اإسام هو الدين الحنيف
الذي يحترم الفكر والعقل ويدعو إلى
المبادرة في سبيل الخير ويرفض الوصاية
على عاقة الفرد بربه
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان

الدولة كمؤسسة ناظمة أمور
الشعب والوطن المطلوب أن يكون دينها
خدمة اإنسان في أرضها مع غض النظر
عن انتمائه الديني أو السياسي أو العرقي.
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العاّمة ال�شيخ Yبد اه Hن Hيه رFي�ض منتد iتعزيز ال�شلم في المجتمعات الم�شلمة :

• الإSشام gو الدين الحنيف الذي يحترم الفكر والعقل ويدYو اإلى المباOرI
في Sشبيل الخير ويرف�ض الوUشاية Yلى Yاbة الفرH OرHه
• YOو IالإSشام gي YOو IللحياYO Iو Iللحق وال�شام YOو Iللمحبة والإNاA
والو``Fام لتكري``م الإن�شان وتاأcي``د م�شارcته الج``ا IOوالن�شطة ف``ي م�شيرI
المجتمع اإنها cذلك YOوY Iامة لتحقيق النه�شة ال�شاملة في cافة المجتمعات

Oول```````ة ال````خ````اف````ة ``Uش``ي``غ``ة ```Mك```م ```Zي```ر م``ل``زم``ة

جاء في كلمته:
ب�س���م اه الرحمن الرحيم الحم���د ه وال�ساة وال�سام
Yلى اأTسرف المرSسلين
اأUسحاب المعال���ي وال�سعاOة ,الإNوة و الأNوات ال�سام
Yليكم وQحمة اه و بركاJه ..
اأحييكم اأWيب Jحية و اأQحب بكم جميع ًا في gذا الملتقى
ال�سن���وي الثالث لمنتدJ iعز���jز ال�سلم في المجتمعات
الم�سلمة
و �jسرfي و �jسرفني ف���ي البداjة اأن اأfقل اليكم Jحيات
Qا���Yي الملتقى { Sسمو الأخ ال�سي���خ Yبداه بن Rاjد اآل
fهيان { وjRر الخاQجي���ة والتعاون الدولي  ..و JمنياJه الطيبة لكم جمعي ًا بالنجاح و التوفيق
في eنا�bساJكم وeداولJكم حول الدولة الوWنية في المجتمعات الإSساeية ..
اأfق���ل اإليك���م كذلك اآeاله و JوbعاJه اأن �jسهم gذا الملتقى ف���ي Jفهم اأبعاg Oذا الموVسوع المهم
للغا���jة وJمكين المجتمعات الم�سلمة في Sسبيل بناء Oول وWنية bوjة و bاQOة Jنطلق بذلك eن
YOوة الإSسام الحنيف والتي gي في واbع الأeر YOوة للحياة YOوة للحق وال�سام YOوة للمحبة
والإ���Nاء والوFام لتكرjم الإ�fسان و Jاأكي���د �eساQكته الجاOة و الن�سطة في �eسيرة المجتمع اإfها
كذلك YOوة Yاeة لتحقيق النه�سة ال�ساeلة في كافة المجتمعات بل و في العالم باأSسره.
اإfما الح�سن الطالع اأfكم اJخدJم TسعاQاً Wيب ًا لهذا الملتقى وgو {QOوب ال�سام eن اأبو Xبي Jبداأ.z
eرحب��� ًا بكم جميع ًا في اأبو Xبي وف���ي Oولة الإeاQات العربية المتحدة gذه الدولة Pات المكاfة
المرeوbة في �eسيرة الأeة والعالم اإfها الدولة الحر�jسة كل الحرUص Yلى YOم bدQات المجتمعات
الم�سلمة لمواجهة كل التحدjات .اإfنا و ه الحمد في الإeاQات بما fمثل Oولة وWنية fاجحة بكل
المقاjي����ص gي الآن بنظر الجميع النموPج العالمي المرeوق ل fقول فقط في البناء و الإSستقراQ
ب���ل و اأ�jس��� ًا في الإgORا Qو الرNاء f ..ح���ن بحمد ه Oولة وWنية eوحدة bو���jة بموؤSس�ساJها و
�JسرjعاJها Jعتز وJفتخر بنظاeها وbاJOهاJ ,هتم كثيراً باأبناFها و بناJها ,اإfها الدولة التي Jت�سم
وبح���ق بالتاحم القوي بين ال�سع���ب و القياOة بل والحرUص الجماYي المتماSسك المتين Yلى اأن
fك���ون eع ًا و OاFم ًا وWن ًا للحكم���ة وال�سام ,وWن ًا jدYم الأTسقاء و �jسعى OاFم ًا اإلى Jطو Qو Jقدم
الأeة في كافة المجالت.
ً
ً
ً
اإfن���ي اأYبر اأeاeكم جميعا Yن �eساYر اأبناء و بنات الإeاQات جميعا و Pلك حين fقول OاFما :اإن
���eن fعم اه Yلى gذه الدولة الوWنية الراFدة اأن bي�ص لها bاOة اأكفاء jت�سمون بالحكمة و بعد
النظ���ر اإبت���داء eن eوؤSس�ص الدولة المغفو Qله الوالد { ال�سي���خ Rاjد بن Sسلطان اآل fهيان { Yليه
Qحم���ة اه و VQسواfه ,اإeت���داOاً اإلى Nير Nلف لخير Sسلف Uساحب ال�سمو الوالد ال�سيخ Nليفة بن
Rاjد اآل fهيان FQي�ص الدولة اأYزه اه و اإSستمراQاً باإNواfه الكرام Uساحب ال�سمو { ال�سيخ eحمد
بن QاTسد اآل eكتوم { fاFب FQي�ص الدولةFQ ,ي�ص eجل�ص الوQRاء حاكم Oبي و اأNيه Uساحب ال�سمو
{ ال�سي���خ eحمد ب���ن Rاjد اآل fهيان { ولي Yهد اأبو Xبي fاFب القا���Fد الأYلى للقوات الم�سلحة
واإNواfهما اأUسحاب ال�سمو اأ�Yساء المجل�ص الأYلى لاإJحا Oحكام الإeاQات.
اإfنا في الإeاQات fعرف Wرjقنا بوVسوح في اأن القياOة الناجحه gي اأgم المتطلبات لبناء الدولة
الوWنية Yلى اأSس�ص Kابته وeتينة.
القي���اOة الناجحة eتطلب VسروQي لتحقيق �eسروYية الدولة الوWنية وJمكينها في الوbت fف�سه
���eن العمل المثمر النافع في Sسبيل Jحقيق النجاح والتق���دم والقدQة Yلى التناف�ص الناجح في
الم�سما Qالعالمي لاأeة كلها..
اأjها الإNوة و الأNوات اإfي اأح ّيي في gذا الملتقى حرUسكم Yلى eنا�bسة eفهوم الدولة في الفقه
الإSسا���eي و Yلى QOاSسة كافة التجاQب التاjQخي���ة في gذا المجال و في اإWا QواVسح jوؤكد Yلى
اأن jOنن���ا الإSساeي Sسيظ���ل OاFم ًا وgو المحرك الأSساSسي في بناء الدولة و Jطو Qالمجتمع ,اأح ّيي
حرUسك���م و Jاأكيدك���م Yلى اأن الإSسام gو الدjن الحنيف الذي jحت���رم الفكر و العقل وjدYو اإلى
المباQOة في Sسبيل الخير و jرف�ص الوUساjة Yلى Yاbة الفر Oبربه.
وفقكم اه اإلى كل Yمل fافع وال�سام Yليكم وQحمة اه وبركاJه

اأك���د ال�سيخ Yبد اه بن بي���هFQ ,ي�ص eنتدJ iعزjز ال�سلم في المجتمعات الم�سلمة ,اأن Oولة الخافة Uسيغة
حكم Zير eلزeةe ,وVسح ًا بالتاأUسيل العلمي اأن بع�ص المفاgيم ولدت في القرن الماVسي بغير Vسبط Yلمي,
فالمفهوم JاQة jوؤUسله العلماء و�jسعوfه eفهوً eا ,لكنه اأحياً fا ُjلقى بال�ساحة eن Nال اأfاSص ,لي�ست لدjهم
Nلفيات Yلمية eن�سبطة.
وbالf{ :حن fعالج اليوم eوVسوً Yا eهم ًا eتفجراً ,وgو eوVسوع الدولة الوWنية ,واأن بع�ص المفاgيم ولدت
ف���ي القرن الماVسي ,لكنها �fس���اأت بغير Vسبط Yلمي ,وفي القرن الرابع �Yس���ر ,والقرن الع�سرjن األقيت في
ال�ساح���ة eفاgيم Tستىe ,نها eفهوم {الدولة الإSساeية ,zوeفهوم {الخافةV ,zسمن حمولة NاUسة ,وeنها
eفهوم {الحاكمية ,zو{SسياOة ال�سرع ,zاإfه كام جميل لكنه كام حق اأjQد به باWل ,كما bال الإeام Yلي
ب���ن اأبي WالبVQ ,سي اه Yن���ه ,لكن eا الم�ساeين ال�سحيحة لهذه المفاgيم���g ,ل اإن كل الدول الإSساeية
NاQج ال�سرYية والم�سروYية; لأfها لم Jن�سم اإلى كيان واحد �fسميه الخافة ,اأو الإeاeة ,اأو الإeاQة اأو Sسمه
���eا Tسئت? اأو اأfها ل Jتفق ���eع Qاأي بع�ص الناSص في Jطبيق بع�ص الأح���كام? اأو لأfها eق�سرة? اأو لأSسباب
كثيرة اأNر.zi
واأTسا Qاإلى اأfه ل jجوf Rزع ال�سرYية Yن الدول الوWنية ,التي �fساأت في gذا القرن ,فهي eوافقة لمقاUسد ال�سرjعة
ف���ي النظ���ام ,والfتظام ,وفي العمران الب�سري ,وف���ي المحافظة Yلى الأeن وال�س���ام وال�سعاFر ,كما اأن eقاUسد
ال�سرjع���ة ل Jهتم بال�سكليات ,اإfما بالم�ساeين والم�سالح الب�سرjة ,والدjن الإSساeي jحيل اإلى �eسالح العبا,O
فه���ذه الإحالة بين الدjني والدfيوي جعلت اأكثر الناSص jخطئون ,فبع�سه���م jاأNذ بظواgر الن�سوUص ,وبع�سهم
الآNر jقول jجب األ fغاO QOا Qالدjن لندNل في eجال اآNر.
واأOQف bاً Fاf{:ر���jد اأن �fس���ل بين الأWراف جميع ًا واأل fياأSص ,واأن fق���ول لأولئك الذjن jقتلون اأfف�سهم eن
اأج���ل Nافة ,اأو �Jسو ,Qاأو Jخي���ل ل وجو Oله اأUس ًا في التاjQخ ,في المماSQسات التاjQخية بعد القرن الأول,
ل���م jجتمع الم�سلمون في Oول���ة واحدة .وeا Yاب اأحد Pلك ,وgناك اأfاSص jقتل���ون اأfف�سهم وZيرgم اليوم,
وjتجاوRون كل حدو Oالدjن eن اأجل Pلك الوgم ,وfرjد اأن fبين Pلك باجتماYنا gذا في gذا الف�ساء المباQك,
ف�ساء الت�سا���eح وال�سام ,ف�ساء المحبة والوFام ,واأQجو اأن fوفق ,و�fسل اإلى fتاFج اإjجابية eن eنطلقات
النقل ,والعقل ,والن�سوUص والمقاUسد ,والتنزjات فيما �fسميه بتحقيق المناط ,ولم �fستثن اأحداً eن الدYوة
لهذا الموؤJم���ر ,وQRاءe ,فكرjنY ,لماء ,فقهاء ,فاSسفة ,ليقولوا كلمتهم لمعالجة gذه الأeة ,ولنطلعهم كذلك
Yلى النموPج الإeاQاJيf ,موPج الوحدة الNتياQي Zير الق�سري الذي jجب اأن jروج في gذا الزeان fموPج ًا,
وZيره eن النماPج التي jجب اأن fحتفي بها ,ل eجاeلة ولكن اإXهاQاً للخير ,كما fرجو اSستمراJ Qجربة Oول
الخلي���ج ,لأن gذا jحقق eقاUسد ال�سرjعة ,ال�سرjعة Jحب الوحدة ,وbد اأXهرت التجاQب اأن الوحدة الق�سرjة
التي جاءت fتيجة الحروب في العالم الإSساeي لن Jكون fاجحة.
و���bال ابن بيه{ :بداأfا gنا bبل Kاث Sسنوات برYا���jة eن Sسمو وjRر الخاQجية والتعاون الدولي ,بداأfا fفكر
ف���ي الوVسع العالمي ,فقمنا بمب���اQOات وJحركات وeحاولت لإ�fساء Jجا�fص وSس���ام ,واإ�fساء JياS Qسام,z
eذك���راً بجهو OالمنتدN iال ال�سنوات الثاث الماVسية{ ,حيث ج���ر iالعمل Yلى JاأUسيل فقه وbيم وKقافة
ال�س���ام في المنتد iالأول ,لأن فقه ال�س���ام �jستبعد فقه الخ�سام ,وKقافة ال�س���ام �Jستبعد Kقافة الحروب
وال�س���راع ,حاولنا Jقدjم الم�ساOات الحيوjة ,الم�ساOات الفكرjة لمعالجة gذه الأفكا ,Qلكوfها Jمثل اأeراVس ًا,
واأbول لبع�ص القياOات ال�سياSسية الع�سكرjة ,اأfتم Jعالجون اأYراVس ًا ,وfحن fعالج اأeراVس ًا ,كل الحروب Jن�ساأ
ف���ي القلوب ,ول بد ���eن بناء ح�سون ال�سام في القلوب ,فالأeراVص بداأت ف���ي القلوب ,وبداأت eن النظرjات
اأوالمفاgيم المغلوWة.z
واأVساف{ :لقد Yالجنا eفهوم الجهاe ,Oفهوم المماWلة ,واأNيراً في eوؤJمر eراك�ص eفهوم المواWنة المت�ساوjة
لكل Sسكان gذه البا Oالم�سرbيةS ,سواء كاfوا �eسلمين�e ,سيحيين ,اأو jنتمون اإلى jOاfات اأNر ,iا ّأUسلنا لذلك
eن Uسحيفة المدjنة ,التي Jمثل اأSساSس ًا لمواWنة ,فيها الحقوق والواجبات eتباOلة ,فاجتمع العلماء وا ّأUسلوا
لهذه المباOئb ,دeوا حجج ًا واVسحة eبنية Yلى �fسوUص الكتاب وال�سنة والقيم الإSساeية التي ل jمكن اأن
Jن�س���خ ,فالن�سوUص الجزFية jمكن اأن ُJن�سخ ,ولك���ن القيم ل Jن�سخb ,يم ال�سام والوFامb ,يمة العدلb ,يمة
الأNوة الب�سرjة.z

وزي``ر الأو``bاف الم�شري ال�شي``خ محمد مختار Lمع``ة في cلمته Hمنت``د iتعزيز ال�شلم ف``ي المجتمعات الم�شلم``ة Hالإمارات:

الأ���eر الآNر  :اأfن���ا في حاجة eلحة اإلى اإYاOة ���bراءة JراKنا الفكري
bراءة bOيقة واYي���ة Jفرق بين الثابت والمتغير  ,بين eا fاSسب �Yسره
وeRا���fه وeكاfه eن اجتهاOات الفقهاء وeا jتطلبه �Yسرfا و�eستجداJه
eن bراءة جد���jدة للن�سوUص jقوم بها اأgل العل���م والNت�ساUص بحل
اإTسكالي���ات الحاVس���ر  ,وبخاUسة فيما jت�سل باأح���كام المواWنة  ,اإلى
جا���fب JاأUسيل فقه العي�ص الإ�fسا���fي الم�سترك بما jتطلبه eن Jمكين
Zير الم�سلمين eن اأOاء TسعاFرgم وحماjة OوY QباJOهم  ,وبيان اأن اأeن
الأوWان والمواWني���ن ل jتجزاأ بل اإfه ل jتحمل التجزFة اأو الت�سنيف ,
وbد Pكر الإeام ابن حزم )Qحمه اه( اأن eن كان بيننا eن Zير الم�سلمين
وجاء ���eن jق�سدوfهم ب�سوء وجب Yلينا اأن fخرج لحماjتهم بال�ساح
واأن fموت Oون Pلك  ,ل اأن �fستحل eOاءgم اأو اأeوالهم اأو اأYراVسهم .
واأ iQاأن لم���ن jعي�سون ���eع الم�سلمين eن Zي���ر الم�سلمين اأن jبنوا
بموافق���ة ولي الأeر eا JدYو اإليه الحاجة eن OوY QباJOهم فاإن Yجزوا
Yن Pلك ل�سي���ق Pات اليد فلولى الأeر اأن jبن���ي لهم eنها eا Jقت�سيه
الحاجة وJقوم به  ,وeا Pاك اإل لعظمة Tسرjعتنا وSسماحتها التي جاءت
Qحمة للعالمين  ,وfحن bاQOون eعً ا Yلى اأن �fسنع وfحقق Tسيئا gاeا
فه ُل ّم fعمل eعا ل�سالح jOننا واأeننا وحياJنا وUسالح الإ�fساfية.

مفتي Lمهورية م�شر ال�شيخ Tشوbي Yام في cلمته Hمنتد iتعزيز ال�شلم في المجتمعات الم�شلمة Hالإمارات:

اأVQص gذه الدولة.
واأك���د eفتي الجمهوjQة اأfنا Yلى كل حال fر���jد اأن fعي َد لهذه الأفكا ِQ
الموؤSس�سي َة ���eن Nال الأجهزة التي Jكون ف���ي الدولة ,وfحن الآن في
Xل bواfين وSOساJير حاكمة ,وJحقيق الم�سلحة في gذه الدولة eرJبط
بمراYاة ���gذا الإWا Qالقاfوfي بما jحقق �eسالح البا Oوالعبا .Oوfحن
ل fرjد للقرا Qاأن jتخذ اإل بنا ًء Yلى �eسوQة اأgل الفكر … فهذا NاVسع
لكل Jطو Qحدjث eا Oام ل jخالف eبداأً eن eباOئ ال�سرjعة الإSساeية.
و�Jساءل eفتي الجمهوjQةe :ن الذj iقد Qالم�سلحة? وeا TسروWها ? لقد
اأفاVص الأFمة :الغزالي وال�ساWبي والخرافي والإeام العز بن Yبد ال�سام,
في كيفية المواfRة بين الم�سالح والم�سالح ,وبين الم�سالح والمفاSسد
 ,وبين المفاSسد والمفاSسد.
وفيما jتعلق بمن jملك اأحقية اإYان bرا Qالحرب اأو الجها Oاأكد ف�سيلة
eفت���ي الجمهوjQة اأن كل المذاgب الأQبع���ة اJفقت Yلى اأن bرا Qالحرب
والجها Oل jكون اإل Jحت Qاjة الدولة اأو ولى الأeر ,ول بد اأن jكون Pلك
fابعً ���ا eن الدولة في PاJها ,ولي�ص eن حق اأي جماYة اأو جهة اأNر iاأن
Jعلن اأو Jتخذ gذا القرا.Q
ووجه eفتي الجمهوjQة Nال�ص ال�سكر لدولة الإeاQات العربية المتحدة
bياOة وحكوeة وTسعبًا وللمنتد iالدولي لتعزjز ال�سلم في المجتمعات
الإSساeية Yلى ���gذه المنا�bسات الوافية حول eفهوم {الدولة الوWنية
في المجتمعات الم�سلمة.z

ال``�``ش``ي``خ محمد ``Yب``د ال``ك``ري``م ال``ع``ي``�``ش``ى ,الأم```ي```ن ال``ع``ام ل``را``Hط``ة ال``ع``ال``م الإ``Sش``ام``ي:

لل ِك َياfات ال�سياSسية ,التي �Jسكلت في العالم الإSساeي ,بعد Jفكك
���ي Sسلف ًا بدولة الخافة ,واfك�ساف الSستعما QالأجنبيJ ,وافق ًا eع
eا ُSس ِم َ
الوVسع الدولي الجدjد ,الذي �fس���اأ بعد الحرب العالمية الثاfية ,واأNOل
ُ
والهيئات
وال�سك���وك,
العا���bاتِ الدولي َة في Wو ٍ Qاآ���NرJ ,حك ُمه العهو ُO
ُ
َ
الدولية ,التي ُJح ِتم Yلى الجميع التعاWي eعها.
وYالمنا الإSساeي ,جز ٌء ���eن العالم الإ�fساfيj ,تاأKر بموؤKراJه ,وjتفاYل
���eع اأحداKه وJطوQا���Jه ,ول ُjمكن اأن jعي�ص بمعزلٍ ���Y ,ن ال�سياق العام
للحركة الإ�fساfية ,ول Sسيما اأن كثيراً eن eقاليد العلومJ ,حولت eنه في
Sسني ZفوJه اإلى Zيره.
الواbع الذي jعي�سه العال ُم باأSسرهg ,و في
اإن المكاب���ر َة ,في حتمي ِةJ ,ق ُبل
َ
بن�سج eن الخيال
JوUسيفه الح�سري والدbيقٌ ,
gروب اإلى واbع اآَ َNرَ eُ ,م َو ٍه ٍ
eع ال�سنن الكوfية ,بمخاٍ YOة للنف�ص
والأوgامNO ,ل في eواجه ٍة SساِPج ٍةَ ,
والخَ ْلقO ,فعت ل�سراب ُوYوgOا الكاPبة ,الدeا َء البرjئة ,وSسمع َة الإSسام,
أJباYها ,لتاأليبهم
كتلك الأeاfي ,التي كاfت
الحركات الباWني ُة Jخدع بها ا َ
ُ
Yلى الحكوeات التي كاfت bاFمة في المجتمعات الم�سلمة.
الناSص ببداَ Fل eثلى �jسعى
�fسق �eساب ٍهj ,تكون الفك ُر الذي ِ
jع��� ُد َ
وYل���ى ٍ
اإليه���اY ,ن الدولة الوWنية التي fعي�ص فيها ,ول jرS iسبي ًا اإلى الإUساح
اإل في eناكفتها وYRزYة اأfظمتها.
ت�سرةZ ,اب Yنها )في
الفوات
و���bد َ�َ Jس َكل gذا
الفكريf ,تيج َة ���bراءاتٍ ُْ eب ٍ
ُ
ُ
Zم���رة ََ Jط ُف ِلها Yلى ���gذه المعاbد الكبر ,iو���Yدم ِك َفاjتها لاأNذ بزeام
Tساأfه���ا( ���Zاب Yنها eفه���و ُم الدول���ة ,ووXيف ِتها ,في فقهن���ا ال�سياSسي
دون Jح���ت ُYنوان{ :الأحكام ال�سلطاfي���ة ,zكما اأن Pلكم
الإSسا���eي ,ال ُم ِ
اfحباSص ,في
البت�س���ا َ Qوالتطف َلY ,اTص �� في Jنظيره ال�سطح���ي �� حال َة
ٍ
ال�س���و QالتاjQخي ِة ,لنم���وPج الدولةO ,ون eراYا ِة التغ ُي���رات ال�سياSسية,
وال�سي���روِ Qة الجتماYية والإ�fساfي���ة ,وgو Tساُ gد جهلٍ ���Jا ٍم ,بمقاUسد
ال�سرjعة ,في فق ِه اأولوjاJه���ا وeواfRاJها ,وJغ ُي ِر الأحكا ِم بتغ ُير الأحوال,
َ
Vسوابط TسرYي ٍة ل Jخفى.
في
و���eن الماأ���eول اأن الأجوب َة المنتظر َةe ,ن eخرجات ���gذا المنتد ,iلعدO
TساFك eن الأSسئلة الحاFرة Yند البع�ص ,كفي ٌل باإحداث �Jسحيحات eهم ٍة,
لاأNطاء الواbعة في بع�ص القناYات والآQاء والمواbف ,لمن كان له bلب,
اأو األقى ال�سمع وgو Tسهيد.
وNتاً ���eا :اأSساأل المولى جل وYا ,اأن ُjو ِف���ق الم�ساQكين في gذا الملتقى,
واأن jجع َل اأYمالهم fافعة ,ولوجهه الكرjم Nال�سة ,وباه التوفق.

ً
Lام``دا لنظ``ام الحك``م ل يمك``ن الخ``روج Yن``ه
الإSش``ام ل``م ي�ش``ع bالب`` ًا
اأك���د eعالي وjRر الأوbاف اأe /O.حمد eختا Qجمعة في كلمته بالجل�سة
الفتتاحية بمنتدJ iعزjز ال�سلم بدول���ة الإeاQات العربية المتحدة اأن
بيان �eسروYية الدول���ة الوWنية بات اأً eرا في Zاjة الأgمية في واbعنا
المعاUس���ر ل�سد جميع اأبواب ال�سبهات في Pلك Yل���ى المتطرفين  ,واأن
اأSس�ص المواWنة المتكافئة eكفولة لجميع المواWنين Yلى حد Sسواء في
الدولة الوWنية.
كما اأكد اأن اأكثر التنظيمات والجماYات الدjنية والأjدلوجية المتطرفة
اإ���eا اأfها ل Jوؤ���eن بالدولة الوWني���ة ا ً
أUس���ا  ,اأو اأن ولءgا التنظيمي
eقدم eرات وeرات Yل���ى ولFها الوWني  ,فالف�ساء التنظيمي لدg iذه
الجماYات المتطرف���ة اأQحب واأوSسع واأgم eاFة ���eرة وeرة eن الدولة
الوWنية لدjهم .
وTسدY Oلى اأeرjن gاeين :
الأول  :اأن الإSسام لم �jسع bالبا جاeدًا لنظام الحكم ل jمكن الخروج
Yن���ه  ,اإfما وVسع اأSس�سا وeعاjي���ر eتى Jحققت كان الحكم TQسيدًا jقره
الإSسام  ,وفي eقدeتها eدJ iحقي���ق الحكم للعدل والم�ساواة وSسعيه اأو الم�سمي���ات  ,لأن العب���رة بالمعا���fي والم�ساeي���ن ل بالأSسماء ول
لتحقي���ق �eسال���ح البا Oوالعب���ا , Oول اإTسكال بعد Pل���ك في الأSسماء بالم�سميات .

ً
وا``Mدا للحكم…والعب``رH Iتحقي``ق م�شالح الب``ا Oوالعبا…O
الإSش``ام ل يحد Oنظا ًم``ا
اأكَ���د ف�سيلة الأSستا PالدكتوT Qسوbي ���Yامe ,فتي الجمهوjQة ,اأن الدjن
الSسا���eي ل �jسترط ول jح���دf Oظا ًeا واحدًا للحك���م; لأن العبرة في
اNتياf Qظام حكم Oون Zيره في Jحقيق الم�سلحة للبا Oوالعبا.O
وbال eفت���ي الجمهوjQة في كلمت���ه Vسمن فعالي���ات الملتقى الدولي
الثال���ث لمنت���دJ iعز���jز ال�سلم بالمجتمع���ات الم�سلمة ال���ذjُ iعقد
بالعاUسمة الإeاQاJية {اأبو XبيJ zحت YQاjة كرjمة ل�سمو ال�سيخ Yبد
اه بن Rاjد اآل fهيان ,وjRر الخاQجية والتعاون الدولي الإeاQاJي :وYلى
اأSساSص ���Yدم اTستراط fظام واحد للحكم فاإfه jج���و Rللدولة وللعلماء
وال�ساSس���ة ابتكا Qاأfظمة للحكم لتحقيق �eسالح البا Oوالعبا OاSستناًOا
لقول الرSسول Uسلى اه Yليه وSسلم{ :الحكمة Vسالة الموؤeن اأfى وجدgا
فه���و اأحق الناSص بها zلف ًتا اإل���ى اأن الم�سلمين ال�سابقين اSستفاOوا eن
كل الأfظمة الموج���وOة eا Oاeت ل JتعاVQص eع ال�سرjعة الإSساeية اأو
اأي eن eباFOها.
واأوVس���ح eفتي الجمهوjQة في كلمته التي حمل���ت Yنوان {الم�سلحة
وJدبير الدولة في الفقه الإSساeي zوالتي YرVص Nالها eفهوم الدولة
واأQكاfه���ا eن eنظو Qالفق���ه الإSساeي والدو Qالذj iمك���ن اأن Jقوم به

في Jحقيق �eسال���ح البا Oوالعبا :Oاأن كل ���gذه الأWر المتعدOة التي
Jتكون eنها الدولة Jرjد �eسالح الفر ,Oولكي �Jستمر الدولة في eماSQسة
Sسلطتها ل بد eن Jوافر Yن�سرjنg ,ما :اSستمرا QالمماSQسة eن الدولةK ,م
ال�Jس���ال والربط فيما بين الدولة وgذه المماSQسة بما jحقق الم�سلحة
العاeة.
وUسلنا
واأVساف ف�سيلة المفتي :في الحقيقة اأ iQاأن كل الإجراءات التي ُِ J
للدولة فيها eن المروfة eا jحقق الم�سلحة الحقيقية لمن jعي�ص Yلى

ال``�``ش``ل``ب``ي ل```ل```م```ح```اولت ال``ي``ا``�``Fش``ة ل``خ``ط``ف bيمنا
``ر ال``ت``و``Xي``ف
ن``�``ش``ت``ط``ل``ع م```خ```اَ `W
ّ
ٌ
ت``ط``رف اأ``Tش``ع``ل ``�``Hش `وؤمِ ``هِ ال``ع``ال` َ`م ` Hاأ``Sش` ِ`رهِ
الإ``Sش``ام``ي``ة ,وت``�``ش``وي``ه ``Uش``ورت``ه``ا ن``ت``جَ ``Yن` ُ`ه
ال�س�ام Yليكم وQحمة اه وبركاJه ,اأeا بعد:
ف ُي�سعد���fي باSسم Qابطة العال���م الإSساeي ,الم�ساQك ُة ف���ي gذا الملتقى
الحاف��� ِل بح�سده العلماّ Fي الميمون ,في Sسياق الجهو OالمباQكة ,لمنتدi
Jعزjز ال�سلم ,في المجتمعات الم�سلمة.
اأjها الجمع الكرjم:
لقد َTس ِه َد العال ُم ,في Sسنواتٍ bرjب ٍة Nلت ,اأحداً Kا eوؤلمة ,وJغيُراتٍ eتوbع ًة,
والعاbاتِ الدولية والإ�fساfية  ,لم
ا
ْ
أف���رRت �eساَ gد جدjد ًة ,في المواbف َ ,
Jتج���او Rف���ي كثير eنها ���e ,ال eاeة فيه Yلى كل ���eن اأNذ بالتدابير
الاِ eRة الم�سروYة ,لتحقيق �eسالحه ,وِ QOء المفاSسدِ ,وال�سرو ِY Qنه.
الخم�ص الفاFت��� ُةQِP ,و َة واbعا ِJها � Yربي��� ًا واإSساeي ًا �
ال�سنوات
وكا���fت
ُ
ُ
ً
التاjQخَ
إ�fسا���fي eن اأحلك اأبوابه�J ,ساYفت
ل
ا
NOلت
ا
ب
�eسحو���fة
أحداثٍ
َ
والتراجع ,جرا َء التقلب���اتِ المفاجاأ ِة ,التي Wراأت
فيها وJي���ر ُة المعاfا ِة,
ُ
Yل���ى بع�ص الدول العربي���ة ,واأحدKت حال ًة Yاً eة���e ,ن الفتن والتنافر,
ُ
حلب ,وeا Uساح َب ُه e ,ن
الفكري والد���eوي الخطير ,كان
وال�سراع
Sسقوط َ
ّ
ِ
Nطيرة ,اأحدثَ َْ Yه ٍد ب َم َ�ساِ gد ِه الفظيعة.
eOا ,ٍ Qوeجا Qَ Rواfتهاكاتٍ اإ�fساfي ٍة
ٍ
الجمع الميمونَ  ,في Qحاب gذا المنتد iالحافلْ jُ ,ح َ�س ُب باYتزا,R
اإن ���gذا
َ
في المباQOات الراFدة ,للعاج والأNذ باليد ,ولعل eا ُjقدeه eن اأWروحاتٍ ,
و�Jسحيح ال�سوِ Qة
Yلى Nط التقرjب والإUس���اح  ,وJرTسي ِد بع�ص الروؤ,i
ِ
ً
ً
bاWبة,
SQسالةJ ,حتاج اإليها الأُ eة
الذgنيةY ,ن eفاgيمنا الإSساeيةjُ ,مث ُل
في وbتها الراgن.
وfح���ن في Qابطة العالم الإSساeيf ,وؤjد ,وfدYمg ,ذه الهم َة العالية ,كما
اأfن���ا  -والموؤeن َك ِي ٌ�ص فطن � �fستطلع eخاَ Wر التوXيف ال�سلب ّي ,في َّ eده
ال�سيء ,للمحاولت اليا�Fسة لخط���ف bيمنا الإSساeية ,و�Jسوjه UسوJQها
fتج Yن ُه ٌ
Jطرف َ َgوi
بالكذب الفج ,اأو التاأو���jل الخاWئ ,اأو المغالط ,اإَ P
Sسحيق ,فاأTسعل ب�سو ِؤِ eه العال َم باأSس ِر ِهَ eُ ,ج ِيراً بزوِ Qه ,ك َل اأYماله,
eكان
في ٍ
ٍ
برئ eن Vسال eنهجه ,وeجاRفاتِ Tسطحا ِJه.
باSسم الإSسام ,وjOن اه ٌ
لق���د SQسم المنتدVِ ,iسمن الأgداف التي jعمل لها ,اأن �jساَ gم ,في الجهوO

التي ُJب���ذل في المجتمعات الم�سلمة ,لإNراجها ���eن gذا النفق المظلم,
والbتتال العبث���ي ,وJناُِ Rع البقاء المجرY Oن
ِب ِت ْي��� ِه ال�سراYات الدeوjة,
ِ
bيم���ه ,المف�سي اإلى َف َنا���Fه .و َف َت َح ف�سا ًء ف�سيح��� ًا ,للعلماء ِ ,والمفكرjن,
والباحثي���نjُ ,تيح لهم الإSسها ُم ,برUسيدgم الم�ستنير ,في اإYاOة الYتبا,Q
اإل���ى المنهج ال�سحيح ,وPلك باSستيعاب المفاgيم ال�سرYية  ,لتبقى Yلى
eا اأQا Oاه لهاe ,فاgي َم Qحم��� ٍة ,وحكم ٍة ,وYدلٍ  ,و�eسلحة ,ولت�ساَ gم في
َ
وJحفظ للمجتمعات اأَ eنها واSستقرا َgQا.
Jثبيت ال�سلم الأgلي والدولي,
لقد اأوVسحتِ الوُ bQة الت�سوjQة للملتقى الثالث ,فكر َة الموVسوع ,الذي Jم
اNتيا ُQه للدQاSس ِة والبحثِ والمنا�bسةY ,ب َر eحاو ِg Qذا الملتقى ,بتفاUسي َل
Vسافي ٍة وافيةJ ,ميزت بالمتاfة والدbة ,وال�سفافي ِة ,في النقد بموVسوYية
Jاeةe ,ع ُبعد النظ���ر في الأSسئلة التي اSس ُتجلي���ت للمنا�bسة ,والعرVص
Yلى ب�ساط البحث ,حول {الدولة الوWنية ,zالتي gي ال�سيغ ُة الواbعية,

``cل``م``ة ال``ع`` ّام``ة ال``�``ش``ي``د ``Yل``ي الأم```ي```ن ف```ي م``وؤت``م``ر منتدi
تعزي``ز ال�شل``م ``Mول الدول``ة الوWني``ة  -اأ``Hو Xب``يH ,عن``وان:

ّ
````````دول`````````ة وال````ح````ا````cم```` ّي````ة
ولي```````````ة ال`
ب�سم اه الرحمن الرحيم
الحم���د ه Qب العالمي���ن وال�ساة وال�سام Yل���ى جميع الأfبياء
والمرSسلين وYلى جميع Yبا Oاه ال�سالحين وح�سن اأولئك Qفيق ًا.
ولjة الدولة والحاكمية
ل���م Jكن ولjة الدول���ة والولء لها eحل التبا���Sص فيما �eسى Yند
جمهوY Qلم���اء الم�سلمين ,وكان الراأي ال�سا���Fع gو لزوم الإfتظام
فيها والعم���ل باأحكاeه���ا وbواfينها ,ولكن bي���ام بع�ص الأحزاب
الدjنية في القرن الماVسي بن�س���ر بع�ص ال�سبهات حول الحاكمية
والهو���jة الدjنية للدولة األقى بظال eن ال�سك حول TسرYية الدولة
والمواUسف���ات الت���ي jجب اأن Jتوف���ر فيها,وbد ���Zدا القدjم الذي
Yا�jسن���اه وجرت Yليه اأ���eو QالناSص ولم jكن eح���ل كام كقيام
الدولة اأeراً eلتب�س ًاe ,ع اأfه ل Tسك باأن الدولة الناXمة لاأeر والتي
�Jس���كل VسروQة eن VسروjQات المجتم���ع gي Uساحبة gذه الولjة,
ولم jبح���ث Sسابق ًا Yن Kبوت ولjة لها باYتب���ا Qاأن وجو Oالدولة
لم���ا كان Vسروً jQا فا ب���د واأن Jثبت لها ���gذه الولjة والحاكمية
التي Jعني Sسلطة الأeر والنهي ,وeا Jحتاجه eن Uساحيات لإOاQة
Tسوؤون البا Oوالعبا.O
والمفه���وم الجدjد Yن ولjة الدولة والولء له���ا واإSساeيتها جاء
eن بع�ص العناوjن التي اأWلقت Yليها,كدولة الخافة وOولة ولjة
الفقيه التي Jطلب وجوQ Oج���ل jOن فقيه Yلى QاأSص ال�سلطة ,وbد
اYتب���ر YOاة Oولة الخافة وOولة الفقيه اأن TسرYية الدولة Jكت�سب
���eن Nال الحاكمية الرباfية التي جعل���وا وQاKتها eح�سوQة بهم
وباأحزابهم.

Tشبهة الحاcمية وتكفير الحاcم ال�شياSشي

اإن الآ���jات القراآfية التي َْ Jحت َُج بها ُ
الح َركاتِ الإSساeي ِة Yلى
بع�ص َ
الحكَام والأ ْfظِ َمة ال�سياSسية
ح�س��� ِر ال�سياSسية ال�سرّ Yية بها ,وَJكفي ِر ُ
ال َم َد َِ fية ,كما في َْ bول اه Jعالى في SسوQة الماFدةَ ﴿ :و َeنْ َل ْم َْ jح ُك ْم
ِب َما اأَ ْfزَلَ َ ُ
اSسق ُون﴾.
اه َفاأُو َل ِئكَ ُُ gم ا ْلكَا ِف ُرونَ ﴾ و﴿الْظَ ا ِل ُمون﴾ و﴿ا ْل َف ِ
ل jج���دي في  Oّ QالإSستدلل بها Yلى كفر الحاكم القول باأfها واOQة
في Tسرع ���eن كان bبلنا لأن العلة الظاgرة ���eن الآjات المذكوQة
gي المخالفة للحكم المن���زل ,ول فرق في Pلك بين الحكم المنزل
ف���ي القراآن وZيره eن الكتب المنزلة ,كما ل jجدي القول اأ�jس ًا باأن
الم���راe Oن الكفر الوا OQفيها ���gو Oون الكفر المخرج eن الدjن لأن
Pل���ك jعني eQي الحاكم ال�سياSسي بمعن���ى eن eعاfي الكفر,وgذا
eواف���ق لل�سبهة المذك���وQة في بع�ص وج���وه الإSستدلل,ولي�ص Oّ Qاً
Yليها,كما ل jخفى.
وال���ذي jنبغي اأن jقال في g Oّ Qذه ال�سبه���ة :اأن الآjات fاXر ٌة اإلى
الح ِ
والع ْدل,للزوم كون
���ق َ
ُح ْك ِم الق�ساء بي���ن المتخاUسمين بغير َ
الق�ساء بينهما بالعدل كما gو �eستفاe Oن bوله Jعالى)واإPا حكمتم
بين الناSص اأن Jحكموا بالعدل(.
والآ���jات لي�س���ت fاXرة اإلى TسرYي���ة eن jحكم النا���Sص الم�س ّمى
بالحاك���م والرFي�ص والملك وZير Pلك ���eن الأSسماء,ول اإلى النظام
ال�سياSسي المقبول بهما ���eن الناSص,لأّfه ل ُب َد eن الحاكم والنظام
وح� ْف�ظِ َ��eس�الح ال�عِ �� َب���ا.O
لإOاQة Tسُ ����وؤون ال�� ِب��ا ِِ O
والدول���ة gي الموؤSس�سة الناXمة لأ���eو Qالبا Oوالعبا,Oوgي Jعتبر
���eن ال�سروQات الت���ي اJفق العق���اء Yلى اإbاeتها ف���ي الإجتماع
الب�سري,وgي بهذا الإYتبا QالعقاFي Jكون Sسابقة Yلى ال�سرع الذي
jك���ون eوbفه eنها eوbف الموافقة والإ�eس���اء ,فهي ل Jكون Oولة
TسرّYها ال ّدjن,بل ���gي الدولة التي اأQOك الإ�fس���ان العاbل VسروQة
اإjجاgOا في eجتمعه الإ�fساfي,ووافقه الدjن Yلى اإbاeتها.
فالدول���ة كموؤSس�سة fاXمة لأeو Qال�سعب والوWن المطلوب اأن jكون
jOنه���ا gو الإ�fسان eع �Zص النظر Yن اfتماFه الدjني اأو ال�سياSسي
اأو العرbي.

الدولة الدين ّية

وfح���ن ل fرjد اأن fجاOل في �eس���روع الدولة الدjنية الذي Jحمله
بع�ص الأحزاب الإSساeي���ة ال�سياSسية,ول في حق Jلك الأحزاب في
الدYوة ال�سلمية اإليها,ولكننا fت�ساءل eن Nال الواbع الذي Jعي�سه
ال�سع���وب والأeمg ,ل ���gذا الم�سروع jت�سق وjن�سج���م eع الن�سق
المعاUس���ر للحياة وللدولة ,وgل Kمة اإeكاfية لSستمراg Qذه الدولة
الدjني���ة حتى لو bاeت وJاأSس�ست وYلى QاأSسها )الخليفة( اأو )الولي
الفقيه( اأو )المرTسد( اأو الدولة التي jرVسون Yنها! gل jمكن اأن jكون
لهذه الدولة الدjنية �eستقبل في gذا الع�سر?
فلو JحدKنا Yن fظر���jة ولjة الفقيه ,ف�سنر iاأfها Zير bاQOة Yلى
الSستمراjQة باYتباgQا fظرjة eذgبية NاUسة ,ولي�ص Yليها اإجماع
���eن اأgل المذ���gب fف�سه,ول jمكن اأن Jعي�ص ف���ي وSسط فيه Tسيء
���eن التعدjOة المذgبية ,واأن JفرVص وجهة fظر eذgب Yلى eذاgب

اأNر,iوgذا eا Sسوف ���jوؤOي اإلى ال�سراYات OاNل المجتمع الواحد
والدولة الواحدة ,وفي الأeة ب�سكل Yام.
اأeا Yل���ى �eستو iالدولة الدjنية فاإfها ���gي الأNرS iستعاfي eن
المذgبي���ة والطاFفية حين Jتبنى jOن ًا ���eا في eقابل اأjOان اأNرi
eوج���وOة OاNل المجتم���ع ,وeن gنا Jوجد اإTسكالي���ة باأن JوUسف
الدول���ة بالدjنية ,وfقول باأن الوUسف ال�سليم لها gو وUسف الدولة
المدfية والوWنية .والدولة التي bاeت في العهو OالإSساeية كاfت
Oولة eدfية ووWنية Jقوم ب�س���اأن eدfي ,وكان للحاكم فيها الدوQ
المد���fي الذي jدjر فيه Tس���وؤون الناSص بغ�ص النظ���ر Yن الfتماء
ال�سياSسي اأو الدjن���ي ,وفي الفقه الإSساeي Xه���ر eفهوم )الرّ Yية(
القرjب ���eن eعنى المواWني���ن في �Yسرfا ,و���gو eفهوم ل jنظر
لاfتماء الدjني والمذgبي.
وgكذا كاfت التجرب���ة الإSساeية في eجتمع المدjنة المنوQة ,كما
و OQفي وKيقة اإYان eراك����ص التي اأWلقها ال�سيخ Yبد اه بن بيه
حفظه اه ,وbد اأSس�ص فيها الم�سلمون وZيرgم برYاjة الرSسول Yليه
ال�ساة وال�سام للمجتمع الجد���jد Yبر وKيقة المدjنة التي كاfت
Tساgداً Yلى اأfهم كا���fوا jرjدون �fسيج ًا eن العاbات المدfية بين
المجتم���ع الذي Jجمعه الدولة الوWنية ,ول���م Jكن بين الم�سلمين
وحدgم ب���ل بين الم�سلمين واليهو OوZير���gم بل وحتى الوKنيين
الذjن لم jوؤeنوا بالدjن الجد���jد وbتها,وbد جمعت الوKيقة بينهم
Yلى bواYد Yاeة في الفك���ر وال�سلوك والحقوق بما jمكن �Jسميته
بال�سراكة الوWنية وحقوق المواWنة .
و���bد وbع كام اآNر Yند بع�سهم في الدولة والحاكمية ,فمنهم eن
gPب اإلى Yدم TسرYيتها ,وYدم جوا Rالتعاeل eعها ب�سفتها ZاUسبة
للحق eن اأgله ال�سرYيين ,وbاFمة Yلى الظلم والجو ,QواSستدل gذا
البع�ص بحدjث )العلماء وKQة الأfبياء( وfحوهe,ع اأن gذا الحدjث
fاXر اإلى الدو Qالدjني في Jبليغ الأحكام ال�سرYية و�fسرgا,ولي�ص
fاXراً اإلى ال���دو Qال�سياSسي Yلى �eستو iال�سلطة والدولة ,فالأUسل
في بعثة الأfبياء gو للهداjة والإTQسا Oولي�ص لإbاeة الدولة الدjنية.
وbد gPب الآNرون اإلى TسرYية الدولة القاFمة واإلى VسروQة الم�ساQكة
فيها ,واإbاeة العاbات eعها ,حفظ ًا للنظام العام وJحقيق ًا لم�سالح
الناSص ,وOفع ًا لاأVس���را QوالمفاSسد وجلب ًا للم�سالح والمنافع التي
ل jمكن اأن Jقوم للمجتمع bاFمة بدوfها .وbد اTستد gذا النزاع بين
الفرjقي���ن في اأواFل القرن الماVسي ووUسل بع�سهم اإلى القول بعدم
ج���دو iاSستبدال Xالم باآNر ,اأو اSستب���دال bاfون eن bواfين الظلم
بقواfي���ن اأNر iف���ي ال�سلطة الظالمة fف�سها,وبقي���ت gذه ال�سبهة
�eستحكم���ة في اأgPان كثيرjن ,ول jزال بع�سه���ا Yالق ًا في اأgPان
بع�ص Wلبة العلوم الدjنية في eRاfنا الحاVسر.
ولعل eن�س���اأ ال�سبهة bد Jولّد في اأ���gPان البع�ص eن Nال بع�ص
الم�سطلحات ال�سرYية التي Jد َSQص في Yلم الفقه ,حيث jطلق فيها
Yلى الفقيه الجاeع لل�سراFط باأ���fه الحاكم ال�سرYي ,بحيث jفهم
eنه اأن كل حاكم eا Yدا الفقيه Sسواء كان Yاً Oل اأم لم jكن كذلك gو
حاكم ZاUسب لل�سلطة ,فاbد لل�سرYيةe ,ع اأن المق�سوe Oن �eسطلح
الحاكم ال�سرYي fاXر اإلى اأgلية الق�ساء و اإUسدا Qالفتاو iوالأحكام
ال�سرYية ,ولي�ص fاXراً اإل���ى الحكوeة الفعلية وال�سلطة ال�سياSسية
المنبثقة Yن fظام SسياSسي eدfي وZير jOني .ففي الفقه ال�سياSسي
jوج���د فرق بين الحاك���م ال�سرYي بمعنى المرجعي���ة الدjنية في
الت�سرjعات الدjنية ,والحاك���م بمعنى الأeير الذي �jسكل eرجعية
في النظام ال�سياSس���ي ,واأSساSس ًا لحفظ النظ���ام العام eن الfهياQ
الناJج Yن فراغ الموؤSس�س���ات القياjOة والقاfوfية التي ل بد eنها
في حفظ �eسالح البا Oوالعبا .Oوgذا eا اأTسا Qاإليه الإeام Yلي )ع(
ف���ي جوابه Yن Tسبهة الخ���واQج وTسعاgQم Yندeا bالوا{ :لي�ص لك
الحكم jا Yلي ,الحك���م ه .zفقال )ع({ :كلمة حق jرا Oبها باWل.
fع���م ل حكم اإل ه ولكن gوؤلء jقول���ون :ل اإeرة اإل ه واإfه ل بد
للناSص eن اأeير بر اأو فاجر jعمل في اإeرJه الموؤeن و�jستمتع فيها

الكافر ,وjبلغ اه فيه���ا الأجل ,وjجمع به الفيء وjقاJل به العدو
وJاأeن ب���ه ال�سبل وjوؤNذ به لل�سعيف eن القوي حتى �jسترjح ب ٌر
و ُ�jستراح eن فاجر.z
و���bد اأبطل الإ���eام )ع( gذه ال�سبه���ة الموؤjOة اإلى الف���راغ القاJل
واfهيا Qالدول���ة التي ل بد للمجتمع ���eن bياeها ,ووجوب العمل
فيها Yلى الموالي والمعاVQصe ,ع ّ
�Zص النظر Yن الرف�ص والقبول
والإjم���ان والكفر بهذه الإeرة والحاكمية ,حفظ��� ًا ل�سروQة اfتظام
المجتمع���ات واSستمرا���gQا واSستقراgQاe ,ن ���Nال الدYاFم الأQبع
للنظام ال�سياSسي والجتماYي الب�سري التي JدNل Yند الفقهاء في
الواجبات النظاeية التي ل jجوJ Rعطيلها بحال eن الأحوال ,وgي
fظ���ام الدفاع Yن البا ,OواأTسا Qاإليه الإ���eام )ع( بقوله {jقاJل به
العدو ;zوfظام الأeن الداNلي الذي jمنع اYتداءات الناSص بع�سهم
Yلى بع�ص ,وjحفظ Sسبل التواUسل eفتوحة بينهم ,وbيام العاbات
بي���ن eختلف الجماYات والمناWق واأTس���ا Qاإليه بقوله {وJاأeن به
ال�سب���ل ;zوfظام �bساFي jحفظ الحق���وق وjعاbب الخاQجين Yن
القا���fون كما ف���ي bوله {وjوؤ���Nذ به لل�سعيف ���eن القوي حتى
�jسترjح برٌ و ُ�jستراح eن فاجر ;zوfظام الفيء الذي jعني الخراج
وجم���ع ال�سراFب وJوjRع الثروات ,لأ���fه ل bياeة لاأfظمة الثاKة
التي بها bوام المجتمع بدون الخزjنة التي Jوؤeن النفقات الاeRة
للقيام بتل���ك الأYباء وZيرgا ,واأTسا Qاإلى Pل���ك بقوله {jجمع به
الفيء .zوكل gذه الأfظمة الاeRة لحياة المجتمعات وال�سعوب في
اأوWاfه���ا وبقاFها Jتوbف Yلى Sسلطة Jنفيذjة ,بيدgا الأeر والنهي,
و���gو eا ّ Yب���ر Yنه الإeام )ع( ب���� {اإfه ل بد للناSص ���eن اأeير برّ
اأو فاج���ر zوeن Nال Pلك jظه���ر اأن الدولة gي VسروQة اجتماYية
YقاFي���ةJ ,كت�سب TسرYيتها eن الواbع الاRم الم�ستمل Yلى حاجة
العبا Oلجلب الم�سالح وOفع المفاSسد الواجبة Yق ًا وYقاFي ًا.

الدولة الوWنية
و���gذا الراأي في TسرYية الأfظمة والدول���ة الوWنية gو الذي اSستقرّ
Yليه �eسه���و Qالعلماء والمجتهدjن ,وbد ّ Yبر Yن gذا الراأي الميرRا
ح�سي���ن الناFني اأحد اأYام الفقه الجعف���ري في الن�سف الأول eن
القرن الماVسي ,وbد جاء في bوله{ :اإن eا اJفقت Yليه جميع الأeم
الإSساeي���ة ,بل Yقاء العالم اأجمع���g ,و اأن اSستقاeة fظام العالم
وJع ّي�ص الب�سر eتو���bف Yلى وجوS Oسلطة وحكوeة SسياSسية Sسواء
bاeت ب�سخ�ص واح���د ,اأو بهيئة جمعية ,وSسواء كان المت�سدي لها
ZاUسب ًا اأو bاgراً اأو واً KQا اأو eنتخب ًا.z
وbد Pكر gذا الكام وWبقّه Yلى الدولة الوWنية في اإjران التي كان
jحكمها الملوك,ولم Jكن eحكوeة بنظرjة ولjة الفقيه,ول بنظرjة
Oولة الخافة.
وgذا التوbف المذكوe Qع ال�سيرة التي اأWبق Yليها العقاء eوجوO
ف���ي �eسمون eا اأTس���ا Qاإليه الإeام Yلي )ع( ف���ي الخبر الذي Jقدم
الحدjث Yنه ) ...واإfه ل بد للناSص eن اأeير.(...
وbد �bسم الميرRا الناFيني ال�سلطة ال�سياSسية في كتابه)Jنبيه الأ ّeة
وJنزjه الملّة( اإلى �bسمين:
اأS-سلط���ة اSستبداjOة باWل���ة ل jمكن اإKب���ات TسرYيتها بحال eن
الأحوال ,لأfها bاFمة Yلى اSستعبا OالناSص واSسترbاbهم ,وbد Nلقهم
اه اأحراQاً,وgذه اأSسماgا بال�سلطة الفرYوfية.
بS-سلطة SOستوjQة Jخ�سع للقواfين التي Jح ّد eن الظلم والSستئثاQ
وJمنح الحرjة لأفرا Oالمملكة ,واأWلق Yليها اSسم ال�سلطة المحدوOة
والمقيدة والم�سروWة والم�سوؤولة والعاOلة ,وZير Pلك eن الأSسماء
التي Jخرجها eن Wو QالSستب���دا OالفرYوfي,واأWلق Yلى القاFمين
بهذه ال�سلطة الحكوeة الم�سروWة وYلى ال�ساfعين لها الأeة الح ّية
والحرّة والأب ّية.

TشرYية الدولة والحاcم

وYلى كل حال فاإن الم�ستفاe Oن الخبر المتق ّدم وeن Sسيرة العقاء
المم�ساة Tسرً Yا اأن الدول���ة Jكت�سب TسرYيتها eن اأeرjنe :ن كوfها
Vس���روQة لSستقاeة النظام ,وeن Sسعي القاFمين Yليها لحفظ الباO
وUسون حق���وق العبا ,Oو���gذه الدولة ل jجب اأن jك���ون لها jOن
Sس���وS iسعيها لإbا���eة الحق والعدل بين النا���Sص وUسون حقوbهم
وحرjاJهم,ولي�ص فيما Jقدم eن الخبر وال�سيرة اTستراط jOن للدولة
والحاكم ,وPلك لfدQاج الموVس���وع فيهما Jحت eنظوeة الم�سالح
والمفاSس���د ,وfحن ل fت�سرّe Qن الهو���jة الدjنية للدولة والحاكم,
ولكن ال�سرj QاأJي eن فقدان الحق والعدل ,ولذلك bلنا Sسابق ًا وbبل
Sسنوات Yدjدة لبع�ص الأح���زاب الإSساeية التي Wالبت بجمهوjQة
اإSساeية في لبنان ولبع�ص اآNر Wالب بدولة الخافةb ,لنا لهم Yن
الدول���ة والحاكم )fحن ل fت�س ّر���e Qن �eسيح ّية الحاكم ,ول fنتفع
���eن اإSساّ eيته ,ولكن JاأJينا الم�س ّرة eن جو Qالحاكم,والمنفعة eن
Yدالته(.
وbد JحدKنا Yن ولjة الدولة ب�سكل اأوSسع في كتابنا )ولjة الدولة
وOولة الفقيه( وfتقدم اأNي���راً بال�سكر اإلى eنتدJ iعزjز ال�سلم في
اأب���و Xبي واإلى FQي�سه Sسماحة ال�سيخ Yب���د اه بن ب ّيه Yلى gذه
الإKاQات الفكرjة والفقهية النافعة والتي �Jساgم في اإYاOة UسياZة
ال�سلم في eجتمعاJنا ,واآNر
الأف���كا Qوالمفاgيم التي JعزّK Rقاف���ة ّ
YOوا���fا اأن الحم���د ه Qب العالمين ,وال�س���ام Yليكم وQحمة اه
وبركاJه.

{MكماAالم�شلمينzيدYواإلىتدNلاإن�شانيلإنقاPالمدنيينفيMلب
اإبراgيم Sسليم )اأبوXبي(  -الإJحا OالإeاQاJية
���YOا eجل�ص~حكماء~الم�سلمين اإلى JدNل اإ�fساfي لإfق���ا Pالمدfيين في eدjنة حلبe ,وؤكداً eتابعته بقلق
بال���غ الوVس���ع الإ�fساfي في المدjنةN ,اUس���ة في Xل eا Jتناbله وSساFل الإYام ���Yن Sسقوط Yد Oكبير eن
ال�سحاjا المدfيين ,وSسط �eساgد eفزYة لجثث القتلى والخراب والدeا Qالذي حل بالمدjنة.
وYOا المجل����ص جميع القو iالفاYلة لحماjة المدfيين ,كما Wالب المنظم���ات الدولية والإ�fساfية ب�سرYة
التدNل لإfقا Pالمدfيين الذjن jعاfون وVسع ًا كاKQي ًا Uسحي ًا وZذاFي ًا واأeني ًا.
ج���اء Pلك في Nتام اأYمال الجتماع التاSسع لمجل�ص حكم���اء الم�سلمين ,الذي JراأSسه ف�سيلة الإeام~الأكبر
الدكت���و Qاأحمد الطيب Tسيخ الأgRر ال�سرjف ,وبح�س���وY Qدe Oن اأ�Yساء المجل�ص ,واأYرب المجل�ص Yن Tسكره
لاإ���eاQات وجهوgOا في اإbرا Qال�سام ,واإSQساء bيم التعا�jص وال�سام بالتعاون eع اأTسقاFها في جميع اأfحاء
العالم العرب���ي والإSساeي ,واأكد المجل�ص eتابعته للوVسع في حلب وSسق���وط ال�سحاjا والخراب والدeا,Q
كما اSستنكر المجل�ص eنع ���bوات الحتال الإSسراFيلي لاأPان في �eساجد القدSص�e ,سيداً بقيام الكنا�Fص في
فل�سطين برفع الأPان ,واأTسا Qالمجل�ص لجهوe Oتابعة الأحداث في eياfما Qوحماjة الم�سلمين gناك.
وOان البيان الختاeي لاجتماع الYتداء Yلى الكني�سة الم�سرjة ,وYلى Qجال الجي�ص وال�سرWةe ,علن ًا YOمه
اإجراءات �eسر Vسد الإgQاب الأSسو.O
و���bر Qالمجل�ص اإ�fساء �eس���روع حواT Qسباب Yالم���ي للتعرjف بمنع الدjن للعنف والقت���ل ,وJنظيم حملة
Jعرjفية بعنوان الإSسام jOن ال�سام بالتعاون eع الأgRر ال�سرjف بكل اللغات.

مواLهة الإرgاب

وfا�bص المجتمعون Nال الجتماع العدjد eن المواVسيع التي Jهم الأeة العربية والإSساeية ,وفي eقدeتها
وVس���ع اآليات واVسحة وفاYلة لمواجه���ة الإgQاب وeحاQبة الفكر المتطرفY ,اوة Yل���ى eنا�bسة الأوVساع
الماأSساو���jة التي jتعرVص لها المدfي���ون في eدjنة حلب ال�سوjQة ,بالإVسافة اإل���ى eنا�bسة �bسية �eسلمي
بوeQا.
وف���ي fهاjة الجتماع Jلى eعال���ي الدكتوY Qلي النعيمي الأeين العام لمجل����ص حكماء الم�سلمين البيان
الختا���eي لاجتماع ,حيث Jقدم المجل�ص بالتهنئة اإل���ى الم�سلمين في جميع اأfحاء العالم بمناSسبة Pكرi
eولد النبي الكرjم eحمد )Uص(f ,بي الرحمة وال�سامO ,اYي ًا جموع الم�سلمين اإلى التاأSسي باأNاbه ,والتم�سك
ب�سنته والbتداء ب�سيرJه.
وJق���دم eجل�ص حكماء الم�سلمين بخال�ص التعاRي اإل���ى جمهوjQة �eسر العربية bياً Oة وحكوً eة وTسعب ًا في
Vسحاjا التفجي���ر الإgQابي الذي اSستهدف الكني�سة البطرSسية في eحي���ط الكني�سة الكاJدQاFية بالعباSسية,
والهج���وم الإgQابي الذي اSستهدف YدOاً eن Qج���ال ال�سرWة الم�سرjة في eحيط �eسجد ال�سام ب�ساQع الهرم
jوم الجمعة الماVسي ,واSستهداف jد الإgQاب لرجال الجي�ص وال�سرWة في Sسيناء.
وTس���د Oالبيان Yلى Qف�سه لتلك المماSQساتe ,وؤك���داً اأن الإSسام ,وجميع الأjOان ال�سماوjةJ ,رف�ص ب�سدة gذا
العم���ل الإجراeي الجبانe ,علن ًا �Jساeنه الكاeل eع اأgالي واأSسر ال�سحاjا ,والدYم لاإجراءات التي Jتخذgا
ال�سلطات الم�سرjة في eواجهة gذا الإgQاب الأSسو.O

ن�شر Kقافة الحوار

واأYلن المجل�ص في بياfهY ,ن العمل Yلى اإWاق �eسروع Oولي لن�سر Kقافة الحوا Qبين ال�سباب وbاOة الراأي
الدjنيي���ن ,وPلك بالتعاون eع الموؤSس�سات الدjنية العالمية لتاأكيد Jحرjم الأjOان ال�سماوjة للعنف وجراFم
الكراgية والإgQاب.
واأوVسح اأن gذا الم�سروع jقوم Yلى Jعميق التواUسل الفعال بين bاOة الراأي الدjنيين وال�سباب ,واإjجاb Oنوات
للتواUس���ل الفعال بينهم لاإجابة Yن �JساوؤلJهم وeا ���jدو Qفي اأgPاfهم eن اأفكاJ QرJبط بالعنف والإgQاب,
وPل���ك eن Nال اإWاق eنتدY iالمي لل�سباب jنعق���د Nال Yام �j 2017سم ال�سباب eن جميع الجن�سيات
وeختلف الأ���Yراق والfتماءات الدjنية والفكرjة ,بح�سو Qو�eساQكة Yد���e Oن القياOات الدjنية في العالم,
وPلك للتحاو Qب�ساأن اإUسداe{ Qدوfة �Jسحيح للمفاgيم المغلوWة لد iال�سبابj zتم Jعميمها باللغات كافة
وJتبنا���gا الموؤSس�سات الدjنية المختلفةe ,ع الSستفاOة eن التجربة الت���ي jقوم بها eرUسد الأgRر ال�سرjف
باللغات الأجنبي���ة في Jفكيك الفكر المتطرف ,كما اأYلن المجل�ص Yن Jنظيم حملة Jعرjفية ب�سحيح الدjن
الإSسا���eي باللغات المختلفة Jحت Yنوان {الإSس���امjO ..ن ال�سامY zلى eواbع التواUسل الجتماYي ,وPلك
بالتعاون eع الأgRر ال�سر���jف والموؤSس�سات الدjنية المعنية كافة ,واإWاق eوbع للحوا Qبين ال�سباب وbاOة
الراأي الدjنيين بمختلف اللغات Yلى Tسبكة الإfترfت jحمل اSسم {�eساحة للحوا ,zQوJواUسل وJكثيف جهوO
bوافل ال�سام التي �Jسعى لن�سر Kقافة التعا�jص الم�سترك وال�سام في جميع اأfحاء العالم.
واSستنكر بيان eجل�ص حكماء الم�سلمين bراS Qسلطات الحتال الإSسراFيلي بمنع Qفع الأPان في �eساجد القدSص

وZير���gا ,والSستيطان jعني اأfه لي�ص للدولة المحتل���ة اأن Jغير الأوVساع الثقافية والدjنية والدjموZرافية,
وحيا eجل�ص الحكماء الكنا�Fص التي bاeت برفع الأPان �Jساeن ًا eع الم�سلمين.

م�شلمو الروgنجا

و���bال البيان{ :اfطاً bا eن Oوe Qجل�ص حكم���اء الم�سلمين في �eساfدة �bساjا الأ���eة ,وfظراً اإلى الأوVساع
الماأSساوjة التي jعي�سها �eسلمو الروgنجا في eاjنماb ,Qر Qالمجل�ص اSست�سافة Yدe Oن ال�سباب eمثلين Yن
الدjاfات المختلفة وبع�ص القاOة الموؤKرjن في الراأي العام في eاjنماN ,QاUسة eناWق النزاع ,وPلك للحواQ
والوbوف Yلى اأSسباب النزاع وQOاSسة الحلول المقترحة.z
واأTسا Qالبيان اإلى اSستعراVص اأ�Yساء eجل�ص حكماء الم�سلمين الجهو Oالتي Jم القيام بها Nال Yام ,2016
كما fا�bص الأ�Yساء Nطة Yمل المجل�ص Nال Yام  2017والتي Qكزت Yلى اSستمراb Qوافل ال�سام ,اإلى bاQات
العال���م كافة ,بهدف �fسر bيم التعا�jص وال�سام ,وYقد eوؤJمر Uسحفي Yالمي eطلع Yام  2017لاإYان Yن
Nطة Yمل المجل�ص Nال العام المقبل.
واأ���Yرب eجل�ص حكم���اء الم�سلمين Yن Nال�ص ال�سكر والتقدjر لاإeاQاتY ,ل���ى اSست�سافة الجتماع الدوQي
التاSس���ع لمجل�ص حكماء الم�سلمين ,الذي jتخذ eن العاUسمة {اأبوXبيe zقراً لهe ,ثمن ًا الدو Qالذي Jقوم به
في اإSQساء bيم التعا�jص وال�سام بالتعاون eع اأTسقاFها في جميع اأfحاء العالم العربي والإSساeي.

Oور الإمارات لتعزيز الت�شامح

���bال ف�سيلة العاeة ال�سيخ~Yبداه~بن~بي���هFQ ,ي�ص eنتدJ iعزjز ال�سلم ف���ي المجتمعات الم�سلمة في
�Jسرjح���ات Uسحفية Yلى gا�eص الجتماع{ :اإن bراQات eجل�ص حكم���اء الم�سلمين Jكون اSستجابة للوVسع
الإSساeي الراgن والتطوQات الكبي���رة ,بدYم و�eساfدة eاjOة وeعنوjة eن Oولة الإeاQات والقياOة الرTسيدة,
ل�س���روQة �fس���ر ال�سلم بين Sسكان المنطق���ةe ,zثمن ًا OوO Qولة الإ���eاQات الراFد وeباQOاJه���ا المتعدOة في
الJجاgات كافة لتعزjز ال�سام والت�ساeح.
واأTساS Oسماحة العا���eة ال�سيد~Yلي~الأeين بدوO Qولة الإeاQات في �fسر ال�سام وbيم الت�ساeح و العي�ص~
الم�سترك�e ,سيراً اإلى اأن احت�ساfها eجل����ص حكماء الم�سلمينj ,عك�ص Qوؤjة الإeاQات المتقدeة والنموPجية
للعاbات الإ�fساfية ,بغ�ص النظر Yن الfتماءات المذgبية والطاFفية والعرbية.

Yقي``د Iال``ول Aوالب``را Aو�Yشم``ة Oم الإن�ش``ان
Sسوؤال:
و OQال�س���وؤال التالي eن الدكتوY QاWف Yبد العزjز Yتمان اإلى eكتب
العاّeة ال�سيد Yلي الأeين
ال�سام Yليكم وQحمة اه وبركاJهSسماح���ة ال�سيد Yل���ي jمثل لي الفقيه الم�سلم ال���ذي jتجاوV Rسيق
المذgب اTستاق OاFما لفي�ص fوQه
Sسماحة ال�سيد fوe Oنكم اإلقاء ال�سوء Yلى بع�ص الأeوe Qثل Yقيدة الولء
والبراء وeفهوeها وحدوgOا وbتل الم�سلم بذeي وeا حولها eن لغط وbتل
الفر Oالم�ستاأeن eن bوم eعتدون كما في حالة ال�سفير الروSسي
وgل JوؤNذ الأحكام eن كتب الحدjث?
اSستح�س���ا QالتاjQخ الناUسبي اأو الراف�س���ي اأو ال�سليبي eع اإQOاكي
لموbفك���م eن gذه الم�سطلحات ولك���ن لاأSسف jذبحون اليوم Jحت
Jلك الراjات
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الجواب:
Yليكم ال�سام وQحمة اه وبركاJهالمق�سوe Oن Yقي���دة الولء والبراء gو Jاأjيد الحق والعدل واإن كان
الفاYل والقاFل لي�ص Uسحيح الإYتقا Oبنظرك  ,وQف�ص الباWل والظلم
واإن UسدQا eمن Jعتقد ب�سحة eعتقدهb ,ال اه Jعالى:
)ول jجرeنّكم Tسناآن bوم Yلى األ Jعدلوا اYدلوا gو اأbرب للتقو.(i
وbد Qوي Yن الإeام Yلي Yليه ال�سام bوله:
)ل ُjع���رف الح ّق باأ���bدا Qال ّرجال .اإYرف الحق Jع���رف اأgله ,واYرف
الباWل Jعرف اأgله(.
فا jوج���د Jعميم في التاأjيد ,كما ل jوجد Jعميم في الولء والبراء
بدون النظر اإلى الحاKOة وeعرفة الحق والباWل فيها.
اأ���eا �eسا QOالأح���كام ال�سرYية Yندfا فهي اأQبع���ة :القراآن الكرjم,ال�سنّة النّبوjة ال�سرjفة ,الإجماع ,العقل.
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واأNبا Qالآحا Oالتي ���Jروي ال�سنّة النّبوjة اإPا YاVQست القراآن الكرjم
jجب Wرحها وYدم العمل بها ,وbد جاء في الحدjث النّبوي:
)eن اآّ eّ P iPي ًا فاأfا �Nسمه,وeن كنت �Nسمه �Nسمه اه jوم القياeة(.
وgذا gو الموافق لعموeات الكتاب وال�سنّة,كما في bوله Jعالى:
)eن bت���ل fف�س ًا بغير fف�ص اأو ف�سا Oفي الأ���VQص فكاأfما bتل الناSص
جميعا(.
وفي ال�سنّة )الم�سلم eن Sسلم الناSص eن jده ول�ساfه(.
وgذه eن الن�سوUص الدjنية التي �Jسكل bاYدة وeرجع ًا في احترام
النف����ص الب�سرjة,وgي حاكمة Yلى كل العناوjن والم�سطلحات التي
�Jستباح بها الدeاء الإ�fساfية,فاإن bتل اإ�fسان بعنوان اأfه Uسليبي اأو
fاUسب���ي اأو Qاف�سي اأو لخاف في الدjن والمذgب اأو الراأي gو اYتداء
Yل���ى النف�ص التي ح���رم اه bتلها واه ل jح���ب المعتدjن  ,وbتل
ال�سفي���ر الروSسي في Jركيا ل jختلف ���Yن جرم Jفجير الكني�سة في
�eس���ر ,فهو اYتداء واإجرام  ,واه ل jحب المجرeين ,ولهم في الدfيا
Nزي وفي الآNرة Yذاب األيم.
20/12/2016
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