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الطباعة والتنفيذ
مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب

اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالرضورة عن توجه
اهليئة ،بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.
حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
حيظر إعادة النرش أو النسخ أو االقتباس بأية صورة إال بإذن
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب ،أو باإلشارة إىل املصدر.

﴿ ﯲ ﯳﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾
[هود]٨٨ :
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مقــدمــة
احلمــد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل خاتم
أنبيائه ورســله ســيدنا حممد بن عبد اهلل ،وعىل آله وصحبه
ومن اتبع هداه إىل يوم الدين.

وبعــد،،،

فإن الكلمة أمانة عظيمة ،ومســئولية كبرية ،والكلمة غري
املسئولة كلمة خطرية ،قد تكون مهلكة لصاحبها ،وقد يتجاوز
أثرها الســلبي حدود قائلها إىل آفاق أوسع ،فتصبح ذات أثر
بالغ عىل املجتمع أو الوطن بــأرسه ،مما يتطلب من املتحدث
 وال ِس َّيام يف قضايا الشــأن العام – غاية الدقة والتخصص،والتثبت والتحري ،وعدم احلديث بدون علم أو دراسة.
حرا يف التعبري عــن رأيه ،فإن هذه
وإذا كان اإلنســان ًّ
احلرية جيب أن تكون حرية مســئولة وليست مطلقة ،حيث
تقف حرية كل إنسان عند حدود حرية اآلخرين ،وقد قالوا:
5

«أنت حر ما مل ترض» ،والقاعدة الرشعية والقانونية والوطنية
واإلنســانية م ًعا أنه «ال رضر وال رضار» ،وأن درء املفســدة
مقدم عىل جلب املصلحة ،وإن تفرع عن هذه القاعدة قواعد
أخرى ،منها :املوازنة بني درء املفاســد وجلب املصالح ،فقد
ُتتمل املفسدة األخص أو األخف لتحقيق املصلحة األعظم
واألعم ،وعند املوازنة بني املفاســد حتتمل أخف املفسدتني
إن كان ال ُبدَّ من احتامل إحدامها ،وتقدم أعىل املصلحتني إن
كان ال مفر من حتقيق إحدامها دون األخرى.

عىل أن كل هذه األمور إنام تتطلب خربات تراكمية عالية
عند احلديــث أو إبداء الرأي فيها بالرتجيح واالختيار ،أو
التقـديم والتأخري ،سواء أكان املجال سياس ًّيا أم اقتصاد ًّيا
أم كان شأنًا دين ًّيا.
ويف هذا الكتاب نحــاول أن نلقي الضوء عىل ضوابط
احلديث يف الشــأن العام وعــدد من القضايــا املتصلة به،
سائلني اهلل  السداد والتوفيق والقبول.
واهلل من وراء القصد وهو املوفق واملستعان

أ.د .حممد خمتار مجعة مربوك

وزير األوقاف
رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
عضو جممع البحوث اإلسالمية
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الوعي بالشـأن العــام
الشــأن العام هو ما يتجاوز شــواغل الفرد واهتامماته
الشخصية إىل شواغل املجتمع واهتامماته وقضاياه العامة،
سواء أكانت سياســية ،أم اقتصادية ،أم ثقافية ،أم أخالقية
وقيمية ،أم اجتامعيــة ،أم رياضية ،مما يتصل بقضايا الوطن
الكربى داخل ًّيا أو خارج ًّيا.

فالشــأن العام يعني القضايا ذات االهتامم املشرتك بني
مجلة املواطنني أو عمومهــم أو غالبيتهم ،وكلام زاد الوعي
بني أبناء املجتمع بقيمة الشأن العام وخطورته زاد التعاون
والتكاتف والرتابط من أجل محايــة الوطن واحلفاظ عليه
والوفــاء بحقوقه؛ فتتحقق للمجتمع قــوة البنيان الواحد،
وشعور اجلســد الواحد الذي حثنا عليه نبينا الكريم ﷺ،
فقال« :ا ُمل ْؤ ِمن لِ ْلم ْؤ ِم ِن كَا ْلبنْي ِ
ان َي ُشــدُّ َب ْع ُض ُه َب ْع ًضا َو َش َّب َك
ُ َ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ (((
ــن ِف ت ََوا ِّده ْم،
َب ْ َ
ــن َأ َصابِعه»  ،وقــال ﷺَ « :م َث ُل ا ُْل ْؤمن َ
ِ
ِ
ِ
َص ِ
َص ا َمل ْظ ُلومِ ،حديث رقم . 2446
بَ ،ب ُ
َاب ا َمل َظالِ َوالغ ْ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
اب ن ْ
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الس ِ
ِ
وتَر ُ ِ
ــد إِ َذا ْاشــ َتكَى ِمنْ ُه ُع ْض ٌو
اح ِه ْمَ ،و َت َعا ُطف ِه ْم َم َث ُل ْ َ َ
َ َ
ِ
ِ
(((
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ال َّمى» .
الس َهر َو ُ
ال َسد ب َّ
تَدَ ا َعى ل ُه َسائ ُر َ

عىل َّ
أن من يتصدى للحديث يف الشأن العام عا ًملا كان،
أو مفت ًيــا ،أو سياســ ًّيا ،أو اقتصاد ًّيــا ،أو إعالم ًّيا ،ال ُبدَّ أن
واسع األفق ثقاف ًّيا ومعرف ًّيا فيام يتعرض له أو يتحدث
يكون
َ
عنــه ،وأن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي أو
إعالمي ال ُبدَّ أن يضع يف اعتباره كل املالبســات املجتمعية
والوطنية واإلقليمية والدولية املتصلة باألمر الذي يتحدث
فيــه أو عنه ،حتى ال تصدر بعــض اآلراء الفردية املترسعة
يف الشــأن العام دون دراســة ً
أصل ،أو دون دراسة وافية،
بام يصــادم الواقع أو يتصــادم مع القوانــن واملعاهدات
رضرا بال ًغا أو غري بالغ عىل
واالتفاقيات الدولية ،مما يسبب ً
وطنه ودولته ،سواء أكان ذلك عن قصد وسوء طوية أم عن
ترسع ِ
وق َص نظر.
وإذا كان أهل العلم عــى أن العامل الفقيه  -إذا كان من
أهــل االجتهاد والنظــر املعترب رش ًعــا  -إذا اجتهد فأخطأ

ِ
َاب َاأل َد ِ
ِ
َّــاس َوال َب َه ِائمِ ،حديث رقم
ح ِة الن
ــاب َر َ ْ
بَ ،ب ُ
((( متفــق عليه :صحيــح البخاري ،كت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
ُ
ِ
اضده ْم،
احم الؤْ مننيَ َو َت َعاطفه ْم َو َت َع ُ
اب ت ََر ُ
 ،6011وصحيح مسلم ،كتاب الرب والصلةَ ،ب ُ
حديث رقم  .2586واللفظ ملسلم .
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فله أجــر ،وإذا اجتهد فأصــاب فله أجران ،فــإن مفهوم
املخالفــة يقتيض َّ
أن من اجتهــد أو أفتى من غري أهل العلم
واالختصــاص فيام ال علم وال دراية له بــه فأصاب فعليه
وزر؛ جلرأته عىل الفتوى وإقحام نفســه فيام ليس له بأهل،
وإن اجتهــد فأخطأ فعليه وزران؛ وزر خلطئه ،ووزر جلرأته
عىل ما أقــدم عليه أو قام به بغري علــم ،كالطبيب املختص
الــذي يامرس الطب وجيتهد فيه إن أخطــأ خطأ مهن ًّيا  -ال
عن قصد وال إمهال بام يقــدره أهل االختصاص يف الطب
 فال حرج عليــه ال رش ًعا وال قانونًا ،أمــا لو مارس غرياملتخصص يف الطــب عملية التطبيب فهــو معاقب قانونًا
حتى لو نجح مصادفة فيام قام به ،وذلك حلرص اإلســام
عىل احرتام االختصاص ،حيث يقول احلق ﴿ :ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾((( ،كام أن القوانني املنظمة
لشئون الناس واحلياة مبنية عىل ذلك.

فاحلكم عىل اليشء ً -
فضل عن احلديث عنه  -فرع عن
كثريا من الناس ال يدركون ما يتطلبه مفهوم
تصوره ،غري أن ً
بناء الدول أو إدارة الدول أو سياسة الدول أو احلديث عن
شــئوهنا العامة ،فيتكلمون بام ال يعرفون ،ويتعرضون ملا ال
((( [سورة النحل ،اآلية .] 43
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يســرا وليس األمر
يعلمون ،ويظن بعضهم األمر هينًا أو
ً
كذلك عىل اإلطالق؛ فإن إدارة الدول واحلديث يف شئوهنا
العامة أمر يتجاوز كل دوائر اهلواية بمراحل ،فاخلربة عملية
تراكمية ،جانب منها يكون نا ًجتا عن علم ودراسة ،وجانب
آخر يبنى عىل الدربة واملامرســة والفراســة وتَو ُّقد الذهن
وشدة النباهة والذكاء والتوفيق.

كام أن احلديث يف الشــأن العام حيتــاج إىل التخصص
الدقيق واخلــرة الكافية لدى املتحدث فيه أو عنه ،ســواء
أكان ً
تناول لألبعاد السياسية ،أم األمنية ،أم االقتصادية ،أم
خبريا
االجتامعية ،أم الدينية ،ال أن جيعل اإلنسان من نفسه ً
ً
وحملل لكل شــئون الدول دون دراســة وافية أو مؤهالت
كافية ،فهذا األمر جد خطري.
ٍ
فاحلديث يف الشأن العام دون ٍ
وإدراك تا َّمني يمكن
وعي
عرض أمن الوطن الفكري أو العام للخطر ،سواء أكان
أن ُي ِّ
ذلك عن تعمــد وقصد ،أم عن غفلة ،أم جهالة ،أم ســبق
لســان ،ملن ال يملكون أنفسهم وال ألسنتهم ،وال ِس َّيام أمام
الكامريات وحتت األضواء املبهرة.
وال شــك أن احلديث يف الشأن العام يتطلب بالرضورة
إدراك املتحــدث ملفهوم املصلحــة العامــة وتقدّ مها عىل
10

املصلحــة اخلاصــة؛ بل تقــدُّ م املصلحة األعــم نف ًعا عىل
األخــص ،وإدراك املوازنــة والرتجيح بني دفع املفاســد
وجلب املصالح ،وأن دفع املفســدة العامة مقدم عىل جلب
املصلحــة العامة ،وأنه قــد ُتتَمل املفســدة األخف حتق ًقا
للمصلحة األهم واألعم؛ ونحو ذلك مما ال يدركه ســوى
أهل اخلربة واالختصاص يف كل علم وفن ومؤسســة ممن
تتوافر هلم كامل املعلومات املعينة عىل اختاذ القرار الصحيح
يف الوقت املناسب.
*

*
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أمانة الكلمة
الكلمة أمانة عظيمة ومســئولية كبرية ،يقول احلق :

﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾(((.
الكلمـة َأ َحـدُّ من السيف ،وأمىض من السهـم ،وأنفـذ
من الرصاص ،وأكثر فتكا من السم ،يقول احلق ﴿ :ﮟ

ﮠﮡ ﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾((( ،وهلذا كان حتذير

نبينا ﷺ من خطـورة الكلمة ،فيقـــول« :إِ َّن ال َع ْبدَ َل َي َت َك َّل ُم
ان اهلل ،الَ ي ْل ِ
بِالك َِلم ِة ِمن ِر ْضـو ِ
ـقـي َلـَـا َب ًالَ ،ي ْـر َف ُعــ ُه اهلل
ُ
َ
َ ْ

((( [سورة إبراهيم ،اآليات .]26 -24
((( [سورة النور ،اآلية .]15
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ـة ِمن س َخ ِ
ـــات ،وإِ َّن العبـدَ َلي َت َك َّلــم بِالك َِلم ِ
ٍ
ــط
ِ َبـا َد َر َج
َْ َ
َ
ْ َ
َ
ُ
ِ
اهلل ،الَ ُي ْلـقـي َلـَا َب ًالْ َ ،ي ِوي ِ َبا ِف َج َهن ََّم»(((.
واملقصــود بقوله ﷺ« :ال ي ِ
لقي هلَا َب ً
ــال» أي :ال يفكر يف
ُ
معناهــا وال تبعاهتا وال ما قد جتر عليه أو عىل بلده ،وهلذا كان
الصمــت خري من الكالم فيام ال يفيــد ،حيث يقول نبينا ﷺ:
َان ي ْؤ ِمن بِاهلل واليو ِم ِ
اآلخ ِر َف ْل َي ُق ْل َخ ْ ًيا َأ ْو لِ َي ْص ُم ْت»(((،
َ َْ
« َم ْن ك َ ُ ُ
وعن سيدنا معاذ بن جبل  قال :كنت رديف رسول اهلل ﷺ
س ْالَم ِر و َعم ِ
ود ِه َو ِذ ْر َو ِة َســن َِام ِه؟
فقال يلَ « :أ َل َأ ُد ُّل َك عىل َر ْأ ِ ْ َ ُ
ــول اهللَ ،ق َالَ :ر ْأ ُس ْالَ ْم ِر ْ ِ
ُق ْل ُتَ :ب َل َيا َر ُس َ
ال ْس َل ُمَ ،و َع ُمو ُد ُه
الص َلةَُ ،و ِذ ْر َو ُة َســن َِام ِه ِْ
ال َها ُدُ ،ث َّم َق َ
ب َك بِ ِم َل ِك
َّ
ــالَ :أ َل ُأ ْخ ِ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َذلِ َك ُك ِّله؟ ُق ْل ُتَ :ب َل َيا نَبِ َّي اهللَ ،ف َأ َخ َذ بِل َســانهَ ،ف َق َالُ :ا ْك ُفف
ــك َه َذاَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا نَبِ َّي اهللَ ،وإِنَّــا َُل َؤ َاخ ُذ َ
َع َل ْي َ
ون بِ َم َن َت َك َّل ُم بِ ِه؟
ِ
ِ
ِ
َق َالَ :ثك َلت َ
َّاس ف النَّار َع َل
ُــب الن َ
ْــك ُأ ُّم َك َيا ُم َعا ُذ ! َو َه ْل َيك ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وج ِ
وه ِه ْم َ -أ ْو َع َل َمنَاخ ِره ْم  -إِ َّل َح َصائدُ َأ ْلسنَت ِه ْم؟»(((.
ُ ُ
ِ
اق ،باب ِح ْف ِظ ال ِّلس ِ
ان ،حديث رقم  ،6478وصحيح
الر َق ِ َ ُ
((( متفق عليه :صحيح البخاري ،كت ُ
َ
َاب ِّ
اب ال َّت َك ُّل ِم بِا ْلك َِل َم ِة َي ِ
ــوي ِ َبا ِف الن َِّار ،حديث رقم ،2988
ب
والرقائق،
مســلم ،كتاب الزهد
ُ
َ
ْ
واللفظ للبخاري.
اق ،باب ِح ْف ِ
ِ
ظ ال ِّلس ِ
ــان ،حديث رقم ،6475
الر َق ِ َ ُ
((( متفــق عليه :صحيح البخاري ،كت ُ
َ
َــاب ِّ
الضي ِ
ال ِ
ف ،حديث رقم .74
ار َو َّ ْ
وصحيح مسلمَ ،ب ُ
ال ِّث ع ََل إِك َْرا ِم ْ َ
اب ْ َ
ِ
ِ ِ
الص َال ِة ،حديث رقم .2616
اب َما َجا َء ِف ُح ْر َمة َّ
اب الْيمَنَ ،ب ُ
((( ( )1سنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
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عــى أن خطورة الكلمة عن غفلــة ال تقل عن خطورة
الكلمة عن قصد طاملا نزع السهم من القوس ،فالعاقل هو
مــن يفكر قبل أن يتكلم ،واألمحق من يتكلم دون أن يفكر،
ذلك أن الكلمة قد ت ِ
ُودي بإنسان ،بل ربام بمصري أمة ،فعىل
خــرا أو يصمت ،وأال يتدخل أو يتحدث
العاقل أن يقول
ً
فيام ال يعنيــه ،وأن يفكر قبل أن يتكلــم ،وإن تكلم فقوال
ســديدً ا ،متحر ًّيا الصدق ،والعــدل ،واحلكمة ،والقصد،
حيث يقول احلق  ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾(((.

ومن أمانة الكلمة أال يتحدث اإلنسـان أو يفتي فيام ليس
له به علم ،ففي احلديثَ « :أ ْج َر ُؤك ُْم َع َل ا ْل ُف ْت َياَ ،أ ْج َر ُؤك ُْم َع َل
الن َِّار»((( ،ويقول نبينــا ﷺ« :إِ َّن اهلل َال ي ْقبِ ُض ِ
الع ْل َم انْتِ َزا ًعا
َ
اد ،و َل ِكن ي ْقبِ ُض ِ
ِ ِ
ِ
الع ْل َم بِ َق ْب ِ
ض ال ُع َل َم ِءَ ،حتَّى
َينْت َِز ُع ُه م َن الع َب َ ْ َ
إِ َذا َل يب ِق َع ًِ
وسا ُج َّه ًالَ ،ف ُس ِئ ُلوا َف َأ ْفت َْوا بِ َغ ْ ِي
ُْْ
الا َّات ََذ الن ُ
َّاس ُر ُء ً
ِع ْل ٍمَ ،ف َض ُّلوا َو َأ َض ُّلوا»(((.
((( [سورة األحزاب ،اآليتان .] 71 ،70
اب ا ْل ُف ْت َيا َو َما فِ ِيه ِم َن ِّ
الشدَّ ِة ،حديث رقم .159
((( سنن الدارميَ ،ب ُ
ــف ي ْقب ُض ِ
ِ
ِ
الع ْل ُم ،حديث رقم ،100
َاب الع ْلمَِ ،باب َك ْي َ ُ َ
((( متفــق عليه :صحيح البخاري ،كت ُ
اله ِل وا ْل ِفت َِن ِف ِ
آخ ِر الزَّ م ِ
وصحيح مسلم ،كتاب العلمَ ،باب َر ْف ِع ا ْل ِع ْل ِم َو َق ْب ِض ِه َو ُظ ُه ِ
ان،
ور ْ َ ْ َ
َ
حديث رقم .2673
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ومن اجتهد مــن أهل العلــم فافتى فأخطــأ فله أجر
أجر الجتهاده
اجتهــاده ،وإن اجتهد فأصاب فله أجــرانٌ :
ــول اهلل ﷺ« :إِ َذا حكَــم احلاكمِ
وأجــر إلصابتهَ ،ق َال َر ُس ُ
َ
َ َ ُ
ٌ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َــم َفأ ْخ َطأَ ،ف َل ُه
اجت ََهدَ َفأ َص َ
َف ْ
ــرانَ ،وإ َذا َحك َ
ــابَ ،ف َل ُه أ ْج َ
ِ
(((
ــر َواحــدٌ »  ،وبمفهوم املخالفة فإن غــر العامل وغري
َأ ْج ٌ
املتخصــص فإنه إن أفتــى فأصاب فعليــه وزر ،وهو وزر
التجرؤ عىل الفتوى ،وإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران ،وزر
اخلطــأ ،ووزر التجرؤ عىل الفتوى ،وال يشــفع له التعقيب
بعبارة «واهلل أعلم» ،فهذا مــا يع ّقب به العامل بعد اجتهاده،
ال اجلاهل تغطي ًة حلمقه وجهله.

قرصا عىل املجــال الديني ،بل هي
وأمانة الكلمــة ليس ً
أعم ،فهي أمانة يف املجال السيايس ،واالقتصادي ،والقانوين،
والعلمي ،والطبي ،واحلريف ،وسائر املجاالت والتخصصات،
يقــول احلــق ســبحانه﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ﴾((( ،ويقول
ســبحانه﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾(((،
ول اهلل ﷺ ،باب ما جاء ِف ال َق ِ ِ
اب َالْ ْحكَا ِم َع ْن رس ِ
يطِ ُئ،
يب َو ْ ُ
اض ُيص ُ
((( سنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
َ ُ َ َ َ
َ ُ
حديث رقم . 1326
((( [سورة الفرقان ،اآلية .]59
((( [سورة النحل ،اآلية  ،43واألنبياء ،اآلية .]7
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وأهل الذكر ليسوا أهل العلم الديني فحسب ،بل هم أهل
اخلربة واالختصاص يف سائر املجاالت وامليادين.

وعلينــا أن ندرك أننا حماســبون أمــام اهلل  بكل ما
يصدر عنا من قــول أو فعل ،حيث يقول احلق ســبحانه:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭚ ﭛ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾((( ،ويقــول
ســبحانه﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ﴾((( ،ويقــول ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩ ﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾(((.
*

*

((( [سورة ق ،اآليات .]18 -16
((( [سورة الكهف ،اآلية .]49
((( [سورة املجادلة ،اآلية .]7
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*

بنــاء الــوعـي
أمرا ً
سهل وال
إن تشكيل وعي أمة أو بناء ذاكرهتا ليس ً
يسريا ،وال يتم بني حلظة وأخرى أو بني عش َّية وضحاها،
ً
إنــا هو عملية شــاقة ومركبة ،وأصعب منــه إعادة بناء
هذه الذاكرة أو ردها إىل ما عســى أن تكون قد فقدته من
مرتكزاهتا ،فام بالكم لــو كانت هذه الذاكرة قد تعرضت
للتشويه أو حماوالت الطمس أو املحو أو االختطاف ،وال
ِس َّيام لو كان ذلك قد استمر لعقود أو لقرون؟!
لقــد تعرضت ذاكــرة األمة عــر تارخيهــا الطويل
ملحاوالت عديدة من املحو أو الشطب أو التغيري ،ناهيك
عن حمــاوالت االختطاف وحاالت اخلمــول واجلمود،
وأصبحنا يف حاجة ماســة إىل اســرداد هذه الذاكرة من
خالل إعادة تنشــيطها وختليصها مما علق هبا من شوائب
يف مراحل االختطاف والتشــويه جراء حماوالت املحو أو
الشطب أو التغييب.
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وإذا كان مــن حاولــوا الســطو عىل ذاكــرة أمتنا قد
استخدموا املغالطات الدينية والفكرية والثقافية والتارخيية
لالســتيالء عىل هذه الذاكرة ،فإن واجبنا مســابقة الزمن
لكشــف هذه املغالطات ،وتصحيح تلك املفاهيم اخلاطئة،
وبيان أوجه احلق والصــواب باحلجة والربهان ،من خالل
نرش الفكر الوســطي املستنري يف املجال الدعوي ،والثقايف،
والتعليمي ،والرتبوي ،واإلعالمي ،وإحالل مناهج الفهم
والتفكري واإلبداع واالبتكار حمــل مناهج احلفظ والتلقني
والتقليــد ،مع اعتبــار العمل عىل خلق حالــة من الوعي
املســتنري واســرداد ذاكرة األمة التي كانت خمتطفة أولوية
لدى العلامء ،واملفكرين ،واملثقفني ،وقادة الرأي والفكر.

عــى أن بناء الوعي يتط َّلب اإلملام بحجم التحديات التي
تواجهنا؛ ألننا دون إدراك هــذه التحديات ودون الوعي هبا
ً
حلــول ناجحة أو ناجعة هلــا ،وإذا كان
ال يمكــن أن نضع
املناطقــة يؤكــدون أن احلكم عىل اليشء فــرع عن تصوره،
فإن معاجلتــه أو مواجهة ما يرتبط به مــن حتديات ال يمكن
أن تتم دون ســر أغوار هــذا التصور وأعامقــه؛ مما يتطلب
تسليط الضوء عىل حتديات واقعنا املعارص ،للعمل عىل خلق
حالة من الوعي تســهم يف معاجلتها ،وحل إشكاالهتا أو فك
شــفرهتاً ،
أمل يف اخلروج من حالة التــأزم الفكري إىل حالة
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من الرشاد والديناميكية الفكرية التي تعمل عىل بناء الذاكرة
وبناء األمة م ًعا ،مــع الرتكيز عىل القضايا احليوية واملحورية:
دينية ،ووطنيــة ،وثقافيــة ،وجمتمعية ،مثــل :إرادة التغيري،
والتحـول من حالـة اجلمـود والتقليـد إىل اإلبـداع واالبتكار
والتجديد ،والتفرقة بني الثابت واملتغري ،وما هو من شــئون
األفراد وما هو من شئون الدول ،وحروب اجليل اخلامس(((،
وتفكيك حواضن اإلرهاب ،وخطورة الشائعات ،والصورة
الذهنية لألفراد واملجتمعات ،وفقه احلياة السياسية ،وغريها
من املوضوعات ،مع العمــل الدءوب عىل تصحيح األفكار
املغلوطة ،واملفاهيم اخلاطئة ،وكشــف ضــاالت وأباطيل
اجلامعات املتشــددة واملتطرفة ،وبيان زيغها وزيفها وضالهلا
وهبتاهنا ،حتصينًا للنشء والشــباب واملجتمــع من رش هذه
ً
وعمــا عىل نرش صحيح الدين والعلم
األفكار واجلامعات،
ً
وصول إىل بنــاء ذاكرة واعية مســتنرية
والفكــر والثقافــة،
ملجتمعنــا وأمتنــا ،تأخذ بأيدينا إىل اإلســهام اجلــاد يف بناء
احلضارة اإلنســانية ،وترقــى بنا إىل املكانة التــي تليق بنا يف
مصاف األمم األكثر تقد ًما ورق ًّيا ورخا ًء.
(((حروب اجليل اخلامس هــي :حروب فكرية هتدف إىل احتالل عقــول البرش بدلً من احتالل
بعضا.
األرض ،إلسقاط الدول من الداخل ،وتكسريها وتفتيتها إىل جمموعات حيارب بعضها ً
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فقه احلياة السياسية
لعل من العجب العجاب أن يتصدى لفقه احلياة السياسية
من مل يامرس السياسة قط ،أو يقرتب من دوائرها ،أو مل يدرس
كيف تدار شــئون الدول يو ًمــا من األيــام ،ومل يفهم معنى
الدولة وال ظروف العصـر ،وربام ال يعرف أدوار املؤسسات
واملنظامت الدولية ً
فضل عن معرفة نظمها ،ولوائحها ،وطبيعة
عملها ،ومقارها الرئيســة والفرعية ،ومل يقــرأ كلمة واحدة
يف القانــون الدويل ،وال يف قوانني املجال اجلوي واســتخدام
الفضاء ،وال أســس ترســيم احلدود بني الدول ،وال حقوق
استخدام املياه املشرتكة ،وال طبيعة عمل الشـــركات العابرة
للحدود والقارات ،وال مفاهيم التكتل االقتصادي ،وال نظام
املحاكم الدولية ،أو قضايا التحكيم الدويلً ،
فضل عن معرفة
ما هو دســتوري وما هو غري دســتوري ،ومهام املؤسسات
القضائية املختلفة ،وال نظام إدارة البنوك أو البورصات ،وال
حوافز تشجيع االستثامر ،وال آليات حفظ األمن القومي ،وال
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إدارة أمن املجتمعات ،وال كيفية توفري اخلدمات األساســية،
ً
فضل عــن حتديدها وترتيــب أولوياهتا ،وال قرأ شــي ًئا عن
شئون احلياة السياسية وأسس بنائها ،والعالقة بني السلطات،
وقواعد عمل كل منها.

لمون
وقد نرى لألســف الشــديد أدعياء أو دخالء ال ُي ُّ
بشـــيء مما سبق ،ومع ذلك يطلقون الفتاوى أو األحكام يف
الشــأن العام الداخيل واخلارجي دون بصرية باألمر أو حتى
يورط أحدهم نفســه أو مؤسســته أو دولته يف
إملــام به ،وقد ِّ
مشاكل ال يدرك عواقبها وال نتائجها ،نتيجة تســـرعه وعدم
إدراكه مفهــوم العالقات الدولية ،ومن لــه احلق يف الفتوى
أو التــرف فيام يتصل بشــئون الدول ،وربام ُيســقط بعض
النصوص دون فهمهــا ودون حتقيق مناطها عىل أحداث غري
مفرق بني ما
تلك األحداث التي تناوهلا هذا النص آنذاك ،غري َّ
هو من شأن العقائد والعبادات وما هو من شئون نظام احلكم
وإقامة الدول ،وبعبارة أدق بني ما هو ثابت وما هو متغري.

وهلذا أكدنا أن إعــان التعبئة العامة للدفاع عن حدود
الدولة وكياهنا  -املعرب عنه يف كتب الرتاث بإعالن اجلهاد-
هو من اختصاص ويل األمــر ،وليس من اختصاص آحاد
أيضا -أنه ليس آلحاد
الناس أو مجاعة منهم ،كــا أكدنا ً -
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النــاس أو عامتهم احلكم عىل أحــد بالكفر أو اخلروج من
وبات؛ خلطورة
امللــة ،وإنام يثبت ذلك بحكم قضائي هنائي
ّ
ما يرتتب عىل احلكم بالتكفري واإلخراج من الدين وللعلامء
بيان ما يرتتــب عىل الفعل ال احلكم عىل األشــخاص؛ مما
يتطلب التفرقة بني تكفري غري املعني وتكفري املعني ،فاألول
األمر فيه للعلامء ،واآلخر احلكم فيه للقضاء.

وهذا كله يتطلب مزيــدً ا من االحتياط عند احلديث يف
الشأن العامً ،
فضل عن رضورة إملام من يتحدث فيه بالواقع
املعارص سياســ ًّيا واقتصاد ًّيا وقانون ًّيــا وثقاف ًّيا وفكر ًّيا ،مع
الوقوف عىل سائر التحديات املحلية واإلقليمية والدولية،
حتى نضع كل يشء يف نصابه ،ونحسب لكل كلمة حساهبا،
ونرتك لــكل أهل اختصاص أمر اختصاصهم ،حيث يقول
العب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اد،
نبينــا ﷺ« :إِ َّن اهلل َل َي ْقبِ ُض الع ْل َم انْت َزا ًعا َينْت َِز ُع ُه م َن َ
ِ
ِ
ــم بِ َق ْب ِ
ض ال ُع َل َم ِءَ ،حتَّــى إِ َذا َل ْ ُي ْب ِق َع ً
الِا
َو َلكــ ْن َي ْقبِ ُض الع ْل َ
وسا ُج َّه ًالَ ،ف ُس ِئ ُلوا َف َأ ْفت َْوا بِ َغ ْ ِي ِع ْل ٍمَ ،ف َض ُّلوا
َّات ََذ الن ُ
َّاس ُر ُء ً
َو َأ َض ُّلــوا»((( ،وأهل العلم هم أهــل االختصاصٌّ ،
كل يف
جماله وميدانه ،رشع ًّيا كان أو حيات ًّيا.
ف ي ْقب ُض ِ
ِ
ِ
الع ْل ُم ،حديث رقم .100
اب َك ْي َ ُ َ
َاب الع ْلمَِ ،ب ُ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
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إدارة الدول بني اخلربة واهلواية
كثــر من النــاس ال يدركــون مفهوم بنــاء الدول أو
إدارة الــدول أو سياســة الدول ً
فضل عن قيــادة الدول،
يســرا ،وليس األمر كذلك
ويظــن بعضهم األمر هينًا أو
ً
عــى اإلطالق ،إنه يتجاوز كل دوائــر اهلواية بمراحل ،إنه
سلسلة متشابكة ومعقدة من اخلربات املرتاكمة ،إنه القدرة
عىل رسعة قراءة الواقع وفهم حتدياته وفك شــفراته وحل
طالسمه ،والتعامل معه عىل أسس علمية ومنطقية يف ضوء
اخلربات املرتاكمة.
اخلربة عملية تراكميــة جانب منها يكون نا ًجتا عن علم
ودراسة ،وجانب آخر يبنى عىل الدربة واملامرسة والفراسة
وتَو ُّقد الذهن وشدة النباهة والذكاء والتوفيق.

ولقــد فطن النقــاد القدامى إىل أمهية اخلــرة والدربة
واملامرسة التي يدرك بعضها باحلواس وال حيسب باألرقام؛
27

بل إنه قد يدرك وال يوصف ،يقــول اآلمدي يف موازنته
متحد ًثـا عن أمهيـة اخلربة والدربة وطول املامرسة« :أال ترى
أنه قد يكون هناك فرســان نجيبان شــديدا النجابة يكادان
يكونان متفقني يف كل املالمــح واألوصاف والصفات من
العتق والنجابة غــر أن أحدمها يفضل اآلخر بشـــيء ال
يدركه إال أهل اخلربة والدربة وطول املامرســة ،وكذا احلال
(((
يف متييز اإلبل والنخيل وأنواع التمور وسائر الصناعات»
.
(((

ويف عرصنا احلديث نقول واألمر كذلك يف متييز الفاره
من الصناعات واملميز من ســائر احلرف ،أال ترى أنك قد
نحاتني أو ســ َّباكني أو حمًّارين أو ن َّقاشــن
تقف عىل عمل ًّ
أو غريهم من ذوي املهارات اإلبداعية ،وكل منهم شــديد
التميز ،غري أن متيز أحدهم عن اآلخر يف دقة الصنعة ودقائق
فنوهنا اجلاملية واإلبداعية ال يدركه إال أهل اخلربة الشديدة
ممن مارسوا الصنعة ومتيزوا فيها لسنوات وسنوات.
وإذا كان األمــر كذلك يف الصناعــات احلرفية واملهنية
اخلفيفة واليدوية فام بالكم بإدارة املؤسســات ،ناهيك عن

(((املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي ،أليب القاسم احلسن بن برش اآلمدي (ت  370هـ) ،حتقيق:
السيد أمحد صقر ،ص  413وما بعدها بترصف ،ط دار املعارف ،ومكتبة اخلانجي 1994 ،م.
((( املصدر السابق ،ص  413وما بعدها بترصف.
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إدارة الدول مع كل حتديات العصـــر وتشابكاته وتعقيداته
ومشكالته األمنية ،والسياسية ،والعسكرية ،واالقتصادية،
والفنيــة ،إن األمر حيتاج إىل علــم وخربة ودربة وختصص
وليس جمرد هواية.

وعندما ننظر يف القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة
نجد أهنام يؤكدان عــى رضورة توفر الكفــاءة والكفاية
واألمانة ،حيث يقول احلق ســبحانه يف كتابه العزيز عىل
لسان ســيدنا يوسف  لعزيز مصـــر﴿ :ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾((( ،ويقول سبحانه
عىل لسان ابنة شــعيب ألبيها يف شأن سيدنا موسى :
﴿ﮫ ﮬ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ﴾((( ،وملا طلب سيدنا أبو ذر  من سيدنا رسول
اهلل ﷺ أن يســتعمله قال له ﷺَ « :يا َأ َبا َذ ٍّر ،إِن َ
يف،
َّك َض ِع ٌ
َوإِ َّنَا َأ َما َن ُةَ ،وإِ َّنَا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِخ ْز ٌي َونَدَ ا َم ٌة ،إِ َّل َم ْن َأ َخ َذ َها
ِ ِ
ِ
يها»((( ،وقال ﷺ« :إِ َذا ُو ِّســدَ
بِ َح ِّق َهاَ ،و َأ َّدى ا َّلذي َع َل ْيه ف َ
((( [سورة يوسف ،اآلية .] 55
((( [سورة القصص ،اآلية . ]26
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ور ٍة ،حديث رقم .1825
َاب الْ َم َارةَ ،ب ُ
((( صحيح مسلم،كت ُ
ض َ
َي ُ َ
اب ك ََر َاهة الْ َم َارة بِغ ِ ْ
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ِ
ِِ
اع َة»((( ،وأهل األمر هم أهل
الس َ
األَ ْم ُر إِ َل َغ ْ ِي َأ ْهله َفا ْنتَظ ِر َّ
الكفاءة واألمانة م ًعـا.

ونالحظ أن نبينــا ﷺ يف رحلة اهلجرة اســتأجر ً
دليل
غري مســلم معرو ًفا بكفاءته وأمانتــه ،ومل يعتمد عىل أحد
من الصحابة الكرام رغم شــدة أمانتهم مجي ًعا ،وال شك أن
بعضهم كان عىل دراية بدروب الصحراء ومســالكها ،عىل
أن فارق الكفاءة هو الذي قدم الدليل غري املســلم عليهم،
أيضا -ما فعله سيدنا عمـــر بن اخلطـــاب  يف
وهو – ً
(((
استخـدام بعض كُـتَّاب بيت املال و ُكتَّاب الدواوين .

لقد ســقط ُالواة واملشتاقون يف أول جتربة ومل يستطيعوا
أن يتجاوزوا املحطــة األوىل ،بــل كادوا يأخذوننا لطريق
جد مســدود ويدمرون الوطن لوال أن اهلل  قيض ملرصنَا
حكيم صاحــب خربات كبــرة ،أخذ مع
العزيــزة قائــدً ا
ً
املخلصني من أبناء مصـر البالد والعباد إىل بر األمان.
*

*

*

الع ْلمِ ،باب من س ِ
البخاري،كتَاب ِ
ِ
ــئ َل ِع ْل ًم َو ُه َو ُم ْشــت َِغ ٌل ِف َح ِديثِ ِهَ ،ف َأت ََّم َ
احل ِد َ
يث ُث َّم
((( صحيح
ُ
َ ُ َ ْ ُ
الس ِائ َل ،حديث رقم .59
َأ َج َ
اب َّ
((( معــن احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام أليب احلســن ،عــاء الدين ،عيل بن خليل
الطرابليس احلنفي ت844 :هـ ،ص  177بترصف ،ط دار الفكر.

30

ترصفات احلاكم
وخطورة االفتئات عليها
مما ال شك فيه أن قضية «تصـــرفات احلاكم» من أخطر
القضايا التي لعبت عليها أو هبا مجاعات أهل الشـر ،سواء
باالفتئات عليها أم بمحاولة تشــويه ترصفاته ،ولو كان يف
عدل سيدنا عمر بن اخلطاب .

فهناك أمــران يف غاية اخلطــورة أرضا باخلطاب الديني
الرشيد ،مها :اجلهل واملغالطة ،أما األول :فداء جيب مداواته
بالعلــم ،وأما الثاين :فداء خطري حيتــاج إىل تعرية أصحابه،
وكشف ما وراء مغالطتهم من عاملة ،أو متاجرة بالدين.

وقد أدرك علامؤنا القدمــاء طبيعة الفرق بني ما هو من
وفرقوا
اختصاص احلاكم ،وما هو مــن اختصاص العاملَّ ،
بدقة بني ما ترصف فيه النبي ﷺ بصفة النبوة والرسالة من
شئون العقائد والعبادات والقيم واألخالق ،وما تصـرف
فيه ﷺ باعتبار احلكم أو القضاء ،فالنبي ﷺ مل يكن نب ًّيـــا
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ً
ً
وحاكم وقاض ًيا
ورسول
ورسول فحسب ،إنمـــا كان نب َّيـا
ً
وقائدً ا عسكر ًّيا.

ً
وحاكم م ًعا
رســول
ومما ترصف فيه النبي ﷺ باعتباره
ً
قوله ﷺَ « :مــ ْن َأ ْح َيا َأ ْر ًضا َم ْي َت ًة َف ِه َي َلــ ُه»((( ،يقول اإلمام
أبو حنيفة « :هذا منــه ﷺ ترصف باإلمامة (أي بصفته
أرضا إال بإذن اإلمام؛ ألن
حاكم) ،فال جيوز ألحد أن حييي ً
ً
فيه متليكًا ،فأشــبه اإلقطاعات ،واإلقطاع يتوقف عىل إذن
اإلمام فكذلك اإلحياء»(((.
وعليــه؛ ال جيوز ألحــد أن يضع يده عــى قطعة من
األرض ،ويقول :أحييتهــا فهي يل ،وبيني وبينكم حديث
رســول اهلل ﷺ ،فنقول له :إن النبــي ﷺ ترصف يف ذلك
حاكــا ،فال جيوز لغــر احلاكم إصــدار مثل هذا
بصفته
ً
القرار املتعلق باحلق العــام ،أو املال العام ،أو امللك العام،
وإال لصــارت األمور إىل الفوىض ،وفتح أبواب ال تســد
من الفتــن ،واالعتداء عىل امللك العــام ،وربام االحرتاب
((( سنن أيب داود ،كتاب اخلراج ،باب يف إِحي ِاء ا َْلو ِ
ات ،حديث رقم  ،3075ومسند أمحد،7/23 ،
َْ َ
حديث رقم .14636
((( اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلمام للقرايف ،ص . 111
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واالقتتال بني النــاس ،إنام جيب أن ُيلتزم يف ذلك بام توجبه
الدساتري والقوانني التي تنظم شئون البالد والعباد.

وما ترصف فيــه النبي ﷺ باعتباره قاض ًيا ال ُيبنى األمر
فيه عىل رأي العامل ،وال حتى رأي القايض املجرد من األدلة
والقرائن والشهود ،إنام ُيبنى عىل ما يقتضيه أمر القضاء من
رجح مجهور
البينة أو الشهود وســائر القرائن املعتربة ،وقد َّ
األصوليني والفقهاء عدم جواز قضاء القايض بمجرد علمه
دون إقامة الدليل ،أو وجود الشهود ،أو توفر القرائن.

ومن أهم القضايا التــي ترجع إىل رأي احلاكم  -ال إىل
رأي القايض ،وال رأي العامل ،وال أحد غري احلاكم  -قضية
إعالن حاالت احلرب والســلم املعرب عنهــا يف كتب الفقه
شع للدفاع عن
باجلهاد الذي هو بمعنى القتــال ،والذي ُ ّ
األوطــان والدول من أن تُســتباح ،فليس آلحاد الناس أو
حلــزب أو جلامعة أو لفصيل أو لقبيلــة إعالن هذا اجلهاد،
إنــا هو حق لويل األمر وفق من أناط به دســتور كل دولة،
وأعطاه احلق يف إعالن حالة احلرب والســلم ،سواء أعطاه
الدســتور لرئيس الدولــة ،أم ملجلس أمنهــا القومي ،أم
للرئيس بعد أخذ رأي برملاهنا.
33

وخالصة القول :أن قضية إعالن حالة احلرب ليست
ملكًا لألفراد أو اجلامعات ،إنام هي من ترصفات احلاكم
التــي ال جيوز االفتئــات عليه فيهــا ،وإال أصبح األمر
فوىض ال دولة.
*

*
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*

مفهوم األمن القومي
ال شــك أن اســتقرار أي دولة إنام يرتبط ارتبا ًطا وثي ًقا
باحلفاظ عىل أمنها القومــي؛ بل بمدى حرص كل فرد من
أفرادها عىل مستوى هذا األمن وعدم املساس به ،وال ِس َّيام
من كان يف موضع اختاذ القرار ،وعىل وجه أخص القرارات
التي تتصــل بالتعامل مع العامل اخلارجــي أو تؤثر يف هذا
التعامل.

وإذا كان األمن القومي ألي دولة مســتقلة ذات سيادة
خ ًّطا أمحر ال يمكن جتاوزه أو التســامح جتاهه ،فإن احلفاظ
عىل عدم املســاس هبذا اخلط أو الســاح بتجاوزه يقتيض
مستمرا علم ًّيا ومنهج ًّيا بمفهوم األمن
وع ًيا وثقافة وتثقي ًفا
ًّ
القومي ،وأستطيع أن أقول :إن عقد دورات مكثفة يف ذلك
أمرا رضور ًّيا
لكل من يتــوىل موق ًعا أو منص ًبا قياد ًّيا بــات ً
شــديد اإلحلاح؛ إذ ال تكفي املهارات الفنيــة أو التقنية أو
اإلدارية يف تكوين رؤية شــاملة تؤدي إىل االجتاه واملســار
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الصحيح ما مل تكن هناك رؤية أبعد ،ونظرة أشمل ألثر أي
قرار يتخذ عىل األمن القومي العام.

وقد ال خيطر ببال بعض الناس أن ما يتخذه من قرارات
أو ما يقوم به من تصـرفات أو ما يقيمه من عالقات يمكن
أن يكون ذا أثر يف األمن القومــي ،وقد ال يكون ذلك عن
ســوء قصد وإنام لعدم اإلملام بمعطيات األمن القومي ،أو
ألن هذه املعطيات غري حارضة يف شــعوره بالقدر الكايف،
عىل أن املرحلة والظروف التي متر هبا البالد واملنطقة والعامل
حتتاج من املواطن العادي ً
فضل عن املسئول أو متخذ القرار
أن يكون عىل أعىل درجة من الوعي باألمن القومي لبالده،
ســواء يف اختاذ القرارات ،أم يف إقامة العالقات ،أم يف عقد
االتفاقيات والربوتوكوالت.

وإذا كان مســتوى الوعي بأمهية وخطورة كل ما يتصل
باألمن القومي متفاوتًا بني شخص وآخر العتبارات كثرية،
من أمهها :الثقافة ،واحلــرص عىل املصلحة الوطنية ،ومحل
هم الوطن ،وجعل املصلحة ال ُعليا للوطن فوق كل اعتبار؛
فإن األمر يقتيض:

أ  -املزيد من التثقيــف والتوعية بمفهوم األمن القومي
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من خالل الــدورات التدريبيــة املكثفة لكل من
يتوىل ً
عمل قياد ًّيا.

ب  -التوعية بمفهوم األمــن القومي ورضورة احلفاظ
عليه من السياسيني واملفكرين وال ُكتَّاب واملثقفني
ووســائل اإلعالم ،وبخاصة من يمتلكون الرؤية
الثاقبــة والوعــي الناضج بمفهوم هــذا األمن،
واعتبار ذلك أحد أهم عوامل استقرار البالد.

مع التأكيــد عىل أن مفهــوم األمن القومــي ألي بلد
يقتضـــي اإلملام باألحوال السياســية الداخلية واخلارجية
اإلقليمية والدولية ،فعمقنا العريب وعمقنا األفريقي وعاملنا
اإلســامي وعالقاتنا الدولية ،كل ذلــك جيب وضعه يف
همة واحليوية ،ودراسة مدى
االعتبار عند اختاذ القرارات ا ُمل َّ
تأثريها عىل هذه العالقات ،ومردودها اإلجيايب أو الســلبي
عىل كل منها ،مع دراسة األولويات ،ومعرفة مواطن الثقل
وهوامش احلركة يف كل اجتاه.
وال شك أن العالقات السياسية والعسكرية واالقتصادية
والثقافية والفنية واإلعالمية إنام يرتد أثر بعضها عىل اآلخر؛
إذ مل يعد ممكنًا فصل أي منها عــن اآلخر ً
فصل باتًّا بحيث
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تتحرك كل مؤسسة وكأهنا عامل خاص ،إنام ينبغي أن يكون
ناظرا بعني اعتبار قوية عىل إثر تصـرفه
تصـرف كل مؤسسة ً
عىل املؤسسات الوطنية األخرى ،وال شك أن هذا األمـــر
حسا وطن ًّيا عال ًيا ،ودربة وخربة كبرية ،وأن نعمل
يقتضـي ًّ
مجي ًعا بروح الفريق ،وأن ننطلــق من قاعدة« :عموم الفهم
وخصوصية التكاليف»؛ بأن يكون كل مسئول عىل مستوى
مسئوليته الكاملة باملهام املسندة إليه واختصاصه هبا ،وعىل
مســتوى ٍ
عال من الفهم والوعي بعمل الفريق الذي يعمل
معه ،ومقتضيات اختاذ القرار يف املؤسسة التي ينتمي إليها.

عــى أن الدول ال تســتقر بمجرد النوايا احلســنة دون
الوعــي والتخطيط واليقظة يف عامل مــن مل يتذأب فيه أكلته
الذئــاب ،وقد كان ســيدنا عمر بن اخلطــاب  يقول:
«لســت باخلب ولكن اخلب ال خيدعنــي»((( ،وكان َق ْي ُس
ب ُن َســ ْع ٍد  يقولَ « :ل ْوالَ ِ
اإل ْس َ
ال ُمَ ،لك َْر ُت َمك ًْرا الَ تُطِ ْي ُق ُه
ال َع َر ُب»((( ،فال ُبدَّ مع النية احلسنة من صحة العمل وإتقانه،
((( العقــد الفريد أليب عمر ،شــهاب الدين أمحد بن حممــد بن عبد ربه ،املعــروف بابن عبد ربه
األندلــي( ،ت 328هـ) ،43/1 ،ط دار الكتب العلمية ،بــروت ،ورساج امللوك أليب بكر
الطرطويش املالكي( ،ت520هـ) ،ص  ،68ط املطبوعات العربية1289 ،هـ .
((( ســر أعالم النبالء لشــمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بــن َقا ْيامز الذهبي (ت
748هـ) ،108 /3 ،ط مؤسسة الرسالة ،بريوت .
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يقــول احلق ســبحانه﴿:ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ
ﮣ﴾((( ،ولــذا أكد القرآن الكريم عــى رشطي األمانة

والكفاءة؛ إذ ال تكفي إحدامهــا عن األخرى ،حيث يقول
ســبحانه عىل لسان ابنة شــعيب ﴿:ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾((( ،وحيــث
يقول  عىل لسان يوسف ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾(((.
*

*

((( [سورة الكهف ،اآليتان . ]104 ،103
((( [سورة القصص ،اآلية .]26
((( [سورة يوسف ،اآلية . ]55
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*

بنــاء الــدول
بنــاء الدول ال يكون بمجرد الــكالم وال األحالم وال
األماين ،فال ُبدَّ مــن جهد وعرق وبــذل وتضحية ،يقول
الشاعر:
بالعلم والمال يبني الناس ملكهم

وإقالل
جهــل
لــم ُي ْبــن ُم ْل ٌك على
ِ
ٍ
ويقول اآلخر:

أرونـــي أمــــة بلغــــت مناهـــا
بـــغير العلـــم أو حـــــد اليمـانـي
إشارة إىل اجلمع بني العلم والقوة ،مع العمل واإلنتاج،
فاألمم التــي ال تقوم بإنتاج مقوماهتا األساســية ،وتكون
عالــة عىل غريها ال متلــك كلمتها وال اســتقالل قرارها،
فالديــن والوطنية م ًعا يتطلبان منــا اجلهد والعرق والعمل
واإلنتاج ،وال ِســ َّيام أن ديننا هو ديــن العمل واإلتقان،
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يقول اهلل ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭤ ﭥ ﭦ﴾((( ،ويقول سبحانه﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾((( ،ويقــول نبينــا ﷺَ « :ما َأك ََل
َأ َحدٌ َط َعا ًما َق ُّط َخ ْ ًيا ِم ْن َأ ْن َي ْأك َُل ِم ْن َع َم ِل َي ِد ِهَ ،وإِ َّن نَبِ َّي اهلل
ِ
ال ُم ،ك َ
الس َ
َان َي ْأك ُُل ِم ْن َع َم ِل َي ِد ِه»(((.
َد ُاو َد َع َل ْيه َّ

ومل يطلــب ديننا منا جمرد العمل إنــا يطلب منا العمل
املتقن ،حيث يقول احلق ســبحانه ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
(((
ب إِ َذا َع ِمل
ي ُّ
ﮝ ﮞ﴾  ،ويقول نبينا ﷺ« :إِ َّن اهلل ِ ُ
َأ َحدُ ك ُْم َع َم ًل َأ ْن ُيت ِْقنَ ُه» (((.
((( [سورة امللك ،اآلية . ]2
((( [سورة اجلمعة ،اآليات .]11 -9
ِ
اب ك َْس ِ
الر ُج ِل َوع ََم ِل ِه بِ َي ِد ِه ،حديث رقم . 2072
َاب ال ُب ُيوعَِ ،ب ُ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
ب َّ
((( [سورة الكهف ،اآلية .] 30
((( مسند أيب يعىل ،349/7 ،حديث رقم . 4386

42

وإىل جانب العلــم والعمل ال ُبدَّ من الوالء واالنتمـــاء
للوطـــن ،وإيثار املصلحــة العامة له عــى املصالح اخلاصة
والشخصية ،وإدراك أن مصالح األوطان من صحيح مقاصد
الدين ،وأن كل ما يدعم ويقوي الدولة الوطنية هو من صحيح
مقاصــد األديان ،وأن كل ما ينال من قوة الدولة أو كياهنا إنام
يتناىف مع كل األديان والقيم الوطنية واإلنســانية ،ولنعلم أن
التضحية يف سبيل الوطن والشهادة يف سبيله إنام هي من أعىل
درجات الشــهادة يف سبيل اهلل  ،وكام تبنى األوطان بالعلم
وح ْسن االنتامء
والعمل والفداء والتضحية يف ســبيل الوطن ُ
أيضا  -عىل القيم واألخالق النبيلة،
إليه فإهنا جيب أن تبنى – ً
فاألمم التي ال تقــوم وال تبنى عىل القيم واألخالق إنام حتمل
عوامل سقوطها يف أصل بنائها وأسس قيامها ،فام بالكم وديننا
دين القيم واألخالق؟! وبعثة رسولنا ﷺ كان اهلدف األسمى
منها هو إمتام مكارم األخــاق؟ حيث يقول ﷺ« :إِن ََّم ُب ِع ْث ُت
ِأل َت ِّ َم َمك ِ
َار َم ْ
األخال َِق»(((.
و َعــن َأ ِب هرير َة َ ق َال :س ِ
ــئ َل َر ُس ُ
ــول اهلل ﷺ َع ْن
ْ
ُ
ُ ََْ
ِ
َ
ُ
َّاس اجلَنَّــ َةَ ،ف َقالَ « :ت ْق َوى اهلل َو ُح ْســ ُن
َأ ْك َث ِر َمــا ُيدْ خل الن َ
اب ُح ْس ِ
ــن ا ُلْ ُل ِق ،حديث رقم  ،273ومســند البزار،364/15 ،
((( األدب املفــرد للبخاريَ ،ب ُ
حديث رقم . 8949
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ِ
ِ
َّاس الن ََّارَ ،ف َق َال :ال َف ُم
اخلُ ُل ِق»َ ،و ُســئ َل َع ْن َأ ْك َث ِر َما ُيدْ خ ُل الن َ
ــر ُج»((( ،ويقــول ﷺ« :إِ َّن ِم ْن َأك َْم ِ
املؤمنني إِي َمنًا:
ــل
َوال َف ْ
َ
ِ
ِ
ِ
(((
حســن ُُه ْم ُخ ُل ًقاَ ،و َأ ْل َط ُف ُه ْم بِ َأ ْهله»  ،ويقول ﷺ« :إِ َّن م ْن
َأ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
حاســنُك ُْم
ُــم إِ َ َّل َو َأ ْق َربِك ُْم منِّي َمْل ًســا َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َأ َ
َأ َح ِّبك ْ
َأ ْخال ًقــا» ((( وقال معاذ بن جبــل « :ك َ ِ
ص
َان آخ ُر َما َأ ْو َ
بِ ِه َر ُس ُ
ــن َج َع ْل ُت ِر ْج ِل ِف ا ْل َغ ْر ِزَ »:أ ْح ِســ ْن
ــول اهلل ﷺ ِح َ
ِ
ِ
ِ (((
ُخ ُل َق َك لِلن
امليزان
ش ٍء َأ ْث َق ُل ِف
َّــاس»  ،وقال ﷺَ « :ما م ْن َ
ِم ْن ُح ْس ِن ْ
الُ ُل ِق» ((( ،ويقول نبينا ﷺ« :ات َِّق اهلل َح ْي ُث َم ُكن َْت،
ِ
َّاس بِ ُخ ُل ٍق َح َس ٍن»(((،
حل َسنَ َة َت ْ ُح َهاَ ،و َخال ِق الن َ
الس ِّي َئ َة ا َ
َو َأتْبِ ِع َّ
ويقول الشاعر:
وإنمـــا األمم األخـالق ما بقـيت

فــإن هم ذهبــت أخالقهــم ذهبوا
الص َل ِة َع ْن رس ِ
اب َما َجا َء ِف ُح ْس ِن ُ
اخل ُل ِق ،حديث
ــول اهلل ﷺَ ،ب ُ
الب َو ِّ
((( ســنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
َ ُ
اب ِ ِّ
رقم .2004
((( مسند أمحد ،242/40 ،حديث رقم .24204
الص َل ِة َع ْن رس ِ
اب َما َجا َء ِف َم َعا ِل َاأل ْخل َِق ،حديث
ول اهلل ﷺَ ،ب ُ
الب َو ِّ
((( سنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
َ ُ
اب ِ ِّ
رقم .2018
((( شعب اإليامن للبيهقي ،السابع واخلمسني من شعب اإليامنُ ،ح ْسن اخللق ،حديث رقم .7666
ِ
اب ِف ُح ْس ِن ا ُلْ ُل ِق ،حديث رقم .4799
((( سنن أيب داود ،كتَاب َالْ َد ِبَ ،ب ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
َ
اشة النَّاس ،حديث
الصلة َع ْن َر ُسول اهلل ﷺَ ،ب ُ
الب َو ِّ
((( ســنن الرتمذي ،أ ْب َو ُ
اب ِّ
اب َما َجا َء ف ُم َع َ َ
رقم .1987
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التعددية السياسية والسلطات املوازية
جيمع هذا العنوان وعن قصد بني أمرين يكادان يكونان
متناقضــن من حيث القبول والرفض ،أحدمها ال غنى عنه
خطرا بال ًغا عىل
إلثراء العملية الديمقراطية ،واآلخر يشكل ً
كيان الدول ،وهيدد باهنيارها ،أو ضعفها ،أو متزقها.

أما التعددية السياســية فهي مطلب ديمقراطي عادل،
فعامل القطب الواحد ودول احلــزب الواحد غال ًبا ما يؤول
هبا احلال إىل لون من الدكتاتورية ،أو الضعف واالسرتخاء؛
لعدم وجود منافسة حقيقية 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 مصالح خاصة هبا ،أ ًّيا كان شكل هذه السلطات
خطرا عىل بنيان الدول ومتاسك
واجلامعات؛ فإن ذلك ُيشكِّل ً
كياهنا ،وبخاصة تلك الســلطات التي تتسرت بعباءة الدين،
وحتاول أن تستمد قوهتا ونفوذها من خالل املتاجرة به.
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واملقيــاس الوحيد الذي تقيس بــه أي دولة أو جمتمع
مدى وجود ســلطات موازية أو عــدم وجودها هو مدى
قدرهتا عىل إنفاذ القانون عىل اجلميع ،وبال أي حسابات أو
ٍ
توج ٍ
س ،وأال ُيسمح ألي مجاعة
استثناءات ،وبال تر ُّدد أو ُّ
أو شــخص بالتمرتس((( بأتباعه لاللتفاف عىل القانون أو
تعطيله بالقوة عىل نحو ما كان حيدث عام األهل والعشرية
األسود ،وأن يسلك اجلميع الطرق القانونية يف التعبري عن
مطالبهم ،وأن يلتزموا بام تقتضيه القوانني واللوائح املنظمة
يف كل جمــال من املجاالت ،مؤكدين أننا ال نجيز االحتيال
عــى القانون ،وأن مبدأ الغاية تربر الوســيلة الذي تنطلق
منــه اجلامعات املتطرفــة قد انحرف باملجتمــع عن جادة
الصواب ،وهوى به إىل مزالــق خطرية كادت تعصف به
لوال فضل اهلل ولطفه بنا.
فأي كيان يشــعر بأنه فوق القانون وفوق املحاسبة،
ويصل األمر إىل التحســس والتوجس من حماسبتهُ ،يعد
خطرا أو ضغ ًطا عىل دولة القانون
ســلطة موازية تشكل
ً
وعىل إنفاذه ،وتطبيق العدالة الشــاملة عىل اجلميع وبال

ِ
ت ٌس َو َرا َء ا َْلت َِار ِ
يسَ :قابِ ٌع بِت ََح ُّف ٍز َو َح َذ ٍر .
((( ُمت ََم ْ
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أي اســتثناءات هو احلل األمثل إلنقــاذ دولة القانون،
ِ
ين ِم ْن
وهذا سيدنا رسول اهلل ﷺ يقول« :إنام َأ ْه َل َك ا َّلذ َ
ِ
ِ
الش ِ
س َق فِ ِ
يه ُم َّ
يف ت ََركُو ُه َوإِ َذا
ـــر ُ
َق ْبلك ُْم َأ َّن ُ ْم كَانُوا إ َذا َ َ
ِ
س َق فِ ِ
الـدَّ َ ،وإِنِّى َوا َّل ِذي
الض ِع ُ
يه ُم َّ
يف َأ َقـــا ُموا َع َل ْيـه ْ َ
َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ت
ت َل َق َط ْع ُ
س َق ْ
ـــو أ َّن َفاط َم َة بن َ
َن ْفسى ب َيـــده َل ْ
ْت ُم َ َّمد َ َ
َيدَ َها»(((.
وهذا ســيدنا أبو بكر  يقول عند توليه اخلالفة« :إِ ِّن
ــت بِ َخ ْ ِيك ُْمَ ،فإِ ْن َض ُع ْف ُت َف َق ِّو ُم ِ
ون،
يت َع َل ْيك ُْم َو َل ْس ُ
َقدْ ُو ِّل ُ
َوإِ ْن َأ ْح َســن ُْت َف َأ ِعين ِ
الصدْ ُق َأ َمانَــ ٌةَ ،وا ْلك َِذ ُب ِخ َيا َن ٌة،
ُونِّ ،
ِ ِ
الض ِع ُ ِ
يح َع َل ْي ِه َح َّق ُه إِ ْن َشــا َء
َّ
يف فيك ُُم ا ْل َق ِو ُّي عنْدي َحتَّى ُأ ِز َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهللَ ،وا ْل َق ِ
يف عنْدي َحتَّى ُ
ال َّق إِ ْن
الضع ُ
ــو ُّي فيك ُُم َّ
آخ َذ منْ ُه ْ َ
َشا َء اهللَ ..أطِي ُع ِ
ون َما َأ َط ْع ُت اهلل َو َر ُسو َل ُهَ ،فإِ َذا َع َص ْي ُت اهلل
ُـم»(((.
َو َر ُسو َل ُه َف َل َطا َع َة ِل َع َل ْيـك ْ
وهذا سيدنا عمر بن اخلطاب  يكتب إىل أيب موسى
األشعري  رســالته التارخيية يف شئون القضاء ،فيقول:

((( صحيح مسلم ،كتاب احلدود ،باب قطع السارق الرشيف وغريه ،حديث رقم  ،1688وسنن
الدُ ود ،باب ما جاء ِف كَر ِاهي ِة َأ ْن ي َش َّفع ِف احلدُ ِ
ود ،حديث رقم .1430
ُ َ
َ َ
الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
ُ
َ ُ َ َ َ
اب ْ ُ
اب لَ َطا َع َة ِف َم ْع ِص َي ٍة ،حديث رقم  ، 20702ومصنف عبد الرزاق،
((( جامع معمر ابن راشدَ ،ب ُ
 ،170/9حديث رقم .21626
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يض ٌة ُمْك ََم ٌة َو ُســنَّ ٌة ُم َّت َب َع ٌةَ ،فا ْف َه ْم إِ َذا
« َأ َّما َب ْعدُ َفإِ َّن ا ْل َق َضا َء َف ِر َ
ي الن ِ
ُأ ْد ِ َل إِ َل ْي َك َفإِ َّن ُه الَ َينْ َف ُع َت َك ُّل ٌم بِ َح ٍّق الَ َن َفا َد َل ُهَ ،و ِ
َّاس
آس َب ْ َ
ِ
ِِ
يف ِم ْن
الض ِع ُ
أس َّ
ِف َو ْج ِه َك َو َمْلس َك َو َق َضائكَ ،حتَّى الَ َي َي َ
عَدْ لِ َكَ ،والَ َي ْط َم َع ّ
يف ِف َح ْي ِف َك»(((.
الشـ َِر ُ

فقد طلب ســيدنا عمر بن اخلطــاب  من واليه عىل
الكوفة أيب موسى األشــعري  أن يسوي بني الناس يف
ي الن ِ
«و ِ
َّاس ِف
آس َب ْ َ
جملس القضاء مســاواة كاملة بقولهَ :
َو ْج ِه َك َو َم ْ ِل ِس َ
ــك» ،أي :حتى يف طريقة إجالسهم والنظر
إليهم ،فال تســتقبل واحدً ا منهم بإكرام واآلخر بغري ذلك،
أو تنادي أحدً ا باســمه جمر ًدا واآلخر بلقبه أو كنيته ،وذلك
حتى ال يطمــع القوي يف املحابــاة أو املجاملــة أو ييأس
الضعيف من احلق والعدل.
فبالعدالة الشــاملة وغري االنتقائية وبإنفاذ القانون عىل
اجلميع وإعالء دولته واحرتام ســيادة القضاء يكون األمن
النفسـي ،واالستقرار املجتمعي.

كم القــايض عىل املقيض له،
((( الســنن الكربى للبيهقي ،كتاب الشــهادات ،باب ال ِ ُ
ي ُيل ُح ُ
واملقيض عليه ،حديث رقم  .20537وسنن الدار قطنيِ ،
َاب ِف ْالَ ْق ِض َي ِة َو ْالَ ْحكَا ِم َوغ ْ ِ
َي
ت
ك
ٌ
ِّ
َذلِ َك ،باب كتاب عمر إىل أيب موسى األشعري ،حديث رقم .4472
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وأخطر ما يتعلق بالســلطة املوازية هو تلك اجلامعات
أو الفصائل املذهبية أو العرقيــة أو الطائفية التي حتاول أن
تستمد قوهتا وعوامل نفوذها من دول أخرى ،جتعل والءها
األول واألخري هلا ،تعمل حلســاهبا من جهة وتستقوي هبا
من جهة أخرى.
*

*
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*

العدالة اإلدارية
العدل هــو العدل ،والظلــم هو الظلــم ،فالعدل نور
لصاحبــه يف الدنيا واآلخرة ،والظلم ظلــات يوم القيامة،
ولذا جعل نبينا ﷺ اإلمام العادل يف مقدمة الســبعة الذين
يظلهم اهلل  يف ظل عرشــه يوم ال ظل إال ظله ،فقال ﷺ:
اإلمام ا ْلع ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اد ُل،
«س ْب َع ٌة ُيظ ُّل ُه ُم اهلل ِف ظ ِّله َي ْو َم الَ ظ َّل إِ َّل ظ ُّل ُهَ ُ َ ِ :
َ
اجدِ،
ــأ ِف ِع َبا َد ِة ر ِّب ِهَ ،ور ُج ٌل َق ْل ُب ُه م َع َّل ٌق ِف ا َْلس ِ
َ
ــاب ن ََش
َو َش ٌّ
َ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجت ََم َعا َع َل ْيه َو َت َف َّر َقا َع َل ْيهَ ،و َر ُج ٌل َط َل َب ْت ُه
َو َر ُجالَن َ َتا َّبا ف اهللِ ْ
ج ٍ
ات َمن ِْص ٍ
الَ ،ف َق َ
اف اهللَ ،و َر ُج ٌل
ــال :إِ ِّن َأ َخ ُ
ــر َأ ٌة َذ ُ
ب َو َ َ
ا ْم َ
ِ
ِ
ِ
ــق َيمينُ ُهَ ،و َر ُج ٌل
ــا ُل ُه َما ُتنْف ُ
ت ََصدَّ َق َأ ْخ َفى َحتَّى الَ َت ْع َل َم ش َ
اض ْت َع ْينَا ُه»((( ،وهنى نبينا ﷺ عن الظلم
َذك ََر اهللَ َخالِ ًيــا َف َف َ
بجميع أنواعه حتى يف حتصيل الزكاة ،فقال ﷺ لسيدنا معاذ
ِ ِ
الص َال َة َو َف ْض ِل
باب َم ْن َج َل َس ِف ا َمل ْس ِجد َينْتَظ ُر َّ
((( متفق عليه :صحيح البخاري ،کتاب األذانُ ،
ــاج ِد ،حديث رقم  ،660وصحيح مســلم ،كتاب الزكاة ،باب َفض ِل إِ ْخ َف ِ
ا َملس ِ
الصدَ َق ِة،
اء
َ ُ ْ
َّ
َ
حديث رقم . 1031
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ِ
ِ
بن جبل  حني بعثه إىل اليمنَ »:فإِ َّي َ
ـم،
ـم َأ ْم َوال ْ
اك َوك ََرائ َ
ِ
اب»(((،
َـها َو َبيـْ َن اهلل ح َج ٌ
ـس َب ْين َ
َوات َِّق َد ْع َو َة ا َْل ْظـ ُلـو ِم َفإِ َّن ُه َل ْي َ
ّ
للحق ،فال
إن العدل ميزان اهلل ا ّلذي وضعه للخلق ،ونصبه
ّ

ختالفه يف ميزانه ،وال تعارضه يف سلطانه.

عىل أن هذا العدل الذي ننشــده ليس مســئولية رئيس
الدولة وحده وال الســلطة األعىل يف أي مؤسســة وحدها،
فإن املســئولية يف حتقيق العدالة تقع عىل كل من َّ
وله اهلل أمر
جمموعة مــن الناس يف أي جمال من املجــاالت ،يقول ﷺ:
ٌ
مســئول ع ْن َر ِع َّيتِ ِه»((( ،فمدير املدرسة
«ك ُّلكم راعٍ ،وك ُّلكُم
إىل مديــر اإلدارة ،إىل مديــر املديريــة ،إىل وكيــل الوزارة،
إىل رئيــس القطاع ،كل يف جماله وميدانه مســئول عن حتقيق
العدالة بني مرءوســيه وبني املســتفيدين مــن اخلدمة التي
تقدمها املؤسسة ،وكذلك احلال يف القسم والكلية واجلامعة،
وكذلــك األمر بالوحــدة الصحية ،فاملستشــفى ،فاإلدارة

((( متفــق عليه :صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد يف الفقراء
حيث كانوا ،حديث رقم  ،1496وصحيح مسلم ،كتاب اإليامن ،باب الدعاء إىل الشهادتني
ورشائع اإلسالم ،حديث رقم .19
اعي ٌة ِف بي ِ
ِ
ِ
َاب النِّك ِ
ت زَ ْو ِج َها ،حديث رقم.5200
اب ا َمل ْر َأ ُة َر َ َ ْ
َاحَ ،ب ٌ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
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الطبية ،فاملديرية ،فالقطاع الطبي ،وكذلك احلال يف الزراعة،
واألوقــاف ،واإلســكان ،والكهرباء ،وســائر الوحدات
املحلية ،واخلدمية ،واإلدارية.

إن حتقيق العدل اإلداري بني املوظفني ،وحتقيق العدل يف
تقديم اخلدمات ،ويف التعيينات ،ويف الرتقيات ،ويف السفر،
ويف اإليفاد والبعثات ،ووضع ضوابط واضحة وحاســمة
وصارمة وشــفافة ودقيقة أمر يف غاية األمهية ،ويســهم يف
ويعمق الوالء
حتقق الرضا املجتمعي ،وقوة اإليامن بالدولةّ ،
واالنتامء هلا ،يف حني أن اإلقصاء اإلداري بال سبب حقيقي
واضح ومعلوم يؤدي إىل الســخط واالحتقان ،أما الظلم
فهــو حمض ظلامت ،حيــث يقول احلق ســبحانه﴿ :ﯶ

ﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾((( ،ويقول ســبحانه:
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﯓ ﯔ
((( [سورة إبراهيم ،اآلية .]42
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(((
ــمَ ،فإِ َّن
ﯕ ﯖ﴾  ،ويقــول ﷺ« :ا َّت ُقــوا ال ُّظ ْل َ
ــحَ ،فإِ َّن ُّ
ال ُّظ ْل َم ُظ ُل َم ٌت َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،وا َّت ُقوا ُّ
الش َّح َأ ْه َل َك
الش َّ
ِ
َم ْن ك َ
است ََح ُّلوا
َان َق ْب َلك ُْمَ َ ،
ح َل ُه ْم َع َل َأ ْن َســ َفكُوا د َما َء ُه ْم َو ْ
(((
َم َ ِ
ار َم ُه ْم» .

*

*

*

((( [سورة الفرقان ،اآليات .]29 -27
الص َل ِة َوالْ َد ِ
اب ْ َت ِري ِم ال ُّظ ْلمِ ،حديث رقم . 2578
ابَ ،ب ُ
ب َو ِّ
((( صحيح مسلم ،كتاب ا ْل ِ ِّ
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العواصم واحلدود
العالقة بني عواصم الدول وحدودها هي عالقة تكامل
ال عالقة رصاع وال ينبغــي أن تكون ،إذ ال غنى ألي دولة
عن أن يكون هلــا عاصمة هي القلــب واملركز ،وأطراف
وحدود بمثابــة األجنحة التي ال تعلو الــدول وال ترتفع
بدوهنا ،لكن املركز يســتحوذ يف كثري مــن دول العامل عىل
بؤرة االهتامم ،فالشواهد والواقع املعيش يؤكدان استحواذ
املركــز عرب التاريخ عــى أعىل درجات االهتــام ،غري أن
مســتوى هذا االهتامم خيتلف بني الدول املتحرضة والدول
املتخلفة ،فالدول املتحضـــرة ال يمكن أن هتمل جز ًءا من
أرضا أو ســكانًا فترتكه ً
مهل أو فرصة للضياع أو
أطرافها ً
اإلمهــال أو االعتداء ،أو حتى جمرد التفكري يف االنفالت أو
االنفصال ،وقد دخل أحد الشــعراء عىل أمري املؤمنني عمر
بن عبد العزيز  فأنشده قوله(((:
((( البيــان والتبيــن ،لعمرو بن بحر بن حمبــوب الكناين ،أبو عثامن اجلاحــظ (ت 255هـ)،
 ،233/3ط دار ومكتبة اهلالل ،بريوت .
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إن كنــت تحفــظ ما يليك فإنمـــا
عمــال أرضــك بالبــاد ذئــــاب
لــن يســتجيبوا للذي تدعـــو له
حتــى تج ّلــد بالســيوف رقـــــاب
عىل أن تنمية األطــراف واملناطق احلدودية ال تقع عىل
عاتق احلكومات وحدها أو القيادة السياســية وحدها ،إذ
إن العنايــة واالهتامم هبذه األطراف والعمــل عىل تنميتها
مســئولية تضامنيــة بني مجيع مؤسســات الدولة ،ســواء
املؤسسات الرســمية ،أم منظامت املجتمع املدين ،أم رجال
األعــال ،فاالســتثامر ،والتعليم ،والصحة ،واإلســكان،
والثقافة ،واألوقاف ،واآلثار ،وسائر الوزارات واهليئات،
واجلمعيــات العاملة يف جمال اخلدمات االجتامعية ،ورجال
خاصا
األعــال الوطنيون ،كل هؤالء جيب أن يولوا اهتام ًما ًّ
وج ْعل
بجميع أطــراف الدولة وبخاصة احلدوديــة منهاَ ،
ذلك أولويــة واعتباره قضية أمن قومــي من جهة وقضية
تنمويــة من جهة أخــرى ،إذ ينبغي أن نعمــل عىل حتويل
كل أطــراف الدولة ومناطقها احلدوديــة إىل مناطق جاذبة
ال طــاردة ،ففي حالة عدم اهتامم دولــة ما بأطرافها يضطر
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أبناء هذه األطراف إىل التوجه نحو املركز والتمركز به  ،مما
كثريا
يشكل ضغ ًطا غري عادي عىل املركز وضواحيه ،وخيلق ً
من األحياء العشــوائية حوله ،ويسهم يف صنع نظام طبقي
تنتج عنه مع مــرور الزمن أمراض ومشــكالت اجتامعية
حتتاج إىل حلول غري تقليدية لعالجها.
أما يف ظل اهتامم الدول باالستثامر يف أطرافها ومناطقها
احلدودية ،وتوفري اخلدمات الالزمة ألبنائها من :اإلسكان،
والصحة ،والتعليم ،والثقافة ،وسائر اخلدمات التي تطلبها
مقومات احلياة املستقرة بأرضهم وموطن نشأهتم ،مع توفر
فــرص العمل واإلنتاج فإن ذلك كله يؤدي إىل ارتباط أبناء
هذه املناطق بأرضهم ،وحفاظهم عىل كل ذرة رمل أو تراب
من ثراها الندي ،مع والء وانتامء وطني خالص.

ويف حالــة توفر عوامــل جذب وحوافــز للعمل هبذه
املناطق واالســتثامر اجلاد فيها كام حيــدث اآلن من اهتامم
الدولــة بمناطق ســيناء ومطروح واإلســاعيلية اجلديدة
وحاليب وشــاتني والــوادي اجلديد ،ومناطــق الظهري
الصحراوي بصفــة عامة ،فإن هذه املناطق ســتتحول إىل
كبــرا يف التوزيع اجلغرايف
مناطق جاذبة ،مما حيدث توازنًا
ً
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والســكاين ،ويوفر حياة كريمة ألبناء هذه املناطق ،وخيفف
الضغط عــى املركز وعىل ما ُيقدم به مــن خدمات ال غنى
عنها للمقيمني بــه ،أو ما تتطلبه طبيعــة العواصم ومركز
الثقل الســيايس واالقتصادي بالعامل كله ،من الرقي هبا إىل
درجة جتعل منها عامل جذب سياحي وإهبـــار حضـاري
وداللـة عىل عظمة الشعـوب ورقيهـا.
*

*
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قيام الدول وسقوطها
ال يشء أخطر يف تاريــخ البرشية من املراحل االنتقالية
يف تاريخ الدول ،حتى كتب العديد من الباحثني الكثري من
تنظريا وتطبي ًقا ،ومل
الرسائل حول سقوط دول وقيام أخرى
ً
ِ
يأت اخلطر احلقيقــي عىل أي دولة من خارجها مثلام كانت
عوامل ســقوطها نابعــة من داخلها ،ســواء بخيانة بعض
أبنائها وعاملتهم واستخدامهم لرضب دوهلم ،أم بسقطات
أبنائها وخروجهم عن طريق اجلادة إىل طريق االنحراف أو
البغي والطغيان واالســتكبار ،حيث يقول احلق سبحانه:
﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾((( ،ويقــول تعاىل﴿ :ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ﴾((( ،ويقول ســبحانه يف شــأن
((( [سورة اإلرساء ،اآلية .] 16
((( [سورة فصلت ،اآلية .]15
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قوم ســيدنا صالح ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ﴾((( ،ويقــول اهلل تعاىل يف قوم ســيدنا لوط :
﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾(((.

فاحلكم الرشيد هو الذي يقوم عىل العدل ،ويرتكز عىل
القيم واألخالق؛ ذلك أن األمم واحلضارات التي ال تقوم
عىل القيم واألخالق إنام حتمل عوامل ســقوطها واهنيارها
يف أصل بنياهنا ،يقول تعــاىل﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾(((.
((( [سورة فصلت ،اآلية .]17
((( [سورة األعراف ،اآليات .]84 -80
((( [سورة الفتح ،اآلية .] 23
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وقــد حاول بعض من كتبوا يف شــأن الــدول أن يبينوا
عوامل اســتقرار الدول وعوامل اهنيارها وســقوطها فذكر
بعضهم أن من أهم األمور التي تؤدي إىل اهنيار الدول ما ييل:

 األمــر األول :انتشــار الفســاد بكل أشــكاله مناملجاملة والرشوة واملحسوبية 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 جيعل ملحاربة الفســاد بكل صوره وأشــكاله أولوية،
وهو ما أرى أننا نســر فيه ُ
بخطى ثابتة وربام غري مسبوقة؛
كثريا يف جمال حماربة الفساد
مما جعل مصـر حتسن موقعها ً
وحتقيق الشفافية.

 األمر الثاين :شــيوع الظلم سواء عىل مستوى األفرادبغياب األمــن أو غياب القضاء العــادل أو غياب العدالة
يف احلصول عــى الفرص املتكافئة أ ًّيــا كان نوعها ،أم عىل
املستوى الطبقي الذي يقوم عىل استبعاد الفقراء والكادحني
وهتميشهم مع ازدرائهم واالســتخفاف هبم؛ وهو يتطلب
تضافر كافة املؤسســات الرســمية واالجتامعية واألهلية
واحتياجا مــن خالل الرعاية
فقرا
ً
حلامية الطبقــات األكثر ً
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االجتامعية املتكاملــة من منظور دينــي ووطني ،فكالمها
يدعوان إىل التكافل والرتاحم ،فنحن يف ســفينة واحدة ال
منجاة فيها ألحد بمفرده ،حيث يقول نبينا ﷺَ « :م َث ُل ال َق ِائ ِم
ود اهلل و ِ ِ
َع َل حدُ ِ
است ََه ُموا َع َل َس ِفين ٍَة،
َ َ
ُ
الواق ِع ف َيها ،ك ََم َث ِل َق ْو ٍم ْ
َان ا َّل ِذي َن فِ
َ
َ
اب َب ْع ُض ُه ْم أ ْعال ََها َو َب ْع ُض ُه ْم أ ْســ َف َل َهاَ ،فك َ
َف َأ َص َ
َأســ َف ِلها إِ َذا اس َت َقوا ِمن ا َمل ِ
اء َم ُّروا َع َل َم ْن َف ْو َق ُه ْمَ ،ف َقا ُلواَ :ل ْو
ْ ْ َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ً
ْ
ُوه ْم
َأنَّا َخ َرقنَا ف نَصيبنَا َخ ْرقا َول ْ ن ْ
تك ُ
ُــؤذ َم ْن ف ْوقنَا ،فإن َي ْ ُ
َو َما َأ َرا ُدوا َه َلكُــوا َجِي ًعاَ ،وإِ ْن َأ َخ ُذوا َع َ
ــى َأ ْي ِدهيِ ْم ن ََج ْوا،
َون ََج ْوا َجِي ًعا»(((.
 األمر الثالث :غياب األمن ،وضعف ســلطة الدولة،وقيــام العصابــات أو اجلامعــات أو امليليشــيات بفرض
ســطوهتا عىل املجتمع أو عــى بعض املواطنــن ،مما يفقد
املظلومني املقهورين الوالء للدولة؛ لذا فإن دعم املؤسسات
العسكرية واألمنية حلفظ الوطن من األخطار املحدقة به يف
الداخل واخلارج ُيعــد مطل ًبا رشع ًّيا ووطن ًّيا ،عىل أن يكون
أمن املواطن واحلفــاظ عىل كرامته أولوية ألي نظام يبحث
عن االستقرار وحتقيق الوالء واالنتامء الوطني.

القسم ِة و ِ
ِ
((( صحيح البخاريِ ،كتَاب ِ ِ
ال ْستِ َها ِم فِ ِيه ،حديث رقم .2493
ابَ :ه ْل ُي ْق َر ُع ِف ْ َ َ
الشكَةَ ،ب ٌ
َّ
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 األمــر الرابــع :تدهــور القيم ،فــإن احلضاراتقــد تضعف أو تذبــل أو مترض ،وأطباؤهــا هم العلامء
وحاة القيم والباحثون عنها ،مع
واملفكرون والفالســفة ُ
التأكيد عىل أمهية إعداد وانتقاء واختيار من يشكلون فكر
وثقافة املجتمع ،وإذا كانت احلروب تنشأ يف الباطن قبل
الظاهر وتنمو يف العقل قبل أن تنمو عىل األرض ،فيكون
التعامل مــع أصل الداء واملــرض يف الباطن ،وهو دور
العلامء واملفكرين واملثقفني واملربني والرتبويني والوعاظ،
ومن ثمة فإنه ال ُبدَّ من ُح ْســن انتقائهم وحسن إعدادهم
وتأهيلهم ورعايتهم الرعاية املناسبة للمهام الثقيلة امللقاة
عىل عاتقهم ،وهو ما نســعى إليه ونعمل م ًعا عىل حتقيقه
بإذن اهلل تعاىل.

 األمر اخلامس :تدهور األحوال املعيشــية لألفراد بامخيل باحتياجاهتم األساســية ،فمــع رضورة تقدير األفراد
للظروف والتحديــات التي متر هبا أوطاهنم ،ومع أننا نذكر
بأن أصحــاب النبي ﷺ صربوا عىل احلصــار االقتصادي
حتى أكلوا ورق الشجر من شدة اجلوع ،فإننا جيب أن نواجه
ٍ
بمزيــد من العمل واإلنتــاج واجلد واالجتهاد
التحديات
وحســن التكافل االجتامعي ورعاية الضعفاء واملهمشني،
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والــرب بيد من حديد عىل أيــدي املغالني واملحتكرين،
ٍ
ٍ
وإنفاق
عمــل بال كلل،
وحســن التدبري ،فنحن نحتاج إىل
ٍ
وتكافل وتراح ٍم بــن أبناء املجتمع بام يعرب
يف غري رسف،
بنــا مجي ًعا إىل بر األمان ،وال شــك أن عــى رجال األعامل
هــا يف إحداث التوازن
دورا ُم ًّ
ومؤسســات املجتمع املدين ً
وسد احلوائج األساسية للمحتاجني.
*

*
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األديان ومصالح العباد
الديــن فطرة اهلل التــي فطر الناس عليهــا حيث يقول
احلــق ســبحانه﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ

ﯡ ﯢﯣﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ﴾((( ،ويقــول تعــاىل﴿ :ﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ار ا ُْلج ِ
ِ
ﮯ ﮰ ﮱ﴾((( ،و َع ْن ِع َي ِ
اش ِع ِّي،
اض ْب ِن َح ٍ َ

َأ َّن َر ُس َ
ات َي ْو ٍم ِف ُخ ْط َبتِ ِهَ « :أ َل إِ َّن َر ِّب َأ َم َر ِن
ول اهللِ ﷺ َق َال َذ َ
َأ ْن ُأ َع ِّلمكُم ما َج ِه ْلتُمِ ،مَّا َع َّلمنِي َي ْو ِمي َه َذا ،ك ُُّل م ٍ
ال ن ََح ْل ُت ُه
َ
َ
ْ
َ ْ َ
((( [سورة الروم ،اآلية .] 30
((( [سورة البقرة ،اآلية .] 213
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َعبدً ا ح َل ٌل ،وإِ ِّن َخ َل ْق ُت ِعب ِ
ادي ُحنَ َفا َء ُك َّل ُه ْمَ ،وإِ َّنُ ْم َأ َتت ُْه ُم
َ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
اجتَالت ُْه ْم َع ْن دينه ْمَ ،و َح َّر َم ْت َعل ْيه ْم َما أ ْحلل ُت
الش َياط ُ
ني ف ْ
ِ
(((
ِ
ِ
ِ
ِ
َل ُ ْمَ ،و َأ َم َر ْ ُت ْم َأ ْن ُي ْشكُوا ب َما َل ْ ُأنْز ْل به ُس ْل َطانًا» .

عــى أن الرشائع الســاوية كلها إنام جاءت لســعادة
البشـرية ،فاملقاصد ال ُعليا لألديان إنام تعمل يف ضوء جلب
املصلحة أو درء املفســدة أو عىل حتقيقهام م ًعا ،وأهل العلم
والفقه يؤكدون أن املصالح ال ُعليا للشـرائع قائمة عىل حفظ
الدين والنفــس والعقل واملال والعــرض ،فكل ما يؤدي
إىل حفــظ هذه اخلمس فهو مصلحــة وكل ما يرض هبا فهو
مفسدة ،ودفعه مصلحة.

يقــول العز بن عبد الســام »:ال خيفــى عىل عاقل
أن حتصيل املصالــح املحضة ،ودرء املفاســد املحضة عن
نفس اإلنســان وعن غريه حممو ٌد حس ٌن ،وأن تقديم أرجح
املصالح فأرجحها حممو ٌد حســ ٌن ،وأن درء أفســد املفاسد
فأفسدها حممو ٌد حســ ٌن ،وأن تقديم املصالح الراجحة عىل
املرجوحة حممو ٌد حســ ٌن ،وأن درء املفاســد الراجحة عىل
يمها و َأه ِلها ،باب الص َف ِ
((( صحيح مسلم ،كتاب ا َ ِ ِ ِ ِ ِ
ف َبِا ِف الدُّ ْن َيا َأ ْه ُل
ات ا َّلتِي ُي ْع َر ُ
لنَّة َوص َفة نَع َ َ ْ َ َ ُ ِّ
ْ
ْ
الَن َِّة َو َأ ْه ُل الن َِّار ،حديث رقم . 2865
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املصالح املرجوحة حممو ٌد حس ٌن»((( ،وقد اتفقت الشـرائع
عىل حتريم الدماء ،واألعــراض ،واألموال ،وعىل حتصيل
األفضل فاألفضل من األقوال واألعامل.
وقد أمجعــت الرشائع الســاوية عىل مجلــة كبرية من
القيم واملبادئ اإلنســانية ،من أمهها :حفظ النفس البرشية،
وحرمة االعتداء عليها ،حيث يقول تعاىل﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ﴾(((.
ومن القيم التي أمجعت عليها الشـــرائع الساموية كلها:
العدل ،والتسامح ،والوفاء بالعهد ،وأداء األمانة ،والصدق
يف األقــوال واألفعال ،وبر الوالديــن ،وحرمة مال اليتيم،
ومراعاة حق اجلوار ،والكلمــة الطيبة ،وذلك ألن مصدر
التشـــريع الســاوي واحد ،وهلذا قال نبينا ﷺْ :
«الَنْبِ َيا ُء
تُ ،أمه ُاتم َشتَّى و ِدينُهم و ِ
إِ ْخو ٌة لِع َّل ٍ
احدٌ »(((.
َ ُ ْ َ
َ َ
َّ َ ُ ْ

((( قواعــد األحــكام يف مصالح األنام للعز بن عبد الســام  ،5/1ط الكليــات األزهرية،
القاهرة1991 ،م.
((( [سورة املائدة ،اآلية .] 32
((( مسند أمحد ،153/15 ،حديث رقم .9270
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وأروين أي رشيعة من الشـــرائع أباحــت قتل النفس
التي حرم اهلل إال باحلق ،أو أباحت عقوق الوالدين ،أو أكل
السحت ،أو أكل مال اليتيم ،أو أكل حق العامل أو األجري.

وأروين أي رشيعة أباحت الكذب ،أو الغدر ،أو اخليانة،
أو ُخلف العهد ،أو مقابلة احلســنة بالسيئة؛ بل عىل العكس
فإن مجيع الرشائع الساموية قد اتفقت وأمجعت عىل هذه القيم
اإلنســانية السامية ،من خرج عليها فإنه مل خيرج عىل مقتىض
األديان فحســب ،وإنام خيرج عىل مقتىض اإلنسانية وينسلخ
من آدميته ومن الفطرة السليمة التي فطر اهلل الناس عليها.

وهلذا قال ابن عباس  عن قوله تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
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ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾(((« ،هذه
آيــات حمكامت مل ينســخهن يشء من مجيــع الكتب ،وهي
حمرمات عىل بني آدم مجي ًعــا ،وهن أم الكتاب((( ،من عمل
هبن دخل اجلنة ،ومن تركهن دخل النار»(((.

فالدين والدولة ال يتناقضان؛ بل يرســخان م ًعا أسس
املواطنــة املتكافئة يف احلقوق والواجبــات ،وأن نعمل م ًعا
خلري بلدنا وخــر الناس أمجعني ،وأن نحــب اخلري لغرينا
كام نحبه ألنفســنا ،األديان رمحة ،األديان سامحة ،األديان
إنسانية ،األديان عطاء.

الدين والـدولـة يتطلبـان منا مجي ًعـا التكافل املجتمعي،
وأن ال يكون بيننــا جائع وال حمــروم ،وال ٍ
عار وال مرشد

وال حمتــاج ،الدين والدولــة يدفعان إىل العمــل واإلنتاج
والتميز واإلتقان ،ويطاردان البطالة والكســل ،واإلرهاب
واإلمهال ،والفساد واإلفساد ،والتدمري والتخريب ،وإثارة
القالقل والفتن والعاملة واخليانة.
((( [سورة األنعام ،اآليات .]153 -151
((( أي :أصله وأساسه.
((( تفسري البغوي “معامل التنزيل” ،142 / 2 ،ط دار املعرفة ،لبنان .
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املقاصد العامة واألحكام الفرعية
هناك من يقفون عند ظواهــر النصوص ال يتجاوزون
الظاهــر احلريف هلا إىل فهم مقاصدهــا ومراميها ،أو إدراك
ما حتمله تلك املقاصد السامية من ُو ُجوه احلكمة واليســـر
والســعةً ،
فضل عن عدم فهمهم للمقاصد العامة للرشع
احلنيف ،فيحملون الناس عىل العنت واملشــقة ،إما ً
جهل
إخراجا للنصوص عن سياقها عن قصد
وســوء فهم ،وإما
ً
وسوء طوية.
وقد أكــد العلامء والفقهــاء واألصوليــون عىل أمهية
فهم املقاصد العامة للتشـــريع ،فهــي امليزان الدقيق الذي
تنضبط به الفتوى ،وتســتقيم به أمــور اخللق ،وتتحقق به
مصالــح البالد والعبــاد ،فاألحكام يف مجلتهــا بنيت عىل
جلب املصلحة أو درء املفســدة أو عليهام م ًعا ،يقول اإلمام
الشاطبي « :باالســتقراء وجدنا الشارع قاصدً ا ملصالح
العباد ،واألحكام العادية تــدور عليها حيثام دارت ،فرتى
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اليشء الواحد ُيمنَع يف حال ال تكون فيه مصلحة ،فإذا كان
فيه مصلحة جاز»(((.

وكثري من األحــكام اجلزئية الفرعيــة ال يمكن احلكم
فيهــــا إال من خالل فهم املقاصد العامة للتشـــريع ،ويف
ضوء فهم القواعد األصولية وقواعد الفقه الكلية.

وقد اجتهد علامؤنــا وفقهاؤنا العظام يف تقرير عدد من
املبــادئ واملقاصــد العامة يف صورة قواعــد كلية وأخرى
فرعية عىل نحو قوهلم« :األمــور بمقاصدها» ،و «ال رضر
وال رضار» ،و«الضـــرر ُيزال» ،و«الرضر ال يزال بضـرر
أكــر منــه» ،و«يتحمل الضـــرر اخلاص لدفع الضـــرر
العام» ،و«درء املفســدة مقدم عــى جلب املصلحة» ،و«ال
تُدفع املفسدة اليســرة بضياع املصلحة الكبرية» ،و«املشقة
جتلب التيســر» ،و «ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان»،
و«األصــل يف املنافع اإلباحة واألصل يف املضار التحريم»،
و«الرضورات تبيح املحظورات» ،و«ما ُأبيح للضـــرورة
يقــدر بقدرهــا» ،و«العادة حمُكّمــة» ،و«املعــروف عر ًفا
كاملشـــروط رش ًطا» ،و«املنكر ال ُيزال بمنكر أعظم منه»،
و«اليقني ال يزال بالشــك» ،وأن كل مســألة خرجت عن
((( املوافقات إلبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي (ت790 :هـ)
 ،520/3ط دار ابن عفان ،الطبعة األوىل1417 ،هـ1997 ،م .
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العدل إىل اجلور ،وعن الرمحة إىل ضدها ،وعن املصلحة إىل
املفسدة ،وعن احلكمة إىل العبث؛ فليست من الشـــريعة يف
يشء ،فال يكفي ملن يتصدى لقضايا العلم الرشعي أن يكون
ملم ببعض القواعــد دون بعض ،وال أن يكون جمرد حافظ
ًّ
للقواعد غري فاهم ملعانيها ومراميهــا وال مدرك لدقائقها،
فيقف عند قوهلم« :الرضر يزال» ،دون أن يدرك أن الرضر
ال ُيزال برضر مثله أو أكرب منه ،وأن الرضر اخلاص ُيتحمل
لدفع الرضر العام ،أو يقف عند حدود قوهلم« :درء املفسدة
مقدم عىل جلب املصلحة» ،دون أن يدرك أن درء املفســدة
اليسرية ال يدفع بتضييع املصلحة الكبرية ،وأنه إذا تعارضت
مفسدتان ُدفعت األشــد باألخف ،بل عليه أن يسرب أغوار
علم
هذه القواعــد بام يمكنه من احلكم الدقيق عىل األمورً ،
بأن املقاصد العامة قائمة عىل مراعاة مصالح البالد والعباد،
متمثلــة يف الكليات الســت ،وهي احلفاظ عــى :الدين،
والوطن ،والنفس ،واملــال ،والعقل ،والعرض والرشف،
فحيث تكون مصلحة البالد والعباد فثمة رشع اهلل  ،قال
تعاىل ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﴾(((.
((( [سورة الروم ،اآلية .]30
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عقد املـواطنـة
كثريا من املشــكالت العرصية وحاالت
ال شــك أن ً
الشقاق التي تصل إىل حد االحرتاب واالقتتال املجتمعي
ي ّل الكثري منهــا بإقرار مبدأ
أو الدويل أحيانًــا يمكن أن ُ َ
املواطنة املتكافئة ،وترسيخ فقه املواطنة ً
بديل لفقه األقلية
واألكثرية ،فمصطلح األقلية واألكثرية يشعرك ابتداء بأن
هناك فريقني ،أحدمها قوي ،واآلخر ضعيف ولو باملقياس
العددي ،أما مبدأ املواطنة املتكافئة فتذوب فيه العصبيات
الدينيــة والعرقيــة والطائفية واملذهبية والقبلية ،وســائر
العصبيات اخلاطئة املدمرة.

كام أن املواطنة احلقيقية تعني ُح ْســن الوالء واالنتامء
للوطن ،واحلرص عىل أمن الدولة الوطنية ،واستقرارها،
وتقدمها ،وهنضتها ،ورقيها ،وتعني الدولة الوطنية احرتام
عقــد املواطنة بني الشــخص والدولة ،وتعنــي االلتزام
الكامل باحلقــوق والواجبات املتكافئة بــن أبناء الوطن
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مجي ًعا دون أي تفرقة عىل أســاس الدين أو اللون أو العرق
أو اجلنس أو اللغة.

وأن مرشوعيــة الدولة الوطنية أمر غــر قابل للجدل
أو التشــكيك؛ بل هو أصل راســخ ال غنى عنه يف واقعنا
املعارص ،حتى أكد بعــض العلامء واملفكرين أن الدفاع عن
األوطان مقدم يف بعض األحيــان عىل الدفاع عن األديان؛
ألن الدين ال ُبــدَّ له من وطن حيمله وحيميــه ،وإال ملا قرر
الفقهــاء أن العــدو إذا دخل بلدً ا من بالد املســلمني صار
اجلهـاد ودفـع العدو فرض عني عىل أهل هذا البلد ،رجاهلم
ونسائهم ،كبريهم وصغريهم ،قوهيم وضعيفهم ،مسلحهم
وأعزهلمٌّ ،
كل وفق اســتطاعته ومكنته ،حتى لو فنوا مجي ًعا،
ولو مل يكن الدفاع عن الديار مقصدً ا من أهم مقاصد الرشع
لكان هلم أن يرتكوا األوطان وأن ينجوا بأنفسهم وبدينهم.

ونؤكــد أن الوعــي بالوطن والتحديــات التي تواجه
الدولــة الوطنية يقتــي اإلحاطة واإلملام بــا حياك له من
مؤامرات تســتهدف إهناك الدولة ،وبخطــورة اإلرهابيني
والعمــاء واخلونــة ،والعمل عــى ختليــص الوطن من
رشورهم وآثامهم.
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وأن العمـــل عىل تقويـــة شـــوكة الدولة الوطنيـــة
وتـــرسيخ دعائمهـــا مطلب رشعي ووطني ،وأن كل من
يعمل عىل تقويــض بنيان الدولة ،أو تعطيل مســرهتا ،أو
تدمري بناها التحتية ،أو ترويــع اآلمنني هبا ،إنام هو جمرم يف
حق دينه ووطنه م ًعا.
أحد عىل ٍ
فضل من ٍ
عىل أن املواطنة ليست ِمنَّة وال ً
أحد،

إنام هي حق ،بل التزامات وحقوق متكافئة ومتساوية ،فكل
حــق يقابله واجب ،وال شــك أن مبدأ احلــق والواجب أو
احلق مقابــل الواجب أحد أهم املبادئ العادلة التي تســهم
يف إصالح املجتمع ،ســواء أكانت يف احلقــوق والواجبات
املتبادلة بني اآلبــاء واألبناء ،أم بني األزواج ،أم بني اجلريان،
أم بني األصدقــاء ،أم بني الرشكاء يف الوطن ،أم بني املواطن
والدولة ،أم بني العامل وأرباب العمل ،أم بني املعلم واملتعلم.

فام أحوجنا إىل ترسيخ مبدأ احلق مقابل الواجب يف كل
جماالت حياتنا وعالقاتنا ،إذ ال يمكن للحياة وال العالقات
ً
معتدل،
أن تســتقيم من جانب واحد ،فيكون أحد الشقني
واآلخر ً
مائل ،إنام تســتقيم األمور باســتواء اجلانبني م ًعا،
والوفاء باحلقوق والواجبــات م ًعا ،نؤدي الذي علينا حتى
يبارك اهلل  يف الذي لنا.
77

عىل أن فقه املواطنة يقتيض إعالء مبدأ الكفاءة ،وإتاحة
الفرص املتساوية بني املواطنني مجي ًعا دون متييز بينهم ،ففي
جمــال العمل العــام والعمل املجتمعــي ال رصاعات وال
إقصاءات عىل أساس الدين أو اجلنس أو العرق ،فالفرص
متساوية والواجبات متكافئة.

ومــن أهم مــا جيــب أن نلفــت النظر إليــه هو دمج
واســتيعاب والعناية بكبار الســن وبــذوي االحتياجات
اخلاصــة باعتبارهم مواطنني كاميل احلقــوق والواجبات،
أي من ذوي االحتياجــات اخلاصة نظرة
وعدم النظــر إىل ٍّ
متييــز ،وهلذا أطلقنا مــع املجلس القومي لشــئون اإلعاقة
مبــادرة «ال للتمييــز» ،فاملجتمع بــكل أبنائــه بتكافلهم
وتكاملهم وتعاوهنم ومشاركتهم مجي ًعا يف بنائه ،وكون كل
رقــا خمصو ًما من رصيده،
فرد من أفراده إضافة إجيابية ال
ً
فهو هلــم مجي ًعا وهبم مجي ًعــا ،وهبذه الــروح تبنى األوطان
وتزدهر وتتقدم حتى تكون يف مصاف األمم الراقية املتقدمة
وهو ما جيب أن نأخذ أنفسنا به حتى نصل بمرصنا العزيزة
إىل املكانة التي تستحقها يف مصاف الدول املتقدمة.
*

*
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اآلداب العامة
األمم املتحرضة ،والدول الراقية هي التي جتعل مراعاة
اآلداب العامة منهج حيــاة ،وال تعد هذه اآلداب من نافلة
القول أو عىل هامش احلياة.

اآلداب العامة ال تنفك من منظومة القيم واألخالق
واإلنسانية من النظافة ،والنظام ،واملروءة ،والشهامة ،والنبل،
واحرتام الكبري ،وإكرام املرأة ،والشفقة بالصغري والضعيف،
وذوي اهلمم ،والذوق الرفيع ،قال الصحابة  يا رسول
اهللَ « :فمن َأحب ِعب ِ
اد اهلل إِ َل اهلل؟ َق َالَ « :أ ْح َسن ُُه ْم ُخ ُل ًقا»(((.
َ ْ َ ُّ َ

وال شــك أن احلياء كخلق أحد أهــم أعمدة اآلداب
ِ
َّاس ِم ْن َك َ
ال ِم
العامة ،حيث يقول نبينا ﷺ« :إِ َّن مَّا َأ ْد َر َك الن ُ
ِ
اصن َْع َما ِش ْئ َت»((( ،ويقول ﷺَ « :م ْن
النُّ ُب َّوة ،إِ َذا َل ْ ت َْســت َِح َف ْ
ِ
ب ،حديث رقم . 8214
َاب ال ِّط ِّ
((( املستدرك للحاكم ،كت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب َحديث الغَار ،حديث رقم 3484
َاب َأ َحاديث َاألنْبِ َياءَ ،ب ُ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
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س َأ َل النَّاس و َله ما ي ْغنِ ِيه جاء يوم ِ
الق َيا َم ِة َو َم ْس َأ َل ُت ُه ِف َو ْج ِه ِه
َ َ ُ َ ُ
َ َ َْ َ
َ
((((((
وشَ ،أ ْو ُخدُ ٌ
خ ٌ
وح»  ،ويقول الشاعر:
ُُ
وشَ ،أ ْو ُكدُ ٌ
إذا قــل مــاء الوجــه قــل حياؤه

وال خيــر فــي وجــه إذا قل ماؤه
حيــاءك فاحفظــه عليــك وإنمــا
يــدل علــى فعــل الكريــم حياؤه
ويقول عنرتة:
يخبرك من شهد الـــوقيعة أنني
المغنم
أغشى الوغى وأعف عند
ِ

ويقول اإلمام عيل :(((

لنقل ُ الصـــخر من قُ َل ِل الجبــــال
ـــــال
الر َج
ــن َّ
ــب إِ َل َّ
أَ َح ُّ
ِ
ــي مِنْ ِم َن ِ
((( قوله( :كدوح) بضمتني ،أي :آثار قرش اجللد بنحو عود .
اب َم ْن ِ َت ُّل َل ُه الزَّ كَاةُ ،حديث رقم . 650
((( سنن الرتمذي ،أبواب الزكاةَ ،ب ُ
((( ديوان عيل بن أيب طالب (ت 40هـ ) ،ص ،340ونزهة األبصار بطرائف األخبار واألشــعار
لعبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد بن درهم( ،ت1362هـ) ،ص  ،247ط دار العباد ،بريوت.
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الكس ِ
ب عا ٌر
اس لي :في
ْ
َيقُول ُ ال َّن ُ
فقلــت :الـعـــار في ذل الســـؤال
ومن اآلداب العامة :احلفــاظ عىل الطرقات واألماكن
العامة وعدم الظهــور فيها بام ال يليــق ،وتركها أفضل مما
كانت ،واإلســهام يف نظافتهــا وجتميلهــا ،وكذلك أفنية
املنازل ومداخلها وأسطحها ،يقول نبينا ﷺِ ْ :
«ال َيم ُن بِ ْض ٌع
ون َ -أ ْو بِ ْض ٌع َو ِســت َ
َو َس ْب ُع َ
ُّون – ُش ْع َب ًةَ ،ف َأ ْف َض ُل َها َق ْو ُل َل إِ َل َه
ِ
َاها إِ َما َط ُة ْالَ َذى َع ِن ال َّط ِر ِيقَ ،و ْ
الَ َيا ُء ُش ْع َب ٌة م َن
إِ َّل اهللَُ ،و َأ ْدن َ
ِْ
ال َيم ِن»(((.

ومـن اآلداب العامة :ختير الكلمة يف خماطبـة الناس،
بحيـث تكـون بالتـي هي أحسـن ،يقـول احلق سـبحانه:
﴿ﯦ ﯧ ﯨ﴾(((.

ومن اآلداب العامة :عدم استخدام ما خيص أي شخص
يســرا من قلم ومناشــف
دون إذن ولو كان ذلك شــي ًئا
ً
ومسبحة ونحو ذلك.

ِ
ِ
اب ُش َع ِ
ب ا ِلْيم َِن ،حديث رقم .35
َاب الْيمَنَ ،ب ُ
((( صحيح مسلم ،كت ُ
((( [سورة البقرة ،اآلية .] 83
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ومن اآلداب العامــة :احــرام اخلصوصيات ،وعدم
تدخل اإلنســان فيام ال يعنيه ،حيث يقــول نبينا ﷺِ :
«م ْن
ــا ِم ا َملر ِء تَر ُكه ما َل يعنِ ِ
ُح ْس ِ
ــن إِ ْس َ
يــه»((( ،وقد قالوا :من
ْ ْ ُ َ َْ
تدخل فيام ال يعنيه سمع ما ال يرضيه.

أيضــا عدم احلديث يف يشء دون
ومن اآلداب العامةً :
علم أو دراية حتى ال جيعل اإلنســان نفسه ً
جمال للنكتة أو
التندر أو السخرية.

ومــن اآلداب العامة :مراعاة الــذوق العام يف احلركة
واللباس ،واحلفاظ عىل آداب الطعام والشـــراب والنوم،
والتحل بكل مقومات املروءة والشــهامة والنبل ،فعن ِ
ِّ
عبد
اهلل ِ
ُ
باب قو ٍم
بن ُب ْسـر  ،قال :كان
رسول اهلل ﷺ إذا أتى َ
يستقبل الباب ِمن تِ ِ
لقاء ِ
ِ
ِ
األيمن أو
وجهه ،ولكن ِمن ُركْنه
مل
َ
ِ
األيسـر ،ويقول« :السال ُم عليكم ،السال ُم عليكم»(((.

ومـن اآلداب العامـة :إعانـة الضعيـف واألخـذ بيده،
لى ك ُِّل َن ْف ٍ
لا ٍمَ ،ق َ
ف َعـ ْن َأ ِب َس َّ
ـال َأ ُبـو َذ ٍّر َ :ع َ
ـس ِف ك ُِّل

ِ
ِ ٍ
((( سنن الرتمذيَ ،أبواب الزُّ ه ِد ،ب ِ
َّاس ،حديث رقم .2317
يم ْن َت َك َّل َم بِكَل َمة ُي ْضح ُك َبِا الن َ
ْ َ ٌ
َْ ُ
اب ف َ

((( سنن أيب داود ،أبواب النوم ،باب كم مر َة ُيس ِّلم الرجل يف االستئذان؟ ،حديث رقم .5186
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لى َن ْف ِس ِ
ـت فِ ِ
ـم ُس َصدَ َقـ ٌة ِمنْـ ُه َع َ
يـه َّ
ـهُ ،ق ْل ُت:
ـو ٍم َط َل َع ْ
َي ْ
الش ْ
ِ
َيـا َر ُس َ
ـو ٌال؟ َق َال:
ـول اهلل ،مـ ْن َأ ْيـ َن َأت ََصـدَّ ُق َو َل ْي َس َلنَـا َأ ْم َ
ِ
ِ ِ
ـو ِ
يرَ ،و ُسـ ْب َح َ
ال ْمدُ
اب َّ
«لَ َّن مـ ْن َأ ْب َ
ان اهللَ ،و ْ َ
الصدَ َقة ال َّتكْبِ َ
هلل ،و َل إِ َله إِ َّل اهلل ،و َأسـ َت ْغ ِفر اهلل ،وت َْأمـر بِا َْلعر ِ
وفَ ،و َتنْهي
َ
َ
َ ُ ُ ُْ
ُ
َ ْ
ِ
َـرَ ،و َت ْع ِ
ـن ا ُْلنْك ِ
َع ِ
ـو َك َة َعـ ْن َط ِريـق الن ِ
ـز ُل َّ
َّـاس َوا ْل َع ْظ َم
الش ْ
ِ
ِ
َو ْ
َـم
ـم َو ْالَ ْبك َ
الَ َج َـرَ ،و َ ْتـدي ْالَ ْع َمـىَ ،وت ُْسـم ُع ْالَ َص َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َحتَّـى َي ْف َقـ َهَ ،وتُـد ُّل ا ُْل ْسـتَد َّل َع َ
ـت
اجـة َلـ ُه َقـدْ َعل ْم َ
لى َح َ
ِ
ِ
ِ
َانَـاَ ،وت َْسـ َعى بِ ِشـدَّ ِة َسـا َق ْي َك إِ َل ال َّل ْه َفـان ا ُْل ْسـتَغيث،
َمك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك م ْن َأ ْب َو ِ
الضعيف ،ك ُُّل َذل َ
اب
ـع َّ
ـع بِشـدَّ ة ذ َرا َع ْي َك َم َ
َوت َْر َف ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك َز ْو َجت َ
جاع َ
ـكَ ،و َل َ
لى َن ْفس َ
الصدَ َقـة من َ
ْـك َع َ
َـك
ـك ِف ِ َ
َّ
ِ
ِ
َأ ْج ٌـر»َ ،ق َ
ف َيك ُ
ـه َوت؟ َف َق َال
ـال َأ ُبـو َذ ٍّرَ :ك ْي َ
ُـون ِل َأ ْج ٌر ف َش ْ
َر ُس ُ
ـو ك َ
َان َل َك َو َلدٌ َف َـأ ْد َر َك َو َر َج ْو َت
ـول اهلل ﷺَ « :أ َر َأ ْي َت َل ْ
ِ
ـتَ :ن َع ْمَ .ق َ
ْت
ـالَ « :ف َأن َ
ـب بِ ِه؟ ُق ْل ُ
ير ُه َف َما َتَ ،أ ُكن َْت َ ْتتَس ُ
َخ ْ َ
ـالَ :ب ِ
َخ َل ْقتَـ ُه؟» َق َ
ْـت َهدَ ْيتَـ ُه؟َ ،ق َال:
ـل اهلل َخ َل َقـ ُهَ ،ق َالَ :ف َأن َ
ـالَ :ب ِ
َب ِ
ْـت ت َْر ُز ُقـ ُه؟»َ ،ق َ
ـل اهلل َهـدَ ا ُهَ ،ق َ
ـل اهلل ك َ
َان
ـالَ « :ف َأن َ
ِ
ِ
ِ
َي ْر ُز ُقـ ُهَ ،ق َ
ـال :ك ََذل َ
ـك َف َض ْع ُه ِف َح َللـه َو َجنِّ ْب ُه َح َرا َمـ ُهَ ،فإِ ْن
َشـا َء اهلل َأ ْح َيـا ُهَ ،وإِ ْن َشـا َء َأ َماتَـ ُهَ ،و َل َ
ـك َأ ْج ٌر»(((.
((( مسند أمحد ،383 /35 ،حديث رقم .21484
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السالم الذي نبحث عنه
السلام يعنـي األمـان ،وهو نعمـة من ِّ
أجل نعـم اهلل التي
امتـن هبـا  على خلقـه ،حيث يقـول سـبحانه﴿ :ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾((( ،ويقـول اهلل تعاىل:
﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾(((،
ويقـول نبينـا ﷺ« :مـن َأصبـح ِآمنًـا ِف ِسبِ ِ
ـهُ ،م َع ً
ـاف ِف
َ ْ ْ َ َ
ْ
ِ
ـد ِهِ ،عنْـدَ ه َطعـام يو ِم ِ
جس ِ
(((
َ
يـز ْت َلـ ُه الدُّ ْن َيا» .
ـهَ ،فكَأن ََّم ح َ
ُ َ ُ َْ
َ َ

واألمن كالصحــة ،فكام أن الصحة تــاج عىل رءوس
األصحاء ال يعلم قدره إال من فقـد صحته أو جان ًبـا منهـا،
((( [سورة قريش ،اآلية .]4
((( [سورة النحل ،اآلية .]112
اب ِف الت ََّوك ِ
َل اهلل ،حديث رقم  ،2346واألدب املفرد
((( ســنن الرتمذي ،أبواب الزهدَ ،ب ٌ
ُّل ع َ
ِ ِ ِ
سبِ ِه ،حديث رقم  . 300واللفظ من األدب املفرد.
للبخاريَ ،ب ُ
اب َم ْن َأ ْص َب َح آمنًا ف ْ
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فإن أمن اإلنسان يف وطنه عىل نفسه وماله وعرضه تاج عىل
رءوس الوطنيني الرشفاء ال يستشــعر عظمته إال من ابتلوا
باخلوف والتشـــرد داخل أوطاهنــم أو خارجها ،فال حياة
حقيقية بال وطن ،وال وطن بال أمن ،نســأل اهلل الســامة،
وأن حيفظ لنا أمننا وأوطاننا ودماءنا وأعراضنا وأموالنا.

فاألمن واألمان والسلم والسالم غاية كل نبيل ورشيف،
وحتقيق السالم مطلب ديني ووطني وغاية إنسانية مشرتكة،
فألفاظ :السلم ،والسالم ،والسالمة ،واإلسالم ،كلها تنبع
من جذر لغوي واحد هو "سلم"((( ،وأهم ما يميز هذا اجلذر
اللغوي داللته عىل معاين السلم واملساملة ،ويف هذا السياق
يأيت حديث نبينا ﷺ« :ا ُمل ْس ِل ُم َمن َس ِل َم ا ُمل ْس ِل ُم َ
ون ِمن لِسانِ ِه
ِِ
ِ
ِ
َّاس ِم ْن لِ َسانِ ِه
و َيده»((( ،ويف رواية« :ا ُْل ْسل ُم َم ْن َسل َم الن ُ
َو َي ِد ِه»((( ،وهو ما يعني انتفاء وقوع أي أذى منه ألي إنسان
عىل ظهر البسيطة ،ذلك ألن األذى إما أن يكون ً
قول ،وإما
أن يكون ً
فعل ،واللسان رمز للقول ،واليد رمز للفعل :كتاب ًة
رسم أو رض ًبا أو نحو ذلك ،وإذا انتفي وقوع األذى ً
قول
أو ً

((( ينظر :لسان العرب واملصباح املنري مادة :سلم .
((( صحيح البخاري ،كتاب اإليامنَ ،باب ا ُمل ْس ِل ُم َم ْن َس ِل َم ا ُمل ْس ِل ُم َ
ون ِم ْن لِ َسانِ ِه َو َي ِد ِه ،حديث رقم .10
((( مسند أمحد ،658/11 ،حديث رقم . 7086
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أو ً
مفتاحا
فعل انتفي وقوعه مطل ًقا ،وهكذا يكون املسلم
ً
سلم مع الكون كله،
لكل خري مغال ًقا لكل أذى أو رشً ،
مع البشـر واحلجر والشجر ،مع اإلنسان واحليوان واجلامد،
فديننا دين السالم ،وربنا  هو السالم ،ومنه السالم ،وهو
امللك القدوس السالم ،ونبينا ﷺ هو نبي السالم الذي
أمرنا بإفشاء السالم وجعله ثقافة أمة ،حيث يقول ﷺَ :
«ل
ون ْ
تَدْ ُخ ُل َ
الَنَّ َة َحتَّى ت ُْؤ ِمنُواَ ،و َل ت ُْؤ ِمنُوا َحتَّى َ َتا ُّبواَ ،أ َو َل
َأد ُّلكُم ع َل َ ٍ
الس َل َم َب ْينَك ُْم»(((،
ُ ْ َ
شء إِ َذا َف َع ْلت ُُمو ُه َ َتا َب ْبت ُْم؟ َأ ْف ُشوا َّ
ْ
ِ
الس َل َمَ ،و َأ ْطع ُموا ال َّط َعا َم،
ويقول ﷺَ « :يا َأ ُّ َيا الن ُ
َّاسَ ،أ ْف ُشوا َّ
و ِص ُلوا ْالَرحام ،وص ُّلوا بِال َّلي ِل ،والن ِ
النَّ َة
ْ َ ُ
ْ َ َ َ َ
َ
َّاس ن َيا ٌم ،تَدْ ُخ ُلوا ْ َ
(((
َ
بِ َسلم»  ،وحتيتنا يف اإلسالم هي السالم ،واجلنة هي دار
السالم ،وحتية أهل اجلنة يف اجلنة سالم ،وحتية املالئكة هلم
فيها سالم ،ويف احلديث عن ليلة القدر يقول احلق سبحانه:
﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾((( ،ومل يقل :هي سالم ،فجعل
ً
وأصل تدور عليه حركة الكون واحلياة،
السالم عمدة
((( صحيح مسلم ،كتاب اإليامن ،باب بي ِ
ان َأ َّن ُه لَ َيدْ ُخ ُل ا َلْنَّ َة إِلَّ ا ُْلؤْ ِمن َ
ُونَ ،و َأ َّن َم َ َّب َة ا ُْلؤْ ِمنِ َني ِم َن
َ ُ ََ
ِ
ِ
ِْ ِ
ل ُصولَا ،حديث رقم . 54
الس َل ِم َس َب ًبا ُ
ال َيمنَ ،و َأ َّن إِ ْف َشا َء َّ
اب إِ ْط َعا ِم ال َّط َعامِ ،حديث رقم.3251
ب
األطعمة،
كتاب
ماجه،
ابن
((( سنن
َ ُ
((( [سورة القدر ،اآلية .]٥
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وهنانا ديننا احلنيف أن نيسء الظن بمن ألقى إلينا السالم،
فقال سبحانه﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ﴾(((؛ بل هنانا أن نقبض أيدينا عمن مد يده
وبسطها لنا بالسالم ،فقال ﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾(((.
غير أن السلام الذي ننشـده ونبحـث عنه هو السلام
العـادل ،سلام األقويـاء الشـجعان الـذي له درع وسـيف
وقـوة حتفظـه وحتميـه ،فقـراءة السـياق القـرآين تؤكـد أن
السلام ال يتحقـق إال لألقويـاء ،فقبـل قوله تعـاىل﴿ :ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ جـاء قولـه تعاىل﴿ :ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾((( ،و ﴿ ﯚ﴾ هنـا هـي مـا الغائيـة
وليسـت االبتدائيـة ،واملعنـى هنـا أقصــى مـا تسـتطيعون
ـو َة
مـن إعـداد ،وإذا كان نبينـا ﷺ قـد قـالَ « :أ َل إِ َّن ال ُق َّ
ـي»((( ،وكان الرمي يف سـياق عصــره ﷺ رم ًيا بالنبال
الر ْم ُ
َّ

((( [سورة النساء ،اآلية .] 94
((( [سورة األنفال ،اآلية .]61
((( [سورة األنفال ،اآلية . ]60
ِ
ِ
ِ
اب َف ْض ِ
ل ِّث َع َل ْي ِهَ ،و َذ ِّم َم ْن ع َِل َم ُه ُث َّم ن َِســ َي ُه،
َاب الْ َم َارةَ ،ب ُ
((( صحيح مســلم ،كت ُ
الر ْم ِي َوا َ ْ
ــل َّ
حديث رقم .1917
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والسـهام ،فإنـه قـد أضحـى يف عصــرنا احلـارض رم ًيـا
بالرامجـات والقاذفـات وعابـرات القـارات وا ُملسيرات،
ممـا ُيتـم علينـا األخذ ببنـاء قوة عرصيـة حديثـة حتمي وال
تبغـي ،فقوة الـردع أهم مـن مواجهة احلرب ،فالـدول التي
ً
أصلا ،ما دام
متتلـك القوة حتقـق رد ًعا قـد ال ُيدخلها حر ًبا
هدفهـا هو السلام ومحايـة أمنها ال البغـي وال العدوان عىل
غريهـا ،ومـا دامت قوهتـا قوة رشـيدة حتمـي وال تبغي ،ثم
بعـد ذلـك كله تـأيت آية السلام لتؤكـد أن السلام احلقيقي
هـو السلام القائـم على العـدل ،والـذي لـه قـوة حتميـه،
فيقول اهلل ﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾(((.
والســام هو البديل احلقيقي للحرب ولظلم اإلنسان
مبارشا أم غري مبارش ،بقصد
ظلم
ألخيه اإلنسان سواء أكان ً
ً
أو بــدون قصد ،فالســام ال يعني فقط عــدم املواجهة يف
احلروب التقليدية ،والسالم اإلنســاين الذي ننشده أوسع
من ذلك بكثري ،فاحتكار بعض الدول للدواء ً
مثل يف أزمة
كورونا أو للغذاء ملن حيتــاج إليه ظلم فادح ،وعدم احرتام
((( [سورة األنفال ،اآلية .] 61
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بعض الدول التفاقيات املناخ غري عابئة بتأثريات التغريات
املناخية عىل الــدول املعرضة ملخاطر هــذه التغريات ظلم
فادح من اإلنسان ألخيه اإلنسان وألبناء هذه الدول.

ونؤكــد أن الســام ال يصنعــه واليملكــه اجلبناء وال
الضعفــاء ،إنام حيمل الســام ويصنعه األقوياء ،فشــجاعة
الســام ال تقل أبدً ا عن شــجاعة احلرب ،وهو ما نبعث به
رســالة واضحة لكل عقالء العامل ،نقول هلم :تعالوا لنعالج
م ًعــا تداعيات انتشــار فريوس كورونا والتأثريات الســلبية
للتغريات املناخيــة ،ونجعل من مبادرات الســام احلقيقية
ً
بديل لظلم اإلنســان ألخيه اإلنســان بقصد أو بغري قصد،
تعالوا م ًعا لكلمة سواء لننبذ كل مؤججات احلرب واالقتتال
ونُحل حملها ُأطر التعاون والتفاهم والتكامل والسالم.
*

*
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*

التطرف احلاد واملضاد
غلوا
التطرف تطرف عىل أية حال ،حا ًّدا كان أو مضا ًّداًّ ،
كان أو تفري ًطا ،فهو الذهاب إىل الطرف بعيدً ا عن الوسط،
وقــد قال اإلمام األوزاعي « :ما من أ ْم ٍ
ــر أ َم َر اهلل به ّإل
عارض ّ
الغلو
الشيطان فيه بخصلتني وال يبايل ّأيام أصاب:
ّ
(((
أو التّقصري»
.
ديننا الســمح احلنيف قائم عىل الوسطية واالعتدال يف
أسمى معانيهام ،يف كل يشء حتى جمال العبادات ،فلام رأى
نبينا ﷺ ًّ
حبل مشدو ًدا يف املسجد بني ساريتني((( سأل ﷺ:
ِ
لزينب ت ِّ
فت ْت
«مــا هذا؟ قالوا :حبل
َ
ُصل فإذا كســ َل ْت أو َ َ
ِ
ثم قال :ل ُي َص ِّل أحدُ كم نشا َطه
أمســكت به ،قالُ :
(ح ُّلوه) َّ
ِ
(((
فت فليق ُعدْ »  ،وملا رأى ﷺ سيدنا سعد بن
فإذا كســل أو َ َ
((( أي :عمودين من أعمدة املسجد.
((( املقاصد احلسنة للسخاوي ،ص  ،332ط دار الكتاب العريب.
ور بِال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِ
اب َف ْض ِل ال ُّط ُه ِ
ار ،حديث رقم.1150
((( صحيح البخاري ،كتاب التهجدَ ،ب ُ
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أيب وقاص  يتوضأ فيسـرف يف استخدام املاءَ ،ف َق َالَ « :ما
ِ
ِ
ف؟َ ،ق َالَ :ن َع ْم،
س ٌ
السـ ََر ُ
َه َذا ّ
ف َيا َس ْعدُ ؟ َق َالَ :أف ا ْل ُو ُضوء َ َ
ٍ (((
َوإِ ْن ُكن َْت َع َل َنْ ٍر َجار» .

وحتـى اإلنفـاق سـواء أكان إنفا ًقـا على النفـس أم
على الغير حتـت أي مسـمى ،فالوسـطية مطلـب راسـخ ،
حيـث يقـول احلـق سـبحانه يف كتابـه العزيـز﴿ :ﯷ

ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ﴾((( ،ويقول سبـحـانه﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾(((.

وقد أكد القرآن الكريم عىل الوسطية يف كل أبعادها ،حيث
يقول احلق سبحانه﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾((( ،ويقول تعاىل﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ﴾((( ،ويقول احلكمـاء :ال تكن رط ًبا فتعرس وال

((( مسند أمحد ،636 /11 ،حديث رقم . 7065
((( [سورة الفرقان ،اآلية . ]67
((( [سورة اإلرساء ،اآلية . ]29
((( [سورة اإلرساء ،اآلية .]110
((( [سورة البقرة ،اآلية . ]68
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يابسا فتكرس ٬فالرساالت الساموية مجيعها أنزلت رمحة للناس،
ً
حيث يقول احلق سبحانه ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ي َل ْن ت َِض ُّلوا
ﭻ﴾ ((( ،ويقول نبينا ﷺ« :ت ََرك ُ
ْت فِيك ُْم َش ْي َئ ِ ْ
بعدَ ُ ِ
َاب اهلل َو ُسنَّتِي» (((.
ها :كت َ
َْ َ
األديان يرس ،وســاحة ،وتراحم ،وتعــاون ،وتكافل،
فحيث تكــون مصالح البالد والعباد فتلك مقاصد األديان
العامة.

غري أن البرشية بصفة عامة قد ابتليت بتطرفني متناقضني
يف حدية بالغة ،األول يقتل وخيرب ويدمر ويســفك الدماء
باســم األديان وحتت رايتها ،حمر ًفا النصــوص ُ
وم ْ ِر ًجا هلا
عن ســياقها ،واألديان براء مــن كل ذلك ،واآلخر يذهب
ً
انحالل ،فالتطـرف
إىل أقصـــى الطرف اآلخر تفري ًطـا أو
غلوا وإفرا ًطا
منبوذ ومرفوض عىل كل حال ،ســواء أكان ًّ
وتشــد ًدا عىل نحو ما شهدنا ونشــهد من إجرام اجلامعات
ً
وخروجا
وانحالل
املتطرفة املتاجرة بالدين ،أم كان تفري ًطا
ً
عىل جادة القيم واألخالق أو هد ًما للثوابت.
((( [سورة طه ،اآليتان .] 2 ،1
ِ
َاب ا ْل ِع ْلمِ ،حديث رقم .319
((( املستدرك للحاكم ،كت ُ
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فخطر التفريط كخطر اإلفراط ،حيث يقول احلق سبحانه:

﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃ ﰄﰅﰆ
ﰇ ﰈ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ﴾((( ،وليس املقصود بالضنك هنا الفقر ،إنام حياة
الكدر التي ال هناء فيها((( ،ولطاملا حدثنا القرآن الكريم عن
األمم والقرى التي كفرت بأنعم اهلل  ،وكذبت رسله،
وسلكت طريق االنحراف والشذوذ  -كفعل قرى قوم لوط-
فلام أرسفت يف شذوذها كانت العاقبة﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ﴾(((.
*

*

*

((( [سورة طه ،اآليات . ]127 -124
((( تفسري ابن كثري ،تفسري سورة طه 283/ 5 ،بترصف .
((( [سورة هود ،اآليتان .]83 ،82
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فقـه الدعـوة ()1
الدعـوة علـم وفـن وخبرة ودربـة ،ال يكتفـى فيهـا
بمجـرد التحصيل العلمـي ،إنام حتتاج إىل مقومـات عديدة،
ال شـك أن يف مقدمتهـا إخلاص النيـة فيهـا هلل  ،حيـث
يقـول احلـق ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾((( ،فلا يتاجـر
الداعـي بدعوتـه ،وال جيعلهـا مطيـة إىل الدنيـا.
فاألنبيـاء مجي ًعـا قـد أكـدوا على عـدم طلـب األجـر
على دعوهتـم إىل اهلل  ،حيـث يقـول احلـق سـبحانه
على لسـان سـيدنا نـوح ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾(((،
((( [سورة فصلت ،اآلية .] 33
((( [سورة هود ،اآلية .] 29
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وهـو عين مـا جـاء على لسـان سـيدنا هـود ﴿ :ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾(((،
وعلى لسـان سـيدنا صالـح ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾((( ،وعلى لسـان

سـيدنا لـوط ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾((( ،وعلى لسـان سـيدنا
شـعيب ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ﴾((( ،ويقـول احلق  عىل لسـان سـيدنا

حممد ﷺ﴿:ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾(((.
ومـن أهم عوامـل نجاح الدعـوة مراعاة حـال املدعو
وثقافتـه ومـدى قدرتـه على الفهـم واسـتيعاب مـا يلقى
َّـاس ،بِ َم
«حدِّ ُثـوا الن َ
إليـه ،وكان سـيدنا علي  يقـولَ :
((( [سورة الشعراء ،اآلية .]127
((( [سورة الشعراء ،اآلية . ]145
((( [سورة الشعراء ،اآلية .]164
((( [سورة الشعراء ،اآلية .]180
((( [سورة سبأ ،اآلية .] 47
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ـون َأ ُ ِ
ـون َأ ْن ُيك َّ
ت ُّب َ
َي ْع ِر ُف َ
َـذ َب ،اهلل َو َر ُسـو ُل ُه؟»(((() ،ألنـك
إذا خاطبـت إنسـانًا بما ال يسـتوعب ،ربما قـال لـك :ال
أصـدق ذلك.

ومنهـا مراعاة ظـروف البيئـة املحيطة وعـادات الناس
وتقاليدهـم وظـروف زماهنـم ومكاهنـم ،وهـو مـا أكـد
عليـه أهـل العلـم مـن أن الفتـوى قـد تتغير بتغير الزمان
راجحـا يف عصر قـد
أو املـكان أو األحـوال ،وأن مـا كان
ً
مرجوحـا قـد
مرجوحـا يف عصــر آخـر ،ومـا كان
يصبـح
ً
ً
راجحـا إذا تغريت الظروف واألحـوال أو البيئات،
يصبح
ً
وعلى العـامل والواعظ واملجتهـد واملفتي مراعـاة كل ذلك.

ومـن أهـم مـا ينبغـي أن يراعيـه الداعـي إىل اهلل 

سـد ذرائـع املرتبصين بالدعـوة والدعـاة ،وذلـك بانتقـاء
األلفـاظ واختيـار الكلمات ،والنـأي باخلطـاب الدعـوي
عـن كل مـا هـو ُملبـس مـن العبـارات أو األلفـاظ التـي
الو ُجـوه والتأويلات ،حتـى ال يترك
حتتمـل
كثيرا مـن ُ
ً
للمرتبصين فرصـة ُيؤتـون مـن قبلهـا.

ِ
ِ
ِ
ون َقو ٍم كَر ِ
اه َي َة َأ ْن َال َي ْف َه ُموا،
اب َم ْن َخ َّ
َاب الع ْلمَِ ،ب ُ
((( صحيــح البخاري ،كت ُ
ص بِالع ْل ِم َق ْو ًما ُد َ ْ َ
حديث رقم .127
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كما أنـه ال ُبـدَّ مـن التفرقـة بوضوح شـديد بين ما هو
جائـز ومـا هـو واقـع ،ومـا يمكـن أن يطـرح مما هـو جائز
ومـا ال ينبغـي طرحـه للعامـة على أقـل تقديـر ،فليس كل
مبـاح مستسـاغ لـدى مجيـع اخللـق ويف مجيـع البيئـات،
فينبغـي مراعـاة تغير الزمـان واملـكان يف ذلـك بفطنـة
وحنكـة وذكاء ،يراعـي الداعـي فيه حالـة الرقـي والتقدم
واملدنيـة املتسـارعة يف عـامل اليـوم ،وكل مـا يتصـل بذلـك
مـن عوامـل احلضـارة والتطـور اإلنسـاين ومـا تقتضيـه
النظـم الربوتوكوليـة احلديثـة والعرصيـة.
*

*
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*

فقـه الدعـوة ()2
التفقه يف دين اهلل  وحســن فهمه منة ونعمة عظيمة،
يقول نبينا ﷺَ « :من ُي ِر ِد اهلل به َخ ْ ًيا ُي َف ِّق ْه ُه يف الدِّ ِ
حيــث ُ
ين،
هذه األُم ُة ِ
َزال ِ
ِ
ــم واهلل ُي ْعطِي ،و َل ْن ت َ
قائ َم ًة َ
عل
َّ
وإنَّام أنا قاس ٌ
ِ
ت أ ْم ُر اهلل»(((.
ض ُه ْم َمن خا َل َف ُه ْم ،حتَّى َي ْأ ِ َ
أ ْمر اهلل ،ال َي ُ ُّ

والدعوة إىل اهلل  تتطلب احلكمة البالغة ،حيث يقول
احلق ﴿ :ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾(((.

على أن هـذه احلكمـة واملوعظة احلسـنة جتعـل موقف
الداعـي ممـن يـراه عاص ًيـا بمنزلـة الطبيـب وليـس بمنزلة
َّ
اجللاد ،فـدور العلماء هـو البيـان وليـس
القـايض ،وال
اهلدايـة وال احلسـاب وال املعاقبـة ،فالعقـاب الدنيـوي
ِ
ِ
اب َم ْن ُي ِر ِد اهللُ بِ ِه َخ ً ْيا ُي َف ِّق ْه ُه ِف الدِّ ِ
ين ،حديث رقم .71
َاب الع ْلمَِ ،ب ٌ
((( صحيح البخاري كت ُ
((( [سورة النحل ،اآلية .]125
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سـبيله القانون ،والعقـاب األخروي أمـره إىل اهلل  ،حيث
ِ
إرسائيـل ُمتواخ َي ِ
َ
يقــول نبينــا ﷺَ :
ني،
رجلان يف بني
«كان
ِ
ِ
َ
َ
َ
فـكان ال
واآلخ ُـر جمتهـدٌ يف العبـادة،
ـب
فـكان أحدُ مهـا يذن ُ
ِ
الذ ِ
ُ
ُ
اآلخـر على َّ
فيقـول :أقصر،
نـب
يـزال ا ُملجتهـدُ يـرى
َ
ِ
فوجـدَ ُه يو ًمـا عىل ٍ
فقال ل ُه :أقصــرَ ،
ذنب َ
ورب
فقـال :خ ِّلني ِّ
يغفر اهلل َ
لـك أو ال يدخ ُل َك
َ
عيل رقي ًبـا ،فقال :واهلل ال ُ
أبعثـت َّ
العاملين،
رب
فقبـض
اهلل اجلنَّـ َة،
َ
َ
أرواحهما فاجتمعـا عنـدَ ِّ
َ
ِ
ِ
َ
أكنـت يب ً
فقـال هلـذا ا ُملجتهد:
كنت على ما يف يدي
َ
عالا؟ أو َ
ِ
ِ
ِ
فادخـل اجلنَّ َة برمحتـيَ ،
َ
وقال
للمذنب :اذهب
وقـال
قـاد ًرا؟
لآلخـر :اذهبـوا ِ
بـه إىل الن ِ
ِ
َّـار ،قـال أبـو هريـرة  :وا َّلـذي
ٍ
ِ
ِ
نفســي بيـده َلتك َّل َم بكلمـة أو َبقـت دنيا ُه آخرتَـ ُه»(((.

والدعوة حتتاج إىل برص وبصرية ،حيث يقول احلق 
عىل لسان نبينا حممد ﷺ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ﴾(((.

والبصيرة يف الدعـوة تتطلـب الرفق باملدعـو كام علمنا
نبينـا ﷺ يف دعوتـه التطبيقيـة ،ف َعـ ْن ُم َع ِ
او َيـ َة ْب ِ
الكَـ ِم
ـن ْ َ
((( سنن أيب داود ،كتاب األدب ،باب النهي عن البغي ،حديث رقم .4901
((( [سورة يوسف ،اآلية . ]108
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ـع رس ِ
السـ َل ِم ِّيَ ،ق َ
ـالَ :ب ْينَـا َأنَـا ُأ َص ِّ
ـول اهللِ ﷺ ،إِ ْذ
لي َم َ َ ُ
ُّ
ِ
ِ
ح َك اهللُ َف َر َمـان ا ْل َق ْو ُم
ـس َر ُج ٌل مـ َن ا ْل َق ْو ِمَ ،ف ُق ْل ُ
ـتَ :ي ْر َ ُ
َع َط َ
ِ
ِ
ـتَ :وا ُثـك َْل ُأ ِّم َيـا ْهَ ،مـا َش ْـأ ُنك ُْم؟ َتنْ ُظ ُر َ
ون
ـمَ ،ف ُق ْل ُ
بِ َأ ْب َصاره ْ
ِ
ِ
إِ َ َّلَ ،ف َج َع ُلـوا َي ْ ِ
ض ُب َ
ـم َع َل َأ ْف َخاذ ِه ْمَ ،ف َل َّما َر َأ ْيت ُُه ْم
ـون بِ َأ ْيدهيِ ْ
َتَ ،ف َل َّما َص َّل َر ُس ُ
ـول اهللِ ﷺَ ،فبِ َأ ِب
ُي َص ِّمتُونَنِـي َل ِكنِّي َسـك ُّ
ـت ُم َع ِّل ًما َق ْب َلـ ُه َو َل َب ْعـدَ ُه َأ ْح َسـ َن َت ْع ِل ًيم
ـو َو ُأ ِّمـيَ ،ما َر َأ ْي ُ
ُه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َبني َو َل َشـت ََمنيَ ،ق َال« :إِ َّن
منْـ ُهَ ،ف َواهللَِ ،مـا ك ََه َـرن َو َل َ َ
ِ
ِ ِ
ش ٌء ِم ْن ك ََل ِم الن ِ
الص َ
َّـاس ،إِن ََّم ُه َو
َهـذه َّ
لا َة َل َي ْص ُل ُح ف َيهـا َ ْ
التَّسـبِيح وال َّتكْبِير و ِقراء ُة ا ْل ُقـر ِ
آن»(((.
ْ ُ َ
ْ
ُ َ َ َ

ـم
أناسـا ال علـم هلـم وال فقـه ،وال ُه ْ
غير أن هنـاك ً
مـن املجتهديـن وال حتـى مـن أهـل االختصـاص أو
نص ُبـوا
داريس العلـوم الرشعيـة مـن مظاهنـا املعتبرة َّ
أنفسـهم ُقضاة أو َّ
جلدين ،فأرسعوا يف رمي املجتمـــع
بالتبديـع ،ثـم التجهيـل ،فالتكفري ،حتى وصـــل األمر
بغالهتـم إىل التفجير واسـتباحة الدمـاء؛ ممـا يتطلـب
حركـة رسيعـة وقويـة وغير ه ّيابـة ملواجهـة اجلمـود
((( صحيح مسلمِ ،كتَاب ا َْلس ِ ِ
ِ
الص َ
اب ْ َت ِري ِم ا ْل َك َ
الصل َِةَ ،ون َْس ِخ َما
لةََ ،ب ُ
ــاجد َو َم َواض ِع َّ
ل ِم ِف َّ
ُ َ
ك َ ِ
احتِ ِه ،حديث رقم .537
َان م ْن إِ َب َ
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والفكـر املتطـرف م ًعـا ،حتى نخ ِّلـص املجتمع واإلنسـانية
مـن خطـر التطـرف الفكـري ومـا يتبعـه مـن اإلرهـاب،
وسـفك الدمـاء ،وترويـع اآلمنين ،وهـدم األوطـان،
وختريـب العامـر ،فاهلل  ال حيب الفسـاد وال املفسـدين،
حيـث يقـول احلـق ﴿:ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾(((،
ويقـول سـبحانه﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾((( ،فديننـا
ديـن البنـاء والتعمير ،ودعوتنـا جيـب أن تكـون كذلـك،
وأن تكـون باحلكمـة واملوعظـة احلسـنة.
*

*

((( [سورة البقرة ،اآلية .] 205
((( [سورة القصص ،اآلية . ]77
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النص املقدس والفكر البرشي
النص املقــدس يشء والفكر البــري يشء آخر ،وال
جيــوز إنزال أحدمهــا منزلة اآلخر ،فإنــزال املقدس منزلة
الفكــر البرشي جناية عــى الدين وعىل النــص املقدس،
وإنزال اجتهــادات العلامء والفقهــاء واملفكرين والكتاب
منزلة النص املقدس سبيل اجلمود والتحجر واخلروج عن
طريق اجلادة.
ومع أن عاملنا املعارص يمــوج بثقافات متعددة ،ما بني
مدارس فكرية وعلمية وفلسفية كلها تثري حياتنا الواقعية،
فإن من أصيبوا باجلمود الفكري يقفون عند مراحل حمددة
من الفكر البشـــري ال يتجاوزوهنا ،وينحازون لكل قديم
ملجرد قدمه فحسب ،حتى يف الفكر واألدب واإلبداع ،فهم
ُي ْؤثرون كل قديم عىل كل حديث ،عىل شــاكلة ما رواه ابن
قتيبة وغريه من أن أحد الشعراء أنشد األصمعي أبياتًا ،فقال
له األصمعي :إن هذا هلو الديباج اخلرسواين؛ أي :الشــعر
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اجليد الذي يمتدح ويشــاد به ،ثم اسرتسل األصمعي :ملن
تنشدين؛ فأجاب الشــاعر :بأهنام من شعره أنشدمها لليلته،
غــر األصمعي رأيه عىل الفورً ،
قائل :إن أثر التكلف
وهنا ّ
(((
لبي واضح  ،ومــا ذاك إال لعصبيته للقديم دون
عليهــا ّ
سواه ،بغض النظر عن اجلودة أو عدمها.

وهـو مـا تصدى لـه كثير مـن علامئنـا ُكتَّا ًبـا ومفكرين
وفالسـفة بالنقـد والتفنيـد ،مؤكديـن أن اهلل  مل يؤثـــر
بالعلــم ،وال بالفقـه ،وال باالجتهـاد ،وال بالشعــر ،وال
باإلبـداع قو ًمـا دون قـوم ،أو زمانًـا دون زمـان ،أو مكانًـا
ٍ
مـكان ،ولـذا فإهنـم ال يقدمـون القديم ملجـرد قدمه،
دون
وال يبخسـون احلديـث أو املعـارص حقـه ملجـرد حداثتـه
أو معارصتـه ،إنما امليـزان عندهـم منطقـي موضوعـي،
وهـو أال ننظـر إىل مـن قـال وإنما إىل مـا قـال ،فاحلكم عىل
العمـل ال على صاحبه ،وعلى النص ال على القائل ،وعىل
جواد كبــوة ،ولكل عالــم
اإلبـداع ال عىل املبــدع ،ولكل َّ
زلة ،ولكل مبــدع سقطــة أو هفوة ،والكمــال هلل وحده،
والعصمـة ألنبيائه ورسـله.
((( الوساطة بني املتنبي وخصومه ،ص . 50
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ويف املقابل ثمة فـريـــق آخـــر أســـرف يف حداثتـــه
وإطالق العنان للعقل البشـري حتى ذهب إىل رفع القداسة
عــن املقدس ،وإنزال النصوص املقدســة منزلة النصوص
البشـرية القابلة للنقد والتفنيد.

ويذهب البعــض  -وبخاصــة يف اجلمــاعات املتطرفة -
إىل إنزال شيوخهم وأمرائهم ومرشدهيم منزلة القرآن الكريم
أو أشد منزلة ً
جهل ومح ًقـا ،فأكثر شباب اجلامعات املتطرفة
جيعلون كالم مرشدهم فوق كل اعتبار ،وهو املقدس الذي
ال يرد ،وال جمال للتفكري أو إعامل العقل فيه ،عىل أن أحدهم
قد جيادلك يف فهمك للنص القرآين إن تناقض مع يشء من
كالم شيخه أو مما ُد َّس له عرب كتبهم وحمارضاهتم وتفسرياهتم
وتأويالهتم ،وال يسمح لك أن تناقضه أو تناقشه يف كالم
شيخه املقدس لديه ،فقضية تأليه البشــر ،أو تقديسهم ،أو
رفعهم إىل درجة املهـديني املنتظرين عند هؤالء املتطرفني أمر
يف غاية اخلطورة عىل التفكري املنطقي السليم.

واضحا ال لبس فيه  -بني إنزال
عىل أننا نفرق  -تفري ًقا
ً
النــاس منازهلم وإكــرام العلامء وبني تقديس البشـــر ،أو
حماولة تقديسهم ،أو إضفاء هالة من التقديس عليهم ت َُص ِّو ُر
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نقــد كالمهم عىل أنه نقد لإلســام وطعن يف فهم صحيح
الكتاب والسنة ،مع أن كل البـــر بعد املعصوم ﷺ يؤخذ
منهــم ويرد عليهم يف ضوء أدب احلــوار ومراعاة أصوله؛
دائم أن مؤسســاتنا الدينية ليســت مؤسســات
ولذا نؤكد ً
كهنوتيــة وال ينبغي أن تكون أو تقــرب من ذلك ،كام أهنا
ليست حماكم تفتيش ،فمهمتها البيان ال احلساب.
إن احلاجــة ملحة إىل مزيــد من إعــال العقل يف فهم
النص يف ضوء معطيات الواقع واحلفاظ عىل ثوابت الرشع
الرشيف ،وإىل مزيد من االهتامم باألبعاد الثقافية املختلفة،
والتوازن يف حياتنا بني دراســة العلــوم التطبيقية والبحثية
ودراســة علــوم النفس واالجتــاع والفلســفة واآلداب
والتاريخ واحلضارة والعمــران ،فاملجتمعات يف حاجة إىل
هذا وذلك ،وإىل كل فكر إنســاين يفيد البرشية يف شــئون
دينها أو شئون دنياها.
*

*
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فلسفــة احلكــم
فلســفة احلكم يف اإلســام قائمة عىل مراعاة مصالح
الناس ،فحيــث تكون املصلحة فثمــة رشع اهلل  ،فكل
ما حيقق األمــن واألمان واالســتقرار ،ويعمل عىل عامرة
الكون وسعادة البرش يتفق ومقاصد األديان ،وكل ما يؤدي
إىل الظلم أو الفســاد أو التخلف ال عالقة له باألديان ،بل
إنه متناقض كل التناقض مــع صحيح األديان ومقاصدها
السامية ،عىل أن اإلســام مل يضع قال ًبا جامدً ا صامتًا حمد ًدا
أسسـا
لنظام احلكم ال يمكن اخلروج عنـــه ،وإنمـا وضع ً
يقـــره اإلسالم،
ومعـــايري متى حتققت كان احلكم رشيدً ا
ّ
َ
ومتــى اخت ّلت أصـــاب احلكم من اخللــل واالضطراب
بمقـدار اختالهلـا.
ولعـل العنـوان األهـم األبـرز لنظـام أي حكم رشـيد
هـو مـدى حتقيقـه ملصالـح البلاد والعبـاد ،وعلى أقـل
تقديـر مـدى عملـه لذلـك وسـعيه إليـه ،فـأي حكـم
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يسـعى إىل حتقيـق مصالـح البلاد والعبـاد يف ضـوء معاين
العـدل واملسـاواة واحلريـة املنضبطــة ،بعيدً ا عـن الفوىض
واملحسـوبية وتقديــم الـوالء على الكفـاءة؛ فهـو حكـم
رشـيد معتبر.
وحتـت هـذا العنـوان الرئيـس تتداعـى تفاصيـل كثرية
هتدف يف جمملهــا إىل حتقيـق العــدل بكل ألـوانه السياسية
واالجتمــاعية والقضائيـة بين البرش مجي ًعا ،وعـدم التمييز
بين النـاس على أسـاس اللـون أو اجلنـس أو العـرق ،فال
ٍ
ح ٍ
ألحـد على الدخول فيـه عنوة.
ـل
إكـراه يف الديـن ،وال َ ْ

فـكل حكـم يعمـل على حتقيـق ذلـك ويسـعى إىل
توفير احلاجـات األساسـية للمجتمع من مـأكل ومرشب
وملبـس ومسـكن و ُبنًـى حتتيـة مـن :صحـة ،وتعليـم،
وطـرق ،ونحـو ذلك ممـا ال تقـوم حيـاة البلاد والعباد إال
حكما رشـيدً ا سـديدً ا موف ًقـا ،مرض ًّيـا عنـد
بـه ،فإنـه ُيعـدُّ
ً
اهلل وعنـد النـاس إال مـن حاقـد ،أو حاسـد ،أو مكابـر ،أو
معانـد ،أو خائـن ،أو عميـل.

ويؤكـد أهـل العلـم والـرأي والفكـر أن اهلل  ينصر
الدولـة العادلـة وإن كانـت كافـرة ،وال ينصر الدولـة
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الظاملـة وإن كانـت مؤمنـة ،وأن الدول قد تـدوم مع العدل
والكفـر ،وال تـدوم مـع الظلـم واإلسلام؛ ألنـه لـو كان
هنـاك إسلام حقيقـي ملـا كان هنـاك ظلـم وال جـور.

أما من يتخــذون من قضية اخلالفة وســيلة للمتاجرة
بالدين واللعب بعواطف العامة حمتجني ببعض النصوص
التي يســقطوهنا إســقا ًطا خاط ًئا دون أي دراية بفقه الواقع
أو حتقيق املناط من جهــة ،وجيعلوهنا أصل األصول الذي
عليه مناط اإليامن والكفر من جهة أخرى ،فإننا نرد عليهم
بام أكــد عليه فضيلة اإلمام األكرب األســتاذ الدكتور/أمحد
الطيب شيخ األزهر يف كلمته التي ألقاها يف مؤمتر «األزهر
يف مواجهــة اإلرهاب والتطرف» من أنــه ال نزاع بني أهل
العلــم املعتربيــن يف أن اخلالفة أليق بالفــروع وأقرب هلا،
ومذهب األشــاعرة عىل أهنا فرع ال أصل ،وذكر فضيلته ما
ورد يف كتــاب «رشح املواقف» الذي ُيعد أحد أعمدة كتب
املذهب األشــعري ،حيث ذكر مؤلفه يف شأن اإلمامة أهنا:
«ليســت من أصول الديانات والعقائــد عندنا بل هي فرع
من الفروع»((( ،ثم علق فضيلة اإلمام قائلً :فكيف صارت
((( ينظر :رشح املواقف للجرجاين مع حاشــيتي الســيالكويت والفناري ،344 / 8 ،ط مطبعة
السعادة  .مرص .
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هذه املســألة التي ليســت من أصول الدين عند أهل السنة
ً
فاصل عند هذا الشباب بني الكفر واإليامن ،وفتنة
واجلامعة
ُس ِفكَت فيها الدماءُ ،
وخ ّرب العمرانُ ،
وش ّوهت هبا صورة
هذا الدين احلنيف؟!

وعندما حتدث النبــي ﷺ يف حديثه اجلامع عن اإليامن
واإلسالم واإلحســان مل جيعل ﷺ اخلالفة ركنًا من أركان
اإليامن أو اإلســام ،فعن عمر بن اخلطاب  قالَ « :ب ْين ََم
َح ُن ِعنْدَ رس ِ
ات َي ْو ٍم إِ ْذ َط َل َع َع َل ْينَا َر ُج ٌل َش ِديدُ
ول اهلل ﷺ َذ َ
ن ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
َب َي ِ
اض ال ِّث َي ِ
اب َشــديدُ َس َواد َّ
الس َف ِر
الشــ َع ِر َل ُي َرى َع َل ْيه َأ َث ُر َّ
َو َل َي ْع ِر ُف ُه ِمنَّا َأ َحدٌ َ ،ح َّتى َج َل َس إِ َل النَّبِ ِّي ﷺ َف َأ ْسنَدَ ُر ْك َب َت ْي ِه
ِ ِ
ِ
ِ
ب ِن
إِ َل ُر ْك َب َت ْيه َو َو َض َع َك َّف ْيه َع َل َفخ َذ ْيهَ ،و َق َالَ :يا ُم َ َّمدُ َأ ْخ ِ ْ
ول اهلل ﷺِ ْ :
َع ْن ْ ِ
ــا ِمَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ال ْس َ
«ال ْس َل ُم َأ ْن ت َْش َهدَ َأ ْن
ِ
َل إِ َلــ َه إِلَّ اهلل َو َأ َّن ُم َ َّمدً ا َر ُس ُ
يم الص َ
َّلةَ،
ــول اهلل ﷺَ ،وتُق َ
الزكَاةََ ،وت َُصو َم َر َم َض َ
اســ َت َط ْع َت
انَ ،و َ ُ
ت َّ
َوت ُْؤ ِ َ
ت َّج ا ْل َب ْي َت إِ ْن ْ
إِ َل ْي ِه َسبِ ًيلَ ،ق َالَ :صدَ ْق َتَ ،ق َالَ :ف َع ِج ْبنَا َل ُه َي ْس َأ ُل ُه َو ُي َصدِّ ُق ُه،
ب ِن َع ْن ْ ِ
َق َ
ال َيم ِنَ ،ق َالَ :أ ْن ت ُْؤ ِمــ َن بِاهلل َو َم َل ِئكَتِ ِه
ــالَ :ف َأ ْخ ِ ْ
ــل ِه وا ْليو ِم ْال ِخ ِر ،وت ُْؤ ِمن بِا ْل َقدَ ِر َخ ِي ِه و َشهِ،
و ُكتُبِ ِه ورس ِ
َ
َ
َ َْ
َ
َُ ُ
ْ َ ِّ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
بن َع ْن ْال ْح َســانَ ،ق َال :أ ْن َت ْع ُبدَ
َق َالَ :صدَ ْق َتَ ،ق َالَ :فأ ْخ ْ
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ــر َ
اهلل ك ََأن َ
ب ِن
اكَ ،ق َالَ :ف َأ ْخ ِ ْ
َّك ت ََرا ُه َفــإِ ْن َل ْ َت ُك ْن ت ََرا ُه َفإِ َّن ُه َي َ
ِ
ِ
ِ
الســا َعةَ ،ق َالَ :ما ا َْل ْســ ُئ ُ
الســائ ِل،
ول َعن َْها بِ َأ ْع َل َم م ْن َّ
َع ْن َّ
ِ
ِ
ِ
َق َ
بن َع ْن َأ َم َار َتاَ ،ق َالَ :أ ْن تَلــدَ ْالَ َم ُة َر َّبت ََهاَ ،و َأ ْن
ــالَ :ف َأ ْخ ِ ْ
ِ
ون ِف ا ْلبنْي ِ
ت ََرى ْ
او ُل َ
الُ َفا َة ا ْل ُع َرا َة ا ْل َعا َل َة ِر َعا َء َّ
ان،
ُ َ
الشــاء َي َت َط َ
ِ
ِ
َق َالُ :ث َّم ا ْن َط َل َق َف َلبِ ْث ُت َمل ًّيــاُ ،ث َّم َق َال ِلَ :يا ُع َم ُر َأتَدْ ري َم ْن
الس ِ
ــائ ُل؟ ُق ْل ُت :اهلل َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ ،ق َالَ :فإِ َّن ُه ِج ْ ِب ُيل َأتَاك ُْم
َّ
ِ
(((
ُي َع ِّل ُمك ُْم دينَك ُْم» .

أما مجلة األحاديــث التي تتحدث عــن اخلالفة والبيعة
فيمكن أن ُتمل يف مجلتها يف ضوء معطيات عرصنا احلارض عىل
رضورة إقامة نظام حكم عادل رشيد له رئيس ومؤسسـات،
يعمل عىل حتقيـق العـدل بني النـاس ،وحتقيق مصالح البالد
والعباد ،ويستند إىل الشــورى واإلفادة من الكفاءات وأهل
اخلربة واالختصــاص ،بحيث ال يرتك الناس فوىض ال رساة
هلم ،وال إشــكال بعد ذلك يف األســاء واملسميات طاملا أهنا
حتقق األهداف والغايات التي يســعى اإلسالم لتحقيقها بني
الناس مجي ًعا بام حيقق صالح دينهم ودنياهم.

ا ِم وال َقدَ ِر و َع َ ِ
((( صحيح مســلم ،كتاب اإليامنَ ،باب معرفة ا ِلْيم َِن َوا ِلْ ْســ َ
الســاع َِة،
َ
ل َمة َّ
حديث رقم .8
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ومـن ثـم فـإن قيـام بعـض املجتمعـات بسـن قوانين
لتنظيـم أمـور حياهتـا بما حيقـق العـدل واملسـاواة ،ويعمل
على القضـاء على اجلرائـم بشـتى أنواعهـا ،ويـؤدي إىل
عمارة الكـون وحتقيـق األمـن واالسـتقرار والتقـدم
والرخـاء هلـو مقصـد ُمهـم مـن مقاصـد الترشيـع يف بنـاء
الـدول واسـتقرارها وممـا ال غنـى عنه فيما مل يـرد فيه نص
قاطـع حاسـم قطعي الثبـوت والداللـة بإمجاع أهـل العلم
والفقهـاء املعتربين؛ ذلك أن دراسـة املسـتجدات والقضايا
العرصيـة ممـا حيتاج إىل اجتهـاد فقهي وترشيعي بام يناسـب
الزمـان واملكان.
مع تأكيدنا عىل ما يأيت:

 -1أنـه ال تعـارض بين الديـن والدولـة ،فالدولـة
الرشـيدة هي صمام أمــان للتديـن الرشـيد ،والعالقة بني
الديـن والدولـة ليسـت عالقـة عـداء ولــن تكــون ،إن
صحيحا واع ًيــا وسط ًّيــا يسهم وبقــوة يف
تدينـًـا رشـيدً ا
ً
بنـــاء واسـتقرار دولـة عرصيـة ديمقراطيـة حديثـة تقـوم
عىل أسـس وطنيــة راسـخة وكاملـة ،وإن دولة رشـيدة ال
يمكن أن تصطــدم بالفطــرة اإلنســانية التـي تبحث عن
اإليمان الرشـيد الصحيـح.
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نفرق وبوضوح شــديد بني التــدين
على أننا ينبغي أن ّ
والتطـرف ،فالتديـن الرشـيد يدفـع صاحبه إىل التسـامح،
والرمحــة ،والصـدق ،ومـكارم األخلاق ،وإىل التعايـش
السـلمي مـع الـذات واآلخر ،وهـو مـا ندعمه مجي ًعـا ،أما
التطــرف واإلرهـاب الـذي يدعو إىل الفسـاد واإلفســاد
والتخريـب والدمـار واهلدم واسـتباحة الدمـاء واألموال؛
فهـو الــداء العضـال الـذي جيـب أن نقاومـه مجي ًعـا ،وأن
نقـف لـه باملـرصــاد ،وأن نعمل بكل ما أوتينــا من قــوة
للقضــاء عليـه حتـى نجتثه من جـذوره.

ونؤكـد أن مـن يتومهـون رصا ًعا ال جيـب أن يكون بني
الديـن والدولـة ويرونـه رصا ًعا حمتًما إما أهنـم ال يفهمون
صحيحـا أو ال يعـون مفهـوم الدولـة وع ًيـا
فهما
ً
األديـان ً
تا ًّمـا ،فاخللـل ال عالقـة لـه بالديـن الصحيـح وال بالدولة
الرشـيدة ،إنما ينشـأ اخللل من سـوء الفهـم لطبيعـة الدين
أو لطبيعـة الدولـة أو لطبيعتهما م ًعا.
 -2رضورة احرتام دستور الدولة وقوانينهــا وإعـلاء
دولة القانون وأال تنشـأ يف الدول سـلطات موازية لسـلطة
الدولـة أ ًّيـا كان مصـدر هـذه السـلطات ،فهو لـواء واحد
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تنضـوي حتتـه ويف ظله كل األلويـة األخرى ،أمـا أن حتمل
كل مؤسسـة أو مجـاعــة أو جهــة لــواء مواز ًيـا للــواء
الدولـة ،فهـذا خطـر داهـم ال يسـتقيم معـه ال أمـر الديـن
وال أمـر الدولـة(((.

 -3أن العمل عىل تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسيخ
دعائمهـــا مطلب رشعي ووطني ،وأن كل من يعمل عىل
تقويــض بنيان الدولة ،أو تعطيل مســرهتا ،أو تدمري ُبناها
التحتيــة ،أو ترويــع اآلمنني هبا ،إنام هو جمــرم يف حق دينه
ووطنه م ًعا.

كام أننا نحذر من محالت التشويه وقلب احلقائق من
خالل املواقع اإللكرتونية وبعض الوسائل اإلعالمية التي
تتسلل عربها هذه العنارص حمرتفة الكذب والتدليس،
وعلينا أن نتثبت ونتبني حقائق األخبار حتى ال نقع يف رشاك
ما تريده هذه اجلامعات من فوىض ،حيث يقول احلق :
﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾(((.
((( [سورة احلجرات ،اآلية .]6
((( [سورة احلجرات ،اآلية .]6

114

 -4أننا يف حاجة ُملحة إىل إعــادة قراءة تراثنا الفكري
قراءة دقيقة واعية تفرق بني الثابت واملتغري ،بني ما ناســب
عصـــره وزمانه ومكانه من اجتهادات الفقهاء ،وما يتطلبه
عصـــرنا ومستجداته من قراءة جديدة للنصـوص ،يقوم
هبا أهل العلم واالختصـــاص؛ حلل إشكاليات احلاضــر
يف ضوء فهم الواقع واحلفاظ عىل ثوابت الرشع الرشيف.
*

*
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فلسفة احلياة واملوت
ديننا ديــن مفعم باحلياة وعامرة الكــون ،ومل جيعل من
فلسفة املوت عائ ًقا لعامرة األرض وصناعة احلضارات ،بل
جعل منها أكرب دافع للعمــل واإلنتاج وبناء الدول ،حيث
ِ
السا َع ُة َوبِ َي ِد َأ َح ِدك ُْم َف ِسي َل ٌةَ ،فإِ ْن
يقول نبينا ﷺ« :إِ ْن َقا َمت َّ
اع َأ ْن َل َي ُقو َم َحتَّى َي ْغ ِر َس َها َف ْل َي ْف َع ْل»(((.
اس َت َط َ
ْ

فحتـى مـع تيقـن املـوت نحـن مطالبـون بعمارة الكون،
وإذا مل تـدرك ثمـرة عملـك يف الدنيـا فسـتدركها يف اآلخـرة،
ـات ْ ِ
الن َْس ُ
ـع َعنْـ ُه َع َم ُلـ ُه إِ َّل
أمل يقـل نبينـا ﷺ« :إِ َذا َم َ
ـان ا ْن َق َط َ
ـةَ ،أو ِع ْلـ ٍم ينْ َت َفع بِ ِ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ـهَ ،أ ْو َو َل ٍد
ُ ُ
مـ ْن َث َل َثـة :إِ َّل مـ ْن َصدَ َقة َج ِار َي ْ
َصالِـحٍ َيدْ ُعـو َل ُه»((( ،حيث يمتـد الثواب بامتـداد هذا النفع،
ـد َأجرهن ِمن بع ِ
ِ ِ
ـد َم ْوتِ ِه،
«سـ ْب ٌع َ ْي ِري ل ْل َع ْب ْ ُ ُ َّ ْ َ ْ
ويقـول نبينا ﷺَ :
ِ
وهـو ِف َق ْ ِ
بر ِهَ :مـ ْن َع َّل َم ع ْل ًماَ ،أ ْو ك ََرى َنْ ًـراَ ،أ ْو َح َف َـر بِ ْئ ًرا،
ُ

((( مسند أمحد  ،296/20حديث رقم .12981
ِ ِ
ِ
ان ِم َن ال َّث َو ِ
اب َما َي ْل َح ُق ا ِلْن َْس َ
اب َب ْعدَ َو َفاتِ ِه ،حديث رقم .1631
َاب ا ْل َوص َّيةَ ،ب ُ
((( صحيح مسلم ،كت ُ
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لاَ ،أ ْو َبنَـى مس ِ
ـجدً اَ ،أ ْو َو َّر َ
َخ ً
َأ ْو َغ َـر َس ن ْ
ث ُم ْص َح ًفـاَ ،أ ْو
َ ْ
ِ
ِ
ِ
أيضا
َـر َك َو َلـدً ا َي ْسـ َت ْغف ُر َلـ ُه َب ْعـدَ َم ْوتـه»((( ،والثواب هنـا ً
ت َ
ممتـد بامتـداد النفع.
فاملـوت للمؤمن ليس عقـدة وليس عائ ًقـا ،ألن املؤمن
يـدرك أنـه سـيجني ثمـرة عملـه إمـا يف الدنيـا ،وإمـا يف
اآلخـرة وإمـا فيهما م ًعـا ،ليقينه بـأن اهلل ال يضيـع أجر من
أحسـن ً
عمل ،حيث يقـول احلق سـبحانه﴿:ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾(((.

أمـا تذكـر املـوت لـدى غير املؤمـن فمـن املمكـن أن
يكـون وسـيلة يـأس وإحبـاط أو انصراف عـن العمـل؛
لظنـه أنـه قد ال يسـتفيد مـن جهده ،كونـه ال يفكـر إال فيام
يسـتفيد هـو منـه أو ينتفـع بـه يف عاجـل أمره.
وأمـا املـوت عند املؤمـن فدافع قـوي له لعمارة الكون
وصناعـة احلضـارة وحمفـز له على العمل واإلتقـان ،حيث
يتـزود املؤمـن بعمارة الدنيـا لرضـا ربـه عنـه يف الدنيـا
أيضـا بـأن يـذر ورثتـه أغنيـاء،
واآلخـرة ،وهـو مطالـب ً

((( مسند البزار ،483/13 ،حديث رقم . 7289
((( [سورة الكهف ،اآلية .]30
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إن ت َ
حيـث يقول نبينـا ﷺ " :إنَّـك ْ
َـذ ْر َو َر َثتَك َأ ْغنِ َيـا َء َخ ْ ٌي
ِ
ـم َعا َلـ ًة َي َت َك َّف ُف َ
َّـاس"(((.
ـون الن َ
مـ ْن َأ ْن ت ََذ َر ُه ْ

ذلـك أن املـوت عنـد املؤمـن انتقـال ال انتهـاء ،حيـث
يعمـل املؤمـن على أن يأخـذ مـن دنيـاه آلخرتـه ،وزاده
احلقيقـي هـو عملـه الـذي قدمـه سـواء أكان لنفسـه أم
ألبنائـه أم لوطنـه أم ألمتـه.

كما أن تذكـر املـوت يدفـع املؤمـن ُحل ْسـن املراقبـة
يف رسه وعلنـه ،راقبنـاه أم مل نراقبـه؛ ألنـه يراقـب مـن ال
تأخـذه ِسـنة وال نـوم ،حيـث يقـول احلق سـبحانه﴿:ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾((( ،ويقـول سـبحانه:

ت َك َو َر َث َت ُه َأغْنِ َيا َء َخ ٌ ْي ِم ْن َأ ْن َي َت َك َّف ُفوا
((( متفق عليه :صحيح البخاري ،كتاب الوصاياَ ،ب ُ
اب َأ ْن َي ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
ُّ
اب ال َوص َّية بالثلث ،حديث
َاب ا ْل َوص َّيةَ ،ب ُ
َّاس ،حديث رقم ،2742 :وصحيح مسلم ،كت ُ
الن َ
رقم .1628
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املوضوع
مقـدمـــــة.

5

الوعي بالشـأن العــام.

7

أمانة الكلمة.

13

بنــاء الــوعـي.

19

فقه احلياة السياسية.

23

إدارة الدول بني اخلربة واهلواية.

27

ترصفات احلاكم وخطورة االفتئات عليها.

31

مفهوم األمن القومي.

35

بنــاء الــدول.

41

التعددية السياسية والسلطات املوازية.

45

العدالة اإلدارية.

51
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العواصم واحلدود.

55

قيام الدول وسقوطها.

59

األديان ومصالح العباد.

65

املقاصد العامة واألحكام الفرعية.

71

عقد املـواطنـة.

75

اآلداب العامة.

79

السالم الذي نبحث عنه.

85

التطرف احلاد واملضاد.

91

فقه الدعوة (.)1

95

فقه الدعوة (.)2

99

النص املقدس والفكر البرشي.

103

فلسفــة احلكــم.

107

فلسفة احلياة واملوت.
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امل�شرف على امل�شروعات الثقافية

مروان حماد
متابعة

فريال ف�ؤاد
املراجعة اللغوية

د.ح�سن �أحمد خليل
�ســيد عبد املنعـم
الإخراج الفني

�أحمد طه حممود

رقم اإليداع بدار الكتب

