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ءاإلھدا  

 اختلفوا مھما، واأللباب العقول أصحاب لكل

 طریقة أو،اللغة وأ العرق وأ، الجنس في

  .أخرى اختالفات أي وأ، التفكیر
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  المقدمة

 الحمد، مختلفات بألوان، الكائنات لخالق الحمد

 والسالم، الشتات جمع و، النبات أنبت لمن

 أما، الخیرات الناس معلمو، الكائنات خیر على

  :بعد

 والتي، اإلطالق على أھمیة األكثر المعرفة إنف

 بذلت أجلھا من والتي، لتحصیلھا الجمیع یسعى

، األوراق امتألت و، األقالم وكتبت، الجھود

  . الوجود معرفة :ھي

 طریقة أولھا في تبین "أبواب سبعة" كتبت وقد

 كیفیة توضح و، المعرفة ھذه إلى الوصول

 ثم من و، إلیھ وصلنا الذي الحق مع التعامل
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 و الحقیقة ھذه لحمل المؤھلین عن تشرح

و  التشابھ ت أوجھبین ثم من و، للناس تبلیغھا

 وفي، المؤھلین ھؤالء بین أوجھ االختالف

 من بشيء ومعالمھا الحقیقة عن تتحدث النھایة

  .التفصیل

 إنصاف و، الحقیقة اكتشاف یمكن ال أنھ أنوه و

 بحسب األبواب قراءة یتم لم إذا، الطرح ھذا

  .  الترتیبھذا 
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  :والأ

  العقول لھامإ

 نھایات إلى ینظر ال بطبیعتھ اإلنسان إن

 و، الشيء ھذا في یفكر ھلكن و، فقط األشیاء

 الذي ومن،مكوناتھ وماھیة،تكّون كیف

 إذا و، األسئلة من وغیرھا، تكون ومتى،كونھ

سیجیب  حتمافانھ ، صحیح بتفكیر سار

، صغرت أو كبرت مھما األمور إن حیث،عنھا

 األمور ھذه بأن یفكر أن لإلنسان یمكن ال

 البد بل،بال مؤثر أو محرك  لوحدھا جرت

 حتى وقدرة  ،وطاقة ،محرك من للجمادات
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 كما،تھیأ حتى قوة وأ طاقة من بد ال و ،تتحرك

 غرفة في طاولة نأ نتصور نأ یمكن ال نناأ

 طال مھما، وحدھا تتحرك أن یمكن مغلقة

 الأننا كما ، تحركھا قوة من بد ال بل، الزمن

 وحدھا وصنعت تكونت قد سیارة أن نتصور

على  وتقوم علیھا تبذل قوة غیر من وتشكلت

 غرفة ھناك أن فرضنا لوكما أننا  ،صناعتھا

 و تماما معزولة و، االتجاھات جمیع من مغلقة

 بعد علیھا جئنا و، شيء ھافی یوجد ال فارغة

 ، شیئا ھافی نجد لن فإننا، قصر أو طال زمن

 و، شیئا نجد لن أطول زمن بعد لھا عدنا ولو

 عناصر الغرفةفي  وجد نھأ حدھمأ حدثنا لو
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 بالسجاد فرشت قد -مثال - وجدھا كأن، جدیدة

 على یجلسون أناسا ھافی وجد و، واألثاث

 ومن، مغلقة أنھا لنا یتبادر ما أول فإننا، األثاث

 یدعي من وكل شيء فیھا یكون أن المستحیل

 ویحاول سبب غیر من جاءت األشیاء ھذه أن

 و صوابھ وفقد، مجنون عنھ فسنقول، إقناعنا

 نقر فإننا ولھذا،  منھ بالسخریة الجمیع سیقوم

 علیھا یختلف ال قاعدة وھذه اسبب شيء لكل بان

  علیھا سنستند التي األولى القاعدة ھي و، احد

  )).سبب شيء لكل((

   نشأة عن نبحث أن أردنا إذا إننا
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 شكلھ إلى ننظر ال فإننا حالیا موجود شيء

 تطوره بدراسة نقوم بل، فقط الموجود النھائي

 فعندما، البدائیة مكوناتھ ھي ما و، بدایتھ منذ

 مثال كالدجاجة، معینا مخلوقا ندرس أن نرید

 بل، نفسھا  الدجاجة من بالدراسة نبدأ ال فإننا

 فیھا الفرخ نشأة كیفیة و، البیضة بدراسة نقوم

 خروجھ حتى نموه مراحل و وتطوره

 أي بدراسة نقوم وعندما ذلك وغیر، ....للحیاة

 ال فإننا، الشيء لھذا بدایة نلحظ أن یجب شيء

 ثم تحملھ والدة دون مولود وجود نتصور

 من بد وال، بالبدایة دائما نھتم فإننا، تضعھ

 ننكر أن یمكننا وال، منھا یبتدئ بدایة وجود
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 اكتشافنا عدم إن و، نكتشفھا لم إن حتى، البدایة

 عدم فإن، وجودھا في یؤثر ال و، ینفیھا ال لھا

 ال ألننا :أولھا :عدة سبابأل یرجع لھا اكتشافنا

 بتحلیلھا نقوم حتى الكافیة المدخالت نملك

 عندنا یوجد وال، نملكھا التي التحلیل بأدوات

 ما فكل، عنھا كافیة صورة أو بأصلھا معرفة

 تصورات و ، مؤكدة غیر افتراضات ھو نملكھ

 التي البدایة استنتاج من تمكننا ال قد، كافیة غیر

 موجودة تكون أن إال یمكن وال بوجودھا نؤمن

 شيء لكل( وھي، األولى للقاعدة بالرجوع و،

   الوجود أزلي موجود یوجد ال) سبب
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 الطرح ھذا من ونستنتج) بدایة لھ یوجد ال أي(

                            التالیة ةالقاعد

  ))الوجود أزلي موجود یوجد ال((  

 السیاق ھذا في بھا اقصد )موجود( كلمة

  ، مخلوق

دة م منذ موجود نھأ بھا اقصد الوجود أزلي و

 من نھایة ال وھذه المدة تساوي ما، زمنیة 

مدة زمنیة  منذ موجود مخلوق یوجد فال ،الزمن

ذه المدة في علم ھ تعرفو ، نھایة ال ما تساوي

  .الریاضیات سالب ما ال نھایة
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 موجود شيء أي فإن السابقة القاعدة على بناء

 أشیاء ھناك أن نعرف نحن، بدایة لھ أن بد ال

 ما قبل وجدت فاألرض، أشیاء قبل وجدت

وما ، فیھا ما قبل وجدت مثال والسماء، علیھا

 فإننا، نرید أن نبحث فیھ ھو المخلوق األول  

 سواء، )وجد ما أول( البدایة في نبحث أن نرید

 من الشيء لھذا فالبد، كبیرا أو صغیرا أكان

 معرفتھ یھمنا ما و، سبب من لھ بد وال، بدایة

 البد والتي، أوجدت التي القوة ھذه، المسبب ھو

 والحكمة العلم أولھا بصفات تتصف أن من

 و، والصورة ،الكیفیة و، الشكل حتى یتم تقدیر
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 من تمكن التي القدرة و بالقوة تتصف أن بد ال

  ، العدم من أوجدت القوة فھذه، اإلیجاد و الخلق

 أن نعرف فنحن ؛نعرفھ عما یختلف وھذا

 الحدید من عتجّم و كّونتت مثال السیارة

 من یصنع لم األول الشيء ھذا ولكن،وغیره

 و خلقا یسمى جدید شيء ھو بل، موجود شيء

 ، قبل من دھاھنع لم الصفة فھذه، جمعا لیس

 فالقدرة، اعنھ تصور لدینا یوجد وال

 عایّناه بما مرھونة نملكھا التي ستنتاجیةاإل

 وال، مطلقة وغیر كافیة غیر و ھي، واختبرناه

 ولیس ، الصفة ھذه یشابھ ما أذھاننافي  یوجد

 نعرفھ ما كل و، عنھا مكتسبة معلومات لدینا
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 و، مثلھا شیئا نر ولم مطلقة و عظیمة أنھا عنھا

 األولى نھاأ فسنجد القوة ھذه في تأملنا إذا

 و المھیمنة فإنھا ھذا وعلى، شيء لكل الواجدة

 شيء وال، شيء لكل الواجدة المطلقة القوة ھي

 شيء كل أوجدت فھي قبلھا الشيء الن أوجدھا

 یوجد ال الثانیة  القاعدة عن یختلف ھذا و

 )خالقة( واجدة القوة فھذه الوجود أزلي موجود

 عن تختلف فھي) مخلوقة أي( موجودة لیست و

 ، الوجود أزلیة فھي واجدة بأنھا الثانیة القاعدة

 قبلھا شيء ال الن شيء یوجدھا لم القوة فھذه

 وھذا شيء كل أوجدت فھي، یوجدھا حتى

  :و ھي ثالثة قاعدة إلى یقودنا



 اهلام العقول لطريق الوصول
 

15 

 مهند أبو عصبة:   الكاتب

 قبلھ لیس األول ھو العدم من الخالقن إ(( 

  )) شيء

في  یوجد وال ، الوجود أزلي الخالق أنأي 

 شیئا نر لم ألننا الصفة ھذه یشابھ ما أذھاننا

 الن دھيب وھذا، شيء كمثلھا لیس ألنھا، مثلھا

 لیست مطلقة و عظیمة یخلق من صفات

  یخلق لم من كصفات

  ،)المخلوقات أي(

 معرفتھ أردنا الذي األول العقول لھامإ ھو وھذا

  .الباب ھذا في
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 الحیة الكائنات من ذلك بعد وجد ما فان ثم ومن

 كما خلق انھ: األول، سببان لھ الحیة وغیر

 من خلق نھأ أو، العدم من أي شيء أول خلق

 العظمى القوة بتقدیر تجمعت أخرى مخلوقات

  .) اإللھ أو الرب(ھو  و الخالقة البادئة
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  :الثاني الباب

  االتصال و الھدف

 :ھو للخالق الوصول و بالخلق التفكر ھدف إن

 و ،الحوائج وسؤالھ، إلیھ التوصل كیفیة معرفة

 و ،أوامره تنفیذ و ،أعطى ما على شكره

 ألنھ السعادة على للحصول، نواھیھ اجتناب

 ما إذا لمعرفة أیضا و، یفعلون بما بخلقھ اعلم

 سیما ال و،الحیاة ھذه بعد أخرى حیاة ھناك كان

 الخالق نأ بد فال غیرھم یظلمون اأناس ھناك أن

 فال، وحكمتھ عدلھ ینافي ألنھ ھذاب یرضى ال

 أمره ینتھي إذ ال، محاكمة للظالم تكون أن بد
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 قادر العدم من خلق الذي الخالق إنبل  ،بموتھ

 مع نتصل أن نرید فنحن یحاسبھ و، یعیده أن

  .وغیرھا األمور ھذه نعلم حتى الخالق

 إذ، بھذا سیبدأ من ھو الخالقأن  عن فلناغ انلكن

 یصنع فعندما، للخلق اھدف خالق لكل إن

 و، بتشغیلھا یبدأ من ھو نھإف سیارة اإلنسان

 الخلق یبلغ نأ یرید فھو األعلى المثل للخالق

 و ،بأمره یعملوا حتى و خلقھم من الھدف عن

 وكیفیة،  الطریقة ھذه اختیار في حق للخالق

 مجموعة اهللا فیختار ؛ حكمة من تنبع لتبلیغا

 و، اآلخرین تبلغ ةالمجموع ھذهو، الناس من

 على اهللا عند من إثباتات معھم سیكون بالطبع
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 منھج من لدیھم ما أن الناس یعلم حتى، صدقھم

 خلقھ أصفى اهللا فیختار، اهللا عند من ھو

 وحبا قدرة وأكثرھم،  األمانة ھذه لتحمیلھم

 ھؤالء معرفة ویمكننا،األمر لھذا وقابلیة

 معجزات معھم یكون حیث بسھولة المرسلین

 ھذه سمیناو، مثلھا ب اإلتیان عن البشر یعجز

 عن یعجزون البشر الن بالمعجزات األشیاء

  .بمثلھا اإلتیان
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   : الثالث الباب

  المؤھلون ھم من

 بد فال الخالق اإللھ وھو واحد المرسل أن بما

 أرسل فإذا، الطابع بنفس الرساالت تكون أن

 ستتشابھ، مختلفین أشخاص لعدة رسائل شخص

 و ،األساس و ،االسم و ،النھایة و ،المقدمة

 فرسلھ ،األعلى المثل وهللا، التوقیع و، الختم

 و واحد أساس و، واحدة صبغة على سیأتون

 الرسائل مضمون أو الشرائع اختلفت إن

 العالقة نعرف أن بھذا یمكننا و، یسیرا اختالفا

 في واضحة ھي و، الرسل بین الوثیقة
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 ھؤالء نعرف أن ھذا من األھم و، رساالتھم

:  أمور عدة من تكون معرفةال كیفیة و، الرسل

 عن یعرف ما مع الشرائع ھذه تطابق :أولھا

 الطرح في استنتجناھا التي الصفات ھي و،اهللا

 بالعلم یتصف انھ و، الوجود أزلي انھ، السابق

 ویتصف، القوة و والقدرة الحكمة و

 مع بنفسھ خلقھ بتبلیغ یقم لم فھو،بالكبریاء

 من رسال لھم أرسل بل، ذلك على قدرتھ

 و ،عظمتھ و، ئھاستعال على داللة أنفسھم

 رسلھ سیرسل اهللا أن إلى باإلضافة ،ئھكبریا

 الرسل معرفة فیمكننا، الخیر على یدلھم بمنھاج

 و الخیرب األمر من، إلیھ یدعون ما خالل من
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 بھ الرسول یتحدث ما كل و، الشر عن النھي

  احقیقی یكون أن یجب اهللا إلى وینسبھ

 لبیب كل و، العلیم عند من ألنھ،اوصحیح

كثیرا  إال أن       ، الرسل ھؤالء معرفة یمكنھ

تدل  معجزات الرسل من یطلبونس الناس من

 الرسل مع معجزات اهللا فیرسل، على صدقھم

 دلیل لھم یكون حتى، البشر فعلھا یستطیع ال

  ،الرسل صدق على قاطع

 الناس فبعض لدالئل یحتاج المان بشيء اإلی و 

 لكنھم، احد یره لم و، یره لم بشيء یؤمن

 ألسباب أو، التصدیق و الحب لدافع بھا یؤمنون

 لكي للرسل المعجزات یعطي اهللا لكن، أخرى
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 إرسال بعد یؤمن ال فالذي قاطعا دلیال تكون

 عذر لھ یكون فلن المعجزات رؤیة و الرسل

  .اإلطالق على
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  : الرابع الباب

   انتشرت التي األدیان ابرز

 العصر في انتشرت أدیان ةثالث ھناك

 منھا و، الصحة من اقترب قد ما منھا،الحالي

 قدمناھا التي للمعاییر استنادا، الصحة أتم قد ما

، رساالتھ و اهللا رسل عن الثالث الباب في

 من زمنیا ظھورھا حسب ترتب األدیان وھذه

، نصرانیة و،یھودیة(األحدث إلى األقدم

 بین تقدیمھ عند زوره سیبین منھا)إسالمیةو

 المّسلم المعاییر یوافق ال ما منھا الن، أیدیكم
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 الطرح وال، الفطرة وال، العقل یوافق ال و، بھا

  ،حماقات على ومبني، قدمناه الذي

 رئیسیة اعتقادات ثالث لھا اآلن :النصرانیة

 فكما،العقل یخالف ھذا و، ثالث اإللھ أن:  أولھا

 معھ یكن لم، واحد بإلھ بدا شيء كل أن نعلم

 احد ینازعھ أن یرضى ال متكبر انھ و، شيء

 عن یخرج أن حدأ یستطیع ال و، الملك في

  ، مخلوق دونھ ما كل الن، ملكھ

، عیسى كان ھاإلل أن فھو:الثاني االعتقاد أما و

 ھلإلل فكیف، أیضا یخالف العقل من لیس اوھذ

 في یكون ثم، الناس ظھور في یتناسل أن

 ،مخلوق بول مجرى من ویخرج ،الرحم
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 قبل من ویؤذى، الطعام و للشراب ویحتاج

  . ھاإلل صفات لیست ھذه؛ فاآلخرین 

 أبوین إلھین یوجد انھ فھو: الثالث االعتقاد وأما

 لمن فكیف، البھت كبرأ وھذا، لھما ابن ھوال

 ظھور من تتناسل أن أم ھال أنھا یقولون

، للمخلوقات تحتاج و، الناس بین وتعیش،الناس

 أمھا بطن في تحمل وان، والشراب واألكل

 بشر ابنة وھي، البول مجرى من وتخرج

 یتزوج أن ھلإلل كیف بل إلھاھم البشر یلد فكیف

 شھوة لدیھ لیس، شيء كمثلھ لیس فھو، ببشر

 أن یرضى ال متكبر وھو، كالبشر النساء تزوج
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 فھذه، ابشر امخلوق یتزوج و شریك لھ یكون

  .صحیحة غیر دیانة

 خرافات على قائمة فھي: الیھودیة الدیانة وأما

 واحد دلیل بذكر وسنكتفي، مكذوبة أساطیر و

 احد یدخل أن یرفضون أنھم، الدین ھذا یبطل

 ھذا ویعتبرون، ھمؤأبنا و غیرھم من بدینھم

 ال لؤم ھذا و، دینھم أساسیات من ئاشی الرفض

 لیكونوا خلقھ جمیع یبلغ فالرب،  الرب یفعلھ

  .طائعین عبادا
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ھو  أكملھم و ألنھ أھمھا وھو: الثالث الدین وأما

   :ھو و أال، الدین الصحیح

 شروط جمیع اجتمعت ففیھ، اإلسالمي الدین

 الدین ھذا أن أھمھا التي و، الصحیح الدین

 عرضھا وتم نعلمھا التي الخالق صفات اثبت

 صفات الدین ھذا في واجتمع، سبق فیما

 صحیحة غیر أشیاء أو بكذب یأت فلم،الكمال

 لم، اإلنسان عرفھ شيء فكل، البشر یعرفھ مما

 جاء الذي والرسول، الدین بھ جاء ما یخالف

 الرسل أوصاف أوصافھ طابقت قد الدین بھذا

 ھذا من الثالث الباب في عرفناھا التي

 اعترف و، المعجزات من بالكثیر وجاء،الكتاب
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 و الیھودیة الدیانة أصحاب بالرسولین الدین ھذا

 ألنھما بالدیانتین یعترف لم لكنھ، النصرانیة

 فقد، نزلتا قد اللتین الحقیقیتین الرسالتین لیستا

 في صحیحتین كانتا لتینلا الرسالتین تحریف تم

 و، تحریفھما تم أن إلى، فیھ ظھرتا الذي الزمن

 و، األشخاص بعض مصالح لخدمة تزویرھما

 اتلیس أنھما فالمھم، التحریف سبب كان أّیا

  .إتباعھما یمكن وال ینتصحیح
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  : الخامس الباب

  :تعالیمھا أبرز و الصحیحة الرسالة

 الذي الطرح وافق قد، ياإلسالم دینال إن

، یستنتجھ أن عاقل ألي یمكن والذي ، طرحناه

و الرسول الذي جاء بھذا الدین ،علیھ یسیر وان

  ).محمد(یسمى 

، اهللا عند من ھو الدین ھذا أن علمنانا قد نأ وبما

 وكل، العالمین رب من منھاج عن عبارة فھو

 علینا السالم و الصالة علیھ محمد بھ جاء ما

 ھذا تعالیم ابرز و،  بھ نؤمن و نصدقھ أن

   ،ما قالھ الرسولو،) اهللا كالم(القران ھو الدین
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 في ةمصنف الرسول قالھا التي األحادیثو 

 فمنھا صحتھا في األحادیث ھذه تختلف و،كتب

 األحادیث الواردة في مثل تماما صحیح ھو ما

 من وھما )مسلم و ، البخاري( یسمیان كتابین

 قد ما ومنھا، الصحیحة األحادیث بجمع قاما

 أو الحفظ ضعیفي أشخاص رواھا و جمعھا

 األحادیث و، علیھا یعول فلم، السیرة أو الضبط

 بحث وبأسلوب، بالغة بدرجة بھا االعتناء تم قد

 األحادیث جمیع تقصي تم و، دقیق علمي

 أھل عند معروفة كتب في جمعھا و، الصحیحة

  .السنة و اإلسالم
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 علیھ اهللا صلى محمد الرسول معجزات أھم إن

الذي  اهللا كالم و ھو، الكریم القران ھو وسلم

و ،علميو، غیبي ( إعجاز على یحتوي

 ھذا كل و،)بیاني و ،لغويو ،تشریعي

 اهللا أعطاه الذي الغیب علم مناإلعجاز 

  .للرسول

 أمور عن القران تحدث قدل:الغیبي اإلعجاز

 كما حدثتقد  و القریب المستقبل في ستحصل

 في ستحدث أمور أو، تماما القران قال

 األمثلة ومن، بعد تحدث لم و، البعید المستقبل

 الروم غلبت(( حدثت و عنھا تكلم أمور على
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 سیغلبون غلبھم بعد من وھم األرض ىادن في

 في قال كما اهللا وعد فتحقق،))سنین بضع في

  ، الوقت ذلك

 سیموت انھ أي بالنار لھب يأب عیدو منھا و

 الذین من الكبیر العدد رغم وفعال الكفر على

  ،الكفر على مات )لھب اأب( أن إال سلمواأ

 ھذا تحقق قدو مكة بفتح لرسولھ اهللا وعد ومنھا

  ،الوعد

 بدقة الماضيفي  حدث بما خبرأ نھأ وأیضا

  .الخالیة القرون ذكر حیث متناھیة

  )البیاني(و اللغوي اإلعجاز
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 یحترفونھ وكانوا، بالكالم العرب اشتھر لقد

 في كانوا و، الخطابة و الشعر محافل ویجرون

 یأتوا أن اهللا فتحداھم، الكالم یجیدون من مقدمة

 سور بعشر فتحداھم، فعجزوا، القران ھذا بمثل

 ھذا و، فعجزوا واحدة بسورة و، فعجزوا

 القران ھذا الن، القیامة یومإلى  مستمر التحدي

 في الكمال و، المبدع الجمیل بالنسق تمیزی

 و، القصص ذكر في البراعة و وطرحھ كلماتھ

  .ترتیبھا و المواضیع تسلسل في

  :العلمي اإلعجاز

 من كان علمیة حقائق عن القران اخبر

 ذلك في البشر قبل من اكتشافھا المستحیل
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 أو مخبریھ أدوات ھناك یكن لم إذ، الوقت

 آیة تكون لكي، متطورة علوم أو دقیقة أجھزة

   .و غیره من العصور العصر ھذا في لألمة

  :البحار میاه اختالط عدم ومنھا

 ال برزخ بینھما یلتقیان البحرین مرج ((

  ،))یبغیان

  

  :المستمرة األرض حركة ومنھا

 مّر تمر وھي جامدة تحسبھا الجبال وترى((

  ،))السحاب
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 حیث البحار أعماق في الشدیدة الظلمات ومنھا

  :الضوء دخول األمواج تمنع

 من موج یغشاه لجي بحر في كظلمات أو(( 

 فوق بعضھا ظلمات سحاب فوقھ من موج فوقھ

 لم ومن یراھا یكد لم یده اخرج إذا  بعض

  ،))نور من لھ فما نورا لھ اهللا یجعل

  :المرتفعات في یضیق اإلنسان نفس أن

 یصعد كأنما حرجا ضیقا صدره یجعل( (....

  ))السماء في

 الجبال وجعلنا((،باألوتاد الجبال وصف و

  ....الكثیر وغیرھا، ))أوتادا
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  :التشریعي اإلعجاز

 كل بھا تحدى تشریعات اإلسالم وضع قد

 و الفرد في تتعلق اأحكام ووضع، الدساتیر

 فامتثال، المجاالت كافة في المجتمع و األسرة

 ما یكلفنا ال فھو، السعادة سر ھو اإلحكام ھذه

 العقول التشریع ھذا أذھل قد و، نطیقھ ال

 على حافظت فقد، الحكمة من فیھ لما، واأللباب

 و ، الملكیة و ، العرض و ، العقل و ، النفس

 شامل فھو، اإلسالمي المجتمع في العام النظام

 فھو، ثابت موقف شيء كل من لھ و شيء لكل

 منأ یزعزع ما وكل ، الرذیلة حرم

 والمجتمع األسرة تماسك على فحث،المجتمعات
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 یؤذي أو  العقل یذھب ما كل عن ونھى

  .اآلخرین
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  :١التشریعي اإلعجاز وجوه

  :منھا و، التشریعي اإلعجاز وجوه تعددت

  :الكریم القرآن أحكام شمولیة  - أ

 الحیاة جوانب جمیع تستغرق القرآن أحكامإن 

  :منھا

  :والدستوري السیاسي المجال في-١

 خالل من والرعیة، الراعي بین العالقة بیان 

: الشورى مبدأ منھا وأحكام مبادئ جملة

 سورة[  ﴾)٣٨...(َبْیَنُھْمُشوَرى  َوَأْمُرُھْم...﴿

                                                           

  منقول من موقع الدكتور سعید بویزري ١
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                     ...األمر ِفي َوَشاِوْرُھْم...﴿،]الشورى

  ].عمران آل سورة[ ﴾)١٥٩(

  :القضائي المجال في-٢

 َوِإَذا...﴿  :تعالى قولھ في العدل مبدأ تقریر

 َتْحُكُموا َأن النَّاِس َبْیَن َحَكْمُتم

  ].النساء سورة[﴾)٥٨...(ِباْلَعْدِل

  :والتجاري المدني المجال في- ٣

 في اإلثبات قواعد تقریر خالل من

 أو مدنیة كانت سواء ،والدیون ،والرھن،البیع

 ِإَذا َءاَمُنوْا الِذیَن َأیَُّھا َیآ﴿: تعالى قال تجاریة،

 َوْلَیْكُتب َفاْكُتُبوُه مَُّسمًّى َأَجٍل إلى ِبَدْیٍن َتَداَینُتْم
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 َكَما یَّْكُتَب أن َكاِتٌب یأب َوَال ِباْلَعْدِل كاتب بَّْیَنُكْم

 َوْلَیتَِّق اْلَحقُّ َعَلْیِھ الِذي َوْلُیْمِلِل َفْلَیْكُتْب اللَُّھ َعلََّمُھ

 الِذي َكاَن َفِإن َشْیًئا ِمْنُھ َیْبَخْس َوَال َربَُّھ اللََّھ

 َأن َیْسَتِطیُع َال أو َضِعیًفا أو َسِفیًھا اْلَحقُّ َعَلْیِھ

 َشِھیَدْیِن واستشھدوا ِباْلَعْدِل َوِلیُُّھ َفْلُیْمِلْل ُھَو یُِّملَّ

 فرجل َرُجَلْیِن َیُكوَنا لَّْم َفِإن رَِّجاِلُكم ِمن

 لََّتِض أن الشَُّھَدآِء ِمَن َتْرَضْوَن ِممَّن َواْمَرَأَتاِن

 یأب وَال األخرى ِإْحَداُھَما َفُتَذكَِّر ِإْحَداُھَما

 َتْكُتُبوُه َأن َتْسَأُموْا وَال ُدُعوْا َما إذا الشَُّھَدآُء

 اللَِّھ ِعنَد َأْقَسُط َذاِلُكُم َأَجِلِھ إلى َكِبیًرا أو َصِغیًرا

 َتُكوَن َأن ِإآلَّ َتْرَتاُبوْا َأالَّ َوَأْدَنى ِللشََّھاَدِة َوَأْقَوُم

 َعَلْیُكْم َفَلْیَس َبْیَنُكْم ُتِدیُروَنَھا َحاِضَرٌة ِتجاَرٌة
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 ُیَضآرَّ َوَال َتَباَیْعُتْم ِإذا َوَأْشِھُدوْا َتْكُتُبوَھا َأالَّ ُجَناٌح

 ِبُكْم  فسوق َفِإنَُّھ َتْفَعُلوْا َوِإن َشِھیٌد َوَال َكاِتٌب

 َشْيٍء ِبُكلِّ َواللَُّھ اللَُّھ َوُیَعلُِّمُكُم اللََّھ َواتَُّقوْا

  ].البقرة سورة[ ﴾)٢٨٢(َعِلیٌم

  :الجنائي المجال في-٤

] بنص إال عقوبة وال جریمة ال: [قاعدة تقریر

 َنْبَعَثَحتَّى  ُمَعذِِّبیَن ُكنَـّا َوَما...﴿:تعالى قال

 في والتسویة ،]اإلسراء سورة[﴾)١٥(َرُسوًال

: تعالى قال والمحكوم، الحاكم بین العقوبات

 سورة[﴾)١٥...(ُأْخَرى ِوْزَر َواِزَرٌة َتِزُر َوَال﴿

 َكَسَبْت ِبَما َنْفِس ُكلُّ﴿ ،]اإلسراء

  ].المدثر سورة[ ﴾)٣٨(َرِھیَنٌة
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 عقد من بھا یتصل وما:األسرة مجال في -٥

 وقواعد والطالق والحضانة والنفقة الزواج

  .وغیرھا والمواریث القرابة

  :تعالى قولھ: مثال ذلك على الدالة اآلیات ومن

 َأْزَواًجا أنفسكم مَِّن َلُكم َخَلَق َأْن آیاتھ  َوِمَن((

 ِفي ِإنَّ َوَرْحَمًة مََّودًَّة َبْیَنُكم َوَجَعَل ِإَلْیَھا لِّـَتْسُكُنوا

  ].الروم سورة[﴾)٢١(َیَتَفكَُّروَن لَِّقْوٍم آلیات َذِلَك

 َفَطلُِّقوُھنَّ النَِّسآَء َطلَّْقُتُم إذا النَِّبي َأیُـَّھا َیآ(( 

 َال َربَـُّكْم اللََّھ َواتَُّقوا اْلِعدََّة َوَأْحُصوا ِلِعدَِّتِھنَّ

 ِتیَنیَّأ َأْن ِإآلَّ َیْخُرْجَن َوَال ُبُیوِتِھنَّ  ِمن ُتْخِرُجوُھنَّ

 ُحُدوَد یََّتَعدَّ َوَمْن اللَِّھ ُحُدوُد َوِتْلَك مَُّبیَِّنٍة ِبَفاِحَشٍة
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 َبْعَد ُیْحِدُث اللََّھ َلَعلَّ َتْدِري َال َنْفَسُھ ظََّلَم َفَقد اللَِّھ

  ].الطالق سورة[﴾)١(َأْمًرا َذِلَك

 َوِكْسَوُتُھنَّ ِرْزُقُھنَّ َلُھ اْلَمْوُلوِد َوَعَلى

  ].البقرة سورة[﴾)٢٣٣...(ِباْلَمْعُروِف

 َحظِّ ِمْثُل ِللذََّكِر َأْوَالِدُكْم ِفي اللَُّھ ُیوِصیُكُم((

 َما ُثُلَثا َفَلُھنَّ اْثَنَتْیِن َفْوَق ِنَسآًء ُكنَّ َفِإن األنثیین

 َوَألَبَوْیِھ النِّْصُف َفَلَھا َواِحَدًة َكاَنْت َوِإن َتَرَك

 َلُھ َكاَن ِإن َتَرَك ِممَّا السُُّدُس مِّْنُھَما َواِحٍد ِلُكلِّ

 الثُُّلُث َفُألمِِّھ َأَبَواُه َوَوِرَثُھ َوَلٌد لَُّھ َیُكن لَّْم َفِإن َوَلٌد

 َوِصیٍَّة َبْعِد  ِمن السُُّدُس َفُألمِِّھ ِإْخَوٌة َلُھ َكاَن َفِإن

 َتْدُروَن َال َوَأْبَنآُؤُكْم اَبآُؤُكْم ٠ َدْیٍن َأْو ِبَھآ ُیوِصي
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 َكاَن اللََّھ ِإنَّ اللَِّھ مَِّن َفِریَضًة َنْفًعا َلُكْم َأْقَرُب َأیُُّھُم

  ].النساء سورة[ ﴾)١١(َحِكیًما َعِلیًما

   :واالقتصادي المالي المجال في -٦

 َصَدَقًة أموالھم ِمَن ُخْذ﴿: الزكاة نظام تشریع-أ

 َصَلواِتَك ِإنَّ َعَلْیِھُم َوَصلِّ ِبَھا َوُتَزكِّیِھم ُتَطھُِّرُھْم

 سورة[﴾)١٠٣(َعِلیٌم َسِمیٌع َواللَُّھ لَُّھْم َسَكٌن

 قال الربویة، المعامالت ،وتحریم]التوبة

 َكَما ِإالَّ َیُقوُموَن َال الرَِّبا یأكلون الِذیَن﴿  :تعالى

 َذاِلَك اْلَمسِّ من الشَّْیَطاُن  َیَتَخبَُّطُھ الِذي َیُقوُم

 اْلَبْیَع اللَُّھ َوَأَحلَّ الرَِّبا ِمْثُل اْلَبْیُع ِإنََّما َقاُلوْا ِبَأنَُّھْم

 رَّبِـِّھ مِّن َمْوِعَظٌة َجآَءُه َفَمن الرَِّبا َوَحرََّم

 َعاَد َوَمْن اللَِّھ ِإلَى َوَأْمُرُه َسَلَف َما َفَلُھ  َفانَتَھى
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 ِفیَھا ُھْم النَّاِر َأْصَحاُب َفُأْؤَلِئَك

  ].البقرة سورة[﴾)٢٧٥(َخاِلُدوَن

 من :الكلیة والقواعد العامة المبادئ تقریر -ب

  :ذلك

 الِذیَن َأیُـَّھا َیآ﴿ :تعالى قال ،بالعقود الوفاء مبدأ

  ].المائدة سورة[﴾)١...(ِبالُعُقوِد َأْوُفوْا َءاَمُنوْا

 َأیُـَّھا  َیآ﴿  :تعالى قال العقود في الرضائیة مبدأ

 ِإآلَّ ِباْلَباِطِل َبْیَنُكم َأْمَواَلُكم تأكلوا َال َءاَمُنوا الِذیَن

 َتْقُتُلوا َوَال مِّنُكْم َتَراٍض َعن ِتَجاَرٌة َتُكوَن َأن

 سورة[﴾)٢٩(َرِحیًما ِبُكْم َكاَن اللََّھ ِإنَّ َأنُفَسُكُم

  ].النساء
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  :العباد لمصالح القرآني التشریع تحقیق -ج

 الكلیات تحفظ كثیرة قرآنیة نصوص وردت

  :لإلنسان الضروریة والمصالح الكبرى

 َأْكَمْلُت اْلَیْوَم...﴿  :تعالى قولھ في :الدین حفظ

 َلُكُم َوَرِضیُت ِنْعَمِتي َعَلْیُكْم َوَأْتَمْمُت ِدیَنُكْم َلُكْم

  ].المائدة سورة[﴾)٣...(ِدیًنا اإلسالم

 أو َنْفٍس ِبَغْیِر َنْفسَا َقَتَل َمن...﴿  :النفس حفظ

 َوَمَن َجِمیعًا النَّاَس َقَتَل َفَكَأنََّما األرض ِفي َفَساٍد

 النَّاَس َأْحَیا َفَكَأنََّمآ أحیاھا

  ].المائدة سورة[ ﴾)٣٢...(َجِمیًعا
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 َظَھَر َما اْلَفَواِحَش َتْقَرُبوْا َوَال...﴿ :العرض حفظ

  ].المائدة سورة[  ﴾)١٥١...(َبَطَن َوَما ِمْنَھا

 اْلَخْمُر ِإنََّما َءاَمُنوْا الِذیَن َأیُـَّھا  َیآ﴿  :العقل حفظ

 َعَمِل مِّن ِرْجٌس واألزالم واألنصاب َواْلَمْیِسُر

 سورة[﴾)٩٠(ُتْفِلُحوَن َلَعلَُّكْم َفاْجَتِنُبوُه الشَّْیَطاِن

  ].المائدة

 َفاْقَطُعوْا َوالسَّاِرَقُة َوالسَّاِرُق﴿  :المال حفظ

 َواللَُّھ اللَِّھ مَِّن َنَكاًال َكَسَبا ِبَما َجَزآَء َأْیِدَیُھَما

 ُظلمِھ َبْعِد  ِمنم َتاَب َفَمن  )٣٨(َحِكیٌم َعِزیٌز

 َغُفوٌر اللََّھ ِإنَّ َعَلْیِھ َیُتوُب اللََّھ َفِإنَّ َوَأْصَلَح

 َأْمَواَلُكم تأكلوا َوَال﴿  ،]المائدة سورة[﴾)٣٩(رَِّحیٌم

 لتأكلوا اْلُحكَّاِم ِإَلى ِبَھآ َوُتْدُلوْا ِبالَباِطِل َبْیَنُكم
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 وَأنُتْم باإلثم النَّاِس أموال مَِّن َفِریًقا

  ].البقرة سورة[﴾)١٨٨(َتْعَلُموَن

  

{ : أیضا التشریعي اإلعجاز على األمثلة ومن

( }  ُقُروٍء َثَلاَثَة ِبَأْنُفِسِھنَّ َیَتَربَّْصَن َواْلُمَطلََّقاُت

 الدراسات أثبتت فقد ، )٢٢٨آیة البقرة، سورة

 نوعًا ٦٢ على یحتوي الرجل ماء أن الحدیثة

 رجل من یختلف الماء ھذا وأن البروتین من

. زوجتھ رحم في بصمة رجل فلكل آخر إلى

 الطالق بعد آخر رجل من تزوجت وإذا

 سرطان بمرض المرأة تصاب قد مباشرة،

 في مختلفة بصمة من أكثر لدخول الرحم
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 أول أن العلمیة األبحاث أثبتت وقد الرحم،

 إلى%  ٣٢ من یزیل المرأة طالق بعد حیض

 إلى% ٦٧ من الثانیة الحیضة وتزیل ،% ٣٥

 الثالثة الحیضة تزیل بینما منھا،% ٧٢

 الرحم یكون وھنا الرجل، بصمة من% ٩٩.٩

 وصار السابقة البصمة من تطھیره تم قد

  .أخرى بصمة الستقبال مستعدًا

 قولھ في زوجھا عنھا المتوفي عدة عن أما

 َأْزَواًجا َوَیَذُروَن ِمْنُكْم ُیَتَوفَّْوَن َوالَِّذیَن{ :  تعالى

: آیة( }  َوَعْشًرا َأْشُھٍر َأْرَبَعَة ِبَأْنُفِسِھنَّ َیَتَربَّْصَن

 أن األبحاث أثبتت فقد)  البقرة رةسو ٢٣٤

 علیھ بحزنھا زوجھا عنھا المتوفى المرأة
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 تثبیت من یزید ھذا علیھا تقع التي وبالكآبة

 رابعة لدورة تحتاج أنھا وقالوا لدیھا البصمة

 قال الذي وبالمقدار نھائیا، البصمة تزیل كي

  .وعشرا أشھر أربعة تقریبا وجل عز اهللا عنھ

  

  

  : الحامل المطلقة ِعّدة

. الحامل المطلقة ِعّدة على الكریم القرآن نّص

 یضعَن أن أجُلھن األحمال وأوالُت{: تعالى قال

 الحوامل المطلقات أي). ٤ الطالق(} َحملھّن

 أن عرفنا أین من. الحمل وضع إلى ِعّدتھن
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 اسمھا السورة المطلقات؟ في اآلیة ھذه

 إذا النبي أیھا یا{: منھا آیة وأول ،)الطالق(

 ،}العّدة وأحصوا لِعّدتھن فطّلقوھن النساء طّلقتم

 فاآلیة. السورة من الرابعة اآلیة في ونحن

 إذا والحامل. الحامل المطلقة في إذن وردت

 بعد أو دقائق بعد حملھا تضع فقد ُطلقت

     .أشھر

 لعدم عدة لھا یوجد ال الدخول قبل المطلقة حیث

  .لھا زوجھا مجامعة
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  الخنزیر لحم حرمة

 على لحمھ تحریم على نصت القرآنیة فاآلیات

 من الخنزیر ألن أجزائھ وبقیة القطع، جھة

 في تعالى اهللا نص وقد والخبائث، النجاسات

 والخنزیر الخبائث، تحریم على الكریم كتابھ

  ". الخبائث، جملة من

  الخنزیر؟ عن نعرف ماذا ولكن

 الصفات فیھ تجتمع عشبي الحم حیوان الخنزیر

 وھو شيء، لكل آكل فھو والبھیمیة، السبعیة

 القمامات فیأكل والزریبة الحقل كنس كانس نھم

 وھو ونھم، بشراھة والنجاسات والفضالت
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 یأكل كما وغیرھا والفئران الجرذ یأكل مفترس

  .أقرانھ جیف حتى الجیف

 تضع إذ النمو السریعة الحیوانات من والخنزیر

 خنوصًا، عشرین إلى عشرة بین ما الخنزیرة

 عند كیلوجرامین من أقل من الخنزیر وینمو

 خالل كیلوجرام مائة من أكثر إلى الوالدة

 زیادة السریع النمو ھذا وسبب. یوم مائتي

 Growth النمو ھرمونات في كبیرة

Hormone، للغدد المنمیة والھرمونات 

 لھ األمر وھذا ،Gonadotrophin التناسلیة

 بأنواع وشحمھ الخنزیر لحم بارتباط عالقة

 الخنزیر لحم آكلي لدى تزداد التي السرطان
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 لحم خالیا مع متداخًال الدھن ویوجد وشحمھ،

 اللحوم أنواع لبقیة خالفًا كبیرة بكمیات الخنزیر

 یوجد والتي والدجاج والماعز والغنم البقر مثل

  .مستقل شبھ دھني نسیج بشكل الدھن فیھا

  :لإلنسان الخنزیر ینقلھا التي األمراض

 الخنزیر تصیب التي األمراض عدد یبلغ

 طفیلیًا، مرضًا) ٥٧( منھا مرضًا،) ٤٥٠(

 بل خطیر بعضھا اإلنسان، إلى منھ تنتقل

) ٢٧( بنقل بمفرده الخنزیر ویختص وقاتل،

  .اإلنسان إلى وبائیًا مرضًا

 بقیة نقل في األخرى الحیوانات بعض وتشاركھ

 والمصدر المخزن یبقى لكنھ األمراض،
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 األمراض عدا ھذا األمراض، لھذه الرئیسي

 الكبد، كتلّیف لحمھ أكل یسببھا التي الكثیرة

 والعقم، الذاكرة، وضعف الشرایین، وتصلب

 المختلفة، والسرطانات المفاصل، والتھاب

 عدد بأن یقین على ونحن. كثیر وغیرھا

 وأن األیام، مرور مع سیزداد األمراض

  .جدیدة أمراضًا ستكشف القادمة السنوات

  

 إلى الخنزیر من تنتقل أن یمكن األوبئة و

  :مختلفة بطرق اإلنسان

 أو تربیتھ أثناء مخالطتھ طریق عن  :ألولا

 ،)مھنیة أمراضًا وتعتبر( منتجاتھ مع التعامل
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 األغلب في تصیب وباءًا ٣٢ عن تقل ال وھي

: ومنھا والبیطریین، والمجازر الزرائب عمال

 والدیدان، والزحار، العمیقة، الفطور من أنواع

 الدماغیة، الیابانیة والحمى الزقي، والزحار

  .الساري البثري الفم والتھاب

 والشراب الطعام تلوث طریق عن  :الثاني

: منھا مرضًا ٢٨ عن تقل ال وھي بفضالتھ،

 الوشیقي، واالنسمام واألسكاریس، الزحار،

 وشوكیة والمفلطحة والكبدیة القنفذیة والدیدان

 والشعیرات الخنزیریة المسلحة ودةالرأس،والد

  .وغیرھا الحلزونیة
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 وھي ومنتجاتھ، لحمھ تناول طریق عن :الثالث

 داء ـ المبیضات داء منھا مرضًا ١٦ من أكثر

 ـ المالطیة الحمى الخنزیریة، الحویصالت

 الشعریة والدودة وایل، وداء الكبدیة، والدودة

  .وغیرھا والسل والشریطیة الحلزونیة

 لیست الخطورة أن لنا یتضح سبق ومما

 ھي بل فقط، الخنزیر لحم تناول على قاصرة

 الخبیث، الكائن ھذا مع التعامل أنواع كل تشمل

 السابق النبوي الحدیث في اإلشارة سبقت وقد

 دمھ، أو الخنزیر لحم مع التعامل حظر إلى

 أن من) كرول( العالم إلیھ ذھب ما یؤكد وھذا
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 مالمسة بعدم المسلمین على المفروض الحظر

  تبریر إلى بحاجة لیس الخنازیر

  الخمر حرمة

 للجسم العامة المقاومة انھیار تسبب الكحول إن

 باألمراض لإلصابة الجسم استعداد وبالتالي

 والفطریة الجرثومیة وااللتھابات المختلفة

  .والفیروسیة

 والمختصر السریع االستعراض ھذا وبعد

 التشریع حكمة لنا یتبین الخمر أضرار لبعض

 ھذه أن الیقین علم ونعلم تحریمھا في اإللھي

 یعرفونھا ال للعباد مصالح على قائمة الشریعة
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 لیزید الحكم بعض لإلنسانیة یبدي اهللا لكن

  .تعالى باهللا إیمانھا

... الخمر تحریم في اإلعجاز وجھ ما قیل فإن

  :عدة  أوجھ من ھو قلنا

 في رأینا كما ككل التحریم: األول الوجھ

  . أضراره

 فقد وكثیره الخمر قلیل تحریم: الثاني الوجھ

 وسلم علیھ اهللا صلى النبي نص لماذا قائل یقول

 قلیلھ في وھل وكثیرًا قلیًال تحریمھ على

 المختصون ذلك على یجیب ككثیره، أضرار

 أكثر عن یختلف الكحول أن العلم أثبت حیث

 یحدث البسیطة بالمقادیر حتى أنھ في المواد
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 بھ وتزداد والتحكم اإلرادة قوة في أضرارًا

  .الفسیولوجیة واألضرار النفسیة االنفعاالت

 األبحاث أظھرت وقد: البار الدكتور یقول

 تسبب فقط الویسكي من أوقیتین أن الطبیة

  %.٢٠ بنسبة القلب عمل في انخفاضًا

 كأسًا بأن" كینسلي مالفین" الدكتور بحث و

 بعض موت إلى تؤدي الكحول من واحدًا

  .الخ.. المخ خالیا

 الصادرة النبویة األحادیث إعجاز یتبین وبھذا

 قلیل تحریم في الھوى عن ینطق ال من عن

  .وكثیره الخمر
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 إن یقولون كانوا الناس بعض إن: الثالث الوجھ

 األمراض بعض یداوي وأنھ شفاء الخمر في

 مفید القلیلة بالنسب إنھ یقول بعضھم إن بل

 وبعض األطباء، بكالم ذلك بطالن وأثبتنا

 وأنھ القلب لمرض الخمر فائدة یدعي الناس

 وكل للمعدة مفید وأنھ القلبیة النوبات من یقي

 المختصین األطباء بكالم بطالنھ ظھر ذلك

 أنھ ظھر بل السابقة االدعاءات تلك وفندوا

... األمراض ھذه من ویزید األجھزة ھذه یحطم

 مع ، ذلك وسلم علیھ اهللا صلى النبي علم فمن

  .شائعًا كان شفاء الخمر أن ادعاء أن

  :الخمر یصف وھو النبي إلى اسمع
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 سوید ابن طارق أن: الحضرمي وائل عن

 عن وسلم علیھ اهللا صلى النبي سأل الجعفي

 إنما: فقال .یصنعھا أن كره أو فنھاه الخمر؟

 إنھ«  :وسلم علیھ اهللا صلى فقال للدواء أصنعھا

  .»داء ولكنھ بدواء لیس

 أن وذلك العلة بیان في اإلعجاز: الرابع وجھال

 تحریم علة بین وسلم علیھ اهللا صلى النبي

 حدیث من مسلم صحیح في كما بقولھ الخمر

 خمر مسكر كل«  :عنھ اهللا رضي عمر ابن

  .»حرام خمر وكل
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 اهللا صلى النبي عن عنھا اهللا رضي عائشة عن

 فھو أسكر شراب كل«  :قال وسلم علیھ

  .»حرام

 وسلم علیھ اهللا صلى النبي تنصیص سر ھو فما

 أن وذلك سرًا لذلك أن شك ال اإلسكار على

 ورمزه اإلیثیل أو الكحول ھي اإلسكار مادة

 تغتال التي المادة وھي) G2H5OH( الكیمیائي

 الجنة خمر عن تعالى اهللا نفاھا والتي العقول

 َعْنَھا ُھْم َوَلا َغْوٌل ِفیَھا ال﴿ :بقولھ

 كحول كلمة وأصل ،]٤٧ الصافات[ ﴾ُینَزُفوَن

 المادة ھي المادة وھذه غول العرب لغة في

  .المصّنعة الخمور جمیع في المسكرة
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 أنواع في المتخصصون العلماء قرر حیث

 من كثیر في الغول مادة توجد فقالوا الخمر

 بتخمیر تستخلص التي الكحولیة المشروبات

 فھي النشویات من غیرھا أو السكر أو النشا

 واحد أصل ذات فھي أسمائھا في اختلفت وإن

 الصالة علیھ الرسول صدق ذلك من ویظھر

 األشعري مالك أبو عنھ روى حیث والسالم

 علیھ اهللا صلى قولھ عنھ اهللا رضي

 الخمر أمتي من أناس لیشربن« :وسلم

  .»اسمھا بغیر ویسمونھا
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  الربا تحریم

 االجتماعیة، الناحیة من عدیدة أضرار للربا

  :منھا

 ال ألننا وروحیة، أخالقیة أضرار لھ الربا-١

 في منطبعًا إنسانًا إال بالربا یتعامل من نجد

 القلب، وتحجر الصدر، وضیق البخل، نفسھ

 إلى وما المادة على والتكالب للمال، والعبودیة

  .الرذیلة الصفات من ذلك

 منحل، مجتمع بالربا یتعامل الذي المجتمع-٢

 یساعد وال بینھم، فیما أفراده یتساعد ال متفكك،
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 شیئًا، ورائھ من یرجو كان إذا إال غیره أحد

. المعدمة الطبقات تعادي الموسرة والطبقات

 وال سعادتھ، المجتمع لھذا تدوم أن یمكن وال

 مائلة أجزاؤه تبقى أن بد ال بل أمنھ، استتباب

 األحیان من حین كل في والتشتت التفكك، إلى

 وھذا والعداوة الحقد بوادر تزرع بالربا حیث

 على سواء الربا أطراف بین الیوم نشاھده ما

  .الدولي الصعید على أو الشخصي الصعید

 االجتماعیة الحیاة نواحي في یتعلق إنما الربا-٣

 مختلف على الناس، بین التداین فیھ یجري لما

 یعود ضررھا القروض وھذه. وأشكالھ صوره

 حیاتھ، مدة والتعاسة بالخسارة، المجتمع على
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 لصناعة، أو لتجارة، القروض تلك كانت سواء

 الدول من الفقیرة الحكومات تأخذه مما أو

 الجمیع على یعود كلھ ذلك فإن الغنیة،

 ذلك منھا یتخلص یكاد ال التي الكبیرة بالخسارة

 لعدم إال ذلك وما الحكومات، تلك أو المجتمع

 كل إلى یدعو الذي اإلسالمي، المنھج إتباع

 والمساكین، الفقراء على بالعطف ویأمر خیر

 َعَلى َوَتَعاَوُنوا﴿  :تعالى اهللا قال الحاجات، وذوي

 َواْلُعْدَواِن اإلثم َعَلى َتَعاَوُنوا َوال َوالتَّْقَوى اْلِبرِّ

  ].٢: المائدة[  ﴾اْلِعَقاِب َشِدیُد اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َواتَُّقوا

 في المؤمنین مثل«  :والسالم الصالة علیھ وقال

 إذا الجسد، كمثل وتعاطفھم، وتراحمھم توادھم
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 الجسد سائر لھ تداعى عضو منھ اشتكى

 وال خالص، وال نجاة، فال ،»والحمى بالسھر

 بإتباع إال المصائب، من فكاك وال سعادة،

 من بھ جاء ما وإتباع القویم اإلسالمي المنھج

  .وتعالیم أحكام

  

 تحصل البطالة فإن البشریة، الطاقة تعطیل-٤

 الجاد، العمل عن وتقاعسھ الربا بسبب للمرابي

 والمجتمع؛ الفرد صالح إلى المؤدي واإلنتاج

 لألیدي أكبر فرص توفیر من یوفره بما

  .العاملة
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 في الخیر أبواب وبین بینھ یحال الربا آكل-٥

 ینظر وال الحسن، القرض یقرض فال الغالب،

 ألنھ المكروب، عن الكربة ینفس وال المعسر،

 فوائد بدون المال إعطاء علیھ یصعب

 عباده أعان من فضل اهللا بّین وقد محسوسة،

 ھریرة أبي فعن الكرب، عنھم ونّفس المؤمنین

 وسّلم علیھ اهللا صّلى النبي عن عنھ اهللا رضي

 كرب من كربة مؤمن عن نّفس من« :قال أنھ

 القیامة، یوم كرب من كربة عنھ اهللا نّفس الدنیا

 الدنیا في علیھ اهللا یّسر معسر على یّسر ومن

 الدنیا في اهللا ستره مسلمًا ستر ومن واآلخرة،
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 في العبد كان ما العبد عون في واهللا واآلخرة،

  .»أخیھ عون

 أن عنھما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد وعن

 المسلم«  :قال وسّلم علیھ اهللا صّلى اهللا رسول

 في كان من ُیسلمھ، وال یظلمھ ال المسلم أخو

 عن فّرج ومن حاجتھ، في اهللا كان أخیھ حاجة

 كرب من كربة بھا عنھ اهللا فّرج كربة مسلم

 یوم اهللا ستره مسلمًا ستر ومن القیامة، یوم

  .»القیامة

 أنھ وسّلم علیھ اهللا صّلى النبي عن وثبت

 اهللا أظلھ عنھ وضع أو معسرًا أنظر من«  :قال

  .»ظلھ في
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 ألن اإلنسان، عند الشفقة مشاعر یقتل الربا-٦

 جمیع من المدین تجرید في یتردد ال المرابي

 عن جاء ولھذا ذلك، على قدرتھ عند أموالھ

 تنزع ال«  :قال أنھ وسّلم علیھ اهللا صّلى النبي

  .»شقي من إال الرحمة

 من اهللا یرحم ال«  :والسالم الصالة علیھ وقال

  .»الناس یرحم ال

 الراحمون« :والسالم الصالة علیھ وقال

 األرض في من ارحموا الرحمن، یرحمھم

  .»السماء في من یرحمكم

 األفراد بین والبغضاء العداوة یسبب الربا -٧

 ویجّر والفتنة التقاطع ویحدث والجماعات،
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 لیس مغامرات في الدخول إلى الناس

  .نتائجھا تحّمل باستطاعتھم
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  :الجوارح تحریم

 أنھ عنھما اهللا رضي عباس ابن عن جاء

 عن وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول نھى«  :قال

 مخلب ذي كل وعن السباع من ناب ذي كل

  .»الطیر من

 النھي بأن التصریح آخر طریق من وجاء

 عنھما اهللا رضي عباس ابن فعن بأكلھا، متعلق

 عن وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول نھى«  :قال

 مخلب ذي كل وعن السبع من ناب ذي كل أكل

  .»الطیر من
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 اهللا رسول أن«  :عنھ اهللا رضي ثعلبة أبي وعن

 ناب ذي كل أكل عن نھى وسلم علیھ اهللا صلى

  .»السباع من

 النبي عن: عنھ اهللا رضي ھریرة أبي وعن

 من ناب ذي كل« :قال وسلم علیھ اهللا صلى

  .»حرام فأكلھ السباع

 اهللا رسول عن: یكرب معد بن المقدام وعن

 ناب ذو یحل ال أال« :قال وسلم علیھ اهللا صلى

  .»السباع من

 لھ ما على یقع والسَُّبُع: "اللسان صاحب قال

 والدواّب الناس على وَیْعُدو السِّباِع من ناب
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 وما والَفْھد والنَِّمر والذِّْئب اَألسد مثل فیفترسھا

  "َأشبھھا

 تكتسب الشعوب أن الحدیثة التغذیة علم أثبت

 الحتواء تأكلھا التي الحیوانات صفات بعض

 تسري داخلیة ومفرزات سمیات على لحومھا

 في فتؤثر البشر معدة إلى وتنتقل الدماء في

 المفترس الحیوان أن تبین فقد. أخالقیاتھم

 جسمھ في تفرز فریستھ باقتناص یھم عندما

 واقتناص القتال على تساعده ومواد ھرمونات

  .الفریسة

 في التغذیة علم أستاذ) لیبج.س( الدكتور ویقول

 جسم في تخرج اإلفرازات ھذه إن: "بریطانیا
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 تقدم عندما قفص في حبیس وھو حتى الحیوان

 ھذه نظریتھ ویعلل ،"یأكلھا لكي لحم قطعة لھ

 الحیوانات حدیقة تزور أن إال علیك ما: "بقولھ

 حركاتھ في النمر على نظرة وتلقى مرة

 اللحم قطعة تقطیعھ أثناء الھائجة العصبیة

 واالكفھرار الغضب صورة فترى ومضغھا،

 إلى ببصرك ارجع ثم وجھھ، على المرسومة

 وھو یأكل عندما الودیعة حالتھ وراقب الفیل

 األسد إلى وانظر والزائرین، األطفال مع یلعب

  ".ووداعتھ بالجمل وشراستھ بطشھ وقارن

 الجوارح لحوم آكالت الشعوب على لوحظ وقد

 أكلھا اإلسالم حرم التي اللحوم من غیرھا أو
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 إلى والمیل الشراسة من بنوع تصاب أنھا

 سفك في الرغبة إال سبب بدون ولو العنف

 من والبحوث الدراسات تأكدت ولقد. الدماء

 التي المتخلفة القبائل على الظاھرة ھذه

 أن حد إلى اللحوم تلك مثل أكل تستمرئ

 البشر، لحوم فیأكل بالضراوة یصاب بعضھا

 إلى أیضًا والبحوث الدراسات تلك انتھت كما

 إصابتھا وھي القبائل ھذه في أخرى ظاھرة

 على الغیرة وانعدام الجنسیة الفوضى من بنوع

 نظام احترام عدم عن فضًال اآلخر الجنس

 حالة وھي والشرف، العرض ومسألة األسرة

 حیث المفترسة، الحیوانات تلك حیاة إلى أقرب
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 القطیع من اآلخر الذكر على یھجم الذكر إن

 آخر ذكر یأتي أن إلى بإناثھ یحظى لكي ویقتلھ

 المغتصب الذكر فیقتل وقوة وحیویة شبابًا أكثر

  .وھكذا السابق

 وسلم علیھ اهللا صلى محمد الرسول جاء كما

 بسیرتھ النظر الممعن و كثیرة مادیة بمعجزات

  .واضح بشكل األمر ھذا سیجد
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  :خامسا

  :٢الدین ھذا تعالیم أھم

 وُأسسًا أركانًا بحق ُتعُد أركان خمسة لإلسالم

 القویم، اإلسالمّي المنھج علیھا یقوم وقواعَد

 -والّسالم الّصالة علیھ- المصطفى ذَكَرھا وقد

 یرویھ الذي الشریف النبوي الحدیث في

 اهللا رضي- عمر بن اهللا عبد الجلیل الصحابّي

  :یقول اهللا رسول سمعت: قال حیث -عنھما

 إال إلَھ ال أن َشھادِة: خمٍس على اإلسالُم ُبِني( 

 الصالِة، وأقام اِهللا، رسوُل محمًدا وأنَّ اُهللا
                                                           

  منقول من موقع موضوع االلكتروني ٢
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 وصوِم والحجِّ، ، الّزكاِة وإیتاِء

 كما ھي بالّتفصیل الخمسة واألركان).رمضاَن

 المسلم یشھدذلك بأن و :الّشھادتان: یأتي

 اُهللا إّلا ِإلَھ ال أْن أْشَھُد: (قائًال اإلسالم بشھادتي

  .و یعتقد بھما)  اِهللا رسوُل محّمدًا أّن وأْشَھُد

 اإلسالمّي، الّدین عمود ةلصالا :الّصالة إقامة

 القیامة یوم المسلم العبد علیھ ُیحاَسب ما وأّول

 العمل سائر َصلح َصلحت فإن الّصالة،

 ورّبھ، العبد بین الصلة ھي والّصالة والعبادة،

 اإلنسان یعتقد أن الصالة إقامة ركن ومعنى

 على وفرض أوجب قد اهللا أّن جازمًا اعتقادًا

 خمس للتكلیف أھٌل عاقٍل بالٍغ مسلٍم كّل
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 ُیؤّدي أن و والّلیلة الیوم في مفروضٍة صلواٍت

 وقتھا حسب المفروضة الخمس الّصلوات

 طھارٍة، على یكون وأّن وكّیفیتھا، وھیئتھا

 الفجر، صالة ھي المفروضة والّصلوات

 وصالة العصر، وصالة الّظھر، وصالة

 الصالة إقامة وتمّثل العشاء، وصالة المغرب،

 إلى الّتوجُّھ وصحة ِصدَق نافلًة أو كانتفرضًا 

 األمور في لھ شریك ال وحَده وتعالى تبارك اهللا

 وصدق علیھ، التوّكل صدق مع جمیعھا،

 على الّدال باللفظ التعبیر ودّقة. إلیھ الّلجوء

 وجٍھ أفضل على إقامتھا ھو الّصالة إقامة

 ھو وھذا حقیقتھا، على بھا واإلتیان ُممكن
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 الّصالة، في تحقیقھ مسلم كل من المطلوب

 وخالقھ، العبد بین الیومّیة الصلة وھي

 األداء ألن فحسب؛ أداءھا ال إقامتھا فالمطلوب

 أثر فللّصالة حقیقتھا، على بھا اإلتیان یعني ال

 والتزم بحّقھا الُمسلم أقامھا ما إذا عجیب

 ُترِشد التي والفضائل لھا، تدعو التي أخالقھا

 التزامھ بعد األخالق بتلك التزم مسلٍم فكّل إلیھا،

 وفرٌق للّصالة، ُمقیٌم مسلٌم فھو الّصالة بأداء

 اْتُل: (تعالى قال.لھ ومؤدٍّ للّركن ُمقیٌم بین كبیر

 ِإنَّۖ  اَةالصََّل َوَأِقِم اْلِكَتاِب ِمَن ِإَلْیَك ُأوِحَي َما

 اللَِّھ َوَلِذْكُرۗ  َواْلُمنَكِر اْلَفْحَشاِء َعِن َتْنَھىٰ الصََّلاَة

  ).َتْصَنُعوَن َما َیْعَلُم َواللَُّھۗ  َأْكَبُر
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 اإلسالم أركان من ركٌن الّزكاة:الّزكاة إیتاء

 أحواٍل في المال في واجٌب حقٌّ وھي الخمسة،

 المقدار ھي والّزكاة ُمحدٍَّد، توقیٍت في خاّصٍة

 لُمستحّقیھ، المسلمین أموال من إخراجھ الواجب

 النِّصاب بلغ الذي المال في ذلك ویكون

 اإلسالمّیة الشریعة في ُمحّدد و ھو،  الشرعّي

 الّزكاة لفظ وُیطَلق ُمعّینٍة، وبشروٍط دقیٍق بنظاٍم

 مجموع من استخراجھ یتم الذي المقدار على

 المقدار ذلك فُیسّمى بھ، الُمزّكى المال

 اهللا أوجب وقد  . زكاًة المال من الُمستخَرج

 لھا التي األموال في الّزكاة وتعالى سبحانھ

 في الزكاة فأوجب والّزیادة، النمّو قابلّیة
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 األنعام، وھي تنمیتھا، یمكن التي األموال

 وكذلك بالنقدین، ُیعرفان اللذان والفّضة والّذھب

 الّزكاة؛ فیھا فأوجب تنمو التي األموال من

 أّما. التجارة وعروض والثمار، كالزروع

 وقد مصارف؛ ثمانیة فھي الّزكاة مصارف

 القرآن في علیھا بالنص وتعالى تبارك اهللا بّینھا

 َواْلَمَساِكیِن ِلْلُفَقَراِء الصََّدَقاُت ِإنََّما: (بقولھ الكریم

 الرَِّقاِب َوِفي ُقُلوُبُھْم َواْلُمَؤلََّفِة َعَلْیَھا َواْلَعاِمِلیَن

 َفِریَضًةۖ  السَِّبیِل َواْبِن اللَِّھ َسِبیِل َوِفي َواْلَغاِرِمیَن

 فمصارف ولذلك ،)َحِكیٌم َعِلیٌم َواللَُّھۗ  اللَِّھ مَِّن

 ھذه ھي علیھا صرفھا اهللا أوجب التي الّزكاة

 غیر في الّزكاة أخرج فمن الثمانیة، المصارف
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 منھ، المطلوب بالّركن َیُقم لم المصارف ھذه

 بھ َیُقم لم ألّنھ الزكاة؛ فریضة عنھ تسقط وال

 وتبقى الّركن، ھذا في الُمحّددة الشرعّیة بالكیفّیة

 علیھ اهللا أوجبھ الذي المال بھذا مشغولًة ذمتھ

 ویجب الّثمانیة، الّزكاة ألصناف حقًا فرضًا

 علیھ الواجب الّزكاة مقدار إخراج المسلم على

 النِّصاب بلغت قد تكون أن بشرط وجوبھا، فوَر

 من اإلسالمّیة بالشریعة أیضًا الُمحّدد الشرعّي

 لیحو أن كذلك ویشترط الّزكاة، نظام خالل

 مالھ على حاَل مسلم فأي المال، على الحول

 وجب الّزكاة شروط باقي وجود مع كاملة سنة

 بعین األخذ مع فرضًا، الّزكاة إخراج علیھ
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 باقي شأُن شأنھا عبادٌة الّزكاة أن االعتبار

 لُمستحّقیھا الّزكاة دفع تأخیر فیجوز العبادات،

 العاّمة حتى أو الخاّصة الظروف وجود مع

 التیسیر فأحكام الزكاة، دفع دون تحول التي

 في أیضًا ُتطبق الّضرر لدفع الَمشّقة عند

 التھّرب ھو الّدافع یكون أال على ولكن الّزكاة،

  .الّزكاة ألموال الُمستحّقین حقوق دفع من

 عن اإلمساك بأّنھ الّصیام ُیعّرف : الّصیام

 غروب إلى الصادق الفجر من الُمفطرات جمیع

 وطاعتھ، اهللا إلى التقّرب بقصد الشمس؛

 ركن ھو فالصوم. وتعالى سبحانھ أمره والتزام

 خاّصة أحكام ولھ الخمسة، اإلسالم أركان من
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 جاءت كما فیھا التقّید ویجب شرعّیة، وكیفّیة

 ُمحّققًا العبد ُیعّد وال ُنقصان، أو زیادٍة دون

 جمیع عن وأمسك ترك إذا إّلا الصیام لحقیقة

 فالُمفطرات والمعنوّیة؛ الحسّیة المفطرات

 والُمفطرات والّشرب، األكل ھي الحسّیة

 ألجر الُمنِقصة واألمور األفعال ھي المعنوّیة

 ارتكاب عن فُیمسك الّذنوب؛ من الّصائم

 عن فیبتعد والُمنَكرات، والمعاصي الذنوب

 من ركٌن الّصوم أّن وبما والّرفث، الخصام

 مسلٍم كل على فرٌض فھو اإلسالم أركان

  .الّتكلیف أھلّیة بشرط ومسلمٍة
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  : الحّج

 فرضُھ و قد الخمسة اإلسالم و ھو من أركان 

 في واحدًة مّرًة المسلمین على وتعالى تبارك اهللا

 وأن والمالّیة، الصحّیة القدرة بشرط ، حیاةال

 ترك إذا بحیث آمنًا الحّج إلى الّطریق یكون

 وشروره الطریق یأمن فإّنھ للحج وسافر بالده

 على وغلب الّطریق یأمن لم فإن األغلب، على

 القدرة فتنتفي بلده؛ من خرج إذا الھالك الظّن

 سبحانھ لقولھ وذلك الّطریق، أمن بانعدام

 َمِن اْلَبْیِت ِحجُّ النَّاِس َعَلى َوِهللا: (وتعالى

  ) َسِبیًال ِإَلْیِھ اْسَتَطاَع
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  :سادسا

  :اإلسالمیة الشریعة خصائص

  : منھا كثیرة وھي

 اهللا عند من فھي :المصدر ربانیة -١

  ،شيء بكل العلیم

 فأمرھم للبشریة یجلب الخیر ما یعلم

 الشر لھم یجلب ما ویعلم ، بھ

 یوجد ال كاملة وھي ، عنھ فنھاھم

  أخطاء أو نقص فیھا
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 خالیة و العقل توافق فھي:  الفطرة موافقتھا-٢

 األمور من خالیة و،  األباطیل و الخرافات من

  .المرفوضة أو المنبوذة

 جوانب لجمیع شاملة كاملة أنھا: الشمولیة-٣ 

 و دینكم لكم أكملت الیوم(( تعالى اهللا قال:الحیاة

 دینا اإلسالم لكم رضیت و نعمتي علیكم أتممت

 فان الثم متجانف غیر مخمصة في اضطر فمن

  ))رحیم غفور اهللا

  :موجھة للجمیع أنھا-٤

 أو وحدھم للعرب لیس و الناس لجمیع فھي

  . معینة لفئة
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 ال ما الشخص تكلف ال الشریعة اإلسالمیة-٥

 عدم حال في التكلیف عنھ وتسقط یطیقھ

  .االستطاعة

 الدین و الدنیا جانبي في التوازن على تقوم -٦

  .باألمور اإلفراط و التشدد بعدم االلتزام و

 لن((  وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال 

  ))غلبھ إال الدین احد یشاد

  .الحیاة جوانب جمیع في االعتدال على تقوم و 

  .الدول و األفراد حقوق حفظ-٧
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  : سابعا

  : وردھا الشبھات

 ألنھا، الحقیقة ھذه إخفاء یحاول الناس بعض

 بالعدل یأمر فاإلسالم( مصالحھم مع تتضارب

 الناس صد فیحاولون )الظلم ویمنع اإلحسان و

 إثارة و بتشویھھا ویقومون،الحقیقة ھذه عن

 التھم أنواع بكل و االتھام،حولھا الشبھات

 ممارساتھم جمیع یمارسوا حتى، الباطلة

 و الظلم عن ینھى الدین ھذا نأل، الخاطئة

 الشھوات یجعل و حده عند ظالم كل یوقف

 تتوجھ الناس تجعل و،بھیمیة غیر و مضبوطة
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 و،  أوامره طاعة و اهللا إلى عقولھا و بقلوبھا

 إلى الناس عقول یوجھوا أن یریدون الظالمون

 من یتمكنوا حتى الذات وحب النفس شھوات

 بصرف إال األمر ھذا یتم وال، علیھم السیطرة

 إلى یدعو اإلسالم نأل، اإلسالم عن الناس

 الناس بدخول و،  الخبائث عن وینھى المكارم

 عن تصرفھم التي أوامره یتبعون فإنھم اإلسالم

  . الظالمین إتباع و الظلم

 حتى باإلسالم الدخول عن الناس یصدون فھم 

 تضبطھم أحكام من فارغین الناس یكون

 أوامرھم و أحكامھم بإمالء حینئذ لھم ویتسنى

 الفطرة بقتل فیقومون، یردعھم رادع دون من
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 الخیر بذرة وھي،  علیھا الناس اهللا فطر التي

 الخیر على تحثھ التي إنسان كل في الموجودة

 قبل من مھاجم الدین فھذا، الشر عن تنھاه و

، الخیر یكرھون و الشر ینشرون الذین األشرار

، الخیر على یحث و الخیر أعظم ھو اإلسالم و

،  اررشاأل یكرھھ ما نشر على یعمل اإلسالمو 

 یحاولون لذا، األشرار یحبھ ما محاربة وعلى

  . اإلسالم محاربة جاھدین
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  : اإلسالم أعداء أثارھا التي الشبھات ابرز

 أنھ و، المرأة حقوق یھضم بأنھ اتھامھتتمثل ب

 متعصب نھأ و، اإلرھاب و العنف على یحث

 یصلح ال قدیم دین بأنھ اتھامھ و، اآلخر یقبل ال

 یقع التي األخطاء بعض إن،  الحدیث للعصر

 حجة تشكل ال الدین لھذا نیالمنتسب بعض فیھا

 واحد رجل لنا جعل اهللا نأل الدین ھذا على

 الرسول وھو أال باقتدائھ وأمرنا  حجة  یكون

 الوحید الرجل ھو و وسلم علیھ اهللا صلى محمد

 عن عصمھ اهللا الن، الكامل الدین یمثل الذي

 رسوال و قدوة لیكون أعده و رباه و األخطاء

 حجة فالدین،  الصحیح الوجھ لىع الرسالة یبلغ
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 بقدر ألنھ، العكس لیس و یقیموه أن أتباعھ على

 اإلتباع و، الدین تمثل ما بقدر للدین إتباعك

 عصمة معصوم لرجل إال یكن لم للدین الكامل

  .وسلم علیھ اهللا صلى محمد وھو كاملة
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  :المرأة حقوق

 النساء إنما(وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال

 لھا الجزاء و الثواب جعل و) الرجال شقائق

 من صالحا عمل من( (تعالى اهللا قال كالرجل

 و طیبة حیاة فلنحیینھ مؤمن ھو و أنثى أو ذكر

  ))یعملون كانوا ما بأحسن أجرھم لنجزینھم

 من یتشاءمون القدیم في الناس كان عندما و

 ھذا عن ونھى اإلسالم جاء ، یئدونھا و األنثى

 بشر إذا و((تعالى اهللا فقال المرأة حقوق وأعلن

. كظیم وھو مسودا وجھھ ظل باألنثى حدھمأ

 أیمسكھ بھ بشر ما سوء من القوم من یتوارى
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 ما ساء أال التراب في یدسھ أم ھون على

  .))یحكمون

 المحافظة و وتقدیرھا المرأة بصون قام و

 اهللا قال، علیھا بالنفقة الرجال أمر و علیھا

 كسوتھن و رزقھن علیكم لھن و((تعالى

 غیر خروجھا عن ونھى،)) بالمعروف

 یطمع و حدأ علیھا یتعدى ال حتى محتشمة

 قال،  األعمال أعظم من رعایتھا جعل و،بھا

 من یلي من((وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول

 من سترا لھ كن إلیھن فأحسن شیئا البنات ھذه

 ثالث أو بنات ثالث لھ كان من(( قال و)) النار
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 و صحبتھن فأحسن أختان أو بنتان أو أخوات

  ))الجنة فلھ فیھن اهللا اتقى

 أو أختا كانت سواء المرأة اإلسالم كرم لقد

خاص بینھ  تكریم فلھ أّما كانت إذا أما و، بنتا

  ،الرسول صلى اهللا علیھ و سلم

، وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول إلى رجل جاء

 :قال، ؟صحابتي بحسن الناس أحق من :فسأل

 قال ،))أمك((وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول

 ؟من ثم :قال ،))أمك(( قال   ؟من ثم :الرجل

  )).أبوك(( :قال ؟من ثم :قال ،))أمك(( :قال
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  : تعالى اهللا قال زوجة وھي إلیھا أحسن و

  )).بالمعروف عاشروھن و(( 

، المجتمع لعفة فھو الزوجات تعدد عن أما و

 الزوجات تعدد و،  عددا الرجال یفقن فالنساء

 ال و، الشرعیة غیر العالقات من الرجل یمنع

 فتعدد، زوجاتھ غیر إلى بالنظر الرجل یقوم

 الزوجات تعدد من أفضل، العفیف الزوجات

 القیام و الزوجات تعدد إلغاء إن حیث، السري

 انتشار إلى یؤدي، أخرى عالقات بإنشاء

 و، النسب مجھولي الموالید و األمراض

، الزوجات تعدد  الرجل على یفرض لم اإلسالم

 اهللا قال،  القدرة عدم حالة في عنھ نھى و
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 مثنى النساء من لكم طاب ما فانكحوا((:تعالى

 تعدلوا أال خفتم فان رباع و ثالث و

  .......))فواحدة

 كان من((وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول وقال

 جاء األخرى على أحداھما مع یمیل امرأتان لھ

  .))ساقط شقیھ أحد و القیامة یوم
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  السالم دین اإلسالم

، اإلرھاب دین ال الرحمة و المحبة دین اإلسالم

 رحمة إال أرسلناك ما و((تعالى اهللا قال

  السلم و السالم من مشتق اإلسالم و)) للعالمین

 قد الناس أیھا یا(( بالشفاء كتابھ اهللا وصف و

 في لما وشفاء ربكم من موعظة جاءتكم

 حتى الجمیع یرحم اإلسالم و))الصدور

 علیھ اهللا صلى اهللا رسول  قال الحیوان

 عن حكى و))  اجر رطب كبد كل في((وسلم

 یأكل تتركھ لم و تطعمھ لم ھرا حبست امرأة

  .النار اهللا فادخلھا األرض خشاش من
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 صلى اهللا رسول  قال القتل عن اإلسالم ىنھ و

 من فسحة في المؤمن یزال ال((وسلم علیھ اهللا

 عن ونھى، ))حراما دما یصب لم ما دینھ

 تبغ وال((تعالى اهللا قال األرض في اإلفساد

  ، ))المفسدین یحب ال اهللا إن األرض في الفساد

 من األوطان عن للدفاع الجھاد اإلسالم وأقام

 و العدل إقامة و اإلسالم رسالة ولنشر جھة

 رب عبادة إلى العباد عبادة من الناس إلخراج

 من و اإلسالم عدل إلى األدیان ظلم ومن العباد

 للجھاد و اآلخرة و الدنیا سعة إلى الدنیا ضیق

   منھا محددة ضوابط
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 إن و(( تعالى اهللا قال بالھدنة یقبل المسلم أن

  ))لھا فاجنح للسلم جنحوا

 و النساء من المدنیین قتل عن ینھى اإلسالم أن

 من لیس شخص أي و الشیوخ و األطفال

  المقاتلین

 تدمیر و األشجار قطع عن حتى وینھى

   العمران

 دون من اإلسالمیة الدعوة نشر الجھاد مقصد و

 من المسلمین بمنع األشرار قام إذا لكن قتال

 الءھؤ یموت ال حتى ھمنیحاربو فإنھم الدعوة

 بمنع فالقیام  اهللا یعرفوا أن دون من الناس



 اهلام العقول لطريق الوصول
 

106 

 مهند أبو عصبة:   الكاتب

 لدیھم الناس فجمیع ؛ ھي جریمة كبیرة الدعوة

  ،منعھم دون التدین حریة

  :قال اهللا تعالى

  و قال))في الدین إكراهال (( 

عتدنا أ إنافمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیكفر ((

یستغیثوا  إنبھم سرادقھا و  أحاطللظالمین نارا 

الشراب  بئسیغاثوا بماء كالمھل یشوي الوجوه 

و الوعید الذي توعده اهللا    ))و ساءت مرتفقا

ھو یوم القیامة ولیس في  إنما في ھذه اآلیة لھم

   .الدنیا
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 مثال ھم األندلس فتحوا الذین المسلمین و

 و ،  بھم الناس أعجب الذین ،الرحماء للفاتحین

 ،الرفیعة أخالقھم خالل من اإلسالمنشر ب قاموا

  .سكانھا مع السمح تعاملھم و
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  اآلخر ال یلغي اإلسالم

 و ،فیھ الدخول على حدأ یجبر ال اإلسالم

 یجوز ال  ،احقوق لھ یفرض و، اآلخر یحترم

 قد الدین في أكراه ال((تعالى اهللا قال ،انتھاكھا

  .))الغي من الرشد تبین

 یعظم بل ،فقط باألفعال یھتم ال دین اإلسالم و 

 تعالى اهللا یقبلھ ال المكره فالمسلم القلب صدق

 في صدقال دون ،خوفا إال یسلم لم ألنھ أصال

  .ھإسالم

 بزیارة وسلم علیھ صلى اهللا اهللا رسول قاملقد 

 عمھ عند وقعد ، مرض عندما الیھودي جاره
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 و ومات ، احتضاره عند طالب يأب المشرك

  . یھودي عند مرھونة درعھ

 إنما الذمیین من اإلسالم یأخذھا التي الجزیة و

 فاإلسالم سلمأ إن حتى و لحمایتھم ضریبة ھي

 عجز أو بالسن كبر إن و الزكاة علیھ یفرض

  .مالھا من تعطیھ الدولة فخزینة الجزیة عن

 قال عادلة المتخاصمین بین المحاكمة جعل و

 هللا قوامین اكونو آمنوا الذین أیھا یا(( :تعالى

 أن على قوم شنآن یجرمنكم ال و بالقسط شھداء

  )).للتقوى اقرب ھو اعدلوا تعدلوا ال
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و  كل زمان و مكانیصلح ل اإلسالمي الدین

  یصلح كل زمان و مكان

 و مكان و زمان لكل تصلح ثوابتا انزل ألنھ

 اهللا قال المستجدة لألمور االجتھاد باب فتح

 علیكم أتممت و دینكم لكم أكملت الیوم(( تعالى

 اضطر فمن دینا اإلسالم لكم رضیت و نعمتي

 غفور اهللا فان الثم متجانف غیر مخمصة في

 وجمیع المناطق لجمیع یصلح فھو)) رحیم

 العصر سواء األزمنة لجمیع یصلح و الدول

 لعدم أحكامھا تعطیل یتم فال القدیم أو الحدیث

صلح یو، األزمان لجمیع تصلح فھي صالحیتھا
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جمیع األزمنة و األمكنة ؛ ففیھ نجاح الدول و 

  األفراد

من كل من قرأ ھذا الكتاب و  أرجوفي النھایة 

یقوم بتبلیغھا لغیره  وان یقوم  أنعرف الحقیقة 

الذین  إن((باالستقامة على ھذا الدین قال تعالى

قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا تتنزل علیھم المالئكة 

بشروا بالجنة التي أتخافوا و ال تحزنوا و  أال

  .))كنتم توعدون

 الذي جعل وھذا جزء من الدالئل على اهللا

و الربوبیة و  باأللوھیةتشھد لھ  األشیاء

  ،العظمة
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یستزید فلیرجع  أن أرادلكل من 

  إلى

  )القرآن الكریم(كتاب اهللا تعالى 

الرسول صلى اهللا علیھ  أحادیثو 

  وسلم

و السالم علیكم ورحمة اهللا و 

  .بركاتھ
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  المراجع

  .البویزريتم نقل وجوه اإلعجاز التشریعي من موقع الدكتور سعید 

  .تم نقل أھم تعالیم ھذا الدین من موقع موضوع االلكتروني

  

  

  

  

  .٠٧٨٠٠٤٠٨٣٢: رقم الھاتف: للتواصل مع المؤلف 

  .٠٧٨٩٨٠٣٦٢١:رقم الواتس 

 :االلكتروني البرید

www.mohannadalsheak@yahoo.com 
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  عصبةمھند أبو : المؤلف 
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