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احلمددد ا الددضي لنددي لنددا اإلسددالأ دينإدداا وبلسد ل نددا ب نددا-صددلهللا ع عل ددل وسددلم -بًّددا ولسدداإ وبدددهد ب َّ لددل
وبدهد َّ
بن حمم إدا عب ُدهُ ولسالُل و ُمصطفاها بما بعد:
بيُّهددا اإلةدداح اب بددار ال دراأا وابةدداا ا اددضا ل ددام ُم د مم لل دداما ث ال د ثدة م دتا واددضا ة امهدداا وب ْببنددا بن ِ مددل
أب سددن ة د ثداأ وبِّ د ة دداأا أ ن د مددن ببنددام املسددلما ومددن ين سددبان ددضا الدددينا يعرأددان حماسددن اددضا الدددينا و
عا

وبوصا إ ُم طعةا وبِّزاماا انا واناكا ألدا ا لد ببندامان و ةاا ندا علدهللا مدا اتْدل الشدريعة
يعرأان منل صاإلا ُمشااةا ْ
داان و بإدا وت د ةإ يف سدب ادضا الددينا أنُصد إ ا لنفسدي
من بسرالا و ااه اضا الددين مدن حماسدنر لر دا اادوا أ ،إدراا و و إ
وإلةااينا بِّع اضه ال لمة اليت اي بعناان "ال ُضلح املُ ،صدرح يف حماسدن الددين اإلسدالمي"ا وادضا عُنداان لس ث
دالة ُمبالةدة
دااان دضه ال لمدةا وسدن او
ةططها يراع اإلماأ العالمة الشد عبدد الرندان ابدن انصدر السدعدي-لندة ع عل دل-ا عُن إ
بن ُعرج سر إيعا ما ذةره العالمة يف اضه الرسالةا عسهللا ع-سب ا ل وتعاىل -بن ينفعنا و ّيةم ا ا و ا ْسم .
حماسن دين اإلسالأ
قدا -لندل ع" :-أددّن ديدن اإلسدالأا الددضي ِّدام بدل حممددد -صدلهللا ع عل دل وسددلم -ب ْةمد ابدّين وبأ دلهاا وبعالادا
وبِّلُّهدداا وقددد دداحمل مددن اكاسددن وال مددا والصددالد والرنددة والعد ْد واحل ْ مددةا مددا ي ْشددهد ا-تعدداىل -ابل مددا املُطلد
وسعة العلم واحل مةا وي ْشهد لنب ل-صلهللا ع عل ل وسلم -ب ل لسا ُ ع ًّ اا وب ل الصداد املصددو ا الدضي ينطد

عن ا احمل " ْن ُاا َّ و ْ ي يُا هللا" النجم."4:

اإلوان ابب ب ام بص م الأ ابةال و حماسن ابعما
قالدل-
بما املندا ابو الضي ذةره الش مدن حماسدن الددينا أ دا ديدن اإلسدالأ مبد ي علدهللا بصدا اإلودان املدضةالح يف ْ

ابسددبا ومددا بُوم ُماسددهللا
تعدداىل " :-قُالُددااْ َمنَّددا ابو ومددا بُ ددز ل ْدنددا ومددا بُ ددز ىل بْددراا م و ْساع د و ْسد ا ويد ْع ُددار و ْ
ث
بصدلل اإلودانا وثرتُدل
وع سهللا وما بُوم النَّبُّان من َّلّب ْم دُفر ُ بد ْا ب د مد ْند ُه ْم و َْن ُدن لدلُ ُم ْسدل ُمان" الب درح136:ا أددين ْ
صال.
صال بن ي ان دين ب ْ سن م ْنل وبِّ وبأ ؟ يُ َّ
السعي يف ة ما ُُيبل ع ويرناها و ةالص ذلك اا ا يُ َّ

وديدن بمددر ابإلوددان ب د مددا بوت دل اب ب دداما وال صدددي برسددا وما وا عد ا ابحلد الدضي ِّدداموا بددل مددن عنددد عا وعدددأ
ال فريد د ب ْ ددنهمر ابإلو ددان ببع ددهم وال ُ فد دران ابل ددبعم اُة ددرا وب ددم ةلُّه ددم ُل ُسد د عا الص ددادقان و بُمن ددا ُ هُ الص دداحلانا
املُ،لصانا يس

بي اع ث
اض وق ْد ثد.
بن ي اِّل ل ل ُّ

محاسن الدين اإلسالمي من دروس الدورة العلمية "بصائر "3

( صفحة  1من ) 10

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

تطهرا وتصلُح ّبدا ابلوادا وت أصد ّبدا م دالأ ابةدال
وامل صاد بن ع ائد اضا الدينا اي اليت تزةا ّبا ال لارا بي ُ

ص بمال الع ائدا وبصا ديدن اإلسدالأا والديت ادي اإلودان اباا ومالئ دلا
وحماسن ابعما  .اضا اا املنا ابو ا وخيُ ُّ
ُ
ولسللا وال اأ اُةرا وال دل ة ْ ه ودره.
وُة ُبلا ُ
دريعة الصالح و مناأعها يف احل اح
وصاأ لم دانا و دِّ الب دت
بما املنا الناينا قا " :درائ ُ اإلسالأ ال بال بعد اإلوانا اي قاأ الصالحا و ي ام الزةاحا ْ
احلراأ".
الفاا بناابل العاِّ واُِّ .
أتم اضه الشرائ العظ مةا وِّل مناأعهاا وما تاِّبُل من السعي يف مرناح ع و ْ

ددة يف الصددالحا
أتمد مددا يف الصددالح مددن اإلةددالص ا-سددب ا ل وتعدداىل-ا واملُ دددما اللددي اإل سددان ب عملهددا ق ْبد بن يد ُ
من هالحثا وتط ب ث
بدنا و ظاأة ث
داعا ومدا ل ْدل دا يلدزأ املصدليا وا ظدر ىل ا ْادا الصدالحا ومدا
ارا واس ال ةش ث
أ ها ب هللا من الرةاع الضي أ ل اخل اعا ومن الدض الدضي ذا سدجد العبد ُد بقدرر مدا ي دان مدن لبدل وادا سداِّدا وقدرامح

الفاحتةا وقرامح ما ت سر من الضةر احل د ما وابدع دة الديت تُصدا ب الصدالحر ةال دا والددعام يف الرةداعا والرأد مدن
الرةاع ويف السجادا جتد ب ل ديم عظ م ِّ إداا ُمؤ ر يف اح ْبا الصالحا و يعر اضا من يع ابدرها و فضه.

برةا الزةاح و ب راا يف اجمل م

وا ظُددر ىل ددم الزةدداحا ومددا أ هددا مددن ال ،لُّد أبةددال ال دراأ مددن السدد،اما وا دادا والبُعددد عددن بةددال اللادداأا بن
ُّ
والشحا ومن اخل ْ ا ىت م ْن اُةرين بن يُااساا الف راما مش بس ب في ااا يعد عددأ
دائما البُ،
بةال اللااأا إ

أ ْع اخل ْ ا با ده ب م غ ْد ُره علهللا عدأ أع اإليل؟ اخل ْ ا وةضلك البُد ْعدد عدن بةدال اللاداأ ُّ
والشد ر ا علدهللا مدا ْبو ه
من اإل عاأا و ْفظ املا من املُنغصا احلس ة واملعنايةا يع الزةداح سدبب فدظ دضا املدا ا وةدضلك ةدراج مدا أ دل دا
عسهللا بن ي ان قد دةلل من غ علم اإل سانا من املا اخلب ثا ةالشبهة واحلراأ الدضي مل ي دن يعل ُمدلا وةدضلك مدا يف
اضه الزةاح من ُمساعدح اخل ْل واإل سان ل هما ومااساح املُ اِّا وبص ار العاا.

وةضلك بي إ ا مدن برةدا الزةداحا دا ب ْجعد لد ْس انداك مدا يُسدمهللا بصدراع الطب دا يف املُج مد ا بن عدادحإ ُيد ُد ادضا
نم ددا يسد د أ ر ابغن ددام أبم دداا ما ويدُ د د ون يف يص ددا اخلد د ْ ىل م ددن خي دددما ما ويُع ند دا م يف حتصد د اد دضا النج دداد يف
بماا ما أ د صراعا ابغن ام يُريددون بن يب،سداا الف درام

داقهما ويسد عبدواما ووصداا دمدائهما وصد هم ل دي

يعلددا اددم أبمدداا م وتددزداد بلصدددوم .والف درام ُي دددونا ن نددا اللددي بنعم د وبن عددبا و ُدو ب ُعطدداان ال ُف ددا الددضي
داان الف درام ي امدان ب ْد ابغن دام و
ي اد يُ ماا اِّاتناا مث ام يس أ رون ابل والبطر والغد،ا أ صد صدراعا وب إ
بةض بماا ما وسلبهما وب إاان يعد ابغن ام علهللا الف رام ز ث
يد من الظلما وما اا معرو .
ُ
صالة الف را والف راما وأ ها الن دة ُُلدلا عر ن لبندا ا ُ،لدلاا
أّن الزةاح دأ اِّة املُ طرين املُ اِّاا وأ ها دأ ْ
الرااقا" سبأ39:ا والرِّام لناابلا وتصدي وعاده.
"وما ب ف ْ ُم من د ْي ثم أد ُها ُخيْل ُفلُ و ُاا ة ْد ُر َّ
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الصاأ مترين للنفاس علهللا الصرب و قاح العزوة
ويف الص ْاأ من متدرين النفداس علدهللا ت ْدرك حمباّبدا الدضي بلف دلر الطعداأ والشدرار والن داد يف دال لم دانا بإدا اا وت ُّدرإاب
وتعايد النُّفاس ومترينها علهللا قاح العزوة والصربا عشدان مدا حتديف يف ماقدلا ُوند عندل الطعداأ والشدرارا يسد ط ن ادا
ي اوأا ي ان عب إدا لبطنل بو عب إدا لشر ث
ار ُمعاا بو عب إدا لشهاتلا بو ما ل ل.
احلِّ و ال ناع يف العبادّي ا -سب ا ل وتعاىل-
لبإدا لرندهللا عا والرأدادح عل ْدل يف

وبما ما يف احلِّ من بض ابماا ا وحتم املش ا ا وال عرض لألةطالا والصدعااب
ب ْ ددلا والاأ ددادح عل ْ ددل بي إ دداا وال ملُّددك ل ددل يف ب ْ ددلا ويف عرص دداتلا وال ن د َّداع يف عبد دادّي ع-س ددب ا ل وتع دداىل -يف تل ددك
املشاعرا وقدا بعرأدةا سدعي بدا الصدفا واملدروحا داا يف ال عبدةا مب دت يف مزدلفدةا أاندة ىل مد،ا ةد ُّ ادضا تن ُّداعا
عشان يعر املسلم ن لل سب عري ِّ إدا من ل ُدن براا م-عل ل السالأ -ب ُّ
شده ىل اضا الب ْت الضي املا قداأ ادضا
الب ْتا أها ق داأ للمسدلماا وعددان ع و ّيةدم يعد الاأداد ىل ب ْ دل-سدب ا ل وتعداىل-ا وبن يدُ سدر ع-عدز وِّد  -لندا

مج إعا احلِّ املربول والعُمرح املربولح اللهم َما.

وةضلك بي إ ا يع مظهر اخل اعا وال عظ م ال اأ ا-سب ا ل وتعداىل -وال ج ُّدرد مدن الدد ا واين هداا ا ظدر ت داد تُفدر
با الناسر ةلُّهم يلبسان ار يُشبل بع ها بع إ اا وأ ها تعال با املسلماا وآتلدلا وصدد -مدا ان ال درم -نمدا
اوُ الْ ْعبة الْبد ْت ا ْحلراأ ق إاما للنَّاس وا َّ
قا ِّ" :ع َّ
لش ْهر ا ْحلراأ" املائدح.97:
عمة لابطة الدين وم رح ا ة ال و ال فر
بمددا املنددا النالددثا أهددا مددا بمدر بددل الشددالعا و ددث عل ْددل مددن وِّددار ا ِّ مدداعا وا ئد ال ا و ُددل وحتددضيره عدن ال فد ُّدر
وا ة ال ا أربنا-سب ا ل وتعاىل -ب ْعم عل نا ّبدضا الددينا الدضي بلَّدلا ع-عدز وِّد  -بدل بدا املُ ،لفداا وتددبَّر قدا
ع-سب ا ل وتعاىل" -واذْ ُة ُروا ْعمت َّ
صدب ْ ُم بن ْعم دل ْةدا إاان وُةند ُ ْم علدهللا
ام أألَّلا بد ْا قُدلُداب ُ ْم أأ ْ
او عل ْ ُ ْم ْذ ُةن ُ ْم ب ْعد إ
دددفا ُ ْفددرحث مددن النَّددال أأ ددض ُةم م ْندهددا" َ عمدران103:ا أددال و ددن للندداس ببد إدا بن ممعهددم ِّددام ا ويدربطهم لابدديف ةدرابيف
وِّام الدينا وةال يع بقْب الناس علهللا الدين بصد ث وبةضوه حب ل ةلما بلَّلا ع-سب ا ل وتعداىل -ب دنهما قدا ع-
عددز وِّد  " :-لد ْدا ب ف ْ ددت مددا يف ْاب ْلض مج إعددا َّمددا بلَّْفددت ب د ْدا قُدلُدداّب ْم ول د َّدن ا َّو بلَّددلا بد ْ دند ُه ْم" اب فددا 63:ا ّبددضا الدددينا
أ د مددن لددل بدع ع ْ د قددد علددم مصددل ة ا ِّ مدداعا وا ئد ال بددا الندداسا وبن ا ةد ال وال فددر اددا م ددرح عظ مددة
علهللا بي ث
قاأ ةا ااا أ د عُلم ما ةان عل ْل املسلمان يف صدل اإلسالأ من اس امة الدين وصدالد اب داا ا والعدزح الديت
ابصد ا قددائما بددل د ق دداأا ُمداأا بدددد ال د ْاأ ددة ددضا الدددينا
مل يصد ل هددا ب ددد سدداااما ذ ةددا اا ُمس مس د ا ّبددضا ْ
ماقنا بدد ال ا ب دل لود ديدنهما أدائ لفاا أدأللا ع-عدز وِّد  -ب دنهما و دد و

درج عدن اخلدال والشد ا بدا

املسلما الضي بدحمل ىل ذاار قاوم و لُيهما وتسليف ابعدام عل هم.
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اإلسالأ دين لنة وبرةة و سان
املنا الراب من حماسن الدين اإلسالميا بن دين اإلسالأ دين لنةا وبرةة و سدانا و دث علدهللا منفعدة ْداع اإل سدانا

أمددا عل ددل اددضا الدددين مددن الرنددةا و ُ سددن املعاملددةا والدددعاح ىل اإل سددانا والنهددي عددن ةد مدا يُ دداد ذلددكا ادا الددضي
ام بدا تلمدا الظلددم والبغدي وسدام املعاملددة وا هداك احلرمدا  .أهددضه الرندة الديت يف دا ادضا الدددين
صدَّدرهُ إ
دالا وند إ
واإل سددان ددىت ىل غ د ْ املسددلماا " َّن ع ة ددب اإل سددان علددهللا ة د د ديثم" ص د ح مسددلما ددىت البه مددة اللددي ددت
ب ضحبهاا قا النيب-صلهللا ع عل ل وسلم" :-أّذا قد د ْلد ُ ْم أأ ْ سدنُاا الْ ْدلدةا و ذا ذ ْحبد ُ ْم أأ ْ سدنُاا ال َّدضبْح " صد ح مسدلم
ا أال دك بن اضا ابمر الضي ِّضر قلار الناس ىل الدةا يف اضا الددينا أمصدل ة ا ِّ مداع وا ئد ال وةدضلك
بي إ ا ما ااه اضا الدين من املعاملة احلسنة لب اإل سانا و يصا النف ل هما ما دهد بل ال اصي والداين.
اإلسالأ دين احل مة ودين الفطرح و الصالد و الفالد
بما املندا اخلدامسا أهدا بن ديدن اإلسدالأ ديدن احل مدةا واحل مدة ادا وند الشديم يف ماندعلا وديدن الفطدرحر مسد م
م الفطرحا يع لِّ ِّام أسدم النديب-صدلهللا ع عل دل وسدلم -يُنبدل علدهللا الفداا ش ال بدالا ي دا  ":قُد ْ َّّدا َّدرأ لِ
الْفداا ش مددا تهددر م ْندهددا ومددا بطددن واإل ْمث والْبدغْددي بغد ْ ا ْحلد " ابعدرا 33:ا أب ددضةر ال د ا وب ددضةر الددزعا وبةد الددرابا
أ ا الرِّ علهللا أطرتل العرب ة اليت مل تلا ا وع لا مل ُيرأ ع اضه ابد اما ل فهللا ابلع يع ما إعا بن ُُيرمهاا ب دا
ةلها مناأ ةا ةلهدا م درحا ةلهدا ةد ْ أ هداا أددين اإلسدالأ ادا ديدن احل مدةا وديدن الفطدرحا وديدن الع ْ د ا والصدالدا

والفالد.

يُانددح اددضا ابصد مددا اددا ُحم د ثا عل ددل مددن اب دداأ ابصددال ةا والفرع ددة الدديت ت بلهدا الفطددر والع ددا ا ا ظددر ىل قصددص
الددضين بسددلماا مددن املُعاصدرينا وة ددلا ب ددا ام علددهللا مددا ةددا اا أ ددل مددن ِّهد ث وعدددأ معرأددة ابا-سددب ا ل وتعدداىل-ا وادضه
الرا ددة الدديت صددلااا مل يعد ُُيصددلاا يف دداوم لغددم متد عهم بددااِّ احل دداح الددد ا دد اإا منهدداا مل مدددوا الرا ددة

نمددا

بسلمااا أاس امت فاسهم م بلوا هم م بع ائهم م اضه الشدريعة ال رودة .ألد س يف ددريعة اإلسدالأ ببد إدا قديف مدا

ُحت لددل الع ددا ا بي تسد

الع ددا ا ت ددا ده و ددن بن ي ددانا اددضا غد ماِّداد و ّدا أ ددل مددا تشددهد الع ددا الزة ددة

بصدقلا و ْفعلا وصال ل.
ا هاد و ابمر ابملعرو والنهي عن املن ر
وبمددا املنددا السددادسا مددا ِّددام بددل اددضا الدددين مددن ا هدداد يف سددب للا وابمددر ب د معدرو ا والنهددي عددن ةد من ددرا أددّن
ا هدداد الددضي ِّددام بددل م صدداد بددل دأ د عدددوان املُع دددين علددهللا

ا هادا مل يُ صد بل ِّش و

اي ذلوح سناأ اإلسالأ.

ددا اددضا الدددينا وعلددهللا لد دعاتددل واددا بأ د ب ددااع

م و بغراض فس ةا و اضه ابد ام اليت يُشداه ّبدا النداس ادضه العبدادح ال رودة الديت
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وةضلك بي إ اا ابمر ابملعرو والنهي عن املن را سبب عظ م نامح اجمل م ا ولا ل وب تعلا املعاصي دىت يغ دب
ع-سددب ا ل وتع داىل -علددهللا بقد ث
دااأ أ ُنددز ّبددم أبسددل-سددب ا ل وتعدداىل -أطاملددا ائ مددران أ مددا ب ننددا ابملعددرو ا وتناا نددا عددن
املن را أّن ع-عز وِّ -يؤللا ب نناا و

ي مصاحل ديننا ود اانا و سعد يف بُةراان و فلح.

وةضلك بي إ اا دك ن ابمر ابملعرو والنهي عدن املن در مدن حماسدن ادضا الددين اإلسدالمي ومدن بعظدم ال درولّي
ين النَّصد ةُ "ا ةمدا قدا
لل اأا أما من سان واا ُحم اج بن يُضةره ُمضةر أبمد ثر ترةدل بو بنهدي ادا واقد أ دلا و "الدد ُ

وعام هم" ص ح مسلم.
بئمة املسلما َّ
النيب-صلهللا ع عل ل وسلم :-قلنا  :ملن ؟ قا َّ ":و ول ابل ولرسالل و َّ
رمت الشريعة ال طف لا واخلداع يف الب والشرام

ةضلك بي إ ا املنا الساب من حماسن الدين اإلسالميا ما ِّام بل الشريعةا من اب ة الب داع واإلمدالا ا والشدرةا
وب ااع املعامال ا اليت تُ باد أ ها املُعاوندا بدا النداس يف ابع دانا والدديانا واملنداأ وغ اداا أ دد ِّدام الشدريعة
ال املة حب اضا الناع و القل للعبادا د مالل علهللا املصاحل يف ال رولّي واحلاِّا وال مال دا ا وأسد ت للعبداد

أس إ ا صل ت بل بمالام وب اا ما واس امت معايشدهما وددر ت الشدريعة يف د ادضه ابدد ام ددرو إاا منهدا الرندا
ْ
با الطرأاا م نفعش تش ي بو تب إل سدان وب دت تُ رادل علدهللا الب د بو علدهللا الشدراما وةدضلك بي إدا ادد ت العلدما
تب هللا ب ت ا ش ي السلعة الفال ةا وعندك علم ّبا ابلنظر بو اللمس بو بي ديم يبا لك ماا ة اضه السدلعةا بمدا ذا
ص غرل و اع من اإلةفام للسلعة أهضا يبط اضا الب ا ومعرأة املع اد عل ل ومانداع الع دد ومدا ي تدب علدهللا ذلدك
مددن الشددرو ا ةد اددضه بمددال ِّددام مددن حماسددن الشدريعة ددىت حتصددر بسددبار الشددر الدديت قددد يدددة منهددا النداس أ فسددد
ب اعهما و رمت إبعا الشريعة مسألة الغش يف الب ائ ا ومسألة ال طف لا يف امل اي واملداااين وُدس السدل واخلدداع
منال يعلاا بسدعال السدل عشدان يغُّدر غد ه دن يعلدم أ شد يا ملدا يالقدي النداس
الضي ي م من بعم الناسا م ب انس إ

م ددااأرون ةددده و ددااب واقفددةا وانس قاعدددح ت ددا بلقدداأا أد ظن ن ده غن مددة أ أةددضاا وي بددا بعدد ذلددك بن دو ةلهددم
مس أِّرون من قب اضا الرِّ أهضا ةلل حمرأ يف الشريعة.
أمنعددت الش دريعة ة د مددا أ ددل نددرل بو تلددم بو ِّ دالا بو بة د ملددا الندداس ابلبا د ا أددّذا اس د امت اددضه املعددامال
الشرع ة لبيت صالد الدين والد ا يف ث
َن وا دا ودهد اإل سان ا –عز وِّد  -بسدعة لن دل ومتداأ م دل دا بابد
للمسلما اضه املعامال ابلشرو اليت ونعها يف دريع ل الغرام.
ابص يف ابمال ةلها احل

ما ُ رأ بنص

ث
دب

وةضلك املنا النامن مدا ِّدام بدل الشدريعة مدن اب دة الط بدا مدن املطداعم واملشدالر واملالبدس واملنداةحا أ د
انأ م رح أ ل باب ل ع –سب ا ل وتعاىل -وِّعلل ال إ للناسا" قُ ْ م ْن َّرأ ايندة او الَّديت ب ْةدرج لعبداده والْطَّ بدا
من الرْا " ابعرا 32:ا " ّي بيُّدها الَّضين َمنُااْ ُةلُااْ من با ما لاقدْنا ُة ْم " الب درح172:ا " ّي بد َدأ ُةد ُضواْ اين د ُ ْم
عنددد ُة د م ْسددج ثد وُةلُددااْ وا ْدددربُااْ و تُ ْسددرأُااْ " ابع درا 31:ا وبابد ع –سددب ا ل وتعدداىل -الل دداأ مددا اس د ن ا
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مددا اسد ن أددداوإا ابصد اددا احلد ا وبعدددين أتم الشدريعة بدد ام يف املطدداعم بو

مددا اسد ن ا واللبدداس

تحَلأ بد ام ملا أ هدا مدن امل درح علدهللا ديندل بو
بو املالبسا بو ما ُي اِّل اإل سان يف اتل ا ع اديةا ُ

ب ا تفسد عل ل بعم د اه.

مناأ الن اد واحل مة منل
أددا ظر نمددا بابد ع-عددز وِّد  -الن ددادا ومددا ي تددب علددهللا اددضا ابمددر مددن املصدداحل الشددرع ة مددن بن ي ددي اإل سددان
قائمددا م د د دري ة اتددل يف اعددة ع –سددب ا ل
و دره أ مددا ب لددل عا وةددضلك يدُدرا ابلنس د ا وةددضلك ي ددان اإل سددان إ
وتعدداىل -و ي عدداوان يف ةد بمد ثر يرنددي ع –عددز وِّد -ا يع نهددا علددهللا بمددر دينهددا ود اادداا واددي تفعد ةدضلكا ومددا بددا
الددزوِّا مددن الرنددة وال ددااد والنصد ةا و ددب اخلد ا والدددعام يف الصددلاا واخللدداا ا ةد اددضا مظهددر عظد م و ددما
وبعدين مسألة الن اد دي ب تب عل ها تاس ال رااب ما دام عا أاإل سدان ملدا ب دزوج مدن بسدرح بةدرحمل يصد ةه ادة
بالددلا بأ اوِّ ددل ووالددداا ةاالديددلا وببنددا ام بةدداا ببنائددلا وا ددضا أ س د ال درااب واملعددال ا حت إ ددا ل ددا ع –عددز
ااب وقدبائد "ا ل د س ل عددالةاا بو ل  ،لفددااا بو ل د
داس َّان ةل ْ نددا ُةم مددن ذةد ثر وبُ نددهللا وِّعلْنددا ُة ْم ُدددعُ إ
وِّد ّ": -ي بيُّدهددا النَّد ُ
بع

م بع إ اا بو يسلب بع

م بع إ اا و ّاا" ل دعالأُاا" احلجرا 13:ا واضا الن اد من بتهر صال ال عال .

مة الشريعة اإلسالم ة من ال عدد والطال
وةددضلك ب د ع –عددز وِّ د  -للمسددلم الرِّ د مددا ددار لددل مددن النسددام مندد ،و ددال ولابعا مل دا يف ذلددك م دن مصددل ة
الطرأا ودأ نرل ا ا باا ولن ي ان اناك مث عناسة ذا بد النداس ادضا ابمدرا بمدا ذا ةشدي اإل سدان علدهللا فسدل
دادّيا بو مدن ان دة البدامح و دا الفدراة لزوِّ ثدة دة أ درأ عل دل بن يزيددا ومدب عل دل
بن يظلما بو مل ي ن مس ع إدا م إ

بن ي فدي ابلاا ددحا ةمدا ادا بي إدا الدزواج مدن بةدرب الدنعم ومدن ال درولّي الديت يسد غ عنهدا اإل سدانا ل دن ذا مل
حتددد اددضه املعدداين وبصددبح الرِّ د م د امربتددل يف د د ا ث وةددال ث واددم و ددد وغددم ل د ددالا و ددص الدددين و ددر
الش ا ا وذابت املالئ ة من الب تا وبصبح ة ي بص ابلطدر اُةدر ل اقد بدل ال درلا وأيةدض عل دل مدا ي دان سدببإا
لف د ل بددا اخللد أّ ددل يف اددضه احلالددة لد س اندداك دوام انِّد بعددد بن مددرلان ابلطددر املعروأدة مددن الدداعظ ومددن ا جددرا
ومدن ال درر غد املدربدا ومدن

ددال در مدن ان دة الدزوج وان دة الزوِّدةا لد س مث د

دضه املشد لة

الطددال ا

الضي ِّع ع –عز وِّ  -أ ل سدعة وغُن دة عدن ادضه احل داح الديت مدا ينبغدي بن تسدمهللا داح ببد إداا قدا ع –عدز وِّد -
"و ن يد دف َّرقا يدُغْن َّ
اوُ ُة ًّال من سع ل ۚ " النسام130:ا أهناك بُانس ةالنصالحمل رماا علدهللا ب فسدهم الطدال ا ي دا لدك
بان بصد ب ا ددد مددن بو مددرحا مددش

ددن بي وا ددد لامددي ببد إدا يصد ب ا ددد يف ةد مددرح مددن بو مددرحا اأ خيطديم

مرا ا ب اللدي بةطدأ ده مدا عسداه بن يفعد ب دا؟ ب ف د ا دضا لادا ادضا الدزواج ال عد س دىت يف دد معد ،سدا لا
ل ن ذا مل يااأ الرِّ امربحا بو مل يااأ امربح لِّ ا أربنا ِّع الطال اضا سب
وُي ملهاا والزوج مد بي إ ا من تشبهل وترنهللا بل علهللا ونعل ن ةان الع ب من ان ل.
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ا العباد يف الشريعة اإلسالم ة
املنا ال اس مدن حماسدن الددين اإلسدالمي مدا ددرعل ع ولسدالل بدا اخللد مدن احل دا الديت ادي صدالد وةد و سدان
وعددد وقسدديف وتددرك للظلددما وذلددك احل ددا الدديت بوِّبهددا ع –سددب ا ل و تعدداىل -للاالدددينا بددر الاالدددين ده معدد ،ق مددة
داان" النس ددام36:ا وم ددا ل ددل م ددن ا ددضه ابدل ددة
عظ م ددة ِّد د إداا "بن ا ْدد د ُ ْر و ولاال ددديْك" ل م ددان14:ا "وابلْاال ددديْن ْ س د إ
داان و أ ددا إ علددهللا ببنائهمددا بعددد ع –سددب ا ل وتعداىل-ا
العظ مددةا أمعددرو ق مددة بددر الاالدددين ب مددا بعظددم الندداس سد إ
وةضلك بي إ ا احل ا اليت بوِّبها ع علهللا اُابم وابمها َندا ببندائهم مدن ُ سدن ال ب دة والصد ا ة واإل عداأ وال سداحا
وال علد م ومددا اددا معددرو ا وةددضلك
اإل سان معلا ىت أ ل

ددا ابقددالر وصددلة الددر ما و ددا ا د انا وابص د ارا و ددا م دن ي عام د

ا يف السفرا ذا ةنا يف لأ ة يف السفر أ ل

علهللا مش ة السفر ابل عاون أ مدا ب ننداا وةلهدا

ا ب نناا ن ا نا عا بع دنا بع إدا و سد عا

دا وندرولّي وةمال دا تس سدنها الفطدر والع دا الزة دةا وتد م ّبدا

امل،الطة و تُد باد أ ها املصاحل واملناأ حبسب ا صا ب احل ومرتب ل.
املااليث وال ةا يف الشريعة اإلسالم ة
املنا العادر من حماسن الدين اإلسالميا ماِّام بل الشريعة من ا ا املا وال ةا بعد املدا وة ف دة تاايد املدا
علددهللا الال ددةا وا نددا بنددضةر مددن ةصددائص الش دريعة بن مل يُب دداا لنددا ددا حت ددم بددل الش دريعة

مسددألة املااليددث والن دداد

ذِّددا ين لددان
والطددال ا واحل ددا ة ومددا ل ددل ب ددم مل مدددوا يف اددضه ال دداا ا يف بددالد الغددرر الدديت اسد اا منهدا قدداا نهم ّا إ
منلا ب ابلع س اضه ال اا ا الغرب ة اي عالة علهللا دريع ناا وبةض منها ةن إا من اب اأ و اا غد املسدلما دن
اددم بددا املسددلما يع شددانا أيةددضون يف ب د ث
دان ةند ح يف ت سد م ال ةددا ددا بوصددهللا ع –عددز وِّد  -بددل يف ة ابددل وعلددهللا
لسان ب ل –صلَّهللا ع عل ل وعلهللا َلدل وصد بل وسدلم-ا أربندا –سدب ا ل وتعداىل -بددال ىل

مدة املااليدث ب الدل –عدز

ر ل ُ د ْدم د ْف إعددا ۚ أري دةإ مددن ا َّو" النسددام11:ا أانددعها ع بنفسددل ومل
وِّد َ " :-اب ُ ُةد ْدم وببْدنددا ُ ُة ْم ت د ْد ُلون بيدُّ ُهد ْدم بقْ ددر ُ
ي لهدا ىل ب د ثدد مددن ةل دل حبسددب مددا يعلمدل مددن قددرر النفد ومدا ُيددب العبددد عداد إح بن يصد ل ددل مالدلا ومددا اددا بوىل بدربه
وأ للا و ا دهد حبسنل الع ا الزة ة والفطر املس مةا و ذا قاأ الناس ّبضا ابمر و َّ مداا ددرع ع –عدز وِّد -
يف تااي ال ةا

قسمل –سب ا ل-ا بلا اا واس ا اا واب عدوا عن الظلم الضي اا تلما ياأ ال امة.
ا َّ

احلدود يف الشريعة اإلسالم ة
املنا احلادي عشر ما ِّام بل الشريعة اإلسدالم ة مدن احلددود وتناعهداا ي دا لدك به ب د م لد س عنددةم

ب دا الدرِّم

وقطد ابيدددي واددضا ال دالأا أن ددا لد س عندددان َندن و ّددا َنددن وب د م ن ةند م مددن باد اإلسدالأ ب ددز ع –عددز وِّد -
تلما دما ب دل مندزه عدن الظلدم –سدب ا ل وتعداىل -أهدضه احلددود و ن ةدان تاارادا
اضه احلدود لنة ابخلل ول س يع
إ
الشدح ن يف اوا الرنةا ب ا متن ةن إا من نعا النفاس واإلوان عن بن ي أداا ال بد ح ذا مل خيداأاا ع ةاأإدا
مددن بن تنددا ما يعد يددل؟ دددود اددضه الشدريعة أ صد ون عددربحإ لغد اما و ذا وقد ب دددام أ نمددا يُطبَّد عل ددل احلددد يُزِّددز
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غ ه نما يراه واا ُملدا بو واا يُرِّما بو واا تُ رر عن ل ب ل ق عمد إدا ومدا ل دلا أاحلددود بّي ةا دت يف الشدريعة
للزِّددر ولرنددة الندداس ول طه د ام بي إ ددا بن ابمددر ةمددا قددا الندديب –ص دلَّهللا ع عل ددل وسددلم -احلدددود ةفددالا بالهدداا

ددود َّ
ةفدالا بالهدا بأ
احلديث " ما بدلي بتُدبَّ ُ ب بًّا ةان بأ ؟ و ما بدلي ذا ال در ا ب بًّدا ةدان بأ ؟ و مدا بدلي احلُ ُ
؟" ص

ل ابلباين.

احلجر وة ابة َّ
الديْن يف الشريعة اإلسالم ة

املنا الناين عشرا مدا ِّدام بدل الشدريعة مدن ابمدر ابحلجدر علدهللا اإل سدان يف ال صدر

ذا صد لدل اا مدرا صد لدل

ِّنددانا صد لددل ع ددل دددديد ِّد إداا ب ددأم ال انددي وُيجددر عل ددل ب ددل بصددبح غد م صددر لادددد يف مالددل أه ددر بزوِّددل

سفها اا انا واا انداا أب د م لِّد لاددد بمدا ل ُصدر لدل تصدرأاتل ويعط دل مدا يصدل لا ةدضلك
وع اللا ويعطي ابماا
إ
املنا النالث عشر مدا ِّدام بدل الشدريعة مدن مشدروع ة الا ئد اللدي ادي ال ابدةا ة ابدة الدديانا ة ابدة الع دادا الدرانا
ال مانا ال فالةا وصا ابما ةا بي ديم ب باي بدل النداس ويشد ون وي دمنان ّبدا داقهما أ دد ددهد الع دا
الزة ددة والفطددر املس د مة حبُسددن اددضه الا ئ د ا"ّي بيدُّهددا الَّددضين َمنُدداا ذا تددداين ُم بددديْ ثن ىل بِّ د ث ُّمسد ًّدمهللا أ دا ْة ُدبُاهُ ۚ "
او وبقْد ددا ُأ ل َّ
يف عن ددد َّ
لش ددهادح وب ْدع ب َّ تد ْرَتبُدداا ۚ"ا
الب ددرح282:ا وبع دددين لبن ددا –س ددب ا ل وتع دداىل -ق ددا ا" ذل ُ د ْدم بقْسد د ُ

ا ص لأ لل،ال والشد ا ا ده ي دا لدل ل دك ةدضاا والنداين ي دا لدل ده بان عل دا ةدضاا ملدا ي دان م دار وعل دل
دهاد ابمر ب  ،للا إبعا.
ال رض ومناأعل والعد با الناس
املنددا الراب د عشددر مددا ددث الشددالع عل ددل مددن اإل سددان الددضي يُ سددب صددا بل ابِّددر عنددد ع واملعددرو عددن الندداسا
ةمسألة ال رضا ك تعطي إل سان قرض يفك نائ لا بو تعط دل سد التك بو َل دك بو بي دديم عاليدةا أدال ددك بن
اضا من املصاحل العظ مة وأ ل ة للمعطي وة ملن يُعطهللا.
بسسا لفص اخلصاما با الناسا اي مسألة الب ندة علدهللا
املنا اخلامس عشرا ابصا وال ااعد اليت ِّعلها الشالع إ
من ادعهللا وال ما علهللا من ب را أالب نة علهللا مدن ادعدهللاا يعد بدد ن ادا م دب دل د مدا مدن ددهادح ددهاد بو دديم
م ددار بو بي ددديم ي ددا بن لددل احلد عنددد أددالنا بن ابصد بدرامح الددضمم وةلااددا مددن

ددا اُةددرينا أددأان ِّ ددت

قلددت أددالن ده عل ددل و بلددلا ِّن ددلا أ دداأ ال انددي ي ددا و معدداك ب نددةا عندددك وصد ا عندددك ددهادا عندددك بي ددديم
يشهد لكا ب ذا ةا ت جمرد دعاحمل ما عنديش ةان ابمر ب

وب ندلا أ ب دهللا لد س لدك يف ادضه احلالدة

ي ا لل ا للا ابا ن اا ل س عل ك لل ديم أّن للا يب هللا ةالص ل س لك
حماسن الدين اإلسالميا وةضلك بتت الشريعة ابملساواح با الناس يف العد ا وعدأ تف

ودا ادضاا

ا أددي مسدألة الب ندة وال مدا مدن
با الشر علدهللا ال دعفام

و ابقاّيم وابغن ام علهللا من دو م ة اضا الناس بماأ دين ع –عز وِّ  -ساام مج إعا.
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الشالحمل يف الشريعة اإلسالم ة
املنا السادس عشر مسألة الشالحملا" وب ْم ُرُا ْم ُدالحمل بد ْدند ُه ْم " الشدالحمل38:ا أدال ددك بن اإل سدان قاصدر بع لدل قل د

بل ةن إبةاا لا سد ما ذا ةدان ادؤ م الدضين ي جداذر معهدم ويشداولام باد علدما وباد

مدة وباد لبيا ددك

بن اإل سان يسعد ةن إاا أ لا ذا ةان ابمر ي عل اببمةا أ نبغي بن اِّد با الشدالحملا باد اخلدربحا وباد الدّي دةا
وبا الع واحل مةا ام الضي يشاولون يف ابمال وتال ة ابمرام واحل داأ ال داح ومدا ل دل دىت تنصدلح ب داا الدبالد
والعباد.
معا
ِّام الشريعة إبصالد الدين والد ا إ

ةددضلك بي إددا مددا ِّددام بددل الشدريعة املنددا السدداب عشددر إبصددالد الدددين و صددالد الددد اا وا م د بددا مصددل ة الددرود

وا سدا ةضلك بي إ ا املنا النامن عشرا بن الشدرع ِّعد العلدم والددين والا يدة واحلُ دم م د الا م عانددا ا أدالعلم
والدددين يُ دداأ الددا ّي وتنب د عل ددل السددلطة واب داأا والددا ّي ةلهددا م دددح ابلعلددم والدددين الددضي اددا احل مددة واددا

الصرا املس ما واا الصالد والفالد والنجادا أ ث ةان الدين والسلطة م ا م ساعدينا أّن ابمال تصدلحا

ةمددا بن اب دداا تس د م و ددث أُص د ب دددخا عددن اُةددر اة د النظدداأ أددضاب با د احلُ ددم حب مهددما وذاددب با د
الشالحمل بربيهم و ث
ناض ألن ي م ن الناس من بن تس م بمالام.
بلَّلا الدين اإلسالمي با قلار العباد
بمدا املنددا ال اسد عشددر بن الشددرع أيم دا حت لددل الع ددا و ددا ين ددل العلددم الصد ح وقددد سددب الد د ددة دا اددضا
ابمددرا واددضا املنددا العشددرون وبددل ِ د ما و ن ةا دت حماسددن اإلسددالأ ين هددي أ هددا احل دديثا و و ددن بن يس صددي
اإل سان بب إدا حماسن اضا الدينا أالاا سنل ث
ابد وم جددد ومدا ا لد عل دل النداس بقد دا مل يطلعداا علدهللا ُ سدنلا أهدي
ُ
ظددرح ُجمملددة يف أ ا ددا اإلسددالأ امل سددعة اخلالقددة للعاائدددا مث لب ددامه حم إمددا م د ت الددب ابعدددام وم دداوم هم العن فددةا
ومددااقفهم املعروأددة منددلا وذلددك بن مددن ظددر ىل منب د اددضا الدددين وة ددلا بلَّددلا ِّزيددرح الع درر علددهللا اأ د ا بالهدداا وةنددرح
نغائنها وتعاديهاا وة لا بلَّفهم ومج قاص هم لددا هم وباا تلدك العدداوا ا وب د ابةداح اإلوا دة حملهداا مث ا ددأعاا
يف بقطدال ابلض يف ا دا قُطد إدرا قُط إدرا ويف م دمددة ادضه ابقطددال أدالس والددروأ بقداحمل ابمددم وبعظمهدا ُمل إ دداا أ دىت وصد

ب دلا وّبدضا دةد اخللد أ دل

اإلسالأ ىل مشال ابلض ومغالّبا أصال اضا يُعد من َّي ع وبدرااا ديندلا ومعجدزا
بأاا إِّا ببص ح وبطمأ نة ب ه ثر و اعاجا أمن ظر ظرحإ مجال ة ىل اضا ابمر عر بن اضا اا احل الضي ي داأ لدل
البا

مهما عظمت قاتل وتعاتمت سطاتل.

ب ام الدين لغم ة العدام نده
مث ب ام اضا الدين علهللا تااو الن با وت الب ابعددام علدهللا حم دل و بطالدل ابل ل دة مدن َّي ادضا الددينا وب دل ديدن ع
احل ا ألا ساعدتل قاح ةاأ ة ترد عنل عادية العادين و غ ان الطاغا مل يب هللا علهللا وِّل ابلض دين سدااها ول بلدل اخللد
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مددن غد ةدراهث و لدز ثاأ ب ددل ديددن احلد وديددن الفطددرح وديددن الصددالد واإلصددالدا ل ددن ت صد بالددل ونددعفهم وتفددرقهم
ونغيف بعددائهم علد هم ادا الدضي بوقدلا سد ه أدال دا و قداح

اباا وّبدضه ال لمدا ين هدي ل دامان و سدأ ع –

سددب ا ل وتعدداىل -بن معد مددا ت لمنددا بددل ومددا يسددمعل ةاا نددا يف مدداااين سددناتنا مج إعدداا وبن يهدددينا و ّيةددم –سددب ا ل

وتعاىل -ملا ُيب ويرنهللاا و سألل –عز وِّ  -بن ينصر اإلسالأ وبن يعز املسلماا وبن يؤللا با قلداّبما وبن يصدلح
ذا ب ددنهما وبن يددرد ل نددا عاأ نددا يف اددضه ابمددةا وبن يعلددي دينددل علددهللا سددائر ابدّينا وبن معلنددا و ّيةددم مددن الددضين
يسد معان ال ددا أ بعددان ب سددنلا سددب ا ك اللهددم وحبمدددك بدددهد بن

لددل

ب ددت بسد غفرك وبتددار ل ددكا والسددالأ

عل م ولنة ع وبرةاتل.
مت حبمد ع
داادوا الدلس للنشر علهللا النت يف قسم تفريغ الدلوس يف من دّي الطري ىل ع وتف لاا انا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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