
 0 

 
 

    اإلسالم الذي ندعو إليه
 
 بقلم

 األستاذ الدكتور

 يوسف القرضاوي



 1 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة

الصالحات، الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لوال أن  هلل الذي بنعمته تتم   الحمد
ن أرسله هللا رحمة للعالمين، ونعمة على على م   هللا. وأزكى صلوات هللا وتسليماته هدانا

مامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد لمؤمنين، وحج  ا ة على الناس أجمعين، سيدنا وا 
ن اتبعهم بإحسان إلى الميامين، وم   الصادق األمين، وعلى آله الطيبين، وأصحابه الغر   

 يوم الدين. 
 )أما بعد(

أ نخبة من علماء أن هي  : فقد كان من فضل هللا تعالى ورحمته، وتوفيقه وتسديده
د )اتحاد عالمي لعلماء المسلمين( يجمع شتاتهم، ويوح   : مة اإلسالمية للدعوة إلى إقامةاأل

األمة المسلمة في مشارق األرض ومغاربها،  المواقف التي تمس   ةكلمتهم، في مواجه
حكمات القرآن والسنة، ورؤية الواقع دة على م  ويقول كلمته اإلسالمية الخالصة، المعتم  

را الظروف العالمية، واألوضاع اإلقليمية، ال يخاف في هللا ة، مقد   المعيش رؤية صحيح
رضي هللا، ويدفع طاقات األمة في ينصح للسلطان بما ي   لومة الئم، وال نقمة ظالم،

الَِّذيَن يَُبل ِغُوَن ِرَساالِت }: ولذا جعل شعاره قول هللا تعالى ر والوحدة والبناء.طريق التحر  

ِ َويَْخَشْونَ  ِ َحِسيب   اهُ َوال يَْخَشْوَن أََحد  اَّللَّ َ َوَكفَى بِاَّللَّ  .[39:األحزاب] {اإِالَّ اَّللَّ
أن قام هذا االتحاد، وبدأ يباشر نشاطه، ويصدر بياناته وفتاواه،  والحمد هلل

 ويستكمل سائر مكوناته. 
للقضايا  اإلسالمية ح رؤيتهأن يكون لالتحاد )ميثاق( يوض    رأى مجلس األمناءوقد 

ناء ون ب  إليه المنضم   لكبرى، وموقفه منها، ليكون هو األساس والمحور الذي ينضم  ا
، وقد عكف االتحاد خالل أكثر من سنة على دراسة مشروع ميثاقه، من خالل عليه

ومجلس األمناء، وبعد التشاور مع عدد  ،والمكتب التنفيذي ،)لجنة الفتوى والدراسات(
نحو فقه  اقا أن يكون منطل   الا م هذا الميثاق آماليوم يقد    كبير من اإلخوة العلماء، ها هو
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إسالمي أصيل ومعاصر، وأن يساهم في تسديد الفكر اإلسالمي المعاصر ليحافظ على 
 دوره الرائد في حوار األفكار والحضارات.

دعوات  ة ليجتمعوا حوله، وينبذوا كل  ه بهذا الميثاق إلى المسلمين خاص  إننا نتوج  
فهم بالخطوط ه به إلى الرأي العام العالمي نعر   ف والجمود، كما نتوج  ق والتطر  التفر  

العريضة لإلسالم العظيم، خاتم الرساالت السماوية، وموقفه من القضايا المطروحة في 
 هذا العصر.

ة األفق، ورحابة ع  عون بس  بقاع األرض الذين يتمت   أما إخواننا العلماء في كل   
ف، فإننا نضع بين أيديهم هذه األصول أو ة في التعامل مع المخال  الصدر، والسماح
دية والعملية والفكرية واالجتماعية ق  ز رؤيتنا للقضايا الع  د موقعنا، وتمي   القواعد التي تحد   

الكبرى، آملين أن يجتمعوا حولها، وأن تكون المحور الذي يدورون حوله في خطبهم 
وال بأس أن يكتبوا إلينا بموافقتهم  ،نرجو دراستها بتأن    ودروسهم وتوجيهاتهم، لذلك فإننا

اإلجمالية ورغبتهم في االنضمام لالتحاد، وكذلك بمالحظاتهم التفصيلية حتى نستفيد 
 حقة.منها في تعديل في الطبعات الال  

وال يضير العالم المسلم أن يخالف في بعض هذه القضايا، فبحسبه أن يوافق 
فإن اتفاق الناس على  ،ال لمعظمهافي التفصيل، وأن يكون متقب   عليها في الجملة ال 

  الجزئيات أمر عسير، بل يكاد يكون مستحيال.
، وخلوص النية ،[112:هود] {... فَاْستَِقْم َكَما أُِمْرتَ } ،المهم هو استقامة االتجاه

نما لكل امرئ ما نو "  . 1"ى وا 
ن يجعل هدفنا أابتغاء مرضاته، و تنا خالصة لوجهه و نسأل هللا تعالى أن يجعل ني  

َربَّنَا َعلَْيَك تََوكَّْلنَا َوإَِلْيَك أَنَْبنَا َوإِلَْيَك } ،ن تكون كلمة هللا هي العلياأهو نصرة دينه، و 

                                                 
(، وأبدو داود 168(، وأحمدد فدي المسدند )1907(، ومسدلم فدي اإلمدارة )1متفق عليه: رواه البخاري في بددء الدوحي ) -1

(، 4227ابددن ماجدده فددي الزهددد )(، و 75(، والنسددائي فددي الطهددارة )1647(، والترمددذي فددي الجهدداد )2201فددي الطددالق )
 عن عمر. 
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 {ْلَحِكيمُ َربَّنَا ال تَْجعَْلنَا فِتْنَة  ِللَِّذيَن َكفَُروا َواْغِفْر لَنَا َربَّنَا إِنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز ا*  اْلَمِصيرُ 
 .[4،5:الممتحنة]

 
 

 

 

 يوسف القرضاوي

 رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
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(1) 

 أمة اإلسالم
 

ة  َوَسطا  } :هقولبأمة اإلسالم أمة وسط، كما وصفها القرآن  َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

 .[143:البقرة] {... ِلتَُكونُوا ُشَهدَاَء َعلَى النَّاِس 
، ني  عدديددة تنتمددي إلددى جددنس أو عنصددر مقر عقيدددة ورسددالة، وليسددت أمددة ع   ةوهددي أمدد

أمدة  والمن األرض، يجمعها في شرق أو غدرب،  إقليموال أمة إقليمية تنتمي إلى وطن أو 
  ن.نة ولسان معي  غة معي  غوية تنتمي إلى ل  ل  

هم وأوطددددانهم قتالف عددددرو علددددى اخدددد - بددددل هددددي أمددددة عالميددددة، جمعددددت بددددين أبنائهددددا 
  بلة الواحدة.م الواحدة، والق  ي  العقيدة الواحدة، والشريعة الواحدة، والق   - وألسنتهم وألوانهم

فريقدي العربي والعجمدي، واألبديض واألسدود، والشدرقي والغربدي، واإل: في هذه األمة
، ويدددذيب سددديوي واألمريكدددي واألسدددترالي، يجمعهدددم اإلسدددالم علدددى كلمدددة سدددواءواألوربدددي، واآ

 قيدة.ب  لغويدة واإلقليميدة والط  العنصدرية واللونيدة وال  : ق بدين البشدربينهم كدل الفدوارق التدي تفدر   
واحدددد،  اإليمدددان بدددرب   : ة عميقدددة، أساسدددهاأمدددة واحددددة، تدددربط بيدددنهم أخدددو  : ويعلدددن أن الجميدددع

: لىق روابطها، كمدا قدال تعداوكتاب واحد، ورسول واحد، ومنهج واحد، يجمع شملها، ويوث   
َق بُِكذذذْم َعذذذْن َسذذذبِيِلهِ } َّبِعُذذذوا الَسذذذبَُم فَتَفَذذذرَّ  {...َوأَنَّ َهذذذذَا ِصذذذَراِسي ُمْسذذذتَِقيما  فَذذذاتَّبِعُوُِ َوال تَت
  .[153:األنعام]

د َخْيذذَر } :س هدذه األمددة رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم، فكانددت كمدا وصددفها هللاأس 

ذذذُة أُْخِرَجذذذْت ِللنَّذذذاِس  خرجدددت ج لنفسدددها، ولكدددن أ  خدددر  فهدددي أمدددة لدددم ت   ،[110:]آل عمدددران {... أُمَّ
نمددا كانددت خيري   سددعاد الندداس. وا  تهددا لمددا وصددفها هللا للندداس، لنفددع الندداس، وهدايددة الندداس، وا 

ِ } :هددب   .[110:آل عمران] {تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ
 : ية إنسانية أخالقية عالمية، خالصتها أمرانربان :فهي أمة ذات رسالة
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ا، أال تبغددي غيددر هللا رب دد: اإليمددان بدداهلل وحددده، وهددذا يتضددمن ثالثددة عناصددر أساسددية :األول
دددوال تتخدددذ غيدددر هللا ولي ددد ا. وهدددي عناصدددر التوحيدددد الثالثدددة التدددي ا، وال تبتغدددي غيدددر هللا حكما

  التوحيد. ت بترسيخ أصولي  ن  دتها سورة األنعام، التي ع  أك  
ر عنهددا القددرآن ل العليددا، التددي عب ددث ددوالخيددر والم   نهددا تحمددل دعددوة الندداس إلددى الحددق   أ :الثااي  

 .(األمر بالمعروف والنهي عن المنكر)بد
فددددي العقائددددد، والصدددددق فددددي  تشددددمل كددددل معدددداني الحددددق   : كلمددددة جامعددددة: والمعددددروف

 التصرفات.  األقوال، والصواب في اآراء، والخير في األفعال، والرشد في
لكدددذب فدددي اكدددل معددداني الباطدددل فدددي المعتقددددات، و : والمنكدددر علدددى عكسددده، يشدددمل

  التصرفات. في في األفعال، والغي    ل في اآراء، والشر   ط  األقوال، والخ  
ددد دددم مدددا يعدددوج، وت  و   قدددبدددة بهدددذه الوظيفدددة، حتدددى ت  ة مطال  واألم  د مدددن أمدددور صدددلح مدددا يفس 

 يَذذْدُعوَن إِلَذذى اْلَخْيذذِر َويَذذأُْمُروَن بِذذاْلَمْعُروِف َوْلذذتَُكنْ }: الحيدداة، كمددا قددال تعددالى
ذذةد  ِمذذْنُكْم أُمَّ

  .[104:آل عمران] {َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
مدن بعدده يشدعرون بدأنهم مبعوثدون  ،صدلى هللا عليده وسدلموكان صحابة رسدول هللا 

دإنمدا ب  ": ا قدال لهدممدكعث بده رسدولهم، إلى األمم بما ب   درين ولدم ت  عثدتم ميس   . 1"رينبعثدوا معس  
خدرج )إن هللا ابتعثندا لن  : لرستم قائدد قدواد الفدرس -وهو ربعي بن عامر  -وقال واحد منهم 

ددهالندداس مددن عبددادة العبدداد إلددى عبددادة هللا وحددد ددع  ، ومددن ضدديق الدددنيا إلددى س  ور تها، ومددن ج 
  .2(األديان إلى عدل اإلسالم

دددب هدددذه األمدددة فدددي تاريخهدددا م  أصدددا ولقدددد  ن وفدددتن وغدددارات وغدددزوات، مدددن الشدددرق ح 
د وجودهدا، ولكنهدا كدادت تهدد   كغارات الفرنجة )الصليبيين(،  الغرب،من و  كغارات المغول،

 (وندور الددين، وصدالل الددين وقطدز، عمداد الددين: )مثدل ض هللا لهدا رجداال،رعان مدا قدي  س  

                                                 
(، والنسدددائي 147(، والترمددذي )380(، وأبددو داود )7255(، وأحمددد فددي المسدددند )220رواه البخدداري فددي الوضدددوء ) -1
 (، ثالثتهم في الطهارة، عن أبي هريرة.56)

  (.2/401رواه الطبري في التاريخ ) -2
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تعادت حيويتهدددا وقددددرتها، وطدددردت الغدددزاة، اسدددفوهدددا مدددن مدددوات، وجمعوهدددا مدددن شدددتات، حي  أ
  وعادت للحياة، أو عادت لها الحياة.

يرهدا مدن الددداخل، غ   ض األمدة لغدزوات أخدرى، مددن ندوع جديدد، تريدد أن ت  واليدوم تتعدر  
ير عقيدتها، ورؤيتها للددين وللحيداة، وللفدرد والمجتمدع، يتها، وتغوي  وبأيدي أبنائها، بتغيير ه  

  للدنيا واآخرة، ولإلنسان والعالم.لق والخالق، و وللخ  
ال بدأن تعتصدم بحبدل ربهدا، إهذا الطداغوت الجديدد  وال تستطيع األمة أن تقف ضد  

دد : قددول مددا قددال ابددن الخطددابتعددروة اإلسددالم. و : ك بعروتهددا الددوثقى ال انفصددام لهدداوتستمس 
  !1نا هللال  ة بغيره أذنا هللا باإلسالم، فمهما نطلب العز  قوم فأعز   نحن كنا أذل  

خددر هددذه األمددة إال بمددا آال يصددلح : عتمددد مقولددة إمددام دار الهجددرة مالددك بددن أنددستو 
وأن  ،صددلح بدده أولهددا. ومددا صددلح أولهددا إال بكتدداب هللا وسددنة رسددوله عليدده الصددالة والسددالم

قُوا} :تجعل شعارها ِ َجِميعا  َوال تَفَرَّ  . [103:]آل عمران {...َواْعتَِصُموا بَِحْبِم اَّللَّ
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

 أمة تؤمن باهلل الواحد
 

                                                 
(، وصدححه علدى 1/120الحداكم فدي اإليمدان )و (، 7/10التداريخ )ابدن أبدي شديبة فدي و (، 817رواه هناد في الزهدد ) -1

  (، عن عمر.44/5شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وابن عساكر في تاريخ دمشق )
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 عقيدة اإلسالم. : العقيدة: وأول أساس تقوم عليه األمة وتقوم به هو
 غرس هذه العقيدة، ورعايتها وتثبيتها، وحمايتها، ومد  : لذا كانت رسالة هذه األمة

 نورها في اآفاق.
: به ورسله واليوم اآخرل في اإليمان باهلل تعالى ومالئكته وكتوعقيدة اإلسالم تتمث  

ِ َوَمالئَِكِتِه َوُكتُبِِه َوُرسُ } ُسوُل ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيِه ِمْن َرب ِِه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكمٌّ آَمَن بِاَّللَّ ِلِه ال آَمَن الرَّ

ُق َبْيَن أََحُد ِمْن ُرُسِلِه َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأََسْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوِإلَيْ   .[285:]البقرة {َك اْلَمِصيرُ نُفَر ِ
ق، ألنها تقوم على تراث الرساالت اإللهية ع وال ت فر   فهي عقيدة تبنى وال تهدم، ت جم   

ُق بَْيَن أََحُد ِمْن ُرُسِلهِ }: ها، وعلى اإليمان برسل هللا جميعاكل    َوَمْن }، [285:البقرة] {ال نُفَر ِ

ِ َوَمالئَِكتِِه َوُكتُبِ   .[136:]النساء {ِه َوُرُسِلِه َواْليَْوِم اْْلِخِر فَقَْد َضمَّ َضالال بَِعيدا  يَْكفُْر بِاَّللَّ
اإليمان بالقدر، وهو داخل في : وأضافت السنة إلى هذه األركان القرآنية الخمسة

رادته وقدرته عز  اإليمان باهلل تعالى، ألنه يتعل   ما يقع في الكون  ، فكل  وجل   ق بعلمه وا 
 ،[4:]القمر {إِنَّا ُكمَّ َشْيُء َخلَْقَناُِ ِبَقدَرُ } :عالى وتدبيره، وليس عبثا وال اعتباطابتقدير هللا ت

َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبَُة ِفي اأْلَْرِض َوال فِي أَْنفُِسُكْم إِالَّ فِي ِكتَاُب ِمْن قَْبِم أَْن نَْبَرأََها إِنَّ ذَِلَك }

ِ يَِسيرد   .[23،22:]الحديد{... ا َعلَى َما فَاتَُكْم َوال تَْفَرُحوا بَِما آتَاُكمْ ِلَكْيال تَأَْسوْ *  َعلَى اَّللَّ
)شهادة أن ال إله إال هللا : ر عنها هوصها، أو شعار يعب   ولهذه العقيدة عنوان يلخ   

جهة نظر المسلمين إلى الكون، ل و  رسول هللا(، هذه العقيدة هي التي تمث    اوأن محمدا 
لى الطبيع لى العالم  ،ةورب الكون، وا  لى الحياة وما بعد الحياة، وا  وما وراء الطبيعة، وا 

لق والخالق، إلى الدنيا واآخرة، إلى الخ  : وبعبارة أخرى  ،المنظور والعالم غير المنظور
  إلى عالم الشهادة وعالم الغيب.

كشف عنه الغطاء في اآخرة، ويرى عن هذه الحقيقة في الدنيا، فسي   ومن ضل  
إِْن ُكَم َمْن فِي السََّماَواِت َواأْلَْرِض إِالَّ آتِي }: حة وضول الشمس في الضحىالحقيقة واض

ْحَمِن َعْبدا   -93:]مريم {َوُكلَُهْم آتِيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفْردا  *  لَقَْد أَْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم َعد ا  *  الرَّ
95]. 
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كل  ... أو ال يستحق   عبادة غيرهال أي ال يستحق   ،)ال إله إال هللا( :وهذا هو معنى
 .[5:]الفاتحة {إِيَّاَك نَْعبُدُ َوإِيَّاَك َنْستَِعينُ } ،الخضوع وكل الحب إال هو

ح بحمده فهو وحده الذي تخضع ألمره الرقاب، وتسجد لعظمته الجباه، وتسب   
 األلسنة، وتنقاد لحكمه القلوب والعقول واألبدان.

ه، د بالكمال كل   ، فهو المتفر  الحب    كل    فئدة بالحب   جه إليه األوهو وحده الذي تت  
ب  أوالكمال من ش ه، وما في الوجود من صاحبه، وهو مصدر الجمال كل    وي ح ب   نه أن ي ح 

د   ب   جمال فهو مستم  ب   منه، والجمال من شأنه أن ي ح  صاحبه، وهو واهب النعم  وي ح 
ِ َوَما بِكُ }: ها، ومصدر اإلحسان كلهكل    ، واإلحسان دائماا [53:]النحل {ْم ِمْن نِْعَمُة فَِمَن اَّللَّ
ا ت ح ب  ب  ح  ي    صاحبها. وي ح ب   ، والنعمة دائما

رفض الخضوع والعبودية لكل سلطان غير : ومعنى كلمة )ال إله إال هللا( هو
له  إال كمه، وكل أمر غير أمره، ورفض الوالء إال له، والحب   كم غير ح  سلطانه، وكل ح  

 وفيه.
ن هذه الكلمة الطيبة تُْؤتِي *  َكَشَجَرُة َسي ِبَُة أَْصلَُها ثَابِتد َوفَْرُعَها فِي السََّماءِ } :وا 

 .[25براهيم:]إ {أُُكلََها ُكمَّ ِحيُن بِِإْذِن َرب َِها
ألي  ر العقلي والوجداني من الخوف والذل   التحر  : ومن أ ك لها وأطيب ثمراتها

ا بين البشر، فليس بعضهم أربابا لبعض، بل هم في لمساواة حق  مخلوق، والشعور با
 خوة من أب واحد.إاألصل 

ولهذا كانت رسائله صلى هللا عليه وسلم إلى القياصرة واألمراء من أهل الكتاب 
 أاَلَّ نَْعبُدَ إِالَّ قُْم يَا أَْهَم اْلِكتَاِب تََعالَْوا ِإَلى َكِلَمُة َسَواُء بَْينَنَا َوبَْيَنُكمْ } :مختومة بهذه اآية

 ِ َ َوال نُْشِرَك بِِه َشْيئا  َوال يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعضا  أَْربَابا  ِمْن دُوِن اَّللَّ   .1[64:]آل عمران. ..{اَّللَّ
نددؤمن بددأن اإلسددالم ال يعددرف الكهانددة، وال توجددد فيدده طبقددة كهنوتيددة، تحتكددر الدددين، 

اب هللا، إال عدن طريقهدا، عنهدا تصددر قدرارات م في الضمائر، وتغلق علدى النداس بدوتتحك  
                                                 

(، عدددن أبدددي 2370(، وأحمدددد فدددي المسدددند )1773(، ومسدددلم فدددي الجهددداد والسدددير )7رواه البخددداري فدددي بددددء الدددوحي ) -1
  سفيان.
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النداس فدي اإلسدالم رجدال لددينهم، وال يحتداج المدرء  الحرمان، أو صكوك الغفران! إنما كدل  
فيدده إلدددى واسددطة بينددده وبددين ربددده، فهدددو أقددرب إليددده مددن حبدددل الوريددد، ويسدددتطيع المسدددلم أن 

علدت "وج  : اإلسدالم ي صالته وفرضه لربده فدي أي مكدان مدن األرض، كمدا قدال رسدوليؤد   
 . 1"ما رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل  لي األرض مسجدا، فأي  

النداس، إذا كدان  كدل مسدلم أن يدؤم  لواإلمام في الصالة قائد، وليس بكاهن، ويمكن 
  .أقرأهم للقرآن

ي فرائضه كلها دون واسطة، وما يحسدبه النداس مدن ضدرورة ويمكن للمسلم أن يؤد   
  إلى م ل ق  ن. ما يحتاج فال أصل له في الدين، فليس في الحج   : لحج   ف( في ا)المطو   

رات رات ومكف  دن ارتكب مدن المسدلمين ذنبدا صدغيرا أو كبيدرا، فقدد منحده هللا مطه  دوم  
ى، مدددن الوضدددوء والصدددالة والصددديام والصددددقة وذكدددر هللا، ومدددا يصددديب المدددرء مدددن أذى شدددت  
ددوم   ددن، ثددم االسددتغفار والتوبددة. وال يحتدداح  ط لدده ج إلددى كدداهن يعتددرف لدده بذنبدده، يسددأله التوس 

، [186:]البقدرة {َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعن ِي فَِإن ِي قَِريبد أُِجيُب دَْعذَوةَ الذدَّا ِ إِذَا دََعذانِ } ،عند هللا
{ ِ َ يَْغِفذُر الذذَنُوَب  قُْم يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسذِهْم ال تَْقنَُطذوا ِمذْن َرْحَمذِة اَّللَّ إِنَّ اَّللَّ

ِحيمُ    .[53:]الزمر {َجِميعا  إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ
رجدددع إلددديهم كمدددا ليسدددوا إال خبدددراء فدددي اختصاصدددهم، ي  : وعلمددداء الددددين فدددي اإلسدددالم

 {َخبِيذرُ  َوال يُنَب ِئَُك ِمثْمُ } ،[59:]الفرقدان {فَاْسأَْل بِِه َخبِيرا  } ،رجع إلى كل ذي علم في علمهي  
ْكِر إِْن ُكْنتُْم ال تَْعلَُمونَ }، [14:]فاطر   .[43:]النحل {فَاْسأَلوا أَْهَم الذ ِ

د -إذا شداء  -كدل مسدلم  ومن حق    ص، ال أن يصدبح عالمدا دينيدا، بالدراسدة والتخص 
  ، وال احتكار في هذا وال تحجير.بالوراثة، وال باللقب، وال بالزي   

ستورد للناس والمؤسسات إلى ما هو ديني، وما هو فاإلسالم يرفض التقسيم الم
ها يجب أن تكون غير ديني، فال انقسام للناس وال للتعليم وال للقوانين وال للمؤسسات، فكل  

 في خدمة اإلسالم. 

                                                 
(، والنسدائي فدي الغسدل 14264(، وأحمدد فدي المسدند )521(، ومسدلم فدي المسداجد )353البخاري فدي التديمم ) رواه -1

 (، عن جابر.432والتيمم )
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(3) 

 اإليمان بالجزاء األخروي
 

نمدددال دددندددؤمن بدددأن المدددوت لددديس نهايدددة المطددداف، وأن اإلنسدددان خ   ينقلددده  ق للخلدددود، وا 
 االء إلى دار الجزاء، فاليوم عمدل وال حسداب، وغددا تبالموت من دار إلى دار، من دار اال

 :د فيمدددا عملدددتخل دددنفدددس بمددا كسدددبت، وت   ى كدددل  جدددز  حسدداب وال عمدددل، وفدددي الحيددداة اآخددرة ت  
ُة َخْيذرا  يَذَرُِ فََمذْن يَْعَمذْم ِمثْقَذا*  يَْوَمئُِذ يَْصدُُر النَّذاُس أَْشذتَاتا  ِليُذَرْوا أَْعَمذالَُهمْ } َوَمذْن *  َل ذَرَّ

ا  يََرُِ  ُة َشر    .[8-6:الزلزلة] {يَْعَمْم ِمثْقَاَل ذَرَّ
األديددان السددماوية دعددت إلددى اإليمددان بدداآخرة ومددا فيهددا مددن ثددواب وعقدداب،  إن كددل  
البعدددث أحدددد المحددداور التدددي دار عليهدددا  قضددديةوال سددديما اإلسدددالم الدددذي جعدددل  وجندددة وندددار.

ن لهدم القدرآن أن يها مشركي العرب الذين استبعدوا البعث بعد الموت، فبدي  القرآن، وجادل ف
عيدددده وهدددو أهددون عليددده، وأن الددذي خلدددق السدددموات واألرض هللا هددو الدددذي يبدددأ الخلدددق ثددم ي  

  قادر على أن يخلق مثلهم.
هددذا  سددوق  تقتضددي أال يددنفض   العظدديم العلدديم القدددير، هلددإلن لهددم أن حكمددة اثددم بددي  

دم   فيهقتل  لق، وقدالخ   ن ظلدم، وال يأخدذ الظدالم ن طغدى، وظلدم فيده م دن قتل، وطغى فيده م 
َوَمذذا َخلَْقنَذذا السَّذذَماَء َواأْلَْرَض َوَمذذا بَْينَُهَمذذا بَذذاِسال  }: ه. يقددول تعددالىجددزاءه، وال المظلددوم حق دد

نَْجعَذذُم الَّذذِذيَن آَمنُذذوا َوَعِملُذذوا  أَمْ *  ذَِلذذَك َنذذَن الَّذذِذيَن َكفَذذُروا فََوْيذذمد ِللَّذذِذيَن َكفَذذُروا ِمذذَن النَّذذارِ 

ارِ  اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن فِي اأْلَْرِض أَْم نَْجعَُم اْلُمتَِّقيَن َكاْلفُجَّ   .[27،28:ص] {الصَّ
ُ *  أَفََحِسذذْبتُْم أَنََّمذذا َخلَْقنَذذاُكْم َعبَثذذا  َوأَنَُّكذذْم إِلَْينَذذا ال تُْرَجعُذذونَ }: وقدال تعددالى فَتَعَذذالَى اَّللَّ

  .[116،115:المؤمنون ] {اْلَمِلُك اْلَحقَ 
خلقده  نأ: ى الجدزاء األوفدىجدز  عدث بعدد المدوت لي  باعتبر القرآن أن اإلنسان إذا لم ي  

نَُمذوُت }: المداديين أو الددهريين، الدذين قدالوا ن  ظدهدو  اكان عبثا بال هدف وال حكمدة. وهدذ

 يءإال أرحدام تددفع، وأرض تبلدع، وال شد يه إن ،[24ية:الجاثد] {َونَْحيَا َوَما يُْهِلُكنَا إِالَّ الدَّْهرُ 
  الحياة وما أتفهها إذا كانت هذه نهايتها!! ما أحقر أال !وراء ذلك
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ي العظدام ي دحكروا البعث مستكثرين على هللا أن ي  نأ نالقرآن على المشركين الذي رد  
وا أن ت طدوى ظن د وا عن عدل هللا تعالى وحكمتده، حدينالذين عم   رميم، كما أنكر على يوه

ن هددذا أكدد ،هجددزى الشددرير بشددر   إحسددانه، وال ي   صددفحة هددذه الحيدداة، وال ي كافددأ المحسددن علددى
  ره!ب   يد ون ليس له رب  كال

مدددددوا أن اآخدددددرة يمكدددددن أن تنفدددددع فيهدددددا شدددددفاعة القدددددرآن كدددددذلك علدددددى الدددددذين توه   ورد  
أن يرتكددب بعددض الندداس وا قددانون العدددل، و لددط   عأن ي: الشددافعين، الددذين يسددتطيعون بنفددوذهم

ددد، أو ك  هللا شدددفع لهدددم آلهدددتهم التدددي يددددعون مدددن دون تالمظدددالم والموبقدددات، ثدددم  الدددذين  م،ه  ان  ه 
بعدددض أهدددل الكتددداب،  المشدددركون، وظدددن   خدددذونهم وسدددائط بيدددنهم وبدددين اإللددده. هكدددذا ظدددن  يت  

نَْفِسذِه َوَمذْن َمذْن َعِمذَم َصذاِلحا  فَلِ }: وقدال ،نصداعةفأبطل القرآن هذه الددعوى الزائفدة بقدوة و 

ُم ِلْلعَبِيذذدِ  َِذذالَّ َمذذِن اْهتَذذدَإ فَِإنََّمذذا }: وقددال سددبحانه، [46:فصددلت] {أََسذذاَء فَعَلَْيَهذذا َوَمذذا َربَذذَك بِ

َر أُْخذَرإ َْ َرةد ِو َِ  ،[15:اإلسدراء] {... يَْهتَِدي ِلنَْفِسِه َوَمْن َضمَّ فَِإنََّما يَِضذَم َعلَْيَهذا َوال تَذِزُر َوا
َوَكْم ِمْن َملَذُك فِذي }: وقال سدبحانه ،[255:البقرة] {فَُع ِعْندَُِ إِالَّ بِِإْذنِهِ ذَا الَِّذي يَشْ َمْن }: وقال

ُ ِلَمذذذْن يََشذذذاُء َويَْرَضذذذى  {السَّذذذَماَواِت ال تُْغنِذذذي َشذذذفَاَعتُُهْم َشذذذْيئا  إِالَّ ِمذذذْن بَْعذذذِد أَْن يَذذذأْذََن اَّللَّ
وقدددال عدددن المشدددركين ، [28:األنبيددداء] {ِلَمذذذِن اْرتََضذذذى َوال يَْشذذذفَعُوَن إِالَّ }: وقدددال، [26:الدددنجم]

 . [48:المدثر] {فََما تَْنفَعُُهْم َشفَاَعةُ الشَّافِِعينَ } :المجرمين
من بعد إذن هللا تعالى، وليس ألحد أن يفرض عليده  فبين أن الشفاعة ال تكون إال

ددأحددد لكددل    مبذولددةكمددا أثبددت أن الشددفاعة ليسددت  شددفاعة مددن ملددك أو رسددول. ن مدددات ، فم 
ولدددو شدددفع فشدددفاعته  فيددده، ا علدددى شدددركه بددداهلل وكفدددره بددده، ال يدددأذن هللا ألحدددد أن يشدددفعمصدددر  

  رين من أهل اإليمان والتوحيد.قص   مردودة، ألن شفاعتهم إنما تنفع الم
اْقذَرأْ ِكتَابَذَك } :نصب الموازين، فيقرأ كل امرئ كتابدهنشر الدواوين، وت  وفي اآخرة ت  

َوُوِضَع اْلِكتَاُب فَتََرإ اْلُمْجذِرِميَن ُمْشذِفِقيَن }، [14:اإلسراء] { اْليَْوَم َعلَْيَك َحِسيبا  َكفَى بِنَْفِسكَ 

ذذا فِيذذِه َويَقُولُذذوَن يَذذا َوْيلَتَنَذذا َمذذاِل َهذذذَا اْلِكتَذذاِب ال يُغَذذاِدُر َصذذِغيَرة  َوال َكبِيذذَرة  إِالَّ أَْحَصذذاَها  ِممَّ

ِلذُم َربَذَك أََحذدا  َوَوَجدُوا َما َعِملُوا َحاِضذرا  وَ  ِْ أن  قدادر علدى فمكل د وكدل  ، [49:الكهدف] {ال يَ
ل لكدددل أعمالددده ا، ولعلددده أشدددبه مدددا يكدددون بشدددريط مسدددج  يادددم   يقدددرأ كتابددده، سدددواء كدددان قارئدددا أم أ  

يَذْوَم تَِجذدُ ُكذَم }، بالصدوت والصدورة، يدرى فدي هدذا الشدريط حياتده كلهدا مسدجلة لده أو عليده
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 ْن َخْيُر ُمْحَضرا  َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوُء تَذَودَ لَذْو أَنَّ بَْينََهذا َوبَْينَذهُ أََمذدا  بَِعيذدا  نَْفُس َما َعِملَْت مِ 

َهذذذذَا ِكتَابُنَذذذا يَْنِطذذذُق } ،فهندددا يجدددد اإلنسدددان عملددده، ويدددرى عملددده أمامددده ،[30:آل عمدددران] {...

 .[29:الجاثية] {... َعلَْيُكْم بِاْلَحق ِ 
َونََضذذُع }: علددى الندداس، ويددأتي الميددزان حاكمددا بالعدددل وهكددذا ينطددق الكتدداب بددالحق   

لَُم نَْفذسد َشذْيئا  َوإِْن َكذاَن ِمثْقَذاَل َحبَّذُة ِمذْن َخذْردَُل أَتَيْ  ِْ يَن اْلِقْسَط ِليَْوِم اْلِقيَاَمِة فَال تُ َِ نَذا اْلَمَوا

الندداس إلددى فئددات ثددم ينتهددي هددذا الموقددف، بانقسددام  .[47:األنبيدداء] {بَِهذذا َوَكفَذذى بِنَذذا َحاِسذذبِينَ 
 : ثالث، هم

 . السابقون المقربون  .1
 . أصحاب اليمين .2
  .أصحاب الشمال .3

بِينَ }: فددي سددورة الواقعددة هللا موهددم الددذين ذكددره ذذا إِْن َكذذاَن ِمذذَن اْلُمقَذذرَّ فَذذَرْو د *  فَأَمَّ

ا إِْن َكاَن ِمْن أَْصَحاِب اْليَِمينِ *  َوَرْيَحاند َوَجنَُّت نَِعيمُ   لََك ِمْن أَْصذَحاِب اْليَِمذينِ فََسالمد *  َوأَمَّ

ال ِينَ *  بِيَن الضَّ ا إِْن َكاَن ِمَن اْلُمَكذ ِ إِنَّ َهذذَا لَُهذَو *  َوتَْصِليَةُ َجِحذيمُ *  فَنُُزلد ِمْن َحِميمُ *  َوأَمَّ

  .[95-88:الواقعة] {َحَق اْليَِقينِ 
 ،سددمعت وال أذن ،مددا ال عددين رأت: المددادي والمعنددوي النعدديم ألددوان  مددنوفددي الجنددة 

ِة أَْعذيُُن َجذَزاء  بَِمذا َكذانُوا }، وال خطر على قلب بشر فَال تَْعلَُم نَْفذسد َمذا أُْخِفذَي لَُهذْم ِمذْن قُذرَّ

ُ اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَذاِت َجنَّذاُت تَْجذِري ِمذْن تَْحتَِهذا اأْلَْنَهذاُر }، [17:السدجدة] {يَْعَملُونَ  َوَعدَ اَّللَّ

َُ َخاِلذذِديَن فِيَهذذا َوَمَسذذ ِ أَْكبَذذُر ذَِلذذَك ُهذذَو اْلفَذذْو اِكَن َسي ِبَذذة  فِذذي َجنَّذذاِت َعذذْدُن َوِرْضذذَواند ِمذذَن اَّللَّ

يمُ  ِِ   .[72:التوبة] {اْلعَ
ف منددده خدددو  و مدددا ذكدددره القدددرآن، : وفدددي الندددار مدددن ألدددوان العدددذاب المدددادي والمعندددوي 

ُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمالئَِكذةد ِغذالند ِشذدَادد قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَارا  َوقُودَُها النَّا} :المؤمنين

َ َمذذا أََمذذَرُهْم َويَْفعَلُذذوَن َمذذا يُذذْؤَمُرونَ  ُكلََّمذذا نَِضذذَجْت ُجلُذذودُُهْم } ،[6:التحددريم] {ال يَْعُصذذوَن اَّللَّ

 .[56:النساء] {بَدَّْلنَاُهْم ُجلُودا  َغْيَرَها ِليَذُوقُوا اْلعَذَابَ 
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 16 

(4) 

 يمان برسم هللا جميعااإل
 

، ولدم يتدركهم الا ع النداس همدد  رحمتده، لدم ي دواسع حكمته و  ببالغنؤمن بأن هللا تعالى 
دد ذذةد بَْعذذدَ ِلذذئاَلَّ يَُكذذوَن ِللنَّذذاِس َعلَذذى ا} ى. بددل أرسددل إلدديهم رسددله مبشددرين ومنددذرين،دا س  ِ ُحجَّ َّللَّ

َ َواْجتَنِبُذذوا الطَّذذاُغوتَ أَِن اعْ }: ، فبعددث فددي كددل أمددة رسددوال[165:]النسدداء {الَرُسذذمِ   {بُذذدُوا اَّللَّ

ُة إِالَّ َخال فِيَها نَِذيرد }: كما قال تعالى، [36:النحل]  .[24:فاطر] {َوإِْن ِمْن أُمَّ
ددبهم، إال بعدد أن يقديم الح  قيحاسدب النداس وال يعددا الأن هللا تعددالى : ر القدرآنوقدر   ة ج 

كمدا  ،ن لهم ما يجدب علديهم نحدو ربهدمبي   يغهم دعوته، و عليهم بإرسال رسول من عنده، يبل   
بِيَن َحتَّى نَْبعََث َرُسوال  }: قال تعالى  .[15:اإلسراء] {َوَما ُكنَّا ُمعَذ ِ

أن األمدم المختلفدة مدن غيدر المسدلمين، ال تقدوم : قدون مدن العلمداءر المحق   ولهذا قدر  
قا شدو   مندا اإلسالم بلوغا بي   عقاب الكافرين، إال بعد أن تبلغها دعوة  ة، وتستحق  ج  عليها الح  

قدوم ته، فدال يدعو إلى النظدر والتفكيدر والبحدث فدي هدذا الددين. أمدا البلدو، القاصدر، والمشدو  
  ة على غافل أو مخالف.ج  به ح  

الددذين  ،األنبيدداءفددي حاجددة إلددى رسددالة  - وال زالددوا -كددانوا  لبشددرأن ا: ومددن المؤكددد
ُ } ،ال وحكمدةقدم عأوفدرها، و قدلوأكدرمهم خ   ،أصدفاهم معددنامدن خلقده، مدن  هللا اصطفاهم اَّللَّ

كدددل  ةفدددي تجليددد ألن العقدددل وحدددده غيدددر كددداف   ،[124:األنعدددام] {أَْعلَذذذُم َحْيذذذُث يَْجعَذذذُم ِرَسذذذالَتَهُ 
ه هللا ويرضاه من عباده. لذلك كان فدي حاجدة إلدى صل بما يحب  الحقائق، وخصوصا ما يت  

ددم   ددف، وهددذا الم  نحددر امدده إذا ويقو    ده إذا أخطددأ،ين يسددد   ع  فيمددا يمكددن  تددىي، ححالددو  هددو ينع 
  ي له نورا على نور.حكون الو يللعقل الوصول إليه 

كددل مددا  نيتضددم  الددذي  ،أن يهدددوا الندداس إلددى صددراط هللا المسددتقيم: ة الرسددلن مهم دإ
  هللا من خلقه. هيحب  
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قددول فددق عليهددا عمددا تت  التددي قل   ،لهددم طريددق العدددل فددي القضددايا الكبددرى  واوأن يرسددم
لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَي ِنَاِت َوأَْنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِليَقُذوَم }: البشر، كما قال تعدالى

  .[25:الحديد] {النَّاُس بِاْلِقْسطِ 
ه مدؤمن، كمدا  الدذي ال يدرد  على حكدم هللا لينزلوابينهم فيما اختلفوا فيه،  واوأن يحكم

ذِريَن َوُمْنذِذِريَن َوأَْنذَزَل َمعَُهذُم }: قال تعدالى ُ النَّبِي ِذيَن ُمبَش ِ  َواِحذدَة  فَبَعَذَث اَّللَّ
ذة  َكذاَن النَّذاُس أُمَّ

ِ ِليَْحُكَم بَْيَن النَّاِس فِيَما اْختَلَفُوا فِيهِ    .[213:البقرة] {اْلِكتَاَب بِاْلَحق 
د أن النداس فدي حاجدة: ب البشدريةوقد أثبت التاريخ والتجدار    مدنهم، لطة أعلدىإلدى س 

ن لهدم الخيددر بدي  مدا ت   اعهم لعقددولهم وحددها، فكثيدرا د  تلدزمهم بمدا فيده خيدرهم ومصدلحتهم، وال ت د
ون مددن القددوانين مددن الشددر، ثددم تغلددبهم األهددواء والشددهوات والمصددالح الذاتيددة والعاجلددة، فيقددر  

 ثبددوتحدريم الخمدر لكمددا رأيندا فدي أمريكدا حينمددا حاولدت ت واألنظمدة مدا يضدرهم وال يدنفعهم،
  وشربا. اواتجارا  صنعا وترويجا: بإباحتها تشريعهاأضرارها، ثم غلبت األهواء فأصدرت 
ل مدن الرسدل مبعوثدا إلدى قومده، و رس يكون كل   نأ: وقد اقتضت حكمة هللا سبحانه

نبيدا آخدر، فينسدخ مدن أحكامهدا مدا هللا بدزمن معدين، حتدى يبعدث  موقوتدة تهكون رسدالتوأن 
 {ِلُكم ُ َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعة  َوِمْنَهاجا  }: كما قال تعدالى ،ا يناسب الزمان والمكانمم   شاء هللا،

  ن سبقه، كمعظم أنبياء بني إسرائيل.وقد يعمل النبي بشرع م   .[48:المائدة]
أن يبعث خاتم رسله محمدا بالرسالة العامة الخالدة الشداملة، : حتى شاء هللا تعالى

خالددددة فدددي الزمدددان، شددداملة لكدددل شدددؤون بندددي اإلنسدددان، كمدددا قدددال : لمكدددانفهدددي عامدددة فدددي ا
  .[107:األنبياء] {َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمة  ِلْلعَالَِمينَ }: تعالى

ِ َوَخذذاتََم النَّبِي ِذذينَ }: وقددال ذذدد أَبَذذا أََحذذُد ِمذذْن ِرَجذذاِلُكْم َولَِكذذْن َرُسذذوَل اَّللَّ  {َمذذا َكذذاَن ُمَحمَّ
ْلنَذذذا َعلَْيذذذَك اْلِكتَذذذاَب تِْبيَانذذذا  ِلُكذذذم ِ َشذذذْيُء َوُهذذذدإ  َوَرْحَمذذذة  }: وقدددال. [40:األحدددزاب] َونَزَّ

  .[89:النحل] {َوبُْشَرإ ِلْلُمْسِلِمينَ 
سددل ر  ت أن ي  ور نضددجها، واسددتحق  كددان هللا سددبحانه قددد علددم أن البشددرية قددد بلغددت ط دد

مدددا  المبدددادئألصدددول و ها مدددن انن يضدددم   أإليهدددا آخدددر رسدددول بدددخخر كتددداب، بدددخخر شدددريعة، و 
ددددبع أوديجعلهددددا صددددالحة لكددددل زمددددان ومكددددان. فدددد ة ع  هددددا مددددن عناصددددر الخلددددود، وعوامددددل الس 
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العدددالج لكدددل داء مدددن صددديدلية  وا عطددداءر، ال تضددديق بددده عدددن مواكبدددة التطدددو   والمروندددة مدددا
أن تجيددب علددى وجعددل فددي مصددادرها مددن الغنددى والرحابددة مددا يجعلهددا قددادرة  اإلسدالم نفسدده،

  .فكل  تخرج من كل مأزق، بال حرج وال تعن كل سؤال، وأن 
وبكددل  ز العقيدددة اإلسددالمية بأنهددا تعتبددر اإليمددان بكددل مددا أنددزل هللا مددن كتدداب،وتتمي دد

َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمذْن آَمذَن } :اإليمان إال به يصح   الركنا من أركانها، : ن أرسل هللا من رسولم  

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر َواْلَمالئِكَ   .[177:البقرة]{ِة َواْلِكتَاِب َوالنَّبِي ِينَ بِاَّللَّ
ِ َوَمذذا أُْنذذِزَل إِلَْينَذذا َوَمذذا أُْنذذِزَل إِلَذذى إِْبذذَراِهيَم َوإِْسذذَماِعيَم َوإِْسذذَحاَق } قُولُذذوا آَمنَّذذا بِذذاَّللَّ

ُق بَذْيَن َويَْعقُوَب َواأْلَْسبَاِس َوَما أُوتَِي ُموَسى َوِعيَسى َوَمذا أُوتِذَي النَّبِيَذوَن ِمذْن َرب ِِهذ ْم ال نُفَذر ِ

  .[136ة:البقر ] {أََحُد ِمْنُهْم َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُمونَ 
قة، كمدددا قدددال تعدددالى حة ومصدددد   صدددح   مدددة وم  تم   هددددم، فهدددي م  وال ت   يبنددددة ت  يدددفهدددي عق

قا  ِلَمذا بَذْيَن يَدَْيذِه ِمذَن اْلِكتَذابِ } :لرسدوله ِ ُمَصذد ِ  { َوُمَهْيِمنذا  َعلَْيذهِ َوأَْنَزْلنَا إِلَْيذَك اْلِكتَذاَب بِذاْلَحق 
 .[48:المائدة]
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(5) 

 العبادات
 

عبادتدده سدبحانه، باعتبداره هددو  بحدق    فددين ليقومدواندؤمن بدأن هللا تعددالى قدد خلدق المكل  
نعمدددة الحيددداة، ونعمدددة العقدددل، ونعمدددة البيدددان، : الخدددالق لهدددم، والمدددنعم علددديهم بدددالنعم الكبدددرى 

ندزال الكتدب علديهم،  ه لمنفعة الناس،ونعمة تسخير الكون كل    ونعمة إرسال الرسدل إلديهم، وا 
ِ } :شدأنه لدق مدن هللا جدل  الدنعم التدي يحيدا فدي ظلهدا الخ   وكدل    {َوَمذا بُِكذْم ِمذْن نِْعَمذُة فَِمذَن اَّللَّ

ِ ال تُْحُصوَها} ،[53:]النحل   .[18:]النحل {َوإِْن تَعُدَوا نِْعَمةَ اَّللَّ
إ} ،األعلدى هدذا الدرب    لهذا كان من حدق     {إدَ َهذفَ  رَ دَّ ي قَذذِ الَّذوَ *  الَّذِذي َخلَذَق فََسذوَّ

ددد ،[3،2:]األعلدددى  :الغايدددة مدددن خلقهدددم ه النددداس إليددده بالعبدددادة التدددي جعلهدددا هللا تعدددالىأن يتوج 
ْنَس إِالَّ ِليَْعبُدُونِ }   .[56:]الذاريات {َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواأْلِ

ة، ومنهدا مدا هدو ظداهر، ومنهدا مدا والعبادات منها ما هو فرض، ومنها ما هدو نافلد
  هو باطن.

ت وأهددم العبددادات المفروضددة الظدداهرة، هددي العبددادات الشددعائرية الكبددرى، التددي عددد  
الصددددالة والزكدددداة والصدددديام، وحددددج بيددددت هللا : مددددن أركددددان اإلسددددالم، ومبانيدددده العظددددام، وهددددي

ددد كدددم عليددده وح  رمتهدددا، فقدددد خدددرج مدددن اإلسدددالم، بح   ن أنكدددر فرضددديتها أو اسدددتخف  الحدددرام. فم 
  ب هلل ولرسوله.لم من اإلسالم بالضرورة، وال ينكرها إال مكذ   ة، ألنها مما ع  بالرد  

ن كانددت الصدددالة  ومددن هددذه العبددادات مددا هددو بدددني محددض كالصددالة والصدديام، وا 
تقوم على الفعل، والصيام يقوم على الترك، ومنها ما هو مالي محض كالزكداة، ومنهدا مدا 

  فهو عبادة بدنية ومالية معا.يجمع بينهما كالحج، 
لحقدددة بهدددذه العبدددادات، فهنددداك صدددالة النافلدددة، وهنددداك عبدددادات أخدددرى مدددن النوافدددل م  

  وحج النافلة، ومنه العمرة. وصدقة النافلة، وصوم النافلة،
تددالوة القددرآن، وذكددر هللا تعددالى مددن التسددبيح : وهندداك عبددادات تطوعيددة أخددرى، مثددل

  الدعاء واالستغفار، والصالة على النبي وآله.والتحميد والتهليل والتكبير و 
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إخدددالص : وهنددداك عبدددادات باطندددة لهدددا منزلتهدددا فدددي الددددين، ومقامهدددا عندددد هللا، مثدددل
دد ل عليدده، والشددكر علددى نعمائدده، النيددة لدده، والتوبددة إليدده، والحيدداء مندده، والخشددية لدده، والتوك 

يددده، والرجددداء فدددي رحمتددده، ة فة لددده، والمحب دددوالصدددبر علدددى بالئددده، والرضدددا بقضدددائه، والمحب ددد
  مراقبته في كل أمر.و والخوف من عذابه، 

دد بددر  : وهندداك مددن العبددادات غيددر الشددعائرية لة الددرحم، واإلحسددان إلددى الوالدددين، وص 
 بالضعفاء، وا غاثة الملهوفين، وتفدريج كربدة المكدروبين، والتعداون علدى البدر    الجيران، والبر  

والنصددديحة فدددي  ،ى المنكدددر، والددددعوة إلدددى الخيدددروالنهدددي علددد والتقدددوى، واألمدددر بدددالمعروف
كدرام اليتديم، والحدض   الدين، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، والتواصي بالمرحمة،  وا 

على طعام المسكين، ومقاومة الظلم والفساد، وتغيير المنكر باليد أو باللسدان، أو بالقلدب، 
مددده المسدددلم للسدددان. وكدددل خيدددر يقد   والجهددداد باليدددد، أو بالمدددال أو با وذلدددك أضدددعف اإليمدددان،

  للناس ولو بابتسامة حلوة، أو كلمة طيبة، أو بإماطة األذى عن الطريق.
ه هللا ويرضددداه مدددن كدددل هدددذا داخدددل فدددي العبدددادات، ألن العبدددادة اسدددم لكدددل مدددا يحب ددد
  األقوال واألعمال، سواء كانت من أعمال الجوارل أم من أعمال القلوب.

والتدزم فيده حددود هللا، وراعدى  ،ت معه نيتهشه إذا صح  بل إن سعي المرء على معا
  .ب به إلى هللامن أفضل ما يتقر  : حقوق الناس

د: بل قضاء المرء شهوته إذا كان في حدالل، ومعده نيدة صدالحة د مدن العبدادة هلل ي ع 
ع أحدكم صدقة": تعالى، كما جاء في الحديث يدا رسدول هللا أيدأتي أحددنا  :قدالوا". وفي ب ض 

أليس إذا وضعها فدي حدرام كدان عليده وزر؟ فكدذلك إذا ": ه ويكون له فيها أجر؟ قالشهوت
  .1"وضعها في حالل كان له أجر

هددددا ظدددداهرة هددددا، وتشددددمل أعمددددال اإلنسددددان كل  سددددع العبددددادة لتشددددمل الحيدددداة كل  تت  هكددددذا و 
ل العدادات والمباحدات: جهته، وصدق نيتهوباطنة. ويستطيع المسلم بسالمة و   دو   فدي  أن ي ح 

                                                 
 (، عن أبي ذر. 20496(، وأحمد في المسند )1006مسلم في الزكاة ) رواه -1
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نمددا : ربددات لربدده. وفددي الحددديث الصددحيححياتدده إلددى عبددادات وق   "إنمددا األعمددال بالنيددات، وا 
  .1"لكل امرئ ما نوى 

مده مدن وبهذا تصبح األرض كلها محرابا ومسجدا للمسلم، يعبد هللا فيه بكدل مدا يقد   
سددددعي ونشدددداط. فددددالزارع يعبددددد هللا باإلحسددددان فددددي زراعتدددده، والصددددانع يعبددددده باإلحسددددان فددددي 

اعته، والتدداجر يعبددده باإلحسددان فددي تجارتدده، والموظددف يعبددده باإلحسددان فددي وظيفتدده، صددن
ل إليدده، والطالددب يعبددده باإلحسددان فددي دراسددته، وهكددذا كددل إنسددان يعبددد ربدده بإحسددان مددا وك  دد

د .وائتمن عليه ى اإلنسدان، وترقدى األمدم حقدا، إذا وضدعت أيدديها وبهذا تسمو الحياة، ويتزك 
 شيطان من ساحتها مهزوما مدحورا.في يد هللا، وخرج ال

                                                 
 سبق تخريجه. -1
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(6) 

  مكارم األخالق
 

حتدى إن هللا تعدالى مددل رسدوله : نؤمن بأن اإلسالم قد ع ني باألخالق عناية فائقة
يمُ }: فقال ِِ "إنمدا : د لندا مهمتده فيقدول. وحتى أن الرسول ليحدد   [4:]القلم {َوإِنََّك لَعَلَى ُخلُُق َع

  .1بعثت ألتمم مكارم األخالق"
غايددات  -التددي هددي أركددان اإلسددالم  -ديددة جعددل للفددرائض التعب   تددى أن اإلسددالموح

كاندت مدخولدة، : ق هدذه الغايداتأخالقية، تهدف إلى تحقيقها في حياة الناس، فإذا لم تحق  د
  جديرة أال يقبلها هللا عز وجل.

ذذذُرُهْم } :والزكددداة ،[45:]العنكبدددوت {تَْنَهذذذى َعذذذِن اْلفَْحَشذذذاِء َواْلُمْنَكذذذرِ }: فالصدددالة تَُطه ِ

يِهْم بَِهذذا ِليَْشذذَهدُوا }: ، والحددج[183:]البقددرة {لَعَلَُّكذذْم تَتَّقُذذونَ }: ، والصدديام[103:]التوبددة {َوتُذذَزك ِ

 ِ   .[28:]الحج {َمنَافَِع لَُهْم َويَْذُكُروا اْسَم اَّللَّ
ذا لددم تددؤت   قددائم لدديس لدده  ب  ر  ": هددذه العبددادات ثمراتهددا األخالقيددة، فالحددديث يقددول وا 

ددد" ،2"صدددائم لددديس لددده مددن صددديامه إال الجدددوع ب  مددن قيامددده إال السدددهر، ور   ع قدددول د  ن لدددم ي دددم 
. بددل إن اإلسددالم ليجعددل 3"ع طعامدده وشددرابهد  فددي أن ي دد الددزور والعمددل بدده فلدديس هلل حاجددة  

د الَّذِذيَن ُهذْم فِذي }: دة لإليمدان الصدحيح، فدالقرآن وصدف المدؤمنين بدأنهمهدذه األخدالق مجس  

َكذذاِة فَذذاِعلُونَ *  َوالَّذذِذيَن ُهذذْم َعذذِن اللَّْغذذِو ُمْعِرُضذذونَ *  ِشذذعُونَ َصذذالتِِهْم َخا *  َوالَّذذِذيَن ُهذذْم ِللزَّ

                                                 
سددناد قددوي، والبخدداري فددي : صددحيح وهددذا إمخر  جددوه( بلفددظ: "صددالح األخددالق، وقددال 8952رواه أحمددد فددي المسددند ) -1

(، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهقي 2/670(، والحاكم في تواريخ المتقدمين )1/104األدب المفرد )
(، عدن أبدي هريدرة، وصدححه 10/191(، والبيهقي في الكبرى كتداب الشدهادات )6/230في الشعب باب حسن الخلق )

 (.45األلباني في الصحيحة )
(، 2/390(، والنسائي في الكبرى كتاب الصيام )2720والدارمي في الرقاق )(، 1690ن ماجه في الصيام )رواه اب -2

 .(1371، وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه )عن أبي هريرة

(، والترمدددذي فدددي 2362(، وأبدددو داود فددي الصدددوم )9839(، وأحمددد فدددي المسدددند )1903رواه البخدداري فدددي الصدددوم ) -3
  (، عن أبي هريرة. 1689ابن ماجه في الصيام )(، و 707الصوم )
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ُِونَ  -2:]المؤمندون  {َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ * ...  َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروِجِهْم َحافِ
8].  

ددددد دددددد اإليمدددددان فدددددي فواألحاديدددددث الصدددددحال تجس   ت مدددددن )شدددددعب د  ضدددددائل وأخدددددالق ع 
دد"(: اإليمددان ددم  ددن كددان يددؤمن بدداهلل واليددوم اآخددر فليص  ن كددان يددؤمن بدداهلل واليددوم ل رحمدده، وم 

مدن كدان يدؤمن بداهلل فليكدرم ضديفه، ، من كان يؤمن باهلل واليوم اآخدر جاره اآخر فال يؤذ  
 .2"دمائهم وأموالهم ن أمنه الناس علىالمؤمن م  "، 1"ل خيرا أو ليصمتفليق  واليوم اآخر 

دد ال يزنددي الزانددي حددين يزنددي وهددو " :ن ارتكددب الرذائددل والفددواحشوينفددي اإليمددان عم 
دد"، 3"... مددؤمن، وال يشددرب الخمددر حددين يشددربها وهددو مددؤمن ن بددات شددبعان مددا آمددن بددي م 

  .4"وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم
ددد تدددي جددداءت بهدددا لب تعاليمددده الدينيدددة، الولقدددد أدخدددل اإلسدددالم هدددذه األخدددالق فدددي ص 

األوامددددر والنددددواهي القرآنيددددة والنبويددددة. فالفضددددائل األخالقيددددة داخلددددة فيمددددا أمددددر هللا بدددده مددددن 
  .ماتالواجبات، والرذائل األخالقية داخلة فيما نهى هللا عنه من المحر  

والصددددق واألماندددة، والوفددداء بالعهدددد، واإلنجددداز للوعدددد، والرحمدددة  فالعددددل واإلحسدددان
ة باإليمدان، والتواضدع، والعدز   ،أساء والضراء وحدين البدأس، والحيداءبالخلق، والصبر في الب

ددد ،والشدددجاعة  بدددر  : ، وكظدددم الغددديظ، ومثلهددداةوالعفدددو عندددد المقددددر  ،ة، والحلدددموالسدددخاء، والعف 

                                                 
(، وأبددو داود فددي األدب 9595(، وأحمددد فددي المسددند )47(، ومسددلم فددي اإليمددان )6138رواه البخدداري فددي األدب ) -1
(، عدن أبدي هريدرة، وبعضدهم يزيدد علددى 3971(، وابدن ماجده فددي الفدتن )2500(، والترمدذي فدي صدفة القيامدة )5145)

 بعض في متنه.
(، وقددال: حددديث حسددن صددحيح، 2627: إسددناده قددوي، والترمددذي )مخر  جددوه(، وقددال 8575أحمددد فددي المسددند ) واهر  -2

(، وصددححه 1/54(، والحدداكم فددي اإليمددان )1/406(، كالهمددا فددي اإليمددان، وابددن حبددان فددي اإليمددان )4995والنسددائي )
 على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي، عن أبي هريرة.

(، والترمذي 10216(، وأحمد في المسند )57(، ومسلم في اإليمان )2475لبخاري في المظالم )متفق عليه: رواه ا -3
 عن أبي هريرة.(، 3936(، وابن ماجه في الفتن )4871(، والنسائي في قطع السارق )2625في اإليمان )

سناد والبزار برانيالط رواه(، عن أنس، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 1/259رواه الطبراني في الكبير ) -4  البزار وا 
 .(5505(، وصححه األلباني في صحيح الجامع )8/305) حسن
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يتدددداء ذي القربددددى، واإلحسددددان بالجددددار، والعطددددف علددددى المسددددكين واليتدددديم وابددددن  الوالدددددين، وا 
  ثة اللهيف.السبيل والخدم، وا عانة الضعيف، وا غا

د كل هذه الفضائل من أعظم ما أمر به الدين، ومدا حدث   ر هللا عليده المدؤمنين، وبش 
بده المحسددنين والمتقددين، كمددا فددي أوائددل سددورة األنفددال، وأول سددورة المددؤمنين، وأواسددط سددورة 
الرعددد، وأواخددر سددورة الفرقددان فددي وصددف عبدداد الددرحمن، وفددي سددورة الددذاريات فددي وصددف 

ن، وفددي سددورة المعددارج وغيرهددا مددن سددور القددرآن. كمددا اعتبرتهددا األحاديددث المتقددين المحسددني
  الصحال من شعب اإليمان.

الظلدم، والبغدي، والكدذب والخياندة، والغددر واإلخدالف، : وما قابل هذه الفضائل مدن
الدزور، واقتدراف الفدواحش  وشدهادة ،والنميمدة ،يبدةبدر، والخندوع، والغ  والك  ، والوقاحة ،والقسوة

يددذاء مددا ظهددر  منهددا ومددا بطددن، وتعدداطي المسددكرات، وعقددوق الوالدددين، وقطيعددة الددرحم، وا 
والصددبر  الجددار، وقهددر اليتدديم، القسددوة علددى المسددكين وابددن السددبيل، وتددرك التواصددي بددالحق   

  والمرحمة، وترك المنكر يستشري، والهيبة من اإلنكار على الظالم واألخذ على يده.
دكل هدذه الرذائدل وأمثالهدا ت   مدات، والمنكدرات فدي اإلسدالم، بدل بعضدها ن المحر  د مدع 

ينِ }: على ذلك النصدوص كما تدل   د من الكبائر،ع  ي   ُب بِالذد ِ فَذذَِلَك الَّذِذي *  أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذ ِ

د"، [3-1:]المداعون  {َوال يَُحذَُّ َعلَذى َسعَذاِم اْلِمْسذِكينِ *  يَدَُ  اْليَتِيمَ  ن كدان ال يددخل الجندة م 
والحدديث  ،2"ر أخداه المسدلمبحسب امرئ من الشدر أن يحق د"، 1"برمثقال ذرة من ك   في قلبه
ل عمدال أشدرك فيده غيدري فهدو لده كلده، يدا ن عم  أنا أغنى األغنياء عن الشرك م  ": القدسي

ن فسدداد " ،3"مددت الظلددم علددى نفسددي، وجعلتدده علدديكم محرمددا، فددال تظددالمواعبددادي إنددي حر   وا 

                                                 
(، والترمدددذي فدددي البدددر 4091(، وأبدددو داود فدددي اللبددداس )3789(، وأحمدددد فدددي المسدددند )91مسدددلم فدددي اإليمدددان ) رواه -1

 .(، عن ابن مسعود59(، وابن ماجه في المقدمة )1998والصلة )
(، والترمددذي فددي 4882(، وأبددو داود فددي األدب )7727(، وأحمددد فددي المسددند )2564الصددلة )مسددلم فددي البددر و  رواه -2

 (، عن أبي هريرة.4238(، وأبو داود في األدب )4213(، وابن ماجه في الزهد )1927البر والصلة )
 (، عن أبي ذر الغفاري.21420(، وأحمد في المسند )4674) في البر والصلة رواه مسلم -3
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دخلددت امددرأة النددار " ،2"شددهادة الددزور بالشددرك بدداهلل عددز وجددل عدددلت" ،1"ذات البددين الحالقددة
ددد اإلشدددراك بددداهلل، وعقدددوق  أال أدلكدددم علدددى أكبدددر الكبدددائر؟" ،3"ة حبسدددتها حتدددى ماتدددتر  فدددي ه 
ددف   ،5"ال يدددخل الجندة قدداطع" ،4"أال وقددول الددزور، أال وشدهادة الددزور": ثددم قدال ".الوالددين ر س  

ال " ،وهددو النمددام ،6"ات"ال يدددخل الجنددة قت ددق، بقدداطع الددرحم، وهددو األرجددح، وبقدداطع الطريدد
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وال يشدرب الخمدر حدين يشدربها وهدو مدؤمن، وال يسدرق 

  .7"السارق حين يسرق وهو مؤمن
، وال تنفصدددل عدددن مجدددال مدددن مجددداالت يءشددد واألخدددالق اإلسدددالمية تددددخل فدددي كدددل   

ي تفصدددل بدددين العلدددم واألخدددالق، وبدددين الحيددداة، علدددى خدددالف فلسدددفة الحضدددارة الغربيدددة التددد
ين السياسددة واألخددالق، وبددين الحددرب واألخددالق، فددي حددين يددربط بدداالقتصدداد واألخددالق، و 
  حكما باألخالق.ها ربطا م  اإلسالم هذه األمور كل  
حتدى يجيدز مدن أجدل الوصدول إلدى  (الغاية تبدرر الوسديلة) :نظرية واإلسالم ال يقر  

نمددا يصددل إلددى الغايددة الشددريفة بالوسدديلة الوسددائل ا: الغايددات النبيلددة لهابطددة والالأخالقيددة، وا 

                                                 
(، والترمدددذي فدددي 4919: إسدددناده صدددحيح، وأبدددو داود فدددي األدب )مخر  جدددوهوقدددال  (27508د فدددي المسدددند )رواه أحمددد -1

  (، عن أبي الدرداء.11/489(، وقال: حسن صحيح، وابن حبان في الصلح )2509صفة القيامة )
أبدددو داود فدددي ، و العصدددفري  سدددفيان والددد لجهالدددة ضدددعيف إسدددناده: مخر  جددوه(، وقدددال 16943رواه أحمددد فدددي المسدددند ) -2

(، عدن 2372(، وقال: هذا أصح عندي، وابن ماجه في األحكدام )2300(، والترمذي في الشهادات )3599األقضية )
 (.773خريم بن فاتك، وضعفه األلباني في ضعيف أبي داود )

 (، عن ابن عمر.2242(، ومسلم في السالم )3318البخاري في بدء الخلق ) رواه -3
(، والترمدذي فدي البدر 20385(، وأحمدد فدي المسدند )87(، ومسلم في اإليمدان )2654شهادات )البخاري في ال رواه -4

 .(، عن أبي بكرة1901والصلة )
(، وأبو داود فدي 16732(، وأحمد في المسند )2556(، ومسلم في البر والصلة )5984البخاري في األدب ) رواه - 5

 عن جبير بن مطعم.(، 1909(، والترمذي في البر والصلة )1696الزكاة )
(، وأبدو داود فدي األدب 23247(، وأحمد فدي المسدند )105(، ومسلم في اإليمان )6056البخاري في األدب ) رواه -6
 (، عن حذيفة.2026(، والترمذي في البر والصلة )4871)
 سبق تخريجه. -7
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بندددي المسدداجد بدددأموال ت  كددأن ، بطريددق الباطدددل بددددا أن يصددل إلدددى الحددق   أالنظيفددة، وال يقبددل 
 .1"إال طيبا يقبلإن هللا طيب ال ": الرشوة والربا واالحتكار

 
 
 
 

                                                 
 (، عن أبي هريرة. 2989القرآن )(، والترمذي في تفسير 8348(، وأحمد في المسند )1015رواه مسلم في الزكاة ) -1
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(7) 

 الشريعة والعقوبات 
 

م أصدددول ية شدددريعة شددداملة، فقدددد جددداءت لتدددنظ   أن الشدددريعة اإلسدددالم: وندددؤمن كدددذلك
 ه، وبيندده وبددين نفسدده، وبيندده وبددين أسددرته، وبيندده وبددين مجتمعدده،بددين اإلنسددان ورب  دد الع القددة

وبيندده وبددين أمتدده الكبددرى، وبيندده وبددين البشددرية جمعدداء، بددل بيندده وبددين الكددون الكبيددر مددن 
  حوله.

ذور واأليمدددان واألضددداحي ق بهدددا مدددن الندددولهدددذا اشدددتملت علدددى العبدددادات، ومدددا يتعل ددد
ق بهددا )فقدده األسددرة(، وعلددى البيددوع والمعددامالت الماليددة، والددذبائح، وعلددى األنكحددة ومددا يتعل دد
الرعيددة علددى الراعددي،  صددل بهددا مددن الخالفددة والددوزارة وحددق   وعلددى السياسددة الشددرعية، ومددا يت  

األمدددة  قدددةع الم والراعدددي علدددى الرعيدددة، ممدددا يددددخل فدددي الفقددده الدسدددتوري، وكدددذلك مدددا يدددنظ   
الجريمدة ب الع القدةوما يدنظم ، اإلسالمية بغيرها في حالتي السلم الحرب )العالقات الدولية(

  .الذي يشمل الحدود والقصاص ،(يوالوقاية منها، وهو )الفقه الجنائي أو الجزائ
واحدد مددن جوانددب الشددريعة الرحبدة، ولكددن ل سددف رسددخ فددي  وهدذا الجددزء هددو جانددب

نددادي المنددادون بوجددوب تحكدديم الشددريعة اإلسددالمية فددي المجتمعددات كثيددرين عندددما ي أذهددان
أن المدراد إقامدة الحددود والعقوبدات مدن قطدع يدد السدارق، وجلدد الزاندي أو رجمده، : المسلمة

  وجلد شارب الخمر، ونحو ذلك.
 شرع إال فدي أواخدر العهدد المددني، بعدد أن اسدتقر  مع أن أكثر هذه الحدود لم ت   هذا

. [38:]المائدددة {َوالسَّذذاِرُق َوالسَّذذاِرقَةُ فَذذاْقَطعُوا أَْيذذِديَُهَما} :السددرقة الصددغرى  التشددريع، كحددد   
َ َوَرُسذذولَهُ َويَْسذذعَْوَن فِذذي اأْلَْرِض } :السددرقة الكبددرى  وحددد    إِنََّمذذا َجذذَزاُء الَّذذِذيَن يَُحذذاِربُوَن اَّللَّ

َّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا   .[33:]المائدة {فََسادا  أَْن يُقَت
اخ المالئدددم ن دددبدددد مدددن تدددوفير الم   نطب  دددق الشدددريعة اإلسدددالمية تطبيقدددا سدددليما، ال لكددديو 

السددرقة فددي مجتمددع يشددكو الندداس  قددام حددد  هددا، فددال يجددوز أن ي  لتطبيقهددا، بتحكدديم الشددريعة كل   
فيه البطالة، ويشكون الفقدر، ويشدكون سدوء توزيدع الثدروة، وفقددان العدالدة االجتماعيدة. أي 
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ر عمددال لكددل ي فريضددة الزكدداة، وال يددوف   فددي مجتمددع ال يددؤد    السددرقة، حددد   قددامال يجددوز أن ي  
  وتعليما لكل جاهل. د،ومأوى لكل مشر   ريان،وكساء لكل ع   عاطل، وغذاء لكل جائع،

السدددرقة فدددي عدددام المجاعدددة، ألن  وقدددد رأيندددا عمدددر رضدددي هللا عنددده يوقدددف إقامدددة حدددد   
أن النداس فدي هدذه الحالددة ال : ندة شدبهة عامدةظ  أ بالشدبهات، ووجدود المجاعدة م  الحددود ت ددر  

  ة عن الناس.، حتى تتكشف الغم  قام الحد  يسرقون إال من حاجة. فكان هذا كافيا أال ي  
أن العقوبدددة إنمدددا هدددي للمنحدددرفين مدددن النددداس، وهدددؤالء ليسدددوا هدددم : ويجدددب أن نعلدددم

  .بل هم الشواذ عن القاعدة األكثرين، وليسوا هم القاعدة،
لعدددالج المنحدددرفين أساسدددا، بدددل لتوجيددده األسدددوياء، ووقدددايتهم أن  ئم يجدددواإلسدددالم لددد

  ينحرفوا.
والعقوبدددة ليسدددت هدددي العامدددل األكبدددر فدددي معالجدددة الجريمدددة فدددي نظدددر اإلسدددالم، بدددل 

  .الوقاية منها بمنع أسبابها هو العامل األكبر، فالوقاية دائما خير من العالج
 الكددريم ذكددر فددي شددأن عقوبددة الحددد    القددرآن نجددد أن ،فددإذا نظرنددا إلددى جريمددة كددالزنى

انِذذي فَاْجِلذذدُوا ُكذذمَّ }: فيهدا آيددة واحدددة فددي مطلددع سددورة النددور، وهددي قولدده تعددالى انِيَذذةُ َوالزَّ الزَّ

ِ وَ  ِ إِْن ُكْنذتُْم تُْؤِمنُذوَن بِذاَّللَّ  فِذي ِديذِن اَّللَّ
يَذْوِم الْ َواِحُد ِمْنُهَما ِمائَةَ َجْلدَُة َوال تَأُْخْذُكْم بِِهَما َرأْفَةد

  .[2:]النور {اْْلِخرِ 
د ه إلدى الوقايدة ولكن السدورة نفسدها اشدتملت علدى عشدرات اآيدات األخدرى التدي توج  

  من الجريمة.
إِنَّ الَّذذِذيَن يُِحبَذذوَن أَْن تَِشذذيَع اْلفَاِحَشذذةُ فِذذي الَّذذِذيَن آَمنُذذوا لَُهذذْم }ى: وحسددبنا قولدده تعددال

  .[19:]النور {َرةِ َعذَابد أَِليمد فِي الدَْنيَا َواْْلخِ 
يَذا أَيََهذا }: وقوله سبحانه في تنظيم التزاور وآدابه، واحترام البيدوت ورعايدة حرماتهدا

رد الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْدُخلُوا بُيُوتا  َغْيَر بُيُوتُِكْم َحتَّذى تَْستَأْنُِسذوا َوتَُسذل ُِموا َعلَذى أَْهِلَهذا ذَِلُكذْم َخْيذ

  .[27:]النور {ُرونَ لَُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَّ 
 لددق العفدداف واإلحصددان، بغددض   مددن ذلددك تربيددة المددؤمنين والمؤمنددات علددى خ   وأهددم  

قُذذذْم ِلْلُمذذذْؤِمنِيَن يَغَُضذذذوا ِمذذذْن أَْبَصذذذاِرِهْم }: البصدددر وحفدددظ الفدددرج، وذلدددك فدددي قولددده تعدددالى

َ َخبِيرد بَِمذا يَ  َكى لَُهْم إِنَّ اَّللَّ َْ ُِوا فُُروَجُهْم ذَِلَك أَ َوقُذْم ِلْلُمْؤِمنَذاِت يَْغُضْضذَن *  ْصذنَعُونَ َويَْحفَ



 29 

ينَتَُهنَّ إِالَّ َما َنَهَر ِمْنَها َوْليَْضِرْبَن بُِخُمذِرهِ  َِ َن فُُروَجُهنَّ َوال يُْبِديَن  ِْ نَّ ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َويَْحفَ

  .[31،30:]النور{... َعلَى ُجيُوبِِهنَّ 
جرائم الجنس، وهو منع النساء مدن وهنا يبرز عنصر جديد في الوقاية من الزنى و 

ثدددارة غرائدددزهم وأخيلدددتهم، حتدددى جددداء فدددي اآيدددة  الظهدددور بمظهدددر اإلغدددراء والفتندددة للرجدددال، وا 
ينَذتِِهنَّ َوال يَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعلََم }: الكريمة َِ خدتم اآيدة ، ثدم ت  [31:]الندور {َمذا يُْخِفذيَن ِمذْن 

ِ }: بقوله سبحانه   .[31:]النور { َجِميعا  أَيََها اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ َوتُوبُوا إِلَى اَّللَّ
ه األمددر بتددزويج األيددامى مددن الرجددال والنسدداء ومخاطبددة المجتمددع مددن ذلددك كل  دد وأهددم  

ذذاِلِحيَن ِمذذْن }: ه بددذلك، باعتبدداره مسددئوال مسددئولية تضددامنيةكل  دد َوأَْنِكُحذذوا اأْلَيَذذاَمى ِمذذْنُكْم َوالصَّ

ُ ِمْن فَْضِلهِ ِعبَ    .[32:النور] {اِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِْن يَُكونُوا فُقََراَء يُْغنِِهُم اَّللَّ
ل فدي تيسدير أسدباب االرتبداط تتمث د -وعلى رأسده الحكدام  -ومسئولية المجتمع هنا 

أبدددواب الحدددرام، وذلدددك بإزاحدددة العوائدددق الماديدددة واالجتماعيدددة أمدددام  الحدددالل، إلدددى جدددوار سدددد   
صددل بددذلك مددن ، ومددا يت  والتأثيددثالددوالئم  الددزواج، مددن غددالء المهددور، واإلسددراف فدديراغبددي 

  .المشكلة ل  وحده هي التي تح   شئون. فليست إقامة الحد   
قددام بشددروطه الشددرعية إال فددي حالددة اإلقددرار فددي هنددا ال يمكددن أن ي   والواقددع أن الحددد  

و شددهادة أربعددة شددهود عدددول مجلدس القضدداء أربددع مددرات، علددى مددا يددراه عدددد مددن األئمددة، أ
تددال ذلددك. ولددم يثبددت فددي برؤيددة الجريمددة رؤيددة مباشددرة أثندداء وقوعهددا، ومددن الصددعب أن ي  

أن ثبتددت جريمددة الزنددى بشددهادة الشددهود! فكددأن القصددد هنددا هددو : عصددر النبددوة أو الراشدددين
 ،وي منددع المجدداهرة بالجريمددة. أمددا مددن ابت لددي  بهددا مسددتترا فددال يقددع تحددت طائلددة العقدداب الدددني

  وأمره في اآخرة إلى هللا سبحانه وتعالى.
ذا نظرنددددا إلددددى جريمددددة أخددددرى مثددددل السددددرقة، نجددددد أن القددددرآن الكددددريم تحددددد   ث عددددن وا 

َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا }: عقوبتها في آيتين فقط من سورة المائدة، وهما قوله تعدالى

ُ َعِزيزد َحِكيمد أَْيِديَُهَما َجَزاء  بَِما َكَسبَا نََكاال  مِ  ِ َواَّللَّ فََمْن تَاَب ِمْن بَْعِد ُنْلِمذِه َوأَْصذلََ  *  َن اَّللَّ

َ َغفُورد َرِحيمد  َ يَتُوُب َعلَْيِه إِنَّ اَّللَّ : مكيده ومدنيده ه، ولكن القدرآن كل د[39،38:]المائدة {فَِإنَّ اَّللَّ
يق التكافل في المجتمدع، ومحاربة الظلم، وتحق ،حافل باآيات التي تدعو إلى إقامة العدل

يتدداء الزكدداة، وتوزيددع الفدديء وغيددره علددى الفئددات الضددعيفة  والحددض    علددى طعددام المسددكين، وا 
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اجتماعيددا مددن اليتددامى والمسدداكين وأبندداء السددبيل، كدديال ال يكددون المددال دولددة بددين األغنيدداء 
  .وحدهم

ه مدن جهدل، مدأن نقطع يد السارق، ونحدن لدم نعل   : نافمن الخطأ أن نجعل أكبر هم   
نده مدن خدوف، ولدم د، ولم نداوه من مرض، ولم نطعمده مدن جدوع، أو نؤم   ولم نؤوه من تشر  

فَْليَْعبُذذذدُوا َربَّ َهذذذذَا } :يطالددب هللا تعددالى قريشدددا بعبادتدده وحدددده إال بعددد أن أطعمهددم وآمدددنهم

  .[4،3:]قريش {الَِّذي أَْسعََمُهْم ِمْن ُجو ُ َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوفُ *  اْلبَْيتِ 
 عن الجاني، إذا ظهرت دالئلها.  سقط الحد  أن التوبة ت  : ذكر هناومما ينبغي أن ي  

ة هنا على الذين يطالبون بإلغاء الحدود والعقوبدات البدنيدة كما ينبغي أن ننكر بشد  
بددإطالق، ال لشدديء إال ليرضددوا الغددرب الددذي أصددبح المنكددر فيدده معروفددا، والحددرام حددالال، 

وات جميعددا، حتددى اسددتبال زواج الرجددال بالرجددال، والنسدداء بالنسدداء، وخددرج عددن ه دددى النبدد
ذا لم تستح    فاصنع ما شئت.  وا 
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(8) 

 (المصادر المعصومة لإلسالم )القرآن والسنة
 

مه، ومفاهيمه ي  نؤمن بأن المصدر األول لعقيدة اإلسالم وشريعته، وألخالقه وق  
الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه  القرآن الكريم. وهو المصدر المعصوم: ومعاييره، هو

من خلفه، وهو أصل األصول، ومصدر المصادر، إذ به ي ست دل على المصادر  وال
 يتها بالقرآن. ج   على ح   األخرى، حتى السنة نستدل  

ية القرآن، من أي مذهب كان، ومن ج   وال يوجد مسلم يلتزم بالشهادتين يماري في ح  
 .ي والجعفري والزيدي واإلباضيالسن    أي طائفة كان، يستوي في ذلك

ه ف أو ناقص، رد  ن يعتقد أن القرآن محر  وما قيل من أن في الشيعة الجعفرية م  
فهذا القرآن الذي نعرفه هو الذي  ،ه الواقع الذي نشهده منهمالراسخون من علمائهم. ويرد  

يبهر األبصار. وهو يحفظه أطفالهم ويتفوقون فيه، وقد رأينا منهم من نوادر الحفظ ما 
به علماؤهم في كتب العقائد،  وهو الذي يستدل   ره علماؤهم في كتب التفسير،الذي يفس   

قرأ وليس لديهم غير هذا المصحف الذي لدينا، ي   ،به اآخرون في كتب الفقه ويحتج  
 عل م. نشر وي  وي  

: يسير والحفظه هللا باإلبانة والتإن القرآن هو كتاب المسلمين جميعا، وقد خص  
ْكِر فََهْم ِمْن ُمدَِّكرُ } ،[147:النساء] {َوأَْنَزْلنَا ِإلَْيُكْم نُورا  ُمبِينا  }  {َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذ ِ

ُِونَ } ،[17:]القمر ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِ ْلنَا الذ ِ  . [9:]الحجر {إِنَّا نَْحُن نَزَّ
سان، فهو عربي الل، {ُحْكما  َعَرِبي ا  }وجعله ، {َربِي ا  قُْرآنا  عَ }وقد أنزله هللا تعالى 

ة، كما قال تعالىولكنه عالمي المضمون والو ج ِِ }: ه  َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبِد تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ

. ولذا وجب على المسلمين أن يترجموا معانيه إلى [1:]الفرقان {ِليَُكوَن ِلْلعَاَلِميَن نَِذيرا  
غوا رسالة هللا إلى الناس، ويقيموا الحجة عليهم، ويبرأوا لعالم المختلفة، حتى يبل   لغات ا

بل هي  ،من تبعة التقصير، ويثبتوا عالمية الدعوة، وهذه الترجمات ال تسم ى )قرآنا(
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نسب إلى أحد، نسب إلى أصحابها، والقرآن ال ي  ترجمة لتفسير أو معاني القرآن. ولهذا ت  
 مة ألخرى. والقرآن ال يختلف وال يتفاوت. وهي تختلف من ترج

فقد جعل هللا من مهمة رسوله أن  .ة هي المصدر الثاني لإلسالم، بعد القرآنن  والس  
َل إِلَْيِهمْ } :نه للناسيبي    ْكَر ِلتُبَي َِن ِللنَّاِس َما نُز ِ ل . فالقرآن يمث   [44:]النحل {َوأَْنَزْلنَا إَِلْيَك الذ ِ

ل ما جاء عن ل )البيان النبوي( للناس. والسنة تمث   للعالمين، والسنة تمث    )اله د ى اإللهي(
 النبي صلى هللا عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات. 

د ما أطلقه، وقد أمر هللا مه، أو تقي   ص ما عم  ر ما أجمله القرآن، أو تخص   وقد تفس   
َمْن }: طاعة هللا، كما قال تعالىبطاعة رسوله، ألنه ال ينطق عن الهوى، فطاعته من 

 َ ُسوَل فَقَْد أََساَ  اَّللَّ ب ولذا قرن بين طاعة رسوله وطاعته، ورت   ،[80:]النساء {يُِطعِ الرَّ
ُسولَ }: ة هللا، فقالعليها االهتداء ومحب   َ َوأَِسيعُوا الرَّ َوإِْن تُِطيعُوُِ ...  قُْم أَِسيعُوا اَّللَّ

ُ َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكمْ قُ } ،[54:النور] {تَْهتَدُوا َ فَاتَّبِعُونِي يُْحبِْبُكُم اَّللَّ  {ْم إِْن ُكْنتُْم تُِحبَوَن اَّللَّ
 .[40:]آل عمران

 هما صحيحا متكامال بدون السنة، سواء كانت سنة قولية، هم القرآن ف  وال يمكن ف  
ت الخمس، وهي غالب السنة، أم سنة عملية، مثل السنن الواردة في بيان الصلوا

 وبيان مناسك الحج، وهي سنن عملية ثبتت بالتواتر اليقيني. 
م في  هما سليما إذا ف صلت عن القرآن، بل الهم السنة ف  كما ال يمكن ف   ه  بد أن ت ف 

 ن. إطاره وفي ضوئه، إذ ال يجوز للبيان أن يناقض المبي  
ها بين المذاهب ال خالف علي: والسنة بوصفها مصدرا مبي  نا للقرآن، وتاليا له

أمرين: األول: أن السنة والمدارس اإلسالمية كلها، وخالف الشيعة الجعفرية إنما هو في 
عندهم ال تقتصر على سنة الرسول وحدها، ولكنها تشمل سنة األئمة المعصومين 

طريقة الوصول إلى السنة، فهم يعتمدون الطرق المروية عن عندهم. والثاني: في 
فقون مع سائر أنهم مت  : دة، ولكن النتيجة العمليةفي كتبهم المعتم  تة رجالهم، والمثب  

المذاهب في العبادات والمعامالت، إال أشياء قليلة جدا، وعند النظر في األحاديث 
نجد االتفاق في األكثر، والخالف في األقل. وليس بين السنة : الواردة عند الفريقين
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ن مذاهب السنة بعضها وبعض، وخصوصا بين ا بيأكثر مم  الفقهي والشيعة من الخالف 
نما الخالف المؤث  ر هو في الجانب العقائدي.مدرسة األثر، ومدرسة الرأي  ، وا 

فهم كال المصدرين )القرآن والسنة( في إطار اللغة العربية التي نزل بها أن ي  : المهم
وبخاصة علماء  لها العلماء الثقات،فق القواعد التي أص  القرآن، وورد بها الحديث، وو  

 .ف فيهها مختل  فق عليه، وأقل  أصول الفقه، وهي قواعد أكثرها مت  
ن يزعمون فين للك ل م عن مواضعه، مم  وال يجوز أن نفتح الباب للمتالعبين المحر   

لكل قراءات السلف من  -بل مناقضة  -أنهم يقرأون القرآن قراءة جديدة، مخالفة 
األتباع واألئمة الفحول، لينتهوا من قراءاتهم إلى اإلتيان الصحابة وآل البيت والتابعين و 

بدين جديد لم تعرفه األمة من قبل، تحت دعوى التجديد والحداثة. والواقع أنهم ال يملكون 
 .رون به سطرا واحدا من كتاب هللامن المؤهالت العلمية الشرعية واللغوية ما يفس   

اء في الحديث الذي رواه أبو داود ب بالتجديد واإلصالل، وقد جواإلسالم يرح   
د ن يجد   إن هللا يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه األمة م  ": حه عدد من األئمةوصح  

 د؟ن الذي يجد   . ولكن ما المراد بالتجديد؟ وما حدوده وضوابطه؟ وم  1"لها دينها
ل لذين يقو من اإلجماع والقياس، ال  : إن مصادر التشريع األخرى : بقي أن نقول

ت الدالئل على اعتبارهما، والرجوع إليهما، العتمادها في بهما جمهور األمة، قد دل  
االستنباط بشروطهما، والعقل الذي يقول به الجعفرية، واالستصالل االستحسان والعرف 

ها كلها فيه، إنما مرد   ن قبلنا، واالستصحاب، وغيرها، من مصادر ما ال نص  وشرع م  
ده القرآن، وشهدت له مصدر منها أي   القرآن والسنة. فكل  : سينإلى المصدرين األسا

 د.ر ومعتم  السنة، فهو معتب  
عى اإلجماع، د  ون وصي هنا بضرورة االستيثاق من ثبوت اإلجماع، فما أكثر ما ي  

ك بعصمة األمة في مجموعها، فهي ال تجتمع كما نوصي بالتمس  ، مع ثبوت الخالف

                                                 
(، والحاكم في المستدرك كتاب الفتن والمالحم 6/324(، والطبراني في األوسط )4291رواه أبو داود في المالحم ) -1
 الجددددامع صددددحيح فددددي األلبدددداني (، وصددددححه6/324(، وسددددكت عندددده هددددو والددددذهبي، والطبرانددددي فددددي األوسددددط )4/567)
(1874.) 
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فَِإْن يَْكفُْر ِبَها َهُؤالِء فَقَْد َوكَّْلنَا بَِها َقْوما  َلْيُسوا ِبَها }: تعالى وقد قال ،على ضاللة أبدا

ِ َوبِِه يَْعِدلُونَ }: وقال سبحانه، [89:]األنعام {بَِكافِِرينَ   يَْهدُوَن بِاْلَحق 
ةد ْن َخلَْقنَا أُمَّ  {َوِممَّ

ال تزال ": حابةوفي الحديث الصحيح الذي استفاض عن عدد من الص، [181:]األعراف
طائفة من أمتي قائمين على الحق، ال يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر هللا وهم على 

 .2ال تخلو األرض من قائم هلل بالحجة: وقال علي كرم هللا وجهه 1"ذلك
يحمل هذا العلم ": اه ابن القيم وغيرهحه اإلمام أحمد وقو  وجاء الحديث الذي صح  

 .3"، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهليننعنه تحريف الغاليي ون ف عدوله، ينفل  َ  من خ  
 
 
 
 
 
 
 
 

(9) 

 شريعة والفقهال
 

                                                 
 .معاوية عن ،(16932) المسند في وأحمد ،(1037) اإلمارة في ومسلم ،(3641) قبالمنا في البخاري  رواه -1

  (.14/18(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )1/79رواه أبو نعيم في الحلية ) -2
، وذكدددره ابدددن القددديم فدددي مفتدددال دار العدددذري  الدددرحمن عبدددد بدددن إبدددراهيم (، عدددن10/209رواه البيهقدددي فدددي الشدددهادات ) -3

( طبعدددة دار الكتدددب العلميدددة ببيدددروت، واسدددتظهر صدددحته ابدددن الدددوزير أو 1649، 1/163اتعددددد طرقددده )السدددعادة وقدددواه 
حسددنه، لكثددرة طرقدده مددع مددا نقددل مددن تصددحيح أحمددد لدده، وابددن عبددد البددر، وتددرجيح العقيلددي إلسددناده، مددع سددعة اطالعهددم 

( طبعددة دار 23، 1/21سددم )وأمددانتهم، فهددذا يقتضددي التمسددك بدده. انظددر: الددروض الباسددم فددي الددذب عددن سددنة أبددي القا
 المعرفة ببيروت.
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ل في القرآن الكريم، ي هللا تعالى الذي يتمث  حو : الشريعة اإلسالمية هينؤمن بأن 
ل المسلم( الذي اجتهد عقعمل )ال: الفقه اإلسالمي، هوأن و  وفي صحيح السنة النبوية،

ي رباني، والفقه حلية منهما. فالشريعة و موالسنة، واستنباط األحكام العهم القرآن في ف  
 عمل إنساني.

ولكن هذا الفقه منضبط في اجتهاده وتفكيره واستنباطه بمعايير شرعية وعقلية 
 مفاخر تراثنامن  دع  ي  ه، و المسلمون بعلم ابتكر  ة يلتزم بها الفقيه المسلم. وقد انفردغويول  

، نضبط االستدالل فيما فيه نص  يالذي به  ،هو علم )أصول الفقه(اإلسالمي، و العلمي 
كان فقهاء : )أصول الفقه( بطريقة منهجيةعلم ن يدو   فيه. وحتى قبل أن وفيما ال نص  

يستوي في ذلك . المسلمين منضبطين بهذه الضوابط، من غير اصطالحات وال تسميات
 الرأي.فوا بمدرسة ر  فوا بمدرسة األثر، ومن ع  ر  من ع  

قة في الهواء، بل توجد داخل أن الشريعة ال توجد معل  : علم هنانأن : ومن المهم
ما كان منه فا فيه. ا عليه، وما كان مختل  جمعا ه، ما كان م  الفقه اإلسالمي في مجموع
ه، فقد دخل في االجتهاد، ما دام اجتهادا من أهله في محل   بثابتا بالوحي، وما كان ثابتا 

 دخلت فيه الشريعة. الشريعة، أو
يريدون في : ه من ثقافتناغي  لى عن الفقه اإلسالمي أو نوالذين يريدون منا أن نتخل  

  الحقيقة أن نلغي الشريعة كلها من حياتنا، إذ ال وجود لها إال في بطن هذا الفقه.
ز بين ما له طابع الثبات، وماله مي   نل هذا الفقه، و نخ  أن ن  : المطلوب مناولكن 

د صالحة اليوم، ع  التي كانت صالحة لزمانها ومكانها، ولم ت   ، أي األحكامرالتغي   طابع
)مجلة عليه  تنص   ما . وهور األزمانر األحكام بتغي  ال ينكر تغي  : والتي قيل في مثلها

  في إحدى موادها. (ماألحكا
ذا كان االجتهاد الفقهي يلزم ضبطه بأصول الفقه وقواعده ومقاصده، فإن من  وا 

م العالم يعل    - هبمجموع -ف فيه، ولكنه فق عليه، وما هو مختل  )أصول الفقه( ما هو مت  
  م تفكيره، وكيف يضبط اجتهاده.ينظ    فالمسلم كي
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الذي أفرد له العالمة  ،علم )مقاصد الشريعة(: صل بأصول الفقهومن أهم ما يت  
 دبه سببا لالجتهاد ال مجر   واعتبر العلم ،في كتابه )الموافقات( رحبةالشاطبي مساحة 
  شرط له.

همل النصوص الجزئية نأن : وال يعني العلم بمقاصد الشريعة وبناء األحكام عليها
وجاءت بها السنة الصحيحة. كما يحاول أناس في عصرنا أن  التي جاء بها القرآن،

أن  منها: دعوى  لوا النصوص، تحت دعاوى عريضة ال تثبت عند التمحيص والنقد،عط   ي  
االعتماد على مقولة نجم منها: و  ل النصوص باسم المصالح،ط  ع   رضي هللا عنه عمر

وربما افتروا  كما ظلموا الطوفي، هم عمر،ساؤوا ف  أنهم فالواقع: أي وغيرها. وف  الدين الط  
  عليه.

همل المقاصد، نأن : لها نعاذكما ال يعني اعتبار هذه النصوص الجزئية واإل
يغوصوا في الذين لم  ،(فيينر  ر األلفاظ، كما نرى عند بعض )الح  وراء ظواه ي جر نو 

توا على المسلمين مصالح رفي ما يس  روا بفقهم الح  ، والذين عس  الشريعةأعماق  ر هللا، وف و 
  .للشرائع( وما هي إال )صد   (الذرائع ة تحت دعوى )سد   جم  

التي تفهم النصوص  ،(مدرسة الوسطيةال) ى فقهنتبن   نحن في اتحاد العلماءو 
 مقصدقيم عداوة وال حربا بينهما. وهي تبحث عن تالجزئية في ضوء المقاصد الكلية، وال 

ز مي   توأسبابه، و  هفي ضوء سياقه ومالبسات فهم النص  تما ك ،ل إصدار الحكمقب النص   
رات بين ثوابت الشرع ومتغي ةالئم بحكمترة، كما بين المقصد الثابت والوسيلة المتغي   

ز دائما بين شؤون العبادات وشؤون المعامالت، فاألصل في األولى مي   تالعصر، و 
واألصل  .هللا بهاس في الدين ما لم يأذن نحتى ال يشرع ال ن به الشارع،ذ  الحظر إال ما أ  

  الشرع على تحريمه. واإلباحة إال ما نص   اإلذن: في الثانية
عاني، في ملل واللنص، وعدم النظر إلى الع  د باالتعب  : اداتبكما أن األصل في الع

  لل والمعاني والمقاصد.النظر إلى الع  : حين أن األصل في العادات والمعامالت هو
 مبنىأن : بولاألمة بالق   تهوتلق  تؤمن هذه المدرسة بما قاله اإلمام ابن القيم، 

رحمة و ها، ل  ها عدل كأنمصلحة العباد في المعاش والمعاد، و على وأساسها  الشريعة
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ن عور، و ن العدل إلى الج  عمسألة خرجت  وأي ها،لح كل  امصو ها، حكمة كل  و ها، كل  
ن المصلحة إلى المفسدة، فليست من ع، و العبثن الحكمة إلى وع، هاضد   الرحمة إلى 

  .1دخلت فيها بالتأويلن أ  ا  ، و يءالشريعة في ش
النظر إلى النتائج : الت( ويعنيالمخ)فقه : ا مع فقه المقاصدنومن الفقه المطلوب ه

: كما خرق العبد الصالح )السفينة( وأنكر عليه موسى .واآثار التي تترتب على العمل
وكان الرجل الصالح، قد نظر إلى المخل، حيث ، [71:]الكهف {أََخَرْقتََها ِلتُْغِرَق أَْهلََها}

  الحة غصبا.كلها من ظلم الملك الذي يأخذ كل سفينة ص هاأفسد بعضها، لينقذ
بين المصالح بعضها : )فقه الموازنات(: ومن الفقه الذي ينبغي التركيز عليه

، وبين المصالح والمفاسد إذا تعارضتا.   وبعض، وبين المفاسد بعضها وبعض 
ه م، وتأخير ما حق  ه التقد  )فقه األولويات( وهو تقديم ما حق  : ومن الفقه المنشود

مة على الحاجيات، والحاجيات فق منازلها، فالضروريات مقد  ر، وترتيب األشياء و  التأخ  
على في الترك مة السنن، والكبائر مقد   مة علىمة على التحسينات، والفرائض مقد  مقد  

  وهكذا. على الشبهات والمكروهات. ةممات مقد  الصغائر، والمحر  
  ضهم.اه بعفقه االختالف(، أو فقه االئتالف، كما سم  : )وهناك أيضا

ر أسبابه، فكل هذه األنواع من الفقه المهم والمطلوب في عصرنا، ويجب أن نيس   
 طاقاته البشرية )كوادره(. د  ع  ون  

                                                 
 (. دار الجيل. بيروت.3/3إعالم الموقعين) -1
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(10) 

 اإلسالم واالجتهاد
 

ال يملك  امفتوحا، ألن أحدا  نؤمن بأن باب االجتهاد في الدين مفتول، وسيظل  
روض الكفائية على األمة، فيجب إغالق باب فتحه هللا تعالى ورسوله. بل هو من الف

ج هذا النوع من ما يخر   : عليها أن تضع من الوسائل واآليات من المعاهد والجامعات
ذا م عن بي    العلماء، الذي إذا سئل أفتى بعلم، وا  ك  ذا أل  قضى ح  س أو دعا، ف أو در  نة، وا 

نُوَن ِليَْنِفُروا َكافَّة  فَلَْوال َنفََر َوَما َكاَن اْلُمْؤمِ }: كما قال تعالى ،ه على بصيرةكان ذلك كل  

يِن َوِليُْنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُوا إِلَْيِهْم لَعَلَّ  ُهْم ِمْن ُكم ِ فِْرقَُة ِمْنُهْم َساِئَفةد ِليَتََفقَُّهوا فِي الد ِ

 .[122:]التوبة {يَْحذَُرونَ 
ن الحكم جتهد، يبي   وقد ذهب بعض أئمتنا إلى أنه ال يجوز أن يخلو العصر من م

 عليها السابقون. د  للناس من أحداث لم ينص  الشرعي فيما ي ج  
ن قام باالجتهاد على أنه كان في كل عصر م   والواقع التاريخي للمسلمين يدل  

هد( في زمنه 911عى اإلمام السيوطي )تالمطلوب على مستويات مختلفة. وقد اد  
ن على م   ف رسالته القيمة )الرد  علماء عصره، فأل  فأنكر عليه بعض  ،)االجتهاد المطلق(

ا أخلد إلى األرض وجهل أن االجتهاد في كل عصر فرض(. وأثبت في هذه الرسالة جم  
ن لم  غفيرا من العلماء الذين بلغوا مرتبة االجتهاد، واجتهدوا بالفعل في مسائل معروفة، وا 

  يعلنوا أنهم من أهل االجتهاد.
ر زمننا كثيرا عن أزمان ج ما نكون إلى االجتهاد الحقيقي، لتغي  ونحن في زمننا أحو 

ذا كان كثير من خالف أبي حنيفة وصاحبيه، عصور ن سبقونا في م   االجتهاد الفقهي، وا 
هذا وزمنهما  .ة وبرهانهذا اختالف عصر وزمان، وليس اختالف حج  : يقولون عنه

قد مضت قرون على عصور قريب من زمن إمامهما، والحياة فيه ساكنة، فكيف و 
  ا كان عليه من قبل؟ر عم  شيء في حياتنا تغي   االجتهاد، كما أن كل  
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ي والجزئي، المطلق الكل   : لهذا كان علينا أن نفتح باب االجتهاد بكل أنواعه
في المسائل الجديدة، واالنتقائي في االختيار : )اإلنشائي .د، اإلنشائي واالنتقائيوالمقي  

  لموروث(.من الفقه ا
ن استجمع أما أهله، فهو كل م   ولكن باب االجتهاد ال ي فت ح إال ألهله في محله.

معرفة : فق عليها األصوليون والفقهاء، من مثلالشرائط والمؤهالت األساسية التي ات  
نه من االستنباط منهما. ومعرفة اللغة العربية وعلومها القرآن والسنة، معرفة راسخة تمك   

ومعرفة أصول الفقه ومقاصد الشريعة، واإلطالع على الفقه واختالف العلماء  مثل ذلك.
ة فقهية، يقتدر بها على استنباط األحكام العملية من ك  ل  ن له م  ومشاربهم، حتى يتكو  

  تها التفصيلية.أدل  
أما دعوى االجتهاد التي نسمعها من كثيرين اليوم من المتخصصين في غير علوم 

ف أو القانون، أو غيرها، فهي جال األدب أو التاريخ أو الفلسفة أو التصو  الشريعة، من ر 
  دعوى مرفوضة.

ما كان : ي من األحكام، ونعني بهوال بد أن يكون االجتهاد في محله، وهو الظن   
  ا في ثبوته أو في داللته أو فيهما معا. ومعظم الشريعة من هذا الباب.دليله ظني  
فيها وهي قليلة جدا، ولكنها مهمة جدا، فهي  دجال لالجتهافال م (القطعيات)أما 
التي تحفظ على األمة وحدتها العقدية والفكرية والوجدانية  (الثوابت)ل التي تمث   

  .من أمة إلى أمم شتىل إلى ك وتتحو  والسلوكية، حتى ال تتفك  
لى هذه القطعيات ت     فهم في ضوئها.الظنيات وت   رد  وا 
حياة المجتمع  االجتهاد في عصرنا للمسائل العامة التي تمس  وأفضل ما يكون 

الذين  إذا كان )جماعيا( وهو الذي تقوم به المجامع التي تجمع صفوة العلماء،: واألمة
الجزئي والمقصد الكلي  يجمعون بين فقه النصوص وفقه الواقع، ويوازنون بين النص   

فقهاء السلف لزمنهم وبيئتهم، مؤمنين بأن للشريعة، ويجتهدون لزمنهم وبيئتهم كما اجتهد 
ر باختالف الزمان والمكان والحال والعرف وغيرها. وأن الشريعة إنما شرعت الفتوى تتغي  

  لتحقيق مصالح الناس.
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ة مجامع فقهية في عدد من األقطار اإلسالمية تقوم بجهد غير جدت عد  وقد و  
ل ه ومنزلته وقوته واحترامه، ولكنه ال يمث   منكور في االجتهاد المنشود، وهو اجتهاد له وزن

ة على كل مخالف، ألن كل مجمع من هذه اإلجماع الشرعي الذي تقوم به الحج  
 ل إال عددا محدودا من علماء األمة، ثم هو يصدر قراراته باألكثرية.المجامع ال يمث   
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(11)  

  وحدة أهم القبلة
 

ن المسلمين حيثما كانوا أمة واحدة، بعد أن رضوا باهلل نؤمن بوحدة أهل القبلة، وأ
ا، وباإلسالم دينا، وبمحمد صلى هللا عليه وسلم نبيا ورسوال، وبالقرآن إماما تعالى رب  

ة  َواِحدَة  َوأَنَا َربَُكْم فَاْعبُدُونِ }: ومنهاجا. يقول تعالى تُُكْم أُمَّ ِِ أُمَّ  ،[92:]األنبياء {إِنَّ َهِذ
ة  َواِحدَة  َوأَنَا َربَُكْم فَاتَّقُونِ َوإِنَّ } تُُكْم أُمَّ ِِ أُمَّ   .[52:]المؤمنون  {َهِذ

تجمعهم األخوة  - بحكم وحدة العقيدة، ووحدة الشريعة، ووحدة الغاية - وهم
، [10:]الحجرات {إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةد }: اإليمانية، التي تجعل األخوة معبرة عن اإليمان

ال : المسلم أخو المسلم" :ذه األخوة حقوقا ثابتة في النصرة والتكافل والرعايةوتجعل له
المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم ، "أي ال يتخلى عنه .1"يظلمه وال يسلمه

  .2"أقصاهم، وهم يد على من سواهم
صالل ذات : وأن من أفضل األعمال عند هللا السعي في التقريب بين المسلمين، وا 

زالة أسباب الشقاق بين طوائفهم وجماعاتهم، كما قال تعالى ِإنََّما اْلُمْؤِمنُوَن }: بينهم، وا 

َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ    .[10:]الحجرات {إِْخَوةد فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا اَّللَّ
: الواق ".أال أخبركم بأفضل من درجة الصالة والصيام والصدقة؟": وفي الحديث

 . 3"فإن فساد ذات البين هي الحالقة ،إصالل ذات البين": قال ،بلى

                                                 
(، 5646(، وأحمددد فددي المسددند )2580(، ومسددلم فددي البددر والصددلة )2442متفددق عليدده: رواه البخدداري فددي المظددالم ) -1

 (، عن ابن عمر.1426(، والترمذي في الحدود )4893وأبو داود في األدب )
(، 2751: صددددحيح وهددددذا إسددددناد حسددددن، وأبددددو داود فددددي الجهدددداد )مخر  جددددوه(، وقددددال 6692مددددد فددددي المسددددند )رواه أح -2

(، وابددن 5/459(، وابددن أبددي شدديبة فددي الددديات )5/226(، وعبددد الددرزاق فددي الجهدداد )1/299والطيالسددي فددي المسددند )
(، عدددن عبدددد هللا بدددن عمدددرو، 6/335(، والبيهقدددي فدددي الكبدددرى كتددداب قسدددم الفددديء والغنيمدددة )4/26خزيمدددة فدددي الزكددداة )

 (. 2390وصححه األلباني في صحيح أبي داود )
 سبق تخريجه.  -3
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أن تحذر من دسائس أعداء األمة، الذين يريدون أن : ويجب على جميع الفئات
يضربوا بعضهم ببعض، وأن يشعلوها حربا دينية تأكل األخضر واليابس، كما قال 

عُوا فَِريقا  ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب يَُردَوُكْم بَْعدَ إِيَمانُِكْم يَا أَيََها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تُِطي}: تعالى

  أسباب النزول. قين، كما تدل  أي بعد وحدتكم متفر    ،[100:]آل عمران {َكافِِرينَ 
كما يجب على الجميع أن يؤثروا مصلحة األمة العليا، على المصالح الخاصة 

  ببقاء األصل. الدنيا، إذ ال بقاء للفروع إال
بلة الواحدة، واإليمان بكتاب واحد، ورسول وأنهم إخوة، جمعتهم العقيدة الواحدة، والق  

قة لجماعتهم، من الخضوع واحد، وشريعة واحدة، وأن عليهم أن يزيلوا كل العوامل المفر   
 يمينية أو: للعصبيات العنصرية واإلقليمية، ومن التبعية للمناهج واألنظمة المستوردة

باع غربية أو شرقية، ومن ات   : يسارية، ومن االرتماء في أحضان الوالءات المعادية ألمتنا
األهواء واألنانيات الحاكمة، التي تدوس مصالح األمة الكبيرة، في سبيل مطامعها 

  الصغيرة، ومكاسبها القريبة.
ى مرحلة كما أن عليهم أن ينتقلوا بالتضامن اإلسالمي القائم، من مرحلة الكالم إل

شكل سياسي من أشكال  عوا نطاقه، حتى يصل إلىوا أزره، ويوس   العمل، وأن يشد  
ل في عالمنا المعاصر، الذي ال يعيش فيه الصغير إال في حماية االتحاد أو التكت  

الكبير، وال تنجح فيه إال الدول أو الكتل الكبرى، وأمتنا جديرة أن تكون كتلة كبرى، إذا 
قُوا}: بهااستجابت لنداء ر  ِ َجِميعا  َوال تَفَرَّ َوال } ،[103:]آل عمران {َواْعتَِصُموا بَِحْبِم اَّللَّ

قُوا َواْختَلَفُوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَي ِنَاتُ  َوال } ،[105:]آل عمران {... تَُكونُوا َكالَِّذيَن تَفَرَّ

ُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِريُحُكمْ  ََ   .[46:نفال]األ {... تَنَا
من  (األرض اإلسالمية)وعلى المسلمين متضامنين، أن يعملوا على تحرير 

 غاصيبها، على أن تبدأ كل جماعة بتحرير وطنها الخاص، ويعاونهم المسلمون في كل   
مكان، وبخاصة جيرانهم وأقرب الناس لهم، حسب حاجتهم العسكرية، واالقتصادية، 

ن عجز وحده عن مقاومة الجهاد في سبيل هللا. فم  والبشرية، وعملهم في هذا من أفضل 
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الغزاة، وعن تحرير أرضه، فعلى جيرانه من المسلمين أن يعاونوه بكل ما يحتاج إليه من 
  ة.رجال وسالل ومال، األقرب فاألقرب، حتى يشمل المسلمين كاف  

مكان في جهاد المسلمين اليوم، في أرض النبوات، ومسرى  -خاصة  -ولفلسطين 
مسلم، فعلى األمة  نبي صلى هللا عليه وسلم، وبلد المسجد األقصى، وهي قضية كل   ال

، ةر أرضها السليبحر  بكل ما يحتاجون إليه، حتى ت   أهلها أن تعاون : هااإلسالمية كل   
  .ه، ويقيم دولته المستقلة في أرضهويستعيد شعبها حق  

به، وأن  وطنه ويعتز   يحب   كما نؤمن بأن اإلسالم يرى أن ال حرج على المسلم أن
ه لدينه واعتزازه به، وال يتنافى مع بهم، ما دام ذلك ال يتعارض مع حب    قومه ويعتز   يحب  

وحدة األمة المسلمة، وبهذا ال يضيق صدره بالوطنية أو القومية، إذا لم يتضمنا محتوى 
دية، أو العصبية الجاهلية، يعادي اإلسالم أو ينافيه كاإللحاد أو العلمانية، أو النظرة الما

  ونحوها.
ويتعاطف اإلسالم تعاطفا خاصا مع العروبة المؤمنة، باعتبارها وعاء اإلسالم، 
وباعتبار العربية لسان القرآن والسنة، ولغة العبادة والثقافة اإلسالمية، ولسان التفاهم 

الته، وباعتبار ة اإلسالم، وحملة رسب  ص  المشترك بين المسلمين. وباعتبار العرب هم ع  
الرحال  ل اإلسالم وحرمه، وفيها المساجد الثالثة العظام، التي ال تشد  عق  أرض العرب م  

المسلمون من غير العرب يعرفون  ذلك ظل   إال إليها في مكة والمدينة والقدس، ولكل   
  لهم والتكريم واإلعزاز. العرب عليهم بالحب    حق  

ف، يدعو إلى وحدة ي وال يضع   ق، ويقو   د وال يفر   وح   اإلسالم بهذا يبني وال يهدم، وي
الوطن وتماسكه، فوحدة العرب، فوحدة األمة اإلسالمية، سعيا إلى وحدة اإلنسانية، 

 مبادئ أخالقية مشتركة. وتضامنها في ظل   
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(12) 

  اإلسالم واالختالف
 

ريب، وأنه ال قائم بال  - أم عملية ةاعتقادي - نؤمن بأن االختالف في فروع الدين
 ة.ع  فيه وال خطر إذا الت ز مت آداب الخالف، بل هو ضرورة ورحمة وس   شر  

هو ضرورة دينية، ألن هللا تعالى لو أراد أن يجمع الناس على رأي واحد، لجعل 
، ولكنه جعل فدينه كله نصوصا قطعية الثبوت، قطعية الداللة، فال مجال فيها الختال

سع ألصناف الناس. الذين منهم الظني وهو األكثر، ليت  فيها القطعي وهو القليل، و 
  جهة المقاصدية، وذو النزعة الظاهرية.ر، وذو الو  د والميس   المشد   

الحقيقة : ثت بها مصادر هذا الدين، فيهاغوية، ألن اللغة التي تحد  وهو ضرورة ل  
 لخ، وفيها تتفاوتإ ... دوالمجاز، والصريح والكناية، والعام والخاص، والمطلق والمقي  

  األفهام.
منهم تفكيره  رة، بل لكل   مكر   اوهو ضرورة بشرية، ألن هللا لم يخلق البشر نسخا 

رادته، منهم البليد، ومنهم الذكي، ومنهم العبقري، كما أن منهم السهل السمح  ونوازعه وا 
 د. والتشد   قالذي يميل إلى التيسير، ومنهم الصعب الشديد الذي يميل إلى التضيي

كما أن هذا االختالف رحمة باألمة، فلو كانت الشريعة رأيا واحدا، لضاق األمر 
ر  األمر على اآخرين.س  على األمة، ولم ي     ع إال فئة واحدة من الناس، وع س 

قون من علماء األمة أن اختالفها في الجانب العملي رحمة، وروى ولهذا رأى المحق   
ولكنهم أثبتوا معناه.  .اختالف أمتي رحمة :ه سند، وهوبعضهم في ذلك حديثا لم يثبت ل

رحمة واسعة، كما أن  أن اختالف العلماء(: المغني)مة ابن قدامة في مقدمة وذكر العال  
  .1ة قاطعةاتفاقهم حج  

                                                 
  .( دار الفكر ببيروت1/29المغني ) -1
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د وفي هذا االختالف ثراء للفقه، وخصوبة للشريعة، وتوسعة على األمة، بسبب تعد  
خر لبلد آفقد يصلح رأي لزمن وال يصلح لغيره، ويصلح  المذاهب والمدارس والمشارب،

في حين ال يصلح لبلد آخر، ويصلح قول في حال على حين ال يصلح في حال أخرى، 
د مجال لالنتقاء واالختيار، لترجيح ما هو أقوى دليال، وأهدى سبيال، وأوفق وفي التعد  

  لق.بتحقيق مقاصد الشرع، ومصالح الخ  
لغاء المذاهب، وجمع الجميع على رأي واحد ولهذا كانت محاولة : رفع الخالف، وا 

فتوى قوية : محاولة غير ممكنة، وغير مجدية. وللمجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي
د سع صدر األمة لتعد  في ضرورة احترام المذاهب واالستفادة منها. وقد رأينا كيف ات  

ف  ر الراسخون في العلم أي ف   ق،ر  ع المدارس، واختالف الف  المذاهب، وتنو   رقة منها، ولم ي ك 
ها من األمة يجعلها كل   - على ما فيه من كالم - ق الثالثة والسبعينر  حتى حديث الف  

  ستفترق أمتي.: المنسوبة إليه عليه الصالة والسالم حيث قال
أال نضيق بالخالف، ولكن نجتهد أن نجعله خالف ثراء : ومن هنا كان الواجب

)فقه  ع، ال خالف صراع وتناقض، وأن نلتزم جميعا بأدب الخالف، ونعرفوتنو  
اه بعض إخواننا من علماء العصر )فقه االئتالف( بحيث تختلف االختالف( أو ما سم  

ا واحدا صف  : آراؤنا وال تختلف قلوبنا، وبحيث نقف جميعا في قضايا األمة الكبيرة
ل منها لتمزيق ص، يتسل  ع ث غرة لعدو مترب   د  ال ن  بعضنا بعضا، و  كالبنيان المرصوص، يشد  

التي ي كاد فيها  هذه المرحلة العصيبة من الزمن، وحدتنا، وتفريق كلمتنا، وال سيما في
ض دينها للخطر، حتى إنهم ليريدون تغييرها من جذورها، بتغيير ل مة أعظم كيد، ويتعر  

ى التعليم الديني، يريدون أن يتدخلوا فيه، حت تها.وي  وتغيير ه   وتغيير عقليتها، ثقافتها،
  طون، وتستجيب لما يطلبون.ليصنعوا أمة ال رسالة لها، تستسلم لما يخط   

ما تكون طلبا في هذا  مطلوبة في كل وقت، ولكنها أشد  : إن الوحدة اإلسالمية
  الوقت، الذي ال ينقذها فيه من الخطر إال تضامنها وتناصرها.

دة بين أهل العلم الذين يقودون جماهير األمة بأحكام الشرع. ويجب أن تبدأ الوح
 نتعاون فيما اتفقنا عليه، ونتسامح فيما اختلفنا فيه(.) :وحسبنا هنا قاعدة المنار الذهبية
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نتعاون فيما : وقد أضاف بعض إخواننا من علماء العصر فقرة لها أهميتها، وهي
  نتفق عليه، ونتحاور فيما نختلف فيه.

ذا ك ب بالحوار ب وندعو إلى الحوار اإلسالمي المسيحي، فلماذا ال نرح   نا نرح   وا 
  اإلسالمي اإلسالمي؟

اإلخاء  بين أهل العلم والفكر، في ظل    -أول ما يتم  -على أن يتم هذا الحوار 
 .، وتحت راية العلمية والموضوعية، بعيدا عن اإلثارة الغوغائيةوالود   
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(13) 

  ن تكفير المسلمينالحذر م
 

به، وحمل حاله  هو حسن الظن   : المسلم بأخيه المسلم ع القةن األصل في أنؤمن ب
عه إال بدليل قاطع. وقد قال قه وال يبد   مه وال يفس   على الصالل ما أمكن ذلك، فال يؤث   

به مرات كثيرة، وهو ال  يءن لعن شارب الخمر الذي جالنبي صلى هللا عليه وسلم لم  
، وأعظم 2"ال تكن عونا للشيطان على أخيك" ،1"هللا ورسوله ال تلعنه، فإنه يحب  ": وي يرع

ة اإلسالم، بدون ل  خرج من م  أن يرميه بالكفر األكبر، الم  : به المسلم إلى المسلم يءما يس
  وال جدال. قطعي الثبوت، قطعي الداللة، ال يحتمل شكا برهان من هللا، أي نص   
ن ثبت إسالمه فم   ،ر لصالح المسلملجدل والقيل والقال، فهو يفس  أما ما فيه محل ل

  بيقين، فإن اليقين ال يزال بالشك.
ر من تكفير المسلمين بعضهم وقد جاءت األحاديث الصحيحة المستفيضة تحذ   

حتى تستبيح كل طائفة تكفير مخالفيها بغير  لبعض، فال يجوز التهاون في ذلك بحال،
  نة.بي   

ي إلى تمزيق خطيئة دينية، وخطيئة علمية، وخطيئة اجتماعية، ألنه يؤد    :فالتكفير
ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب ": ر منه الرسول بقولهاألمة الواحدة، ويقع فيها ما حذ  

  .3"بعضكم رقاب بعض
ن جاز التكفير بأدل   ن قال م  : ته، فينبغي أن يكون ل نواع ال ل شخاص، فيقالوا 

دون أن  ... ن أنكر كذا فهو كافرن فعل كذا فهو كافر، وم  فر، وم  كذا وكذا فهو كا
  فالن كافر، إال بعد مواجهة وتحقيق وتمحيص، تنتفي معه كل شبهة.: يقول

                                                 
 (، عن عمر. 6780رواه البخاري في الحدود ) -1
 رة.(، عن أبي هري4477(، وأبو داود في الحدود )7985(، وأحمد في المسند )6777رواه البخاري في الحدود ) -2
(، والنسدائي فدي 19167(، وأحمد في المسدند )65(، ومسلم في اإليمان )121متفق عليه: رواه البخاري في العلم ) -3

 (، عن جرير بن عبد هللا الب جلي.3942(، وابن ماجه في الفتن )4131تحريم الدم )
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 أمور مهمة تجب مراعاتها عند الحكم بالتكفير. أربعة ه هنا على أن ننب    ونود  
ب عليه ا، يترت  خطير جد   أمر: ته عن دينهأن الحكم بكفر إنسان مسلم، ورد   :األول

ق بينه وبين زوجته وأوالده، حرمانه من كل والء وارتباط باألسرة والمجتمع، حتى إنه ي فر  
د مؤتمنا عليهم، لمسلمة أن تكون في عصمة كافر مرتد، كما أن أوالده لم يع   إذ ال يحل  

  فضال عن العقوبة المادية التي أجمع عليها الفقهاء في جملتها.
ذا وجب االحتياط عند الحكم بتكفير مسلم ثبت إسالمه ألنه مسلم بيقين، فال وله

  د االحتمال.ي زال اليقين بمجر  
ن ة النبوية،  ن ليس بكافر،تكفير م  : األمور خطرا ومن أشد    وقد حذ رت من ذلك الس 
 .أبلغ التحذير
ة امرئ مسلم، هم الراسخون  :الثي   في العلم، من أهل أن الذي يملك الفتوى بر د 

حكم والمتشابه، بين ما يقبل زون بين القطعي والظني، بين الم  االختصاص، الذين يمي   
إنكار : وما ال يقبل التأويل، فال يكف  رون إال بما ال يجدون له مخرجا، مثل التأويل

المعلوم من الدين بالضرورة، أو وضعه موضع السخرية من عقيدة أو شريعة، ومثل 
   تعالى ورسوله وكتابه عالنية، ونحو ذلك.هللا سب   

عين أو الغالة، أو قليلي البضاعة في وال يجوز ترك مثل هذا األمر إلى المتسر   
 العلم، ليقولوا ما ال يعلمون. 

أن الذي ينفذ هذا األمر ولي األمر الشرعي، بعد حكم القضاء اإلسالمي  :الثيلث
حكمات ، وال يرجع إال إلى الم  وجل    عز  ، الذي ال يحتكم إال إلى شرع هللاالمختص   

رجع إليهما نات من كتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وهما اللذان ي  البي   
ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن }: إذا اختلف الناس ِ َوالرَّ ْعتُْم فِي َشْيُء فَُردَوُِ إِلَى اَّللَّ ََ فَِإْن تَنَا

ِ َوالْ    .[59:]النساء {يَْوِم اْْلِخربِاَّللَّ
واألصل في القاضي في اإلسالم أن يكون من أهل االجتهاد، فإن لم يتوافر فيه 

، وال يقضي على جهل، أو يقضي ن له الحق  ذلك استعان بأهل االجتهاد، حتى يتبي  
  .بالهوى، فيكون من قضاة النار
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د، قبل تنفيذ العقوبة فيه. بل أن جمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرت :الرابع
هو إجماع : (الصارم المسلول على شاتم الرسول) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في كتاب

دها بثالثة أيام، وبعضهم بأقل، وبعضهم . وبعض الفقهاء حد  1الصحابة رضي هللا عنهم
ر ما ي ستتاب أبدا. واستثنى بعضهم الزنديق، ألنه ي ظهر غي: ن قالبأكثر، ومنهم م  

الرسول صلى هللا عليه وسلم، لحرمة رسول هللا  يبطن، فال توبة له، وكذلك ساب  
  ف ابن تيمية كتابه في ذلك.وكرامته، فال ت قبل منه توبة، وأل  

والمقصود بذلك إعطاؤه الفرصة ليراجع نفسه، عسى أن تزول عنه الشبهة، وتقوم 
ن ك .عنده الحجة، إن كان يطلب الحقيقة بإخالص ان له هوى، أو يعمل لحساب وا 

 . ىآخرين، يوليه هللا ما تول  
ة، ثم الحكم إن إعطاء عامة األفراد حق الحكم على شخص بالرد  : ومن هنا نقول

يحمل  ،عليه باستحقاق العقوبة، وتحديدها بأنها القتل ال غير، وتنفيذ ذلك بال هوادة
أن يجمع : مقتضى هذاخطورة شديدة على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، ألن 

الذي ليس له علم أهل الفتوى، وال حكمة أهل القضاء، وال مسؤولية  -الشخص العادي 
ذ، فهو ويحكم وينف    -هم يت  : وبعبارة أخرى  -يفتي : سلطات ثالثا في يده - أهل التنفيذ 

 اإلفتاء واإلدعاء والقضاء والشرطة جميعا!! 

                                                 
  ( طبعة دار ابن حزم. بيروت.1/328الصارم المسلول ) -1
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(14) 

  العقم والعلم
 

هم الدين، وعمارة الدنيا، وهو م يخاطب العقل، ويعتمد عليه في ف  نؤمن بأن اإلسال
 :يعمل على إنشاء )العقلية العلمية( التي تقوم على النظر والتفكير في اآفاق واألنفس

ُ ِمْن َشْيءُ } ُُِروا فِي َمَلُكوِت السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َخَلَق اَّللَّ  {... أََولَْم َيْن
  .[191:]آل عمران {َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض } ،[185:]األعراف
دد دد: إن التفكيددر فريضددة إسددالمية: ن قددالوم  فهددذا مددا نطددق بدده  ،د عددن الصددوابلددم يح 

ِ َمثْنَذى َوفُذَرادَإ ثُذمَّ تَتَفَكَّذُروا}: القدرآن ُُِكْم بَِواِحدَُة أَْن تَقُوُمذوا َّلِلَّ ، [46:]سدبأ {... قُْم إِنََّما أَِع
عليده فدي آيدات  . كمدا أمدر بدالنظر وحدث  {لَعَلَُّهْم يَتَفَكَّذُرونَ }: ر في القرآن قوله تعدالىوتكر  

ُُِروا َماذَا فِي السََّماَواِت َواأْلَْرِض }: كثيرة، مثل قوله تعالى أَفَذال }، [101:]يونس {... قُِم اْن

ُُِرونَ  ُُِروا} ،[17:]الغاشدية {...يَْن يَّنَّاَها َوَما لََهذا  أَفَلَْم يَْن ََ إِلَى السََّماِء فَْوقَُهْم َكْيَف بَنَْينَاَها َو

  .[6:]ق {ِمْن فُُروجُ 
وينكر اإلسالم التقليد األعمى، والجمود على ما كان عليه اآباء، أو ما أمر به 

ُ قَالُوا بَمْ } :السادة والكبراء َِّبُع َما أَْلفَْينَا َعلَْيِه آبَاَءَنا  َوإِذَا قِيَم لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنَزَل اَّللَّ نَت

َوقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أََسْعنَا } ،[170:]البقرة {أََولَْو َكاَن آَباُؤُهْم ال يَْعِقلُوَن َشْيئا  َوال يَْهتَدُونَ 

  .[67:]األحزاب {َسادَتَنَا َوُكبََراَءنَا فَأََضلَونَا السَّبِيال
َوَما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلُم إِْن } :ي مقام يطلب فيه اليقينف باع الظن   كما يرفض ات   

ِ َشْيئا   نَّ ال يُْغنِي ِمَن اْلَحق 
َِّ َِّنَّ َوإِنَّ ال َّبِعُوَن إِالَّ ال أو إتباع األهواء  ،[28:]النجم {يَت

ِ }: عن الحق ضل  والعواطف التي ت   َِّبِع اْلَهَوإ فَيُِضلََّك َعْن َسبِيِم اَّللَّ  ،[26:]ص {َوال تَت
َِّنَّ َوَما تَْهَوإ اأْلَْنفُُس }: هللا المشركين بقوله وذم     .[24:]النجم {إِْن يَتَّبِعُوَن إِالَّ ال

َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكْنتُْم }: ثبت صحتهاوال يقبل اإلسالم أي دعوى بال برهان ي  

  .[64:، النمل111:]البقرة {َصاِدقِينَ 
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 {أََشِهدُوا َخْلقَُهمْ }ت، العقليات، والمشاهدة في الحسيافهو يعتمد البرهان في 
ائْتُونِي بِِكتَاُب ِمْن قَْبِم َهذَا أَْو أَثَاَرُة ِمْن ِعْلُم إِْن } ،والتوثيق في النقليات ،[19:]الزخرف

ر  مون ما تحد  ولذا  ،وثبوت الوحي في الدينيات ،[4:]األحقاف {ُكْنتُْم َصاِدقِينَ  ى الذين ي ح 
وكذلك الذين  ،[143:]األنعام {نَب ِئُونِي بِِعْلُم إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ } :هللا من الطيبات بقوله أحل  
قُْم َهْم ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلُم } :التي تعني رضاه، فقال لهم ،إن شركهم وقع بمشيئة هللا: قالوا

َِّنَّ َوإِْن أَ  َّبِعُوَن إِالَّ ال   .[148:]األنعام {ْنتُْم إِالَّ تَْخُرُصونَ فَتُْخِرُجوُِ لَنَا إِْن تَت
ق فيه، واألخذ بأحدث أساليبه، والنزول على حكمه في وهو يدعو إلى العلم والتفو  
فريضة، : عبادة، وطلب كل علم تحتاج إليه األمة: كل المجاالت. ويعتبر التفكير

ميادينه النظرية  ويرى أن التفوق في .منكرا وجريمة: ف عن ركب العلم المعاصروالتخل  
باعها ي إلى هذا الواجب، فات   واجب ديني. وكل وسيلة تؤد   : والتطبيقية، المدنية والحربية

ر كما قر   - واجب. وهو ال يرى أي تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، فالعقل
ة هو أساس النقل، فبالعقل ثبت وجود هللا تعالى، وثبتت النبوة عامة، ونبو  - علماؤنا

محمد خاصة. وال يوجد في ثقافتنا تناقض بين حقائق العلم، وقواطع اإلسالم، فال مجال 
للصراع بينهما، ولم يحدث في تاريخنا نزاع بين العلم والدين، كما حدث في أديان أخرى، 

 فالدين عندنا علم، والعلم عندنا دين.
ق فيه بين به، ويفر    بالتراث اإلسالمي، ويستهدي أنه يعتز  : ومن لوازم هذا الموقف

فيلتمس فيه الهدى والنور، والمستوى  - وهو القليل - المستوى اإللهي المعصوم الثابت
ر منه، فهو منارة تهدي، وليس فيستهدي به، ويتخي   - وهو األكثر - دالبشري المتجد   

 قيدا يعوق، وهو ينفتح على تراث العلم والفكر في العالم كله، ويلتمس الحكمة من أي
وعاء خرجت، وينتفع بتجارب األمم قديما وحديثا، فيما ال يتنافى مع عقيدته وشريعته 

ب لرأي قديم، وال عبودية لفكر جديد، ال وق ي م ه، فيأخذ منها أفضل ما فيها، دون تعص  
يأخذ من : ينقطع عن الماضي، وال ينعزل عن الحاضر، وال يغفل عن المستقبل

ليه من الصيغ والضمانات، لحماية حقوق الشعوب في الديمقراطية أحسن ما انتهت إ
مواجهة الحاكمين، ويأخذ من االشتراكية أمثل ما انتهت إليه من الصيغ والضمانات، 
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لحماية حقوق الفئات المطحونة في مواجهة المالكين والقادرين، ويستفيد من كل اآراء 
ن كانت فلسفتها األساسية مرفوضة عنده، كفلسف ة فرويد في النفس، والنظريات، وا 

الحكمة ضالة المؤمن، أن ى وجدها، "وماركس في االقتصاد، ودوركايم في االجتماع، و
  .1"فهو أحق الناس بها

مشروط بأن ال : وما يأخذ المسلمون من هذه الفلسفات واألنظمة والتجارب البشرية
هو الشأن في صريح الداللة، وال قاعدة شرعية ثابتة، كما  ا صحيح الثبوت،يعارض نص  

وحه ضفي على هذه المقتبسات من ر  المصالح المرسلة، بل يجتهد المجتمع المسلم أن ي  
ما يجعلها جزءا من المنظومة اإلسالمية، ويدخل عليها من : مه ومن أحكامهي  ومن ق  

 ما ينزعها من جنسيتها األولى، ويمنحها الجنسية اإلسالمية.: التعديالت واإلضافات
 
 
 

                                                 
( عن أبي هريرة، وقال: هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، وابن ماجه 2687لم )رواه الترمذي في الع -1

   (.506(، وضعفه األلباني في ضعيف الترمذي )4169في الزهد )
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(15) 

  م والتربيةاإلسال
 

بالتربية والتوجيه، مثل اهتمامه بالقانون والتشريع، بل قبل  نؤمن بأن اإلسالم يهتم  
اهتمامه بالقانون والتشريع، فالقوانين ال تصنع المجتمعات، إنما تصنعها التربية 

  ة، والتوجيه العميق.المستمر  
ذي اإليمان  ،بناء اإلنسان ذي الفكر والضمير: وأساس كل نهضة وتغيير، هو

  والخلق، وهذا اإلنسان الصالح هو أساس المجتمع الصالح.
ْنَساَن *  َواْلعَْصرِ }: واإلنسان الصالح هو اإلنسان الناجي في سورة العصر إِنَّ اأْلِ

ِ َوتََواَصْوا بِالصَّ *  لَِفي ُخْسرُ  اِلَحاِت َوتََواَصْوا ِباْلَحق   {ْبرِ إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
، فهو إنسان إيجابي يجمع بين اإليمان والعمل، وبين صالل النفس، [3-1:]العصر

صالل الغير، يقبل الوصية من غيره بالحق     والصبر، كما يوصي غيره بالحق    وا 
  ى.ي، وال أكبر من أن يوص  والصبر. فليس في المسلمين شخص أصغر من أن يوص   

ة إلى المؤسسات التربوية من دور الحضانة وجوب توجيه أبلغ العناينرى ولهذا 
ل ق بجانب المهارة، وتغرس التقوى إلى الجامعة، بحيث تعل    م اإليمان إلى جوار العلم، والخ 

ى األنفس إلى جوار الثقافة التي تضيء العقول. كما يجب العناية بكل مقومات التي تزك   
 م الصالح، واإلدارة الصالحة، والجو   التربية من المنهج الصالح، والكتاب الصالح، والمعل   

  م.عين على حسن التعل  المدرسي الم  
 ،وحياوالتربية المطلوبة هي التربية المتكاملة، التي تعمل على تكوين المسلم ر  

 ،وعسكريا ،واقتصاديا ،وسياسيا ،غويا، واجتماعياول   ،لقيا، بدنياوخ   ،ووجدانيا ،وعقليا
سوتها محمد عليه قها القرآن، وأ  ل  ية المسلمة التي يكون خ  ن الشخصوجنسيا، وبهذا تتكو  

  .الصالة والسالم
االلتزام بسالمة العقيدة من : ومن أهم معالم التربية المنشودة ل جيال المسلمة

الخرافة، ونقاء التوحيد من الشرك، وقوة اليقين باآخرة، واستقامة األخالق من صدق 
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تقان العمل، ورعاية األ مانة والعهد، والعدل واإلحسان، والرحمة والرفق، وحب القول، وا 
ة، والصدع بالحق، ومعاداة الباطل، والنصيحة الخير، والحياء والعفاف، والتواضع والعز  

في الدين، والجهاد بالنفس والمال في سبيل هللا، وتغيير المنكر باليد وباللسان وبالقلب 
ن كان معهم حسب االستطاعة، ومقاومة الظلم والطغيان، و  عدم الركون إلى الظالمين، وا 

  سلطان فرعون ومال قارون.
ءة ومسموعة ومرئية، كما يجب توجيه االهتمام إلى المؤسسات اإلعالمية مقرو 

 اه،ه األفكار واألذواق والميول، وتقود الرأي العام إلى ما تتبن  ت توج   فهي التي أ ضح
ث الفكر، أو ينحرف بالسلوك، وأن يكون فيجب تنقيتها مما ي جافي العقيدة، أو يلو   

هها لخدمة األهداف الكبرى للجماعة، من خالل برامج مدروسة منتقاة، تبتعد عن توج  
الصدق في الخبر، والرشد في التوجيه، واالعتدال في الترفيه، : اإلثارة والتضليل، محورها

  عضها وبعض.م، والتكامل والتنسيق بين البرامج واألجهزة بي  وااللتزام بالق  
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(16) 

  الوسطية والتكاملية
 

التي تقوم على التوازن واالعتدال في النظرة  ،نؤمن بمنهج الوسطية اإليجابية
وال تقصير، ال طغيان في الميزان وال إخسار فيه، كما  ألمور الدين والدنيا، دون غلو   

َن بِاْلِقْسِط َوال تُْخِسُروا  * أاَلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميَزانِ }: أشار إليه قوله تعالى َْ َوأَقِيُموا اْلَو

  .[8،9:]الرحمن {اْلِميَزانَ 
سم بالوسطية في كل شيء، ويجعلها من خصائص أمته وقد رأينا اإلسالم يت  

ة  َوَسطا  }: األساسية   .[143:]البقرة {َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ
جابي في كل المجاالت، اعتقادية ل التوازن اإليوالوسطية التي نؤمن بها تمث   

على الموازنة  - في حياة الفرد - فهو يعمل .وعملية، مادية ومعنوية، فردية واجتماعية
َربَّنَا } ،ول والمادة، بين العقل والقلب، بين الحقوق والواجبات، بين الدنيا واآخرةبين الر  

ُ الدَّاَر اْْلِخَرةَ }، [201:]البقرة {آتِنَا فِي الدَْنيَا َحَسنَة  َوفِي اْْلِخَرِة َحَسنَة   َواْبتَِغ فِيَما آتَاَك اَّللَّ

  .[77:]القصص {َوال تَْنَس نَِصيَبَك ِمَن الدَْنيَا
ومن ناحية أخرى، يقيم الموازين القسط بين الفرد والمجتمع، فال ي عطي الفرد من 

علت الرأسمالية، م، على حساب مصلحة المجموع، كما فالحقوق والحريات، حتى يتضخ  
وال يعطى المجتمع من الصالحيات والسلطات، ما يجعله يطغى ويضغط على الفرد، 

  .ل حوافزه ومواهبهر وينكمش، وتذب  حتى يضم  
مت ذلك ه، بال طغيان وال إخسار، كما نظ  ه، والمجتمع حق  بل ي عطي الفرد حق  
  أحكام الشريعة وتوجيهاتها.
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إياكم والغلو في الدين، فإنه " ،ين مهلك للفرد وللجماعةإننا نؤمن بأن الغلو في الد
 مه وعقائدهي  . كما أن االنحالل عن عروة الدين وق  1ن كان قبلكم الغلو في الدينأهلك م  
  مهلك كذلك.: وشرائعه

  ى الفكر الوسطي في كل مجال فهو الذي يصلح ل مة، وتصلح به األمة.لهذا نتبن  
  .. ودعاة الالمذهبية المنفرطة.. المذهبية الضيقةوسط بين دعاة : فهذا الفكر

ن انحرف وابتدعوسط بين أتباع التصو   ن التزم  وأعداء التصوف، ... ف وا  وا 
  بع.وات  

ن خالف النص  وسط بين المحك    والمغيبين للعقل ول و في  ... القاطع مين للعقل وا 
  .هم النص   ف  

والذين  ... يعترفون بوجوده وال بأثره وسط بين الذين ينكرون اإللهام مطلقا، فال
  .يبالغون في االعتداد به، حتى جعلوه مصدرا ل حكام الشرعية

ودعاة التساهل ولو في  ... د ولو في الفروع والجزئياتوسط بين دعاة التشد  
  .األصول والكليات

ن بدا فيه قصور البشروسط بين المقد    ين للتراث و والم ل. .. سين للتراث وا  ن غ  ا 
  ت فيه روائع الهداية.تجل  

.. وفلسفة الواقعيين . ون بالواقعوسط بين فلسفة المثاليين الذين ال يكادون يهتم  
  .ل العلياث  الذين ال يؤمنون بالم  

مه على حساب التي ت عطي الفرد وتضخ    (الليبرالية) وسط بين دعاة الفلسفة
مه على عطي المجتمع وتضخ   التي ت  ( الماركسية) ودعاة الفلسفة الجماعية ... المجتمع

  حساب الفرد.

                                                 
 غيدر ،الشديخين رجال ثقات رجاله ،مسلم شرط على صحيح إسناده: مخر  جوه(، وقال 1851رواه أحمد في المسند ) -1

(، عدن ابدن 3029(، وابدن ماجده فدي المناسدك )3057، والنسائي فدي مناسدك الحدج )مسلم رجال نفم الحصين بن زياد
 عباس. 
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ر ولو في المبادئ ودعاة التطو   ... وسط بين دعاة الثبات ولو في الوسائل واآالت
  .والغايات

ن كان في أصول الدين وقطعياته ودعاة  ... وسط بين دعاة التجديد واالجتهاد وا 
ن كان في قضايا العصر ال   تي لم تخطر ببال السابقين.التقليد وخصوم االجتهاد، وا 

.. . وسط بين الذين ي هملون النصوص الثابتة بدعوى مراعاة مقاصد الشريعة
  غفلون المقاصد الكلية باسم مراعاة النصوص.والذين ي  

ودعاة االنغالق على النفس  ... وسط بين دعاة االنفتال على العالم بال ضوابط
  .ربال مبر   

 ... ة المسلمين المتدينينروا كاف  لتكفير حتى كف  في ا وسط بين دعاة الغلو   
  ين، المعادين للدين، العمالء ألعداء المسلمين.رحاء المرتد   والمتساهلين فيه ولو مع ص  

وسط بين المبالغين في التحريم، حتى كأنه ال يوجد في الدنيا شيء اسمه حالل! 
  يء حرام!ال يوجد في الدنيا ش هوالمبالغين في التحليل، حتى كأن

وسط بين المستغرقين في الماضي غائبين عن الحاضر والمستقبل، والمغفلين 
  .كأنما يريدون حذف )األمس( من الزمن، والفعل الماضي من اللغة ... لماضيهم

  تتممها تكاملية شاملة.: وهذه الوسطية المتوازنة
قانوني في ه التطبيق الظاهري للجانب الذلك بأن اإلسالم ال يجعل أكبر هم   

ن كانت جزءا ال  الشريعة، وبخاصة جانب العقوبات فيه، من الحدود والقصاص، وا 
  يجوز تعطيله من أحكام الشريعة.

ته الكبرى، السعي الحثيث إلقامة حياة إسالمية ولكن معركته األولى، ومهم  
بهم،  صلح هللا ماحياة تعمل على إصالل ما بأنفس الناس، حتى ي   ... حقيقية، ال شكلية

ها ي بن ى اإلنسان المؤمن، واألسرة المتماسكة، والمجتمع المترابط، والدولة العادلة، في ظل   
هها عقيدة اإلسالم، وتحكمها .. حياة إسالمية متكاملة، توج   . صف بالقوة واألمانةالتي تت  

 لها آدابشريعة اإلسالم، وتسودها مفاهيم اإلسالم، وتضبطها أخالق اإلسالم، وتجم   
  .اإلسالم
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بعضه بعضا، ال يجوع فيه فرد، وجاره  حياة مجتمع متكافل متماسك، كالبنيان يشد  
إلى جنبه شبعان، يتوافر فيه العلم النافع لكل جاهل، والعمل المناسب لكل عاطل، 
واألجر العادل لكل عامل، والغذاء الكافي لكل جائع، والعالج الناجع لكل مريض، 

طن، والكفاية التامة لكل محتاج، والرعاية المادية واالجتماعية والمسكن الصحي لكل موا
لكل عاجز، وبخاصة األطفال والشيوخ واألرامل والمع وقون. كما تتوافر في هذه الحياة، 

القوة في الفكر، والقوة في الرول، والقوة في البدن، والقوة في : القوة على كل صعيد
ل ق، والقوة في االقتصاد، والقوة ف ي السالل واإلعداد، بجوار قوة الوحدة، والتماسك، الخ 

 .قوة اإليمان: وأساس ذلك كله
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(17)  

  اإلسالم والحضارة
 

ي بحضارتها الزاهرة باألمس، ولكنه نؤمن بأن اإلسالم ال يكتفي من أمته بالتغن   
ندها، من يعمل على إبداع حضارة إسالمية معاصرة، تأخذ من حضارة اليوم أفضل ما ع

عناصر العلم والتكنولوجيا وحسن اإلدارة والتنظيم، كما أخذ األوروبيون من حضارتنا من 
فالعلم بطبيعته عالمي كوني ال يختلف باختالف الدين والوطن والعنصر، ولكن  قبل.

  )الثقافة( هي التي تختلف باختالف األمم وأديانها ومواريثها وفلسفتها في الحياة.
وال  - سعهاالعلم بكل ما بو   - ال غرو أن تقتبس الحضارة اإلسالمية المنشودة

صل تأخذ من الثقافة إال ما يالئمها، وتحتفظ هي بأصالتها وخصائصها، فهي حضارة تت  
ى فيها أصالة ، وتتجل  ةم الربانية بالمعاني اإلنسانيي  فيها األرض بالسماء، وترتبط فيها الق  

والقوة، ويتوازن  عصر، ويجتمع فيها العلم واإليمان، ويلتقي فيها الحق  ول الاإلسالم، ور  
  فيها اإلبداع المادي، والسمو األخالقي، ويتخخى فيها نور العقل، ونور الوحي.

ز فيها مقومات اإلسالم وخصائصه، وتتجس   د فيها أهدافه ومناهجه، في حضارة ت بر 
المجتمع، وفي إقامة الدولة، وفي توجيه  بناء الفرد، وفي تكوين األسرة، وفي تشييد

  اإلنسانية إلى التي هي أقوم.
زة عن حضارة المعسكر الشيوعي المادية واإللحادية، وعن حضارة حضارة متمي   

المعسكر الرأسمالي النفعية العلمانية، حضارة ال تنتمي إلى يمين وال يسار، بل تنتمي 
ليه تهدف، وبه تتحر  ، وعليه تعإلى اإلسالم وحده، منه تستمد   ك وتنطلق، وفيه تمد، وا 

  ى.ز وتتجل  تبر  
تؤمن بالتفاعل بين الثقافات، والحوار بين الحضارات،  - زهامع تمي   - وهي

َوَجعَْلنَاُكْم } :كما قال تعالى والتعارف بين األمم، واإلخاء بين بني اإلنسان حيثما كانوا،

، ولكنها تأبى أن تذوب في غيرها، وأن تفقد [13:لحجرات]ا {ُشعُوبا  َوقَبَائَِم ِلتََعاَرفُوا
ط زها، لهذا ترفض كل أنواع الغزو الثقافي، واالستالب الحضاري، والتسل  أصالتها وتمي  
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األجنبي، وتقاوم األساليب الملتوية، التي يدخل بها غزاة اليوم، الذين يريدون أن يمحوا 
زها، تحت يدتها التي هي أساس تمي  لغوا خصوصيتها، ويقضوا على عقأصالتها، وي  

  عنوان )الثقافة الكونية(، فهذا استعمار جديد، نرفضه باسم الدين.
 : نحن ننكر على الحضارة الغربية السائدة اليوم

 جل   ات، وال تؤمن بالغيب، وال تجد هللفلسفتها )المادية( التي ال تؤمن إال بالمحس   .1
وما دام هللا  قال ليوبولد فايس )محمد أسد(. مكانا في نظامها الفكري، كما ،جالله

 ذكر في ثقافتها.غائبا عنها، فليس للقائه وال لحسابه وال للجزاء في اآخرة مكان ي  

ية، دون اعتبار لدين أو لذة الحس   لذة، وال  اإلباحية(، التي تقوم على ال  )وكذلك فلسفتها  .2
ان السماء من فاحشة الزنى، مته كل أديأخالق. وعلى هذا األساس تستبيح ما حر  

 والشذوذ الجنسي.

دة، م العليا، والمثالية األخالقية المجر  َ  التي تنكر الق   ،(البراجماتية)ا النفعية هفلسفت .3
وترى هذه األخالق نسبية، وال ترى لها شموال، وال ثباتا وال خلودا، فما كان فضيلة 

 ليوم قد يكون فضيلة غدا. باألمس يمكن أن يكون رذيلة اليوم، وما نراه رذيلة ا

ز بين الناس بسبب الجنس واللون، وتنظر نزعتها االستعالئية )العنصرية(، التي تمي    .4
لقت لتسود وت حك   م، في حين إلى الرجل األبيض أنه سيد العالم، وأن األمم األوربية خ 

ال  ساد، بناء على نظرية تفاضل األجناس التيم وت  ك  حلقت لت  أن أمم األرض كلها خ  
شط، ربهم تقوم على يقين من علم أو دين، وعندنا أن الناس سواسية كأسنان الم  

 واحد، وأبوهم واحد.

التي هي فرع عن النزعة السابقة وثمرة لها، فهي تريد  ،وأخيرا نزعتها )االستكبارية( .5
راته، م في ثرواته ومقد  ه الخام لصالحها، وتتحك  أن تسيطر على العالم، وتحتكر مواد  

ه لصالح شعوبها، وعلى هذا قام االستعمار القديم، الذي نهب العالم لحساب وتمتص  
ه لحساب أمريكا. وال خضع العالم كل  أوربة، وقام االستعمار الجديد الذي يحاول أن ي  

ح ليكون هو العدو البديل ألمريكا بدل االتحاد سيما )عالم اإلسالم( الذي ر ش   
أن الحضارة : ون لصدام الحضاراتاالستراتيجيون المتبن  السوفيتي. واعتبر الفالسفة 



 61 

وفة على مستقبل الحضارة الغربية، لذا وجب خ  الم   اإلسالمية هي الحضارة األولى
 ص بها.التحذير منها، والترب  
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(18) 

  اإلسالم والمرأة واألسرة
 

تكليفا كامال، له حقوقه، وعليه  فانؤمن بأن اإلسالم يكر  م المرأة، ويعتبرها إنسانا مكل  
وكما قال  ،1"إنما النساء شقائق الرجال": واجباته، كما قال الرسول صلى هللا عليه وسلم

، أي الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، [195:]آل عمران {... بَْعُضُكْم ِمْن بَْعُُّ }: تعالى
ل   له.م   ها وهي ت كهو ي كم  

ا، وعضوا في األسرة، وفي المجتمع، ويفسح لها م  إنه يرعاها بنتا، وزوجة، وأ
م، وفي العمل، وخصوصا إذا احتاجت إليه، أو المجال لتشارك في العبادة، وفي التعل  

ز به باعتبارها أنثى احتاجت إليه أسرتها، أو احتاج إليه المجتمع، مع مراعاة ما تتمي  
ورعايتها، حتى من الزوج إن  ا، تحتاج إلى توفير ضمانات خاصة لحمايتهاوزوجة وأم  

وأساء، بشرط أال يتعارض عملها مع واجبها في  ط، واالبن إن عق  ظلم، واألب إن فر  
  رعاية البيت والزوج والولد.

ها في اإلسهام مع الرجل، جنبا إلى جنب، في أعباء الدعوة إلى كما يعطيها حق  
َواْلُمْؤِمنُوَن }لشر والفساد، الخير، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومقاومة ا

 ،[70:]التوبة {َواْلُمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْوِلَياُء بَْعُُّ يَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ 
اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافَِقاُت بَْعُضُهْم ِمْن بَْعُُّ } :على عكس ما وصف هللا به أهل النفاق

. وكذلك يفسح لها مكانا، لتشارك [67:]التوبة {اْلُمْنَكِر َويَْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروفِ يَأُْمُروَن بِ 
ما تحسنه  حة، مهيأة لكل   في قضايا األمة السياسية واالجتماعية والثقافية، ناخبة ومرش  

                                                 
 ابدن وهو هللا عبد لضعف ضعيف إسناد وهذا ،لغيره حسن حديث: مخر  جوه(، وقال 26195رواه أحمد في المسند ) -1

(، والبيهقددي 8/149يعلددى فددي المسددند ) (، كالهمددا فددي الطهددارة، وأبددو113(، والترمددذي )236، وأبددو داود )العمددري  عمدر
 (. 234(، عن عائشة، وصححه األلباني في صحيح أبي داود )1/168في الكبرى كتاب الطهارة )
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وال غرو، فهي  - فيما عدا اإلمامة العظمى، أي منصب الخالفة العامة - من األعمال
  ع، وأحد جناحيه.نصف المجتم

قامة الدولة،  وقد قامت المرأة المسلمة في عهد النبوة بدورها في نصرة الدعوة وا 
صوت امرأة هي خديجة، وأول شهيدة في اإلسالم : رتفع بتأييد الرسولافكان أول صوت 

  !)بنت خياط( كانت امرأة، هي سمية أم عمار
نسانيتها - وهو خذ أداة لإلثارة يأبى أن تت   - انطالقا من احترام كرامة المرأة وا 

 - في مالقاتها للرجال األجانب عنها - واللهو، واالستمتاع الرخيص، ويوجب عليها
ل، والمشي والحركة، ن، والتزام األدب والوقار، في اللباس والتجم  االحتشام والتصو  

أَْن يُْعَرْفَن فَال َنى ذَِلَك أَدْ ... }ؤذى، تها، فال ت  والكالم والنظر، حتى ت عرف المرأة بجدي  

فَال تَْخَضْعَن }، ، وحتى ال يطمع الذي في قلبه مرض من الرجال[59:]األحزاب {يُْؤذَْينَ 

  .[32:]األحزاب {بِاْلقَْوِل فَيَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِه َمَرضد َوقُْلَن قَْوال  َمْعُروفا  
الشرعي الفطري المعروف أن األسرة أساس المجتمع، وأن الزواج  كما يرى اإلسالم

رفض جميع يفي أهل الديانات، هو أساس األسرة، وهو الطريق الوحيد لتكوينها، و 
ة التي ابتدعتها بعض االتجاهات المعاصرة، من األسرة الوحيدة الجنس األشكال الشاذ  
مؤسسات  -ل سف  -ج له ، أو الوحيدة التكوين ونحوها. وهو ما ترو   ()الزواج المثلي

  .مته كل أديان السماء من الزنى والشذوذ الجنسيبيح ما حر  حدة، التي ت  المت   األمم
ويزيل العوائق االجتماعية  ر أسبابه،اإلسالم على الزواج، وي يس    لذا يحث  

به ويرفض التقاليد الزائفة، التي ت صع    واالقتصادية من طريقه، بالتربية والتشريع معا.
سراف في  مومبالغة في الهدايا والوالئ من غالء المهور، ره،وتؤخ    وأحفال األعراس، وا 

على  ويحث   التأثيث واللباس والزينة، ومكاثرة، يبغضها هللا ورسوله في سائر النفقات.
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إذا " ،1"فاظفر بذات الدين تربت يداك" :من الزوجين ق في اختيار كل   ل  إيثار الدين والخ  
  .2"ال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد عريضإ ن ترضون دينه وخلقه فزوجوه،أتاكم م  

أبواب الحرام، والمثيرات إليه، من الخالعة  ي سد   - إذ ي ي سر أسباب الحالل - وهو
ج، بالكلمة والصورة، والقصة والدراما، وغيرها، وال سيما في أدوات اإلعالم، التي والتبر  

  تكاد تدخل كل بيت، وتصل إلى كل عين وأذن.
رية بين الزوجين، على السكون والمودة والرحمة بينهما، س  األ   الع القة وهو يقيم

َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإْن } وعلى تبادل الحقوق والواجبات والمعاشرة بالمعروف،

ُ فِيِه َخْيرا  َكِثيرا   َولَُهنَّ ِمثُْم }، [19:]النساء {َكِرْهتُُموُهنَّ فَعََسى أَْن تَْكَرُهوا َشْيئا  َويَْجعََم اَّللَّ

َجاِل َعلَْيِهنَّ دََرَجةد  ر ، ويجيز الطالق عند تعذ  [288:]البقرة {الَِّذي َعلَْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف َوِللر ِ
منها، بعد إخفاق وسائل اإلصالل والتحكيم، الذي أمر به  الوفاق، كعملية جراحية ال بد

ن أهمله المسلمون القرآن أمرا م   َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْيِنِهَما } :تطبيقاحكما صريحا، وا 

ُ َبْينَُهَما   .[35:]النساء {فَاْبعَثُوا َحَكما  ِمْن أَْهِلِه َوَحَكما  ِمْن أَْهِلَها إِْن يُِريدَا إِْصالحا  يَُوف ِِق اَّللَّ
ن يحتاج إليه، ويقدر عليه، ويثق من نفسه بالعدل، ويبيح الزواج بامرأة أخرى، لم  

فَاْنِكُحوا َما َساَب َلُكْم ِمَن الن َِساِء َمثْنَى َوثاُلَث َوُربَاَ  فَِإْن } ،ت الدالئل على ذلكإذا قام

  .[3:]النساء {ِخْفتُْم أاَلَّ تَْعِدلُوا فََواِحدَة  
بين األبوين واألوالد على وجوب الرعاية الكاملة، ماديا وعاطفيا  الع القةويقيم 

ومن الرعاية  واإلحسان من جانب البنوة. ومة، ووجوب البر   من جانب األبوة واألم وأدبيا،
  درون عليه.ت وقون إليه وي قثم التعليم الذي ي ه األدنى،تمكينهم من التعليم في حد   : لهم

ووجوب الرعاية من المجتمع والدولة ل مومة والطفولة، وخصوصا الطفولة اليتيمة 
ا في حسان باليتيم وابن السبيل، وجعل لهم حق  القرآن والسنة على اإل دة. وقد حث  والمشر  

                                                 
(، 2047(، وأبو داود )9521(، وأحمد في المسند )1466(، ومسلم في الرضاع )5090رواه البخاري في النكال ) -1

  تهم في النكال، عن أبي هريرة.(، ثالث1858(، وابن ماجه )3230والنسائي )
(، وقال: قد خولف عبد الحميد بن سليمان )أحد الدرواة( فدي هدذا الحدديث ... ولدم يعدد حدديث 1084رواه الترمذي ) -2

(، والحداكم فدي النكدال 1/141(، كالهما فدي النكدال، والطبراندي فدي األوسدط )1967عبد الحميد محفوظا، وابن ماجه )
 (.1901وسكت عنه الذهبي، عن أبي هريرة، وحسنه األلباني في صحيح ابن ماجه ) (، وصحح إسناده،2/179)
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وليست األسرة هي األسرة )النووية( الصغيرة التي  ،ءالزكاة والصدقات والغنائم والفي
بة ة، لتشمل الع ص  ع اإلسالم األسر وال شيء بعد ذلك، بل يوس    االزوجين وأوالدهم تضم  

ل ت هم فريضة، وقطيعتهم  َوأُولُوا اأْلَْرَحاِم } ،كبيرة في دين هللاواألرحام وأولي القربى، ف ص 

 ِ   .[75:]األنفال {بَْعُضُهْم أَْولَى ِببَْعُُّ فِي ِكتَاِب اَّللَّ
أن رأينا المرأة المسلمة تعود إلى رحاب دينها، بعد : ومن فضل هللا على المسلمين

لكن حا من الزمن في إبعادها عن أصالتها وفضائلها، و د  أن نجح الغزو االستعماري ر  
خالل  يالصحوة اإلسالمية المعاصرة في سنوات قليلة أزالت ما كاده االستعمار الثقاف

وعاد الحجاب، وعاد االلتزام، وبرزت المسلمات الداعيات المؤمنات،  ،قرنين من الزمان
 بحمد هلل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(19)  

  اإلسالم والمجتمع
 

وحدة بين أبنائه، فال مكان أواصر اإلخاء وال نؤمن بأن اإلسالم يقيم المجتمع على
فيه لصراع األجناس، وال لصراع األديان، وال لصراع الطبقات، وال لصراع المذاهب، 
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ن أباكم "خوة، تجمع بينهم العبودية هلل، والبنوة آدم، إفالناس كلهم  إن ربكم واحد، وا 
  .1"واحد

جتمعات من وقد الحظنا أن اإلسالم ي عنى غاية العناية بالفئات الضعيفة في الم
فيين وصغار الموظفين، الذين ال يلتفت الناس إليهم لضعفهم،  ر  العمال والفالحين والح 

ه بهم، وأشار إلى أنهم عمدة اإلنتاج في السلم، وع دة النصر في ولكن الرسول الكريم نو  
  .2بضعفائكم" "إنما ترزقون وتنصرون : الحرب، كما في الحديث الصحيح

عين في المجتمعات الجاهلية، فجاء اإلسالم يحفظ ء مضي  وقد كان هؤالء الضعفا
ح سب طاقته،  لهم حقوقهم بالمعروف، من األجور العادلة، والضمانات الواقية، فمن كل   

حسب عمله وحاجته معا. كما يرعى اإلسالم العاجزين عن العمل، أو القادرين  ولكل   
تهم من أجر عملهم، من الفقراء الذين ال يجدون عمال، أو الذين ال يجدون تمام كفاي

والمساكين واليتامى وأبناء السبيل. وقد يفرض لهم اإلسالم حقوقا دورية، وغير دورية 
في أموال األفراد القادرين، وفي مال الجماعة من الغنائم  (الزكاة، وما بعد الزكاة)مثل 

األمة، ويأخذ قويها ق التكافل المعيشي بين أبناء والفيء وسائر موارد الدولة، حتى يتحق  
 امليئها على فارغها، وال تبقى الثروة في أيدي األغنياء يتداولونه بيد ضعيفها، ويصب  

ُسوِل }: وحدهم بنيهم، كما قال تعالى ُ َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهِم اْلقَُرإ فَِللَِّه َوِللرَّ َما أَفَاَء اَّللَّ

 {يِن َواْبِن السَّبِيِم َكْي ال يَُكوَن دُوَلة  َبْيَن اأْلَْغنِيَاِء ِمْنُكمْ َوِلِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساكِ 
  .[7:]الحشر

                                                 
(، وقددال: فددي هددذا اإلسددناد بعددض مددن يجهددل، عددن جددابر، 4/289رواه البيهقددي فددي الشددعب بدداب فددي حفددظ اللسددان ) -1

وقددددال (، 23489(، ورواه أحمدددد فددددي المسدددند )2963وقدددال األلبدددداني فدددي صددددحيح الترغيدددب والترهيددددب: صدددحيح لغيددددره )
دددن سدددمع النبدددي، وقدددال الهيثمدددي فدددي مجمدددع الزوائدددد: رواه أحمدددد ورجالددده رجدددال الصدددحيح مخر  جدددوه : إسدددناده صدددحيح، عم 

(3/586.) 
(، عن مصعب بن سعد، قال الحافظ ابن حجر فدي الفدتح معلقدا علدى قدول 2896رواه البخاري في الجهاد والسير ) -2

 عدن سدعد بدن مصدعب روايدة مدن معدروف ،األصدل فدي موصدول هأند إال المرسدل صدورة صدورتهالدارقطني أنده مرسدل: 
 عمدن بالروايدة معروفدا الراوي  كان إذا ،موصول أنه على فأخرجه ،السياق هذا أمثال من كثيرا البخاري  اعتمد وقد ،أبيه
   (، وجعله الحافظ المزي في تحفة األشراف في أحاديث سعد بن أبي وقاص.1/362) ذكره
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ا معلوما، وفريضة حق  : يأخذ المسكين وابن السبيل واليتيم ما يأخذه من هذه الموارد
 الدولة المسلمة بواسطة العاملين عليها. تأخذهعا، بل ال من أحد وال تطو  سة، ال تفض  مقد  
خذت منه أ  : هذه الفريضة طوعا فمن لم يؤد    ،1"على فقرائهم ترد  فتؤخذ من أغنيائهم "

الحرب  السيف. وقد كانت الدولة اإلسالمية أول دولة في التاريخ تشن   كرها، ولو بحد   
ونه وهللا لو منعوني عقاال كانوا يؤد  : من أجل حقوق الفقراء. كما قال الخليفة األول

  .2قاتلتهم عليهلرسول هللا ل
قة بينهم وبين األغنياء، فيحد   من طغيان  كما يعمل اإلسالم على تقريب الش 

وال يقبل في مجتمعه أن يبيت فرد شبعان، وجاره ، األغنياء، ويرفع من مستوى الفقراء
إلى جنبه جائع، ويرى أن الدولة مسؤولة مباشرة عن رعاية هؤالء، فاإلمام راع وهو 

أنا أولى ": وقد قال عليه السالم ل سرة. فهو ل مة بمنزلة األب ،3مسؤول عن رعيته
 .4"ن ترك ماال فلورثتهقضاؤه، وم   ن توفي وعليه دين فعلي  بالمؤمنين من أنفسهم، فم  

 
 
 
 
 

                                                 
(، ومسدددلم فدددي 1395رواه البخددداري فدددي الزكددداة ).. تؤخدددذ مدددن أغنيدددائهم فتدددرد علدددى فقدددرائهم". إشدددارة إلدددى حدددديث: " . -1

(، وابددن ماجدده 2435(، والنسددائي )625(، والترمددذي )1584(، وأبددو داود )2071(، وأحمددد فددي المسددند )19اإليمددان )
  ( أربعتهم في الزكاة، عن ابن عباس.1783)
(، 1556(، وأبددو داود فددي الزكدداة )20(، ومسددلم فددي اإليمددان )7284لسددنة )رواه البخدداري فددي االعتصددام بالكتدداب وا -2

 (، عن أبي هريرة.2443(، والنسائي في الزكاة )2607والترمذي في اإليمان )
إشددارة إلددى حددديث: "كلكددم راع وكلكددم مسددؤول عددن رعيتدده: اإلمددام راع ومسددؤول عددن رعيتدده ...".  رواه البخدداري فددي  -3

(، 2928(، وأبددو داود فددي الخددراج واإلمددارة )4495(، وأحمددد فددي المسددند )1829اإلمددارة ) (، ومسددلم فددي893الجمعددة )
  (، عن ابن عمر.1705والترمذي في الجهاد )

(، 1070(، والترمذي )7899(، وأحمد في المسند )1619(، ومسلم في الفرائض )2298رواه البخاري في الكفالة ) -4
 (، عن أبي هريرة.2415ابن ماجه في الصدقات )(، كالهما في الجنائز، و 1963والنسائي )
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(20 ) 

  الحكومة اإلسالمية
 

 فرض حاكم عليها،األمة في اختيار حكامها، فال ي   د حق  نؤمن بأن اإلسالم يؤك   
مراقبتهم ومحاسبتهم، كما عليها تقديم النصح  اء عندها، لها حق  ر  ج  بر الحكام أ  ويعت

ن أ م ر بمعصية فال سمع له وال طاعة، ومن والعون لهم، والطاعة في المعروف، فم  
ال فالعزل واإلبعاد.وانحرف، وجب أن يقو   اعوج     م بالنصح واإلرشاد، وا 

ن كانت إسالمية - والحكومة بهذا أو )ثيوقراطية(  (دينية)ليست حكومة  - وا 
فه الغرب في العصور الوسطى، بل هي دولة مدنية مرجعيتها اإلسالم، بالمعنى الذي عر  

 ،[38:]الشورى  {َوأَْمُرُهْم ُشوَرإ َبْينَُهمْ } وهي تقوم على البيعة والشورى والعدل،
ي األمر إذا استشار أن يلتزم ويجب على ول ،[159:]آل عمران {... َوَشاِوْرُهْم فِي اأْلَْمِر }

ال لم يكن للشورى فائدة، ولم يكن معنى لتسمية أهل الشورى )أهل  برأي المشيرين، وا 
  .والعقد( الحل   

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدَوا اأْلََمانَاِت ِإلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس }: وقال تعالى إِنَّ اَّللَّ

  .[58:]النساء {ا ِباْلعَْدلِ أَْن تَْحُكُمو
رجال ) وهي تحتكم إلى قانون، لم تضعه هي، وال تملك تغييره، وليس قوامها

نهم هللا في األرض أقاموا بل كل قوي أمين، حفيظ عليم، من الذين إذا مك   ،(الدين
  الصالة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.

بته البشرية، ووصلت إليه من خالل صراعها مع ب بكل ما كسهذا اإلسالم يرح   
ي غ وص  الطغاة والمستبد    ور تطبيقية، تضمن حقوق الشعوب في مواجهة ين، من ص 

د الحكام، وحرية الضعفاء أمام األقوياء، من دساتير ت فصل بين السلطات، وت حد   
بة، وقضاء مستقل، وصحافة حرة، ومنابر حرة، الع   وأحزاب القات، وبرلمانات منتخ 

ول اإلسالم فق مع ر  يه الناس )ديمقراطية(، ولكنه يت  معارضة، إلى غير ذلك، مما يسم   
ن لم ترد في جميعه نصوص مباشرة جزئية. وال يجوز أن ت   رفض ومقاصده الكلية، وا 
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م ي  فقة مع ق  ما دامت مفرداتها مت   ،، بدعوى أنها )مبدأ مستورد(االديمقراطية بحذافيره
فرعون  امه، أو على األقل ال تتعارض معه. وقد رأينا القرآن الكريم يذم  اإلسالم وأحك

 متكبر كل   ، ويذم  وهامان وقارون، ويلعن الجبابرة المستكبرين في األرض بغير الحق   
  جبار.

 حكم الفراعنة والطغاة. حكم الشعوب لنفسها، وال يقر   أنه يقر  : فمقتضى هذا
مرفوض، : مبدأ مستورد ومخالف لتعاليم اإلسالم: ثريةإن األخذ برأي األك: والقول

ة على شرعيته، مثل النزول على رأي األكثرية في غزوة أحد، ومثل قوله فقد قامت األدل  
ومثل األمر باتباع السواد األعظم،  .1"لو اتفقتما على رأي ما خالفتكما": ألبي بكر وعمر

أصحاب الشورى، ووجوب النزول على  ه الصحابة في الستةومثل ما أمر به عمر وأقر  
 .رأي األكثرية منهم

ة من نحن ال نأخذ من الديمقراطية فلسفتها في الحياة، ألننا لنا فلسفتنا المستمد  
ة من تعليمات القرآن والسنة، ولكنا نأخذ من منا المستمد  ي  عقيدتنا وشريعتنا، وق  

  ين من الحكام.ر الطغاة والمستبد   م أظفاالتي تقل    ،الديمقراطية )آلياتها وضماناتها(
 

                                                 
دد بددن الددرحمن عبددد عددن(، 17994رواه أحمددد فددي المسددند ) -1  بددن شددهر لضددعف ضددعيف إسددناده: مخر  جددوه، وقددال نمغ 

، عدازب بدنا البراء عن(، 7/212، ورواه الطبراني في األوسط )مرسل النبي عن نمغ   بن الرحمن عبد وحديث ،حوشب
 متدددروك وهدددو لدددكام كاتدددب حبيدددب أبدددي بدددن حبيدددب وفيددده األوسدددط فدددي الطبراندددي رواهالزوائدددد:  وقدددال الهيثمدددي فدددي مجمدددع

(9/38.)  
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(21 ) 

  المال واالقتصاد
 

نؤمن بأن اإلسالم يحافظ على المال، ويرى أنه قوام الناس، وعصب الحياة، 
َوال تُْؤتُوا الَسفََهاَء أَْمَوالَُكُم الَّتِي َجعََم }ق عمارة الدنيا، وال نصرة الدين، وبغيره ال تتحق  

ُ لَُكْم قِيَاما   فهو نعمة يجب أن  ،1"المال الصالح للرجل الصالح عم  ن  " ،[5:]النساء{ اَّللَّ
هللا الناس فيما آتاهم. ولهذا  رعى، كما أنه اختبار وفتنة، ليبلو  شكر، وأمانة يجب أن ت  ت  

 ،[188:]البقرة{َوال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْيَنُكْم بِاْلبَاِسمِ } :يلزم كسبه وتنميته بالطرق المشروعة
وأداء الحقوق الواجبة فيه، والمحافظة عليه من السرف والترف واإلهمال، وبخاصة المال 
العام، الذي له في اإلسالم حرمة عظيمة، كحرمة مال اليتيم. وهو يحترم الملكية 

م نزعتها إلى السيطرة واالحتكار، الخاصة، لكنه يفرض عليها قيودا وتكاليف شت   ى، ويقاو 
  لتوجيه لخدمة المصلحة االجتماعية.ويقودها بالتشريع وا

حقوقا، الزكاة أولها، وليست آخرها، ففي : ويوجب على الملكية الفردية أو الخاصة
  المال حقوق سوى الزكاة.

ف فيه، أي نائب عن مالكه أن المال مال هللا، واإلنسان مستخل  : وأساس ذلك
ِ َوَرُسوِلِه َوأَْنِفقُوا مِ }: األصلي ا َجعَلَُكْم ُمْستَْخلَِفيَن فِيهِ آِمنُوا ِباَّللَّ   .[7:]الحديد {مَّ

مواردها  كما يعمل اإلسالم بكل قوة للتنمية االقتصادية العامة ل مة، بحيث تستغل  
سالميا - د طاقاتها البشرية، وتتكامل فيما بينهاالمادية، وتجن    لتكتفي اكتفاء  - عربيا وا 

عالة على غيرها،  راعة والصناعة، وال تظل  ذاتيا، وتنتج ما تحتاج إليه في مجالي الز 

                                                 
، وابدددن أبددي شددديبة فددي البيدددوع مسددلم شدددرط علددى صدددحيح إسددناده: مخر  جدددوه(، وقددال 17096رواه أحمددد فددي المسدددند ) -1

والطبرانددددي فددددي األوسددددط  (،8/6(، وابددددن حبددددان فددددي الزكدددداة )13/263(، وأبددددو يعلددددى فددددي المسددددند )4/467واألقضددددية )
(، وصددححه علددى شددرط مسددلم، ووافقدده الددذهبي، والبيهقددي فددي الشددعب بدداب التوكددل 2/3(، الحدداكم فددي البيددوع )3/291)
 (، عن عمرو بن العاص.2/91)
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رضها وخصوصا في ق وت ها الضروري واليومي، وسالحها الذي تذود به عن أرضها وع  
مات وجودها.   ومقو  

يرى العمل للدنيا جزءا من الدين، كما يرى عمارة األرض  - هنا - واإلسالم
ا جهادا في سبيل هللا، والعمل عبادة، وتنمية المجتمع فريضة، وتقوية األمة مدنيا وعسكري

  رها واكتفائها االقتصادي من أفضل القربات إلى هللا.على تحر  
كات المعنوية، ومن التوجيهات وبهذا يمنح اإلسالم األمة من الحوافز والمحر   

ما يدفع عجلة التنمية إلى األمام : الفكرية واألخالقية، ومن المناهج النظرية والعملية
 - أيضا - الذي هو هدف التنمية، وهو ر الطاقات الكامنة في إنساننا،بقوة، وما يفج

  صانعها.
رشاداته األخالقية في ترشيد االستهالك، واستقامة : ولإلسالم قوانينه التشريعية، وا 

  .التداول، وعدالة التوزيع
ز ما مه الظلم والغرر، وأبر ما يحر    العدل والتكافل، وأهم  : ما يأمر به اإلسالم وأهم  

  .الربا واالحتكار، وهما ساقا الرأسمالية: د الظلميجس   
وقد ساد النظام الربوي االحتكاري الرأسمالي على العالم اإلسالمي منذ دخول 
االستعمار إلى ديار المسلمين، وخضع المسلمون فكريا وعمليا لهذا الغزو، ولكن عصر 

ز بتوازنه وأخالقياته. تصادهم المتمي   اإلسالمية أعاد للمسلمين الثقة بأنفسهم وباق الصحوة
دمت بحوث وقامت مصارف وشركات ومؤسسات إسالمية في أنحاء العالم اإلسالمي، وق  

نشئت أقسام ومراكز لخدمة االقتصاد أ  و أبرزت االقتصاد اإلسالمي،  ودراسات أكاديمية
ايير، وكذلك هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية، ومجلس المع .اإلسالمي

  والمجلس الشرعي لها.
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(22) 

 اإلسالم دين السالم 
 

د تحية ع  ب به، حتى إن كلمة السالم ت  نؤمن بأن اإلسالم يدعو إلى السالم، ويرح   
ومن أسماء هللا  ،[44:]األحزاب {تَِحيَّتُُهْم يَْوَم َيْلقَْوَنهُ َسالمد }: للمسلمين في الدنيا واآخرة

، ومن األسماء [23الحشر:] {اْلَمِلُك اْلقُدَوُس السَّالمُ }م، فهو السال: تعالى عند المسلمين
اُر السَّالِم َلُهْم دَ }: دار السالم: ومن أسماء الجنة ،عبد السالم: الشهيرة عند المسلمين

  .[127:]األنعام {ِعْندَ َرب ِِهمْ 
 ر أن اإلسالم الذي يدعو للجهاد في سبيل هللا، ينفر منومن الناس من يتصو  

 .السالم، ويأبى الدعوة إلى السالم
هم لإلسالم، فالجهاد إنما شرعه هللا ألسباب، منها منع الفتنة أي وهذا من سوء الف  
ِ } :االضطهاد في الدين يُن َّلِلَّ  .[193:]البقرة {َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى ال تَُكوَن فِتَْنةد َويَُكوَن الد ِ

وأكبر من القتل، ألن القتل اعتداء على من القتل،  وقد اعتبر القرآن الفتنة أشد  
  الكيان المادي لإلنسان، والفتنة اعتداء على الكيان المعنوي له.

ِ }: والظلم ير الذل   من ن   إنقاذ المستضعفين: ومنها َوَما لَُكْم ال تَُقاتِلُوَن فِي َسبِيِم اَّللَّ

  .[75:]النساء{... َواْلُمْستَْضعَِفينَ 
َوقَاتِلُوا ِفي َسبِيِم }: سات الدينية والوطنيةمات والمقد  ر  لى الح  العدوان ع رد  : ومنها

ِ الَِّذيَن يُقَاِتلُونَُكْم َوال تَْعتَدُوا   .العدوان بمثله ، وال يالم من رد  [190:]البقرة {اَّللَّ
 . [36:]التوبة {َوقَاتِلُوا اْلُمْشِرِكيَن َكافَّة  َكَما يُقَاتِلُونَُكْم َكافَّة  }

لى إلى  فاإلسالم ال يتشو  أن  والحق   ع إلى سفك الدماء، القتال، وال يتطل  الحرب وا 
ب القرآن بمثل بل إذا انتهت األزمة بين المسلمين وخصومهم بغير دماء وال قتال، عق  

ِهْم لَْم يَنَالُوا َخْيرا  َوَكفَى}: رةهذه الكلمة المعب    ِِ ُ الَِّذيَن َكفَُروا بِغَْي ُ اْلُمْؤِمنِيَن  َوَردَّ اَّللَّ اَّللَّ

ُ قَِوي ا  َعِزيزا   فما أبلغ هذه الكلمة وما أصدقها تعبيرا عن . [25:األحزاب] {اْلِقتَاَل َوَكاَن اَّللَّ
ُ اْلُمْؤِمنِيَن اْلِقتَاَل } ول اإلسالم السلميةر    .{َوَكفَى اَّللَّ
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قامة الهدنة بين الفري قين، نزلت وحين انتهت غزوة الحديبية بالصلح مع قريش، وا 
أفتح هو : الصحابة بعض ، وقال[1:الفتح] {إِنَّا فَتَْحنَا لََك فَتْحا  ُمبِينا  }: في ذلك سورة الفتح
 روا فتحا بغير حرب.فلم يتصو   1نعم هو فتح "" :يا رسول هللا؟ قال
ْنُكْم َوُهَو الَِّذي َكفَّ أَْيِديَُهْم عَ }: هللا على المؤمنين فقال امتن  نفسها، وفي السورة 

أيدي  بكف    كيف امتن  : فانظر. [24:الفتح] {َوأَْيِديَُكْم َعْنُهْم بِبَْطِن َمكََّة ِمْن بَْعِد أَْن أَْنفََرُكمْ 
 !المؤمنين عن أعدائهم

ال ": الحرب، ويقول ألصحابه ال يحب   - وهو أشجع الناس - وكان الرسول الكريم
، واعلموا أن الجنة تحت ظالل ا لقيتموه فاصبرواتتمنوا لقاء العدو، وسلوا هللا العافية، فإذ

 .2"السيوف
: وأقبح األسماء...  عبد هللا وعبد الرحمن: األسماء إلى هللا أحب  ": وكان يقول

 . 3"ةر  حرب وم  
التسمية بها، كما كان يفعل العرب في  حتى لفظة )حرب( يكرهها، وال يحب  

 الجاهلية، مثل حرب بن أمية.
ض القتال على إذا ف ر  ض على القتال، وبذل النفس والنفيس،يحر    إال أن اإلسالم
 تنسأرضه، أو د   زيتغ  ، أو اإلسالم انتهكت حرمات بأن ه منهم،المسلمين على ك ر 

ُسوِل }: بمثل هذه اآياتساته، مقد   ْوما  نََكثُوا أَْيَماَنُهْم َوَهَموا بِِإْخَراجِ الرَّ
أاَل تُقَاتِلُوَن قَ

                                                 
ن -مجمددع والددد جاريددة بددن مجمددع بددن يعقددوب ،ضددعيف إسددناده: مخر  جددوه(، وقددال 15470أحمددد فددي المسددند )رواه  -1  وا 

(، والطبراندي فدي 7/384(، وابدن أبدي شديبة فدي المغدازي )2359، وأبدو داود فدي الجهداد )به انفرد -الحديث حسن كان
(، وصدددحح إسدددناده، ووافقددده الدددذهبي، 2/143(، والحددداكم فدددي قسدددم الفددديء )19/445(، وفدددي الكبيدددر )4/120األوسدددط )

(، عن مجمع بن جارية، 6/325)(، والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء 4/105والدارقطني في السنن كتاب السير )
 .(587وضعفه األلباني في ضعيف أبي داود )

(، وأحمددد فددي المسددند 1742(، ومسددلم فددي الجهدداد والسددير )2966متفددق عليدده: رواه البخدداري فددي الجهدداد والسددير ) -2
  (، عن عبد هللا بن أبي أوفى.2631(، وأبو داود في الجهاد )19114)
 عندده بالروايدة تفددرد فقدد ،شددبيب بدن عقيددل لجهالدة ضددعيف إسدناده: مخر  جددوه، وقدال (21903)فدي المسددند رواه أحمدد  -3

والبيهقدي فدي  ،(4950)فدي األدب وأبدو داود  ،حبدان ابدن غيدر عدن توثيقده يدؤثر ولدم ،األنصداري  وهدو مهاجر بن محمد
  .(1040، وصححه األلباني في الصحيحة )ميش  عن أبي وهب الج  (، 9/306الكبرى كتاب الضحايا )
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ُ أََحَق أَْن تَْخَشْوُِ إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ َوُهْم بَدَ  ُة أَتَْخَشْونَُهْم فَاَّللَّ َل َمرَّ ، [13:التوبة] {أُوُكْم أَوَّ
ُكِتَب َعلَْيُكُم اْلِقتَاُل َوُهَو ُكْرِد لَُكْم َوَعَسى أَْن تَْكَرُهوا َشْيئا  َوُهَو َخْيرد لَُكْم َوَعَسى }: وقوله

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم ال تَْعلَُمونَ  أَْن تُِحبَوا َشْيئا    .[216:]البقرة {َوُهَو َشرٌّ لَُكْم َواَّللَّ
أت أسبابها، فقال ومع هذا ال يغلق األبواب في وجه المسالمة والمصالحة، إذا تهي  

ِ  }: تعالى  .[61:األنفال] {... (َوإِْن َجنَُحوا ِللسَّْلِم فَاْجنَْ  لََها َوتََوكَّْم َعلَى اَّللَّ
ن لزمة، فال يجيز إال قتل م  والجهاد في اإلسالم تحكمه )أخالقيات( صارمة م  

قتل النساء وال الولدان و ت  يقاتل، وال  الشيوخ الكبار، وال الرهبان وال الفالحون أو ال َ 
التجار، وال يجيز الغدر وال التمثيل بالجثث، وال قطع األشجار، وال هدم األبنية، وال 

ع كل ما وراءها د  سياسة األرض المحروقة، أي التي ت  : بع ما يسمونهتسميم اآبار، وال يت
 يبابا. خرابا

التي كانت في حقيقتها تحريرا  - وهذا ما شهد به المؤرخون للمسلمين في فتوحهم
ما عرف التاريخ : وقالوا - للشعوب من طغيان اإلمبراطوريات القديمة )الفرس والروم(

 .أي المسلمين .فاتحا أعدل وال أرحم من العرب
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(23)  

  العنف واإلرهاب

 
ة والعنف، وقد اختار ونؤمن كذلك بأن اإلسالم دين الرحمة والرفق، وليس دين الشد  

َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمة  }: هللا تعالى )الرحمة( عنوانا لرسالة محمد، حين خاطبه بقوله

  .[107:]األنبياء {ِلْلعَالَِمينَ 
. 1"إنما أنا رحمة مهداة": ذلك رسول اإلسالم واصفا نفسه، بقوله ر عنكما عب  

  .محمد نبي الرحمة: ولهذا اشتهر بين المسلمين قولهم
ِ ا  َغِليَظ }: كما وصفه هللا تعالى بقول ِ ِلْنَت لَُهْم َوَلْو ُكْنَت فَ فَبَِما َرْحَمُة ِمَن اَّللَّ

  .[159:عمران ]آل {... اْلقَْلِب اَلْنفََضوا ِمْن َحْوِلكَ 
القسوة والغلظة،  على الرحمة، وذم    وقد استفاضت األحاديث النبوية في الحث   

ن ال م  "، 2"ن في السماءن في األرض يرحمكم م  ارحموا م  ، الراحمون يرحمهم الرحمن"
  .4"ال يدخل إال رحيم" ،3"ي رحم ال ي رحم

وأن امرأة  ،5غفر هللا لهاا سقت كلبا شديد العطش، فغي  أن ب  : كما ذكرت األحاديث
  !6ة حبستها حتى ماتتر  دخلت النار بسبب ه  

                                                 
(، وصدددححه علدددى شدددرطهما، ووافقددده الدددذهبي، 1/91(، والحددداكم فدددي اإليمدددان )3/223رواه الطبراندددي فدددي األوسدددط ) -1

(، عدددن أبدددي هريدددرة، وقدددال األلبددداني فدددي مشدددكاة المصدددابيح: صدددحيح 2/164والبيهقدددي فدددي الشدددعب بددداب حدددب النبدددي )
(5800.) 
(، والترمدذي فدي البددر 4941وأبدو داود فددي األدب ) : صددحيح لغيدره،مخر  جدوه(، وقدال 6494رواه أحمدد فدي المسددند ) -2

 (، وقال: حسن صحيح، عن عبد هللا بن عمرو.1924والصلة )
(، والترمذي فدي البدر 19169(، وأحمد في المسند )2319(، ومسلم في الفضائل )6013رواه البخاري في األدب ) -3

 .هللا عبد بن جرير(، عن 1922والصلة )
 (.6338(، عن أنس، وضعفه األلباني في ضعيف الجامع )7/478ب باب )رواه البيهقي في الشع -4
(، وأحمد في المسند 2245(، ومسلم في السالم )3467متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث األنبياء ) -5
  (، عن أبي هريرة.10583)
  سبق تخريجه. -6
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ثُمَّ قََسْت قُلُوبُُكْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك فَِهَي َكاْلِحَجاَرِة أَْو أََشدَ }: القرآن قوما بقوله وقد ذم  

  .[74:]البقرة {قَْسَوة  
 ،[13:]المائدة { َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم قَاِسيَة  فَبَِما َنْقِضِهْم ِميثَاقَُهْم لَعَنَّاُهمْ }: وقال عن قوم

  فجعل قسوة قلوبهم من عقوبة هللا لهم على ذنوبهم.
وكما دعا اإلسالم إلى الرحمة في التعامل مع الناس في السلم والحرب، وفي 

من ح رم الرفق ": ب من العنف، وقالب في الرفق، وره  رغ  : التعامل مع الحيوان األعجم
الرفق، وي عطي عليه ما ال ي عطي على  إن هللا رفيق يحب  "، 1"م الخير كلهفقد ح ر  
  .3"إن الرفق ال يكون في شيء إال زانه، وما نزع من شيء إال شانه"، 2"العنف

بالحكمة  العنف في الفعل وال في القول، فهو في الدعوة يأمر واإلسالم ال يقر  
اْدفَْع بِالَّتِي ِهَي } وفي التعامل مع اآخرين .والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن

ها، وال يبيح دماء استخدام القوة المادية إال بحق    . وال يقر  [96:]المؤمنون  {أَْحَسُن السَّي ِئَةَ 
  .الناس وأموالهم إال ببينة

العنف أن تستخدم : يدين )اإلرهاب( ألنه عنف وزيادة: وكما يدين اإلسالم العنف
موقعها مع خصومك، ولكن اإلرهاب أن تستخدم القوة مع من ليس بينك  القوة في غير

ن ال وبينه مشكلة، مثل خطف الطائرات، وخطف الرهائن، وقتل السيال ونحو ذلك، مم  
  وال القاتل، وليس بينه وبينهم قضية. ،يعرفهم الخاطف
عه، ورو   ، بمعنى أخاف غيره وأفزعهب  ره  ي   ب  ره  مصدر أ  : في لغة العرب واإلرهاب
نشر الرعب والخوف والذعر بين الناس، وحرمانهم من )األمن( الذي هو : فهو يعني إذن

*  فَْليَْعبُدُوا َربَّ َهذَا اْلبَْيتِ }: من أعظم نعم هللا على خلقه، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى

 .[4-3:]قريش {الَِّذي أَْسعََمُهْم ِمْن ُجو ُ َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوفُ 

                                                 
(، 3687(، وابددن ماجدده )4809وأبددو داود )(، 19208(، وأحمددد فددي المسددند )2592رواه مسددلم فددي البددر والصددلة ) -1

 كالهما في األدب، عن جرير بن عبد هللا الب جلي.
 (، عن عائشة.3689(، وابن ماجه في األدب )2593رواه مسلم في البر والصلة ) -2
 (، عن عائشة. 2478(، أبو داود في الجهاد )25709(، وأحمد في المسند )2594رواه مسلم في البر والصلة ) -3
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ع حاجتين أساسيتين رت اآية الكريمة إلى نعمتين من أعظم النعم، التي ت شب  فأشا
  الكفاية من العيش، واألمن من الخوف.: من حاجات البشر، وهما

وشر ما ي بتلى به مجتمع أن ي سلب هاتين النعمتين، فيصاب بالجوع وبالخوف كما 
ُ َمثاَل  قَْريَة  َكاَنْت }: قال تعالى قَُها َرَغدا  ِمْن ُكم ِ َمَكاُن َوَضَرَب اَّللَّ َْ  يَأْتِيَها ِر

آِمَنة  ُمْطَمئِنَّة 

ُ ِلبَاَس اْلُجو ِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا يَْصنَعُونَ  ِ فَأَذَاقََها اَّللَّ   .[112:]النحل {فََكفََرْت بِأَْنعُِم اَّللَّ
ليها اإلنسان الحديث الشريف )األمن( من النعم األساسية الثالث التي يحتاج إ وعد  
سليشعر بالر   ن أصبح آمنا في م  ": السعادة لكل فرد، فقال ول والسكينة، وهي من أس 

 .1"يزت له الدنيا بحذافيرهاوت يومه، فكأنما ح  ى في بدنه، عنده ق  ربه، معافا س  
ا آمنا، يلقى الرجل فيه قاتل ما ر  هللا على قريش وأهل مكة بأنه جعل لهم ح   ن  وقد م  
أََولَْم  } ،[97:]آل عمران {َوَمْن دََخلَهُ َكاَن آِمنا  } :ه بسوء، كما قال تعالىيمس  أبيه، فال 

ْن لَُهْم َحَرما  آِمنا  يُْجبَى إِلَْيِه ثََمَراُت ُكم ِ َشْيءُ  أََولَْم يََرْوا أَنَّا َجعَْلنَا } ،[57:]القصص {نَُمك ِ

  .[67:]العنكبوت {ْم َحَرما  آِمنا  َويُتََخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلهِ 
وحين ذهب يعقوب عليه السالم وأبناؤه إلى مصر، واستقبلهم عزيزها يوسف بن 

ُ آِمنِينَ }: يعقوب عليهما السالم قال لهم   .[99:]يوسف {اْدُخلُوا ِمْصَر إِْن َشاَء اَّللَّ
أنها : ها هللا لعباده الصالحين في اآخرةولقد كان من خصائص الجنة التي أعد  

، [46:]الحجر {اْدُخلُوَها بَِسالُم آِمِنينَ }: ولهذا تقول المالئكة ألهلها ،أمان كامل()دار 
ِ ال َخْوفد َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُونَ } :وأهلها   .[62:يونس] {أاَل إِنَّ أَْوِليَاَء اَّللَّ

لهذا اعتبر توفير األمن لكل الناس من مقاصد الشريعة األساسية، كما اعتبر 
م سلب أمن الناس العاديين من أعظم الجرائم التي يعاقب عليها، ولهذا عاقب اإلسال

الشرع على جريمة السرقة بقطع اليد، ولم يشرع مثل ذلك في غصب األموال، وهو ظلم 

                                                 
(، والبخداري فدي األدب 4131(، وقدال حدديث حسدن غريدب، وابدن ماجده فدي الزهدد )2346رواه الترمذي في الزهد ) -1

، عدن عبيدد هللا بدن البداب هدذا فدي روى  مدا أصح هذا(، وقال: 7/294(، والبيهقي في الشعب باب الزهد )300المفرد )
ن، وحسنه األلباني في صحيح ابن ماجه )  (. 3340م حص 
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جهارا  د أمن الناس، بخالف الغضب الذي يتم  فية، وتهد   خ   عظيم، وذلك ألن السرقة تتم  
  نهارا.

الحرابة( أو قطع الطريق، وجعل معترضيها من )في جريمة  د اإلسالموكذلك شد  
َ َوَرُسولَهُ َويَْسَعْوَن فِي اأْلَْرِض فََسادا  } الذين  :وجعل عقوبتهم، [33المائدة:]{ يَُحاِربُوَن اَّللَّ

َّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخالُف أَْو يُْنفَ }  {ْوا ِمَن اأْلَْرِض أَْن يُقَت
د أمن المجتمع، وتنشر الرعب في جنباته، فهي جريمة ألنها جريمة تهد    ،[33:]المائدة

رهاب مدني أو  (ترويع)ت هذا العقاب الصارم. كما اعتبر اإلسالم كل فاستحق   ،ترويع وا 
من الذنوب واآثام التي  - ولو كان صغيرا تافها - تخويف وتفزيع للناس بأي أمر

  ن فعلها في اآخرة.مها هللا تعالى، ويعاقب عليها م  ر   يح
لرجل أن  ال يحل  ": كما جاء في الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال

  ."ع مسلمايرو   
فقد روى النعمان بن  - لما لها من داللة - ولهذا الحديث قصة يجب أن تذكر

ى هللا عليه وسلم في مسير، فخفق كنا مع رسول هللا صل: بشير رضي هللا عنهما قال
نانته )أي رغبة في فأخذ رجل سهما من ك   ،أي أخذته سنة من النوم()رجل على راحلته 

لرجل أن  ال يحل  ": فانتبه الرجل، ففزع، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أن يداعبه(
  .1"ع مسلمايرو   

ب عليه والمداعبة، ورغم أنه لم يترت   زالبرغم أن هذا الترويع والتفزيع كان باعثه الم  
أذى غير هذه الفزعة أو الروعة حين شعر الرجل الوسنان بأن أحدا يريد أخذ شيء من 

  م الرسول هذا الترويع.نانته، فقد حر  ك  
ال يعني أن تحريم الترويع مقصور على : "ع مسلمالرجل أن يرو    ال يحل  ": وقوله

الصيغة، ألنه وقع من مسلم لمسلم، ولكن ترويع اآمنين  المسلم، إنما ورد الحديث بهذه
ن أمنه الناس على المؤمن م  ": بصفة عامة ال يجوز، بدليل قوله عليه الصالة والسالم

                                                 
(، والبيهقدددي فدددي 5004: إسدددناده صددحيح، وأبدددو داود فددي األدب )مخر  جددوه(، وقدددال 21986حمددد فدددي المسددند )رواه أ -1

 (، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أصحاب النبي. 10/249الكبرى كتاب الشهادات )
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 - الناس كل الناس هإال حين يأمن فلم يعطه صفة اإليمان الحق    ،1"دمائهم وأموالهم
 .همعلى حرماتهم وأعراضهم وأموال - مسلمهم وغير مسلمهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 سبق تخريجه. -1
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(24) 

 والتعددية الحرية
 

 .يرعى حرية اإلنسان وحقوقه المختلفة: نؤمن بأن اإلسالم
بحيث ال ي جبر على اعتناق دين وال على ترك دين، كما ال يقهر : حريته الدينية

ِ }ممارسة أمر يخالف دينه،  على يِن قَْد تَبَيََّن الَرْشدُ ِمَن اْلغَي  َِ ِفي الد ِ  {ال إِْكَرا
 . [99:]يونس {أَفَأَْنَت تُْكِرُِ النَّاَس َحتَّى يَُكونُوا ُمْؤِمنِينَ } ،[256:]البقرة

جبر على الهجرة من بلده، وال على عمل ال يرغبه، وال على فال ي  : وحريته المدنية
 وال يتجسس عليه، أو يقتحم عليه داره،  ،أمر ال يرضاه

 انتهى إليه بحثه واجتهاده، ومن حق   فله أن يعتنق من اآراء ما : وحريته العلمية
 .لزمه أحد أن يتنازل عن رأيه بغير إرادتهالعلماء أن يناقشوه فيها، وال ي  

ح نفسه ألي منصب مادام ن يشاء، ويرش   فله أن ينتخب م  : وحريته السياسية
ن مع غيره حزبا  مستوفيا شروطه، وأن ينتقد أولي األمر إذا رأى أنهم أخطأوا، وأن ي كو  

 يعارض الحكومة إن شاء. 
حرية  هي حرية العقل الذي يبني، ال حرية اإللحاد الذي يهدم،: وهذه الحرية هي

 حرية الحقوق ال حرية الفسوق.  حرية الرأي ال حرية التشهير، الضمير ال حرية الشهوة،
ه في م، إلى أعلى درجة يستطيعها، وحق  اإلنسان في التعل   كما يرعى اإلسالم حق  

ه في كفاية العيش إذا عجز عن العمل، وحق  ، ه في األجر العادلمل المناسب، وحق  الع
ه في المحافظة على ك، وحق  ه في التمل  ه في الحياة، وحق  بحكم التكافل المفروض، وحق  

بل بعض هذه األمور التي  .ه في التعبير عن رأيهنفسه وأهله ودينه وعرضه وماله، وحق  
 ، يراها اإلسالم فرائض وواجبات، ال يجوز التنازل عنها. يراها الغرب حقوقا

 د اإلسالم هنا أن الناس قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، فال يجوز ألحد أن يستذل  ويؤك   
أحدا، وال أن يتخذ بعض الناس بعضا أربابا من دون هللا، فالحرية الحقيقية ثمرة التوحيد 

هللا(. ومن هنا كانت دعوة الرسول إلى  الحقيقي، ونتيجة الزمة لمعنى )ال إله إال
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َ َوال نُْشِرَك ِبِه ... }: القياصرة والملوك تَعَالَْوا إِلَى َكِلَمُة َسَواُء بَْيَننَا َوبَْينَُكْم أاَلَّ نَْعبُدَ إِالَّ اَّللَّ

 ِ  . [64:]آل عمران {َشْيئا  َوال يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعضا  أَْربَابا  ِمْن دُوِن اَّللَّ
واجبات نحو ربه ونفسه  -في مقابل هذه الحقوق  -ما يؤكد أن على اإلنسان ك

بحقوقه عليه أن : وأسرته، ومجتمعه وأمته والبشرية كلها، والكون كله، وكما أنه يطال ب
  يقابله واجب. ي واجباته، فكل حق   يؤد   

ة، فال إكراه ج  ب أن نقابل الفكرة بالفكرة، والشبهة بالح  كما نؤمن بأن اإلسالم يرح   
في الدين، وال إجبار في الفكر، وال قهر في السياسة، فهو يرفض العنف منهجا، 

الحاكمين أو من المحكومين، ويرى عنف الرعاة مع من واإلرهاب وسيلة، سواء وقع 
  أشد حكما، وأكبر إثما.: الرعية

بوضول ر عن نفسه اء، الذي يتيح لكل طرف أن يعب   ونؤمن بالحوار الهادف البن  
َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي }: مع االلتزام بالموضوعية وأدب الخطاب، الذي أشار إليه القرآن بقوله

  .[125:]النحل {ِهَي أَْحَسنُ 
ة  َواِحدَة  } ،بأن هللا خلق الناس مختلفين كما نؤمن  {َولَْو َشاَء َربََك لََجعََم النَّاَس أُمَّ

، سواء كان في فقه الدين، أم في مجال الفكر أم في ر الرأي اآخر، ولهذا يقد   [118:]هود
د الرؤى واالجتهادات، وأن أوضاع السياسة، وأن االختالف رحمة وخير، إذا نشأ عن تعد  

أمر مشروع في إطار أصول اإلسالم وأحكامه : د األحزاب في النظام اإلسالميتعد  
  القطعية.

ن لم ي قر   -د حزب الخوارج سيدنا علي رضي هللا عنه بشرعية وجو  وقد أ قر    وا 
  .1إذا لم يبدأوا المسلمين بقتال -أفكارهم 

                                                 
وال نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم  أال نمنعكم مساجد هللا أن تذكروا فيها اسم هللا تعالى، :قال: لكم علينا ثالث -1

م ل ) رواه معنا، وال نبدأكم بقتال. (، والبيهقي في الكبرى 7/376والطبراني في األوسط ) (7/562ابن أبي شيبة في الج 
 بن محمد وفيه األوسط في الطبراني رواه( عن علي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 8/184كتاب قتال أهل البغي )

(، وانظر: تاريخ الطبري 2467(، وضعفه األلباني في مختصر إرواء الغليل )6/364) ضعيف وهو الكوفي كثير
  .(6/41حوادث سنة سبع وثالثين من الهجرة )
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د تنوع دها تعد  د الجماعات والحركات العاملة لإلسالم، ما دام تعد  وكذلك تعد  
د تنافر وتشاحن، وما د تكامل وتعاون، ال تعد  د تضاد وتناقض، تعد  وتخصص، ال تعد  

ا المصيرية، متناسية خالفاتها الجزئية، وما دام دامت تقف صفا واحدا، في القضاي
مات القرآن والسنة، وهدفها نصرة اإلسالم، عقيدة وشريعة وأخالقا، محك: محورها جميعا

  نتعاون فيما اتفقنا ليه، ونتسامح فيما اختلفنا فيه.: وشعارها
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(25)  

 الصحة البدنية والنفسية
 

الصحة الجسمية والنفسية والعقلية لإلنسان، ويعتبر  نؤمن بأن اإلسالم يحافظ على
ه أن يطعمه . ومن حق   1"إن لبدنك عليك حقا": العافية من أعظم النعم، ويقول لكل إنسان

يه إذا ضع ف، ويداويه إذا مرض، فما سخ، ويقو   فه إذا ات  إذا جاع، ويريحه إذا تعب، وينظ   
سنة هللا في  ن جهله. ويقر  ، وجهله م  هعلم نأنزل هللا داء إال أنزل له شفاء، علمه م  

العدوى، فيوجب اتخاذ األسباب من األمصال واللقاحات، ويشرع الوقاية من األمراض 
عامة، ومن المعدية خاصة، ويفرض الحجر الصحي في حالة الوباء، حفاظا على 

  صحة الجماعة.
ر لكل عامل س   ويوجب الرعاية الصحية الشاملة، خصوصا ل مومة والطفولة، ويي

ويرعى حقوق المسنين والمع وقين ونحوهم  ،ه في العالجه في الراحة، ولكل مريض حق  حق  
 .من ذوي االحتياجات الخاصة

ويحيط الجانب الصحي والطبي بسور من األحكام الشرعية، والتوجيهات الدينية 
الوقاية والعالج ن يعاونه في أمور التي يلتزم بها الطبيب المسلم، وكل م   واألخالقية،

نيت به منظمة الصحة العالمية )مكتبها اإلقليمي( وعقدت له في والتمريض. وهو ما ع  
 القاهرة مؤتمرا عالميا، صدر عنه )الميثاق اإلسالمي ألخالقيات الطب والصحة(.

ب اإلسالم كذلك بالتربية البدنية، ويتخذها وسيلة ال غاية، وهي التربية التي ويرح   
إلى هللا من المؤمن  المؤمن القوي خير وأحب  د"م المرونة والخشونة والقوة، فد الجستعو   

 . 2"الضعيف

                                                 
(، والنسائي في الصديام 6867(، وأحمد في المسند )1159(، ومسلم في الصيام )1975رواه البخاري في الصوم ) -1
 (، عن عبد هللا بن عمرو.2391)

  (، عن أبي هريرة.79(، وابن ماجه في المقدمة )8791(، وأحمد في المسند )2664رواه مسلم في القدر ) -2
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ويطالب بالغذاء الكافي والمناسب لكل إنسان، وخصوصا المسكين الذي يعتبر 
ُب }: على إطعامه فريضة، وا همالها من دالئل التكذيب بالدين الحض   أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذ ِ

ينِ   . [3-1:]الماعون  {َوال يَُحَُّ َعلَى َسعَاِم اْلِمْسِكينِ *  ذَِلَك الَِّذي يَدَُ  اْليَتِيمَ فَ *  بِالد ِ
 ل إليهما،فاحشة الزنى والشذوذ الجنسي، وما يوص    -بالتشريع والتوجيه  -ويحارب 

ة باألجسام واألنفس كما يقاوم المسكرات والمخدرات والتدخين، وكل السموم المضر  
. فال يجوز لمسلم أن يلحق الضرر بنفس، فوريا كان أو 1"ال ضر وال ضرار"دوالعقول، ف

َ َكاَن بُِكْم َرِحيما  } ،جامتدر     . [29:]النساء {َوال تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ اَّللَّ
ع المفرط، ب  د، وال بالش   نفسه بالجوع الطويل المتعم   كما ال يجوز للمسلم أن يضر  

َوُكلُوا َواْشَربُوا َوال تُْسِرفُوا } ،بعدم اإلسراف -في الشريعة  -د مقي   فإن تناول المباحات

 . [31:]األعراف {إِنَّهُ ال يُِحَب اْلُمْسِرفِينَ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
وأبو يعلى في المسند (، 2341: إسناده حسن، وابن ماجه في األحكام )مخر  جوه، وقال (8652رواه أحمد ) -1
وصححه األلباني في صحيح ، عباس(، عن ابن 11/228(، في الكبير )4/128والطبراني في األوسط )(، 4/397)

  ( بمجموع طرقه وشواهده.7517(، وفي صحيح الجامع )1895ابن ماجه )
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(26) 

  رعاية البيئة
 

نؤمن بأن اإلسالم يعمل بوصاياه الدينية، وتوجيهاته األخالقية، وتشريعاته 
ناتها، وينهى عن إفسادها بأي وجه من وجوه مكو   على رعاية البيئة بكل : القانونية

ه من اإلفساد في األرض، الذي نهت التخريب أو اإلتالف، أو اإلهمال. ويعتبر ذلك كل  
 {َوال تُْفِسدُوا فِي اأْلَْرِض بَْعدَ إِْصالِحَها}: ده القرآن بقولهوأك   عنه كل رساالت السماء

ُ ال يُِحَب الْ } ،[56:]األعراف َ ال يُِحَب اْلُمْفِسِدينَ } ،[205:]البقرة {فََسادَ َواَّللَّ  {إِنَّ اَّللَّ
َ ال يُْصِلُ  َعَمَم اْلُمْفِسِدينَ }، [77:]القصص  .[81:]يونس {إِنَّ اَّللَّ

 : ة ركائز، هيولقد قامت رعاية البيئة في اإلسالم على عد  
يد أحدكم إن قامت الساعة وب": حسبنا هنا الحديث الرائع :التشجير والتخضير

: والحديث اآخر ،1"فسيلة، فإن استطاع أن ال تقوم )أي الساعة( حتى يغرسها، فليفعل
ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له "

 .2"به صدقة
 {فِيَها ُهَو أَْنَشأَُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَْعَمَرُكمْ }: قال تعالى :العمارة والتثمير

أي طلب منكم أن تعمروها، فالعمارة من مقاصد الخلق : {اْستَْعَمَرُكْم }ومعنى ، [61:]هود
 .كالعبادة

ِرينَ }: قال تعالى :النِافة والتطهير ابِيَن َويُِحَب اْلُمتََطه ِ َ يُِحَب التَّوَّ  {إِنَّ اَّللَّ
وأوصى  ،الصالة شرطا لصحة ، ولذا جعلت الطهارة الحسية والحكمية[222:]البقرة

 بنظافة الجسم والبيت والطريق والمسجد وغيرها.  اإلسالم

                                                 
: إسددناده صددحيح علددى شددرط مسددلم، وعبددد بددن حميددد فددي المسددند مخر  جددوهوقددال (، 12512رواه أحمددد فددي المسددند ) -1
 (، عن أنس.479والبخاري في األدب المفرد )(، 1/366)
(، 13389(، وأحمددددد فددددي المسددددند )1553(، ومسددددلم فددددي المسدددداقاة )2320المزارعددددة )لحددددرث و ارواه البخدددداري فددددي  -2

 عن أنس بن مالك.، (1382والترمذي في األحكام )
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م هللا على اإلنسان، فالواجب أن يرعاها، ع  باعتبارها من ن   :المحافِة على الموارد
يدَنَُّكمْ } ويشكر هللا عليها، فيحفظها بالشكر، ويستحق   َِ ، والموارد [7:]إبراهيم {لَِئْن َشَكْرتُْم أَلَ

الثروة الحيوانية، والثروة النباتية والزراعية، والثروة المائية والبحرية، والثروة : هنا تشمل
المعدنية، وغيرها، فال يجوز تعطيل هذه الثروات، أو إهمالها، أو العبث بها أو االعتداء 

  ها في مواردها.عليها، ألن هذا اعتداء على مال األمة كلها، وعلى حق   

، 2ع السدر في البريةن ق ط، وم  1ر من ق تل عصور عبثاوقد جاءت األحاديث ت حذ   
ومن ت رك اللقمة تسقط على األرض دون ، 3ومن ت رك جلد الميتة دون أن يدبغ وينتفع به

 ! 4أن يلتقطها أحد، فيميط عنها األذى ويأكلها وال يتركها للشيطان

 وقد تحدثنا عنها فيما سبق.  :الحفان على صحة اإلنسان

فإن هللا كتب اإلحسان على كل شيء، وهو يأمر بالعدل  :ئةاإلحسان بالبي
اإلحسان باإلنسان، واإلحسان : واإلحسان. واإلحسان بالبيئة يشمل اإلحسان بكل ما فيها

بالحيوان، واإلحسان بالنبات، واإلحسان باألرض وتربتها، واإلحسان بالماء الذي جعل 
ن أحسن إلنسان، وكل كائن حي، فم  منه كل شيء حي، واإلحسان بالهواء الذي يتنفسه ا

َوأَْحِسنُوا }: كما قال هم هللاالقيام بهذه األشياء، أوشك أن يكون من المحسنين الذين يحب  

َ يُِحَب اْلُمْحِسنِينَ   . [195:]البقرة {إِنَّ اَّللَّ

                                                 
 هللا إلى عج   عبثا عصفورا قتل نم  ": يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعتقال:  الشريدإشارة إلى حديث  -1

(، 19470". رواه أحمد في المسند ) لمنفعة يقتلنى ولم عبثا قتلني فالنا نإ رب يا :يقول ،منه القيامة يوم وجل   عز  
(، وابن حبان في الذبائح 4446، والنسائي في الضحايا )دينار بن صالح حال لجهالة ضعيف إسناده: مخر  جوهوقال 

(، وضعفه األلباني 7/483(، والبيهقي في الشعب باب رحمة الصغير )7/317(، والطبراني في الكبير )13/214)
  .(5751في ضعيف الجامع )

  .سيأتي الحديث قريبا -2

 قالف الصدقة من لميمونة موالة أعطيتها ميتة شاة ،وسلم عليه هللا صلى النبي وجدإشارة إلى حديث ابن عباس  -3
رواه البخاري في الزكاة  .ا"لهأك حرم إنما" :قال ميتة؟ إنها "قالوا. "بجلدها انتفعتم هال  " :وسلم عليه هللا صلى النبي

ت يرة )4120(، وأبو داود في اللباس )363(، ومسلم في الحيض )1492)   (.4235(، والنسائي في الف ر ع والع 

رواه مسلم  ...." ليأكلها ثم أذى من بها كان ما فليمط اللقمة أحدكم من سقطت فإذاإشارة إلى حديث جابر: "...  -4
 (.3279(، وابن ماجه في األطعمة )14552د في المسند )(، وأحم2033في األشربة )
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سواء كان اإلتالف بدافع القسوة، أم بدافع  :المحافِة على البيئة من اإلتالف
 . 1"ب هللا رأسه في الناردرة صو  ن قطع س  م  " :افع العبث، أم بدافع اإلهمالالغضب، أم بد

ر كل فإن هللا تعالى خلق كل شيء في الكون بقدر، وقد   :حفظ التواَن البيئي
شيء فيه تقديرا، فال شيء فيه إال بمقدار وميزان، وهناك ميزان كوني يعرفه أولو 

نما يميل ب خسارهم، كما قال البصائر ال يجوز أن يميل، وا  فعل البشر، وطغيانهم وا 
َن *  أاَلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميَزانِ *  َوالسََّماَء َرفَعََها َوَوَضَع اْلِميَزانَ }: تعالى َْ َوأَقِيُموا اْلَو

 . [9-8:]الرحمن {بِاْلِقْسِط َوال تُْخِسُروا اْلِميَزانَ 
: ثبيئة، وال سيما خطر التلو  د الخطر يهد    ر التعاليم اإلسالمية من كل   كما تحذ   

ث الصناعي، ومنه ث الغذاء، وخصوصا أخطار التلو  ث الهواء، وتلو  ث الماء، وتلو  تلو  
ث السمعي، وما تجلبه الحضارة من ر من التلو  كما يحذ    .ث اإلشعاعيخطر التلو  

 .الضوضاء والضجيج الذي يفقد الناس معه حياة الهدوء والسكينة

علت له، وفي إساءة في استخدامها غير ما ج  : الموارد تنزافوهناك خطر اس
نهاكها، وفي اإلسراف في استعمالها   .استعمالها وا 

د العالم إذا تمادى وأخيرا خطر اختالل التوازن البيئي والكوني، الذي بات يهد   
  الناس في سوء استعمال الموارد البيئية.

 سمحافظته على األجنا: البيئة ومن أعجب ما جاء به اإلسالم في الحفاظ على
لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت ": الحية من االنقراض، وذلك في الحديث الذي قال

ص من أمة الكالب نهائيا، لما وراءها من أذى، ر البعض في التخل  . فقد يفك   2"بقتلها
ن علمها، أنها أمة من األمم التي خلقها هللا لحكمة، علمها م  : ولكن الرسول علمهم

                                                 
(، 3/50والطبراندي فدي األوسدط )(، 5/182والنسدائي فدي الكبدرى كتداب السدير )(، 5239رواه أبو داود في األدب ) -1

 انيالطبر  رواه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: يبش  (، عن عبد هللا بن ح  6/139المزارعة )الكبرى كتاب والبيهقي في 
 .(3/617) ثقات ورجاله األوسط في

، وأبدو داود فدي الصديد الشديخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده: مخر  جوه(، وقال 16788رواه أحمد في المسند ) -2
(، وابدددن ماجددده فدددي الصددديد 4280(، والنسدددائي فدددي الصددديد والدددذبائح )1486(، والترمدددذي فدددي األحكدددام والفوائدددد )2845)
 ل.بن مغف   (، عن عبد هللا3205)
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: ن جهلها، فال يجوز أن نعارض حكمة هللا ونحكم عليها باإلبادة، قال تعالىوجهلها م  
 .[38:]األنعام {َوَما ِمْن دَابَُّة فِي اأْلَْرِض َوال َسائُِر يَِطيُر بَِجنَاَحْيِه إِالَّ أَُممد أَْمثَالُُكمْ }
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(27)  

  مع غير المسلمين العاَلقةدستور 
 

من كتاب  ل في هاتين اآيتينمع غير المسلمين يتمث   الع القة نؤمن بأن دستور
يِن َولَْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم أَْن تَبََروُهمْ }: هللا ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاِتلُوُكْم فِي الد ِ  ال َيْنَهاُكُم اَّللَّ

َ يُِحَب اْلُمْقِسِطينَ  يِن *  َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنَّ اَّللَّ ُ َعِن الَِّذيَن قَاتَلُوُكْم فِي الد ِ إِنََّما َيْنَهاُكُم اَّللَّ

َوأَْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَناَهُروا َعلَى إِْخَراِجُكْم أَْن تََولَّْوُهْم َوَمْن يَتََولَُّهْم فَأُولَئَِك ُهُم 

َِّاِلُمونَ    .[8،9:]الممتحنة {ال
للناس جميعا، ولو كانوا كفارا بدينه، ما لم يقفوا  والقسط مطلوبان من المسلم فالبر  

الذين لم يقاتلوا  -أما المسالمون منهم  .في وجهه ويحاربوا دعاته، ويضطهدوا أهله
هللا  فلم ينه    - المسلمين في الدين، ولم يخرجوهم من ديارهم، ولم يظاهروا على إخراجهم

والقسط هو  .أهل البر    كما يحب   المقسطين، هم واإلقساط إليهم، بل هو يحب  عن بر   
أن تزيد له : ألهله وال تبخسه، والبر   أن تعطي الحق  : هو اإلحسان. القسط العدل، والبر  

أن تتنازل عن : وال تزيد عليه، والبر   كأن تأخذ حق  : فضال منك. القسط على ما يستحق  
  .كبعض حق   

ي كلمة تستعمل إسالميا في أقدس البر( مع المخالفين، وه) استعمل القرآن كلمة
  .الوالدين بر  : الوالدين، فيقال هللا تعالى، وهو حق   الحقوق بعد حق   

خرجونه من أرضه أو أما غير المسلمين الذين يقاتلون المسلم في دينه، وي  
ونه، وما يظاهرون على إخراجه، فال والء لهم من المسلم، إنما يعاملهم بما يستحق  

  لمهم وعدوانهم.يردعهم عن ظ
وألهل الكتاب من غير المسلمين منزلة خاصة في المعاملة والتشريع. والمراد بأهل 

ل بعدن قام دينهم في م  : الكتاب ن ح ر  ف وب د   ، كاليهود األصل على كتاب سماوي، وا 
  .والنصارى الذين قام دينهم على التوراة واإلنجيل
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حتى ال يوغر المراء الصدور،  بالحسنى،فالقرآن ينهى عن مجادلتهم في دينهم إال 
َوال تَُجاِدلُوا أَْهَم }: قال تعالى، لدد  نار العصبية والبغضاء في القلوبويوقد الجدل وال  

ِزَل أُنْ اْلِكتَاِب إِالَّ ِبالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِالَّ الَِّذيَن َنلَُموا ِمْنُهْم َوقُولُوا آَمنَّا بِالَِّذي أُْنِزَل إِلَْينَا وَ 

  .[46:]العنكبوت {إِلَْيُكْم َوإِلَُهَنا َوإَِلُهُكْم َواِحدد َونَْحُن َلهُ ُمْسِلُمونَ 
أبال اإلسالم مؤاكلة أهل الكتاب، واألكل من ذبائحهم، كما أبال مصاهرتهم 

ره القرآن من قيام الحياة الزوجية ج من نسائهم المحصنات العفيفات، مع ما قر  والتزو  
َواجا  }: والرحمة في قوله تعالىة على المود   َْ َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخَلَق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَ

؛ وهذا في الواقع تسامح كبير من [21:]الروم {ِلتَْسُكنُوا إَِلْيَها َوَجعََم بَْيَنُكْم َمَودَّة  َوَرْحَمة  
أوالده غير مسلمة، وأن  ة بيته، وشريكة حياته وأم  اإلسالم، حيث أبال للمسلم أن تكون رب  

 وكذلك أجدادهم وجداتهم.  يكون أخوال أوالده وخاالتهم من غير المسلمين،
َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلُكْم إِذَا آتَْيتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ }: قال تعالى

  .[5:]المائدة {ْخدَانُ ُمْحِصنِيَن َغْيَر ُمَسافِِحيَن َوال ُمتَِّخِذي أَ 
ن كانوا في غير دار اإلسالم، أما المواطنون  وهذا الحكم في أهل الكتاب وا 

  .(ةأهل الذم  ) المقيمون في دار اإلسالم فلهم منزلة ومعاملة خاصة، وهؤالء هم
نما سم   :كلمة معناها( ةالذم  )و وا بذلك ؛ ألن لهم عهد العهد والضمان واألمان، وا 

ف ن  أن يعيشوا في حماية اإلسالم، وفي ك  : الرسول، وعهد جماعة المسلمينهللا وعهد 
عقد ) المجتمع اإلسالمي آمنين مطمئنين، فهم في أمان المسلمين وضمانهم، وبناء على

ما يشبه  (من غير المسلمين) ة تعطي أهلهابينهم وبين أهل اإلسالم. فهذه الذم   (ةالذم  
بذلك حقوق  لتي تعطيها الدولة لرعاياها، فيكتسبون السياسية ا (الجنسية) في عصرنا

  المواطنين ويلتزمون بواجباتهم.
ر الفقهاء في المذاهب كما يعب    ،(أهل دار اإلسالم) ي على هذا األساس منفالذم   

اإلسالمية المختلفة، وكلمة )أهل الدار( في المصطلح الفقهي يمكن التعبير عنها بكلمة 
  السياسي اليوم.)المواطنة( في المصطلح 
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د مقبولة لدى الناس اليوم، لما قد توحي به من أن أهلها ة( لم تع  )الذم   ولكن كلمة
  مواطنون من الدرجة الثانية، ولهذا ال نرى مانعا من حذفها، واالكتفاء بالمواطنة.

وقد رأينا الخليفة عمر رضي هللا عنه وافق على حذف كلمة أهم منها، وهي كلمة 
أن يأخذ ما يأخذه منهم باسم الزكاة ال : ين طلب منه نصارى بني تغلبح ،)الجزية(

د عمر في قبول ذلك باسم الجزية، ألنهم يأنفون من هذه الكلمة وهم قوم عرب. وقد ترد  
هؤالء القوم حمقى، رضوا المعنى وأبوا االسم! هذا : وقال ... أول األمر، ثم وافق عليه

  .لقرآنمذكورة في ا (الجزية)مع أن كلمة 
د لها لم يع  : ة معهمأن دولة الخالفة اإلسالمية التي عقدت الذم  : د ذلكومما يؤك   

 .اآن وجود
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(28) 

 الحوار اإلسالم المسيحي 
 

مأمورون دينيا بالحوار مع غيرنا، فهو جزء من  - نحن المسلمين - نؤمن بأننا
ى هللا عليه وسلم، وكل مسلم من منهج الدعوة إلى اإلسالم الذي أمر هللا به محمدا صل

َِِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي }: كما قال تعالى ،بعده اْدُ  إِلَى َسبِيِم َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِع

 .[125:]النحل {ِهَي أَْحَسنُ 
في  القرآني في الموعظة أن تكون حسنة، ولم يرض   وفي هذه اآية اكتفى النص  

ألن الموعظة تكون مع الموافقين، والجدال ، {بالتي هي أحسن}أن يكون  الجدال إال
األلفاظ، وأرفق األساليب، إيناسا لهم،  يكون مع المخالفين، فال بد أن يخاطبوا بأرق   

 وتقريبا بينهم وبين المسلمين.
حوار بين رسل هللا : وجده كتاب حوار ال نظير له: ن نظر إلى القرآن الكريموم  
براهيم وموسى وهود وصالح وشعيب وغيرهم مع وأقوامهم ، كما نرى في حوار نول وا 

 أقوامهم، في عدد من سور القرآن.
المالئكة حين أراد أن يخلق  - جالله جل   - فقد حاور هللا وحوار بين هللا وخلقه،

 آدم.
 خلقه إبليس، وهو حوار بل ذكر لنا القرآن الحوار بين هللا الكبير المتعال وبين شر   

في سورة األعراف، وسورة الحجر، وسورة )ة سور في القرآن الكريم. طويل، ذكر في عد  
 .(اإلسراء، وسورة ص

اء واإليجابي، مع كل مخالف لنا، ما دام يريد البحث عن ب بالحوار البن  لهذا نرح   
وال سيما نة علينا. نة، أو سياسة معي  نة، أو فلسفة معي  الحقيقة، وال يريد فرض مفاهيم معي  

 مع أهل الكتاب خاصة، والنصارى منهم على وجه أخص.
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َوال تَُجاِدلُوا أَْهَم اْلِكتَاِب إِالَّ ِبالَّتِي ِهَي }: منا القرآن سياسة الحوار حين قالوقد عل  

إِلَْيُكْم َوإِلَُهنَا َوإِلَُهُكْم  أَْحَسُن إِالَّ الَِّذيَن َنلَُموا ِمْنُهْم َوقُولُوا آَمنَّا ِبالَِّذي أُْنِزَل إِلَْينَا َوأُْنِزلَ 

 .[46:]العنكبوت {َواِحدد َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُمونَ 
فنحن مأمورون بحوار أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالطريقة التي هي أحسن 
الطرق وأقربها، إال الذين ظلموا منهم وتجاوزوا حدودهم معنا، فال حوار بيننا وبينهم. أما 

العبارات، وألين  الذين نحاورهم بالتي هي أحسن، من حيث اختيار أرق   اآخرون، فهم 
ذكر القواسم المشتركة، ونقاط االتفاق بيننا األساليب في الخطاب، كما ينبغي أن ت  

َوقُولُوا آَمنَّا بِالَِّذي أُْنِزَل إِلَْينَا َوأُْنِزَل  }وبينهم، ال نقاط التمايز واالختالف. ولهذا قال 

ر نقاط االتفاق، حتى ك  فذ   [29:]العنكبوت { َوِإلَُهنَا َوإِلَُهُكْم َواِحدد َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُمونَ إِلَْيُكمْ 
 . فال جدال بيننا وبينهم {إِالَّ الَِّذيَن َنلَُموا ِمْنُهمْ }، واستثنى ب بين الطرفين المتحاورينيقر   

ذا كان اليهود دوا أهلنا، وشر   قد ظلمونا واغتصبوا أرضنا، - في جملتهم - وا 
من أهل  نالمسيحيينحاور ولكنا  ،مع هؤالء اليوم إال المقاومةوسفكوا دماءنا، فليس لنا 

فتح صدورنا لهذا الحوار مخلصين ال مناورين، مؤمنين ن، و بالتي هي أحسن الكتاب
  بضرورة التفاهم ال بحتمية التصادم.

 
 : الحوار اإلسالمي المسيحي

 : التحاد علماء المسلمين فتتاحية لالجتماع التأسيسياالقلت في الكلمة ولقد 
أن اتحاد علماء المسلمين ليس اتحادا منغلقا على نفسه، : نود أن نعلنها صريحة

بل هو مفتول األبواب والنوافذ على العالم من حوله من األديان والحضارات والفلسفات. 
دية اللسانية، ة، والتعد  دية العرقييؤمن بالتعد   - من منطلقه الديني المحض: وهو

د. وأن دية الثقافية، وأن هللا سبحانه هو الواحد، وما عداه متعد   دية الدينية، والتعد  والتعد  
د واقع بمشيئة هللا المرتبطة بحكمته، وهو يؤمن بضرورة حوار المختلفين، ال هذا التعد  

أهدافه، وصفت النيات، بحتمية الصراع بينهم، وأن الحوار يمكن أن يثمر إذا استقامت 
جداال بالتي هي  - كما أمر القرآن - زم فيه بأدب الحوار، فكانت العزائم، والت  وصح  

 أحسن. 
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ه وكتابه من منزلة ب بالحوار اإلسالمي المسيحي خاصة، لما للمسيح وأم   لهذا نرح   
 خاصة في القرآن ولدى أهل اإلسالم.

 : ذكر منهانأن يتعاونا فيها بوضول، ونرى أن هناك مجاالت مهمة يمكن للطرفين 
مجال اإليمان باهلل والدار اآخرة، في مواجهة المادية العاتية، التي تنكر  :أوال
: ، وتشيع اإللحاد في العالم، وترى أن قصة الحياة كلهاوكل ما وراء الحس    )الغيب(

 {ْهِلُكنَا إِالَّ الدَّْهرُ َنُموُت َونَْحَيا َوَما يُ } ،أرحام تدفع، وأرض تبلع، وال شيء بعد ذلك
 .[24:]الجاثية

تؤمن به نظريا، ولكنها ال تجعل هلل تعالى في : وحتى تلك الفئات التي تؤمن باهلل
في أن يأمرها وينهاها. فهو إيمان  حياتها وال في تفكيرها مكانا، وال تجعل له الحق  

 ل ال وظيفة له.معط  
ر ل، التي تكاد تدم   ابلة موجة اإلباحية والتحل  م األخالقية، في مقي  مجال الق   :وثانيا

حتى رأينا : الفضائل اإلنسانية الرفيعة، التي توارثتها البشرية من مواريث النبوة الهادية
إباحة الع رى، والشذوذ الجنسي،  - أو المفترض أنه مسيحي - في الغرب المسيحي

باحة اإلجهاض بإط  الق وغيرها. والزنى بالتراضي، والزواج الم ثلي، وا 
ق بحقوق اإلنسان، وسيادة مجال العدل والكرامة والحرية، وكل ما يتعل   :وثالثا

الشعب  حق  : ها في استرداد حقوقها وحريتها في أرضها، وأبرز مثال لذلكالشعوب، وحق   
ع قتل  ف أراضيه، وت  جر  ر منازله، وت  دم  سفك كل يوم دماؤه، وت  الفلسطيني المظلوم الذي ت  

داس مقدساته، على مرأى ومسمع من ستبال حرماته، وت  ع منه أرضه، وت  نتز  اره، وت  أشج
 ر. العالم المحتض   

 ن يؤمن باهلل ورساالته والدار اآخرة، ضد  هذه مجاالت يمكن أن يتعاون فيها كل م  
 الذين يعارضون اإليمان، ويحاربون المؤمنين باهلل.
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(29) 

  والغرب نحن
 

من الغرب؟ وما عالقتنا به؟  - نحن المسلمين - ما موقفنا: بقي علينا أن نبين
  صراع وتصادم؟ ع القةم ال بد أن تكون أتعارف وتفاهم،  ع القةأيمكن أن تكون 

إن اإلسالم رسالة عالمية، فال فرق عنده بين غرب وشرق، فكالهما جزء من 
ِ اْلَمْشِرُق َوا}: كما قال تعالى، مملكة هللا الواسعة  {ْلَمْغِرُب فَأَْيَنَما تَُولَوا فَثَمَّ َوْجهُ َوَّلِلَّ

  .[115:البقرة]
أرسل هللا تعالى رسوله محمدا رحمة لهم،  والغربيون هم جزء من العالمين الذين

 .[107:األنبياء] {َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمة  ِلْلَعالَِمينَ }: كما قال تعالى
 

 : مشكلة الغرب واإلسالم

في أنفس كثيرين  - إذا أردنا الدقة - ة تكمن في أنفس الغربيين أوولكن المشكل
من لها به،  ع القةنوا عنه صورة في أذهانهم ال الذي كو  منهم، وموقفهم من اإلسالم 

  .قريب أو بعيد
وهذه الصورة ورثوها منذ الحروب الصليبية، حين قدمت جيوشهم من أوربا في 

مارات. وقد ة الممز  حمالت متواصلة، مكتسحة دول المنطق قة، مقيمة لها ممالك وا 
زمت هزيمة ساحقة في معارك حطين، وفتح انتصرت في أول األمر، ثم لم تلبث أن ه  

 بيت المقدس، ومعركة المنصورة، وأسر )لويس التاسع( في دار ابن لقمان الشهيرة.
غرب وهذه الحروب كان لها آثارها النفسية والعقلية، وكانت من أسباب نهضة ال

روا صو  المسيحي بعد ذلك مما اقتبسه من حضارة الشرق اإلسالمية. ولكن رجال الدين 
إلى حقيقة اإلسالم وال أمته  رة، ال تمت  نف   اإلسالم والمسلمين لعوام الناس صورة كريهة م  

بصلة، بيد أنها رسخت في الذهنية الغربية، والنفسية الغربية، وتوارثها الناس جيال بعد 
  جيل.
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ث عن األديان األخرى حين يتحد   -ثنا عنهم من هؤالء الذين تحد   -ولذلك ترى 
ى بكثير من الموضوعية غير اإلسالم، وعن األمم األخرى غير أمة اإلسالم، يتحل  

ث عن اإلسالم وعن حضارته وأمته، وقف موقفا آخر، فيه كثير واإلنصاف، فإذا تحد  
قد د من الع  ن يريد اإلنصاف منهم أن يتجر  على م  ز والميل مع الهوى، وكان من التحي  

على  ب الموضوع على الذات، والحق  ص شخصية أخرى تغل   الخبيثة الموروثة، ويتقم  
اب وغيرهما من الكت   ،العصبية. وهذا ما اعترف به غوستاف لوبون، ومونتجومري وات

 والمؤرخين الغربيين.
 

  لماذا ننفت  على الغرب؟

نا على ذلك، لمين فنريد أن ننفتح على الغرب، ونجد من ديننا ما يحث  أما نحن المس
 : غلق على أنفسنا، أو نعادي غيرنا. والذي يدعونا إلى ذلك جملة أمورننأن  وال نحب  

 أننا أصحاب رسالة عالمية، جاءت لكل الناس في كل أنحاء األرض. :أولها
ربي، وأن اإلسالم نشأ في صحيح أن كتاب اإلسالم عربي، وأن رسول اإلسالم ع

نة، بل اإلسالم ألهل الشرق، ولكن ال يعني هذا أن اإلسالم لجنس خاص، أو لجهة معي  
  األرض جميعا.

 ولقد نشأت المسيحية في الشرق، وانتشرت في أنحاء العالم.
يَا أَيََها }: أن أسباب اللقاء والتقارب والتفاهم كثيرة ووفيرة، وقد قال تعالى :ثانيها

 .[13:الحجرات] {لنَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكُر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبا  َوقَبَائَِم ِلتَعَاَرفُواا
  هو واجب شعوب األرض جميعا. - ال التناكر - فالتعارف

الشرق شرق، والغرب غرب، ولن يلتقيا. فإن : لسنا مع األديب األوربي الذي قال
  غلب العقل على الهوى، والحكمة على العصبية.واجب إذا اللقاء ممكن، بل 

أن العالم تقارب جدا وخصوصا بعد ثورة االتصاالت، والثورة اإللكترونية،  :ثالثها
إن العالم أصبح : قولن حنإن العالم أصبح قريتنا الكبرى. ون: حتى قال بعض الكتاب
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رقها ما يجري في غربها إال قرية صغرى ال كبرى، فالقرية الكبرى ال يعرف الناس في ش
 بعد يوم أو يومين، أو على األقل بعد ساعات من وقوع الحادث.

أما العالم اليوم فيعرف الناس ما يجري في أي مكان فيه بعد لحظات، وقد يتابع 
  الناس الحادث في أثناء وقوعه.

م على أصحاب األديان السماوية أن يتحاوروا، وعلى أصحاب وكل هذا يحت   
.. والحوار والتفاهم أولى من الخصومة والتنافر، ونحن . ارات أن يتفاهمواالحض

أن نحاور المخالفين بالتي  - اآننبنصوص قر  - مأمورون كما ذكرنا من قبل، المسلمين، 
  .منهم {أَْهِم اْلِكتَابِ  }هي أحسن، وخصوصا 

 
  من الغرب؟ ريدماذا ن

 : ص في هذه الكلماته من الغرب يتلخ  ريدكل ما ن
  ى عن األحقاد القديمة، فنحن أبناء اليوم ال بقايا األمس.أن يتخل  
ى عن األطماع الجديدة والرغبة في السيطرة على بالدنا ومقدراتنا، فعصر وأن يتخل  

  ى.االستعمار قد ول  
ى عن نظرة االستعالء، التي ة، ويتخل  ى النظرة العالمية واإلنسانية الحق  وأن يتبن  

  ن عداهم برابرة.الذين يرون كل م   ؛ الرومانكانت عند 
  ضحايا ظلم الغرب. - منذ قرون  - وال سيما ونحن، د من مخاوفه مناوأن يتجر  

فق عقيدتنا إذا أرادت ذلك شعوبنا، وال م حياتنا و  ع لنا الحرية في أن ننظ   د  أن ي  و 
  ار في ديارنا.يتدخل في شئوننا بفرض فلسفته علينا بالقوة أو بالحيلة. فنحن أحر 

نا، بعد سقوط االتحاد ئ مشاعر أممه ضد  عب   خذ منا )عدوا( ي  ال داعي للغرب أن يت  
 بعد زوال )الخطر األحمر( والتقارب مع ،ينا )الخطر األخضر(السوفيتي، وأن يسم   

  .()الخطر األصفر
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وعلى إن اإلسالم ليس خطرا إال على اإلباحية واإللحاد، وعلى الظلم واالستعباد، 
الرذائل والفساد. وفيما عدا ذلك هو رحمة هللا للعالمين، والمسلمون هم دعاة الخير 

  والمحبة والسالم للعالم.
ذا وجد في المسلمين أفراد أو فئات محدودة تستخدم العنف في غير موضعه،  وا 

 مها اإلعالم الغربي نفسه.لون كل المسلمين، بل هم فئات صغيرة، ضخ  فهؤالء ال يمث   
المسلمين، ووقوفه  زه ضد  وغالبهم دفعتهم إلى التطرف مظالم الغرب وعدوانيته وتحي  

  د االنفجار.دة ألهله، وشدة الضغط تول   أبدا مع إسرائيل الغاصبة لدياره، المشر   
ن ينظر إلينا ن ينصفنا وم  أعيننا، وتنشرل صدورنا إذا وجدنا م   ونحن المسلمين تقر  
ذا وجدنا ذلك نو  نظرة خالية من التعص   بنا بأهله، وفتحنا لهم قلوبنا هنا به، ورح  ب، وا 

  وديارنا.
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(30) 

 نحن والعولمة
 

 العولمة( وموقفنا منها. فما العولمة؟)ويتساءل الكثيرون عن 
إزالة الحواجز والمسافات بين األمم بعضها : رأى البعض أن العولمة تعني

بعض، وبين الثقافات بعضها وبعض، حتى يقترب وبعض، وبين األوطان بعضها و 
فها بعضهم بأنها . ولذا يعر   (، و)أسرة كونية(ثقافة كونية( و)سوق كونية)الجميع من 

 !(قرية كونية) تحويل العالم إلى
الذي جاء  (العالمية)وربما كان معنى العولمة في ظاهره هذا يقترب من معنى 

َوَما أَْرَسْلَناَك إِالَّ َرْحَمة  }: كية، مثل قوله تعالىده القرآن في سوره الماإلسالم، وأك  

ِِ ِليَُكوَن ِلْلعَالَِميَن نَِذيرا  } ،[107:]األنبياء {ِلْلعَالَِمينَ  َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبِد  {تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ
َ *  إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكرد ِلْلعَالَِمينَ } ،[1:]الفرقان  .[87،88:]ص {ُِ بَْعدَ ِحينُ َولَتَْعلَُمنَّ َنبَأ

الذي جاء به اإلسالم،  (ولكن هناك في الواقع فرق كبير بين مضمون )العالمية
 العولمة( التي يدعو إليها اليوم الغرب عامة، وأمريكا خاصة.)ومضمون 

ْمنَا بَنِي } :فالعالمية في اإلسالم تقوم على أساس تكريم بني آدم جميعا َوَلقَْد َكرَّ

ر لهم ما في السماوات وما في . فقد استخلفهم هللا في األرض، وسخ  [70:اإلسراء] {آدَمَ 
األرض، جميعا منه. وكذلك على أساس المساواة بين الناس في أصل الكرامة اإلنسانية، 
ا شركاء في العبودية هلل تعالى، وفي البنو   ة وفي أصل التكليف والمسئولية، وأنهم جميعا

يا أيها الناس، أال ": ة الوداعج  الكريم أمام الجموع الحاشدة في ح  كما قال الرسول  ،آدم
ن أباكم واحد، أال ال فضل لعربي على أعجمي، وال ألعجمي على  إن ربكم واحد، وا 

 .1"عربي، وال ألحمر على أسود، وال ألسود على أحمر، إال بالتقوى...
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يَا أَيََها النَّاُس إِنَّا }: اسره القرآن في خطابه للناس كل الند ما قر  وهو بهذا يؤك   

ِ أَتْ   {قَاُكمْ َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكُر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبا  َوقَبَائَِم ِلتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْندَ اَّللَّ
 .[13:]الحجرات

ر المساواة العامة بين البشر، ال يلغي ولكن القرآن في هذه اآية التي تقر   
ليتعارفوا، ال  {ُشعُوبا  َوقَبَاِئمَ }وصيات الشعوب، فهو يعترف بأن هللا تعالى جعلهم خص

 .اليتناكرو 
أنها فرض هيمنة سياسية : أما )العولمة( فالذي يظهر لنا من دعوتها حتى اليوم

ا  واقتصادية وثقافية واجتماعية من الواليات المتحدة األمريكية على العالم، وخصوصا
قها العلمي العالم اإلسالمي. الواليات المتحدة بتفو   العالم الثالث، وباألخص   عالم الشرق، و 

ارة، وبنظرتها والتكنولوجي، وبقدرتها العسكرية الهائلة، وبإمكاناتها االقتصادية الجب  
 االستعالئية التي ترى فيها نفسها أنها سيدة العالم.

، كما للند    م، بل وال معاملة الند   إنها ال تعني معاملة األخ ألخيه، كما يريد اإلسال
يريد األحرار والشرفاء في كل العالم، بل تعني معاملة السادة للعبيد، والعمالقة ل قزام، 

 والمستكبرين للمستضعفين.
)أمركة : أو بعبارة أخرى  ،)تغريب العالم(: العولمة في أجلى صورها اليوم تعني
د، الذي خلع أرديته القديمة، وترك أساليبه العالم(. إنها اسم مهذب لالستعمار الجدي

ا من الهيمنة تحت مظل   ا جديدا . إنها (ة هذا العنوان اللطيف )العولمةالقديمة، ليمارس عهدا
ب، ز، ال بد أن تؤد  َ  د أو تنش  تعني فرض الهيمنة األمريكية على العالم، وأي دولة تتمر  

، كما حدث مع أفغانستان والعراق بالحصار، أو التهديد العسكري. أو الضرب المباشر
يران وليبيا. وكذلك تعني فرض السياسات االقتصادية التي تريدها أمريكا : والسودان وا 

كبير، مثل البنك الدولي،  م فيها إلى حد   عن طريق المنظمات العالمية التي تتحك  
 وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وغيرها.

قافتها الخاصة، التي تقوم على فلسفة المادية والنفعية وتبرير فرض ث: كما تعني
اإلباحية، وتستخدم أجهزة األمم المتحدة لتمرير ذلك في المؤتمرات  الحرية إلى حد   
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العالمية، وتسوق الشعوب إلى الموافقة على ذلك بسياط التخويف والتهديد، أو ببوارق 
 الوعود واإلغراء.

م. والذي 1994قد بالقاهرة في صيف الذي ع   (سكانمؤتمر ال)ى ذلك في وتجل  
ر وثيقة تبيح اإلجهاض بإطالق، وتجيز األسرة الوحيدة الجنس، )زواج ريد فيه أن تمر  أ  

طالق الع   ،الرجال بالرجال، والنساء بالنساء( نان ل والد في السلوك الجنسي، وا 
من األمور التي تخالف  واالعتراف باإلنجاب خارج إطار الزواج الشرعي، إلى غير ذلك

ا من كينونتها  األديان السماوية كلها، كما تخالف ما تعارفت عليه مجتمعاتنا، وغدا جزءا
 وحية والحضارية.الر  

ومن هنا وجدنا األزهر الشريف في مصر، ورابطة العالم اإلسالمي في مكة، 
ا إلى جنب مع وجمهورية إيران اإلسالمية، والجماعات اإلسالمية المختلفة، تقف جنبا 

ر، إذ شعر الجميع أنهم أمام خطر ه المدم   الفاتيكان ورجال الكنيسة، لمقاومة هذا التوج  
 م اإليمان باهلل تعالى ورساالته، واألخالق التي بعث هللا بها رسله عليهم السالم.ي  د ق  يهد   

 ،ونيويورك ،م1995ت هذه العولمة في )مؤتمرات المرأة( في بكين كما تجل  
ا لمنطلقاته، وتكميوكانت كل   ،يرهاوغ  هاته.لتوج   الا ها امتدادا لمؤتمر القاهرة وتأكيدا

حتى ال يطغى بعض  ،وهذه قضية في غاية األهمية )االعتراف بالخصوصيات(
 تهم بغير رضاهم.وي  الناس على بعض، ويحاولوا محو ه  

حتى في عالم  كل أمة في البقاء بل نجد اإلسالم يعترف باختالف األمم، وحق   
لوال أن الكالب أمة من األمم " :الحيوان، كما جاء في حديث النبي صلى هللا عليه وسلم

َوَما ِمْن دَابَُّة فِي اأْلَْرِض }: ره القرآن في قوله تعالى. وهو يشير إلى ما قر  1بقتلها" ألمرت  

 .[38:ألنعام]ا {َوال َسائُِر يَِطيُر بَِجنَاَحْيِه ِإالَّ أَُممد أَْمثَالُُكمْ 
أن  إذا كان هذا في شأن األمم الحيوانية، فما بالك بشان األمم اإلنسانية؟ إال  

في دينها ورسالتها ولغتها، كما فعلت : ترتضي أمة باختيارها االنصهار في أمة أخرى 
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مصر وبالد شمال أفريقيا وغيرها، حين اختارت اإلسالم ديناا، والعربية لغة، بل أصبحت 
 في جسم هذه األمة، بل لها دور القيادة في كثير من األحيان. عضواا مهماا

 في النهاية لصالح األقوياء ضد   طرل اليوم، إنما تصب  إن )العولمة( كما ت  
 الجنوب الفقير. الفقراء، ولمصلحة الشمال الغني ضد   الضعفاء، ولكسب األغنياء ضد  

ي مجاالت التجارة ف - بدعوى العولمة - إن فتح األبواب على مصاريعها
واالقتصاد، والتصدير واالستيراد، أو في مجاالت الثقافة واإلعالم، سيكون لحساب القوى 

ار والتكنولوجيا العالية والمتطورة، الكبرى، والدول التي تملك ناصية العلم واإلعالم الجب  
ر واألوسع في عالم قوة، واألعظم نفوذاا وثروة، واألقد وال سيما الدولة األكبر قدرة، واألشد  

 المعرفة، وهي أمريكا.
ا )البالد اإلسالمية( منها، فليس أما بالد )العالم الثالث( كما يسم   ونها، وخصوصا

 لها من هذا السباق العالمي، إال بقايا ما يفضل من األقوياء، إن بقي لديهم ما يجودون 
  من فتات على اآخرين. به
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  خاتمة
 

الة اإلسالم وقضاياه الكبرى، في نظرة شمولية تكاملية لرسرؤيتنا فهذه وبعد، 
 .وسطية واقعية

ما، دينا ي  عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة، أخالقا وق  : فهو يدعو إلى اإلسالم كله
ودنيا، ثقافة وحضارة، أمة ودولة. في ضوء هذه األصول الثالثين، التي نؤمن بها، 

 ادل عنها بالتي هي أحسن. وندعو إليها بالحكمة والموعظة الحسنة، ونج
قطارهم ولغاتهم أعلى اختالف  - إلى هذه األصول األساسية ندعو المسلمين

مهم إياها، ونغرسها في عقولهم وضمائرهم، حتى ينشأ عليها الصغير ونعل    -ومذاهبهم 
 م عليها الكبير.ويهر  

لى هذه األصول ندعو غير المسلمين، ليعرفوا اإلسالم على حقيقته من  أهله وا 
تَعَالَْوا إِلَى َكِلَمُة َسَواُء بَْيَننَا } :ة، منادين للجميعج  وعلمائه الثقات، الذين تقوم بهم الح  

َ َوال نُْشِرَك بِِه َشْيئا  َوال يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعضا  أَْربَابا  ِمْن دُونِ  ِ فَِإْن  َوبَْينَُكْم أاَلَّ نَْعبُدَ إِالَّ اَّللَّ اَّللَّ

َيا أَيََها }: . قارئين عليهم قول هللا[64:]آل عمران {ا فَقُولُوا اْشَهدُوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ تََولَّوْ 

ِ النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن ذََكُر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبا  َوقََبائَِم ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنْ  دَ اَّللَّ

  .[13:]الحجرات {أَتْقَاُكمْ 
 .د هلل رب العالمينمأن الح: وآخر دعوانا
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