
 ))٣٢ – ٢٦(الخصائص اإلسالمية  عن خصائص الشريعةخطبة مختصرة 

وَسيَِّئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اللَُّه  َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
مًَّدا َأْشَهُد َأنَّ ُمحَ َفَال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إلـٰه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، وَ 

 َعْبُدُه َوَرُسولُُه.

يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي ( (يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون).
ُهَما رَِجاًال َكِثيراً َوِنَساء َواتـَُّقوْا الّلَه  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ َتَساءُلوَن بِِه  لَِّذياَخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

ِديداً * ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم ا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللَّهَ َوُقولُوا قـَْوالً سَ (يَ  َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا).
 َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيما).

، وشر األمور محدثاتها، وكل كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد  الحديثأما بعد، فإن أصدق 
 محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار.

والسيئات،  فعل الطاعات، وعلى ترك المعاصيواصبروا على وأطيعوه وال تعصوه، وعّظموه،  الله اتقواعباد الله، 
ألن عقول البشر  ودنياهم، الله تعالى شرع الشرائع لغاية عظيمة، وهي داللتهم على ما فيه خير دينهم واعلموا أن

ال تستطيع أن تستقل بصنع شرائع تهديهم، فهذا من خصائص الله الكامل في صفاته، الحكيم في قاصرة، 
 أفعاله وأقواله وتقديره، الخبير بمصالح خلقه، الرحيم بهم، أما البشر فقاصرون في علمهم.

 من خصائص الشريعة اإلسالمية، خصيصة عشرينخمس ماضية عن  خطبتقدم الكالم في معاشر المؤمنين، 
 .بإذن الله وفي هذه الخطبة نتناول طائفة أخرى

ر واإلصالح أنها تأمر بالخيومن خصائص الشريعة اإلسالمية ن خصائص الشريعة اإلسالمية مِ عباد الله، إنَّ  .٢٦
ْثِم َواْلُعْدَوان)، وقال  اَوَال تـََعاَونُو َعَلى اْلِبرِّ َوالتـَّْقَوى  َوتـََعاَونُوا، قال تعالى (وتنهى عن الشر واإلفساد َعَلى اْإلِ

ْليُـَغيِّْرهُ ، وقال: َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا ١النبي صلى الله عليه وسلم: (ال ضرر وال ِضرار) فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع  بَِيِدِه، فـَ
يَمان. فَِبِلَسانِِه، فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه، َوَذِلَك َأْضَعفُ   ٢اْإلِ

ه النفوس، ، الذي تحيا بالشرعي باالستزادة من العلم ومن خصائص الشريعة اإلسالمية أنها تأمر أتباعها .٢٧
وتصلح به القلوب، وتترتب عليه سعادة الدارين، ويتحصن به المجتمع من التيارات الفكرية، واألفكار 

ه وسلم): ي علما)، وقال النبي (صلى الله عليالهدامة، قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (وقل رب زدن
 ٣من يرد الله به خيرا يُــــفقهه في الدين.

                                                           
 ).٢٨٦٥برقم (» المسند«) وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحسنه محققو ١/٣١٣رواه أحمد ( ١
 ).٤٩رواه مسلم ( ٢
 سفيان رضي الله عنه.) عن معاوية بن أبي ١٠٣٧)، ومسلم (٧١أخرجه البخاري ( ٣



، قال تعالى (هو الذي جعل لكم األرض ذلوال تأمر بعمارة األرضومن خصائص الشريعة اإلسالمية أنها  .٢٨
تعمركم فيها) أي اْألَْرِض واس فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور)، وقال تعالى (ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمنَ 

خلقكم فيها واستخلفكم فيها، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، ومكنكم في األرض، تبنون، وتغرسون، 
 وتزرعون، وتحرثون ما شئتم، وتنتفعون بمنافعها، وتستغلون مصالحها.

اب عالى (وأنزلنا إليك الكت، قال تناسخة لما قبلها من الشرائع أنهاومن خصائص الشريعة اإلسالمية  .٢٩
 عليه). ومهيمنامصدقا لما بين يديه من الكتاب 

فقد  ،عنايتها بحقوق المرأة وكرامتها، ومراعاة مشاعرها ومتطلباتهاومن خصائص الشريعة اإلسالمية  .٣٠
زادت الحقوق التي ضمنها اإلسالم للمرأة على ثمانين حقا، وبهذا صارت المرأة المسلمة معززة مكرمة، 

عيما على زوجها وأبنائها ومجتمعها، في الوقت الذي امُتِهنت فيه المرأة في الغرب والشرق امتهانا عظيما، ون
سواء كانت شابة أو أما أو كهلة، فصارت وسيلة استمتاع إذ هي شابة، وضيفا على دور العجزة إذ هي  

 ١ج.ار بينهن فحدث وال حر كهلة، وأما معدالت استعمال الحبوب النفسية والمخدرات واالجهاض واالنتح

، سواء كانت تلك األحكام من أحكامها مبنية على ِحكٍم ربانيةومن خصائص الشريعة اإلسالمية أن  .٣١
العبادات أو المعامالت أو الحدود، وسواء علمنا تلك الِحكم أم ال، فهو الحكيم في أفعاله، وهو الحكيم 

 ٢تقديره.وهو الحكيم في وهو الحكيم في تشريعه، في أقواله، 

عه شرَ يما ف، من عِلمها َعِلم عظيم حكمة الله شريعة اإلسالمخصائص  مننافعة  جملةعباد الله، فهذه  وبعدُ 
 ، وَعِلم ضعف ما وضعه البشر من الشرائع.شرائعالمن 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، 
 وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

ن مِ أن لموا واعاتقوا الله عباد الله، فالحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد،  .٣٢
، ، فكل أمر مستقبل أخبرت به الشريعة فهو إما قد وقع فعالِصدق نبوءاتهاخصائص الشريعة اإلسالمية 

فمن ذلك أنه لما نزل النبي (صلى الله عليه وسلم) بدرا قبل المعركة حدَّد مواضع قَــــْتـــِل أو أنه سيقع، 

                                                           
 ، ماجد بن»ثمانون مظهرا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة، وحفظ حقوقها، واحترام مشاعرها«انظر للفائدة:   ۱

 سليمان الرسي، وهو منشور في شبكة المعلومات.
سلمان، الناشر: الالبن القيم، جمع وترتيب: مساعد بن عبد الله » أسرار الشريعة من إعالم الموقعين«انظر للفائدة:  ٢

ا، ، د. جميل يوسف زريو »مقاصد الشريعة عند العالمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي«الرياض، و  –دار المسير 
 الرياض. –الناشر: دار التوحيد 



بعض رؤوس المشركين، فعن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله (صلى الله عليه 
 مصارع أهل بدر باألمس، يقول: هذا مصرع فالن غدا إن شاء الله.وسلم) كان يُرينا 

 ١فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ؛ ما أخطئوا الحدود التي حد رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) بعث جيشا لغزوة 
حارثة، وأوصاهم إن أصيب زيد فأميرهم جعفر، وإن أصيب جعفر مؤته، فاستعمل عليهم زيد بن 

فأميرهم عبد الله بن رواحة، وبينما الصحابة في المدينة مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذ نعى 
 ٢.وهو قاعد في المدينةزيدا ثم جعفرا ثم ابن رواحة 

بشة، الذي مات فيه وهو بالح ومن ذلك أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نعى النجاشي في اليوم
 ٣والنبي (صلى الله عليه وسلم) بالمدينة، وصلى عليه صالة الغائب.

لله ، من عِلمها ووعاها عِلم حكمة االشريعة اإلسالميةمن خصائص خصائص  جملة ِمنه وبعد عباد الله، فهذ
نه دين في طعنهم في اإلسالم وتشريعه، وزعمهم أوهم العلمانيون، منافقي زماننا،  غفي شريعة اإلسالم، وعِلم زي

 حمانا الله من شبهاتهم.وهم األولى بهذا الوصف، تخلف ورجعية، 

يِّ يَا أَيـَُّها الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال (إن اللََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّبِ رحمكم الله أن ثم اعلموا 
لُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا تسليما)، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الَِّذيَن آَمُنوا صَ 

 وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.األئمة الحنفاء، الخلفاء، 

 اللهم أعز اإلسالم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين.  

 اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. 

وآجله،  كله عاجلهاللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر  
 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.  ما علمنا منه وما لم نعلم.

  اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

 

، وهي منشورة في ٠٠٩٦٦٥٠٥٩٠٦٧٦١أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 
www.saaid.net/kutob 
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