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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
ونعوذ باهلل من رشور   ،ونستعينه ونستغفره ونتوب إيله  ،حنمدهاحلمد هلل  

 ،ومن يضلل فال هادي هل  ،من يهد اهلل فال مضل هل  ،أنفسنا وسيئات أعمانلا
وأن حممدا عبده ورسووهل ىلو    ،وحده ال رشيك هل  ،وأشهد أن ال هلإ إال اهلل 

 : أما بعد ،اهلل عليه وسلم تسليما كثريا 
ء به حممد ىل  اهلل عليه وسلم أكمل األديان فإن دين اإلسالم اذلي جا

وقد حوو  مون ااساسون واالموال واا وال    ،وأعالها وأجلها  ،وأفضلها
واارمحة والعدل واحللمة ما يشهد هلل تعاىل باالموال االلوو وسوعة العلوم 

وأنوه   ،ويشهد نلبيه ىلو  اهلل عليوه وسولم أنوه رسوول اهلل ح وا  ،واحللمة
سوور  ]  {إن هو إال ويح يوىح}اذلي ال ينلو عن اهلو     ،اا ادق اا دوق

وأجل شاهد هلل بواففرد   ،فهذا ادلين اإلساليم أعظم برهان  [4اآلية    : انلجم
 .باالمال االلو لكه ونلبيه ىل  اهلل عليه وسلم باارسالة واا دق

ىلوول وغريض من هذا افعليو إبداء ما وىلل إيلوه علوم مون بيوان أ
فإين وإن اكن علم ومعرفيت ت رصو   ال  وور   ،حماسن هذا ادلين العظيم

 ،عن إبداء بعض ما احتو  عليه هذا ادلين من اجلوالل واجلموال واالموال
 ،فضال عن افف يل يف اا ال  ،وعباريت تضعف عن رشحه ىلع وجه اإلمجال
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أن يرتك منه   فال ينبيغ  ،واكن ما ال يدرك مجيعه وال يوىلل إىل اغيته ومعظمه
فال يكلوف اهلل نفسوا إال وسوعها   ،ما يعرفه اإلنسان لعجزه عما ال يعرفه

وذاك أن يف معرفة هذا  [16اآلية  : سور  افغابن] {فاتقوا اهلل ما استتععتم}
 : العلم فوائد متعدد 

أن االشتغال يف هذا ااوضوع اذلي هوو أرش  ااواضويو وأجلهوا   : منها
فمعرفته وابلسث عنه واففلري فيه وسلوك     ،من أفضل األعمال اا احلة

وااوقو  اذلي تنف وه   ،طريو حي ل إىل معرفته خري ما شغل العبد به نفسه
 .يف ذاك هو ااوق  اذلي اك ال عليك

وهوو مون   ،أن معرفة انلعم وافسدث بها قد أمر اهلل به ورسووهل  : ومنها
وحتدث وتفلور وال شك أن ابلسث يف هذا اعرتا     ،أكرب األعمال اا احلة

وهو ادلين اإلساليم اذلي ال ي بل اهلل مون   ،نعمه سبسانه ىلع عباده  يف أجل  
واستداعء المزيد مون هوذه  ،ا هلل فيلون هذا افسدث شلر   ،أحد دينا سواه

 .انلعمة
ولكموا اكن   ،اا عظيمو  أن انلاس يتفاوتون يف اإليمان وكماهل تفاوت    : ومنها

ا اكن أكمول ا بوه وابتهاجو  هل ورسور    اظيمو  تعالعبد أعر  بهذا ادلين وأشد  
 .فإنه برهان ىلع مجيو أىلول اإليمان وقواعده ،اإيمانا وأىلح ي ين  

أن من أكرب ادلعو  إىل دين اإلسالم رش  ما احتو  عليوه مون   : ومنها
فلوو ت ود    ،ااساسن اليت ي بلها ويت بلها   ىلاحب ع ل وفلر  سليمة
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ااكن   ،ون ح ائ ه ويبينون الخلو م احلهادلعو  إىل هذا ادلين رجال يرشح 
اا يرون من مواف توه الم والح   ،ا كفاية تامة يف جذب اخللو إيلهذاك اكفي  

وا ال  الظاهر وابلاطن من غري حاجة إىل افعرض دلفو   ،ادلينية وادلنيوية
فإنوه يف نفسوه يودفو   شوبهة   ،شبه ااعارضني واللعن يف أديان ااخالفني

فإذا  ،واارباهني ااوىللة إىل ايل ني ،ألنه حو م رون بابليان ااواضح  ؛تعارضه
كشف عن بعض ح ائو هذا ادلين ىلار أكرب داع إىل قبووهل ورجسانوه ىلع 

ويف   ،واعلم أن حماسن ادلين اإلساليم اعمة يف مجيو مسوائله ودالئلوه  ،ه غري
وما دل عليه من   ،وفيما دل عليه من علوم اارشع واألحاكم  ،أىلوهل وفروعه

فإنوه   ،وليس ال  د هنا اسوييعاب ذاوك وتيبعوه  ،علوم االون واالجتماع
 ، سوواهاوإنما الغرض ذكر أمثلة نافعة يستدل بهوا ىلع  ،ا ا كثري  يستديع بسل  

ويه أمثلة منيرش  يف األىلول والفوروع   ،وينفتح بها ابلاب ان أراد ادلخول
راجوني منوه أن يهودينا   ،مسوتعينني بواهلل -فن ول    ،والعبادات وااعامالت

ويفتح نلا من خزائن جوده وكرمه ما ت لح به أحوانلا وتست يم بوه   ،ويعلمنا
 : -أقوانلا وأفعانلا

 : ااذكور  يف قوهل تعاىل اإليمان دين اإلسالم مبين ىلع أصول
قولوا آمنتا بتاهلل ومتا أنتيلل إيلنتا ومتا أنتيلل إي إبتراهيم و ستماعي  }

و سحاق ويعقوب واألسباط وما أويت موىس وعيىس وما أويت انلبيتون متن 
 .[136اآلية  : سور  ابل ر ] {ربهم ال نفرق بني أحد منهم وحنن هل مسلمون
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أمر اهلل عباده بها يه األىلوول الويت اتفوو فهذه األىلول العظيمة اليت  
مون   ،ااعار  واالعت ادات  ويه حمتوية ىلع أجل    ،عليها األنبياء واارسلون

وىلع بوذل اجلهود يف   ،اإليمان بكل ما وىلف اهلل به نفسه ىلع أاسنة رسله
أىلله اإليموان بواهلل ورمرتوه ااسولك يف   موا حيبوه   فدين    ،سلوك مرضاته

منوه وأجول   أحسون     ور أن يكون دين  ت  هل ي    ،اك هلل ويرضاه وإخالص ذ
 ،واف وديو برسواالتهم ،باإليمان بكل ما أوتيه األنبياء  أمر    وأفضل؟ ودين  

وأنهم   ،وعدم اففريو بينهم  ،وا به من عند ربهمؤواالعرتا  باحلو اذلي جا
يسوتسيل أن يتوجوه إيلوه أي   ،وأمناؤه ااخل ون  ،لكهم رسل اهلل اا ادقون

وي رر احل وائو  ،ويعرت  بكل ىلدق ،فهو يأمر بكل حو ،اض وقد اعرت
وجيري مو احل وائو الع ليوة الفلريوة   ،ادلينية ااسيند  إىل ويح اهلل ارسله

ق بكذب وال يورو  عليوه وال ي د    ،ا بوجه من ااوجوه وال يرد ح     ،انلافعة
يوأمر بمساسون األعموال ومواكرم   ،فهو مهويمن ىلع سوائر األديوان  ،ابلاطل

ويزجور   ،وحيث ىلع العدل والفضل واارمحة واخلري  ،األخالق وم الح العباد
 ..عن الظلم وابليغ ومساوئ األخالق

وموا   ،ن خ لة كمال قررها األنبياء واارسلون إال وقررها وأربتهواما م  
د  وال مفسو  ،من م لسة دينية ودنيوية دع  إيلها اارشائو إال حث عليها

أن ع ائد هذا ادلين يه اليت تزكوو   : واا  ود   ،إال نىه عنها وأمر بمجانبتها
 .وتتأىلل بها ماكرم األخالق وحماسن األعمال ،وت لح األروا  ،بها ال لوب
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وىلوم   ،وإيتاء اازاك   ،يه إقام اا ال   : رشائع اإلسالم الكبار بعد اإليمان
 .وحج ابلي  احلرام ،رمضان

عظيمة وجليل منافعها وموا توجبوه مون ااسولك يف تأمل هذه اارشائو ال
 .مرضا  اهلل والفوز بثوابه العاجل واآلجل

واثلنواء   ،وتأمل ما يف اا ال  من اإلخوالص هلل واإلقبوال افوام عليوه
وأنهوا مون شوجر  اإليموان بمالوة ااالحظوة وااسو    ،وادلاعء واخلضوع 

 ،فلوال تكرار اا ال  يف ايلوم وااليلوة يلبسو  شوجر  اإليموان  ،البستان
وانظور إىل موا حتتووي   ،والنها تنمو وتتجدد بعبوديات اا ال   ،عوده  يوذو

عليه اا ال  من االشتغال بذكر اهلل اذلي هو أكرب من   يشء وأنها تونىه 
 .عن الفسشاء واانلر

ق االرام من ااسخاء وانظر إىل حكم اازاك  وما فيها من افخلو بأخال
 ،وااشولر هلل ىلع موا أواله مون اإلنعوام  ،واجلود وابلعد عن أخوالق االئوام

وموا فيهوا مون اإلحسوان إىل   ،وحفظ ااال من اانغ ات احلسية وااعنويوة
فإن يف ااوزاك  دفوو   ،وسداد م الح ااستا  إيلها  ،اخللو ومواسا  ااستاجني

تعانة ىلع اجلهواد واا والح ااةيوة وفيها االس  ،حاجة ااضلرين ااستاجني
وفيها اثل ة  ،وفيها دفو ىلولة الف ر والف راء  ،اليت ال يستغين عنها ااسلمون

 .خبلف اهلل واارجاء ثلوابه وت ديو موعوده
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 ،ا هلل حبو    ،هتو  ف  ل  ويف اا وم من تمرين انلفوس ىلع تورك حمبوبهوا اذلي أ

وفيوه ت ويوة   ،قو  العزيمة واا ربوتعويد انلفوس وتمرينها ىلع    ،ا إيلهوت رب  
 ،وذلاوك اكن اا ووم هلل   ،دايع اإلخالص وحت يو حمبتوه ىلع حمبوة انلفوس

 .اخت ه نلفسه من بني سائر األعمال
وأما ما يف احلج من بذل األموال وحتمل ااشو ات وافعورض اطخلوار 

 و هل يف بيتووه ويفا اوورا اهلل وااوفوواد  ىلع اهلل وافملوو  طلبوو   ،واا ووعوبات
ها اهلل د  ع يف عبوديات اهلل يف تلك ااشاعر اليت يه موائد م  وافنو    ،عرىلاته

وافذكر ألحوال   ،وما فيها من افعظيم واخلضوع افام هلل   ،لعباده ووفود بيته
وشد  افعلوو   ،األنبياء واارسلني واألىلفياء وااخل ني وت وية اإليمان بهم

وما فيه مون افعوار  بوني ااسولمني وااسولك يف مجوو لكموتهم   ،بمسبتهم
فإنه من أعظم   ،واتفاقهم ىلع م احلهم اخلاىلة والعامة مما ال يمكن تعداده

وهوذا ىلع وجوه افنبيوه   ،ننيحماسن ادلين وأجل الفوائود احلاىلولة المو م
 .واالخت ار

ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب االجتماع واالئتتال  ونهيته 
ىلع هوذا األىلول االبوري مون ن ووص   ،وحتذيره عن اتلفترق واالتتتال 

وقد علوم   مون هل أدم مع وول منفعوة هوذا   ،االتاب وااسنة يشء كثري
وموا ينودفو بوه مون   ،وادلنيوية  وما يرتتب عليه من اا الح ادلينية  ،األمر

 .ااضار واافاسد
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هذا أىللها اذلي تدور   ،ا أن ال و  ااعنوية اابنية ىلع احلووال خيىف أيض  
كما أنه قد علم ما اكن عليه ااسلمون يف ىلدر اإلسالم من است امة   ،عليه

إذ اكنووا   ،ادلين وىلال  األحوال والعز  اليت اوم ي ول إيلهوا أحود سوواهم
موقنني أشد ايل ني أنه رو    ، بهذا األىلل قائمني به حو ال ياممستمسلني

 : يزيد هذا بيانا وإيضاحا .دينهم
وحتث ىلع منفعت  نتوع   ،أن دين اإلسالم دين رمحت  وبرةت  و حستان

فما اشتمل عليه هذا ادلين من اارمحة وحسن ااعاملة وادلعوو  إىل   ،اإلنسان
بوني   ا وضوياء  وانليه عن   ما يضاد ذاك هوو اذلي ىلوريه نوور    ،اإلحسان

وهوو اذلي جوذب   ،ظلمات الظلم وابليغ وسوء ااعاملة وانتهواك احلرموات
وهوو   ،أعدائه حىت اسوتظلوا بظلوه الظليول  قلوب من اكنوا قبل معرفته أدل  
حىت ىلارت اارمحة والعفوو واإلحسوان يتودفو   ،اذلي علف وحنا ىلع أهله

حوىت ىلواروا مون   ،اهم إىل أعدائوهوختلو    ،من قلوبهم ىلع أقواهلم وأعماهلم
ومونهم مون   ،فمنهم من دخل فيه حبسن ب ري  وقو  وجودان  ،أعظم أويلائه

عودل اا فيها من ال  ،لها ىلع أحاكم أهل دينهخضو هل ورغب يف أحاكمه وفض  
 .واارمحة

دين اإلسالم هو دين احلكمت  وديتن اطفعترة وديتن اطعقت  وال تال  
موا هوو حمتوو عليوه مون األحواكم األىلوويلة   : يوضح هذا األىلل  ،واطفال 
 ،وتن اد هلا بووازع احلوو واا وواب  ،اليت ت بلها الفلر والع ول  ،والفروعية

 ،ان ومواكنوأنها ىلاحلة الك زمو  ،وما يه عليه من األحاكم وحسن االنتظام
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سوابو أو الحوو   علم    -ويستسيل أن يأيت-ام يأت    ،فأخباره لكها حو وىلدق
ويه   ،وإنما العلووم احل وة لكهوا ت ازرهوا وت يودها  ،بهابما ين ضها أو يكذ  

 ،وقد ح و ااس  ون اان فون أن   علوم نوافو  ،أعظم برهان ىلع ىلدقها
فلويس   ،ف د دل عليه ال رآن داللة ال ريب فيها  ،ديين أو دنيوي أو سيايس

وإنموا فيوه موا تشوهد الع وول اازكيوة  ،يف رشيعة اإلسالم ما حتيله الع وول
فموا   ،وكذاك أوامره ونواهيه لكها عدل ال ظلم فيها  ،ب دقه ونفعه وىلالحه

وما نىه إال عون اارشو اخلوااص أو   ،أمر بيشء إال وهو خري خااص أو راجح
ا ه ازداد إيمانو  أحاكمو    ر االبيوب  ولكما تدب    ،يد ىلع م لستهاذلي مفسدته تز

 .نه تايل من حليم محيدأبهذا األىلل أو علم 
وانليه عتن     ،واألمر بك  معرو   ،ما جاء به هذا ادلين من اجلهاد

فإن اجلهاد اذلي جاء به م  ود به دفو عدوان ااعتدين ىلع ح ووق    ،منكر
ام ي  د بوه جشوو وال   ،و أفضل أنواع اجلهادوه  ،هذا ادلين وىلع رد دعوته
وسري  انلو  ىلو    ،ومن نظر إىل أدلة هذا األىلل  ،طمو وال أغراض نفسية

عر  بال شك أن اجلهواد يودخل يف   ،اهلل عليه وسلم وأىلسابه مو أعدائهم
وكوذاك األمور بوااعرو  وانلويه عون   ،اارضوريات ودفو اعدية ااعتودين

يم هووذا ادليوون إال باسووت امة أهلووه ىلع أىلوووهل ا اكن ال يسووت وم  لوو ،اانلوور
وامتثال أوامره اليت يه الغاية يف اا ال  واجتنواب نواهيوه الويت   ،ورشائعه

والويال توزين بلعضوهم   ،واكن أهله ملزتمني هلوذه األموور  ،يه رش وفساد
نفوسهم الظااة افجرؤ ىلع بعوض ااسرموات واف  وري عون أداء اا ودور 
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اكن ذاوك   ،واكن ذاك ال يتم إال بأمر ونيه حبسب ذاك  ،عليه من ااواجبات
كما أن يف ذاك ت ويم   ،حماسن ادلين ومن أعظم اارضوريات ل يامه  من أجل  
 ،رذائل األمور ومحلهم ىلع معايلهاني من أهله وتهذيبهم وقمعهم عن  ااعوج  

وهوم قود اازتمووه ودخلووا حتو  حلموه وت يودوا -وأما إطالق احلرية هلم 
ا احل ووق خ وىلو   ،فمن أعظم الظلم واارضر عليهم وىلع ااجتمو  -برشائعه

 .ا وعرف   وع ال  ااواجبة االلوبة رشاع  
اع ما جاءت به الرشيع  من إباح  ابليتوع واإلجتارات والرشتوت وأنتو

املعامالت اطيت تتبتادل فيهتا املعاوتتات بتني انلتاأل يف األعيتان وادليتون 
هوذا انلووع وإطالقوه   ل  ف د جاءت اارشويعة اااكملوة حبو    ،واملنافع وغريها

 ،الشووتماهل ىلع اا ووالح يف اارضوووريات واحلاجيووات واالمايلووات ،العبوواد
 ،شوهما ىللس  به أمورهم وأحواهلم واسوت ام  معايوفسس  العباد فسس  
هذه األشياء اارضا من اللرفني واشوتمال الع وود   ل  ورشط  اارشيعة يف ح  

ومعرفة ااع ود عليه وموضوع الع د ومعرفة ما يرتتب عليه من   ،ىلع العلم
 ،ومنع  من   ما فيه رضر وظلم من أقسام اايرس وااربا واجلهالة ،اارشوط

وشهد هلل   ،دلين وادلنيافمن تأمل ااعامالت اارشعية رأ  ارتباطها ب ال  ا
مون   ،حيث أبا  سبسانه لعباده مجيو الليبوات  ،بسعة اارمحة وتمام احللمة
 .وطرق اانافو اانظمة ااسلمة ،ماكسب وملاعم ومشارب

ما جاءت بته الرشتيع  متن إباحت  اطعيبتات متن املعتاعم واملشتارب 
فلك طيب نافو ف د أباحه ااشارع مون أىلونا    ،واملالبس واملناكح وغريها
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واوم   ،ا واحليوانوات ااربيوةاحلبوب واثلمار وحلوم احليوانات ابلسرية ملل و  
فموا   ،يمنو من هذا إال   خبيث ضار ىلع ادلين أو الع ل أو ابلدن أو ااوال

 ،وما منعه فإنوه مون إحسوانه ،أباحه فإنه من إحسانه سبسانه وحماسن دينه
حيث إن احلسن توابو السلموة   ،ومن حماسن دينه  ،ا يرضهمحيث منعهم مم

وكذاك ما أباحه مون األنكسوة وأن العبود أن   ،واا لسة ومرااع  ااضار
اا يف ذاوك مون م ولسة   ،ينلح ما طاب هل من النساء مثىن ورالث ورباع

وام يبح العبد اجلمو بني أكرث من أربو حرائور   ،اللرفني ودفو رضر اجلانبني
مو أنه حثه عنود خوو  الظلوم   ،ب ىلع ذاك من الظلم وترك العدلاا يرتت

 ،ىلع االقت وار ىلع واحود   ،وعدم ال در  ىلع إقامة حودود اهلل يف اازوجيوة
وكمووا أن ااووزوا  موون أكوورب انلعووم وموون  ،ا ىلع نيوول هووذا اا  ووود حرىلوو  

خشية عيشة اإلنسان مو من ال تالئمه   ،اارضوريات فإباحة اللالق كذاك
و ن يتفرقا يغتن }  ، ه واضلراره الب اء يف ضنك احلال وشد  العرسوال تواف

 .[130اآلية  : سور  النساء] {اهلل الك من سعته
ما رشعه اهلل ورسوهل بني اخللق متن احلقتوق اطتيت ال صتال  وتتري 

وذاك اكحل وق اليت أوجبهوا ورشعهوا  ،و حسان وعدل وقسط وترك للظلتم
والك واحد من   ،الوادلين واألوالد واألقارب واجلريان واألىلساب وااعاملني

تستسسونها الفلور   ،ولكها ح وق رضوريات وكمايلوات  ،اازوجني ىلع اآلخر
حبسوب   ،وتيبادل فيها اا الح واانوافو  ،وتتم بها ااخاللة  ،والع ول اازاكية

ولكما تفلرت فيها رأي  فيها من اخلوري وزوال   ،بتهحال ىلاحب احلو ومرت
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ووجدت فيها من اانافو العامة واخلاىلة واأللفوة وتموام العرشو  موا   ،اارش
وتور  فيهوا هوذه احل ووق   ،يشهدك أن هذه اارشيعة كفيلة بسعاد  ادلارين
 ،وتراهوا حم ولة الم والح  ،جتري مو اازمان وااواكن واألحووال والعور  

مزيلوة  ،اون افام ىلع أمور ادلين وادلنيوا جابلوة الخوواطر فيها افعحاىلال  
وهذه اجلمل تعر  باالست راء وافيبو هلوا يف م وادرها   ،البغضاء وااشسناء

 .ومواردها
وةيفيت    ،ما جاءت به الرشيع  من انتقتال املتال والت وت بعتد املتوت

تتدرون   ال}  : وقد أشار تعاىل إىل حلمة ذاوك ب ووهل  ،توزيع املال ىلع الورث 
فوضعها اهلل بنفسه حبسب   [11اآلية    : سور  النساء]  {أيهم أقرب طكم نفعا

وما هو أوىل   ،ما يعلمه من قرب انلفو وما حيب العبد اعد  أن ي ل إيله ماهل
وأنه اوو و    ،مرتبا ذاك ترتيبا تشهد الع ول اا سيسة حبسنه  ،بربه وفضله

األمر إىل آراء انلاس وأهوائهم وإراداتهوم حل ول بسوبب ذاوك مون اخللول 
وجعول ااشوارع   ،واالختالل وزوال االنتظام وسوء االختيار ما يشبه الفوا

 ،العبد أن يويص يف جهات اارب واف و  بيشء من ماهل فيما ينفعوه آلخرتوه
ا مور اليت جعلها اهلل قيامو  ئلال ت ري األ  ،لغري وارث  وقيد ذاك باثللث فأقل  

 ،الناس ملعبة يتالعب بها قارصو الع ول وادليانة عند انت واهلم مون ادلنيوا
فموا خيشوونه مون الف ور   ،أما حواهلم يف حالوة ىلوسة األجسوام والع وول
 .اواإلفالس مانو هلم من رصفه فيما يرضهم اغبل  
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 ،رائموتنوعها حبست  اجلت  ،ما جاءت به الرشيع  اإلسالمي  من احلدود 
وهذا ألن اجلرائم وافعدي ىلع ح وق اهلل وح وق عباده من أعظوم الظلوم 

فوضووو ااشووارع الجوورائم  ،بووه ادليوون وادلنيووا ل  وخيتوو   ،بانلظووام ل  اذلي خيوو  
مون ال تول   ،وختفوف مون وطأتهوا  ،ا تردع عن مواقعتهواات حدود  ئوافجر

ولكها فيها من اانوافو واا والح اخلاىلوة   ،وال لو واجلدل وأنواع افعزيرات
والعامة ما يعر  به العاقل حسن اارشيعة وأن اارشور ال يمكن أن ت واوم 

 إال باحلدود اارشعية اليت رتبها ااشوارع حبسوب اجلورائم ا اكمال  وتدفو دفع  
 .اوكرث  وشد  وضعف   ة  ل  ق  

يع  من األمر باحلجر ىلع اإلنستان عتن اتلرصت  يف ما جاءت به الرش
وذاك اكحلجر ىلع ااجنوون واا وغري   ،ماهل إذا اكن ترصفه مرضا به أو بغريه 

و  هذا من حماسون   ،واحلجر ىلع الغريم ا لسة غرمائه  ،وااسفيه وحنوهم
حيث منع  اإلنسان مون افرصو  يف مواهل اذلي اكن يف األىلول   ،اارشيعة

ولكن اا اكن ترصفه رضره أكرث من نفعه ورشه أكورب   ،يهمللو افرص  ف
ا وإرشواد    ،ا الترصفات يف ميدان اا الحمن خريه حجر عليه ااشارع حجر  

 .العباد أن يسعوا يف   ترص  نافو غري ضار
ما جاءت به الرشتيع  متن مرشتوعي  الوثتائق اطتيت يتوثتق بهتا أهت  

ويوزول   ،وتمنوو افجاحود  ،وذاك اكاشهاد  اليت تستوىف بها احل وق  ،احلقوق 
ر االسييفاء ممن عليوه واكارهن وااضمان واالفالة اليت إذا تعذ    ،بها االرتياب

وال خيىف موا يف ذاوك   ،احلو رجو ىلاحب احلو إىل ااوري ة اليت يستوىف منها
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ا إىل ال سو  وحفظ احل وق وتوسويو ااعوامالت وردهو  ،من اانافو ااتنوعة
ل ال سم فلوال ااورائو فعل    ،واست امة ااعامالت  ،وىلال  األحوال  ،والعدل

نافعة ان عليه احلو مون وجووه   ،فإنها نافعة المتورو  ،األكرب من ااعامالت
 .متعدد  معروفة

ما حث الشارع عليه من اإلحسان اذلي يكس  صاحبه األجر عنتد 
فيلون ملسب   ،إيله ماهل بعينه أو بدهلرم يرجو    ،اهلل واملعرو  عند انلاأل

وذاوك اكل ورض   ،ه رضر  ىلواحب    و  لسو  اااكسوب دون أن ي    هذا انلوع أجول  
فوإن يف ذاوك مون اا والح وقضواء احلاجوات وتفوريج   ،والعارية وحنوهما

وىلاحبه يرجوو إيلوه   ،ىصوال حي    عد  االربات وح ول اخلري وااربات ما ال ي  
موو   ،ا ومجويال  وبذر عند أخيه إحسان    ،ا جزيال  ماهل وقد استفاد من ربه أجر  

وأموا  ،وح ول األلفة وااود  ،ما ييبو ذاك من اخلري وااربكة وانرشا  اا در
ا وال يرجوو إيلوه ف ود ت ودم  اإلحسان ااسض اذلي يعليه ىلاحبه جمانو  

 .ةاإلشار  إىل حلمته يف اازاك  واا دق
األصول واطقواعد اطيت جعلها الشارع أسسا طف ت  اخل تومات وحت  

فإنها أىلوول مبنيوة ىلع العودل   ،املشا  وترجيح أحد املتداعيني ىلع اآلتر
نة ىلع   مون اد  فإنه جعل ابلي    ،راد العر  ومواف ة الفلرواط    ،وااربهان
بوه وت ويوه ربو  هل فإذا أىت بابلينة اليت ترجح جان  ،ا من احل وقا أو ح   شيئ  

 عليوه    ومىت ام يأت إال بمجرد ادلعو  حلوف ااود    ،احلو اذلي اد  به
وجعول ااشوارع ابلينوات   ،ىلع نيف ادلعو  وام يتوجه المود  عليوه حوو
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حبسب مراتب األشياء وجعل ال رائن اابينة والعر  االرد بني انلاس مون 
وجعول عنود   ،يودل عليوهفابلينة اسم جامو الك ما يبوني احلوو و  ،ابلينات

ا االشيباه وتساوي اخل مني طريو اا لح العادل ااناسب الك قضوية طري و  
فلك طريوو ال ظلوم فيوه وال يودخل العبواد يف   ،إىل حل ااشا  واانازاعت

ف وود حووث عليووه إذا اكن وسوويلة إىل ف وول  ،وهووو نووافو هلووم ،مع ووية اهلل 
 ،وسواو  يف هوذا بوني ال ووي وااضوعيف  ،اخل ومات وقلوو ااشواجرات

وس يف مجيو احل وق وأرا اخل ووم بسولوك طورق العودل ؤواارئيس واار
 .وعدم احليف

ما جاءت به الرشيع  من األمر بالشورى واثلناء ىلع املؤمنني بأن مجيع 
وهوذا األىلول   ،ادلاتلي  واخلارجي  شورى بينهمأمورهم ادليني  وادلنيوي   

وىلع أنه هو ااسبب ااوحيد يف سلوك   ،مجو الع الء ىلع استسسانهأاالبري قد  
وسولوك   ،أىللح األحوال وأحسن ااوسائل حل ول اا اىلد وإىلابة اا وواب

 ،وأنه أرىق اطمم العاملة عليوه يف حت ويل   خوري وىلوال   ،طرق العدل
انلاس واتسع  أفاكرهوم عرفووا شود  احلاجوة هلوذا ولكما ازدادت معار   

 وا هوذا األىلول يف ىلودر اإلسوالم ىلع واا اكن ااسلمون قد طب    ،وم داره 
ي أمورهم ادلينية وادلنيوية اكن  األمور مست يمة واألحووال يف ر    ،وازديواد  ق 

فلما احنرفوا عن هذا األىلل ما زااووا يف احنلواط يف ديونهم ودنيواهم حوىت 
فلوو راجعووا ديونهم يف هوذا األىلول وغوريه   ،هم احلال إىل ما تر وىلل  ب

 .ألفلسوا وجنسوا 
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واجلمتع بتني   ،هذه الرشيع  جاءت بإصال  ادليتن و صتال  ادلنيتا  أن  
 ،كثوري    وهذا األىلل يف االتاب وااسونة منوه يشء    ،م لح  الرو  واجلسد

  واحد منهما ممد اآلخر ومعني  وأن    ،حيث اهلل ورسوهل ىلع ال يام باألمرين
علويهم األرزاق   واهلل تعاىل خلو اخللو لعبادته وال يام حب وقوه وأدر    ،عليه
 ،ليسوتعينوا بوذاك ىلع عبادتوه  ؛ع هلم أسوباب ااورزق وطورق ااعيشوةونو  

بتغذية ااورو  وحودها   وام يأمر  ،ا دلاخليتهم وخارجيتهمويللون ذاك قيام  
وت ويوة   ،كما أنه نوىه عون االشوتغال بوااوات وااشوهوات  ،وإهمال اجلسد

 : وهو هذا .ويتضح هذا بأىلل آخر ،م الح ال لب واارو 
 ،أن الرشع جع  اطعلم وادلين والوالي  واحلكم متآزرات متعاتتدات

يات لكها وااوال  ،م ااواليات وتنبين عليه ااسللة واألحاكمفالعلم وادلين ي و  
وهو اا ال    ،وهو اارصاط ااست يم  ،اذلي هو احللمة  ،م يد  بالعلم وادلين
فسيث اكن ادلين وااسوللة م رتنوني ميسواعدين فوإن   ،والفال  وانلجا 

 وحيث ف ل أحودهما عون اآلخور اختول    ،األمور ت لح واألحوال تست يم
انلظام وف د اا ال  واإلىلال  ووقع  الفرقة وتباعودت ال لووب وأخوذ 

 .أمر انلاس يف االحنلاط
أن العلوم مهما اتسع  وااعار  مهما تنوع  واالخرتااعت   : ي يد هذا

وال   ،فإنه ام يرد منها يشء ينايف ما دل عليوه ال ورآن  ،مهما عظم  وكرثت
بما حتيله الع ول وإنما يأيت بما فاارشع ال يأيت   .يناقض ما جاءت به اارشيعة
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تشهد الع ول اا سيسة حبسنه أو بما ال يهتدي الع ل إىل معرفته مجلوة أو 
 : وهو . آخروهذا ينبيغ أن يكون مثاال   .تف يال  

 ،أن الرشع ال يأيت بما حتيله اطعقتول وال بمتا ينق ته اطعلتم ال تحيح
الح اولك زموان وهذا من أكرب األدلة ىلع أن ما عند اهلل حمكوم رابو  ىلو

وهذه اجلمل ااخترص  تعر  ىلع وجه افف يل بافيبو واالسوت راء   ،وماكن
جلميو احلوادث االونية وحوادث علوم االجتماع وتلبيو ذاك إذا اكن مون 

 ،فبذاك يعر  أنه تبيان الك يشء  ،احل ائو اا سيسة ىلع ما جاء به اارشع 
 .وأنه ال يغادر ىلغري  وال كبري  إال أح اها

ثتم بلقائته   ،رة جممل  يف فتوحات اإلسالم املتستع  اخلارقت  للعوائتدنظ
 ،حم ما مع تكاط  األعداء ومقاوماتهم اطعنيف  ومتواقفهم املعروفت  معته

ف جزير  العرب ىلع افرتاق وكيف أل    ،وذاك أن من نظر إىل منبو هذا ادلين
وأزال   ،دلانويهمهم  فهم ومجو قاىلوي  وكيف أل    ،قلوبها وكرث  ضغائنها وتعاديها

رم انودفعوا يف أقلوار األرض   ،وأحل األخو  اإليمانية حملها  ،تلك العداوات
ويف م دمة هذه األقلار أمة فارس وااروم أقو  األمم   ،ا ر  ل  ا ق  ر  ل  يفتسونها ق  
ففتسوهموا وموا وراءهموا   ،اد  د  ا وع  وأكرثها عدد     وأشدها قو   اك  ل  وأعظمها م  

حوىت وىلول اإلسوالم   ،ونرصو اهلل ومعونتوه هلومبفضل دينهم وقو  إيمانهم  
مون آيوات اهلل وبوراهني دينوه   عود  ف ار هوذا ي    ،مشارق األرض ومغاربها

ا بب ري  وطمأنينة ال ب هر وال وبهذا دخل اخللو فيه أفواج    ،ومعجزات نبيه
إىل هذا األمر عر  أن هذا هو احلو اذلي ال   إمجايلة    فمن نظر نظر     ،إزاع 
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وهوذا يعور  ببداهوة   ،طل مهما عظم  قوته وتعاظم  سلوتهي وم هل ابلا
وهو من اارضوريات خبال  ما ي وهل طائفة   ،وال يرتاب فيه من ف  ،الع ول
اب هذا العرص اذلين دفعهم اارضوو  الفلوري إىل مشوايعة أعوداء ت  من ك  
فزعموا أن انيشار اإلسالم وفتوحه اخلارقة العاد  مبوين ىلع أموور   ،اإلسالم
ويرجو حتليلهوا إىل ضوعف دولوة   ،حللوها بمزاعمهم اخلاطئة  ،حمضةمادية  

وهوذا جمورد ت ووره اك  يف   ،  يف العرباألكارس  ودولة اارومان وقو  اااد  
فأي قو  يف العرب تو هلهم ا اوموة أدم حلوموة مون احللوموات   ،إبلاهل

عن   فضال    ، عن احللومات االبري  ااضخمةاا غري  يف ذاك ااوق ؟ فضال  
يف      د  ا وع  م اومة أضخم األمم يف وقتها ىلع اإلطالق وأقواها وأعظمها عدد  

وحل  حمل أحواكم هو الء االووك   ،حىت مزقوا اجلميو   ممزق  ،وق  واحد
الويت قبلهوا وتل اهوا بوال بول     ،اجلبابر  أحاكم ال ورآن وادليون العادلوة

اايسو األرجواء فهل يمكن تفسري هذا الفتح اانيرش    .من ف مريد السو
ق العرب يف األمور ااادية ااسضة؟ وإنما يتةم بهذا من يريد ال د  يف بتفو  

 .ادلين اإلساليم أو من را  عليهم الكم األعداء من غري معرفة الس ائو
ه  و  رم ب اء هذا ادلين ىلع تووا  انللبوات وتكالوب األعوداء ىلع حم  

فلوو سواعدته قوو    ،دين اهلل احلوووإبلاهل بااةية من آيات هذا ادلين وأنه  
اكفية ترد عنه اعدية العادين وطغيان اللاغني ام يبو ىلع وجه األرض ديون 

ألنه ديون احلوو وديون الفلور    ،سواه ول بله اخللو من غري إكراه وال إازام
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لكن ت  ري أهله وضوعفهم وتفورقهم وضوغ    ،ودين اا ال  واإلىلال 
 .فال حول وال قو  إال باهلل  ،أعدائهم عليهم هو اذلي أوقف سريه 

دين اإلسالم مبين ىلع اطعقائد ال حيح  انلافع  وىلع األتالق الكريم  
وىلع الرباهتني يف   ،وىلع األعمال امل لح  لألحوال  ،املهذب  لألروا  واطعقول

وىلع نبتتذ الوثنيتتات واتلعلتتق بتتاملخلوقني واملخلوقتتات  ،أصتتوهل وفروعتته
وىلع نبذ اخلرافتات واخلتيلعبالت املنافيت    ،و تالص ادلين هلل رب اطعاملني

وىلع دفتتع   رش  ،وىلع ال تتال  املعلتتق ،للحتتس واطعقتت  املحتترية للفكتتر
وىلع احلث ىلع التر  ألنتواع   ،وىلع اطعدل ورفع اطظلم بك  طريق  ،وفساد

و  من هل أدم معرفوة يهتودي إىل   ،وهذه اجلمل يلول تف يلها  ،الكماالت
ونل ترصو ىلع هوذا    ،تف يلها ىلع وجه ااوضو  وابليان اذلي ال إشاكل فيه
  بهوا موا االسوالم عر  ااالكم ىلع اخت اره فإنه حيتوي ىلع أىلول وقواعد ي  
 .من االمال والعظمة واإلىلال  احل ي  الك يشء
 .وباهلل افوفيو

وىلو  اهلل ىلع   1364د  األوىل سونة  وقو الفراغ من تعلي ها غر  مجا
 .عبد اارمحن بن نارص ااسعدي : عل هاب لم م    ،حممد وسلم وىلع آهل
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 فهرأل املوتواعت 
 

 1 .............................................................................. اإلساليم ادلين حماسن يف ااخترص  ادلر 
ا،  تفاوت ا  وكماهل  اإليمان  يف  يتفاوتون  انلاس  أن:  ومنها   ادلين   بهذا  أعر    العبد  اكن  ولكما  عظيم 
ا  وأشد ا  به   ورسور ا  هل  تعظيم   أىلول   مجيو  ىلع  برهان  فإنه   ي ين ا،  وأىلح  إيمانا  أكمل  اكن  وابتهاج 
 4 .................................................................................................................. .وقواعده اإليمان
 5 .................................................. : تعاىل قوهل  يف ااذكور  اإليمان أىلول ىلع مبين اإلسالم دين
  ابلي    وحج  رمضان،  وىلوم  اازاك ،  وإيتاء  اا ال ،  إقام  يه:  اإليمان  بعد  االبار  اإلسالم  رشائو
 7 ...................................................................................................................................احلرام
 اففرق  عن  وحتذيره  ونهيه   واالئتال   االجتماع  وجوب  من  عليه  وحث  ااشارع   به   أمر  ما

  هل   من     علم  وقد  كثري،  يشء  وااسنة  االتاب  ن وص  من  االبري  األىلل  هذا  ىلع  واالختال ،
  من   به   يندفو  وما  وادلنيوية،  ادلينية  اا الح  من   عليه   يرتتب  وما  األمر،  هذا  منفعة  مع ول   أدم
 8 ................................................................................................................... . واافاسد ااضار
 9 ............................ .اإلنسان، نوع  منفعة ىلع  وحث وإحسان،  وبركة رمحة دين  اإلسالم دين أن
 9 ........................... .والفال ، واا ال  الع ل ودين الفلر  ودين احللمة دين  هو اإلسالم دين
 10 .................. .  منلر،   عن وانليه معرو ، بكل واألمر  اجلهاد، من ادلين هذا به  جاء ما
  تيبادل   اليت  ااعامالت  وأنواع  واارشاكت  واإلجارات  ابليوع   إباحة  من  اارشيعة  به   جاءت  ما
 11 ........................................... وغريها،  واانافو وادليون األعيان يف انلاس بني ااعاوضات فيها
 11 . وغريها،  وااناكح وااالبس وااشارب االاعم من الليبات إباحة  من اارشيعة به  جاءت ما
  وترك   وقس   وعدل  وإحسان  وخري  ىلال   يه  اليت  احل وق  من  اخللو  بني  ورسوهل  اهلل  رشعه   ما

 12 .............................................................................................................................   الظلم،
 13 ...... ااوررة ىلع ااال توزيو وكيفية  ااوت، بعد واارتاكت ااال انت ال من اارشيعة به  جاءت ما
 14 ................................. .اجلرائم، حبسب وتنوعها احلدود، من اإلسالمية  اارشيعة به  جاءت ما
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 مرضا  ترصفه   اكن  إذا  ماهل  يف  افرص    عن  اإلنسان  ىلع  باحلجر  األمر  من  اارشيعة  به   جاءت  ما
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 15 .............................................................................................................................. انلاس،
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 15 ........................................................................................................ اآلخر،  ىلع ااتداعيني
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