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 االسالم السياسي مىت يقره االسالم ومىت يرفضه
 

  اهلامة واحلساسة واليت يرغب العدد أيضا فضيلة الشيخ هذا واحد من املوضوعات
الكبري من االخوة الذين يتابعون هذا الربنامج بالتعرض له كموضوع هو يف احلقيقة واحد من 

مىت و  باإلسالمموضوعات الساعة واليت حتدد عالقة االسالم بالسياسة وعالقة السياسة 
 تكون هذه العالقة جائزة ومىت تكون هذه العالقة غري جائزة 

 ؟يف عرفنا السائد اليوم تعنيه  هل لنا ببيان موجز لكلمة السياسة وماية بدا  
 

بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني وافضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا حممد 
ا نقصد نقول ومب وعلى آله وصحبه أمجعني ونسأل اهلل عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يسددنا فيما

 وفيما نفعل 
ة يقال اذا متت ادارته حبكم أي شيءكلمة السياسة يف مدلوهلا اللغوي تعين ادارة االمور حبكمة 

  يدير هذا االمر حبكمة يسوس هذا االمر  هذا االنسان الذي
يد فباختصار استطيع ان اقول اهنا تعين جتند لكلمة السياسة يف هذا العصر اما املعىن السائ
والثقافية واالقتصادية وغريها ابتغاء الوصول اىل احلكم او ابتغاء مصلحة من العالقات االجتماعية 

يعنيه احلرفيون السياسيون عندما يتكلمون يف أمور السياسة  مصاحل االدارة واحلكم باختصار هذا ما
وره مومن مناقشات لشأنه ومن اصالح أليتعلق به من سبل اليه  يعين حمور السياسة هي احلكم وما

 د اليوممث املعىن االصطالحي السائهذا هو املعىن اللغوي نالك ه ما خرواىل آ
 
  البعض يرون ان تعريف السياسة هو فن ادارة الدول واجملتمعات كيف تنظرون اىل هذا

 ؟؟؟؟؟التعريف 
فن ادارة اجملتمعات عن طريق احلكم يعين ال يدار اجملتمع , اعتقد ان هناك خالف يف الصياغة 

اال بواسطة حكم يسوس هذا اجملتمع . التعبري بكلمة الفن هو اكثر حداثة لكن اذا اردنا أن نفسر  
 قد ذكرناه قد يكون يف اختالف بسيط ال امهية له  كلمة الفن جند أهنا تنتهي اىل ما

 
   لسائد يف جمتمعاتنا اليوم ؟؟؟؟؟السياسة مبعناها اماهي أبرز خصائص 
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أعتقد أن أبرز خصائص السياسة القائمة يف جمتمعاتنا اليوم هي شرعنة كل الوسائل اليت حتقق 
ع مالغاية املطلوبة فيما يتعلق بأهداف السياسيني يعين هذه خاصة اعدها ابرز اخلصائص وان كانت 

يعين حنن ننظر فنجد ان السياسة اليوم متتاز باهنا تعطي لصاحبها حق  السف سلبية هذه اخلاصةا
شرعنة كل الوسائل اليت توصله اىل ما يبتغي واعتقد ان واقعنا املعاش اليوم يدل على هذا الذي اقول 

ه وليم جيم  امسامريكي واليت هي عبارة عن فن لعامل ذرائعية الاو جيسد هذه احلقيقة يعين فكرة 
ه يعين اذا الي املنهج الذي يشاؤون ملا يهدفونللسياسيني مربر ان ينهجوا خط يعطيه عبارة عن 

او  "اتزممالرغبـ "يم جيم  شرعه هلم مبا يسمى امر مشروع ام غري مشروع نقول ولتساءلنا هل هذا 
 ينثيسلكه الساسة واذا اردنا أن نست حنن جند هذه اخلاصة اليوم هي ابرز ماومع االسف الذرائعية 

 فالعدد قليل جدا 
 
  ات ام ام بعض اجلماعهذا يلحظ فضيلة الشيخ يف سياسات الدول ام يف سياسات االحزاب

 االفراد لنقل ام يف سياساهتم معا كفلسفة بدأت تسود ؟؟؟؟؟؟
ال انا اآلن احتدث عن سياسة اجملتمعات عن طريق ادارة اجملتمعات عن طريق احلكم , انا ال 

مدرسته يف معمله ال انا احتدث عن سياسة الدول داره يف احتدث عن سياسة زيد من الناس يف 
 بالتعريف الذي ذكرناه واذا اردنا أن نفهم ابرز خاصة يف سياسة الدول فاعتقد ان هذه ابرز خاصة 

او هذا التعبري او هذا هل هناك حالة يقر فيها االسالم كشرع ودين كلمة االسالم السياسي 
 املصطلح االسالم السياسي ؟؟؟؟
بري حد املعنيني الكلمة تدل عليها مع قدر كتطلق اليوم على معنيني وأكلمة االسالم السياسي 

ايل ي الذي تسمح به اللغة هو التمن التجاوز يعين عندما نقول االسالم السياسي فاملعىن االساس
االسالم اخلاضع للرؤى واالهداف  واملصاحل  االسالم السياسي أي السياسية, االسالم اخلاضع للرؤى

 كلمة االسالم السياسي تعرب عن هذا املعىن تعبريا سليما دقيقا بقطع النظر عن تقومينا له , السياسية 
من االمور والشرائع  ما يتضمنه االسالم عن كلمة االسالم السياسي بلكن هنالك من يعرب

السياسية , الشريعة االسالمية عندما نعود اليها لنستعرضها جند فيها ابواب العبادات ,املعامالت 
,العقود , االحوال الشخصية لكن جند ايضا فيها نظام احلكم وضوابط اقامة احلكم وما يتعلق 

ىت جننح اىل السلم ومىت يطوى هذا السلم وحكم اهلدنة الدول االخرى مو  بني املسلمنيما بالعالقة 
 ة الحكام الدولية يف الشريعة االسالمييعين اك احكام كثرية لوحكم الصلح واملدة الزمنية اخل , هنا
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الم كلمة االسب  السياسة فهنالك من االسالميني مع االسف من يعربونهذا طبعا داخل يف
داخل الشريعة االسالمية واذا اردنا ان نصحح التعبري ينبغي السياسي عن هذه االحكام اليت توجد 

الم مجيل ية كان نقول الشرائع السياسية يف االسالم او السياسة االسالمية اذا قلنا السياسة االسالم
السياسية يف الشريعة االسالمية كذلك تعبري جيد اما ان نقول االسالم السياسي  او اذا قلنا األحكام

خلاضع اذكرته لسيادتك تدل على االسالم عين تدل بادئ ذي بدء تدل على ما قد ي فهذه الكلمة
  هداف واملذاهب السياسية للرؤى السياسية اخلاضع لأل

  هل اطالق عنوان االسالم السياسي على هذه االحكام اليت هي جزء من الشريعة حسنا اذن
 االسالمية كما تفضلتم اطالق مقبول بنظرك ؟؟؟؟

ال ال كما قلت يف جتاوز كبري يعين انا عندما اريد ان احدث اخوانا زمالء يف اجلامعة مثال اريد 
ان احتدث عن االحكام السياسية يف الشريعة االسالمية مستحيل ال اقول االسالم السياسي واصال 

سياسية يف ال اقول الشرائع السياسية يف االسالم , النظم لن يفهموا هذا املعىن الذي اريدهالطالب 
 االسالم 
 يعين هو مصطلح ملتب  اذن ؟؟؟؟؟؟؟ 

أنا اعتقد اآلن االكادمييون الذين يكتبون يف هذا املوضوع فيما يتعلق بالعالقات الدولية مقارنة 
قيقون يف هم د يعين بني القانون والشريعة االسالمية ال يستعملون كلمة االسالم السياسي أبداما 

 التعبري فيما أعتقد 
واننا خهذا االلتباس والسيما بالنسبة إل يقعكن االمر التب  عند احملاورة , عند احملاورة ل
لمة فما أكثر ما متر على ألسنتهم كسالم وما اىل ذلك يني الذين يتحدثون عما يتعلق باإلاالسالم

سألناهم ماذا تقصدون قصدهم سليم رمبا أي يريدون  أننا االسالم السياسي واالسالم السياسي ولو
الشريعة االسالمية , يف القرآن موجود ويف احلديث موجود هذا الكالم يف االحكام السياسية املوجودة 

. 
  هو مصطلح بتقديركم فضيلة الشيخ أطلقه االسالميون الذين ميارسون دورا سياسيا على

 سالميني الذين هلم دور يف السياسة ؟؟؟؟؟؟انفسهم ام أطلقه غري االسالميني على اال
 ال ال أعتقد أن الذين روجوا هلذا املصطلح ناس غري اسالميني , أكيد 

يعين اآلن مثال بعض املؤلفني الفرنسيني أحدهم ألف كتابا كبريا يف االسالم السياسي مساه 
ري اناس قط هذا التعباالسالم السياسي طبعا توسع فيه وله هدف من وراء ذلك لكن مع االسف الت
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من ابناء جلدتنا كما هو احلال يعين مصطلح يقذف به يف جمتمعاتنا فتجد الكثريين يلتقطونه ولعلهم 
كن االسالم السياسي مل يبادئ ذي بدء يتجملون هبذا املصطلح فاألمر كما تقول هذا املصطلح 

 لشكل صبحت ذات داللة هبذا ااذه الطريقة من ابتدعوه ولعلها ترمجة صيغت هلاول االسالميون هم 
  دخول هذه االحكام يف بنية الشريعة االسالمية يعين ان االسالم الذي هو دين دولة يف

 الوقت ذاته الي  كذلك ؟؟؟؟
باب الطهارات مث من قوال واحدا عندما نقول ان احكام الشريعة االسالمية متنوعة تبدأ 

ال الشخصية زواج طالق ونفقات اخل  مث بيان االحو مث مث العقود واملعامالت املالية العبادات 
االحكام اليت رمسها الشارع يف القرآن ويف السنة يف العالقة ما بني املسلمني وغريهم مث ما يتعلق ببنية 
احلكم االسالمي كيف يتسىن لزيد من الناس أن يصبح حاكما مسه أمري املؤمنني مسه خليفة مسه 

بضرورة االنقياد حلكمه , ماهي الشروط مث مىت ميكن هلذا احلاكم  رئي  دولة مسه ملك ,كيف حيظى
أن يعزل وماهي شروط عزله هذه االمور موجودة ال يستطيع أحد أن يقول هذه األمور غري موجودة 

ألبواب اذن شئنا ه ايف الشريعة االسالمية أي كتاب تغمض عينك فقهي جتد يف القسم الثاين منه هذ
 ن ودولة سالم ديأم أبينا فاإل

جل نسان مع اهلل عز و  عز وجل وحيقق هوية العبودية لإدين يبني عالقة االنسان مع اهلل
أحكام تكفلت  الوقت ذاته هنالكيف ويوضح الواجبات اليت ينبغي أن يرعاها مع اهلل سبحانه وتعاىل 

الم دين ودولة سفاإلاذن  شوائب يف ميزان الرؤية االسالميةامة الرتكيبة االجتماعية السليمة عن البإق
 وحنن ال نستطيع أن ننكر ذلك اال اذا انكرنا شطرا من أحكام الشريعة االسالمية 

 
 با مل تستطع أن تنهض اال بعد أن فصلت الدين عن الدولة وأبقت و ور البعض يقولون ان أ

تمعاتنا جمالدين عالقة بني االنسان وربه هل نستطيع أن نقارن هذا يف حالتنا االسالمية ويف 
 ؟؟؟؟؟

 ك من يردد هذه املقولة .لكن أقول هلؤالء األخوة تعالوالهنا واحداا  أستاذ مجال صحيح قوالا 
نالك باب امسه هل هنقارن بني الدين ال أقول الدين املسيحي الدين الذي يتم التعامل معه يف الغرب 

نالك فصل هل هني احلاكم باب احلكم ونظامه وأصول العالقة اليت ينبغي أن تسود بني الشعب وب
هذه البيعة  وهي على أي مستوىوبني احلاكم يتحدث عن البيعة اليت ينبغي أن تسود بني الشعب 

هل هي على مستوى اجلميع أم على مستوى أهل احلل والعقد كما يقول الفقهاء , هل يوجد يف 
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جود لكن ة ,كل هذا غري مو أصول الديانة الغربية شيء يتعلق بنظام الشورى دينيا , القوانني موجود
تعال وخذ أي كتاب من كتب الشريعة االسالمية جتد أنه يتحدث عن نظام احلكم وشروط احلاكم 

والبيعة وأصول البيعة وما اىل ذلك ومىت ميكن للحاكم أن يعزل نفسه ومىت ال جيوز وما يتعلق 
ل جيوز ومىت يكون العك  وه حالة السلمالعالقة بالعالقة بني املسلمني والدول األخرى مىت تسود 

 عشر سنوات اهلدنة اخل .مثال الصلح ملدة غري حمددة أم ينبغي أن تكون أعلى مدة 
طبيعة االختالف الديين بني االسالم وبني الدين السائد يف اجملتمعات الغربية يفرض اخلالف 

 الكبري ومن مث القياس قياس غري وارد  .
بثقافة عامة يعين يعلم علما عن االسالم ومن مث يعلم أيضا يعين أنا أعجب من انسان يتمتع 

السياسة يعين  صل عن أمورشيئا عن اجملتمعات الغربية كيف يقي  جمتمعا فقهه يتحدث بشكل مف
 مامةموجود ,أحكام اال مية نعم هذا شيءامسه األحكام السياسية يف الشريعة االسال هناك شيء

أكثر ما أؤلف يف هذا أحكام االمامة والسياسة الشرعية مث يعين نريد أن نقول  والسياسة الشرعية ما
هلؤالء األخوة تعالوا فانظروا اىل االسالم الذي جتسد يف بعثة حممد عليه الصالة والسالم ويف سلوكه 

, م امسه حك وهلا اىل آخرها كانت خالية عن شيءمن أان رأينا أن حياة حممد عليه الصالة والسالم 
كن عال فانظر يف مكة مل يسياسة , نظام حكم واهلل حنن حينها نقول ان االسالم دين فقط لكن ت

ال اله اال اهلل وأشهد أن حممدا رسول اهلل عد مؤمنا وال أشهد أن امسه بيعة كل من قال  هناك شيء
رة واستقر املقام و يطالب بأكثر من الفروض والواجبات اليت كانت تنزل تباعا وملا هاجر اىل املدينة املن

فيها أصبح االسالم وحده املعرب عنه بكلمة أشهد أن ال اله اال اهلل غري كاف ال بد من البيعة طيب 
نا أ اىل أن أصافح يد رسول اهلل وأقول الذي حيوجين أنا قلت أشهد أن ال اله اال اهلل اذن أنا مسلم ما

ي  دولة ألي   أصبح رئكونه أبايعه بوصفه  بايعتك على السمع الطاعة يف املنشط واملكره اخل أنا 
 كذلك ؟ نعم 

 ما حل يف املدينة املنورة استكتب الوثيقة اليت ذكرنا حديثا عنها يفمبجرد مث عندما أنظر فأجد 
بند أول بند يقول املسلمون من يثرب ومن  08 – 08بني  حلقة مرت عبارة عن دستور مؤلف ما
يف  ما كانامسه أمة  شيءئر الناس هذا أول بند اعالن والدة تبعهم فلحق هبم أمة واحدة من دون سا

ستور , يتعلق هبذا الد اذن واقع حممد عليه الصالة والسالم مع اصحابه , البيعة , ماشيء امسه أمة 
كلها يبني أن االسالم دين ودولة ومن قال هو دين فقط أحكام االمامة املوجودة يف الفقه االسالمي  

 يءششطر االسالم وترك شطره وهو عند الباري عز وجل ال يكون مسلم وال ب فمعىن ذلك أنه أخذ
 امسه شطر االسالم  شيءيف  ما
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  لكن خاصة يف هذه املرحلة الراهنة هناك الكثري من الناس يتصورون أن االسالم دين فقط
ولعل مرد ذلك بشكل أو بآخر لتخوفات لديهم من هذه العالقة اليت ميكن أن تكون قائمة 

 بني ادارة الدولة ؟؟؟؟ بني االسالم وما ما
ال تستبني  سالم املسألة يعينال أعلم أي موجب للتخوف بالنسبة ملن كان خملصا يف التزامه باإل

عندما نتحدث عن زيد من الناس له زوجة وأوالد يف بيته  ميارس مع زوجته وأوالده االسالم هذا 
تركيب  يستبني عندما نتحدث عن اقامة جمتمع مركبالكالم ال يستبني بالنسبة هلم مىت يستبني ؟ 

ني لنا أن من نظام اىل فوضى . عندئذ يستب هحيفظه وحيميه ضد األعاصري اليت قد جتتاحه وحتول
لسياسية اليت اال اذا كان قائما على الرؤية اال أقول يف البيت يف اجملتمع االسالم ال يتحقق يف اجملتمع 
غة تمثل يف الرئي  مسه ما شئت مث هبوطا اىل الشعب واال اذا كانت الصيتتجلى بدءا من القمة اليت ت

يعة قيقة أفاض فيه علماء الشر احلالقائمة ما بني القمة والشعب هو جمل  الشورى وجمل  الشورى 
 (مروشاورهم يف األ )عندما قالاالسالمية بطريقة عجيبة طبعا القرآن أمر به وأكده يف مكانني 

فما هي املخاوف اليت ترتاءى من تطبيق اجملتمع االسالمي ملا  (وأمرهم شورى بينهم)وعندما قال 
 دائرة النظام الذي جيب أن يتحقق .ينبغي أن يضمن بقاءه ضمن 

 
 وربه  انيه بني االنسهؤالء أيضا فضيلة الشيخ الذين يرون أن االسالم دين فقط العالقة ف

ناس على النحو الذي يشاؤون مبعىن هو حالة يروون أيضا أن الدولة كيان سياسي يقيمه ال
 من العقد االجتماعي فيما بينهم ؟؟؟؟

 لنوع الذي تقول أحاورهم بالطريقةكذلك هذا الفكر موجود , انا عندما التقي مع أناس من ا
هل أنتم مقتنعون بأننا جيب أن نتعامل مع االسالم ككل أم انكم ترون أن من املمكن أن  ةالتالي

السالم ما حيلو لنا أو ما يصلح لنا فان قالوا ال واهلل حنن مؤمنون ومسلمون اذن ينبغي أن ننتقي من ا
أقول طيب هذا هو أي كتاب يف الفقه االسالمي انظروا هذه األبواب ما نأخذ االسالم ككل 

فمعىن ذلك انكم طرحتم شطر االسالم  xشارة إبموقفكم من هذه األبواب ان شطبتم عليها 
لذي يقوله بعضهم ؟ يقولون املوضوع سليم كما تقول لكن الدنيا تتطور فيما ا الباقي مابوأخذمت 

مضى كان نظام احلكم بسيط ومل يكن معقدا اما اآلن فاملصاحل , العالقات الدولية كلها تفرض علينا 
هو : الشارع عز وجل فتح لنا باب التطور فيما يتعلق بنظام احلكم و نظام معقد اجلواب حاضر 

 شكل عجيب وغريب من أجل هذا اجلانب ب
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أن  أن حنيد عنها يف جمل  الشورى أبدا تستطيع هنالك طريقة معينة ال جيوز لنا الشورى لي 
تطور نظام الشورى حسب املصلحة اليت جتد يف حياتك ما يتعلق بالبيعة هل جيب أن يبايع األفراد  

حلل ا الدولة أم يكفي أن نكلف أهل د واحدتمع , سوريا وغري سوريا واحكلهم يف الدولة , يف اجمل
, لنا أن نتبع هذا املنهج وذلك املنهج ولنا أن نتبع منهجا ثالثا  والعقد مثل جمل  الشعب أو كذا
ريعة فما شيء يف نظام الش كونوا هم املعربون عما يرغبون اذنأيضا الناس ينتقون من ميثلهم لي

 قرن هنائيا , املشكلة حملولة . 41االسالمية يقيد املسلمني بنظام سائد قبل 
 
 افة اىل امكانية القياس بالطبع وامكانية االجتهاد ؟؟؟؟؟باإلض 

األمور االجتهادية بابه مفتوح اىل يوم القيامة حىت من دون أن نقول االجتهاد االجتهاد يف 
 احلروفالشارع نفسه قال لنا هذه املوضوعات انا سكت عنها من أجل أن تضعوا النقاط على 

 حسب مصاحلكم .
املشكلة ليست هنا أستاذ مجال املشكلة أن يف الناس اليوم املسلمني اليوم من يقولون أهنم 

عانون ي أثرون هبا , ال أقول مستعبدون يعينمسلمون لكنهم يف الواقع مأخوذون بالنظم الغربية , مت
كنهم واهلل اس ليسوا مستعمرين  ولمن قابلية االستعمار , يف استعمار ويف قابلية االستعمار , يف ن

 عندهم قابلية االستعمار 
هذه القابلية هي اليت جتعلهم يصغون فاذا أعجبوا مبنهج من املناهج ألقوا النظام االسالمي الذي 

 ال يف موجب وال يف ضرورة . , بعون هذه األشياءتون به وراءهم ظهريا وراحوا يتهم مصطبغ
كله أهنم يقولون اذا أقمنا اجملتمع على اساس اسالمي يعين والشيء اآلخر األهم من ذلك  

سياسة اسالمية احلقيقة ستضيع حقوق األقليات هذا غلط كبري جدا ,الذي حيمي حقوق األقليات 
يف اجملتمع االسالمي القائم على النظام االسالمي هو الدولة االسالمية ولو أننا رجعنا اىل الدولة 

  , يف عهد العباسيني , يف عهد الن ي عليه الصالة والسالم لرأينا كيف أناالسالمية يف عهد األمويني
االسالم حيتضن من يسمون األقليات وكلمة األقليات أصال كلمة جديدة نأخذها من الغرب لي  
عندنا شيء امسه أقليات لكن يا سيدي اذا قلنا حنن مسلمون لكن الدولة دولة علمانية أو دولة 

نقيم هذه الدولة على النظام الذي نشاء ما الذي حيدث ؟ الذي حيدث أنين أنا مدنية اخل لنا أن 
مسلم عندي عصبية اسالمية والثاين مسيحي عنده عصبية مسيحية والدولة تاركتنا على حالنا أنا 
واياه يسود بيننا اخلصام ويتحول اخلصام اىل ما هو أشد من ذلك مث ينقدح زناد احلروب والطائفية 

 .وحنو ذلك 
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لكن عندما تكون الدولة اسالمية ودولة مهيمنة على العالقات ودولة تعطي لكل ذي حق حقه 
شريعة أبدا باليف شيء امسه مواطن درجة اوىل ومواطن درجة ثانية  على املستوى السائد الواحد ما

 يف هذا الشيء هنائيا املسألة منتهية  االسالمية ما
 
 كلمة االسالم السياسي حىت نصل اىل التحديدات اذن ما هو املعىن املرفوض اسالميا ل

 الدقيقة فضيلة الشيخ ؟؟؟؟
سيدي هو هذا املعىن السائد اليوم يعين عندما نقول االسالم السياسي وننظر  املعىن املرفوض يا

اىل أنشطة كثرة كبرية ممن يسمون االسالميني ننظر اىل انشطة أناس كثريين من املفكرين أيضا 
جند املعىن التايل الذي ال يقره االسالم بشكل من األشكال وال املنطق ال أقول االسالميني املسلمني 

االسالم السياسي ذلك النهج الذي جيعل االسالم بكل  كلمة  ما هو املعىن ؟ املعىن الذي ينبثق من
ا الواقع ذته خاضعا للرؤية السياسية لدى أصحاهبا لدى الساسة املختلفني هاشرائعه ومبادئه واخالقي

للوصول اىل االماين واألهداف اليت ال  لإسالمهو الذي ينكره االسالم ألنه عبارة عن استخدام 
قط يعين مثال أنا عندما أكون من هواة السياسة , من أصحاب االماين السياسية  باإلسالمعالقة هلا 

يل أجد و أقصر سب, الطموحات السياسية أفكر طيب كيف السبيل اىل ان اصل اىل طموحايت ما ه
أن أقصر سبيل ان أستغل عواطف املسلمني , البلد بلد اسالمي ويتأثرون بالعاطفة االسالمية 

فأصطبغ باملظهر االسالمي وأطلق حلية بالقدر الذي ينبغي أن تكون وأحتدث عن االسالم وخطر 
ينهضون يب ف ر والتوجيباجملتمعات الغربية على االسالم وما اىل ذلك واذا بالناس اجتهوا ايل بالتقدي

وامنا هو عبارة عن انسان ميتطي  باإلسالماىل احلكم بأقصر طريق , هذا العمل ال شأن لصاحبه 
ن أ أنه اذا وجد أن التكتيك الذي ينبغي صهوة االسالم ليوصله اىل ما يشاء والدليل على ذلك

شريعة ئفة من أحكام الميارسه للوصول اىل هدفه املنشود اىل احلكم يعين يقتضي أن خيالف طا
االسالمية جتد أنه رأسا برر هذه املخالفة وغطاها مبا يشاء من األحابيل واالجتهادات اليت ال وجه هلا 
بأي شكل من األشكال , تنظر فتجد أن هذا االنسان طيب أقول لك شيء واقعي من دون أن 

ل ذهب وحيثما وجد أن اسرائي مساء باألم  القريب أو اىل األم  القريب كان يقرر حيثمااألنذكر 
هي عبارة عن عدو مغتصب لألرض والقيم والعرض واحلقوق متارس اىل جانب ذلك القتل وما اىل 

ذا فلسطني من ه إلنقاذذلك والشريعة االسالمية تأمر املسلمني مجيعا أن يهبوا هبة رجل واحد 
لوضع قريب يقول هذا الكالم اآلن ااالغتصاب من براثن هؤالء الناهبني أو املستلبني , اىل األم  ال

م أن يقولوا  ال ال يف هالسياسي بالنسبة هلؤالء بالنسبة لطموحاهتم اليت يريدون أن يصلوا اليها تقتضي
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أيضا أن مند جسور الصلة  وبإمكاننامع اسرائيل أن نتعايش  بإمكاننااألمر أسهل من ذلك  الواقع
لذين كانوا اىل االم  الدابر يقولون هذا الكالم هم وكل شيء ميكن أن يتم بالطرق الدبلوماسية ا
أخي كيف بيصري احلالل حرام اخل طيب  من طيب يا أنفسهم ولو شئت قلت لك من ومن و

هلم  تلكي يصلوا اىل احلكم أمريكا ذكر الشيء الذي يقوله اجلنان وال ينطق به اللسان هو التايل 
رائيل هذه املشكلة يف هذه البقعة ما بني املسلمني وما بني اس بإهناءشيئا الباب مفتوح لكننا نطالب 

والفلسطينيون هلم أن يعيشوا يف أي مكان يشاؤون ما الذي مينع من أن تتقاسم الدول العربية هؤالء 
م هاهو أن تصلوا اىل احلك فبإمكانكم, اذا وافقتم  هنالكالفلسطينيني كل يف بقعة اىل آخر ما 

كم اذن نغري الشريعة االسالمية وحنورها ونستبدل هبا خالف ذلك وهذا ما يقع مفتاح احلكم يف أيدي
. 

أنا أحب أن أسأل قبل كل شيء املنطق وأنا دائما أتعامل مع املنطق حىت يف امياين باهلل , حىت 
مجاعة هل أنتم مقتنعون بأن اهلل سبحانه وتعاىل هو قيوم  لشريعة االسالمية ياحكام ايف فهمي أل
ت واألرض وأننا عبيده وأننا بايعنا اهلل عز وجل على السمع والطاعة هل انتم مقتنعون بأننا السموا

واما اما ب ر  وأننا قلنا نعم سنف بعهدك يا(وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم  )ممن قال اهلل عز وجل هلم
احلرام حرام  أخيا ان قلنا نعم واهلل نعم أعلنا أننا صادقون يف العهد الذي ألزمنا به أنفسنا طيب ي, 

اىل يوم القيامة واحلالل حالل اىل يوم القيامة , اخلمرة اليت ريب حرمها لن تصري حالال , والربا الذي 
ريب حرمها لن تصري حالل , والعدو الذي ينهب األرض ويستلب العرض ويقتل وينهب ويفعل ما 

كم اهلل عز وجل بني أيديأمانة يشاء جيب على املسلمني ان يطهروا األرض منهم وهذه فلسطني 
م كسلم ا أخذنا االسالطيب كيف ميكن أن تغريوا أنا أسأل املنطق لكن اذا قالوا ال حنن يف الواقع امن

 امانينا اذن قولوها علنا  للبلوغ اىل
 
 يقرون بذلك هم ؟؟؟؟ 

ن انا االشكال يعين اآل نفيما بينهم , لكن فليعلنوا ذلك على رؤوس األشهاد حىت خنلص م
واحد من هؤالء الناس واهلل أريد أن أضع العقل هو احملكم , عقلي يقول يل التايل اذا أنت خملص هلل 
عز وجل وهتيأ نفسك لوقفة بني يدي اهلل واهلل يا أخي عقلي يقول يل أنه الزم ما غري وما بدل والزم  

الزم ما كون من الذين سيطردون يوم القيامة طيب و ( وما بدلوا تبديال )عنهم اهلل كون ممن قال 
اال هلم اال هلم فيقال له انك ال تدري كم بدلوا  )باحلديث الصحيح عن حوض املصطفى فيقول

 واهلل ما بدي غري ما بدي بدل .(  فسحقاا  من بعدك فيقول هلم فسحقاا 
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هم أهدافهم غلب عليهنالك أناس عندما جيد كفة االسالم اىل جانبها كفة املصاحل السياسية وتت
غفر لنا رمبا هكذا ا يللوصول اىل كفة املصاحل السياسية نعم يغضون الطرف عن الدين رمبا يقولون ربن

وبينه ,  يغفر لنا ويتوب علينا , اهلل يغفر يل عندما أنا أعصي الباري بيين يقولون اهلل سبحانه وتعاىل 
مل حت كن عندما تكون املعصية تتمثل يفام لمتمل أؤديه صالة ما صليتها , واجب بيين وبني اهلل 

مسؤولية أمة , أنا أقول هلم ال ال ما يف مانع نعمل عالقة دبلوماسية بيننا وبني اسرائيل وينتهي 
 شكال ونعمل بيننا وبينهم تطبيع .اال

يف هذا املثال الذي تفضلتم به واملتعلق بالعالقة مع الكيان االسرائيلي الغاصب فضيلة الشيخ 
مثة من يقول بأن الرسول الكرمي قاتل أعداءه حني وجوب القتال وفاوض اعداءه حني وجوب 

 التفاوض او لزوم التفاوض ؟؟؟؟
وحنن نقول هلؤالء افعلوا ذلك , هل الن ي عليه الصالة والسالم وجد ثلة من املشركني أو غريهم 

م واملفاوضة معليش ونتفاوض بينكهنبوا أرضا وسيطروا على وطن وأقدم رسول اهلل فقال هلم تفضلوا 
حصل هذا أبدا بشكل من األشكال بل أمرنا أن نقاتل  تأخذ سنة و سنتني وعشرة و عشرين ما

وز أن ال جيدون شرب من األرض اذا كانت للمسلمني ,صحيح الشريعة االسالمية تنهى عن الظلم 
اتلنا نعم قسيء اىل انسان مل يال جيوز ان ننهب كما قلنا يف احللقة املاضية ال جيوز أن ننقتنص 

سيطروا على وطن للمسلمني جيب أن ال يكون على سكان الوطن بل  صحيح لكن فئة من الطغام
رسول ال ا هبة رجل واحد أتعجب أروين مىتعلى كل املسلمني الذين هم حول هذا املكان أن يهبو 

 عليه الصالة والسالم فاوض أمثال اليهود 
 
  األساسي واالسالم السياسي هذا املصطلح والذي تراه مصطلحا نعود اذن اىل املوضوع

ملتبسا فضيلة الشيخ كما تفضلتم وحددت له معنيني يف املعىن الثاين ماهي األضرار النامجة 
 عن هذا املعىن الثاين للكلمة ؟؟؟؟

عىن ن االخوة املشاهدون أن يعلموا أن املعىن األول تقريبا مهجور يف هذا العصر املأوال أريد م
االسالمية  سةاألول الذي تدل عليه كلمة األحكام السياسية املوجودة يف الشريعة االسالمية أو السيا

الشعار املطروح , الشعار املطروح هو هذا االصطالح الثاين االسالم  الراشدة اآلن لي  هذا هو
السياسي أي االسالم اخلاضع للرؤية السياسية , االسالم الذي يعترب سلما لبلوغ األهداف السياسية 

 سالم فأعتقد الصورة واضحة اقعة وهي عبارة عن خيانة عظمى لإوهذه الصورة هي الو 
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 لكذب يف هكذا ادعاءات لنقل ؟؟؟؟كيف ميكن تبني الصدق من ا 
الصدق من الكذب ال ندخل يف قلوب الناس هنائيا ال جيوز أن نتهم أناسا برائحة مشمناها من 
قصودهم أبدا منعنا اهلل عز وجل من ذلك حىت الرسول ال جيوز له ذلك ولكن ميزاننا هو أحكام 

شريعة االسالمية كما يتالعب الشريعة االسالمية فاذا وجدت أن هنالك من يتالعب بأحكام ال
م خادما  يتخذون االسالعىن ذلك أهنم ميارسون هذا الشيء يعينالرياضيون بالكرة فيما بينهم فم

ذليال مهينا ميتطونه ألهدافهم السياسية كما قلت لسيادتك مثال األن يف هنالك أناس كانوا اىل 
مهما كان , اليوم  %1,  %2,  % 4ة األم  القريب يقولون واهلل ان الربا حرام أيا كانت النسب

رة عن مقابل التضخم اىل آخر ما يف مشكلة ألهنا هي عبا %1جند أهنم يقولون ال اذا كانت النسبة 
 ك ليش ما كان يف هنالك تضخم يف األول ليش ما كان مقبول ما هنال

م أسباب ن هلثلة من العرب املسلمني يف أوربا ويف امريكا ويف كندا هؤالء الزم منك يرون يف
ينبغي أن نغض النظر عن كثري من األحكام قالوا : اذا كان ولكي منكن هلم اسباب البقاء البقاء 

يعمل يف سوبر ماركت واضطر اىل أن يبيع مخرة معليش يا اخي كيف ما انت قلت حرام قال ال هذه 
 ضرورة , يف العلم ما يف ضرورة .

ت يف االسالم وزوجها ما دخل االسالم تنفك الشارع يقول بالقرآن ان امرأة متزوجة دخل
ذكره اهلل يالعالقة الزوجية بني الزوج وبني الزوجة وهنالك من كان اىل العهد القريب يفتون هبذا الذي 

ة يف هلن (اليوم اقتضت الرؤية السياسي اىل الكفار ال هن حل هلم ال هم حيلونعز وجل )وال ترجعهن 
عالقة قولوا أخي تبقى ال عالقة ما بني مجاعة اسالمية وبني أمريكا ال معليش تبقى العالقة كيف يا

معليش تبقى ببيت الزوجية لكن بيصري يف انفصال بينه وبينها يعين ما بيصري يف تالقي جنسي 
ه نعم هذا ممكن ويقولون ال ال تبقى العالقة معليش خليها عنده ممكن بسبب األوالد أو ما شاب

 بكل معىن الكلمة مثال .الزوجية 
 األمثلة أستاذ مجال كثرية جدا .

دليل آخر على هذا أنا عندما أجد انسانا ميارس الدعوة اىل اهلل عز وجل أجد أن مظاهر 
 قيامه اىل صالته يف ىلالعبودية تتجلى على كيانه وسلوكه فيما يتعلق بأداء الواجبات , فيما يتعلق ا

اوقاهتا دعين أقول أكثر من ذلك عندما أعلم أن له حظ من قيام الليل باألسحار عندما أنظر اليه 
ن هذا تذلل وتبتل داعيا اهلل عز وجل أنا أعتقد أذا بوهو يصلي عندما ينتهي من صالته ميد يده هك

ا أجد النقيض ال أريد أن أشرح ولكن صادق ولكن عندم سان صادق مع اهلل عز وجل قد خيطئاالن
 النقيض هذا يعزز الرؤية اليت أذكرها لك .
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  فضيلة الشيخ حول ما تفضلتم به يف حلقة العلمانية وموقف االسالم من العلمانية الكثريون
مقاربة بني االسالم والعلمانية يف بعض رجة ميكن أن تكون هناك حالة تساءلوا اىل أي د

ت االنسانية أو لنقل بصياغة أخرى البعض أيضا صاغوها على السياق يف ادارة اجملتمعا
 لكثري من األسئلة واحلوارات اليت دارت حولنا أحاول أن انقل صياغات خمتزلة النحو التايل أ

ما ة توافقية جياد حالهذا املوضوع وهي كثرية فعال , البعض يقولون هل هناك امكانية يعين إل
 العلمانية يف ادارة اجملتمع وادارة الدولة ؟؟؟؟الرؤية بني االسالم وما بني 

 
أنا أقول هلؤالء األخوة التقارب يف الغرب بني دولة علمانية ودولة دينية مسيحية جتاورها تقارب  
كبري جدا بل انه لتقارب يصل اىل درجة االلتباس أنا أقول مثال بلجيكا دولة مسيحية وفرنسا دولة 

أنا أسأل ما هي مظاهر الفرق ألن الدين هناك ال حيمل الناس قائمة  علمانية واملسافة قريبة بينهما
 ىت احلاكم يعزلغريها وم والعالقة ما بني هذه الدولة و من األحكام القانونية اليت تتعلق ببنيان احلكم

ونظام الشورى وما اىل ذلك ما يف بطبيعة احلال , عندما تنظر أنا ذهبت اىل بلجيكا  و مىت ال يعزل 
ملك  العالقة أكثر من الشعارات ما يف , يف سا وأحببت واهلل أن أتبني أين هي هذهفرنت اىل وذهب

بلجيكا ومعروف وما اىل ذلك أما أن تضع يدك على منوذج من اخلالف الذي جيسد العلمانية هنا 
 يف , أما حنن مضطرون وجيسد اتباع الدين املسيحي هناك ما

نية ام الشريعة االسالمية طيب هأل يف األحكام السلطكلمة العلمانية تعين شطب شطر أحكا
مام املاوردي , الوزارة ,وزارة التنفيذ , وزارة كتاب خاص باألحكام السلطانية لإ  مام املاورديلإ

التشريع ,هل جيوز لغري املسلمني أن يكونوا أيضا وزراء ؟ نعم جيوز كالم غريب وعجيب وهذا كله 
ان مل توجد آية يف هذا طيب كيف بدنا جني بقى نقارب اختالق مأخوذ من أحاديث رسول اهلل 

 التقارب مو ممكن .
بعدين ما املشكلة , أنا أقول هلؤالء األخوة يا ناس ما املشكلة اذا أردنا أن نطبق االسالم 

مو االسالم القاعدة , ال ال االسالم احلقيقي مو االسالم األمريكي احلقيقي مو االسالم املتطرف 
نسان السعادة االنسانية بكل أشكاهلا والذي التطرف بكل أشكاله والذي يرسم لإارب الذي حي

حيقق التناغم املطرب بني املشاعر والقيم االنسانية وبني الشريعة االسالمية اليت حيتضنها الفكر طيب 
 يا أخي ما املشكلة 

 دينية كاصطالحنيالال ما بني العلمانية وأيضا البعض أرادوا أن يستوضحوا حول العالقة 
 بنظرتكم فضيلة الشيخ ؟؟؟؟
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لمانية ع دينية علمانية وزيادة ل وكلمة الالدينية أخص ألن الاليعين كلمة العلمانية أعم وأمش
تعلن سبب علمانيتها وهو رفض الدين بينما العلمانية كلمة العلمانية تعين طي أحكام الشريعة 

؟ مسكوت قد يكون الذي ينهج هذا النهج العلماين مؤمن  االسالمية املتعلقة باحلكم والسياسة ملاذا
عنا  يا أخي صعب تنفيذها والناس ينتقدوهنا وماواهلل , مؤمن باهلل ومؤمن بالشريعة ولكن يقول لك 

 دينية فهي علمانية وزيادة .عب االنتقاد واضح كيف ؟ أما الالأن نستو القدرة على 
 
 


