





شيخ األزھر يقول إن مفھوم الدولة اإلسالمية سقط بسقوط الخالفة اإلسالمية
وحلت محله "المواطنة"
الخبر:
نشر موقع بوابة الفجر بعض تصريحات لشيخ األزھر وذلك خالل لقائه ببرنامج "اإلمام
الطيب" على فضائية "سي بي سي إكسترا" ،حيث قال شيخ األزھر أحمد الطيب :إن المواطنة تلزم
بالدفاع عن دولة اإلسالم ،الفتا إلى أنه من الظلم إجبار غير المسلمين على الدفاع عن دولة اإلسالم،
وأضاف إن الجزية نظام إلدخال غير مسلمين في اإلسالم حيث يتم دمجھم في المجتمع اإلسالمي،
مشيرا إلى أن الغرض من فرض الجزية ھو بديل الدفاع عن أرض المسلمين ،وأما المواطنة فأمر
مختلف ،وأشار إلى أنه بسقوط الخالفة اإلسالمية لم يعد ھناك دولة إسالمية وحلت محلھا المواطنة،
الفتا إلى أن عقد الذمة "الجزية" ھو عقد بين طرفين وھما الدولة اإلسالمية وغير المسلمين ،وإذا
سقطت الدولة اإلسالمية فإن العقد يكون قد انتھى ،وتابع أنه حينما طبق مبدأ المواطنة لم يكن ھناك
جزية ،ووجه الشيخ رسالة إلى الشباب قائال" :الدفاع عن الوطن والعرض ھي مفاھيم تبلغ درجة
التقديس في اإلسالم ويجب حب الوطن ،واالنتماء ألرض أخرى غير الوطن خيانة للدين والوطن".

التعليق:
إن األصل في كل عالم من علماء األمة أن يقف موقفا يرضي  Gورسوله ،وأن ال يكون إال
حيث يريد  Gمنه أن يكون ،فال يقول إال ما يرضي  ،Gوال يفعل إال ما يرضي  ،Gواألصل في
العلماء أن يبينوا الحق للمسلمين ،وأن يكونوا ورثة األنبياء بحق ،وأن يقولوا الحق دون أن يخشوا
في  Gلومة الئم ،كسعيد بن جبير والعز بن عبد السالم وغيرھما من العلماء الربانيين الذين سطر
التاريخ مواقفھم العظيمة بمداد من ذھب.
ولذلك كان األصل في شيخ األزھر عندما ذكر أن الدولة اإلسالمية قد سقطت بسقوط الخالفة
اإلسالمية وحلت محلھا المواطنة ،كان األصل فيه أن يبين للمسلمين أنه في حال سقوط الدولة
اإلسالمية أو الخالفة فإنه يحرم على المسلمين أن يبيتوا ثالثة أيام دون وجود خليفة يرعاھم ويطبق
عليھم اإلسالم ،وإن ھذا يستلزم من المسلمين كافة العمل الجاد إليجاد دولة الخالفة على منھاج
جل الفروض ،وكان األصل أن يبين شيخ
النبوة من جديد ،ألن وجودھا فرض والعمل لھا من أ َّ
األزھر للمسلمين أن الدول القائمة في العالم اإلسالمي اليوم ليست إال دوال مسخا أقامھا الكافر
المستعمر على أنقاض دولة الخالفة للمحافظة على وجوده وعلى مصالحه ،وأن اإلسالم يوجب على

المسلمين جميعا أن يعيشوا في دولة واحدة ال تفرقھم الحدود ،وكان األصل أن يبين شيخ األزھر
للمسلمين كافة أن حكام اليوم ليسوا حكاما شرعيين ،بل ھم مغتصبون للسلطة فال سمع لھم وال
طاعة ،يجب قلب عروشھم على رؤوسھم ،وأن الحاكم الوحيد الذي تجب طاعته ھو َمن يختاره
المسلمون عن رضا واختيار ليطبق عليھم شرع  Gسبحانه ،ولكن أنى لشيخ األزھر الذي رضي
بالدنية والمناصب والتزلف والنفاق لفرعون مصر السيسي أن يكون من أھل ھذه المواقف
العظيمة؟!!
أما المضحك في كالم شيخ األزھر فھو رسالته للشباب عن الوطن وحب الوطن والدفاع عن
الوطن ،فعن أي وطن يتكلم الشيخ؟! ھل يتكلم عن وطن رسم حدوده الكافران سايكس وبيكو ويحكمه
العمالء أمثال السيسي؟! وماذا عن بقية بالد المسلمين والدفاع عنھا يا شيخ؟ أّليس ذلك واجبا أيضا
فرق اإلسالم بين بلد إسالمي وبلد إسالمي آخر؟ أليست كل بالد المسلمين
على كل مسلم؟ وھل ّ
واحدة من حيث الدفاع عنھا وحمايتھا؟ وھل الوطنية من اإلسالم في شيء يا شيخ؟! إن الوطن عند
شيخ األزھر ھو فقط تلك البقعة التي رسم حدودھا الكافر المستعمر ووضع لھا علمھا ودستورھا،
ويدعو الشباب إلى حبھا ،ولذلك فإن الشام ودماء أھله ال حرمة لھا عند شيخ األزھر وال تجعل الدم
يغلي في عروقه ،ولو كان لھا عنده حرمة لدعا جيوش المسلمين لنصرة أھل الشام وتحرك جيش
مصر لوضع حد لشالل الدم الذي ينزف منذ أكثر من خمس سنوات ،ولو كان لدماء المسلمين حرمة
عند شيخ األزھر لوقف في وجه السيسي الذي يرسل المقاتلين والسالح ال للدفاع عن المسلمين بل
لقتلھم كما في الشام وليبيا.
نذكر شيخ األزھر أن التتار الذين دمروا بغداد عاصمة الخالفة العباسية وقتلوا خليفة المسلمين
وعاثوا فيھا وفي بالد الشام فسادا لم تسحقھم إال جيوش المسلمين التي خرجت من مصر بقيادة القائد
قطز وبيبرس ،يوم لم يحمل ھؤالء القادة العظام مفھوم الوطن الذي يحمله شيخ األزھر اليوم ويروج
له ،وأن بيت المقدس لم يُحرر من الصليبيين إال يوم ّ
ترفَع المسلمون عن مفاھيم الوطنية الضيقة.
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