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 حماسن دين اإلسالم 
 يف صيغة سؤال وجواب  

 

 

 أعدها: أ.د عاصم بن عبدهللا القريوت 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  –كلية أصول الدين 

 

 "الدرة املختصرة يف حماسن الدين اإلسالميمستفاد من "

 رمحه هللاعبد الرمحن بن انصر السعدي للشيخ العالمة 

 ( م1956 /هـ1376)املتوىف :  
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

، وهذا مما حيتم  نسان ابلعقل عن سائر املخلوقاتميز اإللقد خلق هللا سبحانه اخللـق، و 
اإل يفكأنسان  على  ابلنفع    رن  عليه  يعود  ما  مجيعا    بكل  نوقن  موته، وحنن  بعد  فيما  وخباصة 

 مفارقون هلذه الدنيا ال حمالة، وهذا جدير بنا أن نتساءل:
 خلقنا هللا؟  ملاذا

 وإىل أين سنذهب بعد املوت؟
 بتجرد سيصل إن شاء هللا إىل احلقيقة. وكل من فكر 
الكتاب   هو  وهذا  اللبيب  القارئ  أيها  يديك  بني  أضعه  حمتعريف  الذي  من  دين  جبوانب  اسن 

وإمنا الغرض ذكر أمثلة انفعة  واسع وكبري، استيعاب ذلك وتتبعه، فإنه منه وليس القصد  ،سالماإل
السؤال    لى علتها  جع وابلطريق  احملاسن  هذه  مبعرفة  ولعله  لألذهان،  تقريبا  عن  واجلواب  كشف 

 يتضح ما كان رمبا خفيا. قائق احلبعض 
هذا     املسلمني  الكتاب  وأصل  علماء  من  لعامل  لعامل كبري  الشيخ  أتليف  العالمة  وهو 

الدرة املختصرة نوان: "بع  (م1956  /هـ1376)املتوىف :  رمحه هللا  عبدالرمحن بن انصر السعدي  
 ".  يف حماسن الدين اإلسالمي

ة، من تقدمي وأتخري، وحذف  تعديالت يسري وال يكاد عملي يغادره سوى صياغيت لألسئلة، مع  
طفيف واختصار أحياان، وإضافة ال بد منها للربط بني اجلمل واإليضاح، وأسأل هللا أن يهديين  

 وقارئه وكاتبه للحق والصواب.
 كتبه مبدينة الرايض حرسها هللا: عاصم بن عبدهللا القريويت               

 07-06-2021املوافق   1442، شوال 27يف 
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 هل لكم أن تذكروا لنا حماسن دين اإلسالم ؟س: 

هبا  نعم، ولكنها كثرية ولكن سنذكر أمثلة انفعة يستدل هبا على سواها , وينفتح
الباب ملن أراد الدخول فيه; وهي أمثلة منتشرة يف األصول والفروع والعبادات 

 واملعامالت، وليس القصد هنا استيعاب ذلك وتتبعه , فإنه يستدعي بسطا كثريا.

 على ماذا يبىن دين اإلسالم ؟س: 

 وما دين اإلسالم مبين على أصول اإلميان املذكورة يف قوله تعاىل : } قولوا آمنا ابلل 
أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أوت موسى 

 وعيسى وما أوت النبيون من رهبم ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون { 

 [ 136] سورة البقرة : اآلية 

 : لس صول اليت  ه ه األ باد ا ع سالم أمر هللا هب ا يف اإل بياء مم ن ليها األ تفق ع ا
 رسلون؟وامل

نعم فاإلسالم يعرتف ابحلق الذي جاءوا به من عند رهبم , والتصديق برساالهتم 
 وعدم التفريق بينهم , وأهنم كلهم رسل هللا الصادقون , وأمناؤه املخلصون ,

 ؟على سائر األداينة اإلسالم هيمنما مسات س: 

وما من مصلحة ما من خصلة كمال قررها األنبياء واملرسلون إال وقررها وأثبتها , 
دينية ودنيوية دعت إليها الشرائع إال حث عليها , وال مفسدة إال هنى عنها وأمر 

، أيمر مبحاسن األعمال ومكارم األخالق ومصاحل العباد ; وحيث على مبجانبتها
 العدل والفضل والرمحة واخلري , ويزجر عن الظلم والبغي ومساوئ األخالق . . 
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 اإلسالم؟ما مثرة اإلميان بدين س:   

بفعل ما حيبه هللا ويرضاه وإخالص ذلك له وابجتناب ما أمر برتكه تزكو القلوب , 
وتصلح األرواح , وتتأصل هبا مكارم األخالق وحماسن األعمال يف النفس واألسرة 

 واجملتمع.  

 ما شرائع اإلسالم بعد اإلميان؟س: 

ة , وإيتاء الزكاة , وصوم : إقام الصالابلشهادتنيشرائع اإلسالم الكبار بعد اإلميان 
 رمضان , وحج البيت احلرام .  

 هل يف هذه الشرائع منافع يف الدنيا مع اآلخرة ؟س: 

ل  لفوز بثوابه العاج ظيمة املنافع إذ فيها مرضاة هللا وا ا ع ا نراه ملناه ا أت نعم إذ
 واآلجل.

 حسنا، فما اآلاثر احلميدة املتعلقة ابلصالة؟س: 

اإلقبال التام عليه , والثناء والدعاء واخلضوع , وهي من يف الصالة اإلخالص لل و 
شجرة اإلميان مبنزلة السقاية للبستان، فلوال تكرار الصالة يف اليوم والليلة ليبست 

 شجرة اإلميان.

 ما أكرب شيء حتويه الصالة؟س: 

أهنا تنهى عن ، و االشتغال بذكر هللا الذي هو أكرب من كل شيء ى حتتوي علالصالة 
 ء واملنكر.  الفحشا
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 اليت تعود على املزكي؟ يف الزكاةاحلكم اليت    ماس: 

والرجاء لثوابه وتصديق موعوده، والشكر لل على ملا ينفق يف الزكاة الثقة خبلف هللا 
 ما أواله من اإلنعام.

 ؟ذا يشعر من خيرج الزكاةامبس: 

أخالق اللئام أبخالق الكرام من السخاء واجلود والبعد عن الذي خيرج الزكاة يتحلى 
   .فظ املال من املنغصات احلسية واملعنويةحبو  ،

 ؟ لناساملتعلقة ابما احلكم اليت يف الزكاة س: 

وسداد مصاحل  ،الفقراءحاجة ودفع ومواساة احملتاجني,  لناساإلحسان إىل االزكاة  يف
 احملتاج إليها.

 م ؟ياما احلكم اليت يف الصس: 

تقوية داعي الصوم سائر األعمال، ومن حكم  م لل , اختصه لنفسه من بنيياالص
مترين النفوس على ترك حمبوهبا , الذي اإلخالص وحتقيق حمبته على حمبة النفس وفيه 

   .ألفته , حبا لل , وتقراب إليه , وتعويد النفوس ومترينها على قوة العزمية والصرب

 العبادة؟أنواع ذا جيمع احلج من ماس: 

يم وخضوع اتم لل وتذكر ألحوال األنبياء واملرسلني تعظو طلب لرضى هللا احلج 
من بذل األموال  واألصفياء واملخلصني وتقوية اإلميان هبم , وشدة التعلق مبحبتهم

 وفيه التنوع يف عبودايت هللا يف تلك املشاعر.وحتمل املشقات 
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 ماذا يف احلج من فوائد ومنافع أخرى؟س: 

ع كلمتهم واتفاقهم على مصاحلهم  التعارف بني املسلمني والسعييف احلج  يف مج
اخلاصة والعامة مما ال ميكن تعداده , فإنه من أعظم حماسن الدين وأجل الفوائد 

 .احلاصلة للمؤمنني

 دين اإلسالم ابالجتماع واالئتالف وحذر من التفرق واالختالف؟أمر  هل س: 

تالف ويف هذا الشارع ابالجتماع واالئتالف وهنى وحذر من التفرق واالخ أمر  نعم
 األصل الكبري من نصوص الكتاب والسنة شيء كثري.

 ما احلكم اليت ينبين عليها االجتماع وعدم التفرق؟س:   

كثري ندفع به  ت من املصاحل الدينية والدنيوية , و ى االجتماع واالحتاد كثري يرتتب عل
ق , هذا أصلها خيفى أيضا أن القوة املعنوية املبنية على احل ر واملفاسد، وال من املضا

 .الذي تدور عليه

 كيف كان حال املسلمني يف صدر اإلسالم يف االجتماع واالحتاد؟س:  

استقامة الدين وصالح األحوال هو كان عليه املسلمون يف صدر اإلسالم الذي  
روح  اأهن ابالجتماع واالحتاد و والعزة اليت مل يصل إليها أحد سواهم موقنني أشد اليقني 

 دينهم.  

 ؟ هقبل معرفتهم بألد أعداء اإلسالم الذي جذب قلوب ما  س: 

, وحث وحسن معاملة ودعوة إىل اإلحسان  ، دين اإلسالم دين رمحة وبركة وإحسان 
نورا ، فصار هبذا عن كل ما يضاد ذلك ، وهنىعلى منفعة نوع اإلنسان اإلسالم 
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قلوب  جذب، حىت وضياء بني ظلمات الظلم والبغي وسوء املعاملة وانتهاك احلرمات 
 .من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه حىت استظلوا بظله الظليل

 ر  الرمحة والعفو واإلحسان يف دين اإلسالم على من كانوا أعداًء له؟اثآما  س: 

هو الذي عطف وحنا على أهله , حىت صارت الرمحة والعفو واإلحسان اإلسالم 
عدائه , حىت صاروا من دفق من قلوهبم على أقواهلم وأعماهلم , وختطاهم إىل أ تت

أعظم أوليائه . فمنهم من دخل فيه حبسن بصرية وقوة وجدان , ومنهم من خضع له 
 ورغب يف أحكامه وفضلها على أحكام أهل دينه , ملا فيها من العدل والرمحة .

 موافق للفطرة والعقل؟دين اإلسالم هل س: 

كل زمان ومكان، صاحلة ل أصولية وفروعية ,  اأحكام نعم، دين اإلسالم حيوي 
  .تقبلها الفطر والعقول , وتنقاد هلا بوازع احلق والصوابو 

 هل األخبار يف دين اإلسالم كلها حق وصدق؟س: 

أخبار دين اإلسالم كلها حق وصدق , مل أيت، ويستحيل أن أيت مبا ينقضها أو  
. وقد  يكذهبا.بل العلوم احلقة كلها تؤازرها وتؤيدها , وهي أعظم برهان على صدقها

حقق احملققون املنصفون أن كل علم انفع , ديين أو دنيوي أو سياسي , فقد دل 
 عليه القرآن داللة ال ريب فيها. 

 ؟ عقاليستحيل تصوره هل يف شريعة اإلسالم ما س: 

ليس يف شريعة اإلسالم ما حتيله العقول , وإمنا فيه ما تشهد العقول الزكية بصدقه 
كرب األدلة على أن ما عند هللا حمكم اثبت صاحل لكل ، وهذا من أ ونفعه وصالحه

  زمان ومكان، وأنه ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها.
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 يف دين اإلسالم؟ والنواهيالذي مييز األوامر  ما  س: 

أوامر اإلسالم ونواهيه كلها عدل ال ظلم فيها , فما أمر بشيء إال وهو خري خالص  
شر اخلالص أو الذي مفسدته تزيد على مصلحته . أو راجح , وما هنى إال عن ال 

كيم هللا احل وكلما تدبر اللبيب أحكامه ازداد إمياان هبذا األصل أو علم إنه تنزيل من 
 . ، وأن دين اإلسالم هو الدين احلقميداحل

 س: ما مقاصد اجلهاد يف اإلسالم ؟

ق هذا الدين قصد به دفع عدوان املعتدين على حقو إلسالم ي اجلهاد الذي جاء به 
مل يقصد به جشع وال طمع وال ووعلى رد دعوته , وهو أفضل أنواع اجلهاد . 

 أغراض نفسية.  

سرية النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه مع القرآن والسنة وأتمل من نظر إىل 
 أعدائهم , عرف بال شك أن اجلهاد يدخل يف الضرورايت ودفع عادية املعتدين.

 ملعروف والنهي عن املنكر يف اإلسالم ؟األمر ابما أمهية س: 

ال يستقيم الدين إال ابستقامة أهله على أصوله وشرائعه , وامتثال أوامره اليت هي 
يه اليت هي شر وفساد  تناب نواه ولكيال تزين لبعضهم ، الغاية يف الصالح واج

نفوسهم الظاملة التجرؤ على بعض احملرمات والتقصري عن أداء املقدور عليه من 
كان األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من أعظم الضرورايت للحفاظ على   لواجباتا

 دينهم.
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 ابلنفع على اجملتمع؟عن املنكر  اذا يعود األمر ابملعروف والنهي  مبس: 

لهم على  ، تقومي املعوجني من أهله وهتذيبهمه في وقمعهم عن رذائل األمور ومح
التزموه ودخلوا حتت حكمه وتقيدوا وهم قد  -إطالق احلرية هلم ألن ، معاليها

قوق  -بشرائعه  صوصا احل تمع , خ لى اجمل ليهم وع ظم الظلم والضرر , ع من أع
 الواجبة املطلوبة شرعا وعقال وعرفا.

 ماذا يوجد من املنافع يف أنواع املعامالت اليت أابحها اإلسالم؟س: 

ع املعامالت اليت من إابحة البيوع واإلجارات والشركات وأنوا اإلسالم ما جاء به 
الشتماله ، تتبادل فيها املعاوضات بني الناس يف األعيان والديون واملنافع وغريها

على املصاحل يف الضرورايت واحلاجيات والكماليات , وفسحت للعباد فسحا 
 صلحت به أمورهم وأحواهلم واستقامت معايشهم.  

 ما هي الشروط اليت يف اإلسالم إلابحة املعامالت؟س: 

ل هذه األشياء الرضا من الطرفنيشرط  واشتمال العقود على  ، ت الشريعة يف ح
 ومعرفة ما يرتتب عليه من الشروط. ،وموضوع العقد  ،العلم, ومعرفة املعقود عليه

 س: ما األضرار اليت منعت الشريعة بعض املعامالت ألجلها؟

 واجلهالة. كل ما فيه ضرر وظلم من أقسام امليسر والراب الشريعة اإلسالمية   منعت
فمن أتمل املعامالت الشرعية رأى ارتباطها بصالح الدين والدنيا ; وشهد لل بسعة 

 .الرمحة ومتام احلكمة
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 والزواج يف اإلسالم؟للباس  وا طعام والشرابماذا عن الس:   

فكل ، ابحة الطيبات من املطاعم واملشارب واملالبس واملناكح وغريهااإلسالم إب جاء
حه الشارع من أصناف احلبوب والثمار وحلوم احليواانت البحرية طيب انفع فقد أاب 

  .مطلقا واحليواانت الربية

 ما الذي منع اإلسالم منها؟س: 

مل مينع اإلسالم منها إال كل خبيث ضار على الدين أو العقل أو البدن أو املال، فما 
نه , حيث أابحه فإنه من إحسانه سبحانه وحماسن دينه . وما منعه فإنه من إحسا

منعهم مما يضرهم , ومن حماسن دينه , حيث إن احلسن اتبع للحكمة واملصلحة 
 ومراعاة املضار . 

 ما الذي أابحه اإلسالم من النكاح؟س: 

أابح اإلسالم للرجل أن ينكح ما طاب له الزواج من أكرب النعم ومن الضرورايت، و 
لك من مصلحة ا  ا يف ذ لطرفني ودفع ضرر من النساء مثىن وثالث ورابع , مل

 اجلانبني.

 ما الذي منعه اإلسالم من النكاح؟س: 

مل يبح للرجل اجلمع بني أكثر من أربع زوجات ملا يرتتب على ذلك من الظلم وترك 
العدل , مع أنه حثه عند خوف الظلم وعدم القدرة على إقامة حدود هللا يف الزوجية 

 , على االقتصار على واحدة , حرصا على نيل هذا املقصود.
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 ماذا عن الطالق يف اإلسالم؟س: 

وجني بال تالوم وال توافق وللبقاء يف ضنك احلال خشية عيشة كل طرف من الز 
وشدة العسر شرع هللا الطالق فقال: } وإن يتفرقا يغن هللا كال من سعته { ] سورة 

 [ وهو من الضرورايت.  130النساء : اآلية 

 هل أوجب الدين حقوقا للوالدين واألوالد واألقارب واجلريان واألصحاب؟س: 

خللق من احلقوق اليت هي صالح وخري وإحسان وعدل شرع هللا ورسوله بني ا نعم 
وقسط وترك للظلم وذلك كاحلقوق اليت أوجبها وشرعها للوالدين واألوالد واألقارب 

   .واجلريان واألصحاب واملعاملني

 حقوق كل واحد من الزوجني على اآلخر؟ما هي س: 

اخلري  لكل واحد من الزوجني على اآلخر حقوق ضرورايت وكماليات , فيها من
وزوال الشر , ووجدت فيها من املنافع العامة واخلاصة واأللفة ومتام العشرة ما 
يشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين . وترى فيها هذه احلقوق جتري مع 
الزمان واملكان واألحوال والعرف , وتراها حمصلة للمصاحل , حاصال فيها التعاون 

ا جالبة للخواطر , مزيلة للبغضاء والشحناء . وهذه التام على أمور الدين والدني
 اجلمل تعرف ابالستقراء والتتبع هلا يف مصادرها ومواردها.

 على الورثة؟  هماذا عن املال بعد املوت وتوزيعس: 

وضعها هللا بنفسه حبسب ما يعلمه من قرب النفع وما حيب العبد عادة أن يصل قد 
مة ذلك بقوله : } ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعا إليه ماله , وما أشار تعاىل إىل حك

[ هو أوىل بربه وفضله , مرتبا ذلك ترتيبا تشهد  11{ ] سورة النساء : اآلية 
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العقول الصحيحة حبسنه , وأنه لو وكل األمر إىل آراء الناس وأهوائهم وإراداهتم 
يشبه  حلصل بسبب ذلك من اخللل واالختالل وزوال االنتظام وسوء االختيار ما

 الفوضى.

 ؟من املال هل جعل اإلسالم لغري الورثة نصيبس: 

جعل الشارع للعبد أن يوصي بعد موته يف جهات الرب والتقوى بشيء من ماله فيما 
ينفعه آلخرته , وقيد ذلك ابلثلث فأقل لغري وارث , لئال تصري األمور اليت جعلها 

 الداينة عند انتقاهلم من الدنيا .هللا قياما للناس ملعبة يتالعب هبا قاصرو العقول و 

اجلرائم والتعدي على حقوق  معاجلةيف جاءت به الشريعة اإلسالمية ما الذي س: 
  ؟هللا وحقوق عباده

اجلرائم والتعدي على حقوق هللا وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي خيل ابلنظام , 
ودا تردع عن وخيتل به الدين والدنيا . فوضع الشارع للجرائم والتجرؤات حد

 مواقعتها ; وختفف من وطأهتا , من القتل والقطع واجللد وأنواع التعزيرات .

 للجرائم من حكم؟ املعاجلةماذا يف هذه س:   

الشرور ال ميكن أن تقاوم وتدفع دفعا كامال إال ابحلدود الشرعية اليت رتبها الشارع 
افع واملصاحل اخلاصة كلها فيها من املنحبسب اجلرائم قلة وكثرة وشدة وضعفا، و 
 .والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة 
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 ما احلاالت اليت شرع اإلسالم فيها احلجر على اإلنسان يف التصرف يف ماله؟ س:

ما جاءت به الشريعة من األمر ابحلجر على اإلنسان عن التصرف يف ماله إذا كان 
الصغري والسفيه وحنوهم , تصرفه مضرا به أو بغريه . وذلك كاحلجر على اجملنون و 

 واحلجر على الغرمي ملصلحة غرمائه . 

 كيف كان احلجر على اإلنسان يف التصرف يف ماله من حماسن الشريعة؟س:  

اإلنسان من التصرف يف ماله الذي كان يف األصل مطلق التصرف الشريعة نعت ملا م
ه حجر عليه فيه , ولكن ملا كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكرب من خري 

الشارع حجرا للتصرفات يف ميدان املصاحل , وإرشادا للعباد أن يسعوا يف كل 
 تصرف انفع غري ضار .

 توثيق الرهن والضمان والكفالة وغريها؟عناية اإلسالم  بما هي س: 

جاءت الشريعة ابلواثئق اليت يتوثق هبا أهل احلقوق . وذلك كالشهادة اليت تستوىف 
ع التجاحد , ويزول هبا االرتياب , وكالرهن والضمان والكفالة اليت هبا احلقوق , ومتن

إذا تعذر االستيفاء ممن عليه احلق رجع صاحب احلق إىل الوثيقة اليت يستوىف منها . 
وال خيفى ما يف ذلك من املنافع املتنوعة ; وحفظ احلقوق وتوسيع املعامالت وردها 

قامة املعامالت . فلوال الواثئق لتعطل إىل القسط والعدل , وصالح األحوال , واست
القسم األكرب من املعامالت , فإهنا انفعة للمتوثق , انفعة ملن عليه احلق من وجوه 

 متعددة معروفة .
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 ما هي صور اإلحسان للناس إضافة للزكاة والصدقة يف دين اإلسالم؟س: 

ا   ومه ند القرض والعارية وحن ر ع ج به األ سان الذي يكسب صاح ح هللا من اإل
واملعروف عند الناس ; مث يرجع إليه ماله بعينه أو بدله , فيكون مكسب هذا النوع 

 .أجل املكاسب دون أن يلحق صاحبه ضرر وذلك

 س: وما أثر ذلك بني الطرفني؟

اإلحسان هبذا إضافة إىل األجر عند هللا يتبعه من اخلري والربكة وانشراح الصدر , 
 .بني الناس  وحصول األلفة واملودة

 س: على ماذا تبىن األصول والقواعد يف اإلسالم يف حل اخلصومات؟

ل  ل املشاك صومات وح علها الشارع أسسا لفصل اخل صول والقواعد اليت ج األ
أصول مبنية على العدل والربهان , واطراد  وترجيح أحد املتداعيني على اآلخر

 العرف وموافقة الفطر .

 توضيح لذلك ؟من س: هل 

البينة على كل من ادعى شيئا أو حقا من احلقوق , فإذا أتى سالم اإل جعل نعم، قد 
ابلبينة اليت ترجح جانبه وتقويه ثبت له احلق الذي ادعى به , ومىت مل أيت إال مبجرد 

 الدعوى حلف املدعى عليه على نفي الدعوى ومل يتوجه للمدعى عليه حق . 

 مبرتبة واحدة؟يف التقاضي هل البينات س: 

البينات حبسب مراتب األشياء وجعل القرائن املبينة والعرف املطرد بني  جعل الشارع 
الناس من البينات . فالبينة اسم جامع لكل ما يبني احلق ويدل عليه , وجعل عند 
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االشتباه وتساوي اخلصمني طريق الصلح العادل املناسب لكل قضية طريقا إىل حل 
 يدخل العباد يف معصية هللا , وهو املشاكل واملنازعات . فكل طريق ال ظلم فيه وال 

 انفع هلم , فقد حث عليه إذا كان وسيلة إىل فصل اخلصومات وقطع املشاجرات .

 ؟ يف اإلسالم   احلقوقو ماذا عن العدل س:   

يع احلقوق اإلسالم ساوى لقد  بني القوي والضعيف, والرئيس واملرءوس يف مج
 .  ظلموال وأرضى اخلصوم بسلوك طرق العدل وعدم احليف

 ما أحسن الوسائل لتحقيق العدل واخلري والصالح ورقي األمم؟س: 

ابلشورى والثناء على املؤمنني أبن مجيع أمورهم الدينية ابألمر جاءت الشريعة 
والدنيوية الداخلية واخلارجية شورى بينهم. وهذا األصل الكبري قد مجع العقالء على 

يد يف س و السبب الوح لى أنه ه سن استحسانه , وع وال وأح ح لوك أصلح األ
الوسائل حلصول املقاصد وإصابة الصواب , وسلوك طرق العدل , وأنه أرقى لألمم 

 العاملة عليه يف حتصيل كل خري وصالح

يف صدر اإلسالم نتيجة تطبيق الشورى اليت كانت ما اآلاثر الدينية والدنيوية س: 
 بينهم؟

صل يف صدر ا  إلسالم على أمورهم الدينية ملا كان املسلمون قد طبقوا هذا األ
فلما احنرفوا عن هذا  ، والدنيوية كانت األمور مستقيمة واألحوال يف رقي وازدايد 

األصل ما زالوا يف احنطاط يف دينهم ودنياهم حىت وصلت هبم احلال إىل ما ترى . 
 .فلو راجعوا دينهم يف هذا األصل وغريه ألفلحوا وجنحوا
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جلمع بني اب و معا  ح الدين وإصالح الدنياصالاإلسالم إب شريعة هل جاءت س: 
 ؟مصلحة الروح واجلسد

وهذا األصل يف الكتاب والسنة منه شيء كثري , حيث هللا ورسوله على القيام  نعم، 
ابألمرين , وأن كل واحد منهما ممد لآلخر ومعني عليه ; وهللا تعاىل خلق اخللق 

م أسباب الرزق وطرق املعيشة لعبادته والقيام حبقوقه وأدر عليهم األرزاق ونوع هل 
ليستعينوا بذلك على عبادته , وليكون ذلك قياما لداخليتهم وخارجيتهم . ومل أيمر 
بتغذية الروح وحدها وإمهال اجلسد ; كما أنه هنى عن االشتغال ابللذات والشهوات 

 وتقوية مصاحل القلب والروح . 

 إلسالم؟ما العالقة بني العلم والدين والوالية يف دين اس: 

العلم والدين والوالية واحلكم متآزرات متعاضدات . فالعلم والدين جعل اإلسالم 
يقوم الوالايت وتنبين عليه السلطة واألحكام , والوالايت كلها مقيدة ابلعلم والدين 
, الذي هو احلكمة , وهو الصراط املستقيم , وهو الصالح والفالح والنجاح , 

رتنني متساعدين فإن األمور تصلح واألحوال تستقيم فحيث كان الدين والسلطة مق
, وحيث فصل أحدمها عن اآلخر اختل النظام وفقد الصالح واإلصالح ووقعت 

 الفرقة وتباعدت القلوب وأخذ أمر الناس يف االحنطاط.  

 دين اإلسالم؟مع  االخرتاعات املتنوعة و العلوم احلديثة واملعارف  هل تتناىف  س: 

واملعارف مهما تنوعت واالخرتاعات مهما عظمت وكثرت , العلوم مهما اتسعت 
فإنه مل يرد منها شيء ينايف ما دل عليه القرآن , وال يناقض ما جاءت به الشريعة . 
فالشرع ال أيت مبا حتيله العقول وإمنا أيت مبا تشهد العقول الصحيحة حبسنه أو مبا ال 

 يهتدي العقل إىل معرفته مجلة أو تفصيال . 
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  يف آلف اإلسالم ومجع العرب بعد تفرق قلوهبم وكثرة العداوة بينهم؟كس:  

من نظر إىل منبع هذا الدين , رأى كيف ألف جزيرة العرب على افرتاق قلوهبا وكثرة 
ضغائنها وتعاديها , وكيف ألفهم ومجع قاصيهم لدانيهم , وأزال تلك العداوات , 

أقطار األرض يفتحوهنا قطرا قطرا , ويف  وأحل األخوة اإلميانية حملها . مث اندفعوا يف 
مقدمة هذه األقطار أمة فارس والروم أقوى األمم وأعظمها ملكا وأشدها قوة 
وأكثرها عددا وعددا , ففتحومها وما وراءمها بفضل دينهم وقوة إمياهنم ونصر هللا 
ومعونته هلم , حىت وصل اإلسالم مشارق األرض ومغارهبا , فصار هذا يعد من 

ا ببصرية  آايت  ينه ومعجزات نبيه , وهبذا دخل اخللق فيه أفواج هللا وبراهني د
 وطمأنينة ال بقهر وال إزعاج .

 س: هل كان انتشار اإلسالم وفتوحاته  مبين على أمور مادية حمضة؟

هذا االدعاء أبن انتشار اإلسالم وفتوحه اخلارقة للعادة مبين على أمور مادية حمضة 
اطئة . ويرجع حتليلها إىل ضعف دولة األكاسرة ودولة الرومان , حللوها مبزاعمهم اخل

وقوة املادة يف العرب , وهذا جمرد تصوره كاف يف إبطاله . فأي قوة يف العرب 
تؤهلهم ملقاومة أدىن حكومة من احلكومات الصغرية يف ذلك الوقت ؟ فضال عن 

مم يف وق  ة أضخم األ قاوم ن م ات الكبرية الضخمة , فضال ع كوم لى احل تها ع
اإلطالق وأقواها وأعظمها عددا وعدة يف وقت واحد , حىت مزقوا اجلميع كل ممزق 
, وحلت حمل أحكام هؤالء امللوك اجلبابرة أحكام القرآن والدين العادلة , اليت قبلها 
نتشر  ذا الفتح امل ل منصف مريد للحق . فهل ميكن تفسري ه لقبول ك ا اب وتلقاه

يف األمور املادية احملضة ؟ وإمنا يتكلم هبذا من يريد  املتسع األرجاء بتفوق العرب 
 القدح يف الدين اإلسالمي أو من راج عليهم كالم األعداء من غري معرفة للحقائق. 
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 س: مباذا يفسر بقاء هذا الدين على توايل النكبات وتكالب األعداء عليه؟

نه من آايت هللا يفسر بقاء هذا الدين على توايل النكبات وتكالب األعداء عليه أب 
الدالة على أن هذا الدين دين هللا احلق , فلو ساعدته قوة كافية ترد عنه عادية 
العادين وطغيان الطاغني مل يبق على وجه األرض دين سواه ولقبله اخللق من غري 
إكراه وال إلزام , ألنه دين احلق ودين الفطرة ودين الصالح واإلصالح , لكن 

فرقهم وضغط أعدائهم عليهم هو الذي أوقف سريه ; فال تقصري أهله وضعفهم وت 
 حول وال قوة إال ابلل.

 ما خالصة القول فيما يبىن عليه دين اإلسالم؟س: 

دين اإلسالم مبين على العقائد الصحيحة النافعة وعلى األخالق الكرمية املهذبة 
 أصوله لألرواح والعقول , وعلى األعمال املصلحة لألحوال , وعلى الرباهني يف 

وفروعه , وعلى نبذ الوثنيات والتعلق ابملخلوقني واملخلوقات وإخالص الدين لل 
رب العاملني , وعلى نبذ اخلرافات واخلزعبالت املنافية للحس والعقل احملرية للفكر , 
وعلى الصالح املطلق , وعلى دفع كل شر وفساد , وعلى العدل ورفع الظلم بكل 

 قي ألنواع الكماالت. طريق , وعلى احلث على الر 

 س: هل هذه األمثلة شاملة حملاسن اإلسالم؟  

إن حماسن اإلسالم يطول تفصيل تبياهنا وما ذكرانه حيتوي على أصول وقواعد يعرف 
 هبا ما لإلسالم من الكمال والعظمة واإلصالح احلقيقي لكل شيء.

 

 . هتوفيقو هللا مت حبمد 


