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االعتدال الفكري وأثره في حماية الوطن ...

المقدمة:
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، وبعد؛ فال خيفي على 
ذي لب أن محاية الوطن من مقاصد الدين؛ إذ حبفظه ورعايته يتم االستقرار، ويفشو السالم، 
التنمية احلضارية الشاملة مبفهومها  العناصر ُيفسح اجملال أمام  ويتحقق األمان، ومع وجود هذه 
الواسع، فيتحقق العمران واملدنية، ويتمثل مفهوم االستخالف كما أراده اهلل سبحانه وتعاىل من 

عباده.

ومحاية الوطن ال تتحقق بسد الثغور فحسب، وال بالرباط على احلدود ودرء اخلطر املادي 
املتمثل يف الغازي واملعادي فقط، بل تتجلى يف تنشئة املواطنني على االعتدال والتسامح، والتساكن 
والتعايش، وقبول اآلخر، واالعرتاف باملخالف، واالعتدال يف األفكار واملعتقدات، ومحل الناس 
على منهج الوسط، والنأي عن الغلو والتنطع والشطط، واالحنالل واالنفالت يف االجتهاد والفتوى، 
الذكر، فال  الرتاث، واملوقف من أويل األمر وأهل  النظر الشرعي أيضا، وقراءة  مع االعتدال يف 
خيفى ما جرته األمور الفكرية املتنطعة من وبال على الوطن واملواطنني يف كثري من البلدان املسلمة 
وغريها؛ إذ أفضت إىل بذل جهود جبارة حملاربة تلك األفكار املنغلقة وحماصرهتا، واحلد من آثارها 
السلبية، ما يتطلب استنهاض اهلمم، وحتريك العزائم، وتضافر اجلهود، لبث الوعي العام بضرورة 

محاية األوطان بشىت الوسائل والسبل املشروعة. 

والناظر يف منت السنة النبوية وفقهها يقف على اجلم الغفري من التوجيهات النبوية اليت تعد 
مبثابة التأصيل هلذا الفقه اخلاص، وهلذا املقصد السامي، فإن احلديث الشريف بوصفه البيان العام 
والشرح التطبيقي والعملي لنص القرآن الكرمي من مساته العموم والشمول، فلم يدع النيب الكرمي خريا 
إال وأمرنا به، ومل يرتك شرًّا إال وهنانا عنه، بيد أنا حنتاج إىل دراسة موضوعية لفقه السنة النبوية من 

أجل تصنيف نصوصها وشرحها وفق حاجيات العصر ومتطلباته.

وهذا ما يتطلب من الباحثني يف العلوم اإلسالمية بذل مزيد من اجلهود يف املصادر الشرعية 
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العامة،  الدراسية  واملناهج  الرتبوية،  الربامج  وإفراغه يف  منها،  املنهجي  اهلدى  األصلية الستخراج 
بغية بث الوعي الشامل بفكر الوسطية واالعتدال، الذي هو منهج اإلسالم العام، ومسته املميزة، 

وطبيعته الفطرية.   

ويف هذا السبيل، تأيت هذه الدراسة املعدة من أجل املشاركة يف ندوة: "محاية الوطن يف السنة 
النبوية" اليت تنظمها "األمانة العامة لندوة احلديث الشريف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بديب" 
قاصدا منها اإلسهام يف التثقيف العام ألبناء األمة، لصنع وعي حضاري قائم على حب الوطن، 
والذود عنه، والدفاع عن مصاحله، والسعي من أجل استقراره، ونشر الفكر املعتدل املتسامح بني 

أبنائه. 
وعمديت فيها الوقوف مع األحاديث النبوية الصحيحة واحلسنة، من أجل استنباط فقهها، 
ومقاصدها، وحماولة االستفادة منها يف معاجلة واقعنا الذي يعج باألخطاء الفكرية اليت تستند يف 
الغالب إىل املرجعية الشرعية، مع سوء يف التأويل، وخلل يف التنزيل. وال غرو أن منهج "تكامل 
العلوم" يفيد حتما يف ضبط "فقه احلديث"، وصياغته وفق رؤية مشولية صاحلة للتنزيل على القضايا 

املعاصرة إلعادة تشكيلها وفق منهجية شرعية صحيحة سليمة. 
وأؤكد يف البداية أن هنالك دراسات ُأجنزت من قبل تدور حول "موضوع الوسطية واالعتدال". 

وأما هذا البحث فإين أراه ميتاز عن جممل الدراسات السابقة خبصائص ثالث، هي: 
األولى: ختصيص الوسطية مبجال الفكر والنظر، وخباصة الشرعي والديين.   -

الثانية: توظيف األحاديث النبوية وفق دراسة موضوعية منهجية.   -
ومحايته،  وسالمته  الوطن،  استقرار  يف  السنة  يف  الفكري  االعتدال  أثر  بيان  الثالثة:   -

استمداًدا من توجيهات نصوص السنة النبوية. 
ولتحقيق هذه األغراض ارتأيت تقسيمه إىل: متهيد، عرفت به مبفاهيم العنوان ودالالته. مث 
مباحث ثالثة: األول: يف ذكر ركائز االعتدال الفكري يف السنة النبوية. والثاين: يف ذكر جماالت 
االعتدال الفكري كما رمستها السنة. مث الثالث: يف عرض نتائج آثار االعتدال الفكري كما رمستها 
السنة يف اجملال املعريف، واالجتماعي واالقتصادي، والسياسي. مث خامتة عرضت أهَم النتائج اليت 

توصل إليها البحث، فعلى اهلل قصد السبيل ومنه نستمد العون والتوفيق.
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تمهيد: تحديد المفاهيم
"العدل"،  العربية إىل كلمة  اللغة  "االعتدال" ومادته يف  يرجع جذر  مفهوم االعتدال:   -
وله تصريفات ووجوه يأيت عليها ال خترج يف مجلتها عن معىن "االستقامة والوسط"؛ ففي القاموس 
احمليط: "العدل ضد اجلور، وما قام يف النفس أنه مستقيم. واالعتدال توسط حال بني حالني يف 
ْلَتُه"))). ويف تعريفات  كم أو كيف، وكل ما تناسب فقد اعتدل، وكل ما أقمته فقد َعَدْلَتُه وَعدَّ
اجلرجاين: "العدل عبارة عن األمر املتوسط بني طريف اإلفراط والتفريط... وقيل: العدل مصدر مبعىن 
العدالة، وهو االعتدال واالستقامة، وهو امليل إىل احلق")2). ومن معاين العدل ـــــ كما يف القاموس ــــ 
"اإلقامة، كما تقول: عدل احلكم مبعىن أقامه، والتزكية، ومن ذلك قوهلم: عدل فالنا مبعناه، زكاه، 

والتسوية: ومن ذلك عدل امليزان مبعىن سواه")3).

وفسرت كلمة "وسًطا" الواردة يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: چ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ    ڱ    چ ]البقرة 43)[يف حديث مرفوع مبعىن "العدل"، ففي احلديث الذي رواه 
ر ابن عباس قوله تعاىل   البخاري عن أيب سعيد أن النيب  قال: "والوسط العدل")4). وفسَّ
القلم، قال: "أعدهلم"، قال الطربي: "وقوله:   چ  گ  گ     ڱ  چ ]القلم28[ يف سورة 
چ  گ  گ     چ يعين: أعدهلم، وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل، مث روى األثر 

املروي عن ابن عباس يف ذلك")5).
فالوسط، والقصد، والعدل، إمنا هي ألفاظ تدل على "االعتدال يف الشيء والتوسط فيه"، 
مع اجتناب اإلفراط، والتفريط، أو اإلسراف والتقتري، ويف احلديث الشريف عن أيب هريرة رضي 

)-  محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة " عدل "594/2.
2-  الجرجاني، التعريفات، )/92).

3-  الفيروز، القاموس المحيط 594/2
4-  أخرجه: البخاري في الصحيح، كتاب التفسير، باب قول الله تعالى چ ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک     چ نوح: ) إلى آخر السورة چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڄ  چ يونس: ٧١، ح رقم: 

.3339
5-  الطبري، جامع البيان، 550/23.
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اهلل تعاىل عنه عن النيب .. "والقصد القصد تبلغوا"))). " أي عليكم بالقصد من األمور، وهو 
الوسط بني الطرفني")2).  

مفهوم الفكر: قال ابن منظور يف لسان العرب: "الَفْكُر والِفْكُر ِإعمال اخلاطر يف الشيء".   -
ْفِكري، وقال اجلوهري: "التـََّفكر التَأمل واالسم الِفْكُر، والِفْكرَة واملصدر الَفْكر  ر اسم التـَّ والتَّفكُّ

بالفتح قال يعقوب: يقال ليس يل يف هذا اأَلمِر فْكٌر َأي ليس يل فيه حاجة")3). 
قال الراغب: "الفكرة قوة مطرقة للعلم إىل املعلوم، والتفكر جوالن تلك القوة حبسب نظر   
العقل، وذلك لإلنسان دون احليوان، وال يقال إال فيما ميكن أن حيصل له صورة يف القلب.. 
ورجل فكري كثري الفكرة، قال بعض األدباء: الفكر مقلوب عن الفرك، لكن يستعمل الفكر 
يف املعاين، وهو فرك األمور وحبثها طلبا للوصول إىل حقيقتها")4). والذي نعنيه بالفكر يف 
العلمية اليت تبذل لفهم اإلسالم وعرضه،  العقلية، واجلهود  هذه الدراسة هو: " احملاوالت 

ومواجهة املشكالت الواقعة، يف ضوء أصوله ومبادئه ")5). 
مفهوم الوطن: قال ابن منظور: "الوطن، املنزل تقيم به، وهو موطن اإلنسان، وحمله، يقال:   -
أوطن فالن أرض كذا وكذا، أي اختذها حمال ومسكنا فيها")6). وقال الزبيدي: "الوطن منزل 
اإلقامة من اإلنسان وحمله، ومجعه أوطان"))). وقال اجلرجاين: "الوطن األصلي، هو مولد 
الرجل، والبلد الذي هو فيه")8). وال يبتعد املفهوم السياسي واالجتماعي للوطن عن مفهومه 
وقيم  جغرافية،  له حدود  الناس،  من  مجاعة  تسكنه  الذي  املكان  فهو  اللغة،  علماء  عند 
وأهداف مشرتكة. وقد ورد يف الكتاب والسنة ما يدل على تعلق اإلنسان الغريزي بوطنه، 
وارتباطه به، فقد روى أنس بن مالك كان رسول اهلل  إذا قدم من سفر فأبصر درجات 

)-  أخرجه: البخاري في الصحيح، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، ح رقم: 6463.
2-  الجزري، النهاية في غريب الحديث واألثر، 4/))).

3-  ابن منظور، لسان العرب، 65/5.
4-   الراغب األصفهاني، معجم مفردات القرآن، )/384.

5-  رشيد شهوان، محاضرات في الثقافة اإلسالمية، ص45.
6-  ابن منظور، لسان العرب، 3)/ )45.

)-  الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، 36/ )26.
8-  الجرجاني، التعريفات، ) /)32.
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املدينة، أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها "))). قال ابن حجر: "ويف احلديث داللة على 
فضل املدينة، وعلى مشروعية حب الوطن واحلنني إليه")2).  

مفهوم السنة النبوية: حتدثت كثري من املصادر عن مفهوم السنة النبوية يف اللغة واالصطالح،   -
ولذا فإين أبني املراد قصًدا من هذا العنوان فأقول: إن السنة يف هذه الدراسة يقصد هبا معناها 

عند األصوليني، وهي: "ما روي عن النيب  من قول أو فعل، أو تقرير")3). 
المعنى التركيبي المقصود: وبعد هذه التعريفات املوجزة ملفردات العنوان، نقول: إن املراد منه   -
هو: حماولة الوقوف على مسالك السنة النبوية، يف بناء الفكر الوسطي املعتدل يف تعامله مع 
املصادر الشرعية، وتنزيلها على الواقع، واالستفادة منها يف هذا العصر، بعيدا عن منهجني 
مرفوضني مذمومني: املنهج األول: متحلل، ال يراعي ثوابت الدين وال أصوله، وال يقف عند 
حدوده. املنهج الثاين: متنطع غال، مييل إىل التشدد، وينبذ التيسري، ويغفل روح النصوص، 

ويهمل مقاصدها!

المبحث األول: من ركائز االعتدال الفكري في ضوء السنة النبوية

إن االعتدال الفكري املنشود، ينبين حتما على قواعد وأسس هامة، ميكن اعتبارها احلصن 
املنيع، واألعمدة األساسية، واألصول املعنوية لفكر االعتدال يف السنة النبوية، وعلى ضوئها يتم 
النظر، ومن خالهلا تتم املعاجلة يف حالة الوقوع يف اإلفراط أو التفريط، يف التنطع، أو االحنالل، 

وميكننا اإلشارة إىل أبرز هذه الركائز واألسس، مع االستدالل عليها من السنة النبوية، فمنها:

أوال: الفطرة. الفطرة هي: "النظام الذي أوجده اهلل يف كل خملوق، ففطرة اإلنسان هي ما 
فطر ـــ أي خلق ــــ عليه ظاهرًا وباطًنا، أي جسًدا وعقال، فمشي اإلنسان برجليه فطرة جسدية، 
الفطرة، واستنتاج املسببات من أسباهبا والنتائج من  يتناول األشياء برجليه خالف  فمحاولة أن 
مقدماهتا فطرة عقلية..فالفطرة النفسية لإلنسان هي احلالة اليت خلق اهلل عليها عقل النوع اإلنساين 

)-  أخرجه: البخاري في الصحيح، كتاب العمرة، باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، ح رقم: 802).
2-  ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 3/)62.

3-  علي حسب الله، أصول التشريع اإلسالمي، ص35 .



- 428 -

الدكتور سعيد بن أحمد بوعصاب )المغرب(

ساملا من االختالط بالرعونات والعادات الفاسدة"))). 

اخللق  االعتدال يف  تعين  والفطرة  الفطرة،  اإلنسان جمبول على  أن  النبوية  السنة  بينت  وقد 
والنفس، واالستقامة يف الصورة، وهذا ما أكده احلديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي اهلل تعاىل 
عنه، حيث يقول النيب عليه الصالة والسالم: "ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه 
 أو ينصرانه أو ميجسانه، كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء، هل حتسون فيها من جدعاء؟ مث يقول: 

چ    ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  
قائما على  فإذا كان أصل اإلنسان  الروم 30[.  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   چ)2) ] 

الفطرة، فإن الدين يف حد ذاته هو "الفطرة "، يقول اهلل تعاىل: چ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇۇ  
ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ ]الروم30[. قال احلافظ ابن عبد الرب يف سياق شرحه 
"حلديث الفطرة ": "وقال آخرون: الفطرة هاهنا "اإلسالم" قالوا: وهو املعروف عند عامة السلف من 
 أهل العلم بالتأويل، قد أمجعوا يف قول اهلل عز وجل: چ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ   چ 
]الروم30[، على أن قالوا: فطرة اهلل دين اهلل اإلسالم")3)، واإلسالم هنا مبعناه الشرعي، وليس 
واجلزئيات، يف  الكليات  واألخالق، يف  واألحكام،  العقائد،  يشمل  مبا  فحسب،  اللغوي  مبعناه 
األوامر مبختلف درجاهتا، والنواهي، مع اختالف مراتبها، فكل ذلك مصطبغ مبعىن" الفطرة" وهذا 

أمر باد من خالل التعبري بالعموم والشمول! 
وهكذا يقع االنسجام وااللتئام بني خلق اإلنسان الصوري والطبعي والنفسي، وبني منهجه 
الذي هو األصل يف منهج اهلل،  السوي"،  قائم على "االعتدال  التعبدي والشرعي، فكل ذلك 
وسنته يف اخللق واألمر، وإمنا الدين هو "الصراط املستقيم"، ففي احلديث الذي يرويه عبد اهلل بن 
مسعود رضي اهلل تعاىل عنه قال: "خط لنا رسول اهلل  خطا فقال: "هذا سبيل اهلل"، مث خط 

)-  محمد الطاهر بن عاشور مقاصد الشريعة، ص)26-263، "بتصرف".
2-  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب تفسير القرآن، سورة الروم، باب ال تبديل لخلق الله، لدين الله، 
خلق األولين دين األولين، والفطرة اإلسالم، ح رقم: 5))4، ومسلم في الصحيح، كتاب القدر، باب 

معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار، وأطفال المسلمين، ح رقم: 2658.
3-  ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، 8)/2).
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خطوطا عن ميينه وعن مشاله مث قال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، مث تال: 
چ   چ  چ  چ  چ  چ ] األنعام 53)[إىل آخر اآلية))). 

ويف احلديث الذي رواه مسلم عن النواس بن مسعان عن النيب  أنه قال: "الرب حسن اخللق، 
واإلمث ما حاك يف نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس")2). قال صاحب مرقاة املفاتيح املال علي 
القاري: "األحسن يف حتسني املقابلة بني القرينتني احلسنتني أن يقال: املراد حبسن اخللق مستحسن 
الطبع اجلبلي الفطري، العاري عن التعلقات التقليدية، والتقييدات العرفية، فإن اإلنسان إذا ُخّلي 
األحوال، كما حقق يف  واألفعال وسائر  العقائد واألخالق  األحسن من  اختار  األصلي  وطبعه 
حديث: " كل مولود يولد على الفطرة")3)، وحاصل اجلواب على طريق االستيعاب أن األمر ال 
خيلو إما أن جيزم العقل باستحسانه أو باستقباحه، أو يرتدد فيما بينهما، فاألول هو الرب، وما عداه 
هو اإلمث، وهذا متهيد قاعدة كلية حتتها مسائل جزئية فيما مل يعرف من الشرع حسنه وقبحه على 

طريق اليقني يف العلميات، وعلى سبيل الظن أيضا يف العمليات")4).

قلت: إن هذا النص مفيد يف شرح هذا احلديث، ودال على ما نرمي إليه من التنبيه على 
والعادات  األعراف  تأثري  األول:  الشيء  االعتبار واحلسبان؛  أخذمها يف  شيئني عظيمني وجب 
االجتماعية والثقافات اإلنسانية يف التكوين النفسي واملعريف للناس بصفة عامة، فالبيئة االجتماعية 
مبا فيها من تداخالت وعالقات وأحداث، هلا دور هام يف صنع التوجهات واألفكار واملعتقدات. 
والشيء الثاني: صفاء الفطرة مفض إىل االعتدال يف فهم الدين، فالفطرة النقية اليت سلمت من 
العبث، والتأثري، والتشويه، مبنية على االعتدال، ومتسمة به، والدين مبا هو نظام رباين، وتشريع 

إهلي، قائم على االعتدال. 

)-   صحيح ابن حبان، المقدمة، باب االعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقال وأمرا وزجرا، ذكر األخبار عما 
يجب على المرء من لزوم سنن المصطفى ، ح رقم 6، ومسند أحمد، ح رقم: 42)4، )/ 206، 
ومستدرك الحاكم، كتاب التفسير، تفسير سورة األنعام، شأن نزول آية، ويسألونك عن اليتامى، ح رقم: 

.324(
2-  أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب البر واصلة واآلداب، باب تفسير البر واإلثم، ح رقم: 2553. 

3-  سبق تخريجه.
4-  المال علي القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 4)/ 384.
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ثانًيا: العقل: تدل كلمة "العقل" يف اللسان العريب على نوع من حالة التقييد واملنع واحلبس، 
يدل على حبسة يف  منقاس،  واحد  أصل  والالم  والقاف  "العني  فارس ت 395هـــ:  ابن  يقول 
الشيء، أو ما يقارب احلبسة"))). ومن هذا املعىن يقال ملا يشد الدابة أو البعري "ِعقال"، كما يقال 
للمكان الذي يتحصن فيه الناس"معقال "، وقد لوحظت هذه املعاين وال شك، يف تسمية "العقل"، 
وذلك ملا له من دور وأثر يف احليلولة بني اإلنسان، وبني ما يوبقه ويهلكه؛ قال أبو منصور األزهري: 
"مسي عقل اإلنسان الذي فارق به احليوان عقال ألنه يعقله، أي مينعه من التورط يف اهللكة، كما 

يعقل العقاُل البعري عن ركوب رأسه")2). 

وقال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل: ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ ]الفجر 5[ "أي لذي 
عقل ولب وحجا ودين، وإمنا مسي العقل حجرا، ألنه مينع اإلنسان من تعاطي ما ال يليق به من 
النبوية"،  العناية بالعقل من "منهاج السنة  األفعال واألقوال")3). ويفهم من هذا استلهام ضرورة 
فقد روى أبو هريرة  قال: قال رسول اهلل : "اجتنبوا السبَع املوبقات، قالوا: يا رسول اهلل، 
وما هن؟ قال: الشرك باهلل، والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال 

اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت")4). 
فقد أمر احلديث باجتناب "أصول احملرمات"، وعرب عنهن "باملوبقات"، وهن املهلكات يف 
العاجلة واآلجلة، وقد تضمن احلديث "الضروريات اخلمس"، وأمر باحملافظة عليها، واجتناب ما 
يضر هبا، ومنها "العقل"، وقد أشري إليه يف احلديث بالنهي عن "الشرك" و"السحر"، فإن هاتني 
املفاسد  احلديث على أصول  فقد ركز  ولذا  بالعقل،  الضارة  املعنوية  األسباب  أهم  اآلفتني، من 
املعنوية، ليتم حفظه باجتناهبا، ]أي من جهة العدم[ وإمنا تتم محايته وحفظه بشكل عام من خالل 

بأمور ثالثة: 
األمر األول: محايته من املؤثرات احلسية، كاملخدرات، واخلمور، وغريها مما يؤثر وجوده يف 

)-  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )عقل(، 69/4.
األزهري، تهذيب اللغة، )عقل(، )/240.  -2
ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 394/8.  -3

أخرجه: البخاري في الصحيح، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، باب رمي المحصنات، ح رقم:   -4
 .685(
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السلم املدين، واإلضرار بالوطن ومصاحل املواطنني، فعن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل  قال: 
" كل مسكر مخر، وكل مخر حرام....."))).، فكلمة "اخلمر" جامعة لكل املسكرات اليت تفنن 
الناس يف هذا الوقت يف تصنيعها، ويف إضافة أمساء جديدة هلا، فتبدل األمساء ال يؤثر يف تغري 
النيب  عن هذه "املسكرات" بشىت أنواعها، ملا يرتتب  الذات، وال يف رفع احلكم. وإمنا هنى 
عليها من أضرار صحية، واجتماعية، واقتصادية، وأمنية، وأبني هذه األضرار تعطيل طاقة جمتمعية 
كان باإلمكان أن تساهم يف التنمية، وتعمل على بناء الوطن، وتشارك طاقات أخرى يف حتقيق 
الغايات السامية، واألهداف العليا اليت تعمل على إجيادها كل دولة هلا إرادة وعزمية على فرض 

ذاهتا وموقعها بني األمم. 

األمر الثاني: محايته من "املؤثرات املعنوية"، وهي من الكثرة مبكان، وإذ تزيد يف وجودها على 
املؤثرات احلسية، ومن أخطرها: األوهام، واخلرافات، واجلهل، والتقليد األعمى، والظن السيء، 
واهلوى، واألفكار املنحرفة املائعة املتحللة، أو املتشددة املتنطعة، اليت توصد منافذ التفكري، وتسطح 
الفهم، وحتدد الرؤية، وحتجب نور املعارف عن الناس، حبجة أهنا تتعارض مع الوحي، أو ال يقرها 
النقل، أو مل تكن على زمن النبوة، أو ليس مما اشتغل عليها علماء القرن األول، أو غريها من 
املسوغات، فكل هذه من "املوبقات"، وال خيفى وجه ضررها على الوطن. فإن من استساغ هذه 
"املوبقات املعنوية" كان من اهلني عليه، تقبل "األفكار الغالية واملتشددة" اليت تعد من أبني اآلفات 

الضارة مبصاحل الوطن مادة ومعىن. 

كما يدخل يف محاية العقل من املؤثرات ضرورة االشتغال "مبصادر املعرفة" وأعين هبا "كتب 
العلوم واملعارف، واحلق  الكثري من  ثناياها  املصادر تضم بني  تلك  أن  املعلوم  فإن من  الرتاث"، 
والباطل، والصواب واخلطأ، وفيها ما هو مستند إىل النقل وهو صحيح عمن أثر عنه، وفيها ما هو 
منقول مل يصح، وفيها ما هو رأي صحيح وسليم، وفيها ما كان رأيا صحيحا وسليما يف وقت ما، 
ولكنه اليوم ليس كذلك، وفيها ما مل يكن صحيحا يف ذلك الوقت، وال يف الوقت الذي بعده، 
وهذه كلها أمور تدعو إىل ضرورة العناية بتلك املصادر، من حيث إخراجها إىل الوجود، وبيان 

أخرجه: مسلم في الصحيح، كتاب األشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، ح رقم:   -(
.2003
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قيمتها العلمية واملعرفية، مث اإلعراب عما فيها من أقوال ضعيفة، أو آراء غري صائبة.

األمر الثالث: تنميته باملعارف والعلوم النافعة؛ فعن أيب هريرة  عن النيب : "فمن سلك 
طريقا يطلب به علما سهل اهلل له طريقا إىل اجلنة"))). فاحلديث بنيِّ يف التحفيز على سلوك طرق 
حتقيق "العلم" سلك طريقا يلتمس فيه "علما" فالطرق املوصلة إىل العلم مبا يفهم من احلديث 
جيب أن تتعدد، وتتنوع، الحتواء املقبلني عليها، ففي هذا دعوة بينة إىل وجوب تعدد املؤسسات 
البانية واملقدمة للعلم وتنوعها مبا هو علم نافع مؤصل، وهذا مسلك ـــ وال ريب ـــــ بني ظاهر يف 

صون اجملتمعات من تعليم الظالم، وعلم اخلفافيش.

فإن الدول املسلمة إذا أقامت املؤسسات العلمية املقننة، الواضحة الظاهرة، ووضعت براجمها 
النافعة، وأقامت هبا املؤطرين املؤهلني، واعرتفت خبرجييها، كان ذلك وال شك مسامها يف محاية 
الوطن على مستوى الفكر والنظر، والفهم ألصول الدين وفروعه، بيد أن املشكلة الكربى تبدأ 
حينما يتوىل التعليم والتثقيف من ال يوصف وال يعرف، وإمنا هو جمهول احلال والعني، ومثل هؤالء 
هم من جاء منهم الشر، وصدر عنهم اهلالك، وال أعلم فيمن ينتمي إىل املؤسسات العلمية الرصينة 
من حيمل فكرا شاذا، أو منهجا منحرفا، اللهم ما شذ من ذلك وندر، واالستثناء كما هو معلوم 

يؤكد القاعدة وال يلغيها.

والقصد من هذا كله، أن بناء العقل السليم، هو أساس من أسس االعتدال الفكري املسامهة 
يف محاية الوطن، وإمنا يتوصل إىل هذه النتيجة من خالل ما أومأنا إليه آنفا. 

 ثالثا: التفقه في الدين: من أهم األسس اليت يبىن عليها "االعتدال الفكري وأبرزها "الفقه 
يف الدين"؛ ففي الصحيح مرفوعا من حديث معاوية: "من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين")2)، 

القول والعمل )/24 وأخرجه مسلم في  العلم قبل  العلم، باب  البخاري في الصحيح، كتاب  )-  أخرجه: 
الصحيح، كتاب الذكر والدعاء، والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر، 

ح رقم: 2699.
2-  أخرجه: البخاري في الصحيح، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ح رقم: ))، 

ومسلم في الصحيح، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، ح رقم: )03).
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ومعىن يفقهه يف الدين، "أي يفهمه ويبصره يف كالم اهلل تعاىل وكالم رسوله")))، وهذا احلديث 
يشكل أصال عظيما وأساسا متينا فيما حنن بصدده من بيان منهاج السنة النبوية يف بناء االعتدال 

الفكري، وذلك واضح من مجلتني جليلتني وردتا يف احلديث:

تفيد  اليت  الشرط،  النكرة يف سياق  على صيغة  هذا  به خريا"،  اهلل  "يرد  األولى:  الجملة 
بصيغتها العموم، كما استقر ذلك لدى علماء األصول، ومعىن ذلك أن " الفقيه يف الدين" أراد 
اهلل به خريا عاما، يف حياته وبعد مماته، يف عالقته بنفسه، ويف عالقته باحمليط به من حوله، فالفقه 
يف الدين جيعله مدركا ملا جيب أن يكون عليه يف تصرفاته العامة واخلاصة، ألن بصره بأمور الدين 

يدفعه إىل جلب املصاحل اجلزئية والكلية، ويزعه عن املفاسد بنوعيها أيضا.

قال احلافظ ابن حجر: "ومفهوم احلديث أن من مل يتفقه يف الدين؛ أي يتعلم قواعد اإلسالم 
يعلى حديث معاوية من وجه آخر  أبو  فقد حرم اخلري، وقد أخرج  الفروع،  يتصل هبا من  وما 
ضعيف، وزاد يف آخره: "ومن مل يتفقه يف الدين مل يبال اهلل به")2)، واملعىن صحيح، ألن من مل 
يعرف أمور دينه، ال يكون فقيها، وال طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به اخلري، ويف 
ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه يف الدين على سائر العلوم")3).

الجملة الثانية: تدل على أن ليس الفقُه يف الدين محَل العلم، وحفظ املتون والنصوص، 
والفروع واجلزئيات، فهذا "محال فقه ليس بفقيه"، ففي سنن الرتمذي من حديث أبان بن عثمان 
عن أبيه عن النيب : "...نضر اهلل امرأ مسع منا حديثا فحفظه حىت يبلغه غريه، فرب حامل فقه 
إىل من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه")4). وما ظهر يف اجملتمع واألوطان من احنراف، 
وتشدد، وتنطع، أو حتلل، إمنا منشؤه صنفان من الناس؛ الصنف األول: قوم تعلموا العلم، ودرسوا 
األحكام، وضبطوا املسائل، ولكنهم قصروا يف جانب الرتبية والتزكية والسلوك، فجاءهم الشر من 

)-  المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير،)/)68.
2-  أخرجه: أبو يعلى في المسند، 3)/306، ح رقم: )38).

3-  ابن حجر، فتح الباري، ) /65).
4-  أخرجه: الترمذي في السنن، أبواب العلم عن رسول الله ، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، 

ح رقم: 2656، وقال عنه: حديث حسن. 
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هذا الباب، ودخل عليهم الفساد من هذه الوجهة. وأما الصنف الثاني: آخرون بالغوا يف التعبد، 
ومتسكوا بظواهر السنن، وبدت عليهم سيماء التدين، لكنهم ال يفقهون يف الدين شيئا، ومع ذلك 
أعجبوا بأنفسهم، وتوسم الناس فيهم خريا، فقدموهم ملواقع ليسوا بأهل هلا، وال هم منها يف ورد 
وال صدر، فصدرت عنهم العجائب، وبدت منهم الغرائب. ومعلوم لكل عاقل وبصري بالدين، أن 
حسن السمت، وكثرة العبادة، ال خيول كل ذلك ألحد القول يف دين اهلل مبا ال يعلم، فإن ذلك 
يعد من أعظم املوبقات، وموجبات العقوبة، ألنه حيرم القول يف دين اهلل بغري علم؛ قال ابن القيم: 
"حرم اهلل سبحانه القول عليه بغري علم يف الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم احملرمات، بل جعله 

چ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ   تعاىل:  العليا منها، فقال  املرتبة  يف 
ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  چ 
] األعراف 33[ فرتب احملرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، مث ثىن مبا هو أشد 
حترميا منه وهو اإلمث والظلم، مث ثلَّث مبا هو أعظم حترميا منهما وهو الشرك به سبحانه، مث ربَّع مبا 
هو أشد حترميا من ذلك كله، وهو القول عليه بال علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بال علم يف 

أمسائه وصفاته وأفعاله، ويف دينه وشرعه"))). 

إن اخلطر األكرب والقاصمة للظهر هو "التصدر" لإلفتاء والقول يف الدين" مع اجلهل حبال 
السائل، وموضوع السؤال، وآثاره يف الواقع، ولذلك كان شيوع هذه الظاهرة يفضي إىل الضالل، 
وهذا ما نبه عليه احلديث مما حيصل يف "آخر الزمان"؛ فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  عن 
النيب عليه الصالة والسالم، قال: "إن اهلل ال يقبض العلم انتزاًعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض 
العلم بقبض "العلماء"، حىت إذا مل ُيبق عاملًا اختذ الناس رؤوًسا جهااًل، فسئلوا فأفتوا بغري علم، 

فضلوا وأضلوا ")2).

قال اإلمام أبو بكر الطرطوشي: "فتدبر هذا احلديث فإنه يدل على أنه ال يؤتى الناس قط 

)-   ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين عن رب العالمين، ) /38.
2-  أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، ح رقم:00)، ومسلم، كتاب العلم، باب رفع 

العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، ح رقم: 3)26.
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من قبل علمائهم، وإمنا يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم، أفىت من ليس بعامل فيؤتى الناس من 
قبله، وقد صرَّف عمر هذا املعىن تصريفا فقال: ما خان أمني قط، ولكنه اؤمتن غري أمني فخان، 

وحنن نقول: ما ابتدع عامل قط، ولكنه استفيت من ليس بعامل، فضل وأضل"))).   
إن هذه األحاديث، تدل بشكل واضح على أن حتقيق مقصد "الفقه يف الدين" باملفهوم 
أما  االعتدال،  جمتمع  إجياد  يف  أساسية  ركيزة  باعتباره  األولويات،  أوىل  من  يعد  أصلناه،  الذي 
تكديس املعارف والنصوص، من غري فقه هلا، وال بصر مبقاصدها، وال تزكية حاملة على االلتزام 

مبضامينها، فال شك أن أضرار هؤالء على الوطن أكثر من نفعهم. 
رابًعا: القيم الخلقية: اهتمت السنة النبوية اهتماما كبريا "باألخالق"، أمرا مبكارمها، وهنيا 
عن قبيحها، وبيانا لعظم درجة املتصف هبا، وذلك ملا هلا من أمهية بالغة يف ضبط سلوك األفراد 
واجلماعات، حىت إن النيب عليه الصالة والسالم جعلها الغاية من بعثته، ففي حديث أيب هريرة: 
"إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق)2)"، قال ابن عبد الرب: "هذا حديث مدين صحيح، ويدخل يف 
فبذلك بعث  الصالح، واخلري كله، والدين، والفضل، واملروءة، واإلحسان، والعدل،  املعىن  هذا 
ليتممه ")3).ومعلوم أن "صاحل األخالق" اليت دعا إليها النيب الكرمي، إمنا هي اعتدال وتوسط، 
ألن الشيء إذا خرج عن حده انقلب إىل ضده، فالشجاعة إذا زادت عن حدها انقلبت هتورا، 
واجلود إذا مل يكن له حد أصبح إسرافا، والتواضع إذا بالغ فيه صاحبه كان مذلة ومهانة وخضوعا.

قال اإلمام أبو حامد الغزايل: "ورد الشرع يف األخالق بالتوسط بني كل طرفني متقابلني، فال 
ينبغي أن يبالغ يف إمساك املال فيستحكم فيه احلرص على املال، وال يف اإلنفاق فيكون مبذرا، 
وال أن يكون ممتنعا عن األمور فيكون جبانا، وال منهمكا يف كل أمر فيكون متهورا بل يطلب 
اجلود، فإنه الوسط بني البخل والتبذير، والشجاعة فإهنا الوسط بني اجلنب والتهور، وكذا يف مجيع 

األخالق")4). 

)-  أبو بكر الطرطوشي، الحوادث والبدع، ص)).
2-  أخرجه: أحمد، المسند، ح رقم: 8952، البيهقي، شعب اإليمان، 230/6، ح رقم 608)، والحاكم 
في مستدركه، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، 2/2)6، ح رقم: )422، 

وصححه األلباني في صحيح األدب المفرد للبخاري، )/22).
3-  ابن عبدالبر، التمهيد، 334/24.

4-  أبو حامد الغزالي، ميزان العمل، ص258.
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اليت  اليت تقوم على االعتدال والوسطية، فتلك  وهكذا، فإن "حماسن األخالق" هي تلك 
أقرها اإلسالم، وأكملها النيب الكرمي، وبثها يف اجملتمع املسلم، كما مجع النيب عليه الصالة والسالم 
  معاين اخلري كلها يف "حسن اخللق"، فعن النواس بن مسعان األنصاري قال: سألت رسول اهلل

عن الرب واإلمث، فقال: "الرب حسن اخللق"))).

إن من أهم أسس البناء العام لنظام األمة وحفظ كياهنا يتجلى يف بث "القيم واألخالق" 
أن  فمن شأهنا  والتفريط،  اإلفراط  من  فهي كفيلة حبمايته  اجملتمع،  ثنايا  وإعاشتها يف  وإشاعتها 
جتعل املواطن املسلم حمبا للخري، وحريصا عليه، مؤثرا للسلم والسالم يف معامالته اخلاصة والعامة، 
"القيم اخللقية" يف ميزان اإلسالم، ال  الضرر باآلخرين. وذلك ألن  مبتعدا عن اإلذاية، وإحلاق 
تنفصل عن العقيدة والعبادة، بل ميكن القول بأهنا مثرة للمعتقدات الصحيحة، والعبادات السليمة، 

چ    ۉ  ې  ې   والسنة  الكتاب  األخالق يف  احلديث عن  ورد  املنهج  هذا  وعلى 
ې  ې     ىى    ۆئ   چ ]العنكبوت45[ چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  
ٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ     چ ]البقرة 83)[ چ  ڱ  
  عن النيب  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ ] التوبة 03) [، وعن أيب هريرة
قال: "اإلميان بضع وستون شعبة، فأعالها ال إله إال اهلل، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء 
شعبة من اإلميان")2). إن هذا "االقرتان" بني املنظومة اخللقية، وبقية األحكام االعتقادية والشعائر 
التعبدية كل ذلك يدل على أن "االعتدال" يف الفكر والسلوك ال يتناقض مع الدين، وال يتعارض 
مع "التدين"، وال ينايف االلتزام، خبالف ما روج وشاع يف بعض وسائل اإلعالم املعاصرة من اقرتان 
بني التشدد وااللتزام، والتنطع والتدين، وكأن االعتدال ال يعين إال التحلل من القيود الشرعية، وفتح 
األبواب على مصراعيها أمام "احلداثة" الوافدة بكل سلبياهتا، حىت غدونا نسمع ونرى من خيشى 
أن ُيعلم مكانته من الدين، ومنزلته يف التقوى حىت ال يرمى بالتشدد، وينعت بالتطرف، ويف نظري 
أن إشاعة هذه الظاهرة قد ُخطط هلا مبكر شديد، وُبيت هلا بليل، وُأريد هلا أن تستقر يف األذهان، 

)-  أخرجه: مسلم في الصحيح، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تفسير البر واإلثم، ح رقم: 2553.
2-  أخرجه: البخاري في الصحيح، كتاب اإليمان، باب أمور اإليمان، ح رقم: 9، ومسلم في الصحيح، 
كتاب اإليمان، باب بيان عدد شعب اإليمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من اإليمان، ح رقم: 

35، واللفظ لمسلم. 
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وتثبت يف العقول والنفوس، لتكون تلك األوصاف حجابا ساترا بني املسلم ودينه، وبني العبد 
وربه، حىت لو كانت جذوره الفطرية جتره إىل أصله املعتاد من التدين الصحيح، والعبادة الراشدة.

خامسا: خطاب التكليف المباشر: ونعين خبطاب التكليف، اخلطاب النبوي املوجه إىل 
املكلفني على جهة الطلب بنوعيه، طلب الفعل، وطلب الرتك. ويف السنة النبوية ــــ وهي تعىن ببناء 
الفكر الوسطي املعتدل ـــــــ نقف على النوعني معا، األمر والنهي، األمر باالعتدال وسلوك املنهج 
الوسط، والنهي عن الغلو والتشدد والتنطع، ولكال املسلكني خصائص لغوية وبيانية خاصة، ال 
غرو وأن هلا تأثريها على قيمة اخلطاب النبوي الباين "ملشروع االعتدال الفكري"، ولو كان البحث 

يسمح بالتعرض لتلك اخلصائص ألفضنا فيها مبقدار الطاقة، ولكنا سنلم مبا يسمح به املقام.

أوال: األمر بالتيسير منهج عام في الدين كله: دل على هذه احلقيقة طائفة من النصوص 
واألحاديث النبوية الواردة يف الباب نذكر منها: عن أنس بن مالك رضي اهلل تعاىل عنه عن النيب 
 قال: "يسروا وال تعسروا، وبشروا وال تنفروا"))). "فقوله : "يسروا" رسم ملنهج، وهو اختيار 
ما فيه "اليسر" من أمور الدين والدنيا، ومعلوم أن الشريعة مبنية على اليسر والسماحة، وما ُخريِّ 
رسول اهلل  بني أمرين إال اختار "أيسرمها"، وليس معىن "اليسر"، ما هتواه النفس، ومتيل إليه 
وترتضيه، وإمنا املقصود ما دل عليه الشرع، وأرشد إىل أنه السبيل األيسر من األمور، وبذلك حتقق 
"عموم الشريعة" فشمل كل الناس يف مجيع األزمنة واألمكنة، ولوال يسرها ملا صلحت لذلك؛ قال 
ابن عاشور: "فعموم الشريعة سائر البشر يف سائر العصور مما أمجع عليه املسلمون، وقد أمجعوا على 
أهنا مع عمومها صاحلة للناس يف كل زمان ومكان، ومل يبينوا كيفية هذه الصلوحية، وهي عندي 
حتتمل أن تتصور بكيفيتني: الكيفية األوىل: أن هذه الشريعة قابلة بأصوهلا وكلياهتا لالنطباق على 
خمتلف األحوال؛حبيث تساير أحكامها خمتلف األحوال دون حرج، وال مشقة وال عسر. الكيفية 
الثانية: أن يكون خمتلف أحوال العصور واألمم قابال للتشكيل وفق أحكام اإلسالم، دون حرج 
وال مشقة وال عسر، كما أمكن تغيري اإلسالم لبعض أحوال العرب والفرس والقبط، والرببر والروم، 
والتتار واهلنود، والصني والرتك من غري أن جيدوا حرجا وال عسرا يف اإلقالع عما نزعوه من قدمي 

)-  أخرجه: البخاري في الصحيح، كتاب العلم، باب ما كان النبي  يتخولهم بالموعظة والعلم كي ال 
ينفروا، ح رقم 69. ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في األمر بالتيسير وترك التنفير، ح رقم: 34))، 

وهو عنده بلفظ: وسكنوا وال تنفروا.
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أحواهلم الباطلة"))). وقوله: "وال تعسروا" هني عن سلوك منهج "العسر" وهو التشديد على الناس 
يف أمور الدين والدنيا، والعبادات واملعامالت. وقوله: "بشروا وال تنفروا" دعوة إىل إشاعة البشارة 
للنفس وللناس، ومعناها: فتح طريق األمل يف وجه الناس، فيبشر اجلاد واجملتهد بالنجاح، والعامل 
املكتسب بالربح والرزق، والعابد بالفوز، والصاحل بالنجاة، واملريض بالشفاء، واملتزوج باإلحصان، 
والطالب الدارس بتحقيق املبتغى، واجملتمع العامل الواعي بالتقدم واالزدهار، والنماء واالستقرار، 
وهكذا تكون البشارة هي اهلادية والقائدة إىل مراقي اخلري والفالح. وقوله: "وال تنفروا"، هني عن 
تنفري الناس من العبادات واإلقبال على الدين، والتنفري يكون بأمور يف األقوال واألفعال، كاإلطالة 
يف صالة الفرض، أو وصف الواقع يف بعض املخالفات بأقبح النعوت واألوصاف، كأن تصفه 
الوقوع  القبيحة، بل املطلوب هنيه عن  الشنيعة  "بعدو اهلل"، أو "اجملرم"، أو غريها من الصفات 
يف احملظور، وبيان مغبة الفعل، وسوء أثره. وملا بعث النيب صلى اهلل عليه سلم معاذا وأبا موسى 
األشعري إىل اليمن أوصامها بقوله: "يسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا، وتطاوعا وال ختتلفا")2). فقوله 
:" تطاوعا وال ختتلفا" إرشاد وتوجيه منه عليه الصالة والسالم إىل ضرورة إيثار االتفاق على 
االختالف، ألن يد اهلل مع اجلماعة، وإمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية، واالجتماع رمحة والفرقة 
عذاب، قال اإلمام النووي وهو يلخص بكالم عميق دقيق فقه هذه األحاديث: "يف هذا احلديث 
بذكر  التنفري،  عن  والنهي  رمحته،  وسعة  عطائه  وجزيل  ثوابه  وعظيم  اهلل،  بفضل  بالتبشري  األمر 
التخويف، وأنواع الوعيد حمضة من غري ضمها إىل التبشري، وفيه تأليف من قرب إسالمه، وترك 
التشديد عليهم، وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان ومن بلغ، ومن تاب من املعاصي، كلهم 
يتلطف هبم، ويدرجون يف أنواع الطاعة قليال قليال، وقد كانت أمور اإلسالم يف التكليف على 
التدريج، فمىت يسر على الداخل يف الطاعة أو املريد للدخول فيها سهلت عليه، وكانت عاقبته 
غالبا التزايد منها، ومىت عسرت عليه أو شك أن ال يدخل فيها، وإن دخل أو شك أن ال يدوم، 
أو ال يستحليها، وفيه أمر الوالة بالرفق واتفاق املتشاركني يف والية وحنوها، وهذا من املهمات، فإن 
غالب املصاحل ال يتم إال باالتفاق، ومىت حصل االختالف فات، وفيه وصية اإلمام الوالة، وإن 

)-  محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص 326/325.
التنازع واالختالف في الحرب،  البخاري، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من  2-  أخرجه: 
ح رقم 3038 ومسلم، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب في األمر بالتيسير وترك التنفير، ح رقم: 

.((33
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كانوا أهل فضل وصالح كمعاذ وأيب موسى، فإن الذكرى تنفع املؤمنني"))).

وعن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال 
غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدجلة")2). قال ابن حجر: 
"قوله "فسددوا" أي الزموا السداد، وهو الصواب من غري إفراط وال تفريط؛ قال أهل اللغة: السداد 
التوسط يف العمل، قوله: "وقاربوا"؛ أي إن مل تستطيعوا األخذ باألكمل فاعملوا مبا يقرب منه")3).

ثانيا: الشدة والتعسير مرفوضة في الدين كله: ومن الضرب الثاين ـــــ وهو النهي عن الغلو 
بن  اهلل  عبد  عن  منها:  نذكر  أحاديث كثرية  وردت  والوسط،  االعتدال  يضاد  الذي  ــ  والتشدد 
عباس رضي اهلل تعاىل عنهما قال: قال رسول اهلل : "وإياكم والغلو يف الدين، فإمنا أهلك من 
كان قبلكم الغلو يف الدين")4). وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل تعاىل عنه عن النيب  قال: 
أقواهلم  احلدود يف  اجملاوزون  الغالون  "املتعمقون  النووي:  اإلمام  قال  ثالثا")5).  املتنطعون،  "هلك 

وأفعاهلم")6). 

المبحث الثاني: سمات االعتدال الفكري ومظاهره في السنة النبوية 
املتتبع ملظاهر "االعتدال الفكري" يف نصوص السنة النبوية ال يعوزه أن يقف على حاالت 
وصور متعددة، ال متثل حاالت معزولة، وإمنا هي بناء عام، ومنهج نبوي شامل يرمي إىل جعل 
"االعتدال الفكري" مسة خاصة من مسات هذا الدين، وخصيصة من أبرز خصائصه، وميكن أن 

نذكر صورا من جتليات هذا املنهج ومنها: 

)-   النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 2)/ )4.
2-  أخرجه: البخاري في الصحيح، كتاب اإليمان، باب الدين يسر، ح رقم: 39، وهو عند مسلم بلفظ: 
"سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله...الحديث. كتاب، صفة القيامة والجنة والنار، 

باب لن يدخل أشحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، ح رقم: 8)28.
3-   ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )/95.

4-   أخرجه: ابن حبان في الصحيح، كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة، ذكر وصف الحصى التي ترمي 
بها الجمار، ح رقم: ))38، والنسائي في السنن، كتاب الحج، باب التقاط الحصى، ح رقم: )305.

5-  أخرجه: مسلم، الصحيح، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، ح رقم 026).
6-  النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، 6)/220.
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أوال: في الوعي بوسطية األحكام الشرعية: ومما يالحظ يف "املنهاج البنائي" للسنة النبوية، 
بث الوعي حبقيقة "األحكام الشرعية"، وأمهيتها، ومقاصدها، ومراتبها، وفقهها، وحسن التعامل 

معها، وميكننا تفريع هذا األصل إىل صور وتطبيقات نذكر منها: 

أ ــ الوعي برتبة األحكام الشرعية: فقد بينت السنة النبوية أن ليست األحكام التشريعية متساوية 
يف الرتبة، وال متشاهبة يف سلم "األولويات" وإن اتفقت من جهة املصدر، فحديث "األركان 
اخلمسة" الذي رواه البخاري ومسلم، فيه البداءة بعد التوحيد بالصالة، مث الزكاة، مث الصوم 
واحلج، أو احلج والصوم على اختالف يف الروايات، فهذا الرتتيب وإن مل يكن له نوع من 
التعليم  النبوي يف  واملنهاج  البالغي"،  "األسلوب  لكنه من حيث  النحاة،  اخلصوصية عند 
والتوجيه حيظى بفقه خاص، وملمح دقيق، فهو إن دل على الرتتيب العام ألحكام الدين 
وفرائضه، فهو يدل أيضا على درجات الرتتيب يف جمال األركان نفسها. قال اإلمام الشاطيب: 
بالشهادتني  اإلخالل  فليس  الرتتيب،  متفاوتة يف  وهي  الدين،  أركان  اخلمس  القواعد  "إن 
كاإلخالل بالصالة، وال اإلخالل بالصالة كاإلخالل بالزكاة، وال اإلخالل بالزكاة كاإلخالل 

برمضان، وكذلك سائرها مع اإلخالل"))). 
إن من الغلو وترك االعتدال اخللط بني هذه املراتب، ومعاملة الناس أو النفس من غري فقه   
فيتعامل على  الواجب  املندوب على  البعض  أن حيمل  اخللط  آثار هذا  الرتب، ومن  هلذه 

أساسه، أو يعامل من وقع يف املكروه مبثابة من وقع يف احملرم!!! 
ب ـــ الوعي بمقادير األحكام الشرعية: إن التقليل من احلكم تقصري وتفريط، والزيادة فيه على 
احلد املطلوب غلو وتنطع وإفراط، وهذا ما وقع فيه الرهط الذين سألوا عن عبادة رسول اهلل 
، ففي احلديث الذي رواه أنس بن مالك: "أهنم ملا أخربوا عنها "تقالُّوها")2)؛ أي َعدُّوها 
يفطر،  الدهر وال  يصوم  أن  فقرر  الصوم"؛  "مفهوم  أحدهم  عند  "تضخم"  ولذلك  قليلة، 
"وتضخم" عند أحدهم مفهوم "القيام" فامتنع عن النوم بالليل، "وتضخم" عند اآلخر مفهوم 
"الزهد"، فمال إىل العزلة واالنقطاع عن الزواج، وسبب هذا الغلو هو "التقليل" من العبادة، 

)-  أبو إسحاق الشاطبي، االعتصام، )/ 355 
2-   أخرجه: البخاري في الصحيح، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ح رقم: 5063.
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"ففقه القلة والكثرة" يف جمال األحكام الشرعية، وضبط ميزاهنا من مسات االعتدال يف منهاج 
السنة النبوية، ألن توزيع األحكام على املكلفني مع بيان مقاديرها، وحجمها، والتقليل منها 
أو التكثري فيها، على جهة اإلجياب أو الندب؛ كل ذلك خيضع للنظام التشريعي العام الذي 
روعي فيه كثري من األبعاد، ومنها: "تزاحم احلقوق"، "فقلة وظائف النيب  كانت رمحة 
على األمة، لئال يتضرروا باإلقتداء؛ إذ إنَّ ألنفسهم عليهم حق، وألزواجهم عليهم حق، 
فإن اإلنسان حمتاج إىل الطعام ليتقوى صلبه، والرجال حمتاجون إىل النساء لبقاء النسل"))). 
جــ ـــــ الوعي بالثابت والمتغير في األحكام الشرعية: فاملتتبع ملنهج النيب عليه الصالة والسالم 
يلحظ أنه كان يف بعض األمور ال يقبل املساومة وال التنازل، مهما كانت األسباب والظروف، 
والعوامل واألحوال، ولكنه كان يف بعض األحيان يلني ويتسامح يف بعض القضايا، وهذا 
الصالة  عليه  واإلرشادي  والتوجيهي  التبليغي  منهجه  والتوسط يف  "االعتدال"،  من مسات 
والسالم، فحينما ساوموه يف أمر العقيدة والدين)2)، كان جوابه قاطًعا حامسا، ال يقبل أي 
تنازل وال تغيري، فقد ذكر الواحدي يف سبب نزول سورة "الكافرون" أهنا نزلت يف رهط من 
قريش قالوا: يا حممد هلم - اتبع ديننا ونتبع دينك، تعبد آهلتنا سنة ونعبد إهلك سنة، فإن 
كان الذي جئت به خريا مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا حبظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا 
خريا مما يف يدك قد شركت يف أمرنا وأخذت حبظك، فقال: معاذ اهلل أن أشرك به غريه، فأنزل 

اهلل تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ چ إىل آخر السورة")3).
السياسات"،  يتعلق "مبسالك  املعارك والغزوات، أو ما  العام ألمور  التدبري  ولكنه يف جمال 
قد يتنازل عن اختياره، ويأخذ برأي غريه، سواء كان مسلما أو غري مسلم إذا كان ذلك مما حيقق 
"املصلحة لألمة"، فأخذ برأي سلمان الفارسي يف غزوة األحزاب وأمر حبفر اخلندق)4)، وأخذ برأي 
احلباب بن املنذر يف غزوة بدر)5)، فغري موقعه السابق، ويف صلح احلديبية، غري )باسم اهلل الرمحان 

)-  الطيبي، شرح المشكاة الكاشف عن حقائق السنن، 2/ 609.
2-  أخرجه: أحمد بن حنبل، المسند، )2/3)2، ح رقم 0)89)، ابن سيد الناس، عيون األثر، )/32).

3-  الواحدي، أسباب النزول، )/)30.
4-  القسطالني، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، )/282، ابن حجر، فتح الباري، )/393.

المنازل، ح رقم: 8590)،  السير، باب قطع الشجر وحرق  الكبرى، كتاب  السنن  البيهقي،  5-  أخرجه: 
شرح صحيح البخاري البن بطال، 0)/356.



- 442 -

الدكتور سعيد بن أحمد بوعصاب )المغرب(

الرحيم( وكتب بدهلا بامسك اللهم)))، وَمنع من قتل املنافقني وعلل ذلك بقوله: "أخاف أن يتحدث 
الناس أن حممدا يقتل أصحابه")2)، وقال لعائشة رضي اهلل تعاىل عنها: "لوال حداثة عهد قومك 
بالكفر لنقضت الكعبة وجلعلتها على أساس إبراهيم" وهنى النيب عن "زيارة القبور"، مث أمر هبا، 
وهنى عن "ادخار حلوم األضاحي" مث أباحه، وهنى عن "االنتباذ يف األوعية" اليت كان الصحابة 

يشربون فيها اخلمر قبل حترميها، مث أباح هلم ذلك")3). 

ثالثا: في قبول االختالف والمخالف. وقد أمرت السنة النبوية باإلحسان يف التعامل مع 
املخالف يف الدين، وخباصة إذا كان "ذميا" أو "معاهدا"؛ حيث حفظت له كرامته، وأباحت له 
اإلسالمي،  اجملتمع  املسلمون يف  هبا  يتمتع  اليت  احلقوق  بكافة  متتعه  مع  وديانته،  عبادته  ممارسة 
وتوعدت بأشد العذاب من يتعرض له بأذى؛ فعن عبد اهلل بن عمرو h، قال عليه الصالة 
والسالم: "من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاما")4)، كما 

ال جيوز سب دينه وملته، وال لعنه، فإن املؤمن ليس بالطعان، وال اللعان، وال الفاحش البذيء.

وأما املخالف يف "فروع الشريعة"، فقبوله، والتعايش معه، واالعتداد به، وتقدير رأيه، مما تواتر 
أمره يف السنة النبوية، سواء كان االختالف معه يف "جزئيات العقيدة"، أو يف "فروع الشريعة"، 
فقد اختلف الصحابة رضوان اهلل عليهم يف بعض "الفروع العقدية"، مثل: "رؤية النيب  ربه ليلة 

)-  صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في صلح الحديبية، ح رقم: 83)).
چ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   قوله:  بــاب  بــاب  التفسير  الصحيح، كتاب  في  البخاري    -2

ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤڤ  ڤ        ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     چ ]المنافقون: 6[
ح رقم: 4905 ومسلم في الصحيح، كتاب البر والصلة واآلداب، باب نصر األخ ظالما أو مظلوما ح   

رقم: 2584 
3-  أخرجه: مسلم في كتاب األضاحي، باب ما كان من النهي عن أكل لحوم األضاحي بعد ثالث، ح 

رقم: ))9)
القبور فزوروها، ونهيتكم عن  الله : "نهيتكم عن زيــارة  الله بن بريدة قال: قال رسول   من حديث عبد 
لحوم األضاحي فوق ثالث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إال في سقاء، فاشربوا في األسقية 

كلها، وال تشربوا مسكرا". 
4-   أخرجه: البخاري في الصحيح، كتاب الجزية، باب من قتل معاهدا بغير جرم، ح رقم: 66)3.
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املعراج")))، وهل كان اإلسراء واملعراج بالروح واجلسد، أم بالروح فقط؟ "وتكليم النيب عليه الصالة 
والسالم لقتلى املشركني يف بدر")2)، "وتعذيب امليت ببكاء أهله عليه)3)"، كما اختلفوا يف كثري 
من "فروع الشريعة")4)، مما ميكن معه القول بأن اختالف املذاهب األربعة ما هو إال ترمجة ظاهرة 
الختالف الصحابة -رضوان اهلل عليهم-، ألن كل واحد من األئمة إمنا نقل فقهه عن مجاعة من 

الصحابة، ومل يثبت عن واحد منهم تكفري وال تفسيق ملخالفه. 

يقول الشيخ حممد أبو زهرة: "وال بد أن ننبه هنا أن الصحابة اختلفوا كما نوهنا، وأن التابعني 
اختلفوا كما قررنا، وأن االختالف يف الفروع الفقهية ال ضرر فيه على املسلمني، وال على احلقائق 
اإلسالمية مادام القصد الوصول إىل احلق، وليس يف واحد من اآلراء هدم للنص، أو نقض ألصل، 

أو مصادمة ملقصد من املقاصد الشرعية")5).  

واألعراف  العادات  يف  االختالف  "قضية  احلسبان،  يف  وأخذه  له  االنتباه  ينبغي  مما  وإن 
والتقاليد"، فإن كثريًا من " املتسرعة " يضيق ذرعا، ويتربم باملخالف له فيما اعتاده وألفه من قضايا 
احلياة، ولرمبا أُلِبست لبوس الدين، فجعل املتشدد" الوالء والرباء" عليها، وميكن أن منثل هلذا األمر 
باحلديث الذي ترويه السيدة عائشة رضي اهلل تعاىل عنها، تقول: "رأيت النيب  يسرتين وأنا أنظر 
إىل احلبشة وهم يلعبون يف املسجد، فزجرهم عمر، فقال النيب : دعهم، أمنا بين أرفدة يعين من 

)-  ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر  قال: "سألت رسول الله  هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى 
أراه". صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب في قوله عليه السالم: نور أنى أراه، وفي قوله: رأيت نورا، ح 

رقم: 8)).
  2-  أخرجه: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، ح رقم: 6)39 وفيه: "أن النبي

جعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم..الحديث".
3-  أخرجه: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، ح 

رقم: 286)، وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ح رقم: 928.
4-  ينظر: اختالف الصحابة أسبابه وآثاره في الفقه اإلسالمي، أبو سريع محمد عبد الهادي. 

5-  محمد أبو زهرة، مقدمة نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية األربعة للعالمة أحمد تيمور باشا، 
ص 24.
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األمن"))). فلنقف مع هذه العبارات اليت تشكل املفاتيح األساسية ملا نشرحه، ]إىل احلبشة[ ]وهم 
يلعبون يف املسجد[ ]فزجرهم عمر[ ]دعهم[. 

فاسم "احلبشة"، يدل على أن هؤالء من الوافدين على املدينة، وليسوا من سكاهنا،مما يعين أن 
عادة اللعب باحلراب على ذلك النحو الذي جرى تصويره يف احلديث مل يكن مما شاع يف اجملتمع 
املدين، ولذلك أنكر عليهم عمر ذلك، لظنه أن مثل هذه األمور مما ال جيوز فعله يف املساجد، وقد 

قال ابن حجر:" وكان من عادهتم اللعب يف األعياد ففعلوا ذلك كعادهتم")2).

بتلك  تستمتع  وهي   s لعائشة  ومساحه  "دعهم"،  والسالم:  الصالة  عليه  النيب  وقول 
احلركات القتالية الصادرة عن احلبشة، وفعل ذلك يف املسجد، كل هذا يدل على مقاصد عظيمة 
واالحتفال  االحتفاء  جانب  إىل  يرشد  فاحلديث  املتنطعني،  من  عنها كثري  يغفل  الدين  هذا  يف 
باملناسبات الدينية، وميكن أن يلحق هبا "املناسبات الوطنية"، ملا حتيي يف نفوس األمة من معاين 

العزة واإلحساس مبكانة الوطن.

المبحث الثالث: آثار االعتدال الفكري في استقرار الوطن وسالمته
إذا ساد الفكر املعتدل يف الوطن، وأصبح يشكل املنظومة الكلية للبالد، والثقافة األصلية 
فيه، فإنه وال شك يثمر آثارًا إجيابية، يعود نفعها على املسلمني وعلى غري املسلمني يف كل مكان، 

ومن باب التقريب ميكن أن نذكر أهم تلك الفوائد والنتائج.  

أوال: اآلثار الفكرية والعلمية، ولها تجليات منها: 

أ ـــ حسن التعامل مع الثقافات الوافدة: ففي صحيح البخاري من حديث عبد اهلل بن عمرو 
أن النيب  قال: "بلغوا عين ولو آية، وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج، ومن كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار")3). فهذا احلديث الشريف فيه جواز احلديث عن بين إسرائيل، 

)-  أخرجه: البخاري في الصحيح، كتاب العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان 
في البيوت والقرى، ح رقم:)98.
2-  ابن حجر، فتح الباري، 443/2.

3-  أخرجه: البخاري في الصحيح، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح رقم: )346.
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أي نقل ما لديهم من معارف دينية وغريها، إذا كانت صحيحة يف نفسها، مفيدة للمجتمع، 
اهلل  الصحابة رضوان  عقول  الشرعية يف  الثوابت  استقرت  أن  بعد  اإلباحة حصلت  وهذه 
عليهم، وقد نقل احلافظ ابن حجر يف "الفتح" أقواال يف نوع األحاديث اليت أبيحت روايتها 
عن بين إسرائيل، وأحسن تلك األقوال يف نظري، قوله: "وقال مالك: املراد جواز التحدث 
عنهم مبا كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فال")))، ويفهم من هذا أن أي ثقافة تفيد 
أرض  داخل  الثقافات  تنمية  ظاهر يف  أمر  وهو  هبا،  واالعتناء  وروايتها  نقلها  األمة، جيوز 

الوطن. 
ـــ العناية بالمثقفين والعلماء وإن كانوا غير مسلمين: ففي حديث معاذ املشهور ملا بعثه  ب 
النيب  إىل اليمن قال له: "إنك تأيت قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه...

احلديث)2). فقوله  ملعاذ: "قوًما أهل كتاب" مع ختصيصهم هبذا التصدير يدل على العناية 
هبم، وأن التواصل معهم ليس كما هو مع غريهم، وقد تنبه هلذه الفائدة احلافظ ابن حجر 
فقال رمحه اهلل: "قوله: "ستأيت قوًما أهل كتاب"، هي كالتوطئة للوصية لتستجمع مهته عليها، 
لكون أهل الكتاب أهل علم يف اجلملة، فال تكون العناية يف خماطبتهم كمخاطبة اجلهال من 
عبدة األوثان، وليس فيه أن مجيع من يقدم عليهم من أهل الكتاب، بل جيوز أن يكون فيهم 
من غريهم، وإمنا خصهم بالذكر تفضيال هلم على غريهم")3)، ومن فقه احلديث ومقاصده، 

التنبيه على التعايش الثقايف العام داخل رقعة الوطن. 
ج ــ حق إبداء الرأي والمراجعة في الكالم: فقد روى ابن أيب مليكة أن عائشة رضي اهلل تعاىل 
عنها كانت ال تسمع شيئا ال تعرفه إال راجعت فيه حىت تعرفه، وأن النيب  قال: "من نوقش 

احلساب عذب، قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول اهلل تعاىل: چ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ     چ ]االنشقاق 8[ قالت: فقال: إمنا ذلك العرض، ولكن من نوقش احلساب 
يهلك")4). وعن ابن عمر رضي اهلل تعاىل عنه أن حفصة أخربته "أن رسول اهلل  أمر 

)-  ابن حجر، فتح الباري، 499/6.
الصدقة، ح رقم:  في  الناس  أمــوال  تؤخذ كرائم  باب ال  الزكاة،  الصحيح، كتاب  في  البخاري  أخرجه:    -2
458). ومسلم في الصحيح، كتاب اإليمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم، ح رقم: 9).

3-  ابن حجر، فتح الباري، 3/ 358 
4-   أخرجه: البخاري في الصحيح، كتاب العلم، باب من سمع شيئا فلم يفهمه، فراجع فيه حتى يعرفه ح 
رقم: 03)، ومسلم في الصحيح كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إثبات الحساب، ح رقم:6)28.



- 446 -

الدكتور سعيد بن أحمد بوعصاب )المغرب(

أزواجه أن حيللن عام حجة الوداع، قالت حفصة: قلت للنيب : ما شأن الناس حلوا ومل 
حتل من عمرتك؟ قال: إين قلدت هديي، ولبدت رأسي، فال أحل حىت أحل من احلج"))). 

وعن عبد اهلل ابن مسعود رضي اهلل تعاىل عنه ملا نزل قوله تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ     چ ]األنعام: 82[ قلنا يا رسول اهلل، وأينا 

مل يظلم نفسه ؟ قال: ليس كما تقولون، أوما قرأهتم قول العبد الصاحل  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  
ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ   چ)2) ]لقمان: 3)[. 

إن هذه األسئلة املتكررة من أزواج النيب الكرمي عليه الصالة والسالم، ومن الصحابة رضوان 
اهلل عليهم، كل ذلك يدل على أن "اجملتمع النبوي"، كان يعيش يف جو من "األمن الفكري"، 
من غري شعور  هلم،  ويظهر  يرون  فيما  رأيهم  ويبدون  السؤال،  ويعيدون  يسألون،  ولذلك كانوا 

باخلوف أو احلرج.

وال غرو أن حق السؤال والتعبري عما يدور يف خلجات النفس من أسئلة عامة وخاصة؛ كل 
ذلك يسمح بشيوع ثقافة احلرية العلمية، والفكرية داخل الوطن بشكل عام. 

ثانيا: اآلثار االجتماعية، وتظهر من وجوه، منها: 
أــــ التماسك االجتماعي والشعور بالوحدة العقدية والوطنية: فعن أيب هريرة  أن رسول اهلل 
 قال: "ال حتاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا 
عباد اهلل إخوانا، املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال خيذله، وال يكذبه، وال حيقره، حبسب 
امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه)3).

إن هذا احلديث الشريف جيسد صورة واضحة ملا جيب أن يكون عليه "اجملتمع املسلم" يف 
)-  أخرجه: البخاري في الصحيح، كتاب الحج، باب فتل القالئد للبدن والبقر، ح رقم: )69)، ومسلم في 
الصحيح، كتاب الحج، باب بيان أن القارن ال يتحلل إال في وقت تحلل الحاج المفرد، ح رقم:229).

2-   أخرجه: البخاري في الصحيح، كتاب التفسير، باب ما جاء في المتأولين، ح رقم: )693.
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چ  باب  التفسير،  الصحيح، كتاب  البخاري،  أخرجه:    -3
البر  الصحيح، كــتــاب  ومسلم،   ،6066 رقـــم:  ح   ،](2 ]الــحــجــرات:  چ  ڄ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ 
 والصلة واآلداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، ح رقم: 2564 )واللفظ 

لمسلم(. 
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عالقاته العامة بني خمتلف مكوناته، مهما اختلفت مسؤولياهتم، ومواقع وجودهم داخل رقعة 
الوطن، ومهما وجدت أسباب التدافع الطبيعي والغريزي الكائنة يف نفوس البشر، فيجب أن 
تظل حممية هبذه األسس، والكل ينضم يف بوتقة واحدة، هي الوطن الكبري أو الصغري، وكل 
يقوم مبهمته يف محاية الوطن بقدر ما لديه من مؤهالت، والدم، واملال، والعرض، إمنا هي 
خطوط محراء يف الوطن املسلم، ال ميكن أن متس، أو ينال منها، إال حبق الشرع والقانون، 
الذي هو موكول إىل أويل األمر ممن جعل اهلل تعاىل يف عنقه محاية نظام اجلماعة وسالمتها.

ب ـــ الوقوع في المخالفات الشرعية غير مسوغ لالحتراب الداخلي: عن عمر بن اخلطاب 
-رضي اهلل تعاىل عنه-: "أن رجال على عهد النيب  كان امسه عبد اهلل، وكان ُيضحك 
رسول اهلل ، وكان النيب  قد جلده يف الشراب، فأيت به يوًما فأمر به فجلد، فقال رجل 
من القوم: "اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النيب : ال تلعنوه فو اهلل ما علمت إال أنه 
حيب اهلل ورسوله"))). قال ابن بطال شارح البخاري ــــ وهو يعدد ما يف احلديث من الفوائد: 
"قال املهلب: يف هذا احلديث بيان قوله : "ال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن" يريد 
  وهو مستكمل اإلميان، وليس خبارج من امللة بشرهبا، وال مبعصية من املعاصى، ألن النيب
قد شهد للشارب حبب اهلل ورسوله وباإلسالم، وقال فيه: "ال تعينوا الشيطان على أخيكم"، 

فسماه أًخا يف اإلسالم، وأمرهم أن يدعو له باملغفرة والرمحة")2).
أن  النبوية،  للسنة  الرتبوي  املنهاج  ويف  المخطئ:  مكانة  من  يحط  الخطأ ال  في  الوقوع  ــ  ج 
املخطئ ينبه على خطئه، ولكن ذلك ال يكون مدعاة إلقصائه، أو احلط من كرامته، أو 
إهدار ما لديه من كفاءات، وطمس ما معه من إجيابيات، جملرد أنه قد وقع يف خطأ ما، فقد 
أخطأ أسامة بن زيد فقتل رجال بعد أن قال: ال إله إال اهلل)3)، وظن أنه قاهلا نفاقا وخشية من 
املوت، فأنَّبه النيب عليه الصالة والسالم تأنيبا شديدا ندم معه أسامة وحتسر على ما فعل، 

)-  أخرجه: البخاري في الصحيح، كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج 
من الملة، ح رقم: 80)6.

2-  ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 399/8.
3-  أخرجه: مسلم في الصحيح، كتاب اإليمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال الله، ح رقم: 

.96
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ولكن ذلك مل يكن سببا يف منعه من قيادة جيش كبري فيه كبار الصحابة مع صغر سنه، 
وذلك ملهارته القيادية، وحسن تدبريه ألمور املعارك والقتال. وقد أطال معاذ بن جبل بالناس 
يف صالته اجتهادا منه، وبني له النيب عليه الصالة والسالم خطأ اختياره، وأمره بالتوسط 
واالعتدال، والتخفيف بالناس يف الصالة)))، ومع ذلك، فقد أرسله إىل اليمن قاضيا، وداعيا 
ومعلما)2)، فكل هذه مناذج يف السنة النبوية تعرب لنا عن مسة االعتدال حينما تغدو من ثوابت 

اجملتمع يف عالقاته اخلاصة والعامة. 

النبوية يظهر من وجوه نشري إىل بعٍض منها،  ثالثا: اآلثار االقتصادية، وتتبعها يف السنة 
فمنها: 

أ ـــ االعتدال في الوصية: ففي حديث سعد بن أيب وقاص ملا أراد أن يوصي مباله كله، قال له: 
"ال، قلت: فالشطر، قال: ال، قلت: الثلث ؟ قال: فالثلث والثلث كثري، إنك أن تدع ورثتك 
أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس يف أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة 
فإهنا صدقة، حىت اللقمة اليت ترفعها إىل يف امرأتك، وعسى اهلل أن يرفعك فينتفع بك ناس 
ويضر بك آخرون، ومل يكن له يومئذ إال ابنة")3).ففي هذا احلديث أراد سعد بن أيب وقاص 
أن يوصي مباله كله، فأرشده النيب الكرمي إىل مبدأ وسط، وهو الوصية بالثلث ـــ مع كثرته ـــ 
وأمره أن يبقي ماله من مال لورثته، وهكذا مجع النص الكرمي ما بني املصاحل العامة واملصاحل 
اخلاصة، ففي املال ما يدفع إىل ذوي احلاجة يف اجملتمع، وفيه ما يبقي لألسرة لتحفظ به ماء 

وجهها، وتدفع عن نفسها ذل املسألة، وشدة احلاجة. 
ب ــ االعتدال في الهبة: وجاء يف صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشري أنه قال: "إن أباه 
أتى به رسول اهلل  فقال: إين حنلت ابين هذا غالما كان يل، فقال رسول اهلل : أكل 

ولدك حنلته مثل هذا؟ فقال: ال، فقال رسول اهلل  فأرجعه". 
)-  أخرجه: البخاري في الصحيح، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، ح 

رقم: 90.
2-  سبق تخريجه. 

3-  أخرجه: البخاري، الصحيح، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، ح 
رقم: 42)2.
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ويف رواية أخرى يف نفس الكتاب والباب، أن النيب  قال: "اتقوا اهلل واعدلوا يف أوالدكم،   
فرجع أيب فرد تلك الصدقة"))). فقد يظن األب أو أحد الوالدين أن له أن يهب ما يشاء 
لفرد من أوالده، العتبارات يراها هو تسوغ له هذا التصرف، ولكن الشارع احلكيم القائم 
على العدل، هنى عن التمييز بني األبناء، إعماال ملبدأ العدل العام، فعن عبد اهلل بن عمرو 
بن العاص h قال: "إن املقسطني عند اهلل على منابر من نور عن ميني الرمحان عز وجل، 

وكلتا يديه ميني، الذين يعدلون يف حكمهم، وأهليهم وما ولوا")2).
ج ـــ االعتدال مع العمال. ومن جوانب االعتدال يف اجملال االقتصادي يف منهاج السنة النبوية 
أن العامل ــــ يف أي جمال اقتصادي كان ـــــ ال يكلف فوق طاقته، وال يؤمر بالعمل زيادة على 
العمل، مهما كانت املسوغات االقتصادية  بينه وبني أرباب  ما هو مقرر يف بنود االتفاق 
لذلك، كالزيادة يف الطلب، أو اإلقبال على البضائع أو حنو ذلك؛ فقد روى أبو هريرة رضي 
اهلل تعاىل عنه قال: قال رسول اهلل : "للملوك طعامه وكسوته، وال يكلف من العمل إال 

ما يطيق")3). 
ه ــ االعتدال في البيوع: ويظهر ذلك من وجوه ثالثة: 

ومراعاة  االقتصادي"،  "االجتهاد  يف  باحليوية  يسمح  الفكري  االعتدال  إن  األول:  الوجه   
املصاحل الشرعية املعتربة يف التصرفات املالية، خبالف "الغلو والتنطع" فإنه يشدد على الناس 
يف معامالهتم، وُيضّيق عليهم اخلناق يف بيوعهم وتصرفاهتم، بسبب ضيق األفق، واجلمود مع 
ظواهر النصوص، مع إغفال ألصل اإلباحة يف املعامالت، ما مل تتعارض مع حمظور شرعي، 
ولقد أطر النص الشرعي خمتلف جوانب املعامالت؛ فعن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه أن 

رسول اهلل  قال:" ال ضرر وال ضرار")4). 
والوجه الثاين: إن االعتدال الفكري، يكون سببا يف "االستقرار السلمي"، واألمن اجملتمعي، وهو 
ما ينتج عنه "الرواج االقتصادي"، والتداول املايل، وحرية التملك املشروع، وهذا ظاهر يف 

)-  مسلم في الصحيح، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض األوالد في الهبة، ح رقم: 623).

2-   مسلم في الصحيح، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة الجائر، ح رقم: )82).
3-   مسلم في الصحيح، كتاب اإليمان باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس، ح رقم: 662).

4-   مالك في الموطأ، كتاب القضاء، باب القضاء في المرفق، ح رقم:429).
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منهج اإلسالم يف "باب امللكية". 
الوجه الثالث: إن االستقرار السياسي الناتج عن االعتدال الفكري، يشجع على االستثمار 
احمللي واألجنيب، ما يفسح اجملال أمام حركة "رؤوس األموال"، وتشغيل اليد العاملة، وهو ما ُيسِهُم 
يف معاجلة "ظاهرة البطالة"، وحتريك "عجلة االقتصاد"، والتنمية احمللية الشاملة، وهذا كله يعود 
على الوطن بالفوائد العامة اليت جتعل املسلمني يف مصاّف الدول الرائدة واملتقدمة؛ ففي حديث 
عروة البارقي "أن النيب  أعطاه دينارًا يشرتي به أضحية أو شاة، فاشرتى شاتني فباع إحدامها 

بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالربكة يف بيعه، فكان لو اشرتى ترابا لربح فيه"))). 

رابعا: اآلثار السياسية، وتبدو معالمها من وجوه، منها: 

أوال: على المستوى الداخلي للدولة المسلمة:  

عليه كتابا  املنصوص  يف  الشرعية  السياسة  مصادر  تنحصر  فال  والمرجعية".  "المصدرية  أ- 
وسنة، بل إهنا تتعدد لتشمل: الكتاب، والسنة، ومسالك االجتهاد املعروفة، حنو القياس، 
القواعد  من  وتفعيل جمموعة  والعرف،  واالستحسان،  فتحها،  أو  الذرائع  وسّد  واملصلحة، 
الشرعية الكلية، مثل: مبدأ "اإلباحة األصلية"، "وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"، 
"وال ضرر وال ضرار"، "وتغري الفتوى بتغري األزمنة واألمكنة والعوائد" و"املشقة جتلب التيسري" 
بالشبهات"  تدرأ  و"احلدود  الضرورة"  منزلة  تنزل  و"احلاجة  احملظورات"  تبيح  و"الضرورات 
السياسة  الفقهاء"  عليه  يطلق  مما  ذلك  وغري  باملصلحة"،  منوط  الرعية  على  و"التصرف 
إىل  أقرب  الناس  معه  يكون  فعال  ما كان  "السياسة  احلنبلي:  عقيل  ابن  قال  الشرعية"؛ 

الصالح، وأبعد عن الفساد، وإن مل يضعه الرسول ، وال نزل به الوحي")2).
حفظ النظام السياسي وطاعة أولي األمر في المعروف: إّن االعرتاف باملشروعية السياسية،  ب- 
والتعاون مع والة األمر يف تنمية الوطن والبالد، مع االلتزام بالقوانني املنظمة لشؤون الناس 
جللب مصاحلهم، ودرء املفاسد عنهم، وترك اخلروج على أولياء األمور، وطاعتهم يف املنشط 

)-  البخاري في الصحيح، كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي  آية، ح رقم: 3443.
2-   ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص 2).
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واملكره، استجابة للتوجيهات النبوية الدالة على ذلك، من مثل قوله  فيما رواه عنه ابن 
أمر  فيما أحب وكره، إال أن يؤمر مبعصية، فإن  السمع والطاعة  املسلم  املرء  عمر: "على 

مبعصية فال مسع وال طاعة"))). 
التعاون مع أجهزة الدولة للحفاظ على المصلحة العامة: من مظاهر االعتدال يف حفظ  ت- 
النظام السياسي أن النيب عليه الصالة والسالم أمر بطاعة الوالة واألمراء واملدراء واملسؤولني 
الذين يعينهم اإلمام، وذلك من أجل استقرار نظام األمة، وقيام أمرها، ويف الوقت ذاته حرَّم 
على هؤالء استغالل مناصبهم يف قضاء مصاحل املواطنني؛ فعن أيب هريرة  عن النيب عليه 
الصالة والسالم قال: "من أطاعين فقد أطاع اهلل، ومن عصاين فقد عصى اهلل، ومن أطاع 

أمريي فقد أطاعين، ومن عصى أمريي فقد عصاين")2).

ث- النصيحة ألولي األمر بشروطها: فعن متيم الداري أن النيب  قال: "الدين النصيحة، قلنا 
ملن؟ قال هلل، ولكتابه، ولرسوله، والئمة املسلمني، وعامتهم")3)؛ "فالنصيحة ألئمة املسلمني 
إعانتهم على احلق، وطاعتهم فيه، وأمرهم به، وتذكريهم حلوائج العباد، ونصحهم يف الرفق 

والعدل، ومن النصيحة هلم الصالة خلفهم واجلهاد معهم")4).
وكما أمرت الشريعة بوجوب النصح لألئمة، وطاعتهم، والتعاون معهم يف إقامة مصاحل 
اخللق، واحلفاظ على النظام العام، وإقامة كيان األمة، جاءت نصوص أخرى حتذر من جعل 
اهلل األمر يف أيديهم من التهاون باملسؤولية، أو الغش للرعية؛ فعن معقل بن يسار رضي اهلل 
تعاىل عنه قال: مسعت رسول اهلل  يقول: "ما من أمري يلي أمر املسلمني مث ال جيهد هلم 

)-  مسلم في الصحيح، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، 
ح رقم: 839).

2-  البخاري في الصحيح، كتاب األحكام، باب چ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  
یی   ىث  چ ]النساء: 59[، ح رقم: )3)).

3-  مسلم في الصحيح، كتاب اإليمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ح رقم: 55.
4-  الصنعاني، سبل السالم شرح بلوغ المرام، 0/4)2.
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وينصح، إال مل يدخل معهم اجلنة"))). قال النووي: "ويف هذه األحاديث وجوب النصيحة 
على الوايل لرعيته، واالجتهاد يف مصاحلهم، والنصيحة هلم يف دينهم ودنياهم")2). 

األحق بتولي مناصب الدولة األكفاء األقوياء األمناء: ومنعها عن "الضعفاء" حىت وإن  ج- 
كانوا أتقياء؛ فقد روى أبو ذر  قال: "قلت يا رسول اهلل، أال تستعملين؟ قال: فضرب 
بيده على منكيب مث قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإهنا أمانة، وإهنا يوم القيامة خزي وندامة، 
النبوية تأسست  إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها")3). ويف ظل هذه التكاليف 
املذاهب الفكرية والفقهية اإلسالمية اليت تتخذ من "الوسطية" مرجعية هلا يف البناء الفكري 
والثقايف العام لألمة، يقول أبو جعفر الطحاوي احلنفي: "وال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة 
أمورنا، وإن جاروا، وال ندعو عليهم، وال ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة 
اهلل عز وجل فريضة، ما مل يأمروا مبعصية، وندعو هلم بالصالح واملعافاة")4). ويقول الشيخ 
أمحد زروق الفاسي املالكي يف قواعده: "حفظ النظام واجب، ومراعاة املصلحة العامة الزمة، 
فلذلك أمجعوا على حترمي اخلروج على اإلمام بقول أو فعل، حىت اجنر إمجاعهم على الصالة 

خلف كل بر وفاجر من الوالة وغريهم، ما مل يكن فسقه يف عني الصالة".)5).

ثانيا: وعلى المستوى لخارجي، ويتجلى ذلك في: 

قيام العالقة مع اآلخر على أساس من التعاون المشترك: وأما على "مستوى العالقات  أ- 
اخلارجية"، فإن آثار االعتدال الفكري تظهر يف قيام العالقات مع اآلخر على أساس من 
الدولية،  واملواثيق  املعاهدات  واحرتام  للناس،  النافعة  املصاحل  وتبادل  اخلري،  على  التعاون 
وتصرحيات  القانون،  مبوجب  البالد  يدخلون  الذين  األجانب  املواطنني  سالمة  وضمان 
ذلك  وكل  وأمواهلم،  وأعراضهم  حقوقهم  وترعى  أمانتهم،  هلم  فتحفظ  واخلروج،  الدخول 
استجابة لألحاديث النبوية املستفيضة الدالة على وجوب ضمان سالمة املعاهد، واملستأمن، 

)-  مسلم في الصحيح، كتاب اإليمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، ح رقم: 42).
2-  النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، 2)/5)2.

3-  أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب اإلمارة، باب كراهة اإلمارة، بغير ضرورة، ح رقم: 825) 
4-   أبو جعفر الطحاوي، العقيدة الطحاوية، ص 24.

5-   أبو العباس أحمد بن أحمد زروق الفاسي، قواعد التصوف، ص)6.
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ومن يدخل بلد املسلمني ضمن االتفاقات اليت تعقدها الدول مع بعضها. 
وتكون  بالتي هي أحسن:  الحكمة والموعظة والجدال  القائمة على  السلمية  الدعوة  ب- 
على مستوى "دعوة اآلخرين إىل اإلسالم"، وإقناعهم بالدخول فيه، ويتم ذلك عرب إشاعة 
"قيم االعتدال والتسامح"؛ ففي احلديث الذي يرويه عبد اهلل بن سالم رضي اهلل تعاىل عنه 
"أنه مسع النيب  أول ما دخل إىل املدينة يقول:"يا أيها الناس، أفشوا السالم، وأطعموا 
الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا اجلنة بسالم"))). وهذا هو املنهج الذي سلكه 
املسلمون األوائل يف فتوحاهتم للبلدان، فإهنم مل ُيكرهوا أحدا على الدخول يف دينهم، وال 
أرغموه على اعتناق عقيدهتم وترك ديانته، بل دعوا إىل اهلل تعاىل باحلكمة واملوعظة احلسنة، 
وجادلوهم باليت هي أحسن، فمن قبل الدخول يف الدين اجلديد اختار ذلك عن طواعية منه 
واختيار، ومن أىب بقي على دينه وملته. وهذا خبالف صنيع النصارى باملسلمني يف "بالد 
األندلس"، فإهنم ملا تغلبوا عليهم، أحرقوا تراثهم، وحولوا مساجدهم إىل كنائس، وأكرهوهم 
على الدخول يف النصرانية، فمن أىب أجرب على اخلروج ومغادرة البالد، ومن آثر البقاء دخل 
يف دينهم، أو بقي متخفيا حىت ُيكتشف أمره، فيكون مصريه القتَل بأسوأ ما عرفت البشرية 

من آالت التعذيب.

يقول أستاذنا الدكتور عبد السالم اهلراس رمحه اهلل: "إن سر انتشار اإلسالم يف األوساط 
الغربية، وكذا روسيا، وسطيته وتوازنه وجتاوبه مع الفطرة والعقل السليم انطالقا من توحيد اهلل، 
إىل إماطة األذى عن الطريق، وملا حتمله تعاليمه من قوة روحية نافذة قد خترتق احلجب لتستقر 
يف الروح والوجدان....لكن بقدر ما يعتز املسلم مبا حيققه اإلسالم من انتشار مبارك يف العامل 
يشعر باحلزن واألسى للواجهات املشوهة اليت تعرض على العامل غري املسلم مبا يصدر عن 

بعض املسلمني من تصرفات مشينة، وأفكار سيئة، ومواقف منفرة")2). 

"حديث حسن  وقــال:  رقــم: 2485،  والـــورع، ح  والرقائق  القيامة،  الجامع، كتاب صفة  في  الترمذي    -(
صحيح".

2-  عبد السالم الهراس، اإلسالم دين الوسطية والفضائل والقيم الخالدة، ص 5).
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خاتمة: يف ختام هذا البحث، وبعد حماولتنا استخالص أصول االعتدال الفكري من منهاج 
السنة النبوية، ميكن القول أن هذه الدراسة قد انتهت إىل النتائج اآلتية:

املقصود باالعتدال الفكري، هو الوسطية يف الفكر عامة، والشرعي منه بصفة خاصة، وفهم   -
مصادر اإلسالم، بطريقة بعيدة عن التحلل، والغلو، والتنطع. 

مداخل نشر االعتدال الفكري، تقوم على الفطرية، واالهتمام، بالعقل، ومحايته من املؤثرات   -
السلبية، مع تنمية ملكة التفقه يف الدين، والعناية بالقيم واألخالق اإلسالمية الصحيحة، 

وتوظيف اخلطاب النبوي املباشر يف الدعوة إىل الوسطية، والتحذير من الغلو، والتنطع. 
التعصب،  ونبذ  بشروطه،  الفكر  وإعمال  باالجتهاد،  العناية  يف  يتجلى  الفكري  االعتدال   -
الفتوى، وفقه وسطية األحكام الشرعية، من خالل رتبتها،  والتقليد األعمى، والتيسري يف 
ومرتبتها، ومقدارها، واالشتغال مبا حتته عمل منها، مع قبول اخلالف، وحسن التعامل مع 

املختلفني يف الدين، والفكر، والنظر واالجتهاد. 
البالد كلها، ومشل  عمَّ خريه  واجملتمع،  الوطن  ثقافة يف  وأصبح  الفكري  االعتدال  عمَّ  إذا   -
الثقايف،  امليدان  وخباصة  امليادين،  يف كل  ونتائجه  آثاره  وبدت  املسلمني،  وغري  املسلمني 

واملعريف والعلمي، واالجتماعي، واالقتصادي، والسياسي. 
دراسة  ودراساهتا  أحكامها،  فقه  مع  الدراسة،  املناهج  يف  النبوية  السنة  توظيف  ضرورة   -

موضوعية، لتصحيح الفهم، وإزالة االلتباس، ودفع األفكار املنحرفة، وسوء التأويل.
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قائمة المصادر والمراجع:

أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري النهاية يف غريب احلديث واألثر، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي -   -
حممود حممد الطناحي، بريوت، املكتبة العلمية 399)هـ - 9)9)م.

إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن   -
حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة األوىل، ))4)هـــ )99)م.

إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب، االعتصام، حتقيق: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن عفان،   -
السعودية، الطبعة: األوىل، 2)4)هـ - 992)م.

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين   -
واألسانيد، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري البكري، مؤسسة القرطبة.

أبوالفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بريوت، دار املعرفة،   -
9)3)هـــ. 

أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، بريوت، دار الكتاب العريب.   -

أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، السنن الكربى، جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند   -
ببلدة حيدر آباد، الطبعة األوىل، 344) هـ.

أبو بكر الطرطوشي، احلوادث والبدع، حتقيق: عبد اجمليد تركي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل،   -
0)4)/ 990)م.

أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، حتقيق: سامي بن حممد   -
سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 420)هـ - 999) م.

أبو الفرج عبد الرمحان، بن علي اجلوزي، تلبيس إبليس، بريوت، دار الفكر، الطبعة األوىل، )42)/)200م.   -

أبو عبد اهلل، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، ابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق:   -
طه عبد الرؤوف سعد، بريوت، دار اجليل، 3)9)م. 

أبو عبد اهلل، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، ابن قيم اجلوزية، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، حتقيق:   -
حممد حامد الفقي، بريوت، الطبعة الثانية، 395) – 5)9).
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أبو القاسم احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، حتقيق: حممد سيد كيالين، لبنان، دار املعرفة.  -

أبو منصور حممد بن أمحد األزهري، هتذيب اللغة، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، املؤسسة املصرية   -
العامة للتأليف واألنباء والنشر الدار ملصرية للتأليف غ والرتمجة 964)م /)96) /384)/)38)ه.

أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، ميزان العمل، حتقيق: سليمان دنيا، دار املعارف، 964)م.  -

أبو الفضل حممود األلوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، بريوت، دار إحياء الرتاث   -
العريب. 

أبو احلسني، مسلم بن احلجاج، القشريي، اجلامع الصحيح، دار املغين، الطبعة األوىل،9)4)هــــ 998)م.   -

أبو احلسني علي بن خلف بن عبد امللك، ابن بطال، شرح صحيح البخاري، الرياض، مكتبة الرشد.   -

أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر،: 399)هـ - 9)9)م.  -

أبو جعفر الطحاوي، احلنفي، العقيدة الطحاوية، بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة، دار ابن حزم، بريوت،   -
الطبعة األوىل،6)4)هــــ 995)م. 

أبو زكريا حيىي بن شرف النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، دار إحياء الرتاث العريب –   -
بريوت، الطبعة الثانية، 392)هـــ.

أمحد بن حنبل، املسند، حتقيق: شعيب األرونؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 420)هــــ 999)م.  -
أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، جمموع الفتاوى، مجع وترتيب: عبد الرمحان بن حممد بن قاسم،   -

املكتب العلمي السعودي باملغرب، مكتبة املعارف، الرباط، املغرب. 
أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم، بريوت، دار عامل   -

الكتب، الطبعة السابعة، 9)4)هـ/ 999)م.
أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين املواهب اللدنية باملنح احملمدية، القاهرة، املكتبة   -

التوفيقية. 
أمحد تيمور باشا، نظرة تارخيية يف حدوث املذاهب الفقهية األربعة، وانتشارها عند مجهور املسلمني، تقدمي   -

العالمة حممد أبو زهرة، بريوت، دار القادري، الطبعة األوىل، ))4)ه/ 990)م 
أبو العباس أمحد بن أمحد زروق الفاسي، قواعد التصوف، تقدمي وحتقيق: عبد اجمليد خيايل، دار الكتب   -

العلمية. 



- 45( -

االعتدال الفكري وأثره في حماية الوطن ...

أبو حممد سهل بن عبد اهلل التسرتي، تفسري التسرتي، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن حممد   -
علي الطبعة األوىل مايو 2004م.

مجال الدين القامسي، قواعد التحديث من فنون مصطلح حلديث، حتقيق: حممد هبجة البيطار، دار إحياء   -
الكتب العربية، الطبعة الثانية، 380)/)96)م.

مالك بن أنس، املوطأ، حتقيق: مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان، الطبعة األوىل،   -
425)/2004م. 

حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الطربي، جامع البيان، يف تأويل القرآن، حتقيق: أمحد حممد   -
شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 420) هـ - 2000 م.

حممد بن إمساعيل البخاري، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه، حممد   -
زهري بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة األوىل، 422)هــ. 

حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، حتقيق: أمحد حممد شاكر   -
وآخرون، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب.

حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري، حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، بريوت، دار الكتب   -
العلمية. 

حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق: شعيب   -
األرنؤوط، بريوت، الطبعة الثانية، 4)4) – 993).

حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، لسان العرب بريوت، دار صادر، الطبعة األوىل.   -

حممد بن عبد اهلل بن حيي ابن سيد الناس، عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري، بريوت، مؤسسة   -
عز الدين للطباعة والنشر 406) ه – 986).

حممد عبد الرؤوف املناوي، فيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير، بريوت، دار   -
الكتب العلمية، الطبعة االوىل 5)4) ه - 994) م.

حممد ناصر الدين األلباين، صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري، دار الصديق، الطبعة األوىل،)42)هـ.  -

حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين، تاج العروس من جواهر القاموس، دار اهلداية.   -

حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، القاموس احمليط. بدون تاريخ   -
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حممد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، حتقيق: حممد طاهر امليساوي، األردن، دار النفائس،   -
الطبعة الثانية،)42)/)200م.

جملة اإلسالم يف آسيا، اجمللد )) /العدد ) يونيو 4)20م.  -

نور الدين عرت، منهج النقد يف علوم احلديث، بريوت، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 8)4)/)99)م.  -

عبد الرمحان بن أيب بكر السيوطي، تدريب الراوي، يف شرح تقريب النواوي، الرياض، حتقيق: عبد الوهاب   -
عبد اللطيف، مكتبة الرياض احلديثة. 

علي بن حممد بن علي اجلرجاين، التعريفات، حتقيق: إبراهيم األبياري، بريوت، دار الكتاب العريب، الطبعة   -

األوىل، 405)هــــ. 

علي حسب اهلل، أصول التشريع اإلسالمي، القاهرة، دار املعارف، الطبعة الرابعة، )39)م/ ))9)م.   -

عبد السالم اهلراس، اإلسالم دين الوسطية، والفضائل والقيم خلالدة، موقع مجلة السكينة.  -

شرف الدين احلسني بن عبد اهلل الطييب، شرح املشكاة الكاشف عن حقائق السنن، حتقيق: عبد احلميد   -

هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز))4)/ )99)م.



قيمة المسؤولّية وأثُرها في تعزيز 
األمن الوطنّي وحمايِته،

"دراسٌة في ضوء الهْدي الّنبوّي"

الدكتورة/ ماريه بسام محمد عبابنه
أستاذ مساعد في علم الحديث الشريف
جامعة الحدود الشمالية / السعودية 





- 46( -

قيمة المسؤولّية وأثُرها في تعزيز األمن الوطنّي وحمايِته...

املقّدمة

احلمد لّله رّب العاملني، والّصالة والّسالم على املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه وسّلم 
تسليًما كثريًا، أّما بعد:

فإنَّ األمن الوطيّن يشّكل ركًنا مهّما يف بناء األوطان، وعاماًل أساسًيا يف محايتها، كما يعّد 
من أهّم املسؤوليات املُنوطة بالقادة ومن ينوب مناهَبم. لذلك؛ فإّن وعي مكّونات اجملتمع بعظم 
هذه املسؤولية أمٌر مهُم يف محاية األوطان، وذلك من خالل قيامهم بواجباهتم املطلوبة جتاه أوطاهنم 
قيادًة وحكومًة وَشعًبا، إاّل أّن مفهوم املسؤولية وتطبيقاهتا حيتاج إىل تقومي وتأطرٍي وتصحيح وتعزيز؛ 
ليؤدي دوره يف محاية الوطن، ويقيه من االنعكاسات اخلطرية يف حال اجلهل هبذا املفهوم أو التنّكب 

والتخلي عنه. 

ولقد جاءت السّنة الّنبوية الّشريفة بنصوصها تقّر هذا املبدأ وتوّجهه وتبنّي أمهيته، لذلك جاء 
هذا البحث يهدف إىل حترير مفهوم املسؤولية وتوضيح دالالته، والكشف عن أبعاد األمن الوطين؛ 
لبيان املنهج الّنبوي يف تفعيل قيمة املسؤولية للقيام بدورها يف حتقيق األمن الوطين، من خالل دراسة 

استقرائّية استنباطّية حتليلّية يف نصوص السّنة املشرفة. 

القيام باملسؤوليات املُنوطة بأفراد اجملتمع، كلٌّ منهم يف  وتأيت أمهّية هذا البحث يف ضرورة 
مكانه وجمال اختصاصه حلماية األمن الوطيّن يف ظّل ما تشهده املنطقة العربّية جرّاء الفنت الّداخلية 
واخلارجّية، وتوايل األزمات االقتصادية، والّتشويش اإلعالمّي، والّتنصل من املسؤوليات أو الّتساهل 
فيها؛ ليضع لبنة يف بناء األوطان من خالل الّتوعّية املوّجهة ألمهّية املسؤولية وبيان دورها يف محاية 

األمن الوطيّن، وذلك بالرجوع ألصول العلم الّشرعي.

راسَة عّدُة دراساٍت تناولت مْوضوعي املسؤولية واألمن الوطين؛ منها: ولقد ُسبقت هذه الدِّ
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دراسة بعنوان: "األمن يف السّنة الّنبوية")))، هدف من خالهلا الباحث بيان التجربة األمنّية   -
العسكرية يف السّنة الّنبوية؛ حيث قام بتعريف األمن وبيان أمهيته، واستعراض الّتجربة األمنية 
يف العصر الّنبوي وعهد اخللفاء الراشدين، وقد تقاطعت دراسيت مع هذه الّدراسة يف تعريف 

األمن وبيان أمهيته.

دراسة بعنوان: "األمن العسكري يف السّنة النبوية")2)؛ حيث تتّبعت الباحثة يف دراستها تاريخ   -
األمن العسكري والوقائي، واالستخبارات العسكرية الداخلية، واملنهج الّنبوي يف بّث األمن 
العسكري، وقد تقاطعت دراسيت مع هذه الّدراسة يف بيان مفهوم األمن يف السّنة الّنبوية، ومل 

تتعّرض هذه الّدراسة لعالقة األمن باملسؤولية.

األمن  مفهوم  الباحث  فيها  عرض  االجتماعّي")3)،  األمن  حتقيق  "وسائل  بعنوان:  دراسة   -
االجتماعي ومقوماته ووسائل حتقيقه، ومل ختّصص هذه الّدراسة يف السّنة الّنبوية بل جاءت 

عاّمة، ومل تتعرض هذه الّدراسة ملوضوع املسؤولية.

دراسة بعنوان: "األمن االجتماعي، مفهومه وتأصيله الشرعي يف ضوء مقاصد الشريعة")4)،   -
لألمن  الشرعي  التأصيل  مع  أبعاده،  جبميع  االجتماعي  األمن  خالهلا  من  الباحث  عّرف 
بل  النبوية  السّنة  الّدراسة يف  الّشريعة، ومل ختّصص هذه  وبيان صلته مبقاصد  االجتماعي، 
ُينظر: رضوان، يوسف إسماعيل سعيد،" األمن في السّنة الّنبوية"، مجلة الجامعة اإلسالمية في الدراسات   -(
journals.iugaza.edu. ،اإلسالمية، مجلد:20، عدد )، 2)20م. الموقع االلكتروني للمجلة

ps* ولم يتسّن لي تحميل البحث عن الموقع بسبب تضمين بحث آخر تحت هذا العنوان، واكتفيت 
باالطالع على ملخص البحث.

ُينظر: الثالثيني، نهاد يوسف، "األمن العسكري في السّنة الّنبوية،" رسالة ماجستير، إشراف: إسماعيل   -2
سعيد رضوان، جامعة غزة، )200م.

في  االجتماعي  األمــن  مؤتمر  االجتماعي"،  األمــن  تحقيق  "وسائل  السّيد،  أسامة  السميع،  عبد  ُينظر:    -3
التصور اإلسالمي، جامعة آل البيت- األردن، المؤتمر الثاني/ 3-4/ ) /2)20 م، موقع المؤتمر على 

web2.aabu.edu.jo/ ،الشبكة االلكترونية
ُينظر: الكيالني، رشاد صالح،"األمن االجتماعي، مفهومه وتأصيله الّشرعي في ضوء مقاصد الّشريعة"،   -4
مؤتمر األمن االجتماعي في التصور اإلسالمي، جامعة آل البيت- األردن، 3-4/ ) /2)20 م. موقع 

web2.aabu.edu.jo/ ،المؤتمر على الشبكة االلكترونية
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جاءت عاّمة، ومل تتعّرض هذه الّدراسة لعالقة األمن باملسؤولية.

الباحث من  النبوية يف تعزيز املسؤولية االجتماعية")))، قام  السنة  دراسة بعنوان: "منهجية   -
لعالقة  الّدراسة  هذه  تتعّرض  ومل  ودالالته،  معانيه  وبيان  املسؤولية  بتخريج حديث  خالهلا 

األمن باملسؤولية.

وألّن هذه الّدراسات مل تفرد موضوع ارتباط املسئولية باألمن الوطين من جهة، ومل تكشف 
عن دور السّنة الّنبوية يف الربط بينهما لتأدية املسؤولية دورها يف تعزيز األمن الوطين، جاءت هذه 

الّدراسة لٌتضيف إىل الّدراسات الّسابقة بيان دور املسؤولية يف تعزيز األمن الوطين.

ساِئال املوىل -عّز وجّل- أن ُيلهمنا الرُّشد والّصواب، وأن جيّنبنا الزّلل، وأن يهبنا الّتوفيق، 
واهلل املستعان. 

المبحث األول: دالالت المسؤولية واألمن الوطني في السّنة الّنبوية
ُيقسم هذا املبحث إىل مطلبني:

املطلب األول: مفهوم املسؤولية ودالالته يف السّنة النبوية، ودورها يف تنميته.  -

املطلب الثاين: داللة األمن الوطين ودور السّنة يف بيان أبعاده.   -

المطلب األول: مفهوم المسؤولية ودالالته في السّنة النبوية، ودورها في تنميته

أّواّل: مفهوم المسؤولية ودالالته في السّنة الّنبوّية

المسؤولية لغًة: املسؤولية مصدٌر من كلمة مْسُؤول؛ وترجع مادة املسؤولية إىل الّسني واهلمزة  أ- 
ؤال قد يكون لالستعالم، وقد يكون للّتبكيت، وتارة يكون  والاّلم، فُيقال سؤال، ومسألة، والسُّ

لتعريف املسؤول وتنبيهه)2). 

ُينظر: الهليل، عبد العزيز بن عبد الله، " منهجية السّنة النبوية في تعزيز المسؤولية االجتماعية"، دار العلوم،   -(
الفيوم،2009م.

ُينظر: ابن فارس، أحمد القزويني الرازي)395هـ(، معجم مقاييس اللغة )24/3)(، تحقيق: عبد السالم   -2
محمد هارون، )باب السين والهمزة وما يثلثهما(، دار الفكر، 9)9)م، والراغب األصفهاني؛ أبو القاسم 
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المسؤولية اصطالًحا: يعّد مصطلح املسؤولية من املصطلحات حديثة االستعمال؛ مبعىن أّن  ب- 
ليس له وجود يف استعماالت األقدمني، ويعّرف الباحثون مصطلح املسؤولية بعّدة تعريفات 
منها: "املسؤولية هي كون الفرد مكلًفا بأن يقوم ببعض األشياء وبأن يقدم عنها حساًبا إىل 

غريه"))).

وإذا أردنا أن نتعّرف على املعىن اجلامع للمسؤولية جيدر بنا الرجوع للقرآن الكرمي الذي يقّدم 
جتلية راقية للمفاهيم والستخدامات السّنة الّنبوية ملصطلح املسؤولية؛ فإذا تقرّر أّن هذا املصطلح 

_املسؤولية_ حديث االستعمال إال أّن القرآن والنصوص النبوية قد ورد فيهما لفظ السؤال.

1- المسؤولية في القرآن الكريم:

ماّدة  أن  الكرمي؛  القرآن  يف  املسؤولية  داللة  حول  له  دراسة  يف  أفضل  األستاذ  ُيشري 
)سأل( ومشتقاهتا وردت يف القرآن الكرمي يف أكثر من موضِع؛ تدور معناها حول االستخبار كما 
يف قوله تعاىل: چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ )سورة املعارج: اآلية،)(، واالسرتشاد وطلب 
املعرفة كما يف قوله تعاىل: چ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ )سورة النحل: 

اآلية، 43(، وسؤال الطلب وعرض احلاجة يف قوله تعاىل: چ  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  
ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     چ )سورة الرمحن: اآلية، 29 (، و سؤال املخاصمة واجملادلة. كقوله تعاىل: 
 چ ٱ  ٻ    ٻ   چ )سورة النبأ: اآلية رقم، ) (، وسؤال اإلجابة واالستجابة كقوله تعاىل: 
چ ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ    ی   چ ) سورة البقرة: اآلية 86)(، و سؤال 
احملاسبة واملناقشة كقوله تعاىل: چ  پ  پ   پ  پ  ڀ     چ )سورة احلجر: 

الحسين بن محمد)502ه(، المفردات في غريب القرآن )ص:)43(، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، 
دار القلم، الدار الشامية، دمشق بيروت، ط)، 2)4)هـ، وُينظر:الزّبيدّي: محمد بن محمد الحسيني، 
أبو الفيض،  )205)هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، )29/ )5)(، مجموعة من المحققين، دار 

الهداية، )د.ت(، )د.ط(.
دراز، عبد الله، دستور األخالق)ص:36)(، تعليق الدكتور عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت،   -(

ط4، 402)هـ.
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اآلية، 92(، وسؤال مبعىن املؤاخذة اجملازاة كقوله تعاىل: ٱچ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  
ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  چ )سورة البقرة: اآلية، 34) ). )))

ويلفت ابن األثري النظر إىل أّن السؤال يف كتاب اهلل – عّز وجل- وحديث رسول اهلل – 
- نوعان: أحدمها ما كان على وجه الّتبيني والّتعليم ملا متّس احلاجة إليه، والّثاين ما كان على 

طريق الّتعنت.)2) 

2- المسؤولية في السّنة الّنبوّية:
يتضّمن مفهوم املسؤولية يف السّنة الّنبوية الدالالت الّلغوية مجيعها:

ُقوُل: ُكلُُّكْم  يـَ   يقول :"مَسِْعُت َرُسوَل اهلِل __ ففي احلديث املعروف عن ابن عمر
رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن رَِعيَِّتِه، اإِلَماُم رَاٍع َوَمْسُؤوٌل َعْن رَِعيَِّتِه، وَالرَُّجُل رَاٍع يِف َأْهِلِه َوُهَو َمْسُؤوٌل 
ْيِت َزْوِجَها َوَمْسُؤوَلٌة َعْن رَِعيَِّتَها، وَاخَلاِدُم رَاٍع يِف َماِل َسيِِّدِه َوَمْسُؤوٌل  َعْن رَِعيَِّتِه، وَاملَرَْأُة رَاِعَيٌة يِف بـَ
َعْن رَِعيَِّتِه، َقاَل: َوَحِسْبُت َأْن َقْد َقاَل: وَالرَُّجُل رَاٍع يِف َماِل أَِبيِه َوَمْسُؤوٌل َعْن رَِعيَِّتِه، وَُكلُُّكْم رَاٍع 

َوَمْسُؤوٌل َعْن رَِعيَِّتِه".)3)

ُينظر: أفضل، سجاد أحمد بن محمد؛ المسؤولية والجزاء في القرآن الكريم" دراسة موضوعية")ص:0)(،   -(
بحث تكميلي مقّدم لنيل درجة الماجستير، إشراف مصباح الله عبد الباقي، الجامعة اإلسالمية العالمية 

www.alukah.net/ .بإسالم آباد، 428)هـ/)200م
الحديث  فــي غــريــب  النهاية  بــن محمد )606(،  الــمــبــارك  الــســعــادات  أبــو  الــجــزري،  األثــيــر  ابــن  يُــنــظــر:   -2
بيروت،  العلمية،  المكتبة  الطناحي،  الــزاوي – محمود محمد  أحمد  طاهر  تحقيق:  واألثــــر)328/2(، 

9)9)م. 
الصحيح  الجامع  في صحيحه،  البخاري)256هـ(  إسماعيل  بن  محمد  البخاري:  أخرجه  عليه(  )مّتفق   -3
المختصر، كتاب الجمعة، باب الجمعة في المدن والقرى، حديث رقم )892(، )5/2(. وفي أبواب 
العمرة، باب العبد راع في مال سيده، حديث رقم )2409(، )3/)5)(، وأخرجه في كتاب الوصايا، 
باب قوله تعالى: "من بعد وصية يوصي بها" حديث رقم 4،)5)6/2، وكتاب النكاح "باب قوا أنفسكم 
وأهليكم" حديث رقم 88)5، ))/34(، وكتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها، حديث رقم 
الرسول"، حديث رقم  الله وأطيعوا  تعالى : " وأطيعوا  )5200)))/ )4(، وكتاب األحكام، باب قوله 
األولى 422)هـ،  الطبعة:  النجاة،  دار طوق  الناصر،  ناصر  بن  تحقيق: محمد زهير   ،)((/9(((38
وأخرجه مسلم: بن الحجاج النيسابوري))26هـ(، في صحيحه، المسند الصحيح، كتاب اإلمارة، باب 
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وُيشري ابن حجر إىل داللة احملاسبة يف مفهوم املسؤولية، وأّن املكلف مسؤول عّما قّصر فيه، 
فيقول: "استدّل به على أّن املكلف يؤاخذ بالّتقصري يف أمر من هو يف حكمه"))).

املسؤولية )كّلكم راع وكّلكم مسؤول(؛  بلفظ  الرعاية يف هذا احلديث  لفظ  اقرتن  لذلك، 
فاإلمام ومن ينوب عنه، كلهم راع فيمن تولوا مسؤوليتهم بالعناية هبم على أكمل وجه دون تقصري 
أو هتاون يف مجيع أمورهم ومعاشهم وما يتعلق بأمنهم والقيام على حاجاهتم، وحسن الّتعهد هلم 
تنبيههم وزجرهم وحماسبتهم وإقامة  الّدين والّدنيا، وكذلك هو مسؤول عن رعيته يف  يف سياسة 

حدود اهلل فيهم)2).

والسّنة  الكرمي  القرآن  الّلغوي؛ ودالالهتا يف  املعىن  تأسيًسا على  املسؤولية  ملفردة  وبالّتحليل 
الّنبوية، جتد أهّنا تتضّمن مايلي:

معىن )توجيه الّسؤال للمعرفة واالستعالم(: وهذا له ارتباط باملصدر؛ من حيث إنَّ الذي يتوىّل   -(
املسؤولية جيب أن يكون حميًطا وعارًفا بتفاصيل مسؤوليته اليت ويّل عليها، سواء مسؤوليته أمام 

نفسه أو الواجبات املوكلة إليه أو فيمن اسرتعاه، وهذا يتضّمن داللة الرّعاية.

معىن )التّبكيت والزجر والوعظ(.  -2

معىن )الّتنبيه(، وهذا املعىن وسابقه يتضّمن داللة احملاسبة، إذ البّد مع الرعاية يف املسؤولية   -3
من املتابعة والّتقومي من خالل الّتنبيه، والزجر يف حالة ارتكاب املخالفة.

ونستطيع القول بعد هذه اجلولة يف الدالالت الّلغوية ملفهوم املسؤولية يف الّلغة والقرآن الكرمي 

األمير مسؤول عن رعيته، حديث رقم ))5)4) )5/ )4)(، تحقيق مركز البحوث بدار التأصيل، دار 
التأصيل – القاهرة، )د.ت(، )د.ط(.

العسقالني: ابن حجر، أحمد بن علي)852ه-(، فتح الباري شرح صحيح البخاري )3)/ 3))(، رقم   -(
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 

الخطيب، دار المعرفة - بيروت، 9)3)هـ.
ُينظر: القسطاّلني، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك )المتوفى: 923هـ(، شرح القسطالني،   -2
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري- )2/ 68)( و)4/ 230(، المطبعة الكبرى األميرية، مصر، ط)، 

323) ه.
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والسّنة املشرّفة؛ بأن املسؤولية - اصطالحا - تشمل: كّل ما ُيسأل عنه وحياسب املرء عليه يف 
الدنيا واآلخرة فيما كلِّف به، أو ويّل عليه رعاية وأمانة.

ثانيا: دور الهدي الّنبوي في تنمية المسؤولية لدى أفراد المجتمع

إّن حتّمل املسؤولية والقيام هبا أمٌر ضرورٌي حلفظ الّدين واألوطان؛ لذلك جاء اهلدي الّنبوي 
يف حديث املسؤولية ال يستثين أّي مكّلف منها للقيام بدوره يف عمارة األرض وحتقيق غاية اخللق؛ 
ومن هذه الغاية واملسؤولية الكربى جاءت السّنة النبوية لتنّمي هذه القيمة يف شخصّية املسلم على 
املستويني الفردي واجلماعّي، رعاية للّدين وأمن األوطان؛ لذلك جاءت السّنة الّنبوية تنمي هذه 
القيمة وتعزّزها من خالل إقرار مبدأ مشولية املسؤولية للمكّلفني، ومن خالل الّتحذير من مظاهر 

الّتخلي عنها، ببيان آثار ذلك على اجملتمعات، وإيقاع العقوبة على املقّصرين فيها.

1- شمولية المسؤولية ومستوياتها في الهدي الّنبوي:

انطالًقا من قوله __" وكلّكم مسؤول عن رعيته"؛ فإّن املسؤولية الوطنّية واجملتمعّية ال 
تقع على عاتق اإلمام فحسب؛ بل إّن اجملتمع كله يشكل شبكة كحلقة متواصلة تبدأ برعاية تلك 
املسؤولية ومتطلباهتا من األسرة إىل أعلى قمة يف التنظيم الوطين هلا، كواجب ديين ووطين على كل 

مكّلف؛ رجااًل ونساًء وعاملني يف مجيع اجملاالت واملؤسسات.

 وتشّكل قيمة املسؤولية يف السنة الّنبوية مبدأ ال ينفّك عن كل مؤمتن حبيث توجب عليه 
حفظ والتزام إصالح ما قام عليه؛ لذلك فإّن احلديث الّنبوي يعّمم أّواًل، مّث خُيّصص ثانًيا. وقسم 
اخلصوصية إىل أقسام: من جهة الرجل، ومن جهة املرأة، ومن جهة اخلادم، ومن جهة النسب. 
مث عممّ ثالًثا "وكلكم راٍع" تأكيًدا، وردًّا للعجز إىل الصدر بياًنا لعموم احلكم أّواًل وآخرًا؛ وانطالًقا 
ٱٹ  ٹ  وأخروّية؛  دنيوية  مسؤولية  فعله؛  على  مكّلف حماسب  فإن كل  املسؤولية  هذه   من 

چ  حبخب  مب  ىب  يب   چ الصافات: 24 ))).

ُينظر: القسطالني، إرشاد الساري، )2/ 68)( و)4/ 230).  -(
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2- الّتكليف بقدر الّطاقة والّتبصير بالمسؤوليات والّتحذير من مظاهر الّتخلي عن المسؤولية:

إّن من أهّم مراحل الّتكليف هو مراعاة القدرات والّطاقات؛ لذلك جاء املنهج الّنبوي يدعو 
يف  جاء  يطيقون.  وفيما  قدراهتم  مستويات يف  الّناس  أّن  وبنّي  الطاقة،  فوق  الّتكليف  عدم  إىل 
َها َوِعْنَدَها اْمرََأٌة، َقاَل: َمْن َهِذِه؟ َقاَلْت: ُفاَلَنُة،  احلديث، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَّيِبَّ : "َدَخَل َعَليـْ
يِن إِلَْيِه  وَاهلِل اَل ميََلُّ اهلُل َحىتَّ متَلُّوا، وََكاَن َأَحبَّ الدِّ َتْذُكُر ِمْن َصاَلهِتَا، َقاَل: َمْه، َعَلْيُكْم مبَا ُتِطيُقوَن، فـَ

َماَداوَم َعَلْيِه َصاِحُبُه"))).

إّن منطوق هذا احلديث يدعو إىل االشتغال باألعمال اليت يستطيع اإلنسان أن يداوم عليها؛ 
وهذا يقتضي األمر باالقتصار على ما يطاق من العبادة وغريها، ومفهومه يقتضي الّنهي عن تكّلف 

ما ال ُيطاق.)2)

وهلذا، فإّن الّنيب __كان يراعي قيمة "األمانة" يف املسؤولية الكربى، وهي قيادة هذه األمة 
ْعِمُلين، َقاَل: َفَضَرَب ِبَيِدِه َعَلى  ْلُت َيا َرُسوَل اللَِّه َأاَل َتْستـَ فيختار هلم الكفء؛ َعْن َأىِب َذرٍّ َقاَل:) قـُ
ْوَم اْلِقَياَمِة ِخْزٌي َوَنَداَمٌة ِإالَّ َمْن َأَخَذَها  َها يـَ َها َأَماَنٌة َوإِنـَّ َمْنِكيِب مُثَّ َقاَل:"َيا أََبا َذرٍّ إِنََّك َضِعيٌف َوإِنـَّ

حِبَقَِّها وََأدَّى الَِّذي َعَلْيِه ِفيَها".)3)

قال الّنووي: "َهَذا احْلَِديث َأْصل َعِظيم يِف ِاْجِتَناب اْلِواَلَيات، اَل ِسيََّما ِلَمْن َكاَن ِفيِه َضْعف 
ُهَو َحّق َمْن مَلْ َيُكْن َأْهاًل هَلَا، َأْو َكاَن َأْهاًل  َعْن اْلِقَيام ِبَوَظاِئِف ِتْلَك اْلِواَلَية، وََأمَّا اخْلِْزي وَالنََّداَمة فـَ
رَّط، وََأمَّا َمْن َكاَن َأْهاًل  ْنَدم َعَلى َما فـَ ْفَضحُه، َويـَ ْوم اْلِقَياَمة َويـَ َعاىَل يـَ ُيْخزِيه اللَّه تـَ ْعِدل ِفيَها فـَ ومََلْ يـَ

َلُه َفْضل َعِظيم".)4) لِْلِواَلَيِة، َوَعَدَل ِفيَها، فـَ
)مّتفق عليه(، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اإليمان، باب أحب العمل إلى الله أدومه، حديث   -(
رقم 43))/))(، ومسلم في صحيحه، كتاب الّصالة، باب خذوا من العمل ما تطيقون، حديث رقم 

.(542/(( ،)((849(
ُينظر: العسقالني، ابن حجر، فتح الباري ))/ 02)).  -2

ــارة، حــديــث رقــم )46)4(،  اإلمــ الّنهي عــن طلب  بــاب  الــجــهــاد،  فــي صحيحه، كــتــاب  أخــرجــه مسلم   -3
.((45/5(

النووي، شرف الدين، شرح النووي على مسلم ـ)2)/ 0)2(، دار الكتاب العربي بيروت – لبنان،)40)ه    -4
- )98) م .
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كذلك كل األعمال ميكن انتقاُء أكفاء هلا، مبراعاة تلك القيم، دون اللجوء إىل تقييمات 
ترعى حظوظ النفس أو يرافقها اجلهل رعايًة للمسؤولية.

وأما املرحلة الثانية يف الّتكليف باملسؤولية فهي الّتبصري هبا، بأن يعرف املسؤول ما له وما عليه 
يف مجيع الّتكليفات املُوكلة له على الصعيدين الفردي واجلماعي؛ لذلك قال الّنيب _ _ ملعاذ 
بن جبل:__ وهو أعلم الّناس باحلالل واحلرام: "كّف عليك هذا: وأخذ بلسان نفسه، قال: 
فقلت يا نيب اهلل وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به؟ فقال: "ثكلتك أمك يا معاذ! وهل َيُكبُّ الناَس يف 

النار على وجوههم _أو على مناخرهم_ إال حصائُد ألسنتهم".))) 

وأخريًا، تأيت املرحلة الثالثة يف املسؤولية وهي رعاية تلك املسؤولية، واحملاسبة عليها، والّتحريض 
على حتمّلها، إذ بعد استطاعة املكلَّف على تلك املسؤولية املُناطة به، و بعد التبصري فيها ال يبقى 

له عذر يف تركها أو الّتخلي عنها "أاّل وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

المطلب الثاني: داللة األمن الوطنّي ودور السّنة الّنبوية في بيان أبعاده.

أوال: مفهوم األمن ودالالته في السّنة الّنبوية

األمن من األمان واألمانة؛ فَأِمْنُت إذا أنا َأِمٌن، وآَمْنُت َغرْيِي من األمان، واأَلْمُن: طمأنينة 
الّنفس وسكون القلب، وضدُّ اخْلَْوِف. واأَلمانُة: ضدُّ اخِليانة.)2) 

إن التأمل يف املعاين اللغوية ملفردة األمن؛ ُيسفر عن نتيجة مهمة، وهي أّن األمن يتضّمن 
معاٍن عدة ترتبط ببعضها؛ فهو من األمان ضّد اخلوف، وهو األمانة ضّد اخليانة؛ إذ البّد من حتقيق 
األمن من هذين األمرين، أمانة يف حتّمل املسؤولية؛ وأمٌن ترعاه تلك املسؤولية أيًضا؛ األمر الذي 

أخرجه الترمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة)9)2هـ( في سننه )الجامع الكبير(، أبواب اإليمان، باب ما   -(
جاء في حرمة الّصالة، حديث رقم )6)26(، )5/ 2)(، وقال: "حديث حسن صحيح، تحقيق وتعليق 
الطبعة:  البابي الحلبي – مصر،  الباقي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  أحمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد 

الثانية، 395) هـ - 5)9)م.
ُينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، باب الهمزة والميم وما بعدهما في الثالثي ))/33)(، و الراغب   -2
األصبهاني؛ المفردات في غريب القرآن)ص:25(، وابن منظور اإلفريقي: محمد بن مكرم، أبو الفضل، 

جمال الدين ))))هـ(، لسان العرب )3)/ )2(، دار صادر – بيروت، ط3 - 4)4) هـ. 
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جيعل تلك القيمتنْيِ ال تنفصالن عن بعضهما يف أي حال من األحوال.

ولذلك، جاءت السّنة الّنبوية رعاية للمكّلفني، ومساندًة هلم يف حتّمل مسؤولياهتم، تعزّز هذه 
القيمة وتأمر بالعمل على إحالهلا، والسعي إليها يف مجيع أبعادها الّدينية، والفكرية، واالجتماعية، 

والسياسية، والعسكرية، واإليدلوجّية.

َا  ْوِمِه َفَكَأمنَّ يقول الّنيب __:"َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا يِف ِسرِْبِه ُمَعاًف يِف َجَسِدِه ِعْنَدُه ُقوُت يـَ
َيا".))) نـْ ِحيَزْت َلُه الدُّ

والفكري،  والسياسّي،  العقدّي،  األمن  أبعاده؛  جبميع  األمن  إىل  إشارة  احلديث  هذا  يف 
واالجتماعي، والصحّي، والغذائي؛ اليت تشكل بدورها األمن الوطين املتكامل.

ثانًيا :مفهوم الوطن ودالالته.

يعّرف ابن منظور الَوَطَن فيقول:" املَْنزُِل تقيم به، وهو َمْوِطُن اإلنسان وحمّله")2). فالوطن، هو 
الذي ينشأ عليه اإلنسان، وهو منزله وموطنه وحمّله، وقد ُجبلت الّنفوس على الّتعّلق باحملّل واأُلنس 
به واالنتماء له؛ فاإلنسان ال يستطيع العيش دون وطن حيّل به يكون مقرّه ومقامه، وال شّك أّن 
هذا الوطن له عناصر ومكّونات تشّكل كيانه وهي: الّشعب، والقيادة، وتوفري اللوازم واالحتياجات 
للعيش على أرضه؛ طلًبا لالستقرار يف منظومة متكاملة من احلقوق والواجبات، وحتّمل املسؤوليات 
والتّبعات األمنية وغريها، يف ظل الدستور والّتشريعات والقوانني واألخالق والّتضحيات واالنتماء، 
الذي عرّب عنه رسول اهلل __ بكلمة احلّب يف أهبى صورها؛ وذلك يف حبه ملوطنه مكة؛ فقال 
ْوِمي َأْخرَُجويِن َما  ُة، َوَلْواَل َأنَّ قـَ يوم هاجر منها:"َقْد َعِلْمُت َأنَّ َأَحبَّ اْلِباَلِد ِإىَل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َمكَّ
َة، َوَما  ُلوِبَنا ِمْن ُحبِّ َمكَّ ُلوِبَنا ِمْن ُحبِّ اْلَمِديَنِة ِمْثَل َما َجَعْلَت يِف قـُ َخرَْجُت، اللَُّهمَّ اْجَعْل يِف قـُ

َأْشَرَف َرُسوُل اهلِل  َعَلى اْلَمِديَنِة َقطُّ ِإالَّ ُعِرَف يِف َوْجِهِه اْلِبْشُر وَاْلَفرَُح")3).

)أخرجه الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة، في سننه، الجامع الكبير، كتاب أبواب الزهد، باب منه،   -(
ْعرُِفُه ِإالَّ ِمْن َحِديِث َمْروَاَن ْبِن  حديث رقم)2346(، )4/4)5(، وقال : "َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب، اَل نـَ

ُمَعاِوَيَة".
يُنظر: ابن منظور، لسان العرب )3)/ )45).  -2

القاسم سليمان بن أحمد )360 هـ(، في المعجم الكبير )2)/ 362(، تحقيق  أخرجه الطبراني: أبو   -3
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وهبذا خنُلص إىل أن األمن الوطين هو: األمان الذي حيمي األرض اّليت يقطنها اإلنسان جبميع 
مكوناهتا، وجبميع أبعاد األمان. 

َعرُِّف كلية الدفاع الوطين امللكّية األردنّية األمن الوطين بأنه: "التعبري السياسّي واالجتماعّي  وتـُ
عن احلالة احلقيقّية اليت يعيشها اجملتمع، وهو مفهوم ديناميكي متحرّك يتفاعل ضمن دوائر ثالث 
ومعتقداته وحرياته  وتراثه،  وتارخيه,  وممتلكاته،  املواطن  أمن  ويتضمن  ودولية(،  وإقليمية،  )حملية، 
النسبّية لقرارها  الدولة وسالمة جغرافيّتها، وحدودها السياسية واحلرية  األساسية، وكذلك سيادة 
الوطين، واستقرارها األميّن واالجتماعّي الداخلي، وقدرهتا على النهوض باملتطلبات الّتنموية الّشاملة 
جملتمعها، حيث يقوم املفهوم يف أعلى درجاته على الدمج املتوازن لعناصر أساسية ثالثة:)احلاجة 
إىل قدرة دفاعية عاّمة للدولة لردع التهديدات االسرتاتيجية، وحاجة املواطن إىل األمن واالستقرار 
الداخلينْي، حاجة اجملتمع إىل النمو والّتنمية الشاملة. إن اإلخالل هبذه العالقة لصاحل أي من هذه 
العناصر، سيقود حتًما إىل تشّوهات عضوية يف الُبنية العامة ألمن الدولة، فاألمن الوطين احلقيقي 

يكمن يف هذا التوازن())). وما سبق يشّكل وصفا ال تعريفا.

وبعضهم ُيطلق األمن االجتماعي على مفهوم األمن الوطين ويعتربمها مفهوما واحدا، فيقول: 
" األمن الوطين هو الّنظام الذي تتحمّل فيه اجلماعة الّدولية املنّظمة مسؤولية محاية كل عضو من 

أعضائها والسهر على أمنه من االعتداء")2).

ثالثا: أبعاد األمن الوطني في السّنة النبوية

ُمَعاًف يِف  آِمًنا يِف ِسرِْبِه  ِمْنُكْم  َأْصَبَح  الّنيب __:"َمْن  السابق إىل قول  ُأشري يف املطلب 

حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية، 983)م وقال ابن عبد الهادي: 
" وقال الدارقطني: هذه األحاديث وغيرها في هذا الباب من وجوه صحاح، ال مطعن فيها، وال في ناقلها"، 
ُينظر: ابن عبد الهادي: شمس الدين الحلبي محمد بن أحمد)44)هـ(، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، 

)452/2(، تحقيق أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت،998)م.
الكيالني، األمن االجتماعي)ص:2)( نقال عن كلية الدفاع الوطني الملكية األردنية، كراسة األمن الوطني   -(

))، ص8)،9)).
المرجع الّسابق )ص:2)).  -2
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َيا"،))) إىل أّن هذا احلديث فيه إشارة إىل األمن جبميع  نـْ َا ِحيَزْت َلُه الدُّ ْوِمِه َفَكَأمنَّ َجَسِدِه ِعْنَدُه ُقوُت يـَ
تشكل  اليت  والغذائي؛  والصحّي،  واالجتماعي،  والفكري،  والسياسّي،  العقدّي،  األمن  أبعاده؛ 

بدورها األمن الوطين املتكامل:

1- الُبعد العسكري والسياسي:
يعتمد البعد العسكري لألمن الوطين على دور قوة القادة واجُلند يف حفظ األمن الوطيّن، 
ضد أية اعتداءات خارجّية، أو فنت داخلية، وهذا متّضمن يف قوله عليه السالم: "من بات آمًنا 

يف سربه".

العذاب  أسباب  من  اخلوف  وعدم  العدّو،  من  اخلوف  عدم  يعين  الّسرب  يف  فاألمان   -
الدنيوّي واألخروّي يف اجلماعة اليت يعيش بينها، والوطن الذي يسكنه؛ فلفظة )"يف ِسربه"(؛ تعين 
مجاعة املرء وأهله وعياله ومسلكه وطريقه وبيته، واألرض اليت يعيش عليها ويستوطنها، وهذا داللة 

على األمن الوطين.

والُبعد السياسي؛ الذي ُيسهم يف تعزيز املواطنة واالنتماء، والذي يوفر األمن الداخلي: "واهلل 
إنك ألحب البالد إيل، ولوال أّن قومي أخرجوين ما خرجت".

2- الُبعد االقتصادي )األمن الغذائي والّصحي(
وذلك بتوفري االحتياجات الالزمة لألفراد من املأكل واملشرب وامللبس واملداواة والتّعليم، 
وإدارة األزمات يف املشاكل االقتصادية: "معاّف يف بدنه، عنده قوت يومه"؛ أي: صحيًحا ساملًا 

من العيوب يف بدنه ظاهرًا وباطًنا.
وال شّك أّن هذه األبعاد كّلها تتكامل مع بعضها لتعزيز األمن الوطين واحلفاظ على سالمته؛ 
إذ إنَّ توفري احتياجات املواطنني من الّضرورات حيول بينهم وبني االعتماد على اجلهات اخلارجية، 
اّليت تستغّل تلك احلاجة وجتعلها مطّية لإلذالل واالستغالل والسيطرة، بعد إغراق تلك الّشعوب 
بالّديون اليت تضعف القوى الّداخلية، وُتعيق مسريهتا الّتنموية، وتقف حاجزًا أمام العدالة اجملتمعّية، 
األمن  هتّدد  اليت  األزمات  وتوليد  الداخلية،  للفنت  خصبة  بيئة  البيئات  تلك  جيعل  الذي  األمر 

الداخلي الوطين بآثارها الّسلبية.

)- سبق تخريجه، )ص:0)).
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4- الُبعد الّنفسي

ال شّك أّن األمن الّنفسي متطّلب يسعى اإلنسان إليه منذ نعومة أظفاره، والوطن الذي ينشأ 
على أرضه هو املصدر الذي يؤمن له ذلك؛ فشعور اإلنسان بالطمأنينة واالنتماء حنو وطنه، يزداد 
كلّما شعر بأّن الوطن يقّدم له الرّعاية واألمن والعناصر الضرورّية. ))) لذلك، جاءت األحاديث 
 :__ الّنبوية تدعو إىل مراعاة املسؤولية جتاه األمن الذي يشمل األمن النفسي وغريه؛ يقول الّنيب

"اْلُمْؤِمُن َمْن َأِمَنُه النَّاُس".)2)

يبنّي هذا احلديث أمهّية قيام مجيع أفراد اجملتمع مبسؤولياهتم جتاه األمن الّنفسي؛ فإذا أعطى 
املؤمن األمان يف جمتمعه، وَأمن الّناس منه على أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم؛ فإّنه ذلك املؤمن حقّا، 
والّتنكب عن هذه املسؤولية يؤدي إىل زعزعة األمن الّنفسي بشيوع الظلم والفواحش اّليت هتّدد أمن 
اجملتمعات. ولرعاية هذه املسؤولية مّسى من يقوم هبا باملؤمن، ونفاها عن غريه من باب نفي كمال 

اإلميان دون احلقيقة. )3)

األمن  حبماية  الشريف، كفيلة  احلديث  املذكورة يف  أبعاده  الوطين جبميع  األمن  مراعاة  إّن 
الوطيّن على الوجه األكمل، لذلك قال الّنيب _ _ معقبا: "فكأمنا ِحيزت له الّدنيا حبذافريها"، 

واملعىن، فكأمنا أعطي الدنيا بأسرها)4).

ُينظر: عبد الله، تيسير محمد، والعرجا، ناهدة، األمن الّنفسي وعالقته باالنتماء الوطني لدى قوات األمن   -(
الفلسطيني في منطقة بيت لحم)ص:83(، المجلة العربّية للدراسات األمنية والّتدريب، المجلد)3، العدد 

)62) 5)-22)، الرياض، )5)20م(.
أخرجه ابن حبان، أو حاتم البستي، )354(، في صحيحه )المسند الصحيح على الّتقاسيم واألنواع من   -2
غير وجود قطع في سندها وال ثبوت جرح في ناقليها(، باب ذكر الخبر الدال على أّن مجانبة الرجل أذى 
جيرانه من اإليمان، حديث رقم 80)، ))/6)5(، تحقيق: محمد علي سونمز، خالص دمير، دار ابن 

حزم، )د.ط(، )د.ت(.
إدارة   ،)(05 المصابيح ))/  المفاتيح شرح مشكاة  مرعاة  الله،  عبيد  الحسن  أبو  المباركفوري،  ُينظر:   -3

البحوث العلمّية والدعوة، الجامعة الّسلفية- بنارس الهند، ط3، 404).
ُينظر: الهروي، علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المال االقاري )المتوفى: 4)0)هـ(، مرقاة   -4
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)3258/8(، دار الفكر، بيروت – لبنان، ط)، 422)هـ - 2002م.
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لذلك حرص الّنيب __ على حتقيق األمن الوطين يف مفهومه الشامل، ويف مجيع أبعاده 
منذ تأسيس الّدولة الّنبوية على أرض املدينة املنورّة؛ حبل ّاألزمة االقتصادية باملؤاخاة بني املهاجرين 
واألنصار والتأليف بني أطياف اجملتمع، وإعطائهم األمان على دينهم وأمواهلم من أصحاب الديانة 
َفَمْن  ِإىَل َكَذا،  َعرْيٍ  بـَنْيَ  َما  اليت من أهم مبادئها األمنية: "وَامَلِديَنُة َحرٌَم  النبوية  بالوثيقة  وغريها، 
ِمْنُه  ْقَبُل  يـُ اَل  َأمْجَِعنَي،  اهلِل وَامَلاَلِئَكِة وَالنَّاِس  َلْعَنُة  َعَلْيِه  فـَ حُمِْدًثا،  ِفيَها  َأْو آَوى  َحَدًثا،  ِفيَها  َأْحَدَث 
َعَلْيِه ِمْثُل َذِلَك، َوِذمَُّة امُلْسِلِمنَي وَاِحَدٌة، َفَمْن َأْخَفَر)))  َر َموَالِيِه، فـَ َصْرٌف، َواَل َعْدٌل، َوَمْن تـََوىلَّ َغيـْ

َعَلْيِه ِمْثُل َذِلَك.")2). ُمْسِلًما فـَ

رابعا: أهمية األمن الوطنّي في السّنة النبوية

لقد عرّب احلديث الّنبوي عن أمهية حتقيق األمن جبميع أبعاده بعبارة: "فكأمنا ِحيزت له الّدنيا"؛ 
قوله  العام يف  بإطالقه  األمن  ويتضّمن  هبا،  والنهوض  األوطان  مهّمة الستقرار  األمن ركيزة  ألن 
__: "من بات آمنا يف سربه" إىل األمن جبانبيه الداخلّي حبمايته من الفنت والّتفرق والفساد، 

واخلارجي حلماية الوطن من االعتداءات اخلارجّية.

الواقع  بأّي نوع من االعتداء سواء االعتداء  الّنبوية االعتداء على اإلنسان  السّنة  وحرّمت 
على النفس أو العرض أو املمتلكات، باعتبارها من الضرورات اخلمس وألّن الّتعدي عليها يهّدد 
ْوِمُكْم َهَذا،  َنُكْم َحرَاٌم، َكُحرَْمِة يـَ يـْ األمن الفردّي واجملتمعّي:" َفِإنَّ ِدَماءَُكْم، وََأْموَاَلُكْم، وََأْعرَاَضُكْم، بـَ
لَِّغ َمْن ُهَو َأْوَعى  بـَ اِهَد َعَسى َأْن يـُ اِهُد الَغاِئَب، َفِإنَّ الشَّ لِِّغ الشَّ َلِدُكْم َهَذا، لُِيبـَ يِف َشْهرُِكْم َهَذا، يِف بـَ

َلُه ِمْنُه".)3)

نقض العهد، ابن حجر العسقالني: فتح الباري )86/4).   -(
بـــاب ذمـــة المسلمين وجـــوارهـــم، حــديــث رقــم  الــخــمــس،  الــبــخــاري فــي صحيحه، كــتــاب فـــرض  أخــرجــه   -2

.((00/4( ،)3((2(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب قول النبي __ )رب مبلغ أوعى من سامع(، حديث   -3

رقم )6))/24).
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وألّن األمن االجتماعي يشّكل ركيزة مهّمة يف تعزيز األمن الوطيّن؛ فقد جاءت السّنة الّنبوية 
تدعو إىل الوحدة والتكافل االجتماعي بني أفراد اجملتمع؛ يقول الّنيب __: "تـَرَى املُْؤِمِننَي يِف 
َهِر  َعاُطِفِهْم، َكَمَثِل اجَلَسِد، ِإَذا اْشَتَكى ُعْضٌو، َتَداَعى َلُه َساِئُر َجَسِدِه ِبالسَّ وَادِِّهْم َوتـَ رَامُحِِهْم َوتـَ تـَ

وَاحُلمَّى".)))

 المبحث الثاني: 
دور السّنة النبوية في تفعيل قيمة المسؤولية لتعزيز األمن الوطني.

وُيقسم هذا املبحث إىل مطلبني:

املطلب األول: دور السّنة النبوية يف تفعيل مسؤولية الرعاية لتعزيز األمن الوطين. 

املطلب الثاين: دور السّنة النبوية يف تفعيل مسؤولية احملاسبة لتعزيز األمن الوطين.

واألفراد،  واجملتمع  القادة  على كاهل  تقع  مجاعية  مسؤولية  هو  الوطين  األمن  أن  شّك  ال 
فاجلميع يدخل يف حديث: "كّلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته"، ومن ذلك مسؤولية األمن 
تبدأ  اّليت  بأفرادها؛  املنوطة  الرّتتيب واألولويات  الرّعاية واحملاسبة، على  تتناول جانيب  اليت  الوطين 
بقمة اهلرم وهو إمام الّدولة يف إقامة العدل وإحالل األمن، و كذلك من ينوب عنه يف عدم اخليانة 
إْن كان ُموليا، استناًدا إىل األولويات يف الرتتيب يف املسؤوليات املنوطة، اليت جاء ترتيبها على حنو 
متسلسل يف احلديث الشريف: "فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع ...". فالّسلطان 

أكثر مسؤولية من غريه، إذ عليه حفظ مجيع رعّيته والّذب عنهم، وكذا نوّابه. )2)

المطلب األول: دور السّنة النبوية في تفعيل مسؤولية الرعاية لتعزيز األمن الوطني

تعّد مسؤولية الرّعاية من أعظم املسؤوليات اليت ُيسأل عنها املكّلف أمام اهلل _عّز وجّل_؛ 
لذلك أّكد الّشرع احلنيف على وجوب هذه القيمة املشرتكة بني مكّونات اجملتمع، فذكر اإلمام يف 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث رقم ))60)9/8).  -(
ُينظر: المراوعي الشحاري: عبد الله بن سعيد بن محمد)0)4)هـ(، منتهى السؤل على وسائل الوصول   -2
المنهاج – جدة، ط3، 426) هـ /  الله عليه وآله وسلم )3/ ))4(، دار  الرسول صلى  إلى شمائل 

2005 م.
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بداية احلديث ألّنه األول وعماله منه؛ إذ بصالح احلكام وعدهلم، وبقيامهم مبسؤولياهتم تصلح 
اجملتمعات، ويعّم فيها األمن والّسالم؛ فاألمة يف املنظومة الوطنية على شبيه الشجرة، وصالح كّل 

أصل منها سبب لصالح من بعده. )))

إّن الرعاية املطلوبة من احلاكم للمواطنني ليست مطلوبة لذاهتا، وإمنا حلفظ ما اسرتعي عليه 
من القيام بأمور الدولة برعاية شؤوهنا والعناية بأمنها، جبميع أبعاده وقيام العدل فيها مبا أذن به 

الّشارع احلكيم، لذلك جاء احلديث جُمِماًل مث مفَصاًل ومّنبًها.

يقول ابن حجر: "قال الّطييب يف هذا احلديث: إّن الراعي ليس مطلوبا لذاته، وإمنّا أُقيم حلفظ 
ما اسرتعاه املالك فينبغي أنْ ال يتصّرف إاّل مبا أذن الشارع فيه؛ وهو متثيل ليس يف الباب ألطف 
وال أمجع وال أبلغ منه، فإّنه أمجل أّواًل مث فّصل وأتى حبرف التنبيه مكررًّا، قال والفاء يف قوله: "أال 

فكّلكم" جواب شرط حمذوف، وختم ما يشبه الفذلكة إشارة إىل استيفاء التفصيل")2).

 وأصل الرّعاية يف الكالم: حفظ الّشيء، وحسن التعّهد له، وأداء األمانات اليت أؤمتن عليها 
فيما اسرتعاه؛ فرعاية اإلمام تشمل والية أمور الرعّية والنصيحة هلم، والزجر واملساءلة، واحِلياطة من 
ورائهم وإقامة احلدود واألحكام فيهم، وعدم استعمال من يُعني على اجلور والظلم وتضييع األمانة، 

وغري ذلك من املظاهر اليت هتّدد األمن الوطين)3).

ولتعزيز األمن الوطين ومتكني القائد من القيام مبسؤولياته، وجب على األّمة اّتباع الّسلطان 

ُينظر: أبو بكر بن العربي، محمد بن عبد الله اإلشبيلي )543هـ(، عارضة األحوذي ))/ 99)(، دار   -(
الكتب العلمية بيروت.)د.ت()د.ط(، وُينظر: أبو المظفر، محمد بن هبيرة)560هـ(، اإلفصاح عن معاني 

الصحاح )4/ 8)(، تحقيق: فؤاد عبد المنعم، دار الوطن،))4)هـ.
العسقالني: ابن حجر، فتح الباري )3)/ 3))).  -2

ُينظر: الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد )ت 388 هـ(: " أعالم الحديث )شرح صحيح البخاري(   -3
البحوث  )مــركــز  الــقــرى  أم  جامعة  ســعــود،  آل  الرحمن  عبد  بــن  سعد  بــن  محمد  تحقيق:   ،)5(9  /((
العلمية وإحياء التراث اإلسالمي(، ط)، 409) هـ - 988)م، و ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج  
))59هـ(، كشف المشكل من حديث الصحيحين )2/ 5)4(، تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن 

_الرياض.)د.ت()د.ط(.
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وجوًبا جمماًل يف طاعة اهلل ورسوله ))).

مسؤول"؛  وكّلكم  راع  "كّلكم  املسؤولية  بلفظ  احلديث  هذا  يف  الرِّعاية  لفظ  اقرتن  لذلك 
فاإلمام ومن ينوب عنه كّلهم راع فيمن توّلوا مسؤوليتهم بالعناية هبم على أكمل وجه دون تقصري 
أو هتاون يف مجيع أمورهم ومعاشهم، وما يتعلق بأمنهم والقيام على حاجاهتم، وحسن الّتعهد هلم 
تنبيههم وزجرهم وحماسبتهم وإقامة  الّدين والّدنيا، وكذلك هو مسؤول عن رعيته يف  يف سياسة 

حدود اهلل فيهم. )2)

وتأسيًسا على ما سبق؛ فإن مسؤولية الرعاية اليت تقع على احلاكم يف سياسة الدين والدنيا؛ 
املبادئ  َوْفَق  واخلارجّي  الداخلّي  الدولة  أمن  على  حفاًظا  اجلهد  لبذل  وحترّكه  تدعوه  مسؤولية 

الشرعية، جبميع أبعاد األمن اليت أشار إليها حديث املسؤولية.

إّن رعاية األمن الوطين مسؤولية عظمى تتطلب من احلاكم ومن ينوب مكانه العمل على 
حفظ األمن واستقراره بتفعيل اخلطط األمنية الوقائية والدفاعية، وردّ العدوان الداخلّي واخلارجّي؛ 
من خالل بث العدل واملساواة، ومن خالل اإلعداد العسكري للقوّة املاّدية واملعنوية، اليت تتمثل 
بالعدة والعتاد واملال والّسالح، وكفالة املواثيق الداخلية واخلارجية، والوحدة الوطنية، وبالقوة البشرية 
اليت تنعم باألمن النفسي والفكرّي واالقتصادّي واالجتماعّي، ولقد جاءت السّنة الّنبوية تسعى 

لتحقيق ذلك من خالل مراعاة اآليت:

أّوال: مسؤولية رعاية األمن الّداخلي بتطبيق مبادئ المساواة والعدل

واخلارجّي  الداخلي  األمن  أسباب حفظ  أهم  من  تعّد  اّليت  احلضارية  القيم  من  العدل  إّن 
لألوطان؛ فاألوطان يقّومها العدل قبل الّسيف؛ إذ بالعدل ميُنع الّظلم، وبه يتّم إيصال احلقوق 
ألصحاهبا مع املساواة العادلة بعيًدا عن الّتفرقة واحملسوبّية والفساد؛ لذلك أنكر الّنيب__ على 
َا َهَلَك َمْن َكاَن  َقاَل: "ِإمنَّ من أراد أن يشفع يف حدود اهلل، لكون احملكوم عليه من علية القوم، فـَ

ُينظر: ابن بّطال، أبو الحسن علي بن خلف)449هـ(، )209/8(، شرح صحيح البخارى البن بطال،   -(
تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم،مكتبة الرشد - السعودية، الرياض،ط2، 423)هـ - 2003م .

ُينظر: القسطالني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري_ )2/ 68)( و)4/ 230).  -2
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ِبَيِدِه، َلْو  ْفِسي  رِيَف، وَالَِّذي نـَ رُُكوَن َعَلى الشَّ تـْ ُهْم َكاُنوا ُيِقيُموَن احَلدَّ َعَلى الَوِضيِع، َويـَ َلُكْم، أَنـَّ بـْ قـَ
َعَلْت َذِلَك َلَقَطْعُت َيَدَها".))) َفاِطَمُة فـَ

جاء احلديث صرحًيا يف بيان نتيجة عدم رعاية احلاكم ملسؤولية إقامة العدل واملساواة، وهي 
اهلالك "إمنا هلك"، واهلالك متضّمن هتديد كل سبل األمن اجملتمعّي الداخلّي واخلارجي؛ إذ إّن 
وحدهتا  وُيزعزع  بُنيتها  ُيضعف  الذي  األمر  اجملتمعات؛  يف  الفنت  وُيشعل  الّصدور  ُيوغر  الظلم 
سهلة  فريسة  اجملتمعات  تلك  تصبح  وبالّتايل  ووالئه؛  انتمائه  من  الفرد  تنصّل  بسبب  الّداخلية 
بانتهاك دمائهم وأعراضهم  الّتعدي على حقوق اآلخرين  الّظامل من  أّن بتمكني  ألعدائها، كما 

وأمواهلم دون حماسبة، أو مراقبة، أو زجر، يؤدي إىل هتديد أمن اجملتمعات.

حذرنا  قد  تيمية:  ابن  "قال  والعقوبات:  احلدود  إقامة  يف  الّتفرقة  شأن  يف  املّناوي  يقول 
املصطفى __ عن مشاهبة من قبلنا يف أهنم كانوا يفرّقون يف احلدود بني األشراف والّضعفاء، 
وأمر أن يسّوى بني الناس يف ذلك، وإن كان كثرٌي من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء 

الرؤساء أجود يف السياسة".)2)

ثانًيا: مسؤولية رعاية األمن الداخلي بالموازنة بين الحقوق والواجبات وتلبية متطلبات المواطنين 

)3) هلم، إاّل حرّم  يقول الّنيب __: "ما من واٍل يلي رعّية من املسلمني، فيموت وهو غاشٌّ
اهلل عليه اجلنة")4). إّن ويّل األمر له حقُّ الّطاعة ما مل ُيظهر كفرًا بواًحا، وباملقابل فإّنه ُتناط به مهام 

)مّتفق عليه(، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث األنبياءـ باب، حديث رقم )5)34(، وأخرجه   -(
مسلم في صحيحه، باب إقامة الحدود على الشريف والضعيف، حديث رقم )4482(، )439/4). 

المّناوي: زين الدين محمد ))03)هـ(، فيض القدير شرح الجامع الصغير، )2/ 568(، المكتبة التجارية   -2
الكبرى – مصر، ط)، 356)هـ.

"؛ أي خائٌن، ال يعطي حقوَقهم، ويأخذ منهم ما لم يجْب عليهم، الُمظهري، الحسين بن  ("وهو غاشٌّ  -3
محمود الزيداني الحنفي، ))2)هـ(، المفاتيح في شرح المصابيح )4/ 299(، تحقيق: لجنة مختصة 
من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة اإلسالمية - وزارة 

األوقاف الكويتية، ط)، 433) هـ - 2)20 م.
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب األحكام، باب من استرعي في رعية فلم ينصح، حديث رقم )5))   -4

.(64/9(
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ومسؤوليات أمّهها رعاية األمن الوطيّن بتلبية احتياجات املواطنني. وقد ذكر املاوردي))) بأّن اخلليفة 
يلزمه من اأْلُُموِر اْلَعامَِّة َعَشرَُة َأْشَياَء، نذكر منها:

يِن َعَلى ُأُصوِلِه اْلُمْسَتِقرَِّة، وبيان احلجة لكل مبتدع وزائغ، وإقامة احلدود على الضاّل منهم  الدِّ  -(
لتكون األّمة ممنوعة من الزلل.

ُعمَّ النََّصَفُة. نْيَ اْلُمَتَشاِجرِيَن، َحىتَّ تـَ ْنِفيُذ اأْلَْحَكاِم بـَ تـَ  -2

ْنَتِشرُوا يِف اأْلَْسَفاِر آِمِننَي.. ْيَضِة وَالذَّبُّ َعِن احْلَِرمِي؛ لَِيَتَصرََّف النَّاُس يِف اْلَمَعاِيِش، َويـَ مِحَاَيُة اْلبـَ  -3

إْتاَلٍف  ِمْن  ِعَباِدِه  ُحُقوُق  َوحُتَْفَظ  ااِلْنِتَهاِك،  َعن  َعاىَل  تـَ اللَِّه  حَمَارُِم  لُِتَصاَن  احْلُُدوِد؛  إَقاَمُة   -4
وَاْسِتْهاَلٍك.

ْنَتِهُكوَن ِفيَها حُمَرًَّما،  اِفَعِة َحىتَّ اَل َتْظَفَر اأْلَْعَداُء ِبِغرٍَّة يـَ ِة اْلَماِنَعِة وَاْلُقوَِّة الدَّ ُغوِر ِباْلُعدَّ حَتِْصنُي الثـُّ  -5
َأْو َيْسِفُكوَن ِفيَها ِلُمْسِلٍم َأْو ُمَعاَهٍد َدًما.

ا وَاْجِتَهاًدا ِمْن َغرْيِ َخْوٍف َواَل َعْسٍف. رُْع َنصًّ َدَقاِت َعَلى َما َأْوَجَبُه الشَّ ِجَباَيُة اْلَفْيِء وَالصَّ  -6

ْقِدمَي  ُعُه يِف َوْقٍت اَل تـَ ْقِترٍي، َوَدفـْ ْيِت اْلَماِل ِمْن َغرْيِ َسَرٍف َواَل تـَ ْقِديُر اْلَعَطاَيا َوَما َيْسَتِحقُّ يِف بـَ تـَ  -(
ِفيِه َواَل َتْأِخرَي.

َفوَُّض إلَْيِهْم ِمَن اأْلَْعَماِل َوَيِكُلُه إلَْيِهْم ِمَن اأْلَْموَاِل؛  ْقِليُد النَُّصَحاِء ِفيَما يـُ اْسِتْكَفاُء اأْلَُمَناِء َوتـَ  -8
لَِتُكوَن اأْلَْعَماُل ِباْلَكَفاَءِة َمْضُبوَطًة، وَاأْلَْموَاُل ِباأْلَُمَناِء حَمُْفوَظًة.

ثالًثا: مسؤولية رعاية األمن الوطني بتعيين الكفاءات

إذ إن رعاية الوظيفة تتطلب القوي األمني " ٹٱٹٱ چ  ہ  ھ  ھ  ھھ  
ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ چ القصص: 26"؛ فمسؤولية رعاية احلكم تتطلب 
مراقبة اهلل عّز وجل يف اختيار املشرفني على شؤون الدولة بأن خيتارهم بّدقة حبيث تتوافر فيهم 

ُينظر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد)450هـ( )ص:40(، األحكام السلطانية، تحقيق: أحمد   -(
جاد، دار الحديث – القاهرة، ط2006م. )بتصّرف يسير(.



- 480 -

الدكتورة ماريه بسام محمد عبابنه )السعودية(

للمحسوبية واملصاحل  الّتولية  والتزكية؛ وأن ال تكون  الّتقييم  والقوّة وإجراء عملية  واليقظة  األمانة 
الّشخصية والواسطة وال ملن حرص على طلبها؛ لذلك قال الّنيب __ : )َيا َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن 
َها ِمْن َغرْيِ َمْسَأَلٍة ُأِعْنَت  َها َوِإْن ُأوِتيتـَ َها َعْن َمْسَأَلٍة وُِكْلَت إِلَيـْ مَسُرََة اَل َتْسَأِل اإِلَمارََة َفِإنََّك ِإْن ُأوِتيتـَ

َها( ))). َعَليـْ

قال الّنووي: "بيان أن من سأل الوالية ال يكون معه إعانة من اهلل تعاىل، وال تكون فيه كفاية 
لذلك العمل فينبغي أن ال يوىل")2).

إّن عدم إيالء احلاكم هذه املسؤولية اهتمامه قد يؤدي إىل إضعاف األمن الوطين؛ إذ إن 
الوالية حتتاج لقوّة، فإذا ما توىّل أمور الوطن من ال يطيقون ذلك ضعفت األجهزة األمنية واإلدارية؛ 
ْلت َيا َرُسوَل اللَِّه َأاَل  وكانت النتائج غري حممودة؛ لذلك جاء يف احلديث َعْن َأىِب َذرٍّ َقاَل: ) قـُ
ْوَم  َها يـَ َها َأَماَنٌة، َوإِنـَّ ْعِمُليِن َقاَل: َفَضَرَب ِبَيِدِه َعَلى َمْنِكِب مُثَّ َقاَل:"َيا أََبا َذرٍّ إِنََّك َضِعيٌف َوإِنـَّ َتْستـَ

اْلِقَياَمِة ِخْزٌى َوَنَداَمٌة، ِإالَّ َمْن َأَخَذَها حِبَقَِّها وََأدَّى الَِّذى َعَلْيِه ِفيَها(" )3).

قال الّنووي: "َهَذا احْلَِديث َأْصل َعِظيم يِف ِاْجِتَناب اْلِواَلَيات، اَل ِسيََّما ِلَمْن َكاَن ِفيِه َضْعف 
ُهَو َحّق َمْن مَلْ َيُكْن َأْهاًل هَلَا، َأْو َكاَن َأْهاًل  َعْن اْلِقَيام ِبَوَظاِئِف ِتْلَك اْلِواَلَية، وََأمَّا اخْلِْزي وَالنََّداَمة فـَ
رَّط، وََأمَّا َمْن َكاَن َأْهاًل  ْنَدم َعَلى َما فـَ ْفَضحُه، َويـَ ْوم اْلِقَياَمة َويـَ َعاىَل يـَ ُيْخزِيه اللَّه تـَ ْعِدل ِفيَها فـَ ومََلْ يـَ

َلُه َفْضل َعِظيم")4). لِْلِواَلَيِة، َوَعَدَل ِفيَها، فـَ

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األحكام، باب من لم يسأل اإلمارة أعانه الله عليها، حديث رقم   -(
.(63/9 ((46(

الّنووي، شرح النووي على مسلم )23/3)).  -2
ــارة، حــديــث رقــم )42)4(،  اإلمــ النهي عــن طلب  بــاب  الــجــهــاد،  فــي صحيحه، كــتــاب  أخــرجــه مسلم   -3

.((42/5(
يتوالها  عندما  الوظيفة  أحسن  فما  "أي؛  المرضَعة  فنعم  ـ)23/3)(.  مسلم  على  النووي  الــنّــووي: شرح   -4
صاحبها في الدنيا فيتمتع بعزها ومركزها ونفوذها، "وبئست الفاطمة "؛ أي: وما أسوأ الوظيفة وما أشد 
ضررها على صاحبها يوم القيامة _إن لم يقم بواجباتها_، فيكون حاله كحال الرضيع عند فطامه عن ثدي 
أمه. ُينظر: ابن الملّقن، سراج الدين أبو حفص )804هـ(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح )32/ 446(، 
دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشق _ سوريا، ط)، 429) هـ - 2008 م.
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رََة، َعِن النَّيِبِّ  َقاَل: "إِنَُّكْم َسَتْحِرُصوَن َعَلى اإِلَمارَِة، َوَسَتُكوُن  وجاء يف احلديث َعْن َأيِب ُهرَيـْ
ْوَم الِقَياَمِة، َفِنْعَم املُْرِضَعُة، َوِبْئَسِت الَفاِطَمُة )))". َنَداَمًة يـَ

إّن احلرص على اإلمارة فمن ليس هو أهلها من الذين يطلبوهنا توصاًل للذاهتم ورغباهتم ميّهد 
طريًقا لزعزعة األمن الوطين، بسفك الّدماء واستباحة احلرمات والفساد يف األرض سعًيا هلا، لذلك 
جيب أن ال ُيعان من هذا صفته عليها؛ وأّن املسؤولية عظيمة أّيا كان نوعها، فكيف بوالية من توىّل 
رعايتها وأمنها. يقول املهلب: "حرص الناس على اإلمارة ظاهر للعيان، وهو الذي جعل الّناس 
يسفكون عليها دماءهم، ويستبيحون حرميهم، ويفسدون يف األرض حىت يصلوا باإلمارة إىل لذاهتم 
مث ال بد أن يكون فطامهم إىل الّسوء من احلال؛ ألنه ال خيلو أن يقتل عليها أو يعزل عنها وتلحقه 

الذلة، أو ميوت عليها، فيطالب يف اآلخرة بالتبعات، فيندم حينئٍذ".)2)

رابًعا: مسؤولية الرعاية التي تتضّمن الّنصح والّتبصير بالمسؤوليات األمنية وغيرها

قال رسول اهلل _ _: "ما من عبد اسرتعاه اهلل رعية، فلم حُيطها بنصيحة، إال مل جيد 
رائحة اجلنة")3). إن مسؤولية الّنصح والّتبصري باملسؤوليات تقي املواطن من مصارع اجلهل ومدارك 
الفنت والسوء، وُتلزم مجيع مكونات اجملتمع مبسؤولياهتا، اليت سوف حياسب عليها حىت ال يبقى 
للمسؤول حّجة يف الّتنصل من مسؤولياته أو الّتهاون هبا أو إيقاع الظلم على األفراد، أو التسّبب 

يف زعزعة األمن الوطين حبجة عدم املعرفة.

يقول ابن حجر يف شرح قوله "فلم حُيطها بنصيحة": "وحيصل ذلك بظلمه هلم بأخذ أمواهلم 
أو سفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم وحبس حقوقهم، وترك تعريفهم ما جيب عليهم يف أمر دينهم 

ودنياهم، وبإمهال إقامة احلدود فيهم وردع املفسدين منهم وترك محايتهم وحنو ذلك")4).

"  -(
ُينظر، ابن الملّقن: التوضيح لشرح الجامع الصحيح )32/ 445).  -2

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح، حديث رقم 50))    -3
.(64/9(

العسقالني، ابن حجر، فتح الباري)3)/28)).  -4



- 482 -

الدكتورة ماريه بسام محمد عبابنه )السعودية(

خامًسا: مسؤولية رعاية األمن العسكري

إّن رعاية األمن العسكري متطلب أساسّي حلفظ األمن الوطين، يتطّلب من القادة واجملتمعات 
بذل الوسع والطاقة، وبذل األموال وتضافر اجلهود للحفاظ عليه.

الوسائل  باخّتاذ  واملبّلغ،  القائد  بصفته  رعايتها  املسؤولية حّق  هذه   __ الّنيب رعى  وقد 
املعنوّية واملادّية بدًءا من الّدعاء واالستعانة باهلل _عز وجّل_ بطلب الّنصرة واإلعانة، مّث إعداد الّقوة 

ورفع املعنويات، وتنمية العقيدة العسكرية بنفوس اجلند واملواطنني والتحفيز.

ففي جانب طلب الّدعاء وسيلًة معنوّيًة لتعزيز األمن الوطين، وجاء يف احلديث عن عمر بن 
اخلطاب __:" نظر رسول اهلل __ إىل املشركني وهم ألف، وأصحابه ثالث مائة وتسعة 
عشر رجاًل، فاستقبل نيب اهلل __ القبلة، مّث مّد يديه، فجعل يهتف بربه: "اللهم أجنز يل ما 
وعدتين، اللهم آت ما وعدتين، اللهم إن هتلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض"، 
فما زال يهتف بربه، مادا يديه مستقبل القبلة، حىت سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ 

رداءه، فألقاه على منكبيه"))). 

وأبرزت السّنة النبوية يف حادثة بدر جانب اإلعداد املعنوي؛ من خالل رفع معنويات اجلند 
 :__ اهلل قال رسول  إذ  الوطين؛  األمن  والتحفيز كوسيلة حلفظ  العسكرية،  العقيدة  وتثبيت 
"قوموا إىل جنة عرضها السموات واألرض، يقول: عمري بن احلمام األنصاري: يا رسول اهلل، جنة 
عرضها السموات واألرض؟ قال: نعم، قال: بخ بخ)2)، فقال رسول اهلل __: ما حيملك على 
قولك: بخ بخ؟ فقال: ال واهلل يا رسول اهلل، إال رجاءة أن أكون من أهلها، قال: فإنك من أهلها، 
فأخرج مترات من قرنه )3)، فجعل يأكل منهن، مث قال: لئن أنا حييت، حىت آكل مترايت هذه، إهنا 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب أسرى بدر، حديث رقم 4609)44/5).  -(
2- كلمة ُتقال لتعظيم األمر وتهويله، القاضي عياض اليحصبي، أبو الفضل)544هـ(، إكمال المعلم بفوائد 

مسلم )6/ 323(، تحقيق يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، ط)، 998)م.
أي: من جعبته، القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم )6/ 323).  -3
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حلياة طويلة، قال: فرمى مبا كان معه من التمر، مث قاتلهم، حىت قتل))).

وفي جانب رعاية المسؤولية من خالل اإلعداد المادي العسكري لحفظ األمن الوطني:

تدعو  األحاديث  جاءت  لذلك  مشرتكة،  مسؤولية  اجلانب  هذا  الّنبوية  السّنة  عّدت  فقد 
أفراد اجملتمع جبميع مكّوناته إىل املشاركة الوطنّية؛ من خالل البذل يف جتهيز اجليوش، ورعاية أسر 
الّشهداء اّلذين بذلوا أرواحهم حلفظ أمن األوطان وأهلها، يقول الّنيب __: "من َجهََّز َغازًِيا يِف 

َقْد َغزَا")2). َقْد َغزَا، َوَمْن َخَلَف َغازًِيا يِف َسِبيِل اهلِل خِبَرْيٍ فـَ َسِبيِل اهلِل فـَ

إن املسؤولية العسكرية حلفظ األمن الوطين تتطّلب من القائد أن يكون يف الّطليعة يف ذلك 
وأن يتقّدم الّصفوف، فاملسؤولية األمنية منوطة عليه أّواًل حبكم اختصاصه يف توليها؛ لذلك كان 
الّطليعة بنفسه، أو ُيويل من هو على قدر من املسؤولية  الّنيب __ يتقّدم الصفوف، ويباشر 

والكفاءة يف حال انشغاله بأمر آخر من أمور األمة.

َأْهُل  َفزَِع  َوَلَقْد  النَّاِس،  وََأْشَجَع  النَّاِس،  َأْحَسَن   __ ُّالنَّيِب َقاَل: "كان   ، أََنٍس،  َعْن 
َرٍس أَليِب  َر، َوُهَو َعَلى فـَ رََأ اخَلبـَ َلُهُم النَّيِبُّ __ َوَقِد اْسَتبـْ ْقبـَ ْوِت، َفاْستـَ َلًة، َفَخرَُجوا حَنَْو الصَّ امَلِديَنِة لَيـْ
رَاُعوا، مُثَّ َقاَل: َوَجْدَناُه حَبْرًا)5)، َأْو  رَاُعوا)4)،مَلْ تـُ ُقوُل: مَلْ تـُ ْيُف، َوُهَو يـَ َطْلَحَة ُعْرٍي)3)، َويِف ُعُنِقِه السَّ

َقاَل: إِنَُّه لََبْحٌر")6).
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب ثبوت الجنة للشهيد، حديث رقم 4950، )225/5).  -(

أخــرجــه الــبــخــاري فــي صحيحه، كــتــاب الــجــهــاد، بـــاب مــن جــهــز غـــازيًـــا، أو خلفه بــخــيــر، حــديــث رقــم   -2
.(2(/4(2843

ُد بُن عزِّ  يقال: فرس ُعْرٍي _بالضم وسكون الراء_: إذا لم يكن عليه َسرْج، ابن الملك الكرماني: محمَّ  -3
)23(، تحقيق ودراســة لجنة  البغوي )6/  السنة لإلمام  اللطيف )854 هـ(، شرح مصابيح  يِن عبِد  الدِّ
مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، إدارة الثقافة اإلسالمي، ط)، 433) هـ - 2)20 م

أي: ال فزع وال روع فاسكنوا، ويروى: )لن تـُرَاعوا( خبرًا بمعنى النهي. ابن الملك الكرماني، شرح المصابيح   -4
.(23( /6(

أي: واسع الجري، يقال للفرس الذي ال ينقطع جريه: بحر؛ تشبيًها له بالبحر الذي ال ينقطع ماؤه، ابن   -5
الملك: شرح المصابيح )6/ )23).

أخــرجــه الــبــخــاري فــي صحيحه، كــتــاب الــجــهــاد، بـــاب الــحــمــائــل وتعليق الــســيــف بــالــعــنــق، حــديــث رقــم   -6
.(39/4(2908
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ومن مسؤولية الرعاية لألمن الوطين العسكري الّتخطيط اجليد، وعدم االستعانة بالعدّو يف 
األجهزة األمنّية، وإرسال االستطالعات الّداخلية واخلارجية لوقاية األمن بنوعيه، واالهتمام بأجهزة 

احلراسة األمنية.

والّشواهد يف السّنة الّنبوية على الّتخطيط العسكري كثرية، وقد سبق أن أفردت هلا دراسات 
العسكرّية  املواجهات  ذلك جليًّا يف مجيع  يّتضح  إذ  املوجزة؛  باإلشارة  أكتفي  لذلك  خمّتصة)))، 
الداخلية واخلارجية اّليت تصّدى هلا الّنيب __ يف ُصلح احلديبية، ويف اهلجرة الّنبوية، وغزوة أحد، 

وغريها من املواجهات العسكرّية.  

ورفض الّنيب __ االستعانة باملشركني يف العمليات العسكرّية، انطالًقا من مسؤوليته يف 
ا َكاَن  َلمَّ حفظ األمن الوطين؛ عن عائشة _ا_ أهنا قالت: "َخرََج َرُسوُل اهلِل  ِقَبَل َبْدٍر، فـَ
َفرَِح َأْصَحاُب َرُسوِل اهلِل  ِحنَي رََأْوُه،  رَِة)2) َأْدرََكُه رَُجٌل َقْد َكاَن ُيْذَكُر ِمْنُه ُجرَْأٌة َوجَنَْدٌة، فـَ حِبَرَِّة اْلَوبـَ
ْؤِمُن ِباهلِل  ا َأْدرََكُه َقاَل ِلرَُسوِل اهلِل : ِجْئُت أَلتَِّبَعَك، وَُأِصيَب َمَعَك، َقاَل َلُه َرُسوُل اهلِل : تـُ َلمَّ فـَ

َلْن َأْسَتِعنَي مبُِْشرٍِك")3). َوَرُسوِلِه؟ َقاَل: اَل، َقاَل: َفارِْجْع، فـَ

فهذا احلديث نصٌّ يف أّن مسؤولية ويل األمر جتاه حفظ األمن الوطين، تتطلب عدم جواز 
االستعانة يف اجلهاد مبن ال يؤمن جانبهم من األعداء والكّفار، وهو مذهب أمحد، ويذهب أبو 
حنيفة والشافعي جبواز االستعانة، إاّل أن الشافعي يشرتط ذلك عند احلاجة، وأن يكون املستعان 

الثالثيني، نهاد يوسف، األمن العسكري في السنة النبوية" دراسة موضوعية تحليلية"، إشراف إسماعيل   -(
سعيد رضوان، )200 جامعة غزة، ص29)-)8).

قال ابن قرقول: "موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة"، ابن قرقول: إبراهيم بن يوسف بن أدهم   -2
العلمي  للبحث  الفالح  دار  تحقيق  ــار)2/)38(،  ــ اآلثـ على صحاح  األنـــوار  مطالع  الــحــمــزي)569هـــ(، 
التراث، وزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية - دولة قطر، ط)، 433) هـ - 2)20 م، وهذا  وتحقيق 
الّتعريف على زمن ابن قرقول أّما اآلن؛ فُتعرف باسم الحرّة الغربية؛ ألنها تقع في الجهة الغربية من المدينة، 
القبلتين شمااًل إلى محاذاة مسجد قباء جنوًبا، وكانت تشكل حاجزًا طبيعيًّا يحمي  وتمتّد من مسجد 
المدينة من جهتها الغربية وجزء من جهتها الجنوبية، ُينظر: الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمّية، مجلة 

www.madinahnet.net ،)544/البحوث اإلسالمية – )أمكنة
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المغازي، باب لن أستعين بمشرك، حديث رقم )4)4)35/5)).  -3
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به منهم من حسن الرأي يف املسلمني))).

الطالئع واالستخبارات  إرسال  العسكري،  اجلانب  الوطين يف  الرعاية لألمن  ومن مسؤولية 
َنا َمَع َرُسوِل اهلِل  تـُ لوقاية األمن الوطين؛ فقد جاء يف احلديث عن حذيفة __ قال: "َلَقْد رَأَيـْ
ْوَم  يـَ َمِعي  اهلُل  َجَعَلُه  اْلَقْوِم  خِبَرَبِ  َيْأِتييِن  رَُجٌل  َأاَل   : اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  اأَلْحزَاِب...فـَ َلَة  لَيـْ  __
ْوَم اْلِقَياَمِة؟  َلْم جُيِْبُه ِمنَّا َأَحٌد، مُثَّ َقاَل: َأاَل رَُجٌل َيْأِتيَنا خِبَرَبِ اْلَقْوِم َجَعَلُه اهلُل َمِعي يـَ َنا فـَ اْلِقَياَمِة؟ َفَسَكتـْ
َنا  ْوَم اْلِقَياَمِة؟ َفَسَكتـْ َلْم جُيِْبُه ِمنَّا َأَحٌد، مُثَّ َقاَل: َأاَل رَُجٌل َيْأِتيَنا خِبَرَبِ اْلَقْوِم َجَعَلُه اهلُل َمِعي يـَ َنا فـَ َفَسَكتـْ
ا ِإْذ َدَعايِن ِبامْسِي َأْن َأُقوَم،  َلْم َأِجْد ُبدًّ َفُة، َفْأِتَنا خِبَرَبِ اْلَقْوِم، فـَ َقاَل: ُقْم َيا ُحَذيـْ َلْم جُيِْبُه ِمنَّا َأَحٌد، فـَ فـَ

(2(." َقاَل: اْذَهْب َفْأِتيِن خِبَرَبِ اْلَقْوِم، َواَل َتْذَعرُْهْم َعَليَّ

لقد كّلف الّنيب __ حذيفة __ ليأتيه خبرب أهل قريش بعد أن جاءت الريح فأفزعتهم 
وأوقعت خيامهم، وطلب منه أخذ احليطة واحلذر بأن ال يفزعهم وحيركهم؛ حىت ال يتنّبهوا فيأخذوا 

حذيفة، ويتجسسوا من خالله على املسلمني)3). 

سادًسا: مسؤولية رعاية األمن االقتصادّي

بتوفري  االقتصادي  البعد  ومنها  الّنبوية؛  السّنة  يف  الوطين  األمن  أبعاد  سبق  فيما  عرضنا 
االقتصادي مسؤولية رعايته من  األمن  أبعاد  إىل  الضرورات، وينضاف  املواطنني من  احتياجات 
الّتعدي، وضرورة حفظ املمتلكات اخلاّصة؛ فُشرعت احلدود والّتعازير على من يتعّدى على أموال 
الغري، وكذلك املمتلكات العامة، فالشّك أّن القيام مبسؤولية رعايتها له دوٌر كبرٌي يف تعزيز األمن 
الوطيّن؛ لذلك فإّن الّنيب __ بصفته الّنيب املبّلغ، وقائد األّمة تّوعد كل من تسّول نفسه الّتعدي 
على األموال العامة؛ من خالل الّتصرف فيه، واقتحام استحالله، رعايًة لألمن االقتصادي، حيث 

ُينظر: ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن))59هـ(، كشف المشكل من حديث الصحيحين   -(
)4/ 404(، تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن _الرياض.)د.ت(، )د.ط(.

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب غزوة األحزاب، حديث رقم 4663، )84/5).  -2
ُينظر: الهروي الشافعي: محمد األمين، الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )9)/ 306(، مراجعة لجنة   -3

من العلماء برئاسة البرفسور هاشم محمد علي مهدي،)د.ن(، )د.ت()د.ط(.
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ْوَم الِقَياَمِة")2). َلُهُم النَّاُر يـَ ، فـَ َتَخوَُّضوَن))) يِف َماِل اهلِل ِبَغرْيِ َحقٍّ يقول:" ِإنَّ رَِجااًل يـَ

َتَخوَُّضون-؛ أي: ُيْسرُِعون ويتصرَُّفون يف ماِل بيِت املال، أو  يـَ يقول املظهري:"-إن رجااًل 
الزكاِة، أو الغنيمِة، أو الفيِء بغرِي إذن اإلمام، ويأخُذون منه أكثَر من ُأْجرَة عملهم، فلهم النار")3).

لذلك، فإّن كّل من ويّل على رعاية أموال املسلمني قد أُبيح له وملن ويّل عليه قدر احلاجة، 
من غري زيادة إذا كان مسّتحًقا لذلك.

المطلب الثاني: دور السّنة النبوية في تفعيل مسؤولية المحاسبة لتعزيز األمن الوطني.

إّن احملاسبة ركّن مهم من أركان املسؤولية، لذلك فإّن تطبيقها متطّلب أساسي يف حفظ األمن 
الوطيّن لكل من يتوىّل مسؤولية األمن الوطين الداخلّي واخلارجّي؛ فمسؤولية احملاسبة تتطلب من 
الوالة ومن ينوب مناهبم حماسبة كّل من خيّل بأمن الوطن؛ كمحاسبة من يقوم برتويج الشائعات، 
وإشاعة الفاحشة، ونشر الفساد، من خالل إقامة احلدود والّتعزير، وتتطلب هذه املسؤولية أيًضا 

تشكيل هيئة املراقبة واحملاسبة )احلسبة(، اليت تقوم على األمر باملعروف والّنهي عن املنكر. 

أّواًل: مسؤولية المحاسبة من خالل إقامة الحدود والّتعزير، وأثرها في تعزيز األمن الوطني

إذ يتوّجب حماسبة من يقوم على اإلخـالل باألمـن الوطيّن برتويج الفنت والشائعات، أو القيام 
باجلاسوسّية ضد أمن الوطن، أو احلرابة.

ففي احلادثة اليت أثار فيها املنافقون وعلى رأسهم ابن أيب سلول شائعة اإلفك؛ حيث أقلقت 
أمن اجملتمع النبوّي شهرًا كاماًل، وكادت تفتك بني احلّيني من األوس اخلزرج، خرج القائد ليقوم 

وضه: َمشى  َخْوًضا، وِخياًضا واختاضه، وَتخَّ يُخوضه  الماَء  َخاَض  الفعل خاض، ويقال:  الّتخوض: من   -(
األعظم  والمحيط  المحكم  )458هــــ(،  المرسي  إسماعيل  بن  علي  الحسن  أبو  سيده،  ابن  ُينظر:  ِفيِه؛ 
)8/5)2(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 2000م، ويقول 
ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر: "أصل الخوض: المشي في الماء وتحريكه، ثم استعمل في 

الّتلبس باألمر والّتصرف فيه،... وقيل هو التخليط في تحصيله من غير وجهه كيف أمكن")2/ 88).
البخاري في صحيح، كتاب فرض الخمس، باب "فإن لله خمسه وللرسول"، حديث  2- صحيح، أخرجه 

رقم)8))3(، )85/4).
الُمظهري، المفاتيح في شرح المصابيح )4/ ))3).  -3
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َلَغيِن َأَذاُه يِف َأْهِلي"))).  ْعِذُريِن ِمْن رَُجٍل بـَ مبسؤوليته يف احملاسبة تعزيزًا لألمن الوطين فقال: "َمْن يـَ

الذين  معاقبة  إىل  تدعو  النبوية  السّنة  الوطيّن، جاءت  األمن  لتعزيز  احملاسبة  ومن مسؤولية 
يتالعبون يف أمن األوطان من خالل ترويع اآلمنني، والّتعدي على دمائهم وأمواهلم وأعراضهم، 

بتطبيق حكم احملاربني فيهم من القصاص وغريه من أنواع العقوبات:

ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ   ٹٱٹٱ 
ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
چ  ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گگ   ک  

املائدة: 33 .
َفٌر ِمْن ُعْكٍل )2)، َفَأْسَلُموا،  جاء يف احلديث َعْن أََنٍس __ َقاَل: "َقِدَم َعَلى النَّيِبِّ  نـَ
وا  وا، َفارَْتدُّ َفَعُلوا، َفَصحُّ وَاهِلَا وَأَْلَباهِنَا، فـَ َيْشرَُبوا ِمْن أَبـْ َدَقِة، فـَ َوْوا)3) امَلِديَنَة، َفَأَمرَُهْم َأْن َيْأُتوا إِِبَل الصَّ َفاْجتـَ
ُهْم،  نـَ ُهْم وََأرُْجَلُهْم َومَسََل)4) َأْعيـُ َقَطَع أَْيِديـَ َعَث يِف آَثارِِهْم، َفُأيِتَ هِبِْم فـَ بـَ َها، وَاْسَتاُقوا اإِلِبَل، فـَ ُلوا رَُعاتـَ َقتـَ فـَ

مُثَّ مَلْ حَيِْسْمُهْم)5) َحىتَّ َماُتوا".)6)

إّن مسؤولية احلفاظ على األمن الوطين مسؤولية عظيمة، لذلك يتوجب على من ويل مسؤولية 
حفظ األمن يف األوطان معاقبة كل من خيّل بأمن اجملتمع، وإيقاع أشّد العقوبات عليه؛ كلٌّ مبقدار 

األذى والشّر الذي ُيوقعه على اآلمنني.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الّشهادات، باب إذا عّدل رجل رجاًل، حديث رقم )263)3/)6)).  -(
2- عكل من عدنان، وعرينة من قحطان، القسطالني: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ))/ 299).

)فاْجتووا المدينة(، أي؛ أصابهم الجوى، وهو داء الجوف إذا تطاول، أو كرهوا اإلقامة بها لما فيها من   -3
الوخم، أو لم يوافقهم طعامها، القسطالني: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ))/ 299).

أي: نّقاها وأذهب ما فيها، الّنووي: شرح النووي على مسلم )))/ 55)).  -4
أي: ولم يكوهم، والحسم في اللغة كي العرق بالنار لينقطع الدم، الّنووي: شرح النووي على مسلم )))/   -5

.((56
الّنبي __ المحاربين، حديث رقم  أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب األدب، باب لم يحسم   -6

.((63/8(6803
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فهذا احلديث يدخل يف معناه كل من يسعى يف األرض فساًدا، ويقطع الطريق وكل َمن فعل 
ِفعل الُعرنيني من احملاربة والفساد من أهل الكفر واملرتّدين وغريهم))).

ثانيا: مسؤولية المحاسبة بتشكيل هيئة المراقبة لتتبع الفاسدين اّلذين يهددون أمن الدولة

جاءت السّنة الّنبوية تقر مبدأ املسؤولية يف نظام احملاسبة والرقابة؛ لوقف الفساد اإلدارّي الذي 
قد حيدث يف أجهزة الّدولة، والذي يشّكل يف حال وقوعه نذير خطر، يهّدد بإضعاف األوطان من 
الّداخل وهنب ثرواهتا وجيعلها عرضة للسيطرة اخلارجّية؛ بسبب املديونية والعجز املايل الذي قد يقع 
هبا بسبب الّنهب وقضايا الفساد، األمر الذي ُيوجب على املسؤولني محاية األمن الوطين بتطبيق 
ْوَقُه َكاَن ُغُلواًل  ْعَمْلَناُه ِمْنُكْم َعَلى َعَمٍل َفَكَتَمَنا خِمَْيًطا َفَما فـَ ُقوُل الّنيب __ :"َمِن اْستـَ هذا املبدأ. يـَ
َقاَل: َيا َرُسوَل اللَِّه  َقاَم إِلَْيِه رَُجٌل َأْسَوُد ِمَن اأَلْنَصاِر َكَأنِّ أَْنُظُر إِلَْيِه فـَ ْوَم اْلِقَياَمِة". َقاَل: فـَ َيْأيِت ِبِه يـَ
ْعَمْلَناُه  ُقوُل َكَذا وََكَذا. َقاَل "وَأََنا َأُقوُلُه اآلَن َمِن اْستـَ َبْل َعىنِّ َعَمَلَك َقاَل "َوَما َلَك". َقاَل مَسِْعُتَك تـَ اقـْ

تـََهى( )2).  ْلَيِجْئ ِبَقِليِلِه وََكِثريِِه َفَما ُأوِتَى ِمْنُه َأَخَذ َوَما هُنَِى َعْنُه انـْ ِمْنُكْم َعَلى َعَمٍل فـَ

يف  ولو  اخليانة  من  وحتذيرهم  األمانة،  على  العّمال  لتحريض  مُسوق  "وهذا  املّناوي:  قال 
تافه")3). 

وللقيام مبسؤولية احملاسبة، جاءت السّنة النبوية تدعو إىل حماسبة كل من خيّل باألمن الوطين 
 __ بارتكاب جرمية اجلاسوسّية، اليت تعّد اخرتاًقا أمنيًّا لألمن الوطين؛ ففي احلديث عن علي
 __ جاء خرب الظعينة اليت أرسل معها حاطب بن أيب بلتعة كتاًبا خيرب أهل قريش عن أمر الّنيب
يف عزمه على مالقاة املشاركني يف غزوة بدر؛ وكيف أّن الّنيب -- جاءه اخلرب بذلك فأرسل 
َعاَدى ِبَنا  َها، َفاْنَطَلْقَنا تـَ طالئع ليأخذوا منها الكتاب: "َفِإنَّ هِبَا َظِعيَنًة، َوَمَعَها ِكَتاٌب، َفُخُذوُه ِمنـْ
َقاَلْت: َما َمِعي ِمْن  ُقْلَنا: َأْخرِِجي الِكَتاَب، فـَ ِعيَنِة، فـَ َنا ِإىَل الرَّْوَضِة، َفِإَذا حَنُْن ِبالظَّ َهيـْ تـَ ُلَنا، َحىتَّ انـْ َخيـْ

ُينظر: ابن حجر، فتح الباري )2)/0))).   -(
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب تحريم هدايا العّمال، حديث رقم )))4)9/)).  -2

فيض القدير شرح الجامع الّصغير: المّناوي )6/ 56).  -3
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َقاَل َرُسوُل اهلِل __: َيا َحاِطُب، َما  َياَب... فـَ ْلِقنَيَّ الثـِّ ُقْلَنا: لَُتْخرِِجنَّ الِكَتاَب َأْو لَنـُ ِكَتاٍب، فـَ
ُفِسَها،  رَْيٍش، ومََلْ َأُكْن ِمْن أَنـْ ، ِإينِّ ُكْنُت اْمرًَءا ُمْلَصًقا يِف قـُ ْعَجْل َعَليَّ َهَذا؟ َقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، اَل تـَ
َة حَيُْموَن هِبَا َأْهِليِهْم وََأْموَاهَلُْم، َفَأْحَبْبُت ِإْذ َفاَتيِن َذِلَك  رَاَباٌت مبَِكَّ وََكاَن َمْن َمَعَك ِمَن املَُهاِجرِيَن هَلُْم قـَ
َعْلُت ُكْفرًا، َواَل ارِْتَداًدا، َواَل ِرًضا  رَاَبيِت، َوَما فـَ ِمَن النََّسِب ِفيِهْم، َأْن َأختََِّذ ِعْنَدُهْم َيًدا حَيُْموَن هِبَا قـَ
َقاَل ُعَمُر: َيا َرُسوَل اهلِل، َدْعيِن َأْضِرْب  َقاَل َرُسوُل اهلِل : َقْد َصَدَقُكْم، فـَ ْعَد اإِلْساَلِم، فـَ ِبالُكْفِر بـَ
َلَع َعَلى َأْهِل َبْدٍر،  ُعُنَق َهَذا املَُناِفِق، َقاَل: إِنَُّه َقْد َشِهَد َبْدرًا، َوَما ُيْدرِيَك َلَعلَّ اهلَل َأْن َيُكوَن َقِد اطَّ

َقْد َغَفْرُت َلُكْم.".))) َقاَل: اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم، فـَ فـَ

ففي هذا احلديث إشارة إىل مسؤولية احلاكم واألفراد بضرورة عدم كتم أمر اجلاسوس، وضرورة 
رفع أمره لإلمام، وضرورة حماسبة اإلمام ملن يشرتك يف هذا الفعل واستجوابه حفظا لألمن الوطين.

يقول ابن حجر: "حكم جاسوس الكفار، فإذا طلع عليه بعض املسلمني ال ُيكتم أمره، بل 
يرفعه إىل اإلمام لريى فيه رأيه".)2)

الخاتمة وأهّم الّنتائج:
ويف اخلتام أسجّل أهّم الّنتائج:

أّواًل: املسؤولية تتضّمن يف دالالهتا أمرين َهامَّنْي ال ينفصالن ومها: الرّعاية، واحملاسبة.  -

ثانًيا: أقّرت السّنة الّنبوية مبدأ املسؤولية يف حياة الفرد واجملتمعات، ورعته وعزّزته من خالل   -
خالل  من  تطبيقها،  ولضمان  عليها  لإلعانة  الوسائل  وقّدمت  اجلميع،  مسؤولية  اعتبارها 

الّتبصري هبا، والّتكليف قدر الطاقة، والّتحذير من التّنصل من واجباهتا.

ثالًثا: رعت السّنة الّنبوية األمن الوطين باعتباره مسؤولية يف حفظ األوطان؛ فجاءت تعزّز   -
والفكرية  الّدينية  أبعادها  مجيع  يف  إليها  والسعي  إحالهلا  على  بالعمل  وتأمر  القيمة  هذه 

واالجتماعية والسياسية والعسكرية واإليدلوجّية.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب الجاسوس، حديث رقم )300)59/4).  -(
العسقالني، ابن حجر: فتح الباري )44/6)).  -2
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رابًعا: مسؤولية الرعاية تقع على احلاكم ومن ينوب منابه، لبذل اجلهد حفاظا على األمن   -
ده. الوطين واستقراره؛ لذلك جاءت السّنة الّنبوية حتّدد هذه املسؤوليات وُتؤكِّ

خامًسا: من أهم املسؤوليات اليت جاءت يف الّنصوص الّنبوية حلفظ األمن الوطين: رعاية   -
متطلبات  وتلبية  والواجبات  احلقوق  واملوازنة بني  الداخلي،  األمن  واملساواة، ورعاية  العدل 
املواطنني، وتعيني الكفاءات، والّنصح والّتبصري باملسؤوليات األمنية، ورعاية األمن العسكري.

سادًسا: احملاسبة ركن مهم من أركان املسؤولية املطلوبة حلفظ األمن الوطيّن، وتتطّلب من   -
ونشر  الفنت  وإشاعة  والشائعات  الفنت  األوطان؛ كرتويج  بأمن  خيّل  من  الوالة حماسبة كّل 
الفساد، وذلك بتشكيل هيئة املراقبة لتتبع الذين يهّددون أمن األوطان، ومبعاقبة من كل من 

خيّل بأمن األوطان بالّتعزير وغريه من أنواع العقوبات املستحّقة.

الّتوصيات:
ُتوصي الباحثة بتكثيف اجلهود لنشر ثقافة األمن الوطين، بغية التعريف هبا على أهّنا مسؤولية   -
اجلميع، حياسب عليها يف الّدارين، بوصفها مسؤولية دينّية وطنية، وذلك من خالل مؤسسات 

الّتعليم وأجهزة اإلعالم.

تؤكد الباحثة على ضرورة نشر مثل هذه الّندوات؛ اّليت ُتعاجل قضايا اجملتمع من خالل التأصيل   -
الّديين هلا مبطوّيات وملصقات بشكل دورّي ومستمّر.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني.
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تقديم
ُتعُد محاية األوطان هي الوضع الطبيعي الذي ُفطر عليه اإلنسان، وحني نربط الصلة الطبيعية 
بالنواحي العقدية تظهر فاعلية القيم يف تعزيز صلة اإلنسان بوطنه، تلك الصلة اليت تؤكد ضمان 
يعّد  لذا  العبودية؛  أمان وعزّة وكرامة ورخاء، وحّق حرية  العيش على أرضه يف  حّق اإلنسان يف 
موضوع الندوة العلمية التاسعة "محاية الوطن يف السنة النبوية؛ مقصد شرعّي وضرورة جمتمعية"، 
من املوضوعات امللّحة يف السياق املعاصر، وهي موضوعات هلا تعزيزاهتا العقدية يف نّص القرآن 
الكرمي والسنة النبوية الشريفة، اعتنت الشريعة برتسيخها مضموًنا ووعًيا وتطبيًقا؛ ذلك ألمهيتها يف 
بناء صرح األمة اإلسالمية احلضاري. وترتبط هذه الندوة بسابقتها ارتباط استلزام وتضّمن، بوصف 
السلم متضمًنا محاية األوطان يف كافة مناحيه، وتستلزم محاية األوطان إقرار السلم املضايف ملفاهيم 
العدل والرمحة واملساواة، ومن هنا تربز أمهية هذه الندوة يف اتصاهلا املمتد بالندوة السابقة، وختتص 

األخرية يف القراءة النموذجية ملشروعات السلم، وهي محاية األوطان.

وُيعّد "الوطن ومحاية األوطان" من املفاهيم اليت أّصلتها الشريعة اإلسالمية مبفهومات ومضامني 
أمشل، ما أسهم يف تشكيل مساراهتا واستثارة الوعي هبا قبل املدنية املعاصرة؛ حرًصا على حتصني 
دة  االجتاهات حنو طرقات مهدِّ اجلهود، وحتييد  األمن، وتشتيت  اجملتمعات من مسببات زعزعة 
لألمن واإلميان. وحياول هذا البحث وفق حمور: "أسس محاية الوطن ومقّوماهتا يف السنة النبوية" أْن 
يتبىّن افرتاًضا مفاده: أّن حدث اهلجرة يف السنة النبوية هو احلدث األساس الذي ميكن أن يرفد 
موضوعات محاية األوطان، ويستجلي أهّم مقّوماهتا داللة وتطبيًقا، بل هو احلدث األمنوذج الذي 
ميكن أن تستضيء به مؤسساتنا االجتماعية واألمنية اليوم يف ترسيخ مقّومات محاية الوطن، عرب 

تبين هذه املقّومات والعمل على تطبيقها تعزيزًا ألمن الوطن وعزّته وَمْنعته.

، مرتبط بواجب اإلنسان  وتكمن أمهية البحث يف حماولته بيان أّن محاية الوطن فعل طبيعيٌّ
جتاه املكان الذي يعيش فيه وميارس فيه عقيدته، وأّن حدث اهلجرة يف السنة النبوية هو السياق 
الفرد، والسياق املعزز حلماية األوطان داخله وخارجه، وهو ما يستوجب تقوية  املؤسس حلماية 
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شبكة العالقات فيما بني أفراد اجملتمع؛ وصواًل هبا حنو متكني الوحدة الوطنية من االضطالع بدور 
احلماية املطلوبة املتأسسة من هذه العالقات، فيقوى فعل احلماية فيها ومن خالهلا، إضافة إىل 
أّن استقامة فكر الفرد ووعيه بأمهية دوره يف حتقيق هذه احلماية معزِّزٌة لدور احلكومات يف محاية 
أوطاهنا، والنظر إىل نصوص السنة النبوية من منظور التأسيس احلضارّي يفّعل دور الفهم يف تطبيقه 
على الواقع، األمر الذي ُيسهم يف انبناء أمنوذج حضارّي صامد أمام املتغريات احلاصلة يف الواقع، 

واملهددة لسياق األمن ومحاية األوطان.

يرمي هذا البحث إىل الوقوف على نصوص السنة النبوية الشريفة، واستكناه دالالهتا، واإلفادة 
من مضامينها؛ لتمنح املوضوع أبعاًدا قد ُتسهم يف معاجلة الواقع املتغرّي، وتستشرف املستقبل فيما 
يتعّلق بقضايا األمن ومحاية األوطان. وقد أفاد البحث من مناهج شرح احلديث النبوّي الشريف 
يف فهم اخلطاب النبوّي الشريف وحتليله، مفيًدا يف ذلك من كتاب األستاذ الدكتور: أمحد عثمان 
رمحاين – حفظه اهلل - وهو اجلديد يف مناهج تفسري احلديث الشريف وتطبيقاته. وال أزعم أّن 
البحث جديد يف مضمونه، وإمنا هو حماولة لربط املقّومات بسياقها العقدّي، وإبراز مدى تأثري 
هذا االرتباط يف إحداث مسألة احلماية، ومقاربة هذه املقّومات إلظهار إمكانية متثيلها يف الواقع.

المدخل: مقاربة المفاهيم في إطار موضوع حماية األوطان
أ. الحماية؛ مقاربة المفهوم والفعل 

تظهر مسألة محاية الوطن ِبَعدِّ الوطِن كالبيت، ال ميكن أْن تبدأ احلياة فيه إال حني يكون 
مكايّن  حّيز  املخلوقات يف  من  غريه  مع  فيه  يشرتك  األول")))،  اإلنسان  "عامل  ليكّون  ُمَسّيًجا؛ 
يسعه؛ لذا يقولون: "وطن اإلنسان، وعطن البعري، وعرين األسد، ووجار الذئب والضبع، وكناس 
الظيب...")2). ويشرتك يف هذا احلّيز كذلك مع بين جنسه؛ كونه املكان الذي وّطن فيه نفسه، 
وأِلفه، وسكن إليه، حىت صار به ُيعرف، وإليه ُينسب؛ فيغدو املكان بذلك جزًءا من ملكّيته اليت 

)- جاستون باشالر، جمالية المكان، ترجمة: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
بيروت، ط2، 984)م، ص 38.

ابن الجوزّي ) )59 هـ ( أبو الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر، المدهش، ضبطه وحرره:   -2
مروان قباني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 2005م، ص 44.
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تستوجب الدفاع عنه ومحايته، ويتّسع هذا احليز باتساع نشاطاته وجماالت أفعاله فيه، فمن الغرفة، 
إىل البيت، وإىل املبىن، مّث احِلمى، مّث املدينة، مّث املنطقة، مّث البلد، مّث العامل.))) ومادام االجتماع 
يستلزم احلماية، فإّن لفظ احلماية حسب مدلوله اللغوّي يشري إىل املعىن نفسه وهو معىن املنع، ودفع 
املكروه عن الشيء، وأّن احَلِميَّ كلُّ حمميٍّ من الشّر وغريه، وهو ما ال حيتِمل الضيم، واحِلمى ما 
مُحي من الشيء،)2) وهذا ما يؤكده التمثيل النبوّي يف قوله : "َكرَاٍع يـَرَْعى َحْوَل احْلَِمى، ُيوِشُك 
وَاِقَعُه َأاَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك مِحًى...")3) فالوضع الطبيعي هلذه األوطان – من خالل احلديث -  َأْن يـُ
أْن تكون حممّية بسبب العالقة الوطيدة اليت تربط اإلنسان باملكان، عالقة ليست متعالقة باملكان 
فحسب، بل مبا يتوافر عليه املكان من أمن وطمأنينة ومتثيل لسلطة وتأثري اإلنسان فيه، بوصف 
اإلنسان متأثرًا به مؤثرًا فيه. هذه العالقة التبادلية من التأثر والتأثري، جتعل املكان يفرض سلطته على 
َعدُّ فعل احلماية منسجًما مع حتقيق وجود  اإلنسان، وميارس سلطته يف إطار من امللكية واحلماية. ويـُ
اجلماعة اليت اشتهرت بثبوت ملكية املكان إليها ملكية مل ُيسبق إليها قبلها؛ كموضع الكأل الذي 
مينع الناس فيه من الرعي مبوجب نزول احلاكم أو رئيس القبيلة فيه، وحتديده حلدوده مبدى ما يصله 
عواء الكلب- على عادة أهل اجلاهلية - فال يرعى يف هذا احلمى أحد غريه وقبيلته؛ )4) فيصار 
محى مستوجب احلماية مبوجب ملكيته وممارسة السلطة عليه، ويعزز املفهوم قوله : "اَل مِحَى 

)- سيزا قاسم دراز، المكان وداللته، تقديم لمقال ترجمته بعنوان: مشكلة المكان الفني، يوري لوتمان، في 
كتاب جماليات المكان، أحمد طاهر حسنين، يوري لوتمان وآخرون، عيون المقاالت، الدار البيضاء 

– المغرب، ط2، 988)م، ص 60.
الزبيدي ) 205) هـ (، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: عبد الكريم   -2
العزباوي، راجعه: ضاحي عبد الباقي، خالد عبد الكريم جمعة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 

الكويت، ط)، )200م، ج)3، ص )26 ) مادة حمي، باب الياء، فصل الحاء (.
أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب اإليمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ) ص 205 (، )رقم: 52)   -3
الراوي: النعمان بن بشير . ] البخاري ) 256 هـ( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، 
خرّج أحاديثه وعّلق عليه: عّز الدين ضلي وآخرون، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط3، 5)20م، ص 

.]205
ابن األثير الجزرّي ) 555 هـ (، المبارك بن محمد بن عبد الكريم، الشافي في شرح مسند الشافعّي،   -4
تحقيق: أحمد بن سليمان، أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط)، 2005م، ج4، ص 

.203 – 202
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ِإالَّ لِلَِّه َوِلرَُسوِلِه")))، فإذا كانت احلماية ال تكون إال مبا محاه اهلل ورسوله للمسلمني؛ فإّن للخليفة 
ولويّل األمر احلّق يف القيام هبذه املهمة، وقد ثبت عن رسول اهلل -  - أّنه محى النقيع)2)، وأّن 

عمر بن اخلطاب –  – محى الّسَرَف والرََّبَذَة.")3) 

ومن البدهّي أّن فعل التمركز املكاين لإلنسان ومجاعته يف املكان الذي استوطنه، يستوجب 
فيه،  يسكن  وطن  لإلنسان  يكون  أْن  يف  األويّل  احلّق  فمنها  احلقوق،  فأما  وواجبات:  حقوًقا 
وينتمي وُينسب إليه، "فكّل أّمة البّد هلم من وطن، وهو منشؤهم، ومنه أولّية ُملكهم")4). وحّق 
هذه امللكية مستوجب الدفاع واحلماية؛ لضمان استمرار فعل التمّلك والتوّطن، والتحرّز من أّي 
عدوان، وهو ما قرره ابن خلدون )808 هـ( بقوله: "مّث إّن هذا االجتماع إذا حصل للبشر – كما 
قررناه – ومّت عمران العامل هبم، فالبّد من وازع يدفع بعضهم عن بعض، ملا يف طباعهم احليوانية 
من العدوان والظلم، وليست السالح اليت ُجعلت دافعة لعدوان احليوانات العجم عنهم كافية يف 

دفع العدوان عنهم")5).

املستوطن لألرض، اإلحسان  الشريعة اإلسالمية على اإلنسان  تقررها  اليت  الواجبات  ومن 
املُبنيَّ يف قوله تعاىل: چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  

أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب المساقاة، باب ال حمى إاّل لله ولرسوله ، ) ص )66 (، )رقم:   -(
ْعُب بُن َجثَّاَمة. 0)23 ( رواه: الصَّ

النقيع: موضع يبعد عشرين فرسًخا عن المدينة. وأصل داللة اللفظ على كّل موضع يستنقع فيه الماء.   -2
]ينظر: ابن حجر العسقالني ) 852 هـ (، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تعليق: 
الرياض، ط)،  دار طيبة،  الفاريابي،  بن محمد  نظر  قتيبة  أبو  به:  اعتنى  البرّاك،  ناصر  بن  الرحمن  عبد 

2005، ج6، ص 9))[.
َرف: أّن الشرف هو اللفظ األصوب عند بعض رواة اإلمام البخارّي وعند ابن حجر وغيره، أما سَرف:  3- سَّ
العسقالني  حجر  ابــن  ]ينظر:  والمدينة.  مكة  بين  مــعــروف  فموضع  الــرّبَــَذة  وأمــا  مكة.  بقرب  فموضع 

)852هـ(، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج6، ص 80)[.
ابن خلدون ) 808 هـ (، مقدمة ابن خلدون، الجزء األول من تاريخه الموسوم بـ: ديوان المبتدأ والخبر   -4
في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر، ضبطه وراجعه: خليل شحادة، سهيل زكار، 

دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، )200م، ج)، ص 0)4.
ابن خلدون ) 808 هـ (، مقدمة ابن خلدون، ج)، ص 55 – 56.  -5
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ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  
ھ  ھ  ے  ےۓ ... چ؛ )النساء: 36(، وهي واجبات تقرر قيمة اإلحسان اليت 
تنفتح على كّل أشكال احلفاظ على املكان وعمارته، واختاذ كافة السبل الستدامة العيش فيه، 
ويتعدى فعل اإلحسان القرب املكايّن إىل اجلوار يف أوطان أخرى، مع مشولية هذه اجملاورة املسلم 
والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدّو، والنافع والغريب، والقريب واألجنيّب، واألقرب دارًا 
واألبعد))). وحفظ اجلوار جملبة لألمن يف األوطان، ومحاية من مكر اجلوار لقوله : "وَاللَِّه اَل 
وَاِيَقُه")2).  ْؤِمُن، ِقيَل َوَمْن َيا َرُسوَل اللَِّه؟ َقاَل: الَِّذى اَل َيْأَمُن َجارُُه بـَ ْؤِمُن، وَاللَِّه اَل يـُ ْؤِمُن، وَاللَِّه اَل يـُ يـُ
فنفُي اإلميان عّمن يؤذي جاره دالٌّ على احلماية اليت يكُفُلها الدين للجوار، وتغليظ الزجر عن 
اإليذاء والتسبب يف إلقاء الرعب يف النفوس بانتفاء أمن اجملاورة، ويقاس عليه تعدي احلماية إىل 
محاية الوطن اجملاور من اإليذاء؛ خنلص من ذلك إىل أّن العالقة الداللية بني احلماية واحلمى عالقة 
احلمى لضمان دميومة  تستوجب  احلماية  وأّن  لوال وجود محى،  ما كانت  احلماية  وأّن  تضمنية، 

العيش يف كنفه.

ب. الوطن؛ مقاربة للمفاهيم اللغوية والداللية

إّن فهم حيثيات مفهوم "الوطن" وتعيني امتداداته وتعالقاته باحلماية ال تكون إاّل مبعرفة داللته 
االصطالحية اللغوية اليت متوقعه يف نسقه السياقّي اخلاّص به، وتشي بواقع التطور الداليّل الذي 
سار فيه املفهوم حنو آفاق جديدة معاصرة؛ فـ" الوطن " أفٌق مفهومّي معاصر ملفاهيم سبقته وكانت 
أمشل منه من حيث األبعاد الداللية، يستلزم ذلك الرجوع إىل مظانه الداللية ضمن املنظومة اللغوية 
اليت اصُطلح عليها؛ وحتيل على داللة واحدة هي الداللة املكانّية اللصيقة باإلنسان، فالوطن: منزل 
اإلقامة من اإلنسان، وحمّله، ومسكنه، أو هو مربط البقر والغنم الذي تأوي إليه. وقد يكون مبعىن: 
موقف أو جملس، ومواطن احلرب مشاهدها، ومن ناحية معنوية يظهر مفهوم توطني النفس: الذي 

البخاري، ج3)، ص  الباري بشرح صحيح  فتح  بن علي،  أحمد   ،) هـ  العسقالني ) 852  ابن حجر   -(
.559

أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب األدب، باب إثم من ال يأمن جاره بوايقه، ) ص 445) (، ) رقم:   -2
. 6)60 (، عن أبي شريح
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يعين محلها على شيء معنّي، وواطنه: تعين وافقه.))) وفعل التوّطن يف املكان الداّل على الطبيعة 
اليت جبل عليها اإلنسان من تفضيل االجتماع مع بين جنسه؛ إذ هبم ُيتعاون على القوت، وبناء 
املسكن، وتسيري شؤون احلياة، والدفاع عن بعضهم بعًضا،)2) هذا احلضور اإلنساين اإلرادّي له 
تأثريه يف اإلنسان نفسه، بإكسابه اخلربات، وزيادة املعارف، وتوسيع املدركات احلسّية املتشكلة فيه 
وبسببه،"فالقرب والبعد، واالرتفاع واالخنفاض، عالقات مألوفة تربط اإلنسان ارتباًطا بدائيًّا باحمليط 
الذي يعيش فيه.")3) ومتتّد هذه العالقات إىل امتدادات أبعد يف مّد اإلنسان مبفاهيم وتصّورات 
"الرفيع والوضيع"  املتمثلة يف  إدراكه لألخالق يف "السمّو والتدين" واملظاهر االجتماعية  تشكل 
والظواهر النفسية يف "صغري النفس وكبري القلب")4)، وعن هذه الظواهر تنبثق أفعال اإلنسان اليت 
متنح املكان قيمته، وختتلف هذه القيمة باختالف أفعاله املماَرسة يف احلّيز املكاين الذي وّطن نفسه 
فيه ليغدو الوطن:" كّل مكان قام به اإلنسان ألمر فهو موطن له.")5) ومن ذلك يتوّصل إىل أّن 
االرتفاع املكايّن واالخنفاض كفيالن بتشكيل سلوك اإلنسان الذي حيمله على االرتفاع بنفسه إىل 
أْن يصل مراقي صيانتها عن الضيم والذّل حبماية حّيزه الذي درج فيه وَأِمَن، فكانت احلماية سلوًكا 

فطريًّا متأثرًا بفعل املكان يف نفس اإلنسان.

ينظر: الزبيدي ) 205) هـ (، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: عبد   -(
الكريم العزباوي، راجعه: ضاحي عبد الباقي، خالد عبد الكريم جمعة، المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، الكويت، ط)، )200م، ج36، ص )26 ) مادة وطن، باب النون، فصل الواو ( + الجوهرّي 
) 393 هـ (، أبو نصر إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور 
 عّطار، دار العلم للماليين، ط4، 990)م، ج5، ص4)22 ) مادة: وطن (، و المناوي ) 952هـ(، 
عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان، عالم الكتب، القاهرة، 

ط)، 990)م، ص 338 ) مادة: وطن (
ابن خلدون ) 808 هـ (، مقدمة ابن خلدون، ج)، ص 54.  -2

3- سيزا قاسم دراز، المكان وداللته، تقديم لمقال ترجمته بعنوان: مشكلة المكان الفني، يوري لوتمان، ص 
.59

المرجع السابق.  -4
األزهرّي ) 0)3 هـ (، أبو منصور محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق: عبد السالم هارون وآخرين،   -5
مراجعة: محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، بال طبعة، )96)م، ج4)، ص 

.28
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يعزز املعاين السالفة الذكر ما جاء من املفاهيم الرديفة لـ "الوطن"، الواردة يف كتاب اهلل العزيز 
العموم وعلى  ومنها "األرض"، و"الديار"، و"املواطن". فأما لفظ )األرض( فقد ورد على وجه 

وجه اخلصوص والتعيني، وما كان على وجه العموم جنده يف قوله تعاىل: چ     ۇئ  ۇئ    ۆئ  
ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ      ی  ی   چ )البقرة: 36(، والقرار واالستقرار من 
معاين اإلقامة وحمّلها الذي يستوطنه اإلنسان ويعيش فيه ويألفه.))) وهو االستيطان األول لإلنسان 
على األرض اليت جعلت فيه فطرة إلف املكان والسكون إليه، فصارت األرض وطًنا يقيم عليها 

چ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   تعاىل:  قوله  له يف  بتسخريها  ويعمرها 
ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ   چ )امللك: 5)(. وأما ما ورد على وجه اخلصوص، فإنه ورد 

على جهة التعيني املكايّن املخصوص يف قوله عّز وجّل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
االستفزاز  فعل  فكان  املكرّمة)2)؛  مكة  واملراد:   )(6 )اإلسراء:  چ   ... ٻ  پ  پپ 
الوارد يف اآلية الكرمية فعاًل قويًّا ُأريد به إخراج النيب –  – األمر الذي أحدث فيه التعبري عن 
حّب الوطن، واستعسار تركه، وفعل االستفزاز يناهض فعل التوّطن بل يعارضه ويعاديه؛ فكان هذا 
الفعل أْن محله  على اخلروج من بلده، وكان التعريف يف " اأَلْرِض " دااّل أشّد الداللة على حّقه 

يف هذا البلد وانتمائه إليها.)3)

كما تتجلى دالالت الوطن يف مرادفها الثاين وهو" الدار والديار " يف قوله تعاىل: چ  ې  
وَُّؤوا "  بـَ ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ   چ )احلشر: 9(، ويأيت فعل " تـَ
د معىن االستيطان واإلقامة تارة، ولُيضيف داللة الِلواذ وُخُلوص ملكية املكان إليهم تارة أخرى؛  لُيؤكِّ
تلك امللكية اليت تكفل هلم حرية العمل واحلركة والعيش، إضافة إىل ُخلوص عبادهتم هلل تعاىل، 

بـَوٌُّؤ للديار، وتبّوؤ لإلميان الذي يعود صاحبه إليه يف الرخاء والشّدة.)4)  فالتَّبـَوُُّؤ هنا تـَّ

الزبيدي ) 205) هـ (، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، ج36، ص )26.  -(
ابن كثير ) 4)) هـ (، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشّي الدمشقّي، تفسير القرآن العظيم، تحقيق:   -2

سامي بن محمد السالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط2، 999)م، ج5، ص )0).
الطاهر ابن عاشور) 3)9)م (، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ط)، 984)م،   -3

ج5)، ص 8)).
المرجع السابق.  -4
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أما املرادف الثالث وهو "امَلواطن" فوارد يف موضع واحد يف كتاب اهلل العزيز، يف قوله تعاىل: 
چ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہہ ... چ )التوبة: 25(، فاملواطن هنا: 
الزمان واملكان  التالزم يف معىن الوطن بني  أيام احلرب، ويظهر  التوّطن واإلقامة فيها  دّلت على 
الزميّن رغم  املكوث  فيها احلرب،))) فطول  اليت وقعت  األيام  إذ دّل لفظ "َمَواِطَن" على  جليًّا؛ 
موضعية الصراعات والتوّترات فيها، ينايف االطمئنان والسكون الذي تعكسه املرادفات السابقة؛ 
إاّل أّن َجْعلها كالوطن؛ داّل على ظهور األثر البشرّي فيها املتمثل يف وجوده وفعله احلضارّي،)2) 
واملاثل يف الدفاع عنه كما تظهره املعاين األخرى، لكّن معىن التوّطن جنده هنا أقوى دالليًّا عما ورد 
من مرادفات؛ إلظهاره معىن احلفاظ على الوطن يف هذه املواطن العسري على النفس شهودها، إذ 
ال تكفي السكىن والعمارة لألرض يف الداللة على معىن التوطن، بل إّن القتال للحفاظ عليه داّل 

داللة عليا وبّينة على عمق الشعور والتمّسك به، وأّن سبيَل بقائه محايُته، وتأكيد ِملكّيِته.

ويرد فعل " التوّطن " يف السنة النبوية مبعىن مماثل للمعىن السابق، مع اختالف السياق الداليّل 
َتَبْشَبُش  َبْشَبَش اللَُّه َلُه َكَما يـَ اَلِة وَالذِّْكِر، ِإالَّ تـَ َن رَُجٌل ُمْسِلٌم اْلَمَساِجَد لِلصَّ َوطَّ يف قوله : "َما تـَ
َأْهُل اْلَغاِئِب ِبَغاِئِبِهْم ِإَذا َقِدَم َعَلْيِهْم.")3) ويقصد بفعل التوّطن هنا اللزوم املكايّن واالشتهار به، 

المرجع السابق.  -(
نعني بالفعل الحضاري: هو الفعل الذي تصنعه الجماعة اإلنسانية التي نعني بها المجتمع، تهدف فيه إلى   -2
تغيير نفسها وواقعها الذي يصل تأثيره إلى التاريخ وصواًل إلى تحقيق غاياتها، على أسس إيمانية راسخة، 
تتناسب  التي  الروحية  الغايات  إنتاجية دائمة، تحّفزه  ُمْسَتِمرًّا ذا  فينتج فعاًل  الدين اإلسالمّي؛  تقوم على 
مع جهد اإلنسان وطاقته وتتطابق مع األوامر الرسالية اإلسالمية، هذا الفعل تشترك فيه عوالم ثالثة كلٌّ 
يشتغل في اآلخر، وأولها عالم األشخاص الذي يصدر عن عالم األفكار التي تستحث الفعل السامي 
فيه المشفع بالرسالية اإلسالمية، للتأثير في عالم األشياء من حوله. ] مستلهم من: مالك بن نبي، ميالد 
مجتمع، شبكة العالقات االجتماعية، ترجمة: عبد الصبور شاهين، بإشراف: ندوة مالك بن نبي، دار 

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط)، 986)م، ص 8) و 23 و 25 [.
أخرجه ابن ماجة، في سننه، كتاب المساجد والجماعات، باب لزوم المساجد وانتظار الصالة، ) ص   -3
24) (، ) رقم: 800(، عن أبي هريرة . حكم الحديث: صحيح، قال البوصيري: هذا إسناد صحيح، 
ورواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد، ورواه الحاكم عن عبدان بن يزيد، ورواه ابن خزيمة 
في صحيحة وابن أبي شيبة. ] ينظر: ينظر: ابن ماجة ) 3)2 هـ (، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، 
الرياض، ط2،  والتوزيع،  للنشر  الحضـــارة  دار  علفة،  أبي  بن  بن صبري  رائــد  تحقيق:  ماجة،  ابن  سنن 
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فلما كانت املساجد املأوى الذي يبؤوب إليه املسلم للذكر وللعبادة؛ كان فعله مالزًما للمكان، 
وحتّصلت له هذه املثوبة مبالزمته له. كما يرد يف السنة النبوية مفهوم " الديار" مبعىن الوطن يف 
ُه  َقْد ُأْعِطَى َحظَّ ُه ِمَن الرِّْفِق، فـَ قول النَّيِبِّ -- حني َقاَل لعائشة d –: "إِنَُّه َمْن ُأْعِطَى َحظَّ
َيا وَاآلِخرَِة، َوِصَلُة  نـْ ُه ِمْن َخرْيِ الدُّ َقْد ُحرَِم َحظَّ ُه ِمَن الرِّْفِق فـَ َيا وَاآلِخرَِة، َوَمْن ُحرَِم َحظَّ نـْ ِمْن َخرْيِ الدُّ
اأَلْعَماِر"))). وال خيتلف هذا  َوَيزِيَداِن ِف  َياَر،  الدِّ ْعُمرَاِن  يـَ اجْلِوَاِر،  اخْلُُلِق، َوُحْسُن  الرَِّحِم، َوُحْسُن 
املفهوم عّما دّلت عليه اآلية السابقة الواردة يف لفظ الديار، ويزيد يف داللته ارتباطه بأمهية الرفق، 
والصلة، وحسن اخللق واجلوار؛ بوصفها سبًبا يف تعمري الديار عمراًنا ماديًّا ومعنويًّا؛ فأما الُعمران 
املادّي: فإّنه ملا تنبين اجملتمعات على القيم اخللقية الواردة يف احلديث، فإّن ذلك يعزز من حركتها 
يف النفع، وحيفزها حنو النشاط املشرتك يف دفع حركة العمران احلضاري لألمة، لتنشأ لدى الفرد 
الرغبة يف تقدمي ما يتيسر له ليكفل له وجملتمعه حياة آمنة وقوية وعزيزة. وأما الُعمران املعنوّي: فهو 
إنساء عمره، وعمران العمر يكون بالقيم اليت جتعل لإلنسان أثرًا حضاريًّا لوجوده وما بعد فنائه؛ 
وبذا يظهر لنا أثر سيادة القوانني اخللقية اليت تعزز شبكة العالقات االجتماعية، وحتمي اجملتمع من 

فتنة الفرقة، وبالتايل يقوى اجملتمع ويّتحد يف مواجهة أّي خطر.

ج. الهجرة؛ من داللة الفعل إلى القيم المعنوية
يأيت فعل اهلجرة حركة انتقالية قد يكون الطابع القسرّي دافًعا وحمركا هلا، يتوّسط الفعل – أي 
فعل اهلجرة - "من" و "إىل"؛ إذ اهلجرة: "اخلروج من األرض إىل أخرى")2). ليصار فاعله مهاجرًا 
من فضاء إىل فضاء، وإذا كان " أصل املَُهاَجرَة عند العرب: خروج البدوّي من باديته إىل امُلدن؛")3) 
فإّن الداللة تنزاح بعد تأييدها بالقيمة العقدية ملفهوم اهلجرة يف سبيل اهلل، وتقتضي ترك املهاجر 

5)20م، ص 24) [.
أخرجه أحمد، في مسنده، من حديث عائشة ، ) ج42 – ص 53) (، ) رقم: 25259 (، قال   -(
 .s المنذرّي في الترغيب والترهيب: رواته ثقات، إاّل أّن عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة
] ينظر: المنذرّي ) 656 هـ (، أبو محمد زكّي الدين عبد العظيم بن عبد القوّي بن عبد الله، الترغيب 
والترهيب من الحديث الشريف، حققه وعلق عليه: مصطفى محمد عمارة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 

بيروت، ط3، 968)م، ج3، ص )33 [.
الزبيدي ) 205) هـ (، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 4)، ص )39.  -2

المرجع السابق.  -3
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ملاله وأهله ووطنه وولده، يف سبيل االستبقاء على دينه؛ يظهر ذلك يف قوله تعاىل: چ  ۈ  ۈ   
 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ېې    چ )النساء: 00)(، وارتباط فعل اهلجرة بسبيل 
اهلل، مغرّي لداللتها من إرادة الفعل الدنيوّي إىل إرادة الفعل األخروّي، وبانقضاء حدث اهلجرة؛ 
 :–  – تنزاح داللة اهلجرة الظاهرية إىل داللة أخرى هي اهلجرة الباطنية الواردة يف قول النيب
بسبب  مكايّن  حتّول  الظاهرية  اهلجرة  يف  فلئن كان  َعْنُه")))،  اهلُل  نـََهى  َما  َهَجَر  َمْن  "وَاْلُمَهاِجُر 
العقيدة، فإّن يف اهلجرة الباطنية )2) حتّواًل قيميًّا بسبب العقيدة أيًضا، وتصبح اهلجرة بذلك فعاًل له 

سريورته الدائمة املشروطة باإلميان الذي يؤهل حضورها يف كّل وقت.

المبحث األول: "الهجرة" الحدث الحضارّي األول في السنة النبوية المعزز 
لمقّومات حماية األوطان
1. الهجرة إلى الحبشة السياق األول المؤّكد لحماية الفرد 

ُشرِعت اهلجرُة محايًة للفرد؛ وذلك حٌق من حقوق متكينه يف دياره ووطنه، للحفاظ على 
حرّيته يف ممارسة عقيدته، وهو – أي فعل اهلجرة يف السنة النبوية - فعل متناسل عن أفعال مماثلة 

چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    :–k– اهلل قول  عليها  دّل  اإلسالم،  يف  اهلجرة  فعل  سبقت 
گ   گ   گ   گ   ک   ک   کک    ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
ڳ  ڳڳ  ... چ )النساء: )9(، فاالستضعاف – املوِجب للهجرة - فعل ال يقبل به اإلسالم؛ 
إذ هو مناف للكرامة اإلنسانية اليت ال تقبل حبال الضعف اإلنساين الذي سببه االستضعاف الرامي 
إىل فقد حق اإلنسان يف العبودية هلل تعاىل وإظهار دينه اإلسالمّي، فال ُيقبل الرجوع إىل الشرك 
بعد اإلسالم مع وجود الداعي للحفاظ عليه وهو اهلجرة كما بينته اآلية الكرمية؛ لذا جاء التصريح 

أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب اإليمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ) ص   -(
.h 96) - )9) (، ) رقم: 0) (، عن عبد الله بن عمرو

قسم ابن حجر ) 852 هـ ( الهجرة إلى قسمين: هجرة ظاهرة: وهي الفرار بالدين من الفتن، والهجرة   -2
الباطنة: وهي ترك ما تدعو إليه النفس األمارة بالسوء والشيطان، وأّن هذا الحديث جاء بعد الهجرة إلى 
المدينة؛ لكيال يتكل المهاجرون على التحول المكانّي فقط، بل إّن امتثال أوامر الشرع، وترك نواهيه هي 
الهجرة الحقيقية. ]ينظر: ابن حجر العسقالني ) 852 هـ (، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح 

البخاري، ج)، ص )0)[.
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باألمر بالقتال من بعد اهلجرة النبوية إىل املدينة يف قتال من استوجب العداوة مبا فعلوه من قتال 
املسلمني ألجل دينهم، وإخراجهم من ديارهم، واإلعانة على إخراجهم يف قوله تعاىل: چ  ک  
ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  
ڻ   ڻ   ۀ  ۀ    چ )املمتحنة: 9(؛ فحماية الدين وَتأكيُد أحقية الفرد يف ممارسة عبادته 
كما دّلت عليه اآلية الكرمية، تعّد األصل يف محاية األوطان والديار، وأّن اهلجرَة ِسياٌق ممهٌِّد للدفاع 

الصريح بالقتال عن الدين واألوطان. 

ا يف تاريخ  وُيعدُّ حدث اهلجرة سواء أكانت اهلجرة األوىل أم الثانية إىل احلبشة)))، حدًثا مهمًّ
فكانت محايته  لذمارها،  واحلامي  هلا  املكّون  الفرد  من  اإلسالم  دولة  بدأت  بسببه  إذ  اإلسالم؛ 
بالنوع األول من اهلجرة – أي إىل احلبشة - محاية للمكّون األول للدولة اإلسالمية واألساس 
يف تشييدها ومحايتها من بعد. ويعّد هذا احلدث هو السبب املهيَّأ من اهلل تعاىل لتمكني دينه يف 

چ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ   للمؤمنني:  سبحانه  وعده  بتحقق  األرض، 
ڇ      چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ    ڄ   ڄ  
اختبار  ذاته  الوقت  يف  فاهلجرُة   ،)55 )النور:  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   
الثابت على  املسلمني  للمشركني عن موقف  املؤمنني، وإعالٌن صريٌح  نفوس  املستقّر يف  لإلميان 
اإلميان، وهو إعالن كاٍف يف بدء ظهور اإلسالم ينبئ عن قوة تعاليم الدين اليت جتعل من أفراده 
قوة ال ميكن أْن ُتقهر أمام اإليذاء أو التعذيب أو الغربة، هذا احلدث كان غاية يف األمهية لتتواىل 
التغريات اليت أحدثها اإلسالم يف وجه التاريخ من بعد. وقد أفصحت اهلجرة إىل احلبشة يف قول 

)- كانت الهجرة إلى الحبشة مرتين: األولى كان عدد المهاجرين فيها أحد عشر رجاًل وأربع نسوة، فأقاموا 
فيها شهرين، ولما سمعوا عن انتشار اإلسالم في مكة عادوا، ولقوا من المشركين أشد ما لقوا من قبل، 
ثّم عادوا إلى الحبشة. وقد بقي النبي –  – وبعض المسلمين بمكة، وكانت هذه الهجرة بإذن النبي 
في  المسلمين  المدينة،. وكــان عدد  إلى  الهجرة  في  الحال  واجبة كما هو  الهجرة  تكن هذه  ولم   ،
الهجرة الثانية إلى الحبشة ثالثًة وثمانين رجاًل، وثماني عشرة امرأة. ] ينظر: ابن عبد البّر ) 463 هـ (، 
للشؤون  األعلى  المجلس  تحقيق: شوقي ضيف،  والسير،  المغازي  اختصار  في  الــدرر  النمرّي،  يوسف 
اإلسالمية، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة، ط)، 966)م، ص 50، و ابن سعد ) 230 هـ (، 
محمد بن سعد بن منيع الزهرّي، الطبقات الكبرى، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

ط)، )200م، ج)، ص 2)) - )))[.
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منه  انعكست  أويّل  سياق  عن  اْلُمْسِلِمنَي...")))،  ِمَن  َناٌس  احْلََبَشِة  ِإىَل  "َهاَجَر   :s َعاِئَشَة 
ضرورة محاية الفرد يف اإلسالم، فاألمن مطلب ضرورّي به تتحقق مقاصد الشريعة يف حفظ نظام 
َنِت َأىِب ُأَميََّة ْبِن  اجملتمعات من استالب أمنها، وحتقيق صالح الفرد فيها، وقد ذكرت ُأمُّ َسَلَمَة بـْ
َر َجاٍر النََّجاِشَى، َأِمنَّا َعَلى  زَْلَنا َأْرَض احْلََبَشِة؛، َجاَورَْنا هِبَا َخيـْ ا نـَ اْلُمِغريَِة َزوِْج النَِّبِّ -  –: "َلمَّ

ْؤَذى َواَل َنْسَمُع َشْيًئا َنْكرَُهُه...")2). َعاىَل، اَل نـُ ِديِنَنا، َوَعَبْدَنا اللََّه تـَ

بني  احلماية سياق مشرتك  أّن سياق  دياره  للمسلمني يف  النجاشّي  تأمني  اتضح من  فقد 
األمم، وأّن حّق الفرد يف ممارسة عبادته أمٌر يقرّه العقل قبل النقل، فقد كان النجاشّي – رمحه اهلل 
يُن  - يف تلك الفرتة على دين النصرانية، وهذا ما أجاله سؤاله للمهاجرين حني دعاهم: "َما َهَذا الدِّ
ْوَمُكْم، ومََلْ َتْدُخُلوا ِف ِديىِن، َواَل ِف ِديِن َأَحٍد ِمْن َهِذِه اأُلَمِم؟")3) وقد حكت  ُتْم ِفيِه قـَ الَِّذى َفارَقـْ
عائشة عن أيب بكر – h – قصة عزمه على اهلجرة قائلًة: "َخرََج أَُبو َبْكٍر ُمَهاِجرًا ِقَبَل احْلََبَشِة، 
َقاَل أَُبو  َقاَل: أَْيَن ُترِيُد َيا أََبا َبْكٍر؟ فـَ ِغَنِة َوْهَو َسيُِّد اْلَقارَِة، فـَ ْرَك اْلِغَماِد، َلِقَيُه اْبُن الدَّ َلَغ بـَ َحىتَّ ِإَذا بـَ
ْوِمى "  .")4) فقوله  " َأْخرََجىِن قـَ ْوِمي، َفَأَنا ُأرِيُد َأْن َأِسيَح يِف اأَلْرِض، َفَأْعُبَد َريبِّ َبْكٍر: َأْخرََجيِن قـَ
دليل على أّن التسبب يف اإلخراج باإليذاء يف الدين، أكرب ما جيعل املسلم يف حال اخلوف على 
دينه، فكانت اهلجرة احلّل الذي حيفظ للمسلم دينه، وحقه يف العبادة، وكرامته، وكانت احلبشة 
الدار احملمية اليت جذبت إليها املسلمني. مّث تكمل عائشة -s- احلديث فتقول: " َقاَل اْبُن 

أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب اللباس، باب التقّنع، ) ص 3)4) (، ) رقم: )580 ).  -(
أّم  أبي طالب، وهو حديث  بن  ، حديث جعفر  األنصار  أحمد، في مسنده، مسند  اإلمــام  أخرجه   -2
سلمة زوج النبي ، ) ج6) – ص )32 (، ) رقم: )2239 (، وقال الهيثمّي في "مجمع الزوائد": 
رجاله رجال الصحيح غير إسحاق، وقد صرّح بالسماع. ] ينظر: أحمد بن حنبل ) )24 هـ (، المسند، 
شرحه وصنع فهارسه: حمزة أحمد الزين، دار الحديث، القاهرة، ط)، 995)، ج6)، ص)32، وينظر: 
الهيثمّي ) )80 هـ (، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 

تحقيق: حسام الدين القدسّي، مكتبة القدسّي، القاهرة، 994)م، ج6، ص )2 [.
أخرجه اإلمام أحمد، في مسنده، مسند األنصار ، حديث جعفر بن أبي طالب، وهو حديث أّم سلمة   -3

زوج النبي ، ) ج6) – ص 328 (، ) رقم: )2239 (، سبق تخريجه.
أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب الكفالة، باب جوار أبي بكر  في عهد النبي  وعقده، )ص   -4

645 - 646 (، ) رقم: )229).
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ْقرِى  ، َوتـَ َلَك اَل خَيْرُُج َواَل خُيْرَُج؛ َفِإنََّك ُتْكِسُب اْلَمْعُدوَم، َوَتِصُل الرَِّحَم، َوحَتِْمُل اْلَكلَّ ِغَنِة: ِإنَّ ِمثـْ الدَّ
ِغَنِة،  ، وَأََنا َلَك َجاٌر، َفارِْجْع َفاْعُبْد رَبََّك ِبِباَلِدَك، َفاْرحَتََل اْبُن الدَّ وَاِئِب احْلَقِّ ْيَف، َوُتِعنُي َعَلى نـَ الضَّ
ُلُه َواَل خُيْرَُج،  َقاَل هَلُْم: ِإنَّ أََبا َبْكٍر اَل خَيْرُُج ِمثـْ رَْيٍش، فـَ رََجَع َمَع َأىِب َبْكٍر َفَطاَف ِف َأْشرَاِف ُكفَّاِر قـُ فـَ
وَاِئِب  ْيَف، َوُيِعنُي َعَلى نـَ ْقرِى الضَّ ، َويـَ َأخُتْرُِجوَن رَُجاًل ُيْكِسُب اْلَمْعُدوَم، َوَيِصُل الرَِّحَم، َوحَيِْمُل اْلَكلَّ
ِغَنِة وَآَمُنوا أََبا َبْكٍر،..."))) وُيْظِهُر احلديث نوعني من احلماية  رَْيٌش ِجوَاَر اْبِن الدَّ َفَذْت قـُ ؟ َفَأنـْ احْلَقِّ
جتعل املرء يف مأمن من غريه: أوهلما: فعال املرء وخصال اخلري البادية على أفعاله املتعدية إىل غريه، 
مما حيميه ويعظم له القدر يف متكني نفسه من ممارسة العبادة يف وطنه. وثانيهما: أّن الكفالة محاية 
للفرد، وحفظ لكرامته، واسرتضاء له مما حصل له، وأّن الكفيل ميكن أْن جيري مبكانته بني قومه 
املكفول، وانتقال اجلوار من الفرد إىل االستجارة باهلل ورسوله –  –، يظهر عظم أثر اليقني، 
إِلَْيَك ِجوَاَرَك  َأرُدُّ  وأّنه احلامي للمؤمن حبسن ظنه باهلل تعاىل. ويف قول أيب بكر-  -: "ِإنِّ 
املؤمن: وهو  عليها  يتكئ  اليت  العقدية  احلماية  نوع من   (2(". اللَِّه  َوَرُسوُل  اللَِّه  جِبِوَاِر  وََأْرَضى 
 -k- حني رّد جوار ابن الدغنة والتجأ إىل اهلل –  – اليقني الذي الذ به أبو بكر الصديق
ورسوله –  – ويف اللجوء إليهما أمان ومحاية وثقة بوعد اهلل تعاىل يف نصر املؤمنني املتحقق يف 

قوله سبحانه: چ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  چ )الروم: )4(، وقوله تعاىل: چ ی  ی   
ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب    جت   چ )احلج: 38(، وقوله تعاىل: 
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     چ )احلج: 39(، 
ويف ارتفاع إميان املؤمن إىل مقام اليقني بنصره ومحايته قوٌة فعلية يف نفسه؛ فيسعى إىل استجالب 
أسباب احلماية النفسية واملادية، وإيقاف نفسه على التقوى. وهبذا، يظهر من اهلجرة إىل احلبشة 

مقّومات داخلية هي األساس يف تكوين الفرد بوصفه درًعا حاميًة للوطن من املخاطر اخلارجية.

أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب الكفالة، باب جوار أبي بكر  في عهد النبي  وعقده،) ص   -(
645 - 646 (، ) رقم: )229).

أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب الكفالة، باب جوار أبي بكر  في عهد النبي  وعقده،) ص   -2
645 - 646 (، ) رقم: )229).
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2. الهجرة إلى المدينة؛ السياق الثاني المؤسس للدولة والحامي لها وللفرد
كانت اهلجرة النبوية احلدَث املفصلّي احلضارّي األهم يف تاريخ اإلسالم واملسلمني، وبه شهد 
املسلمون التحّول اجلذرّي من إيذاء املشركني يف مكة وغربتهم باهلجرة إىل احلبشة؛ إىل اهلجرة إىل 
املدينة وتأسيس الدولة اإلسالمية اليت احتمى املسلمون بظلها، وُحفظت فيها حقوقهم وكرامتهم، 
 (((".-  – فتمّخضت اهلجرة إىل املدينة عن موقف الغلبة والسلطان حتت حكم اهلل ورسوله 
َذاَت  َسْبَخًة  َداَر ِهْجرَِتُكْم، رَأَْيُت  ُأرِيُت  اللَِّه - صحابته بقوله: "قْد  وقد بّشر بذلك َرُسوُل 
 -- َهاَجَر َمْن َهاَجَر ِقَبَل اْلَمِديَنِة ِحنَي َذَكَر َذِلَك َرُسوُل اللَِّه تـَنْيِ َومُهَا احْلَرََّتاِن. فـَ خَنٍْل بـَنْيَ اَلبـَ
َلُه  َقاَل  فـَ ُمَهاِجرًا،  َبْكٍر  أَُبو  َوجَتَهََّز  احْلََبَشِة،  َأْرِض  ِإىَل  َهاَجَر  َمْن َكاَن  ْعُض  بـَ اْلَمِديَنِة  ِإىَل  َورََجَع 
ْؤَذَن ىِل، َقاَل أَُبو َبْكٍر: َهْل تـَرُْجو َذِلَك ِبَأىِب أَْنَت؟  َرُسوُل اللَِّه : َعَلى ِرْسِلَك َفِإنِّ َأرُْجو َأْن يـُ
َتا ِعْنَدُه َوَرَق  ْفَسُه َعَلى َرُسوِل اللَِّه  لَِيْصَحَبُه َوَعَلَف رَاِحَلتـَنْيِ َكانـَ َعْم، َفَحَبَس أَُبو َبْكٍر نـَ َقاَل: نـَ
َعَة َأْشُهٍر")2). فقوله: "قْد ُأرِيُت َداَر ِهْجرَِتُكْم  داّل على أّن محاية اهلل –k– للنيب  ُمِر َأرْبـَ السَّ
تؤوي  دارًا  املدينة  وتعينُي  تعاىل،  اهلل  من  بوحي  املدينة  إىل  اهلجرة  اقتضت  وللمسلمني   --
املسلمني ُمْفٍض إىل محايتهم بإنعام االستخالف عليهم املمثل يف إقامة دولتهم، ومتكني دينهم 
يف األرض، وحصول األمن املتحقق من اهلجرة، األمر الذي حييل على مقّومات أخرى حلماية 
 األوطان منها: تنفيذ حكم اهلل تعاىل بإقامة شرعه الذي يكفل استحقاق محاية اهلل تعاىل املتمثل يف 

قوله تعاىل: چ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  
ڻ  ڻ     چ )الطالق: 8(، فعتّو تلك القرى عن أمر رهبا أوجب هلا العذاب الذي زعزع عيشها 
وأماهنا، ويضمر املعىن عكس ذلك يف جزاء القرى املمتثلة ألمر اهلل وشرعه يف استحقاق النصر 

والتأييد واحلماية منه سبحانه.

وقد كانت مقاصد هذا احلدث – أي اهلجرة - بّينة يف احلرص على محاية الفرد الذي هو 
أساس متثل العقيدة فيه وبلوغ الرسالة إليه، ومن مّث فهو أساس الدولة اليت ستنشأ على هذا الدين 
من بعد، وهو أساس يف محاية دينه ووطنه الذي هنض هبذا الدين، وسينهض فيما بعد بالتكوين 

ابن خلدون ) 808 هـ (، مقدمة ابن خلدون، ج)، ص 98).  -(
أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب الكفالة، باب جوار أبي بكر  في عهد النبي  وعقده، ) ص   -2
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األول للحضارة اإلسالمية، وهو استشراف مستند إىل العلم اإلهلّي بضرورة حتقق اهلجرة، وترك 
َة: "اَل ِهْجرََة  ْوَم َفتح َمكَّ الديار، وانتفاء حتققها بعد فتح مّكة، هذا ما أكده النَِّبُّ  حني قاَل يـَ
ْنِفْرمُتْ َفاْنِفرُوا"))). وسقوط فرض اهلجرة استشراف حلماية  ْعَد اْلَفْتِح، َوَلِكْن ِجَهاٌد َوِنيٌَّة َوِإَذا اْستـُ بـَ
أكرب كانت بفرض اجلهاد،)2) واستشراف حلدث أكرب سيعزز من أمر احلماية وهو ظهور الدين 
حتقيًقا للمهمة النبوية يف قوله تعاىل: چ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک   چ )األنعام: 92(، وظهور 

الدين محاية لديار املسلمني من العدوان وما ميكن أن يهدد أمنهم.

 المبحث الثاني: 
المقومات التي اضطلع بها حدث "الهجرة" وعززت من حماية األوطان 

أواًل: بناء المسجد وأثره في تشكيل الوعي وتوحيد الصّف

إّن إنعام النظر يف فعل ابتناء مسجد قباء بوصفه أول مسجد ُبين يف اإلسالم ُموصٌل إىل 
إدراك جوهر احلدث الفاعل يف نفوس املسلمني؛ فاهلجرة سببها اإليذاء يف العقيدة، وِفعُل ابتناء 
املسجد من بعد اهلجرة موصل إىل إظهار الدين بإعالن العبادة يف أماكنها، وهو احلق الذي حرم 
املسلمون منه يف مكة، كما جيلي األمن الديين الذي حتّصل عليه املسلمون يف املدينة، وحتقيق 
وعد اهلل تعاىل: چ  ٹ  ٹ  ڤ  چ )التوبة: 33(. ويعّد املسجد البؤرة اليت ترتكز عليها 
فرادهتا  هلا  عمرانية  وحدة  وإن كان  واملسجد  السكايّن،  منّوها  وإظهار  وتطّورها  منّوها  يف  املدن 
الشكلية، فإنه ينهض بالدور احلضارّي املهّم يف األمة، بالقيام بوظائف عقدية واجتماعية وإدارية، 
أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، ) ص 53) (، ) رقم:   -(

. 83)2 (، الراوي: ابن عباس
2- سقوط فرض الهجرة عن المسلمين كان بعد فتح مّكة، لكّن حكم الهجرة يظّل باقًيا لمن هم في مثل 

ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   چ   تعالى:  لقوله  تحقيًقا  الكفر  ديــار  فــي  أسلم  ممن  المسلمين  سياق 
ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ... چ النساء: 
)9. ]ابن حجر العسقالني ) 852 هـ (، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تعليق: 
الرياض، ط)،  دار طيبة،  الفاريابي،  بن محمد  نظر  قتيبة  أبو  به:  اعتنى  البرّاك،  ناصر  بن  الرحمن  عبد 

2005ج)، ص 93[.
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ابتداء من العبادة اليت هي الوظيفة األساس، وصواًل به إىل هتذيب السلوك ونشر العلم والتواصل 
َأْعَلى  زََل  نـَ فـَ اْلَمِديَنَة،    النَّيِبُّ  َقِدَم  َقاَل:  أََنٍس  فَعْن  اجملتمعّي،)))  الرتابط  وحتقيق  االجتماعّي، 
َلًة، مُثَّ َأْرَسَل  ُنو َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، َفَأَقاَم النَّيِبُّ  ِفيِهْم َأرَْبَع َعْشرََة لَيـْ َقاُل هَلُْم بـَ اْلَمِديَنِة يِف َحيٍّ يـُ
ُيوِف، َكَأينِّ أَْنُظُر ِإىَل النَّيِبِّ  َعَلى رَاِحَلِتِه وَأَُبو َبْكٍر رِْدُفُه،  َقلِِّدي السُّ اِر، َفَجاُءوا ُمتـَ ِإىَل َبيِن النَّجَّ
اَلُة،  اِر َحْوَلُه، َحىتَّ أَْلَقى ِبِفَناِء َأيِب أَيُّوَب، وََكاَن حُيِبُّ َأْن ُيَصلَِّي َحْيُث َأْدرََكْتُه الصَّ َوَمأَلُ َبيِن النَّجَّ
َقاَل: َيا َبيِن  اِر، فـَ َوُيَصلِّي يِف َمرَاِبِض اْلَغَنِم، وَأَنَُّه َأَمَر ِبِبَناِء اْلَمْسِجِد، َفَأْرَسَل ِإىَل َمإَلٍ ِمْن َبيِن النَّجَّ
اِر، َثاِمُنويِن حِبَاِئِطُكْم َهَذا. َقاُلوا: اَل وَاهلِل، اَل َنْطُلُب مثََنُه ِإالَّ ِإىَل اهلِل...")2). وكان هذا الفعل  النَّجَّ
أول فعل مّت لإلسالم من بعد اهلجرة، واضطلع حبماية الدولة اليت كانت املدينة عاصمتها ومبدأ 
اإلسالمية  للدولة  اإلدارية  التنظيمات  أوىل  شهد  قد  املسجد  وإذا كان  داخلية،  محاية  تكوينها 
وتأليف  النزاعات،  وفّض  املسلمني،  صفوف  توحيد  يف  مباشرًا  إسهاًما  أسهم  فإّنه  مبدئها،  يف 
أَنَُّه   -- قول َكْعٍب  عليه  دّل  ما  وهو  للمجتمع،  الداخلية  احلماية  مناط  هي  اليت  القلوب 
ُهَما َحىتَّ مَسَِعَها َرُسوُل اللَِّه  َفَعْت َأْصوَاتـُ ًنا َكاَن َلُه َعَلْيِه ِف اْلَمْسِجِد، َفارْتـَ َقاَضى اْبَن َأيِب َحْدرٍَد َديـْ تـَ
ْيَك  لَبـَّ َقاَل:  َيا َكْعُب،  َناَدى:  فـَ إِلَْيِهَما َحىتَّ َكَشَف ِسْجَف ُحْجرَِتِه،  َفَخرََج  ْيِتِه  بـَ َوْهَو يِف   --
َعْلُت َيا َرُسوَل اللَِّه،  ْطَر، َقاَل: َلَقْد فـَ َيا َرُسوَل اللَِّه، َقاَل: َضْع ِمْن َدْيِنَك َهَذا، َفَأْوَمَأ إِلَْيِه َأِي الشَّ
الفرقة والشقاق بني املسلمني، وأصبح  أبلغ األثر يف إمخاد فتيل  َفاْقِضِه")3). ويف ذلك  ُقْم  َقاَل: 
املسجد بذلك املركز الذي حيتوي هذه النزاعات، ويشهد اإلصالح بني املتخاصمني، فيتشّكل 
الوعي فيه بأمهية ترك اخلصام وكّل ما ميكن أن حيِدث الصدع بني أفراد اجملتمع، ونبذ الفرقة وترك 

وليد عبد الله عبد العزيز المنيس، أثر وجود المسجد في تكوين المدن وتأصيل نمّوها، مجلة دراسات   -(
الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، العدد: 59)، أكتوبر، 5)20م، ص 26 – 30.

مكانها  ويّتخذ  الجاهلية  مشركي  قبور  تنبش  هل  بــاب  الصالة،  صحيحه، كتاب  في  البخارّي،  أخرجه   -2
. مساجد؟، ) ص )28 (، )رقم: 428 (، رواه أنس

أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب الخصومات، باب كالم الخصوم بعضهم في بعض، ) ص 0)6(،   -3
. رقم: 8)24 (، رواه: كعب بن مالك (
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ليرتّسخ  للمسلمني،  العقدية  الذهنية)))  البنية  تشكيل  مضاعًفا يف  تأثريًا  ويؤّثر  اخلالف،   أسباب 
يف األذهان أّن الوحدة فعٌل طبيعّي، وأّن االختالَف أو الفرقة فعٌل طارٌئ ومرٌض البّد من مقاومته 
ُووا  ُقوُل: اْستـَ اَلِة،)2) َويـَ َنا ِف الصَّ وعالجه، فَعْن َأىِب َمْسُعوٍد َقاَل: "َكاَن َرُسوُل اللَِّه  ميَْسُح َمَناِكبـَ
ُهْم،  ُلونـَ ُهْم، مُثَّ الَِّذيَن يـَ ُلونـَ ُلوُبُكْم، لَِيِليِن ِمْنُكْم ُأوُلو اأَلْحاَلِم وَالنـَُّهى، مُثَّ الَِّذيَن يـَ َتْخَتِلَف قـُ َواَل خَتَْتِلُفوا فـَ
 -  - ْوَم َأَشدُّ اْخِتاَلًفا.")3) ويف رواية أخرى عن عبد اهلل بن مسعود ُتُم اْليـَ َقاَل: أَُبو َمْسُعوٍد َفَأنـْ

مثله وزاد: "َوإِيَّاُكْم َوَهْيَشاِت اأَلْسوَاِق")4).

يل وعي الفرد، والتأثري فيه: األوىل:  يتضمن احلديث ثالث ُبىن داللية ميكن أن ُتسهم يف تشكِّ
تضّمن احلديث داللًة وفعاًل مسألة تسوية الصّف، وما حتققه من أمهية يف انعكاس صورة الوحدة 
واالئتالف بني املسلمني اليت تنغرس يف أذهان اجملتمع فتعتاد الفعل وتنعكس الصورة على األعداء 
فريهبوهنم ويقطعون آماهلم يف إحداث الشقاق بينهم، وأّن يف تكرار الفعل، تكرارًا للمعىن الداّل 
عليه، وهو معىن خفّي ميكن أن ُيدرس من نواح روحية ونفسية، وفهم مرتتباهتا التداولية بني الناس. 
والثانية: فهو يف فعل تصّدر أويل الرأي والعقل صفوف الصالة، األمر الذي حيمل املسلمني على 
التحّلي خبصال العقالنية والرشاد، وتصّدر مراقي االقتداء؛ ما يؤدي إىل بناء وعي مجعّي بأمهية 
القدوة واالقتداء، وأمهية االئتمار بأمر والة األمر، والصدور عن أمرهم، وااللتفاف هبم، والرجوع 

البنية الذهنية: المخزون من األفكار التي توجه الفرد وتتحكم في تفكيره وأفعاله، وتنعكس على المجتمع   -(
فيتأثر بها وتحدد طابعه الخاص ومساره. وهي بنية الوعي التي تؤثر في أقوال اإلنسان وأفعاله، وتتشكل 
من قيمه العقدية، وقيم مجتمعه وعاداته وتقاليده ومتغيرات العصر التي يعيشه. ] ينظر: ياسين اليحياوي، 
البنية الذهنية ونظرية الوظائف الثالث عند جورج دوميزيل، مجلة عمران للعلوم االجتماعية، المركز العربي 

لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة – قطر، العدد 9)، شتاء ))20م، ص 4 [.
اَلِة": أي يسّويها ويعدّلها في الصفوف. ] النووي ) 6)6 هـ (، محيي الدين  َنا ِفى الصَّ َمَناِكبـَ "يمَسُح   -2
أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرّي، صحيح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصرية باألزهر، القاهرة، ط)، 

929)م، ج4، ص 55) [.
منها  فــاألول  األول  وإقامتها وفضل  الصفوف  تسوية  باب  الصالة،  في صحيحه، كتاب  مسلم،  أخرجه   -3
واالزدحام على الصّف األول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من اإلمام، ) ص 4)) (، 

. رقم: 342(، رواه: عبد الله بن مسعود(
4-  المرجع السابق.
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َوّحد صّفهم. وتصّدر أويل  إليهم فيما يستجد من األمور وما يستعسر فيها، فُتحمى كلمتهم ويـُ
النهِي الصفوف فعل له قيمته اليت حتمل املسلم على توطني النفس يف بلوغ مراتب التزكية والكمال 
باألقوال والفعال. أما الثالثة ففي: فعل التأّدب عند ارتياد املساجد برتك هيشات األسواق، وهو 
فعل آخر ُمَهيٌِّئ لالنسجام املتوخى خبفوت الصوت، وهو أدعى إىل تعزيز هذه اللحمة بانزياحه 
إىل التأّدب يف حوار املسلمني بعضهم مع البعض مبا يفرضه املكان من احرتام، األمر الذي يؤدي 
إىل التخفيف من حّدة التوتر والنزاعات اليت تثريها احلياة خارج املسجد، كما أّنه مفٍض إىل تلّمس 

العقالنية يف إجياد سبل أكثر جدوى يف احلوار.

وما تزال السنة النبوية تؤّكد دور املسجد الفاعل يف تشكيل وعي اجلماعة، وتقوية اإلداراك 
َقاُم ِفيِهُم  رَْيٍة َواَل َبْدٍو، اَل تـُ َده قوله : " َما ِمْن َثاَلَثٍة ِف قـَ بأمهية االجتماع وترك الفرقة فيما أكَّ
َقاَل  اْلَقاِصَيَة  ْئُب  الذِّ َيْأُكُل  َا  َفِإمنَّ ِباجْلََماَعِة  َعَلْيُكْم  فـَ ْيَطاُن،  الشَّ َعَلْيِهُم  اْسَتْحَوَذ  َقِد  ِإالَّ  اَلُة،  الصَّ
اَلِة.")5) فاملسجد له تأثريه يف توحيد فكر اجلماعة على  ْعىِن ِباجْلََماَعِة: اجْلََماَعَة ِف الصَّ اِئُب: يـَ السَّ
ضرورة لزوم أمرها، ومحايته من شتات ما ميكن أن يشّكل اخلطر عليها وعلى األوطان، فيصبح 
اجملتمع يف سياج داخلّي حممّي بقوة العقيدة والتعاليم السمحة، وبذلك يتضح أّن " الفكرة الدينية 

حتدث تغيريها حىت يف مست الفرد ومظاهره، حني تغرّي يف نفسه.")6)

ثانيا: الحّب المؤيد بارتباطاته العقدية مقّوم داخلّي متصل بحدث الهجرة ومعزز لّلحمة 
الوطنية المؤدية إلى حماية األوطان 

احلياة، وال ميكن  الكربى يف  القضايا  الفرد من  احلّب عاطفة مؤثرة يف تشكيل موقف  إّن 
أن يرتّسّخ فعله السوّي إاّل بتعالقه العقدّي املندمج مع الشعور الطبيعّي املتوّلد من امليل لألشياء 
العزيزة والنافعة واجلذابة، وطول إقامة املرء يف مكان معنّي مع قومه معزِّز لشعور االنتماء إليه واأللفة 

أخرجه النسائّي، في السنن، كتاب اإلمامة، باب التشديد في ترك الجماعة، )ص 22)(، )رقم: )84(،   -5
الــصــالة، ومــن كتاب اإلمــامــة وصــالة  المستدرك، كتاب  فــي  الــحــاكــم،  الــــدرداء ، وأخــرجــه  أبــو  رواه: 
الـــدرداء . وقــال عنه: "هــذا حديث  أبــي  الجماعة، ) ص ))3 – 8)3 (، ) رقــم: 68) (، عن 
صحيح، صدوق رواته، شاهد لما تقدمه، متفق على االحتجاج برواته إاّل السائب بن حبيش، وقد عرف 

من مذهب زائدة أّنه ال يحدث إاّل عن الثقات." .
مالك بن نبي، ميالد مجتمع، شبكة العالقات االجتماعية، ص 80.  -6
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والسكن فيه؛ فيعّد األساس يف تشكيل الفعل احلضارّي، والبناء العمراين، وتشكيل شبكة العالقات 
ما  باملكان  اإلنسان  احلّب وارتباط  العالقة بني عاطفة  االجتماعية)))، وأدّل طريق على عضوية 
أورده َعْبُد اللَِّه ْبَن َعِدىٍّ ْبِن احْلَْمرَاِء َقاَل َلُه: "رَأَْيُت َرُسوَل اللَِّه - - َوُهَو َعَلى رَاِحَلِتِه وَاِقٌف 
ُر َأْرِض اللَِّه، وََأَحبُّ َأْرِض اللَِّه ِإىَل اللَِّه، َوَلْواَل َأنِّ ُأْخرِْجُت ِمْنِك  ُقوُل: " وَاللَِّه إِنَِّك خَلَيـْ ِباحْلَْزَورَِة)2) يـَ

َما َخرَْجُت.")3)

َعزز فعَل االنتماء، الذي  فإلف اإلنسان للمكان مع ما ينضاف إليه من ارتباطات عقدية به تـُ
هو أساس احلماية والدفاع عنه، لكن موقَع املكان يف الذات يظّل حمتفًظا حبضوره وانتماءات الفرد 
له وتأثريه فيه؛ لذا يظهر التمّسك به يف قوله : " َوَلْواَل َأينِّ ُأْخرِْجُت ِمْنِك َما َخرَْجُت." فاهلجرة 
اليت هي يف احلقيقة ُبعٌد عن الوطن ألسباب متعلقة حبّق تبليغ الرسالة النبوية، وحتقيق معىن العبودية 
هلل عّز وجّل الفعلّي يف أرض آمنة، كان حّب اهلل تعاىل أكرب وأعمق من حّب املكان، وهو ما صرّح 
به رسول اهلل –  - بقوله: "َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحاَلوََة اإِلميَاِن: َأْن َيُكوَن اللَُّه َوَرُسوُلُه َأَحبَّ 
ْقَذَف  ُعوَد ِف اْلُكْفِر َكَما َيْكرَُه َأْن يـُ إِلَْيِه مِمَّا ِسوَامُهَا، وََأْن حُيِبَّ اْلَمرَْء اَل حُيِبُُّه ِإالَّ لِلَِّه، وََأْن َيْكرََه َأْن يـَ
ِف النَّاِر")4). ويف هذا احلّب اتساع للفعل الناجم عنه، وارتباٌط بالقيم العقدية، وهتوين لكّل غربة 

ومفارقة لألهل وللولد. ومن أشكال احلّب املوجبة حلماية الوطن والدفاع عنه:

أحمد عثمان رحماني، الجديد في مناهج تفسير الحديث الشريف وتطبيقاته، عالم الكتب الحديث،   -(
إربد – األردن، ط)، ))20، ص 92) – 95) ) بتصرف يسير (.

الَحْزَورُة: موضع بمكة عند باب الحناطين. قاله: الشافعّي ) 204هـ (، والدارقطنّي ) 385 هـ ( رحمهما   -2
الله. ] ينظر: جالل الدين السيوطي ) ))9هـ( وآخرون، شروح سنن ابن ماجة، قدم له وحققه: رائد بن 
صبري بن أبي علفة، بيت األفكار الدولية، عّمان – األردن، ط)، )200م، ص )))) – 2))) [.

أخرجه ابن ماجة، في سننه، كتاب المناسك، باب فضل مكة، ) ص ))4 (، ) رقم: 08)3 (، حكمه:   -3
صحيح، قال البوصيرّي في مصباح الزجاجة: هذا إسناد صحيح.

أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب اإليمان، باب حالوة اإليمان، ) ص 98) (، ) رقم: 6) ( الراوي:   -4
. أنس بن مالك
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أ. حّب الوطن الحاضن للعقيدة والممثل لها موجب لحمايته: 

فأْن يكون احلّب مقّوًما عقديًّا؛ فإّن ذلك مما يعزز االنتماء إىل املكان، االنتماء املنتج الفاعل؛ 
النامجة عنه املتوخية للصواب والنفع واخلري، ويف قول  العقيدة ُتظهره األفعال  فاحلّب املنغرس يف 
."))) تظهر ثنائية احلب ملكانني  َة َأْو َأَشدَّ َنا َمكَّ َنا اْلَمِديَنَة، َكُحبـِّ َرُسوُل اللَِّه --: "اللَُّهمَّ َحبِّْب إِلَيـْ
اثنني: مكة، واملدينة، وتظهر مكة املكان املضاّد – يف أول األمر - يف عدم قدرهتا على احتواء 
الرسالة واملسلمني. ويظهر شعوٌر إنسايّن يف حمبتها؛ حيث استوطنت قلب النيب –  وصحابته، 
أن  استطاع  الذي  املكان  املدينة  تظهر  العقدية. كما  بالقيم  مرتبًطا  حبًّا  ذلك  بعد  من  ويصبح 
يتحمل أعباء الرسالة واحتضان املسلمني. وبعد الفتح تتوحد األمكنة يف هذا االحتواء، مع احتفاظ 
املكانني بأفضليتهما يف خدمة الرسالة وضّم املسلمني فيهما، لكّن املدينة انفردت بفضل وجود 
النيب –  بني جنباهتا، وانتقاله إىل الرفيق األعلى فيها، وبفعل التأسيِّ تصبح مكة واملدينة من 

ثوابت حّب األمكنة يف نفوس املسلمني.

ب. الحّب فيما بين أفراد المجتمع موجب للحماية: 
والشكل الثاين من أشكال احلّب اليت تستصحب محاية الوطن، هو تعميق احلّب بني أفراد 
اجملتمع بوصفه رابًطا يربط الفرد بالفرد، والفرد مبجتمعه، والفرد بقيادته، وبدولته، ومن مّث يربطه 
بأّمته؛ األمر الذي يعّمق الَوحدة القائمة على ائتالف القلوب وَوحدة الصفوف، وتقويض أشكال 
  – الفرقة النفسية اليت ميكن أن حياول األعداء بثها يف صفوفهم، وهو ما جنده يف قول النيب
ْؤِمُنوا  تـُ َواَل  ْؤِمُنوا،  تـُ اجْلَنََّة َحىتَّ  َتْدُخُلوَن  املبيّن على الشرط: "اَل  بالنفي  - حاثًّا عليه، ومرّغًبا فيه 
َنُكْم.")2) فتوثيق احلّب يف  يـْ اَلَم بـَ ْبُتْم َأْفُشوا السَّ َعْلُتُموُه؛ حَتَابـَ َحىتَّ حَتَابُّوا، َأَواَل َأُدلُُّكْم َعَلى َشْىٍء ِإَذا فـَ
نفوس املؤمنني وربطه باإلميان أمر يدّل على أمهية ارتكاز اجملتمع على احلّب املقّوي للعالقة واجلامع 
للكلمة، واملوجه ألفعال الفرد يف توّخي احلب فيما يصدر عنه؛ فيصبح اجملتمع من بعد مصانا برابط 
قوّي عسري على أّي سبيل من سبل الفرقة املمزقة لوحدة الصّف. وكان لتقوية العالقات التفاعلية 

أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب فضائل المدينة، باب، ) ص 560 – )56 (، ) رقم: 889) ).  -(
أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب اإليمان، باب بيان أّنه ال يدخل الجنة إاّل المؤمنون وأّن محبة المؤمنين   -2

.  من اإليمان وأّن إفشاء السالم سبب لحصولها، ) ص 33 (، ) رقم: 54 (، رواه: أبو هريرة
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القائمة على احملبة فيما بني املهاجرين واألنصار، األثر البالغ يف جعل هذه العالقات الفعل الناجح 
الذي أسهم يف تقوية آصرة اجملتمع، ما أشعر املهاجرين بإلفة املكان وحرية احلركة فيه، وأّن احملّبة وإْن 
كانت متوجهة من املهاجرين فإّن عودها عليهم أمر حمتوم مبوجب العقيدة واالرتباط االجتماعّي، 
ويف تسمية مجاعة األفراد الذين هاجروا بدينهم إىل املدينة بـ ) املهاجرين ( إشعار هلم بفضل اهلل 

تعاىل عليهم أن جعلهم من أصحاب هذه اآلية: چ  ...  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ      ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  

ڄ  ڄ   ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ     چ )آل عمران: 95)). 

وأما إطالق تسمية )األنصار( على مجاعة األوس الذين ينتسبون إىل أوس بن حارثة، ومجاعة 
أورثهم  فقد  متحاربني؛  أشتاًتا  أْن كانوا  بعد  بن حارثة))) من  اخلزرج  إىل  ينتسبون  الذين  اخلزرج 
االحتاد واالجتماع واالئتالف حتت اسم واحد الذي هو رمز الجتماعهم على فعل واحد، وهو 
نصرة رسول اهلل –  -. ويف الدعوة إىل حمّبة األنصار وجعلها آية من آيات اإلميان؛ اعرتاف 
اللَِّه  َعْبِد  ْبِن  اللَِّه  َعْبِد  بفضلهم يف نصرهتم لرسول اهلل – ، وسابق حمبتهم للمهاجرين، فعن 
َفاِق  اْبِن َجرْبٍ، َقاَل: مَسِْعُت أََنًسا، َعِن النَِّبِّ -  – َقاَل: " آَيُة اإِلميَاِن ُحبُّ اأَلْنَصاِر وَآَيُة النـِّ

الكرمي هبذه احملبة يف قوله تعاىل: چ  ې  ې  ى   القرآن  اأَلْنَصاِر.")2) وقد صرّح  ْغُض  بـُ
رَاِء -- َقاَل: مَسِْعُت النَّيبَّ  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ احلشر: 9، وَعْن اْلبـَ
ْبِغُضُهْم ِإالَّ ُمَناِفٌق، َفَمْن  ُهْم ِإالَّ ُمْؤِمٌن، َواَل يـُ -- َأْو َقاَل: َقاَل النَّيِبُّ --: "اأَلْنَصاُر اَل حُيِبـُّ
َغَضُه اللَُّه.")3) ويف ذلك إضمار التحذير من مغبة معاداهتم، وأّن  َغَضُهْم أَبـْ ُهْم َأَحبَُّه اللَُّه، َوَمْن أَبـْ َأَحبـَّ
 اجتماع القلوب على حمبتهم مما يتحقق به أمن العداوة، وأمن العقوبة، ويعزز اللحمة يف اإلطار 

املكايّن الواحد، ما يؤّكد الَوحدة الدينية اليت تشتمل على الَوحدة الوطنية. 
تعليق:  الــبــخــاري،  بــشــرح صحيح  ــبــاري  ال فــتــح  عــلــي،  بــن  أحــمــد  هـــ (،  العسقالني ) 852  ابـــن حــجــر   -(
الرياض، ط)،  دار طيبة،  الفاريابي،  بن محمد  نظر  قتيبة  أبو  به:  اعتنى  البرّاك،  ناصر  بن  الرحمن  عبد 

2005ج8، ص 483.
أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب اإليمان، باب عالمة اإليمان حّب األنصار، ) ص 98) (، ) رقم:   -2

.(((
) رقم:   ،) األنــصــار، ) ص 956  بــاب حــّب  األنــصــار،  مناقب  البخارّي، في صحيحه، كتاب  أخرجه   -3

.(3(83
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ويتمظهر احلّب كذلك يف رغبته  يف أْن يكون واحًدا منهم؛ استطابة لنفوسهم، وثناًء 
 ":- َأْو َقاَل أَُبو اْلَقاِسِم -- َِّعِن النَّيِب ،-- رََة عليهم، وعرفاًنا بفضلهم، فَعْن َأيِب ُهرَيـْ
َلْو َأنَّ اأَلْنَصاَر َسَلُكوا وَاِدًيا َأْو ِشْعًبا؛ َلَسَلْكُت يِف وَاِدي اأَلْنَصاِر. َوَلْواَل اهْلِْجرَُة َلُكْنُت اْمرًَا ِمَن 
رََة: َما َظَلَم ِبَأيِب وَُأمِّي آَوْوُه َوَنَصرُوُه َأْو َكِلَمًة ُأْخرَى."))) ومعلوم أّن "نسبة  َقاَل أَُبو ُهرَيـْ اأَلْنَصاِر. فـَ
اإلنسان تقع على وجوه منها: الوالدة، والبالدية، واالعتقادية، والصناعية.")2) واالنتقال عن النسبة 
إىل اآلباء ممتنع قطًعا، وليس هذا هو املراد من النّص، فكانت املدينة دارًا لألنصار، واهلجرة أمرًا 
واجًبا، والنسبة إىل اهلجرة نسبًة دينّيًة، ال يسعه  ترك االنتساب إليها، وهو انتساب إىل دار 
املهاجرين، لكّن نسبة اهلجرة وقعت وهي أعلى  الدين وآووا إخواهنم من  الذين نصروا  األنصار 

وأشرف، وال ميكن التبديل بغريها. 

وتنماز قيمة االنتماء بالعالقة التبادلية بينها وبني احلّب القائم على أساس عقدّي، فرتّسخ 
قيمة االنتماء مقّوم احلّب، وتعلو به إىل قيم هلا دميومتها واستمراريتها؛ أعالها االنتماء وآخرها 
االتباع الذي يثّبت األول باملقوم نفسه ويذكي عطاءه. ومن هذه القيمة – أي قيمة احلّب – 
العالقات  شبكة  يف  والتعاضد  والتعاون  واالنتماء،  والرباء  الوالء  قيم  تتحقق  بالعقيدة  املوصولة 
االجتماعية، كما ينحدر من هذا املقّوم كّل أشكال النصرة واحلماية والدفاع عن الوطن. أضف إىل 
ذلك أّن حدث اهلجرة أّثر يف عاطفة احلّب اليت ارتبطت بالعقيدة، فتحّول احلّب من حّب الوطن 

لذاته، إىل حّب الوطن للعقيدة املقامة فيه؛ وهذا ما جعل للوطن مفهوًما أوسع.

ثالثا: المؤاخاة بوصفها مقّوًما داخليًّا معّززًا لحماية األوطان 

عماد  شّد  يف  أسهمت  العقدي،  احلّب  عن  متمّخضة  إسالمية  قيمة  أهّم  املؤاخاة  تعّد 
الدولة اليت تأسست على أرض املدينة، بله إهّنا كانت الضماد القوّي ملا استتبع من مفارقة األهل 
والوطن، وألّن عماد هذه الدولة هو اإلنسان، كان أمر توحيد الصفوف بني فئات هذا اجملتمع 

أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب مناقب األنصار، باب قول النبي –  -: "لوال الهجرة لكنُت من   -(
اأَلنصاِر"، ) ص 955 (، ) رقم: 9))3 ).

ابن حجر العسقالني )852 هـ (، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج9، ص 462.  -2
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مسألة ضرورية يف صياغة أول مقّومات الَوحدة الوطنية، ليصبح احلدُث أمنوذًجا حضاريًّا إسالميًّا 
يف انصهار مجيع األعراق البشرية يف بوتقة واحدة هي بوتقة اإلسالم. وتعّد املؤاخاة ظاهرة عقدية 
إسالمية فريدة لو درست من نواٍح أنثروسوسيولوجية))) ألسهمت يف الوقوف على أهّم املقومات 
املؤثرة اليت تتيح تأليف الشعوب حتت كلمة واحدة، وهلا فاعليٌة يف حتريك اجملتمعات إلحداث 
احلراك احلضاري يف أممهم، كما أهّنا ُتظهر كيف أّن سلوك الصراط املستقيم حيّول اجملتمع إىل صّف 
أّول عمل  العملّي آلصرة األخوة يف  الرتمجان  واحد جتمعه عقيدة، وقيًما، ورؤى واحدة، فكان 
النيب –  – قبيل اهلجرة وُبعيدها؛ فقبيل اهلجرة آخى  بني املهاجرين يف مكة؛)2)  صنعه 
وذلك لنفي الغربة والوحشة عنهم يف أول أمر الدين. أما ُبعيَد اهلجرة فقد آخى النيّب -  - بني 
َنا  َعَليـْ َقِدَم  َقاَل:  أَنَُّه   -- املهاجرين واألنصار يف املدينة على مبدأ املواساة واحلّق، فَعْن أََنٍس
َقاَل  َنُه َوبـَنْيَ َسْعِد ْبِن الرَِّبيِع وََكاَن َكِثرَي اْلَماِل، فـَ يـْ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْوٍف وَآَخى َرُسوُل اللَِّه -- بـَ
َنَك َشْطرَْيِن َويِل اْمرَأََتاِن َفاْنُظْر  يـْ ْييِن َوبـَ َسْعٌد: َقْد َعِلَمِت اأَلْنَصاُر َأينِّ ِمْن َأْكَثرَِها َمااًل، َسَأْقِسُم َماىِل بـَ

 "Anthropos" :من أصل يوناني ويطلق لفظ :( Anthropology ( علم اإلناسة، أو األنثروبولوجيا  -(
مجالها  لإلنسان،  العامة  الدراسة  أو  اإلنسان،  علم  هي  األنثروبولوجيا:  فكلمة  ثّم  ومن  اإلنسان،  على 
واسع، إذ تهتم بدراسة اإلنسان من حيث هو كائن حضارّي، من الناحيتين الفيزيقية والثقافية، سواء في 
ماضي اإلنسان أو حاضره. علم اإلنسان، والمصطلح اإلنجليزي مشتق من: ) Anthropos ( اإلغريقية 
بمعنى: اإلنسان، و ) Logos ( بمعنى: علم، وهو علم مناطه اإلنسان ككائن اجتماعي فيزيقي، وهو 
جزء من الوجود ومن الطبيعة، وقد أصبحت األنثروبولوجيا اتجاًها فكريًّا يعتبر اإلنسان أسمى وأعلى ما 
في الطبيعة. واإلنثروسوسيولوجية أي: علم اإلناسة االجتماعي –على وجه الخصوص-: هو علم دراسة 
التي  اللغة  وتــدرس  إليها،  ينتمي  التي  المجتمعات  تطور  تطوره مع  وتتبع  االجتماعية،  بيئته  في  اإلنسان 
يتفاهم بها، واألشكال الفكرية واألدبية والفنية التي يعبر بها عن نفسه. ] ينظر على الترتيب: عبد المنعم 
الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط3، 2000م، ص 5))[، 

و] ينظر: جالل الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، ص 56 [.
آخى النبي –  – بين أبي بكر وعمر بن الخطاب، وبين حمزة وزيد بن حارثة، وبين عثمان وعبد   -2

. الرحمن بن عوف، وبين الزبير وعبد الله بن مسعود، وبين عبيدة بن الحارث وبالل
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َها..."))) وكان منطلق الفعل، مبدأ أساس أسهم يف  َزوَّْجتـَ ُهَما إِلَْيَك؛ َفُأَطلُِّقَها َحىتَّ ِإَذا َحلَّْت تـَ َأْعَجبـَ
دعم فاعلية املؤاخاة، وهو قوله تعاىل: چ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ )احلجرات: 0)(، يعزّزه مبدأ 
َها النَّاُس َأاَل ِإنَّ رَبَُّكْم وَاِحٌد، َوِإنَّ  آخر ويتضمنه وهو مبدأ املساواة الذي جاء يف قوله : "َيا أَيـُّ
، َواَل ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَريِبٍّ، َواَل َأمْحََر َعَلى َأْسَوَد، َواَل  أََباُكْم وَاِحٌد، َأاَل اَل َفْضَل ِلَعَريِبٍّ َعَلى َعَجِميٍّ
ْقَوى.")2) فمبدأ املساواة الذي ترّسخه العقيدة حمقق للعدالة االجتماعية  َأْسَوَد َعَلى َأمْحََر ِإالَّ ِبالتـَّ
هذا  مثل  وإقرار  والرّّق،  والعصبية  احلمية  على  قائًما  إذ كان  يفتقدها  اجلاهلّي  اجملتمع  اليت كان 
املبدأ – أي املساواة – ال ميكن أن يتحقق إاّل بفعل قوّي حيرّكه ويدفعه حنو التأثري احلضارّي املمتّد 
زماًنا ومكاًنا، وهو فعل املؤاخاة "فآخى  بني األعلى واألدن؛ لريتفع األدن باألعلى، ويستعني 
األعلى باألدن.")3) وباملؤاخاة ُحلت املشكالت االجتماعية واالقتصادية، وتوّحدت الصفوف يف 
تشييد صرح اإلسالم يف املدينة ومكة وما حوهلما، ويف هذا الفعل إنكار للذات، واعرتاف بأمهية 
ا َقِدُموا اْلَمِديَنَة، َيِرُث  االجتماع والوحدة، حىت بلغت املؤاخاة أوج اإليثار؛ إذ: "َكاَن اْلُمَهاِجرُوَن َلمَّ
زََلْت:) َوِلُكلٍّ  ا نـَ َلمَّ ُهْم، فـَ نـَ يـْ اْلُمَهاِجُر اأَلْنَصاِريَّ ُدوَن َذِوي رمَِحِِه ِلأُلُخوَِّة الَّيِت آَخى النَّيِبُّ -- بـَ
َأمْيَاُنُكْم ِإالَّ النَّْصَر وَالرَِّفاَدَة وَالنَِّصيَحَة َوَقْد َذَهَب  َجَعْلَنا َموَاىِلَ ( َنَسَخْت مُثَّ َقاَل وَالَِّذيَن َعاَقَدْت 
اْلِمريَاُث َوُيوِصى َلُه.")4) فارتقاء املؤاخاة إىل اإلرث داّل على فاعليتها، وفاعلية املبادئ املتأسسة 
عليها، حىت ُنِسخ احلكم مع بقاء النصرة والنصيحة وجواز الوصية، وهذا أبلغ ما ميكن أن تصل 
فيه شبكة العالقات االجتماعية من كثافة وتكاتف، وبلوغها طاقتها احليوية يف أمّت تنظيماهتا " هذا 

المهاجرين  بين   –  النبّي –  إخـــاء  بــاب  األنــصــار،  مناقب  فــي صحيحه، كــتــاب  الــبــخــارّي،  أخــرجــه   -(
واألنصار، ) ص 956 (، ) رقم: )8)3 ).

أخرجه أحمد، في مسنده، مسند األنصار ، حديث رجل من أصحاب النبي – - ) ج38، ص   -2
4)4 (، ) رقم: 23489 (، من حديث نضرة. قال الهيثمّي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. 
] ينظر: الهيثمّي ) )80 هـ (، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان، مجمع الزوائد ومنبع 

الفوائد، تحقيق: حسام الدين القدسّي، مكتبة القدسّي، القاهرة، 994)م، ج3، ص 266 [.
ابن حجر العسقالني ) 852 هـ (، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح، ج8، ص 34).  -3

أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب الكفالة، باب قول الله تعالى: ) وَالَِّذيَن َعَقَدْت أَْيَماُنُكْم َفآُتوُهْم   -4
. ُهْم (، ) ص 644 (، ) رقم: 2292 (، رواه ابن عباس َنِصيبـَ
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هو العصر الذهيب بالنسبة ألّي جمتمع، ال من أجل أنه يبلغ آنئذ أوج ازدهاره، وإمنا ألنه يتمتع 
مبيزتني: فقواه مجيًعا يف حركة، وهذه احلركة دائمة صاعدة."))) وظلت السنة النبوية تدور يف فلك 
القيمة نفسها، وتضمنها املعاين نفسها يف أشكال أخرى معززة يف قوله : " ِإنَّ اْلُمْؤِمَن لِْلُمْؤِمِن 
املؤمن  اختصاص  )للُمؤِمِن(  يف  الالم  لتظهر  َأَصاِبَعُه.")2)  َوَشبََّك  ْعًضا،  بـَ ْعُضُه  بـَ َيُشدُّ  َياِن  نـْ َكاْلبـُ
الطرف  يؤديها  وواجبات  حقوق  استحقاق  هنا  واالستحقاق  استحقاق)3)،  اختصاص  باملؤمن 
لآلخر، من تآزر، ووحدة صّف، ووحدة كلمة، ووالء، وتعاون، ودفاع وعالقات تشد هذه اآلصرة. 
وتكشف مبدأ مفاُده: أّن تقوية البنيان ال يكون إاّل بأْن يستمسك املؤمن بأخيه يف الرخاء ويف 
الشدة، وأّن اإلمياَن الذي يؤلف بني املؤمنني، فيجعل املؤمن صنو أخيه يكمل أحدمها اآلخر ويشدُّ 
بعضهما اآلخر كالبنيان، أمٌر جيعل من شبكة العالقات االجتماعية شبكة نامية ما جيعل بنيان 
اجملتمع بنياًنا متيًنا متسًقا. ويظهر هذا املقّوم بوصفه شكاًل من أشكال احلماية املعنوية اليت تؤّكد 
مفهوًما حديًثا، وهو: "املواطنة الصاحلة")4) الذي يرتقي بالفرد إىل تعزيز وطنيته جتاه وطنه، بإبراز 
القدرة على املشاركة الفاعلة يف إطار الصلة الواحدة املوّحدة للمجتمع، وينهض هذا املقّوم بالفرد 

الفكر،  دار  الصبور شاهين،  عبد  ترجمة:  االجتماعية،  العالقات  ميالد مجتمع، شبكة  نبي،  بن  مالك   -(
دمشق، ط3، 986)م، ص 6) – )).

أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب الصالة، باب تشبيك األصابع في المسجد وغيره، ) ص )29 (،   -2
) رقم: )48 (، رواه أبو موسى األشعرّي عن جّدِه.

3-  يقول ابن يعيش ) 643 هـ (: "اعلم أّن الالم من الحروف الجارّة التكون إال كذلك، نحو قولك: المال 
لزيد، والغالم لعمرو، وموضعها في الكالم اإلضافة، ولها في اإلضافة معنيان: الملك واالستحقاق، وإنما 
قلنا: الملك واالستحقاق؛ ألنها تدخل على ماال يملك وما يملك... والمعنى باالستحقاق اختصاصه 
بذلك..." ] ينظر: ابن يعيش ) 643 هـ (، موفق الدين يعيش بن علّي، شرح المفّصل، إدارة الطباعة 

المنيرية، القاهرة، بال طبعة وال تاريخ، ج8، ص 25 [.
المواطنة: عالقة الفرد بالدولة حسب قانون تلك الدولة، وما تقتضي هذه العالقة من حقوق وواجبات،   -4
تضيف  أنها  إاّل  والــدولــة،  الفرد  بين  فيما  العالقة  تنظيم  حيث  من  للمواطنة  مرادفة  الجنسية  تعّد  وغالبا 
امتيازات أخرى للفرد كالحماية في الخارج، وتعّد المواطنة تجسيدا للعالقة بين الفرد واآلخر في إطار من 
التسامح واالحترام. ] ينظر: بشير نافع وآخرون، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، مركز دراسات 

الوحدة العربية، بيروت، ط)، )200م، ص 30 – )3، نقال عن دائرة المعارف البريطانية [.
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من رتبة املنفعة إىل رتبة الواجب.))) 

يعّد مقّوم املؤاخاة واحلّب من املقّومات اليت تؤكد محاية الوطن احلماية الداخلية املعززة للحمة 
الصّف بني أفراده، مع ما تكتنف هذه املقّومات من مبادئ عقدية ترتكز على اإلنسان يف ذاته ويف 
فعله؛ فتصلحه وتصلح هبا مجاعته، لينشأ اجملتمع درًعا حامية للوطن من الداخل، فمىت ما كانت 
هذه املبادئ مرتسخة بني أفراد اجملتمع متداولة بينهم؛ تتشّكل منظومته القيمية اليت حييا الفرد يف 
َتوّسل  دائرهتا خبصائص ومساٍت جمتمعية ذات أسس ربانية متمّيزة؛ لتوّلد فعل احلماية الداخلية اليت يـُ
هبا يف احلماية اخلارجية بأرقى صورها القيمية. وهبذين املقّومني يظهر لنا أّن محاية الوطن تتجلى 
من خطرين اثنني: األول: اخلطر املتحقق من األفراد أنفسهم، وهو ما بيناه يف املقّومني السابقني 
اللذّين يعّدان األساس يف محاية الوطن من اخلطر الثاين: وهو أعداؤه، فكلما كان اجملتمع متوّحد 

الصفوف، ومتحد القيم والتصورات، كان دفعه حنو محاية وطنه أيسر وأقوى.

رابعا: فرض الجهاد واإلعداد العسكرّي سبيل الحماية المباشرة لألوطان

أظهرت السنة النبوية الشريفة فيما يتعّلق بفضائل األمكنة ما يدلل على أّن يف أفضليتها محاية 
هلا، وهو ما ميكن أن نقيس عليه مسألة محاية األوطان يف أمكنة أخرى مل ترد فيها فضيلة غري 
اعتبار أفضلية املكان بالنسبة إىل اإلنسان كونه مستقرًّا له، ومكاًنا يعيش فيه وينتمي إليه، وفضاء 
ْعَبُد اهلل تعاىل فيه، فهو حممّي هبذه الفضائل كما أسلفنا يف مفهوم "احِلمى". إاّل أّن الفضائل  يـُ
ْعَضُد َشوُْكُه،  َلَد َحرََّمُه اللَُّه، اَل يـُ املرتبطة بالعقيدة املنعكسة من قول النيّب – -: " ِإنَّ َهَذا اْلبـَ
َها.")2) تتعدى هذه الفضيلة إىل مكانتها العقدية  ْلَتِقُط ُلَقَطَتُه ِإالَّ َمْن َعرَّفـَ فَُّر َصْيُدُه، َواَل يـَ نـَ َواَل يـُ
والتعّبدية يف نفوس املسلمني األمر الذي يسلم إىل أّن مسألة محايتها وصيانتها من العبث والتدمري 
واالقتتال فيها مطلب شرعّي عاملّي وهذا احلديث، وإْن دّل على أفضلية مكة على سائر البقاع، 
فإنه داّل على أّن فضل مكة كوهنا وطًنا آخر للمسلمني، ومستقبل قبلتهم، ومهوى أفئدهتم، وأّن 

الدار  العربي،  الثقافي  المركز  اإلسالمية،  الحداثة  تأسيس  إلى  المدخل  الحداثة،  الرحمن، روح  عبد  )- طه 
البيضاء – المغرب، ط4، 6)20م، ص 3)2 – 4)2.

أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب الحّج، باب فضل الحرم، ) ص 504 (، ) رقم: )58) (، رواه:   -2
. ابن عباس
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محايته مستوجبة عليهم، ومنه يقاس على أّن ألوطاهنم حقَّ احلماية بقيامها على الّدين اإلسالمّي؛ 
إذ كّل وطن دينه اإلسالم مستوجب للحماية عقيدة وفطرة من قبل، كما أّن األوطان اليت تكفل 
هلم حرية ممارسة العبادة والعقيدة، ميكن أن ُيشارك يف الدفاع عنها، فيكون عندئذ وطًنا مستوجًبا 
احلماية والدفاع عن أرضه، فتكون احلماية، وفق ما سبق، لثالثة أنواع من األوطان: وطن تعّد 
محايته مطلًبا عقديًّا شرعيًّا بأفضليته الدينية، ووطن تعّد محايته مطلًبا عقديًّا شرعيًّا مبوجب إقامته 
للدين، ووطن تعّد محايته مطلًبا إنسانيًّا أخالقيًّا مبوجب إيوائه للمسلمني ومنحهم احلرية يف ممارسة 
دينهم، وتتأتى هذه احلماية اليت تعّد يف األساس احلماية املباشرة والقوة الكربى يف صّد أّي عدوان، 

من أمرين: 

أوهلا: فرض اجلهاد وقتال املعتدين محاية خارجية مباشرة للوطن: يتمظهر عنه أشكال: 

منها: فرض القتال ضد كّل أشكال االعتداء، فقد كان أول متكني القتال بعد اهلجرة النبوية، 
األمر الذي يدلّنا على أّن سياق اهلجرة كان السياق الذي استتبعه قيام الدولة اإلسالمية والبدء 
القتال قوله  آية نزلت يف  للدين ولألرض وللمسلمني، فكانت أول  العسكرّي احلامي  بالتكوين 
تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ چ )احلج: 

39(، مّث نزل اإلذن الصريح بالقتال يف قوله تعاىل: چ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       
قتال  وكان   (((،)(90 )البقرة:  چ  ی    ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ     ېئېئ   ۈئ  
الذين يقاتلوهنم دفاًعا ومحايًة وتكويًنا دفاعيًّا يف املستقبل؛ لكيال يغرر هبم على حني غفلة، وأن 
أخرى مستدعية  أسباب  من  للوطن  مرضاته؛ محايًة  وبغية  اهلل  القتال على سبيل  مقتصُر  يكون 
َقاَل: "َيا َرُسوَل اللَِّه َما اْلِقَتاُل يِف َسِبيِل اللَِّه؟ َفِإنَّ  للقتال، وهو ما أكده سؤال الرجل للنَّيِبِّ  فـَ
ُهَو ِف َسِبيِل  َقاَل: َمْن َقاَتَل لَِتُكوَن َكِلَمُة اللَِّه ِهَى اْلُعْلَيا فـَ َقاِتُل مَحِيًَّة،... فـَ َقاِتُل َغَضًبا، َويـُ َأَحَدَنا يـُ
اللَِّه َعزَّ َوَجّل.")2) فأْن يبتعد القتال عن الغضب واحلمّية هي احلماية اليت يقررها الشرع للوطن 
ولألوطان األخرى، محاية للنفس من اتباع اهلوى املوقع يف التهلكة، ومحاية لألوطان من أّي اعتداء 
َنا َعِن  ثـْ أو قتال بغري وجه حّق، وهو ما عناه َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر، حني قيل له: "َيا أََبا َعْبِد الرَّمْحَِن َحدِّ

ابن حجر العسقالني ) 852 هـ (، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح، ج9، ص ).  -(
أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، ) ص 222 (، )رقم:   -2

. 23) ( رواه: أبو موسى األشعرّي
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َنُة َثِكَلْتَك  َقاَل: َهْل َتْدِري َما اْلِفتـْ َنٌة ( فـَ ُقوُل: ) َوَقاِتُلوُهْم َحىتَّ اَل َتُكوَن ِفتـْ َنِة، وَاللَُّه يـَ اْلِقَتاِل يِف اْلِفتـْ
َنًة، َولَْيَس َكِقَتاِلُكْم َعَلى  ُخوُل يِف ِديِنِهْم ِفتـْ َقاِتُل اْلُمْشرِِكنَي، وََكاَن الدُّ ٌد -- يـُ َا َكاَن حُمَمَّ ُأمَُّك؟ ِإمنَّ
اْلُمْلِك."))) فإمنا أمر بالقتال ألجل الوقاية من فتنة الكفر، منًعا من أن ُيفعل هبم ما ُفعل بأسالفهم 
من قبل، فكان القتال محاية هلم ولدينهم من أن ُيفتنوا، وليس القتال تغالًبا من أجل امللك فإّن 

فيه اعتداء وبْغًيا.
وإّن احلماية ما كانت لتكون لوال اإلعداد الفعلّي إعداًدا فرديًّا ومجاعيًّا، فأما اإلعداد الفردّي 
ٌر  َخيـْ اْلَقِويُّ  اْلُمْؤِمُن   "  : قوله  ترمجه  وقد  املعنوّي:  اإلعداد  األول،  الشكل  شكالن:  ففيه 
َفُعَك، وَاْسَتِعْن ِباللَِّه، َواَل  نـْ ٌر، اْحِرْص َعَلى َما يـَ ِعيِف، َويِف ُكلٍّ َخيـْ وََأَحبُّ ِإىَل اللَِّه ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ
ْعِجْز...")2) فاحلماية ال ميكن أْن ُتستجَلى لوال القوة اليت تعّدها العقيدة يف نفوس املؤمنني ويف  تـَ
أبداهنم، وأّن الضعف وإن كان خريًا فإّنه أقل رتبًة؛ لذلك كان احلرص على ما ينفع سبيل هذه 
القوة، وأّن االستعانة باهلل مما يقّوي النفس على استكمال قوهتا البدنية بالقوة النفسية، وأّن ترك 
العجز مما يعني النفس على استكمال فضائل القوة النفسية بالقوة البدنية اليت متنحها الثقة يف القوة 

اليت تكتنفها. 
وأما الشكل الثاين فهو اإلعداد البديّن: يف كّل ما ميكن أن يقوي البدن وجيعل له القدرة 
َعّد  على وقاية نفسه ومجاعته من أّي اعتداء، وقد فّسر َرُسوُل اللَِّه -- القوة اليت ينبغي أن تـُ
وٍَّة، َأاَل ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّْمُي، َأاَل ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّْمُي، َأاَل  وا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُ هي "الرّمي" بقوله: "وََأِعدُّ
ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّْمُي.")3) والقوة اليت هي "كمال صالحية األعضاء لعملها" ال تكتمل إاّل إْن كان هلا 
فعلها يف شدة وقعها على األعداء، ويف استعمال هذه األعضاء مبا حيقق نفعيتها يف حتريِك آالت 
الدفاع والقتال كالرمي ال يراد له احلصر يف الرمي؛ إذ إّن لكّل عصر قوة تتناسب معه،)4) وميكن أْن 

أخرجه البخارّي، في صحيحه، كتاب الفتن، باب قول النبي : "الفتنة من قبل المشرق"، ) 640)(،   -(
. رقم: 095) (، رواه: سعيد بن جبير (

بالله وتفويض  العجز واالستعانة  بالقوة وترك  القدر، باب في األمر  أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب   -2
. المقادير لله، ) ص 663 (، ) رقم: 2664 (، رواه: أبو هريرة

نسيه،  ثــّم  عليه وذّم من علمه  والــحــّث  الــرمــّي  بــاب فضل  اإلمـــارة،  أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب   -3
. ص493 (، ) رقم: ))9)(، عن عقبة بن عامر(

الطاهر بن عاشور) 3)9)م (، تفسير التحرير والتنوير، ج0)، ص 55.  -4



- 525 -

الهجرة في السنة النبوية الحدث األبرز ...

يقاس الرمي على سائر اآلالت اليت تشاهبه يف طبيعتها األولية وميكن للمرء املران عليها كرامجات 
الصواريخ، واملدافع، والدبابات وغريها من آالت احلرب.

الذي  العسكرّي  اإلعداد  فهو  له  َفر  نـْ ُيستـَ أن  للمجتمع  الذي البّد  اجلماعّي  اإلعداد   وأما 
جاء يف قوله تعاىل: چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ   چ )النساء: ())، فكان التحذير من ترّبص العدّو، هذا التحذير مهّيئ لألمر بالنفري مجيعا؛ 
إذ يف مرأى الكثرة غلبة معنوية قبل الغلبة العسكرية، وإن كان األمر بالنفري للجماعة من أوكد 

الطرق للحماية وحتقق اإلرهاب للعدو املستدّل عليه بقوله تعاىل: چ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  
ىئ چ )األنفال: 60(، فقبل أن يكون اإلعداد سبًبا من أسباب محاية األوطان والديار من 
األعداء، فإنه سبب إىل توحيد كلمة املسلمني وتوحيد الصفوف حنو غاية واحدة هي احلماية، فإّن 
يف االجتماع على كلمة واحدة ُقوة َومرَْهبة وَمْفزَعة لألعداء، وهبا يكون املسلمون يف أمن الكلمة 
الواحدة، فال جيرؤ عليهم عدّوهم يف إحداث ثلمة يف ُصُفوِفِهم، وإّن يف رهبة عدّوهم جتنيًبا إلعانة 
بإرهابه فال حيصل منه  العدّو  عدوهم عليهم، فتكون احلماية بذلك محايتني: محاية من جانب 

اعتداء أو بغي، ومحاية من مكِر العدّو باستثارة عدّو آخر.

ويأتزر اإلعداد باإلنفاق؛ يف كون أّن األول ال ميكن أْن يتحقق إاّل بالثاين الذي هو سببه 
املتصل به، فكان عطف اإلنفاق على اإلعداد يف قوله تعاىل: چ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   
ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ چ األنفال: 60، وجميئه - أي اإلنفاق - بصيغة املضارع 
تقرير بعضوية السبب الذي ال ميكن أْن حيوج إىل األمر به، على خالف ما ورد يف مواضع أخرى 
بصيغة األمر اليت يف قوله تعاىل: چ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ    ۀ  ہ  ہ    ہہ    ...  چ البقرة: 
95)، إذ دّل األمر باإلنفاق والنهي عما ميكن أْن يلحق الضرر بالتفريط من اختاذ وسائل احلذر 
من العدّو بالغ التحذير، والتوبيخ من مغبة التفريط يف األمر، وهو ما دل عليه فعل اإللقاء باليد يف 
قوله تعاىل چ   ۀ  ہ  چ فقد دّل على أّن قصور اإلعداد هو من ذات أيديكم اليت منحت 
العدّو مراده، وُجعلت اليد معربة عن ذات اإلنسان نفسه؛ وهلذا جاءت السنة النبوية مستحثة لكّل 
َقْد َغزَا، َوَمْن َخَلَف  من يسهم يف التجهيز واإلعداد بقوله : "َمْن َجهََّز َغازًِيا يِف َسِبيِل اللَِّه فـَ
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َقْد َغزَا")))؛ فانقسام األجر بني الغازي واجملّهز توحيد معنوّي للصّف،  َغازًِيا يِف َسِبيِل اللَِّه خِبَرْيٍ فـَ
يؤكده قوله : " من دّل على خري فله مثل أجر فاعله")2)، باعتباره مبدأ عامًّا يؤسس لبنية اجملتمع 
الذهنية أَلْن يكوَن مقصُدها يف سائر أعماهلا اخلري؛ فالداللة عليه مثوبته كمثوبة فاعله بشكل عام، 

وعلى اخلصوص جتهيز الغازي وخلفته يف أهله، وال ينحصر اإلعداد على إنفاق املال.

ومن أشكال احلماية اخلارجية للوطن: هو النهي عن االعتداء املؤدي إىل الظلم يف قوله تعاىل: 
األساس  وهو – يف  )البقرة:90)(،  چ  ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  چ 
- محاية أخرى من أشكال االعتداء اليت ال ميكن أن ُتتتصّور فعاهلا من قبل األعداء، وأشكال 
  يف استيصائه أمراء اجليوش، إْذ " َكاَن َرُسوُل اللَِّه –  – االعتداء هي اليت هنى عنها النيب
رًا،  ْقَوى اللَِّه َوَمْن َمَعُه ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َخيـْ ِتِه: ِبتـَ ِإَذا َأمََّر َأِمريًا َعَلى َجْيٍش َأْو َسرِيٍَّة، َأْوَصاُه يِف َخاصَّ
ْغِدُروا، َواَل  تـَ ُغلُّوا، َواَل  ِباللَِّه، اْغزُوا َو اَل تـَ َقاِتُلوا َمْن َكَفَر  ِباْسِم اللَِّه يِف َسِبيِل اللَِّه،  مُثَّ َقاَل: اْغزُوا 
ُلوا َولِيًدا، َوِإَذا َلِقيَت َعُدوََّك ِمَن اْلُمْشرِِكنَي؛ َفاْدُعُهْم ِإىَل َثاَلِث ِخَصاٍل َأْو ِخاَلٍل،  ْقتـُ ُلوا، َواَل تـَ متْثـُ
ُهْم  َبْل ِمنـْ ُهْم، مُثَّ اْدُعُهْم ِإىَل اإِلْساَلِم، َفِإْن َأَجاُبوَك؛ َفاقـْ ُهْم، وَُكفَّ َعنـْ َبْل ِمنـْ تـُُهنَّ َما َأَجاُبوَك؛ َفاقـْ َفَأيـَّ
ُهْم...")3) واألمر بتقوى اهلل تعاىل معني على ترك املنهّي عنه يف احلديث، وتفصيل النهي  وَُكفَّ َعنـْ
الوارد باستثناء النساء واألطفال وغريهم من العجزة والرهبان، داّل على عدل اإلسالم ورمحته يف 
قتال من قاتلهم، وأّن هذه الفئات الضعيفة مراعاة من قبل اإلسالم حبمايتهم. ومحاية هذه الفئات 
تعكس الصورة احلسنة للدين الذي حيفظ كرامة اإلنسان. كما أّن النهي عن الغلول حيفظ النفس 
من طمعها وتعديها للجماعة اليت تشرتك معهم يف صّف واحد، وحبسها حتت مظلتها واالئتمار 
بأمرها. والنهي عن الغدر سبيل محاية هلم من مكر عدّوهم وبغيه؛ إذ الغدر يستشيط العدّو عليهم 

أو خَلَفه بخير،  غــازيــًا  مــن جــّهــز  بــاب فضل  والــســيــر،  الجهاد  فــي صحيحه، كــتــاب  الــبــخــارّي،  أخــرجــه   -(
. ص65)(، ) رقم: 2843(، عن زيد بن خالد(

الــداّل على الخير كفاعله، ) ص404  الترمذّي، في سننه، كتاب الجهاد والسير، باب ما جاء  أخرجه   -2
هــذا حديث حسن   " الترمذي:  عنه  قــال   . الــبــدرّي  أبــي مسعود  رقــم: ))26(، عن   (  ،)405  - 

صحيح." 
أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير اإلمام األمراء على البعوث ووصيته إياهم   -3

.h بآداب الغزو وغيرها، )ص 445 - 446 (، ) رقم: )3)) ( رواه: سليمان بن بريدة عن أبيه
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ويقوي فيه محّية الثأر، فالوفاء بالعهود يكّف كيد العدّو. وأما النهي عن التمثيل فهو حافظ للنفس 
من استفراغ غضبها وبطشه. كّل هذه األسباب معينة على استتباب سبل احلماية اليت ميكن أْن 

تنقضها اشتعال شرارة الفتنة باخرتاق واحد منها.

المبحث الثالث: فاعلية المقّومات في تعزيز حماية األوطان

يتجلى مبسألة محاية األوطان مقاصد الشريعة ))) يف حفظ النظام، وضبط تصّرف اإلنسان 
يف مكانه مبا يكفل درء املفاسد واهلالك، ودرؤها ال يكون إال بتحصيل املصلحة املتمثلة يف احلماية 
املعينة على حفظ الضرورات اخلمس، وحفظ مصاحل الناس اليت ال ميكن هلا أن تتحقق إاّل يف ظّل 
احلماية بتعالقاهتا الشرطّية هبا؛ ما حيّتم على العقول إدراك أمهيتها، والسعي إىل حتصيلها وترك ما 

يضادها.)2) 

وتظهر هذه املسألة بوصفها فعاًل مقصوًدا على الرغم من كونه فعاًل طبيعيًّا يصدر عن انتماء 
اإلنسان إىل مكانه، إاّل أّنه البّد من أن يكون فعاًل منّظًما متوّجًها من سلطة عليا حتكم األفراد 
وتنّظم شؤوهنم حنو والة األمر، الذين يستعينون برعيتهم يف حتقيق هذه املسألة وهي مسألة احلماية؛ 
لذا جاء حدث اهلجرة كاشًفا عن  املقّومات اليت تكفل للوطن احلماية، وتعزّز وجود الفرد فيه 
آمًنا مطمئًنا، وما كان هلذه املقّومات الظهور والتأثري لوال ارتباطاهتا العقدية اليت جعلت هلا حضورًا 
مستمرًّا بفاعلية التأثري احلضارّي؛ إذ ال ميكن للمجتمع أْن يتحرّك يف إنتاج قيمه ومقّوماته اليت 
تثبت أركانه وتنّظم حياته، لوال العقيدة الربانية اليت متنح هذه املقّومات الرسوخ واالستقاللية واحلياة 
السمات سبب  الدميومة وفق سياقات وأزمنة شىت، وتفسر هذه  مّث  واإلبداعية واإلنتاجية، ومن 
فاعلية هذه املقّومات وقدرهتا على احلضور تارخييًّا وحضاريًّا يف األمة، كما تفّسر احلاجة إليها، 
والدعوة إىل التمسك هبا، وتالؤمها مع كافة السياقات واألمكنة، وقدرهتا على العطاء مع كافة 

املتغريات احلاصلة، ومن مساهتا: 
مقاصد الشريعة: هي األعمال والتصرّفات المقصودة لذاتها، والتي تسعى النفوس إلى تحصيلها بمساع   -(
شتى، أو تحمل على السعي إليها امتثااًل. ] الطاهر ابن عاشور ) 3)9)م (، مقاصد الشريعة اإلسالمية، 
تحقيق ومراجعة: الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الدوحة، ط)، 

2004م، ج3، ص 402 [.
الطاهر ابن عاشور ) 3)9)م (، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ج3، ص 65) – 66).  -2
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القرآن  بالنّصني  مدّعمة  هلا،  مميزة  هوية  اإلسالمية  الروح  جيعل  الراسخ)))رسوًخا  الثبات   -
بأمور  فعلها  ترسيخ  على  العقيدة  عن  املنبثقة  املقّومات  هذه  فتعمل  النبوّي،  واحلديث  الكرمي 
ثالثة: بنّص ترتبُط به وختلد فيه، وسياق حيرّكها ويعمل على حتقيق فاعليتها يف سياقاٍت أخرى 
تتقدم باملقّوم زمانيًّا ومكانيًّا، وعمل بالقيمة املتخللة للمقّوم لتمييزها وإظهارها، وهو ما جنده يف 
السنة النبوية من ترسيخ عملّي ومتثيل هلا على أرض الواقع، لتشهد األمم املتتالية على ظهور هذه 
املقّومات وبروزها، وهو ما دّل عليه قوله تعاىل: چ    ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    چ التوبة: 33، 

فظهور الدين بظهور مقّوماته اليت تظهر راسخة بفعل ما حتتويه من قيم عقدية ثابتة.
املتأتية من مصدره،  -وثاين هذه السمات االستقاللية املوسومة باالختصاص، اخلصوصية 
فتنزاح إىل زمانه، وقدره، وشكله، وماهيته، فتحقق هذه اخلصوصية يف املقّوم إمكانات التواصل 
معه من خارج منظومته املكّونة له، لتجعله متفاعال مع كّل العناصر املتداخلة معه واملنفتحة على 
حتقيق مراٍم ذات قصدية رسالية ربانية، واختصاص املقّوم باالستقالل ال جيعله منعزاًل أو مقصى 
عن فعله، بل إهّنا تزيده ثراء يف أثره املتعدي إىل غريه، و جتعل له فعاًل امتداديًّا لغريه من العناصر 
املتصلة به واملتحققة من خالله؛ ما يثري خصوصيته ويعديها، فيكون مقوًما كونيًّا صاحًلا للتطبيق 
يف كّل األنساق اخلارجة عنه، فضاًل عن أنساقه الداخلية املتشكلة منه)2). وتظهر استقاللية هذه 
املقّومات يف قوله تعاىل: چ   چ  چ  چ  چ   چ )األنعام: 53)(، وهذا ما ميكن 
تلّمسه يف عود الضمري على اهلل -k- يف لفظة )ِصرَاِطي( ووسم اإلسالم بالصراط من جهة، 
واالستقامة من جهة أخرى، األمر الذي يدل على أّن األسس اليت تكتنف هذا الدين هي أسس 

مغايرة عن أسس السبل األخرى؛ لذا قال يف تتمة اآلية: چ   ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
ڌ  ڎڎ   چ األنعام: 53).

-وثالث هذه السمات احلياة؛ وهي السمة اليت تضمن للمقّوم حفظ السمات السالفة ثباًتا 
القدرة  اليت متلك  له حيويته  مبَْيَسِم االختصاص؛ حىت يكون عنصرا  َتِسُمها  ورسوًخا واستقاللية 

اإلنسان  إلــى  األبتر  اإلنسان  من  الرحمن،  عبد  طه  اإلسالمية:  التربوية  للنظرية  الفلسفية  المبادئ  ينظر   -(
الكوثر، المؤسسة العربية للفكر واإلبداع، بيروت، ط2، 6)20م، ص 29 – 30.

طه عبد الرحمن، من اإلنسان األبتر إلى اإلنسان الكوثر، ص 30 – )3.  -2
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على التقلب مع خمتلف السياقات الفاعل فيها، مبا حيفظ مساته اجلوهرية ملضمونه، مع اختالف 
الصور اليت يتخذها، كما جتعل هذه السمة املقّوم حمتفظا بكامل فاعليته وقدرته اإلنتاجية العالية 
ُيْسِهُم  مبا يتناسب ومتطلبات العصر املستجدة، والّتصّدي لكّل اإلشكاالت الواقعة والتحديات فـَ
املقّومات  فيها إسهاًما حيويًّا جتعل منه – مسة احلياة - األمنوذج احلاضر بقوة يف غياب  املقّوم 

اهلشة األخرى،))) وهو ما أّكده اهلل – k – يف قوله: چ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې  ... چ )األنفال: 24(؛ فسمة احلياة يف املقّومات متنح 
الفعل املرتّتب على تطبيقها احلياة أيًضا اليت هي: "القوة اليت هبا يكون اإلدراك والتحرّك باالختيار، 
واإلحياء – هنا – مستعار ملا يشبه إحياء املّيت، وهو إعطاء اإلنسان ما به كمال اإلنسان.")2) 

فاحلياة حفظ حلركة هذه املقّومات يف واقع اإلنسان، وإثبات صالحيتها يف مواكبة املستجدات.

-أما آخر هذه السمات فماثل يف اإلبداع الذي يكشف عن سّر احلياة يف هذه املقومات 
العقدية، فيجعلها منتجة للمضمون القيمي واآللة اليت هبا ننتج هذا املضمون، وتتوّسع هبذه الصفة 
إمكانات االجتهاد والتجديد، وتظهر هبا طاقة املقومات العقدية اإلسالمية على اإلنتاج،)3) هذه 
السمة تضمن بقاء املقّومات وقدرهتا على التجدد مع كافة السياقات واألزمنة؛ لذا اتسمت بالتمام 
والتعّذر على التبديل، ملا حتمله من مسة الكمال ومسة التمام، وهو ما عرب اهلل تعاىل عنه يف قوله: 

چ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ   چ )الصّف: 8(، وقوله تعاىل: چ  چ  چ  
يف  والتمام   ،)3 )املائدة:  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  
اآلية األوىل والكمال يف اآلية الثانية، داالّن داللة قطعية على خلود هذه املقّومات اخللود املفضي 
إىل استمراريتها اإلنتاجية يف كّل األزمنة اليت ميكن أْن متّر هبا، وأّن هذه املقّومات متتلك من التجديد 

ما يكفل هلا البقاء بصفة التمام، والعطاء بصفة الكمال.

وُتظِهر هذه السمات قدرهتا على حتقيق فعلها يف الذات اإلنسانية اليت تنتمي إىل العقيدة 
اإلسالمية، ودميومة حضورها يف الواقع وحاجته إليها باستمرار رغم تغرّي السياقات وتقادم األزمنة 

طه عبد الرحمن، من اإلنسان األبتر إلى اإلنسان الكوثر، ص 32.  -(
الطاهر ابن عاشور) 3)9)م (، تفسير التحرير والتنوير، ج9، ص 2)3 – 3)3.  -2

طه عبد الرحمن، من اإلنسان األبتر إلى اإلنسان الكوثر، ص 33.  -3
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املمثلة  الذات  البنّي يف  الذي تشّيده حال حضورها  البناء احلضارّي  واختالف األمكنة، وُتظهر 
التعبري عنها، وإن  املنفعلة فهما والفاعلة هبا تطبيًقا، وأّن هذا احلضور يستوجب  الذهنية  بالبنية 

تعددت األفهام، واختلفت مشارب الذوات الفاعلة يف اجملتمع اإلسالمّي.

خنلص إىل أّن مسألة محاية الوطن من املسائل الداخلة يف حضور الصرح اإلسالمي على 
أرضية التاريخ، باعتبار أّن احلماية هي املقوي األول للحضارة اإلسالمية ووسيلتها يف التمكني، 
بتأمل األحداث اليت أخذت صورها منها وتشكالهتا اليت أظهرت قوهتا يف استجالء قيمة هذا 
اإلسالمية  الفكرة  تستهدف  احلماية  أّن  املقّومات  أظهرت هذه  لألمة، كما  احلضارّي  التشكيل 
العقدية اليت تعّد هي أصل االطراد احلضاري اإلسالمي وسّر بقاء هذه احلضارة، وأّن ذات الفرد 
هي اجلوهر امللموس يف تفعيل هذه الفكرة واملستهدفة يف وقوع فعل احلماية عليه،))) فُتظِهر هذه 
إّن  بل  فحسب،  العسكرية  القوة  إىل  موكولة  ليست  احلماية  أّن  اإلسالمية  التارخيية  األحداث 
الدولة، والعنصر  الذي هو أساس  الفرد  تبدأ من  اليت  الداخلية  منطلقها وارتكازها على احلماية 
الفاعل يف حتقيق القوة واملنعة، وأّن احلماية ليست احلماية من أشكال العنف واإلرهاب، بل ميكن 
أْن تكون احلماية مما ميكن أْن يستلب فكره، وصراطه القومي، وعالقاته الطبيعية ببيئته االجتماعية، 

اليت ميكن أْن تؤدي - إْن تفاقم ضدها - إىل هتديد أمنه وإميانه.

ختاًما
أظهر حدث اهلجرة أّن مسألة محاية األوطان البّد أْن تبدأ عرب املقّومات الداخلية، وتنتهي 
إىل الفعل اخلارجي املباشر. وإذا نظرنا إىل اجلهاد بوصف فعاًل مباشرًا تتكىء عليه هذه املسألة، 
فإّن هذا الفعل ال ميكن أْن تظهر فاعليته دون الوحدة والتكاتف والتآلف، وحفظ احلقوق فيما 
العالقات  اليت أظهرها سياق اهلجرة يف املؤاخاة، وتقوية شبكة  للواجبات  بني األفراد، وتأديتهم 
االجتماعية باحلّب فيما بني املسلمني، وتفعيل دور املسجد الذي يظهر يف تعزيز وحدة الصّف 
عن  يتمظهر  بواسطتها، كما  امُلسَتجلى  احلماية  فعل  فيقوى  إليهم،  والرجوع  األمر  والة  وطاعة 
املقّومات الداخلية حّق الفرد يف املمارسة الطبيعية جتاه وطنه حبمايته، ويصرف الوهم عند البعض 

للطباعة  الفكر  دار  الصبور شاهين، عمر كامل مسقاوي،  النهضة، ترجمة: عبد  نبي، شروط  بن  مالك   -(
والنشر والتوزيع، دمشق، ط)، 986)م، ص 66.



- 53( -

الهجرة في السنة النبوية الحدث األبرز ...

من أّن فعل احلماية ينبغي أْن ُيتوسل باحلكومات والقيادات فقط. وهذا كله البّد فيه من اإلدراك 
أثرها  هلا  دولة  تكوين  يف  األمنوذج  يعّد  والذي  املدينة،  يف  الذي حصل  التأسيس  ألمر  الواعي 
احلضاري يف العامل أمجع، ومىت ما انصرفت مسألة محاية الوطن إىل املقّومات العقدية مبا فيها من 
حقوق وواجبات؛ نضمن بذلك جمتمًعا يتدرّع بقوة هذه األسس الفاعلة فيه، وقوة األفكار اليت 

تكّون املناعة ضّد أّي فكر مشتت جلهود احلماية.

النتائج المستخلصة: 
نصل يف هناية األمر إىل أمور مهمة، هي:

إّن اهلجرة فعل حضارّي ميكن ملؤسساتنا االجتماعية واألمنية اإلفادة منه يف تقوية شبكة   -
العالقات االجتماعية فيما بني األفراد على اختالف جنسياهتم وأعراقهم، األمر الذي يسهم 

يف توسيع مفهوم حّب األوطان، وتعزيز قيم احلماية فيهم.

إّن املّطلع على األحداث الكربى اليت تلت حدث اهلجرة يدرك جيًدا قيمة التكوين الواعي   -
فيه، يف  أثر اهلجرة نفسها  بعد اهلجرة، وجيد  املدينة من  اليت تأسست يف  الدولة  للفرد يف 
حضور الداعي العقدّي قبل كّل عمل متوساًل بـ: " سبيل اهلل " الذي يرّسخه هذا الدين يف 
كّل فعل، كما يدرك جيدا أّن للهجرة امتداداهتا املعنوية يف نفوس املسلمني، بوصف القوة 
اإلميانية املرتسخة فيهم، وهذا ما جند آثاره متجلية يف ظهور الدين باهلجرة وِمن بعدها من 
مثل: النصر الذي حتقق يف غزوة بدر يف السنة الثانية من اهلجرة، وفتح مكة يف السنة الثامنة 
من اهلجرة، كما ميكن أْن نستشرف حبدث اهلجرة ما ميّكن الدول اإلسالمية من اإلفادة من 
املقّومات املذكورة سالًفا يف تعزيز محاية أوطاهنا عربها، وتأكيد أّن اهلجرة – وإن انتهت من 

قبل – فإّن مقّوماهتا قائمة فاعلة.

إّن محاية األوطان مسألة طبيعية بضماهنا تتحقق مصاحل اإلنسان، وتنهض حبقوقه الدينية   -
اخلمس،  الضرورات  القاضية حبفظ  الشريعة  مبقاصد  واملتعالقة  أرضه  والدنيوية على  خاصة 
بعد  من  توّطنوها  اليت  الدول  تلك  أرض  على  املقيمون  هبا  يضطلع  أْن  ميكن  اليت  املسألة 

أوطاهنم على اختالف جنسياهتم وانتماءاهتم.
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وأّنه وإْن كان املسجد هو املنرب القائم بدور تأسيس الوعي بأمهية دور الفرد يف محاية جمتمعه   -
لألفكار  التصّدي  احلايل يف  دوره  تفعيل  من  البّد  فإّنه  واألمنية؛  والفكرية  العقدية  احلماية 
املنحرفة واملتطرّفة وامللحدة، وكافة ما ميكن أْن يشّكل اخلطر يف زعزعة أمن األوطان، والتأليب 
ضّد استقرارها، وتفعيل دور القنوات األخرى اليت ميكن أن تكون نافذة ألفكار هادمة مثل 

مواقع التواصل االجتماعية اليت باتت املنرب املؤثر يف اجملتمعات.

إّن تأدية احلقوق والواجبات جتاه األوطان ميكن أْن تصّب يف مصلحة الوطن اليت تستجلب   -
ما يرتتب  والواجبات،  احلقوق  تنهض هبذه  اليت  اجملتمعية  املسؤولية  بتحقق  األمن واحلماية 

عليها محاية مضاعفة من قبل الفرد ال احلكومة وحدها.

أّن فعل احلماية مستمّر بفعل  الفاعل يف عمارة أرضه ووطنه، رسالة ُتضمر  الفرد  إّن دور   -
التعالق السبيّب بالعمارة الذي يوّسع من صورة احلمى ومينحه كيانه، إضافة إىل أّن دراسة هذا 
الدور من ناحية سوسيولوجية مشفوعة باالرتباطات العقدية، ميكن أْن يفضي إىل تكوين 

صورة مهمة عما ميكن أن تسهم فيه املؤسسات يف الدولة من تفعيل أدوار الفرد.

إّن الكفالة يف اإلسالم صورة من صور احلماية اليت استثمرت يف واقعنا املعاصر، بتكّفل دول   -
محاية دول أخرى ألسباب أمنية وسياسية واقتصادية، وهو ما نلمسه يف احتاد الدول العربية 

يف التصدي للحرب الواقعة على أرض اليمن الشقيق.

أظهرت املؤاخاة مفهوم املواطنة الصاحلة يف صورهتا الواقعية اليوم، املظهرة للجانب النفعّي يف   -
عالقة الفرد بدولته، بل إهنا عززت مفهوم املواطنة القائم على حتقيق النفع للوطن يف مقابل 

االنتفاع، الوظيفة النفعية اليت جتعل الفرد احلامي األول لوطنه بعد اهلل تعاىل.

التاسعة،  الثامنة والندوة  الندوة  التعالق السبيب بني موضوعات  الندوة احلايل  ُيظِهر موضوع   -
كون السلم نتيجة منبثقة عن محاية األوطان، وأّن احلماية سببه وسبيله، األمر الذي ميكن 
أْن يعكس دور الندوة يف حتقيق املشاركة اجملتمعية فيما يتعلق مبوضوعات األمن الوطيّن، وما 
ميكن أن يرفد اجملتمع بأفكار من شأهنا أْن ُتسهم بفاعلية يف توضيح السبل الكفيلة بالنهوض 

األميّن املتكاتف حنو محاية األوطان.
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وآخر هذه النتائج، توّصل البحث إىل أّن "أمن الكلمة " الكلمة الواحدة اليت منبعها الفكر   -
الصحيح املرتكز على الصراط املستقيم من شأنه أن جيمع اجملتمع يف صّف واحد، وحتت 
إمرة والة األمر، األمر الذي يدعو إىل تعزيز ما يعّمق فاعلية توحيد الكلمة املوحدة لصّف 

املسلمني، وإشراك الفرد يف حتقيقها.

التوصيات:
- ينبغي إعادة قراءة األمنوذج اإلسالمّي املمثل بالدولة اإلسالمية املتأسسة يف املدينة املنورة، من 
حلظة اهلجرة وحىت وفاة النيب –  – واستخالص سبل احلماية اليت فّعلتها السنة النبوية 
يف تطبيقها للقيم العقدية املتأصلة بالقرآن الكرمي، ووضع سبل احلماية اليت ميكن أن تكفل 
لألوطان أمنها من الشر األخطر من العنف العسكرّي وهو العنف الفكرّي، وأفكار العنف 

املؤدية إىل اإلرهاب.

- محاية الوطن واجب على كّل فرد مواطن ومقيم، مبوجب احلّق العقدّي واألخالقّي واإلنسايّن 
جتاه هذه األوطان، وإشراك األفراد يف تفعيل أدوارهم يف احلماية بشكل فاعل يف اجملتمع جتاه 
الوطن؛ لذا البّد من تفعيل أدوار املقيمني فيما يتعّلق باحلماية الداخلية واخلارجية املباشرة 

لألوطان؛ إشعارًا هلم بأهنم جزء ال يتجزأ من هذه اجملتمعات.

التواصل  مواقع  الصّف عرب  توّحد  اليت  الفكرية  احلماية  بدور  بأمهية االضطالع  األفراد  توعية   -
االجتماعية اليت ظهر دور الفرد من خالهلا يف توحيد اجلهود ضّد دوهلم، وأمهية القيام بدور 

احلصانة ضّد ما ميكن أن يزعزع األمن يف األوطان. 

- أن يكون موضوع الندوة القادمة يعاجل مسألة " األمن الفكرّي يف السنة النبوية " وأمهيته وصور 
حتققه يف السنة النبوية، وأثره يف تكوين درع احلماية لألوطان من العبثية والفوضى والعنف 

واإلرهاب. 
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ط2، 984)م

جالل الدين سعيد، معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية، دار اجلنوب، تونس، ط5، 6)20م  -

أمحد  العربية، حتقيق:  اللغة وصحاح  تاج  الصحاح  بن محاد،  إمساعيل  نصر  أبو   ،) هـ   393 ( اجلوهرّي   - 
عبد الغفور عّطار، دار العلم للماليني، ط4، 990)م

احلاكم ) 405 هـ (، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن محدويه بن نعيم بن احلكم الضيب النيسابورّي،   -
املستدرك على الصحيحني، دار احلرمني للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط)، )99)م

الراغب األصفهاين ) 425 هـ (، مفردات ألفاظ القرآن، حتقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق،   -
ط4، 2009م

الكرمي  عبد  القاموس، حتقيق:  العروس من جواهر  تاج  احلسيين،  مرتضى  (، حممد  هـ   (205 ( الزبيدي   -
للثقافة والفنون واآلداب،  الوطين  الكرمي مجعة، اجمللس  الباقي، خالد عبد  العزباوي، راجعه: ضاحي عبد 

الكويت، ط)، )200م

السبكّي ) 3)) هـ ( هباء الدين، عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح، حتقيق: عبد احلميد هنداوي،   -
املكتبة العصرية، بريوت، ط)، 2003م

السيوطي ) ))9هـ( وآخرون، شروح سنن ابن ماجة، قدم له وحققه: رائد بن صربي بن أيب علفة، بيت   -
األفكار الدولية، عّمان – األردن، ط)، )200م

عبد املنعم احلفين، املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبويل، القاهرة، ط3، 2000م  -

طه عبد الرمحن، روح احلداثة، املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،   -
املغرب، ط4، 6)20م

طه عبد الرمحن، من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر، املؤسسة العربية للفكر واإلبداع، بريوت، ط2،   -
6)20م

الطاهر ابن عاشور) 3)9)م (، تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ط)، 984)م  -

الطاهر ابن عاشور ) 3)9)م (، مقاصد الشريعة اإلسالمية، حتقيق ومراجعة: الشيخ حممد احلبيب ابن   -
اخلوجة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الدوحة، ط)، 2004م



- 53( -

الهجرة في السنة النبوية الحدث األبرز ...

اإلمام مسلم ) )26هـ(، أبو احلسني مسلم بن احلّجاج القشريي النيسابورّي، صحيح مسلم، اعتىن بِه:   -
حسان عبد املنان، بيت األفكار الدولية، الرياض، ط2، 2)20م

مالك بن نيب، شروط النهضة، ترمجة: عبد الصبور شاهني، عمر كامل مسقاوي، دار الفكر للطباعة والنشر   -
والتوزيع، دمشق، ط)ن 986)م

مالك بن نيب، ميالد جمتمع، شبكة العالقات االجتماعية، ترمجة: عبد الصبور شاهني، بإشراف: ندوة مالك   -
ابن نيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط)، 986)م

املنذرّي ) 656 هـ (، أبو حممد زكّي الدين عبد العظيم بن عبد القوّي بن عبد اهلل، الرتغيب والرتهيب من   -
احلديث الشريف، حققه وعلق عليه: مصطفى حممد عمارة، مكتبة مصطفى البايب احلليب، بريوت، ط3، 

968)م

املناوي ) 952 هـ (، عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، حتقيق: عبد احلميد صاحل محدان، عامل   -
الكتب، القاهرة، ط)، 990)م

املناوّي ) )03) هـ (، حممد عبد الرؤوف، قيض القدير شرح اجلامع الصغري، دار املعرفة للطباعة والنشر،   -
بريوت، ط2، 2)9)م

النسائّي ) 303 هـ (، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علّي بن سنان، السنن، حققه: رائد بن صربي   -
ابن أيب علفة، دار احلضارة للنشر والتوزيع، الرياض، ط2، 6)20م

النووي ) 6)6 هـ (، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج، املطبعة   -
املصرية باألزهر، القاهرة، ط)، 929)م

)4- اهليثمّي ) )80 هـ (، أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان، جممع الزوائد ومنبع الفوائد،   -
حتقيق: حسام الدين القدسّي، مكتبة القدسّي، القاهرة، 994)م

يوري لومتان، مجاليات املكان، أمحد طاهر حسنني، يوري لومتان وآخرون، عيون املقاالت، الدار البيضاء –   -
املغرب، ط2، 988)م
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- الدوريات
43 - وليد عبد اهلل عبد العزيز املنيس، أثر وجود املسجد يف تكوين املدن وتأصيل منّوها، جملة دراسات   -

اخلليج واجلزيرة العربية، جامعة الكويت، العدد: 59)، أكتوبر، 5)20م

ياسني اليحياوي، البنية الذهنية ونظرية الوظائف الثالث عند جورج دوميزيل، جملة عمران للعلوم االجتماعية،   -
املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، الدوحة – قطر، العدد 9)، شتاء ))20م 



طاعة والة األمر في السنَّة النبويَّة
وأثرها في حماية الوطن

الدكتورة/ مريم بنت راشد صالح التميمي
أستاذ الفقه وأصوله المشارك

كلية اآلداب-جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
 الدمام/ السعودية
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المقدمة

أنفسنا وسيئات  باهلل من شرور  إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونسغفره ونستهديه، ونعوذ 
 أعمالنا، من يهده اهلل فال ُمِضلَّ له، ومن ُيَضِلَل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده 
ال شريك له وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسّلم تسليًما كثريًا، 

أما بعد.

فإن اإلسالم دين الوقاية والرعاية، ودين السعادة واهلداية، دين االستقرار واألمان، واحلماية 
لإلنسان واألوطان. 

محى هذا الدين اإلنسان من ضالالت التيه والضياع، بتوحيد اهلل k الذي بيَّنه املرسلون 
عليهم السالم من أوهلم إىل آخرهم فقال كل واحد منهم لقومه چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃچ )هود:84). 

ومحاه من أن يكون ظاملًا أو مظلوًما مبا أوجبه من تكليفات، وما اشتملت عليه الشريعة 
العظيمة من حقوق وواجبات، بعضها يتعلق باإلنسان، وبعضها يتعلق باجلماعة واألوطان. 

باخلري،  وبنياهنا  األرض  تعمري  يف  وُيسهم  واآلخرة،  الدنيا  يف  اإلنسان  ليسعد  ذلك  كل 
ويضمن له العيش الرغيد واملستقبل السعيد. فلم تكتِف الشريعة حبماية اإلنسان، وإمنا حرصت 
أيًضا على محاية املكان الذي حيوي اإلنسان ويعيش على أرضه، ويأكل من خرياته، ويشرب من 
مائه، ويتنفس من هوائه ذلك املكان هو الوطن، البيت الكبري الذي بدونه يتعب اإلنسان ويشقى، 
فجاءت النصوص الشرعية ضامنة احلماية الوطنية؛ مبا اشتملت عليه من أوامر ونواٍه حتفظ الوطن 

واملواطن، وحتميهما من الشرور واآلفات. 

ومما يدل على محاية النصوص الشرعية للوطن ما ورد عن رسول اهلل  من أوامر ونواٍه تتعلق 
بطاعة والة األمر، وحترمي اخلروج عليهم، وشق عصا الطاعة. فالعالقة وثيقة بني طاعة والة األمر 

ومحاية الوطن. 
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واألمة حباجة ملثل هذه الدراسات واألحباث ال سيما وأهنا تعاين من أفكار تدعو إىل شعارات 
زائفة ينخدع هبا كثري من الناس من تلك الشعارات: املساواة، وحقوق الشعوب، وتقرير مصريها، 
واحلرية السياسية، فإن كل هذه الشعارات تتفق على مبدأ واحد تدعو إليه، وهو سقوط طاعة 

الوالة، واخلروج عليهم، والنتيجة هي تدمري األوطان، وتشريد اإلنسان. 

الدراسات السابقة: ُقدِّمت دراسات يف طاعة والة األمر منها:

طاعة والة األمر يف السنة النبويَّة، للدكتور خالد بن إبراهيم بن سليمان الرومي، وهو حبث   -
يف بضع وثالثني صفحة.

طاعة أويل األمر، لألستاذ الدكتور عبد اهلل بن إبراهيم الطريقي، مكون من 9) صفحة، ذكر   -
آثار طاعة والة األمر املشروعة وغري املشروعة. 

رسالة  وهي  القحطاين  حسن  بن  ملاجد  اجلرمية،  من  الوقاية  يف  وأثرها  األمر  والة  طاعة   -
ماجستري.

طاعة ويل األمر وأثرها يف حتقيق أمن الوطن، للدكتور أمحد الدريويش، تناول البحث املوضوع   -
يف عشرة مباحث، جعل املبحث العاشر يف أثر السمع والطاعة على أمن الوطن. 

اخلروج على احلكام وأثره يف تفريق األمة دراسة يف ضوء السنة النبويَّة، للدكتور أمحد إبراهيم   -
سعدية، والدكتور السيد محدان سعد وهو حبث من )4 صفحة. 

هذه بعض النماذج لدراسات سابقة بعضها اقتصر على طاعة والة األمر، وبعضها ربط الطاعة 
يف الوقاية من اجلرمية وحفظ أمن الوطن، ومل أعثر على دراسة ربطت بني حرص السنة النبويَّة 

على طاعة أويل األمر وأثر ذلك يف محاية الوطن. 

ما ستضيفه هذه الدراسة:

ذكر الثمرات اليت جُتىن من طاعة والة األمر فيما حُيقق محاية الوطن وعزته.  -(

الربط بني ما جاء يف السنة النبويَّة من أحاديث توجب طاعة والة األمر وما يقوله بعض   -2
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أصحاب الفكر الضال الذين جيعلون آية طاعة والة األمر خاصة يف الوالة الذين يتقون 
اهلل يف الرعية، ويتعامون عن األحاديث الصحيحة الصرحية اليت جاءت لتبنيَّ وجتلِّي 
املراد من اآلية، وتسد كل تأويل هلا وختصيص مما يقوله اخلوارج وغريهم من الطوائف 

الضالة. 

وإن كان يف اآلية ختصيص فإن الذي خيصصها الدليل وليس التأويل.  

المبحث األول: بيان السنة النبويَّة لقول اهلل عز وجل 
چېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یچ

المطلب األول: تعريف البيان، وأوجه بيان السنة للقرآن

أواًل: تعريف البيان: 

 . أ- البيان لغة: مصدر من الفعل َباَن يبني بياًنا، واسم مصدر للفعل بنيَّ

: إذا ظهر واتضح. ومنه بان  ، وَتبنيَّ تقول العرب: بان الشيء بيانا، وأبان، واستبان، وبنيَّ
اهلالل: إذا ظهر، وبيَّنت لك األمر وضحته وأظهرته))) قال تعاىل: چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
فزعم  واضحات،  آيات  أي  )األحقاف:)(  چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

الكافرون أهنا سحر واضح)2).

ُعد وانفصل")3)، "واملباينة:  ُيونا، وبينونة بـَ ْينا وبـُ ويأيت بان مبعىن انفصل "بان منه، وعنه بان بـَ
املفارقة")4)، وبانت املرأة من الرجل فهي بائن أي انفصلت)5) واملعىن املرتبط بالبيان الشرعي هو 

املعىن األول، وهو الظهور والوضوح. 

)-  ينظر: الجوهري/مختار الصحاح )بين(، وابن منظور، لسان العرب )بين( )3)/)6). 
2-  ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )55/4)).

3-  مجمع اللغة العربية/المعجم الوسيط )بان(.
4-  الجوهري، مختار الصحاح )بين( ))/69).

5-  ينظر: الفيومي، المصباح المنير )بان(.
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ب- البيان اصطالًحا:

البيان يف معناه العام: كل كالم صادر وموجه إىل اآلخرين ُيعد بياًنا، وهبذا أخرب اهلل تعاىل 
فقال: چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ )آل عمران:38)(، وقال: چڇ 
للبيان  املعىن  االبتدائي، وقد وضح األصوليون هذا  بالبيان  ڇچ )الرمحن:4( وهو املسمى 

بقوهلم: 

وليس من شرط البيان أن يكون بياًنا ملشكل؛ ألن النصوص املفصحة عن األمور بداية بيان، 
وإن مل يتقدم فيها إشكال))).

أما البيان يف معناه اخلاص: فهو ما جاء بياًنا لغريه)2) وهو املقصود هنا. والبيان هبذا املعىن 
عرفه العلماء بتعريفات متقاربة:

فمنهم من عرَّفه بأنه: إظهار املعىن وإيضاحه للمخاطب منفصاًل عن كل ما يلتبس   -(
ويشتبه به)3). 

ومنهم من يرى أن البيان هو: إخراج الشيء من حيِّز اإلشكال إىل حيِّز التجلي)4).   -2

وبعضهم البيان عندهم هو: الدليل الذي يتبني منه احلكم)5).  -3

)-  ينظر: الغزالي، المستصفى )39/2(، البخاري، كشف األسرار على أصول البزدوي )3/)6)).
2-  ينظر: أبو الحسين البصري، المعتمد ))/293(، التفتازاني، التلويح على التوضيح )44/2).

3-  ينظر: السرخسي، أصول السرخسي )26/2(، الجويني، البرهان ))/36)(، السمعاني، قواطع األدلة 
حاج،  أمير  ابن   ،)65/3( المحيط  البحر  الزركشي،   ،)60-59/(( التمهيد  الكلوذاني،   ،)258/((
التقرير والتحبير )46/3(، ابن زكريا األنصاري، الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ))/69)(، الشوكاني، 

إرشاد الفحول ))/284).
4-  ينظر: الجويني، البرهان ))/36)(، السمعاني، قواطع األدلة ))/258(، الكلوذاني، التمهيد ))/59(، 
السيوطي، الكوكب الساطع ))/396(، ابن بدران، نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر البن قدامة 

.(46/((
التمهيد  الكلوذاني،  المستصفى )38/2(،  الغزالي،  المعتمد ))/293(،  البصري،  الحسين  أبو  ينظر:    -5

))/60(، أبو البقاء، الكليات ))/230(، اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام )30/3).
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وعرفه الشافعي بأنه: "اسم جامع ملعان متفقة األصول متشعبة الفروع"))).  -4

األمر ويتضح  يظهر  به  دليل  البيان هو  بأن:  القول  السابقة، ميكن  التعريفات  وبالنظر يف 
فيخرج من حيِّز اإلشكال إىل حيِّز التجلي. 

وبيان السنة للقرآن يعتمد على دليل وهو قول رسول اهلل ، أو فعله، أو تقريره يظهر به 
املراد ويتضح، ويزول اللبس واإلشكال.

ثانًيا: أوجه بيان السنة النبويَّة للقرآن: 

مما ميَّز اهلل به k شريعة اإلسالم أنه مل جيعلها تقتصر على آيات القرآن، وإمنا جعل السنة 
النبويَّة مصدرًا من مصادر التشريع، فقامت أحكام الشريعة اإلسالمية على ما قاله اهلل وما قاله 

رسول اهلل ، والرد إىل اهلل والرسول فيما حصل فيه اختالف ونزاع چ جئ حئ مئ ىئ يئ 
جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىث چ )النساء:59( وأمر اهلل عز وجل بطاعة 
رسوله  فيما أمر وهنى فقال سبحانه چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہچ 
)احلشر:)( أي مهما أمركم به فافعلوه، ومهما هناكم عنه فاجتنبوه، فإنه  إمنا يأمر خبري، وينهى 

عن شر)2) "فما أمركم به من طاعيت فافعلوه، وما هناكم عنه من معصييت فاجتنبوه")3).

فأصبحت السنة جتلَّي آيات القرآن وتوضحها وتفسرها؛ فيما هو حمتاج منها إىل بيان ألنه 
قد يتبادر إىل الذهن خالف ما أراده اهلل تعاىل يف كالمه.

وبيان السنة للقرآن يكون بأحد ثالثة أوجه:

)( أن تأيت السنة موافقة ملا جاء يف القرآن يف أمره وهنيه.

أ- ومن أمثلة املوافقة يف األمر:

اَلِة،  ًدا َرُسوُل اهلِل، َوِإَقاِم الصَّ قوله  )ُبيِنَ اإْلِْساَلُم َعَلى مَخٍْس: َشَهاَدِة َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اهلُل وََأنَّ حُمَمَّ

)-  الرسالة ))/)2).
2-  ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )66/8).

3-  ابن العربي، أحكام القرآن )4/)8)).
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، َوَصْوِم رََمَضاَن())) فهو مؤكد لوجوب الصالة والزكاة يف قوله تعاىل:  َوإِيَتاِء الزََّكاِة، وَاحْلَجِّ
چى ائ ائ ەئچ )البقرة:83(، ومؤكد لوجوب الصيام يف 

قوله تعاىل: چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦچ )البقرة:83)( ومؤكد لوجوب احلج يف قوله چھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ )آل عمران:)9). 

ْبَع اْلُموِبَقاِت َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل َوَما  ومن أمثلة املوافقة يف النهي قوله : )اْجَتِنُبوا السَّ ب- 
ْفِس الَّيِت َحرََّم اهلُل ِإالَّ ِباحْلَقِّ وََأْكُل الرَِّبا وََأْكُل  ْتُل النـَّ ْحُر َوقـَ ْرُك ِباهلِل وَالسِّ ؟ َقاَل: الشِّ ُهنَّ
ْوَم الزَّْحِف َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت اْلَغاِفاَلِت()2) فجميعها  َماِل اْلَيِتيِم وَالتـََّويلِّ يـَ

حرمها اهلل k يف كتابه. وجاءت السنة تؤكد ذلك.

أن تأيت السنة مبينة للقرآن، وبياهنا إما أن يكون بيان إمجال بتفسريه، أو بيان عام بتخصيصه،   )2
أو مطلق بتقييده، أو مشكل بتوضيحه. 

ر ما أمجله اهلل يف كتابه  أما بيان اجململ فمثاله كل ما ورد عن رسول اهلل  مما يفسِّ أ- 
كالصالة، والزكاة، واحلج، والطهارة، فبنيَّ رسول اهلل  كيفيتها وقال  يف الصالة 
َمَناِسَكُكْم()4) وبنيَّ رسول اهلل  ُأَصلِّي()3) ويف احلج )ُخُذوا َعينِّ  ُتُمويِن  رَأَيـْ )َصلُّوا َكَما 

أحكام الطهارة وغريها كالبيوع والصيد والذبائح واحلدود. 

وأما ختصيص العام، فإنه إما أن يكون مبخصص واحد، أو أكثر من خمصص، ومن  ب- 
ڱچ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چگ  تعاىل:  اهلل  قول  ذلك 
األنبياء،  بغري  َصَدَقٌة()5)  ُهَو  فـَ رَْكَنا  تـَ َما  ُنوَرُث  )اَل   : قوله  )النساء:))( خصصها 

)-  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اإليمان، باب قول النبي  بني اإلسالم على خمس ح:).
2-  أخرجه البخاري في صحيحه/كتاب الحدود/باب رمي المحصنات، ح:6465.

3-  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األذان، باب األذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، ح:)63.
الــنــحــر راكـــبًـــا..،  يـــوم  بـــاب اســتــحــبــاب رمـــي جــمــرة العقبة  الــحــج،  4-  أخــرجــه مسلم فــي صحيحه، كــتــاب 

ح:)29).
5-  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب قول النبي  ال نورث ما تركنا صدقة، ح:3092، 
ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير باب قول النبي  ال نورث ما تركنا فهو صدقة، ح: 58)).
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اْلُمْسِلَم())) باملسلمني فال  اْلَكاِفُر  اْلَكاِفَر َواَل  اْلُمْسِلُم  َيِرُث  وخصصها قوله : )اَل 
توارث إذا كان الولد أو الوالد غري مسلم، وخصصتها بغري القاتلني بقوله : )لَْيَس 

لِْلَقاِتِل ِمَن اْلِمريَاِث َشْيٌء()2).

البيان بتقييد املطلق؛ حيث ورد يف القرآن آيات مطلقة قيَّدهتا السنة، ومن ذلك تقييد  ج- 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل  قوله  يف  دون  فما  بالثلث  الوصية 

ُلُث َكِثرٌي()3). ُلُث وَالثـُّ ڤ چ )النساء:2)( قوله : )الثـُّ

وأما البيان بتوضيح املشكل: فقد وضحت السنة النبويَّة ما كان مشكاًل فهمه ومن  د- 
ذلك: أن عبداهلل بن مسعود  قال: ملا نزلت هذه اآلية چٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پچ )األنعام:82( شق ذلك على أصحاب رسول اهلل ، وقالوا: أيُّنا 

ْوِل ُلْقَماٍن  مل يلبس إميانه بظلم؟ فقال رسول اهلل : )إِنَُّه لَْيَس ِبَذاَك َأاَل َتْسَمُعوَن ِإىَل قـَ
چ ڦ ڄ ڄ ڄ چ )لقمان:3)))4)( فعرف الصحابة  من رسول 
اهلل  املراد بالظلم وأن املقصود به الشرك، وليس عموم الظلم حيث أزال رسول اهلل 

 اإلشكال الذي حصل معهم يف املقصود من الظلم. 

أن تأيت السنة بأحكام زائدة على ما يف القرآن، فتوجب ما سكت عنه القرآن، أو حترمه،   )3
ومن ذلك حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها، واملرأة وخالتها، وحترمي احلمر األهلية وغري ذلك مما 

متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم،   -(
ح: 6383، ومسلم في صحيحه، كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجل 

ذكر، ح: 4)6).
2-  أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب توريث القاتل، ح:)636 والبيهقي في سننه، 
كتاب الفرائض، باب ال يرث القاتل )220/6(. والدار قطني في سننه، كتاب الفرائض والسير، ح:)8، 
والطبراني في األوسط )884( وقال ابن عبد البر في التمهيد )443/23(: إسناده صحيح باالتفاق، وله 

شواهد كثيرة، وصححه األلباني في صحيح الجامع )5422).
3-  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، ح:)259.
4-  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، سورة لقمان، ح: 4428.
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هنى عنه رسول اهلل  وحذر منه، وما أوجبه وألزم به، وجيب طاعته يف ذلك؛ ألن طاعته 
طاعة هلل عز وجل چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ )النساء:80) 

وبالنظر يف بيان السنة النبويَّة لقول اهلل k چېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ییچ 
ميكن القول بأن ما ورد عن رسول اهلل  من أحاديث يف طاعة والة األمر بّينت ووضحت 
وأظهرت املراد من اآلية وهل هي عامة يف مجيع والة املسلمني وإن حصل منهم تقصري أو ظلم 
أم أهنا خاصة مبن سار على منهج رسول اهلل والتزم سنته وهداه، وبينت السنة أيًضا احلال اليت 
جيوز فيها اخلروج على احلاكم وهي الكفر البواح الذي فيه عندنا من اهلل برهان ولكن كيف 

بيَّنت السنة تلك اآلية؟ 
 المطلب الثاني: كيفية بيان السنة النبويَّة لقول اهلل تعالى: 

چېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ییچ

أمر اهلل تعاىل بطاعة والة األمر يف قوله تعاىل: چېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی چ 
)النساء:59(، وورد عن رسول اهلل : العديد من األحاديث اليت تؤكد هذه الطاعة، وتبنيِّ املراد 
منها، وهل اآلية عامة يف كل والة املسلمني املطيعني واملخالفني أم أهنا خاصة بالوالة الذين أطاعوا 

اهلل ورسوله؟ 

فجاءت سنة املصطفى  بالدليل القاطع، والربهان الساطع الذي جُيلِّي، وُيظهر، ويوضح، 
ويبنيِّ املراد منها، مبا ال يدع جمااًل لالشتباه، وااللتباس، والفهم اخلاطئ، والتأويل الضال الذي وقع 

فيه – مع وجود البيان اجللي ووضوحه – بعض من الفرق الضالة. 
فجاء البيان النبوي يأمرنا بطاعة والة األمر يف الرخاء والشدة، وفيما حنب ونكره، ولو كانت   )(

هلم أثرة علينا. 

اَعَة يِف ُعْسرَِك  ْمَع وَالطَّ فيما رواه أبو هريرة  قال: قال رسول اهلل  )َعلْيَك السَّ أ- 
رٍَة َعَلْيَك())). َوُيْسرَِك، َوَمْنَشِطَك َوَمْكرَِهَك، وَأَثـَ

اَعِة يِف  ْمِع وَالطَّ ْعَنا َرُسوَل اهلِل  َعَلى السَّ وما رواه عبادة بن الصامت  قال: )َبايـَ ب- 

)-  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األحكام، باب كيف يبايع الناس اإلمام، ح:99)).
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َنازَِع اأْلَْمَر َأْهَلُه())). َنا، َوَعَلى َأْن اَل نـُ رٍَة َعَليـْ اْلُعْسِر وَاْلُيْسِر، وَاْلَمْنَشِط وَاْلَمْكرَِه، َوَعَلى أَثـَ

َ احلديثان أن الطاعة جتب يف اليسر والعسر، واملناشط واملكاره،  وجه االستدالل: بنيَّ  
ويف حال االستئثار على الرعية؛ فإن الطاعة إمنا تتحقق عندما تكون عامة، فمن أطاع 
والديه يف حال الرضا عنهم وعصاهم يف حال عدم الرضا ال يكون بارًا هبما، واملطيع 
هو من أطاعهما يف الرضى عنهم وعدم الرضى، وكذلك طاعة أويل األمر لو خصصت 
يف حال الرضى عنهم ما حتققت طاعة. وهذا البيان من رسول اهلل  فيه رد على 
للعدل، وحتقيق املساواة، وعدم  إقامتهم  الطاعة للوالة يف حال  من يقول: إمنا جتب 

االستئثار باألموال والثروات.

أمر  بتوليهم  الرضا  يتحقق  مل  ولو  األمر  لوالة  والطاعة  بالسمع  آمرًا  النبوي  البيان  وجاء   )2
املسلمني:

ْعِمَل َعَلْيُكْم َحَبِشيٌّ َكَأنَّ رَْأَسُه  مبا رواه أنس عن النيب  قال: )امْسَُعوا وََأِطيُعوا، َوِإِن اْستـُ أ- 
زَِبيَبٌة()2).

وما قاله رسول اهلل  أليب ذر  )امْسَْع وََأِطْع َوَلْو حِلََبِشيٍّ َكَأنَّ رَْأَسُه زَِبيَبٌة()3). ب- 

َعْبًدا جُمَدََّع  َوِإْن َكاَن  َأمْسََع وَُأِطيَع  َأْن  َأْوَصايِن  ومبا رواه أبو ذر  قال: )ِإنَّ َخِليِلي  ج- 
اأْلَْطرَاِف()4).

وجه االستدالل: األحاديث واضحة الداللة يف وجوب السمع والطاعة لويل األمر وإن   

)-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية، ح:54)4.
2-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها بالمعصية، 

ح: 55)4. 
3-  ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم، للنووي )2)/325).

تكن  لم  ما  لإلمام  والطاعة  السمع  بــاب  األحــكــام،  في صحيحه، كتاب  البخاري  أخرجه  عليه،  متفق    -4
األمــراء في غير معصية وتحريمها في  باب وجــوب طاعة  اإلمــارة،  معصية، ح:42))، ومسلم، كتاب 

المعصية، ح: 3426.
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كان دينء النسب ولو كان عبًدا أسود مقطوع األطراف فطاعته واجبة))) وبيَّنت جبالء 
أن طاعة ويل األمر، واحرتامه وتوقريه وحفظ هيبته ومنزلته واجب)2) وأن على املسلم 
ختلية قلبه مبا يشوبه من استنقاص والة األمر واحتقارهم؛ ألنه إن شاب القلب شيء 
اهليبة  والتوقري، وحفظ  االحرتام  من  الوالة  مدعاة إلسقاط حق  ذلك  فإن  ذلك  من 
واالحرتام من الرعية. ويف ذلك رد على من يقول: جتب الطاعة ملن يستحق الطاعة، 

ومن ارتضيناه حاكًما، واخرتناه والًيا، وحتققت فيه شروط اإلمامة كاملة.

وجاء البيان النبوي ناهًيا عن نزع يد الطاعة ولو ظهر من الوالة شر، ولو حصل بغض   )3
هلم حيث جاء ذلك: 

َعَلْيِهْم،  َوُتَصلُّوَن  َعَلْيُكْم  َوُيَصلُّوَن  َوحُيِبُّوَنُكْم،  ُهْم  حُتِبُّونـَ الَِّذيَن  ِتُكُم  أَِئمَّ )ِخَياُر   : قوله  يف  أ- 
ْلَعُنوَنُكْم. ِقيَل: َيا َرُسوَل اهلِل،  ُهْم َويـَ ْلَعُنونـَ ْبِغُضوَنُكْم، َوتـَ ُهْم َويـُ ْبِغُضونـَ ِتُكُم الَِّذيَن تـُ َوِشرَاُر أَِئمَّ
َشْيًئا  ُواَلِتُكْم  ِمْن  ُتْم  رَأَيـْ َوِإَذا  اَلَة،  الصَّ ِفيُكُم  َأَقاُموا  َما  اَل،  َقاَل:  فـَ ْيِف؟  ِبالسَّ َناِبُذُهْم  نـُ َأَفاَل 

ْنزُِعوا َيًدا ِمْن َطاَعٍة()3). َتْكرَُهوَنُه َفاْكرَُهوا َعَمَلُه، َواَل تـَ

وجه االستدالل: دل احلديث بصريح العبارة على أن وجود املعاصي منهم ال يسقط طاعتهم.   
فاحلديث واضح الداللة بنيِّ العبارة على وجوب طاعة والة األمور ولو وجدت منهم املنكرات 
ما دامت شعرية اإلسالم )الصالة( تقام. ويف ذلك رد على من يقول بسقوط طاعة الوالة 
بعصياهنم وحصول املنكرات منهم، وأن الطاعة ال تكون إال ملن أطاع اهلل ورسوله. فإن قيل: 
طاعة الوالة مع وجود املعاصي واملنكرات منهم وهبم تتناقض مع ما هو معروف ال طاعة 
ملخلوق يف معصية اخلالق. جُياب عن ذلك: بأنه ال طاعة ملخلوق إذا طلب منك معصية؛ 
أي ال طاعة لألمري إذا أمرك مبعصية، لكن جتب طاعته عليك ولو وجدت فيه املعاصي وفرق 
كبري بني املسألتني، فإن األب إذا أمر ولده مبعصية فال طاعة لألب، ولكن ال جيوز للولد أن 
خيلع طاعة والده لكون والده فاجرًا أو عاصًيا أو ظاملا، وكذلك ويل األمر ُتكره منه املعصية 

)-  ينظر: النووي في شرحه على صحيح مسلم )503/4).
2-  ينظر: ابن عابدين في حاشيته ))/590(، القرافي، الذخيرة )3)/234).

3-  أخرجه مسلم عن عوف بن مالك األشجعي، كتاب اإلمارة، باب خيار األئمة وشرارهم، ح: 855).
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وتبقى طاعته، يؤيد ذلك ما رواه عوف بن مالك األشجعي قال: قال رسول اهلل : )َمْن 
ْنزَِعنَّ َيًدا ِمْن  ْلَيْكرَْه َما َيْأيِت ِمْن َمْعِصَيِة اهلِل َواَل يـَ رَآُه َيْأيِت َشْيًئا ِمْن َمْعِصَيِة اهلِل، فـَ َ َعَلْيِه وَاٍل فـَ ُويلِّ
اَعُة  ْمُع وَالطَّ َطاَعٍة()))، وما رواه ابن عمر h عن النيب  قال: )َعَلى اْلَمرِْء اْلُمْسِلِم السَّ
فاحلديث  َطاَعَة()2)  َواَل  مَسَْع  َفاَل  مبَِْعِصَيٍة  ُأِمَر  َفِإْن  مبَِْعِصَيٍة،  ْؤَمَر  يـُ َأْن  ِإالَّ  وََكرَِه،  َأَحبَّ  ِفيَما 
واضح الداللة يف وجوب السمع والطاعة فيما أحب وكره، ووقوع الظلم واملعاصي مكروه. 
واستثىن رسول اهلل  من السمع والطاعة األمر مبعصية، فعندئذ ال مسع وال طاعة إال إذا 
كان سيرتتب على عدم السمع والطاعة مفسدة أعظم منها؛ حنو أن يأمر حاكٌم رجاًل بشرب 
اخلمر معه، فإن مل يفعل قتله، فهنا ترفع أعظم املفسدتني بأخفهما؛ فيسمع ويطيع للحاكم 

ا لوقوع ما هو أعظم من شرب اخلمر وهو القتل. سدًّ

َقْد  َقْد َبرَِئ، َوَمْن أَْنَكَر فـَ ْنِكرُوَن، َفَمْن َكرَِه فـَ ْعرُِفوَن َوتـُ تـَ ْعَمُل َعَلْيُكْم ُأَمرَاُء فـَ قوله : )إِنَُّه ُيْستـَ ب- 
َقاِتُلُهْم؟ َقاَل: اَل، َما َصلَّْوا()3). َسِلَم، َوَلِكْن َمْن َرِضَي َوَتاَبَع. َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل، َأاَل نـُ

وجه االستدالل: بنيَّ احلديث الشريف أنه يف حال وجود املنكرات من األمراء فإهنا تكره أو   
تنكر، وتبقى طاعتهم، ومتتنع منازعتهم ما دامت شعرية الصالة قائمة.

وجاء البيان النبوي آمرًا بطاعة والة األمر ولو حصل منهم تقصري وظلم وجور فيما حتملوه   )4
من أمانة، يدل على ذلك: 

أن سلمة اجلعفي سأل رسول اهلل  فقال: )يا نيب اهلل أرأيت إن قامت علينا أمراء  أ- 
يسألون حقهم ومينعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، مث سأله فأعرض عنه، مث سأله 
يف الثانية أو يف الثالثة، فجذبه األشعث بن قيس فقال: قال رسول اهلل  )امْسَُعوا 

َا َعَلْيِهْم َما مُحُِّلوا َوَعَلْيُكْم َما مُحِّْلُتْم()4). وََأِطيُعوا، َفِإمنَّ

)-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب خيار األئمة وشرارهم، ح: 82)4.
2-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب خيار األئمة وشرارهم، ح:4805.

3-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمــارة، باب وجوب اإلنكار على األمــراء فيما يخالف الشرع ترك 
قتالهم ما صلوا، ح: )480.

4-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب في طاعة األمراء وإن منعوا الحقوق ح: 82)4.
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وجه االستدالل: دل احلديث النبوي الشريف على وجوب السمع والطاعة لوالة األمر،   
ولو قصروا ومنعوا حقوق الرعية "فإن اهلل k محَّل الوالة وأوجب عليهم العدل بني 
أثيبوا  الرعية السمع والطاعة هلم؛ فإن قاموا بذلك  الناس فإذا مل يقيموه أمثوا، ومحَّل 
وإال أمثوا")))، فمن أطاع والة األمر امتثااًل ألمر اهلل ورسوله فأجره على اهلل، ومن كان 
ال يطيعهم إال ملا يأخذه من الوالية واملال فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم 
فما له يف اآلخرة من خالق")2) واملوفق من يصرب على جورهم وظلمهم؛ فإن يف ذلك 
تكفريًا للسيئات، ومضاعفة لألجر، وإذا أرادت الرعية التخلص من ظلم األمري فليرتكوا 

الظلم)3). 

أن حذيفة بن اليمان –– قال: قلت يا رسول اهلل إنا كنا بشر فجاء اهلل خبري فنحن  ب- 
ٌة  ْعِدي أَِئمَّ فيه، فهل من وراء ذلك اخلري شر؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: )َيُكوُن بـَ
َياِطنِي  ُلوُب الشَّ ُهْم قـُ ُلوبـُ ُقوُم ِفيِهْم رَِجاٌل قـُ نُّوَن ِبُسنَّيِت، َوَسيـَ ْهَتُدوَن هِبَُداَي، َواَل َيْستـَ اَل يـَ
يِف ُجْثَماِن إِْنٍس. َقاَل حذيفة: َكْيَف َأْصَنُع َيا َرُسوَل اهلِل ِإْن َأْدرَْكُت َذِلَك؟ َقاَل: َتْسَمُع 

َوُتِطيُع ِلأْلَِمرِي، َوِإْن َضَرَب َظْهرََك وََأَخَذ َماَلَك، َفامْسَْع وََأِطْع()4).

وهذا البيان فيه رد على من يقول إمنا جتب طاعتهم إذا حققوا العدل واملساواة، ومل   
يكونوا ظاملني، ومل يقع هبم ظلم أو جور وأدوا حقوق الرعية، فقوله  واضح جلي يف 

وجوب طاعة أويل األمر ولو كانوا ظاملني، وجائرين ومل يتقوا اهلل يف حقوق الرعية. 

وقد أّول أهل الضالل هذا احلديث بأنه معناه: إن جلد ظهرك حبق، وأخذ مالك حبق.   
وال يصح قوهلم ملنافاته ما ذكره رسول اهلل  يف وصفهم حيث إهنم ال يهتدون هبدي 
رسول اهلل وال يستنون بسنته، ويقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثمان 
إنس، فكيف بعد هذا الوصف الذي يبنيِّ فسادهم يأيت من يقول جلد ظهرك حبق! 

)-  النووي، شرح صحيح مسلم، )4/3)4)).
2-  ابن تيمية، مجموع الفتاوي )6/35)-))).

3-  ينظر: ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، ص9)3. 
4-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب األمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن ح: 84)4. 
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وأكل مالك حبق!

عّز  اهلل  أمر  مع  يتعارض  منهم  واجلور  الظلم  وجود  مع  األمر  والة  طاعة  قيل:  فإن   
وجل باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واألخذ على يد الظامل، وهذا يقتضي عدم 

السكوت على ظلمهم، وضرورة حماسبتهم.

َا َعَلْيِهْم َما مُحُِّلوا َوَعَلْيُكْم  تأيت السنة النبوية لتبنيِّ ذلك يف قوله : )امْسَُعوا وََأِطيُعوا، َفِإمنَّ  
َما مُحِّْلُتْم())). فرسول اهلل  أمرنا بالسمع والطاعة هلم، واهلل k هو من حياسبهم مبا 
لوا وليست الشعوب؛ كاألب فإن له الطاعة، وليس من الرب أن يأيت أوالده حملاسبته  حتمَّ
على تقصريه أو إضاعته حلقوقهم وإمنا حسابه على اهلل، وال يبقى يف حقه سوى النصح 

باللني واحلكمة.

وليس كل أحد جتوز منه النصيحة؛ وإمنا تكون ممن يعرفه أدهبا، فينصح وال يفضح برفق   
ولني وليس بفظاظة وعنف، بتوقري واحرتام للمنصوح وليس بذم وتوبيخ وهذا مع الناس 
مجيًعا، فكيف إذا كان املنصوح حاكًما؟! ال شك أن التزام أدب النصيحة يف حقه 

يكون َأوكد وأوجب.

مل تكتِف السنة بتأكيد طاعتهم ولو كانوا ظاملني. وإمنا بيَّنت السنة عقوبة من يعصيهم وخيرج   )5
عليهم:

َ رسول اهلل  أن من خيرج على ويل األمر ويشق عصا الطاعة فإنه يقتل؛ يدل على  فقد بـَنيَّ أ- 
ذلك: 

َفرَِّق  قوله : )َمْن أََتاُكْم وََأْمرُُكْم مَجِيٌع َعَلى رَُجٍل وَاِحٍد ُيرِيُد َأْن َيُشقَّ َعَصاُكْم َأْو يـُ  -(
ُلوُه()2). تـُ مَجَاَعَتُكْم َفاقـْ

َفرَِّق َأْمَر َهِذِه اأْلُمَِّة َوِهَي مَجِيٌع  قوله : )إِنَُّه َسَتُكوُن َهَناٌت َوَهَناٌت، َفَمْن َأرَاَد َأْن يـُ  -2

)-  سبق تخريجه، ص3).
2-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب حكم من فرَّق أمر المسلمين وهو مجتمع ح: 98)4. 
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ْيِف َكاِئًنا َمْن َكاَن())). َفاْضرُِبوُه ِبالسَّ

وبنيَّ رسول اهلل  عقوبة من خيرج على ويل األمر، ويشق عصا الطاعة:  ب- 

اَعِة َوَفاَرَق اجْلََماَعَة َفَماَت َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة، َوَمْن  حيث قال :) َمْن َخرََج ِمَن الطَّ  -(
َلٌة  ُقِتَل َفِقتـْ ْنُصُر َعَصَبًة فـَ ْغَضُب ِلَعَصَبٍة، َأْو َيْدُعو ِإىَل َعَصَبٍة، َأْو يـَ يٍَّة، يـَ َقاَتَل حَتَْت رَاَيٍة ِعمِّ
َتَحاَشى ِمْن ُمْؤِمِنَها َواَل َيِفي  رََّها َوَفاِجرََها، َواَل يـَ َجاِهِليٌَّة، َوَمْن َخرََج َعَلى ُأمَّيِت َيْضِرُب بـَ

َلْيَس ِمينِّ َوَلْسُت ِمْنُه()2). ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه، فـَ
َة َلُه، َوَمْن َماَت َولَْيَس  ْوَم اْلِقَياَمِة اَل ُحجَّ وقال : )َمْن َخَلَع َيًدا ِمْن َطاَعٍة َلِقَي اهلَل يـَ  -2

َعٌة َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة()3). يـْ يِف ُعُنِقِه بـَ
قد يسأل سائل ويقول ملاذا حرصت السنة النبوية كل هذا احلرص على طاعة والة األمر ولو 
ظلموا ولو جاروا واستأثروا باألموال؟ ألن يف طاعتهم حفظ للبالد والعباد من شر أعظم وفساد 
أكرب من الشر والفساد احلاصل هبم، واستثىن رسول اهلل  حااًل واحدة جيوز فيها اخلروج وهي: 

رَْهاٌن()4).  وَاًحا، ِعْنَدُكْم ِمَن اهلِل ِفيِه بـُ َرْوا ُكْفرًا بـَ )َأْن تـَ

فالسنة أكدت العموم يف آية طاعة والة األمر ومل ختصصه إال يف حال حصول: 

  اهلِل  َرُسوُل  )َدَعاَنا  قال:  الصامت  بن  عبادة  رواه  ما  ذلك  على  يدل  البواح،  الكفر   -(
اَعِة يِف َمْنَشِطَنا َوَمْكرَِهَنا، َوُعْسرَِنا  ْمِع وَالطَّ َعَنا َعَلى السَّ َنا :َأْن َبايـَ ْعَناُه، َفَكاَن ِفيَما َأَخَذ َعَليـْ َبايـَ فـَ
وَاًحا ِعْنَدُكْم ِمَن اهلِل  َرْوا ُكْفرًا بـَ َنازَِع اأْلَْمَر َأْهَلُه. َقاَل: ِإالَّ َأْن تـَ َنا، وََأْن اَل نـُ رٍَة َعَليـْ َوُيْسرَِنا، وَأَثـَ
رَْهاٌن()5) فإن كان الكفر غري بواح فال جيوز اخلروج، وال بد أن يكون عندنا فيه من اهلل  ِفيِه بـُ

برهان، فإن ُعِدَم الربهان فال جيوز اخلروج. 

)-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب حكم من فرَّق أمر المسلمين وهو مجتمع ح: 96)4. 
2-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب األمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن ح: 86)4.

3-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة جماعات المسلمين عند ظهور الفتن 
ح: 93)4.

4-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية ح: )))4.
5-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء ح: 3433.
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اَعُة ِفيَما َأَحبَّ وََكرَِه،  ْمُع وَالطَّ إذا أمرك األمري مبعصية حيث قال : )َعَلى اْلَمرِْء اْلُمْسِلِم السَّ  -2
ْؤَمَر مبَِْعِصَيٍة، َفِإْن ُأِمَر مبَِْعِصَيٍة َفاَل مَسَْع َواَل َطاَعَة())). فويل األمر مثل األب، ال تسقط  ِإالَّ َأْن يـُ
طاعته بعصيانه، أو وجود املعاصي بسببه، فإن األب إذا أمر ابنه مبعصية فال مسع وال طاعة 

وكذلك احلاكم.

ومن عظمة هذه الشريعة أهنا مل جتعل طاعة والة األمر مشروطة بعدهلم، ورضى الرعية عنهم، 
ولو كان األمر كذلك لكانت الدنيا هرًجا ومرًجا فاحلمد هلل على لطفه بعباده)2). ومن الثمرات 
العظيمة اليت تتحصل بطاعة والة األمر، وإن ظلموا أو جاروا، محاية الوطن، وسيبني املبحث الثاين 

كيف تكون طاعة والة األمر اليت وضحها لنا رسول اهلل  سبًبا يف محاية الوطن.

المبحث الثاني: أثر طاعة والة األمر في السنة النبويَّة في حماية الوطن
تقــدم يف املبحــث األول بعــض ممــا ورد عــن رســول اهلل  يف وجــوب طاعــة والة األمر، وتبنيَّ 
  أن طاعــة أويل األمــر الزمــة وإن ظلمــوا، وإن جــاروا، وإن مل ينتهجــوا هنــج رســول  مــن أقوالــه

يف حق الرعية، وإن استأثروا وقصروا. ولكن:

األحوال  األمر يف مجيع  والة  طاعة  على  شديًدا   حرًصا  املصطفى  سنة  ملاذا حرصت   -(
املنكرات  أو جاروا وحصلت هبم  استأثروا وظلموا  العسر واليسر واملنشط واملكره، ولو  يف 

واملعاصي، ومل تستثِن من ذلك سوى الكفر البواح الذي عندنا فيه من اهلل برهان. 

وملاذا حذرت السنة النبويَّة من شق عصا الطاعة، واخلروج على والة األمر، وأمرت بقتل من   -2
خيرج على اجلماعة والوالة؟ 

إن مما ال شك فيه أنه ما من أمر جاء يف شريعة اإلسالم إال وحيقق مصاحل وحتصل به منافع، 
وما من هني جاء من اهلل أو من رسوله  إال ملنع املفاسد ووقوع الضرر. 

وعندما أمر اهلل ورسوله بطاعة والة األمر وإن حصل منهم ظلم أو جور أو تقصري أراد بذلك 

)-  سبق تخريجه، ص2).
2-  ينظر: النووي، شرح صحيح مسلم )2)/232(، عبدالسالم بن برجس، معاملة الحكام في ضوء الكتاب 

والسنة، ص20). 
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احملافظة على مصاحل األمة العظيمة ومنها محاية الوطن؛ لذلك جاء النهي عن منازعتهم، واخلروج 
عليهم؛ ألن يف ذلك شرًّا عظيًما وفساًدا جسيًما، والواقع خري شاهد على ذلك، فما نراه اليوم من 
تدمري لألوطان، وتشريد لإلنسان كان منشؤه اخلروج على احلكام مبا يسمى بالثورات واملظاهرات 
اليت حصل هبا ظلم وفساد أعظم وأكرب وأشنع من الفساد والظلم الذي كان باحلكام. فهل يدرك 

ذلك من مازال يؤيدها ويدعمها.

وسيبني هذا املبحث أثر طاعة والة األمر يف محاية الوطن يف مطلبني: األول: أثر طاعة والة 
األمر يف محاية الوطن داخليًّا. الثاين: أثر طاعة والة األمر يف محاية الوطن خارجيًّا. 

المطلب األول: أثر طاعة والة األمر في حماية الوطن داخليًَّا

الوطن هو البيت الكبري الذي يعيش فيه اإلنسان، ومحايته محاية لإلنسان، ولذلك اهتمت 
سنة املصطفى  مبا حيفظ سالمته ويؤكد محايته، ومما يساهم يف محاية الوطن طاعة والة األمر، 

فإن طاعتهم محاية للوطن من: 

1- الفتنة واالفتراق:

إن من أعظم احلقوق وأمهها يف اجملتمع بعد حق اهلل تعاىل، وحق رسوله  ما افرتضه اهلل 
من حق الطاعة لوالة األمر. 

بسمع  إال  إمامة  وال  بإمامة،  إال  وال مجاعة  جبماعة،  إال  إسالم  "ال  أنه  بالضرورة  ومعلوم 
وطاعة"))). وغرس رسول اهلل  مبادئ الوحدة، وكل ما حيافظ على الُلحمة وأمر هبا، وحذر من 
التفرق والتشرذم، وكل ما يؤدي إىل الشقاق واالفرتاق، حيث هنى عن نزع اليد من الطاعة ولو كان 
رَآُه َيْأيِت َشْيًئا ِمْن َمْعِصَيِة  َ َعَلْيِه وَاٍل فـَ احلاكم عاصيا بظلم أو جور أو فساد فقال : )َمْن ُويلِّ
ْنزَِعنَّ َيًدا ِمْن َطاَعٍة()2) ففي طاعتهم حمافظة على اتفاق  ْلَيْكرَْه َما َيْأيِت ِمْن َمْعِصَيِة اهلِل َواَل يـَ اهلِل، فـَ

)-  أخرجه الدارمي في المقدمة، باب ذهاب العلم، ح: 253، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، 
ح: 326.

2-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب خيار األئمة وشرارهم، ح:3448.



- 55( -

طاعة والة األمر في السنَّة النبويَّة ...

الكلمة، ودرء الفساد الذي حيصل يف االفرتاق))). 

فإن من أسباب الفنت وتفكك الوطن، واللحمة الوطنية منازعة الوالة واخلروج عليهم. فعن 
عبد الرمحن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت املسجد فإذا عبد اهلل بن عمرو بن العاص جالس يف 
ظل الكعبة والناس جمتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول اهلل  يف سفر 
فنزلنا منزاًل، فمنا من يصلح خباءه)2)،ومنا من ينتضل)3)، ومنا من هو يف جشره)4)، إذ نادى منادي 
ْبِلي ِإالَّ َكاَن  رسول اهلل  الصالة جامعة، فاجتمعنا إىل رسول اهلل  فقال: )إِنَُّه مَلْ َيُكْن َنيِبٌّ قـَ
ْعَلُمُه هَلُْم، َوِإنَّ ُأمََّتُكْم َهِذِه ُجِعَل  ْنِذرَُهْم َشرَّ َما يـَ ْعَلُمُه هَلُْم، َويـُ َحقًّا َعَلْيِه َأْن َيُدلَّ ُأمََّتُه َعَلى َخرْيِ َما يـَ
ْعًضا، َوجَتِيُء  ْعُضَها بـَ رَقُِّق بـَ يـُ َنٌة فـَ َها، َوجَتِيُء ِفتـْ ْنِكرُونـَ َها يِف َأوَّهِلَا، َوَسُيِصيُب آِخرََها َباَلٌء وَُأُموٌر تـُ َعاِفَيتـُ
ُقوُل اْلُمْؤِمُن: َهِذِه َهِذِه، َفَمْن  يـَ َنُة فـَ ْنَكِشُف، َوجَتِيُء اْلِفتـْ ُقوُل اْلُمْؤِمُن: َهِذِه ُمْهِلَكيِت، مُثَّ تـَ يـَ َنُة فـَ اْلِفتـْ
ْوِم اآْلِخِر، َوْلَيْأِت ِإىَل  ْؤِمُن ِباهلِل وَاْليـَ ْلَتْأِتِه َمِنيَُّتُه َوُهَو يـُ َأَحبَّ َأْن يـُزَْحزََح َعِن النَّاِر َوَيْدُخَل اجْلَنََّة، فـَ
ْلُيِطْعُه ِإِن اْسَتَطاَع،  ْلِبِه، فـَ ْؤَتى إِلَْيِه، َوَمْن َباَيَع ِإَماًما َفَأْعَطاُه َصْفَقَة َيِدِه َومثََرََة قـَ النَّاِس الَِّذي حُيِبُّ َأْن يـُ
ُقْلُت َلُه: أَْنُشُدَك اهلَل، آْنَت مَسِْعَت َهَذا ِمْن  ْوُت ِمْنُه فـَ َنازُِعُه َفاْضرُِبوا ُعُنَق اآْلَخِر َفَدنـَ َفِإْن َجاَء آَخُر يـُ

ْليِب()5). ْلِبِه ِبَيَدْيِه َوَقاَل: مَسَِعْتُه ُأُذَناَي َوَوَعاُه قـَ ْيِه َوقـَ َرُسوِل اهلِل ؟ َفَأْهَوى ِإىَل ُأُذنـَ

إن يف طاعة والة األمر محاية للوطن من الفرقة، وحصول الفتنة، وظهور النزاع على السلطة 
ويف طاعتهم سد للعصبية القبلية، والتعصبات اجلاهلية، واألحزاب السياسية. إن التفرق واالختالف 
واحلاقدين  للطامعني  جمااًل  فتصبح  وأراضيها  وأوطاهنا،  باألمة،  العظيم  الضرر  وقوع  يف  سبب 

)-  ينظر: ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )3)/2))).
2-  الخباء: أحد بيوت العرب من وبر وصوف، وال يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثالثة، والجمع 

أخبية. ينظر: ابن األثير، النهاية في غريب الحديث )9/2(، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة )خبأ(.
3-  ينتضل: أي يترامون بالسهام، يقال: انتضل القوم وتناضلوا؛ أي رموا للسبق ينظر: ابن األثير، النهاية في 

غريب الحديث )2/5)). 
من  دوابهم  أخرجوا  أنهم  يريد  مكانها،  وتبيت  ترعى  التي  الــدواب  وهــي  والشين،  الجيم  بفتح  4-  جشره: 
المنزل الذي نزلوه يرعونها قرب البيوت، ينظر: النووي، شرح صحيح مسلم )2)/233( ابن قتيبة، غريب 

الحديث )68/2).
5-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة األول فاألول، ح:)343. 
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واحلاسدين واملفسدين يف األرض إذا ُنزعت يد الطاعة من ويل األمر.

2- حماية الوطن من تعطيل المصالح العامة التي تنتظم حياة الناس وبدونها يحصل الفساد 
والخلل:

وبالنظر يف املصاحل اليت ال تقوم إال بوجود الوالة والتزام طاعتهم، ميكن القول بأهنا نوعني من 
املصاحل؛ مصاحل تتعلق بالدين، ومصاحل تتعلق بالدنيا. 

أما املصاحل اليت تتعلق بالدين: فقد بيَّنها احلسن البصري –رمحه اهلل– عندما قال يف األمراء:  أ- 
"هم يلون أمورًا مخسة: اجلمعة، واجلماعة، والعيد والثغور، واحلدود، واهلل ال يستقيم الدين إال 
هبم وإن جاروا أو ظلموا ملا يصلح اهلل هبم أكثر مما يفسدون مع أن طاعتهم واهلل لغبطة وأن 

فرقتهم لكفر"))). 

إن إقامة الدين، وحتقق املصاحل اليت تقصدها الشريعة مرتبط بطاعة والة األمر واالستقرار،   
واالستقرار ال يكون إال بوجود حاكم مطاع، وهلذا قيل: الدين وامللك توأمان، ارتفاع أحدمها 
ارتفاع لآلخر، ألن الدين أس وامللك حارس، وما ال أس له فمهدوم، وما ال حارس له فضائع 

"فنظام أمر الدين والدنيا مقصود، وال حيصل ذلك إال بإمام موجود")2).

وأما املصاحل اليت تتعلق بالدنيا فأمهها )التعليم، والصحة، واالقتصاد(: إن الشريعة اإلسالمية  ب- 
بل  فحسب،  الدين  مصاحل  لتحقيق  تأِت  مل  والعموم،  والشمول  والتمام،  الكمال  شريعة 
املصاحل  احملافظة على  تسهم يف  األمر  الدنيا واآلخرة. وطاعة ويل  لتحقيق مصاحل  جاءت 

الدنيوية، واخلروج عليه ومنازعته سبب يف فقدها وعدم حتصيلها. 

إن الناظر اليوم فيمن خرج على والة األمر عن طريق الثورات واملظاهرات يرى أثرها واضًحا   
جلًيا يف توقف املصاحل العامة وحرمان الوطن من البناء العلمي واملعريف واالقتصادي.

فتعطلت كثري من املصاحل الكربى وأبرزها:
)-  ابن الجوزي، آداب الحسن البصري، ص)2)، وينظر: ابن رجب، جامع العلوم والحكم )2/)))(، 

كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، ح:)364.
2-  القلعي، تهذيب الرياسة، ص94. 
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وجعل  األنبياء،  مرياث  اهلل  جعله  التعليم،  تعطل  إذا  واألوطان  لإلنسان  قيمة  ال  التعليم:   -(
ْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َسهََّل اهلُل َلُه  التماسه سبًبا يف دخول اجلنة، قال : )َمْن َسَلَك َطرِيًقا يـَ

َطرِيًقا ِإىَل اجْلَنَِّة())).

ومما يساهم يف استمرار العلم واستقراره طاعة والة األمر؛ ألن يف اخلروج عليهم ظهور النزاع   
والتصادم وقد يصل إىل حرب داخلية وانفتاح جبهات مدعومة من اخلارج تزعزع االستقرار 
تعطل  وإذا  واألمن.  النظام  النفالت  املدارس  فتغلق  التعليم  وهي  عظيمة  مصلحة  فتعطل 
التعليم تعطلت عجلة تقدم الوطن ومنوه وازدهاره. فطاعة والة األمر حتمي الوطن من توقف 

التعليم أو تعطيله أو تعليقه.

الصحة: كما تتعطل مصلحة التعليم بعدم طاعة والة األمر واخلروج عليهم كذلك مصلحة   -2
الصحة إذا وقعت املنازعة واستشرت، فإن ذلك يؤثر يف النظام الصحي وتتعطل اخلدمات 
بسبب كثرة  إما  الصحية،  واملراكز  املستشفيات  من  واملواطنني  للمرضى  تقدميها  يتم  اليت 
املصابني واجلرحى بسبب نشوب الصدام والقتال بني البغاة واخلارجني وبني ويل األمر، وإما 
بسبب خلوها من األطباء واملسعفني بسبب عدم استقرار الوضع، وإما بقصفها وتدمريها ممن 

يريد الفساد يف األرض، فتصبح هدًما بعد أن كانت معمورة، أو تكون متوقفة مهجورة.

االقتصاد: من املصاحل العظيمة اليت حرصت الشريعة عليها االقتصاد من خالل ما جاء فيها   -3
من أحكام وتشريعات تتعلق باألموال وكيفية التعامل معها، وال شك أن االقتصاد يتأثر كثريًا 

مبا جيري من أحداث يف العامل ومنها الثورات واملظاهرات. 

والواقع خري شاهد كيف تدهور االقتصاد يف بعض الدول العربية بسبب ما حصل فيها من   
ثورات ومظاهرات ومطالبة خبلع احلاكم ورحيله، ومن عظمة هذه الشريعة أهنا أمرت بطاعة 
والة األمر ولو وقع منهم ظلم أو جور حفاًظا على املصاحل العظمى للوطن، ومحاية له من 

أن يكون دمارًا بعد أن كان عمارًا باحلركة االقتصادية سواء الداخلية أو اخلارجية.

الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة  )-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب 
القرآن، ح:3)48.
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يقول أحد املختصني يف االقتصاد: "حاولت بكل قوة أن أحبث بني ثنايا البيانات واإلحصاءات   
عن رقم أو معلومة ترشدين إىل اكتشاف أثر اقتصادي إجيايب واحد أفرزته الثورات العربية 
ولكن دون جدوى"))). فطاعة والة األمر فيها محاية للوطن من أن خيسر قوته إن كان قوًيا 

أو يزداد ضعفه إن كان ضعيًفا.

3- حماية الوطن من وقوع المفاسد العظيمة:

بتأكيد طاعة والة األمر؛ ملا يف طاعتهم من محاية للوطن من وقوع  النبويَّة  السنة  جاءت 
املفاسد العظيمة، ومن أبرزها:

محاية الوطن من االعتداء على الضروريات)2) اخلمس: فإنه ال حيصل بالعصيان واخلروج شيء  أ( 
من اخلري، بل تزداد املظامل واملفاسد، وذكر ابن تيمية – رمحه اهلل – أنه ال يكاد ُيعرف طائفة 

خرجت على ذي سلطان إال وكان يف خروجها من الفساد أعظم من الفساد احلاصل)3). 

إال بسلطان مطاع، بل  ينتظم  والعقل، ال  والنفس، واملال، والعرض،  الدين،  واألمن على   
إن الدين ال ُيقام إال بسلطان، فوجود السلطان ولو كان ظاملا حيمي الوطن واملواطنني من 

االعتداء على دينهم، وأنفسهم، وأعراضهم، وأمواهلم، وعقوهلم. 

من  الوطن  وحتمي  البشرية،  التنمية  بناء  يف  ُتسهم  األمر  ويل  طاعة  إن  إًذا:  القول  ميكن   
قتاًل وهنًبا وغصًبا وسرقة، واعتداًء على األعراض  فيها  الذي يسعون  املفسدين يف األرض 
الفكر من  بالتخويف والرتويع والتعذيب ال سيما على األطفال، وتغيري  العقول  وتأثريًا يف 
املعتدل إىل املتطرف، ومن السالم والتعايش إىل اإلجرام وتكفري الناس واستباحة أنفسهم 

وأعراضهم وأمواهلم. 

)-  جواد كاظم البكري، الثورات العربية، ص4.
2-  الضروريات هي: التي ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا ُفقدت لم تجر مصالح الدنيا 
على استقامه، بل على فساد، وتهارج، وفوت حياة، وفي اآلخرة فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران 

المبين. 
ينظر: الشاطبي، الموافقات، )8/2).   
3-  ينظر: منهاج السنة النبوية )3/)39).
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محاية الوطن من اجلرمية واإلرهاب: أكدت السنة النبويَّة طاعَة والة األمر اليت أمر اهلل هبا محاية  ب( 
لإلنسان واألوطان من خطر اجلرمية واإلرهاب، فإن طاعة ويل األمر جعلها اهلل وقاية ممن 
تـََّقى ِبِه()))؛ أي كالسرت  َقاَتُل ِمْن َورَاِئِه َويـُ َا اإْلَِماُم ُجنٌَّة، يـُ يريد اإلجرام واإلفساد قال : )ِإمنَّ
ألنه مينع العدو من األذى، ومينع الناس بعضهم من بعض، وحيمي بيضة اإلسالم، ويتقيه 
الناس، وخيافون سطوته، وُيقاَتل معه الكفار، والبغاة، واخلوارج، وسائر أهل الفساد)2). "ولوال 

السلطان لكان الناس فوضى، وألكل بعضهم بعًضا ")3).

وما حصل يف واقع الدول اليت عرفت ثورات على والة أمورها سبَّبت انتشار اإلرهاب واجلرمية   
وشيوع اخلوف يف أراضي الوطن وفقدان األمان واالستقرار دليل على ماسبق، لذلك كانت 
طاعة الوالة ولو ظلموا وجاروا كما بيَّنت سنة املصطفى  سبًبا يف محاية الوطن من شرور 

اجلرمية، واإلرهاب. 

يقابلون  الداخل، ممن  يعاديه يف  الداخل: ال خيلو وطن ممن  األعداء يف  الوطن من  محاية  ج( 
اجلميل،  بنكران  مائه، وأكلهم من خرياته  أرضه، وحتت مسائه، وشرهبم من  عيشهم على 
وخيانته والوقوف مع أعدائه يف اخلارج، وهؤالء خيونون عندما جيدون اجملال مفتوًحا، ومن 
يغيظها  الفئة  وهذه  اجلماعة  ومفارقة  الطاعة،  عصا  شق  أمامهم  اجملال  تفتح  اليت  األمور 
ويغضبها كل من ينتهج سنة حممد  يف وجوب طاعة والة األمر ولو ظلموا وجاروا؛ ألن 
التزام الناس طاعة والة األمر يقيدهم فال يستطيعون االنطالق يف تنفيذ خمططاهتم الضالة 
من تكفري وتفجري إذا وجدوا الناس تسمع وتطيع لويل األمر، وهم ال يريدون ذلك؛ ألنه 
يسد باب الفساد عنهم، فتجدهم مع الثورات وتأييد املظاهرات والتطاول على احلكام، وإذا 
قيل هلم إنكم باملظاهرات والثورات تفسدون قالوا إمنا حنن مصلحون، إمنا نريد حتقيق العدالة 
واملساواة، واحلرية السياسية وغريها من الشعارات الزائفة اليت تفسد وال تصلح، وهؤالء أشد 

خطرًا على الوطن من العدو اخلارجي الظاهر. 

)-  أخرجه مسلم في صحيحه، باب اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، ح:2))4.
2-  ينظر: النووي، شرح صحيح مسلم، )2)/230).
3-  القلعي، تهذيب الرياسة وترتيب السياسة، ص95.
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المطلب الثاني: أثر طاعة والة األمر في حماية الوطن خارجيًّا

إن مما يسد الباب على األعداء من التدخل يف الوطن طاعة والة األمر، فإن يف طاعتهم 
الوطن ومحايته ممن يريد به الشر والتدمري؛ فإن يف وجود احلاكم ولو ظلم وجار إخافة  استقرار 

تـََّقى ِبِه())). َقاَتُل ِمْن َورَاِئِه َويـُ َا اإْلَِماُم ُجنٌَّة، يـُ ألعداء الوطن يف اخلارج قال : )ِإمنَّ

ومنهم  بالدعاء؛  اإلسالم  أئمة  هم  والوطن خصَّ الدين  محاية  يف  األمر  والة  طاعة  وملكانة 
الفضيل بن عياض، واإلمام أمحد بن حنبل وغريمها يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا هبا 

للسلطان، ألن جعلها يف السلطان يؤدي إىل صالحه؛ فتصلح بصالحه العباد والبالد)2).

إن االلتزام مبا أمر اهلل به من طاعة والة األمر، وما جاء يف سنة نبيه  من وجوب طاعتهم 
ولو ظلموا أو جاروا فيه:

محاية للوطن من تدخل أعدائه يف اخلارج سواء كان التدخل من أجل االحتالل، أو من أجل   )(
التخريب والتدمري. 

أما التدخل من أجل االحتالل، فإن اخلروج على احلاكم يسهم يف تدخل األعداء من خارج  أ- 
الوطن الحتالله، ولذلك ُيالحظ أن كثريًا ممن ثاروا ضد احلكام مت دعمهم من جهات تريد 

االحتالل والتحكم يف مصري الوطن. 

التدخل من أجل التخريب والتدمري من املرتبصني به يف اخلارج، وعصيان ويل األمر، وشق  ب- 
عصا الطاعة، واخلروج عليه يفتح اجملال أمام املفسدين واملخربني واملدمِّرين ليمارسوا التخريب 
والتدمري حيث ميكنهم ذلك إذا وجدوا من يعلن العصيان على احلاكم، ويقود الثورة، ويشعل 

نار الفتنة يف الوطن وأهله. 

حفظ هيبة الوطن ومنزلته يف اجملتمع الدويل.  )2

إذا التزمت الرعية السمع والطاعة لويل األمر، وتوقريه، وحفظ هيبته؛ فإن يف ذلك حفظ هليبة   

)-  سبق تخريجه، ص)2. 
طبقات  يعلى،  أبو  وفضله ))/)64(،  العلم  البر، جامع  عبد  ابن  الحلية )8/)9(،  نعيم،  أبو  ينظر:    -2

الحنابلة )36/2(، ابن تيمية، الفتاوى، )28/)39(، البهوتي، كشاف القناع )32/2).
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الوطن يف اجملتمع الدويل، والعكس صحيح، فإن التطاول على احلكام وإثارة الدمهاء ضدهم 
وزرع الشحناء بينهم وبني الشعب هذا كله يتسبب يف هوان الوطن وضعف هيبته وسقوط 
الدويل؛ وحىت حتفظ هيبة األمة يف اخلارج البد من حفظ هيبة احلاكم  اجملتمع  كلمته يف 
يف الداخل، وهيبته ال تتحقق إال بطاعته وتوقريه، ولذلك جاءت السنة النبوية بطاعة والة 
 : األمر وعدم اخلروج عليهم، وقتل من يريد تفريق الكلمة، ومفارقة اجلماعة؛ حيث قال
ْيِف  َفرَِّق َأْمَر َهِذِه اأْلُمَِّة َوِهَي مَجِيٌع َفاْضرُِبوُه ِبالسَّ )إِنَُّه َسَتُكوُن َهَناٌت َوَهَناٌت، َفَمْن َأرَاَد َأْن يـُ
َكاِئًنا َمْن َكاَن())). فاملالحظ أن العقوبة هي القتل وذلك لعظم اجلرم؛ حيث إنه يرتتب على 
من سعى يف تفريق الكلمة ومفارقة اجلماعة مفاسد عظيمة سبق اإلشارة إليها، ويضاف هلا 
سقوط هيبة احلاكم وهيبة الدولة؛ وهذا جُيَرُِئ األعداء والسفهاء على التطاول على احلاكم 
والدولة، وحماولة إسقاطها لتنفيذ ما يسعى له األعداء من خمططات إضعاف األمة، والنيل 

من هيبتها وكرامتها.

محاية الوطن ممن يريد هدم العقيدة اإلسالمية القائمة على توحيد اهلل، وطاعته وطاعة رسوله،   )3
ووالة أمره، فإن هناك من يسعى يف تشويه صورة اإلسالم واملسلمني من األعداء يف اخلارج 
شرًقا أو غرًبا سواء أكانوا من غري املسلمني أو من املنتسبني لإلسالم واإلسالم منهم بريء 
مبا ينتهجونه من ضالل وباطل، وتكفري وتفجري، فهؤالء يفرحون عندما تشتعل نار الفتنة، 
الزائفة والباطلة  لياًل وهنارًا بدعاويهم  النزاع بني احلاكم والشعب، بل إهنم حياولون  ويسود 
إفساد العالقات بني الراعي والرعية، والدعوة إىل الثورات، وخمالفة هدي حممد  يف طاعة 
والة األمر، وال يكتفون بذلك بل يسعون إىل إفساد عالقات الدول فيما بينها، وتغيظهم 
االحتادات والتحالفات سواء كانت اقتصادية أو سياسية خاصة بني الدول اإلسالمية أو بينها 

وبني الدول املساملة.

إن التزام طاعة والة األمر كما أراد اهلل عّز وجل وبنّي رسوله  ليست عقيدة يثاب 
من يلتزمها، ويعاقب من خيالفها فحسب وإمنا هي محاية ووقاية لألوطان واإلنسان من التفرق 

والتشرذم، والدمار وشيوع الفساد وعظيم األضرار.

)-  سبق تخريجه، ص5).
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الخاتمة
احلمد هلل أواًل وآخرًا، والصالة والسالم على من بنيَّ لنا الدين فكان واضًحا ظاهرًا، وعلى 

من كان على هنجه  سائرًا. أما بعد..

فإن مما جتدر اإلشارة إليه يف خامتة البحث ما يأيت:

إن ما ورد عن رسول اهلل  من أدلة صحيحة صرحية تأمر بطاعة والة األمر وتؤكد أمر اهلل   -(
k هبا دليل على أن طاعة والة األمر من الدين؛ إذ هبا تتحقق املصاحل العظمى وُتدرء 
املفاسد الكربى، والسري عليها حيمي الوطن وحيفظه، وتستمر عجلة التنمية فيه، وعدم الطاعة 

هلم تتحقق هبا املفاسد العظام، وُتدمر األوطان.

جاءت السنة النبويَّة لتبنيِّ ما جاء يف القرآن، وبياهنا إما أن يكون بتخصيص عام، أو تقييد  أ- 
مطلق أو توضيح مشكل. ومن األحكام اليت بيَّنتها السنة النبويَّة بياًنا مفصاًل ال جمال فيه 
للتأويل طاعة والة األمر، فأمرت بطاعتهم يف العسر واليسر واملنشط واملكره، واألثرة. وأمرت 
حقوق  يف  قصروا  ولو  بطاعتهم  وأمرت  واملعاصي.  املنكرات  منهم  وجدت  ولو  بطاعتهم 

الرعية. وأمرت بطاعتهم ولو ظلموا وجاروا. وأمرت بطاعتهم ولو مل يتم الرضا بواليتهم.

وحذرت من عصياهنم واخلروج عليهم إال يف حال حصول الكفر البواح الذي عندنا فيه من  ب- 
اهلل برهان، فالكفر ال بد أن يكون بواًحا، وال يكفي حتقق الكفر البواح بل البد من أن يكون 

هناك برهان وقوة وقدرة حىت ال تتعرض البالد والعباد ملفاسد أعظم. 

والسري على اهلدي النبوي يف طاعة والة األمر حيمي الوطن من شرور عظيمة منها:

محاية الوطن من الفتنة والفرقة.  -(

محاية الوطن من الفوضى وانفالت األمن والنظام.  -2

محاية الوطن من تعطيل املصاحل املتعلقة بالدين، واملتعلقة بالدنيا.   -3

محاية الوطن من وقوع املفاسد العظيمة ومنها:  -4
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االعتداء على األنفس واألعراض واألموال. أ-   

انتشار اجلرمية واإلرهاب. ب-   

محاية الوطن من تدخل األعداء يف اخلارج سواء كان التدخل من أجل االحتالل، أو   -5
التخريب والتدمري. 

محاية الوطن من أعدائه يف الداخل من اخلائنني واملنافقني.  -6

محاية الوطن ممن يريد هدم العقيدة اإلسالمية وتشويه صورة اإلسالم واملسلمني.  -(

التوصيات:
محاية الوطن مسؤولية اجلميع، وطاعة والة األمر حصن حيمي الوطن واملواطن.  -(

تنبيه الناس وتوعيتهم مما يتم تداوله من شعارات زائفة ظاهرها الرمحة وباطنها العذاب، مما   -2
العدالة  وحتقيق  السياسية،  شعارات كاذبة: كاحلريات  من  الضالة  اجلماعات  بعض  تتبناه 

واملساواة، وحماربة ظلم احلكام وجورهم، وحق الشعب يف حماسبة الوالة.

العمل على حماصرة الفكر الضال املتطرف مبا ورد عن رسول اهلل  من أقوال صحيحة   -3
صرحية تأمر بطاعة والة األمر ولو ظلموا أو جاروا.

ضرورة بيان املفاسد العظيمة اليت حتصل بشق عصا الطاعة، ومفارقة اجلماعة.   -4

على اإلعالم مسؤولية عظيمة، وله دور مؤثر يف محاية الوطن أو تدمريه من خالل ما يتم   -5
نشره، فإنه بكل أسف نادرًا ما نسمع عن األضرار اليت حصدهتا األوطان بسبب الثورات، 

بل إنه قد يقف اإلعالم مع الثورة، وهذا يساهم يف ختريب األوطان وتدمريها. 

الثورات،  يؤيِّدون  أشخاص  يديرها  اإلسالمي  وغري  اإلسالمي  اإلعالم  وسائل  من  كثري   -6
واالعتصامات واملظاهرات، وهؤالء سامهوا يف تدمري األوطان، وتشريد اإلنسان، فينبغي التنبه 

لذلك، ومعاجلته بالوسائل املناسبة.
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للماليني )40)هـ - )98)م. 

أبو الفداء، إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، بريوت ط 3، دار   -
الكتب العلمية 9)4)هـ. 

أبو البقاء، أيوب بن موسى احلسيين الكفوي، الكليات، حتقيق: عدنان درويش، بريوت، مؤسسة الرسالة   -
)د.ت(.

أبو حيىي، زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، حتقيق: د. مازن   -
املبارك، بريوت، ط)، دار الفكر املعاصر ))4)هـ. 

أبو القاسم، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري الشامي الطرباين، املعجم األوسط، حتقيق: طارق بن عوض   -
اهلل، عبد احملسن احلسيين، ط) دار احلرمني، 5)4)هـ - 995)م. 
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أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، حكم على أحاديثه: حممد ناصر الدين األلباين،   -
ط)، مكتبة املعروف )د.ت(. 

العلوم واحلكم،  احلنبلي، جامع  الدمشقي  البغدادي  السالمي  الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن  عبد   -
حتقيق: شعيب األرناؤوط، إبراهيم باجس، بريوت، مؤسسة الرسالة 422) هـ. 

أبو الفرج، عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن اجلوزي، آداب احلسن البصري، حتقيق: سليمان احلرش   -
ط3 429)هـ - 2008 م. 

اجلوامع،  الساطع نظم مجع  الكوكب  السيوطي، شرح  الدين  املشهور جبالل  الدين  الرمحن بن كمال  عبد   -
حتقيق: حممد احلفناوي. 

عبد العزيز بن أمحد بن حممد، عالء الدين البخاري، كشف األسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب العريب   -
)د.ت(. 

عبد السالم بن برجس العبد الكرمي، معاملة احلكام يف ضوء الكتاب والسنة، ط)، الرياض، مكتبة الرشد،   -
)42)هـ - 2006 م. 

عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن بدران الرومي، نزهة اخلاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة املناظر   -
البن قدامة املقدسي، ط)، دار احلديث - بريوت. 

أبو حممد، عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي السمرقندي، مسند الدارمي املعروف بسنن الدارمي، حتقيق:   -
حسني سليم الداراين، ط)، دار املغين للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، 420)هـ - 2000م. 

أبو حممد، عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري، غريب احلديث، بغداد، مطبعة العاين، ط )، )39) هـ.   -

أبو املعايل، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويين، امللقب بإمام احلرمني، الربهان يف أصول   -
الفقه، حتقيق: صالح بن حممد عويضه، بريوت، ط)، دار الكتب العلمية 8)4) هـ - )99) م. 

علي بن علي بن حممد بن أيب العز احلنفي، شرح العقيدة الطحاوية، حتقيق: أبو عبد اهلل مصطفى العدوي   -
مصر، دار ابن رجب، 423)هـ - 2002 م. 

أبو احلسن، علي بن عمر بن أمحد بن مهدي الدارقطين، سنن الدارقطين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وآخرون،   -
بريوت، مؤسسة الرسالة 424) هـ - 2004 م. 

بريوت،  اجلحيلي،  سيد  د.  حتقيق:  األحكام،  أصول  يف  اإلحكام  األمدي،  حممد  بن  علي  احلسن،  أبو   -
ط)،دار الكتاب العريب 404) هـ. 
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أبو السعادات، املبارك بن حممد بن حممد اجلزري ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، بريوت، املكتبة   -
العلمية 399) هـ - 9)9) م. 

حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين، التمهيد يف أصول الفقه حتقيق: مفيد حممد أبو عمشة، حممد بن   -
علي بن إبراهيم مكة املكرمة، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي – جامعة أم القرى 406)هـ 

- 985) م. 

الفقي،  احلنابلة، حتقيق: حممد حامد  طبقات  احلنبلي،  البغدادي  الفراء  يعلى  أيب  بن  احلسني، حممد  أبو   -
بريوت، دار املعرفة )د.ت(. 

أبو سهل، حممد بن أمحد، مشس األئمة السرخسي، أصول السرخسي، بريوت، دار املعرفة )د.ت(.   -

أبو عبد اهلل، حممد بن إمساعيل البخاري، صحيح البخاري، بريوت، دار الفكر.   -

حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، رد احملتار على الدر املختار، ط2، بريوت، دار   -
الفكر، 2)4)هـ - 992) م. 

أبو حامت، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معبد التميمي، الدارمي البسيت، صحيح ابن حبان برتتيب   -
ابن بلبان، حتقيق: شعيب األرناؤوط، ط2، بريوت، مؤسسة الرسالة 4)4)هـ - 993) م. 

أبو عبد اهلل، حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي، البحر احمليط يف أصول الفقه، ط)، دار الكتيب، 4)4)هـ   -
- 994) م.

أبوبكر، حممد بن عبد اهلل بن العريب املعافري األشبيلي املالكي، أحكام القرآن، حتقيق: حممد عبد القادر   -
عطا، ط3 بريوت، دار الكتب العلمية، 424) هـ - 2003 م. 

أبو عبد اهلل، حممد بن علي بن احلسن القلعي الشافعي، هتذيب الرياسة وترتيب السياسة، حتقيق: إبراهيم   -
عجو، األردن، مكتبة املنار )د.ت(. 

العلمية  الكتب  الفقه، بريوت، ط)، دار  املعتمد يف أصول  املعتزيل،  الطيب  أبو احلسني، حممد بن علي   -
403) هـ. 

أبو عيسى، حممد بن عيسى الرتمذي السلمي، اجلامع الصحيح )سنن الرتمذي( حتقيق: أمحد حممد شاكر   -
وآخرون، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب )د.ت(. 

الشافعي، ط)، دار  السالم  املستصفى، حتقيق: حممد عبد  الطوسي،  الغزايل  أبو حامد، حممد بن حممد   -
الكتب العلمية 3)4) هـ - 993) م. 
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أبو عبد اهلل، حممد بن حممد بن حممد املعروف بابن أمري حاج، التقرير والتجبري على حترير الكمال بن اهلمام،   -
ط2، دار الكتب العلمية، 403) هـ - 983) م. 

أبو الفضل، حممد بن مكرم بن علي، مجال الدين ابن منظور األنصاري اإلفريقي، لسان العرب، بريوت، دار   -
صادر ط3 4)4)هـ. 

أبو عبد اهلل، حممد بن يزيد بن ماجة، سنن ابن ماجة، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب   -
العربية )د.ت(.

 - هـ   (408 اإلسالمي  املكتب  الكبري،  اجلامع  صحيح  األلباين،  الدين  ناصر  حممد  الرمحن،  عبد  أبو   -
988)م. 

مسعود بن عمر التفتازاين، شرح التلويح على التوضيح، حتقيق: زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، 6)4)   -
هـ - 996) م. 

أبو احلسن، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت،   -
دار إحياء الرتاث العريب )د.ت(.

منصور بن يونس بن إدريس البهويت، كشاف القناع عن منت اإلقناع، دار الكتب العلمية، 403) هـ -   -
983) م. 

أبو زكريا، حيىي بن شرف النووي، منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه، حتقيق: عوض قاسم أمحد عوض،   -
ط)، دار الفكر 425)هـ - 2005 م. 

أبو عمر، يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن عاصم النمري القرطيب.   -

جامع بيان العلم وفضله، اململكة العربية السعودية، دار ابن اجلوزي 4)4) هـ -995)م.  -

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب 2)4)هـ.   -
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المقدمة: 
 إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له.

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله صلى اهلل عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريًا. أما بعد..

يدعو الدين اإلسالمي احلنيف إىل الدعوة إىل اجتماع الكلمة ووحدة الصف، وااللتفاف 
حول األئمة ووالة األمور، والبيعة هلم وطاعتهم باملعروف، ملا يف االجتماع من عز وسعادة، ويف 

الطاعة استقرار وأمن.

وكل أمة حتتاج إىل قائد تلتف حوله، وجتاهد حتت رايته، وحيمى حوزهتا، ويدافع عن حقوقها 
ومكتسباهتا، ويقيم فيها شعائر دينها وحيفظ ضرورياهتا، ويقمع عنها أهل الشر والفساد والطغيان 
، ويطمع فيها األعداء، وتكثر فيها الفنت  حىت ال تتفرق كلمتها وتذهب رحيها، وينقلب عزها ذالَّ

واألهواء.

لذا شرع اهلل اإلمامة، وأوجب السمع والطاعة يف غري معصية، إذ املعلوم من الدين بالضرورة 
أنه ال دين إال جبماعة وال مجاعة إال بإمامة وال إمامة إال بالسمع والطاعة، وأن اخلروج عن الطاعة 

من أعظم أسباب الفساد يف البالد والعباد والضالل من طريق اهلدى واإلرشاد.

  وملا للطاعة من دور هام يف حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية، قرن اهلل طاعته وطاعة رسوله
 بطاعة ويّل األمر قال تعاىل: چ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی    چ 

)النساء: 59).

وقد أعلنت األمانة العامة لندوة احلديث الشريف بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية يف ديب 
عزمها على عقد الندوة العلمية التاسعة بعنوان "محاية الوطن يف السنة النبوية مقصد شرعي وضرورة 
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جمتمعية وكان من حماوره: احملور الثاين: أسس محاية الوطن، ومقوماهتا يف السنة النبوية، وكان من 
عناصره: طاعة ويّل األمر فرغبت الباحثة املشاركة يف هذا العنصر لألسباب التالية: 

أمهية املوضوع، فهو الزم من لوازم طاعة اهلل، وطاعة رسوله . وله الدور الكبري يف محاية   .(
الوطن من الفنت.

يؤدي عدم الفهم الصحيح ملفهوم طاعة ويّل األمر إىل أضرار كبرية باجملتمع.  .2

إن يف الطاعة متاسًكا وتالمًحا بني الراعي والرعية، وإظهارًا للدولة مبظهر القوة والعزة والغلبة   .3
والرهبة أمام األعداء.

مشكلة البحث: تتحدد مشكلة البحث يف اإلجابة عن التساؤلني التاليني:

)- ما ضوابط طاعة ويّل األمر، وما أسسها ومقوماهتا يف السنة النبوية؟

2- ما دور طاعة ويّل األمر يف محاية أمن الوطن؟

أهمية البحث: تكمن أمهية البحث يف اآليت:
إن طاعة ويّل األمر أصل من أصول عقيدة السلف الصاحل.  -

إن طاعة ويّل األمر تعمل على ترسيخ أسس االستقرار يف اجملتمع.  -

الدين، والعقل، والنفس والعرض، واملال، وكل هذه  العظيمة: حفظ  من مقاصد اإلسالم   -
األمور 

ال تتحقق إال بطاعة والة األمر.  -

إن الطاعة لويّل األمر باملعروف هلا عالقة بأطراف متعددة من طبقات اجملتمع عامة فيحتاج   -
إليها طالب العلم والعامي واحلاكم واحملكوم واملفيت واملستفيت فنفعها عام واحلاجة إليها داعية 
احلاجة  وتكثر  نفعه  يعم  مبا  ُيعىن  أن  "واألوىل  ابن مجاعة:  قال  إليها.  اهلمم  فتعني صرف 

إليه"))).
ابن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، 30.  -(
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أهداف البحث: يهدف البحث إىل: 

بيان مفهوم الطاعة وتصحيح خطأ مهم لدى كثري من الناس يف فهم هذا األصل العظيم.  -

بيان ضوابط طاعة ويّل األمر وأسسها ومقوماهتا.  -

بيان أمهية النصيحة لوالة األمر وأهنا من مقتضى مقاصد الشريعة اإلسالمية.  -

الناس  مصاحل  وانتظام  األمن  وحفظ  اجملتمع  سالمة  لضمان  األمر  ويّل  حول  االلتفاف   -
ومعايشهم

-  ترسيخ الوعي مبدى إسهام السنة النبوية يف حتصني اجملتمع من االحنرافات الفكرية واإلخالل 
باألمن العام.

الدراسات السابقة: 

طاعة والة األمر يف السنة النبوية، خلالد بن إبراهيم بن سليمان الرومي))) ، اتفق حبثي مع   .(
البحث السابق يف ثالث مسائل، هي: من هم والة األمر، ضوابط الطاعة، النصيحة لوالة 

األمر، وانفرد حبثي عنه يف مسألة جوهرية وهي: أسس ومقومات الطاعة.

طاعة والة األمر يف ضوء الكتاب والسنة، حملمد بن حسن املرخيي وهو حبث قصري منشور   .2
على الشبكة العنكبوتية، تطرق فيه الباحث إلظهار مذهب أهل السنة واجلماعة يف مسألة 
طاعة ويّل األمر ومناصحته وتطرق لقضية اخلروج على احلاكم وسرد األدلة من القرآن والسنة 
عليهم  اخلروج  وعدم  احلكام  طاعة  السالمة يف  أن  إىل  وخلص  ذلك،  السلف يف  وأقوال 

ومناصحتهم سرًّا.

طاعة ويّل األمر وأثرها يف حتقيق أمن الوطن دراسة شرعية، ألمحد بن يوسف أمحد الدريويش)2)،   .3
وهو عبارة عن عشرة مباحث، حتدث يف املبحث األول: عن معىن الطاعة لغة واصطالًحا. 

قسم السنة وعلومها، كلية أصول الدين، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، يقع البحث في ست   -(
وثالثين صفحة،  نشر في مجلة العلوم الشرعية العدد الثامن عشر محرم 432)هـ.

يقع في 5))صفحة نشرته دار كنوز إشبيليا، سنة النشر 2005م.  -2
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واملبحث الثاين: املقصود بويّل األمر، واملبحث الثالث: حاجة األمة إىل إمام وحكم نصبه، 
واملبحث الرابع: حقوق ويّل األمر ومهامه ومسؤولّياته، واملبحث اخلامس: حكم طاعة ويّل 
ضابط  السابع:  واملبحث  الشرعية،  بالسياسة  األمر  ويّل  عمل  السادس:  واملبحث  األمر، 
تصرف ويّل األمر على الرعية، واملبحث الثامن: التعامل مع غري املسلمني من أهل الذمة ومن 
يف حكمهم، واملبحث التاسع: لزوم اجلماعة ونبذ الفرقة واالختالف، واملبحث العاشر: أثر 

السمع والطاعة على أمن الوطن.

الطاعة السياسية يف الفكر اإلسالمي: النص واالجتهاد واملمارسة، هلاين عبادي حممد سيف   .4
إطار  املؤلف  فيه  ناقش  للفكر اإلسالمي.)40)هـ/)98)م، وقد  العاملي  املعهد  املغلس. 
اإلسالمية،  املصادر  يف  السياسية  الطاعة  ومفهوم  اإلسالمي،  الفكر  يف  السياسية  الطاعة 
حماولة تأصيل، وتشكل املفهوم وسلطته. ودراسيت -وإن التقت معه يف بعض األلفاظ- إال 
أهنا ختتلف عنه اختالًفا جذريًّا لكونه ناقش هذه املوضوعات من منظور فكري خالص يظهر 
مسألة طاعة ويّل األمر على أهنا مسألة فكرية فقهية وال عالقة هلا بالعقيدة؛ وعليه فطرحى 

للموضوع خيتلف عن طرحه متاًما.

أحاديث السمع والطاعة لوالة األمر وأثرها يف حتقيق األمن الفكري، إلبراهيم بين سالمة)))،   .5
أورد الباحث فيه األحاديث الواردة يف طاعة ويّل األمر، وقام بدراستها دراسة فقهية حديثية.

مفهوم "طاعة احلاكم" يف الفكر السياسي اإلسالمي دراسة أحاديث الطاعة، لبشار بكور،   .6
وعبد العزيز برغوث)2)، وقد تطرق الباحثان ملناقشة ما يسمى بالربيع العريب، ومناقشة مسألة 
الطاعة هل هي مطلقة وإن جار احلاكم، أم مقيدة بالعدالة االجتماعية، وتطرقا أيًضا لقضية 
اإلنكار على احلاكم عالنية مهما كلف اإلنكار من تبعات؛ وعليه فبحثي خيتلف عما طرحه 
الباحثان؛ ألن أدلة أهل السنة واجلماعة حتث على مناصحة احلاكم سرًّا لكيال حتدث فتنة 

ويتألب العوام على احلاكم.

)- عدد صفحاته )6 صفحة وكان مشاركة من الباحث في مؤتمر الحسبة بجامعة أم القرى.
بحث منشور في مجلة التجديد، المجلد )2، العدد 42، )439)هـ/ ))20م( الجامعة العالمية ماليزيا.  -2



- 5(( -

أثر طاعة ولّي األمر في حماية الوطن...

اإلضافة العلمية: 

حاولت يف هذا البحث تصحيح مفهوم كثري من الناس يف فهم طاعة ويّل األمر على أهنا   -
واجبة فقط يف حال أن أحكام اإلمام موافقة هلواه، وليس فيها ضرر على مصاحله ودنياه 

والصحيح أن الطاعة فيما أحب وكره يف منشطه ومكرهه وعسره ويسره. 

مجع ما تناثر وتفرق يف األحباث السابقة بعبارة أوجز ليكون يف متناول اجلميع.  -

الرتكيز على ضوابط طاعة ويّل األمر وأسسها ومقوماهتا يف السنة النبوية ومدى إسهامها يف   -
محاية أمن الوطن. 

تساؤالت البحث: حاولت الباحثة اإلجابة على التساؤالت التالية: ما املقصود بويّل األمر؟ 
ما ضوابط طاعة ويّل األمر وما أسسها ومقوماهتا يف السنة النبوية؟ ما أثر طاعة ويل األمر يف محاية 

أمن الوطن؟

التمهيد: 
تعريف الطاعة لغة واصطالًحا:

يدل على اإلصحاب  والعني أصل صحيح واحد  والواو  الطاء  )َطوَع(  اللغة:  الطاعة في 
واالنقياد، يقال: طاعه يطوعه إذا انقاد معه ومضى ألمره وأطاعه مبعىن طاع له، ويقال ملن وافق 

غريه قد طاوعه، والطاعة: ضد الكره))).
الطاعة اصطالًحا: االمتثال ظاهرًا وباطًنا حلكم اهلل ورسوله وما يقوله من دعا إىل ذلك)2). 
ورود لفظ الطاعة يف القرآن الكرمي ويف السنة النبوية؛ أما يف القرآن الكرمي فقد وردت مادة 
الراغب:  قال  اللغوي.  املعىن  إىل  تعود يف مجلتها  متقاربة  بدالالت  املواضع  "طوع" يف عشرات 
ۇئچ  وئ   وئ   ەئ     ەئ    ائ   چائ   تعاىل:  قال  الكره.  ويضاده  االنقياد  "الطوع: 

)سورة فصلت: ))(، چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 3/)43. ابن منظور، لسان العرب، 240/8.  -(
ابن عالن، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، )/430.  -2
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ملا  االئتمار  يف  تقال  ما  أكثر  لكن  مثله  والطاعة   .]83 عمران:  آل  ]سورة  ېئچ 
أمر واالرتسام فيما ُرسَم. قال تعاىل: چٺ  ٺچ ]سورة النساء: )8[ چڦ  
 ڦ  ڄڄچ ]سورة حممد: )2[ أي أطيعوا وقد طاع له يطوع وأطاعه يطيعه قال تعاىل: 

چىئ  ىئچ ]سورة النساء: 59[" ))). 

چوئ  وئ  ۇئچ  تعاىل:  "قوله  واحلديث  القرآن  غرييب  يف  املغيث  اجملموع  يف  وجاء 
]سورة فصلت: ))[ يقال: طاع له يطوع ويطيع وَيطاع: إذا انقاد له وأقر مبا يريد؛ وهلذا قال 
تعاىل: چوئ  وئ  ۇئچ ]سورة فصلت: ))[، ألنه إذا مضى ألمره فقد أطاعه وهو مطيع 

واالسم الطاعة فإذا وافقه فقد طاوعه")2).
وأما يف السنة فقد ورد لفظ الطاعة يف عشرات األحاديث وهي تعود يف مجلتها إىل املعىن 
اللغوي، وإىل املعىن الشرعي يف القرآن الكرمي. واملراد بالطاعة هنا: االستجابة واالنقياد ملا يأمر به 
وينهى عنه ويّل األمر، وذلك بامتثال األمر والنهي دون منازعة ومعارضة سواء أمر مبا يوافق الطبع 

أم مل يوافق بشرط أن ال يأمر مبعصية)3).

وورد استعمال الشرع للفظة الطاعة مقروًنا بلفظة أخرى هي السمع فيقال: السمع والطاعة 
ا. منها قوله تعاىل: چ    ھ  ے   ےۓ     چ ]سورة  ومسعنا وأطعنا وذلك يف مواضع كثرية جدًّ
چ  چ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   تعاىل:  وقوله   البقرة: 285[ 
اْلُمْسِلِم  اْلَمرِْء  َقاَل: "َعَلى  أَنَُّه    ِّالنَّيِب َعِن  ُعَمَر:  اْبِن  َعِن  النساء: 46[. ويف احلديث  ]سورة 

ْؤَمَر مبَِْعِصَيٍة، َفِإْن ُأِمَر مبَِْعِصَيٍة َفاَل مَسَْع واَل َطاَعَة")4). اَعُة ِفيَما َأَحبَّ وَكرَِه ِإالَّ َأْن يـُ ْمُع وَالطَّ السَّ

معىن ويّل األمر لغًة واصطالًحا: 

الراغب األصفهاني، مفردات القرآن، ج/404/2، وينظر: الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز، 9/3)5.  -(
األصفهاني، المغيث في غريبي القرآن والحديث، 0/2)3.  -2

المصابيح،  مشكاة  شــرح  المفاتيح  مرقاة  5/)26.والـــقـــاري،  الــقــرآن،  ألحكام  الجامع  القرطبي،  ينظر:   -3
.225/(

 ،(5 غــيــر معصية، 6/  فــي  األمــــراء  بـــاب وجـــوب طــاعــة  ـــارة،  اإلمــ فــي صحيحه، كــتــاب  أخــرجــه مسلم   -4
ح/839). 
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أواًل: تعريف الولّي لغة: الويّل: هو كل من ويّل أمرًا أو قام به))). والوالية: اإلمارة، والسلطان، 
وامللك)2). يقال: واله األمري عمل كذا، أي تقلد)3). والولّي اصطالًحا: "من توالت طاعته من غري 

ختلل عصيان")4). والوالية: "تنفيذ القول على الغري، شاء الغري أم أىب")5).

ثانًيا: تعريف األمر: األمر لغة: استعمال صيغة دالة على طلب من املخاطب على طريق 
االستعالء)6). واألمر: نقيض النهي))). واألمر: الطلب، واجلمع: أوامر)8). تعريف األمر اصطالًحا: 

"القول املقتضي طاعة املأمور بفعل املأثور به")9).

ثالًثا: تعريف ولّي األمر: أولو األمر في اللغة هم: الرؤساء، والعلماء)0)). وأما ولّي األمر 
الفقهاء  "هم   : وجابر  عباس  ابن  قال  أشهرها:  من  تعريفات كثرية  وردت  فقد  اصطالًحا: 
والعلماء الذين يعلمون الناس معامل دينهم". وقال أبو هريرة: "هم األمراء والوالة")))). قال اإلمام 
السلف  قول مجاهري  هذا  واألمراء  الوالة  من  طاعته  اهلل  أوجب  من  األمر  بأويل  "املراد  النووي: 
واخللف من املفسرين والفقهاء وغريهم، وقيل: هم العلماء، وقيل: هم األمراء والعلماء")2)). وقال 
ابن مجاعة: "أولو األمر هم: اإلمام ونوابه عند األكثرين")3)). أما شيخ اإلسالم ابن تيمية فيقول: 
"وأولو األمر هم أصحاب األمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشرتك فيه أهل اليد 

)- مصطفى إبراهيم، المعجم الوسيط، 058/2).
الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 2530/6.والكفوي، الكليات، 940.  -2

الجوهري، الصحاح تاج اللغة، 6/ 2529.  -3
المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، 340.  -4

الجرجاني، التعريفات، 254.  -5
الكفوي، الكليات، 6)).  -6

ابن منظور، لسان العرب، 26/4. وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )/)3).  -(
8- مصطفى، المعجم الوسيط، )/26. الجوهري، الصحاح، 2/)58.

9- قلعجي، محمد رواس. وقنيبي، حامد صادق، معجم لغة الفقهاء، 89.
0)- الفيروزآبادي، القاموس المحيط، )/344.

))- الزيد، عبد الله بن أحمد بن علي، مختصر تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل، )/)8).
2)- النووي، شرح صحيح مسلم، 2)/223.

3)- ابن جماعة، تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم، 62.
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والقدرة وأهل العلم والكالم فلهذا كان أولو األمر صنفني: العلماء، واألمراء فإذا صلحوا صلح 
الناس، وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبو بكر الصديق  حينما سئل: ما بقاؤنا على هذا 
األمر قال "ما استقامت لكم أئمتكم"، ويدخل فيهم امللوك واملشايخ وأهل الديوان، وكل من كان 
متبوًعا فإنه من أويل األمر"))).وقال الشيخ السعدي: "هم الوالة على الناس من األمراء واحلكام 
واملفتني")2). ويقول الشيخ حممد العثيمني: "أما العلماء فهم والة أمور املسلمني يف بيان الشرع 
وتعليمه وهداية اخللق إىل احلق. وأما األمراء فهم والة األمور يف ضبط األمن ومحاية الشريعة وإلزام 
الناس هبا")3). ويؤكد اإلمام املاوردي على أن أويل األمر هم: األئمة حيث يقول عن املراد هبم، 
يف قوله تعاىل چ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی    چ ]سورة النساء: 
59[. قال: "ففرض علينا طاعة أويل األمر فينا، وهم األئمة املتآمرون علينا")4). وجاء يف صحيح 

البخاري يف كتاب األحكام "باب قول اهلل تعاىل: چ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
ی   ی  یی    چ ]سورة النساء: 59[ فعلق على ذلك اإلمام ابن حجر -رمحه اهلل- فقال: 
"يف هذا إشارة من املصنف إىل ترجيح القول الصادر إىل أن اآلية نزلت يف طاعة األمراء خالًفا 
ملن قال نزلت يف العلماء..")5). ورجح ذلك اإلمام الطربي يف تفسريه بعد عرضه أقوال السلف 
يف املراد بأويل األمر يف اآلية الكرمية فقال: "وأويل األقوال يف ذلك بالصواب قول من قال: هم 
األمراء والوالة لصحة األخبار عن الرسول  بطاعة األئمة والوالة فيما كان طاعة، وللمسلمني 
مصلحة")6). يقول أمحد الدريوش: "أما القول املختار بعد عرض آراء أهل العلم من الصحابة ومن 
بعدهم يف املراد بأويل األمر الذين ورد ذكرهم يف قوله تعاىل: چی   ی  ییچ الذي يظهر 
يل أن القول الراجح يف ذلك أهنم الوالة واألئمة، وهو ما رجحه اإلمام الطربي، واملاوردي -رمحهما 
اهلل- وغريمها وإن كان ينبغي أالَّ يهمل دور العلماء يف بيان األحكام الشرعية لألمة، وما جيوز، وما 

ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ اإلسالم، 0/28)).  -(
السعدي، تيسير الرحمن في تفسير كالم المنان، 84).  -2

العثيمين، شرح رياض الصالحين، 3/)65  -3
الماوردي، األحكام السلطانية، 30  -4
ابن حجر، فتح الباري، 3)/9)).  -5

الطبري، جامع البيان، )/82).  -6
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ال جيوز، فيدخلون معهم يف عموم اإلطالق ال يف خصوصه"))).

ومرادي يف هذا البحث من مصطلح "أويل األمر" هم األمراء والوالة خاصة بدًءا باإِلمام 
ومرورًا بالوزراء وانتهاًء مبديري اإِلدارات واملسؤولنّي من قبل الدولة وميكن اختصارهم باإِلمام ونوابه. 

المبحث األول: ضوابط طاعة ولّي األمر

الدينية  الشريعة  مقاصد  إذ ال ميكن حتقيق  املعروف  األمر يف  والة  طاعة  الشريعة  أوجبت 
والدنيوية إال بطاعتهم ويعتقد كثري من الناس أن الطاعة مطلقة ولّيس هلا ضوابط، إال أن كنوز 

السنة النبوية ذكرت ضوابط طاعة والة األمر منها: 

اإلخالص هلل: ينبغي أن تكون العالقة مع والة األمر خالصة لوجه اهلل تعاىل، ويكون الدافع   -1
رََة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  فيها: الدين أّواًل ومن مث منافع العباد واستقرارهم. َعْن َأيِب ُهرَيـْ
يِهْم َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم: رَُجٌل َعَلى َفْضِل َماٍء  ْنُظُر إِلَْيِهْم َواَل يـُزَكِّ : َثاَلَثٌة ال ُيَكلُِّمُهُم اهلُل َواَل يـَ
َيا، َفِإْن َأْعَطاُه َما ُيرِيُد َوَف َلُه،  نـْ َباِيُعُه ِإالَّ لِلدُّ ِبيِل، َورَُجٌل َباَيَع رَُجاًل اَل يـُ ِبَطرِيٍق ميَْنُع ِمْنُه اْبَن السَّ
ْعَد اْلَعْصِر، َفَحَلَف ِباهلِل َلَقْد َأْعَطى ِبِه َكَذا وََكَذا،  َوِإالَّ مَلْ َيِف َلُه، َورَُجٌل َساَوَم رَُجاًل ِبِسْلَعٍة بـَ

َفَأَخَذَها")2).

2- الطاعة تكون في المعروف ولّيس في معصية اهلل. تأمل قوله تعاىل چ  ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی    چ ]سورة النساء: 59[. ففي اآلية السابقة جند 
أن اهلل بدأها بالنداء للمؤمنني؛ لريعوا مسعهم ملا بعدها، وأن ما بعدها أمر عظيم مهٌم وهو 
طاعة اهلل، وطاعة رسوله عليه الصالة والسالم وأويل األمر، وتأمل "كيف قال: "وأطيعوا 
الرسول" ومل يقل: وأطيعوا أويل األمر منكم؟ ألن أويل األمر ال يفردون بالطاعة، بل يطاعون 
فيما هو طاعة هلل ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول ألن من يطع الرسول فقد أطاع اهلل، فإن 
الرسول ال يأمر بغري طاعة اهلل، بل هو معصوم يف ذلك، وأما ويّل األمر فقد يأمر بغري طاعة 

الدريوش، طاعة ولّي األمر وأثرها في أمن الوطن، 30-29.  -(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب اليمين بعد العصر، 8/3))، ح/2)26.  -2
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اهلل فال يطاع إال فيما هو طاعة هلل ورسوله"))). وقد صرح هبذه القاعدة العظيمة خليفة رسول 
اهلل  أبو بكر  عندما قال: "أما بعد: أيها الناس فقد ولّيت عليكم ولست خبريكم، 
فإن أحسنت فأعينوين، وإن أسأت فقوموين، أطيعوين ما أطعت اهلل ورسوله، فإذا عصيت 

اهلل ورسوله فال طاعة يل عليكم")2).
ومل جيعل املصطفى عليه الصالة والسالم طاعة ويّل األمر طاعة مطلقة بل قيدها بإقامة شرع   
اَعُة َحقٌّ َما  ْمُع وَالطَّ اهلل وعدم األمر باملعصية؛ فَعِن اْبِن ُعَمر  َما َعِن النَّيِبِّ  َقاَل: "السَّ

ْؤَمْر ِباْلَمْعِصَيِة َفِإَذا ُأِمَر مبَِْعِصَيٍة َفاَل مَسَْع َواَل َطاَعَة ")3). مَلْ يـُ

3- السمع والطاعة لويّل األمر ولو خالفت أوامره ميول النفس ما دام مل يأمر مبعصية. ملا يف ذلك 
من حفاظ على العباد والبالد وما ينتج عنه من محاية للوطن؛ فَعْن َعْبِد اهلِل  َعِن النَّيِبِّ 
ْؤَمْر مبَِْعِصَيٍة، َفِإَذا ُأِمَر  اَعُة َعَلى اْلَمرِْء اْلُمْسِلِم ِفيَما َأَحبَّ وَكرَِه، َما مَلْ يـُ ْمُع وَالطَّ  َقاَل: "السَّ
مبَِْعِصَيٍة َفاَل مَسَْع واَل َطاَعة" )4). فأمر النيب  بالسمع والطاعة لويّل األمر ولو خالفت أوامره 
رََة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل  ميول النفس ما مل يأمر مبعصية. ويشهد لذلك ما جاء َعْن َأيِب ُهرَيـْ
رٍَة َعَلْيَك")5).  اَعَة يِف ُعْسرَِك وُيْسرَِك، وَمْنَشِطَك وَمْكرَِهَك، وأَثـَ ْمَع والطَّ اهلِل : "َعَلْيَك السَّ
قال القرطيب: "إنَّ طاعة األمري واجبة على كل حال، سواء كان املأمور به موافًقا لنشاط 
اإلنسان وهواه، أو خمالًفا له ما مل يأمر مبعصية")6). فحق ويّل األمر أن يطاع يف كل ما أمر 
به إذا وافق شرع اهلل تعاىل والتوقف فيما خيالف الشرع؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية 
ْعَمَل رَُجاًل ِمَن اأْلَْنَصاِر، وََأَمرَُهْم َأْن  َعَث النَّيِبُّ  َسرِيًَّة َفاْستـَ اخلالق فعن َعِليٍّ  َقاَل: "بـَ
َلى، َقاَل: َفامْجَُعوا يِل َحَطًبا  َقاَل: أَلَْيَس َأَمرَُكُم النَّيِبُّ  َأْن ُتِطيُعويِن؟ َقاُلوا: بـَ َغِضَب فـَ ُيِطيُعوُه فـَ
ْعًضا،  ْعُضُهْم ميِْسُك بـَ وا َوَجَعَل بـَ َهمُّ َقاَل: اْدُخُلوَها، فـَ َقاَل: َأْوِقُدوا َنارًا، َفَأْوَقُدوَها، فـَ َفَجَمُعوا، فـَ

الطحاوي، شرح العقيدة الطحاوية، 543/2.  -(
ابن هشام، السيرة النبوية، 4/))4.  -2

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب السمع والطاعة لإلمام، 49/4، ح2955.  -3
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب السمع والطاعة لإلمام، 49/4، ح2955  -4

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية، 63/9،   -5
ح44)).

القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 2)/89.  -6
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َلَغ النَّيِبَّ  بـَ رَرَْنا ِإىَل النَّيِبِّ  ِمَن النَّاِر، َفَما زَاُلوا َحىتَّ مَخََدِت النَّاُر َفَسَكَن َغَضُبُه، فـَ ُقوُلوَن: فـَ َويـَ
اَعُة يِف اْلَمْعرُوِف"))). ويف صحيح  ْوِم اْلِقَياَمِة، الطَّ َها ِإىَل يـَ َقاَل: َلو َدَخُلوَها َما َخرَُجوا ِمنـْ ، فـَ
اَعُة يِف  َا الطَّ رًا" َوَقاَل: "َأْحَسْنُتْم، اَل َطاَعَة يِف َمْعِصَيِة اللَِّه ِإمنَّ ابن حبان أنه َقاَل ِلآْلَخرِيَن: "َخيـْ
ُفوا ِعْنَد اْمِتَثاِل اأْلَْمِر  اْلَمْعرُوِف")2). ويقول احلافظ يف الفتح: " َأنَّ الَِّذيَن مَهُّوا َأْن ُيِطيُعوُه َوقـَ
ْرِشُدُهْم  ْنزَِل يِف َذِلَك َما يـُ َناَسَب َأْن يـَ ُعوا َعاَرَضُه ِعْنَدُهُم اْلِفرَاُر ِمَن النَّاِر فـَ نـَ اَعِة وَالَِّذيَن اْمتـَ ِبالطَّ
ْيِء َوَعَدِم  َنازَْعُتْم يِف َجوَاِز الشَّ َنازُِع َوُهو الرَّدُّ ِإىَل اللَِّه َوِإىَل َرُسوِلِه َأْي ِإْن تـَ ْفَعُلوَنُه ِعْنَد التـَّ ِإىَل َما يـَ
نَِّة")3). وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل-: "...ومل  َجوَازِِه َفارِْجُعوا ِإىَل اْلِكَتاِب وَالسُّ
يأمر بطاعة األئمة مطلًقا بل أمر بطاعتهم يف طاعة اهلل دون معصيته، وهذا يبني أن األئمة 
الذين أمر بطاعتهم يف طاعة اهلل ليسوا معصومني")4). وقال ابن القيم: "والتحقيق أن األمراء 
ِإمنا يطاعون ِإذا أمروا مبقتضى العلم فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فِإن الطاعة ِإمنا تكون يف 
املعروف، وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول، فطاعة األمراء تبع 

لطاعة العلماء")5).

المبحث الثاني: أسس ومقومات طاعة ولّي األمر

مل يرتك اإلسالم شيًئا يهم املسلم يف دينه ودنياه إال بينه، خاصة ما يتعلق بطاعة والة األمر؛ 
ملا ينتج عن طاعتهم من محاية للبالد والعباد، فقد ورد عن النيب  يف كتب الصحاح واملسانيد 
أحاديث كثرية ومستفيضة تأمر بطاعة ويّل األمر عاداًل كان أم جائرًا؛ إذ يف طاعته محاية للوطن 
واملواطن)6). وقد تعددت األساليب النبوية حيث مل ترتك جمااًل ألي تأويل أو غموض أو لبس فتأيت 

أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي، ج5/)6)، ح/ 4340.  -(
2-  صحيح ابن حبان، 0)/429.

ابن حجر، فتح الباري، 254/8.  -3
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد الله، منهاج السنة النبوية   -4

في نقض كالم الشيعة القدرية، )/5))/6)).
ابن قيم الجوزية، أعالم الموقعين، )/8.  -5

اإليمان،  لشعب  الجامع  والبيهقي،   .(2-6( األصـــول، 4/  جامع  األثــيــر،  ابــن  في  األحــاديــث:  ينظر   -6
0)/5-30، والهيثمي، مجمع الزوائد، 5، 6)225-2.
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تارة بصيغة األمر خطاًبا للجماعة َعْن أََنٍس َعِن النَّيِبِّ  َقاَل: "امْسَُعوا وََأِطيُعوا...")))، وتارة للفرد 
اَعَة يِف ُعْسرَِك َوُيْسرَِك، َوَمْنَشِطَك  ْمَع وَالطَّ رََة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل : "َعَلْيَك السَّ َعْن َأيِب ُهرَيـْ
اَعُة َعَلى اْلَمرِْء اْلُمْسِلِم  ْمُع وَالطَّ رٍَة َعَلْيَك.")2)، وتارة للغائب َعِن النَّيِبِّ  َقاَل: "السَّ َوَمْكرَِهَك، وَأَثـَ
ْنزَِعنَّ َيًدا ِمْن َطاَعٍة")4)، ومرة بصيغة الوعيد: "َمْن  ِفيَما َأَحبَّ وََكرَِه")3)، ومرة بصيغة النهى: "َواَل يـَ
َعٌة َماَت ِميَتًة  يـْ َة َلُه، َوَمْن َماَت ولّيَس يِف ُعُنِقِه بـَ ْوَم اْلِقَياَمِة اَل ُحجَّ َخَلَع َيًدا ِمْن َطاَعٍة َلِقَي اهلَل يـَ
َماَلَك")6).  وََأَخَذ  َظْهرََك  َضَرَب  َوِإْن  ِلأْلَِمرِي،  َوُتِطيُع  "َتْسَمُع  اإلخبار  بصيغة  وتارة  َجاِهِليًَّة")5)، 
وتأكيًدا هلذه الطاعة وأمهيتها يف احلفاظ على أمن الوطن واملواطن وضع املصطفى  أسًسا هي:

جعل طاعة ولّي األمر سبًبا من أسباب دخول الجنة: عـن أيب أمامة  قال: مَسِْعَت   -1
َوُصوُموا  مَخَْسُكْم،  َوَصلُّوا  رَبَُّكْم،  اهلَل  ُقوا  اتـَّ َقاَل:  فـَ اْلَوَداِع  ِة  َحجَّ يِف  خَيُْطُب    اهلِل  َرُسوَل 

َشْهرَُكْم، وََأدُّوا زََكاَة َأْموَاِلُكْم، وََأِطيُعوا َذا َأْمرُِكْم، َتْدُخُلوا َجنََّة رَبُِّكْم"))).
رََة  َعِن النَّيِبِّ  َقَال "َمْن َأَطاَعيِن  عد النبي طاعة ولّي األمر من طاعة هلل: َعْن َأيِب ُهرَيـْ  -2
ْعِص اأْلَِمرَي  َقْد َأَطاَعيِن، َوَمْن يـَ َقْد َعَصى اهلَل، َوَمْن ُيِطِع اأْلَِمرَي فـَ ْعِصيِن فـَ َقْد َأَطاَع اهلَل، َوَمْن يـَ فـَ
َقْد َعَصايِن)8). قال اإلمام النووي: "قال العلماء: معناه جتب طاعة والة األمور فيما يشق  فـَ
وتكرهه النفوس، وغريه مما ليس مبعصية، فإن كانت ملعصية فال مسع وال طاعة كما صرح به 

أخرجه البخاري، كتاب األذان، باب إمامة العبد والمولّي، )/40)، ح 693.  -(
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية، 6/6)، ح 836).  -2

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية، 63/9،   -3
ح44))

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب خيار األئمة وشرورهم، 24/6، ح 855).  -4
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، 6/،   -5

9. ح)85)
الفتن،  عند ظهور  المسلمين  مالزمة جماعة  وجــوب  بــاب  اإلمـــارة،  في صحيحه، كتاب  مسلم  أخرجه   -6

20/6. ح )84)
أخرجه الترمذي، أبواب السفر، باب منه، ج)/602، ح6)6. قال عنه حديث صحيح.  -(

فــي غير معصية، 3/6)، ح/  األمـــراء  بــاب وجــوب طاعة  اإلمـــارة،  فــي صحيحه، كتاب  أخــرجــه مسلم   -8
.(835
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َها مَسَِعِت  ُث: أَنـَّ يِت حُتَدِّ يف األحاديث الباقية)))". َعْن حَيْىَي ْبِن ُحَصنْيٍ  َقاَل: مَسِْعُت َجدَّ
ُقودُُكْم ِبِكَتاِب اهلِل  ْعِمَل َعَلْيُكْم َعْبٌد يـَ ُقوُل: َوَلو اْستـُ ِة اْلَوَداِع َوُهو يـَ النَّيِبَّ  خَيُْطُب يِف َحجَّ
يقودهم بكتاب اهلل. مث  يأمر مبعصية، وكان  فالطاعة مقيدة مبا مل  وََأِطيُعوا")2).  َلُه  َفامْسَُعوا 
 : يأيت الصحابة رضوان اهلل عليهم ليزيدوا األمر بياًنا فوق بيانه فيقول عبادة بن الصامت
اَعِة يِف اْلَمْنَشِط وَاْلَمْكرَِه")3). ويف صحيح مسلم من  ْمِع وَالطَّ ْعَنا َرُسوَل اهلِل  َعَلى السَّ "َبايـَ
حديث حذيفة بن اليمان -h- قال: قال رسول اهلل "َتْسَمُع َوُتِطيُع ِلأْلَِمرِي، َوِإْن َضَرَب 
َظْهرََك وََأَخَذ َماَلَك، َفامْسَْع وََأِطْع")4)، ففي احلديث السابق وصف دقيق ألسوأ حاالت الظلم 
من الوايل لرعيته، ومع ذلك أمر النيب  بالطاعة والصرب ومل يأذن باخلروج عليه أو قتاله. 
وإن تكلم بعض أهل العلم يف إسناده، ولكن هذا احلديث ثابت يف الصحيح، ولّيس فيه 

إشكال، وحاشا للرسول  أن يسوغ للظلم أو يرضاه.

بل إن هذا احلديث وأمثاله يتضمن أصاًل عظيًما من أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف 
لزوم مجاعة املسلمني والصرب على جور الوالة وظلمهم ملا يرتتب على ذلك من املصاحل العظيمة 
من حقن دماء املسلمني ومحاية أعراضهم وأمنهم واستقرارهم وهي مصاحل تفوق بكثري ما يلحق 
من الضرر يف الصرب على جورهم، وأشد منها ضرر اخلروج وشق عصا الطاعة، وهذا من ارتكاب 

أخف الضررين لدفع أعالمها وهي قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم.
َنا أََنَس ْبَن َماِلٍك، َفَشَكْوَنا إِلَْيِه  يـْ جاء يف صحيح البخاري عن الزبري بن عدي : "َقاَل: أَتـَ
ْعَدُه َشرٌّ ِمْنُه َحىتَّ  َقاَل: "اْصرِبُوا َفِإنَُّه اَل َيْأيِت َعَلى النَّاِس زََماٌن ِإالَّ الَِّذي بـَ اِج فـَ ْلَقْوَن ِمَن احْلَجَّ َما يـَ
بالطاعة مع ظلم األمري")6).  أمر  تيمية: "فهذا  ابن  َنِبيُِّكْم ")5). وقال  ِمْن  مَسِْعُتُه  ْلَقْوا رَبَُّكم  تـَ

النووي شرح النووي، 2)/242.  -(
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية، 4/6)، ح 838).  -2

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األحكام، باب كيف يبايع اإلمام الناس، 9/))، ح99)).  -3
الفتن،  عند ظهور  المسلمين  مالزمة جماعة  وجــوب  بــاب  اإلمـــارة،  في صحيحه، كتاب  مسلم  أخرجه   -4

20/6، ح )84)
منه، ج49/9،  بعده شــر  الــذي  إال  زمــان  يأتي  بــاب ال  الفتن،  فــي صحيحه، كتاب  الــبــخــاري  أخــرجــه   -5

ح/068).
ابن تيمية، منهاج السنة، 393/3.  -6
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ويقول أبو احلسن األشعري: "وأمجعوا – أي العلماء- على السمع والطاعة ألئمة املسلمني"))). 
وما ذاك إال ألن يف الطاعة لوالة األمر سعادة الدنيا. واستقامة مصاحل العباد يف معاشهم. وهبا 
يستعينون على إظهار دينهم وطاعة رهبم. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو حيث على طاعة والة 
األمر: "طاعة اهلل ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة والة األمر واجبة ألمر اهلل بطاعتهم، فمن 
أطاع اهلل ورسوله بطاعة والة األمر هلل فأجره على اهلل")2)، وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب: 
"إن من متام االجتماع السمع والطاعة ملن تأمر علينا، ولو كان عبًدا حبشيًّا فبني النيب  هذا 
بياًنا شائًعا ذائًعا بكل وجه من أنواع البيان شرًعا وقدرًا مث صار هذا األصل ال يعرف عند أكثر 

من يدعى العلم..")3).

نلحظ من األحاديث السابقة حث النيب  وحرصه على الطاعة بوصفها قاعدة أساسية يف 
بناء اجملتمع السياسي اإلسالمي، يتوقف عليها انتظام سريه وحتقيق مصاحله، إال أن سبًبا اجتماعيًّا 
األمر  أويل  طاعة  على  بالتشديد    الرسول  اهتمام  يفسر  اخلطايب  اإلمام  عنه  يكشف  رئيًسا 
ويرتبط ذلك السبب بضمور فكرة الطاعة عند العرب فيقول: " كانت قريش ومن يليهم من العرب 
ال يعرفون اإلمارة وال يدينون لغري رؤساء قبائلهم، فلما كان اإلسالم وويّل عليهم األمراء أنكرت 
نفوسهم، وامتنع بعضهم عن الطاعة فأعلمهم  أن طاعتهم مربوطة بطاعته ومعصيتهم مبعصيته 

حثًّا هلم على طاعة أمرائهم لئال تتفرق الكلمة")4).

وجاء يف كتاب الرسالة: " ألن كل من كان حول مكة من العرب مل يكن يعرف إمارة وكانت 
تأنف أن يعطى بعضها بعًضا طاعة اإلمارة)5).

ومن املعلوم أن العرب كانت يف غاية العصبية والعنصرية قبل اإلسالم يتعالون على غريهم 
األحباش  إىل  وباألخص  واالزدراء  االحتقار  نظرة  الشعوب  من  إىل غريهم  وينظرون  األمم،  من 
والسودان، فجاء النص الشرعي مشدًدا على وجوب السمع والطاعة حىت للعبد األسود احلبشي، 

األشعري، رسالة إلى أهل الثغر، 296.  -(
ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 6/35).  -2

ابن عبد الوهاب، مجموعة التوحيد الندية، 83).  -3
ينظر: صحيح مسلم، 466/3).  -4

الشافعي، الرسالة، 9).  -5
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َعْن َأيِب َذرٍّ  َقاَل: "ِإنَّ َخِليِلي َأْوَصايِن َأْن َأمْسََع وَُأِطيَع َوِإْن َكاَن َعْبًدا جُمَدََّع اأْلَْطرَاِف"))). ويقول 
الدينية حىت أدرجها األئمة يف مجلة  الواجبات  الطاعة أصل عظيم من أصول  ابن األزرق: "إن 

العقائد اإلميانية")2).

3- الصرب على األمري: أرشد النيب  أمته يف أحاديث كثرية إىل الصرب على هفوات وزالت ويّل 
األمر إن بدر منه ذلك، وعدم مبادرته بالعصيان واخلروج عليه ألقل األسباب، والصرب إزاء 
ظلمه، والنظر ملا أعده اهلل للمؤمنني جزاء صربهم. وملا يف الصرب عليهم من محاية للوطن؛ 
ْلَيْصرِبْ، َفِإنَُّه َمْن َخرََج ِمَن  فَعِن اْبِن َعبَّاٍس  َعِن النَّيِبِّ  َقاَل: " َمْن َكرَِه ِمْن َأِمريِِه َشْيًئا فـَ

رًا َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة")3). ْلَطاِن ِشبـْ السُّ
ولقد أمر  بالصرب على ويّل األمر وعدم مفارقة اجلماعة، وعد مفارقة اجلماعة من عمل 
اجلاهلية. ملا يف االجتماع من محاية لألوطان. جاء يف فتح الباري: "وقوله شربًا بكسر املعجمة 
وسكون املوحدة وهي كناية عن معصية السلطان وحماربته، واملراد بامليتة اجلاهلية بكسر امليم حالة 
املوت كموت أهل اجلاهلية على ضالل ولّيس له إمام مطاع؛ ألهنم كانوا ال يعرفون ذلك، ولّيس 
املراد أنه ميوت كافرًا بل ميوت عاصًيا، وحيتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه ميوت مثل 
موت اجلاهلي وإن مل يكن هو جاهليًّا أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفري وظاهره غري مراد" )4). 
الرعية الصرب على جور األئمة وظلمهم إذا مل يكن يف ترك الصرب  ابن تيمية: "جيب على  قال 
مفسدة راجحة")5)، وقال العيين: قوله "من خرج من السلطان أي: من طاعته. وقوله: فليصرب يعىن 
فليصرب على ذلك املكروه، وال خيرج عن طاعته؛ ألن يف ذلك حقن الدماء وتسكني الفتنة إال أن 
يكفر اإلمام ويظهر خالف دعوة اإلسالم فال طاعة ملخلوق عليه، وفيه: دليل على أن السلطان 

المختار،  المساجد ومواضع الصالة، باب كراهية الصالة عن وقتها  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب   -(
20/2)، ح 648.

ابن األزرق، بدائع السلك في طبائع الملك، )/)).  -2
تنكرونها، 9/)4، ح  أمــورًا  بعدى  النبي سترون  باب قول  الفتن،  البخاري في صحيحه، كتاب  أخرجه   -3
053)، وأخرجه مسلم كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، 6/)2، 

ح 849).
ابن حجر، فتح الباري، 3)/).  -4

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 80/28).  -5
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ال ينعزل بالفسق والظلم وال جتوز منازعته يف السلطنة بذلك. قوله: شربًا أي: قدر شرب وهو كناية 
عن خروجه ولوكان بأدن شيء"))). وقال ابن بطال: "يف هذا احلديث حجة يف ترك اخلروج على 
أئمة اجلور، ولزوم السمع والطاعة هلم، والفقهاء جممعون على أن اإلمام املتغلب طاعته الزمة ما 
أقام اجلمعات واجلهاد، وأن طاعته خري من اخلروج عليه؛ ملا يف ذلك من حقن الدماء وتسكني 
الدمهاء")2). وقد أمر النيب  بالصرب على جور والة األمر يف كل األحوال وعلى مدى احلياة فعن 
ْلَقْويِن  رًَة، َفاْصرِبُوا َحىتَّ تـَ ْعِدي أَثـَ ْلَقْوَن بـَ أََنَس ْبَن َماِلٍك  قال: َقاَل النَّيِبُّ  ِلأْلَْنَصاِر" :إِنَُّكْم َستـَ

َوَمْوِعدُُكُم احْلَْوُض")3). 

ففي احلديث: "ستلقون بعدى أثرة" أي يستأثر عليكم مبا لكم فيه اشرتاك من االستحقاق 
)فاصربوا( على ذلك )حىت تلقوين على احلوض( يوم القيامة فيحصل لكم االنتصاف ممن ظلمكم 
مع الثواب اجلزيل على الصرب")4)، ومما يؤكد على ضرورة وأمهية الصرب على والة األمر ما روي 
َقاَل: َيا  ، َعْن أَِبيِه َقاَل: َسَأَل َسَلَمُة ْبُن َيزِيَد اجْلُْعِفيُّ َرُسوَل اهلِل  فـَ َعْن َعْلَقَمَة ْبِن وَاِئٍل احْلَْضرَِميِّ
ُعوَنا َحقََّنا، َفَما َتْأُمرَُنا؟ َفَأْعَرَض َعْنُه، مُثَّ  َنا ُأَمرَاُء َيْسَأُلوَنا َحقَُّهْم َوميْنـَ َنيِبَّ اهلِل، َأرَأَْيَت ِإْن َقاَمْت َعَليـْ
ْيٍس َوَقاَل: امْسَُعوا وََأِطيُعوا،  َسَأَلُه َفَأْعَرَض َعْنُه، مُثَّ َسَأَلُه يِف الثَّاِنَيِة َأويِف الثَّالَِثِة َفَجَذَبُه اأْلَْشَعُث ْبُن قـَ
َا َعَلْيِهْم َما مُحُِّلوا َوَعَلْيُكْم َما مُحِّْلُتْم")5). وَعْن ُأَسْيِد ْبِن ُحَضرْيٍ َأنَّ رَُجاًل ِمَن اأْلَْنَصاِر َقاَل: َيا  َفِإمنَّ
ْلَقْويِن  رًَة، َفاْصرِبُوا َحىتَّ تـَ ْعِدي أَثـَ ْلَقْوَن بـَ ْعَمْلَت ُفاَلًنا؟ َقاَل: َستـَ ْعِمُليِن َكَما اْستـَ َرُسوَل اهلِل، َأاَل َتْستـَ
َعَلى احْلَْوِض")6). هذه وصية املصطفى عليه الصالة والسالم بالصرب عليهم؛ ألن يف عدم الصرب 
عليهم ضررًا كبريًا يدمر اجملتمعات، وميحق الربكات، وخيلف الدمار. قال النووي: "االستئثار: املراد 

العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 8/24)).  -(
ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 0)/8.  -2

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب األنصار، باب قول النبي لألنصار اصبروا حتى تلقوني على   -3
الحوض، 33/5، ح93)3.

البخاري،  لشرح صحيح  الــســاري  إرشــاد  الملك،  عبد  بن  بكر  أبــى  بن  محمد  بن  أحمد  القسطالني،   -4
.4(2/6

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب في طاعة األمراء وإن منعوا الحقوق، 9/6)، ح846).  -5
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب األنصار باب قول النبي لألنصار اصبروا حتى تلقوني على   -6

الحوض، 33/5، ح/ 92)3.
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به هنا استئثار األمراء بأموال بيت املال"، واألثرة: االختصاص يف أمور الدنيا عليكم: أي امسعوا 
وأطيعوا وإن اختص األمراء بالدنيا ومل يوصلوا لكم حقكم مما عندهم. وهذه األحاديث يف احلث 
على السمع والطاعة يف مجيع األحوال، وسببها اجتماع كلمة املسلمني؛ فإن اخلالف سبب لفساد 
أحواهلم يف دينهم ودنياهم")))، وقد عد ابن تيمية -رمحه اهلل-: " الصرب على جور ويّل األمر أصل 
من أصول السنة فقال" الصرب على ظلم وجور األئمة أصل من أصول أهل السنة")2)، وَعْن ُسَوْيِد 
ْعَد َعاِمي َهَذا، َفِإْن ُأمَِّر  ْبِن َغَفَلَة، َقاَل: َقاَل يِل ُعَمُر: "َيا أََبا ُأَميََّة، ِإينِّ اَل َأْدِري، َلَعلِّي اَل أَْلَقاَك بـَ
َعَلْيَك َعْبٌد َحَبِشيٌّ جُمَدٌَّع َفامْسَْع َلُه وََأِطْع، َوِإْن َضرََبَك َفاْصرِبْ، َوِإْن َحرََمَك َفاْصرِبْ، َوِإْن َأرَاَد َأْمرًا 
َفاِرِق اجْلََماَعَة")3)، وَعْن َأيِب َذرٍّ َقاَل: َقاَل  ُقْل: مَسًْعا َوَطاَعًة، َدِمي ُدوَن ِدييِن، َواَل تـُ ْنِقُص ِديَنَك، فـَ يـُ
ْلُت: َأَما وَالَِّذي بَعَثَك ِباحْلَقِّ  ْعِدي َيْسَتْأِثرُوَن هِبََذا اْلَفْيِء ؟ قـُ ٌة ِمْن بـَ ُتْم وَأَِئمَّ َرُسوُل اهلل : "َكْيَف أَنـْ
َأَضُع َسْيِفي َعَلى َعاِتِقي مُثَّ َأْضِرُب ِبِه َحىتَّ أَْلَقاَك َأو َأحْلََقَك. َقاَل: َأَواَل َأُدلَُّك َعَلى َخرْيٍ ِمْن َذِلَك 

ْلَقايِن")4). َتْصرِبُ َحىتَّ تـَ

4-األمر بوجوب بيعة ويّل األمر وعدم اخلروج عليه: البيعة هي اليت تربط بني احلاكم واحملكوم، 
وتؤسس العالقة بينهما، فالبيعة مسؤولّية عظمى، ومهمة جليلة، وهي أصل عقدي، وواجب 
شرعي، لذا وجه النيب  أمته إىل وجوب البيعة وأمهيتها واألحكام املتعلقة هبا وحترمي خلعها، 
ووجوب الوفاء هبا؛ ملا يف ذلك من استقرار اجلماعة ففي احلديث: " َوَمْن َماَت ولّيَس يِف 
َعٌة َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة")5). واخلروج على احلكام من أخطر األمور اليت ال ميكن جتاهل  يـْ ُعُنِقِه بـَ
ما قد ينتج عنها من فتنة وقتال وسفك دماء بني أفراد األمة ولكمال هدي اإلسالم منع 
اخلروج على احلكام. فَعْن زَْيِد ْبِن حممد َعْن َناِفٍع َقاَل: َجاَء َعْبُد اهلِل ْبُن ُعَمَر ِإىَل َعْبِد اهلِل ْبِن 
َقاَل: اْطرَُحوا أِلَيِب َعْبِد الرَّمْحَِن  ُمِطيٍع ِحنَي َكاَن ِمْن َأْمِر احْلَرَِّة َما َكاَن زََمَن َيزِيَد ْبِن ُمَعاِوَيَة فـَ
ُقوُلُه،  َثَك َحِديًثا مَسِْعُت َرُسوَل اهلِل  يـَ ْيُتَك أِلَُحدِّ َقاَل: ِإينِّ مَلْ آِتَك أِلَْجِلَس، أَتـَ ِوَساَدًة، فـَ

النووي، شرح صحيح مسلم، 2)/240.  -(
ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 02/28).  -2

الخالل، السنة، )/50).  -3
الفتن،  عند ظهور  المسلمين  مالزمة جماعة  وجــوب  بــاب  اإلمـــارة،  في صحيحه، كتاب  مسلم  أخرجه   -4

.(85( ،22/6
أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، 22/6، ح )85)  -5
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َة َلُه، َوَمْن  ْوَم اْلِقَياَمِة اَل ُحجَّ ُقوُل: "َمْن َخَلَع َيًدا ِمْن َطاَعٍة َلِقَي اهلَل يـَ مَسِْعُت َرُسوَل اهلِل  يـَ
َعٌة َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة"))). قال الطحاوي: "وال نرى اخلروج على أئمتنا  يـْ َماَت ولّيَس يِف ُعُنِقِه بـَ
ووالة أمورنا وإن جاروا وال ندعو عليهم وال ننزع يًدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة 
اهلل عز وجل فريضة ما مل يأمروا مبعصية، وندعو هلم بالصالح واملعافاة")2)، وقال ابن حجر: 
"وف احلديث وجوب طاعة اإلمام الذي انعقدت له البيعة واملنع من اخلروج عليه ولو جار 
يف حكمه وأنه ال ينخلع بالفسق")3). وقد أمجع أهل السنة واجلماعة على حترمي اخلروج على 
والة األمر وممن ذكر هذا اإلمجاع اإلمام النووي حيث قال: "وََأمَّا اخْلُرُوُج َعَلْيِهْم َوِقَتاهُلُْم َفَحرَاٌم 

ِبِإمْجَاِع اْلُمْسِلِمنَي َوِإْن َكاُنوا َفَسَقًة َظاِلِمنَي")4).

َعَنا  َنا: "َأْن َبايـَ َقاَل ِفيَما َأَخَذ َعَليـْ ْعَناُه فـَ َبايـَ وعن عبادة بن الصامت  َقاَل: َدَعاَنا النَّيِبُّ  فـَ
َنازَِع اأْلَْمَر َأْهَلُه ِإالَّ  َنا وََأْن اَل نـُ رًَة َعَليـْ اَعِة يِف َمْنَشِطَنا َوَمْكرَِهَنا َوُعْسرَِنا َوُيْسرَِنا وَأَثـَ ْمِع وَالطَّ َعَلى السَّ
رَْهاٌن")5).  فالنيب عليه الصالة والسالم استثين حالة واحدة  وَاًحا ِعْنَدُكْم ِمَن اهلِل ِفيِه بـُ َرْوا ُكْفرًا بـَ َأْن تـَ
جيوز فيها اخلروج على ويّل األمر فقال عليه السالم: "إال أن تروا كفرًا بواًحا عندكم من اهلل فيه 
برهان". يقول الشيخ ابن عثيمني: "إال أن تروا": والرؤية إما بالعني أو بالقلب، الرؤية بالعني بصرَّية، 
وبالقلب علمية مبعىن: أننا ال نعمل بالظن أو بالتقديرات أو باالحتماالت بل البدَّ أن نعلَم علَم 
اليقني. وأن نرى ُكفرًا ال فسوًقا فمثاًل: احلاكم لو كان أفسق عباد اهلل عنده شرب مخر وغريه من 
َق ألنَّ مفسدة  احملرمات وهو فاسق، لكن مل خيرج من اإلسالم، فإنه ال جيوز اخلروج عليه، وإن ُفسِّ
اخلروج عليه أعظُم بكثري من مفسدة معصيته اليت هي خاصة به. الثالث: قال "بواًحا": البواح 
بل هي  فيها شجر وال مدر وال جبل،  ليس  اليت  الواسعة  البواح: هي  الصريح، واألرض  يعين: 
 واضحة للرؤية البدَّ أن يكون الكفر بواًحا ظاهرًا ما يشك فيه أحد مثل: أن يدعو إىل َنبِذ الشريعة، 

المصدر السابق  -(
الطحاوي، شرح العقيدة الطحاوية، 9)3  -2

ابن حجر، فتح الباري، 3)/)).  -3
النووي، شرح صحيح مسلم، 2)/229.  -4

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب قول النبي  سترون بعدى أمورًا تنكرونها، 9/ )4، ح/   -5
055). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية، 6/6)، 

ح/ 09)).
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أو أن يدعو إىل ترك الصالة، وما أشبه ذلك من الكفر الواضح الذي ال حَيَتِمل التأويل. فأما ما 
حيتمل التأويل فال جيوز اخلروج عليه، وإن ُكنا نرى حنن أنه كفر وبعض الناس يرى أنه ليس بكفر 
فإنه ال جيوز لنا اخلروج عليه؛ ألن هذا ليس بواًحا. الرابع: "عندكم من اهلل فيه برهان" أي دليٌل 
واضح، ليس جمرد اجتهاد أو قياس بل هو بنّيٌ واضح أنه كفر، حينئذ جيوز اخلروج. ولكن هل معىن 
جواز اخلروج أنه جائز بكل حال أو واجب على كل حال؟ اجلواب: ال. البدَّ من ُقدرة على ُمَناَبَذِة 
هذا الوايل الذي رأينا فيه الكفر البواح. أما أن خنرج عليه بسكاكني املطبخ وعواميل البقر ولديه 
دبابات وصواريخ فهذا َسفٌه يف العقل وضالل يف الدين؛ ألن اهلل مل ُيوجب اجلهاد على املسلمني 
حني كانوا ُضعفاء يف مكة ما قال: اخرجوا على قريش وهم عندهم، ولو شاءوا الغتالوا ُكرباءهم 
وقتلوهم، لكنه مل يأمرهم هبذا، ومل يأذن هلم به؛ ملاذا؟ لعدم القدرة. وإذا كانت الواجبات الشرعية 
اليت هلل عز وجل تسقط بالعجز فكيف هذا الذي سيكون فيه دماء. يعىن: ليس إزالة احلاكم باألمر 
اهلني، أو جمرد ريشة تنفخها وتروح، البدَّ من قتال منك وقتال منه، وإذا ُقِتل فله أعوان، فاملسألة 
ليست باألمر اهلني حىت نقول بكل سهولة: نزيل احلاكم ونقضي عليه وينتهي كل شيء، فالبد 
ٌر َصِحيٌح  من القدرة"))). وجاء يف فتح الباري معىن: "عندكم من اهلل فيه برهان" َأْي َنصُّ آَيٍة َأو َخبـَ
اَل حَيَْتِمُل التَّْأِويَل َوُمْقَتَضاُه أَنَُّه اَل جَيُوُز اخْلُرُوُج َعَلْيِهْم َما َداَم ِفْعُلُهْم حَيَْتِمُل التَّْأِويَل")2). واحلديث 
السابق ارتكز عليه أهل العلم فاجتهدوا ووضعوا شروطا جلواز اخلروج على احلاكم إذا فقد شرط 

منها ال جيوز اخلروج عليه حبال من األحوال.

وقد أطال النفس ابن تيمية يف مواضع عدة من الفتاوى يف بيان حقوق والة األمر وحرمة 
اخلروج عليهم قال: "من أعظم الغدر، الغدر بإمام املسلمني. وقال: وأما أهل العلم والدين والفضل 
فال يرخصون ألحد فيما هنى اهلل عنه من معصية والة األمور، وغشهم واخلروج عليهم بوجه من 
الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قدميًا وحديًثا ومن سرية غريهم")3)، وقال 
ْلُيِطْعُه ِإِن اْسَتَطاَع، َفِإْن  ْلِبِه، فـَ عليه الصالة والسالم: "َوَمْن َباَيَع ِإَماًما َفَأْعَطاُه َصْفَقَة َيِدِه َومثََرََة قـَ

العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، لقاء الباب المفتوح، 5/94).  -(
ابن حجر، فتح الباري، 3)/8.  -2

ابن تيمية، الفتاوى، 8/35).  -3
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ْلِبِه( ِكَناَيًة َعِن اإْلِْخاَلِص يِف اْلَعْهِد وَاْلِتزَاِمِه  َنازُِعُه َفاْضرُِبوا ُعُنَق اآْلَخِر")))، وقوله )َومثََرََة قـَ َجاَء آَخُر يـُ
وقوله: "فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر" معناه: ادفعوا الثاين فإنه خارج على اإلمام، 
فإن مل يندفع إال حبرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت املقاتلة إىل قتله وال ضمان فيه؛ ألنه ظامل متعدٍّ 
ْنِكرُوَن، َفَمْن  ْعرُِفوَن َوتـُ تـَ يف قتاله")2). وعن أم سلمة s َأنَّ َرُسوَل اهلِل  َقاَل: "َسَتُكوُن ُأَمرَاُء فـَ
َقاِتُلُهْم؟ "َقاَل: اَل، َما َصلَّْوا ")3).  َعَرَف َبرَِئ، َوَمْن أَْنَكَر َسِلَم، َوَلِكْن َمْن َرِضَي َوَتاَبَع" َقاُلوا: َأَفاَل نـُ
وجاء يف فيض القدير: قال القاضي: "إمنا منع من مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصالة، اليت هي 
عماد الدين، وعنوان اإلسالم، والفارق بني الكفر واإلميان، حذرًا من هتيج الفنت، واختالف الكلمة 

وغري ذلك مما هو أشد نكارة من احتمال نكرهم واملصابرة على ما ينكرون منهم")4).

فالقاعدة هي: إقامة الصالة ما دام اإلمام يأمر هبا وال ينهى عن إقامتها فيحرم اخلروج عليه، 
أو اخلروج على اجلماعة ولو كان الوايل يأيت شيًئا من معصية اهلل. قال النووي: "فيه أنه ال جيوز 

اخلروج على اخللفاء مبجرد الظلم أو الفسق، مامل يغريوا شيًئا من قواعد اإلسالم")5).
ومما يدل على حترمي اخلروج على ويّل األمر أيًضا ما روي َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك َعْن َرُسوِل 
ُهْم َوحُيِبُّوَنُكْم، َوُيَصلُّوَن َعَلْيُكْم َوُتَصلُّوَن َعَلْيِهْم، َوِشرَاُر  ِتُكُم الَِّذيَن حُتِبُّونـَ اهلِل  َقاَل: "ِخَياُر أَِئمَّ
َناِبُذُهْم  ْلَعُنوَنُكْم. ِقيَل: َيا َرُسوَل اهلِل، َأَفاَل نـُ ُهْم َويـَ ْلَعُنونـَ ْبِغُضوَنُكْم، َوتـَ ُهْم َويـُ ْبِغُضونـَ ِتُكُم الَِّذيَن تـُ أَِئمَّ
ُتْم ِمْن ُواَلِتُكْم َشْيًئا َتْكرَُهوَنُه َفاْكرَُهوا َعَمَلُه،  اَلَة، َوِإَذا رَأَيـْ َقاَل: اَل، َما َأَقاُموا ِفيُكُم الصَّ ْيِف؟ فـَ ِبالسَّ
ْنزُِعوا َيًدا ِمْن َطاَعٍة")6). فهذا نص صريح واضح كفلق الصبح؛ يف أنه ال خيرج على اإلمام  َواَل تـَ
لكراهية عمله وال تنزع اليد من الطاعة مادام أنه يأمر بالصالة أول مل ينه عنها. قال املاوردي: "هذا 
صحيح، فإن اإلمام إذا كان ذا خري أحبهم وأحبوه، وإذا كان ذا شر أبغضهم وأبغضوه، وأصل 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب األمر بالوفاء ببيعة الخلفاء األول فاألول 2/3)4) ح   -(
.(844

النووي، شرح صحيح مسلم، 2)/244، 243. والعظيم آبادي، عون المعبود، ))/48).  -2
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب وجوب اإلنكار على األمراء فيما يخالف الشرع، 23/6،   -3

.(854
المناوي، فيض القدير، 99/4.  -4

النووي، شرح صحيح مسلم، 2)/244، 243.  -5
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب خيار األئمة وشرارهم، 24/6، ح 855).  -6
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ذلك أن خشية اهلل تبعث على طاعته يف خلقه، وطاعته فيهم تبعثهم على حمبته، فلذلك كانت 
حمبته دلياًل على خريه وبغضهم له دلياًل على شره وقلة مراقبته" ))). وقال ابن حجر: "َويِف احْلَِديِث 
َعُة وَاْلَمْنِع ِمَن اخْلُرُوِج َعَلْيِه َوَلو َجاَر يِف ُحْكِمِه وَأَنَُّه اَل  يـْ َعَقَدْت َلُه اْلبـَ ُوُجوُب َطاَعِة اإْلَِماِم الَِّذي انـْ
ِة َأويّل ِمَن اخْلُرُوِج  ُر َعَلى َطاَعِة اجْلَاِئرِيَن ِمَن اأْلَِئمَّ بـْ ْنَخِلُع ِباْلِفْسِق")2). وقال ابن عبد الرب: "َفالصَّ يـَ
َماِء  َعَلْيِه؛ أِلَنَّ يِف ُمَنازََعِتِه وَاخْلُرُوِج َعَلْيِه اْسِتْبَداَل اأْلَْمِن ِباخْلَْوِف، َوأِلَنَّ َذِلَك حَيِْمُل َعَلى ِهرَاِق الدِّ
َتْشَهُد  َوِفْسِقِه وَاأْلُُصوُل  َعَلى َجْورِِه  رْبِ  الصَّ ِمَن  َأْعَظُم  َوَذِلَك  اأْلَْرِض،  اْلَغارَاِت وَاْلَفَساِد يِف  َوَشنِّ 
ْرِك")3). وقال ابن تيمية: "وهلذا كان مذهب أهل  يُن َأنَّ َأْعَظَم اْلَمْكرُوَهنْيِ َأْواَلمُهَا ِبالتـَّ وَاْلَعْقُل وَالدِّ
احلديث ترك اخلروج بالقتال على امللوك البغاة والصرب على ظلمهم إىل أن يسرتيح بر، أو يسرتاح 
من فاجر")4). وقال الرب هباري: "وال حيل قتال السلطان وال اخلروج عليه وإن جار، وذلك لقول 
رسول اهلل  أليب ذر الغفاري: "اصرب وإن كان عبًدا حبشيًّا")5)، وقوله لألنصار: "اصربوا حىت 

تلقوين على احلوض")6) ولّيس من السنة قتال السلطان؛ فإن فيه فساد الدنيا والدين"))).

ُقوُل: َمْن َخَلَع َيًدا ِمْن َطاَعٍة َلِقَي   وعن عبد اهلل بن عمر  قال: " مَسِْعُت َرُسوَل اهلِل  يـَ
َعٌة َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة")8).قال النووي: ال  يـْ َة َلُه، َوَمْن َماَت ولّيَس يِف ُعُنِقِه بـَ ْوَم اْلِقَياَمِة اَل ُحجَّ اهلَل يـَ
حجة له: أي: ال حجة له يف فعله وال عذر له ينفعه )9). واملبالغة يف التشديد من الرسول  على 
عدم اخلروج على ويّل األمر فسببه ما يرتتب على اخلروج عليهم من الفنت، وإراقة الدماء، وفساد 
ذات البني، فتكون املفسدة يف عزله أكثر منها يف بقائه. وقال القرطيب يف مفاسد اخلروج على 

المناوي، فيض القدير، 406/3.  -(
ابن حجر، فتح الباري، 3)/2)، )).  -2

ابن عبد البر، التمهيد، 53/23).  -3
ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 444/4.  -4

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية الله، 3 /)46)،   -5
ح )83)

أخرجه البخاري في صحيحه، 8/)6)3.ولّيس من السنة قتل السلطان؛ ألنه فيه فساد الدنيا والدين«.  -6
البر بهاري، شرح السنة، 29.  -(

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب االمارة، باب مالزمة جماعة المسلمين، 22/6، ح)85).  -8
النووي، شرح صحيح مسلم، 2)/240.  -9
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اإلمام: " استبدال األمن باخلوف، وإراقة الدماء، وانطالق أيدي السفهاء، وشن الغارات على 
املسلمني، والفساد يف األرض"))).

قال اإلمام أمحد بن حنبل: "وال حيل قتال السلطان وال اخلروج عليه ألحد من الناس، فمن 
فعل ذلك فهو مبتدع على غري السنة والطريق")2). وقال ابن تيمية: "ولعله ال يكاد يعرف طائفة 
خرجت على ذي سلطان، وإال وكان يف خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته، 
وقد أخرب النيب  أن األمراء يظلمون ويفعلون أمورًا منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم احلق الذي 
هلم، ونسأل اهلل تعاىل احلق الذي لنا، ومل يأذن يف أخذ احلق بالقتال، ومل يرخص يف ترك احلق الذي 
ِبِإْنَكارِِه  هلم")3). وقال ابن القيم: "َأنَّ النَّيِبَّ -  - َشرََع أِلُمَِّتِه إجَياَب إْنَكاِر اْلُمْنَكِر لَِيْحُصَل 
َغُض إىَل  ْلزُِم َما ُهو أَْنَكُر ِمْنُه وَأَبـْ ِمْن اْلَمْعرُوِف َما حُيِبُُّه اللَُّه َوَرُسوُلُه، َفِإَذا َكاَن إْنَكاُر اْلُمْنَكِر َيْستـَ
ْبِغُضُه َوميُْقُت َأْهَلُه، َوَهَذا َكاإْلِْنَكاِر َعَلى اْلُمُلوِك  اللَِّه َوَرُسوِلِه َفِإنَُّه اَل َيُسوُغ إْنَكارُُه، َوِإْن َكاَن اللَُّه يـُ
َحاَبُة َرُسوَل اللَِّه  ْهِر وَقْد اْسَتْأَذَن الصَّ َنٍة إىَل آِخِر الدَّ وَاْلُواَلِة ِباخْلُرُوِج َعَلْيِهْم؛ َفِإنَُّه َأَساُس ُكلِّ َشرٍّ َوِفتـْ
َقاَل: اَل َما َأَقاُموا  َقاِتُلُهْم؟ فـَ اَلَة َعْن َوْقِتَها، َوَقاُلوا: َأَفاَل نـُ رُوَن الصَّ  يِف ِقَتاِل اأْلَُمرَاِء الَِّذيَن يـَُؤخِّ
ْنزَِعنَّ َيًدا ِمْن َطاَعِتِه" َوَمْن َتَأمََّل َما َجرَى  ْلَيْصرِبْ َواَل يـَ اَلَة" َوَقاَل: "َمْن رََأى ِمْن َأِمريِِه َما َيْكرَُهُه فـَ الصَّ
ُمْنَكٍر؛  َعَلى  رْبِ  الصَّ َوَعَدِم  اأْلَْصِل  َهَذا  إَضاَعِة  ِمْن  رَآَها  َغاِر  وَالصِّ اْلِكَباِر  اْلِفنَتِ  يِف  اإْلِْساَلِم  َعَلى 
َر اْلُمْنَكرَاِت  َة َأْكبـَ َقْد َكاَن َرُسوُل اللَِّه -  - يـَرَى مبَِكَّ ُر ِمْنُه؛ فـَ َولََّد ِمْنُه َما ُهو َأْكبـَ تـَ َفَطَلَب إزَالََتُه فـَ
ْيِت َورَدِِّه َعَلى  ْغِيرِي اْلبـَ َة َوَصاَرْت َداَر إْساَلٍم َعزََم َعَلى تـَ َتَح اللَُّه َمكَّ ا فـَ ْغِيريََها، َبْل َلمَّ َواَل َيْسَتِطيُع تـَ
َعُه ِمْن َذِلَك - َمَع ُقْدرَِتِه َعَلْيِه - َخْشَيُة ُوُقوِع َما ُهو َأْعَظُم ِمْنُه ِمْن َعَدِم اْحِتَماِل  رَاِهيَم، َوَمنـَ وَاِعِد إبـْ قـَ
رَْيٍش ِلَذِلَك ِلُقْرِب َعْهِدِهْم ِباإْلِْساَلِم وََكْوهِنِْم َحِديِثي َعْهٍد ِبُكْفٍر، َوهِلََذا مَلْ َيْأَذْن يِف اإْلِْنَكاِر َعَلى  قـُ

رَتَُّب َعَلْيِه ِمْن ُوُقوِع َما ُهو َأْعَظُم ِمْنُه َكَما ُوِجَد َسوَاٌء")4). تـَ اأْلَُمرَاِء ِباْلَيِد؛ ِلَما يـَ

وعرض املعلمي يف كتابه التنكيل بعض أحداث التاريخ اليت خرج فيها طائفة عن اجلماعة 
وعلى إمام املسلمني فباؤوا بالندامة واخلسران)5). 

القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 09/2).  -(
الاللكائي، شرح السنة، )/5)).  -2

ابن تيمية، منهاج السنة، 3/)39.  -3
ابن القيم، إعالم الموقعين، 2/3)  -4

المعلمي اليماني، عبد الرحمن بن يحيى، التنكيل )/288  -5
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4-النصيحة لويّل األمر: من األمور اليت تؤكد التفاف الرعية حول ويّل األمر النصح له، وقد 
اِريِّ  بني النيب  أن من جماالت النصح اليت جيب أاّل يغفل عنها النصح لوالة األمر فَعْن متِيٍم الدَّ
اْلُمْسِلِمنَي  ِة  َوأِلَِئمَّ َوِلرَُسوِلِه  َوِلِكَتاِبِه  لِلِه  َقاَل:  ِلَمْن؟  ْلَنا:  قـُ النَِّصيَحُة،  يُن  "الدِّ َقاَل:    النَّيِبَّ  َأنَّ 
ْبِن  رْيِ  ُجبـَ ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  األمر.  الصالة والسالم على نصح والة  النيب عليه  َوَعامَِّتِهْم")))، وأكد 
ُقوُل َوُهو ِباخْلَْيِف ِمْن ِمىًن: "رَِحَم اللَُّه َعْبًدا مَسَِع  ُمْطِعٍم، َعْن أَِبيِه، َقاَل: مَسِْعُت َرُسوَل اللَِّه ، يـَ
ُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه اَل ِفْقَه َلُه، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإىَل َمْن  َوَعاَها مُثَّ َأدَّاَها ِإىَل َمْن مَلْ َيْسَمْعَها، فـَ َمَقاَليِت فـَ
ْلُب اْلُمْؤِمِن: ِإْخاَلُص اْلَعَمِل، َوُمَناَصَحُة َذِوي اأْلَْمِر، َوُلزُوُم  َقُه ِمْنُه، َثاَلٌث اَل ُيِغلُّ َعَلْيِهنَّ قـَ ُهو َأفـْ
ُهْم َتُكوُن ِمٍن َورَاِئِهْم")2). قال الفضيل بن عياض: "لزوم مجاعتهم: أي موافقة  اجْلََماَعِة؛ َفِإنَّ َدْعَوتـَ
املسلمني يف االعتقاد والعمل الصاحل")3)، وقال الشيخ السعدي: "أي ال يبقي يف القلب غل، 
وال حيمل الغل مع هذه الثالثة بل تنفي عنه غله، وتنفيه منه، وخترجه منه، أي أن من أخلص 
أعماله كلها ونصح يف أموره كلها لعباد اهلل ولزم اجلماعة باالئتالف وعدم االختالف، صار قلبه 
صافًيا نقيًّا")4)، وقد شرح اإلمام ابن القيم -رمحه اهلل – هذا احلديث شرًحا موجزًا وذكر فيه قوله: 
إذ هي ضده، فمن  الغل؛  النصيحة ال جتامع  فإن  للغل والغش،  "ومناصحة والة األمر" مناٍف 
نصح األئمة واألمة فقد برئ من الغل، وقوله: "ولزوم مجاعة املسلمني" هذا أيًضا مما يطهر القلب 
من الغل والغش فإن صاحبه للزومه مجاعة املسلمني حيب هلم ما حيب لنفسه، ويكره هلم ما يكره 
هلا، ويسوؤه ما يسوؤهم، ويسره ما يسرهم، وهذا خبالف من احناز عنهم واشتغل بالطعن عليهم 
ا؛ َوهِلََذا  ُلوهبم ممتلئة حناًل وغشًّ وَاْلَعْيب والذم هَلُم، َكفعل الرافضة واخلوارج واملعتزلة َوَغريهم، َفِإن قـُ
جَتِد الرافضة أبعد النَّاس من اإلخالص أغشهم لألئمة واألمة وأشدهم بعًدا َعن مَجاَعة اْلُمسلمني، 
ا ِبَشَهاَدة الرَُّسول واألمة َعَلْيِهم، وشهادهتم على أنفسهم بذلك، فإهنم  َهُؤاَلِء أشد النَّاس غالَّ وغشًّ فـَ
ال يكونون قّط إال أعواًنا وظهرًا على أهل اإلسالم، فأي َعدو َقاَم لْلُمسلمني َكاُنوا أعوان َذِلك 
ُهم، َومن مل ُيَشاهد فقد مسع ِمْنُه َما يصم اآلذان  اْلَعدو وبطانته، َوَهَذا أْمر قد شاهدته األمة ِمنـْ

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون، )/53، ح 55.  -(
الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب العلم، باب رب حامل فقه ال فقه له ورب حامل فقه إلى   -2

من هو أفقه منه، )/63)، ح 296.
3- شرح سنن الترمذي، )/84.

السعدي، بهجة قلوب األبرار، 85).  -4
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ويشجي اْلُقُلوب. َوَقوله" َفِإن دعوهتم حتيط من ورائهم" َهَذا من أحسن اْلَكاَلم وأوجزه وأفخمه 
معىن، شبه َدْعَوة اْلُمسلمني بالسور والسياج اْلُمِحيط هبم، اْلَماِنع من ُدُخول عدوهم َعَلْيِهم، َفتلك 
الدْعوَة الَّيِت ِهَي َدْعَوة اإلسالم وهم داخلوهنا، ملا َكاَنت سورًا وسياًجا َعَلْيِهم أخرب أن من لزم مَجاَعة 
اْلُمسلمني أحاطت ِبِه ِتْلَك الدْعوَة الَّيِت ِهَي َدْعوَة اإلسالم َكَما أحاطت هبم، فالدعوة جتمع مَشل 
األمة وتلم شعثها وحتيط هَبا، َفمن دخل يِف مجاعتها أحاطت ِبِه ومشلته"))). قال اإلمام النووي: 
"وأما النصيحة ألئمة املسلمني فمعاونتهم على احلق وطاعتهم فيه، وأمرهم به وتنبيههم وتذكريهم 
برفق ولطف، وإعالمهم مبا غفلوا عنه ويبلغهم من حقوق املسلمني")2). وأما ابن رجب احلنبلي 
فقال: " وأما النصيحة ألئمة املسلمني فحب صالحهم ورشدهم، وعدهلم وحب اجتماع األمة 
عليهم ومعاونتهم على احلق، وطاعتهم فيه وتذكريهم به")3). وقال ابن تيمية: "وهذه الثالث: يعىن 
إخالص العمل ومناصحة أويل األمر ولزوم مجاعة املسلمني: جتمع أصول الدين وقواعده وجتمع 

احلقوق اليت هلل ولعباده وتنتظم مصاحل الدنيا واآلخرة ")4). 

إال أن هذه النصيحة لها آداب يجب أن تراعى، منها: 

أن تكون سرًّا ال جهرًا، وهذه للناس عامة، لكن تتأكد يف حق ويّل األمر، وهذا كان منهج   -
السلطان  أمر  عن   h عباس  ابن  سئل  وقد  بعدهم؛  ومن  عليهم  اهلل  رضوان  الصحابة 
وبينه")5)، ومناصحة والة  فبينك  فاعاًل والبد  "إن كنت  فقال:  املنكر  باملعروف وهنيه عن 
األمر سرًّا حيقق مقاصد الشريعة يف جلب املصاحل ودرء املفاسد. وكتبت عائشة s ملعاوية 
: "إىل معاوية، أما بعد فإنه من يعمل بسخط اهلل يعد حامده من الناس ذامًّا")6). وعن 
أيب وائل قال: قيل ألسامة : لو أتيت فالًنا فكلمته، قال: إنكم لرتون أن ألكلمه إال 

ابن القيم، مفتاح دار السعادة، 3)، 2).  -(
النووي، شرح صحيح مسلم، )/39.  -2

ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، )/223، 222.  -3
ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )/84  -4

ابن رجب، جامع العلوم والحكم، )9.  -5
أخــرجــه ابــن أبــي شيبة فــي مصنفه، كتاب األمـــراء، بــاب مــا ذكــر مــن حديث األمـــراء والــدخــول عليهم،   -6

.(98/6
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أمسعكم: إين أكلمه يف السر دون أن أفتح باًبا ال أكون أول من فتحه..."))). قال اإلمام 
النووي موضًحا قصد أسامة : "قوله: "افتتح أمرًا ال أحب أن أكون أول من افتتحه" 
يعىن اجملاهرة باإلنكار على األمراء يف املأل كما جرى لقتلة عثمان ")2). وقال احلافظ ابن 
حجر: "قال املهلب: أرادوا من أسامة  أن يكلم عثمان... فقال أسامة: "قد كلمته سرًّا 
دون أن أفتح باًبا " أي: باب اإلنكار على األئمة عالنية، خشية أن تفرتق الكلمة، مث قال 
احلافظ: وقال عياض: مراد أسامة: أنه ال يفتح باب اجملاهرة بالنكري على اإلمام؛ ملا خيشى 
  من عاقبة ذلك، بل يتلطف به، وينصحه سرًّا، فذلك أجدر بالقبول")3). وقال حذيفة
"ما مشى قوم إىل سلطان اهلل يف األرض ليذلوه إال أذهلم اهلل قبل أن ميوتوا")4)، وقال اإلمام 
الشوكاين: "ينبغي ملن ظهر له غلط اإلمام يف بعض املسائل أن يناصحه، وال يظهر الشناعة 
عليه على رؤوس األشهاد بل يأخذ بيده وخيلو به، ويبذل له النصيحة")5). وقال الشيخ عبد 
العزيز بن باز: "ليس من منهج السلف التشهري بعيوب الوالة، وذكر ذلك على املنابر، ألن 
ذلك يفضي إىل الفوضى، وعدم السمع والطاعة يف املعروف، ويفضى إىل اخلوض الذي يضّر 
وال ينفع، ولكن الطريقة املتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبني السلطان والكتابة إليه 
أو االتصال بالعلماء الذين يتصلون به حىت يوجه إىل اخلري...إىل أن قال -رمحه اهلل- وملا 
فتحوا الشر يف زمن عثمان  وأنكروا على عثمان جهرة منت الفتنة والقتال والفساد الذي 
ال يزال الناس يف آثاره إىل اليوم، حىت حصلت الفتنة بني على ومعاوية، وقتل عثمان وعلي 
بأسباب ذلك وقتل جم كثري من الصحابة وغريهم بأسباب اإلنكار العلين وذكر العيوب علًنا 

حىت أبغض الناس ويّل أمرهم وحىت قتلوه")6).
أالَّ تتخذ سبًبا إلثارة الناس فإن ملء القلوب على والة األمر حيدث أمورًا ال حتمد عقباها.   -
فاحلكمة أال تنشر لعامة الناس بل فقط ألهل العلم ألجل مناصحته واألخذ بيده. قال الشيخ 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار، وأنها مخلوقة، ج4/)2)، ح/)326.  -(
النووي، شرح مسلم، 8)/60)4.  -2
ابن حجر، فتح الباري، 3)/)5.  -3

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجامع باب من أذل السلطان، ))/344.  -4
الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على طريق األزهار، 965.  -5

ابن العثيمين، حقوق الراعي والرعية، مجموعة خطب للشيخ ابن عثيمين، 28، )2.  -6
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ابن عثيمني: "فاهلل اهلل يف فهم منهج السلف، وأال تتخذ من أخطاء السلطان سبياًل إلثارة 
الناس، وإىل تنفري القلوب عن والة األمر، فهذا عني املفسدة، وأحد األسس اليت حتصل هبا 
الفتنة بني الناس"))). ويقول يف موضع آخر: "والنصيحة هلم هي أن نكف عن مساوئهم وأال 
ننشرها بني الناس، وأن نبذل هلم النصيحة ما استطعنا باملباشرة إذا كنا نستطيع أن نباشرهم 
أو بالكتابة إذا كنا ال نستطيع أو باالتصال مبن يتصل هبم إذا كنا ال نستطيع الكتابة؛ ألنه 
أحياًنا ال يستطيع اإلنسان الكتابة هلم ولو كتب مل تصل إىل املسؤول فيتصل بأحٍد يتصل 

باملسؤول وينبهه فهذا من النصح)2)".

تكون برفق ولطف: قال ابن رجب -رمحه اهلل-: "وتذكريهم وتنبيههم يف رفق ولطف")3)؛   -
َلُكْم  َوَيْسَخُط  َثاَلًثا  َلُكْم  َيرضي  اهلَل  "ِإنَّ   : اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:    رََة،  ُهرَيـْ َأيِب  فَعْن 
َفرَُّقوا وََأْن  ْعَتِصُموا حِبَْبِل اهلِل مَجِيًعا َواَل تـَ ْعُبُدوُه َواَل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا وََأْن تـَ َثاَلًثا: َيرضي َلُكْم َأْن تـَ
ؤَاِل")4).  رََة السُّ اْلَماِل وََكثـْ َوِإَضاَعَة  َوَقاَل  ِقيَل  َلُكْم:  َوَيْسَخُط  َأْمرَُكْم،  اهلُل  ُه  َمْن َوالَّ َناِصُحوا  تـُ
َعدَّ النيب  النصح لوالة األمر من األمور اليت يرضاها اهلل تعاىل لعباده وذلك ألمهيتها يف 
َنا َما  حتقيق مصاحل األمة. وَقاَل ِعَياُض ْبُن َغْنٍم: "َيا ِهَشاُم ْبَن َحِكيٍم َقْد مَسِْعَنا َما مَسِْعَت َورَأَيـْ
ْبِد َلُه َعاَلِنَيًة  ْنَصَح ِلُسْلَطاٍن ِبَأْمٍر َفاَل يـُ ُقوُل: "َمْن َأرَاَد َأْن يـَ رَأَْيَت َأَو مَلْ َتْسَمْع َرُسوَل اهلِل  يـَ
َيْخُلو ِبِه، َفِإْن َقِبَل ِمْنُه َفَذاَك، َوِإالَّ َكاَن َقْد َأدَّى الَِّذي َعَلْيِه َلُه")5). نلحظ  َوَلِكْن لَِيْأُخْذ ِبَيِدِه فـَ
يف احلديث داللته على أن النصح لويّل األمر ال يكون بالعلن، بل العاقل من يتحني أفضل 
السبل لنصيحة اإلمام، ويف احلديث إشارة للطريقة اليت ينصح هبا فقال" فال يبد له عالنية... 
أدب  على  احلديث  دلَّ  مث  املأل  على  ال  بينهما  فيما  سرًّا  النصح  يكون  أي  به"؛  فيخلو 
النصيحة "فيأخذ بيده" كناية عن احملبة وإرادة اخلري. وهلذه الطريقة يف املناصحة أثر عظيم 
يف الوقاية من االحنرافات بأنواعها: فكرية وعقدية وسلوكية. وهبا يتم حفظ العقيدة وإقامة 

.http، //binothaimeen.net/site/index .خطب الشيخ نقال من موقعه -(
ابن العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، شرح رياض الصالحين، 396/2.  -2

ابن رجب، جامع العلوم والحكم، 06)  -3
أخرجه أحمد في مسنده، 2/)84)، ح)892.  -4

أخرجه أحمد في مسنده، 6/ 3234، ح 5496.  -5
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اجلماعة ونبذ الفرقة ونشر األمن واألمان؛ ومن مث يأمن كل فرد يف اجملتمع على الضروريات 
األساسية: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال. ويؤكد الشيخ ابن باز على النصيحة 
لوالة األمر فيقول: "فالواجب على الغيورين هلل، وعلى دعاة اهلدى أن يلتزموا حدود الشرع، 
وأن يناصحوا من والهم اهلل األمور بالكالم الطيب واحلكمة واألسلوب احلسن حىت يكثر 
اخلري ويقل الشر إىل أن قال: ويهدى اهلل والة األمور للخري واالستقامة عليه، تكون العاقبة 

محيدة للجميع"))).

5- الدعاء هلم بالصالح: جيب على الرعية الدعاء لويّل األمر، ألن يف صالحه واستقامته، جتتمع 
الكلمة وتتوحد األمة ويسودها األمن واالستقرار. ولقد أمر املسلمون بالدعاء لوالة األمر 
بالصالح، ومل يؤمروا بالدعاء عليهم وإن جاروا وظلموا؛ ألن جورهم وظلمهم على أنفسهم 
وصالحهم ألنفسهم وللمسلمني. عْن َأيِب أمامة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  ": اَل َتُسبُّوا 
َة، وَاْدُعو اهلَل هَلُْم، َفِإنَّ َصاَلَحُهْم َلُكْم َصاَلٌح")2). وجه الداللة: أن احلديث الشريف  اأْلَِئمَّ
صريح الداللة يف حترمي سب ويّل األمر، بل جاء األمر بالدعاء له؛ ملا يف ذلك من صالح 
الفرد واجملتمع. مما يسهم يف محاية الوطن؛ فعن أنس بن مالك  قال: هنانا كرباؤنا من 
أصحاب رسول اهلل  قال: "ال تسبوا أمراءكم وال تبغضوهم واتقوا اهلل واصربوا فإن األمر 
قريب")3). وقال أبو الدرداء : "إياكم ولعن الوالة، فإن لعنهم احلالقة، وبغضهم العاقرة، 
قيل: يا أبا الدرداء فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما ال حنب؟ قال: " اصربوا فإن اهلل إذا رأى 
ذلك منهم حبسهم عنكم باملوت")4). وقال أبو الدرداء : " إن أول نفاق املرء طعنه 
على إمامه")5). قال ابن مجاعة يف حقوق اإلمام: "رد القلوب النافرة إليه ومجع حمبة الناس 
عليه، ملا يف ذلك من مصاحل األمة وانتظام أمور امللة")6). وكان حرص السلف شديًدا على 
ابن باز، مجموع فتاوى ومقاالت الشيخ، 206/8، وينظر: د/عبد الله الرفاعي، مراجعات في فقه الواقع   -(

السياسي والفكرى، 28، )2.
المعجم الكبير، 34/8).  -2

رواه ابن أبي عاصم في السنة، 488/2.إسناده جيد ورجاله ثقات وفي بعضهم كالم ال يضر.  -3
ابن أبي عاصم، أبو بكر الشيباني، السنة 488/2 ح 6)0)  -4

ابن عبد البر، أبو عمر القرطبي، التمهيد )2/)28  -5
ابن جماعة، تحرير األحكام )/64  -6
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الفضيل بن عياض: "لو أن يل دعوة مستجابة ما جعلتها إال يف  الدعاء لوالة األمر قال 
تعدين وإذا  إذا جعلتها يف نفسي مل  قال:  لنا هذا،  أبا علي فسر  يا  له:  فقيل  السلطان. 
جعلتها يف السلطان صلح: فصلح بصالحه العباد والبالد فأمرنا أن ندعو هلم بالصالح ومل 
نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا، وإن جاروا؛ ألن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصالحهم 
ِتُكُم الَِّذيَن  ألنفسهم وللمسلمني"))). َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك َعْن َرُسوِل اهلِل  َقاَل: "ِخَياُر أَِئمَّ
ُهْم َوحُيِبُّوَنُكْم، َوُيَصلُّوَن َعَلْيُكْم َوُتَصلُّوَن َعَلْيِهْم")2). قال اإلمام النووي: "معىن يصلون  حُتِبُّونـَ
عليكم وتصلون عليهم أي يدعون لكم، وتدعون هلم")3). جاء يف اجلامع لشعب اإلميان: 
"فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصالح والرشاد بالقول والعمل واحلكم فإهنم إذا 
صلحوا صلح العباد بصالحهم، وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرًّا ويزداد البالء على 
املسلمني، ولكن ادع هلم بالتوبة؛ فيرتكوا الشر فريتفع البالء عن املؤمنني")4). وقال الشيخ ابن 
باز: "الدعاء لويّل األمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة هلل ولعباده، 
والنيب  ملا قيل له: إن دوًسا عصت وهم كفار قال: "اللهم اهد دوًسا وأِت هبم ")5)، 
فهداهم اهلل وأتوه مسلمني. فاملؤمن يدعو للناس باخلري والسلطان أويل من يدعى له؛ ألن 
للحق وأن  يوفق  أن  النصح  أهم  الدعاء ومن  أهم  له من  فالدعاء  صالحه صالح لألمة، 
يعان عليه، وأن يصلح اهلل له البطانة، وأن يكفيه اهلل شر نفسه وشر جلساء السوء فالدعاء 
له بالتوفيق واهلداية وبصالح القلب والعمل وصالح البطانة من أهم املهمات ومن أفضل 
القربات")6). مما سبق يتضح حرص النيب  على محاية األوطان فأخرب أن خيار الناس من 

يدعو لإلمام بالصالح والفالح، إذ إن يف صالحه صالًحا لألمة والبالد.

البر بهاري، أبو محمد الحسن بن علي بن خلف، شرح السنة، وينظر: ابن عبد البر، أبو عمر يوسف   -(
بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، )/)64.

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب خيار األئمة وشرارهم، 24/6، ح 855).  -2
النووي، شرح صحيح مسلم، 6/)25.  -3

البيهقي، الجامع لشعب االيمان، 498/9.  -4
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء للمشركين بالهدى لتألفهم، ج44/4،   -5

ح)293.
ابن باز، مجموع فتاوى ومقاالت متنوعه، 8/ 0)2.  -6
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الخاتمة: 
إن من متام فضل اهلل على األمة أن جعل طاعة والة األمر يف اإلسالم واجبة باملعروف؛ وجعل 
الشريعة ويعلو نظامها وتنفذ  طاعته سبًبا حلماية األوطان فبطاعته يسود األمن واألمان وتصان 
أحكامها ويتأدب بآداهبا ومل يرحل املصطفى عليه الصالة والسالم إىل الرفيق األعلى إال وقد بني 
ضوابط هذه الطاعة وأسسها ومقوماهتا اليت متت اإلشارة إليها يف هذا البحث. الذي خلصت فيه 

إىل عدد من النتائج: 
إن االلتفاف حول ويّل األمر من أعظم األسباب للحفاظ على أمن الوطن.  -

إن السمع والطاعة حق لويّل األمر وإن جار وظلم وفسق وفجر، ملا يرتتب عليها من   -
حفظ األمن واألمان.

إن يف الصرب على والة األمر خريًا كثريًا، وبعداً باألمة عن الفوضى وسفك الدماء.  -
التأكيد على حرمة اخلروج على ويّل األمر بأي حال من األحوال ملا يرتتب على ذلك   -

من شق الصف ومتزيق األمة واختالل مصاحل البالد والعباد.
إن من مقومات الطاعة النصيحة لويّل األمر سرًّا وعدم إظهار عيوبه أمام العامة.  -

الدعاء لويّل األمر مسلك الصاحلني وأهل العلم ألن صالحه صالٌح للبالد والعباد.  -
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المصادر والمراجع: 
أبو احلسن على بن حممد بن حبيب املاوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، حتقيق: د/أمحد مبارك   -

البغدادي، ط)، مكتبة دار ابن قتيبة – الكويت 409)ه/989)م

أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، حققه وعلق عليه   -
وقدم له: حميي الدين ديب ميتسو- أمحد حممد السيد - يوسف علي بديوي - حممود إبراهيم بزال، )دار ابن 
كثري، دمشق - بريوت(، )دار الكلم الطيب، دمشق - بريوت(، الطبعة: األويل، ))4) هـ - 996)م.

البداية والنهاية، حتقيق: عبد اهلل بن  أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري بن كثري مث الدمشقي،   -
عبد احملسن الرتكي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة: األويل، 8)4) هـ - )99) م، 

424)هـ / 2003م.

أبو القاسم احلسني بن حممد الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، مصطفى نزار البار.  -

ل، السنة، حتقيق: د. عطية الزهراين، دار  أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد البغدادي احلنبلي اخَلالَّ  -
الراية – الرياض، الطبعة: األويل، 0)4)هـ - 989)م.

أبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين، كتاب السنة )ومعه ظالل اجلنة   -
يف ختريج السنة بقلم: حممد ناصر الدين األلباين(، الناشر: املكتب اإلسالمي، الطبعة األويل. 

أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، دار إحياء الرتاث   -
العريب – بريوت، الطبعة: الثانية، 392).

أبو عبد اهلل، حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن مجاعة الكناين احلموي الشافعي بدر الدين، حترير األحكام يف   -
تدبري أهل اإلسالم، حتقيق: قدم له: الشيخ عبد اهلل بن زيد آل حممود، حتقيق ودراسة وتعليق: د. فؤاد عبد 
املنعم أمحد، دار الثقافة بتفويض من رئاسة احملاكم الشرعية بقطر - قطر/ الدوحة، الطبعة: الثالثة، 408)هـ 

-988)م.

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عاصم النمري القرطيب بن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله،   -
هـ -  األويل، 4)4)  الطبعة:  السعودية،  العربية  اململكة  اجلوزي،  ابن  دار  الزهريي،  األشبال  أيب  حتقيق: 

994) م.
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أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين   -
البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون  الكبري  العلوي، حممد عبد  واألسانيد، حتقيق: مصطفى بن أمحد 

اإلسالمية – املغرب، )38) هـ.

أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني بدر الدين العيين، الغيتاىب احلنفي، عمدة القاري   -
شرح صحيح البخاري، دار إحياء الرتاث العريب – بريوت

أبو موسى حممد بن أىب بكر بن أىب عيسى األصفهاين املديين، اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث،   -
حتقيق/ عبد الكرمي القرباوى، جامعة أم القرى، ط، )، 408)ه/998)م.

أبو نصر إمساعيل بن محاد الفارايب اجلوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق: أمحد عبد الغفور   -
عطار، دار العلم للماليني – بريوت، الطبعة: الرابعة )40) هـ  - )98) م

أبو عبد اهلل بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب اجلامع ألحكام القرآن،   -
حتقيق/أمحد الربدوين، وإبراهيم أطفيش، ط/2، دار الكتب املصرية /القاهرة.، 384)هـ/964). 

أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين، أبو بكر البيهقي، شعب اإلميان، حتقيق: الدكتور عبد العلي   -
عبد احلميد حامد، أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار أمحد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 
– اهلند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، الطبعة: األويل، 

423) هـ - 2003 م.

أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسر وجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي، شعب اإلميان حققه وراجع   -
نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد، أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار 
أمحد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي – اهلند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع 

الدار السلفية ببومباي باهلند، الطبعة: األويل، 423) هـ - 2003 

اللغة، حتقيق: عبد السالم حممد  أبو احلسني، معجم مقاييس  الرازي،  القزويين  أمحد بن فارس بن زكرياء   -
هارون، دار الفكر، 399)هـ - 9)9)م.

أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، املطبعة الكربى   -
األمريية، مصر، الطبعة: السابعة، 323) هـ

والفروق  املصطلحات  الكليات معجم يف  الكفوي،  احلنفي  البقاء  أبو  القرميي،  بن موسى احلسيين  أيوب   -
اللغوية، حتقيق: عدنان درويش - حممد املصري، مؤسسة الرسالة – بريوت
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بريوت، الطبعة: العاشرة، ))4)هـ - )99)م.  o

ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبوحامت، الدارمي، الُبسيت، صحيح ابن   -
الثانية،  الطبعة:  بريوت.   - الرسالة  مؤسسة  الناشر:  األرنؤوط،  شعيب  حتقيق:  بلبان،  ابن  برتتيب  حبان 

(993 - (4(4

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد احلراين احلنبلي   -
الدمشقي ابن تيمية، منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية، حتقيق: حممد رشاد سامل، جامعة 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة: األويل، 406) هـ - 986) م.

زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي املناوي، فيض القدير   -
شرح اجلامع الصغري، املكتبة التجارية الكربى – مصر، الطبعة األويل، 356)ه.

التوقيف على  املناوي،  العابدين  بن زين  بن علي  العارفني  تاج  بن  الرؤوف  بعبد  املدعو  الدين حممد  زين   -
مهمات التعاريف، عامل الكتب –القاهرة، الطبعة: األويل، 0)4)هـ-990)م

سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين، املعجم الكبري، حتقيق: محدي   -
بن عبد اجمليد السلفي، مكتبة ابن تيمية – القاهرة، الطبعة: الثانية.

صدر الدين حممد بن عالء الدين علّي بن حممد ابن األذرعي أبو العز احلنفي، شرح العقيدة الطحاوية،   -
حتقيق: شعيب األرنؤوط - عبد اهلل بن احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة – الطبعة الثالثة، 4)4) هـ.

عبد اهلل بن أمحد بن علي الزيد، خمتصر تفسري البغوي املسمى معامل التنزيل، دار السالم للنشر والتوزيع –   -
الرياض، الطبعة األويل، 6)4)هـ.

عبد الرمحن بن ناصر السعدى، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، حتقيق د: عبد الرمحن اللوحيق.  -

عبد الرمحن بن حيىي بن علي بن حممد املعلمي العتمي اليماين، التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل،   -
مع خترجيات وتعليقات: حممد ناصر الدين األلباين - زهري الشاويش - عبد الرزاق محزة- الناشر: املكتب 

اإلسالمي -الطبعة الثانية 406) هـ - 986) م

على بن سلطان القاري، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، حتقيق/الشيخ مجال عيتاين، الطبعة األويل،   -
دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 422)هـ/)200م
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أثر طاعة ولّي األمر في حماية الوطن...

علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين، كتاب التعريفات، حتقيق: ضبطه وصححه مجاعة من العلماء   -
بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بريوت -لبنان، الطبعة: األويل 403)هـ -983)م

جمد الدين املبارك بن حممد ابن األثري، جامع األصول، حتقيق: عبد القادر األرناؤوط، مكتبة احللواين، دمشق،   -
مطبعة املالح 2)9)م.

جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادى، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، حتقيق/حممد على   -
النجار، الطبعة الثالثة، القاهرة.، 6)4)هـ/996)م.

حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر، أبو عبد الرمحن، شرف احلق، الصديقي العظيم آبادي، عون املعبود   -
شرح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشكالته، دار الكتب 

العلمية – بريوت، الطبعة: الثانية، 5)4) هـ

اجملتمع  أصداء  دار  والسنة،  القرآن  اإلسالمي يف ضوء  الفقه  التوجيري، خمتصر  اهلل  عبد  إبراهيم  بن  حممد   -
اإلسالمي، اململكة العربية السعودية، الطبعة احلادية عشر، )43)هـ. 

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني  -

الرياض  للنشر،  الوطن  دار  املرسلني،  سيد  كالم  من  الصاحلني  رياض  شرح  العثيمني،  صاحل  بن  حممد   -
426)هـ.

العثيمني، مجع  بن صاحل  الشيخ حممد  فضيلة  فتاوى ورسائل  العثيمني، جمموع  بن حممد  بن صاحل  حممد   -
وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن - دار الثريا، الطبعة األخرية - 3)4) هـ

حممد بن صاحل بن حممد العثيمني، لقاء الباب املفتوح، لقاءات كان يعقدها الشيخ مبنزله كل مخيس. بدأت   -
يف أواخر شوال 2)4)هـ وانتهت يف اخلميس 4) صفر، عام )42)هـ، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام 

بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية.

حممد بن عالن الصديقي، دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، دار الريان، )40)ه.  -

حممد بن علي بن حممد األصبحي األندلسي أبو عبد اهلل ابن األزرق، بدائع السلك يف طبائع امللك، حتقيق:   -
د. علي سامي النشار، وزارة اإلعالم – العراق، الطبعة: األويل.

من جواهر  العروس  تاج  الزَّبيدي،  مبرتضى  امللّقب  الفيض،  أبو  احلسيين،  الرزّاق  عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد   -
القاموس، حتقيق: جمموعة من احملققني، الناشر: دار اهلداية.
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حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر – بريوت.  -

حممد رواس قلعجي - حامد صادق قنييب، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة   -
الثانية، 408) هـ - 988).



حماية الوطن
رؤى مستقبلية وأبعاد استراتيجية في السنة النبوية

الدكتور/ إبراهيم طاهر البرزنجي 
مدير الدراسات والبحوث واإلرشاد بوزارة األوقاف بكوردستان/ العراق

واألستاذ الدكتور/ محمود رشاد محمد
كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة. جامعة األزهر

مبعوث مشيخة األزهر الشريف لكوردستان العراق لتدعيم قيم التعايش السلمى





- 609 -

حماية الوطن رؤى مستقبلية...

المقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله 

وصحبه أمجعني، وبعد،،،

  فإن الوطن نعمة عظيمة ال يعرف قدرها إاّل من حرمها؛ ففيه ينعم اإلنسان باألمن على 
نفسه، وماله، وعرضه، وفيه يعيش، ومن خرياته يأكل، وبني جنباته ينمو ويكرب؛ وإزاء هذا احلب 
لتنميته  املستقبلية واخلطط االسرتاتيجية  الرؤى  بالنفس والنفيس، ووضع  املرء مأمور حبمايته  فإن 

وازدهاره، وصرف األخطار عنه، وتوفري البيئة املناسبة للطاعة والعبادة.

وتكمن أهمية الموضوع يف الوقاية مما نراه يف العصر احلديث من متزق بعض األوطان، وكثرة 
اهلرج واملرج فيها، وتشتت أهلها مييًنا ومشااًل، وتوقف عجلة التنمية، وانتشار العوز واحلاجة كنتيجة 

طبيعية للمفاهيم املغلوطة، واألفكار السقيمة، مما يستوجب جتلية احلق، ورّد الشبهات.

الدراسات السابقة: تعددت الدراسات السابقة حول موضوع األوطان، واختذت جوانب 
اجلانب  القانوين حلمايتها، ومنها من درس  اجلانب  فمنها من درس  عنها،  احلديث  متعددة يف 
التارخيي فيها، ومنها من درس الطرق العلمية والعملية حلفظها ورعايتها؛ لذا سنأيت بنماذج هلذه 

اجلوانب املتعددة؛ لنبنّي يف النهاية ما سينفرد به هذا البحث عن غريه:

)- "حب الوطن نظرة تأصيلية شرعية". د. أسامة السيد األزهري))): تناول فيه فطرة حب 
الوطن، وبنّي أن دائرة حب الوطن ال تتعارض مع دائرة انتماء املسلم لدينه أو أمته اإلسالمية بل 
تتكامل معهما، وتناول البحث كالم بعض املفسرين واحملدثني يف ذلك؛ ويفرتق هذا البحث عنه 
يف كثري من القضايا املعاصرة؛ حيث مت ذكر مرتكزات الرؤى املستقبلية واألبعاد االسرتاتيجية حلماية 
لتدمري  البعض سبياًل  اليت يتخذها  الفاسدة  املزاعم  بتفنيد  البحث  النبوية؛ وقام  السنة  الوطن يف 

)-  مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية/ مصر- موقع مجلة حراء.العدد60- قضايا فكرية.
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الدكتور إبراهيم طاهر البرزنجي )العراق( ، األستاذ الدكتور محمود رشاد محمد )مصر(

األوطان، واستحالل حمارمها، وتناول ارتباط رؤى التقدم االسرتاتيجية بالوطن اآلمن، وبنّي حماربة 
اإلسالم لكل ما يزعزع األمن واالستقرار.

2- "هل حب الوطن من اإليمان؟" أمين السعداوي)))- ويقع يف ست وثالثني صفحة غري 
الباحث مسألة واحدة فقط وهي احلب للوطن بني احلب الفطري  مقسمة إىل أبواب وفصول، تناول فيه 
واحلب الشرعي، وحبثنا هذا خيتلف عنه يف تناوله كثريًا من القضايا مل يتناوهلا هذا الكتاب مثل قضايا مرتكزات 
الرؤى املستقبلية حلماية الوطن يف السنة النبوية، وتفنيده املزاعم الفاسدة اليت تزعزع األمن واالستقرار، وإزالة 

معوقات محاية الوطن لتحقيق البعد االسرتاتيجي يف التقدم...إخل.

3- "دور تدريس مادة التربية الوطنية في تنمية قيم المواطنة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية 
دراسة من وجهة نظر معلمي الرتبية الوطنية مبحافظة الليث" أ.عطية بن حامد بن ذياب املالكي)2). 
تناولت الدراسة جانبني: اجلانب النظري واجلانب امليداين، أما اجلانب النظري فتناول فيه مفهوم 
الوطن واملواطنة، ومبادئ وقيم املواطنة، والرتبية الوطنية وأثرها يف طالب املرحلة االبتدائية، والتعليق 
على ذلك، وتناول اجلانب امليداين اإلجابة على أسئلة االستبيان املطروحة، وحتليل ذلك. وهذه 
الدراسة ختتلف عن موضوع حبثنا وال تتفق معه إال يف جزء مفهوم، ومبادئ، وقيم الوطن واملواطنة؛ 

وإن كان التناول خمتلًفا.

مفهوم عنوان البحث: 

1- )حماية (: تدور كلمة محاية حول املنع، والدفاع، والذود عن الشيء، يقول ابن منظور- 
رمحه اهلل:)مَحَى الشيَء مَحًْيا ومِحًى ومِحاية وحَمِْمَية منعه ودفع عنه.. واحِلْمَية واحِلَمى ما مُحَِي من شيٍء 
َعه إيَّاه..ومَحَى َأهَله يف الِقتال مِحاية... واحلاِمَيُة  َيًة َمنـَ ..ومَحَى املَريَض ما يضرُّه مِحْ وكأٌل مِحًى حَمِْميٌّ
الرجُل حَيِْمي َأصحابه يف احلرب وهم أَيًضا اجلماعة حَيُْمون أَنُفَسهم، وفالن على حاِمية القوم َأي 
ْقَرب، احِلَمى موضع فيه َكأٌل حُيَْمى من  آِخُر من حَيِْميِهْم يف اهْنِزاِمهم، وَأمْحَى املكاَن جعله مِحًى ال يـُ

)-  شبكة األلوكة- يناير))20م.
2-  رسالة بإشراف د/ فوزى بن بنجر األستاذ المشارك بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية- جامعة 

أم القرى429)ه /430)هـ.
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ماِر واجلمع مُحاٌة وحاِمية))1). الناس َأن يـُرْعى، وفالن حامي احلِقيقِة مثل حامي الذِّ

2- الوطن:

وهو  به  تقيم  املَْنزُِل  الَوَطُن   ) )وطن   ( العرب:  لسان  يف  جاء  اللغة:  في  الوطن  أوال: 
َمْوِطُن اإلنسان وحمله، واجلمع َأْوطان، وَأْوطاُن الغنم والبقر َمرَاِبُضها وَأماكنها اليت تْأوي إليها, 
َوَطَن باملكان وَأْوَطَن َأقام، يقال َأْوَطَن فالٌن َأرض كذا وكذا َأي اختذها حمالًّ وُمْسَكًنا يقيم فيه، 

ْوَطْنُتها َأي اختذهتا َوَطًنا وكذلك االتِّطاُن()2). ْنُتها َتوِطيًنا واْستـَ وَأوَطْنُت اأَلرض وَوطَّ

 ثانيا: الوطن في االصطالح: )الوطن األصلي هو مولد الرجل والبلد الذي هو فيه، ووطن 
اإلقامة موضع ينوي أن يستقر فيه مخسة عشر يوًما أو أكثر من غري أن يتخذه مسكًنا())).

 مما سبق يتبين:

)- اتفاق التعريف اللغوي مع االصطالحي يف كون الوطن املكان الذي ولد فيه اإلنسان، 
ويعيش بني ربوعه، وهو خيتلف عن وطن اإلقامة الذي ال يستقر فيه اإلنسان بل يعيش فيه مدة 

معينة مّث يغادره.

فيه؛  الدفاع عنه، والذود عن بيضته، ومنع أي مكروه أن حيدث  الوطن تعىن:  2- محاية 
واجتهاد اإلنسان يف ذلك بكل ما أويَت من قوة. 

3- ومما جيب بيانه أن "العرب تفرق يف األوطان فتقول لسكن اإلنسان وطن، ولإلبل عطن، 
ولألسد عرين وغابة، وللظيب كناس، وللذئب وجار، وللطائر عش، وللزنبور كور، وللريبوع نافقاء، 

وللنملة قرية ()4).

)-  محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري- لسان العرب- مادة حما- جـ4) صـ)9)- دار صادر 
بيروت- بدون.

المرجع السابق: مادة وطن- جـ3) صـ)45المرجع السابق.  -2
علي بن محمد بن علي الجرجاني: التعريفات- تحقيق: إبراهيم األبياري - باب الواو جـ)صـ)32 - دار   -3

الكتاب العربي – بيروت طـ)، 405)هـ
فيض القدير- جـ4صـ3)6 - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان طـ)، 5)4) هـ - 994)م.  -4
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 الفصل األول: 
حماية الوطن في السنة النبوية، بعد استراتيجي لتحقيق التقدم في شتى المجاالت

المبحث األول: حّب الوطن أمر فطري
حيب اإلنسان وطنه الذي نشأ وترعرع فيه حبًّا طبيعيًّا مركوزًا يف فطرته، ال يتخلى عنه مهما 

قابل من املتاعب، أو صادف من املشكالت، وهذا احلب الفطري للوطن بّينته األدلة الشرعية:

- فالقرآن الكريم يف حديثه عن األنبياء مع أقوامهم؛ بنّي أن من أهم أسباب رفض دعوات 
األنبياء عليهم السالم هو ظّن بعض املدعوين السيء بأن األنبياء يبغون من دعوهتم هذه إخراجهم 

من أرضهم اليت أحبوها واختلطت بعروقهم ودمائهم وأخذها منهم، والسيطرة عليهم.  

مثال ذلك: ما جاء من رّد فرعون وملئه على سيدنا موسى  عندما دعاهم إىل اهلل 
تعاىل، قال تعاىل: چ ڎ  ڈ ڈ ژ     ژ ڑ ڑ ک ک ک   ک گ 
گ  گ گ ڳ ڳ     ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ے  ے  ھ  ھ   ھ   ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  
ىئ   ىئ  ىئ   ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جبچ))). يقول اإلمام الرازي- رحمه اهلل-: 
)وتركيب هذه الشبهة عجيب؛ وذلك ألنه ألقى يف مسامعهم ما يصريون به مبغضني له جًدا وهو 
قوله: چ ک ک   ک گ چ؛ وذلك ألن هذا مما يشق على اإلنسان يف النهاية ولذلك 

جعله اهلل تعاىل مساوًيا للقتل يف قوله: چ ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ 
املفارقة  ألن  التنفري  يف  هناية  چ  ۈئ  ۈئ   ۆئ   ۆئ  ۇئ  چ  وقوله:   (2( چ  ڀ  ڀ  
القلوب، وهذا هو الذي حكاه اهلل تعاىل عن فرعون يف قوله:   عن املنشأ، واملولد شديدة على 

)- سورة طه: اآليات من 56 إلى 64
2- سورة النساء: اآلية 66.
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چ ک ک   ک گ گ  گ چ وكأن السحرة تلقفوا هذه الشبهة من فرعون مث 
أعادوها()1) وإمنا قال فرعون تلك املقالة  )ليحمل قومه على السخط على موسى والغضب منه، 
بإظهار أن مراده ليس جمرد إجناء بىن إسرائيل من أيديهم، بل مقصوده إخراج القبط من أوطاهنم، 
وحيازة أمواهلم وأمالكهم مجلة، وبذا يسّد عليه الباب فال يتوجه أحد إىل اتباع دعوته، مبالغة يف 
املدافعة عن بالدهم ما استطاعوا إىل ذلك سبياًل، وال ينظرون إىل معجزاته، وال يلتفتون إىل ما 

يدعو إليه من اخلري()2).

أكدت السنة النبوية املطهرة أن حّب الوطن أمر فطري؛ يظهر ذلك يف موقف خروج النيب 
)( من مكة مهاجرًا إىل املدينة )فعن عبد اهلل بن عدي بن احلمراء الزهري: قال: رأيت رسول 
اهلل )( وهو على راحلته باحلزورة يقول: واهلل إنك خلري أرض اهلل، وأحب أرض اهلل إىل اهلل ولوال 

أين أخرجت منك ما خرجت()3). 

يتذكر  أخذ  باحلمى  املدينة وأصيب  إىل  رباح -- عندما هاجر  بن  وهذا سيدنا بالل 
َها َقاَلْت  موطنه األصلي، ويذكر سهوله، وهضابه، وجباله، وأشجاره،...)فَعْن َعاِئَشَة -s- أَنـَّ
ُقْلُت  فـَ َعَلْيِهَما  َفَدَخْلُت   - َقاَلْت   - َوِباَلٌل  َبْكٍر  أَُبو  ُوِعَك  اْلَمِديَنَة   )( اللَِّه  َرُسوُل  َقِدَم  ا  َلمَّ
ُقوُل:  يـَ احْلُمَّى  َأَخَذْتُه  ِإَذا  َبْكٍر  أَُبو  َفَكاَن  َقاَلْت:  جَتُِدَك؟  ِباَلُل، َكْيَف  َوَيا  جَتُِدَك  أََبِت َكْيَف  َيا 
رَْفُع  يـَ احْلُمَّى  َعْنُه  َلَع  َأقـْ ِإَذا  ِباَلٌل  ْعِلِه، وََكاَن  نـَ ِشرَاِك  ِمْن  َأْدَن  وَاْلَمْوُت  َأْهِلِه  ُمَصبٌَّح يف  اْمرٍِئ  ُكلُّ 
ِمَياَه  ْوًما  يـَ َأرَِدْن  َوَهْل  َوَجِليُل  ِإْذِخٌر  َوَحْوىِل  ِبوَاٍد  َلًة  لَيـْ أَِبينَتَّ  َهْل  ِشْعرِى  لَْيَت  َأاَل  ُقوُل  َويـَ َعِقريََتُه، 
َقاَل "اللَُّهمَّ  فـَ رُْتُه  َفَأْخبـَ  )( اللَِّه َفِجْئُت َرُسوَل  َعاِئَشُة  َقاَلْت  ْبُدَوْن ىِل َشاَمٌة َوَطِفيُل  يـَ جَمَنٍَّة َوَهْل 
ُقْل مُحَّاَها  َها، وَانـْ ْحَها َوَباِرْك لََنا يف َصاِعَها َوُمدِّ ، َوَصحِّ َأْو َأَشدَّ َة  َنا َمكَّ اْلَمِديَنَة َكُحبـِّ َنا  إِلَيـْ  َحبِّْب 

)- محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي - مفاتيح الغيب - جـ )صـ)306- 
صـ3)30دار إحياء التراث العربي.

أحمد مصطفي المراغي- تفسير المراغي- جـ 6) صـ 22)- مكتبة البابي الحلبي بمصر- بدون.  -2
الصحيحين- تحقيق: مصطفي  المستدرك على  النيسابوري-  الحاكم  الله  أبو عبد  الله  3- محمد بن عبد 
عبد القادر عطا-كتاب الهجرة-حديث رقم0)42 جـ3صـ8، والحديث صحيح على شرط الشيخين، 

ولم يخرجاه دار الكتب العلمية – بيروت طـ)، ))4) – 990).
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َفاْجَعْلَها ِباجْلُْحَفِة())) .

وأوديتها  مبكة  يكونان  الرائحة  طيب  الكأل  من  نبتان  وجليل  إذخر  الرب:  عبد  ابن   قال 
ال يكادان يوجدان يف غريها وقيل:  )اجلليل ( نبت ضعيف أصفر حيشى هبا خصاص البيوت 
وغريها، و )جمنة ( بفتح امليم وكسر اجليم وتشديد النون موضع بأعلى مكة على أميال كان يقام 
للعرب هبا سوق وبعضهم يكسر ميمها والفتح أكثر، وهي زائدة، و)شامة وطفيل( جبالن على 
حنو ثالثني مياًل من مكة يف وجهة اليمن، وقيل جبالن مشرفان على جمنة على بريدين من مكة، 
وقيل عينان عندها، قال الزرقاين: ومجع باحتمال أن العينني بقرب اجلبلني أو فيهما، وحاصل ما 
قال بالل: إنه كان يذكر مكة وصحة هوائها وعذوبة مائها ولطافة جباهلا ونباهتا ونفحة رياح نباهتا 

الذي مبنزلة بناهتا وأبنائها()2).

ويف احلديث الشريف استحباب أن يدعو املسلم لوطنه، بالّسلم، واألمن، وزيادة اخلري والربكة 
كما كان يدعو النيب )( لوطنه املدينة املنورة؛ والعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب.  

3- أّكد التاريخ أن حّب الوطن فطري يف النفوس؛ فلقد ذكر ابن اجلوزي- رمحه اهلل-:  )أن 
اإلسكندر أوصى إذا مات أن حيمل إىل بلده حبًّا لوطنه، واعتّل اسفنديار يف بعض غزواته فقيل له 
ما تشتهي؟ قال: مشة من تربة بلخ، وشربة من ماء واديها، واعتّل سابور ذو األكتاف بالروم وكان 
مأسورًا وكانت بنت ملكهم قد عشقته فقالت له ما تشتهي؟ فقال: شربة من ماء دجلة، ومشيما 
من تراب اصطخر، فغرّبت عنه أياًما مث أتت مباء من الفرات، وقبضة من شاطئه؛ وقالت: هذا من 

دجلة، وهذه من تربة أرضك، فشرب بالوهم، واشتم تلك الرتبة فنقه من عّلته()3).

)- محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي- الجامع الصحيح المختصر- تحقيق: د. مصطفي 
المدينة حديث رقم )))3  النبي )( وأصحابه  الصحابة - باب مقدم  البغا - كتاب فضائل   ديب 

جـ 3صـ 428)- دار ابن كثير، اليمامة – بيروت طـ3، )40) ه- )98)م.
شرح  المفاتيح  مرعاة   - المباركفوري  الدين  حسام  بن  الله  أمــان  بن  محمد  بن  الله  عبيد  الحسن  أبــو   -2
مشكاة المصابيح- جـ9صـ522-532-إدارة البحوث والدعوة واإلفتاء - بنارس الهند طـ3، 404) هـ، 

984)م.
علي حسين  تحقيق:  الصحيحين-  من حديث  المشكل  الجوزي- كشف  ابن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو   -3

البواب- جـ)صـ233) - دار الوطن الرياض 8)4)هـ - )99)م.
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4- رّكزت األحكام الشرعية على احلب الفطري للوطن لدى املكلف فحكمت بالتغريب 
سنة على الزاين غري احملصن كعقوبة من متام احلّد؛ ليستشعر الغربة النفسية، وينزجر عما يفعل؛ ولو 
اِمِت َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه  مل يكن لغربته عن وطنه أثر نفسى ما حكم الشرع هبا )َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
يُِّب  -" ُخُذوا َعىنِّ ُخُذوا َعىنِّ َقْد َجَعَل اللَُّه هَلُنَّ َسِبياًل اْلِبْكُر ِباْلِبْكِر َجْلُد ِماَئٍة َوَنفي َسَنٍة وَالثـَّ

يِِّب َجْلُد ِماَئٍة وَالرَّْجُم ())). ِبالثـَّ

)وقوله نفي سنة فيه دليل على وجوب التغريب للزاين البكر عاًما، وأنه من متام احلد، وإليه 
ذهب اخللفاء األربعة ومالك والشافعي وأمحد وإسحاق وغريهم... وأما مسافة التغريب فقالوا أقلها 
مسافة القصر لتحصل الغربة، وغّرب عمر من املدينة إىل الشام، وغّرب عثمان إىل مصر، ومن كان 

غريًبا ال وطن له غرب إىل غري البلد اليت واقع فيها املعصية()2).

المبحث الثاني: ارتباط رؤى التقدم االستراتيجية باألمن واالستقرار في الوطن
المطلب األول: األمن واالستقرار في الوطن دافع للنهضة بشتى صورها

ال خيفي على ذي لّب أن رسم اخلطط االسرتاتيجية وتنفيذها لتحقيق التقدم يف شىت اجملاالت 
يرتبط بتحقيق األمن يف الوطن، ومحايته من مجيع األخطار؛ فالوطن اآلمن نعمة عظيمة ال يعرفها 
إال املشردون، والالجئون، والنازحون؛ لذا جند القرآن الكرمي يبني أّن من أعظم النعم اليت مينت اهلل 

هبا على عباده نعمة األمن، قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ چ)3). 

القرآن  جند  لذا  واألمان؛  باألمن  الفرد  يشعر  أن  بدون  تنمية  وال  ازدهار،  وال  تقدم،  فال 
الكرمي ينعى على قريش تكذيبهم وعصياهنم مع ما امنّت اهلل عليهم من نعميت اإلطعام من جوع، 

واألمن من خوف؛ قال تعاىل: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ 

مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري- صحيح مسلم تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي-   -(
كتاب الحدود باب َحدِّ الزَِّنا- 4509جـ5 صـ: دار الجيل واآلفاق بيروت بدون.

2- محمد بن إسماعيل األمير الكحالني الصنعاني )المتوفي: 82))هـ(- سبل السالم- باب حد الزاني - 
جـ4صـ5- مكتبة مصطفي البابي الحلبي- طـ4، 9)3)هـ/ 960)م.

3- سورة األنعام: اآلية )82).
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پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ))).

والرسول الكرمي )( يبني أن نعمة الوطن اآلمن الذي ينعم فيه اإلنسان باألمن يف حركاته، 
وسكناته، وأكله، وشربه، ونومه..., نعمة تستحق جتديد الشكر عليها كل يوم ألثرها العظيم، 
وفضلها العميم:  )َعْن أََنٍس، َأنَّ َرُسوَل اهلِل)( َكاَن ِإَذا َأَوى ِإىَل ِفرَاِشِه، َقاَل: احْلَْمُد لِلَِّه الَِّذي 
َأْطَعَمَنا َوَسَقاَنا، وََكَفاَنا وَآوَاَنا، َفَكْم مِمَّْن اَل َكايِفَ َلُه َواَل ُمْؤِوَي()2) وشرّاح السنة بّينوا أن من معان 

قوله)(: )فكم ممن ال كايف له وال مؤوي( أي: ال وطن له وال سكن يأوي إليه()3).

المطلب الثاني: نهي اإلسالم عن كل ما يزعزع االستقرار

احلالية  الرؤى  بغية حتقيق  األوطان  األمن واالستقرار يف  إىل حتقيق  اإلسالمي  الدين  يدعو 
واملستقبلية للتقدم، واالزدهار؛ ويف سبيل ذلك هني عن كل ما يزعزع األمن واالستقرار؛ ومن ذلك:

أ- تكفير المسلمين، واستحالل دمائهم، ومحارمهم، واعتبار بالدهم بالد كفر: يزعم 
بعض املتشددين، واملتنطعني، "أن أحكام الكفر تعلو بالدنا؛ وإن كان أكثر أهلها مسلمني")4) 
لذا يرفعون السالح على املسلمني؛ ويستحلون دماءهم وحمارمهم؛ وهذا بال شك يشيع الفوضى 

والفساد، ويوقف حركة التنمية، ومينع حتقيق خطط التقدم االسرتاتيجية.

وهذا القول مناقض للواقع، "فهذه الصالة تؤدى، وهذه املساجد مفتوحة وتبىن، وهذه الزكاة 
يؤديها املسلمون، وحيجون بيت اهلل، وحكم اإلسالم ماض إال يف بعض األمور كاحلدود، والتعامل 
أهنا دولة مسلمة  األمة والدولة عن  الوضعية؛ وهذا ال خيرج  القوانني  بالربا، وغري هذا مما مشلته 
وشعب مسلم، ألننا - حاكما وحمكومني - نؤمن بتحرمي الربا، والزنا، والسرقة، وغري هذا، ونعتقد 
صادقني أن حكم اهلل خري وهو األحق باالّتباع، فلم نعتقد حل الربا وإن تعاملنا به؛ ومل نعتقد حّل 

)- سورة قريش: اآليات ) – 4.
النوم وأخذ المضجع- الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار - باب ما يقول عند  2- صحيح مسلم - كتاب 

حديث رقم 64جـ4 صـ2085 – م.س.
المرجع السابق جـ4 صـ2085.  -3

4-  جاد الحق علي جاد الحق - كتيب الفريضة الغائبة والرد عليه- صـ)) فتاوى دار اإلفتاء المصرية- ربيع 
األول 402) هجرية - يناير 982) م- موقع وزارة األوقاف المصرية.
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الزنا، والسرقة، وغري هذا من الكبائر وإن وقع كل ذلك بيننا"))) وهناك فرق بني اعتقاد حّل الشيء 
وهو حمرم، وفعله دون اعتقاد حّله.

ب- الفهم الخاطئ لمفهوم دار الكفر ودار اإلسالم: املتأمل يف حقل الدعوة إىل اهلل 
جيد بعض الشباب املنوط هبم حتقيق التقدم، واخلري للبالد والعباد، يهجرون بالدهم وأهليهم حبجة 
أهنم يرتكون دار الكفر إىل دار اإلسالم؛ ويتخّلون عن واجبهم جتاه وطنهم، بل إهنم يتحولون إىل 

كارهني ألوطاهنم، وأهليهم!!

ودار  الكفر  دار  ملفهوم  السقيم  الفهم  على  اعتمد  ألنه  مبكان؛  اخلطورة  من  األمر  وهذا 
البعض خطأ؛ ويبنوا عليه أحكاًما  املفهوم حىت ال يفهمه  اإلسالم؛ ومن مّث جيب توضيح ذلك 

خاطئة تعّكر صفو الوطن، وحتّول البناة إىل معاول هدم. 

أمر اجتهادي، و أن مدار  الكفر ودار اإلسالم  العلماء أن مفهوم دار  ذكر احملققون من 
احلكم على بلد بأنه بلد إسالم أو بلد كفر هو األمن على الدين، وكفالة احلرية يف أداء شعائره، 
وعدم التضييق على املسلمني فيها؛ فلو عاش املسلم يف بلد ليس له دين أو دينه غري دين اإلسالم 
واستطاع أن ميارس شعائر دينه يف حرية فهو يف دار إسالم مبعىن أنه ال جيب عليه اهلجرة منها كما 
كانت اهلجرة واجبة على املسلمني من مكة قبل فتحها؛ نظرًا لتعرض القلة املسلمة فيها للفتنة 
يدين  بلد ال  وهو  احلبشة  إىل  باهلجرة   ((الرسول فأمرهم  دينهم  على  يأمنون  ال  حيث كانوا 

باإلسالم لكن املسلمني فيه أمنوا على دينهم.

ومن العلماء الذين ذكروا ذلك الشيخ حممد أبو زهرة - رمحه اهلل- حيث ذكر رأيني للفقهاء 
يف دار اإلسالم ودار احلرب مث اختار رأي اإلمام أيب حنيفة -- يف أّن مدار احلكم هو أمن 
املسلم؛ فإن كان آمًنا بوصف كونه مسلًما فالدار دار إسالم وإال فهي دار حرب.. وقال: )إنه 

األقرب إىل معىن اإلسالم، ويوافق األصل يف فكرة احلروب اإلسالمية وأهنا لدفع االعتداء()2).

)-  جاد الحق علي جاد الحق - فتاوى دار اإلفتاء المصرية- الرّد على كتيب الفريضة الغائبة - صـ)) ربيع 
األول 402) هجرية - يناير 982) م- موقع وزارة األوقاف المصرية.

الشيخ محمد أبو زهرة – نظرية الحرب في اإلسالم – صـ28.  -2
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فكيف تكون بالد املسلمني اليت يرفع فيها األذان، وتقام فيها الصلوات، ومتارس فيها شعائر 
الدين يف أمن واطمئنان وغالب أهلها على هذا احلال... كيف تكون هذه الدار دار كفر يدعى 
إىل اهلجرة منها، وإىل حرب أهلها والقائمني على األمن فيها بزعم أهنا دار كفر؟!))) إن الفهم 
القومي هلذا املصطلح مينع هجرة العقول، ومينع من خراب الديار، وهالك الضرع، والنسل، ومينع من 

االقتتال، ويدفع إىل محاية الوطن، والعمل على تقدمه، وحتقيق رؤى التقدم. 

 المبحث الثالث: 
إزالة معوقات حماية الوطن لتحقيق البعد االستراتيجي في التقدم

من أهم معوقات البعد االسرتاتيجي للتقدم واالزدهار إشاعة الفوضى بالقتل، والتفجري، وبّث 
الذعر والفوضى بني أبناء اجملتمع الواحد اعتمادا على الفهم اخلاطئ لبعض ما ورد يف القرآن الكرمي 
وسنة النيب )( وهذا يتطلب قيام العلماء بدورهم يف بيان األفهام السقيمة اليت تنشر اجلهل، 
أوقعت  واليت  ذلك  على  األمثلة  بعض  ولنضرب  التقدم؛  اسرتاتيجية  من حتقيق  ومتنع  والضالل، 

الفساد، والقتل، والذعر يف اجملتمعات باسم الدين؛ واإلسالم منه براٌء:

ْعَبَد اهلُل اَل َشرِيَك َلُه، َوُجِعَل ِرزِْقي  ْيِف َحىتَّ يـُ 1- الفهم الخاطئ لقوله )(:  )ُبِعْثُت ِبالسَّ
ُهْم ()2)  ُهَو ِمنـْ َغاُر َعَلى َمْن َخاَلَف َأْمرِي، َوَمْن َتَشبََّه ِبَقْوٍم فـَ لَُّة، وَالصَّ حَتَْت ِظلِّ ُرحْمِي، َوُجِعَل الذِّ
فهذا احلديث الذي يتخذه البعض تكأة للقتل، والتخريب، وإشاعة الفوضى حكم عليه علماء 
احلديث بأّن )إسناده ضعيف على نكارة يف بعض ألفاظه فابن ثوبان وهو عبد الرمحن بن ثابت 
بن ثوبان اختلفت فيه أقواُل اجملرحني واملعدلني، فمنهم من قّوى أمره، ومنهم من ضعفه، وقد تغري 
بآخره، وخالصة القول فيه أنه حسُن احلديث إذا مل يتفرد مبا ينكر، فقد أشار اإلمام أمحد إىل أن 

له أحاديث منكرة، وهذا منها()3).

وزارة األوقاف المصرية- العهود والمواثيق في اإلسالم- صـ02)- مطابع وزارة األوقاف- 995)م.  -(
أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن أسد الشيباني- مسند اإلمام أحمد بن حنبل: تحقيق: شعيب األرنؤوط،   -2
الرسالة،  ــُهــَمــا حديث رقـــم4))5جــــ9صــــ24)- مؤسسة  َعــنـْ   ْبــِن عمر الــلــِه  َعــْبــِد  ُمــْســنَــُد   وآخـــرون - 

طـ)، )42) هـ - )200 م.
تحقيق: شعيب األرنؤوط و عادل مرشد، وآخرون لهذا الحديث في المسند- ُمْسَنُد َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر   -3

ُهَما حديث رقم4))5جـ9صـ24)- مرجع سابق.  َرِضَي اللُه َعنـْ
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وهذا احلديث مع ضعفه وّجهه العلماء الثقات توجيًها يتفق مع داللته، يقول فضيلة اإلمام 
األكرب شيخ األزهر السابق جاد احلق علي جاد احلق- رمحه اهلل: )هذا احلديث ما مدلوله؟ وهل 
تؤخذ ألفاظه هكذا وحدها دون النظر إىل األحاديث األخرى وإىل سري الدعوة منذ بدأت؟ إن 
ما قال به أصحاب ذلك الفكر هو ما قال به املستشرقون، حيث عابوا على اإلسالم فقالوا إنه 
انتشر بالسيف؛ أال ساء ما قال هؤالء وأولئك، فإن القرآن قد فّصل يف هذه القضية وما كان 
رسول اهلل)( إال مبلًغا ومنفًذا للوحى، وال يصدر منه ما يناقض القرآن الذي يقول: )اَل ِإْكرَاَه 

يِن()))، ويقول: چ ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھھ ے ے  يِف الدِّ
ويقول:   ،(2( ۋچ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ   ڭ  ۓڭ   ۓ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 
ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  چگ  ويقول:   ،(3( چ  ڃ 
ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ   ڻ 
ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ     گ  گ  ک  ک  ک  چ  ويقول:   ،(4( ڭچ  ۓ 
ڱ ڱچ )5) ذلك القرآن أصل اإلسالم، والسنة مفسرة له ال ختتلف معه، وحديث 
بعثت بالسيف مع هذه اآليات ال يؤخذ على ظاهره، فقد جاء بياًنا لوسيلة محاية الدعوة عند 
التعدي عليها، أو التصدي للمسلمني، وإاّل فهل استعمل الرسول )( السيف إلكراه أحد على 
اإلسالم؟ اللهم ال؛ وما كان له أن خيالف القرآن الذي نزل على قلبه. وقوله الشريف: )وجعل رزقي 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   چ  الغنائم  آية  إىل  إشارة  رحمي(  ظل  يف 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

)- سورة البقرة: اآلية 256.
2- سورة النحل: اآلية 25).

3- سورة يونس: اآلية 99.
4- سورة آل عمران: اآلية 20.
5- سورة القصص: اآلية 56.
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ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ  ڤڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ چ))) وقسمتها، وأّن له 
رزًقا يف بيت مال املسلمني، حىت ال ينشغل عن الدعوة بكسب الرزق؛ وكان هذا مبدأ يف اإلسالم، 
فأصبح لويل أمر املسلمني مرتًبا يف بيت مال املسلمني حىت يتفرغ لشئوهنم، وهذا هو ما فهمه 
أصحاب رسول اهلل )(، فإن أبا بكر  بعد أنه اختاره املسلمون خليفة توجه إىل السوق 
كعادته للتجارة، فقابله عمر  وقال له ماذا تصنع يف السوق؟ قال أعمل لرزقي وزرق عيايل، 
فقال له قد كفيناك ذلك، أو قد كفاك اهلل ذلك؛ مشريًا إىل هذه اآلية، فإن فيها قول اهلل )فأّن هلل 

مخسه( فمرتب اخلليفة من هذا اخلمس()2).

فأصحاب ذلك الفكر يضعون احلديث يف غري موضعه، ويُورُِدوَن النّص يف غري ما جاء فيه 
وال حيتمله؛ وهذا ما جيعل احلديث مناقًضا للقرآن؛ وهذا ما ال يقول به مسلم.

والذعر يف  الرعب  والذي حيدث  بالذبح()3)  جئتكم  )لقد  لحديث:  لخاطئ  الفهم   -2
الشريف  احلديث  فهذا  الدين؛  من  الناس  وينّفر  اإلسالمية،  البالد  يف  االستثمار  ومينع  اجملتمع، 
تتوقف معرفته على معرفة سبب وروده، وعلى املعىن املراد من كلمة "الذبح" فيه؛ والرجوع يف ذلك 
ُر  ْلُت: َما َأْكثـَ إىل العلماء الثقات؛ فسبب ورود الحديث هو ما رواه َعْبُد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: قـُ
ُهْم  رَْيًشا َأَصاَبْت ِمْن َرُسوِل اللَِّه )(، ِفيَما َكاَنْت ُتْظِهُر ِمْن َعَداَوِتِه؟ َقاَل: َقْد َحَضرْتـُ َما رَأَْيَت قـُ
رَْنا َعَلْيِه ِمْن  َنا ِمْثَل َما َصبـَ َقاُلوا: َما رَأَيـْ ُهْم يِف احْلِْجِر، َفذََكرُوا َرُسوَل اللَِّه )(، فـَ َوَقِد اْجَتَمَع َأْشرَافـُ
رَْنا  َنا، َلَقْد َصبـَ َنا، َوَسبَّ آهِلَتـَ رََّق مَجَاَعتـَ َنا، َوفـَ ، َسفََّه َأْحاَلَمَنا، َوَشَتَم آَباَءَنا، َوَعاَب ِدينـَ َهَذا الرَُّجِل َقطُّ
َبَل ميِْشي َحىتَّ  َنا ُهْم يِف َذِلَك، ِإْذ َطَلَع َرُسوُل اللَِّه)(، َفَأقـْ يـْ بـَ ِمْنُه َعَلى َأْمٍر َعِظيٍم، َأْو َكَما َقاُلوا، فـَ
ْعِض اْلَقْوِل، َقاَل: َوَعرَْفُت َذِلَك يِف  ا َأْن َمرَّ هِبِْم َغَمزُوُه ِببـَ َلمَّ ْيِت، فـَ َلَم الرُّْكَن، َفَمرَّ هِبِْم َطاِئًفا ِباْلبـَ اْستـَ

)- سورة األنفال: اآلية )4.
ينظر: رّد فضيلة المفتى: جاد الحق على جاد الحق على كتيب الفريضة الغائبة صـ)) - م. س.  -2

3- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، 
أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفي: 354هـ( تحقيق: شعيب األرنؤوط - ِكَتاُب التَّارِيِخ- َباُب ُكُتِب 
ْعِض َأَذى اْلُمْشرِِكيَن َرُسوَل اللَِّه ، ِعْنَد َدْعَوِتِه إِيَّاُهْم إَِلى اإْلِْساَلِم- حديث رقم)656  النَِّبيِّ - ِذْكُر بـَ

جـ4)صـ526- )52- مؤسسة الرسالة – بيروت، ط2، 4)4)ه - 993) م، والحديث حسن.
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 ،)(َعرَْفُت َذِلَك يِف َوْجِهِه، مُثَّ َمَضى ا َمرَّ هِبُِم الثَّاِنَيَة َغَمزُوُه مبِْثِلَها، فـَ َلمَّ َوْجِهِه، مُثَّ َمَضى)(، فـَ
ٍد ِبَيِدِه، َلَقْد  ْفُس حُمَمَّ رَْيٍش َأَما وَالَِّذي نـَ َفَمرَّ هِبُِم الثَّالَِثَة، َغَمزُوُه مبِْثِلَها، مُثَّ َقاَل: "أََتْسَمُعوَن َيا َمْعَشَر قـُ
َا َعَلى رَْأِسِه َطاِئٌر وَاِقٌع،  ُهْم رَُجٌل ِإالَّ َلَكَأمنَّ ْبِح« َقاَل: َفَأَخَذِت اْلَقْوَم َكِلَمُتُه َحىتَّ َما ِمنـْ ِجْئُتُكْم ِبالذَّ
ُقوُل: اْنَصِرْف  َوقَّاُه ِبَأْحَسِن َما جُيِيُب ِمَن اْلَقْوِل، َحىتَّ إِنَُّه لَيـَ تـَ ْبَل َذِلَك يـَ ُهْم ِفيِه َوْطَأًة قـَ َحىتَّ ِإنَّ َأَشدَّ

.(((((َو اللَِّه َما ُكْنَت َجُهواًل، َفاْنَصَرَف َرُسوُل اللَِّه َيا أََبا اْلَقاِسِم، اْنَصِرْف رَاِشًدا، فـَ

مث استطردت الرواية إىل ما كان بني الرسول )( وهؤالء الذين غمزوه بالقول ثالث مرات 
وهو يطوف حول البيت يف ذات اليوم واليوم التايل.

فما معىن هذه العبارة األخرية يف قول الرسول)( حسبما جاء يف هذه الرواية )لقد جئتكم 
بالذبح(؟ نعود إىل اللغة جندها تقول: )ذحبت احليوان ذحبا قطعت العروق املعروفة يف موضع الذبح 
بالسكني، والذبح اهلالك، وهو جماز، فإنه من أسرع أسبابه، وبه فّسر حديث والية القضاء  )فكأمنا 
ذبح بغري بسكني ( ويطلق الذبح للتذكية، ويف احلديث )كل شيء يف البحر مذبوح( أي ذكي 
ال حيتاج إىل الذبح، ويستعار الذبح لإلحالل، أي جلعل الشيء احملرم حالاًل، ويف هذا حديث 
أىب الدرداء  )ذبح اخلمر، امللح والشمس( أي أن وضع امللح يف اخلمر مع وضعها يف الشمس 

يذحبها أي حيوهلا خالًّ فتصبح حالاًل()2).

املعىن  املراد  يكون  أن  جيوز  ال   " به؟  يعتد  القصة  هذه  يف  الذبح  للفظ  لغوى  معىن  فأي 
األصلي للذبح، وهو قطع العنق من املوضع املعروف، ألن اهلل أبلغ الرسول يف القرآن: چی 
ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ     گ  گ  ک  ک  چک  چ)3)،  مئىئ  حئ  جئ  
ڱچ)))،چڃ  ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ 

 ،)( ْعِض َأَذى اْلُمْشرِِكيَن َرُسوَل اللَِّه )- صحيح ابن حبان - ِكَتاُب التَّارِيِخ- َباُب ُكُتِب النَِّبيِّ - ِذْكُر بـَ
ِعْنَد َدْعَوِتِه إِيَّاُهْم إَِلى اإْلِْساَلِم- حديث رقم)656 جـ4)صـ526- )52-م.ق.

محّمد بن محّمد بن عبد الرزّاق الحسيني أبو الفيض الملّقب بمرتضى الزَّبيدي- تاج العروس من جواهر   -2
القاموس: - مادة ذبح جـ6 صـ)36 دار الهداية بدون.

3- سورة البقرة: اآلية 256.
4- سورة القصص: اآلية 56.
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چڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ  ڃ   ڃ ڃ چ چ  چ)))  ڍ ڌ 
چچ)2) والنيب )( مل يفعل ذلك، يعين مل يذبح أحدا ال يف مكة وال يف غريها، ومل يكره 
أحدا على اّتباعه، فيستبعد املعىن األصلي ملعارضته للقرآن؛ وإذا يكون املعىن اجملازي هو املراد هبذا 
التهديد فإهنم قد غمزوه، وعابوه، وشتموه، وهو يطوف بالبيت فهددهم باهلالك؛ بأن يدعو اهلل 
عليهم كما فعل السابقون من األنبياء، أو بالتطهري مما هم فيه من الشرك؛ يعين أنه جاءهم بالدين 
الصحيح الذي يتطهرون باّتباعه، وهذا املعىن األخري هو املتفق مع ما أثر عنه )( أنه كان يدعو 
لقومه باهلداية إىل اإلسالم؛ وتفسري الذبح يف هذا التهديد باملعىن املتبادر هلذا اللفظ يتعارض مع 
ما عرف عن رسول اهلل)( من خلق وحكمة ورمحة بالناس، وقد أكد القرآن كل هذه الصفات 

لرسول اهلل )(، قال تعالى: 

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چپ  سبحانه:  وقال   ،(3( چ  گ  گ  گ      ک  چک 

ٺٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ 
ڄ  ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چچ)4)، وقال: چڱ ڱ   ڱ ں چ )5).

 الفصل الثاني: 
مرتكزات الرؤى المستقبلية واألبعاد االستراتيجية لحماية الوطن في السنة النبوية

المبحث األول: المحافظة على النسيج الداخلي للمجتمع

إن حتقيق الرؤى املستقبلية واألبعاد االسرتاتيجية ألي تقدم يتوقف على مدى انسجام النسيج 
الداخلي للمجتمع؛ فإن كان مرتابًطا منسجًما مع التعدد والتنوع حتققت عوامل النجاح واالزدهار، 
وحتققت اخلطط املستقبلية للتقدم والنماء؛ وإن كان التناحر، والتقاتل، وفقد األمن، وانتهاك بيضة 

)- سورة المائدة: اآلية 92.
2- سورة التغابن: اآلية2).

3- سورة األنبياء: اآلية )0).
4- سورة آل عمران: اآلية 59).

5- سورة القلم: اآلية 4.
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اإلسالم  جاء  لذا  وخراب؛  أطالل  إىل  الوطن  وحتّول  االزدهار،  وفقد  التنمية،  عدمت  األوطان 
باحملافظة على النسيج الداخلي للمجتمع من التآكل واالهنيار، فقرّر أّن:  

)- عالقة أفراد اجملتمع تقوم على التعارف، والتعاون، والرب، والعدل، قال تعاىل: چڃ 
ڈ   ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   
َها النَّاُس  ڈ ژچ )))، وأكّد النيب )( على هذه احلقيقة وسط مجوع املسلمني فَقاَل: )َيا أَيـُّ
َأاَل ِإنَّ رَبَُّكْم وَاِحٌد َوِإنَّ أََباُكْم وَاِحٌد َأاَل اَل َفْضَل ِلَعَريِبٍّ َعَلى َأْعَجِميٍّ َواَل ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَريِبٍّ َواَل 
لََّغ َرُسوُل اللَِّه )( مُثَّ َقاَل:  لَّْغُت؟ َقاُلوا: بـَ ْقَوى. أَبـَ أِلَمْحََر َعَلى َأْسَوَد َواَل َأْسَوَد َعَلى َأمْحََر ِإالَّ ِبالتـَّ
َلٍد  ْوٌم َحرَاٌم، مُثَّ َقاَل: َأيُّ َشْهٍر َهَذا؟ َقاُلوا: َشْهٌر َحرَاٌم. َقاَل مُثَّ َقاَل: َأيُّ بـَ ْوٍم َهَذا؟ َقاُلوا: يـَ َأيُّ يـَ
َنُكْم ِدَماءَُكْم وََأْموَاَلُكْم. َقاَل: َواَل َأْدِري. َقاَل: َأْو  يـْ َلٌد َحرَاٌم َقاَل: َفِإنَّ اللََّه َقْد َحرََّم بـَ َهَذا؟ َقاُلوا" بـَ
لََّغ َرُسوُل اللَِّه  لَّْغُت؟ َقاُلوا: بـَ َلِدُكْم َهَذا. أَبـَ ْوِمُكْم َهَذا يِف َشْهرُِكْم َهَذا يِف بـَ َأْعرَاَضُكْم َأْم اَل َكُحرَْمِة يـَ

اِهُد اْلَغاِئَب()2). لِّْغ الشَّ )( َقاَل: لُِيبـَ
2- أقام العالقة بني املسلمني وغريهم على املساملة، واملعاشرة اجلميلة، واملعاملة باحلسىن، 

وتبادل املصاحل، والتعاون على الرب والتقوى، قال تعاىل: 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ     ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ    چڃ 
ڈژ ژ ڑ ڑ ک   ک ک ک  گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ  ں ںڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ چ )3)، يقول الفقهاء: )املواالة مبعىن 
مما  والتقوى،  الرب  على  والتعاون  املصاحل،  وتبادل  باحلسىن،  واملعاملة  اجلميلة،  واملعاشرة  املساملة، 
دعا إليه االسالم، وال يدخل يف نطاق النهي عن مواالة الكافرين، أما النهي عن مواالة الكافرين 
فيقصد به النهي عن حمالفتهم ومناصرهتم ضد املسلمني، كما يقصد به النهي عن الرضى مبا هم 
فيه من كفر؛ إذ إن مناصرة الكافرين على املسلمني فيه ضرر بالغ بالكيان اإلسالمي، وإضعاف 

لقوة اجلماعة املؤمنة()4).
)- سورة الحجرات آية: )3)).

المسند – اإلمام أحمد بن حنبل  جـ38 صــ4)4 حديث رقم 23489.  -2
3- سورة الممتحنة: اآليتان )8(، )9).

فقه السنة جـ2 صـ604،603.  -4
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 والسنة النبوية مليئة بصور البّر مع أهل الكتاب، منها على سبيل المثال:

ْيُس ْبُن َسْعٍد َقاِعَدْيِن ِبالَقاِدِسيَِّة،  ْيٍف، َوقـَ - ما رواه البخاري يف صحيحه:  )َكاَن َسْهُل ْبُن ُحنـَ
َقااَل: ِإنَّ النَّيِبَّ  مَِّة، فـَ َها ِمْن َأْهِل اأَلْرِض َأْي ِمْن َأْهِل الذِّ َقاَما، َفِقيَل هَلَُما إِنـَّ َفَمرُّوا َعَلْيِهَما جِبََنازٍَة، فـَ

ْفًسا())). َقاَل: أَلَْيَسْت نـَ ، فـَ ُهوِديٍّ َها ِجَنازَُة يـَ َقاَم، َفِقيَل َلُه: إِنـَّ )( َمرَّْت ِبِه ِجَنازٌَة فـَ

 ،)( َُّهوِديٌّ خَيُْدُم النَّيِب - ما رواه البخاري يف صحيحه:  )َعْن أََنٍس ، َقاَل: َكاَن ُغاَلٌم يـَ
َنَظَر ِإىَل أَِبيِه َوُهَو ِعْنَدُه  َقاَل َلُه: "َأْسِلْم"، فـَ َقَعَد ِعْنَد رَْأِسِه، فـَ ُعوُدُه، فـَ َفَمِرَض، َفَأَتاُه النَّيِبُّ )( يـَ
َقَذُه ِمَن  ُقوُل: احَلْمُد لِلَِّه الَِّذي أَنـْ َقاَل َلُه: َأِطْع أََبا الَقاِسِم )(، َفَأْسَلَم، َفَخرََج النَّيِبُّ  َوُهَو يـَ فـَ

النَّاِر()2).

- أباح اإلسالم زيارهتم، وعيادة مرضاهم، وتقدمي اهلدايا هلم، ومبادلتهم البيع والشراء وحنو 
ذلك من املعامالت، فمن الثابت أن الرسول  مات ودرعه مرهونة عند يهودي يف دين له عليه، 

وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة يقول خلادمه ابدأ جبارنا اليهودي.

- عدم التعرض لمعبودهم بسوء: فلقد أوجب اإلسالم على املسلم أالََّ يسبَّ معبودات 
العناد  إىل  املخالفني  يدفع  باهلل، كما  والعياذ  اهلل  إىل سبِّ  اآلخرين  يدفع  ذلك  ألن  اآلخرين؛ 
القرآن  باطاًل، وإىل ذلك أشار  به وإن كان  والتعصب؛ ألن أي مدعو حيب معتقده ويتمسك 

الكرمي بقوله: چھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېچ)3).

يقول اإلمام القرطبي- رمحه اهلل: )هني سبحانه املؤمنني أن يسبوا أوثان الذين يدعون من 
دون اهلل؛ ألنه علم إذا سُبوها نفر الكفار وازدادوا كفرًا. قال ابن عباس: قالت كفار قريش ألىب 
طالب إما أن تنهي حممًدا وأصحابه عن سبِّ آهلتنا والغِض منها؛ وإما أن نسبَّ إهله وهنجوه؛ 

ُهوِديٍّ حديث رقم 2)3) جـ2 صـ85 . )- صحيح البخاري، كتاب الَجَناِئِز َباُب َمْن َقاَم ِلَجَنازَِة يـَ
ِبيِّ  ْعَرُض َعَلى الصَّ ِبيُّ َفَماَت، َهْل ُيَصلَّى َعَلْيِه، َوَهْل يـُ 2- صحيح البخاري، كتاب الَجَناِئِز َباُب ِإَذا َأْسَلَم الصَّ

اإِلْساَلُم حديث رقم 356) جـ2 صـ94.
3- سورة األنعام اآلية: 08).
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فنزلت اآلية... قال العلماء: اآلية حكمها باق يف هذه األمة على كل حال؛ فمىت كان الكافر يف 
منعة وخيف أن يسَب اإلسالم أو النيب  أو اهلل عز وجل، فال حيل ملسلم أن يسبَّ صلباهنم 
وال دينهم وال كنائسهم، وال يتعرض إىل ما يؤدي إىل ذلك؛ ألنه مبنزلة البعث على املعصية... ())).

وأّقر اإلسالم جملة من الحقوق لليهود والنصارى؛ أهمها:

َناِء َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه  ٍة ِمْن أَبـْ ) - محاية الدولة هلم، بدفع الظلم عنهم، روى أبو داود َعْن ِعدَّ
َقَصُه َأْو َكلََّفُه  تـَ َيًة َعْن َرُسوِل اللَِّه )( َقاَل "َأاَل َمْن َظَلَم ُمَعاِهًدا َأِو انـْ -- َعْن آَباِئِهْم ِدنـْ

ْوَم اْلِقَياَمِة")2). ْفٍس َفَأَنا َحِجيُجُه يـَ ْوَق َطاَقِتِه َأْو َأَخَذ ِمْنُه َشْيًئا ِبَغرْيِ ِطيِب نـَ فـَ

2 - حق اإلقامة والتنقل يف دار اإلسالم أينما يشاءون للتجارة وغريها، لكن الفقهاء اتفقوا على 
عدم جواز إقامة الذمي واستيطانه يف مكة واملدينة.

3 - عدم التعرض هلم يف عقيدهتم وعبادهتم، ويكون دخول الذمي اإلسالم عن طريق الدعوة ال 
عن طريق اإلكراه.

ھ ھ  چ  تعاىل:  علم، قال  بغري  عدوًا  اهلل  يسّبوا  ال  معبوداهتم حىت  النهي عن سبِّ   -4
ے    ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇۆ ۆ     ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې        ېچ))).
5 - يتمتع الذمي باختيار العمل الذي يراه مناسًبا للتكسب فيشتغل بالتجارة والصناعة كما 
يشاء، أما الوظائف العامة فيما يشرتط فيه اإلسالم كاخلالفة واإلمارة على اجلهاد فال جيوز أن يعهد 
بذلك إىل ذمي. واشرتط اإلسالم عليهم عدة شروط احرتاما لعقائد املسلمني، وضمانة لتحقيق 
التعايش السلمي بني الطرفني؛ ومن أهم هذه الشروط ما ذكره  اإلمام املاوردي- رمحه اهلل- حيث 

تفسير القرطبي جـ) صـ60.  -(
2- سنن أبى داود- كتاب الخراج - باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات » حديث رقم 3054 

جـ3 صـ36) والحديث صحيح.
3- سورة األنعام: اآلية 08).
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قال: يشرتط عليهم ستة أشياء ))):

) - أالَّ يذكروا كتاب اهلل تعاىل بطعن وال حتريف له.

2 - وأالَّ يذكروا رسول اهلل )( بتكذيب له وال ازدراء.

3 - وأالَّ يذكروا دين اإلسالم بذم له وال قدح فيه.

4 - وأالَّ يصيبوا مسلمة بزنا.

5 - وأالَّ يفتنوا مسلًما عن دينه وال يتعرضوا ملاله.

6 - وأالَّ يعينوا أهل احلرب وال يؤووا للحربيني عيًنا )جاسوًسا(.

وهذه احلقوق والواجبات ألهل الكتاب ومن يف حكمهم تكون بالعقد أو القرائن أو التبعية، 
ويقوم بتطبيقها ومحايتها اإلمام، أو ممن ينوب عنه، وهذا العقد يشرتط أن يكون مؤبًدا، ويف قول 

عند الشافعية: يصح مؤقًتا()2). 

 وهذه الشروط اليت ذكرها العلماء تضمن أن يتمتع كل فرد باحلرية املسؤولة، واحلق املشروع، 
وأن يتعايش اجلميع يف جو من االحرتام املتبادل، والعمل البّناء.

المبحث الثاني: االستفادة من ماضي األمة لالنطالق نحو المستقبل المزهر
لذا  املستقبل،  بثمرات  تفز  مل  املاضي  خبربات  تستفد  مل  اليت  واألمة  الزمن،  وعاء  التاريخ 
دعا اهلل املؤمنني إىل السري يف األرض والنظر يف أحوال السابقني لالتعاظ واالعتبار، قال تعاىل: 

چ ې ې ې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ    وئ وئ ۇئۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ 
املرء  الكرمية ونظائرها حتث  اآلية  فهذه  )3)؛  ۈئ      ېئ ېئ ېئ    ىئ      ىئ ىئچ 
على استعمال البصر، والقلب، والعقل والنظر يف آثار السابقني، لالستفادة من أحواهلم؛ يقول 

األحكام السلطانية للماوردى ص 84) وما بعدها.  -(
موسوعة المفاهيم: صـ)29 بتصرف. مرجع سابق  -2

3- سورة الحج آية )46)
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اإلمام القرطيب- رمحه اهلل عند قوله تعاىل: چڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ))) قال: )ببصائرهم 
األرض سري  وعدم سريهم يف  ديارهم،  قعودهم يف  قريش  على كفار  اهلل  نعى  لذا  وقلوهبم()2)؛ 
املتأملني املعتربين، واستنطاق آثار السالفني كعاد، ومثود إلدراك صحة ما يدعوهم إليه النيب )(؛  

ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  چڍ  تعاىل:  قال 
ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ک 
ڱ     ں ں ڻ ڻ       ڻ ڻ ۀ ۀ ہ      ہ ہ ہ ھ  
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓچ )3)،  ودعا النيب  )( إىل االتعاظ بأحوال 
السابقني لالنطالق حنو املستقبل خبطًى ثابتة؛ وأكرب مثال على ذلك قصة مروره بديار قوم سيدنا 
ا َمرَّ َرُسوُل  صاحل  وتوجيهه الصحابة إىل االستفادة من أحواله مع قومه، َعْن َجاِبٍر: َقاَل َلمَّ
ْوُم َصاِلٍح َفَكاَنْت َترُِد ِمْن َهَذا اْلَفجِّ َوَتْصُدُر ِمْن  اللَِّه  ِباحْلِْجِر َقاَل اَل َتْسَأُلوا اآْلَياِت َوَقْد َسَأهَلَا قـَ
َعَقرُوَها  ْوًما فـَ َها يـَ نـَ ْوًما َوَيْشرَُبوَن لَبـَ َعَقرُوَها َفَكاَنْت َتْشَرُب َماَءُهْم يـَ ْوا َعْن َأْمِر رهبِِّْم فـَ َعتـَ َهَذا اْلَفجِّ فـَ
ُهْم ِإالَّ رَُجاًل وَاِحًدا َكاَن يِف َحرَِم اللَِّه  َماِء ِمنـْ ُهْم َصْيَحٌة َأمْهََد اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َمْن حَتَْت َأِدمِي السَّ َفَأَخَذتـْ
ْوَمُه()4). ا َخرََج ِمْن احْلَرَِم َأَصاَبُه َما َأَصاَب قـَ َلمَّ َعزَّ َوَجلَّ ِقيَل َمْن ُهَو َيا َرُسوَل اللَِّه َقاَل ُهَو أَُبو رَِغاٍل فـَ

فالنيب الكرمي )( يف هذا احلديث أشار إىل موضع ورود الناقة، وصدورها كداللة عملية 
لقصة سيدنا صاحل  ومل يأمر بتغيري معاملها، أوتسويتها؛ بل أمر بالتصديق، والبعد عن سؤال 
اآليات للتكذيب، و)عن نافع أن عبد اهلل بن عمر -h- أخربه: أن الناس نزلوا مع رسول 
اهلل )( أرض مثود احلجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول اهلل )( أن يهريقوا ما 
استقوا من بئرها وأن يعلفوا اإلبل العجني وأمرهم أن يستقوا من البئر اليت كانت تردها الناقة()5).

)- سورة الروم جزء من اآلية: 9.
تفسير القرطبي جـ4)صـ9 مرجع سابق.   -2

3- سورة الروم اآليتان )0،9)).
المسند – مسند جابر بن عبد الله-جـ22صـ66 – الرسالة - الطبعة: الثانية 420)هـ، 999)م- تحقيق   -4

األرناؤوط وآخرون وقال المحققون: حديث قوي، وهذا إسناد على شرط مسلم.
5- صحيح البخاري – كتاب األنبياء - باب قول الله تعالى )وإلى ثمود أخاهم صالحا( حديث رقم 99)3 

جـ3 صـ)23).
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والنيب الكرمي )( يف هذا احلديث مل يأمر بتغوير هذه اآلبار أو ردمها أو تغيري معاملها؛ بل 
أبقاها كما هي؛ مث شرع يف بيان حكم الشرب والعجن منها؛ فنهي عن استعمال مياه بئار احلجر 
إال بئر الناقة؛ ففعل النيب )( دعوة لالتعاظ واالعتبار من أحوال السابقني حىت النفعل مثلهم 
 )( أن رسول اهلل :h فتكون االنطالقة للمستقبل عن بّينة وبصرية: )عن عبد اهلل بن عمر
قال  )ال تدخلوا على هؤالء املعذبني إال أن تكونوا باكني فإن مل تكونوا باكني فال تدخلوا عليهم 
ْنَبِغي لِْلَمارِّ يِف ِمْثل َهِذِه اْلَموَاِضع  يـَ ال يصيبكم ما أصاهبم())) يقول اإلمام النووي - رمحه اهلل: )فـَ
َبة، وَاخْلَْوف، وَاْلُبَكاء، وَااِلْعِتَبار هِبِْم َومبََِصارِِعِهْم، وََأْن َيْسَتِعيذ ِبَاللَِّه ِمْن َذِلَك()2) فالعربة يف  اْلُمرَاقـَ
أمر النيب )( الداخل واملار هبذه األماكن باكًيا هو االتعاظ واالعتبار؛ ألنه إن مل يتعظ ويعترب 
القلب، فيخشى عليه أن يصنع مثل صنيعهم فيصيبه اهلل بعذاب مثل ما أصاهبم؛  كان قاسي 
فاالنطالق إذن حنو حتقيق رؤى املستقبل حيتاج التعرف إىل املاضي لتفادى سلبياته، واالستفادة 
املاضي  االستفادة من سلبيات  واقعي مشاهد حمسوس على  دليل  األوطان  فآثار  إجيابياته،  من 
لتفاديها يف املستقبل لتحقيق غد مشرق؛ لذا جند العلماء اعتربوا السفر لرؤية آثار السابقني لالتعاظ 
واالعتبار حمبوًبا ومطلوًبا شرًعا؛ لكونه سفر عربة، يقول ابن العريب رمحه اهلل: )اْلَمْسَأَلُة الرَّاِبَعُة: يِف 
َقِسُم ِمْن ِجَهِة اْلَمْقُصوِد ِبِه إىَل َهَرٍب َأْو  نـْ تـَ ُد َأْقَساُمُه ِمْن ِجَهاٍت خُمَْتِلَفاٍت، فـَ َعدَّ تـَ َفِر يِف اأْلَْرِض: تـَ السَّ
ُد  َعدَّ َيتـَ يِن فـَ َيا؛ َفَأمَّا َطَلُب الدِّ َقِسُم إىَل ِقْسَمنْيِ: َطَلُب ِديٍن َوَطَلُب ُدنـْ نـْ يـَ َلِب فـَ َطَلٍب...وََأمَّا ِقْسُم الطَّ
َلْم  َعاىَل: )َأفـَ رَِة َقاَل اللَُّه تـَ وَاِعِه، َوَلِكنَّ ُأمََّهاِتِه احْلَاِضرََة ِعْنِدي اآْلَن ِتْسَعٌة: اأْلَوَُّل: َسَفُر اْلِعبـْ ِد أَنـْ َعدُّ ِبتـَ
 . ْبِلِهْم()3) َوَهَذا َكِثرٌي يِف ِكَتاِب اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ْنُظرُوا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَ يـَ َيِسريُوا يِف اأَلْرِض فـَ

ْنِفَذ احْلَقَّ ِفيَها...()4).  َها َوِقيَل: لَيـُ َا َطاَف اأْلَْرَض لِيـَرَى َعَجاِئبـَ َقاُل: إنَّ َذا اْلَقرْنـَنْيِ إمنَّ َويـُ

أخــرجــه الــبــخــاري – كــتــاب الــصــالة – بـــاب )2 - بـــاب الــصــالة فــي مــواضــع الــخــســف والـــعـــذاب –   -(
ج)ص)6) حديث رقم 423 - هؤالء المعذبين بفتح الذال المعجمة يعني ديار هؤالء وهم أصحاب 

. الحجر قوم ثمود وهؤالء قوم صالح
2- شرح النووي - باب ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا باكين - جـ8)صـ))).

3- سورة يوسف: 09).
القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي - أحكام القرآن- جـ)صـ0)6-3)6- بتصرف يسير-   -4

دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان- طـ3، 424) هـ - 2003 م.
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المبحث الثالث: العمل على قوة الوطن وتقّدمه
ينبغي على املسلم أن حيافظ على وطنه بالنفس والنفيس، وأن يسهم يف حتقيق النماء، وأن 
يشارك يف تنفيذ الرؤى املستقبلية له؛ ألنه املكان الذي يأمن فيه على ماله، وعرضه، ودمه؛ والعمل 
على قوة الوطن وتقدمـه يتمثل يف فعل كل شيء نافع، والبعد عن كل شيء ضاّر، وصور ذلك يف 

السنة النبوية كثرية؛ منها:

1- التعاون مع والة األمر و البعد عن الحزبية والتفرق: إن قوة الوطن وتقدمه ترتكز 
على قاعدة أساسية هي: طاعة أويل األمر، وتوقريهم من جانب احملكومني، والشفقة والرأفة من 

جانب أويل األمر؛ وكله يف دائرة طاعة اهلل ورسوله )(، ٹ ٹ چ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
يب  ىب         مب  خب  حب  جب     يئ  ىئ  مئ  حئ   جئ  یی  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ 
َأْن  َأْوَصايِن  َخِليِلي  ِإنَّ  َقاَل  َذرٍّ  َأيِب  و)َعْن  جت حت ختمت ىت يت جث مثچ)))، 
 :)( اللَِّه  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل  رََة  ُهرَيـْ َأيِب  و)َعْن  اأَلْطرَاِف()2)،  جُمَدََّع  َعْبًدا  َوِإْن َكاَن  وَُأِطيَع  َأمْسََع 
اْبِن ُعَمَر  رٍَة َعَلْيَك")3)، وَعِن  اَعَة يف ُعْسرَِك َوُيْسرَِك َوَمْنَشِطَك َوَمْكرَِهَك وَأَثـَ ْمَع وَالطَّ "َعَلْيَك السَّ
ْؤَمَر  يـُ َأْن  ِإالَّ  وََكرَِه  َأَحبَّ  ِفيَما  اَعُة  وَالطَّ ْمُع  السَّ اْلُمْسِلِم  اْلَمرِْء  َعَلى   " َقاَل  أَنَُّه   )( النيب  َعِن 
والبعد  األمر،  أويل  أن طاعة  فيه  َطاَعَة()4)، ومما ال شك  َواَل  مَسَْع  َفاَل  مبَِْعِصَيٍة  ُأِمَر  َفِإْن  مبَِْعِصَيٍة 
واالحتاد  اجلماعة،  مع  اهلل  يد  فإن  األمام،  إىل  والتقدم  التنمية  قاطرة  تدفع  والتفرق  احلزبية   عن 

ڃ  ڃ  ڃڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چڦ  ٹ  ٹ  نقمة،  والتفرق  قوة، 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ 

النساء: 59.  -(
2- صحيح مسلم- كتاب اإلمارة- باب ُوُجوِب َطاَعِة اأُلَمرَاِء في َغْيِر َمْعِصَيٍة َوَتْحرِيِمَها في اْلَمْعِصَيِة. حديث 

رقم)486 جـ6 صـ4)، والمجدع: مقطوع األطراف.
3- صحيح مسلم- كتاب اإلمارة- باب ُوُجوِب َطاَعِة اأُلَمرَاِء في َغْيِر َمْعِصَيٍة َوَتْحرِيِمَها في اْلَمْعِصَيِة. حديث 

رقم4860- المرجع السابق.
4- صحيح مسلم- كتاب اإلمارة- باب ُوُجوِب َطاَعِة اأُلَمرَاِء في َغْيِر َمْعِصَيٍة َوَتْحرِيِمَها في اْلَمْعِصَيِة. حديث 

رقم4869 المرجع السابق.
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قال:  عباس  ابن  وعن  چ)))،  گ   گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ   
فيها  يتحقق  اليت  الدول  أن  تارخييًّا  والثابت  اجلماعة()2).  مع  اهلل  )يد   :(( اهلل  رسول  قال 
 الطاعة، واالحتاد ترقى إىل املكانة السامقة، وأن األمم اليت تعاين من التفرق، والتشرذم هتوي إىل 

مكان سحيق.

2- العمل اجلاّد املثمر الذي يفيد الوطن إىل آخر حلظة يف احلياة: يدعو اإلسالم أتباعه 
إىل العمل املثمر البّناء الذي حيقق اخلري والرخاء، ويدعم أواصر الوطن الذي ينعم أبناؤه فيه باخلري 
االقتصاد،  ينهض  حىت  املقنعة؛  والبطالة  واالتكالية،  واخلمول،  الكسل،  عن  وينهاهم  واألمان، 
ويرتفع مستوى املعيشة، وحيّجم الفقر الذي ينتج اجلرائم والشرور. ودعوة اإلسالم أبناءه إىل العمل 
ال تتوقف حىت آخر حلظة؛ عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل )(:)إن قامت الساعة وبيد 

أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال يقوم حىت يغرسها فليفعل()3).

الرؤى  إن  الدين:  مع  تتعارض  وال  الوطن  تخدم  التي  المستجدات  استجالب   -3
نافع ومفيد؛ فاإلسالم ال يرفض  التقدم لألوطان تعتمد على استجالب كل  املستقبلية لتحقيق 
االستفادة من علوم اآلخرين وحضارهتم طاملا ال تتعارض مع الدين، وخري مثال على ذلك ما مّت يف 
غزوة األحزاب حيث استفاد املسلمون بفكرة )حفر اخلندق( حول املدينة حلمايتها من املشركني، 
وكانت فكرة مستفادة من الفرس وأقرّها الرسول )( ومل مينعها ألن فيها محاية الوطن، وال تتعارض 

مع الدين.

 يقول األستاذ الدكتور حممد الطيب النجار- رمحه اهلل: )يطلع سلمان الفارسي -- على 
الرسول )( واملسلمني برأي سديد وفكرة صائبة تشرق هلا نفوسهم وتطمئن هبا قلوهبم، ذلك 

)- سورة آل عمران: 03)
الله )( - باب ما  الترمذى - تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخــرون- كتاب الفتن عن رسول  2- سنن 
جاء في لزوم الجماعة حديث رقم 66)2 جـ4 صـ 466 - دار إحياء التراث العربي – بيروت-، قال 

المحققون: الحديث صحيح
أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني- مسند اإلمام أحمد بن حنبل بتعليق شعيب األرنؤوط - مسند   -3
أنس بن مالك  - حديث رقم 3004)- جـ3 صـ )9) مؤسسة قرطبة القاهرة، والحديث صحيح 

على شرط مسلم، وفسيلة: صغار النخل وهي التي تقطع من األم أو تقلع من األرض فتغرس.
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أنه أشار عليهم حبفر اخلندق يف اجلهة اليت خيشى منها خطر الزحف على املدينة، وكانت فكرة 
حفر اخلندق فكرة عجيبة مل يعرفها العرب قبل ذلك، وإمنا عرفها الفرس يف حروهبم، وأخذها عنهم 
سلمان الفارسي -- وحينما رأى الرسول الكرمي )( قوة هذا الرأي واقتنع بصوابه، أمر بوضعه 

موضع التنفيذ وقام يباشر بنفسه هذا العمل الكبري()4).

4- المساهمة في كّف األذى عنه بجميع أنواعه: محاية الوطن أساس تقدمه وازدهاره؛ 
فبأمنه واستقراره حتفظ  الدماء، واألعراض، واألموال، وتتحقق اخلطط املستقبلية للتنمية والتطور، 
ولعّل هذا وأكثر يستفاد من بشارة النيب )( ملن حيمى دمه وماله وعرضه يف قوله:  )َمْن ُقِتَل 
ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقِتَل  ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن َدِمِه فـَ ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن ِديِنِه فـَ ُدوَن َماِلِه فـَ

ُهَو َشِهيٌد()5). ُدوَن َأْهِلِه فـَ

الخاتمة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على خري خلق اهلل سيدنا حممد 
وعلى آله وصحبه أمجعني، فبعد املعايشة ألجزاء البحث ميكن أن خنرج بأهم النتائج والتوصيات .

أوال: أهم النتائج: 

)- أكدت دالالت القرآن الكرمي، والسنة النبوية املطهرة، وشواهد األحداث والتاريخ أن حب 
الوطن الذي نشأ فيه اإلنسان وترعرع أمر فطرى.

2- محاية األوطان أمر ضروري لصيانة الدماء، واألموال، واألعراض، ولتحقيق الرؤى املستقبلية 
للتقدم واالزدهار.

3- محاية األوطان تبدأ من احملافظة على النسيج الداخلي للمجتمعات، وإزالة الشبه الفكرية اليت 

4- محمد الطيب النجار- القول المبين في سيرة سيد المرسلين – صـ)26- 268دار الندوة الجديدة بيروت 
لبنان- بدون.

5- محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي- سنن الترمذي - تحقيق:أحمد محمد شاكر 
ُهَو َشِهيٌد حديث رقم )42) جـ4صـ30 مكتبة ومطبعة  فـَ َماِلِه  ُقِتَل ُدوَن  ِفيَمْن  َما َجاَء  َباُب  وآخــرون- 

مصطفي البابي الحلبي - مصر طـ5)9)،2م، والَحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.
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تقوض أمن اجملتمعات، وتعمل إشاعة الفوضى، وزعزعة األمن واالستقرار.  

ثانيا: أهم التوصيات:

العمل على تصحيح املفاهيم اخلاطئة اليت يروجها البعض؛ وتعمل على تكدير السلم اجملتمعي،   -(
ونشر املفاهيم املصّححة اليت تعمل على احملافظة على النسيج الداخلي يف وسائل اإلعالم 

املتعددة.

قيام اجلهات املعنية بدورها يف بيان أن وحدة الوطن وقوته حتتاج إىل جمهود ومثابرة من مجيع   -2
أبنائه، وعدم االنصياع إىل األفكار اهلدامة.

ال جيب أن يؤثر حب الوطن واحملافظة عليه يف أخوة الدين بني مجيع املسلمني، بل جيب أن   -3
تكون منطلًقا للتعاون، والرتاحم.

بيان أن نشر الصورة الصحيحة لإلسالم تعني على انتشاره، ودخول الناس يف رحابه، بينما   -4
صورة هتك األعراض، وسفك الدماء، وذبح األحياء، وترويع اآلمنني جتعل حجاًبا حاجزًا 
مينع الناس من الدخول يف دين اهلل أفواًجا؛ لذا جيب على املسلمني مجيًعا االنتباه إىل هذا 
األمر، ونشره بكل ما أوتوه من قوة حىت حيذر الناس ذلك؛ ويعلموا أن أخطاء البعض يف 
سوء الفهم والتطبيق التعرّب عن اإلسالم الصحيح. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حممد 

وعلى آله وصحبه وسلم. 
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المصادر والمراجع
بريوت  العريب  الرتاث  إحياء  دار  مسلم-  صحيح  على  النووي  شرح  النووي:  شرف  بن  حيىي  زكريا  أبو   -

392)هــ.

أبو احلسن عبيد اهلل بن أمان اهلل املباركفوري - مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح- إدارة البحوث والدعوة   -
واإلفتاء- بنارس اهلند طـ3، 404) هـ، 984)م.

أبو الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي- كشف املشكل من حديث الصحيحني- حتقيق: علي حسني البواب -   -
دار الوطن الرياض 8)4)هـ - )99)م.

أمحد بن حنبل أبو عبد اهلل الشيباين- مسند اإلمام أمحد بن حنبل بتعليق شعيب األرنؤوط - مسند أنس   -
ابن مالك  - مؤسسة قرطبة القاهرة.

أمحد مصطفي املراغي- تفسري املراغي- مكتبة البايب احلليب مبصر- بدون.  -

القاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب - أحكام القرآن-دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان- طـ3،   -
424) هـ - 2003 م.

جاد احلق على جاد احلق مفىت مجهورية مصر العربية األسبق- فتاوى دار اإلفتاء املصرية- الرّد على كتيب   -
الفريضة الغائبة - ربيع األول402)هجرية -يناير 982)م- موقع وزارة األوقاف املصرية.

حلمي صابر - مناهج البحث العلمي وضوابطه يف اإلسالم- اجييبت للطباعة ط2 200م.  -

ذوقان عبيدات وآخرون- البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه - دار الفكر ط8)4)ه-998)م.  -

عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي- طبقات املفسرين - حتقيق: على حممد عمر- مكتبة وهبة –القاهرة   -
طـ)سنة 396)هـ.

علي سامى النشار- مناهج البحث عند مفكري اإلسالم واكتشاف املنهج العلمي يف العامل اإلسالمي–دار   -
النهضة العربية بريوت 8)9)م.

2)- علي بن حممد بن علي اجلرجاين: التعريفات- حتقيق: إبراهيم األبياري -دار الكتاب العريب – بريوت   -
طـ)، 405)هـ.

حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي- اجلامع الصحيح املختصر- حتقيق: د. مصطفي ديب   -
البغا – بريوت طـ3، )40) ه- )98)م.
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- حممد بن إمساعيل األمري الكحالين الصنعاين )املتويف: 82))هـ(- سبل السالم- مكتبة مصطفي البايب   -
احلليب- طـ4، 9)3)هـ/ 960)م.

حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتويف: 354هـ(   -
بريوت، ط2،   – الرسالة  مؤسسة   - األرنؤوط  شعيب  حتقيق:  بلبان:  ابن  برتتيب  حبان  ابن  - صحيح 

4)4)ه - 993) م.

حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري- املستدرك على الصحيحني- حتقيق: مصطفى عبد القادر   -
عطا- دار الكتب العلمية – بريوت طـ)، ))4) – 990)م.

حممد بن عيسى بن َسْورة بن الضحاك، الرتمذي- سنن الرتمذي - حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون-   -
مكتبة مصطفي البايب احلليب - مصر طـ2، 5)9)م.

حممد بن عمر بن احلسني الرازي املعروف بالفخر الرازي - مفاتيح الغيب دار إحياء الرتاث العريب.  -

حممد الطيب النجار- القول املبني يف سرية سيد املرسلني- دار الندوة اجلديدة بريوت لبنان- بدون.  -

جواهر  من  العروس  تاج  الزَّبيدي-  مبرتضى  امللّقب  الفيض  أبو  احلسيين  الرزّاق  عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد   -
القاموس: - دار اهلداية - بدون.

حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري- لسان العرب - دار صادر بريوت- بدون.  -

مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري- صحيح مسلم حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي- دار اجليل   -
واآلفاق بريوت - بدون.

وزارة األوقاف املصرية- العهود واملواثيق يف اإلسالم- مطابع وزارة األوقاف- 995)م.  -



كيف ُيصَنُع المواطن المنتمي والحامي للوطن؟
نَّة النبويَّة بة وُذُلُل السُّ مسالُك التنميَّة المركَّ

الدكتور/  ناصر يوسف )الجزائر(
رئيس قسم الكتب بوحدة النشر العلمي-الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا
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مقدمة
يستدعي حب الوطن توافر فعل االنتماء من منطلق أنه إذا مل يكن اإلنسان منتمًيا قد ال 
يكون حمبًّا؛ فمن حيب أن يفىن يف حمبوبه ويدافع عنه وحيميه ما استطاع إىل ذلك سبياًل؛ حىت إذا 
انتمى املواطن إىل الوطن فإنه ينتمي إليه انتماء املتفانني يف حبِّه غري الظانِّني برجاالته ظن السوء؛ 
ما يستدعي اإلخالص له وللقائمني عليه، والذب عنه وما حواليه. إًذا محاية الشيء تشرتط حب 
إليه، السيما إذا كان هذا الشيء من نْضح األرض بعد أِن استقرَّ يف حضن  الشيء واالنتماء 

الوطن.

وإْذ إن احلبَّ افتقاٌد وأمٌل يف امتالك؛ فإن حبَّ الشيء الذي افتقده اإلنسان يف طفولته، 
يشرتط امتالكه للشيء وهو يف ريعان شبابه وافتتانه برجولته. كما أن محاية الشيء تشرتط امتالك 
الشيء؛ ومن مث فإن حبَّ الشيء يدفع اإلنسان غريزيًّا -وشرعيًّا- إىل محايته، عالوة على أن 
على  والعمل  به،  والتعلُّق  إليه  والشوق  الوطن  تارخييًّا وحضاريًّا يف حب  درًسا  م  قدَّ   الرسول 
إصالحه وإعماره وتنميته، واإلحسان إىل أهله؛ إْذ قال الرسول  عن بلدته مكة اليت غادرها 
ُر َأْرِض اهلِل، وََأَحبُّ َأْرِض اهلِل ِإىَل اهلِل، َوَلْواَل َأينِّ ُأْخرِْجُت  مكرًها وقد ُأخرِج منها: )وَاهلِل إِنَِّك خَلَيـْ

ِمْنِك َما َخرَْجُت(.))) 

مبدى  يقرتن  للشيء  احلبُّ  هذا  ومحايته.  الشيء  حبِّ  بني  منطقي  تسلسل  هناك  طبًعا، 
مىت  والداين  منه  القاصي  ضد  عنه  الدفاع  مث  ومن  منه،  واإلفادة  به  واالنتفاع  وتوظيفه  امتالكه 
استدعت احلاجة إىل ذلك؛ إْذ يعد صاحبه شهيًدا، سواء أكان هذا الشيء املمتلك ِعرًضا أم أرًضا 
  ََّقاَل: مَسِْعُت النَّيِب h َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو نَّة النبويَّة؛ فـَ أم بيًتا أم مااًل أم وطًنا؛ تعزِّزه السُّ

ُهَو َشِهيٌد(.)2) ُقوُل: )َمْن ُقِتَل ُدوَن َماِلِه فـَ يـَ

حه، كتاب المناقب عن رسول الله ، باب في فضل مكة، رقم 3925،  )-  أخرجه الترمذي في سننه وصحَّ
.20(/6

2-  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله ، رقم 2480، 36/3).
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من وجهة أخرى، فإن الوطن غرس بيئي طيِّب؛ حيث يعد املواطن مثرة هذا الغرس الطيِّب. 
وإْذ يأيت الغرس طيًِّبا، فإن الثمرة تأيت هي األخرى طيِّبة؛ حيث إن الطيبة صفة مالزمة للوطن على 
 مرِّ العصور والدهور. وإذا كان لإلنسان أن ينتقل ويتقلَّب إىل درجة خيانة الوطن؛ فإن الوطن 
ال ينتقل؛ ألنه بيئة وأرض، وال يتقلَّب؛ بل يبقى صامًدا حيتضن اإلنسان وال ميتهنه، وإْن هو خانه 

أو أهانه. فالوطن هو الذي حيمي اإلنسان من شر ضريه وغدر غريه. 

وقد تعلمون أن اإلنسان له قابلية غريزية للخيانة إذا شعر أنه يفتقد الشيء وال ميتلكه، وهو 
يرى أن هذا الشيء مشاع للجميع )=العامة(؛ لكنه متاع رفيع ال يبلغه إال من ارتفع )=السلطة( 
أو اندفع )=النخبة(. ومع ذلك فإن اإلنسان ال خيون عندما يكون موصواًل بربِّه؛ فاخليانة مقرونة 
رََة،  ُهرَيـْ َأيِب  َعْن  فـَ املنافق خيانة األمانة؛  باملنافق املنفصل عن جمتمع املسلمني؛ ألن من عالمات 
َث َكَذَب، َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف، َوِإَذا اْؤمتَُِن َخان(.)))  َعِن النَّيِبِّ  َقاَل: )آَيُة اْلُمَناِفِق َثاَلٌث: ِإَذا َحدَّ
إن الوطن أمانة، وخيانته نفاق ومروق من الصف املرصوص. ومع ذلك إذا كان املواطن املنتمي 

معارًضا للقيادة؛ فإنه ال يعد بالضرورة خائًنا للسيادة.

للنقاش،  ة  بشدَّ مثارة  مسألة  األوطان  محاية  مسألة كيفية  باتت  للخيانة  القابلية  هذه  من 
وعصيَّة على احلل لدى ُصنَّاع القرار ممن أصابت أوطاهَنم مصيبُة اإلرهاب والعذاب، ال سيما يف 
وقتنا الراهن؛ حيث تكثر األزمات والفنت اليت ترهق من يف قلبه مرض، وتقلق من يف عقله غرض. 
لقد بات الوطن يف عصر العوملة معرًَّضا للخيانة وفاقًدا للحماية من مواطن ضعيف االبتغاء وقليل 
االنتماء، قد يفقد والءه الوطين ألسباب شيئية ومعرفية ودينية. وعليه جنزم أنه ال ميكن احلديث 
عن الوطن ومحايته وإجياد احللول له من غري التطرق إىل الثالثية اإلنسانية: السلطة والعامة والنخبة، 

اليت تعد مسؤولة عن الوطن ومحايته حبكم القيادة أو اإلفادة أو الريادة.

حناجج بأن ثالثة عناصر رئيسة، الناس فيها شركاء، هي اليت حتفظ الوطن: الشيء، والدين، 
واملعرفة )=ش، د، م(، كما نعتقد أن هذه العناصر إذا ما اشتطَّت على اإلنسان واستعصت على 
التنمية، قد تكون سبًبا يف تعاسة الوطن وبؤس املواطن. كما سندافع عن فرضيتنا القائلة بأن تركيب 
السلطة والعامة والنخبة )=س، ع، ن( فيه تركيب للوطن ومحايته، عالوة على أنه مسلك من 

رواه البخاري في صحيحه، كتاب اإليمان، باب عالمة المنافق، رقم 33، )/6).  -(
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مسالك صناعة املواطن املنتمي حامي الوطن من الفنت. وإْذ حيصل التوزيع اإلمنائي العادل للشيء 
املنتمي  املواطن  فإنه يسهل ُصنع  استثناء؛  والدين واملعرفة على مستوى أطياف اجملتمع من غري 

ب. إن الرتكيب اإلنساين هو الذي حيمي؛ بينما املنتمي اإلمنائي هو الذي ينمِّي. املركَّ

جنادل، أيًضا، بأن الدين حيفظ الوطن؛ إْذ إن حفظ الدين من حفظ الوطن، وإن اإلنسان 
املبتغي هلذا الدين هو إنسان منتٍم للوطن؛ إال إذا كان فهم هذا اإلنسان للدين فهًما خمتلًفا يرقى 
َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر،  إىل مرتبة اخلالف مع األمة اليت قد ال جتتمع على خطأ. فـَ
ٍد  َعَلى َضاَلَلٍة، َوَيُد اهلِل َمَع  َأنَّ َرُسوَل اهلِل  َقاَل: )ِإنَّ اهلَل اَل جَيَْمُع ُأمَّيِت َأْو َقاَل: ُأمََّة حُمَمَّ
الدين يف حياة  النَّاِر(.))) وعليه فإن االنتماء للوطن يشرتط حصول  ِإىَل  َوَمْن َشذَّ َشذَّ  اجْلََماَعِة 
اإلنسان اخلاصة والعامة عبادًة ومعاملًة؛ ألن ابتغاء دين الوطن يقوِّي من االنتماء للوطن وحيميه، 
وذلك نظرًا إىل أن املنتمي للوطن هو إنسان ُيفرَتض أن يرتاحم مع دينه، أو حيرتم دين غريه يف 
د األديان واألعراق واملذاهب، أو يكون فيه شيء من الدين الذي يكبح مجاح رغبته يف  جمتمع متعدِّ
اخليانة والتمرد والعنف؛ حيث إن الالمنتمي هو إنسان متمرِّد على دينه ووطنه. ويفرَتض يف مسألة 
التخطيط حلماية الوطن واستشراف مستقبله، أن يكون الدين لباس )س، ع، ن(. هذه الثالثية 
اإلنسانية قد ال حيصل هلا االستمرار يف االستقرار إال بالرتاحم مع الدين كحالة طبيعية، أو احرتامه 

من غري التضييق عليه، أو الرفق باإلنسان الذي اتَّسع له.

كما ندفع بالقول إن الدين ال يكفي مبفرده لتأسيس دولة وترصيص أمة، ألن الوطن ال حُيفظ 
بالدين وحده؛ فذلك رهان خاسر أثبت االستعمار عدم التعويل عليه إذا أتى معزواًل عن حامله 
ومفصواًل عن حمموله، السيما إذا كان هذا الدين حيمله إنسان خامل غري فاعل، أو سافل غري 
عاقل، أو مكافح غري مسامح. يكون حامل الدين نافًعا لألمة وللعامل إذا كان يسري جنًبا جلنب 
مع التنمية؛ وذلك برهان كوين وسنين مبسوط يف صفحات التاريخ واألحداث والوقائع، تشهد 
على ذلك احلضارة العربية واإلسالمية اليت وصلت بتوأم الدين والتنمية إىل قيادة شطر كبري من 

العامل يف فرتة وجيزة وعزيزة.

)-  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، رقم )6)2، 39/4. 
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بة. إن كل الدول  فرضيتنا تقف على أن الوطن ُيستعصى حفظه ومحايته من غري تنمية مركَّ
املتخلفة وإْن تديَّنت فقد استبيحت أوطاهنا كما حدث مع االستعمار القدمي واحلديث كليهما؛ 
فاالستعمار القدمي استباحها مبنطق الشيء رمز القوة الغامشة؛ أما االستعمار اجلديد فيستبيحها 
مبنطق املعرفة عالمة القوة الناعمة. ويف كلتا احلالتني يكون الدين هو الضحيَّة واجلاين مًعا؛ ضحيٌَّة 
عندما ُينَعت بأنه سبب بئيس يف التخلف، وجاٍن عندما ُينَعت بأنه سبب تعيس يف العنف؛ إال أن 
اخلاسر األكرب هو الوطن الذي تصيبه لعنة االنقسامات فتفشل الدولة يف إدارة األزمات. وإْذ تعد 

الدولة القوية رمز الوطن املتماسك؛ فإن "أول ما يقع اهلرم يف الدولة انقسامها".)))

ومن هنا سنناقش إشكالية مفادها أن الرتكيب -أو الرتصيص- اإلنساين حيمي، واملواطن 
ًيا وحامًيا إال إذا شعر بالعدالة؛ حيث إن العدالة  املنتمي ينمِّي؛ ولكن املواطن ال يكون منتمًيا ومنمِّ
ًبا ال يكون عاداًل، وإْذ ال  جُترَتح من نسيج الرتكيب اإلنساين اإلمنائي. فإن مل يكن اإلنسان مركَّ
يكون عاداًل فإنه ال يكون متَّقًيا لقوله تعاىل: چ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ    ې    چ )املائدة: 
8(. إن يف التقوى مسالك مذلَّلة للحفظ والوقاية واحلماية؛ فمن يتقي يقي. وعليه سنقف على 
ب إنسانيًّا على مستوى )س، ع، ن(، والعادل إمنائيًّا يف حمتوى  أن املواطن املنتمي هو املواطن املركَّ

)ش، د، م(.

اإلنسان  وبناء  التنمية  مسائل  عاجلت  وعابقة،  سابقة  هناك كتابات  أن  من  الرغم  وعلى 
لع عليه يف األولني؛ حيث  بة( هو من نسجنا، ومل نطَّ ومحاية األوطان؛ إال أن مصطلح )التنمية املركَّ
راهتا وخمرجاهتا بعد أن أحطناها بالتحليل  بة وأمهيتها ومؤشِّ انكببنا على استقصاء معىن التنمية املركَّ
واستقريناها بالتعليل يف مشروع إمنائي نعكف عليه ونستكشف ما فيه، وقد خلصنا منه، لآلن، 
إىل ثالثة كتب)2) تطرقت إىل الدينامية، واملسالك، والتجسيم. وهذا البحث هو استمرار ملا جاء 

)-  مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط)، 999)م، ج)، 
ص292.

بة: دراسة مقارنة بالجزائر وماليزيا، بيروت، مركز دراسات  انظر كتبنا: دينامية التجرية اليابانية في التنمية المركَّ  -2
بة: األنموذج الياباني والمستقبل العربي، هيرندن، المعهد  الوحدة العربية، ط)، 0)20م؛ مسالك التنمية المركَّ
بة: دراسة  العالمي للفكر اإلسالمي، ط)، 440)هـ/9)20م؛ التجسيم الحضاري من منظور التنمية المركَّ

نقدية تطبيقية لمشروع مالك بن نبي، الرياض: دار نماء للبحوث والدراسات، ط)، 439)هـ/8)20م.
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والنبوية،  الربانية  الذلل  واإلنسانية، وبني  اإلمنائية  املسالك  بني  يقارب  أنه  إال  السابقة؛  يف كتبنا 
مصداًقا لقوله تعاىل: چ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱں    ے  چ )النحل: 69(؛ حيث تكون اجلماعة 
ة العلمية هلذا البحث تكمن  بة أشبه خبلية النحل الفاعلة والعاملة. وعليه فإن اجلدَّ اإلنسانية املركَّ
بة اليت فيها خري الوطن  نَّة النبويَّة ومدى أمهية تعزيزها لفرضية التنمية املركَّ يف كيفية اإلفادة من السُّ
هذا  يولد  أن  بشكل خمتصر؛ عسى  وإْن  واحلدث،  النص  على مستوى  هبا  واإلشادة  واملواطن، 
نَّة النبويَّة، كتاًبا مقروًءا يكون أكثر  بة ونصوص السُّ البحث، الذي جيمع بني فصوص التنمية املركَّ

توازًنا، وأحكم تفصياًل، وأعمق حتلياًل، وأرجح حكًما، وأوسع نفًعا.

بة: المقصود والمرصود والمنشود أواًل: التنمية المركَّ
نَّة النبويَّة هذا المفهوم اإلنمائي؟ بة؟ وكيف تعزِّز نصوص السُّ 1- ما المقصود بالتنمية المركَّ

فهي  بة؛  املركَّ التنمية  مراد  العامة واخلاصة، من  لدى  الفهم،  يقرِّب  ما  النبويَّة  نَّة  السُّ إن يف 
َياِن،  نـْ البنيان املرصوص الذي ال خيرتقه األعداء، وذلك تراكًبا مع قوله : )اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبـُ
ْعًضا(؛))) حيث إن احلشرات ال تنحشر خالل اجلدران إالَّ بعد أن تتشقَّق ويصيبها  ْعُضُه بـَ َيُشدُّ بـَ
التصدُّع. فكلما كان البنيان مرصوًصا، كان أهل البيت أو الوطن يف منعة من العدو أو اخلائن أو 
بة تتشوَّف إىل حصول إمجاع إنساين من القوم داخل الوطن حلبه  املنافق. عالوة على أن التنمية املركَّ
رُْموا  أكثر ومحايته بشكل أفضل، وهم ثالثة: سلطة، وعامة، وخنبة؛ حىت يكونوا يًدا واحدة، َويـَ
أعداءهم عن قوس واحد، إذا هم هبُّوا دفاًعا عن الوطن واملواطن يف موقعة احلرب، أو قاموا خلدمة 
الوطن وتنميته يف معركة السلم. إن التنمية املختزَلة يف سلطٍة وخنبٍة دون العامة هي تنمية قاصية 
وعصيَّة، تستبعد املواطن وهتدُّ الوطن؛ فال تقيمه أو حتميه؛ بل تكون مطمًعا للمرتبِّصني الدوائر، 
واملتحيِّنني لفرص االنقضاض على األوطان املمزَّقة بتمزيق نسيجها االجتماعي واالقتصادي لقوله 

ْئُب اْلَقاِصَيَة(.)2) َا َيْأُكُل الذِّ َعَلْيَك ِباجْلََماَعِة، َفِإمنَّ : )فـَ

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعًضا، رقم 6026، 2/8).  -(
2-  أخرجه أبو داود في سننه بإسناد حسن، كتاب الصالة، باب في التشديد في ترك الجماعة، رقم )54، 

.2(4/(
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ْعَماِن ْبِن َبِشرٍي  َعِن النـُّ نَّة النبويَّة أقوااًل وأفعااًل سبق أن دعت إىل الرتكيب اإلنساين؛ فـَ إن يف السُّ
َعاُطِفِهْم َمَثُل اجْلََسِد، ِإَذا اْشَتَكى  رَامُحِِهْم َوتـَ وَادِِّهْم َوتـَ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل : )َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي يِف تـَ
َهِر وَاحْلُمَّى(.))) إن الرتكيب اإلنساين هنا هو شكل من  ِبالسَّ َلُه َساِئُر اجْلََسِد  َتَداَعى  ِمْنُه ُعْضٌو 
د هذا الرتكيب يف عصر الرسول ، وكان  أشكال التضامن والتكافل والنصرة واحلماية، وقد جتسَّ
د ذلك وفعَّله يف جمتمع يثرب الذي كان يعاين من القَبليَّة  الصحابة رضوان اهلل عنهم خري من جسَّ
ت  نَّة النبويَّة هذا الوضع املأسوي، فغريَّ واالقتتال ومهانة اإلنسان ألتفه األسباب؛ حيث عاجلت السُّ
ت كل فعل قبيح قد يكون سبًبا يف إذالل اإلنسان؛ يف ممتلكاته الوطنية  األسوأ إىل األحسن، وعريَّ
والنفسية واجلسدية، وذلك باتِّباع ما جاء يف تعاليم الرسول ؛ حيث قال: )حِبَْسِب اْمرٍِئ ِمَن 

رِّ َأْن حَيِْقَر َأَخاُه اْلُمْسِلَم، ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحرَاٌم َدُمُه، َوَماُلُه، َوِعْرُضُه(.)2) الشَّ

من وجهة أخرى كان النيب  بوصفه القائد األعلى، حيرص كل احلرص على األخذ برأي 
األمة، وعلى رأسها النخبة، ويستشريها يف أمور دنيوية؛ ففي غزوة ضد الوطن يثرب، ُعدَّت خطرية 
وهي غزوة األحزاب، ألقى الرسول  السمَع إىل أحد النخبة يف جمتمع يثرب، الذي نصح حبفر 
خندق ملواجهة األعداء ومحاية الوطن، فكان األخذ بالرأي أحد األسباب يف ميل املعركة لصاحل 
إذا  فارس  تفعل  اخلندق كما كانت  حفر  إىل    الفارسي  سلمان  أشار  إْذ  بني؛  املركَّ املؤمنني 
حوصرت واشتدَّ عليها اخلطب؛ حىت أن الرسول  قد كافأه بأن جعله من أهل البيت الطيِّبني؛ 
حيث جاء يف السرية النبويَّة عن ابن هشام: "حدثين بعض أهل العلم، أن املهاجرين يوم اخلندق، 

قالوا سلمان منا، وقالت األنصار، سلمان منا، فقال الرسول : سلمان منا أهل البيت".)3)  

ب  األنبياء يبدؤون بقلَّة فيعانون، وينتهون إىل كثرة فال يهانون. كانت العامة اليت تتبعهم وترتكَّ
ة هلم ولنجاح دعوهتم وخططهم واسرتاتيجيتهم، وذلك مهما كان مستواها التعليمي  معهم مهمَّ

)-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم 
.20/8 ،2586

2-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، رقم 
.(0/8 ،2564

الــرســالــة، ط2،  بــيــروت، مؤسسة  الــعــمــري،  نــاديــة شــريــف   ، الــرســول  اجــتــهــاد  انــظــر:  التفصيل،  لمزيد   -3
422)هـ/2002م، ص95.
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أو املادي أو االجتماعي؛ حيث رفض األنبياء أن يطردوا أتباعهم إلرضاء ِعلية القوم؛ كما صوَّر 
ذلك القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: چ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ )هود: )2(. فالرسول  مل يطرد أتباعه مثله مثل األنبياء 
من قبل، فقد كان رحيًما هبم وحكيًما يف تربيتهم؛ حىت صاروا سادة العامل وقادته. وأن ما جاء يف 
)سورة عبس( يعزِّز الرتكيب اإلنساين، وال يهمل أي عضو يف اجملتمع يريد أن حيمي وطنه وخيدمه 
  يف دينه وقادته وخنبته وعامته. فقد جاء يف تفسري اآليات األوىل من سورة عبس أن الرسول
انشغل مبحادثة قوم من أشراف قريش كان يطمع يف إسالمهم، وملا أقبل عليه عبد اهلل بن مكتوم، 
اعتقد الرسول  أنه سيقطع عليه كالمه فأعرض عنه، وتدور األيام دورهتا ليكون عبد اهلل بن 
مكتوم  مستخلًفا على املدينة وحاميها بأمر من الرسول ، ويف هذا تكرمي عظيم لعبد اهلل بن 
مكتوم، ينمُّ عن حمبة الرسول  ألصحابه الذين حيبونه ويرغبون يف الرتكيب معه، إلجناح الدعوة 

وتنمية اجملتمع تنميًة مستقيمة باملواطن، ومستدمية ألجل الوطن.

ا هلا؛  ب يكون ندًّ بوا وكوَّنوا أمة مرصوصة ال هُتان أمام إنسان مركَّ هؤالء القلَّة أصبحوا كثرة؛ تركَّ
حيث إن تركيبهم اإلنساين جبس تركيبًّا إمنائيًّا. وإْذ يبدأ الرسل مهمتهم الدعوية بالرتكيب اإلنساين؛ 
فإن الرسول  بدأ دعوته سرًّا ويف هذا تركيب أسري، مث جهري ويف هذا تركيب جمتمعي، إىل أن 
مشل الوطن يثرب ليمتد خارجه؛ فكان أْن أتى تركيًبا عامليًّا هنض باملواطن وحفظ الوطن ومحاه، 
ومن مث احتضن دواًل كانت بال تنمية فنمت واغتنت. إن الرتكيب اإلنساين كما ألفيناه يف السرية 
النبويَّة وسرية الصحابة ، يعد وسيلة أصيلة ونبيلة لبناء وطن ُيشيَّد على أسس صحيحة من 
تلقاء ترصيصه اإلنساين القومي؛ حبيث حيرسه التوحيد )=الدين(، وتقيمه العدالة )=التنمية(، ويدميه 

االستخالف )=اإلنسان(.

اليت  الناجحة  األمم  لدى  اإلمنائي  الرتكيب  اإلنساين كان سبًبا عجًبا يف  الرتكيب  أن  جنزم 
استعادت وعيها احلضاري املفقود بعد أن اكتشفت أسرار الرتكيب اإلنساين وأمهيته اإلمنائية، وهذا 
ما حصل بامتياز يف زمن الرعيل اإلسالمي األول الذي سلك هدي النيب ، واقتدى بأقواله 
احلميدة، ووقف على أفعاله الرشيدة؛ فقد دعا  إىل االلتزام باجلماعة يف قوله: )َوَيُد اهلِل َمَع 
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بة إنسانيًّا قبل أي تركيب شيئي آخر. إن  اجْلََماَعِة(.))) من عمق هذا الرتتيب، حتصل التنمية املركَّ
املواطن املسؤول واملنتمي للوطن واحلامي له، يكون أواًل يف أية معادلة إمنائية؛ مث التنمية املتساَءل 

لة وطنيًّا، تكون ثانًيا أو ثالًثا. عنها واحملصَّ

تأسيًسا على ما قرَّرناه ووفًقا ملا بسطناه بشكل موجز من سرية الرسول  مع أتباعه النخبة 
بة القول بأهنا التنمية الشاملة، أو أهنا شكل من أشكاهلا؛ أي  والعامة؛ فإننا ال نعين بالتنمية املركَّ
تشميل االقتصادي بالسياسي، واالجتماعي بالثقايف؛ فهذا تعريف ال يعنينا، نظرًا إىل أن التنمية 

بة، وإال جاءت تنمية فاشلة وليست شاملة. الشاملة هي حتصيل حاصل للتنمية املركَّ
يكون  ال  وإْذ  املفقود.  غري  بالشيء  وَتسُهل  املوجود،  باملواطن  ُتستَهل  إًذا  بة  املركَّ فالتنمية 
بة. إن احلرية املسؤولة، بوصفها قيمة  املواطن حرًّا مسؤواًل؛ فإنه ال معىن للحديث عن التنمية املركَّ
حضارية، هي الشرط األول لتفعيل وجودية املواطن وانتمائه الوطين وجاهزيته حلماية وطنه. احلرية 
بة، واستشرفت  املسؤولة قيمة إمنائية إذا أخذت هبا أمة من األمم، تكون إًذا قد شارفت التنمية املركَّ

مستقبل اإلنسان واألوطان. 
بالسلطة  بة  املركَّ التنمية  ُتستَهل  وإْذ  أواًل.  املواطن  بتنمية  بدأ  ما  بة كل  املركَّ بالتنمية  قصدنا 
]التنمية  إنساًنا مواطًنا  إنساًنا مواطًنا، والنخبة بوصفها  إنساًنا مواطًنا، والعامة بوصفها  بوصفها 
بة أو ما شاكلها، كانت موجودة قبل حصول  بة= سلطة+ عامة+ خنبة[؛ فإن هذه التنمية املركَّ املركَّ
كها واختزهلا،  التخلف ووصول االستعمار؛ لكن التخلف الذي كان له قابلية لالستعمار قد فكَّ
إن  وإرثه؛ حيث  االستعماري  العبث  هذا  ر يف محاية وطنه من  فكَّ املواطن كلما  وشتَّت جهود 
االستعمار هو أعلى أشكال التخلف. إن االستعمار -أو التخلف- الذي حيرم اإلنسان احلر من 
حقِّه يف الوجود اإلمنائي هو قيمة غري مسؤولة، تبثُّ يف إنسان القابلية للتخلف روح الالمسؤلية 

بة وما تصل. والالانتماء. وإْذ تركن األوطان إىل احلرمان؛ فإهنا تنفصل عن التنمية املركَّ
قد تعلمون أن االستعمار كان سبًبا رئيًسا وبئيًسا وتعيًسا فيما وصلت إليه األوطان العربية 
الوطنية حىت ال حيمي وطنه بشكل  إمنائي وانتصال عن  إنساين وابتذال  واإلسالمية من اختزال 
؛ ولكنه حاضر معيش استوىل على املستقبل، وحلَّ املـُختـَزَل حملَّه.  ب. فاالستعمار ماٍض وىلَّ مركَّ

)-  سبق تخريجه.
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بة من  ك احلرمان الذي هو شكل أعلى من أشكال االستعمار كل ما ميتُّ للتنمية املركَّ لقد فكَّ
امتالٍك  مستويات: حرماُن  للحرمان  فإن  احلرية؛  غياب  من  أشد خطرًا  احلرمان  يعد  وإْذ  صلة. 
ألسباب بيولوجية ال يؤذي اإلنسان الزاهد الذي رضي بالقضاء، وحرماُن قدرٍة ألسباب اجتماعية 
يؤمل اإلنسان الرائد القادر على العطاء؛ حيث يعد حرمان القدرات صناعة استعمارية غري مسؤولة.                                                                                                                     

بة هي سر خروج العرب من البداوة إىل احلضارة؛  أتى حني من الدهر كانت فيه التنمية املركَّ
فأقبل االستعمار يسعى إلخراج العرب من احلضارة -وهم قد خرجوا بأنفسهم ألسباب داخلية- 
ليغرقهم يف البداوة بفعل قابليتهم وجاهزيتهم لكل ما ميت بصلة للكسل اإلنساين والفشل اإلمنائي.

لنفرض جداًل مع أنصار االستعمار أنه  املستعِمر جاء بالتنمية؛ إال أهنا أتت تنمية خمتزَلة 
كة ومنضِغطة، وهو نفسه احلرمان الناجم من التوزيع غري العادل. لقد وزَّع االستعماُر الشيَء  ومفكِّ
والديَن واملعرفَة )=ش، د، م( توزيًعا شطًطا على السلطة والعامة والنخبة )=س، ع، ن(؛ وتلك 
إًذا قسمة ضيزى، استمر سلطاهنا نشًطا يف معظم دول ما بعد االستعمار اليت أرهقها االختزال 

وأزهقها. 

ذلك  أجيال  منها  استفادت  معطاءة  زمنية  حلظة  يف  حصلت  بة  املركَّ التنمية  أن  افرتضنا 
العصر؛ ولكن ملا جاء التخلف وخملفاته من استعمار، حصلت التنمية املختزَلة اليت تأسست زمن 
االستعمار ومتأسست يف دول ما بعد االستعمار؛ إْذ ال يزال املواطن يعاين من قسمتها غري العادلة؛ 

وهذا كله ليس يف مصلحة الوطن الذي يصيبه العنف والتمرد والثورات جراء ذلك.

َزل؟ -كيف حدث هذا التقسيم المختـَ

ما هو معلوم أن السلطة متتلك )الشيء( جاهزًا أو جمهَّزًا؛ فهو جاهٌز حتت األرض كثروات 
طبيعية ومعدنية، أو جمهٌَّز على شكل تكنولوجيا ما فوق األرض يأيت مستورًدا حيًنا وجماًنا حيًنا 
آخر من الناجحني إىل الفاشلني ألسباب إيديولوجية. وهبذا الشيء الذي ال متتلكه السلطة امتالك 
إْن مل تستحوذ عليه كله. تدخل  التنمية وتشارك يف عوائده  السلطة حقل  املبتكرين له، تدخل 
التنمية هو  التنميَة بشيء ال تنتجه بشكل مباشر؛ ومن مث فإن هذا الدخول إىل حقل  السلطُة 
دخول غري مسؤول فيه الكثري من االحتكار للشيء، وليس فيه أدن ملسة من االبتكار. إنه من 
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غري هذا الشيء تفقد السلطُة سلطَتها. ومن هنا تصر السلطة على االحتفاظ هبذا الشيء لنفسها 
وختتزله يف دائرهتا، وال يصل إال القليل منه للعامة والنخبة. كل ذلك حيصل على عكس ما حصل 
مع )الغنيمة( اليت كانت متثِّل )الشيء( املمتَلك لعهد الرسول  وعصور اخللفاء الراشدين، ومن 
صار على منواهلم من أمراء اإلسالم واملسلمني؛ حيث كان هذا الشيء قائًما على التسوية ألن 
السلطة والعامة والنخبة فيه شركاء. لقد كان "النيب  يسوِّي بني الناس يف قسم الغنيمة، وال 
يفضل فيه أحًدا على أحد: لشرف، وال لشجاعة، وال لقدم هجرة، وال غري ذلك من الصفات 
احملمودة. وكان أبو بكر وعلي h يريان التسوية بني الناس يف العطاء، وال يفضالن بسابقة وال 
غريها".))) كما روي عن عمر بن اخلطاب  أنه قال يف عطايا محاة الوطن من سلطة وعامة 
ألًفا لفرسه، وألًفا لسالحه، وألًفا  وخنبة: "لئن كثر املال ألفرض لكل واحد أربعة آالف درهم: 

لسفره، وألًفا خيلفها عن أهله".)2)

من وجهة أخرى، متتلك النخبُة )المعرفَة(، ويف الغالب هي معرفة غري بيئية ومنفصلة عن 
وبال  احلضارية  جذورها  عن  ومنفصلة  منبتَّة  معرفة  الوطن، كوهنا  وحاجات  املواطن  اهتمامات 
هو  مسؤول  دخواًل غري  التنمية  إىل ساحة  اجملتمع-  -املتنفذة يف  النخبة  هذه  تدخل  تارخيانية. 
اآلخر. إنه من غري هذه املعرفة الالبيئية تفقد النخبُة املنفصلة عن اجملتمع حظوهَتا. ومن هنا تضطر 
هذه النخبة املتعاملة إىل االحتفاظ مبعرفة هي خليط بني اإلميانية والعلمانية، قد ال يفيد منها العامة 
يف شيء. إن هذه املعرفة غري البيئية اليت ال تضيف للبيئة وال تفيض على الوطن، خُتتزَل يف دائرة 
النخبة؛ ألهنا مفصولة عن العامة اليت ال تفقه فيها، عالوة على أن السلطة تتعامل هبذه املعرفة 
على أهنا جمرَّد ترف معريف ُيسِعد النخبة نفسها ويبهجها، وُيبِعد العامة من حقل التنمية ويقصيها؛ 
اليت  البيئية  والشيئية غري  السيِّئة  املعرفة  إن  إذا حصل مكروه.  والنخبة وطنها  السلطة  فال حتمي 
ر الرسول  من  ُتسِعد النخبة وُتشقي العامة، هي خطر داهم على الوطن واملواطن. لقد حذَّ
هذه املعرفة اجلاهلة حباجات املواطن واحتياجات الوطن، واليت تنشط يف غياب املعرفة العاملة أو 
)-  تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم ويليه مقدمة أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، بدر الدين 
محمد بن إبراهيم بن جماعة، تحقيق أحمد فريد المزيدي ومحمد حسن إسماعيل الشافعي، بيروت: 

دار الكتب العلمية، ط)، 2003م، ص 44.
أبو الحسن الماوردي، األحكام السلطانية، تحقيق وتعليق عبد الرحمن عميرة، القاهرة، دار االعتصام، د.   -2

ت.، ج2، ص 423-422.
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ْنَتزُِعُه ِمَن الِعباِد، وَلِكْن  ْقِبُض الِعْلَم اْنِتزاًعا يـَ موت أصحاهبا؛ إْذ صحَّ عن الرسول : )إنَّ اللََّه ال يـَ
ْوا بغرِي  تـَ ْبِق عاِلًما اختَََّذ الّناُس ُرُؤوًسا ُجهَّااًل، َفُسِئُلوا فأفـْ ْقِبُض الِعْلَم بَقْبِض الُعَلماِء، حىتَّ ِإَذا مَلْ يـُ يـَ

ِعْلٍم، َفَضلُّوا وَأَضلُّوا(.)))
أن  على  عالوة  بطبعها،  ومتديِّنة  أغلبية  لكوهنا  )الديَن(  العامُة  متتلك  اآلخر،  اجلانب  يف 
السلطة تغازهلا دينيًّا يف مناسبات حامسات مثل االنتخابات واحلروب والثورات؛ ولكن هذا الدين 
إيديولوجية  ألسباب  أيًضا  عمًدا  والنخبة  السلطة  من  -واستبِعد  العامة  يف  عمًدا  اختزِل  الذي 
علمانية- هو دين غري مفعَّل يف حقل التنمية، وغري مستثَمر. وما هو غري مفعَّل فهو غري معوَّل 
عليه. هذا الالتفعيل ناجم من احلرمان؛ ما حيرم العامة من املشاركة يف ساحة التنمية، وهو حرمان 
غري مسؤول أيًضا، جيعل العامة احملرومة غري مسؤولة عن محاية وطنها. هذا االختزال للدين يف 
العامة أدى إىل استبعاد السلطة والنخبة من الدين، كما أدى إىل تعطيل جهود العامة نتيجة عدم 
تفعيل الدين -الذي متتلكه- يف ساحة التنمية. وهذا التعطيل نراه حيصل يف ظل متلُّص النخبة من 
 : رََة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل َعْن َأيِب ُهرَيـْ أداء مسؤوليتها اليت قد تصل إىل درجة اجلهل حبال العامة؛ فـَ
ْؤمتََُن ِفيَها  اِدُق، َويـُ ُب ِفيَها الصَّ ُق ِفيَها اْلَكاِذُب َوُيَكذَّ اَعٌة ُيَصدَّ َها َسَتْأيِت َعَلى النَّاِس ِسُنوَن َخدَّ )إِنـَّ
ِفيُه  ْنِطُق ِفيَها الرَُّوْيِبَضُة. ِقيَل: َوَما الرَُّوْيِبَضُة َيا َرُسوَل اهلِل؟ َقاَل: السَّ اخْلَاِئُن َوخُيَوَُّن ِفيَها اأْلَِمنُي، َويـَ

َتَكلَُّم يِف َأْمِر اْلَعامَِّة(.)2) يـَ

متتلك  اليت  فالسلطة  متفاوًتا؛  أتى  وإْن  بداخله حرماًنا مجاعيًّا  املختزَل خيتزن  التقسيم  هذا 
الشيء نراها حمرومة من الدين واملعرفة، والنخبة اليت متتلك املعرفة نلفيها حمرومة من الشيء والدين، 
والعامة اليت متتلك الدين تكون حمرومة من الشيء واملعرفة، وحمرومة أيًضا من تفعيل ما متتلك من 

دين.كل هؤالء الثالثة )س، ع، ن( يتقامسون احلرمان بأشكال مؤسسية ومأسوية.

بة أن هناك ثالث دوائر: دائرة السلطة، ودائرة العامة، ودائرة النخبة؛  نفرتض يف التنمية املركَّ
دائرة تعلو دائرة لتكوِّن بناًء حلزونيًّا عموديًّا، تعلوه دائرة السلطة، وتتوسطه دائرة النخبة، وتستقر 

أسفله دائرة العامة.

)-  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم ، رقم 00)، )/)3.
حه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة، رقم )88)، 509-508/4. 2-  صحَّ
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واحدة  دائرة  الثالث  الدوائر  املختزَلة، كانت  للتنمية  التأسيس  حيث  االستعمار؛  زمن  يف 
الثالثة  العناصر  التكديس؛ فال أحد من  الكل فيها سواء، وهي أقرب إىل  منضِغطة ومتداخلة؛ 
-السلطة والعامة والنخبة- مسؤول عن البعض أو منتٍم لالستعمار؛ ألن االستعمار حشر نفسه 
الثالثة املهمَّشني، وعدَّ نفسه منتمًيا لألرض املغتَصبة وحامًيا هلا؛ ومىت  يف وضعية املسؤول عن 
كان االستعمار مسؤواًل ومنتمًيا وحامًيا؟ إنه يف غياب املسؤولية والالانتماء ال حتصل تنمية. إًذا 

الالمسؤولية والالانتماء إرثان استعماريان، ومن يقف عليهما ال جيلب تنمية أبًدا أو غًدا. 
املنضِغطة حبكم  الدائرة  يف  انفراج  وحدث  املختزَلة،  التنمية  متأسست  االستعمار؛  بعد  ما 
االستقالل؛ فاستحالت إىل دوائر ثالث؛ حيث حيصل انفصال بني السلطة والعامة والنخبة، ومن 
ْعُلو بعضها بعًضا كالبنيان املهزوز غري املرصوص؛ فال تنشغل  مث تستقل كل دائرة بنفسها حبيث يـَ
فيكون  ووعت  تعلَّمت  النخبة  ألن  وهذا  وملذاهتا.  بأهوائها  تنشغل  بل  وتنميته،  الوطن  حبماية 
دورها إما أن تنصح السلطة أو هتادهنا؛ ولكن يف غياب احلرية املسؤولة تكون درجة النصح أقل 
من درجة املهادنة، ويف املهادنة خراب الوطن بْله محايته. هذا االختزال اإلمنائي غري املسؤول بني 
السلطة والنخبة، تكون العامة ضحيَّة له بوصفها مواطًنا ال يستفيد من عوائد التنمية، ألن السلطة 
ال تسمع إىل النخبة نظرًا إىل أن السلطة شكل أعلى من أشكال النخبة؛ فتختزِل الشيء يف دائرهتا 
وتنسبه لنفسها؛ فال تكون محاية الوطن لديها إال بقدر ما متتلك. أما النخبة فتتأفَّف من العيش 
مع العامة وخمالطتها ألهنا تراها غري متحضرة؛ فتختزِل املعرفة يف دائرهتا وحتتكرها ألهنا ال تبتكرها. 
وكل هذا يرجع إىل تالشي احلس االنتمائي والفشل اإلمنائي وغياب احلرية املسؤولة اليت هي من 
ك أي تفكري مجاعي يتوجه حنو محاية الوطن واستعادته من  خملفات اإلرث االستعماري، اليت تفكِّ
غري شروط. وعليه فإن البنيان اإلمنائَي املختزَل واهلش وغري املرصوص قائٌم على دائرتني متصارعتني 
ومتصدِّعتني، مها: السلطة والنخبة، يستفيدان مبفردمها من التنمية، وقد تكونان عالة على محاية 
الوطن إذا أصابه مكروه؛ أما العامة فتخرج صفر اليدين، ألن الدين الذي متتلكه ال زال غائًبا عن 
ساحة التنمية يف ظل حضور شيء السلطة ومعرفة النخبة اللذين هبما تدخالن ساحة التنمية وتفيد 
من عوائدها، ومن مث تغيب العامة عن املشاركة يف التنمية واإلفادة املباشرة من فوائدها. إن عوائد 
التنمية وفوائدها خُتتزَل يف السلطة إىل حد كبري، ويف النخبة إىل حد ما، وحُترَم منها العامة؛ حيث 

إن يف احلرمان تنعدم احلماية لشيء هي حمرومة منه.
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-كيف يحصل تفادي التقسيم المختَزل؟ وما هي مؤشراته؟

الوطنية  املسؤولية  املنتمي، وحضور  املسؤول وغري  تراجع اإلرث االستعماري غري  يف حالة 
اليت هي مسؤولية بيئية؛ يف ظل ذلك كله حيصل الرتصيص اإلنساين واإلمنائي بني السلطة والعامة 
والنخبة )=س، ع، ن(. وإْن مل حتضر قيم املسؤولية احلضارية وقيم االنتماء الوطين وغريها من 
د )س، ن( وكانا يف خدمة العامة  القيم، فلن حيصل الرتصيص. وإذا اسُتبِعد اإلرث االستعماري، احتَّ

)ع(؛ فتسهل محاية الوطن مهما كانت صالبة أساليب األعداء والطامعني.

بة، حيصل يف إطار الدين الذي  هذا الرتكيب اإلنساين واإلمنائي بوصفه خالصة التنمية املركَّ
أهنا  على  األكثرية، عالوة  فالعامة هي  منه خيفة.  االستعماري  اإلرث  س  ويتوجَّ العامة،  متتلكه 
األكثر هتميًشا إنسانيًّا وإمنائيًّا؛ ما ينعكس هذا االستبعاد للعامة من املشروعات اإلمنائية سلًبا على 
املواطن والوطن؛ فتنكفئ وترتاجع، وتتضاءل وتقل حبجم أقلية السلطة والنخبة املستفيدة مقارنة 
ْوَباَن َقاَل: َقاَل َرُسوُل  َعْن ثـَ بأكثرية العامة املستبَعدة؛ وفًقا للحديث املشهور حول القلَّة والكثرة؛ فـَ
َقاَل َقاِئٌل: َوِمْن ِقلٍَّة  اهلِل  : )ُيوِشُك اأْلَُمُم َأْن َتَداَعى َعَلْيُكْم َكَما َتَداَعى اأْلََكَلُة ِإىَل َقْصَعِتَها، فـَ
ْنزَِعنَّ اهلُل ِمْن ُصُدوِر َعُدوُِّكُم  ْيِل، َولَيـَ ْوَمِئٍذ َكِثرٌي، َوَلِكنَُّكْم ُغَثاٌء َكُغَثاِء السَّ ُتْم يـَ ْوَمِئٍذ، َقاَل: َبْل أَنـْ حَنُْن يـَ
َقاَل َقاِئٌل: َيا َرُسوَل اهلِل، َوَما اْلَوْهَن؟ َقاَل: ُحبُّ  ُلوِبُكُم اْلَوْهَن، فـَ ْقِذَفنَّ اهلُل يِف قـُ اْلَمَهاَبَة ِمْنُكْم، َولَيـَ

َيا وََكرَاِهَيُة اْلَمْوِت(.))) نـْ الدُّ

نعتقد أن الدين هو الذي حيوِّل القلَّة إىل كثرة، ال سيما أن القليل يف الكثري كثري. فالقلَّة 
يف زمن الرعيل العريب واإلسالمي األول كانت كثرية بانتصاراهتا وإجنازاهتا وآليات حتضرها ومحاية 
أوطاهنا؛ ألنه مل يكن للـشيء حضور يف تشكيل وعيها اإلنساين ورسم مسارها اإلمنائي؛ بل كان 
الشيء يف شكل غنيمة يعد طريًقا إىل الدعوة والتحضر، وإذا انتفت احلرب غابت الغنيمة وحضرت 
الدعوة؛ حيث إن الدعوة حاضرة يف كل األحوال، والغنيمة ليست حاضرة يف كل حال. وذلك 
النفع لنفسها وألوطاهنا كما جاء  خبالف ما نراه منذ قرون من كثرة غثائية شيئية ال تستجلب 
يف احلديث النبوي الذي سقناه أعاله، نظرًا إىل احلضور السليب للشيء يف واقع اإلنسان وغياب 

)-  أخــرجــه أبــو داود  فــي سننه، كتاب الــمــالحــم،  بــاب فــي تــداعــي األمــم على اإلســـالم، رقــم )429، 
حه األلباني في الجامع الصغير وزيادته )الفتح الكبير(، رقم  83)8، 359/2). 84/4). صحَّ
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القيم الكاحبة له؛ إْذ إن هذا الغثاء هو الشيء الذي يتحوَّل إىل جفاء فال ينفع اإلنسان الذي كان 
با معه. إن الرتكيب اإلنساين-اإلمنائي األصل جتلَّى يف أهبى صوره يف الفرتة اليت  مستمسًكا به ومركَّ
نزل فيها الوحي وزاد عليها قلياًل، وكان الرتكيب يتكرَّر يف حمطات تارخيية.. إنه واقع ال مفر من 
نكرانه؛ حيث أسهم الدين يف تشكيله بوعي سليم ساعد على محاية األوطان من كيد الكائدين.

إنه بتوظيف الدين يف التنمية تكون للعامة مكانة أو دور يف التنمية؛ ألهنا تشارك يف التنمية 
بالدين الذي ال متتلك غريه. ومع ذلك فعلى العامة أيًضا أن متتلك الشيء واملعرفة جبهودها ومبزيد 
ب غري خمتزَل، حيمي  من التعليم هلا وألبنائها، كي تدخل إىل التنمية وتشارك فيها بشكل إجيايب مركَّ
بالدين وترتامحا معه، كي تديرا  أيًضا، أن تتصفا  النخبة والسلطة،  الثغرات. على  الوطن وحيرس 
التنمية باقتدار ومسؤولية، يكون فيها الكثري من احرتام العامة املتديِّنة، وذلك بتقدير جهودها، 
وعدم خبسها حقها يف عوائد التنمية وفوائدها. إًذا يفرَتض تبادل الشيء والدين واملعرفة )=ش، د، 
بة، ومن مث تفادي التقسيم املختزَل على  م( بني الدوائر الثالث )=س، ع، ن( حلصول تنمية مركَّ

أقل تقدير.

قد ال تكمن املشكلة يف السلطة والنخبة والعامة فهي ُمنشئ طبيعي، إال أن املعضلة تكمن يف 
املعرفة والشيء؛ فهما مبثابة املـُنَشأ االصطناعي. بينما القيم الدينية العاملة قد تكون وسيًطا فاعاًل 
الدين ذات ثقل وأمهية.  العامة املركوزة يف  املـُنشئ واملـُنشأ، الطبيعي واالصطناعي؛ ما جيعل  بني 
إن احرتام العامة وعدم حرماهنا من املشاركة يف التنمية واإلفادة منها، جيعل الدين اللصيق بالعامة 

وسيًطا وسًطا؛ وإال كان املـُنشئ الطبيعي أمره فرًطا، واملـُنَشأ االصطناعي أكثر شطًطا. 

بة، فهي  تنمية مركَّ للمواطن )=س، ع، ن( حلصول  التقسيم املختزَل  أما مؤشرات تفادي 
على النحو اآليت:

مواطن متحرِّر من سلطة الشيء؛ ألن الشيء حتصل له قيمة مدمِّرة إذا كانت له سلطة على   ■
اإلنسان. فسلطة الشيء والتعلق به على حساب الوطن مثاًل؛ جيعل مسألة احلماية ليست 

من أولويات هذا املواطن املغلوب على أمره بفعل غلبة الشيء عليه.

مواطن بوصفه موجوًدا بقيم احلرية املسؤولة؛ إْذ إنه يف غياب هذه احلرية يعدم اإلنساُن الوجوَد   ■



- 65( -

كيف ُيصَنُع المواطن المنتمي والحامي للوطن؟ ...

احلروب  واقعة  وقعت  إذا  وطنه  أيًضا عن محاية  ويعجز  بل  اإلبداع،  ويعجز عن  املعنوي، 
وادهلمَّت الفنت.

الشيء بوصفه مفقوًدا ليست له سلطة على املواطن املوجود؛ ألن الشيء يف األصل كان   ■
املوجود،  املواطن عندما يطمئن للشيء  مفقوًدا، وبفعل جهد اإلنسان بات موجوًدا؛ ألن 
الواجب الوطين، ويعِجزه هذا الشيء  يتثاقل عن أداء  الذي مل يكن سبًبا يف إجياده؛ فإنه 

اجلاهز عن الدفاع عن الوطن ومحايته؛ فيستحيل عمياًل ومنافًقا وخائًنا.

وإْذ يعد الشيء اجلاهز أو اجملهَّز طاقة تؤثر سلبًيا يف املواطن والدين؛ فإنه يفرَتض عدم التعلق   ■
ًعا ماديًّا خالًصا، بينما لإلنسان أو الدين وْقع معنوي. إن  به واالرتكان إليه، ألن للشيء وقـْ

القابض على دينه-كما ُيقَبض على اجلمر- هو املعوَّل عليه يف محاية الوطن. 

دين متحرِّر من سلطة املواطن؛ ألن اإلنسان ثانًيا والدين أواًل، نظرًا إىل أن الدين هو الذي   ■
حيمي الوطن، وليس اإلنسان الذي هو حتصيل تربية دينية.

حيث توجد ُهويَّة املواطن توجد تنمية الوطن؛ إْذ ميكن مراجعة سجالَّت األمم الناجحة اليت   ■
سلكت هذا املسلك اهُلوِوي لتذليل سبل التنمية.

كل استدامة تستدعي استقامة، والقيم أن تقيم الشيء مستقيًما؛ حيث إن القيم اليت تقيم   ■
الشيء مستقيًما هي قيم العبودية، فالعبادة تعد أول مسالك التنمية اليت تكبح قيم احلرية 

املنفلتة، وتذلل املسالك أمام احلرية املسؤولة والواعية.

معرفة ليست هلا سلطة على الدين؛ ألن املعرفة ليست بيئية أو وطنية كلها، بينما الدين بيئي   ■
عالوة على أنه حيرس املواطن والوطن.

التخطيط ملستقبل إمنائي يرتاحم فيه الشيء والدين واملعرفة والوقت اإلضايف؛ ألنه يف ظل   ■
االشتغال يف دائرة الوقت اإلضايف، يعين أن اجلهود تتشوَّف إىل األفضل، وليس أمامها الوقت 

الكايف للصراعات وحصول انقسامات.
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نَّة النبويَّة وتجارب األمم 2- المرصود من القرآن الكريم والسُّ

واإلسالمي؛  العريب  التاريخ  طبًعا  يهمنا  وما  تارخيي،  إنساين  فعل  الرتكيب  أن  تعلمون  قد 
بت السلطة والعامة والنخبة )=س، ع،  حيث إن أول ما حصل الرتكيب حصل يف يثرب؛ فرتكَّ
ن(. الرسول  بوصفه سلطة، والصحابة بوصفهم خنبة، وباقي املسلمني بوصفه عامة؛ إْذ كلهم 

مواطنون، أنصار ومهاجرون.

التضامن واإلخاء واإليثار والتعاون واحلماية،  الرتكيب اإلنساين هو مفهوم مدين يعربِّ عن 
َياِن، َيُشدُّ  نـْ ومن مث هو مفهوم إنساين إمنائي، نستشفُّه من قول الرسول : )اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبـُ
ْعًضا(.))) بعد جتربة ثرية انتقل هذا الرتكيب اإلنساين إىل تركيب إمنائي وحضاري وعسكري  ْعُضُه بـَ بـَ

واسرتاتيجي حيمي املواطن والوطن لقوله تعاىل: چ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  چ )الصف: 4(. لقد حصل هذا التحوُّل الناجح بامتياز يف 
غزوة بدر التارخيية، مث يف غزوة أحد املشهورة؛ حيث خالف رماة اجلبل أوامر النيب ، فتصدَّع 
د الرتكيب يف غزوة بدر فانتصروا؛ بينما حصل االختزال يف  البنيان املرصوص إىل حدٍّ ما. لقد جتسَّ

غزوة أحد فانكسروا.

والعسكرية  اإلمنائية  املدنية  املعارك  يف  املرصوص  البنيان  على  اإلسالمي  احلرص  جاء  لقد 
التوسعية؛ إْذ ما فتئ الرتكيب يلهم األمم كما رأينا يف يثرب؛ حيث التزمت السلطة يف شخص 
الرسول  باملسؤولية والرتاحم؛ فَعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر h، َأنَّ َرُسوَل اهلِل  َقاَل: )َأاَل ُكلُُّكْم 
رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن رَِعيَِّتِه، َفاإْلَِماُم الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن رَِعيَِّتِه، وَالرَُّجُل رَاٍع 
ْيِت َزْوِجَها َوَوَلِدِه َوِهَي َمْسُئوَلٌة  ْيِتِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن رَِعيَِّتِه، وَاْلَمرَْأُة رَاِعَيٌة َعَلى َأْهِل بـَ َعَلى َأْهِل بـَ
ُهْم، َوَعْبُد الرَُّجِل رَاٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُه، َأاَل َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن  َعنـْ

رَِعيَِّتِه(.)2) 

)-  سبق تخريجه.
چ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   تعالى:  وقوله  بــاب  األحــكــام،  صحيحه، كتاب  في  البخاري  أخرجه    -2

ىئ  ىئ  ی   ی  یی    ىث   چ )النساء: )59، رقم 38))، 330/4.
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لقد احتفظ الرتكيب مبفهومه اإلنساين اإلمنائي الذي يتكرَّر يوميًّا خبالف مفهومه العسكري 
الذي ال يتكرَّر دائًما؛ ألن احلروب العسكرية ليست يومية. طبًعا مثل هذا الرتكيب اإلنساين الذي 
نَّة النبويَّة، ال تربطه عالقة بالشيء. لقد كان هناك إنسان ودينيًّا  نبغيه إمنائيًّا ونستدعيه من واقع السُّ
يف عصر الرعيل اإلسالمي األول الذي ترىبَّ على يد الرسول ؛ وهي عناصر البناء. إنسان يلتحم 
مع إنسان مثله حبيث يكون الدين هو الُلحمة اليت تسدُّ ثغرات هذا البنيان الذي إن التحم دينًيا 
ص هو الدين؛ ومن مث فإنه من غري  مسي بنياًنا مرصوًصا. وإْذ نلفي البنيان هو اإلنسان؛ فإن املرصِّ

ترصيص الوطن بالدين ال يكون للحماية أثر.

من وجهة أخرى أكثر أمهية، حناول أن نعزِّز اجلانب النظري من حبثنا بنماذج تطبيقية مستقاة 
نَّة النبويَّة، وخمتارات من أحداث التاريخ. لقد أهلمتنا اآلية  من القرآن الكرمي، ومستوحاة من السُّ
تغيري  إْذ ال ترصيص من غري  بنفسه  القوم إىل قسمني؛ قسم مرتاص يغريِّ ما  الكرمية يف تقسيم 
)القوم(، وقسم خمتزَل يعربِّ عما بنفسه فيبتعد من ُسنَّة التغيري فتكون وبااًل عليه، كما جاء يف قوله 

تعاىل: چ    ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   چ )الرعد: ))(. إن هناك فريًقا أوَل يغريِّ ما بنفسه حنو 

األحسن كما هو يف الشطر األول من اآلية الكرمية: چ    ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  
ڭۇ     ې     چ، وهذا الفريق األحسن ينمِّي نفسه وينمِّي غريه، وهذه هي التنمية املستدمية اليت 
ب  تفيد منها األجيال على األقل ملدة مائة وعشرين سنة وفق حسابات ابن خلدون؛ إنه تغيري مركَّ

من السلطة والنخبة والعامة )س، ع، ن(، وهم القوم مجيعهم. 

علينا أن نتفق على أن الرتكيب لن حيصل من غري تغيري؛ فالرتكيب تركيبان، كما أن التغيري 
تغيريان. تركيب إنساين حسن، وتركيب إمنائي أحسن؛ أما التغيري فتغيري حسن يكون على مستوى 
القوم كلهم، وهو نفسه )التغيري ما بالنفس( كما جاء يف الشطر األول من اآلية اآلنفة الذكر، 
ء يكون على مستوى الفئة املؤثرة غري املنتمية، وهو نفسه )التعبري عما بالنفس( كما  وتغيري سيِّ

جاء يف الشطر الثاين من اآلية: چ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   
ې  ې  چ )الرعد: ))).
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- نماذج حسنة عن تغيير المواطن ما بنفسه وتركيبه إنسانيًّا وإنمائيًّا إلعمار الوطن وحمايته

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ   چ  تعاىل:  لقوله  فانتفعوا  بوا؛  تركَّ وا  تغريَّ ملا    يونس  قوم   -
ٻ  پ    پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   
ٿ  ٿ  ٹ   چ )يونس: 98(؛ فبعد أن جنَّاه اهلل من احلوت، حدث تغيري حسن على مستوى 
)القوم( ابتداًء من القائد السلطة الذي هو النيب يونس ، والنخبة من أصحابه، والعامة من 
الناس الذين اتبعوه؛ فهو ترصيص نافع كانت مثرته تنمية طيِّبة للجميع، ورفع الضنك واخلزي عنهم.

ت زوجته، فخرج يوسف من  - جمتمع يوسف ؛ تغريَّ امللك بعد تأويل املنام، مث تغريَّ
چ    ڤ   الرؤيا  تفسري  إن  أعوامهم.  فسمنت  العجاف  السنني  ملواجهة  إخوته  وتغريَّ  السجن، 
چ  چ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
)يوسف: 46(، قد التزم هبا )القوم(؛ فسلكوا طريق التقشف مجيعهم، على مستوى امللك السلطة، 

والنخبة اليت يقودها يوسف ، والعامة من الناس.

تعاىل:چ   ڭ  ۇ   لقوله  ُيهَلكوا  فلم  بوا  وا فرتكَّ تغريَّ استشارهتم كلهم،  ملا  بلقيس  - مأل 
ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ     چ ]النمل: 32[. لقد استشارت 
بلقيُس )املأَل( من النخبة والعامة قبل اإلقدام على التغيري الكبري يف حياهتم؛ فاتفق رأيهم مع رأيها.

بوا، فانتفت بينهم العداوة؛ فخرجوا من البداوة إىل احلضارة.  وا تركَّ - قوم األوس واخلزرج ملا تغريَّ
يف منوذج يثرب، حصل التغيري على مستوى أقوام مبذعرة تارخييًّا ذابوا يف اسم األنصار، واستقام 
الرتصيص حبضور الرسول  والنخبة من الصحابة وعامة الناس. وقد جتلَّت صور الرتكيب يف أول 

قدوم للرسول  إىل املدينة، وسطعت يف حادثة البيعة املشهورة؛ ٹٱٹٱ چ   ک  ک  ک  
گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻ  ڻ   چ )الفتح: 8)).
- فرتة عمر بن عبد العزيز  جاءت بعد فرتة بئيسة يف حياة املسلمني؛ فزَهد عمر واقتدى 
به العامة والنخبة. لقد قضى عمر على الفساد املايل واالجتماعي، وجرَّد نفسه وأسرته من كل 
اقتداء  بأنفسهم  ما  العامة  فغريَّ  ولذَّات،  بالنفس من خلجات وشهوات  بالتعبري عما  يتعلَّق  ما 
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بقائدهم؛ حىت أن اخلوارج نزلوا من اجلبال إْذ جنحوا للسلم فنجحوا، وحتاور معهم عمر حيث 
أقنعهم فتجاوروا، ومن مث كان عام الرتكيب واجلماعة.

اإلنساين  الرتكيب  يف  هبا  االقتداء  يفرَتض  تارخيية كثرية  مناذج  هناك  أن  يف  شك  وال 
واإلمنائي.

- نماذج سيِّئة عن تعبير المواطن عما بنفسه واختزاله إنسانيًّا وإنمائيًّا مآله خراب الوطن:

لقد اختار الفريق الثاين التعبري عما بنفسه من مترد وعصيان وانشقاق؛ فانطبق عليه الشطر 
الثاين من اآلية الكرمية چ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  چ 

ًبا بل جاء خمتزاًَل، كما هو مبسوط يف اآليت: )الرعد: ))(؛ فلم يأت التغيري مركَّ

الطوفان  فجاءهم  ؛  نوح  من  السخرية  يف  حياهتا  اختزلت  واملؤثِّرة  الفاسدة  الفئة   -
وفاجأهم، چ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئ   ی   چ )هود: 44(. يف قصة قوم نوح ، نلفي 
التغيري حيدث على مستوى أتباع نوح النيب القائد وهم قلَّة قليلة، حيث إن شطرًا عظيًما من القيادة 
والنخبة والعامة رفض التغيري والرتصيص؛ فكان الطوفان -الذي يأيت على كل تنمية من القواعد- 
هو عاقبة هذا العصيان من قوم نوح الظاملني ألنفسهم، وهم يرفضون الرتصيص مع نوح  ومن 

تبعه من عامة الناس.

الفاسدة واملؤثِّرة اختزلت حياهتا يف املنكرات، ورأت أن الطهارة أمر ال يليق هبا؛  الفئة   -
فأحجمت عن الرتكيب مع لوط ؛ فكان صبحهم قريًبا: چ    مح  جخ  حخ  مخ   چ 
]هود: )8[. لقد تفنَّن قوم لوط  يف التعبري عما بالنفس من شهوات بلغت أشدها، فلم 
يستجيبوا لنبيهم وقائدهم واعتربوا الرتصيص معه ليس يف مصلحتهم؛ فكانت النتيجة مطر السوء، 

ڀ   ڀڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  ٹٱٹ 

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ٹ   ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ )األعراف: 84-82).

- فرعون والفئة الفاسدة واملؤثِّرة اختزلوا حياهتم يف االستخفاف بقومهم فكان اليوم املشهود، 
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چ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   چ )هود: 99(. لقد استخفَّ قومه ورفض الرتصيص مع موسى 
ولقومه  له  الغرق  نتيجته  وعدوان-  ومالحقات  بطش  -من  بالنفس  عما  التعبري  فكان  ؛ 

چ    ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   چ )اإلسراء: 03)).
وهناك حاالت كُثر جاءت يف سورة األعراف وسجالَّت التاريخ والوقائع ليس هذا مقام 

التفصيل فيها.
بة: في استقامة المواطن تنميٌة للوطن وحمايٌة له 3- المنشود من التنمية المركَّ

قد تعلمون أن )احلكمة ضالة املؤمن فحيث وجدها فهو أحق هبا(؛))) وعليه فإن مشاكل 
الوطن واملواطن ال حتل إال باحلكمة؛ ألن التنمية حكمة ينشدها عقالء األمة وبصراؤها، وذلك 
ر،  بة حكمة ألهنا من ُصنع نيب أو حكيم، من صنع فيلسوف أو مفكِّ بوعيهم وسعيهم. التنمية املركَّ
من صنع مصلح أو مثقَّف. ويف كل األحوال هي من إبداع ثالثة ال نرى هلا حتتها رابًعا، هم: سلطة 
؛ مثلما  بوا على وعٍي، وسعوا إىل حلِّ مشاكلهم بال عيٍّ وال غيٍّ وعامة وخنبة )=س، ع، ن(. تركَّ

هو احلال مع اإلنسان املواطن يف اليابان وأمم الغرب وبالد اآلسيان.

وإْذ تنقص املواطن احلكمة؛ فإنه ينقصه الوعي. وإْذ تنقص الوطن التنمية؛ فإن املواطن ينقصه 
السعي. فليس كل من سعى وعى؛ ولكن كل من وعى سعى. إن الذي سعى احتكم إىل السنن 
 الكونية واإلهلية كما احتكم إليها األنبياء من قبل، وعلى رأسهم نبينا ؛ هذا النيب الذي لقي 
ما لقي، وعان ما عان، وقاسى ما قاسى؛ ومع ذلك حفظ ووعى، مسع فسعى. وإن الذي سعى، 
أيًضا، قد منَّى السنني العجاف وحوَّهلا إىل مسان كما فعل يوسف ؛ فقد وعى األزمة وسعى 

إىل حلها بالتعفف حيًنا، وبالتقشف حيًنا آخر.

إن قولنا )ليس كل من سعى وعى( ينطبق عليه قوله تعاىل: چ   ں  ڻ  ڻ    ڻ  
ڻ  ۀ   چ )الكهف: 04)(، وهذا ما يفرتض من املواطن جتنُّبه. وأما كل )من وعى سعى( 
ينطبق عليه قوله تعاىل: چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ   چ )عبس: 8-9(. فاخلشية 
وعي باألمر اجللل، والسعي إىل جتاوزه والتغلب عليه وحتويله من جلل يف احلياة إىل أمل يف النجاة. 

)-  قول مأثور.
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ومثل هذا السعي الذي يسبقه الوعي، هو ما ينبغي على املواطن التحلي به وركوب صعبه للظفر 
بوطن مكتمل األركان إنسانيًّا وإمنائيًّا؛ ألن الوعي باملسألة جزء من حلها، واجلزء الباقي من حلها 

هو السعي إىل حلها. منطقيًّا حل األزمات وجتاوز الفنت، يشرتط حصول السعي والوعي مًعا.

إن ذلك الرجل الذي جاء من أقصى املدينة يسعى خلري املواطن والوطن، كان على وعي 
برسالة موسى ؛ فنجا هو ومن استجاب لتحذيره. أما فرعون الذي جاء يسعى لقتال موسى 
وإيقاعه يف الشر مل يكن على وعي برسالة موسى ، فاستخفَّ بعظمة البحر وخطورته، ومن 

مث أغرق نفسه وأهلك جنده.

واملنشود أن تنمية الرجل املواطن الذي انتمى إىل الوطن ومحاه، كانت تنمية واعية مستقيمة؛ 
ألن تنميته أتت تنمية ساعية مستدمية. أما تنمية فرعون الذي اختصر الوطن يف دائرته وقزَّم املواطن 
واعية  تنمية  تكن  مل  تنميته  ألن  الوطن؛  فخرَّب  مستدمية،  ساعية  تنميته  تأت  مل  حاشيته،  يف 

مستقيمة.

بة مستدمية ال حترُن يف منتصف  الوعي بالشيء وخطورته أمر مهم لتحصيل تنمية مركَّ إًذا 
الطريق. إن منتصف الطريق هو من شرَّد املواطن وما أرشده، وهو من أوَّهه وجوَّعه مث ضيَّعه. هذا 
تعيًسا؛ جاء طريًقا  بئيًسا  فأتى طريًقا  بنفسه  الطريق اآلخر  التعيس رسم منتصف  البئيس  اجليل 
دوا  ضائًعا مائًعا. لقد عبَّدوا الطريق بأنفسهم وما أصلحوه، وعَبدوا على كيفهم من غري وعي؛ فتشدَّ
وتشرَّدوا ومتدَّدوا وبدَّدوا، مث تبدَّدوا؛ وال شيء بعد ذلك غري السراب؛ وهل بعد السراب إال اخلراب؟ 

وإْذ تأيت دنياهم سراًبا؛ فمن الطبيعي أن تأيت آخرهتم خراًبا. 

من وجهة أخرى، نرى أن املواطن )=السلطة( قد ُيعذَّب بالشيء مرتني؛ مرًَّة عندما حيتكر 
يسعى  مث  ومن  االنتماء،  دائرة  من  ويزحيهم  غريه،  فيفقر  توزيعه  يف  يعدل  فال  لنفسه  )الشيء( 
الالمنتمون إىل تطبيق العدالة على كيفهم من غري وعي منهم؛ فيخرِّبون أوطاهنم بأيديهم. ومرًَّة 
عندما ال حيسن هذا املواطُن السلطُة التصرَف يف الشيء فُيشقي نفسه وغريه؛ فال حتصل تنمية 
مستدمية أبًدا؛ إْذ من أحشاء الشقاء والفقر حيبل املواطن املنتمي بفجوره وجبوره، وينسل ويبسل؛ 

فتأيت فكرة محاية الوطن من األعداء فكرًة عقيمة غري مستحسنة.
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واملنشود أيًضا مما أوردناه آنًفا، أن هؤالء الالمنتمني واملتفرِّدين، يفرَتض أن يواَجهوا بإنسان 
بة؛ حبيث ميَنح لكل ذي حق حقه، وال يبخس جهده، وأن ال يشعر املواطن  ب وتنمية مركَّ مركَّ
باالستبعاد من وطنه، والالانتماء إليه. صحيح أن اإلنسان والشيء يصنعان تنمية قد تستقيم؛ ولكن 

اإلنسان والشيء قد يصرعان التنمية فال تستدمي، من منطلق قوله تعاىل: چ  ڻ  ڻ  ڻ  
ھ   ھ     ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ      ۀ   ڻ  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ     ڭ    ۓ   ےۓ   ے   ھ  
ۈ  چ )آل عمران: 4)(. إذا لزَّ املواطن الواعي سواء أكان سلطة أم عامة أم خنبة إىل )الباقيات 
الصاحلات( حوَّل الشهوات إىل تنميات مستدميات، وانطبق عليه قول القائل: أعاله مثمر وأسفله 

مغدق. فإذا كانت التنمية مستقيمة فهي مثمرة، وإذا أتت التنمية مستدمية فهي مغدقة.

الدنيا  احلياة  زينة  هي  اليت  املستقيمة  غري  التنمية  مستنقع  من  ينبجس  الدنيا(  )حب  إن 
بشهواهتا وهفواهتا. ومن تغريه هذه التنمية يلفي نفسه معارًضا للدين؛ ألن الدين يكبح التنمية إْن 
هي ازَّيَّنت أو خرجت للعامة يف زينتها لتغريها بشهواهتا. وهلذا فإن دين العامة يف استبعاد مستدمي، 
وكل من يطالب بتوظيف الدين يف التنمية ُيستبَعد هو اآلخر، نظرًا إىل أن الدين يلطِّف من التنمية 
بالعدالة إْن هي اشتطَّت وتطرَّفت. إن التنمية املتطرِّفة اليت تصيب الوطن واملواطن، جتعل املواطن 
ره بآخرته. وكما يرجع ضياع الوطن واملواطن إىل التديُّن  يتعلَّق باحلياة ويتطرَّف مع غريه ممن يذكِّ
املتطرِّف الذي يتعلَّق قلب صاحبه باآلخرة ويهمل الدنيا اليت فيها معاشه ووطنه -إْذ يف مثل هؤالء 
ُيْسٌر،  يَن  الدِّ الرسول : )ِإنَّ  الذين يرفضون من هو على غري شاكلتهم ويلفظونه، قال فيهم 
ُدوا َوَقارُِبوا، وَأَْبِشرُوا، وَاْسَتِعيُنوا ِباْلَغْدوَِة وَالرَّْوَحِة، َوَشْيٍء ِمَن  يَن َأَحٌد ِإالَّ َغَلَبُه، َفَسدِّ َوَلْن ُيَشادَّ الدِّ
جْلَِة()))- فإن ضياع الوطن واملواطن يعود أيًضا إىل التنمية املتطرِّفة اليت يتعلَّق صاحبها بالدنيا  الدُّ
نَّة النبويَّة  فيحبها حبًّا مجًّا، جتعله مرتًَفا؛ ما قد ُيعِجزه عن الذود عن دينه ووطنه؛ حيث جند يف السُّ
ر املواطن املسلم من تبعات هذا احلب لشهوات التنمية غري املستقيمة يف فجورها وجبورها،  ما حيذِّ
كما جاء يف حديث الرسول  حول حب الدنيا وكراهية املوت الذي سبق وأن أشرنا إليه آنًفا.

لقد كان الرسول  بوصفه سلطة ينصح للمواطن خباصة ولإلنسان بعامة، فيثمره وينضجه، 

)-  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اإليمان، باب الدين يسر، رقم 39، )/)).
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ْلَنا:  يُن النَِّصيَحُة، قـُ وهذا هو حال السلطة والنخبة مع العامة كما جتلَّى ذلك يف قوله : )الدِّ
يف  يفسح    الرسول  وكان  َوَعامَِّتِهْم(.)))  اْلُمْسِلِمنَي  ِة  َوأِلَِئمَّ َوِلرَُسوِلِه  َوِلِكَتاِبِه  لِلِه  َقاَل:  ِلَمْن؟ 
اإلحسان فرُيِفق وُيغِدق، كما كان حيرِّض املواطنني على ذلك، قائاًل : )لَْيَس اْلُمْؤِمُن ِبالَِّذي 

َيْشَبُع َوَجارُُه َجاِئٌع(؛)2) وهذا هو حال السلطة الرحيمة والنخبة املرتامحة مع العامة.

إًذا الوعي املقرون بالسعي يفضي إىل الرتكيب، والسعي من غري وعي يؤدي إىل االختزال؛ 
فبالرتكيب حصلت حضارة عربية وإسالمية أغنت العامل وأغرته، وبالرتكيب أيًضا خرج العرب من 
ٌد وانتماٌء  البداوة إىل احلضارة، من الالانتماء إىل االنتماء. وعليه ففي الرتكيب ترتيٌب وتقريٌب وجتدُّ

ومحاية، ويف االختزال اعتالٌل واختالٌل ومترٌُّد وخراٌب ووصاية.

، مثل إبراهيم ؛ فإن االنتماء الوطين جيعل الكل  إذا كان االبتغاء الديين جيعل الواحد كالًّ
واحًدا مثل التعايش العرقي يف ماليزيا وسنغافورة ومناذج عرقية عاملية أخرى ناجحة ومتساحمة، ألن 
دهتم وطنيًّا، وجعلت كلهم املختلف واحًدا  التنمية اليت يستفيد منها األعراق يف ماليزيا –مثاًل- وحَّ
غري خمالف. إن االختالف يكون يف املعنويات مثل الدين ألن املواطن هنا يستعيد ماضيه حلاضره؛ 
بينما يف املاديات ال يكون هناك خمالف ألن املواطن يستفيد من حاضره ملستقبله. وهنا يأيت دور 
التنمية يف احلفاظ على الوطن من الفنت، ومن مث االستعداد الذايت حلمايته. إبراهيم  كان أمَّة 

بـ: )شيء( آخر، ٹٱٹ چ   ٿ  ٹ    ٹ          بني  ب مع آخرين كانوا مركَّ من غري أن يرتكَّ
ٹ    ڦ   چ )النحل: 20)(. لقد كان إبراهيم  ميثل اجلزء باملفهوم املادي وهو نفسه الكثري 
باملفهوم الديين. أيًضا چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڭ  چ )البقرة: 3)2(، لكنهم اختلفوا حول 
الشيء فُذِعروا منه مث ابذعرُّوا؛ فالناس هم جزء بتفرقهم حول )الشيء(، واألمة كثرة بتفامهها حول 
ء  طبيعة الشيء املادية وخطورته االختزالية. يكمن سر تفرُّق الناس يف هذا )الشيء( الذي يشيِّ
كه، فيصري الشيء هو الكثرة والناس هم القلَّة، فال يكثر الناس إال بالشيء كثرًة  اإلنسان ويفكِّ
شيئية غثائية، وما ذلك بكثرة هبا قوة، بل قلة هبا ضعف؛ ما جيعل الرتكيب غري متوازن مييل إىل 
التفكيك كلما اقتضت احلاجة. أما سر وحدة الناس وتركيبهم يف شكل أمة فيكمن يف اإلنسان 

)-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون، رقم 55، )/53.
2-  أخرجه البخاري في األدب المفرد، باب ال يشبع دون جاره، رقم 2))، وهو حديث صحيح بشواهده، 

حه األلباني في صحيح األدب المفرد ))49/6)).  صحَّ
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الذي من نوعه، من غري أن يكون  بنفسه فيكون يف خدمة اإلنسان  الشيء  يبدِع  الذي  نفسه 
هذا الشيء عنصرًا يف الرتكيب؛ وإمنا يأخذ مكان الشاهد املادي على حيوية الرتكيب اإلنساين 
بة شاهدة على  واستدامته. فكلما كانت األشياء املادية حاضرة ومبدَعة ومبتَكرة، كانت التنمية املركَّ
ه حنو اهتمام  الرتاص اإلنساين الذي ال تغريه زينة األشياء، وال تلقي به يف هوَّة التفكيك؛ بل تتوجَّ
اإلنسان بأخيه اإلنسان الذي حصل بامتياز لعصر الرسول  وصحابته رضوان اهلل عنهم. إن 
امللك أو السلطان أو األمري أو الرئيس أو احلاكم أو القائد هو ما أضاف إىل املواطن وما أفاض 
يف الوطن، يقول ابن خلدون: "اعلم أن مصلحة الرعية يف السلطان ليست يف ذاته وجسمه من 
حسن شكله أو مالحة وجهه أو عظم جثمانه أو اتساع علمه أو جودة خطه أو ثقوب ذهنه 
وإمنا مصلحتهم فيه من حيث إضافته إليهم".))) وهذا القول املستقيم والفخيم ينطبق أيًضا على 
النخبة جتاه السلطة والعامة، كما ينطبق على العامة جتاه السلطة والنخبة؛ فالكل سواء يف اإلضافة 
واإلفاضة حَسب املكانة، حىت يكون الكل سواء يف العدالة واالستطالة من غري استمالة قد يعقبها 

استكانة.

بة وسيلة نبيلة للحفاظ على نبالة الوطن ونبل املواطن، ومحايتهما مًعا. قال  تعد التنمية املركَّ
كونفوشيوس: "إنَّك لو أبديت رغبًة صادقًة باخلري؛ فإن شعبك سيكون خيـِّرًا صاحًلا أيًضا. إن 
فضيلة واستقامة األمري كالريح، وفضيلة واستقامة الشعب كالعشب، ومن طبيعة العشب أن ينحين 
عندما هتبُّ عليه الريح.")2) فالوطن ال يكون خبري إذا كان احلاكم والشعب يف مفرتق طرق؛ ألن 
يتطلب  السعادة.  تتحقق  لن  ورمبا  رًا،  ومتأخِّ وشاقًّا  صعًبا  سيكون  اإلمنائي  اهلدف  إىل  الوصول 
اختصار الطريق بناء طريق جديد جيعل معامل التنمية واضحة األهداف؛ ما يستدعي وجود احلاكم 
والشعب مًعا يف صف واحد مرصوص، فال يبتعد احلاكم من الشعب فتبتعد رؤامها وأهدافهما؛ 

فتختلف طريقة البناء بْله طرق اهلدم.

ال يكون املنتمي على الصورة اليت بسطناها آنًفا إْن هو عاش يف بيئة مصابة بداء االختزال، 
وهو يرى أن السلطة كانت سبًبا عذاًبا فيما آلت إليه أحواله وأوضاع وطنه من تزلُّف إنساين وختلُّف 

)-  مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، مرجع سابق، ج )، ص 88).
قة ألديان العالم الكبرى توضح فلسفة تعاليمها وجواهر حكمتها،  2-  أديان العالم: دراسة روحية تحليلية معمَّ
هوستن سميث، ترجمة سعد رستم، حلب، دار الجسور الثقافية، ط)، 426)هـ/2005م، ص5)2.
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إمنائي؛ حبيث إن التخلف اإلمنائي ال يصنع وطًنا طيًِّبا، والتزلُّف اإلنساين جيعل اإلنسان منافًقا 
ينافق من يرافق؛ ال سيما أن النفاق خصلة غري رفيقة باحمليط الذي يعيش فيه املرافق إْن أتيحت 

هلذا املنافق فرصة للغدر والطعن يف الظهر.

بة بوصفها  بة نسق متَّسق ورتق ملا انفتق. إن التنمية املركَّ واملنشود من احملصول أن التنمية املركَّ
الفنت  بالشيء واملعرفة، ولتجنب  االفتتان  للمواطن هي وسيلة أصيلة حلماية األوطان من  محاية 
بة تستهدف حتصيل العدالة بوصفها  اليت خترج من عباءة الدين املرقَّعة. عالوة على أن التنمية املركَّ
ا لرد احلقوق إىل أصحاهبا الذين هم نفسهم محاة الوطن، إىل جانب تفعيل الدين يف  مدخاًل مهمًّ
التنمية حىت ال يكون سبًبا يف التطرف وختريب األوطان. إن إشباع طموحات املواطن )=س، ع، 
ن( هي َما حتفظ الوطن وحتميه من التمرد عليه؛ ألنه حيتضن هذه الطموحات ويرعاها؛ حيث "إن 
أفضل وسيلة للمحافظة على النظام العام على أفضل وجه ال تكون -بل ال ميكن احملافظة عليه- 
إال عندما تتوفر فيه الوسائل اليت تتيح للبشر العمل لتحقيق مطاحمهم. وهذا ليس حكًما أخالقيًّا، 

أو باألحرى ليس جمرَّد حكم أخالقي، بل إنه يكاد يكون قانوًنا علميًّا للتنظيم االجتماعي".)))

ثانًيا: ما المنتمي؟ ومتى ينتمي ويحمي؟
1- ما المنتمي والحامي؟: إنا نخدمكم فانتبهوا إلينا 

والدنيوي  الديين  إن سلوكه  نبيل؛ حبيث  يعيش هلدف  مواطن مسؤول  املنتمي هو  املواطن 
املتوازن يتطور داخل حميط املسؤولية امللقاة على عاتقه، وذلك يف إطار ما يؤديه من واجبات وما 
حيصل عليه من حقوق. إن مسؤولية املنتمي جتعل للحياة هلا معىن يف تصرفاته وتوجهاته؛ فرياها 
ذات قيمة ختتزن بداخلها فائدة، فيتطلع إىل عيش إجيابياهتا ونفش سلبياهتا حىت ختتفي وال تبني. 
ومن مث فإن املواطن املنتمي هو إنسان هادف يستهدف هدًفا نبياًل إن استطاع إىل ذلك سبياًل؛ 
ألن "حب الوطن ال يدخل يف إطار التكليف الشرعي، وال يرتتَّب عليه ثواب أو عقاب، وال مدح 
أو ذم، وال يؤاخذ عليه املسلم إذا تعارض مع احلب الشرعي، أو أدى إىل تضييع واجب أو حق 

)-  لماذا يتمرد البشر؟، تيد روبرت غير، ترجمة مركز الخليج لألبحاث، دبي، مركز الخليج لألبحاث، ط)، 
2004م، ص)2.
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شرعي، أو فعل حمرم(.)))

املنتمي هو الذي ينتمي انتماء طبيعيًّا إىل جنس اإلنسان وحس األرض ومهس الدين، من 
غري اختزال اإلنسان يف سلطة أو خنبة حبيث ُتستبَعد العامة بغري وجه حق، أو اختزال الدين يف 
ب هلا فتكون وبااًل على املواطن والوطن مًعا إذا اعتَّلت إنسانيًّا وفشلت  مجاعة يتبعها املواطن ويتعصَّ
إمنائيًّا، أو اختزال األرض يف ملكية ينتفع هبا كبريهم وال يفيد منها صغريهم؛ حبيث إذا تبدَّلت 
السلطة أو النخبة تبدَّل انتماؤه، وإذا نكست اجلماعة أو ارتكست خالف غريه وإْن كانوا على 

حق، وإذا فسدت ملكيته أو أفلست نكر ما جادت عليه األرض وكفر بأنعمها.

املنتمي هو الذي حيب وطنه ويتفان يف خدمته ويسعى قصاراه إىل تنميته. إن املنتمي هو 
الذي ينمِّي وطنه سواء أكان سلطة أم عامة أم خنبة؛ حيث إن االنتماء يتشوَّف إىل اإلمناء؛ بينما 
اإلمناء جيعل االنتماء فاعاًل وعاقاًل؛ فهو فاعل من حيث العطاء وعاقل من حيث الوفاء، وأن 
يكون معطاًء لوطنه وأكثر وفاًء له. ويعين االنتماء أيًضا "املشاركة الفعالة مع اآلخرين على التعاون 
للفرد والوطن، والعمل على إجياد  الذاتية والسياسية واالقتصادية  معهم لرفع مستوى اإلجيابيات 

املشكالت وكيفية حلها وإدارهتا".)2)

يف  خيالفهم  فال  وطنه؛  أبناء  عن  نفسه  يفصل  وال  اآلخرين  مع  يتواصل  من  هو  املنتمي 
االنتماء الوطين واألنطولوجي، وإن اختلف معهم يف االبتغاء الديين أو اإليديولوجي. قد حيصل 
دين دينيًّا؛ ولكن املنتمي العاقل يرى أن الضرورة اجملتمعية  تناصل يف االبتغاء بني املواطنني املتعدِّ
تستدعي حصول تواصل يف االنتماء حلفظ الوطن من الفنت؛ حيث يعد "حفظ الوطن واالنتماء 
إليه من املقاصد الشرعية واملعتربة، واليت تؤثر يف حفظ املقاصد الضرورية، وحتقيق األمن واالستقرار 

العام".)3)

)-  هل حب الوطن من اإليمان، أيمن السعداوي، شبكة األلوكة، )/2/))20م، ص )3.
اإلسالمية،  الشريعة  العقدي: دراسة في ضوء مقاصد  والرفض  الحريات  بين  إليه  واالنتماء  الوطن  2- حفظ 
هيمن عزيز برايم، مجلة  جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد األربعون )2(، كانون األول 

6)20م، ص 62).
3-  المرجع السابق، ص))).
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املنتمي هو الذي يكون حبه للوطن كحبه ألسرته اليت انتمى إليها منذ الطفولة، وأن الوطن 
ليس جمرد للعيش مع املؤتَلف كما تعوَّد على ذلك يف أسرته الصغرية، بل هو مكان للتعايش مع 
املختَلف، ومن مث عليه أن يتدرَّب على ذلك يف الوطن الكبري؛ فيكون إنسانيًّا يف حبه لوطنه حىت 
يتعايش مع اآلخرين بإنسانية أيًضا، ويكون إمنائيًّا يف خدمة وطنه حىت يهنأ بالعيش فال يغدر بوطنه 
أو يغادره. وقد ال يعيش املواطن املنتمي عيشة طيِّبة إذا افتقر إىل التنمية احملرتمة النتمائتيه، كما أنه 

قد ال يتعايش تعايًشا إنسانيًّا إذا افتقر إىل التنمية املرتامحة.

ومن مث فإن املنتمي هو الذي يرى وطنه جديرًا بالعيش فيه، وأنه ال يضيع حياته يف العيش 
ق مستقبله  يف وطنه، وأن األرض اليت ينتمي إليها ويبتغي دينها فيها ما يستنشق احلياة، وأن يتعشَّ

يف هذه األرض، وأن فيها ما يستبق األمل، وما يستحق تكثيف العمل.

املنتمي حيرتم وطنه إمنائيًّا ويرتاحم معه دينيًّا؛ فهو يف كل األحوال يرتاحم معه دينيًّا حبكم 
االبتغاء، ولكن قد يفقد احرتامه لوطنه حبكم االنتماء إذا ما شعر أنه ال يستفيد من فوائد اإلمناء 
العدالة اإلمنائية ال تنصفه. إن االبتغاء الديين لدى املنتمي غري كاٍف  وعوائده، أو إذا شعر أن 
للحفاظ على الوطن ومحايته؛ إال أن االنتماء اإلمنائي جيعله يشعر بقيمة الوطن، وهو يستفيد من 

ثرواته وإمكاناته اليت جعلتها العدالة يف متناوله.

املنتمي هو الذي مييل إىل التنمية اليت جلبتها العدالة، وينفر من احلرمان الذي يكون عائًقا 
أمام تفعيل قدراته ألسباب سياسية. فإذا شعر املنتمي أنه ال يستفيد من التنمية فإنه يستحيل إىل 
ال منتٍم يتوجه حنو التطرف واإلرهاب مهما كانت درجته الدينية عالية؛ حيث إن قوة االبتغاء الديين 

لديه ال تعين أن االنتماء الوطين سيكون أقوى هو اآلخر.

املنتمي للوطن هو الذي يعيش هلدف وطين ذي معىن، يقبل االختالف ويتجنب اخلالف. 
املنتمي أيًضا هو من يؤدي واجبه، ويكافح من أجل احلصول على حقوقه من غري حتايل أو متايل 

غري مشروعني؛ وإال حتوَّل إىل ال منتٍم عنيف يتسبَّب يف تدمري وطنه وختريب بيته. 

2- متى ينتمي للوطن ويحمي؟: ما قيمة األرض إن لم يكن لإلنسان قيمة؟

بة.  ال نعتقد أن محاية الوطن من ِقبل املواطن املنتمي قد تستمر من غري حصول التنمية املركَّ
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مع  بأمانة  ب  يرتكَّ عندما  ينتمي  فهو  بانتمائيته؛  يشعر  املواطن  فإن  بة  املركَّ التنمية  فإذا حصلت 
املنتفعني حبكم املكانة، ويشعر بأنه يستفيد استفادة مباشرة من الشيء والدين واملعرفة. من خالل 
بة ميارس هذا املنتمي واجباته يف ظل االحرتام اإلمنائي، وحيصل على حقوقه يف ظل  التنمية املركَّ
اجلميع  يؤدي  حبيث  بة؛  مركَّ والواجبات  احلقوق  تكون  بة  املركَّ التنمية  ظل  يف  اإلنساين.  الرتاحم 
الواجب الوطين، وحيصل اجلميع على احلقوق الوطنية. إن السلطة العادلة هي اليت حتفظ حقوق 
مواطنيها، والقائد الناجح هو الذي يرد على الناس حقوقهم. يقول القاضي أبو يعلى الفراء: "إذا 

قام اإلمام حبقوق األمة وجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة".)))

كما هو معلوم بالضرورة أن اإلشكال اإلمنائي يكمن يف السلطة، وذلك "ألن الرعايا تَبع 
للدولة فريجعون إىل خلق الدولة إما طوًعا ملا يف طباع البشر من تقليد متبوعهم أو كرًها ملا يدعو 
إليه خلق الدولة من االنقباض على الرتف يف مجيع األحوال وقلة الفوائد اليت مادة العوائد فتقصر 
لذلك حضارة امِلصر ويذهب منه كثري من عوائد الرتف وهو معىن ما نقول يف خراب امِلصر".)2) 
نت السلطة من توزيع  ب، وهي من ختتزِل. فإذا متكَّ وعليه فإن السلطة رأس الدولة هي من تركِّ
أنتجت وفعَّلت. ولن  إن هي  العامة على حقوقها  توزيًعا عاداًل، حصلت  متتلكه  الذي  الشيء 
السلطة احلرية املسؤولة يف تفعيل ما متتلكه  إذا مل متنحها  العامة أن تفعِّل قدراهتا  تستطيع هذه 
-الذي هو الدين- تفعياًل أميًنا؛ حىت تشعر العامة أهنا تستفيد من الشيء وتفيد بالدين، عالوة 
والدين يف حياهتا  الشيء  بني  التمييز  تعينها على  أن  للمعرفة عسى  العامة  امتالك  على ضرورة 

اخلاصة؛ فال ختلط بينهما بالتفريط أو اإلفراط.

الشيء  وليس  عاداًل،  توزيًعا  الشيء  بتوزيع  املنتمي  املواطن  على صناعة  تعني  السلطة  إًذا 
وحسب، بل واجب السلطة أن تسعى إىل احرتام الدين والرتاحم مع العامة يف توظيف الدين الذي 
متتلكه توظيًفا إمنائيًّا. وإْذ يكون هذا الدين يف خدمة حفظ الوطن؛ فإنه ال يشتط على الوطن أو 
ينشط ضده؛ حيث إن املزيد من التنمية هو مزيد من التعاون واحلرية املسؤولة. وإْذ حتصل التنمية 

)-  األحكام السلطانية، أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء، تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي، بيروت، 
دار الكتب العلمية، )42)هـ/2000م، ص28.

2- مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، مرجع سابق، ج 2، ص 4)5-3)3.



- 665 -

كيف ُيصَنُع المواطن المنتمي والحامي للوطن؟ ...

بة؛ فإن السلطة تكون أكثر قرًبا من العامة؛ حيث إن هذا التعاون يؤدي إىل تشجيع العامة  املركَّ
على أداء الواجب وحب الوطن، وتفضيل البقاء فيه كما هو حاصل مع املواطن يف ماليزيا –مثاًل- 
الذي ال يعاين من اخلروج القسري من وطنه حبًثا عن الرزق الواسع، أو هرًبا الستنشاق هواء احلرية 
بة تدفع إىل املزيد من احرتام السلطة للنخبة، وتراحم السلطة  يف مكان رائع. وعليه فإن التنمية املركَّ

مع العامة، ومن مث تبادل االحرتام والرتاحم بني العامة والنخبة.

بة  إن استفادة املواطن من وطنه إمنائيًّا جيعل منه أكثر إنسانية وإمنائية جتاه وطنه. فالتنمية املركَّ
ختتزن بداخلها املسؤولية الفردية واجملتمعية جتاه الوطن واملواطن. فكلما كان املواطن مرتاًحا إمنائيًّا، 
كان منتمًيا ومسؤواًل؛ ألنه يشعر بقيمة االمتالك فيجتهد يف حب ما ميتلك، ويف حب الوطن 
الذي حيتضن ممتلكاته، ومن مث احرتام السلطة اليت تسهر على أمن ممتلكاته، سواء بتسهيل سبل 
أداء الواجب وعدم حرمانه من تفعيل قدراته وتشغيل طاقاته، أو حبصوله على حقوقه املشروعة 

بإنصاف من غري إجحاف.

إن عدو املنتمي هو التخلف احلضاري واحلرمان االقتصادي واالستبعاد االجتماعي واإلمهال 
م. وإذا رأى يف وطنه هذه العالمات السيِّئة؛ فإنه يتخذ وطنه عدوًّا فال حيميه، ومن مث ال  املنظَّ
يكون منتمًيا، ال إنسانيًّا وال إمنائيًّا؛ حبيث يبحث عن فرص لالنقضاض على من قضَّ مضجعه، 
الطاعة يف  فتنتفي  لقمته وجوَّعه؛  أنقص من قدره، واالنسراق عن وطن سرق  واالقتصاص ممن 
املواطن ويقل األمن يف الوطن، ويكثر التمرد على املؤسسات احلاكمة. يورد أبو احلسن بن هذيل 
رواية أحد عقالء بين أمية عن زوال ملكهم، فيقول: "إنا تشاغلنا بلذتنا عن تفقد ما كان تفقده 
نياهتم  ففسدت  رعيتنا،  وظلمت  عنا،  أسروها  أمورًا  وأبرموا  مرافقهم،  أثروا  بوزراء  ووثقنا  يلزمنا، 
لنا، وجدب معاشنا فخلت بيوت أموالنا، وقلَّ جندنا، فزالت هيبتهم لنا، واستدعاهم أعداؤنا، 

فظافروهم علينا، وكان أكرب األسباب يف ذلك استتار األخبار عنا".)))

املنتمي هو الذي يقَبل وطنه ويقبِّله، وإذا شعر بأن السلطة ختونه فإنه يتحوَّل إىل ال منتٍم، 
ال يطيق العيش يف وطنه وال يشفق على حاله؛ فيعادي وطنه كما يعادي السلطة أيًضا، ويسلك 

)-  عين األدب والسياسة وزين الحسب والرياسة، أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن هذيل، بيروت، دار 
الكتب العلمية، ط2، د.ت.، ص 62)-63).
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سلوًكا عدائيًّا وليس إمنائيًّا. يشعر املنتمي باخليبة إذا وجد وطنه عدوًّا له يسرق منه بسمة احلياة 
ونضارة العيش؛ ما يؤدي به إىل الكفر بالوطن وتكفري كل من خيتلف معه. فال يكون منتمًيا وطنيًّا 
وإْن بقي مبتغًيا دينيًّا؛ حيث إن االبتغاء الديين -املنقوص من االنتماء الوطين- ال حيقق أهداف 

اإلمناء الوطين وغاياته.

ثالًثا: الدين بوصفه شريًكا ذكيًّا للتنمية: كيف ُيصَنع المواطن المركَّب والمنتمي 
للوطن والحامي له

كما هو معلوم فإن مشكلة العامل العريب واإلسالمي هي مشكلة دينية أعمق أثرًا من املشاكل 
األخرى؛ ألن حقبة الدين طويلة ومسريهتا عريضة. إن فهم املواطن )=س، ع، ن( للدين فهًما 
صحيًحا، حيل كثريًا من املشاكل اإلنسانية واإلمنائية. عندما يفهم القوُم الديَن ينصلح حاهلم، وإنَّ 
ر على املواطن صفو حياته، وال يدمِّر األوطان،  من يفهم ال يستمر يف طغيانه وعصيانه؛ فال يعكِّ
أو خيرِّب بيوت أصحاهبا. كيف يتعامل هذا املواطن مع الدين إمنائيًّا؟ كيف يستفيد منه يف السوق 
كما يستفيد منه يف املسجد؟ فالدين يف زمن الرسول  كان حاضرًا يف السوق؛ فأول ما قِدم 
الرسول  إىل املدينة، بىن مسجًدا وفتح سوًقا، وكان يراقب عماله ويتفقَّد أحواله، ومينع الغش 
َناَلْت  رَِة َطَعاٍم َفَأْدَخَل َيَدُه ِفيَها، فـَ رََة: )َأنَّ َرُسوَل اهلِل  َمرَّ َعَلى ُصبـْ َعْن َأيِب ُهرَيـْ والتحايل والغنب؛ فـَ
َماُء، َيا َرُسوَل اهلِل. َقاَل: َأَفاَل  ْتُه السَّ َعاِم؟ َقاَل: َأَصابـَ َقاَل: َما َهَذا َيا َصاِحَب الطَّ َلاًل، فـَ َأَصاِبُعُه بـَ
(.))) ومن مث فإن الدين ليس يف منأى عن  َلْيَس ِمينِّ رَاُه النَّاُس؟ َمْن َغشَّ فـَ َعاِم َكْي يـَ ْوَق الطَّ َجَعْلَتُه فـَ

السوق إذا وِجدت سلطة تنظمه مؤسسًيا وتقيِّمه دينًيا.

هذا االختالف يف توظيف الدين يف التنمية، حتوَّل إىل خالف مؤسسي مأسوي ينسف كل 
حماولة جادة وإْن أتت خمتلفة عما درج عليه اخلالف املؤسسي امليئوس منه؛ حىت أنه بات ال يلقي 
السمع إىل االختالف بصفته جمرَّد وجهة نظر قد تكون خمطئة، وقد تكون حمقَّة؛ ما جعل املواطن 
يشعر باالستبعاد ملا ميتلك من دين؛ فال يرى شيًئا يف التنمية ميت للدين بصلة؛ تنمية غريبة على 
بيئته تتوجه حنو إفساد حياته وأسرته وجمتمعه، وأنه ال فرق لديه بينها وبني التخلف كوهنا تنمية 

َعاَلى وسلم من غشنا فليس  )-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب قول النبي صلى الله عليه تـَ
من، رقم 02)، )/69.
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خمتزَلة يف شيء ينتفع به مالك الشيء حبكم القيادة، أو مالك املعرفة حبكم الريادة. إن "الدميقراطية 
ال تصبح أكثر وظيفة كلما صارت اجملتمعات أكثر تعقيًدا واختالًفا. يف الواقع تفشل الدميقراطية 

ا معيًنا".))) وعندما تفشل الدميقراطية تتفكك األوطان. عندما يتجاوز االختالف يف اجملتمع حدًّ

وإْن بدا الدين يشقُّ طريقه إمنائيًّا حبضوره احملتشم والتابع يف شكل مصارف إسالمية ألسباب 
األطراف  فيها مصلحة ومنفعة جلميع  يرى  الذي  املؤسسي  االختالف  يعارضها  نفعية ال  مادية 
بشكل متباين؛ إال أن املصارف اإلسالمية مبفردها ال تكفي، وليست تعين االقتصاد اإلسالمي 
كما يشاع حوهلا ويروَّج هلا؛ حبيث إن توظيف الدين يف التنمية اخُتزِل يف املصارف اإلسالمية، وُعدَّ 
أنه االقتصاد اإلسالمي كله. بينما املواطن يتشوَّف إىل تنمية فيها روح الدين، ليس على مستوى 
احلالل واحلرام وحسب، ولكن على مستوى الرفق والرمحة باحملتاجني والفقراء. وإْذ حيتاج الوطن إىل 
ه حنو اخلارج ال شأن للدين هبا إال ما أحلَّ حراًما؛ فإن  مؤسسات اقتصادية عاملية رحبية ونفعية تتوجَّ
ه حنو الداخل تعطف عليه وتشفق حلاله يف ظل تغوُّل  املواطن حباجة إىل مؤسسات إحسانية تتوجَّ
ها؛ هذه التنمية األعجوبة  ح ببْلسم التنمية البشرية املستدمية وترتنَّح بسمِّ التنمية املعوملة اليت تتمسَّ

يف الغرب واألكذوبة لدى العرب.

كما هو معلوم بالضرورة أن الدين الذي يدين به جل العامل العريب هو اإلسالم. وإن هذا 
اإلسالم الذي يتجاور مع السالم ال ميكن أن يكون عنيًفا بطبعه؛ ففكرة العنف مرفوضة يف الدين؛ 
إْذ ال إكراه فيه. إن هذا الالَّ إكراه هو الذي جيعل الدين لطيًفا. وإذا كان املواطن ال ُيكرَه على قبول 
الدين يف حياته بوصفه عقيدة ونظاًما، فلماذا ُيكرَه على قبول مناذج إمنائية تقوم على قطيعة مع 
الدين؟ وإذا كان يف الالَّ إكراه ملسة حضارية؛ فإن يف اإلكراه مسحة بدوية. إن توظيف الدين يف 
التنمية يعد مسلًكا من مسالك احلضارة؛ حيث إن "هناك إقرارًا واسًعا بأن الدين هو أحد املميزات 
منظري  أوائل  أحد  الشيخ  مريابو  عشر كان  الثامن  القرن  ففي  احلضارية.  للمجتمعات  املركزية 
احلضارة. كان يقول إن الدين مصدر رئيسي للحضارة ألنه يساهم يف تلطيف السلوك".)2) فإذا 

ط)،  العربية،  العلوم  دار  بــيــروت،  الشيخ،  حسين  وتعليق  ترجمة  فوكوياما،  فرانسيس  الــتــاريــخ،  )-  نهاية 
3)4)هـ/992)م، ص)4).

2-  الحضارات في السياسة العالمية: وجهات نظر جمعية وتعددية، تحرير بيتر جي كاتزنشتاين، ترجمة فاضل 
جتكر، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 2)20م، ص)).
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حصل هذا التوظيف فأنَّ للمواطن أن يكون عنيًفا؛ حيث إن العنف بداوة، ال سيما أن العنف 
يقف يف الفجوة احلاصلة بني الدين والتنمية. كلما تقلَّصت هذه الفجوة، قلَّ العنف االقتصادي 
ب اإلنسان )=س، ع، ن(، وخرج من البداوة إىل احلضارة. السيما  والسياسي واالجتماعي، وتركَّ
به االقتداء بالدين".)))   "أن الشر أقرب اخلالل إليه -أي البشر- إذا أمهل يف مرعى عوائده ومل يهذِّ

أن  ترفض  فلماذا  التنمية؛  املغلوبة( يف  الدينية  )الفكرة  توظِّف  والنخبة  السلطة  وإذا كانت 
توظِّف العامُة )الديَن الغالب( يف التنمية؟ هذا سؤال مشروع؛ ألن العامة يف ظل هذا الرفض باتت 
املشاركة  االقتصادي واستبعادها االجتماعي من  البناء نظرًا إىل حرماهنا  اهلدم وليس  تتوجه حنو 
املشروعة  باألداة  التنمية  املشاركة يف  فرصة  للمواطن  ميَنح  ملاذا ال  ومتتلكه.  تستطيعه  مبا  اإلمنائية 
وبوصفه  عارًضا،  شأًنا  وليس  مستمرًا  حرماًنا  بوصفه  "االستبعاد  إن  هبا؟  يقتنع  اليت  واملؤسسية 
واإلنتاج،  العمل  املشاركة يف جماالت  من  تنطوي على: حرمان  واملكونات  األبعاد  متعددة  أزمة 
ومن االستهالك احلقيقي الذي تتطلع إليه الكثرة، ومن املشاركة يف االهتمام من الشأن العام )أو 

املمارسة السياسية اليومية(، وأخريًا من كثري من عمليات التفاعل االجتماعي".)2) 

يف مرابع احلضارة العربية واإلسالمية مل يكن الدين يف منأى عن التنمية فهما صنوان. وعندما 
احتكرت السلطُة التنميَة وفصلتها عن الدين مل تعد هناك تنمية؛ فالتوأم التنمية ينتقم لتوأمه الدين 
على شكل فتنة ومعيشة ضنك؛ فتصاب السلطة مبرض الطغيان، والنخبة بأمل الفساد، واملواطن 

بضيق املعيشة وضنكها؛ فيتقاعس مجيعهم عن احلماية. 

إن ابتعاد الدين من التنمية فتنة، والتوظيف اخلطأ للدين أيًضا فتنة؛ ألن الفتنة ال خترج من 
التوظيف اخلاطئ وحسب، وإمنا أيًضا يف فهم التوظيف بشكل خاطئ. إن للفهم فنِّيات كما أن 
فه يف التنمية  للتوظيف آليات. مبعىن أن املواطن ال يستطيع فهم الدين يف أبعاده املادية إال إذا وظَّ
فه ويتعاطى معه فستتَّسع فجوة سوء الفهم؛ ما يعمِّق من حفرة القلق  وتعاطى معه. وإذا مل يوظِّ
واخلوف من الدين. خوف يرجع إىل بيئة غري دينية؛ بيئة الغرب اليت فصلت الدين عن التنمية. 

)-  مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، مرجع سابق، ج )، ص )2).
الجوهري،  محمد  وتقديم  ترجمة  وآخـــرون،  هيلز  جــون  تحرير  للفهم،  محاولة  االجتماعي:  االستبعاد    -2

الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، )200م، ص2).
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إن عدم الفهم هلذا الفصل بني الدين والتنمية هو الذي أساء لفهم التوظيف والشراكة يف العامل 
العريب واإلسالمي. 

إن الدين خيتزن بداخله تنمية ال متَنح إال ملن يأتيها دينيًّا؛ يفهمها دينيًّا ويوظِّف هذا الفهم 
التنمية باعتبار  التنمية ويوظَّف يف  العبادة؛ ولكن )فهمه( ميارس يف  الدين ميارس يف  إمنائيًّا. إن 
رأي  للمواطن  يكون  حبيث  مستدمي؛  بشكل  والتنمية  الدين  مقاصد  حتقق  منظومة كلية  الدين 
شجاع ومستطاع ومطاع يف الطريقة اليت ينبغي أن تكون عليها التنمية. إن "العملية التنموية يف 
جمملها مقاصد ووسائل وحمددات؛ فاملقاصد تتعلق باحلياة الطيبة اليت يطمع جمتمع ما أن حيققها 
 ألفراده، أيًّا كانت مكوناهتا ومستواها؛ وقد أثبت القرآن الكرمي للكافرين طيباهتم يف هذه الدنيا: 
الرتتيبات  مجلة  هي  والوسائل  چ.  إخل   ... ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  چ 
اجملتمعية، والعمليات الفردية واجلمعية، اليت يرى اجملتمع أهنا ما يلزم اختاذه للسري قدًما حنو حتقيق 
تلك احلياة. والقيود هي تلك العوائق اليت تقف يف طريق املسري حنو اهلدف، واليت ال بد من أخذها 
يف االعتبار، فمنها ما ميكن إزاحته أو جتاوزه، ال سيما تلك اليت من صنع البشر، ومنها ما يصبح 
حمدًدا للمسرية التنموية كالسنن اإلهلية؛ تشريعية وطبيعية. أما االستدامة فهي حال يرجى أن تصبح 

مسة للمسرية التنموية مىت حتقق شروطها".))) 

املبادئ األخالقية، مثل  الدين يف  التنمية، أن خيتزَل  الدين يف  ليس مقصودنا من توظيف 
والثروة والسعادة  )الصحة  القيم، مثل:  )الصدق والوفاء والرفق والشفقة واإلنصاف(، وليس يف 
قصدنا  وإمنا  النفس(؛  وضبط  والشجاعة  )احلكمة  مثل:  الفضائل،  يف  وليس  والعدالة(،  واحلرية 
من ذلك املنظومة الدينية الكلية مبعناها الواسع اليت تشمل املبادئ األخالقية والواجبات والقيم 
والفضائل؛ أي صلة الدين وعالقته النظرية، وكيف يعمل يف املمارسة التطبيقية والعملية. )2) ال 
سيما أن "األصل األول من أصلي علم االقتصاد، الذي ارتبط بعلم األخالق وبنظرة أخالقية عن 

)-  التنمية المستدامة: تأسيس مقاصدي، محمد الحسن بريمة إبراهيم، الخرطوم، مركز التنوير المعرفي، ط)، 
2004م، ص49.

نحو شركات خضراء: مسؤولية مؤسسات األعمال نحو الطبيعة، ليزا هـ. نيوتن، ترجمة إيهاب عبد الرحيم   -2
محمد، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 2006م، ص29-28.
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السياسة، يشري فعاًل هبذه الطريقة إىل مهام معينة غري قابلة لالختزال حبيث يتعذر إنقاصها لعلم 
االقتصاد".))) 

ر بتجديد حضاري لروح املواطن اليت ران عليها فساد التنمية  إن توظيف الدين يف التنمية يبشِّ
وغبنها، ال سيما جتديد روح السلطة والنخبة اليت حتتكر هذه التنمية حبكم ما متتلكه من شيء 
ومعرفة. إن املواطن قد يلفي يف الدين ما ينقذه من العدالة التنمية املادية؛ حيث إن الدين جيد 
نفسه  التنمية هو  الدين يف  توظيف  الدين، وإن  العدالة شكل من أشكال  للعدالة؛ ألن  حلواًل 
توظيف العدالة يف التنمية، عالوة على أن التنمية اليت ال يفيد منها املواطن تتوجه حنو تدمري البيئة 

واالستهانة بالدين وتضنيك اجملتمع. 

كيف تتغريَّ السلطة من األسوأ إىل األحسن؟ ومىت ال تقف السلطة عقبة كأداء أمام التغيري 
الذي ترمسه النخبة املسؤولة والواعية؟ هذه أسئلة ال يفرَتض أن جنيب عنها بوصفنا خنبة وعامة، 
بل جتيب عنها السلطة نفسها، وَمن بيدهم صناعة القرار؛ أما النخبة العاقلة واملسؤولة اليت هتتم 
وليست  داخلية  العميقة  احللول  اإلجابة.  دائرة  توسيع  على  املساعدة  فمهمتها  األمة،  بقضايا 
خارجية؛ وإال أتت سطحية. إن فشل النخبة املسؤولة يف تقدمي اإلجابة ليس ناجًتا عن عجز، بل 
ألن اإلجابة مسلوبة منها ومصروفة عنها.. إن اإلجابة عن السؤال األكرب واألخطر )ملاذا خناف من 
أنفسنا وهنجر أوطاننا؟(، ينبغي أن تأيت من الذي فرض على النخبة والعامة هذا السؤال املخيف 
والرجيف. إن الذي أوصل الوطن واملواطن إىل األسوأ هو نفسه من يعيدمها إىل األحسن. ومهمة 
النخبة الواعية أهنا تقدم املساعدة ال غري؛ إْذ ال ينبغي للنخبة العاقلة أن حتشر أنفها يف كل أمر 
فتذل نفسها، ال سيما إذا كانت ال تستطيعه. إن املسائل حتل يف إطار االستطاعة، بينما النخبة 
نها السلطة من اإلجابة. إن  غري مستطيعة كوهنا غري مطيعة جلل أفعال السلطة السيِّئة، فال متكِّ
اإلرادة مسلوبة من النخبة، ومن مث فإن النخبة مغلوبة أمام سلطة غالبة تتوجه بغلبها حنو األسوأ، 
ل ابن  كما تتخذ من الظلم أداة سليطة؛ حيث إن الظلم مؤذن خبراب العمران على حنو ما حصَّ
الضرر،  ومناشئ  املصاحل  يدركون  السياسة  "فرجال  التونسي:  الدين  يقول خري  ل.  خلدون وفصَّ

1- Amartya Sen, On Ethics and Economics )Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1990(, p4.
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والعلماء يطبقون العمل مبقتضاه على أصول الشريعة، وأنت إذا أحطت خربًا مبا قررناه علمت أن 
خمالطة العلماء لرجال السياسة بقصد التعاضد على املقصد املذكور من أهم الواجبات شرًعا لعموم 
ة مدخلية اخلطة املذكورة يف اطالع العلماء على احلوادث اليت تتوقف إدارة الشريعة  املصلحة وشدَّ

على معرفتها".)))

طبًعا، الظلم ال يزحيه إال ظامل ويف الغالب يكون من السلطة فيستحيل عاداًل، والدولة ال 
يصلح من حاهلا إال عامل ويف الغالب يكون من النخبة فيستحيل عاماًل، والتنمية ال يديرها إال 
إنسان حمرتَم وصارم ويف الغالب يكون مواطًنا بسيًطا ومتعلًِّما من العامة فيستحيل فاعاًل. إًذا حنن 
أمام ظلم ودولة وتنمية. إن الظلم خراب للوطن والسلطة، والسلطة تفسد التنمية بالظلم، والتنمية 
ال تستدمي بسلطة ظاملة. إن شقاء املواطن يكمن يف خراب الظلم وفساد السلطة واختزال التنمية 
ينبغي اإلفادة منها  الفساد والظلم واالختزال، هي ما  الثالث:  العالَّت  يف دائرهتا املقرَّبة. وهذه 
ومعرفة كيف جتاوزهتا األوطان اليت حُيرتَم فيها املواطن البسيط والنشيط مًعا. الظلم يكون خراًبا إن 
مل يتحوَّل إىل عدالة؛ إْذ ال توجد حلول موازية للخروج من الظلم غري تعميم العدالة، والعدالة فعل 
ال تقدر عليه إال السلطة اليت تظهر عدالتها فيما حتصله من تنمية؛ وإال فإن فساد القضاء يفضي 
إىل هناية الدولة، وأن العامة املقهورة تسوء أخالقها كما يستقري ابن خلدون ويفري القول: "العدل 
بإصالح العمال وإصالح العمال باستقامة الوزراء ورأس الكل بافتقاد امللك حال رعيته بنفسه 

واقتداره على تأديبها حىت ميلكها وال متلكه".)2)

إن املواطن املنتمي هو املواطن الذي حُيرتَم دينه إمنائًيا ويـُرَتاحم معه إنسانًيا من قبل السلطة 
والنخبة؛ ففي توظيف الدين يف التنمية ُيصَنع املواطن املنتمي كما صِنع لزمن الرسول . لقد 
كان هذا املواطن -من األنصار واملهاجرين- يرى الدين يف كل مكان يقصده، سواء يف املسجد 

أو السوق.

وعليه فهذه اقرتاحات مواطن يتشوَّف إىل مسؤولية السلطة ووعي النخبة قبل حصول فتنة 

)-  تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم ويليه مقدمة أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، بدر الدين 
محمد بن إبراهيم بن جماعة، مرجع سابق، ص 35.

2-  مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، مرجع سابق، ج )، ص 39.
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بة برتكيب )س، ع، ن(، وال أحد مبفرده ميتلك  يف الوطن تنكس املواطن وتركسه. إن احللول مركَّ
أنه "ويف األحوال  إداراهتا يف غياب اإلرادة اجلماعية؛ ال سيما  اإلمنائية وكيفية  مفتاح االنطالقة 
العادية، عندما يتحدى املرء احلكمة املستقرة -القائلة بأن النظام االقتصادي والسياسي الراهن هو 
الوحيد املمكن- فأول رد فعل حيتمل أن تواجهه هو مطالبتك مبخطط معماري تفصيلي لكيفية 
عمل النظام البديل... تارخييًّا هذا مضحك. مىت تأتَّى للتحول االجتماعي أن حيدث، إطالًقا، 

وفًقا ملخطط أي أحد".)))

 إن منطلقات اقرتاحنا الذي نأمل أن يشاركنا فيه غرينا، هو أن املواطن املنتمي ُيصَنع على 
أعني السلطة العادلة والنخبة املسؤولة جتاه هذا املواطن الذي يبحث عن وطن يأويه، ال أن ُيلقى 
يف أحضان أوطان تستفيد منه سلًبا يف استغالله يف خراب بيته األكرب، أو إجياًبا يف إعمار أوطان 

بت به مواطًنا منتمًيا.  الغري ممن رحَّ

البناء  عملية  يف  ميتلكه-  -الذي  الدين  توظيف  ظل  يف  ُيصَنع  املنتمي  املواطن  أن  رؤيتنا 
بشكل مؤسسي ترعاه السلطة وتتغياه النخبة، عالوة على مستتبعاته كما سنرى، طبًعا إىل جانب 
توافر الشروط املسلكية اليت ُيصَنع من داخلها هذا املنتمي؛ فُيبدِع من خارجها، وأمهها: احلرِّيات 

السياسية، والتسهيالت االقتصادية، والفرص االجتماعية، وضمانات الشفافية، واألمن الوقائي.

ه أدناه بإقرارنا أن توظيف الدين يف التنمية توظيًفا قد يفيد  وكما بسطنا القول أعاله؛ فإنا مندُّ
املواطن يف حياته وأسرته وجمتمعه، يعد مسلًكا مذلاًل وآمًنا ومطِمئًنا لصناعة املواطن املنتمي حامي 

الوطن من الفنت، وذلك على النحو اآليت: 

-المواطن المنتمي هو الحل وليس الدين وحسب: الدين ليس هو احلل الوحيد لتحصيل 
التنمية، بل هو مشارك وجزء من احلل. وإذا كنا نقصد بالدين اإلسالم؛ فإن اإلسالم هو احلقُّ 
واخلرُي، بينما املسلم )املتدين العاقل( بوصفه إنساًنا هو احللُّ والسرُي؛ أي أن احلل يأيت من الذي 
خيطئ ويصيب؛ ألن "اخلطأ حيتاج على األقل إىل إنسان يرتكبه".)2) وعليه فإن املواطن يفرَتض أن 
)-  مشروع الديموقراطية: التاريخ، األزمة، الحركة، ديفيد غريير، ترجمة أسامة الغزولي، الكويت، المجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 4)20م، ص))2.
2-  حكمة الغرب: الفلسفة الحديثة والمعاصرة، برتراند رسل، ترجمة فؤاد زكريا، الكويت، المجلس الوطني 
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يتدرَّب على اخلطأ يف ساحة التنمية اليت ترتاحم مع الدين؛ حىت يكتسب املزيد من اخلربة فال يقع 
يف األخطاء الكربى على املدى البعيد، ومن مث جينِّب الوطن كوارث الثورات املطالبة حبقوق ضائعة 
لة وعلى رأسها توظيف الدين إمنائًيا. وإْذ غابت النصوص الدينية الصرحية يف كيفية التعامل  أو مؤجَّ

بالتنمية؛ فإن االجتهاد هو احلل يف جتاوز األزمات. 

حُيرتَم  وإْذ  ثانًيا.  التنمية  مث  أواًل  املواطن  التنمية:  وليست  الحل  هو  المنتمي  -المواطن 
الدين الذي ميتلكه، كما رضيت بأن  التنمية ترتاحم معه، وترضى بأن تشاركه يف  املواطن؛ فإن 
أفضل  مستقباًل  ذاهتا  حد  يف  التنمية  تضمن  ال  وإْذ  متتلكه.  الذي  الشيء  يف  السلطة  تشارك 
فة من  للمواطن؛ فإننا نعتقد أن توظيفات التنمية اليت من تصنع املستقبل؛ أي أن األشكال املوظَّ
التنمية  أفكار وتصورات ودين ولغة وثقافة تنهل من اإلرث احلضاري، هي اليت تصنع مستقبل 
وجتعله واضًحا. تتواجد التنمية مبواطن منتم لوطن ختدمه السلطة والنخبة؛ فالتنمية ال تأيت عبًثا من 
غري مواطن حترتمه السلطة وترتاحم معه النخبة. التنمية الوطنية هي صناعة مواطن مسؤول يشعر 
بأنه يستفيد من العدالة االقتصادية واالجتماعية والسياسية. فإذا كانت التنمية مصنوعة وقادمة من 
خارج الوطن ومعتمدة على الشيء اجلاهز واجملهَّز، فهي ليست تنمية يف متناول املواطن، وال تصنع 
اإلنسان املنتمي مهما أوتيت من إغراءات ووقفت على استثناءات؛ وإمنا املواطن املنتمي هو الذي 
يوِجد التنمية إْن هو شعر بأن الشيء اجلاهز يف متناوله أيًضا. فاملواطن أواًل لضمان انتمائيته، مث 

التنمية ثانًيا للتأكد من أمهية املواطن املنتمي يف عملية إعادة البناء.

-  إعادة االعتبار اإلنمائي للمواطن من طريق الدين الذي يمتلكه: إن توظيف الدين يف 
التنمية هو نفسه توظيف العامة يف التنمية؛ فالدين أكثرية والعامة أيًضا. وإن املخاطر الكربى اليت 
تواجه التنمية تستدعي مواجهة األكثرية هلا اليت هي العامة، وليست األقلية -السلطة والنخبة- 
وحسب. ولعل وجود املخاطر واستحكامها ُيستَدل باستبعاد العامة والدين من هذه املواجهة. إن 
التوظيف الديين ها هنا هو حماولة جادة للمواجهة ودرأ املخاطر؛ حيث إن معظم هذه املخاطر 
تأيت من التجاوزات وتنوُّع احلرام وتداخل احلالل، عالوة على املنتجات غري البيئية وغري الصحية، 
إىل جانب غياب العدالة. وهذه مهمة الدين يف التنمية؛ ألن هذه املخاطر تأيت من التنمية نفسها. 

للثقافة والفنون واآلداب، 2009م، ج 2، ص 268.
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إن توظيف الدين يف التنمية الذي يسبقه التعليم الدنيوي والوعي الديين هو من قبيل هتيئة "أرضية 
للتمكن من كسب عيشهم  قيم جمتمعاهتم، ورفع كفاءاهتم وقدراهتم   ملعرفة  سليمة لألشخاص 
العلوم والتكنولوجيا وحتقيق  الكاملة يف تطوير  املشاركة  القدرة على  على حنو حالل، واكتساب 

املقاصد".)))

-  في توظيف الدين إنمائيًّا إخماٌد للفتنة: يتضمن توظيف الدين يف التنمية دعوة إلغالق 
منافذ تربيرات العنف والفوضى والثورة اليت تصيب الوطن واملواطن حبجة إقصاء الدين من احلياة 
املادية، يف الوقت الذي "ال ختلو الرعية من ناسك أمحق، يظن أنه يغضب للدين، فيحمله محقه 
وجهله على اخلروج من واجب الطاعة، فيكون أمره يف الرعية أنفذ من أمر امللك يف اجلند".)2) إنه 
بتوظيف الدين إمنائيًّا يتحقق املواطن املنتمي الذي يشعر بأنه يسرتد حقوقه؛ حيث إن توظيف 
الدين يف التنمية حقٌّ مشروع يطالب به املواطن يف ظل تغوُّل التنمية املادية  القائمة على التنافس 
واإللغاء واالستبعاد؛ ما جيعله حمروًما من أداء الواجب بْله احلصول على احلقوق. فكلما تقدمت 
التنمية املادية خطوة إىل األمام، تراجع املواطن عن انتمائه لوطنه خطوتني إىل الوراء؛ إْذ يف تراجعه 
وباٌل على الوطن، وخيبة للسلطة يف األمد البعيد، وهي ترى املواطن املنتمي يعاديها بالبحث عن 

سلطة أخرى بديلة وعليلة، تعمِّق من جراح الوطن، وتضيِّق على معيشة املواطن. 

رة للمواطن المنتمي: حيصل توظيف الدين يف التنمية  - التعليم بوصفه صناعة روحية مبكِّ
بالعالقة املتالزمة بني التعليم والدين؛ فال تنمية من غري تعليم يرتاحم مع الدين؛ حيث إن هذين 
احلقلني "يقدمان ذاتيهما كمرشدين من أجل تأسيس قيمنا وشارحني ألمهية حياتنا. جيب على 
البحث يف حقلي العلم والدين أن يوقظ الوعي بالعامل الذي حنيا فيه، كيف يعمل، وكيف ينسجم 
اإلنسان مع جمتمع احلياة األوسع، والدور الذي يؤديه اإلنسان يف رواية الكون الكربى، والعاقبة 
لت منظرنا املادي والثقايف. وإىل جانب الوعي باملاضي واحلاضر ينبغي  التارخيية للتطورات اليت شكَّ

أحمد مهدي، هرندن،  ترجمة  الشريعة، محمد عمر شابرا،  مقاصد  للتنمية في ضوء  اإلسالمية  الرؤية    -(
المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط)، ))20م، ص65.

2-  كتاب السياسة أو اإلشارة في تدبير اإلمارة، ويليه النهج المسلوك في سياسة الملوك، ويليه نهاية الرتبة 
في طلب الحسبة، أبو بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي، تحقيق محمد حسن محمد حسن 

إسماعيل وأحمد فريد المزيدي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط)، 2003م، ص45).
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على التعلم والدين أن يقودا املستقبل".))) إن التعليم املزدوج الديين والدنيوي للجميع )س، ع، ن( 
رة.  بال استثناء، يف الداخل واخلارج، يصنع مواطًنا منتمًيا يف مرحلة مبكِّ

التنمية أو مشاركته هلا إال بوجود حرية  الدين يف  - الحرية المسؤولة: ال ميكن توظيف 
املعرفة،  توظِّف  النخبة  فإذا كانت  املؤسسات.  دولة  قبل  لـ )س، ع، ن( من  مكفولة ومسؤولة 
والسلطة توظِّف الشيء؛ فلَم ال يوظِّف املواطن الدين؟ إن توظيف الدين يف التنمية هو أن تكون 
هلذه املشاركة قابلية إمنائية من السلطة والنخبة؛ حىت تنصف املواطن وال حترمه من عوائد التنمية. 
يقول ستيغليتز احلائز على جائزة نوبل لالقتصاد: "التنمية هي حتويل اجملتمع، هي حتسني حياة 
الفقراء، هي إتاحة فرصة النجاح أمام كل فرد، وهي احلصول على اخلدمات الصحية والرتبوية. إن 
هذه التنمية لن تتحقق إذا كان بضعة أشخاص فقط ميلون على البلد سياسته. وجيب أن ُتتخذ 
القرارات بصورة دميقراطية. وهذا يعين أن ُتتخذ ليس فقط بتدخل نشيط من جانب فئة واسعة 
من االقتصاديني واملسؤولني واخلرباء يف البلدان النامية، ولكن أيًضا مبشاركة أوسع بكثري، تتعدى 

اخلرباء والسياسيني".)2) 

-  تنمية الوعي اإلنمائي والديني: ال يكون توظيف الدين يف التنمية عماًل مشروًعا إال 
أن  ُيفرَتض  التنمية  يف  الدين  يوظِّف  الذي  املواطن  إن  حيث  مؤسسية؛  بأشكال  ميارس  عندما 
يكون واعًيا مبسؤولياته، وعلى السلطة أن تكون يف مستوى هذه املسؤولية. إن توظيف الدين يف 
بة؛ إْذ "جيب أن نكون واعني باحلاجة إىل حتقيق منو متوازن  التنمية هو مسؤولية )س، ع، ن( املركَّ
ومتكامل. مبعىن أن عملية التخطيط والتنمية جيب أن تأخذ يف اعتبارها احلاجة إىل السمو الروحي 
منذ البداية، وأن تتجنب تأجيلها حىت النهاية. لقد قمنا حىت اآلن بتجاهل هذا املكون اهلام من 
مكونات التطور، وخصوًصا خالل مرحلة التخطيط املبدئي. وحىت إذا ما قمنا بإدماجه فإننا نقوم 
بذلك بأثر رجعي أو كفكرة تطرأ على الذهن بعد االنتهاء من العمل.. أي إننا نسينا إدماج احلاجة 

)-  الفلسفة البيئية: من حقوق الحيوان إلى اإليكولوجيا الجذرية، تحرير مايكل زيمرمان، ترجمة معين شفيق 
رومية، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 2006م، ج)، ص263.

2003م،  ط)،  الــفــارابــي،  دار  بــيــروت،  ميشال كــرم،  ترجمة  ستيغليتز،  إ.  جــوزيــف  العولمة،  2-  خيبات 
ص344.
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للسمو الروحي يف اخلطة املرسومة، فنقوم بإدماجها متأخرين استكمااًل للشكل فقط".)))

املواطن  باحرتام رأي  التنمية يكون  الدين يف  المواطن اإلنمائية: توظيف  - احترام آراء 
ومشاركته يف املشروعات اإلمنائية املـُعرَتض عليها بيئًيا ولغويًّا وتربويًّا وصحيًّا، واليت ال تنجسم مع 
ب بشكل معقَّد يستجيب  اإلرث احلضاري لألمة، الذي هو اآلخر إرث السلطة والنخبة؛ إرٌث يركِّ
للتحدي، وال خيتزِل بشكل سهل يتماهى مع الرتاخي. فالرسول  كان يشاور القوم ويطلب 
إىل  والتغيري من احلسن  للذات،  واملراقبة  اآلخر،  املسؤولية جتاه  فيهم روح  يبث  مشورهتم، وكان 

األحسن. 

طريق  من  الرتاتب  يف  املساواة  إن  والنخبة:  والعامة  السلطة  بين  اإلنسانية  المساواة   -
الرتاكب هتّيئ طريًقا يبًسا لتوظيف الدين يف التنمية، وذلك بأن جتعل السلطة والنخبة تنظر إىل 
الدين بوصفه حالة إمنائية مؤسسية مشروعة ال تتناقض مع الشيء واملعرفة. من "الناحية االقتصادية، 
فما أحب أن أراه حقًّا هو ضمان تأمني احلياة على حنو يسمح للناس بالسعي وراء أنواع من القيمة 

اليت يعتربون، بالفعل، أهنا جديرة بأن يسعوا وراءها-على املستوى الفردي أو مع اآلخرين".)2) 

-المساواة اإلنمائية بين الشيء والدين والمعرفة: حيصل توظيف الدين يف التنمية يف ظل 
وجود الرتكيب بني )س، ع، ن(، باعتبار أن األطراف الثالثة متساوية، ليس يف املراتب طبًعا؛ 
ولكن متساوية يف الرتاتب؛ إْذ يف الرتكيب ترتيب. وهذا فعل حيققه الدين اإلمنائي وهو أن يساوي 
بني أشياء غري متساوية يف االمتالك: الشيء والدين واملعرفة، حبيث جيعلها متساوية يف التوظيف 
واملشاركة، بغض النظر عن حجة الفعالية؛ وإال مىت كانت النخبة والسلطة وحدها فعالة يف العامل 
العريب واإلسالمي، ال سيما أن "كلمة معىن فعالية جتنح إىل التضييق من معىن إنسانية اإلنسان 

إىل حد ما".)3)

ع  ؟ وأنَّى لنا بمأسسة مشاكل الوطن وحمايته في ظل تنطُّ رابًعا: خاتمة: أين الحلُّ
)-   اإلسالم واألمة اإلسالمية: خطب وكلمات مختارة، محضير محمد، بيروت، دار الفكر المعاصر، ط)، 

2002م، ص0)3.
2-  مشروع الديموقراطية: التاريخ، األزمة، الحركة، غريير، ص285-284.

3-  تأمالت، مالك بن نبي، دمشق، دار الفكر، ط0)، 2)20م، ص26-)2.
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المؤسسات وتصدُّع األساسات؟
بة أمٌد بعيٌد ال يطوى ُبعده إال باالستقامة اليت جتمع بني  حنن العرب؛ بيننا وبني التنمية املركَّ
ت أو نشطت يف غري موضعها.  قيم العبودية وقيم احلرية؛ فتكبح األوىل مجاح الثانية إْن هي اشتطَّ
فالتنمية دين كما يرى ابن خلدون، والتنمية إنسان كما يرى مالك بن نيب، والتنمية حرية كما يرى 
أمارتيا صن احلاصل على جائزة نوبل لالقتصاد؛ حيث إن القيم أن تقيم الشيء مستقيًما حىت 

ًبا ومستدميًا. يأيت مركَّ

بيننا وبني التنمية ليل مظلم ال ينريه إال الوعي، وهنار مرهق ال يرحيه إال السعي؛ فأنَّ لنا أن 
تكون لنا تنمية مستدمية، وليس للوطن مواطن منتٍم جيتهد، وأرض تستثَمر، ووقت يتضاعف؛ ال 
سيما أن التنمية تأيت بالوقت اإلضايف وليس الطبيعي وحسب، فهو وحده ال يكفي. إًذا التنمية 
وقتها،  يف  م  وتتحكَّ أرضها،  من  وتفيد  عامتها،  مع  وترتاحم  إنساهنا،  حترتم  أمة  تقيمها  بة  املركَّ
عتق  هي  بل  هلوًا،  أو  لعًبا  ليست  بة  املركَّ التنمية  أن  ذلك. كما  من  ال شيء  بنياهنا؛  ص  وترصِّ
لإلنسان، ورفق باألوطان، ورتق ملا انفتق يف ديننا؛ فديننا ممزق وتنميتنا مرقَّعة، أو كما قال القائل: 

نرقُِّع دنيانا بتمزيق ديننا؛ فال ديننا يبقى وال ما نرقُِّع.

؛ حيث إن  ؟ ال شك يف أن احللَّ يكمن يف الُكلِّ ؟ أين الُكلُّ أين اخللُل؟ أين الزلُل؟ أين احللُّ
؛ يف الوقت الذي نلفي فيه أن الُكلَّ جزٌء من احلل. لقد ضاقت على املواطن  اجلزء ليس هو احللُّ
الذين ختلَّفوا عن  فالثالثة  باعتباره َكاًل.  باجلزء  تضيق  اًل  بوصفها كُّ فاألرض  مبا رحبت.  األرض 
اجلهاد مع رسول اهلل  يف غزوة تبوك، ضاقت عليهم األرض مبا رحبت ألهنم جتزَّأوا داخل الكل؛ 
بة، واللفظ من األرض على  فأتوا الُكلَّ أجزاء حيث كانت عاقبتهم الرفض من مجاعة املؤمنني املركَّ

الرغم من وسعها. 

احللُّ يكمن يف ذات املواطن احملرتم وبيته. احللُّ يف نيته ومفتاحه؛ فلكل ذات نيَّة يفرَتض أن 
يعيد إصالحها، ولكل باب مفتاح يفتـََرض صناعته. إًذا على املواطن )=س، ع، ن( أن حيمل 
مشاكله فوق كتفه، ويرتقي هبا إىل عقله حيث اجلانب املضيء فيها، هو الوعي هبا، مث يبحث 
عن حل هلا عرب السعي إليها، والوقوف عليها من غري ملل أو كلل؛ مبعىن مأسسة املشاكل متهيًدا 
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اسرتاتيجية  مؤسسة  األمة  ملشاكل  السلطُة  توفِّر  أن  أي  عالَّهتا؛  يف  واحلفر  أسباهبا  يف  للبحث 
وختطيطية وحبثية حتيط بالتحديات وحتصرها، أماًل يف حصارها للتغلب عليها، وحتويل السلبيات 
إىل إجيابيات. إن السلبيات ليست كلها قاتلة، بل هي جزء من اللعبة اإلمنائية، ومن حيسن التعامل 
معها بذكاء عقل ونقاء قلب؛ فإنه حيوِّهلا من سلبيات قاتلة إىل إجيابيات فاعلة؛ حيث إن مسالك 
إجيابيات،  إىل  السلبيات  ترمجة  إىل  السبيل  تذلِّل  ب،  املركَّ اإلنساين  واالنتماء  واملسؤولية  الوعي 
والقضاء ما أمكن على ما استعصى منها وعصى. إن السلطة مطالبة بتوظيف ذكائها املؤسسي 
يف حتويل رذيلة املواطن إىل فضيلة. لقد "كان )مكيافيلي( يسعى إىل خلق نظام سياسي جيد 
من رذالة اإلنسان أو شره، فهذه الرذيلة أو الشر ميكن أن ختدم غايات طيبة إذا مرت من خالل 

مؤسسات مناسبة".)))

إن مفاحتنا يف ذواتنا؛ ولكن مع ذلك نعتقد أن مفاحتنا ينبغي أن تكون من صنع أيدي املواطن 
املنتمي النزيه األمني أيًضا، وإال فال تكون يف أيدي السلطة والدولة. وإذا ضاعت أو انتقلت إىل 
أيدي الغري ضاع البيت واستيبح الوطن. يقول كونفوشيوس: "إذا مل يكن مبقدور املرء أن يشرِّف 
اسم والديه، فعليه أن ال جيلب هلما اخلزي والعار، على األقل.")2) فالذي يتشدَّد ميهِّد للغريب 
الطريق إىل اغتصاب الوطن؛ فيؤذي أسرته ويدمي وطنه، ومن مث جيلب له التخلف والدمار؛ بينما 
ب هو صناعة احرتام وتراحم، وليس صناعة انتقام واصطدام؛ فلنجنِّب املواطن  املواطن املنتمي املركَّ
االصطدام بالبيئة حىت ال يفسدها، ومن االرتطام بالدين حىت حيافظ على مساحته، ومن االنتقام 

من اإلنسان حىت حيافظ على إنسانيته نقيَّة وتقيَّة.

اخللق  حنو  اخللق  بقيادة  مصحوًبا  يكن  مل  إن  املستخلف  اإلنسان  من  ضائع  الوقت كله 
بعبادة  الوقت ضائع من اإلنسان املستخلف إن مل يكن مصحوًبا  واالبتكار واإلبداع. كما أن 
اخلالق؛ وكالمها جهدان عظيمان؛ االقرتاب من اخللق واالبتكار، والتقرُّب إىل اهلل اخلالق. التنمية 
بة ختاطب املستقبل وتطلبه حثيًثا، ومن خياطب املستقبل عليه أن يكون قد خطب ود احلاضر؛  املركَّ

)-  نهاية التاريخ، فرانسيس فوكوياما، مرجع سابق، ص209.
العربية، ط)،  اآلفــاق  دار  القاهرة،  المرزوقي،  الفلسفي، جمال  التأمل  وبدايات  القديم  الشرقي  الفكر    -2

)42)هـ/)200م، ص)25.
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فأين حاضر املواطن حىت نتحدَّث عن مستقبل الوطن؟ أليس بذل اجلهد بوعي وسعي يذلِّالن 
الطريق حنو مستقبل آمن للوطن واملواطن؟

وفًقا ملا قرَّرنا؛ فقد استقرينا من البحث النتائج اآلتية:

العادلة ليست هي احلل ملشاكل الوطن واملواطن، وليس  التنمية الشيئية اجلاهزة وغري   -(
فيها ما يشجع املواطن تشجيًعا ذاتًيا على محاية الوطن، ألهنا جتعل املواطن شيًئا جاهزًا هو اآلخر 
بة مسؤولة عن صناعة املواطن املنتمي انتماء خيلو  من غري إحساس وال انتماء؛ إال أن التنمية املركَّ
من النفاق واخلوف واالستكانه؛ حيث من هذه املخاوف قد تنبع عناصر اخلوف األخرى على 
شكل دفاع عن النفس كاستبداد السلطة، وتطرُّف النخبة، وعنف العامة؛ وكل ذلك يصيب الوطن 

بشروره وشرارته.

يزيد  والنخبة،  السلطة  املختزَلة يف  الشيئية  التنمية  والتشدُّد يف ظل  احلرمان  تنامي  إن   -2
املواطن املنتمي يقيًنا بأمهية توظيف الدين يف التنمية أكثر من أي وقت مضى؛ ألن التنمية اليت 
تقصي الدين ال تويل للحلول الدينية أمهية، وال تكون سبًبا يف اإلقبال على حب الوطن ومحايته؛ 
بينما التنمية املرتامحة مع الدين حتل الكثري من مشاكل احلرمان والتشدُّد، ألن الدين بوصفه منظومة 
د مواطن واحلرمان مواطن أيًضا. إن توظيف  كلية يتوجه حنو حفظ املواطن والوطن؛ حيث إن التشدُّ
الدين يف التنمية يصب يف مصلحة املواطن واألرض، يف عصر يتمرَّد فيه املواطن الالمنتمي على 

دينه، وُينتَقص وطنه من أطرافه.

3- إن يف احرتام  السلطة والنخبة )=س، ن( للعامة )=ع( ضماًنا بأن يؤيت الدين أكله يف 
بة؛ ألن يف هذه احلالة تكون املعرفة يف خدمة الدين، كما يكون الشيء أيًضا يف خدمة  التنمية املركَّ
الدين. ومن خيدم الدين )=د( فهو خيدم العامة )=ع(، ال سيما أن الرتكيب بني )س، ع، ن( 
يضمن عدم حصول العنف يف الدين؛ ألن التفكيك صناعة مواطن ال يرتاحم مع الدين وال حيمي 
وطنه، والرتكيب صناعة دين يرتاحم مع املواطن. وإْذ ندعو إىل توظيف الدين يف التنمية؛ فألننا 
حنرص على إبعاد الدين من العنف الذي يقوم به مواطن عاطل غري عاقل. إن التوظيف اإلمنائي 
للدين يف التنمية هو دعوة حضارية عربية وإسالمية. وإن االمتناع عن ذلك هو امتناع عن التحضر، 
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دة. ومن مث العيش الضنك يف بداوة متشدِّ

4- قد يكون )حب الوطن من اإلميان( كما جاء يف األثر؛ إال أن حب األوطان أيًضا من 
اإلحسان، وحب الوطن من التنمية كذلك؛ حيث إن التنمية إحسان للوطن وحب له وذود عنه. 
وإْذ ال حيصل اإلحسان لإلنسان؛ فإنه ال حيصل اإلحسان لألوطان. وكما هو معلوم فإن الوطن 
لة؛  متبدِّ والقيادة  ثابتة،  فالسيادة  بالقيادة؛  عنه  ُيعربَّ  إنسان  والسلطة  بالسيادة،  عنها  ُيعربَّ  أرض 
حيث إن التبديل يكون يف خدمة الثابت. مثل هذه القيادة ينبغي أن حتسن للمواطن حىت حتافظ 
على السيادة اليت جتاهر حببها والتفاين يف خدمتها. فإذا كانت القيادة )=السلطة( ضد العامة؛ فإن 
السيادة لن تستقر، والقيادة لن تستمر. وإذا استمرت السلطة على هذا املنوال اخلاطئ، تكون قد 
أفسدت يف األرض واملؤسسات، وأساءت للمواطن والوطن. إن اإلحسان شكل أعلى من أشكال 
العدالة اليت هي من اختصاص القيادة للحفاظ على سيادة الوطن وسادته من سلطة وخنبة وعامة. 
يفرَتض أن تكون السلطة -بوصفها فرًدا أو أفراًدا نافدين يف اجملتمع- وفيَّة للقيم اجملتمعية باعتبار 
أن "القيم يف الواقع عادات اجتماعية وليدة اتفاق بني الفرد واجملتمع، فاجملتمع يرفده ببعض الفوائد 
كاألمن واإلحساس باالنتماء، ورمبا الشعور بالتفوق، إذا اتفق لشخص ما، أصابه احلظ، وُقذف 
إىل منصب قيادي، ولكن اجملتمع يطالب مقابل هذا أن يضع الفرد بعض القيم االجتماعية قبل 

الفائدة الذاتية. ويف هذه التضحية يصبح حلياة الفرد معىن إْذ جتعله يؤمن بالقيم اخلارجية".)))

نَّة النبويَّة فيما يتعلق برتبية املواطن على حب وطنه واإلخالص له وتنميته  5- إن تتبُّع أثر السُّ
الفوائد يف جمتمعات تعاين من االنقسامات يف الداخل،  وإعماره ومحايته، نراه حيقق الكثري من 
والتهديدات يف اخلارج؛ ففي الُسنَّة النبويَّة عالمات واضحات خُترِب بأمهية التالحم لصناعة املالحم 
اليت حتمي الوطن، عالوة على التضامن واإلخاء واإليثار يف التحام أوطان ممَّزقة، واالهتمام مبواطن 

حمروم.

بة تتقدَّم  أما عن التوصيات؛ فنجملها يف القول معقوله ومنقوله: ما مينعنا أن نكون أمَّة مركَّ
نَّة النبويَّة؛  ر فتنتحر؟ بينما هلذه األمة دروس وِعرَب تستقيها من السُّ فتنتصر، وليس أمة خمتزَلة تتأخَّ

دار  منشورات  بيروت،  يمق،  وعمر  شــرورو  يوسف  العربية  إلى  نقلها  ولسن،  الالمنتمي، كولن  بعد  )-  ما 
اآلداب، ط 5، )98)م، ص)2.
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إْذ فيها ما حيمي أوطاهنا وينجيها من ويالت املواطن الالمنتمي، وعلى رأسها طاعة الرسول  يف 
كل صغرية وكبرية ما أمكن ذلك. إن يف قول الرسول  عربة ملن يعترب؛ فال ينتظر أحدنا للغد حىت 
َعْن َأيِب ُموَسى  يأتيه النصر من غري أن يبذل أدن جهد؛ ففي كل غٍد غدر ال ينفع معه ألف عذر. فـَ
ْوِم ِإينِّ رَأَْيُت  َقاَل: َيا قـَ ْوًما فـَ َعَثيِن اهلُل ِبِه، َكَمَثِل رَُجٍل أََتى قـَ َا َمَثِلي َوَمَثُل َما بـَ َعِن النَّيِبِّ  َقاَل: )ِإمنَّ
َفاْنَطَلُقوا َعَلى  َفَأْدجَلُوا،  ْوِمِه  قـَ َفَأَطاَعُه َطاِئَفٌة ِمْن  َفالنََّجاَء،  اْلُعرَْياُن،  النَِّذيُر  أََنا  يَنَّ، َوِإينِّ  ِبَعيـْ اجْلَْيَش 
ُهْم، َفَصبََّحُهُم اجْلَْيُش َفَأْهَلَكُهْم وَاْجَتاَحُهْم،  ُهْم َفَأْصَبُحوا َمَكانـَ َبْت َطاِئَفٌة ِمنـْ َنَجْوا، وََكذَّ َمْهِلِهْم فـَ

(((.) َب مبَا ِجْئُت ِبِه ِمَن احْلَقِّ َبَع َما ِجْئُت ِبِه، َوَمَثُل َمْن َعَصايِن وََكذَّ َفَذِلَك َمَثُل َمْن َأَطاَعيِن َفاتـَّ

نَّة، باب االقتداء بسنن رسول الله ، رقم  )-  رواه البخاري في صحيحه، كتاب االعتصام بالكتاب والسُّ
.93/9 ،(283
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مـقدمة
حنمد اهلل تعاىل؛ خّصنا خبري كتاب أُنزل، وأكرمنا بأفضل نيب ُأرسل، سبحانه !! باعث اهلمم، 

وصانع القمم، وواهب النعم، ودافع النقم، وشاحذ العزائم.

ونصلي ونسلم على قدوة أويل احلزم األصفياء، وإمام أهل العزم األقوياء، وسيد املخلصني 
الضبط،  أويل  من  وتابعيهم  األبرار،  والتابعني  األخيار،  وصحابته  األطهار،  آله  وعلى  األمناء، 

واألبصار، صالة دائمة ما تعاقب ليل وهنـار.

وبــعـــد

فحب األوطان والوالء هلا نعمة إهلية، ومّنة ربانية غرسها املوىل سبحانه يف اجلبلة اإلنسانية 
فأعلت  الغراء  الشريعة  العصفور إىل وكره، وجاءت  اإلنسان حينُّ إىل وطنه كما حين  حىت صار 
من شأن األوطان، وجعلت حبها والوالء هلا والعمل على رفعتها من اإلميان، والنصوص يف ذلك 
مستكثرة منشورة، ومتعددة مسطورة – كما سنعرف طرًفا منها الحًقا إن شاء اهلل تعاىل - مما 
يوجب على أبناء الوطن السعي لتحقيق املواطنة الصاحلة واليت من متطلباهتا: استشراف املستقبل 

واستبصاره ألجل بناء الوطن وعمارته، وكذا حلمايته وصيانته. 

مشكلة البحث: يعاجل البحث احلاجة امللحة إىل إعمال الدراسات االستشرافية من أجل 
النهوض بأوطاننا العربية واإلسالمية يف كثري من اجملاالت، وذلك من خالل تلمس مناذج من اهلدي 

النبوي الكرمي فيها.

يف  واألحباث  الكتابات،  من  مجلة  العنكبوتية  الشبكة  يف  طالعت  السابقة:  الدراسات 
الدراسات االستشرافية لعل من أبرزها:

الدراسات املستقبلية: ماهيتها، وأمهية توطينها عربيًّا. للدكتور: حممد إبراهيم منصور.  -

مناذج من استشراف املستقبل يف السرية النبوية. للدكتور: حامت فزع شنيرت.  -
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أمهية استشراف املستقبل وضوابطه، دراسة تأصيلية، للدكتور: حممد البشري.  -

للدكتور: كايد  االقتصادية واالجتماعية،  التنمية  باالستشراف والتخطيط يف  السنة  اهتمام   -
يوسف.

اسرتاتيجيات النيب  يف إدارة أزمة احلصار العسكري واستشراف املستقبل – غزوة األحزاب   -
أمنوذًجا، للدكتور: حممد أمحد يعقوب.

أما عن دور وتوظيف الدراسات االستشرافية يف عمارة األوطان ومحايتها، كما تصوره السنة 
النبوية املباركة، فلم أقف - فيما تسىن يل – على من خصه بالتصنيف وخدمه بالتأليف قبلي واهلل 

أعلم.

أهداف البحث: سأبذل وسعي _ بعون اهلل تعاىل_ كي أصل إىل األهداف اآلتية:

بيان موقع الدراسات االستشرافية من عمارة األوطان ومحايتها.  -(

إبراز التأصيل الشرعي للدراسات االستشرافية من خالل النماذج احلديثية يف كثري من   -2
جماالهتا.

منهجي في البحث:

اتباع املنهج اجلامع بني الطريقة االستقرائية، واالستنتاجية؛ القائم على استقراء، ومجع   -(
املعلومات، مث استنتاج النتائج، واستخراج الفوائد، والفرائد منها.

النبوي إذا مل يكن يف  توثيق النصوص من مصادرها األصلية، مع ذكر درجة النص   -2
صحيحي البخاري ومسلم.

تعريف املصطلحات، وبيان معاين غريبها.  -3

االلتزام بقواعد اإلمالء، وأدوات الرتقيم، وما هو متبع يف كتابة األحباث العلمية.  -4

هذا! واهلل من وراء القصد، وهو نعم املوىل ونعم النصري. 
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المبحث األول: استشراف المستقبل: تعريفه، وأهميته
المطلب األول: تعريف " االستشراف " ودالالته

استشراف  إن  أقول:  أن  يب  جيمل  ودالالته   " االستشراف   " تعريف  حول  التطواف  قبل 
املستقبل ليس نوع كهانة، وال رمًجا بالغيب إمنا هو حلقة طبيعية يف مسرية الزمن: املاضي؛ احلاضر؛ 

املستقبل.

فإن كنُت أقرأ املاضي لالتعاظ واالعتبار كما ٹٱٱٹٱٱ چ  ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ    
ىئ   چ)))، وأعيش احلاضَر متأثرًا به، ومؤثرًا فيه، ومتفاعاًل مع أحداثه، ويومياته سلًبا، وإجياًبا. 
فإين كذلك أستطلع املستقبل، وأرقبه، وأستشرفه خمطًطا له، ودارًسا ملستجداته، كي أمضي مع 
وأبنت عن  املقصود  أسفرت عن  بذلك  لعلي  ماضيه، وحبيس حاضره،  أكون رهن  الزمن، وال 
املطلوب من "استشراف املستقبل "، لكن ُترى !! هل املعاجُم اللغوية يف تناوهلا ملادة الكلمة أعطتنا 

ما ُيشري إىل أصالة املصطلح لدى العرب األقحاح؟ هذا ما أطوف حوله اآلن واهلل املستعان.

- تعريف" االستشراف " لغًة: االستشراف يف اللغة من مادة " َشَرف " والَشَرُف: العلوُّ، 
واملكان العايل. يقال: جبل ُمْشِرٌف عاٍل. ورجٌل َشريٌف. وأشرفت عليه، أي اطلعت عليه من فوق. 
ْوَق َحاَجِبِه، َكاْلُمْسَتِظّل  ْيَء: رََفَع َبَصرَُه إِلَْيِه، وَبَسَط َكفَُّه فـَ وَمشاِرُف األرض: أعاليها. اْسَتْشَرَف الشَّ

ْمِس. ومنه قول ابن ُمَطرْي: ِمن الشَّ

ــنِـــي.. ــرُِفـــونَـ ــْشـ ــتَـ ــْسـ ــنَّـــاِس يَـ ــلـ ــا لـ ــبًـ ــَجـ ــا َعـ ــ ــَي ــ ْبِلي)2)فـَ قـَ َواَل  ُمِحبًّا  ْعِدي  بـَ ــَرْوا  يـَ لم  َكــَأْن 

قال الكفوي: استشرف واستطلع رَْأي فاَلن: نظر َما ِعْنده َوَما الَِّذي يربز إِلَْيِه من أمره )3).

فتحصل أن " االستشراف " لغة هو: النظر ورفع البصر من علو ملعرفة ما هو آت.

يوسف، آية )))))  -(
الجوهري إسماعيل بن حماد، الصحاح )9/4)3)-380)( مادة " شرف " ط. دار العلم للماليين.   -2
وانظر: مرتضى الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس )505/23( مادة " شرف " ط. دار الهداية.

الكفوي أبو البقاء، الكليات )ص)4)( ط. الرسالة.  -3
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- تعريف " االستشراف " اصطالًحا: من خالل املضمون اللغوي للكلمة ميكننا أن ننسج 
تعريًفا اصطالحيًّا هلا - سيما ومل أقف هلا على تعريف اصطالحي فيما تسىن يل اللهم إال ما ذكره 
َمْن كتب يف الدراسات االستشرافية – فإن كان االستشراف حيمل يف مضمونه اللغوي كما تقدم 
معاين النظر إىل شيء قادم من بعيد، والتطلع إليه، وحماولة التعرف عليه، واختاذ أسباب التوصل 
إىل ذلك بدقة كالصعود إىل مكان مرتفع يتيح فرصة استطالعه قبل وصوله. فهو اصطالًحا- كما 
نقصده من هذه الدراسة- ال يبارح مضمونه اللغوي إذ هو: استطالع مبكر للمستقبل يف ضوء 
أحداث املاضي، ومعطيات احلاضر، واستكشاف وتوقع ملا هو آت على إثر مقدمات الواقع وسنن 

اهلل الكونية فيه.

من  ويرادف كثريًا  املعاين،  من  على كثري   " االستشراف   " مصطلح  يدل  دالالته:   -
والتبصر،  والرتقب،  والتنبؤ،  والتحري،  والتوقع،  واالستكشاف،  املصطلحات، كاالستطالع، 
واحلدس، والتطلع، والتحسب.. وغريها من املصطلحات اليت جيمع بينها مجيًعا خيط رابط واحد، 

هو جمال موضوعها: املستقبل.

إن استشراف املستقبل الذي نعنيه يف هذه األطروحة هو نوع استعداد ملا هو آت، أو هو 
فقه التوقع وحسن االستعداد للنازلة قبل وقوعها، أو االستعداد آلثارها بعد وقوعها، وهو هبذا ليس 

من الكهانة املمنوعة، أو السؤال عن الغيب.

 ومن هذا املنطلق جاء سؤال الصحابة للنيب  استشراًفا ملا هو آت؛ فَعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج، 
َقاَل: " اْعَجْل، َأْو َأرِْن، َما  ْلُت: َيا َرُسوَل اللَِّه، إِنَّا اَلُقو الَعُدوِّ َغًدا، َولَْيَسْت َمَعَنا ُمًدى، فـَ َقاَل: قـُ
ُفُر  َعْظٌم، وََأمَّا الظُّ نُّ فـَ ُثَك: َأمَّا السِّ ُفَر، َوَسُأَحدِّ نَّ وَالظُّ َم َوُذِكَر اْسُم اللَِّه َفُكْل، لَْيَس السِّ َهَر الدَّ أَنـْ

َفُمَدى احَلَبَشِة "))).

وأخريًا أقول: إن استبصار القادم، وتوقعه، واستكشاف اآليت وتنبؤه، واستشراف املستقبل 

ُهَو ِبَمْنزَِلِة الَوْحِش ))/93)  َهاِئِم فـَ ْيِد - َباُب َما َندَّ ِمَن البـَ َباِئِح وَالصَّ متفق عليه: رواه البخاري في ِكَتاُب الذَّ  -(
َم. )558/3))  الدَّ َهَر  أَنـْ َما  ِبُكلِّ  ْبِح  الذَّ َباُب َجوَاِز  )5509( واللفظ له. ورواه مسلم في األضاحي - 

)968)( بنحوه.
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وحتسسه ضرورة حياتية، وجبلة نفسية، وكما قال ابن خلدون: "اعلم أّن من خواّص الّنفوس البشرّية 
الّتشّوق إىل عواقب أمورهم، وعلم ما حيدث هلم من حياة وموت وخري وشّر سّيما احلوادث العاّمة 
كمعرفة ما بقي من الّدنيا؛ ومعرفة مدد الّدول أو تفاوهتا والّتطلع إىل هذا طبيعة جمبولون عليها"))).

الشريفة،  األحاديث  حول  مطوف  أين  النبوية"  السنة  تصوره  " كما  بقويل:  وأعين  هذا، 
مستلهًما منها اهلدي احملمدي الكرمي الذي يرسم لنا جبالء صورة استشراف املستقبل واستبصاره 
عمارة  من  اإلسالم  مقصد  حيقق  مبا  ومكتسباهتا  مقدراهتا،  ومحاية  األوطان،  عمارة  أجل  من 

األكوان، وعبادة الرمحن، وهتذيب الوجدان.

  إّن من املقرر لذوي األفهام أن خري من أقام الدين وطّبق شرعه املتني هو نبينا حممد
لذلك يتحتم علينا تلمس هديه وتتبع أثره  سّيما فيما يتعلق بقضية هي من أهم القضايا أال 
الصفحات  أدندن حوله يف  لعمارته ومحايته، وهو ما  املستقبل  الوطن، واستشراف  وهي: قضية 

القادمة بعون اهلل وفضله..

 المطلب الثاني:
أهمية االستشراف في عمارة األوطان، وحماية البلدان في ضوء السنة النبوية

ال خيفى ما لألوطان من قيمة عالية، ومنزلة سامية لدى اإلنسان، ومل ال؟ والوطن حمضن 
اإلنسان، ومنبته، ومستقره، ومنشأه، ولد على ثراه، وترعرع يف محاه؛ افرتش مهاده، والتحف مساءه.

لذلك مل جيد فرعوُن ذريعًة يف تأليب وهتييج قومه على موسى عليه السالم أكرَب من قضية 
الوطن واملواطنة ملا هلا من مكانة يف النفوس، فاستخدمها أداة يف احلض على عداوة موسى عليه 

السالم وحماربته زاعًما أنه يريد أن خيرجهم من وطنهم، قال اهلل تعاىل حاكًيا عنه: چ  ۉ  ې  
ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  
چ)2)،  جئ    ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ    ىئ    ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ  

وتفاعل املأل مع زعمه ملا لألوطان من عميق احملبة يف القلوب!
ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر ))/))4)   -(

ط. دار الفكر. 
2- سورة الشعراء، آية ) 34 – )3).
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ويف مشهد قرآين آخر يربز مكانة األوطان وقيمتها يطلب املأل من بين إسرائيل من نيب هلم 
أن يبعث هلم ملًكا يقاتلون معه يف سبيل اهلل، وبرروا ذلك بقوهلم كما حكى اهلل عنهم: چ   ڦ  
فجعلوا  چ)))،  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ   ژ 

سبب طلبهم للقتال: قضية وطنهم الذي ُأخرجوا منه.

وهذا أيًضا ما قررته شريعة اإلسالم الغراء حيث جعلت من أسباب اجلهاد والباعث عليه: 
الذود عن األوطان والدفاع عن البلدان، كما جاء يف القرآن: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٿ    ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   ٻپ  

ٿ  ٹ  ٹٹ    ڍ   چ)2).
قال  مكة  من    النيب  ُأْخرَج  َلّما  قال:  عباس،  ابن  عن  بسنده  سننه  يف  الرتمذي   روى 

ْهِلُكّن، فأنزل اهلل تعاىل: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ  أبو بكر: أخرجوا نبيـُّهم! لَيـَ
پ پ ڀ ڀچ فقال أبو بكر : لقد علمت أنه سيكون قتال)3).

وال أدل على مكانة الوطن ومنزلته لدى أبنائه مما جاء يف السرية النبوية؛ فَعْن َعْبِد اهلِل ْبِن 
ُر َأْرِض  َقاَل:" وَاهلِل إِنَِّك خَلَيـْ َعِديِّ ْبِن مَحْرَاَء َقاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اهلِل  وَاِقًفا َعَلى احْلَْزَورَِة )4)، فـَ
  اهلِل، وََأَحبُّ َأْرِض اهلِل ِإىَل اهلِل، َوَلْواَل َأينِّ ُأْخرِْجُت ِمْنِك َما َخرَْجُت")5). ويف هذا املوقف يفيض

)- سورة البقرة، آية )246).
2- سورة الحج، آية )40-39). 

وقــال: حديث  لــه،  واللفظ   )3(((( الحج )69/5))  ســورة  ومــن  بــاب  التفسير،  في  الترمذي  أخرجه   -3
حسن، والنسائي - كتاب الجهاد - باب وجوب الجهاد ))/608) ))308( بلفظ مقارب، وأحمد 
في المسند )358/3) )865)( بلفظ مقارب، والحاكم في المستدرك كتاب الجهاد)6/2)))6)23) 
ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرَِّجاُه، ووافقه الذهبي. الحكم على  بلفظ مقارب، وقال: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
ٍم كما  ِد ْبِن َسالَّ اإلسناد: إسناد الترمذي ضعيف لضعف سفيان بن وكيع لكن تابعه: َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ُمَحمَّ
عند النسائي، وهو ال بأس به، قال النسائي: ال بأس به. وقال في موضع آخر: ثقة. تهذيب الكمال: 
)))/390(، وقال عنه ابن حجر: ال بأس به. تقريب التهذيب: )) / 598(، فارتقى بذلك الحديث 

وصار حسًنا لغيره، والله أعلم.
الَحْزَورَة: هو موضع بمكة عند باب الحناطين، وهو بوزن قسورة. النهاية في غريب الحديث ))/380).  -4

أخرجه الترمذي في أبواب المناقب عن رسول الله  - باب في فضل مكة )6/)20) )2)43( واللفظ   -5
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حناًنا، وحبًّا، وإجالاًل للبلد األمني، واملوطن املكني: مكة املكرمة، ليعطينا درًسا يف حب البلدان 
وقيمة األوطان!

وبعد هذا التطواف املوجز حول بعض النصوص اليت ُتربز قيمة الوطن وأمهية املواطنة الصاحلة، 
لعله يشحذ اهلمم، ويقوي العزائم يف ضرورة إعمال االستشراف محايًة لألوطان وتعمريًا للبلدان، 
أجدين أقول: إن إعمال االستشراف املستقبلي حلماية األوطان وتعمري البلدان ضرورة شرعية ال 
هُتمل، وحاجة واقعية ال ُتغفل، ومل ال؟! والنيب األكرم  يوجهنا إىل هذا اهلدي املبارك، فيقول 
ِمَن  ِغريَُة  الصَّ والَفِسيَلة:  ْغرِْسَها"))).  ْليـَ فـَ َفِسيَلٌة  َيِدِه  َويِف  اْلِقَياَمُة،  َأَحِدُكُم  َعَلى  َقاَمْت  "ِإْن   :

النَّْخِل)2).

فتأمل - يا رعاك اهلل - هذا األمر النبوي الكرمي بوجوب العمل للمستقبل تعمريًا وتنميًة 
واستثمارًا، بغض النظر عن إدراك نتيجته، أو قطف مثرته، إذ املسلم مطالب ببذل اجلهد، وحسن 
السعي، وتواصل العمل، ولو يف مظنة عدم االنتفاع مبا يعمل. ُترى! أيُّ دين أعظم من هذا الدين، 

وأرقى من شرعه احلكيم يف الدعوة إىل الفقه احلضاري؟!

  إن املسلم إذا طرق أمرًا جيهله وطلب حاجة ال يعرف مستقبلها، علمته السنة النبوية دعاء 
االستخارة هلا جلًبا للخري الذي حيمله مراد اهلل له، وهذا يف شأن قاصر على الفرد، فمن باب أوىل 

ما يتعلق باألوطان، وذلك لكبري أثره، وتعدد نفعه.

له، وقال: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح، َغرِيٌب. ورواه ابن ماجه في أبواب المناسك - باب فضل مكة 
)289/4) )0)32( بنحوه. ورواه أحمد في المسند )4263/8) )8952)( بنحوه. ورواه الحاكم في 
الذهبي.  ُيَخرَِّجاُه، ووافقه  َوَلْم  ْيَخْيِن  الشَّ َشْرِط  َعَلى  َصِحيٌح  بنحوه، وقال:  المستدرك )8/3) )0)42( 

الحكم على اإلسناد: إسناد الحديث صحيح.
أخرجه أحمد في المسند من حديث أََنِس ْبِن َماِلٍك )20/)25))2902)( واللفظ له. وأخرجه البزار   -(

في مسنده )4)/))))408)( بنحوه. وابن األعرابي في معجمه ))/6)))))8)( بنحوه.
الحكم على اإلسناد: إسناده صحيح. فهشام بن زيد وإن قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث. كما في   
تقريب  ثقة.  ابن حجر:  عنه  وقــال  معين،  ابن  وثقه  لكن   )58  / أبي حاتم: )9  والتعديل البن  الجرح 

التهذيب: )) / )02)).
ابن منظور، لسان العرب )))/9)5( مادة "فسل".  -2
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إن استشراف املستقبل املؤيد بالكتاب والسنة النبوية حتٌم الزٌم على األمة املسلمة اآلن كي 
حتافظ على نفسها ومتضي إىل هنضتها وريادهتا، فاألمم حوهلا ومنذ عقود مضت أنشأت مراكز 

لدراسات املستقبل تستشرف هبا مستقبلها على مجيع األصعدة.

تتعدد جماالت استشراف املستقبل وتتنوع صورها اليت من خالهلا ُتصان األوطان، وتقوى 
شوكتها، حنو اجملال االجتماعي، واجملال الفكري، واجملال االقتصادي، واجملال العسكري، واجملال 

السياسي.

ولعل الصفحات القادمة تتناول هذه اجملاالت بشيء من التفصيل والبيان، كما تعاجلها السنة 
النبوية السنية.

 المبحث الثاني:
االستشراف في المجال الفكري واالجتماعي، وأثره في عمارة األوطان وحمايتها 

المطلب األول: االستشراف في المجال الفكري، وأثره في عمارة األوطان وحمايتها

وملا كان اجملال الفكري من األمهية مبكان يف صيانة األوطان وهنضتها إذ من املقرر أن الوعي 
قبل السعي، والعلم قبل العمل أضحى االستشراف فيه ضرورة ملحة ملن ينشد لوطنه جمًدا، وألمته 

ا. حمتدًّ

وأعين باالستشراف يف اجملال الفكري: وضع األطروحات العلمية، واألحباث املتخصصة اليت 
من شأهنا النهوض بالفكر، ورفع مستوى الوعي لدى أفراده من أجل احملافظة على الوطن، والصعود 

به على األصعدة كافة، أو حتسس أزماته ومشكالته، وتقدمي احللول املناسبة هلا قبل وقوعها.

وهلل در اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل فقد استشرف املستقبل يف اجملال الفقهي، وتوقع الكثري 
من القضايا، والنوازل اليت مل تقع يف عصره، وأعد هلا األجوبة واحللول الفقهية فقدم بذلك خدمة 
زُوِلِه. ْبَل نـُ جليلة لدينه وشريعته، ووطنه وأمته وعندما عورض يف ذلك اعتذر قائاًل: َنْسَتِعدُّ لِْلَباَلِء قـَ

َعاىَل -  َتاَدَة - رمَِحَُه اللَُّه تـَ جاء يف غمز عيون البصائر لشهاب الدين احلموي: "ُحِكَي َأنَّ قـَ
َقاَم اإْلَِماُم أَُبو َحِنيَفَة - رمَِحَُه  ْفِسرِي َقِدَم اْلُكوَفَة َوَجَلَس لِلنَّاِس َوَقاَل: َسُلويِن َعْن اْلِفْقِه فـَ َصاِحَب التـَّ
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َزوََّجْت ِبَزوٍْج آَخَر َوَوَلَدْت  َها َزْوُجَها َوتـَ ُنِعَي إلَيـْ ُقوُل يِف رَُجٍل َغاَب َعْن اْمرَأَِتِه فـَ َعاىَل - َوَقاَل َما تـَ اللَُّه تـَ
َزوَّْجت  َزوَّْجِت وَأََنا َزْوُجك َوَقاَل اآْلَخُر: َيا زَاِنَيُة تـَ َقاَل هَلَا: َيا زَاِنَيُة تـَ َلُه َأْواَلًدا مُثَّ َجاَء الزَّوُْج اأْلَوَُّل فـَ
َعْت َهِذِه اْلَمْسَأَلُة؟  رًا مُثَّ َقاَل: َهْل َوقـَ َفكِّ َبِقَي ُمتـَ ؟ َوِلَمْن َتُكوُن اأْلَْواَلُد؟ فـَ َوَلك َزوٌْج. َهْل جَيُِب احْلَدُّ
َتاَدُة - رمَِحَُه اللَُّه -: اَل  َقاَل قـَ زُوِلِه فـَ ْبَل نـُ َقاَل أَُبو َحِنيَفَة - رمَِحَُه اللَُّه -: اَل َوَلِكْن َنْسَتِعدُّ لِْلَباَلِء قـَ فـَ
تـََهى"))). َأْجِلُس يِف اْلُكوَفِة َما َداَم َهَذا اْلُغاَلُم ِفيَها َفَما َعِلْمُت َأنَّ َأَحًدا َيْسَأُليِن َهِذِه اْلَمْسَأَلَة – انـْ

ومن أهم صور االستشراف يف اجملال الفكري حلماية األوطان: تعليم الناس املنهج الوسطي 
املعتدل هلذه الشريعة، مث مراقبة فهم الناس هلا خمافة الغلو فيها، أو عنها حىت ال تضل سفينة الوطن 
بني أمواج التحلل، وأمواج التشدد، وال شك أن شريعتنا اإلسالمية الغراء وسط بني الغايل فيها، 

واجملايف عنها.

املتأخرة -  بلداننا - سيما يف هذه األزمنة  به  أوطاننا، وزلزلت  به  إن من أكرب ما منيت 
اضطراب الفهم، واعوجاج الفكر، وهل مجاعات التشدد والتطرف إال نتاج ذلك ومثرته ؟!!

وصوب  اإلسالمي،  اجملتمع  يف  دعائمها  أرسى  اليت  الفكرية  املسرية    النيب  راقب  لقد 
حماوالت اجلنوح هبا عن جادهتا واعتداهلا مستشرًفا بذلك أخطار احليف هبا املدمرة لألوطان؛ فعن 
النَّيِبِّ  ِعَباَدِة  َعْن  َيْسَأُلوَن   ، ِّالنَّيِب َأْزوَاِج  ُيوِت  بـُ ِإىَل  َثاَلَثُة رَْهٍط  َجاَء  َماِلٍك  قال:  ْبن  أََنس 
َم ِمْن َذْنِبِه َوَما  َقدَّ َقاُلوا: وَأَْيَن حَنُْن ِمَن النَّيِبِّ  َقْد ُغِفَر َلُه َما تـَ َقالُّوَها، فـَ ُهْم تـَ ا ُأْخرِبُوا َكَأنـَّ َلمَّ ، فـَ
ْهَر َواَل أُْفِطُر، َوَقاَل  َر؟! َقاَل َأَحُدُهْم: َأمَّا أََنا َفِإينِّ ُأَصلِّي اللَّْيَل أََبًدا، َوَقاَل آَخُر: أََنا َأُصوُم الدَّ َتَأخَّ
ْلُتْم َكَذا وََكَذا، َأَما  ُتُم الَِّذيَن قـُ َقاَل: أَنـْ َزوَُّج أََبًدا، َفَجاَء َرُسوُل اهلِل  فـَ آَخُر: أََنا َأْعَتزُِل النَِّساَء َفاَل أَتـَ
َزوَُّج النَِّساَء، َفَمْن رَِغَب  َقاُكْم َلُه، َلِكينِّ َأُصوُم وَأُْفِطُر، وَُأَصلِّي وََأرُْقُد، وَأَتـَ وَاهلِل ِإينِّ أَلَْخَشاُكْم لِلِه وَأَتـْ

(2(. َلْيَس ِمينِّ َعْن ُسنَّيِت فـَ

 ويف هذه الواقعة أراد الرهط الثالثة  مزيًدا من التحنث، والتعبد، وهم البشر املقصرون، 
لكن النيب األكرم  ردهم إىل الفهم األجنع، والطريق األقوم، وحذرهم، وحذر األمة من بعدهم 

)- شهاب الدين الحموي، غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر، )4/)30( ط. دار الكتب العلمية.
متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب النكاح - باب الترغيب في النكاح ))/2))5063( واللفظ له.   -2

وأخرجه مسلم في النكاح )29/4))))40)( بلفظ مقارب.
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." َلْيَس ِمينِّ بقوله: " َفَمْن رَِغَب َعْن ُسنَّيِت فـَ

وملا تطاول اخلارجي األول ذو اخلويصرة التميمي على اجلناب النبوي واملقام احملمدي بقوله: 
اعدل، استشرفه  واستشرف مجاعته مبيًنا صفاهتم املعوجة، وحمذرًا من طريقتهم املنحرفة؛ فعن 
ْقِسُم َقْسًما أََتاُه ُذو اخْلَُوْيِصرَِة  َنَما حَنُْن ِعْنَد َرُسوِل اهلِل  َوُهَو يـَ يـْ َأيَب َسِعيٍد اخْلُْدِريَّ  َقاَل: بـَ
ْعِدُل ِإَذا مَلْ َأْعِدْل، َقْد ِخْبَت  َلَك َوَمْن يـَ َقاَل َويـْ َقاَل َيا َرُسوَل اهلِل اْعِدْل. فـَ َوُهَو رَُجٌل ِمْن َبيِن متِيٍم فـَ
َقاَل: َدْعُه َفِإنَّ  َقُه، فـَ َقاَل ُعَمُر: َيا َرُسوَل اهلِل اْئَذْن يِل ِفيِه َفَأْضِرَب ُعنـُ َوَخِسْرَت ِإْن مَلْ َأُكْن َأْعِدُل، فـَ
ُهْم  رَاِقيـَ ْقرَُءوَن اْلُقرْآَن اَل جُيَاِوُز تـَ َلُه َأْصَحاًبا حَيِْقُر َأَحدُُكْم َصاَلَتُه َمَع َصاَلهِتِْم َوِصَياَمُه َمَع ِصَياِمِهْم يـَ
ْنُظُر ِإىَل  ْنُظُر ِإىَل َنْصِلِه ))) َفاَل ُيوَجُد ِفيِه َشْيٌء مُثَّ يـَ ْهُم ِمَن الرَِّميَِّة يـَ يِن َكَما ميْرُُق السَّ ميْرُُقوَن ِمَن الدِّ
ْنَظُر ِإىَل ُقَذِذِه  ْنَظُر ِإىَل َنِضيِِّه َوُهَو ِقْدُحُه َفاَل ُيوَجُد ِفيِه َشْيٌء مُثَّ يـُ ِرَصاِفِه)2) َفَما ُيوَجُد ِفيِه َشْيٌء مُثَّ يـُ
ُهْم رَُجٌل َأْسَوُد ِإْحَدى َعُضَدْيِه ِمْثُل َثْدِي اْلَمرَْأِة  تـُ َم آيـَ )3) َفاَل ُيوَجُد ِفيِه َشْيٌء َقْد َسَبَق اْلَفْرَث وَالدَّ

رَْقٍة ِمَن النَّاِس. َقاَل أَُبو َسِعيدٍ: َفَأْشَهُد َأينِّ مَسِْعُت  َأْو ِمْثُل اْلَبْضَعِة َتَدرَْدُر )4)، َوخَيْرُُجوَن َعَلى ِحنِي فـُ
َلُهْم وَأََنا َمَعُه َفَأَمَر ِبَذِلَك الرَُّجِل  َهَذا احْلَِديَث ِمْن َرُسوِل اهلِل ، وََأْشَهُد َأنَّ َعِليَّ ْبَن َأيِب َطاِلٍب َقاتـَ

َعَتُه.)5)  ْعِت النَّيِبِّ  الَِّذي نـَ َفاْلُتِمَس َفُأيِتَ ِبِه َحىتَّ َنَظْرُت إِلَْيِه َعَلى نـَ

لقد جلى رسول اهلل  بواطنهم، وكشف دواخلهم، وأظهر طرًفا من صفاهتم، وأبان عن 
باملعجزات،  املؤيد  على  وسالًما  فصالة  الصبح،  جله كفلق  ووقع  وجرى كله،  أحواهلم.  بعض 

. واحلجج البينات

ْهُم العريُض الطويُل. انظر: ابن منظور، لسان العرب  هام. والنَّْصل السَّ النْصل: ُكلُّ َحِديَدٍة ِمْن َحَداِئِد السِّ  -(
)))/662( مادة " نصل ".

الرصف: الشد والضم. ورصف السهم إذا شده بالرصاف، وهو عقب يلوى على مدخل النصل فيه. ابن   -2
األثير، النهاية في غريب الحديث )2/)22).

ْهِم، َوَجْمُعُها ُقَذٌذ وِقَذاذ. ابن منظور، لسان العرب )503/3( مادة " قذذ ". ُة: ريُش السَّ الُقذَّ  -3
َتَدرَْدُر َفَحَذَفْت ِإحدى التَّاَءْيِن َتْخِفيًفا. ابن منظور،  َتَدرَْدُر: َأي َتَمزَْمُز وتـَرَْجرَج َتِجيُء َوَتْذَهُب، واأَلصل تـَ  -4

لسان العرب )283/4( مادة " درر ".
اإلســالم )200/4))0)36)  في  النبوة  باب عالمات  المناقب -  البخاري في كتاب  عليه: رواه  متفق   -5

واللفظ له. ورواه مسلم في كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم )2/3))))064)( بنحوه.
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 هذا واألمة اآلن تصطلي بنار هؤالء اخلوارج املارقني، فدمروا أوطاًنا، وخربوا عمراًنا، وأزهقوا 
أرواًحا، كل هذا باسم الدين، والدين منهم براء..

المطلب الثاني: االستشراف في المجال االجتماعي، وأثره في عمارة األوطان وحمايتها

من أهم أوجه االستشراف حلماية الوطن: االستشراف يف اجملال االجتماعي، ومن صوره: 
استكشاف ما يهدد النسيج االجتماعي للوطن، وما يعرض حلمته ووحدته للخطر. مثل: النعرات 

الطائفية، والنزاعات القبلية، والدعوات املذهبية، والتحزبات العصبية. 

إن هذه األخطار االجتماعية هلي القاصمة املضيعة لألوطان، ومن مث حرص املرتبصون من 
أعداء األمة على إثارهتا وإشاعتها وقوهلم: "فرّق َتُسد" منهج سلكوه يف املاضي واحلاضر لتعزيز 

هيمنتهم على األوطان املسلمة وسلب مقدراهتا.

لذلك جاءت الشريعة منذ شروق مشسها بالدعوة إىل الوحدة ونبذ الفرقة يف وحييها املتلو 
واملروي، والنصوص يف ذلك مستكثرة.

وملا شرع النيب األكرم  يف تأسيس دولة اإلسالم وموطن اإلميان يف دار هجرته كان مما بدأ 
به توطيد األخوة، وترسيخ التآلف، ومشع الشمل بني أطياف اجملتمع اجلديد، فكان بناء املسجد 
املبتدأ، مث التآخي بني املهاجرين واألنصار، مث دستور املدينة واملعاهدة مع اليهود، وذلك كله لبناء 

دولة قوية من أكرب دعائمها: تقوية اجلبهة الداخلية، واللحمة الوطنية.

لقد واجه النيب  حبسم بالغ ما عساه يصدع البنيان االجتماعي للوطن، ويشقق صرحه، 
ويوهن نسيجه بل وجاءت مواجهته  -كما يف املثال اآليت - مستشرفة للمستقبل؛ فعن َجاِبر 
َقاَل  اْبن َعْبِد اللَِّه h، َقاَل: ُكنَّا يِف َغزَاٍة َفَكَسَع))) رَُجٌل ِمَن املَُهاِجرِيَن، رَُجاًل ِمَن اأَلْنَصاِر، فـَ
َقاَل: "َما  : َيا لَْلُمَهاِجرِيَن، َفَسِمَع َذِلَك َرُسوُل اللَِّه  فـَ : َيا َلأْلَْنَصاِر، َوَقاَل املَُهاِجرِيُّ اأَلْنَصاِريُّ
َقاَل:  َيا َرُسوَل اللَِّه، َكَسَع رَُجٌل ِمَن املَُهاِجرِيَن رَُجاًل ِمَن اأَلْنَصاِر، فـَ َقاُلوا:  َباُل َدْعَوى اجَلاِهِليَِّة" 
َعُلوَها، َأَما وَاللَِّه لَِئْن رََجْعَنا ِإىَل امَلِديَنِة  َقاَل: فـَ َها ُمْنِتَنٌة" َفَسِمَع ِبَذِلَك َعْبُد اللَِّه ْبُن ُأيَبٍّ، فـَ "َدُعوَها َفِإنـَّ

" َكَسَع " أي ضرب دبره بيده. ابن األثير، النهاية في غريب الحديث )3/4))).  -(
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َقاَل: َيا َرُسوَل اللَِّه: َدْعيِن َأْضِرْب ُعُنَق َهَذا  َقاَم ُعَمُر فـَ َلَغ النَّيِبَّ  فـَ بـَ ، فـَ َها اأَلَذلَّ لَُيْخرَِجنَّ اأَلَعزُّ ِمنـْ
َر  ْقُتُل َأْصَحاَبُه" وََكاَنِت اأَلْنَصاُر َأْكثـَ ًدا يـَ ُث النَّاُس َأنَّ حُمَمَّ َتَحدَّ َقاَل النَّيِبُّ : "َدْعُه، اَل يـَ املَُناِفِق، فـَ

ْعُد.))) رُوا بـَ ِمَن املَُهاِجرِيَن ِحنَي َقِدُموا امَلِديَنَة، مُثَّ ِإنَّ املَُهاِجرِيَن َكثـُ

فتأمل _ رعاك اهلل _كيف تعامل  مع هذه النزغة الشيطانية العصبية؟ أواًل: عدَّها من 
َباُل َدْعَوى اجَلاِهِليَِّة". ثانًيا: أمر برتكها فورًا حيث قال: "َدُعوَها".  َقاَل: "َما  أعمال اجلاهلية، فـَ
َها ُمْنِتَنٌة" َأْي: َقِبيَحٌة َكرِيَهٌة ُمْؤِذَيٌة. رابًعا: وملا طلب  ثالًثا: وصفها وصًفا مقززًا مستكرًها فقال: "َفِإنـَّ
ُث النَّاُس َأنَّ  َتَحدَّ عمر  اإلذن بقتل رأس النفاق عبد اهلل بن أيب َقاَل له النَّيِبُّ : "َدْعُه، اَل يـَ

ْقُتُل َأْصَحاَبُه". ًدا يـَ حُمَمَّ

وُيعد هذا منه  استشراًفا للمستقبل من أجل محاية النسيج االجتماعي للدولة اإلسالمية 
ْقُتُل َأْصَحاَبُه"، ويف هذا  ًدا يـَ ُث النَّاُس َأنَّ حُمَمَّ َتَحدَّ الناشئة، حيث علل  ترك قتله بقوله: "اَل يـَ

التعليل منه  ما يفيد:

البنيان االجتماعي ألبناء  الصف، ومتاسك  الشمل، وتوحد  الشريعة يف مجع  تعزيز مقصد   -
الوطن الواحد ملا له من األثر البالغ يف العمل على عمارة األوطان ومحايتها.

أن املعول عليه يف التعامل والتعايش هو الظاهر، أما أمر السرائر فموكول إىل اهلل تعاىل.  -

ضرورة استشراف املستقبل واستبصاره فيما خيص اجملال االجتماعي لألوطان من أجل محايتها   -
مما يهدد نسيجها، ويوهن صفها.

إن وطًنا تفرق أتباعه، وتناحر أصحابه، وتقاتلوا فيما بينهم أّن له أن ينهض فضاًل عن أن   -
يبقى؟!!

ٺ ٺ  چ  قوله  بــاب   - المنافقين  ســورة   - الــقــرآن  تفسير  فــي كتاب  الــبــخــاري  رواه  عليه:  متفق   -(
َيُقوُلوَن  ْوُلُه "  قـَ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ چ )54/6)))4905( واللفظ له. وباب 
َها." حديث ")490" ورواه مسلم في كتاب البر والصلة واآلداب  لَِئْن رََجْعَنا إَِلى اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اأَلَعزُّ ِمنـْ

- باب نصر اأْلخ ظالًما أو مظلوًما )9/8)))2584( بنحوه.
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 المبحث الثالث:
االستشراف في المجال العسكري، وأثره في عمارة األوطان وحمايتها

تعاىل:  لقوله  امتثااًل  اإلعداد  وقوة  القوة،  إعداد  يستلزم  حياضه  عن  والذود  الوطن   محاية 
چ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ..  ىئ  چ )))، وال يقف األمر عند اإلعداد إمنا البد 
من استكشاف قدرات العدو، واستشراف ُسُبل مواجهته، ووضع التدابري الالزمة لصده ودحره، 
  ُّْوَمِئٍذ، وََأْجَلَس النَّيِب رَاِء ، َقاَل: َلِقيَنا امُلْشرِِكنَي يـَ كما فعل النَّيِبُّ  يف غزوة أحد؛ فَعِن البـَ
رَُحوا،  بـْ ُتُموَنا َظَهرَْنا َعَلْيِهْم َفاَل تـَ رَُحوا، ِإْن رَأَيـْ بـْ َجْيًشا ِمَن الرَُّماِة، وََأمََّر َعَلْيِهْم َعْبَد اللَِّه، َوَقاَل: "اَل تـَ
ْعَن  ا َلِقيَنا َهرَُبوا َحىتَّ رَأَْيُت النَِّساَء َيْشَتِدْدَن يِف اجَلَبِل، رَفـَ َلمَّ َنا َفاَل ُتِعيُنوَنا" فـَ ُتُموُهْم َظَهرُوا َعَليـْ َوِإْن رَأَيـْ
َقاَل َعْبُد اللَِّه: َعِهَد ِإيَلَّ النَّيِبُّ  ُقوُلوَن: الَغِنيَمَة الَغِنيَمَة، فـَ ، َفَأَخُذوا يـَ ، َقْد َبَدْت َخاَلِخُلُهنَّ َعْن ُسوِقِهنَّ

ُعوَن َقِتياًل..احلديث()2). ْوا ُصِرَف ُوُجوُهُهْم، َفُأِصيَب َسبـْ ا أَبـَ َلمَّ ْوا، فـَ رَُحوا، َفَأبـَ بـْ  َأْن اَل تـَ
لقد أسند النيب القائد  مهمة عسكرية حمددة إىل جمموعة حمددة مستشرًفا يف تعليماته هلم 
ما قد تؤول إليه األحدث، فلما خالفوا أمره - إال قلياًل منهم - وقع ما استشرفه، وحتقق ما توقعه 

، ويف هذه الغزوة وما وقع فيها من الفوائد واحلكم الربانية أشياء عظيمة، منها:
تعريف املسلمني سوء عاقبة املعصية وشؤم ارتكاب النهي ملا وقع من ترك الرماة موقفهم الذي   -

أمرهم الرسول أن ال يربحوا منه.
ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون هلا العاقبة، واحلكمة يف ذلك أهنم لو انتصروا دائًما   -
دخل يف املؤمنني من ليس منهم، ومل يتميز الصادق من غريه، ولو انكسروا دائًما مل حيصل 

املقصود من البعثة فاقتضت احلكمة اجلمع بني األمرين لتمييز الصادق من الكاذب.)3)

َواَل  ْغزُوُهْم  نـَ َعْنُه: "اآلَن  اأَلْحزَاَب    َأْجَلى اهلل للمستقبل قوله ِحنَي    ومن استشرافه
َنا، حَنُْن َنِسرُي إِلَْيِهْم")4)، أي: ال ننتظر حىت يأتوننا يف موطننا، بل خنرج هلم. قال البدر العيين  ْغزُونـَ يـَ

األنفال، آية )60).  -(
أخرجه البخاري في ِكَتاب الَمَغاِزي - َباُب َغْزوَِة ُأُحٍد )94/5) )4043).  -2

انظر: ابن حجر، فتح الباري ))/)34).  -3
أخرجه البخاري في ِكَتاب الَمَغاِزي - َباُب َغْزوَِة الَخْنَدِق َوِهَي اأَلْحزَاُب )0/5))) )0))5( من حديث   -4

ُسَلْيَماَن ْبن ُصرٍَد.
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رمحه اهلل: "وكان يغزوهم بعد ذلك حىت فتح اهلل عليه مكة"))).
 ومن االستشراف النبوي يف اجملال العسكري تعيني القائد البديل كما جرى يف َغْزوَِة ُمْؤَتَة؛ 
َقاَل َرُسوُل  فَعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر h، َقاَل: َأمََّر َرُسوُل اللَِّه  يِف َغْزوَِة ُمْؤَتَة زَْيَد ْبَن َحارَِثَة، فـَ

َعْبُد اللَِّه ْبُن َروَاَحَة")2).  اللَِّه : "ِإْن ُقِتَل زَْيٌد َفَجْعَفٌر، َوِإْن ُقِتَل َجْعَفٌر فـَ

َعى زَْيًدا، َوَجْعَفرًا، وَاْبَن  وقد وقع ما استشرفه، وأخرب به ؛ فَعْن أََنٍس ، َأنَّ النَّيِبَّ  نـَ
َقاَل: " أَخَذ الرَّاَيَة زَْيٌد َفُأِصيَب، مُثَّ َأَخَذ َجْعَفٌر َفُأِصيَب، مُثَّ  رُُهْم، فـَ ُهْم َخبـَ ْبَل َأْن َيْأِتيـَ َروَاَحَة لِلنَّاِس قـَ
َتَح اللَُّه  َناُه َتْذرَِفاِن: "َحىتَّ َأَخَذ الرَّاَيَة َسْيٌف ِمْن ُسُيوِف اللَِّه، َحىتَّ فـَ َأَخَذ اْبُن َروَاَحَة َفُأِصيَب" َوَعيـْ

َعَلْيِهْم ")3)، ونستفيد من هذا التوجيه النبوي يف تلك الغزوة ما يلي:

استشراف عواقب األمور، وما تؤول إليه األحداث.  -

توقع األحداث الصعبة، ووضع اخلطط ملواجهتها.  -

الدولة  ومن استشرافه  للمستقبل جتهيز سرية كبرية لرتهيب أعداء اإلسالم، وبيان قوة 
اإلسالمية، وتأمني حدودها، وتأمري أسامة بن زيد  عليها، وذلك يف مرضه الذي ُتويف فيه ؛ 
ْعًثا، وََأمََّر َعَلْيِهْم ُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد، َفَطَعَن  َعَث بـَ فَعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر h: َأنَّ َرُسوَل اهلِل  بـَ
َقْد ُكْنُتْم َتْطَعُنوَن يِف ِإَمارَِة أَِبيِه  َقاَل: ِإْن َتْطَعُنوا يِف ِإَمارَِتِه فـَ َقاَم َرُسوُل اهلِل  فـَ النَّاُس يِف ِإَمارَِتِه، فـَ
ْبُل، وَامْيُ اهلِل ِإْن َكاَن خَلَِليًقا ِلإْلَِمارَِة، َوِإْن َكاَن َلِمْن َأَحبِّ النَّاِس ِإيَلَّ، َوِإنَّ َهَذا َلِمْن َأَحبِّ  ِمْن قـَ

ْعَدُه.)4)  النَّاِس ِإيَلَّ بـَ

ويبدو يل من صنيعه  ذلك ما يأيت:

استشراف رسول اهلل  للمستقبل يف هذه السرية اليت جهزها آخر حياته حيث أرهب   -

بدر الدين العيني، عمدة القاري )))/86)).  -(
ْأِم )43/5)) ))426). أخرجه البخاري في ِكَتاب الَمَغاِزي - َباُب َغْزوَِة ُمْؤَتَة ِمْن َأْرِض الشَّ  -2
ْأِم )43/5)) )4262). أخرجه البخاري في ِكَتاب الَمَغاِزي - َباُب َغْزوَِة ُمْؤَتَة ِمْن َأْرِض الشَّ  -3

أخرجه البخاري في ِكَتاب الَمَغاِزي – َباُب بعث النبي أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه )6/6))   -4
.(4469(
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هبا أعداء اهلل، وأثبت هلم قوة الدولة املسلمة، وقدرهتا على كبح مجاح عدوها، والدفاع عن 
نفسها.

توظيف الشباب ذوي الطاقات والقدرات يف مراكز القيادة والريادة، ملا هلم من القدرة على   -
العطاء والبذل أكثر من غريهم يف سبيل عمارة األوطان ومحايتها من األخطار.

عّد الكفاءة معيارًا مقدًما على غريه من املعايري يف اختيار القادة وتكليفهم مبا يفيد يف هنضة   -
األوطان ورفعتها، وصوهنا ومحايتها.

ما أحوجنا وأحوج والة أمرنا إىل هذا اهلدي النبوي الكرمي الذي حيمل إىل استشراف املستقبل 
الشباب، ومن خالل دميومة اجلاهزية  القادة األكفاء من  العسكري ألوطاننا من خالل صناعة 

الدفاعية العسكرية.

 المبحث الرابع:
االستشراف في المجال االقتصادي، وأثره في عمارة األوطان وحمايتها

ال خيفى ما لالقتصاد من أمهية وأثر يف حركة حياة الناس إذ هو عصب احلياة، وحمور قوهتا، 
وتطورها. ومن مث ُعين اإلسالم به ووضع له من التشريعات، والتدابري، والضوابط ما جيعله دافًعا 

للتعاون، والتكافل، وحمرًكا لإلنتاج، ومنبًعا للثروة، ومصدرًا للقوة. 

وألجل ذلك فإن استشراف مستقبل األمة االقتصادي وتوظيف ما لديها من موارد، وما 
ْغفل، وحاجة ال هُتمل، ولنا يف هديه  القدوة، فقد استشرف  يستجد من حاجيات ضرورة ال تـُ

 يف هذا اجلانب كما يف األمثلة اآلتية:

ِة اْلَوَداِع ِمْن َوَجٍع َأْشَفْيُت  َعْن َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص  َقاَل: َعاَديِن َرُسوُل اهلِل  يِف َحجَّ  -
َلَغيِن َما تـَرَى ِمَن اْلَوَجِع، وَأََنا ُذو َماٍل َواَل َيرُِثيِن ِإالَّ  ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل، بـَ ِمْنُه َعَلى اْلَمْوِت، فـَ
ُق ِبَشْطرِِه؟ َقاَل: اَل،  ْلُت: َأَفَأَتَصدَّ ُلَثْي َمايِل ؟ َقاَل: اَل. َقاَل: قـُ ُق ِبثـُ َنٌة يِل وَاِحَدٌة، َأَفَأَتَصدَّ ابـْ
َتَكفَُّفوَن النَّاَس،  ٌر ِمْن َأْن َتَذرَُهْم َعاَلًة يـَ َتَك َأْغِنَياَء َخيـْ ُلُث َكِثرٌي، إِنََّك َأْن َتَذَر َورَثـَ ُلُث، وَالثـُّ الثـُّ
ْبَتِغي هِبَا َوْجَه اهلِل ِإالَّ ُأِجْرَت هِبَا، َحىتَّ اللُّْقَمُة جَتَْعُلَها يِف يِف اْمرَأَِتَك. َقاَل:  َفَقًة تـَ ْنِفُق نـَ َوَلْسَت تـُ
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ْبَتِغي ِبِه َوْجَه  ْعَمَل َعَماًل تـَ تـَ ْعَد َأْصَحايِب؟ َقاَل: إِنََّك َلْن خُتَلََّف فـَ ْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل، ُأَخلَُّف بـَ قـُ
وَاٌم َوُيَضرَّ ِبَك آَخرُوَن، اللَُّهمَّ  َفَع ِبَك َأقـْ نـْ َعًة، َوَلَعلََّك خُتَلَُّف َحىتَّ يـُ اهلِل ِإالَّ ازَْدْدَت ِبِه َدرََجًة َورِفـْ
رُدَُّهْم َعَلى َأْعَقاهِبِْم، َلِكِن اْلَباِئُس َسْعُد ْبُن َخْوَلَة. َقاَل: رََثى  ُهْم، َواَل تـَ َأْمِض أِلَْصَحايِب ِهْجرَتـَ

َة))) . ويف هذا احلديث الكرمي: َ مبَِكَّ َلُه َرُسوُل اهلِل  ِمْن َأْن تـُُويفِّ

يستشرف رسوُل اهلل  حاَل الورثة، ومصلحتهم فينهى عن اإلضرار هبم معلاًل بقوله: "إِنََّك   -
ْبَتِغي هِبَا  َفَقًة تـَ ْنِفُق نـَ َتَكفَُّفوَن النَّاَس، َوَلْسَت تـُ ٌر ِمْن َأْن َتَذرَُهْم َعاَلًة يـَ َتَك َأْغِنَياَء َخيـْ َأْن َتَذَر َورَثـَ

َوْجَه اهلِل ِإالَّ ُأِجْرَت هِبَا، َحىتَّ اللُّْقَمُة جَتَْعُلَها يِف يِف اْمرَأَِتَك".

يرشد احلديُث الكرمي إىل العمل على بقاء اجلانب االقتصادي قويًّا لدى األفراد؛ إذ إن قوة   -
اقتصاد الوطن من قوة اقتصاد أبنائه وأفراده.

إن الكفاية واالستغناء خري من احلاجة والسؤال وذلك يف كل األصعدة.  -

لن تقوم لألوطان هنضة من واقع اقتصاد مهلهل ضعيف.  -

َها القومي للخطر. َعرِّض أمنـَ إن األوطان الضعيفة يف جماهلا االقتصادي تـُ  -

ضرورة إعمال النظرة االستشرافية املستقبلية فيما خيص اجلانب االقتصادي لألوطان من أجل   -
عمارهتا، وهنضتها.

من  وهرًبا  للكسب،  طلًبا  احلرف  واحرتاَف  املهن،  امتهاَن  املستقبل  استشراف  من  ولعل 
البطالة، ومذلة سؤال الناس، أو مشاركًة يف صنع اقتصاد قوي للوطن الذي نستوطنه.

  َِّعِن النَّيِب ، رْيِ ْبِن اْلَعوَّاِم  وهذا ما دعا إليه النيب األكرم  كما جاء من حديث الزُّبـَ
َيُكفَّ اهلُل هِبَا َوْجَهُه،  َيِبيَعَها، فـَ َيْأيِتَ حِبُزَْمِة احْلََطِب َعَلى َظْهرِِه فـَ َلُه، فـَ َقاَل: " أَلَْن َيْأُخَذ َأَحدُُكْم َحبـْ

ُعوُه")2). ويرشد هديه  فيه إىل ما يأيت: ٌر َلُه ِمْن َأْن َيْسَأَل النَّاَس، َأْعَطْوُه َأْو َمنـَ َخيـْ

متفق عليه: رواه البخاري في كتاب الوصايا - باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس )3/4)   -(
) 42)2(، ورواه مسلم في كتاب الوصية - باب الوصية بالثلث )5/))) )628)( واللفظ له.

رواه البخاري في كتاب الزكاة - باب االستعفاف عن المسألة )23/2)) ) 433)( واللفظ له. ورواه   -2
ابن ماجه في الزكاة - باب كراهية المسألة )46/3) )906)( بلفظ مقارب.
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إن املواطن يف وطنه إن مل جيد من احلرف إال مجع احلطب من الرباري، أو الفيايف، وبيعه،   -
والتكسب بثمنه الزهيد، فإن ذلك خري له من إراقة ماء وجهه يف سؤال الناس، أو أن يصري 

عالة على غريه، أو فارًغا يف وطنه. 
إن كَل عمٍل وكٍد وسعٍي مشروٍع جللب الرزق وحتصيل القوت ُيعد من املواطنة الصاحلة، كما   -

َعة. ُيعد من اإلسهام يف بناء اقتصاٍد قويٍّ لألوطان به حتصل النهضُة وتتم املنـَ

ولقد استشرف رسول اهلل  عن طريق الوحي مستقبل األمة ملن شكا إليه الفاقة، وملن 
َنا أََنا ِعْنَد النَّيِبِّ  ِإْذ أََتاُه رَُجٌل َفَشَكا إِلَْيِه  يـْ شكا إليه قطع الطريق؛ فَعْن َعِديِّ ْبِن َحامِتٍ، َقاَل: بـَ
ْلُت: مَلْ  ، َهْل رَأَْيَت احِلريََة )2) ؟" قـُ َقاَل: "َيا َعِديُّ ِبيِل، فـَ الَفاَقة )))، مُثَّ أََتاُه آَخُر َفَشَكا إِلَْيِه َقْطَع السَّ
ْرحَتُِل ِمَن احِلريَِة، َحىتَّ َتُطوَف  ِعيَنَة )3) تـَ رََينَّ الظَّ َها، َقاَل "َفِإْن َطاَلْت ِبَك َحَياٌة، لَتـَ َأرََها، َوَقْد أُْنِبْئُت َعنـْ
اُر )4) َطيٍِّئ الَِّذيَن َقْد َسعَّرُوا  ْفِسي َفَأْيَن ُدعَّ نْيَ نـَ ْييِن َوبـَ ْلُت ِفيَما بـَ ِبالَكْعَبِة اَل خَتَاُف َأَحًدا ِإالَّ اللََّه، - قـُ
ْلُت: ِكْسرَى ْبِن ُهرُْمَز؟ َقاَل: "ِكْسرَى  ْفَتَحنَّ ُكُنوُز ِكْسرَى"، قـُ الِباَلَد )5) -، َولَِئْن َطاَلْت ِبَك َحَياٌة لَتـُ
ُلُه  ْقبـَ ٍة، َيْطُلُب َمْن يـَ رََينَّ الرَُّجَل خُيْرُِج ِمْلَء َكفِِّه ِمْن َذَهٍب َأْو ِفضَّ ْبِن ُهرُْمَز، َولَِئْن َطاَلْت ِبَك َحَياٌة، لَتـَ

ُلُه ِمْنُه..احلديث")6). ومن فوائد احلديث ما يأيت: ْقبـَ ِمْنُه َفاَل جَيُِد َأَحًدا يـَ

الفاقة: الحاجة والفقر. ابن األثير، النهاية في غريب الحديث )480/3).  -(
الِحيرَُة: بالكسر ثم السكون وراء، مدينة كانت على ثالثة أميال من الكوفة على موضع يقال له الّنجف   -2

زعموا أن بحر فارس كان يّتصل به. ياقوت الحموي، معجم البلدان )328/2).
ِعيَنُة: ِباْلُمْعَجَمِة، اْلَمرَْأُة ِفي اْلَهْوَدِج، وأصل الظعينة: الراحلة التي يرحل ويظعن عليها. انظر: ابن األثير،  الظَّ  -3

النهاية )3/)5)).
اُع  ُقطَّ وَاْلُمرَاُد  رِّ،  وَالشَّ الفساُد  والدَّعارَُة:  اْلُمْفِسُد،  اْلَخِبيُث  اِطُر  الشَّ َوُهَو  ْيِن،  ِبُمْهَمَلتـَ َداِعــٍر،  َجْمُع  ــاُر:  دُّعَّ  -4

رِيِق. انظر: ابن منظور، لسان العرب )286/4( مادة )دعر(. الطَّ
َنِة، َأْي َمَلؤوا اأْلَْرَض َشرًّا َوَفَساًدا. ابن حجر، فتح الباري )08/6)). َسعَّرُوا الِباَلَد: َأْي: َأْوَقُدوا َناَر اْلِفتـْ  -5

أخرجه البخاري في كتاب المناقب - باب عالمات النبوة في اإلسالم )4/)9)) )3595( واللفظ له.   -6
وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الحج، باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه وكانت مع ثقة من 

النساء في طريق مأهولة آمنة )225/5( رقم )0244)( بنحوه.
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يستشرف النيب  للشاكني - عن طريق الوحي - زماًنا راغًدا آمًنا لألمة املسلمة يأتيها بعد   -
فقر وفاقة، وفساد وخوف، ففيه تسافر املرأة آمنة مطمئنة ال ختاف أحًدا إال اهلل، وفيه يفيض 

املال وال يقبله أحد.

استدعاء األمل، واستجالبه للناس عند األزمات، واملدهلمات، كي تتواصل مسرية العطاء   -
والعمل من أجل بناء األوطان ورفعتها.

  العمل على تغيري الواقع البائس ألوطاننا، فهذا الزمان اآلمن الذي استشرفه رسول اهلل  -
للشاكني جزم البيهقي بأن ذلك يف زمن عمر بن عبد العزيز ، وذلك ملا رواه من حديث 
َا َويِلَ ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز َسَنتـَنْيِ  اِب، َقاَل: " ِإمنَّ ُعَمَر ْبِن ُأَسْيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن زَْيِد ْبِن اخْلَطَّ
َوِنْصًفا، َثاَلِثنَي َشْهرًا، اَل وَاهلِل َما َماَت ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز َحىتَّ َجَعَل الرَُّجُل َيْأِتيَنا ِباْلَماِل 
ُر َمْن  َتَذكَّ رِْجَع مبَاِلِه يـَ رَُح َحىتَّ يـَ بـْ َرْوَن يِف اْلُفَقرَاِء، َفَما يـَ ُقوُلوَن: اْجَعُلوا َهَذا َحْيُث تـَ يـَ اْلَعِظيِم، فـَ
رِْجُع مبَاِلِه، َقْد َأْغىَن ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز النَّاَس"))). قال البيهقي رمحه  يـَ َيَضُعُه ِفيِهْم َفاَل جَيُِدُه فـَ
اهلل معقًبا على احلديث: َويِف َهِذِه احْلَِكاَيِة َتْصِديُق َما ُروِّيَنا يِف َحِديِث َعِديِّ ْبِن َحامِتٍ َعِن 
ْلَتِمُس  ًة يـَ ْوِلِه: "َولَِئْن َطاَلْت ِبَك َحَياٌة لَتـَرَى الرَُّجَل خُيْرُِج ِمْلُء َكفِِّه َذَهًبا َأْو ِفضَّ النَّيِبِّ  ِمْن قـَ
ُلُه")2). فسحائب الرمحة وشآبيب املغفرة على اخلليفة عمر بن  ْقبـَ َلُه َفاَل جَيُِد َأَحًدا يـَ ْقبـَ َمْن يـَ
عبد العزيز الذي أرسى دعائم الدولة القوية، واخلالفة األبية، حىت قطفت مثارها الرعية عداًل، 

وسعة، ورغًدا، وأمًنا.

ويف ختام هذا املبحث أقول: إن من منطلق حق أوطاننا علينا يف عمارهتا، ومحايتها جيب 
استكناه هدي نبينا الكرمي  فيما خيص اجلانب االقتصادي، وذلك بإعمال الدراسات االستشرافية 
اليت حُتّلق يف آفاق اقتصاد األوطان لتستكشف املبشرات، وتستبصر املعوقات، كي يتم التعامل مع 

هذه، أو تلك مبا يعود على األوطان بالنفع.

ْعَد  بـَ َيُكوُن  الَِّذي  رِّ  ِبالشَّ   ِإْخَبارِِه ِفي  َجاَء  َما  َباُب  الشمائل،  النبوة، كتاب  البيهقي في دالئل  أخرجه   -(
ْعَد َذِلَك. )493/6( بهذا اللفظ. اْلَخْيِر الَِّذي َجاَء ِبِه ُثمَّ ِباْلَخْيِر الَِّذي َيُكوُن بـَ

البيهقي، دالئل النبوة )493/6).  -2
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 المبحث الخامس: 
االستشراف في المجال السياسي، وأثره في عمارة األوطان وحمايتها

إن صور االستشراف يف اجملال السياسي متعددة ومتنوعة، ولعل من أمهها يف عمارة األوطان 
ومحايتها: قضية احلاكمية ؛إذ من املقرر أن احلاكم رأس الدولة، وسائسها املوجه، وعقلها املدبر، 
الذي قوته قوة هلا، وضعفه ضعًفا هلا لذلك ُعنيت الشريعة به بدايًة من وجوب تنصيبه ومبايعته، مث 
طاعته، والصرب عليه، مث أخريًا حرمة اخلروج عليه، وذلك كله حمافظًة على الوطن من التيه والضياع.

ولعل هدي النيب  القومي فيما يتعلق باألمري واإلمارة ُيعد استشراًفا للمستقبل يف جلب   -
املصاحل ودرء املفاسد، كما فيما يأيت:

ْعِمُليِن؟ َقاَل: َفَضَرَب ِبَيِدِه َعَلى َمْنِكيِب، مُثَّ  ْلُت: َيا َرُسوَل اللَِّه، َأاَل َتْستـَ َعْن َأيِب َذرٍّ َقاَل: قـُ  
ْوَم اْلِقَياَمِة ِخْزٌي َوَنَداَمٌة ِإالَّ َمْن َأَخَذَها  َها يـَ َها َأَماَنُة، َوإِنـَّ َقاَل:" َيا أََبا َذرٍّ، إِنََّك َضِعيٌف، َوإِنـَّ
َأرَاَك  أََبا َذرٍّ ِإينِّ  َقاَل: "َيا    اللَِّه ِفيَها"))). ويف رواية َأنَّ َرُسوَل  َعَلْيِه  حِبَقَِّها، وََأدَّى الَِّذي 
َولَّنَيَّ َماَل َيِتيٍم")2). ومن  نـَنْيِ، َواَل تـَ ْفِسي، اَل َتَأمَّرَنَّ َعَلى اثـْ َضِعيًفا، َوِإينِّ ُأِحبُّ َلَك َما ُأِحبُّ لِنـَ

خالل هذين الروايتني يسوغ لنا أن نقول:

إن إجابته  أبا ذر  ال ختلو من استشراٍف للمستقبل واستبصار له، وذلك ألن احلاكم   -
الضعيف ال ُينتج القوَة للبلدان، وال يصنع اجملد لألوطان، وإمنا جيلب لنفسه مساءلة اهلل له، 

وحسابه على تقصريه، كما جيلب لألوطان الوهن، والضعف.

وإن يف الروايتني ما يدل على اجتناب الواليات ال سيما يف حق الضعفاء، ومن يف حكمهم   -
ممن ال يستطيع القيام حبقوقها، ومتطلباهتا.

ويف احلديث: أن َمْن ال يستأنس يف نفسه قوًة وال يف إمكانياته مهارًة عليه ديانة أال يطلب   -
القيادة والريادة حىت ال يعرض مسرية الوطن للخطر. 

هذا، واخلزي والندامة إمنا هو ملن مل يعدل فيها، وال قام مبا جيب عليه، فيفضحه اهلل وخيزيه   -

رواه مسلم في ِكَتاب اإْلَِمارَِة - َباب َكرَاَهِة اإْلَِمارَِة ِبَغْيِر َضرُورٍَة )2)/526) )825)).  -(

رواه مسلم في ِكَتاب اإْلَِمارَِة - َباب َكرَاَهِة اإْلَِمارَِة ِبَغْيِر َضرُورٍَة )2)/526) )826)).  -2



- (06 -

الدكتور علي حافظ السيد سليمان )السعودية(

يوم القيامة، ويندم على ما فرط منه، وإال فقد جاء يف اإلمام العادل من الفضل والثواب ما 
جاء))).

ويف هدي كرمي آخر يستشرف  عن طريق الوحي كثرَة اخللفاء فيأمر بوجوب الوفاء لبيعة 
ُنو ِإْسرَاِئيَل َتُسوُسُهْم اأْلَْنِبَياُء، ُكلََّما َهَلَك  األول؛ فعن أيب هريرة  َعْن النَّيِبِّ  َقاَل:" َكاَنْت بـَ
َعِة اأْلَوَِّل  يـْ ُر، َقاُلوا: َفَما َتْأُمرَُنا َقاَل: ُفوا ِببـَ ْعِدي، َوَسَتُكوُن ُخَلَفاُء َتْكثـُ َنيِبٌّ َخَلَفُه َنيِبٌّ، َوإِنَُّه اَل َنيِبَّ بـَ
ُنو ِإْسرَاِئيَل  ْوُلُه : ) َكاَنْت بـَ رَْعاُهْم")2). وقـَ ا اْستـَ َفاأْلَوَِّل، وََأْعُطوُهْم َحقَُّهْم؛ َفِإنَّ اللََّه َساِئُلُهْم َعمَّ
وَاْلُواَلُة  اأْلَُمرَاُء  ْفَعُل  تـَ ُأُمورَُهْم، َكَما  َولَّْوَن  تـَ يـَ َأْي:   ) َنيِبٌّ  َخَلَفُه  َنيِبٌّ  َهَلَك  اأْلَْنِبَياُء ُكلََّما  َتُسوُسُهُم 

ْيِء مبَا ُيْصِلُحُه. ويرشد احْلَِديُث إىل اآليت:  َياَسُة: اْلِقَياُم َعَلى الشَّ ِبالرَِّعيَِّة، وَالسِّ

أنه  استشرف مستقبل األمة السياسي فأخرب عن كثرة اخللفاء بعده.  -

َعُة الثَّايِن َباِطَلٌة حَيْرُُم  يـْ َعُة اأْلَوَِّل َصِحيَحٌة جَيُِب اْلَوَفاُء هِبَا، َوبـَ يـْ بـَ ْعَد َخِليَفٍة فـَ وأنه ِإَذا ُبوِيَع خِلَِليَفٍة بـَ  -
َها، َوَسوَاٌء َعَقُدوا لِلثَّايِن َعاِلِمنَي ِبَعْقِد اأْلَوَِّل َأْو َجاِهِلنَي، َوَسوَاٌء  اْلَوَفاُء هِبَا، َوحَيْرُُم َعَلْيِه َطَلبـُ
وَاُب  َفِصِل وَاآْلَخُر يِف َغرْيِِه، َهَذا ُهَو الصَّ َلِد اإْلَِماِم اْلُمنـْ َلٍد، َأْو َأَحُدمُهَا يِف بـَ َلَدْيِن َأْو بـَ َكاَنا يِف بـَ

الَِّذي َعَلْيِه مَجَاِهرُي اْلُعَلَماِء)3).

تقدمي مصلحة األوطان على ما سواها، وهذه املصلحة متمثلة يف القيام حبقوق الوالة واحلكام   -
كالطاعة والوالء؛ ألن ذلك يعود على األوطان باالستقرار، ومن مث عمارهتا، ومحايتها.

وملا كان العقد إلمامني يف عصر واحد ال جيوز ملا يرتتب عليه من الفنت، وسفك الدماء، 
وضياع البالد والعباد وّجه  إىل مقاتلة اخلليفة الثاين إذا ما استقر األمُر لألول؛ فَعْن َأيِب َسِعيٍد 

ُهَما")4) . ويف احلديث: ُلوا اآْلِخَر ِمنـْ تـُ نْيِ َفاقـْ اخْلُْدِريِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل :" ِإَذا ُبوِيَع خِلَِليَفتـَ

أنه أراد بالقتل املقاتلة؛ ألهنا تؤدي إليه من حيث إنه غايتها. وقيل: أراد إبطال بيعته وتوهني   -

انظر: القاضي عياض، ِإكَماُل الُمْعِلِم بَفوَاِئِد ُمْسِلم )225/6(، ط. دار الوفاء بمصر.  -(
َعِة اْلُخَلَفاِء اأْلَوَِّل َفاأْلَوَِّل )2)/542) )842)).  يـْ أخرجه مسلم في ِكَتاب اإْلَِمارَِة - َباب ُوُجوِب اْلَوَفاِء ِببـَ  -2

انظر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )2)/542).  -3
أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة - باب إذا بويع لخليفتين )23/6) ) 853)).  -4



- (0( -

استشراف المستقبل لعمارة األوطان...

أمره من قوهلم: قتلت الشراب إذا مزجته، وكسرت ثورته باملاء))).

هذا وحممل احلديث على أّن الثَّاين امتنع من العزلة ودعا إىل طاعته حىت صار ذلك سببا   -
للفتنة وشقَّ العصا فإنه يقاتل لينخلع وإن أّدى قتاله إىل قتله)2).

واستشرافه  للمستقبل يف هذا اجلانب يبدو واضًحا إذ إنه  ما أمر بقتل اآلخر منهما   -
إال وقايًة من آثار التنازع على امللك واحلكم املدمرة لألوطان.

وملا ألمر امللك من أمهية يف حفظ البيضة، وحراسة الدين، وعمارة الوطن، وهنضته، ومحايته، 
وصيانته أمر رسول اهلل  بالسمع والطاعة لألمري، وإن جاءت به أقدار اهلل تعاىل على غري املراد 

ِخلقة وُخلقا.

ْعِمَل َعَلْيُكْم  فَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه : "امْسَُعوا وََأِطيُعوا، َوِإِن اْستـُ
، َكَأنَّ رَْأَسُه زَِبيَبٌة ")3). َعْبٌد َحَبِشيٌّ

ومن طريق حيىي بن حصني عن جدته أم احلصني، قال: مسعتها تقول: حججت مع رسول 
اهلل )( حجة الوداع. قالت: فقال رسول اهلل )( قواًل كثريًا، مث مسعته يقول: "إن ُأّمر عليكم 
عبٌد جُمَدٌّع )حسبتها قالت( أسود، يقودكم بكتاب اهلل، فامسعوا له وأطيعوا")4). وهذا من باب 

املبالغة يف اإلذعان والطاعة ألمر احلاكم.

وَمْن وجدت فيه هذه الصفات فهو يف هناية اخلسة، والعادة أن يكون ممتهًنا يف أرذل األعمال 
(( بطاعة ويل األمر ولو كان هبذه اخلساسة ما دام يقودنا بكتاب اهلل تعاىل، وسنة نبيه  فأمر

قال العلماء: معناه ما داموا متمسكني باإلسالم والدعاء إىل كتاب اهلل تعاىل على أي حال 
كانوا يف أنفسهم وأدياهنم وأخالقهم وال ُيَشق عليهم العصا، بل إذا ظهرت منهم املنكرات ُوِعظوا 

الطيبي، شرح مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن( )2565/8).  -(
انظر: المازري، الُمْعلم بفوائد مسلم، )55/3).   -2

أخرجه البخاري في األحكام/ باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية )3)/30)) )42))).  -3
أخرجه مسلم في اإلمارة / باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية )465/6) )838)).  -4
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وُذّكروا فإن قيل: كيف يؤمر بالسمع والطاعة للعبد مع أن شرط اخلليفة كونه قرشيًّا؟ فاجلواب من 
وجهني:

أحدمها: أن املراد بعض الوالة الذين يوليهم اخلليفة ونوابه، ال أن اخلليفة يكون عبًدا.

 والثاين: أن املراد لو قهر عبٌد مسلٌم واستوىل بالقهر نفذت أحكامه، ووجبت طاعته، ومل 
جيز شق العصا عليه واهلل أعلم))).

ومن خالل ما سبق يتبني لنا ما يأيت:

أن النيب  أرسى دعائم الوالية، واستشرف املستقبل فيما يطل على األمة من أمراء وحكام،   -
األوطان  وذلك الستقرار  الدين،  لنا  الصالة وحفظوا  أقاموا  ما  هلم  والطاعة  بالسمع  وأمر 

ومحايتها من الفوضى.

لو أن الناس يف زماننا هذا فقهوا هذا الفقه، وسلكوا مسلك نبيهم )( وامتثلوا أمره وهديه   -
ما جتاسروا على والة األمر، وخرجوا عليهم.

ومنبع  وجوهر  األوطان  استقرار  بأصل  اهتمام  هلو  والوالة  الوالية  بأمر  الشريعة  اهتمام  إن   -
هنضتها وعمارهتا. 

ومن مناذج استشراف املستقبل للنيب األكرم  يف اجملال السياسي: استشرافه )( -عن 
ْوَباَن َمْوىَل َرُسوِل اهلِل  َقاَل:  طريق الوحي- ضعف األمة ووهنها، وتداعي األمم عليها؛ فَعْن ثـَ
َقاَل َرُسوُل اهلِل : " ُيوِشُك َأْن َتَداَعى َعَلْيُكُم اأْلَُمُم ِمْن ُكلِّ أُُفٍق َكَما َتَداَعى اأْلََكَلُة َعَلى َقْصَعِتَها 
ْوَمِئٍذ َكِثرٌي، َوَلِكْن َتُكوُنوَن ُغَثاًء َكُغَثاِء  ُتْم يـَ ْوَمِئٍذ؟ َقال: " أَنـْ ْلَنا: َيا َرُسوَل اهلِل، َأِمْن ِقلٍَّة ِبَنا يـَ " َقاَل: قـُ
ْلَنا: َوَما اْلَوْهُن؟ َقاَل:  ُلوِبُكُم اْلَوْهَن ". َقاَل: قـُ ُلوِب َعُدوُِّكْم، َوجَيَْعُل يِف قـُ زَُع اْلَمَهاَبُة ِمْن قـُ ْنتـَ ْيِل، تـُ السَّ

" ُحبُّ احْلََياِة وََكرَاِهَيُة اْلَمْوِت")2).
انظر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )9/)4).  -(

أخرجه أحمد في المسند ))82/3( رقم ))2239( واللفظ له، بإسناد صحيح وإن كان فيه المبارك بن   -2
فضالة وهو صدوق يدلس، لكنه صرح بالتحديث وكما قاال أبو زرعة وأبو داود عنه: يدلس كثيرا، وإذا قال 
حدثنا فهو ثقة. ُينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )838/8(، والمزي، تهذيب الكمال ))80/2)).
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ويف احلديث ما يأيت:

أنه  استشرف طرًفا من حال ضعف األمة وتكالب األعداء عليها بسبب تركها للجهاد   -
وكرهها للموت، وتعلقها بالدنيا، والبقاء فيها.

األحداث،  إليه  تؤول  وما  األمور،  عواقب  يف  النظر  مشروعية  على  يدل  ما  احلديث  ويف   -
فضعف األوطان وعجزها عن ركب النهضة والرفعة نتيجَة أسباٍب أدت إىل هذا الضعف 
والعجز، وال سبيل إىل العمارة، واحلماية إال بالتخلي عن هذه األسباب، والتحلي بأضدادها 

من عوامل النهوض والصعود.

الباغية  وُيستلهم من احلديث ضرورة استشراف مستقبل الصراع بني األمة املسلمة واألمم   -
استشراًفا حيمل على حسن اإلعداد، وتواصل االستعداد.

ويستشرف  عن طريق الوحي غلبة اإلسالم ومتكنه وانتشاره يف كثري من األقطار ما بلغ 
َلَغ اللَّْيُل  ُلَغنَّ َهَذا اأْلَْمُر َما بـَ ُقوُل: " لََيبـْ ، َقاَل: مَسِْعُت َرُسوَل اهلِل  يـَ اِريِّ الليل والنهار؛ فَعْن متِيٍم الدَّ
يَن، ِبِعزِّ َعزِيٍز َأْو ِبُذلِّ َذلِيٍل، ِعزًّا ُيِعزُّ  ْيَت َمَدٍر َواَل َوَبٍر ِإالَّ َأْدَخَلُه اهلُل َهَذا الدِّ رُُك اهلُل بـَ تـْ َهاُر، َواَل يـَ وَالنـَّ

اهلُل ِبِه اإْلِْساَلَم، َوُذالًّ ُيِذلُّ اهلُل ِبِه اْلُكْفَر"))). ويف هذا النص الكرمي:

يستشرف رسول اهلل  - عن طريق الوحي - مستقبل علو اإلسالم، وانتشاره بني األنام،   -
ليغرس  يف النفوس التفاؤل والبشر، واألمل والرجاء.

إن استشراف هذا املوعود النبوي يف واقع أمتنا املؤمل ضرورة لتبديد اليأس املتسلل إىل كثري من   -
الناس، لكن ينبغي أن يكون استشراًفا حيدوه العمل، والسعي إىل حتقيقه. 

إن من بني وظائف الدراسات االستشرافية للمستقبل تسليط الضوء على اآلمال الواعدة من   -
أجل حتسني بيئة العمل والسعي على عمارة األوطان، ومحايتها.

 (4((/4( المستدرك  في  الحاكم  ورواه  له.  واللفظ   )(695((  ((54/28( المسند  في  أحمد  رواه   -(
ْيَخْيِن، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى )305/9)  )8326( بنحوه، وقال: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
والطبراني، ورجاله رجال  أحمد  رواه  وقــال:  "المجمع" 4/6)،  في  الهيثمي  وأورده  بنحوه.   )(86(9(

الصحيح.
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الخاتمـــــــــة:
احلمد هلل على الدوام، والشكر له يف البدء واخلتام، والصالة والسالم على خري األنام، وعلى 

آله الكرام. وبعــد

فقد جرى توفيق اهلل تعاىل بإمتام هذا البحث، والوصول إىل خامتته، فما كان فيه من سداد 
ورشاد فمن الكرمي الرمحن، وما كان فيه من زيغ وزلل، فمين ومن الشيطان.

وقبل أن يربح القلم مكانه، وجيفُ على القرطاس مداده، ُأطلق له العنان ليسطر أهم النتائج، 
والتوصيات اليت جادت هبا القرحية، وأراها مستحسنًة مليحة:

أواًل: أهم نتائج البحث:

لوقوعه،  استعداًدا  آٍت  هو  ما  واستكشاف  استبصار  هو  املشروع  املستقبل  استشراف  إن   -
واالستعداد  املرتقبة،  ملشاكلها  احللول  وتقدمي  األوطان،  ملستقبل  اجليد  العمل  ويستهدف 

األمثل ملا حيمله هلا من آمال وآالم. 

قيمة األوطان يف اإلسالم معلومة مشهورة، ومنزلتها يف النصوص الشرعية مسطورة منشورة   -
يتحتم على أبنائها العمل لنهضتها، واستشراف املستقبل لتقدمها وريادهتا. 

أضحى إعمال استشراف املستقبل حلماية األوطان يف زماننا املعاصر ضرورة ال هُتمل وحاجة   -
ال ُتغفل. 

إمهال استشراف املستقبل تعطيل ملسرية االستعداد ملا هو آٍت ال جيلب لألوطان إال مجوًدا   -
وختلًفا.

تعاجل جماالت  املستقبل  النبوية واألحاديث املصطفوية مناذج متنوعة الستشراف  السرية  يف   -
عدة، كاجملال الفكري، واالقتصادي، والعسكري، والسياسي، واالجتماعي.

على كافة  االستشرافية  بالدراسات  االهتمام  واإلسالمية  العربية  أمتنا  أوطان  على  يتعني   -
األصعدة، ويف شىت اجملاالت اقتداًء هبدي نبيها ، ومسايرًة لألمم حوهلا.
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ثانًيا: بعض التوصيات والمقترحات: 

أوصي القائمني على الندوة بطرح مزيد من املوضوعات املتعلقة بتحقيق األمن العريب، وطلب   -
تأصيلها شرًعا. 

أقرتح نشر أحباث الندوة وترمجتها إسهاًما يف إثراء القرائح، وتشكيل العقول مبا حيقق الوعي   -
األمثل للمواطن املسلم. 

وختاًما أمتثل قول أيب هالل العسكري: 

ــاُل، فـــمـــا يــحــظــى بــــه أحــــٌد ــــكــــمــ ــّز ال ــ ــ فــُكــّل خــلــٍق، وإن لــم يَـــْدر ذو َعـــاب)))َع

فاهلل أسأُل أن يقيل العثرات، ويغفر الزالت؛ إنه ويل ذلك، والقادر عليه.

سبحانك اللهم، وحبمدك أشهد أن ال إله إاّل أنت أستغفرك، وأتوب إليك.

وصل اللهم وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

أبو هالل العسكري، جمهرة األمثال ))/2)( ط. دار الفكر- بيروت.  -(
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ثـَْبت المصادر والمراجع
ابن أيب حامت الرازي، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس احلنظلي ت)32ه، اجلرح والتعديل. ط.  	-
جملس دائرة املعارف العثمانية - حبيدر آباد الدكن – اهلند، وعنها ط. دار إحياء الرتاث العريب – بريوت، 

األوىل ))2)ه.

ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ت 606هـ، النهاية يف غريب احلديث واألثر،  	-
ط. دار الباز مبكة املكرمة، حتقيق: طاهر الزاوي، وحممود الطناحي.

ابن خلدون، ويل الدين عبد الرمحن بن حممد اإلشبيلي ت808ه، ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر  	-
ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب. ط، دار الفكر، بريوت، الثانية، 408) هـ، احملقق: خليل شحادة.

ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين ت 5)2هـ، السنن. ط. دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البايب  	-
احلليب، وط. دار احلديث بالقاهرة، أوىل 9)4)هـ / 998)م، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.

ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري ت ))) هـ، لسان العرب. ط. دار صادر – بريوت،  	-
الثالثة 4)4)هـ.

األشباه  البصائر يف شرح  عيون  احلنفي ت098)هـ، غمز  احلموي  احلسيين  بن حممد  أمحد  العباس،  أبو  	-
والنظائر. ط. دار الكتب العلمية، األوىل 405)ه.

أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين ت 852ه، تقريب التهذيب، ط. دار ابن حزم، بريوت،  	-
أوىل 420)هـ، حتقيق: حممد عوامة.

أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين ت 852هـ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ط. دار  	-
املعرفة - بريوت، 9)3)ه، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.

أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين ت 5)2 هـ، السنن. ط. دار الرسالة العاملية – بريوت األوىل  	-
430)ه، احملقق: شَعيب األرنؤوط.

أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ت )24هـ، املسند. ط. مؤسسة الرسالة، بريوت )42)هـ حتقيق:  	-
شعيب األرنؤوط، ورفاقه.

أبو هالل العسكري، احلسن بن عبد اهلل بن سهل ت 395ه، مجهرة األمثال. ط. دار الفكر - بريوت. 	-

البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل ت 256هـ، اجلامع املسند الصحيح.، وهو مطبوع هبامش فتح  	-
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الباري، ط. املكتبة السلفية بالقاهرة، الثالثة )40)ه. حتقيق: حمب الدين اخلطيب، وحممد فؤاد عبد الباقي.

البزار، أبو بكر أمحد بن عمرو العتكي ت292ه، املسند املنشور باسم " البحر الزخار ". ط. مكتبة العلوم  	-
واحلكم باملدينة املنورة، األوىل 988)م. احملقق: حمفوظ الرمحن زين اهلل، ورفاقه. 

البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني ت 458ه، السنن الكربى، ط. دار املعرفة، بريوت 3)4)هـ. 	-

البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني ت 458ه، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. ط. دار الكتب  	-
العلمية – بريوت، األوىل 405)هـ.

الثانية  مصر،   – احلليب  البايب  مصطفى  السنن. ط.  هـ،  بن سورة ت 9)2  عيسى  بن  الرتمذي، حممد  	-
395)ه.

اجلوهري، أبو نصر إمساعيل بن محاد ت 393هـ، الصحاح، ط. دار العلم للماليني-بريوت )40)هـ، 	-

احلاكم النيسابوري، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل املعروف بابن البيع ت 405هـ، املستدرك على الصحيحني  	-
ـ ط. مكتبة النصر احلديثة بالرياض.

الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن َقامْياز الذهيب ت48)هـ، تلخيص املستدرك،  	-
ط. مكتبة النصر بالرياض هبامش مستدرك احلاكم.

الطييب، شرف الدين احلسني بن عبد اهلل الطييب 43)ه، شرح مشكاة املصابيح املسمى: " الكاشف عن  	-
حقائق السنن"، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة املكرمة - الرياض( األوىل ))4)ه احملقق: د/ عبد 

احلميد هنداوي.

العيين، بدر الدين حممود بن أمحد العيتايب ت 955ه، عمدة القاري بشرح صحيح البخاري. ط. دار إحياء  	-
الرتاث العريب، بريوت.

القاضي عياض بن موسى اليحصيب السبيت، أبو الفضل ت544ه، ِإكَماُل املُْعِلِم بَفوَاِئِد ُمْسِلم. ط. دار  	-
الوفاء مبصر، األوىل9)4)ه، حتقيق: الدكتور حْيىَي ِإمْسَاِعيل.

 – الرسالة  مؤسسة  الكليات، ط.  الكفوي ت094)ه،  احلسيين  موسى  بن  أيوب  البقاء  أبو  الكفوي،  	-
بريوت، احملقق: عدنان درويش - حممد املصري.

الثانية  للنشر،  التونسية  الدار  بفوائد مسلم. ط.  املُْعلم  املالكي ت563ه،  املازري  اهلل  أبو عبد  املازري،  	-
988)ه. احملقق: حممد الشاذيل النيفر.
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مرتضى الزبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين ت 205)ه، تاج العروس من جواهر القاموس،  	-
ط. دار اهلداية.

املزي، أبو احلجاج مجال الدين يوسف بن عبد الرمحن ت 42) ه، هتذيب الكمال. ط. الرسالة، بريوت  	-
3)4) هـ، حتقيق: بشار عواد.

مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ت )26ه، اجلامع الصحيح، ط. دار إحياء  	-
الرتاث العريب – بريوت، حتقيق/ حممد فؤاد عبد الباقي.

املكتبة  الصغري. ط.  اجلامع  القدير شرح  فيض  هـ،  املناوي ت )03)  الرؤوف  عبد  الدين  زين  املناوي،  	-
التجارية بالقاهرة، أوىل 356) هـ/ 938)م.

النسائي، أمحد بن شعيب ت303ه، السنن الصغرى ) اجملتب (، ط. مكتب املطبوعات اإلسالمية –  	-
حلب، الثانية 406)ه. حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة.

النووي، حمي الدين أبو زكريا حيىي بن شرف النووي ت6)6هـ، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج. ط.  	-
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت، الثانية 392)ه.

اهليثمي، أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان ت )80ه، جممع الزوائد ومنبع الفوائد.، ط.  	-
دار الكتاب بريوت )96)م.



التخطيط
استراتيجية نبوية لحماية الوطن

الدكتور/ علي محمد أسمر أبو شحادة
الجامعة األردنية / األردن
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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، وبعد؛ فإن اإلسالم دين اهلل 
باألوطان،  العناية  أعظمها  ومنافع، ومن  أنظمة  من  البشرية  يهم  ما  فيه كل  املتكامل،  سبحانه 
الكرام رضي  لصحابته  توجيهاته  ذلك؛ حيث يف  على  األدلة  أقوى    رسولنا  لنا  وقد ضرب 
وحمبته،  الوطن،  قيمة  حضور  حياته،  وحوادث  العملية،  سريته  ويف  هلم،  وإرشاداته  عنهم،  اهلل 
بناء  االهتمام  من  الدائرة  هذه  قلب  ويقع يف  وتطويره.  وبنائه،  عليه،  واحملافظة  محايته،  وضرورة 
األحاديث  الصالة والسالم كثريًا من  للنيب عليه  إن  املخاطر عنه؛ حيث  اخلطط حلمايته، ودرء 
الشريفة، واإلرشادات اهلاّمة، والتطبيقات الضرورية، يف بيان كيفية التخطيط حلماية الوطن سياسًيا، 

واجتماعًيا، واقتصادًيا، وأخالقًيا.

وحياول هذا البحث تسليط الضوء على موضوع التخطيط من حيث هو اسرتاتيجية نبوية 
حلماية الوطن، وذلك من خالل األحاديث النبوية الشريفة اليت بيَّنت العناصر األساسية للتخطيط 
النبوي، وعرب السنة العملية املتمثلة بسرية النيب ؛ واليت هي مبثابة التطبيق العملي هلذه االسرتاتيجية 

املهمة يف محاية الوطن.

وفيما يأيت توضيح مشكلة البحث وأسئلته، وأمهيته، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات السابقة 
له، وخطته.

مشكلة البحث وأسئلته: حياول هذا البحث بيان ماهية التخطيط من حيث هو اسرتاتيجية 
بأهداف  املتمثلة  االسرتاتيجية  هلذه  الرئيسة  العناصر  بناء  مبهمة  ويضطلع  الوطن،  حلماية  نبوية 
التخطيط، وأركانه، ووسائله، ومثاره، ويظهر كيفية االنتفاع هبذه االسرتاتيجية حلماية أوطاننا يف هذا 

الزمن، وجاء البحث هلذا جميًبا عن األسئلة اآلتية:

ما املقصود باسرتاتيجية التخطيط النبوية؟ وما أمهيتها يف محاية الوطن؟  .(
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ما أركان اسرتاتيجية التخطيط النبوية؟ وما وسائلها؟ وأهدافها؟ ومثارها؟  .2

كيف ميكن تطبيق اسرتاتيجية التخطيط النبوية يف واقعنا املعاصر؟  .3

أهمية البحث: تنبع أمهية هذا البحث من شدة احلاجة إىل بيان أمهية التخطيط، وضرورته 
حلماية الوطن، وما يف هذا املوضوع من جتلية للتطبيق النبوي الشريف هلذه االسرتاتيجية من خالل 
األحاديث الصحيحة الثابتة، الدالة على سبق رسالة اإلسالم وأوليتها يف بناء األوطان على مثل 

هذه االسرتاتيجيات الراسخة القومية.

أهداف البحث: يهدف هذا البحث إىل ما يأيت:

بيان املقصود باسرتاتيجية التخطيط النبوية، وأمهيتها يف محاية الوطن.  .(

ووسائلها  بأركاهنا  املتمثلة  النبوية  التخطيط  السرتاتيجية  األساسية  العناصر  استخراج   .2
وأهدافها ومثارها.

بيان منهجية تطبيق اسرتاتيجية التخطيط ومتثالهتا يف الواقع املعاصر.  .3

موضوع  حَبََثْت  اسرتاتيجية  دراسات  من  عليه  اطلعت  فيما  أجد  مل  السابقة:  الدراسات 
التخطيط َمْن تناوله حبسب تأصيل السنة النبوية له. لذا خصصُت هذا البحث لتغطية هذا اجلانب 

الذي افتقد الدراسات السابقة _ حبسب منهجيته ومضمونه _))).

وبعد؛ فهذه الورقات جهد املقل، وطاقة الباحث، فما فيها من خري وفضل، فهو من توفيق 
اهلل وتسديده، فله احلمد واإلحسان، وما فيها من نقص أو خلل فمن ضعف النفس وتسويل 
الشيطان، فليعذر القارئ الكاتب، ولريشده إىل الصواب ويدله عليه مشكورًا ممنوًنا. وأسأل اهلل 
يغفر  العطاء واألجر، وأن  الكرمي، وأن جيزل عليه  أن يكون هذا اجلهد خالًصا لوجهه  سبحانه 

التقصري فيه والزلل، وأن جيعله يف ميزان حسنات كاتبه وقارئيه، آمني.

علمت مــؤخــرًا أنـــه أقــيــمــت نـــدوة علمية دولــيــة فــي كلية الـــدراســـات اإلســالمــيــة والــعــربــيــة/ دبـــي، بــعــنــوان:   -(
التي  العلمية  األوراق  على  الحصول  أستطع  ولم  النبوية"،  السنة  في  المستقبلي  والتخطيط  "االستشراف 

بحثت ونوقشت فيها..
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  لحماية الوطن مفهوم التخطيط النبوي: المطلب األول

 

  
  لحماية الوطن أركان التخطيط النبوي: نيالمطلب الثا

  

المطلب األول: مفهوم التخطيط النبوي لحماية الوطن
التخطيط لغة: من األصل )َخ َط َط( وهو أصل يدل على أثر ميتد امتداًدا،))) وهي داللة 
اللغة، منها على سبيل املثال: اخلّط وهو رقم الكتابة ورمسها،  تصاحب استعماالته املتعددة يف 
واختّط لنفسه دارًا إذا ضرب هلا حدوًدا ليعلم أهنا له،)2) وكل مكان خيطه اإلنسان لنفسه وحيفره 

ٌة.)3) يقال له ِخطَّ

ومن اجملاز قوهلم فالن يبين خطط املكارم؛)4) أي ينشئ لنفسه يف املكرمات مكاًنا، ويقابله 
قوهلم هو خبطة سوء؛ أي بأمر سوء أو حال سيئة.)5) واخلطة هي احلال أو األمر،)6) وتأيت مبعىن 

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )54/2)(، وابن منظور، لسان العرب، ))/)28( مادة )خ ط ط(.  -(
الزمخشري، أساس البالغة، ))/256).  -2

الراغب األصفهاني، المفردات في غريب القرآن، )286).  -3
الزمخشري، أساس البالغة، ))/256).  -4

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )54/2)).  -5
الفراهيدي، معجم العين، )4/)3)(، وابن منظور، لسان العرب، ))/289( مادة )خ ط ط(.  -6
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ْفِسي ِبَيِدِه، اَل َيْسَأُلويِن  اخلصلة من اخلري كما يدل عليه حديث النيب  يف احلديبية: "وَالَِّذي نـَ
ُهْم إِيَّاَها". أي "خصلة خري وصالح وإنصاف"،))) فيها  ُموَن ِفيَها ُحرَُماِت اللَِّه ِإالَّ َأْعَطْيتـُ َعظِّ ًة يـُ ُخطَّ

تعظيم للحرمات، أو أمر فيه خري.)2)

ويظهر مما سبق أن التخطيط مصطلح مأخوذ من أصل يدل على التحضري والتجهيز والعناية؛ 
فالكتابة، والبناء، وأمور اخلري كلها حتتاج إىل التخطيط هلا، مبعىن التدبري اخلفي احملكم إلجناز األمر 

على وجهه األكمل،)3) وهي الداللة االصطالحية للتخطيط اليت يقصد إليها البحث.

النبوي _  التخطيط  قولنا:  الشريفة _ يف  النبوية  السنة  إىل  التخطيط  هذا  نسب  ما  وإذا 
فالقصد من إطالق هذا املصطلح املركب بيان مهمة الباحث املتمثلة باستنفاذ الوسع واالجتهاد يف 
تلمس تلك التدابري النبوية، واخلطط اليت نقلها لنا أهل احلديث والسري عن سيد اخللق عليه الصالة 
والسالم مما تعلق مبنهجيته _ إن جاز التعبري _ وهديه عليه الصالة والسالم يف إرشادنا إىل أفضل 

الطرق، وأحسن السبل لبناء التدابري وإحكام اخلطط وفق التوجيه النبوي الشريف.

إىل رسائل  فهذا موضوع عريض عميق حيتاج  بعمومه،  التخطيط  هنا عن  احلديث  وليس 
جامعية أكادميية، وأحباٍث متخصصة ومتعددة للغوص يف جزئياته، ودراسة تركيبه، وتناول عناصره، 
وإمنا هذا البحث خمصوص يف باب من أبواب التخطيط النبوي من أهم أبوابه، ذاك هو التخطيط 

من حيث هو اسرتاتيجية عملية حلماية الوطن.

الشريفة  األحاديث  من  جيد كثريًا  والسالم،  الصالة  عليه  الكرمي  رسولنا  سنة  يف  والناظر 
واملواقف احملفوظة يف ثناياها؛ تكشف لنا عن بعض العناصر األساسية لتخطيط النيب عليه الصالة 
والسالم حلماية الوطن، يظهر من خالهلا أركان هذا التخطيط الرئيسة وأسسه اليت قام عليها، كما 
أهنا تربز لنا تلك الوسائل اليت مت هبا وعربها تنفيذ تلك اخلطط، وتوضح لنا أهداف هذا التخطيط 

ومقاصده، وما آتته هذه اخلطط من مثار، وما نتج عنها من آثار على الوطن.

ابن حجر العسقالني، فتح الباري، )339/5).  -(
أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط،   -2

حديث رقم ))3)2).
3- عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، ))/665(، مادة رقم )646)).
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اليت  النبوية  االسرتاتيجية  هذه  عناصر  إال  والثمار  واألهداف  والوسائل  األركان  هذه  وما 
سيستنبطها هذا البحث حبول اهلل وقوته، فهي ليست إرشادات واضحة حمددة، وال مواقف معينة 
ملقاة على قارعة الطريق؛ وإمنا هي إشارات خفية، ومالمح دقيقة، ونكات لطيفة، مبثوثة يف ثنايا 
أحاديث املصطفى ، ومكنونة يف طوايا مواقف حياته القدوة، للباحث فخر التشرف باالنشغال 

هبا واالشتغال باستنباطها وجتليتها.

واجلميل يف املوضوع أنك ال تبحث عن اسرتاتيجية لتخطيط ضائع، أو تنظري هوائي ال أساس 
له؛ وإمنا أنت باحث يف اسرتاتيجية انعكست تطبيًقا حقيقًيا، ويف ختطيٍط تّأصل يف واقع حيايت، 
وتأكد يف حقبة زمنية ُحفظت أحواهلا وشؤوهنا بدقة وعناية، عاشها وطننا األول الذي بناه رسولنا 
عليه الصالة والسالم يف املدينة املنورة، وهي إن مل تكن املدينة الفاضلة، فأين هي املدن الفاضلة؟! 
بلى إهنا املدينة الفضلى، مدينة الرسول  اليت تشكل لنا مثااًل أعلى ملا ينبغي أن يكون عليه 

التخطيط حلماية الوطن وإقامته واستقراره.

فإن هذا  منوذًجا عملًيا،  قد كّونت  الوطن  النبوي حلماية  التخطيط  اسرتاتيجية  تكون  وأن 
أو  اختبار  إىل  حتتاج  ال  اليت  الناجحة  اخلطط  من  ينضب  ال  وَمعيًنا  ُمعيًنا،  عنصرًا  لك  يشكل 
تقييم أو تقومي، وإمنا هي خطط جاهزة، أثبتت فعاليتها، وآتت أكلها، وأنتجت مثرهتا، فال ميكن 
حبال جتاوزها، أو النكوص عنها، أو البحث عن غريها شرًقا أو غرًبا؛ هذا فضاًل عن كوهنا واجبة 
التحقيق، ملزمة ألتباع هذا الدين، فهي جزء ال يتجزأ منه، نابعة من دستوره القرآين، ومن النموذج 

العملي له، املتمثل بالسنة الشريفة لنبينا عليه الصالة والسالم.

الوطن،  نبوية حلماية  اسرتاتيجية  هو  من حيث  التخطيط  مفهوم  أن  املطلب  وخالصة 
الوطن على وجهها األكمل، وستدرس  أمر محاية  اخلفي احملكم إلجناز  التدبري  يقصد هبا ذلك 

عناصر هذه االسرتاتيجية تالًيا بالتفصيل.
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  لحماية الوطن مفهوم التخطيط النبوي: المطلب األول

 

  
  لحماية الوطن أركان التخطيط النبوي: نيالمطلب الثا

  
المطلب الثاني: أركان التخطيط النبوي لحماية الوطن

أول ما ينبغي النظر فيه ومعرفته من عناصر التخطيط النبوي حلماية الوطن هو أركان هذا 
التخطيط؛ واليت يقصد هبا تلك األسس والقواعد اليت تقوم عليها منظومة التخطيط، واليت بدوهنا 

ال يقوم هذا التخطيط، فهي مبثابة أركان الصالة للصالة، وفيما يأيت تفصيل هذه األركان ...

- ٢ - 
 

  
 

  
  لحماية الوطن وسائل تنفيذ الخطط النبوية: ثالثلمطلب الا
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•	الركن األول: فكر رائد

أساس َتَكوُّن األمم، وباعث وجود الدول، هو تكّون فكرة أساسية حُمفِّزة تنبثق منها حركة 
األفكار  من  جمموعة  وهلا  إال  قامت  أمة  من  وليس  احلضاري،  وانبعاثها  النهضوية،  األمة  تلك 
واملبادئ والتصورات اليت أسهمت بانطالقها، وأمتنا ليست مبعزل عن هذا؛ فقد قامت حضارهتا 
ال لألمة فكرة راسخة لقيامها  الراسخة املمتدة عرب القرون على أصَلِي الكتاب والسنة اللذين شكَّ
الوجود  لرفع سوية  أساسية  وقيم  بناءة،  عناصر  ما محله هذان األصالن من  واستمراريتها، وفق 

اإلنساين، وإعمار األرض، وسياسة الدين والدنيا مًعا.

وما زال القرآن الكرمي، وسنة النيب احلكيم عليه الصالة والسالم حاضرين، قوّيني، نابضني 
باحلياة، بوسعهما اليوم _ كما كانا دوًما _ أن حيققا لألمة هنضتها املنشودة، يف شىت جماالت 
احلياة وجوانبها املتعددة. وتقع محاية الوطن واحملافظة على مقدراته، واإلسهام يف بنائه، وتنميته يف 
رأس قائمة املبادئ األساسية لفكر هذا الدين، ولو قال قائل: إن محاية الوطن من أهم األصول 
اليت جاء القرآن الكرمي والسنة الشريفة لتعزيزها وإقامتها لصدقت بصريته ونظرته، ولكان حمسًنا يف 

وعيه ملقاصد هذا الدين وإدراكه ألساسياته.

والفكر الرائد هنا _ من حيث هو ركن أساسي السرتاتيجية التخطيط النبوي حلماية الوطن _ 
يقصد به تلك املبادئ األساسية اليت جاء القرآن والسنة إلقامتها حلماية األوطان. وميكن مالحظة 
أساسني هاّمني، أو مبدأين رئيسني يقوم عليهما هذا الفكر فيما يتعلق بالتخطيط حلماية الوطن:

األجور،  عليه  ُتعقد  رباين،  تكليف  الوطن  للمحافظة على  فالتخطيط  الفكر،  ربانية هذا   .1
ويباركه اهلل، ويعني عليه ويؤيده، وما تسديد اهلل خلطة النيب  يف اهلجرة،))) ويف فتح مكة؛)2) 

إال مناذج عملية تدل على ربانية هذا التخطيط الناجع حلماية الوطن.  

ه مع مسات اإلنسان وطبيعته اليت خلقه اهلل عليها،  2. إنسانية هذا الفكر وواقعيته، فهو بتماسِّ
وانعدام النزعة املثالية اخليالية غري املقدور عليها، أقول هبذه السمة يكون هذا الفكر واقعًيا 

النبي  وأصحابه، )3906(،  الله عنهم، باب هجرة  البخاري، كتاب مناقب األنصار رضي  )- صحيح 
وكتاب التفسير، باب قوله تعالى "ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه ال تحزن"، )4663).

ينظر صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة، )80))).  -2



- (24 -

الدكتور علي محمد أسمر أبو شحادة )األردن(

ميسورة،  تعاليمه  والتزام  الدين،  أوامر  فإقامة  اإلجياد،  صعب  خيالًيا  ال  التحقيق،  سهل 
مستطاعة، قائمة على الوسع والقدرة، يف تفاوت إمكانات الناس وطاقاهتم، وانظر يف أخذ 
النيب  بتعاليم هذا الدين اآلمرة باحملافظة على األوطان بشىت الوسائل والطرق املتاحة، 
فشرع اجلهاد لذلك والقتال،))) وأبيحت املعاهدات ألجله والتحالفات،)2) وهذا للمالحظ 

خط واضح يف سرية النيب عليه الصالة والسالم.

وقد كان فكر النيب  الرائد يف ختطيطه حلماية الوطن، سابًقا لعصره، ملتزًما بتعاليم دينه، 
رباين االستمداد، واقعي التطبيق، إنساين الغاية، يشهد لذلك ما مارسه من وسائل حلماية الوطن، 

وما سعى لتحقيقه من أهداف انعكست مثارًا يانعة، مما سنراه يف حبثنا تالًيا.

•	الركن الثاني: إنسان قائد

التخطيط عمل إنساين؛ اإلنسان أساسه وصانعه، والفكر الرائد سابق الذكر حيتاج أشخاًصا 
رائد هذا  الصالة والسالم  ونبينا عليه  لواءه،  له، حاملني  ليكونوا مستلهمني  ذوي صفات مميزة 
الركن، والقدوة الذي يتبع ويتأسى يف هذا اجلانب _ وكل جانب _، فهو أمنوذج القائد صاحب 

التخطيط البارع، واخلطط احملكمة، حلماية الوطن ومقدراته.

ط، فكل ما قام به عليه  وسرية املصطفى  أمنوذج واضح لشخصية اإلنسان القائد امُلخطِّ
الصالة والسالم يف حياته مما يشهد جبودة ختطيطه، وحسن إدارته ملخططاته، وإتقان تنفيذ خططه، 
ومل يعهد عنه عليه أزكى الصلوات وأمت التسليم أي عشوائية أو غوغائية، وال يوصف يف أدن حادثة 
بأي تشتت أو ختبط، بل كانت حياته تسري بوترية تصاعدية ثابتة راسخة، تعينه معية اهلل سبحانه 
وتأييده، ويثبته التزامه أوامر اهلل سبحانه وتعاليمه، فكان مثااًل أعلى ملا ينبغي أن يكون عليه إنسان 

وحّسنه   ،)23(6( الجهاد،  الصحيحين، كتاب  على  المستدرك  الحاكم،  بالقتال  اإلذن  أخرج حديث   -(
الترمذي في سننه، كتاب جماع أبواب القراءات، باب "ومن سورة الحج"، ))))3(، والنسائي، السنن 
الكبرى، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد، )3085(، وأحمد في المسند، مسند عبد الله بن عباس 

رضي الله عنهما )865)).
مسلم، كتاب  )80)4(، وصحيح  الحديبية،  غــزوة  باب  المغازي،  البخاري، كتاب  مثاًل صحيح  ينظر   -2

الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، )83))، 84))).
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(((. التخطيط، احلامي لوطنه، الباين جملد أمته، وخذ مثال ذلك إن شئت يف تفاصيل هجرته

يكون  ألن  تؤهله  عدة  مبميزات  الصانع(  التخطيط  )ركن  اإلنسان  هذا  يتميز  أن  بد  وال 
املتعلقة مبجتمعه  أو اجلمعية  بذاته،  املتعلقة  الفردية  لوطنه من خالل خطط حياته  عنصر محاية 
على حد سواء، أبرزها االطالع على واقع احلال، واإلملام بعلوم العصر، وسعة االطالع املعريف، 
وامتالك املهارات العملية الالزمة هلذه االسرتاتيجية، وسيأيت تفصيل هذه املميزات الحًقا حبول اهلل 

وتيسريه.)2)

ويتجلى مثال هذا القائد بال شك يف شخصية نبينا وقدوتنا حممد ، كما ال نغفل دور 
منهم  والذين اختص كل  اهلل عليهم،  الصحابة رضوان  والعظماء من  القادة  من كان حوله من 
خبصائص وميزات، جعلت لكل منهم مكانًة ودورًا واهتماًما خمتلًفا عن غريه، وأنعم بذلك من دور 
التخطيط؛ حيث تتنوع مهامهم، وقاداهتم،  إليهم  الذين حيتاج  القادة  وأمنوذج لتنوع شخصيات 
وإمكاناهتم، وتتوزع أدوارهم لتغطي جماالت التخطيط املتنوعة واحتياجات اجملتمع يف كل ميادينه، 
يقول النيب  موزًعا هذه األدوار، ومنبًها على خصائص كل قائد من الذين ذكرهم: "َأرَْحُم ُأمَّيِت 
َرُؤُهْم ِلِكَتاِب اللَِّه ُأيَبُّ ْبُن  ُهْم َحَياًء ُعْثَماُن، وََأقـْ ُهْم يِف َأْمِر اللَِّه ُعَمُر، وََأْصَدقـُ ِبُأمَّيِت أَُبو َبْكٍر، وََأَشدُّ
َرُضُهْم زَْيُد ْبُن َثاِبٍت، وََأْعَلُمُهْم ِباحَلاَلِل وَاحَلرَاِم ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َأاَل َوِإنَّ ِلُكلِّ ُأمٍَّة َأِميًنا َوِإنَّ  َكْعٍب، وََأفـْ

ْيَدَة ْبُن اجَلرَّاِح".)3) َأِمنَي َهِذِه اأُلمَِّة أَُبو ُعبـَ

•	الركن الثالث: أدوات تساعد
أدوات  وجود  من  بد  ال  الوطن  محاية  الرائد ألجل  الفكر  مع  القائد  اإلنسان  اجتمع  إذا 

النبي  وأصحابه، )3906(،  الله عنهم، باب هجرة  البخاري، كتاب مناقب األنصار رضي  )- صحيح 
.((63 _ (53( ، وينظر صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، هجرة النبي

ينظر "المطلب الثالث: وسائل التخطيط النبوي"، من هذا البحث.  -2
أخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب مناقب معاذ بن جبل، حديث رقم ))9)3(، والنسائي   -3
في سننه الكبرى، كتاب المناقب، باب أبي بن كعب، حديث رقم )85)8(، والحاكم في المستدرك، 
كتاب معرفة الصحابة، باب مناقب زيد بن ثابت، حديث )84)5(، والجزء المختص بأمانة أبي عبيدة 
لألمة متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب أبي عبيدة، حديث 

)44)3(، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي عبيدة، حديث )9)24).
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يستخدمها هذا اإلنسان لتحقيق هذا الفكر يف الواقع، والتخطيط حلماية الوطن ال يستغين عن 
جمموعة من األدوات األساسية اليت تستخدم مبثابة أركان تؤسس للتخطيط وتبنيه بناًء راسًخا قوًيا، 

وفيما يأيت بيان أهم هذه األدوات:

o االقتصاد )الثروة املادية(

املال عصب احلياة، واالقتصاد من أهم مقومات الدول، وحسن إدارة املال العام من أساسيات 
محاية الوطن واحملافظة على مقدراته، والتخطيط إلمناء االقتصاد والثروة املادية للوطن ركن هام من 
أركان محاية الوطن، وقد رسم لنا النيب  خطوًطا عريضة لكيفية التخطيط حلماية اقتصاد الوطن 

وبنائه ومنائه، فيما يأيت بياهنا:

َعاوِنِهم المادي، فيعني الغين منهم الفقري، ويساعد منهم  التخطيط لَتَشاُرِك أبناء الوطن وتـَ  .1
املقتدر غريه، وشاهد ذلك تلك املؤاخاة النادرة اليت ضربت هبا أروع األمثلة باإليثار والرب 

والصلة، وصيانة أبناء الوطن مادًيا.)))

بناء اقتصاد قوّي للوطن قائم على النظام املايل الرباين، واملتمثل بوضع أسس فقه املعامالت   .2
أموال  مجع  جلان  تكليف  جانب  إىل  ذلك،  إىل  وما  ووقف  ورهن  وإجارة  بيع  من  املالية 

الزكاة،)2) وإقامة بيت مال املسلمني، وحسن توزيع املال، وإعطاء احملتاجني منه.)3)

فتح أبواب التخطيط لالنتفاع من الموارد االقتصادية جميعها، فهي أساس هنضة الوطن   .3
وقوته، كالتجارة، والزراعة، وغريها؛ ميثل لذلك باهتمامه عليه الصالة والسالم مبجال الزراعة 

مثاًل.)4)

)- صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب كيف آخى النبي  بين أصحابه، وصحيح مسلم، كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب مؤاخاة النبي  بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم.

2- صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من األغنياء، وترد في الفقراء حيث كانوا، )496)(، 
وباب قول الله تعالى "والعاملين عليها"، )500)(، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل 

النبي على الصدقة، )2)0)).
ينظر مثاًل صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة، واألبواب التي تليه.  -3

منه، )2320(، وصحيح مسلم،  أكل  إذا  والغرس  الــزرع  باب فضل  المزارعة،  البخاري، كتاب  4- صحيح 
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إنفاق المال لصالح الوطن واستشراًفا لنهضته، وخذ مثاهلا من توزيع غنائم معركة حنني   .4
على الطلقاء من قريش واملؤلفة قلوهبم، لكسب تعاطفهم، ووالئهم، ودجمهم يف اجملتمع.)))

5. اإلعالم )الثروة المعنوية(

وليس  له،  املعنوية  القوة  متثل  اليت  اإلعالم،  قوة  للوطن  املادية(  )القوة  االقتصاد  قوة  يقابل 
اإلعالم قوة طارئة يف عصرنا احلايل كما قد يظن البعض، وإمنا كانت له السلطة والقوة، واألثر 
الواضح يف هنضة األوطان، وتنبع أمهيته من ضرورة وحدة أبناء الوطن من حكومة وشعب، وحسن 
توافقهما مًعا، وتكاملهما، وحصول كال الطرفني على املعلومة واملعرفة الصحيحة، الالزمة خلدمة 

وطنهم، وحسن صيانته، واإلعالم هو حامل راية هذا التوافق، وركنه األول.

وال أدلَّ على أمهية اإلعالم حلماية الوطن من ندب النيب  حلسان بن ثابت على مناجزة 
أعداء اإلسالم الذين استعانوا بالشعراء هلجاء النيب  واملسلمني، فقال عليه الصالة والسالم: 
َأْو َهاِجِهْم، َوِجرْبِيُل َمَعَك"،)2) وهذا باب يف اإلعالم ومدافعة إعالم العدو، إذ كان  "اْهُجُهْم، 
الشعر ديوان العرب يف ذلك العصر، وناقل أخبارهم، ومذيع حوادثهم، وحافظ وقائعهم، فهو مبثابة 

صحافة هذا العصر وإعالمه.

6. التقنية )التكنولوجيا(

قد ال تكون التقنية أو )التكنولوجيا( مما يتحدث به عن عصر النبوة، العتقادنا أهنا من مسات 
العصور احلديثة؛ إال أننا نالحظ أن لكل عصر نوًعا ما من التقنية والتطور الذي يسبق به ما قبله 

ْغِرُس َغْرًسا ِإالَّ َكاَن َما ُأِكَل ِمْنُه  كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، )552)(، وفيه "َما ِمْن ُمْسِلٍم يـَ
ُهَو َلُه َصَدَقٌة،  ُر فـَ يـْ ُهَو َلُه َصَدَقٌة، َوَما َأَكَلِت الطَّ ُبُع ِمْنُه فـَ َلُه َصَدَقًة، َوَما ُسرَِق ِمْنُه َلُه َصَدَقٌة، َوَما َأَكَل السَّ

ْرَزؤُُه َأَحٌد ِإالَّ َكاَن َلُه َصَدَقٌة". َواَل يـَ
)- صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على اإلسالم، )059)(، وبوب البخاري في 

صحيحه باب "المؤلفة قلوبهم".
المالئكة، حديث  ذكــر  بــاب  الخلق،  بــدء  في صحيحه، كتاب  البخاري  أخرجه  عليه،  متفق  الحديث   -2
حديث  ثــابــت،  بــن  حــســان  فضائل  بــاب  الــصــحــابــة،  فضائل  فــي صحيحه، كــتــاب  ومسلم   ،)32(3(

.(2486(
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من العصور، والذي يكون ميزة ذلك العصر ومسته التقنية، وعليه فلم خيل عصر من تطور تقين يف 
جمال حيوي ما.

وواجبنا هنا أن نربز التقنية اليت برزت يف زمن النبوة وكانت مبثابة "تكنولوجيا" متطورة وجديدة 
مل تؤلف من قبل، هذا شرط أساس يضاف إليه وجوب كون هذه التقنية اليت نتحدث عنها مكرسة 
كذلك يف ختطيط النيب  حلماية الوطن، فلسنا معنيني ببيان تقنيات العصر كلها، وليس هذا 

مكان ذلك ...

فاستخدام النيب  للهجرة من أجل إنشاء وطن جديد،))) وللمؤاخاة من أجل شد أواصر 
أبناء هذا اجملتمع املتشكل،)2) والبيعة للتعاهد على الدفاع عن هذا الوطن أمام أعدائه،)3) وحفر 
اخلندق _ الذي مل يكن معتاًدا وال مألوًفا عند العرب _ حلماية املدينة،)4) وإرسال رسائل دعوة 
اإلسالم إىل ملوك األرض،)5) وكل ذلك من التخطيط حلماية الوطن _ إىل جانب اهلدف األمسى 
املتمثل بنشر رسالة اإلسالم ومحايته _ من خالل تقنيات وآليات غري معروفة عند العرب يف ذلك 

الزمان.

ولقد كانت ممارسة النيب  هلذه التقنيات وغريها توطيًدا ألركان مبدأ هام، يقوم على جواز 
استعمال كل املتاح من وسائل _ مشروعة _ لتحقيق الغاية املرجوة، وأصل بذلك ألصل وجوب 

االنتفاع من أي وسيلة _ مباحة قطًعا _ من شأهنا حتقيق محاية الوطن ونشر دعوته السامية.

النبي  وأصحابه، )3906(،  الله عنهم، باب هجرة  البخاري، كتاب مناقب األنصار رضي  )- صحيح 
.((63 _ (53( ، وينظر صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، هجرة النبي

2- صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب كيف آخى النبي  بين أصحابه، وصحيح مسلم، كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب مؤاخاة النبي  بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم.

3- صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، )43)).
4- صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب حفر الخندق، )2835 _ )283).

5- صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي  إلى كسرى وقيصر، )4424(، وصحيح مسلم، 
كتاب الجهاد والسير، باب كتب النبي  إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل، )4)))).
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  لحماية الوطن وسائل تنفيذ الخطط النبوية: ثالثلمطلب الا

  
المطلب الثالث: وسائل تنفيذ الخطط النبوية لحماية الوطن

ال تستغين األركان سابقة الذكر وال تستقل بنفسها إال بواسطة حتققها يف واقع اجملتمع عرب 
وسائل عملية؛ تؤصل للتخطيط البارع حلماية الوطن، ومن خالل خطوات إجرائية، تسعى لتحويل 
هذه اخلطط إىل تطبيق حيايت معيش؛ وفيما يأيت تفصيل تلك الوسائل اليت يتم هبا تفعيل التخطيط 

وتنفيذه عملًيا ...

•	أواًل: وسائل أساسية

وهذه الوسائل مبثابة اخلطوات اإلجرائية اليت من خالهلا يكتمل تكّون اسرتاتيجية التخطيط 
وتشكلها، وال يستغىن عنها حبال؛ إذ هي مسات بارزة، وعالمات واضحة هلذه االسرتاتيجية، وفيما 

يأيت بياهنا:
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o قراءة الواقع
ال يعقل أن يهّم أحد ليخطط ألمر ما، دون أن يكون مّطلًعا على الواقع الذي سيخطط له، 
فإن من أسس التخطيط معرفة امليدان الذي سيتحقق فيه التخطيط، ولقد كان نبينا عليه الصالة 
والسالم خري من يفهم واقعه، ويطلع على أحواله، ويعرف كيف يتحرك فيه، وكيف يتفاعل معه؛ 

َتشهد له بذلك تلك املراحل اليت اختذها يف دعوته ألهل مكة.

وفيما يتعلق بقراءة الواقع حلماية الوطن فلننظر يف خروج النيب عليه الصالة والسالم للدفاع 
عن املدينة يف عزو أحد، ويف حفره اخلندق حلماية املدينة من هجوم األحزاب.

o استشراف المستقبل
مبا أن تعريف التخطيط الذي يدور احلديث حوله هو كما سلف ذكره: "التدبري اخلفّي احملكم 
إلجناز أمر محاية الوطن على وجهها األكمل"، فإن من لوازم هذا التعريف أن يكون التخطيط 
قائمة على اإلعداد  التخطيط اسرتاتيجية  أن  بعد، مبعىن  تدبريًا إلجناز شيء مستشرف مل يأت 
للمستقبل، والتحّضر للقادم، وهبذا يكون استشراف املستقبل وحدة أساسية هلذا التخطيط، وجزًءا 

رئيًسا من بنيته.

النيب  من أحاديث تستشرف مستقبل دعوة اإلسالم، وكيف  وغري خاف ما ورد عن 
أهل  من  واليهود  للمشركني  حربه  أثناء  املنورة  املدينة  حلماية  والسالم خيطط  الصالة  عليه  كان 
اجلزيرة، ويف التخطيط لقتل بعض أعداء اإلسالم، ككعب بن األشرف وغريه،))) مثااًل لالستشراف 
الدفاعي حلماية الوطن، إىل جانب إرسال الرسل إىل ملوك األرض حيملون دعوة اإلسالم أمنوذًجا 
لالستشراف الدعوي)2)، وهذان مثاالن على استعمال الوسائل اليت من شأهنا استشراف املستقبل 
محاية للوطن، وبياًنا لرسالته، ونشرًا ملبادئه، ومنًعا لإلضرار به، وحتريزًا خلريه وأبنائه، ومدافعة عنه 

أمام أعدائه.
ينظر صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قتل كعب بن األشرف، ))403(، وباب قتل أبي رافع سالم   -(
بن أبي الحقيق، )4038(، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قتل كعب بن األشرف طاغوت 

اليهود، ))80)).
2- صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي  إلى كسرى وقيصر، )4424(، وصحيح مسلم، 

كتاب الجهاد والسير، باب كتب النبي  إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل، )4)))).
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o المرحلية والتدرج

ليس التخطيط من حيث هو اسرتاتيجية حلماية الوطن بالفعل العشوائي، أو مبثابة الطفرة 
الفجائية، أو بالتخبط يف أمور ال رابط بينها وال نظام؛ وإمنا هو عمل منظم فاعل، يقوم على 
االنتباه إىل أمهية الوقت، ولوازمه، وحاجاته، ومراعاة أولوياته، ومراقبة تدرجاته، واملراحل اليت ينبغي 

أن مير فيها ليتم كما يريد أبناء الوطن ويسعون لتحقيقه.

ما  واألساسية  اجلوهرية  الفروق  تلك  هي  النبوي  والتدرج  املرحلية  هذه  على  أمنوذج  وأكرب 
بني املرحلتني املكية واملدنية من الدعوة، فلكل مرحلة منهما خصائصها، وميزاهتا، ومنهجياهتا، 
وأساليبها، وخططها، وميثل لذلك مبا تدرج به الوحي من تعامل مع أعداء هذا الدين، فقد بدأهم 
بالتعامل السلمي بالدعوة اللسانية، وكف األذى، مث بتحمل التعذيب، واهلجرة، مث ُأذن للمسلمني 
بقتال أعدائهم؛))) فبدأت مرحلة اجلهاد. وكل ذلك ضمن إطار عملي يقوم على مبدأ السعي 
التطرف، أو اإلفراط،  الدين ووطنه بتدرج ودون تعسف أو شطط، أو ميل إىل  لتحقيق متكني 
وإمنا استخدام الوسيلة الالزمة بالقدر الالزم املويف بتحقيق املصلحة، مع التزام الشروط اإلنسانية 

_ الربانية أصاًل _ يف كل ذلك، وانظر مثاًل شروط احلرب ووصايا النيب  للغزاة اجملاهدين.)2)

•	ثانًيا: وسائل بنائية

حىت ال يكون التخطيط حلماية الوطن فردًيا شخصًيا، وبطريقة عشوائية مشتتة؛ ال بد من 
روابط وأنظمة جتمع عناصره، وتؤلف أجزاءه لتقدمه متكاماًل متناسًقا يستحق اإلعجاب واالنبهار 
هذا  لبناء  وسائل  ثالث  عن  هنا  احلديث  ميكن  ذلك  سبيل  ويف  ومثار،  آثار  من  عنه  ينتج  مبا 

التخطيط بقوة ورسوخ جدير باسرتاتيجية محاية الوطن اليت نرجوها:

ينظر الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب الجهاد، )6)23(، والترمذي في سننه، كتاب جماع   -(
أبواب القراءات، باب "ومن سورة الحج"، ))))3(، وحكم عليه الترمذي بالحسن، والنسائي، السنن 
الكبرى، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد، )3085(، وأحمد في المسند، مسند عبد الله بن عباس 

رضي الله عنهما )865)).
2- صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب "تأمير اإلمام األمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 

وغيرها".
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o المؤسسات )البنية األساسية(
كان أول ما بدأ به النيب  إقامة وطن املسلمني األول يف املدينة املنورة هو بناء املسجد،))) 
ذلك املسجد الذي مل يكن مركز عبادة وتقرب إىل اهلل فحسب، وإمنا كان عبارة عن مركز القيادة 
)قوات األمن(، ودار احلكم )احلكومة(، وبيت القضاء )احملكمة(،)2) ومنزل الثقافة والعلم )املدرسة 
واجلامعة(،)3) وديوان استقبال الوفود )وزارة اخلارجية(؛)4) وعليه، فهو املمثل األمنوذج ملؤسسات 

الدولة فيما ينبغي أن تكون عليه من القداسة واملكانة.
ولقد كان للمسجد يف عصر النبوة تلك القدسية واملكانة، اليت جعلته جيمع مؤسسات الدولة 
الناشئة بني جدرانه، وفيما تال ذلك من عصور انفصلت تلك املؤسسات مكانًيا عن املسجد، 
وبسبب ازدياد مهامها وأدوارها، وصعوبة استمرارها على الشكل األول متضمنة داخل املساجد، 
مما أدى إىل نشوء دار احلكم، ودار القضاء، وبيت املال، واملستشفيات، واملدارس، وما إىل ذلك؛ 

تلك املؤسسات اليت كانت نواة تشكيل الوزارات اخلاصة بكل جمال فيما بعد.
ومبا خيتص مبوضوعنا _ التخطيط حلماية الوطن _ فقد كان بناء الرسول  للمسجد يف 
أمهية مركزية يف محاية  الدولة من  ملا ملؤسسات  دلياًل واضًحا،  املنورة  املدينة  بناء  أوائل خطوات 
الوطن، فاملؤسسة _ املسجد، أو ما انبثق عنه _ هي املكان اخلاص الذي ميارس فيه رجال الوطن 
اسرتاتيجيات التخطيط حلماية الوطن، إىل جانب مهّماته األخرى األساسية املتمثلة حبماية الدين، 

ونشر دعوة اإلسالم، األصل الذي تتفرع عنه محاية الوطن بوضعه سبياًل من سبل إقامته.
ومما جتدر اإلشارة إليه هنا والتنبيه عليه ألمهيته، أن تلك املؤسسات اليت تقوم على محاية 
الوطن واالهتمام مبجاالته املختلفة من وزارات وهيئات ومؤسسات هلا من القدسية واملكانة ما 
للمسجد يف حياة املسلم، فوقتها، وأبنيتها، والعمل فيها، واالنتماء إليها، واالهتمام هبا، كله له من 

الشرف واألمهية النصيب الوافر، كما أن له بالتايل األجر العظيم.)5)

.(524( ، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب ابتناء مسجد النبي -(
في  "فتالعنا  وفيه   ،)((66( المسجد،  في  والعــن  قضى  من  باب  األحكام،  البخاري، كتاب  2- صحيح 

المسجد"، وباب من حكم في المسجد، ))6))).
3- صحيح البخاري، كتاب العلم، باب العلم والفتيا في المسجد، )33)).

4- صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة بن أثال، )2)43).
هذا الرأي اجتهاد الباحث، ولم أجد في قراءاتي من أشار إلى قدسية هذه األماكن والمؤسسات وحرمتها   -5
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o الخدمات )البنية التحتية(

خيتص جزء من بناء املسجد النبوي يف أول مرحلة تكوين دولة اإلسالم األوىل باخلدمات، 
فقد كان املسجد يقدم ملرتاديه العلم، واالستشارة، والنصح.))) ويف أحيان كثرية كان ميدهم بالطعام 
والشراب خاصة للضعفاء واحملتاجني )أهل الصّفة مثاًل(،)2) وأحياًنا كان يتحول جزء من املسجد 
ملستشفى ميداين لعالج جرحى معارك املسلمني،)3) ورمبا غدا معسكرًا تدريبًيا ملنافسات اجلنود،)4) 

ومن خالله كان يتم توزيع الصدقات وأموال الزكاة على حمتاجيها.)5)

وكل ذلك وغريه هو من أهم اخلدمات اليت ما فِتئت مؤسسة الدولة تقدمها ألبنائها، وقد كان 
النيب  أول من أسس أطرها، وأقام بناءها، وذلك من خالل بنائه للمسجد _ املمثل ملؤسسات 
الدولة احلديثة _ وعرب ما كان يقدم فيه للمسلمني وغريهم _ أبناء الوطن _ من خدمات، ومن 
خالل السوق الذي ورد يف بعض اآلثار أنه أسسه كذلك يف بداية قدومه _ عليه الصالة والسالم 

_ إىل املدينة.)6)

كقدسية المسجد وحرمته، مع التأكيد على الفارق بينها وبين المسجد في المكانة والقدسية، ويمكن 
عنه،  انفصلت  وأنها  يحتويها كلها،  المسجد كان  أن  من  ذكرته  ما  على  بناًء  ومكانتها  بحرمتها  القول 
باإلضافة إلى ما هو مقرر في الشريعة عن حرمة المسلم، وماله، ووقته، وما قامت هذه المؤسسات إال 

بجهود هؤالء، فلها حرمة مستمدة من حرمتهم.
)- صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، )220).

2- صحيح الــبــخــاري، كــتــاب الـــرقـــاق، بـــاب كــيــف كـــان عــيــش الــنــبــي  وأصــحــابــه، وتخليهم عــن الــدنــيــا، 
)6452(، وصحيح مسلم، كتاب األشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، )2055).
3- صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، )463).
4- صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب أصحاب الحراب في المسجد، )454، 455).

5- صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب القسمة وتعليق القنو في المسجد، ))42).
ا َأرَاَد َرُسوُل اللَِّه  َأْن  أخرج ابن شبة بسنده في كتابه "تاريخ المدينة" أثرًا عن عطاء بن يسار َقاَل: "َلمَّ  -6
َقاَع، ُثمَّ َجاَء ُسوَق اْلَمِديَنِة َفَضرََبُه ِبرِْجِلِه َوَقاَل: "َهَذا ُسوُقُكْم، َفاَل  نـُ يـْ َيْجَعَل لِْلَمِديَنِة ُسوًقا أََتى ُسوَق َبِني قـَ

ْؤَخُذ ِفيِه َخرَاٌج"، ابن شبة، تاريخ المدينة، ))/304). ُيَضيَُّق، َواَل يـُ
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كما أن نظام مجع الزكاة، وتوزيعها، وتكليف الرجال القادرين على ذلك،))) وحماسبتهم،)2) 
مبا يشابه _ إن مل يفق _ نظام الضرائب يف الدول األوىل عاملًيا، هذا النظام أمنوذج على حسن 
التخطيط والتنفيذ لتقدمي اخلدمات ألبناء الوطن، وزد على ذلك ما فعله النيب  من توزيع لغنائم 
املعارك، والفيء، وإعطائه للمؤلفة قلوهبم العطاء الكثري)3) لكسب وّدهم، واستمالة والئهم، وكل 

ذلك من خدمات _ مادية _ تعزز من قوة الوطن ومحايته واستقراره.

o العالقات )البنية االجتماعية(

إذا كانت اخلدمات ختتص باجلانب املادي الذي تقدمه الدولة ألبنائها، فإن قوة العالقات 
تتعلق باجلانب املعنوي منه، وتشكل البنية االجتماعية للدولة، وقد كانت من أوضح النقاط اليت 
خطط النيب  إلقامتها، ونفذها يف املدينة املنورة، تلك املؤاخاة اخلالدة بني املهاجرين واألنصار.)4)

نعم؛ فزيادة على حل تلك املؤاخاة لإلشكال الناجم عن هجرة جمموعة كبرية من البشر، 
ودخوهلم إىل جمتمع املدينة دون موارد تذكر، فقد تركوا أمواهلم وبيوهتم وراءهم يف مكة، وهو إشكال 
وجودي هام، وزيادة على حل هذا اإلشكال أسست تلك املؤاخاة جملتمع قوي متماسك، ضرب 
الدولة  قوة  األهم يف  الدور  له  مما كان  والتعاون،)5)  والتكافل،  والكرم،  اإليثار،  األمثلة يف  أروع 

الناشئة، ويف تالحم أبنائها وتفوقها.

ومهمة التخطيط حلماية الوطن ال غىن هلا عن تقوية روابط اجملتمع، وإقامة العالقات الغنية 

)- صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من األغنياء، وترد في الفقراء حيث كانوا، )496)(، 
وباب قول الله تعالى "والعاملين عليها"، )500)(، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل 

النبي على الصدقة، )2)0)).
ْعَمَل َرُسوُل  2- صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى "والعاملين عليها"، )500)(، وفيه "اْستـَ
ا َجاَء َحاَسَبُه". َلمَّ اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجاًل ِمَن اأَلْسِد َعَلى َصَدَقاِت َبِني ُسَلْيٍم، ُيْدَعى اْبَن اللُّْتِبيَِّة فـَ

3- صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على اإلسالم، )059)(، وبوب البخاري في 
صحيحه باب "المؤلفة قلوبهم".

4- صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب كيف آخى النبي  بين أصحابه، وصحيح مسلم، كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب مؤاخاة النبي  بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم.

ينظر مثاًل صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب كيف آخى النبي  بين أصحابه، ))393).  -5
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بني أفراده وفئاته املختلفة. وغري بعيد عن ذلك تلك املعاهدة اليت وضعها النيب  لتنظيم عالقات 
واملشركني _  واليهود  وأنصار(  )مهاجرين  املسلمني  داخلًيا _  فئاته؛)))  بني  املنورة  املدينة  جمتمع 

وخارجًيا مع احمليطني باملدينة من األعراب والقبائل.

إن  بل  فحسب؛  املدينة  جمتمع  عالقات  رسخ  ما  هي  واملعاهدة  املؤاخاة  ليست  كذلك، 
األخالق اإلسالمية الرفيعة اليت جاء النيب  متمًما هلا،)2) وملا حتمله من قيم بنائية؛ كان هلا الدور 
األهم يف شد أواصر الروابط بني أفراد اجملتمع، كالصدق، واألمانة، والوفاء، وبر الوالدين، وصلة 
الرحم، وسالمة الصدر، والعفة، وغريها، مما هلا القيمة الكربى يف استقرار اجملتمع، وتعايش أفراده 

وفئاته، وهي وسيلة رئيسة يف التخطيط حلماية الوطن وتقويته.

•	ثالًثا: وسائل مساندة

تلك الوسائل األساسية من قراءة للواقع، واستشراف للمستقبل، ومرحلية للتخطيط، وتدرج 
فيه، تبنيها تلك املؤسسات، وتؤسس هلا اخلدمات، وتنظمها العالقات، حتتاج إىل جمموعة من 
الوسائل املساندة ليتم التخطيط ويتنفذ بأروع صوره، وأكمل أمثلته الواقعية يف حياة اجملتمع والوطن، 

فللمعرفة دورها، وللرياضة سهمها، وللفن حاجته، وفيما يأيت بيان هذه الوسائل املساندة ...

o المعرفة )سمة الثقافة والتربية(

مل يكن النيب  غائًبا _ حاشاه _ عن حاجة اجملتمع للمعرفة، ودور املعرفة يف بناء الوطن 
وتقويته، كيف ال؟ وأول كلمة أنزلت عليه من كتاب ربه "اقرأ". وهو الذي نقل اهلل به العرب من 

أميني إىل أهل كتاب: چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ اجلمعة: 2.

ينظر صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، )6)) _ )))).  -(
أخرجه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب تاريخ المتقدمين من األنبياء، باب "ومن كتاب آيات   -2
رسول الله  التي هي دالئل النبوة"، ))422(، وقال عنه: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم 
ُيَخرَِّجاُه، والبيهقي، شعب اإليمان، صلة األرحام، )609)(، واإلمام أحمد، المسند، مسند أبي هريرة 

رضي الله عنه، )8952).
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ولذا جند النيب  يتخذ كتاًبا للوحي،))) وحيض زيد بن ثابت على تعلم العربية،)2) بل ويأخذ 
فدية أسرى بدر بأن جيعل على كل منهم تعليم عشرة من املسلمني الكتابة والقراءة مقابل فك 
أسره،)3) وكل ذلك من ممارسات وغريها، تشكل جمموعة من اخلطوات الواضحة يف طريق بناء 

املعرفة يف أبناء اجملتمع، ملا هلذه املعرفة من دور يف تقويته ومحايته.

وللمعرفة الدور األكرب يف رفد التخطيط ومساندته، فالعلم سبيل التخطيط األمثل، واملعني 
على حسن تنفيذ اخلطط الالزمة لتقوية اجملتمع، والعلم سبب أساٌس يف رقّي األوطان وتكميلها، 
يقوم التخطيط عليه، وتتشكل عناصره من خالله، واجلهل باملقابل عدو الوطن، وسبب يف ضعفه. 

وعليه، فاملعرفة أساس من أساسات التخطيط حلماية الوطن.

o الرياضة )طريق القوة والقدرة(

بناء األجساد،  السليم، وهي مقولة صحيحة تؤكد ضرورة  السليم يف اجلسم  العقل  قالوا: 
وجتعلها كأمهية بناء العقول، وإن كانت العقول تبىن يف ساحات العلم واملعرفة، فإن األجساد تبىن 
يف جماالت الرياضة والصحة، والوطن الذي خيلو أبناؤه من األمراض واألوباء، ويتحلون بالصحة 

والقوة والقدرة، هو وطن قوي متقدم حيوي.

بالنظافة،  املدينة _ ما جاء من االهتمام  تعاليم اإلسالم _ ومت تطبيقه يف  وهلذا جاء يف 

ينظر مثاًل البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله "لقد جاءكم رسول من أنفسكم   -(
..."، حديث )9)46).

ُهوَد(، أخرجه أبو داود  يـَ َلُه ِكَتاَب  َعلَّْمُت  تـَ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَ اللُه  َأَمرَِني َرُسوُل اللَِّه َصلَّى  َثاِبٍت:  ْبُن  )َقاَل زَْيُد   -2
في سننه، كتاب العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب، حديث )3645(، والترمذي في سننه، كتاب 
أبواب االستئذان واآلداب، باب ما جاء في تعليم السريانية، حديث )5))2(، وقال عنه حديث حسن 

صحيح، وأحمد في مسنده، مسند زيد بن ثابت، حديث ))58)2(، غيرهم.
أخرج ابن زنجويه في كتاب األمــوال، باب الحكم في رقاب أهل الذمة من األســارى، حديث )3)4)   -3
َعلَِّم َعَشرًَة  ْوِم َبْدٍر َأرَْبِعيَن ُأوِقيًَّة، َفَمْن َلْم َيُكْن ِعْنَدُه َأَمرَُه َأْن يـُ بسنده عن الشعبي قال: "َكاَن ِفَداُء ُأَساَرى يـَ
ِمَن اْلُمْسِلِميَن اْلِكَتاَبَة"، وأخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن عباس، حديث )6)22(، وحّسنه 

الشيخ شعيب األرناؤوط.
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والرماية،)3)  اخليل،  وركوب  السباحة،  خالل  من  األجساد  وبناء  والتداوي،)2)  والصحة،))) 
التجارة،)6)  قوافل  وتسيري  والرعي،  الزراعة،)5)  أعمال  وممارسة  القوة،)4)  يف  والتنافس  والسباقات 
وتكرمي أصحاب احلرف اليدوية،))) والدعوة إىل العمل، ودفع الكسل،)8) وذم التسول،)9) وحماربة 

الترمذي في سننه،  النََّظاَفَة"، أخرجه  َنِظيٌف ُيِحبُّ  يَِّب،  الطَّ اللََّه َطيٌِّب ُيِحبُّ  في الحديث الشريف "ِإنَّ   -(
كتاب جماع أبواب األدب، باب ما جاء في النظافة، )99)2(، وقال عنه حديث غريب.

البخاري قد عنون كتاًبا خاًصا  التداوي نجد  الشريفة من أحاديث تحض على  السنة  لكثرة ما ورد في   -2
بالطب النبوي، ينظر صحيح البخاري، كتاب الطب، وفي صحيح مسلم كثير من األحاديث كذلك في 

فضل التداوي، ينظر مثاًل كتاب األشربة.
الرمي، )2899(،  على  التحريض  باب  والسير،  الجهاد  البخاري، كتاب  مثاًل صحيح  الرماية  في  ينظر   -3
نسيه، )))9)(،  ثم  علمه  من  وذم  عليه،  والحث  الرمي،  فضل  باب  اإلمــارة،  وصحيح مسلم، كتاب 
َباَحَة  َناءَُكُم السِّ وأما السباحة فقد أخرج البيهقي بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "َعلُِّموا أَبـْ
العطار وهو  الرواية عبيد  الوالدين واألهلين، ))829(، وفي  اإليمان، حقوق  البيهقي، شعب  وَالــرَّْمــَي"، 
منكر الحديث، ينظر تخريج الندوي على شعب اإليمان، )))/35)(، وأما ركوب الخيل ففي صحيح 
 ،2849( القيامة،  يــوم  إلــى  الخير  نواصيها  فــي  معقود  الخيل  بــاب  والــســيــر،  الجهاد  الــبــخــاري، كتاب 
القيامة، )))8)،  يــوم  إلــى  الخير  نواصيها  في  الخيل  بــاب  اإلمـــارة،  2850(، وصحيح مسلم، كتاب 

.((8(2
ينظر مثاًل صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب السبق بين الخيل، )2868(، وصحيح مسلم،   -4

كتاب اإلمارة، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، )0)8)).
منه، )2320(، وصحيح مسلم،  أكل  إذا  والغرس  الــزرع  باب فضل  المزارعة،  البخاري، كتاب  5- صحيح 
ْغِرُس َغْرًسا ِإالَّ َكاَن َما ُأِكَل ِمْنُه  كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، )552)(، وفيه "َما ِمْن ُمْسِلٍم يـَ
ُهَو َلُه َصَدَقٌة،  ُر فـَ يـْ ُهَو َلُه َصَدَقٌة، َوَما َأَكَلِت الطَّ ُبُع ِمْنُه فـَ َلُه َصَدَقًة، َوَما ُسرَِق ِمْنُه َلُه َصَدَقٌة، َوَما َأَكَل السَّ

ْرَزؤُُه َأَحٌد ِإالَّ َكاَن َلُه َصَدَقٌة". َواَل يـَ
يستأنس لذلك بما في صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب في قوله تعالى "وإذا تجارة أو لهوًا انفضوا   -6

إليها وتركوك قائًما"، )863).
 ، )- صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمل يده، )2)20(، وفيه "َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ

اَلُم، َكاَن َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه". رًا ِمْن َأْن َيْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه، َوِإنَّ َنِبيَّ اللَِّه َداُوَد َعَلْيِه السَّ َخيـْ
ْفِسي ِبَيِدِه أَلَْن  8- صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن المسألة، )0)4)(، وفيه "وَالَِّذي نـَ

َعُه". َيْسَأَلُه َأْعَطاُه َأْو َمنـَ ٌر َلُه ِمْن َأْن َيْأِتَي رَُجاًل، فـَ َيْحَتِطَب َعَلى َظْهرِِه َخيـْ َلُه، فـَ َيْأُخَذ َأَحدُُكْم َحبـْ
9- صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، )038)(، وباب كراهة المسألة للناس، )040)(، 

ْلَقى اللَه، َولَْيَس ِفي َوْجِهِه ُمزَْعُة َلْحٍم". زَاُل اْلَمْسَأَلُة ِبَأَحِدُكْم َحتَّى يـَ وفيه "اَل تـَ
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الوطن،  لبناء رجال  للتخطيط  تقوية األجساد؛  التواكل، والضعف،))) وما إىل ذلك من وسائل 
ومحلة لواء قوته، وثروته البشرية.

ويف كل ما سبق تفصيل وتأكيد أمهية الرياضة، وكوهنا وسيلة من أهم الوسائل املعينة للتخطيط 
حلماية الوطن، تسهم يف قوة أبنائه، ومنعة جانبه، وترسيخ هيبته، ومتكينه يف األرض.

o الفن )سبيل الوعي والتميز(

قد يظن ظان أن الفن اخرتاع غريب ليس فيه من اإلسالم شيء، وكثري من أبناء املسلمني 
حياربونه علًنا _ ولعلهم يتابعونه بشغف سرًا _ وذلك جلهلهم برأي الشرع فيه، وخللطهم بني ما 
يرونه من احنطاط يف بعض جماالت الفن، ما جيعلهم حيرمونه كاماًل بسبب هذه املمارسات أو 

التوصيفات، واألمر ليس كذلك!

وحنن جند يف جمتمع املدينة، ويف حياة النيب  اهتماًما ورعاية جملاالت الفن اليت كانت معروفة 
يف ذلك الزمان، كالشعر، واخلطابة،)2) وهو ديدن اإلسالم، ودأب نبيه عليه الصالة والسالم، بعدم 
إغفال أي جانب إنساين يهتم به البشر، وله شأن حيوي يف وجودهم، وحنن نرى بأم أعيننا دور 
الفن اليوم، وأثره يف اجملتمعات وَمَيادين احلياة املختلفة، واحلديث بال شك عن الفن املنضبط امللتزم 
اخلايل من احملاذير الشرعية بالقطع وليس هو الفن املطلق املنفلت الذي نراه يف عصرنا، بل هو 
الفن الراقي، الدافع للمعايل، املهذب للنفوس، واملروح عن األرواح، واملنضبط بصراط اهلل وشرعه.

يتغافل،  أن  اليوم  عامل  يف  مكانته  وترسيخ  وتقويته،  وطنه  حلماية  خيطط  مبن  حيسن  وال 
تنفيذ  وسائل  من  وسيلًة ضرورية  بوصفه  واستعماله  الفن،  هذا  بدور  االهتمام  عن  يتكاسل  أو 
اسرتاتيجيات محاية الوطن؛ إذ جيدر بنا تفعيل دور الشعر، واملسرح، واخلطابة، والتمثيل، واإلنشاد، 

ٌر  ، َخيـْ )- صحيح مسلم، كتاب القدر، باب في األمر بالقوة وترك العجز، )2664(، وفيه "اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ
ْعَجْز ...  َفُعَك، وَاْسَتِعْن ِباللِه َواَل تـَ نـْ ٌر، اْحِرْص َعَلى َما يـَ ِعيِف، َوِفي ُكلٍّ َخيـْ وََأَحبُّ إَِلى اللِه ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ

."
الله تعالى عنهم، باب فضل حسان بن ثابت  ينظر مثاًل صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي   -2

رضي الله عنه، )2485).
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والقصة، والرواية، واملسابقات واملنافسات يف كل جمال منها، وتشجيع املميزين يف هذه اجملاالت،))) 
ودعم القائمني عليها، ألجل إشباع هذا امليدان بالعمل اجلاد اهلادف، واستخدامه لنشر الوعي، 
وتقوية أفراد اجملتمع، وهتذيب أحاسيسهم، وعواطفهم، فالفن غدا دليل الرقي، ومقياس التقدم، 

وهذا ما جيعله من أولويات ما جيب االهتمام به من وسائل للتخطيط حلماية الوطن.

المطلب الرابع: أهداف التخطيط النبوي لحماية الوطن
حىت ال تكون أركان التخطيط تلك ووسائل تنفيذها جمرد تنظري علمي جاف، أو وقائع عملية 
وتصرفات سلوكية عشوائية ال حيكمها هدف أو مقصد؛ فإنه ال بد من أهداف سامية تقف من 
وراء هذا التخطيط، تكون مبثابة رؤية شاملة واعية، وأفكار حمفزة ودافعة تقوم األركان والوسائل 
الباعثة  األهداف  تفصيل هذه  يأيت  للحصول عليها، وفيما  املتعددة  واقًعا يف مفاصلها  برتمجتها 

واحملركة خلطط محاية الوطن ...

- ٣ - 
 

  
 

 
  لحماية الوطن ثمار التخطيط النبوي: المطلب الخامس

•	أواًل: بناء الوطن وتقويته )هدف دافع(

بناء الوطن وتقويته تقع بال شك يف رأس قائمة أهداف التخطيط حلماية الوطن؛ فالوطن 
ينظر مثاًل تشجيعه عليه الصالة والسالم لكعب بن زهير لما أنشده بردته المشهورة "بانت سعاد"، أخرج   -(
باب ذكر كعب  عنهم،  الله  الصحابة رضي  معرفة  الصحيحين، كتاب  على  المستدرك  الحاكم،  القصة 

وبجير ابني زهير رضي الله عنهما، )8)64(، وصححه.
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القوي ذو البناء املاكن القومي، وصاحب اخلطط احملكمة، والتخطيط املتقن هو أعلى مطالب أبناء 
هذا الوطن، وأعظم مقاصدهم، وأحوج ضروراهتم، ولذا فإن هدف التخطيط الرئيس _ من حيث 

هو اسرتاتيجية حلماية الوطن _ هو بناء الوطن القوي.

كذلك ال شك أن هذا يتطلب يف اسرتاتيجية التخطيط حلماية الوطن جمموعة من السمات 
الالزمة إلجناز هذا اهلدف العظيم "هدف بناء الوطن القوي"، ومن هذه السمات أن يكون هذا 
التخطيط شاماًل لكل مناحي الحياة؛ إذ ال حيسن أن يكون يف جانب دون اآلخر، فقوة الوطن 
وبناؤه تتطلب هنضته ومنوه واستقراره يف كل قطاعاته، السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغريها، 
وخذ مثال ذلك ودليله ما أقامه النيب  من نظام مدين لدولته يف املدينة املنورة، قام على كيان 
سياسي خيطط لتحركاته فيه بدقة، وكيان اقتصادي للمدينة معتمد على مقوماهتا من جتارة وزراعة، 
كما مل يغفل  أي جانب مهم آخر كالنظام االجتماعي، أو األخالقي، أو نظام العقوبات، 

... إخل.)))

وينبغي مراعاة التخطيط حلماية الوطن ليس بتقوية مجيع جماالته فحسب، دون تقدمي أحدها 
على اآلخر، بل أيًضا بالسعي لتكامل هذه المجاالت جميعها، دون إغفال جانب منها، ولقد 
كان نبينا عليه الصالة والسالم مثال هذا التكامل والتوازن يف ختطيطه، حيث حرص عليه الصالة 
والسالم على بناء القيم األخالقية، والقيم االجتماعية، إىل جانب تقوية الوطن عسكرًيا وسياسًيا 

بتكامل وتوافق.

التخطيط مستفيًدا من كل  أنه يستلزم أن يكون  الوطن  كما أن من مسات هدف تقوية 
مقدرات  من  الوطن  يف  ما  مع  ومتوافقة  متوائمة  خططه  تكون  وأن  وثرواته،  الوطن  مقومات 

وإمكانات، بل وما ميكن استقدامه كذلك وتفعيله من غرينا، كحفر اخلندق مثاًل.)2)

•	ثانًيا: حماية الوطن من األعداء والدفاع عنه )هدف مانع(
وكما أن تقوية الوطن هدف التخطيط األول، فإن محايته داخلًيا وخارجًيا هي اهلدف الثاين؛ 

يحتاج موضوع تكامل النظم اإلسالمية، واهتمام النبي  جميًعا دون إغفال أحدها، أو تفضيله على   -(
غيره، يحتاج إلى بحث متكامل، بله رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه.

2- صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب حفر الخندق، )2835 _ )283).
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إذ ال بد لقيام الوطن بدوره ومتكينه يف وسط صراع التنافس احلضاري على األرض من قدرة على 
الوقوف يف وجه أعداء الداخل واخلارج، منًعا هلم من حتقيق مآرهبم، ومقاصدهم، وخمططاهتم، اليت 
بال شك ستخدم مصاحلهم ال مصاحل الوطن. ولذا، فإن من األمهية مبكان أن يفصل احلديث يف 

كل جانب من جانيْب احلماية هذين كما يأيت ...

o داخليًّا )من الدخالء والمنافقين(

مل خيل حىت جمتمع املدينة املنورة يف عصر النيب  من املنافقني والدخالء، بل إنه ميكن 
القول: إن اجملتمع القوي املتمكن هو الذي تربز فيه فئة املنافقني،))) فما احلاجة لنفاق دولة ضعيفة 
ميكن اجملاهرة بعداوهتا وخمالفتها؟!، لكن الدولة القوية والوطن املتماسك يغيظ أصحاب النفوس 
الضعيفة والنوايا السيئة واملصاحل املبيتة؛ إذ هو مينعهم من ممارسة اجتاهاهتم السلبية، وسلوكياهتم 

اخلاطئة، فينتقلوا من العداوة املعلنة _ النعدام القدرة عليها _ إىل النفاق والعداء اخلفي.

أعداء  من  أشد  فخطرهم  الدخالء؛  هؤالء  من  الوطن  محاية  التخطيط  أهداف  أهم  ومن 
اخلارج، وهم أقدر على اإليذاء، فإهنم أعرف مبواطن الضعف من ناحية، وخفاؤهم وعدم معرفتهم 
مغلوبة،  مدحورة  القوة  هذه  إن  القول  أسارع  لكين  أخرى،  ناحية  من  صاحلهم  يف  قوة  عنصر 
ومبنهجني منضبطني ناجحني، أحدمها رباين مستقى من القرآن الكرمي، واآلخر نبوي مستمد من 

السنة؛ فيما يأيت بياهنما:

العملية ملصلحة  إمتام اخلطط  بتحركاهتم، وإمهال مناوشاهتم، واالستمرار يف  عدم االهتمام   .1
ٹ            ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   چ  سبحانه:  اهلل  يقول  الوطن، 
وعملك  اإلجيايب،  اجتاهك  فاستئناف   ،95  -  94 احلجر:  چ  ٹ   ٹ  
الصحيح، وإنفاذ ختطيطك، وحتقيق براجمك، وتطبيق ما تصبو إليه، كل ذلك هو أكرب رد 
على نفاق املنافقني، واستهزاء املستهزئني، وهو ما يبكتهم، ويرد كيدهم، ويبطل مؤامراهتم، 

وهذا هو الرد العملي الفّعال.

2. فضح مآرهبم، وكشف مقاصدهم، وإعالن طرقهم، للحذر منها وأخذ احليطة، وللتنبيه عليها 

ينظر مثاًل صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، )229، 256، 286_290، 4)3).  -(
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ووعيها، ملا لذلك من متكن وقدرة على مواجهتها وردها، وهذا كان حال النيب عليه الصالة 
والسالم مع املنافقني، فإن تبكيته هلم، وإفشاله خلططهم، من مثل هدمه ملسجد "الضرار"،))) 
وإقامة احلد على املتكلمني يف حادثة اإلفك،)2) وفضح مكائدهم باالمتناع عن الصالة عمن 
بن  أمسائهم حلذيفة  وتبليغ  عنه،)4)  بعد ختلفهم  القتال  إشراكهم يف  وعدم  منهم،)3)  مات 
اليمان كامت سر النيب عليه الصالة والسالم،)5) وما إىل ذلك، كله من باب إبطال كيدهم، 

ورده إىل حنورهم، واهلل املوفق.

o خارجًيا )من األعداء والمنافسين(

الوطن القوي املتماسك داخلًيا هو األقدر على مواجهة التحديات اخلارجية، وال خيلو العامل 
اخلارجي من صراع وتنافس يف املصاحل والسيطرة، وليس مثل التخطيط لقوة الوطن الداخلية يف 
أعظم  من  فإن  ولذا،  على حد سواء.  األعداء  عند  املنافسني، كما  عند  الوطن خارجًيا  متكني 
أهداف التخطيط حلماية الوطن هو منع األذى عنه، ورد أطماع األعداء فيه، واإلسهام يف جعله 

يف مصاف الدول الكربى اليت هلا املكانة واألمهية والتفوق احلضاري.

وما انفكت أوطان اإلسالم معرضًة هلجمات األعداء، وأطماع املنافسني، على مر العصور، 
تارة فتبّكت  تنتصر أوطاننا  تتذبذب بني تفوق وانتصار، أو هزمية وتشتت،  وما زالت أوضاعنا 

أعداءها، وهتزم أحياًنا فينال منها عدوها بعض النيل، وهكذا هي األيام دول چ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۇئ   چ آل عمران: 

.(40

عبد السالم هارون، تهذيب سيرة ابن هشام، أمر مسجد الضرار عند القفول من غزوة تبوك، )394).  -(
2- صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى "لوال إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 

خيرًا"، )50)4).
أبًدا، وال تقم على  3- صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى "وال تصل على أحد منهم مات 

قبره"، )2)46).
چ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   تعالى:  لقوله  إشــارة   -4
ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   چ التوبة: 83.

.(3(43( ،h باب مناقب عمار وحذيفة ، 5- صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي
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ومن أهم واجبات التخطيط حلماية الوطن: االنتباه إىل دوامة الصراع احلضاري بني الدول، 
وعدم الغفلة عن كيد األعداء، وخمططات املنافسني، واالستعانة ألجل ذلك بكل ما سبق بيانه 
من أركان ووسائل للتخطيط حلماية الوطن بوعي ودقة وحزم وقوة، إمامنا يف ذلك وقدوتنا سجل 

غزوات النيب  ومعاركه مع أعداء اإلسالم على اختالف مشارهبم من مشركني ويهود وروم.)))

- ٣ - 
 

  
 

 
المطلب الخامس: ثمار التخطيط النبوي لحماية الوطن  لحماية الوطن ثمار التخطيط النبوي: المطلب الخامس

رأينا سابًقا انسجام عناصر التخطيط حلماية الوطن، وامتزاجها مًعا، وتناغمها فيما بينها، 
للوسائل،  وموجهة  لألركان،  ضابطة  واألهداف  الوسائل،  تطبيق  عرب  األهداف  حتقق  فاألركان 
الوطن  حلماية  الشامل  املشروع  يشكل  ذلك  وكل  للوسائل،  ومفّعلة  لألركان،  حمركة  واألهداف 
من خالل اسرتاتيجية التخطيط؛ إال أن هذه االسرتاتيجية ال تكتمل إال بآخر عناصرها املتمثل 
بثمارها؛ واليت هي انعكاس عن األهداف سابقة الذكر، ولكن بعد حتقيقها يف الواقع، وهذا بيت 
القصيد، والنتيجة النهائية اليت نرى من خالهلا فعلًيا جناح هذه االسرتاتيجية وآثارها الواقعية. وفيما 

يأيت بيان هذه الثمار املتحصلة من اسرتاتيجية التخطيط النبوي.

ينظر في ذلك مثاًل صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كم غزا النبي ، وتأمل في ترتيب الغزوات   -(
لدينه وأتباعه، وينظر كذلك صحيح مسلم، كتاب  الله  الكتاب؛ كداللة تمكين  أبواب  تصاعدًيا خالل 

. الجهاد والسير، باب عدد غزوات رسول الله
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•	االستقرار

الوطن املستقر حلم مجيع األمم وأمنيتها، وهو عنوان التقدم، ودليل التحضر، وبرهان النجاح، 
أبناء الوطن، وغاية خمططاهتم ومشاريعهم، ومادة هذا االستقرار هي حتقيق  وهو منتهى طموح 
األمن واألمان ألبناء الوطن، األمن االجتماعي والطمأنينة على الضرورات الوجودية من نفس ودين 
وعقل ومال وعرض، واألمان اإلنساين بتحقيق احلياة الكرمية املصونة من مجيع جوانبها، ويف كافة 

جماالهتا، وخذ مثال ذلك ما حتقق يف مدينة الرسول  من مناء وتقدم وتوسع.)))

وليس املقصود باالستقرار خلو الوطن من اإلشكاالت، أو املعيقات، أو حوادث السلبية، أو 
حىت اجلرائم والكبائر، فلم خيل من ذلك جمتمع حىت جمتمع املدينة املنورة األمنوذج، لكن املقصود 
هو أن يكون وضع اجملتمع العام مستقرًا مطمئًنا ثابًتا، حىت وإن تغشته جمموعة من الظروف، أو 
تعرض لبعض اإلشكاالت، شرط أاّل تكون هذه العوارض غري مستمرة، وال دائمة؛ أي أاّل تعد 

ظواهر مبنتشرة يف اجملتمع مبعىن آخر.

واالستقرار من حيث هو مثرة التخطيط حلماية الوطن وأثره الواضح يف واقع اجملتمع؛ ميكن 
اعتباره مبثابة معيار لقياس مقدار تقدم الوطن وحتضره، وينبغي أن تربز مظاهره يف ميادين الوطن 
وتفوقه  فيه،  اخلدمات  وتقدم  السياسي،  واستقالله  الوطن،  اقتصاد  فنمو  بنائه كافة،  وجماالت 
العلمي، وتطوره تكنولوجًيا، ورقّيه فنًيا وإعالمًيا، وقوة أبنائه صحًيا ورياضًيا، كل هذا وغريه يشكل 
حقواًل معيارية لقياس مقدار تقدم الوطن وقوته، وكلها جوانب جيمعها "االستقرار" بوصفه مثرة 

إلتقان التخطيط، وحسن تنفيذه، وحتقيق هدفه األول املتمثل بقوة الوطن وبنائه املستقر.

•	االنتصار
أعدائها ومنافسيها، ومن أعظم مثار  انتصارها على  أهم دالئل قوة األوطان وتقدمها  من 
التخطيط حلماية الوطن هي نصره يف معركة التمكني، وثباته يف ظل الصراع احلضاري على األرض، 
وقد مر بيان هدف من أهداف اسرتاتيجية التخطيط يتمثل حبماية الوطن من الدخالء واملنافقني 

أو مستأمنين  متابعين مسلمين،  إما   ، الله  إلى مدينة رسول  أو رهبة  الوفود رغبة  قدوم  بذلك  يشهد   -(
معاهدين، وتنامي عدد المسلمين حتى عدوا باآلالف في حجة الوداع، ينظر صفي الرحمن المباركفوري، 

الرحيق المختوم، )380 _ 395).
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داخلًيا، ومن األعداء واملنافسني خارجًيا، وحتقيق هذا اهلدف يتجلى يف مثرة االنتصار على كل 
هؤالء وتبكيتهم والتفوق عليهم.

ولو أعدنا النظر يف سرية املصطفى  لتبني لنا بوضوح خامتة مسريته الدعوية، وقمة حتقيق 
السنني  نافسوه وحاربوه  الذين  انتصاره على مشركي مكة  أعدائه، واليت متثلت يف  انتصاره على 
الطوال فانتصر عليهم أخريًا بفتح مكة الفاصل،))) كما نرى متثل هذا االنتصار وحتقيق أهداف 
بغزوة  العربية  اجلزيرة  يف  وجودهم  وإهناء  اليهود  أعدائهم  على  املسلمني  قضاء  يف  الوطن  محاية 
خيرب،)2) ولقد كانت غزوتا خيرب وفتح مكة يف سنتني متتاليتني )السابعة والثامنة للهجرة(، تالمها 
النيب ، واالعرتاف بسيادهتا، وترسخ جذور  الذي ظهر فيه متكن دولة  الوفود)3)  مباشرة عام 
النيب  مثار ختطيط  قد حققت  مهمة  بذلك  االنتصار  فكان  وفرعها،  وثبوت شجرهتا  انتصارها، 

لسيادة هذا الدين، ومحاية وطنه.

•	االستمرار

استقرار الوطن وانتصاره مثرتان أساسيتان للتخطيط، ومها أساسا تقييم قوة الوطن وتقدمه، إال 
أهنما ال يكفيان إن انقطعا وما داما؛ فاكتمال مثار التخطيط حلماية الوطن ال يتم إال بكون هذه 

احلماية املتمثلة باستقرار الوطن وانتصاره مستمرة دائمة باقية ال تنقطع وال تنتهي.

فدوام قوة الوطن، وبقاء استقراره، وتصاعد مسريته، وتنامي مكانته ومتكينه، وازدياد طمأنينة 
أبنائه وسعادهتم، وثبات أوضاعه يف شىت اجملاالت _ السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية 
... _ كل ذلك مظاهر الستمرارية تقدمه ومنوه، وهي دالئل حسن التخطيط حلمايته، ومثارها 

الدانية املتحصلة للوطن وأبنائه. 

ولنعد إىل سرية املصطفى  حىت نرى مثال هذه االستمرارية؛ حيث جند الفرق واضًحا 

ينظر صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الفتح، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب   -(
فتح مكة.

ينظر صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر.  -2
ينظر صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب وفد بني تميم، واألبواب التي تليه في تفصيل أخبار وفود   -3

قبائل العرب إلى المدينة.
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بني خطته يف مكة، وخمططاته يف املدينة، وسنجد النقلة النوعية من مرحلة اخلوف والفزع و چ ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  
استئمان  الطلقاء"،))) ومن طور  فأنتم  "اذهبوا  مرحلة  إىل  األحزاب: 0)،  چ  گ  گ  گ  
اليهود وموادعتهم، إىل إخراجهم من اجلزيرة بعد غزوة خيرب،)2) وقس على ذلك تصاعد مسرية 
بعد يف عصر  فيما  املسرية  إمتام  اليت أسهمت يف  النبوة وتناميها واستمراريتها  اإلسالم يف عصر 
اخللفاء الراشدين وما تاله من عصور اإلسالم حىت وصلت دولة اإلسالم إىل سدة العاملية، والتفوق 

احلضاري واإلنساين.

ولقد ظهر هذا االستمرار بوصفه مثرة السرتاتيجية التخطيط النبوي يف املدينة املنورة _ وطن 
اإلسالم األول _ زمن النيب ؛ فما زالت املدينة تنتقل من طور استقرار إىل طور انتصار، ومن 
مرحلة حرجة إىل مرحلة مطمئنة، ومن زمن صعوبة وعسر إىل عصر رخاء ويسر، ومن ضعف إىل 
قوة، ومن ثبات إىل رسوخ، ومن متكني إىل حضارة، حىت نشرت _ املدينة املنورة _ أشعة نورها 

على العامل كله فيما بعد، مستمرًة يف توسيع دائرة خريها ورسالتها، استمرارية البقاء والنماء.

الخاتمة
بعد هذا التجوال املاتع يف رحاب السرية النبوية العطرة، وعلى مائدة السنة النبوية الشريفة، 
القتطاف عناصر اسرتاتيجية التخطيط حلماية الوطن، واالجتهاد يف جتلية دقائقها، وإبراز أسسها 

ومبادئها، خيلص البحث إىل تقرير جمموعة من النتائج فيما يأيت بياهنا:

التخطيط من حيث هو اسرتاتيجية نبوية حلماية الوطن يقصد به "التدبري اخلفي احملكم إلجناز  		•
أمر محاية الوطن على وجهها األكمل" وهلذه االسرتاتيجية عناصرها املتمثلة بأركاهنا ووسائلها 

وأهدافها ومثارها.

أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب جماع أبواب السير، باب فتح مكة حرسها الله تعالى، )6)82)(،   -(
وضعفه األلباني في السلسلة الضعيفة برقم )63))).

ينظر صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب إجالء اليهود من الحجاز، وباب إخراج اليهود والنصارى   -2
من جزيرة العرب.
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قائد  له، وإنسان  احملفزة واملرجعية  الفكرة  مبثابة  رائد  التخطيط ثالثة هي: فكر  أركان هذا  		•
متفاعل حيمل مهمته، وأدوات تساعد هذا التخطيط كالثروة املادية املتمثلة بقوة االقتصاد، 
والثروة املعنوية اليت يشكلها اإلعالم، إضافة إىل استخدام وسائل التقنية وآليات "التكنولوجيا" 

للمساعدة يف التخطيط حلماية الوطن.

هلذه االسرتاتيجية وسائل إلتقان خططها وضمان حسن تنفيذها، وهي تنقسم إىل ثالث  		•
األساسية  فالوسائل  مساندة(،  ووسائل  بنائية،  ووسائل  أساسية،  )وسائل  جمموعات: 
للتخطيط تتجلى يف وعي قراءة الواقع، والرؤيا الثاقبة الستشراف املستقبل، وتدرج التخطيط 
مرحلًيا، والوسائل البنائية تقوم على مؤسسات تؤسس للتخطيط، وخدمات ضرورية لتنفيذه، 
الوسائل املساندة للتخطيط فتكّوهنا  وعالقات اجتماعية وثيقة تشد من أزره وتقويه، وأما 
املعرفة بوصفها مسًة ثقافية وتربوية ألفراد اجملتمع، والرياضة ِبَعدَّها طريًقا لقوة التخطيط وقدرته، 

والفن؛ ألنه سبيٌل لوعي الوطن ومتيز أبنائه.

السرتاتيجية التخطيط هدفان تسعى لتحقيقهما؛ أوهلما هدف على مستوى دافع يقوم على  	•
بناء الوطن وتقويته، لينمو ويزدهر ويتقدم، وثانيهما هدف على مستوى مانع حيمي الوطن 
الدخالء  من  داخلًيا  الوطن  األول محاية  اجتاهان؛  اهلدف  وهلذا  عنه،  ويدافع  األعداء  من 

واملنافقني، والثاين محايته خارجًيا من األعداء واملنافسني.

على  وانتصاره  الداخلي،  استقراره  يف  تتلخص  وأبناؤه  الوطن  جينيها  مثار  أخريًا  وللتخطيط  	•
األعداء، واستمرار تقدمه.

السنة  واالستنباطية يف حقل  املنهجية  الدراسات  تكثيف  بضرورة  ختاًما،  البحث  ويوصي   
النبوية، الستخراج املبادئ األساسية ملوضوع محاية الوطن واستلهام عناصره النبوية الشريفة، 
إلثراء املوضوع وبنائه وفق اإلرشاد النبوي والتوجيهات الربانية، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 

العاملني.
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المراجع
األصفهاين، أيب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين )ت: 502هـ(، املفردات يف غريب  	-

القرآن، حتقيق: صفوان عدنان الداودي، دمشق بريوت، دار القلم، الدار الشامية، ط ) - 2)4)هـ.

البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية أبو عبد اهلل )ت: 256هـ(، صحيح البخاري = اجلامع  	-
الصحيح، القاهرة، دار الشعب، ط)، )40)هـ - )98)م.

السنن  )ت: 458هـ(،  اخلراساين  اخُلْسَرْوِجردي  موسى  بن  علي  بن  احلسني  بن  أمحد  بكر  أبو  البيهقي،  	-
هـ -  العلمية، ط 3، 424)  الكتب  دار  لبنان،  القادر عطا(، بريوت –  عبد  الكربى، )حتقيق: حممد 

2003م.

اخلراساين )ت: 458هـ(، شعب  اخُلْسَرْوِجردي  موسى  بن  علي  بن  احلسني  بن  أمحد  بكر  أبو  البيهقي،  	-
اإلميان، )حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد، أشرف على حتقيقه 
وختريج أحاديثه خمتار أمحد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي – اهلند(، الرياض _ السعودية، مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، ط )، 423) هـ - 2003 م.

الرتمذي،  الضحاك )ت: 9)2هـ(، سنن  َسْورة بن موسى بن  أبو عيسى حممد بن عيسى بن  الرتمذي،  	-
الباقي "جـ 3"، وإبراهيم عطوة عوض  )حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر "جـ )، 2"، وحممد فؤاد عبد 
املدرس يف األزهر الشريف "جـ 4، 5"(، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، ط 2، 395) 

هـ - 5)9) م.

احلاكم، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن ُنعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري  	-
املعروف بابن البيع )ت: 405هـ(، املستدرك على الصحيحني، )حتقيق مصطفى عبد القادر عطا(، بريوت، 

دار الكتب العلمية، ط )، ))4) هـ - 990)م.

ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم  	-
كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، أخرجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، 

نشر: دار املعرفة - بريوت، 9)3)هـ.

ابن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن هالل بن أسد الشيباين )ت: )24هـ(، مسند اإلمام أمحد بن  	-
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حنبل، )حتقيق: شعيب األرناؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي(، 
األردن، مؤسسة الرسالة، ط )، )42) هـ - )200 م.

أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجستاين )ت: 5)2هـ(،  	-
سنن أيب داود، )حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد(، صيدا – بريوت، املكتبة العصرية.

الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، جار اهلل )ت: 538هـ(، أساس البالغة، )حتقيق: حممد  	-
باسل عيون السود(، بريوت، دار الكتب العلمية، ط)، 998)م.

ابن زجنويه أبو أمحد محيد بن خملد بن قتيبة بن عبد اهلل اخلرساين )ت: )25هـ(، األموال، حتقيق: شاكر  	-
ذيب فياض، السعودية، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ط )، 406)هـ - 986)م.

ابن شبة، عمر بن شبة )وامسه زيد( بن عبيدة بن ريطة النمريي البصري، أبو زيد )ت: 262هـ(، تاريخ  	-
املدينة، حتقيق: فهيم حممد شلتوت، طبع على نفقة: السيد حبيب حممود أمحد، جدة، 399) هـ

الدين زعرتي  وزيادات عالء  تعديالت  )مع  املختوم،  الرحيق  املباركفوري )ت: )42)هـ(،  الرمحن  صفي  	-
وغسان حممد رشيد احلموي(، دمشق، دار العصماء، ط )، )42)هـ.

عمر، أمحد خمتار عبد احلميد )ت: 424)هـ(، معجم اللغة العربية املعاصرة، مبساعدة فريق عمل، عامل  	-
الكتب، ط)، 429) هـ - 2008 م.

اللغة،  الرازي )ت: 395هـ(، معجم مقاييس  القزويين  أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء  ابن فارس،  	-
حتقيق: عبد السالم حممد هارون، بريوت، دار الفكر، ط )، 9)9)م.

الفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم البصري )ت: 0))هـ(، العني، حتقيق مهدي  	-
املخزومي وإبراهيم السامرائي، مصر، دار ومكتبة اهلالل.

مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )ت: )26هـ(، صحيح مسلم = املسند الصحيح  	-
الباقي(،  العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، )حتقيق: حممد فؤاد عبد  العدل عن  بنقل  املختصر 

بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 4)3)هـ - 954)م.

ابن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم بن علي مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي )ت:  	-
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)))هـ(، لسان العرب، بريوت، دار صادر، ط3- 4)4) هـ.

النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين )ت: 303هـ(، السنن الكربى، ط )، )حققه  	-
وخرج أحاديثه حسن عبد املنعم شليب، أشرف عليه شعيب األرناؤوط، قدم له عبد اهلل بن عبد احملسن 

الرتكي(، مؤسسة الرسالة – بريوت، )42) هـ - )200 م.

هارون، عبد السالم حممد، هتذيب سرية ابن هشام، بريوت، دار الفكر، )99)م. 	-



حماية األمن الوطني في السنة النبوية
"مكافحة الفساد اإلداري أنموذًجا"

األستاذ الدكتور/  عبد المحسن بن عبد اهلل التخيفي
قسم الدراسات اإلسالمية/جامعة الملك سعود- السعودية
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المقدمة
آله  املرسلني، وعلى  إمام  للمتقني، والصالة والسالم على  العاملني، والعاقبة  احلمد هلل رب 

وصحبه أمجعني. أما بعد، 

فإن مفهوم الوطن تطور من جمرد املكان الذي يستوطنه اإلنسان، إىل مفهوم سياسي يرادف 
مفهوم "الدولة" املعاصر. وتبًعا هلذا التطور؛ تطّور مفهوم املواطنة من جمرد االنتماء والشعور بالشوق 

واحلنني إليه. إىل عقد اجتماعي يقوم على االلتزام بالواجبات، واحملافظة على املكتسبات.

ويشمل هذا العقد مجيع املنتمني إىل الوطن سواء كانوا يف موقع السلطة أو خارجها؛ فالكل 
املسؤولية،  قدر  ومتفاوتون يف  احلماية،  املواطنة، ومجيعهم مشرتكون يف وجوب  يشملهم وصف 

حبسب ما لديهم من السلطات واإلمكانات، فإنَّ األمانة على قدر املسؤولية والتمكني.

وتتعرض األوطان إىل أنواع من املهددات اليت ترتبص هبا شرًا، وتستهدف دينها، وأمنها، 
وقيمها االجتماعية، ومنظومتها األخالقية، ومقدراهتا االقتصادية. وهي مهددات تتجدد حبسب 

ما جيد لدى الناس من أحوال.

ومن مجلة املهددات البالغة الضرر: الفساد؛ فإنه أشدها خطرًا وأعظمها أثرًا، بل هو املسؤول 
عن غريه من املهددات اليت تنشأ يف كنفه، وتتكاثر بسببه.

والفساد منظومة متصلة احللقات، يؤثر بعضها يف بعض، ويرقق بعضها بعًضا، فكل سلوك 
فاسد وراءه نفس تشربت الفساد، وبيئة موبوءة تنمو فيها الظواهر الفاسدة، ونظام إداري فاسد 

ميارس الفساد، أو يعجز عن إصالحه.

ومن حلقات هذه املنظومة من الفساد: الفساد اإلداري، فإنه املعوٌق الرئيس خلطط التنمية 
يف مجع الدول، واملهدد األبرز للسلم واألمن فيها. 

فالدول ال يستقيم أمرها ويقوى شأهنا إال بوجود نظام صاحٍل حيكمها، وال يكون النظام مؤثرًا 
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إال أن يقوم عليه أكفاء ناصحون.

وحيثما أبصرت عيناك جهاًل، وختلًفا، وتبديًدا للثروات، واختالاًل يف األمن، فاعلم أن هذه 
الظواهر وراءها فساد إداري هذه بعض جتلياته.

الفساد  اليت حتول دون استشراء  واللوائح  األنظمة  الدوُل إىل وضع  تتنادى  اليوم  ويف عامل 
اإلداري، وحماسبة املسؤولني املقصرين. 

دولية  ومنظمات  هيئات  فأنشئت  الدولية،  اجلهود  إىل  احمللية  اجلهود  جتاوز  األمر  إن  بل 
للتعريف بالفساد، ومراقبة أداء الدول. وأصبح مبدأ الشفافية أحد املعايري املهمة يف تقييم الدول.

نَِّة النََّبِويَِّة، َمْقِصٌد َشرِْعيٌّ  ويأيت موضوع الندوة يف دورهتا التاسعة بعنوان: "مِحَاَيُة اْلَوَطِن يِف السُّ
َوَضرُورٌَة جُمتَمِعيٌَّة" استجابة حلاجة اجملتمع املسلم يف حل مشكالته املعاصرة على هدي من سنة 

.النيب

وهبذه املناسبة، فإين أتوجه بالشكر اجلزيل لألمانة العامة لندوة احلديث الشريف على عنايتها 
حبسن انتقاء موضوعات الندوات اليت تفتح أمام الباحثني اجملال للبحث عن حل ملشكالت الواقع 

يف ضوء هْدي من السنة النبوية. 

والسلم يف  األمن  هُتّدد  اليت  املشكالت  أبرز  أحد  اإلداري  الفساد  ُيعد  الدراسة:  مشكلة 
األوطان واجملتمعات، وللسنة النبوية سبق ظاهٌر يف بيان مظاهر الفساد اإلداري وأسبابه ووسائل 
عالجه، فكان من املهم إبراز معامل املنهج النبوي يف معاجلة ظاهرة الفساد اإلداري، وبيان أصوله 

ومرتكزاته اليت يتميز هبا.

أسباب االختيار: خطورة الفساد اإلداري، وضرره البالغ على أمن الدول واستقراها. وإبراز 
األسس اليت يقوم عليها املنهج النبوي يف مكافحة الفساد اإلداري. واإلسهام يف استكمال عناصر 

املهددات يف هذه الندوة املباركة.

من الدراسات السابقة: الفساد اإلداري أمناطه وأسبابه، خلالد آل الشيخ، ومفهوم الفساد 
اإلداري ومعايريه يف التشريع اإلسالمي آلدم نوح، والفساد اإلداري وعالجه من منظور إسالمي 
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الدين فهمي، وتطبيقات اإلدارة  التنمية لصالح  لعمليات  هلناء مياين، والفساد اإلداري كمعوق 
اإلسالمية يف الوقاية من الفساد، حملمد عبد اهلل، وعبد اهلل الفروان، واإلصالح اإلداري من املنظور 
اإلسالمي لعبد الرمحن اجلويرب، وحنو نظرية إسالمية ملكافحة الفساد اإلداري آلدم نوح القضاة، 
الرمحن  لعبد  احلكومي  اجلهاز  وأثره  والفساد  العيد،  لنوال  الفساد  مكافحة   يف  النيب  ومنهج 

هيجان، والفساد وأثره يف القطاع اخلاص للحسن أبو نعامة.

وهذه مؤلفات نافعة يف مكافحة الفساد اإلداري، وأقرب هذه املؤلفات صلة هبذا البحث: 
منهج النيب  يف مكافحة الفساد د. نوال العيد))). 

وقد أوردت الدراسة ثالثة أنواع من الفساد: الفساد اإلداري، والفساد األخالقي، والفساد 
االقتصادي. مث ذكرت منهج النيب يف مكافحة الفساد: املنهج الوقائي، واملنهج اجلزائي. 

فجاء ذكر منهج املكافحة شاماًل األنواع الثالثة، ومل تفصل الفساد اإلداري عن غريه من 
أنواع الفساد؛ وذلك أن حبثها كان متعلًقا بالفساد عموًما وليس الفساد اإلداري حتديًدا.

التمهيد: مفهوم الفساد اإلداري:

املركب  اللقب  باعتبار  تعريفه  بتعريف جزئيه، مث  "الفساد اإلداري" مركب إضايف، وتعريفه 
منهما.

تعريف الفساد: 

ْفِسُد، وَفُسَد َفساًدا وُفُسوًدا، فهو َفاِسٌد وَفسيٌد فيهما، من قوم َفْسدى،  ْفُسُد ويـَ لغة: َفَسَد يـَ
َفَسَد.  ْفسيًدا: أْفَسَده. ومل ُيسمع: انـْ َده تـَ واملْفَسَدُة: ِضدُّ املْصَلَحِة، وَفسَّ

ْفِسد إفساًدا، فهو مفسد، وهم مفسدون. وأما اإلفساد فهو من الفعل الرباعي أفسد يـُ

الح، وقد جاء الفساد يف استعماالت العرب واسعا ليشمل كل املعاين  الَفساد: نقيُض الصَّ
املال ظلًما، واجلدب، والضرر، والتقاطع والتدابر، واإلنتان  املضادة للصالح، فمن ذلك: أخذ 

.82(/http://nawalaleid.com/cnt/lib :مثبت على موق الدكتورة على الرابط  -(
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والعطب، واخللل واالضطراب، واإلساءة))). 

اصطالًحا:

قال الراغب: "الفساد خروج الشيء عن االعتدال، قليال كان اخلروج عليه أو كثريًا، وُيستعمل 
يف النفس والبدن واألشياء اخلارجة عن االستقامة")2). وقال املناوي: "الفساد: هو انتقاض صورة 

الشيء")3).

وقال ابن اجلوزي: "والفساد: تغري الشيء عما كان عليه من الصالح... وُيذكر يف الدين 
كما ُيذكر يف الذات. فتارة يكون بالعصيان، وتارة يكون بالكفر، ويقال يف األقوال: إهنا فاسدة 

إذا كانت غري منتظمة، ويف األفعال إذا مل ُيعتد هبا")4).

فإن  الفساد؛  ملفردة  اللغوية  الداللة  توافق  اليت  الذهنية  الصورة  تتجاوز  مل  التعريفات  وهذه 
الصالح هو بقاء الشيء على صورته الصحيحة، وأداؤه وظيفَته اليت خلق من أجلها، والفساد 

خروج عن هذين األمرين.

وقد كثر يف كالم العرب استعمال لفظة "الفساد" أو إحدى مرادفاهتا، لكل شيء خرج عن 
حد االعتدال واالستقامة. فُعرِّف املرض بأنه "فساُد املزاج")5)؛ ألنه خرج عن حد االعتدال. وُعّرف 
اخلفش بأنه: "فساٌد يف اجلفون تضيق له العيون من غري وجٍع وال قرٍح")6). وُعدَّ سوء تدبري املال 
فساًدا، ُيقال: عاث يف ماله عيًثا إذا أفسده"))). وملا غلب على الفأرة اإلتالف واإلفساد مُسيت 

"أم فساد")8).
ذكرها خشية  عن  وأعرضت  العرب،  أشعار  وفي  الكريم،  القرآن  في  االستعماالت  هذه  على  والشواهد   -(

اإلطالة.
المفردات)636).  -2
التوقيف)260).  -3

نزهة األعين النواظر)0)4).  -4
التعريفات الفقهية)ص)20).  -5

العين)2/4))).  -6
البارع في اللغة))/58)).  -(

المنتخب من كالم العرب))/0)3).  -8
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وقد عرَّف ابن عقيل الفساد يف اصطالح األصوليني، بقوله: "إمنا ُيريدوَن بالفعِل أنه فاسد 
وباطل: أنه قبيٌح، وأنه مفعوٌل على خُمَالَفِة الشرع")))، وهو مرادف للبطالن عند اجلمهور. وفرَّق 
بينهما احلنفية، فجعلوا الباطل ما رجع اخللل فيه إىل أركان العقد، والفاسد ما رجع اخللل فيه إىل 

أوصاف العقد.

والفساد عند الفقهاء "يف العبادات: هو عدم اإلجزاء، وعدم إسقاط القضاء، وكل عبادة 
فعلت على وجه مل جيزئ ومل يسقط القضاء فهي فاسدة. ويف املعامالت: عدم ترتب األثر املقصود 
من العقد على العقد، فكل نكاح مل يفد إباحة التلذذ باملنكوحة فهو فاسد، وكل شراء مل يفد 

إباحة التصرف يف املشرتى فهو فاسد")2).

يف  اآليات  وردت  وهبذا  املصطلحني،  هذين  من  أعم  للفساد  الشرعي  االستعمال  أن  إال 
الكتاب العزيز، وجرى عليه ُعرف أهل العلم يف خمتلف فروع الشريعة، بأنَّ الفساد يقابل الصالح، 
وقد جاءت املقابلة بني الصالح والفساد يف نصوص كثرية يف القرآن العزيز والسنة املطهرة ومن 
عن  الشعراء: 52)[.  ]سورة  پ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭپ  تعاىل:  اهلل  قول  ذلك 
ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح  النعمان بن بشري h قال: قال رسول اهلل : ))َوِإنَّ يف اجْلََسِد ُمْضَغًة، 
اجْلََسُد ُكلُُّه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجْلََسُد ُكلُُّه(()3). وعن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل: ))إن 
أول ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله الصالة فإن صلحت فقد أفلح وأجنح وإن فسدت 
رِيَعِة  اَلِح، َوُهَو ُكلُّ ِفْعٍل َمْذُموٍم يِف الشَّ فقد خاب وخسر(()4)، قال ابن عاشور: "وَاْلَفَساُد: ِضدُّ الصَّ

َأْو َلَدى َأْهِل اْلُعُقوِل الرَّاِجَحِة")5).

اإلدارة: هي عملية التوجيه والتخطيط والتنظيم والتنسيق ودعم العاملني وتشجيعهم، والرقابة 
على املوارد املادية والبشرية هبدف الوصول إىل أقصي النتائج بأفضل الطرق وأقل التكاليف. وهو 

الواضح في أصول الفقه))/62)).  -(
مذكرة في أصول الفقه)ص54).  -2

أخرجه البخاري)حديث52( ومسلم)حديث599)).  -3
أخــرجــه الــتــرمــذي)حــديــث3)4(، والــنــســائــي)حــديــث465(، وقـــال الــتــرمــذي: "حــديــث حسن غــريــب"،   -4

وصححه األلباني)صحيح الجامع2020).
التحرير والتنوير )90/20)).  -5
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يشمل اإلدارة بكل مستوياهتا العليا والوسطى والتنفيذية.

املنهج  متنوعة:  مناهج  وله  متعددة.  ختصصية  فروع  إىل  ويتفرع  بذاته،  قائم  علم  وهي 
الكالسيكي، واملنهج السلوكي، واملناهج احلديثة.

وحسن اإلدارة من أهم أسباب تفوق الدول واملؤسسات واألفراد. فإنَّ الناظر يف واقع الدول 
املتقدمة، جيد أنَّ أحد أهم أسرار جناحها؛ هو تفوقها حبسن اإلدارة. وإن مل تكن غنية من جهة 

مواردها الطبيعية.

وهذا ينطبق أيًضا على املؤسسات واهليئات، فسر متيزها، واستدامة جناحها هو اإلدارة الواعية، 
اليت حتسن إدارة العمل، وترسم اخلطط اليت تضبط أعماهلا احلاضرة، وتستشرف آفاق املستقبل.

وملا كانت اإلدارة هبذه األمهية، فإن فسادها من أخطر أنواع الفساد، وأشده تأثريًا يف بقاء 
اجملتمع. وقد عرفته منظمة  تقع يف  اليت  الفساد  أنواع  املسؤول عن كافة  أنه  الدولة ومنائها، كما 
الشفافية الدولية: "كل عمل يتضمن سوء استخدام املنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية"))).

ويف هذا التعريف أمران:

األول: أنه يشمل مجيع املناصب اإلدارية، وال يستثين من اهلرم اإلداري أحًدا.

الثاين: أنه ُيعرِّف الفساد بوصفه ممارسة إدارية، بقطع النظر عن املمارس)2).

مظاهر الفساد اإلداري:

بأعباء  القيام  الفساد اإلداري يف: عدم  أهنا تذكر مظاهر  النبوية، جند  النصوص  تتبع  عند 
اإلدارة، وسوء استغالل السلطة، وعدم النصح للرعية، وإحلاق األذى هبم. وهذه املظاهر هي أصول 

الفساد اإلداري، وإليها ترجع كافة صوره.

اخلاصة  الواليات  أصحاب  من  وغريهم  العامة،  الواليات  بأصحاب  املظاهر  هذه  وتتعلق 

.translate.google.com.sa :منظمة الشفافية الدولية  -(
ولعل السبب أنَّ بعض صور الفساد اإلداري ناتجة عن الضعف اإلداري، أو عدم االختصاص، وليس عن   -2

سوء طوية أو قصد للفساد.
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داخلون يف هذه النصوص تبًعا.

وأصحاب الواليات العامة أو اخلاصة هلم حقوق وعليهم واجبات، فمن حقوقهم: السمع 
والطاعة هلم يف غري معصية اهلل، والنصُح له، وعدُم منازعتهم، أو تأليُب الناس عليهم.

الواجبات هو مظهٌر من  بأدائها، وكل تقصري يف هذه  وعليهم واجبات ال تربأ ذممهم إال 
مظاهر الفساد اإلداري.

وهذه املظاهر ال ينبغي النظر إليها على أهنا ممارسة إدارية فاسدة فحسب، بل هي متثل خروق 
يف منظومة األمين الوطين، من خالل تضييع املسؤولية، وتوهني بناء مؤسسات الدولة اإلدارية، وفتح 

ثغرات يف حصون الوطن الداخلية ينفذ من خالهلا األعداء.

العالقة بني الفساد اإلداري، واختالل األمن عالقة سببية، فإنَّ الفساد اإلداري ينتج عنه 
اختالل األمن، واختالل األمن ُيعمق الفساد اإلداري. 

وإليك مظاهر الفساد اإلداري اليت جاء ذكرها يف النصوص النبوية:

إعنات الرعية والتشديد عليهم: هذا املظهر من مظاهر الفساد اإلداري جاء ذكره يف حديث 
عائشة s قالت: مسعت رسول اهلل  يقول يف بييت هذا: ))اللَُّهمَّ َمْن َويِلَ ِمْن َأْمِر ُأمَّيِت َشْيًئا 

رََفَق هِبِْم َفارُْفْق به(())).  َفَشقَّ َعَلْيِهْم َفاْشُقْق َعَلْيِه، َوَمْن َويِلَ ِمْن َأْمِر ُأمَّيِت َشْيًئا فـَ

ولو مل يكن إعنات الرعية والتشديد عليهم فساًدا إدارًيا؛ ملا استحق فاعله الدعاء عليه من 
النيب  بأن جُيزى من جنس عمله. قال الطييب: "هذا من أبلغ الزواجر عن املشقة علي الناس، 
وأعظم احلث علي الرفق هبم، وقد تظاهرت األحاديث يف هذا املعىن")2). وقد عدَّ النيب الوايل 

الذي ال يرفق برعيته ويشفق عليهم شرَّ الوالة فقال : ))ِإنَّ َشرَّ الرَِّعاِء احْلَُطَمُة(()3).

ويتنزل هذا احلكم على كل مسؤول حبسب ما توىل من املسؤوليات؛ فإنَّ تويل املسؤولية غايته 

أخرجه مسلم)حديث828)).  -(
الكاشف عن حقائق السنن)0/8)25)..  -2

أخرجه مسلم)حديث830))  -3
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خدمة الناس وتسهيل مهماهتم بالعدل واإلحسان، فإذا جعل املسؤول من عمله سبًبا لإلضرار 
بالناس وإيقاع املشقة عليهم، فقد أفسدهم، ومأل قلوهبم كراهية له.

وال يقف هذا النوع من الفساد على جمرد كراهية املسؤول، بل يتجاوز ذلك إىل الوطن كله 
مبؤسساته وهيئاته، فتصبح مقدرات األوطان هنًبا بني أيدي من ُيؤمل منهم محايته.

ويف بيئات الذل والقهر، ُتقتل الكرامة والعزة يف النفوس، ويضعف الوالء للوطن، ويصبح 
األفراد صيًدا سهال لألعداء ميدون إليهم حباهلم الستمالتهم وإغوائهم، حتت ذريعة اخللوص من 

احلرمان.

  االحتجاب عن الرعية: االحتجاب عن الرعية، وعدم القيام بشؤوهنم؛ عن َأيب مرمي األزِديِّ
أّنه َقاَل ِلمعاوية مَسِْعُت رسول اهلل  يقول: ))َمْن َوالُه اهلُل َشْيًئا ِمْن ُأُموِر امُلْسِلِمنَي، َفاْحَتَجَب 
ْوَم اْلِقَياَمِة فجعل معاوية  ْقرِِه يـَ ْقرِِهْم، اْحَتَجَب اهلُل ُدوَن َحاَجِتِه َوَخلَِّتِه َوفـَ ُدوَن َحاَجِتِهْم َوَخلَِّتِهْم َوفـَ
رجاًل َعَلى حوائج النَّاِس))). ويف لفٍظ: َمْن َويِلَ َأْمرًا ِمْن َأْمِر النَّاِس، مُثَّ َأْغَلَق َباَبُه ُدوَن اْلِمْسِكنِي، 
َقُر َما  ْقرِِه، َأفـْ وَاَب رمَْحَِتِه ِعْنَد َحاَجِتِه َوفـَ وَاْلَمْظُلوِم، َأْو ِذي احْلَاَجِة، َأْغَلَق اهلُل - عز وجل - ُدوَنُه أَبـْ
َها قال الطييب: "واملراد باحتجاب الوايل أن مينع أرباب احلوائج واملهمات، أن يلجوا عليه  َيُكوُن إِلَيـْ

فيعرضوها ويعسر عليهم إهناؤها")2).

إن واجب املسؤول هو القيام باملهمات املوكلة إليه، فإذا امتنع عن مقابلة ذوي احلاجات، 
الذين ال ُتقضى حوائجهم إال من خالله، فأن له معرفة مطالبهم، وحوائجهم.

وهذا املظهر يشمل أصحاب املسؤوليات يف مجيع املستويات الوظيفية، حبسب طبيعة الوظيفة 
ومسؤولياهتا.

ويالحظ يف النص النبوي أن العقوبة املرتتبة على هذا الفعل عقوبة أليمة، فإنَّ اهلل يغلق دونه 

ــديـــث2948( والــتــرمــذي)حــديــث332)(، والــحــاكــم)حــديــث)02)(، وقـــال: "هــذا  أخــرجــه أبــو داود)حـ  -(
البصريين صحيح، عن  بإسناد  حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه وإسناده شامي صحيح "وله شاهد 

عمرو بن مرة الجهني، عن رسول اللهe" ووافقه الذهبي.
الكاشف عن حقائق السنن)2592/9).  -2
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باب الرمحة أحوج ما يكون إليها.

وإذا حيل بني املرء وبني الوصول إىل صاحب الصالحية، رمبا دفعته احلاجة إىل ولوج املسالك 
غري املشروعة، فيحدث اإلخالل باألمين الوطين، والتهديد للسلم املدين.

غش الرعية وعدم النصح لهم: من واجب صاحب الوالية: حفظ الدين، وسياسة الدولة 
 :قال رسول اهلل به، والنصح للرعية، وبذل اجلهد يف مصاحلهم؛ ويف حديث معقل بن يسار

ْنَصُح، ِإالَّ مَلْ َيْدُخْل َمَعُهُم اجْلَنََّة(())). ))َما ِمْن َأِمرٍي َيِلي َأْمَر اْلُمْسِلِمنَي، مُثَّ اَل جَيَْهُد هَلُْم، َويـَ

 :بلفظ "الغش"، قال  وفساد الوالة يكون بتعطيل مصاحل الوالية، وقد عربَّ عنه النيب
ْوَم ميَُوُت َوُهَو َغاشٌّ ِلرَِعيَِّتِه، ِإالَّ َحرََّم اهلُل َعَلْيِه اجْلَنَّة(()2). رِْعيِه اهلُل رَِعيًَّة، ميَُوُت يـَ ))َما ِمْن َعْبٍد َيْستـَ

بأخذ  هلم:  بظلمه  غشه  "ويتحقق  الصنعاين:  قال  الفساد؛  أنواع  يشمل كل  لفظ  الغش 
أمواهلم، وسفك دمائهم، وانتهاك أعراضهم، واحتجابه عن ُخّلتهم وحاجتهم، وحبسه عنهم ما 
جعله اهلل من مال اهلل سبحانه املعني للمصارف، وترك تعريفهم مبا جيب عليهم من أمر دينهم 
ودنياهم، وإمهال احلدود وردع أهل الفساد وإضاعة اجلهاد وغري ذلك مما فيه مصاحل العباد، ومن 
ذلك توليته ملن ال حيوطهم وال ُيراقب أمر اهلل فيهم وتوليُة من غريه أرضى هلل عنه مع وجوده")3).

َقاُل َلُه:  قبول الهبات: عن أيب مُحيد الساعدي  أن النيب  استعمل رَُجاًل ِمَن اأْلَْسِد، يـُ
  َقاَم َرُسوُل اهلِل ا َقِدَم َقاَل: َهَذا َلُكْم، َوَهَذا يِل، ُأْهِدَي يِل، َقاَل: فـَ َلمَّ َدَقِة، فـَ اْبُن اللُّْتِبيَِّة َعَلى الصَّ
ُقوُل: َهَذا َلُكْم، َوَهَذا ُأْهِدَي  يـَ َعُثُه، فـَ ىَن َعَلْيِه، َوَقاَل: ))َما َباُل َعاِمٍل أَبـْ َعَلى اْلِمْنرَبِ، َفَحِمَد اهلَل، وَأَثـْ
ٍد  ْفُس حُمَمَّ ْهَدى إِلَْيِه َأْم اَل؟ وَالَِّذي نـَ ْنُظَر أَيـُ ْيِت ُأمِِّه، َحىتَّ يـَ ْيِت أَِبيِه، َأْو يِف بـَ َعَد يِف بـَ يِل، َأَفاَل قـَ
َقرٌَة  ْوَم اْلِقَياَمِة حَيِْمُلُه َعَلى ُعُنِقِه َبِعرٌي َلُه رَُغاٌء، َأْو بـَ َها َشْيًئا ِإالَّ َجاَء ِبِه يـَ َناُل َأَحٌد ِمْنُكْم ِمنـْ ِبَيِدِه، اَل يـَ
لَّْغُت؟(()4). ، َهْل بـَ َنا ُعْفَريَتْ إِْبَطْيِه-، مُثَّ َقاَل: اللُهمَّ ْيِعُر -مُثَّ رََفَع َيَدْيِه َحىتَّ رَأَيـْ هَلَا ُخوَاٌر، َأْو َشاٌة تـَ

أخرجه مسلم)حديث229).  -(
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قال اخلطايب: "يف هذا بيان أن هدايا العمال ُسْحٌت، وأنه ليس سبيُلها سبيَل سائر اهلدايا 
املباحِة، وإمنا ُيهَدى إليه للمحاباة، وليخفف عن الـُمهِدي، وُيسوَّغ له بعض الواجب عليه. وهو 

خيانة منه، وخَبس للحق الواجب عليه استيفاؤه ألهله"))).

وقال ابن امللقن: "فيه: أن اهلدية إىل العامل سحت وال متلك عندنا، وكذا األمري يف إمارته 
شكرًا ملعروف صنعه أو حتبًبا إليه؛ ألنه كآحاد املسلمني ال فضل له عليهم فيه، لواليته عليهم نال 
ذلك، فإن استأثر به فهو سحت كما قررناه، والسحت: كل ما يأخذه العامل واحلاكم على إبطال 

حق أو حتقيق باطل، وكذلك ما يأخذه على القضاء باحلق")2).
وهي مكسب  الرشوة،  هي  باطل)3)،  إحقاق  أو  إلبطال حق  للمسؤول  ُتعطى  اليت  واهلبة 
فاسد، ومن كبائر اإلمث، والباذل واآلخذ ملعونان على لسان رسول اهلل ؛ عن عبد اهلل بن عمرو 

h، قال: مسعت رسول اهلل  يقول: ))َلَعَن اللَُّه الرَّاِشَي وَاْلُمرَْتِشَي(()4).
والرشوة أمارة على اختالل منظومة القيم داخل اجملتمع، فيتجلى فيها الفساد اإلداري من 
خالل خيانة املسؤول ألمانته، وتقصري اجلهاز الرقايب يف القيام بواجبه، وهي أيضا دليل على الفساد 

األخالقي؛ حيث تغيب الرمحة ويفشو البغي، وتستويل األثرة واألنانية على النفوس.
والرشوة تفعل فعلها يف نفس املسؤول، فتأخذ بسمعه وبصره، وحتمله على احملاباة يف احلكم، 

فيرتتب على ذلك خبس احلقوق، وظلم الضعفاء.
َعِت  تولية المناصب غير األكفاء: عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : ))ِإَذا ُضيـِّ
َها َيا َرُسوَل اللَِّه؟ َقاَل: "ِإَذا ُأْسِنَد اأَلْمُر ِإىَل َغرْيِ َأْهِلِه  اَعَة" َقاَل: َكْيَف ِإَضاَعتـُ َتِظِر السَّ اأَلَماَنُة َفانـْ
غري  تولية  وهو  اإلداري،  الفساد  مظاهر  من  مظهرًا  تضمن  احلديث  فهذا  اَعَة(()5)،  السَّ َتِظِر  َفانـْ

األْكَفاء.

معالم السنن)8/3).  -(
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ميادين  من  ميدان  االختصاص يف كل  أهل  من  القادرين  األمناء  اختيار  تستلزم  فالكفاءة 
العمل. وقد عدَّ النيب  تولية غري الكفء إضاعة األمانة، فإن املسؤول مؤمتن على ما حتت يده 
من شؤون الدولة العامة واخلاصة، فإذا اختار غري كفٍء لعمل ليس أهاًل له، فقد خان األمانة، 

وأوقع الشر يف األمة.

فما ظنك بعمل توىل كربه غرُي كفء له؟!

حدودها  عند  يقف  ال  غري كفٍء،  إدارهتا  يتوىل  اليت  باملؤسسة  يلحق  الذي  الضعف  إن 
فحسب، بل يتجاوز ذلك إىل الدوائر اليت ترتبط هبا، فإن العالقة التكاملية بني مؤسسات الدولة، 
جتعل الفساد يف إحدى مؤسساهتا ميتد ضرره إىل باقي املؤسسات، ومن مث ضعف األداء احلكومي 

كله.

وهلذا املعىن مل يول النيب  أبا ذر؛ ملا علمه  بضعفه وعدم قدرته على القيام بأعباء 
الوالية.

واإلخالل  احلرمات،  انتهاك  على  اجملرمون  جترأ  الدولة،  مؤسسات  يف  الضعف  دبَّ  وإذا 
باألمن.

قّيات  المحسوبية: هي مصدر صناعي من "حمسوب"، وَتعين إسناد الوظائف أو منح الرتَّ
على أساس الرِّعاية والّنفوذ، ال على أساس الكفاءة))).

وهي مظهر من مظاهر الفساد اإلداري؛ حيث متنح الفرص الوظيفية ملن ال يستحقها، مراعاة 
جلانب القرابة، أو اجلاه والنفوذ.

ويف هذا تغليب للمصلحة اخلاصة على املصلحة العامة، وظلٌم لألكفاء، وحرمان للمجتمع 
من املتميزين، وإضعاف هليبة النظام.

ويف حديث ابن الزبري -h- أَنَُّه َخاَصَم رَُجاًل ِمَن اأَلْنَصاِر َقْد َشِهَد َبْدرًا ِإىَل َرُسوِل اللَِّه 

معجم اللغة العربية المعاصر))/492).  -(
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ُر،  يـْ رْيِ: "اْسِق َيا زُبـَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه  لِْلزُّبـَ  يِف ِشرَاٍج))) ِمَن احَلرَِّة، َكاَنا َيْسِقَياِن ِبِه ِكاَلمُهَا، فـَ
َلوََّن َوْجُه  تـَ ِتَك؟ فـَ َقاَل: َيا َرُسوَل اللَِّه، آْن َكاَن اْبَن َعمَّ ، فـَ َغِضَب اأَلْنَصاِريُّ مُثَّ َأْرِسْل ِإىَل َجاِرَك"، فـَ
ْوَعى َرُسوُل اللَِّه  ِحيَنِئٍذ َحقَُّه  ُلَغ اجَلْدَر"، َفاْستـَ بـْ َرُسوِل اللَِّه ، مُثَّ َقاَل: "اْسِق، مُثَّ اْحِبْس َحىتَّ يـَ
ا َأْحَفَظ)2)  َلمَّ ، فـَ رْيِ ِبرَْأٍي َسَعٍة َلُه َوِلأْلَْنَصاِريِّ ْبَل َذِلَك َأَشاَر َعَلى الزُّبـَ رْيِ، وََكاَن َرُسوُل اللَِّه  قـَ لِْلزُّبـَ
ُر: "وَاللَِّه َما  يـْ رْيِ َحقَُّه يِف َصرِيِح احُلْكِم، َقاَل ُعْروَُة: َقاَل الزُّبـَ ْوَعى لِْلزُّبـَ اأَلْنَصاِريُّ َرُسوَل اللَِّه ، اْستـَ

زََلْت ِإالَّ يِف َذِلَك" : چ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ   نـَ َأْحِسُب َهِذِه اآلَيَة 
ۉ  ې      وئ   چ ]سورة النساء:65[)3).

  فالنيب الفضل والعدل،  قائم على  النيب ، وأنه  لقد غفل هذا الصحايب عن حكم 
"حضَّ أواًل الزبري على فعل املعروف، فلما بدا من األنصاري ما بدا استوعى للزبري حقه، ومل حيمله 
غضبه على أكثر من أنه استوعى له حقه")4)؛ فهذا الصحايب مل يقع نظره إال معىن قرابة ابن الزبري 
  فحمله ذلك الظن على التلفظ بتلك الكلمة اجلارحة اليت مضموهنا اهتام النيب ، من النيب
مبحاباة ابن الزبري ألجل القرابة. وإمنا محله على إلقاء هذه التهمة ما استقر لديهم أن احملاباة يف 

احلكم هتمة للحاكم.

أسباب الفساد اإلداري:

ضعف المسؤول: ضعف املسؤول يولد عجزًا عن القيام بأعباء العمل، واملسؤول البد أن 
يكون قوًيا َمِهيًبا؛ فإن الضعيف جيرتئ الناس عليه، وال يقوى على ردع الظامل وال نصرة املظلوم، 
وملا سأل أبو ذر رسوَل اهلل  أن يستعمله، امتنع وعللَّ ذلك بقوله: إين أراك ضعيًفا؛ أي عاجزًا 
عن القيام بأعباء الوظيفة، وليس قصورًا يف عدالته وأمانته، وتأمل مجال التوجيه النبوي حني صرف 
أبا ذر عن تويل كل إمارة وإن قلَّ أفرادها ))َيا أََبا َذرٍّ ِإينِّ َأرَاَك َضِعيًفا َوِإينِّ ُأِحبُّ َلَك َما ُأِحبُّ 

غريب  في  النهاية  ــرَاُج جمُعها.  والــشِّ َلَها،  جْنٌس  ــرُْج  والــشَّ هل.  السَّ إِلَــى  الَحرَّة  ِمــَن  الْــَمــاِء  َمِسيل  رَْجُة:  الشَّ  -(
الحديث)456/2).

أحفظ: أغضب، من الحفظية: الغضب. النهاية))/408).  -2
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َولَّنَيَّ َماَل َيِتيٍم(())). نـَنْيِ َواَل تـَ ْفِسي اَل َتَأمَّرَنَّ َعَلى اثـْ لِنـَ

العمل، مظنة  بأعباء  للقيام  الذي ليس أهاًل  تولية غير األكفاء)2): إن تولية غري الكفء 
لوقوع الفساد يف عمله. فهو مظهر للفساد اإلداري وسبب له أيًضا، وقد عدَّ النيب  ذلك من 
اَعَة"  َتِظِر السَّ َعِت اأَلَماَنُة َفانـْ إضاعة األمانة؛ عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل : ))ِإَذا ُضيـِّ
اَعَة(()3) وهو  َتِظِر السَّ َها َيا َرُسوَل اللَِّه؟ َقاَل: "ِإَذا ُأْسِنَد اأَلْمُر ِإىَل َغرْيِ َأْهِلِه َفانـْ َقاَل: َكْيَف ِإَضاَعتـُ
ْوَم ميَُوُت َوُهَو َغاشٌّ ِلرَِعيَِّتِه، ِإالَّ  رِْعيِه اهلُل رَِعيًَّة، ميَُوُت يـَ أيًضا غش للرعية، قال : ))َما ِمْن َعْبٍد َيْستـَ
َحرََّم اهلُل َعَلْيِه اجْلَنََّة(()4) وقد ورد حديث يف التحذير من تولية غري الكفء حماباًة له، عن يزيد بن 
ْؤِثرَُهْم  رَاَبًة َعَسْيَت َأْن تـُ اِم: َيا َيزِيُد، ِإنَّ َلَك قـَ َعَثيِن ِإىَل الشَّ يُق  ِحنَي بـَ دِّ سفيان َقاَل يِل أَُبو َبْكٍر الصِّ
َقْد َقاَل َرُسوُل اللَِّه : ))َمن ويَل من أمر املسلمني شيًئا  ُر َما َأَخاُف َعَلْيَك؛ فـَ ِباإْلَِمارَِة َذِلَك َأْكثـَ
فأمَّر عليهم أحًدا حماباة؛ فعليه لعنة اهلل، ال يقبل اهلل منه صرًفا وال عداًل، حىت يدخله جهنم(()5)، 

وهذا احلديث، وإن كان ضعيفا، إال أن احلديثني املتقدمني داالن على معناه.

واملسؤول إذا ملن يكن كفًءا، أحاط نفسه بغري األكفاء، ورمبا مارس الفساد بنفسه، ويف 
واقع الدول اليت اختل فيها األمن، جتد أن من أسباب ذلك أن الذين تسنموا املناصب القيادية مل 

يكونوا أكفاء.

تقصير المسؤول في اختيار المستشارين األمناء: كل مسؤول له بطانة يستشريها ويأخذ 
برأيها، وكلما عظمت املسؤولية واتسع نطاقها عظمت احلاجة إىل املستشارين األمناء؛ فإن املسؤول 
لن يكون حميًطا بكل اختصاصات عمله. ومن توفيق اهلل للمسؤول أن ُيرزق ِبطانة ناصحة ُترشده 
إىل اخلري وُتعينه على فعله، ومن اخلذالن للمسؤول أن تكون الفئة احمليطة به بطانة ُتزين له السوء 

أخرجه مسلم)حديث203)).  -(
تولية غير الكفء مظهر على الفساد اإلداري وسبٌب للفساد أيًضا، وفي مثل هذه الموضوعات تتداخل   -2

بعض الجزئيات، فتتفق في المسمى وتختلف من جهة النظر واالعتبار.
أخرجه البخاري)حديث6496).  -3

أخرجه مسلم)حديث)22).  -4
بن  )بكر  بقوله:  الذهبي  وتعقبه  يخرجاه"  ولم  اإلسناد  "صحيح  وقــال:  الحاكم)حديث024)(  أخرجه   -5

حنيس( قال الدارقطني: "متروك".
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َعَث  وحتضه عليه، وقد جاء هذا املعىن صرحًيا يف حديث أيب هريرة  أن النيب  قال: ))َما بـَ
ُه عليه،  اهلُل ِمْن َنيِبٍّ، وال اسَتْخَلَف ِمن َخليفٍة، إال كاَنْت َلُه ِبَطاَنتاِن؛ ِبَطاَنٌة َتْأُمرُُه ِباملْعرُوِف، َوحَتُضُّ
ُه عليه، واملَْعُصوم َمْن َعصَم اهلُل(()))، ويف حديث أيب سعيد اخلدري،  رِّ، َوحَتُضُّ َوِبَطاَنٌة َتْأُمرُُه ِبالشَّ
َهاُه َعِن اْلُمْنَكِر،  نـْ َتْأُمرُُه ِباْلَمْعرُوِف َوتـَ َتاِن: ِبَطاَنٌة   قال: قال : ))َما ِمْن وَاٍل ِإالَّ َوَلُه ِبَطانـَ

ُهَما(()2). ْغِلُب َعَلْيِه ِمنـْ َقْد ُوِقَي، َوُهَو ِمَن الَّيِت تـَ َوِبَطاَنٌة اَل َتْأُلوُه َخَبااًل، َفَمْن ُوِقَي َشرََّها فـَ

فاملسؤول احلريص على جناته عند اهلل، يسعى الختيار املستشارين األمناء الذين ميحضونه 
النصح، ويرشدونه إىل خري األمور وأْصَلِحها.

ضعف اللوائح المنظمة: تعترب البيئة اإلدارية اليت تفتقد اللوائح الواضحة املنظمة للعمل، بيئة 
مالئمة ملمارسة السلوك اإلداري الفاسد، وحجة اإلداري أن تصرفاته ال خُتالف نًصا، أو تتجاوز 
هنًيا. ولذا كان من هدي النيب  عند تولية بعض أصحابه يف بعض املهام أن يذكر هلم بعض 

التعليمات اليت حتدد املعامل العامة ألعماهلم.

التفصيلية،  اللوائح  تلك  إىل  ماسة  احلاجة  النفوس كانت  الدين يف  َضُعَف سلطان  وكلما 
بشرط أن ال تكون كاحبة لإلبداع اإلداري، علًما بأن ضوابط الشريعة العامة اآلمرة بالعدل، والناهية 

عن الظلم ترسم إطارًا شاماًل لسلطات عمل اإلداري مبختلف مستوياته.

اليمن:  إىل  بعثه  ملعاذ بن جبل حني    اهلل  قال رسول  قال:   ،-h- ابن عباس عن 
ًدا  ُهْم، َفاْدُعُهْم ِإىَل َأْن َيْشَهُدوا َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اللَُّه، وََأنَّ حُمَمَّ ْوًما َأْهَل ِكَتاٍب، َفِإَذا ِجْئتـَ ))إِنََّك َسَتْأيِت قـَ
َرَض َعَلْيِهْم مَخَْس َصَلوَاٍت يِف ُكلِّ  َرُسوُل اللَِّه، َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا َلَك ِبَذِلَك، َفَأْخرِبُْهْم َأنَّ اللََّه َقْد فـَ
ْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم  َرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة تـُ َلٍة، َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا َلَك ِبَذِلَك، َفَأْخرِبُْهْم َأنَّ اللََّه َقْد فـَ ْوٍم َولَيـْ يـَ
َقرَاِئِهْم، َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا َلَك ِبَذِلَك، َفِإيَّاَك وََكرَاِئَم َأْموَاهِلِْم وَاتَِّق َدْعوََة امَلْظُلوِم، َفِإنَُّه لَْيَس  تـُرَدُّ َعَلى فـُ فـَ

نْيَ اللَِّه ِحَجاٌب(()3). َنُه َوبـَ يـْ بـَ

يف هذا احلديث تفصيل ملراحل الدعوة، وبيان من أين يؤخذ املال وأين ُيصرف، ومالزمة 
أخرجه البخاري)حديث))66).  -(
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أخرجه البخاري)حديث469)(، ومسلم)حديث29).  -3



- (6( -

حماية األمن الوطني في السنة النبوية...

تفاصيل ملهمات  اجلند  لقادة    النيب  املظلوم. ويف وصايا  الظلم، واتقاء دعوة  العدل، وجمانبة 
عملهم.

وهي حق  املشورة،  تقدمي  يف  إخالص  النصيحة:  النصح:  واجب  في  المجتمع  تقصير 
يُن النَِّصيَحُة   َأنَّ النَّيِبَّ  َقاَل: ))الدِّ اِريِّ للمسؤول على الرعية، دلَّ على ذلك حديث متِيٍم الدَّ
اْلُمْسِلِمنَي َوَعامَِّتِهْم(())) وهي عمل جليل يرضاه اهلل  ِة  َوِلرَُسوِلِه َوأِلَِئمَّ َوِلِكَتاِبِه  لِلَِّه  َقاَل  ِلَمْن  ْلَنا  قـُ
تعاىل؛ عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : ))إن اهلل تعاىل يرضى لكم ثالًثا...، وأن 
تناصحوا من واله اهلل أمركم...(()2). وترك النصيحة غش للمسؤول، وخيانة لألمانة، وختلية بينه 

وبني مشتهيات نفسه وأهوائها. 

عدم االحتساب على املسؤولني: األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب على كل مسلم 
رُْه ِبَيِدِه، َفِإْن مَلْ َيْسَتِطْع َفِبِلَساِنِه، َفِإْن  َغيـِّ ْليـُ حبسب االستطاعة، لقوله : ))َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فـَ
مَلْ َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه، َوَذِلَك َأْضَعُف اإْلِميَاِن(( وهذا عام لكل منكر من كل أحد، مع األخذ بالضوابط 

الشرعية يف معاملة املسؤولني.

وكلما عال منصب املسؤول واتسعت دائرة صالحيته، كان حمتاًجا إىل من ُيسدده ويرشده؛ 
لكثرة أسباب االفتتان، ومع الغفلة وقلة الوعظ، وغلبة سلطان النفس األمَّارة بالسوء يقع الزلل، 
فكان من دالئل توفيق اهلل للمسؤول وإرادة اخلري له أن ُيهيئ له من يأمره باملعروف وينهاه عن 

املنكر.

وقد ضرب النيب  مثاًل بديًعا لرتك االحتساب، وأنه سبب هلالك اجملتمع، عن النعمان بن 
َهُموا  ْوٍم اْستـَ بشري -h- عن النيب  قال: ))َمَثُل الَقاِئِم َعَلى ُحُدوِد اللَِّه وَالوَاِقِع ِفيَها، َكَمَثِل قـَ
َقْوا ِمَن  ْعُضُهْم َأْسَفَلَها، َفَكاَن الَِّذيَن يِف َأْسَفِلَها ِإَذا اْستـَ ْعُضُهْم َأْعاَلَها َوبـَ َعَلى َسِفيَنٍة، َفَأَصاَب بـَ
رُُكوُهْم َوَما  تـْ َنا، َفِإْن يـَ ْوقـَ ْؤِذ َمْن فـَ َنا يِف َنِصيِبَنا َخرًْقا ومََلْ نـُ َقاُلوا: َلْو أَنَّا َخرَقـْ ُهْم، فـَ ْوقـَ املَاِء َمرُّوا َعَلى َمْن فـَ

َأرَاُدوا َهَلُكوا مَجِيًعا، َوِإْن َأَخُذوا َعَلى أَْيِديِهْم جَنَْوا، َوجَنَْوا مَجِيًعا(()3).
أخرجه مسلم)حديث209)).  -(
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فساد الرعية: فإنَّ البيئة الفاسدة مرتع للفساد اإلداري فهي مؤثرٌة ومتأثرة، واملسؤول الفاسد 
ال ميكنه ممارسة فساده وحده، فالبد له من أعوان على ذلك، وُفُشّو الفساد بني أفراد اجملتمع ُيسهل 
ارَُها  رَارَِها، َوُفجَّ رَارَُها ُأَمرَاُء أَبـْ رَْيٍش، أَبـْ ُة ِمْن قـُ له ممارسة فساده، ومما ُيستشهد به قوله : ))اأْلَِئمَّ
ارَِها(())) قال ابن األثري: "هذا على جهة اإلخبار عنهم ال على طريق احلكم فيهم، أي إذا  ُأَمرَاُء ُفجَّ
صلح الناس وبروا وليهم األخيار، وإذا فسدوا وفجروا وليهم األشرار، وهو كحديثه اآلخر ))كما 

تكونوا يوىل عليكم(()2)")3). 

وقال الطرطوشي: "مل أزل أمسع الناس يقولون: أعمالكم عمالكم، كما تكونوا يوىل عليكم 
إىل أن ظفرت هبذا املعىن يف القرآن قال اهلل تعاىل: چ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ           
ۇ  ۇ     چ]سورة األنعام: 29)[، وكان يقال: ما أنكرت من زمانك فإمنا أفسده عليك 
عملك. وقال عبد امللك بن مروان: "ما أنصفتمونا يا معشر الرعية؛ تريدون منا سرية أيب بكر 

وعمر، وال تسريون فينا وال يف أنفسكم")4).

وقال ابن القيم: "وتأمْل حكمَته تعاىل يف أن جعل ملوك العباد وأمراءهم ووالهتم من جنس 
أعماهلم،... فإن استقاموا استقامت ُمُلوُكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم 
ووالهتم،.... وليس يف احلكمة اإلهلية أن ُيوىلَّ على األشرار الفجار إال من يكون من جنسهم، وملا 

كان الصدر األول خيار القرون وأبرها كانت والهتم كذلك" )5).

"وإســنــاده جيٌد  ابن رجــب:  وقــال  والــبــزار)حــديــث49)(  عنه،  الحاكم)حديث6962(، وسكت  أخرجه   -(
ولكنه ُروي عن علي موقوًفا. وقال الدارقطني: هو أشبه".

هذا الحديث ال يثبت.  -2
النهاية))/6))).  -3

4- سراج الملوك)ص)9)).
مفتاح دار السعادة))/253).  -5
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وسائل العالج: مل ختل األحاديث النبوية السالفة يف أسباب الفساد من اإلشارة إىل سبل 
العالج، وإليك أبرز تلك الوسائل:

 : قال: قال رسول اهلل  التنبيه على ثقل أمانة تولي المسؤوليات: عن أيب هريرة
ْوَم الِقَياَمِة، َفِنْعَم املُْرِضَعُة َوِبْئَسِت الَفاِطَمُة(())).  ))إِنَُّكْم َسَتْحِرُصوَن َعَلى اإِلَمارَِة، َوَسَتُكوُن َنَداَمًة يـَ
فهذا احلديث خُياطب وجدان املسؤول لُيذكره خبطورة املنصب، وسوء عاقبته؛ حىت ال تتطلع نفسه 
إليه، وليكون قائًما بواجباته إذا أسند إليه. ومثله قوله : ))َما ِمْن َأِمرٍي َيِلي َأْمَر اْلُمْسِلِمنَي، مُثَّ 
ْنَصُح، ِإالَّ مَلْ َيْدُخْل َمَعُهُم اجْلَنََّة(()2)، فإن منصب الوالية ُيغري النفس الضعيفة  اَل جَيَْهُد هَلُْم َويـَ
باملآل، والوقوف بني يدي اهلل، والسؤال عن  ُيذكر  أليق من خطاب  باالستعالء والطغيان، وال 

األمانات اليت حتملها، وأنه ال ُينجيه إال عمله الصاحل.

وهذه الوسيلة تتفرع على أصل عظيم من أصول املنهج النبوي يف اإلصالح، وهو أن األصل 
يف اإلنسان هو الصالح واالستقامة، عن أيب هريرة  َأنَّ َرُسوَل اهلِل  َقاَل: ))ُكلُّ إِْنَساٍن َتِلُدُه 
ُأمُُّه َعَلى اْلِفْطرَِة(()3). فتذكري املسؤول ِبِثَقِل األمانة هو إثارة لكوامن اخلري يف نفسه، ليستشعر مراقبة 

اهلل له يف كل أعماله. فيحمله ذلك على مالزمة اخلري وجمانبة السوء.

وهذه الوسيلة من أجنع الوسائل وأنفعها، فإن كافة الوسائل ال تكاد تؤيت مثارها إذا كانت 
املسؤولية بيد فاسد؛ فإهنا يستسهل جتاوز األنظمة وتأويلها ملصاحله اخلاصة.

ومن نظر يف أحوال الفاسدين، فإهنم يعيشون يف بيئات حتكمها األنظمة، إال أن النظام بذاته 
ال يستصلح فاسًدا، وال يقوم معوًجا، إذا مل تكن األنظمة بأيدي أتقياء صاحلني.

إن املوعظة والذكرى خُتاطب وجدان املسؤول لتذكره بعظيم املسؤولية، وأن النجاة ال حتصل 
إال بأداء األمانة.

عدم تولية األعمال من يطلبها: عن أيب موسى األشعري  قال: َدَخْلُت َعَلى النَّيِبِّ  أََنا 

أخرجه البخاري)حديث48))).  -(
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َقاَل: ))إِنَّا اَل نـَُويلِّ  َلُه، فـَ َقاَل َأَحُد الرَُّجَلنْيِ: َأمِّرَْنا َيا َرُسوَل اللَِّه، َوَقاَل اآلَخُر ِمثـْ ْوِمي، فـَ َورَُجاَلِن ِمْن قـَ
َهَذا َمْن َسَأَلُه، َواَل َمْن َحَرَص َعَلْيِه(()))، فالنفوس املسكونة حبب العلو والسيطرة، هي اليت تسعى 
لطلب الوالية، فكانت احلكمة أن ال يوىل العمل من طلبه، ويف حديث عبد الرمحن بن مسرة أن 
 السائل لإلمارة يوكل إىل نفسه، ومن وكل إىل نفسه أدركه اخلذالن؛ عن عبد الرمحن بن مسرة
َها َعْن َمْسَأَلٍة، وُكْلَت إِلَْيها، َوِإْن  قال: قال : ))َيا َعْبَد الرَّمْحَِن! اَل َتْسَأِل اإِلَمارََة؛ َفإنََّك ِإْن ُأْعِطيتـَ
َها.(( قال املهلب: "فيه دليل على أنه من تعاطي أمرًا وسولت  َها َعْن َغرْيِ َمْسَأَلٍة، ُأِعْنَت َعَليـْ ُأْعِطيتـَ
له نفسه أنه قائم به أنه خُيذل فيه يف أغلب األحوال.... والتعاطي أبًدا مقرون باخلذالن، فإن من 
ُدِعي إىل عمل أو إمامة يف الدين فقصر نفسه عن تلك املنزلة، وهاب أمرًا فيه، رزقه اهلل املعونة، 
وهذا إمنا هو مبين على أن من تواضع هلل رفعه")2). وقال ابن اجلوزي: "وهذا ألن احلرص على 
الوالية فيه هُتمٌة ودليٌل على حب الدنيا، فينبغي أن حيذر خاطب الوالية")3)، وقال القسطالين: 
"ويف احلديث كراهة سؤال اإلمارة واحلرص عليها ومنع احلريص منها ألن فيه هتمة ويوكل إليها وال 

يعان عليها فينجر إىل تضييع احلقوق لعجزه")4).

اختيار األكفاء لتولي المهام: فيكف ُيرجى للعمل أن يتم على وجهه الصحيح، إذا وليه 
عاجز، وملا سأل أبو ذر رسوَل اهلل  أن يستعمله، قال له رسول اهلل : ))َيا أََبا َذرٍّ إنَّك 
َضِعيٌف وَِإنَـَّها َأَماَنٌة، وَِإنَـَّها يـَوَْم اْلِقَياَمِة ِخزٌْي وََنَداَمٌة إالَّ َمْن َأَخَذَها حبَِقَِّها وََأدَّى الَِّذي َعَلْيِه ِفيَها(()5) 
واملراد بالضعف العجز عن القيام مبقتضيات العمل، قال اإلمام النووي: "هذا احلديث أصل عظيم 
يف اجتناب الواليات، ال سيما ملن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الوالية")6). وإذا كان 

النيب  مل يول أبا ذر لضعفه مع متام عدالته وأمانته، فإنَّ خمروم العدالة من باب أوىل.

إن حتقق شروط الكفاءة يف املسؤول أمنة من الفساد اإلداري، وبتحقق الصالح يف املسؤول 

أخرجه البخاري)حديث49))).  -(
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فإنه يؤدي عمله على الوجه األكمل، وتنتفي أسباب التمرد على النظام واإلخالل باألمن.

تحديد مهام العمل: إن خلو التكليف من بيان حدود الصالحيات ونطاق املسؤوليات يتيح 
اجملال للفساد أن ينمو يف املناطق املسكوت عنها؛ بالتأويل الباطل حبجة خلوها من األمر والنهي، 
ولذا بادر النيب  إىل بيان ما يستحقه العامل وما ال يستحقه، َعْن َعِديِّ ْبِن َعِمريََة اْلِكْنِديِّ 
ْوَقُه  ْعَمْلَناُه ِمْنُكْم َعَلى َعَمٍل َفَكَتَمَنا خِمَْيًطا َفَما فـَ  َقاَل: مَسِْعُت َرُسوَل اللَِّه  يقول: ))َمْن اْستـَ
َقاَل: َيا  َقاَم إِلَْيِه رَُجٌل َأْسَوُد ِمْن اأْلَْنَصاِر -َكَأينِّ أَْنُظُر إِلَْيِه- فـَ ْوَم اْلِقَياَمِة. َقاَل فـَ َكاَن ُغُلواًل َيْأيِت ِبِه يـَ
ُقوُل: َكَذا وََكَذا. َقاَل: وَأََنا َأُقوُلُه اآْلَن:  َبْل َعينِّ َعَمَلَك. َقاَل: َوَما َلَك؟ َقاَل: مَسِْعُتَك تـَ َرُسوَل اللَِّه اقـْ
تـََهى(()))،  ْلَيِجْئ ِبَقِليِلِه وََكِثريِِه، َفَما ُأويِتَ ِمْنُه َأَخَذ، َوَما هُنَِي َعْنُه انـْ ْعَمْلَناُه ِمْنُكْم َعَلى َعَمٍل فـَ َمْن اْستـَ
وهذه املسؤوليات، وإن كانت حمدودة باعتبار نشأة الدولة، فإهنا أصل لكل املهام اإلدارية اليت 

توكل إىل املسؤولني.

 ، َعَثيِن َرُسوُل اهلِل ومثال آخر: حديث ابن عباس -h- أن معاذ بن جبل قال: ))بـَ
ْوًما ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب، َفاْدُعُهْم ِإىَل َشَهاَدِة َأنَّ اَل إَِلَه ِإالَّ اهلُل وََأينِّ َرُسوُل اهلِل، َفِإْن  َقاَل: إِنََّك َتْأيِت قـَ
َلٍة، َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا  ْوٍم َولَيـْ َرَض َعَلْيِهْم مَخَْس َصَلوَاٍت يِف ُكلِّ يـَ تـَ ُهْم َأَطاُعوا ِلَذِلَك، َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اهلَل افـْ
َقرَاِئِهْم، َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا  تـُرَدُّ يِف فـُ ْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم فـَ َرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة تـُ تـَ ِلَذِلَك، َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اهلَل افـْ

َها َوبـَنْيَ اهلِل ِحَجاٌب(()2). نـَ يـْ ِلَذِلَك، َفِإيَّاَك وََكرَاِئَم َأْموَاهِلِْم، وَاتَِّق َدْعوََة اْلَمْظُلوِم، َفِإنَُّه لَْيَس بـَ

فتجد يف هذا احلديث أنَّ النيب  وضع ملعاذ املعامل الكربى ملهمته اليت انتدبه إليها، 
دقيق  تفصيل  اجليوش  ألمراء    النيب  وصايا  ويف  اليمن.  أهل  مع  التعامل  بدرجات  وأخربه 

للمهمات اليت أوكلت هلم.)3).

أسباب جلب  من  األصل، وهي  مباحة يف  اهلدية  الفساد:  إلى  الُمفضية  الوسائل  قطع 
املودة، لكنها يف حق املسؤول حرام؛ ألهنا سبب للمحاباة، وتفتح بابا إلساءة الظن باملسؤول، 
عن أيب مُحيد الساعدي  أن رسول اهلل  اْستعمَل عاماًل على صدقاِت بين ُسليم، يدعى ابَن 
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رََغ ِمْن َعَمِله وحاَسَبه، فقال: يا رُسوَل اهلل! هذا لُكْم، وهذا ُأْهدَي  اللُّْتبيَّة فجاَءُه الَعاِمُل حنَي فـَ
ْهَدى لك أم ال إن كنت صادًقا؟! مُث قام  َعْدَت يف بْيِت أَبيَك وُأمَِّك فَنَظْرَت أيـُ يل، فقال لُه: أَفال قـَ
ْعُد؛ فما باُل  ىَن على اهلل مبا ُهَو َأْهُلُه، مُثَّ قال:"أّما بـَ الِة، فَتَشهََّد، وأَثـْ ْعَد الصَّ رُسوُل اهلل َعشيًَّة بـَ
ْعِمُلُه على أموٍر مما َوالين اهلل، فيأتينا فَيقوُل: َهذا ِمْن َعَمِلُكم، وهذا ُأْهِدَي يل؟ َأَفال  العاِمِل َنْستـَ
ُغلُّ َأحدُُكْم ِمنها  ْفُس حُمّمٍد ِبَيِده، ال يـَ َنَظَر َهْل يـُْهدى َلُه أْم ال؟ فوَالذي نـَ َعَد يف بْيِت أبيِه وُأمِِّه فـَ قـَ
ْوَم الِقياَمِة حَيِْمُلُه على ُعُنِقِه...(())). قال البغوي:"ويف احلديث دليل  شيًئا بغري حقه، إال جاء ِبِه يـَ
على أن هدايا العمال والوالة والقضاة سحٌت؛ ألنه إمنا يهدى إىل العامل؛ لُيغمض له يف بعض ما 
جيب عليه أداؤه، ويبخس حبق املساكني، وُيهدى إىل القاضي ليميل إليه يف احلكم، أو ال يؤمن من 
أن حتمله اهلدية عليه")2). ومما يؤكد خطورة أمر اهلدية للمسؤول أنَّ النيب َأْشَهَد الصحابَة على 

لَّْغُت؟" َثاَلًثا()3).  َنا ُعْفرََتْى إِْبَطْيِه: "َأاَل َهْل بـَ إبالِغهم هذا احلكم مث رََفَع َيَدْيِه َحىتَّ رَأَيـْ

محاسبة المسؤولين: جاء يف بعض ألفاظ حديث ابن اللتبية أنه ملا جاء بالصدقات إىل 
رسول اهلل "حاسبه")4)، وقد بوب عليه البخاري: "باب حماسبة اإلمام عماله"، قال ابن خزمية: 
اِعي ِإَذا َقِدَم  َدَقِة، وََأْمِر اإْلَِماِم مبَُِحاَسَبِة السَّ ْوَم اْلِقَياَمِة مبَا َغلَّ ِمَن الصَّ اِعي يـَ َياِن السَّ "َباُب ِصَفِة إِتـْ
ا َحاَسَبُه َقاَل: َهَذا َلَكْم َوَهِذِه ُأْهِدَيْت يِل)5) قال اإلمام  َلمَّ ِمْن ِسَعاَيِتِه". ويف رواية عبد الرزاق: فـَ
الطحاوي: "َفِفي َهَذا احْلَِديِث حُمَاَسَبُة َرُسوِل اهلِل اْبَن اللُّْتِبيَِّة َعَلى َما َجرَى َعَلى َيِدِه مِمَّا َكاَن 

ْعَمَلُه َعَلْيِه")6). َرُسوُل اهلِل اْستـَ

فعلم املسؤول أنَّه حماسٌب على عمله خرٌي معني له على اتقان العمل، والسالمة من إغواء 
النفس وتزيينها. وليس يف احملاسبة ختويٌن للمسؤول، ولكنَّها إعانة له على ضبط عمله وإتقانه، 

وحمافظة على املال العام.

أخرجه البخاري)حديث6636(، ومسلم)حديث832)).  -(
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تأكيُد عدم التهاون في إقامة شرع اهلل: مهمة املسؤول هي إقامة شرع اهلل بني العباد دون 
رَْيًشا َأمَهَُّهْم َشْأُن اْلَمرَْأِة اْلَمْخزُوِميَِّة  حماباة، وأشهر مثال على ذلك: حديث عائشة -h- أنَّ قـُ
َقاُلوا: َوَمْن جَيْرَتُِئ َعَلْيِه ِإالَّ ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد ِحبُّ  َقاُلوا َوَمْن ُيَكلُِّم ِفيَها َرُسوَل اللَِّه ؟ فـَ الَّيِت َسرََقْت فـَ
َقاَل َرُسوُل اللَِّه : أََتْشَفُع يِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه؟ مُثَّ َقاَم َفاْخَتَطَب  َرُسوِل اللَِّه ، َفَكلََّمُه ُأَساَمُة فـَ
ِعيُف  رِيُف تـَرَُكوُه، َوِإَذا َسرََق ِفيِهْم الضَّ ُهْم َكاُنوا ِإَذا َسرََق ِفيِهْم الشَّ َلُكْم أَنـَّ بـْ َا َأْهَلَك الَِّذيَن قـَ مُثَّ َقاَل: ِإمنَّ

ٍد َسرََقْت َلَقَطْعُت َيَدَها(())). ، وََأمْيُ اللَِّه َلْو َأنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت حُمَمَّ َأَقاُموا َعَلْيِه احْلَدَّ

إن شرع اهلل فيه األمن واخلري والنماء، وإن واجب املسؤول إقامة شرع اهلل على اجلميع دون 
متييز أو حماباة.

وال يتسلل الفساد إىل اجملتمع إال بفقدان العدل، فإن الضعيف إذا يئس من أخذ حقه بيد 
الدولة سعى ألخذه بيده، وعندها حيدث اختالل األمن وُتفتح دائرة الفساد.

تذكير الوالة بفضيلة العدل: عدل الوالة أساس حلصول األمن، فإن للسلطة وهًجا ُيغري 
النفوس بالظلم، ويوقعها يف الرتف وامللذات، فتغفل عن واجباهتا، فيأيت الوعظ والتذكري لُيوقظ 
الثواب املرتتب على  القلوب من غفلتها، وجيتذهبا من االسرتسال وراء شهواهتا، ويذكرها جبزيل 

قيامهم بواجبات املسؤولية اليت تقلدوها.

ِعْنَد  اْلُمْقِسِطنَي  عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص h قال: قال رسول اهلل : ))ِإنَّ 
ْعِدُلوَن يِف ُحْكِمِهْم وََأْهِليِهْم َوَما  اللَِّه َعَلى َمَناِبَر ِمْن ُنوٍر َعْن ميَِنِي الرَّمْحَِن، وَِكْلَتا َيَدْيِه ميَِنٌي، الَِّذيَن يـَ
َوُلوا(()2). واألمر بالعدل يف احلديث يشمل كل مسؤولية وليها املسلم، قال اإلمام النووي: "فمعناه 
أن هذا الفضل إمنا هو ملن عدل فيهما تقلَّده من خالفة، أو إمارة، أو قضاء، أو ِحسبة، أو نظر 

على يتيم، أو صدقة، أو وقٍف، وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله، وحنو ذلك، واهلل أعلم")3).

ومن تأمل أحوال األمم وجد أن األمن ينزل حيث يقيم العدل، وأن الدول العادلة دول آمنة 

أخرجه البخاري)حديث6)32).  -(
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فإن كان  الظلم واالستبداد،  قرين  املوارد، وأن اخلوف واالضطراب  مستقرة، وإن كانت حمدودة 
لألمن يف األوطان عنوان، فإن عنوانه العدل. 

الخاتمة: 
احلمد هلل أواًل وآخرًا، وظاهرًا وباطًنا. والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

أمجعني. أما بعد، 

فقد اشتمل البحث على ذكر األحاديث اليت تتضمن اإلشارة إىل مظاهر الفساد اإلداري، 
وأسبابه، ووسائل عالجه. وقد بلغ عددها 32 حديًثا.

وقد حاول الباحث استنباط ما احتوته من املعاين اليت متثل أصواًل يف باب مكافحة الفساد. 
من أبرز النتائح اليت ظهر للباحث:

إن مكافحة الفساد اإلداري، من أهم متطلبات محاية األمن الوطين؛ للعالقة السببية   .(
بني الفساد اإلداري وبني اختالل األمن الوطين. 

فهو حمور  للفرد،  الذايت  يرتكز على اإلصالح  الفساد  النبوي يف مكافحة  املنهج  إن   .2
اإلصالح، وإليه تتجه النداءات الشرعية اليت تتنوع أساليبها، وتتحد غايتها يف تزكية 

نفسه، وحثه على لزوم التقوى، وجمانبة الفساد. وُتذكره أنه ُخلق على االستقامة.

ْنَشُأ فيها أنواع من التجاوزات وما يرتتب على ذلك من إخالل  إن الفساد اإلداري بيئة تـَ  .3
باألمن، وإشاعة للخوف. 

إن اللوائح واألنظمة نصوٌص جامدٌة ال حُتدث صالًحا بذاهتا، رمبا جعلها املسؤول أداة   .4
ملمارسة فساده، ولوى أعناق نصوصها لتتفق مع رغباته. فالبد من صالح املسؤول 

ليجعل اللوائح؛ فإذا كان املسؤول صاحًلا مستقيًما سخر األنظمة لتحقق آثارها.

والرتبوي  األخالقي  الفساد  تشمل  الفساد،  منظومة  يف  حلقة  اإلداري  الفساد  إن   .5
واجملتمعي واملايل، وهي حلقات تتفاعل فيما بينها، ويؤثر بعضها يف بعض، ومكافحة 
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الفساد البد أن تكون شاملة جلميع تلك احللقات. 

أمارة على عافية اجملتمع  الفساد، وهي  فاعلة يف مكافحة  الرقابة اجملتمعية وسيلة  إن   .6
وصالح أفراده؛ فإن اجملتمع كالسفينة يركبها الرشيد والسفيه، فإذا ُخلي بني السفهاء 

وأفعاهلم، تكاثرت اخلروق يف بنائها، وآذن ذلك بغرقها وهالك من فيها.

مبدأ احملاسبة أصل عظيم يف احملافظة على املال العام، وتنمية اإلحساس باملسؤولية،   .(
وليس فيه ختوين للمسؤول بل إعانة له على ضبط عمله، وإتقانه.

إن بذل النصيحة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر أمارة على حمبة العدل واخلري،   .8
وهي وسيلة لبقاء ذائقة اجملتمع حية يقظة تكره الفساد، ومتقت الفاسدين.

تأكيد قطع السبل املوصلة إىل الفساد، فإنَّ النفس ال تقتحم احلرام إال بعد مقاربة محاه،   .9
فيزول منها شناعته، َوَيْسُهُل عليها اجلرأة على مقارفته.

 هذه النتائج متثل أبرز املرتكزات اليت يقوم عليها املنهج النبوي يف مكافحة الفساد.

واحلمد اهلل على فضله وتوفيقه.

فهرس المراجع:
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أليب العباس أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين، نشر املطبعة   -

الكربى األمريية، مصر، الطبعة: السابعة سنة 323) هـ.

البارع يف اللغة، أليب علي إمساعيل بن القاسم بن عيذون القايل، حتقيق هشام الطعان، نشر مكتبة النهضة   -
بغداد - دار احلضارة العربية بريوت، الطبعة: األوىل سنة 5)9)م.

التحرير والتنوير "حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد"، حممد الطاهر بن عاشور   -
التونسي، نشر: الدار التونسية للنشر – تونس، سنة 984)هـ.

التعريفات الفقهية، حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت، نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل سنة   -
424)هـ.

التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، لسراج الدين أيب حفص عمر بن علي بن امللقن، حتقيق دار الفالح للبحث   -
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العلمي وحتقيق الرتاث، نشر دار النوادر، دمشق، الطبعة األوىل 429)هـ.

التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفني املناوي، نشر عامل الكتب، القاهرة،   -
الطبعة األوىل سنة0)4)هـ.

سراج امللوك، أليب بكر حممد بن حممد بن الوليد الطرطوشي، مصر، سنة 289)هـ.  -

سنن الرتمذي، أليب عيسى، حممد بن عيسى بن َسْورة الرتمذي، حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرين، نشر شركة   -
مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب – مصر، الطبعة الثانية سنة 395)هـ.

املطبوعات اإلسالمية،  أبو غدة، نشر مكتب  الفتاح  الشيخ عبد  بعناية  النسائي،  الصغرى لإلمام  السنن   -
سورية-حلب، الطبعة الرابعة عام4)4)هـ.

لبنان- اإلسالمي،  املكتب  نشر  األرناؤط،  الشاويش، وشعيب  البغوي، حتقيق زهري  لإلمام  السنة،  شرح   -
بريويت، الطبعة الثانية عام403)هـ.

لبنان- الرسالة،  الطحاوي، حتقيق شعيب األرنؤوط، نشر مؤسسة  شرح مشكل اآلثار لإلمام أيب جعفر   -
بريوت، الطعبة األوىل عام5)4)هـ.

الصحيح لإلمام ابن خزمية، حتقيق حممد مصطفى األعظمي، نشر املكتب اإلسالمي، لبنان-بريوت، الطبعة   -
األوىل عام395)هـ.

الصحيح لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، نشر دار احلديث،   -
مصر-القاهرة، الطبعة األوىل عام2)4)هـ.

الصحيح لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري، نشر دار الكتب العلمية، لبنان-بريوت، الطبعة   -
األوىل عام2)4)هـ.

الكاشف عن حقائق السنن، لإلمام شرف الدين احلسني بن عبد اهلل الطييب، حتقيق د. عبد احلميد هنداوي.   -
نشر مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة، الطبعة: األوىل سنة ))4) هـ.

كتاب العني، أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري، حتقيق د مهدي املخزومي، د إبراهيم   -
السامرائي، نشر دار ومكتبة اهلالل.

كشف املشكل من حديث الصحيحني، أليب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي،   -
حتقيق علي حسني البواب، نشر دار الوطن، الرياض
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مذكرة يف أصول الفقه، حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي، نشر مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة،   -
الطبعة اخلامسة سنة )200.

املستدرك على الصحيحني، للحاكم أيب عبد اهلل النيسابوري، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، نشر دار   -
الكتب العلمية، لبنان-بريوت، الطبعة األوىل عام))4)هـ.

املصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، نشر املكتب اإلسالمي –   -
بريوت، الطبعة: الثانية، سنة 403)هـ.

معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عبد احلميد عمر، نشر عامل الكتب، الطبعة األوىل، سنة 429)هـ.  -

مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، لشمس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن   -
قيم اجلوزية، نشر دار الكتب العلمية – بريوت.

املفردات يف غريب القرآن، أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهان، حتقيق صفوان عدنان   -
الداودي، نشر دار القلم، الدار الشامية - دمشق بريوت، الطبعة: األوىل سنة2)4)هـ.

املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، نشر دار إحياء الرتاث   -
العريب – بريوت، الطبعة الثانية سنة 392)هـ.

نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر، أليب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، حتقيق حممد   -
عبد الكرمي كاظم الراضي، نشر مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة األوىل سنة 404)هـ.

النهاية يف غريب احلديث واألثر، جملد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد ابن األثري اجلزري، نشر املكتبة   -
العلمية - بريوت، 399)هـ.

الوَاِضح يف أُصوِل الِفقه، أليب الوفاء، علي بن عقيل البغدادي، حتقيق أ.د َعبد اهلل بن َعبد امُلحسن الرتكي،   -
نشر مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة األوىل سنة420) هـ.





دور سيادة القانون في حماية الوطن ومعالمها 
في السّنة النبوّية وإشكالّياتها،

دراسة تأصيلّية ونقدّية،

األستاذ/ مأمون محّمد الدحّيم )مأمون الخالدّي(
المملكة األردنية الهاشمية
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المقّدمة:
احلمد هلل رّب العلمني والّصالة والّسالم على سّيد املرسلني، وبعد؛ 

فإّن عالقة كّل إنسان بوطنه ال متّثل جمرّد تعّلق ببقعة جغرافّية حمدودة فقْط، وإمنا متّثل تارخيا 
وحضارًة وعيًشا مشرتًكا وعالقاٍت مرتابطًة وأّياًما وذكرياٍت ولقاءاٍت ومناسباٍت وحنو هذه املعاين 
العميقة اليت تتشّكل مبجموعها يف حروف معدودة تسّمى: )وطًنا(، ويبقى املرء مدينا إىل هذه 
احلروف مبا حتمله من معاٍن قد ال يستطيع الّتعبري عن مكنوهنا، إال أّنه يعلم يقينا بأهّنا تعرّب عن 
وطنه، ولو خانته ظروف وطنه يف مراحل زمنّية معّينة فإّنه لن خيون انتماءه إليه وحّبه له وتعّلقه به، 

ليكون لسان حاله ومقاله بيت الشعر املشهور: 
ــزٌة ــ ــزيـ ــ عـ ــيَّ  ــ ــلـ ــ عـ جـــــــــــارْت  وإْن  وأهلْي وإن ضنُّوا عليَّ كراُم )الطويل()))بـــــــــالدي 

وإّن االنتماء إىل الوطن على احلقيقة يظهر من خالل ترمجة عملّية يف الّسري يف تطويره وتنميته 
يف سبيل االلتحاق باألمم املتطّورة واملزدهرة، وكذلك يف محايته من كّل عقبة تقف أمام منطلقات 
ازدهاره، أو حتول بني الوطن والّتعايش الّسلمّي بني شرائحه املتنّوعة، أو بينه وبني أمنه؛ سواء على 
اإلطار الداخلّي أو اخلارجّي. ونستطيع أن نقول: )انتماؤك للوطن يقتضي محايته( على سياق قول 
القائل: "الوطنية تعمل وال تتكّلم")2) يف سبيل االنتقال خطوة من التنظري إىل العملّية، ومن دعاوى 

االنتماء إىل ترمجتها وبرهنتها.

وإّن وجود القانون ابتداء يف األوطان اليت تسعى لتطوير ذاهتا ورقّيها ويف سيادة ذلك القانون 
على مجيع مواطنيها ُتعّد من أهّم سبل محاية الوطن من عواقب الّصراعات الداخلّية واليت قد متتّد 
خارجّيا، وكذلك يف وقايته من تفّشي الفساد يف مؤّسساته وانتشار الوساطات وتوظيف غري ذوي 
الكفاءات، وكذلك يف احلّد من تكرار وقوع اجلرائم أو يف عدم وقوعها أساسا لوجود تغذية راجعة 

قائل البيت: الشريف قتادة أبوعزيز، تولى أمارة مّكة المكرّمة عام )59 هـ، وتوفّي عام ))6 هـ، ينظر:   -(
.blog-post_1987.html/03/http://www.thaqafaonline.com/2012  ،ثقافة أونالين

هذه العبارة: »الوطنية تعمل وال تتكّلم« مشهورة على الشبكة العنكبوتّية ومجهوٌل هوّية قائلها.  -2
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لدى املواطنني يف فرض قانون رادع وعقوبات ال سبيل إىل عدم تطبيقها أو عدم املساواة يف تنفيذها 
أو الّشفاعة يف جتاوزها.

وإذا نظرنا إىل التشريعات اإلسالمّية املتمّثلة بالقرآن الكرمي والسّنة النبوّية؛ حيث إهّنا تعّد 
مبنزلة القانون اإلسالمّي، وتتّبعنا سرية القائد هلذه الدولة اإلسالمّية اليت تعّد املدينة املنّورة عاصمتها 
الكربى واملالذ األكرب ملواطنيها، فإّننا جنُد النيّب الكرمي  قد راعى مبدأ تطبيق سيادة القانون يف 
اجملتمع اإلسالمّي من خالل سّنه لقواعد عاّمة تعرّب عن جوهرها وتؤّكد على أمهّيتها يف األحاديث 

النبوّية.

ومن هذا املنطلق جاءت هذه الدراسة تؤّصل مبادئ سيادة القانون يف السّنة النبوّية، وتبنّي 
مدى أثرها يف محاية الوطن واملواطنني، وكذلك يف مناقشة عدد من اإلشكاالت اليت قد ينظر إليها 
بعض الناس أهّنا منافية ملبدأ سيادة القانون اليت تعّد رمزا لألوطان املتحّضرة واليت ال متّيز بني أّي 

فرد من أفراد مواطنيها وترفع شعار: )القانون فوق اجلميع(.

مشكلة الدراسة: تأيت هذه الدراسة لتجيب عن األسئلة اآلتية: ما مفهوم سيادة القانون 
ودالالهتا يف املواثيق الدولّية؟ كيف تسهم سيادة القانون يف محاية األوطان ومواطنيها؟ ما معامل 

سيادة القانون يف السّنة النبوّية؟هل يوجد أحاديث نبوّية تنايف مبدأ تطبيق سيادة القانون؟ 

أهداف الدراسة: هتدف هذه الدراسة لتحقيق اآليت:

بيان مفهوم سيادة القانون ودالالهتا يف املواثيق الدولّية من خالل ميثاق األمم املتحّدة   .(
والورقة امللكّية الّنقاشّية السادسة والدراسات احلديثة.

إبراز دور سيادة القانون يف محاية األوطان واملواطنني وأثرها يف تطويرها وازدهارها وتوفري   .2
بيئة محاية مواتية لتقّدمها وتنميتها والسعي برقّيها حنو األمام.

تأصيل معامل سيادة القانون يف السّنة النبوّية يف عدد من احلوادث يف العهد النبوّي اليت   .3
ترتجم جوهرها وتؤّكد معانيها.
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مناقشة اإلشكالّيات املنتقدة على عدد من األحاديث املنتقدة بدعاوى قد تنايف مبدأ   .4
هذه  ملعاين  اخلاطئة  من  الصحيحة  اجلوانب  وإبراز  القانون،  لسيادة    النيّب  تطبيق 

األحاديث املشكلة.

أهمّية الدراسة: تظهر أمهّية هذه الدراسة من خالل األمور اآلتية:

تسهم يف تعزيز سبل محاية األوطان، ومتد أصحاب القرار بالقواعد األساسّية لتنفيذها على   .(
أرض الواقع. 

التجديد  أسس  أحد  ُيعُد  العلوم  بني  فالربط  املعاصرة،  باملصطلحات  النبوّيَة  السّنَة  تربط   .2
ومقّوماته.

تعزز ثقة املسلمني بالسنة النبوية وحجيتها، وترد على الشبهات املثارة حول بعض األحاديث.   .3

هذا  تناولت  سابقة  دراسة  على  حبثه  حدود  يف  الباحث  يّطلع  مل  الّسابقة:  الدراسات 
املوضوع، أو أّصلت له من السّنة النبوّية، أو ردت على الشبهات املثارة. فهذه احملاور الثالثة الرئيسة 

هلذه الدراسة، غابت عن الدراسات السابقة.
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المبحث األّول: سيادة القانون ودورها في حماية الوطن
المطلب األول: التعريف بسيادة القانون

أّوال: التعريف بالقانون: ُاختلف يف أصل كلمة )قانون( إْن كانت لفظة عربّية أو معرّبة )))، 
ومن جعلوها معرّبة اختلفوا إن كانت يونانّية أو التينّية أو عربّية أو فارسّية)2)، وعلى الرّغم من وجود 
لفظة القانون يف بعض كتب العلماء القدامى)3) إاّل أّننا ال جند يف كتب الّلغة األصيلة كثري اهتمام 
هبذه الّلفظة مّما يؤّكد على أّن أصل الّلفظة غري عريّب، وهو ما رّجحه اجلوهرّي، إذ قال: "القواننُي: 
األصوُل، الواحد: قانوٌن، وليس بعريبٍّ")4)، ورأى بعُضهم بأّنه العصا املستقيمة واليت تستخدم يف 
اللغة اليونانّية جمازا للتعبري عن معىن القاعدة أو القدوة، يف إشارة إىل االستقامة يف القواعد واملبادئ 

القانونّية وليس عصا الضرب والتأديب)5).

ويعّرف القانون اصطالحا بأّنه: "قواعٌد وأحكاٌم تّتبعها الّناُس يف عالقاهتم املختلفة، وتنفِّذها 
الّدولُة بواسطة احملاكم")6)، وقيل بأّنه: "جمموعة من القواعد القانونّية الّنافذة اليت تنّظم سلوك األفراد 
يف اجملتمع تنظيما ملزما ومن خيالفها يعاقب")))، وعلى الرغم من الّدور الذي يف التعريف الّثاين 
إال أّن كال التعريفني يؤّكدان على أّنه جمموعة قواعد هتدف إىل تنظيم احلياة االجتماعّية للّناس يف 
كّل جماالهتا، ويكون فيه عامل اإللزام من الدّولة وترتيب العقوبة، وباختصار فإّن القانون: )قواعد 
أو  قاعدة  اليونايّن على معىن  الكلمة  بأصل  التعريف االصطالحي  يرتبط  ملزمة(، وعليه  منّظمة 

أصل.

ينظر: العاني، الضوابط األصولّية لالجتهاد في السياسة الشرعّية، )33).  -(
2- مجمع اللغة العربية )القاهرة(، المعجم الوسيط، )63/2)).

لقد خّصص ابن خلدون فصال بعنوان: )باالستدالل على ما في الّضمائر الخفّية بالقوانين الحرفّية( ابن   -3
خلدون، مقدمة ابن خلدون، )320(، وكذلك كتاب القوانين الفقهّية البن جزّي ))4)هـ(.

الجوهرّي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )85/6)2).  -4
تاريخ  تونسّي،  يومّيات  اجتماعي،  منظور  من  القانونية  القاعدة  القانون وخصائص  تعريف  الّلوز،  ينظر:   -5

الّدخول إلى الموقع: )8/9/2)20م، الساعة: )5:5م.
6- عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، )864/3))

عيد، سيادة القانون، )30-)3).  -(
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ثانيا: التعريف بالّسيادة: تطلق الّسيادة لغة على املقّدم على غريه جاها أو مكانة، وتدّل 
ُهَو  على الغلبة)))، فيقال: "ُفاَلٌن َأْسَوُد ِمْن ُفاَلٍن، َأْي َأْعَلى ِسَياَدًة ِمْنُه" ويقال: "ساَد قوَمه.. فـَ
سيٌِّد ")2)، وأّما اصطالحا فقد عرّفت بأكثر من تعريف، وإّن األقرب إىل الواقع بأّن السيادة ذات 
العليا وهيمنتها، والّثاين:  بالّسلطة  املتعّلقة  الّداخلّية اإلجيايّب(  الّسيادة  مفهومني، األّول: )مفهوم 
)مفهوم الّسيادة اخلارجّية الّسليب( اليت هي مرادفة لالستقالل واليت تقتضي عدم خضوع الّدولة 
صاحبة الّسيادة إىل اخلارجّية إىل سلطة دولة أجنبّية، واملساواة يف مجيع الّدول يف السيادة)3)، وعليه 
يرتبط تعريف السيادة لغة باملعىن االصطالحّي، والذي يقتضي اهليمنة إّما على إطار داخلّي وإّما 

على إطار خارجّي.

ثالثا: التعريف بّسيادة القانون: لقد أشار متخّصصون قانونّيون بأّن فكرة سيادة القانون 
ظهرت يف أشكال متعّددة يف الّنظم القانونّية املختلفة، وإّن كّل هذه األشكال هتدف إىل غرض 
واحد مشرتك، وهو: "حتقيق احلرّية الشخصّية لألفراد واحلفاظ عليها من تعّسف الّسلطة العاّمة 
بأّن سيادة  التأكيد  املفهوم بصورة مفّصلة جيدر  إبراز  باب  األفراد")4)، ومن  وسوء تصرّفها جتاه 

القانون تطلق على عّدة معاٍن بناء على تفسريين أساسّيني ملفهومها، وفيما يأيت بيان التفسريين:

الّتفسير األّول: الّتفسير الّشكلي لسيادة القانون: يتمحور هذا التفسري لسيادة القانون 
قبل  من  احرتامه  مّث  تطبيقه  مّث  مكتوب  قانون  وجود  انتفاؤها  يتطّلب  اليت  الفوضى،  ضّد  بأهّنا 
الّسلطات العاّمة، وأّن القانون مصدر الّصالحّيات والتقييدات املفروضة على املواطنني، فال يعرتف 
حبّق للسلطة مل ينبع من القانون)5)، وعليه يتبنّي بأّن مفهوم سيادة القانون على التفسري الشكلّي 

يدور حول وجود القانون أو عدمه وأّنه املصدُر األساسيُّ يف القرارات.

ينظر: فرج الله، مبدأ السيادة في القانون الدولّي العام، )2)3-)38).  -(
ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس الّلغة، )4/3))(، ابن منظور، لسان العرب، )230/3).  -2

في  الوجيز  متولي،  نقال عن:  العام، )2)3-)38(،  الدولّي  القانون  في  السيادة  مبدأ  الله،  فرج  ينظر:   -3
الّنظرّيات واألنظمة السياسّية.

ينظر: كليكاتسي، واألعظمي، نظرات في سيادة القانون، )63-48).  -4
ينظر: سامر أحمد موسى، مبدأ سيادة القانون، تاريخ الدخول إلى الموقع، 8/9/25)20م، الساعة:   -5
الموقع،  إلــى  الــدخــول  تاريخ  المقارن،  القانوني  الفكر  في  القانون  سيادة  مفهوم  خيري،  و  م،   4:00

8/9/25)20م، الساعة: )3:2م. 
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الّتفسير الّثاني: الّتفسير الجوهرّي لسيادة القانون: يتمحور هذا التفسري لسيادة القانون 
يف جعل اهليمنة للقانون داخل اجملتمع املنّظم قانونا، وال يتعّلق يف وجود القانون أو عدمه ألّن 
القانون موجود ولكْن تنقصه الّسيادة، وعليه فإّن سيادة القانون وفقا هلذا الّتفسري ال يكتفي بوجود 
القانويّن وكيفّية  النّص  يتطلب فحص  بل  معينا  قانونية حتكم موضوعا  قاعدة  على  ينص  قانون 

تطبيقه وتقييمه وفق مبادئ ومعايري وقيم معينة ))).

وإّن أهّم املعايري اليت متّثل التفسري اجلوهرّي لسيادة القانون: أن يتساوى مجيع املواطنني أمام 
القانون حبيث خيضع مجيعهم إىل القانون، وعالنية القانون حبيث ُيضمن وصوله إىل أفراد اجملتمع، 
وأن ال تتّم معاقبة إنسان دون إجراء قانويّن سليم يتّم أمام حمكمة علنّية تابعة جلهاز قضائي مستقل 
القانون وتفسريه ثابتني وأكيدين يف إشارة إىل  لتأثري أّي سلطة أخرى، وأْن يكوَن  غري خاضعة 
ة يف القانون اجلنائي: )ال خمالفة بدون قانون()2)، ومّما يقارب تلك القاعدة  القاعدة الالتينّية املهمَّ
الاّلتينّية العبارة اآلتّية: )إّن من أسوأ املصائب على اإلنسان أن حياكم بدون قانون( اليت وّشحها 
كليكاستسي حتت عنوان مفهوم سيادة القانون ونسبها إىل الربت كاموس)3)، وكأّن أبرز مقّومات 

سيادة القانون باإلضافة إىل املساواة هو االحتكام إىل القانون وليس إىل احملاكمات العشوائّية.

ويّتخذ الباحث تعريفا إجرائّيا لسيادة القانون يف دراسته بأهّنا: "الّتحاكم إىل قانون وتطبيقه 
على اجلميع بعدالة ومساواة".

المطلب الّثاني: دور سيادة القانون في حماية الوطن

إذا نظرنا إىل بداية تشّكل مصطلح: )سيادة القانون(- اليت حتّتمت احلاجة إىل تأصيل معامله 
بعد احلربني العامليتنّي األوىل والّثانية إثر التقّلبات االجتماعية والّسياسّية الكبرية، اللَّتني أدرك البشر 
عقَبهما بأّن مبادئ سيادة القانون حتتاج إىل تعريف وتطبيق بصورة شاملة)4)، -يتبنّي لدينا بأّن 
ظروف احلاجة إىل هذا املصطلح كانت عقب انعدام االستقرار يف تلك األوطان ذات احلروب 

ينظر: المرجعان الّسابقان.  -(
ينظر: سامر أحمد موسى، مبدأ سيادة القانون، موقع إلكتروني.  -2

ينظر: كليكاتسي، نظرات في سيادة القانون، )63-48).  -3
4- سامر أحمد موسى، مبدأ سيادة القانون، موقع إلكتروني.
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العاملّية وكأهّنا إشارة إىل أّن تفعيل مبادئ سيادة القانون سيكون سببا يف احملافظة على استقرار تلك 
األوطان على الّصعيدين الداخلّي واخلارجّي، وذلك يف سبيل عدم تكرار تلك التجربة اليت كانت 

وباال على األوطان. 

ويأيت هذا املطلب كي يربز أمهّية سيادة القانون يف محاية األوطان على الّصعيدين الداخلّي 
واخلارجّي، وحياول الباحث استقصاء معامل دور سيادة القانون يف محاية الوطن من خالل قراءة 
الّصعيد  القانون، واليت متّثل محاية األوطان على  املتحّدة ومقاالهتا حول سيادة  يف ميثاق األمم 
اخلارجّي، وكذلك من خالل قراءة يف الورقة الّنقاشّية امللكّية الّسادسة جلاللة امللك عبد اهلل الّثاين 
بن احلسني، وبعض الدراسات التطبيقّية لدور سيادة القانون على أوطان حمّددة، واليت متّثل معامل 
أهّم ما جيعل سيادة  بيان  يأيت  الّداخلّي بصورة أعمق، وفيما  الّصعيد  الوطن على  هاّمة حلماية 

القانون دعامة يف محاية األوطان:

أّوال: حماية األوطان من الّنزاعات والحروب: تعّد سيادة القانون سببا رئيسا يف جعل 
األوطان تنعم باألمن والّسالم وحتميها من النزّاعات واحلروب، وترسيخا هلذا املبدأ جند شعار املوقع 
الرمسّي لألمم املتحّدة بعنوان: "حنو عامل ينعم بالسالم واألمن والعدل وحتكمه سيادة القانون" )))، 
وبربطها باألمن والّسالم يف مقالة بعنوان: )سيادة القانون والسالم واألمن ( مع التأكيد على 
أّن احرتام سيادة القانون يهّيئ بيئة مؤاتية لتحقيق مقاصد امليثاق يف حّل الّنزاعات واحلاالت اليت 
قد تتسّبب يف اإلخالل بالّسلم من خالل تطبيق مبادئ العدالة بصورة متساوية بني الدول )2)، 
ولقد ربط جاللة امللك عبد اهلل الّثاين بن احلسني احلديث عن سيادة القانون بالّنزاعات والتطّورات 
اإلقليمّية اليت عقبتها حتّوالٌت جذرّية أنتجت عواقب وخيمة على دول اإلقليم، ولقد أرجع جاللته 
ْت املنطقة بسبب غياب سيادة القانون  العامل الرئيسّي يف الوصول إىل هذه احلالة املرّوعة اليت مسَّ

والتطبيق العادل له)3).

وإّن رّبط سيادة القانون بالّسالم واالمن وإرجاع التحّوالت اإلقليمّية والّنزاعات إىل انعدامها 

ينظر: األمم المتحّدة، األمم المتحّدة وسيادة القانون، سيادة القانون والسالم واألمن، موقع إلكتروني..  -(
ينظر: المرجع السابق.  -2

الملك عبد الله الثاني بن الحسين، سيادة القانون أساس الدولة المدنية، موقع إلكتروني.  -3
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اإلطار  احلماية لألوطان، سواٌء على  توفريه  القانون يف  األمهّية يف دور سيادة  بالغة  إشارة  يضع 
الداخلّي للوطن الواحد أو على اإلطار اخلارجّي على مستوى األوطان املتعّددة.

ثانيا: كفالة حقوق المواطنين والحّد من الجرائم والعنف: إّن محاية حقوق املواطنني ركن 
الوطن األكرب والداّل على القيم الشريفة ملبادئ املواطنة اليت تّتفق عليها األوطان املستقرّة، وترسيخا 
هلذا املبدأ جند األمم املتحّدة ترّكز على ضرورة التنفيذ القوّي لسيادة القانون، لغاية محاية حقوق 
اإلنسان ومنع اجلرائم واحلد من الّنزاعات العنيفة من خالل توفري عملّيات مشروعة لتسوية املظامل 
ومثّبطات للجرمية والعنف، وألجله أولت العناية بإنشاء مؤّسسات معنّية بسيادة القانون لتقدمي 
مرتكيب اجلرائم إىل العدالة، وتَسّلم باحلاجة إىل تطبيق هنج عام من خالل دعم سلسلة العدالة 

اجلنائية بأكملها))).

ومّما يؤّكد على أمهّية سيادة القانون يف احلّد من اجلرائم توّجه بعض الباحثني إىل دراسة مبدأ 
سيادة القانون كآلية وقائّية من اجلرمية، وعلى سبيل املثال قد قامت الباحثة: )بيطام، مسرية( بعمل 
دراسة: )سيادة القانون كآلة وقائّية من اجلرمية: دولة كندا أمنوذجا()2) مؤّكدة يف نتائجها على أّن 
تفعيل القوانني يعد احلّل األجنع يف تطويق اجلرمية واألنسب يف ظاهرة باتت تنخر استقرار الدول 
يعيد  ما  القوانني وفق  تطبيق  اجلرمية من خالل فكرة  أعلنت حربا على  اليت  وأّن كندا  املتطّورة، 

للمتضرّرين حقوقهم.

سيادة  معاين  أبرز  إّن  الّسياسّية:  األنظمة  استبداد  من  األوطان  على  المحافظة  ثالثا: 
الّنظام  القانون هو وجود القانون والتحاكم إليه الذي هو ضّد االستبداد، وإّن أميز داللة على 
قوته  إىل  االستناد  وإمنا  اجملتمع،  يف  السائد  القانويّن  بالّنظام  االلتزام  عدم  االستبدادّي  الّسياسّي 
الباطشة)3)، وهو ما أشار إليه كليكاتسي بأّن القانون واملؤّسسات القانونّية جاءت للتعويض عن 
الّتوازن بني ضعف الفرد وقوّة الّسلطة العاّمة، وذلك خبلق جمال يقف فيه  الفرق الّشاسع وعدم 

ينظر: األمم المتحّدة، سيادة القانون والسالم واألمن، موقع إلكتروني.  -(
ينظر: بيطام، سيادة القانون كآلة وقائّية من الجريمة: دولة كندا أنموذجا، ))0)-4))).  -2

ينظر: خيري، صبري محّمد خليل، مفهوم سيادة القانون في الفكر القانوني المقارن، موقع إلكتروني.  -3
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الفرد والّسلطة على قدم املساواة)))، ونستطيع القول بناء عليه بأّن سيادة القانون هتدف إىل محاية 
األوطان من استبداد األنظمة الّظاملة، وحفظها من الفوضى املقّنعة باسم )الّسلطوّية(.

وإذا علمنا بأّن سيادة القانون بكاّفة أشكاهلا القانونّية هتدف إىل غرض احملافظة على احلرّية 
الشخصّية لألفراد على وجه آكد، فإّن احلرّية الشخصّية ال ميكن أن توجد إاّل إذا كان الفرد يعيش 
يف جمتمع تتوّفر فيه الّضمانات القانونّية حلرّيته يف العمل والّنشاط، ويكون قادرا على الّدفاع عن 
هذه احلرّية يف حدود القانون، وإّن حفظ احلرّيات يعّد لونا من ألوان محاية الوطن إذا علمنا بأّن 
الوطن املكبوت أهله عن ممارسة حرّيته ال يتطّور ال يوّفر الفرصة ملواطنيه كي يسعوا يف تطويره، ولعّله 

يهدم جسور الثّقة بني املوطن واملواطن ويهدم معاين الوالء واالنتماء.

القانون  بسيادة  وربطتها  هبا  العناية  املتحّدة  األمم  أولت  اليت  احلرّيات  ّأْوىل  من  ولقد كان 
بينهما عالقة أصيلة ال  العالقة  العيش بكرامة، وكذلك لقد جعلت  وحقوق اإلنسان هي حرّية 
تنفصم، وحظيت باعرتاف كامل من الّدول األعضاء منذ اعتماد االعالن العاملّي حلقوق اإلنسان، 
الذي ينّص على أّنه من الضرورّي: "أن يتوىّل القانون محاية حقوق اإلنسان لكْي ال يْضطرَّ املرُء 

آخر األمر إىل التمرّد على االستبداد والّظلم")2).

وعليه تتأّكد أمهّية سيادة القانون يف وقاية االوطان من لعنة الفوضى الّناجتة عن مترّد املواطنني 
اآلثار سلبّية على اجلميع  االنتقائّي يف تطبيقه، ممّا سيجعل  الالقانون واملنهج  الرّافضني لسياسة 
القانون من  تعّد سيادة  واليت  الالزمة  الوقائّية  اخّتاذ اإلجراءات  ما حيّتم  استثناءات، وهو  وبدون 

أجنعها.

رابعا: اإلدارة الحصيفة لألوطان ذات االنتماءات المتعّددة: تعد سيادة القانون العامل 
الرئيس يف حسن اإلدارة التعّددّية حلماية األوطان ذات االنتماءات املتعّددة من حيث الّدين أو 
العرق أو القبيلة، وإّن اجملتمعات العربّية على سبيل املثال تتنوّع هبا تلك االنتماءات اليت قد تكون 
أو غياهبا  القانون  العنصرّية، وإّن وجود سيادة  للفتنة  أو شعلة  عامال لالزدهار ورافدا لالقتصاد 

ينظر: كليكاتسي، واألعظمي، نظرات في سيادة القانون، )63-48).  -(
الساعة:  الموقع: 208/9/25م،  إلى  الدخول  اإلنسان،  القانون وحقوق  المتحّدة، سيادة  األمم  ينظر:   -2

5:23م. 
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من  لونا مصّغرا  ويعّد  املواطنني  يتفرّع عن محاية حقوق  ومّما   ،((( الواقعني  هذين  بني  يفصل  ما 
االنتماءات املتعّددة يف الوطن الواحد ويشّكل قلقا يف بعض األوطان هو األقلّيات، وإّن بأّن أي 
مواطن يف الوطن باخلوف والظلم ألنه ينتمي إىل أقلية جيعل الوطن أمام واقع يستند إىل أساس 

مهزوز، وإّن سيادة القانون هي الّضمان هلذه احلقوق)2).

بازدهار  القانون  سيادة  ترتبط  واالزدهار:  الّنهوض  عوائق  من  األوطان  حماية  خامسا: 
الوطن وتعّد عامال رئيسا لتحقيق تنمية الوطن ومحايته من مهّددات التنمية ومن وباء الفقر، وهو 
ما أّكدت عليه األمم املتحّددة يف الورقة املعنونة بـ )سيادة القانون والّتنمية(، اليت أوضحت من 
خالهلا دور سيادة القانون يف هتيئة بيئة مالئمة لتوفري سبل العيش املستدامة والقضاء على الفقر، 
من خالل تعزيز أصوات األفراد واجملتمعات وإتاحة ُسبل االحتكام إىل القضاء)3)، وكذلك ُتسهم 
يف القضاء على العوائق اليت حتول دون الّنهوض باألوطان، وتنخر فيما مّت إجنازه وبناؤه، فال ميكن 
احلديث عن سيادة القانون دون اإلقرار بأّن الواسطة واحملسوبية سلوكيات تفتُك باملسرية التنموّية 
للوطن من خالل تقويضها لقيم العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص وقيم املواطنة الصاحلة، فال ميكن 
أّلّي جيل أن حيمي سيادة القانون وقد ترّسخت لديه الوالءات الفرعية على حساب وطنه)4)، ويف 
سبيل حتقيق مبادئ العدالة والقضاء على هذه السلوكّيات حتّتم سيادة القانون وجود جهاز قضائّي 
نزيه يكون مرجعا للمواطنني وفيصال يف حّل النزّاعات الداخلّية للوطن، ولقد أّكدت الورقة امللكّية 
السادسة على أّن مبدأ سيادة القانون ال ميكن أن يرتّسخ إال بوجود جهاز قضائي كفء وفاعل، 
وذلك كي يلجأ إليه املواطن لثقته بقدرة هذا اجلهاز على إنصافه وإن غاب هذا األمر تزعزعت ثقة 
املواطن بالقضاء)5)، وهكذا يتبنّي بأّن سيادة القانون تساهم يف التأثري على الوطن إجيابا وتساهم يف 
محايته من عواقب الفوضى والّنزاعات وعوامل الفقر، وذلك من خالل تطبيق القانون بعدالة على 
اجلميع وكفالة حقوق املواطنني، مّما سيجعل الوطن بيئة مهّيأة لألمن والّسالم والتطّور واالزدهار.

ينظر: الملك عبد الله الثاني بن الحسين، سيادة القانون أساس الدولة المدنية، موقع إلكتروني.  -(
ينظر: المرجع السابق.  -2

ينظر: األمم المتحّدة، سيادة القانون والتنمية، الدخول إلى الموقع: 208/9/25م، الساعة: 5:23م.  -3
ينظر: المرجع السابق.  -4
ينظر: المرجع السابق.  -5
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المبحث الّثاني: معالم سيادة القانون في السّنة النبوّية ودورها في حماية الوطن
يعّد التشريع الرّباين املتمّثل بالوحي املنزّل على الرسول  قرآنا وسّنة مبنزلة قانون اجملتمع 
اإلسالمّي، ولقد بدأت تتّضح معامل هذا القانون اإلسالمّي يف الفرتة املدنّية حبكم بداية تشّكل 
معامل الدولة اإلسالمّية متمّثلة بالقائد األكرب: )رسول اهلل ( واجملتمع ذي االنتماءات املتعّددة 
الدينّية والقبلية، و "يّتسق الفكر القانوين االسالمي يف أصوله مع مفهوم سيادة القانون طبقا لداللته 
العامة املشرتكة، فهو يّتفق مع التفسري الشكلي للمفهوم واملتعّلق بوجوب وجود قانون ينّظم شؤون 
اجملتمع ووجود قواعد حتكم العالقات بني الّناس")))، وعلى الرّغم من تأّصل مبادئ سيادة القانون 
يف القرآن الكرمي ابتداء من خالل األمر بالّتحاكم إىل اهلل والرّسول يف شؤون احلياة وظروفها؛ إال 
أّن هذا املطلب ُيسّلط الضوء على معامل سيادة القانون يف التطبيق العملّي إلدارة اجملتمع اإلسالمّي 
من خالل ما جاء من قواعد تدعمها وتؤّكدها األحاديث النبوّية، وإّن يف تلك املعامل القانونّية 
النبوّية داللة على الّسبق العملي القانويّن يف تنظيم اجملتمع اإلسالمي، وتأصيل أسس سيادة القانون 

وقواعدها، وبذور مبادئها اليت تتمحور حوهلا، وال تكتمل إال من خالهلا.

وتتّضح مبادئ سيادة القانون في السّنة النبوّية من خالل عدد من األحاديث في المعالم اآلتية:

المعلم األّول: مبدأ المساوة بين الجميع: ُيقصد باملساواة أمام القانون أْن يكون مجيع 
أفراد اجملتمع طائفة واحدة بغري متييز ألحد منهم على اآلخر يف تطبيق القانون)2)، وإّن املساواة 
بني أفراد اجملتمع من جهة وبني األفراد واملسؤولني يف الّدولة من جهة أخرى ُأسُّ سيادة القانون 
والكفيل حبفظ حّق املواطنني وتطبيق القوانني، وكذلك يعّد عدم تطبيقها بني املواطنني أو تطبيقها 
بصورة انتقائّية بوابًة إىل تفّشي الفساد وإعاقة الوطن، ولقد أّصل النيّب حمّمد  مبدأ سيادة القانون 
املتمّثل بـ )املساواة( يف اجملتمع النبوّي بصورة جلّية، ويف موقف مشّرف لتطبيق القانون ولو كان 
على ابن القائد، وعدم احملاباة والّنظر يف شفاعة أحّب الّناس ومراعاة ظروف الوجاهة اجملتمعّية، 
رَْيًشا َأمَهَُّهْم َشْأُن اْلَمرَْأِة  ويتّضح هذا املبدأ النبوّي العظيم يف احلديث اآليت: َعْن َعاِئَشَة s َأنَّ قـُ
َقاُلوا: َوَمْن جَيْرَتُِئ َعَلْيِه ِإالَّ ُأَساَمُة  َقاُلوا: َوَمْن ُيَكلُِّم ِفيَها َرُسوَل اهلِل ؟، فـَ اْلَمْخزُوِميَِّة الَّيِت َسرََقْت، فـَ

ينظر بتصّرف: خيري، مفهوم سيادة القانون في الفكر القانوني المقارن، موقع إلكتروني.  -(
عيد، سيادة القانون، )30-)3).  -2
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َقاَل َرُسوُل اهلِل : أََتْشَفُع يِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهلِل؟،  ْبُن زَْيٍد ِحبُّ َرُسوِل اهلِل ، َفَكلََّمُه ُأَساَمُة، فـَ
رَُكوُه َوِإَذا  رِيُف تـَ ُهْم َكاُنوا ِإَذا َسرََق ِفيِهُم الشَّ َلُكْم أَنـَّ بـْ َا َأْهَلَك الَِّذيَن قـَ مُثَّ َقاَم َفاْخَتَطَب مُثَّ َقاَل: ِإمنَّ
ٍد َسرََقْت َلَقَطْعُت َيَدَها))). ، وَامْيُ اهلِل َلْو َأنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت حُمَمَّ ِعيُف َأَقاُموا َعَلْيِه احْلَدَّ َسرََق ِفيِهُم الضَّ

ولقد أظهر احلديث مدى تأكيد النيّب  وحرصه لتطبيق مبدأ سيادة القانون من خالل 
إنكاره على أسامة وهو امللّقب ب )حّب رسول اهلل( بقوله: "أََتْشَفُع يِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهلِل؟" يف 
إشارة إىل عدم الّتهاون يف تطبيق حدود اهلل )القانون الرّبايّن(، وعدم قبول الّشفاعة على حساب 
تطبيق احلدود )القانون(، ولقد أظهرت روايات احلديث مدى تأّثر النيّب  هبذه الّشفاعة لتعّلقها 
َلوََّن َوْجُه َرُسوِل اهلِل ")2) يف إشارة إىل غضبه، ويف  تـَ حبدود اهلل؛ فلقد جاء يف رواية مسلم: "فـَ
قوهلم: "َوَمْن جَيْرَتُِئ َعَلْيِه ِإالَّ ُأَساَمُة" داللة على تغذيتهم الرّاجعة بأّن رسول اهلل  ال يتساهل يف 
تطبيق احلدود، وليس األمر حادثا يف هذه القّصة وحسب وإمنا هو هنج عرفوه من سريته ومواقفه 

فكّون لديهم انطباًعا عامًّا.

وكذلك مل يكتِف رسول اهلل  باإلنكار على املستوى الفردّي وإمنا قام وخطب يف مثابة 
إعالن لقانون عاّم وقاعدة هاّمة تعّد أساسا هاّما يف املساواة يف تطبيق القانون: "وَامْيُ اهلِل َلْو َأنَّ 
ٍد َسرََقْت َلَقَطْعُت َيَدَها"، مع األخذ بعني االعتبار بأّن هذا اإلعالن جاء على وجه  َفاِطَمَة ِبْنَت حُمَمَّ
ْفِسي ِبَيِدِه")3)، ولقد جعل شرّاح  التأكيد والّتغليظ من خالل اليمني: "وَامْيُ اهلِل" ويف رواية: "وَالَِّذي نـَ
احلديث سبب ختصيصه فاطمة بالذّكر ألهّنا أعّز أهله عنَده وألّنه مل يبَق من بناته حينئٍذ غريها 
  فأراد املبالغة يف إثبات إقامة احلّد على كّل مكّلف دون حماباة)4)، مع التأكيد على أّن الرسول
مل يكن خيطْب إال يف األمور ذوات الشأِن واجللل وليس يف كّل حادثة عابرة مّما يؤّكد على أمهّية 

األمر لدى النيّب  وخطورته.

البخارّي، صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب حدثنا أبو اليمان، 5)34، )5/4))).  -(
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي َعْن الشفاعة ِفي الحدود،   -2

.(((4/5( ،(688
رِيِف وَالَوِضيِع، )8)6،  ينظر: البخارّي، صحيح البخاري، كتاب الحدود، َباُب ِإَقاَمِة الُحُدوِد َعَلى الشَّ  -3

.((60/8(
ابن حجر، فتح الباري، )2)/)8).  -4
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اإلضافة إىل أّن الرسول  أشار إىل أّن سبب هالك األمم )األوطان( الّسابقة هو تطبيقهم 
القانون على الّضعيف وتركهم للّشريف، يف رسالة حتذيرّية بأّن سبب هالك األوطان عدم تطبيق 
سيادة القانون على اجلميع دون متييز، فلم ُيلِق باال بشأن املخزومّية اليت أشارت روايات احلديث 
إىل أهّنا صارت حمّط اهتمام الرأي العاّم ملوقع بين خمزوم يف القبيلة حيث جاء يف حديث الّدراسة: 
رَْيًشا َأمَهَُّهْم َشْأُن اْلَمرَْأِة اْلَمْخزُوِميَِّة، "وكأّنه يريد أْن يعّلم أّمته: بأّن القوانني ال تكون قوانني  "َأنَّ قـُ
إذا ارتبط تنفيذها بقرب الّناس أو بعدهم من ذوي الّسلطان أو مبقدار حّظهم من الّشرف والوجاهة 
أو الّضعة واهلواِن")))، ويف موقفه  جيّلي سيادة القانون بالتطبيق وليس جمرّد شعارات ليس منها 

على أرض الواقع نصيب.

وجيدر الّتنبيه إىل وجود عدد من الشواهد يف الّسرية النبوّية تؤّكد على مبدأ املساواة بني مجيع 
طوائف اجملتمع، وعلى سبيل املثال: )صحيفة املدينة( اليت نّظمت العالقاِت بني سّكان املدينة 
ووّضحْت التزامات مجيع األطراف داخل املدينة وحّددت احلقوق والواجبات)2)، ولقد عّدها الكثرُي 
إجنازا هاّما للدولة اإلسالمّية ومعلما رئيسا يف تارخيها السياسّي وأوََّل دستور مدينٍّ يف التاريخ الذي 
والواجبات  احلقوق  املسلمني من حيث  املسلمني وغري  الكاملة وساوى بني  املواطنة  مبدأ  رّسخ 
حتت محاية الدولة)3)، وإّن هذه شهادة من أرباب الّسياسة يف العصر احلديث تؤّكد مدى الّسبق 

الّتنظيمي للمجتمعي اإلسالمّي يف تنظيم العالقات يف إطار الوطن الواحد متعدّد االنتماءات.

المعلم الّثاني: الَحْزُم في تطبيق القوانين ونزاهة القضاء: إّن وجود القانون وحده ال يكفي 
لتحقيق سيادة القانون إْن مل يرتّجم القانون على أرِض الواقع تطبيقا وتنفيذا، وإّن من مستلزمات 
تطبيق القوانني وتنفيذها وجود قضاء حازم ونزيه يطّبقها حبّقها وال يّتبع أهواء خاّصة أو تصفية 
حسابات، ولقد أّصل النيّب  هذا املبدأ يف حياته والذي ترتمجه عدد من األحاديث اليت تؤّكد 
بأّن هذا املبدأ كان هنجا َيسري عليه وُيعرف به، ويتّضح هذا املبدأ بصورة جلّية يف احلديث اآليت: 
َهَك ُحرَُماُت اهلِل  ْنتـَ ، َحىتَّ تـُ ْؤَتى إِلَْيِه َقطُّ ْفِسِه يِف َشْيٍء يـُ َقَم لِنـَ تـَ َعْن َعاِئَشَة s َقاَلْت: "وَاهلِل َما انـْ

)- جمعة، اإلسالم وسيادة القانون، ))62-5).
ينظر: العمري، الّسيرة النبوّية الّصحيحة، ))/2)2).  -2

ينظر: الملك عبد الله الثاني بن الحسين، سيادة القانون أساس الدولة المدنّي، موقع إلكترونّي.  -3
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ْنَتِقُم لِلِه"))). يـَ فـَ

أظهر احلديث أّن النيّب  كان يتساهل إذا هضم حّقه وال ينتقم، ومل يؤثر عنه أّنه انتقم 
لنفسه، ولكن إذا تعّلق األمر حبرمات اهلل اليت تعّد بالنسبة إىل املسلم انتهاكا للقانون الرّباين فإّنه 
ال يتهاون فيه ويشتّد غضبه من بعد الّلني والرّأفة الذين عرف هبما، وإّن هذه نتيجة استقرائّية ذات 
أمهّية بالغة من أّم املؤمنني عائشة s اليت تعّد أعرف الّناس حبياة الرسول  بصورة مباشرة، 

. واليت تشّكل لديها انطباع عاّم حول هذه املسألة يف شخصّية الرّسول

ولقد فهم شرّاح احلديث بأّن يف احلديث رسالة إىل القضاة واملسؤولني يف التخّلق هبذا اخللق 
الكرمي يف عدم االنتقام للّنفس وعدم إمهال حّق اهلل، وأّن العلماء أمجعوا على أّن القاضي ال يقضي 
لنفسه وال ملن ال جيوز شهادته له)2)، وإّن يف تطبيق هذا املبدأ حتصينا لألوطان من انتهاك احلرمات 

)احملظورات القانونّية( وعامال هاّما يف ازدهار الوطن واألخذ به حنو الرقّي والكمال.

َعّد تفعيل مبدأ حماسبة املسؤولني يف  المعلم الثالث: تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة: يـُ
القانون يف سبيل احملافظة على حقوق  املهمَّة يف سيادة  العاّمة ومساءلتهم من األمور  الوظائف 
املواطنني وضمان تطبيق القانون على اجلميع، وذلك ألّن بعض املسؤولني حياول استغالل موقعه 
الوظيفّي للتالعب يف القوانني أو تطبيقها بناء على حتقيق مصاحلهم، ولقد تأّكد يف املبحث األّول 
مدى أمهّية تفعيل مبدأ احملاسبة ألجل حماربة الفساد وتعميق مبدأ سيادة القانون، ولقد أّصل النيّب 
 : اِعِديِّ  هذا املبدأ يف حياته بصورة جلّية وعلنّية أمام الّناس يف احلديث اآليت: َعْن َأيِب مُحَْيٍد السَّ
ا َجاَء ِإىَل َرُسوِل اهلِل  َوَحاَسَبُه  َلمَّ ْعَمَل اْبَن اأْلَُتِبيَِّة َعَلى َصَدَقاِت َبيِن ُسَلْيٍم، فـَ "َأنَّ النَّيِبَّ  اْستـَ
ْيِت أَِبيَك  َهالَّ َجَلْسَت يِف بـَ َقاَل َرُسوُل اهلِل : فـَ َقاَل: َهَذا الَِّذي َلُكْم، َوَهِذِه َهِديٌَّة ُأْهِدَيْت يِل، فـَ
ُتَك ِإْن ُكْنَت َصاِدًقا. مُثَّ َقاَم َرُسوُل اهلِل  َفَخَطَب النَّاَس َومَحَِد اهلَل  ْيِت ُأمَِّك َحىتَّ َتْأِتَيَك َهِديـَّ َوبـَ
َيْأيِت َأَحدُُكْم  يِن اهلُل، فـَ ْعِمُل رَِجااًل ِمْنُكْم َعَلى ُأُموٍر مِمَّا َوالَّ ْعُد، َفِإينِّ َأْستـَ ىَن َعَلْيِه، مُثَّ َقاَل: َأمَّا بـَ وَأَثـْ
ُتُه  ْيِت ُأمِِّه َحىتَّ َتْأِتَيُه َهِديـَّ ْيِت أَِبيِه َوبـَ َهالَّ َجَلَس يِف بـَ ُقوُل: َهَذا َلُكْم َوَهِذِه َهِديٌَّة ُأْهِدَيْت يِل، فـَ يـَ فـَ

الحدود واالنتقام  إقامة  باب  الحدود،  الحدود وما يحّذر من  البخاري، كتاب  البخارّي، صحيح  ينظر:   -(
لحرمات الله، 86)6، )60/8)).

ينظر: الّنووي، شرح الّنووّي على مسلم، )5)/84).  -2
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َها َشْيًئا - َقاَل ِهَشاٌم: ِبَغرْيِ َحقِِّه-، ِإالَّ َجاَء اهلَل حَيِْمُلُه  وَاهلِل، اَل َيْأُخُذ َأَحدُُكْم ِمنـْ ِإْن َكاَن َصاِدًقا، فـَ
َعُر. مُثَّ رََفَع  يـْ َقرٍَة هَلَا ُخوَاٌر، َأْو َشاٍة تـَ ْوَم اْلِقَياَمِة، َأاَل َفأَلَْعرَِفنَّ َما َجاَء اهلَل رَُجٌل ِبَبِعرٍي َلُه رَُغاٌء، َأْو ِببـَ يـَ

لَّْغُت"))). َياَض إِْبَطْيِه: َأاَل َهْل بـَ َيَدْيِه َحىتَّ رَأَْيُت بـَ

أّكد احلديث مدى اهتمام الرسول  يف حماسبة املسؤولني على أموال الصدقات اليت وّكل 
  ا َجاَء ِإىَل َرُسوِل اهلِل َلمَّ يف إحضارها وهو موضوع حّساس لتعّلقه باألموال، وإّن يف قوله: "فـَ
ُقوُل  ْقِبُض ِمْنُه الذي توّضحه رواية أيب نعيم: " َفَجَعَل يـَ َوَحاَسَبُه" يشري إىل أّنه َأَمَر َمْن حُيَاِسُبُه َويـَ
ُقوُلوَن: ِمْن أَْين َهَذا َلك؟، َقاَل: ُأهدي يل، فجاؤوا ِإىَل النَّيِبِّ  زَُه، َقاَل: يـَ َهَذا َلُكْم َوَهَذا يِل َحىتَّ َميـَّ
 مبَا َأْعَطاُهْم" )2)، وبغّض الّنظر إن كان الرّسول  هو احملاسب أو من وّكلهم فإّن اإلمر دائر 
يف إطار احملاسبة، وإّن الذين وُّكلوا كانوا على قدر من األمانة حبيث مل يرتكوا األمر ملّا شّكوا فيه 

وإمنا ذهبوا به إىل صاحب الوالية األكرب ليحسم القضّية ويبّت يف املسألة.

إْذ برّر بأّن ما أخذه داخٌل يف إطار اهلدايا وليست  النيّب  يف اإلنكار عليه  بالغ  ولقد 
إىل بيت أموال املسلمني، فقال رسول اهلل  تلك العبارة اليت صارت مبنزلة شعار ويصلح أَلن 
يكون يف لوحة ِقَبل كّل موظف يف مكتبه وأمام عينه يف كّل يوٍم وظيفّي، قال: "َهالَّ َجَلْسَت يِف 
ُتَك"، ولقد فهَم شرّاح احلديث بأّن هذه العبارة داّلة على  ْيِت ُأمَِّك َحىتَّ َتْأِتَيَك َهِديـَّ ْيِت أَِبيَك َوبـَ بـَ
أّن اهلدايا قد تكون ذريعة بأْن يسامح بعض من عليه احلّق من باب الّطمع يف موقعه الوظيفّي، 
وذلك ألّن اهلدّية للعامل تكون لشكر معروفه أو للتحّبب إليه أو للطمع يف وْضعه من احلّق)3)، 
وبعبارة أخرى: فإّن اهلدايا قد تكون سببا يف التسامح يف تطبيق القوانني على أصحاب تلك اهلدايا 

وإعفائهم من الّضرائب، وعليه أوجب الرّسوُل  ضّم اهلدايا إىل أموال املسلمني)4).

ومل يكتِف رسول اهلل  يف اإلنكار الفردّي على املسؤول وحسب، وإمنّا قام وخطب بني 
ة واحلّساسة؛ حبكم أّن اهلدايا قد تفتح بابا خطريا يف الّتسامح يف تطبيق  الّناس يف تلك الواقعة املهمَّ

ينظر: البخارّي، صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب محاسبة اإلمام عماله، )9))، )6/9)).  -(
ينظر: ابن حجر، فتح البارّي، )3)/65)).  -2

ينظر: ابن بّطال، شرح صحيح البخارّي، )248/8(، وابن حجر، فتح البارّي، )2)/349).  -3
  ينظر: نقل ابن حجر هذا الفهم عن المهّلب، وأشار إلى أّنه لم يقف على نّص صريح في أّن الرسول  -4

أمر بضّم تلك الهدايا إلى بيت مال المسلمين. ابن حجر، فتح البارّي، )2)/349).
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القوانني على اجلميع، ومل يكتِف رسول  بالتحذير الدنيوّي فقط وإمنا أتبعه بالتحذير األخروّي 
والذي قد ينّمي مبدأ احملاسبة الذاتّية لكّل شخص وإن مل حياسْبه مسؤول أعلى.

المعلم الرابع: ال محاكمة بال قانون: يعّد الّتحاكم إىل القانون وعدم إجراء حكم دونه 
من شروط احملاكمة العادلة، واليت تعّد حّقا من احلقوق األساسّية لإلنسان، وتنّص املاّدة)4)( من 
القانون الدويّل حلقوق اإلنسان على: "من حّق كّل فرٍد أن تكوَن قضيَُّته حملَّ نظٍر ُمْنصٍف وعلينٍّ 
من قبل حمكمة خمتّصة مستقّلة حيادّية ومنشأٍة حبكم القانوِن")))، ولقد سبقت اإلشارة إىل القاعدة 
الاّلتينّية املشهورة: )ال خمالفة بدون قانون()2) وإىل عبارة ألربت كاموس اليت وّشحها كليكاستسي 
فإّن  قانون()3)،  بدون  حياكم  أن  اإلنسان  على  املصائب  أسوأ  من  )إّن  القانون:  سيادة  مفهوم 
التحاكم إىل القانون ميّثل جوهر سيادة القانون اليت تقتضي الرّجوع إىل القانون وليس إىل األهواء 

واآلراء الشخصّية.

ولقد أّصل النيّب هذا املبدأ من خالل عدد من األحاديث اليت تؤّكد بأّن الرسول  يف 
أكثر من حادثة مل حياكم أصحاهبا دون نزول وحي فاصٍل يف احلادثة، وإّن الوحي يف الشريعة 
والقضايا  واخلصومات  املنازعات  يف  واملرجع  احلياة  لشؤون  املنّظم  القانون  مبنزلة  يعّد  اإلسالمّية 

املستجّدة يف اجملتمع اإلسالمّي، وفيما يأيت تفاصيل حادثتني حول املوضوع:

 الحادثة األولى: أخرج البخارّي ومسلم قّصة ختّلف الثالثة من صحابة رسول  عن غزوة 
تبوك، وعلى الرّغم من مدى حساسّية القّصة لتعّلقها بقضّية شغلت اجملتمع اإلسالمّي ملّدة مخسني 
يوما؛ واّطالع اجملتمع على كّل من ختّلف عن تلك الغزوة؛ وبالرّغم من قبول الرسول  ألعذار 
  جمموعة من املتخّلفني بعد أن قّدموها على أطباق من األميان، إال أّن يف تأّخر حكِم الرسول

على هؤالء الّثالثة درًسا عظيًما يتجّلى فيه مبدأ سيادة القانون يف عدم املخالفة دون قانون.

وتتّضح معامل مبدأ سيادة القانون يف احلديث من خالل قول الرسول  لكعب s: "َأمَّا 

ينظر: هائل سالم، الحّق في المحاكمة العادلة، تاريخ الّدخول إلى الموقع: ))/0)/8)20م(، الساعة:   -(
)5:54م(.

ينظر: سامر أحمد، مبدأ سيادة القانون، الحوار المتمدن، موقع إلكترونّي.  -2
ينظر: كليكاتسي، نظرات في سيادة القانون، )63-48).  -3
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ْقِضَي اهلُل ِفيَك"))) وفيه إشارة صرحية إىل أّن رسول اهلل  تفّرس فيه  ُقْم َحىتَّ يـَ َقْد َصَدَق، فـَ َهَذا فـَ
الصدق، ولكْن مل حيكم يف شأنه حىّت ينزل احلكم اإلهلي )القانون(، وإّن اإلجراءات اليت اخّتذها 
رسول اهلل  يف حّقهم ال تعدو أن تكون اجراءات روتينّية يف سبيل انتظار احلكم الذي تأّخر 
حلكمة مقصودة، ولعّل أحد مقاصد التأّخر اإلشارة إىل أّنه: )ال حكَم على أحد دون قانوٍن، وأّن 
احلكم بالقانون ولو تأّخر خري من احلكِم بدون قانون(؛ ولو كان التأّخر على حساب الّضغوط 
الوحي  نزول  اجملتمع حلني  القاسي من  التعامل  الّثالثة من خالل  هلا هؤالء  تعّرض  اليت  الّنفسّية 

باحلكم الرّباين الفيصل يف املسألة.

الحادثة الّثانية: لقد أخرج البخارّي ومسلم قّصة حادثة اإلفك، وما مّس أهله يف عائشة 
أّن هذه قضّية  بيته واجملتمع اإلسالمّي طيلة شهر كامل حبكم  املرتّبصني وتوّتر  s من كالم 
حّساسة، وتتعّلق جبناب قائد الدولة وعرضه، وُيظهر احلديث بأّن الرسول  مل يتّضح لديه األمر 
يف املسألة حىّت صار يسأل فالنا وفالنا عن أهله، وإّن مّدة شهر كامل كافية بقدر كبري أَلن يأخذ 
كّل مرتّبص فرصته يف بّث مسومه يف اجملتمع وإيذاء رسول اهلل ، وتقتضي حساسّية املسألة البّت 
يف األمر وحسم القضّية، لئاّل تزداد األمور سوءا وتفتك يف اإلدارة العليا للوطن، وبالرّغم من هذه 
املّسوغات يف االستعجال يف احلكم إال أّن الرّسول  مل حيكم يف املسألة وأمر عائشة يف االنتظار 
َلَغيِن َعْنِك َكَذا  ْعُد َيا َعاِئَشُة َفِإنَُّه َقْد بـَ حلني نزول احلكم الرّباين الفيصل يف املسألة، وقال: "َأمَّا بـَ

ْغِفرِي اهلَل")2). رُِّئِك اهلُل، َوِإْن ُكْنِت أَْلَمْمِت ِبَذْنٍب َفاْستـَ وََكَذا، َفِإْن ُكْنِت َبرِيَئًة َفَسُيبـَ

وإّن يف قول عائشة s اآليت لداللة مهّمة، قالت: "وَأََنا وَاهلِل ِحيَنِئٍذ َأْعَلُم َأينِّ َبرِيَئٌة؛ وََأنَّ 
َلى، َوَلَشْأيِن َكاَن َأْحَقَر يِف  تـْ زََل يِف َشْأيِن َوْحٌي يـُ نـْ رَاَءيِت؛ َوَلِكْن وَاهلِل َما ُكْنُت َأُظنُّ َأْن يـُ اهلَل ُمبـَرِِّئي ِببـَ
ْوِم ُرْؤَيا  َلى، َوَلِكينِّ ُكْنُت َأرُْجو َأْن يـَرَى َرُسوُل اهلِل  يِف النـَّ تـْ َتَكلََّم اهلُل  يِفَّ ِبَأْمٍر يـُ ْفِسي ِمْن َأْن يـَ نـَ

ينظر: البخارّي، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك وقول الله : چ ٱ    -(
صالة  مسلم، كتاب  صحيح  مسلم،   ،)3/6(  ،44(8  ،)((8 )الــتــوبــة:  چ  ڦ   ٻ   ٻ   ٻ  
المسافرين وقصرها، باب استحباب الركعتين ِفي المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه، 6))، )56/2)).

المغازي، باب حديث اإلفك، )4)4، )6/5))(، مسلم،  البخاري، كتاب  البخارّي، صحيح  ينظر:   -2
ْوَبِة اْلَقاِذِف، 0))2، )2/8))). ُبوِل تـَ صحيح مسلم، كتاب التوبة، َباٌب: ِفي َحِديِث اإْلِْفِك، َوقـَ
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رُِّئيِن اهلُل هِبَا")))، حيث يدّل على أّن لدى عائشة s تغذية راجعة بأّن الرسول  كان يفصل  بـَ يـُ
يف بعض املسائل إّما بوحي من عند اهلل أو برؤيا صادقة واليت تعّد وحيا غري مباشٍر ومل يكْن يبّت 
يف املسائل من تلقاء نفِسه، حىّت جاء الفصل من اهلل يف أمرها، َقاَلْت: "َفَأَخَذُه َما َكاَن َيْأُخُذُه ِمَن 
اِت ِمْن ِثَقِل اْلَقْوِل  ْوِم الشَّ ُر ِمْنُه ِمْثُل اجْلَُماِن ِمَن اْلَعرَِق يِف اْليـَ اْلبـُرََحاِء ِعْنَد اْلَوْحِي، َحىتَّ إِنَُّه لََيَتَحدَّ
ا ُسرَِّي َعْن َرُسوِل اهلِل  َوُهَو َيْضَحُك، َفَكاَن َأوََّل َكِلَمٍة َتَكلََّم هِبَا َأْن َقاَل:  َلمَّ الَِّذي أُْنزَِل َعَلْيِه...فـَ

رََّأِك...")2). َقْد بـَ أَْبِشرِي َيا َعاِئَشُة َأمَّا اهلُل فـَ

وبكّل حال فإّن الرسول  مل يكن حيكم يف املسائل ذات الشأن املعّقد واليت خيفى عليه 
تفاصيلها إال بأمر رّباين من اهلل، وهو ما يؤّكد بأّن الرسول  راعى مسألة سيادة القانون الرّباين 
يف القضايا اجملتمعّية، ومل حيكم فيها بناء على غلبة الظّن وحسب وإمنا وفق تشريعات تعّد مبنزلة 

القانون املعتمد يف الّدولة.

المعلم الخامس: التحذير من التحايل على القانون: إّن بعض ما يهّدد سيادة القانون هي 
وجود ثغرات يف بعض القوانني واستثناءات يعلمها اخلرباء يف القانون ويستثمروهنا للتحايل على 
القانون والّتهرب من تطبيقه، حىّت قامت نداءات يف العصر احلديث تنادي بالقضاء على هذه 
الّظاهرة: )ال للتحايل على القانوِن()3)، ولقد حّذرت بعض األحاديث من الّتحايل على القانون 
يف سبيل تأكيد مبدأ سيادته؛ فعن أّم سلمة s َعْن َرُسوِل اهلِل : أَنَُّه مَسَِع ُخُصوَمًة ِبَباِب 
َلَغ ِمْن  ْعَضُكْم َأْن َيُكوَن أَبـْ َلَعلَّ بـَ َا أََنا َبَشٌر، َوإِنَُّه َيْأِتييِن اخْلَْصُم، فـَ َقاَل: ِإمنَّ ُحْجرَِتِه َفَخرََج إِلَْيِهْم، فـَ
َا ِهَي ِقْطَعٌة ِمَن  ْعٍض، َفَأْحِسُب أَنَُّه َصَدَق، َفَأْقِضَي َلُه ِبَذِلَك، َفَمْن َقَضْيُت َلُه حِبَقِّ ُمْسِلٍم، َفِإمنَّ بـَ

رُْكَها)4).  ْلَيتـْ ْلَيْأُخْذَها َأْو فـَ النَّاِر، فـَ

حيّذر احلديث من التحايل على اإلمام الذي يعّد موّكال يف تطبيق القانون، وإّن صورة الّتحايل 
َلَغ ِمْن  ْعَضُكْم َأْن َيُكوَن أَبـْ َلَعلَّ بـَ يف احلديث: )الّتحايل بالكالم( واليت تتأّكد يف احلديث يف قوله: "فـَ

ينظر: المرجعان الّسابقان.  -(

ينظر: المرجعان الّسابقان.  -2
ينظر: خالد الخميس، ال للتحايل على القانوِن، تاريخ الّدخول: ))/0)/8)20م(، الّساعة: )8:33م(.   -3
الــبــخــارّي، صحيح الــبــخــاري، كــتــاب الــمــظــالــم، بــاب إثــم مــن خــاصــم فــي بــاطــل وهــو يعلمه، 2458،   -4

.((3(/3(
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ْعٍض"))). ِتِه ِمْن بـَ ْعَضُكْم َأحْلَُن حِبُجَّ ْعٍض َفَأْحِسُب أَنَُّه َصَدَق" وجاءت يف بعض الروايات: "َوَلَعلَّ بـَ بـَ

ولقد أشار شرّاح احلديث إىل أّن املراد بأّن أحَدمها أفطن من اآلخر فيكون أبلغ يف احلّجة 
البليغ قد يغلب بالباطل ببيانه فيقضى له على  البيان  واألدّلة)2)، ممّا يدّل على أّن األقوى على 
خصمه وليس مُبحلٍّ ما حرّم اهلل)3)، وإّن احلديث يدّل على أّن الرسول  أوكل األمر إىل ضمري 
اإلنسان بعد أْن أيقظه أحياه بسوط اآلخرة)4)، ولعّله وألّن مسائل الّتحايل يصعب السيطرة عليها 
من ِقبل املسؤولني خلفائها وجميئها من أبواب خفّية كانت احلاجة ماّسة إىل إحياء الضمري والوازع 
الداخلّي لدى املرء حلظة تطبيق القانون، وإّن يف احلديث رسالة ألولئك الذين استغّلوا مهنة احملاماة 
بطريقة سلبّية لتربئة ّظامل أو تظليم بريء؛ وكّل ذلك باسم القانون وما هو إال حتايل على القانون.

ويعّد احلديث أصال يف ترتيب الوعيد األخروّي على من مل يطّبق مبدأ سيادة القانون وحتايل 
َا ِهَي ِقْطَعٌة  على القانون، وذلك يف قوله يف حديث الّدراسة: "َفَمْن َقَضْيُت َلُه حِبَقِّ ُمْسِلٍم، َفِإمنَّ
ِمَن النَّاِر" الذي فهمه شرّاح احلديث بأّنه يعين: أّن من قضى له بظاهٍر خُيالف الباطن فإّن مآله 
رُْكَها" على الّتهديد وليس على التخيري)5)، وكّل هذه  ْلَيتـْ ْلَيْأُخْذَها َأْو فـَ إىل الّنار، وإّن معىن قوله: "فـَ
اإلشارات تدّل على أّن العربة باجلواهر يف السّنة النبوّية وليس على الّظواهر، ولعّل هذا األسلوب 

يكون رادعا يف عدم الّتحايل وسببا يف إحياء ضمائر املتحايلني.

وجيدر التأكيد على أّن البخارّي خّصص كتابا كامال يف صحيحه بعنوان: )كتاب احليل(، 
وأدرج حتته عددا من األبواب يف التحذير من الّتحايل يف العبادات والّنكاح والبيوع وحتايل العّمال 
ألجل اهلدايا، وهي رسالة حتذيرّية شاملة يف كّل مناحي احلياة بذّم الّتحايل سواء يف العبادات أو 

املعامالت.

البخارّي، صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، 2680، )80/3)).  -(
ابن حجر، فتح البارّي، )2)/339).  -2

ابن بّطال، شرح صحيح البخارّي، )582/6).  -3
4- جمعة، اإلسالم وسيادة القانون، ))62-5).

الّنووي، شرح الّنووي على مسلم، )2)/6(، ابن حجر، فتح البارّي، )3)/4))).  -5
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 المبحث الثالث: 
إشكالّيات مبدأ سيادة القانون في السّنة النبوّية )الحدود والكّفارات أنموذجا(

جتّلت مبادئ سيادة القانون يف عدد من األحاديث النبوّية كما تبنّي يف املبحث الّسابق، 
وعلى صعيد آخر فإّنه متّسك عدد من املنتقدين بأحاديث أخرى اهّتموا من خالهلا احلديث النبوّي 
الّناس على اختالف  العدالة يف تطبيق احلدود واألحكام والكّفارات بني كاّفة  بأّنه خيالف مبدأ 
القانون من  فإّن تلك األحاديث ختالف مبدأ تطبيق سيادة  أجناسهم وأدياهنم، وبعبارة أخرى: 
خالل وجهة نظر املنتقدين، وعلى سبيل التمثيل فلقد جعل أوزون يف كتابه: )جناية البخارّي( 
عنوانا عريضا باسم: )الرّسول وتطبيق احلدود واألحكام( الذي بّث من خالله إشكالّياته على عدد 
من األحاديث املتعّلقة بالقضاء بني الّناس يف احلقوق والقضاء)))، ويرّكز هذا املبحث عن مناقشة 
بسيادة  تعّلقها  والكّفارات حبكم  باحلدود واألحكام  اخلاّصة  األحاديث  اإلشكالّيات على  تلك 

القانون بصورة أعمق.

المطلب األّول: إشكالّية الّتالعب بالقانون بالزيادة

لقد كانت أحد أبرز االنتقادات أّن الرّسول  مل يكتِف بتطبيق حدود اهلل يف اجملتمع، وإمنا 
تعّداها زيادة على أصحاب احلدود وليست نقصانا أو رمحة لتصري سّنة من بعده يطّبقها اآلخرون، 
ولقد تبنّي يف املبحث األول بأّن ثبات القانون من أهّم ما يعرّب عن مبدأ سيادة القانون، وفيما 

يأيت املناقشة:

ُعوُه  َبايـَ فـَ اهلِل  َرُسوِل  َعَلى  َقِدُموا  مثَاِنَيًة،  ُعْكٍل  ِمْن  َفرًا  نـَ َأنَّ   :s أنس  عن  الحديث: 
َقاَل:   ، اهلِل  َرُسوِل  ِإىَل  َذِلَك  َفَشَكْوا  َأْجَساُمُهْم،  َفَسِقَمْت  اأْلَْرَض  ْومَخُوا  َفاْستـَ اإْلِْساَلِم،  َعَلى 
َلى، َفَخرَُجوا َفَشرُِبوا ِمْن أَْلَباهِنَا  وَاهِلَا َقاُلوا: بـَ ُتِصيُبوَن ِمْن أَْلَباهِنَا وَأَبـْ َأَفاَل خَتْرُُجوَن َمَع رَاِعيَنا يِف إِِبِلِه، فـَ
َفَأْرَسَل    اهلِل َرُسوَل  َذِلَك  َلَغ  بـَ فـَ َعَم،  النـَّ اهلِل  وََأْطرَُدوا  َرُسوِل  ُلوا رَاِعَي  َقتـَ فـَ وا،  وَاهِلَا، َفَصحُّ وَأَبـْ
َبَذُهْم يِف  ُهْم، مُثَّ نـَ نـَ ُقِطَعْت أَْيِديِهْم وََأرُْجُلُهْم، َومَسََر َأْعيـُ يِف آَثارِِهْم، َفُأْدرُِكوا َفِجيَء هِبِْم، َفَأَمَر هِبِْم فـَ

ْمِس َحىتَّ َماُتوا)2). الشَّ

أوزون، زكرّيا، جناية البخاري – إنقاذ الدين من إمام المحّدثين-، )2)).  -(
البخارّي، صحيح البخاري، كتاب الديات، باب القسامة، 6899، )9/9).  -2
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عقوبًة هلؤالء  نبوّية يف جعله  سّنة  يسّن  احلديث وجعله  أوزون  أنكر  لقد  اإلشكال:  وجه 
الذين قتلوا الرّاعي وسلبوا إبله حّد احلرابة مّث فقأ عيوهنم وتركهم يف الّشمس حىّت موهتم، ويرى 
أوزون بأّن األصل أن تكون عقوبة قتل الّنفس هي القتل من باب العدالة )))، وأنكر نيازي مسألة 

مجع العقوبات الواردة يف اآلية الكرمية: چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  ک  گگ  ں  چ )املائدة: 33(، حيث إّن احلديث مجع العقوبات الواردة يف 
احلديث من خالل حذف حرف )األلف( الواردة يف اآلية واستبدهلا بالـ )الواو( حتريفا)2)، وهو يعّد 

زيادة على احلّد، وفيما يأيت اإلجابة واملناقشة من وجوه:

الوجه األّول: يالحظ بأّن املشكلة األساسّية عند نيازي وأوزون هي تقطيع أيدي هؤالء 
ْفَقأ اْلعني حبديدة  القتلة وأرجلهم مّث مسل عيوهنم عوضا عن االكتفاء بقتلهم فقط، والّسمُل: "َأن تـُ
حمماة َأو بشوك")3)، وترُك القَتلة حىّت موهتم مّسته روايات احلديث ب )احَلْسم()4) وهو: عدم قطع 
الّدم بالكّي)5)، باإلضافة إىل أّن روايات أخرى أشارت إىل عدم سقيهم من املاء حىّت ماتوا)6)، 
وعليه يتبنّي بأّن هناك تقطيعا لأليدي واألرجل ومَسْال وعدم َحْسٍم و وعدم َسْقٍي للماء مّث الّنتيجة 

املتوّقعة املوت بسبب عدم احلْسم والعطش.

الوجه الّثاني: ُتعّد مسائل هذا احلديث من األمور احلّساسة والشائكة واملتعّلقة بأكثر من 
حمور وقضّية يف آن واحد وصارت مصدر إشكال لدى الّناقدين، ويرى الباحث بأّن هناك ثالثة 
أمور تعني يف استيعاب اإلشكالّيات لتفتح اجملال لإلجابات، فأّما األمر األّول: إْن كان فعُل النيّب 
 هبؤالء القتلة قصاصا، وأّما األمر الّثاين: إْن كان فعُل النيّب  هبؤالء القتلة مثلة، وأّما األمر 

أوزون، جناية البخاري، )3)-4)).  -(
نيازي، دين السلطان »البرهان«، )ط)(، )422).  -2

ابن سالم، غريب الحديث، - 964) م، ))/3))).  -3
ينظر: البخارّي، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب لم يحسم النبّي r المحاربين من أهل الرّدة حتى   -4

هلكوا، 6803، )63/8)).
ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر، ))/386).  -5

َماُتوا،  َحتَّى  الْــُمــَحــارِبُــوَن  وَن  اْلــُمــرَْتــدُّ ُيْسَق  لَــْم  بَــاٌب:  الــحــدود،  البخارّي، كتاب  البخارّي، صحيح  ينظر:   -6
.((63/8( ،6804
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الّثالث: إْن كان فعُل النيّب  هبؤالء القتلة قبل آية احلرابة أو بعدها، ويناقش الباحث فيما ُيستقبل 
من وجوه األمور الّثالثة.

الوجه الّثالث: تبنّي بعض ألفاظ احلديث بأّن النيّب  مسل أعني هؤالء القتلة قصاصا ألهّنم 
َا مَسََل النَّيِبُّ  َأْعنُيَ ُأولَِئَك  مسلوا أعني الرّاعي، ونّص الرّواية يف صحيح مسلم: "َعْن أََنٍس َقاَل: ِإمنَّ
ُهْم مَسَُلوا َأْعنُيَ الرَِّعاِء")))، ومل تنّص ألفاظ احلديث يف الّصحيحني وكتب السّنة على أهّنم مّثلوا  أِلَنـَّ
بالرّاعي أو بالرّعاة فقّطعوا أيديهم وأرجلهم، إال أّن شرّاح احلديث وبعض العلماء أشاروا إىل أّن 
أبا إسحاق ذكر بأهّنم قد مّثلوا وقّطعوا أيدي الرّاعي وأرجله وغرزوا الّشوك يف عينيه فأدخل املدينة 
مّيتا على هذه الّصفة)2)، فإْن صّحت الرّواية فلم يبَق مشكال على أّن ما فعله هبم قصاصا إال عدم 

سقيهم للماء وعدم حْسِمهم.

فأّما املاء فاحتمل أن يكون عدم سقيهم قصاصا ألهّنم سرقوا ناقة املاء اخلاّصة برسول اهلل 
َلَة")3)، ولكْن مّما ُيضعف هذا الرأي بأّن  ٍد اللَّيـْ َش آَل حُمَمَّ ْش َمْن َعطَّ  فدعا عليهم: "اللَُّهمَّ َعطِّ
العلماء أمجعوا على أّن من وجب عليه حدٌّ سواء كان ذلك احلّد يبلغ النفس أم ال أّنه ال مينع شرب 
املاء لئال جيتمع عليه عذابان)4)، ويبقى ترك احلسم مشكال لعدم وجود ما يدّل على إن كان هؤالء 
القتلة تركوا حسم الرّاعي أو الرّعاة أو ال، ويف اإلمجال نستطيع أن نقول بأّن تلك اإلشارات تدّل 

على أّن ما فعله النيّب  هبم كان قصاصا.

الوجه الرّابع: إذا تبنّي بأّن فعل النيّب  كان قصاصا فإّنه ال يعين القول بأّنه مل ميّثل هبم، 
ألّنه باختصار: مّثل هبم قصاصا كما مّثلوا بذلك الرّاعي أو بالرّعاة، وإّن هذا الرأي حيّل إشكالّيات 

)- مسلم، صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والّديات، باب حكم المحاربين والمرتّدين، 
.((03/5( ،(6((

ينظر حاشية ابن القّيم: العظيم آبادّي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه: حاشية ابن القيم: تهذيب   -2
سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته، )2)/8)(، ولم أجد نّص الكالم في الّسيرة النبوّية البن إسحاق.

ينظر: الّنسائّي،سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، باب ذكر اختالف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح   -3
على يحيى بن سعيد في هذا الحديث، )404- 2، ))/)9)(، وينظر: محّمد أنور شاه، فيض البارّي 

على صحيح البخارّي، ))/432).
ينظر: ابن بّطال، شرح صحيح البخارّي، )424/8).  -4
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ه قصاصا،  يف االختالف بني العلماء، فإّن من عّده قصاصا مل يعّده مثلة ومن عّده مثلة مل يعدَّ
والذي حيّل اإلشكال أّن نعّد متثيله هبم قصاصا، وهو من باب املعاملة باملثل، ومل ير الباحث يف 
حدود اّطالعه من تبىّن هذا الرأي يف توجيه احلديث إال ما أشار إليه ابن تيمّية يف مناقشة املسألة 
يف سبيل العموم حيث بنّي حرمة الّتمثيل يف القتل إال إذا جاء على وجه القصاص)))، ويدعمه 
َا مَسََل  خبصوص حديث الّدراسة ما روي عن سليمان التيمّي يف تفسري القطعة من احلديث: "ِإمنَّ
ُهْم مَسَُلوا َأْعنُيَ الرَِّعاِء")2)، قال: "يريد أّنه إمنا اقتّص منهم على أمثال  النَّيِبُّ  َأْعنُيَ ُأولَِئَك أِلَنـَّ

فعلهم")3).

الوجه الخامس: لقد وردت بعض الزيادات يف احلديث عند البخاري ما يشري إىل أّن هذه 
ُد ْبُن  َثيِن حُمَمَّ َتاَدُة: َفَحدَّ احلادثة كانت قبل نزول احلدود يف القرآن الكرمي، ونّص الزيادة: "َقاَل قـَ
ْنزَِل احْلُُدوُد" )4)، وإّن يف الزيادة إشارة مهّمة تؤّكد بأن احلادثة كانت  ْبَل َأْن تـَ ِسريِيَن: َأنَّ َذِلَك َكاَن قـَ
قبل سنِّ قانون ثابت يف املسألة ممّا جعل النيّب  جيتهد يف املسألة، ويعاقبهم قصاصا، وبناء عليه 
فهم بعض شرّاح احلديث بأّن احلديث منسوخ حبكم أّن احلادثة كانت قبل اآلية)5)، وممّا يدعم 
املسألة بأّن بعض ألفاظ احلديث تدّل على أّن الرّسول  هنى عن املثلة بعد هذه احلادثة ونزول 
آية احلرابة)6)، وكأّنه إشارة إىل الّنهي عن املثلة وإن كانت قصاصا، وااللتزام بتطبيق احلّدود الواردة 

يف اآلية.
الوجه السادس: إّن )أو( يف اآلية الكرمية حتتمل إّما الّتخيري وإّما الّتقسيم، وإّن الّتخيري جيعل 
األمر يف حتديد العقوبة حسب اختيار احلاكم، خبالف الّتقسيم الذي جيعل حتديد العقوبة ختتلف 
َتَل وأخَذ املال ُقِتَل وصِلَب، ومن اقتصَر  باختالف اجلنايات، فمن اقتصَر على الَقْتل ُقِتَل؛ ومن قـَ

ينظر: ابن تيمّية، السياسة الشرعية، )65).  -(
2- مسلم، صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والّديات، باب حكم المحاربين والمرتّدين، 

.((03/5( ،(6((
ينظر: الخّطابّي، معالم السنن، )299/3).  -3

ينظر: البخارّي، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الدواء بأبوال اإلبل، 5686، ))/23)).  -4
ينظر: الّنووي، شرح الّنووي على مسلم، )))/53)).  -5

ينظر: أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربة، )229/4(، وينظر: العيني،   -6
عمدة القاري، ))235/2).
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على أخذ املال قطعت يُده ورجُله من خالٍف، ومّما يدّل على ضعف احلمل على التخيري بأّنه ليس 
لإلمام أن يكتفي باالقتصار على الّنفي إمجاعا)))، وعليه يتبنّي ضعف رأي املنتقد يف حصره معىن 
)أو( على الّتخيري، وجتدر اإلشارة إىل أّنه ليس يف روايات األحاديث ما يؤّكد قطعا بأّن الرّسول 
 مجع بني العقوبات هلؤالء القتلة يف تلك احلادثة، وذلك أّن روايات األحاديث حتتمل أهّنا تشري 
إىل جمموع تلك العقوبات على مجيع هؤالء القتلة كلٌّ حبسب عقوبته املناسبة، مع األخذ بعني 
االعتبار وعلى فرضّية اجلمع بني أكثر من عقوبة بأّنه يف إطار القصاص وليس قسوة وال إرهابا وال 

تعّطشا للدماء.
الوجه الّسابع: لقد جاء يف بعض روايات احلديث ما يؤّكد االحتمال بأّن النيّب  وزّع 
العقوبات ومل جيمعها على هؤالء القتلة، ونّص الرواية فيما استخرجه أبو عوانة على صحيح مسلم: 
نـَنْيِ")2)، وعلى الرّغم من أّن هذه الرّواية مل تذكر جزاء القاتل  نـَنْيِ َومَسََل اثـْ نْيِ َوَقَطَع اثـْ نـَ "َفَصَلَب اثـْ
الّثامن إال أهّنا تؤّكد على مبدأ توزيع العقوبات، وإىل هذا الرأي مال ابن حجر  السابع والقاتل 
ُهْم َكاَنْت موزّعة")3)، وإّن التوزيع يوافق مبدأ  تـُ ُعُقوبـَ معتمدا على هذه الرواية: "َفِإْن َكاَن حَمُْفوًظا فـَ
التقسيم يف اآلية الكرمية مّما يضعف القول بأّن اآلية جاءت عتابا للنيّب  مع التأكيد على أّن 
مفهوم اآلية ال تؤّيد املثلة، وهو ما طّبقه الرّسول  يف هنيه عن املثلة بعد نزول آية احلدود اخلاّصة 
باحلرابة يف صورة مثالية يف االلتزام بالقانون الرّباين، وإّن هذا الّنهي يبنّي مدى ضعف املنتقد يف 

اهّتامه احلديث بأّنه يسّن سّنة سيئة يف القتل والّتمثيل يف تطبيق احلدود.
احلادثة بصورة  يّطلع على حيثّيات  الذي مل  املنتقد  يتبنّي ضعف رأي  وبناء على ما سبق 
القانون بأّن  الرّوايات للقّصة، والذي يهّم يف إطار تطبيق مبدأ سيادة  مفّصلة جامعة بني مجيع 
أّن  النيّب  على احلّد، باإلضافة إىل  فيها  معامل احلّد مل تكن معلومة وقت احلادثة حىّت يزيد 
الرسول  مل يزْد وإمنا عامل باملثل وحسب، فجاءت اآلية مؤّكدة على القانون العاّم يف أمثال هذه 
احلوادث والذي ينبغي التقّيد فيه فيما يستقبل من حوادث مستجّدة، وجتدر اإلشارة أّن البخارّي 
چ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ں   باٌب  بعنوان:  بابا  ترجم  يف صحيحه 

ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، )))/346).  -(
رَْتدُّ َعِن اإْلِْساَلِم،22)6، )88/4). َياِن ِإَقاَمِة اْلَحدِّ َعَلى َمْن يـَ أبو عوانة، مستخرج أبي عوانة، َباُب بـَ  -2

ابن حجر، فتح الباري، ))/340).  -3
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)املائدة: 33) ))) مّما يدّل على الرتابط بني اآلية واحلادثة يف تأصيل احلّد.

r المطلب الثاني: إشكالّية عدم التثّبت في تطبيق القوانين وخضوعها إلى تقدير الرسول

كانت أحد أبرز االنتقادات أّن أحكام الرّسول  فيما تصّوره األحاديث كانت ترجع إىل 
تقديره وليس إىل اهلل، وأّنه مل يكن باملثّبت يف تطبيق احلدود على سائر أفراد اجملتمع، وفيه إشارة 
إىل  تطبيقه وعدم خضوعه  والتثّبت يف  القانون  ثبات  تقتضي  اليت  القانون  لتطبيق سيادة  منافية 

األهواء، وفيما يأيت املناقشة:

َناَداُه  فـَ اْلَمْسِجِد،  َوُهَو يِف    اهلِل َرُسوَل  أََتى رَُجٌل  َقاَل:   s رََة ُهرَيـْ َأيِب  َعْن  الحديثان: 
ْفِسِه َأرَْبَع  ا َشِهَد َعَلى نـَ َلمَّ ْيُت، َفَأْعَرَض َعْنُه َحىتَّ رَدََّد َعَلْيِه َأرَْبَع َمرَّاٍت، فـَ َقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإينِّ زَنـَ فـَ
َقاَل  َعْم، فـَ َهْل َأْحَصْنَت؟، َقاَل: نـَ َقاَل: أَِبَك ُجُنوٌن؟، َقاَل: اَل، َقاَل: فـَ َشَهاَداٍت، َدَعاُه النَّيِبُّ  فـَ

النَّيِبُّ : اْذَهُبوا ِبِه َفاْرمُجُوُه)2). 

َقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإينِّ  وَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك s َقاَل: ُكْنُت ِعْنَد النَّيِبِّ  َفَجاَءُه رَُجٌل فـَ
ا  َلمَّ اَلُة، َفَصلَّى َمَع النَّيِبِّ ، فـَ ، َقاَل: ومََلْ َيْسَأْلُه َعْنُه، َقاَل: َوَحَضَرِت الصَّ ا َفَأِقْمُه َعَليَّ َأَصْبُت َحدًّ
ا، َفَأِقْم يِفَّ ِكَتاَب اهلِل،  َقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإينِّ َأَصْبُت َحدًّ اَلَة، َقاَم إِلَْيِه الرَُّجُل فـَ َقَضى النَّيِبُّ  الصَّ

َك)3). َبَك، َأْو َقاَل: َحدَّ َعْم، َقاَل: َفِإنَّ اهلَل َقْد َغَفَر َلَك َذنـْ َقاَل: أَلَْيَس َقْد َصلَّْيَت َمَعَنا؟، َقاَل: نـَ

وجه اإلشكال: لقد جعل ابن قرناس عنوانا عريضا باسم: "إقامة حدود اهلل ختضع لتقدير 
يقيم  بأّنه    الرّسوَل  يصّوران  الّلذين جعلهما  احلديثني  هذين  حتتهما  ")4)، وجعل  الرّسول 
احلدود ويعفو عنها حبسب ما أراد، وذلك ألّنه يف احلديث األّول حتّقق أّنه ليس جمنونا قبل أن 

البخارّي، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة المائدة، باٌب چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ    -(
ڇ   ں  چ )المائدة: 33(، 0)46، )52/6).

البخاري، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، باب ال يرجم المجنون والمجنونة،  البخارّي، صحيح   -2
.((65/8( ،68(6 ،68(5

المرجع السابق، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل لإلمام أن يستر   -3
عليه، 6823، )66/8)).

ينظر: ابن قرناس، الحديث والقرآن، ))29).  -4
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يقيم عليه احلّد املقرّر، ويف احلديث الّثاين ال يسأل الرّجل وال يتحّقق ممّا فعل وخيربه بأّن كّفارة 
احلّد هي صالته مع رسول اهلل ، وأشار إىل أّن ما فعله الّسالطنُي بعُد من وقف تنفيد حدود 
اهلل مبستحّقيها هو سّنة الرّسول  بناء على هذين احلديثني)))، وفيما يأيت اإلجابة واملناقشة من 

وجوه:

الوجه األّول: يصّور احلديثان منهجا نبوّيا راقيا يف الّتعامل مع أصحاب احلدود على مبدأ 
الّسرت وحماولة تطبيقها وفقا ملبدأ التثّبت، ولقد أشار شرّاح احلديث يف سياق شرح حديث الّدراسة 
وحتليل مسائله إىل أّن مبىن احلّد على االحتياط يف تركه ودرئه بالّشبهات)2)، وإّن كال احلديثني 
يؤّكدان على أّن الكشف عن احلدود ال حيّل وأّن السرت أوىل، فإذا ما ثبتت البّينة على صاحب 

احلّد لدى املسؤول صار لزاما عليه تطبيقه وتنفيذه على صاحبه.

الّثاني: لقد صّور احلديث األّول بصورة جلّية إعراض الرّسول  عن الرّجل أربع  الوجه 
ى ِلِشقِّ َوْجِهِه الَِّذي  َنحَّ تـَ مرّات، وصّورت الروايات األخرى مشهَد اإلعراض بدّقة: "َفَأْعَرَض َعْنُه، فـَ
ى ِلِشقِّ َوْجِهِه الَِّذي َأْعَرَض  َنحَّ تـَ َقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنَّ اأْلَِخَر َقْد َزَن، َفَأْعَرَض َعْنُه فـَ َلُه، فـَ َأْعَرَض ِقبـَ
ى َلُه الرَّاِبَعَة")3)، وتوّضح روايات حديث بريدة بأّن الرّسول  َنحَّ تـَ َقاَل َلُه َذِلَك َفَأْعَرَض َعْنُه فـَ َلُه، فـَ ِقبـَ
 رّده إىل اليوم الثايّن فلّما جاءه يف اليوم الّثاين رّده إىل اليوم الذي بعَده)4)، وإّن يف اإلعراض 

والتأخري إشارة هاّمة إىل أّن الرّسول يريد تفادي الرّجل إال أّن الرّجل مصّر على تطبيق احلّد.

ومل يزْل الرّسول  حىّت بعد أّن شهَد الرّجُل على نفسه بالّزن أربَع شهاداٍت حُياوُل تفاديه 
وإبعاده ويسأله: )أبك جنون؟(، وأشار شرّاح احلديث إىل إمجاع العلماء يف أّن اجملنون إذا أصاب 
حّداً يف حال جنونه ال جيب عليه حدٌّ)5)، وال يشكُل عليه بأّن إقرار اجملنون غري معترب إذ لو كان 
جمنونا مل ُيِفْد)6)، ألّنه من احملتمل أّن الرسول  أراد سؤال من حوله ومل يسأله هو كما جاء يف 

ابن قرناس، الحديث والقرآن، ))29).  -(
ابن بّطال، شرح صحيح البخارّي، )444/8).  -2

البخارّي، صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب الطالق في اإلغالق، ))52، ))/46).  -3
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، 695)، )20/5)).  -4

ابن بّطال، شرح صحيح البخارّي، )444/8).  -5
ينظر: ابن دقيق العيد، إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، 2م، مطبعة السنة المحمدية، )2/)24).  -6



- 80( -

دور سيادة القانون في حماية الوطن ...

َقاُلوا: َيا َرُسوَل  َقاَل: أََيْشَتِكي، أَِبِه ِجنٌَّة؟ فـَ َعَث َرُسوُل اهلِل  ِإىَل َأْهِلِه فـَ بعض ألفاظ احلديث: "بـَ
اهلِل، وَاهلِل إِنَُّه َلَصِحيٌح")))، ولعّله َقْصَد بأّنه تصيُبه نوبات جنون أو صرع تفقد املرء تركيزه ولعّلها 
تفقده عقله بصورة جزئّية، ولعّله أراد سؤاله ليتبنّي مبخاطبته ومراجعته تثّبته وتعّقله)2)، ولعّله أراَد 
توبيَخه قاصدا تفاديه ليفهم بأّن إصراره على تطبيق احلّد بعد إعراِضه عّدة مرّات حيتمل أّن يف 

عقله شيئا)3).

ولقد جاء يف حديث بريدة الذي يروي ذات احلادثة بأّن الرسول  سأل: "َأَشِرَب مَخْرًا ؟ 
َلْم جَيِْد ِمْنُه رِيَح مَخٍْر")5)، وإّن سؤاله هذا السؤال بعد سؤال اجلنون يف  ْنَكَهُه)4)، فـَ َقاَم رَُجٌل َفاْستـَ فـَ
احتمالّية إىل أّنه واقع احلّد بسبب سكره، وأشار الّنووّي إىل أّنه حممول على أّنه لو كان سكراَن مل 
ُيقْم عليه احلدَّ )6)، ويف كّل هذه االحتماالت وكّل هذه األسئلة داللة هاّمة وجلّية على أّن الرّسول 

 مل يكن حريصا على تطبيق احلّد على الرّجل.

الوجه الّثالث: أشار احلديث الثاين إىل أّن الرسول  مل حياول الكشف عّما فعله الرّجل 
ملّا طلبه إقامة احلّد، ويظهر األمر بصورة جلّية من خالل ما حكاه أنس s: "ومََلْ َيْسَأْلُه َعْنُه" إْذ 
أّن عدم السؤال دليل على أّنه مل يأخذ األمر على حممل اجلّد، واستنتج شرّاح احلديث بناء عليه 
بأّن كشف احلدود ضرب من التجّسس احملرّم، وأّن عدم إفصاح الرّجل عن حّده يعّد شبهة ُيدرُأ 
هبا احلّد، وأّن احلدود ملّا مل جتْز إقامتها بالكناية دون اإلفصاِح كان لزاما على الّسلطان أاّل يكشَف 

ابـــن حــبّــان، صحيح ابـــن حــبــان، كــتــاب الـــحـــدود، ذكـــر إبــاحــة الــتــوّقــف فــي إمــضــاء الـــحـــدود، 4399،   -(
.(244/(0(

ينظر: ابن دقيق العيد، إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، )2/)24).  -2
أشار ابن عبد البّر في سياق شرح الحديث إلى أّن إظهار المرء ما يأتي من الفواحش حْمٌق ال يفعله إال   -3
المجانيُن، وأّنه ليس من شأن ذوي العقول كشف ما واقعوه من حدود... وإّنما يكتفون بالّتوبة والّستر 

على أنفسهم. ابن عبد البّر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، )23/)2)).
الصحيحين،  حــديــث  مــن  المشكل  الــجــوزّي، كشف  ابــن  ينظر:  َفــمــه.  ريــح  شــّم  »فاستنكهه«:  معنى   -4

.(24/2(
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، 695)، )8/5))).  -5

الّنووي، شرح الّنووّي على مسلم، )))/200).  -6
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عنها)))، مّما يؤّكد بأّن املنهج الّنبوّي يف كال احلادثتني واحد مل يتغاير من شخص إىل شخص.

الّتهاون يف تنفيذها،  القانون تطبيق احلدود وعدم  الوجه الرّابع: إّن من أساسّيات سيادة 
وإّن هذين احلديثني ال ينافيان منهج الرّسول  الصارم يف تطبيق احلدود كما يف قّصة املخزومّية 
اليت سرقت، ألّن األمر يف قّصة املخزومّية غدا جمزوما به، وصار أمرا علنا يستوجب على صاحب 
القرار تطبيق العقوبة املناسبة، إال أّن األمر يف هذين احلديثني مغاير الحتمالّية أن يظّن صاحب 
احلّد أّنه ارتكب حّدا وهو مل يرتكْبه وإمنا قارب فقط، فلقد أشارت روايٌة إىل أّن الرسول  سأله: 
َها َحرَاًما ِمْثَل َما َيْأيِت الرَُّجُل  ْيُت ِمنـْ َهْل َتْدِري َما الزَِّن؟"، مّث قال: "أَتـَ َلَعلََّك؟")2)، ويف رواية: "فـَ ""فـَ
ِمِن اْمرَأَِتِه َحاَلاًل؟")3)، وكلُّه يؤّكد على أّن الرّسول  حياول معرفة إن كان الرّجل يعي جّيدا ما 
َعَل ومل خيتلط األمر عليه حىت ال يقع يف العقوبة وهو ال يستحّقها، ولو أراد الرّسول  التحرّي  فـَ
  مث تبنّي عدم حتّققه للوقوع للحّد فإنه ُيْدخله يف إطار الفضيحة وهي ليست من منهج الرّسول
القائم على الّسرت، فكان األسلم عدم التحرّي والكشف عن حّده. وترجم ابن حّبان يف صحيحه 
َناِف َأْسَباهِبَا مبَا ِفيِه ااِلْحِتَياُط لِلرَِّعيَِّة")4)  َوقُِّف يِف ِإْمَضاِء احْلُُدوِد، وَاْسِتئـْ بابا بعنوان: "ِذْكُر إَِباَحِة التـَّ

الذي يؤّكد فحوى املنهج النبوّي يف التفريق بني احلّد ومظّنة احلّد.

الناس عّما  يفهمه بعض  ما قد  يبنّي  ابن مسعود  لقد جاء حديٌث عن  الخامس:  الوجه 
َقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل ِإينِّ َعاجَلُْت اْمرََأًة يِف َأْقَصى اْلَمِديَنِة،  يقرتفونه، ونّصها: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَّيِبِّ  فـَ
َها، َفَأَنا َهَذا َفاْقِض يِفَّ َما ِشْئَت")5)، ومل يرّد عليه الرّسول  حىّت  َها َما ُدوَن َأْن َأَمسَّ َوِإينِّ َأَصْبُت ِمنـْ
ْفَسَك")6)، وتوّضح الروايات األخرى بأّنه مل يأخذ من املرأة  ْرَت نـَ رََك اهلُل َلْو َستـَ قال عمر: "َلَقْد َستـَ

ينظر: ابن بّطال، شرح صحيح البخارّي، )444/8(، وابن حجر، فتح الباري، )2)/34)).  -(
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، 692)، )5/)))).  -2

ابـــن حــبّــان، صحيح ابـــن حــبــان، كــتــاب الـــحـــدود، ذكـــر إبــاحــة الــتــوّقــف فــي إمــضــاء الـــحـــدود، 4399،   -3
.(244/(0(

المرجع السابق، كتاب الحدود، ذكر إباحة التوّقف في إمضاء الحدود، 4399، )0)/244).  -4
َعاَلى: چ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۆ  چ )هود:  مسلم، صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قوله تـَ  -5

.((02/8( ،2(63 ،)((4
َعاَلى: چ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۆ  چ )هود: 4))(،  المرجع السابق، كتاب التوبة، باب قوله تـَ  -6

.((02/8( ،2(63
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َلًة")))، ولقد أشار الشرّاح يف سياق شرح احلديث الثاين  بـْ غري القبلة ويف رواية: "َأَصاَب ِمِن اْمرََأٍة قـُ
إىل أّن الرجل قد يصيب صغرية ويظّنها كبرية توجب احلّد، وأّن الرسول  مل يكشْفه ألّن موجب 
احلّد ال يثبت باالحتمال)2)، ممّا جيّلي اجلانب األمجل يف املسألة بأّن الرّسول  مل يكن متشوّقا 

إىل إقامة تلك احلدود)3)، وإمنا هو منهج قائم على االحتياط وليس على احملاباة بني املواطنني.

َقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل  رََة َوزَْيِد اجْلَُهيِنِّ s َقااَل: "َجاَء َأْعرَايِبٌّ فـَ الحديث الّثالث: َعْن َأيِب ُهرَيـْ
َقاَل اأْلَْعرَايِبُّ: ِإنَّ  َنا ِبِكَتاِب اهلِل، فـَ نـَ يـْ َقاَل: َصَدَق، اْقِض بـَ َقاَم َخْصُمُه فـَ َنا ِبِكَتاِب اهلِل، فـَ نـَ يـْ اْقِض بـَ
َفَدْيُت اْبيِن ِمْنُه مبِاَئٍة ِمَن  َقاُلوا يِل: َعَلى اْبِنَك الرَّْجُم، فـَ َزَن ِباْمرَأَِتِه، فـَ اْبيِن َكاَن َعِسيًفا َعَلى َهَذا فـَ
 : َُّقاَل النَّيِب ْغرِيُب َعاٍم، فـَ َا َعَلى اْبِنَك َجْلُد ِماَئٍة َوتـَ َقاُلوا: ِإمنَّ اْلَغَنِم َوَولِيَدٍة، مُثَّ َسَأْلُت َأْهَل اْلِعْلِم، فـَ
ْغرِيُب َعاٍم،  رَدٌّ َعَلْيَك، َوَعَلى اْبِنَك َجْلُد ِماَئٍة َوتـَ َنُكَما ِبِكَتاِب اهلِل، َأمَّا اْلَولِيَدُة وَاْلَغَنُم فـَ يـْ أَلَْقِضنَيَّ بـَ

رمََجََها")4). ْيٌس فـَ َها أُنـَ َغَدا َعَليـْ ْيُس ِلرَُجٍل َفاْغُد َعَلى اْمرََأِة َهَذا َفاْرمُجَْها، فـَ وََأمَّا أَْنَت َيا أُنـَ

وجه اإلشكال: لقد جعل ابن قرناس عنوانا عريضا باسم: )حيكم بغري ما أنزل اهلل، وقبل أن 
يتبنّيَ()5)، وجعل احلديثني يصّوران الرّسول  أّنه حيكم باستعجال ودون تثّبت، خبالف الّنهج 
القرآين الذي يأمره بالثّبت)6)، وأّنه حكم بإزهاق روح واحدة مبجرّد االستماع للمّدعي يف جلسة 
واحدة خاطفة ومل يتثّبت من صدق قوله أو يسأل املّتهمني، ومل يعتمد على كتاب اهلل يف حكمه 
عليه بتغريب عام وليس يف كتاب اهلل تغريُب عاٍم وال رجٌم، ومّما يؤّكد بطالن القّصة عدم الّتعريف 

بأمساء أبطاهلا)))، وفيما يأيت اإلجابة واملناقشة من وجوه:

البخارّي، صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب الصالة كفارة، 526، ))/)))).  -(
ينظر: ابن حجر، فتح الباري، )2)/34)).  -2

)الــســاعــة:  0/20)/8)20م،  الــمــوقــع:  إلــى  الــدخــول  تــاريــخ  بالمذنبين،  النبي  رفــق  الــســرجــانــّي،  ينظر:   -3
6:02م(.

البخارّي، صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، 2695،   -4
2696، )84/3)(، والعسيف: األجير. ينظر: ابن سالم، غريب الحديث، ))/59)).

الجمل،  منشورات  بغداد،  )ألمان(-  )ط)(، كولونيا  والقرآن،  الحديث  )2008م(،  قرناس  ابن  ينظر:   -5
.29(

يقصد قوله تعالى: چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ڦ  چ )الحجرات: 6).  -6
ابن قرناس، الحديث والقرآن، )296).  -(
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الوجه األّول: بداية ال تنّص رواية احلديث إىل أّن الرّسول  حكم بدون وجود الطرف 
اآلخر ودون أن يتثّبت، ألّن نّص رواية احلديث تشري إىل أّن اخلصمني مواجدان يف حضرة الرسول 
َقاَل: َصَدَق" ويف قول األعرايّب: "ِإنَّ  َقاَم َخْصُمُه فـَ ، وهو ما يتأّكد من خالل قول الرّاوي: "فـَ
يعّد مبنزلة  القضاء ودفاعه عن حقوقها  َهَذا"، وإّن حضور زوجها جملس  َعَلى  َعِسيًفا  اْبيِن َكاَن 
احملاماة والوكالة يف عصرنا، خاّصة بأّن الظروف البيئّية يف ذلك الوقت واألعراف القبلّية السائدة 
حتّتم على املرأة عدم دفاعها عن نفسها يف مثل هذه القضايا اليت قد تلصق العار والفضيحة بزوجها 
وأهلها وقبيلتها، وبناء عليه ال جنُد أّن الرواية تشري إىل أمساء بعينها خوفا من هتك أسرار الّناس 

وألجل تغليب مصلحة الّسرت.

الوجه الّثاني: إّن عدم إنكار زوج املرأة يؤّكد بأّن الرّسول  مل يكْن حباجة إىل التثّبت من 
دعوى األعرايّب يف تلك اجللسة، وإّن الروايات األخرى تشري إىل أّن االختالف بينهما كان على 
العقوبة وليس على وقوع احلادثة، ومّما جاء يف إحدى الروايات: َفَأْخبـَرُويِن َأنَّ َعَلى اْبيِن الرَّْجَم، 
َا  َتَدْيُت ِمْنُه مبِاَئٍة ِمَن اْلَغَنِم َوَولِيَدٍة، مُثَّ َسَأْلُت َأْهَل اْلِعْلِم، َفَأْخبـَرُويِن َأنَّ َعَلى اْمرَأَِتِه الرَّْجَم، وََأمنَّ َفافـْ
ْغرِيُب َعاٍم")))، وإّن هذا املقطع من القّصة يبنّي بأّن هناك اختالفا على رأيني  َعَلى اْبيِن َجْلُد ِماَئٍة َوتـَ

حول عقوبتهما، ممّا اضّطرمها إىل الّلجوء إىل الرّسول  ألخذ احلكم الشايف.

الوجه الّثالث: مل ُيصدر النيّب  حكما مطلقا على زوجة الرّجل دون التثّبت، وإّن االطالع 
على جممل روايات القّصة يؤّكد بأّن الرّسول  أصدر حكم الرّجم مشروطا بشرط يف غاية األمهّية 
ْيًسا اأْلَْسَلِميَّ َأْن َتْأيِتَ اْمرََأَة  ويبطل دعوى املنتقد، فلقد جاء يف إحدى روايات احلديث: "وََأَمَر أُنـَ
رمََجََها")2) الذي يؤّكد بأّن الرّسول  اشرتط اعرتاف  رََفْت، فـَ َفاْعتـَ رََفْت، رمََجََها،  اْعتـَ َفِإِن  اآْلَخِر، 
املرأة لتطبيق عقوبة الرّجم؛ فإْن انتقى الّشرط فال عقوبة، مّما يؤّكد بأّن الرسول  مل يكتِف بعدم 
إنكار زوجها للحادثة وإمنا أراد الّسماع من الطرف اآلخر على سبيل التثّبت، وممّا جيدر التنبيه إليه 
ْيًسا( مل يصدر قرار الرّجم بعد االعرتاف  بأّن الروايات األخرى تشري إىل أّن املوّكل يف التثّبْت )أُنـَ
َغَدا  وإمنا رجع إىل الرّسول  للتأّكد من تطبيق القرار ألمهّيته وتعّلقه بإزهاق روح، ونّص الرواية: "فـَ

البخارّي، صحيح البخاري، كتاب أخبار اآلحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، 260)، )88/9).  -(
المرجع السابق، كتاب أخبار اآلحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، 260)، )88/9).  -2
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رمُِجَْت")))، وكّل هذه اإلشارات من جمموع الرّوايات تؤّكد  رََفْت، َفَأَمَر هِبَا َرُسوُل اهلِل  فـَ َها َفاْعتـَ َعَليـْ
على أّن الرسول  راعى مبدأ التثّبت يف تطبيق احلدود، ويتأّكد به أمهّية مراعاة مجع الروايات 

للوقوف على تفاصيلها اليت أحدث نقصاهنا إشكاال عند املنتقد.

الوجه الرّابع: لقد أخرج البخاريُّ احلديَث بزيادة شرط االعرتاف حتت باب برتمجة: )َباٌب: 
ااِلْعرِتَاِف ِبالزَِّنا()2) ممّا يؤّكد على فحوى الّشرط واعتباره يف القّصة، وأخرجه بزيادة الّشرط حتت 
باب برتمجة: )َباٌب: اْلوََكاَلِة يِف احْلُُدوِد()3) يف إشارة إىل أّن الرّسول  مل يصدْر حكما مطلقا يف 

احلّد وإمنا أرسل وكيله للتثّبت.

الرّجم وتغريب عام( يف  لقد سبق قدميا طرح شبهة )عدم ورود عقوبيت  الخامس:  الوجه 
القرآن الكرمي وناقشها أهل احلديث نقاشا موّسعا، وإّن أهّم جواب يف املسألة أْن نعلم بأّن لفظة: 

)كتَب( تأيت مبعىن: )فرض(، ومّما يشهد له يف القرآن الكرمي قوله تعاىل: چ  ڑ  ڑ  ک  
ڭ  چ )البقرة: 8))(، وقوله: چ گ  گ  ڳ  ڳ  ۈ چ )الّنساء: ))(، مبعىن: فرض 

عليكم القتال والقصاص)4)، وعليه يتأّكد بأّن املنتقد مل يأِت جبديد يف نْقده حلديث الدراسة.

المطلب الثالث: إشكالّية الّتسامح في تطبيق القوانين

لقد كان أحد أبرز االنتقادات على األحاديث املتعّلقة باحلدود بأّن الرّسول  كان يتسامح 
يف احلدود، وإّن هذا الّتسامح يتناف مع مبدأ سيادة القانون اليت تقتضي التطبيق والتنفيذ، وفيما 

يأيت املناقشة:

اأْلُْخرَى  ِإْحَدامُهَا  رََمْت  فـَ ُهَذْيٍل،  ِمْن  اْمرَأََتاِن  َلِت  َتتـَ اقـْ َقاَل:   s رََة ُهرَيـْ الحديث: عن أيب 
َقَضى َأنَّ ِدَيَة َجِنيِنَها ُغرٌَّة، َعْبٌد َأْو َولِيَدٌة،  َها َوَما يِف َبْطِنَها، َفاْخَتَصُموا ِإىَل النَّيِبِّ ، فـَ َلتـْ تـَ حِبََجٍر قـَ

مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزّنى، 698)، )5/)2)).  -(
الــبــخــارّي، صحيح الــبــخــاري، كتاب الــحــدود ومــا يــحــّذر مــن الــحــدود، بــاب االعــتــراف بــالــزّنــا، )682،   -2

.((6(/8( ،6828
المرجع السابق، كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود، 5)4،23)23، )02/3)).  -3

ينظر: ابن قتيبة، غريب الحديث، ))/269).   -4
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َوَقَضى ِدَيَة اْلَمرَْأِة َعَلى َعاِقَلِتَها))).

وجه اإلشكال: جعل ابن قرناس عنوانا عريضا باسم: )القاتل ال يدفع الدية(، وتساءل كيف 
ميكن أن يلزم الربيء بدفع دية قتيل قتله غريه بينما القاتل ال يدفع شيئا عن جنايته؟!، وأشار إىل 
تعارضه مع القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: چ ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  جب چ 

)فاطر: 8)))2)، وفيما يأيت اإلجابة واملناقشة من وجوه:

ْعُطون دَيَة َقِتيِل  الوجه األّول: تعّرف العاقلة بأهّنا: "الَعَصبة وَاأْلََقاِرُب ِمن ِقَبِل اأْلَِب الَِّذيَن يـُ
اخْلََطِأ)3)، ويعّد تقييد التعريف باخلطأ بعدا رئيسّيا يف اجلواب عن اإلشكال الذي أثاره املنتقد حول 
حديث الدراسة، ويشري إىل داللة تعريف العاقلة وإخراج القتل بالعمد من دائرهتا األثُر املروّي عن 

ْعِقُل اْلَعاِقَلُة َعْمًدا")4). الشعيّب بقوله: "اَل تـَ

العاقلة باخلطأ من خالل نفي املؤاخذة عن القاتل الذي  الوجه الّثاني: تتبنّي فائدة تقييد 
يؤّكده القرآن الكرمي: چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ۇ چ )االحزاب: 5(، إال أّن 
عدم مؤاخذته ال ينفي ضمانه لدم املقتول، ولقد جاءت العاقلة لتأمني ضماناته على الوجه األكمل 
وبطريقة آمنة تتوافق مع الّنصوص الشرعّية اليت حتّث على التعاون على اخلري، علما بأّنه ال توجد 
إشارة صرحية يف األحاديث تؤّكد على فرضية املساعدة يف الدية لكّل فرد من العاقلة، وكأهّنا مطلوبة 

من العاقلة باجلملة، حبكم أهّنا أمر تشاركّي تعاويّن.

الوجه الّثالث: لقد أشار شرّاح احلديث يف سياق تأكيدهم على قيد اخلطأ يف العاقلة بأّن 
اخلطأ قد يتكرّر وال يؤمن عدم وقوعه يف املستقبل، ويضاف إليه بأّن احتمال فقر الواحد أكثر 
من احتمال فقر اجلماعة، فكان ترتيب الدية على العاقلة مصلحة للطرفني: )القاتل واملقتول(، 
فأّما مصلحة القاتل يف أن ال تأيت الدية على مجيع ماله سواء تكرّرت احلادثة أم مل تتكرّر، وأّما 
مصلحة املقتول يف أن ال يضيع دمه هدرا يف حال عدم استطاعة الواحد على دفع الدية، وإّن 

البخارّي، صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب نفقة المعسر على أهله، 5368، ))/66).  -(
ينظر: ابن قرناس )2008م(، الحديث والقرآن، )82)).  -2

ينظر: ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر، )8/3)2).  -3
البيهقّي، السنن الكبرى، كتاب الديات، باب من قال ال تحمل العاقلة عمدا، )645)، )04/8)).  -4
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هذه خالصة ما حكاه شرّاح احلديث)))، وهو قول مجهور الفقهاء)2)، وبناء على عدم إهدار دم 
اجمليّن عليه فإّن يف دفع العاقلة للدية حتقيقا ملعىن العدالة واملساواة بني اجلاين والعاقلة، وذلك لو مّت 
تطبيق القاعدة العاّمة يف أّن كّل خمطئ يتحّمل مسؤولّية أخطائه لكانت الّنتيجة حتقيق الّدية من 
األغنياء فقط الذين ميّثلون الشرحية األقّل يف اجملتمعات وامتنع حتصيلها من الفقراء الذين ميّثلون 
الشرحية األكثر يف اجملتمعات، فكان ترك القاعدة العاّمة واللجوء إىل االستثناء أّمرا مهّما لتحقيق 

العدالة واملساواة بني اجلناة.

وال يرى الباحُث احلديَث معارضا لآلية الكرمية، حبكم أّنه ال تالزم بني مساعدة العاقلة أحد 
أبنائها يف مصابه وبني حتّمل اجلاين لوزره، علما بأّن املسألة خارجة عن الوزر ألهّنا يف إطار القتل 
اخلطأ، وعليه يتأّكد بأّنه ليس يف احلديث حتميٌل للربيء ما مل يقرتْفه وإمنا هو تفعيل لنظام تعاويّن 
وأمان للدماء املهَدرة، وإّن يف هذا الّنظام واألمان دعامة للوطن من هدٍر لدماء مستجّدة وتفعيال 

ملبدأ احليطة واحلذر لتفادي وقوع حوادث أخرى مماثلة.

المطلب الرابع: إشكالّية عدم المساواة في تطبيق القوانين

لقد كانت أحد أبرز االنتقادات على األحاديث املتعّلقة باحلدود بأّن الرّسول  كان ال 
يساوي بني الّناس يف تطبيق احلدود، وإّن عدم املساواة يف تطبيق القانون يتناف مع مبدأ سيادة 

القانون الذي جيعل القانون فوق اجلميع، وفيما يأيت املناقشة:

ُهوِديٌّ يِف َعْهِد َرُسوِل اهلِل  َعَلى َجارَِيٍة،  الحديث األّول: َعْن أََنِس s َقاَل: َعَدا يـَ
َها َوَرَضَخ رَْأَسَها، َفَأَتى هِبَا َأْهُلَها َرُسوَل اهلِل ، َوِهَي يِف آِخِر رََمٍق َوَقْد  َفَأَخَذ َأْوَضاًحا َكاَنْت َعَليـْ
َلَها، َفَأَشاَرْت ِبرَْأِسَها َأْن اَل،  تـَ َلِك؟ ُفاَلٌن؟ ِلَغرْيِ الَِّذي قـَ تـَ َقاَل هَلَا َرُسوُل اهلِل : َمْن قـَ ُأْصِمَتْت، فـَ
َعْم،  ُفاَلٌن ِلَقاِتِلَها، َفَأَشاَرْت َأْن نـَ َقاَل فـَ َلَها، َفَأَشاَرْت َأْن اَل، فـَ تـَ َقاَل ِلرَُجٍل آَخَر َغرْيِ الَِّذي قـَ َقاَل: فـَ

ُرِضَخ رَْأُسُه بـَنْيَ َحَجرَْيِن)3). َفَأَمَر ِبِه َرُسوُل اهلِل  فـَ

ابن حجر، فتح البارّي، )2)/246(، القسطالنّي، شرح صحيح البخارّي، )0)/68).  -(
المجالي، مسؤولّية العاقلة في دفع الدية، )06-63)).  -2

البخارّي، صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب اإلشارة في الطالق، 5295، ))/)5).  -3
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وجه اإلشكال: لقد أشار أوزون إىل أّن احلديث يظهر بأّن عقوبة القاتل هي القتل )الّنفس 
بالّنفس(، علما بأّن القاتل قد سلب وسرق ومل يطّبق عليه حّد احلرابة ومل يشّهر به مثلما فعل يف 
العرينّيني يف إشارة إىل عدم املساواة يف تطبيق احلدود على أفراد اجملتمع اإلسالمّي)))، وفيما يأيت 

اإلجابة واملناقشة:

الوجه األّول: يتبنّي من خالل استقراء ألفاظ روايات احلديث يف الصحيحني وخارجهما 
بأّن آلية قتل اليهودّي مل خترج عن الّرضِخ والّرض وَالرَّجم، وأشار شرّاح احلديث بأّن االختالف 
  باأللفاظ ال باملعاين ألّن كّل هذه األمور تعّد ضربا باحلجارِة)2)، وبناء عليه يتبنّي بأّن النيّب
راعى القصاص يف احلادثة، ولقد اعتمد بعض شرّاح احلديث بناء على حديث الدراسة يف الرّد 
على من أنكر القصاص بغري الّسيف، وتعّقب ابُن التني بعض احلنفّية الذي أشار بأّن احلديث ال 
داللة فيه على املماثلة يف القصاص ألّن املرأة كانت حّية والقوُد ال يكوُن يف حّي بأّنه إمنا أمر بقتله 
بعد موهتا فاقتّص منه)3)، ممّا يؤّكد بأّن تصّرف الرّسول  مع اليهودّي كان قصاصا وفق الطريقة 

اليت قتل هبا اجلارية.

أّن األوضاَح كانت أساس املشكلة اليت وقعت بني  الّثاني: لقد أشار احلديث إىل  الوجه 
الرّسول  بأّن  للمنتقد  ة")4)، وال يسّلم  الِفضَّ ِمَن  ْعَمل  يـُ احُللِِّي  ِمَن  "نـَوٌْع  اليهودّي واجلاريِة، وهي: 
 مل يقم على اليهودّي حّد السرقة؛ ألّنه ال يوجد ّأي إشارة يف ألفاظ األحاديث تدّل على أّن 
الرسول  مل يأمر باسرتداد ما أخذه اليهودّي من األوضاح على افرتاض أّنه أخذها؛ وإّن جمرّد 
عدم الذكر ال يدّل على عدم حتّقق الفعل ما دام أّن إشارات القّصة باجلملة تدّل مراعاته للقصاص.

ويضاف إليه بأّنه ال يسّلم للمنتقد حتّقق مقصود اليهودّي يف السرقة حلدوث اخلصام بينهما 
بسبب احتمال أن تكوَن اجلارية قاومت عن نفسها يف سبيل احلفاظ على ممتلكاهتا، وجاء يف 

أوزون، جناية البخاري، )3)-4)).  -(
العينّي، عمدة القاري، )2)-253).  -2

ابن حجر، فتح البارّي، )2)-99)).  -3
واحدها: وْضٌح، ينظر: ابن األثير، الّنهاية في غريب الحديث واألثر، )96/5)).  -4
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َلَها َعَلى َأْوَضاٍح هَلَا" ))) وفّسرها الشرّاح بأّن املقصود: )بسبب األوضاح( )2)، وإّن جمرّد  تـَ رواية: " قـَ
االقتتال على شيء ال يلزم فيه حتّقق ماهّية الشيء للطرف املقاتل مّما جيعل األمر يف إطار االحتمال 

ما بني األخذ ونّية األخذ، وعليه ال يسلََّم للمنتقد بأّن اليهودّي سرق على الوجه القاطع.

الوجه الّثالث: إذا تبنّي بأّن احلادثة كانت على وجه القصاص فإّنه ال تغاير بني هذه احلادثة 
وحادثة العريننّي، اليت تبنّي خالل مناقشتها بأّن تصّرف الرّسول  معهم كان قصاصا على الوجه 
الذي فعلوه بالرّاعي، وكذلك فعل الرّسول  مع اليهودّي على الوجه الذي فعله باجلارية، ممّا 

يبطل بأّن الرسول  مل يراِع املساواة يف تطبيق احلدود.

َثِنيََّة  َماِلٍك،  ْبِن  أََنِس  ُة  َعمَّ َوِهَي  يُِّع،  الرُّبـَ َقاَل: "َكَسَرِت   s أََنٍس َعْن  الثاني:  الحديث 
َقاَل أََنُس  وُا النَّيِبَّ ، َفَأَمَر النَّيِبُّ  ِباْلِقَصاِص، فـَ َجارَِيٍة ِمَن اأْلَْنَصاِر، َفَطَلَب اْلَقْوُم اْلِقَصاَص، َفَأتـَ
َقاَل َرُسوُل : َيا أََنُس،  َها َيا َرُسوَل اهلِل، فـَ ْبُن النَّْضِر، َعمُّ أََنِس ْبِن َماِلٍك: اَل وَاهلِل اَل ُتْكَسُر ِسنـُّ
َقاَل َرُسوُل اهلِل : ِإنَّ ِمْن ِعَباِد اهلِل َمْن َلْو  َرِضَي اْلَقْوُم َوَقِبُلوا اأْلَْرَش، فـَ ِكَتاُب اهلِل اْلِقَصاُص، فـَ

رَُّه")3). َأْقَسَم َعَلى اهلِل أَلَبـَ

وجه اإلشكال: لقد أشار أوزون إىل تغاير تعامل الرّسول  بني هذه احلادثة اليت اعرتض 
فيها ابن الّنضر على القصاص وقبَله، وبني حادثة العرينّيني اليت سارع يف تطبيق القصاص ومل يساوم 

)4)، وفيما يأيت اإلجابة واملناقشة من وجوه:

الوجه االّول: إّن قياس املنتقد هذه احلادثة على حادثة العرينّيني قياٌس مع الفارِق، وذلك ألّنه 
حصلت املساومة يف هذا احلديث بني قوم اجلارية وبني أنس s اليت يدّل عليها قول الرّاوي: 
َوَقِبُلوا اأْلَْرَش")5)، ومل تدّل ألفاظ روايات حادثة العرنينّي على وجود مساومة بني  اْلَقْوُم  َرِضَي  "فـَ

ْتِل الرَُّجِل ِباْلَمرَْأِة، 6885، )9/)). البخارّي، صحيح البخاري، كتاب الديات، َباُب قـَ  -(
ابن حجر، فتح البارّي، )2)-99)).  -2

البخارّي، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة المائدة، باب قوله: چ  ٴۇ  ۋۋ  ۇئ چ   -3
)المائدة:45(، ))46، )52/6).

أوزون، جناية البخاري، )5)).  -4
َلَع َعَلى َعْيٍب ِفي اْلَمِبيِع، وُأُروش اْلِجَناَياِت وَاْلِجرَاَحاِت ِمْن  األْرُش: ما َيْأُخُذُه اْلُمْشَترِي ِمَن اْلَباِئِع ِإَذا اطَّ  -5
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اجلناة وأهايل الرّعاة أو الرّاعي، باإلضافة إىل أّن حادثة العريننّي شّكلت خطرا مهّددا ألمن اجملتمع 
اإلسالمّي وُجعَلْت احلادثة حتت حّد )احلرابة( نظرا لبشاعة ما فعلوه خبالف هذه احلادثة اليت مل 

تتعّد كسر ثنّية اجلارية.

الوجه الّثاني: يعّد صنيع البخارّي يف إخراجه حلديث الّدراسة حتت باب بعنوان: )َباٌب: 
وتشري  احلادثة،  هذه  يف  الطرفني  بني  اليت حصلت  الّتسوية  أمر  على  تأكيدا  َيِة(  الدِّ يِف  ْلِح  الصُّ
الروايات األخرى إىل أّن القوَم طلبوا األْرَش قبل الّتحاكم إىل الرّسول  إال أهّنم رفضوا ومل يقبلوا 
َيِة( بلفظ أكمل وأوضح: "َفَطَلُبوا  ْلِح يِف الدِّ غري القصاص ابتداًء، ولقد جاءت الرّواية يف باِب: )الصُّ
ْوا " )))، وجيدر التنبيه إىل أّن رفض أنس أن تكسَر ثنّية الرّبيع مل يكن رفضا  اأْلَْرَش َوَطَلُبوا اْلَعْفَو َفَأبـَ
َها َيا  لتطبيق حّد اهلل  يف القصاص، فلقد أشار شرّاح احلديث بأّن قوله: "اَل وَاهلِل اَل ُتْكَسُر ِسنـُّ
َرُسوَل اهلِل" يدّل على ثقته يف اهلل بأْن جيعَل له خمرجا)2)، وإّن سياق احلديث يدّل على هذا املعىن 

. يف مقام الذين يرّب اهلل أقسامهم ومل جيعْله يف مقام املتأيّل على اهلل  إْذ جعَله الرّسول

الوجه الّثالث: يؤّكد احلديُث بأّن الرّسول  عزم على تطبيق القصاص يف تأكيده ألنِس 
ْقه بسبب الّتصاحل بني الطرفني، وبناء عليه تتأّكد  بن الّنضر بأّن كتاب اهلل القصاص، إال إّنه مل يطبـّ
املغايرة بني احلادثتني ويبطل ما حكاه املنتقد يف أّن األحاديث تصّور الرّسول  ال يساوي بني 

أفراد اجملتمع يف تطبيق احلدود.

زَاِع، ينظر: ابن األثير،  َي َأْرشًا أِلَنَُّه ِمْن َأْسَباِب النـِّ ا َحَصَل ِفيَها ِمَن النـَّْقِص، َوُسمِّ َها َجاِبرٌَة َلَها َعمَّ َذِلَك؛ أِلَنـَّ
الّنهاية في غريب الحديث، ))/39).

َيِة، 03)2، )86/3)). ْلِح ِفي الدِّ البخارّي، صحيح البخاري، كتاب الصلح، َباُب الصُّ  -(
بأّنه  بالله  الثقة  احتمال  إلى  باإلضافة  العيني  أشــار  ولقد  البخاري، )94/8(،  بّطال، شرح صحيح  ابن   -2
يحتمل أّن أنس لم يكن يعلم حكم كتاب الله أو أراد االستشفاع لدى رسول r إال أّن سياق الحديث 

يضعفها ويرّجح االحتمال األّول فقط، ينظر: العينّي، عمدة القارّي، )3)/)28).
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نتائج الّدراسة: 

توّصلت الدراسة إىل عدد من الّنتائج، وكان من أبرزها:

الداخلّية  الّصراعات  عواقب  من  الوطن  محاية  يف  القانون  سيادة  أمهّية  مدى  تبنّي  أوال: 
اجلرائم  من  واحلّد  املواطنني  حلقوق  أمينا  وتعّد كفيال  خارجّي،  صعيد  على  واحلروب  والّنزاعات 
وتسّلط األنظمة الّسلطوّية وتفّسي الفساد بكاّفة أشكاله، وتعزّز اإلدارة احلصيفة لألوطان ذات 
االنتماءات املتعّددة من حيث الّدين أو العرق أو القبيلة أو األقلّيات، وتسهم يف محاية الوطن من 

عوائق تقّدمه ورقّيه وازدهاره.

ثانيا: لقد أولت املنّظمات الدولّية واخلطابات السياسّية العناية الكبرية بسيادة القانون وربطتها 
بأمن األوطان وحتقيق الّسالم، ومحايتها من ويالت احلروب والّنزاعات والتحّوالت اجلذرّية اإلقليمّية 
امللكّية  والورقة  املّتحدة  لألمم  الرمسّي  املوقع  ويف  القانون،  سيادة  انعدام  أسباهبا  أحد  اليت كان 

السادسة جلاللة امللك عبد اهلل جتسيدا هلذه اإلشارات وتأصيال ملعانيها.

ثالثا: تبنّي أثر تطبيق سيادة القانون يف محاية األوطان املتحّضرة يف احلّد من اجلرائم والعنف، 
وأّن تفعيل القوانني كان احلّل األجنع يف تطويق اجلرمية ملعاجلة ظاهرة باتت تنخر استقرار الدول 

املتطّورة )كندا أمنوذجا(.

رابعا: تأّصلت معامل مبادئ سيادة القانون يف السّنة النبوّية يف قواعد تدعمها وتؤّكدها يف 
عدد من األحاديث، وإّن يف تلك املعامل القانونّية النبوّية داللة على الّسبق العلمي القانويّن يف تنظيم 
اجملتمع اإلسالمي وتأصيل أسس سيادة القانون وقواعدها وبذور مبادئها اليت تتمحور حوهلا وال 
تكتمل إال من خالهلا، ولقد أّكد أرباب السياسة يف العصر احلديث بوادر هذا الّسبق يف تأصيل 

السرية النبوّية ملعامل سيادة القانون وأثره يف محاية األوطان ووقايتها.

خامسا: لقد تبنّي معامل السيادة للقانون يف السّنة النبوّية من خالل سّن شعار جيعل القانون 
فوق اجلميع وتطبيقه وفق مبدأ املساواة، وكذلك يف احلزم يف تنفيذ القوانني ونزاهة القضاء وتفعيل 

مبدأ احملاسبة واملساءلة، وكذلك يف عدم الّتحاكم دون قانون أو التحايل عليه.
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صّحة  عدّم  وتأّكد  القانون،  سيادة  مبادئ  تطبيق  تنايف  أحاديث  وجود  انتفى  سادسا: 
اإلشكاالت واالنتقادات على عدد من األحاديث اليت اهّتمت الرّسول  يف التالعب يف احلدود 
بالزيادة أو إرجاعها إىل تقديره أو عدم تثّبته يف تطبيقها أو تساحمه أو عدم املساواة يف تنفيذها، 
وأّن منهجه كان جامعا بني احلزم يف تطبيق القانون وإعالنه وعدم قبول الّشفاعات يف سبيله وبني 

املرونة والّسرت إذا وجدت شبهة يف عدم حتّقق مستلزمات القانون.

 توصيات الّدراسة:  
أوال: العناية التأصيلّية والتطبيقّية ملبادئ سيادة القانون يف السّنة النبوّية من خالل دراسات 

موّسعة ومفّصلة، وإبراز دور شرّاح احلديث يف تأصيل معاملها.

ثانيا: ربط املعاين النبوّية يف سيادة القانون بالقوانني الدولّية وتعميم نتائجها على املختّصني 
ورقّيها  وتنميتها  الواقع  أرض  على  األوطان  دورها يف محاية  تفعيل  تساهم يف  القرار كي  وذوي 

وتطويرها.
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المصادر والمراجع: 
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.....، سيادة القانون والسالم واألمن،،  -
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أبو بكر األنبارّي، حممد بن القاسم )ت: 328هـ(، الزاهر يف معاين كلمات الناس، ت: د. حامت صاحل   -
الضامن، ط)، 2م، مؤسسة الرسالة، بريوت، 2)4) هـ -992)م.

أوزون، زكرّيا )2004م(، جناية البخاري – إنقاذ الدين من إمام احملّدثني-، )ط)(، بريوت، رياض الرّيس   -
للكتب والّنشر.
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- 820 -

األستاذ مأمون محّمد الدحّيم )مأمون الخالدّي( )األردن(
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خالد عبد الرحيم السّيد اخلميس، ال للتحايل على القانوِن، بوّابة الشرق اإللكرتونّية،   -
https://www.al-sharq.com، تاريخ الّنشر: )2:00)، 5)/2)/))20).  

العلمية، حلب،  املطبعة  السنن، ط)، 4م،  معامل  بن حممد )ت: 388هـ(،  أبو سليمان محد  اخلّطايّب،   -
)35) هـ - 932) م.

خريي، صربي حمّمد خليل، مفهوم سيادة القانون يف الفكر القانوين املقارن، أحباث سياسية، الفكر القومي   -
.https://drsabrikhalil.wordpress.com  ،العريب

ط  مع  ربط   ،http://www.alwarraq.com الكتاب:  مصدر  خلدون،  ابن  مقدمة  خلدون،  ابن   -
الشرفية، املكتبة الشاملة، بدون معلومات نشر.

أبو داود، سليمان بن األشعث، سنن أيب داود، 4م، دار الكتاب العريب، بريوت.  -
ابن دقيق العيد، إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، 2م، مطبعة السنة احملمدية.  -

الرازي، أبو عبد اهلل حممد بن عمر )ت: 606هـ(، مفاتيح الغيب = التفسري الكبري، ط 3، دار إحياء الرتاث   -
العريب، بريوت، 420) هـ.

أبو زهرة، حمّمد، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، )م، دار الفكر العريب.  -
زيد، مصطفى، النسخ يف القرآن الكرمي، دراسة تشريعية تارخيّية نقدّية، ط3، 2م، دار الوفاء للطباعة والّنشر   -

والتوزيع، 408)هـ/)98)م.
سامر أمحد موسى ))200م(، مبدأ سيادة القانون، احلوار املتمدن، العدد: 5)9)،  -

.http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=102607&nm=1  
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دور سيادة القانون في حماية الوطن ...

 ،http://iswy.co/e11uo5 :السرجايّن، راغب)4)20م(، رفق النيب باملذنبني، طريق اإلسالم، رابط املادة  -
تاريخ الّنشر: )/4/4)20م.

الظفريي، عبدالعزيز بن جليدان، حديث حاطب بن أيب بلتعة <: دراسة عقدية، مج)، ع4)، 5)20   -
م،436)هـ.

دار  )م،  الشرعّية، ط)،  السياسة  يف  لالجتهاد  األصولّية  الضوابط  عمر)2)20م(،  الكرمي  عبد  العاين،   -
الكتب العلمّية، بريوت.

ابن عبد الرّب، أبو عمر يوسف )ت: 463هـ(، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، ت: مصطفى بن   -
أمحد العلوي، حممد عبد الكبري البكري، 24م، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، )38) 

هـ.
املعارف  دائرة  املعيد خان،  عبد  د. حممد  احلديث،  بن ساّلم )ت: 224هـ(، غريب  القاسم  ُعبيد،  أبو   -

العثمانية، 4م، حيدر آباد، 384) هـ - 964) م.
العظيم آبادّي، حممد أشرف )ت: 329)هـ(، عون املعبود شرح سنن أيب داود، ومعه: حاشية ابن القيم،   -

ط2، 4)م، دار الكتب العلمية، بريوت، 5)4) هـ.
اللغة العربية املعاصرة، ط)، 4م، عامل الكتب، 429) هـ -  عمر، أمحد خمتار )ت:424)هـ(، معجم   -

2008 م.
رَِة النََّبويَِّة،  يـْ ْقِد روَاَياِت السِّ ثنْيَ يِفْ نـَ وَاِعِد امُلَحدِّ حْيَحُة حُمَاَوَلٌة لَِتطِبْيِق قـَ ريُة النََّبويَُّة الصَّ العمري، أكرم ضياء، السِّ  -

ط6، 2م، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، 5)4) هـ - 994) م.
أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق )ت: 6)3هـ(، مستخرج أيب عوانة، ت: أمين بن عارف الدمشقي، ط)،   -

5م، دار املعرفة، بريوت،9)4)هـ- 998)م.
عيد، مأمون حسن خالد )))20م(، سيادة القانون، هدي اإلسالم، األردّن، مج 62)2).  -

العييّن، عمدة القاري، 25 م، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.  -
غازي، خالد حمّمد )5)20م(، األصابع اخلفية: التوظيف اإلعالمي السياسي لشخصية اجلاسوس، وكالة   -

الصحافة العربّية )ناشرون(، مصر.
فرج اهلل، فيصل إياد جعفر )2)20م(، مبدأ السيادة يف القانون الدويّل العام، جمّلة الكوفة للعلوم القانونّية   -

والّسياسّية، العراق، مج 5)4)(، )2)3-)38).
ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم )ت: 6)2هـ(، غريب احلديث، ت: د. عبد اهلل اجلبوري، ط)،   -

3م، مطبعة العاين، بغداد، )39)هـ. 
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األستاذ مأمون محّمد الدحّيم )مأمون الخالدّي( )األردن(

ابن قرناس )2008م(، احلديث والقرآن، )ط)(، كولونيا )أملان( - بغداد، منشورات اجلمل.  -
القسطاليّن، أمحد بن حممد )ت: 923هـ(، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ط)، 0)م، املطبعة   -

الكربى األمريية، مصر، 323) هـ.
كليكاتسي، هانس، واألعظمي، فؤاد عبد اجمليد )مرتجم( )964)م(، نظرات يف سيادة القانون، األقالم.  -

الّلوز، أنيس )3)20م(، تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية من منظور اجتماعي، يومّيات تونسّي،   -
اإلنسانّية  العلوم  والدراسات،  للبحوث  مؤتة  الدية،  دفع  العاقلة يف  إبراهيم، مسؤولّية  احلميد  اجملايل، عبد   -

واالجتماعّية، األردّن، مج 3)، ع )2(، 998)م.
جممع اللغة العربية)القاهرة(، مصطفى، إبراهيم، والزّيات، أمحد، وعبد القادر، حامد، والّنجار، حمّمد، املعجم   -

الوسيط، دار الدعوة، القاهرة، بدون معلومات نشر، املكتبة الشاملة )موافق للمطبوع(.
مسلم، صحيح مسلم، دار اجليل، بريوت، مصورة من الطبعة الرتكية املطبوعة يف استانبول سنة 334) هـ.  -

الفالح  دار  الصحيح، ت:  اجلامع  لشرح  التوضيح  أبو حفص )ت: 804هـ(،  الدين  امللّقن، سراج  ابن   -
للبحث العلمي وحتقيق الرتاث، ط)، 36م، دار النوادر، دمشق، 429) هـ - 2008م.

من القائل: )بالدي وإْن جارْت عليَّ عزيزٌة *** وأهلْي وإن ضنُّوا عليَّ كراُم(؟ ثقافة أونالين،   -
.blog-post_1987.html/03/http://www.thaqafaonline.com/2012  

للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت،  املعرفة  دار  النسائي، ط)، )م،  الرمحن أمحد، سنن  أبو عبد  الّنسائّي،   -
428)هـ - )200م.

الّنووي، أبو زكريا حميي الدين)ت: 6)6هـ(، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، ط2، 9م، 8)ج،   -
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 392)هـ.

نيازي، عز الدين ))99)م(، دين السلطان "الربهان"، )ط)(، لبنان، بيسان للنشر والتوزيع اإلعالم.  -
هائل سالم، احلّق يف احملاكمة العادلة، املوقع بوست، كتابات، املوقع، تاريخ نشر املقال: ) األحد، 6)   -

أبريل، ))20 2:28:00) صباًحا(.
الفكر اإلسالمي املعاصر بني الرفض والقبول،  الرّجم يف  ئاميدى، )))20م(، صهيب مصطفى، عقوبة   -

. http://alhiwarmagazine.blogspot.com ،28 احلوار، ع
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الفهرس

 -	"االعتدال الفكري وأثره يف محاية الوطن دراسة تأصيلية يف ضوء السنة النبوية".
د.سعيد بن أمحد بوعصاب.)املغرب(

42(

-	"قيمة املسؤولّية وأثُرها يف تعزيز األمن الوطيّن ومحايِته،"دراسٌة يف ضوء اهلْدي 
الّنبوّي". د.ماريه بسام عبابنه )األردن(.

459

-	"اهلجرة يف السنة النبوية، احلدث األبرز يف تعزيز مقّومات محاية األوطان". 
أ.لطيفة حممد علي الفارسي)اإلمارات(.

495

 -	"طاعة والة األمر يف السنة النبوية وأثرها يف احلماية الوطنية". 
د. مرمي راشد التميمي)السعودية(. 

539

 - "أثر طاعة ويّل األمر يف محاية الوطن، )ضوابطها، أسسها، مقوماهتا(. 
دراسة حتليلية يف السنة النبوية". أ.د.سلوى حممد احملمادى)السعودية(.

5((

 -	"محاية الوطن رؤى مستقبلية وأبعاد اسرتاتيجية يف السنة النبوية". 
د.إبراهيم الربزجني)العراق(.

60(

-	"كيف ُيصَنُع املواطن املنتمي واحلامي للوطن؟ مسالُك التنميَّة املركَّبة وُذُلُل 
السُّنَّة النبويَّة". د. ناصر يوسف)اجلزائر(. 

635

-	"استشراف املستقبل لعمارة األوطان، ومحايتها كما تصوره السنة النبوية املباركة". 
د. علي حافظ السيد سليمان.)مصر(.

685
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 -	"التخطيط: اسرتاتيجية نبوية حلماية الوطن". 
د.علي حممد أمسر أبوشحادة )األردن(.

((5

 -	"محاية األمن الوطين يف السنة النبوية، مكافحة الفساد اإلداري أمنوذًجا". 
أ.د عبد احملسن بن عبد اهلل التخيفي)السعودية(.

(5(

-	"أثر سيادة القانون يف محاية الوطن ومعاملها يف السّنة النبويّة وإشكالّياهتا، 
دراسة تأصيلّية ونقديّة".أ.مأمون حممد الدحّيم )األردن(.

((9




