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 (1)اإلسالمية خصائص الرشيعة

 مقدمة

ِف، َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُفُ  ـْ ُشُروِر  إنَّ اْلَحْؿَد لِؾَّ
 مِ
ِ
َوَكْسَتْغِػُرُه، َوَكُعقُذ بِاهَّلل

ـْ وَ َأْكُػِسـَا  ـْ َيْفِدِه اهَّلُل َفََل ُمِضؾَّ َلُف، َوَم َفََل َهاِدَي َلُف،  ُيْضؾِْؾ َسقَِّئاِت َأْطَؿالِـَا، َم

ًدا َطْبُدُه  َوَأْشَفُد َأْن ََل إلـٰف إَِلَّ اهَّلُل َوْحَدُه ََل َشِريَؽ َلُف، َوَأْشَفُد َأنَّ  ُمَحؿَّ

 َوَرُسقُلُف.

 .﴾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

ے ے ۓ ۓ ﮲  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

، الفدي هدي محؿدسـ حأ، وصدق الحديث كتاب اهَّللأن نفأما بعد، 

                                                            

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

 طؿر بـ سؾقؿان األشؼر رحؿف اهَّلل، ثؿ ِزدت طؾقف ما يسره اهَّلل.
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 وشر األمقر محدثاهتا، وكؾ محدثة بدطة، وكؾ بدطة ضَللة، وكؾ 

 ضَللة يف الـار.

 دَللتفؿشرع الشرائع لغاية طظقؿة، وهل تعالك اهَّلل  إنأيفا الؼارئ الؽريؿ، 

ما فقف خقر ديـفؿ ودكقاهؿ، ألن طؼقل البشر َل تستطقع أن تستؼؾ بصـع  طؾك

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

ؿ، أما البشر فؼاصرون الرحقؿ هبالخبقر بؿصالح خؾؼف، أفعالف وأققالف وتؼديره، 

 يف طؾؿفؿ.

السؿاوية مـزلة مـ طـد  الشرائعن ومؿا هق معؾقم مـ الديـ بالضرورة أ

شريعة تـاسبفؿ، ولؿ ، لقبؾغفؿ بؾساهنؿ كؾ ققم رسقًَل إلك اهَّلل  أرسؾفؼد  اهَّلل،

ڱ ڱ ﴿ :، وقال﴾ڃڃ ڃ ﴿ :قال تعالك ، بَل شريعةهؿًَل  يرتكفؿ

 .﴾ںڱ ڱ 

ڻ ﴿ :، قال تعالكالذيـ أرسؾفؿ اهَّلل إلقفؿ أكبقائفؿ بطاطةوالبشر مطالبقن 

 .﴾ہ ہہ ڻ ۀ ۀ ہ 

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

ن فتؽػؾ آا الؼرأم، وضقعقها حرفقهارائقؾ حػظ شرائعفؿ فؾؿ يحػظقها، بؾ إس

، وهذا مـ رحؿة ﴾ڱڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ :قال تعالك،  بحػظفاهَّلل
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 اهَّلل بعباده، أن حػظ لفؿ شريعة يتعبدوكف هبا إلك يقم الؼقامة.

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

، ﴾ٺڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿: تعالك

 .﴾ڇ چچ چ چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿: وقال

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

 باهَّلل ومَلئؽتف وكتبف ورسؾف والققم اآلخر والؼدر خقره وشره.

رض والؿال والـػس طؾقف شرائع الرحؿـٰـ حػظ الديـ والعِ  اتػؼتومؿا 

 والعؼؾ.

فؼد اكػتح لف َؿـ ففؿفا فمؼدمة كافعة لػفؿ مؼاصد الشرائع،  هففذبعد، و

 باب ففؿ حؽؿة اهَّلل يف إكزال الشرائع.

 

* * * 
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 خصائص الرشيعة اإلسالمية

)صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(، وختؿ الؽتب  لؼد ختؿ اهَّلل األكبقاء بـبقف محؿدٍ 

بالؼرآن العزيز، وختؿ الشرائع بالشريعة اإلسَلمقة، وقد مقز اهَّلل الشريعة 

 اهَّلل: بتقفقؼهذا أوان الشروع يف بقاهنا ، كثقرةخصائص اإلسَلمقة ب

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

شرائع بشرية، متصػة بصػة القثـقة، فالـصارى يعبدون الؿسقح، والقفقد يـؽرون 

حجارة، وأما اد ـــبَّ ــــعُ ـــفَ والبقذيقن  الفـدوسوأما ، ازيرً عبدون طُ يوالـبقات، 

قن لإلسَلم بصؾة، وإن تسؿقا بف، فالعربة ت  اد قبقر، َل يؿُ الرافضة ففؿ طبَّ 

 .الؿسؿقاتببالحؼائؼ َل 

گ ﴿: ، قال تعالكمعصومة من الخطلومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا  .2

ۈ ۈ ﴿: ، وقال تعالك﴾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 أخباره، طادل يف أحؽامف. وقال الـبل صؾك اهَّلل طؾقف ﴾ے

 (1).(هدي محؿد وخقر الفديكتاب اهَّلل،  خقر الحديث... فنن )وسؾؿ: 

                                                            

 (.867رواه مسؾؿ ) (1)
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معصومة من التحريف ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا  .3

: مـ إحداث البدع يف الديـ فؼال الـبل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ فؼد حذر، والتبديل

. وقد (1)(وكؾ بدطة ضَللةإياكؿ ومحدثات األمقر، فنن كؾ محدثة بدطة، )

ـؼقة دواويـ الحديث تا طظقؿة يف بذل أئؿة اإلسَلم طؾك مر الؼرون جفقدً 

 مـ الضعقػ والؿقضقع. الـبقي

 ، قال تعالكمعصومة من الضقاعومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا  .4

، وَل زالت دواويـ ﴾ں ڱڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: نآيف حػظ الؼر

، بالرغؿ تتـؼؾ مـ جقؾ إلك جقؾ ومـ قرن إلك قرنمحػقضة، ث الـبقي لحديا

 ػرة، وكثرة الحروب، وطظقؿ الؽقد.مـ ممامرات الؽ

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

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

لـصرة اإلسَلم، ومالفؿ هتؿ روا ققَّ ـسخَّ  ـ، الذيوذوي الجاه والؿال والسَلصقـ

قال: قال رسقل  -رضل اهَّلل تعالك طـف-فعـ معاوية ، سبقؾفبـشر العؾؿ، واإلكػاق يف 

َل يضرهؿ مـ صائػة من أمتي قائؿة بلمر اهلل، َل تزال )اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: 

 (2).(خالػفؿ، حتك يليت أمر اهَّلل وهؿ ضاهرون طؾك الـاس خذلفؿ أو

                                                            

 اهَّلل طـفؿا.( طـ جابر رضل 867رواه مسؾؿ ) (1)

 ( والؾػظ لف.1337( ومسؾؿ )3641رواه البخاري ) (2)
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، وسَلمتفا مـ وضوح تعالقؿفاومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة  .5

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

 .تعالقؿ الشريعة يػفؿفا الصغقر والؽبقر، وصالب العؾؿ واألطرابل

وبقان كػي الخرافات والخزعبالت،  سَلمقةاإل ةومـ خصائص الشريع .6

، والذي يحصؾ بف استعاكة الساحر بالشقاصقـ ومـ ذلؽ السحر، بطالكفا

 لقحؼؼقا لف مراده، والشقاصقـ َل يخدمقكف إَل بعبادتف لفؿ.

الؽفاكة، وهل صؾب طؾؿ ما يؽقن التل زجر طـفا اإلسَلم: ومـ الخرافات 

م محرَّ  -أي السحر والؽفاكة  –يف الغقب، واإلخبار طؿا يف الضؿقر، وكَلهؿا 

، فنن الغقب َل يعؾؿف إَل اهَّلل، ا، بؾ ارتؽاهبؿا مـ كقاقض اإلسَلما شديدً تحريؿً 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿: هق مـ خصائص اهَّلل، قال سبحاكف وتعالكإذ 

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

 .ب خرب الؼرآنوكذَّ 

ون فا لجؿقع شموشؿولقتُ فا ـكؿالُ ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة  .7

 .والسؾوكوالؼضاء والسقاسة  والعبادات والؿعامالتالحقاة، يف العؼقدة 

  وهل  ،العؼائد تتـاول الشريعة اإلسَلمقة أصقَل  العؼائدػل باب ف

اإليؿان باهَّلل ومَلئؽتف وكتبف ورسؾف والققم اآلخر والؼدر خقره وشره، وتتـاول 
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 التصديؼ واَلكؼقاد. وأهؿفا، )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( بالـبلمؼتضقات اإليؿان 

   شامؾة ألدق تػاصقؾ فنن تعالقؿ الشريعة اإلسَلمقة  العباداتويف باب

 .الجقارحالؼؾب و طبادات

ففل كالصرب والخقف والرجاء والتقكؾ والتقبة طبادات الؼؾب فلما 

 غقرها.الحب وو

الطفارة والصَلة والزكاة والصقم فقدخؾ فقفا  الجوارحوأما طبادات 

كر والحج  .والجفاد والدطقة والذِّ

   دق تػاصقؾ فنن تعالقؿ الشريعة اإلسَلمقة شامؾة أل الؿعامالتويف باب

وكؽاح وصَلق ووكالة وتقثقؼ ديقن بقع وشراء وإجارة  مـ، الؿعامَلت

 .وغقرهاُؿزارطة ـل

   فنن اإلسَلم شامؾ لتػاصقؾ العَلقة بقـ الحاكؿ  السقاسةويف باب

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

ؾؿ والحرب، وتػاصقؾ تػاصقؾ العَلقة مع غقر الؿسؾؿقـ يف السِّ يشؿؾ اإلسَلم 

والجفاد لرفع كؾؿة طؾك العدل والؼسط، الحاكؿ حث وي، معفؿ والفدكةالصؾح 

يـ اهَّلل، والذب طـ ديار الؿسؾؿقـ، وحؿاية الضروريات الخؿس، وهل الد

 رض والؿال.والعؼؾ والـػس والعِ 
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   لحدود فنن اإلسَلم شامؾ ألحؽام العؼقبات وا الؼضاءويف باب

يات والتعزير، لضؿان الحؼقق او وزجر الؿػسديـ وضبط األمـ لؼصاص والدِّ

  اإلفساد.طـ 

  دق تػاصقؾ فنن تعالقؿ الشريعة اإلسَلمقة شامؾة أل السؾوكيف باب و

ة، وتحث طؾك التحؾل اَلجتؿاطقة والرتبقيالعَلقات األسرية والزوجقة و

بر القالديـ وصؾة األرحام وطػة الؾسان وغض ورأسفا باألخَلق الطقبة، 

تـفك كؿا ولبس الحجاب والتحؾل بخؾؼ الحقاء، البصر، وحػظ الػروج 

وتحث طؾك اَلجتؿاع وترك التػرق طـ سػاسػ األخَلق ومذمقمفا، الشريعة 

 والتحزب، وأن يؽقن الـاس أمة واحدة.

: وصدق اهَّلل الؼائؾ، سَلملالشؿقلقة يتحؼؼ اكتؿال الديـ اإلوهبذه 

 .﴾ڍ ڌ ڌ ڍڇ ڇ  ڇچ ڇ  چچ ﴿

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

ـَ لؽؿويباطد مـ   (1).(الـار إَل ُبــقِّـــ

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

                                                            

( طـ أبل ذر رضل اهَّلل طـف، وقال األلباين يف 1647) «الؿعجؿ الؽبقر»رواه الطرباين يف  (1)

 .(: إسـاده صحقح رجالف كؾفؿ ثؼات1833) «السؾسؾة الصحقحة»
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 (1)يطقر بجـاحقف إَل طـدكا مـف طؾٌؿ.

موافؼتفا لؾػطرة اإلكساكقة، التي ال ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة  .8

ڭ ڭ ﴿: تعالكقال ، وتؾبقتفا لحاجات الروح والجسدتتغقر وال تتبدل، 

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

 .﴾ى ائ ائ ەئ ەئ

ولقس موافؼتفا لؾعؼل الصحقح، ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة  .9

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

بة لألرواح والعؼقل، وطؾك األطؿال الـُؿصؾِحة لألحقال، وطؾك  الــُؿــفذِّ

ػروع، وطؾك كبذ القثـقات والتعؾؼ بالؿخؾقققـ الو لصقاألالرباهقـ يف 

وطؾك كبذ الخرافات والؿخؾققات، وإخَلص الديـ هَّلل رب العالؿقـ، 

والخزطبَلت الؿـافقة لؾحس والعؼؾ، الـُؿــحقِّـــرة لؾػؽر، وطؾك الصَلح 

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

، )فؾقس يف خرب اهَّلل وخرب رسقلف شلء (2)الحث طؾك الرقل ألكقاع الؽؿاَلت(

                                                            

(، وصححف 1647) «الؿعجؿ الؽبقر»( والطرباين يف 1/267) «صحقحف»رواه ابـ حبان يف  (1)

 (، وشعقب األركاؤوط، رحؿفؿا اهَّلل.118) «الصحقحة»األلباين يف 

، 45-44، ص «الدرة الؿختصرة يف محاسـ الديـ اإلسَلمل»قالف ابـ سعدي رحؿف اهَّلل يف  (2)

 .الرياض -بتصرف يسقر، الـاشر: دار العاصؿة 
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هَّلل ورسقلف شلٌء ولقس يف أحؽام ا يخالػ الحس والقاقع والعؼؾ الصحقح،

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

  .(1)الؽؿال وَل يؽقن الـؼص والضرر إَل باإلخَلل هبا أو ببعضفا(

إعؿال العؼل ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا تحث طؾك  .13

كتشافات، والتػؽر يف اآليات والـظر يف الؽون، والحث عؾى االختراعات واال

ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئ وئ ۇئ ﴿: ، قال تعالكاألفؼقة والـػسقة

، فالشريعة اإلسَلمقة تتقافؼ ﴾ۀ ۀ ہ ہڻ ڻ ﴿: ، وقال﴾ېئ ېئ ېئ

، بؿا َتـحار فقف العؼقل َل بؿا ُتحقُؾف وتراه مستحقًَل مع العؼؾ وَل تضاده، وتليت 

ا كثقرً وقد جؿعت هقئة اإلطجاز العؾؿل التابعة لرابطة  ا مـ العالؿ اإلسَلمل كؿًّ

سقاء كان ذلؽ يف طؾؿ األجـة أو الػؾؽ أو دَلئؾ اإلطجاز يف الؼرآن والسـة، 

الؿسؾؿقـ يؼػقن غقر ما جعؾ طؾؿاء الطبقعة مـ الطب أو البحار أو غقرها، 

ذكر هذه اَلكتشافات يف الؼرآن والسـة قبؾ أربعة إذ َل يؿؽـ أن تُ مدهقشقـ، 

ا مـ طـد اهَّلل، ألكف لؿ تؽـ ثؿة وسائؾ لؾقققف طؾك أن تؽقن وحقً ا إَل طشر قركً 

ا مـفؿ لؾدخقل ا غػقرً جؿًّ  األمر الذي أخضعهذه اَلكتشافات يف ذاك الزمان، 

 يف اإلسَلم.

                                                            

الدَلئؾ الؼرآكقة يف أن العؾقم واألطؿال الـافعة الَعْصرية داِخؾة يف »قالف ابـ سعدي رحؿف اهَّلل يف  (1)

 ، بتصرف يسقر.«يـ اإلْسَلملالدِّ 
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من اصؾع عؾقفا من الؿـصػقن ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أن  .11

ن البشر قاصبة َل ، وأِمن غقر الؿسؾؿقن اكبفر مـفا وَعِؾم أكفا ِمن عـد اهلل

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

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿: طـ الؼرآنذ يؼقل إتعالك صدق اهَّلل و، الؿسؾؿقـ

 .﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

من اصؾع عؾقفا من غقر ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أن  .12

كان هذا يؿؽن أن تؽون من عـد بشر؛ ال أكفا عِؾم أكفا ِمن عـد اهلل، ووالؿسؾؿقن 

يف بَلد الؽػار  هؿ، سقاء مِؿـ َل يحصقن ، وهؿ كثقريف اإلسالم ها يف دخولسببً 

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

، وسٌط بقن اإلفراط والتػريطومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا  .13

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: قال تعالك

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

 .ويف باب السؾقكقات العبادات ويف باب الؿعامَلت

الدعوة إلى التوازن بقن حاجات ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة  .14

فالشريعة ، فَل يقجد تعارض بقـ الحقاة الروحقة والدكققية، الروح والجسد

لك هتذيب الروح وتزكقتفا بلكقاع العبادات الؼؾبقة والبدكقة والؿالقة مـ تدطق إ
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تقكؾ وخقف ورجاء وصَلة وصقام وحج وِذكر هَّلل تعالك وإكػاق لؾؿال يف سبؾ 

الخقر، وغقر ذلؽ مـ أكقاع العبادات التل تجؿعفا شعب اإليؿان، وطددها بضع 

العؾؿاكقة الؿادية التل تتجاهؾ البشرية، كهج اؿـالطؾك خَلف ن شعبة، قوسبع

ا، َل يػؽر إَل بؿصؾحتف ا بحتً يًّ وتدطق اإلكسان لقؽقن مادِّ ، قةحاجة الروحال

ا، والديف وأسرتف، حتك صار كظام األسرة فقفا هشًّ  ولق كان طؾك حسابالؿادية، 

 صداقة َل غقر. وصار الرابط بقـ الرجؾ والؿرأة رابطَ 

تجاهؾ حاجة يالرهبـة ؿـفج فالؿادية: وطؾك الـؼقض مـ مـفج العؾؿاكقة 

إلك ترك الزواج، وتحريؿ بعض الطقبات التل أتباطف يدطق مـ ذلؽ أكف والجسد، 

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

الروح والجسد، ويلمر اجة حفقعرتف بحاجة اإلكسان إلك  اإلسَلمأما 

الرهبـة والتشدد، اَلهنؿاك الؿادي، ويـفك طـ قـفك طـ فبالتقازن بقـفؿا، 

ويلمر بالسعل يف األرض وطؿارهتا، كؿا يلمر بالعـاية بتؼقية العَلقة بقـ العبد 

ؽ ـفِ ـــيُ يريد أن ألحد الصحابة وكان  فؼد قال طؾقف الصَلة والسَلموربف، 

إكف َل  :ولؿا قال بعض الـاس، (1)(اوإن لـػسؽ طؾقؽ حؼًّ ): كػسف يف العبادة

َل أتزوج الـساء، وقال الثالث: أصقم وَل أفطر،  :يلكؾ الؾحؿ، وقال بعضفؿ
                                                            

« الؿسـد»( وغقره طـ طائشة رضل اهَّلل طـفا، وحسـف محؼؼق 6/268رواه أحؿد ) (1)

 (، وأصؾف يف الصحقحقـ مـ حديث أبل ُجحقػة رضل اهَّلل طـف وغقره مـ الصحابة.26338)
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أما أكا )وقال الرابع: أققم الؾقؾ وَل أكام: قال لفؿ الـبل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: 

فآكؾ الؾحؿ، وأتزوج الـساء، وأصقم وأفطر، وأققم وأكام، فؿـ رغب طـ 

 (1).(سـتل فؾقس مـل

ففل تدطق لؽؾ ما ، تعالقؿفا حسنإلسَلمقة ومـ خصائص الشريعة ا .15

ما هق معؾقم بالعؼقل تـفك طـ كؾ سـف، وهق معؾقم بالعؼقل والِػطر السؾقؿة ُح 

، وقال ﴾خب مبحب يئ جب ىئ مئ ﴿: قال تعالك، فبحقُ والِػطر السؾقؿة 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڇ چ چ چ ڇ ﴿: تعالك

بـ سعدي رحؿف الرحؿـٰـ ، قال الشقخ طبد ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

، بؿحاسن األعؿال ومؽارم األخالق ومصالح العباداهَّلل: فتعالقؿ الشريعة تلمر 

وتحث طؾك العدل والػضؾ والرحؿة والخقر، وتزجر طـ الظؾؿ والبغل 

قرهتا أومساوئ األخَلق، فؿا مِـ خصؾِة كؿال قررها األكبقاء والؿرسؾقن إَل و

حة ديـقة ودكققية دطت إلقفا الشرائع إَل الشريعة اإلسَلمقة وأثبتتفا، وما مِـ مصؾ

 (2)وحثت طؾقفا، وَل مػسدة إَل وهنت طـفا وأمرت بؿجاكبتفا.

ُتـِحـلُّ كل صقب وتحرم كل ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا  .16

                                                            

 ( بـحقه، طـ أكس بـ مالؽ رضل اهَّلل طـف.1431(، ورواه مسؾؿ )5363رواه البخاري ) (1)

، الـاشر: دار 15، ص «رة يف محاسـ الديـ اإلسَلملالدرة الؿختص»بتصرف يسقر مـ  (2)

 .الرياض -العاصؿة 
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ڌ ڎ ڎ ﴿: ، قال تعالك يف وصػ كبقف صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿخبقث

 .﴾ڈ ڈ ژ

، يةولؾطفارة الؿعـتدعو ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا  .17

ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿: ، قال تعالكهبا الؼؾقب وتطُفر ،تعالقؿفا تزكق هبا الـػقسف

 ، فالصَلة مثًَل ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

، أقؿ تطفر هبا الـػس وترتاح، كؿا قال الـبل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: )يا بَلل

 ، يعـل بالصَلة، يلمره أن يؼقم ويمذن لفا. (1)(الصَلة، أِرحـا هبا

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

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

الحسد بقـ الػؼراء واألغـقاء، وهذا مـ التطفقر  فقزولالػؼراء والؿساكقـ، 

 تف.مَّ لؾؿجتؿع برُ 

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

 الـػس مـ البطر بؽثرة األكؾ والشرب. وتتطفرالرياء، 

مـ  كػقسفؿويف الحج يؾبس الحجاج كؾفؿ مَلبس اإلحرام، فتتطفر 

يف الؿشاطر، ويتعارفقن ويتآلػقن، ويتعبدون  سقاسقةالشعقر بالرتف، ويؼػقن 

                                                            

 (، وصححف األلباين.5/364( وأحؿد )4985رواه أبق داود ) (1)
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 هَّلل بـػس الطاطات، فتطفر كػقسفؿ وتزكق.

األذكار تَلوة اهَّلل أطظؿ مجال لتفذيب الـػقس، فؼراءة الؼرآن و ويف ذكر

مـ أطظؿ أسباب زكاة الـػس  ففذه :الصباحقة والؿسائقة واألذكار بعد الصؾقات

 وهتذيبفا.

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

 لؾضعػاء.لجقران، ومساطدة لألهؾ والؾقالديـ وصؾة لألرحام وإحسان 

بف تعالقؿ الشريعة اإلسَلمقة مـ زكاة  اختصتففذه بعض األمثؾة طؾك ما 

 لفا. لؾـػس وتطفقرٍ 

، فتلمر البدكقةتدعو لؾطفارة ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا  .18

بالغسؾ لؾجؿعة والجـابة، والتطفر لؾقضقء، واَلستـجاء واَلستجؿار، وتلمر 

ء الؾحقة وقص األضافر وكتػ اإلبط بســ الػطرة، وهل قص الشارب وإطػا

 (1)وحؾؼ العاكة.

: قال تعالك، القسر ورفع الحرجومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة  .19

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

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

                                                            

 ( طـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف.257( ومسؾؿ )5889اكظر ما رواه البخاري ) (1)
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  (1).(ما استطعتموإذا أمرتؽؿ بشلء فلتقا مـف ... )وسؾؿ: 

قال الـبل صؾك اهَّلل ، فاـتُ ـسؿاحمـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة و .23

ػل البقع والشراء أمر ف، (2)(الحـقػقة السؿحة أحب الديـ إلك اهَّللطؾقف وسؾؿ: )

 اسؿًح  رجًَل رحؿ اهَّلل )اإلسَلم بالسؿاحة، فؼد قال الـبل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: 

إذا َصاَلَب )وإذا اقتضك( أي  :ومعـك ققلف (3).(، وإذا اقتضكإذا اشرتىوإذا باع، 

تل لف، يقِن الَّ ُد طؾك الَػؼقِر والـؿـ بَؼضاِء الد  ْحتاِج، بْؾ ُيطالُِبف بِرْفٍؼ وُلْطٍػ، فَل ُيشدِّ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿: ، كؿا قال تعالكوُيـظُِر الُؿعِسرَ 

  .﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

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

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

 .﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: طـ الظالؿ

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

، وقال تعالك يف وصػ ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڍ ڌ ﴿: قال تعالك

                                                            

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

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

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

 ( طـ جابر رضل اهَّلل طـفؿا.2376) رواه البخاري (3)
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 .﴾ھ ھھ ﴿: الؿممـقـ

فؼد كتب اهَّلل حثفا عؾى اإلحسان، ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة  .21

اإلحسان يف كؾ شرطة مـ شرائع اإلسَلم، حتك يف الذبح، فؼد أمر الـبل صؾك 

، إن اهلل كتب اإلحسان عؾى كل شيء)اهَّلل طؾقف وسؾؿ باإلحسان فقف، فؼد قال: 

الذبح، ولُقحد أحدكؿ  فلحسـوا، وإذا ذبحتؿ (1)الِؼتؾة فلحسـوافنذا قتؾتؿ 

 (2).(شػرتف، فــؾــــُقــــِرح ذبقحتف

قال شقخ اإلسَلم رحؿف اهَّلل: ويف هذا دلقؾ طؾك أن اإلحسان واجب طؾك 

كؾ حال، حتك يف إزهاق الـػس كاصؼفا وهبقؿفا، فعؾك اإلكسان أن يحسـ الِؼــتؾة 

  (3)لمدمققـ والذبقحة لؾبفائؿ.

فؼد ، سَلم الحث طؾك الرفؼ بالحققاكاتأمثؾة اإلحسان يف شريعة اإلومـ 

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

ة، َل هل أصعؿتفا وَل هل تركتفا تلكؾ مـ َخشاش األرض  (5).(4)حبست ِهــرَّ

                                                            

 .ا إهدار دمف، كالؼاتؾ والباغل وكحقهؿا، ويؽقن هذا مِـ قِـَبـؾ ولل األمرأي قتؾ مـ استحؼ شرطً  (1)

 ( طـ شداد بـ أوس رضل اهَّلل طـف.1955رواه مسؾؿ ) (2)

 .(5/549الػتاوى الؽربى ) (3)

 أي حشراهتا. َخشاش األرض (4)

 رضل اهَّلل طـفؿا.( طـ طبد اهَّلل بـ طؿر 2242( ومسؾؿ )745رواه البخاري ) (5)
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وأطؾك درجات اإلحسان لؾؿخؾقققـ هق اإلحسان لؾقالديـ، وقد أمرت 

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

 .﴾ڱ ںڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿

ى  ېې ﴿: وأمر اهَّلل باإلحسان لعؿقم الـاس يف الؼقل، فؼال

 .﴾ى ائ

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

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿: الؿسؾؿقـ وقد كان يحارهبؿ، قال تعالك

 .﴾ٹٹ 

 آلدابلؿختؾف اأهنا تدطق خصائص الشريعة اإلسَلمقة ومـ  .22

والـؽاح، والؾباس والشراب، الطعام  ، فجاءت بآدابالػضائلاألخالق وو

والسػر والحضر، وآداب التعامؾ مع مـ أحسـ ومـ أساء، ومع األقارب 

ال وذوي الشرف، ــؿَّ واألباطد، والجار والـائل، والحاكؿ والؿحؽقم، والعُ 

واألوَلد، ومع األحقاء واألمقات، مـ غسؾ وتطققب وتؽػقـ ودفـ والزوجة 

يف الحرب والسؾؿ، والخَلصة مع الؿحاربقـ ودطاء، ومع العدو والصديؼ، و

سَلم، ورتب طؾقف الثقاب أكف َل يقجد أدب سؾقكل إَل وقد حث طؾقف اإل

 طـف. كواألجر، وَل خؾؼ ذمقؿ إَل وهن
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، ففل لؾـاس كؾفؿ، تفاعالؿقومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة  .23

ڻ ڻ ۀ ﴿: وصالحة لؾـاس كؾفؿ، قال تعالك لـبقف صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ

... وكان الـبل )، وقال الـبل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: ﴾ہۀ ہ ہ ہ 

 (1).(لؾـاس عامةعثت يبعث إلك ققمف خاصة، وبُ 

، فَل صالحقتفا لؽل زمان ومؽانومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة  .24

ا مـ تعالقؿفا يتعارض مع التطقر الحضاري البشري، وقد واحدً ا تجد تعؾقؿً 

سادت الحضارة اإلسَلمقة طؾك العالؿ ثؿاكقة قرون، قبؾ أن تصقر كقاة لؿا بعدها 

 .﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿: مـ الحضارات، وصدق اهَّلل الؼائؾ

اشتؿؾت عؾى محاسن ما ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا  .25

ى أهل تؾك اآلصار واألغالل التي فرضفا اهلل عؾ قبؾفا من الشرائع، وألغت

ژ ڑ ﴿: ، قال تعالك يف وصػ كبقفعؼوبة لفم عؾى عصقاكفمالشرائع 

 .﴾ڑ ک ک ک ک

تلمر بالخقر واإلصالح وتـفى أكفا ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة  .26

ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئوئ وئ ۇئ ۇئ ەئ ﴿: ، قال تعالكعن الشر واإلفساد

                                                            

 جابر رضل اهَّلل طـفؿا.( مـ حديث 521( ومسؾؿ )335رواه البخاري ) (1)
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وقال: ، (1))َل ضرر وَل ِضرار(، وقال الـبل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: ﴾ېئ

ـْ َرَأى مِـُْؽْؿ ُمـَْؽًرا ) ، ْن َلْؿ َيْسَتطِْع َفبَِؼْؾبِفِ بَِقِدِه، َفنِْن َلْؿ َيْسَتطِْع َفبِؾَِساكِِف، َفنِ  َفْؾُقَغقِّْرهُ َم

يَؿان  (2).(َوَذلَِؽ َأْضَعُػ اإْلِ

باالستزادة من  أهنا تلمر أتباطفاومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة  .27

، الذي تحقا بف الـػقس، وتصؾح بف الؼؾقب، وترتتب طؾقف سعادة الشرعي العؾم

قال ويتحصـ بف الؿجتؿع مـ التقارات الػؽرية، واألفؽار الفدامة، الداريـ، 

وقال الـبل )صؾك اهَّلل  ،﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿:  طؾقف وسؾؿتعالك لـبقف صؾك اهَّلل

 (3).(يـف يف الدِّ فْ ػؼِّ ــــا يُ رد اهَّلل بف خقرً ـ يُ مَ ): (طؾقف وسؾؿ

قال ، تلمر بعؿارة األرضومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا  .28

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿: تعالك

أي خؾؼؽؿ فقفا  ﴾ىئ ی ی ی ی جئ﴿: ، وقال تعالك﴾ڄ

فقفا، وأكعؿ طؾقؽؿ بالـعؿ الظاهرة والباصـة، ومؽـؽؿ يف  استخؾػؽؿو

األرض، تبـقن، وتغرسقن، وتزرطقن، وتحرثقن ما شئتؿ، وتـتػعقن 

                                                            

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

(2865.) 

 (.49رواه مسؾؿ ) (2)

  طـف.( طـ معاوية بـ أبل سػقان رضل اهَّلل1337(، ومسؾؿ )71أخرجف البخاري ) (3)
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 بؿـافعفا، وتستغؾقن مصالحفا.

كاسخة لؿا قبؾفا من  ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أهنا .29

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

 .﴾ژڈ ڈ 

حؼوق الؿرأة وكرامتفا، ب عـايتفاومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة  .33

، فؼد زادت الحؼقق التل ضؿـفا اإلسَلم لؾؿرأة ومراعاة مشاعرها ومتطؾباتفا

ا طؾك مة، وكعقؿً زة مؽرَّ ا، وهبذا صارت الؿرأة الؿسؾؿة معزَّ طؾك ثؿاكقـ حؼًّ 

ؿرأة يف الغرب والشرق زوجفا وأبـائفا ومجتؿعفا، يف الققت الذي امُتِفـت فقف ال

ا أو كفؾة، فصارت وسقؾة استؿتاع إذ هل ا، سقاء كاكت شابة أو أمًّ ا طظقؿً امتفاكً 

ا طؾك دور العجزة إذ هل كفؾة، وأما معدَلت استعؿال الحبقب شابة، وضقػً 

 (1)حرج.ث وَل جفاض واَلكتحار بقـفـ فحدِّ واإلوالؿخدرات الـػسقة 

 ؽمٍ أحؽامفا مبـقة عؾى حِ ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أن  .31

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

، ففق الحؽقؿ يف أفعالف، وهق الحؽقؿ يف وسقاء طؾؿـا تؾؽ الِحؽؿ أم َل

                                                            

ا مـ مظاهر تؽريؿ اإلسَلم لؾؿرأة، وحػظ حؼققفا، واحرتام ثؿاكقن مظفرً »اكظر لؾػائدة:  (1)

 ، ماجد بـ سؾقؿان الرسل، وهق مـشقر يف شبؽة الؿعؾقمات.«مشاطرها
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 (1).وهق الحؽقؿ يف تؼديره ،وهق الحؽقؿ يف تشريعفأققالف، 

، فؽؾ أمر مستؼبؾ كبوءاتفاِصدق ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة  .23

ـبل ن الأفؿـ ذلؽ ، أو أكف سقؼع، أخربت بف الشريعة ففق إما قد وقع فعًَل 

كعك الـجاشل يف الققم الذي مات فقف وهق بالحبشة،  (وسؾؿ فقصؾك اهَّلل طؾ)

 (2)والـبل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( بالؿديـة، وصؾك طؾقف صَلة الغائب.

طؾقف ويف صحقح البخاري طـ أكس رضل اهَّلل طـف أن الـبل )صؾك اهَّلل 

، فاستعؿؾ طؾقفؿ زيد بـ حارثة، وأوصاهؿ ةا لغزوة ممتوسؾؿ( بعث جقًش 

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

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

 (3).وهو قاعد يف الؿديـةا ثؿ ابـ رواحة ا ثؿ جعػرً كعك زيدً 

د مقاضع ولؿا كزل الـبل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( بدرً  ا قبؾ الؿعركة حدَّ

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

                                                            

َ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  طبد

 .الرياض - التقحقد دار: الـاشر زريقا، يقسػ جؿقؾ. د ،«السعدي كاصر بـ الرحؿـ طبد

 ( طـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف.951( ومسؾؿ )1245اكظر صحقح البخاري ) (2)

 (.1246رواه البخاري ) (3)
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أن رسقل اهَّلل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ( كان ُيريـا مصارع أهؾ بدر باألمس، 

 ا إن شاء اهَّلل.يؼقل: هذا مصرع فَلن غدً 

بعثف بالحؼ: ما أخطئقا الحدود التل حد رسقل  فؼال طؿر: فقالذي

 (1)اهَّلل )صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ(.

اإلسالم فنكه ال من دخل يف ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أن  .33

رأي وطؼؾ، وَل ُيعَؾؿ هذا يف تاريخ اإلسَلم  ، إن كان ذالديـه يـتؼل عـه َسخطةً 

قط، لؿا تؼدم مـ مقافؼة تعالقؿ اإلسَلم لؾعؼؾ والػطرة، وتؾبقتفا لحاجات 

  الروح والجسد، والحؿد هَّلل طؾك ققام الُحجة وضفقر الؿحجة.

 أكفا غالبة لؿن تحداها، وُمعِجزةٌ ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة  .34

و أ ،نآيات الؼرآية واحدة مـ آؾ صحة ن يبطِ أحد أفؾؿ يستطع  ،ى لفالؿن تصد

ن يستطع أحد أولؿ  ،(صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ)حاديث الـبل أحديث واحد مـ 

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

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

 .﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

، فؼد كصت العدل بقن أتباعفاومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة  .35

                                                            

 (.2873رواه مسؾؿ ) (1)
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تعالقؿ الشريعة طؾك أن البشر كؾفؿ يـحدرون مـ رجؾ وامرأة )آدم وحقاء(، 

وأن الؿعقار الذي يقزن طؾك أساسف جؿقع البشر هق التؼقى ولقس لقن البشرة 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿: أو الؿؽاكة اَلجتؿاطقة أو الؿادية، قال تعالك

 .﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

: ، قال تعالكمـصورون أهؾفاعة اإلسَلمقة أن ومـ خصائص الشري .36

 .﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿

إلى ققام  استؿراريتفا وبؼاؤهاومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة  .37

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

َل يضرهؿ مـ خذلفؿ أو صائػة من أمتي قائؿة بلمر اهلل، َل تزال )وسؾؿ: 

 (1).(وهؿ ضاهرون طؾك الـاس حتى يلتي أمر اهللخالػفؿ، 

قال ، أتباعفا هم خقر األممأن ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة  .38

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٺ ٺٺ ﴿: تعالك

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

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

                                                            

 تؼدم تخريجف. (1)
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  (1).(طؾك اهَّلل وأكرمفا خقـُرهاُتتؿقن سبعقـ أمة، أكتؿ 

من  فاكل ما خالػالشريعة اإلسَلمقة أن تعالقؿ ومـ خصائص  .39

ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: َل يثبت لؾحؼ طـد الؿؼابؾة، قال تعالك األقوال ففو باصل

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

 (2)ذهب سؾطاكف، فَل يبدئ وَل يعقد.يبَطؾ أمره ويضؿحؾ ويأي أكف 

فا وصؿودها أمام التحديات ـثباتُ ومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة  .43

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

 ، بخَلف الؼقاكقـالعصقر: فنن الشريعة اإلسَلمقة لؿ تضؿحؾ ولؿ تتغقر

  واهنقار دائؿ.وتبديؾ مستؿر البشرية، ففل بقـ ققام ممقت 

وإن مِـ مظاهر صؿقد الشريعة اإلسَلمقة طرب التاريخ: صؿقُدها أمام 

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

لعبادة الصؾقب، فبالرغؿ مـ طظقؿ إمؽاكات الدول الداطؿة لؾتـصقر فنن معدل 

طظؿ مـ معدل الدخقل يف الـصراكقة وغقرها مـ الدخقل يف اإلسَلم طـدهؿ أ

 األديان الؿحرفة أو البشرية.
                                                            

(، وحسـ 9/5(، والبقفؼل )5/3(، وأحؿد )4288(، وابـ ماجف )3331رواه الرتمذي ) (1)

 واأللباين. « الؿسـد»إسـاده محؼؼق 

 قالف ابـ سعدي رحؿف اهَّلل يف تػسقر اآلية. (2)
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ومِـ مظاهر صؿقد الشريعة اإلسَلمقة طرب التاريخ: صؿقُدها أمام تقار 

ا العؾؿاكقة الذي يفدف إلك فصؾ الديـ طـ مـاحل الحقاة، وجعؾف محصقرً 

 َلقة العبد بربف.يف طَ 

طرب التاريخ: صؿقُدها أمام تقارات ومـ مظاهر صؿقد الشريعة اإلسَلمقة 

 قـ.ا بعد طَ البعثقة والؼقمقة، حتك صارت أثرً 

ومـ مظاهر صؿقد الشريعة اإلسَلمقة طرب التاريخ: صؿقُدها أمام تقارات 

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

َلد آمـة رغقدة بزطؿفؿ، وقد لقتقلك الؼائؿقن طؾقفا الحؽؿ، ويحقؾقا البَلد إلك ب

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

إلك أسقأ، فاستبقحت الحرمات، وأريؼت الدماء، وُهتؽت األطراض،  ئحال سق

 ا.قه ربقعً وفرح الؽػار بؿا حؾ بساحة الؿسؾؿقـ، وسؿَّ 

ربفا ففو مفزوم يف من حاومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أن  .41

أو  ، سقاء كان مـ أصحاب الزطامات أو القجاهاتالـفاية ومخذول

التقارات الػؽرية والعـصرية، فليـ الشققطقة؟ وأيـ الؼقمقة والبعثقة؟ ِصرَن 

ا مـ قـ، ويف الؿؼابؾ، هؾ زال اإلسَلم طؾك مدى أربعة طشر قركً ا بعد طَ أثرً 

التحديات؟ هؾ زال بتلثقر الحروب الصؾقبقة؟ وهؾ زال بتلثقر حؼبة ما 



 29 خصائص الرشيعة اإلسالمية

 
ُيسؿك باَلستعؿار األوربل؟ وهؾ زال بتلثقر الغزو الترتي طؾك العراق؟ 

وهؾ زال بتلثقر الغزو الرافضل لألحقاز والعراق؟ وهؾ زال بتلثقر الغزو 

ڳ ڱ ﴿: اهَّلل ا، وصدقالػؽري العؾؿاين؟ َل واهَّلل، لؼد زاد صَلبة ورسقًخ 

 .﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 من صبؼفا من الدول والشعوبومـ خصائص الشريعة اإلسَلمقة أن  .42

طقش رغقد، وأمـ ، يف ةطزيز ةعقش يف الدكقا آمـ، لتسعادة الدارينوعده بفنن اهلل 

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

فنكف يعقش يف ققارع وصروف ولق كان مـ أققى الدول وأطتاها، والشعقب 

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

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

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ڍ ڍ ڌ ڌ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ 

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

 أطداءهؿ، كؿا هق القاقع الؿشاهد اآلن.

  مـ خصقصة من خصائص الشريعة اإلسالمقة أربعونففذه  :وبعد ،

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

ػ ورجعقة، وزطؿفؿ أكف ديـ تخؾ  ، وتشريعف يف صعـفؿ يف اإلسَلمالعؾؿاكققن، 
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 .مـ شبفاهتؿاهَّلل  حؿاكا

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

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

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

 .﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

   ِّؿ طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف.وسؾِّ  الؾفؿ صؾ 
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