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ْْحَنِِِاهللِبِْسمِِ ِحيمِِِالرَّ ِالرَّ

  

ُِِِِْأِريُدِِإِن ْصََلَحِِإِّلَّ ِاْسَتـَطْعُتَِوَماِامَِِاْْلِ

َِِتْوفِيِقي ْلُتَِِعَلْيهِِِبِاهللَِّإِّلَّ ِ ُأنِيُبَِِوإَِلْيهَِِِتَوكَّ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِ(88:ِهودِ)ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 ـمــــديـــتق
 

ِربِالعاملني ِهلل ِورسلِاحلمد ِأنبيائه ِخاتم ِعىل ِوالسَلم ِوالصَلة ِ،ِه،

ِ.ِ،ِوعىلِآلهِوصحبهِ،ِومنِتبعِهداهِإىلِيومِالدينِسيدناِحممدِبنِعبدِاهلل

ِ:ِدـوبع
ِللمجلسِاألعىلِ ِوالعرشين ِالرابع ِالدويل ِتوصياتِاملؤمتر فمنِخَلل

ِاألوقاف ِبوزارة ِاْلسَلمية ِِللشئون :ِ ِحتتِعنوان ِوالذيِعقد عظمةِ"،

يرسناِأنِنقدمِِ"طريقِالتصحيح":ِِاْلسَلمِوأخطاءِبعضِاملنتسبنيِإليه

ِالعزيزان ِالزميَلن ِقدمه ِما ِالكريم ِالدكتورِللقارئ ِاألستاذ ِاهللِ: /عبد

،ِواألستاذِالدكتور/حممدِِعضوِجممعِالبحوثِاْلسَلميةِ-مربوكِالنجارِ

ِعايصِ ِأبو ِِ-سامل ِالعليا ِالدراسات ِكلية ِاألزهرِِاألسبقعميد بجامعة

اءِتصحيحِبعضِ،ِمنِرشحِوتفصيلِوإيضاحِهلذهِالتوصياتِرجِالرشيف

ِأوِ ِالغلو ِأو ِبعضِالشطط ِإىل ِتؤدي ِقد ِالتي ِواملنحرفة ِاخلاطئة األفكار

،ِآملنيِأنِيكونِهذاِالكتيبِبدايةِلسلسلةِِالتوجهِنحوِالتكفريِأوِالتطرف

ِوإبرازِ مطبوعاتُِأخرىِحولِتصحيحِاملفاهيمِ،ِونرشِسامحةِاْلسَلمِ،

التعايشِالسلميِبنيِأوجهِحضارتهِالراقيةِالتيِتؤصلِللحوارِاحلضاريِو
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اِحيققِسعادةِالبرشيةِـ،ِبمِرِالقيمِاألخَلقيةِواْلنسانيةـ،ِونشِرِمجيًعاـالبش

ِ.ِِمجعاء

                                                                                                                    مجعة خمتار حممد/ د.أ
 األوقاف وزير
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 توصيات املؤمتر العام الدولي الرابع والعشرين
 للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية

 ) عرض وحتليل (
ِ

ِ ِفرباير ِشهر ِمن ِوالعرشين ِالثامن 5102ِِيف ِاألوىل٩ِاملوافق ِمجادى

ِاملؤمت0٣٤١ ِانعقد ِالـهـ ِللشـرابـر ِاألعىل ِللمجلس ِوالعرشون ئونِـع

ِـاْلس ِ:ِِ"َلميةِحتتِعنوانِ: عظمةِاْلسَلمِوأخطاءِبعضِاملنتسبنيِإليه

ِ."طريقِالتصحيح

حيثِاجتمعتِكوكبةِمنِعلامءِاألمةِومفكرهياِعىلِاختَلفِانتامءاهتمِ

جتامعاهتمِماِيمرِبهِالعاملِ،ِوتدارسواِخَللِاِالفكريةِوالدينيةِيفِهذاِاملؤمتر

نتجتِعنهاِممارساتِِيفِاآلونةِاألخريةِمنِأزماتِسياسيةِوأمنيةِوفكرية

ِِخاطئة ِوظواهرِحمزنة ،ِ ِوغريِِكالتكفريِواْلرهابِوالعنفِواْلحلاد، ...

ِالعامليِ،ِذلك ِالسلم ّدد ِهيه ِاملجتمعاتِِمما ِمن ِكثري ِاستقرار ِويرضب ،

ِمقتل ِيف ِأكثِاْلنسانية ِأصبح ِحتى ِدوامةِ، ِيف ِبالدخول ِمهّدًدا ِالعامل ر

بقيِوّلِيذر. ِالفوىضِاملدمرةِوالعنفِالذيِّلِيه

ِالواقعِاملريرِ ِزادِاألمرِسوًءاِيفِخضمِهذا وأكدِاملجتمعونِعىلِأنهِمما

ِوقلبِ ِالصحيحة ِاملفاهيم ِتشويه ِمن ِاليوم ِاْلسَلمية ِأمتنا ِحتياه الذي

ِ ِبعضِاجلامعاتِاملغرورة ِلإلسَلمِبكلِاحلقائقِالثابتةِجماهدة املنتسبةِظلاًم
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ِال ِوتعميقِالفجوةِةوَِّهُِـسبيلِلزيادة ِالفرقةِ، ِوإنشاء ِوتوسيعِاخلرقِ، ،ِِ،

ِاملزعومة ِأفكارهم ِمع ِيتفق ِبام ِالنصوصِالرشعية ِأعناق ِيلِّ ،ِِوحماولتها

ِ.ِِ،ِوتصويرهاِللناسِعىلِأهناِالدينِالصحيحِواحلقِاملبنيِوآرائهمِاملنحرفة

ليةِالرشعيةِوالوطنيةِواْلنسانيةِامللقاةِعىلِعاتقِالعلامءِوانطَلًقاِمنِاملسئو

ِواملفاهيمِِواملفكرين ِاملنحرفة ِلألفكار ِالعلمية ِاملواجهة ِمنهمِبرضورة ِوإيامًنا ،

ِكاجلهاد ِالقضايا ِكثريِمن ِحول ِوالتكفريِاخلاطئة ِواحلاكميةِ، ِواملواطنةِ، ،ِ،ِ

ِذلك ِلإلِوغري ِاملنتسبني ِبعض ِتوظيف ِكشف ِعىل ِوالعمل الدينِِسَلم،

ِألغراضِنفعيةِأوِسلطويةِللوصولِإىلِأغراضهمِاخلبيثة.

ِ
  

  -، جاءت كالتالي: أعلن املؤمتر عن جمموعة من التوصيات

 خم حم جم ُّٱِفـِ،ِِيعلنِاملؤمترِأنِاْلسَلمِدينِيكفلِحريةِاّلعتقاد -1

َِِّٱجنمم ِع، ِوالواجبات ِواحلقوق ِاملواطنة ِيف ِالناس ِبني ِيسوي ىلِوأنه

ِمعتقداهت ِمتييزاختَلف ِدون ِالقيمِِم ِوصيانة ِوالرْحة ِالعدل ِعامده ِوأن ،

،ِكامِحيرمِاّلعتداءِعىلِِالكونِرِّـ،ِوقبولِالتنوعِواعتبارهِسِوالدفاعِعنها

ِإّلِردِ  ِواألعراضِواألموال ِعىلِالدولةالدماء ِلعدوانِظاهر ِووفقِماِِا ،

عنِِ،ِإذِإنِإعَلنِاحلربِدفاًعاِيقررهِرئيسهاِواجلهاتِاملختصةِبذلكِفيها

ِوليسِحقِ  ِورئيسها ِدستورها ِيقرره ِوفقِما ِهوِحقِللدولة ِإنام اِاألوطان

 .ِِرادــلألف
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ِالصحيح ِللفكر ِأداة ِالعقل ِحيرتم ِالوجدانِوأنه ِويشبع ِويغذيِِ، ،

ِواآلخرةِاملشاعر ِويعانقِبنيِالدنيا ِوكلِترصفِعىلِغريِذلكِجمافِِ، ،

ِ.ِلصحيحِاْلسَلم

ِيرتكب -2 ِمما ِبريء ِاملنتـاْلسَلم ِبعض ِإليه ِالتكفـسبني ِمن ،ِِريـه

لِبالبرشِـرقِومتثيـهِمنِذبحِوحـةِعليـالِاْلجراميـضِاألفعـوترتيبِبع

ِوختـدمـوت ِافِريبـري ِهو ِإذ ِـتـ، ِاهلل ِحق ِعىل ردِـاملتفِ-ِتعاىلِ–ئات

 .ِِ،ِكامِأنهِافتئاتِعىلِحقِويلِاألمرِاِيفِقلوبِعبادهـمِبمـــلـبالع

ِبأخطا -3 تجِعىلِاْلسَلم ِحيه ِبعضِاملنتسبنيِإليهّلِيصحِأن ِوّلِِء ،

 .ِِ،ِأوِانحرافهمِعنِمنهجهِبسوءِفهمهمِله

ِبمعيارِِ -4 ِاألخرى ِاألديان ِإىل ِالنظر ِالديانات ِأتباع ِمجيع عىل

 موضوعيِواحدِدونِحتميلهاِأخطاءِبعضِأتباعها.

وِسلطويةِبنيِلإلسَلمِالدينِألغراضِنفعيةِأتوظيفِبعضِاملنتس -5

 ،ِوإجرامِيفِحقه.ِإساءةِإليه

ِعىلِِأمجع -6 ِوالكتَّاب ِوالباحثني ِواملفكرين ِالعلامء ِمن املجتمعون

ِالناسِمنِأوطاهنم ِطرد ِعبادهتمِإنكار ِدور ِهدم ِأو ِوسبيِنسائهمِ، ،ِِ،

ِأمواهلم ِأوِِواستباحة بسببِاختَلفِدينهمِحتتِمسمىِالدولةِاْلسَلمية

 ،ِواْلسَلمِبريءِمنِكلِهذا.ِأيِمسمىِآخر
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ِا -7 ِازدراء ِحتريم ِعىل ِاملجتمعون ِعىلِاتفق ِاعتداء ِمن ِفيه ِملا ألديان

،ِِمشاعرِأتباعهاِوملاِينشأِعنهِمنِتكديرِالسلمِاّلجتامعيِواْلنساينِالعام

 .ِوماِيرتتبِعليهِمنِإشاعةِالفتنةِوالعنفِوصدامِاحلضارات

ِأمجعِاملجتمعونِعىلِتصحيحِاملفاهيمِاآلتية:ِ -8

ِاخلارجنيِاِجمموعةِمنـةِالتيِيتواطأِفيهـةِاملنظمـ:ِاجلريمِاْلرهابِهو - أ

ِواملجتمع ِالدولة ِبريئِعىلِنظام ِسفكِدماء ِوينتجِعنها ِتدمريِِ،ِةـ، أو

ِ،ِأوِاعتداءِعىلِممتلكاتِعامةِأوِخاصة.ِِمنشآت

:ِوصفِحلالةِحكمِسيايسِمتغريِيمكنِأنِيقومِمقامهاِِاخلَلفةِ-ب

ِالقانونيةِ ِاألطر ِوفق ِوالعباد ِالبَلد ِمصالح ِحيقق ِمسمى ِأو ِنظام أي

ِلية.واّلتفاقاتِالدو

ِلهِ ِنظام ِهناك ِيكون ِأن ِعىلِرضورة ِمنِنصوصِحيمل ِفيها ِورد وما

ِفوىض ِيف ِالناس ِيعيش ِّل ِحتى ِومؤسسات ِحيققِِرئيس ِحكم ِفكل ،

،ِوعليهِفَلِحقِلفردِِحكمِرشيد مصالحِالبَلدِوالعبادِويقيمِالعدلِفهو

ِأطرِ ِخارج ِخَلفة ِدولة ِإقامة ِدعوى ِأو ِخليفة ِتنصيب ِيف ِمجاعة أو

 .ِديثةالديمقراطياتِاحل

ِ -ج ِاجلزية ِوانتفتِعلتهِ: ِهذا اسمِّللتزامِمايلِانتهىِموجبهِيفِزماننا

،ِلكونِاملواطننيِقدِأصبحواِمجيًعاِسواءِِبانتفاءِماِرشعتِألجلهِيفِزماهنا
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،ِمماِأدىِِ،ِوحلتِضوابطِونظمِماليةِأخرىِحملهاِاحلقوقِوالواجباتِيف

ِإىلِزوالِالعلة.

يثِعنهاِحيملِعىلِاألعداءِاملحاربنيِوماِوردِيفِالقرآنِالكريمِمنِحد

اركنيِـنيِاملساملنيِاملشـةِ،ِوليسِيفِاملواطنـنيِللمواطنـدينِالرافضـواملعت

ِ.ِيفِبناءِالوطنِوالدفاعِعنه

رِـاِاحلاضــريِ،ِوقدِأصبحِيفِوقتنـ:ِمصطلحِفقهيِمتغِربـدارِاحلِ-د

يةِواملواثيقِالقديمِيفِظلِاّلتفاقاتِالدول ّلِوجودِلهِبمفهومهِاملصطلحي

ِتغريهِبالتأكيدِعىلِحقِالدولِيفِاسرتدادِأرضهاِاملغتصبة،ِاألمميةِ ،ِِوّلُُِيلُّ

ِالفلسطيني ِالشعب ِحقوق ِبالعقودِوأخصها ِالوفاء ِيوجب ِوالرشع ،ِِ،

ِ.ِِوعليهِفَلِهجرةِمنِاألوطانِبدعوىِاّلنتقالِلدارِاْلسَلم

وقِـــواءِيفِاحلقـسِاـونِمجيعًِـونِاملواطنـأنِيكِيتعن:ِِةــواطنـاملِ-هـ

ِوالواجباتِداخلِحدودِدوهلم.

،ِوّلِِالعدوانِعنِالدولةِبامِيامثلهِدونِجتاوزِأوِشططِ:ِردِِّاجلهادِ-و

ِلَلعتداء ِإعَلنهِجمال ِيف ِلألفراد ِحق ِوّل ِلرئيسِالدولةِِ، ِحق ِهو ِإنام ،

ِواجلهاتِاملختصةِبذلكِوفقِالقانونِوالدستور.

ِالدينيةِ-ز ِالعلمية ِاملؤسسات ِبنيِعىل ِلتكون ِالتكفري ِضوابط ِوضع

ِاِيميزِبنيِماِيمكنِأنِيصلـاِوجمتمعيِ اِثقافيِ ـلِوعيًِيديِالقضاءِ،ِوبامِيشك
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ِباْلنسانِإىلِالكفرِ،ِوماِّلِيصلِبهِإليه.

ِامل ِأو ِاألفراد ِعىل ِاحلـكم ِحقِ أما ِيكون ِفَل ِاجلمــاعات ِأو ــاِنظامت

بموجبِحكمِقضائيِمستندِ،ِوإنامِيكونِِلألفرادِأوِاملنظامتِأوِاجلامعات

حتىِ؛ِعىلِأدلتهِالرشعيةِوالضوابطِالتيِتضعهاِاملؤسساتِالدينيةِاملعتربةِ

ِ.ِّلِنقعِيفِفوىضِالتكفريِوالتكفريِاملضاد

معِالتأكيدِأنِاستحَللِقتلِالبرشِأوِذبحهمِأوِحرقهمِأوِالتنكيلِهبمِ

ِخروًجاِعنِا منِقبلِاألفرادِأوِاجلامعاتِأو ِْلسَلم.التنظيامتُِيعدُّ

ذاِــ،ِوه(ِعزِوجل):ِتعنيِاّللتزامِبامِنزلِمنِرشعِاهللِِاحلاكميةِِ-ح

ِالعامةِ ِمبادئِالترشيع ِيفِإطار ِالبرشِإىلِقواننيِيضعوهنا ِاحتكام ّلِيمنع

ِالكلية ِلتغَِِوقواعده ِوفًقا ِواملكانريُّ ِلتلكِِِالزمان ِاّلحتكام ِيكون ِوّل ،

ِلرشعِاهلل ِدامِأنهِحيققِاملصالحِالعامةِِتعاىلِالترشيعاتِالوضعيةِخمالًفا ما

 للدولِوالشعوبِواألفرادِواملجتمعاتِوفقِاملقاصدِالعامةِللترشيع.

ِمتوازناِ -9 ِخطابا ِبحيثِيكون ِاخلطابِاْلسَلمي ِتطوير رضورة

ويسويِبنيِ،ِجيمعِبنيِالعقلِوالنقلِومصلحةِالفردِواملجتمعِوالدولةِ

ِ ِوالواجبات ِاحلقوق ِيف ِواملرأة ِالرجل ِقادرًِ، ِكلِويكون ِحماربة ِعىل ا

ِوالتسيبِواْلحلاد.،ِرفِوالغلوِــألوانِالتط
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ِتكونِ -11 ِالعامل ِلغات ِبكل ِدائم ِمرصد ِبإقامة ِاملجتمعون يويص

ِبع ِأخطاء ِرصد ِوالردِِّضمهمته ِاْلسَلم ِإىل ِباحلجةِِاملنتسبني عليها

ِسَلميةِيفِالعامل.بحيثِيربطِبنيِمجيعِاهليئاتِواملؤسساتِاْل،ِوالربهانِ

رِيفِمناهجِالدراسةِالدينيةِوالثقافيةِيفِاملؤسساتِعادةِالنظإجيبِ -11

،ِوتنقيتهاِمنِاملسائلِاملرتبطةِبظروفِِالتعليميةِيفِالعاملِالعريبِواْلسَلمي

ِالنظرِفيهاِوفقِظروفناِ ِيتطلبِإعــادة تارُييةِوزمانيةِومكانيةِمعينةِ،ِمما

ِالتسامح ِبامِيؤديِإىلِنرشِثقـــافة ِوأحـــوالنا ِومكاننا ،ِوتكوينِِوزماننا

ِقادرًِ ِجيعله ِبام ِِاالعقـــــل ِالتفكري ِعىل ِعىلِ، ِالرشعية ِاألحكام وإنزال

ِاملستجداتِوالنوازلِمنِغريِجمافاةِللواقعِأوِالتضاربِمعه.

ِاجلمهوريةِ -12 ِرئيس ِالسيد ِبه ِنادى ِما ِبتفعيل ِاملجتمعون يطالب

ِالفتاحِالسييس ِالرئيسِ/عبد ِالدولِالعربيِوراعيِاملؤمتر ِقيام ِبرضورة ةِ،

ِبتشكيلِقوةِردعِعربيةِمشرتكةِملقاومةِاْلرهاب.

ِتكوينِ -13 ِباجتاه ِوإسَلمية ِخطواتِعربية ِباختاذ يطالبِاملجتمعون

ِالعربيةِ ِالدول ِيفِظلِجامعة ِوثقافية ِوفكرية ِواقتصادية تكتَلتِسياسية

اِيصعبِجتاوزهِِصعبًِومنظمةِالتعاونِاْلسَلميِ،ِبامِجيعلِمنهاِجمتمعةِرقاًمِ

يفِاملحافلِالدوليةِ،ِأوِالتكتَلتِاّلقتصاديةِالعامليةِ،ِأوِِأوِاّلفتئاتِعليه

ِالغزوِالفكريِوالثقايفِألبناءِأمتناِالعربيةِواْلسَلمية.
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ِوالرتبية -14 ِبالثقافة ِاملعنية ِالوزارات ِبني ِتعملِِالتنسيق ِبحيث ،

ِ،ليمِالعايلِ،ِوالثقافةِ،ِوالشبابوزاراتِاألوقاف،ِوالرتبيةِوالتعليمِ،ِوالتع

ِ.ِ،ِعىلِأنِيقومِاْلعَلمِبدورهِيفِتأصيلِالقيمِكفريقِعمل

ِتدريبًِ -15 ِالبالغ ِباّلهتامم ِوتثقيفًِالتوصية ِواستخدامًِا ِلعواملِا ا

ةِوالفكريةِـةِيفِاملؤسساتِالدينيـ،ِوبخاصِةـريـةِوالعصـديثـالتواصلِاحل

ِوالثقافية.ِ

وافقِاملجتمعونِعىلِتشكيلِجلنةِمتابعةِلتنفيذِالتوصياتِجتتمعِ -16

رسلِإىلِمجيعِاملشاركنيِولوسائلِاْلعَلمِاِيُِوتهصدرِبيانًِ،ِشهرِكلِأربعةِأ

 املختلفةِللوقوفِعىلِماِيتمِتنفيذهِ.

 

*ِِِِِِِِ*ِِِِِِِِ*ِ

ِ
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 دـــــمتهي
 

ِعىلِ ِالتأكيد ِفيها ِوالتيِجاء ِالثامنة ِالتوصية ِوحتليل ِببيان ِنبدأ ِأن قبل

اِـهـ؛ِألمهيتِةِاألوىلـ،ِنقفِمعِالتوصيِةـحِبعضِاملفاهيمِاملغلوطـتصحي

ِ،ِفقدِأعلنِاملؤمترِيفِتوصيتهِاألوىل:ِيفِتصحيحِالصورةِاملشوهةِلإلسَلم

ِاّلعتقادِِِ ِحرية ِيكفل ِدين ِاْلسَلم ِاملواطنةِِأن ِالناسِيف ِبني ِويسوي ،

واحلقوقِوالواجباتِعىلِاختَلفِمعتقداهتمِدونِمتييزِ،ِوأنِعامدهِالعدلِ

ولِالتنوعِواعتبارهِرسِالكونِ،ِكامِوالرْحةِوصيانةِالقيمِوالدفاعِعنهاِ،ِوقب

ِواألعراضِواألموالِإّلِردِ  ِاّلعتداءِعىلِالدماء ِلعدوانِظاهرِعىلِحُيرم ا

الدولةِ،ِووفقِماِيقررهِرئيسهاِواجلهاتِاملختصةِبذلكِفيهاِ،ِإذِإنِإعَلنِ

ِـاِهوِحـاِعنِاألوطانِإنماعًِـاحلربِدف اِـررهِدستورهـقِماِيقـللدولةِوفِق 

ِِ.ِسِحقاِلألفرادورئيسهاِولي

 وبيان ذلك مبا يلي:
ِللعاملني ِرْحة ِليكون ِاْلسَلم ِجاء ِوالعنتِِلقد ِاألغَلل ِوليسقط ،

واملشقةِعنِالبرشيةِكلهاِ،ِويفِترشيعاتهِاحلكيمةِوتعاليمهِالكريمةِمظاهرِ

ِعظيمةِللرْحةِوالسامحةِمعِغريِاملسلمني.

قهِأنِتنوعتِفنصوصِالقرآنِالكريمِتقررِأنِمنِسنةِاهللِتعاىلِيفِخل

ِتخ،ِوأنِاّلِأجناسهمِوألسنتهمِوألواهنمِكامِتنوعتِدياناهتم بقاءَِِلفِباق 
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 حم جم يل ىل مل خل ٱُِّ:ِ،ِقالِتعاىلِاْلنسانِعىلِهذهِاألرض

 يهىه مه جهين ىن من خن حن جن يم ىم ممخم
]هود:َِِّٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي جيحي

008ِ،00٩.]ِ

وّلِيتصورِمعِوجودِذلكِاّلختَلفِأنِينعزلِاملجتمعِاملسلمِعنِغريهِ

،ِولذلكِفقدِجاءِاْلسَلمِلينظمِعَلقةِاملسلمِمعِغريهِمنِِنِاملجتمعاتم

بنيِجنسهِمنِاملسلمنيِوغريِاملسلمنيِ،ِوكانتِأحكامِاْلسَلمِيفِمعاملةِ

ِغريِاملسلمنيِبمختلفِأصنافهمِودياناهتمِمنِأهلِالكتابِوغريهمِدليًَلِ

 .اِعىلِاحرتامِاْلسَلمِلآلخرِواملختلفِاِساطعًِاِوبرهانًِواضًحِ

ِ:ِِومن تلك األحكام

،ِإنامِِ،ِفَلِإكراهِيفِالدخولِيفِاْلسَلمِأنهِكفلِحريةِالتدينِلكلِفرد

،ِّلِجيربِعىلِتركهِليتحولِِ،ِفلكلِذيِدينِدينهِهيِالقناعةِالتامةِهبدايته

ِ:تعاىلِيفِآياتهِعنِذلكِاملعنىِبقولهالكريمِ،ِوقدِأبانِالقرآنِِمنهِإىلِغريه

ِ.(52١البقرةِ) َّمه جه هن من حنخن جنمم خم حم جم ُّٱ

ِِيوهُنِ ِوسلم(النبي ِعليه ِاهلل ِهذاِِ)صىل ِيف ِالناسِللدخول ِإكراه عن

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱيونسِاملكيةِِةالدينِبقولهِسبحانهِيفِسور
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 ٱَّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى
ِ.[٩٩ِ:]يونس

ولقدِأوجبتِترشيعاتِاْلسَلمِعىلِاملسلمنيِسلوكِالعدلِيفِالتعاملِ

ِوملِجتعلِاّلختَلفِِمعِغريهم ِبلِيفِالدينِسببًِ، ِالتعديِ، ِيفِالظلمِأو ا

ِعىلِالتقوىِالتيِرتبِعليهاِأعظمِاجلزاءِ،ِجعلتِالعدلِمعِاملخالفِدليًَلِ

ِتعاىل ِاهلل ِقال ِكام  حبخب جب هئ مئ خئ حئُّٱ:

 جخ مح جح مجحج مث  هت مت خت حت جت هبمب

ِ[.8ِ:ِ]املائدة َّحض جض مص خص حص مسخس حس جسمخ

ِفاألمرِبالعدلِبنيِالناسِمجيعًِ أوِأجناسهمِأوِدونِالنظرِإىلِذواهتمِ،ِا

)صىلِأمرِرسولهِِ(عزِوجل):ِأنِاهللِِوالدليلِعىلِذلكِ،ِدينهمِأوِحسبهم

ِوسلم( ِأهلِالكتابِحيكِِِّاهللِعليه ِبالعدلِإنِجاءه ِبينهمِأنِحيكم ،ِمونه

ِتعاىلِِالـفق  ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جيُّٱ:

 [.٣5ِ]املائدةِ: ٌَّّ

ِمنِظلمِيفِالوعيدِعىلِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(دِرسولِاهللِبلِلقدِشّدِ

،ِوّلِشكِأنِمنُِياصمهِرسولِِفأخربِأنهِسيخاصمهِيومِالقيامة،ِاِمعاهًدِ

)صىلِاهللِعليهِفقدِخابِوخرس،ِقالِرسولِاهللِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(اهللِ
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َفُهِفوَقِطاقتِهِِِأّلَِمنِظلَمُِمعاهًدا،ِأِوِانتقَصهُِِ":ِوسلم( ،ِأوِأخَذِِ،ِأوِكلَّ

ِ-أيِأناِالذيِأخاصمهِوأحاجهِ–فَأناَِحجيُجُهِِ،ِمنُهِشيًئاِبَغرِيِطيِبِنفسِ 

ِ)رواهِأبوِداود(.ِ"يوَمِالقيامِةِ

آياتِكثريةِيفِاألمرِبالربِوالصلةِواْلحسانِوالعدلِالكريمِويفِالقرآنِ

ِبالعهد ِتستوعبِكلِأحد،ِِوالقسطِوالوفاء ِوالنصوصِيفِذلكِمطلقة ،

ِ ِتعاىل: ِ َّخب حب جب هئمئ خئ ُّقال :ِ ِوقال0٩2]البقرة ،] 

ِ[.8٤]البقرةِ:َِّحط مض  خضُّ:ِِتعاىل

ِغريِ ِإىل ِباْلحسان ِاْلسَلم ِأمر ِلإلحسان ِالعام ِاملفهوم ِهذا ِظل ويف

 يئ ُّٱ،ِقالِتعاىل:ِِاملسلمنيِالذينِملِيعرفِعنهمِأذيةِللمسلمنيِوّلِقتاهلم

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
ِ[8]املمتحنة:ِ َّىق يف ىف يث ىثنث مث

ِ ِاملسلمني ِغري ِمع ِالتعامل ِاْلسَلم ِأباح ِواألخذِكام ِوالرشاء ِالبيع يف

،ِوضمنِلغريِِوالعطاءِ،ِوأباحِطعامِأهلِالكتابِوأمرِبحسنِمعاملتهم

،ِاملسلمنيِيفِاملجتمعِاْلسَلميِأمنهمِعىلِأنفسهمِوأمواهلمِوأعراضهمِ

ِفَلِيتعرضِهلاِبسوءِّلِمنِاملسلمنيِوّلِمنِغريهم.

ِأوِتعرضِهلمِِدِوأغلظِيفِالعقوبةِملنِاستباحِحرمةِدمائهمـوشددِالوعيِِِ
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نَّةِِ":ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(باألذىِقالِ ِاجْلَ َِْيَرْحَِرائَِحَة ِمَل ،َِِمْنَِقَتَلُِمَعاَهًدا

ِِرحَيَهاَِلُيوَجدِِمْنَِمِسرَيِةَِأْرَبِعنَيَِعاًما ِ]رواهِالبخاري[.ِ"َوإِنَّ

ومنِثمِملِيعرفِالتاريخِأمةِمنِاألممِعاملتِاملخالفنيِهلاِيفِدينهاِكامِ

تِأبناءهاِواملنتسبنيِإليهاِيفِشأنِقواننيِالعدالةِونوالِحظوظِاحلياةِعامل

ِ ِاملعروفة ِبالقاعدة ِدينهمِ: ِعىل ِبقائهم ِمع ِعلينا(، ِما ِوعليهم ِلنا ِما )هلم

ِ ِاْلسَلم ِوعاداهتمِمثلِأمة ِيدلِعىلِعظمةِ، ِفإنام وإنِدلِذلكِعىلِيشء

ىِالباطلةِالتيِمماِتذهبِمعهاِكلِالدعاو،ِاْلسَلمِالتيِتتجىلِيفِسامحتهِ

ِوعنفِ ِإرهاب ِدين ِاْلسَلم ِأن ِمعتربين ِأعداؤه ِبه ِيلصقها ِأن حياول

ِوتعصبِعىلِعكسِماِيتميزِبهِمنِسامحةِورْحة.ِ

 

*ِِِِِِِِ*ِِِِِِِِ*ِ
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 حتديد املفاهيم
 وأسانيدها الشرعية

 

 . ريأوالً: التكف
ِإنِاملؤسساتِالعلميةِالدينيةِإذاِوضعتِضوابطِالتكفريِوكانتِتلك

اِيميزِاِوجمتمعيِ قافيِ وابطِبنيِيديِالقضاءِفإنِذلكِسوفِيشكلِوعًياِثالض

ِبنيِماِيمكنِأنِيصلِباْلنسانِإىلِالكفرِ،ِوماِّلِيصلِبهِإليه.

اِلألفرادِأوِملنظامتِأوِاجلامعاتِفَلِيكونِحقِ أماِاحلكمِعىلِاألفرادِأوِا

عىلِأدلتهِاملنظامتِأوِاجلامعاتِ،ِوإنامِيكونِبموجبِحكمِقضائيِمستندِ

عِــحتىِّلِنق؛ِالرشعيةِوالضوابطِالتيِتضعهاِاملؤسساتِالدينيةِاملعتربةِ

ِيفِفوىضِالتكفريِوالتكفريِاملضادِ.

معِالتأكيدِأنِاستحَللِقتلِالبرشِأوِذبحهمِأوِحرقهمِأوِالتنكيلِهبمِ

ِخروًجاِعنِاْلسَلم. ِمنِقبلِاألفرادِأوِاجلامعاتِأوِالتنظيامتُِيعدُّ

ِ:ِنقول ويف بيان ذلك

ِعىلِ ِبالكفر ِواحلكم ،ِ ِبالكفر ِاملسلم ِاْلنسان ِعىل ِاحلكم ِهو التكفري

ِخطريِ،ِيرتتبِعليهِآثارِدنيويةِوُأخروية. ِجدُّ ِمسلمِهلوِأمره

ِالدنيوية ِآثاره ِحتتِِفمن ِاألوّلد ِبقاء ِوعدم ِبنيِالزوجنيِ، ِالتفريق :

وحماكمتهِِ،ِسلطانِأبيهمِ،ِوَفْقُدِحقِالوّليةِوالنرصةِعىلِاملجتمعِاملسلم



- 21- 

 

أمامِالقضاءِاْلسَلميِ،ِوعدمِإجراءِأحكامِاملسلمنيِعليهِ،ِفَلُِيغّسلِوّلِ

ِوّلُِيوَرثِوّلِيِرث.،ُِيصىّلِعليهِ،ِوّلِيدفنِيفِمقابرِاملسلمنيِ

ومنِآثارهِاألُخروية:ِإذاِماتِعىلِكفرهِفإنهِيستوجبِلعنةِاهللِوطردهِ

ِجهنم ِنار ِيف ِاألبدي ِواخللود ِرْحته ِاهللِ،ِمن ِِِتعاىلقال  خص حص ُّ:

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص
]البقرة:َِِّلك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ

0١0ِ،0١5.] ِ ِ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيُّٱوقالِتعاىل:

ِ]النساءَِّمث هت مت خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ

[ِ،ِوهلذاِجيبِعىلِمنِيتصدىِللحكمِبالتكفريِأنِيتمهلِيفِحكمه٣8ِ:ِ

 .ِمراتِومرات

،ِأوِِلِبهدِهنىِاْلسَلمِعنِالتعجُِّوخلطورةِآثارِالتكفريِعىلِاملجتمعِفق

طىءِاْلنسانِـ،َِفأَلَنُُِيِِةـابهِدونِأدنىِشبهـإقرارهِإّلِبعدِالتأكدِمنِأسب

ِيفِالعفوِخريِمنِأنُِيطئِيفِالعقوبةِ،ِومردهِيفِاألمرِإىلِاهلل.

ِ(ريضِاهللِعنه)والقرآنِالكريمِنعىِعىلِالصحايبِاجلليلِأسامةِبنِزيدِ

ِألقى ِالذي ِالرجل ِقولهِِقتله ِبالتبنيِيف ِمجيًعا ِوأمرنا ِوأمره ،ِ ِالسَلم إليه

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ُّٱتعاىل:ِ
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  هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث

 مظ حط مض خضحض  جض مص خص حص مس خس

ِ[.٩٣]النساء:َِِّجغ مع جع

ِالنبيِ ِوسلم(وحّذر ِِ)صىلِاهللِعليه ِالتحذير ِالتكفريِأشد ِمن فقال:ِ،

ُجُلَِأَخاهُِ" َرِالرَّ اِإَِذاَِكفَّ اَِأَحُدمُهَ ِ)متفقِعليه(.ِ"َفَقْدَِباَءِهِبَ

ِإىلِ ِاملسارعة ِعن ِفتوّرعوا ِبالتكفري، ِاحلكم ِخطورة ِالعلامء ِأدرك وقد

ّلِمدافعِلهِ؛ِإذِالشهادةِبالكفرِِواضح ِِ،ِوبرهانِ ِساطعِ ِالقولِبهِإّلِبدليلِ 

ِعىلِاملسلمِمنِأعظمِالزورِوالظلمِوالبهتان.

ِ ِالكرام ِالصحابة ِكان يمتنعونِعنِإطَلقِلفظِِ(ِعنهمريضِاهلل)وقد

ِمنِأهلِالقبلة قلتِ"،ِفعنِأيبِسفيانِقال:ِِالتكفريِأوِالتفسيقِعىلِأحد 

قلت:ِفمرشك؟ِِ،جلابر:ِأكنتمِتقولونِألحدِمنِأهلِالقبلة:ِكافر؟ِقال:ِّلِ

ِ(.01ِ/50.ِ)رواهِابنِعبدِالربِيفِالتمهيدِ)ِ"قال:ِمعاذِاهلل.ِوفزع

عنِاخلوارج:ِأمرشكونِهم؟ِِ(ريضِاهللِعنه)وملاُِسئلِعىلِبنِأيبِطالبِ

واِّلِقال: ِمنِالرشكِفرُّ ِفقيلِ، ِأمنافقونِ؟ِقالِ:ّلِ، ِاملنافقنيِّلِِ: ِألنَّ ؛

،ِفهمِِ":ِإخوانناِبغواِعليناِفامِحاهلمِ؟ِقالِ:ِقيلِلهِ،يذكرونِاهللِإّلِقليًَلِ
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لقرآنِ؛ِلردهمِعنِبغيهمِ.ِ)اجلامعِألحكامِاِبغاةِيقاَتلونِقتالِأهلِالبغي

(0١/٤5٣ِ.)ِ

ِكانتِبعضِالفرقِتكفرِ ِوإذا ،ِ ِبتكفريِأحد ِنسارع ِينبغيِأّل وهكذا

ِوأمواهلمِِخمالفيها ِالناس ِدماء ِاستحلوا ِإذا ِإّل ِنكفرهم ِّل ِفنحن ،

ِ.ِوأعراضهمِبغريِحق

ِـ ِاهلل ِرْحه ِـ ِالشوكاين ِِقال ِاملسلمِِ": ِالرجل ِعىل ِاحلكم ِأن اعلم

ِالكف ِيف ِودخوله ِاْلسَلم ِدين ِمن ِباهللِبخروجه ِيؤمن ِملسلم ِينبغي ِّل ر

ِإّلِبربهانِأوضحِمنِشمسِالنهار ِقدِِواليومِاآلخرِأنُِيقدمِعليه ِفإنه ،

ثبتِيفِاألحاديثِالصحيحةِاملرويةِمنِطريقِمجاعةِمنِالصحابةِأنِ)منِ

ِكافرِقالِألخيه ِيا ِوردِِ: ِاألحاديثِوما ِففيِهذه ِأحدمها(... فقدِباءِهبا

ِوأكربِواعظِع ِأعظمِزاجر )السيلِاجلرارِِ"نِالترسعِيفِالتكفريموردها

(٣ِ/218.)ِ

َِمْنِصدرِعنهِماِحيتملِالكفرِِ":ِِونقلِعنِاْلمامِمالكِـِرْحهِاهللِـ أنَّ

ِ."منِتسعةِوتسعنيِوجًهاِ،ِوحيتملِاْليامنِمنِوجهِواحدُِْحلِعىلِاْليامن

ِ ِـ: ِاهلل ِرْحه ِـ ِالغزايل ِاْلسَلم ِحجة ِيميلِِ"وقال ِأن ِينبغي والذي

ل ِاستباحةِالدماءِِإليهِاملُحصِّ :ِاّلحرتازِمنِالتكفريِماِوجدِإليهِسبيًَلِ؛ِفإنَّ

ِحممدِ ،ِ ِاهلل ِإّل ِإله ِ)ّل ِبقول: ِاملرصحني ِالقبلة ِإىل ِاملصلني ِمن واألموال
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أِـونِمنِاخلطـاةِأهـركِألفِكافرِيفِاحليـأِيفِتـواخلطِ،ِأـرسولِاهلل(ِخط

ِ(.0٤2ص:ِِ.)اّلقتصادِيفِاّلعتقاد"يفِسفكِحمجمةِمنِدمِمسلم

ِلسانكِعنِأهلِالقبلةِماِِالوصية":ِأيًضاِِويقولِـِرْحهِاهللِـ :ِأنِتكفَّ

،ِماِدامواِقائلني:ِ)ّلِإلهِإّلِاهللِ،ِحممدِرسولِاهلل(ِ،ِغريِمناقضنيِِأمكنك

ِ(.058:ِِص،ِ.ِ)فيصلِالتفرقةِبنيِاْلسَلمِوالزندقةِ"هلاِ

ِاخلوارج ِعن ِالباجوري ِاْلمام ِِوقال ِبت": ِيكفروا ِمرتكبِومل كفري

ِكُِ ِمؤمنًا ر ِكفَّ َِمْن ِأنَّ ِمع ِذلكِبتأويلِواجتهادفِِّالذنوبِ، ِقالوا م ِألهنَّ ِِ"ر؛

ِ)حاشيةِالباجوريِعىلِرشحِاجلوهرة(.

ِاحلكمِ ِّلِجيوز ِأنَّه ِواجلامعة ِعندِأهلِالسنة ومنِاألصولِاملتفقِعليها

ِدامِاحتامل ِعىلِاملسلمِبالكفرِمهامِتكاثرتِمؤيداتِاحلكمِعليهِبذلكِما

ِواحدِلبقائهِعىلِاْلسَلمِموجوًدا.

لكنِالفكرِالتكفرييِيعكسِهذاِاحلكمِ،ِفيذهبِإىلِأنهِّلِجيوزِاحلكمِ

ِاحتاملِ ِدام ِما ِبإسَلمه ِتكاثرتِمؤيداتِاحلكم ِمهام ِباْلسَلم عىلِاملسلم

لهِإىلِالكفرِموجوًدا. ِواحدِلتحوُّ

ِإًذاِفالتكفريِحكمِرشعيِّلِيصدرِإّلِعنِأدلةِرشعيةِقاطعةِ،ِو منِثمَّ

ِمردَِّ هِإىلِأحكامِالرشيعةِوفقهِنصوصهاِ،ِوّلِجيوزِيفِذلكِكلهِاخلوضِفإنَّ

مِأوِمجاعةِـلواعظِأوِعالِبَلِعلمِوّلِبرهانِمنِاهللِ،ِومنِهناِفإنهِّلِجيوز
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ِكانتِأنِحتكمِعىلِالناسِبالكفرِأيِ  ِا وإنامِيكونِذلكِحلكمِالقايضِأوِ،

ِِعيةِواْلجراءاتِالقضائية.املفتيِملاِهلامِمنِعلمِباألحكامِالرش

ِ

    *     *        * 

ِ

ِ

ِ
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 واملتاجرة بقضية اخلالفة ثانًيا: نظام احلكم
 

ملِيضعِِاْلسَلمِقالًباِجامًداِصامًتاِحمدًداِلنظامِاحلكمِّلِيمكنِاخلروجِ

عنه،ِوإنامِوضعِأسًساِومعايريِمتىِحتققتِكانِاحلكمِرشيًداِيقرهِاْلسَلم،ِ

ِ.ِكمِمنِاخلللِواّلضطرابِبمقدارِاختَلهلاومتىِاختلتِأصابِاحل

ِحتقيقهِ ِمدى ِهو ِرشيد ِحكم ِأي ِلنظام ِاألبرز ِاألهم ِالعنوان ولعل

،ِفأيِِ،ِوعىلِِأقلِتقديرِمدىِعملهِلذلكِوسعيهِإليهِملصالحِالبَلدِوالعباد

حكمِيسعىِإىلِحتقيقِمصالحِالبَلدِوالعبادِيفِضوءِمعاينِالعدلِواملساواةِ

ِب ِاملنضبطة ِواحلرية ِواملحسوبية ِالفوىض ِعن ِعيًدا ِعىلِ، ِالوّلء وتقديم

ِفهوِحكمِرشيدِمعترب.ِ،ِالكفاءة

ِإىلِ ِالعنوانِالرئيسِتتداعىِتفاصيلِكثريةِهتدفِيفِجمملها وحتتِهذا

حتقيقِالعدلِبكلِألوانهِالسياسيةِواّلجتامعيةِوالقضائيةِبنيِالبرشِمجيًعا،ِ

،ِوّلِإكراهِِنسِأوِالعرقوعدمِالتمييزِبنيِالناسِعىلِأساسِاللونِأوِاجل

ِيقولِاحلقِسبحانهِوتعاىلِعىلِلسانِنبيناِحممدِِيفِالدين )صىلِاهللِعليهِ،

[،١ِ]الكافرون:ٍَِِّّ ٌّ ٰى ٰر ُّيفِخماطبةِكفارِمكة:ِِوسلم(

ِاحلاجاتِاألساسيةِ ِتوفري ِإىل ِذلكِويسعى ِحتقيق ِعىل ِيعمل ِحكم فكل

ِمن ِحتتية ِوبنى ِومرشبِوملبسِومسكن ِمأكل ِمن ِِللمجتمع ،ِِصحة:
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،ِفإنهِيعدِِ،ِوطرق،ِونحوِذلكِمماِّلِتقومِحياةِالبَلدِوالعبادِإّلِبهِوتعليم

ِموفًقا ِسديًدا ِرشيًدا ِأوِِحكاًم ِالناسِإّلِمنِحاقد ِعندِاهللِوعند ِمرضي ا ،

 .حاسدِأوِمكابرِأوِمعاندِأوِخائنِأوِعميل

لةِويؤكدِأهلِالعلمِوالرأيِوالفكرِأنِاهللِ)عزِوجل(ِينرصِالدولةِالعاد

ِ،ِوّلِينرصِالدولةِالظاملةِوإنِكانتِمؤمنة.ِِوإنِكانتِكافرة

ِواللعبِ ِبالدين ِللمتاجرة ِوسيلة ِاخلَلفة ِقضية ِمن ِيتخذون ِمن أما

ِخاطًئاِ ِإسقاًطا ِيسقطوهنا ِببعضِالنصوصِالتي ِحمتجني بعواطفِالعامة

دونِأيِدرايةِبفقهِالواقعِأوِحتقيقِاملناطِمنِجهةِوجيعلوهناِأصلِاألصولِ

ِأخرىالذيِ ِمناطِاْليامنِوالكفرِمنِجهة ِعليهمِبامِأكدِِعليه ِنرد ِفإننا ،

ِ ِاألكرب ِاْلمام ِفضيلة ِالتيِأ.د/عليه ِكلمته ِيف ِاألزهر ِشيخ ِالطيب أْحد

ِيفِمؤمترِ منِأنهِّلِنزاعِِ"األزهرِيفِمواجهةِاْلرهابِوالتطرفِ"ألقاها

ِهلا ِوأقرب ِبالفروع ِأليق ِاخلَلفة ِأن ِاملعتربين ِالعلم ِأهل ِوِبني مذهبِ،

ِكتابِ ِيف ِورد ِما ِفضيلته ِوذكر ِأصل، ِّل ِفرع ِأهنا ِعىل رشحِ"األشاعرة

،ِحيثِذكرِمؤلفهِِالذيِيعدِأحدِأعمدةِكتبِاملذهبِاألشعريِ"املواقف

ِ ِأهنا ِبلِهيِِ"يفِشأنِاْلمامة ليستِمنِأصولِالدياناتِوالعقائدِعندنا

سألةِ:ِفكيفِصارتِهذهِاملِ،ِثمِعلقِفضيلةِاْلمامِقائًَلِ"فرعِمنِالفروع

ِالس ِأهل ِعند ِالدين ِأصول ِمن ِليست ِهذاِنالتي ِعند ِفاصًَل ِواجلامعة ة
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بِالعمرانِ،ِوفتنةُِسفكتِفيهاِالدماءِالشبابِبنيِالكفرِواْليامن ،ِِ،ِوُخرِّ

ِ.وُشوهتِهباِصورةِهذاِالدينِاحلنيف؟!

(ِيفِحديثهِاجلامعِعنِاْليامنِصىلِاهللِعليهِوسلموعندماِحتدثِالنبيِ)

(ِاخلَلفةِركنًاِمنِأركانِ)صىلِاهللِعليهِوسلمسانِملِجيعلِواْلسَلمِواْلح

َبْينَاَمَِنْحُنِ"،ِفعنِعمرِبنِاخلطابِ)ريضِاهللِعنه(ِقال:ِِاْليامنِأوِاْلسَلم

ِ َِشِديُدَِِذاَتَِيْومِ ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِعنَْدَِرُسوِلِاهللِ ،ِإِْذَِطَلَعَِعَلْينَاَِرُجله

َِِبَياِضِالثَِّياِبِ ِِمنَّاِ،َِشِديُد َِيْعِرُفُه َفِر،َِوَّل ِالسَّ َِأَثُر َعِر،َِّلُِيَرىَِعَلْيِه ِالشَّ َسَواِد

َِِأَحدهِ َفَأْسنََدُِرْكَبَتْيِهِإىَِلُِرْكَبَتْيِه،ِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(،َِحتَّىَِجَلَسِإىَِلِالنَّبِيِّ

َِفِخَذْيهِِ َِعىَل ْيِه َِكفَّ َِِوَوَضَع ُد ِحُمَمَّ َِيا َِوَقاَل: ،ِ ْسََلمَِِأْخرِبِْ، ِاْْلِ َِعِن َِفَقاَلِِيِن ،

ِ ِاهللِ ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(َرُسوُل َِوَأنَّ ِاهللُ ِإِّلَّ ِإَِلَه َِّل َِأْن َِتْشَهَد َِأْن ْسََلُم ِاْْلِ :

َِرُسوُلِاهللِ ًدا ََلةَِِحُمَمَّ َكاةَِِ،َِوُتِقيَمِالصَّ ِالزَّ َِرَمَضانَِِ،َِوُتْؤِِتَ ِِ،َِوَتُصوَم جَّ ،َِوحَتُ

ِاْسِ ِإِِن َِسبِيًَلِاْلَبْيَت ِإَِلْيِه َِصَدْقَتَِِتَطْعَت َِقاَل: َِيْسَأُلهُِِ، َِلُه َِفَعِجْبنَا َِقاَل: ،ِِ،

ُقهُِ ياَمنَِِِوُيَصدِّ ِاْْلِ َِعِن يِن َِفَأْخرِبْ َِقاَل: ِبِاهللِِِ، ُِتْؤِمَن َِأْن َِقاَل: َِوَمََلئَِكتِهِِِ، ،ِِ،

هِِ،َِواْلَيْوِمِاآْلِخِر،َِوُتْؤِمَنِبِاْلَقَدَِِوُكُتبِِه،َِوُرُسلِهِِ َِورَشِّ ِه ،َِقاَل:َِصَدْقَت،ِِِرَِخرْيِ

ْحَسانِِ يِنَِعِنِاْْلِ َِْتُكْنَِتَراُهَِِقاَل:َِفَأْخرِبْ ِمَل َكَِتَراُه،َِفإِْن َِكَأنَّ َِتْعُبَدِاهللَ ،َِقاَل:َِأْن

اَعةِِ ِالسَّ َِعِن يِن َِفَأْخرِبْ َِقاَل: َِيَراَك، ُه َِِفإِنَّ ِبَِأْعَلَم َِعنَْها ِامْلَْسُئوُل َِما َِقاَل: ِمَنِ،

ا يِنَِعْنَِأَماَرهِتَ ائِِل،َِقاَل:َِفَأْخرِبْ َفاَةِِالسَّ َتَها،َِوَأْنَِتَرىِاحْلُ ،َِقاَل:َِأْنَِتلَِدِاأْلََمُةَِربَّ
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َِيَتَطاَوُلوَنِيِفِاْلُبنَْيانِِ اِء ِاْلَعاَلَةِِرَعاَءِالشَّ ِاْنَطَلَقَِفَلبِْثُتَِملِي اِاْلُعَراَة ،ِِ،َِقاَل:ُِثمَّ

َِقاَلِيِلِ ائُِل؟ُِقْلُت:ِاهلُلَِوَرُسوُلُهَِأْعَلمُُِثمَّ ُهِِ:َِياُِعَمُرَِأَتْدِريَِمِنِالسَّ ،َِقاَل:َِفإِنَّ

ُمُكْمِِدينَُكمِْ يُلَِأَتاُكْمُِيَعلِّ ِ)رواهِمسلم(.ِ"ِجرْبِ

لِـَلفةِوالبيعةِفيمكنِأنِحتمـأماِمجلةِاألحاديثِالتيِتتحدثِعنِاخل

ِاحلارضِعىل ِمعطياتِعرصنا ِيفِضوء ِنظامِحكمِِيفِمجلتها ِإقامة رضورة

ِرئيسِومؤسسات ِله ِرشيد ِبنيِالناس،ِِعادل ِالعدل ِعىلِحتقيق ِيعمل ،

،ِويستندِإىلِالشورىِواْلفادةِمنِالكفاءاتِِوحتقيقِمصالحِالبَلدِوالعباد

،ِوّلِِ،ِبحيثِّلِيرتكِالناسِفوىضِّلِرساةِهلمِوأهلِاخلربةِواّلختصاص

ِواملسمياتِطاملا ِحتققِاألهدافِوالغاياتِِإشكالِبعدِذلكِيفِالسامء أهنا

ِدينهمِ ِصالح ِحيقق ِبام ِمجيًعا ِالناس ِبني ِلتحقيقها ِاْلسَلم ِيسعى التي

ِ.(1)ودنياهمِ
 

*ِِِِِِِِ*ِِِِِِِِ*ِ

 

                                                           

لألستاذِِ"نحوِجتديدِالفكرِالديني:ِمقاّلتِيفِالدينِواحلياة"(ِهذاِاملبحثِمأخوذِمنِكتاب:0ِ)

ِ."(008-002وقافِ)صالدكتور/حممدِخمتارِمجعةِوزيرِاأل
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 ثالًثا: احلاكمية
 

،ِوهذاِّلِيمنعِاحتكامِالبرشِإىلِقواننيِِهيِاّللتزامِبامِنزلِمنِرشعِاهلل

،ِوفًقاِلتغريِالزمانِِواعدهِالكليةيضعوهناِيفِإطارِمبادئِالترشيعِالعامةِوق

اِلرشعِاهللِماِامِلتلكِالترشيعاتِالوضعيةِخمالفًِ،ِوّلِيكونِاّلحتكِواملكان

ِدامِأنهِحيققِاملصالحِالعامةِللدولِوالشعوبِواألفرادِواملجتمعات.

ِ:وبيان ذلك

حيثِ،ِأنِفكرةِاحلاكميةِأساءِفهمهاِتلكِاجلامعاتِالتكفرييةِاْلرهابيةِ

ِ.احلنيفردهِالرشعِاْلسَلميِمضموهناِماِملِيُِِأدخلواِيف

أنِاهللِسبحانهِهوِاملرشعِ:ِومعناهاِ،ِفاحلاكميةِتطلقِباملعنىِالترشيعيِ

،ِوحيلِهلمِوحيرمِعليهمِمنِخَللِِأي:ِهوِالذيِيأمرهمِوينهاهم،ِخللقهِ

ِتكاليفهِالرشعية.

لفاءِهوِالذيِيويلِاخلِ-ِعزِوجلِ-،ِّلِتعنيِأنِاهللِِهذهِهيِاحلاكمية

،ِأماِِ،ِبلِاملقصودِهباِاحلاكميةِالترشيعيةِفحسبِواألمراءِحيكمونِباسمه

ِإىلِاألمة ِفمرجعه ِالسياسية ِالسلطة ِوهيِِسند ِحكامها ِالتيِختتار ِفهي ،

ِ،ِفليسِمعنىِاحلاكميةِالدعوةِإىلِدولةِثيوقراطية.ِالتيِحتاسبهمِوتعاقبهم

ِدـِوحدهِوليسِألحريعيةِإذنِهيِالتيِجيبِأنِتكونِهللـةِالتشـاحلاكمي
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وهذهِّلِتنفيِأنِيكونِللبرشِقدرِمنِ،ِ،ِفهذهِهيِاحلاكميةِالعلياِِمنِخلقه

،ِِوذلكِيفِدائرةِماِّلِنصِفيهِأصَل،ِِهلمِ(عزِوجل)الترشيعِأذنِبهِاهللِ

َوَماَِسَكَتَِعنُْهِ":ِِ،ِوالذيِجاءِفيهِاحلديثِ،ِوهوِاملسكوتِعنهِوهوِكثري

َِعْفوِه ِأيبِدِ"َفُهَو ِ)سنن ِاود( ،ِ ِومثلِذلكِأيًضا ِعىلِاملبادئِ: ُِنصِفيه ما

ومنِثمِيستطيعِالناسِِ،ِوالقواعدِالعامةِدونِاألحكامِاجلزئيةِوالتفصيلية

:ِاجتامعيةِواقتصاديةِِأنِيرشعواِألنفسهمِبإذنِمنِدينهمِيفِجماّلتِكثرية

ِ ِوسياسية ِالكلية، ِالرشيعة ِبمقاصد ِإّل ِمقيدين ِوقواعدهِغري العامة،ِِا،

ِحاجاتِالناسِأفرادِِوكلها ِورعاية ِاملفاسد ِودرء ِجلبِاملصالح تراعي

ِومجاعات.

وننبهِإىلِأنِالقواننيِالتفصيليةِاملعارصةِّلِتتناىفِيفِمجلتهاِمعِالرشيعةِ

ِالكلية ِورعايةِِيفِمقاصدها ِاملرضة ِودفع ِقامتِعىلِجلبِاملنفعة ِألهنا ؛

ِالعرف.

 حئ جئ يي ىي ني ٱُّوقضيةِتكفريِاحلكامِاستناًداِإىلِقولهِتعاىل:ِ

،ِفإنِكلِِ[ِقضيةِمغلوطة٣٣:ِ]املائدةَِّجب هئ مئ خئ

،ِأوِِيفِدارهِالتيِهوِقيمِعىلِأهلهِفيهاِ(عزِوجل)منِحكمِبغريِرشعِاهللِ

ِ،ِفهوِكافرِِاـ،ِأوِيفِمؤسستهِالتيِهوِمديرِهلِيفِجمتمعهِالذيِهوِحاكمِفيه
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ِمرتدِيستحقِالقتلِيفِمذهبِهذاِالفكرِاملنحرف.

ِمنهمِأوِوّلِجدوىِمنِاحت ِبغريِرشعِاهللِتساهًَل املِأهنمِإنامِحكموا

كسًَلِأوِبسببِركوهنمِإىلِشهوةِمتغلبةِأوِمصلحةِدنيويةِقاهرةِأوِبسببِ

إكراهِمنِالظروفِالعامليةِاملحيطةِهبمِمعِيقينهمِبأهنمِآثمونِيفِجنوحهمِ

ِ.ِعنِاحلكمِبامِأنزلِاهلل

ملعصيةِالسلوكيةِالتيِّلِومظهرِالغلوِيفِهذاِيتجىلِيفِجتاهلِالفرقِبنيِا

،ِواملعصيةِاّلعتقاديةِالتيِتزجِصاحبهاِيفِالكفر،ِِجترِإىلِأكثرِمنِالفسق

ِومنِأصولِأهلِالسنةِأنِاملعايصِتفسقِوّلِتكفر.

ِهبذهِ ِاملتلبسني ِعىل ِاجلامعي ِباحلكم ِالتوجه ِيف ِأيًضا ِالغلو ِيتجىل كام

اصةِواألوضاعِ،ِودونِتقديرِللحاّلتِاخلِاملعصيةِدونِتفصيلِوّلِتفريق

ِقضيةِِالفردية ِيف ِواملعني ِالنوع ِبني ِالتفرقة ِعىل ِمبنية ِالعلامء ِومذاهب ،

ِالتكفري.

ِرسولِاهللِ )صىلِاهللِعليهِكامِيتجىلِذلكِيفِخمالفةِجريئةِهلديِسيدنا

،ِوذلكِيفِاحلديثِالذيِرواهِأبوِِ،ِوحتذيرهِمنِالتورطِيفِهذاِالغلووسلم(

:ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ل:َِقاَلَِرُسوُلِاهللِِسعيدِاخلدريِ)ريضِاهللِعنه(ِقا

ِالُقُلوُبِ" ِإَِلْيِهُم َِتْطَمئِنُّ ُِأَمَراُء ِاجُلُلودَُِِيُكوُن ُم َِعَلْيُكْمِِ،َِوَتلِنُيِهَلُ َِيُكوُن ،ُِثمَّ

ِالُقُلوُبِ ِِمنُْهم زُّ
َِتْشَمئِ ِاجُلُلودُُِِأَمَراُء ِِمنُْهُم َِوَتْقَشِعرُّ ،ِِ: َِرُجله َِقاَل َِوَقاَل: ،
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َلةََِِقاتُِلُهْمَِياَِرُسوَلِاهلل؟َِقاَل:َِّلَِأنُِ فدلِهذاِِ)مسندِأْحد(.ِ"،َِماَِأَقاُمواِالصَّ

احلديثِعىلِأنِجمردِرشودِاحلاكمِعنِبعضِهديِالقرآنِوالسنةِّلِيعدِ

ِكفًرا.

ِاملبحثِأنِاّللتزامِبرشعِاهللِ ّلِيمنعِِ(عزِوجل)وقدِبيناِيفِصدرِهذا

ِالبرشِإىلِقواننيِيضعوهن ِوقواعدهِاحتكام ِمبادئِالترشيعِالعامة ِيفِإطار ا

،ِوّلِيكونِاّلحتكامِلتلكِالترشيعاتِِ،ِوفًقاِلتغريِالزمانِواملكانِالكلية

الوضعيةِخمالًفاِلرشعِاهللِماِدامِأنهِحيققِاملصالحِالعامةِللدولِوالشعوبِ

ِواألفرادِواملجتمعات.
 

*ِِِِِِِِ*ِِِِِِِِ*ِ
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 ادــــرابًعا: اجله
 

العدوانِعنِالدولةِبامِيامثلهِدونِجتاوزِأوِِونِعىلِأنهِردِّاتفقِاملجتمع

،ِإنامِهوِحقِلرئيسِِوّلِحقِلألفرادِيفِإعَلنه،ِ،ِوّلِجمالِلَلعتداءِِشطط

ِ.الدولةِواجلهاتِاملختصةِبذلكِوفقِالقانونِوالدستور

ِ:وبيان ذلك

ِبذلِاجلهدِبأشكالهِاملختلفةِواملتنوعةِْلعَلءِكلمةِاهلل:ِأنِاجلهادِهوِِ

ِولنرشِالدينِالصحيحِبنيِالناس.

ِواملوعظةِ ِباحلكمة ِوالدعوة ِاحلوار ِجذعها ِشجرة ِاْلسَلم ِيف واجلهاد

ِاحلسنةِلتوصيلِحقيقةِاْلسَلمِالصحيحِإىلِالعقول.

ِمنِ ِاألغصان ِتفرع ِالدعوي ِاجلهاد ِعن ِمتفرع ِفإنه ِالقتايل ِاجلهاد أما

 حت جتُّٱِ:املكيةِ،ِوالدليلِعىلِذلكِقولهِتعاىلِيفِسورةِالفرقانِِالشجرة

ِ[.25ِ:]الفرقان َّحج مث هت مت  خت

ِ ِقوله: ِيف ِِ"به"والضمري ِبالقرآن ِأي ،ِ ِللنبيِالكريم ِرصيح ِأمر فهو

ِالدعويِللكفارِحالِكونهِيفِمكةِقبلِأنِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم( باجلهاد

ِ.ِيرشعِالقتال

 حس جس مخ جخ مح جحٱٱُّ:ِويفِسورةِالنحلِاملكيةِأيضاِِِ
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 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس
ِ[.001ِلنحلِ:]اَِّجع مظ

،ِواملرادِهباِجهادِالنفسِبامِفيهِمنِِإًذاِالقرآنِاملكيِتضمنِكلمةِاجلهاد

ِالصربِعىلِالدعوةِوحتملِاألذىِيفِسبيلها.

ِ ِالنبي ِهجرة ِوسلموبعد ِعليه ِاهلل ِالدولةِِ()صىل ِوجدت ِاملدينة إىل

ادِـرعِاجلهـومنِثمِش،ِاْلسَلميةِبمقوماهتاِ)الدستورِواألرضِوالشعب(ِ

ِأمرِتقرهِِدينةِلدفعِالعدوانِوالدفاعِعنِْحىِالدولةِوالوطنيفِامل ،ِوهذا

ِ.ِاألعرافِوالقواننيِالدولية

ومنِاخلطأِأنِيتصورِكثريِمنِالناسِأنِالعلةِيفِعدمِمرشوعيةِاجلهادِ

بلِالسببِيفِعدمِمرشوعيةِاجلهادِِ،ِالقتايلِيفِمكةِالضعفِوليسِكذلك

دينِأنِاملسلمنيِيفِمكةِملِيكنِهناكِيفِالعهدِاملكيِومرشوعيتهِيفِالعهدِامل

،ِومنِهناِّلِيوجدِيفِاْلسَلمِجهادِقتايلِْلكراهِالناسِِيشءِيقاتلونِدونه

ِِعىلِالدخولِفيه ِقالِتعاىل: ِِ]البقرةَِّٱجنمم خم حم جم ٱُّ، :52١]ِ،ِ

ِّل)و )ِ ِنافية ِيقولِأهلِاللغة، ِأيِكام ِيفِالدينِ، ِّلِيتأتىِاْلكراه ِألنِِ: ؛

ِِيفِالقلب.الدينونةِّلِتكونِإّل

ِفإنِقيل:ِملاذاِرشعِاجلهادِالقتايلِيفِاْلسَلمِإًذا؟

ِ،ِّلِْلزالةِالكفر،ِفكلِمنِحياربِاملسلمنيِأوِيعتديِ:ِلدرءِاحلرابةِقلنا
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ِعدوانهِعنا.ِعىلِديارهمِوأوطاهنمِأوِعىلِأنفسهمِهوِالذيِنحاربهِونردِّ

ِاجلهاد ِأصل ِأن ِتعني ِّل ِاجلهاد ِباحلكِ-ِومرشوعية ِالدعوة مةِوهو

ِِ-ِواملوعظةِاحلسنة ِ-ِوّلِتزالِ-ِ،ِبلِكانتِالدعوةِإىلِاهللِِوانتهىقدِوىلَّ

ِ.ِهيِاملفتاحِالدائمِلألنواعِاألخرىِمنِاجلهاد

ِوالقتايل ِالدعوي ِاجلهاد ِبني ِالتبليغِوالفرق ِأحكام ِمن ِاألول ِأن :ِِ،

 مج حج مث ُّٱٱفالدعوةِتتسعِوتضيقِحسبِثقافةِالداعيةِوضمنِقاعدةِ

ِ[.58١:ِِرة]البقَِّمخجخ مح جح

ِالرشعية ِالسياسة ِمنِأحكام ِالقتايلِفهو ِاجلهاد ِيفِبابِِأما ِوالقاعدة ،

ِوإقناًعا ِحواًرا ِيزال ِوّل ِكان ِالدعوي ِاجلهاد ِأن ِإرغاًماِِاجلهاد ِوليس ،

ِواّلعتداءِاوإكراهًِ ِللحرابة ِدرًءا ِيكون ِإنام ِالقتايل ِواجلهاد ِّلِعدوانًِِ، اِـ،

ِ.ِاـوحربًِ

ِ ِاهلل ِذلكِقول ِعىل ِيشكل ِوّل   خئ حئ جئ يي ُّٱتعاىل:

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ
ِِ.ِ[2ِ:ِ]التوبةَِّمتخت حت

ُِأِمْرُتَِأْنُِأَقاتَِلِالنَّاَسَِحتَّىَِيْشَهُدواَِأنِْ":ِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(وقولهِ

ًداَِوَأنَِّ،ِّلِإَِلَهِإِّلَِّاهللُِ َلةَِِاهللَِرُسوُلِِحُمَمَّ َكاةَِِ،َِوُيِقيُمواِالصَّ اِ،َِفإِذَِِ،َِوُيْؤُتواِالزَّ
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ْمَِعىَلِ َِوِحَساهُبُ ِاِْلْسَلِم ِبَِحقِّ ِإِّلَّ ْم ِِمنِّيِِدَماَءُهْمَِوَأْمَواهَلُ َِذلَِكَِعَصُموا َفَعُلوا

ِِِ)متفقِعليه(.ِ"اهللِ

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ:ِِألنِقولهِتعاىل

خاصَِِّمتخت حت جت هب مب خب حب

 حض جض مصُّٱ:ِِ،ِبدليلِماِوردِبعدهاِمنِقولهِتعاىلِباملرشكنيِاملحاربني

ِِ[ِ.١:ِِ]التوبةَِّجغ مع  جع مظ حط مض خض

ِلتناقضِذلكِمعِ ِغريه ِدون ِحرًصا ِالكفر ِهي ِالقتال ِكانتِغاية فلو

ِ.ِاحلكمِبإجارةِاملرشك

،ِفالقتلِغريِ"أقاتل"وِ"أقتل"لغةِالعربِبنيِِوأماِاحلديثِففرقِيف

ِيفِيتعنِ"فأقتل"القتال. ِيدخلوا ِحتى ِدارهم ِعقر ِيف ِالناس ِمَلحقة :

ِقرًسا ِأِ،ِاْلسَلم ِِ"أقاتل"ما ِوزن ِوه"أفاعل"فعىل ِتقتيضِي، ِصيغة

ِاملشاركة.

،ِوقدِنقلِاْلمامِالبيهقيِعنِاْلمامِِومعناه:ِأواجهِعدوانِالناسِباملثل

ِفقدِحيلِِليسِالقتلِمنِالقتالِبسبيل":ِهلوقِ(اهللِعنهِريض)الشافعيِ ،

ِ(.0/1١:ِِ.ِ)فتحِالباري"،ِوّلِحيلِقتلهِقتالِالرجل
ِ

ِِِِِِ*ِِِِ*ِِِِِِِِِِ*
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 املواطنـــــةا: خامًس
 

ِداخلِِيوتعن ِوالواجبات ِاحلقوق ِيف ِسواء ِمجيًعا ِاملواطنون ِيكون أن

ِحدودِدوهلم.

ِ:ِوبيان ذلك

يعيشِفيهِِيأنِاملواطنةِهي:ِمفاعلةِبنيِاْلنسانِاملواطنِوبنيِالوطنِالذ

ِوهِإليهِيوينتم ِكاملنيِللوطنِِتقتيضِي، ِاملواطنِووّلؤه أنِيكونِانتامء

ِِ،ِويدافعِعنها.ِإليهاِي،ِوينتمِمنِهبا،ِويؤِحيرتمِهويته

وهذهِالعَلقةِمعِالوطنِتتفقِمعِالقولِبأنِحبِاْلنسانِلشعبهِووطنهِ

ِحبِغريز ِفيهاِِيهو ِتشرتك ِالتي ِالسليمة ِالفطرة ِذي ِاْلنسان ِمع يولد

،ِوهذاِاملعنىِوردِِاـاألممِوالشعوبِعىلِاختَلفِأعراقهاِولغاهتاِوعاداهت

التيِحتثِعىلِحبِاألوطانِوالتمسكِهباِوالدفاعِبعضِاألقوالِاملأثورةِِيف

ِِعنها ِكقوهلم: ِاْليامن"، ِمن ِوقوهلمِ"حبِاألوطان ،ِِ ِأردتِأنِ": إذا

ِ."تعرفِوفاءِالرجلِفانظرِحنينهِإىلِوطنه

ِتنايف ِعىلِعدم ِيدلنا ِروابطِِوهذا ِمع ِوشعبه ِوطنه ِمع روابطِاْلنسان

ِوالدين ِيأمِ؛ِألنِيفِالعقيدة رِاْلنسانِباملحافظةِعىلِالدينِمنِالتعاليمِما

ِتشكلِمنهاِاهلويةِالوطنية.ِيتلكِالروابطِالت
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ِقدِ ِالرشيعة ِأن ِوالوطنية ِالدينية ِاهلويتني ِبني ِاّلنسجام ِهذا ويؤيد

سبيلِِ،ِواعتربتِمنُِيقتلِيفِأوجبتِاجلهادِالدفاعيِعنِالوطنِوالشعب

ِ.ِِِالدفاعِعنهامِشهيًدا

وطنِِملواطننيِالذينِيعيشونِيف،ِفإنِاملواطنةِتنطبقِعىلِمجيعِاِومنِثم

احلقوقِوالواجباتِِاملساواةِبينهمِيفِي،ِوتستدعِواحدِدونِتفاوتِبينهم

ِاملنبثقةِمنِهذاِاّلنتامءِالوطني.

ِالت ِيظهرِجلي اِواضًحاِمنِوثيقةِاملدينةِاملنورة ِما عقدهاِرسولِِيوهذا

بدايةِالعهدِِمعِمكوناتِاملجتمعِاملتعددةِفيهاِيفِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(اهللِ

،ِوقدِكانتِموطنًاِلألوسِواخلزرج،ِِوإقامةِالدولةِوتنظيمِشئوهنا،ِاجلديد

ِواملهاجرينِواليهود ِوغريهمِ، ِبنيِِ، ِخمتلفة ِالدينية ِاهلوية ِكانت ِوقد ،

،ِوقدِنظرتِِهؤّلء،ِولكنِاهلويةِالوطنيةِكانتِاجلامعِاملشرتكِفيامِبينهم

ِمتساوو ِأهنم ِعىل ِاجلميع ِإىل ِالوثيقة ِيفهذه ِويفِن احلقوقِِاْلنسانية

ِبالرسالةِ ِيؤمن ِمل ِممن ِوغريهم ِاليهود ِذلك ِيف ِبام ِالوطنية والواجبات

ِاجتامعيِ ،ِوقدِتضِاْلسَلمية اِأرسىِقواعدِاألخوةِمنتِوثيقةِاملدينةِعقًدا

وحافظِعىلِالعيشِاملشرتكِبنيِاملسلمنيِوغريهمِِبنيِاملهاجرينِواألنصار

ِمنِِيفمنِاملواطننيِاملشرتكنيِمعهمِ ِبالرسالة ِيكونوا الوطنِمنِالذينِمل

املصالحِالعامة،ِِ،ِوقدِأعطتهمِالوثيقةِحقِاملساواةِمعِاملسلمنيِيفِاملؤمنني
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ِيف ِحقوقهم ِسائر ِهلم ِوعاداهتمِِوكفلت ِالشخصية ِوحرياهتم عباداهتم

ِالرشيكِيفوتقاليده ِالتعايشِمع ِمنِقولهِِالوطنِمِعىلِقاعدة ِاملستفاد ،

ِ  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئُّٱتعاىل:

ِ،[8ِ:ِ]املمتحنة َّ ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت

وماِنصتِعليهِهذهِالوثيقةِمنِأنِاليهودِباملدينةِاملنورةِمعِاملسلمنيِأمةِ

ِيالسلمِإطارِالعيشِاْلنساينِ،ِيفِ،ِلليهودِدينهمِوللمسلمنيِدينهمِواحدة

ِاملشرتك.

ِتغن ِالذمة ِأهل ِكلمة ِأن ِواملِيعىل ِاملواطنة ِكلمة ِاآلن واطن،ِعنها

ِتعن ِواحدةِِيفاملواطنة ِأرض ِعىل ِيعيشون ِاملسلمني ِوغري ِاملسلمني أن

،ِفغريِاملسلمنيِهلمِحقوقِاملواطنةِكاملة،ِِجتمعهمِاملواطنةِوجيمعهمِاملكان

ِيف ِالنظام ِمسئولية ِأن ِاملسلمنيِكام ِوغري ِاملسلمني ِملكِِعنق ِفالوطن ،

نِيدافعونِفيهِعنِللجميعِ،ِسواءِالذينِيدافعونِفيهِعنِالعقيدةِأوِالذي

ِاألرضِوالعرضِ.
ِ

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِ
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 ابـــسادًسا: اإلره
 

ِمنِاخلارجنيِعىلِنظامِِهو ِجمموعة ِفيها ِالتيِيتواطأ ِاملنظمة ِاجلريمة :

ِواملجتمع ِبريئةِالدولة ِسفكِدماء ِوينتجِعنها ِتدمريِمنشآتِ، ِأو ِأوِِ، ،

ِاعتداءِعىلِممتلكاتِعامةِأوِخاصة.ِ

ِِ:وبيان ذلك

ِظاهرةِاْلرهابِتعتربِمنِأخطرِالظواهرِالتيِيمكنِأنِيتعرضِهلاِ أنَّ

ِاملجتمعات ِمن ِالعامة:ِِجمتمع ِجماّلتِاحلياة ِكل ِإىل ِتداعياهتا ِتصل ِإذ ؛

ِالسياسيةِواّلقتصاديةِواّلجتامعيةِوغريها.

ِواّلعتداء ِاْلرهاب ِعن ِاْلسَلم ِهنى ِجلميعِِوقد ِالسَلم ِدين ِألنه ؛

،ِواملسلمونِمأمورونِِ؛ِألهنامِضدانِالبرش،ِفَلِجيتمعِمعِالعنفِواّلعتداء

ِيقابلهم ِمن ِلكل ِبالسَلم ِواطمئنان،ِِبالبداءة ِورْحة ِأمان ِكلمة ِوهي ،

،ِبلِِ:ِالسَلمِوالعنفِ،ِفَلِجيتمعِالضدانِوإشاعةِلألمنِبنيِالناسِمجيًعا

نِالسَلمِواجلنوحِإليهِإذاِجنحِالعدوِإليهِإنِاملسلمنيِمأمورونِبالبحثِع

:ِِقالِتعاىل،ِ،ِفكيفِبغريِذلكِِ،ِوذلكِيفِحالِاحلربِاملعلنةِورغبِفيه

  من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل حل جلٱُّٱ
 حن جن يم ىم ممخم حم يلجم ىل مل خل

ِ[.١5ِِِ،١0ِ:ِ]األنفال َّخن
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،ِفإنِاْلسَلمِحاربهِبكلِِوملاِكانِاْلكراهِرضًباِمنِرضوبِاْلرهاب

،ِوإىلِشيوعِالنفاقِِ؛ِألنِاْلكراهِيؤديِإىلِنقيضِاملطلوبِالهصورهِوأشك

؛ِحتىِيفِمسألةِاعتناقِاْلسَلمِملِِالذيِهوِقاعدةِالغدرِواخليانةِوالرتبص

 خم حم جم ٱُّٱفقالِسبحانه:ِ،ِِيرشعِاملوىلِسبحانهِإكراهِالناسِعىلِذلك

  هي مي خي حي جي ٰه مهجه هن من خن حن جنمم

 َّهس مس هث مثهت مت هب مب هئ مئ
ِ[.52١ِ:ِِ]البقرة

،ِوجعلِذلكِمنِكبائرِِوحرمِاْلسَلمِقتلِالنفسِوسفكِالدمِاملعصوم

ِِ،ِالذنوب ِتعاىل:  منزن رن مم ام يل ىل مل يكُّٱقال

 خئ حئجئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن
 يل ىل مل خلُّٱ[،ِوقالِتعاىل:٤٤ِِِ:ِ]اْلرساء َّهئ مئ

 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ

 ىكٱٱُّ:ِِتعاىل ،ِوقالِ[٤5:ِِ]املائدة َّيئ ىئ نئ مئ

 زن  رن مم ام يل  ىل مل يك
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ِ[.٩٤ِ]النساء:ِ َّ زي ري ٰى ين ىن نن من

ِ ِهريرة ِأيب ِعنه)وعن ِِ(ريضِاهلل ِاهلل ِرسول ِقال ِعليهِقال: ِاهلل )صىل

ِاملُْوبَِقاِتِ":ِوسلم( ْبَع ِالسَّ ِِ"اْجَتنُِبوا ِاهللِ، َِرُسوَل َِيا ؟َِقاَل:ِِِقيَل: ُِهنَّ َِوَما ،

ُكِبِاهللِ" ْ ْحرُِ،َِواِالرشِّ ِِلسِّ قِّ ِبِاحْلَ ِإِّلَّ َمِاهللُ ،َِوَأْكُلَِماِلِِ،َِوَقْتُلِالنَّْفِسِالَّتِيَِحرَّ

ِ ِاْلَيتِيِم َبا، ِالرِّ ْحِفَِِوَأْكُل ِالزَّ َِيْوَم َِوالتََّويلِّ ِاْلَغافََِلِتِِ، ِاملُْْحِصنَاِت َِوَقْذُف ،

ِِ"املُْْؤِمنَاِتِ ِعمر ِبن ِاهلل ِعبد ِوعن ِالبخاري(، ِعن))أخرجه ِ(هامريضِاهلل

ِِمْنِِ":)صىلِاهللِعليهِوسلم(قال:ِقالِرسولِاهللِ َلْنَِيَزاَلِاملُْؤِمُنِيِفُِفْسَحة 

ريضِاهللِ))أخرجهِالبخاريِ(،ِوقالِابنِعمرِِ"ِدينِِهَِماِمَلُِْيِصْبَِدًماَِحَراًما

َِنْفَسهُِِ":ِ(عنهام َِأْوَقَع ِملَِْن ِخَمَْرَج ِّلَ ِالَّتِي َِوَرَطاِتِاألُُموِر ِِمْن َسْفَكِِفِيَهاِإِنَّ

هِِ ِِحلِّ ِمِاحَلَراِمِبَِغرْيِ ِ)أخرجهِالبخاري(.ِِ"الدَّ

مِاْلسَلمِترويعِاآلمنني ،ِوجاءتِاألحكامِالرشعيةِمانعةِلألفعالِِوحرَّ

ِوإخافتهم ِاآلمنني ِترويع ِتسبب ِاْلشارةِِالتي ِعن ِالنهي ِذلك ِومن ،

)صىلِِأنِرسولِاهللِ(اهللِعنهِريض)،ِففيِاحلديثِعنِأيبِهريرةِِبالسَلح

َكَةَِتْلَعنُُهَِحتَّىِِ"ِ:ِقالِاهللِعليهِوسلم(
ِاملَََْلئِ َِفإِنَّ

َمْنَِأَشاَرِإىَِلَِأِخيِهِبَِحِديَدة 

ِهِ ِ)أخرجهِمسلم(.ِِ"َيَدَعُهَِوإِْنَِكاَنَِأَخاُهِأِلَبِيِهَِوُأمِّ

ِ ِاْلسَلم ِيرقِوِ مُِيفِالتعاملِمعِغريِاملسلمنيُِسِولقدَِسَمتِرشيعة ِمل ا

؛ِإذِحفظِهلمِاْلسَلمِِمنِالقواننيِالبرشيةِأوِنظامِمنِاألنظمةِإليهِقانون
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ِواّلجتامعية ِواألخَلقية ِاملالية ِوأرواحهمِِحقوقهم ِأمواهلم ِحفظ ِكام ،

ِ،ِوملِيكرهمِعىلِتركِدينهمِأوِماِهوِأدنىِمنِذلك.ِِوأعراضهم

ِالقرآنِالكريمِإىلِحسنِمعاملتهمِوالتعاملِمعهمِِِ ِبلِبِرهمِِووجه ،

 ىب نب مب زب رب يئٱُّٱ،ِيقولِاملوىلِسبحانهِوتعاىل:ِِليهموالقسطِإ

 ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب
ِ[.8ِ:ِِ]املمتحنة َّ ىق يف

ِ ِالنبي د ِوسلم(وشدَّ ِعليه ِاهلل ِملنِِالوعيدِ)صىل ِالعقوبة ِيف ِوأغلظ ،

:ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(،ِفقالِِاستباحِحرمةِدمائهمِأوِتعرضِهلمِباألذى

"ِْ ِمَل َِقَتَلُِمَعاَهًدا ِاجَلنَّةَِِمْن َِأْرَبِعنَيِ ،َِوإِنََِِِّيِرْحَِرائَِحَة ِِمْنَِمِسرَيِة ُِتوَجُد ِرحَيَها

ِ)أخرجهِالبخاري(.ِ"َعاًما

،ِوحذرتِاملسلمنيِمنهِِوقدِهنتِالرشيعةِاْلسَلميةِعنِالغلوِيفِالدين

ِوينحرفوا ِالطريقِإىلِالتطرفِِحتىِّلِينجرفوا ِيفِالدينِهو ِالغلو ِألن ؛

ِ.ِِديالفكريِواّلعتقا

ِيعتقدهِ ِفرضِما ِحماولة ِإىل ِاْلنسان ِيدفع ِقد ِللدين ِاخلاطئ والفهم

ِ.ِِ،ِوهذاِماِأثبتهِالواقعِاملشاهدِويؤمنِبهِبالقوة

ِه ِاهلل ِجعل ِاألمـوقد ِوسطًِـذه ِكذلكِاـة ِدينهم ِألن ِقِ؛ ِتعاىل:ـ، ٱال

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّٱ



- 45- 

 

ِ[.0٣٤ِ:ِِ]البقرة َّ مئزئ رئ ّٰ

دالِوالتوازنِـنتِالوسطيةِتعنيِاّلعت،ِفإذاِكاِخَلفِالوسطيةِفالغلوِّ

يعنيِالشقةِوالتضييقِعىلِالنفسِباتباعِطريقِِ،ِفإنِالغلوِِّيفِاألمورِكلها

ِعنِالوسط ِووسطيةِاْلسَلمِتوازنِبنيِاألحكامِواحدِبعيًدا ِِ،ِفَلِغلوِِّ،

ِ،ِفَلِإفراطِوّلِتفريطِيفِاْلسَلم.ِِ،ِوّلِتفلتِوّلِتسيبِتشددّلِو

ِللمجتمعِمنِاْلفرازاتِالتيِيمكنِأنِتوجدِووسطيةِاْلسَلمِحتصني

ِللكونِ ِضيقة ِنظرة ِعىل ِيعتمدون ِالذين ِاملتطرفني ِمن ِالتضييق بسبب

ِالدين،ِِوللحياة ِباسم ِهلم ِخمالف ِرأي ِكل ِختطئة ِإىل ِمنها ِوينطلقون ،

،ِاألمرِالذيِينتهيِهبمِإىلِِوُيدينونِكلِفكرِخمالفِلفكرهمِباسمِاْلسَلم

،ِووصمهمِبصفاتِغريِّلئقة،ِِلِمنِأعراضِالعلامء،ِبلِالنَّيِتكفريِالناس

ِإىلِالعنفِوالسعيِإىلِإلزامِ فالغلوِيفِالدينِبابِإىلِالتطرفِالذيِيقود

ِاملخالفِرأًياِغريِرأيهِبالقوة.ِ

ِتعاليمِِِِِ ِعن ُِيرجِويشذ ِأن ِنفسه ِله ِلكلِمنِتسول ِاْلسَلم وقدِرشع

يِيفِاألرضِفساًدا،ِ،ِوأنِيامرسِاْلرهابِمنِخَللِالسعِاْلسَلمِومبادئه

ِوعقوباتِتساعدِ ِوالقتلِوالتدمريِحدوًدا ِوالرتويع ِاْلفزاع ِمنِخَلل أو

ِوتردعِكلِمنِيرتكبِأيِعملِِعىلِاجتثاثِاْلرهابِمنِاملجتمعات ،
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،ِوقدِجاءِِ:ِحدِاحلرابةِ،ِومنِأبرزِتلكِالعقوباتُِيلِبأمنِالناسِوأماهنم

 رت يب ىب نب مب  زب ُّ:ِِاىلـولِاهللِتعـتبيينهِيفِق

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

 مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث

ِ[.٤٤ِ:ِِاملائدة]َِّىن نن من زن رن ممام يل ىل

ِوالفسادِِوقدِعرفتِاحلرابةِبوصفنيِعامني:ِمها:ِحماربةِاهللِورسوله ،

ِيفِاألرض ِالعملِاْلجراميِِواْلفساد ِحتديد ِيقتضيان ِالوصفان ِوهذان ،

ِىلِاهللِعليهِوسلم()ص؛ِألنِحماربةِاهللِورسولهِِباخلروجِعىلِأحكامِالرشع

،ِإنامِيقصدِهباِالعملِعىلِِالواردةِيفِاآليةِالسابقةِليستِعىلِظاهرِالنص

ارتكابِاألعاملِاْلجراميةِاملخالفةِألحكامِاهللِواخلروجِعىلِمنهاجِرسولهِ

بالعدوانِالسافرِعىلِالناسِوعىلِأنفسهمِودمائهمِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(

ِوأمواهلم.ِ

اصطلحِعىلِتسميتهِباْلرهابِيفِالعرصِاحلديث؛ِِواحلرابةِتتفقِمعِما

،ِوخروًجاِعىلِالقانون.ِِ،ِوإخافةِللناسِذلكِأنِيفِاْلرهابِْحًَلِللسَلح

وهذاِالتقاربِيفِالصفةِالظاهرةِيقتيضِالتشابهِيفِكيفيةِالعقابِبعدِتوافرِ

ِللحكمِعىلِمرتكبِاجلريمة ِالعقوبةِِالرشوطِالَلزمة ِوتطبيقِمثلِهذه ،
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ِالذيِس ِاملـيستأصلِههو ِدابرهـرضِويقطـذا ِيكِع ِعىلِأن ِاحلكمِـ، ون

،ِّلِمنِآحادِالناسِوّلِمنِِ،ِوالتطبيقِمنِِقبلِالسلطاتِاملختصةِللقضاء

ِعمومهم.ِ

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِِ*ِ
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 اجلــزيـةسابًعا: 
 

وانتفتِعلتهِبانتفاءِ،ِهي:ِاسمِّللتزامِمايلِانتهىِموجبهِيفِزمانناِهذاِِِ

واءِـاِســواِمجيعًِــنيِقدِأصبحـلكونِاملواطنِ؛زماهناِِماِرشعتِألجلهِيف

يفِاحلقوقِوالواجباتِ،ِوحلتِضوابطِونظمِماليةِأخرىِحملهاِ،ِمماِأدىِ

ِإىلِزوالِالعلة.

وماِوردِيفِالقرآنِالكريمِمنِحديثِعنهاِحيملِعىلِاألعداءِاملحاربنيِِِ

نيِاملشاركنيِــاملـةِ،ِوليسِيفِاملواطننيِاملســواملعتدينِالرافضنيِللمواطن

ِيفِبناءِالوطنِوالدفاعِعنه.

ِ:وبيان ذلك

أنِاجلزيةِالتيِفرضتهاِالدولةِاْلسَلميةِعىلِالذينِدخلواِيفِدولتهاِوملِ

ِإسَلميِ  ِملِتكنِاخرتاعا ِيفِدينها ِفيامِيدخلوا ِمعروفة ِوإنامِكانتِرضيبة ،ِ ا

لدفاعِعنِسبقِاْلسَلمِمنِقواننيِ،ِتؤخذِمقابلِاجلنديةِوْحايةِالدولةِوا

ِ،ِ ِباْلسَلم ِاْليامن ِمن ِبدًّل ِتكن ِومل ،ِ ِاجلندية ِمن ِفكانتِبدًّل ،ِ رعيتها

ويشهدِلذلكِأهناِملِتفرضِإّلِعىلِالقادرينِعىلِأداءِاجلنديةِ،ِاملالكنيِملاِ

يدفعونهِرضيبةِهلذهِاجلنديةِ،ِولوِكانتِبدًّلِمنِاْليامنِباْلسَلمِلوجبتِ

ِو ِمجيًعا ِالدين ِاملخالفنيِيف ِكل ِأمرهاِعىل ِيكن ِمل ِلكن ،ِ ِاستثناء ِأي بَل
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كذلكِ،ِفهيِملِتفرضِعىلِالشيوخِوّلِاألطفالِوّلِالنساءِوّلِالعجزةِوّلِ

ِتفرضِعىلِالرهبانِورجالِالدينِ،ِ ِمل ِأهنا ِكام املرىضِمنِأهلِالكتابِ،

قالوا:ِإهناِبدلِعنِالنرصِِ-ِباستثناءِفقهاءِاملالكيةِ-وكلِالفقهاءِاملسلمنيِ

 واجلهاد.

 ِ ِوماليِ بدنيِ ِ-فرضتِعىلِالقادرينِلقد ِا منِنصارىِنجرانِمقابلِِ-ا

ِِإعفائهمِمنِاجلندية ِنصَّ ِوسلم(رسولِاهللِِ، ِ:ِِعىلِذلكِ)صىلِاهللِعليه

ّلِيكلفِأحدِمنِأهلِالذمةِمنهمِاخلروجِمعِاملسلمنيِإىلِعدوهمِملَلقاةِ"

وجواًراِمنِابنيِعنهمِ،ِبَِّاحلروبِومكاشفةِاألقرانِ،ِوأنِيكونِاملسلمونِذَِ

ِ.ِ"دوهنم

ويفِالبَلدِالتيِآثرِفيهاِغريِاملسلمنيِأداءِاجلنديةِمعِاملسلمنيِملِتفرضِِِ

ِمتساوينِمعِاملسلمنيِيفِالقتالِويفِنصيبهمِمنِ ِبلِكانوا ،ِ عليهمِاجلزية

(ِ ِالقائد ِمعاهدة ِنصت ِحيث ِ)جرجان( ِيف ِحدث ِكام ِبنِالغنائم سويد

اِعنِفلهِجزاؤهِيفِمعونتهِعوًضِومنِاستعناِبهِمنكمِ":ِِ(ِمعِأهلهامقرن

ِ."جزائه

ِمِِ ِعندمـارىِمنِأهـعِالنصـوحدثِذلكِأيًضا ِحاربـلِْحصِ، واِـا

ِالرومِ ِضد ِالريموك ِموقعة ِيف ِاجلراح ِبن ِعبيدة ِأيب ِجيش ِصفوف يف

ِ.ِالبيزنطيني



- 51- 

 

اجلزيةِعنِنصارىِبنيِتغلبِ)ريضِاهللِعنه(ِوأسقطِعمرِبنِاخلطابِِِ

هاِ،ِفلمِيأمنِشقاقهمِواللحاقِبالرومِ،ِأوِأنِملاِرأىِمنِنفارهمِوأنفهمِمن

ِظهريًِ ِهلمِعىلِأهلِاْلسَلمِ،ِوعلمِأنهِّلِرضرِعىلِاملسلمنيِمنِيكونوا ا

إسقاطِذلكِاّلسمِعنهمِ،ِمعِاستبقاءِماِجيبِعليهمِمنِاجلزيةِ،ِفأسقطهاِ

عنهمِ،ِواستوفاهاِمنهمِباسمِالصدقةِحنيِضاعفهاِعليهم.ِ)أخرجهِابنِ

ِلِ،ِوأبوِيوسفِيفِاخلراج(.سَلمِيفِاألموا

،ِإنامِرتبهِعىلِاحلرابةِّلِعىلِجمردِِوأماِالذيِسامهِبيانِاهللِتعاىلِصغاًراِِ

ِالكفرِأوِاّلنتسابِإىلِالكتابِ،ِفإذاِانتهتِاحلرابةِفَلِصغار.

وقدِشددِفقهاءِالرشيعةِالنكريِعىلِمنِييسءِإىلِأهلِالكتابِيفِأيِِِ

اِعىلِرضورةِحسنِمعاملتهمِواْلحسانِوجهِمنِأوجهِاملعاملةِ،ِبلِأكدو

ِإليهمِ.ِ

ِ

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ
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 احلـــــرب دارثامًنا: 
 

ِلهِِِ ِاحلارضِّلِوجود ِوقدِأصبحِيفِوقتنا هي:ِمصطلحِفقهيِمتغريِ،

بمفهومهِاملصطلحيِالقديمِيفِظلِاّلتفاقاتِالدوليةِواملواثيقِاألمميةِ،ِوّلِ

ِبالتأكيدِعىلِحقِال ِتغريه ِاملغتصبةِ،ِوأخصهاُُِيلُّ دولِيفِاسرتدادِأرضها

ِفَلِ ِوعليه ،ِ ِبالعقود ِيوجبِالوفاء ِوالرشع ،ِ ِالشعبِالفلسطيني حقوق

ِهجرةِمنِاألوطانِبدعوىِاّلنتقالِلدارِاْلسَلم.

ِ:ويف بيان ذلك

ِ ِاحلرب ِدار ِأنَّ ِبلدِِ:نوضح ِعىل ِوحرب ِاعتداء ِمنها ِوقع ِالتي هي

ِع ِوقع ِالتي ِالدولة ِرئيس ِوأعلن ،ِ ِ،ِإسَلمي ِعنها ِالدفاع ِاّلعتداء ليها

ِهيِدارِحربِ،ِوإنِملِيقمِبنيِأيِدولةِوبنيِاملسلمنيِ فالدارِاملعتديةِحينئذ 

قتالِأوِاعتداءِفهيِعندئذِدارِأمانِ،ِومنِاملعلومِأنِكلِالدولِالتيِيقومِ

ِ،ِ ِأمان ِدار ِاسم ِحتت ِداخلة ِفهي ِدبلومايس ِمتثيل ِاملسلمني ِوبني بينها

ِوالس ِإنامِهمِوكذلكِكلِالسفراء ِاْلسَلم ِممنِيدخلونِبَلد ياحِوالتجار

أهلِعهدِوأمانِّلِجيوزِاملساسِهبمِأوِاّلفتئاتِعليهمِ،ِبلِجيبِإكرامهمِ

واْلحسانِإليهمِطاملاِالتزمواِبالقواننيِاملنظمةِلدخوهلمِوإقامتهمِببَلدناِ،ِ

اتِــاصِاحلكومـمِهيِاختصـواننيِفمحاسبتهـفإذاِخرجواِعنِهذهِالق

ِدِوفًقاِلألعرافِالدوليةِوالعَلقاتِالدبلوماسية.ّلِاألفرا
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ِال ِاملتطرفنيِيرصونِعىلِأنِدار ِأنِتكونِدارِحربِِكفرِّلغريِأن بد

ِكافرينِ،ِدائاًمِ ِأهلها ِدام ِاملسلمونِما ِأمانِيلتزمه ِلعهدِأو ِوّلِجمالِفيها ،

ومنِاستطاعِمنِاملسلمنيِأنِينهبِأمواهلمِويسطوِعىلِممتلكاهتمِفليفعلِ،ِ

ِ ِدارِحربِيفِنظرِهؤّلءِاملتطرفنيِالغالنيِحتىِوهكذا ِكلها تصبحِالدنيا

ِغريِمطبقنيِللرشيعةِِبَلدِاْلسَلمِفهيِدارِحربِيفِنظرهم ؛ِألنِأهلها

اْلسَلميةِفيهاِ،ِوغريِاملسلمنيِحربيونِ؛ِألهنمِكفارِ،ِوهكذاِتصبحِالدنياِ

لِالعاملِوهوِماِحيو،ِكلهاِدارِحربِوقتلِوقتالِيفِنظرِهؤّلءِاْلرهابينيِ

إىلِساحةِرصاعِ،ِبدًّلِمنِروحِاحلوارِاحلضاريِوقبولِاآلخرِوالتعايشِ

وثيقةِاملدينةِِعّدِالسلميِالذيِأرسىُِأسسهِورسخهاِدينناِاحلنيفِ،ِحيثِتُِ

املنورةِأعظمِوثيقةِبرشيةِيفِفقهِالتعايشِاْلنساينِبنيِالبرشِعىلِاختَلفِ

ِأدياهنمِوعقائدهمِوأعراقهم.

ِ

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ
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 تاسًعا: الديـــن والدولـــة
 

ِالدينِ ِبني ِوالعَلقة ،ِ ِالرشيد ِللتدين ِأمان ِصامم ِهي ِالرشيدة الدولة

ِواعًياِ ِصحيًحا ِرشيًدا ِتدينا ِإن ،ِ ِتكون ِولن ِعداء ِليستِعَلقة والدولة

ِيسهمِوبقوةِيفِبناءِواستقرارِدولةِعرصيةِديمقراطيةِحديثةِتقومِ وسطي ا

ِوكا ِراسخة ِّلِيمكنِأنِتصطدمِعىلِأسسِوطنية ِوإنِدولةِرشيدة ،ِ ملة

بالفطرةِاْلنسانيةِالتيِتبحثِعنِاْليامنِالرشيدِالصحيحِ،ِعىلِأنناِينبغيِ

ِيدفعِ ِالرشيد ِفالتدين ،ِ ِوالتطرف ِالتدين ِبني ِشديد ِوبوضوح ِنفّرق أن

ِإىلِمكارمِاألخَلق ِإىلِالصدقِ، ،ِ ِإىلِالرْحة ِإىلِالتسامحِ، ِإىلِِصاحبه ،

ِمجيًعاِالتعايشِالسلميِمع ِندعمه ِوهوِما ،ِ ِالتطرفِِالذاتِواآلخر ِأما ،

ِواهلدمِ ِوالتخريبِوالدمارِ، واْلرهابِالذيِيدعوِإىلِالفسادِواْلفسادِ،

واستباحةِالدماءِواألموالِ،ِفهوِالداءِالعضالِالذيِجيبِأنِنقاومهِمجيًعاِ

وأنِنقفِلهِباملرصادِ،ِوأنِنعملِبكلِماِأوتيناِمنِقوةِللقضاءِعليهِحتىِ

ِتثهِمنِجذوره.نج

ِاملعادلةِغريِالصعبةِجيبِأنِنفرقِبنيِالدينِالذيِهوِحقِ،ِ ويفِهذه

ِبنيِاحلقِ ِالرصاع ِموقننيِأن ،ِ ِباطل ِاملنحرفِالذيِهو ِاْلرهايب والفكر

،ِعىلِأنِالنرصِِوالباطلِقائمِومستمرِإىلِأنِيرثِاهللِاألرضِومنِعليها
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 مل  يك ىك مك ُّٱللحقِطالِالزمنِأوِقرصِ،ِحيثِيقولِسبحانه:ِ

ِ.[08األنبياءِ:ِ] َّٱين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل

ِوالكلمةِ ،ِ ِحق ِهي ِالتي ِالطيبة ِالكلمة ِكمثل ِوالباطل ِاحلق ِمثل إن

ِ ِالتيِهيِباطلِ:   لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱاخلبيثة

 مل خل حم جم هل مل خل حل جل مك
 حن جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل

 جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن
ِ.ِ[5١-5٣إبراهيمِ:ِ] َّٱٰذ يي ىي مي خي حي

  خب ُّٱالةِللحقِوألهلهِ،ِحيثِيقولِاحلقِسبحانهِ:ِعىلِأنِالنرصِّلِحم

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب
 جح مج حج ٱُّٱ،ِويقولِسبحانهِ:ِِ[01٤ِ-010الصافاتِ:ِ] َّجخ

 حب جب هئُّٱٱ،ِويقولِسبحانهِ:ِ[1ِحممدِ:] َّمخ جخ مح

ِ.ِ[٣1ِالرومِ:] َّمب خب

إنناِألصحابِقضيةِعادلةِ،ِقضيةِدينِ،ِوقضيةِوطنِ،ِفكلِماِيدعوِ

ِوال ِأمنهمِللبناء ِوحتقيق ِالناس ِوسعادة ،ِ ِواْلنتاج ِوالعمل ،ِ تعمري

ِيدعوِللفسادِ ِ،ِوكلِما ِاحلقيقية ِهلوِالدينِاحلقِواْلنسانية واستقرارهمِ،
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ِالقيمِ ِوسائر ُِيالفِاألديان ِما ِإىل ِيدعو ،ِ ِوالتخريبِوالقتل ،ِ واْلفساد

ِ.ِالنبيلةِوالفطرةِاْلنسانيةِالقويمة

نِوالدولةِيرسخانِمعاِأسسِاملواطنةِالدينِوالدولةِّلِيتناقضانِ،ِالدي

ِالناسِ ِوخري ِبلدنا ِخلري ِمًعا ِنعمل ِوأن ِوالواجباتِ، ِاحلقوق ِيف املتكافئة

ِاألديانِ ،ِ ِاألديانِرْحة ،ِ ِألنفسنا ِنحبه ِكام ِأنِنحبِاخلريِلغرينا أمجعنيِ،

ِسامحةِ،ِاألديانِإنسانيةِ،ِاألديانِعطاء.ِ

ِالتكافلالدينِوالدولةِيتطلبانِمنَِّ املجتمعيِ،ِوأنِّلِيكونِبينناِِاِمجيًعا

ِوّلِمرشدِوّلِحمتاج.ِ،ِجائعِوّلِحمرومِ ِوّلِعار 

الدينِوالدولةِيدفعانِإىلِالعملِواْلنتاجِ،ِوالتميزِواْلتقانِ،ِويطاردانِ

ِوالتدمريِ ،ِ ِواْلفساد ِوالفساد ،ِ ِواْلمهال ِواْلرهاب ،ِ ِوالكسل البطالة

ِواخليانة.ِوالتخريبِ،ِوإثارةِالقَلقلِوالفتنِ،ِوالعاملةِ

ِ ِوختاًما ِبنيِ... ِيكون ِّلِجيبِأن ِمنِيتومهونِرصاًعا ِأن الدينِنؤكد

ّلِِِإماِأهنمِّلِيفهمونِاألديانِفهامِصحيًحاِأواًمِـوالدولةِويرونهِرصاًعاِحمتِّ

ِتامِ  ِوعًيا ِالدولة ِمفهوم ِالصحيحِوّلِيعون ِبالدين ِله ِفاخلللِّلِعَلقة ،ِ ا

ِاخلللِمن ِينشأ ِإنام ،ِ ِالرشيدة ِلطبيعةِِبالدولة ِالدينِأو ِالفهمِلطبيعة سوء

ِالدولةِأوِلطبيعتهامِمًعا.ِ

ِغريِأنناِنؤكدِعىلِرضورةِاحرتامِدستورِالدولةِوقوانينهاِ،ِوإعَلءِدولةِ
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ِ

اِكانِمصدرِالقانونِ،ِوأّلِتنشأِيفِالدولِسلطاتِموازيةِلسلطةِالدولةِأيِ 

يةِاألخرىِ،ِهذهِالسلطاتِ،ِفهوِلواءِواحدِتنضويِحتتهِويفِظلهِكلِاأللو

ِلواءًِ ِأوِجهة ِأوِمجاعة ِأنِحتملِكلِمؤسسة ِفهذاِِأما ِالدولة ِللواء موازًيا

 خطرِداهمِّلِيستقيمِمعهِّلِأمرِالدينِوّلِأمرِالدولة.

ٱ

*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ* 

ِ
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 عاشًرا: مشروعية الدولة الوطنية
 

دليلِ،ِِيفِالسياقِواملناخِالفكريِالصحيِّلِحيتاجِالثابتِالراسخِإىل

لكنِاختطافِاجلامعاتِاملتطرفةِللخطابِالدينيِواحتكارهاِلهِولتفسرياتهِ

جعلِماِهوِيفِحكمِاملسلامتِحمتاًجاِإىلِالتدليلِوالتأصيلِ،ِوكأنهِملِيكنِ

أصَلِثابًتاِ،ِفمرشوعيةِالدولةِالوطنيةِأمرِغريِقابلِللجدلِأوِالتشكيكِ،ِ

رصِ،ِحتىِأكدِبعضِالعلامءِبلِهوِأصلِراسخِّلِغنىِعنهِيفِواقعناِاملعا

واملفكرينِأنِالدفاعِعنِاألوطانِمقدمِعىلِالدفاعِعنِاألديانِ،ِألنِالدينِ

ّلِبدِلهِمنِوطنِحيملهِوحيميهِ،ِوإّلِملاِقررِالفقهاءِأنِالعدوِإذاِدخلِبلًداِ

ِالبلدِ ِاملسلمنيِصارِاجلهادِودفعِالعدوِفرضِعنيِعىلِأهلِهذا منِبَلد

ِونسائهم ِكبريِرجاهلم ِمسلحهمِ، ،ِ ِوضعيفهم ِقوهيم ،ِ ِوصغريهم هم

ِيكنِ ِمل ِولو ،ِ ِمجيًعا ِفنوا ِحتىِلو ،ِ ِومكنته ِكلِوفقِاستطاعته ،ِ وأعزهلم

ِيرتكواِ ِأن ِهلم ِلكان ِالرشع ِمقاصد ِأهم ِمن ِمقصًدا ِالديار ِعن الدفاع

ِ.ِِاألوطانِوأنِينجواِبأنفسهمِوبدينهم

ِوال ِالشخص ِبني ِاملواطنة ِعقد ِاحرتام ِالوطنية ِالدولة ِ،ِوتعني دولة

اِوتعنيِاّللتزامِالكاملِباحلقوقِوالواجباتِاملتكافئةِبنيِأبناءِالوطنِمجيعًِ

دونِأيِتفرقةِعىلِأساسِالدينِأوِاللونِأوِالعرقِأوِاجلنسِأوِاللغةِ،ِغريِ
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أنِتلكِاجلامعاتِالضالةِاملارقةِاملتطرفةِاملتاجرةِبالدينِّلِتؤمنِبوطنِوّلِ

إماِأهناِّلِتؤمنِبالدولةِالوطنيةِأصَلِبدولةِوطنيةِ،ِفأكثرِتلكِاجلامعاتِ

ِالوّلءاتِ ِكل ِفوق ِاأليديولوجي ِالتنظيمي ِوّلءها ِأنَّ ِأو ِاألساسِ، من

األخرىِوطنيةِوغريِوطنيةِ،ِفالفضاءِالتنظيميِلدىِهذهِاجلامعاتِأرحبِ

ِوأوسعِبكثريِمنِالدولةِالوطنيةِوالفضاءِالوطني.

ىِالدين،ِوأهناِإنامِتسعىِوتسّوقِسائرِاجلامعاتِاملتطرفةِأهناِحاميةِْح

،ِونتساءلِ:ِأينِماِتقومِبهِهذهِِلتطبيقِحكمِاهللِ)عزِوجل(ِوإقامةِرشعه

اجلامعاتِمنِقتلِونسفِوتفجريِوتدمريِوسفكِللدماءِوانتهاكِلألعراضِ

ِ.؟وسبيِللحرائرِوهنبِلألموالِوترويعِلآلمننيِمنِرشعِاهللِوحكمه

عنيِاجلنايةِعىلِاْلسَلمِ،ِذلكِإنِماِتقومِبهِهذهِاجلامعاتِاملتطرفةِهوِ

أنِماِأصابِاْلسَلمِمنِتشويهِلصورتهِعىلِأيديِهؤّلءِاملجرمنيِبسببِ

ْحاقاهتمِملِيصبهِعربِتارُيهِعىلِأيديِأعدائهِمنِالتتارِبامِارتكبوهِمنِجمازرِ

،ِوبوكوِحرام،ِِ،ِوالقاعدةِ،ِوالنرصةِيفِاملايضِوماِيصيبهِعىلِأيديِداعش

ِ.وأرضاهبمِيفِاحلارض

ِ:ِِونستطيع أن نؤكد وباطمئنان على أمور، أهمها

ِقالبًِاألول ِيضع ِمل ِاْلسَلم ِأن ِجامًدا: ِّلِيمكنِاخلروجِِا ِاحلكم لنظام

ِ،ِإنامِوضعِأسساِومعايريِمتىِحتققتِكانِاحلكمِرشيًداِيقرهِاْلسَلمِ،ِعنه
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ِلتحقيقِمصالحِ ِوسعيه ِواملساواة ِللعدل ِاحلكم ِمدىِحتقيق ِمقدمتها ويف

،ِوّلِإشكالِبعدِذلكِيفِاألسامءِأوِاملسمياتِ،ِألنِالعربةِِعبادالبَلدِوال

ِباملعاينِواملضامنيِّلِباألسامءِوّلِباملسمياتِ.

ويكونِالبناءِوالتعمريِفثمِرشعِاهللِِ:ِأنهِحيثِتكونِاملصلحةِالثاني

ِاْلسَلم ِعملِِوصحيح ِفثمة ِوالدمار ِوالتخريب ِاهلدم ِيكون ِوحيث ،

ِلدمارِواخلرابِ.الشيطانِومجاعاتِالفتنةِوا

ِمطلبِرشعيِِالثالث ِالوطنية ِالدولة ِشوكة ِتقوية ِعىل ِالعمل ِأن :

،ِِ،ِوأنِكلِمنِيعملِعىلِتقويضِبنيانِالدولةِأوِتعطيلِمسريهتاِووطني

ِالتحتية ِتدمريِبناها ِاآلمننيِهباِأو ِترويع ِأو ِدينهِِ، ِيفِحق ِجمرم ِهو ِإنام ،

ِووطنهِمًعاِ.

ِيفِحاجةِملحةِإىلِإالرابع  ِأننا ِدقيقةِ: ِالفكريِقراءة ِتراثنا ِقراءة عادة

ِمنِ ِومكانه ِوزمانه ِناسبِعرصه ِبنيِما ِتفرقِبنيِالثابتِواملتغري، واعية

ِجديدةِ ِقراءة ِمن ِومستجداته ِعرصنا ِيتطلبه ِوما ِالفقهاء اجتهادات

ِاحلارض ِإشكاليات ِحلل ِواّلختصاص ِالعلم ِأهل ِهبا ِيقوم ِ،للنصوص

ِجانبِتأصيلِفقهِالعيشِاْلنساينِإىل،ِوبخاصةِفيامِيتصلِبأحكامِاملواطنةِ

ِ ِيتجزأ ِّل ِواملواطنني ِاألوطان ِأمن ِأن ِوبيان ،ِ ِاملشرتك ِيتحملِأو، ِّل نه

التجزئةِأوِالتصنيفِ،ِوقدِذكرِاْلمامِابنِحزمِ)رْحهِاهلل(ِأنِمنِكانِبينناِ
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ِأنِنخرجِحلاميتهمِ منِأهلِالذمةِوجاءِمنِيقصدوهنمِبسوءِوجبِعلينا

ِذل ِدون ِنموت ِوأن ِأوِبالسَلح ِأمواهلم ِأو ِدماءهم ِنستحل ِأن ِّل ،ِ ك

ِأعراضهم.
ِ

*        *        * 

ِ
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 محاية اجملتمع وجوب  : حادي عشر
 () واإلرهاب من التطرف

 

ِاخلطابِ ِاختطاف ِحاولت ِقد ِاملتطرفة ِالضالة ِاجلامعات ِأن ِشك ّل

ِويستخدمهاِ هلا ِومطامعِمنُِيَموِّ ِأيدلوجي اِخلدمةِمطامعها الدينيِوتوظيفه

دولِاملنطقةِوتفتيتِكياهناِومتزيقِبنياهناِ،ِذلكِأنِأيِأحدِيسمعِأنِِهلدم

ِتستبيحِالذبحِواحلرقِوالتنكيلِبالبرشِّلِيسعهِإّلِأنِيكفرِ ِأوِمجاعًة دينًا

افرتاءِعىلِاهللِورسلهِوسائرِكتبهِاملنزلةِ،ِِهبذهِاجلامعةِوبامِتدعيهِمنِدينِ 

تؤمنِبوطنِوّلِبدولةِوطنية،ِوأماِمنِجهةِالوطنِفهذهِاجلامعاتِاملارقةِّلِ

ِ،ِ ِالرتاب ِمن ِحفنة ِسوى ِيروهنا ِّل ِالتي ِاألوطان ِهلدم ُِصنَِعت ِإهنا بل

اِ،ِيفِحنيِأنًَِلِـاِوّلِمتثلِشاغفاألرضِيفِمنظورهمِّلِتعدِعرًضِ ِوّلِمه 

داءهاِبكلِماِيملكِبنوهاِمنِـاعِعنِاألوطانِوافتـَلمِأوجبِالدفـاْلس

ِ.ومالِ ِنفسِ 

ِهلِنح ِإىلِوالســؤالِ: ِأم ِاملتطرفِ، ِإىلِتفكيـكِالفكر ـنِيفِحاجـة

تفكيكِاجلامعاتِاملتطرفةِ؟ِواجلوابِالذيِّلِخَلفِعليهِهوِأنناِيفِحاجةِ

ِتفكيـكِ ِغريِأن ،ِ ِمًعـا ِاملتطـرفِواجلامعـاتِاملتطرفة إىلِتفكيكِالفكـر

                                                           

(ِِهذاِاملبحثِكتبهِأ.دِ/حممدِخمتارِمجعة)ِ،ِوزيرِاألوقاف.ِ
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ِمتطرفةِ ِأو ِإرهابية ِمجاعة ِتفكك ِقد ِأنك ِذلك ،ِ ِاملقدمة ِيف ِيأِت الفكـر

يكِمجـاعـةِأخرىِأعتىِوأشدِ،ِغريِأنناِعندماِننجحِيفِتفكيكِفتخـرجِعل

ِنكونِ ِفإننا ِوأباطيله ِوإفساده ِوفساده ِوزيغه ِاملتطرفِوكشفِزيفه الفكر

ِ.ِأتيناِعىلِاملشكلةِمنِجذورها

ويفِسبيلِذلكِّلِبدِأنِنكشفِوأنِنعريِهذهِاجلامعاتِاملتطرفةِ،ِوأنِ

ِو ،ِ ِوأمتها ِلدينها ِوخيانتها ِعاملتها ِاستطاعواِنبنّي ِمن ِشهادات ِنربز أن

ِبهِ ِيِعدون ِما ِوأن ،ِ ِالضالة ِاجلامعاتِاْلرهابية ِهذه ِجحيم اْلفَلتِمن

ِعىلِ ِله ِوجود ِحمضِكذبِّل ِهو ِالرغدة ِاحلياة ِمن ِوزوًرا الشبابِكذًبا

،ِوإنِفّكرِجمردِِأرضِالواقعِ،ِفمنِيلتحقِهبمِمصريهمِالتفخيخِوالتفجري

اتِكانِجزاؤهِالذبحِأوِاحلرقِأوِتفكريِيفِاهلروبِمنِجحيمِهذهِاجلامع

ِ.املوتِسحًَلِ

ِواألعراض ِواألموال ِالدماء ِاستحَلل ِيف ِأباطيلهم ِتفنيد ِجيب ،ِِكام

ِواستباحةِ ،ِ ِقتلهم ِألنفسهم ِيسوغوا ِحتى ِبالكفر ِالناس ِعىل واحلكم

ِحيثِيقول ِوتعاىلِ، ِاحلقِسبحانه ِمنه ِحذر ِوهوِما ٱٱ:ِنسائهمِوأمواهلمِ،

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّٱ
 مث هت مت خت حت جت هب مب خب
 مس خس حس  جسمخ جخ مح جح مج حج
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 جع مظ حط مض خضحض جض مص خص حص
[،ِذلكِأنِهذهِاجلامعاتِالضالةِجتعل٩٣ِ:ِِ]النساء َّ جغ مع

ِالتيِ ِواألعراض ِواألموال ِالدماء ِّلستحَلل ِوسيلة ِاملجتمع ِتكفري من

يسعونِّلستباحتهاِْلشباعِرغباهتمِالدنيئةِ،ِويفِهذاِنؤكدِأنِاحلكـمِعىلِ

ملاِيرتتبِ؛ِِّدةِّلِيثبتِإّلِبحكمِقضائيِهنائيِوباّتِشخـصِبالكفرِأوِالر

ِعىلِاحلكمِبالكفرِمنِأمورِخطرية.

ِبغيِ ِهو ِبه ِيقومون ِما ِأن ِمع ،ِ ِاجلهاد ِإىل ِالضالة ِدعوهتم وكذلك

ِوعدوانِّلِعَلقةِلهِباجلهادِ،ِوليسِمنِاجلهادِيفِيشء.ِ

نِومنِثمةِجيبِأنِنبنيِأنِاجلهادِيفِسبيلِاهللِ)عزِوجل(ِأوسعِمنِأ

ِعنِاملعصية،ِ ِعىلِالطاعةِوكفها ِالنفسِبحملها ِفهناكِجهاد يكونِقتاّلِ،

ِوالوفاءِبالعهدِوسائ ِمكارمِاألخَلقِمنِالصدقِواألمانة رِـوالتزامهــــا

ِاألخَلقِالكريمة.

عِللدفاعِعنِالوطنِ،ِوعنِ ِاجلهادِالذيِهوِبمعنىِالقتالِفإنامِرُشّ أما

ِالناسِأو حلزبِأوِجلامعةِأوِلفصيلِأوِِالدولِأنِتستباحِ،ِوليسِآلحاد

لقبيلةِأنِيعلنِهذاِاجلهادِ،ِإنامِهوِحقِلويلِاألمرِوفقِماِيقررهِدستورِكلِ

دولةِيفِإعَلنِحالةِاحلربِوالسلمِ،ِسواءِأعطاهِالدستورِلرئيسِالدولةِ،ِ
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أمِملجلسِأمنهاِالقوميِ،ِأمِللرئيسِبعدِأخذِرأيِبرملاهناِ،ِاملهمِأنِقضيةِ

ِاحلربِ ِوإّلِأصبحِاألمـرِليستِملكًِإعَلنِحالة ِأوِاجلامعاتِ، ِلألفراد ا

ِفوىضِّلِدولةِ،ِوعدناِإىلِحياةِاجلاهليةِ،ِحيثِيقولِالشاعر:ِ

ِمـّلَِيصُلــُحِالنــاُسَِفـوىضِّلِسـَراَةِهلَُِ

ــــــمِســادوا َِوّلَِســـــراَةِإِذاُِجّهــاهُلُ
ِ

ِاملستنري ِالفكر ِإىل ِأحوجنا ِللديِفام ِالصحيح ِوالفهم ِوتصحيحِ، ،ِ ن

ِوكفِِّ ،ِ ِاختطافه ِاخلطابِالدينيِممنِحاولوا ِواسرتداد ،ِ ِاخلاطئة ِاملفاهيم

ِ ِ،ِِوغلِّ ِبالعلم ِاجلهل ِنواجه ِأن ِوإىل ،ِ ِوالفتوى ِالدعوة ِاملتطرفنيِعن يد

ِالبناءِ ِمن ِوالتخريبِبمزيد ِوالفساد ،ِ ِباحلق ِوالباطل ،ِ والظلامتِبالنور

،ِوترسيخِأسسِِطانِمنِجهةوالتعمريِ،ِوأنِنعملِعىلِترسيخِالوّلءِلألو

ِالعيشِاملشرتكِعىلِأسسِإنسانيةِخالصةِمنِجهةِأخرىِ،ِ املواطنةِوفقه

ِوأنِندركِأنِ ،ِ ِمجعاء ِاْلنسانية ِأمنِوسَلم ِفيه ِملا ِومجيًعا وأنِنسعىِمًعا

خرقِِالعاملِكلهِيفِسفينةِواحدةِ،ِولنِينجوِمنهِأحدِدونِاآلخرِ،ِوأنِأيِّ

(ِ:ِصىلِاهللِعليهِوسلماِ،ِيقولِنبيناِ)مجيعًِِيفِالسفينةِيمكنِأنِهيلكِأهلها

ِاْسَتَهُمواَِعىَلَِسِفينَةِ ِ،َواْلَواِقِعِفِيَهاِِاهلل)َمَثُلِاْلَقاِئِمَِعىَلُِحُدوِدِ ،َِِكَمَثِلَِقْوم 

َِأْعََلَها َِبْعُضُهْم َِأْسَفَلَهاَِفَأَصاَب َِوَبْعُضُهْم ِإَِذاِِ، َِأْسَفلَِها ِيِف ِالَِّذيَن َِفَكاَن ،
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َِعىَلَِمْنَِفْوَقُهمِْاْستَِ وا َِمرُّ ِِمنِاملَْاِء َِخَرْقنَاِيِفَِنِصيبِنَاَِخْرًقاَِِقْوا ا َِأنَّ ،َِفَقاُلوا:َِلْو

َِمْنَِفْوَقنَا ُِْنْؤِذ َِعىَلَِِومَل َِأَخُذوا ِمَجِيًعاِ،َِوإِْن َِهَلُكوا ُكوُهْمَِوَماَِأَراُدوا َِيرْتُ ،َِفإِْن

ِ)أخرجهِالبخاري(.َِأْيِدهيِْمَِنَجْواَِوَنَجْواِمَجِيًعا(

فيجبِعليناِمجيًعاِأنِنعملِعىلِْحايةِجمتمعاتناِوحتصنيِشبابناِمنِهذاِ

ِوأّلِنمكنِأيِ  ،ِ ِوميدانه ِكلِيفِجماله ِاْلرهايبِاللعنيِ، ِمنِعنارصِالفكر ا

عِالقرارِـالتطرفِأوِالتشددِمنِمفاصلِالدولةِاْلداريةِأوِالقياديةِأوِصن

ِوّلِسيمـاِيفِأيِّ ،ِ ِوالتعليميةِِمنِمؤسساهتـا ِوالثقافية املؤسساتِالدينية

والرتبويةِالتيِتعملِعىلِصياغةِالعقولِوتشكيلِالوجدانِ،ِوبخاصةِلدىِ

 جح ُّٱالشبابِوالناشئةِ،ِحتىِنجففِمنابعِهذاِالفكرِونقتلعهِمنِجذورهِ

ِ[.01ِ]فاطر:َِِّ جس مخ جخ مح

 

    *         *        * 
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 () ؟ثاني عشر: كيف حتمي أبناءك من اإلرهاب

 
ِكيفِحتميِ :ِ ِأحدمها ِحُيملِعىلِمعنينيِ، ِقد ِالسؤال ِهذا ّلِشكِأن

أبناءكِمنِأنِيصيبهمِخطرِاْلرهاب؟ِواآلخرِ:ِكيفِحتميِأبناءكِمنِأنِ

ِاِ؟ِ.يكونواِإرهابينيِأوِأنِيكونِأحدهمِإرهابيِ 

ِاملناطقةِ ِاصطَلح ِيعرفِيف ِما ِوهي ،ِ ِوطيدة ِعَلقة ِبينهام والسؤاّلن

ملطلقِ،ِفاألولِأعمِ؛ِألنهِيشملِالفاعلِواملفعولِبه،ِبالعمومِواخلصوصِا

ِسواء ِهنا ِألنِاْلرهابِوإنِكانِلعنةِعىلِالفاعلِِِومها ِوالثاينِأخصِ؛ ،

اِوإجراماِمنهاِيفِاملفعولِبه.ِواملفعولِبهِ،ِفالطامةِيفِالفاعلِأشدِعُِ ِتو 

فَلِشكِأنِخطرِالفاعلِعىلِنفسهِوعىلِاملجتمعِوالوطنِواألمةِوعىلِ

ِينِِشديدِالتدمري.ِالد

واْلجابةِعنِالسؤالِاألولِهيِاألسهلِ،ِوإنِكانتِتتطلبِالتكاتفِ

ِرصحيةِ ِمواجهة ِواْلرهابيني ِاْلرهاب ِمواجهة ِيف ِوالتنسيق والتعاون

وواضحةِوحاسمةِ،ِّلِترددِفيهاِ،ِوّلَِتلّونِ،ِوّلِخمادعةِ،ِوّلِحساباتِ

ِاملو ِتكون ِأن ِعىل ،ِ ِوالوطن ِالدين ِمصلحة ِمراعاة ِ:ِسوى ِشاملة اجهة

ِفكريـةِ،ِوثقافيـةِ،ِوعلميـةِ،ِوتربويـةِ،ِوأسـريةِ،ِوأمنيةِ،ِمعِقطـعِمجيـع

                                                           

(


ِوزيرِاألوقاف.،ِ(ِهذاِاملبحثِكتبهِأ.دِ/حممدِخمتارِمجعةِ
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ِالطرقِاملؤديةِإىلِاْلرهابِمنِالتعنتِوالتشددِوالغلو.

ِأبنائكِوأهلكِوذويكِ ِاْلجابةِعنِالسؤالِالثاينِفيامِيتصلِبحامية أما

ِتراقبِس ِفيجبِعليكِأن ،ِ ِاْلرهابيني ِأيدي ِتتخطفهم ِأن ِمنِمن لوك

ِيعنيكِأمرهِعىلِالنحوِالتايلِ:

ِأوِ ِعليه ِيرتددون ِومن ،ِ ِومرافقيه ِوأصدقائه ِأصحابه ِيفِأحوال النظر

ِاْلسَلمِ ِمجاعات ِمن ِأيٍّ ِعىل ِحمسوبني ِكانوا ِفإن ،ِ ِعليهم ِهو يرتدد

ةِ،ِأوِأعاملِالبلطجةِأوِ السيايس،ِأوِمنُِيعرفونِباّلنحرافِعنِطريقِاجلادَّ

ِيم ِوجدته ِأو ِالغموضِاملشبوهنيِ، ِأخذ ِأو ،ِ ِاّلجتامعاتِالرسية ِإىل يل

ِ،ِ ِفعليكِأنِحتسنِمراقبتهِحتىِتقفِعىلِحقيقةِأمره يبدوِعىلِحتركاتهِ،

ِوأنِتنقذهِمنِبراثنِاْلرهابِقبلِفواتِاألوانِ.

ِوجدتِشيئًِ ِطريقةِوإن ِيف ِتغري ِأو ِالطبيعية ِغري ِالسعة ِأو ِالثراء ِمن ا

ليكِأنِتنّقبِوأنِتبحثِيفِمصدرِاْلنفاقِالزائدِالذيِّلِيعدِطبيعي اِ،ِفع

ِ.ِهذهِاألموال

وإنِكانِابنكِيتغيبِعنِالبيتِتغيًباِغريِمعهودِمنِقبلِ،ِوبخاصةِإذاِ

اِ،ِأوِخروجاِيفِأوقاتِغريِطبيعيةِ،ِفعليكِأنِتعرفِأينِتضمنِغيابهِمبيتًِ

ذهب؟ِومعِمنِ؟ِوماذاِيصنعِيفِغيابهِ؟ِويفِهذهِاألوقاتِالتيِيتغيبِفيهاِ

ِبةِأوِمقلقةِ.بطريقةِمري
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ِوإذاِوجـدتِتغـرًياِطارئـاِومفاجئاِيفِسلوكياتهِوتصـرفاتهِسـلبـاِِأو

ِإجياباِ،ِفعليكِأنِتبحثِيفِأسبابِهذاِالتغريِ.

ِأنِِ ِفاعلم ،ِ ِالكذب ِيف ِويتامدى ِيكذب ِأخذ ِقد ِالولد ِوجدت وإذا

عدوىِهذهِاجلامعاتِالتيِتستحلِالكذبِوتؤمنِبأنِالغايةِتربرِالوسيلةِ

ِتِإليه.ِقدِانتقل

ِالعامةِ ِوأنِتناقشهمِيفِاألمور كامِجيبِعليكِأنِتقرتبِمنِأبنائكِ،

ِهادئًِ ِنقاشك ِيكون ِأن ِوهادفًِعىل ِواستكشافيِ ا ِالفرصةِا ِتعطيه ِوأن ،ِ ا

،ِأوِكبتِ،ِأوِحجرِعىلِرأيهِ،ِوأنِتتحملِِالكاملةِليعربِعنِرأيهِدونِقهر

منِخَللِاحلوارِِمنهِحتملِالصديقِلصديقهِ،ِأوِاخلادمِملخدومهِحتىِتصل

ِ،ِحرصاِعليهِ،ِوحب اِلهِ،ِوأداءِلواجبكِجتاهه.ِِِِالعاقلِمعهِإىلِماِتريد

ِوالتنظيامتِِ ِاجلامعات ِحقيقة ِعن ِهلم ِتكشف ِأن ِعليك ِجيب كام

اْلرهابيةِالتيِّلِتؤمنِبوطنِوّلِدولةِوطنيةِ،ِوأهناِّلِختدمِسوىِأعداءِ

ِخو ،ِ ِيمولوهنم ِملن ِعمَلء ِوأهنم ،ِ ِوالوطن ِ،ِالدين ِوأوطاهنم ِلدينهم نة

ِ،ِ ِجهة ِمن ِكياهنا ِوتفتيت ِومتزيقها ِأمتنا ِْلضعاف ِأعداؤنا يستخدمهم

ِوتشويهِالوجهِاحلضاريِالنقيِالسمحِلدينناِاحلنيفِمنِجهةِأخرىِ.

ِولقدِذكرتِمراًراِأنِمجاعةِاْلخوانِاْلرهابيةِهيِاألبِالروحيِجلميعِ
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ِو ِالداعم ِوأهنا ،ِ ِاْلرهابية ِوالتنظيامت ِهلذهِاجلامعات ِالرئيس املمول

اجلامعاتِ،ِوأنِأكثرِالتنظيامتِاْلرهابيةِإماِأنِتكونِقدِخرجتِمنِرحمِ

اْلخـوانِ،ِأوِارتبطـتِبهِبأيِلـونِمنِألـوانِاّلرتبـاطِ،ِوهوِماِأخـذتِ

ِتؤكدهِتقاريرِومقاّلتِوصحفِعامليةِعديدةِ.

ِاجلامعاتِوالتن ِهذه ِأن ِهو ِله ِوالتنبه ِعليه ِالتأكيد ظيامتِوالذيِينبغي

احرتفتِالكـذبِواخلـداعِ،ِواستحـَللِالدماءِواألمـوالِ،ِيلـوونِأعناقِ

ِمماسحةِ ِأحدهم ِيامسحك ،ِ ِمواضعه ِعن ِالكلم ِوحيرفون ،ِ النصوص

الثعبانِ،ِويراوغكِكامِيراوغكِالثعلبِ،ِويقفزِمنكِقفزِالُقنُْفْذِ،ِيظهرونِ

ِالزعا ِالسم ِومنِخلفه ِالكَلم ِيعطونكِمعسول ،ِ ِيبطنون فِ،ِخَلفِما

ِ ،ِ ِالزؤام  َّجل مك لكخك حك جكمق حق مفُّٱواملوت

 ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ[،ِفهمِكامِيقولِاحلقِسبحانهِ:٣ِ]املنافقون:

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب
ِ[.51٣ِِ،512]البقرةِ:ِاآليتانِ َّيق ىق يف  ىف يثىث

وهناكِأمرِآخرِوهوِرضورةِرسمِخريطةِللتطرفِوبيئاتهِ،ِوأسبابهِ،ِ

ِعَل ِووسائل ِبعضِالبيئاتِحاضنـةِوطرق ِأن ِفيه ِشك ِّل ِفالذي ،ِ جه
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ِوالتنظيامتِ ِاجلامعات ِبعض ِوأن ،ِ ِاألخرى ِالبيئات ِمن ِأكثر للتطرف

ِواجلمعياتِقدِتكونِمناًخاِأكثرِخصوبةِْلنتاجِالتطرفِ.ِ

 

ِِِِِِِ*ِِِِِِ*ِِِِِِِ*
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 اخلطاب الديين ثالث عشر: 
 وثالث معضالت كربى

ِ

حديثِالساعةِ،ِحديثِاملثقفنيِ،ِّلِشكِأنِاخلطابِالدينيِقدِصارِ

ِأصابِهذاِ ِملا ِيأِتِنتيجة ِ،ِوّلِشكِأنِذلكِكله ِواخلاصة حديثِالعامة

ِحماوّلتِ ِأو ،ِ ِعليه ِوتسّلق ِسطو ِمن ِاألخرية ِالسنوات ِيف اخلطاب

ّلختطافهِ،ِأوِاملتاجرةِبهِ،ِوماِتبعِذلكِمنِاستخدامِالدينِمنِقبلِأدعيائهِ

هلمِاملشبوهةِضدِأوطاهنمِيفِأعاملِعنفِاملتاجرينِبهِغطاءِلعاملتهمِوأعام

ِهتدفِبأسلوبِمبارشِ ِقتالية ِأعامل ِذلكِإىل ِاألمر ِبلِجتاوز ِختريبِ، أو

إىلِإسقاطِدوهلمِوأوطاهنمِ،ِوتفتيتهاِومتزيقهاِ،ِوحتويلهاِإىلِِورصيحِوفّجِ

بؤرِومجاعاتِمتصارعةِتصارًعاِّلِيرجىِاخلَلصِمنهِيفِالقريبِالعاجلِ

ِمنِاهللِ) ِويإّلِبرْحة ،ِ ِوجل( ِودوًّلِعّز ِأفراًدا ،ِ ِمجيًعا ِمنّا ِوإدراًكاِِقظة ،

حلجمِاملخططاتِواملؤامراتِالتيِتستهدفِأمتناِومنطقتناِالعربيةِعىلِوجهِ

ِاخلصوصِ.

وّلِينكرِأحدِأنِحجمِاْلجرامِوالتخريبِالذيِيقومِبهِبعضِاملنتسبنيِ

دينِستاًراِوشعاًراِإىلِاجلامعاتِوالتياراتِاْلرهابيةِواملتطرفةِالتيِتتخذِمنِال

قدِفاقِكلِالتصوراتِ،ِوجتاوزِكلِمعاينِاْلنسانيةِإىلِدرجةِيوصفِمعهاِ

منِيقومِهبذاِاْلفسادِوالتخريبِباخليانةِللدينِوالوطنِمًعاِ،ِمماِجعلِبعضِ
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ِ،ِ ِنفسه ِالديني ِاخلطاب ِإىل ِواملفسدين ِاملخربني ِباهتامه ِيتجاوز الكّتاب

ِيفرق ِعاقل ِبني ِما :ِ ِاألمور ِِواختلطت ِالغثِّ ِيعممِِبني ِوآخر ،ِ والثمني

ِ.ا،ِألنِالفتنةِأحياًناِجتعلِاحلليمِحريانًِِاألحكامِبَلِإنصافِوّلِروّية

ِ:ِوأرى أن اخلطاب الديين تكتنفه ثالث معضالت كربى

ِباهللِِاألوىل ِأقسموا ِاملنغلقنيِالذين ِهؤّلء ِمن ،ِ ِاجلمود ِمعضلة ِهي :

األمةِملِولنِتلدِجمتهًداِبعدِ،ِِجهدِأيامهنمِأنِبابِاّلجتهادِقدِأغلقِ،ِوأن

وأهناِعقمتِعقاًمِّلِبراءِمنهِ،ِمتناسينيِأوِمتجاهلنيِأنِاهللِ)ِعزِوجلِ(ِملِ

ُيصِبالعلمِوّلِبالفقهِقوًماِدونِقومِ،ِأوِزماًناِدونِزمانِ،ِوأنِاخلريِيفِ

ِإىلِيومِالقيامةِ.ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(أمةِحممدِ

ِِاملعضلة الثانية ِاخلوف ِمعضلة ِبـِ: ِيعرف ِما ِأو ،ِ ِاْلسَلم من

ِعَلجِأنِخطأِيظنِاملتخوفنيِهؤّلءِبعضِجيعلِمماِ،"فوبياِاْلسَلم"

ِمنِعقودِإىلِبناِيعودِمماِ،ِاآلخرِالنقيضِإىلِبالذهابِيكونِإنامِالتشدد

ِحيثِ،ِالتدينِوأمهيةِالتطرفِمواجهةِبنيِكبريِخلطِفيهاِحدثِالرصاع

ِحماملتِبعضِتوهم ِأن ِاْلسَلم ِمن ِتقتيضِوتستلزمِخوفني ِالتطرف اربة

ِ ،ِ ِاْلنسانية ِبالفطرة ِفاصطدموا  مح جح مجُّٱجتفيفِمنابعِالتدينِ،

ِالتطرفِملواجهةِريقـطِأفضلِأنِونسواِ،ِ[٤1:ِالروم] َّحسجس مخ جخ



- 73- 

 

ِوالشبابِالناشئةِوبخاصةِالناسِوحتصنيِ،ِاألديانِسامحةِرـنشِوه

إّلِإذاِِأنِتقيضِعىلِالتطرفِمنِجذورهِتستطيعِّلِوأنكِالدين،ِبصحيح

عملتِبنفسِالقدرِوالنسبةِعىلِمواجهةِالتسيبِواّلنحَللِواْلحلادِالذيِ

ِكانِ ِهنا ِومن ،ِ ِبسواء ِسواء ِالتشدد ِشأن ِجمتمعاتنا ِخللخلة ِموجًها صار

ِالرشيف ِاألزهر ِِ،ِوعي ِاألوقاف ِووزارة ِوالرياضةِ، ِالشباب ووزارة

ِمب ِوالشباب ِاألوقاف ِوزارتا ِفأطلقت ،ِ ِوالتسيب ِاْلحلاد ادرةِبخطورة

ِبخطورةِمنهامِإيامًناِ،ِ"ِكدهِبالعقلِ"مشرتكةِملواجهةِاْلحلادِحتتِعنوانِ

ِ.ِاّلجتامعيِونسيجهِواستقرارهِالوطنِأمنِعىلِاْلحلاد

اِوإنكارِماِـرؤِعليهـدةِوالتجـاسِبثوابتِالعقيـدِأنِاملسـؤكـذاِنـويفِه

اصةِاستقرِمنهاِيفِوجدانِاألمةِّلُِيدمِسوىِقوىِالتطرفِواْلرهابِوخ

ِهذهِ ِمثل ِتستغل ِاملتطرفة ِاجلامعات ِألن ،ِ ِهبا ِنمر ِالتي ِالظروف ِظل يف

،ِِرِمنهالسقطاتِلرتويجِشائعاتِالتفريطِيفِالثوابتِمماِينبغيِالتنبهِلهِواحلذ

ِأنِنقيضِعىلِالتشددِمنِجذورهِفَلبدِأنِنقيضِعىلِالتسيبِمنِ ِأردنا فإذا

ِهِيفِاّلجتاه.ـادِلـومضِبةـهِيفِالنسـلِلِمساوِ ـلِردِفعـذورهِ،ِفلكلِفعـج

:ِهيِاخلوفِمنِالتجديدِأوِالتجاوزِفيهِ،ِفَلِشكِأنِِاملعضلة الثالثة

ِآنِ ِيف ِلألمور ِتقدير ِوحسن ،ِ ِحمسوبة ِوجرأة ِشجاعة ِإىل ِحيتاج التجديد

ِاِيعينهِعىلِحسنِـاِأنهِحيتاجِمنِصاحبهِإىلِإخَلصِالنّيةِهللِبمـواحدِ،ِكم
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َِلذعةِ.الفهمِوعىلِحتملِالنقدِوالسهامِال

ولكي نقطع الطريق على أي مزايدات فإنين أؤكد على الثوابت 

ِ:ِواألمور التالية

ِاألمةِِ-0 ِأمجعتِعليه ِوما ،ِ ِثبتِبدليلِقطعيِالثبوتِوالدّللة أنِما

ِكأصولِالعقائدِوفرائضِاْلسَلمِمنِ ِمنِالدينِبالرضورة وصارِمعلوًما

ستطاعِإليهِسبيَلِ،ِوجوبِالصَلةِ،ِوالصيامِ،ِوالزكاةِ،ِوحجِالبيتِملنِا

كلِذلكِّلِجمالِللخَلفِفيهِ،ِفهيِأمورِتوقيفيةِّلِتتغريِبتغرّيِالزمانِوّلِ

ِدليلِ ِليسِفيه ِكلِحكمِرشعي ِهو ِاّلجتهاد ِفمجال ،ِ ِواألحوال املكان

ِقطعيِالثبوتِوالدّللةِ.

ِبعضِِ-5 ِأن ِندرك ِفإننا ِاملجتهدين ِاألئمة ِآلراء ِالكامل ِتقديرنا مع

وزماهناِ،ِأوِمكاهناِ،ِأوِأحوالِاملستفتنيِ،ِوأنِماِِالفتاوىِناسبتِعرصها

ِيكونِ ِذلكِالعرصِقد ِيف ِاملصلحة ِاقتضته ِما ِعرصِوفق ِيف ِراجًحا كان

ِ،ِوأنِاملفتىِبهِيفِعرصِ ِفيه ِتغريِوجهِاملصلحة مرجوًحاِيفِعرصِآخرِإذا

هِـدِيصبحِغريهِأوىلِمنـةِ،ِقـروفِمعينـةِ،ِويفِظلِظـمعنيِ،ِويفِبيئةِمعين

فتاءِبهِإذاِتغرّيِالعرصِ،ِأوِتغرّيتِالبيئةِ،ِأوِتغرّيتِالظروفِ،ِماِدامِيفِاْل

ِ،ِواملقاصدِالعامةِللرشيعةِ.ِذلكِكلهِيفِضوءِالدليلِالرشعيِاملعترب

ِددِالصوابِيفِبعضِـأنناِنؤمنِبالرأيِوالرأيِاآلخرِ،ِوبإمكانيةِتعِ-٤
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ِاخلَلفّية ِظروفِالفتوىِومَلبساهتاِالقضايا ِتعدد ِيفِضوء ،ِِ،ِ ومقدماهتا

ِورأيِ ِرأييِصوابِحيتملِاخلطأ ِالصالحِقدِقالِ: ِكانِبعضِسلفنا وإذا

ِإنِكَلِ ِنذهبِأبعدِمنِذلكِفنقولِ: ِفإننا ِحيتملِالصوابِ، غرييِخطأ

الرأينيِقدِيكونانِعىلِصوابِ،ِغريِأنِأحدمهاِراجحِواآلخرِمرجوحِ،ِ

ماِدامِصاحبهِأهَلِفنأخذِبامِنراهِراجًحاِمعِعدمِختطئتناِملاِنراهِمرجوًحاِ،ِ

ِفاألقوالِ ،ِ ِاملعترب ِالرشعي ِوالدليل ِالنظر ِمن ِحظ ِولرأيه ،ِ لَلجتهاد

ِالراجحةِليستِمعصومةِ،ِواألقوالِاملرجوحةِليستِمهدرةِوّلِمهدومةِ.

ِإىلِحدِكبريِبالعادةِوالعرفِِ-٣ ِالقدماءِأنفسهمِقدِاعتدوا أنِعلامءنا

)رْحهِاهللِ(ِ:ِإنِِالشاطبيِيفِمعاجلةِاملتغرياتِواملستجداتِ،ِيقولِاْلمام

األصلِيفِالعاداتِاّللتفاتِإىلِاملعاينِ،ِوباّلستقراءِوجدناِالشارعِقاصًداِ

ملصالحِالعبادِواألحكامِالعاديةِتدورِعليهِحيثامِدارِ،ِفرتىِاليشءِالواحدِ

ُِيمنَعِيفِحالِّلِتكونِفيهِمصلحةِ،ِفإذاِكانِفيهِمصلحةِجازِ.

ِ ِ)رْحه ِالقرايف ِاْلمام ُِمْدَرُكهاِويقرر ِالتي ِاألحكام ِإِجراَء ِأن :ِ اهلل(

ِيفِالّدينِ ِتلكِالعوائدِفهوِخَلُفِاِْلمجاعِوجهالةه ِ ِبلِ…العوائُدِمعِتغريُّ

ِآخرِالبلدِذلكِمنِنحنِخرجناِلو ِبَلد  ِعادِةِِإىِل ِعىلِخَلِف ِعوائُدهم ،

،ِِناِفيه،ِوملِنعتربِعادَةِالبلدِالذيِكِالبلدِالذيِكناِفيهِأفتيناهمِبعادِةِبلدهم

ِللبلدِالذيِنحنِفيهِملُِنفتِه ةه ِمنِبلِدِعاَدُتهُِمَضادَّ ِوكذلكِإِذاَِقِدَمِعليناِأحده
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ِبعادِةِبلِدهِدونِعادِةِبلدنا. ِإِّلَّ

ِدِاملَْنُْقوِلِيِفِاْلُكُتِبِِويقولِابنِالقيمِ)رْحهِاهلل( :َِوَمْنَِأْفَتىِالنَّاَسِبُِمَجرَّ

َِوعَِ ُِعْرفِِهْم ِاْختََِلِف َِوَقَرائِِنَِعىَل ْم َِوَأْحَواهِلِ َِوَأْمكِنَتِِهْم َِوَأْزِمنَتِِهْم َوائِِدِهْم

. َِوَأَضلَّ ْمَِفَقْدَِضلَّ َِأْحَواهِلِ

ِابنِعابدين ِاهلل(ِويقول ِثابتهِِ:ِ)رْحه ِتكون ِأن ِإما ِاملسائلِالفقهية إن

برصيحِالنصِوإماِأنِتكونِثابتهِبرضبِمنِاّلجتهادِوالرأيِ،ِوكثريِمنهاِ

ِامل ِيبنيه ِكانِيفِعرفِزمانه ِجتهدِعىلِما بحيثِلوِكانِيفِزمانِالعرفِ،

ادِ:ِــروطِاّلجتهـوهلذاِقالواِيفِش،ِِهِأوًّلِـالـالِبخَلفِماِقـاحلادثِلق

ِختتلفِباختَلفِ ِفكثريِمنِاألحكام ِعاداتِالناسِ، ِمنِمعرفة ِّلِبد إنه

ِ.ِالزمانِلتغريِعرفِِأهله

ِشتىِ-2 ِيف ِالعرصية ِاحلياة ِوترية ِتسارع ِالعلميةِِأن اجلوانب

ِإىلِالتقلباتِوالتكتَلتِوالتحالفاتِ ِإضافة ،ِ ِوالتكنولوجية واّلقتصادية

ِالنظـواملتغرّياتِالسياسيةِ،ِكلِذلكِحيتمِعىلِالعلم رِــاءِوالفقهاءِإعادة

يفِضوءِكلِهذهِاملتغرّياتِ،ِويعلمِاجلميعِأنِاْلقدامِعىلِهذاِاألمرِليسِ

ِ،ِوحيتاجِإىلِجهو دِضخمةِمنِاألفرادِواملؤسساتِ،ِغريِسهَلِوّلِيسرًيا

بدِأنِننطلقِإىلِاألمامِ،ِوأنِنأخذِزمامِاملبادرةِللخروجِمنِِأنناِيفِالنهايةِّل

ِدائرةِاجلمودِ.



- 77- 

 

معِالتأكيدِمرةِأخرىِأنِهذاِالتجديدِينبغيِأّلِيتجاوزِثوابتِالرشعِ،ِ

ِو ِاملؤهلني ِلغري ِهنًبا ِيرتك ِوأّل ،ِ ِوالعقل ِالرشع ِبميزاين ِينضبط غريِوأن

،ِملاِيكتنفهاِِواملرحلةِيفِغايةِالدقةِواخلطورةاملتخصصنيِ،ِفامليزانِدقيقِ،ِ

ِلهِ ِاجتهدِفأخطأ منِحتدياتِيفِالداخلِواخلارجِ،ِفاملتخصصِاملؤهلِإذا

أجرِ،ِوإنِاجتهدِفأصابِفلهِأجرانِ،ِاألولِّلجتهادهِواآلخرِْلصابتهِ،ِ

هِوزرِ،ِوإنِأخطأِفعليهِأماِمنِجترأِعىلِالفتوىِبغريِعلمِ،ِفإنِأصابِفعلي

وزرانِ،ِاألولِّلقتحامهِماِليسِلهِبأهلِ،ِواآلخرِملاِيرتتبِعىلِخطئهِمنِ

آثارِكانِاملجتمعِوالدينِمًعاِيفِغنىِعنهاِ،ِيفِظلِأوقاتِحتتاجِإىلِمنِيبنيِ

ِّلِمنِهيدمِ.

 

ِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِِ*
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