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اجلمعة 32 ،ربيع الثاني 3322 ،املوافق 3333/32/31
حمور شرائع اإلسالم إقامة العدالة التامة
احلمد هلل مث احلمد هلل ،احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيده ،يا ربنا لك احلمدد
كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك .سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت
كما أثنيت على نفسك .وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشدهد أن حممدداً
عبددده ورس دوله وخددفيه وخليلدده .خددل نددإ أرسددله .أرسددله اهلل إر العددا كلدده بش دلاً ون د يراً.
اللهم خل وسلم وبارك علدى سديدنا حممدد وعلدى ل سديدنا حممدد خدال ً وسدالماً مائمد
متالزمد إر يددوم الددديأ .وأوخدديكم أيهددا ا سددلمون ونفسددي ا نبددة بتاددوع اهلل أعددار .أمددا
بعد فيا عبام اهلل:
إمنا اإلسالم يف هيكله الكلي إمنا يتألف مأ العاائد اإلميانية اليت هتيمأ على الالب
والعال ومأ الشرائع ا تنوعة اليت أنظم عالقة اإلنسدان مدع ربده وأدنظم عالقدة اإلنسدان مدع
أس درأه وأددنظم عالقددة اإلنسددان مددع متمعدده اإلسددالمي وأددنظم عالقددة اإلنسددان مددع متمعدده
الدددوو ومددع الندداس مددل ا سددلم  .وعندددما يتحاددك اإلسددالم بأركاندده وكلياأدده ه د ه يف أ
متمع مأ اجملتمعات ف لك إي ان بايام الدولة اإلسالمية ،ذلك ألن أركان الدولة ال أزيد
علددى ه د ه احلاددائك الكليددة الدديت يتددألف منهددا اإلسددالم معتاددداً وسددلوكاً .ولكددأ يف الندداس
الد يأ ميارسدوا مدأ اإلسددالم إال رسدومه و يفهمدوا مندده إال مظداهره وأااليدده – إن جدداز
التعبل – يتومهون أن الدولة اإلسالمية كلمدا قامدت البدد أن يناسدم منهدا خصدام مدع مدل
ا سددلم ال د يأ ق ددد يوج دددون يف اجملتم ددع ال د أهلت دده الدول ددة اإلس ددالمية ،يف الن دداس م ددأ
يتومهدون هد ا األمدر ويتصددورون أن هنالدك أالزمداً بد قيددام الدولدة اإلسدالمية وبد ا صددام
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ال د البددد أن ينببددك مددا ب د ا سددلم ومددلهم أو مددا ب د اإلسددالم والددديانات األخددرع
السدديما الكتابيددة .أيهددا اإلخددو أريددد أن أقددول لكددم أن احلاياددة أاددول نادديك ذلددك ام داً،
ولعلددي أ كددأ يف ه د ه الدددقائك أن أبسددل الدددليل علددى ه د ه احلاياددة الدديت أغيددب عددأ بددال
كب ٍل مأ ا سلم السطحي أو التاليدي .
شدرائع اإلسددالم كلهددا علددى أنوعهددا إمنددا أددور علددى حمددور واحددد أال وهددو إقامددة العدالددة
التام ددة وأك ددام أق ددول ا طلا ددة ،أ دددور عل ددى إقام ددة العدال ددة ال دديت أتس ددامى ف ددون ف دوارن ال ددديأ
وأتسددامى فددون فدوارن العددرن ،أتسددامى فددون فدوارن اإلقلدديم واللددون واللغددة ،شدرائع اإلسددالم
كلها إمنا أدور على ه ا احملور ،أ أارؤوا أو أسمعوا قول اهلل سبحانه وأعار:
ٍ
ب للتَّد ْا َوع) [ا ائد .]8 :
( َوالَ ََْيرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَد ْوم َعلَى أَالَّ أَد ْعدلُواْ ا ْعدلُواْ ُه َو أَقْدَر ُ
أ أارؤوا قوله:
اعدلُواْ) [األنعام.]152 :
( َوإ َذا قُد ْلتُ ْم فَ ْ
وقد كرر البيان اإلهلي ه ا ا عىن يف أكبر مأ موطأ ويف أكبر مأ مناسبة.
ولعل فيكم مأ قد ياول :ه ا كالم نظر  ،فما الدليل على أن الواقدع مصددان لده
وأقول لكم أيها اإلخو  :الفتوحدات اإلسدالمية الديت دت هدي منداذي لتصدديك هد ا الكدالم
النظددر  .الفتوحددات اإلسددالمية الدديت ددت والدديت قامددت علددى أعاا ددا الدددول اإلسددالمية هددي
مصدددان ه د ا ال د أقولدده لكددم .والوقددت ال يتسددع السددتعرا ه د ه الفتوحددات وحاياددة
الدول اإلسالمية اليت قامت على أعاا ا ولكأ فألضعكم أمام منوذج .
مصددر كانددت مسددتعمر لبيزنطددة وكانددت أددرزع اددت نددل االسددتعمال البيزنطددي ،وكانددت
االمرباطوريددة الرومانيددة قددد اخددطنعت الدددخول يف مد هب مددأ ا د اهب ا سدديحية لتسددتطيع
أن كددأ لنفسددها جد وراً أرسددا يف ألددك األر ولكددي أبسدديل مزيددداً مددأ السددلطان علدى
الناس هناك ،فما إن فعلت ذلك حىت نشرت الظلم والاتل والرتويدع يف أقطدار مصدر ،ويف
مزر واحد قتلت بيزنطة ما ال يال عأ مئيت ألف مدأ اليعاقبدة وهدم الد يأ يسدمون اليدوم
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بالسدريان األرثددوذكن ،نعددم ،هكد ا كانددت مصدر ،و أتحددرر مصددر و يتحددرر أقباطهددا مددأ
ه ا االستعمار ا انك الظا إال عندما ااك الفتح اإلسالمي .ا ااك الفدتح اإلسدالمي
وطهرت مصر مأ االستعمار البيزنطي أنفن األقباط الصعداء وعبروا علدى حدريتهم وعبدر
كل واحد منهم على كرامته ،هل كدان فديهم مدأ قدد أكدره علدى اإلسدالم أبدداً ،هدل كدان
فيهم مأ قد أكره على أن يغل مينه أبداً ،نعم ،لاد أهلدتهم الدولدة اإلسدالمية واسدتظلوا
بظددل الش دريعة اإلسددالمية ولكددأ الش دريعة اإلسددالمية كانددت حصددناً رائع داً لك درامتهم ،كددان
الدرع ال ال بديل عنه حلريتهم الفكرية والدينية ،ولعلكم أعلمون أن أمل ا ؤمن عمدر
بأ ا طاب أنصف شاباً قبطياً مأ و ٍ
احد مأ أوالم عمدرو بدأ العدا ،،اسدتادم عمدرو بدأ
العا ،وابنه إر ا دينة واستادم الشاب الابطي واقتص أمل ا ؤمن عمر مدأ ابدأ عمدرو
بددأ العددا ،وقددال لدده – لعمددرو بددأ العددا – ،كلمتدده الدديت خلدددها التدداريا :أ عمددرو مددىت
اسددتعبدا الندداس وقددد ولدددهتم أمهدداهتم أح دراراً ،ه د ا مبددل للحاياددة الدديت أقوهلددا لكددم ،ومبددل
خر؛ فتح الشام ،فتحت الشام أيضداً فتحداً إسدالمياً ،ولكدأ كيدف كاندت الشدام وبالمهدا
مأ قبل كانت هي األخرع أرزع ات نل بيزنطة ،ات نل اإلمرباطورية الرومانية ،ولادد
مدده أهددل الشددام بع د اب واخددب مددأ االسددتعمار البيزنطددي وكددان مأب بيزنطددة أن أسددتبل
اليهدوم علددى النصددارع وأن أؤلددب النصددارع علدى اليهددوم وأن أسددعى سددعيها الالهد ليظددل
الات ددال مستش درياً والع ددداو والبغض دداء مس ددتمريأ بينهم ددا يف س ددبيل أن أرس ددا بيزنط ددة ق دددماً
راس ددوة ف ددون أل ددك األر  .كان ددت بيزنط ددة أس ددتبل اليه ددوم لتاد د ير ا ك ددان الد د يعتا ددد
ا سيحيون أن سيدنا عيسى قد ولد فيه لكي يتألب ا سيحيون على اليهوم ،مث ما يلبد
الرومددان أن يؤلب دوا النصددارع علددى أادددين الصددور ا شددرفة الدديت يادسددها اليهددوم السددتبار
مزيد مأ البغضاء ب هؤالء وأولئك ،فكيف كانت النتيجدة عنددما شداء اهلل عدز وجدل أن
أتحرر الشام مأ نل االستعمار الروماين اجتمع ا سلمون ورجال الديأ يف بيت ا ادس
ليوقع دوا علددى خددك الصددلح وا عاهددد  ،ولكددأ رجددال الددديأ ا سدديحي أب دوا إال أن يوقعوهددا
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حبضر أمل ا ؤمن عمر ،وأخرب عمر باألمر فجاء ،وبددأ عمدر بدأ ا طداب أمدل ا دؤمن
عن دددما وخ ددل إر الا دددس ب دددأ فا دده إر الص ددور ا ش ددرفة ،وج ددد عليه ددا األأرب ددة واألق د ار
الكبل  ،خلع رماءه وراع ينظف الصور ا ادسة برماءه وعندئ ٍ هب كدل مدأ كدان حدول
عمر فهرعوا ليساباوه يف ه ا العمل الادسي ،مث إنه ا ده إر ا كدان الد قدال النصدارع
إن سيدنا عيسى ولدد فيده – مكدان كنيسدة الايامدة – مدا إن وخدل إر ذلدك ا كدان حدىت
رأع الامامددة واألقد ار واألوسددام مرتاكمددة يف ذلددك ا كددان أيضداً ،فولددع مددر أخددرع رماءه
وراع ينظددف ذلددك ا كددان برمائ ده ،ولكددأ الندداس ال د يأ مددأ حولدده مددا لبب دوا أن سدداباوه إر
ذلك .أدأملوا يف العمدل الد كدان ارسده بيزنطدة مدأ إثدار البغضداء واحلدرب الطائفيدة بد
أهل الكتاب وما فعله اإلسالم وال أقول عمر مدأ ناديك ذلدك .أولئدك كدانوا ينفودون يف
ن دلان احلددرب الالهبددة ب د اإلخددو أهددل الكتدداب واإلسددالم متمددبالً يف شددوص عمددر مجددع
الك ددل عل ددى خ ددل الوئ ددام ،عل ددى خد دراط احل ددب ،عل ددى خ ددعيد األلف ددة ،نظ ددف برمائ دده ك ددال
ا وضع ا عروف  ،والتاريا ينطك بتفصيل ه ا الكالم ال أذكر لكم ممله .هل أكره
أحد مأ النصارع ال كانوا يف بالم الشام على اإلسالم وال واحد ،يكرهوا .وياول
الت دداريا :إن ع دددم النص ددارع يف ب ددالم الش ددام با ددي إر أن أطل ددت فل ددول الغ ددزوات الص ددليبية
يسداو عدددم ا سددلم  ،نعددم .ولكددأ السدؤال األهددم ،كيددف كددان يعددي النصددارع يف بددالم
الشام بعد الفتح اإلسالمي كان يعيشون أحراراً وكانوا يعتزون حبريتهم أميدا اعتدزاز ،وكدانوا
يتمتعددون بكرامددة يكوندوا ليعبددروا عليهددا إبددان االسددتعمار البيزنطددي بشددكل مددأ األشددكال
أبداً .يكره أ واحد منهم على أن يغل مينه ،كانت الشدريعة اإلسدالمية أنفد الااعدد
الاائلة :أال يفتنأ نصراين عأ نصرايته وال يهوم عأ يهوميته ،نعم .و دا أطلدت الغدزوات
الصددليبية ا تسلسددلة متجهددة إر بددالم الشددام أرسددل قددام ألددك الغددزوات س دراً كتب داً إر قددام
ا سيحي يف بالم الشام يسألوهنم ما الارار ال اختد وه وهدا دأ قداممون إلديكم ،أهدو
الوقددوإ إر جانددب بدده قددومكم ا سددلم أم ا وقددوإ إر جانددب بدده ميددنكم الوافددديأ
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كددان ج دواب الكددل :قرارنددا ال د اخت د ناه هددو الوقددوإ إر جانددب بدده قومنددا ا سددلم ،
وشددهد التدداريا كيددف أن ا سددلم والنصددارع وقف دوا يف خندددن واحددد يواجهددون الغددزوات
الصليبية ا تسلسلة .ما الشدرعة الديت كاندت أظلدل أهدل الشدام مدأ مسدلم ونصدارع إهندا
شددرعة اإلسددالم .فهددل كانددت شددرعة اإلسددالم أتحيددز لفئددة مون أخددرع ،هددل كانددت شددرعة
اإلسالم أتحيز للمسلم على حساب النصارع ال يا عبام اهلل أبداً ،ألن اإلسالم يدأ
ذلك ،وألن اإلسالم ياول:
ٍ
ب للتَّد ْا َوع) [ا ائد .]8 :
( َوالَ ََْيرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَد ْوم َعلَى أَالَّ أَد ْعدلُواْ ْاعدلُواْ ُه َو أَقْدَر ُ
أقددول ا ن هلددؤالء ال د يأ يتووفددون مددأ كلمددة الدولددة اإلسددالمية ،أقددول هلددؤالء ال د يأ
يتويل ددون أن الدول ددة اإلس ددالمية أع دده الظل ددم ال د ق ددد يا ددع عل ددى م ددل ا س ددلم  ،الدول ددة
اإلسالمية أستلزم أن يكون مل ا سدلم مدواطن مدأ الدرجدة البانيدة ،أقدول هلدم :امرسدوا
اإلسددالم قبددل أن أتهم دوا الدولددة اإلسددالمية د ا ،اإلسددالم ال يعددرإ ه د ا ال د أاولددون،
الدولدة اإلسددالمية الدديت أتجلددى بشدرعة اإلسددالم إمنددا أدددور – كمدا قلددت لكددم – علددى حمددور
العدالة اليت أتسامى فون األعران ،فون فدوارن األميدان ،فدون فدوارن اللغدات ،فدون فدوارن
األل دوان كله ددا .ا س ددلم يتفي ددأ ه ددالل الش دريعة اإلس ددالمية ويرح ددب ددا أف دداعالً م ددع عايدأ دده
اإلميانيدة والدينيددة ،أمددا مددل ا سددلم فيسددتابل الشدريعة اإلسددالمية ألهنددا جددزء مددأ أراثدده ،ألهنددا
جزء ال يتجزأ مأ حضارأه العربية ،أوليست الشريعة اإلسالمية اليت هدي أدراإ إر جاندب
كوهنا ميناً أور بنا مأ أن نتامم قوان نأيت ا مأ هنا وهناك ،نأيت ا ونست ل أنفسدنا
لنتاممهددا مددأ شددرن أو مددأ مددرب .ش دريعة اإلسددالم أراثنددا ،وهددي أيض داً ميددأ ددأ كددان قددد
سددك باإلسددالم .فمددأ كددان مسددلماً فأندده سددعيد بددأن يطبددك ش دريعة اهلل جددل جاللدده ألندده
مسدلم ،ومددأ كددان مددل مسددلم فأندده يعتدز ويسددعد بتحايددك والتمسددك بشدريعة اإلسددالم ألهنددا
جددزء مددأ أراثدده وألهنددا جددزء مددأ حضددارأه ،أقددول قددوو هد ا وأسددتغفر اهلل العظدديم فاسددتغفروه
يغفر لكم.
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إو بعضددهم ياددول :إن االحتكددار ال د حرمتدده الش دريعة
وبعددد أيهددا السددام  :أرسددل َّ
اإلسالمية إمنا هو احتكار األقوات أ الديت تتداي إليهدا النداس لطعدامهم وشدرا م ،وأقدول
هل ددؤالء اإلخ ددو  :أم ددا رس ددول اهلل  ف ددال أعل ددم أن دده خص ددص حرم ددة االحتك ددار د ا ال د
مسعددت ،ورسددول اهلل  هددو ال د أعلددأ مددر واثنت د وثددالإ م درات وأكبددر أعلددأ حرمددة
االحتكددار فاددال( :مددأ احتكددر حكددر يبتغددي ددا الغددالء فاددد برئددت مندده ذمددة اهلل ورس دوله)
واحلدي خحيح يرويه اإلمام أمحد واحلاكم يف مستدركه على شرط الشيو .
ويا ددول رس ددول اهلل ( :ال تتك ددر – يا ددل ال تتك ددر األق د دوات – ال تتكد ددر إال
خاطئ) واحلدي خحيح يرويه مسلم يف خحيحه.
وياول  فيما يرويه احلاكم يف مستدركه على شرط الشيو مأ حددي عبدد اهلل
بأ عمر( :احملتكر ملعون).
ف ددال يفتئ ددى أح ددد عل ددى شد دريعة اهلل ع ددز وج ددل ،ال يكد د بأ أح ددد عل ددى ح دددي م ددأ
أحاميد رسدول اهلل  .مدا هدو منداط ادرح االحتكدار الضدرر .ورسدول اهلل  ياددول يف
كلمتدده اجلامعددة( :ال ضددرر وال ضدرار) وال نافيددة للجددنن ،جددنن الضددرر مرفددوع( ،ال ضددرر
وال ضرار) ،ال َيوز لإلنسان أن يضر مله وال َيوز لإلنسان أن يضر نفسه.
االحتكددار كلدده مندداط ضددرر ،احتكددار األق دوات ،احتكددار السددلع ،احتكددار الناددد عددأ
سون التداول يف سبيل التالعب بايمته ،كل ذلك احتكدار حمدرم ،واإلنسدان الد ميدارس
ذل ددك ملع ددون بك ددالم رس ددول اهلل يف حديب دده الص ددحيح ال د ق ددال ،الد د رواه احل دداكم يف
مستدركه على شرط الشيو ( :احملتكر ملعون).
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