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البيان العلمي للعقيدة اإلسالمية

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احملاضرة العاشرة
البيان العلمي للعقيدة اإلسالمية
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعني وبعد:
أيها اإلخوة واألخوات مرحباً بكم يف حماضرتنا العاشرة واألخرية من احملاضرات اليت تدور أحباثها
حول مسألة العقيدة اإلسالمية ،تكلمنا يف حماضرتنا األخرية عن الثمرة اليت ينبغي أن حتققها العقيدة
اإلسالمية يف كيان اإلنسان ،وقلنا :إن هذه الثمرة تتمثل يف أن يعلم اإلنسان هويته عبداً هلل عز وجل
ويعلم أنه يعيش يف مملكة اهلل سبحانه وتعاىل وأن اهلل هو القيوم عليه ،وأن احلاكمية يف األرض ويف
الكون كله هلل سبحانه وتعاىل فيخضع حلكمه وخيضع لنظامه ،تلك هي مثرة اإلميان باهلل عز وجل،
وعرضنا ملشكلتني يطرحهما بعض الناس املشكلة األوىل هي القول بأن اهلل عز وجل إمنا شرع لعباده
الغايات أن يعدلوا وال يظلموا وأن يتحابوا وال يتباغضوا ،أما الوسائل فللناس أن يتخذوا من الوسائل
إىل هذه الغايات ما يشاؤون .وقلنا إن هذا التصور وهم وباطل بل هو تالعب باملنطق واحلقيقة،
وقلنا :إن اهلل عز وجل قد تعبد عباده مجيعاً بالوسائل والغايات معاً فاهلل سبحانه وتعاىل ما شرع
الغايات إال مبا شرع من وسائل هلا مث عرضنا العتذار آخر عن تطبيق الشريعة اإلسالمية ،هذا
االعتذار هو قول بعض الناس ومع األسف كثرياً ما نسمعه من املسلمني من مسلمني تقليدين طبعاً،
هذه املعذرة هي القول بأن الشريعة اإلسالمية أثبت التاريخ أهنا غري صاحلة للتطبيق إذ هي مل تطبق
إال يف أواخر عصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويف عصور اخللفاء الراشدين ،مث إن أحكام
الشريعة اإلسالمية طويت وتأبت على التطبيق والتنفيذ خالل القرون اليت تلت ذلك إىل يومنا هذا
فهذا أكرب دليل على أن الشريعة اإلسالمية غري صاحلة للتطبيق ،وانتهى بنا الكالم عند عرض هذا
االعتذار فما اجلواب عنه أيها اإلخوة؟
حنن جنيب عن هذا جبوابني اثنني :األول :نقد تصور أن الشريعة اإلسالمية مل تطبق إال يف عصور
اخللفاء الراشدين ،هذا كالم باطل وكذب على التاريخ ولكن لكي نعلم أن هذا كذب على التاريخ،
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ال بد أن نتساءل ما معىن تطبيق اجملتمع اإلسالمي للشريعة اإلسالمية؟ ما معىن تطبيق جمتمع من
اجملتمعات للشريعة اإلسالمية؟ هل معىن ذلك أن يغدو الناس كلهم معصومني من اآلثام والذنوب؟
إذا كان فينا من يتصور أن تطبيق الشريعة اإلسالمية يف اجملتمع جيعل من بين آدم معصومني فهذا
التصور خطأ كبري يف فهم معىن الشريعة اإلسالمية وكيفية تطبيقها.
الشريعة اإلسالمية تطبق بأن تكون بيوتنا مصبوغة بالصبغة اإلسالمية يف أعم األحوال وأن يكون
جمتمعنا مصبوغاً بالصبغة اإلسالمية فمن مشى يف سوق عرف أنه ميشي يف سوق بلد مسلم وأن
تكون املرافق العامة مصبوغة بالصبغة اإلسالمية فمن غشي أحد هذه املرافق علم مبا يرى أنه يف بلد
إسالمي وأن تكون قوانينه وأنظمته املعمول هبا إسالمية ،هذا هو معىن تطبيق الشريعة اإلسالمية يف
اجملتمع ،وإذا عرفنا أن هذا هو معىن تطبيق الشريعة اإلسالمية فسوف نعلم بدقة أنه ال عالقة بتطبيق
اإلسالم شرعة ومنهاجاً مع ال عالقة بني هذا وبني ما قد يرتكبه الناس من أخطاء وينزلقون إليه من
ٍ
معاص وآثام كان الناس وال يزالون خطائني ((وخري اخلطائني كما قال رسول اهلل التوابون)) يف عصر
رسول اهلل الذي هو النموذج األمسى لتطبيق الشريعة اإلسالمية كان هنالك أناس يرتكبون احملرمات
وجد من شرب اخلمر فأقيم عليه حد ،ووجد من زنا فأقيم عليه حد الزنا ووجد من ارتكب ألواناً من
املعاصي ،ومت ذلك يف حياة رسول اهلل عليه الصالة والسالم ،أفنقول أن الشريعة اإلسالمية إذن
استعصت على التطبيق؟ من قال هذا؟
الشريعة تطبق باملعىن الذي ذكرته لكم اآلن فإذا أخذنا هذا املعىن لتطبيق الشريعة اإلسالمية
واستقصينا عصور التاريخ اإلسالمي فلسوف جند أن الشريعة كانت مطبقة يف تاريخ اخللفاء الراشدين
ويف عصر األمويني ويف العصر العباسي ويف الثلث األول من عصر اخلالفة العثمانية ال يستطيع أن
يعتلي هبذا أحد ما هي القوانني اليت كان يُعمل هبا يف هذه العصور كلها هل كانت احلكومات
اإلسالمية يف عصر األمويني أو العباسيني أو من بعدهم هل كانوا يأخذون قوانينهم من الرومان من
موسوعة ُجستنيان هل كانوا يأخذون قوانينهم من فرنسا أو غريها كما يأخذ بعض املسلمني اليوم
قوانينهم كلنا يعلم اجلواب :القوانني اليت كانت حتكم هذه البالد يف هذه العصور كلها كانت شرعة
اهلل عز وجل ،ولكن الناس مع ذلك وبعد ذلك كانوا وال يزالون خطائني فهنالك من ارتكب املعاصي
من اخللفاء وممن كانوا يستوزروهنم ومن عامة الناس ،فاألخطاء كانت موجودة وإذا أراد أحد أن
يضرب مثالً بفالن من خلفاء بين أمية ،وكيف كان يرتكب بعض املعاصي ،فال إشكال يف هذا وال
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مفاجأة الناس ما كانوا يوماً ما معصومني حاشى الرسل واألنبياء ،ومن أراد أن يضرب املثل مبثالً
ٍ
معاص ارتكبوها فهذه
هارون الرشيد أو املأمون أو األمني أو أي خليفة من اخللفاء وأن ينبهنا إىل
املعاصي ال تكون خدشاً ملعىن تطبيق الشريعة اإلسالمية ،يف اجملتمع اخلطأ شيء والتخطيط للخطأ
شيء آخر وهذا املعىن أظنه واضح جداً وال يعجز أي من اإلخوة املثقفني املوضوعيني أن يدرك هذه
احلقيقة.
اجلواب الثاين :هذا هو اجلواب األول اجلواب الثاين :هو أننا عندما نلملم أخطاء بعض اخللفاء
أو كثري منهم يف العصر األموي أو يف العصر العباسي مثالً فإن هنالك من يبالغ يف احلديث عن هذه
األخطاء وهنالك من يضخمها تضخيماً كبرياً جداً وهنالك من يعطي أذنه ألعداء التاريخ اإلسالمي
بكل بالدة وكل غفلة ،فيأخذ كل ما يقوله أعداؤنا عن تارخينا على أنه حق وصدق مث يعودون مبا
أخذوا وحيدقون فيه فيجدون أهنا أخطاء شنيعة تتعارض مع فكرة أن الشريعة اإلسالمية كانت مطبقة،
فيقولون إذن هؤالء اخللفاء كانوا قد خرجوا على الشريعة اإلسالمية ،ومل يكونوا منضبطني هبا ينبغي أن
نعلم أن كثرياً مما يقال على اخللفاء الذين جاؤوا بعد اخللفاء الراشدين كذب ووهم ،لقد لغى
املستشرقون واملبشرون وعبيدهم من املسلمني يف بالدنا لغواً كبرياً يف احلديث عن الفتنة اليت قامت بني
سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي اهلل عنهما ،وقد طاب حملرتيف الغزو الفكري أن يتخذوا من هذه
الفرتة من التاريخ اإلسالمي ورقة راحبة يف تصورهم يلعبون هبا وكذبوا وافرتوا على التاريخ وحشوا
أحداث هذه الفتنة بأنباء ال أصل هلا ،ولكن املصيبة يف مسلمني تلقفوها وأخذوها على أهنا حق
وصدق تاريخ خلفاء بين أمية كذلك كتب األجانب عن هذا التاريخ كالماً طويالً من الكذب
والبهتان فاختلقوا ما ال وجود له وبالغوا يف أمور صغرية ضخموها وعظموها ،ولكن املؤسف أن
املسلمني التقليدين من عبيد الغرب عادوا فلملموا هذه األكاذيب ،وجعلوا من أنفسهم أبواقاً لرتوجيها
وخلفاء العباسيني ويف مقدمتهم هارون الرشيد رمحه اهلل تعاىل ،ما أكثر ما كذبوا عليه وما أكثر ما
اعتمدوا على خيال جمنح يف تصوير حياته والذين قاموا هبذا هم الكتاب الغربيون ولكن عاد عبيدهم
من املسلمني التقليدين فساروا ورائهم أىن ساروا ومللموا كلماهتم ووضعوها موضع التقديس من
حياهتم ،مث ملا جاء بعض الناس يدرسون هذا التاريخ رأوا فيما تصوروا أن هذا الواقع يف الشرق
واإلسالم يف مثاليته يف الغرب فقالوا :أن اإلسالم غري صاحل إذن للتطبيق.
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أحب أيها اإلخوة أن تقارنوا بني كالم كتبه جرجي زيدان عن الفتنة اليت قامت بني علي
ومعاوية ،ومن سار على طريقة جرجي زيدان مث أن تقرؤوا العواصم من القواسم أليب بكر بن العريب،
قارنوا بينهما لتجدوا الكذب العجيب ولتجدوا الزور الذي ُخيتلق ويلصق بالتاريخ ،وأنا أعجب من
إنسان جيعل جرجي زيدان معتمدهُ ومرجعه يف دراسة التاريخ ،أريد أن تقارنوا أيها اإلخوة واألخوات
بني ما يقوله جرجي زيدان وفيليب حته ،وفان فلوتن وأمثال كرمير عن هارون الرشيد ،أريد أن تقارنوا
بني ما يقوله هؤالء عن هارون الرشيد مثالً وما يقوله الطربي يف كتابه تاريخ امللوك األمم وامللوك عن
هارون الرشيد لتجدوا بعد الشقة بل التناقض وإذا وجدنا هذا التناقض فأيهما املعتمد صاحب الدار
من أمثال الطربي وابن كثري وابن خلدون ؟أم السارق املتلصص إىل الدار من هو املوثوق؟
أما العقالء املوضوعيون املتحررون فيعلمون اجلواب :صاحب الدار هو احملكم وأما العبيد األذالء
الذين باعوا ذممهم وعقوهلم لسادهتم من الغرب فهم يقولون مبلء أشداقهم بل املرجع هل اللص الذي
تسلل إىل الدار ،أنا ال أستطيع يف هذه اجللسة يف هذه احملاضرة األخرية أن أصلّح التاريخ ولكنها
مأساة ألفت النظر إليها ،الكذب على التاريخ واملأساة اليت هي أشد وجود مغفلني يصدقون الكاذبني
بدالً من أن يعتمدوا على الرتاث اإلسالمي الصحيح املبني.
وأنا أضرب لكم مثالً الطربي يرتجم هلارون الرشيد يف كتابه التاريخ املشهور املعروف بأنه كان يف
اليوم يصلي مئيت ركعة ما مل يكن مشغوالً بغزو أو بسفر أو حبج وأنه كان ال يقطع يف أمر من األمور
إال بعد أن يعود فيه إىل علماء املسلمني وأئمتهم وأنه كان شديد التمسك بكتاب اهلل وسنة رسوله
ومع ذلك فالرجل ليس معصوماً قد جيتهد فيخطئ وقد يغضب فيسفك دماً بدون حق هذا معقول
وارد ،وأما فيليب حته وجرجي زيدان وأمثاله فما جاؤوا هبذا الكالم قط ،لكنهم قالوا إن الرجل كان
يتطوح بني دنان اخلمر وكانت حياته وقفاً على لذائذه وكان جالساً دائماً بني جمموعات من احلسان
عن ميينه ومشاله ،حىت إن اسم هارون الرشيد بني الناس أصبح مرتبطاً يف أذهان كثري من الناس باخلمرة
السكر والعربدة والتقلب يف أحضان احلسناوات وحنو ذلك هكذا يقول فيليب حته ،وهكذا يقول
و ُ
جرجي زيدان ،وهكذا يقول أمثاهلم ،فيا عجباً ملن يقفز فوق الطربي وابن كثري مث يعانق فيليب حته
وأمثاله ،أنا واهلل أيها اإلخوة ال يعين أريد أن أقول أنا أعذر هؤالء األجانب عندما يكذبون على
هارون الرشيد وأمثاله هم معذورون ،لكن ما هو عذر هؤالء األذالء من املسلمني هؤالء الغربيون أيها
السادة عندما ينظرون إىل ترمجة هارون الرشيد إمنا ينظرون إىل ترمجة عدو لدود هلم تفيض أفئدهتم
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باألحقاد عليه ،ألنه اخلليفة الكبري الذي أبلى البالء العظيم يف حرب الروم ويف إخضاع الرومان حلكم
اهلل عز وجل ،هم يعرفون منه هذا ولعلكم تعلمون أن هارون الرشيد هو الذي فتح هرقل وكان ذلك
بعد أن ماتت إيليين إمرباطورة الروم يف حياة هارون الرشيد وخلفها من بعدها نقفور ،أرسل نقفور
هذا كتاباً إىل هارون الرشيد فيه تعاظم وتكرب عجيبان ،يقول :أما بعد فإن اليت كانت من قبلي أي
إيليين أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها منك مقام البيدق أي اجلندي الصغري ،فأعطتك من أموال
الدولة ما كنت خليقاً بأن تعطيه هلا ،فإذا جاءك كتايب هذا فأرسل كل األموال اليت أنفذهتا إليك
وأخذ يتوعده ،فكتب إليه هارون الرشيد يقول :من هارون الرشيد أمري املؤمنني إىل نقفور كلب الروم،
قرأت كتابك يا ابن الكافرة واجلواب ما ترى ال ما تسمع ،وجهز جيشاً يف أحلك الظروف وأشدها
يف قُ ِر الشتاء ،وسار به إىل هرقل وحاصرها وسار على طريق مفروشة بالثلوج وحاصرها حىت تغلّب
وأخضع الرومان للجزية اليت كانت قد خضعت هلا أيام إيليين واستوثق من األمر وعاد ،ويف الطريق
بلغ رجاالً من بطانة هارون الرشيد وقادته أن نقفور نكث العهد فكتموا اخلرب عن هارون الرشيد كي
ال يعود هبم مرة أخرى واجلو ٍ
قاس والربد قارس ،ولكن اخلرب تسلل إىل أذنه وعلم فعاد مرة أخرى
هارون الرشيد إىل هرقل وأخضع مرة ثانية نقفور للعهد ولدفع اجلزية كما كان من قبل.
اليوم أيها اإلخوة عندما يقرأ أحفاد نقفور ترمجة هارون الرشيد هذه وما فعل هبم هل تتصورون
أن تكون النتيجة أن يسبحوا حبمده وأن يثنوا عليه أليس طبيعياً أن يكذبوا عليه وأن يوغروا صدور
املسلمني ضده ،شيء طبيعي أن يفعل هذا ولكن ليس طبيعياً أبداً أن يقف اإلنسان الذي أعزه اهلل
باإلسالم فيخلع رداء العز هذا ويتطامن ويتذلل حىت جيعل نفسه قابعاً يف أحذية هؤالء الغربيني ،هذا
الشيء الغريب العجيب تارخينا مشوه ال تصدقوا كل ما تقرؤون فتبنوا عليه أن الشريعة غري صاحلة
للتطبيق والتاريخ مل يرصد إال جانباً من جوانب تاريخ األمم اإلسالمية ،مل يرصد التاريخ وقائع
الشعوب وأحواهلم واإلسالم وكيف كان يهيمن عليهم يف أسواقهم حوانيتهم بيوهتم كل ذلك واقع
ومعروف.
دعوين آتكم مبثال آخر للتالعب بالتاريخ حىت نتحرر من هذا اإلتباع وحىت جنتث هذه الثقة
العمياء بالغربيني الذين يكتبون تارخينا ،قرأت منذ سنوات طويلة يف كتاب مدرسي لطالب اإلعدادي
أظن لطالب الصف الثامن أو التاسع يذكر فيه مؤلف الكتاب وهو عريب مسلم يقول :لقد بلغ من
ترف هارون الرشيد وبذخه أنه كان ينفق على طبق جانيب صغري من املقبالت على مائدته ما ال يقل
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عن مئيت درهم ،هذا الكالم مكتوب يف كتب اإلعدادي الذي يدرسه الطالب الصغار العرب
املسلمون ،وطبعاً هذا الكالم إذا قرأه هذا الطفل يتقزز ويتخيل مقدار ما كلفته هذه املائدة إذا كان
طبق صغري جانيب كما نقول اليوم سلطة يكلف مئيت درهم يعين حوايل تقريباً  055فرنك نعم فكيف
إذن ما هو القدر الذي أنفق على املائدة كلها؟ كيف يكون هذا يعين خليفة يعتز به التاريخ
اإلسالمي ،شيء طبيعي أن خترج مكانة هارون الرشيد بل التاريخ العباسي كله من قلب هذا الطفل،
ولكن تعالوا ننظر إىل أصل هذه القصة ما مصدرها لقد حبثت عنه هذه القصة موجودة يف كتاب
مروج الذهب للمسعودي ،ولكن امسعوا القصة يف مصدرها احلقيقي كيف وقعت وكيف نكسها
اجملرمون ،يقول التاريخ :إن هارون الرشيد نزل ضيفاً يف الرقة على خاله املهدي وذات يوم دعاه
املهدي إىل طعام العشاء فلما جلس على املائدة نظر فوجد بني األطباق طبقاً صغرياً فيه قطع حلم
صغرية جداً فقال هارون الرشيد للمهدي :ملاذا صغّر طباخك قطع اللحم هكذا؟ كان الطباخ واقفاً
قال له يا سيدي :هذه ألسنة أمساك وليس حلماً ،فنظر وفكر وقال :فكم مسكة أنفقت على هذا
الطبق؟ قال كذا قال فكم أنفقت عليه؟ قال :مئتا درهم فرفع هارون الرشيد يده عن الطعام وقال:
واهلل لن أذوق من طعامك قط  ،وقال للطباخ قال له :خذ هذا الطبق واخرج به إىل السوق فأعطه
أول فقري تراه عيناك ،وقل له :إن الطبق يساوي فارغاً كذا وكذا حىت ال يشرتي منه أحد هذا الطبق
بأخبس األمثان مث أخرج من جيبه من حر ماله ما يساوي قيمة الطبق وتلك القطع من ألسنة األمساك،
وقال له :وادفع هذا أيضاً له فلقد كنت أنا السبب يف هذا البذخ ،هذه هي القصة كما نقرؤها يف
التاريخ ولكن اجملرمني الذين جتاوزوا حىت ما بلغ إليه جمرموا احلرب جاؤوا إىل هذه القصة فن ّكسوها
جعلوها تنطق بنقيض ما كانت تنطق به هي تنطق مبقدار ال يكاد يصفه اإلنسان يف منطقه من التزام
هارون الرشيد لشكر النعمة وحماربة البذخ والرتف ولكن هؤالء الكاذبون ولكن هؤالء الكاذبني أنطقوا
هذه القصة بنقيض ذلك.
وأعود فأكرر ما قلت أنا ال أعجب من أن يقول فيليب حته هذا الكالم أو جرجي زيدان هذا
الكالم أو كرمير أو فان فلوتن أو غوستاف لوبون ألن هؤالء مجيعاً هم أحفاد نقفور هم أحفاد
الرومان ،وماذا عسى أن يقولوا عن هارون الرشيد الذي أخضع إيليين يف عصرها مث نقفور يف عصره
للجزية ولإلسالم كما أمر اهلل سبحانه وتعاىل؟

6

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

البيان العلمي للعقيدة اإلسالمية

األستاذ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي

أنا ال أعجب فاحلقد يفعل هذا وأكثر لكن أنا أعجب من هؤالء الصعاليك أعجب من هؤالء
املسلمني العرب الذين ميلكون تارخياً أغر وميلكون مصادر علمية مباشرة إىل هذا التاريخ كيف
يعرضون عن تراثهم األقدس ،مث إهنم يتقممون األكاذيب العفنة من أفواه هؤالء الغربيني ،أظن أن يف
هاتني القصتني بل احلادثتني ما جيتث كل ثقة يف أنفسنا من جتاه الغربيني وجتاه سدنتهم وخدامهم
الذين يسريون وراءهم.
فإذا عرفنا ذلك فلتعلموا أن كثرياً مما يُقال عن تاريخ املسلمني تاريخ اخللفاء باطل وكذب ومشوه
اإلسالم كان مطبقاً يف عصر هارون الرشيد أمل يكن أبو يوسف هو مستشار هارون الرشيد؟ أمل يكن
مرجعه دائماً يف كل شيء ؟أمل يكن يلتزم كل ما يقضي به هذا القاضي املتدين املسلم املؤمن؟
وكذلك كان اإلسالم مطبقاً أيام الفتنة وأيام خالفة بين أمية .
لعل فيكم من يقول :والفتنة كيف ميكن أن ننسق بينها وبني تطبيق الشريعة اإلسالمية هذه الفتنة
ضخمناها أكثر من حقيقتها مبا يساوي عشرة على واحد ضخمناها عشر مرات ،سيدنا علي كان
جمتهداً وكان يرى أنه اخلليفة وأنه الذي بويع له باخلالفة ومعاوية كان جمتهداً وكان يرى أنه اخلليفة وأن
أمر الشام ال يستتب وال يستقر إال إذا كان هو املتابع واملشرف على األمر ،هذا كان جمتهداً وذاك
كان جمتهداً ولو دخلنا معهم يف حلبة االجتهاد رمبا اجتهنا إىل علي رضي اهلل عنه وقلنا حنن معه يف
هذا االجتهاد لكن هذا ال يغض من قيمة اجتهاد معاوية شروى نقري ،أما أن تقول ال كان هذا يريد
أن يستغل ما يسميه مصلحة لبقائه على عرش اخلالفة ،والثاين كان يريد كذا هذا ليس لنا أن نقوله
يف دار الدنيا الشريعة اإلسالمية ميزاهنا تنظر إىل الظواهر ،أما البواطن فإمنا يقضي هبا رب العاملني يوم
القيامة عندما جيتمع الناس ليوم ال ريب فيه ،القاعدة تقول حنن حنكم بالظاهر واهلل يتوىل السرائر،
ولكن أمثال طه حسني أخذوا ونفخوا يف هذه ِ
القربَة مث نفخ فيها جرجي زيدان ونفخ فيها من نفخ
وأخذوا األموال اليت اشرتطوا أن يأخذوها على أعداء اإلسالم والدين.
هذا هو اجلواب الثاين على السؤال الوارد إذن الشريعة اإلسالمية صاحلة للتطبيق وقد طبقت يف
هذه العصور كلها لكن أسقطوا مما تتصورونه تطبيق الشريعة اإلسالمية مسألة العصمة ،ما كان أحد
معصوماً هارون الرشيد غري معصوم أبو يوسف غري معصوم اإلمام مالك غري معصوم وليس هنالك
من يرقى ويصعد فوق النقد والرد إال صاحب هذا القدر سيدنا حممد عليه الصالة والسالم.
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بقي جواب ثالث وأخري ال بد أن نقوله :عندما تقولون أيها اإلخوة إن يف شريعة اهلل ما ال يصلح
للتطبيق يف هذا العصر ،ما هو املقياس الذي متسكون به لتقولوا هذا الكالم ،الربا ال بد من اخلضوع
له يف هذا العصر وتطبيق النظام االقتصادي غري صاحل يف هذا العصر ألنه حيارب الربا هذا ما يقوله
بعض منا ،طيب ما هو املقياس الذي أمسكتم به فتبني لكم مبوجبه أنه ال ميكن التنزه عن الربا من
الفرديّة
قال هذا من قال إن الذي يقرر صالحية الشريعة أو عدم صالحيتها الفطرة اإلنسانية ّ
واالجتماعية هو الذي يقرر هذا األمر ،فإن تركنا هذا املقياس فإن املقياس الذي يفرض نفسه بعد
ذلك مقياس الرعونات مقياس املصاحل واألهواء ،أنا إنسان متعشق اخلمر مثالً والعياذ باهلل فأنا أدافع
عنها وأقول ال يصلح اليوم شرع يقضي حبرمة اخلمرة ،أنا أتعامل بالربا ألنين إنسان تاجر وجتاريت
منتشرة شرقاً وغرباً فأنا أدافع عن رأيي إذن اإلنسان الذي جتاوز مقياس الفطرة اإلنسانية فرداً وجمتمعاً
ال بد أن يقع يف كنائن مقاييس أخرى هي مقاييس الرعونات األهواء.
فلنعد إىل الفطرة اإلنسانية الفطرة اإلنسانية االجتماعية مىت قالت أن الربا ضربة الزب ال بد
منها ،أمل تسمعوا كالم االقتصاديني الغربيني وال يزالون يكررون ويقولون إن هذا االقتصاد الذي
يتمسك به الغرب اليوم أثبت فشله وال بد من اكتشاف مذهب اقتصادي آخر يساير حاجة اإلنسان
وعالقاته االجتماعية؟ أال تسمعون اهلمس الذي سيغدو بعد أيام صوتاً عالياً إن شاء اهلل؟ أن الذي
فرض شبكات الربا يف اجملتمعات الغربية إمنا هم اليهود هم الصهاينة ؟أال تعرفون هذه احلقيقة أال
تعرفون كيف نبعت هذه البنوك الربوية؟ وما هو البنك البنك إمنا أصله يعين طاولة موضوعة يف طريق
بكل بساطة جيلس وراءها يهودياً فيأخذ الودائع ويبقي هذه الودائع عنده ،وظهر له أهنا تبقى عنده
مدة طويلة فأراد أن يستغلها وأخذ يعطيها آلخرين بفوائد ،وهكذا حىت تسلل أخطبوط الصهيونية إىل
املرافق االقتصادية املختلفة ،كيف هذا أمل تسمعوا مدى ما حققته البنوك الال ربوية وهي حديثة
الوالدة من جناح؟ أمل تسمعوا بتجربة أمحد عبد العزيز النجار الدكتور عبد العزيز النجار يف القاهرة
وجتربة البنوك ميت غمر؟ أمل تسمعوا يوم جاء بعض االقتصاديني األملان إىل مصر ليدرسوا نظرية أمحد
عبد العزيز النجار وهو ليس صاحب نظرية هو دالل على بضاعة اهلل عز وجل ،هو ليس صاحب
نظرية أمل تسمعوا أنباء هذا النجاح كله؟ أمل تسمعوا أخرياً أنباء جناح هذا الشركات اإلستثمارية
اإلسالمية اليت فرضت لنفسها سلطاناً يف مصر وهددت البنوك الربوية؟ مث إن إشارة من اليهود عرب
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إشارة من نيويورك أوحت إىل اخلدم والسدنة يف القاهرة بأن يقفوا يف وجه هذا اخلطر الداهم على
البنوك الربوية .
املقوم املنفعة كلما قذفت منفعة إىل
من قال أيها اإلخوة املال علمياً ال يلد املال املال قيمة و َّ
حرم شيئاً نتناً إال ووضع يف مكانه شيئاً
اجملتمع تغطيها بقيمة هذا هو شرع اهلل وشرع اهلل عز وجل ما ّ
طاهراً فاهلل الذي حرم الربا لنتانته أحل القراض أحل عقد املضاربة أن أعطيك مايل وأنا عاجز عن
احلركة والنشاط التجاري فتشتغل مبايل وتنفع به املسلمني من عباد اهلل وتعطيين جزءاً من الربح إن ربح
املال ال على أساس أن أالحقك بالفوائد الربوية على املال ربح املال أم مل يربح هذا مثل أضربه عن
الربا وكل ما يقاس وكل أمور الشريعة اإلسالمية كذلك.
شريعة اهلل تقول إن املرأة ينبغي أن تتحجب ويف الناس من يقولون إن هذا ال يتفق مع مصاحل
الناس اليوم ألن املرأة اآلن تشرتك مع الرجل يف املعمل ويف املؤسسات ووو وإىل آخره ،وهي ال
تستطيع أن تنشط نشاطها هذا وقد محّلت نفسها أثقال احلجاب ،أوالً الكالم فيه نوع من الدراما
اخليالية الكاذبة ثانياً هذا من حيث املوضوع افتآت على احلقيقة الشريعة اإلسالمية فرضت احلجاب
على املرأة وهي تراعي فطرة املرأة وفطرة الرجل الشريعة اإلسالمية ثوب سابغ للفطرة ملاذا يثقل
احلجاب املرأة إن وجدت يف معمل لتوجد إن وجدت يف وظيفة لتوجد إن وجدت يف جامعة لتوجد
إن وجدت يف ثغرة من ثغور اجلهاد لتوجد على أن تنضبط بشريعة اهلل عز وجل وتتمسك بآداب
اإلسالم مىت ويف أي تاريخ أثقلها حجاهبا يف تارخينا اإلسالمي املرأة اشرتكت يف احلروب وأصعب ما
ميكن أن نتصور اجتماعاً بني شيء وحجاب هو احلق ومع ذلك فلقد كانت املرأة وهي حتارب وهي
حتمل السالح وهي تنطلق من مكان إىل مكان كراً وفراً كانت حمجبة حبجاهبا اإلسالمي أدق ما
يكون االحتجاب اإلسالم ال يفرض ال على املرأة وال على الرجل ما يكون عثرة يف طريقهما إىل
حتقيق مصاحلهما احلقيقية ،هذا غري وارد بشكل من األشكال ولكن أعود فأقول لكم من الذي يقول
إن احلجاب ال يتفق مع واقع الناس يف هذا اليوم ،أصحاب الرعونات واألهواء ،أصحاب املصاحل
الشهوانية ال املصاحل احلقيقية فالن من الناس موظف يف مكتب ال يستطيع أن يؤنس نفسه وميارس
عمله إال إذا رأى حسناء جتلس عن يساره وأخرى عن ميينه ،يغازل هذه ويغازل تلك مث خيرج
فيصادق هذه ويصادق تلك ،وينظر إىل ما سيقرره الشرع إذن سيصبح حمروماً من هذا وسيعود إىل
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مكتبه يف الغد وهو مقفر موحش عن متعته اليت يهواها فيدافع عن رعونته باسم املصلحة اإلنسانية
وباسم احلق.
ال أريد أن أطيل يف هذا املوضوع ولكن أقول لكم كلمتني أخريتني الكلمة األوىل :ما أمجع عليه
علماء الشريعة اإلسالمية من أن الشريعة اإلسالمية خري كلها ومصلحة كلها ورشد كلها ،وأقول ما
يقوله العز بن عبد السالم سلطان العلماء يف عصره رمحه اهلل تعاىل يف أوائل كتابه العظيم قواعد
األحكام يف مصاحل األنام يقول :انظر حيثما مسعت قول اهلل عز وجل (يا أيها الذين آمنوا) فأص ِغ
السمع جيداً إىل ما بعد هذا النداء فإنه ال يأمرك إال خبري وال ينهاك إال عن شر ،وإنه إما أن يأمرك
خبري وإما أن ينهاك عن شر ولكن اإلنسان قد ال يعلم واهلل يقول (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري
لكم وعسى أن حتبوا شيئاً وهو شر لكم).
واألمر الثاين الذي أختم به كالمي هذا عن تطبيق الشريعة اإلسالمية هو التايل اإلنسان أحد
رجلني الذي يُدعى إىل تطبيق شرع اهلل أحد رجلني فإما أن يكون غري مؤمن باهلل عز وجل أو مؤمناً
باهلل إمياناً حقيقياً إن كان غري مؤمن باهلل عز وجل فأنا أقول سلفاً هو منطقي مع نفسه عندما يقول
الشريعة اإلسالمية غري صاحلة للتطبيق يف هذا العصر ذلك ألنه يتصور أن هذه الشريعة من وضع
البشر من وضع حممد عليه الصالة والسالم من وضع أحد الصحابة أو من وضع جستنيان وسرق
الرسول هذا التشريع من موسوعة جستنيان كما يهوى البعض أن يقولوا فإذا كان هذا اإلنسان يتصور
األمر كذلك فمن حقه أن يقول هذا الشرع مل يعد صاحلاً يف عصرنا اليوم ألنه رأى أن الشرائع كلها
اليت يضعها الناس يضعوهنا بناء على دراسات بيئة معينة وبناء على واقع عصر معني هذه الشريعة
وهذا القانون الذي رمسوه إمنا هو انعكاس وزبدة حلاجة بيئة خاصة وعصر معني فإذا جتاوز الناس تلك
البيئة وانطوى ذلك العصر وجاء عصر آخر فإن الدنيا تتطور وال شك أن ظروفاً أخرى ج ّدت إذن
من الطبيعي أن يقول إن ذلك الشرع القدمي مل يعد صاحلاً وآية هذا الكالم أن القوانني الوضعية ال
تكاد تعيش أكثر من قرنني من الزمن القانون يوضع اليوم وبعد حني جتد فيه ثغرات يرقع القانون
باستدراكات بعد قليل تظهر فيه ثغرات أخرى يرقع مرة ثانية بعد قليل تظهر فيه ثغرات ثالثة يرقع
متزق وطوي فجيء بغريه وهذا هو شأن
وهكذا فما ميضي قرن أو قرن ونيف إال وجتد هذا القانون قد ّ
ضعف اإلنسان من الذي يستطيع أن يتخيل األجيال اآلتية كلها على اختالف فئات الناس
واختالف احلضارات مث يأيت بفرع يكون مثل الثوب السابغ للجميع ال يستطيع بشر أن يفعل هذا
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فمن كان يتصور أن اهلل غري موجود وأن الشريعة اإلسالمية شريعة وضعها عرب اجلزيرة العربية فقولوا
له :من حقك يا أخي أن تتصور األمر هكذا ولكن تعال بنا منضي معك إىل ينبوع املسألة وإىل أول
الطريق فأنت مغفل ليس يف عدم إدراكك هلذه النقطة ولكنك مغفل إذ قفزت فوق مسألة وجود اهلل
وظننت نفسك يف عامل ال صانع له وال خالق وال سيد ح ّدثه عن اهلل وعن وجود اهلل عز وجل ولذلك
فأنا أدعو دائماً إخواين الشباب الذين يشتغلون بالدعوة اإلسالمية أن ال ينقذفوا رأساً إىل الدعوة إىل
تطبيق الشريعة ألهنم ال يعلمون أهنم يدعون أناساً أمشاجاً من الناس أكثرهم غري مؤمن باهلل وكثري
منهم إميانه تقليدي حيتاج إىل دعم وتغذية من الذي يوافقك على ما تقول عندنا يف املشرق ويف كثري
من األصقاع الشباب رأساً إذا أراد أن خيطُوا اخلطوة األوىل إىل اإلسالم طمح ببصره إىل قمة احلكم
ودعا إىل تطبيق اإلسالم على من تطبق اإلسالم على أناس يعوزهم أن يؤمنوا بوجود املشرع كيف هذا
ابدأ دعوتك هذه مبثل هذه احملاضرات اليت ألقيناها خاطب الناس خاطب عقوهلم وأيقظهم إىل
هوياهتم أهنم عبيد هلل عز وجل فإن أنت جنحت يف غرس اإلميان يف العقول مث يف حتويله صبغة إىل
القلوب فإنك تستطيع أن ال أقول تناقشهم يف صالح الشريعة اإلسالمية بل إهنم سيكفونك هذه
املؤونة إذا قلت هلم تعالوا أنبئكم عن دليل على صالحية الشريعة اإلسالمية سيقول لك كل منهم ال
داعي إىل هذا فقد آمنت باهلل إذن آمنت بأن اهلل حكيم وآمنت بأن اهلل ال يشرع إال ما فيه اخلري
والصالح للمسلمني فكل من آمن باهلل عز وجل خليق به أن يؤمن لصالحية هذه الشريعة اإلسالمية
وحتضرين هنا حادثة منذ سنوات زاروا لدي يف املنزل ثلة من األجانب الغربيني فيهم أمريكان وأملان
وفرنسيون وجلسنا نتحادث قال واحد منهم ملاذا حجب اإلسالم عن املرأة رئاسة الدولة وأخذت
أجيبه واستعنت بكل ما أعلم من أدلة علم النفس والفرق بني طبيعة الرجل واملرأة واملهام الشاقة اليت
وفصلت ودمت ميكن حوايل ربع ساعة وأنا أتكلم يف هذا املوضوع
ال بد أن تتحملها املرأة وأطلت ّ
وملا انتهيت وظننت أين قد جنحت يف إقناع الرجل قال يل وهو يهز رأسه قال كل هذا الكالم بوسعي
أن أناقشك فيه ولكن الذي يلجمين شيء واحد والذي يقنعين يف هذا الصدد شيء واحد يقيين بأن
الذي شرع هذا هو اهلل فأنا قد آمنت باهلل وعرفت أن هذا احلكم آت من عند اهلل فال حاجة إطالقاً
أن أعلم حتليالً خللفية طبيعة املرأة أو حتليالً خللفية طبيعة الرجل أما وقد عرفت أن اهلل هو املشرع فإن
هذا يكفيين مؤونة أن أوجع رأسي هبذا املوضوع عندما قال هذا الكالم عدت إىل رشدي ورأيتين
ضئيالً صغرياً أمام جوابه املختصر وقلت يا ليتين طويت كل هذا الكالم الذي قلته منذ ذلك اليوم
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أخذت من ذلك احلوار عربة إذا ضمين جملس نقاش مع أناس يتكلمون عن شريعة اإلسالم
وصالحيتها وما إىل ذلك ال أبدأ بالنقاش حىت أستوثق من أن هؤالء اإلخوة مؤمنون باهلل حقاً موقنون
بوجود اهلل حقاً إذا عرفت هذا أدركت أن اخلطب يسري والنهاية إىل النجاح قريبة ولكن إذا رأيت أن
هؤالء اإلخوة يعوزهم اإلميان باهلل ال ميكن أن نتكلم يف هذا الصدد قط إذن هذه هي الزبدة األوىل
واألخرية من معرفتنا حلقائق العقيدة اإلسالمية.
ويف كلمات موجزة أختم هبا حماضرايت هذه أيها اإلخوة واألخوات أقول إن العقيدة اإلسالمية
حقيقة قائمة على دعائم العلم وما أعرف قدسية لشيء أكثر من العلم فمن جنح عن اإلسالم فقد
جنح عن سبيل العلم وحماضراتنا اليت سلفت دليل على ذلك الشيء الثاين أن اصطباغ العقل بالعقيدة
اإلسالمية باملنهج العلمي الراسخ يويل اإلنسان هويته وجيعله يقف أمام مرآة ذاته بعد طول تيه وبعد
طول شرود مرآة هويتك يا أخي أن تقف أمام حقائق العقيدة اإلسالمية فإذا جلوهتا أمامك ببصرية
نافذة رأيت هويتك يف هذه املرآة عبد هلل عز وجل ورأيت من خالل هذه اهلوية معىن كالم اهلل عز
وجل (إن كل من يف السموات واألرض إال آيت الرمحن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عداً وكلهم آتيه
يوم القيامة فرداً) فإذا عرفت هويتك عبداً هلل عز وجل كانت اخلطوة اليت تليها اخلضوع لسلطان اهلل
حرم ختضع نفسك ملا أوجب فإن
سبحانه وتعاىل اخلضوع ألمر اهلل عز وجل حتلل ما حلل حترم ما ّ
عصيت وانزلقت بك قدم شدتك عبوديتك إىل صعيد األمن بل إىل حصن حصني من رمحة اهلل عز
وجل وفضله ال تعود املعصية خطراً على إنسان عرف هويته واستمسك مبعىن عبوديته هلل عز وجل
وهذا معىن قول اهلل خطاباً إلبليس وقد آل على نفسه أن يضل عباده قال (هذا صراط علي مستقيم
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين) ومعىن عبادي أي من حتققوا مبعىن
العبودية يل فإن عصا استغفر اهلل فلن تضره معصية وإن سار على رشده عانق شرع اهلل وأوامره
والنتيجة اليت تلي هذا وذاك أيها اإلخوة أن هذا اإلنسان ميلك ناصية السرور يف قلبه وميلك ينبوع
الفرحة يف كيانه فال يدنو إليه كرب وال يدنو إليه غم وال يذهب ضحية أمراض الكآبة وال شيء من
هذا القبيل ألنه قد وصل نسبه باهلل عز وجل بل هو دائماً يعيش مرفوع الرأس عزيزاً ال سيما عندما
يرى ويسمع ويتفاعل مع قول اهلل عز وجل (ذلك بأن اهلل موىل الذين آمنوا وأن الكافرين ال موىل هلم)
موالنا ربنا حنن لسنا مشردين يف صحراء الضياع حنن لسنا تائهني موالنا يرعانا ويالحقنا واخلري ممدود
النسب منه إلينا فماذا تريدون بعد هذا من سعادة أيها اإلخوة تريدون النهاية بعد املوت السعادة
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احلقيقية تنتظرنا أيضاً هناك أختم حماضراتنا هذه ولقاءاتنا هذه معكم أيها اإلخوة واألخوات بدعاء
واجف أرجو أن يكون نابعاً من األعماق وأرجو من كل أخ وأخت يشاهدنا أن يرفع يديه مؤمناً على
هذا الدعاء فاهلل سبحانه وتعاىل كرمي ومعطاء.
دعاء

اللهم لك احلمد وإليك املشتكى وأنت املستعان وعليك الثكلى اللهم لك احلمد كالذي تقول
وخرياً مما نقول اللهم لك صالتنا ولك نسكنا ولك حميانا ومماتنا وإليك النشور اللهم صلي وسلم
وبارك على عبدك ونبيك حممد النيب األمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه كما
صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد اللهم امجعنا عليك وفرقنا
عليك وال جتعل حوائجنا إال إليك اللهم أنر قلوبنا بنور معرفتك اللهم زكي نفوسنا بنور من عندك يا
رب العاملني اللهم أدخل إىل قلوبنا سر سعادة اإلميان بك يا أكرم األكرمني اللهم اجعلنا من
الشاكرين لنعمك واملثنني عليها وأمتها علينا يا أرحم الرامحني اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك وارزقنا
كمال التفويض إليك وارزقنا كمال التوكل عليك واجعلنا بفضلك وكرمك ورمحتك من عبادك الذين
أحببتهم فأحبوك يا رب العاملني اللهم نسألك أن ترزقنا كمال اإلخالص لوجهك وأن ترزقنا كمال
اإلخالص لدينك وأن ترزقنا كمال احملبة لك وأن ترزقنا كمال العبودية لك وأن ترزقنا كمال املخافة
منك وأن ترزقنا كمال الدعوة إىل دينك احلنيف وأن تشرفنا بالسري على صراطك املستقيم يا أرحم
الرامحني اللهم ،تولّنا وعبادك املسلمني يف سائر بالد اإلسالم وغري بالد اإلسالم بعني عنايتك وبأمت
رعايتك وأبدل عسر هذه األمة يسراً عاجالً غري آجل وفرج الكرب عن املكروبني ونَفس اهلم عن
املهمومني وأحسن اللهم خالص املسجونني وردنا َمج َيعاً إىل دينك يا رب العاملني آمني آمني آمني
واحلمد هلل رب العاملني واحلمد هلل رب العاملني.
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