
 



 علٌها ران أو بها علق ما نجلً أن من أكثر تحتاج ال ذهب قطعة اإلسالم

 تصدأ ال النفٌسة المعادن ألن ، المتراكم حتى أو المتطاٌر الغبار بعض من

 وتراكماته وأحداثه وتداعٌاته الزمن عوامل كانت مهما العطب ٌصٌبها وال

. 

 الجماعات جّراء من اإلسالم صورة أصاب مما الرغم فعلى

 وعلمائه المخلصٌن أبنائه بفضل اإلسالم فإن؛ المتطرفة اإلجرامٌة

 وأن ، نفسه عن ٌتحدث وأن ، كله ذلك آثار محو على قادر المتخصصٌن

 مع المتسقة ، النقٌة اإلنسانٌة الحضارٌة السمحة العظٌمة حقٌقته عن ٌعبر

 المصلحة تكون حٌث أنه على القائمة ، علٌها الناس فطر التً هللا فطرة

 ، كله للعالم والسالم واألمان واألمن الرحمة دٌن أنه وعلى ، هللا شرع فثمة

 ال دٌنهو ف،”  لِّْلَعالَِمٌنَ  َرْحَمة   إاِل أَْرَسْلَناكَ  َوَما: ”  سبحانه الحق ٌقول حٌث

 ، وٌده لسانه من الناس سلم من هو فٌه الحقٌقً فالمسلم ، األذى ٌعرف

  . وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم دمائهم على الناس أمنه من والمؤمن

 ، والنمٌمة ، الغٌبة عن فٌنهى ، كرامته لإلنسان ٌحفظ دٌنوهو      

: ”  سبحانه الحق ٌقول ، الظن وسوء ، واالحتقار ، والتباغض ، والتحاسد

ا َها ٌَ ٌُّ ْسَخرْ  ال آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ن َقوم   ٌَ ُكوُنوا أَن َعَسى َقْوم   مِّ را   ٌَ ٌْ ْنُهمْ  َخ  َوال مِّ

ن ِنَساء ُكنَّ  أَن َعَسى نَِّساء مِّ را   ٌَ ٌْ ْنُهنَّ  َخ  َتَناَبُزوا َوال أَنفَُسُكمْ  َتْلِمُزوا َوال مِّ

ُتبْ  لَّمْ  َوَمن اإْلٌَِمانِ  َبْعدَ  اْلفُُسوقُ  االِْسمُ  ِبْئسَ  ِباألْلَقابِ  الُِمونَ  ُهمُ  َفأُْولَِئكَ  ٌَ   * الظَّ

ا ٌَ  ٌُّ نَ  َكِثٌرا   اْجَتِنُبوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  َهاأَ نِّ  مِّ نِّ  َبْعضَ  إِنَّ  الظَّ ُسوا َوال إِْثم   الظَّ  َتَجسَّ

ْغَتب َوال ٌُِحبُّ  َبْعضا   بَّْعُضُكم ٌَ أُْكلَ  أَن أََحُدُكمْ  أَ تا   أَِخٌهِ  لَْحمَ  ٌَ ٌْ  َفَكِرْهُتُموهُ  َم

قُوا َ  َواتَّ َ  إِنَّ  هللاَّ اب   هللاَّ ِحٌم   َتوَّ  اَل ( : ” وسلم علٌه هللا صلى) نبٌنا وٌقول ،”  رَّ

ِ  ِعَبادَ  َوُكوُنوا َتَداَبُروا َواَل  َتَحاَسُدوا َواَل  َتَباَغُضوا ا هللاَّ ِحلُّ  َواَل  إِْخَوان   لُِمْسلِم   ٌَ

ْهُجرَ  أَنْ  ام   َثاَلَثةِ  َفْوقَ  أََخاهُ ٌَ ٌَّ
  ”أَ

 سائر وٌحرم ، أعدائه مع ولو ، والغش الظلم ٌمنع دٌنوهو     

 اْحَتَكرَ  َمنِ ( : ” وسلم علٌه هللا صلى) نبٌنا ٌقول ، االحتكارٌة الممارسات

ا لَة   أَْرَبِعٌنَ  َطَعام  ٌْ ُ  َوَبِرئَ  هللاَِّ  ِمنَ  َبِرئَ  َفَقدْ  لَ َما ِمْنُه، هللاَّ ٌُّ  َعْرَصة   أَْهلِ  َوأَ

ةُ  ِمْنُهمْ  َبِرَئتْ  َفَقدْ  َجاِئع   اْمِرؤ   ِفٌِهمُ  أَْصَبحَ   .”هللاَِّ  ِذمَّ



 ، والجماد والحٌوان لإلنسان الرحمة تحقٌق على ٌعمل دٌنوهو      

 ،”  اْلَجَمُل؟ َهَذا لَِمنْ  اْلَجَمِل، َهَذا َربُّ  َمنْ ( : “وسلم علٌه هللا صلى) ٌقول

ا لًِ: َفَقالَ  اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  َفت ى َفَجاءَ  ( : وسلم علٌه هللا صلى) َفَقالَ  هللاَِّ  َرُسولَ  ٌَ

َ  َتتَِّقً أََفاَل  ” ُ  َملََّككَ  الَِّتً اْلَبِهٌَمةِ  َهِذهِ  ِفً هللاَّ اَها؟، هللاَّ ٌَّ ًَّ  َشَكا َفإِنَّهُ  إِ  أَنَّكَ  إِلَ

          ” . َوُتْدِئُبهُ  ُتِجٌُعهُ 

 ، والتخرٌب والتدمٌر واإلفساد الفساد ألوان كل عن ٌنهى دٌنوهو   

 ُتْفِسُدواْ  َوالَ : ”  سبحانه الحق ٌقول ، واألنفس واألعراض األموال وٌعصم

 من الكلمة تحمل ما بكل السالم دٌن وهو .”  إِْصالَِحَها َبْعدَ  األَْرِض  ِفً

 ملته اختلفت وإن حتى الغٌر مع والسالم ، النفس مع السالم ، معنى

 .أسمائه من اسما" السالم" جعل تعالً الحق أن ،وٌكفً

 علٌه هللا صلىـ  النبً ٌقول حٌث وذلك واالنتاج، العمل دٌن وهو

ْحَتِطبَ  أَلَنْ " ـ وسلم ر   ، َظْهِرهِ  َعلَى ُحْزَمة   أََحُدُكمْ  ٌَ ٌْ ْسأَلَ  أَنْ  ِمنْ  لَهُ  َخ ا ٌَ  أََحد 

هُ  ٌَ ٌُْعِط ْمَنَعهُ  أَوْ  َف ٌَ " . 

َ  إِنّ ) العمل فً االتقان ودٌن  أَنْ  َعَمال   أََحُدُكمْ  َعِملَ  إَِذا ٌُِحبّ  َتَعالى هللاَّ

ْتِقَنهُ   ٌقول معنى من الكلمة تحمل ما بكل والعمارة الحضارة دٌن وهو ، (ٌُ

نَ  أَنَشأَُكم ُهوَ : "   تعالى  ".ِفٌَها  َواْسَتْعَمَرُكمْ  اأْلَْرِض  مِّ

 النبوٌة والسنة الكرٌم القرآن مرجعٌته ٌجعل كله ذلك فً والكتاب

 .للعالمٌن اإلسالم عن مشرقة صورة ٌقدم حتى المطهرة،

ا      وإن وأنه عظٌم ودٌن عادلة قضٌة اإلسالم إن نقول أن نستطٌع وأخٌر 

 عز) هللا بإذن قادرون أبنائه من المخلصٌن فإن أعدائه من للهجوم تعرض

ا وعرضه عنه الغبار تجلٌة على( وجل ا عرض   البالغ خالل من صحٌح 

 . المبٌن الواضح
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