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ال شك أن اإلسالم دين كامل خالد سرمدي لإلنسانية جمعاء، و هو ضامن لكل من استسلم له بصميم قلبه، و أعضاءه و جوارحه، و ال يخفى         

وسخ، و لعلى أحد أن لكل شيء ميزاٍت تزيّنه و ترفع مكانته، و تجعله جميال و نضيرا لكل من يراه و يشاهده، فجمالة الثياب تنظيفها من الدنس وا

ية جمالة القلب تطهيره من الغدر والمكر، والغش والحقد، و جمالة اإلنسان عيشه بما تقتضيه الحياة اإلنسانية والفطرة، ال على خالف البشر

 .واإلنسانية، و إال فال يبقى أي فرق و بون بين أشرف المخلوقات و دونها

 

وى و أمتن و أكمل من اإلسالم، فاإلسالم يجهز لمتبعيه كل ما تقتضيه و تحتاج إليه الحياة و هذا أظهر من الشمس أنه ليس في العالم دين أق        

، كما قال البشرية، وما إن مشكلة إال حلها فيه، ألنه ما جاء في أية صحيفة سماوية إال في القرآن الكريم الذي هو أصل و أساس لمن يدعي باإلسالم

ْساَلَم ِدينًا))سبحانه وتعالى معلناً في كتابه الكريم  فقد ثبت من هذه اآلية الكريمة . 1((اْليَْوَم أَْكَملُْت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإْلِ

يد كامل يجمع حل القضايا والمشاكل النيّرة الغّراء أنه تعالى قد أعلن تُجاه العالمين، و أكد لجميع الخلق إنساً كان أو جنًّا، أن دين اإلسالم هو دين وح

إال به،  التي يواجه عالم البشرية في الحياة، و ليس هذا بدين فقط، بل هو أكبر نعمة من أنُعم هللا جل وعال على عباده، و هو ال يرضى بأي دين 

كما . المستقيم فال يقبل منه، و هو يقوم مع الخاسرينومن جاء بدين آخر يوم القيامة بعد أن جاء نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم بهذا الدين والصراط 

ْساَلِم ِدينًا فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ َوهَُو فِي اآْلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرينَ }أوضح بقوله    . 2{َوَمْن يَْبتَغِ َغْيَر اإْلِ

 

الم ،اآلداب الحسنة واألخالق الكريمة الفاضلة التى تؤثر في و ذكر في البداية أن لكل شيء حسناً و جماالً يدل على كماله، كذالك جمالة اإلس       

ية أن لألخالق نفوس الناس أثرا بالغاً، و تغير مجرى حياة اإلنسان العام إلى ما يكّون فيه الشمائل المحمودة التي يبعث على تعريفه و ثنائه، وال مر

حتى اآلن، و من الحق أن األخالق الفاضلة ال تزال تلعب دورا هاماً في شعبة دعوة دورا هاّما في نشر اإلسالم و إشاعته في أنحاء العالم اإلنساني 

ُكْنتُْم َخْيَر أُمٍَّة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن ))الدين و تبليغه إلى اآلخرين، التي هي أكبر مسئولية لهذه األمة، حيث وصفها هللا تعالى بخير األمم 

ِ بِاْلَمْعُروِف َوتَْنهَْوَن   .و ال أسلحة أقوى و أحدَّ منها الستئصال الظلم و الجور و لتنفيذ الحكم والعدل بين أظهر الناس. 3((َعِن اْلُمنَْكرِ َوتُْؤِمنُوَن بِاّللَّ

ق الفاضلة و الجدير بالذكر أن اإلسالم يقوم على أربعة أصول، و هي اإليمان، واألخالق، والعبادات، ثم المعامالت، و لذالك كان لألخال       

و من . 4((إنك لعلى خلق عظيم))نصيب وافر في القرآن المجيد والسنة النبوية، و مما يدل على ذلك قوله تعالى لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم 

 .الواجب لكل مسلم االقتداء برسوله و أخالقه

 

ن الخلق، و إن األخالق تعد الغايةَ التي من أجلها أُرسَل النبي محمد تتمثل أهمية األخالق الحسنة الكريمة بالعديد من األمور التي تتحصل بحس    

، و ذلك يدل على أهمية األخالق، و إن اإلسالم عظّم األخالق 5(إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق: )صلى هللا عليه وسلم، حيث ورد عنه أنه قال 

ي في الحقيقة عبادة يكتب عليها األجر من هللا تعالى، كما أنها من مجاالت التنافس الحسنة حيث إن األخالق في اإلسالم ال تعد سلوكا فقط، و إنما ه

إن أحبكم إلي و أقربكم مني في اآلخرة أحاسنكم : )بين العباد، وهي من عوامل التفاضل بين الناس يوم القيامة، حيث قال النبي صلى هللا عليه وسلم

 .6(أخالقا

 

هن في أشد حاجة إلى التحلي بحلي األخالق والتزيين بزينتها، ألننا قد وجدناها تراثا من نبينا محمد صلى هللا فنحن المسلمين في العصر الرا     

. األسوة أي أنشطة الحياة كلها. 7((لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة))عليه وسلم الذي هو قدوتنا و أسوتنا إلى يوم القيامة، كما في قوله تعالى 

 .قنا هللا بما يرضى عنهفالدعاء أن يوف
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