
  

 

  

  
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



  

 

  

  



  

 

 
 

 

 
 
 
 

ْمحَنِ  اهللا بِْسمِ  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ
 

ْصَالَح َما اْسَتَطْعـُت َوَما {  إِْن ُأِريُد إِالَّ اْإلِ
ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب  اهللاَتْوفِيِقي إِالَّ بِ     }َعَلْيِه َتَوكَّ

 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  



  

 

 
 

 
 

ورسله احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم عىل خاتم أنبيائه 
 سيدنا حممد بن عبد اهللا ، وعىل آله وصحبه ومن تبع هداه إىل يوم الدين .

 
فشتان بني فقه الدول ، والوعي بالتحديات التي تواجهها ، وسبل 
احلفاظ عليها ، وحتمية ومرشوعية الدفاع عنها ، والذود عن حياضها ، 
والتضحية يف سبيلها ، وبني نفعية اجلامعة القائمة يف الغالب األعم عىل 
حماوالت إضعاف الدولة ، قصد اإليقاع بنظامها وإحالل اجلامعة حمله ، 
حتى لو أدى ذلك إىل إسقاط الدولة أو حموها من خارطة العامل ، بتفكيكها 

ا من عامل الوجود هنائي   ترض ، أو حتى بشطبها والإىل كيانات صغرية ال تنفع 
 كدولة ، بتمزيق أوصاهلا وابتالع دول أو قوى أخرى هلا .

وتنظر اجلامعات املتطرفة إىل كل ما يقوي الدولة عىل أنه يف غري 
صاحلها ، وإىل كل ما يضعف الدولة عىل أنه يصب بالطبع يف مصلحتها 
ويقرب أمانيها ، إذ ال يمكن ألي مجاعة من اجلامعات املتطرفة أن تقفز عىل 

هذه فهلة ، السلطة أو جتهز عليها إال يف الدول الضعيفة املنهارة املفككة املرت
إحداث نوع من القطيعة  هتدف إىلاجلامعات تعمل وفق اسرتاتيجية ممنهجة 



  

 

بني الشعوب وحكامها ، أو قل إهنا تعمل جاهدة عىل شيطنة أي نظام 
، وتزعم أهنا حامية محى  حاكم حتى لو كان عىل طريق ابن اخلطاب نفسه

وهو ما حذرنا الدين ، حمرفة الكلم عن مواضعه ، الوية أعناق النصوص ، 
،  هـان زيغه وزيفـنا إىل مواجهته وبيمنه نبينا (صىل اهللا عليه وسلم) ودعا

 ، ُعُدوُلهُ  َخَلٍف  ُكلِّ  ِمنْ  اْلِعْلمَ  َهَذا َحيِْمُل  ") :  صىل اهللا عليه وسلم فقال (
ِريَف  َعنْهُ  ونَ ـَينْفُ   "نيَ ـاِهلِ ـاجلَْ  َل ــْأِويـَوتَ  ، نيَ ـاملُْْبطِلِ  اَل ـَواْنتَِح  ، الِنيَ ــاْلغَ  َحتْ

 .) البيهقي رواه (
عىل أن الرشع احلنيف قد حثنا عىل إكرام احلاكم العادل ، والوقوف 

 :إىل جانبه ، وإعانته ، وااللتفاف حوله ، يقول نبينا (صىل اهللا عليه وسلم)
ْيَبةِ  ِذي إِْكَرامَ : اهللا إِْجَاللِ  ِمنْ  إِنَّ "  فِيهِ  اْلَغاِيل  َغْريِ  اْلُقْرآنِ  َوَحاِمل ، املُْْسلِمِ  الشَّ

اِيف  ْلَطانِ  ِذي َوإِْكَرامَ  ، َعنْهُ  َواْجلَ  . )داود أيب سنن( "املُْْقِسطِ  السُّ
هذه اجلامعات املتطرفة إضافة إىل حتريفها الكلم عن مواضعه قد  غري أن

أصيبت أفكار وعقول أكثر قياداهتا بالشطط أو اجلمود والتحجر ، ناهيك 
عام أصاب عنارصها واملنتمني إليها من ضيق األفق واجلمود عند ظواهر 

، بل عند أقوال بعض املتقدمني من العلامء أو الفقهاء أو  بعض النصوص
،  هذه األقوال منزلة النص املقدسى اآلراء واألقوال غري املدققة ، منزلنيحت
ينزلون املستجدات واملتغريات القابلة لالجتهاد والرأي والرأي اآلخر  فهم



  

 

ذلك الدين اخلالص واملعدن النقي الصايف ،  يرونمنزلة الثابت املقدس ، و
يتكسبون  جهاًال يف جهالة وضاللة عمياوين ، وال سيام أن هلم رءوًسا 

بجهلهم ومجودهم ويدافعون عنه دفاًعا مستميًتا ، وهذا ما نبهنا إليه نبينا 
ال َيْقبُِض اْلِعْلَم اْنتَِزاًعا َينَْتِزُعُه ِمْن  اهللا إِنَّ "(صىل اهللا عليه وسلم) بقوله : 

َذ النَّاُس  َ ا ، اختَّ ْ ُيْبِق َعاملًِ ى إَِذا َمل َجاِل ، َوَلكِْن َيْقبُِض اْلُعَلَامَء ، َحتَّ ُصُدوِر الرِّ
اال، َفُسئُِلوارُ  واُءوًسا ُجهَّ وا َوَأَضلُّ  .)(رواه البخاري"، َفَأْفَتْوا بَِغْريِ ِعْلٍم، َفَضلُّ

 وعىل العربية منطقتنا عىل الديني التطرف مجاعات ظهور جر لقد
 ظاهرة بدت أن بعد وبخاصة ، كثرية ويالٍت  اإلسالمية الدول من كثري

 واجلامعات احلركات من كثري لدى واضحة به املتاجرة أو بالدين التكسب
 وحتقيق ، جهة من خصومها لتشويه الدين توظيف عىل عملت التي

 هتمة اإلسالم حماربة فصارت ، أخرى جهة من السلطوية مطامعها
 . السياسيني خصومها لكل املتطرفة اجلامعات

 مجاعة من واإلخراج والتكفري التخوين هتم إىل ذلك جتاوز عن ناهيك        
 مع ، اجلنة رائحة جيد لن منهم أحًدا بأن املخالفني عىل احلكم بل ، املسلمني
ا واضًحا األوراق خلط وبدا ، نسائهم وسبي وأمواهلم دمائهم استباحة  جلي 

 إىل ذهب قد األمر إن بل ، اجلامعات هذه أكثر لدى غفلة عن ال عمد عن
 نفسها واجلامعات واحلركات األحزاب هذه نّصبت عندما هذا من أبعد



  

 

ا  جمرد حتى أو ، فيه الصحيح للتفقه كوادرها فقدان مع ، الدين عىل وصي 
 من هبا اهللا أنزل ما بفتاوى علينا بعضهم وخروج ، وأحكامه بأصوله اإلملام
 . أحياًنا الظهور وحب والسلطة اهلوىو النفعية سلطان إال اللهم ، سلطان

 الذرائع املنتسبون زوًرا إليه باإلسالم املتسرتون هؤالء أعطى لقد
 املعلن ، متعددة ذرائع حتت شئوهنا يف للتدخل األمة ألعداء مرة من أكثر
 أو تفتيتها أو دولنا إضعاف هو املعلن وغري ، اإلرهاب مواجهة منها

 القرار أو اجلغرافية أو االقتصادية مقدراهتا عىل السيطرة أو تفكيكها
 واحلركات اجلامعات هذه عباءة من خرجت ثم ، فيها الوطني أو السيايس

 والتكفري واإلرهاب العنف تتبنى أخذت يائسة بائسة مجاعات واألحزاب
 قوى بعض ووجدت ، ومنهًجا مسلًكا االنتحارية والعمليات والتفجري
 التكفرييني من اليائسة اجلامعات هذه يف اجلديد االستعامر املسمى االستعباد

 ، والسالح باملال وأمدهتا وغذهتا ونمتها فتعهدهتا ، ضالتها واالنتحاريني
 خرياهتا عىل واالستيالء العربية املنطقة كيان تفتيت يف مآرهبا لتحقيق

 جهة من باإلرهاب وربطه اإلسالم صورة وتشويه ، جهة من ومقدراهتا
 . أخرى

 صورهتم أخذت العامل إىل السالم رسل هم املسلمون كان أن فبعد
 ظاهرة وتنامت،  والدمار والقتل اإلرهاب رديف أهنا عىل ُتسّوق

 اإلسالم عىل حاقدة ومؤسسات جهات والتقطتها ، "اإلسالموفوبيا"



  

 

 لتظل رمادها يف نفخوا نارها مخدت وكلام ، ونمتها فغذهتا واملسلمني
 .رقابنا عىل مسلًطا سيًفا مشتعلة

 أن ينكر أن صحيًحا فهًام  لدينه فاهم أو وطني أو لعاقل يمكن وال
  الدين بعباءة وزيًفا وزوًرا ظلًام  املتدثرة املتطرفة اجلامعات هذه دعوة حصاد
ا حصاًدا كان ،  وعلقًام  حنظًال  فَجنَينا ، أشواًكا زرعوا فقد ، املرارة شديد مر 

 اجلامعات هذه أفسدته ما إلصالح اجلهد أقىص بذل علينا لزاًما وصار
 .املارقة الضالة

ا          عىل أهل العلم املتخصصني الفامهني كام صار لزاًما وواجًبا متعينً
لنفي انتحال املبطلني ، وحتريف الواعني الوطنيني أن يضاعفوا اجلهد ، 

 املغالني ، وتأويل اجلاهلني ، ال تأخذهم يف ذلك لومة الئم .
أن أصحح يف ثنايا هذا الكتاب كثًريا من املفاهيم اخلاطئة  تتهدقد اجو        

ا ومؤكًدا  حول بناء الدولة ، وأن ألقي الضوء عىل أمهية احلفاظ عليها ، مبينً
نفك عن مقاصد األديان ، حمذًرا من الكيانات أن مصالح األوطان ال ت

املوازية داخل الدول التي تنازع الدولة سلطاهتا واملؤسسات اختصاصاهتا ، 
مفرًقا بني التعددية السياسية املطلوبة والكيانات املوازية اخلطرة ، كام فرقت 

اجلامعة ، ونبهت إىل خطورة السقوط  فوىضبني املصلحة يف منظور الدولة و
قتصادي للدول ، وإىل رضورة اهتامم الدول بحدودها ، وبوحدهتا اال



  

 

الوطنية وحتقيق املواطنة املتكافئة بني أبنائها دون متييز عىل أساس الدين أو 
 اللون أو اجلنس أو العرق .

 ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ،،،دواهللا من وراء القص
 

 
 

 



  

 




 

ا فحسب ، إنام كان (صىل اهللا  النبي (صىل اهللا عليه وسلم) مل يكن نبي 
ا ، فام ترصف فيه  ا ورسوالً وقاضيا وحاكًام وقائًدا عسكري  عليه وسلم) نبي 

ا ورسوالً فيام يتصل بشئون العقائد والعبادات والقيم واألخالق  باعتباره نبي 
وصح نسبته إليه (صىل اهللا عليه وسلم) ُأخذ عىل النحو الذي بينه (صىل اهللا 
عليه وسلم) ألصحابه ، وال خيتلف أمر البيان فيه باختالف الزمان أو املكان 

كصوم رمضان ، مر الفرائض كونه من األمور الثابتة سواء اتصل بأ
، والزكاة ، واحلج ، أم اتصل بأمر السنن الثابتة عنه (صىل اهللا عليه  والصالة

 أو صوم عاشوراء.، وسلم) كصوم عرفة 
ا وحاكًام ، أو  أما ما ترصف فيه النبي (صىل اهللا عليه وسلم)  بصفته نبي 
ا ، فهو ترصف باعتبارين :  ا وقائًدا عسكري  ا وقاضًيا ، أو بصفته نبي  بصفته نبي 
ا واعتباره (صىل اهللا عليه وسلم) حاكًام أو  باعتباره (صىل اهللا عليه وسلم) نبي 

 .قائًدا أو قاضًيا 
 حط مض خض ُّ  ن أمر النبوة والرسالة قد ختم بقول اهللا تعاىل:وإذا كا

 حك جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ
                                                           

وترصفات القايض واإلمام للقرايف ) راجع يف ذلك : اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ١(
 وما بعدها . ٩٩ص



  

 

ْلُت َعَىل اْألَْنبَِياِء   َّ لك خك ، وقوله (صىل اهللا عليه وسلم): ( ُفضِّ
: ُأْعطِيُت َجَواِمَع اْلَكلِمِ  ْعِب  بِِستٍّ ُت بِالرُّ ، َوُأِحلَّْت ِيلَ اْلَغنَائُِم،  ، َوُنِرصْ

ةً  ْلِق َكافَّ ، َوُختَِم ِيبَ  َوُجِعَلْت ِيلَ اْألَْرُض َطُهوًرا َوَمْسِجًدا ، َوُأْرِسْلُت إَِىل اْخلَ
وَن) ، فإن ما ترصف فيه النبي (صىل اهللا عليه وسلم) باعتباره حاكًام النَّبِيُّ

ا بقي من رشوط ورضورات الترصف فيه توفر  ا أو قاضيً أو قائًدا عسكري 
ا أو قاضًيا الصفة األخ رى وهي كون املترصف حاكًام أو قائًدا عسكري 

 بحسب األحوال ، ولنأخذ أنموذًجا لكل صفة من هذه الصفات:
مما ترصف فيه النبي (صىل اهللا عليه وسلم) باعتباره رسوالً وحاكًام معا          

، يقول اإلمام ) قوله (صىل اهللا عليه وسلم) : ( َمْن َأْحَيا َأْرًضا َمْيَتًة َفِهَي َلهُ 
 –هذا منه (صىل اهللا عليه وسلم) ترصف باإلمامة "أبو حنيفة (رمحه اهللا) : 

، فال جيوز ألحد أن حييي أرًضا إال بإذن اإلمام ، ألن فيه  -أي بصفته حاكًام 
متليًكا ، فأشبه اإلقطاعات ، واإلقطاع يتوقف عىل إذن اإلمام فكذلك 

 . "اإلحياء
                                                           

 . ٤٠) األحزاب : ١(
َالَة ، باب ُجعلت يل األرض مسجًدا وطهوًرا،  -) صحيح مسلم ٢( كتاب املََْساِجِد َوَمَواِضِع الصَّ

 .٥٢٣حديث رقم 
 .٣٠٧٥كتاب اخلراج ، باب يف إِْحَياِء املََْواِت ، حديث رقم  -) سنن أيب داود ٣(
 . ١١١اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلمام للقرايف ص ) ٤(



  

 

فال جيوز ألحد أن يضع يده عىل قطعة من األرض ويقول وعليه         
أحييتهــا فهي يل وبيني وبينكم حديث رسول اهللا (صىل اهللا عليه وسلم)، 
نقول له : إن النبي (صىل اهللا عليه وسلم) ترصف يف ذلك بصفته حاكًام ، فال 

العام جيوز لغري احلاكم إصدار مثل هذا القرار املتعلق باحلق العام ، أو املال 
أو امللك العام ، وإال لصارت األمور إىل الفوىض وفتح أبواب ال تسد من 
الفتن واالعتداء عىل امللك العام ، وربام االحرتاب واالقتتال بني الناس، إنام 
جيب أن يلتزم يف ذلك بام تنظمه الدساتري والقوانني التي تنظم شئون البالد 

 والعباد .
ا  ومما ترصف فيه النبي         (صىل اهللا عليه وسلم) باعتباره قائًدا عسكري 

نٌَة َفَلُه َسَلُبُه)  ، فال قوله (صىل اهللا عليه وسلم) : (َمْن َقَتَل َقتِيًال َلُه َعَلْيِه َبيِّ
ا يف مواجهة إرهابية فال  جيوز ألحد اآلن أن يفعل ذلك ، فإذا قتل إرهابي 

يارته وهاتفه وما كان معه من جيوز له أن يقول : أنا أوىل بسالحه أو س
أموال، ألن ترصف النبي (صىل اهللا عليه وسلم) كان بصفته حاكًام وقائًدا 

ا ، إنام يلتزم يف ذلك بام تنظمه القوانني والدساتري العرصية ونظام  عسكري 
 الدولة وقواهتا املسلحة.

                                                           
ِس األَْسالََب ، َوَمْن َقَتَل َقتِيًال َفَلُه َسَلُبُه  ) صحيح البخاري١( : كَِتاب َفْرِض اُخلُمِس ،  َباب َمْن َملْ ُخيَمِّ

َس   .                      ٣١٤٢، َوُحْكِم اِإلَماِم فِيِه ، حديث رقم  ِمْن َغْريِ َأْن ُخيَمِّ



  

 

قوله (صىل  ومما ترصف فيه النبي (صىل اهللا عليه وسلم) باعتباره قاضًيا        
اهللا عليه وسلم) يف قضية اخللع حيث أتت امرأة ثابت بن قيس النبي (صىل 

 ِيف  َعَلْيهِ  َأْعتُِب  َما َقْيسٍ  ْبنُ  َثابُِت ،  اهللا َرُسوَل  َيااهللا عليه وسلم)  فقالت : 
ي ِدينٍ  َوال ُخُلٍق  ْسَالمِ  ِيف  اْلُكْفرَ  َأْكَرهُ  َوَلكِنِّ  اهللا َصىلَّ ( اهللا َرُسوُل  َفَقاَل  ، اْإلِ
ينَ : ) َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   اهللا َصىلَّ ( اهللا َرُسوُل  َقاَل ،  َنَعمْ :  َقاَلْت  ؟ َحِديَقَتهُ  َعَلْيهِ  َأَتُردِّ
ِديَقةَ  اْقَبْل : ( )َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ْقَها اْحلَ ، فقد ترصف (صىل اهللا  )َتْطلِيَقةً  َوَطلِّ

ا وقاضًيا ، وهو أيًضا من األمور التي ينظمها  عليه وسلم) باعتباره نبي 
القانون يف عرصنا وجيب االلتزام فيها بام ينظمه القانون ، وهو ما يعرف يف 

 الفقه اإلسالمي بتطليق القايض ، وله ضوابطه الرشعية والقانونية.
يقول اإلمام القرايف (رمحه اهللا) : وأما ترصفه (صىل اهللا عليه وسلم)       

عىل النبوة والرسالة والفتيا والقضاء ، ألن اإلمام باإلمامة فهو وصف زائد 
هو الذي فوضت إليه السياسة العامة يف اخلالئق ، وضبط مقاعد املصالح ، 
ودرء املفاسد ، وقمع اجلناة ، وقتل الطغاة ، وتوطني العبد يف البالد ، إىل غري 

 .ذلك مما هو هذا اجلنس 
م) بطريق اإلمامة كقسمة الغنائم ، ثم يقول : فام فعله (عليه السال        

وتفريق أموال بيت املال عىل املصالح ، وإقامة احلدود ، وترتيب اجليوش ، 
                                                           

 .٤٩٩٠: كتاب الطالق ،  باب اخللع وكيف الطالق فيه ، حديث رقم  صحيح البخاري) ١(
 .١٠٥) اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلمام للقرايف ص ٢(



  

 

وقتال البغاة ، وتوزيع اإلقطاعات يف القرى واملعادن ، ونحو ذلك : فال 
دام عليه إال بإذن إمام الوقت احلارض ، ألنه (صىل اهللا عليه قجيوز ألحد اإل

ا بطريق اإلمامة ، وما استبيح إال بإذنه ، فكان ذلك رشعً  وسلم) إنام فعله
 .َّ حص مس خس   ُّ لقوله تعاىل : ،  مقرًرا 

 

*       *       * 
 

 

                                                           
، وانظر  ١٠٨ص  للقرايف واإلمام القايض وترصفات األحكام عن الفتاوى متييز يف اإلحكام )١(

 .١٣،  ١٢ص ١كتاب تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام البن فرحون ج
 .١٥٨) األعراف : ٢(



  

 


 

لقد صار أمر الدولة وبناؤها يف عرصنا احلارض رضورة من الرضورات 
عىل مصالح أبنائها ، أم من سواء من جهة عامرة الكون ، أم من جهة احلفاظ 

ا ال غنى عنه ورضورة من الرضورات التي ال  جهة كون ذلك مطلًبا رشعي 
يمكن جتاوزها ، وقد قالوا : رجل فقري يف دولة غنية فتية قوية خري من رجل 
غني يف دولة ضعيفة فقرية هزيلة ، ألن األول له دولة حتميه ، واآلخر ال سند 

اخلارج ، فمن ال دولة له تقف وراءه وتدعمه وحتمي له ال يف الداخل وال يف 
، فالدول كلها حتسب ألف  مصاحله ال قيمة له عامال كان أو مستثمًرا

، ولألسف الشديد ال تكاد تقيم وزًنا  حساب ألبناء ورعايا الدولة القوية
 وال ملصالح دوهلم .  ألبناء ورعايا الدول الضعيفة وال ملصاحلهم

الدولة وفقه اجلامعات ، فقه اجلامعات فقه مغلق ، فقه نفعي ، شتان بني فقه 
فقه ال يستند إال إىل مصلحة اجلامعة ، حتى أن بعض من يتخذوهنم مفتني هلم 
يف اجلامعات ال هم من أهل العلم وال الفقه وال الثقافة ، وال القيم وال حتى 

ربية اإلسالمية العقل ، بل هي مرجعيات تضعها أنظمة دول معادية ألمتنا الع
مستهدفة لكياهنا ووجودها ، طامعة يف خرياهتا ومقدراهتا، رامية مع ذلك 
لتشويه صورة ديننا عىل أهنا صورة الدم والقتل وسفك الدماء ، ليمحوا عن 
أنفسهم ما هم عليه أصال من عدم اإليامن باآلخرة ، واستهداف وجودنا 

 وأرضنا وعرضنا ومقومات حياتنا .



  

 

اجلامعات املتطرفة نفسها عىل أهنا حامية محى الدين ، وأهنا  وتسّوق سائر
إنام تسعى لتطبيق حكم اهللا (عز وجل) وإقامة رشعه ، ونتساءل : أين ما 
تقوم به هذه اجلامعات من قتل ونسف وتفجري وتدمري وسفك للدماء 
وانتهاك لألعراض وسبي للحرائر وهنب لألموال وترويع لآلمنني من رشع 

 ه؟!.اهللا وحكم
إن ما تقوم به هذه اجلامعات املتطرفة هو عني اجلناية عىل اإلسالم ، ذلك 
أن ما أصاب اإلسالم من تشويه لصورته عىل أيدي هؤالء املجرمني بسبب 

 محاقاهتم مل يصبه عرب تارخيه عىل أيدي أعدائه .
الدولة تعني النظام ، والالدولة تعني الفوىض ، الدولة هلا مقومات ال 

ال هبا ، وال تكون الدولة دولة إذا اختل ركن منها ، وهي : األرض ، تقوم إ
 والشعب ، واحلكومة ، والنظام . 

الدولة تعني احرتام عمل املؤسسات الوطنية ، وإعالء حكم القانون 
 َيا "ونفاذه عىل اجلميع ، فهذا سيدنا أبو بكر الصديق (ريض اهللا عنه) يقول :

ا َ يُت  ْد قَ  إِينِّ  النَّاُس  َأهيُّ ُكمْ  َوَلْسُت  َعَلْيُكمْ  ُولِّ ُموِين، َضُعْفُت  َفإِنْ  ، بَِخْريِ  َفَقوِّ
ْدُق  ، َفَأِعينُوِين  َأْحَسنُْت  َوإِنْ  ِعيُف  ، ِخَياَنةٌ  َواْلَكِذُب  ، َأَماَنةٌ  الصِّ  فِيُكمُ  الضَّ

ى ِعنِْدي اْلَقِويُّ  هُ  َعَلْيهِ  ُأِزيَح  َحتَّ ِعيُف  فِيُكمُ  َواْلَقِويُّ  ، اهللا َشاءَ  إِنْ  َحقَّ  الضَّ
ى ِعنِْدي قَّ  ِمنْهُ  آُخَذ  َحتَّ  ."اهللا َشاءَ  إِنْ  اْحلَ

                                                           
، والبداية  ٢٣٤، ص  ٢،  وعيون األخبار البن قتيبة  ج  ٢٤٠، ص  ٤سرية ابن هشام ج  )١(

 .٢٤٨ص  ٥والنهاية البن كثري ج 



  

 

وهو ما أكده أيضا سيدنا عمر بن اخلطاب (ريض اهللا عنه) عند توليه 
شئون احلكم ، وألزم نفسه إياه ، وعمل عىل أخذ عامله به ، وكتب إىل أيب 

 ، َجمْلِِسَك  ِيف  النَّاسِ  َبْنيَ  آسِ "موسى األشعري عامله عىل الكوفة : 
ى ، َوَعْدلَِك  َوَوْجِهَك  يٌف  َيْطَمعَ  ال َحتَّ  َضِعيٌف  َخيَاَف  َوال ، َحْيِفَك  ِيف  َرشِ

، فطلب منه املساواة بني الناس حتى يف جمرد النظر واملجلس ، " َجْوَركَ 
فال يقدم أحد الناس عىل اآلخر ولو يف جمرد موقعه من املجلس أو طريقة 

 مثوله بني يديه فيه ، حتى ال يظن أن له دالة عند القضاء أو االقتضاء. 
واملتعدي النفع عىل القارص الدولة تعني تقديم العام عىل اخلاص ، 

، واملصلحة العامة عىل اخلاصة ، فيقدم إنشاء طريق أو ما يف حكمها  عـنفال
عىل مصلحة شخص ما يف عدم قسمة أرضه إىل قسمني ، أو حتى إزالة 

 منزل مع تعويض صاحبه بالقيمة العادلة لصالح النفع العام. 
فقه الدولة يعني فهم طبيعتها ، ومرشوعية إقامتها ، وحتمية احلفاظ 

أكيد أن هذا احلفاظ يعد أحد أهم املقاصد الرضورية العامة التي عليها ، وت
 دعا الرشع الرشيف إىل احلفاظ عليها . 

الدولة الوطنية تقوم عىل احرتام عقد املواطنة بني الشخص والدولة ،  
وتعني االلتزام الكامل باحلقوق والواجبات املتكافئة بني أبناء الوطن مجيًعا 

                                                           
 .٣٩٢٤:  رقم –: كَِتاٌب ِيف األَْقِضَيِة َواألَْحَكاِم َوَغْريِ َذلَِك  سنن الدارقطني) (١



  

 

الدين أو اللون أو العرق أو اجلنس أو اللغة ، غري  دون أي تفرقة عىل أساس
أن اجلامعات الضالة املارقة املتطرفة املتاجرة بالدين ال تؤمن بوطن وال بدولة 
وطنية ، فأكثر هذه اجلامعات إما أهنا ال تؤمن بالدولة الوطنية أصًال من 
األساس ، أو أن والءها التنظيمي األيديولوجي فوق كل الوالءات 

رى ، فالفضاء التنظيمي لدى هذه اجلامعات أرحب وأوسع بكثري من األخ
 الدولة الوطنية والفضاء الوطني .

أما فقه اجلامعة فال يشغل منظريه سوى قضايا السمع والطاعة للجامعة 
وما يصب يف مصلحتها ولو عىل حساب الدين والدولة معا ، فلو اقتضت 

ما ترددوا طرفة عني ، ولضحوا مصلحة اجلامعة أن تقوم عىل أنقاض الدولة 
بالدولة لصالح اجلامعة ، بل عىل العكس من ذلك فإن معظم نظرياهتم بنيت 
عىل خلفية هدم الدولة ، وزرع الفرقة بني الشعوب وحكامها ، مع قيام 

أعناق النصوص وحتريف الكلم عن مواضعه واجتزائه أو  منظرهيم بَيلِّ 
 ولوجياهتم الضالة املضلة.ييدخلدمة أفكارهم وأاقتطاعه ، وتأويله 

وال يمكن لعاقل أو وطني أو فاهم لدينه فهًام صحيًحا أن ينكر أن حصاد 
دعوة هذه اجلامعات املتطرفة املتدثرة ظلًام وزوًرا وزيًفا بعباءة الدين فقد كان 

ا ش ، فَجنَينا حنظًال وعلقًام ، وصار ديد املرارة ، حيث زرعوا أشواًكاحصاًدا مر 
 علينا بذل أقىص اجلهد إلصالح ما أفسدته هذه اجلامعات الضالة املارقة.لزاًما 



  

 

وال يتأتى ذلك إال باخلروج من ضيق األفق الفكري واملعريف إىل رحابة 
ا يف إطار احلفاظ عىل الثوابت وفهم طبيعة  ا ومعرفي  ا وثقافي  ا وفكري  األفق ديني 

وضعه بميزان شديد الدقة املتغريات ، ووضع كل من الثابت واملتغري يف م
 والفهم ومراعاة طبيعة الواقع وظروفه ومستجداته.

 

     *  *       * 



  

 


 

كثري من الناس ال يدركون مفهوم بناء الدول أو إدارة الدول أو سياسة       
يسًريا ، الدول فضال عن قيادة الدول ، ويظن بعضهم األمر أمًرا هينا أو 

وليس األمر كذلك عىل اإلطالق ، إنه يتجاوز كل دوائر اهلواية بمراحل ، 
إنه سلسلة متشابكة ومعقدة من اخلربات املرتاكمة ، إنه القدرة عىل رسعة 

، والتعامل معه عىل  قراءة الواقع وفهم حتدياته وفك شفراته وحل طالسمه
 أسس علمية ومنطقية يف ضوء اخلربات املرتاكمة .

اخلربة عملية تراكمية جانب منها يكون ناًجتا عن علم ودراسة ، وجانب       
د الذهن وشدة النباهة  آخر يبنى عىل الدربة واملامرسة والفراسة وَتوقُّ

 والذكاء والتوفيق .
ولقد فطن النقاد القدامى إىل أمهية اخلربة والدربة واملامرسة التي يدرك 

باألرقام ، بل إنه قد يدرك وال يوصف ، يقول بعضها باحلواس وال حيسب 
اآلمدي يف موازنته متحدًثا عن أمهية اخلربة والدربة وطول املامرسة: أال ترى 
أنه قد يكون هناك فرسان نجيبان شديدا النجابة يكادان يكونان متفقني يف 

غري أن أحدمها  كل املالمح واألوصاف والصفات من العتق والنجابة
،  ةـارسـء ال يدركه إال أهل اخلربة والدربة وطول املميفضل اآلخر بيش

 وكذا احلال يف متييز اإلبل والنخيل وأنواع التمور وسائر الصناعات.



  

 

ويف عرصنا احلديث نقول واألمر كذلك يف متييز الفاره من الصناعات 
اتني أو  واملميز من سائر احلرف ، أال ترى أنك قد تقف عىل عمل نح 

ارين أو نقاشني أو غريهم من ذوي املهارات اإلبداعية وكل سباكني أو حم  
منهم شديد التميز غري أن متيز أحدهم عن اآلخر يف دقة الصنعة ودقائق 
فنوهنا اجلاملية واإلبداعية ال يدركه إال أهل اخلربة والدربة الشديدة ممن 

 مارسوا الصنعة ومتيزوا فيها لسنوات وسنوات .
الصناعات احلرفية واملهنية اخلفيفة واليدوية وإذا كان األمر كذلك يف 

، ناهيك عن إدارة الدول مع كل حتديات العرص  فام بالكم بإدارة املؤسسات
وتشابكاته وتعقيداته ومشكالته األمنية والسياسية والعسكرية واالقتصادية 

 والفنية .
إن األمر حيتاج إىل علم وخربة ودربة وختصص وليس جمرد هواية ، 

ننظر يف القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة نجد أهنام يؤكدان عىل وعندما 
رضورة توفر الكفاءة والكفاية واألمانة ، حيث يقول احلق سبحانه يف كتابه 

 مئ زئ ُّ العزيز عىل لسان سيدنا يوسف (عليه السالم) لعزيز مرص: 
، ويقول سبحانه عىل لسان ابنة شعيب  َّ مب زب رب يئىئ نئ

                                                           
 .٥٥يوسف : (١) 



  

 

 هب مب خب حبجب هئ ُّ ألبيها يف شأن سيدنا موسى (عليه السالم) : 
(ريض اهللا عنه) ، وملا طلب سيدنا أبو ذر  َّ  خت حت جت

من سيدنا رسول اهللا (صىل اهللا عليه وسلم) أن يستعمله ، قال له (صىل اهللا 
، َأَبا َيا "عليه وسلم) :  َا ، َضِعيٌف  إِنََّك  َذرٍّ َا ،َماَنةٌ أَ  َوإِهنَّ  ِخْزيٌ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َوإِهنَّ

َها َأَخَذَها َمنْ  إِالَّ  ، َوَنَداَمةٌ  ى ، بَِحقِّ ، وقال (صىل اهللا "فِيَها  َعَلْيهِ  الَِّذي َوَأدَّ
اَعةَ ":  عليه وسلم) َد األَْمُر إَِىل َغْريِ َأْهلِِه َفاْنَتظِِر السَّ ، وأهل األمر "إَِذا ُوسِّ

 .واألمانة معاهم أهل الكفاءة 
ونالحظ أن نبينا (صىل اهللا عليه وسلم) يف رحلة اهلجرة استأجر دليال      

غري مسلم معروًفا بكفاءته وأمانته ، ومل يعتمد عىل أحد من الصحابة الكرام 
، وال شك أن بعضهم كان عىل دراية بدروب  ارغم شدة أمانتهم مجيعً 

هو الذي قدم الدليل غري املسلم الصحراء ومسالكها ، عىل أن فارق الكفاءة 
ما فعله سيدنا عمر بن اخلطاب (ريض اهللا عنه) يف  -أيضا –عليهم ، وهو 

 استخدام بعض ُكتَّاب بيت املال وُكتَّاب الدواوين .
                                                           

 .٢٦القصص :  (١)
وَرةٍ  ، ) صحيح مسلم : كتاب اإلمارة٢(  .٤٨٢٣ ، حديث رقم باب َكَراَهِة اِإلَماَرِة بَِغْريِ َرضُ
ِديَث ُثمَّ يصحيح البخار) ٣( : كتاب العلم. باب َمْن ُسئَِل ِعْلًام َوُهَو ُمْشَتِغٌل ِىف َحِديثِِه َفَأَتمَّ اْحلَ

ائَِل   .٥٩حديث رقم  ،َأَجاَب السَّ



  

 

مع رضورة إدراك أن املسئولية تكليف قبل أن تكون ترشيًفا ، ومن نظر 
ا ولو بإرشاف نفس ؛ غالًبا إليها نظر الترشيف  فقط متشوًقا إليها متطلًعا هل

ما جترفه مزالقها وتبعاهتا ، ومن أخذها بحقها مأخذ التكليف أو مأخذ 
الرسالة فله فيها من اهللا (عز وجل) عون ، ويف هذا يقول نبينا ( صىل اهللا 

الَ َتْسَأِل اِإلَماَرَة َفإِنََّك إِْن ُأْعطِيَتَها "عليه وسلم) لعبد الرمحن بن سمرة : 
 ."ْريِ َمْسَأَلٍة ُأِعنَْت َعَلْيَها ، َوإِْن ُأْعطِيَتَها َعْن َمْسَأَلٍة ُوكِْلَت إَِلْيَهاَعْن غَ 

عىل أن أمر املسئولية يتعاظم بتعاظم املهمة التي توكل إىل كل مسئول ، 
فكلام اتسع نطاق املسئولية تطلب مواصفات خاصة أمهها : الكفاءة ، 
والكفاية ، واخلربة ، واألمانة ، والقدرة عىل القيام بمهام تلك املسئولية 

لناس ، وأمام وتبعاهتا ، حيث يكون كل إنسان مسئوالً أمام نفسه ، وأمام ا
: يقول نبينا (صىل اهللا عليه وسلم)اهللا عام واله إياه ، أحفظ أم ضيع ؟ حيث 

َماُم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِِه ،  " ُكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِِه ، اْإلِ ُكْم َراٍع َوُكلُّ ُكلُّ
ُجُل َراٍع ِيف َأْهلِِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ  ، َواملَْْرَأُة َراِعَيٌة ِيف َبْيِت َزْوِجَها  َوالرَّ

ِدِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِِه ، َقاَل :  اِدُم َراٍع ِيف َماِل َسيِّ َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَّتَِها ، َواْخلَ
ُجُل َراٍع ِيف َماِل َأبِيِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ  ُكْم ،  َوَحِسْبُت َأْن َقْد َقاَل : َوالرَّ َوُكلُّ

                                                           
نِْث َوَبْعَدُه  ،: كفارات األيامن ي ) صحيح البخار (١ اَرِة َقْبَل اْحلِ صحيح و ، ٦٧٢٢رقم  ،باب اْلَكفَّ

ا ِمنَْها َأْن  ،مسلم : كتاب األيامن  َها َخْريً َر  يأيتباب َنْدِب َمْن َحَلَف َيِمينًا َفَرَأى َغْريَ الَِّذى ُهَو َخْريٌ َوُيَكفِّ
 .٤٣٧٠رقم  ،َعْن َيِمينِِه 



  

 

َسائٌِل  اهللاإِنَّ  "، ويقول (صىل اهللا عليه وسلم) : "َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ 
ُجَل َعْن َأْهِل َبْيتِهِ  ى َيْسَأَل الرَّ َعاُه ، َأَحَفَظ َأْم َضيََّع، َحتَّ  ."ُكلَّ َراٍع َعامَّ اْسَرتْ

وال خيلو عاقل رشيد من أمر املسئولية ، مهام كانت منزلته يف املجتمع ، 
فكل شخص مسئول بقدر استطاعته ونطاق حتمله واملهام املوكلة إليه ، وقد 

 يرتتب عىل اإلمهال فيام يظنه البعض صغًريا ما ال حيتمل من الرضر . 
ا ، أو غري متا بع وال مدقق وال يصح وال ينبغي أن يكون املسئول اتكالي 

لتفاصيل مجيع املهام الواقعة يف نطاق مسئوليته ، وعلينا أن ندرك مجيًعا أن 
 الثقة ال تعني عدم املتابعة ، وأن املتابعة ال تعني عدم الثقة . 

كام أن كل مسئول يف نطاق مسئوليته مطالب بأن خيتار من املعاونني 
وىلَّ رجًال عىل مجاعة وفيهم  ، وأن خيتار األكفأ فاألكفأ ، فمن القويَّ األمني

من هو أصلح للمهمة منه بكل ما تعنيه كلمة أصلح من معان ؛ فقد خان 
اهللا ورسوله والوطن واألمانة التي يتحملها ، حيث يقول نبينا (صىل اهللا 

                                                           
وصحيح  ، ٨٩٣رقم  ، حديث باب اجلمعة يف القرى واملدن ،: كتاب اجلمعة  يصحيح البخار  (١)

ِعيَِّة َوالنَّْهِى َعْن باب َفِضيَلِة ا، مسلم: كتاب اإلمارة  ْفِق بِالرَّ ثِّ َعَىل الرِّ ائِِر َواْحلَ ِإلَماِم اْلَعاِدِل َوُعُقوَبِة اْجلَ
ِة َعَلْيِهْم  باب َما َيْلَزُم اِإلَماَم ِمْن  ،وسنن أبى داود: كتاب اخلراج  ،٤٨٢٨رقم: ، حديث إِْدَخاِل املََْشقَّ

ِعيَِّة   .٢٩٣٠رقم  ،َحقِّ الرَّ
الكربى للنسائي ، كتاب عرشة النساء ، أبواب املالعنة ، مسألة كل راع عام اشرتى ، السنن  (٢)

 .٨٨٣٣حديث رقم 



  

 

ٍة َفَام َفْوَق َذلَِك إِالَّ َأَتى اَهللا َمغْ  "عليه وسلم) :  ُلوًال َما ِمْن َرُجٍل َيِيل َأْمَر َعَرشَ
ُه َأْو َأْوَبَقُه إِْثُمهُ  ُه بِرُّ  . "َيْوَم اْلِقَياَمِة َيُدُه إَِىل ُعنُِقِه ، َفكَّ

 جه هنمنُّ  وعلينا أن ندرك أنه سيأيت اليوم الذي يقال للجميع فيه :
، َّىل مل يك ىك مك لك ُّ ، ويقول سبحانه :   َّ مه

 خب حب جب هئ مئ ُّ صغر أمرها أو كرب حيث يقول احلق سبحانه : 
 حس جسمخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب
 . َّ حص مس خس

 

     *       *  * 
 

                                                           
 .٢٢٩٦٠حديث رقم  ٤١٠/ص  ٤٨: ج  مسند أمحد (١)
 ٢٤الصافات :  (٢)
 ١٨احلاقة :   (٣)
 .١٦لقامن :   (٤)



  

 


 

،  ال يشء أخطر يف تاريخ البرشية من املراحل االنتقالية يف تاريخ الدول
حتى كتب العديد من الباحثني الكثري من الرسائل حول سقوط دول وقيام 
أخرى ، تنظًريا وتطبيًقا ، ومل يأت اخلطر احلقيقي عيل أي دولة من خارجها، 
مثلام كانت عوامل سقوطها نابعة من داخلها سواء بخيانة بعض أبنائها 

جهم عن وعاملتهم واستخدامهم لرضب دوهلم ، أم بسقطات أبنائها وخرو
طريق اجلادة إىل طريق االنحراف أو البغي والطغيان واالستكبار ، حيث 

 حك جك مق حق مف خف حف جف ُّ يقول احلق سبحانه وتعاىل : 
 ىث ُّ ، ويقول سبحانه وتعاىل :   َّ خل حل جل مك لك  خك
 مم ام يل ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث
، ويقول   َّ  ني مي زي ريٰى ين ىن نن من زن  رن

 حس جس مخ ُّ  صالح (عليه السالم):ن قوم سيدنا سبحانه يف شأ
 حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس
 هت مت ُّ لوط عليه السالم:  ، ويقول سبحانه يف قوم سيدنا  َّ  مظ

                                                           
 .١٦:  اإلرساء (١)
 .١٥:  فصلت (٢)
 .١٧:  فصلت (٣)



  

 

 مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث
 جغ مع جع مظحط مض خض حض  جض مص خص حص

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جف مغ
 مه  جه ين ىن من خن حن جنيم
 ٰى ٰر ٰذيي  ىي مي خي حي جي يه ىه
ٌّ ٍّ َّ َّ  . 

الذي يقوم عىل العدل ، ذلك أن اهللا (عز وجل) فاحلكم الرشيد هو 
ينرص الدولة العادلة ولو كانت كافرة وال ينرص الدولة الظاملة ولو كانت 

، ذلك أن األمم واحلضارات التي ال  مؤمنة ، ويقوم عىل القيم واألخالق
تقوم عىل القيم واألخالق إنام حتمل عوامل سقوطها واهنيارها يف أصل 

 جه هن من خن حنجن مم خم حم جم هل  ملُّبنياهنا ، 
 .َّمه

وقد حاول بعض من كتبوا يف شأن الدول أن يبينوا عوامل استقرار 
الدول وعوامل اهنيارها و سقوطها ، فذكر بعضهم أن من أهم األمور التي 

 تؤدي إىل اهنيار الدول:
                                                           

 .٨٤-٨٠:  األعراف (١)
 .٢٣:  الفتح (٢)



  

 

: انتشار الفساد بكل أشكاله من املجاملة والرشوة واملحسوبية  األول
وتقديم الوالء عىل الكفاءة ، إذ ال يسخط الناس يف حياهتم من يشء قدر 
سخطهم من الفساد وإحساسهم بالغبن ، لذا جيب عىل أي حكم رشيد أن 

وهو ما أرى أننا نسري ، الفساد بكل صوره وأشكاله أولوية  اربةمن حمجيعل 
، مما جعل مرص يف واقعنا املرصي الراهن يه بخطى ثابتة وربام غري مسبوقة ف

 حتسن موقعها كثريا يف جمال حماربة الفساد وحتقيق الشفافية. 
: شيوع الظلم سواء عىل مستوى األفراد بغياب األمن أو  األمر الثاين

ا غياب القضاء العادل أو غياب العدالة يف احلصول عىل الفرص املتكافئة  أي 
كان نوعها ، أم عىل املستوى الطبقي الذي يقوم عىل استبعاد الفقراء 

 والكادحني وهتميشهم مع ازدرائهم واالستخفاف هبم. 
وهو يتطلب تضافر كافة املؤسسات الرسمية واالجتامعية واألهلية 
حلامية الطبقات األكثر فقًرا واحتياًجا من خالل الرعاية االجتامعية املتكاملة 

نظور ديني ووطني فكالمها يدعوان إىل التكافل والرتاحم ، فنحن يف من م
، حيث يقول نبينا (صىل اهللا عليه  سفينة واحدة ، ال منجاة فيها ألحد بمفرده

َواْلَواِقِع فِيَها َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَهُموا َعَىل  اهللاَمَثُل اْلَقائِِم َعَىل ُحُدوِد  "وسلم) : 
َسِفينٍَة َفَأَصاَب َبْعُضُهْم َأْعَالَها َوَبْعُضُهْم َأْسَفَلَها َفَكاَن الَِّذيَن ِيف َأْسَفلَِها إَِذا 

ا َخَرْقنَا ِيف نَ  وا َعَىل َمْن َفْوَقُهْم َفَقاُلوا : َلْو َأنَّ ِصيبِنَا َخْرًقا َوَملْ اْسَتَقْوا ِمْن املَْاِء َمرُّ



  

 

ُكوُهْم َوَما َأَراُدوا َهَلُكوا َمجِيًعا ، ُنْؤِذ َمْن َفْوَقنَا  َوإِْن َأَخُذوا َعَىل ، َفإِْن َيْرتُ
 ."َأْيِدهيِْم َنَجْوا َوَنَجْوا َمجِيًعا

األمر الثالث : غياب األمن وضعف سلطة الدولة وقيام العصابات أو 
اجلامعات أو امليليشيات بفرض سطوهتا عىل املجتمع أو عىل بعض 
املواطنني، مما يفقد املظلومني املقهورين الوالء للدولة ، لذا فإن دعم 
املؤسسات العسكرية واألمنية حلفظ الوطن من األخطار املحدقة به يف  

ا، عىل أن يكون أمن املواطن الداخ ا ووطني  ل واخلارج ُيعد مطلًبا رشعي 
واحلفاظ عىل كرامته أولوية ألي نظام يبحث عن االستقرار وحتقيق الوالء 

 واالنتامء الوطني. 
، فإن األمم التي ال تبنى عىل القيم األمر الرابع : تدهور القيم 

س بنائها ، كام أن واألخالق حتمل عوامل سقوطها يف أصل قيامها وأس
، وأطباؤها هم العلامء واملفكرون  قد تضعف أو تذبل أو مترض احلضارات
بد من حسن  ، ومن ثمة فإنه الفة ومحاة القيم والباحثون عنها والفالس

انتقائهم وحسن إعدادهم وتأهيلهم ورعايتهم الرعاية املناسبة للمهام 
بجد عىل حتقيقه يف ، وهو ما نسعى إليه ونعمل  الثقيلة امللقاة عىل عاتقهم

 .  واقعنا املرصي الراهن
                                                           

،  ٢٤٩٣:  رقم ،اْلِقْسَمِة َواِالْستَِهاِم فِيِه  باب َهْل ُيْقَرُع ِيف  ، : كتاب الرشكةيصحيح البخار  (١)
 . ١٨٨٥٨، رقم : ٢٠/ ٤٠ومسند أمحد: 



  

 

: تدهور األحوال املعيشية لألفراد بام خيل باحتياجاهتم األمر اخلامس
األساسية ، فمع رضورة تقدير األفراد للظروف والتحديات التي متر هبا 

) صربوا أوطاهنم ، ومع أننا نذكر بأن أصحاب النبي (صىل اهللا عليه وسلم
، فإن ذلك  عىل احلصار االقتصادي حتى أكلوا ورق الشجر من شدة اجلوع
، بالعمل  حيتاج منا مجيًعا العمل عىل كرس كل ألوان احلصار والتضييق

، واجلد واالجتهاد وحسن التكافل االجتامعي  ورعاية الضعفاء  واإلنتاج
حتكرين ، واملهمشني ، والرضب بيد من حديد عىل أيدي املغالني وامل

وحسن التدبري ، فنحن نحتاج إىل عمل بال كلل ، وإنفاق يف غري رسف ، 
وتكافل وتراحم بني أبناء املجتمع بام يعرب بنا مجيًعا إىل بر األمان ، وال شك 
ا يف إحداث  أن عىل رجال األعامل ومؤسسات املجتمع املدين دوًرا هام 

 التوازن وسد احلوائج األساسية للمحتاجني.
 

     *       *  *



  

 


 

سقوط الدول قد يكون من خارجها ، وقد يكون من داخلها ، وخماطر 
السقوط من الداخل ال تقل عن خماطر السقوط من اخلارج ، بل إهنا أشد 

 وأعتى ما مل تنتبه الدول لذلك.
، وهو  فالعدو اخلارجي عدو ظاهر تتوحد الشعوب غالًبا يف مواجهته

عدو رشس ال يستهان به يف ظل حروب اجليل الرابع واجليل اخلامس ، وتطور 
وسائل وأدوات وإدارة احلروب احلديثة ، غري أن حماوالت إسقاط الدول من 
داخلها تظل هي األخطر واألكثر مكًرا ودهاء ، سواء أكان ذلك بفعل عوامل 

يكون ذلك من خالل  خارجية أم بفعل عوامل داخلية ، أم هبام مًعا ، وقد
، غري أن هذا  اللعب عىل االنقسامات الطائفية أو املذهبية أو العرقية أو القبلية

األمر أيًضا مكشوف إىل حد كبري ، وتنبهت كثري من الدول ملخاطره ، وأخذت 
 حذرها منه ، وصارت تعمل عىل وأد هذه الفتن يف مهدها .

والشائعات التي تعمل عىل وليس بعيًدا عن ذلك موضوع بث األكاذيب 
النيل من الرموز الوطنية ، وتشويه كل إنجاز ، وهتويل اهلنات اليسرية 
وتضخيمها ، مع اختالق األكاذيب واالفرتاءات التي يعملون من خالهلا عىل 
بث اليأس واإلحباط يف نفوس الناس ، قصد إثارهتم ضد دوهلم أو تثبيط 

 ير .محاسهم عن العمل ألجلها عىل أقل تقد



  

 

كن التغلب عليه حال وجود اقتصاد قوي مْ عىل أن ذلك كله قد يُ 
كن الدول من الوفاء بالتزاماهتا املحلية والدولية من توفري حياة مَ مستقر يُ 

كريمة ملواطنيها ، أما يف حالة الضعف االقتصادي فإن الفرصة تكون أوسع 
دخاهلا يف فوىض أمام األعداء املرتبصني بالدول ، العاملني عىل إسقاطها وإ

 ال تنتهي .
وعليه فال بديل من االعتامد عىل الذات من خالل زيادة اإلنتاج وترشيد 

تصاد ، وحتث عليه تعاليم االستهالك ، وهو ما جيمع عليه خرباء االق
، وهو ما نجده يف قول احلق سبحانه عىل لسان سيدنا يوسف (عليه األديان

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب  ُّ السالم) : 
، فهي دعوة إىل زيادة اإلنتاج من خالل العمل اجلاد   َّ يث ىث نث

الدءوب وإىل ترشيد االستهالك إىل أقىص درجة ممكنة ، حيث قال احلق 
 ومل يقل إال ما تأكلون.   َّ يث ىث نث  مثُّسبحانه : 

إِْن َقاَمْت "ويف الدعوة إىل اإلنتاج يقول نبينا (صىل اهللا عليه وسلم):  
، ويف الدعوة إىل ترشيد  "َأَحِدُكُم اْلِقَياَمُة َوِىف َيِدِه َفِسيَلٌة َفْلَيْغِرْسَها َعَىل 

                                                           
 .٤٧:  يوسف  (١)
 .٤٧:  يوسف  (٢)
 .٢٧٣ ص٢٧ ج ) مسند أمحد (٣



  

 

ا ِمْن  "االستهالك يقول (صىل اهللا عليه وسلم) :  َما َمَألَ آَدِميٌّ ِوَعاًء َرش 
َفُثُلٌث لَِطَعاِمِه  ، َفإِْن َكاَن َال َحمَاَلةَ  َبْطٍن، بَِحْسِب اْبِن آَدَم ُأُكَالٌت ُيِقْمَن ُصْلَبهُ 

ابِِه َوُثُلٌث لِنََفِسهِ   .  "َوُثُلٌث لَِرشَ
فتحسن اقتصاد الدول أو تفادي السقوط االقتصادي يقومان عىل 

أوهلا : زيادة اإلنتاج ، وليس جمرد زيادته بل الزيادة مع اإلتقان ، أسس 
واإلبداع واالبتكار واقتحام املجاالت األكثر حيوية واألكثر عائًدا ومردوًدا 

 اقتصاديا. 
،  ثانيها : ترشيد االستهالك ، ليس يف جمال الطعام والرشاب فحسب

يف  يف الكهرباء ، يف الغاز ،بل يف كل جوانب العملية االقتصادية : يف املياه ، 
ا.   كل اخلامات واألدوية املستخدمة حياتي 

ثالثها : وهو بيت القصيد وفاء مجيع األفراد بالتزاماهتم جتاه وطنهم ، 
والتخلص من الروح االتكالية من حماولة احلصول عىل اخلدمات دون أداء 

  ما يقابلها، أو حماولة احلصول عليها دون قيمتها احلقيقية.
ومع تأكيدنا عىل أمهية تكثيف برامج احلامية االجتامعية فإهنا إنام جيب 
أن تذهب إىل مستحقيها احلقيقيني من الفئات األوىل بالرعاية ، وأن يتحىل 
اجلميع بالقيم الدينية واألخالقية واإلنسانية بتعفف من ال يستحق حتى 

 تذهب خمصصات برامج احلامية ملن يستحق. 
                                                           

 .٢٥٥٤رقم :  ،َكَراِهَيِة َكثَْرِة األَْكِل  باب َما َجاَء ِيف  ،: كتاب الزهد ي) سنن الرتمذ (١



  

 

ك أن إتاحة اخلدمة خدمة ، وأن املشكلة الكربى تكمن يف رابعها : إدرا
عدم قدرة الدول عىل إتاحة اخلدمات األساسية ملواطنيها نتيجة التوسع يف 

 اخلدمات وعدم سداد الناس ما يقابلها ويضمن استمرارها . 
ولو رضبنا أنموذجا بالكهرباء مثال ، فقد مرت بنا فرتات صعبة من 

ر اخلدمة مما كان له أثر شديد السلبية عىل مفاصل انقطاع الكهرباء وتدهو
الدولة االقتصادية من جهة ونفوس املواطنني من جهة أخرى ، غري أن 
وزارة الكهرباء مل تكن أبًدا قادرة عىل توفري اخلدمة فضال عن حتسينها يف 
ظل عدم وفاء املواطنني بسداد مقابلها ، وبام يمكن الوزارة ورشكاهتا من 

تها التحتية ، ناهيك عن مرصوفات ومتطلبات التشغيل وجتديد تطوير بني
املحطات ، وإضافة حمطات جديدة وتوفري الوقود الالزم لتشغيلها ، أما يف 
حالة سداد القيمة العادلة للخدمة فإن الوزارة بال شك ستتمكن من 
استمرار اخلدمة بل وتطويرها ، وهكذا األمر يف السكة احلديد ، ومرتو 

 ، وسائر اخلدمات.  األنفاق
أما هترب البعض من سداد مستحقات اخلدمات أو حرصه الشديد عىل 
النفع اخلاص ولو عىل حساب النفع العام فأمر يتناىف مع كل القيم الدينية 

، ويؤدي إىل تدهور األحوال االقتصادية  واملبادئ والنظم االقتصادية العادلة
 ا . ـإىل السقوط العام هل للدول وربام سقوطها اقتصاديا بمعنى يؤدي



  

 

عىل أن اجلامعات الضالة ال تكف ليل هنار عن حتريض عنارصها عن 
عدم سداد مقابل اخلدمات يف حماولة منها لتدهور هذه اخلدمات أو توقفها 
إلظهار الدولة يف مظهر الفاشل غري القادر عىل تدبري شئون الناس 

الثورة عىل احلكام ، ليقفزوا هم واحتياجاهتم األساسية ، مما يدفعهم إىل 
عليها يف اللحظة التي يروهنا مناسبة لتمكينهم من األمر ، حتى لو أدى ذلك 

تهاء أمرها ، ذلك إىل سقوط الدولة واهنيارها أو حتى تفككها ومتزقها وان
أهنم يف األصل ال يؤمنون بوطن وال بدولة وطنية ، فدولتهم حيث تكون 

 مصاحلهم ومصالح مجاعتهم.
 

     *       *  * 



  

 




 

مما ال شك فيه أن حب الوطن واحلفاظ عليه فطرة إنسانية أكدها الرشع 
احلنيف ، فهذا نبينا (صىل اهللا عليه وسلم) يقول خماطًبا مكة املكرمة قائال : 

ْريُ َأْرِض اهللا ، َوَأَحبُّ  ، َوَلْوالَ َأينِّ ُأْخِرْجُت  َأْرِض اهللا إىل اهللا(واهللا إِنَِّك َخلَ
واختذها املدينة  ، وملا هاجر (صىل اهللا عليه وسلم) إىل ؛ ما َخَرْجُت) ِمنِْك 

ا له وألصحابه الكرام مل ينس (صىل اهللا عليه وسلم) وطنه الذي نشأ فيه  وطنً
ْب إَِلْينَا : (صىل اهللا عليه وسلم)قال فوال وطنه الذي استقر فيه  (اللهمَّ َحبِّ
َة َأْو َأَشدَّ  نَا َمكَّ َنا املَِدينََة َكُحبِّ ْحَها  ، اللهمَّ َباِرْك َلنَا ِيف َصاِعنَا َوِيف ُمدِّ ، َوَصحِّ

َأنَّ النَّبِيَّ  "، وَعْن َأَنٍس (َرِيضَ اهللا َعنُْه)  ، َواْنُقْل ُمحَّاَها إَِىل اُجلْحَفِة) َلنَا
َم) َكاَن إَِذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر، َفنََظَر إَِىل ُجُدَراِت املَِدينَِة ، (َصىلَّ اهللا  َعَلْيِه َوَسلَّ

َها َكَها ِمْن ُحبِّ ٍة َحرَّ ، وظل (صىل اهللا عليه  "َأْوَضَع َراِحَلَتُه َوإِْن َكاَن َعَىل َدابَّ
ته وسلم) يقلب وجهه يف السامء رجاء أن حيول اهللا (عز وجل) قبلته جتاه بي

 ين ىن نن منُّ  :احلرام بمكة حتى استجاب له ربه ، فقال سبحانه
                                                           

َة  ، حديث رقم : ) ١(  . ٤٣٠٤سنن الرتمذي ، كتاب املناقب ، باب يف َفْضِل َمكَّ
صحيح البخاري ، كتاب فضائل املدنية ، باب َكَراِهَيِة النَّبِيِّ َأْن ُتْعَرى املَِْدينَُة  ، حديث  رقم : ) ٢(

١٨٨٩ . 
َبَث ، حديث رقم:  صحيح البخاري) ٣(  . ١٨٨٦، كتاب فضائل املدنية ، باب املَِْدينَُة َتنِْفى اْخلَ



  

 

 جبهئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي  زيري ٰى
 حج مث هت مت ختحت جت هب مب خب حب
، فأكرمه   َّ خص حص  مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج

، حيث أول بيت وضع لم) بالتوجه إىل بيت اهللا احلرام(صىل اهللا عليه وس
البيت وتعلق به  للناس ، وحيث نشأ (صىل اهللا عليه وسلم) يف كنف هذا

 عقله وقلبه.
ًدا طائفًة من حمبوبات  -رمحه اهللا -وقد قال احلافظ الذهبي  ُمَعدِّ

وكان حيبُّ عائشَة ، وحيبُّ َأَباَها، "رسول اهللا (صىل اهللا عليه وسلم) : 
وحيبُّ أسامَة ، وحيب سبَطْيه ، وحيب احللواء والعسل ، وحيب جبل ُأُحٍد ، 

 ."وحيب وطنه
وقال عبد امللك بن ُقَرْيٍب األصمعي : إذا أردت أن تعرف وفاء 

قه إىل الرجل ووفاء عهده ، فانظر إىل حنينه إىل أوطانه  وبكائه  ، أهله، وتشوُّ
 .، ونقل مثل ذلك عن أحد األعراب  عىل ما مىض من زمانه

                                                           
 . ١٤٤البقرة : )  ١(
 ، ط: مؤسسة الرسالة ، بريوت . ٢١٦ترمجة رقم   ١٥/٣٩٤لذهبي ل) سري أعالم النبالء ، ٢(
، واآلداب الرشعية البن مفلح،  ٣٤٧/ ١) كشف اخلفاء للعجلوين ، ط: دار إحياء الرتاث العريب ٣(

٢٩٢. 
 ، ط : دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان .  ٤/٣١) العقد الفريد ٤(



  

 

 من نصاهبا يف األمور وضع عىل املبني التجديدي مرشوعنا إطار ويف
 من املقدس غري عن القداسة ورفع ، واملتغري الثابت بني التفرقة حيث

 كتاب وعىل اإلهلية الذات عىل التقديس وقرص ، البرشية واآلراء األشخاص
 العرصية القراءة خالل من وسلم) عليه اهللا (صىل نبيه سنةو وجل) (عز اهللا

 والتلقني احلفظ دوائر من اخلروج إىل الرامية القراءة تلك ، للنصوص
 يف واالجتهاد ، والتدبر ، والتأمل والتفكري، ، الفهم فضاءات إىل والتقليد

 العامة للمقاصد قراءتنا تأيت - ومستجداته الواقع مقتضيات ضوء
 الكلية. املقاصد أو بالكليات عنها املعرب الرضورية
 الدولة بقضية اهتاممي شدة من وتبلورت الفكرة هذه نبعت وقد
 املتطرفة اجلامعات بعض حال إليه وصل وما ، مرشوعيتها نوبيا الوطنية
 خاطئة تقابلية يف الناس وضع حاولت والتي ، عليها الوطن لفضل املنكرة
 الدولة مع أو الدين مع -  منظورهم يف - تكون أن فإما ، والدولة الدين بني

 ، لطلقا اهلواء يف حيفظ وال ُحيمى وال ينشأ ال الدين أن مع ، نقيضان وكأهنام
 إذا العدو أن الفقهاء قرر وقد ، عالًيا لواءه وترفع حتميه دولة من له بد ال إنام

 أهل عىل عني فرض العدو ودفع اجلهاد صار املسلمني بالد من بلًدا دخل
 ، وضعيفهم قوهيم ، وصغريهم كبريهم ، ونسائهم رجاهلم : البلد هذا

 مل ولو ، مجيًعا فنوا لو ىحت ، ومكنته استطاعته وفق كل ، وأعزهلم مسلحهم



  

 

 هلم لكان الرشع مقاصد أهم من مقصًدا واألوطان الديار عن الدفاع يكن
 . وبدينهم بأنفسهم ينجوا وأن األوطان يرتكوا أن

  فرأيت وترتيبها عددها حيث من الكليات هذه أمر يف نظرت وقد
 العلامء رؤية ضوء يف واجتهادات آراء هي إنام ، سنة وال قرآًنا ليست أهنا

 رضوريا. أمًرا باعتباره عليه احلفاظ جيب ملا واملجتهدين
 عام أمهية يقل ال وكياهنا الدولة بناء وعىل الوطن عىل احلفاظ أن وبام

 ال رشيف وطني وال عاقل يوجد ال إذ ، األخرى الكليات من العلامء ذكره
 إدراج رضورة نرى فإننا ، وماله بنفسه وطنه يفتدي ألن استعداد عىل يكون
 حيث ، هذا زماننا يف سيام وال ، الكليات هذه عداد يف األوطان حفظ

 نقرر جيعلنا مما ، التفكيك وحماوالت لالستهداف أوطاننا تتعرض
ا، تكون أن ينبغي الكليات أن وباطمئنان  ، والوطن ، الدين : هي ست 

 ."والعرض والنسب النسل"و ، واملال ، والعقل ، والنفس
 حتميه دولة خالل من إال يتم أن يمكن ال الوطن عىل احلفاظ أن وبام

 يف اللزوم بطريق داخال الدولة بناء عىل احلفاظ صارت عنه بالذود وتقوم
 وأضحى ، واجب فهو به إال الواجب يتم ال ما باب من ، الكيل املقصد هذا
 الكلية. املقاصد هلذه منافيا وتفكيكها الدول هدم

 

     *       *  * 



  

 


 

ولوجياهتا غاية يإن السلطة قد صارت يف منظور اجلامعات املتطرفة وأيد
ال وسيلة ، ويتمحور فكر هذه اجلامعات حول معنى واحد ربام ال ثاين له إما 
أن حتكم وإما أن خترب لتسقط أنظمة احلكم ، ويف سبيل ذلك كل يشء 

فكل ما يمكن أن يسهم يف حتقيق هذه الغاية هلم هو يف لدهيا مباح ، 
أيدلوجياهتم سبيل من سبل التمكني التي جيب األخذ هبا ، حتى لو كان ما 
سيؤدي إليه ذلك إنام هو سفك الدماء أو ترويع اآلمنني أو إسقاط الدول ، 
أو تفكيكها ، أو تفتيتها ، أو تدمريها ، أو تعريض وجودها من أساسه 

ر هذه اجلامعات أي خري ـر ، لذا ال يتوقع من عناصـواملخاطر ـللخط
، بل إهنم وبال ورش أينام حلوا أو حتى ارحتلوا ، ألن الرش يرحل  اهنمـألوط

معهم ويرحتل بارحتاهلم ، وهم عىل اجلملة ال يؤمنون إال بأنفسهم ، ال 
مع  ، يؤمنون بوطن وال بدولة وطنية ، فهم عىل استعداد للتحالف مع العدو

، مع كل من يومههم بمساعدهتم عىل  الصهيونية العاملية ، مع الشيطان نفسه
الوصول إىل السلطة وحتقيق ما يتمنونه من ورائها ، وهم ال يعتربون ذلك ال 
عاملة وال خيانة ، إنام يعتربونه حتالفات وقتية أو اسرتاتيجية طبيعية طاملا أهنا 

التي ال يعون أي يشء عن مقوماهتا تصل هبم إىل مرادهم يف حتقيق السلطة 
أو متطلباهتا سوى أهنا ستحقق هلم ما يطمحون إليه من أمر دنياهم مغطى 



  

 

بام يومهون به العامة والدمهاء من أهنم إنام يعملون ألمر دينهم ، واألديـان 
بـراء من كل ذلك ، وأبعد ما تكون عن هذه العامالت واخليانات وهذا 

 .التفكري الشاذ املنحرف 
ويف سبيل الوصول إىل مآرهبم يتذرعون بذرائع منها أن بعض احلكام 
ال حيكمون برشع اهللا ، عىل أنك عندما تناقش عنارص هذه اجلامعات عن 
مفهوم رشع اهللا جتدهم خاوّي الوفاض، وقد بينا ذلك واضًحا جلًيا يف 

 "ضالالت اإلرهابيني وتفنيدها  " و "مفاهيم جيب أن تصحح  "كتايب : 
، وأكدنا أن للذين أصدرهتام وزارة األوقاف املرصية بإرشافنا ومراجعتنا ا

االلتزام بام أنزل اهللا (عز وجل) من رشع ال يمنع احتكام البرش إىل قوانني 
يضعوهنا يف إطار مبادئ الترشيع العامة وقواعده الكلية ، وفًقا لتغري الزمان 

ت الوضعية خمالًفا لرشع اهللا ما واملكان ، وال يكون االحتكام لتلك الترشيعا
دام أنه حيقق املصالح العامة للدول والشعوب واألفراد واملجتمعات وال 

 قض مع ثوابت الرشع أو ينال منها.حيل حراًما أو حيرم حالال أو يتنا
ال  ام احلكم ــا حمدًدا لنظــًدا صامتً ـمأن اإلسالم مل يضع قالًبا جا نؤكدو       

يمكن اخلروج عنه ، وإنام وضع أسًسا ومعايري متى حتققت كان احلكم 
                                                           

وما  ٢٩ط : املجلس األعىل للشئون اإلسالمية ص  "مفاهيم جيب أن تصحح ") راجع كتاب  (١
 ، ٣٢ -٧ص  "ضالالت اإلرهابني وتفنيدها "وكتاب  ،م ٢٠١٩هـ ١٤٤٠الطبعة الثامنة ، بعدها 

 م .٢٠١٧هـ ١٤٣٨ط: املجلس األعىل للشئون اإلسالمية 



  

 

رشيًدا يقره اإلسالم ، ومتى اختلت أصاب احلكم من اخللل واالضطراب 
 .بمقدار اختالهلا 

ولعل العنوان األهم األبرز لنظام أي حكم رشيد هو مدى حتقيقه       
له لذلك وسعيه إليه ، فأي ملصالح البالد والعباد ، وعىل أقل تقدير مدى عم

حكم يسعى إىل حتقيق مصالح البالد والعباد يف ضوء معاين العدل واملساواة 
واحلرية املنضبطة بعيًدا عن الفوىض واملحسوبية وتقديم الوالء عىل الكفاءة 

 فهو حكم رشيد معترب .
وحتت هذا العنوان الرئيس تتداعى تفاصيل كثرية هتدف يف جمملها إىل        

حتقيق العدل بكل ألوانه السياسية واالجتامعية والقضائية بني البرش مجيًعا ، 
وال إكراه يف وعدم التميز بني الناس عىل أساس اللون أو اجلنس أو العرق ، 

الدين ، يقول احلق سبحانه وتعاىل عىل لسان نبينا حممد (صىل اهللا عليه وسلم) 
حكم يعمل عىل ، فكل  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ يف خماطبة كفار مكة 

حتقيق ذلك ويسعى إىل توفري احلاجات األساسية للمجتمع من مأكل ومرشب 
، وطرق ، ونحو ذلك مما ال  ، وتعليم وملبس ومسكن وبنى حتتية من: صحة

ا عند تقوم حياة البالد والعباد إال به ، فإنه يعد حكًام رشيًدا سديًدا موفًقا ، مرضي  
 أو مكابر أو معاند أو خائن أو عميل.  حاقد أو حاسدالناس إال من اهللا وعند 

أما مجلة األحـاديث التي تتحــدث عن اخلــالفة والبيعــة فيمكـن أن 
حتمل يف مجلتها يف ضوء معطيات عرصنا احلارض عىل رضورة إقامة نظام حكم 

                                                           
 .٦:  ) الكافرون(١



  

 

، وحتقيق يعمل عىل حتقيق العدل بني الناس عادل رشيد له رئيس ومؤسسات ،
مصالح البالد والعباد ، ويستند إىل الشورى واإلفادة من الكفاءات وأهل اخلربة 
واالختصاص ، بحيث ال يرتك الناس فوىض ال رساة هلم ، وال إشكال بعد ذلك 
يف األسامء واملسميات طاملا أهنا حتقق األهداف والغايات التي يسعى اإلسالم 

 ق صالح دينهم ودنياهم . لتحقيقها بني الناس مجيًعا بام حيق
عىل أن أهم ما نحذر منه هو ما تنطوي عليه هذه اجلامعات من حقد عىل 
املجتمع وتربص به وعمل عىل اإليقاع به بشتى الطرق سواء بالتخريب املبارش 

ال  أم بالتعويق والتعطيل والتشويه وقلب احلقائق ، وهلم من أساليب املكر ما
ت اهلدم ومنزوعي الوطنية ، لدرجة أن بعضهم يمكن أن يفكر فيه سوى مجاعا

أيا كانت مهنته وكان أمام منتج وطني وآخر غري وطني فإنه يفضل غري الوطني 
لتهوي رصوح الصناعة الوطنية ، من باب أن هذا يؤدي إىل إضعاف الدولة 

، ومتكنهم من مفاصلها ، فهم ال يبحثون إال عن السلطة ولو كانت وسقوطها 
 ىننن  من زن ُّ خابوا وخرسوا أال ،  دول وأطالهلاعىل أنقاض ال
 . َّ ري ٰى ين

 

     *       *  * 

                                                           
 .٣٠األنفال :   (١)



  

 




 

املصلحة يف منظور الدولة هي املصلحة العامة املعتربة ، التي حتقق 
صالح الوطن وصالح مجيع أبنائه ، وليست املصلحة اخلاصة التي حتقق 
صالح بعض األفراد عىل حساب بعض اجلامعات أو األحزاب عىل حساب 

 بعض أو عىل حساب الوطن نفسه. 
تي حتقق صالح اجلامعة أما املصلحة يف منظور اجلامعة فهي املصلحة ال

أو احلزب ، بل ربام بلغ األمر الشطط فصارت املصلحة عندهم هي ما حيقق 
صالح قيادة اجلامعات أو مجاعات احلزب ، ولو عىل حساب باقي أفراد 
اجلامعة أو مجوع املنتسبني للحزب ، فقد تضحي اجلامعة ببعض املنتسبني 

سيام أن هذه التضحيات ال يمكن  إليها أو املنتمني هلا لصالح اجلامعة ، وال
أن تكون بالقيادات أو أبنائهم إال يف ضوء التنازع والتناحر وعمليات 
اإلقصاء واإلقصاء املضادين بني هذه القيادات يف حماولة كل منها االستئثار 

 باملغانم ، إنام تكون التضحيات دائام بالصفوف املتأخرة يف اجلامعة.
ية العليا إذا تعارضت مع الوطن وقد تضحي اجلامعة باملصلحة

، بل إن كثًريا من اجلامعات ترى أن كل ما يقوي الدولة ليس يف مصلحتها
يف ظل دولة قوية متامسكة صالح اجلامعة ، وأنه ال مكان ألي مجاعة 



  

 

، وجيب يف منظورهم العمل عىل إضعاف الدولة حتى يتم التمكني ةـمرتابط
 للجامعة.

سيام اإلرهابية واملتطرفة منها ربط مصالح  وحتاول معظم اجلامعات وال
أعضائها وعنارصها واملنتمني هلا بمصالح اجلامعة وبخاصة يف اجلوانب 

، بحيث يصبح الدفاع عن مصلحة اجلامعة قضية  االقتصادية واالجتامعية
مصريية لكل أفرادها ، وأن حياة الفرد ال يمكن أن تستقيم خارج مجاعته ، 

كري يف اخلروج من اجلامعة لتعرضت جوانب حياته وأنه لو فكر جمرد تف
 املتعددة للخلل أو االهنيار أو التدمري ، ما مل تكن حياته نفسها أيضا مهددة.

وعليه نؤكد أن كثًريا من الفتاوى الرشعية يتوقف الرأي فيها عىل البعد 
الوطني ، فمثال عندما نسأل عن حكم زيارة املسجد األقىص يف ظل وضعه 

، فإننا نؤكد أن الفتوى يف هذا األمر ينبغي أن تنبع وتنبثق وتبنى عىل الراهن 
رأي جهات االختصاص ، فحيث ترى اجلهة املختصة سواء يف اخلارجية أم 
األجهزة املعنية بالشأن اخلارجي أن الزيارة حتقق املصالح املعتربة تكون 

رف وتقدير الفتوى هنا تابعة لذلك باإلباحة أو االستحباب وفق طبيعة الظ
تبعاته ، وعندما ترى هذه اجلهات أن الزيارة حمفوفة باملخاطر ، وأن اآلثار 
السلبية تفوق اآلثار اإلجيابية هلا يكون الرأي باملنع ، فالفتوى ال يمكن أن 
تكون منفصلة عن الواقع أو مستقلة عن املصلحة ، واملصلحة هنا يقدرها 



  

 

رأي احلاكم يرفع اخلالف يف : قالوا احلاكم أكثر مما يقدرها العامل ، ولذا 
أدرى باملصلحة العامة وأكثر إملاما بجوانب األمر  هاملختلف فيه ، ذلك أن

 وما يرتتب عليه من تبعات.
 

     *       *  * 



  

 


 

جيمع هذا العنوان وعن قصد بني أمرين يكادان يكونان متناقضني من 
والرفض ، أحدمها ال غنى عنه إلثراء العملية الديمقراطية،  حيث القبول

واآلخر يشكل خطًرا بالًغا عىل كيان الدول وهيدد باهنيارها أو ضعفها أو 
متزقها ، أما التعددية السياسية فهي مطلب ديمقراطي عادل ، فعامل القطب 
 الواحد ، ودول احلزب الواحد ، غالًبا ما يؤول هبا احلال إىل لون من

الدكتاتورية أو الضعف واالسرتخاء لعدم وجود منافسة حقيقة تدفع 
املنافس إىل استنفاد أقىص ما يف طاقته يف الوفاء بحق ما يسند إليه من مهام 

 . وتكاليف
أما وجود سلطات موازية يف أي دولة ، أو وجود مجاعات ضغط ذات 

ن ذلك ُيشكل مصالح خاصة هبا ، أيا كان شكل هذه السلطات واجلامعات ، فإ
خطًرا عىل بنيان الدول ومتاسك كياهنا ، وبخاصة تلك السلطات التي تتسرت 

 . بعباءة الدين وحتاول أن تستمد قوهتا ونفوذها من خالل املتاجرة به
واملقياس الوحيد الذي تقيس به أي دولة أو جمتمع مدى وجود 

انون عىل سلطات موازية أو عدم وجودها ، هو مدى قدرهتا عىل إنفاذ الق
ٍس ، وأال ُيسمح  ٍد أو توجُّ اجلميع وبال أي حسابات أو استثناءات وبال تردَّ
ألي مجاعة أو شخص بالتمرتس بأتباعه لاللتفاف عىل القانون أو تعطيله 
بالقوة عىل نحو ما كان حيدث عام األهل والعشري األسود ، وأن يسلك 



  

 

وأن يلتزموا بام تقتضيه اجلميع الطرق القانونية يف التعبري عن مطالبهم ، 
القوانني واللوائح املنظمة يف كل جمال من املجاالت ، مؤكدين أننا ال نجيز 
االحتيال عىل القانون ، وأن مبدأ الغاية تربر الوسيلة الذي تنطلق منه 
مجاعات اإلسالم السيايس قد انحرف باملجتمع عن جادة الصواب وهوى 

ال فضل اهللا ولطفه بنا ، وأن سخر به إىل مزالق خطرية كادت تعصف به لو
، مما جيعل شبح العودة إىل الفكر  ملرصنا العزيزة من عرب هبا إىل بر األمان

اإلخواين اإلرهايب يف حماوالت إنشاء كيانات موازية لكيانات الدولة أمًرا 
 . مزعًجا جيب التصدي له بكل قوة وحسم حفاًظا عىل هيبة الدولة الوطنية

، أن دور العلامء هو البالغ املبنيبأنه ال إكراه يف الدين ، ووإذا كنا نؤمن 
وأهنم دعاة وهداة وليسوا حكاًما أو قضاة ، فإن هذا األمر يتطلب وضوًحا يف 
العالقة بني الدعوة والسلطة ، عىل أن السلطات املوازية التي حتاول بعض 

اقتصادية ، وقد  الكيانات خلقها قد تكون دينية أو فكرية أو ثقافية ، وقد تكون
 . تكون اجتامعية من خالل أنشطة بعض اجلمعيات ، أو حتت أي مسمى آخر

واخلالصة أن أي كيان يشعر بأنه فوق القانون وفوق املحاسبة ويصل األمر إىل 
التحسس والتوجس من حماسبته ُيعد سلطة موازية تشكل خطًرا أو ضغطًا عىل 

عدالة الشاملة عىل اجلميع وبال أي دولة القانون وعىل إنفاذه ، وأن نطبق ال
استثناءات هو احلل األمثل إلنقاذ دولة القانون ، وهذا سيدنا رسول اهللا (صىل اهللا 

َق فِيِهُم "عليه وسلم) يقول :  ُْم َكاُنوا إَِذا َرسَ إنام َأْهَلَك الَِّذيَن ِمْن َقبْلُِكْم أَهنَّ



  

 

َق فِيِهُم الضَّ  يُف َتَرُكوُه َوإَِذا َرسَ ِ ـدَّ الرشَّ  َوالَِّذى َنْفِيس  َوإِينِّ ، ِعيُف أََقـاُموا َعَليْـِه اْحلَ
َقْت لََقطَْعُت َيَدَها  ٍد َرسَ  .   "بِيَـِدهِ لَْو َأنَّ َفاطَِمَة بِنَْت ُحمَمَّ

ا  "وهذا سيدنا أبو بكر (ريض اهللا عنه) يقول عند توليه اخلالفة :  َ َيا َأهيُّ
يُت  ُموِين  النَّاُس إِينِّ َقْد ُولِّ ُكْم ، َفإِْن َضُعْفُت َفَقوِّ ، َوإِْن  َعَلْيُكْم َوَلْسُت بَِخْريِ

ِعيُف فِيُكُم اْلَقِويُّ  ْدُق َأَماَنٌة ، َواْلَكِذُب ِخَياَنٌة ، الضَّ َأْحَسنُْت َفَأِعينُوِين ، الصِّ
ُه إِْن َشاَء  ى ُأِزيَح َعَلْيِه َحقَّ ِعيُف ِعنِْدي  ، َواْلَقِويُّ فِيُكمُ  اهللاِعنِْدي َحتَّ الضَّ

قَّ إِْن َشاَء  ى آُخَذ ِمنُْه اْحلَ َوَرُسوَلُه ، َفإَِذا  اهللاَما َأَطْعُت  .. َأطِيُعوِين  اهللاَحتَّ
  . "َوَرُسوَلُه َفَال َطاَعَة ِيل َعَلْيُكمْ  اهللاَعَصْيُت 

وهذا سيدنا عمر بن اخلطاب (ريض اهللا عنه) يكتب إىل أيب موسى األشعري 
ا َبْعُد  " شئون القضاء ، فيقول : اهللا عنه) رسالته التارخيية يف(ريض  َفإِنَّ ، َأمَّ

ٌم بِ  ُه الَ َينَْفُع َتَكلُّ َحقٍّ اْلَقَضاَء َفِريَضٌة ُحمَْكَمٌة َوُسنٌَّة ُمتََّبَعٌة ، َفاْفَهْم إَِذا ُأْدِيلَ إَِلْيَك َفإِنَّ
ى الَوْجِهَك َوَجمْلِِسَك َوَعْد الَ َنَفاَد َلُه ، َوآِس َبْنيَ النَّاِس ِيف  َيَيأَس  لَِك َحتَّ

ِعيُف ِمْن َعْدلَِك  يُف ِيف َحْيِفَك  الضَّ ِ  .  "، َوالَ َيْطَمَع الرشَّ
                                                           

ى اْنَتَظرَ  َمنْ  اجلمعة ، َباب: كتاب   البخاري صحيح  (١) وصحيح ،  ٤٣٠٤ُتْدَفَن ،  حديث رقم  َحتَّ
اِرِق  َقْطعِ  َباُب  مسلم : كتاب احلدود ، يِف  السَّ ِ ِه ، الرشَّ َفاَعةِ  َعنِ  َوالنَّْهِي  َوَغْريِ ُدودِ  ِيف  الشَّ ، حديث  اْحلُ

  .١٦٨٨رقم 
 .٢٤٨ص  ٥، البداية والنهاية ج  ٢٣٤ص  ٢، عيون األخبار ج  ٢٤٠ص  ٤سرية ابن هشام ج  (٢)
 . ٣٩٢٤حديث رقم  ،كَِتاٌب ِيف األَْقِضَيِة َواألَْحَكاِم َوَغْريِ َذلَِك  : سنن الدارقطني(٣) 



  

 

فقد طلب سيدنا عمر بن اخلطاب من واليه عىل الكوفة أيب موسى 
لقضاء مساواة كاملة ، بقوله :  األشعري أن يسوي بني الناس يف جملس ا

أي حتى يف طريقة إجالسهم والنظر  "الناس يف جملسك ووجهكآس بني "
إليهم ، فال تستقبل واحًدا منهم بإكرام واآلخر بغري ذلك ، أو تنادي أحًدا 
باسمه جمرًدا واآلخر بلقبه أو كنيته ، وذلك حتى ال يطمع القوي يف املحاباة 

 . أو املجاملة أو ييأس الضعيف من احلق والعدل
ة وغري االنتقائية وبإنفاذ القانون عىل اجلميع وإعالء فبالعدالة الشامل

، يـدولته، واحرتام سيادة القضاء ، يكون األمن النفيس واالستقرار املجتمع
ْوَلَة اْلَعاِدَلَة َوإِْن َكاَنْت وقد قال أهل العلم : إن اهللا (عز وجل) َينُْرصُ الدَّ

ْوَلَة الظَّاملَِةَ   يف السلطاتوأخطر ما ، َوإِْن َكاَنْت ُمْؤِمنًَة  َكافَِرًة َوَال َينُْرصُ الدَّ
املوازية هو تلك اجلامعات أو الفصائل املذهبية أو العرقية أو الطائفية التي 
حتاول أن تستمد قوهتا وعوامل نفوذها من دول أخرى ، جتعل والءها 

 األول واألخري هلا ، تعمل حلساهبا من جهة وتستقوي هبا من جهة أخرى.
 

     *       *  * 
 

                                                                                                                                        
 

  



  

 


 

حتدثنا عن العالقة بني الدين والسياسة ، وأكدنا مراًرا عىل أمهية ترسيخ 
مفهوم الدولة الوطنية والبناء الوطني الصلب الذي يسع اجلميع عىل أساس 

استغالله احلقوق والواجبات الوطنية املتبادلة ، وعىل عدم املتاجرة بالدين أو 
 . يف املصالح السياسية أو احلزبية

والطبعّي واملفرتض واملنتظر أن يعمل العلامء عىل ما يبني ال ما هيدم ، 
وما جيمع وال يفرق ، وأن يفرقوا بني ما هو ديني رشعي قطعي الثبوت 

، وبني ما هو ظني الداللة حيتمل الرأي والرأي اآلخر ، وُيعد  والداللة
ألمة ، وسعة عليها ، وكام قال سيدنا عمر بن عبد العزيز اخلالف فيه سعة ل

: ما يرسين أن أصحاب حممد (صىل اهللا عليه وسلم) مل  (ريض اهللا عنه)
، أي مل خيتلفوا يف الرأي وفهم النص ، ألهنم لو مل خيتلفوا لكان خيتلفوا 

، إذ إن أكثر ما يتصل باملعامالت وتنظيم شئون  ذلك مشقة عىل الناس
الناس ونظام حياهتم مما فيه متسع كبري، وقد ختتلف الفتوى فيه باختالف 

، فام كان راجًحا يف عرص وفق ظروف هذا املكان أو األحوال الزمان أو 
، وما تكون الفتوى فيه راجحة  قد يصبح مرجوًحا إذا تغري الزمان العرص

ا لطبيعة هذا املكان ، فإهنا قد تصبح مرجوحة إذا تغري املكان يف مكان ما نظرً 
                                                           

العلم وفضله البن عبد الرب : باب جامع ما يلزم الناظر يف اختالف العلامء ، رقم جامع بيان ) (١
١٠٣٦. 



  

 

أو احلال واستدعى األمر اجتهاًدا جديًدا جيعل املرجوح راجًحا ، والراجح 
 مرجوًحا.

واملنتظر من العلامء والفقهاء واملفكرين العقالء يف كل زمان ومكان أن 
الص، يكونوا رجال فكر وعقل ، ودعاة أمن وسالم بحق وصدق وإخ

مستحرضين منهج اإلسالم يف ترسيخ أسس التعايش السلمي بني البرش 
مجيًعا ، مؤثرين املصالح العليا لإلنسانية عىل مصاحلهم الشخصية الضيقة ، 
ولنا يف منهج النبي (صىل اهللا عليه وسلم) الذي رسخه ألسس التعايش بني 

م أفضل األسوة ، أهل املدينة مجيًعا عىل اختالف أدياهنم وأعراقهم وقبائله
وذلك حني أعلن (صىل اهللا عليه وسلم) أن املسلمني مع هيود املدينة الذين 

، وجاء  ، أمة واحدة عددهم النبي (صىل اهللا عليه وسلم) قبيلة قبيلة
اإلنصاف الكامل حني قال النبي (صىل اهللا عليه وسلم) : (لليهود دينهم 

، كام آخى (صىل اهللا عليه وسلم) بني أصحابه عىل   وللمسلمني دينهم)
، مع ما كان بني األوس واخلزرج من إحن  اختالف أعراقهم وقبائلهم

 ين ىن ُّ  وعداوات تارخيية ، وهو ما ذكره احلق سبحانه يف قوله تعاىل:
  ٰى  ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي   يه  ىه مهجه

  . َّ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ
                                                           

 .٥٠٤، ٥٠٣/ص ١بن هشام: ج ال ) السرية النبوية(١
 .٦٣:  األنفال (٢)



  

 

أن يقودوا اخلالف ، وال أن ُيزكوا  فاألصل أن يقود العلامء التوافق ال
جذوة الشقاق ، ولكن شطط بعض العلامء واملفكرين يف الذهاب إىل أقىص 
الطرف ، وبحث بعضهم عن الشاذ من اآلراء ، وربام حب الظهور أحياًنا ، 
وجماملته السلطات أحياًنا أخرى ، ومسابقة بعض املحسوبني عىل العلامء يف 

لبعض الدول وإلباسها ثوب الواجب الديني ،  إذكاء التطلعات التوسعية
إنام يسهم يف بث الفرقة ، وربام تأجيج الفتن عىل حساب مجع الشمل الذي 
ال غنى عنه لألمة ، وللمنطقة ، ولتحقيق أمن وسالم العامل ، إن كنا جادين 
يف البحث عن هذا السالم والعمل عىل حتقيقه ، وختليص الديني من 

 . من التوظيف السيايس للدين أو للمذهبية السيايس ، واملذهبي
فبدل أن يكون صوت العلامء هو صوت احلكمة والعقل ووحدة 
الصف ونبذ الشقاق دائام ، صار صوت بعض املذهبيني املتعصبني منهم غري 
املدركني لفقه الواقع صوت فرقة وشقاق يف بعض األمور ، وربام كانت 

األهل والعشري ، أو النصري واألتباع الرغبة يف إرضاء بعض احلكام ، أو 
واقب ـواملريدين ، وراء التشبث ببعض اآلراء أو الفتاوى ، دون النظر يف الع

 ةـالعصبياذة ، أو ـــى تبني اآلراء الشـكن أن ترتتب علـة التي يمـوخيمـال
 . العمياء دون إعامل حقيقي للفكر والعقل واملنطق

علينا مجيًعا أن ندرك أن القضاء عىل اآلخر واملختلف وحموه من الذاكرة 
اإلنسانية ُيعد أمًرا مستحيال وخمالفا لسنن اهللا الكونية ، الذي خلق الناس 



  

 

 ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّ خمتلفني ، يقول سبحانه : 
، كام أن حماولة   َّىه مه جهين ىن من خن  حن   جن يم

حمو اآلخر أو تقزيمه ستقابل بمحاولة مماثلة ، فيدخل العامل كله يف 
رصاعات دينية ومذهبية ال تبقي وال تذر ، وال ختلف سوى اخلراب والدمار 

 . واهلدم واإلفساد
إن الطبيعي أن يكون العلامء أعالم استنارة ، وأعالم سالم ، وأعالم 

م وفاق ال عناوين شقاق ، جيمعون وال حوار ، وأعالم تقارب ، وأعال
يفرقون ، يبنون وال هيدمون ، وهو ما جيب أن نسعى مجيًعا إليه ، ونعمل عىل 

 حتقيقه.
 

     *       *  * 
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الدولة تعني : املصلحة العامة ، الرؤية العامة ، البناء العام ، 
، عىل عكس منظور اجلامعات الضيق الذي ال يكاد  املتكاملةاالسرتاتيجية 

 يتجاوز مصلحة اجلامعة .
أما اجلامعات فنظرهتا ضيقة ويكاد بعضها حيرص العلم يف األحكام 
الرشعية التعبدية ، وال سيام اإلرث الفقهي ، وعىل نحو ما نقل عن الفقهاء 

ن أو األحوال ، األقدمني بغض النظر عن مراعاة ظروف الزمان أو املكا
ودون أي تفرقة بني ما هو ثابت مقدس ، وما هو متغري أو قابل للتغري بتغري 
الزمان واملكان واألحوال ، من خالل اجتهاد أهل االختصاص من أويل 

 العلم والنظر املعترب .
وبعضها ال يرى منه إال العلم الغيبي أو العلم اللدين ، وما قد يتبع ذلك 

بالبعض إىل درجة ادعاء اإلهلام ونحوه ، ومع أننا ال  من مبالغات قد تصل
 نث مث زث ُّ ننكر أصل العلم اللدين حيث يقول احلق سبحانه : 

، فإننا نؤكد أنه يعني التوفيق إىل الرأي الصواب ، والقول   َّ ىث
 .به الصواب والسداد والرشاد ، وليس ادعاء معرفة الغيب أو التنبؤ

                                                           
 .٥٦الكهف :  (١)



  

 

مستجد عرصي يف جمال العلوم احلديثة وهناك فئة أخرى كلام ظهر 
والبحثية والتطبيقية وعلوم الفضاء ، ذهبت إلجياد أي رابط بني هذه 
االكتشافات العرصية ونصوص الكتاب والسنة ، حمملة النصوص ما ال 
حتتمل ، وكذلك يفعلون مع كل أمر من سياحة أو صناعة أو غريمها ، يف 

ا .يّ لك اعتساًفا بن النصوص ولو كان ذحماولة ربطه بنص م  نً
وبعضهم ال يعنى إال بالعلم الذي ينظر لصالح اجلامعة ويرسخ أسس 

 الوالء واالنتامء األعمى األصم هلا .
وال يستطيع أحد أن ينكر فضل العلم ومكانته وأثره يف بناء الدول ، حيث 

 يقول الشاعر:
 الناس ُملكهم يبالعلم واملال يبن

 وإقـــاللمل ُيْبن ُمْلٌك عىل جهٍل 
 ويقول اآلخر :

 أروين أمة بلــــــــغت مناها
 د اليامينـبغري العـــــلم أو ح  

 ويف رواية :
 ت مناهـاـة بلغـــــي أمـأرون  
 ر العــلم والسيف اليامينـــبغي  



  

 

عىل أن العلم الذي تبنى به الدولة فهو كل علم نافع قائم عىل فهم 
يلغي دور العقل يف تأمل النص والتعامل معه النص وفقهه فهًام مستنًريا ال 

ا قطعي الثبوت قطعي الداللة ، وهي نصوص جد حمدودة ، ما مل يكن نص  
حيث اقتضت حكمة اهللا (عز وجل) أن يتضمن الكتاب والسنة القواعد 
العامة واألصول العامة واملقاصد العامة ، ويرتك للمجتهدين من أهل 

الزمان واملكان واألحوال واألعراف  االعتبار والنظر مراعاة طبيعة
والعادات املعتربة يف ضوء تلك املقاصد العامة ، وهو رس من أرسار سعة 

 الرشيعة ومرونتها .
، يشمل مطلق العلموعىل هذا نفهم أن كل ما ورد يف إعالء شأن العلم 

وليس علم الفقه فحسب أو التفسري فحسب أو احلديث فحسب أو اللغة 
مل التفوق يف كل العلوم التي تنفع الناس يف شئون دينهم إنام يشفحسب ، 

 أو شئون دنياهم .
إن مفهوم عرص العلم يتطور تطوًرا هائال ومذهال ، ومن اخلطأ البني 
قرص مفهوم العلم الذي حثنا القرآن الكريم عىل االهتامم به عىل العلوم 

نهم ، الرشعية فحسب ، بل يشمل كل ما حيمل نفًعا للناس يف شئون دي
ة، ـوشئون دنياهم، يف العلوم الرشعية أو العربية ، أو علم الطب، أو الصيدل

أو الطاقة،  لك ، أو اهلندسة ، أو امليكانيكا،أو الفيزياء ، أو الكيمياء ، أو الف
وسائر العلوم واملعارف الذي أصبح عامل الرقمنة يتبوأ موقع الصدارة منها ، 



  

 

 جلمك لك  خك حك جك مق حق ُّ وأرى أن قوله تعاىل : 
 جئ يي  ىي ني ُّ ، وقوله تعاىل :   َّ هل مل خل حل
ا منهام أو نق، أ  َّمئ خئ حئ رصه عىل علم عم من أن نحرص أي 

 الرشيعة وحده ، فاألمر متسع لكل علم نافع ، فنسأل كل خمتص يف جمال
ة ، ، واملهندسني يف جمال اهلندس ، األطباء يف جمال الطب اختصاصه

، وعلامء الرشيعة يف جماالت اختصاصهم ،  القانونوالقانونيني يف جمال 
 وعامل التكنولوجيا يف جمال اختصاصه.

إن قيمة العلم إنام تشمل التفوق يف كل العلوم التي تنفع الناس يف شئون 
 حس جس ُّ دينهم أو شئون دنياهم ، ولذا نرى أن قول اهللا (عز وجل) : 

، ةالكوني، جاء يف معرض احلديث عن العلوم   َّخص حص مس خس
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ حيث يقول سبحانه : 

  جت هب مب خب حب جب هئ مئخئ  حئ جئ
 مح جح  مج حج مث هت مت خت حت

                                                           
 .٩:  الزمر (١)
 .٧: ألنبياء ا (٢)
 .٢٨:  فاطر (٣)



  

 

،  َّ مض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخجخ
 يق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّ ويقول سبحانه : 

  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك
، ويقول   َّ  ٰى ين ىن نن من زن رن

 خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ُّ : سبحانه 
قال كثري من أهل  ، َّ جت هب  مب خب حبجب هئ مئ

  . العلم إن املراد بالسلطان هنا هو سلطان العلم
وإذا كان تارخينا اإلسالمي والعريب قد حفل بأسامء علامء كبار يف 

واجتهدوا يف حتصيلها وعرفوا بمؤلفاهتم حتى  أو اإلنسانية العلوم الرشعية
اإلمام أيب  : أمثاللعلوم التي تصدروا فيها من صاروا أعالًما يف الفنون وا

اإلمام ، و )هـ١٧٩ ت( ، واإلمام مالك بن أنس )هـ١٥٠ ت( حنيفة النعامن
 اإلمام، و )هـ٢٤٢ ت( بن حنبل، واإلمام أمحد  )هـ٢٠٤ ت( الشافعي
، )هـ٣٣٩ ت( والفارايب،  ) هـ٣١٠ت ( والطربي،  )هـ٢٥٦ت ( البخاري

) ، واحلافظ ابن هـ٥٩٥(ت  ، وابن رشد )هـ٥٩٠ت ( الشاطبياإلمام و
                                                           

 .٢٨،  ٢٧:  فاطر (١) 
 .١٩١،  ١٩٠:  آل عمران  (٢)
 .٣٣الرمحن :   (٣)



  

 

 حجر بناواحلافظ  ،) هـ٨٠٨ (ت وابن خلدون ، )هـ٧٧٤(ت  كثري
اإلمام ، و )هـ٩١١ت ( السيوطياإلمام و ، )هـ٨٥٢ت ( العسقالين
 .وغريهم،  )هـ١٣٦٧ت ( الزرقاين

 ويف املجاالت العلمية عرف تارخينا العلمي علامء عظامء من أمثال :
، وابن اهليثم (ت  )هـ٢٥٦ ت( الكنديو ، )هـ٢٣٥ ت( اخلوارزمي

بكر  وأيب، )  هـ ٥٩٣ وابن البيطار (ت ، )هـ٤٤٠ ت( والبريوين، هـ) ٤٣٠
 )هـ٦٨٧ت (، وابن سينا )هـ٦٨٧ت ( ابن النفيسهـ) ، و٦٠٦الرازي (ت 

 وغريهم .
فإننا ال جيب أن نقف عند أجماد هؤالء العظامء ، ونركز فقط عىل أننا 
أصحاب تاريخ عريق يف العلم واحلضارة ، بل علينا أن نضع لبناتنا 
وبصامتنا يف التاريخ اإلنساين وندخل إليه من باب العلم احلديث الذي 

أحد  ، واقتحام عامل الفضاء، ، والذكاء االصطناعي أصبح التحول الرقمي 
 أهم معامله .

 

     *       *  *



  

 


 

هذا العنوان حيمل العديد من املدلوالت اهلامة ، أوهلا : الفرق بني 
، الدولة  الدولة والفوىض ، فالدولة محاية ، الدولة أمان ، الدولة ثقة
بنى فكرية استقرار، الدولة نظام ، الدولة مؤسسات ، الدولة أجهزة ، الدولة 

وسياسية واقتصادية وتنظيمية وترشيعية ، والفوىض عىل العكس من ذلك 
، والال استقرار ، والال  كله ، فهي الالنظام ، والالمؤسسات ، والال أمان
 أمن ، وهكذا سلسلة من السلبيات ال اإلجيابيات .

حاول أعداء األمة أن يسوقوا هلذه الفوىض ، وأن جيملوا وجهها ببعض 
: الفوىض اخلالقة ، والفوىض البناءة ، الفوىض  احيق املرسطنة ، فقالوااملس

، والوصول هبا إىل  الفاعلة ، يف مؤامرات خسيسة ودنيئة لتفكيك دولنا
دويالت صغرية وعصابات متناحرة ، وباألحرى الالدولة عىل نحو ما 

ذه ، كل ذلك لتسهل السيطرة عىل ه أصاب كثًريا من دول منطقتنا والعامل 
الدول ، وهنب خرياهتا واالستيالء عىل مقدراهتا والتحكم يف قراراهتا 
وتوجهاهتا ، أو التخلص من كياهنا لو وجدوا إىل ذلك سبيال ، ونسج مسخ 
جديد منبت الصلة عن ماضيه وحارضه ، حائر متوجس من مستقبله أوال 

أنه ال أمل له فيه أصال ، ونيس هؤالء أو تناسوا ِعرب ودروس التاريخ من 
أمان ألحد يف هذا العامل ما دام ظلم اإلنسان والعمل عىل استعباده قائام، 



  

 

سواء أكان ذلك عىل مستوى األفراد ، أم عىل مستوى األمم والشعوب ، فام 
حيدث يف رشق العامل نجد صداه يف غربه وما يكون يف شامله جتد أثره وصداه 

زى وتتقاطع يف ظل أدوات يف جنوبه ، بل إن اجلهات األربع تتداخل وتتوا
التواصل احلديثة والعرصية التي جعلت من العامل كله قرية واحدة ، عىل أن 
اإلرهاب عابر للقارات ، متجاوز للحدود ، فكام نؤكد دائام اإلرهاب ال 

 .قالوا : فإن خالئق السفهاء تعدي دين له ، وال وطن له ، وال عقل له ، وكام
حولنا كان خمططا هلا أن تدور يف  وال شك أن الفوىض التي حتدث

بالدنا، لكن ما تقوم به قواتنا املسلحة الباسلة ، ورجال الرشطة البواسل 
وكل أبناء الوطن الرشفاء قد أفشل وسيفشل بإذن اهللا تعاىل كل خمططات 

 أعدائنا.
عىل أننا جيب أن نتصدى وبمنتهى القوة واحلسم لكل ما تقوم به أو ما 

ت اإلرهابية من حماولة زعزعة استقرار املجتمع من خالل ترمي إليه اجلامعا
عمليات التفجري والتدمري وترويع اآلمنني واستهدافهم وإطالق الشائعات 
للتأثري عىل املجتمع وخلخلة ثوابته وثقته يف قيادته ، وقد أكدنا من قبل 
 وسنظل نؤكد أنه ال بد من حماكمة هؤالء املجرمني بتهمة اخليانة الوطنية ،
ا ففي الوقت الذي حتيط فيه بنا املخاطر من جوانب متعددة ، حيتاج منا مجيعً 

أن نعمل وبكل حسم عىل تطهري جبهتنا الداخلية من اخلونة والعمالء 



  

 

واملأجورين وأذناب االستعامر وعمالئه ، فعىل حد قول الشاعر العراقي 
 : "هرياحممد مهدي اجلو"

 !منَّا ، وألَفْوا كلَب صيٍد سائبا ولقد رأى املستعِمروَن فرائسا
دوُه ، فراَح ط  اـه وَخمالبــا لــــًُروَن أنيابــَْيب مْ ـوَع َبناِهن ـفتعهَّ
ب  وَن عىل اخلراِب رواتباـوُيكافئ مْ ـوَن ِدياَرهُ ــمستأَجِريَن ُخيرِّ

وينبغي أن يدرك اجلميع أننا يف مرحلة فارقة من تارخينا سواء عىل 
، أم مستوى املنطقة ، وهذا يستدعي من  أم مستوى األمةمستوى الوطن ، 

مجيع الوطنيني الرشفاء إيثار املصلحة  العامة عىل أي مصلحة شخصية أو 
حزبية أو نفعية ، وأن نعمل مجيعا عىل كشف اخلونة والعمالء الذين نعد 

ا. ا ورشعي   كشفهم واإلبالغ عنهم واجًبا وطني 
دأ بنفسه من خالل مسئوليته املجتمعية أو كام أن عىل كل واحد منا أن يب

املؤسسية أو كليهام يف أداء واجبه جتاه احلفاظ عىل الدولة وكياهنا وبنائها 
 املتامسك حتى ال نصري مجيًعا إىل فوىض ال تبقي وال تذر .

 

     *       *  * 

                                                           
 .بغداد -، ط: وزارة اإلعالم  ٣٣٢ديوان حممد مهدي اجلواهري ، ص  (١)



  

 


 

 

عىل تقوية الدولة العظيمة هي التي تقوم عىل مؤسسات قوية ، وتعمل 
مؤسساهتا الوطنية ، وترسيخ دعائمها ، وهي التي تعمل جاهدة عىل 
التخلص من الكيانات اإلرهابية التي حتاول أن حتل حمل مؤسسات الدولة 
أو تعمل عىل مزامحتها من جهة ، كام تعمل عىل التخلص من النظام 

ال تشقى الشمويل والرأي الفردي من جهة أخرى ، فكام قالوا : رأي اجلامعة 
 البالد به رغم اخلالف ورأي الفرد يشقيها .

لقد زالت دولة الفرد ، وأصبحت ال بقاء هلا يف عامل يلفظ الديكتاتورية 
خماطًبا اللورد بكل عنارصها وألواهنا وحتى مساحيقها ، وهللا در شوقي 

 : حيث يقول : ،  كرومر
 املتجربينــا دولــة ودالـت وىلَّ  فرعــون يا الفرد زمان

 نازلينـا الرعيــة حكم عىل قطر بكل الرعاة وأصبحت
النظام املؤسيس يقوم عىل إعالء دور املؤسسات ، وعىل أن الشعوب 

وهذه  ، مصدر السلطات ، أليست الشعوب هي التي ختتار نواهبا وممثليها؟
املجالس النيابية أو الربملانية إنام هي أدوات الدولة الديمقراطية الترشيعية 
والرقابية ، فإذا امتلكت الدولة مع ذلك إرادة سياسية الحرتام املؤسسية 

                                                           
 .، ط: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ٣٦٤/ ١ )آمون عنخ توتالشوقيات : قصيدة ( (١)



  

 

وتقدير دور املؤسسات وإعطائها فرصتها لَتعمل وُتعمل أدواهتا ، وتتكامل 
سلطـات وحيـول دون يف أدوارها يف ظل قائد حكيم ، يفصل بني ال

تضـارهبـا ، ويوجـه بوصلتهــا يف االجتـاه الصحيـح لتتكامل وال تتنافر ؛ 
 لكان ذلك من أهم عوامل البناء والتقدم والرقي.

وإذا أدركت هذه املؤسسات طبيعة الوقت ، وحتديات الظرف ، 
واملخاطر املحيطة بالوطن أو املحدقة به ، فتجانست وتكاملت ، وعرف كل 

، ودوره فلم يتجاوزه ، وأدرك اجلميع أن  ا واجبه فلم يتقاعس عنهمنه
الوطن للجميع ، وباجلميع ، ويتسع للجميع ، وأن فرًقا شاسًعا بني املنافسة 
املحمودة يف خدمة الوطن ، والتنافس املذموم يف الرصاع عىل املصالح ، 

ن عوامل ا مالخترصنا كثًريا من اخلطوات يف اجتاه البناء ، وتفادينا كثريً 
 . اإلسقاط واإلفشال واهلدم

والذي ال شك فيه وال مرية أننا يف مرصنا الغالية نرسخ لنظام مؤسيس 
، ويعطيها  حيرتم املؤسسات الوطنية ، ويقدر دورها ، ويعمل عىل تقويتها

الفرصة كاملة إلعادة بناء نفسها عىل رشوط وطنية ، وأرضية وطنية ، 
يز فيها عىل أساس الدين ، أو اللون ، أو العرق ، وقواعد وطنية صلبة ال متي

أو اجلنس ، وبصورة ودرجة عىل األقل مل نعهدها يف جيلنا ، فنحن أمام رؤية 
خمتلفة عام مىض ، رؤية ثاقبة ، لو أحسنا استغالهلا، لتغريت أحوالنا إىل 



  

 

األفضل يف اجتاه بناء دولة عرصية ديمقراطية صلبة حديثة قوية وراسخة 
رة يف بنائها احلضاري والديمقراطي جتذر هذا الشعب يف حضارته ، ومتجذ

ولقضينا عىل كثري من أخطاء االستبداد الوظيفي الذي ال تقل خطورته بني 
صغار القيادات عن أخطاره بني كبارهم ، ففي الوقت الذي يسعى فيه 
رأس هرم السلطة يف مرص لرتسيخ دور املؤسسات ، فإننا مجيًعا جيب أن 

د ـعىل تعظيم هذا التوجه ، وعىل إبرازه وترسيخه وحماسبة من حيي نعمل
عنه، حتى ال نكتوي باستبدادية بعض صغار املوظفني يف ظل دولة تعمل 
قيادهتا السياسية عىل ترسيخ أسس العدالة اإلدارية والنظام املؤسيس ، وتعد 

بناء ذلك يف مقدمة أولوياهتا وأحد أهم دعائم فلسفتها وأيدلوجيتها يف 
الدولة الوطنية الديمقراطية العرصية احلديثة ، وأهم من ذلك هو أال نسمح 
لسلطات موازية لسلطة الدولة أن تقوم أو حتى تتشكل من جديد ، 
وبخاصة تلك الكيانات املوازية التي تسعى اجلامعات اإلرهابية واملتطرفة 

تنبه له إىل فرضها عىل املجتمع ، فهذا هو اخلطر الداهم الذي جيب ال
 والقضاء عليه .

 

     *       *  * 



  

 


 

ُهمُ  َسْبَعةٌ " : يقول نبينا (صىل اهللا عليه وسلم) هِ  ِيف  اهللا ُيظِلُّ  ظِلَّ  الَ  َيْومَ  ظِلِّ
هُ  إِالَّ  هِ  ِعَباَدةِ  ِيف  َنَشأَ  َوَشابٌّ  ، اْلَعاِدُل  اِإلَمامُ  ظِلُّ ٌق  َقْلُبهُ  َوَرُجٌل  ، َربِّ  ِيف  ُمَعلَّ

ا َوَرُجَالنِ  ، املََْساِجدِ  ابَّ َقا َعَلْيهِ  اْجَتَمَعا اهللا ِيف  َحتَ  َطَلَبْتهُ  َوَرُجٌل  ، َعَلْيهِ  َوَتَفرَّ
َق  َوَرُجٌل  ، اهللا َأَخاُف  إِينِّ  َفَقاَل  َوَمجَالٍ  َمنِْصٍب  َذاُت  اْمَرَأةٌ  ى َأْخَفى َتَصدَّ  الَ  َحتَّ
 . "َعْينَاُه  َفَفاَضْت  َخالًِيا اهللا َذَكرَ  َوَرُجٌل  ، َيِمينُهُ  ُتنِْفُق  َما ِشَامُلهُ  َتْعَلمَ 

ولفظ اإلمام العادل يشمل كل من ويل أمر جمموعة من الناس يف شأن 
من شئون دينهم أو شئون دنياهم ، فهو راع هلم ومسئول عنهم أمام اهللا (عز 

ُكمْ "وجل) ، يقول نبينا (صىل اهللا عليه وسلم) :   َعنْ  َفَمْسُئوٌل  َراعٍ  ُكلُّ
ُجُل  ، َعْنُهمْ  َمْسُئوٌل  َوهوَ  َراعٍ  النَّاسِ  َعَىل  الَِّذى َفاألَِمريُ  ِ ، هـَرِعيَّتِ   َعَىل  َراعٍ  َوالرَّ
 يَ َوه َوَوَلِدهِ  َبْعلَِها َبيِْت  َعَىل  َراِعَيةٌ  َواملَْْرَأةُ  ، َعْنُهمْ  َمْسُئوٌل  َوهوَ  َبْيتِهِ  َأْهلِ 

ِدهِ  َمالِ  َعَىل  َراعٍ  َواْلَعْبُد  ، َعنُْهمْ  َمْسُئوَلةٌ  ُكمْ  َأالَ  ، َعنْهُ  َمْسُئوٌل  وَ َوه َسيِّ  َراعٍ  َفُكلُّ
ُكمْ  َما ِمْن  "، ويقول (صىل اهللا عليه وسلم) :   "َرِعيَّتِهِ  َعنْ  َمْسُئوٌل  َوُكلُّ

ٍة َفَام َفْوَق َذلَِك إِالَّ َأَتى اهللاَ َمْغُلوًال َيْوَم اْلِقَياَمِة َيُدُه إَِىل  َرُجٍل َيِيل َأْمَر َعَرشَ
ُه َأْو َأْوَبَقُه إِْثُمُه  هِ ـُعنُقِ  ُه بِرُّ  اهللا إنَّ  ":  ، ويقول (صىل اهللا عليه وسلم) "، َفكَّ

                                                           
َالَة  ،: كتاب اآلذان  صحيح البخاري(١)   . ٦٦٠:  رقم، باب َمْن َجَلَس ِىف املَْْسِجِد َينَْتظُِر الصَّ
قِيِق  ،: كتاب العتق  صحيح البخاري(٢)   .٢٥٥٤رقم ، باب َكَراِهَيِة التََّطاُوِل َعَىل الرَّ



  

 

َعاهُ  َعامَّ  َراعٍ  ُكلَّ  َسائٌِل  ى ؟ َضيَّعَ  َأمْ  َذلَِك  َأَحِفظَ  ، اْسَرتْ ُجُل  ُيْسَأَل  َحتَّ  َعَىل  الرَّ
 . "َبْيتِِه  َأْهلِ 

عىل أن أمانة العمل العام ثقيلة حيث يقول نبينا (صىل اهللا عليه وسلم) 
، َأَبا َيا"لسيدنا أيب ذر (ريض اهللا عنه) :  َا ، َضِعيٌف  إِنََّك  َذرٍّ َا ، َماَنةٌ أَ  َوإِهنَّ  َوإِهنَّ

َها، َأَخَذَها َمنْ  إِالَّ  َوَنَداَمٌة، ِخْزيٌ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ى بَِحقِّ  "فِيَها  َعَلْيهِ  الَِّذي َوَأدَّ

أي أدى الذي عليه فيها من النهوض بتبعاهتا ، وعدم التقصري يف حق ما 
األمانة هو كلف به أو واله اهللا إياه ، وإذا كان عاقبة من قرص يف محل هذه 

اخلزي والندامة يوم القيامة فإن جزاء من وىفَّ بحقها وأدى الذي عليه فيها 
هو إكرام اهللا (عز وجل) له بأن يظله يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله ، بل 

ذا الفضل العظيم والكرم إنه يكون يف مقدمة من يشمله اهللا (عز وجل) هب
نفهم حديث سيدنا رسول اهللا (صىل اهللا  -أيضا –العميم ، ويف ضوء هذا 

اِئمُ  اْلَعاِدُل  اِإلَمامُ  َدْعَوُهتُمْ  ُتَردُّ  ال ثالثة"عليه وسلم) ، حيث يقول :   َوالصَّ
ُح  اْلَغَاممِ  َفْوَق  َيْرَفُعَها املَْْظُلومِ  َوَدْعَوةُ  ُيْفطِرُ  ِحنيَ  ا َوُتَفتَّ َامءِ  َأْبَواُب  َهلَ  َوَيُقوُل  السَّ

بُّ  ِيت  َوَجلَّ  َعزَّ  الرَّ نَِّك  َوِعزَّ  .  "ِحنيٍ  َبْعَد  َوَلوْ  ألَْنُرصَ
                                                           

مسألة كل راع عام اسرتعاه                ،أبواب املالعنة  ،كتاب عفة النساء  :السنن الكربى للنسائي  (١)
 . ٨٨٣٣:  رقم
وَرٍة ، صحيح مسلم : كتاب اإلمارة  )(٢  .٤٨٢٣رقم : ، باب َكَراَهِة اِإلَماَرِة بَِغْريِ َرضُ

نَِّة َوَنِعيِمَها  باب َما َجاَء ِيف  ،الرتمذي : كتاب صفة اجلنة  سنن (٣)  .٢٧١٧رقم ، ِصَفِة اْجلَ



  

 

عىل أن احلاكم العادل كالعامل والفقيه إذا اجتهد فأخطأ فله أجر وإن       
 َحَكمَ  إَِذا "اجتهد فأصاب فله أجران ، يقول نبينا (صىل اهللا عليه وسلم) : 

اكِمُ   َفَلهُ  َأْخَطأَ  ُثمَّ  َفاْجَتَهَد  َحَكمَ  َوإَِذا ، َأْجَرانِ  َفَلهُ  َأَصاَب  ُثمَّ  َفاْجَتَهَد  اْحلَ
  . "َأْجرٌ 

وقد دعانا اإلسالم إىل إكرام ذي السلطان العادل املقسط الذي يتقي 
اهللا (عز وجل) يف شئون رعيته ، حيث يقول نبينا (صىل اهللا عليه وسلم) : 

ْيبةِ  ِذي إِْكَرامَ :  َتَعاَىل  اهللا إِْجاللِ  ِمنْ  إِنَّ "  َغْريِ  اْلُقرآنِ  َوَحاِمل املُْسلِِم، الشَّ
ْلَطانِ  ِذي وإِْكَرامَ  ، َعنْهُ  واَجلايف فِيهِ  اْلَغايل ، واملقسط اسم   "اُملْقِسِط  السُّ

، واهلمزة يف أقسط هي مهزة التعدية ومنها أزال الَقْسط  فاعل من أقسط
بالفتح أي أزال الظلم ، فهو مل يكتف بتحقيق العدل ، وإنام اجتهد يف رفع 
الظلم عن املظلومني وإنصافهم ، ناهيك عن سعيه لقضاء حوائج الناس ، 
وسهره عىل راحتهم ، وعمله عىل ما يصلح أمور دينهم ودنياهم ، مثل هذا 

ق الدعاء واإلعانة ، وهذا سيدنا أبو بكر الصديق (ريض اهللا عنه) يستح
، فإذا عصيت اهللا ورسوله فال طاعة  أطيعوين ما أطعت اهللا ورسولهيقول : 

 . يل عليكم
                                                           

 : رقم، : كتاب االعتصام بالكتاب والسنة. باب أجر احلاكم إذا اجتهد  صحيح البخاري (١)
 .٣٢٤٠رقم ، باب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد  ،، ومسلم . كتاب األقضية ٦٨٠٥

ْم  باب ِيف  ،: كتاب األدب  ) سنن أيب داود (٢ ِزيِل النَّاِس َمنَاِزَهلُ  .٤٨٤٥رقم:  ،َتنْ



  

 

 َزعُ ـيَ  ال ما انـبالسلط َزعُ ـيَ وقد ورد يف األثر أن اهللا (عز وجل) 
         ، وإذا كان رب العزة (عز وجل) قد قال يف كتابه العزيز : بالقـرآن

  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم ُّ 
، فإنه  َّٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه

  يي ىي مي خي حيُّأيًضا قد قال يف اآلية نفسها : 
، وبام أن اإلحياء هنا ال يمكن أن يكون عىل حقيقته إنام هو جماز  َّٰذ

بتوفري سبل العيش الكريم هلا ، فكل من سد عن العمل عىل بقائها حية ، 
جوعتها ، وسرت عورهتا ، وكف الرش عنها سواء أكان ذلك بدفع أذى ورش 
اإلرهاب واإلرهابيني عن عباد اهللا اآلمنني ، أم كان بصورة غري مبارشة ، 
كتوفري مياه نقية ، أو كتعبيد الطرق ، بام يرتتب عليه من تقليل نسب 

 ة الوفيات ، فكل ذلك بمثابة إحياء للنفس .احلوادث ، فتقل نسب
مع تأكيدنا أنه ال يكفي يف احلاكم جمرد العدل دون امتالك سائر 
مقومات الوفاء باألمر من القوة والكفاءة ، والكياسة واألمانة ، وال سيام يف 

                                                           
وتفسري ابن كثري ،  ٨٩لخطيب البغدادي ص لاجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع انظر : (١) 

بن عفان: الكامل يف اللغة واألدب  مرفوًعا ، وُيروى موقوًفا من قول سيدنا عثامن ٥/١١١
 .  الوجه األقوى يف الروايةوهو ،  ١٥٧/ص١ج
 .٣٢) املائدة : (٢



  

 

ظل حياتنا  العرصية بام فيها من تعقيدات وتداخالت حتتاج إىل خربات غري 
 صفات توافر من بد بحمل أمانة دولة أو حتى مؤسسة ، إذ العادية  للوفاء 

 ودرجة مسئول أو قائد إىل توكل التي املهمة طبيعة وفق تفصيلية ومقومات
 يف واإلخالص التفاين:  أمهها ومن،  هبا املنوطة املهام وحساسية املسئولية
 وحسن األزمات مع والتعامل،  الضغوط حتمل عىل والقدرة،  العمل

 والقدرة،  القومي األمن بمتطلبات واإلملام،  السياسية والرؤية،  معاجلتها
العامة ، وتنفيذ  والثقافة الوعي مستوى يف والتميز،  الفريق بروح العمل عىل

 املهام .
عىل أن الكفاءة والكفاية والقوة التي يتحملها كل مسئول تكون يف كل 

فيقدم يف والية احلروب األشجع األعرف بمسالكها ، والية بحسبها ؛ 
، ويقدم يف الوالية العظمى : األعرف  ومكائدها وخدعها واسرتاتيجياهتا 

لقيـام بجلب مصاحلهـا ودرء امة واخلاصة ، القادر عىل اـح العـبمصال
 .مفاسدها

بسائر ترصفاهتا حفًظا وتنمية  ويقدم يف الوالية عىل األموال اخلبري
وإنفاقا وختطيطا مع اإلملام بكل السياسات املالية العرصية ، وهكذا األمر يف 

 سائر الواليات. 
                                                           

، دار الفكر ،  ٨٠الصغرى للعز بن عبد السالم ص ) الفوائد يف اختصار املقاصد أو القواعد (١
 .الد الطباع حتقيق إياد خ ١٤١٦دمشق ، الطابعة األوىل 



  

 

أما الواليات العامة فتحتاج إىل خربة وكفاءة واقتدار يف إدارة الدول 
واالقتصادية والفكرية  من كل جوانبها السياسية والعسكرية واألمنية

 يقول حيث،  ، وهو ما حيقق معنى القوي األمني واحلفيظ العليم والثقافية
 سيدنا شأن يف )السالم عليه( شعيب ابنه لسان عىل وتعاىل سبحانه احلق

 هب مب خب حبجب هئ  مئ خئُّ : )السالم عليه( موسى
 يوسف سيدنا لسان عىل سبحانه ويقول،   َّ  خت حت جت

 رب يئىئ نئ مئ زئُّ:  مرص عزيز خماطبة يف) السالم عليه(
  .جتدي ال أمانة بال والكفاءة تكفي ال وحدها فاألمانة،  َّ مب زب

وقد اشرتط املاوردي يف كتابه األحكام السلطانية رشوًطا يف كل من     
 :  النحو التايل عىلالواليات ، ينوب عن احلاكم يف والية من 

قد  ؤمتن عليه ، وال يغش فياماحتى ال خيون فيام قد  أحدها : األمانة 
 استنصح فيه .

 والثاين : صدق اللهجة حتى يوثق بخربه فيام يؤديه ، ويعمل عىل قوله فيام
 نهيه. يُ 

                                                           
 . ٢٦) القصص : (١
 . ٥٥) يوسف : (٢
 .٥٠ص ، مرشوعية الدولة الوطنية نا : كتابانظر ) (٣

  . وما بعدها ٥٧ص ، األحكام السلطانية للاموردي   (٤)



  

 

 والثالث : قلة الطمع حتى ال يرتيش فيام ييل ، وال ينخدع فيتساهل. 
والرابع : أن يسلم فيام بينه وبني الناس من عداوة وشحناء ، فإن العداوة 

  اطف. تصد عن التناصف ومتنع من التع
 واخلامس : أن يكون ذكوًرا ملا يؤديه إىل اخلليفة وعنه ؛ ألنه شاهد له وعليه.

 متوه وال ، فتشتبه األمور عليه تدلس ال حتى والفطنة الذكاءوالسادس : 
 ، حزم التباسها مع يصلح وال عزم اشتباهها مع يصح فال ، فتلتبس عليه
 من يقول حيث،  يزداد بن حممد املأمون وزير الوصف هبذا أفصح وقد

 : الطويل
 مـــوات فــذاك املعنــى أخطأ فإن كـالمــه روح املـــرء معنى إصابة

 ـاتـسبــ للعـــامليـــن فيقظتــــه لفظـه حفظ عن املرء قلب غاب إذا
 الباطل إىل احلق من اهلوى فيخرجه األهواء أهل من يكون ال أن:  والسابع
 عن له وصارف األلباب خادع اهلوى فإن ، املبطل من املحق عليه ويتدلس
 يعمي اليشء حبك":  )وسلم عليه اهللا صىل( النبي قال ولذلك،  الصواب
 . " ويصم

، أما اجلامعات املتطرفة فال متلك  منظور أهل العلم لإلمام العادل هذا هو     
ال يعرفون البناء وال  مهفخربة وال رؤية ال يف أمر دينها وال يف أمر دنياها ، 

ولوجيتها عىل يحيسن أحد منهم أن يبني ، إنام هم قوم هدامون ، يبنون أيد
حماولة خلق الوقيعة بني الشعوب واحلكام ، ولو أدى ذلك إىل إسقاط 



  

 

الدولة ، ألهنم حياولون أن يؤلبوا الشعوب عىل حكامها إلسقاط األنظمة 
مل يعرف التاريخ أكثر منه  حتى يتمكنوا من إقامة نظامهم اخلاص الذي

متييًزا للجامعة وإقصاء لغري املنتمني إليها ، فكل ما يؤدي إىل استقرار الدولة 
ال يصب من منظورهم الضيق يف مصلحة اجلامعة ، وكل ما يؤدي إىل 

، لذلك فنحن  ب من منظورهم يف مصلحة اجلامعةصإضعاف الدولة ي
 ا.والدولة معً نؤمن بأن هذه اجلامعات خطر عىل الدين 

 

     *       *  * 



  

 


 

النظام العام مطلب ديني ووطني وإنساين ، فعىل املستوى الديني فإن 
اإلسالم دين النظام بكل ما تعنيه الكلمة من معاٍن ، فالصالة نظام ، والصيام 

اعتباطية كيفام جاءت ، فكلُّ يشٍء يف  ظام ، واحلج نظام ، وليست أفعاالن
رُه ِحلْكمٍة وبِحْكمٍة ، قال سبحانه :  ) وَسخَّ هذا الكوِن َخلَقُه اهللاُ (عزَّ وجلَّ

:  ، ويقول جلَّ شأُنه   َّ مت خت  حت جت هب مب خب ُّ 
 . َّ مئ هي مي خي حي ُّ 

كام أن كل يشء يف هذا الكون يؤدي دوره ووظيفته التي خلقه اهللا (عز 
، بحيُث ال يتقدم الِحٌق عىل  أجلها ، بانتظام وإتقان وإحكام وجل) من

سابٍِق ، وال يتأخر سابٌِق عىل الِحٍق ، ويف ذلك يقول احلق سبحانه : 
 مع جع مظ حط مض خض  حضجض مص خص حصُّ
  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ
 .  َّ جن مم خم حم جمهل مل خل حل جل

                                                           
 .١١٥:  املؤمنون  (١)
 .٤٩القمر :   (٢)
 .٤٠-٣٨يس :   (٣)



  

 

 مت ُّ فالكون كله قائم عىل النظام ، حيث يقول احلق سبحانه : 
، فكل يشء عنده سبحانه بحساب ونظام وقدر ،   َّىت نت

 يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ يقول سبحانه : 
  ام يل ىل مل ُّ ، ويقول سبحانه :   َّ من خن  حن جن
 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ
، ويقول   َّ جح مج حج مث هتمت  خت حت جت هب

  هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ُّ سبحانه: 
 . َّ حج مث

النظام مطلب ديني ووطني وإنساين ، إذ ال يصلح الناس فوىض بال 
نظام ، وال تكون الدولة دولة بال نظام ، فأول مقومات الدولة : شعب 
وأرض ونظام وحكومة ، وهذا النظام هو ما يعرب عنه بالدستور والقانون ، 

م به وما يفرس القانون أو ينبثق عنه من لوائح وتعليامت وإرشادات ، وما تقو
                                                           

 .٥الرمحن :  ) (١
 .١٨املؤمنون :  (٢)
 .١٤-١٢املؤمنون :  (٣)
 .٤الصف : (٤) 



  

 

ف ـاة الناس يف خمتلـم حيـيع ضوابط لتنظـمؤسسات الدولة من وض
 ، وكل ذلك رشط أساس لعامرة الكون واستقرار العمران. املجاالت

الشعوب املتحرضة هي أكثر الشعوب التزاًما بالنظام العام واآلداب 
العامة واحلفاظ عىل حقوق اآلخرين وعدم االفتئات عليها أو التجاوز يف 

، فال بد للمجتمع من نظام يسري عليه حتى ال يكون الناس فوىض بال حقها  
نظام ، ويشمل ذلك احرتام اإلنسان لقواعد املرور وآدابه وعدم كرس 
إشاراته ، كام يشمل املحافظة عىل كل ما يتصل بالشأن العام والنظام العام ، 

لصف ، وال يتجاوزه حتى لو كان جمرد التجاوز يف دوره يف االنتظار أو ا
شأنه أن من ويشمل كذلك االلتزام بكل ما تقرره قوانني الدولة ، وكل ما 

يرسخ أسس النظام العام وجيعل من جمتمعنا جمتمًعا منظام منضبًطا يف كل 
 يشء.

ا أهنا ما  فاملتأمل يف حال الدول املتقدمة ، واملجتمعات الراقية يعلم يقينً
وانني ، والتزامها بتطبيقها، ومن وصلت إىل ما وصلت إليه إال باحرتامها للق

احرتام النظام: االلتزام بمبدأ احلق والواجب ، فكام يريد اإلنسان أن يأخذ 
حقه عليه أن يفي بواجبه جتاه جمتمعه سواء يف أداء ما عليه من التزام أو 

ه من ـت مما عليـد إىل التفلـات ، وال يعمـسداد ما ُحيصل من خدم
 . استحقاقات

     *       *  *



  

 




 

ا من العنف الذي تشهده كثري من الدول إنام يرجع إىل ا كبريً إن جانبً 
، مما جيعلنا يف  منظومة القيم ، واختالل فقدان أو ضعف احلس اإلنساين

، والتنوع  اإلنسانية حاجة ملحة إىل  التأكيد عىل االهتامم بمنظومة القيم
 .ملشرتك اإلنساين بني البرش مجيًعاالثقايف واحلضاري ، واالنطالق من خالل ا

فقد كرم  احلق سبحانه اإلنسان عىل إطالق إنسانيته دون تفرقة بني بني        
، فاإلنسان    َّ لك اك يق ىق ُّ البرش، فقال ( عز وجل ) : 

 .)وجلعز (بنيان الرب من هدمه هدم بنيانه 
ادئ ـرية من القيم واملبلة كبـكام أمجعت الرشائع الساموية عىل مج

  يم ىم مم ُّ : حفظ النفس البرشية قال تعاىل :  ، من أمهها ةـانيـاإلنس
 جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
 .  َّٰذ  يي ىي مي خي حي

                                                           
 .٧٠اإلرساء :   (١)
 .٣٢:  املائدة  (٢)



  

 

ر نبينا  للنفس اإلنسانية حرمتها ، فلام  )صىل اهللا عليه وسلم(وهلذا قدَّ
 الـ، فقيل له : إهنا جنازة هيودي ، فق مرت عليه جنازة هيودي وقف هلا

 .؟!"َنْفًسا َأَلْيَسْت " : )اهللا عليه وسلم صىل(
ومن القيم التي أمجعت عليها الرشائع الساموية كلها: العدل، 

، األقوال واألفعال نة ، والصدق يف، وأداء األما والتسامح، والوفاء بالعهد
وبر الوالدين ، وحرمة مال اليتيم ، ومراعاة حق اجلوار ، والكلمة الطيبة ، 

صىل اهللا عليه (قال نبينا  وذلك ألن مصدر الترشيع الساموي واحد، وهلذا
ٍت  إِْخَوةٌ  اْألَْنبَِياءُ  " : )وسلم َهاُهتُمْ  لَعالَّ ى، ُأمَّ  ."َواِحٌد  َوِدينُُهمْ  َشتَّ

ختتلف الرشائع يف العبادات وطريقة أدائها وفق طبيعة الزمان فقد 
مل  ا  للتعايشسانية التي تكون أساًس لكن األخالق والقيم اإلن واملكان ،

 إنَّ ":  )صىل اهللا عليه وسلم(، يقول نبينا  ختتلف يف أي رشيعة  من الرشائع
ةِ  كالمِ  من النَّاُس  أدرك ممَّا بوَّ ،   "شئَت  ما فاصنَعْ  تستْحِي  مل إذا:  األوَىل  النُّ

وأروين أي رشيعة  من الرشائع  أباحت قتل النفس التي حرم اهللا إال باحلق، 

                                                           
نَاَزِة َهيُوِدىٍّ  ،: كتاب اجلنائز  ) صحيح البخاري(١ : حيح مسلم، وص ١٣١٣رقم  ، باب َمْن َقاَم ِجلَ

 . ٩٦١رقم  ،باب اْلِقَياِم لِْلَجنَاَزِة  ،كتاب اجلنائز 
 .٩٥٠٨، رقم :  ٣٩/ ص ٢٠مسند أمحد : ج  (٢)
 .٥٧٦٩رقم  ،باب إذا مل تستح فاصنع ما شئت  ،: كتاب األدب  صحيح البخاري (٣)



  

 

أو أباحت عقوق الوالدين ، أو أكل السحت ، أو أكل مال اليتيم، أو أكل 
 حق العامل أو األجري .

، أو ُخلف  وأروين أي رشيعة أباحت الكذب ، أو الغدر ، أو اخليانة
 ، أو مقابلة احلسنة بالسيئة . العهد

بل عىل العكس فإن مجيع الرشائع الساموية قد اتفقت وأمجعت عىل هذه 
، من خرج عليها فإنه مل خيرج عىل مقتىض األديان  القيم اإلنسانية السامية

فحسب ، وإنام خيرج عىل مقتىض اإلنسانية وينسلخ من آدميته ومن الفطرة 
 عليها . السليمة التي فطر اهللا الناس

 حت  جت  ُّ وهلذا  قال ابن عباس (ريض اهللا عنهام)  عن قوله تعاىل : 
 حس جسمخ  جخ مح جح مجحج مث هت مت خت

 مظحط مض خض حض  جض مص خص حص مسخس
  لك خك حك جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع
 مل خل مم خم حم جم هل مل خلحل جل مك
 ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي  جي يه ىه مه جهين
  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ



  

 

 يت ىت نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب
هذه آيات حمكامت مل    َّ ىف  يث ىث نث مث زثرث

ا، وهن أم الكتاب ينسخهن يشء من مجيع الكتب ، وهى حمرمات عىل بني آدم مجيعً 
 ، ومن تركهن دخل النار. ، من عمل هبن دخل اجلنة"أي أصله وأساسه  "

ا بال تفرقة ، فقال وديننا علمنا أن نقول الكلمة الطيبة للناس مجيعً 
بل نحن مطالبون أن نقول التي هي   َّ حط مض  خض  ُّ سبحانه : 

،  َّيت  ىت نت مت زت رت ُّ أحسن ، يقول سبحانه وتعاىل : 
ويقولون: الرب يشء هني وجه طلق وقول لني ، ويقول احلق سبحانه : 

 مل يك ىك مك لك اك  يقىق يف ىف يث ىثُّ
 ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل
عليه (، وىف تعاليم سيدنا عيسى    َّ جئ يي ىي ني  مي زي

 ."رـ خدك األيمن فأدر له خدك األيسمن رضبك عىل " )السالم

                                                           
 .١٥٣-١٥١:  األنعام (١)
 . ٨٣البقرة :  (٢)
 .٥٣اإلرساء :  (٣)
 .٣٥ ، ٣٤ فصلت : (٤)



  

 

يف دعوة عظيمة للتسامح يف كل الرشائع الساموية لكي تعيش البرشية  
 ، ال نزاع وشقاق أو عنف وإرهاب . سالم وصفاء يف

 
     *       *  *



  

 


 

، فن صناعة احلياة ال صناعة املوت السليمة ، وهواإلسالم دين الفطرة 
 حج  مث هت مت خت ُّ وحتى عندما رشع القصاص يف قوله تعاىل : 

، رشعه للحفاظ عىل احلياة ، ومل يكن  َّ مح جح مج
حيث يقول احلق سبحانه : ، بدًعا يف ذلك ، فاألمر يف التوراة كذلك 

  مث هت مت خت حت جت هب  مب خبُّ
 خس حسجس  مخ جخ مح جح مج حج
 . َّجض مص خص حص مس

، أي لو علم وكانت العرب يف جاهليتها تقول : القتل أنفى للقتل
القاتل أنه سيقتص منه للمقتول وأن جزاءه سيكون من جنس صنيعه لفكر 
ألف مرة ومرة قبل أن يقدم عىل القتل ، وهو ما يعرب عنه بالزجر أو بالردع 

 أو بقوة الردع الوقائي .
خيانة أو تآمر  النفس أو الوطن ، أو ردّ أما القتال فمرشوعيته للدفاع عن 

أو عدوان ، وملا رأى النبي (صىل اهللا عليه وسلم) امرأة كافرة مسنة مقتولة 

                                                           
 .١٧٩البقرة :   (١)
 .٤٥املائدة :   (٢)



  

 

َفَأَمَر  ،"لُِتَقاتَِل  َما َكاَنْت َهِذهِ "يف أحد املعارك قال (صىل اهللا عليه وسلم) : 
ْق َخالًِدا ، َفُقْل : ال "، َفَقاَل :  َرُجًال  ًة َوال َعِسيًفااْحلَ يَّ ، وهنى "َتْقُتَلنَّ ُذرِّ

ديننا احلنيف عن قتل النساء إال من قاتلت ، والشيوخ إال من قاتل ، وهنى 
عن قتل األطفال ، وحرق الزروع ، وقطع األشجار إال إذا حتصن هبا العدو 

، وهنى عن قتل الفالحني يف مزارعهم ، والرهبان يف  ومل يكن من قطعها بد
هم ، ولو كان القتل مقابل االعتقاد ملا هنى نبينا (صىل اهللا عليه صوامع

وسلم) واخللفاء الراشدون من بعده عن قتل هؤالء مع عدم إيامهنم 
 باإلسالم .

فاإلسالم مل يأت لقتل الناس إنام جاء هلدايتهم ، حيث يقول احلق 
 ىي مي خي ُّ ، ويقول سبحانه :   َّزي ري ٰى ين ُّ سبحانه : 
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 هن  من خن حن جنمم خم حم جم ُّ ، ويقول سبحانه :  َّ مئ
 مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه مهجه

                                                           
 . ١٧٦١٠. رقم ١٠٨/ ص  ٣٨: ج  مسند أمحد ) (١

 .٤٨الشورى :   (٢)
 .٩٩يونس :   (٣)



  

 

 جئ يي ُّ ، ويقول سبحانه :   َّ هس مس هث مثهت مت هب
 هب مب خب حبجب هئ  مئ خئ حئ
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حتجت
  يك ىك مك لك اك يق ُّ ، ويقول سبحانه:  َّجس
 . َّ من زن رن ممام يل ىل مل

فواجب العلامء والدعاة البالغ املبني باحلكمة واملوعظة احلسنة ، 
فاإلسالم دين البناء ال اهلدم ، دين اإلصالح ال اإلفساد ، دين الرمحة ال 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّ العنف ، يقول سبحانه : 
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ
 ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت  نت
ْفَق الَ َيُكوُن  ": عليه وسلم) ىل اهللا، ويقول نبينا (ص  َّ يق إِنَّ الرِّ

َزُع ِمْن َشْىٍء إِالَّ َشاَنهُ  ، ويقول (صىل اهللا عليه "ِيف  َشْىء ٍ إِالَّ َزاَنُه ، َوالَ ُينْ
                                                           

 .٢٥٦البقرة :  (١) 
 .١٢٥النحل :  (٢)
 .٥٦القصص :  (٣)
 .٢٠٥-٢٠٤ البقرة : (٤)
 .٦٧٦٧:  رقم ،باب الرفق  ،) صحيح مسلم : كتاب الرب والصلة واآلدب (٥



  

 

ْفِق  من َحظَّهُ  ُأْعطِيَ  من "وسلم) :   ُحِرمَ  ومن ، اخلريِ  من َحظَّهُ  ُأْعطِيَ  فقد الرِّ
ْفِق  من َحظَّهُ   ."اخلريِ  من َحظَّهُ  ُحِرمَ  فقد الرِّ

 

     *       *  * 

                                                           
 .٢١٤٥  : رقم ،باب ما جاء يف الرفق  ،لصلة كتاب الرب وا: ي ) سنن الرتمذ (١



  

 


 

العالقة بني عواصم الدول وحدودها هي عالقة تكامل ال عالقة رصاع         
وال ينبغي أن تكون ، إذ ال غنى ألي دولة من أن يكون هلا عاصمة هي 

، وأطراف وحدود بمثابة األجنحة التي ال تعلو الدول وال  القلب واملركز
، من دول العامل عىل بؤرة االهتاممترتفع بدوهنا ، لكن املركز يستحوذ يف كثري 

فالشواهد والواقع املعاش يؤكدان استحواذ املركز عرب التاريخ عىل أعىل 
درجات االهتامم ، غري أن مستوى هذا االهتامم خيتلف بني الدول املتحرضة 
والدول املتخلفة ، فالدول املتحرضة ال يمكن أن هتمل جزًءا من أطرافها 

ال أو االعتداء ، أو أرًضا أو سكاًنا فترتكه مهًال أو فرصة للضياع أو االمه
حتى جمرد التفكري يف االنفالت أو االنفصال ، وقد دخل أحد الشعراء عىل 

 : سيدنا عمر بن عبد العزيز (ريض اهللا عنه) فأنشده قوله 
 عامل أرضك بالبالد ذئـــاب إن كنت حتفظ ما يليك فإنمـا
 رقـــابحتى جتّلد بالسيوف  لن يستجيبوا للذي تدعـــو له

عىل أن تنمية األطراف واملناطق احلدودية ال تقع عىل عاتق احلكومات 
وحدها أو القيادة السياسية وحدها ، إذ إن العناية واالهتامم هبذه األطراف 
والعمل عىل تنميتها مسئولية تضامنية بني مجيع مؤسسات الدولة ، سواء 

عامل ، املؤسسات الرسمية ، أم منظامت املجتمع املدين ، أم رجال األ
                                                           

 .بريوت ، اهلالل ومكتبة دار، ط:  ٢٣٣/  ٣البيان والتبيني للجاحظ ) (١



  

 

، واألوقاف ، فاالستثامر ، والتعليم ، والصحة ، واإلسكان ، والثقافة
، واجلمعيات العاملة يف جمال اخلدمات ، وسائر الوزارات واهليئات واآلثار

االجتامعية ، ورجال األعامل الوطنيون ، كل هؤالء جيب أن يولوا اهتامما 
، وجعل ذلك أولوية خاًصا بجميع أطراف الدولة وبخاصة احلدودية منها 

جهة أخرى ، إذ ، وقضية تنموية من  واعتباره قضية أمن قومي من جهة
حتويل كل أطراف الدولة ومناطقها احلدودية إىل مناطق  ينبغي أن نعمل عىل

جاذبة ال طاردة ، ففي حالة عدم اهتامم دولة ما بأطرافها يضطر أبناء هذه 
به ، مما يشكل ضغطا غري عادي  األطراف إىل التوجه نحو املركز والتمركز 

عىل املركز وضواحيه ، وخيلق كثًريا من األحياء العشوائية حوله ، ويسهم يف 
صنع نظام طبقي تنتج عنه مع مرور الزمن أمراض ومشكالت اجتامعية 

 حتتاج إىل حلول غري تقليدية لعالجها. 
احلدودية ، أما يف ظل اهتامم الدول باالستثامر يف أطرافها ومناطقها 

وتوفري اخلدمات الالزمة ألبنائها من : اإلسكان ، والصحة ، والتعليم ، 
والثقافة ، وسائر اخلدمات التي تطلبها مقومات احلياة املستقرة بأرضهم 
وموطن نشأهتم ، مع توفر فرص العمل واإلنتاج فإن ذلك كله يؤدي إىل 

ذرة رمل أو تراب  ارتباط أبناء هذه املناطق بأرضهم ، وحفاظهم عىل كل
 من ثراها الندي ، مع والء وانتامء وطني خالص.

ويف حالة توفر عوامل جذب وحوافز للعمل هبذه املناطق واالستثامر 
اجلاد فيها كام حيدث اآلن من اهتامم الدولة بمناطق سيناء ومطروح 



  

 

واإلسامعيلية اجلديدة وحاليب وشالتني والوادي اجلديد ، ومناطق الظهري 
، مما  اوي بصفة عامة ، فإن هذه املناطق ستتحول إىل مناطق جاذبةالصحر

، ويوفر حياة كريمة  ، والسكاين حيدث توازًنا كبًريا يف التوزيع اجلغرايف
ألبناء هذه املناطق ، وخيفف الضغط عىل املركز وعىل ما ُيقدم به من 

ركز خدمات ال غنى عنها للمقيمني به ، أو ما تتطلبه طبيعة العواصم وم
الثقل السيايس واالقتصادي بالعامل كله ، من الرقي هبا إىل درجة جتعل منها 

 عامل جذب سياحّي وإهبار حضاري وداللة عىل عظمة الشعوب ورقيها .
 

     *       *  * 



  

 


 

حتدث القرآن الكريم عن السامعني للكذب وقرن بني وصفهم بذلك 
 مل خل ُّ ووصفهم بأكل السحت ، حيث يقول سبحانه : 

، وبني الوصفني عالقة وطيدة ، إذ يرتبط أمر  َّيل ىل
أبواق الكذب بأكل السحت إىل حد كبري ، حيث صار جتنيد أبواق الكذب 

العرص وأحد أسلحة ضد دينها ودوهلا وأوطاهنا صناعة من صناعات 
 حروب اجليل الرابع واجليل اخلامس .

ونالحظ أن القرآن الكريم قد عرب عن هذا الصنف من الناس بقوله 
ع ، فكلمة سامع  "سامعون"سبحانه :  وفرق بني سامع ، ومستمع ، وسامَّ

ا سواء أكان قاصًدا للسمع أم ألقى الكالم  ربام توحي بأنه سمع الكالم عفوي 
، أما املستمع فهو املنصت للكالم ، وأما السّامع فصيغة مبالغة  عىل مسامعه

عىل وزن فّعال ، فهو ال ينتظر أن يأتيه الكذب ، إنام يبحث هو عنه ، ويسعى 
إليه ، عىل نحو ما نرى ونشاهد من كثري من إعالميي مجاعة اإلخوان 

باملال  اإلرهابية واملأجورين من قبلها ، املجندين هلا ، من خالل إغراقهم
                                                           

 .٤٢املائدة :  (١)



  

 

اثون عنه ، ساعون بنََهم إليه، ليحاولوا  اخلبيث ، فهم سامعون للكذب ، بحَّ
 أن يستجدوا منهم ما يومهون به العامة والدمهاء أنه حقيقة . 

عىل أن ديننا احلنيف مل ينهنا عن أن نكون سامعني للكذب فحسب ، بل 
و إذاعتها حثنا عىل رضورة التثبت والتحقق من صدق األخبار قبل نقلها أ

  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ بني الناس ، فقال سبحانه : 
، ويقول  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 زي ري ٰى ين ُّ  : سبحانه يف شأن من خاضوا يف اإلفك
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي
،   َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت

ث بُِكلِّ َما "ويقول نبينا (صىل اهللا عليه وسلم) :  َكَفى بِاملَْْرِء إِْثًام َأْن ُحيَدِّ
 . "َسِمعَ 
ه من أول   وإذا كان ديننا احلنيف قد ذم الكذب بصفة عامة وعدَّ

آَيُة املُْنَافِِق َثَالٌث: إَِذا "عالمات النفاق ، فقال نبينا (صىل اهللا عليه وسلم): 

                                                           
 .٦:  احلجرات (١)
 .١٦،  ١٥:  النور (٢)
 .٤٩٩٤رقم  ،باب ِىف التَّْشِديِد ِىف اْلَكِذِب  ،سنن أبى داود : كتاب األدب  (٣)



  

 

َث كَ  ، ويقول (صىل اهللا   "َذَب ، َوإَِذا َوَعَد َأْخَلَف ، َوإَِذا اْؤُمتَِن َخانَ َحدَّ
ِدي إَِىل اْلِربِّ ، َوإِنَّ اْلِربَّ َهيِْدي "عليه وسلم) :  ْدَق َهيْ ْدِق َفإِنَّ الصِّ َعَلْيُكْم بِالصِّ

ى ُيْكَتَب ِعنَْد  ْدَق َحتَّ ى الصِّ ُجُل َيْصُدُق َوَيَتَحرَّ نَِّة ، َوَما َيَزاُل الرَّ  اهللاإَِىل اْجلَ
اُكْم َواْلَكِذَب َفإِنَّ الْ  يًقا ، َوإِيَّ َكِذَب َهيِْدي إَِىل اْلُفُجوِر ، َوإِنَّ اْلُفُجوَر ِصدِّ

ى ُيْكَتَب ِعنَْد  ى اْلَكِذَب َحتَّ ُجُل َيْكِذُب َوَيَتَحرَّ َهيِْدي إَِىل النَّاِر ، َوَما َيَزاُل الرَّ
اًبا  اهللا ا عندما يتعلق بمن يّدعون  "َكذَّ ، فإن ذلك األمر يكون أكثر ذم 

، منافقون أفاكون ،  فهم مع اتصافهم بالكذب الفضيلة وهي منهم براء ،
 من زن رن ُّ يقولون ما ال يفعلون ، حيث يقول احلق سبحانه : 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي   زي ري ٰى ين ىن نن
، ثم ما بالكم لو كان ما يقومون به إنام يأيت فساًدا وإفساًدا  َّ هئ

يف األرض ، وهو ما نعاه القرآن الكريم عىل املنافقني املفسدين ، حيث يقول 

                                                           
وصحيح مسلم : كتاب  ، ٣٣رقم ، باب َعَالَمِة املُْنَافِِق   ،: كتاب اإليامن  يصحيح البخار (١)

 . ٢١٦رقم ، باب َبَياِن ِخَصاِل املَُْنافِِق  ،اإليامن 
ْدِق َوَفْضلِِه  ، صحيح مسلم : كتاب الرب والصلة واآلداب  (٢) رقم  ،باب ُقبِْح اْلَكِذِب َوُحْسِن الصِّ
٦٨٠٥ . 

 .٣ ،٢الصف :   (٣)



  

 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّ احلق سبحانه : 
  نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ
 ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت

 .  َّيق
كثرية ، وبخاصة يف نظم احلرب ويف عرصنا احلارض تغريت معطيات 

،  وأساليبها ، فلم تعد احلرب أحادية البعد ، أي أهنا مل تعد عسكرية حمضة
أو أمنية حمضة ، وال حتى خمابراتية حمضة باملفهوم التقليدي للنظم املخابراتية 
القديمة ، فقد تطورت أساليب حروب اجليل الرابع ، ودخلنا دون أن يشعر 

أن يطلق عليه حروب اجليل اخلامس ، وهي احلروب  كثريون يف ما يمكن
األكثر قذارة يف تاريخ اإلنسانية ، الستخدامها كل الوسائل غري املرشوعة 
من توظيف اإلرهاب وتبني اإلرهابيني ودعمهم حتت مسمى حرهبم ، 

تخدام سالح وتعظيم أمر اخليانات ، ورشاء الوالءات ، ومنهجة اس
كاد يدرس بل ُيدرس ويتم التدريب عليه من قبل ا يالشائعات الذي صار فن  

بعض اجلهات املشبوهة ، وُتوظف له الكتائب اإللكرتونية ، مع استخدام 
                                                           

 .٢٠٥-٢٠٤البقرة :   (١)



  

 

أقىص وسائل احلصار والضغط السيايس واالقتصادي والنفيس ، 
واملحاوالت املستميتة يف إثارة الشعوب وتأليبها عىل حكامها ، وتشويه 

والتشكيك يف كل اإلنجازات والتهوين من الرموز واملكتسبات الوطنية ، 
أمرها ، وحتالف اجلامعات والقوى اإلرهابية ، وحماوالت اخرتاق 
املؤسسات ، وإثارة أي نعرات تؤدي إىل الفرقة بآلية ممنهجة وغري مسبوقة ، 
والتوظيف غري املسبوق للمعلومة ، وجتنيد بعض وسائل التواصل احلديثة 

ىل وتر احلاجة واملصالح اآلنية التي ال حيتمل بل الكثري منها ، واللعب ع
بعضها الصرب عليه ، وحماولة كرس إرادة الشعوب ، والعمل عىل كرس هيبة 
احلكام ، والتشكيك يف العلامء واملفكرين واملثقفني الوطنيني ، ودعم 
مناوئيهم ، وتوجيه رسائل التهديد املبطنة تارة والرصحية أخرى 

خلصني ألوطاهنم ، بإبراز مصائر من مل يرس يف للمتمسكني بمبادئهم امل
الركب وينضم للمخطط اآلثم ، ويرفع راية التسليم ويركع وُيرّكع من 
خلفه ، مما جعل قضية الصمود يف وجه كل هذه املوجات العاتية أمًرا 

ا حيتاج إىل عقيدة إيامنية ووطنية فوالذية  ، وثقة يف اهللا غري حمدودة . استثنائي 
شعور باملسئولية وال حتى من الوطنية وال احلكمة وال الومل يعد 
العامة وال حتى املصلحة الشخصية أن ُيرتك القادة  الوطنية أو املصلحة



  

 

العسكريون واألمنيون وحدهم يف ميدان هذه احلرب التي مل تعد تقليدية 
ا أن ا ووطني  ا رشعي   تعتمد عىل شجاعة املقاتل وحدها ، بل صار واجًبا حتمي 

ندعم قياداتنا السياسية ، وقواتنا املسلحة الباسلة ، ورشطتنا بكل ما نملك 
من وسائل الدعم ، مع تأكيدنا عىل مرشوعية الدولة الوطنية يف مقابل ما 
تسوقه اجلامعات العميلة اخلائنة التي تتاجر بدين اهللا (عز وجل) من عدم 

ا ومهية ال قيمة هلا ، بل االعتداد بحدود الدول وال استقالهلا ، وتراها حدودً 
ترى أوطاهنا حفنة من الرتاب ال قيمة هلا ، وهو ما ال خيدم إال مصلحة 

زعة االنتامءات الوطنية أعدائنا املرتبصني بنا الذين يعملون عىل زع
.والقومية  

يف حني أننا نؤكد أن األمر عىل العكس متاًما ، فكل ما يدعم صمود 
يعزز مكانتها هو من صلب الدين ، وكل ما الدولة الوطنية ويدعم بناءها و

هيدد كياهنا وينال من وجودها أو يسعى يف أطرافها فساًدا أو إفساًدا إنام 
يتناىف مع كل مبادئ الدين والقيم والوطنية ، ويعد خيانة للدين والوطن ، 

 وعاملة ألعدائهام املرتبصني بنا . 
ء الدين واملثقفني عىل أن املسئولية األكرب إنام تقع عىل عاتق علام

واإلعالميني والكتاب ، ملا لكل هؤالء من أثر بالغ يف صناعة الوعي ، 
، وإبراز احلقائق ، وكشف حجم  ومواجهة التحديات ، وتفنيد الشائعات 



  

 

املؤامرات ، وهو ما يعيه ويتبناه كثري من كتابنا ومثقفينا وإعالميينا الوطنيني 
ما وسعهم السبيل ، غري أننا يف حاجة إىل جيًدا ، ويعملون عىل التوعية به 

حتويل هذه الظواهر اإلجيابية إىل حالة وعي عام واستنارة عامة وتوعية 
شاملة أو قل تعبئة فكرية عامة، تتوازن وحجم ما حياك ألوطاننا من 

 مؤامرات مل تعد خفية عىل لبيب وال غري لبيب.
 

     *       *  * 



  

 


 

الدولة الرشيدة هي صامم أمان للتدين الرشيد ، والعالقة بني الدين         
والدولة ليست عالقة عداء ولن تكون ، إن تدينا رشيًدا صحيًحا واعًيا 
ا يسهم وبقوة يف بناء واستقرار دولة عرصية ديمقراطية حديثة تقوم  وسطي 

أن تصطدم عىل أسس وطنية راسخة وكاملة ، وإن دولة رشيدة ال يمكن 
بالفطرة اإلنسانية التي تبحث عن اإليامن الرشيد الصحيح ، عىل أننا ينبغي 
أن نفّرق وبوضوح شديد بني التدين والتطرف ، فالتدين الرشيد يدفع 

، إىل  صاحبه إىل التسامح ، إىل الرمحة ، إىل الصدق ، إىل مكارم األخالق
، أما التطرف  مجيًعاالتعايش السلمي مع الذات واآلخر ، وهو ما ندعمه 

واإلرهاب الذي يدعو إىل الفساد واإلفساد ، والتخريب والدمار ، واهلدم 
واستباحة الدماء واألموال ، فهو الداء العضال الذي جيب أن نقاومه مجيًعا 
وأن نقف له باملرصاد ، وأن نعمل بكل ما أوتينا من قوة للقضاء عليه حتى 

 نجتثه من جذوره.
ة غري الصعبة جيب أن نفرق بني الدين الذي هو حق، ويف هذه املعادل

والفكر اإلرهايب املنحرف الذي هو باطل ، موقنني أن الرصاع بني احلق 
، عىل أن النرص  والباطل قائم ومستمر إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها

    يك ىك مك ُّ للحق طال الزمن أو قرص ، حيث يقول احلق سبحانه : 



  

 

 .  َّ  ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل مل
إن مثل احلق والباطل كمثل الكلمة الطيبة التي هي حق ، والكلمة 

  لك خك حك جك مق حق مف خف ُّ اخلبيثة التي هي باطل : 
 ىل مل خل  حم جم هل مل خل حل جل مك
 من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل
 مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن
 . َّ  ٰذ يي ىي

عىل أن النرص ال حمالة للحق وألهله ، حيث يقول احلق سبحانه: 
  مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خبُّ
 مح جح مج حج ُّ ، ويقول سبحانه :   َّ مخ جخ مح جح
 َّ مخ جخ

  : خب حب جب هئ ُّ ، ويقول سبحانه  
 .  َّ مب

                                                           
 . ١٨األنبياء :   (١)
 . ٢٦ – ٢٤ : إبراهيم  (٢)
 . ١٧٣-١٧١الصافات :   (٣)
 . ٧ حممد :  (٤)
 . ٤٧ الروم :  (٥)



  

 

إننا ألصحاب قضية عادلة ، قضية دين ، وقضية وطن ، فكل ما يدعو 
، وسعادة الناس وحتقيق أمنهم  للبناء والتعمري ، والعمل واإلنتاج

الدين احلق واإلنسانية احلقيقية ، وكل ما يدعو للفساد واستقرارهم ، هلو 
واإلفساد ، والتخريب والقتل ، يدعو إىل ما خيالف األديان وسائر القيم 

 .النبيلة والفطرة اإلنسانية القويمة
الدين والدولة ال يتناقضان ، الدين والدولة يرسخان معا أسس املواطنة 

نعمل مًعا خلري بلدنا وخري الناس املتكافئة يف احلقوق والواجبات ، وأن 
أمجعني ، أن نحب اخلري لغرينا كام نحبه ألنفسنا ، األديان رمحة ، األديان 

 .سامحة ، األديان إنسانية ، األديان عطاء
الدين والدولة يتطلبان منا مجيًعا التكافل املجتمعي ، وأن ال يكون بيننا 

 .جائع وال حمروم وال عاٍر وال مرشد وال حمتاج
الدين والدولة يدفعان إىل العمل واإلنتاج ، والتميز واإلتقان ، 

، واإلرهاب واإلمهال ، والفساد واإلفساد ،  ويطاردان البطالة والكسل
 .والتدمري والتخريب ، وإثارة القالقل والفتن ، والعاملة واخليانة

الدين وختاًما نؤكد أن من يتومهون رصاًعا ال جيب أن يكون بني 
ال  ام إما أهنم ال يفهمون األديان فهام صحيًحا أوويرونه رصاًعا حمتَّ  والدولة

ا ، فاخللل ال عالقة له بالدين الصحيح وال يعون مفهوم الدولة وعًيا تام  



  

 

بالدولة الرشيدة ، إنام ينشأ اخللل من سوء الفهم لطبيعة الدين أو لطبيعة 
 . الدولة أو لطبيعتهام مًعا

د عىل رضورة احرتام دستور الدولة وقوانينها ، وإعالء غري أننا نؤك         
دولة القانون ، وأال تنشأ يف الدول سلطات موازية لسلطة الدولة أيا كان 
مصدر هذه السلطات ، فهو لواء واحد تنضوي حتته ويف ظله كل األلوية 
األخرى ، أما أن حتمل كل مؤسسة أو مجاعة أو جهة لواء موازًيا للواء 

 .ذا خطر داهم ال يستقيم معه ال أمر الدين وال أمر الدولةالدولة فه
 

     *       *  *
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