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 (1)اإلسالموة خصائص الرشيعة

 مقدمة

ـْ ُشُروِر َأكُْػِسـَا 
 مِ
ِ
إنَّ اْلَحْؿَد لِؾَِّف، كَْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُف َوكَْسَتْغِػُرُه، َوكَُعقُذ بِاهَّلل

ـْ ُيْضؾِْؾ َفََل َهادَِي َلُف، َوَأْشَفُد َأْن وَ  ـْ َيْفِدِه اهَّلُل َفََل ُمِضؾَّ َلُف، َوَم َسقِّئَاِت َأْطَؿالِـَا، َم

ًدا َطْدُدُه َوَرُسقُلُف ََل إلـٰف إَِلَّ اهَّللُ    َوْحَدُه ََل َشِريَؽ َلُف، َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿

  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

﮲   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿ ے ے ۓ ۓ

﮻ ﮼ ﮽ ﮺  ﮹  ﮸  ﮵ ﮶ ﮷    ﴾﮳ ﮴ 

الفدي هدي محؿد، وشر أحسـ ، وكتاب اهَّللفنن أصدق الحديث أما بعد، 

 األمقر محدثاهتا، وكؾ محدثة بدطة، وكؾ بدطة ضَللة، وكؾ ضَللة يف الـار 

                                                           

 لؾشقخ، «مؼاصد الشريعة اإلسَلمقة»ا طؾك كتاب ا أساسق  اطتؿدت يف إطداد هذا الدحث اطتؿادً  (1)

 طؿر بـ سؾقؿان األشؼر رحؿف اهَّلل، ثؿ ِزدت طؾقف ما يسره اهَّلل 
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ة دَللشرع الشرائع لغاية طظقؿة، وهل تعالك اهَّلل  إنأيفا الؼارئ الؽريؿ، 

بصـع  ما فقف خقر ديـفؿ ودكقاهؿ، ألن طؼقل الدشر َل تستطقع أن تستؼؾَّ  الدشر إلك

الحؽقؿ يف أفعالف وأققالف الؽامؾ يف صػاتف، شرائع هتديفؿ، ففذا مـ خصائص اهَّلل 

  كؾ هذاؿ، أما الدشر فؼاصرون يف الرحقؿ هبالخدقر بؿصالح خؾؼف، وتؼديره، 

لة مـ طـد ن الشرائع السؿاوية مـزَّ ومؿا هق معؾقم مـ الديـ بالضرورة أ

شريعة تـاسدفؿ، ولؿ ، لقدؾغفؿ بؾساهنؿ كؾ ققم رسقًَل إلك اهَّلل  أرسؾفؼد  اهَّلل،

ڱ ڱ ﴿ :، وقال﴾ڃڃ ڃ ﴿ :قال تعالك ، بَل شريعةيرتكفؿ هؿًَل 

  ﴾ںڱ ڱ 

ڻ ﴿ :، قال تعالكالذيـ أرسؾفؿ اهَّلل إلقفؿ والدشر مطالدقن بطاطة أكدقائفؿ

  ﴾ہ ہہ ڻ ۀ ۀ ہ 

وأطظؿ ما أكزل اهَّلل مـ الشرائع التقراة واإلكجقؾ والؼرآن، فعِفد إلك بـل 

أما الؼرآن فتؽػؾ ، وضقعقها حرفقهارائقؾ حػظ شرائعفؿ فؾؿ يحػظقها، بؾ إس

ـ رحؿة ﴾ڱڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ اهَّلل بحػظف، قال تعالك: ، وهذا م

 اهَّلل بعداده، أن حػظ لفؿ شريعة يتعددوكف هبا إلك يقم الؼقامة 

وجؿقع الشرائع تدطق إلك إفراد اهَّلل بالعدادة والـفل طـ الشرك، قال 

، ﴾ٺڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿: تعالك
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  ﴾چ ڇچ چ چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿: وقال

والشرائع تختؾػ فقؿا بقـفا يف الػروع وتتػؼ يف األصقل، وهل اإليؿان 

 ر خقره وشره باهَّلل ومَلئؽتف وكتدف ورسؾف والققم اآلخر والؼدَ 

رض والؿال والـػس يـ والعِ حػظ الدِّ  :طؾقف شرائع الرحؿـٰـ اتػؼتومؿا 

 والعؼؾ 

وقد تعرضت جؿقع الشرائع السؿاوية لؾضقاع والتحريػ، كؿا هق مشاهد 

ومعؾقم، إَل أن اهَّلل الرحقؿ بعداده حػظ شريعة اإلسَلم، ألهنا آخر الشرائع، فَل 

شريعة بعدها، وحػظ دستقرها وهق الؼرآن الؽريؿ، ألكف َل كتاب سؿاوي بعده، 

 مـ الضقاع، ألكف َل كدل بعده ُيؼتدى بف وحػظ سـة كدقف محؿد )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( 

، وطددها ستقن، حث بقان خصائص الشريعة اإلسَلمقة، فػل هذا الدوبعدُ 

 وهل: أقسام ثؿاكقةإلك تؾؽ الخصائص  وقد قسؿت

 خصائص الشريعة الؿتعؾؼة بصػات تعالقؿفا  1

 خصائص الشريعة الؿتعؾؼة بؿصالح الدشر وهتذيب كػقسفؿ  2

 بؿـ لقسقا مـ أتداطفا خصائص الشريعة الؿتعؾؼة  3

 خصائص الشريعة الؿتعؾؼة بالحؼقق الشخصقة  4

 خصائص الشريعة الؿتعؾؼة بحػظفا وتدويـفا  5
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 خصائص الشريعة الؿتعؾؼة بؼقهتا وطزها  6

 خصائص الشريعة الؿتعؾؼة بالسَلمة والرطاية الصحقة  7

 الؿَلئؽة والجـ والدفائؿ-خصائص الشريعة الؿتعؾؼة بحؼقق غقر اآلدمققـ  8

 :خؿسة أمقروالفدف مـ جؿع هذه الخصائص 

   تثدقت قـاطة الؿسؾؿقـ والؿسؾؿات بديـفؿ 1

فصؾ الديـ طـ مـاحل الحقاة، بؿا   كؼض العؾؿاكقة، والتل تؼقم طؾك 2

 الديـ اإلسَلمل يف ذلؽ 

  إقـاع القفقد والـصارى والؿَلحدة بديـ اإلسَلم مـ خَلل بقان حسـ 3

 تعالقؿف وخصائصف العظقؿة 

  بقان الػرق بقـ الديـ الرباين الؿحػقظ، ديـ اإلسَلم، وبقـ األديان 4

 الؿحرفة والؼقاكقـ القضعقة 

 بقان قِـقؿ الديـ اإلسَلمل الحضارية   5

، َمـ ففؿفا خصائص الشريعة اإلسَلمقةفؿ مؼدمة كافعة لػَ  هففذ، اوختامً 

وصؾك اهَّلل طؾك ، شريعة اإلسَلمفؼد اكػتح لف باب ففؿ حؽؿة اهَّلل يف إكزال 

  محؿد وآلف وسؾَّؿ تسؾقؿا كثقرا

* * *  



ها احلضارية
ُ
َيم

ِ

 7 خصائص الرشيعة اإلسالمية وق

 
 

 خصائص الرشيعة اإلسالموة

 )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(، وختؿ الؽتَب  لؼد ختؿ اهَّلل األكدقاء بـدقف محؿدٍ 

ز اهَّلل الشريعة بالؼرآن العزيز، وختؿ الشرائع بالشريعة اإلسَلمقة، وقد مقَّ 

 اهَّلل: بتقفقؼهذا أوان الشروع يف بقاهنا ، كثقرةخصائص اإلسَلمقة ب

 خصائص الرشيعة املتعلقة بصفات تعالومها

ُلفا   1 فل فاآلن ، وما سقاها مـ الشرائع السائدة شريعة إلـٰفقة رباكقةا أهنأوَّ

فة طـ الشرائع األصؾقة السؾقؿة، التل تدطق إلك التقحقد، فالـصارى محرَّ شرائع 

الؿسقح، ويعددون الصؾقب، والقفقد صاروا تحرف ديـفؿ إلك أن صاروا يملفقن 

 يـؽرون بعض الـدقات، ويعددون طزيًزا، ففل شرائع بشرية، متصػة بصػة القثـقة 

اد اد حجارة، وأما الرافضة ففؿ طدَّ ـــدَّ ــــعُ ـــفَ والدقذيقن  الفـدوسوأما  

  الؿسؿقاتبقن لإلسَلم بصؾة، وإن تسؿقا بف، فالعربة بالحؼائؼ َل ت  قدقر، َل يؿُ 

أحؽامفا مبـقة عؾك ِحؽٍؿ ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أن   2

، سقاء كاكت تؾؽ األحؽام مـ العدادات أو الؿعامَلت أو الحدود، رباكقة

وسقاء طؾؿـا تؾؽ الِحؽؿ أم َل، ففق الحؽقؿ يف أفعالف، وهق الحؽقؿ يف 
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 (1)وهق الحؽقؿ يف تؼديره وهق الحؽقؿ يف تشريعف، أققالف، 

ذكره يف هذا الؿؼام أن اهَّلل وصػ كػسف بلكف حؽقؿ يف  الؾطقػومـ 

 وتسعقـ مقضعا مـ الؼرآن  واحد

 قال ابـ الؼقؿ رحؿف اهَّلل يف وصػ تعالقؿ الشريعة اإلسَلمقة: 

الشريعة مدـاها وأساسفا طؾك الِحَؽؿ ومصالح العداد يف الؿعاش والؿعاد، 

كؾفـا، فؽـؾ مـسللة  وهل طدٌل كؾفا، ورحؿة كؾفا، ومصالح كؾفا، وحؽؿة

خرجت طـ العدل إلك الجقر، وطـ الرحؿة إلك ضدها، وطـ الؿصؾحة إلـك 

الؿػـسدة، وطـ الِحؽؿة إلك العدث: فؾقست مـ الشريعة، فالشريعة طدل اهَّلل بقـ 

طداده، ورحؿتف بقـ خؾؼف، وضؾ ف يف أرضف، وحؽؿتف الدالة طؾقف وطؾك صدق 

لٍة وأصدَقفا، وهل كقره الذي بف أبصر صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ أتؿ دَل رسقلف

الؿدصرون، وُهداه الذي بف اهتدى الؿفتدون، وشػاؤه التام الذي بف دواء كؾ 

طؾقؾ، وصريؼف الؿستؼقؿ الذي مـ استؼام طؾقف فؼد استؼام طؾك سقاء السدقؾ، 

ففل ُقرة العققن، وحقاة الؼؾقب، ولذة األرواح، ففل هبا الحقاة والغذاء والدواء 

قر والشػاء والعصؿة، وكؾ خقر يف القجقد فنكؿا هق مستػاد مـفا، وحاصؾ والـ

                                                           

َلبـ الؼقؿ، جؿع وترتقب: مساطد بـ « أسرار الشريعة مـ إطَلم الؿققعقـ»اكظر لؾػائدة:  (1)

 العَلمة طـد الشريعة مؼاصد»و الرياض، -اهَّلل السؾؿان، الـاشر: دار الؿسقر  طدد

  الرياض - التقحقد دار: الـاشر زريقا، يقسػ جؿقؾ  د ،«السعدي كاصر بـ الرحؿـ طدد
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هبا، وكؾ كؼص يف القجقد فسددف مـ إضاطتفا، ولقَل رسقٌم قد بؼقت لخربت 

الدكقا وُصِقي العالؿ، وهل العصؿُة لؾـاس وققام العالؿ، وهبا يؿسؽ اهَّلل 

  السؿاوات واألرض أن تزوَل، فنذا أراد اهَّلل سدحاكف وتعالك
َّ
خراَب الدكقا وَصل

ع إلقف ما بؼل مـ رسقمِفا، فالشريعة التل بعث اهَّلل هبا رسقلف هل طؿقد العالؿ َرفَ 

 (1)وُقطب رحك الػَلح والسعادة يف الدكقا واآلخرة  ،العالؿ

گ ﴿: ، قال تعالكمعصقمة مـ الخطلومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا   3

ۈ ۈ ﴿: تعالك، وقال ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻگ گ 

ھ ھ ھ ھ ﴿: ، وقال تعالك﴾ې ې ېٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

، فالؼرآن صادق يف أخداره، طادل يف أحؽامف  وقال الـدل صؾك اهَّلل طؾقف ﴾ے

 (2) (هدي محؿد ديوخقر الفَ كتاب اهَّلل،  خقر الحديث    فنن )وسؾؿ: 

معصقمة مـ التحريػ ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا   4

: مـ إحداث الددع يف الديـ فؼال الـدل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ حذرفؼد ، والتبديؾ

  وقد (3)(وكؾ بدطة ضَللة، فنن كؾ محدثة بدطة، ومحدثات األمقرإياكؿ )

                                                           

 -(، تحؼقؼ: مشفقر بـ سؾؿان، الـاشر: دار ابـ الجقزي 338-4/337« )إطَلم الؿققعقـ» (1)

 الدمام، باختصار يسقر 

 ( 867رواه مسؾؿ ) (2)

 ( طـ جابر رضل اهَّلل طـفؿا 867رواه مسؾؿ ) (3)
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تـؼقة دواويـ الحديث ا طظقؿة يف بذل أئؿة اإلسَلم طؾك مر الؼرون جفقدً 

  ةوالؿقضقط ةالضعقػاألحاديث مـ  الـدقي

، وسَلمتفا مـ وضقح تعالقؿفاومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   5

الغؿقض واألسرار واأللغاز، والتل هل صػة َلزمة لؾتعالقؿ الدشرية، ولفذا فنن 

ػ َص ، وقد وَ ب العؾؿ واألطرابلتعالقؿ الشريعة يػفؿفا الصغقر والؽدقر، وصالِ 

الؼرآن، كؿا وصػ مـ طشريـ مقضعا مـ  اهَّلل كتابف بلكف ُمدقـ أي واضح يف أكثر

، فالحؿد هَّلل طؾك وضقح ديـف كدقف بلكف مدقـ يف أكثر مـ طشرة مقاضع مـ الؼرآن

 وتقسقر تؾؼل الـاس لفا 

، ففل تدطق لؽؾ ما تعالقؿفا حسـومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   6

سـف، وتـفك طـ كؾ ما هق معؾقم بالعؼقل هق معؾقم بالعؼقل والِػطر السؾقؿة ُح 

﴾، وقال خب مبحب يئ جب ىئ مئ دحف، قال تعالك: ﴿ة قُ والِػطر السؾقؿ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڇ چ چ چ ڇ تعالك: ﴿

ـ ﴾، قال الشقخ طدد ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ـ سعدي رحؿف الرحؿـٰ ب

، بؿحاسـ األعؿال ومؽارم األخالق ومصالح العباداهَّلل: فتعالقؿ الشريعة تلمر 

وتحث طؾك العدل والػضؾ والرحؿة والخقر، وتزجر طـ الظؾؿ والدغل 

ومساوئ األخَلق، فؿا مِـ خصؾِة كؿال قررها األكدقاء والؿرسؾقن إَل وأقرهتا 

الشريعة اإلسَلمقة وأثدتتفا، وما مِـ مصؾحة ديـقة ودكققية دطت إلقفا الشرائع إَل 
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 (1)جاكدتفا وحثت طؾقفا، وَل مػسدة إَل وهنت طـفا وأمرت بؿ

، قال الـدل صؾك اهَّلل طؾقف سؿاحـُتـفاومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   7

، فػل الدقع والشراء أمر (2)(حةؿْ السَّ  الحـقػقةُ يـ إلك اهَّلل الدِّ  وسؾؿ: )أحب  

 اسؿحً  رحؿ اهَّلل رجًَل )اإلسَلم بالسؿاحة، فؼد قال الـدل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: 

)وإذا اقتضك( أي إذا َصاَلَب  :ومعـك ققلف (3) (إذا باع، وإذا اشرتى، وإذا اقتضك

ُد طؾك الَػؼقِر والـؿـْحتاِج، بْؾ ُيطالُِدف بِرْفٍؼ وُلْطٍػ،  يقِن الَّتل لف، فَل ُيشدِّ بَؼضاِء الد 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ويُـظُِر الُؿعِسَر، كؿا قال تعالك: ﴿

 ﴾  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

سؿاحة اإلسَلم الحث  طؾك مؼابؾة السقئة بالحسـة، قال تعالك: ومـ 

﴾، ومـ ذلؽ أكف حث طؾك كظؿ الغقظ حقـ الغضب والعػق گک ک ک ﴿

 ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹطـ الظالؿ: ﴿

ومـ سؿاحة اإلسَلم الحث طؾك التذلؾ لؾؿممـقـ، وخػض الجـاح لفؿ، 

                                                           

، الـاشر: دار 15، ص «الدرة الؿختصرة يف محاسـ الديـ اإلسَلمل»بتصرف يسقر مـ  (1)

  الرياض -العاصؿة 

( طـ 5/266ا يف كتاب اإليؿان، باب: الديـ ُيسر  ورواه أحؿد يف مسـده )رواه الدخاري معؾؼً  (2)

 رضل اهَّلل طـف بؾػظ: )ُبِعثت بالحـقػقة السؿحة(  أبل أمامة

 ( طـ جابر رضل اهَّلل طـفؿا 2776) رواه الدخاري (3)
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﴾، وقال تعالك يف وصػ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڍ ڌ قال تعالك: ﴿

 ﴾ ھ ھھ ﴿ الؿممـقـ:

قن ئكؿاُلـفا وشؿقلقُتفا لجؿقع شومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   8

 الحقاة، يف العؼقدة والعبادات والؿعامالت والسقاسة والؼضاء والسؾقك.

   وهل  ،العؼائد تتـاول الشريعة اإلسَلمقة أصقَل  العؼائدفػل باب

وشره، وتتـاول  ر خقرهاإليؿان باهَّلل ومَلئؽتف وكتدف ورسؾف والققم اآلخر والؼدَ 

 مؼتضقات اإليؿان بالـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(، وأهؿفا التصديؼ واَلكؼقاد 

   فنن تعالقؿ الشريعة اإلسَلمقة شامؾة ألدق تػاصقؾ  العباداتويف باب

 والجقارح والؾسان طدادات الؼؾب 

ففل كالصرب والخقف والرجاء والتقكؾ والتقبة  الؼؾبفلما طدادات 

 والحب وغقرها 

ففل ذكر اهَّلل، كؼراءة الؼرآن والتسدقح والتفؾقؾ  الؾسانوأما طدادات 

 والتحؿقد والتؽدقر والدطاء والثـاء طؾك اهَّلل 

فقدخؾ فقفا الطفارة والصَلة والزكاة والصقم  الجقارحوأما طدادات 

كر والجفاد والدطقة   والحج والذِّ

  ألدق تػاصقؾ فنن تعالقؿ الشريعة اإلسَلمقة شامؾة  الؿعامالتويف باب
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 الؿعامَلت، مـ بقع وشراء وإجارة ووكالة وتقثقؼ ديقن وكؽاح وصَلق وغقرها 

   فنن اإلسَلم شامؾ لتػاصقؾ العَلقة بقـ الحاكؿ  السقاسةويف باب

  والؿحؽقم، مِـ بقعة وسؿع وصاطة، وكصقحة ودطاء، واجتؿاع وتآلػ

ؾؿ والحرب، السِّ َلقة مع غقر الؿسؾؿقـ يف كؿا يشؿؾ اإلسَلم تػاصقؾ العَ  

  وتػاصقؾ الصؾح والفدكة معفؿ

، والجفاد لرفع كؾؿة والشقرى طؾك العدل والؼسط كؿا يحث اإلسَلم الحاكؿ 

  اهَّلل، والذب طـ ديار الؿسؾؿقـ

حؿاية الضروريات الخؿس، وهل الديـ والعؼؾ كؿا يحث اإلسَلم طؾك 

 رض والؿال والـػس والعِ 

   لؼصاص افنن اإلسَلم شامؾ ألحؽام العؼقبات والحدود و الؼضاءويف باب

يات والتعزير، لضؿان الحؼقق وضدط األمـ وزجر الؿػسديـ طـ اإلفساد    والدِّ

   فنن تعالقؿ الشريعة اإلسَلمقة شامؾة ألدق تػاصقؾ  السؾقكويف باب

العَلقات األسرية والزوجقة واَلجتؿاطقة والرتبقية، وتحث طؾك التحؾل 

ق الطقدة، ورأسفا بر القالديـ وصؾة األرحام وطػة الؾسان وغض باألخَل

الدصر، وحػظ الػروج ولدس الحجاب والتحؾل بخؾؼ الحقاء، كؿا تـفك 

الشريعة طـ سػاسػ األخَلق ومذمقمفا، وتحث طؾك اَلجتؿاع وترك التػرق 

 والتحزب، وأن يؽقن الـاس أمة واحدة 
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وهذه الشؿقلقة يف الؿـفج األخَلقل اإلسَلمل فقفا إشارة واضحة إلك 

ؿ   (1)(صالح األخَلق ققل الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(: )إكؿا ُبـِعـثت ألُتـؿِّ

يتحؼؼ اكتؿال الديـ اإلسَلمل،  ةيف جؿقع شئقن الحقا وهبذه الشؿقلقة

ڇ  ڇچ ڇ  چچ وصدق اهَّلل الؼائؾ: ﴿وصَلحقتف كؿـفج حقاة، 

 ﴾ ڍ ڌ ڌ ڍڇ 

يؼرب مـ الجـة  ما بؼل شلء): وقال رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ

ـَ لؽؿ  (2) (ويداطد مـ الـار إَل ُبــقِّـــ

وما صائر اهَّلل طؾقف وسؾؿ  وقال أبق ذر رضل اهَّلل طـف: تركـا رسقل اهَّلل صؾك

 (3)إَل طـدكا مـف طؾٌؿ  يطقر بجـاحقف

، ففل لؾـاس كؾفؿ، عالؿقتفاومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   9

 ۀ ڻ ڻوصالحة لؾـاس كؾفؿ، قال تعالك لـدقف صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: ﴿

﴾، وقال الـدل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: )    وكان الـدل ہ ہ ہ ہ ۀ

                                                           

  (8952( وغقره، وصححف محؼؼق )الؿسـد( برقؿ )2/381رواه أحؿد ) (1)

( طـ أبل ذر رضل اهَّلل طـف، وقال األلداين يف 1647) «الؿعجؿ الؽدقر»رواه الطرباين يف  (2)

 .(: إسـاده صحقح رجالف كؾفؿ ثؼات1873) «السؾسؾة الصحقحة»

(، وصححف 1647) «الؿعجؿ الؽدقر»( والطرباين يف 1/267) «صحقحف»رواه ابـ حدان يف  (3)

 (، وشعقب األركاؤوط، رحؿفؿا اهَّلل 118) «الصحقحة»األلداين يف 
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 (1)( لؾـاس طامةيدعث إلك ققمف خاصة، وُبعثت 

، فَل صالحقتفا لؽؾ زمان ومؽانومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   17

تجد تعؾقًؿا واحًدا مـ تعالقؿفا يتعارض مع التطقر الحضاري الدشري، وقد 

قة قرون، قدؾ أن تصقر كقاة لؿا بعدها سادت الحضارة اإلسَلمقة طؾك العالؿ ثؿاك

 ﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿمـ الحضارات، وصدق اهَّلل الؼائؾ: ﴿

مقافؼتفا لؾػطرة اإلكساكقة، التل ال ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   11

ڭ  ڭ، قال تعالك: ﴿تتغقر وال تتبدل، وتؾبقتفا لحاجات الروح والجسد

ى  ېۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۆ ۆڭ ۇ ۇ 

 ﴾ ى ائ ائ ەئ ەئ

تعارض بقـ يف تعالقؿ الشريعة اإلسَلمقة يقجد  وتقضقح ذلؽ أكف َل

الحقاة الروحقة والدكققية، فالشريعة تدطق إلك هتذيب الروح وتزكقتفا بلكقاع 

العدادات الؼؾدقة والددكقة والؿالقة مـ تقكؾ وخقف ورجاء وصَلة وصقام وحج 

خقر، وغقر ذلؽ مـ أكقاع العدادات التل وِذكر هَّلل تعالك وإكػاق لؾؿال يف سدؾ ال

ن شعدة، طؾك خَلف الؿـاهج قتجؿعفا شعب اإليؿان، وطددها بضع وسدع

الدشرية، كالعؾؿاكقة الؿادية التل تتجاهؾ الحاجة الروحقة، وتدطق اإلكسان 

                                                           

 ( مـ حديث جابر رضل اهَّلل طـفؿا 521( ومسؾؿ )335رواه الدخاري ) (1)
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ا، َل يػؽر إَل بؿصؾحتف الؿادية، ولق كان طؾك حساب والديف ا بحتً ي  لقؽقن مادِّ 

ا، وصار الرابط بقـ هش   يف الؿجتؿعات العؾؿاكقةصار كظام األسرة وأسرتف، حتك 

 صداقة َل غقر  الرجؾ والؿرأة رابطَ 

وطؾك الـؼقض مـ مـفج العؾؿاكقة الؿادية: فؿـفج الرهدـة يتجاهؾ حاجة 

الجسد، ومـ ذلؽ أكف يدطق أتداطف إلك ترك الزواج، وتحريؿ بعض الطقدات التل 

 الؿعؿقل بف بقـ الؼساوسة يف الؽـائس  أحؾفا اهَّلل تعالك، كؿا هق

الروح والجسد، ويلمر حاجة فقعرتف بحاجة اإلكسان إلك  اإلسَلمأما 

 ،ويلمر بالسعل يف األرض وطؿارهتابالتقازن بقـفؿا، فقـفك طـ اَلهنؿاك الؿادي، 

ويـفك  يف حدود ما أمرت بف الشريعة، يلمر بالعـاية بتؼقية العَلقة بقـ العدد وربفو

طـ الرهدـة والتشدد، فؼد قال طؾقف الصَلة والسَلم ألحد الصحابة وكان يريد أن 

إكف  :ولؿا قال بعض الـاس، (1)(طؾقؽ حؼا لجسدك فنن)ُيــــِفؽ كػسف يف العدادة: 

أصقم وَل )، وقال الثالث: (َل أتزوج الـساء) :إكف َل يلكؾ الؾحؿ، وقال بعضفؿ

: قال لفؿ الـدل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: (وَل أكام أققم الؾقؾ)، وقال الرابع: ر(أفط

                                                           

 ( طـ طدد اهَّلل بـ طؿرو رضل اهَّلل طـف 1159( ومسؾؿ )5199رواه الدخاري ) (1)

( طـ طائشة رضل اهَّلل طـفا أن الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( قال 1369وروى أبق داود )

     وإن لـػسؽ عؾقؽ حؼا بـ مظعقن رضل اهَّلل طـف: يا طثؿان     لعثؿان

 والحديث صححف األلداين 
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أما أكا فآكؾ الؾحؿ، وأتزوج الـساء، وأصقم وأفطر، وأققم وأكام، فؿـ رغب طـ )

 (1) (سـتل فؾقس مـل

، وسٌط بقـ اإلفراط والتػريطومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا   12

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤقال تعالك: ﴿

اإلسَلمقة وسط يف باب العؼائد ويف باب ﴾، فتعالقؿ الشريعة ڄ ڄ

العدادات ويف باب الؿعامَلت ويف باب السؾقكقات، ففل تـفك طـ الغؾق 

والتشدد، وتـفك طـ التساهؾ والتػريط، وتلمر بسؾقك الطريؼ القسط الذي بقـف 

 الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( 

ولقس مقافؼتفا لؾعؼؾ الصحقح، ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   13

هذا بغريب، )فنهنا مدـقة طؾك العؼائد الصحقحة الـافعة، وطؾك األخَلق الؽريؿة 

بة لألرواح والعؼقل، وطؾك األطؿال الـُؿصؾِحة لألحقال، وطؾك  الــُؿــفذِّ

الرباهقـ يف األصقل والػروع، وطؾك كدذ القثـقات والتعؾؼ بالؿخؾقققـ 

كدذ الخرافات والؿخؾققات، وإخَلص الديـ هَّلل رب العالؿقـ، وطؾك 

والخزطدَلت الؿـافقة لؾحس والعؼؾ، الـُؿــحقِّـــرة لؾػؽر، وطؾك الصَلح 

الؿطؾؼ، وطؾك دفع كؾ شر وفساد، وطؾك العدل ورفع الظؾؿ بؽؾ صريؼ، وطؾك 

                                                           

 ( بـحقه، طـ أكس بـ مالؽ رضل اهَّلل طـف 1471(، ورواه مسؾؿ )5763رواه الدخاري ) (1)
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، )فؾقس يف خرب اهَّلل وخرب رسقلف شلء (1)الحث طؾك الرقل ألكقاع الؽؿاَلت(

يف أحؽام اهَّلل ورسقلف شلٌء  يخالػ الحس والقاقع والعؼؾ الصحقح، ولقس

يـايف الحؽؿة والؿصؾحة لؾعداد، بؾ هل التل ترفع أهؾفا إلك أطؾك مراتب 

   (2)الؽؿال وَل يؽقن الـؼص والضرر إَل باإلخَلل هبا أو بدعضفا(

فؼد كتب اهَّلل حثفا عؾك اإلحسان، ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   14

رضف، حتك يف الذبح، فؼد أمر اإلحسان يف كؾ شرطة مـ شرائع اإلسَلم، أي ف

طؾك اإلحسان الـدل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ باإلحسان فقف، فؼد قال: )إن اهَّلل كتب 

الذبح، ولُقحد فلحسـقا ، وإذا ذبحتؿ (3)الِؼتؾةفلحسـقا كؾ شلء، فنذا قتؾتؿ 

 (4)أحُدكؿ شػرَتف، فــؾــــُقــــِرح ذبقحتف( 

طؾك الرفؼ بالحققاكات، فؼد  ومـ أمثؾة اإلحسان يف شريعة اإلسَلم الحث

أخرب الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( أن امرأة ستدخؾ الـار يقم الؼقامة ألهنا 

                                                           

، 45-44، ص «الدرة الؿختصرة يف محاسـ الديـ اإلسَلمل»ابـ سعدي رحؿف اهَّلل يف ( قالف 1)

 الرياض  -بتصرف يسقر، الـاشر: دار العاصؿة 

الدَلئؾ الؼرآكقة يف أن العؾقم واألطؿال الـافعة الَعْصرية داِخؾة يف »قالف ابـ سعدي رحؿف اهَّلل يف ( 2)

يـ اإلْسَلمل  ، بتصرف يسقر «الدِّ

أي قتؾ مـ استحؼ شرًطا إهدار دمف، كالؼاتؾ والداغل وكحقهؿا، ويؽقن هذا مِـ قِـَدـؾ ولل  (3)

 األمر 

 ( طـ شداد بـ أوس رضل اهَّلل طـف 1955رواه مسؾؿ )( 4)
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ة، َل هل أصعؿتفا وَل هل تركتفا تلكؾ مـ َخشاش األرض  (2) (1)حدست ِهــرَّ

وأطؾك درجات اإلحسان لؾؿخؾقققـ هق اإلحسان لؾقالديـ، وقد أمرت 

الشريعة بف يف ستة مقاضع مـ الؼرآن وحذرت مـ ضده، ومـ ذلؽ ققلف تعالك: 

 ﴾ ڱ ںڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿

 ى ې ېوأمر اهَّلل باإلحسان لعؿقم الـاس يف الؼقل، فؼال: ﴿

 ﴾ ائ ى

يف أسر الؿسؾؿقـ بؾ قد حث اإلسَلم طؾك اإلحسان إلك األسقر الذي وقع 

 ﴾ ٹٹ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ وقد كان يحارهبؿ، قال تعالك: ﴿

أكفا تلمر بالخقر واإلصالح وتـفك ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   15

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ، قال تعالك: ﴿عـ الشر واإلفساد

، وقال: (3)﴾، وقال الـدل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: )َل ضرر وَل ِضرار(ېئ

ـْ َرَأى مِـُْؽْؿ ُمـَْؽًرا  بَِقِدِه، َفنِْن َلْؿ َيْسَتطِْع َفدِؾَِساكِِف، َفنِْن َلْؿ َيْسَتطِْع َفدَِؼْؾدِِف، َفْؾُقَغقِّْرُه )َم

يَؿان(   (4)َوَذلَِؽ َأْضَعُػ اإْلِ

                                                           

 أي حشراهتا  َخشاش األرض (1)

 ( طـ طدد اهَّلل بـ طؿر رضل اهَّلل طـفؿا 2242( ومسؾؿ )745رواه الدخاري ) (2)

برقؿ « الؿسـد»( وغقره طـ ابـ طداس رضل اهَّلل طـفؿا، وحسـف محؼؼق 1/313رواه أحؿد ) (3)

(2865 ) 

 ( 49رواه مسؾؿ ) (4)



ها احلضارية
ُ
َيم

ِ
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ُتـِحـؾُّ كؾ صقب وتحرم كؾ ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا   16

 ڎ ڎ ڌكدقف صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: ﴿، قال تعالك يف وصػ خبقث

 ﴾ ژ ڈ ڈ

، قال تعالك: القسر ورفع الحرجومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   17

 ہ ہ ہ﴾، وقال تعالك: ﴿ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

﴾، وقال الـدل صؾك اهَّلل طؾقف ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴾، وقال: ﴿ھ

  (1) (استطعتؿما وإذا أمرتؽؿ بشلء فلتقا مـف وسؾؿ: )    

ـَ وقال الـدل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ ألصحابف: إِكََّؿا ُبِعثُتؿ  ِري َوَلؿ ُتدَعُثقا ُمَقسِّ

ِريـ  (2) ُمَعسِّ

وهذا التقسقر ورفع الحرج مـ اهَّلل تعالك فقف تـدقف طؾك صػة الرحؿة التل 

چ ڇ ڇ وصػ اهَّلل هبا كػسف يف آيات كثقرة مـ الؼرآن، مـفا ققلف تعالك: ﴿

 ﴾ ڇڇ 

ؾك التقسقر ورفع الحرج يف الشريعة اإلسَلمقة مشروطقة ومـ األمثؾة ط

ٿ ٿ التقؿؿ لرفع الحدث األصغر واألكرب إذا ُطِدم الؿاء، قال تعالك: ﴿

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

                                                           

  ( طـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف 1337(، ومسؾؿ )7288رواه الدخاري )  (1)

 ( طـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف 227رواه الدخاري ) (2)



ها احلضارية
ُ
َيم

ِ
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 ﴾ ک

ومـ األدلة طؾك التقسقر ورفع الحرج يف الشريعة اإلسَلمقة أن الـائؿ غقر 

مماخذ بتػريطف يف القاجدات كالصَلة إذا لؿ يؽـ تعؿد ذلؽ، والدلقؾ طؾك ذلؽ 

ـِ ققل الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(: ُرفِع الؼؾؿ طـ ثَلثة:  ، الـَّاِئِؿ َحتَّك َيْسَتْقِؼظَ َع

ِّ َحتَّك 
دِل ـِ الصَّ ـِ اْلَؿْجـُقِن َحتَّك َيْعِؼؾ (1)َيْحَتؾِؿَ َوَط  (2)، َوَط

ومـ أمثؾة ذلؽ التقسقر يف طدادة الصَلة ما جاء طـ الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف 

َلؿ َتسَتطِع وسؾؿ( أكف قال لعؿران بـ حصقـ رضل اهَّلل طـف: )َصؾِّ َقائًِؿا، َفنِن 

  (3)َفَعَؾك َجـٍب(َلؿ َتسَتطِع َفَؼاِطًدا، َفنِن 

قصر الصؾقات ومـ أمثؾة التقسقر يف شريعة اإلسَلم ما جاء فقفا مـ إباحة 

، حقث إن الؿسافر تدركف مشؼة يف سػره لق تققػ ألداء والجؿع بقـفا لؾؿسافر

 الصَلة كامؾة يف وقتفا 

                                                           

يحتؾؿ أي يدؾغ سـ الحؾؿ، والذي يرى فقف اإلكسان أكف يجامع فقخرج مـف الؿـل وهق كائؿ،  (1)

 وهذه الحال إذا بؾغفا اإلكسان صار بالغا لسـ الرشد  

ـْ َطؾِلٍّ رضل اهَّلل طـف 1423( والرتمذي )4473رواه أبق داود ) (2)  ( َط

 ( 1117رواه الدخاري ) (3)
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ُ
َيم

ِ
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الجؿع ومـ األمثؾة طؾك التقسقر ورفع الحرج يف الشريعة اإلسَلمقة جقاز 

 (1)القحؾ والريح الشديدة الداردة يف حاَلت الؿطر وبقـ الصؾقات 

إباحة الػطر ومـ أمثؾة التقسقر يف طدادة الصقم ما جاءت بف الشريعة مـ 

إذا خافتا طؾك كػسقفؿا أو ولديفؿا، والدلقؾ طؾك ذلؽ ما  لؾحامؾ والؿرضع

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقال: إِنَّ اهَّلَل 
ِّ
ـِ الـَّدِل ـِ اْلُؿَسافِرِ  َوَضعَ رواه َأَكٍس َط كِْصَػ َع

ـْ  ْقَم، َوَط َلِة َوالصَّ  (3) َواْلُؿْرِضع (2)اْلُحْدَؾكالصَّ

ومـ أمثؾة التقسقر يف شريعة اإلسَلم ما جاء فقفا مـ إباحة الػطر لؿـ كان 

ھ مريًضا أو مسافًرا، ثؿ يؼضل األيام التل أفطرها بعد رمضان، قال تعالك: ﴿

 ﴾   ۓ ﮲ ﮳ ﮴ھ ھ ے ے ۓ 

أمثؾة التقسقر يف طدادة الحج أن اهَّلل لؿ يػرض طؾك الؿؽؾَّػ الحجَّ إذا ومـ 

لؿ يؽـ مستطقًعا، َل تتقفر طـده الؿؼدرة الؿادية أو الراحؾة والؼدرة الددكقة أو 

 ﴾ ﮳ ﮴ ﮲ھ ھ ے ے ۓ ۓ أحدها، قال تعالك: ﴿

أو ومـ أمثؾة التقسقر يف طدادة الحج أيًضا أن مـ لؿ يستطع الحج لِؽَدر ِسـِّف 

ؾ غقره يف الحج طـف، ودلقؾ ذلؽ ما رواه ابـ طداس رضل اهَّلل طـفؿا  طجزه: فؾف أن يقكِّ

                                                           

 ابـ طداس رضل اهَّلل طـفؿا  ( طـ775اكظر ما رواه مسؾؿ ) (1)

 الـُحدؾك هل الؿرأة الحامؾ  (2)

 (، وحسـف األلداين 2274( والـسائل )2478رواه أبق داود ) (3)
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ُ
َيم

ِ
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أن امرأة أتت الـدل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ، فؼالت: يا رسقل اهَّلل، إن فريضة اهَّلل 

أن يستقي طؾك الراحؾة، َل يستطقع طؾك طداده يف الحج أدركت أبل شقًخا كدقًرا 

 (1)ال: كعؿ ففؾ يؼضل طـف أن أحج طـف؟ ق

ومـ أمثؾة التقسقر يف طدادة الجفاد أن أسؼط الجفاد طـ األطؿك واألطرج 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇوالؿريض فؼال يف آيتقـ مـ الؼرآن: ﴿

 ﴾ ڑ ژ ژ

ومـ أمثؾة التقسقر ورفع الحرج يف باب األصعؿة أن اإلكسان إذا أوشؽ 

ًما مثؾ  الَؿقتة أو الخـزير: فنكف طؾك الفَلك مـ الجقع ولؿ يجد إَل صعاًما محرَّ

يجقز لف األكؾ مـف لقدفع حاجتف وَل يعرض كػسف لخطر الؿقت جقطا، ألن 

 مػسدة مقتف أطظؿ مـ مػسدة األكؾ مـ الؿحرمات 

ومـ أمثؾة التقسقر ورفع الحرج يف باب األشربة أن اإلكسان إذا أوشؽ 

الدم: فنكف  طؾك الفَلك مـ العطش ولؿ يجد إَل شراًبا محرًما مثؾ الخؿر أو

يجقز لف الشرب مـف لقدفع حاجتف وَل يعرض كػسف لخطر الؿقت جقطا، ألن 

 مػسدة مقتف أطظؿ مـ مػسدة الشرب مؿا حرم اهَّلل شربف 

اهتؿامفا بتثبقت العؼقدة يف ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة:   18

                                                           

 (، والؾػظ لؾدخاري 1335( ومسؾؿ )1855رواه الدخاري ) (1)
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ُ
َيم

ِ

 24 خصائص الرشيعة اإلسالمية َوق

 
، وذلؽ برتكقز الؼرآن الـػقس، وتحذيرها مؿا يـاقض أصؾفا أو يخالػ كؿالفا

معرفة اهَّلل بلسؿائف وصػاتف كؿا هق ضاهر يف خقاتقؿ اآليات، واإليؿان طؾك 

بالؿَلئؽة والؽتب والرسؾ والققم اآلخر والؼَدر خقره وشره، واألمر باإليؿان 

بعدالة الصحابة رضقان اهَّلل طـفؿ، والتحذير مـ القققع يف الشرك باهَّلل، والقققع 

 يف الددع والذكقب الؽدائر والصغائر 

ـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( أمتف طؾك تحؼقؼ التقحقد حتك طـد وقد حث ال

آخر كَػٍس لإلكسان يف الدكقا، فعـ معاذ بـ جدؾ رضل اهَّلل طـف قال: سؿعت 

« ال إلـٰف إال اهلل»رسقل اهَّلل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( يؼقل: َمـ كان آخر كَلمف 

 (1)وجدت لف الجـة 

القسائؾ الؿمدية إلك وحذر )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( مـ القققع يف 

القققع فقؿا يـاقض التقحقد، وهق الشرك، بؾ قد حذر مـ ذلؽ وهق يف 

سقاق الؿقت، الذي هق أشد ما يؽقن وقًعا طؾك اإلكسان، فحذر مـ الصَلة 

طـد الؼدقر، فعـ طائشة رضل اهَّلل طـفا قالت: قال رسقل اهَّلل )صؾك اهَّلل طؾقف 

اتخذوا قدقر  القفقد والـصارى، وسؾؿ( يف مرضف الذي لؿ يؼؿ مـف: لعـ اهَّلل

والحؽؿة مـ هذا التحريؿ أن الصَلة هَّلل طـد الؼدقر  (2) أكدـقائفؿ مساجد

                                                           

 ( 22734« )الؿسـد»(، وصححف محؼؼق 5/233رواه أحؿد ) (1)

 ( والؾػظ لف 529)(، ومسؾؿ 1337رواه الدخاري ) (2)
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 وسقؾة ققية إلك طدادهتا، بسدب تعؾؼ قؾب الؿصؾل بالؿؼدقر 

وحذر )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( مـ القققع يف الددع فؼال: وإياكؿ 

 (1)ضَللة  ، وكؾ بدطةمحدثة بدطةاألمقر، فنن كؾ ومحدثات 

 گ گ گوحذر اهَّلل تعالك مـ القققع يف الذكقب الؽدائر فؼال: ﴿

 ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

وحذر الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( مـ القققع يف الذكقب الصغائر فؼال: 

رات الذكقب ـَ واٍد، ، إياكؿ وُمحؼِّ رات الذكقب كؼقم كزلقا بط فنكؿا مثؾ محؼِّ

فجاء ذا بُِعقد، وجاء ذا بِعقد، حتك أكضجقا خدزهتؿ، وإن محؼرات الذكقب متك 

  (2) ُتـفؾِؽفيمخذ هبا صاحدفا 

، فؽؾ أمر مستؼدؾ ِصدق كبقءاتفاومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة  .11

فؿـ ذلؽ أن الـدل أخربت بف الشريعة ففق إما قد وقع فعًَل، أو أكف سقؼع، 

)صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( كعك الـجاشل يف الققم الذي مات فقف وهق بالحدشة، 

 (3)والـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( بالؿديـة، وصؾك طؾقف صَلة الغائب 

 
                                                           

(، 127 – 4/126(، وأحؿد )42(، وابـ ماجف )2676(، والرتمذي )4677رواه أبق داود ) (1)

 ( والؾػظ لف، وغقرهؿ، والحديث صححف األلداين رحؿف اهَّلل 1/179وابـ حدان )

 ( 37/467« )الؿسـد»(، وصححف محؼؼق 3871رواه أحؿد ) (2)

 ( طـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف 951( ومسؾؿ )1245اكظر صحقح الدخاري ) (3)
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ويف صحقح الدخاري طـ أكس رضل اهَّلل طـف أن الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف 

وسؾؿ( بعث جقًشا لغزوة ممتة، فاستعؿؾ طؾقفؿ زيد بـ حارثة، وأوصاهؿ 

إن أصقب زيد فلمقرهؿ جعػر، وإن أصقب جعػر فلمقرهؿ طدد اهَّلل بـ 

رواحة، وبقـؿا الصحابة يف الؿديـة مع رسقل اهَّلل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( إذ 

 (1) وهق قاعد يف الؿديـةعك زيًدا ثؿ جعػًرا ثؿ ابـ رواحة ك

د مقاضع  ولؿا كزل الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( بدًرا قدؾ الؿعركة حدَّ

َقــــْتـــِؾ بعض رءوس الؿشركقـ، فعـ أكس بـ مالؽ طـ طؿر بـ الخطاب، 

أن رسقل اهَّلل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( كان ُيريـا مصارع أهؾ بدر باألمس، 

  هذا مصرع فَلن غًدا إن شاء اهَّلليؼقل: 

فؼال طؿر: فقالذي بعثف بالحؼ: ما أخطئقا الحدوَد التل حدَّ رسقُل 

 (2)اهَّلل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( 

كػقفا لؾخرافات والخزعبالت، ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   27

بالشقاصقـ ، ومـ ذلؽ السحر، والذي يحصؾ بف استعاكة الساحر وبقاكفا لبطالكفا

 لقحؼؼقا لف مراده، والشقاصقـ َل يخدمقكف إَل بعدادتف لفؿ 

                                                           

 ( 1246رواه الدخاري ) (1)

 ( 2873رواه مسؾؿ ) (2)
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ومـ الخرافات التل زجر طـفا اإلسَلم: الؽفاكة، وهل صؾب طؾؿ ما 

 -أي السحر والؽفاكة  -يؽقن يف الغقب، واإلخدار طؿا يف الضؿقر، وكَلهؿا 

م تحريًؿا شديًدا، بؾ ارتؽاهبؿا مـ كقاقض اإلسَلم، فنن الغ قب َل يعؾؿف محرَّ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹإَل اهَّلل، إذ هق مـ خصائص اهَّلل، قال سدحاكف وتعالك: ﴿

﴾، فؿـ ادطك ذلؽ لـػسف فؼد ادطك مشاركة اهَّلل يف صػة ڦ ڦ ڦ ڤ

ب خرب الؼرآن   طؾؿ الغقب، وكذَّ

اشتؿؾت عؾك محاسـ ما ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا   21

التل فرضفا اهلل عؾك أهؾ تؾؽ قبؾفا مـ الشرائع، وألغت اآلصار واألغالل 

 ڑ ژ، قال تعالك يف وصػ كدقف: ﴿الشرائع عؼقبة لفؿ عؾك عصقاكفؿ

﴾، أي: ومـ صػة الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( ک ک ک ک ڑ

 أن ديـف سفؾ سؿح مقسر، لقس فقف مشؼات وَل تؽالقػ ثؼال 

كاسخة لؿا قبؾفا مـ  ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا  22

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ تعالك: ﴿، قال الشرائع

 ﴾ ژڈ ڈ 

*** 
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 خصائص الرشيعة املتعلقة بمصالح البرش 

 وهتذيب ىفوسهم

لؿختؾػ اآلداب  تدعقومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا   23

، فجاءت بآداب الطعام والشراب، والؾداس والـؽاح، واألخالق والػضائؾ

األقارب واألباطد، والجار وآداب التعامؾ مع مـ أحسـ ومـ أساء، ومع 

ــال وذوي الشرف، والزوجة واألوَلد،  والـائل، والحاكؿ والؿحؽقم، والُعؿَّ

حتك مع األمقات، مـ غسؾ وتطققب وتؽػقـ ودفـ ودطاء لفؿ بالرحؿة 

والؿغػرة، كؿا أمرت بؿختؾػ اآلداب مع العدو والصديؼ، ومع الؿحاربقـ يف 

 الحرب والسؾؿ 

د أدب سؾقكل إَل وقد حث طؾقف اإلسَلم، ورتب يقج َلوالخَلصة أكف 

 طؾقف الثقاب واألجر، وَل خؾؼ ذمقؿ إَل وهنك طـف 

، فتعالقؿفا تدعق لؾطفارة الؿعـقيةومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا   24

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺتزكق هبا الـػقس، وتطُفر هبا الؼؾقب، قال تعالك: ﴿

﴾، فالصَلة مثًَل تطفر هبا الـػس وترتاح، ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
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  (1)هبا(أِرحـا كؿا قال الـدل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: )يا بَلل، أقؿ الصَلة، 

والزكاة فقفا صفارة لؾؿال، وفقفا صفارة لؾـػس مـ الدخؾ، وفقفا شؽر اهَّلل 

طؾك ما أوَله مـ كعؿة، والشؽر سدب لطفارة الؼؾب، ويف الزكاة تـدفع حاجة 

ء والؿساكقـ، فقزول الحسد بقـ الػؼراء واألغـقاء، وهذا مـ التطفقر الػؼرا

تف   لؾؿجتؿع بُرمَّ

والصقام يحصؾ بف الشعقر بنخَلص العؿؾ هَّلل تعالك، فقتطفر الؼؾب مـ 

 الرياء، وتتطفر الـػس مـ الدطر بؽثرة األكؾ والشرب 

ويف الحج يؾدس الحجاج كؾفؿ مَلبس اإلحرام، فتتطفر كػقسفؿ مـ 

الشعقر بالرتف، ويؼػقن سقاسقة يف الؿشاطر، ويتعددون هَّلل بـػس الطاطات، 

 ويتعارفقن ويتآلػقن، فتطفر كػقسفؿ وتزكق 

ويف ذكر اهَّلل أطظؿ مجال لتفذيب الـػقس، وأطظؿ ذلؽ قراءة الؼرآن 

وتَلوة األذكار الصداحقة والؿسائقة واألذكار بعد الصؾقات، ففذه مـ أطظؿ 

 هتذيدفا أسداب زكاة الـػس و

ويف الـظام األخَلقل يف اإلسَلم أطظؿ زكاة وهتذيب لؾـػس، مـ بِرٍّ 

 لؾقالديـ وصؾة لألرحام وإحسان لألهؾ والجقران ومساطدة لؾضعػاء 

                                                           

 (، وصححف األلداين 5/364( وأحؿد )4985رواه أبق داود ) (1)
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ففذه بعض األمثؾة طؾك ما تؿقزت بف تعالقؿ الشريعة اإلسَلمقة مـ زكاة 

 لؾـػس وتطفقٍر لفا 

، فتلمر لؾطفارة البدكقة تدعقومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا   25

دت يف  بالغسؾ لصَلة الجؿعة، واَلغتسال مـ الجـابة والحقض والـػاس، ورغَّ

 الُغسؾ لؾعقديـ، والتطفر لؾقضقء، واَلستـجاء واَلستجؿار 

، فلمرت بؿظفر اإلكسان عـايتفاومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   26

فر وكتػ اإلبِط بُســ الػطرة، وهل قص الشارب وإطػاء الؾحقة وقص األضا

  (1)وحؾؼ العاكة 

فؼد كان الـدل صؾك اهَّلل طؾقف كؿا حثت الشريعة اإلسَلمقة طؾك التطق ب، 

وسؾؿ ُيـِحب الطقب، وُيؽثر مـ التطق ب، فؼد َرَوى أكس بـ مالؽ رضل اهَّلل طـف 

 مـ الدكقا الـساء 
َّ
، وُجِعؾت والطقبأن الـدل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ قال: ُحدِّب إلل

 (2)ُقرُة طقـل يف الصَلة 

 (3) الطِّقبوكان صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ َل يرد 

                                                           

 ( طـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف 257( ومسؾؿ )5889اكظر ما رواه الدخاري ) (1)

(، طـ أكس بـ مالؽ رضل اهَّلل 3939(، والـسائل )12294( برقؿ )3/128)أخرجف أحؿد  (2)

 ( 12294برقؿ )« الؿسـد»طـف، وحسـف محؼؼق 

 ( طـ أكس بـ مالؽ رضل اهَّلل طـف 5929رواه الدخاري ) (3)
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أن حثت طؾك لدس الجؿقؾ مـ  بؿظفر اإلكسان الشريعةومـ دالئؾ عـاية 

عؾ، فنن )كعؿة الؾداس مـ كعؿ اهَّلل تعالك التل امتـ هبا طؾك طداده،  الثقاب والـَـّ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄومقزهؿ هبا طـ سائر الؿخؾققات، قال تعالك: ﴿

﴾، ومعـك اآلية: يا بـل آدم قد جعؾـا ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

لؽؿ لداًسا يسرت طقراتؽؿ، وهق لداس الضرورة، ولداًسا لؾزيـة والتجؿؾ، وهق 

رهؿ بالؾداس الؿعـقي  يش، وهق مـ الؽؿال والتـعؿ، ثؿ ذكَّ الؿعدَّر طـف بالرِّ

كدف إلك أكف خقُر وهق لداُس التؼقى، وهق فعؾ األوامر واجتـاب الـقاهل، ثؿ 

 ﴾ ڇ ڇلداٍس لؾؿممـ فؼال ﴿

ُجَؾ ُيِحب  أْن َيؽقَن  وقاَل َرُجٌؾ لؾـدل طؾقف الصَلة والسَلم: إنَّ الرَّ

 (1)  ُيِحبُّ الَجؿالوَكْعُؾُف َحَسـًَة، فؼاَل: إنَّ اهَّلَل َجِؿقٌؾ  َحَسـًا َثْقُبفُ 

وكان طؾقف الصَلة والسَلم يؾدس ما تقسر لف مـ الؾداس، سقاء أكان 

 صقًفا، أم قطـًا أم غقر ذلؽ، مـ غقر تؽؾػ وَل إسراف وَل شفرة  

 وكان لف ثقب يؾدسف يف العقديـ ويف الجؿعة 

 .وكان إذا َوَفَد طؾقف القفُد لدِس أحسـ ثقابف، وأمر ِطْؾقَة ققمف بذلؽ

 ويحرص طؾك تطققدفا، ويقصل أصحابف بذلؽ  وكان يفتؿ بـظافة ثقابف،

                                                           

 ( طـ ابـ مسعقد رضل اهَّلل طـف 91رواه مسؾؿ ) (1)
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ؿِت والزيِّ الحسـ مـ  وقد بقَّـ الـدل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾَّؿ أن حسـ السَّ

 شؿائؾ األكدقاء وخصالفؿ الـدقؾة  

وكان أحب ألقان الثقاب إلقف الثقاب الدقضاء، فؽان يمثرها طؾك غقرها مـ 

ثقابؽؿ الدقاض، فنهنا مـ خقر الدسقا مـ » الثقاب، قال صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ:

ـقا فقفا مقتاكؿ ، ولؿ يؽـ ذلؽ ماكًعا مـ أن يتخقر أيَّ لقن آخر، (1)«ثقابؽؿ، وَكػِّ

رضل اهَّلل طـف طـ الـدل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: رأيتف يف  فؼد قال الرباء بـ طازب

 (3).(2)(أحسـ مـفُحـــؾَّــٍة حؿراء، لؿ أر شقًئا قط 

أهنا هنت طـ إتقان الؿسجد لؿـ  بؿظفر اإلكسان الشريعةومـ دالئؾ عـاية 

 (4)أكؾ ُثقًما أو بصًَل، مراطاًة لؿشاطر الـُؿصؾِّقـ والؿَلئؽة 

تلمر أتباعفا باالستزادة مـ ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا   27

، الذي تحقا بف الـػقس، وتصؾح بف الؼؾقب، وترتتب طؾقف سعادة الشرعل العؾؿ

                                                           

 حف األلداين ( طـ ابـ طداس رضل اهَّلل طـفؿا، وصح994الرتمذي ) رواه (1)

 ( 2337( ومسؾؿ )3551الدخاري ) رواه (2)

كؼؾت هذا الؿؾخص مـ مؼال بعـقان: )هدي الـدل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ يف الؾداس(، لؾشقخ  (3)

سعقد بـ محؿد آل ثابت، حػظف اهَّلل، وزدت طؾقف ما يسر اهَّلل، وهق مـشقر يف شدؽة الؿعؾقمات 

 يف مققع )األلقكة( 

( طـ جابر رضل اهَّلل طـفؿا، ويف رواية لؿسؾؿ: 564( ومسؾؿ )5452لدخاري )اكظر ما رواه ا (4)

 هنك رسقل اهَّلل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( طـ أكؾ الدصؾ والؽراث  
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صـ بف الؿجتؿع مـ التقارات الػؽرية، واألفؽار الفدامة، قال الداريـ، ويتح

﴾، وقال الـدل )صؾك اهَّلل ٿ ٿ ٿ ٺ ٺتعالك لـدقف صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: ﴿

يـطؾقف وسؾؿ(: )َمـ ُيرد اهَّلل بف خقًرا  ْفف يف الدِّ  (1)( ُيــــػؼِّ

إعؿال العؼؾ  تحث عؾكالشريعة اإلسَلمقة أهنا  خصائصومـ   28

والحث عؾك وزيادة التحصقؾ مـ العؾقم الدكققية، والـظر يف الؽقن، 

، قال تعالك: االختراعات واالكتشافات، والتػؽر يف اآليات األفؼقة والـػسقة

ڻ ﴾، وقال: ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئۆئ ۆئ ۇئ وئ وئ ۇئ ﴿

﴾، فالشريعة اإلسَلمقة تتقافؼ مع العؼؾ وَل تضاده، وتليت ۀ ۀ ہ ہڻ 

ف العؼقل َل بؿا ُتحقُؾف وتراه مستحقًَل، وقد جؿعت هقئة اإلطجاز بؿا َتـحار فق

ا كثقًرا مـ دَلئؾ  يف الؼرآن والسـة العؾؿل التابعة لرابطة العالؿ اإلسَلمل كؿ 

اإلطجاز يف الؼرآن والسـة، سقاء كان ذلؽ يف طؾؿ األجـَّة أو الػؾؽ أو الطب أو 

قر الؿسؾؿقـ يؼػقن مدهقشقـ، الدحار أو غقرها، ما جعؾ طؾؿاء الطدقعة مـ غ

إذ َل يؿؽـ أن ُتذكر هذه اَلكتشافات يف الؼرآن والسـة قدؾ أربعة طشر قرًكا إَل 

أن تؽقن وحًقا مـ طـد اهَّلل، ألكف لؿ تؽـ ثؿة وسائؾ لؾقققف طؾك هذه 

ا غػقًرا مـفؿ لؾدخقل يف  اَلكتشافات يف ذاك الزمان، األمر الذي أخضع جؿ 

 اإلسَلم 
                                                           

 ( طـ معاوية بـ أبل سػقان رضل اهَّلل طـف 1737(، ومسؾؿ )71أخرجف الدخاري ) (1)
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تحث عؾك العؿؾ والؽسب، أهنا ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   29

ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿، قال تعالك: وتلمر بعؿارة األرض

أي  ﴾جئ ی   ی ی ی ىئ﴿، وقال تعالك: ﴾ڦ ڦ ڄ ڄڦ ڦ 

ـؽؿ  خؾؼؽؿ فقفا واستخؾػؽؿ فقفا، وأكعؿ طؾقؽؿ بالـعؿ الظاهرة والداصـة، ومؽَّ

يف األرض، تدـقن، وتغرسقن، وتزرطقن، وتحرثقن ما شئتؿ، وتـتػعقن 

 بؿـافعفا، وتستغؾقن مصالحفا 

، تـفك عـ الؽسؾ والخؿقلومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا   37

فؼد كان الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( يستعقذ باهَّلل مـ العجز والؽسؾ، فعـ أكس 

الؾفؿ إين يؼقُل:  كان الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(بـ مالؽ رضل اهَّلل طـف قال: 

يـ، والعجز والؽسؾأطقذ بؽ مـ الفؿ والحزن،  ، والدخؾ والُجدـ، وِضؾع الدَّ

 (1)وغَؾدة الرجال 

يـ» معـك أي: شدهتؿ « َغؾدة الرجال»وشدتف، ومعـك  ثَِؼُؾفُ أي: « ِضَؾِع الدَّ

 وتسؾطفؿ 

***  

                                                           

 ( 6369رواه الدخاري ) (1)
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 خصائص الرشيعة املتعلقة 

 بمن لوسوا من أتباعها

مع  أكفا تحث عؾك الحقارومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   31

ڦ  ڤڤ ڤ ڤ ، قال تعالك لـدقف )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(: ﴿الؿخالػ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 ھ ہ ہ ہ ہوقال تعالك لـدقف )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(: ﴿

 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ﴾ ﮽﮾ 

وقد قام الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( بلمر الدطقة إلك ديـ اهَّلل خقر ققام، 

والقضقع، والرجال والـساء، والؼريب والدعقد، فدطا الؽدقر والصغقر، والشريػ 

واألبقض واألسقد، فاستجاب لف مـ الـاس ما لؿ ُيستجب لؿـ قدؾف مـ األكدقاء، 

 فؽتب إلك مؾؽ الروم، يدطقه إلك اإلسَلم 

 وكتب إلك الـجاشل، مؾؽ الحدشة، يدطقه إلك اإلسَلم 

 وكتب إلك ِكسرى، مؾؽ الػرس، يدطقه إلك اإلسَلم 

 ك الـُؿَؼققِس، مؾؽ اإلسؽـدرية، طظقؿ الِؼدط، يدطقه إلك اإلسَلم وبعث إل
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 وكتب إلك الحارث بـ أبل َشِؿر الغساين، مؾؽ الَدؾؼاء، أقدم مدن األردن 

وبعث كتاًبا إلك َهْقذة بـ طؾل الحـػل بالقؿامة، يف وسط الجزيرة العربقة، 

 يدطقه إلك اإلسَلم 

الُجـؾـَدى األزديقـ يف ُطؿان، يدطقهؿا إلك وبعث إلك جقػر وطدد اهَّلل ابـل 

 اإلسَلم 

 وبعث إلك الؿـذر بـ ساوى العددي، مؾؽ الدحريـ، يدطقه إلك اإلسَلم 

 وبعث إلك الحارث بـ طدد ُكَلل الـِحؿقري بالقؿـ، يدطقه إلك اإلسَلم 

وبعث أبا مقسك األشعري ومعاذ بـ جدؾ إلك أهؾ القؿـ يدطقهنؿ إلك 

 (1)طامتفؿ، ثؿ أرسؾ بعدهؿا طؾل بـ أبل صالب إلقفؿ  اإلسَلم، فلسؾؿ

ومؿا يدقـ اهتؿام الشريعة اإلسَلمقة بنقامة الحقار الحسـ مع الؿخالػ 

الذي أتك الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( فؼال: ِجْئُت  القفقدي (2)قصة الـَحدـرِ 

ْثُتَؽ؟   َصؾَّك اهَّلُل طؾقف وسؾََّؿ: أَيـَْػُعَؽ شلٌء إْن َحدَّ
ِ
أْسَلُلَؽ، َفؼاَل لف َرسقُل اهَّلل

 َصؾَّك اهَّلُل طؾقف وسؾََّؿ بُعقٍد معفُ 
ِ
، َفـََؽَت َرسقُل اهَّلل

َّ
، َفؼاَل: (3)قاَل: أْسَؿُع بُلُذَكل

ُل األْرُض غقَر األْرِض َسْؾ، َفؼ ـَ َيؽقُن الـَّاُس َيقَم ُتَددَّ : أْي اَل الَقُفقِدي 

                                                           

( وما بعدها، الـاشر: دار الرسالة، تحؼقؼ 1/119« )الؿعادزاد »استػدت هذه الرسائؾ مـ  (1)

 شعقب وطدد الؼادر األركاؤوط، رحؿفؿا اهَّلل 

 الـحرب هق العالِؿ، وجؿعف أحدار  (2)

 « الـفاية»معـك كؽت بعقٍد أي ضرب األرض بعقٍد ضرًبا خػقًػا، وهذا حال الذي يػؽر  واكظر  (3)
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ْؾَؿِة ُدوَن   َصؾَّك اهَّلُل طؾقف وسؾََّؿ: ُهْؿ يف الظ 

ِ
َؿاَواُت؟ َفؼاَل َرسقُل اهَّلل والسَّ

  (1)الِجْسرِ 

ُل الـَّاِس إَجاَزةً  ـَ (2)قاَل: فَؿـ أوَّ  ؟ قاَل: ُفَؼَراُء الُؿَفاِجِري

: َفؿا ُتْحَػتُُفؿْ  قاَل  ـَ َيْدُخُؾقَن الَجـََّة؟ قاَل: ِزَياَدُة َكدِِد الـ قنِ  (3)القَُفقِدي    (4)ِحق

قاَل: َفؿا غداُؤُهْؿ طَؾك إْثِرَها؟ قاَل: ُيـَْحُر لفْؿ َثْقُر الَجـَِّة الذي كاَن َيْلُكُؾ 

 مِـ أْصَرافَِفا 

ـٍ  ك َسْؾَسدِقًَل  قاَل: َفؿا َشَراُبُفْؿ طؾقف؟ قاَل: مِـ َطْق  فِقَفا ُتَسؿَّ

 قاَل: َصَدْقَت  

، أْو 
ٌّ
قاَل: وِجْئُت أْسَلُلَؽ طـ شلٍء َل َيْعَؾُؿُف أَحٌد مِـ أْهِؾ األْرِض إَلَّ َكدِل

 َرُجٌؾ، أْو َرُجََلِن 

  
َّ
ْثُتَؽ؟ قاَل: أْسَؿُع بُلُذَكل  قاَل: َيـَْػُعَؽ إْن َحدَّ

                                                           

ان مظؾؿ يعؾؿف اهَّلل، وهق دون الجسر الذي هق الصراط معـك )الظؾؿة دون الجسر( أي يف مؽ (1)

 الؿضروب طؾك متـ جفـؿ  واكظر شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ 

 إجازة أي مروًرا طؾك الصراط الؿضروب طؾك متـ جفـؿ الـُؿَعرب طـف بالجسر  (2)

 التحػة هق أول ما يؼدم لؾضقػ مـ صعام لُقَلصػ وَيستلكس  (3)

الؽدقر، ومعـك زيادة َكـــدِِد الحقت يعـل صرفف، ويؼقلقن: إكف أشفك وأصقب الـقن هق الحقت  (4)

 شلء يف الحقت  الؿصدر: إجابة شػفقة لؾشقخ األلداين رحؿف اهَّلل 
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ـِ الَقَلدِ    قاَل: ِجْئُت أْسَلُلَؽ َط

ُجِؾ    الرَّ
ُجِؾ أْبَقُض، وَماُء الَؿْرَأِة أْصَػُر، َفنَِذا اْجَتؿعا، َفَعََل َمـِل قاَل: َماُء الرَّ

  
ِ
ُجِؾ، آَكَثا بنْذِن اهَّلل َّ الرَّ

 الَؿْرَأِة َمـِل
 
، وإَذا َطََل َمـِل

ِ
 الَؿْرَأِة، أْذَكَرا بنْذِن اهَّلل

َّ
 َمـِل

: لَؼْد َصَدْقَت، و  قاَل الَقُفقِدي 
ٌّ
 إكََّؽ َلـَدِل

 َصؾَّك اهَّلُل طؾقف وسؾََّؿ: لَؼْد َسَلَلـِل هذا 
ِ
ُثؿَّ اْكَصَرَف َفَذَهَب، َفؼاَل َرسقُل اهَّلل

 اهَّلُل بِف 
َ
ـِ الذي َسَلَلـِل طـْف، وما لل ِطْؾٌؿ بشلٍء مـف، حتَّك أَتاكِل  (1)َط

*** 

 َصؾَّك وطـ طدد اهَّلل بـ مسعقد رضل اهَّلل طـف قال: َبْقـَا َأَكا 
ِّ
َأْمِشل َمَع الـَّدِل

َؿ فِل َخِرِب الَؿِديـَةِ  ُل َطَؾك َطِسقٍب (2)اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ َمَعُف، َفَؿرَّ بِـََػٍر  (3)، َوُهَق َيَتَقكَّ

ـَ 
وِح؟ َوَقاَل َبْعُضُفْؿ: ََل َتْسَلُلقُه، ََل الَقُفقدِ مِ ـِ الر  ، َفَؼاَل َبْعُضُفْؿ لَِدْعٍض: َسُؾقُه َط

ٍء َتْؽَرُهقَكُف، َفَؼاَل َبْعُضُفْؿ: َلـَْسَلَلـَُّف، َفَؼاَم َرُجٌؾ مِـُْفْؿ، َفَؼاَل: )َيا َأَبا َيجِ 
ْ
لُء فِقِف بَِشل

ا اْكَجَؾك َطـُْف،  وُح؟(، َفَسَؽَت، َفُؼْؾُت: إِكَُّف ُيقَحك إَِلْقِف، َفُؼْؿُت، َفَؾؿَّ الَؼاِسِؿ، َما الر 

 (4)﴾ ىئ ىئ ی وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئَقاَل: ﴿

*** 

                                                           

 ( طـ ثقبان رضل اهَّلل طـف 315رواه مسؾؿ ) (1)

 « الـفاية»َخــــِرب الؿديـة أي الؿقضع الؿحروث لؾزراطة  اكظر  (2)

 « الـفاية»د الـخؾ  اكظر العسقب هق جري (3)

 ( 2794(، ومسؾؿ )125أخرجف الدخاري ) (4)
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 َصؾَّك اهَّلُل  َيُفقِديًّاوطـ طدد اهَّلل بـ مسعقد رضل اهَّلل طـف أنَّ 

ِّ
َجاَء إلك الـدل

ـَ  َؿَقاِت طَؾك إْصَدٍع، واألَرِضق ُد، إنَّ اهَّلَل ُيْؿِسُؽ السَّ طؾقف وسؾَّؿ، َفؼاَل: يا ُمَحؿَّ

َجَر طَؾك إْصَدعٍ  َؼ طَؾك إْصَدٍع، ُثؿَّ طَؾك إْصَدٍع، والِجَداَل طَؾك إْصَدٍع، والشَّ
، والَخََلئِ

 يؼقُل: أَكا الَؿؾُِؽ  

 َصؾَّك اهَّلُل طؾقف وسؾََّؿ حتَّك َبَدْت َكَقاِجُذهُ 
ِ
، ُثؿَّ َقَرَأ: (1)َفَضِحَؽ َرسقُل اهَّلل

 (2)﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 َصؾَّك اهَّلُل طؾقف وسؾََّؿ تعجًدا وتصديًؼا لف 
ِ
 ويف رواية: َفَضِحَؽ َرسقُل اهَّلل

مـ اصؾع عؾقفا مـ الؿـصػقـ ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أن   32

، وأن الدشر قاصدة َل ِمـ غقر الؿسؾؿقـ اكبفر مـفا وَعِؾؿ أكفا ِمـ عـد اهلل

يستطقعقن أن يلتقا بؿثؾفا يف الـُحـسـ واإلحؽام، وهذه شفادة حؼ مـ غقر 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇالؿسؾؿقـ، وصدق اهَّلل تعالك إذ يؼقل طـ الؼرآن: ﴿

 ﴾ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

مـ اصؾع عؾقفا مـ غقر ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أن   33

الؿسؾؿقـ وعِؾؿ أكفا ِمـ عـد اهلل، وأكفا ال يؿؽـ أن تؽقن مـ عـد بشر؛ كان هذا 

                                                           

 « الـفاية»الـقاجذ هل أقصك األسـان  اكظر  (1)

 ( 2786( والؾػظ لف، ومسؾؿ )7414رواه الدخاري ) (2)



ها احلضارية
ُ
َيم

ِ

 40 خصائص الرشيعة اإلسالمية َوق

 
، وهؿ كثقر َل يحصقن، سقاء مِؿـ هؿ يف بَلد الؽػار سبًبا يف دخقلف يف اإلسالم

ـ دوهنؿ أو مـ الؿؼقؿقـ يف بَلد الؿسؾؿقـ، وسقاء   كاكقا مـ الؿثؼػقـ أو مِـؿَّ

مـ دخؾ يف اإلسالم فإكف ال ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أن   34

، إن كان ذا رأي وطؼؾ، وَل ُيعَؾؿ هذا يف تاريخ اإلسَلم يـتؼؾ عـف َسخطًة لديـف

شرة مـ مقافؼة تعالقؿ اإلسَلم لؾعؼؾ والػطرة، اعالقط، لِؿا تؼدم يف الـؼطة 

الروح والجسد، والحؿد هَّلل طؾك ققام الُحجة وضفقر  وتؾدقتفا لحاجات

  الؿحجة 

 

*** 
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 خصائص الرشيعة 

 املتعلقة باحلقوق الشخصوة

الؿساواة بقـ الـاس يف اإلكساكقة ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   35

، فدقـت أن الدشر كؾفؿ يـحدرون مـ رجؾ وامرأة )آدم وحقاء(، وأصؾ الِخؾؼة

  ﴾ ک گ ک ک﴿وأن هذا هق معقار التؽريؿ العام، قال تعالك 

وأما التؽريؿ الخاص فؿعقاره صاطة اهَّلل ورسقلف )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(، 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ يف ققلف تعالك: ﴿ بالتؼقىوالؿعرب طـفا 

 ﴾   ژ ژڎ ڎ ڈ ڈ ڍ ڍ ڌ ڌ ڇ ڇ ڇ ڇ 

حػظفا لحؼقق اإلكسان، وعددها ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة:   36

، وقد أفردهتا يف كتاب مستؼؾ بعـقان )حؼقق اإلكسان يف (1)قـتسيبؾغ الؿئة وال

 حؼ(  157 -اإلسَلم 

فؼد حػُظفا لُفقية أتباعفا،  ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة:  37

أوجدت الشريعة الؿحافظة طؾك كسدة الشخص إلك أبقف، وحرمت اَلكتساب إلك 

                                                           

هق بحسب بحثل واستؼرائل، وربؿا تؽقن أكثر، فػقق كؾ ذي  ـقتسلاوققلل إهنا تدؾغ الؿئة  (1)

 طؾؿ طؾقؿ 
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إلك ما  ﴾  وهـا يجدر التـدقفڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳغقره، قال تعالك: ﴿

يحصؾ طـد غقر الؿسؾؿقـ مـ تغققر لفقية الؿرأة بؿجرد زواجفا، وذلؽ بتغققر 

وهذا فقف تضققع اكتساهبا مـ أبقفا إلك زوجفا، وكذلؽ إذا تزوجت رجًَل آخر، 

 لفقيتفا 

، حثفا عؾك حػظ كقان األسرةومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة:   38

وذلؽ بالحث طؾك الزواج، والحث طؾك حصقل الؿقدة والتػاهؿ الدائؿ بقـ 

الطرفقـ، والحث طؾك اإلكجاب، لتؽثقر األمة اإلسَلمقة، وتربقة األصػال تربقة 

لتحذير مـ التػريط يف تربقتفؿ، صالحة، وترتقب الثقاب العظقؿ طؾك ذلؽ، وا

﴾، ۅ ۉ ۉ ې ۅۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈقال تعالك: ﴿

، اإلمام كؾؽؿ راع وكؾؽؿ مسئقل عـ رعقتفوقال الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(: 

والرجؾ راٍع يف أهؾف وهق مسئقل طـ رطقتف، والؿرأة راٍع ومسئقل طـ رطقتف، 

يف مال سقده ومسئقل ، والخادم راٍع راطقة يف بقت زوجفا ومسئقلة طـ رطقتفا

 (1)طـ رطقتف،     وكؾؽؿ راٍع ومسئقل طـ رطقتف 

ويدخؾ يف حػظ كقان األسرة حث الزوج طؾك مراطاة حؼقق زوجتف، وحث 

الزوجة طؾك مراطاة حؼقق زوجفا، ورطاية حؼقق األبـاء برتبقتفؿ تربقة حسـة، 

                                                           

( طـ طدد اهَّلل بـ طؿر )رضل اهَّلل طـف(، 1829( ومسؾؿ برقؿ )893رواه الدخاري برقؿ ) (1)

 والؾػظ لؾدخاري 
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قال )صؾك اهَّلل طؾقف طؾقفؿ، وهبذا يـفض الدقت معتدًَل ويؼقم كقان األسرة، والـػؼة 

 (1)أفضؾ ديـاٍر يـػؼف الرجؾ ديـاٌر يـػؼف الرجؾ عؾك ِعقالف. وسؾؿ(:

 ومعـك )ِطقالف( أي أهؾ بقتف الذيـ يؽػؾفؿ ويؼقم طؾقفؿ، وامرأتف مـفؿ بالطدع 

ديـار أكػؼتف يف سدقؾ اهَّلل وديـار أكػؼتف يف رقدة )أي يف »وقال أيًضا: 

: أطظؿفا أهؾؽإطتاقفا(، وديـار تصدقت بف طؾك مسؽقـ، وديـار أكػؼتف طؾك 

  (2)«أهؾؽأجًرا الذي أكػؼتف طؾك 

عـايتفا بحؼقق الؿرأة وكرامتفا، ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   39

الحؼقق التل ضؿـفا اإلسَلم لؾؿرأة ، فؼد زادت ومراعاة مشاعرها ومتطؾباتفا

مة، وكعقًؿا طؾك  زة مؽرَّ ا، وهبذا صارت الؿرأة الؿسؾؿة معزَّ طؾك ثؿاكقـ حؼ 

زوجفا وأبـائفا ومجتؿعفا، يف الققت الذي امُتِفـت فقف الؿرأة يف الغرب والشرق 

ا أو كفؾة، فصارت وسقؾة استؿتاع إذ هل  امتفاًكا طظقًؿا، سقاء كاكت شابة أو أم 

شابة، وضقًػا طؾك دور الَعَجزة إذ هل كفؾة، وأما معدَلت استعؿال الحدقب 

ث وَل حرج   (3)الـػسقة والؿخدرات واإلجفاض واَلكتحار بقـفـ فحدِّ

                                                           

 ( طـ ثقبان )رضل اهَّلل طـف( 994رواه مسؾؿ برقؿ ) (1)

 ( طـ أبل هريرة )رضل اهَّلل طـف( 995رواه مسؾؿ برقؿ ) (2)

ثؿاكقن مظفًرا مـ مظاهر تؽريؿ اإلسَلم لؾؿرأة، وحػظ حؼققفا، واحرتام »اكظر لؾػائدة:  (3)
= 
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حثفا عؾك االجتؿاع واالئتالف، ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة:   47

، لقعقش الؿجتؿع آمـا مطؿئـا، فنن الؿجتؿع َل وكفقفا عـ الػرقة واالختالف

وقد وردت يفـل بعقش إذا لؿ يؽـ ثؿة أمـ، واألمـ َل يحصؾ بدون اجتؿاع، 

تلمر بالجؿاطة وتـفك طـ الػرقة، ومـ هذه الـصقص  طديدةكصقص شرطقة 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ققل اهَّلل تعالك: 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

  (1)﴾گ گ گ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

فؼال:  وقد أمر الـدل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ باَلجتؿاع وهنك طـ اَلفرتاق،

ل لؽؿ ثَلًثا وَكِره لؽؿ ثَلًثا: رضل لؽؿ أن تعددوه وَل رضإن اهَّلل طز وجؾ 

ُه اهَّلُل َأمَرُكؿْ  وأن تعتصؿقا بحدؾ اهَّلل ، تشركقا بف شقًئا، وأن تـصحقا لِؿـ وَلَّ

  جؿقًعا وَل تػرققا

 (3)، وإضاطة الؿال (2)لؽؿ: ققؾ وقال، وكثرة السمالوكره 

                                                           
= 

 ، ماجد بـ سؾقؿان الرسل، وهق مـشقر يف شدؽة الؿعؾقمات «مشاطرها

  173سقرة آل طؿران:  (1)

 أي كثرة سمال الـاس  (2)

(: 14/336« )الؿسـد»( طـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف، وقال محؼؼق 2/367رواه أحؿد ) (3)

 إسـاده صحقح طؾك شرط مسؾؿ 
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ومِـ الؿـاسب ذكره يف هذا الؿؼام أن مِـ محاسـ الشريعة اإلسَلمقة أكف ما 

ب اإلسَلم فقف، كنفشاء  مِـ ُخـُؾـٍؼ يدطق لَلجتؿاع وتآلػ الؼؾقب إَل ورغَّ

واَلختَلف السَلم، وصؾة الرحؿ، وِصؾة الجقران، وما مِـ ُخؾؼ يسدب الُػرقة 

ر مـفا، كالِغقدة والـؿقؿة وقطقعة الرحؿ   إَل وحذَّ

، والِحؽؿة مـ حثفا عؾك اإلمامةومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة:   41

ذلؽ أن تجتؿع الؽؾؿة، وتـتظؿ مصالح الـاس، ويؼقم الديـ، وَيـِحؾ األمـ، 

وُتـحػظ هبا الضروريات الخؿس: الديـ والـػس والعؼؾ والؿال والِعرض، 

ا أجؿع الؿسؾؿقن طؾك وجقب كصب اإلمام، ألن ما َل يتؿ القاجب إَل بف ولفذ

وه مـ فروض الؽػايات التل إن قامت هبا األمة وإَل أثؿت، بؾ  ففق واجب، وَطد 

 قال الؼرصدل: إهنا ركـ مـ أركان الديـ الذي بف ِققام الؿسؾؿقـ 

ًرا أو مؾًِؽا، واإلمامة تحصؾ بلن يـصب الؿسؾؿقن لفؿ إماًما، رئقًسا أو أمق

ثؿ يجتؿعقن طؾقف، ثؿ هق يـصب القزراء والعؾؿاء والؿصؾحقـ، ويؼقؿ 

الؿدارس والؿـاهج، ويـصر شريعة األمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر التل 

طؾؼ اهَّلل طؾقفا الـصر والتؿؽقـ يف آيات مـ الؼرآن، كؿا طؾؼ طؾك تركفا 

 طان ما َل يزع بالؼرآن بالسؾ (1)الخذَلن والفزيؿة والذل، فنن اهَّلل يزع

                                                           

 «  الـفاية»معـك )يَزع( أي يؽػ ويؿـع  اكظر  (1)



ها احلضارية
ُ
َيم

ِ

 46 خصائص الرشيعة اإلسالمية َوق

 
قال الشقخ د  طدد اهَّلل الرتكل حػظف اهَّلل: والسؾطة يف الـظر اإلسَلمل تعد 

يف مركز األمقـ، الذي يرطك مصالح الـاس، ففل لقست صرًفا يف مقاجفة الـاس 

 يحؿقن أكػسفؿ مـف 

 وهل سؾطة تتؼقد بالشريعة اإلسَلمقة يف كصقصفا ومدادئفا الؽؾقة  

هذا الؿددأ اإلسَلمل يف كػقس أفراد الؿجتؿع جعؾف يتعاون مع وإذا استؼر 

 (1)السؾطة  اكتفك باختصار وتصرف 

لإلمام يف الؿعروف، لؼقلف  بالسؿع والطاعةَل يؽقن إَل واستؿرار اإلمامة 

، ما لؿ فقؿا أحب وكرهالؿرء الؿسؾؿ طؾك  السؿع والطاعةطؾقف الصَلة والسَلم: 

 (2)ؿعصقة فَل سؿع وَل صاطة يممر بؿعصقة، فنذا ُأمِر ب

وطـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف قال: قال رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: 

، وأَثـــــرٍة ومؽرِهؽ (3)ومـشطِؽيف ُطسرك وُيسرك،  السؿع والطاعةطؾقؽ 

 (4)طؾقؽ 

أي إذا آثر السؾطان طؾقؽ أحد فاقدؾ هذا، وَل تعؾـ الخروج طؾقف، واسلل 

                                                           

  18، ص «حؼقق اإلكسان يف اإلسَلم» (1)

 ( طـ ابـ طؿر رضل اهَّلل طـفؿا 1839(، ومسؾؿ )7144رواه الدخاري ) (2)

 « الـفاية»الؿـَشط هق األمر الذي تـشط لف الـػقس وتحب فعؾف  اكظر  (3)

 ( طـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف 1836رواه مسؾؿ ) (4)
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 حؼَّؽ، فنن اهَّلل كاصرك اهَّلَل أن يرد طؾقؽ 

ومؿا يػسد مؼاصد اإلمامة كزع القد مـ صاطة اإلمام، والخروج طؾقف، وإقامة 

الؿظاهرات واَلطتصامات واَلكؼَلبات، وهق األمر الؿمدي إلك الػقضك، وقد شفد 

 طدد مـ بَلد الؿسؾؿقـ طقاقب الخروج طؾك اإلمام، فؽان طاقدة أمرهؿ ُخسًرا 

 وقد جاء الـص الـدقي الصريح يف تحريؿ الخروج طؾك اإلمام، فعـ 

طدد اهَّلل بـ طداس رضل اهَّلل طـفؿا طـ الـدل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ قال: َمـ َكِرَه 

ْؾطاِن ِشْدًرا ماَت مِقَتًة جاِهؾِقَّة  ـَ الس 
 (1)مِـ أمِقِرِه شقًئا َفْؾَقْصدِْر، فنكَّف َمـ َخَرَج مِ

، إسؼاصفا لؾثارات الجاهؾقةة اإلسَلمقة ومـ خصائص الشريع  42

وحثفا طؾك فتح صػحة جديدة يف الحقاة يف جاكب التعامؾ مع الـاس، فؼد قال 

الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( يف خطدة الحج أمام أكرب مجؿع لؾؿسؾؿقـ: َأََل ُكؾ  

  َتْحَت  (2)َشلٍء مِـ َأْمِر الَجاِهؾِقَّةِ 
َّ
، َمْقُضقَطةاُء الَجاِهؾِقَِّة ، َوِدمَ (3)َمْقُضقعٌ  َقَدَمل

 (4)وإن أول دم أضع مـ دمائـا دم ابـ ربقعة بـ الحارث 

                                                           

 ( طـ أبـ طداس رضل اهَّلل طـفؿا، والؾػظ لؾدخاري 1849( ومسؾؿ )7753رواه الدخاري ) (1)

الجاهؾقة هل الحال التل كاكت طؾقفا العرب قدؾ اإلسَلم، مـ الجفؾ باهَّلل ورسقلف وشرائع  (2)

 « الـفاية»والـؽرِب والتجرب  اكظر الديـ، والؿػاخرة باألكساب 

 َمقضقع أي ُمؾغك ومفدوم  (3)

 ( طـ جابر رضل اهَّلل طـفؿا  1218رواه مسؾؿ ) (4)
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ويف هذا السقاق يحسـ التـدقف إلك أن الشريعة اإلسَلمقة حثت طؾك العػق  

ۓ ڭ والصؾح بقـ الؿتخاصؿقـ، ورتدت طؾقف أجًرا غقر محدود، قال تعالك: ﴿

 يف هذا الداب ﴾، وقد وردت آيات وأحاديث طديدة ڭ ڭ ڭ ۇ

 

*** 
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 خصائص الرشيعة 

 املتعلقة بحفظها وتدوينها

، قال معصقمة مـ الضقاعومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا   43

﴾، وَل زالت ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ: ﴿يف حػظ الؼرآن تعالك

محػقضة، تتـؼؾ مـ جقؾ إلك جقؾ ومـ قرن إلك قرن، الحديث الـدقي دواويـ 

 ، وكثرة الحروب، وطظقؿ الؽقد األطداءبالرغؿ مـ ممامرات 

ـ ومـ وسائؾ حػظ الشريعة مـ الضقاع أن اهَّلل استعؿؾ لفا مـ خؾؼف مَ 

يحػظفا مـ الضقاع، وهؿ العؾؿاء الذيـ هؿ ورثة األكدقاء، والصالحقن مـ القَلة 

ـروا ققَّ  هتؿ ومالفؿ لـصرة اإلسَلم، والسَلصقـ وذوي الجاه والؿال، الذيـ سخَّ

 قال: قال  -رضل اهَّلل تعالك طـف-ؿ، واإلكػاق يف سدقؾف، فعـ معاوية بـشر العؾ

َل يضرهؿ ، صائػة مـ أمتل قائؿة بلمر اهللَل تزال )رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: 

 (1) (مـ خذلفؿ أو خالػفؿ، حتك يليت أمر اهَّلل وهؿ ضاهرون طؾك الـاس

رجؾ طـ ، حػظ تراثفا باإلسـادومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة:   44

رجؾ، حتك يدؾغ مـتفاه، إما إلك الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(، وإما إلك صحابل، 

                                                           

 ( والؾػظ لف 1737( ومسؾؿ )3641رواه الدخاري ) (1)
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وإما إلك تابعل، قؾقؾة كاكت تؾؽ األققال أم كثقرة، وكؾ أولئؽ الرجال معروفقن 

 بالعدالة والضدط ومقثقققن 

فاإلسـاد هق القسقؾة لضدط الديـ وحػظف، ولقَل اإلسـاد لؽاكت األققال 

ـ شاء ما شاء، وَلـَدخؾ يف ديـ اهَّلل ما لقس مـف، قال طدد اهَّلل بـ لؼال مَ مدتقرة، و

الؿدارك رحؿف اهَّلل، مـ سادات التابعقـ: اإلسـاد مـ الديـ، ولقَل اإلسـاد لؼال 

 (1)مـ شاء ما شاء 

قصة خص اهَّلل طز وجؾ هبا شريعة صِّ وحػظ الديـ باإلسـاد يعترب ِخ 

وأبؼاها طـد الؿسؾؿقـ طؾك مر الدهقر اإلسَلم مـ دون سائر الشرائع، 

والعصقر، وَل يؿؽـ لػاسؼ أن ُيدِخؾ كؾؿة واحدة يف كَلم الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف 

وسؾؿ( أو غقره مؿا هق مـ الديـ إَل وافتضح أمره، وهبذا بؼقت الشريعة 

 اإلسَلمقة كؼقة مـ الشقائب، صافقة مؿا لقس مـفا 

لسقرة كبقفا محؿد )صؾك اهلل  حػظفا ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة:  45

، ففق الـدل (2)الدكقا ، فسقرتف كتاٌب مػتقح طؾك مر الؼرون إلك هنايةعؾقف وسؾؿ(

شلء، حتك ما يدور داخؾ ُغـــــَرف كقمف  طـف كؾَّ  القحقد الذي يعرف الـاُس 

                                                           

 رواه مسؾؿ يف مؼدمة صحقحف  (1)

مـ أسرار طظؿة الرسقل )صؾك اهَّلل »هذه فؼرة مفؿة، اكتؼقتفا باختصار مـ الؽتاب الؿػقد:  (2)

الرياض،  -، لؿملػف: خالد أبق صالح، الـاشر: مدار القصـ لؾـشر 57-41، ص «طؾقف وسؾؿ(

 وقد طدلت فقفا وزدت طؾقفا بؿا يسر اهَّلل 
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ا مـ حقاتف العامة أو الخاصة، لؿاذا؟ ألكف خاتؿ وحقاتف الزوجقة، فؾؿ ُيخِػ شقئً 

قاء والؿرسؾقـ، وَلبد لؿـ كان كذلؽ أَل َيـخػك مـ أمره شلء، حتك األكد

 بؽؾ جاكب مـ جقاكب حقاتف إلك آخر الزمان  يتلسك الـاُس 

ولؽل ُيــــتِؿ اهَّلل تعالك كشر هذه الػضائؾ والؿؽارم، قــــــقَّـــــــــض لؾـدل 

ء ا أمـاء، وزوجات فاضَلت، كؼؾقا كؾ شل)صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( أصحابً 

ــــــِف وترحالف، يف أمـف  سؿعقه مـ كدقفؿ ورأوه مـف يف سػره وإقامتف، يف ِحــــــؾِّ

وخقفف، يف ُيسره وُطسره، يف ِسؾؿف وحربف، يف طدادتف وأخَلقف، يف بقعـــــــف 

وشرائف، ماذا كان يؼقل طـد الـقم، ماذا كان يؼقل طـد القؼظة، ماذا كان يؼقل طـد 

طـد األرق، ماذا كان يؼقل طـد الػزع، ماذا كان يؼقل طـد الؼؾؼ، ماذا كان يؼقل 

دخقل الحؿام والخروج مـف، وطـد دخقل الؿـزل والخروج مـف، وطـد دخقل 

السقق، وطـد رؤية الفَلل، وطـد كزول الؿطر، وطـد لدس الثقب الجديد، وطـد 

رؤية أهؾ الدَلء، وطـد الُقضقء، وبعد الػراغ مـ القضقء، وطـد استػتاح 

الصَلة، وأثـاء الصَلة، وبعد الصَلة، حتك طـد ِجؿاع الزوجة، فؼد رووا طـف أكف 

)صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( قال: لق أن أحدكؿ إذا أراد أن يليت أهؾف قال: )بسؿ اهَّلل، 

ر بقـفؿا  ـــــدـــــــــل الشقطان، وجـب الشقطان ما رزقتـا(، فنكف إن ُيؼدَّ الؾفؿ جـِـّ

 (1)ا ه شقطان أبدً ولٌد يف ذلؽ لؿ يضرَّ 

                                                           

  طـفؿا، والؾػظ لؿسؾؿ ( طـ ابـ طداس رضل اهَّلل1434( ومسؾؿ )5165رواه الدخاري ) (1)
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وفقؿا يؾل ففرًسا لؽتاٍب واحٍد مـ الؽتب الؿتعؾؼة بسقرة الـدل )صؾك اهَّلل 

طؾقف وسؾؿ( لقعرف الؼارئ إلك أي حد تؽػؾ اهَّلل بحػظ ديـف، بحػظ كافة 

 تػاصقؾ حقاة الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(، لقتؿؽـقا مـ اَلقتداء بف 

لإلمام ابـ الؼقؿ « خقر العداد زاد الؿعاد يف هدي»هذا الػفرس هق لؽتاب 

رحؿف اهَّلل، ذكر فقف كؾ ما يتعؾؼ هبدي الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( وسـتف يف 

قكف الققمقة، مؿا يدل طؾك تؿقز الشريعة ئطداداتف ومعامَلتف وأخَلقف وآدابف وش

ؿ طؾك ما يزيد طؾك ا، وهق مؼسَّ ا دققؼً اإلسَلمقة بحػظ سقرة كدقفا وتدويـفا تدويـً 
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سفقلة تلسل أتباعفا بـبقفا )صؾك ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   46

سقاء يف باب العؼائد أو العدادات أو الؿعامَلت أو السؾقكقات، ، اهلل عؾقف وسؾؿ(

 إذا كؾ هديف محػقظ كؿا تؼدم، فالحؿد هَّلل طؾك سفقلة تطدقؼ هذا الديـ 

ألهؿ معالؿ سقرة مـ حػظفا ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة:   47

مـ األكبقاء، السقؿا أولل العزم  ا )صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ(سبؼ الـبل محؿًد 

، فؼد حػظت الشريعة اإلسَلمقة سقرة األكدقاء آدم وكقح وهقد وصالح مـفؿ

وشعقب، وحػظت سقرة األكدقاء إبراهقؿ وأبـائف إسؿاطقؾ وإسحاق، وحػظت سقرة 

 حػظت سقرة الـدل يعؼقب )إسرائقؾ( بـمـ تػرع مـ إسحاق مـ األكدقاء، ف

الـدل يقسػ طؾقف السَلم بشؽؾ دققؼ، وأِشارت ابـف إسحاق، وحػظت سقرة 

، 1، وهؿ مـ تػرع مـ ذرية أبقف يعؼقب، وهؿ إثـل طشر ابـااألسداطإلك 

قـ العظقؿقـ مقسك وطقسك طؾقفؿا السَلم، وخصت بالعـاية سقرة الـدقَّ 

شؽؾ طـ حؼقؼة دطقهتؿا، لقتدقـ ا، وكشػت الؿُ ا طظقؿً واهتؿت هبؿا اهتؿامً 

 الحؼ لألمة الؿتػرطة مـ يعؼقب )إسرائقؾ(، والتل هل مِـ أطظؿ األمؿ 

 ا، كؿا حػظت الشريعة اإلسَلمقة سقرة الـدل لقط، ابـ أخل إبراهقؿ طددً 

 طؾقف السَلم 

                                                           

تحؼقؼ: محؿد طزير ابـ تقؿقة، (، 3/297« )جامع الؿسائؾ»اكظر لؾػائدة يف تعريػ األسداط:  (1)

 مؽة  -شؿس ، الـاشر: دار طالؿ الػقائد 
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، اخؿسة وعشريـ كبقًّ وبالجؿؾة فؼد أشار الؼرآن والحديث الـدقي إلك 

ا اإليؿان هبؿ مـ أركان اإليؿان التل ا طـفؿ، واطتربَا حؼقؼة دطقهتؿ، وذبَّ ــقَّــــَ وَبــ

 َل يتحؼؼ اإلسَلم إَل بف 

 

*** 
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 خصائص الرشيعة 

 املتعلقة بقوهتا وعزها

 زةٌ جِّ أكفا غالبة لؿـ تحداها، وُمعَ ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   48

فؾؿ يستطع أحد أن يدطِؾ صحة آية واحدة مـ آيات الؼرآن، أو  ،ى لفالؿـ تصد

يستطع أحد أن حديث واحد مـ أحاديث الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(، ولؿ 

تعالقؿ تؼارب وَل تشابف ع أحد أن يليت بقيليت بآية مثؾ آيات الؼرآن، ولـ يستط

ڇ ڇ ﴿: تعالقؿ الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(، وصدق اهَّلل يف وصػ الؼرآن

  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ثباُتـفا وصؿقدها أمام التحديات ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   49

، بالرغؿ مـ تقالل الـؽدات، وتؽالب األطداء طؾك مر واستؿرارها واستؼرارها

العصقر: فنن الشريعة اإلسَلمقة لؿ تضؿحؾ ولؿ تتغقر، بخَلف الؼقاكقـ 

 الدشرية، ففل بقـ ققام ممقت وتدديؾ مستؿر واهنقار دائؿ  

وإن مِـ مظاهر صؿقد الشريعة اإلسَلمقة طرب التاريخ: صؿقُدها أمام 

التـصقر، الذي يفدف إلك تـصقر العالؿ، وتطقيعفؿ التقارات الػؽرية، كتقار 

لعدادة الصؾقب، فدالرغؿ مـ طظقؿ إمؽاكات الدول الداطؿة لؾتـصقر فنن معدل 
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الدخقل يف اإلسَلم طـدهؿ أطظؿ مـ معدل الدخقل يف الـصراكقة وغقرها مـ 

 األديان الؿحرفة أو الدشرية، مع وجقد التػاوت يف اإلمؽاكات الؿادية والتؼـقة

 بقـ الجؿعقات الداطقة لؾتـصقر والجؿعقات الداطقة لإلسَلم 

ومِـ مظاهر صؿقد الشريعة اإلسَلمقة طرب التاريخ: صؿقُدها أمام تقار 

العؾؿاكقة الذي يفدف إلك فصؾ الديـ طـ مـاحل الحقاة، وجعؾف محصقًرا 

 يف َطَلقة العدد بربف 

ؿقُدها أمام تقارات ومـ مظاهر صؿقد الشريعة اإلسَلمقة طرب التاريخ: ص

 الدعثقة والؼقمقة، حتك صارت أثًرا بعد َطقـ 

ومـ مظاهر صؿقد الشريعة اإلسَلمقة طرب التاريخ: صؿقُدها أمام تقارات 

ام بعض بَلد الؿسؾؿقـ،  العـػ والػقضك، والتل هتدف إلك اإلصاحة بحؽَّ

بزطؿفؿ، وقد  لقتقلك الؼائؿقن طؾقفا الحؽؿ، ويحقؾقا الدَلد إلك بَلد آمـة رغقدة

شفد العالؿ آثار تؾؽ التقارات الطائشة يف الدَلد التل كػذوا فقفا مخططاهتؿ مـ 

حال سقئ إلك أسقأ، فاستدقحت الحرمات، وأريؼت الدماء، وُهتؽت األطراض، 

قه َربقًعا! إَل الدول الؿتؿسؽ  وفرح الؽػار بؿا حؾ بساحة الؿسؾؿقـ، وسؿَّ

 م هذه التقارات الفدامة، فسؾؿ الدَلد والعداد أهؾفا باإلسَلم، فنهنؿ صؿدوا أما
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استؿراريتفا وبؼاؤها إلك ققام ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   57

، فعـ معاوية رضل اهَّلل تعالك طـف قال: قال رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف الساعة

َل يضرهؿ مـ خذلفؿ أو ، قائؿة بلمر اهَّلل وسؾؿ: )َل تزال صائػة مـ أمتل

 (1)وهؿ ضاهرون طؾك الـاس(  يلتل أمر اهللحتك خالػفؿ، 

أن اهلل وعد أهؾفا الـاصريـ لفا ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   51

 ووطدٌ  ،، ويف هذا تسؾقة لؾؿممـقـ الؿعتصؿقـ بالشريعةبلكفؿ مـصقرون غالبقن

ـ ولق بعد حقـ، قال تعالك: ﴿ لفؿ صر والتؿؽق ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ باـل

مح جخ حج مج جح ىث يث ﴿ :﴾، وقالڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ڄ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ :، وقال﴾حخ مخ جس

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄ 

ے ے ﴿ :وقال تعالك ،﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

﮳  ﮲  ﮵   ۓ ۓ ﮺   ﮷ ﮶﮴ ﮹  وقد وطد اهَّلل ، ﴾﮻﮸

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :سدحاكف بظفقر اإلسَلم فؼال

 ٿ ٺ﴿ :، ويف آية أخرى﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

                                                           

 تؼدم تخريجف  (1)
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 ېئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ :أخرى، ويف آية ﴾ڦ

 (1) ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

 مـ صبؼفا مـ الدول والشعقبومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أن   52

، لتعقش يف الدكقا آمـة طزيزة، يف أمـ وطقش رغقد، بسعادة الداريـ افإن اهلل وعده

ويف اآلخرة مقطقد بالثقاب الجزيؾ، وأما مـ أطرض طـ شرع اهَّلل مـ الدول 

ولق كان مـ أققى الدول وأطتاها،  وكؽداتوالشعقب فنكف يعقش يف ققارع 

ؼقه سادت الحضارة والقاقع يشفد طؾك ذلؽ، ولؿا فُؼَف األوائؾ ذلؽ وصدَّ 

 ڦ ڤ ڤلثؿاكقة قرون، فتحؼؼ فقفؿ ققل اهَّلل تعالك: ﴿ األرَض  اإلسَلمقة

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

﴾، ولؿا أطرضقا طـ ديـفؿ اهَّلل كزع اهَّلل السقادة مـفؿ وسؾط طؾقفؿ ژ ژ

 أطداءهؿ، كؿا هق القاقع الؿشاهد اآلن 

                                                           

فائدة: قال الشقخ طدد اهَّلل بـ طدد الؿحسـ الرتكل حػظف اهَّلل: وضفقر اإلسَلم طؾك الديـ كؾف  (1)

تعالك، التل تحتاج يف هذا العصر إلك التخطقط، واختقار أسالقدفا يتحؼؼ بالدطقة إلك اهَّلل 

الؿـاسدة، ومعرفة القاقع الذي يحقاه الـاس، يف داخؾ الؿجتؿعات اإلسَلمقة وخارجفا   كؿا 

 لـشر كؾؿة اهَّلل بقـ الـاس، إلصَلح الؼؾقب والـػقس  تحتاج إلك إطداد الدطاة لقؽقكقا أهًَل 

  4- 3، ص )حؼقق اإلكسان يف اإلسَلم(
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قال ، خقر األمؿأتباعفا هؿ ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أن   53

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٺ ٺٺ ﴿: تعالك

فز بـ حؽقؿ طـ أبقف طـ جده أكف سؿع الـدل )صؾك وطـ بَ   ﴾ٹ ٹ

إكؽؿ )قال:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: اهَّلل طؾقف وسؾؿ( يؼقل يف ققلف

  (1) (طؾك اهَّللخقـُرها وأكرمفا ُتتؿقن سدعقـ أمة، أكتؿ 

مـ  فاكؾ ما خالػالشريعة اإلسَلمقة أن تعالقؿ ومـ خصائص   54

 ڱ ڱ ڱ ڳ﴿: َل يثدت لؾحؼ طـد الؿؼابؾة، قال تعالك األققال ففق باصؾ

، ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: ، وقال﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 (2)ذهب سؾطاكف، فَل يددئ وَل يعقد يدَطؾ أمره ويضؿحؾ ويأي أكف 

مـ حاربفا ففق مفزوم يف ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أن   55

أو  أصحاب الزطامات أو القجاهات، سقاء كان مـ الـفاية ومخذول

حت خت مت ىت يت يب جت ﴿ :تعالك قالالتقارات الػؽرية والعـصرية، 

فليـ ، وصدق اهَّلل: ﴾مح جخ حخ مخ جس حج مج جحىث يث  مث جث

قـ، ويف الؿؼابؾ، هؾ زال ا بعد طَ الشققطقة؟ وأيـ الؼقمقة والدعثقة؟ ِصرَن أثرً 

                                                           

ـ (، وحسَّ 9/5(، والدقفؼل )5/3(، وأحؿد )4288(، وابـ ماجف )3771رواه الرتمذي ) (1)

 واأللداين  ( 27729)« الؿسـد»إسـاده محؼؼق 

 قالف ابـ سعدي رحؿف اهَّلل يف تػسقر اآلية  (2)
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بتلثقر الحروب ا مـ التحديات؟ هؾ زال اإلسَلم طؾك مدى أربعة طشر قركً 

ؼدة ما ُيسؿك باَلستعؿار األوربل؟ وهؾ زال الصؾقدقة؟ وهؾ زال بتلثقر حِ 

بتلثقر الغزو الترتي طؾك العراق؟ وهؾ زال بتلثقر الغزو الرافضل لألحقاز 

والعراق؟ وهؾ زال بتلثقر الغزو الػؽري العؾؿاين؟ َل واهَّلل، لؼد زاد صَلبة 

  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: ا، وصدق اهَّللورسقًخ 

 األمؿ ــ مضك مِ ر بحال مَ كِّ َذ أكفا تُ ومـ خصائص الشريعة   56

، ويؽقن ذلؽ لقستؾفؿقا مـفا الِعبر والدروسوتؼص قصصفؿ، الحضارات، و

ر كقػ ذكِّ تُ ـوذلؽ مـ خَلل آيات كثقرة مـ الؼرآن، فمصدرا لؼقهتؿ وطزهؿ، 

كقػ اهنارت التل اهنارت  باألمؿكر ذَ ــلتحذو حذوها، وتُ تؾؽ األمؿ قامت 

  لقحذر الـاس مـ سؾقك مسؾؽفا

كقح وطاد وثؿقد وأصحاب األيؽة وققم  ققمؼصة ا بتذكقرها مرارً ومـ ذلؽ 

ا كثقرة ذكر الؼرآن قصًص وغقرهؿ كثقر، كؿا لقط، وقصة فرطقن وقارون وهامان، 

طـ أققام صغقا  ا كثقرةقصًص ذكر الؼرآن فوطقاقب صغقاهنؿ، طـ بـل إسرائقؾ، 

التػؽر يف طقاقب أمرهؿ، فحث طؾك دما كاكقا مستؿتعقـ بـعؿ اهَّلل، بع، فلفـاهؿ اهَّلل

سدؾ الـجاح والػَلح فقسؾؽقها ويؼقؿقا  الـاس ؿواَلستػادة مـ قصصفؿ، لقعؾ

 گ﴿قال تعالك: ، القجتـدقهسدؾ الػساد والطغقان الحضارة اإلسَلمقة، ويعؾؿقا 

  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
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حث الـاس طؾك السقر يف األرض لؾـظر يف  الؼرآنومـ الؾطقػ ذكره أن 

 ا طاقدة مـ قدؾـا يف ثَلثة طشر مقضعً 

 

*** 
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 خصائص الرشيعة املتعلقة بالسالمة 

 والرعاية الصحوة

، ومـ بالرعاية الصحقةعـايتفا ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   57

اإلكسان باألوبئة، وقد ورد يف ذلؽ ذلؽ أمرها بتغطقة أواين الطعام لئَل يتلذى 

َكاَء، َوَأْوُكقا الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(:  طدة أحاديث، مـفا ققل َغط قا اإْلِ

َؼاءَ  السِّ
ْقَطانَ ، (1) َراَج، َفنِنَّ الشَّ ََل َيُحؾ  ِسَؼاًء، َوََل  َوَأْغؾُِؼقا اْلَداَب، َوَأْصِػُئقا السِّ

فنْن َلْؿ َيِجْد أَحُدُكْؿ إَلَّ أْن َيْعُرَض طَؾك إكائِِف ُطقًدا ، إَِكاءَيْػَتُح َباًبا، َوََل َيْؽِشُػ 

 َفْؾَقْػَعْؾ 
ِ
  (2) َبْقَتُفؿْ فننَّ الُػَقْيِسَؼَة ُتْضِرُم طَؾك أْهِؾ الَدْقِت ، وَيْذُكَر اْسَؿ اهَّلل

  صؾَّك اهَّلُل طؾقف وسؾََّؿ ُيـَدُِّف طؾك : (3) الحديثشرح 
ُأمقِر كثقًرا ما كان الـَّدل

 صؾَّك اهَّلُل 
ِّ
ـْ َوصايا الـَّدل تل َتْؿـَُع َضرًرا، أو َتْجؾُِب َكْػًعا، فَؾْؿ َتُؽ ِة، الَّ َلمِة العامَّ السَّ

تِِف  مَّ
ِ
َؿ مِـ أْجِؾ اآلِخرِة فؼط، بْؾ كان صؾَّك اهَّلُل طؾقف وسؾََّؿ َيْجَؿُع أل طؾقف وسؾَّ

كقا واآلِخرةِ   .َخْقَرِي الد 

َتف:  الحديِث ويف هذا  َؿ كاصًحا ُأمَّ   صؾَّك اهَّلُل طؾقف وسؾَّ
َغط قا »يؼقُل الـَّدل

                                                           

 الِقكاء معـك )َأْوُكــــقا( أي شدوا الخقط الذي يغؾؼ فؿ السؼاء وهق الؼربة، ويسؿك  (1)

  والؾػظ لف طـ جابر رضل اهَّلل طـفؿا (2712(، ومسؾؿ )3287رواه الدخاري ) (2)

  (الدرر السـقة)الشرح مـ مققع  (3)



ها احلضارية
ُ
َيم

ِ

 69 خصائص الرشيعة اإلسالمية وق

 
ؼاءَ »أي: اْجَعؾقا فْقَق ُكؾِّ إكاٍء فقِف َصعاٌم أْو َشراٌب ِغطاًء، « اإلكاءَ  مِـ « َوَأْوُكقا السِّ

ؼاءُ  بُط، والِقكاُء: اسُؿ ما ُيَشد  بِف َفُؿ الِؼْربِة، والسِّ د  والرَّ : ما اإليؽاِء، وهق: الشَّ

ـُ وكحُق َذلَِؽ، مِثُؾ الِؼَرب الَّتل َتْحَػُظ الؿاَء، والؿؼصقُد:  دِ ُيقَضُع فقِف الؿاُء أو الؾَّ

اْربِطقا َأْفقاَه الِؼَرِب بِِرباٍط مِـ َأْجِؾ ِحْػِظ ما فقفا مِـ الؿاِء وغقِره، ويف ِروايٍة: 

َتف ألَْسَػَؾ، وذلَؽ إذا كان فارًغا، ، أي: اْقؾُِدقا اإلكاَء، واْجَعؾقا فْتحَ «َوأْكِػُئقا اإلكاءَ »

روا اإلكاءَ »ويف ُأخرى:  ٍء  «َخؿِّ
ْ
 ، أي: َغط قا اإلكاَء بَشل

قطاَن إذا َوَجَد قِْرَبةً    صؾَّك اهَّلُل طؾقف وسؾََّؿ وبقَّـ أنَّ الشَّ
َمْربقَصًة  ثؿَّ طؾَّؾ الـَّدل

قطاَن إذا وَج  د باًبا ُمغَؾًؼا فنكَّف َل يػتُحُف، وإذا فنكَّف َل َيُػؽ  ِرباَصفا، وكذلؽ فننَّ الشَّ

 .َوَجد إكاًء ُمَغط ك فنكَّف َل َيؽِشُػف

ٍء، ولق ُطقًدا مِـ 
ْ
وإذا لؿ َيِجِد اإلكساُن ما ُيَغطِّل بف إكاَءُه َفْؾَقَضْع طؾقف أيَّ َشل

 طؾك اإلكاِء 
ِ
 اكتفك باختصار  َحِصقٍر، أو طًصا، وما شاَبَف ذلؽ، وَيْذُكِر اْسَؿ اهَّلل

  كفقفا عـ ومـ دَلئؾ حػظ شريعة اإلسَلم لؾصحة الجسؿقة لإلكسان

لئَل تـتؼؾ األمراض، فؼد ثدت أن الـدل صؾك اهَّلل  السؼاء الشرب مـ فِـل

 طؾقف وس
ِّ
ـْ فِل

َؼاِء  ؾؿ َكَفك َأْن ُيْشَرَب مِ السِّ
(1) 

 ، قال صؾك اهَّللحثفا عؾك التداويومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   58

                                                           

 ( مـ حديث أبل هريرة وابـ طداس رضل اهَّلل طـفؿا 5629( و)5628رواه الدخاري ) (1)
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، فنن اهَّلَل لؿ تداووا، وقال: )يا طداد اهَّلل (1)(طؾقؽ حؼالجسدك فنن طؾقف وسؾؿ: )

ا  قالقا: يا رسقل اهَّلل، وما إَل داًء واحدً  - دواء أو -يضْع داًء إَل وضَع لف ِشػاء 

   (2)هق؟ قال: الفرم(

ا جؿع فقف األحاديث الـدقية القاردة يف ػ ابـ الؼقؿ رحؿف اهَّلل كتابً وقد ألَّ 

 طَلج طدد كدقر مـ األمراض، وسؿاه )الطب الـدقي( 

، فحثت عـايُتفا بسالمة البقئةومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   59

طؾك إماصة األذى طـ الطريؼ، فؼد أخرب الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( أن 

طؾك إغَلق األبقاب وإصػاء  ، وحث(3)إماصة األذى طـ الطريؼ صدقة

َغط قا ، وكصف: الحرائؼ، ودلقؾف الحديث الؿتؼدما لحدوث السرج، تجـدً 

َؼاَء،  َكاَء، َوَأْوُكقا السِّ
َراَج اإْلِ ْقَطاَن ََل َوَأْغؾُِؼقا اْلَداَب، َوَأْصِػُئقا السِّ ، َفنِنَّ الشَّ

َيُحؾ  ِسَؼاًء، َوََل َيْػَتُح َباًبا، َوََل َيْؽِشُػ إَِكاء، فنْن َلْؿ َيِجْد أَحُدُكْؿ إَلَّ أْن 

 َفْؾَقْػَعْؾ يَ 
ِ
فننَّ الُػَقْيِسَؼَة ُتْضِرُم طَؾك أْهِؾ  ،ْعُرَض طَؾك إكائِِف ُطقًدا وَيْذُكَر اْسَؿ اهَّلل

  (4).الَدْقِت َبْقَتُفؿْ 

                                                           

 تؼدم تخريجف  (1)

 اهَّلل طـف، وصححف األلداين رحؿف اهَّلل ( طـ أسامة بـ شريؽ رضل 2738رواه الرتمذي ) (2)

 ( طـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف1779( ومسؾؿ )2989رواه الدخاري ) (3)

  والؾػظ لف طـ جابر رضل اهَّلل طـفؿا (2712(، ومسؾؿ )3287رواه الدخاري ) (4)
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  صؾَّك اهَّلُل طؾقف وسؾََّؿ ُيـَدُِّف طؾك ُأمقِر : (1)شرح الحديث

كثقًرا ما كان الـَّدل

تل َتْؿـَُع  ِة، الَّ َلمِة العامَّ  صؾَّك اهَّلُل  ،َضرًرا، أو َتْجؾُِب َكْػًعاالسَّ
ِّ
ـْ َوصايا الـَّدل فَؾْؿ َتُؽ

َؿ مِـ أْجِؾ اآلِخرِة فؼط تِِف  ،طؾقف وسؾَّ مَّ
ِ
بْؾ كان صؾَّك اهَّلُل طؾقف وسؾََّؿ َيْجَؿُع أل

كقا واآلِخرةِ   .َخْقَرِي الد 

َؿ إلك   صؾَّك اهَّلُل طؾقف وسؾَّ
 
إغَلِق أبقاِب ويف هذا الحديِث أرَشَد الـَّدل

تل كاكت  راُج، وهل الؿصابقُح الَّ الدققِت، وأَلَّ ُترَتَك َمػتقحًة بالؾَّقِؾ، وأْن ُيطَػَل السِّ

 صؾَّك اهَّلُل طؾقف  ،فا اإلكساُن ُمشتِعؾًة وَيـاُم طـفاُتقَقُد بالـَّاِر، فَل َيرُتكُ 
 
ثؿَّ طؾَّؾ الـَّدل

قطاَن إذا وَجد بابً    ا ُمغَؾًؼا فنكَّف َل يػتُحفُ وسؾََّؿ وبقَّـ أنَّ الشَّ

َقت « الُػَقْيِسَؼةَ » ـَ الِػْسِؼ، وهق الُخروُج، ُسؿِّ
هل الَػْلَرَة، َتصغقُر فاسٍؼ، مِ

ـَ الَحشراِت باإليذاِء واإلفسادِ    بذلؽ لُخروِجفا طـ ُمعظِؿ غقِرها م

ُك الِؿْصداَح «ُتْضِرمُ » الُؿْشَتِعَؾ  ، أي: ُتْشِعُؾ الـَّاَر طؾك َأْهِؾ الدقِت، فُتَحرِّ

 اكتفك باختصار يسقر  َوَأْهُؾ الدقِت كَِقاٌم، َفُتْحِرُق الدقَت طؾك أهؾِِف 

فـفت طـ عـايتفا بـظافة البقئة، ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   67

 َصؾَّك اهَّلُل 
ِ
ـْ َرُسقِل اهَّلل تؼذير الؿؽان، ودلقؾ ذلؽ حديث َجابِر رضل اهَّلل طـف َط

                                                           

  (الدرر السـقة)الشرح مـ مققع  (1)
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َؿ َأكَّ  اكِدِ ُف َكَفك َأْن َطَؾْقِف َوَسؾَّ  (1) ُيَداَل فِل اْلَؿاِء الرَّ

الؿؽان مـ  وحػظوالحؽؿة مـ ذلؽ الـفل هق حػظ الؿاء مـ التـجقس، 

 . األذى لؿـ أراد اَلستؿتاع بف

يف حاجتف اإلكسان  يؼضلأن طـ بالدقئة هنقفا  الشريعةطـاية  دَلئؾومـ 

ا لفؿ مـ يف ذلؽ إيذاء وحرماكً  اس، ألنَّ بف الـَّ  يستظؾ   اس أو يف ضؾٍّ صريؼ الـَّ 

 َصؾَّك 
ِ
اَلكتػاع بف أو اَلستؿتاع، فؼد روى أبق ُهَرْيَرُة رضل اهَّلل طـف َأنَّ َرُسقَل اهَّلل

؟ َقاَل: 
ِ
ــــاَكـقـ  َقاُلقا: َوَما الَلِطـَاِن َيا َرُسقَل اهَّلل َؿ َقال: اتَُّؼقا الؾعَّ اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ

 (2) َأْو يف ضِؾِِّفؿْ فِل َصِريِؼ الـَّاِس َيَتَخؾَّك الَِّذي 

 

*** 

 

  

                                                           

 ( طـ جابر رضل اهَّلل طـفؿا 281رواه مسؾؿ ) (1)

 ( 269رواه مسؾؿ ) (2)
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 خصائص الرشيعة املتعلقة 

 والبهائم واجلن املالئكة –بحقوق غري اآلدموني 

، ومـ عـايتفا بحؼقق الؿالئؽةومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   61

 أن يؼرب ا أو بصًَل ذلؽ أن الرسقل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ هنك مـ أكؾ ثقمً 

وذلؽ حتك َل يمذي الؿَلئؽة والؿصؾقـ، فعـ جابر بـ طدد اهَّلل الؿساجد، 

ـْ َهِذِه 
ـْ َأَكَؾ مِ رضل اهَّلل طـفؿا قال: قال رسقل اهَّلل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(: َم

اِث[: َفََل َيْؼَرْبـَا فِل َمَساِجِدَكا، َفنِنَّ  َجَرِة ]أي شجرة الث قِم َواْلَدَصِؾ َواْلُؽرَّ الشَّ

ْكساْلَؿََلئَِؽَة تَ  ا َيَتَلذَّى مِـُْف اإْلِ  (1) َتَلذَّى مِؿَّ

، ومـ ذلؽ عـايتفا بحؼقق الجـومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة   62

أن الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( هنك أن يستـجل اإلكسان برجقع طظؿ، 

ُبِر مِـ الدْقل أو الغائط بلحجار أو ما يؼقم  واَلستـجاء هق تطفُقر الُؼُدِؾ أو الد 

مـ الؿـاديؾ وكحقها، ورجقع العظام هل العظام التل تتدؼك مـ الطعام، مؼامفا 

ا إلخقاكـا مـ الجـ، فنذا استـجك هبا ألن العظام تؽقن أوفر ما تؽقن لحؿً 

رها طؾقفؿ   اإلكسان قذَّ

                                                           

 (، وصححف األلداين رحؿف اهَّلل 777رواه الـسائل ) (1)



ها احلضارية
ُ
َيم

ِ

 74 خصائص الرشيعة اإلسالمية َوق

 
وكذلؽ هنك طـ اَلستـجاء بالروث الطاهر، وهق روث ما يجقز أكؾف مـ 

ره الدفائؿ، كدفقؿة األكعام، ألكف زاد إخق اكـا مـ الجـ، فنذا استـجك بف اإلكسان قذَّ

 طؾقفؿ 

وكذلؽ هنك طـ اَلستـجاء بالـُحـَؿـؿ، وهق الػحؿ، ألن الجـ يـتػعقن بف 

 يف الطدخ والتدفئة، فنذا استـجك بف اإلكسان قذره طؾقفؿ 

ـِ َمْسُعقٍد، رضل اهَّلل طـف، َقاَل: َقِدَم   ْب
ِ
والدلقؾ طؾك ما تؼدم حديث َطْدِد اهَّلل

َتَؽ َأْن  ُد: اِْكَف ُأمَّ  )َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ( َفَؼاُلقا: َيا ُمَحؿَّ
ِ
ِـّ َطَؾك َرُسقِل اهَّلل َوْفُد اْلِج

 َيْسَتـُْجقا بَِعْظٍؿ َأْو َرْوَثٍة َأْو ُحَؿَؿٍة، َفنِنَّ اهَّلَل َتَعاَلك َجَعَؾ َلـَا فِقَفا ِرْزًقا 

 
ِ
ـْ َذلِؽ َقاَل: َفـََفك َرُسقُل اهَّلل  (1)َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َط

روا مخرج الدقل والغائط   وققلف )يستـجقا( أي ُيطفِّ

ِـّ َفَذَهْدُت َمَعُف  :وطـف أن الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( َقاَل  َأَتاكِل َداِطل اْلِج

اَد َفَؼَرْأُت َطَؾْقِفُؿ اْلُؼْرآَن، َقاَل: َفاْكَطَؾَؼ بِـَا َفَلَراَكا آَثارَ  ُهْؿ َوآَثاَر كِقَراكِِفْؿ َوَسَلُلقُه الزَّ

 َطَؾْقِف َيَؼُع فِل َأْيِديُؽْؿ َأْوَفَر َما َيُؽقُن 
ِ
)أي الطعام( َفَؼاَل: َلُؽْؿ ُكؾ  َطْظٍؿ ُذكَِر اْسُؿ اهَّلل

 َلْحًؿا، َوُكؾ  َبْعَرٍة َطَؾٌػ لَِدَوابُِّؽْؿ 

                                                           

 (، وصححف األلداين رحؿف اهَّلل 39رواه أبق داود ) (1)
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 )َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف 

ِ
َوَسؾََّؿ(: َفََل َتْسَتـُْجقا بِِفَؿا َفنِكَُّفَؿا َصَعاُم َفَؼاَل َرُسقُل اهَّلل

 (1)إِْخَقاكُِؽؿ 

، فؼد حػظفا لحؼقق البفائؿ ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة:  63

أمرت الشريعة اإلسَلمقة بالرفؼ هبا، وطدم تحؿقؾفا ما َل تطقؼ، وحثت طؾك 

حدسفا وتعذيدفا، إصعامفا وسؼقفا، ورتدت طؾك هذا األجر القفقر، وهنت طـ 

وطـ التحريش بقـفا، ورتدت طؾك هذا القزر العظقؿ، وقد ورد يف ذلؽ طدة 

 أحاديث طـ الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(، ومـ ذلؽ:

   أن حثت الشريعة طؾك الرفؼ بالدفائؿ طـد ذبحفا، فؼد قال طؾقف الصَلة

  (2)(الذبحإذا ذبحتؿ فلحسـقا ووالسَلم: )

  امفا والعـاية هبا، فؼد قال الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف ومـ حؼقق الدفائؿ إصع

وسؾؿ(: بْقـَا َرُجٌؾ بَطِريٍؼ اْشَتدَّ طؾقف الَعَطُش، َفَقَجَد بْئًرا، َفـََزَل فِقَفا َفَشِرَب ُثؿَّ 

ُجُؾ: لَؼْد َبَؾَغ هذا  (3)َخَرَج، َفنَِذا َكْؾٌب َيْؾَفُث، َيْلُكُؾ الثََّرى ـَ الَعَطِش، َفؼاَل الرَّ
مِ

ُف َماًء، َفَسَؼك ال ـَ الَعَطِش مِْثُؾ الذي كاَن َبَؾَغ مِـِّل، َفـََزَل الدِْئَر َفؿألَ ُخػَّ
َؽْؾَب مِ

 الَؽْؾَب، َفَشَؽَر اهَّلُل لف َفَغَػَر لف 

                                                           

 ( 457رواه مسؾؿ ) (1)

 تؼدم تخريجف  (2)

 الثرى هق الرتاب  (3)
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، وإنَّ َلـَا يف الَدَفاِئِؿ أَلَْجًرا؟ 

ِ
 قالقا: يا َرُسقَل اهَّلل

 (1)َفؼاَل: يف ُكؾِّ َذاِت َكدٍِد َرْصَدٍة َأْجٌر 

ا، سقاء كان أي أن كؾ ذي كدد تحتاج إلك الؿاء فنن يف إططائف ماء أجرً 

 ا أو هبقؿة، ألكف لقَل الؿاء لقدست الؽدد وهؾؽ صاحدفا إكساكً 

وفِل حديث آخر: ما مِـ ُمسؾؿ َيْغِرس غرًسا أو يزرع زرًطا، فقلكؾ مـف صقر 

 (2)أو إكسان أو هبقؿة: إَل كان لف بف صدقة 

: وسؾؿ طؾقف اهَّلل صؾك رضل اهَّلل طـف قال: قال رسقُل اهَّللوطـ أبل هريرة 

فَلْطُطقا اإلبَؾ حظَّفا مـ األرض، وإذا سافْرُتؿ يف  (3)الِخْصب يف ساَفْرُتؿ إذا

ــَ  قر  (4)ةِ الـسَّ فلْسِرطقا طؾقفا السَّ
(5)  

فؼ بالدَّ الحديثقال الـقوي رحؿف اهَّلل: معـك  وابِّ : الحث  طؾك الرِّ

وُمراطاِة مصؾحتفا، فنن ساَفروا يف الِخْصب قؾَّؾقا السقَر، وتركقها ترطك يف 

بعض الـفار ويف أثـاء السقر، فتلخذ حظَّفا مـ األرض بؿا ترطاه مـفا، وإن 

                                                           

 (، طـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف 2244( والؾػظ لف، ومسؾؿ )2466رواه الدخاري ) (1)

 (، طـ أكس بـ مالؽ رضل اهَّلل طـف 1553(، ومسؾؿ )2327رواه الدخاري ) (2)

 الِخـصب هق كثرة العشب والؿرطك  (3)

ــة هل الؼحط، وهل ضد الِخصب، تؽقن فقفا األرض َل طشب فقفا وَل مرطك  (4)  الـسَّ

 ( طـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف 1926رواه مسؾؿ ) (5)
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تِفا، وَل ُيَؼؾِّؾقا  ؾقا السقَر، لقصؾقا الَؿْؼِصَد وفقفا بؼقٌَّة مـ ققَّ ساَفروا يف الَؼْحط طجَّ

ْقَر ف رُر، ألهنا َل َتِجُد ما َتْرَطك السَّ  اكتفك  فَتْضُعػ َقْؾَحُؼفا الضَّ

   ومـ دَلئؾ طـاية اإلسَلم بالدفائؿ ما ورد مـ التحذير الشديد طـ

تعذيدفا، بتجقيعفا وتعطقشفا، فؼد أخرب الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( أن امرأة 

ة سجـتفا حتك ماتت فدخؾت فقفا الـار، َل ه بت يف ِهرَّ ل أصعؿتفا وسؼتفا إذ ُطذِّ

 (2)األرض  (1)حدستفا، وَل هل تركتفا تلكؾ مـ َخشاش

وَمــــرَّ صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ بدعقٍر قد َلِحؼ ضفُره بدْطـِف، أي أكف َهـُزل مـ 

 (4)، فاركدقها صالحة(3)شدة الجقع، فؼال: اتؼقا اهَّلل يف هذه الدفائؿ الـُؿعَجؿة

 (5)وكؾقها صالحة 

                                                           

  «الـفاية»معـك خشاش األرض أي هقامفا وحشراهتا  اكظر  (1)

 ( طـ طدد اهَّلل بـ طؿر رضل اهَّلل طـفؿا 2242( ومسؾؿ )3482رواه الدخاري ) (2)

  «الـفاية»معـك ُمـعـَجؿة أي َل تتؽؾؿ وتػصح طؿا هبا  اكظر  (3)

معـك صالحة يف هذا السقاق أي صالحة لؾركقب، بلن تؽقن ققية بعد أن تؽقكقا قد أحسـتؿ  (4)

إلقفا فصارت تؼقى طؾك حؿؾ مـ فققفا، وققلف: )وكؾقها صالحة( أي صالحة لألكؾ، بعد أن 

تؽقكقا قد أحسـتؿ إلقفا بنصعامفا، فَل تلكؾقها وهل يف حالة هزيؾة  واكظر شرح الحديث يف 

  «مققع الدرر السـقة»لؾعدَّاد، و «داود شرح ســ أبل»

( طـ سفؾ ابـ الحـظؾقة األكصاري رضل اهَّلل طـف، وصححف األلداين 2548رواه أبق داود ) (5)

 رحؿف اهَّلل 
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دخؾ  جعػر رضل اهَّلل طـف أن الـدل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(وطـ طدد اهَّلل بـ 

  (2)كاِضٌح  فقفلرجؾ مـ األكصار، فنذا  (1)احائطً 
َّ
)صؾك اهَّلل لف، فؾؿا رأى الـَّدل

َـّ وذَرفت طقـاه طؾقف وسؾؿ(  )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(، فـزل رسقل اهَّلل (3)ح

ـ هذا ؟ لؿَ (6)هذا الجؿؾـ رب  ـ، فؼال: مَ ؽَ َس فَ  (5)وَسراَتــفُ  (4)فؿسح ِذفراه

الجؿؾ؟ فجاء شاب مـ األكصار فؼال: أكا  فؼال: أَل تتؼل اهَّلل يف هذه الدفقؿة 

، وزطؿ أكؽ ُتـجقعف وُتدئِــــــُدــــــفُ 
َّ
 (8) (7)التل مؾَّؽؽ اهَّلل إياها؟ فنكف شؽاك إلل

ومـ حؼقق الدفائؿ يف اإلسَلم طدم ترويعفا وقتؾفا بدون سدب، وقد ورد 

رِة  ثَلثة أحاديث، مـفا ما ورد يفيف ذلؽ   صغقر صائر وهل -قصة الـُحؿَّ

طؾقف وسؾؿ( لؿا أخذ  اهَّلل صؾك) الـدل إلك تشتؽل جاءت التل - كالعصػقر

كـَّا مع بعض الصحابة َفـــرَخقفا، فعـ طدد اهَّلل بـ مسعقد رضل اهَّلل طـف قال: 

                                                           

 « الـفاية»الحائط هق الدستان مـ الـخقؾ إذا كان طؾقف جدار  اكظر  (1)

الذي ُيستؼك طؾقف الؿاء  اكظر هق الجؿؾ يف هذا السقاق الـضح هق رش الؿاء، والـاضح  (2)

 « الـفاية»

 ا أي ذرفت دمعً  (3)

 « الـفاية»ِذفرى الدعقر أصؾ أذكف  اكظر  (4)

 « الـفاية»سراتف أي سـامف  اكظر  (5)

 رب  الجؿؾ أي صاحدف  (6)

 « الـفاية»ه وتتعدف  اكظر دف أي تؽد  ـــُتدئِ  (7)

 ( 1754)« الؿسـد»(، وصححف محؼؼق 1/275رواه أحؿد ) (8)
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ــــرًة معفا يف سػر، فاكطؾؼ لحاجتف، ف )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(رسقل اهَّلل  رأيـا ُحـؿَّ

رةُ َفْرخان، فلخذكا فرخقفا،  ، فجاء (2)فجعؾت َتـــــْػـــــُرش (1)فجاءت الـُحؿَّ

وا ولدها إلقفا  )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(الـَّدل   فؼال: مـ َفجع هذه بقلدها؟ رد 

ق هذه؟ قؾـا: كحـ، قال: إكَّف َل  ورأى قرية كؿؾ قد حرقـاها، فؼال: مـ حرَّ

ب بالـَّار إَلَّ رب  الـَّار يـدغل   (3)أن يعذِّ

  رضل اهَّلل طـفؿا طدد اهَّلل بـوطـ جابر 
َّ
اهَّلل طؾقف وسؾؿ َمرَّ  صؾكأنَّ الـَّدل

ـَ : فَؼاَل  يف َوْجِفِف، (4)َطَؾْقِف ِحَؿاٌر َقْد ُوِسؿَ   (5) َوَسَؿفُ  الذي اهَّلل َلَع

ـِ َزْيٍد َقاَل: َدَخْؾُت َمَع َأَكٍس و ـْ ِهَشاِم ْب ـِ َأي قَب، َفَرَأى َط َطَؾك اْلَحَؽِؿ ْب

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف 
 
ِغْؾَؿاًكا َأْو فِْتَقاًكا َكَصُدقا َدَجاَجًة َيْرُمقَكَفا، َفَؼاَل َأَكٌس: هنَك الـَّدِل

 (7)اْلَدَفائِؿ  (6)َوَسؾََّؿ َأْن ُتْصَدرَ 

***  

                                                           

 وهذا هق الشاهد، أهنا جاءت إلقف تشتؽل  )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( أي جاءت إلك الـدل (1)

 « الـفاية»أي تػرش جـاحقفا وتؼُرب مـ األرض وترفرف  اكظر  (2)

 (، وصححف األلداين رحؿف اهَّلل 2675رواه أبق داود ) (3)

 القسُؿ هق أثر الؽل  (4)

 ( 2117رواه مسؾؿ ) (5)

 )أن ُتصرب الدفائؿ( أي أن تحدس وهل حقة لتؽقن هدًفا لؾرمل معـك  (6)

 (1956( ومسؾؿ )5513الدخاري ) اهرو (7)
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 ةـــمـاتـخ

فتح اهَّلل لفا الؼؾقب تؿ الؽَلم طؾك خصائص الشريعة اإلسَلمقة، 

ــ يستؿع الؼقل فقتدع أحسـف، وصؾك اهَّلل طؾك محؿد  واألسؿاع، وجعؾـا مِـؿَّ

 وآلف وصحدف وسؾَّؿ 

  ؿفا ـ طؾِ ، مَ خصقصة مـ خصائص الشريعة اإلسالمقة ستقنففذه  :وبعد

مـافؼل زماكـا وهؿ  غها طؾِؿ حؽؿة اهَّلل يف شريعة اإلسَلم، وطؾِؿ زياووط

ػ ورجعقة، وزطؿفؿ أكف ديـ تخؾ  ، وتشريعف صعـفؿ يف اإلسَلميف العؾؿاكققن، 

  مـ شدفاهتؿاهَّلل  حؿاكا

  ،كثرة مـ وقػ طؾك هذه الخصائص طؾِؿ السر يف إن  أيفا الؼارئ الؽريؿ

ا، الؿعروفة بؽثرة إلك اإلسَلم، َلسقؿا يف الدول الؿتحضرة مادي   التحقل

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿: اَلكتشافات واَلخرتاطات، وصدق اهَّلل

  ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

   ِّؿ طؾك كدقـا محؿد وآلف وصحدف وسؾِّ  الؾفؿ صؾ 

 تم الكتاب بحمد اهلل

 ماجد بن سليامن الريس /وكتبه

 66166565166761واتس: 

 مقالدي 11/7/2622هجري، الؿقافؼ 26/12/1443يف 

 www.saaid.net/kutobمـشقر يف  قوه
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