾ ال سد ال ديد ويحتو  اإلن يؿ، وكؿ منسما ي د  9

 . مصدرا مف مصادر النصرانية، فا دتراؼ بتحريؼ الكتاب الم دس ي د ادترافا بتحريؼ التوراة واإلن يؿ
 .92ص موريس بوكا ، دراسة الكتب الم دسة فج ضوا الم ارؼ الحدي ة،   



 

 

4 

4 

 :المنيج الرباني وحده المعصوم عن الخطأ :أوال

هػذا مػا  ،و ف مػا ي ممػ  اإلنسػاف  لػح مػا ي سمػ  نميػؿ ،مف الم موـ  ف اإلنساف ند يصيب ونػد يخطػ 
 .وهذا ما ي رف  المتخصصوف   ﴾َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْمِم ِإالا َقِمياًل ﴿ينكدا ا ت الح ب ول  

إلنسػػاف اإلصػػالح فػػج م ػػا ت المنػػاه  وال ػػوانيف الوضػػ ية فإنػػ  فػػج الح ي ػػة وحينمػػا يحػػاوؿ ا
وم مػ  فػج ذلػؾ  ،وذلػؾ بسػبب  سا تػ  و هوائػ  ،مف حيث ي  ر  و   ي  ر ،ي سد  ك ر مما يصمل

فػػر ا  -كمػػا يظػػف  -كم ػػؿ ط ػػؿ صػػطير ر    سػػازا  لكترونيػػا فػػج منزلػػ  نػػد ت طػػؿ ف تحػػ  ليصػػمح  
 نػػت ت سػػدا و   :ف ػػاؿ لػػ  والػػدا  ،ُ صػػمل ال سػػاز :ف ػػاؿ بكػػؿ بػػرااة و سػػؿ ؟والػػدا ف ػػاؿ لػػ  مػػاذا ت  ػػؿ

 .تصمح 

َذا ِقيَل َلُيْم اَل ُتْفِسدُدوا ِفدي اأْلَْرِ  َقداُلوا ِإناَمدا  ﴿وهو ما   ار  لي  ال ر ف الكريـ، ناؿ ت الح  َواِ 
 .6 ﴾َيْشُعُرونَ  َأاَل ِإناُيْم ُىُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن اَل  (77)َنْحُن ُمْصِمُحوَن 

وحينما يخترع مسندس  سازا  ديدا، فمف هو  ولػح النػاس بوضػأ ت ميمػات الت ػطيؿ والصػيانة 
واإلصػػػالح لسػػػذا ال سػػػاز؟    ػػػؾ  نػػػ  الػػػذ  صػػػمم  وابتكػػػرا، وكػػػذلؾ الكػػػوف واإلنسػػػاف   يمكػػػف  ف 

َُ َوا﴿ت ػػالح يضػػأ لسمػػا النظػػاـ المناسػػب    الػػذ  خم سمػػا، نػػاؿ  أْلَْمددُر َتَبدداَرَل الماددُو َر   َأاَل َلددُو اْلَخْمدد
 .2  ﴾اْلَعاَلِمينَ 

وحينمػػا يخطػػػ  ال ممػػاا فػػػج ت ربػػة فػػػج المختبػػر فػػػإف الخسػػارة سػػػتكوف ب ػػض المػػػواد والونػػػت 
 ما حينمػا يخطػ  ال ممػاا فػج م ػاؿ الت ػري ات لمنػاس فػإف اإلنسػاف هػو الػذ  يػدفأ الػ مف،  ،وال سد

فػػج المختبػػر دمػػح المػػواد، و  يمكػػف   رانهػػا دمػػح ألف الت ػػري ات   يمكػػف   ػػراا الت ػػارب دميسػػا 
ال ئراف والحيوانػات، و  بػد مػف   رائسػا دمػح النػاس مبا ػرة، ولػذلؾ فػإف اإلنسػاف هػو الػذ  دفػأ  مػف 
 خطاا المناه  الب رية دبر التاري ، و  يزاؿ يدفأ ال مف حتح ا ف مف س ادت  التػج هػج  امػح مػا 

 .يتمنح فج هذا الحياة

ذا كانػػت ا لت ربػػة دمػػح المػػواد يتبػػيف ن احسػػا  و ف ػػمسا فػػج سػػادات  و  يػػاـ  و  سػػابيأ، فػػإف وا 
الت ربػػة فػػج م ػػاؿ المنػػاه  التربويػػة وال ػػوانيف التػػج تناسػػب اإلنسػػاف تحتػػاج  لػػح سػػنوات طويمػػة، بػػؿ 
 لح   ياؿ، كما حدث لمنظاـ ال يودج الػذ  انسػار و لطػج دمػح يػد  تبادػ  ب ػد م انػاة دامػت سػب يف 

 .سنة

ؾ كػػاف مػػف حكمػػة ا ت ػػالح  ف ينػػزؿ دمػػح النػػاس الػػديف الػػذ  يصػػمل اإلنسػػاف ب  ائػػدا ولػػذل
ألف اإلنسػػػاف يسػػػتطيأ فػػػج ال مػػػوـ  ،ولػػػـ ينػػػزؿ دمػػػيسـ ال مػػػوـ الت ريبيػػػة ،و نظمتػػػ  ونوانينػػػ  وت اليمػػػ 

                                                        
 .  سورة اإلسراا   
 .   -  سورة الب رة  6

 .1 سورة األدراؼ  2 
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ولػػذلؾ  ،و ف يصػػؿ  لػػح ك يػػر مػػف الح ػػائؽ ولػػو ب ػػد حػػيف ،الت ريبيػػة  ف ي ػػر  الت ػػارب دمػػح المػػواد
بينمػا ن ػد  ف الػدوؿ  ،  تختمػؼ ح ائ سػا مػف دولػة  لػح  خػر  ،ال موـ واحػدة فػج كػؿ ال ػالـ نر  هذا

فسػػػج  ،و  فػػػج منػػاه  التربيػػػة فيسػػػا ،و  فػػج   افتسػػػا ،  تت ػػؽ فػػػج نوانينسػػػا التػػج تػػػنظـ  ػػػنوف النػػػاس
اا بػؿ وتختمػؼ  ر  ،بػؿ تختمػؼ مػف و يػة  لػح و يػة داخػؿ الدولػة الواحػدة ،تختمؼ مف دولػة  لػح دولػة

ومػػا ذلػػؾ    ألف هػػذا األمػػور   يمكػػف لإلنسػػاف  ف  ،النػػاس فػػج هػػذا ال ضػػايا مػػف  نسػػاف  لػػح  خػػر
نما هج م رد نظريات ت ػرب دمػح األ يػاؿ  ػيال ب ػد  يػؿ ،يصؿ فيسا  لح الح ائؽ كممػا ف ػمت  ،وا 

 .نظرية  ربوا ايرها

ف ي ػػػرب كمػػػا و  يخػػػرج  ػػػجا دػػػف دممػػػ ، و  يحتػػػاج  لػػػح   ،ن ػػػـ  ف ا سػػػبحان    يخطػػػ 
ََ َوُىدَو الماِطيدُف اْلَخِبيدرُ  ﴿ي رب الناس، فسو ال ميـ بما خمؽ، ناؿ ت ػالح   فسػو    ﴾َأاَل َيْعَمُم َمْن َخَمد

ف مػػف يظػػػف  ف  نسػػانا  و ل نػػػة مػػف النػػػاس تسػػتطيأ وضػػػأ منسػػػاج  و  ،سػػبحان  بكػػػؿ  ػػجا دمػػػيـ وا 
فسػػؿ يمكػػف  ف  ،و حكػػـ مػػف انػػانوف  فضػػؿ ممػػا  نػػزؿ ا فإنػػ  ي ت ػػد  ف مػػف الب ػػر مػػف هػػـ  دمػػـ 

َوَمدْن َلدْم َيْحُكدْم ِبَمدا َأْندَزَل  ﴿وهذا هو م نػح نػوؿ ا ت ػالح  ؟يكوف هذا اإلنساف ب د ذلؾ منمنا با
 .   ﴾الماُو َفُأوَلِئَل ُىُم اْلَكاِفُرونَ 

ف بػػػدا ألوؿ وهمػػػة منس ػػػػا  لكػػػؿ مػػػا ذكرنػػػا فػػػإف المػػػنس  الربػػػػانج   يدانيػػػ     مػػػنس  ب ػػػر  وا 
 ،وهكػػػذا فػػػإف صػػػحة المػػػنس  الربػػػانج وصػػػواب  فػػػج مصػػػمحة اإلنسػػػاف نبػػػؿ     ػػػجا  خػػػر ،سػػػبامنا

 :ولنضرب لذلؾ ب ض األم مة مف الوانأ الب ر  الم اصر
 

 السرقة : المثال األول

السػرنة م ػكمة مو ػودة فػج كػؿ الم تم ػات الب ػػرية، ونػد وضػأ الب ػر دال ػا لػذلؾ يػػتمخص 
يف بالسػ ف، وتنكػد اإلحصػائيات  ف هػذا الحػؿ ايػر نػا ل بػدليؿ فج ت ديد الرنابة، وم انبػة المخػال 

ف سػميناها مراكػز اإلصػالح  -تصادد نسبة السرنات كما فج ال الـ الطربج، بؿ  بت  ف الس وف  وا 
هج فج الوانأ مراكز لمتدريب دمح  حػدث فنػوف ال ريمػة، فنػز ا السػ ف ي ي ػوف م ػا لػيال نسػارا،  -

السػػ ف، ودػػف خبرتػػ  ال مميػػة، ودػػف السػػرنات التػػج ن ػػل فيسػػا، يتحػػدث كػػؿ مػػنسـ دػػف سػػبب دخولػػ  
ودػػف الخطػػع الػػذ  ونػػأ فيػػ  حتػػح  ل ػػج ال ػػبض دميػػ ، ومػػنسـ مػػف يتمتػػأ بخبػػرات داليػػة، فيػػتـ ت مػػأ 
الخبػػرات وتراكمسػػا وتبػػادؿ المسػػارات، وهكػػذا يػػدخؿ ك يػػر مػػنسـ السػػ ف هاويػػا ويخػػرج محترفػػا ب ػػد  ف 

بػػػؿ  بػػػت  ف ك يػػػرا مػػػف السػػػرنات تػػػـ ت ػػػكيؿ دصػػػاباتسا فػػػج  ،تم ػػػح دورة تدريبيػػػة مركػػػزة فػػػج السػػػ ف
 .الس ف

                                                        
 . 1 سورة الممؾ    
 .11سورة المائدة    
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 ما فج اإلسالـ ف د وضػأ ا سػبحان  وت ػالح  و   سػاليب لمونايػة مػف  ريمػة السػرنة  تتم ػؿ 
  :فج

تػػعميف الك ايػػة لكػػػؿ ردايػػا الدولػػػة اإلسػػالمية، سػػػواا دػػف طريػػػؽ الدولػػة بتػػػوفير ال مػػؿ ومسػػػاددة  .  
التكافػػؿ ) و مػف خػالؿ نظػاـ الن  ػات  - يػر مػف الػػدوؿ الطربيػة وهػذا مو ػود فػج ك -المحتػا يف 
 .وهو نظاـ  لزامج يتميز ب  اإلسالـ (بيف األنارب

وت ػػػػارؾ فػػػػج هػػػػذا التربيػػػػة كػػػػؿ منسسػػػػات  ،التربيػػػػة اإليمانيػػػػة التػػػػج ت ػػػػج اإلنسػػػػاف مػػػػف ال ريمػػػػة . ب
وهػػػػذا  ،الم تمػػػأ كاألسػػػرة والمسػػػ د والمدرسػػػة والدولػػػة بكػػػؿ   سزتسػػػا وبخاصػػػة   سػػػزة اإلدػػػالـ

 .وض ي ة ا ف فج الدوؿ اإلسالمية ،التربية اير مو ودة فج الدوؿ الطربية

فم ػرد اإلدػػالف دنسػػا ي ػػد راددػػا لك يػػر ممػػف  ،وهػػج د وبػػة راددػػة ،اإلدػالف دػػف د وبػػة السػػرنة. ج
 .تحد سـ ن وسسـ بالسرنة

 .وند   بت هذا النظاـ الونائج ن اح  الكبير دبر  ك ر مف  لؼ سنة طبؽ فيسا

ف ػػد وضػػأ لسػػـ  -وهػـ نمػػة نميمػػة مػػف النػاس  -و مػا مػػف لػػـ تمن ػػ  األسػاليب السػػاب ة مػػف السػػرنة  . د
 . ذا ا تم ت م مودة مف ال روط ،وهو نطأ اليد ،اإلسالـ د ابا راددا

 

 الفوضى الجنسية: المثال الثاني

نمػػا يػػر  ك يػػر مػػف الم تم ػػات فػػج ال ػػالـ اليػػوـ منسػػا  ف ال النػػات ال نسػػية مػػف زنػػا و ػػذوذ  
هػػػج مػػػف  مػػػور الحريػػػة ال خصػػػية التػػػج   دالنػػػة ألحػػػد بسػػػا، و  يمن سػػػا دػػػرؼ و  نػػػانوف، بػػػؿ  ف 
ال ػػذوذ ال نسػػج  صػػبل مػػف الح ػػوؽ فػػج ك يػػر مػػف الػػدوؿ، ف ػػد  نػػرا م مػػس ال مػػوـ البريطػػانج منػػذ 

 .سنوات حتح  صبل لم اذيف  م يات دمنية وصحؼ وم الت ونواب فج البرلماف وهكذا

  يحػػـر الزنػػا وال ػػذوذ ويحػػـر كػػؿ مػػا يوصػػؿ  لػػح ذلػػؾ ويسػػادد دميػػ ، فػػعمر  مػػا اإلسػػالـ فإنػػ
فمػػػػاذا كانػػػػت نتي ػػػة تطبيػػػػؽ كػػػػؿ  ،فسمػػػا منس ػػػػاف مت ارضػػػاف ،بسػػػتر ال ػػػػورة، وحػػػـر النظػػػػر والخمػػػػوة

 .؟منسما

ومػػػف  هػػػـ هػػػذا  ،ل ػػػد  نت ػػػت ال وضػػػح ال نسػػػية فػػػج ال صػػػر الحػػػديث  مػػػارا مػػػدمرة لمم تمػػػأ
 :ال مار
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مػف  صػمح ا دميػ  وسػمـول ػد حػذر رسػوؿ ا  ،ر سسا اإليدز والزهر األمراض ال نسية ودمح  . 
 منػوا بسػا    فج نوـ نػط حتػح يُ  ظسر ال اح ةُ لـ ت  )ذلؾ ف اؿ فيما يروي  دن  دبد ا بف دمر ناؿ 

 .   (ف ا فيسـ الطادوف واألو اع التج لـ تكف مضت فج  سالفسـ الذيف مضوا

إف الم تمأ فج طري    لح ا نسيػار، وهػذا هػج المرحمػة التػج واألسرة  ذا ت ككت ف ،ت كؾ األسرة . 
تمػػر بسػػا الم تم ػػات الطربيػػة اليػػوـ، فالخيانػػة الزو يػػة هػػج السػػائدة، وتػػزداد نسػػب الطػػالؽ، ويتػػرؾ 
األو د البيػػت،  و يطػػػردوف منػػ ،  وي ػػػيش ك يػػػر مػػف النػػػاس هنػػاؾ وحػػػدهـ ممػػػا يػػن ر دمػػػح حػػػالتسـ 

ويك ػر  ،وحػا ت ا نتحػار ،كتئػاب، واألمػراض الن سػية ب ػكؿ دػاـالن سية، فترت أ حا ت ال مػؽ وا 
 .األط اؿ اير ال ردييف الذيف ي يش  ك رهـ مف اير رداية مف األبويف  و  حدهما

كإباحػػػة الخمػػر ومػػػا يسػػػبب   ،ويمكننػػا  ف نضػػػرب  م مػػة  خػػػر  دمػػح ف ػػػؿ الت ػػػري ات الب ػػرية
باحػػة  ،ت اطيػػ  مػػف   ػػار صػػحية وا تماديػػة وانتصػػادية الربػػا وارتباطػػ  بػػدورات الركػػود ا نتصػػاد  وا 

ـ  لػػػػح خسػػػػارة المت ػػػػامميف فػػػػج سػػػػوؽ ووؿ   6 /2 /6 التػػػػج  دت  حػػػػداها يػػػػوـ ا  نػػػػيف األسػػػػود 
كمػػا ن مػػت وكػػا ت  ،سػػتريت فػػج نيويػػورؾ فػػج ذلػػؾ اليػػوـ ف ػػط حػػوالج خمسػػمائة وسػػتيف مميػػار دو ر

 .األنباا
 

 :العدالة :ثانيا

 مػػػا المنػػػاه  الب ػػػرية فسػػػج  ،انيػػػة هػػػج  ف المػػػنس  الربػػػانج مػػػنس  دػػػادؿال ائػػػدة ال انيػػػة مػػػف فوائػػػد الرب
منػػاه  فيسػػا الك يػػر مػػف الظمػػـ، والكيػػؿ بمكيػػاليف بػػؿ ب ػػدة مكاييػػؿ، ألف اإلنسػػاف حػػيف يضػػأ ال ػػانوف 
فإن  يرادػج فيػ  مصػالح  مػف حيػث ي ػ ر  و   ي ػ ر، وكػؿ  نسػاف لػ  انتماااتػ  ال كريػة وال  ائديػة 

ال نصػػػرية وال بميػػػة والمسنيػػػة والوطنيػػػة  لػػػح ايػػػر ذلػػػؾ مػػػف ا نتمػػػااات،  مػػػا ا والطب يػػػة وال رنيػػػة و 
سػبحان  وت ػػالح فػال ينتمػػج  لػػح  ػجا مػػف ذلػػؾ، فالنػاس  مامػػ  سػواا، فػػال يظمػػـ  حػدا لحسػػاب  حػػد،  
ولػػذلؾ   يمكػػف  ف يكػػوف ال ػػانوف الػػذ  يضػػ   اإلنسػػاف نانونػػا دػػاد ، ونػػد بػػيف ا سػػبحان  وت ػػالح 

َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْندَزَل المادُو َفُأوَلِئدَل ﴿بطير ما  نزؿ ا ت الح  نما هو حكـ ظالـ ف اؿ  ف كؿ حكـ 
 .1  ﴾ُىُم الظااِلُمونَ 

فػػػج م مػػػس األمػػػف الػػػدولج،  (ال يتػػػو)ومػػػف األم مػػػة دمػػػح الظمػػػـ فػػػج الت ػػػري ات حػػػؽ الػػػن ض 
ا مػػا يمػػارس دائمػػا لمونػػوؼ ب انػػب  سػػرائيؿ وهػػذ ،و  نيمػػة فيسػػا لم دالػػة ،فالكممػػة األخيػػرة دائمػػا لم ػػو 

                                                        
، بتح يؽ محمد فناد دبد البانج، دار ال كر، بيروت، والحديث حسف كما 6 12سنف ابف ما ة، رنـ الحديث    

 .ناؿ األلبانج
 .  1سورة المائدة  1 
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وفػػج ك يػػر مػػف نضػػايا المسػػمميف فػػج كػػؿ مكػػاف فػػج  ،التػػج احتمػػت فمسػػطيف وانتزدتسػػا مػػف  صػػحابسا
 .ال الـ

  . ن   نموذج صارخ دمح الظمـ الم نف فج  دمح السيئات الدولية فج نساية ال رف ال  ريف

سػػج تمتمػػؾ  سػػمحة الػػدمار ال ػػامؿ التػػج وتبػػيل الػػدوؿ الكبػػر  لن سػػسا مػػا تحرمػػ  دمػػح ايرهػػا، ف
تستطيأ بسا  ف تدمر ال الـ كم  مرات، بينما ي ف  نونسا  ف و دت ايرها يريػد  ف يمتمػؾ  ػيئا مػف 

بينمػػػا  ،وبخاصػػػة  ذا كانػػت هػػػذا الػػػدوؿ مػػػف الػػػدوؿ اإلسػػػالمية ،ذلػػؾ لمػػػدفاع دػػػف ن سػػػ  ودػػػف ح ونػػػ 
 ،تحػافظ دمػح احتاللسػا ل مسػطيف المسػممةت  أ  مريكػا وايرهػا  سػرائيؿ دمػح امػتالؾ هػذا األسػمحة ل

 .وتددمسا فنيا إلنتاج وتطوير هذا األسمحة ،وتددمسا ماديا بمميارات الدو رات سنويا

 ،وي ت د ب ػض النػاس  ف دػدـ ال دالػة فػج ال ػالـ الطربػج  نمػا هػو فػج ت اممسػا مػأ ايرهػا ف ػط
ح ي ػة  نسػا ظالمػة  ك ػر فػج ت اممسػا مػأ فال ،وهذا لػيس دني ػا  يضػا ،و نسا دادلة فج نوانينسا الداخمية

وفػج  ،ولكنسػا ظالمػة  يضػا فػج ك يػر مػف ال وانػب فػج نوانينسػا الداخميػة ،ايرها مػف الػدوؿ وال ػ وب
 :ومف األم مة دمح ذلؾ ما يمج ،تطبي سا لم وانيف

 .وبخاصة فج  مريكا و وروبا ،ال نصرية التج   زاؿ ي انج منسا السود والممونوف فج ال الـ . 

ال وانيف الطربية ت طج الحؽ لم خص  ف يوصج بكؿ  موال  لمف ي ػاا، ولػذلؾ ي ا ػع الور ػة   ف . 
 ،وتن ػػذ وصػػيت  ، و لكمبػػ  ، حيانػػا  نػػ  نػػد حػػرمسـ  مي ػػا مػػف الميػػراث وكتػػب كػػؿ مػػا يممػػؾ ل  ػػي ت 

بينمػا  ،ولػذلؾ فػإف ب ػض الكػالب تممػؾ الماليػيف ،ويب ح  نارب  مف والديف وزو ة و و د بػدوف  ػجا
 .د   ي د  بناا الميت ما ين  وف دمح  ن سسـن

وهػذا مػف  ،وال انوف فج بريطانيا م ال  يورث كؿ ما يممؾ الميػت مػف د ػارات لالبػف األكبػر ف ػط . 
 . د ب ال  ب  ف ن د م ؿ هذا ال انوف   يزاؿ مو ودا فج نساية ال رف ال  ريف

ؽ التصػرؼ فػج  موالسػا    بمواف ػة و ما ال انوف ال رنسج فمػا يػزاؿ حتػح ا ف   ي طػج لممػر ة حػ .1
 .حتح الحرية ال نسية ،بينما  دطاها الحريات األخر  بعنوادسا ،زو سا

بينما ن د اإلسالـ ند  دطح المر ة حؽ التممؾ والتصرؼ فج  موالسػا بػالطرؽ الم ػرودة دوف 
مظػػاهرات ودوف مطالبػػة منسػػا  و  ضػػرابات و  ،حا ػػة  لػػح مواف ػػة  حػػد مػػف النػػاس   األب و  الػػزوج

 .كما حدث فج الطرب

 و فػج التطبي ػات ك يػرة   يتسػأ  ،واألم مة فج ال الـ دمح ددـ ال دالة فج الت ري ات الب رية
ومػا  ،وهكذا فإن    يك ؿ ددالة ال ػوانيف    اإلسػالـ و  يك ػؿ حسػف تطبي سػا    اإلسػالـ ،لسا الم اـ

  نػػانوف بػػال  : ػػد ت ربػػة فػػج ال ضػػاا طويمػػة  مػػؿ كممػػة  حػػد كبػػار ال ضػػاة البريطػػانييف حػػيف نػػاؿ ب
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 ،و  بػػد  ف يكػػوف هػػذا الػػديف صػػحيحا حتػػح ي طػػج األ ػػر المر ػػو .  و   خػػالؽ بػػال ديػػف  ، خػػالؽ
 .ألن  وحدا الديف الربانج ،وهذا ما   يتوفر    فج اإلسالـ

 

 :كمال الرقابة وعدم اإلفالت من العقوبة :ثالثا

فػػال تسػػتطيأ الػػدوؿ  ف تضػػأ  ،والرنابػػة الب ػػرية رنابػػة ناصػػرة ،فػػال وانيف الب ػػرية يرانبسػػا الب ػػر
ولػػذلؾ تك ػػر  ،وال ػػرطج ن سػػ   نسػػاف يحتػػاج  يضػػا  لػػح رنابػػة ، ػػرطيا مػػأ كػػؿ  نسػػاف فػػج كػػؿ زمػػاف

و  يخػالؼ نػوانيف ا ت ػالح    كػافر  ،بينما الرنابة الربانية رنابػة كاممػة ،المخال ات لم وانيف الب رية
 .9 ﴾َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل الماُو َفُأوَلِئَل ُىُم اْلَفاِسُقونَ ﴿ ت الح و فاسؽ ناؿ 

ومػػف األم مػػة ال ػػسيرة دمػػح ذلػػؾ م ػػاؿ تحػػػريـ الخمػػر فػػج اإلسػػالـ م ارنػػا بمحاولػػة من ػػ  فػػػج 
ـ، ألضػرارا الكبيػرة دمػح ال ػرد واألسػرة والم تمػأ، ومسػدت لػذلؾ بحممػة 6 6 الو يات المتحدة سنة 

دامػا، فاضػطرت  لػح  1 التودية وبياف ال  وبات، ولكنسا ف مت ف ػال ذري ػا دمػح مػد   واس ة مف
ـ، و  زالػت ت ػانج مػف ارت ػاع  دػداد المػدمنيف دمػح   6 الترا أ دف ال انوف، ونػد تػـ  لطػانا سػنة 

 .الكحوؿ، حيث يصؿ ددد المدمنيف وليس المت اطيف  لح حوالج خمسيف مميوف  نساف

ن ل التحريـ بكؿ سسولة ويسر، بالراـ مف ت مػؽ ال ػرب ال ػديد بػالخمر،    ما فج اإلسالـ ف د
َيددا َأي َيددا الاددِذيَن اَمُنددوا ِإناَمددا اْلَخْمددُر ﴿ت ػػالح ولػػـ يحػػت  األمػػر     لػػح بضػػأ  يػػات كػػاف  خرهػػا نولػػ  

ِإناَمددا ُيِريددُد  (0=)وُه َلَعماُكددْم ُتْفِمُحددوَن َواْلَمْيِسددُر َواأْلَْنَصدداُ  َواأْلَْزاَلُم ِرْجددٌس ِمددْن َعَمددِل الشاددْيَطاِن َفدداْجَتِنبُ 
ََ َبْيددَنُكُم اْلَعددَداَوَة َواْلَبْفَضدداَء ِفددي اْلَخْمددِر َواْلَمْيِسددِر َوَيُصددداُكْم َعددْن ِذْكددِر الماددوِ   َوَعددِن الشاددْيَطاُن َأْن ُيوِقدد

دداَلِة َفَيددْل َأْنددُتْم ُمْنَتُيددونَ  دمػػح  صػػمح ا دميػػ  وسػػمـ فمػػا  ف نزلػػت حتػػح تالهػػا رسػػوؿ ا    ﴾الصا
 :فكاف التطبيؽ ،المسمميف

 .فوريا فج اليوـ ن س  . 

 .و امال فمـ يتخمؼ  حد . 

 .ولـ ي دـ  حد ،وبوازع  يمانج داخمج فمـ ي بر  حد، ولـ ت تل الس وف، ولـ تصادر األمواؿ . 

هػؿ كػاف ال ػرب  نػؿ ت م ػا  ؟فما السبب فج ف ػؿ منػأ الخمػر فػج  مريكػا ون احػ  فػج اإلسػالـ
 ؟ ـ كػػاف ال ػػرب  ك ػػر م رفػة بعضػػرارها مػػف األمػػريكييف فػػج ال ػػرف ال  ػػريف ؟بػالخمر مػػف األمػػريكييف

الح ي ػة  ف السػػبب لػـ يكػػف  ػيئا مػػف ذلػػؾ  ؟ ـ  ف ال  وبػات فػػج اإلسػالـ كانػػت   ػد منسػػا فػج  مريكػػا
نمػػػا السػػػبب  ف األمػػػر حػػػيف يصػػػدر مػػػف ا يكػػػوف م ن ػػػا لممػػػنمف، وي مػػػـ  ف ذلػػػؾ  نمػػػا هػػػ ، بػػػدا و وا 

                                                        
 .بيروت -الدماـ، ومنسسة الرسالة  -، دار الذخائر    ال رضاو ،  اإليماف والحياة، يوسؼ   
 . 1سورة المائدة  9 
 . 6، 62سورة المائدة    
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لمصمحت ، و ف الرنابة كاممة، و ن    يمكف اإلفالت مف ال  وبة، فيدف   ذلؾ كمػ   لػح ا لتػزاـ بػعمر 
فيخال ػػ   ؟ا وتطبي ػػ ، وذلػػؾ بخػػالؼ ال ػػوانيف الب ػػرية فك يػػر منسػػا   ي نػػأ اإلنسػػاف فممػػاذا يمتػػـز بػػ 

يػػؽ وت  ػػؿ ال ػػػوانيف ب يػػدا دػػف  دػػيف ر ػػاؿ ال ػػرطة، وهكػػذا تػػػن ل الت ػػري ات اإلسػػالمية فػػج التطب
 .  الوض ية الب رية 

ول ػد حػػدث فػػج  حػػد  الميػػالج فػػج ال مانينيػػات  ف ان طػػأ التيػػار الكسربػػائج فػػج مدينػػة نيويػػورؾ 
ل ػػد اسػػتطؿ النػػاس بكػػؿ  ،ل ػػد كتبػػت الصػػحؼ األمريكيػػة مػػا حػػدث ؟فمػػا الػػذ  حػػدث فػػج تمػػؾ الميمػػة

المحػػالت الت اريػػة ألف   سػػزة اإلنػػذار فئػػاتسـ هػػذا ال رصػػة التػػج ربمػػا   تتكػػرر كمػػا ي ولػػوف، فنسبػػت 
ف ػارؾ ك يػر مػنسـ فػج السػرنات كمػا  ،ور ت ال رطة  نسا دا زة دف السػيطرة دمػح الوضػأ ،ت طمت

ذكػػرت الصػػػحؼ األمريكيػػة، ومػػػا ذلػػؾ    ألف الرنابػػػة الب ػػرية ضػػػ ي ة، وألف التػػزاـ النػػػاس بال ػػػانوف 
ف  ػػػئت ف ػػ  ف  خػػػالؽ ايػػػر المػػػنمنيف  خػػػالؽ : ؿ نمػػا هػػػو بػػػدافأ الخػػػوؼ ولػػيس بػػػدافأ األخػػػالؽ، وا 

 .ت مؿ مأ الكسرباا وتن طأ دند ان طادسا ،كسربائية

سػػواا كػػاف  ،ويسػػتطيأ ك يػػر مػػف الم ػػرميف اإلفػػالت مػػف ال  وبػػة فػػج ظػػؿ ال ػػوانيف الوضػػ ية
 و با دتمػاد دمػح ب ػض المحػاميف الخبػراا  ، و با نت اؿ  لح بمػد  خػر ،ذلؾ با خت اا دف األنظار

 و بطيػر ذلػؾ مػف األسػاليب،  مػا فػج ظػؿ ال ػوانيف  ،ال طػرات المو ػودة فػج كػؿ ال ػوانيف فج اسػتطالؿ
 ،الربانية فإف اإلنساف ي مـ  ن   ف  فمت مػف ال  وبػة فػج الػدنيا فإنػ  لػف ي مػت مػف ال  وبػة فػج ا خػرة
منػ  فيكوف ذلؾ راددا ل  دف ارتكاب ال ريمة، ويكوف داف ا ل   لح  داا الحؽ  لػح صػاحب   ف ونػأ 

الت ػاوز دمػػح ح ػػوؽ ا خػػريف، ونػػد و ػػدنا فػػج التػػاري  اإلسػػالمج  م مػػة ك يػػرة   ت ػػأ    ممػػف يػػنمف 
بػػا واليػػوـ ا خػػر، ف ػػف دبػػد ا بػػف بريػػدة دػػف  بيػػ   ف مػػادز بػػف مالػػؾ األسػػممج  تػػح رسػػوؿ ا 

نػج  ريػد  ف تطس صمح ا دمي  وسمـ نػاؿ . ...رنػجف اؿ يا رسوؿ ا  نج ند ظممػت ن سػج وزنيػت وا 
ف ػد  ػااا م تػرفيف بػالراـ مػف  ف   6 ف ػاات الطامديػة ف الػت يػا رسػوؿ ا  نػج نػد زنيػت فطسرنػج  

 حػػػدا لػػػـ يرهػػػا، وبػػػالراـ ممػػػا فػػػج ا دتػػػراؼ مػػػف فضػػػيحة بػػػيف النػػػاس، ود وبػػػة  ػػػديدة وهػػػج الػػػر ـ 
مػف ال  وبػة فػج  نػ  ال مػـ بعنػ    يمكػف اإلفػالت  ؟بالح ارة حتح الموت، فما الذ  دف سما  لػح ذلػؾ
 .ا خرة، و ف د وبة الدنيا  خؼ مف د وبة ا خرة

ومف  م مػة ذلػؾ  ف دمػر بػف الخطػاب رضػج ا دنػ  وهػو يت  ػد الرديػة لػيال سػمأ فتػاة ت ػوؿ 
 ،و يػف دمػر منػا ا ف :نالػت األـ ،لكػف دمػر منػأ ذلػؾ :ف الػت ال تػاة ،اخمطج المبف بالمػاا :لسا  مسا

وخطبسػػا ألحػػد  ،فعد ػػب دمػػر بػػدينسا و مانتسػػا ،  يرانػػا فػػرب دمػػر يرانػػا ف كػػاف دمػػر  :ف الػػت ال تػػاة
 .وكاف مف نسمسا الخمي ة ال ادؿ خامس الخم اا الرا ديف دمر بف دبد ال زيز رحم  ا ، بنائ 

                                                        
 .فج السامش    ماذا خسر ال الـ بانحطاط المسمميف ألبج الحسف الندو ، ص     
 .، بترنيـ محمد فناد دبد البانج 96 صحيل مسمـ، كتاب الحدود، رنـ الحديث  6 
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ف ػاؿ  ،فػعراد دمػر  ف يختبػر مسػتو  األمانػة فػج رديتػ  ،وكالرادج الذ  ر ا دمر وهػو مسػافر
نػاؿ دمػر  . نسا ليسػت لػج،  نمػا  نػا دبػد مممػوؾ :ناؿ الرادج .ب نج  اة :ل  دمر والرادج   ي رف 

فعد ػػب دمػػر بعمانػػة  .فػػعيف ا :نػػاؿ الرادػػج .ب نػػج  ياهػػا ونػػؿ لصػػاحبسا  كمسػػا الػػذئب :مختبػػرا  يػػاا
فػػ  بن سػػ  ،الرادػػج و وابػػ  ل ػػد  دت تػػؾ هػػذا الكممػػة  :واصػػطحب   لػػح سػػيدا فا ػػتراا و دت ػػ  ونػػاؿ ،ودرَّ
 .و ر و  ف ت ت ؾ مف النار يوـ ال يامة ،لدنيامف الرؽ فج ا
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 الشمول
لإلنسػاف بكػؿ   2 فاإلسالـ منس   ػامؿ  ،ال موؿ هو الخاصية ال انية مف خصائص اإلسالـ

 . وانب حيات 

  دمػػح اخػػػتالؼ   ناسػػػسـ ولطػػػاتسـ و لػػوانسـ و ديػػػانسـ و وطػػػانسـ  لػػػح نيػػػاـ   ػػػامؿ لكػػػؿ النػػػاسفسػػو
فسػو الػديف الػذ  خػتـ بػ      ﴾ي َيا النااُس ِإنِّي َرُسوُل الماِو ِإَلْيُكْم َجِميًعاُقْل َيا أَ ﴿ت الح السادة، ناؿ 

وم ػػػؿ ذلػػػؾ كم ػػػؿ المنػػػاه  الدراسػػػية التػػػج ت ررهػػػا وزارة  ،ا سػػػبحان  وت ػػػالح األديػػػاف ونسػػػخسا بػػػ 
ا يريػػد ولػو  ف طالبػػا  ػا ،كممػػا صػدر منسػػاج  ديػد  لطػح المنسػػاج الػذ  نبمػػ  تم ائيػا ،التربيػة والت مػيـ

ْسدداَلِم ِديًنددا َفَمددْن ﴿نػػاؿ ت ػػالح  ، ف يمػػتحف فػػج المنسػػاج ال ػػديـ لمػػا ُنبػػؿ منػػ  ذلػػؾ َِ َغْيددَر اإلِْ َوَمددْن َيْبتَدد
 .   ﴾ُيْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِفي اْْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

  انػب ي رع لإلنساف فج الدنيا مف الت ػري ات وال ػوانيف فػج مختمػؼ  و  ، امؿ لمدنيا وا خرةوهو
  .الحياة ما يس دا فج الدنيا وفج ا خرة

حتػػػح  ف اليسوديػػػة الم اصػػػرة ت سػػػـ مػػػا ورد فػػػج  ، مػػػا اليسوديػػػة المحرفػػػة فػػػال تسػػػتـ    بالػػػدنيا
 ،و مػػػا النصػػػرانية ف ػػػد اهتمػػػت بػػػا خرة ف ػػػط ،مصػػػادرها الدينيػػػة دػػػف ا خػػػرة بعنػػػ   خػػػر الحيػػػاة الػػػدنيا

 .نية كالسندية وايرهاوكذلؾ ك ير مف ال مس ات ال ر  ،و ا مت الدنيا

و   ،فإنسػػا ليسػػت  ػػاممة ألنسػػا   ت ػػيـ ل خػػرة وزنػػا   و مػػا الحيػػاة الطربيػػة الم اصػػرة ال  ممانيػػة 
ممػػا يػػدؿ دمػػح  ف تػػع ير ال  افػػة اليسوديػػة فػػج ال كػػر  ،تػػدخمسا فػػج حسػػاباتسا فسػػج فػػج هػػذا كاليسوديػػة

صػػرانية الم اصػػرة بػػد ت هػػج ن سػػسا بػػؿ  ف الن ،الطربػػج الم اصػػر  كبػػر مػػف تػػع ير ال  افػػة النصػػرانية
 .تتع ر باليسودية

  بال  يػدة التػج   تت ػػارض  ال  ميػةف ػد نظػـ حيػاة اإلنسػاف  ، ػامؿ لإلنسػاف بكػؿ  وانبػ واإلسػالـ
بؿ  نسا تممنا ننادة ليس لسا م يؿ فج  ية د يدة  خر ، ولذلؾ ن د مف كػؿ األديػاف فػج  ،مأ ال  ؿ

 .ـ، و  ن د ال كسال الـ  ددادا كبيرة تدخؿ فج اإلسال

                                                        
مراد بال موؿ هنا ما ي صد بالكالـ دف األنظمة ال مولية التج ت نج الدكتاتورية، وحكـ الحزب الواحد ليس ال 2 

 .الذ    يسمل لطيرا مف ا ت اهات بالت بير دف الر  ، والم اركة فج ال نوف ال امة
 .   سورة األدراؼ    
 .  سورة  ؿ دمراف    
: بعنسا (secularism)دنيو ، ألف م ا مسـ ت رؼ الكممة الالتينية ال ممانية، ب تل ال يف، نسبة  لح ال الـ ال   

 .الدنيوية: وليست نسبة  لح ال مـ، وند كاف ال  اد يتر مسا. ددـ المبا ة بالديف:  و. ا هتماـ بالدنيا ف ط
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 ،وحػـر دميػ  كػؿ مػا يضػرا ،فػعمرا بكػؿ مػا ين ػأ ال سػـ مػف اػذاا ودواا ال سػديةونظـ حياتػ  
َيْأُمُرُىْم ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَياُىْم َعدِن اْلُمْنَكدِر َوُيِحدل  ﴿ صمح ا دمي  وسمـناؿ ت الح واص ا نبي  محمدا 
ف ػػد حػػـر ا ت ػػالح كػػؿ مػػا زاد ضػػررا دمػػح ن  ػػ ، ونػػد  1  ﴾ُم اْلَخَباِئددثَ َلُيددُم الطايَِّبدداِت َوُيَحددرُِّم َعَمددْييِ 

و  ػػؿ اإلسػػالـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ     (  ضػػرر و  ضػػرار) ػػاات هػػذا ال ادػػدة فػػج الحػػديث ال ػػريؼ 
 .ت ري ات  مية م صمة

مػػف خػػالؿ م مودػػة كبيػػرة مػػف ال بػػادات كالصػػموات الخمػػػس  الروحيػػة والن سػػيةونظػػـ حياتػػ  
 .ؿ واإلخالص والمرانبة وال كر والصبر واإليماف بال ضاا وال دروالدداا والتوك

وال ػػػراغ  ،فسػػػ ط فػػػج دركػػػات ال ػػػ اا ،بينمػػػا  هممػػػت اليسوديػػػة وال ممانيػػػة الطربيػػػة روح اإلنسػػػاف
 .الذ   نت  ارت ادا هائال فج األمراض الن سية، واإلدماف، وا نتحار ،الروحج

 هممتػػػػ   سػػػػدا ود ػػػػال، فعوصػػػػمت  وروبػػػػا  لػػػػح و مػػػا النصػػػػرانية ف ػػػػد اهتمػػػػت باإلنسػػػػاف روحػػػػا و 
حيف ح ػرت دمػح ال  ػوؿ، ودػادت ال مػـ وال ممػاا، و دػدمت د ػرات  9 ال صور الوسطح المظممة 

 .ا  ؼ منسـ ومف  تبادسـ حرنا بالنار، حتح  ار دميسا الناس و نصوها دف نيادة الم تمأ

  ومػأ م تم ػ  دمػح كافػة ، فسػو يػنظـ دالنتػ  مػأ ربػ  امؿ لكؿ دالنات اإلنسػافواإلسالـ ،
المسػػػتويات، ومػػػأ  سػػػرت ، ومػػػأ ن سػػػ ، ومػػػأ الكػػػوف مػػػف حولػػػ  بمػػػا فيػػػ  مػػػف حيوانػػػات ونباتػػػات 

 .وايرها

وهػػذا األرب ػػة ممػػا يػػنظـ دالنػػة  ،فسػػو ي ػػتمؿ دمػػح ال  يػػدة وال بػػادات والم ػػامالت واألخػػالؽ
لخطػػوط ال ريضػػة وسػػعذكر  هػػـ ا ،وب ضػػسا يػػنظـ دالنػػة اإلنسػػاف بعسػػرت  وم تم ػػ  ،اإلنسػػاف بربػػ 

 :التج ينظـ بسا اإلسالـ ال النات اإلنسانية دمح كافة المستويات

الػػػذ  يػػػنظـ ال النػػػات األسػػػرية مػػػف الػػػزواج  ،فاإلسػػػالـ ي ػػػتمؿ دمػػػح نػػػانوف األحػػػواؿ ال خصػػػية . 
 .والنسب والرضادة والحضانة وحؿ الم كالت الزو ية والميراث واير ذلؾ

اإلنسػاف الماليػة مػف بيػأ و ػراا وا  ػارة ووكالػة وهبػة  وي مؿ ال انوف المدنج الػذ  يػنظـ دالنػات . 
 .ورهف وما  اكؿ ذلؾ

ويبػيف ال  وبػات التػج يسػػتح سا  ،وي ػمؿ ال ػانوف ال نػائج  و نػػانوف ال  وبػات الػذ  يحػدد ال ػػرائـ . 
 .المرتكبوف لسذا ال رائـ

                                                        
 .    سورة األدراؼ 1 
 .، وهو حديث صحيل لطيرا 1  سنف ابف ما ة، رنـ الحديث    
مظممة فج  وروبا،  ما فج ال الـ اإلسالمج فكانت مف دصور ا زدهار، وكانت الريادة كانت هذا ال صور  9 

 .ممسمميفلالحضارية وال ممية 



 

 

14 

14 

 .والموظ يفودالنة ال رد ال اد  بالمسنوليف واإلدارييف  ،وي مؿ تنظيـ دالنة الحاكـ بالمحكوـ .1

 .وينظـ دالنة الدولة اإلسالمية بالدوؿ األخر  فج السمـ والحرب . 

وي ػػػيـ كػػػؿ ذلػػػؾ دمػػػح منظومػػػة مػػػف ال ػػػيـ األخالنيػػػة التػػػج   تن صػػػؿ فػػػج اإلسػػػالـ دػػػف تمػػػؾ 
 .الت ري ات فج كؿ  وانب الحياة

ممػػا وهكػػذا فإنػػؾ   ت ػػد نيػػة و  نػػو  و  دمػػال    ولإلسػػالـ فيػػ  حكػػـ مػػف األحكػػاـ الخمسػػة، 
ي  ػػؿ حيػػاة اإلنسػػاف كمسػػا تسػػير دمػػح منسػػاج واحػػد، و  يت ػػتت بػػيف دػػدة منػػاه  تتصػػادـ وتتنػػػافر 
ويكػػوف اإلنسػػاف هػػػو الضػػحية الػػػذ  يػػدفأ الػػػ مف، كم ػػؿ موظػػػؼ لػػ  دػػػدة مػػدراا يتم ػػػح مػػنسـ  وامػػػر 
مت ارضػػػة فػػػال يػػػدر  بعيسػػػا يعخػػػذ، ونػػػد ضػػػرب ا سػػػبحان  لنػػػا هػػػذا الم ػػػؿ فػػػج كتابػػػ  ال زيػػػز ف ػػػاؿ 

ِو َ  الماُو َمَثاًل َرُجاًل ِفيدِو ُشدَرَكاُء ُمَتَشاِكُسدوَن َوَرُجداًل َسدَمًما ِلَرُجدٍل َىدْل َيْسدَتِوَياِن َمدَثاًل اْلَحْمدُد ِلمادَضرَ ﴿
 .   ﴾َبْل َأْكَثُرُىْم اَل َيْعَمُمونَ 

فػال ت ػد فيسػػا مػف ال ػوانيف والت ػري ات مػػا  ،و مػا النصػرانية المحرفػة فسػج د يػػدة بػدوف  ػري ة
   ب ػػػػض الت ػػػػري ات ال ميمػػػػة الخاصػػػػة باألسػػػػرة  كػػػػالزواج  ،ـ دالنػػػػات اإلنسػػػػاف بكػػػػؿ  وانبسػػػػايػػػػنظ

 .والطالؽ

و مػػػا ال مسػػػ ات الب ػػػػرية فإنمػػػا تسػػػتـ كػػػػؿ فمسػػػ ة منسػػػػا ب انػػػب مػػػف  وانػػػػب اإلنسػػػاف، وتسمػػػػؿ 
دػػف ال مسػػ ة الماركسػػية التػػج ت ػػد كػػؿ    ال وانػب األخػػر ، حتػػح دبػػر ب ػػض الم كػػريف الم اصػػريف 

  وا تمػادج وانتصػاد  و خالنػج بػؿ وو ػود األديػاف  نمػا هػو بسػبب تطػور وسػائؿ  نتػاج تطور فكر 
نمػػا هػػج فمسػػ ة ال سػػاز السضػػمج فػػج  ،الط ػػاـ دبَّػػر دػػف هػػذا ال مسػػ ة بعنسػػا ليسػػت فمسػػ ة اإلنسػػاف وا 
 .اإلنساف

الػذ  ير ػأ كػؿ مػا حػدث فػج التػاري  الب ػر  مػف ت ػدـ وتطػور  (فرويػد)ووصؼ  يضا فمسػ ة 
 ف الط ػػػؿ يرضػػػأ مػػػف  مػػػ  بػػػالطريزة : و ديػػػاف ونػػػوانيف  لػػػح الطريػػػزة ال نسػػػية، حتػػح نػػػاؿودػػادات بػػػؿ 

نما هج فمس ة ال ساز التناسمج فج اإلنساف!!! ال نسية   .وص سا بعنسا ليست فمس ة اإلنساف وا 

وكيػػؼ يػػر  اإلسػػالـ  ،فػػانظر  لػػح هػػذا ال مسػػ ات ال اصػػرة الضػػي ة األفػػؽ كيػػؼ تػػر  اإلنسػػاف
 . تسمؿ من   انبا ماديا  و م نويا لحساب  انب  خراإلنساف ب مولية  

ف نظمػػت ال النػػات بػػيف النػػاس     نسػػا لػػـ تػػنظـ ال النػػة  وهكػػذا فػػإف الم تم ػػات ال  ممانيػػة وا 
ألنػػ     خػػالؽ ح ي يػػة بػػال ديػػف  ،ولػػـ ت ػػـ نوانينسػػا دمػػح نادػػدة  خالنيػػة ح ي يػػة ،بػػيف اإلنسػػاف وربػػ 

                                                        
 .6 سورة الزمر    
 .الدكتور ر د  فكار فج محاضرة ل  فج ال مانينيات   
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مػا الػذ  يمػـز اإلنسػاف بػاألخالؽ  ذا ابت ػد دػف  دػيف النػاس سػو  ينمف  تباد  بػا واليػوـ ا خػر، ف
 .الديف

ولػػػذلؾ فػػػإف ال ػػػوانيف الطربيػػػة لػػػـ تػػػن ل فػػػج الت ميػػػؿ مػػػف ال ػػػرائـ فػػػج م تم اتسػػػا ل ػػػدـ  ػػػموؿ 
 .باإلضافة لألسباب التج ذكرناها فج موضوع الربانية ،نوانينسا ال وانب الدينية واألخالنية

ويسػػتبدؿ  ،نحرافػػات  ف يطبػػؽ اإلسػػالـ فػػج ب ػػض  وانػػب الحيػػاةولػػذلؾ كمػػ  فػػإف مػػف  كبػػر ا 
ف نتػػائ  هػػػذا ا نحػػراؼ خطيػػػرة فػػج الػػػدنيا وفػػج ا خػػػرة  ،فػػج ال وانػػب األخػػػر  بت ػػري ات ب ػػػرية، وا 

َأَفُتْؤِمُندوَن ِبدَبْعِ  اْلِكتَدداِ  ﴿ي ػوؿ ت ػالح  ،وهػانحف ن ػانج مػف ذلػؾ ضػ  ا وتخم ػا وهػزائـ وهوانػػا وذ 
ْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمدِة ُيدَرد وَن ِإَلدَوَتْكُفُروَن ِببَ  ى ْعٍ  َفَما َجَزاُء َمْن َيْفَعُل َذِلَل ِمْنُكْم ِإالا ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الد 

ا َتْعَمُمونَ   .6 ﴾َأَشدِّ اْلَعَذاِ  َوَما الماُو ِبَفاِفٍل َعما

                                                        
 .  سورة الب رة  6 
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 الوسطية والتوازن
وهػػو مػػا يسػػمح  يضػػا  ،ة  و ن صػػاف دطػػاا كػػؿ  انػػب مػػا يسػػتح   دوف زيػػاد :الوسػػطية هػػج

بػالتوازف، والوسػػطية  و التػػوازف مػػف خصػػائص اإلسػػالـ،   ت ػػاركسا بسػػا  يػػة   افػػة  خػػر  نػػاؿ ت ػػالح 
 ،واألمػة الوسػط هػج األمػة األفضػؿ 2  ﴾َوَكَذِلَل َجَعْمَناُكْم ُأماًة َوَسدًطا ِلَتُكوُندوا ُشدَيَداَء َعَمدى الناداسِ ﴿

 نسػا جا، وهج التج ت سد دمح األمػـ األخػر  فػج الػدنيا وا خػرة،    وهج األمة المتوازنة فج كؿ  
 .، الذ  ت اس بسا األمـ األخر ، وذلؾ حيف تطبؽ الديف الذ   نزل  ا ت الح دميسااألمة الم ياس

بػػؿ   بػػد  ف تكػػوف متوازنػػة  ،وت نػػج هػػذا الخاصػػية  نػػ    يك ػػج  ف تكػػوف ال  افػػة  ػػاممة ف ػػط
بػؿ    ،لػب  بػد  ف يػدرس كػؿ المػواد وهػذا هػو ال ػموؿ وهػو   يك ػج وحػداوم ػؿ ذلػؾ كالطا ، يضا

    ف يػػدرس كػػػؿ مػػادة بال ػػػدر الػػػالـز دوف زيػػادة تكػػػوف دمػػػح  ،بػػد  ف يدرسػػػسا ب ػػكؿ متػػػوازف  يضػػػا
 .ودوف ن صاف دمح حسابسا ،حساب المواد األخر 

فالتسػػػاو    ف  ،و ف الوسػػػطية ليسػػػت وسػػػطية حسػػػابية ،وهػػذا ي نػػػج  ف التػػػوازف ايػػػر التسػػػاو 
فػػػإف كػػػاف دمػػػح الطالػػػب خمػػػس مػػػواد   ،ت طػػػج كػػػؿ مػػػادة مػػػف المػػػواد ن ػػػس ال ػػػدر مػػػف ال سػػػد والونػػػت

 مػػا التػػوازف فسػػو  ف ت ػػرؼ بالضػػبط كػػـ يمػػـز كػػؿ  ،مػػف ال سػػد% 2 فالتسػػاو   ف ي طػػج لكػػؿ مػػادة 
لتػػج والمػػادة ا ،%2 مػػف ال سػػد ت طيسػػا % 2 فالمػػادة التػػج يمزمسػػا  ،مػػادة مػػف ال سػػد فت طيسػػا  يػػاا

 .وهكذا%   ف ط ت طيسا %  تحتاج 

 ِإنادا ُكدلا َشدْيٍء َخَمْقَنداُه ﴿وت ػالح ي ػوؿ سػبحان   ،والتػوازف ن ػدا فػج كػؿ  ػجا خم ػ  ا ت ػالح
هػج نسػػبة     :6 دمػح و ػ  األرض وهػج     ب ػدر مناسػب، فنسػبة اليابسػة  لػح المػاا    ﴾ِبَقدَدرٍ 

ولػػو كانتػػا  ،لظػػروؼ  سػػتمرار الحيػػاة وازدهارهػػاولكنسػػا نسػػبة متوازنػػة تح ػػؽ  فضػػؿ ا ،ايػػر متسػػاوية
ول مػػت نسػػب  ،ول مػػت لػػيال بدر ػػة كبيػػرة  يضػػا ،متسػػاويتيف  زدادت حػػرارة اليابسػػة نسػػارا بدر ػػة كبيػػرة

 . لح اير ذلؾ مف ا  ار ،وازداد التصحر ،األمطار

 نسػػػبة  فمػػػو نظرنػػػا  لػػػح ،وهػػػذا التػػػوازف  و ػػػدا ا سػػػبحان  وت ػػػالح  يضػػػا بػػػيف الكائنػػػات الحيػػػة
 ،فسػػػج ايػػر متسػػاوية ولكنسػػا متوازنػػػة ،تكػػا ر كػػؿ كػػائف مػػف الكائنػػػات الحيػػة لو ػػدناها مختم ػػة ك يػػرا

و دمػح مػف ذلػؾ  ، ما اإلنساف فنسبة تكا را  دمح ،فنسبة تكا ر الحيوانات الم ترسة والضخمة متدنية
و دمػح منسػا  ،و دمػح مػف ذلػؾ تكػا ر األسػماؾ ،تكا ر ما يتطػذ  دميػ  اإلنسػاف مػف حيوانػات وطيػور

ولػػو  صػػبحت نسػػبة التكػػا ر فػػج كػػؿ مػػا  ،وهكػػذا ،و دمػػح مػػف ذلػػؾ تكػػا ر ال ػػرا يـ ،تكػػا ر الح ػػرات
ولػػو ف ػػدت ب ػػض حم ػػات هػػذا التػػوازف الطبي ػػج  ،ذكرنػػا واحػػدة  سػػتحالة الحيػػاة دمػػح الكػػرة األرضػػية

                                                        
 .  1 سورة الب رة  2 
 .16سورة ال مر    
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 ػػراض    ولػػذلؾ يحػػرص دممػػاا األحيػػاا دمػػح دػػدـ ان ،لبػػد ت الم ػػكالت لب يػػة الكائنػػات بػػالظسور
ولػذلؾ  ،لما فج هذا التوازف مف مصمحة لإلنساف والحيواف دمػح حػد سػواا ،كائف مف الكائنات الحية

ََ اْلِميدَزاَن ﴿ف ػاؿ ت ػالح  ،حذرنا ا ت الح مف التالدب بتوازف الكػوف َأالا  (;)َوالسادَماَء َرَفَعَيدا َوَوَضد
 .   ﴾ِباْلِقْسِط َواَل ُتْخِسُروا َوَأِقيُموا اْلَوْزنَ  (>)َتْطَفْوا ِفي اْلِميَزاِن 

وتو د  م مة ك يرة ي رفسا المتخصصوف فج كؿ الم ا ت تبيف مد  خطػورة التالدػب فػج تػوازف 
 .وايرها ك ير ،ومنسا م اؿ ال صافير فج الصيف وال  الب واألرانب فج كندا ،الكوف

 يػػة  و ػػدا فػػج ال  يػػدة وكمػػا  و ػػد ا سػػبحان  وت ػػالح هػػذا التػػوازف فػػج المػػواد والكائنػػات الح
 :ولنضرب دمح ذلؾ ب ض األم مة ،والت ري ات التج  نزلسا لتنظـ حياة الناس

 ،فػػعدطح كػال منسمػػا مػػا تسػتح   دوف زيػػادة  و ن صػػاف ،ف ػد وازف اإلسػػالـ بػػيف الػدنيا وا خػػرة . 
َِ ِفيَما اَتاَل الماُو الدااَر اْْلِخَرَة َواَل َتْنَس َنِصيَبلَ ﴿ت الح ناؿ  ْنَيا َواْبَت فالطايػة ي ػب  ف  ،   ﴾ِمدَن الدد 

وهػذا مػا تسػتح   كػؿ  ،و  يصػل  ف ت  مسػا اايػة ، ما الدنيا فسػج وسػيمة ل خػرة ،تكوف ا خرة ف ط
فمػو  ننػا نارنػا بػيف الػدنيا وا خػرة لر ينػا  ف الػدنيا زائمػة ي ػيش فيسػا اإلنسػاف سػتيف  و سػب يف  ،منسما

ونسػػػبة النسػػػائج  لػػػح  ،فسػػػج حيػػػاة   نسائيػػػة ،نيػػػة   تنتسػػػجبينمػػػا ا خػػػرة با ،سػػػنة  و  ك ػػػر  و  نػػػؿ
ولػذلؾ خػذ  ،%22 ونسػبة ا خػرة هػج  ،فنسػبة الػدنيا  لػح ا خػرة  ذف صػ ر ،الالنسػائج هػج صػ ر

 مػا حػيف تت ػارض في ػب  ف ت ػدـ ا خػرة  ،مف الدنيا كؿ ما تريد حيف   تت ارض الدنيا مأ ا خرة
 .ألف هذا ما تستح   ،ت   فج كؿ الحا  ،مف الحا ت% 22 فج 

و مػا ب ػض  ،ولػـ ت ػط ا خػرة  ػيئا ، ما الحيػاة الطربيػة الم اصػرة ف ػد  دطػت الػدنيا كػؿ  ػجا
ف ػد من ػت النصػرانية  ،األدياف األخر  ف د حرمت اإلنساف مػف ك يػر مػف الػدنيا والتمتػأ الحػالؿ فيسػا

، حػرمتسـ ن مػة  ف يكػوف لإلنسػاف فحرمتسـ   باع الطريزة ال نسػية ،المحرفة زواج الرهباف والراهبات
 . ط اؿ، ور ت  دياف وفمس ات  خر   ف ت ذيب ال سد يس د الروح فركزت دمح ت ذيب ال سد

لػػيس مػػف خػػالؿ  ،ووازف اإلسػػالـ بػػيف الػػروح وال سػػد وال  ػػؿ فػػعدطح كػػؿ  انػػب مػػا يسػػتح   . 
الػػػروح ومػػػف خػػػالؿ دبػػػادات تطػػػذ    ،كػػػالـ نظػػػر  بػػػؿ مػػػف خػػػالؿ د يػػػدة ت نػػػأ ال  ػػػؿ وترت ػػػج بػػػ 

ف ػػػف  نػػػس بػػػف مالػػػؾ رضػػػج ا  ،ومػػػف خػػػالؿ ت ػػػري ات ت طػػػج ال سػػػـ اػػػذااا وح ونػػػ  ،وتسػػػ دها
يسػعلوف دػف دبػادة  صػمح ا دميػ  وسػمـ ػاا  ال ػة رهػط  لػح بيػوت  زواج النبػج  :ت الح دن  نػاؿ

 صػػمح او يػػف نحػػف مػػف النبػػج  :ف ػػالوا 1 فممػػا  خبػػروا كػػعنسـ ت ال وهػػا  صػػمح ا دميػػ  وسػػمـالنبػػج 

                                                        
 .6 -  سورة الرحمف    
 .  ل صص سورة ا   
كاف ي ـو حوالج  د د وها نميمة، وذلؾ بالنسبة لما كانوا يتون ون ، حسب تصورهـ اير المتوازف، دمما  ن   1 

 .نصؼ الميؿ كما  مرا ا ت الح فج سورة المزمؿ 
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 ،نػاؿ  حػدهـ  مػا  نػا فػإنج  صػمج الميػؿ  بػدا ،ند ا ر ا ل  ما ت دـ مف ذنب  ومػا تػعخر دمي  وسمـ
، ف ػاا رسػوؿ   وناؿ  خر  نا  صوـ الدهر و   فطر، وناؿ  خر  نا  دتػزؿ النسػاا فػال  تػزوج  بػدا 

ـ  و ت ػػاكـ لػػ ،  نػػتـ الػػذيف نمػػتـ كػػذا وكػػذا،  مػػا وا  نػػج ألخ ػػاك: ف ػػاؿ صػػمح ا دميػػ  وسػػمـا 
 .9 (لكنج  صوـ و فطر، و صمج و رند، و تزوج النساا، فمف راب دف سنتج فميس منج

صػػمح ا نػػاؿ لػػج رسػػوؿ ا  :ونػػاؿ دبػػد ا بػػف دمػػرو بػػف ال ػػاص رضػػج ا ت ػػالح دنسمػػا
فػػال  :اؿنػ ،ف مػػت بمػح يػا رسػوؿ ا ؟يػا دبػد ا  لػـ ُ خب ػػر  نػؾ تصػوـ النسػار وت ػوـ الميػؿ دميػ  وسػمـ

ف ل ينػػؾ دميػػؾ ح ػػا ،فػػإف ل سػػدؾ دميػػؾ ح ػػا ،ونػػـ ونػػـ ،صػػـ و فطػػر ،ت  ػػؿ ف لزو ػػؾ دميػػؾ  ،وا  وا 
ف لزورؾ  ،ح ا  .   (دميؾ ح ا   وا 

فػػػال  ،ووازف اإلسػػػالـ فػػػج الم ػػػادر بػػػيف الخػػػوؼ مػػػف ا ت ػػػالح والر ػػػاا فػػػج رحمتػػػ  سػػػبحان  . 
فيكػوف اإلنسػاف  ،حمتػ  سػبحان و  يتػرؾ ال مػؿ يعسػا مػف ر  ،يترؾ ال مؿ طم ا فج رحمة ا ت ػالح

نػػاؿ ت ػػالح  ،ويخػػاؼ الرسػػوب  ف نصػػر ،بػػيف الحػػاليف كالطالػػب الػػذ  يعمػػؿ فػػج الن ػػاح  ذا ا تسػػد
 .6  ﴾َوَأنا َعَذاِبي ُىَو اْلَعَذاُ  اأْلَِليمُ  (=8)َنبِّْئ ِعَباِدي َأنِّي َأَنا اْلَفُفوُر الراِحيُم ﴿

فمألمػة ت يػيف الحػػاكـ،  ،لحػاكـ وسػمطة األمػةووازف اإلسػالـ فػج نظامػ  السياسػج بػيف سػػمطة ا .1
ولسػػا مرانبتػػػ  ومحاسػػػبت   ،و ف تست ػػار و ف يمتػػػـز بػػر    امبيػػػة  هػػؿ الحػػػؿ وال  ػػػد، و ف ي ػػيـ ال ػػػدؿ

وهكػذا وازف اإلسػالـ بينسمػا  ،ولمحاكـ حػؽ النصػل والسػمأ والطادػة فػج الم ػروؼ ،ودزل   ف  ساا
دطػػػاا المحكػػػو  ـ صػػػالحيات الحػػػاكـ ن سػػػسا يػػػدمر الم تمػػػأ و  دوف مسػػػاوة ألف المسػػػاواة بينسمػػػا وا 

 .يصمح 

فػػػال تططػػػح  ،ووازف اإلسػػالـ فػػػج نظامػػ  ا نتصػػػاد  بػػيف الممكيػػػة ال رديػػة والممكيػػػة ال ماديػػة . 
وكػػاف  ،ممكيػة الدولػة كمػػا فػج النظػػاـ ال ػيودج حيػػث ف ػد النػػاس ممكيػاتسـ و صػػبل كػؿ  ػػجا لمدولػة

و  تططػػح الممكيػػة ال رديػػة  ،با تحػػاد السػػوفيتجهػػذا سػػببا رئيسػػيا مػػف  سػػباب انسيػػار مػػا كػػاف ي ػػرؼ 
دمح ممكية الدولة كمػا هػو الحػاؿ فػج النظػاـ ا نتصػاد  الطربػج الر سػمالج بمػا يصػاحب ذلػؾ مػف 
احتكار وتركز لم روات فج  يد  األانياا الػذيف يػزدادوف انػح دمػح حسػاب ال  ػراا الػذيف يػزدادوف 

 .ف را

                                                        
وتربية     ليت رغ لم بادة، ألن  ي ت د  ف الزو ة واألو د ي طمون  دف ال بادة، ولـ يكف ي مـ  ف بناا األسرة   

 . األو د تربية  سالمية هو مف  دظـ ال بادات
 .، الطب ة السم ية 29 حديث صحيل  خر   البخار  فج صحيح ، رنـ  9 
 ،    / الزور هو الزائر    الضيؼ، النساية فج اريب الحديث  بف األ ير    
 .1   صحيل البخار ، رنـ الحديث    
 .2 ، 16سورة الح ر  6 
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فراد األسرة مف  ب و ـ و و د، فمػـ ي  ػؿ صػالحياتسـ ووازف اإلسالـ فج نظام  األسر  بيف   .9
متساوية، ولكنسا متوازنة، فكػؿ مػف الر ػؿ والمػر ة واألو د لػ  ح ػوؽ ودميػ  وا بػات متوازنػة، وهكػذا 
ي ػػرؼ كػػؿ فػػرد فػػج النظػػاـ األسػػر  اإلسػػالمج دورا وحػػدودا ووا باتػػ  وح ونػػ ، كػػؿ ذلػػؾ فػػج نظػػاـ 

 .ربانج متوازف

ادر الم رفػػة وال مػـ، ف ػد كانػت ال مسػػ ة اليونانيػة   ت تمػد    مصػػدرا ووازف اإلسػالـ بػيف مصػ . 
وكانػت  وروبػػا فػج ال ػروف الوسػػطح   ت تمػد    دمػح مصػػدر واحػد هػػو  ،واحػدا هػو التعمػػؿ ال  مػج

 . ما ال الـ اليوـ فال يكاد ي يـ وزنا    لمت ربة التج ت تمد دمح الحواس ،الكتاب الم دس

ب ػػػػكؿ  ،الحػػػواس وال  ػػػػؿ والػػػوحج :د كػػػػؿ المصػػػادر الصػػػحيحة وهػػػػج مػػػا اإلسػػػالـ ف ػػػػد ادتمػػػ
ََ ﴿ت الح ناؿ  ،متكامؿ متوازف َيداِتُكْم اَل َتْعَمُمدوَن َشدْيًئا َوَجَعدَل َلُكدُم السادْم َوالماُو َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأما

 .12 ﴾َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َلَعماُكْم َتْشُكُرونَ 

 طػػالؽ الػػدوافأ والطرائػػز بػػال نيػػد، وبػػيف كبتسػػا، فػػإطالؽ الطرائػػز كمػػا فػػج  ووازف اإلسػػالـ بػػيف . 
الحيػاة الطربيػػة التػػج تتبنػػح ال مسػػ ة الو وديػػة والن  يػػة وفمسػػ ة المت ػػة التػػج ت  ػػؿ اإلنسػػاف   ي ػػ ر 
 ،بمسػػػنوليات  ت ػػػاا ا خػػػريف ألف ذلػػػؾ سػػػيحمم  ب ػػػض الوا بػػػات وسػػػي  دا ب ػػػض المتػػػأ والمصػػػالل

نما ي يش اإلنسا كػاف سػببا هامػا مػف  سػباب انسيػار األسػرة  ،ف فػج ظػؿ تمػؾ ال مسػ ات لن سػ  ف ػطوا 
 .وانسيار الم تمأ

كمػػا حػػدث فػػج  ، مػػا كبػػت هػػذا الػػدوافأ والطرائػػز فإنػػ  ي تػػؿ الطمػػوح واإلبػػداع وا بتكػػار والت ػػدـ
وكمػا  ،وكمػا يحػدث فػج ك يػر مػف ال مسػ ات السنديػة ،ظؿ النصرانية فػج  وروبػا فػج ال ػروف الوسػطح

حػػدث فػػج ا تحػػاد السػػوفيتج حينمػػا حػػاولوا كمػػا نػػالوا  دػػادة ت ػػكيؿ اإلنسػػاف ونػػزع حػػب التممػػؾ مػػف 
 .ف  د الناس الدافأ لإلنتاج فانسارت الدولة انتصاديا ،ن س 

ف ػػد  نظػػـ  ،ولكنػػ   يضػػا   يت اهمسػػا ، مػػا فػػج ظػػؿ اإلسػػالـ فػػإف اإلنسػػاف   ي ػػيش ل ػػسوات 
و  تضػرا و  تضػر  ،افأ بحيث تس د اإلنساف وتس د مف حول اإلسالـ هذا ال سوات والرابات والدو 

 .وبحيث تسادد فج بناا الم تمأ ال و  السميـ و  تساهـ فج هدم  وتدميرا ،مف حول 

ألن   مر يحتاج  لح دمػـ دنيػؽ بكػؿ  ،و خيرا فإف تح يؽ التوازف  مر فوؽ ندرة الب ر وطانتسـ
 نػػ   ػػجا     ،فػػعنح لإلنسػػاف  ف يصػػؿ  لػػح ذلػػؾ ،مػػا فػػج الكػػوف مػػف  نسػػاف وحيػػواف ونبػػات ومػػواد

 .ي در دمي     الخالؽ سبحان  وت الح

                                                        
 .  سورة النحؿ  12
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 الجمَ بين الثبات والمرونة
 ،مف الم كالت التج توا ػ  كػؿ   افػة ب ػرية م رفػة مػا سػيحدث فػج المسػت بؿ مػف مسػت دات

وي  ػؿ مػا  ،يػرفيتـ ت بيػت مػا   يتط ،وذلؾ ليحسب حساب هذا المست دات فج األفكار والت ري ات
وهػذا  ،وم رفػة المسػت بؿ ومػا فيػ   مػر فػوؽ طانػة الب ػر ،سيتطير مرنا نابال لمػا سػي د فػج المسػت بؿ

 ،وتحتػاج  لػح تطييػر مسػتمر ،مف األمور التػج ت  ػؿ األفكػار والت ػري ات الب ػرية ت ػأ فػج األخطػاا
يأ  ف ت بػػػػػؿ فتصػػػػػبل  امػػػػدة   تسػػػػػتط ،فسػػػػج  مػػػػػا  ف تبػػػػالف فػػػػػج ال وابػػػػػت فت  ػػػػؿ كػػػػػؿ  ػػػػجا  ابتػػػػػا

مػػػا  ف تبػػػالف فػػػج  ،كمػػػا حػػػدث ألوروبػػػا فػػػج ال ػػػروف الوسػػػطح   نػػػاا سػػػيطرة الكنيسػػػة ،المسػػػت دات وا 
المرونػػة فت  ػػؿ كػػؿ  ػػجا متطيػػرا باسػػتمرار، فت  ػػد ا سػػت رار الػػذ  تحتا ػػ  الم تم ػػات فػػج د ائػػدها 

ور فػػج دػػف التطػػور، وهػػج فرضػػية ت ػػوـ دمػػح التطػػ  1وت ػػري اتسا و خالنسػػا، ف ػػاا داروف ب رضػػيت  
كؿ  جا فج الكائنات الحيػة، و ػاا مػاركس بنظريػة الن ػيض التػج ت ػوـ  يضػا دمػح التطػور فػج كػؿ 
 ػػجا، وتطمطمػػت هػػذا األفكػػار فػػج الحضػػارة الطربيػػة حيػػث يمكػػف حتػػح لم  ائػػد وال ػػيـ واألخػػالؽ  ف 

 .تتطير وتتبدؿ، كردة ف ؿ دمح الكنيسة

ف ػد  نزلػ   ، مػـ كػؿ مػا سػيحدث فػج المسػت بؿوألف ا ت ػالح ي ،و ما اإلسالـ فألن  ديف ربػانج
ومرنػػا فػػج  ،ا سػبحان   ام ػػا بػػيف ال بػات فػػج األمػػور التػج   تحتػػاج  لػػح تطييػر فػػج مسػػت بؿ األيػاـ

فاإلسػػالـ ي مػػأ بػػيف ال بػػات والمرونػػة بال ػػدر المطمػػوب  ،األمػػور التػػج ي مػػـ ا ت ػػالح  نسػػا سػػتتطير
الػذ    يسػمل ف ػط بالمرونػة والحركػة بػؿ يحػث دمػح ذلػؾ وهو الديف الوحيد  ،دوف زيادة  و ن صاف

 .ولكف داخؿ  طار  ابت وحوؿ محور  ابت ،ويدفأ  لي 

  فمػػف ال وابػػت فػػج اإلسػػالـ نضػػايا ال  يػػدة كعركػػاف اإليمػػاف فسػػج  ابتػػة   تتطيػػر، و ف اإليمػػاف
ية    ػػػػرط لصػػػػحة ال مػػػػؿ ونبولػػػػ ، و ف الت ػػػػريأ مػػػػف تحميػػػػؿ وتحػػػػريـ  وحػػػػدا، و ف النػػػػاس سواسػػػػ

يت اضموف    بالت و ، و ن    ي دـ دمح  مػر ا  مػر فػال طادػة لمخمػوؽ فػج م صػية الخػالؽ، و ف 
ف كانػػا كػػافريف،  الػػزواج م ػػروع والزنػػا حػػراـ، و ف البيػػأ حػػالؿ والربػػا حػػراـ، و ف بػػر الوالػػديف وا ػػب وا 

 . ل 

 ار  ابػػت هػػو  طػػار ولكنسػػا مرنػػة داخػػؿ  طػػ ،و مػػا األمػػور المرنػػة فػػج اإلسػػالـ فسػػج ك يػػرة  ػػدا
فسػج كمسػا تػدور  ،وحػوؿ مركػز  ابػت ،فػال ي ػوز لممرونػة  ف تت ػاوز  حكػاـ اإلسػالـ ،ال ري ة ن سسا

ولكػف ا سػبحان   نػزؿ  ،حوؿ ال بودية  وحدا، فميست المرونة  ذف  ف نطير فج اإلسػالـ مػا ن ػاا

                                                        
الصحيل  ف كالـ داروف   يسمح نظرية، ألف ال رضية   تصبل نظرية     ذا تـ   راا الت ارب دميسا   1

ور حت تمؾ الت ارب صحتسا، وهذا ما   يمكف   رانا دمح فرضية داروف فج الن وا وا رت اا، ألن  يصؼ  يئا 
 .حدث فج الماضج السحيؽ ويحتاج كما ي وؿ  لح بالييف السنييف ليحدث
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كمػا   ي ػوز لنػا  ف نزيػد  ،ةفػال ي ػوز لنػا  ف ن مػؿ مػف هػذا المرونػ ،اإلسالـ مرنا فػج ب ػض  وانبػ 
 .بؿ نمتـز بال در الذ   نزل  ا مف المرونة فج هذا الديف ،فيسا

 و ما األم مة دمح ال مأ بيف ال بات والمرونة فسج ك يرة  ذكر منسا: 

 ف ا سبحان  وت الح ند   ؿ مف النصوص ال ػردية فػج ال ػر ف والسػنة مػا هػو نط ػج ال بػوت .  
 ،ال وابت نصا ومضمونا، وكاف ا نادرا  ف ي  ػؿ كػؿ النصػوص ال ػردية كػذلؾ والد لة، وهذا مف

ولكن  سبحان  بحكمت    ؿ مف النصوص ما هو نط ج ال بوت ظنج الد لة، وذلػؾ م ػؿ ك يػر مػف 
ا يات ال ر نية، و  ؿ مف نصوص السنة النبوية ما هو ظنج ال بوت، وكػاف فػج نػدرة ا ت ػالح  ف 

ولكػػف ا ت ػػالح  راد ايػػر  ،مح وظػػة بنصػػسا ب ػػكؿ نط ػػج كمػػا فػػج ال ػػر ف الكػػريـ ي  ػػؿ السػػنة كمسػػا
وهذا ي تل الم اؿ  ماـ ال مماا  ف يبذلوا ال سد فج الحكػـ دمػح صػحة الحػديث ايػر المتػواتر،  ،ذلؾ

و ف يبػػذلوا ال سػػد فػػج فسػػـ الػػنص ال ػػردج، ممػػا ي طػػج ال ػػري ة اإلسػػالمية مرونػػة كافيػػة، وهػػذا مػػا 
 .ذاهب اإلسالمية الم سورة، بؿ  ف هذا ما ن دا فج داخؿ المذهب ال  سج الواحدن دا فج الم

فال ػور  الح ي يػة مػف  ،ومف األم مة دمح ال مأ بيف ال بات والمرونة  يضا ال ور  فػج اإلسػالـ.  
فسج مف الوا بات دمح الحػاكـ حتػح لػو  ،ال وابت التج   ي وز لحاكـ  ف يدير  نوف البالد    بسا

  1﴾َوَشددداِوْرُىْم ِفدددي اأْلَْمدددرِ  ﴿وذلػػػؾ تن يػػػذا ألمػػػر ا ت ػػػالح  ،فكيػػػؼ  ذا لػػػـ يكػػػف رسػػػو  ،رسػػػو كػػػاف 
 . 1 ﴾َوَأْمُرُىْم ُشوَرى َبْيَنُيمْ ﴿ سـ بسا رب ال زة ف اؿ وتح ي ا لص ة راسخة فج األمة اإلسالمية وص

ذلؾ ف ػػد طمػػب ولػػ ،و  يمكػػف لم ػػور   ف تكػػوف ح ي يػػة     ذا رادػػت التم يػػؿ الصػػحيل لألمػػة
   نبيػػػؿ الس ػػػرة  ،مػػػف األوس والخػػػزرج يػػػوـ بي ػػػة ال  بػػػة الكبػػػر  صػػػمح ا دميػػػ  وسػػػمـرسػػػوؿ ا 

نامة الدولة اإلسالمية األولح  خر ػوا  لػج مػنكـ   نػج د ػر )طمب منسـ  ف ينتخبوا مم ميسـ ف ػاؿ  ،وا 
و ال ػػة مػػف  ،لخػػزرجمػػنسـ تسػػ ة مػػف ا ،فػػعخر وا مػػنسـ   نػػج د ػػر ن يبػػا ،يكونػػوف دمػػح نػػومسـ ،ن يبػػا

 -فكػػاف دػػدد ن بػػائسـ  ،وذلػػؾ ألف دػػدد الخػػزرج كػػاف حػػوالج  ال ػػة  ضػػ اؼ دػػدد األوس 11 (األوس
 . ال ة  ض اؼ ددد ن باا األوس -   نوابسـ 

و  ي ػػػوز لمحػػػاكـ  ف يست ػػػير فػػػج األمػػػور ال ط يػػػة، بػػػؿ ينحصػػػر الت ػػػاور فػػػج الظنػػػج، ألف 
وهػػو  ف ا ت ػػالح يمكػػف  ف  ،بأ مػػف ادت ػػاد خطيػػر دػادة النظػػر فػػج ال ط ػػج مػػف الػػديف  نمػػا هػػو نػػا

 .وهذا ليس مف اإلسالـ فج  جا ،فيعتج الناس ب د ذلؾ لي يدوا النظر فيما ناؿ ا ت الح ،يخط 

                                                        
 .6  سورة  ؿ دمراف   1
 .  سورة ال ور    1
بترنيـ  حياا التراث، ورواة الحديث   ات    ابف  سحاؽ فإن  صدوؽ يدلس،       مسند اإلماـ  حمد رنـ  11

 .ولكن  فج هذا الحديث ند صرح بالسماع 
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ف خال ػت ر يػ ، ولػذلؾ كػاف  و  يمكف لم ور   ف تكوف ح ي ية     ذا التـز الحػاكـ بنتي تسػا وا 
يمتػػـز بنتائ سػػا مػػا لػػـ ينػػزؿ فػػج المسػػعلة وحػػج مػػف ا ت ػػالح، ف ػػد  صػػمح ا دميػػ  وسػػمـرسػػوؿ ا 

فج ازوة  حد فج الخػروج ل تػاؿ دػدوهـ  -رضج ا دنسـ  مي ا-التـز بسا حينما است ار  صحاب  
وكػػاف ذلػػؾ مخال ػػا لػػر    ،وكػػاف ر   األك ريػػة  ف يخر ػػوا ل تػػاؿ دػػدوهـ ، و نتالػػ  متحصػػنيف ببنيانسػػا

    ف  خػػذ  صػمح ا دميػ  وسػمـفمػػا كػاف مػف الرسػوؿ  ،ومػف م ػ  ميػ  وسػمـصػمح ا درسػوؿ ا 
 . 1بر   األك رية فخرج بسـ خارج المدينة 

ألف ا ت ػػالح ي مػػـ  نػػ    تو ػػد  ،ومػػأ ذلػػؾ فمػػـ يحػػدد اإلسػػالـ الت صػػيالت الدني ػػة لم ػػور 
دػػػػددا م ينػػػػا  ت اصػػػػيؿ  و  ليػػػػات لتطبيػػػػؽ ال ػػػػور ، تناسػػػػب كػػػػؿ زمػػػػاف ومكػػػػاف، فمػػػػـ يحػػػػدد اإلسػػػػالـ

ألدضػػاا م مػػػس ال ػػور ، ولػػػـ يحػػدد كي يػػػة انتخػػػابسـ، و  مػػدة م ينػػػة لمم مػػس، بػػػؿ تػػرؾ كػػػؿ ذلػػػؾ 
وايػػر ذلػػؾ مػػف الت اصػػيؿ مرنػػا ليختػػار النػػاس مػػف األسػػاليب والت اصػػيؿ الدني ػػة مػػا يناسػػبسـ حسػػب 

 .ظروفسـ

فػال دبػادة    بمػا  ،ومف األم مة دمح ذلؾ  يضا  ف ا ت الح   ؿ األصؿ فج ال بادات ال بػات.  
صػمح ا بينػا النبػج )ف ف ابف دباس نػاؿ  ،فميس إلنساف  ف يخترع دبادة مف دندا ، مر ا ت الح

و   ،نػػذر  ف ي ػػوـ و  ي  ػػد ، بػػو  سػػرائيؿ :ف ػػالوا ،فسػػعؿ دنػػ  ،يخطػػب  ذا هػػو بر ػػؿ نػػائـ دميػ  وسػػمـ
وليػػتـ  ،ْرُا فميػػتكمـ وليسػػتظؿ ولي  ػػدُمػػ صػػمح ا دميػػ  وسػػمـف ػػاؿ النبػػج  ،ويصػػوـ ،و  يػػتكمـ ،يسػػتظؿ
وهػج   ػياا لػـ  ،ف د  راد هذا الر ؿ  ف يت بد ا بالونوؼ وب دـ ا سػتظالؿ وبالصػمت ،19 (صوم 

ولكنػػ   مػػرا  ف يػػتـ صػػوم  ألف الصػػوـ  ،دػػف ذلػػؾ صػػمح ا دميػػ  وسػػمـفنسػػاا النبػػج  ،يعمرنػػا ا بسػػا
 . باتفاألصؿ  ذف فج ال بادات ال ،مما  رد  ا لنا

ف ػرع فػج الصػالة  ،ولكف ا ت الح   ؿ فج ال بػادات  ػيئا مػف المرونػة فػج طري ػة التطبيػؽ
ال  ػود لطيػػر ال ػادر والتػػيمـ وال مػأ وال صػػر، وال طػر فػػج السػ ر،  لػػح ايػر ذلػػؾ مػف الت ػػري ات فػػج 

 .كؿ ال بادات، مما ي طج التطبيؽ مرونة تمبج كؿ الحا ات فج كؿ زماف ومكاف

امالت المالية فإف ا ت ػالح ي مػـ  نسػا سػيطر  دميسػا تطػورات  ذريػة فػج المسػت بؿ، و ما فج الم 
ف  ػػؿ سػػػبحان  بحكمتػػ  األصػػػؿ فيسػػػا المرونػػة و  ػػػؿ ال بػػػات فػػج  وانػػػب نميمػػػة محػػددة، ف  ػػػؿ كػػػؿ 
م اممة مالية مباحة    ما كاف فيسا  جا مف الربا  و الطػش  و ا حتكػار  و مػا  ػاكؿ ذلػؾ،  وهػذا 

ومػػف هنػػا اسػػػتطادت  ،اؿ واسػػ ا  مػػػاـ كػػؿ تطػػور وت ػػػدـ فػػج  سػػاليب الم ػػامالت الماليػػػةي سػػل الم ػػ
المنسسػػػػات الماليػػػػة اإلسػػػػالمية كالمصػػػػارؼ  و البنػػػػوؾ اإلسػػػػالمية و ػػػػركات التػػػػعميف اإلسػػػػالمية  ف 

                                                        
، 6   الحديث  ، وسنف الدارمج، كتاب الرنيا، رنـ   1 مسند  حمد، بانج مسند المك ريف، رنـ الحديث   1

 .ور ال    ات
 .21 9صحيل البخار ، كتاب األ يماف والنذور، رنـ الحديث  19
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ت مؿ وتن ل فج ظؿ  ساليب حدي ة لـ تكف تخطر دمح باؿ  حػد فػج ال صػر النبػو  وفػج ال صػور 
 .التج تمت 

نظاـ ال  وبات   ؿ ا ت الح دددا نمػيال منسػا  ابتػا وهػو  انػب الحػدود و انػب ال صػاص وفج . 1
حينمػػػا طمبػػػوا منػػػ   صػػػمح ا دميػػػ  وسػػػمـ ذا لػػػـ يػػػتـ ال  ػػػو، وفػػػج هػػػذا الم ػػػاؿ اضػػػب رسػػػوؿ ا 

التخ يػؼ، ف ػف دائ ػػة رضػج ا دنسػػا  ف نري ػا  همسػػـ  ػعف المػػر ة المخزوميػة التػػج سػرنت، ف ػػالوا 
ػػُب  ؟صػػمح ا دميػػ  وسػػمــ فيسػػا رسػػوؿ ا ومػػف يكمػػ ف ػػالوا ومػػف ي تػػر  دميػػ      سػػامة بػػف زيػػد ح 

 ت ػػ أ فػػج  :صػػمح ا دميػػ  وسػػمـفكممػػ   سػػامة، ف ػػاؿ رسػػوؿ ا  ؟صػػمح ا دميػػ  وسػػمـرسػػوؿ ا 
 نمػػا  همػػؾ الػػذيف نػػبمكـ  نسػػـ كػػانوا  ذا سػػرؽ فػػيسـ :  ػػـ نػػاـ فاختطػػب  ػػـ نػػاؿ!!! حػػد مػػف حػػدود ا 

ذا سػػػرؽ فػػػيسـ الضػػػ يؼ  نػػػاموا دميػػػ  الحػػػد، وايػػػـ ا لػػػو  ف فاطمػػػة بنػػػت محمػػػد  ال ػػػريؼ تركػػػوا، وا 
 . 1سرنت ل ط ت يدها 

  ػػػؿ  -وهػػػج األك ريػػػة السػػػاح ة مػػػف حيػػػث ال ػػػدد ولكنسػػػا  نػػػؿ خطػػػرا-و  ػػػؿ ب يػػػة ال  وبػػػات 
 د وبتسػػػا مرنػػػة، وتسػػػمح الت زيػػػر، ويمكػػػف لألمػػػة اإلسػػػالمية فػػػج كػػػؿ دصػػػر ومكػػػاف  ف تختػػػار مػػػف
ال  وبػػات مػػا تػػراا مناسػػبا، ممػػا ي  ػػؿ نظػػاـ ال  وبػػات فػػج اإلسػػالـ هػػو النظػػاـ األم ػػؿ حتػػح يػػرث ا 

 .األرض ومف دميسا

 نمػػا  ،وهكػذا فػػإف المرونػة فػػج اإلسػالـ ليسػػت تطييػرا لمحكػػـ ال ػردج ليػػتالاـ مػأ  هػػواا النػاس وا 
 و ن مػؿ  ،حتػاج  ف نزيػدا مرونػةفػال ي ،المرونة فج اإلسالـ ت نج  ف ا ت الح ند  نزؿ اإلسػالـ مرنػا

 .وتطييرا ألحكام  ،فإف ذلؾ ي د تميي ا لإلسالـ ،مف مرونت 

                                                        
 .   1 صحيل البخار ، كتاب األنبياا، رنـ الحديث   1
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 اإلنسانية
ت نج هذا الخاصية  ف اإلسالـ هو وحدا الذ  يح ؽ سػ ادة اإلنسػاف فػج الػدنيا وا خػرة، نػاؿ 

لم ػػالميف،    لكػػؿ النػػاس، ولػػيس ، فاإلسػػالـ رحمػػة  1 ﴾َوَمددا َأْرَسددْمَناَل ِإالا َرْحَمددًة ِلْمَعدداَلِمينَ ﴿ت ػػالح 
ددٍة ُأْخِرَجددْت ِلمنادداسِ ﴿لممسػػمميف ف ػػط، ونػػاؿ ت ػػالح  فاألمػػة اإلسػػالمية  خر سػػا ا  16 ﴾ُكْنددُتْم َخْيددَر ُأما

لمنػاس، ولػػـ يخر سػا لن سػػسا ف ػػط، كمػا هػػو  ػعف األمػػـ األخػػر  ت مػؿ لن سػػسا وتظمػـ ايرهػػا، وتسػػجا 
است مارها، وتمتص خيراتسػا، كػؿ ذلػؾ لتح يػؽ مصػالحسا لألمـ األخر ، وتست مرها وت تؿ مف ي اوـ 

 . الخاصة

 :وتت مح  نسانية اإلسالـ فج كؿ  انب مف  وانب ، وكؿ م اؿ مف م ا ت ، ومف ذلؾ

َوَلَقدْد َكراْمَندا َبِندي اَدَم َوَحَمْمَنداُىْم ِفدي اْلَبدرِّ  ﴿ ف اإلسالـ كرَّـ اإلنساف تكريما خاصػا ف ػاؿ ت ػالح  . 
ْمَناُىْم َعَمى َكِثيٍر ِمماْن َخَمْقَنا َتْفِضياًل َواْلَبْحِر وَ    2  ﴾َرَزْقَناُىْم ِمَن الطايَِّباِت َوَفضا

  ْذ َقدداَل َرب ددَل ِلْمَماَلِئَكددِة ﴿ف ػد كرمػػ  بػعف ن ػػ  فيػػ  مػف روحػػ ، و سػ د لػػ  المالئكػػة، نػاؿ ت ػػالح َواِ 
ٌَ َبَشًرا ِمْن َصْمَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن  ْيُتُو َوَنَفْخُت ِفيِو ِمْن ُروِحدي َفَقُعدوا َلدُو  (>7)ِإنِّي َخاِل َفِإَذا َسوا

 .   ﴾َفَسَجَد اْلَماَلِئَكُة ُكم ُيْم َأْجَمُعونَ  (=7)َساِجِديَن 

فػػعيف هػػذا مػػف النظريػػات الماديػػة الم اصػػرة التػػج   تنظػػر  لػػح اإلنسػػاف    دمػػح  نػػ  حيػػواف 
ط مػػف  نسػػانية اإلنسػػاف وتميػػزا  ف يسػػود ال ػػالـ مػػف ف ػػط،  ػػـ ب ػػد كػػؿ ذلػػؾ يػػراد لسػػذا ال كػػر الػػذ  يحػػ

 .خالؿ دولمة هذا ال  افة الطربية

  وكرمػػػ  بال  ػػػؿ وال مػػػـ وميػػػزا بسمػػػا دػػػف سػػػائر المخمونػػػات، منػػػذ  دـ دميػػػ  السػػػالـ نػػػاؿ ت ػػػالح
ََ ﴿ونػاؿ سػػبحان     ﴾َوَعمادَم اَدَم اأْلَْسددَماَء ُكماَيددا﴿ ْنَسدداَن ِمددْن خَ  (7)اْقدَرْأ ِباْسددِم َربِّددَل الاددِذي َخَمد ََ اإلِْ َمدد

 ٍَ ْنَسداَن َمدا َلدْم َيْعَمدمْ  (8)الاِذي َعماَم ِباْلَقَمِم  (7)اْقَرْأ َوَرب َل اأْلَْكَرُم  (7)َعَم فاإلسػالـ هػو     ﴾َعماَم اإلِْ
وال  ػؿ المرتبطػاف بالخػالؽ سػبحان  وت ػالح، وهػذا هػو  دظػـ  وحدا مف بػيف سػائر األديػاف ديػف ال مػـ

 .اف دف ايراما يميز اإلنس

                                                        
 . 2 سورة األنبياا   1
 .2   ؿ دمراف  16
 .2 سورة اإلسراا  2 
 .2  -   سورة الح ر    
 .  سورة الب رة    
 .  -  سورة ال مؽ    
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  وكرمػػػ  بػػػاإلرادة المسػػػنولة، فخم ػػػ  طػػػاهرا مػػػف الػػػذنوب، و نػػػزؿ دميػػػ  الرسػػػا ت يبػػػيف لػػػ  فيسػػػا
الخير مف ال ر، ومكن  مػف دمػؿ مػا يريػد، وحممػ  مسػنولية دممػ  وحػدا، ولػـ يحممػ  وزر ايػرا نػاؿ 

 ػػػنوف الكػػػوف دوف و  مػػػ  وحػػػدا خمي ػػػة دنػػػ  فػػػج تسػػػيير  1  ﴾َواَل تَدددِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخدددَرى﴿ت ػػػالح 
ْذ َقاَل َرب دَل ِلْمَماَلِئَكدِة ِإنِّدي َجاِعدٌل ِفدي اأْلَْرِ  َخِميَفدةً ﴿المخمونات األخر  ناؿ ت الح  ، وسػخر    ﴾َواِ 

َر َلُكدْم  ﴿ل  الكوف كم  ي مؿ لخدمت  م انػا دوف  ف يػدفأ لػ    ػرا نػاؿ ت ػالح  َأَلدْم تَدَرْوا َأنا المادَو َسدخا
ََ َعَمْيُكْم ِنَعَمُو َظاِىَرًة َوَباِطَنةً  َما ِفي الساَماَواتِ   .9  ﴾َوَما ِفي اأْلَْرِ  َوَأْسَب

و مػػا فػػج النصػػرانية المحرفػػة فإننػػا ن ػػد اإلنسػػاف يولػػد مػػذنبا، يحمػػؿ ذنػػب  بيػػ   دـ، و  يمكػػف 
 .أل   نساف الخالص     ذا ادترؼ بذنب  دـ الذ  لـ ي  م  هو، ولكن  مأ ذلؾ يتحمؿ وزرا

إلنسػػاف فػػج ال كػػر المػػاد  تسػػيطر دميػػ  األسػػطورة اإلاري يػػة دػػف النػػار الم دسػػة بينمػػا ن ػػد ا
التػػج ترمػػز  لػػح ال مػػـ، حيػػث ت ػػوؿ هػػذا األسػػطورة  ف الخػػالؽ نػػد منػػأ اإلنسػػاف مػػف ال مػػـ لكػػج يب ػػح 
اإلنسػػػاف فػػػج حا ػػػة  لػػػح ا، ولكػػػف اإلنسػػػاف نػػػد اسػػػتطاع بمسػػػاددة مػػػف ال ػػػيطاف  ف يسػػػرؽ النػػػار 

ا، فطضػػػب ا لػػػذلؾ و لحػػػؽ بال ػػػيطاف ل نػػػة ودػػػذابا  بػػػدييف، ولػػػذلؾ فػػػإف  الم دسػػػة فػػػج ا مػػػة مػػػف
ل ػػد مػػات ا : اإلنسػػاف ا ف لػػيس بحا ػػة  لػػح ا، حتػػح دبػػر  حػػد الكتػػاب الطػػربييف دػػف ذلػػؾ ب ولػػ 

ـ اإلنسػػػاف، و  افػػػة تػػػنمف  ف ا منػػػأ حينمػػػا و ػػػد السػػػوبرماف، ف ػػػتاف بػػػيف   افػػػة تػػػنمف  ف ا دمَّػػػ
 .ـ ليب ي   اهالاإلنساف ال م

وكرمػ  مػػف حيػث هػػو  نسػاف، دوف النظػػر  لػػح نسػب   و  نسػػ   و وطنػ   و  نسػػيت   و لونػػ   و  . 
نمػػا ينظػػر  ليػػ  مػػف حيػػث هػػو  مالػػ   و  سػػم  و ػػكم   و مسنتػػ   و طب تػػ  ومكانتػػ  ا  تماديػػة، وا 

لل  انيػا، نػاؿ  نساف  و ، وهذا هو مبد  المساواة اإلنسانية، ومف حيث التزامػ  بػالحؽ وال مػؿ الصػا
َرَمُكْم َيا َأي َيا الناداُس ِإنادا َخَمْقَنداُكْم ِمدْن َذَكدٍر َوأُْنثَدى َوَجَعْمَنداُكْم ُشدُعوًبا َوَقَباِئدَل ِلَتَعداَرُفوا ِإنا َأْكد﴿ت الح 

اخػتالؼ ف ػد  كػد اإلسػالـ دمػح وحػدة األصػؿ، ونػرر  ف     ﴾ِعْنَد الماِو َأْتَقاُكْم ِإنا الماَو َعِميٌم َخِبيرٌ 
لمت اضػػؿ، فالت اضػػؿ   يكػػوف    بػػالت و   النػػاس  ػػ وبا ونبائػػؿ  نمػػا هػػو لمت ػػارؼ والت ػػاوف، ولػػيس

يػػا  يسػػا النػػاس     ف ربكػػـ ) صػػمح ا دميػػ  وسػػمـوهػػو اإليمػػاف وال مػػؿ الصػػالل، ونػػاؿ رسػػوؿ ا 
ف  بػػاكـ واحػػد      فضػػؿ ل ربػػج دمػػح  د مػػج و  ل  مػػج دمػػح دربػػج و  ألح مػػر دمػػح واحػػد وا 

 .   ( سود و   سود دمح  حمر    بالت و 

                                                        
 .91 ألن اـ سورة ا 1 
 .2 سورة الب رة    
 .2 سورة ل ماف  9 
 .  سورة الح رات    
 .، وهو بم نح ا ية   6  مسند  حمد، رنـ الحديث    
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ولذلؾ نرر ال ر ف الكريـ  ف مف نتؿ ن سػا   َّ ن ػس بطيػر حػؽ فكعنمػا نتػؿ النػاس  مي ػا، نػاؿ 
 َمددْن َقتَددَل َنْفًسددا ِبَفْيددِر َنْفددٍس َأْو َفَسدداٍد ِفددي اأْلَْرِ  َفَكَأناَمددا َقتَددَل النادداَس َجِميًعددا َوَمددْن َأْحَياَىددا ﴿ت ػالح 

 .6 ﴾َفَكَأناَما َأْحَيا النااَس َجِميًعا

فػػال هػػو  لػػ ، و  ابػػف  لػػ ، و  هػػو ممػػؾ مػػف  صػػمح ا دميػػ  وسػػمـو كػػد دمػػح  نسػػانية النبػػج 
 .المالئكة، و  ت ر  في  دماا زرناا م دسة كما كاف دمي  األمر فج ك ير مف األمـ نديما

 ح ي ػػة، كمػػا  ف ا بػػف  ػػزا مػػف  بيػػ ، فػػاليسود ي ػػدوف  ن سػػسـ كمػػا  ػػاا فػػج التممػػود  بنػػاا ا
و مػػا ب يػػة ال ػػ وب ف ػػد خم ػػوا مػػف نط ػػة حصػػاف، فسػػـ فػػج الح ي ػػة حيوانػػات، ولكػػف ا خم سػػـ دمػػح 

 .فسؿ يمكف لم ؿ هذا ال  يدة  ف تكوف  نسانية 92صورة  نسانية ليكونوا مناسبيف لخدمة اليسود  

يواف وف دمح ذلؾ ف ػد وصػؼ المسػيل والنصار  فج مصادرهـ الدينية حتح فج ال سد ال ديد 
،  9!!! بنػػػج  سػػػرائيؿ بػػػعنسـ  بنػػػاا ا، ووصػػػؼ ايػػػر بنػػػج  سػػػرائيؿ بػػػعنسـ كػػػالب  -كمػػػا يػػػددوف  -

َوَقاَلدِت اْلَيُيدوُد َوالناَصداَرى ﴿ولذلؾ س ؿ ال ر ف د يدتسـ هذا ونان سـ فيسا وردهػا دمػيسـ، نػاؿ ت ػالح 
ََ َنْحُن َأْبَناُء الماِو َوَأِحبااُؤُه قُ  ُبُكْم ِبُذُنوِبُكْم َبْل َأْنُتْم َبَشٌر ِمماْن َخَم وند دػاب ا سػبحان    9 ﴾ْل َفِمَم ُيَعذِّ

َوَقاَلددِت اْلَيُيددوُد ُعَزْيددٌر ﴿دمػػح اليسػػود والنصػػار  ادت ػػادهـ  ف ب ػػض  نبيػػائسـ  بنػػاا ا ف ػػاؿ سػػبحان  
َذِلَل َقدْوُلُيْم ِبدَأْفَواِىِيْم ُيَضداِىُئوَن َقدْوَل الادِذيَن َكَفدُروا ِمدْن  اْبُن الماِو َوَقاَلِت الناَصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن الماوِ 

 . 9 ﴾َقْبُل َقاَتَمُيُم الماُو َأناى ُيْؤَفُكونَ 

وهػػج الدولػػة المت دمػػة  -ف ػػج اليابػػاف مػػ ال  ،بػػؿ  ننػػا ن ػػد م ػػؿ ذلػػؾ فػػج ب ػػض األمػػـ حػػدي ا 
ؿ  مبراطػػػػور  نسػػػػػاف، ف ػػػػد كػػػػػاف والػػػػدا وهػػػػػو ي ػػػػػد اإلمبراطػػػػور الحػػػػػالج هػػػػو  و  -دمميػػػػا وتكنولو يػػػػا 

فػػانظر  لػػح  ،اإلمبراطػػور السػػابؽ الػػذ  تػػوفج نبػػؿ سػػنوات نميػػة ي ػػد رسػػميا و ػػ بيا مػػف سػػاللة ا لسػػة
 .ت دمسـ ال ممج وتخم سـ ال  ائد  حتح  واخر ال رف ال  ريف

ف  نػداـ وهػـ ي ت ػدوف  نسػـ نػد خم ػوا مػ ،و  زاؿ ي يش فج السند مئات المالييف مػف المنبػوذيف
 ،ووا ػػبسـ فػج هػػذا الحيػاة  ف ي ومػػوا بخدمػة ايػػرهـ ،ولػػذلؾ فسػـ  دنػػح الطب ػات فػػج الم تمػأ ،ا لسػة

 .فال يمد المنبوذ    منبوذا م م  ،وسيب ح  بنانهـ حتح نساية الدنيا كذلؾ

منسػا  ف الكنيسػػة نػد د ػػدت  ،ونػد مػرت الب ػػرية فػج نظرتسػا  لػػح المػر ة مػ ال بطرائػػب ود ائػب
 ػـ  ،وب ػد مػداو ت ومنان ػات نػررت  ف فيسػا روحػا ،!!؟هػؿ فػج المػر ة روح :لتبحث مسػعلةمنتمرات 

                                                        
 .  سورة المائدة  6 
 .وما ب دها   الكنز المرصود فج نوادد التممود، يوسؼ نصر ا، دار ال مـ، دم ؽ، ص 92
 .   -   /  ال سد ال ديد، ن يؿ متح،  صحاح   9
 .  سورة المائدة   9
 .2 سورة التوبة   9
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هػؿ الػروح التػج فيسػا روح  نسػانية  ـ روح حيوانيػػة  :د ػدت منان ػات  خػر  حػوؿ مسػعلة  خػر  وهػج
!!!. 

ول ػػد وصػػؿ حػػػاؿ المػػر ة فػػج  وروبػػػا نبػػؿ دػػػدة نػػروف  ف الػػزوج كػػػاف  ذا  راد  ف يتخمػػح دنسػػػا 
ولمػػا بػػػد   ،ونػػد كانػػػت هنػػاؾ  سػػػواؽ لبيػػأ الزو ػػػات ،لسػػوؽ ألف الطػػػالؽ تمن ػػ  الكنيسػػػةبادسػػا فػػػج ا

ب ػػض النػػاس بالتالدػػب فػػج األسػػ ار تػػدخؿ ال ػػانوف البريطػػانج فػػج ذلػػؾ الونػػت وحػػدد السػػ ر بسػػتة 
  .91!!! ـ  2  بنسات وب ج ذلؾ حتح داـ 

ُقددْل ِإناَمددا ﴿ؿ ت ػػالح نػا صػمح ا دميػػ  وسػػمـبينمػا ن ػػد اإلسػالـ يبػػيف بوضػػوح طبي ػة الرسػػوؿ 
نا ػا نػاؿ ت ػالح   9 ﴾َأَنا َبَشٌر ِمْثُمُكْم ُيوَحى ِإَليا  وبيف  ف الناس  مي ا خم وا مػف ن ػس واحػدة ذكػورا وا 

ََ ِمْنَيدا َزْوَجَيدا َوَبدثا ِمْنُيَمد﴿ َجدااًل ا رِ َيا َأي َيا الناداُس اتاقُدوا َرباُكدُم الادِذي َخَمَقُكدْم ِمدْن َنْفدٍس َواِحدَدٍة َوَخَمد
 .99﴾َكِثيًرا َوِنَساءً 

ومػػػف اإلنسػػػانية فػػػج اإلسػػػالـ  ف ال ميػػػأ سػػػواا  مػػػاـ ال ػػػري ة اإلسػػػالمية، فػػػال  حػػػد فػػػوؽ نػػػانوف .  
ال ػػري ة مسمػػا بمطػػت منزلتػػ ، و  نػػو   مػػاـ الحػػؽ، وي ػػب  ف ي ػػاـ ال ػػدؿ بػػيف  ميػػأ النػػاس، ألنسػػـ 

َذا َحَكْمددُتْم َبدديْ ﴿متسػػاووف فػػج اإلنسػػانية، نػػاؿ ت ػػالح  فسػػو  مػػر   9 ﴾َأْن َتْحُكُمددوا ِباْلَعددْدلِ  النادداسِ َن َواِ 
َيددا َأي َيددا الاددِذيَن اَمُنددوا ُكوُنددوا َقددوااِميَن ِباْلِقْسددِط ﴿بإنامػػة ال ػػدؿ بػػيف النػػاس كػػؿ النػػاس، ونػػاؿ ت ػػالح 

يًّدا َأْو َفِقيددًرا َفالمادُو َأْوَلدى ِبِيَمدا َفدداَل ُشدَيَداَء ِلمادِو َوَلدْو َعَمدى َأْنُفِسددُكْم َأِو اْلَواِلدَدْيِن َواأْلَْقدَرِبيَن ِإْن َيُكدْن َغنِ 
َيا َأي َيدا الادِذيَن اَمُندوا ُكوُندوا َقدوااِميَن ِلمادِو ُشدَيَداَء ِباْلِقْسدِط ﴿وناؿ ت ػالح   9 ﴾َتتاِبُعوا اْلَيَوى َأْن َتْعِدُلوا

ُىددَو َأْقددَرُ  ِلمتاْقددَوى َواتاقُددوا الماددَو ِإنا الماددَو َخِبيددٌر ِبَمددا َواَل َيْجددِرَمناُكْم َشددَنقُن َقددْوٍم َعَمددى َأالا َتْعددِدُلوا اْعددِدُلوا 
 .96 ﴾َتْعَمُمونَ 

منسػػا  ف دمػػر حكػػـ لر ػػؿ ايػػر مسػػمـ  ،واألم مػػة دمػػح ذلػػؾ ك يػػرة ،وهػػذا مػػا كػػاف يطبػػؽ ف ػػال
متػح اسػت بدتـ النػاس ونػد ولػدتسـ  :ونػاؿ الكممػة الم ػسورة ،دمح ابػف دمػرو بػف ال ػاص  ميػر مصػر

  .؟ـ  حرارا مساتس

فسػذا دمػج بػف  ،وند كػاف الخم ػاا الرا ػدوف ي  ػوف  مػاـ ال ضػاا دمػح نػدـ المسػاواة مػأ ايػرهـ
فيطمػب ال اضػج مػف الخمي ػة الػدليؿ دمػح  ، بج طالب ي ؼ مأ نصرانج  ماـ ال اضج  ريل فج درع

                                                        
 .  المر ة بيف ال    وال انوف لمدكتور مصط ح السبادج ص  91
 .2  سورة الكسؼ   9
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 حكػػاـ    ػػسد  ف هػػذا :فممػػا ر   النصػػرانج ذلػػؾ نػػاؿ ،فػػال ي ػػد فػػيحكـ لمنصػػرانج بسػػا ، ف الػػدرع لػػ 
 .فعهداها دمج ل  بمناسبة  سالم  ،و داد الدرع  لح الخمي ة ،ودخؿ فج اإلسالـ ،األنبياا

حيػػث  ،ومنسػا نصػػة األميػػر الطسػػانج  بمػػة بػػف األيسػػـ مػػأ  بػػج دبيػػدة زمػػف دمػػر بػػف الخطػػاب
فعخػذ  ،فمطمػ  ذلػؾ الر ػؿ ،وكػاف يم ػج يومػا فػج سػوؽ دم ػؽ فػوط  ر ػال ، ف  بمة كاف نػد  سػمـ

ف  ػب  بمػة و صػحاب   ،فعمر بال صاص مف الر ػؿ لطمػة بمطمػة ، بج دبيدة بف ال راح الر ؿ  لح
نػالوا ومػػا  ،  :نػػاؿ  بػو دبيػدة ؟ومػا ي تػؿ :ف ػالوا ،مػف ذلػؾ، كيػؼ يسػػاو  اإلسػالـ بػيف األميػر وايػػرا

 .2 فعخذت  بمة ال زة باإل ـ فارتد وهرب  لح الروـ  ،  لـ يعمر ا    بال صاص:ناؿ ؟ت طأ يدا

كمػا درضػنا ذلػؾ فػج  ،و ما فج الطرب الم اصر فإننا ن د ت نينػا لمتمييػز بػيف األمػـ وال ػ وب
ف بػػػؿ  ،ونضػػػرب هنػػػا م ػػػا  دػػػف ال نصػػػرية المت  ػػػية فيػػػ  ،حػػػدي نا دػػػف ال دالػػػة فػػػج المػػػنس  الربػػػانج

يظسػر فيػ   ،سنوات ر   مئات المالييف مػف النػاس دمػح  ا ػات التم زيػوف  ػريطا صػورا  حػد السػواة
و  مػػوا يركمونػػ  بػػعر مسـ  ،ة مػػف ال ػػرطة األمػػريكييف البػػيض يضػػربوف سػػائ ا  سػػود فػػج ال ػػارع رب ػػ

ونُػدـ األرب ػػة  ،وهػو مم ػػح دمػح األرض يحػػاوؿ  ف يت ػج الضػػربات المنسالػة دميػػ  ،و يػديسـ ودصػػيسـ
وونأ ،ف ػد بػر تسـ المحكمػة  مي ػا ،فكانت دنصرية الحكػـ   ػد مػف دنصػرية الحاد ػة ، لح المحاكمة

فػانطمؽ السػػود فػج مػدف  مريكػػا وبخاصػة فػج مدينػػة  ،كػـ ونػأ الصػػاد ة دمػح السػود ودمػػح ال ػالـالح
 ،ويضػػػربوف البػػػيض ويػػػدمروف ويحرنػػػوف المحػػػالت الت اريػػػة ،لػػػوس  ن مػػػوس  لػػػح ال ػػػوارع يحت ػػػوف

 ،ولػػػػـ ت ػػػد السػػػػمطات بػػػػدا مػػػف  دػػػػادة المحاكمػػػػة ،نتي ػػػة  ػػػػ ورهـ بمػػػرارة التمييػػػػز ال نصػػػػر  والظمػػػـ
فكيػؼ لػو لػـ يػر النػاس مػا  ،كػؿ هػذا وال ػالـ كمػ  نػد ر   مػا حػدث ،ا ناف وبر  ا ناففعديدت و ديف 

ف ػد كػاف  ، ن  التمييػز ال نصػر  فػج ال ػرف ال  ػريف ؟فعيف اإلنسانية فج ال ضاا األمريكج!!! حدث 
وحػػافالت لمبػػيض و خػػر   ،مػػدارس لمبػػيض و خػر  لمسػػود -فػػج  مريكػا مػػ ال  -نبػؿ د ػػرات السػػنيف 

اؾ كنػػائس لمبػػيض وكنػػائس لمسػػود بػػؿ كانػػت هنػػ ،يكػػف يسػػمل لمسػػود بػػدخوؿ ال ام ػػاتولػػـ  ،لمسػػود
!!!. 

وحػـر كػؿ مػا  ،ومف  وانب اإلنسانية فج اإلسالـ  ن   رع ل  مف الح وؽ والت ػري ات مػا يسػ دا. 1
 (ح ػوؽ اإلنسػػاف)فػػال ضػرر و  ضػرار، ونػػرر لكػؿ  نسػاف مػا يسػػمح اليػوـ  ،يمحػؽ الضػرر باإلنسػاف

وهػػج ليسػػت  ،وهػػذا الح ػػوؽ ك يػػرة ،ا مػػف الػػديف ي ػػب دمػػح الم تمػػأ  ف ينمنػػ  لػػ و  ػػؿ ذلػػؾ  ػػزا
متطاب ػػػة تمامػػػا مػػػأ مي ػػػاؽ ح ػػػوؽ اإلنسػػػاف الػػػذ   نرتػػػ  األمػػػـ المتحػػػدة فػػػج حػػػوالج منتصػػػؼ ال ػػػرف 

نمػػػا تختمػػػؼ م ػػػ  فػػػج ب ػػػض ال وانػػػب خاصػػػة فػػػج م ػػػاؿ الحريػػػات المن متػػػة مػػػف الػػػديف  ،ال  ػػػريف وا 
وحريػة ف ػؿ المحرمػات مػف زنػا و ػذوذ  ،الزواج مسما اختم ػت األديػاف وحرية ،واألخالؽ كحرية الردة

 :ومف  همسا ،بينما ن د  ف اإلسالـ  دطح كؿ  نساف م مودة مف الح وؽ ،وخمر واير ذلؾ

                                                        
 .، دار صادر، بيروت   / الطب ات الكبر   بف س د،  2 
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 :حَ الحياة الكريمة :أوال

ح ف د حرَّـ اإلسالـ نتؿ الن س منذ  ف يكوف اإلنساف  نينا فج بطف  م   لػح لحظػة وفاتػ ، نػاؿ ت ػال
﴿ َِّ فحػػػـر اإل سػػػاض     ذا  صػػػبحت حيػػػاة األـ     ﴾َواَل َتْقُتمُدددوا الدددناْفَس الاِتدددي َحدددراَم المادددُو ِإالا ِبددداْلَح

مسػػددة تسديػػدا ح ي يػػا، وحػػـر مػػا يسػػمح نتػػؿ الرحمػػة، وحػػـر ا نتحػػار، وحػػـر نتػػؿ ايػػر الم ػػاتميف مػػف 
ؿ الكػافر لم ػرد  نػ  كػافر، وكػؿ  ط اؿ ونساا و ػيوخ ورهبػاف فػج الحػرب، فػال يو ػد فػج اإلسػالـ نتػ

 .هذا كاف مطب ا فج التاري  اإلسالمج ب كؿ لـ ي رؼ فج تاري  الب رية كمسا

فمـ ي رؼ التاري  اإلسالمج الم ازر ال مادية، كما ت  ػؿ الػدوؿ األخػر  نػديما وحػدي ا، م ػؿ 
مػػا دػاش النصػػار  مػا ف مػ  األوروبيػػوف فػج األنػدلس حيػػث لػـ يب ػػوا فيسػا مسػمما دمػػح نيػد الحيػاة، بين

واليسود فج ال الـ اإلسالمج دبر ال روف  منيف دمػح  رواحسػـ و مػوالسـ و دراضػسـ وبيػوت دبػادتسـ، 
ومػػا ب ػػػاا اليسػػػود والنصػػػار  فػػػج بػػػالد المسػػػمميف حتػػح دصػػػرنا    دلػػػيال دمػػػح ذلػػػؾ، بػػػؿ  ف  فضػػػؿ 

نمػػػا فػػػج بػػػالد المسػػػمميف، وذلػػػؾ حينمػػػا كػػػانوا  فتػػػرات اليسػػػود هػػػج التػػػج دا ػػػوها لػػػيس فػػػج  وروبػػػا وا 
 .مواطنيف اير محتميف

يطاليػػا فػػػج  وم ػػؿ مػػا ف مػػ  اليابػػانيوف فػػػج كوريػػا والصػػيف، وم ػػؿ مػػا ف متػػػ  بريطانيػػا وفرنسػػا وا 
مسػػػت مراتسا، وم ػػػػؿ مػػػػا حػػػػدث فػػػػج الحػػػػربيف ال ػػػالميتيف األولػػػػح وال انيػػػػة حيػػػػث نتػػػػؿ فيسمػػػػا د ػػػػرات 

 .سالمية و فطانستافالمالييف مف المدنييف، وم ؿ ما ف مت  روسيا فج ال مسوريات اإل

وم ػػؿ مػػا ف متػػ   مريكػػا فػػج اليابػػاف بإل ػػاا ننبمتػػيف نػػوويتيف دمػػح المػػدنييف، حػػيف  ل تسمػػا دمػػح 
 .مدينتج هيرو يما ونا ازاكج، وم ؿ ما ف مت  فج فيتناـ، وما ت  م  فج دوؿ  سالمية حتح ا ف

 ػازر ديػر ياسػيف وم ػؿ مػا ف متػ   سػرائيؿ منػذ ن ػعتسا مػف م ػازر  ماديػة ضػد المػدنييف، كم
وك ػر ناسػـ وصػبرا و ػػاتيال ونانػا، ومػا ت ػػوـ بػ  ب ػكؿ يػػومج مػف نتػؿ وهػػدـ لمبيػوت وسػ ف وت ػػذيب 

 .حتح الموت، وما  اكؿ ذلؾ مما   يحصح و  يزاؿ يتـ حتح  واخر ال رف ال  ريف

ولػػذلؾ فإنػػ  مػػا مػػف  ػػيش دخػػؿ بمػػدا  خػػر    وناومػػ   همسػػا حتػػح  خر ػػوا  ف اسػػتطادوا،    
ش اإلسػػػالمج دخػػػؿ بػػػالدا ك يػػػرة فاتحػػػا دػػػاد  فاسػػػت بمت  ك يػػػر مػػػف ال ػػػ وب واألمػػػـ مرحبػػػة بػػػ  ال ػػػي

ودخمػػت فػػج اإلسػػالـ، وب يػػت دمػػح اإلسػػالـ حتػػح ب ػػد  ف ضػػ ؼ المسػػمموف دسػػكريا، ومػػا ذلػػؾ    
ألف اإلسػالـ ديػػف ي امػػؿ النػاس م اممػػة  نسػػانية   كمػا ف ػػؿ كػػؿ المسػت مريف، بػػؿ  ف صػػالح الػػديف 

 ائػػد المسػػمـ الكػػرد  نػػد ضػػرب م ػػا  لػػـ ي ػػرؼ التػػاري  لػػ  م ػػيال حػػيف نػػاـ بػػإطالؽ سػػراح األيػػوبج ال

                                                        
 .  سورة اإلسراا    



 

 

31 

31 

األسر  مف  نود الصميبييف، ود ا دػنسـ، وهػـ الػذيف  ػااوا اػزاة محتمػيف ودػا وا فػج األرض فسػادا 
 .ونتال وتخريبا، فإذا كاف المسمموف ي  موف ذلؾ مأ  ددائسـ فكيؼ ي امموف اير األدداا؟

: رد فػج الم تمػػأ ك ايتػ ، ونػػد ر   دمػر ر ػػال كبيػرا فػػج السػف يتسػػوؿ ف ػاؿ دمػػرووفػر لكػؿ فػػ
 سػػعؿ ال زيػة والحا ػػة والسػػف، ف ػاؿ دمػػر مػػف     هػؿ الكتػػاب  نػػت؟ : مػا  ل ػػعؾ  لػػح مػا  ر ؟ ف ػػاؿ

يسػود ، فعخػذ دمػر بيػدا وذهػب بػ   لػح منزلػ  و دطػاا،  ػـ  رسػؿ  لػح خػازف بيػت المػاؿ ونػاؿ : ف اؿ
 .   ال ، فوا ما  نص نا الر ؿ  ف  كمنا  باب   ـ نخذل  دند السـر انظر هذا و م : ل 

وهكذا درؼ ال الـ اإلسػالمج منػذ بدايػة ال ػرف الس ػر  األوؿ نظػاـ الردايػة ا  تماديػة الػذ  
ت ػػوـ بػػ  الدولػػة ت ػػػاا كػػؿ رداياهػػا، وذلػػؾ تح ي ػػػا لخاصػػية اإلنسػػانية التػػج يتميػػػز بسػػا اإلسػػالـ، ولػػػـ 

 .ج ذلؾ    فج ال رف ال  ريفي رؼ ال الـ الطرب

 مػػا  نسػػانية الطػػرب مػػأ ال ػػ وب األخػػر  ف ػػد درفناهػػا مػػف خػػالؿ ا سػػت مار وويالتػػ ، ومػػف 
ط امسػػا لمحيوانػػات لكػػيال  ل ائسػػا فػػج المحيطػػات وا  خػػالؿ  تػػالؼ كميػػات هائمػػة سػػنويا مػػف األاذيػػة وا 

لػدو رات دمػح الكػالب فػج تنخ ض  س ارها فج األسواؽ ال المية، ومػف خػالؿ  ن ػاؽ المميػارات مػف ا
كػػؿ دولػػة مػػف الػػػدوؿ الطربيػػة الكبػػر  بػػػالراـ مػػف  ف ك يػػرا مػػػف النػػاس فػػج منػػػاطؽ  ػػتح مػػف ال ػػػالـ 

 .يموتوف مف ال وع
 

 : حَ االعتقاد: ثانيا

، ولكػج يكػػوف اختيػػار   ﴾اَل ِإْكددَراَه ِفددي الدددِّينِ ﴿فمكػؿ  نسػػاف  ف يػديف بالػػديف الػذ  يريػػدا، نػػاؿ ت ػالح 
سميما حث اإلسالـ فج ك ير مػف  ياتػ  دمػح الت كػر والنظػر فػج الكػوف، وحػث دمػح  اإلنساف ل  يدت 

الت مـ والت ميـ، و  م  ليس ح ا ف ط بػؿ وا بػا، ودػاب دمػح النػاس  ف ي مػدوا  بػااهـ فػج الػديف دوف 
 . ف يكونوا دمح دمـ بسذا الديف هؿ هو حؽ  ـ باطؿ

وذلػػؾ لكػػج يكػػوف دخولػػ   و  دػػف  ،ولكػػف لػػيس لإلنسػػاف  ف يرتػػد ب ػػد  ف يػػدخؿ فػػج اإلسػػالـ
بػؿ  نػ  سػبحان     ،فا   يريد  ف يدخؿ فج اإلسالـ    مف كاف منمنا  يمانػا تامػا بػ  ،ننادة تامة

 .ي بؿ  سالـ ال خص الذ  يدخؿ اإلسالـ مكرها  و مت ككا

 ػد ف ،وألف الذ  دخؿ فج اإلسالـ ي مـ حيف دخؿ هذا الديف  ن    يحؽ لػ  ب ػد ذلػؾ  ف يرتػد
 .دخؿ وهو موافؽ دمح هذا ال رط

                                                        
 . 9  الخراج ألبج يوسؼ، ص    
 .9  سورة الب رة    
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 ،وألف الػردة دػػف اإلسػػالـ تطييػػر لػػو ا ال ػػخص يػػن كس دمػػح سػػموك  فػػج كػػؿ م ػػا ت الحيػػاة
بحيػػػث يصػػػبل و ا ال ػػػخص لدولػػػة  خػػػر   ريمػػػة ي انػػػب  ،والػػدوؿ اليػػػوـ ت انػػػب دمػػػح تطييػػػر الػػػو ا

 .وت تبر ذلؾ نودا مف الخيانة ال ظمح ،دميسا باإلدداـ  حيانا

فإننػا ن ػد مػف  ،وهذا مػا نػراا فػج الوانػأ ،درؼ الحؽ  ـ ترك  ليس كمف ترؾ الباطؿوألف مف 
بؿ ومف ر اؿ الديف مف كػؿ األديػاف األخػر   ،مف الم   يف وال مماا ،يدخؿ فج اإلسالـ فج كؿ يوـ

 .و  ن د مف يترؾ اإلسالـ طائ ا مختارا فج    مكاف فج ال الـ 
 

 :حَ التعبير عن الرأي :ثالثا

مػف  مػور  ،دطح اإلسالـ كؿ  نساف الحؽ فج  بداا الر   فج األمور ال امة التج تسـ الم تمأف د  
بػػػؿ   ػػػؿ اإلسػػػالـ ذلػػػؾ مػػػف  ،  افيػػػة وا تماديػػػة وسياسػػػية وانتصػػػادية  لػػػح ايػػػر ذلػػػؾ مػػػف األمػػػور

فالت بير دػف الػر   يػدخؿ فػج اإلسػالـ تحػت  سػماا  ،كؿ بحسب ندرت  وطانت  ،الوا بات دمح ال رد
نػاؿ الػديف النصػيحة نمنػا لمػف  صمح ا دمي  وسمـف ف تميـ الدار   ف النبج ) ؿ النصيحة  خر  م

وم ػػؿ األمػػر بػػالم روؼ والنسػػج دػػف المنكػػر  1  (ودػػامتسـ وألئمػػة المسػػمميفنػػاؿ  ولكتابػػ  ولرسػػول  
وهػػذا  ف كػػاف فػػج ايػػر اإلسػػالـ ح ػػا يسػػتطيأ ال ػػرد  ف يمارسػػ   و  ،وم ػػؿ ال ػػور  ومػػا  ػػاكؿ ذلػػؾ

 .فإن  فج اإلسالـ وا ب دينج ي ب  ف ي وـ ب  ،نازؿ دن يت

 و مػػا يسػػمح  ،ولكػػف الت بيػػر دػػف الػػر   لػػيس م نػػاا   ػػادة األل ػػاظ والكممػػات السابطػػة البذيئػػة
ولػيس  يضػا  دطػاا  ،الذ  يددو دالنية لم سوات المحرمة وال ػواحش والمنكػرات ،باألدب المك وؼ

 .الباطؿ والخوض فج  دراضسـالحؽ لسب ا خريف وت ريحسـ واتسامسـ ب

 ،و ما فج الطػرب الػذ  يػددج ردايػة حريػة الت بيػر دػف الػر   تحػت مػا يسػمح ح ػوؽ اإلنسػاف
 مػػا حينمػػا ت تضػػج مصػػمحتسـ  ،فإننػػا   نػػر  هػػذا الردايػػة والحػػرص     ذا انتضػػت مصػػمحتسـ ذلػػؾ

فسػـ  ، ػ   ػتحمتػذرديف بح ،ضرب حرية ال  وب وح وؽ اإلنسػاف فػإنسـ   يتػرددوف فػج ف ػؿ ذلػؾ
 .ولكنسـ يددموف دكتاتورية األنظمة الموالية لسـ ،يددموف ح وؽ اإلنساف فج الدوؿ الم ادية لسـ

 

 :حَ العمل :رابعا

 ،ف د  دطح اإلسالـ  يضا كؿ  نساف الحؽ فػج اختيػار التخصػص الػذ  يريػد  ف يت ممػ  وي مػؿ فيػ 
سػػا كاختيػػار الػػزوج سػػواا كػػاف ذلػػؾ والحػػؽ فػػج التصػػرؼ فػػج  مػػورا ال خصػػية واختيػػار مػػا يناسػػب  من

والحػؽ فػج التصػرؼ فػج مػا يممػؾ مػف  مػواؿ  ،فميس ألحد  ف ي بر  حدا دمح ذلػؾ ،لمر ؿ  ـ لممر ة
 . لح اير ذلؾ مما   يتسأ ل  الم اـ

                                                        
 .  صحيل مسمـ، رنـ  1 
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وهػذا ال يػود لمصػمحة  ،بؿ هج ح وؽ م يدة ب يػود ،ولكف كؿ هذا الح وؽ ليست ح ونا مطم ة
فال  ػػػؿ نيػػػد ألنػػػ  ي يػػػد تصػػػرفات  ،لضػػػرورة ضػػػد مصػػػمحة اإلنسػػػاففمػػػيس كػػػؿ نيػػػد هػػػو با ،اإلنسػػػاف

 ،و  يريد دانػؿ  ف يتحػرر مػف نيػد ال  ػؿ ،ولكن  نيد لمصمحة اإلنساف ،اإلنساف ويمن   مما   يميؽ
وال ادات ال يػدة نيػد ولكنسػا لمصػمحة  ،ولكنسا نيد لمصمحة اإلنساف ،وال وانيف الصحيحة ال ادلة نيد

ية فج اإلسالـ حريػة م يػدة ب يػود الػديف وال  ػؿ واألخػالؽ وهػج نيػود لمصػمحة والحر  ،الم تمأ وهكذا
 .و  يصمل الم تمأ    بذلؾ ،اإلنساف
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 الواقعية 
و  يت امػػؿ مػػأ  ،يت امػػؿ مػػأ الح ػػائؽ المو ػػودة فػػج الكػػوف وفػػج اإلنسػػاف ، ػػاا اإلسػػالـ دينػػا وان يػػا

ويرت ػج باإلنسػاف  لػح  فضػؿ مػا يمكػف  ،توي در حا ات اإلنساف الح ي يػة فػج كػؿ الم ػا  ،األوهاـ
فميسػػت الوان يػػة  ذف  ب ػػاا الوانػػأ كمػػا هػػو دميػػ  ولػػو كػػاف وان ػػا  ،ضػػمف  مكاناتػػ  الح ي يػػة الوان يػػة

الوان يػة ت امػؿ مػأ الوانػأ لالرت ػاا بػ   لػح المسػتويات الممكنػة وبالوسػائؿ ولكػف  ،هابطا متخم ا سػيئا
 :ومف وان ية اإلسالـ ما يمج ،المناسبة

فسو سبحان  ي مػـ حا ػات اإلنسػاف  ، ف ا سبحان  وت الح لـ يكمؼ اإلنساف فوؽ ما يطيؽ . 
 .   ﴾اَل ُيَكمُِّف الماُو َنْفًسا ِإالا ُوْسَعَيا﴿وندرات  الح ي ية، ناؿ ت الح 

ف ػػػد  نػػػزؿ ا ت ػػػالح الوا بػػػات دمػػػح مػػػد   ،ولػػذلؾ كػػػاف مػػػف حكمػػػة ا التػػػدرج فػػػج األحكػػاـ
بػػؿ  ف ب ػػض  ،كمػػا  نػػ  حػػـر المحرمػػات كػػذلؾ ب ػػكؿ تػػدري ج ،دف ػػة واحػػدة سػػنوات طويمػػة ولػػيس

وكػػاف مػػف  ،المحرمػػات كػػالخمر تػػـ التػػدرج فػػج تحريمسػػا وذلػػؾ ل ػػدة ت مػػؽ النػػاس فػػج ال اهميػػة بسػػا
الوان يػػة  يضػػا ت امػػؿ اإلسػػالـ مػػأ نضػػية الػػرؽ ال ػػائ ة ا نت ػػار فػػج ال ػػالـ بمػػا فػػج ذلػػؾ منط ػػة 

وبخاصػة  ف  ،بؿ و  خػالؿ  يػؿ واحػد ،ف الممكف  لطاا الرؽ بعمر واحدفمـ يكف م ،ال زيرة ال ربية
و  بػد  حيانػا مػف  ،المسمميف يت امموف فج ذلؾ مػأ ايػر المسػمميف الػذيف يسػترنوف  سػر  المسػمميف

فكػػاف مػػف حكمػػة ا ت ػػالح ووان يػػة اإلسػػالـ  لطػػاا كػػؿ منافػػذ الػػرؽ مػػا دػػدا  ،مبػػد  الم اممػػة بالم ػػؿ
و لطػاا  ،فعلطح اإلسالـ اسػترناؽ النػاس بسػبب ال  ػز دػف  داا الػديف ،ف والك ارالحرب بيف المسممي

و لطػػاا فػػج حالػػة اسػػترناؽ المػػر ة مػػف  نػػارب  ،بسػػبب نطػػأ الطريػػؽ واختطػػاؼ النػػاس  ػػـ بػػي سـ دبيػػدا
فمػيس  ،وحتح فج هػذا الحالػة يت امػؿ المسػمموف حسػب مػا ت تضػي  الظػروؼ ،زو سا  ذا مات دنسا
ويمكػػف مبػػادلتسـ  ،بػػؿ يمكػػف المػػف  دمػػيسـ بػػإطالؽ سػػراحسـ ،ؽ  سػػر  الحػػربمػػف الضػػرور  اسػػترنا

 ػـ  ف اإلسػالـ ب ػػد  ،ويمكػػف  ب ػانهـ  سػر  دوف اسػػترناؽ ،ويمكػػف فػدانهـ بالمػاؿ ،بعسػر  المسػمميف
ف  ػػؿ  دتػػاؽ رنبػػة وا بػػا فػػج ب ػػض  ، ف ضػػيؽ  بػػواب ا سػػترناؽ وسػػأ ب ػػد ذلػػؾ  بػػواب اإلدتػػاؽ

وفػتل بػػاب المكاتبػة و مػػر بسػػا  ،ب ػكؿ دػػاـ و  ػزؿ دمػػح ذلػؾ ال ػػوابوحػػث دمػح اإلدتػػاؽ  ،الحػا ت
ولػذلؾ لػـ يحػدث فػج التػاري  اإلسػالمج  ،وفج ذلؾ تدريب دمح ا ست الؿ الن سػج وا نتصػاد  ،9 

حيػث انطمػؽ ال بيػد مػف مػزارع  سػيادهـ فػرحيف  ،ما حدث فػج  مريكػا حػيف صػدر نػانوف  لطػاا الػرؽ
يتدبروا  مورهـ فر  ػوا  لػح  سػيادهـ السػاب يف ير ػونسـ  ف ي بمػوهـ ولكنسـ لـ يستطي وا  ف  ،بالحرية

 ػػـ  مػػر ا  ،ف ػػد تحػػرروا نانونيػػا ولكػػنسـ لػػـ يتحػػرروا وان يػػا ون سػػيا ،دمػػا  كمػػا كػػانوا فػػج مػػزاردسـ

                                                        
 .9  سورة الب رة    
 . ف يت ؽ ال بد مأ سيدا بعف يخرج وي مؿ  ـ يدفأ مبمطا مت  ا دمي  م ابؿ  دتان : المكاتبة 9 
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نػاؿ رسػوؿ  ،المسمميف بم اممة األرناا بعحسف م اممة  لح  ف يتـ  دتانسـ وادتبرهـ  خوانػا لمػالكيسـ
فمػػػف كػػػاف  خػػػوا تحػػػت يػػػدا  ،  مسػػػـ ا تحػػػت  يػػػديكـ ، خػػػوانكـ خػػػولكـ)  دميػػػ  وسػػػمـصػػػمح اا 

  .   (و  تكم وهـ ما يطمبسـ فإف كم تموهـ فعدينوهـ ،وليمبس  مما يمبس ،فميط م  مما يعكؿ

ف ػػرع لػػ  حػػؽ  ،ومػػف وان يػػة اإلسػػالـ  ف ا سػػبحان  لػػـ يحػػـر دمػػح اإلنسػػاف مػػا يحتػػاج  ليػػ  . 
و بػػاح لػػ   ،بػػؿ ح ػػ  دميػػ  ،و ػػرع لػػ  الػػزواج ،صػػطيرا  و كبيػػرا ، كػػاف  و امػػر ةالتممػػؾ ال ػػرد  ر ػػال

َوُكمُدوا َواْشددَرُبوا َواَل ﴿كػؿ الطيبػات مػػف معكػؿ وم ػرب وممػػبس وزينػة مػف ايػػر  سػراؼ، نػاؿ ت ػػالح 
َرَج ِلِعَبداِدِه َوالطايَِّبداِت ِمددَن ُقدْل َمدْن َحدراَم ِزيَندَة المادِو الاِتدي َأْخد (77)ُتْسدِرُفوا ِإنادُو اَل ُيِحد   اْلُمْسدِرِفيَن 

 َِ ْز  .   ﴾الرِّ

ومف الوان ية  ف اإلسالـ ي ػدر الحػا ت الخاصػة الطارئػة التػج يضػطر فيسػا اإلنسػاف  لػح مػا  . 
الضػػػػرورات تبػػػػػيل )  ي  مػػػػ  دػػػػادة فػػػػػج الظػػػػروؼ ال اديػػػػة، ومػػػػػف هنػػػػا  ػػػػاات ال ادػػػػػدة الم روفػػػػة 

 .6  ﴾ُطرا َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإْثَم َعَمْيوِ َفَمِن اضْ ﴿المعخوذة مف نول  ت الح  (المحظورات

ومػف وان يػة اإلسػػالـ  نػ  دػرؼ ضػػ ؼ اإلنسػاف  مػاـ ب ػػض المحرمػات فحػـر كػػؿ مػا يوصػػؿ  .1
فحػػػػـر ك يػػػػر الخمػػػػر ونميمسػػػػا ألف ال ميػػػػؿ الػػػػذ    يسػػػػكر ي ػػػػر  لػػػػح الك يػػػػر  ، ليسػػػػا ويسػػػػادد دميسػػػػا

كمػا حػـر الخمػوة ألف  ،حػا ت م ينػة ت ػدر ب ػدرهاوحـر النظر  لػح ال ػنس ا خػر    فػج  ،المسكر
 .ذلؾ ند يسادد دمح ال اح ة

ومػف ذلػػؾ  يضػػا  ف اإلسػػالـ لػـ ينظػػر  لػػح النػػاس دمػػح  نسػـ مالئكػػة و  دمػػح  نسػػـ  ػػياطيف،  . 
بؿ ادتبرهـ ب را يصيبوف ويخطئػوف، ف مػؿ دمػح تربيػة األفػراد تربيػة صػالحة، وهػذا ين ػأ مػأ  ك ػر 

سػػي أ فػػج ب ػػض ال ػػرائـ ف ػػرع ال  وبػػات، وفػػتل ب ػػد ذلػػؾ البػػاب  مػػاـ  النػػاس، ولكػػف ب ػػض النػػاس
 .التائبيف

 ،واإلسػػالـ كمػػ  ديػػف وان ػػج بػػالم نح الػػذ  ذكرنػػاا ،هػػذا ب ػػض  وانػػب الوان يػػة فػػج اإلسػػالـ
ف ػػج اليسوديػػة ن ػػد بنػػج  سػػرائيؿ  ،بينمػػا   ن ػػد هػػذا الوان يػػة فػػج ك يػػر مػػف  وانػػب ال  افػػات األخػػر 

فػعيف  ،ومػف هػذا ال  يػدة تنطمػؽ كػؿ   ػافتسـ وت ػامالتسـ مػأ ا خػريف ،ألمػـ حيوانػات بناا ا وب ية ا
 .؟الوان ية فج ذلؾ

وهػج تنظػر  لػح المػر ة  ،وفج النصرانية و دنا الكنيسة تحارب ال مـ وال مماا والح ػائؽ ال مميػة
و ف ا رتبػاط  ،و نسػا  ػر   بػد منػ  ،و نسا السػبب فػج خطيئػة  دـ و ػ اا الب ػرية ،دمح  نسا  يطانة

                                                        
 .2 صحيل البخار ، كتاب اإليماف، رنـ الحديث    
 .  ،   سورة األدراؼ    
 .   ة سورة الب ر  6 
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فػعيف الوان يػة فػج  ،وحرمػت الػزواج دمػح الرهبػاف والراهبػات ،بسا ولو بالزواج خطيئػة تحػبط األدمػاؿ
 .؟كؿ ذلؾ

فػػػعيف  ،وفػػػج ك يػػػر مػػػف بػػػالد ال ػػػالـ كالصػػػيف والسنػػػد واليابػػػاف   زالػػػوا و نيػػػيف ي بػػػدوف األو ػػػاف
 .؟الوان ية فج ذلؾ

ا  ف الكػػوف بكػؿ مػػا فيػ  مػػف نظػاـ فػػج اايػػة واددػو  ،وفػج ال ػػيودية  نكػروا و ػػود خػالؽ لمكػػوف
ونػػػػػالوا   تسػػػػػت يـ  ، ػػػػػـ  رادوا  دػػػػػادة ت ػػػػػكيؿ اإلنسػػػػػاف ،!!!الدنػػػػػة والرودػػػػػة والنظػػػػػاـ خمػػػػػؽ صػػػػػدفة 

فػال يممػػؾ  ،بحيػث يصػبل كػؿ  ػجا لمدولػة ،الم تم ػات     ذا نزدنػا حػب التممػؾ مػف نمػب اإلنسػاف
 .؟ية فج ذلؾفعيف الوان  ،بؿ و  يحب  ف يممؾ  يئا ،اإلنساف  يئا

و ف الػػػػروح بحا ػػػػة  لػػػػح الطػػػػذاا  ،وفػػػػج الطػػػػرب المػػػػاد  نسػػػػج النػػػػاس  ف اإلنسػػػػاف روح ومػػػػادة
و ف لسػػـ  ،بػػؿ نسػػوا  نسػػـ مػػف خمػػؽ ا ،الروحػػج الػػدينج كمػػا  ف ال سػػد بحا ػػة  لػػح الطػػذاا المػػاد 

 و نسػػػـ فػػػج امتحػػػاف كبيػػػر وسػػػي ؼ كػػػؿ مػػػنسـ بػػػيف يػػػد  ا ت ػػػالح ليحاسػػػب  ،وظي ػػػة فػػػج هػػػذا الحيػػػاة
  هػػـ لسػػـ    ممارسػػة  ػػسواتسـ وتسػػمطسـ  ،ف ا ػػوا ب يػػدا دػف ا ،وسػين ل  نػػاس وسػػيخ ؽ  خػػروف

وكػػػعف دػػػدـ الت كيػػػر  ،  يريػػػدوف الت كيػػػر فيػػػ  ،مطمضػػػيف  ديػػػنسـ دمػػػا ب ػػػد المػػػوت ،دمػػػح ا خػػػريف
فػعيف الوان يػة فػج  ،وين يسـ مػف المػوت ومػا ب ػدا مػف حسػاب و ػزاا ،با خرة يخمصسـ مف وا باتسـ

 .؟ؾذل
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 اإليجابية
بػػؿ يو ػػب دمػػح كػػؿ مسػػمـ ومسػػممة  ،اإلسػػالـ ديػػف  ي ػػابج   ي ػػؼ سػػمبيا  مػػاـ ال سػػاد وا نحرافػػات

ويو ػػػب تطييػػػر األوضػػػاع  ،ال مػػػؿ دمػػػح اإلصػػػالح فػػػج كػػػؿ م ػػػا ت الحيػػػاة بكػػػؿ مػػػا  وتػػػج مػػػف نػػػوة
لت ادػػؿ وهػذا هػػو ا ،بكػؿ الطػػرؽ التػػج  ػردسا ا ت ػػالح ،السػيئة   لػػح األفضػؿ فػػج كػػؿ زمػاف ومكػػاف

 :ومف هذا ال وانب ،واإلسالـ  ي ابج فج كؿ  انب ،اإلي ابج مأ الم تمأ

فالمسػػمموف  فػػرادا و مادػػات و مػػة مكم ػػوف بػػددوة ال ػػالـ كمػػ   لػػح الحػػؽ والخيػػر، نػػاؿ  ،الػػددوة . 
ٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيدِر َوَيدْأُمُروَن ِبداْلَمْعُروِف َوَيْنَيدوْ ﴿ت الح  َن َعدِن اْلُمْنَكدِر َوُأوَلِئدَل ُىدُم َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأما

ددٍة ُأْخِرَجددْت ِلمنادداِس تَددْأُمُروَن ِبدداْلَمْعُروِف َوَتْنَيددْوَن َعددِن اْلُمْنَكددِر ﴿وي ػػوؿ  2  ﴾اْلُمْفِمُحددونَ  ُكْنددُتْم َخْيددَر ُأما
  فريضة األمر بالم روؼ والنسػج دػف المنكػر، والحػديث النبػو  ومف هنا  اات    ﴾َوُتْؤِمُنوَن ِبالماوِ 

مػف ر   مػنكـ منكػرا فميطيػرا بيػدا، ) صػمح ا دميػ  وسػمـال ريؼ فج ذلؾ واضل الد لة، وهو نول  
صػمح ا دميػ  بػؿ  ف النبػج  (فػإف لػـ يسػتطأ فب مبػ  وذلػؾ  ضػ ؼ اإليمػاف ،فإف لـ يستطأ فبمسػان 

األمػراا  جفػ صػمح ا دميػ  وسػمـفي ػوؿ رسػوؿ ا  ،  ي د الذ  يرضح بالمنكر مسمما  صػال وسمـ
ومػف  ،ومػف  اهػدهـ بمسػان  فسػو مػنمف ،فمػف  اهػدهـ بيػدا فسػو مػنمف) صحاب المنكرات الظممة و 

 .   (وليس وراا ذلؾ مف اإليماف حبة خردؿ ، اهدهـ ب مب  فسو منمف

الم تمػػأ بالسػػ ينة، وفػػرض دمػػح  فػػراد الم تمػػأ  ف    صػػمح ا دميػػ  وسػػمـ  النبػػج ونػػد  ػػبَّ 
ر الم تمػػأ، و مػػرهـ  ف يعخػػذوا دمػػح  يػػديسـ ويمن ػػوهـ مػػف ذلػػؾ بػػال وة وهػػذا يسػػمحوا لمم سػػديف بتػػدمي

م ػؿ : نػاؿ صػمح ا دميػ  وسػمـهج اإلي ابية، ف ف الن مػاف بػف ب ػير رضػج ا دنسمػا دػف النبػج 
ال ائـ دمح حدود ا والوانأ فيسا كم ؿ نوـ استسموا دمح س ينة، فعصػاب ب ضػسـ  دالهػا وب ضػسـ 

ف ػػالوا لػػو  نػػا خرننػػا فػػج  ،ذيف فػػج  سػػ مسا  ذا اسػػت وا مػػف المػػاا مػػروا دمػػح مػػف فػػونسـ سػ مسا، فكػػاف الػػ
ف  خػذوا دمػح  يػديسـ ن ػوا  نصيبنا خرنا، ولـ ننذ مف فوننا، فإف يتركوهـ ومػا  رادوا همكػوا  مي ػا، وا 

 .  ون وا  مي ا 

األوؿ  ونػػد فػػرؽ اإلسػػالـ بػػيف المسػػمميف الصػػالحيف وبػػيف المسػػمميف المصػػمحيف، ف  ػػؿ ال سػػـ
مسػػتح ا لم  وبػػة، و  ػػؿ ال سػػـ ال ػػانج صػػماـ األمػػاف لمم تمػػأ مػػف السػػالؾ فػػج الػػدنيا، ف ػػد نػػاؿ ا 

، ونػػد 1  ﴾ُمْصددِمُحونَ َوَمددا َكدداَن َرب ددَل ِلُيْيِمددَل اْلقُددَرى ِبُظْمددٍم َوَأْىُمَيددا ﴿ت ػػالح فػػج المسػػمميف المصػػمحيف 
اير المصمحيف، ف ػف زينػب بنػت  حػش المسمميف الصالحيف  صمح ا دمي  وسمـتودد رسوؿ ا 

                                                        
 .21 سورة  ؿ دمراف  2 
 .2  سورة  ؿ دمراف    
 .2 صحيل مسمـ، كتاب اإليماف، رنـ الحديث    
 . 16 صحيل البخار ، رنـ الحديث    
 .   سورة هود  1 
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   لػػ     ا ويػؿ لم ػػرب : دخػؿ دميسػػا فزدػا ي ػوؿ صػمح ا دميػ  وسػػمـ ف النبػػج )رضػج ا دنسػا 
ف مػػت يػػا رسػػوؿ ا  نسمػػؾ وفينػػا .. مػػف  ػػر نػػد انتػػرب، فػػتل اليػػوـ مػػف ردـ يػػع وج ومػػع وج م ػػؿ هػػذا

 .  (ثب  ن ـ  ذا ك ر الخ  : ؟ ناؿالصالحوف

كم ػوف بإنامػة دولػة الحػؽ والخيػر دمميػا، ولػذلؾ كانػت الس ػرة النبويػة  لػح المدينػػة والمسػمموف م . 
المنورة، فمف م انج الس ػرة  ف ا ت ػالح   ي بػؿ مػف المسػمميف  ف ي ي ػوا  فػرادا يمارسػوف اإلسػالـ 

بػػػالم نح ال ػػامؿ الػػػذ   -ال ػػرد  فػػػج ظػػؿ م تمػػػأ   يطبػػؽ فيػػػ  اإلسػػالـ فػػػج كػػؿ م ػػػا ت الحيػػاة 
فسػػػذا سػػػمبية   ي بمسػػػا ا ت ػػػالح    مػػػف المكػػػرا المستضػػػ ؼ،  و مػػػف الػػػذ   -فػػػج ال ػػػموؿ ذكرنػػػاا 

ي مؿ فج تطييػر هػذا الم تمػأ  لػح م تمػأ  سػالمج كمػا كػاف دميػ  حػاؿ المسػمميف نبػؿ الس ػرة، نػاؿ 
ْم َقاُلوا ُكناا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفدي اأْلَْرِ  ِإنا الاِذيَن َتَوفااُىُم اْلَماَلِئَكُة َظاِلِمي َأْنُفِسِيْم َقاُلوا ِفيَم ُكْنتُ ﴿ت الح 

ِإالا ( ;=)َقدداُلوا َأَلددْم َتُكددْن َأْرُ  الماددِو َواِسددَعًة َفُتَيدداِجُروا ِفيَيددا َفُأوَلِئددَل َمددْأَواُىْم َجَيددناُم َوَسدداَءْت َمِصدديًرا 
َفُأوَلِئدَل ( >=)يُعوَن ِحيَمدًة َواَل َيْيتَدُدوَن َسدِبياًل اْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجداِل َوالنَِّسداِء َواْلِوْلدَداِن اَل َيْسدَتطِ 
َوَمددْن ُيَيدداِجْر ِفددي َسددِبيِل الماددِو َيِجددْد ِفددي ( ==)َعَسددى الماددُو َأْن َيْعفُددَو َعددْنُيْم َوَكدداَن الماددُو َعفُددوًّا َغفُددوًرا 
اِجًرا ِإَلدى المادِو َوَرُسدوِلِو ثُدما ُيْدِرْكدُو اْلَمدْوُت َفَقدْد اأْلَْرِ  ُمَراَغًما َكِثيًرا َوَسدَعًة َوَمدْن َيْخدُرْج ِمدْن َبْيِتدِو ُمَيد

ََ َأْجُرُه َعَمى الماِو َوَكاَن الماُو َغُفوًرا َرِحيًما  .9  ﴾َوَق

لمم ػػاركة  ،ولػػذلؾ كانػػت الس ػػرة مػػف مكػػة  لػػح المدينػػة وا بػػة دمػػح كػػؿ ال ػػادريف ر ػػا  ونسػػاا
ومضػػػػحيف  ،والنسػػػػاا واألط ػػػػاؿ مخػػػػاطريف بحيػػػػاتسـ فسػػػػا ر الر ػػػػاؿ ،فػػػػج  نامػػػػة الدولػػػػة اإلسػػػػالمية

فػع نح ا ت ػالح دمػح مػف هػا ر وذـ وتودػد مػف لػـ  ،ومتطربيف دف  وطانسـ فج سبيؿ ا ،بعموالسـ
ِإنا الاِذيَن اَمُنوا َوَىداَجُروا َوَجاَىدُدوا ِبدَأْمَواِلِيْم َوَأْنُفِسدِيْم ِفدي َسدِبيِل ﴿يسا ر مف المسمميف، ناؿ ت الح 

ْن ِو َوالاددِذيَن اَوْوا َوَنَصددُروا ُأوَلِئددَل َبْعُضددُيْم َأْوِلَيدداُء َبْعددٍ  َوالاددِذيَن اَمُنددوا َوَلددْم ُيَيدداِجُروا َمددا َلُكددْم ِمددالمادد
 .   ﴾َواَلَيِتِيْم ِمْن َشْيٍء َحتاى ُيَياِجُروا

والسـ والمسمموف مكم وف بال ساد فج سػبيؿ ا لممحافظػة دمػح ديػنسـ و رواحسػـ و دراضػسـ و مػ . 
و وطانسـ وم دساتسـ، وند فرض ا دميسـ  ف   ي  وا سمبييف فج و   الططيػاف والظمػـ، نػاؿ ت ػالح 

 .   ﴾َوَقاِتُموا ِفي َسِبيِل الماِو الاِذيَن ُيَقاِتُموَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا ِإنا الماَو اَل ُيِح   اْلُمْعَتِدينَ ﴿

ظمػػػػـ دػػػػف المظمػػػػوميف والمستضػػػػ  يف مػػػػف ايػػػػر والمسػػػػمموف مكم ػػػػوف كػػػػذلؾ بال سػػػػاد لرفػػػػأ ال .1
َوَمددا َلُكددْم اَل ُتَقدداِتُموَن ِفددي َسددِبيِل الماددِو َواْلُمْسَتْضددَعِفيَن ِمددَن الرَِّجدداِل َوالنَِّسدداِء ﴿المسػػمميف نػػاؿ ت ػػالح 

ا َواْجَعدْل َلَندا ِمدْن َلدُدْنَل َوِليًّدا َواْجَعدْل َواْلِوْلَداِن الاِذيَن َيُقوُلوَن َرباَنا َأْخِرْجَنا ِمْن َىِذِه اْلَقْرَيِة الظااِلِم َأْىُميَ 
                                                        

 .ال ساد بم ناا ال امؿ: ، والخبث هو19  كتاب األنبياا، رنـ الحديث  صحيل البخار ،   
 .22  -  6سورة النساا  9 
 .   اؿ سورة األن   
 .62 سورة الب رة    
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وهذا هو م نح كالـ الصػحابج رب ػج بػف دػامر فػج م ابمتػ  مػأ رسػتـ نائػد  6  ﴾َلَنا ِمْن َلُدْنَل َنِصيًرا
نحػػف نػػوـ ابت  نػػا ا :  ػػيش ال ػػرس فػػج م ركػػة ال ادسػػية حػػيف سػػعل  رسػػتـ مػػاذا تريػػدوف ف ػػاؿ رب ػػج

 باد  لح دبادة رب ال بػاد، ومػف  ػور األديػاف  لػح دػدؿ اإلسػالـ، ومػف ال لنخرج مف  اا مف دبادة
 .ضيؽ الدنيا  لح س ة الدنيا وا خرة

ولكػػػف التوكػػػؿ بػػػالم نح  ،فربمػػػا ظػػػف ب ػػػض النػػػاس  ف فػػػج التوكػػػؿ  ػػػيئا مػػػف السػػػمبية ،التوكػػػؿ . 
كنػػة  ػػـ والتوكػػؿ  ف يتخػػذ اإلنسػػاف كػػؿ األسػػباب المم ،فالتوكػػؿ ايػػر التواكػػؿ ،اإلسػػالمج  مػػر  ي ػػابج

ولػذلؾ كانػت سػيرة رسػوؿ  ،فالتوكػؿ يسػب   ال مػؿ ،يتوكؿ فج تح يؽ النتي ػة المر ػوة دمػح ا ت ػالح
والس ػػرة النبويػػة  لػػح المدينػػة المنػػورة  ،كمسػػا دمػػؿ و سػػاد وت كيػػر وتخطػػيط صػػمح ا دميػػ  وسػػمـا 

 و  ؟ُ مسػا و توكػؿنػاؿ ر ػؿ يػا رسػوؿ ا   د)ودػف  نػس بػف مالػؾ نػاؿ  ،مف  وضل األم مة دمح ذلػؾ
 ف يػربط نانتػ   ػـ يتوكػؿ  صمح ا دمي  وسػمـف د  مرا النبج  62 (ناؿ اد مسا وتوكؿ ؟ُ طمُ سا و توكؿ

 .دمح ا ت الح فج  ف   تضيأ

نمػػػا نػػػدـ لمب ػػػرية  ػػػري ة ت ػػػد  ،وهكػػػذا لػػػـ يكتػػػؼ اإلسػػػالـ بالػػػددوة  لػػػح اإلصػػػالح والتطييػػػر وا 
 .ت فج كؿ زماف ومكافمنسا ا وبرنام ا دمميا يصمل الم تم ا

 ،  تحتػو  دمػح  ػري ة ومنسػاج إلصػالح الم تم ػػات -ب ػد تحري سػا  - مػا النصػرانية فإنسػا 
وكعنمػػػا الػػػديف دالنػػػة بػػػيف  (ومػػػا   ، دػػػط مػػػا ل يصػػػر ل يصػػػر)ولػػػذلؾ ف ػػػد  ػػػادت فيسػػػا دبػػػارة 

 .بينما ينظـ ال انوف الب ر  دالنات الب ر ،اإلنساف ورب  ف ط

ربػج المػػاد  فإنػ  لػػيس  ي ابيػػا ت ػاا م ػػكالت األمػـ األخػػر  مػف  ػػوع ومػػرض و مػا ال ػػالـ الط
ولكنػػ  يسػػتطؿ هػػذا األوضػػاع السػػيئة  ينمػػا  ،ولػػيس محايػػدا ت ػػاا هػػذا الم ػػكالت ،و سػػؿ ودكتاتوريػػة

وي  مسػػػػػا منػػػػػاطؽ ن ػػػػػوذ   ػػػػػافج  ،وليمػػػػػتص خيراتسػػػػػا ،و ػػػػػدت لػػػػػيحكـ سػػػػػيطرت  دمػػػػػح هػػػػػذا المنػػػػػاطؽ
 نػػ    يحمػػؿ لم ػػالـ رسػػالة الحػػؽ  ،طيأ اإلفػػالت مػػف هيمنتػػ   تسػػت ،وانتصػػاد  وسياسػػج ودسػػكر 

والمصػػالل الخاصػة دمػػح حسػاب مصػػالل  ،وال نصػرية ،ولكنػ  يحمػػؿ رسػالة السيمنػػة ،وال ػدؿ والخيػػر
 .راـ كؿ ما يرف   مف   ارات الحرية وح وؽ اإلنساف ،ا خريف

ونعمػؿ  ف  ،فػات األخػر وهكذا تتضل ال روؽ الرئيسػية بػيف اإلسػالـ وايػرا مػف الػديانات وال  ا
 .و ف يكوف فج ميزاف حسناتنا ،يكوف ذلؾ زادا لمدداة  لح ا ت الح

 والحمد  الذ  بن مت  تتـ الصالحات

                                                        
 .  سورة النساا  6 
 .     امأ الترمذ ، كتاب ص ة ال يامة والرنائؽ والورع، رنـ الحديث  62
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