
 األمة والدولة

 بني 

 الوضع السوي والوضع املقلوب
 

تركز الكتاابت يف السياسة الشرعية قدمياً وحديثاً، والدراساُت السياسية الدستورية اليوم على 
مدى أمهّية الدولة  -مبا فيه الكفايُة وأكثر -الدولة ومؤّسساهتا، ووظائفها وصالحياهتا، وقد أبرزت 

هتمل دور األمة  -حبكم كوهنا يف الغالب تعكس الواقع املَعيش -وأنظمتها.ولكنها وضرورهتا 
ا ووظائَفها، مما يعزز الواقع املَعيش أكثر فأكثر، وأعين به تضخيم  وموقعها ومكانتها، وصالحياهته

 دور الدولة وطغيانه على حساب مكانة األمة واجملتمع.

، سواء من هي أن "األمة هي األصل" وليس الدولة -القدمية اجلديدة  -وأطروحة هذه املقالة 
حيث توجه اخلطاب الشرعي ابتداًء، أو من حيث العموم، أو من حيث الصالحيات واملسؤوليات، 
أو من حيث األولوية والتقدمي. ويف هذا كّله أتيت الدولة واحلكام، والفئات اخلاصة واألفراد، أيتون 

 تبعاً وضمنًا.

التفاصيل واألمثلة واألدلة هلذه القضية، أضيف أن هذه املعاين الكبرية وقبل أن أدخل يف بعض 
واألساسية يف النظام اإلسالمي ويف التصّور اإلسالمي ملكانة األمة والدولة، وأولوية األوىل على 

الثانية وفرعية الثانية وتبعّيتها لألوىل، وكذلك تبعّية اخلطاب الفردي للخطاب اجلماعي، هذه املعاين 
تعرضت للضمور واالختالل، بل إىل االنقالب واالنعكاس، وبلغ ذلك ذروته مع منوذج الدولة  قد

احلديثة، املهيمنة على كل شيء. وهو ما أفقد األمة مكانتها وقدرهتا على الرايدة والعطاء واإلبداع، 
تضخمت الدولة  وحّوهلا إىل جمّرد ركام ضخم من األفراد املتفرجني املستهلهكني واملستهَلكني؛ بينما

ويف ظّل هذا الوضع املقلوب منت حىت صارت هي األصل وحىت صارت هي"الكل يف الكل"؛ 
 األحاسيس واهلموم الفردية؛ ومنا ورسخ السلوك الفرداين األانين لدى عموم املسلمني.

جسمه إّن الوضع الطبيعي والسوي ملكانة كل من األمة والدولة ميكن تشبيهه هبرم قاعدته وعامة 
 هو األمة؛ والزاوية العلوية الصغرية اليت متثل رأس اهلرم هي الدولة.



وأما الوضع املختل املقلوب الذي أصبحنا نعيش عليه منذ مدة وإىل اآلن، فهو اهلرم املقلوب، 
 زاويته الضيقة إىل األسفل وهي األمة، وقاعدته املديدة العريضة هي األعلى، وهي الدولة.

األول هي األساس املتني واجلسم املمتلىء واحليز الواسع طوالً وعرضاً وعمقاً فاألمة يف الوضع 
ووزان، والدولة فيها مبثابة برج صغري للمراقبة والتفقد والتوجيه والتنسيق، وحتتّل حيزاً ضيقاً، لكّنه 

 (.1مرتفع ومشرف. )انظر الشكل 

سفل اهلرم املقلوب، وفوق هذا احليز ويف الوضع املقلوب جند لألمة حيزاً ضيقاً وزاوية حادة يف أ
 (.2الضّيق تنتصب الدولة متضّخمة ثقيلة ضاغطة. )انظر الشكل 

 
 

 اخلطاب الشرعي بني األمة واألئمة

هناك عدد كثري من النصوص التكليفية الشرعية تفهم وتؤخذ عادًة على أهنا خطاب خاص ومباشر 
والقضائية والتشريعية، أي أهنا من شؤون الدولة ألويل األمر من ذوي السلطات التنفيذية 

واختصاصاهتا، مثل: النصوص املتعّلقة إبقامة العدل والقسط، واجلهاد والقتال، وتنفيذ احلدود، 
 واحلكم مبا أنزل هللا، وتنظيم شؤون الزكاة، واألسرة واجملتمع.

 وأمثاهلا،  وأان ال أنكر أن للدولة نوَع اختصاص ومزيَد مسؤولية يف هذه األمور

إن اخلطاب فيها هو أساساً وابتداًء لألمة وجلماعة املسلمني. وعن هذا األصل، أو ولكين أقول: 
عن هذه األصالة يتفرّع االختصاص بقدر ما تقتضيه املصلحة ومتليه الضرورة، وبقدر ما تراه 



دة أو املتعارف اجلماعة على سبيل التنظيم والتوكيل والتفويض، حبسب الصيغ والتفاصيل املعتمَ 
 عليها.

والدليل على ذلك هو أن اخلطاب الشرعي يف هذه األمور العامة، ويف معظم التكاليف الشرعية 
فاخلطاب الشرعي يتعامل أوال مع األمة هو خطاب جلماعة املسلمني، وهو نداء جلماعة املسلمني، 

فهذا إمنا هو شأن من شؤون ال مع األئمة، مع األمة ال مع الدولة؛ أما األئمة وَمن يف حكمهم؛ 
 األمة فهم خماطَبون من خالهلا ومكلَّفون من قهـَبلها.

 وْلنتأّمْل هذه النماذج لنرى من املخاَطب هبا ومن املعين هبا:

رَاههيَم - َنا بههه إهبـْ َنا إهلَْيَك َوَما َوصَّيـْ َوُموَسى ﴿َشرََع َلُكم مّهَن الدّهينه َما َوصَّى بههه نُوًحا َوالَّذهي َأْوَحيـْ
يَن َواَل تـَتـََفرَُّقوا فهيهه﴾ ]الشورى:   [.13َوعهيَسى َأْن َأقهيُموا الدّه

يًعا َوالَ تـََفرَُّقوْا﴾ ]آل عمران: - َْبله اّللّه َجَه ُموْا حبه  [.103﴿َواْعَتصه

َهْوَن َعْن اْلُمنَكره َويُقهيُموَن ﴿َواْلُمْؤمهُنوَن َواْلُمْؤمهَناُت بـَْعُضُهْم َأْولهَياُء بـَْعٍض أيَُْمُروَن - ْلَمْعُروفه َويـَنـْ ابه
 [.71الصَّالََة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َويُطهيُعوَن اّللََّ َوَرُسولَُه﴾ ]التوبة: 

 [.32﴿َوأَنكهُحوا اأْلَاَيَمى مهنُكْم َوالصَّاحلههنَي مهْن عهبَادهُكْم َوإهَمائهُكْم﴾ ]النور: -

ُنوُهنَّ﴾ ]املمتحنة: ﴿اَي أَيّـَُها - َراٍت فَاْمَتحه  [.10الَّذهيَن آَمُنوا إهَذا َجاءُكُم اْلُمْؤمهَناُت ُمَهاجه

َعُثوْا َحَكًما مّهْن َأْهلههه َوَحَكًما مّهْن َأْهلهَها﴾ ]النساء: - َقاَق بـَْينهههَما فَابـْ ْفُتْم شه  [.35﴿َوإهْن خه

 [.38دهيـَُهَما﴾ ]املائدة: ﴿َوالسَّارهُق َوالسَّارهقَُة فَاْقطَُعوا أَيْ -

ُهَما مهَئَة َجْلَدٍة﴾ ]النور: - ٍد مّهنـْ  [.2﴿الزَّانهَيُة َوالزَّاينه فَاْجلهُدوا ُكلَّ َواحه

َرْبـََعةه ُشَهَداء فَاْجلهُدوُهْم ََثَانهنَي َجْلَدًة﴾ ]النور: -  [.4﴿َوالذهيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناته ُثَّ ََلْ أيَُْتوا ِبه

ُكوُهنَّ يفه ﴿َوالاليته - َشَة مهْن نهَسائهُكْم فَاْسَتْشههُدوا َعَلْيههنَّ َأرْبـََعًة مهْنُكْم فَإهْن َشههُدوا فَأَْمسه   أيَْتهنَي اْلَفاحه
َا مهْنُكْم فَآذُ  ُ هَلُنَّ َسبهيال. َواللََّذانه أيَْتهَياهنه ا﴾ ]النساء: ومهَُ اْلبـُُيوته َحىتَّ يـَتـََوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو ََيَْعَل اّللَّ

15-16.] 



ُهَما فَإهْن بـََغْت إهْحَدامُهَا َعَلى اأُلْخَرى فـَقَ - نـَ تَـُلوا فََأْصلهُحوا بـَيـْ تـَ اتهُلوا ﴿َوإهْن طَائهَفَتانه مهَن اْلُمْؤمهنهنَي اقـْ
ْلَعدْ  ُهَما ابه نـَ َ ُيُهبُّ الَّيته تـَْبغهي َحىتَّ تَفهيَء إهىَل أَْمره اّللَّه فَإهْن فَاَءْت فََأْصلهُحوا بـَيـْ ُطوا إهنَّ اّللَّ له َوَأْقسه

طهنَي﴾ ]احلجرات:   [.9اْلُمْقسه

ُ َلُكْم قهَياماً َواْرزُُقوُهْم فهيَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا- هَلُْم قـَْوالً  ﴿َوال تـُْؤُتوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكْم الَّيته َجَعَل اّللَّ
 [.5َمْعُروفًا﴾ ]النساء: 

ال يوجد خماَطب امسه الدولة، أو اخلليفة أو اإلمام،  -ويف كثري مثلها  -ففي هذه النصوص كلها 
 أو احلكومة، أو اإلمارة، أو أهل احلل والعقد... بل اخلطاب للجماعة، لألمة، لعموم املسلمني.

 .﴿اَي أَيّـَُها الَّذهيَن آَمُنوْا﴾ومثل هذا املغزى واضح يف كل خطاب جاء بصيغة 

يت هي أساساً تعبري عن العبودية والتعّبد للرب سبحانه، وهي تعتمد على وحىت أمهات العبادات ال
النية الفردية الباطنة، وتنبعث من ضمري الفرد وتتّجه إليه، حىت هذه العبادات جند فيها أبعاداً 

 َجاعية عّدة.

مبا تتطلبه من فاألمر هبا أييت َجاعياً، وقد أييت فردايً والقياُم هبا َجاعي يف أصله وأساسه، وإقامتها 
 إعداد ووسائل وشروط وتعاون وتناصح، تتوقف على اجلماعة والعمل اجلماعي.

﴿َوَأقهيُموا الصَّالَة َوآُتوا فاألمر ابلصالة والزكاة مثالً أييت يف الغالب خطاابً جلماعة املؤمنني، 
 [.43]البقرة:  الزََّكاَة﴾

عدد من املسلمني نساًء ورجاالً، وهو  وأداء الصالة هو العمل اجلماعي الذي ينخرط فيه أكرب
أكثر عمل َجاعي ينخرط فيه املسلم يف حياته، ويف كل صالة يدعو املصّلي بقوله: "السالم علينا 

 وعلى عباد هللا الصاحلني".

والزكاة هي عالقة أخوية إحسانية بني ذوي الفضل وذوي احلاجة من املسلمني، ولذلك فهي بنص 
 . (1)«من أغنيائهم وتـَُردُّ على فقرائهمُتؤخذ »احلديث النبوي: 

والصيام من أكثر العبادات خفاًء وخصوصية، ومع ذلك فإن جْعَله موحداً يف شهره وبدايته وهنايته 
قد رّتب عليه من األبعاد اجلماعية ما هو مشاَهد وَمعيش يف اجملتمعات والتجمعات اإلسالمية كافة؛ 

ومه بينه وبني ولو كان الصيام الفردي هو املطلوب؛ لكان لكل واحد أن خيتار شهره وتوقيته، ويص
 ربه.



حْلَجّه ﴾واألمر يف احلج أكثر قوًة ووضوحاً، سواء يف خطابه  [، 27]احلج:  ﴿َوَأذّهْن يفه النَّاسه ابه
﴾ جُّ الْبـَْيته  [، أو يف أدائه.97]آل عمران:  ﴿َوّللهَّه َعَلى النَّاسه حه

ومواقف مشجعة  ففي َجيع هذه األركان ميكن أن يكون للدولة أدوار مساعدة ووظائف مكّملة،
موّجهة، ولكّن اخلطاب أبداً ليس خلصوص الدولة وليس متوقفاً على تدابري الدولة وال على 

تشجيعها ومساعدهتا، وهناك دول عرقلت بعض هذه الشعائر، ولكّن الشعوب املسلمة ظّلت 
ة أو تدافع تلك العراقيل وتتخطّاها مثلما تدافع الصعوابت الذاتية وغريها. وسواء كانت األم

الشعوب يف مستوى مسؤولياهتا فهماً وعمالً، أو كانت قاصرة أو مقّصرة، فإّن املبادرة إىل تعظيم 
شعائرها واحملافظة عليها وتوفري ما خيدمها ودفع ما يعوقها ويضّر هبا، هي واجباهتا ووظائفها، وجدت 

 الدولة أم َل توجد، ساعدت أم عاندت.

 نصرة الدين ومحل رسالته

أن نصرة الدين والدفاع عنه  -مثلما الشأن يف الواقع املقلوب  -األذهان والقلوب وقَـر يف 
والدعوة إليه ومحل رسالته إىل العاملني، وظائُف وواجبات دائرة بني الدولة والعلماء )أي أويل 

ويعتقد كثري من العلماء أنفسهم أن أداءهم لنصيبهم من هذه الرسالة متوّقف على الدولة  األمر(.
 إذانً ومساعدة ودعماً، فاألمر إىل الدولة ومنوط هبا إىل حد كبري.

وهذا أوالً: إفساد ملعاين الدين وقلب ألوضاعه، على حنو ما يتبنّي يف هذا البحث من أوله إىل 
 آخره.

لة عاجزة مسبقاً عن التكّلف وحدها مبثل هذا األمر اجللل، بل عاجزة حىت عن أن واثنياً: فإن الدو 
 تكون قاطرتَه والطرَف األكرب فيه.

واثلثاً: ألن الدولة قد تكون يف كثري من األحيان غري صاحلة هلذا األمر، أو غري راغبة فيه أو غري 
سياستها الداخلية واخلارجية وإىل  مؤهلة له، بل قد تكون ضده ورافضة له ألسباب عديدة ترجع إىل

 نوعية القائمني عليها.

 

 بيان ذلك فيما يلي:



أما أوالً: فألن هللا عز وجل قد خاطب يف هذا الشأن عامة املؤمنني واملسلمني، ومحّلهم األمانة 
واملسؤولية، وَل خياطب فيه األمراء، وال اقتصر على العلماء، وال خّص األغنياء دون الفقراء، فقال 

[؛ وقال 108 ]يوسف: ﴿قل هذه سبيلي أدعو إىل هللا على بصرية أان ومن اتبعين﴾عّز من قائل: 
ّللَّه َورَ سبحانه:  يُكْم مهْن َعَذاٍب أَلهيٍم. تـُْؤمهُنوَن ابه َارٍَة تـُْنجه ُسولههه ﴿ اَي أَيّـَُها الَّذهيَن آَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِته

ُتمْ  ٌر َلُكْم إهْن ُكنـْ ُكْم َذلهُكْم َخيـْ َْمَوالهُكْم َوأَنـُْفسه تـَْعَلُموَن﴾ ﴿اَي أَيّـَُها الذهيَن  َوُِتَاههُدوَن يفه َسبهيله اّللَّه ِبه
 [.14و 11-10]الصف:  آَمُنوا ُكونوا أَنَصاَر اّللَّه...﴾

فالدعوة إىل اإلسالم ومحُل رسالته إىل كافة األانم هي وظيفة َجيع املسلمني أتباعه خامت األنبياء، 
ال وجود له. وقل ومن اّدعى التخصيص واالستثناء فليأتنا بدليل  مثلما هي وظيفة الرسول نفسه.

 مثل هذا يف نصرة هللا اليت هي نصرة دينه واجلهاد والتضحية يف سبيله ابألموال واألنفس.

فليس اخلطاب بذلك موّجهاً إىل العلماء، أو اخلطباء، أو الفاحتني، أو قادة اجلند.. بل هو موجه 
 .﴿الذين آمنوا﴾إىل كل 

ظ الدين ونصرته، أعظم وأخطر من أن حتملها فئة وأما اثنياً: فإّن أمانة ثقيلة جسيمة كأمانة حف
واحدة أو فئتان من األمة، مبا يعنيه ذلك من تعّرض أي فئة للضعف والتقصري، أو لقلة يف العدد 
والنصري، أو تعّرٍض لالحنالل واالضمحالل. أما حني ختاطب هبذه األمانةه األمُة كل األمة؛ ويصبح 

، نساًء ورجاالً، فقراَء وأغنياَء، ِتاراً وصناعاً، أمراَء وُأَجراَء... فإن مسؤوالً عنها املؤمنون كل املؤمنني
ُفرص محل األمانة ورعايتها تكون كثرية وفرية واسعة متنوعة، ومهما أصاب األمة من حمن وآفات 

ونكبات وعثرات، فإن فرص اإلفالت واالنبعاث تبقى قائمة دائمة؛ يف هذا اجلزء من األمة أو ذاك. 
يظل اجلهاد قائماً إىل يوم القيامة، ولذلك لن تزال طائفة من األمة ظاهرين على احلق إىل فلذلك 

 يوم القيامة، وهذا يف أسوإ الظروف وأحلكها.

أما اثلثاً: فإن اإللقاء هبذه األمانة الثقيلة اجلليلة على الدولة ومن يدور يف فلكها، َيعلها عرضة 
غري هدى من هللا، أو تقوم على الغصب واألثرة واالحنراف  للخطر املاحق حينما تقوم دولة ما على

والفساد، ومثل هذا ليس بقليل يف اترخينا... فأّّن لدولة هذا شأهنا أن حتمي الدين وحتمل رسالته إىل 
العاملني؟ وقل مثل هذا حني تصبح الدولة غارقة يف الفنت والصراعات الداخلية الذاتية، أو تصل إىل 

 تالشي، يف هذا القطر أو ذاك.حّد التفّكك وال



أما حال عموم األمة مع حفظ دينها، فهو كحاهلا مع وعد هللا تعاىل أال يهلكها بسنة عامة أتيت 
عليها، وأالّ يسلط عليها عدواً يهلكها ويبيد كياهنا، نعم قد يصيب أجزاءها شيء من هذا وذاك، 

 ولكن تبقى اخلريات والربكات.

 ومقاومة الفسادتغيري املنكر 

هذه وظيفة أخرى من وظائف اجملتمع واجلماعة، وظيفة تغيري املنكر إذا ظهر ومقاومة الفساد إذا 
بطر. ولكن هذه الوظيفة أيضاً قد حوصرت وحصرت، وُدفع عامة الناس بشىت األساليب واآلراء 

ة صرُية يف حتميل عن ممارستها، أو على األقل ُضّيق عليهم يف ممارستها، بينما النصوص متضافر 
هذه املسؤولية لعموم الناس نساًء ورجاالً؛ يؤّدوهنا يف مدهنم وقراهم كافة؛ وحىت مع والهتم 

 ووجهائهم.

ومن غريب ما صنعته املمارسة السلطانية، ذلك الفقه السلطاين الذي جعل تغيري املنكر ابليد 
ود وشروط(، وأما األّمة برّمتها وعاّمتها خاصاً ابلدولة، وتغيري املنكر ابللسان خاصاً ابلعلماء )وبقي

 فلم يبَق هلا إال تغيري املنكر ابلقلب، أي عدم التغيري الفعلي.

وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة على عموم وجوب تغيري املنكر وإزالة الفساد بقدر ما 
َهْوَن ﴿َواْلُمْؤمهُنوَن َواْلُمْؤمهَناُت بـَْعُضُهْم َأْوله يستطاع، قال هللا تعاىل:  ْلَمْعُروفه َويـَنـْ َياُء بـَْعٍض أيَُْمُروَن ابه

َهْوَن [، وقال: 71]التوبة:  َعنه اْلُمْنَكره﴾ ْلَمْعُروفه َوتـَنـْ َر ُأمٍَّة ُأْخرهَجْت لهلنَّاسه أَتُْمُروَن ابه ُتْم َخيـْ ﴿ ُكنـْ
 [.110]آل عمران:  َعنه اْلُمْنَكر﴾

ْهلهَك اْلُقرَ وقال:  [، ويف مقدمة 117]هود:  ى بهظُْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصلهُحوَن﴾﴿َوَما َكاَن رَبَُّك لهيـُ
 اإلصالح إزالة الفساد.

وأما األحاديث النبوية فال تقل كثرة وتعميماً عن اآلايت القرآنية، ومن أشهرها قوله صلى هللا عليه 
، وذلك من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن َل يستطع فبلسانه، فإن َل يستطع فبقلبه»وسلم: 

فمن ». ومنها قوله صلى هللا عليه وسلم يف شأن األمراء املنحرفني احملرفني:  (2)«أضعف اإلميان
جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس 

 . (3)«وراء ذلك من اإلميان حبة خردل

وواضح كيف أن النيب صلى هللا عليه وسلم جعل تغيري املنكر ومقاومته يف احلديثني معاً نوعاً من 
وقّوُة اإلميان وضعفه، وكماله ونقصه، اإلميان وجزءاً من أجزائه، وليس جمرد مقتضى من مقتضياته. 



 يف صحيح مسلم ، وهلذا جند احلديثنيليس مما خيتص به األمراء والعلماء، بل هو مما يهّم كل مؤمن
ضمن أبواب اإلميان، وحتت هذا العنوان املعرّب: "ابب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان وأن 

 . (4)اإلميان يزيد وينقص، وأّن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجبان"

كما ذهب إىل   ومراتب تغيري املنكر الواردة يف احلديثني ليست موزّعة على األمراء والعلماء والعامة،
ذلك كثري من املتأخرين، بل َجيع املراتب واجبة على َجيع املسلمني، حبسب اإلمكان واالستطاعة 

 ال غري.

من قوله  ومن التناقضات الغريبة يف هذا الباب، أن ِتد عاملاً مفسراً كاإلمام القرطيب يفهم حبق
َهْوَن َعنه اْلُمْنَكره﴾﴿اْلُمْؤمهُنوَن َواْلُمْؤمهَناُت تعاىل:  ْلَمْعُروفه َويـَنـْ  بـَْعُضُهْم َأْولهَياُء بـَْعٍض أيَُْمُروَن ابه

أن "هللا تعاىل جعل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فرقا بني املؤمنني واملنافقني ؛ [، 71]التوبة: 
لك حني فدل على أن أخص أوصاف املؤمن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر" ، ُث ينقض ذ

يضيف مستدركاً: "ُث إن األمر ابملعروف ال يليق بكل أحد، وإمنا يقوم به السلطان؛ إْذ كانت إقامة 
احلدود إليه؛ والتعزيُر إىل رأيه، واحلبس واإلطالق إليه، والنفي والتغريب، فينصب يف كل بلدة رجالً 

 .(5) صاحلاً قوايً عاملاً أميناً وأيمره بذلك"

 واملؤمنات يف كل بلدة خيتزلون يف رجل واحد، قد يكون وقد ال يكون، وقد وهكذا فإن املؤمنني
يكفي وقد ال يكفي، وقد يعلم وقد ال يعلم مبا يقع، وقد يصيب وقد خيطىء، وقد يستقيم وقد 

ينحرف. وإذا أريد تغيريه فكيف يتغرّي؟ ومىت يتغرّي؟ وهل ميكن تغيريه إال بشكاوى العامة وإنكارهم 
لكن هؤالء ليس هلم إنكار املنكر حىت على بعضهم وأمثاهلم، فكيف ينكرون على رجل  ومبادراهتم؟

 أقامه اإلمام وهو انئب اإلمام؟

والعالمة القرطيب يستدّل على ما ذهب إليه من قصر األمر ابملعروف والنهي عن املنكر على 
ْلَمْعُروفه ﴿الذهيَن إهْن َمكَّنَّاُهْم يفه األَْرضه َأقامُ بقوله تعاىل:  احلكام وا الصَّالَة َوآتـَُوا الزَّكاَة َوَأَمُروا ابه

ُموره﴾ ْْ فهو يستدّل على فهم خمتل آبخر مثله ومن [؛ 39]احلج:  َونـََهْوا َعنه اْلُمْنَكره َوّللهَّه عاقهَبُة اأُل
جنسه، حيث َيعل التمكني يف اآلية خاصاً ابحلكام الذين متّكنوا من احلكم والغلبة، وهذا غلط  

. فإن التمكني يف اآلية عام أيضاً؛ ولفظ ﴿الذين﴾ من ألفاظ العموم كما هو معلوم. ُثّ إن كبري
قلنا: إن اآلية تتحدث عن احلكام وما خيتصون به، فلنقل: إن احلكام الذين متّكنوا خيتصون أيضاً 

 إبقامة الصالة وإيتاء الزكاة، ألن الكالم واحد واجلهة املُتحدَّث عنها واحدة.



يدّل على عموم التمكني للجماعة، وعدم قصره على احلكام قوله تعاىل يف اآلية األخرى: وممّا 
َاته لََيْسَتْخلهَفنـَُّهم يفه األَْرضه َكَما اْسَتْخَلَف الَّذه  يَن مهْن ﴿َوَعَد اّللَُّ الَّذهيَن آَمُنوا مهْنُكْم َوَعمهُلوا الصَّاحله

ُهْم مهْن بـَْعده َخْوفهههْم َأْمًنا يـَْعُبُدوَنينه ال ُيْشرهُكوَن ِبه قـَْبلهههْم َولَُيَمكّهَننَّ هَلُْم دهينَـهُ  لَنـَّ َبدّه ُم الَّذهي ارَْتَضى هَلُْم َولَيـُ
ًئا﴾  واألمر بنّي ال ُيتاج إىل بيان.[، 55]النور:  َشيـْ

وخروجاً غري أن ها هنا التباساً يقع لبعض الناس فال يتصّورون تغيري املنكر ابليد إال سالحاً وقتاالً 
على احلكام، وخاّصة إذا كان املنكر املراد تغيريه واقعاً من األمراء أنفسهم، وهذا غري صحيح وغري 

قال ابن رجب احلنبلي: "التغيري ابليد ال يستلزم القتال، وقد نّص على ذلك أمحد أيضاً يف  الزم.
رواية صاحل فقال: التغيري ابليد ليس ابلسيف والسالح؛ فحينئذ جهاد األمراء ابليد أن يزيل بيده ما 

أو يبطل فعلوه من املنكرات، مثل أن يريق مخورهم أو يكسر آالت اللهو اليت هلم أو حنو ذلك، 
بيده ما أمروا به من الظلم إن كانت له قدرة على ذلك، وكل ذلك جائز وليس من ابب قتاهلم وال 

 . (6)من اخلروج عليهم الذي ورد النهي عنه"

 بني التمكني لألمة والتمكني للدولة

]آل عمران:  ﴿ُكنتم خري ُأمة ُأخرجت للناس﴾ إن ُأّمة اإلسالم اليت وصفها القرآن الكرمي بقوله
وعلى هذا األساس بناها  ال يليق هبا إال أن تكون ذات سيادة ورايدة، ومتكني ومكانة.[ 110

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعلى هذا النهج سارت وعاشت عدة قرون، مألت فيها العاَل نوراً 
 وهدايًة، وعدالً ورمحة، وعلماً وخلقاً.

هي اليت تدبر وتدير شؤوهنا الدينية والثقافية، وحتّل  -وأكثر منها قبل الدولة  -كانت األُمة 
مشاكلها املعيشية وتليب حاجاهتا االجتماعية وتنهض مبشاريعها العلمية والتعليمية؛ وحتقق إجنازاهتا 

العمرانية واحلضارية. وكانت الدولة تشّجع وتساعد وتنّظم، وقد تضعف فتصبح عالة على اجملتمع، 
فتصبح عائقاً يف طريقه، أو تطغى فتصبح سيفا على رقاب أبنائه. ولكن اجملتمع رغم وقد تنحرف 

 هذا كان يظل نشيطاً متجّدداً يف طاقاته وعطاءاته.

دور الوقف يف خدمة احلياة الدينية والثقافية،  -جمّرد تصّفح  -وعلى سبيل املثال، لو تصفحنا 
بشؤون الفقراء واملساكني واملرضى واحملتاجني، ويف ويف تلبية االحتياجات االجتماعية، ويف القيام 

بناء املدارس وإعمارها ومتويلها واإلنفاق على أساتذهتا وطلبتها، ويف دعم حركة اجلهاد ومحاية 
الثغور، لعلمنا األدوار والعطاءات العظيمة اليت تستطيع األمة أداءها حني أتخذ حريتها ومتلك 



هبا حني يصبح "التمكني" خاصاً ابلدولة منزوعاً من األمة، أو حني  مبادرهتا، ولعلمنا أي خسارة منىن
 يصبح التمكني متكينا للدولة ضد األمة.

هو الذي يكون نتيجًة وفرعاً عن التمكني لألمة؛ أما  -يف الوضع الصحيح  -إن التمكني للدولة
 على الدولة حني يصري التمكني للدولة على حساب التمكني لألمة، وحني يصبح التمكني حكراً 

 ممنوعاً على األمة، فذلك حني "تلد األمة ربتها".

آراء جيدة عن البعث احلضاري وشروطه  سيد دسوقي حسنومنذ سنوات قرأت للدكتور 
نظرات واقرتاحات نرية عن كيفية شحذ  حممود حممد سفرومقدماته؛ وقرأت له مع صديقه الدكتور 

 فاعلية األمة واخلروج من الطريق املسدود.

غري أن ما َل أستسغه من كالم الدكتور سيد دسوقي هو نظريته القائلة: "الدولة هي العقل املدبر 
 .(7)واألمة هي اجلوارح اليت تعمل"

فجعُل فهذه أخت النظرية اليت ِتعل التمكني خاصاً ابلدولة، وتعطي لألمة التهميش والتبعية. 
طاء الدولة وحدها دور التفكري والتخطيط األمة جمرد جوارح، وجمرد أدوات للتنفيذ، مقابل إع

 والعقل املدبر، هو هتميش لألمة ودفع هبا إىل االحنطاط والتخّلف.

نعم، للدولة مهام قيادية ورايدية ال تُنكر، ولكن الدولة اليت هتّمش األمة وتلغي صالحيتها وتكبت 
 مبادراهتا، ال ميكن أبداً أن تكون دولة رائدة وال مبدعة حقاً.

ركزية الدولة وأمومتها وهيمنتها واحتكارها للوظائف والصالحيات؛ ِتعل اآلالف أو املاليني إن م
من القادرين على اإلبداع والعطاء احلضاري يقفون مشلولني، أو يقفون مناوئني؛ ألن الدولة هي 

 اليت تفكر وتبادر، وهم ليس هلم مكان يف الدولة.

ونعتمد حرية املبادرة يف الفكر والقول والعمل، ونشجعها ونساعدها، أما حني نعتمد مركزية األمة، 
فإن األمة تتحّرك يف كّل اِتاه، وتبدع وتعطي يف كل جانب، من دون أن يؤثّر ذلك سلباً على الدولة 

 وقيادهتا ورعايتها، بل ال يؤثّر ذلك على الدولة إال مبزيد قوة وعافية ورقي.

****** 
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