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اذيرا،
احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له ً
عوجا ،وتبارك الذي نزل الفرقاا علاى عباده لنكاو للعااملر ن ً
اذيرا
ال -شاا ًدا وبش ً
اًا ون ً
وأشهد أ ال إله إال هللا إقر ًارا به وتوحن ًدا ،وأشهد أ حمم ًدا عبده ورسوله أرسله هللا -عز وج ّ
ال علاى حممااد وعلاى مل حمماد لماا لالّنت علاى إبارا نم وعلاى مل إبارا نم
وداعنًاا إ هللا ذنناه وسار ً
اجا من ً
اًا ،اللهام ل ّ
إنك محند جمند ،وابرك على حممد وعلى مل حممد لما ابرلت على إبرا نم وعلى مل إبرا نم إنك محند جمند.

مرحبًااا بكاام أيهااا اةخااو واألخااوات الك ارام ،و ااذا لٌااا ب اع لم اا س ابق م ان اللٌااا ين املاضاانر ،وحناان نت اادث حااول

ال-
خصائص الشريعة والر ّد على الشبهات اليت تاوجاه إلنهاا ،ولاذلك أي ً
ًاا سان تم اذه اللٌاا ات شان ة هللا -عاز وج ّ
ٍ
عامة ،نسأل هللا التوفنق والتنسً والسداد.
بلٌا رابع حول حماسن الدين اةسالمي ّ
إمجال ما نلر يف اللٌا املاضي من خصائص الشريعة اةسالمنة

حت ّدثنا يف لٌائنا املاضي حول بعض خصائص الشريعة ونلران منها ثالثة-:

منها أّنا شريعة إيهنة رابننة.

و ذا يعطنها العظمة والٌداساة والعصامة ،وينبغاي للمانمنر اا أ بو اا وأ ينصارو ا وأ يوقّرو اا وأ يعظّمو اا وأ
مجنعاا إنا لانات الٌلاوب مرتبطاةً ابهلل -ساب انه وتعاا  -ولاح
جيعلو ا تنمن على مناحي حناتم ،وتٌوم ذه الدواعي ً
للناس إمياّنم وتنافسوا يف لمايهم.

واخلصنصة الثاننة اليت نلران ا أّنا شريعة عاملنة.
لنست ألم ٍة دو أمة ،أو لزما ٍ دو زماا  ،أو مكاا ٍ دو مخار ،بال إّناا مناذ أنزيهاا هللا -ساب انه وتعاا  -علاى نبنّاه -

لالى هللا علنااه وسالم -فهااي دائماة إ قنااام الساااعة ذننااه تعااا  ،ولاذلك فا فنهااا مااا لانري يف مً ااا مان الشارائع الاايت
لانت ٍ
ألقوام دو مخرين ،فكا النيب ياباعث إ قومه خالة وبعث نبنّنا -للى هللا علنه وسلّم -إ الناس عامة.
واخلصنصة الثالثة اليت نلران ا أّنا شريعة اثبتة مستٌر مستمر .
ألّنا بعند عن أيدي الت ريف وال يستطنع أحد أ
نستكمل خصائص الشريعة اةسالمنّة

ّرفها أو يزيد فنها أو يانٌص.
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ونساتكمل يف ااذا اللٌاا مااا تنسار ماان اذه اخلصااائص للشاريعة ،ون ات ّمم اللٌاا ابلاار ّد علاى بعااض الشابهات املشااهور يف
ذا الباب.

اخلالنّة الرابعة :شريعة النسر ورفع احلرج

فمن ذه اخلصائص اخلصنصة الرابعة أّنا شريعة النسر ورفع احلرج ،قال هللا -تعا " :-يريد اللااه بكام النسار وال يرياد
بكم العسر" البٌر .١٨٥:
وقال تعا " :ف مع العسر يس ًرا * إ مع العسر يس ًرا" الشرح.٦،٥:
وقال تعا " :وما جعل علنكم يف ال ّدين من حر ٍج ۚ ّملة أبنكم إبارا نم" احلج.٧٨:
وقال سب انه" :يريد اللاه أ ُي ّفف عنكم ۚ وخلق اةنسا ضعن ًفا" النسا .٢٨:

س ارا،
س ارا وال تاع ّ
وقااال -علنااه الصااال والسااالم -حننمااا أرساال لاااحبنه إ بااالد الاانمن معااان وأيب موسااى األشااعري" :ي ّ
شرا وال تانا ّفرا ،وتطاوعا وال َتتلفا" ل نح الب اري ومسلم.
وب ّ

منس ًرا" ل نح مسلم.
وقال -علنه الصال والسالم" :-إ هللا مل يبعثم  معنّتًا وال متعنّتًا .ولكن بعثم  معلّ ًما ّ
سرين" ل نح الب اري.
سرين ،ومل تبعثوا مع ّ
وقال -علنه الصال والسالم -ألل ابه" :ف منا بعثتم من ّ

ًا -للى هللا علنه وسلم" :-بعثت ابحلننفنة السم ة" ل
وقال أي ً

ه ابن حجر العسٌالين.

ًااا ااي ه اة فنهااا السااهولة وفنهااا النسار وفنهااا
إمناا بعثات ابحلننفناة اللااي ااي ملاة إبارا نم -علنااه السااالم ،-ولااذلك أي ً
الت فنف وفنها رفع احلرج.

مع قاوله -علنه الصال والسالم" :-إ الدين يسر ،ولن يشاد الدين أحد إال ملبه" ل نح الب اري.
داما ،فثبتاات ابلكتاااب والس انة واةمجاااع ،ويٌااول
و ااي قاعااد عظنمااة تعت ا م ان أوسااع قواعااد الش اريعة وألثر ااا اساات ً
الشنخ عبد الرمحن بن انلر السعدي يف رسالته منظومته يف الٌواعد:
"ومن قواعد الشريعة التنسً يف ل ّل أم ٍر انبه تعسً".

ويتفاارع عنهااا قواعااد أخاار مثاال :الواجبااات تسااٌت ابلتاع اذر ،والًاارورات تب انح احملظااورات ،والًاارور تاٌ ادر بٌاادر ا،
و ناااك أمثلااة لثااً علااى اساات دام ااذه الٌاعااد العظنمااة ،فمان لااا يف صمصاة أو خشااي علااى نفسااه ايهااالك ولاانري
ال -مان
طعام حالل ف هللا -سب انه وتعا  -أحل لاه أ أيلال املنتاة ،ولاذلك أي ً
ًاا املساافر وماا أعطااه هللا -عاز وج ّ

الت فنف ،ولذلك املرضى وما إلنه.

وقد حاول أ ل العلم أ جيتهدوا يف مجاع األساباب الايت إ وقعات للمكلاف حصال لاه الت فناف والتنساً ورفاع احلارج
َتص يف الصال  ،يف الصوم ،يف المع ،وما إلنه.
يف الشريعة :فاألمر األول و السفر ،له َتفنفات ّ
ًا املرض ،قال -علنه الصال والسالم:-
ولذلك أي ً

قائما ،ف مل تستطع فٌاع ًدا ،ف مل تستطع فعلى ج ٍ
نب" ل نح الب اري.
"ل ّل ً
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ًااا اةلاراه ،فاانمكن للمساالم أ يتعاارض أ يكاره علااى أماار ال يريااده لااأ يطلّاق امرأتااه ،ف ناه إ نطاق بكلمااة
ولااذلك أي ً

الطاالق يف ااذا األماار فا طالقااه مااً لا نح ألناه مكاره ومل ياوقعاه ذرادتااه واختنااره ،ولااذلك حا إ ألائ إ النطاق
وجل:-
بكلمة الكفر فٌد هللا -عز ّ

"إال من ألره وقالبه مطم ٌّن ابةميا ولاٰكن من شرح ابلكفر لد ًرا" الن ل.١٠٦:
ولذلك اخلطأ ،إنا أخطأ اةنسا يف أمر ف نه ال ياناخذ علنه.
و كااذا النّساانا "ربانااا ال تاناخااذان إ نسااننا أو أخطااأان" البٌاار  ،٢٨٦:وقااال -علنااه الصااال والساالم" :-إ هللا جتاااوز
عن أميت اخلطأ والنّسنا وما استكر وا علنه" ل ه األلباين.

و كذا عرض الهل ،إنا جهال املكلاف حك ًماا مان أحكاام الشاريعة ف ناه ال ياناخاذ جبهلاه ،ويعا ّد اذا عاذ ًرا لاه فنماا أ ه
اثال التاأمر،
اثال حارام ،فم ً
أي شي من أحكام الشريعة أ اذه املعاملاة م ً
من األمر امل رم امل الف للشريعة ،لأ جيهل ّ
أي شاي  ،فكاا ال يادري حكام اذه املعاملاة ،فا نا تبار لاه الصاواب
أنواع من البنوع قد تكو حمرمة فنها الغرر ،فنهاا ّ
ف نه ال يناخذ عما مًى ،وإمنا من وقت بلومه احل ّجة والعلم.
مثال له َتفنف سحسبه ألنه مل جيار علناه قلام التكلناف ،ولاذلك انناو
و كذا الناٌص الذي يدخل على الناس ،فالصغً ً
الذي رفعت ملاة التكلناف عناه ،و كاذا الناائم لاه َتفناف سحسابه ،دا بنسامى للاه ناٌاص بنادخل علاى املكلاف ،وخففات
الشريعة األحكام عن نال .
واألمر الثامن واألخً يف ذا الباب او ماا يسامى بعماوم البالاو  ،فا نا عمات البلاو بشاي فا الشاريعة َت ّفاف مناه؛

رعايةً ورمحةً ورفا ًٌا أب ل التكلنف.

ولوال ضنق املٌام ألفس نا انال لبنا

ذه األشنا أبدلّتها.

ال -بااه السااور الكرميااة املبارلااة العظنمااة سااور البٌاار
وننظاار يف ااذه الٌاعااد لل ادعا العظاانم الااذي خااتم هللا -عا ّاز وجا ّ

واسااتجابة هللا -سااب انه وتعااا  -أل اال اةميااا  ،م ان أول قاولااه -تبااارك وتعااا " :-مماان الرسااول اا أناازل إلنااه ماان ربّاه
والمنمنو ۚ للٌّ ممن ابللاه ومالئكته ولتباه ورساله ال ناف ّارق بار أح ٍاد ّمان رساله ۚ وقاالوا هعناا وأطعناا ۚ مفراناك رباناا
ساا إال وساعها ۚ يهاا ماا لسابت وعلناهاا ماا التسابت ۚ رباناا ال تاناخاذان إ نساننا أو
وإلنك المصً * ال يكلّف اللااه ناف ً
أخط ااأان ۚ " البٌ اار  .٢٨٦،٢٨٥:ق ااال هللا" :ق ااد فعل اات"" ،ربان ااا وال حتم اال علنان ااا إل ا ًارا لم ااا محلت ااه عل ااى ال ااذين م اان

قابلنا ۚ " قال هللا تعا " :قد فعلت"" ،ربانا وال حت ّملناا ماا ال طاقاة لناا باه ۚواعاف عناا وامفار لناا وارمحناا ۚ أنات ماوالان
فانصران على الٌوم الكافرين" البٌر  ،٢٨٦:قال هللا تعا " :قد فعلت".

و ديه الدائم املستمر -علنه الصال والسالم -يف سائر أمره -علنه الصال والسالم -ح قال الٌائل:
"ما خ ًّ رسول هللا للى هللا علناه وسالم بار أمارين قات إال أخاذ أيسار ا ماا مل يكان إكااً ،فا لاا إكااً لاا أبعاد النااس
منه" ل نح الب اري .للى هللا علنه وسلم.
اخلالنّة اخلامسة :العدل
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اخلصنصة اخلامسة من خصائص الشريعة فهي العادل ألناه -ساب انه وتعاا  -مان لافاته العادل ،و او من ازه جال يف
أما ّ

ع االه عاان الظل ام ،قااال هللا -تعااا " :-وال يظلاام ربااك أح ا ًدا" الكهااف .٤٩:وقااال -تعااا " :-إ الل ااه ال يظلاام مثاٌااال
نرٍ" النسا  .٤٠:وقال -جل يف عاله" :-وَتات للمات ربّاك لادقًا وعاد ًال" األنعاام ،١١٥:قاال قتااد " :لادقًا فنماا
قال ،عد ًال فنما حكم سب انه".
وجل -الناس أ يٌنموا ذا العدل:
ولذا أمر هللا -عز ّ

"إ اللاه أيمر ابلعدل واةحسا وإيتا ني الٌر ٰب" الن ل.٩٠:

ومان عاادل الشاريعة أنااه ال يناخاذ أحااد بااذنب أحااد ،قااال هللا تعااا " :أم مل يانابااأ ااا يف لا ف موسا ٰاى * وإب اارا نم الااذي
و ّٰف * أال تزر وازر وزر أخر ٰ * وأ لنري لْلنسا إال ما سع ٰى" النجم.٣٩:٣٦:
وقال -علنه الصال والسالم" :-وال جيم  والد على ولده ،وال مولود على والده" ل

ه األلباين.

وقد أمران هللا -سب انه وتعا  -ابلعدل ح مع من نابغًه ،و ذا أمر مً لاائن أبا ًدا يف شارائع النااس وال يف أعارافهم،

أي إنسااا ي انثّر يف تصاارفاته وياان ّدي ااذا إ أ مان يابغًاه اةنسااا
معااروأ أ عواطااف اةنسااا ومااا حااواه قلبااه حنااو ّ
يعامله بفظاظة وشاد ماً معتااد ماع اخخارين ،وقاد يصال األمار إ ظلماه ،واالفااا علناه ،وإيصاال الًارر إلناه ،لكان
هللا -سب انه وتعا  -قال أل ل اةميا واملنمنر ذه الشريعة" :وال جيرمنكم شنُ قاوٍم عل ٰى أال تاعادلوا ۚ اعادلوا او
أقارب للتاٌو ٰ " املائد  ،٨:فال ملنكم باغض ٍ
أقوام على أ تظلمو م أو جتوروا علنهم أو تنٌصوا من حٌوقهم.
فلذلك أمر هللا -سب انه وتعا  -ابلعدل يف احلكم بر الناس:

"وإنا حكمااتم باار الناااس أ حتكمااوا ابلعاادل" النسااا  .٥٨:وقااال هللا -عااز وجاال" :-وإنا قالااتم فاعاادلوا ولااو لااا نا
قار ٰب ۚ وبعهد اللاه أوفوا" األنعام.١٥٢:
وقااد أرساال الناايب -لاالى هللا علنااه وساالم -عبااد هللا باان رواحااة -رضااي هللا عنااه -لن ارص علااى النهااود َتاار م ،ة ّ لااا

حصل للح بر الرسول -علنه الصاال والساالم -وبار أ ال خنا حننماا فت هاا ،إ ّ ا ّم نعملاوا يف كاار م يف الن ال
على أ أيخذ النيب -للى هللا علنه وسلم -نصف ما ُيرج َت ًارا ،فكاا بًسال الرساول -علناه الصاال والساالم -أحاد
جيف انخد قنمة ق ّد إيه.
الص ابة علشا يٌ ّدر التمر و و رطب ل ّما ّ

فعاد النهود أ ّّنم ال يوفو ابلعهود وال ابملواثنق ،فأحبوا أ يٌوموا برشو عبد هللا بن رواحاة -رضاي هللا عناه -فعرضاوا
ماال علشا ُي ّفف علنهم الٌنمة بدل ما ي عشر ط ّن ُيلّنها مخسة ُيلّنها َتاننة.
علنه ً

إّ مان عادتكم مان الٌارد واخلناازير ،وال مينعام  حا ّيب إايه
فٌال" :أتطعموين الس ت اي معشر يهود؟ وهللا إنكم ألبغاض ّ
-أي النيب للى هللا علنه وسلم -وال باغًي إايلم على أ أقنم أمر هللا تعا فنكم".

فٌالوا وقد أنطٌهم هللا ابحل ّق " :ذا قامت السماوات واألرض" .أنت ال سبنل لنا علنك وسنرضى يعام  إياه؟ اخارج عناا
اللي إنت تٌوله خالص احنا قد سلّمنا به .فهذا من عدل الشريعة وأتثً ا يف أل ا ا.
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وحننما جا وافد دولة الروم فسأل عن أمً املنمنر ،فٌال" :التمسوه" يعم  مالوش مكا معتاد بٌى وحارس والادخول
بنظاام ولااذا إ ّمناا لاا عنااده حجااب بااري ياد ّخلوا الناااس بنظااام يعام  ،فالتمسااه يف طارق املدينااة ،فار أمااً املاانمنر؟ فااد ّل
طبعا بر ذه الصور اليت لنري فنها للفة وفنهاا أماا بار الراعاي
على رج ٍل قد انم حتت الشجر  ،فعجب جدا ،بنٌار ً

والرعنااة وباار ناااك الااروم بٌااى وعلشااا تاادخل ألحااد األم ارا فًا ًاال عاان امللااك املعظ ام عنااد م دا دو نلااك أ ااوال

وأ وال ،فٌال" :حكمت فعدلت فأمنت فنمت حتت الشجر اي عمر".

ولذلك قال شنخ اةسالم ابن تنمنة" :مجاع احلسنات العدل ،ومجاع السن ات الظلم" .وقال العالماة الشانخ الطاا ر بان
عاشور -رمحة هللا علنه" :-والعدل مما تواطأت على حسنه الشرائع اةيهنّة والعٌول احلكنمة".
اخلالنّة السادسة :التواز والوسطنة يف الشريعة

اخلصنصة السادسة -ولعلنا ا خنتم :-التواز أو الوسطنة يف الشريعة.
أما ّ
قال هللا -سب انه وتعا " :-ول ٰذلك جعلنالم أمةً وساطًا" البٌار  ،١٤٣:ماا ناك اذا الولاف إال أل الشاريعة لاذلك،
فالشريعة وست يف لل أحكامها.

ااال لتٌرياب املعاد عنادان منونجاا معالارا ملساألة لنفناة التصارأ يف األماوال :فهنااك املعساكر الشانوعي
فلو ضاربنا مث ً

واالشاالي الذي أيخذ ذ ب نافي امللكنة الفردية ّإال يف أضنق احلدود اليت اضطروا إلنها.
و ناك املذ ب الرأهاّ الذي يفتح املسائل على مصاريعها.

ففي النظام االشاالي:
الدولة ي األلل ،واألفراد نال الذين يعنشو فنها للهم يعملاو لصااه اذه الدولاة ،فنعملاو ويتعباو ويكادو
اب اةنتاااج والناااتج واألرابح للهااا عنااد الدولااة ،و ااي الاايت يصاارفو منهااا الطعااام ،والش اراب ،والاادوا  ،والتعلاانم،
يصا ّ

والسكن وماا إلناه .فهاذا املاذ ب فناه صالفاة للفطار ؛ ة ّ اةنساا

اب أ يتملاك وأ يار أثار تعباه ونصابه أماماه او

الذي يت كم فنه.

فلما لا املذ ب عنن ًفا ومالانش فنه أي شي ميكن أ يتملكاه اةنساا فوجادوا إ ّ األمار ده يف منتهاى الصاعوبة جادا
ًاا بعاد التعاديل ال
فاضطروا إ أ يع ّدلوا األمور وأ يسم وا للناس ابقتنا ً
مثال سنار  ،إ ّ ممكن يٌتام  بنات ،لكناه أي ً

أي شاي إال أ يعاود مارً أخار
جيوز لاه أ يتصارأ إال ابلرجاوع إ الدولاة ،ماا يعارفش يبناع وال يار ن وال يٌاايض وال ّ
إ الدولة.
وعلى العكري املذ ب الرأهاّ:
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ف نه يفتح املسائل ،اللي عاوز يكتساب يكتساب وعلاى حساب ماا يرياد ،وخ ّففات الٌاوانر جادا فاال تناخاذ النااس حا
ااان بعااض الاادول تباانح جتااار
ابلتصارفات الاايت تًا ّار عمااوم انتمااع يف لثا ًٍ مان األحنااا  ،فاأابحوا يهاام الا ّاراب والٌمااار ،وأحنا ً
امل درات واخلمور ،بل وتبنح التجار يف النسا واألعًا البشرية.

لل ده من فساد ذا املاذ ب وأّنام أطلٌاوا العناا للكساب دو أ يًاعوا لاه الًاوابت الايت راعتهاا شاريعتنا املطهار ،
فهااي وازناات وتوس اطت باار فطاار اةنسااا وجبلتااه أنااه يريااد أ يتملااك وأ ياار أثاار سااعنه،

ااي وضااعت الًااوابت؛

لت ااافع علااى انتمااع؛ ة ّ الفاارد ده جااز ماان ااذا انتمااع ،ف رماات لاال شااي يعااود علااى دينااه ابلًاارر أو يعااود علااى
إخوانه ابملًر يف انتمع ،فأعطت لكل ني ح ٍّق حٌه ،و ذا من التواز الذي َتنزت واختصت باه شاريعتنا لأحسان ماا
يكو االختصاص.

لااذلك قااال هللا -سااب انه وتعااا " :-وابات ا فنمااا م ك اا الاادار اخخاار وال تاانري نصاانبك ماان الاادنانا" الٌصااص،٧٧:
ومع أ هللا -سب انه وتعا  -دعا الناس إ أ ينفٌوا وأ يتنافسوا يف اةنفاق يف سبنله ف نه -سب انه وتعاا  -ولاى
ًااا أال ُيرجااوا لاال مااا يف أيااديهم فلعلهاام يناادمو و تاااجو بعااد نلااك" ،وال جتعاال ياادك مغلولاةً إ ٰ عنٌااك وال
الناااس أي ً
ال -يف ولااف عباااد الاارمحن" :والااذين إنا
تابسااطها لاال البساات فاتاٌعااد مل ً
ومااا حمسا ً
اورا" اةسارا  ،٢٩:وقااال هللا -عااز وجا ّ
أنفٌوا مل يسرفوا ومل ياٌاوا ولا بر ٰنلك قاو ًاما" الفرقا .٦٧:
ولما زار سلما -رضاي هللا عناه -أخااه أاب الادردا ولاا النايب -لالى هللا علناه وسالم -مخاى بننهماا ،فوجاد امرأتاه أم
الاادردا متب ّذلااة فسااأيها عاان حايهااا وحااال زوجهااا فااأخ ت أنااه يصااوم النهااار ويٌااوم اللناال ويعاام  تاارك مااا اعتاااده الناااس ماان
التمتع ا أحله هللا -سب انه وتعا  -له ،فلما جا أبو الدردا لا يف عم ٍال فنعام  وضاع الطعاام لسالما فٌاال لاه أباو
الدردا  :لل ،قال :ال ملل ح أتلل ،قال :إين لائم ،فلم يدعاه حا ألال معاه ،لماا دخال اللنال أراد أباو الادردا
على عادته بعد العشا أ يٌانم طاوال اللنال :فٌاال :و ،وبعادين لال شاوية يساتنٌع سالما يٌاول لاه :و ،حا إنا لاا
قبال الفجار بنساً قاال لااه :قام اخ  ،فٌاماا فصالّنا ،قااال لاه" :إ لنفساك علناك حٌااا ،ولرباك علناك حٌاا ،ولزوجااك
علنك حٌا ،ولزورك علنك حٌا ،فأعت لل ني حا ٍّق حٌاه" ،فلماا ن اب أباو الادردا وقاص علاى النايب -لالى هللا علناه

وساالم -مااا حاادث قااال" :ساالما أفٌااه منااك" مرساال ،يعاام  وافااق الرسااول -علنااه الصااال والسااالم -باال ومادح مااا قالااه
سلما ألخنه أيب الدردا -رضي هللا عنهما وأرضا ا.-
احلديث" مخى النيب -للى هللا علنه وسلم -بر سلما وأيب الدردا فازار سالما أاب الادردا فارأ أم الادردا متبذلاة

فٌال يها :ما شأنك؟ قالت :أخوك أبو الدردا لنري له حاجة يف الادننا .فجاا أباو الادردا فصانع لاه طعاماا فٌاال :لال.
قال :ف ين لائم .قال :ما أان آبلل حا أتلال .قاال :فألال ،فلماا لاا اللنال ن اب أباو الادردا يٌاوم قاال :و فناام،
ن اب يٌااوم فٌااال :و ،فلمااا لااا ماان مخاار اللناال قااال ساالما  :قاام اخ ؛ فصاالنا فٌااال لااه ساالما  :إ لربااك علنااك حٌااا
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ولنفسك علنك حٌا وأل لك علنك حٌا فأعت لل ني حاق حٌاه .فاأتى النايب -لالى هللا علناه وسالم -فاذلر نلاك لاه
فٌال النيب -للى هللا علنه وسلم :-لدق سلما " ل نح الب اري
وم ان التا اواز العجنااب يف الش اريعة أّن اا وازناات باار مطالااب الااروح وباار مطالااب السااد ،فهناااك ش ارائع أطلٌاات الغرائااز
ألل ا ا ،وفت ت يهم أبوا ا على مصاريعها يتلذنو ويتمتعو إ املنتهى ،وأد
والروح يف مكا ٍ ضنق مل يغن عنهم شنًا.

ذا إ أ ين سر مطالب النفري

وعلى الانب اخخر العكري يف شرائع لشرعة النصار فًلوا الر باننة ،وترك احلاالل واأللال الطناب ،وأ ُيرجاوا إ
ٍ
ال-
البال فنعتكفو فنهاا ويتعبادو  ،وأضاروا أبنفساهم ماياة الًارر ،وحرماوا علاى أنفساهم طنّباات أحلهاا هللا -عاز وج ّ
يهم.
فلم توافق الشريعة نال وال أول ك بل وازنت بر مطالب الروح وبر مطالب السد ،ووازنت بننهم لأحسان ماا تكاو
املوازنة.

هو شريعتنا لنف تردت أحوالنا؟!
مع ّ

امو والرقااي فمااا ابل أحااوال الناااس ما ّديااة ،وأماار م مااً
ً
وختامااا نٌااول :إنا لااا ديننااا ااذه العظمااة ،وش اريعتنا ااذا السا ّ
جمتمع ،وخًاتنا منهوبة ،وأعداؤان مسلطو علننا ،فالواب لما قال هللا -تعا :-

"قل و من عند أنفسكم" مل عمرا .١٦٥:
فما ألابنا من ايهزائم ،و واننا على الناس إمنا و بااك عار الادين ،وتارك التمساك سحبال هللا املتار ،وعادم تعظانم اذه
الشريعة ،وعدم حتكنمها يف لل أموران ،وال زلنا نرلض ونلهاث ورا الغارب رً والشارق رً أخار حاذو الٌاذ ابلٌاذ ،
ب فٌد دخلناه ورا م.
ول ن دخلوا ج ر ض ٍّ
ًااا عملنااات التجريااف وجتفنااف املنااابع واحملاضاان الدعويااة والعلمنااة علااى قلتهااا وناادرتا الاايت حتاااول أ تٌااوم
ولااذلك أي ً
ببعض الواجبات اليت َتلت عنها الدول احلديثاة اخ  ،وترياد أ تانفخ الاروح وتاوقع النناام مارً أخار ؛ حا ترتفاع اذه
الغفلااة عاان الناااس ويعااود الااوعي املفٌااود و ااذا التااذويب الااذي قاماات بااه جهااات متعاادد يف الااداخل واخلااارج لش صاانة
املسلمر ح زال منها لثً مما لا مينّز ا.
وإ أنسى فلن أنسى قاول ذا الرجل احلاقد على اةسالم واملسلمر اللورد لرومر الذي لاا املنادوب الثااين ال يطااين
اري الااذي دخال طاحونااة التعلاانم الغااريب،"..
أايم احااتاليهم لبلاادان مصاار ،قااال يف مذلراتااه ااذا الرجاال" :إ الشاباب املصا ّ

أرجااو أ تارّلازوا يف للمااات ااذا الرجاال ،وهللا للمااا نلرتااا لااأ أحا ًدا يطعناام  يف لاادري نجاار ،إ الكااالم دا موجااود
اعااأ ما بعده اعااأ ومع نلاك ال زال النااس مساتمرو ومساتمرئو اذا الطرياق ،تغرياب املسالمر ،وجعلهام أتبااع

يهانال الغاربنر بازعم إ عنااد م مان احلًاار مااا لانري عنادان ،يٌااول" :إ الشاباب املصاري الااذي دخال طاحوناة التعلاانم
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اريب وماار بعملنااة الط ان إنااه يفٌااد إسااالمنّته أو علااى األقاال يفٌااد أقااو عنالاار ا وأ ا ّام أجزائهااا إنااه يفٌااد عٌنااد دينااه
الغا ّ

األساسنّة".

ري دانلااوب أب يًااع منااا ج التعلاانم الاايت ال زلنااا نسااً علااى خطا ااا إ يومنااا ااذا ،مل
فهااذا الرجاال ااو الااذي للاف الٌا ّ
دث الناس حا بعاد زوال االحاتالل؛ يعام  شاوأ اذه املا ّد الطويلاة ثالثاة أرابع الٌار مل ناغا ًّ ساالنًا نا ٍ
ابل يف نظام

ت لااذا ،ماا تبٌاااش شااهاد ،
التعلانم الاايت وضاعها لنااا دانلااوب ،مه ممكان التغنااً يبٌااى يف احلواشاي؛ نلغااي ساانة سادساة ،حنا ّ

لكن األلل موجود لما وضعه ذا الرجل.

ًا أبنه مرت أطوار لثً  ،وقامات دول لثاً  ،وساٌطت ،وقامات مكاّناا دول أخار  ،وحادثت أحاداث عظاام
ونٌول أي ً
للمة ،واجتناح أم ٍم يها قبل نلك لاملغول والتتار ومً م ،لكن مل نر دولةً فنماا سابق مان دول املسالمر حا يف أوقاات
ال ،فالاذي
ضعفها حت ّكم مً شريعة هللا -عز وجل -يف شنوّنا وإمنا ذا األمر حادث أخ ً
اًا مناذ قارنر مان الزماا أو أق ّ
لااا يهاانمن علااى حنااا الناااس واملساالمر مااع مااا لااانوا يصااابو بااه ماان ابااتال ٍ
ات فنمااا ساابق لااا يهاانمن علااى حناااتم

رب العاااملر -سااب انه وتعاا  ،-ولاناات املصاادر األساساي والوحنااد لل كام يف داير املساالمر
ويفزعاو إلنااه ااو شاريعة ّ
قاوًال وفع ًال ح حدثت ذه احلادثة اليت لنري للمسلمر ا سابق عهد وحننت الشاريعة وزويات يف مكاا ٍ لاغً ،ألّنام
اديال ّإال أ يعااودوا إ شاارع هللا -سااب انه وتعااا  -لمسااائل النّكاااح
مل جاادوا يف الشارائع الاايت اسااتمدوا منهااا قااوانننهم با ً

والطالق واملًاث وما إلنه.

الر ّد على بعض الشبهات املثار حول اةسالم

الشبهة األو  :االحتجاج ابالختالأ لعدم تطبنق الشريعة
طبعا أورد شبهات أورد ا أل ا ا وير ّدد ا بعض من ال يعٌلاو  ،فمان اذه الشابهات الايت نرياد أ ندناد حويهاا
و ذا ً
أي شاريعة
قاويهم :أنتم تطاالبو بت كانم الشاريعة يف أماوران ،نٌاول :نعام ،و اذا واجاب علنناا وعلاى لال مسالم ،يٌولاو ّ :

وال
وال املعتاازّّ ،
وال الظااا ريّ ،
وال املااالكيّ ،
وال احلنبلاايّ ،
نطبّاق إ ّ ش اريعتكم صتال اف فنهااا ،نطبّاق املااذ ب الشااافعيّ ،
الصويف؟ اي مجاعة اتّفٌوا مع بعض وشوفوا الشريعة اللي انتوا عاوزين نطبٌّها وبعدين نبٌى نٌعد نتفا م يف ذا األمر.

ي قنمااة
طنااب فنٌااول :اال للمااا اختلااف الناااس يف أم ا ٍر ياااك؟ ااذا مااً وارد ،ف ا نا اختلااف الناااس يف قنمااة عظنمااة ز ّ
عمومااا ،إ ّ الصاادق دا قنمااة مااا ينبغااي أ تاااك ،ف ا نا لااا فنااه
الص ادق املتافااق علنهااا باار أ اال الش ارائع وباار العٌااال
ّ
ً

مثال الناس اختلفوا فنها:
مفردات يف الصدق ً

املعاريض؛ واحد يسألك إنت رايح فر فتاع ّرض لاه يف الكاالم ة ّ إنات ماش عااوزه يعارأ إنات ااوح فار ،خاايف مان

الصدق وال و مندوح عن الكذب.
مًر معنانة ،فاختلفوا ل دا من ّ

ابري أو ض ٍ
أو راجل ظامل جه يسألك فال عندك يف البنت؟ فأنت دلوقت خاايف عاارأ إ ّ او نظلماه بٌت ٍال أو ح ٍ
ارب
أو أخذ ٍ
وال ال؟
مال أو تك عرض ،فتٌول له :ال ،فن تلف الناس لا الواجب تبٌى لادق ّ
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ٍ
ذلاابت ابلغة ،فأنات انتادبت لتصالح
أانس بننهم مشكلة واختلفوا وحصلت مشكلة ممكن تاز ق فنها نفوس ويصابو
بر نال فال ل لك لمصلح أ تنٌل لاالم انال ألول اك ال سانما إنا لاا فناه لاالم يً ّار ساألة الصالح ،فاًخص
لك أ تكذب يف مثل ذه احلالة.
الصادق بال ااا
طنااب مثاال ااذه األمااور معنا ااا ينجااي واحااد يف اخخاار ويٌااول اي مجاعااة طالمااا انتااوا اختلفتااوا يف أشاانا يف ّ

الصدق دا خالص ،شنل الصدق دا ،ما عدتش تعت ه فًنلة ،وينتهي األمر؟!
فهذا ال يٌوله عاقل فً ًال عن ٍ
رجل ينتسب إ دي ٍن فً ًال عمن ينتسب إ ذه الشريعة املبارلة.
وجل -يف خلٌه ،فٌال سب انه:
إ اخلالأ أمر سنة لوننة بثها هللا -عز ّ

ال -وما اع تٌ ااديره -س ااب انه
"وال يازال ااو صتلف اار * إال م اان رح اام رب ااك" ااود .١١٩،١١٨:ف ااأمر ق اادره هللا -ع ااز وج ا ّ

وتعا  -على خلٌه قال -جل يف عاله:-

"إان أنزلنا إلنك الكتاب ابحل ّق لت كم بر الناس ا أراك اللاه" النسا  .١٠٥:وقال جل يف عاله "ف تاناازعتم يف شاي ٍ
فاردوه إ اللاه والرسول إ لنتم تانمنو ابللاه والناوم اخخر ۚ ٰنلك خً وأحسن أتو ًيال" النسا .٥٩:
فال يٌول عاقل أب ًدا أنه للما اختلف الناس يف شي ٍ حننناه ون بنا إ مًه.
ت يف وجااوب حتكاانم
اثال الفٌهنااة مل ُيتلفااوا ق ا ّ
نٌااول يهااذا الٌائاال :الااذين اختلف اوا مم ان نلاارت يعاام  أ اال املااذا ب ما ً
الشريعة ،لكنهم اختلفوا يف أموٍر اجتهاديّة ،وانتهد قد ألاب أج ًارا واحا ًدا إ أخطاأ ،ويصانب أجارين إ ألااب ،فهاو

فاضل على لل أحواله ،فكنف تس ب ذا إ مثل ذا األمر العظنم؟
فالصواب والرشاد يف مثل ذا األمر أ

صر اخلالأ؛ املسائل امل تالف فنهاا ،واملتفاق علناه مان أماور الشاريعة املعلاوم

ماان الاادين ابلًاارور واملٌطااوع ثبوتااه واملجم اع علنااه لثااً جاادا يف الش اريعة ،واخلااالأ أملبااه يف الفروعن اات ولاانري يف
األلول ،فالصواب والرشاد يف ذه املسألة لنري أ نن ّ ي الشريعة وإمنا أ حنصر اخلالأ.

ًا يوضع يف نصابه الص نح ،إ ّ دا قاول شان ينفى ،و ذه أقوال اجتهاديّة فكل جمتهد له مورده.
أي ً

بنزود اخلاالأ أل ًاال دخاول مان ال سان ومان ال علام
وأ جيعل ذا اخلالأ بر أ له ومن سنو اخلالأ؛ ة ّ اللي ّ
ال اخلاالأ" ،ة ّ اخلاالأ نبٌاى
له ،ورحم هللا اةمام
الشافعي حممد بان إدرياري حننماا قاال" :لاو ساكت مان ال يعلام لٌ ّ
ّ
بر أ له املعت ين.
فهذه ي الشبهة األو وترو أّنا شبهة وا نة ال تست ق أ نتوقف عند ا لكان طاملاا النااس قاد قالو اا فاضاطرران إ
احلديث عنها نتهى االختصار.
الشبهة الثاننة :توظنف الشريعة ألل اب املُرب اخلبنثة
أما الشبهة الثاننة فألا ا ا يادعو أّنام مان ألا اب املثالنّاة والاورع ،فنٌولاو الشاريعة املوظفاة ،إياه اي مجاعاة الشاريعة

مجنعا فسنجعل اذا األمار الشاريعة عرضاة أل تاوظاف أللا اب املاُرب
املوظفة؟ يٌولو إنا ح ّكمنا الشريعة يف أموران ً
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وعدواان ،وينهبو أماوال النااس ،ويفعلاو ساائر املنكارات،
اخلبنثة ،فنٌتلو ابسم الشريعة و بسو ابسم الشريعة ظل ًما
ً
ضااا
ويٌنّادو احلاارايت ،ويك ّممااو األفااواه ،باازعم أّناام يطبٌّااو ااذه الش اريعة ،فننبغااي أ نانا ا ّزه الش اريعة ّ
وأال عجعلهااا مر ً
ألرابب املُرب اخلبنثة فنان ّ ي الشريعة ونط ّهر ا ونعلنها عن نال .

و ااذا لااالم وإ لااا ظااا ره أنااه يٌتنااع بااه العاقاال لكناه إنا فااتش فنااه مل جيااده شاانًا ووجااده سار ًااب ،عااد؛ ساانال أوًال اال
ااص اا أم أناه ينسا ب إ لال قنم ٍاة يرفعهاا النااس؟ ماا احناا بنشاوأ انس بنٌتلاوا ابسام
مسألة توظنف الشريعة اذه خ ٌّ
احلريّة ،وبنظلموا ابسم العدالة ،وبسائر ما يرفعه الناس من الٌنم الايت يعظّموّناا يفعال أضاداد ا ،ومل أيت أحاد فنٌاول أل

احلريّااة شاانل احلريّااة ،بنظلمااوا ابساام العدالااة بناااقص العدالااة ،فهااذا مل ياٌال بااه عاقاال فًا ًال عاان
طاملاا الناااس بااتظلم ابساام ّ
إنسا ٍ يتدين بدين ،وال ابسم اةنساننّة وال بغً اّ ،نز وا ذه الفًائل فنّ و اا وشانلو ا مان الٌانم الايت ياعظّمهاا النااس
ويت المو إلنها.

وبنٌول :أيوا إ ّ الشريعة لشأّنا من الٌنم اللي نن ّفاذ ا بشار ،والبشار دول يهام أ اوا ويهام جهااالت ويهام ماُرب خبنثاة
و كاذا ،لكان للمااا يساتعلي الناااس ذميااّنم يطبٌّاو الشاريعة لماا أماار هللا .واحناا لساه نالارين حاديث عها ٍاد بٌصاة عماار
اااب وأعاادا  ،وال زال ااذا األماار يف اخلالفااة الراشااد ولثااً ماان
ولنااف لااا عدلااه يف اخللااق شااهدت بااه الاادننا أبساار ا أحبا ً
الدول اليت لانت تعظّم شرع هللا لانت جتتهد يف إقامة العادل والشاريعة ،وأّناا ال تسات دم الشاريعة ماُرب لنفساها فتاأ
بعكري ما ترفع.

الشبهة الثالثة :زعم أ

ذه الشريعة ال توالب احلنا املعالر

أمااا الشاابهة الثالثااة فنٌااول ألا ا ا :وهللا الشاريعة دي شااي عظاانم جاادا ،وحناان ال خنتلااف فنهااا أبا ًدا ،لكاان املشااكلة إ ّ
ي ماا بنٌاول ،فاال باد إن
الشريعة دي نزلت يف زمن معر ومكا معر وانًٌى الزما واملكاا  ،واحناا أوالد النهاارده ز ّ

أ أنخذ ممن حولنا ،وألب ت ذه الشريعة ال توالب احلنا املعالار  ،وال تفاي سحاجاات النااس ،النااس طلعات الٌمار،

والناس لذا ،والتٌدم لل يوم ،والتٌننات ،والتكنولوجنا ،وما إلنه ،فالشريعة ألب ت مت لّفة عن أ تستوعب حاجاات
الناس.

ألال رجل مً منمن ابلشريعة فهذا لنري حاديثنا معاه ،وإماا رجال يانمن ابلشاريعة
و ذا الٌائل على أحد رجلر :إما أنه ً
لكن قامت له الشبهة ،فاللي بننمن ابلشريعة نٌول له:

راجاع إميانااك اي عبااد هللا ،أل الااذي أناازل ااذه الشاريعة ااو الااذي قااال -سااب انه" :-أف كاام الا لنااة ياباغااو ۚ وماان
ٍ
ال
أحسن من اللاه حك ًما لٌّوم يوقنو " املائد  .٥٠:و و -سب انه وتعا  -الذي قال" :ونازلنا علنك الكتاب تبان ًاان لّك ّ
شي ٍ و ًد ورمحةً وبشر ٰ للمسلمر" الن ل.٨٩:
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ستستمر فنه الشريعة حا يارث األرض ومان علنهاا ،فاأودع فنهاا مان احلكام
و و أعلم -سب انه وتعا  -ابلزما الذي
ّ
واألسرار والصالحنات ما جيعلها لاحلةً لكل زما ٍ ومكا  ،ومصل ة لكل زما ومكا  ،فاال با ّد أ تراجاع إمياناك "فاال

وربّاك ال يانمنااو حا ٰ ّكمااوك فنمااا شااجر بان اناهم ال جياادوا يف أنفسااهم حر ًجااا" ضانا ًٌا يف أنفسااهم حا بعااد احلكام،
نما" النسا .٦٥:
نما " ،ال جيدوا يف أنفسهم حر ًجا ّمما قًنت ويسلّموا تسل ً
ويسلّموا تسل ً
فا نا لاا الٌائاال ال ياانمن ااذه الشاريعة فمااا لنااا معااه حااديث ،وإ لااا ماانمن ابلشاريعة فننبغااي أ يراجااع إميانااه ألناه ال
خالأ يف أ

ذه الشريعة فنها من احلسن ما ال ياتصور أب ًدا أ أي به قانو من الٌوانر مهما اجتهدت عٌاول البشار

والس ا ّم الرعاااأ وال يكااو واحااد علااى امللنااار ممااا حوتااه الش اريعة ماان احملاساان
يف لاانامته ال ب ا ّد أ يكااو فنااه العطااب ّ
والفًائل.

الشبهة الرابعة :زعم أ الشريعة مطباٌة ابلفعل
الشبهة الرابعة يٌول ألا ا ا إياه اي مجاعاة اللاي انتاوا فناه دا؟ حتكانم الشاريعة إياه اللاي انتاوا عاوزيناه ،ماا الشاريعة أل ًاال
مطباٌة أ ي ،تٌول له مطبٌاة إزاي؟ ألا اب الاورع يٌاول لاك دي مطبٌاة بنسابة تساعر يف املنّاة اي راجال ،والراجال بٌاى
اللااي ااو املجااازأ يٌااول لااك دا تسااعة وتسااعر وطااابور التّسااعات املعااروأ ،اي عا ّم الشاريعة مطبٌااة فاار؟ يٌااول لااك مااا
أي مشاكلة خاالص ،وأ او الادننا للهاا ماا شاا هللا والتلنفزياو
الناس بتصالّي ،واألنا بنافاع ،والنااس لويّساة ،ومفانش ّ

بنااذيع الٌاارم  ،وإناعااة الٌاارم موجااود  ،ولااف ة الفتاااو الديننااة موجااود يف لاال الرائااد وانا ّاالت ،أوماال ااو الاادين
والشريعة إيه مً ذا؟

الصلة بننه وبر ربّه يف بنتاه حننماا ياغلاق علناه
أقول لك اي عبد هللا أعظم الناس لف ًرا
ً
وإحلادا يرضى من املسلم أ تكو ّ

اببه ،أو أ تكو يف املسجد ،لكن ذا املسلم إنا خارج يف نظام التعلانم والثٌافاة واةعاالم واالقتصااد والسناساة و لا ّم
أي مااذ ب لااائن فلاان يتعاارض ااذا املل ااد وال ااذا الكااافر مهمااا لااا ياابغض اةسااالم وأ لااه ،لكاان الشاريعة
جاارا علااى ّ
مجنعا ،لل أمر ولل ّني ولل من ى من منااحي احلناا إنا ح ّكمات فناه الشاريعة ال با ّد أ يكاو يهاا
تستوعب ذا األمر ً
ٍ
بصواب ممن قاله.
فنه تفصنل ،ف ن ذا الكالم لنري
الشبهة اخلامسة :النمانج املطبٌّة للشريعة مشو ة

الشاابهة اخلامسااة يٌااول لااك الش اريعة مشااو ة ،اي مجاعااة مشااو ة ا ّزاي؟ يٌااول لااك مااش الش اريعة نفسااها إمنااا النمااانج

املعالر الايت رأينا اا ش ّاو وا الشاريعة ،انس جتاار ديان ،انس يهام ماُرب ،انس يهام لاذا ،ف ااولوا أ يطبٌّاوا الشاريعة فلام
فشال نر ًيعا ،إن ال أن ذه الشريعة؛ أل النمانج املوجود املعالر قد ش ّو ت.
يفل وا وفشلوا ً
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فنٌول يهاذا الٌائال :افصال بار الشاريعة ووجاوب حتكنمهاا وبار التجرباة ،فالتجرباة دي عنصار بشاري داخال فنهاا ممكان
يصاانب وممكاان ُيطااي  ،ممكاان يفلااح وممكاان ال يفلااح ،ممكاان ياانجح وممكاان يفشاال ،فاااتكلّم علااى وجااوب حتكاانم الشاريعة

ونتّفق علنه وبعدين نشوأ بٌى اي سندي.

وإنا لااا الناااس دول جتااار دياان أو يهاام مااُرب تعااال أناات اي رجاال اي فاضاال ومااا تبٌاااش جاار دياان واعماال هلل وخلّنااك

األقل يف نفسك وأ ل بنتك ومن م حتت سلطانك.
صلص وطبق الشرع على ّ

ب
يٌول لك دا تطلع لنا انس لهناوت احلكام الثناوقراطي بٌاى ونرجاع للعصاور الوساطى اللاي لاانوا بن كماوا ابسام ال ّار ّ
وابسم اةله ويٌتلوا العلما ويصادموا العلم.
ب أو أبحكام ابسام اةلاه أو أان معصاوم،
ذا لنري عندان سحمد هللا ،مفنش شنخ أب ًدا مهما يٌول إ ّ أان أبحكم ابسام ال ّار ّ

ااذا لاانري عناادان سحمااد هللا معاشاار املساالمر ،شااوأ بٌااى إناات خصااومتك مااع ماار الٌاارو الوسااطى بتوعااك دول وروح
اتفا م معا م ة ّ املشكلة دي لنست عندان يف ٍ
قلنل وال يف لثً.
الشبهة السادسة :تطبنق الشريعة سناولّد منافٌر
الشبهة السادسة -و ا خنتم :-يٌول لك الشريعة دي تعمل لناا انس مناافٌر ،تناتج نفااق يف انتماع ،النااس تعمال
الس ّر وبعدين خايفر مان أحكاام الشاريعة الظاا ر فنٌوماوا يتوقّفاوا عان اذا الفعال ،و اذا لانري بص ٍ
اواب علاى
الغلت يف ّ

مومااا لااو الناااس فعلااوا ااذا "إ هللا ياازع
إطالقااه ،فالش اريعة نعاام تريااد م ان أ لهااا أ يلتزمااوا ااا ظااا ًرا وابطنًااا ،لكاان ع ً
ابلساالطا مااا ال ياازع ابلٌ اارم " .والناااس إنا عمل اوا ال ااذنوب واملعالااي وامل الفااات وقااد س اااوا أنفسااهم فهااذا م اار ٍ
ض
اارا بنجا ّارؤوا الناااس علااى التسااور علااى أحكااام هللا
اارا ّنا ً
للش اريعة يف الملااة ،لكاان ملااا بنجااا روا ابملعالااي ويفعلو ااا جها ً

وتع ّدي حدود هللا -سب انه وتعا .-

فهو بنٌول لك إ ّ ذا انتهاك لريح لٌوله -عز وج ّل" :-ال إلراه يف ال ّدين" البٌر  .٢٥٦:ذا خطاأ ووضاع لآلياة يف
مااً موضاعها "ال إلااراه يف الا ّدين" ال نكااره أحا ًدا مااً مسا ٍ
الم علااى اةسااالم أ ياادخل فنااه حتاات السااالح أو مااً نلااك،

لكن املسلم اللي أسلم واجب علننا إ ّ احناا أنطاره علاى أحكاام اةساالم ،ولانري يف اذا ماا يناايف احلرياة وال اذه الٌانم

لثًا منها.
اليت يتغد ا أل ا ا وإ لانوا ال يطبٌّو ً
مرجع لالستزاد

ونصاان يت لْلخااو واألخااوات أ يراجعااوا لتاااب سااناالت حتكاانم الشاريعة للشاانخ فهااد العجااال ابالشاااك مااع الشاانخ
بنوع من االختصار.
مشاري الشثري ففنه الر ّد على ذه الشبهات ،وقد أخذت أملب ذه الردود من ذا الكتاب ٍ
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اخلاَتة
اب ويرضااى ،ويبٌااى لنااا اللٌااا الرابااع شاان ة هللا حااول حماساان
نسااأل هللا -سااب انه وتعااا  -أ يوفٌنااا وإايلاام إ مااا ا ّ
اةسالمي ،نسأل هللا لنا ولكم التوفنق ،وأ يوفٌّنا هللا -سب انه وتعا  -وإايلم للعلم النافع والعمل الصاه.
الدين
ّ

ولل اللهم وسلم على نبننا حممد وعلى مله ول به وسلم.
ّ
مت سحمد هللا

شا دوا الدرس للنشر على النت يف قسم تفري الدروس يف منتدايت الطريق إ هللا وتفًلوا نا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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