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  اخلصائص اإلنسانية للدعوة اإلسالمية
   أَنِدي عبد الْحمزِة بن أَنِدي عبِد الْمناِن

  

Abstrak 
 

Penyebaran Islam yang sangat cepat ke berbagai belahan dunia 
dengan sambutan hangat dari berbagai ras, suku bangsa dan 
berbagai macam warna kulit, sempat membuat para ahli sejarah 
tercengang dan mengungkapkan keheranan mereka bercampur 
kagum dengan peristiwa besar ini. Sebabnya adalah karena  al-
Islam adalah milik Allah swt., oleh karena itu, Dia lah yang 
berkuasa untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Selain itu, 
Allah swt. meletakkan dasar-dasar yang manusiawi bagi ajaran 
Islam, di mana dengan dasar-dasar itu, Islam dengan mudah dapat 
diemban, dicerna, dan dilaksanakan oleh seluruh manusia tanpa 
terkecuali, kapan dan di mana saja. Dasar-dasar tersebut seperti: 
menjaga dan menghargai akal, jiwa, harga diri, agama dan harta 
benda, syari’atnya  universal, menghindari ketidak selesaan, sangat 
sesuai dengan fitrah manusia, dan menghargai hasil olah akal dan 
pikiran. Dasar-dasar inilah yang dijalankan oleh Islam dan 
diperaktekkan oleh para du’±t (penyebar Islam), sehingga dalam 
tempo yang sangat singkat, dapat menyebar, dibanding dengan 
agama lain yang eksis sebelumnya. 

 
Kata kunci: 

اتساق ، رفع احلرج ، مشول التشريعات ، حفظ املال ، حفظ الدين ، العرض ، حفظ النفس ،    حفظ العقل(    
 )  تشريف اإلسالم للفكر  اإلنساين ، اإلسالم مع الفطرة 

 
إن أصول الدين اإلسالمي تسوق إىل غاية جلية وهي كونه خامت األديان موجها للناس كآفةً وتلك 

غة العاملية ترسي دعائم جمتمع صاحل تتوثق فيه العالقة بني املسلم وخالقه وبينه وبني أخيه األصول املصطبغة بالصب
ومن أبرز . كما تصان فيه الكرامة اإلنسانية اليت شرفها اهللا باآلدمية وزادها شرفا ببعث هذا الدين ، اإلنسان 

  :عصارها وأمصارها ما يأيت اخلصائص اليت جعلت اإلسالم صاحلا ألن يكون دينا للشريعة على اختالف أ
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حتقيقه ملقاصد مخسة حتقق مصاحل اإلنسان يف جمتمعه حبيث ال يكون هناك تصادم بني رغبة الفرد وغاية  : أوالً
  .اجلماعة 

فقد صانه اإلسالم فحرم اخلمر وكل ما يذهب العقل وفرض حدا يزجر به : حفظ العقل    -  أ 
ويقام هذا احلد يف مجاعة حىت تعم فائدة الزجر ، من جيرؤ على إفساد عقله هروبا من الواقع 

  . وحيس اتمع بواجب احملافظة على عقل كل فرد فيه 
أما النفس فقد صاا اإلسالم صيانة ال نظري هلا يف التشريعات األرضية : حفظ النفس    -  ب 

 قال حىت أنه جعل اعتداء اإلنسان عليها أشنع اجلرائم  وتوعد من يفعا ذلك بالعقاب املؤبد فقد
 يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل ِإالَّ أَن تكُونَ ِتجارةً عن [: تعاىل 

 ) ٢٩: سورة النساء ، اآلية (   ]تراٍض منكُم والَ تقْتلُواْ أَنفُسكُم ِإنَّ اللّه كَانَ ِبكُم رِحيما  
من تردى  من جبل فقتل نفسه فهو يف  ((  : – صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا وقال ، 

نار جهنم يتردى فيه خالدا خملدا فيها أبدا ومن حتسى مسا فقتل نفسه فسمه يف يده يتحساه 
يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ومن قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده جيأ ا يف بطنه يف 

 ، باب شرب السم والدواء به ومبا ٥البخاري ، ج (  ))ا خملدا فيها أبدا نار جهنم خالد
   . ) م ١٩٨٧: خياف منه واخلبيث 

وميثل ذلك توعد اهللا قاتل أخيه بغري حق مشريا إىل أن هذا األصل حمفوظ كذلك يف الشرائع 
يف تاريخ البشرية قال تعاىل بعد قصة ابين آدم الذين قاتل أحدمها اآلخر يف أول جرمية . السابقة 

  ِمن أَجِل ذَِلك كَتبنا علَى بِني ِإسراِئيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا ِبغيِر نفٍْس أَو فَساٍد ِفي اَألرِض [: 
اء تج لَقَدا وِميعج اسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح نما وِميعج اسلَ النا قَتما فَكَأَنلُنسر مه

 ) ٣٢ :سورة املائدة ، اآلية. (  ]ِبالبيناِت ثُم ِإنَّ كَِثريا منهم بعد ذَِلك ِفي اَألرِض لَمسِرفُونَ  
.  

لَعنه وأَعد  ومن يقْتلْ مؤِمنا متعمدا فَجزآؤه جهنم خاِلدا ِفيها وغَِضب اللّه علَيِه و[: وقال تعاىل 
    ) .٩٣: سورة النساء ، اآلية(  ]لَه عذَابا عِظيما  

حفاظا على شرف اإلنسان وكرامته اتفق اإلسالم مع الشرائع السابقة يف : العرض    - ج 
وأحاط اإلنسان بسياج أخالقي حيصنه من هتك األعراض فقال ، الدعوة إىل العفة والطهارة 

 ) ٣٢: اآلية ، سورة اإلسراء . (  ] الزنى ِإنه كَانَ فَاِحشةً وساء سِبيالً  والَ تقْربواْ[: تعاىل 
 فحد الرجم للمحصن واجللد للبكر كما وضع حد القذف واملالعنة بني الزوجني املتقاذفني .

داء فَاجِلدوهم ثَماِنني جلْدةً  والَِّذين يرمونَ الْمحصناِت ثُم لَم يأْتوا ِبأَربعِة شه[: فقال تعاىل 
وقال ) .  ٤:  سورة النور ، اآلية . ( ]وال تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ  

ض الظَّن ِإثْم وال  يا أَيها الَِّذين آمنوا اجتِنبوا كَِثريا من الظَّن ِإنَّ بع[: تعاىل يف شناعة املغتاب 
تجسسوا وال يغتب بعضكُم بعضا أَيِحب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَِخيِه ميتا فَكَِرهتموه واتقُوا 

 ِحيمر ابوت ِإنَّ اللَّه وتوعد األفَّاكني بقوله تعاىل .  ) .١٢: اآلية ، سورة احلجرات . ( ]اللَّه 
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 ِإنَّ الَِّذين يِحبونَ أَن تِشيع الْفَاِحشةُ ِفي الَِّذين آمنوا لَهم عذَاب أَِليم ِفي الدنيا واآلِخرِة [: 
  ) . ١٩: اآلية ،  سورة النور  . (]واللَّه يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ 

 يف التعلق بالعقيدة اليت يعتنقها فحني يقدر اإلسالم احلالة النفسية لإلنسان: حفظ الدين    - د 
خياطبه بأصل العقيدة اإلسالمية حيرك يف النوازع الوجدانية والقدرات العقلية فريشده بالرجوع 

: إىل عقيدة اإلسالم راضيا مطمئنا أو أن ينحرف عنها موكوال إىل نوازعه وأهوائه فقال تعاىل 
]نيبيِن قَد تِفي الد اهِمن ِباللِّه فَقَِد   الَ ِإكْرؤيِبالطَّاغُوِت و كْفُري نفَم يالْغ ِمن دشالر 

 ِليمع ِميعس اللّها ولَه امالَ انِفص ثْقَىِة الْوورِبالْع كسمت٢٥٦:  سورة البقرة ، اآلية  . (]اس 
ن ِفي اَألرِض كُلُّهم جِميعا أَفَأَنت  ولَو شاء ربك آلمن م[:  وخاطب نبيه بقوله تعاىل ) .

 ِمِننيؤواْ مكُونى يتح اسالن كِْرهقُِل [:   وقال تعاىل  ) .٩٩: سورة يونس ، اآلية . (  ]تو 
ن ا ِللظَّاِلِمنيندتا أَعِإن كْفُراء فَلْين شمِمن وؤاء فَلْين شفَم كُمبِمن ر قالْح اطَ ِبِهما أَحار

 ]سراِدقُها وِإن يستِغيثُوا يغاثُوا ِبماء كَالْمهِل يشِوي الْوجوه ِبئْس الشراب وساءت مرتفَقًا 
   ) .٢٩:  سورة الكهف ، اآلية . (

ى اإلسالم أتباعه عن انتهاك حرمة املال فحرم الربا ووضع حدا للسرقة : حفظ املال    -  ه 
 والساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعواْ أَيِديهما جزاء ِبما كَسبا نكَاالً من اللِّه [: قال تعاىل ، حلرابة وا

 ِكيمح ِزيزع اللّها [:  وقال تعاىل  ) .٣٨: اآلية ، سورة املائدة . (  ]وبأْكُلُونَ الري الَِّذين  
 يقُوم الَِّذي يتخبطُه الشيطَانُ ِمن الْمس ذَِلك ِبأَنهم قَالُواْ ِإنما الْبيع ِمثْلُ الَ يقُومونَ ِإالَّ كَما

الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه موِعظَةٌ من ربِه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره ِإلَى 
 ) ٢٧٥: سورة البقرة ، اآلية . (  ] ومن عاد فَأُولَـِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ اللِّه
 ِإنما جزاء الَِّذين يحاِربونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ ِفي اَألرِض فَسادا أَن [: وقال أيضا . 

ت واْ أَولَّبصي لُواْ أَوقَتي يِخز ملَه ِض ذَِلكاَألر اْ ِمننفَوي ِخالٍف أَو نم ملُهجأَرو ِديِهمأَي قَطَّع
 ِظيمع ذَابِة عِفي اآلِخر ملَها وين٣٣: سورة املائدة ، اآلية . (  ]ِفي الد  . ( 

  
وسائل املؤدية إىل تضييع  كل ال ووجه داللتها على عموم الرسالة أا مصونة لإلنسان فردا ومجاعة

فمصاحل اإلنسان قائمة على حفظ هذه املقاصد وشريعة اإلسالم تكفل له حفظها بسلطان هو ، مقصد منها 
  .االلتزام اخللقي وبرادع ظاهر وهو احلدود اليت يقوم أولو األمر على تطبيقها 

  
  مشول التشريعات : ثانيا

لناس عامة وملراحل التطور كافة فال تفرق الدعوة بني لقد جاءت الدعوة اإلسالمية مستجيبة لطبائع ا
وال لعارض من عوارض الدنيا كاملال واجلاه وأرومة ، ذكر وأنثى وال تضع يف تقديرها ميزة للون أو  اجلنس 

هذه املبادئ اليت ناد ا كثري من ، وبذلك حيقق التشريع اإلسالمي العدل واإلخاء واحلرية واملساواة ، النسب 
حني ولكنهم مل خيرجوها من دائرة النظر والرأي إىل واقع احلياة كما جسمها اإلسالم بني معتنقيه فبالل بن املصل
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 ومؤذنا يوم – صلى اهللا عليه وسلم –رباح عبد اجلاهلية يصبح سيدا يف اإلسالم أمينا على بيت مال رسول اهللا 
بل حيتكمون إليها وإىل حفصة وأم سلمة ،  والتابعني الفتح وعائشة أم املؤمنني يتعلم على يديها كثري من الصحابة

  .يف كثري من القضايا اليت يعجز بعض أعالم الصحابة عن الفصل فيها 
  
  
  رفع احلرج : ثالثا

إن الدعوة اإلسالمية ميسرة حيث إن مجيع عبادات الدين سهلة ميسرة ال عناء على املسلم من أدائها 
 على املسلمني ووزعها على أوقات متباعدة تشمل الليل والنهار  وجعلها فالصالة مثال عبادة فرضها اإلسالم 

والصوم مثال فريضة مقدرة بشهر وحد يف السنة يعفى ، تؤدي يف أوقات مخسة ال تستغرق سوى دقائق معدودة 
ار ليس والزكاة ال يؤديها إال من ملك النصاب ومبقد، منها املريض والشيخ واملسافر وذوات األعذار من النساء 

واحلج فرض ملن استطاع إليه سبيال كما استثىن من فرضية اجلهاد أويل الضرر ومل ، فيه إجحاف للمتصدق 
 صلى –قال رسول اهللا ، يتوعد بالعقاب على الذنوب اليت ترتكب بطريقة اخلطأ والنسيان أو حتت طائلة اإلكراه 

 سنن ابن ماجة ، . ()) لنسيان  وما استكرهوا عليه إن اهللا جتاوز عن أميت اخلطأ و ا((   : –اهللا عليه وسلم 
واشتهر عند الفقهاء بأن الشقة جتلب التيسري فكلما كان املسلم املطالب بفعل  ) . كتاب الطالق ، بدون سنة

واجب وترك حمذور عاجزا عن  االمتثال ألسباب خارجة عن إرادته جاز  له اخلروج من عجزه ورفع احلرج عن 
  ِإنما حرم [: ومباشرة احملذور كاملضطر حني يباح له األكل من امليتة قال تعاىل ، من الواجب نفسه بالتخفيف 

 ]م علَيكُم الْميتةَ والْدم ولَحم الْخِرتيِر ومآ أُِهلَّ ِلغيِر اللِّه ِبِه فَمِن اضطُر غَير باٍغ والَ عاٍد فَِإنَّ اللّه غَفُور رِحي
    ) .١١٥: اآلية ، سورة النحل . ( 

وبلغ التشريع اإلسالمي احلد يف رفع احلرج عن املسلم إن أجاز  له التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره 
طْمِئن  من كَفَر ِباللِّه ِمن بعِد إمياِنِه ِإالَّ من أُكِْره وقَلْبه م[: قال تعاىل ، على ذلك ما دام قلبه مطمئنا باإلميان 

 ِظيمع ذَابع ملَهاللِّه و نم بغَض ِهملَيا فَعردِبالْكُفِْر ص حرن شلَـِكن ماِن واآلية ،  سورة النحل  . (]ِباِإلمي
 :١٠٦. (    
  

بقني فهو يدعو إىل اإلميان جبميع الرسل السا، اإلسالم يصرح باتفاقه مع الدعوات السابقة يف أصوهلا  : رابعا
بدعوام وهذا مجع لإلنسانية يف إطار الدعوة اإلسالمية حيث جتد  األمم السابقة يف هذا الدين تكرميا لرسلهم 

: مما يؤكد هلم عاملية هذا الدين بل وأمجع العلماء األصوليون على اتباع بعض األحكام يف الشرائع السابقة فقالوا 
كيف خترج : ما عرب عنه مسلم كان قسيسا مث أسلم عندما قيل له وهذا ) شرع من قبلنا شرع لنا ما مل ينسخ ( 

ما خرجت  من املسيحية ولكن أدركت أصوهلا وسرت فيها إىل : (( فقال ، من املسيحية ؟ وتدخل يف اإلسالم 
ة الشيخ حممد أبو زهر ( )) .فاإلسالم  امتداد لكل  أديان السماوية الصحيحة إذا انتهت إليه وبه ، أقصى مداها 

 ) .  م ١٩٧٠: 
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ومن العوامل اليت تضمن استمرار اإلسالم مع العصور وتؤمن بقاء متكنه يف النفوس اتساقه مع الفطرة : خامساً 
فالزواج ذيب للغريزة  اجلنسية وتوجيهه هلا حنو ، واستجابته للطبيعة البشرية فهو ال يطفئ الغرائز  بل يهذا 

ة محاية لغريزة التملك من االجنذاب من البخل والعدوان كما أنه يشجع وضابط الزكا، حفظ النوع اإلنساين 
  وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ [لإلصالح  فاجلهاد دافع . استثمار الدوافع النفسية وال مييتها بل يوازن بينها 
   ) . ١٩٣:  سورة البقرة ، اآلية . ( ] الظَّاِلِمني  ويكُونَ الدين ِللِّه فَِإِن انتهواْ فَالَ عدوانَ ِإالَّ علَى

 وِمن الناِس والدواب والْأَنعاِم مختِلف أَلْوانه كَذَِلك ِإنما يخشى اللَّه ِمن [والتعلم طريق إىل اخلري والتقوى 
 غَفُور ِزيزع اء ِإنَّ اللَّهلَماِدِه الْع٢٨: اطر ، األية سوة ف. (  ]ِعب . (   

 وقُِل [والعمل منضبط بالكسب النافع للفرد واجلماعة ال يصادم حاجة األمة وال يهضم حق الفرد  
نتم اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤِمنونَ وستردونَ ِإلَى عاِلِم الْغيِب والشهادِة فَينبئُكُم ِبما كُ

   ) .١٠٥: اآلية ، سورة التوبة . (  ]تعملُونَ 
فالصدق هو ، واألخالق يف اإلسالم تتجاوب مع الفطرة اإلنسانية املغروسة يف تربة الرباءة والطهر 

فاملسلم مطالب بالتزام الفطرة يف التمسك ، الصدق ال خيضع لقياس النفعية كما هو احلال يف األخالق الغربية 
 يكذب على نفسه وال خيدع اآلخرين وإن كان يف ذلك تضييع ملنفعته الشخصية والكذب ممنوع يف بالصدق فال

وقس ذلك على بقية الفضائل والرذائل ولقد صرح القرآن الكرمي ، شريعة هذا الدين وإن جر نفعا لصاحبه 
ك ِللديِن حِنيفًا ِفطْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطَر  فَأَِقم وجه[: واحلديث الشريف مبالءمة اإلسالم للفطرة البشرية فقال تعاىل 

: سورة الروم ، اآلية . (  ]الناس علَيها ال تبِديلَ ِلخلِْق اللَِّه ذَِلك الدين الْقَيم ولَِكن أَكْثَر الناِس ال يعلَمونَ 
 سورة البقرة ، اآلية . ( ]ن اللِّه ِصبغةً ونحن لَه عاِبدونَ  ِصبغةَ اللِّه ومن أَحسن ِم[:  وقال أيضا  ) . ٣٠
١٣٨ . (   

ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه   يهودانه   : ((-  صلى اهللا عليه وسلم - وقال رسول اهللا  
   ) .١٩٩٤: البخاري . ( )) أو ينصرانه أو ميجسانه

  
 الصحابة اعتزموا اعتزال الناس واملداومة على الصيام وغضب غضبا شديدا عندما مسع بأن نفرا من

ومل يكتف بزجرهم بل وقف خطيبا يف املسجد يعلن أن ال رهبانية يف اإلسالم فقال ، واالستمرار يف قيام الليل 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما   واهللا إين (( : منكرا عليهم وعلى من حيذو حذوهم خمالفتهم ملبدأ  الفطرة 

اكم  هللا وأتقاكم له لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين ألخش
  .  ) ١٩٩٤: البخاري  . ( )) 

إنه ملا أراد اهللا جعله دينا عاما لسائر البشر دائما إىل انقضاء : (( ويقول الشيخ الطاهر بن عاشور 
سائر البشر لتكون اجلامعة العامة للبشر مشتقة من الوصف هذا العامل جعله مساوقا للفطرة املقررة يف نفوس 

ألن شعوب البشر وهم خمتلفون يف األخالق والعوائد واملشارب ، العظيم املشترك بينهم وهو وصف الفطرة 
والتعاليم ال ميكن مجعهم مجعا عمليا غري ومهي يف جامعة واحدة ما مل يكن عمودها وقاعدا مرتكزا يف سائر 

   ) .بدون سنة : الطاهر بن علشور . (  ))النفوس 
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واإلسالم يعد التفكري العقلي واجبات املسلم ولذلك صرف نظره إىل التفكري يف اآليات الكونية ودعاه  : سادسا

ناها وما لَها ِمن  أَفَلَم ينظُروا ِإلَى السماء فَوقَهم كَيف بنيناها وزي[: قال تعاىل ، يف التأمل يف اآليات القرآنية 
 قُِل انظُرواْ ماذَا ِفي السماواِت واَألرِض وما تغِني اآليات والنذُر عن [  ) .٦: سورة ق ، اآلية . (  ]فُروٍج 

 واخِتالَِف اللَّيِل  ِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت واَألرِض[  ) .١٠١: سورة يونس ، اآلية . (  ]قَوٍم الَّ يؤِمنونَ 
. (  ]وِفي أَنفُِسكُم أَفَال تبِصرونَ  [) .  ١٩٠: سورة آل عمران ، اآلية ( .  ]والنهاِر آلياٍت ُألوِلي األلْباِب  

. (  ]طَاِب   وشددنا ملْكَه وآتيناه الِْحكْمةَ وفَصلَ الِْخ[:  وقال تعاىل  ) .٢١: سورة الذاريات ، اآلية 
.  ] أَفَالَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ ِمن ِعنِد غَيِر اللِّه لَوجدواْ ِفيِه اخِتالَفًا كَِثريا [  ) .٢٠: سورة ص ، اآلية 

   ) .٨٢: سورة النساء ، اآلية ( 
فلو ال ، دينه املختلفة وتاريخ العلم والعلماء شاهد ناصع على تشريف اإلسالم للفكر  اإلنساين يف ميا

، البالغة ( القرآن ودعوته إىل البحث و التفكري ملا زخرت العلوم اإلسالمية بكنوزها املتنوعة يف علوم اللسان 
واإلسالم ال يعطل العقل وال يغيبه ) والطبيعة وغريها ، والفلسفة ’ املنطق (وعلوم العقل ، ) واألدب ، والنحو 

ل جيعله متضافرا مع الوحي يف إطالع اإلنسان على احلق واهلدى على خالف ما عن فهم العقائد والشرائع ب
يدعو إليه احملرفون للديانتني اليهودية والنصرانية من حجر على العقل وتفريق بينه وبني تعاليمهم الكنسية 

  .ت والكنيسة تضطهد العلماء جمرد نشرهم لنظريات علمية حبتة ال عالقة هلا بالالهو، والتلمودية 
يف املزالق املتلفة قد يقول لك ناصح أمني أغمض عينيك واتبعين وال : (( يقول األستاذ حممد الغزايل 

ورمبا تكون السالمة يف طاعته فأنت متشي وراءه حىت تبلغ مأمنك فلو هلك هلكت ، تسألين عن شيئ يستثريك 
واطن اخلطر وشرح لك يف إفاضة ما أما لو جاءك من أول األمر رجل رشيد فرسم خط السري وحذرك وم، معه 

يطوي لك املراحل ويهون عليك املتاعب وسار معك قليال ليدربك على العمل مبا عملت فأنت يف هذه احلال 
 هلداية العامل ضمن رسالته األصول – صلى اهللا عليه وسلم –واهللا عز وجل عندما بعث حممدا ، رائد نفسك 

  وعلى ذلك اكتملت لإلسالم  ) .١٩٦٥: حممد الغزايل  ( )). كان ويكون اليت تفتك لأللباب منافذ املعرفة مبا
 .  صفة العاملية حيث كانت األديان املتقدمة عليه متهيدا له وتدرجا إىل قمته 
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