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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وأشهد أن  ،وأشهد أن ال هلإ وحده ال رشيك هل ،احلمد هلل رب العاملني
حممدا عبده ورسوهل صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم كثريا إىل يوم 

 ادلين.
 بعد:أما 

ة أيخ الشيخ ادلكتور إبراهيم كما أشكر لكم مجيعا مجهرة لفأشكر لفضي
لمت إذ وقد ظ   ،العلماء وابلاحثني هذا احلضور وموضوعنا موضوع طويل

 :علت املتحدث بليان هذا املوضوعج  
  هذا هو اإلسالمهذا هو اإلسالم 

ب ىلع وذلك ألن احلرص من شأنه أنه يصع ،وحرصه يف حمارضة صعب
 .تداعت املعاين وكرثت املوضواعت واملحاور وذلك إذا ؛احلارص

هذا العنوان هذا هو عن ثم كيف يب أن أعرض بشمول لإلسالم بما ينبئ 
 .اإلسالم

قد أعرض هل من وجهة نظر  ماإلسالوثاثلا مهما قيل باملعرف هذا هو 
من تأثري بدلي يلع أو من تأثري  ، أوخاصة أو من وجهة فهم هلذا ادلين خاصة

 .ذلك مذهب أو حنو
يت أن يف فاحتة هذه املحارضة أنين فيما سأقول حتر   دوذللك ينبيغ أن أأك

أكون متجردا من لك اتلأثريات  أنحتريت  - ذلكوقد ال أوف  -أكون متجردا 
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هو بل  ؛وذلك من أجل أنه أمانة كبرية ،اليت قد تؤثر ىلع عرض هذا املوضوع
اَلة  بن د  ح وييان ملا أنزل اهلل جل وعال ىلع رسوهل حممرش عبد اهلل َعلَيِْه الصَّ

اَلم    .والسَّ
من جهة عدة عنارص ومباحث  -موضوع املحارضة-املوضوع  تناولت  

  .السري جاز اجلمع والقرص سأعرض هلا إمجاال وإذا جد  
 هو اإلسالم يف العقيدة والعبادات.أوال يف العقيدة والعبادات هذا 
عة.هذا هو اإلسالم يف الرشي 
إلسالم يف نظام احلكمهذا هو ا. 
 األخالقهذا هو اإلسالم يف. 
واملال االقتصادسالم يف إلهذا هو ا. 
 واالفرتاقواإللفة  االجتماعهذا هو اإلسالم يف.  
هذا هو اإلسالم يف العالقات ادلويلة. 
.هذا هو اإلسالم يف املدنية 
هذا هو اإلسالم يف اخلالف واحلوار. 
 ذاهب واألحزاب.املهذا هو اإلسالم يف 
 واتلحذير من الغلو واالعتدالهذا هو اإلسالم يف الوسطية. 
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والعبادات هذا هو اإلسالم يف العقيدة 

 أما العقيدة
فأساس اإلسالم هم ما اجتمعت عليه الرسل عليهم صلوات اهلل وسالمه 

املخترص يف حتقيق  امللخص وهو ،الوجه والقلب هلل جل وعال إسالمن مِ 
وفيهما اتلوحيد  ،شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهللالشهادتني 

 .اخلالص
ومعىن شهادة أن ال هلإ إال اهلل أنه ال معبود حبق يف ملكوت اهلل جل وعال 

َذلَِك ﴿بد سوى اهلل فهو معبود بابلاطل ولك ما ع   ،إال اهلل جل جالهل وحده
نَّ َما يَدح 

َ
َقُّ وَأ

ح
َ ُهَو اْل نَّ اَّللَّ

َ
َاِطُل  ُعوَن ِمنبِأ  .[26]احلج:﴾ُدونِِه ُهَو اْلح

الن قوال وعمال بأن حممدا  اإلقرار واإلعومعىن شهادة أن حممدا رسول اهلل
وأنه  ،اهلل اهلاشيم القريش هو آخر رسل اهلل َصىلَّ اهلل  وسلم عليهمبن عبد

 وأنه جيب أن يطاع فيما أمر وأن ينتيه ،مرسل إىل انلاس اكفة بشريا ونذيرا
اَلم   اَلة  والسَّ وأن ال يعبد اهلل إال بما رشعه هو َعلَيِْه  ،عما نىه عنه َعلَيِْه الصَّ

اَلم   اَلة  والسَّ  .ال باألهواء وابلدع واملحدثات ،الصَّ
اإليمان باهلل  :واإلسالم عقيدة يتلخص يف أراكن اإليمان الستة

 ،هلل تعاىلالقدر خريه ورشه من ايه وكتبه ورسله وايلوم اآلخر وتومالئك
نِزَل  تعاىل ﴿هلوذلك لقو

ُ
ِمُنوَن ُُكٌّ آَمَن  آَمَن الرَُّسوُل بَِما أ حُمؤح بِِّه َوال إََِلحِه ِمن رَّ

َنا بِاَّللِّ َوَمآلئَِكتِِه َوُكُتبِهِ  ن رُُّسلِِه َوقَالُواح َسِمعح َحٍد مِّ
َ
َ أ ُق َبْيح  َوُرُسلِِه الَ ُنَفرِّ
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نَ  َطعح
َ
َناُه جل وعال ﴿ وقال أيضا ،[685]ابلقرة:﴾اوَأ ٍء َخلَقح إِنَّا ُُكَّ ََشح

 .[94]القمر:﴾بَِقَدرٍ 
 اإليمان بوحدانية اهلل جل وعال: ومعىن اإليمان باهلل هو

  كونه ريا واحدا مترصفا يف هذا الكونيف. 
 يف كونه إهلا واحدا مستحقا للعبادة وحده دون ما سواه. 
  اليت ال يف كونه جل وعال ذا األسماء احلسىن والصفات العىل

الق الصفة بني يماثله فيها أحد من خلقه وإن اشرتكوا يف إط
 .اخللق ويني اخلالق

ومن  ،ة يه حقيقة العقيدة باهلل جل وعالتاإليمان بأراكن اإليمان الس
أو أخرب به  ،اإلسالم عقيدة اإليمان بالغيب بكل ما أخرب اهلل جل وعال به

اإليمان بالغيب ال يعرتضه عقل وال إدراك و ،رسوهل َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلَّمَ 
وذلك ألن أمور الغيب مبناها ىلع  ،ر وال قياس مثيل وال قياس جزيئمتصوَّ 

فنؤمن بها كما أخرب اهلل جل وعال بها  ،التسليم وعلمها عند اهلل جل وعال
 هلذا وصف اهلل عباده يف أول ،فية أو دخول يف املماثلةيدون دخول يف الك

ِمُنوَن بِالحَغيحِب ﴿ القرآن بقوهل ِيَن يُؤح فجعلها صفة املؤمنني  ،[3]ابلقرة:﴾اَّلَّ
إذ ال أحد خيرب  ،هم به جل وعالرباخلاصة ويه إيمانهم بالغيب اذلي أخ

 بالغيب أعلم من اهلل جل جالهل.
لكتاب والسنة ووحدة مصدر التسليم ل من أصول اإلسالم يف العقيدة

مصدر اتلليق يف أن مصادر اتلليق جيب حدة و والرشيعة اتلليق يف االعتقاد



 6 هذا هو اإلسالم

سا يف مصدر اتلليق الكتاب ويهذا يدخل أسا ،أن تكون منصوصا عليها
يه ديلل ومن الكتاب والسنة أو لاذلي عواالجتهاد وإمجاع األمة  والسنة

 .اإلمجاع
اكلعقول املجردة من ادليلل أو  ىويبعد بذلك مصادر اتلليق األخر

 مة املناقضة ملا دل عليه الرشع.صالح املتوهَّ املنامات أو األحالم أو امل
واىل أهل اإليمان مواالة خاصة تقتيض أن ي   ن أصول اإلسالم يف العقيدةم

ِمُنوَن ﴿حمبتهم ومودتهم ونرصتهم يف مضائقهم كما قال اهلل جل وعال  حُمؤح َوال
ُضُهمح  ِمَناُت َبعح حُمؤح ٍض  َوال َِلَاء َبعح وح
َ
ب بعضا بعضهم حييعين  ؛[17]اتلوية:﴾أ

واالة مواالة املهلذا جعل علماء االعتقاد مسألة  ،نرص بعضايويعضهم 
 .كونها يف الفقهاملؤمنني جعلوها يف مسائل االعتقاد ال يف مسائل الفقه مع 

الرتيض عن مجيع الصحابة اذلين أثىن اهلل  ومن أصول اإلسالم يف العقيدة
ماء الريانيني ومواالة جل وعال عليهم وعن أمهات املؤمنني والتسليم للعل
يف هذه املواالة حبسب  عباد اهلل الصاحلني وموالة مجيع املؤمنني ىلع تفاضل  

 مقتىض اإليمان.
 العبادات أما من جهة

شهادة أن  هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل  فاإلسالم بين ىلع مخس ىلع 
وهذه  ،وإقام الصالة وإيتاء الزاكة وصوم رمضان وحج بيت اهلل احلرام

سالم العملية إلات األريع الصالة والزاكة والصيام واحلج يه أراكن ادالعبا
مجيعا فهو فيها تثال اهلل جل وعال ممن أمجع ىلع تركها وعدم ا العظام اليت
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ومما يلحق باألراكن اجلهاد واجلهاد ستفرد هل ندوة يف هذا  ،خارج من امللة
 املهرجان إن شاء اهلل تعاىل.
الم يف الرشيعةهذا هو اإلس 

ه من اهلل جل وعال وحيا بكتابه أو تأما من جهة الرشيعة فاإلسالم رشيع
األنبياء إخوة لعالت ادلين واحد والرشائع » ،بسنة رسوهل َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلَّمَ 

لُُِكٍّ َجَعلحَنا كما أخرب بذلك انليب َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلَّمَ قال جل وعال ﴿ ،«شىت
َعًة َوِمنحَهاًجامِ  ُثمَّ َجَعلحَناَك وقال نلبيه ولعباده املؤمنني ﴿ ،[98]املائدة:﴾نُكمح ِِشح

َها َواَل تَتَّبِعح  ِر فَاتَّبِعح مح
َ َن األح يَعٍة مِّ  َِشِ

ِيَن  لََعَ َواء اَّلَّ هح
َ
لَُمونَ ]أ  [78]اجلاثية:﴾[اَل َيعح

 ،اهلل  َعلَيِْه وََسلَّمَ هذه الرشيعة يه من اهلل جل وعال أوحاها إىل نبيه َصىلَّ 
ومنها ما دل الويح ىلع  ،ومنها ما هو منصوص عليه وهو املراد بالويح

 .االجتهاد واالستنباط إيله
شمل مجيع ما حيتاجه انلاس يف تمن صفات هذه الرشيعة أنها اكملة 

ة إما وهذه الشمويل ،مان واملاكنهم أو يف مستقبلهم مع اختالف الزحارض
جتهاد ويذلك اجتهاد العلماء و اجتهاد األئمة من الصحابة باال إماوبانلص 

وظهور املذاهب الفقهية املعروفة اليت تابع فيها  ،واتلابعني من أئمة اإلسالم
ها راجعة إىل اتباع انلص أو االجتهاد إذا لم لكأصحابها األئمة األريعة هذه 

صوص انل ل الفهم؛ وذلك أنأو إذا عرض للنص ما حيتم ،يرد انلص يف ذلك
 ،انلصوص واسعة وانلصوص واسعة والوقائع ختتلفو ،اكملة والوقائع تضيق

فلزم أن تكون نصوصها وقواعدها  ،وهلذا الرشيعة صاحلة للك زمان وماكن
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عة والشمول ما يشمل األزمنة واألمكنة مهما تعدد وأصوهلا فيها من الس  
إن علماء امللة اختلفوا ف ،وهذا يظهر يف أثر العلماء فيما اختلفوا فيه ،الزمان

اكن واختالف اختالفهم أنهم راعوا الزمان وامل ومن أسباب ،يف مسائل كثرية
 .ذلك

األحاكم ثابتة ال تتغري  :هلذا قال أهل العلم باألصول والقواعد الفقهية
 .تغري الزمان واملاكنبوالفتوى تتغري 

مصلحة كم واحد ولكن قد تتغري الفتوى لراعية قاعدة أو راعية فاحل
رشعية راجحة وحنو ذلك وهلذا أدتله املعروفة املبسوطة عند أهل 

 .االختصاص
بل قما هو ظين ادلاللة ي اانلصوص الرشعية منها ما هو قطيع ادلاللة ومنه

جيب أن وهذه انلصوص الرشعية يف فهمها من جهة تطبيق الرشيعة  ،االجتهاد
اهلدف اإلسالم اذلي تفهم يف رو ح مقاصد الرشيعة ومقاصد اإلسالم ورو ح 

فصالحية  م،ما ينفعهم يف دينهم وملا ينفعهم يف آخرتهبانلاس  إصال حمنه 
وظاهر يف  ،الرشيعة للك زمان وماكن ظاهر يف بقاء اإلسالم إىل قيام الساعة

 .سعة انلصوص وعدم ضيقها
بعض  يف ضيق وهذا يظهر لك فيما ما نعاين منه ايلوم يف كثري من األحناء

وسبب الضيق أن من نظر يف كثري من املسائل  ،ملستجدات الفقهيةانلظر يف ا
املعارصة ينظر بنظر اعلم أو فقيه مىض عليه قرون من الزمان ولم يعش 

واتلعريفات  ،وذلك يظهر يف اتلعريفات الفقهية وف الرشوط ،الوقت احلارض
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 الفقهية والرشوط الفقهية للمسائل إنما ظهرت بعد ظهور الفروع للك إمام
فإذا ارتبط انلاس بتعريفات أو برشوط اشرتطها األئمة يف وقت  ،وللك اعلم

بوقت  حيدلاهم يف ذلك الوقت وقد ال تصلولزمانهم  ويه تَصلح صلحما ت  
وانلصوص واسعة واتلعريفات والرشوط جيب أن يرجع فيها سعة انلص  ،آخر

ط الرشوووذلك يف اتلعريفات  ،ال إىل تعريفات العلماء يف وقت ما
ألننا جند أن تعريف مسألة ما ختتلف بني  ؛االصطالحية وهذا هو األكرث

فتعريف ابليع عند احلنابلة خيتلف عن ابليع عند احلنفية وعند  ،املذاهب
وكذلك احلوالة  ،وذلك ألن تعريهم اصطاليح ،الشافعية وعند املالكية

من أننا وهذا جيعلنا يف ما نريد يف هذا الز ،ختتلف تعريفاتهم حبسب ذلك
صلح خنرج من اتلعريفات إىل سعة انلص وانلص يسع الزمان واملاكن فيما ي  

 وهلذا تفاصيل يضيق الوقت عن بسطها. ،انلاس
انلاس  إلصال حاة من سمات هذه الرشيعة أن الشارع راع املقاصد املتوخ  

فيه مرااعة املصالح الرشيعة ليست وضعا واحد ال يراد  ،بهذه الرشيعة
فاألحاكم أحاكم  ،رشع الرشيعة قاصد اليت هدف منها الشارع إذْ ومرااعة امل

والعبادات  ،املعامالت هلا مقصد فيما رشعه وفيما حرمه من املعامالت
واألمور  ،وأحاكم األرسة مقصد من ذلك ،للشارع مقصد من ذلك

للشارع مقصد من ذلك واتلرباعت اكلوقف والوصايا وحنو ذلك  االجتماعية
تتسع، فالرشيعة هلا مقاصد جعلت هذه الرشيعة  ،ذلك للشارع مقصد من
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إىل هدف للشارع مهم يف انلظر  و... الرشيعة إلصال ح انلاس فإنه يغيب
 رشيعته.األحاكم الفقهية وسعة اإلسالم يف 

وهو خمصص -ومن ذلك ما قاهل الشاطيب يف املوافقات حيث قال فيها 
 ،ضة وال مفسدة حمضةقال إنه ليس يف ادلنيا مصلحة حم -بلحث املقاصد

عت وإذا غلبت فإذا غلبت املصالح رش   ،فمقصود الرشيعة ما غلب منهما
وهذا وفق القاعدة املقررة عند أئمة اإلسالم أن الرشيعة  .املفاسد منعت

 .جاءت تلحصيل املصالح وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلها
انلاس يف حياتهم واملصالح هذه املقصود منها املصالح يف ادلنيا بتيسري أمر 

وف  ،وما حيقق هلم الرضوريات واحلاجيات واتلحسينيات ،وما فيه قوتهم
 .ان اهلل هلم وحتصيل اجلنة لعبادهمصلحتهم يف آخرتهم بغفر

 يصح أن نقول إنها سمة هلذا اإلسالم أن  اليت ومن أصول هذه الرشيعة 
يِن  َوَما َجَعَل الرشيعة يرس كما قال اهلل جل وعال يف وصفها ﴿ َعلَيحُكمح يِف ادلِّ

َعَل  َما يُِريُد اَّللُّ عال يف وصف ترشيعاته ﴿ووقال جل  ،[18]احلج:﴾ِمنح َحَرٍج  َِلَجح
َرُكمح  نح َحَرٍج َولَـِكن يُِريُد َِلَُطهَّ وانليب َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه  [2]املائدة:﴾َعلَيحُكم مِّ

اختار أيرسهما ما لم ري بني أمرين إال وََسلََّم حدث أصحابه عنه بأنه ما خ  
اَلم  أنه قال  ،يكن إثما اَلة  والسَّ أحب ادلين إىل اهلل »وثبت عنه َعلَيِْه الصَّ

 .«ه لن يشاد ادلين أحد إال غلبهإن  » أيضاوقال  ،«اْلنيفية السمحة
ألن انليب َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلََّم  ؛وقاعدة اتليسري يف الرشيعة قاعدة مهمة

بل وجدنا اتليسري يف لك أمور العبادات ولك أمور  ؛رياكن يروم اتليس
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اظر يف ، فيجب ىلع املجتهد وانلاملعامالت ولك شأن الرشيعة هو اتليسري
اإلسالم واذلي ينسب قوال أو فتوى أو حكما لإلسالم أن جيعل هذا قاعدة 

ا ىلع انلاس فلكما اكن احلكم ميرس   ،عنده يف أن الرشيعة مبناها ىلع اتليسري
 .فهو األوىل بالقبول ،د فيه انلصما لم يرفي

انليب َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلََّم وصف هذا ادلين وهذه الرشيعة يف أن أحبها 
بل السماحة واليرس من سمات هذه الرشيعة  ؛إىل اهلل هو احلنيفية السمحة

  ورفع احلرج من سمات هذه الرشيعة.
هذا هو اإلسالم يف نظام اْلكم 

بل اإلسالم  ؛دينا للتعبد بني اإلنسان ويني ريه يف املساجديس اإلسالم ل
وهو  ،اإلسالم نظام لإلنسان يف نفسه وف جمتمعه ،ن للفرد ودين للجماعةيد

َ قال جل وعال نلبيه ﴿ ،أيضا نظام حكم ُتم َبْيح ن ََتحُكُمواح  َوإَِذا َحَكمح
َ
انلَّاِس أ

لِ  مَ عده عن حكم اجلاهلية ﴿ب  وقال أيضا نلبيه يف  ،[58]النساء:﴾بِالحَعدح فَُحكح
َ
 أ

ًما لَِّقوحٍم يُوقُِنونَ  َسُن ِمَن اَّللِّ ُحكح حح
َ
َاِهلِيَِّة َيبحُغوَن َوَمنح أ

ح
راع  ،[55]املائدة:﴾اْل

 هم:كميقوم عليه جمتمع انلاس يف نظام حما  أساسياتاإلسالم 
 :واحلرية تتنوع ،أوال اْلرية فراىع
ُد ﴿ل وعال جاهلل قال  احلرية ادلينيةومنها  َ الرُّشح يِن قَد تَّبَْيَّ َراهَ يِف ادلِّ الَ إِكح
ٌر )﴿وقال نلبيه  ،[625]ابلقرة:﴾ِمَن الحَغِّ  نَت ُمَذكِّ

َ
رح إِنََّما أ َت َعلَيحِهم20َفَذكِّ  ( لَّسح

رِهُ انلَّاَس َحىتَّ وقال أيضا نلبيه ﴿ ،[66-67]الغاشية:﴾بُِمَصيحِطرٍ  نَت تُكح
َ
فَأ
َ
أ

مِ  وهذه احلرية طبقت بتطبيق ظاهر بني يف عهده  [44]يونس:﴾نِْيَ يَُكونُواح ُمؤح



 02 هذا هو اإلسالم

اَلم  وف عهده اخللفاء الراشدين فلم جيرب أحد ىلع أن  اَلة  والسَّ َعلَيِْه الصَّ
وهذا ألجل هذا  ،قبله وإال ترك إلسالم فإنبل اكن يعرض هل ا ؛يعتنق اإلسالم

فإنه ال يفنت عنها كما يلهودية وانلرصانية اكاألصل يف أنه من اكن ىلع ملة 
ن مو»بلعض عماهل قالائل انليب َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلََّم سجاء يف رسالة من ر

يعين ال يلجأ حىت يرتك ذلك  «نه ال يفنت عنهافإه تاكن لَع يهوديته أو نرصاني
 وسرية اخللفاء يف ذل يف التسامح يف هذا اجلانب وف تركه ظاهرة بينة.

وراعية احلرية  االقتصاديةراعية احلرية يف احلريات  الرشع أساسياتمن 
َباالشخصية قال اهلل جل وعال ﴿ َيحَع وََحرََّم الرِّ َحلَّ اَّللُّ اْلح
َ
 [615]ابلقرة:﴾وَأ

 واملال. االقتصادوسيأيت مزيد بيان ذللك يف حمور 
احلرية الشخصية يف ماهل  ،لإلنسان يف بيته فيما يزاوهل احلرية الشخصية

هذا أصل قعده الرشع وذللك راع الرشع حرية اإلنسان يف  ،اوهلفيما يز
 اخل بيت انليب َصىلَّ اهلل  دبل نظروا إىل  ؛فلما أراد بعض انلاس ،نفسه يف بيته

لو علمت من شأنكم لفقأت »انليب بذلك قال  َعلَيِْه وََسلََّم وملا حدث
م رىع ين ألنه تدخل ونظر إىل ما ليس هل انلظر فيه فاإلسالعي «عينك

اع مدولة أو اجت عوال يمكن هناك اجتماع حكم أو اجتما ،احلريات
إال بنوع من احلريات كفلها  تهمللناس يألفون فيه وجيتمعون فيه ىلع مصلح

 .الرشع هلم
 الرشع. واحلريات واسعة ومتنوعة مما راعه



 73 

العدل بني  ،العدالة واملساواةمن أساسات الرشع يف حكم انلاس  أيضا
وأصل احلكم يف انلاس ألجل حتقيق مصاحلهم انلاس  ،ساواةملانلاس وا

جيتمعون ىلع وايلهم وجيتمعون ىلع أمريهم وجيتمعون ىلع دوتلهم وجيتمعون 
قق به حتاس وما يريض انل وأعظم ،ألجل أنه حيقق مصاحلهم ؛حكمهم

لك ذي حق  إعطاءوالعدل عرفه العلماء بأنه  ،املصالح العدل فيما بينهم
بعض  إعطائهمم أن صاحب احلق يتفاوت كما يتفاوت انلاس يف ومعلو ،قهح

ة أن يوصل احلق إىل صاحب احلق دون مضارية ودون للكن العدا ؛احلقوق
 .طغيان ىلع صاحب احلق

واملساواة مطلوية وكما أن انلاس يف اتللكيف سواء ال فرق بني عريب 
فإنهم  ،شطامل كأسنانوانلاس سواسية يف اتللكيف  ،ال باتلقوىإوأعجيم 

كذلك يطلب أن يكونوا سواسية فيما حيتاجونه يف دنياهم يف مصاحلهم 
وهلذا أكد الرشع ىلع سواسية  ،وفيما يدفعون به األذى وف القضاء وحنو ذلك

ما به حياتهم وىلع سواسية انلاس أمام القايض وانلاس يف جممل حقوقهم 
 .مصاحلهم صيلسواسية انلاس يف حتىلع و

 ف  بيضتهم وأن َتف  اجتماعهم وقوتهمَُت احلكم أن  يف أساسياتمن 
 ؛فأول مهمات احلكم أن جيمع انلاس وأن حيفظ هلم بيضتهم واجتماعهم

 وعال.أن يقيم فيهم رشع اهلل جل ب
قال انليب َصىلَّ  بْي املؤمنْي انلصحراعها الرشع  ذلك اليت أساسياتومن 

 :قلنا «ادلين انلصيحة ثالثاانلصيحة  ادلين انلصيحة ادلين»اهلل  َعلَيِْه وََسلََّم 
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اَلم   ؟ملن يا رسول اهلل اَلة  والسَّ وأئمة ابه ورسوهل تهلل ولك»قال َعلَيِْه الصَّ
فانلصح للعامة وانلصح لوالة األمر هذا أصل من أصول  ،«املسلمْي واعمتهم

أن يقولوا وقد اعهد انليب َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلََّم بعض الصحابة ىلع  ،الرشيعة
واعهد انليب َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلََّم طائفة  ،احلق ال تأخذهم يف اهلل لومة الئم

 .من الصحابة ىلع أن ينصحوا للك مسلم ىلع اختالف طبقات املسلمني
وقد وصف اهلل  ،وهذا داخل يف أصل األمر باملعروف وانليه عن املنكر

رَِجتح وعال ﴿جل وعال هذه األمة يف هذه الصفة قال جل  خح
ُ
ٍة أ مَّ
ُ
َ أ ُكنُتمح َخْيح

ُروِف  حَمعح ُمُروَن بِال
ح
ِمُنوَن بِاَّللِّ  لِلنَّاِس تَأ حُمنَكِر َوتُؤح َن َعِن ال ]آل ﴾َوَتنحَهوح

وانلصح من األمر باملعروف وانليه عن املنكر وهذا و القاعدة  ،[775عمران:
 .وضوابطه وظروفه ختتلف باختالف الزمان واملاكن وأشاكهل

 وأديثة كمجلس الشورى اإلشارة إيله األنظمة احلذللك كما سيأيت و
داة ووسيلة من وسائل يه نوع وأ ،أو حنو ذلك -جمالس األمة-املجالس 

الرشع فيها القاعدة العامة وترك الوسيلة للناس يطوروها  راىع انلصح اليت
صل ولم يو ،لكما احتاجوا إىل ذلك فإذا تعقد الزمان وتعقد عالقات انلاس

إىل انلصح إال بأسلوب ينظمه ويل األمر فإنه جيب عليه أن ينظمه حىت 
 كم وويل األمر.اتكون انلصيحة واضحة واصلة إىل احل

هذه  ،كذلك انلقد والقول اآلخر وكما يسىم املعارضة بضوابطها الرشعية
وأن ال تفرق ال حتدث فتنة  نمقبولة لكن برشوطها الرشعية ومن أهمها أ

ذا اكن انلقد واملعارضة والقول اآلخر فيه مصلحة انلاس ولو إف ،املسلمني
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ولكن ال يسبب فتنة أو عملية يف انلاس وال يؤدي بهم إىل  ؛شق سماعه
 .يف اجتماع لكمتهم فإنه مأذون به فساد

 ،وأهل احلل والعقد ،احلاكم ...:فأراكن احلكم اليت  ،أما احلكم يف نفسه
 .واألجهزة اتلنفيذيةوادلواوين  ،والقضاء ،الرقابةو شورىوأهل ال

وكيف  ،وفيما جيب هل ،فيما جيب عليه ؛ول فيهقواحلاكم الرشع فصل ال
 .وكيف تكون واليته ،خيتار

  وكيف يزاول ويل   ،يكونون ومنقد عوكذلك يف أهل احلل وال
َ
 األمر مراأل

 .بينه ويينهم
اكنوا الشورى عند عمر معروفني و أهلفقد اكن  ،وكذلك الشورى والرقابة

وهذا يتطور بتطور الزمان وريما صار ايلوم هل جمالس وأعدادا  ،عدد معروفني
درااكتهم وف إكبرية يمثلون رشائح األمة حىت يف اختالفهم يف علومهم وف 

حىت تكون مسألة الشورى أو جمالس الشورى  ،بدلاهم وف قبائلهم إىل آخره
والرقابة ىلع . ها وضع األنظمةأو يناط ب ، الترشيعىمط بها كما يسينا يه اليت

 أداء األجهزة اليت تنفذ هذه األنظمة.
 ع حضارة أو يرع دين أو يرعرتولم  ،القضاء أصل من أصول الرشع

قد قال انليب َصىلَّ اهلل  َعلَيْهِ وََسلََّم يف  ،رشيعة القضاء كما قضته هذه الرشيعة
وذكر أن  ،«اْلنةيف  القضاة ثالثة قاضيان يف انلار وقاٍض »وصف القضاة 

القايض اذلي عرف احلق فعدل عنه أو القايض لم يعرف  ،القاضيني يف انلار
أما القايض اذلي  ،احلق ولم حيكم به أما اذلي لم يعرف احلق ولم حيكم به
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عرف احلق فحكم به ولم تأخذه يف ذلك لومة الئم فهذا هو اذلي يكون 
 ِه وََسلََّم باجلنة.قاضيا حممودا وعده انليب َصىلَّ اهلل  َعلَيْ 

فالقايض جيب عليه أن يبلغ  ،ال سلطة ألحد عليه يف الرشع نزيهالقضاء 
وقد يكون القايض القضاء يف ذلك ىلع  ،وقوهل يف ذلك ملزم ،حكم اهلل

نا مثال هنا القضاء يف يكون ىلع عدة رتب، كما عندرتبة واحدة أو 
املهم  ،بدلان أخرى ثالثوف  ،املحاكم ثم اتلميزي ثم جملس القضاء األىلع

أن سلطة القضاء ومهمة القضاء نزيهة ال سلطان حلاكم وال سلطان 
فإنه الرعية فإذا تدخل  ، جل وعالهللألنه حيكم حبكم ا ؛ملحكوم عليها

تدخل يف حكم اهلل فيما رشعه للفصل بني انلاس ترتفع إذا تدخل يف 
 ،بني انلاس ويينهمالسلطة القضائية يرتفع العدل وحيل بعض الظلم فيما 

فإن هذا الوزارات املصالح  اليت حيفظ ...وهذا ما يفكك ابليضة ولك الوسائل 
تلنفيذ ما أعطاه  ،ا يه أجهزة للتنفيذ ما أمر اهلل جل وعال بهماملختلفة إن

عات وجيب أن يتلنفيذ الترش ،تلنفيذ األنظمة ،ويل األمر هلؤالء من األمانة
َ  اَّللَّ  إِنَّ ﴿ ةيؤدوا األمان ُتم َبْيح لَِها َوإَِذا َحَكمح هح

َ
َمانَاِت إىَِل أ

َ
ن تُؤدُّواح األ

َ
ُمُرُكمح أ

ح
 يَأ
لِ  ن ََتحُكُمواح بِالحَعدح

َ
ا يَِعُظُكم بِهِ  انلَّاِس أ   .[58]النساء:﴾نِِعمَّ

هذا هو اإلسالم يف األخالق 
أما األخالق فإن أعظمها ما وصف اهلل جل وعال نبيه َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه 

وقد قال  ،[9]القلم:﴾َوإِنََّك لََعىل ُخلٍُق َعِظيمٍ َسلََّم به حيث قال تعاىل نلبيه ﴿وَ 
وهذا احلرص يف  ،«إنما بعثت ألتمم ماكرم األخالق»نبينا َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلََّم 
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حيرص لك أن القصد من ابلعثة إنما هو تتميم ماكرم  (إنما بعثت)قوهل 
األخالق شاملة للك ما اشتملت عليه الرشيعة وما وهو بهذا جيعل  ،األخالق

لقو ،وهذا هو الظاهر ،اشتمل عليه دين اإلسالم أما  ،اإلنسان فيه َخلق وخ 
وكما أن  ،وأما اخل لق فهو الصورة ابلاطنة لروحه ،يه صورة الظاهر لقاخلَ 

وكذلك يدخلها اتللكيف جيب عليه  ،اإلنسان حيسن عنده الصورة الظاهرة
وهذه يدخلها اتللكيف متعلقة بالرو ح  ،نده الصورة ابلاطنةأن حيسن ع

إن األخالق داع إيلها اإلسالم  :هلذا نقول ،وانلفس والغرائز ترصف عن ذلك
 .متنوعة

اإلنسان املسلم خلقه مع ريه جيب أن يكون  ،فخلق اإلنسان مع ريه
وهل حمبة اهلل جل وعال ورجاؤه  ،أسىم األخالق يف مجيع ما يتصل بروحه

واخلوف منه واألنس به جل وعال وداعؤه واذلل هل واتلولك عليه وحسن الظن 
 به إال من األخالق العبادية العظيمة بني اإلنسان ويني ريه جل وعال.

به ال يكون يف قلن ن مع ريه يدخل فيه إخالصه لريه وأاخلق اإلنس
 قصدا وإرادة سوى اهلل جل وعال.

 ريق اْلق واإليمانفلواحد كن واحدا يف واحد    أعين ط
وأوالده، خلق املسلم  وأهلهخلق املسلم مع نفسه، خلق املسلم مع وادليه 

وأن حيب هلم ما حيب  ،ق واألمانةدمع املسلمني فيما يعامل به هؤالء من الص
هم األمانة وأن جينب نفسه وإياهم لك ما فيه فيوأن يرىع  ،هلم ما حيب نلفسه

َوقُل لِِّعَباِدي ال جل وعال يف مجاع ذلك ﴿وهلذا ق ،نزغ الشيطان يف الصدور
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يحَطاَن يزََنُغ بَيحَنُهمح  َيُقولُواح الَِِّت ِهَ  َسُن إِنَّ الشَّ حح
َ
 نقول احلسبال [53]اإلرساء:﴾أ
 ،ولم تتصدع األخالق إال بالقول املشني أو الفعل املعيب ،والفعل اجلميل

ان وأحب للناس ما فلهذا لكما حسنت األقوال واألفعال يف تعامالت اإلنس
مجيع الصفات من الصدق وأداء  ،حيب نلفسه من اخلري وصار ىلع خلق حممود

األمانة والوفاء بالعهد وأداء احلقوق عن أنه يصدق وال يكذب وأنه يؤدي 
هذه  ،األمانة ويغش وأنه يكون صاحلا للناس كما حيب أن يكونوا صاحني

 أنواع األخالق املحمودة.
غري املسلم ال يعين أنه لم يشارك  ،ع غري املسلمنيكذلك خلق املسلم م 

بل يكون معه ىلع خلق حسن  ؛املسلم يف دينه أن يكون فض اخللق معه
 :يف قوهل وف فعله

ناً ﴿فقد نص اهلل جل وعال عليه  القول أما  .[83]ابلقرة:﴾َوقُولُواح لِلنَّاِس ُحسح
ُ فقد قال اهلل جل وعال ﴿ الفعلوأما  ِيَن لَمح اَل َينحَهاُكُم اَّللَّ  َعِن اَّلَّ

يِن َولَمح ُُيحرُِجوُكم ِسُطوا إََِلحِهمح إِنَّ  ُيَقاتِلُوُكمح يِف ادلِّ وُهمح َوُتقح ن َتََبُّ
َ
ن ِديَارُِكمح أ مِّ

ِسِطْيَ  حُمقح َ ُُيِبُّ ال  .[8]املمتحنة:﴾اَّللَّ

اتلنا يف ادلين قمن لم ي بر  عن فلم ينه اهلل جل وعال عن اخللق احلميد 
مع فالعدل أساس ألنواع اتلعامالت  ،إيله وعن العدل معه حساناإلوعن 

وهذا لكه فيمن لم  ،غري املسلمني وذلك الرب بهم وكذلك أن يقال هلم احلسن
 .وأهلهيظهر العداوة ألهل اإلسالم 
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ل ترشيع جاء يف اإلسالم أو   ،لق اإلسالم يف احلربلق املسلم وخ  كذلك خ  
واختص يف احلرب بمواجهة  ،وعن احلرباحلرب بعزل املدنية واملدنيني 
قتل يف ي   فأمر انليب َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلََّم أال   ،املحاريني دون مواجهة املدنيني

ناء ابليوت إفحىت وحىت الشجر ال يقطع  ،احلرب الشيخ وال املرأة وال الويلد
حرب  الفإنه وذلك ألن املدنيني اذلين لم حياريوا  ؛وهدم ابليوت ال يرشع

 ،وهذا علو يف االنتقائية يف حال احلرب ،عليهم وإنما احلرب املحاريني
ها ليس معناها أن حتصد األخرض عنواأسالم بإلليس معناها يف ا فاحلرب

رىع اإلسالم  وإنما يف احلرب ،وايلابس وأن حتصد انلاس ألجل االنتصار
 .ومن يقتل يف ذلكاالنتقاء من يهاجم 

محل الغرائز يف صفاتها ىلع  وهما راعه اإلسالم ب ق يف تعريف وجزيل  اخل  
 لق احلميد هو صاحب القولفصاحب اخل   ،موافقة أمر اخلالق جل وعال

 ا يف اخللق.كثرير  مؤثرات  والعادات الفعل الطيب والغرائز و الطيب
هذا هو اإلسالم يف جمال االقتصاد واملال 

 ،أهمية كبرية جدا القتصاداولمال لفأما اإلسالم يف جمال االقتصاد واملال، 
شأنها األمة يف ماهلا واقتصادها ويقوة  ،واملال قوة لألمة االقتصادوذلك ألن 

فقوة  ،ويقوى أيضا أمرها مع أعدائها ،يف داخلها ويقوى تكاتفها ذاتها
 االقتصاديةومنها قوتهم  ،سلمني تنبع من أشياءادلولة يف اإلسالم وقوة امل

ون يك اإلسالم اليف حكومات  -ر القوةمظه-ظهر امل ألن   وذلك ،واملايلة
 .كثريارىع هذا اجلانب ن ي  أواملال و باالقتصادباالهتمام 



 21 هذا هو اإلسالم

 :لكن الرشع يف رؤيته للمال مع ذلك جعل هناك عدة أساسيات
اِل قال اهلل جل وعال ﴿ ،األول أن املال مال اهلل جل وعال ن مَّ َوآتُوُهم مِّ

ِي آتَاُكمح  ِ اَّلَّ ىلع فيه يف هذا املال يسريون ون ف  والبرش مستخلَ  ،[33:]انلور﴾اَّللَّ
ا َجَعلَُكمقال سبحانه ﴿ ،وفق مراد اهلل جل وعال نِفُقوا ِممَّ

َ
لَِفَْي  وَأ َتخح مُّسح

فاملال بأنواعه مما  ،خلفنا فيهفجعل اإلنفاق يكون مما است   ،[1]احلديد:﴾فِيهِ 
 .خلفنا اهلل جل وعال فيهاستَ 

جل وعال اهلل نفق املال يف غري ما أمر بذير هو أن ي  اتل :ذللك قال العلماء
فيما جعل اهلل  إنفاقىلع وفق الرشع  واإلنفاق ،فاإلنفاق يف احلرام تبذير ،به

 انلاس مستخلفني فيه بما حيب اهلل جل وعال ويرىض.
حد الكفاية  ضمان لالقتصادظرة املظهر اثلاين من مظاهر أساسيات انل

أن يراىع حد الكفاية ألفراد األمة ولألرس حبسب  ألفراد األمة الرشع رىع
انليب  فرضكما  ،وذلك قد يكون عن طريق ادلولة من خزانتها ،حاجتهم

كر بَصىلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلََّم من بيت املال أشياء للمحتاجني وكما فرض أبو 
وقد يكون من الترشيعات اإلسالمية كترشيعات الزاكة  ،خرهآمر إىل عو

 انلفاق ىلع األقريني وحنو ذلك. والواجب يفوالصدقة 
واملال احرتام امللكية  االقتصادإىل من نظرة اإلسالم  أساسياتمن 
امللكية اخلاصة حمرتمة والرشع يرىع أن تنىم امللكيات اخلاصة ف ،اخلاصة

فأصحاب رؤوس املال الكبرية  ،الصغرية قبل أن ترىع امللكيات الكبرية
وهذا خبالف انلظرات األخرى اليت إما أن  ،الكبار الرشع يهتم بالصغار قبل
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بل راع الرشع أن يكون الصغري  ؛حترم الغين أو أن جتعل الغين هو السلطان
ََكح اَل قال اهلل جل وعال ﴿ ،حىت يكون املال يف يده ،نتجيشتغل ويعمل وي  

نَِياء ِمنُكمح  يَُكونَ  غح
َ َ األح  .[1]احلرش:﴾ُدولًَة َبْيح

فال اقتصاد وال قوة إال  ،ا إعطاء احلرية االقتصاديةمن أساس ذلك أيض
من  وهلذا الرشع فتح باب االقتصاد وجعل املحرم ،ةبنوع من احلري

ون بمعامالت لأهل اجلاهلية اكنوا يتعام املعامالت يف اجلاهلية حمدودة،
 كثرية متنوعة فحرم الرشع منها أشياء وجعل ابلايق ىلع أصل اجلواز.

ىلع أنواع اتلنمية االقتصادية والعقارية  احلث   أيضا من أساس ذلك
أدتله من فعل انليب  اوهذا للك واحد منهم ،والزراعية والصناعية واإلنتاجية

 اخللفاء.هلل  َعلَيِْه وََسلََّم أو فعل َصىلَّ ا
وانليه  اإلنفاقواملال ترتيب  ظر إىل االقتصادالرشع يف انل ياتمن أساس

 .عن اتلبذير واإلرساف
 ؛ذلك حتريم لك معاملة تؤول إىل الظلم الفردي أو اجلمايع أساسياتمن 

ىل أن يظلم إاالقتصادية  تهألنه قد يتسلط صاحب املال فيسىع من جهة حري
 ،لكن يظلم املجموع ؛قد حيس الفرد بظلمه ،الفرد أو يظلم املجموع

لة يعات املتنوعة كفيوجعل الترش ،م الظلم يف االقتصاد بأنواعهوالرشع حر  
إما العدل يف الرؤية  ،وأن يكون العدل هو املطلوب ،بصد الظلم بأنواعه

 للفرد أو العدل يف الرؤية للجماعة.
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كذلك راع الرشع نمو رأس املال أن يكون نمو رأس املال متاحا للصغري 
 والكبري.

 واملال:القتصاد إىل امن القواعد العامة يف نظرة الرشع 
األول أن األصل يف املعامالت املايلة واالقتصادية احلل واإلباحة إال ما 

 :وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم ،ثبت حتريمه يف الرشع
ألن  ؛العبادات األصل فيها احلظر املنع حىت يأيت ديلل باألمر بها أن  

 أمر الشارع فيها.فينظر فيها إىل  ،العبادات ال يدخلها العقل وال الرأي
املعامالت فيه حياة انلاس ويه دنياهم فلهم أن جيعلوا من  وأما

واملايلة اتلفريعات واملعامالت ومن أنواع املعامالت واألوضاع االقتصادية 
 :لكن برشط أن ال يكون فيها مخس أنواع املحاذير ؛ونءما يشا

 .ريالا :األول 
 .امليرس والقمار :اثلاين

 .اخلصومات والزنااعتاجلهالة اليت تؤدي إىل  :واثلالث
 .الغش واخلداع :الرابع

 الظلم. :واخلامس
أي نوع  ،أي نوع من الوضع االقتصادي ،عاملةاملفإذا انتىف يف أي نوع من 

مؤسساتهم ضاعهم املايلة أو االقتصادية أو ما يريد انلاس أن حيدثوه يف أو
حيث فالرشع يأمر بهذا انلوع و ،املايلة واالقتصادية انتفت هذه اخلمس
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والرابع  ،اثلالث اجلهالة ،القمار وامليرس ،الريا :وهذه اخلمس أكررها ،عليه
 واخلامس الظلم. ،الغش واخلداع

اذلي يأمر به الرشع -من القواعد يف ذلك أنه جيب أن حيقق االقتصاد 
أن حيقق مصالح الفرد ومصالح املجتمع  -وحيث عليه وتسىع به األمة

حيقق مصلحة أن أو  ،لحة أفراد خمصوصنيوأال حيقق مص ،ومصالح ادلولة
ََكح اَل ﴿جل وعال اهلل طائفة معينة أو أن حيقق مصلحة حزب بعينه قال 

نَِياء ِمنُكمح  يَُكونَ  غح
َ َ األح وانليب َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلََّم ملا  [.1]احلرش:﴾ُدولًَة َبْيح

وقال  «بض اْلاسطفذروين إن اهلل هو القا»ر ملا غال السعر قال ئل أن يسع  س  
وأال يتحكم  ،وذلك بفتح املجال حىت يستفيد الصغري «إن اهلل هو املسعر»

انلاحية  لصاحلهم وأن تبىق فيه قوة يف داخل املجتمع من اإلسعادأناس يف 
  االقتصادية ىلع حساب جهات أخرى.

 
هذا هو اإلسالم يف االجتماع واإللفة واالفرتاق 

الم يف حرصه ىلع االجتماع وعدم املوضوع السادس هذا هو اإلس
 .االفرتاق

قال اهلل جل وعال  ،وأساس ادلين عدم االفرتاق ،أساس ادلين االجتماع
َتِصُمواح ِِبَبحِل اَّللِّ ََجِيًعا َوالَ َتَفرَّقُواح ﴿ تَُكونُواح  َوالَ وقال ﴿ ،[753]آل عمران:﴾َواعح

ِد مَ  َتلَُفواح ِمن َبعح ُقواح َواخح ِيَن َتَفرَّ َيَِّناُت اَكَّلَّ لَـئَِك لَُهمح َعَذاٌب  ا َجاءُهُم اْلح وح
ُ
وَأ

يِن َما َوَّصَّ بِِه وقال جل وعال ﴿ ،[755]آل عمران:﴾َعِظيمٌ  َن ادلِّ َع لَُكم مِّ َِشَ
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وحَحيحَنا
َ
ِي أ قِيُموا  نُوًحا َواَّلَّ

َ
نح أ
َ
يحَنا بِِه إِبحَراِهيَم َوُموََس َوِعيََس أ إََِلحَك َوَما َوصَّ

ينَ  وقال انليب َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلََّم يف  ،[73الشورى:]﴾َتَتَفرَّقُوا فِيهِ  َواَل  ادلِّ
 «.اْلماعة رمحة والفرقة عذاب»احلديث احلسن 

عدم  وأساسهبهذا يتضح نلا أن الرشيعة وأن اإلسالم أساسه االجتماع 
 هذا االجتماع ما هو؟ واالفرتاق ما هو؟ الرشيعة دعت إىل االجتماع ،قارتاالف

 ونهت عن االفرتاق يف نويع االجتماع واالفرتاق:
فهو االجتماع وعدم اتلفرق يف ادلين بأن ال يأيت انلاس  :انلوع األولأما 
ْ  ،عوا يف ادلينويرش   دثوا يف ادلين ما يريدونه من عبادات ومن أقوال ومن وحي 

فاألساس أ جيتمعوا ىلع ادلين احلق يف عقيدتهم وف  ،أوضاع ومن طقوس
دهم دهم وف العبادات بأن ال يفتئتوا ىلع الشارع وأال يتجاوزوا حتوحي

مح قال جل وعال يف سورة الشورى ﴿ ،الترشيع هلل جل وعال فيه ذلكويرتكوا 
َ
أ

ينِ  َن ادلِّ ُعوا لَُهم مِّ ََكء َِشَ ِل لَُقِِضَ  لَُهمح ُِشَ اَل ََكَِمُة الحَفصح ُ َولَوح َذن بِِه اَّللَّ
ح
َما لَمح يَأ

 .[67]الشورى:﴾بَيحَنُهمح 
األمر باالجتماع وانليه عن االفرتاق يف أمور ادلنيا وادلولة  انلوع اثلاين

نرص وأن فاهلل جل وعال أمر باالجتماع ىلع الوايل املسلم وأن ي   ،واإلمام
ىه أن ن.. فأمر حبفظ ذلك وتنىه عن اتلفرق عنه وذل يف أينصح وأن ال خي  ي  

رصة نألن يف ذلك  ؛ق وأن يؤيد وينرصيتفرق وأمر باجلماعة مع اإلمام احل
وقوة هل حىت ولو اكن عنده بعض قصور أو األخطاء أو اآلراء قد ال لدلين 

فإذا صار االجتهاد هنا  ،اجتهاد ؛ لكن البد للناس منيوافقه عليها اآلخرون
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وجب ىلع اجلميع أن يقفوا مع ويل األمر فيما فيه جمال لالجتهاد حىت ال 
افرتاقها ىلع دوتلها وأقوى ما  ا جتتمع به األمة عدموأقوى م ،يكون تفرق

( إاِلَّ 008) َوالَ يَزَالُوَن ُُمحَتلِِفْيَ ﴿تفرق وتضعف به أن تكون أحزابا وشيعا ت
لَِك َخلََقُهمح  فأثىن ىلع أهل االجتماع ألنهم  ،[774-778]هود:﴾َمن رَِّحَم َربَُّك َوَِّلَ

  أهل الرمحة.
ت ادلوَلةهذا هو اإلسالم يف العالقا 

 السابع اإلسالم يف العالقات ادلويلة.
 :ولاحلال دائما بني ادلد 

  ِملْ إما حال س.  
 إما حال حربو. 

بل احلرب تقوم  ؛ف للحربوإذا اكنت حال حرب قائمة فالرشع ال يتشو   
ى إىل اهلل جل وعال ووإذا اكن املجال مفتوحا لدلع ،مقام الرضورة يف ذلك

وعال فإن أصل اجلهاد يف سبيل اهلل جل وعال لم  وإىل تبليغ رسالة اهلل جل
كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه يف الرد ىلع انلصارى قال يف ،رشعي  

ذلك إن اجلهاد لم يرشع محاية لدلعوة فإذا اكنت ادلعوة يمكن تبليغها فإن 
 ،وأعطى أدلة ىلع ذلك والشواهد معروفة ،اجلهاد جهاد الطلب ال وجه هل

وهذا واجب ىلع اإلمام وواجب  ،حلرب يف ذلك أن يكون حال ادلفاعحال ا
فإذا اكنت ال تستطيع  ،ىلع األمة أن تدفع عنها األعداء حبسب ما تستطيع

ألن الظلم وقع بالصحابة  ؛فإنها ترتكب أدىن املفسدتني تلفويت أعالهما
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يجل وعال ﴿اهلل قال  ،ولم يؤذن هلم باجلهاد يف وقتها ِ ِذَن لَِّلَّ
ُ
نَُّهمح أ

َ
َن ُيَقاتَلُوَن بِأ

ِِهمح  َ لََعَ نرَصح فع مطلوب حبسب فجهاد ادل ،[34]احلج:﴾لََقِديرٌ  ُظلُِموا َوإِنَّ اَّللَّ
 أمر ويل األمر.ويإذن وال القدرة وحبسب احل

 :حال السلم فعالقة دولة اإلسالم ويني غريها تكون أما
 إما حال عهد وميثاق. 
 ا العلماء بأن يف حال املعاهدين وإما حال أمان وهذه ما يعرب عنه

  .أو حال املستأمنني
ِيَن املواثيق والعهود قال جل وعال ﴿ ىععهد فالرشع رأما حال ال يَُّها اَّلَّ

َ
يَا أ

فُواح بِالحُعُقودِ  وح
َ
َد اَكنَ وقال ﴿ ،[7]املائدة:﴾آَمُنواح أ ِد إِنَّ الحَعهح وحفُواح بِالحَعهح

َ
 وَأ

ُؤوالً  اَلم  ﴿وقال  ،[39]اإلرساء:﴾َمسح اَلة  والسَّ َوإِِن جل وعال نلبيه َعلَيِْه الصَّ
وُكمح  تَنرَصُ طائفة من املؤمنني استنرصوكم قال لو ﴾ يعين املؤمنني يعين اسح

ُ إاِلَّ لََعَ قَوحمٍ ﴿ يِن َفَعلَيحُكُم انلَّرصح وُكمح يِف ادلِّ تَنرَصُ بَيحَنُكمح َوَبيحَنُهم  َوإِِن اسح
يَثاٌق  ويني  ا اكن فإذا اكن هناك ميثاق بني ادلولة اإلسالميةفإذ ،[16]األنفال:﴾مِّ

فهنا ويل األمر خمري  ،دولة غري مسلمة ووقع اعتداء ىلع بعض املسلمني
ويني أن ترىع  ،ادلولة اإلسالمية خمرية بني أن تنبذ العهد وأن تقاتل العدو

 .وذلك ىلع وفق املصالح حلفظ بيضة األمة حبسب ما تراه ادلولة ،امليثاق
ة يف ما فيه مصلحة فالعالقات ادلويلة مقرَّ  ،لعهود كثرية متنوعةا

 انليب َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلََّم استقبل الرسل وأدناهم وأجلسهم يف ،للمسلمني
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صار األمرسائل إىل رؤساء ادلول واألقايلم وجملسه وأخذ الرسائل منه ويعث 
  .اليت اكنت يف زمنه

 املدنيةيف هذا هو اإلسالم 
 املوضوع اثلامن وهو اإلسالم واملدنية

 ،املدنية واحلضارة قامت بمفهومها الشامل الواسع يف العهد اإلساليم
وما  ،رأوا ما حيثهم ىلع عمارة األرض ،وذلك ألن املسلمني رأوا يف الرشيعة

 .حيثهم ىلع أن خيدموا مدنيتهم بما فيه راحتهم وسعادتهم
جهة بناء للمدن أو من جهة الترشيعات  وابلناء املدين يف ادلاخل سواء من

أو من جهة األنظمة هذا لن يكون إال باتلعاون بني انلظام الترشييع وما 
وذللك أقام الرشع االهتمام الكبري  ،بني انلاس وما بني اجلهات اتلنفيذية

الية ووضع ادلواوين ووضع األجهزة اتلنفيذية فأقام الوِ  ،بانلظام املدين بأنواعه
انلاس ىلع اتلعاون فيما فيه مصلحتهم  وحث   ،والقضاء موجودة والرشيعة
الترشيعات ويناء األحوال املدنية ويناء االقتصادي واملايل و ،وخدمتهم

وأن يكون هناك  ،بل رشع اإلسالم يف بيت املال أن ينظم املختلفة ظاهر،
وحث  ،أناس خمصوصون للحفاظ ىلع املال وأن يترصف فيه ىلع وفق الرشع

فالوقف سمة ومن سمات  ،الم ىلع والوقف وحث ىلع أنواع اتلرباعتاإلس
 .اتلنوع املدين وتوسيع االهتمامات املدنية

يف الزمن يف زمن احلضارة واملدنية اإلسالمية ما من جمال إال وهلذا نرى 
 ،سواء جمال املساجد يعين يف املساجد اكنت األوقاف عليها ،طي بالوقفغ  
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اف عليه يف الصحة اكنت األوقاف ىلع الصحة يف اتلعليم اكنت األوق
واكن  ،واكن هناك وقف ىلع املكتبات ،واكن هناك وقف ىلع الكتب وأشباهها،

وأوقاف ىلع األرامل واملساكني  ،وأوقاف ىلع املياه ق،هناك وقف ىلع الطر
وهذا نوع من أنواع  ،وىلع من ال مسكن هل ،املحتاجني بأنواع ذلكىلع و

وأال يكلوه إىل  اس ىلع أن يسهموا ىلع هذا اجلانب،انل حبث   اإلسالماهتمام 
بل ترشيعات اإلسالم حتث ىلع تكامل يف ابلناء املدين يف  ؛خزانة ادلولة

 ترشيع الزاكة والصدقات واتلاكفل االجتمايع إىل آخر ذلك.
 

هذا هو اإلسالم يف اخلالف واْلوار 
 اتلاسع اخلالف واحلوار.
وهلذا داع اهلل  ،إذا اكن كذلك فالبد أن يتحاوروا البد للناس أن خيتلفوا

قال  ،جل وعال املؤمنني أن يكون القول بينهم فيما يتحاورون فيه باألحسن
يحَطاَن يزََنُغ  َوقُل لِِّعَباِدي َيُقولُواح الَِِّت ِهَ ﴿جل وعال اهلل  َسُن إِنَّ الشَّ حح

َ
أ

 ،يئ عند املناقشة وعند احلواروأكرث ما يكون القول الس ،[53]اإلرساء:﴾بَيحَنُهمح 
 ،فإنهم سيختلفون قوالاألفإذا اختلف ولم يأخذوا أحسن ما جيدون من 

هذا اخلالف وأنه واقع وأنه البد للناس منه  ىواإلسالم ملا رأ عوذللك الرش
حىت يف ادلعوة أمر  ،فأدب انلاس بتأديبه يف أن يكون قوهلم باليت يه أحسن

َمةِ ﴿سبحانه  قال ،اهلل جل وعال باحلكمة ِكح
ح
ُع إىِِل َسبِيِل َربَِّك بِاْل  ادح

َسنُ  حح
َ
ََسَنِة وََجاِدلحُهم بِالَِِّت ِهَ أ

ح
حَموحِعَظِة اْل وهذا يف مجيع  ،[765]انلحل:﴾َوال
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واحلظ  ،ري املسلمني جيادلون باليت يه أحسنأصناف انلاس املسلمني وغ
َسنُ قوهل ﴿ حح

َ
ألن  ؛ما بأحسن ما جتدنوإ﴾ وليس باحلسىن فقط بِالَِِّت ِهَ أ

فون وإذا لم نرىع هذا اخلالف تلفانلاس سيخ ،د الوصول إىل انلتيجةاملقصو
 ئفوار باليت يه أحسن فإنه سينشق املجتمع وستتعدد فيه الطوابيننا باحل

وسيتعدد فيه ابلغضاء وهذا خالف ما أوجب الرشع من محاية ابليضة 
 .لكمةلواجتماع ا

َل ر وجمادلة غري املسلمني ﴿قال أيضا جل وعال يف حوا هح
َ
َواَل ُُتَاِدلُوا أ

َسُن إاِلَّ  حح
َ
ُهمح  الحِكَتاِب إاِلَّ بِالَِِّت ِهَ أ ِيَن َظلَُموا ِمنح املجتمع  [92]العنكبوت:﴾اَّلَّ

البد أن يكون فيه بعض االجتاهات  ،بطبيعته بتنقصه ونمائه ويكربه
ت من أول درية وهذه بالبد أن يكون فيه بعض االجتاهات الطائف ،املذهبية

واالنتماءات املختلفة موجودة سواء انتماءات عرقية أو قبلية أو بدلانية  ،يوم
 .أو مذهبية وحنو ذلك

 ،ىل مهاجرين وأنصارإاس وف عهد انليب َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلََّم انقسم انل
نصار اسمني رشعيني ذكرهما اهلل جل األسمان املهاجرون واالواكن هذان 

ومع ذلك ملا تعصب انلاس من األنصار لألنصار ومن  ،وعال يف كتابه
أحد فيف  ،ر عليهم انليب َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلَّمَ كاملهاجرين للمهاجرين أن

حصل خالف بني غالم أنصاري وغالم مهاجري فقال  اياأو الرس املعازي
 .يا للمهاجرين :وقال املهاجري ،يعين ينتيخ األنصار ؛يا لألنصار :األنصاري

اْلاهلية وأنا  أبدعوى»وقال فاجتمعوا فغضب انليب َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلََّم 



 01 هذا هو اإلسالم

مع أن اسم املهاجرين اسم رشيع واسم األنصار اسم رشيع  «بْي أظهركم
لكن ملا اكنت املواالة واملعاداة ىلع اسم غري اسم اإلسالم ويفرق األمة نىه 

 ،«أبدعوى اْلاهلية وأنا بْي أظهركم»وََسلََّم عنه وقال  انليب َصىلَّ اهلل  َعلَيْهِ 
واالختالف احلزيب واالختالف يف الواقع وهذا يكون فاختالف املذهيب 

وأن  ،البد مع اتلمدد وتنوع انلاس يف معارفهم أن يكون بينهم خالف
 اآلراءوأنواع  ،يكون هناك انتماءات وأن يكون هناك أنواع اتلعصبات

وأن ال يكون الوالء السم غري  ،ن جيب أن يرىع الرشع فيهالك ؛املختلفة
لكمة  االجتماع ىلعوأن ال يكون االجتماع اجتماع ىلع غري  ،اإلسالماسم 

 .اهلل جل وعال حتت راية ويل األمر
إذا تفرق املجتمع بوجود املذاهب والطوائف إىل أن يطعن بعضهم يف  وأما

ت قوة فإن هذا يضعف األمة ويفت  يل األمر افتئات ما يراه ويبعض بدون و
 .لكمتها

 ،واكن يرىع الظاهر منهم ،انليب َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلََّم اكن يف وقته املنافقون
هل بعض  لهم هلل جل وعال وقابواطنوترك  ،ولم حياسبهم ىلع بواطنهم

 الصحابة أو حثه بعض الصحابة ىلع قتل بعض املنافقني فقال انليب َصىلَّ اهلل  
هنا عندنا تفصيالت  ،«تحدث أن حممدا يقتل أصحابهال يُ  ،ال»َعلَيِْه وََسلََّم 

  ضاق الوقت عنها.
 هذا هو اإلسالم يف الوسطية واالعتدال واتلحذير من

 الغلو
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وهو ادلين اذلي  ،آخر نقطة يف ذلك اإلسالم هو دين الوسطية واالعتدال
ًة وََسًطا وَ جل وعال ﴿اهلل قال  ،حيارب الغلو وينىه عنه مَّ

ُ
َكَذلَِك َجَعلحَناُكمح أ

َُكونُواح   ،[793]ابلقرة:﴾ُشَهَداء لََعَ انلَّاِس َويَُكوَن الرَُّسوُل َعلَيحُكمح َشِهيًدا تلِّ

 ،والترشيعات اإلسالموهذه الوسطية واالعتدال ظاهرة بينة يف مجيع عقائد 
رسه فيما وهذا جيب أن نما ،عقيدة اإلسالم وسط وترشيعات اإلسالم وسطف

 بيننا يف أقوانلا وف آرائنا حىت يف اتلفكري جيب أن نكون وسطا بني املغالني
 ،لمنهج الوسطلوحىت يف رؤيتنا بلعضنا ابلعض جيب أن نسىع  ،ويني اجلافني

غلو منيه لوا ،اإلسالم أساسعليه أنه  واملنهج الوسط هو اذلي جيب أن حنض  
لُواح لكتاب ﴿قال اهلل جل وعال ألهل ا ،عنه أعظم نيه َل الحِكَتاِب الَ َتغح هح

َ
يَا أ

َقِّ  يِف ِدينُِكمح َوالَ َتُقولُواح 
ح
وانليب َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه  ،[717]النساء:﴾لََعَ اَّللِّ إاِلَّ اْل

 «إياكم الغلو ،إياكم والغلو ،إياكم والغلو»وََسلََّم نىه عن الغلو وقال 
فالغلو يف ادلين  ،ه فقد غال فيهلك ما جتاوز به حد ،والغلو هو جماوزة احلد

والوسط  ،خارجون عن سنة انليب َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلَّمَ  وأصحابه ،مذموم
اخلوارج ما ظهورا إال  ،وإنما ظهرت الفرق وظهرت املحدثات بظهور الغلو

وهل  ،بالغلو والفئات والطوائف الضالة إال بالغلو يف دين اهلل جل وعال
االزدياد يف الغلو  ،ها إال من االزدياد فيما حيسبه أهلهنشب األمة يف تارخي
 ؛وريما حنا أصحاب الغلو إىل أدلة ،ما ال ديلل عليهبواالزدياد يف اتلدين 

وهذا  ،يف األدلة أصحابهولكن الغلو واالحنراف يف انلفوس قبل أن يبحث 
نَزَل َعلَيحَك  ُهوَ ﴿اهلل جل وعال عليه حيث قال  ما نص  

َ
َِي أ الحِكَتاَب ِمنحُه اَّلَّ



 02 هذا هو اإلسالم

مُّ الحِكَتاِب 
ُ
حَكَماٌت ُهنَّ أ َخُر ُمتََشابَِهاٌت  آيَاٌت حمُّ

ُ
ت يشتبه بهااهناك متش ﴾وَأ

ويمكن  ،أن تستدل بها ىلع كذالمها يمكن أن يستدل بها كذا ويمكن عِ 
ِيَن يف قُلُوبِِهمح َزيحٌغ جل وعال ﴿ اهللأن تستدل بها ىلع كذا قال  ا اَّلَّ مَّ

َ
فَأ

 ،يف قلبه غلو ،أصالفاذلي يف قلبه زيغ  ،[1]آل عمران:﴾ِمنحهُ  بُِعوَن َما تََشابَهَ َفَيتَّ 
وصار اتباع املتشابه من  ،فيتبعون ما تشابه منه ،رافحنيف قلبه ا ،يف قلبه زيغ

الزيغ وجد فذهب إىل غري ديلل  نالقرآن يوقع احلرية يف وجود املتشابه ولك
َوالرَّاِسُخوَن يِف الحِعلحِم َيُقولُوَن آَمنَّا ﴿اب ىلع صو بأنهليستدل به ويلقنع نفسه 

نح ِعنِد َربَِّنا  .[1]آل عمران:﴾بِِه ُُكٌّ مِّ
ن جيعلين فيما أو ،جل وعال أن يغفر يل زليل وخطيل وقصورياهلل سأل أ

 ،ذكرت متحريا الصواب ولكمة احلق يف وصف اإلسالم وف رشحه وف بيانه
 .هيم إىل غري الصوابفاريت وحنا فيه به عب فرصتوأستغفر اهلل فيما 

]مضالت[  ان جينبنأجيعلين من اهلداة املهتدين و أنأسأل اهلل جل جالهل 
وأن يعز هذه األمة وأن يقوها ىلع أعدائها وأن  ،الفنت ما ظهر منها وما بطن

 .ينرصها نرصا مؤزرا إنه سبحانه جواد كريم
أكن قد  وآسف إن ،صغائكمإشكر لكم حسن إنصاتكم وحسن أو

 .أطلت عليكم
 وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد.
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الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ىلع شيخنا : شكر اهلل ملعايل املقدم
ولكنه اكن  ؛مما اضطره إىل القرص واجلمع ...ويالفعل قد هذه املحارضة القيمة 

اجليد  لقد استفدنا كثريا من ها الطر ح ،يف ماكنهمرشواع مجعا وقرصا 
 والرؤية ابلصرية نسأل اهلل جل وعال أن يبارك هل وأن جيزيه خري اجلزاء.

والوقت كما ترون  ،معايل الشيخ لورود بعض األسئلة والطلبات للتعليق
قرب كذلك بعد الصالة  العشاء يسعه الوقت ألن وقت الصالةضيق ونأخذ 

 عندنا ندوة فال نريد أن نأخذ من وقت غرينا.
... رشسة.ون إىل هجمات ضاإلسالم واملسلمون يتعر ...:ادلكتور نبيل

لم  ،مون ودخلت هذه ادلائرة الساسةواملسلاتسعت دائرة اهلجوم ىلع اإلسالم 
فعىل  ،ولكن دخل معهم اإلعالميون كذلك ؛يقترص األمر ىلع الساسة فقط

 ...سبيل املثال
 اوسة...لم يقترص هذا األمر ىلع الساسة واإلعالميني فقط بل حىت القس

 .........قة...يايلوم اإلسالم يتعرض هلجمة رشسة بعيدا عن احلق
ىلع هذا الالكم الرائع احلقيقة بيل يقة ادلكتور ن: أشكر احلقالشيخ صالح

وليس غريبا ىلع لك باحث يتحرى احلقيقة أن يدافع عن  ،اذلي سمعناه
 يناذللماء وواجب ابلاحثني ب العوهذا هو واج ه،احلقيقة من حيث هي

وما أرضنا كأمة عريية إال ألننا لم ندافع ىلع حقائقنا يف  ،قةيجتردوا للحق
 .داخلنا من لك جهاته
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وحنن  ،شكر هلأو ،بيل ىلع هذا ابليانذللك أهنئ أيخ الكريم ادلكتور ن
اآلن يف اتلقاء ىلع ما يرفع عن اإلسالم واملسلمني الغمة مهما اختلفت 

إنما هو القصد ما  ،أمر ليس هو لآلن فهذا ،املذاهب واختلفت ادليانات
غطى فيها احلقيقة وايلوم البرشية ت   ،لت به من ابلحث عن احلقيقةتفض  

 .كذب فيها ىلع انلاس ويسىع فيها إىل ما ليس بعقلوي  
قد قال قبل عقود من الزمن أحد انلاس العالم ليس عقال وايلوم نقول 

 العالم جمنون.
كتور عبد احلليم دقيقتني الطلبات ادل الشيخ،: شكر لكم معايل املقدم

 كثرية.
 .: بسم اهلل الرمحن الرحيمعويس تور عبد اْلليمكادل

آخر يف نحو منحا يكنت أتمىن أن  ،شكرا جزيال معايل الشيخ صالح
ألن هذا منىح أراد طرحه لإلسالم يف أبعاده وأراكنه املعروفة  ؛عرض اإلسالم

احلديث لكية مظهر اإلسالم من اهلل  .... اكن الواجب أن حيدد؛ لكنهللجميع
 من اإلنسان من الكون من احلضارات اإلنسانية غري اإلسالمية... 

وهذا القول بهذا  ..قلت.فيما يتعلق قضية العالقة بني اتلعريفات وانلص 
اذلين يصورون انلص بأهوائهم ولني ؤقد يفتح اآلفاق للم الشلك

 وإسقاطاتهم...
 . الرمحن الرحيم[: بسم اهللالتسخْييالشيخ ]
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يد ادلكتور عويس ؤوإن كنت أ ،قدر لسماحة الشيخ صالح هذا اجلهدأأنا 
 :لعلها تكمل املوضوع نقاط ثالثإىل فيما طرحه، وأشري برسعة 

اعترب األحاكم ثابتة والفتوى متغرية، ما ذكر سماحة الشيخ  :انلقطة األوىل
 أن األحاكم اليت سيماتلق.... واألوىل أن يكون . الفتوى ،هذا يشء موهم

وأحاكم  ،تتعلق جبوانب ثابتة يف احلياة اإلنسانية فيه ثابتة كأحاكم العبادات
 ،متعلقة جبوانب متغرية فيه أحاكم مرنة إذا تغريت املوضواعت تتغري األحاكم

 ....ولعلنا نستطيع أن نشري إىل ... إذا تغري املفهوم العرف يف موضوع
 مصلحة املحضةأن الشاطيب قال ليست هناك  ذكر الشيخ :انلقطة اثلانية

سن ىلع لك حال وأن حاملعروف أن العدل  .وليست هناك مفسدة حمضة
 الظلم قبيح ىلع لك حال..

وأشري يف األخري أن األمور اخلمسة اليت تمنع صحة املعاملة اليت ذكرها 
سماحة الشيخ هناك أمر قرآين وهو أكل األموال بابلاطل يضاف إىل هذه 

 مور اخلمسة.األ
 وف األخري أشكره ىلع هذا اجلهد. شكرا.

 .: بسم اهلل الرمحن الرحيماألستاذ حممد اهلاشيم
بيغ نقدم بعض األفاكر اليت ختص املسلمني اذلين يعيشون يف الغرب بما ين

، أبتدئ بطر ح بعض األسئلة املخترصة ولألخ الرتكزي عليه يف عرض اإلسالم
 جابة:املحارض أن جييب ما يسعه اإل
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رأيك كوزير  ،السؤال األول: حتدثتم يف املحارضة بعنوان هذا هو اإلسالم
هل يه احلكومات ألنكم وزير  ،من يمثل اإلسالم ومن ينطق باسمه

هل هذا يعطيكم األهلية احلديث عن ما  ؟األوقاف يف احلكومة السعودية
هم  هل ؟هل هم وزراء األوقاف يف ادلول اإلسالمية ؟هو اإلسالم حقيقة

هل هم الفقهاء اذلين  ؟علماء احلراكت اإلسالمية املتجردون عن السلطة
يظهرون يف الفضائيات اآلن اذلين يتحدثون وينتقدونكم مجيعا 

أصبحت مشلكة من يتحدث باسم اإلسالم ؟ ويسمونكم علماء السلطة...
 .ابا من فضيلتكممن يمثله للمسلمني وللعالم أريد جو

رغم انتقادات توجه لإلسالم  ،عن موضوع املرأة الحظنا أنكم لم تتحدثوا
فهل دليك ما تضيفه عن حقوق املرأة املسلمة يف  ،خبصوص موقفه من املرأة

 املجتمعات املعارصة.
يف املجتمعات اإلسالمية هل ترى  األحزاب اإلسالميةما رأيك فيما خيص 

فيها  األمة اإلسالمية ظهرت ،جوازها وهل ترى أنها مظهر من مظاهر.....
أحزاب ترفع الراية ادلينية وأحزاب أخرى من املسلمني ال ترفعها.. يتحدثون 
عن يشء يسمونه الوهابية هل عرضت ملا يسىم بالوهابية فهال عرضت 

 .للتساؤالت واالتهامات
 وشكرا جزيال والسالم عليكم.

 .: بسم اهلل الرمحن الرحيمادلكتور عبد الرزاق
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وأود أن أتوجه بأسئلة  ،لزمالء اذلين سبقوينااكفة أحنو يف مداخليت منىح 
 األسئلة:وآمل أن تساعدين يف اإلجابة عن هذه  ،منهجية ملعايل الشيخ صالح

إن اخلطاب خطاب هذا هو اإلسالم يتخذ أوال هل يمكن أن نقول 
 منهجني 

  .املنهج املتجه به إىل املجتمع اإلساليم
  .واملنهج املتجه به إىل املجتمع غري اإلساليم

 تلف عنخي املجتمع اإلساليم ن خصوصيات املنهج املتجه إىلأل
 .خصوصيات املنهج اإلساليم هذه أوال

ثانيا نعتقد أن خصوصية املخالفني نلا ينبيغ أن ختتلف ىلع العقل املدعم 
بينما خصوصية املنهج املتجه إىل املجامع اإلساليم يه خصوصيات  ،بانلص

بعض األسئلة وىلع  ناهيم ىلع اإلجابة عينبيغ أن تعمل ىلع تصحيح املف
حماولة ختليص اإلنسان املسلم مما علق بذهنه من بعض اتلقايلد أو العقليات 

 من اإلسالم. االيت جيعلها جزء
ثم أيضا انلقطة اليت تناوتلموها فيما يتعلق باجلهاد ولو أننا سنتناول يف 

فحبذا لو تفضلتم  ،وقلتم بأن يوجد جهاد دفايع ،ندوة قادمة موضوع اجلهاد
كيف  ،، أمة مظلومة مهزومةهاد ادلفايع يف واقعنا ايلومبتحديد مدلول اجل

 حيدد مفهوم اجلهاد ادلفايع.
وآخر نقطة ال ينبيغ نلا أن نسكت كذلك يف القدر املنصوص نلا وهو أن 

ما حياول بعض خصومنا وضع كننطلق من حماولة ادلفاع عن اإلسالم 
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ال ليس هذا هو  :فنقول ،وحنن نأيت لدلفاع عنه ،اماإلسالم يف قفص االته
 بل هذا هو اإلسالم. وشكرا ؛اإلسالم

قوا شكر مجيع العلماء وابلاحثني اذلين عل  أأوال : الشيخ صالح آل الشيخ
وهناك بعض املسائل حتتاج إىل تعليق  ،يدهؤوفيما ذكروه ما أ ،وأبدوا آراءهم

 من وجهة نظري.
ق عليه أكرث من شخص ادلكتور عبد ة وقد عل  أما من جهة منهج املحارض

 وغري املذكورين نسيت من أيضا أيدهم. ،[التسخريياحلليم والشيخ ]
ودائما  ،)هذا هو اإلسالم( من أي جهة يتناوليف احلقيقة الصعوية تكمن 

يظنها أنها ستوضح  وهاإلنسان أو ابلاحث يعرض لليشء من وجه نظر 
عبد  ذكره ادلكتورو عرضت للمنهج اذلي يف تقديري ل ،الصورة من لك جهة

احلليم عويس نظرة اإلسالم للخالق هلل جل وعال وللرسول ولإلنسان 
وللكون وللحياة أصبح نوع من الفكر والطر ح اثلقايف العام اذلي قد ال 

 وعملية.يكون فيه حتديد نلقاط ترشيعية وعقدية 
ارضة حمفجواب هذا هو اإلسالم و ،وهذا يمكن أن يكون وهو صحيح

أنا أثق أنه لو لك اعلم وياحث ايلوم موجود معنا ألىق  ،هذا هو اإلسالم
ألن  ؛وهذا ،ألىت بيشء خمتلف عما يطرحه اآلخر نحمارضة بهذا العنوا

اإلسالم لو نتلكم  ،هذا هو اإلسالم من أي وجهة ،املوضع يتلكم عن اإلسالم
 ،ة انلظرة للكونوراعية بعض األمور من وجه ،له شأنفعنه من وجهة اعمة 
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ات من جهة مبادئ اإلسالم انلظر ،صور اإلساليماتلومن جهة خصائص 
 قة.ياحلق ةهيالفلسفية اخلروج من املأزق ما

أخذت أحد هذه  أنالك واحد هل منهج يمكن أن يسلكه يف ذلك لكن 
املناهج يف عرضه يف عرض املوضوع هذا هو اإلسالم من جهة اتلاكمل اذلي 

جتماع وانلظام واألخالق والعالقات واتلعامل واال لعبادةاويشمل العقيدة 
من حيث انلظرة الشمويلة  وذلك خلصوصيتها يف هذا الوقت ،والفرقة
 .لإلسالم

وأنا أقول ما ذكروه  ،فأتقف مع اذلين تفضلوا مما رأوه يف منهج املحارضة
 نا أقولأف ،ولكن مسألة اتلفضيل أنهم اكنوا يرون ما ذكروه أفضل ؛صحيحا

 لو حتدث لك واحد ألىت بنظرة خمتلفة.ومتجه 
ل كمعلوم أن أ ،أيضا بإضافة أكل املال بابلاطل [التسخري]فضل الشيخ ت

َوالَُكم بَيحَنُكم﴿القرآن و يف السنة  عليه املال بابلاطل نص   مح
َ
ُكلُواح أ

ح
 َوالَ تَأ

َاِطلِ  ذكرنا كما وأكل املال بابلاطل سندرج يف الصور اليت  ،[788]ابلقرة:﴾بِاْلح
القمار من  ،ذكره العلماء يف القواعد الفقهية ألن الريا من أكل املال بابلاطل

ظلم انلاس يف أمواهلم من  ،امليرس من أكل املال بابلاطل ،أكل املال بابلاطل
غش واخلداع من وال ،اجلهاالت من أكل املال بابلاطل ،أكل املال بابلاطل
 .أكل املال بابلاطل
 .تاطل هو العام اذلي يندرج حتته الصور اليت ذكرفأكل املال بابل
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وإذا اكن هناك خصوصية ألكل املال بابلاطل ال تدخل يف هذه الصور 
 فيمكن أن نضيف صورة سادسة ملا نىه الرشع عنه يف املعامالت.

كر من املصلحة املحضة أنه ال يوجد يف الكم الشاطيب يف ادلنيا أيضا ما ذ  
فهذا املقصود منه يف انلظر  ،سدة حمضةمصلحة حمضة وال يوجد مف

يف انلظر إىل املصالح واملفاسد  ،يعين يف نظر املجتهد يف املسائل االجتهادي
نظر إيله يظر يف واقعة سينظر يف شأن هل هذا سنجتهد اآلن سيمليعين ا

فإذا اكنت  ،هنا البد أن تعرض هل املصالح واملفاسد ،باعتبار املصالح واملفاسد
كما قال  ،وإذا اكنت املفاسد راجحة فإنه يمنع ،جحة فإنه يرشعاملصالح را

ِعِهَما َوإِثحُمُهَمآ﴿جل وعال يف اخلمر وامليرس اهلل  ََبُ ِمن نَّفح كح
َ
 .[674]ابلقرة:﴾أ

ألمانة امجيعها مصالح حمضة مثل العدل و :أما األمور األخرى فنقول
املقصود بكالم  لكن ؛هذه لكها مصالح حمضة ،الصدق الصالة الزاكة اجلنة

وقعت  ،الشاطيب نظر املجتهد يف الوقائع بناء ىلع انلظر املصليح املقاصدي
 ،واقعة اآلن سننظر فيها بنظر مصليح نرايع فيه املصالح وندرأ فيه املفاسد

املصالح، هذا ا يكون الرتجيح باعتبار نه ؟جحوينظر مقاصدي فبماذا نر
 فهيم للموضوع.

وتعليق الشيخ مبين ىلع  ،وى خيتلف تعريفها، الفتكذلك احلكم والفتوى
فالفتوى عندنا هو تزنيل احلكم  ،تعريف للفتوى غري ما هو معروف عندنا

جاء واحد  ،، الفتوى يه تزنيل احلكم الرشيع ىلع واقع املستفيتقعىلع الوا
 ،هذه يه الفتوى ،فتزنل احلكم ىلع واقعه ،سألة احلكم موجودميستفيت يف 
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لكن  ؛نصوصا عليه أو جمتهد عليه من قبل العلماءفاحلكم قد يون م
 .املفيت قد يفتيه وقد ال يفتيه حبسب ما يراه من احلال

نع القطع بالرسقة عنه أنه ملا مَ اهلل مثاهل يف عهد عمر ابن اخلطاب ريض 
فاحلكم موجود وهو أن  ،صاروا يأخذون ،وذلك ملا شاع يف انلاس اجلوع

الفتوى اختلفت مع فألجل اعرض عرض  السارق تقطع يده لكنه منع ذلك
 .بقاء احلكم

احلكم هل تطلق أو ال  ،هذا يف مسائل أخرى يف بعض مسائل الطالق
 ،حلكمالكن قد يرايع من حال السائل ما ال يراىع يف  ،معروف ؟تطلق

 .فاملفيت الفرق بيته ويني الفقيه
ا الرشعية الفقيه هو من يعلم األحاكم الفقهية بأدتلها سواء أكانت أدتله

 .من الكتاب والسنة أو اكن أدتلها من املذهبية
وأما املفيت فهو غري الفقيه املفيت هو من يزنل األحاكم الفقهية ىلع واقع 
انلاس وهذا حيتاج إىل خربة ودرية ومعرفة اجتماعية ومعرفة سياسية وأشياء 

 .ياس وعلم الفقه يصلح للفتكثرية يف ذلك فليس لك من صلح يف الفقه ودر  
هذا ما نفهمه من الفرق بني احلكم والفتيا مع تقديرنا ملا ذكره الشيخ يف 

 تعليقه.
أنت ذكرت  ،هذا حيتاج إىل أظن موضوع طويل ؟من يمثل اإلسالم أما
 لك واحد حيتاج إىل أسبوع من حوارات عرب غري املستقلة. أسئلة
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 ؟سالممن يعرب عن اإل سائغهذا سؤال  ؟من يعرب عنه ؟من يمثل اإلسالم
لكن حنن نرجو أن يكون بني العلماء وابلاحثني  ؛سؤال سائغ وصحيح

أن يكون بينهم يف  ،املسلمني ويني احلكومات واملسؤولني الرسميني وغريهم
هم اختالف تنوع ال اختالف ادلفاع عنه أن يكون بين وأاإلسالم عريف ت

ع من جهته لك واحد سيداف ؛ ألنيتاكملون فيما بينهم وال يتعارضون ،تضاد
 ،العالم الفقيه سيدافع من جهته ،السيايس سيدافع من جهته ،ومنظوره

املحايم  ،االقتصادي سيدافع من جهته ،صاحب العقيدة سيدافع من جهته
وليس هناك  ،ع عنهافاإلسالم حيتاجنا مجيعا لدلف ،كذاسيدافع من جهته وه

يع قدراتنا ويل لكنا نمثل اإلسالم جبميع ختصصاتنا جبم ،من يمثل اإلسالم
وهو ال  ،حىت من يتلكم لغة ،العالم ابلاحث ياألمر السيايس املحايم والشور

 ه.ريعرف تفاصيل اإلسالم هو يدافع عن اإلسالم من منظو
مفهوم اجلهاد ادلفايع أتركه لضيق الوقت للندوة اليت ستقام هلذا 

 .اخلصوص
 وا.إن كنت قرصت يف إبداء ما علقوأكرر شكري للجميع وعذري 

 


