اإلسالم قطعة ذهب ال تحتاج أكثر من أن نجلً ما علق بها أو ران علٌها
من بعض الغبار المتطاٌر أو حتى المتراكم  ،ألن المعادن النفٌسة ال تصدأ
وال ٌصٌبها العطب مهما كانت عوامل الزمن وتداعٌاته وأحداثه وتراكماته
.
فعلى الرغم مما أصاب صورة اإلسالم من جرّ اء الجماعات
اإلجرامٌة المتطرفة ؛فإن اإلسالم بفضل أبنائه المخلصٌن وعلمائه
المتخصصٌن قادر على محو آثار ذلك كله  ،وأن ٌتحدث عن نفسه  ،وأن
ٌعبر عن حقٌقته العظٌمة السمحة الحضارٌة اإلنسانٌة النقٌة  ،المتسقة مع
فطرة هللا التً فطر الناس علٌها  ،القائمة على أنه حٌث تكون المصلحة
فثمة شرع هللا  ،وعلى أنه دٌن الرحمة واألمن واألمان والسالم للعالم كله ،
ٌِن ” ،فهو دٌن ال
اك إِال َرحْ َمة لِّ ْل َعالَم َ
حٌث ٌقول الحق سبحانه َ ” :و َما أَرْ َس ْل َن َ
ٌعرف األذى  ،فالمسلم الحقٌقً فٌه هو من سلم الناس من لسانه وٌده ،
والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم وأنفسهم .
وهو دٌن ٌحفظ لإلنسان كرامته  ،فٌنهى عن الغٌبة  ،والنمٌمة ،
والتحاسد  ،والتباغض  ،واالحتقار  ،وسوء الظن ٌ ،قول الحق سبحانه ” :
ٌِن آ َم ُنوا ال ٌَسْ َخرْ َقوم مِّن َق ْوم َع َسى أَن ٌَ ُكو ُنوا َخٌْرا ِّم ْن ُه ْم َوال
ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذ َ
ن َِساء مِّن ِّن َساء َع َسى أَن ٌَ ُكنَّ َخٌْرا ِّم ْنهُنَّ َوال َت ْل ِم ُزوا أَنفُ َس ُك ْم َوال َت َنا َب ُزوا
ِك ُه ُم َّ
ِب ْ
س االِسْ ُم ْالفُس ُ
ُون *
األل َقا ِ
الظالِم َ
ان َو َمن لَّ ْم ٌَ ُتبْ َفأ ُ ْولَئ َ
ب ِب ْئ َ
ُوق َبعْ دَ ْاإلٌِ َم ِ
ض َّ
ٌِن آ َم ُنوا اجْ َت ِنبُوا َكثٌِرا م َِّن َّ
الظنِّ إِ ْثم َوال َت َج َّسسُوا
الظنِّ إِنَّ َبعْ َ
ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذ َ
ض ُكم َبعْ ضا أَ ٌُحِبُّ أَ َح ُد ُك ْم أَن ٌَأْ ُك َل لَحْ َم أَخٌِ ِه َمٌْتا َف َك ِرهْ ُتمُوهُ
َوال ٌَ ْغ َتب بَّعْ ُ
هللاَ إِنَّ َّ
َوا َّتقُوا َّ
هللاَ َتوَّ اب رَّ حٌِم ”  ،وٌقول نبٌنا (صلى هللا علٌه وسلم) َ ” :ال
َت َب َ
هللا إِ ْخ َوانا َو َال ٌَ ِح ُّل لِمُسْ لِم
اس ُدوا َو َال َتدَا َبرُ وا َو ُكو ُنوا عِ َبا َد َّ ِ
اغضُوا َو َال َت َح َ
ْجُر أَ َخاهُ َف ْو َق َث َال َث ِة أٌََّام”
أَنْ ٌَه َ
وهو دٌن ٌمنع الظلم والغش  ،ولو مع أعدائه  ،وٌحرم سائر
الممارسات االحتكارٌة ٌ ،قول نبٌنا (صلى هللا علٌه وسلم) َ ” :م ِن احْ َت َك َر
ئ َّ
صة
ئ م َِن َّ ِ
هللاُ ِم ْنهَُ ،وأَ ٌُّ َما أَهْ ِل َعرْ َ
هللا َو َب ِر َ
ٌِن لَ ٌْلَة َف َق ْد َب ِر َ
َط َعاما أَرْ َبع َ
امْرؤ َجائِع َف َق ْد َب ِر َئ ْ
هللا”.
ت ِم ْن ُه ْم ِذ َّم ُة َّ ِ
أَصْ َب َح ف ِ
ٌِه ُم ِ

وهو دٌن ٌعمل على تحقٌق الرحمة لإلنسان والحٌوان والجماد ،
ٌقول (صلى هللا علٌه وسلم) َ “ :منْ َربُّ َه َذا ْال َج َم ِل ،لِ َمنْ َه َذا ْال َج َملُ؟ ” ،
هللا َف َقا َل (صلى هللا علٌه وسلم) :
ار َف َقا َل :لًِ ٌَا َرسُو َل َّ ِ
َف َجا َء َفتى م َِن ْاألَ ْن َ
ص ِ
ك َّ
” أَ َف َال َت َّتقًِ َّ
ك
هللاُ إٌَِّا َها؟َ ،فإِ َّن ُه َش َكا إِلًََّ أَ َّن َ
هللاَ فًِ َه ِذ ِه ْال َب ِهٌ َم ِة الَّتًِ َملَّ َك َ
ُت ِجٌ ُع ُه َو ُت ْد ِئ ُب ُه ” .
وهو دٌن ٌنهى عن كل ألوان الفساد واإلفساد والتدمٌر والتخرٌب ،
وٌعصم األموال واألعراض واألنفس ٌ ،قول الحق سبحانه َ ” :والَ ُت ْفسِ ُدو ْا
ض َبعْ َد إِصْ الَ ِح َها ”  .وهو دٌن السالم بكل ما تحمل الكلمة من
فًِ األَرْ ِ
معنى  ،السالم مع النفس  ،والسالم مع الغٌر حتى وإن اختلفت ملته
،وٌكفً أن الحق تعالً جعل "السالم" اسما من أسمائه.
وهو دٌن العمل واالنتاج ،وذلك حٌث ٌقول النبً ـ صلى هللا علٌه
ب أَ َح ُد ُك ْم ْ
حُز َمة َعلَى َظه ِْر ِه َ ،خٌْر لَ ُه ِمنْ أَنْ ٌَسْ أ َ َل أَ َحدا
وسلم ـ " َألَنْ ٌَحْ َتطِ َ
َفٌُعْ طِ ٌَ ُه أَ ْو ٌَمْ َن َع ُه " .
هللا َت َعالى ٌُحِبّ إِ َذا َع ِم َل أَ َح ُد ُك ْم َع َمال أَنْ
ودٌن االتقان فً العمل (إِنّ َّ َ
ٌُ ْت ِق َن ُه)  ،وهو دٌن الحضارة والعمارة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ٌقول
ض َواسْ َتعْ َم َر ُك ْم فٌِ َها ".
تعالى  " :ه َُو أَن َشأ َ ُكم م َِّن ْاألَرْ ِ
والكتاب فً ذلك كله ٌجعل مرجعٌته القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة
المطهرة ،حتى ٌقدم صورة مشرقة عن اإلسالم للعالمٌن.
وأخٌرا نستطٌع أن نقول إن اإلسالم قضٌة عادلة ودٌن عظٌم وأنه وإن
تعرض للهجوم من أعدائه فإن المخلصٌن من أبنائه قادرون بإذن هللا (عز
وجل) على تجلٌة الغبار عنه وعرضه عرضا صحٌحا من خالل البالغ
الواضح المبٌن .
د /صبري غٌاتً

