بسم هللا الرحمن الرحيم
إنسانية اإلسالم
خصائص اإلسالم الكبرى
إنّ اإلنسانية إحدى خصائص اإلسالم الكبرى ،إنها تشغل حيزاً كبيراً في منطلقاته النظرية ،وفي تطبيقاته العملية،
وقد ربطت بعقائده وشعائره ومنهجه وآدابه ربطا ً محكما ً فاإلنسانية في اإلسالم ليست مجرد أُمْنية شاعرية تهفو إليها
مثالية تتخيَّلها بعضُ الرؤوس ،وليست حِبراً على ورق ّ
ً
سطرته بعضُ األقالم ،إنها ركنٌ
بعضُ النفوس ،وليست فكرة
عقدي وواقع تطبيقي ،وثمار يانعة.

ثمرات اإلسالم
البشر جميعا ً أبنا ُء ر ُج ٍل
فمِن ثمرات إنسانية اإلسالم اليانعة مبدأ ُ اإلخاء اإلنساني ،إنه مبدأ قرَّ ره اإلسال ُم بنا ًء على أنّ
َ
واحد ،وامرأة واحدة ،ضمَّتهم هذه البنوّ ةُ الواحدةُ المشتركة ،والرح ُم الواصلة ،قال تعالى:
س َواحِدَ ٍة َو َخلَ َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّ
ِسا اء
ِيرا َون َ
ث ِم ْن ُه َما ِر َج ااًل َكث ا
﴿ َيا أَ ُّي َها ال َّن ُ
اس ا َّتقُوا َر َّب ُك ُم الَّذِي َخلَ َق ُك ْم مِنْ َن ْف ٍ

اءلُونَ بِ ِه َو ْاْلَ ْر َحا َم إِنَّ َّ
هللاَ َكانَ َعلَ ْي ُك ْم َرقِي ابا ﴾
س َ
هللا الَّذِي َت َ
َوا َّتقُوا َّ َ
[ سورة النساء  :اآلية ]1

ولعل كلمة:

﴿ َيا أَ ُّي َها ال َّناس﴾
وكلمة:

س َواحِدَ ٍة ﴾
﴿ مِنْ َن ْف ٍ
تلزمنا أن نفهم كلمة:

﴿ ْاْلَ ْر َحا َم ﴾
في هذه اآلية على أنها الرحم اإلنسانية العامة التي تسع البشر جميعا ً.

قرار وتأكيد النبي لإلخاء
والنبي صلى هللا عليه وسلم يقرِّ ر هذا اإلخاء ويؤ ِّكده كل يوم أبلغ تأكيد؛ فقد روى اإلمام أبو داود وأحمد في مسنده َعنْ
صلَّى َّ
ْن أَرْ َق َم َقا َل َس ِمعْ ُ
ص َال ِت ِه
هللاُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم َيقُو ُل فِي ُدب ُِر َ
هللا َ
ت َن ِبيَّ َّ ِ
َز ْي ِد ب ِ

(( أَ َنا َ
ش ِهي ٌد أَنَّ ا ْل ِع َبادَ ُكلَّ ُه ْم إ ِ ْخ َوةٌ ))
[أخرجه أبو داود عن زيد بن أرقم]

دعوة النبي لألخوة
فالنبي صلى هللا عليه وسلم يعلن من خالل هذا الدعاء المتكرر األخوة بين عباد هللا جميعاً ،ال بين العرب وحدهم ،وال
بين المسلمين وحدهم ،بل هي أخوة بين بني البشر جميعاً ،على اختالف أجناسهم وأعراقهم وألوانهم وطبقاتهم ومللهم
ونحلهم ،والبشر جميعا ً عند هللا جل جالله نموذجان؛ رجل عرف هللا ،وانضبط بمنهجه ،وأحسن إلى خلقهَ ،ف َسلِ َم وسعِد
فشقي في الدنيا واآلخرة .
في الدنيا واآلخرة ،ورجل غ َفل عن هللا ،وتفلَّت من منهجه ،وأساء إلى خلقه،
َ

ًل تناقض بين اإلخاء البشري واإلخاء الديني
وهذا اإلخاء اإلنساني في اإلسالم ليس لالستهالك المحلي ،وال للتضليل العالمي إنما هي حقيقة دينية ال ريب فيها ،
تنطلق من إسقاط لكل المتألهين في األرض  ،الذين طغوا وبغوا ،ويزداد هذا اإلخاء توثقا ً وتأكداً إذا أضيف إليه عنصر
اإليمان فتجتمع األخوة الدينية إلى األخوة اإلنسانية فتزيدها قوة إلى قوة ،ولما كان باب اإليمان مفتوحا ً لكل الناس ،بال
قيد وال شرط ،وال تحفظ على جنس أو لون أو إقليم أو طبقة ،فإنّ اإلخاء الديني المتفرع عن اإليمان والعقيدة المشتركة
ال يضعف اإلخاء العام بل يشده ويقويه ،فال تناقض بين اإلخاء البشري العام وبين اإلخاء الديني الذي تشير إليه اآلية
الكريمة:

صل ُِحوا َب ْينَ أَ َخ َو ْي ُك ْم ﴾
﴿ إِ َّن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ ْخ َوةٌ َفأ َ ْ
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ربط النبي بين اْلخوة اإلنسانية وبين اإليمان
فعنْ
بل إن النبي صلى هللا عليه وسلم ربط ربطا ً محكما ً بين األخوة اإلنسانية وبين اإليمان ،بل جعلها مِن مقوماته َ ،
صلَّى َّ
هللاُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم َقا َل :
س َعنْ ال َّن ِبيِّ َ
أَ َن ٍ

ِب لِ َن ْفسِ ِه))
ِب ِْلَخِي ِه ـ في اإلنسانيةـ َما ُيح ُّ
(( ًَل ُي ْؤمِنُ أَ َح ُد ُك ْم َح َّتى ُيح َّ
[رواه البخاري  ،ومسلم]

وفي رواية  :وحتى يكره له ما يكره لنفسه ،وقد ذكر بعض ُ
شرَّ اح الحديث أن كلمة أخيه في الحديث لم ُتقيد بصفة تح ُّد
إطالقها والمُطلق في النصوص المحكمة على إطالقه .

قصد النبي في معنى اْلخوة
إذاً فاألخوة التي قصدها نبي المسلمين هي األخوة اإلنسانية ،لقد طبَّق اإلسال ُم هذا اإلخاء الرفيع ،وأقام على أساسه
مجتمعا ً ربانيا ً إنسانيا ً فريداً ،اضمحلَّ ْ
ت فيه فوارق الجنس واللون والقبيلة والطبقة.

مبدأ المساواة
ومن ثمرات إنسانية اإلسالم اليانعة؛ مبدأ المساواة اإلنسانية ،فقد قرره اإلسالم ونادى به ،وهو ينطلق من أن اإلسالم
يحترم اإلنسان ويكرمه من حيث هو إنسان ،ال من أي حيثية أخرى ،قال تعالى :

ارفُوا إِنَّ أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ْندَ َّ
اس إِ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِنْ َذ َك ٍر َوأ ُ ْن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ
هللاِ أَ ْت َقا ُك ْم إِنَّ
ش ُعو ابا َو َق َبائِل َ لِ َت َع َ
﴿ َيا أَ ُّي َها ال َّن ُ
ير ﴾
هللا َعلِي ٌم َخبِ ٌ
َّ َ
[سورة الحجرات  :اآلية ]11

خطبة النبي في حجة الوداع:
لقد خطب نبي المسلمين في حجة الوداع خطبة جامعة مانعة تضمنت مبادئ إنسانية سيقت في كلمات سهلة سائغة،
فلقد استوعبت هذه الخطبة جملة من الحقائق التي يحتاجها العالم الشارد المعذب ليرشد ويسعد  ،فمن المبادئ التي
انطوت عليها هذه الخطبة اإلنسانية متساوية القيمة في أي إهاب تبرز ،على أية حالة تكون ،و َف ْوق أيِّ مستوى تتربع.
صلَّى َّ
يق َف َقا َل:
هللا َ
ُول َّ ِ
َعنْ أَ ِبي َنضْ َر َة َقا َلَ :ح َّد َثنِي َمنْ َسم َِع ُخ ْط َب َة َرس ِ
هللاُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم فِي َو َسطِ أَي َِّام ال َّت ْش ِر ِ
ِي َعلَى َع َربِ ٍّيَ ،و ًَل
ِيَ ،و ًَل ل َِع َجم ٍّ
ضل َ ل َِع َر ِب ٍّي َعلَى أَ ْع َجم ٍّ
اس ،أَ ًَل إِنَّ َر َّب ُك ْم َوا ِحدٌَ ،وإِنَّ أَ َبا ُك ْم َوا ِحدٌ ،أَ ًَل ًَل َف ْ
(( َيا أَ ُّي َها ال َّن ُ
ِْلَ ْح َم َر َعلَى أَ ْس َودََ ،و ًَل أَ ْس َودَ َعلَى أَ ْح َم َر إِ ًَّل بِال َّت ْق َوىَ ،فإِنَّ َّ
اض ُك ْم ))
اء ُك ْم َوأَ ْم َوالَ ُك ْم َوأَ ْع َر َ
هللاَ َقدْ َح َّر َم َب ْي َن ُك ْم ِد َم َ

إيمان النفس اإلنسانية
النفس اإلنسانية ما لم تكن مؤمنة بربها مؤمنة بوعده ووعيده مؤمنة بأنه يعلم سرَّ ها وجهرها ألن النفس اإلنسانية تدور
حول أثرتها ،وال ُتبالي بشيء في سبيل غايتها ،فربما بنت مجدها على أنقاض اآلخرين ،وبنت غناها على فقرهم،
وبنت غزها على ذلهم ،بل ربما بنت حياتها على موتهم  ،لذلك قال الرسول الكريم في حجة الوداع :
اس َم ُعوا ِم ِّني َتعِي ُ
شوا ،أَ ًَل ًَل َت ْظلِ ُموا ،أَ ًَل
اض ُك ْم َعلَ ْي ُك ْم َح َرا ٌم إِلَى َي ْو ِم َت ْل َق ْو َن ُهُ ،ث َّم َقال َ ْ :
اء ُك ْم َوأَ ْم َوالَ ُك ْم َوأَ ْع َر َ
(( إِنَّ ِد َم َ
ئ إِ ًَّل ِبطِ ي ِ
ًَل َت ْظلِ ُموا ،أَ ًَل ًَل َت ْظلِ ُموا ،إِ َّن ُه ًَل َي ِ
س ِم ْن ُه ))
حل ُّ َمال ُ ْ
ام ِر ٍ
ب َن ْف ٍ

موقف النبي من اإلنسانية
والنبي صلى هللا عليه وسلم قام لجنازة لرجل يهودي  ،فلما سئل النبي صلى هللا عليه وسلم عن ذلك قال :

أليس إنسانا ا
لذلك ع ّد اإلسالم االعتداء على أية نفس اعتداء على اإلنسانية كلها ،كما ع ّد َ
إنقاذ أية نفس إحياء للناس جميعاً ،وهذا ما
قرره القرآن الكريم بوضوح جلي  ،قال الحكيم الخبير :
اس
سا ٍد فِي ْاْلَ ْر ِ
ِيعا َو َمنْ أَ ْح َياهَا َف َكأ َ َّن َما أَ ْح َيا ال َّن َ
اس َجم ا
ض َف َكأ َ َّن َما َق َتل َ ال َّن َ
س أَ ْو َف َ
﴿ َمنْ َق َتل َ َن ْف ا
سا بِ َغ ْي ِر َن ْف ٍ

ِيعا ﴾
َجم ا
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