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 ) فوائد معرفة محاسن الدین، وذكر أمثلة نافعة على محاسن الدین ُیستدل بها على ما سواها1

 فوائد معرفة محاسن الدین.  •
 محاسن الدین عامة في جمیع مسائله ودالئله.  •
 سن الدین ُیستدل بها على ما سواها. ذكر أمثلة نافعة على محا •
 المثال األول: دین اإلسالم مبني على أصول اإلیمان.  •
 المثال الثاني: تأمل في أركان اإلسالم العملیة.  •
 تأمالت في فریضة الصالة.  •
 تأمالت في فریضة الزكاة.  •
 تأمالت في فریضة الصیام.  •
 تأمالت في فریضة الحج.  •

 رع باالجتماع واالئتالف) المثال الثالث: أمر الشا2

 فوائد الصوم.  •
 فوائد الحج.  •
 من محاسن الحج.  •
 المثال الثالث: أمر الشارع باالجتماع واالئتالف.  •
 الخالف الذي وقع في كتاب اهللا تعالى.  •

 

 

 1 

http://www.rslan.com/
http://www.rslan.com/
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=329
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=329


 

) المثال الرابع: دین اإلسالم دین رحمة وبركة وإحسان، والمثال الخامس: دین اإلسالم دین 3
 عقلالحكمة والفطرة وال

 المثال الرابع: دین اإلسالم دین رحمة وبركة وإحسان.  •
 من فوائد اإلحسان.  •
 فوائد الرحمة والشفقة على الخلق.  •
 المثال الخامس: دین اإلسالم دین الحكمة والفطرة والعقل.  •
 كل علم دیني ودنیوي وسیاسي دل علیه القرآن.  •
شر خالص أو ما مفسدته تزید على  لم یأمر الشرع إال بخیر خالص أو راجح، ولم ینه إال عن •

 مصلحته. 

) المثال السادس: ما جاء به هذا الدین من الجهاد، واألمر بكل معروف، والنهي عن كل 4
 منكر

 من محاسن اإلسالم مراعاة الحكمة.  •
 الحكمة نوعان.  •
 المثال السادس: ما جاء به هذا الدین من الجهاد، واألمر بكل معروف، والنهي عن كل منكر.  •

إلى » المثال السابع: ما جاءت به الشریعة من إباحة البیوع، وأنواع المعامالت«) من 5
 »المثال التاسع: ما شرعه اهللا ورسوله صلى اهللا علیه وسلم من الحقوق بین الَخْلق«

 من محاسن الدین اإلسالمي الترغیب في الدعوة إلى الخیر، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  •
 مجموع الضروریات خمس.  •
 المثال السابع: ما جاءت به الشریعة من إباحة البیوع، وأنواع المعامالت.  •
 شروط ِحل المعامالت.  •
 المثال الثامن: ما جاءت به الشریعة من إباحة الطیبات.  •
 المباحات من األطعمة والمحرمات.  •
 المباح من النكاح وأثره.  •
 الطالق.  •
 هللا ورسوله صلى اهللا علیه وسلم من الحقوق بین الَخْلق. المثال التاسع: ما شرعه ا •

) المثال العاشر: ما جاءت به الشریعة من انتقال المال والتركات بعد الموت، والمثال الحادي 6
 عشر: ما جاءت به الشریعة من الحدود

 المثال العاشر: ما جاءت به الشریعة من انتقال المال والتركات بعد الموت.  •
 قسمة اهللا تعالى للتركات.  الحكمة في •
 المثال الحادي عشر: ما جاءت به الشریعة من الحدود.  •

المثال الثالث عشر: ما جاءت به الشریعة من مشروعیة الوثائق التي یتوثق بها أهل «) من 7
 »المثال السابع عشر: أن هذه الشریعة جاءت بإصالح الدین وإصالح الدنیا«إلى » الحقوق

 ر: ما جاءت به الشریعة من مشروعیة الوثائق التي یتوثق بها أهل الحقوق. المثال الثالث عش •
 المثال الرابع عشر: ما حث الشرع علیه من اإلحسان بالقرض والعاریة ونحوهما.  •
 المثال الخامس عشر: األصول التي جعلها الشارع ُأُسًسا لفصل الخصومات.  •
 بالشورى.  المثال السادس عشر: ما جاءت به الشریعة من األمر •
 المثال السابع عشر: أن هذه الشریعة جاءت بإصالح الدین وإصالح الدنیا.  •
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المثال الثامن عشر: أن الشرع جعل العلم والدین والوالیة والحكم متآزرات «) من 8
 »المثال الحادي والعشرون: شمولیة هذا الدین«إلى » متعاضدات

 من محاسن الدین اإلسالمي أنه یحرم االعتداء.  •
 المثال الثامن عشر: أن الشرع جعل العلم والدین والوالیة والحكم متآزرات متعاضدات.  •
 المثال التاسع عشر: الشرع ال یأتي بما ُتِحیًله العقول.  •
 المثال العشرون: نظرة مجملة في فتوحات اإلسالم المتسعة.  •
 الرد على من زعم أن انتصار اإلسالم إنما هو بأمور مادیة محضة.  •
  ل الحادي والعشرون: شمولیة هذا الدین. المثا •
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