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ادّو  ددهدّ ن ّهللاّوحدددالّالّ ددري،ّلددإدّإ ددرا واّدددإّو  حيدددّوّإلددإّإالّ نّالّلندداّاالسددينّاينوددادّو  ددهدّاحلَمدددّاّالددضيّ  دد 
اّدُدددوالوّو سدد لوإّ  سددلإّهللا ّو دد -ّحمم دددو نّللن دداكّفاة ددةوّدشددذواّو ددضيرادّعددل لّهللاّ عدداآّدليددإّودلددلّ لددإّوَعدد ُ إّوَمددّ-ددد  

دي إّواستّ  عّهوداالّإآّي نّالد يندّ م اّدعد:ّاهتدىِّب  ّدسون ت إّوا ُ 
ّالكّ   ود دد نّةيهداّحد خصّخصدالشّالش دريعةّاالسديمي ةّّمنّ  دَدعّراندّمرحُواّدكمّوهضالّ وآّحلقاتّ  يُّهاّاالخ ةّواألخ ات 

دّو ُد ّموقد مةّ َدُخ ّديتوةضل هاّدللّماّس  اهاّمنّالش ّر ّ صيد.ّال ع 
ّ

ّاالسينّإن ّالدينّدندّهللا
دد ّايددنّاالسدديندّ دداصّهللا ّو دد -ّةالَ  خفددةّاألوآّمددعّةضخ ّ":ّ-ددد   نخددإوَّوهوددَ ّيف  َُددَ ّم  ّا ينودداّةَدلَددنّيدوقخ ددَين  سخ ََّددذخَّاالخ   َ تَدد َوَمددنّيَدُدخ

ددر ينَّ َاس  ددَنّاسخ ددَرة ّم  خ  ّنّ  ااّاينودداَّددَذّايددن ّاالسددينّةدددن ّهددضاّالددد ينّالددضيّ دددّادت دداالوّموُةَمددّد٨٥ صّدمددر ن:ّ"اْلخ َت يددإَّددذخ
ّدندددّهللا ّو دد -ّمقُد ص  ّفددضل،ّإِاّ َددد نّدلدلّهللاِّبددضاّالددد ينّسددَيك نّمددنّاساسددريندّولددنّيكدد نّلددإّّ-ددد   يفّالددد  ياّوهدد 

ّالعاملني.ّ ٌرّدندّ ب   ّ  خ
ّ

اّدللّهضالّاحلقيقدةّ-سُ ا إّو عاآ-ّو اصّهللا دَينّو"ّ:موؤف  دو ّّايدنثَّ لديخ ّّ يّخّد١٩:دمدرانّ ص"ّإ ن ّالدد  يَنّد ندَدّالل ددإ ّاالخ سخ
ّ.-سُ ا إّو عاآ-ّس ىّاالسينّمقُ ٌصّدندّهللا

ّ
ّو  -ّولضل،ّةقدّ فَم ّهللا دليناّهضالّالن  عمةدّي نَّدَرةةّيفَّحج دةّالد اا اّالددّوا  ِّبداّالن ديّ-د   ّلناّهضاّالد ينّو متّ 

،ّوفا تّ ولقّ ّ-عل لّهللاّدليإّوسل م- درّّبّدضل،َّحج ةوّال اا املَناس  اّ خ  عدل لّهللاّدليدإّ-َّحج دة َّحج هداّ سد صّهللاألّن 
َّلكودموّ":ّ-د  ّو  ّ -ّمعّ ع اد إدّ  صّدليإّ  خصّهللاّ-وسل م ديتو َّوَ    َّدلَديخكومخّ  عخَمدد  دتو َمخ َخ يدَنكومخَّوَ  َّلكودمخّا  َملختو َنَّ فخ الخيَد خ

َيَنّا ينوا ّ.٣املالدة:ّ"االخ سخ
ُانّودرفّةضخلوهاّ هخ ّالع لمّوالع رةاندّحىتّوع ّهضاّالع لمّإآَّذخ ّ دناءّهدضالّامل ل دةدّةقددّا تِّباّالرُّفس ية ّّوايّهلاّمن

ُا همدّةددخ ّدلدلّ مدذّاملدؤمننيّدمدرّددنّاس  دابّ اءّ  ٌ ّيه ايّ  دّةقداص:ّايّ مدذّاملدؤمننيدّ-  د ّهللاّدندإ-ّمنّ حخ
َّلكودمخّ" داص:ّّ يُّّ يدة،دادّ اص:ّديدّوِّل،ّالي نّضادندفمّ يٌةّيفّفتابّهللاّل ّ  َلتّدليناّمعخَشرّيَه اّالّتّ  َملخدتو َنَّ فخ الخيَدد خ
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ّألدلمّمىتّ  لتدّو ينّ  لتدّلقدّ َ لتّدللّ س صّهللا" اص:ّ"دّا يَنكومّخ يد نّمووعدة ّيفّّ-عل لّهللاّدليإّوسدل م-ّوهللاّإّن 
ّ."دَرةات

ّ و بّهللاّدللّاملسلمنيّاألخضّدشرالعّاالسينّميعوا
ذخدضواّ ديمواّمنخدإّويدَدد اّ ديمواّ خدردّةقداصّ-سُ ا إّو عاآ-ّندّ وخَ بّهللاواالسي اَيّ":ّسدُ ا إّو عداآّدلدلّاسلخدأّ الّ 

َّفاة ةّو لخم  ّالس   د اّ خدرىدّدَّة ّو َداالسدينّميعودادّالّذخدضواّدناحيدخضواّدشدرالعّّد٢٠٨الُقرة:"َّ يدَُّهاّال ض يَنّ َمنو اّااخخولو اّيف 
دددوا دددواّهللاّو ت ُعدد اّالر سدد صّّالّ َ ح     ددتمّ كوفدد نّالص دديةدّ وّال  فدداةدّ وّاحلدد  دّ وّّثهللاّثّالّ ت ُعدد اّالر سدد صدّ وّالّ َ ح  

دددراءدّويفّالن ّ  ددددونّاملوعددداميتّيفّالَُديخدددعّوالش   دددي اندّ وّد دددر  ّال الدددديندّ وّ نّذخدددضواِّبدددضاّثوّ   دددتمّدعددددِّلددد،ّ وفس  كدددا ّالص  
ذخّ  سدن نَّوال  يقدَّو ةيمداّّاملوعاملدةَّّهاّمم اّالّيست ينّدنإّاال ساندّ وّ نّذخضواِّبضاّميعواّثوّ   تمّالَّخيَقّلكدمدّوالّحو

ّ.ديخنكم
ّف ُِّّل،ّهد ّايدنّاالسدّدةدن ّاالسينّدقيدٌةدّودُااٌةدّوموعاميت إّلنداّوددضل،ّيندّالدضيّ فَملدإّهللاّلنداّو  ديو خيقد

ّرّاملسلمني.َ تّالن  عمةّدليخناّمعا ّ 
ّ

ّاالسينّه ّاينّاأل ُياءّميعوا
عدل لّهللاّدليدإّ-ّإآّحمم ددّ ّ-دليدإّالس دين-ّنّلدونّ دينداّ انهناّ ن ّاالسينّه ّاينّاأل ُي اءّميعواّمّ ّ نّ وقر  َ ّهاّدّ والّدّو

ّاالسين-ودللّ لإّوَع ُإّوسل م ّفا  اّمنّ ه   ّف ُّّاأل ُي اءّميعوا ابحليداةّدلدلّهدضاّالدد يندّوالَ ةداةوّولضل،ّةال عدي ةّ.ّد
ّفا ددتّ صددي ةّالن اعدد نيّمددنّاأل ُي دداءّواملورسددلنيّمددنّ ُخل نددادّةقدددّحكددلّهللا ّ  ُيّ-سددُ ا إّو عدداآ-ّدليددإ الددإّدددنّدعددن 

ددل مو نَّ"ةقدداص:ّ َّوَ  ددتومّمُّسخ ََودد  ون ّإ ال  َّلكوددموّالددد  يَنّةَددَيّ دد ََفلك َّاعخ  َ دليددإّالص دديةّ-ّو دداصّي سدد ّد١٣٢الُقددرة:ّ"اَيّدَددين  ّإ ن ّا
لص دداحل  نيَّ"ّ:-والس دين ّاب  اَّوَ حلخ قخدين  دل مو ّموسخ َّو وسوددك  ّ":ّ-سددُ ا إّو عداآ-ّو داصّ د نداّد١٠١ي سد :ّ" َددَ ة ين   ود خّإ ن َّعدَي  

ّالخَعاَلم نيَّ َّ   َّ ب   َّوَ اَّّاَلَّ ر يَ،َّلإّوّ*َّوحَمخَياَيَّومَمَا   ل َ،ّ وم رختو ل م نيََّود ضَك ّالخموسخ ّ.١٦٢د١٦٣األ عان:ّ"َّ و صو
ّ
ّماّةيإّوا ٌبّدللّاجلميعّ ّ دكّوُّا ّهضاّالد ينا ّ 

دت ينّدندإّّد ُاااتدّوموعاميتّو خيقدّوف ّ يندّاحلياةّالد  ياّواْلخرةدّوماّةيهماّمنّدقالدّّوإِنّمَش ّهضاّالد ماّالّيسخ
ا ّالدَ ح ّالدضيّ   لَدإدّّوايعواّدليناّمّ-سُ ا إّو عاآ-ّالن اكاّولضل،ّ وخ بّهللا دا ّالر سد صّالدضيّ دَ صّدليدإّهدضاّا  ُ   ُ  

ل َياءَّ":ّ-سُ ا إ-ّالَ ح دّةقاص ّ.٣األدراف:ّ"ا  ُ عو اَّماّ و   َصّإ لَيخكومّم  نّ  د  كومخَّواَلّ َدت ُ عو اّم نّاوو  إ َّ وخ
دد ّهددؤالءّ-سددُ ا إّو عدداآ-ّودددني ّ هدداندّةقدداصال ددضينّيت ُعدد نّهددضاّاهلَدددّخّةضخ -ّيدّوهددضاّالددَ ح دّوهددضاّالن دد  دّوهددضاّاللو

ََخَ  ود نَّ":ّ-سُ ا إ ٌفَّدلَديخه مخَّواَلّهودمخّ ّا د َُدَعّهودَداَيّ":ّ- د  ّيفّدوديال-ّو داصّد٣٨الُقدرة:"َّةَمنَّ ُ َعّهوَداَيّةَدَيَّخد خ َةَمدن 
ّ َقلك ر يّةَد ن ّلَّّ*َةَيَّيض  َُّّواَلَّيشخ ِ فخ َّ دخَرَضَّدنّ اَوَمنخ ّ.١٢٣د١٢٤طإ:"ّإوَّمع يَشةوَّ نكو

كايدةوّددنّالص داحلنيّمدنّاملدؤمننيّمدنّ ُخل ندا:ّّ-سُ ا إّو عاآ-ّو اصّ د نا نَداّ"ح  تدوُدخ َداَّ  َ لخدَتَّوا د َُدعخنَداّالر سود َصّةَافخ  َدد نَداّ َمن داَّ 
ّ.٥٣ صّدمران:"َّمَعّالش اه د ينَّ

ّ
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دُدّالص احلّالضيّ اءّمنّ  صلّاملديو اصّهضاّالع عّنةّيسعلّوهد ّحُيدبّالن ج دا ّدلدلّ د خصّ فلدرّ هد ّالع لدمدّالدضيّ َ 
مإّ ددّهدد اواّالرُّسود داّيَت دامق ن ن ّ  خ دمّ َ  دل نّإلديخهمّهدضاّالت هديددّحينمداّ دال اّهلدمّةَيقتلد نّهدؤالءّالرُّسودّ ّو ّن   ّ وّي ع 

لإ،ّ ّفانّ  خ ن كمّ معنيدّةجاءّمنّ  صلّاملدينةّيسعلدّماِا ّفانّيوريد،ّوماِاّحد ثّدإّالن داك،ّإ  دإّ داصلََنرمو اَيّ"ّ:وماِا
ّا  ُ عو اّالخمورخَسل نَيّ ن  َتدوونَّّ* َد خ رواَّوهومّمُّهخ أَلوكومخَّ  خ َّيسخ ّ.٢٠د٢١:ي "ّا  ُ عو اَّمنّال 

دا ّالر سد صّّاموُي  نواّةضخد ّّ-سُ ا إّو عاآ-ّو اصّهللا يكد نََّلاددةّمدنّ طدا ّهللاّّةد  دإّنّةَعد ِّلد،ّ طدا ّالر سد صفدَأن َّمد  ُ 
َ َّ":ّ- دد  ّيفّدودديال-ّدسدد اءدّةقدداصّسدد اء َّ طَدداَ ّا ّالر سودد َصّةَدَقدددخ َوَمدداّ":ّ- دد  ّيفّدودديال-ّو دداصّد٨٠:النسدداء"ّم ددنّيو  ددع 

 ّ َ ّا ِخن  ّل يو َاَ ِّب   ّإ ال  ّ.٦٤:النساءّ"َ  خَسلخَناّم نّ  سو ص 
ّ

ّةّدليهمأّوحجّ لّخإ  اصّالكوتبّوإ ساصّالرُّس ّ محةّابسَّ
دةّمدنّهللاالرُّسد دّّالكوتدبدّوإ سداصّ ّوإ  اصّ  ّو د دد-ّ محخ امدةّلديخهمّحدىتّالّذ ّ حدٌدّيد نّالقيخبَلخقدإدّوإ امدةوّلل وج دةّدّ-  
ّماّ   لتّإيل ّمنّفتابدّوماّ  َسلتّإيلّ ّ:ةَيق ص ّفوندتّةَعلدتِّلد،ُّّلكوندتّوّايّ ب  دَلمتدّّمنّ س صاّولد   منخدتدّو سخ

در يَنّ" داص:ّّ-سدُ ا إّو عداآ-ّدللَّخلق دإّاحلوج دةوّالُال  دةدّةدااّ-د  ّو  -ّواّ! ةع ّماّةعلتّو طعتدّومل ّمَُُّش    ُّسوديو
َ  ّحوج ٌةّدَدعخَدّالرُّسو ّ  َّدَللّا َّيكو َنّل لن اك  وهدضاّمههدٌرّدهديمّمدنّدّ-سدُ ا إّو عداآ-و اصّّد١٦٥:النساء"َّومونض   يَنّل َمي 

اّإالمحتددإمهدداهرّّ  َعددَ َّ سودد الوّ":ّ-سددُ ا إ-ّةقدداصّانّاحلوج ددةّدليددإددعدددّ  يددّدّ   ددإّالّيوعددض  بّ حدددو ّ َدُدخ ّفون دداّموَعددض  د نَيَّحددىت ك ّ"َوَمددا
َّخَيّة يَهاّ َض يرٌّ":ّ-سُ ا إ-ّو اصّد١٥:االسراء ّ وم ة ّإ ال  ّ.٢٤:ةاطر"َّوإ نّم  نخ

ّ
ّلرس الّيصحُّّإميانوّدُخد ّحىتّيؤم نّدك ّالكتبّوف ّا

ّّ يضوداّوالّدود ّ نّ وقر    ّ سد ص  ّ  خ لدإّهللادّويدؤم نّدكد    ّفتداب  ّفدضل،دّحدىتّيدؤم نّدكد       دإّالّيصدحُّّإميدانّدُخدد دّوالّإسديموإ
ّ  َسلإّهللاّو دهمدّةدن ّاليه اّ داءواّدنددّّاعي ةّالَّ ص حُّّيفّزما  ناّإالدَ حي إدّوهضالّاسّ-د  ّو  ّ -ّ ي   ألهخ ّاالسينّوحخ
و م اّهضالّاألم دةّاملو م دي دةّ در ةهاّوو ف ادّّ-دليإّالس ين-ّسليوالن صا ىّ اءواّدندّدّدوو ف اّ-دليإّالس ين-ّسلمّ 

ّ سد صّ  خسدل ّ   لدإّهللادّودكد    ّفتاب  اّ وؤم نّدك    اهاّ ّن  اّاألم ةّال حيدةّالدّهوَجذخ رهاّو  اصّدلخرهتادّةدّن  ّفسخ ّإّهللاهللاّو َل
ّّ.-آسُ ا إّو عا-
ّ

ّو  -ّولضل،ّ اص ّماا حواّهضالّاللدول ةّالكرميةّمنّالص  ادة:ّ-د  
لل دإ َّوَمَيل َكت إ ّوَفوتوُ إ َّو ّو" ّفو ٌّّ َمَنّاب  م نو َنّۚ َاّ و   َصّإ لَيخإ ّم نّ  د  إ َّوالخموؤخ  َّ ََّ َحدد ّم  دنّ ُّسودل إ َّّۚو َدالوّ  َمَنّالر سو صو ّدَدنيخ اّسودل إ ّاَلّ دوَفدر  قو

ذّو َراَ َ،ّ َدد َناَّوإ لَيخَ،ّالخَمص  َوفخ ّّۖ عخَناَّوَ طَعخَنا مّالّيوفر    نّددنيّ حدد ّّد٢٨٥:الُقرة"ّ َ  والش اهدّه ّإمياّنمّابلكوتبدّوفضل،ّ ّن 
ّفماَّةع ّ هخ ّالك تادَّ ّويكفرونّابلُعنّاْلخر ّمنّ وسو ّهللااّةيوؤمن نّدُعن  ّّواألممّمنّ ُخل نا.نيخ

ّ
دددَ اَقَّويَدعخقوددد َبّ":ّ- إّو عددداآسدددُ ا-و ددداصّهللا َاد يدددَ َّوإ سخ ّإ ددخدددَراه يَمَّوإ  خ نَددداَّوَمددداّ و ددد  َصَّدلَدددلك َ  َّوَمددداّ و ددد  َصَّدَليدخ  وددد خّ َمن ددداّاب 

َّوََنخنّو هومخ ندخ ََّ َحد ّم   َّدنيخ َّوالن ُ يُّ َنّم نّ  ِب   مخّاَلّ دوَفر  قو َّود يَسلك مو َسلك َّ َّوَماّ وو   َُاط  َسخ ل مو نََّّواألخ ّ.٨٤: صّدمران"َّلإوّموسخ
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ّ
ّتبّهللاّةيهاّاهلودىّوالن  فّو

داّهوددوىّو د  دّةقداصّّ-سُ ا إّو عاآ-ّو دَّوع ّهللا َّ  َ لخنَداّ":ّ-سدُ ا إ-ّفل ما إّيفّالت  اةدّواالجنيد دّوالقدر ندّ ّن  إ ا 
َداّالن ُ يُّدد َنّال دض ينَّّتد د خ َاَةّة يَهداّهودددوىَّو ود  ٌّال ددَلمو اّل ل دض يَنَّهددااّوََّخكوددموِّب  ددنّد عخلددةّّ-سدُ ا إّو عدداآ-ّو دداص.٤٤ّ:املالددةّ"واَ سخ

َّيََديخدإّ ":ّ-دليإّالس ين-ّديسل َناالوّاالخ جن يَ ّة يإ ّهودوىَّو و ٌ َّوموَصد   واّل  َماّدَدنيخ ّ-سدُ ا إّو عداآ-ّو داصّد٤٦:املالددة"َّو  َديدخ
ّاَلّ َيخددّ*املّ"دددنّالقددر ن:ّ ل ددَ،ّالخك تَددابو نَدداّإ لَيخددَ،ّ":ّ-سددُ ا إ-ّو دداصّد١د٢:الُقددرةّهودددوىّل  لخموت ق ددنَي"ة يددإ ّّبََِّك ل َ،َّ وخَحيدخ وََفددضَك
َّ مخر اَّ ميَانوَّولَكك نَّ َعلخنَداالوّ ود  واّّن خدد يّد دإ َّمدنّ  َشداّ ووحواّم  نخ َّواَلّاالخ  ّفونَتَّ دخ  يَّماّالخك َتابو ّد َُداا اََّما ددّ ّءوّم دنخ َّوإ   دَ،ّلَتَدهخ يّإ َآك
َتق يمّ  ّمُّسخ َراط  ّ.٥٢:الش  ى"ّع 

ّ
ُّهمّوددنّالقيانّأبمرّهللاّةيهاتّوحري ّاألممّمنّ ُلناّلكّو

ّ هخ ّالكتدادَّّ-سُ ا إّو عاآ-ّهللاّظست فاو دّ ددّوامليلداقّدلدلّاليهد اّ نّخّم دنيخ يصد   اّّنّ ُخلنداّدلدلّفوتدُهمدّةأخدضّالعهخ
اّّ هداّمددنّ يخدديّالت  ريد دّو الَفههدضالّالت د  اةدّو نّيق مدد اّاق هدادّو نّ ادوداّألهد اءّالن دداكدّ وّايشددكواِّبداّانوداّ لددييو  ُ 

دداندّ وَّددذخ ِّلدد،دّوفددضل،ّ خدداحلّو دددّدلددلّ وم ددةّالن صددا ىّ نّيصدد   اّاالجنيدد دّو نّيق مدد اّّ-سددُ ا إّو عدداآ-ّهللاّضك  العهخ
ّفمدداّ مددرّهللا الّهددؤالءّوالّّولكددنّلفسدد ّالش ددديدمددعّالت دد  اةدّّااليهدد اّ نّيفعلددّ ّ-سددُ ا إّو عدداآ-ّاق  ددإدّو نّيفعلدد ا

ّفمدداّ دداصّهللا دداّمددلَدلوهم ََخم لو َهدداّّ":ّ-سددُ ا إّو عدداآ-ّ ولم دد،ّ ددام اّاددأ ّهددضالّالر دايددةدّوإه  ملَّخ َملَدد وّال ددض يَنّمحو  لودد اّالتد دد خ َاَةّثوّ 
َفا وا ََخم  وَّ سخ ّاحلخ َما  ّ ّ.٥:اجلمعةّ"َفَمَل  

ُخدي دّوال  اياةدّوالنُّقصاندّ دّاد تّإآّهضالّالكوتبّالدّهد ّفل مداتّهللاّ-اآسُ ا إّو ع-ّودني ّ -ّ ن ّيَدّالت  ي ذدّوالتد 
ّو   ّ.لخأدّوالدّ  خ هلاّ   واّوهدايةوّللخَّ-د  

ع إّ "دنّ وم ةّاليه ا:ّّ-سُ ا إّو عاآ-ّةقاص َوَر  ةو َنّالخَكل َمَّدنّم َ ا   ّ.٤٦:لنساءا"ّم  َنّال ض يَنَّهااوواّ
ِوف  روواّد إّ "و اصّدنّالن صا ى:ّ ّةَدَنسو اَّحهًّاّمم   اّ َاّم يلَا َدهومخ َّ َخضخ َّ َصاَ ىك ّ.١٤:املالدةّ"َوم َنّال ض يَنّ َالو اّإ ا 

ّفونتومّخ"ّ:-سُ ا إّو عاآ-و اص َّفل ذواّمم   ا وَّلكومخ َّ اءَفومخَّ سو لوَناّيدوَُني   َّ دخ َ ّالخك َتاب  َّفل دذّ ّاَيَّ هخ َّويَدعخفو َّددن "ّّتوخفو َنّم َنّالخك َتاب 
ّ.١٥:املالدة

ّ
دد ّللَقددّإيُقددلّةيدد ص َدقخ ّفُددذّمم دداّ  هددمّهللاّإحخريدد دّوةيددّإدّوةيدد هدد ّ خ إخفدداءّلددُعنّّإدّوةيدد-سددُ ا إّو عدداآ-ّ  سدديانّحددظ 
ّالن يّّالك تاب ّفدانّيفّدعدنّّودنيّ-عل لّهللاّدليإّوسل م-ّفماّيفّاحلااثةّاملشه  ةّالدّو عتّدنيخ  فر ّمنّاليه اّحينما

ادّو دددّسددخ م لاّابلسُّددخاندّ  دد ّوامددر ةّمددنّاليهدد اّ دددّزَ َديَددّ-عددل لّهللاّدليددإّوسددل م-ّاو ّالع ُدااةّدندددهمدّةَ  دددّالن ددي
ابّاألس ادّمنّ اث ّاالحكاقدّوفضل،ّ يضواّيعينّ  خفُ لاّدلدلّمحدذ ّ وّا ّيعدينّو د ههموابّو ددّ علد اّالل ّه ّالكُّ

ّيفّالش دا  دّيعدينّي ة د ّنمّالن داكدّةسدأهلمّالن ديةّظه   ّالُتا احيَّ ددنّهدضادّّ-عدل لّهللاّدليدإّوسدل م-ّدّةضي ةّوما ني 
م. ّو اص:ّ ليخ ّيفّالت   اةّالر  م،ّ ال ا:ّماّيفّالت   اةّ  خ
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ّرهاّالن ا رّودد ّيقر ّيفّاحلدد  ّالدضيّ درَدإّهللاالت   اةّو دّ شَّّ َيتابلت   اةّ نّذ دّةأّوّ-إّوسل معل لّهللاّدلي-ّةأمرّالن ي
ّو  - مدّّ-د   دَّو  دلّدَيَديخدإّااليدإ،ّاْليدةّالددّ در ّمداّدعددهاّوخد  ّّويفّااليإ،ّيفّالت د  اة.ّةقدر ّالر  د ّمداّ ُخد ّ يدةّالدر  خ

ُدا ّاليهد اّالع هدانّالدضي مدّو دّ ه دّهضاّاملشدهدّدُددّهللاّددنّسديندّوفدانّمدنّ حخ دلم اّابلن ديةيهاّالر  خ عدل لّهللاّ-ّنّ سخ
ّفمداَّوَعدفإّهللاّ-دليإّوسل م سدُ ا إّ-ّوه ّالش اهدّالضيّ ه دّدلدلّعد  ةّالر سد صدّوعد  ةّالقدر نّمدنّددينّإسدرالي د

مّ دتفألّ-و عاآ سدتخ ىّاليهد اّوفلدذواّمداّالّيسدت  ندّةقدال ا:ّ عدمدّإن ّاةّاةقاصّلإ:ّا ةعّيَدكدّةَرةعهادّةدِاّ يدةّالدر  خ
مالرّ ماّةيه مّالر   ّواملر ةّ-عل لّهللاّدليإّوسل م-ّةقانّالن يّد خ ّ.دَر خ

إّمنّاحلجدا ة.ّيعدينّحودّةقاصّدُدّهللاّدنّدمرّةر يتّو َدالر   ّجينأّدللّاملر ةّوَن ّدليخهاّيَقَيهاّدنفس  ّحمو ر نّحدىتّاملد تدّب 
ََ مّخيصّهيخم تّو ّ.ِباّديخدا يّاملر ةّالدّزّنّه ّدي كخ

ّ و صَّمدد-عددل لّهللاّدليدإّوسدل م-ّيةقداصّالن د دتّو:ّاللهددمّا دهدّ ّن  ّفمداّ داصّالن دديّد مدركّةدديهمّنّ  مخ عدل لّهللاّدليددإّ-ّ و
ّ.-ودللّ لإّوع ُإّوسل م

ّ
ّمدنهمّوامدر ةوّز َيدادّةقداصّهلدمّ سد صّهللاّعدل لّ" دليإّوسدل مدّةدضفرواّلدإّ نّ  ديو إنّاليه اّ اؤواّإآّ س صّهللاّعل لّهللاّو

.ّةقال ا:هللاّو م  ّالر  خ ّفدَضددختومخّإن ّةيهداّّدليإّوسل م:ّماَّتَ دوَنّيفّالتد  خ َاة ّيفّ أن   َدفخَض وهومخّوجيوخَلدوَندّ اصّدُدّهللاّدنّسدين:
دّةَدَقددر ّمدداّ ُلهدداّومدداّدعدددهادّةقدداص م  اّابلتد دد خ اة ّةَنَشددروهادّةَ  ددَعّ َحدددوهومخّيَددَدالوّدلَددلّ يَددة ّالددر  خ َمدّةددأ َد خ لددإّدُدددوّهللا ّدددنّّالددر  خ

دّ ال ا:ّعدقّايّحممددّةيهداّ يدةّالدر مدّةدأمَرِّب مداّ سد صّهللاّعدل لّهللاّو م  :ّا ةعّيدَكدّةرةَعّيدالوّةدِاّةيهاّ يةوّالر  خ سين 
ّالر  وَ ََّخينّدَللّاملَرخ ة دّيَقيهاّاحل جا ََة"ّ اّةر يختو ّ.ع يحّالُخا يدليإّوسل مّةَدروم 

ّ
دمدّةقدداص نّيوقيمدد اّالت د  اةّواالجنيد دّومدداّ ّوّ-سددُ ا إّو عداآ-ّوفدضل،ّ َمدرهمّهللا  ودد خّاَيّ":ّ-سدُ ا إ-ّ د صّإلدديهمّمدنّ ِب 

ددنّ  د  كوددمّخ ّ وق يمودد اّالتد دد خ َاَةَّواالخ جن يددَ َّوَمدداّ و دد  َصّإ لَدديخكومّم   ء َّحددىت ك َّ دد خ ددتومخَّدلَددلك َّلسخ ددَ ّالخك تَدداب  سددُ ا إّ-ّودددني ّد٦٨ّ:املالدددة"َّ هخ
ددمّلدد ّ ددام اّابلت دد  اةّواالجنيدد ّ ُدد ّد عّخّ-و عدداآ ددادّولَسددّ-عددل لّهللاّدليددإّوسددل م-ّةّالن دديلدد ّن  ع دواّإِنّألعدداد اّخددذواّدهيمو

ّفلذواّودهيموا ّ.سعااةوّابل ةدّولفازواّة خزواّو  اوا
ّ:ّ-سُ ا إ-ّةقاص

َّ  َامو اّالتد د خ َاَةَّواالخ جن يدَ َّوَمداّ و د  َصّإ لَديخه مّم  دنّ  ِب   دمخّأَلََفلود اّم دنّةَدد خ  ه مخَّوم دن" َّ ّن ومخ َّ  خ ول ه دمَّوَل خ أَلََفلود اّ"ّد٦٦:املالددة "َحخدت 
ددنّةَددد خ  ه مّخ دد  خ لددتّالس ددماءّدرَّ"دّم  اهت  ر ددتّاأل ضّخذخ ّهللاادّلكددنّلفسدد ّملّيق مدد اّفتهددادّو خخ ددأ   ّو دد ددد-ّا  والّمدداّّ-  

ّ.همتُّ انّد كّو مرهمّدإّمنّالقي
ّ

ّمنّالشرالعّالناسخةّلك ّماّ ُلهاّةةّالسم ميةّاحلنفيالشريعةّاالسي
إن ّهللا نيد وخحلّإآّ ُي ناّابلقر نّالكرميدّوالفّوّ-سُ ا إّو عاآ-ّثّ  فهإّّر انّاملُو ّح  لدإ:ّّ-سُ ا إّو عداآ-الض يّ  آ  دق خ

"ّ َّلإوّحَلَاة هو نَّإ ا  َرَّوإ ا  ّ.٩:احلجر"ََّنخنوّ َد  لخَناّالض  فخ
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ددّ-سددُ ا إّو عدداآ-ّوَ علددإ َوَ  َ لخنَدداّإ لَيخددَ،ّالخك تَدداَبّ":ّ-سددُ ا إ-ّةقدداصّخواّهلددادموهيخمنودداّدلددلّمدداَّسددُقإّمددنّالكوتددبدّواس 
َدأ ّ  حلخ ّ"ّد-لكدرميالقددر نّا-ّ يّ  خ لنداّإليخدد،ّايّ ُي ندداّهدضاّالكتددابّد٤٨املالدددة:"ّاب  ددَنّالخك تَدداب  َّيََديخدإ ّم  ّموَصدد   واّل  َمدداّدَددنيخ َددأ   حلخ اب 

نوداَّدَليخددإّ  ّفددانّيفّالت د  اةّواالجنيدد ّمم داّ دقدداالّهللاّد٤٨:املالددة"َّوموَهيخم  ّو د -ّةمددا ةددالقر نّ داءّموصددد  واّهلددضادّوزااّيفّّ-ددد  
ّو  -ّاحلسخنّحوسنوادّوهللا ّ.-عاآسُ ا إّو -ّيؤ ّةضخلإّمنّيشاءّ-د  

دّوامليلاقّدلدلّاأل ُيدّ-اآسُ ا إّو ع-ّهللاّضفماّ خ -ّ   دإّإِاّ  سد ّ-عدل لّهللاّدليدإّوسدل م-ّاءّميعوداّ ُخد ّ ُي  نداالعهخ
ددٌبّدلديخهمّودلددلّ  ُداد همّ نّيؤمندد اّدنُي ندادّو نّيوسددا د اّإآّ وصدر إدّو نّيفدد زواّّ-سدُ ا إّو عدداآ  ُي نداّوهددمّ حيداءّة ا  

دتوكومّم  دنّّ":ّ-سدُ ا إّو عداآ-دّةقاص-دليإّالص يةّوالس ين-ّيَتإأبنّيك   اّحتّ ا يلَداَقّالن ُ ي  دنَيَّلَمداّ  َديدخ م  َ ّو ِخَّ َخدَضّا َوإ 
م نون ّد ددإ َّولََتنصوددرو  إّو َ دداءَفومخَّ سودد ٌصّمَُّصددد  ٌقّل  َمدداَّمَعكوددمخّلَتدوددؤخ َمددة ّثوّ  كخ َّوح  ددَر خمتوخَّو َّّف تَدداب  متوّخ َدداَصَّ َ  دخ ددر يَّخددضخ ل كوددمخّإ عخ َِك ّ  َددالو اَّّدلَددلك

َهدوواَّوَ َاَّمَعكومّم  َنّالش اه د ينَّ ّ.٨١: صّدمران"َّ  دخَر خَاّ َاَصّةَا خ
ّ نّيت َُعين"ّ":ّ-دليإّالص يةّوالس ين-ّو اص عإوّإال  ّ.حسنإّاأللُاّنل ّ ن ّم َسلّفانّحيًّاّماّوس 
دددمَّ"ّ:-دليدددإّالص ددديةّوالس دددين-ّو ددداص ّابلدددضيّالَّيسخ م نخ ّوملّيدودددؤخ دددنّهدددضالّاألمدددة ّيهددد ايٌّّوالّ صدددراّنٌّدّثّميددد تو عوُّّ حدددٌدّم 

ّالنا  "ّ ّدإدّإالّفانّم نّ ع اب  لختو ّ.ع يحّمسلم و خس 
ّ

ّ:-سُ ا إ-ّفماّ اصّّ محةوّللعاملنيّدم موادّ-دليإّالص يةّوالس ين-ّوفا تّد علَتإ
َددةوّل  لخَعددالَّ" َّ محخ دد ّالكتددابّخص عوددادّملدداِا،ّألن ّهللاّد١٠٧:األ ُيدداءّ"م نيََّوَمدداَّ  خَسددلخَناَكّإ ال   دداص:ّّ-سددُ ا إّو عدداآ-ّوألهخ
وم   ّ " ّ يّخ-ّ.ّالدضيّجيدو دإ-عدل لّهللاّدليدإّودلدلّ لدإّوعد ُإّسدل م-ّنّه ،ّه ّحمم ددٌّمَّ"ّال ض يَنّيَدت ُ عو َنّالر سو َصّالن ي  ّاألخ

ّدنددددهمّيفّالت ددد  اةّواالّ- هددد ّالك تددداب جنيددد دّةلدددي ّدددددنّإميدددانّهدددؤالءّمدددنّددددَدنّوعددد صّاسدددلّالص دددااقّإلددديخهمّمكتددد ابو
ّو ددد -ّرسددد صدّألن ّهللاالأبوخعدددافّ و وعددداة إّالش دددريفةاّّ-وسدددل مّيدددإعدددل لّهللاّدل-ّيفّمعرةدددةّهدددؤالءّدنُي ندددا ددداصّّ-دددد  

َّفَماّيَدعخر ةو َنَّ ددخَناَءهومخّۖ" ١٤٦ّالُقرة:ّ".يَدعخر ةو  َإو
ّ
ّال دد" دد   وم   ّال ددض يَنّيَدت ُ عودد َنّالر سودد َصّالن ددي  ّاألخ َهدداهومخَّدددن  َّويَدندخ لخَمعخددرووف  ّذَخموددروهومّاب  ّالتد دد خ َاة َّواالخ جن يدد   ّد نددَدهومخّيف  تودد ابو ض يّجيَ دوو َددإوَّمكخ

َخددَيَصّال دد َ ددَرهومخَّواألخ هومخّإ عخ ََُال ددَ َّوَيَضددعوَّدددندخ َددر  نوَّدلَدديخه موّاسخ َّوَو َّدلَددالخمونَكددر َّوَو دد ُّّهَلوددموّال  ي  َُددات  َّفا َددتخ د ددإ ّّةَال ددض يَنّ َمنودد اّيخه مّخد 
 ودد خّاَيّّ* وولَكم ددَ،ّهودموّالخموفخل  ود َنَّوَ َصددرووالوَّوا د َُدعود اّالنُّد َ ّال ددض يّ و د  َصَّمَعدإوّ"ّ.-عددل لّهللاّدليدإّوسدل م-ّده مد الّ يّخّ"َوَدد   ووالّو

يعواّال ض يَّلإوّ َ  ّإ لَيخكومخّمَ  ّا َّ سو صو ّإ ّن   َ  َّوَ سودَ يدَُّهاّالن اكو ّةَد م نو اّاب  َوخي د َّوميو يدتو ّهودَ ّ ّاَلّإ لَكدَإّإ ال  َ خض  َّواألخ ّالس دَماَوات   ل إ ّمولخد،و
َ  ّوََفل َما  إ َّوا  ُ عو الوَّلَعل كومخّهَتخَتدوونَّ م نوّاب  ّال ض يّيدوؤخ وم      ّاألخ ّ.١٥٧د١٥٨:األدراف"ّالن ي   

ّ
ّفول فد الّمددنّاألّا عدةاْل همّدلددلّ وام درّاملدد آهد ّمددا دد ةّالدددّطدر تّدلددلّ درالعهمّدسددُبّخدرو   -ّدمداصّالش ددا ةدّوالش  

ّفمداّ داص-سدُ ا إّو عداآ ّهَلودمخَّود َصدد  ه مخَّدددنّ":ّ- د  ّيفّدودديال-ّد ل دتخ ّ وح  دَنّال دض يَنَّهدااوواَّحر مخنَداَّدلَدديخه مخّطَي  َُدات  ّم   ةَدُ هولخم 
َّفل ذوا   َ ّا ّ ُخد ُّ اّدللّاملعصييوعا َّّةكانّ ال واّيفّ رالعهمّ نّخّد١٦٠:النساء"َّسُ ي   ّفا دتّدلديهمّحديالو ةّدت درميّ  دياء

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى هللا 
 

 ( 10من  7صفحة )   "3دروس الدورة العلميّة "بصائر  من مقدمة في الدين والشريعة
 

ّو دد -ّثّ وخحددلّهللاِّلدد،د لنُي ددإِّبددضالّالش ددريعةّالس ددمخ ةّالس ددهلةّالدددّ وةعددتّةيهدداّاْلعددا دّواألَدديصدّواحلَددر دّّ-ددد  
َ تّفلمةّ د ،ّعّ  دّواملشق اتدّوِباّ كانةهضالّالش ّردخ واّوددالو ٌصّيفّاألحخ ٌقّيفّاألخُا دّوددخ دخ ّ.يعةّع 

ّ
ا فدةدّةقداص:ّّ-سُ ا إّو عداآ-ّو دّ وخ بّهللا دَنّ"دلدلّ ُي نداّودليخنداّ نّ ت ُدعّهدضالّالش دريعةّاملُو َّ در يَعة ّم   َ َعلخنَداَكَّدلَدلك ثوّ 

َ اَءّال ض يَنّاَلّيَدعخَلمو نَّ َّ هخ َمخر ّةَا  ُ عخَهاَّواَلّ َدت ُ عخ ّ.١٨:ثيةاجلاّ"األخ
دّو نع م اّد عدّديخش  يصّهدضالّالش دريعةّال ا ةدةدّو ُدد لتّ حد اصّهدوداشّالن اكِّبضاّالد ينّالضيّ  خ لإّهللاّدللّ س لإّ سخ

ّّو-ّلخأاّةأخر همّهللااسَّ ِبضاّالد ينّمنّالهُّلماتّإآّالن   دّومنّالكوفدرّإآّاالميداندّومدنّالض ديلةّإآّاهلوددىدّّ-  د  
لخدأدّوهديخَمَنّهدضاّالدد ينّدلدلّحيداةّاسَّّد-سدُ ا إّو عداآ-ّوهضالّامل دقاتّإآّال  ادةّوامتلاصّ وامرّامل آنّاملعاع ّومّ 

ّفمداّ داصّد درخكّوهد ّ  د ّ حددّ ّاملدؤمننيِّبدادّ دال اّددنّهدضالّالش دريعة ةا صلحّدللّالس  اءّ مخرّاين همّواو ياهمدّحدىتَّدذخ
ّدرةإّالت ا يخ عالّإنّ " دضاءّاللملانّاالجنلي يّي موا:ّ ّ."يمّالقر نّ حخكمّو دخق ّو  خحمّ شريع 

ّ
ّالتخل  ّدنّالكتابّوالسنةّ ساكّف ّةساا

يخمنّدللّحياةّاملسلمنيّطدوظل تّهضالّالش ّر ّمدنّال  مداندّوةَدَت دتّهلدمّ لد بّالعداملنيّ ُخد ّ نّيعةّهتو  اصّثيثدةّدشدرّ دراو
نّ ددُخلهمّمددنّثّ عددابّاملسددلمنيّمدداّ عددابَّمددمّهلددضالّالش ددريعةدّ فددتحّهلددمّالُولددداناّدلفددةّ عهدديمهمّهلددضاّالددد يندّوإ يهلدد

ديخمنّدلدلّحيداهتمّ لةدّوملّ عودّالش دريعةّهتو األممّحينماّةر ط اّيفّالكتابّوالسن ةدّوحينماّ نك رواّهلمادّوحينماّ عوفتّالص  
دركدّوالُ دد فماّهيخمنتّدللّمَّ ّاجلَهد ّوالش   نّدّوا  فدعّالع لدمّيفّفلدذ ّم دوةشدتّاملعاعد ّدنّسُقهمّمنّ سيةهمدّةدب 

ّو  -ّثّسل طّهللاّااي ّاملسلمنيد ّفلدذواّمدنّلُّدالد اي  دّواحتّصاّدليخناّةدال اّاولةوّدهيمةّحىتّ اس اّخيء دداّ-د    ا
ندد ندّوي يدددونّمددنّ دد  ّعددلةّالن دداكّددددينهمّؤي  ددهمّيفّسددَ يخداءّهددضالّالُلددداندّةُددد   ددا ّاملسددلمنيدّو رد عدد اّج ّواّيدوَ ه  

م ّ.-سُ ا إّو عاآ-ّو ريعةّ ِب 
همّوعدايةوّ دديدةّ نّضثّ  خ واّ واسواّمم نّخا  اّهللاّو س لإدّوخدا  اّحدأ ّهدضالّاألم دةدّةَدَ  دع همّدلدلّالكراسد دّو وخعد خ

م.دّو نّيدوَ ه  ن اّمّ -سُ ا إّو عاآ-ّيصر ة اّالن اكّدنّ رخ ّهللا ّنّ مخرّهضالّالش ريعةّيفّحياهت 
ّ

هدددضالّّإآابلت  دددافمّيفّ مددد  الّّنّملّيدددرخضَّاالميددانّدلدددلَّمدددّ  سدددمّدضا دددإّاملوقد سدددةّدلدددلّ فددد ّ-سددُ ا إّو عددداآ-ّ الّوإن ّهللا
ددداّمم   ددد"ّةقددداص:ّدالش دددريعة ددده مخَّحَر و َّ  فوس  اَلّجيَ ددددوواّيف  دددنَدهومخّثوّ  َوَك  موددد َكّة يَمددداَّ دددَجَرّدَديدخ ّ نوددد َنَّحدددىت ك م  اَّ َضددديخَتّةَدددَيَّو َد  دددَ،ّاَلّيدوؤخ

اَويوسَّ ل يمو ّاملوسدلمنيّدلدلّّد٦٥:النساء"ّل  مو اَّ سخ و اصّدنّهؤالءّاملوست ردنيدّو ه ّالفتنةّالضينّيريدونّسد ااّ درال عَّدذخ
ّ:-سُ ا إ-ّ رال عّاملسلمنيدّ اص

َاه ل ي ة ّيَدُدخ و نَّ" َمّاجلخ ّيو   نو َن"َّ َة وكخ ن  اّل  َق خ مو َ  ّحوكخ َسنوّم َنّا َّ حخ ّ.٥٠:املالدةَّوَمنخ
ّ

ّمقاعدّالش ريعة
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دنهاّالددّمي  هتداّدم داّسد اهَّايدةّالش دريعةدّومقاعدد هاّالعهمدلدو م اّالناّةهد ّيددو ّحد صّ دهاّوحماس  مم داّ حدثدإّّاوخصالص 
دد ّاالسددينّضدداملّو اّ نّذخ َّ هخ ّفددا  اّالّيَتصدد   ونّ ددددو ّم خ دد اّةيمدداّسددُقنادّولعل هددم ل  نّاملوعاعددروندّوفددانّهددضاّاألمددرَّددذخ

دددقدد ا نيّي ددت خ  اوّناّم  مّيفّمدداّيتنددازد نّةيددإدّوإن ّهددؤالءّوهللاّلَيق لدد نّهندداّوهندداكّلَيصددذّإليخهدداّاملرخ ددعّدندددّالت  ددافّوّهدداّنسخ
ّفمل ّحشرة خصّوزو ّونّالقَّمونكرواّمّ  دّةملَلهم تااو ءّالن هدا ّاّوِبو صدرّّدوحينمداّ  لودعّالشدم ّاسف اشدّالّ رىّيفّ  خ داّ ُو وإه 

ّ.اا سإيفّاله ينّالد ام ّوحن
ّوواةقهاّ   ٌعّمنّالل ي ّاملوهل مّّّّّّّّّّّّّّّّّّّخفاةيشّ دياهاّالن ها ّدض لإ

ّو اصّاْلخر:ّّ
ّمور ّ  ِّاّةم  ّّّّّّّّّومنَّي،و ّالالال ّ ّجيدّمورًّاّدإّاملاءّّّّّّّّّّّّمرين 

ّ
مدّوة خزهمدّوسعااهتمّيفّاْلخ ّالعاملنيدّوجناهتو يني دةّوالد  يرةدّوه دايتّوَايةّالش ريعةدّ عُيدّالن اكّلرب    ي دة.ّهمّملصداحل  همّالد 

ّل ياتّاسم .و ريعةّ ُي ناّخص عواّ اءتّلتو اةظّدللّالكّوّوالش رالعّدم موا
ّ

ّ اءتّالشريعةّلت اةظّدللّاينّالناك -
ددمّّ دداءتّلتو دداةظّدلددلّايددنّالن دداكدو و صّهددضالّالكل ي دداتّالع هددانّ َّو-سددُ ا إّو عدداآ-ّفيدد ّيَ ح دددونّ ِب  ّفيدد ّ ق قدد نّد

دل نّاأل حدان  فانّاالمياندّو  فانّاالسديندّيوصدل  نّويصد م نّويو ف د نّوَج د سدن نّاجل د ا دّوفدضل،ّّ نّويدل ونّويص  وَو
ددرخكدّواألسددُابّامل عددسددد تّفدد  ّال  ددروقّالدددّ وددؤث رّدلددلّايددنّالن دداكدّةمَنعدد َوخددتّمددنّالش   هاّثّودّ لةّإليددإدّومددنّالُ دددَ ّالدددّ

ّ. ّفُا هاّوع ا هاإدّومنّاملعاعيلالن اكدّوماّ دوَ ع   ّإ
ّو د -ّنّحماةهدةّالش دريعةّدلدلّالدد ينّ نَّ در ّهللام دّومنِّل،ّ يضوا :ّ- عداآ-ّاجل هداادّحل مايدةّايدنّالن داكدّ داصّ-دد  

دوّيودضّخ" َّعدَ ام عوَّود يَددٌعَّوَعدَلَ اٌتَّوَمَسدا   ّهل ودد  َمتخ َ  ّالن داَكّدَدعخَضدهومّد دَُدعخن  َّفل دذواَولَد خاَلَّاةخدعوّا   َ دموّا ّة يَهداّاسخ َ ّوَّفرو َولََينصوددَرن ّا
َلَق  يٌَّّد  ي ٌّ َّ َ ّ.٤٠:احل ّ"َمنّيَنصوروالوّإ ن ّا

َىّمكا ودإّو دجادةدّةدّويوقا د ّمحيدالر  وّيوقا د وّحينماّسوم ّّ-دليإّالص يةّوالس ين-ّو اص عدل لّهللاّ-ّةقداصدّويوقا  د وّلدذو
ّهللا ّد ّو  "َّمنّ اَ  ":ّ-دليإّوسل م ّفلمةوّهللا ّه ّالعوليادّةه ّيفّسُي   ّّ.ع يحّالُخا يّلتك َن

ّو  -ّوفضل،ّ رَ ّهللا ّنّ دي نّدإ.نّا  د ّدنّالد يندّودم نّاحلدواّعيا ةوّلدينّالن اكدّومَّمَّةّلّ حدواّالر  اّ ّ-د  
ّ

ّةّلت اةظّدللّالنف كع اءتّالشري -
ّحدأدّالتو اةظّدليدإّالن فد كريعةّفضل،ّ يضواّاألع ّاللاّنّالضيّ اءتّالشّ  ّة ر مدتّهدضالّالش دريعةّ تخد ّالن فد كّد دذخ
ّ:-سُ ا إّو عاآ-ّومنّ  خ ِّل،ّ رَ ّهللاّالقصاصدّةقاص

َّلَعل كوددمخّ َدتد قودد نَّ" َلخَُدداب  ّاألخ َّحيَدداٌةّاَيّ وويل  ّالخق َصدداص  دداّ الددتّد١٧٩:الُقددرة"َّوَلكوددمخّيف  فلمددةوّّّوفا ددتّالَعددَربَّددد وّ فَسددهاّأبّن 
تخد ّدلدلّسدُي ّنّ سلخسد ّالقَّ ّميَنعّمّ دهيمةّيفّمسألةّالق صاصّهضالدّةكا  اّيق ل ن:ّالَقتخ ّ  فلّللقتخ دّيعينّ تخ ّالقا ّ 

ّ َدتد قو نَّ"ّ:الل أخ دّةجاءّالقر نَّاّه ّ دهمدّو َ  خدّةقاص َّلَعل كومخ َلخَُاب  ّاألخ َّحَياٌةّاَيّ وويل  ّالخق َصاص  ّ."َوَلكومخّيف 
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ّ
ددددّةقدداصّ-سددُ ا إّو عدداآ-ّضل،ّده ددمّهللاولدد اَّةَجددَ اؤوالوَّ َهددن موّ":ّ-سددُ ا إ-ّ رميددةّالَقتخدد ّالَعمخ دددو نودداّمُّتَدَعم   م  تودد خّموؤخ َوَمددنّيَدقخ

ا َّده يمو َّلإوَّدَضاابو َدَليخإ َّوَلَعَنإوَّوَ َدد  َ ّو َبّا ََض  اّة يَهاَّو ّ.٩٣:النساء"َّخال دو
:ّ":ّ-دليإّالص يةّوالس ين-ّو اص ّهللا دّإالِّبحددىّثديث  ّ سد صو دّيشدهدوّ نّالّإلدَإّإالّهللاودّو ّن   ّمسدلم   ٍ ََ  ُّّانوّامدر الّ

ّال اّن ّفمداّهد ّمعلد ندّّ"..اللد ي  بو دنّ ُخد ِّلد،دّةهدضاّحددُّالّالدر  مد ّابلدند فخ ّ ..ّ"يعينّالضيّ د و  دّو وحص  ّ يّخّ.."والدند فو و
ينّ  "..ّ تخ ّالَعمخديفّ ّلد  ّللجمادة "ّوالتا كو ّ.ع يحّمسلمإ .ّاملفا  قو

ّالتكلي  اءتّالشريعةّلت فظّالعق ّالضيّه ّمناطوّ -
ّّ-سدُ ا إّو عداآ-ّحدر نّهللاّالضيّ اءتّالش ريعةّحل فهإدّةه ّالعقخ ّوهد ّمنداطّالت كليد دّةلدضل،و م اّاألعخ ّالل ال ّ

سًّادّ وّمعىناّة ر نّهللاف  ّماّيوؤاّ  ّفاملخددّ- ا إّو عاآسُ-ّيّإآّةسااّهضاّالعق ّح  رّوماّيوقداكّدليخدإد  اتدّ وّاسمخ
ّفالُهيمدةّسد اء  ءّيؤا يّإآّ  ييبّالعق ّوةسااالدّحىتّيصّ يّ  ي  د ّددنيّمداّينفعدإّّذّموتعاط ّهضالّاأل ياء دسد اءدّالّميو

ّفهإ. دّةهضاّ عٌ ّمم اّ اءتّالش ريعةّاّ لَّدّ وّ دوتدّخسَّنّ نّ دوفّخ وّيضرُّالدّلضل،ّةاحلفاظّدللّالعق صّمّ 
ّ

ّ سّخ اءتّالشريعةّحل فخظّالنّ  -
دد ّالر ادددعّهدد ّحّ  ددواألعخ دد دّويشددم فخ ددفا دّوفدد  ّمدداّّظّالن سخ الن َسددبّوالع ددرخضدّةف دد ِّلدد،ّ ددرَ ّهللاّالن  كددا دّوحددر نّالس  

ّفددالن هرّاملوَ دد ّووسددال ا لددضينّ مندد اّر ندّوالت ددلُّ ّواملوجدد ندّوإ ددادةّالفاحشددةّيفّايددؤا يّإآّهددضالّاجلرميددةّالن كددراءّمددنّطوددروق 
ّفماّه ّمعل ن.ّ-سُ ا إّو عاآ-ّابلق خصّ وّابلفعخ دّوحر نّهللا ّو خاّاألوالاّو تخلهمّخشَيةّالعا  دّ وّالفقخرد

ّ
ّ اءتّالشريعةّلل فاظّدللّاملاص -

لخَُّ":ّ-سدُ ا إّو عدداآ-ّ دداصّهللاّواألعخد ّاسددام ّاحل فدداظّدلددلّاملدداصد ددَنكومّاب  ددَ اَلكومّدَديدخ ّد١٨٨:الُقددرةّ"اط دد ّ َواَلّذَخفولودد اَّ مخ
ّو ددد -ّو ددداصّهللا الخَُديخدددَعَّوَحدددر َنّالدددر  ابَّ":ّ-دددد   َ ّو دّوال دددر الق مدددا دّّ-سدددُ ا إّو عددداآ-ّوحدددر نّهللاّد٢٧٥:الُقدددرةّ"َوَ َحددد  ّا

ةّهددضالّفدد ُِّّلدد،ّعدديا ةوّألمدد اصّالن دداكدّلع دد ّ ّّددددةوالس ددر ةدّوّنخددبّاألمدد اصدّو  خددعّال ُّددرقدّو ددرَ ّيفِّلدد،ّاحلدددواّالر ااّ 
ّ.األ ياءّدللّاال سانّدم موا

ّ
ا ّهضالّالشريعة ّاسذّفلإّيفّا ُ 

ددداةظّدلدددلّ ددد ّواألددددراضدّوفدددضاّحو ددداة ظّدلدددلّالدددد يندّودلدددلّالن فددد كدّودلدددلّالعوقددد صدّودلدددلّالن سخ ةجددداءتّالش دددريعةّحو
ا َفةّةد  إّيسخعدّسعااةوَّامرةوّيفّالدد  ياّويفد زّةمَّاألم اصدّ داّيفّاْلخدرةنّ خضِّبضالّالش ريعةّاملُو وهكدضاّدداشّ.ّةد زواّدهيمو

دادّوملّيكدنّ ددّ ودر بّّالص  ادةّوالت ادع ن ّإآّمداّ داءّهللاِّبدضالّالش دريعةّةأعداد اّمدنِّلد،ّخدذخواّدهيمو و دعديهمِّبحسدان 
رينّواملوعاعدرينّحينمداَّنو  يَدتّهددضالّالش دريعةدّوحداوصّالن داكّ نّيو ف مد اّهددضاّدلديخهمّهدضاّالش دقاءّالدضيّ ودر بّدلددلّاملوتدأخ  

ّو د -ّالن   دّوفضل،ّ ور دتّدللّموعهمّااي ّاملسدلمنيّهدضالّالقد ا نيّال  دعي ةّالددّمداّ  د صّهللا ِبداّمدنّسودل اندّّ-دد  
ددةشددق ّالن دداكّوالّزالدد اّيفّ ددقاء ّحددىتّير عدد اّإآّايددن همدّويوعه  مدد اّ ددريع َوَّةّ ِب  ك  مدد اّالكتددابّمدّويعدد اواّمددر ةوّ خددرىّ
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ّفماّ اصّهللاوالسن ةّيفّف  ّماّ َجرّ م نود َنّ":ّ-سُ ا إ-ّدي نهمد ّفوندتومخّ دوؤخ ّإ ن َ  َّوالر سود ص  ء ّةَدرواُّوالوّإ َآّا َّ  خ ةَد نّ َدَناَزدختومخّيف 
رّ  خ  ّاْلخ ن  َ  َّوالخيَد خ "ّاب  َسنوّذَخو ييو ل َ،َّخذخٌَّوَ حخ ّّ.٥٩:النساءَِّك

ّ
ّاساَة

ّو دد -ّإنّ دداءّهللاّدلسددلةيفّهددضالّالسّ ّؤاّاألو صوإآّهندداّينختهدد ّلقددا  سددَتكم لهاّدعدددِّلدد،ّحدد خصّاسصددالشّالدددّّ-ددد  
ا فة ّ.اختوص تِّباّهضالّالش ريعةّاملُو

فدمّمم دنّّ-سدُ ا إّو عداآ-ّ سدأصّهللا َسدَنإّو نّجيعلنداّوإاي  َصّةَديَدت ُ عود َنَّ حخ دَتم عو َنّالخَقد خ َ ّو وولَّيسخ م ددَ،َّو وولَّم دَ،ّال دض يَنَّهدَداهوموّا
ّ ّو َلخَُابّ هومخ ّ.ولو ّاألخ

ّالعاملني.ّّ دّاّ ب  ّالع   ةّدم اّيصف نّوسيٌنّدللّاملورسلنيّواحلمخ ّسُ انّ د ،ّ ب 
ّ

ّمتّامدّهللا
 و فضل اّهنا:ّمنتدايتّال ريأّإآّهللاّيفّيفّ سمّ فريَّالد وك اهدواّالد كّللنشرّدللّالنتّ

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/

