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إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد 

                       ، أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
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  [  Z  YX    W   V  U  T  S  RQ         P  O  N  M  L
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، وشر األمور فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد 
  .وكل ضاللة يف النار ،وكل بدعة ضاللة ،وكل حمدثة بدعة ،حمدثاا
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تخيل أين دخلت بيتك الذي تمكُله زائرمعك نتجاذب  ا مث جلست
 وأهله؟ لتعجبتمن املسئول عن هذا البيت  :أطراف احلديث فقلت لك

ه طبعا أنا، مث : يل وقلتسؤاالأتبعت من الذي حيكم هذا : لك آخر فقلت
البيت؟ سوف تعترب هذا السؤال يف حد ذاته إهانة لك ولوال احلياء لطردتين 

هذا السؤال وأنت متلك هذا البيت وتنفق على  كمن بيتك؛ إذ كيف أسأل
ما رأيك لو جعلنا فالنا  :كفأنت احلاكم طبعا للبيت، فإذا قلت ل !؟أهله

هنا ال أعتقد أنك سوف  ؟هو الذي حيكم بيتك آخرالذي يسكن يف مكان 
   .فضل احلاالت سوف تعتقد أين خمبولتتمالك نفسك، ويف أ

          m  rq   p  o  nl  وهللا املثل األعلى، فهو خالق كل شيء

، وهو العليم )١: امللك(  m C  B  A    Dl  كل، وهو املَ)٥٤: األعراف( 
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 m  ÓÒ  Ñ   Ðl  )٥٠: املائدة(وب ،يلْظُ نم ممل يتحاكم مبا أنزل اهللا  ن

     m ¹  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºl  سبحانه

̄    °      m  اإلميان يف التحاكم إليه كح، وجعل م)٤٥: املائدة(   ®  ¬
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كيف  !؟للناس ها شريعةادرفضال عن أي دين نترك شريعته وقد أَأخالق 

شريعة رب العاملني بشريعة البشر الذين فيهم النقص جيرؤ إنسان على استبدال 
اإلنسان يف أن يتحاكم بغري شريعة اهللا كيف يفكر  !والزلل واخلطأ؟والسهو 

   !هو اخلالق املالك الرزاق العليم؟و
لية اجلميلة العظيمة الشاملة املتوازنة العادلة الواقعية املثاهذه الشريعة 

  إا ،املعجزة املتطورة امليسرة القديرة املرنة
  نـيـمـالـعـة رب الـعـريـش

                      اللجنة العلمية جبمعية الترتيل                                               
  م ٢٠١١سبتمرب  - ه ١٤٣٢شوال                                           

  ١القاهرة                                                          
                                        

  .م القاهرة ٢٠١١ديسمرب  -ه ١٤٣٣رم وكانت الطبعة الثالثة بعد املراجعة والتنسيق والتوضيح والتهذيب يف احمل ١
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  معىن الشريعة اإلسالمية
  ما معىن الشريعة اإلسالمية؟ .١

الشريعة يف اللغة من شرع الشيء مبعىن أوضحه وبيه، وقيل الشريعة مبعىن ن
املوضع الذي يتولص منه إىل ماء مال انقطاع له، والشريعة اإلسالمية يف  نيٍع

ه من الدين وأمر به ن تعاىل لعباده من الدين أو ما ساالصطالح ما شرعه اهللا
والصالة والصوم والزكاة والبيوع والنكاح والطالق واألطعمة  كالعقيدة

ياسة الدولية والداخلية وغري ذلك، فالشريعة واجلنايات واحلدود والقضاء والس
يف م تتحك، أي أا واألخالق اإلسالمية يف العبادات واملعامالت والعقائد

  .شىت مناحي احلياة
  بناء الدول

 ما املقصود بوجوب بناء الدولة على قواعد الشريعة اإلسالمية؟ .٢
الشريعة  قبطَت، فَأي تكون األسس واملعايري وفقا ملا شرعه اهللا 

لشريعة إطارا خارجيا وأساسا اإلسالمية على كل شيء مباشرة أو تكون ا
  .القوانني يءعليه ننش
الشريعة اإلسالمية يف املعامالت بني الناس سواء  قبطَثال، تسبيل امل ىفعل

ا أمر به اهللا ومبا حدده، أما األمور ممذلك  غريو واألسريةيف عالقام التجارية 
وجد فيها نصوص جزئية لكل حالة أو لكل موقف كقوانني املرور أو تال اليت 
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تعارف عليه الناس ولكن  الزراعة أو الصناعة، فتكون قوانينها وفقا للخربة وما
مقيدة بأحكام الشريعة العامة، فالشريعة مثال ال تقول مىت تزرع القطن ومىت 

قَحتصده وكيف نساألراضي على أساس احملاصيل، فكل ذلك على حسب  م
من كيفية إخراج  القدرات واخلربات ولكن حتت إطار القواعد العامة للشريعة

بة ونوعية املزروعات راعة يف أراض مغصوعدم الزو الزكاة وعدم االحتكار
ذلك من األمور اليت غري ، وقلالع بهذْأو ما ياحلشيش  عرزفال ي احملرمة؛

  .فيها الشريعة مهيمنة بقواعدها العامة على كل شيء
أو إذا أراد أي شعب أن يبين  وإذا أرادت أي دولة أن تبين دولتها .٣

 به؟ ىَدَتقْدولته، فمن ُي
لو أراد مهندس أن يبين بناء فال بد أن يقتدي هذا املثال،  خذنأ بداية

بقواعد علمية ثابتة ومجرى العلم والعقل، أضف إىل ذلك هو مقتض ة، وهذاب
هذا البناء على غري هذه القواعد، فهذا يؤكد صحة  إلقامةفشل كل حماولة 

  .االقتداء بالقواعد العلمية الثابتة اربة
؟ بمن نقتدي؟ ومن نتبِعنبين دولتنا، فن إذا أردنا أن وهذا هو حالنا، فنح

وقد علما أن النيب ن بى أول دولة يف اإلسالم على قواعد راسخة ن
واستمرت هذه الدولة قوية عظيمة قرونا طويلة تزداد قوة باتاع هذه القواعد ب

اليت أسها الرسول س نفس  وتزداد ضعفا بالبعد عن هذه القواعد، ويف
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نِالوقت بيعلى قواعد ومناهج خمالفة ملا فعله الرسول  ت دولٌ وأمم 
وهدمت هذه الدول بعد حني من الزمان أو بقيلُت يف احنالل خي ومعنوي ق

لنا وجوب اتباع  تبِثْ، فالعقل واملنطق فضال عن الدين يوديين وفراغ روحي
  .يف بناء دولتنا وأمتنا النيب 
  دولته؟ لنيب كيف بىن ا .٤

  : دولته على ثالث قواعد أو ثالث صالت بىن رسول اهللا 
   :صلة األمة برهبا :أوال

متمثلة يف بناء املسجد واألذان والصالة فيه ونشر العلم منه، فقد كان 
املسجد هو البوة اليت انصهرت فيها قلوب الصحابة وذاب ما كان فيها من قَت

شرك وحقد وحسد، صلة األمة برا متمثلة يف د ورمر وتبكَات وتيعصب
الصيام والزكاة واحلج، صلة األمة برا متمثلة يف تعلم القرآن وتالوته والتعبد 

والسري على   ألمة برا متمثلة يف تعلمهم سنة نبيهبه والعمل به، صلة ا
 جها، صلة األمة برا متمثلة يف اإلخالص وابتغاء وجه اهللا والصدق يف

  .واألخالق العبادات واملعامالت
   :عضهابصلة األمة ب :ثانيا

كلمة أنا  هى فيحمعلى اإلخاء الكامل الذي ت فقد أقامها الرسول 
ويتحرك الفرد فيه بروح اجلماعة ومصلحتها وآالمها، فال يرى لنفسه كيانا 
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 لفظا هذه األخوة عقدا نافذا ال دوا وال امتدادا إال فيها، فقد جعل النيب 
فارغا، وهذا هو ما يساليت ال تتحقق  الصحيحةى بالعدالة االجتماعية النقية م

̄ :  mإال بتحقق مبدأ التآخي بني املسلمني، يقول   ®  ¬l     
 ما ِلَأخيه يحب حتَّى َأحدكُم يْؤمن لَا( : ويقول ، )١٠: احلجرات( 

بحي هِلنَفْس(ويقول ، ١:  )نْؤمنِ الْمْؤمانِ ِللْمنْيكَالْب شُدي 

هضعا، بضعب كشَبو نيب هابِعَأص(ويقول ، ٢:  )ملسَأخُو الْم 

 كَان َأخيه حاجة في كَان ومن يسلمه، ولَا يظْلمه لَا الْمسلمِ

ي اللَّهف ،هتاجح نمو جفَر نع مٍملةً سبكُر جفَر اللَّه نْهةً عبكُر 

نم اتبمِ كُروي ،ةاميالْق نمو تَرا سملسم هتَرس اللَّه موي 

ةاميعضها ببعض تتمثل يف املعامالت من بيع وشراء ، صلة األمة ب٣)الْق
  .ونكاح وقصاص وقضاء على وفق ما أراده اهللا 

   :ألمة بغريها ممن ال يدينون بدينهاصلة ا :ثالثا
املعاهدات  وذلك ألن املسلمني ال يعيشون مبفردهم، فقد أبرم الرسول 

واملواثيق مع اليهود الذين كانوا يسكنون املدينة املنورة وقد تعايش معهم 

                                        
  .رواه البخاري ومسلم رمحهما اهللا ١
  .رواه البخاري ومسلم رمحهما اهللا ٣.  رواه البخاري ومسلم رمحهما اهللا، واللفظ للبخاري ٢
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هذه العالقة  النيب  نيبيف أمان وسالم حىت نقضوا عهودهم، و الرسول 
 لتكون يف كل عصر من العصور، فاملسلمون هم الوحيدون يف ديار املسلمني

، خالفهم يف العقيدة نم إىل بِبِرهمالذين يتدينون ويتعبدون ويتقربون إىل رم 

m    Ò  Ñ   :وقال، )٦: الكافرون(  :  m_   ̂ ]  \lفقد قال اهللا 
  ÕÔ  Ól  )٢٥٦: البقرة( ،وقال:  mº  ¹    ¸l  )وما ، )٨٣: البقرة

إىل ذلك من اآليات واألحاديث اليت تدل على حسن املعاملة مع غري 
  .املسلمني

فهذه القواعد أو هذه الصالت هي ما نسبشريعة رب العاملني،يها م 
  .الشريعة اإلسالمية الغراء
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  حكم تطبيق الشريعة اإلسالمية
 ما حكم تطبيق شريعة رب العاملني يف القرآن؟ .٥

قَمل يبعد التوحيد كما قرر هذا األصل من األصول رآن الكرمي أصال ر القر
، ولسوف ننتقي العظيم، وجوب التحاكم إىل كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 

باقات عطرة من آيات اهللا البينات تبيوجوب التحاكم مبا أنزل اهللا كما  ن
  .اء بارعةنينتقي البستاين األزهار اليانعة من حديقة غَ

                       :هو املتفرد باحلكم كما يف قوله  أنه  نيبجتد آيات بينات ت رةفتا
 m |{  z    y     xl  )وكما يف قوله ، )٤٠: يوسف:  m  É  È

ÌËÊl  )جتد آيات  وتارة، )٤١: الرعد نيبباحلجة واملنطق أنه ال ت

:   mM   L    Q   P  O  N، يقول ألحد أن حيكم إال هو  حيق
   Rl  )وقوله ، )١٤: امللك:  m\ [  Z  Y  Xl        

ينكر سبحانه على هؤالء الذين يريدون أن يتحاكموا بغري  وتارة، )٢١٦: البقرة( 

:  m  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ðشريعته، كما يف قوله 
 Ú  Ùl )لَّ شأنهوقوله ، )٥٠: املائدةج : m  Ë  Ê  É  È  Ç

       Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì
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   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ     G  F  ED  C  B  A
     L  K  J  I  Hl  )سلطانهويقول  ،)٥٢ – ٥١: النساء زع:  m  C  B  A

  O  N  M  L  K         J  I  H  G  F  E  D

  [  Z  Y  X  W  V  U  T     S    R  Q  P

     a   ̀  _   ̂  ]    \  h  g   f  e  d  c  b

n   m  l  k  j  il  )٦١ – ٦٠: النساء( ،
وطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غري اهللا (  :يقول ابن القيم رمحه اهللا

اإلميان، أي  كحم إىل الشريعةالتحاكم  جيعل ه دجِت وتارة، ) ورسوله

¬   : mل أنزل اهللا، يقوما  إىلتوجد صلة بني إميان العبد والتحاكم 

      ¹   ̧  ¶    µ   ́ ³  ²  ±      °    ̄  ®

À  ¿  ¾   ½  ¼  »  ºl  )٦٥: النساء(،  m         B  A
  QP  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E    D  C

 Y     X  W    V  U  T  S  Rl  )٣٦: األحزاب( ، m   Ó  Ò
Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô    â  á  àß
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ä  ãl  )وتارة، )٥٩: النساء  نيبي من مل حيكم مبا أنزل،  وصف

       :       m    |  {  z  y  x  w   v  u  tlيقول 

     m    Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹l ،)٤٤: املائدة( 

         m  m  l  k  j   i  h  g  f  el ، )٤٥: املائدة( 
                               :عقوبة من مل حيكم بالشريعة، يقول  يبين وتارة  ،)٤٧: املائدة( 

 m  g      f  e  d  c  b   a   ̀  _    ~  }
hl  )وتارة، )٦٣: النور  نيبي  أن التحاكم إىل الشريعة اإلسالمية يكون

                               :كاما ونترك أحكاما أخرى، يقول يف كل األحكام، ال نأخذ أح
 m  ml   k  j  i  hl   )٨٥: البقرة(،     

 m¤    £  ¢   ¡  �  ~  }l  )أي ) ٢٠٨: البقرة

̄   °  ±  m  ³  ²يف كل أحكام اإلسالم،   ®  ¬  «  ª
  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹    ̧ ¶  µ  ´  Ä

  Ï  Î  Í  Ì       Ë  Ê  ÉÈ    Ç   Æ  Ål  )٤٩: املائدة(.  
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  تاريخ تطبيق الشريعة اإلسالمية
 ُتطَبُِّق  واخللفاء الراشدين هل كانت األمة بعد عهد الرسول  .٦

 شرع اهللا؟
األمة ال  سيف حوإن التحاكم مبا أنزل اهللا كان بديهيا يف الضمري املسلم 

يفَنعنها وي كلَّظَشمل احلياة كلها، واألمة تتحاكم بشريعة اهللا ثالثة عشر  ت
قرنا متوالية من تارخيها، منها ستة قرون يف سيادة وقيادة ال يداخلها شك يف 

ت التتار ديار اإلسالم زالتحاكم مبا أنزل اهللا وال ترضى بديال عنه، وملا غَ
فيه  "الياسق"كتاب يسمى ت مناطق يف ديار اإلسالم وحكمت بلَّتت واحلَتوقَ

 ،رفض العلماء هذاواإلجنيل والقرآن وأعراف التتار، أحكام خمتلفة من التوراة 
ابن كثري رمحه  وها هوأمجعوا على أن احلكم ذا الكتاب كفر بواح، وبل 

:    m  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ðاهللا يف تفسريه لقوله 
 Ú  Ùl  )ن  )٥٠: املائدةيبعن حكم اهللا  احنرفينكر على من  أن اهللا"ي

اليت وضعها الرجال بدون مستند من  الشرائع والقواننيإىل حكم غريه من 
حتاكموا  عندماشريعة اهللا كما كان أهل اجلاهلية يفعلون وكما فعل التتار 
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وانتهى حكم التتار  ،١"إىل الكتاب الذي وضعه هلم ملكهم جنكيز خان
بشريعة اهللا  اكمت األمة اإلسالمية تتحلَّظَو.  
ر األمة اإلسالمية حىت حتاكمت بغري كِْف ت إىل تغيريدَّأَما األسباب اليت  .٧

 ما أنزل اهللا؟
عن شريعة رب العاملني  تاألمة اإلسالمية الضعف عندما ابتعد أصاب ملا

شيئا فشيئا تزامن ذلك مع ظهور العلمانية يف أوربا وهي فصل الدين عن 
ذلك إىل ديار  لَقون ،وعدم التحاكم به احلياة عن الدولة وإقصاء الدين

واالستعمار الغريب والبعثات اليت كانت  العسكرية اإلسالم عن طريق احلمالت
الفكر القبيح مث يأيت إىل ديار  ذا الطالب املسلمتبعثها الدولة، فيتشبع 

هذه  ثُّبوختطيط وإدارة الدولة كما أنه ي هذه السموم يف تشريع ثُّبإلسالم يا
السموم يف عقول الشباب طالبا كانوا أو عاملني، واستطاعوا أن جيعلوا هذا 

الزيف منهجا ومدرسة فكرية، وأن يسودوا به الصحائف وينوا أجياال على ئُش
هذا الضالل املبني، وكان الغزو الفكري والغزو املسلح ناشين هذه األفكار، ر

ون ضقُنني أم حني يمالبالشريعة اإلسالمية عإاء التحاكم منها هو والغرض 
عندما  أ به الرسول بنى، وهذا ما ترض بعدها بقية العقَناحلكم ت ٢عروة

                                        
  .تفسري ابن كثري رمحه اهللا ١
       .تنفك العقدة، أي حيدث التسيب: تنقض العروة ٢
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 َتَشبَّثَ ُعرَوةٌ، انَتقََضت فَكُلََّما ُعرَوةً، ُعرَوةً الْإِسلَامِ، ُعَرى لُتنقََضنَّ(  :قال
، أي سوف ١)الصَّلَاةُ َوآِخُرُهنَّ الُْحكُْم، َنقْضا أَوَّلُُهنَو َتِليَها، بِالَِّتي النَّاُس

تفَنك د الدين الوثيقة عقدة عقدة أَقَعهن احلكم وَآلُوخهن الصالة، ومل ر
كْيتودة عأعداء الشريعة بذلك فقد أقاموا املتاريس واملوانع اليت متنع  ف

التعليم الفاسدة واإلعالم  عن طريق مناهجالشريعة إىل احلكم مرة أخرى 
نشأت أجيال ال تعرف اإلسالم على فاملضلل وتربية األجيال على ذلك، 

  .حقيقته
 الفتح منذ مصر يف للقضاء مرجعاً اإلسالمية وقد كانت الشريعة

 قوانني لبعض املماليك حتكيم مع جاء قد مظَّنم احنراف أول اإلسالمي، وكان
 بيربس الظاهر تعيني مصر يف التشريع تاريخ يف املهمة ومن التحوالت التتار،
 القضاء، تشتيت يف ذلك أسهم وقد األربعة، املذاهب ونلُثِّمقضاة ي ألربعة
 اقاضي وانيعفَ مصر، العثمانيون حكم حني م١٥١٦ إىل سنة ذلك واستمر
 بعد م ١٨٠٦سنة  علي حممد ىلَّوالقضاة األربعة، وت على فرِشي عثمانيا
 علي حممد قوانني أكثر وتوليته، وكان باختياره انتهت شعبية راباتاضط
 ،)حقانية مجعية : (ىمسم امل١٨٤٤ُ سنة الصادر القانون الشريعة عن ابتعادا
 يف للفصل خاصة واإلسكندرية حماكم بالقاهرة تئَشنأُ م١٨٤٥ سنة ويف

                                        
  .ين رمحهما اهللارواه أمحد، وصححه األلبا ١
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 تلك يف قبطُ م١٨٥٦سنة  ويف واألجانب، املصريني بني التجارية القضايا
 سنة الفرنسي، ويف القانون من املقتبس العثماين التجارة قانون احملاكم
 يضم خمتلطًا مدنيا جملسا فأسس املختلط، القضاء باشا سعيد عسو م١٨٦١
 وحيضر مندوب ويهودي، وأرمين أجنيب ومعهم مصري يرأسهم أعضاء سبعة
ويف عهد ، املختلط القضاء مرأ واستفحل رغبته عند األجنبية القنصلية من

 قضاة غالب وكان ،م ١٨٧٥سنة  املختلطة احملاكم اخلديوي إمساعيل أسس
 القضاء سلطيت يف األجنيب النفوذ لتغلغل ففتح الباب أجانب، املختلطة احملاكم

حملها  لَّحالشريعة اإلسالمية شيئا فشيئا و وهكذا تالشى تطبيق والتشريع،
  .القانون الوضعي
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  خصائص الشريعة اإلسالمية
 ما الفائدة من أن الشريعة اإلسالمية كلها من عند اهللا؟ .٨

من خصائص الشريعة اإلسالمية أا ربانية املصدر والغاية، فهي كلها من 
والنقص  الظلمن ت ملَ؛ وهلذا خعند اهللا، ودف إىل بلوغ رضاه 

فقد اكتسبت احتراما وهيبة عند واهلوى؛ وألن الشريعة اإلسالمية من عند اهللا 
الناس بسلطان اإلميان، كذلك ضملَّ شأنه ت البقاء ببقاء الباقينج.  

 متيزت الشريعة اإلسالمية يف مسألة اجلزاء عن غريها، فكيف ذلك؟ .٩
الشريعة اإلسالمية متيزت عن غريها بأا القانون الوحيد الذي جيازي يف 

ها اإلنسان عبِتلشريعة اإلسالمية وقوانينها يالدنيا واآلخرة، مبعىن أن أحكام ا
مثال  اذهليس خوفا فقط من عقوبة الدنيا بل كذلك من عقوبة اآلخرة، و

  :يوضح األمر
عزمت اعية مضار اخلمر الصحية واالجتماحلكومة ا أدركت ميف أمريكا لَ

مث بذلت املاليني  م ١٩٢٠سنة  وأصدرت قانونا بذلك ،على حترميه ومنعه
مائتان، فما زاد الناس  لَتنصف مليون أمريكي وقُ نجِسفَ ،نفيذ هذا القانونلت

للخمر إال حباإلدارة األمريكية إىل إباحة اخلمر مرة ثانية  اضطرتا ا، وأخري
 أربعمائة، وكانت املصانع قبل إصدار القانون ع يقينها مبا فيها من الفسادم

، وهكذا مصنعا مثامنائةأصبحت م  ١٩٣٣سنة ي القانون غلْا أُممصنعا، ولَ
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وذهبت جهود ثالثة عشر عاما هباء  عجز القانون البشري عجزا واضحا
  .منثورا

يها ليس فقط يف الدنيا بل كذلك يف ألن اجلزاء ففالشريعة اإلسالمية؛ أما 
م اخلمر مل تستعن بشرطة أو رحا أرادت أن تماآلخرة من ثواب أو عقاب، فلَ

     mMl  :مل يتطلب ذلك إال كلمة واحدةوكم، جنود أو حما
ت يف سكك املدينة، الَساخلمور فَ ى الصحابة قَلْوأَفاجتنبوه، ، )٩٠: املائدة( 

m  G  F       E  D  C  B  A  :جلَّ شأنهوذلك يف قوله 
O  N  M  L  K  J   I  Hl ) ٩٠: املائدة(.  

 لشريعة اإلسالمية؟ما مقدار العدل واملساواة يف ا .١٠
من أمسائه احلسىن العدل،  الذيالشريعة اإلسالمية من عند اهللا تعاىل 
 على از قوييماحملكوم، وال ت بفالشريعة عادلة ال متيل للحاكم على حسا

 هزجِعا مبا يف أحدلِّكَفقري وال ت على اأسود وال غني علىضعيف وال أبيض 
 m¬  «  ª  ©    ̈ §l  )فقد خطب النيب ، )٢٨٦: رةالبق  يف

 أَباكُم َوإِنَّ َواِحد، َربكُم إِنَّ أَلَا النَّاُس، أَيَها َيا( : مائة ألف من الصحابة قائال
،لَ لَا أَلَا َواِحدفَض َعلَى ِلَعَريب ،َجِميَولَا أَع َعلَى ِلَعَجِمي ،َمَر َولَا َعَريبِلأَح 



١٩ 

بنفسه  النيب  قب، وقد ط١َ)بالتَّقَْوى إِلَّا أَحَمَر، َعلَى أَسَوَد َولَا أَسَوَد، َعلَى
سارقة وكانت من أشراف قريش امرأة عدل اإلسالم حينما حكم بقطع يد 

 مبا أن يشفع هلا عند النيب  فاستشفع الناس هلا وطلبوا من أسامة بن زيد 
 ثُمَّ اللَِّه ُحُدوِد ِمن َحد يِف أََتشفَُع(  :، فقال له عند النيب  ةله من مكان

 ِفيهُِم َسَرَق إِذَا كَاُنوا أَنَُّهم قَبلَكُم الَِّذيَن أَهلََك إِنََّما: قَالَ ثُمَّ فَاخَتطََب قَاَم
 لَو اللَِّه َوايُم الَْحدَّ، َعلَيِه أَقَاُموا الضَِّعيُف ِفيهُِم َسَرَق َوإِذَا َتَركُوُه الشَّرِيُف

  .٢)َيَدَها لَقَطَعُت َسَرقَت ُمَحمَّد بِنَت فَاِطَمةَ أَنَّ
كيف مجعت الشريعة بني مشول أحكامها للمجتمع وبني اهتمامها  .١١

 ؟هبأفراد
، ومل تنس وكيفية النهوض بهمشول الشريعة يف أن أحكامها راعت اتمع 

بعد فأحكامها تناولت الفرد من قبل والدته إىل ما  الفرد داخل هذا اتمع،
  .وذلك هو التوازن وفاته أحكاما حتيطه بالعناية التامة،

 كيف مجعت الشريعة اإلسالمية بني املثالية والواقعية يف نفس الوقت؟ .١٢
إن الشرائع اليت شرعا أن متيل إىل ها البشر ناقصة كنقصان البشر، فإم

باحلق أو  اليت فرضت نفسها املثالية اليت ال تتحقق، وغالبا متيل إىل الواقعية

                                        
 .رواه أمحد، وصححه األلباين رمحهما اهللا ١
 .رواه البخاري ومسلم رمحهما اهللا، واللفظ للبخاري ٢



٢٠ 

حالة الناس الراهنة، فعلى سبيل  ع على حسبرش، فتجد الشرائع تبالباطل
املثال، جتد أن القوانني البشرية أباحت الربا واخلمر؛ ألنه أمر واقع بل 
وأباحت الزنا والفواحش مبا تبيحه أعراف وعادات البشر؛ وهلذا جتد العجب 

حيرم املخدرات، والذي يبيح الزنا  أحيانا، فالقانون الذي يبيح اخلمر هو الذي
قَييه بأمور منها الرضا بني الطرفني، بل جتد القوانني تتغري على حسب واقعية د

اتمع وعاداته وتقاليده بعيدا عن أي دين، وأما الشريعة اإلسالمية، فإا 
يف أن أحكامها ختالط سلوك  فواقعيتهاشريعة واقعية ومثالية يف نفس الوقت، 

يف أا دف إىل إصالح اتمع وال ترضى  مثاليتهااس يوميا، وأما الن
تتضح يف أا تناسب فطرة اإلنسان،  واقعيتهابالتعايش مع اخلطأ والرذيلة، 

استحالت عليهم احلياة الزوجية النكاح ومل متنع من  بتركفلم تأمر الشريعة 
    : املعاشرة احلسنة ىلإت الزوج عد ايف أ ومثاليتها، من االفتراق بالطالق

 m ́  ³l  )ودعت الزوجة لطاعة الزوج ،)١٩: النساء    
 mqp  o  nl  )٢٢٨: البقرة(،  mD  C  B  Al 

ال  كيحىت يف الطالق ووكل ذلك حىت تدوم املودة والرمحة، ، )٣٤: النساء( 

 اواقعيته، )٢٣٧: البقرة(  :  m  ÐÏ  Î  Í  Ìlقال  حيدث نزاع
ا تيف ألَعم دواعي النفس ودوافعها، فأباحت رد اإلساءة باإلساءة وردع 
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|  {  ~  �¡  ¢  m العفويف أا دعت إىل  ومثاليتهااجلاين، 
ª©¨§¦¥¤£«³²±°¯®¬

 ̧  ¶  µ  ´l  )املنكرات يف التدرج إلزالة  اقعيتهاو، )٤١ – ٤٠: الشورى
والفواحش اليت تضتمع،  رمثالية، فلم متنع يف إزالة هذا املنكر اومثاليتها 

يف فرض اجلهاد  واقعيتهاأحكام الشريعة يف الدعوة إىل السالم بني الدول من 
الشريعة يف جعل الوازع الديين أو  مثاليةإذا اقتضى األمر ذلك، ومل متنع 

  .يف تقرير نظام العقوبات واقعيتهااألخالقي سببا يف صيانة احلقوق من 
 سري يف الشريعة اإلسالمية؟ما مدى التي .١٣

نِإن الشريعة اإلسالمية بت على التخفيف ورفع احلرجي  m   {  z
  ¢¡  �   ~  }   |l  )وعلى هذا األساس قامت قاعدة كبرية ، )٧٨: احلج

التيسري يف  د، فتج)املشقة جتلب التيسري( من قواعد الفقه اإلسالمي وهي 
ة والصيام واحلج والزكاة والبيوع شىت أحكام الشريعة يف الطهارة والصال

m  ¼   »  º  ¹ : ففي الطهارةوالنكاح والطالق والقضاء، 
  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½l ،قَالَ  :ويف الصالة:     
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ويف ، ١)َجنبٍ فََعلَى َتسَتِطع لَم فَإِنْ فَقَاِعدا، َتسَتِطع لَم فَإِنْ قَاِئما، َصلِّ( 
يسري ورمحة ومصلحة، فالفقراء واملساكني يأخذوا فتشريعه كله ت: الزكاة

ليسدا لم، واألغنياء يدفعووا حاجاطَتهر أمواهلم وتلِّعمم البذل والعطاء ه

 mp  o  n  m  l  k  jl  )موويف الص، )١٠٣: التوبة: 

 m  ¦¥  ¤   £  ¢    ¡  �      ~  }  |  {l  )البقرة :

 أُخَِّر َولَا قُدَِّم َشيٍء َعن  النَّبِي ُسِئلَ َما( يوم النحر  ويف: ويف احلج، )١٨٥

m  Y  X  W : يقول تعاىل: ويف البيوع، ٢)َحَرَج َولَا افَْعلْ: قَالَ إِلَّا
[  Zl  )أَ، )٢٧٥: البقرةت الشريعة الغراء مجيع البيوع ومجيع العقود لَّح

، لتفتح )مقامرة أو خداع(  طاملا أنه ليس فيها ظلم وال ربا وال غرر أي
ال كامال لكل اقتصاد يف كل بقعة يف العامل حمافعلى عدم  ةًظالشريعة ا

بتيسري املهور  الشريعة تنتاع ويف النكاحالظلم والبغض بني الناس عامة، 
باختيار الزوج والزوجة لدوام العشرة واملودة وكذلك اعتنت  لتسهيل الزواج

والرمحة اليت تيسعلى الزوجني أعباء احلياة، فقال  ر:  m  ³
  µ´l،     m  qp  o  nl،    m  C  B  A

                                        
 .رمحهما اهللا رواه البخاري ومسلم ٢                             .رمحه اهللا رواه البخاري ١
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Dl  )٣٤: النساء( ، وقال:  )َْت، إِذَا ُتطِْعَمَها أَنإِذَا َوَتكُْسَوَها طَِعم 
 ِفي إِلَّا َتهُجر َولَا ُتقَبِّح َولَا الَْوجَه، َتضرِب َولَا اكَْتَسبَت، أَوِ اكَْتَسيَت
فالقاعدة العظيمة يف  ويف احلدودواحملبة،  ، كل ذلك لدوام املعاشرة١)الَْبيِت

ني حىت ال فلَّكَتيسريا على املُ )بِالشُبَهاِت الُْحُدوَد ادَرُءوا( : الشريعة تقول
لَظْيم أحد وال يني تيسريا على  :ويف القضاءب على أمر ال يقصده، اقَعاملُكَلَّف

وحىت ال يكُحالقاضي أن منعت الشريعة  ،ا أو خطأًم القاضي حكما جائر
يقضي وهو غضبان، وما إىل ذلك من هذا التخفيف وهذا التيسري يف فروع 

  .والذي مل يوجد يف الشرائع السابقة الشريعة
هل الشريعة اإلسالمية تساير التطور االقتصادي والعلمي ووقائع  .١٤

 احلياة املتغرية عموما؟
مية مبصادرها ونصوصها وقواعدها مل تقف يوما من األيام الشريعة اإلسال

أن مكتوفة اليدين أمام وقائع احلياة املتغرية، فقد استطاعت يف ثالثة عشر قرنا 
تفتمعات  ياليت حكمتها وأن تعاجل كافة املشكالت يف كافة حباجات كل ا
قياس التطور قتصادية والعلمية ومها مبيئات، فلو تكلمنا عن الناحية االال

ف املسلمون رِعمل ي ففي الناحية االقتصاديةوالتقدم والرقي لوجدنا العجب، 

                                        
 .رواه أبو داود، وصححه األلباين رمحهما اهللا ١
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طوال تارخيهم تقدما اقتصاديا كما عرفوه يف ظل الشريعة، فها هو عمر بن 
عبد العزيز من كثرة الرخاء االقتصادي كان يزوالشباب الذين ال يقدرون  ج

املدينني ويفرض لكل مولود راتبا من  على تكاليف الزواج ويقضي الدين عن
ن يأخذ مال الصدقة الراشدين ينادي مباخللفاء ، وكان الرجل أيام بيت املال

كان للمسلمني يف ظل الشريعة اإلسالمية  يف الناحية العلميةوفال جيد جميبا، 
حضارة علمية عظيمة تشع العلم والتقدم على األرض كلها، فلم يبغ جنم ز

يثم وال الفارايب وال ابن سينا وال البريوين وال جابر بن حيان وال احلسن بن اهل
اخلوارزمي وال اجلربيت وغريهم إال يف ظل هذه الشريعة الغاء، بل نقول إنر 

                              أن القرآن يدعو إىل البحث العلمي،  دجِيالذي يتدبر آيات اهللا البينات لَ
 mËÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   Àl          

وجعل هذا البحث العلمي دليال على صدق اإلسالم، وكم من ، )٥٣: فصلت( 
اكتشف أا آيات بينات وذلك من إعجاز القرآن  أحباث ونظريات علمية

ببعيد أن  علماء الفلك منذ وقت ليساكتشف : وخذ مثاال لذلك !الكرمي
جيب التحرك من خالهلا سواء عند  احلدود الغالف اجلوي اخلارجي أبواب

اخلروج للفضاء أو عند دخول جمال الغالف اجلوي لألرض، وكذلك وجدوا 
أن املسارات اليت تها املركبات الفضائية والصواريخ مسارات متعرجة كُلُس

ا وقد رأى بديع وهو الذي أرسلته روسي –وليست مستقيمة، قال جاجارين 
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مجلة تناقلتها وكاالت  - خلق السماوات واألرض من خالل مركبته الفضائية
، !)ت عيناي؟َرِحهل أنا يف حلم أم ُس! ما هذا الذي أراه؟( : األنباء
ك حىت لو كان الصعود عند الجدوا أن خارج الغالف اجلوي يف ظالم حوو

جِالظهرية، وكل هذه االكتشافات تها يف قوله د:  m  ³  ²  ±

  Á   À  ¿  ¾    ½  ¼  »   º  ¹   ̧  ¶  µ  ´

Ä  Ã     Âl  )١٥ – ١٤: احلجر( ،كِّوست أبصارنا أي فقدنا القدرة ر
  .١على الرؤية

    يف الشريعة اإلسالمية؟احلميدة ما دور األخالق  .١٥
، فاألخالق شديداامتزاجا احلميدة إن الشريعة اإلسالمية ممتزجة باألخالق 

لشريعة اإلسالمية والشريعة اإلسالمية هي األخالق؛ ألن األخالق يف هي ا
وجِاإلسالم موصولة بتقوى اهللا ومراقبته، فالشريعة اإلسالمية تمراعاة  ب

األخالق يف كافة العالقات الدولية والفردية يف مجيع الظروف واألحوال مع 
دميني واحليوانات، والنساء واآلار والكبار واملسلمني والكافرين والرجال الصغ
ف من عقوبات ذات لَّكَما فرضته الشريعة على املُ: أمثلة على ذلك وهذه

طابع خاص على جرائم معينة ولَكَّوفال دخل  ،ف وأخالقهلَّكَها إىل ضمري املُت

                                        
 .، ليوسف احلاج أمحديف القرآن العظيم والسنة املطهرة اإلعجاز العلمي ١
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، مثل كفارة )اتارفَّالكَ( ى يف الشريعة مست العقوباتوهذه  ،للمحاكم
حنار رمضان، تتصال اجلنسي بني الرجل وزوجاليمني أو كفارة اال ث ه يف

؛ ذلك ألن العقوبة هنا عبارة فهذه عقوبة مبعىن العبادة أو عبادة مبعىن العقوبة
؛ فيها مسئولية أخالقيةاملُكَلَّف ومسئولية  عن عبادات من صيام وصدقة

، كذلك؛ ب نفسه مبا أوجبه اهللااقعهو الذي ي فلَّكَفالدولة ال تراقبه، بل املُ
انظر إىل أخالقيات احلرب يف شريعة اإلسالم مع قوم كافرين يكيدون 

 َسرِيَّة أَو َجيشٍ َعلَى أَِمريا أَمََّر إِذَا ( : اللَّه رسولُ كَانَ فقدللمسلمني، 
 اغُْزوا: الَقَ ثُمَّ َخيرا، الُْمسِلِمَني ِمَن َمَعُه َوَمن اللَِّه بَِتقَْوى َخاصَِّتِه ِفي أَوَصاُه
 َتغِدُروا َولَا َتُغلُّوا َولَا اغُْزوا، بِاللَِّه كَفََر َمن قَاِتلُوا اللَِّه، َسبِيلِ ِفي اللَِّه بِاسمِ
، يقول املؤرخ الفيلسوف الفرنسي جوستاف ١)َوِليدا َتقُْتلُوا َولَا َتمثُلُوا َولَا

وال أرحم من ما عرف التاريخ فاحتا أعدل ( : لوبون كلمته املشهورة
 أَبَوابِ َعلَى َيسأَلُ الذِّمَِّة أَهلِ ِمن بَِشيخٍ َمرَّ(  : ُعَمُر، وها هو ٢)العرب
 َضيَّعَناَك ثُمَّ َشبِيَبِتَك ِفي الْجِزَيةَ ِمنَك أََخذَْنا كُنَّا أَنْ أَنَصفَْناَك َما: فَقَالَ النَّاسِ
، حىت جتد هذه ٣)ُيصِلُحُه َما الَْمالِ َبيِت ِمن ِهَعلَي أَجَرى ثُمَّ: قَالَ ِكَبرَِك، ِفي

                                        
  .رواه مسلم رمحه اهللا ١
  .تفسري املراغي رمحه اهللا ٢
 .أحكام أهل الذمة، البن القيم رمحه اهللا ٣
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 رََّم إن عمر بن اخلطاب (  :األخالق مع احليوانات، قال مالك رمحه اهللا
يا : فوضع عنه طوبتني، فأتت مالكته وقالت لعمر ) طوب( حبمار عليه 

    فما يقعدين يف هذا : عليه سلطان؟ قال َكلَما لك ومحاري؟ أَعمر 
  .٢ ١)املوضع

للحشيش  ٣وكان املسلمون يف ظل الشريعة اإلسالمية قد أنشئوا مرجا
 من هذاها أن يطعموها، فتأكل اكُلَّت وال يريد مربهلذه احليوانات اليت كَ
   .املرج حىت متوت رمحة ا

ومن هنا نقول حقًا هي شريعة رب العاملني، رب اإلنس واجلن، واملسلم 
   .لنبات واجلمادلكافر، واحليوان واوا

  :وأخريا
  :بيانا حلجم األخالق يف شريعتنا كفى بقول النيب 
  .٤)اَألخالقِ َمكَارَِم ُألَتمَِّم ُبِعثُْت إِنََّما( 

  

                                        
كتاب التراتيب اإلدارية والعماالت والصناعات واملتاجر واحلالة العلمية اليت كانت على عهد تأسيس املدنية  ١

 . املدينة املنورة العلميةاإلسالمية يف
 .أي ما الذي يقعدين أمريا للمؤمنني إن مل أطبق العدل والرمحة اليت هي من شريعة اهللا ٢
  .ترعى فيها الدواب) عشب( املَرج أَرض ذات كَإل أي  ٣
 .صححه األلباين رمحه اهللا ٤
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  :وباختصار فإن خصائص الشريعة كالتايل
 .كلها من عند اهللا فهي ربانية املصدر والغاية .١
 .جتازي يف الدنيا واآلخرة .٢
               .العدل واملساواة .٣
 .الشمول والتوازن .٤
                   .املثالية والواقعية .٥
 .التيسري .٦
 .مسايرة التطورات العلمية واالقتصادية ووقائع احلياة عامة .٧
  .امتزاجها باألخالق احلميدة .٨
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  الشبهات
: وقبل اإلجابة على أي شبهة من الشبهات التالية نذَكِّر بأمر هام بداية

ة اخلالق وأن قبوهلا واإلقرار ا مرتبط بأصل الرضا هذه الشريعة هي شريع
ا يعين رفض نبيا ورسوال، وأن رفضه باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد 

وهلذا خنشى على اإلسالم، فاإلقرار بالشريعة تصديقا وانقيادا هو أصل اإلميان، 
 أو رداإىل اجلحود ا تكذيبا  أحبابنا الذين يرفضون تطبيق الشريعة أن يصلوا

  .كلها أو جزء منها؛ ألن هذا هو الكفر األكرب والعياذ باهللا
ق شريعته وينقاد هلا ويقول حاال ومقاال دصأن يعتصم باهللا وياملسلم على ف

  .ي أمتهجنوي ونبيا ورسوال؛ فينج  رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد
بلد فيه غري  أليس من الظلم أن نطبق الشريعة اإلسالمية على .١٦

  مسلمني؟
ومعىن هذه الشبهة أن وجود األقليات غري اإلسالمية ميثل مانعا من حتكيم 
الشريعة؛ ألن غري املسلمني إذا وافقوا لن يكون هلم حقوق كحقوق املسلمني 

  .يف املواطنة واملساواة التامة، وإذا رفضوا كان ذلك سببا يف الفنت الطائفية
هم خطأ يف تصورهم دذه الشبهة عنوالرد على ذلك، أن أصحاب ه

اإلسالمية، يظنون أا ليس هلا على صعيد التطبيق إال معناها الشريعة لتطبيق 
الديين وحده، وبالتايل سوف يكون يف تطبيق الشريعة حغري املسلمني  لُم
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طَعلى اإلسالم، وهذا التصور خطأ؛ ألن الشريعة تأوهلماق من جانبني، ب 
خذ به املسلمون، ولذلك فإن غري املسلمني غري ملزمني مبا اؤاالعتقادي وهذا ي
من شرب  ونعنمفال ياجلانب العملي السلوكي؛  وثانيهما ،يعتقدون خالفه

مثال؛ ألم دخلوا نظام الدولة اإلسالمية على شرط أن يف بيوم اخلمر 
فإن  يستمروا على دينهم، بل ال جيوز غصب املسلم هلذه اخلمور أو إراقتها،

قيمة  )أي يدفعون(  يأمثون ويضمنونمخر النصارى مثال، ف املسلمون أفسد
  .هذه اخلمور كما قرر ذلك األحناف واملالكية

تعاليم  قفْوا ويحن يمث أليس من حق املسلمني يف بالدهم وهم األكثرية أ
وحنن حني  !؟أن اإلسالم عقيدة وشريعة عبادات ومعامالت دينهم ويثبتوا

ىل تطبيق الشريعة، فإننا ال ندعو إىل بدعة مل حتدث قبل ذلك وال إىل ندعو إ
جديد مل يشهده التاريخ، إننا ندعو إىل استئناف أوضاع عاشتها هذه املنطقة 
ثالثة عشر قرنا أو يزيد، عاشتها األمة وفيها املسلمون والنصارى، فما الذي 

ظل حتكيم الشريعة  يضر غري املسلمني اآلن أن يعيشوا كما عاش أجدادهم يف
؛ وذلك ألن !؟آمنني على أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم مل متتد إليهم يد سوء

إرضاًء لرم وتنفيذًا لشريعته، يقول  بِبِر وقسطاملسلمني يتعاملون مع غريهم 

 : m  k      j  i t s    r  q  p  o  n   m  l
zyxwvu ~  }  |  {l )ويقول ، )٨: املمتحنة 
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 ِذمَّةً لَُهم فَإِنَّ َخيرا، بِالِْقبِط فَاسَتوُصوا ِمصُر فُِتَحت إِذَا( : حتي مصرلفا
 رَِحيَها َوإِنَّ الَْجنَِّة، َراِئَحةَ َيرِح لَم ُمَعاَهدا قََتلَ نَم (: ، ويقول ١)َوَرِحما

ل الكتاب الذين أه، أي من قتل أحدا من ٢)َعاما أَرَبِعَني َمِسَريِة ِمن ُيوَجُدلَ
، ونتيجة هلذا التسامح جتد باقة من ائحة اجلنةر مشأمان مل ييعيشون معنا يف 

  .كالم املنصفني من القساوسة واملستشرقني يصفون مساحة اإلسالم
إن ": بطريرك الكرازة املرقسية مبصر وسائر بالد املهجر يقول األنبا شنودة

ا وأكثر أمنا، ولقد كانوا د حالًاألقباط يف ظل حكم الشريعة يكونون أسع
وق إىل أن تحنن ن ،كذلك يف املاضي حينما كان حكم الشريعة هو السائد

إن مصر جتلب القوانني من ، )هلم ما لنا وعليهم ما علينا( : نعيش يف ظل
اخلارج حىت اآلن وتطبقها علينا، وحنن ليس عندنا مثل ما يف اإلسالم من 

ى بالقوانني الوبة وال نرضى بقوانني قوانني مفصلة؛ فكيف نرض
  .٣"!اإلسالم؟
يف كل ": وكيل الطائفة اإلجنيلية يف مصر ٤يقول القس برسوم شحاتةو

عهد أو حكم التزم املسلمون فيه مببادئ الدين اإلسالمي كانوا يشملون 
                                        

                           .رمحه اهللا صححه األلباين ١
  .ه البخاري رمحه اهللاروا ٢
  .م ١٩٨٥مارس  ٦جريدة األهرام عدد  ٣
 .٢٦٥صـ " بيانات احلل اإلسالمي وشبهات العلمانية" ٤
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بكل أسباب  - واملسيحيني على وجه اخلصوص –رعاياهم من غري املسلمني 
: املستشرقنيأشهر ويقول برنارد لويس وهو أحد ، "السالماحلرية واألمن و

ويف نظرة املسلمني إىل املسيحيني تسامح وتساهل أكثر بكثري مما يف نظرة "
أوربا املسيحية املعاصرة اليت تنظر إىل اإلسالم على أنه باطل وشر، وهذه 

بري الذي النظرة املتساحمة من املسلمني تنعكس يف املعاملة احلسنة والتسامح الك
  .١"يلقاه أتباع الديانة املسيحية يف اتمعات اإلسالمية
هذا هو إنصاف وتسامح املسلمني الذي صحالدولة اإلسالمية يف  ب

خمتلف أطوارها وطَّسراب النصارى أنفسهم تذاكرة الزمان  لتشهده أقالم الكُت
  .شاركنا يف الوطنأن تارخينا مل يعرف اضطهادا ألقليات ختالفنا يف الدين وت

يقول البعض إن الشريعة اإلسالمية خاصة بالعبادات، أما السياسات  .١٧
واملعامالت املالية والسياسات اخلارجية وما إىل ذلك من تصريف شئون 

  الدولة ليس للشريعة اإلسالمية شأن هبا، فما الرد على هذه الشبهة؟
وكذلك من  بعهمومن تاوبعض الليرباليني هذا القول هو قول العلمانيني 

  : اورحم، والرد عليه يقوم على يقول ذا بغري علم
  
  

                                        
  ".تسامح العرب مع غري املسلمني دراسة نقدية"كتاب  ١
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  اجته هؤالء العلمانيون إىل هذا القول؟  منريد أن نعلم ل: أوال
الكنيسة وبني رجال هذا الفكر نشأ يف أوربا يف أعقاب صراع طويل بني 

 السلطة؛ ذلك ألن رجال الكنيسة يف العصور الوسطى كانوا حياربون العلوم
واملعارف اإلنسانية والسعي اإلنساين يف سل احلضارة، وبعد ذلك حدث ما ب

الكنيسة من تعذيب وحماكم تفتيش وما إىل ذلك حىت قامت رجال حدث من 
اشنقوا آخر ملك بأمعاء "وقامت الثورة الفرنسية اليت كان شعارها  الثورات

الكنيسة مملكتها على  يمقن األمر كالتايل ت، ويف اية املطاف كا"آخر قسيس
السلطة مملكتها  يمقبشئون العقائد والعبادات، وت صتخوت اجلانب الروحي

دع ما : "يقَالعلى ما وراء ذلك من شئون احلياة والسياسة واملال، أي كما 
، وهذا الفكر الضال انتقل إىل بالد اإلسالم عن "لقيصر لقيصر وما هللا هللا

  .املسلمنيبعض من وأتباعهم لغرب طريق املستشرقني ومفكري ا
هذا التصور خاطئ السيما يف بالد اإلسالم؛ ألن اإلسالم خيتلف عن  :ثانيا

النصرانية اليت حت اختالفا جوهريا، ومن أهم هذه االختالفات أن اإلسالم فَر
يشررجال الكنيسة الذين حاربواخبالف  كل الطرق للعلم واملعرفة والتقدم ع 

  .ون طويلةالعلم لقر
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يف أوربا كانت تقوم على تأليه رجال الدين وهو ما يسمى  النصرانية :ثالثا
ل وال يوجد أحد زعن وييع، أما يف اإلسالم فاخلليفة ي"الثيوقراطية"بـ 

   .معصوم
ما تتميز به الشريعة اإلسالمية من التوازن واملرونة والشمول،  :رابعا

                              : عز سلطانه وقال ،دينه إىل يوم القيامةفالشريعة اإلسالمية جعلها اهللا 
 m  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a   ̀  _

kl  )وقال، )٨٥: آل عمران:  m  §  ¦  ¥  ¤  £
 «  ª   ©  ¨l  )فكيف جيعلها ناقصة عاجزة عن ، )١٦٢: األنعام
إنسان قرأ القرآن ولو مرة واحدة ال خيفى  فأي !؟مواجهة األمم واحلضارات

يه أن يف القرآن أحكاما كثرية ليست من العبادات وال من األخالق اردة عل
كأحكام البيع والربا والرهن والدين وأحكام الزواج والطالق واللعان 
والظهار والوصايا واملواريث وأحكام القصاص والدية وأحكام القضاء وما إىل 

ذلك، وهذا يلُّدأبعد ما عن السياسة على أن من يدعو إىل فصل الدين ا ن
  .عن كتاب اهللا وسنة رسوله يكون 

ويف القرآن ": يقول الشيخ حممد اخلضر حسني شيخ األزهر رمحه اهللا
، ...أحكام كثرية ليست من التوحيد وال العبادات كأحكام البيع والربا 
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وهذا يك على أن من يدعو إىل فصل الدين عن السياسة إمنا تصور دينا لُّد
آخر وسويقول الشيخ مصطفى صربي شيخ اإلسالم يف ، ١"اه اإلسالمم

، وهناك الكثري ٢"إن هذا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه": الدولة العثمانية
  .من أقوال أهل العلم الراسخني تؤيد ذلك

ه اإلمام ردالذي قَ -إذن هؤالء الذين ينكرون كل هذا احلشد اهلائل 
ة منمن األحكام الدالة على هي -ا اهللا خبمسمائة آيةالغزايل وابن العريب رمحهم

يريدون أن  الشريعة على كل جماالت احلياة يف كتاب اهللا وسنة رسوله 
يشرين أحكاما من  اإلنسان بنفسه أحكاما سياسية واقتصادية ودولية عادر

 در، ولقد استحق إبليس لعنة اخللد ونار األبد ألنه كتاب اهللا وسنة رسوله 
ون على اهللا كافة دري واحدا من أحكامه، فكيف ؤالء وهمعلى اهللا حكما 

؟لقصور واجلمود وانعدام الصالحيةبا اشرائعه وأحكامه ويتهمو!!  
إن الشريعة أعطت للحاكم سلطات مطلقة، وهو ما : يقول البعض .١٨
 ديكتاتورية احلاكم، فما الرد على ذلك؟بى مََّسُي

الدولة الدينية مبعىن الثيوقراطية، وهي اليت جتعل احلاكم اإلسالم ال يعرف 
ورجال الدين هلم حكم إهلي مقدس، بل الدولة اإلسالمية احلاكم فيها أو 

                                        
  .٩حملمد كاظم صـ " مؤامرة فصل الدين عن الدولة" ١
  ".موقف العقل والعلم" ٢
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 درطئ ويخيب ويصاقَب رجل الدين يرويويعلُ عن طريق أهل العلم يزعن وي
هو أمري املؤمنني عمر فها ، لشرع اهللايف ذلك واخلربة نيابة عن األمة، واملرجع 

  )َبرِ َعلَى َنَهىَبِعِمائَِة َعلَى الصََّداقِ ِفي ُيَزاَد أَنْ الِْمنَهمٍ، أَرَنَزلَ ثُمَّ ِدر 

m   G : َيقُولُ اَهللا َسِمعَت أََما: فَقَالَت قَُريشٍ، ِمن امَرأَةٌ فَاعَتَرَضتُه

I  Hl ،َا، اللُهمَّ: فَقَالأَفْقَُه سِالنَّا كُلُّ َعفْو ها و، ١)!ُعَمَر ِمن
 ىب طالب أبن  ياختصم و نصرانياً فقال عل أمري املؤمنني علي هو 

؟ ما تقول يا نصراين: وبينه يا شريح، فقال شريح اقض بيين: للقاضى شريح
ما أرى أن خترج من : ، فقال شريحيالدرع درع ما أكذب: فقال النصراين

أما أنا : صدق شريح، فقال النصراين : ييده، فهل من بينة؟ فقال عل
 يء إىل قاضيه وقاضيه يقضيفأشهد أن هذه أحكام األنبياء وأمري املؤمنني جي

واهللا يا أمري املؤمنني درعك اتبعتك مع اجليش و قد زالت عن  يوه ،عليه
 رسول اهللا، اشهد اهللا أن ال إله إال اهللا وأن حممدأمجلك األورق فأخذا فإىن 

  .٢ومحله على فرس عتيق ،لك يأما إذا أسلمت فه: يفقال عل

                                        
  .ى بسند جيد، تفسري املناررواه سعيد بن منصور وأبو يعل ١
  .السنن الكربى للبيهقي رمحه اهللا ٢
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إن أحكام الشريعة ثابتة ولكن احلياة يف تغيري دائم وتطور مستمر،  .١٩
  فكيف تستطيع الشريعة اإلسالمية مالحقة احلياة املتطورة؟

  :هذه الشبهة تقوم على حمورين
 .ثبات أحكام الشريعة، فال جمال فيها للتجديد .١
 .ل فيها للثباتتطور أوضاع احلياة، فال جما .٢

وكال األمرين يف إطالقه على هذا النحو خطأ ووهفأحكام الشريعة م ،
منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغري، وأحوال احلياة وأوضاع البشر منها ما 

فالثابت فيها أصول العقائد  هو ثابت ومنها ما هو متغري، أما األحكام الشرعية

ة، قال هكذا إىل يوم القيام لُّظَوسوف ت:  m  h  g  f  e  d

  on  m   l  k  j  il  )وقال، )٣٦: النحل:  m  A
N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B                                    

  Ol،  وكذلك أمور العبادات من صالة وصيام وزكاة وحج ال جمال
خالقية وقواعد الفضيلة والرذيلة ثابتة فيها لتغيري وال تطور، وكذلك املبادئ األ

جنائية وإىل يوم القيامة، أما أمور املعامالت يف جوانبها املختلفة من مدنية 
  .ودستورية وحنوها، فمنها ما هو ثابت ومنها ما هو متجدد
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     يعبِاملَ نِيثابتة مثل معرفة عفيها عقود البيع والشراء، فالشروط  فمثال
ك املبيع، أما لُّموت) املقامرة(  رِروعدم الظلم والربا والغ )انفسه السلعةأي ( 

أنواع العقود وتطورها فغري ثابتة، فأي عقد األصل فيه الصحة ما مل خيالف 
 ملُّسالعامة، وكذلك كيفية البيع ختتلف بتطور الكيفيات، فالت القواعد

واالستالم الذي كان يا بِدينتنتراإلاهلاتف ويكون عرب أن اآلن  ال إشكال د 
) Internet(.  

فمنها أيضا الثابت واملتغري، فاألخالق والقيم  تطور أوضاع احلياةوأما 
تغري خالق ال تاأل هذهواحللم كل  غري، فالتسامح والقناعة واحملبةثابتة ال تت

ر الذي كسوهي أمور حسنة، وكذلك األنانية واإلساءة إىل اجلار وشرب املُ
ذْيهها بأنه قبيح، أما تطور البشر يف فيومثل ذلك ال يتغري احلكم  ،العقل ب

وما إىل ذلك، فهو يف تطور واتصاالت معايشهم من مسكن وملبس ومركب 
  . مستمر

   ماذا يريد دعاة التطوير؟: والسؤال اآلن
إن أرادوا التجديد يف الثوابت والقطعيات اليت حسمها الشارع بنصوص 

، فلقد حرم اهللا الزنا فإذا جاءت هلِّلإلسالم كُ دا رفهذحمكمة قاطعة ثابتة 
بِالقوانني الوضعية ته ملن بلغ سن الرشد القانونية حتت دعوى التطور يح

اهللا اخلمر فإذا جاءت  مر، ولقد حهو اخلسران املبنيواحلرية الشخصية؛ فذلك 
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نية وتقديسا القوانني الوضعية بإباحتها مسايرة لألوروبيني ومالحقة للمد
  .فقد ساء ما يفعلونللحرية الشخصية 

أما إن أرادوا التجديد يف مسائل االجتهاد مبا حيقق املصاحل البشرية وال 
لتحقيق مصاحل العباد وإرشادهم إىل ما يكفل هلم  ؛األدلة الشرعية عنخيرج 

، فهذا هو احلياة الطيبة يف األرض والفوز جبنة اخللد ونعيم األبد يف اآلخرة
  .اخلري وهذه هي روح الشريعة

كْولكن لألسف الشديد املشكلة ال تن يف وفاء الشريعة حباجات م
، من الدين بالضرورة اإلنسان ومصاحله احلقيقية، فإن وفاءها بذلك من املعلوم

  .واالحنالليف وقوف أحكامها عقبة يف وجه دعاة العربدة تكْمن ولكنها 
إن طالب الفجور سيهِتا ال تساير ما ون املشريعة باجلمود ال حمالة؛ أل
يف أنفسهم من تلوث، سيهِتمكَها السارا ال تى باجلمود؛ ألهلم اخلمر،  لُّح

أصحاب الفن اخلليع باجلمود؛ ألنه ال مكان يف ظل الشريعة هلذه سيتهِمها 
 وا بعد إسالمهمالذين كفرالعابثون بالدين من سيتهِمها التجارة الفاجرة، 

باجلمود؛ ألم ال يستطيعون يف ظالهلا أن جياهروا ذه الردة حتت دعوى 
؛ ألن عمالء الشرق والغرب باجلمودسيتهِمها ، وحرية الفكر حرية العقيدة
لِّالوالء يف ظها ال يعلى أساس اإلميان باهللا ورسولهد إالقَع   ، هذه هي
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على املرونة  ثُّحلشريعة، وإال فالشريعة تاحلقيقة فيما زعموا من مجود ا
  .والعلم والتطور

، مث إذا وتنايف حقوق اإلنسانعة يف اإلسالم قاسية رََّشإن احلدود املُ .٢٠
ني نظرا لالنتشار اهلائل ِهوََّشُمأغلب اتمع إىل معاقني َو لُوََّحُيأقيمت َس

       للجرمية، فما الرد على ذلك؟
ذه الشبهة ال بد وأن نعلم كما سبق أن تطبيق بداية وقبل الرد على ه

                                    .ليس منحصرا يف احلدود فقط الشريعة
هذه  ررإن الذي قَ: - واهللا املستعان - نقول فهذه الشبهة أما الرد على 

يضا بأن أ رقنون به، ورقحنن مجيعا م رمالعقوبات هو اهللا رب العاملني، وهذا أَ
اهللا تعاىل حكيم يف شرعه وعدل يف حكمه، إذ لو آمنا بذلك وأقررنا به 

فسوف يلزم أن نقبقوله  ر : m       R  Q   P  O  N  M   Ll    

̧   :  m   »º  ¹وقوله ، )١٤: امللك(   ¶l  )وقوله  ،)١٤٠: البقرة:                               
 m  [  Z  Y  X    \l  )وهذا يكفي بأن نستسلم  ،)٢١٦: البقرة

   .ألوامر اهللا وشرعه
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وحىت يحيى من حي عن بينة سنسوق كَاحلالبالغة لتشريع هذه احلدود م 
  :وجناح تطبيقها

لقد واجه الشرع احلنيف يف تشريعه هلذه العقوبات العوامل النفسية  :أوال
مرتكب اجلرمية  فرِصامل النفسية اليت تاليت تدعو إىل ارتكاب اجلرمية بالعو

السرقة املزيد من املكسب  يفرغبة السارق : جرميته، فعلى سبيل املثالعن 
والثراء لتزداد القدرة على اإلنفاق والظهور مبظهر األثرياء والوجهاء، ولقد 

واجهها الشارع احلكيم بالعوامل النفسية اليت تصعنها، فأوجب على  د
قدرته على اإلنفاق  لُّقت، فَهوبة القطع معاملة له بنقيض قصدالسارق عق

فرصة ظهوره مبظهر الوجهاء واألثرياء؛ ألن آثار العقوبة عالقة به  وتنعدم
تذِّحر الناس منه وتسوكذلك الزنا؛ فطلب املتعة هو اعتباره إال أن يتوب طُق ،

ذه اجلرمية، فقابلها الشرع الزانية يقومان العامل النفسي الذي جيعل الزاين و
صيب فيد لْبالعوامل النفسية اليت تدفع هذا مبا أوجبه من عقوبة غليظة وهي اجلَ

البدن كله كما عميفاملتعة احلرام بدنه كله، كذلك األذى املعنوي املتمثل  ت 
نِلَأن تكون العقوبة عو ،ةيتفريجم ١العقوبة للرجم إن كان متزوجا لُص ،

 يدرِم بتعد، كل ذلك ليكله هة يف جسده كله الذي سارت املتعة فيباحلجار

                                        
 .نظرا لعظم املفسدة) الزواج( زاد العقاب يف حالة اإلحصان  ١
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لآلخرين أعراضهم  سلمم له جسده وتسلم له نفسه وتلَسيالزنا عن اجلرمية، فَ
  .القصاص وبقية احلدود يفل مثل ذلك وكرامتهم، وقُ

بفطرته على املوازنة بني املصاحل واملفاسد، فقبل  لَبِإن اإلنسان ج :ثانيا
األمر، فإما أن ينجو من العقوبة وإما أن جيد عقوبة  نُزِكابه للجرمية يارت

احملامني أو تنفيذها يف سجن بعض من يستطيع اإلفالت منها بواسطة الكذب 
قد تعوسجالت األمن  متتلئفإنه يقوم بارتكاب جرميته؛ وهلذا لذلك  عليه؛ د

يكررون ن بعض ارمني إ العودة إىل اجلرائم املختلفة حىت بوقائعالعام 
أما إذا كانت العقوبة موجعة فإنه يراجع نفسه  !مرة ٢٥جرميتهم أكثر من 

مرات ومرات، فرياجع السارق نفسه خوفا من قطع يده، ويراجع الزاين نفسه 
  .إن كان حمصنا فقد حياتهمل يف جسده كله مع الفضيحة وخوفا من األ

ها ومدى جناحها يف استئصال بآثار اسقَإذا كانت العقوبات ت :ثالثا
جمتمعا آمنا يأمن الناس فيه  تجتنت يف تاريخ اإلسالم فأَقَباجلرائم، فلقد طُ
منطقة احلجاز من أسوأ بالد اهللا  كانت :فعلى سبيل املثالعلى أرواحهم، 

فسادا وخلال، وكان احلجاج ال يأمنون على أنفسهم من هجمات البدو رغم 
عهم، فلما أقيمت احلدود كان جمرد اإلعالن عنها سببا احلماية اليت كانت م

رمني ونيف كسر مهة اعوقد قُت البالد باألمن، مطا يف ت ستة عشر يدع
ل ا احلال من الفساد إىل االستقرار وحتأربع وعشرين سنة يف احلجاز 
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أوربا ويف املقابل وجدنا نتائج العقوبات الوضعية يف واستؤصلت هذه اجلرمية، 
، سيل مرعبةنتائج ق الشريعة بطَتال اليت وأمريكا ويف ديارنا ديار اإلسالم 

جارف من اجلرائم اليت تعجز أعقد أجهزة اإلحصاء عن مالحقتها، فقد 
أن اجلرائم اليت حدثت يف عام  )F.B.I(ذكرت وكالة التحقيق الفيدرالية 

ن، ويشري التقرير أن ثوا ٣يف الواليات املتحدة هي مبعدل جرمية كل  ١٩٨٣
وسرقة كل  ،دقائق ٧وجرمية اغتصاب كل  ،دقيقة ٢٧هناك جرمية قتل كل 

ثانية،  ٣١وسرقة سيارة كل  ،ثوان ١٠وسطو على مرتل كل  ،ثانية ٦٣

مث نقول هلم ، )١٤٠: البقرة(  m   »º  ¹   ̧ ¶l  :والسؤال اآلن موجه إليهم
يدخل فيه مدرسة للجرمية تعالوا معنا ننظر إىل عقوبة السجن، فالسجن 

الصالت مع  دقعفنون اإلجرام وأساليب االحتيال ويعلى ن فيه رمتياإلنسان فَ
ارمني وأصحاب السوابق، فال تنقضي مدة عقوبة إال وقد أتقن وختصص 

د بعض ارمني على وع، أضف إىل ذلك تأخرى ويأ ملمارسة أعمال إجرامية
على  قفَنأي عقوبة وال مشقة، ومن ناحية أخرى فإن ما يالسجن وال جيد فيه 

من عموم  تؤخذا يكون من خزينة الضرائب اليت السجني يف سجنه إمن
  .املواطنني ومن بينهم هؤالء املعتدى عليهم

ون احلدود الشرعية بالقسوة ال يعرفون معىن فُصإن هؤالء الذين ي :رابعا
الرمحة، فالرمحة اليت ينشاإلسالم هي الرمحة العامة اليت تتسع لعموم الناس ها د
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ومن بينهم اجلناة، وليست الرمحة فقط للجناة مث يتضرر سائر الناس، فمن 
الرمحة أن تكون العقوبة شديدة رادعة، فذلك رمحة ملريدي اإلجرام؛ ألا 

تزجفَ هم عن ارتكاب اجلرائم ابتداًءرتفسهم من العقاب ورمحة م هلم أنلَس

¤  ¥  : m، وهذا املعىن يف قوله ضهااة بصيانة دمائها وأعربعموم األم
§  ¦l  )والعجب من أمر هؤالء ، )١٧٩: البقرةالذين يدون الرمحة ع 

ن واسنتيتباكون على ارم األثيم ويأم  )الذين ال يريدون تطبيق احلدود( 
والسارق أوىل بالرمحة من  !؟ولاين عليه، أيكون القاتل أوىل بالرمحة من املقت

m  Æ   Å    Ä  حقًا !؟أليس هذا من اخلذالن !؟منه املسروق
Í  Ì Ë       Ê  É  ÈÇl  )الذين إن هؤالء ، )٤٦: احلج

بابنته ألكله  زوجته، أو زان بصتغلو وقع يف يد واحد منهم م الرمحةيدعون 
حيا، ولو وقع يف يده من سرق مدخرات عأو سيارته الوحيدة لقطع  رهم

ما : ، مث نسأل سؤاالرأسه، ال يده فقط، وهذا معلوم ألصحاب الفطر السليمة
أهو اإلنسان الذي أهدرت ! وأي إنسان تقصدونه؟! املقصود حبقوق اإلنسان؟

فأين ! ؟)Guantanamo ( إنسانيته يف سجين أيب غريب وجوانتانامو
  !كانت منظمات حقوق اإلنسان؟



٤٥ 

الشريعة اإلسالمية قد أحاطت إقامة هذه احلدود بسياج منيع إن  :خامسا
ثَمن التبأداة للتنكيل باخلصوم واملعارضنيحىت ال تكون  ت.  
ال يقام إال إذا شهد أربعة عدول بأم رأوا من الزاين  –مثال – الزنا دفَح 
فإن  ،كلهم يف وقت واحد زانية ما يكون بني الرجل وزوجته عيانا ويقيناوال

شهد ثالثة مل يفَّنذ احلد على املتهم بالزنا وإمنا يلَجالثالثة للقذف، وال  د
أحسب أن هذا سيتحقق إال إذا كان الزاين والزانية ميارسان ما ميارسانه 

أفزعت اتمع وجعلته يتحرك ليستأصل  بشكل متكرر وبصورة متبجحة
   .األذى املتبجح والفساد املستهتر بالعرض والشرف

، بالغا عاقالأن يكون السارق : ، منهاال يقام إال بشروط السرقة دوَح
، يف مكان حمفوظ، وأن يكون املسروق تقوم قرائن بأنه مل يقصد السرقة أالو

كون ، وأال ي)على جرام ذهبا أي ما يزيد( وأن يبلغ النصاب وهو ربع دينار 
يكون السارق قد وقع كأن يكون ابنه، وأال  ؛السارق جزًءا من املسروق منه

  .ت بهملَيف ضرورة أَ
بالرغم من كل ما سبق فإن اإلسالم قد وضع يف طريق تطبيق احلدود و

هو استحباب التعايف يف احلدود قبل رفعها  :احلاجز األولحاجزين كبريين، 
     :فقد قال رسول اهللا  )أي أن يعفو اين عليه عن اجلاين(  إىل القضاء



٤٦ 

     ،١)َوَجَب فَقَد َحد ِمن َبلََغنِي فََما َبيَنكُم ِفيَما الُْحُدوَد واَتَعافُّ( 
ألن ( :  قال عمر ،)ادرءوا احلدود بالشبهات( قاعدة  :احلاجز الثاين

وهذا معناه  ،٢)من أن أقيمها بالشبهات أعطل احلدود بالشبهات أحب إيل
ا يفَأن الشك دائمساملتهم يف صاحل ر.  

يقول البعض إن الشريعة مطبقة يف مصر بالفعل، فما هذه الضجة  .٢١
  املفتعلة؟

أعجب منها، وال خيفى أن هذه الدعوى من على هذه الشبهة مل تقع العني 
ب، فقوانني العقوبات يف القانون الوضعي يذاكل وأكذب األيباطأبطل األ

القصاص ما يف جمال ا مع الشريعة اإلسالمية السيهتمرتكاد تتناقض بِ
واحلدود، وال أدل على ذلك من إباحة الزنا واخلمر والسفور واملراقص 

ة ملن أراد وكل هذا حمسوس دة عن اإلسالم بالكليواملالهي الليلية بل والر
   .ومشاهد

من أكثر من عشرين  دمتسيف مصر مالقانون املدين  أنومن املعلوم أيضا 
  .، وليس من الشريعة اإلسالميةيةالغرب القواننيمن  قانونا

                                        
 .رواه أبو داود، وصححه األلباين رمحهما اهللا ١
  ". صحيح بسند له"  اإليصال"  ىف حزم ابن أخرجه وكذا: " السخاوى قال ٢



٤٧ 

 !؟ويتعجب املرء من هذه الشبهة ومن أصحاا، لم يكابرون يف البديهيات
فلماذا هذا العناء من األزهر الشريف طيلة عشرات السنني املاضية وهو يعد 

وملاذا قام بعرضها على  !؟مشروعاته يف تقنني الشريعة على خمتلف املذاهب
وها هو  !؟اذا أنفق األوقات يف حتصيل وتطبيق هذا األمرومل !؟جملس الشعب

خري شاهد على عدم تطبيق  جممع البحوث اإلسالمية ومؤمتراته الدولية
: الشريعة، فما جاء يف مقدمة امع على مشروعه لتقنني الشريعة ما نصه

لقد كان مما يثري العجب ويدعو للدهشة أن تلجأ األمة اإلسالمية وتستعني "
كامها بقانون وضعي من وضع البشر، ولو أن واضعه كان ينتمي إىل يف أح

أمتنا اإلسالمية هلان األمر؛ ألنه سوف يستمد األحكام من الدستور 
اإلسالمي ولكن احلقيقة أن واضعه ال ينتمي لألمة اإلسالمية وال يدين 

  ."بدينها
وكذلك شهد القضاء املصري وعلماء األزهر وكل إنسان متعايش مع 

  .ام اهللا بأن الشريعة غري مطبقة يف بالدناأحك
  
  



٤٨ 

إن التهديد الوارد يف النصوص إمنا ينصرف إىل من يعطلون الشريعة  .٢٢
تعطيال كامال، أما حنن فقد أخذنا من أحكامها يف األحوال الشخصية ويف 

  .بعض مسائل األحوال املدنية
                             ائيللبين إسر واإلجابة على هذه الشبهة من القرآن الكرمي يف قوله 

 m  ml   k  j  i  hl  )م ؛ )٨٥: البقرةأل
قْكان يتفَل بعضهم بعضا على خالف حكم التوراة مث ياألسرى فيما  ونَاد

بينهم عمال حبكم التوراة، وغري ذلك من اآليات اليت تدل على وجوب حتكيم 
بعضها ونترك البعض، مث  قبطَآياته هزوا نمل جيعل  كل الشريعة، فإن اهللا 

 !؟خلوقنياملنستبدهلا بأحكام وما املعىن أن نطبق حكما ونترك أحكاما بل 
فهذا اام ألحكام اهللا بالقصور أو عدم الصالحية، تعاىل اهللا عما يقولون علوا 

  .كبريا
يقول البعض إن احلدود يف اإلسالم ليست للتطبيق بسبب شروطها  .٢٣
زية، بل هي مبثابة التهديد فقط، وهلذا يرون وضع قوانني ملعاقبة التعجي

 .ارمني كالسجن والغرامة
يف شريعة رب العاملني، إذ  ذَم وهلَتطبيق بالتعجيزية إن وصف شروط ال

 كيف يأمر اهللا تعاىل ويكلف مبا هو فوق التكليف؟ وما معىن أن يأمرنا بأمر
ال طَّعليس مفتطبيق احلدود يف الزنا مثال  !ويضع له شروطا حبيث ال تنفَّذ؟



٤٩ 

ق أيضا بالدليل القاطع بطَتون، فهي عدكما ي بسبب شروطها التعجيزية
تطَبق ، فاحلدود واالعتراف، وكذلك يف السرقة وغريها من احلدود كاحلمل
ت يف عصور كثرية ومديدة يف عمر الدولة اإلسالمية، وملا مت تعليق قَبوقد طُ

 اإلمام اتهد رآهاكان ذلك للعلة اليت  احلدود أيام ااعة يف عهد عمر 
 اعة، مث عادت مرة أخرى، عن ، وقد توقفتطبيقها حىت انتهت ا

 اوال يطَبق أحيانوأخريا جيب التفريق بني تشريع قانون مستمد من الشريعة 
قَلشبهات يدوبني تشريع قانون ١تعزيربعدها احلكم إىل ال لينتقل ها العلماءر ،

   .خيالف الشريعة ابتداء، والفرق بينهما كالفرق بني السماء واألرض
  هل حترمي الربا يضعف االقتصاد؟ .٢٤

وهذه الشبهة فتنة خطرية؛ ألا تتعلق بفتنة املال يف جمتمعات فتحت 
  .     أبواب الفائدة الربوية على كل لون من ألوان التجارة

m   L  : العليم مبصاحل العباد حيث قال الربا هو اهللا  الذي حرم :أوال
   R  Q   P  O  N  Ml  )الذي جعل هذا التحرمي إىل يوم  ،)١٤: امللك

                                        
على اجلاين، ) أي شك يف ثبوت اجلرمية( ة يقام فيها احلد، مث وجدنا شبهة معىن ذلك أنه لو وجدت جرمي ١

، فهنا نتوقف عن إقامة احلد، وحيكم احلاكم حبكم مناسب ملثل هذه احلالة "ادرءوا احلدود بالشبهات: "فالقاعدة
 .يسمى التعزير



٥٠ 

m  |  {  z   y  x  w  v  u  :الذي قال القيامة، فهو 
«  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡   �  ~  }l 

 الرَِّبا آِكلَ  اللَِّه َرُسولُ لََعَن( : قال جابر ، وعن )٢٧٩ – ٢٧٨: البقرة( 
 َيأْكُلُُه رِبا ِدرَهم( : وقال . ١)َسَواٌء ُهم: َوقَالَ َوَشاِهَديِه َوكَاِتَبُه َوُمؤِكلَُه
، فبعد كل ذلك ال يسعنا إال ٢)َزنَيةً َوثَلَاِثَني ِستَّة ِمن أََشد َيعلَُم، َوُهَو الرَُّجلُ

¯   °      ±  m®  ¬      µ   ́ ³  ² أن نقول 

À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹   ̧  ¶l        

  .)٦٥: النساء( 
إن الربا يف اتمع واقع فَرض نفسه بسبب حفنة من اليهود الصيارفة : ثانيا

يف يوم ما لتحقيق أهداف بعيدة خاصة م، ونسأل أنفسنا قبل ذلك كيف 
؟ كانت رائجة راحبة بدون ربا، إذن فواقع كانت جتارات املسلمني يف العامل

الربا أمر مستحدث ليس هو األصل يف التعامالت املالية، بل يقول خرباؤهم 
  .اآلن أنه ثبت فشله، وكانت األزمة املالية العاملية السابقة خري شاهد على هذا

                                        
 .رواه مسلم رمحه اهللا ١
  .م اهللارقطين، وصححه األلباين رمحهارواه أمحد والد ٢



٥١ 

بفضل اهللا مث بفضل العلماء املسلمني االقتصاديني رأينا يف هذا العصر  :ثالثا
بادئ االقتصاد اإلسالمي وكيفية تطبيقها العملي، والذي تمثَّلَ يف انتشار م

البنوك اإلسالمية خاصة يف دول اخلليج، بل إن االقتصاد اإلسالمي فرض 
نفسه على البنوك الربوية حىت أجربها على فتح فروع للتعامالت اإلسالمية، 

هتمامها بالنظام الربوي إن هذا النظام الرباين لو اهتمت به الدولة بعشرِ ا
، هذا النظام اإلسالمي هو الذي تريد أوروبا اآلن النظام الربوي لقضى علي
  .أن تطَبقَه

 
  
  
  
  
  
  
  



٥٢ 

  تساؤالت للنساء خبصوص تطبيق الشريعة
هل التزام املرأة حبجاهبا اإلسالمي يكون عائقا يف طريق العمل  .٢٥

 والتقدم؟
يف اإلسالم، وأنه هو الذي أنصفها قبل كل شيء يعلم الكثري قدر املرأة 

بعد أن كانت مظلومة قبل جميء اإلسالم، جعلها ترِث بعد أن كانت تورث، 
فاملرأة هلا املكانة  جعل هلا ذمة مالية بعد أن كانت ال شيء، فكَرمها وقَدرها،

ي العظيمة يف اتمع، فهي األم اليت تريب األجيال، هي اليت ربت العظماء، ه
الزوجة اليت يئ بيت زوجها وأوالدها التهيئة اليت تساعدهم على مواجهة 
احلياة، وكذلك هلا أن تعمل يف جماالت العمل املختلفة طاملا أا ال تنايف 
الشرع وال تنايف وقارها وطاملا هي يف حاجة إىل العمل، أو العمل يف حاجة 

 : قال ي حديث جابر ، ففوقد كانت املرأة تعمل يف عهد النيب  إليها،
 )َخالَِتي، طُلِّقَت لََها، َتُجدَّ أَنْ فَأََراَدتُرَج، أَنْ َرُجلٌ فََزَجَرَها َنخفَأََتِت َتخ 

 َتفَْعِلي أَو َتَصدَِّقي، أَنْ َعَسى فَإِنَِّك َنخلَِك، فَُجدِّي َبلَى، (: فقَالَ  النَّبِيَّ
ة ويف العصور املاضية ويف هذا العصر أن فقد رأينا يف عصر النبو، *١))َمعُروفًا

العلم والتقدم والفهم ال يتعارض مع الستر والعفاف، وكم رأينا يف دول 

                                        
 .مبعىن تقطعه :َتُجد خنلها *.                           رواه مسلم رمحه اهللا ١



٥٣ 

فأي عالقة هذه اليت تربط ! متخلفة ال ضة عندها ونساءها عاريات سافرات
  !النهضة العلمية والثقافية مبالبس املرأة؟

وكانت تتعلم؛ فقد جعل فاملرأة يف ظل الشريعة كانت تعمل كما ذكرنا، 
يوما للنساء لتعليمهن ومل يكتف حبضورهن مع الرجال، بل وصلت  النيب 

املرأة يف ظل الشريعة العظيمة إىل ذروة سنام اإلسالم فكانت خترج للجهاد 
 تداوي اجلرحى واملرضى حتت ظالل السيوف وهليب املعارك، وقد مر بنا أن

ع من املسلمني ونزل لرأيها؛ ألنه يوافق عارضت أمري املؤمنني عمر يف مج امرأة
  .الشرع، هذا هو الواقع ال كما يزعم أصحاب هذه الشبهات

فاحلقيقة أن الشهوة احليوانية اليت ليس هلا حدود مع التقليد األوريب 
األعمى مع ضعف الدين والقيم يف اتمع، هي العوامل اليت أَدت إىل مثل 

  .هذه الشبهة

 شريعة مع غري احملجبات؟ما موقف تطبيق ال .٢٦
موقف الشريعة هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر برفق ولني؛ لقوله 

 :  )ٍَّء ِفي َيكُونُ لَا الرِّفَْق إِنَزُع َولَا َزاَنُه، إِلَّا َشيُين ٍء ِمن١)َشاَنُه إِلَّا َشي، 

:   m  q  p  o  n  mفنبين هلن فريضة احلجاب؛ لقوله 

                                        
 .رواه مسلم رمحه اهللا ١



٥٤ 

  s  r  �~  }  |  {  z  y  xw  v  u    t
¤  £  ¢   ¡l  )فاحلجاب أن تغطي املرأة جسدها )٥٩: األحزاب ،

كله أو تغطي جسدها عدا الوجه والكفني، ومها قوالن عند العلماء، ويشترط 
يف احلجاب أن ال يكشف وال يشف وال يصف، أي ال يكشف اجلسد، وال 

  .حتته، وال يكون ضيقا فيصف اجلسديكون امللبس خفيفا فيشف اجلسد من 
 هل تكون املرأة يف ظل تطبيق الشريعة رئيسة للجمهورية؟ .٢٧

، واتفَق ١)امَرأَةً أَمَرُهُم َولَّوا قَوم ُيفِْلَح لَن ) :بالطبع ال جيوز؛ لقوله 
الفقهاء على هذا، وهذا ما يوافق العقل والفطرة، وهذا ال يتناىف إطالقا مع ما 

هذا الدور وبينه  ة من دور عظيم يف مجيع نواحي احلياة، بين اهللا للمرأ
، وكذلك أحوال الصحابيات رضي اهللا عنهن، ولنا يف أُم سلَمةَ رسوله 

 القدوة احلسنة، فقد كانت تشري على النيب  رضي اهللا عنها زوج النيب 
  .شورة كل خريمشورا ويكون يف امل يف أصعب الظروف ويقْبلُ 

  

                                        
  .رواه البخاري رمحه اهللا ١



٥٥ 

إن بعض النساء قد جنحن يف تويل بعض املؤسسات  د يقول قائلق •
االقتصادية واالجتماعية وكذلك يف رئاسة اجلمهورية، مثل مارجريت 

تاتشر واليت لُقَِّبت باملرأة احلديدية، فلماذا جنح هؤالء؟                            
اح يف شريعتنا شامل للعباد والبالد يف كل ااالت الدينية إن الفَلَ

واالقتصادية واالجتماعية والسياسية، وفرق بني النجاح والفالح؛ فالفالح 
أعلى من النجاح، وقد جنح بعض النساء يف جمال من ااالت ولكن عاد هذا 

  . عيةالنجاح بالسلب والفشل يف جماالت أخرى يف النواحي الدينية واالجتما
فال يسمى ذلك فالحا، والواقع خري شاهد، فأين الفَلَاح يف مثل رئاسة 
مارجريت تاتشر وهذا الفشل الذريع يف النواحي الدينية واالجتماعية الذي 

وأين الفالح يف أن تتوىل ! يؤدي يف آخر األمر إىل سقوط مثل هذه الدول؟
بيتها وزوجها وأوالدها  املرأة مهمة كبرية وتنجح فيها فَتهمش بسببها

  !فيحدث فساد يف بنية اتمع؟
  
  
  
  



٥٦ 

جتد املرأة يف ظل الشريعة متييزا للرجل، كما يف املرياث والدية،  .٢٨
 وجعل الطالق بيد الرجل؟

قضية مرياث املرأة وأن الشريعة أعطت املرأة نصف ما أعطت يف  •
  .الرجل من املرياث، وبذلك مل تعدل بني الرجل واملرأة

احلقيقة افتراء وادعاء فاملرأة اليت كانت قبل اإلسالم ال ترث بل هذا يف 
تورث أصبحت يف ظل اإلسالم وارثة هلا نصيب من املرياث كما للرجال 

m  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A            نصيب
S  RQ      P  O  N  M  L  K            U  Tl  )٧: النساء(.  

وقَسم املواريث على  ١الُغرم بالُغنماعدته العظيمة إن اإلسالم يطبق ق :أوال
هذا الوجه، فاإلسالم نظر نظرة اقتصادية للمسألة؛ وهلذا يف بعض أحوال 
املرياث تأخذ املرأة نصف الرجل، بل ذلك حمصور يف بعض احلاالت كمرياث 

  me   d  c البنت مع االبن واألخت الشقيقة مع األخ الشقيق 
 j  i   h  gf kl ويقول ،:  m g f  e

mlk  j  i  hl ؛ ذلك ألن املرأة يف اإلسالم غري

                                        
  ).الغنم( هو الذي يكون له النصيب األكرب ) الغرم( أي الذي يتحمل املسئولية وأعباء املعيشة  ١
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مسئولة عن نفقة نفسها، فإن كانت بنتا تكون مسئولة من أبيها، أو أُما فمن 
أبنائها، أو زوجة فمن زوجها حىت وإن كانت غنية، أما أخوها الذي أخذ 

يهم؛ إذن فالنصف ضعفها فمطلوب منه أن يبين حياته بزوجة وأوالد ينفق عل
 فعيكفيها إن مل تتزوج وقد يزيد عن حاجتها إن تزوجت، أما هو فإن الض

دكقد ال يكفيه لكنه عليه أن يعمل وي .  
ومع ذلك فإن أَمر النصف هذا ليس يف كل احلاالت، فقد تساوي  :ثانيا

كر املرأة الرجل يف املرياث وذلك كاألخوة واألخوات من األم فلكل من الذ

m  a   ̀   _  ~  }  |  {              z  y  :واألنثى السدس
  hg  f  e    d  c  bl  )بل قد تزيد املرأة يف )١٢: النساء ،

بعض األحوال كحالة البنت والزوج واألب أو األخ، فهنا البنت هلا النصف 
رحوللزوج الربع والباقي لألب أو األخ وهو الربع، بل قد ترث املرأة وي م
  .الرجل، فاجلدة ُألم ترث السدس فرضا بينما ال يرث اجلد ألم ائيا وهكذا

ومن هذا نعلم أن الفقه احلقيقي لفلسفة الشريعة يف املرياث يكشف عن 
أن التمايز يف أنصبة الوارثني والوارثات ال يرجع إىل معيار الذكورة واألنوثة 

ومصاحل العباد وصدق اهللا  وإمنا يرجع إىل مقاصد ربانية وإىل حكم إهلية،
  .mQ   P  O  N  M   L      Rl : القائل
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 :أما بالنسبة لقضية دية املرأة على النصف من دية الرجل •
ذلك ألن الشرع احلنيف وجد أن الضرر احلاصل مبوت الرجل أكرب من 
الضرر احلاصل مبوت املرأة، أي أن موا ال يضر األقارب ماديا بقَدرِ الرجل 

م أن ابن عبد الرب وابن لَعو مسئول عن أسرته من حيث النفقة، ولْيالذي ه
قد حكيا اإلمجاع على  - ومها من كبار علماء املسلمني رمحهم اهللا –املنذر 
  .ذلك
  :أما بالنسبة جلعل الطالق بيد الرجل •

إن األسرة هي اخللية اليت يتكون من جمموعها اتمع وبِقَدرِ متاسكها 
  : ؛ وهلذا وضع الشارع الطالق بِيد الرجل وذلك ألموريتماسك اتمع

لسرعة االنفعال لدى املرأة وتأثرها باحلاضر مع نسيان املاضي وعدم : أوال
التفكري يف املستقبل؛ ألن املرأة ختضع لعواطفها غالبا، وال يرد على هذا أنه من 

ووفاء وحمافظة  النساء من هي خري من ألوف الرجال عقال وتبصرا وأدبا ودينا
على الواجب وتضحية؛ ألن احلكم للغالب األعم، ومن احملال أن يوضع حكم 

  .لكل حادثة جزئية خبصوصها
طبيعة الرجل النفسية من قوة ومهابة وعزة نفس، جتعله ال يتحمل  :ثانيا

  .أن تكون العصمة بيد امرأته
باء التكاليف اليت قاعدة الغنم بالغرم؛ فالرجل هو املتحمل ملعظم أع :ثالثا

حيتاجها الزواج، فليس من السهل عليه أن يهدم أسرته اليت أجهد نفسه نفسيا 
  .وماديا يف توفري النفقات إلقامتها
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وقد حدث يف تونس ما يأملونه فقد أُعطيت املرأة حق الطالق كالرجل، 
  . فازدادت نسب الطالق يف تلك السنة أضعافا مضاعفة مث مت تعديل القانون

ومع ذلك فإن للمرأة إاء هذه العالقة الزوجية لو احتاجت إىل ذلك، فقد 
أعطاها اإلسالم حق اخللع إذا وجدت من نفسها عدم القبول والقدرة يف 
حسن املعاشرة مع زوجها، كذلك إذا عجز الزوج يف اإلنفاق عليها، أو غاب 

ستحكما عنها مدة أربع سنوات أو حبسب ما يرى القاضي، أو وجدت عيبا م
يف زوجها تستحيل معه احلياة الزوجية ويتعذر شفاء الزوج منه، فكل هذه 

  .احلاالت تعطي الزوجة احلق يف االنفصال عن زوجها
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  ةـمـاتـاخل
تطبيق الشريعة ليس مطلبا سياسيا حزبيا فئويا خاصا بفئة أو مجاعة 

 مجيعا، فإذا مل يدخلون يف الدوائر االنتخابية والسياسية، بل هو دين املسلمني
توافق على حزب أو مجاعة أو شخص فاحذر أن جيرك هذا إىل عدم املوافقة 
على الشريعة ذاا؛ ألا ال ختصهم وحدهم بل هي شريعتك أيضا أنزهلا رب 

الذي رضيت به نبيا،  العاملني الذي رضيت به ربا، شريعة سيد املرسلني 
يضرك أن تعترض على شخص  فال يصح اختالفك حوهلا وال عليها، فقد ال

غري مقدس وال معصوم، وكذلك قد ال يضرك أن ترفض أي كالم ليس 
مقدسا وال معصوما، أما الرد أو االعتراض على القرآن الكرمي كالم اهللا تعاىل 

فهو  يف بعض أحكامه أو الرد واالعتراض على السنة كالم رسول اهللا 
ال وحبيبا، فكيف تلقى اهللا نبيا ورسو يهدم رضاك باهللا ربا وبالرسول 

! ؟وأنت واقف بني يديه يوم القيامة وبأي وجه تطلب شفاعة رسول اهللا 
فعليك أن تفصل بني الشريعة وبني من يطبقها تطبيقا خاطئا أفرادا أو أحزابا 

  .أو دوال
خالف ونازع وارفض من شئت وارفض دولةً أو حزبا أو شخصا  ولكن 

 : m   Ó  Ò، قال  يف أحكام رسول اهللا ال منازعة يف كالم اهللا وال
  â  á  àß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô
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ä  ãl  )فمنازعة أي أحد باحلق ال شيء فيها، إال )٥٩: النساء ،
  .؛ ألنك ببساطة تنازع احلق نفسهمنازعة اهللا ورسوله 

اهللا  وهذا ما كان عليه علماء األمة، فقد تعاقب على اإلمام مالك رمحه
ثالث خلفاء كلهم يطلبون منه املوافقة على إجبار الناس على اتباع كتابه 

، حبيث يجعل قانونا ال يخالَف، فرفض اإلمام مالك رمحه اهللا ذلك "املوطأ"
حىت ال جيرب الناس على رأيه فقط؛ ذلك ألن الشريعة فيها مساحات كبرية 

هو اهلدف الصادق لكل  الجتهاد العلماء تتناسب مع أحوال كل عصر، فهذا
تحت ظالهلا فَ أن نستظل مبظلة شرع رب العاملني،: من أراد تطبيق الشريعة

وكل ما حيبه  ي،والسكينة والتقدم والرق ةاحلماية والرشاد واألمان والطمأنين
ة، ومن استظل بغريها فقد خسر الدنيا الدنيا واآلخر يابن آدم من خري

    .                    واآلخرة
  هذه هي 

  شــريـعــة رب العـامليـن
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    فهرس  

  ٢  .مقدمة اللجنة العلمية  

  ٥  ما معنى الشريعة اإلسالمية؟  ١

  ٥  ما المقصود بوجوب بناء الدولة على قواعد الشريعة اإلسالمية؟  ٢

وإذا أرادت أي دولة أن تبني دولتها أو إذا أراد أي شعب أن يبني دولته،   ٣
  ٦  َتَدى به؟فمن ُيْق

  ٧  دولته؟ آيف بنى النبي   ٤

  ١٠  ما حكم تطبيق شريعة رب العالمين في القرآن؟  ٥

  ١٣  والخلفاء الراشدين ُتطبق شرع اهللا؟ هل آانت األمة بعد عهد الرسول   ٦

ما األسباب التي أدت إلى تغيير فكر األمة اإلسالمية حتى تحاآمت بغير ما   ٧
  ١٤  أنزل اهللا؟

  ١٧  دة من أن الشريعة اإلسالمية آلها من عند اهللا؟ما الفائ  ٨

  ١٧  تميزت الشريعة اإلسالمية في مسألة الجزاء عن غيرها، فكيف ذلك؟  ٩

  ١٨  ما مقدار العدل والمساواة في الشريعة اإلسالمية؟  ١٠

آيف جمعت الشريعة بين شمول أحكامها للمجتمع وبين اهتمامها   ١١
  ١٩  بأفراده؟

  ١٩  ريعة اإلسالمية بين المثالية والواقعية في نفس الوقت؟آيف جمعت الش  ١٢

  ٢١  ما مدى التيسير في الشريعة اإلسالمية؟  ١٣

هل الشريعة اإلسالمية تساير التطور االقتصادي والعلمي ووقائع الحياة   ١٤
  ٢٣ المتغيرة عموما؟
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    فهرس  

  ٢٥  ما دور األخالق الحميدة في الشريعة اإلسالمية؟  ١٥

  ٢٩  .شبهة الظلم لألقليات عند تطبيق الشريعة عليهم  ١٦

  ٣٢  .شبهة فصل الدين عن الدولة  ١٧

  ٣٥  .شبهة أن الشريعة اإلسالمية ينتج عنها ديكتاتورية الحكم  ١٨

  ٣٧  .شبهة أن الشريعة اإلسالمية ال تالحق التطور  ١٩

  ٤٠  .شبهة أن الحدود في الشريعة تنافي حقوق اإلنسان  ٢٠

ل البعض إن الشريعة مطبقة في مصر بالفعل، فما هذه الضجة يقو  ٢١
  ٤٦  المفتعلة؟

  ٤٨  .شبهة أن العقاب الوارد في النصوص للذين ال يطبقون الشريعة مطلقا  ٢٢

  ٤٨  .شبهة أن الحدود في الشريعة ليست للتطبيق وإنما للتهديد  ٢٣

  ٤٩  .شبهة أن تحريم الربا يضعف االقتصاد  ٢٤

ام المرأة بحجابها اإلسالمي يكون عائقا في طريق العمل أن التزشبهة   ٢٥
  ٥٢  .والتقدم

  ٥٣ .شبهة موقف تطبيق الشريعة مع غير المحجبات  ٢٦

  ٥٤ .شبهة عدم تولي المرأة رئاسة لجمهورية  ٢٧

شبهة تمييز الرجل على المرأة في الميراث والدية وجعل الطالق بيد   ٢٨
  ٥٦  .الرجل

  ٦٠  الخاتمة  
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  جمعية الترتيلالتعريف ب
جمعية تهدف إلى تعليم القرآن الكريم والعمل به ونشره بين الناس ونشر الدين اإلسالمي 

  :من خالل  والصحابة الكرام على نهج رسول اهللا 
أحمد المعصراوي شيخ عموم المقارئ / د.نشاط تحفيظ القرآن تحت إشراف ا •

  :المصرية، وذلك آالتالي
 .بتدئينفتح فصول تصحيح التالوة للم .١
 .حلقات تحفيظ القرآن الكريم للرجال والنساء والكبار والصغار .٢
 .لحفظة القرآن الكريموالقراءات العشر  المراجعة واإلجازات .٣
 :وذلك آالتالي ،نشاط التوعية الدينية تحت إشراف الشيخ محمد أبو النجا •
 .إلقاء المحاضرات العلمية والدعوية .١
فتح الوهاب في أحكام األضحية سؤال ( نية إصدار مطويات وآتيبات للتوعية الدي .٢

هل ( ، )، الديمقراطية، الدولة المدنية في ميزان اإلسالمالليبرالية ،العلمانية( ، )وجواب
 .)آتيب عن الشيعة( وقريبا بإذن اهللا ، )شريعة رب العالمين( ، )!أنت سلفي؟

 خالد حسان، / نشاط اللغة العربية تحت إشراف د •
  :وذلك آالتالي

 .ات لدراسة آتاب اآلجروميةدور .١
 .دورات في علم األصوات تمهيدا لدراسة الصرف .٢
 .دورات في ألفية ابن مالك .٣
 .دورات متقدمة .٤
      ، ويقوم بالشرحدورات في بالغة القرآن الكريم وشرح آتاب البالغة الواضحة .٥
 .أحمد سعد محمد/ د

  :على رقم حسابوغريها واجلمعية تقبل التربعات هلذه األنشطة 
  بنك فيصل فرع غمرة ٦٥٧٦٩

  ويمكنكم مراجعة موقع الجمعية على شبكة اإلنترنت
tarteel.com-www.al  

  قناة الجمعية على موقع يوتيوب
youtube.com/user/altarteel  


