الندوة العلمية الدولية التاسعة

البحوث
ُم َّ
لخصات ُ
 2019/03/14-12م

يف هذا اليوم الأغ ِّر الذي تنطلق فيه فعاليات الندوة العلمية الدولية التا�سعة،
ي�س ّر الأمانة العامة لندوة احلديث ال�شريف �أن َّ
ي�ضم بني
تزف �إىل القارئ كتاباً ُّ
ٍ
ملخ�صات ل�ستة وثالثني بحثاً مر�شَّ حاً من قبل جلنة التحكيم ،وهذه م�س ّر ٌة
عِ ْطفي ِه
بالبحث يف مو�ضوع حماية الوطن يف ال�سنة النبوية.
تنا�سب االفتتاح ،وغنيم ٌة تليق
ِ
ُ
ومن امل�صادفات اجلميل ِة �أن الأمانة العامة حني ا�ضطلعت برتتيب اجلل�سات
العلمية بح�سب عدد الأبحاث� ،صادف �أن يكون عددها كعدد هذه الندوة؛ �إذ
الزمن.
ِيل يكاد ي�ستويف ال َعق َْد ْي ِن من َّ
ا�سع يف َم�سارٍ َحف ٍ
�أ�شرفت على �شوطها ال َّت ِ
تخ�ص�صاتهم و�إمكاناتهم البحث ّية ،يف
لقد اجتهد الباحثون ،على تفاوت ُّ
ال�س َّنة ال َّن َبو َّية بحماية الوطن ،وتر�سيخ دعائم
ا�ستجالء �صورةٍ و�ضيئ ٍة لعناية ُّ
ا�ستقراره ،ومن �أبرز املحاور املو�ضوع َّية لهذه العناية� :أُ ُ�س ُ�س حماية الوطن،
قوماتها ،وجماالتها ،ومبادئها ،ومقا�صدها ،ف�ض ًال عما ُع ِنيَ ْت به اجلهو ُد البحث َّية،
و ُم ِّ
واخلارجي ،ممَّا �أ�سفر
اخلي
ل�س ُب ِل َد ْر ِء الأخطار املحدِ قة بالأمن َّ
من ت� ٍ
أ�صيل ُ
ِّ
الد ِّ
 يف نهاية املطاف  -عن حقيق ٍة �شرع ّي ٍة ال تُخَ اجلها �شائب ٌة من َّال�ش ّك ،وهي �أن حماية
و�ض ُرو َر ٌة مجُ ْ تمع ّي ٌة.
الوطن يف ال�سنة النبوية َمق ِْ�ص ٌد
�شرعي َ
ٌّ
ُ
وامللحوظ �أن البحوث املر�شَّ ح َة �أح�سنت ا�ستثمار الن�صو�ص النبوية ال�صحيحة
ال�صريحة يف ت�أ�صيل ِقيَم حماية الوطن ،وال َغ ْر َو �أن جتد مادتها متك ِّر َر ًة يف هذا
املو�ضع �أو ذلك؛ ف�إنها ُم َت َ�س َّلقُ الباحثني يف الت�أ�صيل املذكور ،وهو ت� ٌ
أ�صيل ت َ َتوا�شَ ُج
ر�سم �صورةٍ
وق.
آمن على �أبنائهِ ،وح�ضارتهِ ،وم�ستقبل ِه املر ُم ِ
للوطن ال ِ
ِ
�أوا�ص ُر ُه يف ِ
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النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ومواق ُفه املتعدِّ د ُة
ومن ال َب َد ِّ
هي �أن تكون حياة ّ
َّ
ال�شرعي حلماية الوطن؛ �إذ كان
وحتليل وا�ستثمار �أي�ضا ،عند الت�أ�صيل
حمل درا�س ٍة
ٍ
ِّ
لقائدنا العظيم ا�سرتاتيجي ٌة َف ّذ ٌة يف اتخاذ القرارات ،و�إدارة الأزمات ،وا�ست�شراف
حق االحتفاءِ ،
جمموع
اجلانب يف
امل�ستقبلي .ولو اح ُتفي بهذا
امل�سار
ِ
البحوث َّ
ِ
ِّ
ِ
لكان ذلك َحقيقاً ب�أن يُ َو ِّطى َء لل َّندوة �أَ َ
كناف �إ�ضاف ٍة علم َّي ٍة �أَ ْج َز َل و�أَ ْو َف َر..
بدرو�س نافع ٍة وع ٍرب �ساطعةٍ،
وكم زَخَرَت �سريةُ النبيّ �صلى اهلل عليه و�سلم،
ٍ
وم�ستجداتها َّ
أم�س
الدعوةِ ،
يف التك ّيف مع
ّ
مراحل ّ
ِ
الطارئة ،ونحن ،اليوم ،يف � ِّ
احلاجة �إىل ا�ستخراجها وتنزيلها ون�شرها يف النا�س� ،إذا ما ُر ْمنا الدِّ فاع ا َحل َ�سن
عن هذا الدِّ ين ،وال ُّن ْ�صرة ال�صادق َة مل�صادره الت�شريعية ؟ و� َّإن ما ُو ِ ِّطى َء لنا من
ٍ
ال�سرية،
�
إبداعات َم ْن َهجِ َّي ٍة على �أَ ْيدِ ي العباقرة ال ْأ�سالف ،ل ُي ْ�س َت ْ�س َع ُف يف ِ
حتليل هذه ِّ
احليوي ،يف جتاوز واقعنا املرت ِّدي ،وترقيع ما ميكن ترقيعه من
وا�ستجالءِ َر ِ�صيدها
ِّ
ٍ
وال�سماحة ،وال َّرحمة.
�سلوكات �شا َّذةٍ  ،وخارج ٍة عن ال ُي ْ�س ِرَّ ،
ٍ
ٍ
م�شرقات
وم�ضات
فحادثة الهجرة  -على �سبيل املثال  -كانت حتمل يف ط َّياتها
من حر�ص النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على حماية وطنه ،مكة املكرمة ،وحفظ �أمنها،
مع �أن قري�شاً �آذوه بالإخراج منها ،ومل يكن موق ُف ُه َر َّد الإيذاء بالإيذاءِ ؛ بل �صرب
الدعوة ،و�آثر �أَ ْم َن َو َط ِن ِه الأُ ِّم على الأمن َّ
أعظم
على َم�صاعب َّ
اتي .و� ُّأي ٍ
در�س � ُ
الذ ِّ
من هذا يف حماية الوطن ،و�إيثار �سالمته على �سالمة الأفراد؟ .و� ّإن اجتماعنا،
العظام يف
و�س
اليوم ،على مائدةِ َهذِ ه ال َّن ْدوةِ َّ
ملثل هذه ُّ
الد ُر ِ
الدول َّية اَل ْ�ستِلها ٌم ِ
ِ
أكادميي ،يُ ْج ِز ُل ال َفائِدة ،ويمُ َ ِّهدُ ال َو ْع َي ،ويَرتَقي بالأُ َّمة �إىل ما ترجو ُه ،من
�إطارٍ � ٍّ
ُم َت َب َّو�أِ اخلري َّية َّ
وال�شهادة على الأُمم الأخرى..
رب العاملني.
و�آخ ُر دعوانا �أن احلمد هلل ِّ

						�أ .د .حمزة عبداهلل املليباري
الأمني العام لندوة احلديث ال�شريف
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الفهر�س
اليوم الأول :الثالثاء  2019 - 3 - 12م

اجلل�سة الأوىل :حماية الوطن؛ املفاهيم واملقت�ضيات واملقا�صد.

�صفحة

الوطن يف ع�صر العوملة ،من جدلية االنتماء �إىل مقت�ضيات احلماية و
العمران ،قراءة يف �ضوء احلديث النبوي�/أ .د� .إبراهيم �أحمد حممد
الكاروري  -نائب مدير جامعة �أم درمان الإ�سالمية.

11

مقت�ضيات املواطنة يف بالد املهجر؛ نحو مقاربة ت�أ�سي�سية ملداخل حماية
الوطن من خالل ال�سنة النبوية�/أ .د .حممد عـال� -أ�ستاذ الفكر واملقا�صد
بكلية �أ�صول الدين وحوار احل�ضارات ،جامعة عبد املالك ال�سعدي بتطوان.

19

إ�سالمي ،و�أثرها يف حماية الوطن :قراءة
م�ضامني املواطنة من املنظور ال
ِّ
املنورة�/أ� .شيخ �أحمد جينغ ٌ -
باحث يف مرحلة
حتليل َّية يف وثيقة املدينة َّ
تخ�ص�ص احلديث وعلومه.
املاج�ستريُّ ،

29

الوطن والوطني ُة يف ال�س ّنة النبوية :حتمية االنت�ساب ومق�صدية احلماية
دالالت ا�ستقرائية يف ن�صو�ص ال�سنة وفقهها/د .عبد اهلل عبد املومن-
�أ�ستاذ الفقه و�أ�صوله بجامعة ابن زهر بال�سمارة.

39

اجلل�سة الثانية :حماية الوطن؛ الأ�س�س واملقومات.

�أُ ُ�س ُ�س حِ مايَ ِة ال َو َط ِن ،و ُمق َِّوماتُها يف ال�س ّن ِة ال ّنبويةِ/د� .أمين جربين عطا اهلل
جويل�س � -أ�ستاذ م�ساعد بكلية ال�شريعة  -جامعة اخلليل.

47

حماية الوطن يف ال�س َّنة ال َّنبوية ومقوماته ال�سلوكية واالجتماعية
واال�سرتاتيجية/د .بيدر حممد حممد ح�سن � -أ�ستاذ م�ساعد يف كلية
ال�شريعة والقانون يف جامعة العلوم الإ�سالمية املاليزية.

55

مقومات حماية الوطن وو�سائل تفعيلها درا�سة يف هدي ال�سنة النبوية/د.
عطا اهلل مدب حمادي الزوبعي  -دكتوراه يف احلديث ال�شريف وعلومه.

61

مقومات حماية الوطن يف حجة الوداع/د .بُو ُع َب َيد االزدهار � -أ�ستاذ
ب�أكادميية الرتبية والتكوين  -املغرب.

69
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اليوم الثاين :الأربعاء  2019 - 3 - 13م
اجلل�سة الأوىل :حماية الوطن؛ القي ُم واملبادئ.

�صفحة

التعاي�ش الديني و�أثره يف �إر�ساء قيم املواطنة وترقية حماية الوطن من خالل
ن�صو�ص ال�سنة النبوية�/أ .د .ن�صر �سلمان � -أ�ستاذ احلديث وعلومه بجامعة
الأمري عبد القادر ق�سنطينة اجلزائر.

77

ال�س َّن ِة ال َّن َب ِو َّية املَبادِ ُئ واملُن َط َلقات/د .كرمية حممد
حماي ُة ال َوطن يف ُّ
�سوداين � -أ�ستاذ م�ساعد زائر يف اجلامعة القا�سمية  -ال�شارقة.

87

تعزيز االنتماء و�أثره يف حماية الوطن من خالل الهدي النبوي/د� .شفيق
عبد القادر المة � -أ�ستاذ �أ�صول الرتبية الإ�سالمية ،وتاريخ الأديان واملناظرات
الدينية ،كلية الآداب/جامعة احل�سن الثاين.

97

االعتدال الفكري و�أثره يف حماية الوطن درا�سة ت�أ�صيلية يف �ضوء ال�سنة
النبوية/د�.سعيد بن �أحمد بوع�صاب�-أ�ستاذ العلوم ال�شرعية ،بكلية
العلوم ال�شرعية ،ال�سمارة ،جامعة ابن زهر.

105

اجلل�سة الثانية :حماية الوطن؛ الأمن الداخلي و�سبل تعزيزه.
الوطني وحمايتِه ،درا�س ٌة يف �ضوء
قيمة امل�س�ؤول ّية و�أث ُرها يف تعزيز الأمن
ّ
بوي/د .ماريه ب�سام عبابنه �-أ�ستاذ احلديث امل�ساعد يف جامعة
ْ
الهدي ال ّن ّ
احلدود ال�شمالية/ال�سعودية.

113

مقومات حماية
الهجرة يف ال�سنة النبوية ،احلدث الأبرز يف تعزيز ّ
الأوطان�/أ .لطيفة حممد علي الفار�سي  -باحثة يف مرحلة الدكتوراة
-كلية الدرا�سات العربية والإ�سالمية-دبي.

121

طاعة والة الأمر يف ال�سنة النبوية و�أثرها يف احلماية الوطنية/د .مرمي
را�شد التميمي�/أ�ستاذ الفقه و�أ�صوله امل�شارك بكلية الآداب بجامعة الإمام
عبدالرحمن بن في�صل بالدمام.
�أثر طاعة و ّ
يل الأمر(�ضوابطها� ،أ�س�سها ،مقوماتها) يف حماية الوطن ،درا�سة
حتليلية يف ال�سنة النبوية�/أ .د� .سلوى حممد املحمادى �-أ�ستاذ العقيدة
واملذاهب املعا�صرة بجامعة �أم القرى.
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129
135

اجلل�سة الثالثة :حماية الوطن؛ اال�ست�شراف والتخطيط.
حماية الوطن ر�ؤى م�ستقبلية و�أبعاد ا�سرتاتيجية يف ال�سنة النبوية/د�.إبراهيم
الربزجني  -مدير الإر�شاد والبحوث والدرا�سات يف وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الدينية� ،أربيل.

141

ُ
م�سالك التنم َّية املر َّكبة و ُذلُ ُل
كيف يُ�ص َن ُع املواطن املنتمي واحلامي للوطن؟
ال�س َّنة النبو َّية/د .نا�صر يو�سف -باحث وحمرر وم�شرف يف مكتب البحوث
ُّ
واالبتكار -اجلامعة الإ�سالمية العاملية ماليزيا.

149

ا�ست�شراف امل�ستقبل لعمارة الأوطان ،وحمايتها كما ت�صوره ال�سنة النبوية
املباركة/د .علي حافظ ال�سيد �سليمان� -أ�ستاذ احلديث امل�شارك بق�سم
الدرا�سات الإ�سالمية ،كلية الزلفي/جامعة املجمعة  -ال�سعودية.

157

التخطيط :ا�سرتاتيجية نبوية حلماية الوطن/د .علي حممد �أ�سمر �أبو�شحادة
 -دكتوراه يف التف�سري وعلوم القر�آن ،م�ساعد باحث يف اجلامعة الأردنية.

167

اجلل�سة الرابعة :حماية الوطن؛ الإدارة والقانون واالقت�صاد.
أمنوذجا/
حماية الأمن الوطني يف ال�سنة النبوية ،مكافحة الف�ساد الإداري � ً
�أ .د .عبد املح�سن بن عبد اهلل التخيفي � -أ�ستاذ احلديث وعلومه بق�سم
الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة امللك �سعود.

175

�أثر �سيادة القانون يف حماية الوطن ومعاملها يف ال�س ّنة النبو ّية و�إ�شكال ّياتها،
درا�سة ت�أ�صيل ّية ونقد ّية�/أ .م�أمون حممد الدح ّيم -باحث يف مرحلة
الدكتوراه اجلامعة الأردن ّية.

183

ال�سنة النبوية وحماية الوطن من خالل ت�أمني الن�شاط االقت�صادي
للمجتمع/د .عزالدين بن زغيبة  -رئي�س ق�سم الدرا�سات والن�شر
وال�ش�ؤون اخلارجية مبركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث.

189

حماية الدخل القومي يف ال�سنة النبوية و�أثر ذلك يف حماية الوطن/
د .حممود فهد �أحمد مهيدات  -مدير مكتب �إفتاء لواء الكورة  -دائرة
الإفتاء العام الأردنية.

199
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اليوم الثالث :اخلمي�س  2019 - 3 - 14م

اجلل�سة الأوىل :حماية الوطن؛ احلماة وال�شهداء والأ�سر.

�صفحة

مكانة حماة الوطن وال�شهداء وحقوقهم يف ال�سنة النبوية و�أثر ذلك يف
حماية الوطن/د .با�سم ح�سن وردة  -دكتوراه يف احلديث النبوي -
وزارة الأوقاف الأردنية.

207

الرباط ف�ضله و�أثره يف حماية الوطن يف �ضوء ال�سنة النبوية/عمران حممد
املزوري  -باحث يف مرحلة الدكتوراه يف احلديث النبوي ال�شريف-
مدر�س بكلية العلوم الإ�سالمية بجامعة �صالح الدين � -أربيل.

215

رعاية �أبناء ال�شهداء يف �ضوء ال�سنة النبوية و�أثرها يف حماية الوطن/
د .علي ال�شبيلي  -ع�ضو هيئة تدري�س بجامعة الإمام.

223

�أثر الأ�سرة يف حماية الوطن يف �ضوء ال�سنة النبوية�/أ .د .مفرح بن �سليمان
القو�سي� -أ�ستاذ الدرا�سات العليا بكلية ال�شريعة بجامعة الإمام حممد بن
�سعود الإ�سالمية بالريا�ض.

231

اجلل�سة الثانية :حماية الوطن؛ املجاالت واملهددات.
تق�صيد و�سائل التوا�صل االجتماعي ،نحو خدمة القيم النبوية؛ قيمة حماية
الوطن منوذجاً�/أ .يون�س اخلملي�شي -باحث دكتوراه بجامعة عبد املالك
ال�سعدي بتطوان ،كلية �أ�صول الدين.

243

�أخالقيات القائم باالت�صال والدور املفرت�ض يف حماية الوطن/د .رقية
بو�سنان � -أ�ستاذة يف علوم الإعالم واالت�صال بجامعة الأمري عبد القادر
للعلوم الإ�سالمية.

251

�أثر ال�شائعات يف تهديد الوطن ودور ال�سنة النبوية يف مواجهتها/د .عماد
حمدي �إبراهيم � -أ�ستاذ م�ساعد للدرا�سات الإ�سالمية ،بجامعة �سوهاج/
م�صر.

259

ال�سنّة النبو ّية ومنهج الإدارة النبو ّية يف بنائها/د .حممد
جماالت حماية الوطن يف ُ
�شوح  -حا�صل على دكتوراه يف الإدارة الإ�سالمية «م�صارف
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الوطن يف ع�صر العوملة
من جدلية االنتماء �إىل مقت�ضيات احلماية والعمران
قراءة يف �ضوء احلديث النبوي
�أ .د� .إبراهيم �أحمد حممد الكاروري

�أ�ستاذ فقه املعامالت بالدرا�سات العليا
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االهتمام بالوطن وبذل اجلهد من �أجل حمايته ورعايته ومنوه وتطوره� ،أمر
مو�صول مبقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية والتي دعت �إىل الإ�صالح والعمران ً
حفاظا
والوطن هو منطلق الإن�سان وقاعدة
على الدين والنف�س والعقل والن�سل واملال.
ُ
�سعيه وجمال حركته وحيويته و�إبداعه ،وقد حفلت ال�سنة النبوية ال�شريفة مبا ميثل
زا ًدا كاف ًيا يف ا�ستنباط املنهج املعني على حفظ ر�سالة الوطن والتعامل مع املتغريات
إ�صالحا
الواقعية .والعالقة بني ا�ستقرار الوطن وحفظه ور�سالة الإن�سان عبادة و� ً
و�إعما ًرا عالقة قوية را�سخة ،وهذا يت�أ�س�س على قيم احلب والوفاء وي�ستدعي ف�ضيلة
البذل والت�ضحية والعطاء ،ال �سيما يف ظل املتغريات وامل�ستجدات املت�سارعة،
أمنوذجا
ورمبا �أثر ذلك على ن�سقية القيم ولب�س على بع�ض املفاهيم ومثلت العوملة � ً
مثال ًيا لقراءة واقع الوطن ومهدداته يف ظل التقارب الكوين والتوا�صل العاملي
حتى كادت �أن تذوب احلدود وتختفي احلواجز ،ورمبا �أثر ذلك من ناحية �أخرى
على الهوية الوطنية ومتيزها ،وفتح بابًا لل�شرور اعتداء على الأوطان وحتر ًرا من
التزاماتها وحقوقها.
�أحب �أن �أناق�ش هذه الق�ضية بالنظر �إىل الوطن يف ع�صر العوملة ثم معاجلة
جدلية االنتماء ومطلوبات احلماية والعمران يف �ضوء ال�سنة النبوية املطهرة من
خالل الآتي:
� اًأول :االنتماء للوطن وداللته العمرانية يف �ضوء ال�سنة ال�شريفة:
عند تناول االنتماء الوطني وداللة ذلك العمرانية يقت�ضي الأمر بيان مرتكزات
وا�ضحا يف القر�آن الكرمي ويف �سنة النبي
االنتماء للوطن و�أهميته ،وجند ذلك
ً
�صلى اهلل عليه و�سلم يقول تعاىل يف كتابه العزيز مبينًا واجبات الإن�سان الإعمارية
وارتباط ذلك مبوجبات اال�ستخالف و�أهميته ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
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ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ.

(((

ثان ًيا :الوطن قيم الـت�أ�سي�س ومرتكزات العمران :مقاربة يف �ضوء احلديث
النبوي ال�شريف.

y yقيم الت�أ�سي�س الوطني :تت�ضح قيم الت�أ�سي�س للوطن والتي نق�صد بها الأ�صول
التي تنبني عليها دعائمه وحتقق له اال�ستقرار لي�صبح �صا ًحلا للعي�ش والطم�أنينة
يف قول �إبراهيم عليه ال�سالم ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙ

ﮚ ﮛ ﮜﭼ((( وهذه الآية الكرمية بينت لنا قيم الت�أ�سي�س.

y yمرتكزات العمران الوطني :ويت�ضح ذلك من خالل الآتي :العمران
االجتماعي :ويق�صد به العالقات بني �أبناء الوطن الهادفة �إىل تنميته من خالل
التزاوج والتنا�سل والتكاثر وفق قيم املودة والرحمةَ ،ع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة قال :قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إ َذا خَ َط َب ِ�إلَ ْي ُك ْم َم ْن ت َْر َ�ض ْو َن دِ ي َن ُه َوخُ ُل َق ُه
َف َز ِّو ُجو ُه�ِ ،إ اَّل تَ ْف َع ُلوا تَ ُك ْن ِف ْت َن ٌة فيِ ْ أَ
ال ْر ِ�ض َو َف َ�سا ٌد َع ِر ٌ
ي�ض»((( ،ثم العمران
االقت�صادي :وهو عمران التنمية والقيم ا�ستفادة من عنا�صر ذلك يف ثنايا
الوطن كما جاء يف احلديثَ :ع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َع ِن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
الَ ْر ِ�ض َف َ�سمِ َع َ�ص ْوتًا فيِ َ�س َحابَةٍْ :ا�س ِق َحدِ ي َق َة ُفلاَ نٍ .
َق َال :بَ ْي َنا َر ُج ٌل ِبفَلاَ ةٍ م َِن ْ أ
اب َف�أَ ْف َر َغ َما َء ُه فيِ َح َّرةٍ َ ،ف ِ�إ َذا �شَ ْر َج ٌة م ِْن ِت ْل َك ِّ
اج
ال�س َح ُ
َف َت َن َّحى َذل َِك َّ
ال�ش َر ِ
َقدِ ْا�س َت ْو َع َب ْت َذل َِك المْ َا َء ُك َّل ُه (((»...ثم العمران ال�سيا�سي :وهذا يتحقق من
خالل العالقة الإيجابية بني احلاكم واملحكوم وفق الرتا�ضي الوطني املحقق
لال�ستقرار والطم�أنينةَ ،ع ِن ا ْب ِن ُع َم َرَ :ع ِن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَنَّ ُه َق َال:
-1
-2
-3
-4

�سورة البقرة الآيات .30
�سورة �إبراهيم الآية .37
�سنن الرتمذي باب ما جاء �إذا جاءكم من تر�ضون دينه فزوجوه حديث رقم .1084
�صحيح م�سلم ،باب ال�صدقة يف امل�ساكني حديث رقم .2984
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ال�س ْم ُع َو َّ
الطا َع ُة فِي َما �أَ َح َّب َو َك ِر َه� ،إِ اَّل �أَنْ يُ�ؤْ َم َر بمِ َ ْع ِ�صيَةٍَ ،ف�إِنْ
« َع َلى المْ َ ْرءِ المْ ُ ْ�سل ِِم َّ
�أُ ِم َر بمِ َ ْع ِ�صيَ ٍة َفلاَ َ�س ْم َع َو اَل َطا َع َة»((( ،ثم العمران الوطني وفرو�ض الكفايات،
عن �أبي مو�سى ر�ضي اهلل عنه َق َالَ :ق َال ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ « :ع َلى
ُك ِّل ُم ْ�سل ٍِم َ�ص َد َق ٌةَ .فقَالُوا :يَا نَ ِب َّي اهللَِ ،ف َم ْن لمَ ْ يَجِ ْد؟ َق َال :يَ ْع َم ُل ِبيَدِ هِ َ ،فيَ ْن َف ُع
اج ِة المْ َ ْل ُه َ
وفَ .قالُوا:
نَ ْف َ�س ُه َويَ َت َ�ص َّد ُقَ .قالُواَ :ف ِ�إنْ لمَ ْ يَجِ ْد؟ َق َال :يُعِ ُ
ني َذا الحْ َ َ
وفَ ،و ْل ُي ْم�سِ ْك َع ِن َّ
ال�ش ِّرَ ،ف�إِنَّ َها لَ ُه َ�ص َد َق ٌة»(((،
َف�إِنْ لمَ ْ يَجِ ْد؟ َق َالَ :ف ْليَ ْع َم ْل ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وهكذا متثل فرو�ض الكفيات مدخلاً وا�س ًعا للتنمية والعمران الوطني.
ثال ًثا :مهددات العمران الوطني وقيم احلماية يف �ضوء التحدي العوملي:
رمبا �أثر االنفتاح العوملي و�شكل مهد ًدا يف بع�ض جوانبه على متا�سك الأوطان
وهذه القراءة تت�ضمن النظر يف تلك املهددات وقيم احلماية و�إبراز جدلية االنتماء
للوطن بخ�صو�صيته وحتديات العوملة وو�سائل االخرتاق والهيمنة القائمة مما يقت�ضي
�إحداث موازنة دقيقة و�شاملة .ويت�ضح ذلك يف الآتي:
�أ -مهددات العمران الوطني :وجنمل تلك املهددات يف الآتي :مهددات الوالء
الوطني :وتتمثل يف االختالف والنزاع ومواالة الأعداء عن عبد اهلل بن
عمرو� :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قالَ « :م ْن بَايَ َع ِ�إ َما ًما َف�أَ ْع َطا ُه َ�ص ْف َق َة يَدِ هِ
ا�ض ِربُوا َر َق َب َة ْالآخَ ِر»(((،
اعَ ،ف ِ�إنْ َجا َء �آخَ ُر يُ َنازِ ُع ُه َف ْ
َوثَ َم َر َة َق ْل ِبهَِ ،ف ْل ُيطِ ْع ُه َما ْا�س َت َط َ
ثم مهددات ال�سلم الداخلي :وهذه تظهر يف القيم ال�سالبة التي ت�صنع العداء
والبغ�ضاء داخل مكونات الوطن الواحد؛ فعن الزبري �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
الممَ ِ َق ْب َل ُك ُم الحْ َ َ�سدُ َوا ْل َبغْ َ�ضا ُء هِ َي الحْ َا ِل َق ُة ،اَل
عليه و�سلم قالَ « :د َّب ِ�إلَ ْي ُك ْم َدا ُء ُْ أ
�أَ ُق ُ
ول تحَ ْ لِقُ َّ
ينَ ،وا َّلذِ ي نَ ْف�سِ ي ِبيَدِ هِ اَل ت َْدخُ ُلوا الجْ َ َّن َة َح َّتى
ال�ش َع َر َولَكِ ْن تحَ ْ لِقُ الدِّ َ
تُ�ؤْ ِم ُنواَ ،و اَل تُ�ؤْ ِم ُنوا َح َّتى تحَ َا ُّبوا� ،أَ َفلاَ �أُنَ ِّب ُئ ُك ْم بمِ َا يُثَ ِّب ُت َذ ُ
ال�سلاَ َم
لك لَ ُك ْم �أَف ُْ�شوا َّ
� -1صحيح م�سلم ،باب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�صية وحترميها يف املع�صية ،حديث رقم .4869
� -2صحيح م�سلم ،باب بيان �أن ا�سم ال�صدقة يقع على كل نوع من املعروف ،حديث رقم .2380
� -3سنن �أبي داود ،باب ذكر الفنت ودالئلها ،حديث رقم .4248
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بَ ْي َن ُك ْم»((( ،ثم مهددات ن�سق القيم :وما يهدد هذه القيم يتمثل يف نوازع
العدوان و�إف�ساد العالقات ،عن �أبى هريرة �أن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم -قال :اَ«ل يَ ْدخُ ُل الجْ َ َّن َة َم ْن اَل يَ�أْ َم ُن َجا ُر ُه بَ َوا ِئ َق ُه»((( ،انتهاك احلرمات:
�سياجا واق ًيا يحفظ املجتمع ويقيه من ال�شرور املدمرة ويرعى
متثل احلرمات ً
حياة الإن�سان عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
الد ْنيَا»(((.
عليه و�سلمَ « :وا َّلذِ ي نَ ْف�سِ ي ِبيَدِ هِ لَ َق ْت ُل ُم ْ�ؤم ٍِن َ�أ ْع َظ ُم عِ ْن َد ا ِهلل م ِْن َز َوالِ ُّ
ب -قيم حماية الوطن :وتتمثل هذه القيم القا�صدة �إىل حماية الوطن يف الآتي:
y yاحلماية من جرمية التج�س�س.
y yاحلماية من جرمية قطع الطريق.
y yاحلماية من اجلرائم ال�سيا�سية.
ثال ًثا :العوملة وحتديات االنتماء الوطني ومنهج احلماية يف �ضوء احلديث النبوي
ال�شريف من خالل الآتي:
� اًأول :م�سرية العوملة وتطورها� :إن هذا امل�صطلح ظهر �أول ما ظهر يف جمال
م�صطلحا اقت�صاديًا ً
حم�ضا؛ فالعوملة الآن
املال والتجارة واالقت�صاد غري �أنه مل يعد
ً
يجري احلديث عنها بو�صفها نظا ًما �أو ن�شا ًطا ذا �أبعاد يتجاوز دائرة االقت�صاد،
فالعوملة الآن نظام عاملي يراد له �أن ي�شمل دائرة جمال املال والت�سويق والتبادالت
واالت�صاالت مثل �شموله جمال ال�سيا�سة والفكر وااليدلوجيا .والعوملة تعني جعل
ال�شيء على م�ستوى عاملي �أي نقله من املحدود ،واملراقب �إىل الالحمدود والذي
ين�أى عن كل مراقبة..
� -1سنن الرتمذي� ،أبواب �صفة القيامة والرقائق والورع عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،حديث رقم:
.2510
� -2صحيح م�سلم ،باب بيان حترمي �إيذاء اجلار ،حديث رقم.181 :
� -3سنن الن�سائي الكربى ،ج � / 2ص .284
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ثان ًيا :حتديات العوملة وتربز �أهم التحديات يف الآتي:
1 -1مفهوم القومية العابرة للحدود :ويق�صد بها اجلماعات العابرة للحدود
التي تعمل داخل احلدود الإقليمية ويكون لها �أع�ضاء وال�ؤهم خارج تلك
احلدود ،وهذه رمبا �أدت �إىل �ضعف الدولة الأم وولدت م�شكالت يف ثقافة
الدولة امل�ضيفة ورمبا �أدى ذلك �إىل ا�ضطراب وتلبي�س داخل هياكلها.
2 -2حتديات �أمام ال�سيادة :ال�سيادة الوطنية هي االطار القانوين احلافظ
خل�صو�صية الدولة واحلامي لكيانها املادي واملعنوي وتتمثل التحديات يف
�إ�ضعاف ال�سيادة الوطنية وذلك من خالل ات�ساع م�ؤ�س�سات الهيمنة الدولية
مما ي�ؤدي �إىل حلحلة ال�ضوابط واملحددات الوطنية التي تتنا�سب وطبيعة
الأوطان وقيمها ومواريثها.
3 -3التطرف والإرهاب العوملي :ويتمثل ذلك يف بع�ض اجلماعات واملنظمات
الإرهابية النازعة �إىل جتاوز احلدود اجلغرافية وممار�سة �أن�شطتها من خالل
جتنيد ال�شباب وبث الدعايات الكاذبة وتوظيف الآلة الإعالمية العاملية لتحقيق
�أهدافها الإجرامية.
4 -4تهديد الهوية الوطنية :الهوية هي جمموعة اخل�صائ�ص واملميزات العقدية
والأخالقية والثقافية التي ينفرد بها �شعب من ال�شعوب و�أمة من االمم ،ون�سيج
الهوية ن�سيج معقد جدً ا ي�ستمد من عقيدة ال�شعب وقيمه الكربى وذاكرته
التاريخية وعبقرية املكان الذي يعي�ش فيه� ،إن حتديات تهديد الهوية الوطنية
تتمثل يف انخفا�ض م�ستوى االهتمام باخل�صو�صيات واملثاليات واملوروثات
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ
والروحانيات والذوبان يف الآخر َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َق َالَ :ق َال َر ُ�س ُ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ « :م ْن ت ََ�ش َّب َه ِبق َْو ٍم َف ُه َو ِم ْن ُه ْم»(((.
� -1سنن �أبي داود ،باب يف لب�س ال�شهرة ،حديث رقم.4031 :
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5 -5اجلرمية العابرة للحدود :اجلرمية العابرة للحدود هي �أفعال م�ؤثمة متثل
�سلو ًكا �إجرام ًيا معرو ًفا وممنو ًعا بحكم القانون ،تقوم على فكرة التنظيمات �أو
الع�صابات الدولية ذات الن�شاط املخطط وامل�ستمر واملعقد الهرمي ،املدرب
على ممار�سة ن�شاطه الإجرامي وعبور احلدود بني الدول بالتواط�ؤ مع �آخرين
ا�ستفادة من �سوانح احلركة والعمل وتبادل املعلومات.
ثال ًثا :الإطار املرجعي للتعامل مع العوملة :ويف �سبيل حتديد ر�ؤية
ا�سرتاتيجية يف التعامل مع الآثار ال�سالبة للعوملة وانعكا�س ذلك على مقت�ضيات
العمران الوطني يتم حتديد النقاط الآتية:
1 -1ن�شر الوعي بالعوملة.
2 -2حتقيق الأمن الفكري.
3 -3البناء امل�ؤ�س�سي.
4 -4امل�شاركة بفعالية يف �صناعة الواقع احل�ضاري.
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مقت�ضيات املواطنة يف بالد املهجر
نحو مقاربة ت�أ�سي�سية ملداخل حماية الوطن
من خالل ال�سنة النبوية
�أ .د .حممد عـال

�أ�ستاذ الفكر واملقا�صد بكلية �أ�صول الدين وحوار احل�ضارات
جامعة عبد املالك ال�سعدي بتطوان (املغرب)
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احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على النبي الكرمي ،وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني.
ال�سنة النبوية ووقائع �سرية الفرتة املحمدية جماال عاما م�ؤطرا
ت ُّ
ُعد �أحاديث ّ
ملقاربة �إ�شكالية املواطنة ومداخل الإ�سهام يف حماية الوطن من قبل املهاجرين
امل�سلمني املقيمني خارج �أوطانهم الأ�صلية� ،إما ب�سبب العمل �أو الدرا�سة �أو
غريهما من الأ�سباب التي جتعل ارتباطهم ببلدهم الأم م�ؤقتا ومو�سميا ،وارتباطهم
بالبلد امل�ستقبل دائما و�أ�صليا .فهي ق�ضية حقيقية ذات �أبعاد م�ؤثرة على واجهات
متعددة ،على الأفراد �أنف�سهم ،وعلى الدول امل�ستقبلة لهم ،وعلى الدول الأ�صل
التي قدم منها املهاجرون ،كما �أنها ظاهرة عاملية ذات امتدادات وتفاعالت بينية
خا�صة يف الزمن املعا�صر الذي �شهد حركات هجرة مكثفة ومعقدة .كما �أن
املو�ضوع مل ينل بعد ،بح�سب اطالعنا ،من الدرا�سة والتحليل والت�أ�سي�س النظري
واملنهجي ما يكفي لبناء ت�صور �سليم قادر على خلق توازن بني خمتلف املتغريات
وال�س ّنة النبوية املطهرة فيما
املرتبطة باملواطنة وت�أ�صيالتها ال�شرعية من القر�آن الكرمي ّ
هو متعلق حتديدا بانت�شار امل�سلمني يف بالد الغرب وغريها من البلدان ،وفيما
ي�صبو �أ�سا�سا �إىل حماية الوطن وال�سعي يف رقيه وازدهاره.
وحتاول الدرا�سة الإجابة عن جملة من الأ�سئلة �أهمها :ما جتليات التوافق
والتماثل بني �أو�ضاعنا االجتماعية واالقت�صادية اليوم وبني مثيالتها �سابقا وبخا�ص ٍة
يف زمن النبوة فيما يتعلق بوجود امل�سلمني يف غري بالدهم الأ�صلية؟ هل حتقيق
املواطنة مقت�صر على البلد الأم �أم �أنها �أو�سع من ذلك؟ كيف ميكن لهذا الو�ضع
اخلا�ص �أن ي�سهم يف حماية الوطن؟ واملق�صود يف �سياق بحثنا الوطن الأ�صل
والوطن البديل .وكيف � ّأ�صلت ال�سنة النبوية ملقومات املواطنة ل�ضمان احلقوق
املتبادلة بني هذه الفئات من املواطنني والبلدان امل�ستقبلة لهم؟ ما املداخل القمينة
ال�سنة النبوية القادرة على ت�أ�سي�س ر�ؤى جديدة لوجود امل�سلمني يف
النابعة من ّ
غري بالدهم الأ�صلية؟
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ال�سنة النبوية مرجعا ،ومن حماية الوطن مق�صدا ،ومن
فالدرا�سة جتعل من ّ
فئة املهاجرين امل�سلمني املقيمني يف بالد الغرب مو�ضوعا وع ّينة للر�صد .وتربز
�أهمية الإ�شكالية يف الأعداد الكبرية له�ؤالء املهاجرين والأعمال الطالئعية املنوطة
بهم ،وبخا�ص ٍة فيما يرتبط بحماية �أوطانهم والدفاع عنها .ورغم �أن الظاهرة هي
ظاهرة حادثة بامتياز �إال �أن املبادئ العامة التي ت�ؤطرها حا�ضرة بقوة يف مرجعيتنا
وقادرة على ت�أطريها وتوجيهها وفق �شروطها و�ضوابطها.
�إن مق�صد اال�ستخالف القر�آين ،والتنزيل العملي النبوي ،وحمددات اخللق
والهيمنة والعاملية وال�شمول ،ت�شكل جميعها �أر�ضية معرفية وح�ضارية ،وموجهات
مرجعية للم�سلمني عموما من �أجل حماية اخللق واال�ستئمان على مكونات الوجود،
لكونهم �أمة ر�سالة وعطاء وبناء معنوي ومادي .ومن ثم تظهر �أهمية تعزيز مفهوم
الدار العاملية الواحدة وجتاوز كل التق�سيمات التقليدية( ،دار الكفر ودار الإميان،
دار دعوة ودار �إجابة) .فالأ�صل هو عدم الق�سمة ،والواقع يفر�ض جتاوز التق�سيم
الثنائي للمعمورة �إىل مفهوم الدار العاملية الواحدة خا�صة بعدما غدت م�شاكل
العامل تهم اجلميع وت�ؤثر يف اجلميع ،وانت�شر امل�سلمون يف جميع بقاع العامل
يتجز�أ من تلك املجتمعات احلا�ضنة لهم ،ومن ثم �أ�صبح الزما
و�أ�صبحوا جز ًءا ال ّ
ت�ضافر جميع اجلهود لإيجاد حلول عاملية للم�شكالت الكربى القائمة ،مما ميهد من
جديد لبناء ت�صورات ملداخل الإ�سهام الإ�سالمي و�إمكاناته يف حل م�شكالت عاملنا
املعا�صر و�أزماته وجتاوزها.
فهذا التق�سيم هو �ضرب من التك ّلف وبُعد عن الواقع وت�ضييق لآفاق الر�سالة
ذات البعد العاملي ،ومعيق معنوي ورمزي ومادي لكل اجلهود املبذولة من �أجل
تعزيز قيم املواطنة امل�شرتكة لكل الفئات والت�شكيالت يف الدار العاملية ،ومن ثم
ف�إنه من حقنا يف زماننا �أن نطلق ما نراه منا�سبا من تو�صيف ،فال وجود لتو�صيف
ثابت مقرر و�إمنا هي �أمور تفاعلية بناء على الواقع وبناء على نوعية الآخر ومواقفه،
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وبناء على قاعدة املعاملة باملثل وعلى �سياق املناخ الدويل.
فمن �ش�أن هذا الت�صور �أن يعزز حتقيق مق�صد �إن�ساين عام ،وهو حماية
مكونات الأر�ض جميعها من �أ�سباب الدمار والهالك واالندثار ،وتو�سيع دائرة
التعاون مع كل اجلهود اخليرّ ة ال�ساعية ل�ضمان كرامة الإن�سان يف كل مكان.
وحتقيق ذلك املق�صد العام مي ّر عرب حماية خا�صة مرتبطة بكل بلد على حدة ،وهنا
تظهر ا�سرتاتيجية و�أهمية �إ�سهام جميع امل�سلمني املتواجدين يف بقاع العامل يف
تعزيز اال�ستقرار بحماية �أماكن تواجدهم والوعي بال�سياقات املحيطة بهم .واملبادئ
ال�سابقة جتلت مظاهرها ب�أ�شكال خمتلفة يف التجربة النبوية ،حيث جند االعرتاف
بالتنوع الديني واللغوي والعرقي ،واحت�ضان ملختلف الطوائف و�ضمان حقوقهم
والدفاع عنهم و�إقامة العدل بينهم ومعهم ،ون�صرة املظلوم و�إعانة املحتاج منهم،
وم�ساعدة املر�ضى وال�ضعفاء من جميع امللل ،وحماية �أماكن عبادتهم و�ضمان
جت�سد ذلك منذ فجر الدعوة
ممار�سة �شعائرهم والتعبري عن �آرائهم وقناعاتهمّ ،
قدمت التجربة النبوية بقيادة الر�سول الكرمي حممد  منوذجا فريدا
املحمدية� ،إذ ّ
يف تعزيز قيم بناء الأوطان والوفاء لها وحماية مكوناتها املعنوية واملادية.
ومن التجليات املرتبطة باملو�ضوع �أن امل�سلمني املهاجرين الذين فارقوا
�أوطانهم املحببة لديهم يجدون عزاءهم بالإح�سا�س بالغربة والبعد عن الأوطان
متج�سدا يف حياة الر�سول الكرمي ؛ لقد تعر�ض عليه ال�سالم لالغرتاب عن
وطنه الأم مكة املكرمة ،فعن ابن عبا�س �أن النبي  قال يف حق مكة عند الهجرة
منهاَ « :ما �أَ ْطيَ َب ِك م ِْن بَ ْل َدةٍ َ ،و َ�أ َح َّب ِك �إِليَ َّ َ ،ولَ ْو اَل �أَ َّن َق ْومِي �أَخْ َر ُجونيِ ِم ْن ِكَ ،ما َ�س َك ْن ُت
َغيرْ َ ِك»((( ،وهي عبارة نبوية بليغة ترتجم عن �شعور النبي  نحو بلده ووطنه،
وعن حبه له ،و�شوقه �إليه ،وحر�صه عليه ،وتبني لنا �أن الر�سول  مل يرتك مكة
كرها لها� ،أو رغبة عنها� ،أو ا�ستخفافا ب�ش�أنها ،ولكنه خرج منها مكرها ،ولوال هذا
� -1صحيح ابن حبان ،كتاب احلج ،باب ف�ضل مكة ،ذكر البيان ب�أن مكة كانت �أحب الأر�ض �إىل ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،رقم .3709
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الإكراه ما ف�ضل عليها بلدا �آخر ،فللوطن منزلة خا�صة يف قلب الإن�سان ،وبخا�ص ٍة
الوطن الأول ،وطن الن�ش�أة والطفولة والرتعرع ،حيث يكرب الإن�سان ويكرب معه
حب املكان كيفما كان ،وعند مغادرته يظل احلنني را�سخا ،وال�شوق م�ستمرا .وال
ّ
يعني ذلك �إهمال للوطن امل�ستقبل �أو التنكر له ،بل ي�صبح وطنه الثاين ما دام فيه
م�ستقره وموطنه ،يدافع عنه ويحميه من م�سببات الهدم وي�سعى لرفعته ورقيه.
فقد كان  وفيا للوطن امل�ستق ِبل وللوطن الأم معا ،وكان من دعائه عليه ال�صالة
وال�سالم« :ال َّل ُه َّم َح ِّب ْب �إِلَ ْي َنا المْ َدِ ي َن َة َك ُح ِّب َنا َم َّك َة �أَ ْو �أَ�شَ َّد»((( ،وال �أدل على ذلك
احلب �أن املدينة كانت حمط ا�ستقراره وموطن قربه عليه ال�سالم.
�أما حياته فيها فكانت كلها جهدا وعطاء ،فمنذ �أن و�صل �إليها عمل بجد واجتهاد
من �أجل تقوية التما�سك املجتمعي ،وجمع الكلمة ،وتوحيد ال�صف ،وا�ستيعاب
خمتلف الفئات امل�شكلة للمجتمع ،وتوجيه قواها للعطاء والتعاون والرتبية
والتعليم ون�شر قيم اخلري وال�صالح ،والت�ضييق على قيم الظلم والف�ساد ،وهي
القيم التي اهتمت بالأ�صول والكليات كما اهتمت ب�أدقّ التفا�صيل واجلزئيات؛
اهتمت ب�أركان الدولة ومل تهمل حقوق النملة ،ومل تتغافل عن تنقية العقول
وتقويتها ،و�صفاء القلوب وفاعليتها ،ف�أ�س�ست بذلك قيما جامعة مانعة بانية للخري
هادمة لل�شر ،م�ؤ�س�سة لل�صالح يف كل زمان ومكان ،وكانت بحق جتربة رائدة
ال�ستلهام قيم املحافظة على الأوطان وحمايتها وتعزيز بنائها.
�إن هجرة امل�سلمني �إىل �أماكن �أخرى للعي�ش واال�ستقرار ،خا�صة يف بالد
الغرب ،تفر�ض عليهم بذل مزيد من اجلهد للحفاظ على �أ�صولهم وانتماءاتهم،
ويف الوقت نف�سه ال�سعي �إىل تبيئة منطلقات تفكريهم لتتوافق مع متطلبات الوطن
البديل وخ�صو�صياته� ،أي االجتهاد حلل �إ�شكاالتهم وفق �شروط واقعهم من غري
ا�سترياد للفتاوى اجلاهزة التي ُ�صنعت بعيدا عن همومهم و�سياقاتهم .والأ�صل
� -1صحيح البخاري ،ف�ضائل املدينة ،باب حدثنا م�سدد ،رقم.1889 :
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هو الوفاء للوطنني معا ،واالعرتاف بجميلهما ،وال�سعي يف خدمتهما .فلر�سالة
الإ�سالم بعد �إن�ساين قائم على �أ�سا�س الأخوة واملحبة الإن�سانية ،وهو بعد يعترب
البلد امل�ضيف وطنا حقيقيا لل�ساكن فيه ،ويعترب قاطن هذا «الوطن البلد» �إن�سانا �أخا
�ضمن �أ�سرة ممتدة مو�سعةّ ،
كل ما يعنيه يعنيه ،وكل ما ي�ضره ي�ضره ،وكل ما ينفعه
ينفعه ،وكلها مبادئ موافقة للبعد اال�ستخاليف مبفهومه العام وال�شامل .فاملواطنة
من هذا املنظور تعزيز للم�شرتك الإن�ساين وتقوية للبناء القيمي والأخالقي ،ومن
ثم ميكن اعتبارها �أحد روافد الإعمار واال�ستخالف باملفهوم القر�آين.
ومن �أهم املبادئ الكربى املرتبطة بامل�سلم �أينما ّ
حل وارحتل الوعي مبركزية الأمن
واال�ستقرار يف ا�ستمرارية احلياة ،الأمن على الدين والنف�س والعر�ض والعقل
ا�س َع َلى �أَ ْم َوا ِله ِْم َو�أَ ْن ُف�سِ ه ِْم،
وعلى املال ،قال الر�سول « :المْ ُ�ؤْم ُِن َم ْن �أَ ِم َن ُه ال َّن ُ
َوالمْ ُ َهاجِ ُر َم ْن َه َج َر الخْ َ َطايَا َو ُّ
ُوب»((( .ومن ابتالءات الزمن املعا�صر اتهام
الذن َ
الإ�سالم و�أهله بالإرهاب والعنف والتطرف ،و�إن وجود امل�سلمني يف �أح�ضان
البلدان الغربية ي�شكل فر�صة عظيمة لت�صحيح تلك املغالطات والدعاوى وتفنيد
االتهامات واالدعاءات املنت�شرة يف الإعالم بجميع �أ�صنافه ،وطريق ذلك املخالطة
الإيجابية معهم ،وامل�شاركة امل�س�ؤولة يف املنتديات واملطارحات الفكرية العلمية
التي تناق�ش ق�ضايا العنف والتطرف والإرهاب .وينبغي �أن تكون تلك امل�شاركة
مبنية على العلم ال�صحيح واملعرفة الدقيقة بالأدلة القوية والبحث الر�صني ،حتى
تعد جانبا
تكون ر�سالتنا وا�ضحة ال غمو�ض فيها وال لب�س ،وال �شك �أن تلك املنافحة ّ
مهما من جوانب الدفاع عن الوطن وحماية �إرثه املعنوي واملعريف واملادي.
ومن تلك املبادئ؛ الثبات على مكارم الأخالق وف�ضائل القيم؛ فهي مبثابة
�سفري معنوي كبري لر�سالة الإ�سالم عموما ودليل رمزي على رفعة �أهله وجمال
رحب للرفع من قيمة الوطن .و�أُ�سوتنا يف ذلك �أخالق الر�سول  يف تعامله مع
� -1سنن ابن ماجة� ،أبواب الفنت ،باب حرمة دم امل�ؤمن وماله ،رقم.3934 :
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�أ�صحابه و�أهل بيته ،ومع ال�صبيان والن�ساء ،ومع املخالفني له يف الر�أي والدين
والعقيدة ،من اليهود والن�صارى وامل�شركني امل�سالمِ ني �أو اخل�صوم املحاربني.
فاملبادرة �إىل العمل الإيجابي الب ّناء �أ�صل �أ�صيل يف الدين ،حيث احلر�ص على
ما فيه �صالح اخللق ونفعهم يف خمتلف جماالت احلياة .ومن العمل الإيجابي
الإح�سان �إىل اخللق عموما وال�سعي لربط عالقة الأخوة الإن�سانية مع اجلهود
اخليرّ ة ،اقتداء ب�أخالق النبي الكرمي املنفتحة ،فقد زار النبي � أبا طالب وهو يف
مر�ضه (وهو م�شرك) ،كما عاد الغالم اليهودي ملا مر�ض(((.
�إن خ�صو�صية مكان تواجد املهاجرين امل�سلمني يفر�ض عليهم مراعاة جملة
من القواعد التي من �ش�أنها �أن تعزز �إ�سهاماتهم يف حماية �أوطانهم الأ�صلية
و�أوطانهم البديلة .ومن �أهم تلك القواعد معرفة احلقوق والواجبات ،فال �شك �أن
امل�سلمني مطالبون مبعرفة دقيقة بكل القوانني املتعلقة بوجودهم يف بلدان �إقامتهم،
ال عذر لهم بجهل القانون ،و�إال �سيف�سد حالهم وت�ضيع حقوقهم ويخبطون خبط
ع�شواء يف معامالتهم ،فاخلربة يف هذا املجال �أمر �آكد ومطلوب ،ﭽ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﭼ (فاطر ،)١٤ :فهذه املعرفة �سبيل احرتام القانون وجني املكت�سبات والتنبيه
�إىل الثغرات وال�سعي لتكييف العقبات ثم العمل على طرق �سبل تعديلها جلبا
للم�صالح ودر ًءا للمفا�سد.
ومن تلك املبادئ الوفاء للوطن احلا�ضن واالعرتاف له باخلري واجلميل ومن
الأمثلة التي ت�ؤكد ذلك روعة وفاء املهاجرين للنجا�شي وهم يفرحون بانت�صاره
عدوه حني نزل به رجل من احلب�شة ينازعه يف ملكه ،فكان ذلك تعبريا �صادقا
على ّ
عن ف�ضل النجا�شي ووفاء حلمايته وعدله وكرمه.
�	-1أخرجه البخاري ،كتاب املر�ضى ،باب عيادة امل�شرك ،حديث رقم.1356 :
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ال�سنة النبوية الكثري من الآثار التي حتث امل�سلم �أن يكون ر�سوال
لقد ورد يف ّ
للخري �أينما تواجد .وفعل اخلري ،يف �سياق حديثنا ،يحقق مق�صدين �أ�سا�سيني؛
الأول :جلب النفع للخلق ،والثاين� :إعطاء �صورة جميلة عن حقيقة الإ�سالم
وحقيقة م�ضامينه ،كما يعطي �صورة �إيجابية عن الهوية والدين والثقافة لدى
امل�سلمني ،وعن البلد الأ�صل وعن �أهله.
�إن املنظور املقا�صدي للدين ي�سمح لنا بالقول؛ �إن ملواطنة امل�سلمني يف بالد
املهجر �أبعا ًدا �إمياني ًة وثقافي ًة وح�ضاري ًة ،فالإخال�ص للوطن جزء من الدين ،ولقد
�ضرب لنا النبي � أروع الأمثلة يف االرتباط النف�سي بالوطن والإخال�ص له .كما
�إن وجود امل�سلمني يف بالد الغرب ي�شكل ف�ضاء وا�سعا لتحقيق البعد التعاريف
والتعاوين� ،إذ �إن حماية الوطن ال تتحقق فقط من خالل درء املخاطر عنه ،و�إمنا
تتحقق �أكرث من خالل التعريف به ،و�إبراز حما�سنه ،وجتميل �صورته والبحث عن
ال�سبل القمينة للرقي ب�أو�ضاعه.
ّ
ب�شكل كبري يف التخفيف من
وال �شك �أن �سواعد املهاجرين قد �ساهمت
ٍ
جملة من امل�شاكالت االجتماعية واالقت�صادية يف �أوطانهم الأ�صلية .وذلك جزء
من البعد العمراين الذي ال يغفل عن تنمية الوطن الأم ،والقائم على امل�ساهمة
الفعلية ب�إخال�ص و�إتقان يف كل الأعمال والتكليفات املنوطة بهم يف بلدان �إقامتهم
تقدم يف
واالقتبا�س منها ونقل جتاربها النافعة �إىل بلدان الأ�صل ملا وقفوا عليه من ّ
ال�صناعات وال ُّنظم و�أ�ساليب العي�ش وطرائق التفكري ،وقد كان د�أب النبي الكرمي
اال�ستفادة من خربات ال�صحابة عموما وبخا�ص ٍة القادمني من بالد �أخرى يف العديد
من املواقف.
فالدين على العموم ال مينع من النظر فيما عند الأمم الأخرى والأخذ ب�أح�سنه
فيما يفيد �أوطاننا ويقويها ويعزز مكانتها يف خمتلف امليادين واملجاالت من
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امل�صالح الدنيوية عامة .كما �إن ذلك جزء من البعد التكاملي الذي ّ
ميكن من خلق
توازن بني االحتياجات املتبادلة بني الأوطان مبا يجلب النفع العام ويحقق الأمن
ال�شامل.
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إ�سالمي
م�ضامني املواطنة من املنظور ال
ِّ
و�أثرها يف حماية الوطن:
قراءة حتليل َّية يف وثيقة املدينة املن َّورة
�أ� .شيخ �أحمد جينغ

باحثٌ يف مرحلة املاج�ستري ،تخ�صُّ �ص احلديث ال�شريف وعلومه (ت�شاد)
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رب العاملني ،والعاقبة للم َّتقني ،وال عدوان �إال على َّ
الظاملنيَّ ،ثم
احلمد هلل ِّ
بي الأمني ،وعلى �آله و�صحابته ذوي ال ِّر�ضوان وال َّتمكني،
َّ
ال�صالة َّ
وال�سالم على ال َّن ِّ
ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدِّ ينَّ ،ثم �أ َّما بعد:
إ�سالمي ،و�أثرها يف حماية الوطن:
ف� َّإن ورقة «م�ضامني املواطنة من املنظور ال
ِّ
املنورة» تروم معاجل َة الأزمة الأمنية التي تعاين منها
قراءة حتليل َّية يف وثيقة املدينة َّ
بلداننا بالبحث عن احللول يف خ�ضم بنود هذه الوثيقة ،التي تعد من الوثائق
التاريخية العتيقة؛ نظرا ملا حتتويها من مبادئ �ضابطة للعالقات داخل الدولة
أهم م�ضامني املواطنة املتاحة
واملجتمع ،وبالتحليل ِّ
املتفح�ص ملوا ِّد الوثيقة لر�صدِ � ِّ
مقو ٍ
مات ح�ضارية قادرة على �إثراء ثالثة �أبعاد
حلماية الوطن نقف على جمل ِة ِّ
رئي�سية ت�ضمن ال�سيطر ُة عليها َ
�ضبط الو�ضع الأمني يف البلدان ،وهذه الأبعاد
معني بحماية الوطن من الأخطار الداخلية ،ومنها ما يهتم
امل�شار �إليها منها ما هو ٌّ
بحماية الوطن من اخلطر اخلارجي ،ومن خطر العمالة واخليانة ،و�س�أحتدث عن
جدا حماي ُة الوطن
جانب حماية الوطن من الأخطار الداخلية �أوال؛ لأنَّه من الع�سري ًّ
الداخلي يعاين من
الو�ضع
اخلارجي �أو � ِّأي خطر �أو تهديد �آخر كان
من اخلطر
ُ
ِّ
ُّ
ال َّتهالك والت�آكل واالهتزاز.
املنورة �إبَّان هجرة امل�صطفى  بقدرٍ
اتَّ�سم الو�ضع َّ
اخلي يف املدينة َّ
الد ُّ
كب ٍري من ال َّتعقيد يف جانب حياتها االجتماعية؛ فقد ا�ستحكمت العداو ُة ودوام ُة
قبيلتي الأو�س واخلزرج،
املكونني الرئي�سيني للعرب يف املدينة
العنف يف ِّ
ِ
ال�سكا ِّ
ين وو�ضعها الدميغرايف؛ فقد ت�أ َّلف جمتمع
�أ�ضف �إىل ذلك طبيعة ال َّتوزيع ُّ
ال�صحابة الكرام  ،وامل�شركني ومن اليهود ،لك َّنه عليه
املدينة من امل�ؤمنني من َّ
ال�سيا�سات احلكيمة جنحت يف ْجل ِم هذا العداء
َّ
وال�سالم اتَّخذ �سل�سلة من ِّ
ال�صالة َّ
أخوة
بني الأو�س واخلزرج ،وحما�صرةِ �إفرازاته عن طريق الإعالء من �ش�أن ال َّ
ُ
اجلن�س وال َّلونِ وحواج ُز
وال َّرابطة العقدية بني امل�سلمني التي تن�صهر �أ َما َمها
فوارق ِ
ال َّلغة والقبيلة؛ وهذا ما جاء تقريره وت�أكيده فيما بعد يف البند ( ،)1والبند( )2من
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قري�ش
هذه الوثيقة ال َّت�أ�سي�سية ففيهما ال َّتن�صي�ص على � َّأن «امل�ؤمنني وامل�سلمني من ٍ
ويرثب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم� ،إنَّهم �أ َّمة واحدة من دون ال َّنا�س»،
َ
يا�سات ُ �أ ُك َلها يف رتْق ما انفتق من عالقة الأو�س باخلزرج ،ومل
ال�س ُ
وقد �أتت تلك ِّ
يتبق �إال �إيجا ُد وثيق ٍة حتكم عالقة امل�سلمني ببقية املجموعات داخل �إطار دولة
املدينة املنورة ،وهذا ما قام به ال َّنبي  فعال بت�أ�سي�سه �صحيف ًة بالأقدار الكافية من
ال�سماحة والرفق واالنفتاح على كل الفئات والديانات داخل هذا املجتمع اجلديد
الداخل َّية
املتعدد ،فم�ضامني املواطنة التي لعبت دورا حمور ًّيا يف ا�ستقرار اجلبهة َّ
جت�سدت يف الإلزام وااللتزام مبا يلي:
يف هذه َّ
الدولة الوليدة َّ
النبيَ 
ثقل
�أوال :الإذعان ل�سلطة الدَّ ولة ،و�سيادة القانون :لقد �أدرك ُّ
اجلاهلي عند قبائل العرب ،وما كانوا عليه من فرط ال َّت�سيب واالنفالت،
املوروث
ِّ
تركت ب�صماتها و�سماتها
وغلبة منطق الأثَرة وقانونِ الغاب ،وهي عادات جاهل َّية ْ
تراث �أ�شعاراً
يف واقع ما خ َّلفوه من ٍ
ون�صو�صا �أدب َّية ،وهي عادات ال تتفق مع دولة
ً
ال�سالم والوئام ،وال�شريعة والقانون التي كان النبي  ين�شدها ،لك َّنه َّ
متكن من
َّ
و�صاحب القرار والق�ضاء والتنفيذ
القائد الأعلى
ت�شييد دولته ،بتحديد ال َّنبي َ 
َ
ن�صه« :و�أنكم مهما اختلفتم فيه من �شيء ،ف� َّإن مر َّده �إىل
فيها ،ففي البند ( )23ما ُّ
اهلل و�إىل حممد  ،»كما اع ُت َرب ِت َّ
ن�ص يف
ال�شريع ُة الإ�سالم َّية فيها مرجع َّي ًة فقد َّ
حد ٍث �أو ا�شتجارٍ يخاف
ال�صحيفة من َ
البند (« :)42و�أنَّه ما كان بني �أهل هذه َّ
الظلم بكل
ف�سا ُده ف� َّإن مر َّده �إىل اهلل و�إىل حم َّمد ر�سول اهلل  ،»واع َت ِ
ربت الوثيق ُة َ
�صوره وجتلياته حم َّرما ،و�إمعانا يف رف�ض الظلم فقد ر َف َ�ض ْت معه َّ
كل �صور ال َّتغطية
على املجرمني ،و�أنَّه �سلوك غري جائز يجلب لعنة اهلل وغ�ضبه كما يف البند (.)22
ثانيا :احرتام حقوق الإن�سان :لن تقوم للمواطنة قائم ٌة ،ولن يكون للأوطان
ٌ
ُ
حقوق الإن�سان
م�ستقبل وال تنم َّيةـ ،ولن تعرف الهدو َء وال اال�ستقرار �إذا كانت
فيها مه�ضوم ًة؛ وقدميا قيل :العدل �أ�سا�س امللك ،و� َّإن «اهلل ين�صر الدولة العادلة و�إن
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كانت كافرة ،وال ين�صر الدولة الظاملة و�إن كانت م�ؤمنة»((( ،لقد عمل النبي 
على منح ال َّنا�س حقو َقهم كامل ًة غري منقو�صة منذ طلوع فجر ال ِّر�سالة ،و�أ َّكدها يف
فن�ص على جملة من احلقوق نذكر منها:
قانون دولته الوليدةَّ ،
حق احلياة :و�أكرب م�ؤ�شر على هذا احلق يف الد�ستور ،تلك العقوبة التي تلحق
َّ
من �أزهق نف�ساً بريئ ًة؛ فقد ن�صت املادة ( )21على «�أنه من اعتبط م�ؤمنا قتال عن
ب ّينة ف�إنه قود به� ،إال �أن ير�ضى ويل املقتول بالعقل» ،وقوله( :م�ؤمناً) ال يفيد � َّأن
ذميا �أو م َعاهداً ال يقتل به ،والذي
حقوق غريهم غري م�صونة� ،أو � َّأن امل�ؤمن �إذا قتل ًّ
�أميل �إىل ترجيحه يف هذا النِّقا�ش الفقهي هو ر�أي احلنفية ومن وافقهم((( ،ولي�س
ر� َأي اجلمهور القائل بعدم جواز قتل امل�ؤمن بالكافر مطلقا(((.
املنورة لهذا احلق ،وكفلته جلميع
َّ
حق حرية االعتقادَّ � :أ�س�ست وثيقة املدينة َّ
املواطنني من خمتلف توجهاتهم ودياناتهم؛ فقد ورد يف املادة (َّ �« :)25أن يهود
بني عوف �أ ّمة مع امل�ؤمنني ،لليهود دينهم ،وللم�سلمني دينهم ،مواليهم و�أنف�سهم
�إال من ظلم و�أثم ف�إنَّه ال يوتغ((( �إال نف�سه و�أهل بيته» ،ومما هو جدير بالتنبيه يف هذا
ال�سياق � َّأن املق�صود من حرية االعتقاد هو ترك النا�س يختارون الإ�سالم �أو ما عاداه
دون �إكراه؛ ذلك ل َّأن الإكراه ال ي� ِّؤ�س�س عقيد ًة مقبول ًة يف الإ�سالم ،و�إمنا ي�أتي
لت وثيقة املدينة حقوقا
مبنافقني يظهرون الإ�سالم ويبطنون الكفر .هذا ،وقد َك َف ْ
�أخرى ،مثل :حقِّ امل�ساواة �أو العدالة �أمام القانون ،واحلقِّ يف حرية الفكر والتعبري
والدعم املا ِّ
يل للمع َوزين،
عن ال َّر�أي ب�ضوابطه ،واحلقِّ يف ال َّتكافل
االجتماعيَّ ،
ِّ
احلق �أغلب بنود الوثيقة.
وفداء الأ�سرى ،وامل�ساعدة يف د َّية القتيل ،وقد �شغل هذا ُّ
 -1هذه العبارة ترد يف بع�ض كتب �شيخ الإ�سالم ب�صيغ تفيد �أنَّه ينقلها عن غريه ،ينظر :ابن تيمية ،احل�سبة يف
الإ�سالم� ،ص.)7( :
 -2ينظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع.)327/7( :
 -3ينظر :ابن قدامة ،املغني.)273/8( :
�	-4أي يهلكه .يقالَ :و ِتغََ ،وت َغاً ،ينظر :ابن الأثري ،النهاية يف غريب احلديث والأثر.)149/5( :
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ثالثا :طاعة والة الأمور ،واالبتعاد عن �صور الع�صيان املدينِّ :فمن �أكرب
اخلي جللبها ال�شرور والفنت �إىل �أوطاننا فتن ُة اخلروج على
مهدِّ دات الأمن َّ
الد ِّ
ال�سيف كما هو منهج اخلوارج ،وي�أتي يف حكم
والة الأمور والنِّظام احلاكم َّ
بقوة َّ
بال�سالح ما انت�شر من الثورات واملظاهرات؛ لأنَّها من �أ�سباب اخلروج
اخلروج ِّ
بال�سيف ،والو�سائل لها �أحكام املقا�صد كما تقول القاعدة الفقه َّية((( ،وليعلم � َّأن
ال�سمع َّ
أحب املر ُء وكره ويف املن�شط واملكره
والطاعة لوالة الأمور فيما � َّ
واجب َّ
التمرد
ُّ
يعد من م�ضامني املواطنة التي حافظت عليها وثيقة املدينة وهو نقي�ض ُّ
والع�صيان املدينِّ ،فقد �أ َّكدت يف عدد من البنود حر�ص القيادة على تنفيذِ ما
وعدم اخلروج عليها مبخالفتها ،وخيرَّ ت بني البقاء يف املدينة مع
ت�ض َّمنته الوثيقة،
ِ
االلتزام بالوثيقة� ،أو اخلروج منها كما يف البند (َّ ،)47ثم �إن الناظر يف الأ�سباب
ٍ
�ضربات ع�سكر َّية لقبائل اليهود املو ِّقعني على الوثيقة يجدها
التي �أ َّدت �إىل توجيه
ب�سبب نق�ض ما منعت منهَّ ،
فالطاعة وعدم الع�صيان من م�ضامني املواطنة املركزية،
وال�سنة على حرمة اخلروج ،و�أجمع على ذلك
وقد ت�ضافرت الأد َّلة من الكتاب ُّ
�أهل ال�سنة واجلماعة.
يقول �شيخ الإ�سالم ابن تيم َّية« :ولهذا كان امل�شهور من مذهب �أهل ال�سنة
بال�سيف و�إن كان فيهم ظل ٌم كما د َّلت
�أنَّهم ال يرون
َ
اخلروج على الأئمة وقتالَهم َّ
ال�صحيحة امل�ستفي�ضة عن ال َّنبي  ;ل َّأن الف�ساد يف القتال
على ذلك ال
ُ
أحاديث َّ
أعظم
والفتنة �أعظم من الف�ساد احلا�صل بظلمهم بدون قتال وال فنت ،فال يُدفع � ُ
الف�سادين بالتزام �أدناهما ،ولعله ال يكاد يعرف طائف ٌة خرجت على ذي �سلطان �إال
وكان يف خروجها من الف�ساد ما هو �أعظم من الف�ساد الذي �أزالته»(((.
كثرية هي تلك املخاطر التي تكون ال ُ
أوطان عر�ض ًة لها من العدو اخلارجي،
وخ�صو�صا عندما تزخر باخلريات واملوارد الطبيعية؛ وقد قيل�« :إِ َّن ُك َّل ذِ ي ن ِْع َم ٍة
ال�سالم ،قواعد الأحكام يف م�صالح الأنام.)53/1( :
 -1ينظر :ابن عبد َّ
 -2ينظر :ابن تيمية ،منهاج ال�سنة النبوية يف نق�ض كالم ال�شيعة القدرية.)53/1( :
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الدولة بكل من�سوبيها �أن يقفوا �سدا منيعا �أمام تلك
فيتوجب على َّ
محَ ْ ُ�سو ٌد»(((َّ ،
أحتدث
تعددت �صورها و�ألوانها �إ َّال �أنيَّ �سوف � َّ
الأخطار اخلارجية ،وهي و�إن َّ
عن خطرين منها ،هما :خطر االجتياحات الع�سكر َّية ،وخطر احلمالت الإعالم َّية.
ال�صادق للوطن يفر�ض حيالهما ما يلي:
فالوطنية واالنتما ُء َّ

الع�سكري� :أدرك النبي  من يومه ال َّأول يف
الوقوف يف وجه االجتياح
ِّ
املدينة � َّأن لدولته الوليدة �أعدا ًء مرتب�صني ،الأم ُر الذي يح ِّتم عليه �أن يرتك يف عني
عقد ٍ
جميع املواطنني
يلزم
ميثاق
االعتبار وهو ي�صوغ بنو َد هذه الوثيقة َ
وطني ُ
َ
ٍّ
خارجي ،وقد جاء ذلك �صريحا يف �أكرث
الدفاع عن بي�ضتها من � ِّأي تهديدٍ �أو غزو
َ
ٍّ
من بند من بنود الوثيقة؛ ففي فقرةٍ من البند (« :)37و� َّأن بينهم ال َّن�صر على من
ال�صحيفة» ،وملا كانت كلفة احلروب باهظ ًة حتتاج �إىل ميزانية
حارب �أهل هذه َّ
ن�ص الد�ستور على
كبرية� ،سواء يف ذلك احلروب الدفاعية �أو الهجومية ،فقد َّ
وجوب التزام اليهود وامل�سلمني بتغطية نفقات احلروب الدِّ فاعية عن املدينة(((،
فقال« :و� َّأن اليهود ينفقون مع امل�ؤمنني ما داموا حماربني» كما يف البندين()24
و(.)38
مقو ٍ
مات مهم ًة حلماية الوطن من
فنخل�ص مما �سبق � َّأن َّ
ال�صحيفة �أطاحت لنا ِّ
يتهدده وهو الغزو الع�سكري ،ويتمثل يف وجوب اخلروج للدِّ فاع
�أكرب خطر قد َّ
دائم الإمداد بن�صو�ص ت�صون �أمن
عنه من جميع �أطياف ال�شعب ،و�إرثنا
الفقهي ُ
ُّ
فر�ض عني ،وتت�أكد يف حال
الوطن؛ فقد ُع َّدت حماي ُة الوطن يف تلك الكتب َ
الإغارة املباغتة عليها فيلزم على �أهل البلدة فمن يليهم ال َّنفر دفاعا عنها ،وخلطورة
الهجوم امل�سلح ،و�ضرورة حماية الوطن منه فقد �أوجب ُ
بع�ض الدول ما بات
«ا�س َتعِ ي ُنوا َع َلى َق َ�ضاءِ الحْ َ َوائ ِِج ِبا ْلكِ ْت َمانِ َ ،ف�إِنَّ ُك َّل ذِ ي ن ِْع َم ٍة
النبي  ،ومتامهْ :
 -1جزء من قول من�سوب �إىل ِّ
َ
نجْ
َ
اح الحْ َ َوائ ِِج ِبا ْلكِ ْت َمانِ َ ،ف�إِنَّ ُك َّل ذِ ي ن ِْع َم ٍة محَ ْ ُ�سو ٌد» ،وكل طرقه
�
إ
ى
ل
ع
وا
«ا�س َتعِ ي ُن
ِ
َ
محَ ْ ُ�سو ٌد» ،ويف لفظْ :
ِ
واهية ،فقد حكم عليه الإمام �أحمد ويحيى بن معني ب�أنَّه «مو�ضوع لي�س له �أ�صل» كما نقله ابن اجلوزي
يف كتابه املو�ضوعات ،كتاب ال�صدقة.)166/2( :
قويل العلماء.
 -2هذا يف جهاد الدفع� ،أما جهاد الطلب فال يجوز اال�ستعانة فيه بالكفار على ال َّراجح من ِ
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أخ�ص يف فرتات احلرب(((َّ ،ثم � َّإن اخلدمة الع�سكرية
يعرف بال َّتجنيد الإجباري وبال ِّ
حددت
ال�صادق يف والئه لوطنه عن غريه؛ وقد َّ
تعترب عالم ًة فارق ًة للمواطن َّ
ال�سيا�سة �صف َة املواطن ب�أنَّه« :الذي يتم َّتع باحلقوق ،ويلتزم بالواجبات
مو�سوع ُة ِّ
وواجب
واجب اخلدمة الع�سكرية،
التي يفر�ضها عليه انتما�ؤُه �إىل الوطن ،و�أه َّمها
ُ
ُ
امل�شاركة املالية يف موازنة الدولة»(((.
الوقوف يف وجه احلمالت الإعالم َّية :لنيتتوقف الأعدا ُء عن فعل كل ما ميكن
الع�سكري لن يثنيهم ،ولن يكون
لإ�سقاط الدول املعادية ،و�إخفا ُقهم يف االجتياح
ِّ
أ�سلوب �آخ ُر ال يقل �ضراو ًة وخطور ًة عن �أ�سلوب ال�ضربة
نهاية الطريق ،فهناك �
ٌ
الع�سكر َّية� ،إنَّه حمالت الت�شويه واحلرب الإعالم َّية ،لقد �أدرك النبي  خطورة
احلروب عموما واحلروب الإعالمية خ�صو�صا ،ف�ض َّمن بنود امليثاق موا َّد تعمل على
�إعاقة قري�ش من ممار�ستها �ضد الدولة النا�شئة عن طريق جتفيف ينبوع هذا الإعالم
وال�سالم اليهود يف الوثيقة من
املفرت�ض ،وحتطيم �أركانه ،فقد منع عليه َّ
ال�صالة َّ
اخلروج من املدينة� ،أو االت�صال بقري�ش �أو بغريهم ب� ِّأي �شكل من الأ�شكال �إال
مبعرفته �صلى اهلل عليه و�سلم و�إذنه((( ،ومعلوم �أنَّه ال �إعالم بال توا�صل واتِّ�صال بني
طرفني مر�سل(قر�شي) ،وم�ستقبل(مدين) وخ�صو�صا يف تلك احلقبة التي كانت
الأجهزة فيها بدائ َّية وغري متطورة كما هي اليوم ،فقد جاء يف البند (36ب):
«و�أنه ال يخرج منهم �أحد �إال ب�إذن حممد  ،»ومنع من �إيواء املجرمني� ،أو
الت�سرت عليهم كما يف املادة (« :)22و�أنه ال ُّ
ال�صحيفة،
يحل مل�ؤمن �أق َّر مبا يف هذه َّ
و�آمن باهلل واليوم الآخر �أن ين�صر حمدثا �أو ي�ؤويه ،و� َّأن من ن�صره� ،أو �آواه ،ف� َّإن
واملحدِ ُث هنا
عليه لعنة اهلل وغ�ضبه يوم القيامة ،وال ي�ؤخذ منه �صرف وال عدل»ْ ،
حدا((( �إ َّال � َّأن ذلك ال مينع من دخول
و�إن كان يطلق على كل من اقرتف ما يوجب ًّ
-1
-2
-3
-4

ينظر :املو�سوعة احلرة (ويكيبيديا) ،على ال َّرابط ،/https: //ar.m.wikipedia.org/wiki :بت�صرف ي�سري.
ال�سيا�سة.)373/6( :
عبد الوهاب الكيايل ،و�أخرون ،مو�سوعة ِّ
ينظر :جمموعة من الباحثني ب�إ�شراف معايل الدكتور�/صالح بن عبد اهلل بن حميد ،ن�ضرة النعيم� ،ص:
(.)269/1
ّ
ينظر� :أبو ُعبيد القا�سم بن �سالم ،غريب احلديث ،)168/3( :مادة (�صرف).
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�أ�صناف املجرمني يف م�شموالتها فيحرم �إيوا ُء الأفراد املنتمني �إىل الكيانات املعادية
للحيلولة دون ت�سريبهم ما ي�ضر ب�أمن الدولة �إال ب�ضوء �أخ�ضر من الدولة نف�سها.
هناك خطر ال ميكن اعتباره داخل َّيا وال خارج َّيا ِ�صرفاً ،و�إمنا هو خطر مر َّكب
َّ
�ضد الدولة يتم فيها
يت�شكل من جمموع ذلك؛ وذلك بوجود م�ؤامرة خارج َّية َّ
ُ
توظيف عنا�صر داخل َّية ،ويتمثل يف التورط بالغدر والعمالة للقوى اخلارج َّية،
ومن يَقل ُِب هذه الوثيقة ال ي�سرتيب يف �أنَّها �أحرزت براع َة اخرتاع ،وحازت �سب ًقا
الداهم؛
قدمتها من �أجل االلتفاف على هذا اخلطر َّ
بالر�ؤية الأمنية التي َّ
ح�ضار َّيا ُّ
وا�ضحا يف عدد من بنودها ،ومن عمق فقهه
فقد كان ال َّتحذير من هذه اجلرمية
ً
أمام
عليه َّ
وال�سالم لأعقد امل�سائل الأمن َّية حر�صه على �أن يَ ُل َّف �أمن املدينة � َ
ال�صالة َّ
ون�صو�ص هذا الد�ستور؛ لعلمه بخطر
�سيول اخليانة والغدر ب�سياج منيع من موا ِّد
ِ
اليهود �أحدِ �أطراف امليثاق ،و�أ�صالة �سج َّية الغدر وحياكة امل�ؤامرات فيهم ،فقام
بخطوتني وقائيتني :اخلطوة ال َّأوىل :املنع من التوا�صل مع الكيان املعادي(قري�ش)
�إال مبعرفته �صلى اهلل عليه و�س َّلم و�إذنه ،كما جاء �صريحا يف البند (36ب) .اخلطوة
الثانية :ت�ضييقُ دائرةِ م�شروعي ِة �إعطاءِ الإجارةِ ((( للأجانب ،وجع ُل ُه وق ًفا وح�صراً
نف�سا،
على امل�سلمني ،كما يف البند (20ب) «و�أنه ال يجري م�شرك ماال لقري�ش وال ً
وال يحول دونه على م�ؤمن».
وممَّا �سبق بيانُه ندرك القيمة الأمن َّية التي زودتنا بها الوثيقة يف هذه البنود،
بت�أمني ٍّ
حل ف َّعال لإ�شكال َّية العمالة للكيانات املعادية؛ فال َّتخابر مع �أ َّية َّقوة معادية
للدولة� ،أو ال َّتوا�صل معها؛ لت�أدية دور ما فيه �إ�ضرار بالوطن بوجه من الوجوه
َّ
تعد خيانة عظمى وجرمية يف َّ
ال�شريعة ويف القوانني والأعراف الدول َّية املعا�صرة،
ُّ
وطعن للوطن يف َمق َت ٍل ،ويجب �أن يكون وا�ضحا �أنَّه من غري املقبول تقد ُمي � ِّأي
مربر �أو عذر ب�إزاء هذا ال َّتوا�صل يف حالة حرب� ،أو خ�صومة �سيا�س َّية� ،أو توتر
 -1الإجارة هي« :دخول دار الغري (�أي �إقليمه) ب�أمان ،م�سلما كان الدَّ اخل �أو حربيا» ،ينظر :املو�سوعة
الفقهية.)161/3( :
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الدولةَّ ،ثم � َّإن حالة ال�صداقة بني
الدولتني مامل يكن هناك تفوي�ض
ر�سمي من َّ
بني َّ
ٌّ
وال�سبب بب�ساطة � َّأن مظنة
الدول وما ي�شبهها لي�ست ا�ستثنا ًء من قاعدة املنع هذه؛ َّ
بالدولة وال َّتعري�ض مب�صاحلها للخطر ما زالت قائم ًة؛ ملا ُعل َِم من � َّأن ظاهرة
الإ�ضرار َّ
الدول �أ�ضحت خياراً ِّ
ال�سيا�سات اخلارج َّية ،ولن
ج�س�س بني ُّ
متحكماً يف �أجندة ِّ
ال َّت ُّ
وال�صديقة ،ويف الواقع الدو ِّ
يل
تتو َّقف دول ٌة عن ممار�ستها حتى مع ُّ
الدول احلليفة َّ
ج�س ِ�س من هذا ال َّنوعَّ ،ثم �إنَّه يجب على اجلهات
مئات الأمثلة من
ِ
ُ
حاالت ال َّت ُّ
�سن قوانني رادعة عن هذه الفعلة ال�شنيعة؛ وي�ساعد على ذلك رحابة
َّ
املخت�صة ُّ
حترك �أو مبادرة قانونيٍّة؛ ل َّأن باب ال َّتداوالت الفقه َّية حول �أن�سب
هذا املجال ل ِّأي ُّ
املدونات الفقه َّية و�إن مل
عقوبة لردع ه�ؤالء اخلونة ما زال ُم ْ�شرعاً ،والفقهاء يف َّ
يجمِ ُعوا على عقوب ٍة بعينها �إال �أنَّهم مل يتهاونوا مع هذه امل�شكلة؛ لذا جند منهم من
مييل �إىل قتل اجلا�سو�س ،ومنهم من ترك الأمر ل�سيا�سة الإمام.
و�أعود لأ�ؤكد على قبح هذه الفعلة ،وك ِّلي ثقة �أنَّه لن يُقدِ م عليها �إال من يعانون
ت�شو ٍ
هات يف ِف َطرهم ،لقد �أدرك �أولئك الذين �ساهموا يف
من �أمرا�ض نف�س َّية� ،أو ُّ
قهر ال�شعوب ،وتلطخت �أيديهم بدماء الأبرياء قيم َة الأوطان ،و ُق ْب َح بيعها ،فتجد
�سهام ال َّنقد وعتباً مبا�شراً على من تعاونوا معهم يف
يف كلماتهم امل�أثورة ِّ
يوجهون َ
بيع �أوطانهم يف �سوق ال َّنخا�سة؛ فهذا نابليون بونابرت� ،أحد الطغاة ممن د َّمر �أوطانا
الركبان ،عندما قال:
يحمِ ُل على خونة الوطن �ضارباً مثال ،يف مقولة �سارت بها ُّ
« َمث َُل الذي خان وطنه وباع بالده ،مثل الذي ي�سرق من مال �أبيه ليطعم ال ُّل�صو�ص؛
در القائل« :وطن ال نحميه ال ن�ستحق
فال �أبوه ي�ساحمه ،وال ال ِّل�ص يكافئه»((( ،وهلل ُّ
العي�ش فيه» �أ�صدق كلمة ،و�أبلغها يف التعبري ع َّما ي�ستحقه �أغلى ما ميلكه الإن�سان
بعد الدين  -وهو الوطن  -من �ضروب الوفاء وال َّت�ضحية.
�	-1أخذا من موقع مو�ضوع� ،ضمن من�شور بعنوان�« :أقوال نابليون» ،على ال َّرابط:
/https: //mawdoo 3.com
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حتمية االنت�ساب ومق�صدية احلماية
دالالت ا�ستقرائية يف ن�صو�ص ال�سنة وفقهها
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�إن حقيقة احلماية ثاوية يف املقا�صد الكربى لالنتماء ،بل هي من �أولويات
االنت�ساب الوطني ،وكالهما يُ�سندهما البعد اجلبلي قبل ال�شرعي وال�سلطاين ،وما
الت�أ�سي�س للأبعاد االنت�سابية ا�ستقراء من ن�صو�ص ال�سنة النبوية
كما �ست�أتي � -إال حافز على ا�ستخال�ص ما ت�صبو �إليه من �أركان احلماية من
جهة الوجود والعدم ،ويف البعدين املادي واملعنوي.
�أما احلماية من جهة الوجود ،ف ُيمكن اعتبار املواطنة واالرتباط الذاتي
الوجودي من مكونات الفطرة ومقت�ضيات التكليف الذي �أر�شد �إىل مراعاة هذا
احلق حتقيقا ملقا�صد الوجود الإن�ساين على وجه الأر�ض� ،إذ ال ميكن االنفكاك عنه،
والغاية من وجود الإن�سان :العبادة والعمارة .ولي�س من �سبيل �إىل حتقيق تلك
املقا�صد دون توفر و�سائلها ،ومن ثم اقت�ضى الأمر ا�ستمدادا من مقت�ضيات الفطرة
والتكليف تر�سيخ هذا احلق ال�شرعي باحلفظ وال�صيانة والرعاية .ومن ثم فالرعاية
واحلماية من جهة الوجود تقت�ضي حفظ �ضروريات املواطنة :الدين والنف�س
والعقل والن�سل واملال ،بغ�ض النظر عن هوية املواطن ودينه ،وهو بالن�سبة للم�سلم
على امل�سلم �أحرى و�أوىل ،والأ�صل فيه حديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلمُ « :ك ُّل
المْ ُ ْ�س ِل ِم َع َلى المْ ُ ْ�س ِل ِم َح َرا ٌم َما ُل ُه َو ِع ْر ُ�ض ُه َو َد ُم ُه»(((.
و�أما احلماية من جهة العدم ،ف�أ�سا�س هذا الأمر ما �شرعته ال�سنة النبوية
من وجوب دفع ال�صائل وحماية الثغور وت�شريع اجلهاد �إن دعت �إليه �ضرورة
توجب املقاومة والكفاح �إال ب�سبب بغية امل�ستعمر
اال�ستغالل واال�ستيطان ،وما ّ
وامل�ستوطن «التحويل عن النموذج الوطني الذي ال يوافق على اقتبا�س �إال �إذا
كان متفقا مع مقيا�س العقيدة ،لينت�صر يف النهاية الوطني على غريه»(((.
�	-1أخرجه م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،باب حترمي ظلم امل�سلم وخذله ،حديث رقم.2564 :
 -2الفا�سي ،عالل ،دفاع عن ال�شريعة ،35 :وانظر �ص .47

()41

اليوم األول :الجلسة األولى :حماية الوطن؛ المفاهيم والمقتضيات والمقاصد

و�أما احلماية يف البعدين املادي واملعنوي ،في�شمل الأول :الدفاع وحتقيق
الأمن ،وب�سط احلقوق ومقابلتها باخلدمة.
وي�شمل الثاين :املحافظة على الوحدة ،وبث قيم اخلري واجلمال ،وحفظ
الهوية ،وال�سيادة الوطنية.
وقد ا�ستبطنت ن�صو�ص ال�سنة النبوية معاين �سامية يف �أحقية االنت�ساب الوطني
و�ضرورته بو�صفه من ال ِف َطر املركوزة والروابط الل�صيقة باملن�ش�أ واملُقام ،وللداللة
على عمق ال�صلة وغورها انت�سابا وانتماء ،وهو ما انبنى عليه الفقه ال�سيا�سي يف
ا�ستنباط ما ينا�سب وحدة املجتمعات وحفظ كيانها ،ولعل �أ�سمى تنبيه �إىل �أهمية هذا
البعد الوجداين يف ق�ضية االنت�ساب هو ما اقت�ضاه فقه املفارقة وهجرة الأوطان يف
ال�سنة النبوية ومدى �ضبطه و�إحكامه ،بل لرمبا كانت التنبيهات الأوىل يف حديث
يت َع َلى نَ ْف�سِ ي» والذي
نزول الوحي يف قوله عليه ال�صالة وال�سالم« :لَق َْد خَ �شِ ُ
ت�أوله بع�ض العلماء بهجرة املوطن واملقام ،ثم ا�ستعانة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ل�شدة اخلطب وهول املفارقة على النفو�س بالدعاء ملا فارق ال�صحابة ر�ضوان اهلل
عليهم موطنهم الأول حني جاء الأمر الإلهي بالهجرة واملفارقة.
ومن هنا ت�أ�س�ست الأبعاد الرئي�سية حلقيقة االنت�ساب الوطني التي نبهت �إليها
ال�سنة النبوية ودرج عليها فقهها ،ومنها:
البعد الوجداين :ولعل الن�سبة �إليه يف حقيقة االنت�ساب باعثة على تعلق
القلوب باملواطن ،وميل النفو�س �إىل هواها ،وهو م�سند ال حمالة للت�شبت بالأر�ض
والكيان ،وحمايته ورعايته مبا ي�ضمن وحدته وا�ستقراره .ونُ�صو�ص ال�سنة النبوية
يف هذا املعنى كثرية على جهتي الت�صريح والتلويح ،والتعبري عن ذلك فيها لي�س
فقط �إبان الهجرة ومفارقة الوطن الأم ،بل حتى بعد اال�ستقرار مما ّ
دل على � ّأن له
بعدا معنويا يف التئام القلوب على حب املواطن التي حتن �إليها ،وتلفي بها قرارها.
()42

اليوم األول :الجلسة األولى :حماية الوطن؛ المفاهيم والمقتضيات والمقاصد

البعد العقدي :والق�صد االنتماء اجلامع للخلق على احلق ،ولو مل يكن
�إال هذا البعد يف ت�سنيد دعامات الوحدة والرعاية واحلماية لكفى ،ومن ثم كان
ال�ضابط املو�ضوعي ملعنى الوطن هو ما اجتمعت فيه الأبعاد كلها ،وهو ما عرب عنه
بع�ض املعا�صرين« :الوطن لي�س هو الأر�ض وحدها ،ولكنه الأر�ض وما فوقها ،وما
يعي�ش فيها من �شعب ،ومن عقيدة ،ومن �شرائع ،ومناهج للحياة ،املجموع الذي
يكون النموذج الذاتي للوطن والذي يخلق املواطن على �صورته ،هذا املواطن
الذي ي�سهل �أن يت�آخى مع النماذج املماثلة له وميتزج معها ،ولكن من ال�صعب
عليه �أن يعي�ش يف جو خارج عنها� ،أو يندمج فيما هو يكون من مناذج مناق�ضة
لها»(((.
ومن ثم فمراعاة الوطن االعتقادي باعث على حفظ الوطن الرتابي ،ولذا
فا�ستنا ُد الوطنية بو�صفها فرعا �إىل �أ�صل العقيدة هو ال�ضامن الوحيد لوحدتها
وبقائها ونفوذها ،وا�ست�صالح اخللق بتدبري �أمرهم وجمع كلمتهم و�صالح حالهم
ومعا�شهم هو مق�صد الت�شريع ال�سيا�سي اجلامع بني حرا�سة الدين والدنيا ،وعليه
فبناء الوطن ومباديء الوطنية على هذا الأ�سا�س �ضامن ل�صالح املواطن وكمال
حاله ،ومن�شيء لنموذج نف�سي ينبثق من روح اجلماعة متتزج فيه العقيدة بالوطن
جت�سد هذا الأمر يف الوظيفة النبوية قبل ن�شوء الدولة وبعدها ،يف
والكيان .وقد َّ
بناء قيم املواطنة و�إ�صالح حال الرعية بتعليم العقيدة ال�صحيحة والتعاليم ال�سمحة
ونبذ كل �أ�شكال االنحراف عقيدة و�سلوكا.
البعد َ
الكياين :وقد نبهت ال�سنة النبوية �إىل هذا املعنى من خالل �إيجاد
الظروف املالئمة للقرار واال�ستقرار ،و�أوم�أت �إىل املق�صد العام من الوجود وهو
االجتماع والوحدة ،وميكن نعته بالكيان املعنوي ،ثم حتقيق ال�ضروري من قوام
املعا�ش حتى تتحقق واجبات املواطنة احلقّة ،في�سو َد االرتياح والإخاء ،والق�صد
 -1الفا�سي ،عالل ،دفاع عن ال�شريعة.38 ،

()43

اليوم األول :الجلسة األولى :حماية الوطن؛ المفاهيم والمقتضيات والمقاصد

الَ ْح َوالِ َوت َْ�شترَ ِ ُك فِي ِه ُذو
و�س ِب ِه فيِ ْ أ
كما عبرّ عنه املاوردي :خِ ْ�ص ُب َدارٍ تَ َّت�سِ ُع ال ُّن ُف ُ
ا�س الحْ َ َ�سدُ َ ،ويَ ْن َتفِي َع ْن ُه ْم تَ َبا ُغ ُ
�ض ا ْل َع َد ِمَ ،وت َ َّت�سِ ُع
ال ْكثَارِ َو ْ إِ
ْ إِ
ال ْقلاَ لِ َ .فيَق ُِّل فيِ ال َّن ِ
الد َواعِ ي
ا�ص َلَ .و َذل َِك م ِْن �أَ ْق َوى َّ
ا�سا َة َوال َّت َو ُ
ال ُّن ُف ُ
و�س فيِ ال َّت َو ُّ�س ِعَ ،وت ُْكثرِ ُ المْ ُ َو َ
الد ْنيَا َوا ْنت َِظ ِام �أَ ْح َوا ِل َهاَ ،و ِ ألَ َّن الخْ ِْ�ص َب يَ ُئ ُ
ول �إلىَ ا ْلغِ َنى َوا ْلغِ َنى يُورِ ُث
ل َِ�صلاَ ِح ُّ
ال�سخَ ا َء.
ْأ
الَ َمانَ َة َو َّ
ّ
كل هذه الأبعاد الثالثة تُ�سند حقيقة احلماية بناء على التعلق بالأوطان ،و�صدق
االنت�ساب� ،إذ ال يُ�ست�ساغ �شرعا وال عقال �إن توفرت دواعيها �أن ين�أى املواطن عن
هذا املعنى امل ُ ّ
تجذر يف النفو�س ،كيف وقد �أر�شدت ال�سنة النبوية �إىل تف�صيل
موجبات حلماية ومتعلقاتها ،ابتداء من املعنى النف�سي ،فاالجتماعي ،فاالقت�صادي،
فالرتبوي ،فالتوا�صلي احل�ضاري يف الداخل واخلارج ،لأن �إقامة بنيان املواطنة
ال�صادقة ال ينفك عن دور املواطن ذاته يف تبني قيم املعرفة ،والرتبية ،والتوعية،
والتعليم ،كما ال ينفك عن دور الراعي والرعية معا يف حتقيق الأمن االجتماعي
واالقت�صادي وكل ما يحقق معاين الثبات واال�ستقرار.
فتلك املعاين مل تكن نابعة �إال من ت�شريع �سام ،كامل ،حاو مل�صالح املعا�ش
واملعاد ،يجعل التدرج يف بناء املعاين يف النفو�س �أوال ثم حتققها يف ظاهر الوجود
ثانيا ،وفق �سنن اهلل يف الكون والإن�سان وهو الأ�صل الأول واللباب ،حتى تتحقق
املقا�صد الأ�صلية من اخللق يف بعديها التعبدي ،والإعماري.
ف�إذا ما خل�صنا �إىل تف�صيل معاين احلماية �سوف جندها ُم�ستب َطنة يف مقا�صد
االنتماء ،وغاياته الكربى ،وهي معان �أراد الهدي النبوي تر�سيخها يف النفو�س
من خالل ت�شريع ا�ستوعب الت�صرفات الهادية يف بعدها التبليغي وال�سيا�سي
والإر�شادي الإ�صالحي ،لنجدها ماثلة يف قالب منظومة متكاملة ي�سل�س ا�ستيعابها
وتطبيقها على عوامل متعددة ،ويف ظروف متغايرة.
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و�أول املعاين حتقيق الوحدة الوطنية ،وحقيقة الوحدة مع �صدق املواطنة
ّ
متجذر يف ن�صو�ص ال�شريعة ومقا�صدها ،وال يتو�صل �إىل حتقيق معاين
معنى
الأخوة الإميانية والتي جعلها ال�شارع من املقا�صد الكربى �إال بهما ،واحلماي ُة نابعة
عن هذا املعنى ،املُ�سند لقوة االحتاد ،ومتام الت�ساند.
وثاين املعاين ،تر�سيخ القيم الوطنية ،والتمكني الأخالقي يف النفو�س
واملجتمعات هو املق�صد الأ�سمى من االجتماع ،وكل ما ثبت ا�ستقراره بالفطر
ال�سليمة �إال وانعك�س على الطبع ،والغري ،والزمان ،واملكان ،وكل م�صر ي�شرف
ب�أهله ،وبقيمهم.
وثالث املعاين ،تثبيت دعامات ال�سيادة الوطنية ،وقد �أر�شدت ال�سنة
النبوية �إىل حتقيق ذلك عن طريق توثيق العرى بني الراعي والرعية ،وحتقيق معنى
الكرامة الإن�سانية ،ومتتيع املواطن باحلقوق الالزمة ،ولي�ست ال�سيادة جمرد �شعار
و�إمنا هي ممار�سة ،وقدرة تفاو�ضية للدفاع عن احلقوق ،وامل�صالح.
ورابع املعاين ،الدفاع الوطني ،وتتجلى فيه بجالء معاين احلماية املادية
للثغور وحرا�ستها ،وقد �أق ّرت ال�سنة النبوية مبد�أ الدفاع عن احلوزة والثغور
تفعيال حلماية الدين وحرا�سة الأوطان ،وهذا الباب و�إن كان متفرعا عن ت�شريع
حد ما مبا متليه روح املواطنة من البناء املادي ،والإعداد
اجلهاد ،لكن يخت�ص �إىل ّ
الروحي للتعلق بالكيان ،ودار املقام واالنت�ساب.
وخام�س املعاين ،حفظ الذاكرة الوطنية ،واملق�صود املوروث الثقايف
واحل�ضاري ،وهو من ثوابت الوحدة يف حماية الرتاث من الدخن ،والق�صد
هنا احلماية املعنوية ،و�صيانة الأ�صول ،وت�أ�صيله من ال�سنة من خالل دفع ال�شبه،
ورعاية املوجود و�صيانته.
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و�ساد�س املعاين ،حتقيق الأمن الوطني ،وجتليه يف ا�ستلهام منزع الوطنية
من البعد النف�سي ،والتعلق الوجداين ،وهو باعث ابتداء على ا�ستيحاء معاين
اال�ستقرار والت�ساكن ،فال خالف �أنه كلما �سكنت النفو�س واطم�أنت حتقق
اال�ستقرار والأمن ،وهنا يتكامل الأمن احل�سي واملعنوي ،والفردي واجلماعي.
و�سابع املعاين ،الت�أ�سي�س ملعنى التعاون يف تر�سيخ اخلدمة الوطنية ،وحتققها
مف�ض �إىل حماية تليدة ،وحفظ احلرمة يقابل بكرمي اخلدمة ،وكلما ح�صل التعاون
والت�آزر حت�صلت حرا�سة املباين واملعاين.
وثامن املعاين ،التمتيع باحلقوق الوطنية ،وحقوق املواطنة ل�صيقة بتطبيق
العدل ،ومن ثم فال جمال لتوفرها مع الظلم واال�ستغالل والفقر وما �إليه ،والت�شريع
الإ�سالمي حا�صر تلك املظاهر الهدامة مبا ال يُح�صى من الأحكام والقوانني ،وكل
ذلك يقابله املواطن ب�صدق املواطنة وحتقيق معنى اال�ستخالف ،وبث قيم اخلري
وخِ الله.
�إن ا�ستلهام املعاين ال�سامية الآنفة الذكر من ن�صو�ص ال�سنة وفقهها ينبغي
�أن يو�ضع ويهي�أ م�شروعا تربويا لتوعية النا�شئة ،وتلقني معاين االنتماء وحتمية
االنت�ساب ربطا بالأ�صول الت�شريعية يف جمال�س الدر�س والتح�صيل ،حتى نن�شئ
جيال وطنيا ملتزما وملتحما .و�إن الرتبية النبوية على قيم املواطنة �سبيل الرقي
مبجتمعاتنا ،وبث قيم الأمن واال�ستقرار ونبذ العنف والتع�صب ،وهو من البالغ
املبني الذي تفتقر الأمم يف واقعنا �إليه.
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�أُ ُ�س ُ�س ِحما َي ِة ال َو َط ِن
و ُم َق ِّوماتُها يف ال�س ّن ِة ال ّنبوي ِة
د� .أمين جربين عطا اهلل جويل�س

�أ�ستاذ الفقه امل�ساعد  /كلية ال�شريعة  -جامعة اخلليل (فل�سطني)
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يهدف البحث �إىل �إظهار دور ال�سنة النبوية يف االهتمام بالوطن :حفظاً
ومتكيناً ورفعة وتنمية و�صو ًال �إىل منظومة متكاملة من مقومات حماية الوطن يف
ال�سنة النبوية من خالل تنزيل ن�صو�صها على الواقع املعا�صر ،وا�ستنباط املقومات
الداخلية واخلارجية حلماية الوطن من هاتيك الن�صو�ص.
�أ�شار البحث �إىل مفهوم الوطن و�إىل جوهر املواطنة على �أنّ ُه َما :امل�شاعر
والروابط الفطرية التي تنمو باالكت�ساب لت�شد الإن�سان �إىل الوطن الذي �سكنه
ون�ش�أ وعا�ش فيه.
و�شواهد االهتمام بالوطن يف ال�سنة النبوية كثرية جلية وا�ضحة منها:
ا�ستنكار النبي  وا�ستغرابه �أمام ورقة بن نوفل من �إخراج قومه له من �أر�ضه،
والت�صريح بحب الوطن وبيان ف�ضله ،والدعاء بحب املدينة و�صرف الأوبئة عنها،
والدعاء على الكفار الذين �أخرجوا امل�سلمني من �أر�ضهم ،وم�شروعية االنتفاع من
تراب �أر�ض الوطن يف العالج.
وقد متثلت �أ�س�س حماية الوطن مبقومات داخلية ومقومات خارجية ،ومتثلت
املقومات الداخلية باملقومات الدينية والإن�سانية من مثل :تنمية الوازع الديني،
و اخلطاب الديني الو�سطي ،واحرتام الكرامة الإن�سانية فاملواطن حني يلتزم
بالقانون ويحمي مقدرات الوطن بدافع ديني وم�س�ؤولية ذاتية نابعة من �إميانه باهلل
تعاىل يجعل الوطن واملواطن يف �أمان من الفو�ضى والعبثية واالنفالت و�ضياع
املقدرات ،ومن هنا دعا النبي � إىل تنمية الوازع الديني يف جميع املمار�سات
والعالقات اليومية اجلهرية والعلنية الفردية واجلماعية وامل�ؤ�س�ساتية ،وذلك من
خالل مراقبة اهلل تعاىل يف كل �شان .وم�ستويات اخلطاب الديني املعتدل تبد�أ من
الأ�سرة فاملدر�سة فامل�سجد فاملجتمع؛ م�ؤ�س�ساته الإعالمية والدينية والثقافية العامة
واخلا�صة ،كما �أن �شعور املواطن يف وطنه بكرامته و�إن�سانيته يعزز روح االنتماء
لوطنه انتما ًء يدفعه حلبه والتفاين يف خدمته والدفاع عنه �ضد �أي م�ؤامرة �أو اعتداء
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ومن املقومات الداخلية :مقومات علمية معرفة :كاالهتمام بالعلم
والعلماء ف�إنه يرفع من �ش�أن املجتمع ،وينه�ض بالوعي الديني واملجتمعي ،ويحمي
الوطن من هجرة العقول ،ومن الأمية ومن التخلف ،ولهذا حر�ص النبي 
حتى يف وقت حاجته للمال يف م�س�ألة فداء الأ�سرى على التعليم مقابل الفداء،
ويف اجلانب الإعالمي «جند الو�صية بالتقوى هي ال�سمة البارزة املتكررة يف خطبه
؛ لأن من ثمرات التقوى اجتناب االيذاء وال�ضرر والتعدي على املواطنني:
�أرواحهم �أو �أموالهم �أو �أعرا�ضهم� ،أو التعدي على ممتلكات الوطن وثرواته ،ومن
التقوى �أي�ضاً اتخاذ التدابري القانونية الكفيلة باحلفاظ على �أمن الوطن و�سالمة
املواطنني ،ومن التقوى العمل اجلاد على حماربة البطالة واجلهل ،وتوفري املناخ
املالئم للتعلم واالزدهار ،وم�ستند هذه الواجبات الدينية الوطنية الو�صية بالتقوى
املتكررة يف جميع خطبه .
ومن املقومات الداخلية :مقومات وطنية كالوالء واالنتماء للوطن حتى
ي�شعر كل مواطن �أنه م�س�ؤول عن خدمة وطنه ،والعمل على تنميته وحماية مقوماته
الدينية واللغوية والثقافية واحل�ضارية ،واحرتام القوانني التي تنظم عالقات
املواطنني فيما بينهم ،ولهذا جعل النبي � آية االنتماء للوطن حتمل امل�س�ؤولية،
ومن �أرقى مظاهرها العمل التطوعي والتكافل االجتماعي ،ومن ذلك يف البخاري
ني �إِ َذا �أَ ْر َم ُلوا فيِ الغ َْزوِ � ،أَ ْو َق َّل َط َع ُام عِ يَا ِله ِْم ِبالمْ َدِ ي َن ِة َج َم ُعوا
قوله �« :إِ َّن الأَ�شْ َع ِر ِّي َ
ال�س ِو َّيةَِ ،ف ُه ْم
َما َك َان عِ ْن َد ُه ْم فيِ ثَ ْو ٍب َواحِ دٍ  ،ثُ َّم ا ْق َت َ�س ُمو ُه بَ ْي َن ُه ْم فيِ �إِنَاءٍ َواحِ دٍ ِب َّ
ِمنِّي َو�أَنَا ِم ْن ُه ْم» ،ومن �أهم �صور االنتماء للوطن ترك الع�صبية اجلاهلية للقبيلة �أو
احلزب �أو العرق ،ويف البخاريَ « :د ُعو َهاَ ،ف�إِنَّ َها ُم ْن ِت َن ٌة».
ومن املقومات الوطنية :الت�سامح والتعاي�ش بني جميع فئات الوطن
وطوائفه ،وكتابة �صحيفة املدينة املنورة هي خري مثال على تقبل املجتمعات املتعددة
الديانات ،هذه ال�صحيفة مثلت د�ستوراً �أ�سا�سه العدل والأمن و�سيادة القانون.
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ومن املقومات الداخلية :مقومات �سيا�سية كطاعة ويل الأمر و�سيادة
القانون وحفظ النظام؛ �إذ ال ي�ستقيم املجتمع دون نظام يحكمه ،وحاكم ينظمه
ويقوده ،وال ت�ستقر العالقات ال�سيا�سية واالجتماعية واحلقوقية �إال باحرتام
املواطنني للقانون املنظم ل�ش�ؤونهم ،واملبد�أ العام مل�شروعية �سن القوانني وفر�ض
النظام هو حفظ مقا�صد ال�شريعة ال�شاملة للدين والنف�س والعقل والن�سل واملال،
ومن هذه الأ�صول قوله  يف خطبة الوداع عند م�سلمَ « :ف ِ�إ َّن دِ َما َء ُك ْم َو َ�أ ْم َوالَ ُك ْم
َو�أَ ْع َرا�ضَ ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َح َرا ٌمَ ،ك ُح ْر َم ِة يَ ْو ِم ُك ْم َه َذا ،فيِ �شَ ْه ِر ُك ْم َه َذا ،فيِ بَ َلدِ ُك ْم َه َذا».
ومن �أهم طرق حفظ الأمن احرتام �سيادة القانون؛ وقد متثل ذلك يف عهده 
بالوثيقة (وثيقة املدينة املنورة) ومن طرقه �أي�ضاً الأمر باملعروف والنهي عن املنكر؛
فالوطن كال�سفينة ،واحلفاظ عليها م�س�ؤولية اجلميع ولو ترك من يعبث فيها لهلكت
ال�سفينة ومن فيها ،وهذا من �أو�ضح الأمثلة النبوية على �أهمية الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر يف حماية الوطن ودرء الأخطار عنه.
ومن �أهم املقومات الداخلية :وحدة املجتمع ومتا�سكه ،ومن �شواهدها
النبوية �أنه  ملا و�صل املدينة �آخى بني املهاجرين والأن�صار من جهة ،وكتب
الوثيقة بني امل�سلمني واليهود والتي حتقق التما�سك الوطني واالجتماعي من جهة
�أخرى ،جاء يف منت ال�صحيفة« :ه�ؤالء امل�سلمون جميعاً على اختالف قبائلهم
يتعاقلون بينهم ،ويفدون عانيهم باملعروف والق�سط بني امل�ؤمنني».
ومن املقومات الداخلية :مقومات قانونية :ك�إر�ساء قواعد العدالة واحرتام
حقوق جميع املواطنني وفق الد�ستور وحماربة الظلم والظلمة بغ�ض النظر عن
اللون �أو العرق �أو اجلن�س �أو اللغة ،ويف احلديث القد�سي «يا عبادي �إين حرمت
الظلم على نف�سي وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا» ،وحني يحتكم احلاكم واملحكوم
للحقوق والواجبات ف�إن البالد تنعم بالأمن والأمان واال�ستقرار ،وهذا ي�سهم يف
حماية البالد من �أي عدوات �أو �ضغائن ترت�سب نتيجة الظلم �أو غياب امل�ساواة.
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ومن هذه املقومات� :إ�شاعة �أجواء احلرية املن�ضبطة فذلك ي�سهم يف حماية
الوطن من خالل متكني املواطنني من التعبري عن �أفكارهم ومقرتحاتهم وم�ساءلتهم
للحكومة ،كما �أن احلرية املن�ضبطة توفر بيئة منا�سبة للإبداع والتميز والنقد الذاتي
واملراجعة ،كل ذلك �ضمن �ضوابط امل�صلحة العليا للدولة والر�شد ال�سيا�سي
والديني والأخالقي حتى ال نقع فري�سة الفلتان الأخالقي والفو�ضى الثقافية
املدمرة ،وهناك ثالثة مبادئ �شرعية نبوية ت�ضمن ممار�سة احلرية املن�ضبطة والهادفة
وامل�س�ؤولة وهي :الدين الن�صيحةـ و�إنكار املنكر �ضمن �أ�صوله و�ضوابطه وممار�سة
ال�شورى.
ومن املقومات الداخلية :حتقيق التنمية االقت�صادية بتح�سني الأو�ضاع
االقت�صادية للمواطنني ،وحماربة البطالة ،وتدويل املال بني �أبناء الوطن ،وت�شجيع
اال�ستثمار والإفادة من �صور التنمية االقت�صادية يف الت�شريع الإ�سالمي من �إباحة
البيوع والتجارة ،والدعوة للعمل والك�سب امل�شروع ،وم�شروعية التجارة مع
ال�س َلم ب�شروطه ،و�إباحة
امل�سلم وغري امل�سلم يف الإطار امل�شروع ،و�إباحة عقد َّ
الإجارة مبا حتققه من نفع للم�ؤجر وامل�ست�أجر وامل�شاركة يف املال عناناً �أو م�ضاربة �أو
مزارعة �أو م�ساقاة ،ومن �صور التنمية :وجوب الزكاة التي ت�سهم يف حتريك املال
يف املجتمع ،ومنها :ت�شريع الهبات والأعطيات وما يحدثه من تفتيت للرثوات،
هذه الت�شريعات تكفل حتريك املال وتنميته ،وتن�شيط االقت�صاد وت�شغيل الأيدي
العاملة..الخ.
ومن املقومات الداخلية :مكافحة الفا�سدين ومعاقبتهم ،فهذا يحفظ الوطن
من ال�ضياع وال�سقوط ويحفظ املواطن  -وهو الكنز احلقيقي للدولة  -من الظلم
والعدوان والتعدي والإهانة وال�سطو على حقوقه املعنوية �أو املادية ،ولهذا
ت�سن القوانني الوقائية من الوقوع يف الف�ساد ،و�أن
كان واجباً على الدولة �أن َّ
ت�ضع العقوبات الرادعة ملن يرتكب الف�ساد؛ حفاظاً على ثروات البلد ومقدراته
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وم�ؤ�س�ساته ،ولهذا حذر النبي  من ممار�سة الف�ساد �أو ال�سكوت عنه �أو امل�شاركة
فيه ،ويف احلديث عند البخاري�« :إِ َّن رِ َج اًال يَ َتخَ َّو ُ�ض َ
ون فيِ َمالِ اللهَّ ِ ِب َغيرْ ِ َحقٍّ َ ،ف َل ُه ُم
ال َّنا ُر يَ ْو َم ال ِقيَا َمةِ».
�أما املقومات اخلارجية حلماية الوطن فقد متثلت بجملة من الأ�س�س منها:
االرتباط الوثيق بالأمة الإ�سالمية مبا ميثل درعاً حامياً لكل وطن من الأوطان
الإ�سالمية ،وردعاً قوياً لأعداء الأمة ممن ت�سول له نف�سه النيل من �أي وطن من
الأوطان الإ�سالمية ،ومن هذه املقومات عقد التحالفات واملعاهدات ال�سيا�سية
واالقت�صادية التي ت�سهم يف حتقيق اال�ستقرار واالزدهار وجتنب الدول املتحالفة
احلروب والتوترات واال�ضطرابات ،ومن �شواهد هذا الأ�سا�س �أن النبي  كان
يف مناطق اال�شتباك �أو التوتر يقدم ال�صلح على القتال؛ حلقن الدماء والتمهيد
للدعوة بطريقة �سلمية ،كال�صلح يف غزوة ذي ال ُع�شري ،وغزوة الأبواء ،وال�صلح
مع �أهل جربا و�أذرح و�صاحب �أيلة ،ومنها وثيقته  لأهل جنران ،وتظهر
قيمة التحالفات يف حماية الوطن يف الإفادة من التعاون القائم على ال�شراكة،
والتبادالت التجارية والتنمية االقت�صادية بني البلدين ،ويف تفرغ كل دولة لتقوية
و�ضعها الداخلي ،والتحالف الع�سكري حال تعر�ض �أي من احللفاء خلطر داهم.
ومن املقومات اخلارجية :ت�شريع اجلهاد لدفع العدوان :فقد اتفق الفقهاء
على �أن العدو �إذا دخل دار امل�سلمني يكون قتاله فر�ض عني على كل م�سلم ،و�إذا
تتبعنا معظم غزوات النبي  جند �أن ال�سبب اجلوهري لها هو :نق�ض العهود،
�أو اخليانة� ،أو الت�آمر مع الأعداء� ،أو التعدي على امل�سلمني� ،أو الإعداد للهجوم
عليهم ،فهذه الأ�سباب التي متثل تهديداً للوطن ،كانت �سبباً لكثري من غزواته .
ومن املقومات اخلارجية :الرباط؛ ملا فيه من �أجر وثواب ويقظة �أمنية
وع�سكرية حتفظ �أمن الوطن واملواطنني ،ويف احلديث عند البخاري« :رِ بَ ُ
اط يَ ْو ٍم
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الد ْنيَا َو َما َع َل ْي َها ،»..وتظهر قيمة الرباط يف �إبقاء الأمة يقظة
فيِ َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ خَ يرْ ٌ م َِن ُّ
منتبهة �أمام �أي حتركات من �أعدائها ،ويعينها على ا�ستك�شاف ما لدى �أعدائها من
مكائد �أو م�ؤامرات».
ومن املقومات ال�ضرورية حلماية الوطن :الإعداد املادي ال�شامل ملختلف
حت�صن الوطن بكل ما ت�ستطيعه من حت�صينات
املجاالت ،فيجب على الأمة �أن ّ
م�شروعية دينية وعلمية و�صناعية وع�سكرية وزراعية؛ نه�ضة بالوطن واملواطنني
من جهة ،وتقوية ملوقعها الإقليمي والعاملي من جهة ،ودفعاً لأي خطر ميكن �أن
يهددها ،بل وطرداً لأي و�سوا�س ا�ستعمارية باحتالل الأر�ض من جهة �أخرى.
ويف ال�سنة وال�سرية النبوية �شواهد وا�ضحة على االهتمام بالإعداد والأخذ
ب�أ�سباب القوة ،فمن ذلك( :الدعوة للت�صنيع احلربي ،واحلث على ا�ستخدام
�آالت الرمي ،وا�ستخدام املنجنيق والدبابة يف ح�صار الطائف ،والتدريب
على ا�ستخدام ال�سالح ،ومن �صور الإعداد احليطة واحلذر والتمويه الإعالمي
والت�ضليل الأمني...الخ) ،وقد تو�صلت يف البحث �أن ما ينطبق على الأمة
الإ�سالمية من مقومات حمايتها ينطبق على م�ستوى الوطن وفق املفهوم املعا�صر،
وما ين�سحب على الكل من مقومات ين�سحب على اجلزء وهو الوطن ،ومما يدعو
لهذا �أن الهدي النبوي قو ًال وفع ًال وممار�سة يف ال�ش�أن الوطني مت �ضمن ما و�صلت
�إليه �سيادة الإ�سالم يف عهده  من قيام املجتمع يف املدينة لي�شمل بعدها اجلزيرة
كلها ف�ض ًال عن التحالفات مع املجاورين والتي ت�ضمن والءهم للدولة.
هذا غي�ض من في�ض ،واملو�ضوع بحاجة �إىل مزيد من الدرا�سات والأبحاث
التي ت�سلط ال�ضوء على مكانة الوطن يف ال�سنة النبوية و�سبل النهو�ض به وحمايته
داخلياً وخارجياً.
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حماية الوطن يف ال�س َّنة ال َّنبوية
ومقوماته ال�سلوكية واالجتماعية واال�سرتاتيجية
د .بيدر حممد حممد ح�سن

�أ�ستاذ م�ساعد يف كلية ال�شريعة والقانون يف جامعة العلوم الإ�سالمية املاليزية (اليمن)
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الوطن ال يعني جمرد الأر�ض واحليز اجلغرايف للبلد ،و�إمنا الوطن �-إ�ضافة
�إىل احليز اجلغرايف -هو العمران ب�أو�سع معانيه� ،سواء العمران احل�سي املتمثل يف
البناء والتنمية والتقدم واالزدهار� ،أو العمران املعنوي املتمثل يف النظام العام
الد�ستور والقوانني وم�ؤ�س�سات الدولة التي تنظم وت�سري العالقات الإن�سانية يف
الوطن ،وت�ضمن �سري حركة العمران الإن�ساين احل�ضاري ب�شكل يحقق املقا�صد
ال�شرعية للقر�آن وال�سنة يف حماية الوطن ،واحلفاظ عليه والعمل على رقيه
ورفاهيته وازدهاره.
وحماية الوطن يف ال�سنة النبوية ال تعني بال�ضرورة احلفاظ عليه من �أي
اخرتاق �أو غزو خارجي ،و�إن كان هذا من الواجبات املحتمة على ال�شعوب
واحلكومات والأفراد ،بيد �أن املق�صود هنا هو حماية الوطن من خالل العناية
بعمقه الروحي واملعنوي واحل�ضاري ،واملكون االجتماعي وال ُّنظم وامل�ؤ�س�سات
والعالقات االجتماعية ،والتعامل الإيجابي مع كل املكونات التي متثل ال�شعب
والوطن والدولة ،ون�شر روح الألفة واملحبة بني فئات املجتمع على اختالف
م�شاربها ومذاهبها ،واالبتعاد عن كل ما من �ش�أنه تعكري �صفوة املجتمع والت�أثري
على وحدته ومتا�سكه وتعاونه.
ولقد جاءت املقومات الأخالقية ال�سلوكية واال�سرتاتيجية يف ال�سنة النبوية
املطهرة ،وتظافرت الأدلة التي حتث �أي جمتمع يعي�ش يف �أي وطن على املقوم
الأخالقي وال�سلوكي ال�ضامن للعالقات الفردية واالجتماعية يف �أبهى �صورها من
التعاون واالحرتام واحلب والوئام والبعد عن �أي بوادر �أو دواعي من �ش�أنها �أن
ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على الن�سيج االجتماعي الذي ميثل �أ�سا�س حماية الأوطان وبنائها
وعمارتها وح�ضارتها ،وقد تطرق البحث �إىل مفردة من مفردات املقوم الأخالقي
وال�سلوكي يف ال�سنة النبوية وهي احرتام اجلار و�إكرامه واالبتعاد عن �إيذائه ،وال
يعني هذا ح�صر املقوم ال�سلوكي والأخالقي حلماية الوطن يف ال�سنة النبوية على
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ق�ضية حقوق اجلار فح�سب ،و�إمنا كان جمرد مثال من �أمثلة كثرية حر�صت ال�سنة
النبوية املطهرة من خاللها على بقاء الألفة واملحبة واملودة والتعاون بني �أفراد
املجتمع الواحد ،والذي بدوره ي�ؤثر ب�شكل �إيجابي على ا�ستقرار الأوطان و�أمنها
و�سلمها ،وهو ما ميثل بدوره نوع من �أنواع احلماية الوطنية يف ال�سنة النبوية
ال�شريفة.
ولقد جاء املقوم االجتماعي واال�سرتاتيجي يف ال�سنة وال�سرية النبوية
ال�شريفة والتاريخ الإ�سالمي الذهبي الأول رافداً �أ�سا�ساً يف حماية الوطن ،ولقد
كان الو�ضع االجتماعي يف ع�صر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وع�صر ال�صحابة
الكرام مثا ًال ح�ضارياً رائعاً مثّل لبنة ومقوماً من مقومات حماية الوطن واحلفاظ
عليه ،ولقد كانت من �أجل الأعمال التي بد�أها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعد
هجرته ال�شريفة� ،أن �أ�س�س ملجتمع مدين يت�سم بالقوة وال�صالبة والتما�سك والت�آلف
من خالل عدة �أعمال م�ؤ�س�سية جليلة مثّلت جانب املقوم الأخالقي ال�سلوكي
واالجتماعي واال�سرتاتيجي يف حماية الوطن ،ومن تلك الأعمال �إلغاء كل �آثار
العداء القدمي بني جمتمع الأو�س واخلزرج و�صياغة جمتمعهم حتت ا�سم جديد
الأن�صار ،حتى �أ�صبح جمتمعاً يت�سم بالت�سامح والألفة واملحبة واملودة والإخاء،
ثم دمج املهاجرين الذين وفدوا من مكة يف املجتمع اجلديد الذي هاجروا �إليه
من خالل امل�ؤاخاة بني املهاجرين والأن�صار ،ومل يكن هذا الأمر عبثاً ،و�إمنا كان
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ي�ؤ�س�س لن�سيج ومقوم اجتماعي وا�سرتاتيجي قوي
يقوم بدوره يف حماية الوطن وبنائه وعمارته الإن�سانية احل�ضارية املفعمة باخلري
وال�سكينة والأمن واال�ستقرار.
ولكون اليهود واملنافقني من الن�سيج االجتماعي يف املدينة املنورة الذي ميثل
وحدة وطنية ،ف�إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مل يغفل هذا اجلانب املهم ،و�إمنا
ر�سخ مبد�أ املواطنة ب�شكل د�ستوري م�ؤ�س�سي من خالل �صحيفة املدينة ،والذي
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�أعلن فيها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�س�س العالقات الإن�سانية احل�ضارية بني
مكونات املجتمع املدين الواحد املتعدد يف ثقافته ودياناته وتوجهاته و�أولوياته
و�أهدافه ،من خالل منطلقات وطنية ثابته ،يتم من خاللها التعاون بني امل�سلمني
واليهود يف مقوم اجتماعي ا�سرتاتيجي مهم ،يجعل حماية الوطن وبنائه وعمارته
�أولوية ثابتة لكل مكونات املجتمع املدين.
ومن �أجل حماية الوطن و�صونه واحلر�ص على عمارته باخلري والأمن وال�سالم
وال�سكينة والطم�أنينة ،مل يكن املنافقون يف من�أى عن اخلطط اال�سرتاتيجية
وامل�ؤ�س�سية للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف املقوم االجتماعي ،و�إمنا كان حري�صا
على املقوم االجتماعي واال�سرتاتيجي من خالل عدم البوح ب�أ�سماء املنافقني
لل�صحابة الكرام ،حتى ال يت�أذى الن�سيج االجتماعي للوطن الواحد (املدينة
املنورة) ،وحتى ال ت�ستويل الفتنة بني فئات املجتمع ،وهذا ما ميثل حقيقة املقوم
االجتماعي اال�سرتاتيجي يف احلفاظ على ن�سيج املجتمعات والبعد عن كل ما �ش�أنه
�أن ي�ؤدي �إىل متزيق وتفتيت املجتمعات ويكون �سبباً مبا�شراً يف �ضياع الأوطان.
وحماية الوطن واحلفاظ عليه يف ال�سنة النبوية ال�شريفة �أ�صيال يف املقوم
اال�سرتاتيجي يف وحدة املرجعية ،ولقد �أ�س�س القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية لهذ
املقوم اال�سرتاتيجي املهم الذي يعد ركيزة �أ�سا�س يف حماية الوطن ،والدليل على
ذلك �أنه حينما تعددت املرجعيات يف ع�صور ما بعد اخلالفة الرا�شدة ،انت�شرت
الفنت واملالحم بني امل�سلمني وتف�سخ عرى املجتمع الإ�سالمي ،وتعر�ض امل�سلمون
وال يزالون لأب�شع �أنواع الفنت واحلروب البينية ،وكان ذلك كله ب�سبب تعدد
املرجعيات وانت�شارها �إ�ضافة �إىل تباينها يف الأفكار والر�ؤى واملناهج والأيدلوجيات
وال�شعارات ،مما ولد كيانات متعددة تتعارك فيما بينها من �أجل ال�سيطرة على القوة
والنفوذ ،و�أ ّدى هذا �إىل �ضياع الأوطان وانف�صام عراها واحدة تلو الأخرى.
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والقر�آن وال�سنة يف حمور وحدة املرجعية حر�صا على �أن تكون املرجعية هي
التي تف�صل يف �أي خالف يطر�أ يف املجتمع الواحد �سواء كالن خالف �شخ�صي
�أو فكري �أو عقدي �أو اقت�صادي �أو ما �شابه ذلك .قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﭼ (الن�ساء .)59 :هذه الآية الكرمية مثلت الأ�سا�س
ال�صلب لوجوب وحدة املرجعية ،حتى ال تتف�سخ عرى املجتمعات ب�سبب
االختالفات الفكرية واملنهجية والعقدية ،وتكون تلك اخلالفات كارثية ت�ؤدي �إىل
�ضياع الأوطان ومتزيقها ،وت�سبب معاناة حقيقية للنا�س ،كما هو حا�صل يف بع�ض
البلدان العربية ،والتي مثلت فيها تعدد املرجعيات �سبباً مبا�شراً يف تف�شي ظاهرة
احلروب البينية وتفتيت الن�سيج االجتماعي وانت�شار الفنت ومتزيق الدول و�ضياع
هوية ال�شعوب و�أوطانها ،ولذلك ف�إن حماية الوطن يف ال�سنة النبوية ت�ستدعي
وجوب وحدة املرجعيات ،ويعد ذلك من الثوابت التي ال ميكن امل�سا�س بها ،لأن
ذلك يقو�ض بنية الدولة واملجتمع والوطن ،ويجعل الوحدة الوطنية على املحك،
وعليه ف�إنه يجب على ال�شعوب واحلكومات على حد �سواء ال�سعي �إىل حتقيق
وحدة املرجعية يف �سبيل حماية الوطن واحلفاظ عليه من التفتت واالنهيار ،وعمارته
باخلري والتقدم واالزدهار والرفاهية والأمن وال�سالم وال�سكينة والطم�أنينة.
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مقومات حماية الوطن وو�سائل تفعيلها
(درا�سة يف ال�سنة النبوية)

د .عطا اهلل مدب حمادي الزوبعي

دكتوراه يف احلديث ال�شريف وعلومه (العراق)
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كفلت ال�شريعة الإ�سالمية حق الدفاع عن النف�س والوطن والديار وكذلك
القانون الدويل والعرف االجتماعي ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ (�سورة البقرة ،)190 :فالآية �أعطت احلق للم�سلمني
يف رد العدوان على الذي ي�ستهدف �أر�ضهم وخرياتهم بل �أوجبت ذلك وجعلت
القتال واج ًبا دين ًيا يف �سبيل اهلل لأنه يحمي الدين من الف�ساد والعباد من اال�ستعباد،
قال تعاىل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ
ﯽﭼ (�سورة النمل ،)34 :وكفلت املادة ( )51من ميثاق الأمم املتحدة حق �أي
دولة يف الدفاع عن حدودها �إذا وقع عليها عدوان خارجي ،وجاءت ال�شرائع
ال�سماوية والقوانني الو�ضعية م�ؤكدة للعرف االجتماعي الذي عرفته الب�شرية عرب
تاريخها يف حق الدفاع و�صد الغزاة .قال ا ْل ِف ْندُ ال ِّز َّماين:
ف َل َّما َ�ص َّر َح َّ
ال�شرَ ...ف�أَ ْم َ�سى َو ْه َو ُع ْر ُ
يان
َولمَ ْ يَ َب َق �سِ َوى ال ُع ْد َوانِ  ...دِ نَا ُه ْم َك َما َدانُوا(((.

و�إذا ما �أردنا �أن نقيم دولة تزدهر فيها الدعوة �إىل اهلل ،وي�أمن فيها الدعاة من
القتل واخلطف والتنكيل ،ويقام فيها �شرع اهللِّ ،
وميكن لدينه الذي ارت�ضاه ،وتبنى
احل�ضارة على املفاهيم الإ�سالمية فال بد من توفري �أر�ض �آمنة ،وجمتمع قادر على
حماية هذه الدولة و�صيانة مكت�سباتها.
والوطن ي�صدق على البلد واملدينة والديار ،كما قال ابن دريد :وال َو َطن:
أوطنت من بلد �أَو َدار �أَو َم َكان((( ،وال �شك �أن هذا املعنى قريب من املعنى
َح ْي ُث � َ
املعا�صر للوطن والذي هو :املكان الذي يعي�ش فيه جمتمع من النا�س وله حدود
معروفة.
�	-1أبو علي القايل ،الأمايل ،ج � ،1ص .260
 -2ابن دريد ،جمهرة اللغة ،ج � ،2ص .928
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ولفظة الوطن مل تكن لفظة معا�صرة ولكنها مل تكن متداولة قبل املائة الأوىل
من الهجرة على حد علمي ،وقد مت التعبري عنها بالأر�ض والبلد والديار ،وهذه
الألفاظ ال تختلف يف معناها عن م�ضمون املعنى املعا�صر للوطن .و�إذا �أردنا �أن
ن�سجل فرقا بني املعنى املعا�صر والقدمي للوطن فهو � ّأن حدود الأوطان بني البلدان
يف ع�صرنا هذا �أ�صبحت معروفة بدقة ومع َّلمة ،وعليها اتفاقات م�سجلة دوليا
وم�سيطر عليها ،وعلى �أ�سا�سها متنح الهوية؛ بينما مل تكن يف ال�سابق بهذه الدقة و�إمنا
كانت حدود الإمارة واملدينة والقرية والقبيلة ت�سمى احلمى �أو امل�ضارب ،وتخ�ضع
للعرف واالجتهاد ،وال َّ
�شك �أن هذا الفرق �إمنا هو يف ال�شكليات وال يف املفهوم.
وقد جاء تعبري القر�آن الكرمي عن هذا املفهوم للأوطان يف موا�ضع عدة قال
تعاىل :ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ
(�سورة الأحزاب ،)27 :وقال تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ (�سورة الدخان .)28-25 :فالوطن
هو الديار واملقام الكرمي والأر�ض املمتدة حولهم والتي ت�ضمن خرياتها العي�ش
الرغيد لأبناء املجتمع.
وقد �أولت ال�سنة النبوية م�س�ألة حماية �أوطان امل�سلمني وديارهم وحفظ �أمنهم
عناية خا�صة ،واعتربت نعمة الأمن من �أعظم النعم على الفرد واملجتمع ،ومطل ًبا
�ضروريًا ال�ستقرار احلياة من جميع النواحي الدينية واالقت�صادية واالجتماعية
ومقابل ذلك ف�إن ح�صول اخلوف وفقدان الأمن من �أعظم البالء الذي ي�صيب
الفرد واملجتمع ،قال تعاىل ممتنًا على �أهل مكة :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﭼ (�سورة الق�ص�ص ،)57 :واحلرم الآمن مكة وديارها وما حولها.

ووردت الأحاديث النبوية تارة تلفت النظر �إىل هذه النعمة لذكرها و�شكرها
وتارة تدعو اهلل بدوامها وعدم زوالها ف َع ِن ا ْب ِن ُع َم َرَ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
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وت يَ ْو ِمهَِ ،ف َك�أَنمَّ َا حِ ي َز ْت
َق َالَ « :م ْن �أَ ْ�ص َب َح ُم َعا ًفى فيِ بَ َد ِنهِ� ،آ ِمنًا فيِ �سِ ْر ِبهِ ،عِ ْن َد ُه ُق ُ
ُول« :لمَ ْ يَ ُك ْن َر ُ�س ُ
الد ْنيَا»((( ،وعن ا ْب َن ُع َم َر �أي�ضا يَق ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
لَ ُه ُّ
الد ْنيَا
الد َع َو ِ
ني يُ ْ�ص ِب ُح َوحِ َ
ات حِ َ
يَ َد ُع َه�ؤ اَُلءِ َّ
ني يمُ ْ�سِ ي ال َّل ُه َّم �إِنيِّ �أَ ْ�س�أَلُ َك ا ْل َعا ِفيَ َة فيِ ُّ
اي َو�أَ ْهلِي َو َماليِ ال َّل ُه َّم
َو ْالآخِ َرةِ ال َّل ُه َّم �إِنيِّ �أَ ْ�س�أَلُ َك ا ْل َع ْف َو َوا ْل َعا ِفيَ َة فيِ دِ ينِي َو ُد ْنيَ َ
ْا�سترُ ْ َع ْو َراتِي َو�آم ِْن َر ْو َعاتِي ال َّل ُه َّم ْاح َف ْظنِي م ِْن بَينْ ِ يَ َد َّي َوم ِْن خَ ْلفِي َو َع ْن يمَ ِينِي
َو َع ْن �شِ َماليِ َوم ِْن َف ْوقِي َو�أَ ُعو ُذ ِب َع َظ َمت َِك �أَنْ ُ�أ ْغ َت َال م ِْن تحَ ْ تِي َق َال يَ ْعنِي الخْ َ ْ�س َف»(((.
وعند النظر يف كنوز ال�سنة النبوية جند �أن هناك الكثري من الأحاديث قد
و�ضعت املقومات الأ�سا�سية حلماية الأوطان �أر�ضا وديارا وحدودا ،وحثت
على �صيانة �أمنها ،فقد كان لل�سنة النبوية ال�سبق يف ر�سم �صورة لوطن متعدد
الأديان والأعراق والقبائل ،متنح فيه حقوق الأقليات الدينية والعرقية ،وتنظم فيه
واجتماعي َّ
وعز
أخالقي
رقي �
قل نظريه َّ
ٍّ
ٍّ
الواجبات وت�صان الكرامة� ،صورة فيها ٍّ
مثيله يف املجتمعات املجاورة ،حيث كانت احل�ضارات الغربية القدمية اليونانية
تق�سم املجتمع �إىل طبقات وجتعل منهم درجات يف نيل حقوقهم،
والرومانية ِّ
وت�ستعبد كث ًريا من �شرائح املجتمع ،وهذا العمل يولد �شعو ًرا بالغنب والإهانة،
وي�ضعف رابطة االنتماء للوطن.
ومن الأمثلة التي جاءت بها ال�سنة النبوية يف �صون حق املواطنة وثيقة املدينة
املنورة التي و�ضعها ر�سول اهلل  والتي نظم فيها معامل الدولة اجلديدة التي
�	-1أخرجه الطرباين يف الأو�سط ،برقم ( ،)1828وله �شواهد �ضعيفة عن �أبي الدرداء عند ابن حبان يف
الخْ َبارِ َع َّم ْن َط َّي َب اللهَّ ُ
اب ال َّر َقائ ِِق ،باب الفقر والزهد والقناعة( ،ذِ كْ ُر ْ إِ
�صحيحه (كما يف الإح�سان) ،كِ َت ُ
َ
ْ
الد ْنيَا) برقم ( ،)671وعن ُع َب ْيدِ ا ِهلل ْب ِن محِ ْ َ�ص ٍن اخلطمِ ِّي عند الرتمذي يف �سننه،
َج َّل َو َعلاَ َع ْي َ�ش ُه فيِ َهذِ هِ ُّ
الز ْهدِ  ،بَاب فيِ ال َّت َو ُّك ِل َع َلى اللهَّ ِ برقم ( ،)2346وقالَ :ه َذا َحدِ ٌ
يبَ ،ال ن َْع ِر ُف ُه �إِ َّال م ِْن
اب ُّ
�أَ ْب َو ُ
يث َح َ�س ٌن َغ ِر ٌ
يث َم ْر َوانَ ْب ِن ُم َعاوِ يَ َة .و�إ�سناد الطرباين �أح�سنها.
َحدِ ِ
َ
اب َما يَق ُ
ُول ِ�إ َذا �أ ْ�ص َب َح ،برقم ( ،)5074وابن
�	-2إ�سناده ح�سن� ،أخرجه �أبو داود يف �سننه ،كِ َتاب الأَ َد ِب ،بَ ُ
اب َما يَ ْد ُعو ِب ِه ال َّر ُج ُل �إِ َذا �أَ ْ�ص َب َح َو ِ�إ َذا �أَ ْم َ�سى برقم ( ،)3871و�أحمد يف
اب ُّ
الد َعاءِ ،بَ ُ
ماجه يف �سننه ،كِ َت ُ
اب َما يَق ُ
ُول �إِ َذا �أَ ْ�ص َب َح ،برقم ( ،)1200واحلاكم
م�سنده برقم ( ،)4785والبخاري يف الأدب املفرد ،بَ ُ
يف امل�ستدرك برقم ( )1902وقالَ :ه َذا َحدِ ٌ
ال ْ�س َنادِ َ ،ولمَ ْ يُخَ ِّر َجا ُه.
يح ْ إِ
يث َ�صحِ ُ
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توازن بني احلقوق والواجبات ،وقد راعت الوثيقة خ�صو�صيات القبائل فجعلت
كل قبيلة تتح َّمل م�س�ؤولية العقل فيما بينهم ،وعززت �أمن امل�سلمني ب�أن يكونوا
ني
يدً ا واحد ًة على �أعدائهم من الداخل واخلارج ،حيث جاء فيهاَ « :و�إِ َّن المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
المْ ُ َّت ِق َ
ني َع َلى َم ْن بَغَى ِم ْن ُه ْم� ،أَ ْو ا ْب َتغَى َد�سِ ي َع َة ُظ ْل ٍم� ،أَ ْو �إ ْث ٍم� ،أَ ْو ُع ْد َوانٍ � ،أَ ْو َف َ�سادٍ بَينْ َ
نيَ ،و�إِ َّن �أَ ْيدِ يَ ُه ْم َع َل ْي ِه َجمِ ي ًعاَ ،ولَ ْو َك َان َولَ َد �أَ َحدِ هِ ْم»(((.
المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
و�أعطت الوثيقة لليهود حقهم يف العي�ش على �أر�ض الوطن �أ�سوة بامل�سلمني
يف حفظ كرامتهم وعدم ظلمهم ون�صرتهم على من اعتدى عليهم حيث جاء
ين
فيهاَ « :و ِ�إنَّ ُه َم ْن تَ ِب َع َنا م ِْن يَ ُهو َد َف ِ�إ َّن لَ ُه ال َّن ْ�ص َر َو ْ أ
الُ ْ�س َوةََ ،غيرْ َ َم ْظ ُلو ِم َ
ا�ص ِر َ
ني َو اَل ُم َت َن َ
َع َل ْيه ِْم»(((.
وبعد �أن منحت ال�صحيفة حق اليهود �أمرتهم بوحدة الدفاع امل�شرتك عن
�أر�ض الوطن �إىل جانب امل�سلمني لأنهم يعي�شون على �أر�ض واحدة ،وينعمون
بخرياتها ،فيتوجب عليهم الدفاع عنها ،فقد جاء يف ال�صحيفةَ « :و�إِ َّن َع َلى ا ْليَ ُهودِ
ني نَ َف َق َت ُه ْمَ ،و�إِ َّن بَ ْي َن ُه ْم ال َّن ْ�ص َر َع َلى َم ْن َحا َر َب �أَ ْه َل َهذِ هِ
نَ َف َق َت ُه ْم َو َع َلى المْ ُ ْ�سلِمِ َ
ال�صحِ ي َفةِ»((( وجاء فيها كذلك « َو�إِ َّن بَ ْي َن ُه ْم ال َّن ْ�ص َر َع َلى َم ْن َد َه َم يَثرْ ِ َب»(((.
َّ
و�أعطت ال�سنة النبوية �أهمية كبرية حلب الوطن وتنميته يف نفو�س امل�سلمني
ليكون دافعا للتم�سك ب�أر�ض الوطن ،وجز ًءا من الوفاء له الذي فيه احلياة ومنه
اخلريات ،وعلى ربوعه َّ
مكن اهلل دينه ،و�أقام ر�سول  دولته ،ويلفت ر�سول اهلل
 نظر امل�سلمني �إىل املدينة املنورة يحببها �إىل نفو�سهم وي�سميها ب�أجمل و�أطيب
الأ�سماء ،ويذكر جبل �أحد وهو من �أبرز معاملها ،ف َع ْن َ�أ ِبي ُح َم ْيدٍ َق َال �أَ ْق َب ْل َنا َم َع ال َّن ِب ِّي
-1
-2
-3
-4

ابن ه�شام ،ال�سرية النبوية ،ج � ،1ص  ،502و�أخرج البيهقي يف الكربى برقم ( )16148جزء من وثيقة
املدينة ب�سنده عن ابن �إ�سحاق حدثني عثمان بن حممد بن عثمان بن الأخن�س بن �شريق قال �أخذت من
�آل عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه هذا الكتاب ،.....ويعني بالكتاب وثيقة املدينة.
امل�صدر ال�سابق ،ج � ،1ص 503
امل�صدر ال�سابق ،ج � ،1ص .503
امل�صدر ال�سابق ،ج � ،1ص .504
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�صلى اهلل عليه و�سلم م ِْن َغ ْز َوةِ تَ ُب َ
وك َح َّتى �إِ َذا �أَ�شْ َر ْف َنا َع َلى المْ َدِ ي َن ِة َق َالَ « :هذِ هِ َطابَ ُة
َو َه َذا �أُ ُح ٌد َج َب ٌل يُحِ ُّب َنا َونُحِ ُّب ُه»(((.
وقد وجهت ال�سنة النبوية �أبناء الأمة الإ�سالمية �إىل حتمل كل فرد منهم
امل�س�ؤولية جتاه بيته و�أهله وجمتمعه ووطنه و�أن يكون نا�صحا يف قوله �أمينا يف
عمله ،فمن الأحاديث التي حتث على امل�س�ؤولية اجلماعية ووحدة امل�صري ما جاء
عن ال ُّن ْع َم َان ْب َن بَ�شِ ٍريَ ،ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َماَ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم َق َالَ « :مث َُل
اب بَ ْع ُ�ض ُه ْم
ا ْلقَائ ِِم َع َلى ُحدُ ودِ ا ِهلل َوا ْل َواق ِِع فِي َها َك َمث َِل َق ْو ٍم ْا�س َت َه ُموا َع َلى َ�سفِي َن ٍة َف�أَ َ�ص َ
ين فيِ �أَ ْ�س َف ِل َها ِ�إ َذا ْا�س َتق َْوا م َِن المْ َاءِ َم ُّروا َع َلى َم ْن
�أَ ْع َال َها َوبَ ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْ�س َف َل َها َف َك َان ا َّلذِ َ
َف ْو َق ُه ْم َفقَالُوا لَ ْو �أَنَّا خَ َر ْق َنا فيِ ن َِ�صي ِب َنا خَ ْر ًقا َولمَ ْ نُ�ؤْذِ َم ْن َف ْو َق َنا َف�إِنْ يَترْ ُ ُكو ُه ْم َو َما
�أَ َرا ُدوا َه َل ُكوا َجمِ ي ًعا َو ِ�إنْ َ�أخَ ُذوا َع َلى َ�أ ْيدِ يه ِْم نجَ َ ْوا َونجَ َ ْوا َجمِ ي ًعا»(((.
ومثل هذا احلديث حديث �أَ ِبي َ�سعِ يدٍ الخْ ُ ْدرِ ِّي َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه� ،أَ َّن َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال :اَ«ل َ�ض َر َر َو اَل ِ�ض َرا َرَ ،م ْن َ�ضا َّر �ضَ ا َّر ُه اللهَّ َُ ،و َم ْن �شَ اقَّ
�شَ اقَّ اللهَّ ُ َع َل ْيهِ»(((.
ففي هذه الأحاديث ت�أكيد على �أن الإن�سان ال يحق له �أن يت�صرف مباله وملكه
�إال باملعروف وال يجوز له �إحلاق ال�ضرر بالنا�س �سواء كان �ضررا عاما �أو خا�صا
بدعوى �أنه يت�صرف يف ملكه .فاحلرية مكفولة بعدم �إيقاع �أي �ضرر �أمني �أو
اجتماعي �أو اقت�صادي على الفرد �أو املجتمع وال �شك �أن هذه الأحاديث ترتفع
�	-1أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب خر�ص التمر برقم ( ،)1481وكتاب املبعث النبوي،
اب �أُ ُح ٌد َج َب ٌل يُحِ ُّب َنا َونُحِ ُّب ُه،
�أبواب غزوة تبوك ،برقم ( ،)4422وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب الف�ضائل ،بَ ُ
برقم (.)1392
�	-2أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب ال�شركة ،باب هل يقرع يف الق�سمة والإ�ستهام فيه برقم (،)2493
ويف كتاب ال�شهادات ،باب ا ْلق ُْر َع ِة فيِ المْ ُ ْ�شكِ َال ِت ،برقم (.)2686
�	-3أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك عن �أبي �سعيد اخلدري ،كتاب البيوع ،برقم ( ،)2345وقال الذهبيَ :ه َذا
َحدِ ٌ
ال ْ�س َنادِ َع َلى �شَ ْر ِط ُم ْ�سل ٍِم َولمَ ْ يُخَ ِّر َجا ُه .وعن ابن عبا�س �أخرجه �أحمد يف م�سنده برقم
يح ِْ إ
يث َ�صحِ ُ
اب َم ْن بَ َنى فيِ َح ِّق ِه َما يَ ُ�ض ُّر ِب َجارِ هِ  ،برقم ( ،)2341وله
( ،)2865وابن ماجه يف �سننه ،كتاب الأحكام ،بَ ُ
طرق �أخرى.
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بالإن�سان عن امل�صلحة ال�شخ�صية والنزعة الذاتية �إىل تغليب امل�صلحة العامة وجتعل
من املواطن �أداة فعالة حلماية الوطن وحفظ م�صلحة الأمة.
واعتربت ال�سنة النبوية �أن َم َهمة حماية الوطن وحفظ �أمنه منوطة ب�أبنائه،
وحتقيق هذه املَهمة مرتبط مبدى ا�ستعدادهم وجاهزيتهم للدفاع عنه و�صيانة
�أر�ضه وخرياته ومياهه و�سمائه ،وحرا�سة حدوده و�سد ثغوره؛ وهذا ي�أتي يف
�سياق الوفاء منهم لوطنهم و�أداء الواجب جتاهه ،ذلك الوطن الذي �أقاموا فيه
�شعائر دينهم ومنا�سك عبادتهم وارتووا من مائة و�أكلوا من خرياته و�أقلتهم �أر�ضه
و�أظلتهم �سما�ؤه� ،أر�ض �أجدادهم وكرامة معا�شهم وم�ستقبل �أبنائهم.
وقد كان لل�سنة النبوية دور كبري وفعال يف توجيه �أبناء الأمة �إىل �ضرورة حماية
الدين والوطن ،وا�ستثمار الطاقات ،وحتفيز الهمم للدفع عن الأر�ض والعر�ض
وحماية املقد�سات واملكت�سبات ،وحفظ بي�ضة امل�سلمني ،وبيان ف�ضل اجلهاد وثوابه
واال�ستعداد له .فعن ُع ْق َب َة ْب َن َعا ِم ٍر ،يَق ُ
ُول�َ :سمِ ْع ُت َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
َو ُه َو َع َلى المْ ِ ْنبرَ ِ  ،يَق ُ
ُول :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ (�سورة الأنفال� ،)60 :أَ اَل �إِ َّن
ا ْلق َُّو َة ال َّر ْم ُي� ،أَ اَل �إِ َّن ا ْلق َُّو َة ال َّر ْم ُي� ،أَ اَل �إِ َّن ا ْلق َُّو َة ال َّر ْم ُي»((( ،فاحلديث هنا يحث �أبناء
الأمة على التدريب وممار�سة الرمي بال�سهام والرماح لأنها توقع �أكرب الأذى يف
�صفوف الأعداء ،ف�إذا كان الرامي كثري املمار�سة لهذا ال�سالح دقيق يف ت�صويبه
ح�صل املطلوب يف �صد العدو ،قال الق�سطالين�« :إن عادة الرمي ال ت�ستثبت بدون
املعاجلة والإدمان الطويل ولي�س �شيء من عدة احلرب و�أداتها �أحوج �إىل املعاجلة
والإدمان عليها مثل القو�س والرمي بها ولذلك كرر عليه ال�صالة وال�سالم تف�سري
القوة بالرمي»(((.
اب ف َْ�ض ِل ال َّر ْم ِي َوالحْ َ ِّث
�	-1أخرجه �أحمد يف م�سنده برقم ( ،)17432وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإمارة ،بَ ُ
َع َل ْيهَِ ،و َذ ِّم َم ْن َع ِل َم ُه ُث َّم نَ�سِ يَ ُه ،برقم (.)1917
 -2الق�سطالين� ،إر�شاد ال�ساري ل�شرح �صحيح البخاري ،ج � ،5ص.93
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على
ر�سوله الكرمي ،وعلى �آله و�صحابته ال ُغ ّر امليامني ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم
الدين ،ثم �أما بعد؛
فما �أحوج الب�شرية اليوم ،وهي تتطلع �إىل غدٍ م�شرق ،يف ظل ما تعي�شه
وتتب�صر من خالله فاعلية ال�سنن
من نكبات؛ �أن تنظر يف التاريخ الإ�سالمي
ّ
الإلهية الناظمة مل�ساره وت�شكالته ،وت�ستلهم منه عنا�صر ا�ستقرار البلدان و�أمنها.
وخطبة حجة الوداع -قيد الدرا�سة والتحليل ،واحد ٌة من تلكم الوقائع التي
�شكلت مرج ًعا معرف ًيا وفكريًا يف الت�أ�سي�س النظري للأ�س�س العقدية واالجتماعية
والت�شريعية يف حماية الوطن والدفاع عه؛ والتي ت�ستوجب منا النظر والت�أمل يف
�سياقاتها املعرفية والتاريخية؛ �إذ ر�سمت هذه اخلطبة خريطة الطريق التي ينبغي �أن
ت�سري عليها الب�شرية بعد مرحلة النبوة يف كل امل�ستويات ،وقد ن�صت على جملة
من املقومات التي من �ش�أنها �أن تع�صم دماء امل�ؤمنني وتوحد �صفوفهم وتقوي
�شوكتهم ،وتنزع عنهم القيود والأغالل التي علقت ب�أذهان بع�ضهم ،وت ُّبدد ما يف
نفو�سهم من بقايا اجلاهلية ،وت�ضمن للدولة احلديثة ا�ستمراريتها ،وحتميها من � ّأي
�سوء منقلب يف الفكر والعقيدة وال�سلوك ،وبخا�صة �أن مثل هذا امل�ؤمتر العاملي قد
ال يتكرر يف حياته  مرة �أخرى ،فاغتنم الفر�صة ون�صح للأمة وجاهد يف اهلل حق
م�صححا دين ربه للنا�س من حوله.
جهاده،
ً
لقد �أر�سى الإ�سالم قواعد هام ًة يف تثبيت �أمن الأوطان وحمايتها من الفو�ضى
واالنق�سام ،حيث �أ ّكد كثري من الن�صو�ص ال�شرعية والوثائق النبوية �أ�س�س ومقومات
ت�ضمن االحرتام املتبادل بني �أفراد البلد الواحد ،وتُعلي من قيم الأخوة والتعاون
وحب اخلري للغري ،وجتعل اجلميع �سوا�سية ال فرق لأحد منهم على الآخر مهما
ّ
عال ن�سبه من النبي � أو اقرتب .وتوثق العالقة بني الراعي والرعية على �أ�سا�س
متني يقوم على لزوم الطاعة والوالء ،وتدعو يف ظل هذه العالقة �إىل االعت�صام
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بحبل اهلل تعاىل والتم�سك ب�سنة نبيه  ،والقطع مع �أفعال اجلاهلية ومعتقداتها.
ولتقريب هذه املعاين� ،سيتم الرتكيز على املقومات الآتية:
�أوال :مقومات عقدية وفكرية :جنملها يف اثنني؛ املقوم الأول :التم�سك
بكتاب هلل و�سنة نبيه  مع �إلغاء التمايز القومي والطائفيّ � :إن املرجعية التي
حتدث عنها النبي  يف خطبة حجة الوداع مل تكن مرجعية فئوية �أو طائفية ،و�إمنا
كانت دعوة عامة لكل الب�شرية �إىل االجتماع على كتاب اهلل تعاىل؛ وهو حمل
�إجماع امل�سلمني � اً
أول ،وعلى �سنة ر�سوله  ثان ًيا .وقد ح�ض النبي � أمته -يف
هذا ال�سياق  -على وحدة ال�صف ومتا�سكه ،مع التحذير من التفرقة والتمييز بني
�أبنائه بعلة خمالفة اجلن�س واللون والعقيدة؛ يقول  يف هذه اخلطبةَ ..« :و َق ْد
َت َر ْك ُت ِف ُ
اب اللهَّ ِ»؛ فدل ذلك على
يك ْم َما �إ ِِن ا ْع َت َ�ص ْم ُت ْم ِب ِه َف َل ْن ت َِ�ض ُّلوا �أَ َب ًدا ِك َت َ
�أن وحدة الأمة ومتا�سك بنيانها مرهون ب�شكل كبري مبدى مت�سك �أفرادها بالد�ستور
الإلهي امل�ؤطر ل�سلوكهم؛ �إذ بقدر ما يح�صل متثّل �إيجابي للقيم الناظمة لعالقات
الإن�سان بربه وبنف�سه ومبحيطه ويف ورادة يف تعاليم هذا الد�ستور ،بقدر ما تتحقق
القوة والتنا�صر بني كل الأفراد ،مهما اختلفت �ألوانهم وعقائدهم و�أجنا�سهم.
املقوم الثاين :ت�صفية الوجود الوثني من املجتمع الإ�سالمي :فقد �أعلن
النبي يف خطبته عن �إلغاء �شعائر اجلاهلية و�شعاراتها ،و�إبطال �أخالقها ومبادئها
الفا�سدة ،كما قرر � إىل جانب ذلك؛ الق�ضاء على �أ�سباب الأ�ضغان والأحقاد،
ودفن ما كان يف اجلاهلية مما يثري اخل�صومات ،واعترب � َّأن الربا ودماء اجلاهلية
ابن َر ِبي َع َة ْب ِن الحْ َارِ ِث
مو�ضوعةَّ ،
ون�ص على � َّأن �أول دم ي�ضعه هو دم ابن عمه؛ ِ
الذي كان ُم ْ�سترَ ْ ِ�ض ًعا يف بَنِي َ�س ْعدٍ َف َق َت َل ْت ُه ُه َذ ْي ٌل ،و� َّأن �أول ربا ي�ضعه ربا عمه
العبا�س بن عبد املطلب ،ليعلن للنا�س � َّأن الأمر للحق والق�سط ولو على النف�س
والأقربني .وهذا يعني �أن كل �أمر يف اجلاهل َّية يخالف عقيدة الإ�سالم وقيمه فهو
باطل ،ولذلك فقد مت القطع مع ممار�سات اجلاهلية �سلو ًكا واعتقا ًدا من �أجل �ضمان
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وحدة الأمة الفكرية والعقدية.
ثان ًيا :مقومات ت�شريعية وقانونية :املقوم الأول :تعظيم حرمة �إراقة الدماء
�شدد النبي  يف هذه اخلطبة على �ضرورة احلفاظ
بغري حق والت�أمني عليهاَّ :
على �أمن الدولة َّ
وكف الأذى عن دِ ماء مواطنيها والت�أمني على �أنف�سهم و�أموالهم
و�أعرا�ضهم ،ونبذ كل اخل�صومات امل�ؤدية �إىل االقتتال بني امل�سلمني وغريهم ،وقد
قرر  ذلك الت�أمني يف قوله�« :إِ َّن ِد َما َء ُك ْم َو�أَ ْم َوا َل ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َح َرا ٌم �إِلىَ �أَ ْن َت ْل َق ْوا
َر َّب ُك ْمَ ،ك ُح ْر َم ِة َي ْو ِم ُك ْم َه َذاَ ،و ُح ْر َم ِة َ�ش ْه ِر ُك ْم َه َذا.»..
فقد كان «حترمي البلد ،وال�شهر ،واليوم ،ثاب ًتا يف نفو�س امل�شركني ،مقر ًرا
عندهم ،بخالف الأنف�س والأموال ،والأعرا�ض ،فكانوا يف اجلاهلية ي�ستبيحونها،
فطر�أ ال�شرع عليهم ب�أن حترمي دم امل�سلم ،وماله ،وعر�ضه� ،أعظم من حترمي البلد،
وال�شهر ،واليوم»((( .ما يعني �أن توفري الأمن النف�سي واالجتماعي �شرط �ضروري
حلياة الأ َّمة والوطن؛ �إذ يحفظ كيان الإن�سان ،ويحقن دماءه ،ويزيده ح ًبا وتعاونًا
مع بني جن�سه.
املقوم الثاين :االلتزام والوفاء بالعهود و�أداء الأمانات� :ش َّرع النبي  يف
خطبة حجة الوداع وجوب رد الأمانات �إىل �أهلها والوفاء بالعهود بني النا�س
�ضمانًا حلقوق كل فرد منهم ،يف قوله� :أنه « َم ْن َكا َن ْت ِع ْندَ ُه �أَ َما َن ٌة؛ َف ْل ُي َ�ؤ ِّد َها �إِلىَ
َم ِن ا ْئ َت َم َن ُه َع َل ْي َها» ،وت�أكيد النبي يف هذه اخلطبة م�س�ألة �صون الأمانة واحلفاظ
عليها ،دليل على عظمها ،وعظم ذنب املتهاون يف ت�أديتها ،و�أنها م�س�ؤولية كبرية
تتبع �صاحبها �إىل يوم القيامة ،كما ورد يف احلديث ال�صحيحَ « ،ل ُت�ؤَ ُّد َّن الحْ ُ ُق َ
وق �إِلىَ
�أَ ْه ِل َها َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َح َّتى ُي َقا َد ِلل�شَّ ا ِة الجْ َ ْل َحا ِء ِم َن ال�شَّ ا ِة ا ْل َق ْر َنا ِء»(((.
 -1فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب قول النبي  رب مب َّلغ �أوعى من �سامع،
.145/1
 -2رواه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،باب حترمي الظلم ،احلديث رقم،2582 :
.997/4
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ومن ثمة ،ف�إن الإخالل بهذا الواجب ميكن �أن يثري الفتنة بني النا�س ،ويزرع
االنتقام ممن خان الأمانة و�ض َّيعها ،وهو �أمر غري حممود العواقب ،قد يجر بالعباد
والبالد �إىل اقتتال و�صراع يفقد املرء من خالله الأمن على نف�سه وعر�ضه وماله؛
ثم �إن ذلك �سيكون �سب ًبا يف �إ�ضعاف الأمة و�شل حركة �أفرادها واخلو�ض بهم يف
معارك هام�شية هم يف غنى عنها.
املقوم الثالث :االعرتاف بحقوق املر�أة واحلفاظ على كرامتها� :صانت
وح�ضت على تكرميها ورعايتها ،وحفظت
خطبة الوداع للمر�أة �أنوثتها وكرامتهاَّ ،
لها حقوقها الزوجية ،واعتربتها «واجبات على الزوج و�أمانة يف عنقه»((( ،فقد
قال�« :إِنمَّ َا الن َِّ�سا ُء عِ َند ُكم َع َوا ٌنَ ،ال يمَ ل ِْك َن ِ ألَ ْن ُف�سِ ه َِّن �شَ يئًا� ،أَخَ ذتمُ ُو ُه َّن ِب�أَ َمانَ ِة اهلل،
و�صوا ِبه َِّن خَ ًريا»،
وج ُه َّن ِب َك ِل َم ِة اهللَِ ،فاتَّقُوا اهللَ فيِ الن َِّ�ساءِ َ ،و ْا�س َت ُ
َو ْا�س َتح َل ْل ُتم ُف ُر ُ
فهذا الت�شريع النبوي يحفظ للأ�سرة كيانها ،ويزيد �أفرادها متا�سكا ،وي�ساعدها على
القيام ب�أداء الر�سالة املنوطة بها ،يف حفظ الأن�ساب ،وتربية النا�شئة وت�أهيلهم خلدمة
الوطن ،وال�سعي �إىل ما به اخلري وال�صالح؛ ف�صون الأ�سرة �صو ٌن بال�ضرورة لكل
عنا�صر املجتمع من �أي تغاير ونزاع بني �أفراده.
ثال ًثا :مقومات �سيا�سية واجتماعية :املقوم الأول� :ضمان امل�ساواة والأخوة
الإن�سانية اجلامعة� :ألغى الإ�سالم التمايز القومي والطائفي بني النا�س جمي ًعا ،حني
حث على الأخوة الإن�سانية و�أقر مبد�أ امل�ساواة ،وح َّرم التمييز بينهم اعتما ًدا على
�أ�صول واهية يف اللون واجلن�س وغريهما ،وجعل التقوى والعمل ال�صالح هو
معيار التفا�ضل بينهم ،وقد �أكد النبي هذه احلقيقة حني خطب يف حجة الوداع
�أنهَ « :ال َف ْ�ض َل ِل َع َرب ٍِّي َع َلى َع َج ِم ٍّيَ ،و اَل ل َع َج ِم ٍّي َع َلى َع َرب ٍِّيَ ،و َال ل ْأح َم َر َع َلى
�أَ ْ�س َو َدَ ،و َال لأَ ْ�س َو َد َع َلى �أَ ْح َم َر �إ اَِّل بِال َّت ْق َوى».
 -1انظر ،الإعالن العاملي حلقوق العباد يف حجة الوداع والبالغ ،مقال للدكتور ر�شيد كهو�س ،من�شور
مبجلة الأزهر  -ي�صدرها جممع البحوث الإ�سالمية ،رم�ضان 1434 -هـ/يوليوز  -غ�شت2013 ،م �صـ
 1948بت�صرف.

()74

اليوم األول :الجلسة الثانية :حماية الوطن؛ األسس والمقومات

ويُ َع ُّد مبد�أ امل�ساواة والأخوة الإن�سانية ،من املقومات ال�ضامنة لوحدة الأمة
واحلافظة لها من الفرقة واالنق�سام ،فهي ترتكز على تعظيم عنا�صر االحتاد والتعاون
وال ّتواد والرتاحم ،وهي القيم نف�سها التي حتتاج �إليها الب�شرية اليوم حتى ترتفع
عن الواقع امل�ؤمل؛ واقع احلروب وال�صراعات احل�ضارية والتحيزات الفكرية التي
اً
معمول بها 
دمرت الإن�سانية و�ضيقت عليها الدنيا بعد رحابتها .فهذه القيم كان
طيلة مرحلة الدعوة ،وزاد احلر�ص عليها وت�أكيدها يف هذه املنا�سبة التاريخية،
ليعلن للجميع �أن عهد التمايز على هذه ال�شاكلة قد وىل دون رجعة ،و�أنه ال فرق
بني �أحد و�آخر ،مهما ارتفع �ش�أنه ،وعال و�ضعه االعتباري� ،إال بالتقوى.
املقوم الثاين :الوالء لوالة الأمر وطاعتهم� :أو�صت ن�صو�ص ال�شريعة القطعية
ب�ضرورة طاعة والة الأمر باملعروف والتعاون معهم على الرب والتقوى ،حماي ًة
لوحدة الأمة وجتن ًبا لفرقتها وافرتاق مكوناتها .وقد َذ َّكر النبي  النا�س يف
خطبة الوداع بف�ضل االعت�صام بكتاب اهلل وطاعة �أويل الأمر ،ملا يجلبه ذلك من
م�صالح دينية ومنافع دنيوية يف العاجل والآجل .فعن �أبي �أمامة ر�ضي اهلل عنه
ا�س� ،أَ ِطي ُعوا
قال� :سمعت ر�سول اهلل  يخطب يف حجة الوداع فقال�« :أَ ُّي َها ال َّن ُ
َر َّب ُك ْمَ ،و َ�ص ُّلوا خَ ْم َ�س ُك ْمَ ،و�أَ ُّدوا َز َكا َة �أَ ْم َوا ِل ُك ْمَ ،و َ�أ ِطي ُعوا �أُ َم َرائ َُك ْم ت َْدخُ ُلوا َج َّن َة
َر ِّب ُك ْم»(((.
ولذلك ،ف�إن اخلروج عن الإمام �أو احلاكم والإخالل بهذا الواجب يف وقتنا
الراهن يعد من �أعظم املفا�سد الذي نهت عنها ال�شريعة الإ�سالمية ،ملا يرتتب عنه
من �أ�ضرار بالغة وعواقب مدمرة تقود املجتمع �إىل الفتنة و�سفك الدماء .وما
تعي�شه كثري من البلدان العربية والإ�سالمية اليوم من حرمان على م�ستوى الأمن
 -1رواه ابن حبان يف �صحيحه ،كتاب ال�سري ،باب طاعة الأئمة ،426/10 ،حديث رقم.]4563[ :
والرتمذي يف �سننه ،وقال :ح�سن �صحيح� ،أبواب ال�سفر ،باب منه ،516/2 ،احلديث رقم،]616[ :
والإمام �أحمد يف م�سنده ،تتمة م�سند الأن�صار ،حديث �أبي �أمامة الباهلي ال�صدي بن عجالن بن عمرو،
عن النبي ،486/36 ،رقمه.]22161[ :
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واال�ستقرار ،يعك�س لنا بجالء الو�ضع املتدهور الذي �أ�صبحت عليه هذه البلدان
ب�سبب خروجها عن احلاكم وال�سلطان؛ يقول حممد بن احل�سن القلعي ال�شافعي
يف هذا ال�سياق« :نظام �أمر الدين والدنيا مق�صود ،وال يح�صل �إال ب�إمام موجود،
لو مل نقل بوجوب الإمامة؛ لأدى ذلك �إىل دوام االختالف والهرج �إىل يوم
القيامة .ولو مل يكن للنا�س �إمام مطاع؛ ال ْنثَ َلم �شرف الإ�سالم و�ضاع»(((.
املقوم الثالث :االنتماء للوطن والت�ضحية من �أجله ،والت�ضامن بني
الدفاع عن الوطن وحمايته من املخاطر
�أفراده� :أكد النبي  يف خطبة الوداع �أن
َ
جزء من الدين ،فباحلفاظ عليه تحُ فظ كرامة الإن�سان وعر�ضه ونف�سه وماله ،ولهذا
فقد �أوجب الإ�سالم االعتزاز باالنتماء للأوطان ،وجعله فري�ضة �شرعية وحاجة
ُقوي
�ضرورية تُ�شعر �أفراده بالروابط التاريخية امل�شرتكة بينه وبني �أفراد جمتمعه ،وت ِّ
بحب الوطن وخدمته والت�ضحية من �أجله ،وقد �صح عن ر�سول اهلل
لديه ال�شعور ّ
� أنه كان ي�شتاق �إىل مكة ،وملا قدم املدينة قال « :ال َّل ُه َّم َح ِّبب �إِ َلي َنا املَ ِدي َن َة
بت َم َّك َة �أَو �أَ َ�شدَّ .(((»..
َك َما َح َّب َ
�إن حماية الوطن وحت�صينه من املمار�سات املنحرفة التي تعر�ضه للتهديدات
اخلارجية والداخلية؛ من الت�شوي�ش على فكر �شبابه ،وزعزعة �أمنه و�سالمة �أفراده،
يعد �أم ًرا مطلوبًا يف هذا الزمان؛ �إذ ي�ستوجب من اجلميع � -أفرا ًدا وجماعات� ،أن
يلبوا نداء الن�صرة واحلماية له متى كانت احلاجة �إىل ذلك ،وم ِْن دون تلبية هذا
النداء ،فلي�س من املمكن �أن ينعم �أي فرد داخل وطنه بالأمن والأمان.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات.
 -1تهذيب الريا�سة وترتيب ال�سيا�سة ،حممد بن علي بن احل�سن القلعي� ،ص�صـ .95-94
 -2متفق عليه ،رواه البخاري يف كتاب مناقب الأن�صار ،باب مقدم النبي و�أ�صحابه املدينة ،حديث رقم:
[ ،66/5 ،]3926وم�سلم يف كتاب احلج ،باب الرتغيب يف �سكن مكة وال�صرب على لأوائها ،حديث
رقم.3/2 ،]480[ :

()76

اليوم الثاني :الجلسة األولى:
القيم والمبادئ
حماية الوطن؛
ُ

التعاي�ش الديني و�أثره يف �إر�ساء قيم املواطنة وترقية
حماية الوطن من خالل ن�صو�ص ال�سنة النبوية
�أ .د .ن�صر �سلمان

�أ�ستاذ احلديث وعلومه بجامعة الأمري عبد القادر  -ق�سنطينة (اجلزائر)
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احلمد هلل على نعمائه ،وال�صالة وال�سالم على خرية �أنبيائه ،وبعد :ف�إن هذا
املو�ضوع يكت�سي �أهمية بالغة يف الواقع املعي�ش ،وذلك الرتباطه مبجاالت احلياة
املختلفة ،والتحامه الوثيق ب�إر�ساء �أ�س�س ال�سلم االجتماعي ،وجت�سيد مبادئ احلرية
الدينية ،وقيم العدل ،وامل�ساواة ،والكرامة الإن�سانية ،املف�ضية �إىل تر�سيخ قيم
املواطنة ،وتعزيز �أمن الوطن و�سالمته ،وقد تناولناه وفق النقاط الآتية:
�أوال :مظاهر التعاي�ش يف الوطن الإ�سالمي بني امل�سلمني ومواطنيهم من
معتنقي امللل الأخرى و�أثرها يف حماية الوطن من خالل ن�صو�ص ال�سنة :والتي
قد عر�ضنا لبع�ضها على النحو الآتي:
1 -1مظاهر التعاي�ش املدين :تتجلى يف مراعاة حق املواطنة لهم :حيث يقت�ضي
ا�ست�شارتهم ،وم�شاركتهم يف انتخاب ممثليهم ،و�إمكانية تر�شحهم لبع�ض
امل�س�ؤوليات العامة ،وعدم ظلمهم� ،أو االعتداء عليهم .وجواز جوارنا
وت�أميننا لهم؛ حيث ال ميكن خفر ذمة م�سلم �أدخل مواطنا خمالفا له يف النِّحلة
يف حمايته ،وهو ما ت�ؤكده رواية �أم هانئ بنت �أبي طالب ،فقد ورد فيها« :يَا
َر ُ�س َ
ول اهللَِ ،ز َع َم ا ْب ُن �أُ ِّميَ ،عل ٌِّي� ،أَنَّ ُه َقات ٌِل َر ُجلاً َق ْد �أَ َج ْرتُ ُهُ ،فلاَ ُن ْب ُن ُه َبيرْ َةَ،
َال َر ُ�س ُ
َفق َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ :ق ْد �أَ َج ْرنَا َم ْن �أَ َج ْر ِت يَا �أُ َّم َهان ٍِئ.»....
واملت�أمل ب�إمعانٍ يف بع�ض مظاهر التعاي�ش املدين بني امل�سلمني ومواطنيهم من
َ�صب يف
�أ�صحاب امللل الأخرى يف ن�صو�ص ال�سنة النبوية ال�شريفة يلحظ �أنها ت ُّ
جمموعها يف بوتقة ترقية حماية الوطن ،وتعزيز �أمنه وا�ستقراره ،ذلك �أن هذا
املواطن �إذا وجد �أن جميع حقوقه املدنية مكفولة �سيكون ح�صنا منيعا حلماية
هذا الوطن ،والذود عن حيا�ضه ،وعدم الت�آمر عليه ،لأنه يجد فيه احل�ضن
الدافىء ،وال�صدر احلاين� .أما �إذا حدث العك�س ،ف�إنه ال حمالة �سيكون ناقما
وال�صغار ،ما يجعله يفكر يف الث�أر منه ،بتخريب
عليه ،لإح�سا�سه فيه بالدونية َّ
مقدراته ،وعدم الإخال�ص له ،بل قد ي�شو�ش على �سمعته خارجيا ،بحجة
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انتهاكه حلقوق الأقليات ،وقد يتجاوز الأمر ذلك �إىل اال�ستعانة بالأجنبي يف
حت�صيل حقوقه ،وهذا  -دون ريب -ي�ضرب حماية الوطن ،و�سالمة ترابه،
و�أمن مواطنيه ،وا�ستقرار �ساكنته يف مقتل.
2 -2مظاهر التعاي�ش االجتماعية :وتتمثل يف الآتي:
y yت�أمني �أرواحهم والإي�صاء بهم خريا والتحذير من ظلمهم :لقوله َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
ُوجدُ م ِْن َم�سِ َريةِ
يح َها ت َ
َو َ�س َّل َمَ « :م ْن َق َت َل ُم َعا َهدً ا لمَ ْ يَ َر ْح َرائ َِح َة الجْ َ َّنةَِ ،و�إِ َّن رِ َ
ني َعا ًما» .وتبادل الهدايا معهم :ملا ورد �أَ َّن َع ْب َد ا ِهلل ْب َن َع ْم ٍرو ُذ ِب َح ْت لَ ُه
�أَ ْربَعِ َ
�شَ ا ٌة فيِ �أَ ْه ِلهَِ ،ف َل َّما َجا َء َق َال� :أَ ْه َد ْي ُت ْم لجِ َارِ نَا ا ْليَ ُهودِ ِّي؟ �أَ ْه َد ْي ُت ْم لجِ َارِ نَا ا ْليَ ُهودِ ِّي؟
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يَق ُ
ُولَ :ما ز َ
َ�سمِ ْع ُت َر ُ�س َ
َال جِ برْ ِ ُيل يُ ِ
و�صينِي ِبالجْ َارِ
َح َّتى َظ َن ْن ُت �أَنَّ ُه َ�سيُ َو ِّر ُث ُه».
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ
y yتبادل العواري معهم :حلديث َجا ِب ِر َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه� ،أَ َّن َر ُ�س َ
َع َل ْي ِه َو�آ ِل ِه بَ َع َث �إِلىَ َ�ص ْف َو َان ْب ِن ُ�أ َم َّي َة َف َ�س�أَلَ ُه �أَ ْد َرا ًعا مِائَ َة دِ ْر ٍعَ ،و َما يُ ْ�صل ُِح َها م ِْن
ُع َّد ِت َهاَ ،فق َ
َال� :أَ َغ ْ�ص ًبا يَا محُ َ َّمدُ ؟ َق َال :بَ ْل َعارِ يَ ٌة َم ْ�ض ُمونَ ٌة َح َّتى نُ�ؤَ ِّديَ َها ِ�إلَ ْي َك ثُ َّم
خَ َر َج َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو�آ ِل ِه َو َ�س َّل َم َ�سا ِئ ًرا».
y yعيادة مري�ضهم :ملا ورد َع ْن �أَن ٍَ�س َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه َق َالَ :ك َان غُلاَ ٌم يَ ُهودِ ٌّي يَخْ دُ ُم
�ضَ ،ف�أَتَا ُه ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يَ ُعو ُد ُه،
ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،ف َم ِر َ
َال لَ ُه� :أَ ْ�سل ِْم»َ .ف َن َظ َر ِ�إلىَ َ�أ ِبي ِه َو ُه َو عِ ْن َد ُه َفق َ
َف َق َع َد عِ ْن َد َر�أْ�سِ هَِ ،فق َ
َال لَ ُه� :أَطِ ْع �أَبَا
ا ْلقَا�سِ ِم َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،ف�أَ ْ�س َل َم ،فَخَ َر َج ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َو ُه َو
يَق ُ
ُول :الحْ َ ْمدُ لهلِ ِ ا َّلذِ ي �أَ ْنق ََذ ُه م َِن ال َّنارِ » .واملت�أمل ب�إمعانٍ يف كل ما �أوردناه
من مظاهر �إيجابية للتعاي�ش االجتماعي بني امل�سلمني ومواطنيهم من �أ�صحاب
امللل الأخرى يف ن�صو�ص ال�سنة النبوية ال�شريفة ،يلحظ �أن لذلك ت�أثريا بالغا
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يف ترقية حماية الوطن ،واحلفاظ على �أمنه ،و�سالمته من الفنت؛ �إذ �أن هذه
الأقلية حني تتلم�س دفء العالقات االجتماعية يف واقعها املعي�ش ،يزيدها
ُعز ُز فيه الأوا�صر االجتماعية بني
ذلك ارتبا ًطا مبواطني هذا البلد ،الذي ت َّ
�ساكنيه ،ما يجعل اجلميع يوجه كل طاقاته للحفاظ على هذه الروابط التي
تُ�ؤَ ِّث ُل قيم املحبة ،والت�آلف ،والرتاحم ،والتي �ستنعك�س -دون ريب -باخلري
على �أمن الوطن وحمايته.
3 -3مظاهر التعاي�ش الأ�سرية :تتمثل يف :حِ ّل زواج امل�سلمني من ن�سائهم؛ ال
�سيما �إذا ُرجِ َي �إ�سالمهن؛ َف َع ْن محُ َ َّمدِ ْب ِن ُج َبيرْ ِ ْب ِن ُم ْطعِ ٍم� :أَ َّن ُع ْث َم َان ْب َن َع َّف َان،
َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه  -تَ َز َّو َج ِب ْن َت ا ْل ُف َراف َِ�ص ِة َوهِ َي ن َْ�ص َرا ِن َّي ٌة َم َل َك ُعق َْد َة ِن َكاحِ َها َوهِ َي
ني َقدِ َم ْت َع َل ْيهِ .و�صلة ذوي القربى منهم :ملا ورد من
ن َْ�ص َرا ِن َّي ٌة َح َّتى َح ِن َف ْت حِ َ
حديث �أَ ْ�س َما َء ِب ْن ِت َ �أ ِبي بَ ْك ٍر َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه َما َقالَ ْتَ :قدِ َم ْت َع َل َّي �أُ ِّمي َوهِ َي
ُم ْ�ش ِر َك ٌة ،فيِ َع ْهدِ َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،ف ْا�س َت ْف َت ْي ُت َر ُ�س َ
ول ا ِهلل
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمُ ،ق ْل ُتَ :وهِ َي َراغِ َب ٌة �أَ َف�أَ ِ�ص ُل �أُ ِّميَ ،ق َال :نَ َع ْم ِ�صلِي �أُ َّم ِك».
والرائي ملظاهر التعاي�ش الأ�سرية بني امل�سلمني ومواطنيهم من �أ�صحاب
امللل الأخرى يف ن�صو�ص ال�سنة الغراء ،يلم�س فيها تعزيزا ودعما لرتقية حماية
الوطن ،وذلك من خالل �صلة ذوي القربى من غري امل�سلمني ،ومتتني روابط
�أوا�صر امل�صاهرة ،وعالئق الن�سب بينهم وبني مواطنيهم من امل�سلمني ،ما تتولد
عنه عالقات طيبة بينهم تن�أى ب�أحد الطرفني يف �أن يفكر يف الكيد للآخر ،ما يجعل
الوطن مط ّهرا من مواطنني ي�سكن قلوبهم ُّ
والبغي واحل�سدُ  ،وهذا دون �شك
الغل،
ُ
يكون �سببا يف ك�سر جناح الوطن الأ�سري ،هذا اجلناح املتني ،الذي ميثل العمود
الفقري ،وذروة ال�سنام ،و�أ�س البناء ،يف ترقية حماية الوطن ،واحلفاظ على
دميومة �أمنه وا�ستمرارية ا�ستقراره.
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4 -4مظاهر التعاي�ش االقت�صادية :حاولنا �إبراز مظاهر هذا التعاي�ش االقت�صادي،
الذي يُ َع َّو ُل عليه يف تعزيز البنية التحتية القت�صاد الوطن ،ورفاه �ساكنيه،

من خالل الآتي :جواز الإجارة بني امل�سلمني ومواطنيهم من �أ�صحاب
امللل الأخرى؛ ف َع ْن َعائ َِ�ش َة َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن َها قالتَ :و ْا�س َت�أْ َج َر ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َو�أَبُو بَ ْك ٍر َر ُجلاً م ِْن بَنِي الدِّ ِيل ،ثُ َّم م ِْن بَنِي َع ْبدِ ْب ِن َعدِ ٍّي،
َهادِ يًا خِ ِّري ًتاَ ...و ُه َو َع َلى دِ ِين ُك َّفارِ ُق َر ْي ٍ�ش .»...وم�شروعية الرهن بني
امل�سلمني ومواطنيهم من �أ�صحاب امللل الأخرى؛ ومن ذلك قول عائ�شة
ر�ضي اهلل عنها :ا�شْ ترَ َى َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل �َ -ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َ -ط َعا ًما م ِْن
يَ ُهودِ ٍّي ِب َن�سِ يئَ ٍة َو َر َه َن ُه دِ ْر ًعا لَ ُه م ِْن َحدِ يدٍ » .وتوظيف خربات مواطني
البالد الإ�سالمية من غري امل�سلمني ،وي�ؤكده ما ورد َع ْن َع ْبدِ ا ِهلل ِبن ُع َم َر
َر ِ�ض َي اهللُ َع ْنهما َق َال� :أَ َّن ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َد َف َع �إِلىَ يَ ُهودِ خَ يْبرَ َ
نَخْ َل خَ يْبرَ َ َو�أَ ْر�ضَ َهاَ ،ع َلى �أَنْ يَ ْع َتمِ ُلو َها م ِْن َ�أ ْم َوا ِله ِْمَ ،و�أَ َّن ِل َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �شَ ْط َر ثَ َم َر ِت َها».

والناظر ملا عر�ضناه من مظاهر للتعاي�ش االقت�صادي بني امل�سلمني ومواطنيهم
من �أ�صحاب امللل الأخرى من خالل ن�صو�ص ال�سنة النبوية الكرمية ،يلم�س ارتباطها
الرئي�س بحماية الوطن و�أمنه املايل والغذائي ،وحتريره من التبعية اخلارجية،
فا�ستغالل خربات غري امل�سلمني من مواطني البالد الإ�سالمية يف املجال الزراعي
مثال يُف�ضي �إىل وفرة الإنتاج ،وجودة املحا�صيل ،ما ي�ؤدي �إىل االكتفاء الذاتي
الذي يعزز الأمن الغذائي للوطن ،ويجعله يف حماية من �أي �ضغوطات� ،أو
م�ساومات �أجنبية ،تتعلق بلقمة عي�ش مواطنيه .كما �أن الناظر يف م�شروعية الكثري
من التعامالت االقت�صادية معهم ،يجدها تدعم تعزيز احلماية االقت�صادية للوطن،
وذلك عن طريق �إيجاد منا�صب �شغل ملواطنيه تُ�سهم يف دفع عجلة التنمية،
وتوظف يف ا�ستغالل ما ميتلكه ه�ؤالء من تفوق فكري ،ويد عاملة فنية.
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وهذا كله دون ريب �سي�ساعد يف امت�صا�ص البطالة التي �إذا ما جثمت
بكلكلها على �صدر الوطن ،جعلت من جبهته االجتماعية حربا �ضرو�سا عليه،
يُغذي �أوارها ،ويُ�شعل فتيل �شرارها تلك الأيادي املعطلة ،والبطون اجلائعة ،ما
يجعل �أمن الوطن وحمايته يف م�أزق.
ثانيا :تر�سيخ الإ�سالم لقيم احلرية الدينية ملواطنيه �أ�سا�سا للتعاي�ش
عد احلرية
واملواطنة وترقية حلماية الوطن :وذلك اعتما ًدا على الأ�س�س الآتيةُّ :
أ�سا�سا مكينًا لتعاي�ش امل�سلمني مع مواطنيهم من �أ�صحاب امللل الأخرى
الدينية � ً
وتعزيزا حلماية الوطن .ون�صو�ص ال�سنة املطهرة ملأى مبا يدعم قيم احلرية الدينية
يف الإ�سالم؛ من ذلك ما ورد يف وثيقة املدينة« :يهود بني عوف �أ ّمة من امل�ؤمنني،
لليهود دينهم ،و للم�سلمني دينهم ،مواليهم و�أنف�سهم� ،إ ّال من ظلم و�أثم ،ف�إنه ال
يوتغ �إ ّال نف�سه و�أهل بيته.»...
وكفالة الإ�سالم حلرمة �أديرة وكنائ�س مواطنيه ،و�إقرارهم على ممار�سة
�شعائرهم الدينية �أ�سا�سا ر�صينا للتعاي�ش الديني و�صمام �أمان حلماية الوطن :وذلك
ب�إر�سائه حلرمة �أديرة وكنائ�س مواطنيه ،تر�سيخا لقيم التعاي�ش الديني ،بغ�ض النظر
عن اختالف قناعاتهم الفكرية ،ومعتقداتهم الدينية ،وهذا ما نلم�سه يف ن�صو�ص
ال�سنة ،والتي منها كتاب عمرو بن العا�ص لأقباط م�صر بعد فتحها :وفيه «هذا ما
�أعطى عمرو بن العا�ص �أهل م�صر من الأمان على �أنف�سهم ،و�أموالهم ،وكنائ�سهم،
و�صل ِبهم ،وبَ ّرهم وبحرهم ،ال يدخل عليهم �شيء من ذلك».
ُ
نلحظ مما �سبق �أن ن�صو�ص ال�سنة املطهرة ،جاءت م�ؤ�صلة ملبد�أ احلرية الدينية،
ما يكون له انعكا�ساته على حماية الوطن وا�ستقراره ،وذلك لأن هذا املواطن �إذا
�شعر بالت�ضييق عليه يف قناعاته الفكرية ،ومعتقداته الدينية ،ووجد نف�سه ممنوعا من
�أداء �شعائره ،و�ألفى �أماكن عبادته مهددة بالإغالق� ،أو الهدم� ،أو التحويل �إىل
مرافق �أخرى ،كان �أداة تخريب وم ِْع َول هدم لهذا الوطن الذي مل ينعم فيه بحريته،
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ويرى �أنه ْاع ُتدِ ي على �صرحها امل�صون ،وح�صنها امل�شيد ،فقد يلج�أ �إىل الكيد لهذا
الوطن بطلبه احلماية من �أطراف �أجنبية ،كما ي�شوه �صورته على م�ستوى منظمات
حقوق الإن�سان ،متهما �إياه بخنق احلريات ،واالعتداء على القناعات ال�شخ�صية،
وقد ي�صل به الأمر �إىل التن�سيق مع مواطنيه من منتحلي م ّلته �إىل املغالبة من �أجل
احل�صول على هذه احلرية ،وقد يبلغ الأمر مداه� ،إىل حد رفع ال�سالح يف وجه
الآمنني ،وو�ضع القنابل واملتفجرات يف ربوع دور عبادة امل�سلمني انتقاما من
ت�ضييقاتهم ،ما ينتج عنه �سقوط �أرواح بريئة ،و�سفح دماء مع�صومة ،وهذا كله
ينعك�س �سلبا على �أمن الوطن وحمايته وا�ستقراره.
ثالثا :قيم الإ�سالم يف التعاي�ش مع مواطنيه من �أ�صحاب امللل املختلفة
و�أثرها يف حماية الوطن :لقد �أماط الإ�سالم اللثام لأتباعه عن كيفية التعامل مع
خمالفيهم ممن يقا�سمونهم وطنا واحدا ،حاثا �إياهم على التعاي�ش ،والت�آلف ،موطدا
به جمل ًة من ال�ضوابط التي تدعم هذا التعاي�ش ،وتتمث ُّل يف� :ضابط قيم الكرامة
أ�سا�سا للتعاي�ش :وهو ما ي�ؤكده�« :أَ َّن َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
الإن�سانية بو�صفها � ً
ِيل�ِ :إنَّ ُه يَ ُهودِ ٌّي َفق َ
َامَ ،فق َ
َال� :أَلَ ْي َ�س ْت نَ ْف ً�سا»« .و�ضابط قيم
َو َ�س َّل َم َم َّر ْت ِب ِه جِ َنا َزةٌَ ،فق َ
العدل ك�أ�سا�س للتعاي�ش :يعزز ذلك ما رواه َجا ِب ُر ْب ِن َع ْبدِ ا ِهلل َ�أنَّ ُه َق َال� :أَ َفا َء اهللُ َع َّز
َو َج َّل خَ يْبرَ َ َع َلى َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َف�أَ َق َّر ُه ْم َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
اح َة فَخَ َر َ�ص َها َع َل ْيه ِْم ،ثُ َّم
َو َ�س َّل َم َك َما َكانُوا َو َج َع َل َها بَ ْي َن ُه َوبَ ْي َن ُه ْم َف َب َع َث َع ْب َد ا ِهلل ْب َن َر َو َ
َق َال لَ ُه ْم :يَا َم ْع َ�ش َر ا ْليَ ُهودِ �أَ ْن ُت ْم َ�أ ْبغ ُ
َ�ض الخْ َ ْل ِق ِ�إليَ َّ َق َت ْل ُت ْم َ�أ ْن ِبيَا َء ا ِهلل َع َّز َو َج َّل َو َك َذ ْب ُت ْم
َع َلى اهللَِ ،ولَ ْي َ�س يَ ْحمِ ُلنِي بُغْ ِ�ضي �إِ َّيا ُك ْم َع َلى �أَنْ �أَحِ َ
ين
يف َع َل ْي ُك ْمَ ،ق ْد خَ َر ْ�ص ُت عِ ْ�ش ِر َ
ات
ال�س َما َو ُ
�أَ ْل َف َو ْ�سقٍ م ِْن تمَ ْ ٍرَ ،ف ِ�إنْ �شِ ْئ ُت ْم َف َل ُك ْم َو�إِنْ �أَبَ ْي ُت ْم َفلِي َفقَالُواِ :ب َه َذا َقا َم ِت َّ
أ�سا�سا للتعاي�ش:
َو ْ أ
الَ ْر ُ
�ضَ ،ق ْد �أَخَ ْذنَا َفاخْ ُر ُجوا َع َّنا».و�ضابط قيم امل�ساواة بو�صفها � ً
ويربز ذلك يف ت�ساوي الكل يف الإن�سانية ،و�أ�صل الن�ش�أة ،لقوله �صلى اهلل عليه
ا�س� ،أَ اَل �إِ َّن َربَّ ُك ْم َواحِ دٌَ ،و�إِ َّن �أَبَا ُك ْم َواحِ دٌ.»..
و�سلم« :يَا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
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�إن لهذه القيم �أهميتها الكربى يف ترقية حماية الوطن ،وذلك لأن هذا
املواطن غري امل�سلم حينما ي�شعر ب�إهدار كرامته الإن�سانية ،واالنتقا�ص من ب�شريته،
وعدم العدل يف التعامل معه ،وت�صنيفه مواطنًا من الدرجة الثانية ،ال �شك �أن
هذا �سيو ّلد فيه عقدا نف�سية ،تعود بالوبال على �أمن الوطن وحمايته؛ �إذ جتعل منه
مواطنا حاقدا ،م�ستعدا خليانة هذا الوطن ،وتخريب مقدراته ،والث�أر ممن كان �سببا
يف �إهدار كرامته ،ومعاملته معاملة متييزية ،جعلته ي�شعر بال�ضيم ،وعدم امل�ساواة
مع مواطنيه ،وهذا كله يف�ضي �إىل زعزعة الأمن ،والطم�أنينة ،واحلماية التي ينعم
بها هذا الوطن ،مما يجعلنا نقول جازمني ب�أن متثّل هذه القيم بني �ساكنة الوطن
الواحد ،هي مبثابة �صمام الأمان ،ال�ستقرار الأوطان وحمايتها.
وختاما نقول� :إن تر�سيخ الإ�سالم مبد�أ احرتام التعاي�ش ال�سلمي ،وحق
املواطنة ،وكفالة احلريات الدينية وجت�سيد قيم الكرامة ،والعدل ،وامل�ساواة يف
التعامل مع خمالفيه ،يعد مرتكزا �أ�سا�سيا ،وقاعدة �صلبة ،وح�صنا منيعا لت�أثيل
مقومات تعاي�ش ديني ،مف�ض حلماية الوطن ،وتعميق �سبل �أمنه وا�ستقراره.
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كانت
آدم عليه ال�سالم وا ْبتال ُه بال ْأك ِل من �شَ َج َرةِ اجل َّنة التي ِ
َ
خلق اهللُ تعاىل � َ
َطبيق ُهدى اهلل تعاىل ،فقال َع َّز مِن
البداي َة ال�ستخالفِه يف الأَ ْر ِ�ض ،ب�إعمارِ ها وت ِ
قائ ٍِل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ

آدم عليه ال�سالم و ُذ ِّر َّيت ِه يف
(البقرة ، )٣٨ - ٣٦ :فَقَدْ عَبرَّ احل ُّق �سُبحانه عن ُ�سكنى � َ
الأر�ض بلفظ اال�س ِتقْرارِ  ،وهو من القَرار� ،أي :الثَّبات والأ ْمن واال�س ِتقْرار ،دالل ًة
كل �إن�سانٍ �سواء �أكان فر ًدا �أم جماع ًة ال بُ ّد له من مكانٍ ُ
على � ّأن َّ
ُ
ويكون
يعي�ش فيه،
له َم ْو ِئلاً يَ ْن َع ُم فيه باحلياةِ الهنيئة.
�شرعيا ال غِ نًى عنه
م ِْن هنا
جاءت فكر ُة الأوطانِ  ،والتي ت ُّ
ْ
ُعد حماي ُتها َمقْ�صدً ا ًّ
ي�ضمن
جاءت ال�شريع ُة الإ�سالم ّي ُة الغ ّرا ُء مبا
وقد ِ
ِ
قيام حياةِ الأفرادِ
واملجتمعاتْ ،
ُ
يف ِ
أمان يف ّ
ال�سالم َة والأ ْم َن وال َ
ظل ِ ِت ْل َك ال ْأوطانِ  ،ل ّأن ُح َّب ال َو َط ِن لي�س جم ّر َد دعوى
ّ
بالقلب �أو ٌ
عمل باجلِنان ،بَ ْل ينبغي �أن يُبنى على � ُأ�س ٍ�س
بال ِّل�سانِ ال ي�صدِّ ُقها �إميا ٌن
ِ
املجتمع الواحد ،و�أفرا ُد الأ َّم ِة الواحِ َدةِ ِ ،ل َت َ
ٍ
نال
ومنطلقات يَ َّتفِقُ عليها �أبنا ُء
ومبادئ
َ
ِ
طبيق يف الواق ِِع ال َع َملي.
َح َّظها م َِن ال َّت ِ
َ
يعي�شون يف َو َط ٍن واحِ دٍ �إنمّ ا حت ُك ُم ُهم ِ�ص َف ُة الـ ُموا َط َنة
وجمموع ُة الأفرادِ الذين
إ�سالم ،التي من �أُ ُ�س�سِ ها:
العا َّم ِة يف ال ِ
1 -1الأُخُ َّو ُة الإِنْ�سا ِن َّية :وهي التي يُعبرَّ ُ عنها ب َو ْح َدةِ

ال ْأ�ص ِل َوامل ْن َ�ش�أ ،ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ (الن�ساء.)١ :

2 -2الأُخُ َّو ُة الدي ِن َّيةَ :
قال �صلى اهلل عليه و�سلم فيما يروي ِه عنه عبدُ ا ِهلل ْب ُن ُع َم َر
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ر�ضي اهلل عنهما« :امل ُ ْ�سل ُِم �أَخُ و امل ُ ْ�سل ِِم؛ َال يَ ْظ ِل ُم ُهَ ،و َال يُ ْ�س ِل ُم ُه.(((»...

المي الواحِ د،
بجع ِل
جميع �أفرادِ
فهذان الأ�سا�سانِ كفيالنِ ْ
املجتمع ال ْإ�س ِّ
ِ
ِ
نون ويَ َّتحِ َ
نون وطنًا واحدً ا ،يَ َتعا َو َ
والذين يَ ْ�س ُك َ
نافع
َقدمي ُك ِّل ما هو ٌ
دون على ت ِ
و ُمفيدٌ ،ويُ ْ�سه ُِم يف ازْ دِ هارِ ال ِبالدِ والعِ بادِ ؛ ومن ّثم تتج ّلى ركائ ُز حِ مايَة ال َو َطن
يف َم ْنعِ ِه مِن ّ
املع َن ِو َّية ،وهذه احلِمايَ ُة
ي�ضر ُه؛ �إنْ من ال ّناحِ يَ ِة املا ِّد َّي ِة �أوِ ْ
كل ما ي�ؤذيه �أو ُّ
نتاج ما ُ
التي
مل؛ �إذِ
يبذلُ ُه ُمواطِ نو ُه مِن ُجهدٍ و َكدٍّ و َع ٍ
ُ
يحتاجها ال َو َط ُن� ،إنمّ ا هي ُ
واجب َم ٌ
نوط ب�ساكنيه؛ �أفرا ًدا
فاع عن الأوطانِ
ال َّتدا ُف ُع ُ�س َّن ُة ا ِهلل يف خَ ْل ِقهِ ،والدِّ ُ
ٌ
ٍ
�شائج ُح ِّب ال َو َط ِن ،وال َّتفاين يف خِ ْدمتِه ،وال َع َم ِل على
وجماعاتَ ،
الذين ت َْر ِب ُط ُه ْم َو ُ
ْا�س ِتقْرارِ ه وت َ َط ُّورِ ه ،والزِ ُم َذل َِك � َّأن ال َو َطن ُمه ٌِّم ٍّ
لكل من ال َف ْردِ واملجتمع ،وتتجلى
�سبع نِقاط ،ميكن �أن جنملها يف الآتي:
هذه الأه ّم َّية يف ِ
احلاج ِة ِ
الف ْطر َّي ِة ُحل ِّب ال َو َط ِنَ :ف َع ْن �أَن ٍَ�س ر�ضي اهلل عنه قالَ « :ك َان
�1 -1إ ِْ�ش ُ
باع َ
َر ُ�س ُ
ات((( املَدِ ي َنةِ،
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �إِ َذا َقدِ َم م ِْن َ�س َف ٍرَ ،ف�أَ ْب َ�ص َر َد َر َج ِ
«ح َّر َك َها م ِْن ُح ِّب َها»(((.
�أَ ْو�ضَ َع نَا َق َت ُهَ ،و ِ�إنْ َكان َْت َدابَّ ًة َح َّر َك َها» ،ويف زيادةَ :
املجتمع م َِن
ينعك�س من خاللِها على
�2 -2إ�شا َع ُة و�شا ِئ ِج الأُ ْل َف ِة وال َّت�آ ُل ِف :وما
ُ
ِ
عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال :قال
ال َو ْح َدةِ وال َّتعا ُونِ والإِخا ِء ،فعن عبداهلل بن ٍ
ُ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لـ َم َّك َةَ « :ما �أَ ْطيَ َب ِك م ِْن بَ َلدٍ َ ،و�أَ َح َّب ِك ِ�إليَ َّ ،
َولَ ْو اَل �أَ َّن َق ْومِي �أَخْ َر ُجونيِ ِم ْن ِك َما َ�س َك ْن ُت َغيرْ َ ِك»(((.

ُ
ر�سول اهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ « :م ْن �أَ ْ�ص َب َح ِم ْن ُك ْم
3 -3تَوْفريُ الأَمْنِ والأمانِ :قال
اب َال يَ ْظل ُِم امل ُ ْ�سل ُِم امل ُ ْ�سل َِم َو َال يُ ْ�س ِل ُم ُه ،حديث رقم2442 :؛
ُ -1م َّت َفقٌ َع َل ْيهِ :البخاري ،امل َ َظالمِ َوالغ َْ�ص ِب ،بَ ٌ
ُّ
ْ
اب تحَ ْ ِر ِمي الظل ِم ،حديث رقم.2580 :
ال�ص َل ِة َو ْ آ
وم�سلم ،ا ْلبرِ ّ َو ِّ
ال َد ِ
اب ،بَ ُ
�	-2أي طرقها املرتفعة .انظر :ابن حجر ،فتح الباري.620/3 ،
َ
اب َم ْن �أَ ْ�س َر َع نَا َق َت ُه �إِ َذا بَ َل َغ املَدِ ي َنة ،حديث رقم.1802 :
 -3البخاري� ،أبواب العمرة ،بَ ُ
َّ
يح
�ص
ن
�س
«ح
الرتمذي:
قال
.3926
رقم:
حديث
،
ة،
ك
م
ف�ضل
يف
باب
 -4الرتمذي� ،أبواب املناقب،
حِ
ٌ
َ َ َ ٌ
َ
يب م ِْن َه َذا ال َو ْجهِ».
َغ ِر ٌ
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الد ْنيَا»(((.
وت يَ ْو ِمهَِ ،ف َك َ�أنمَّ َا حِ ي َز ْت لَ ُه ُّ
�آ ِمنًا فيِ �سِ ْر ِبهُِ ،م َعا ًفى فيِ َج َ�سدِ هِ  ،عِ ْن َد ُه ُق ُ
4 -4ال َّتمَتُّعُ بِرَغَدِ العَيْ�شَِ :فق َْد َدعا نب ُّينا الكر ُمي �صلى اهلل عليه و�سلم ل َو َط ِن ِه اجلديدِ
املنو َرة باخلري وال َرب َكةِ ،فقال« :ال َّل ُه َّم ْاج َع ْل ِبالمْ َدِ ي َن ِة ِ�ض ْع َف ْي َما َج َع ْل َت
املدينة َّ
بمِ َ َّكة م َِن البرَ َ َكةِ»(((.
حديث ال َّن ِب ّي َ�ص َّلى
ري :لَ َف َت �إىل هذا املعنى
ُ
�سي والأُ َ�س ّ
ْ 5 -5
اال�س ِتقْرا ُر ال َّن ْف ّ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ
اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم فيما يرويه َمال ُِك ْب ُن الحْ ُ َو ْي ِر ِث َق َال�« :أَتَ ْي َنا َر ُ�س َ
ين لَ ْي َل ًةَ ،و َك َان َر ُ�س ُ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َون َْح ُن �شَ َب َب ٌة ُم َت َقارِ بُ َ
ول
ونَ ،ف َ�أ َق ْم َنا عِ ْن َد ُه عِ ْ�ش ِر َ
ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َرحِ ي ًما َرقِي ًقاَ ،ف َظ َّن �أَنَّا َق ْد ا�شْ َت ْق َنا �أَ ْه َل َناَ ،ف َ�س�أَلَ َنا َع ْن
َم ْن تَ َر ْك َنا م ِْن �أَ ْه ِل َناَ ،ف َ�أخْ برَ ْ نَا ُهَ ،فق َ
«ارجِ ُعوا �إِلىَ �أَ ْهلِي ُك ْمَ ،ف�أَقِي ُموا فِيه ِْم
َالْ :
ال�صلاَ ُة َف ْل ُي�ؤَ ِّذنْ لَ ُك ْم �أَ َحدُ ُك ْمُ ،ث َّم ِليَ�ؤُ َّم ُك ْم
َو َع ِّل ُمو ُه ْمَ ،و ُم ُرو ُه ْمَ ،ف ِ�إ َذا َح َ�ض َر ِت َّ
�أَ ْكبرَ ُ ُك ْم»(((.
املج َت َم ِع ِ
الواح ِدَ :و َ�ص ُف ال َّن ِب ُّي
6 -6تحَ قيقُ َم ْبد�أ ال َّتعا ُو ِن على اخل ِري بني �أفرا ِد ْ
العذاب ،ملا له مِن ت�أث ٍري
عن ال َو َط ِن ب�أنَّه ق ِْط َع ٌة م َِن
ِ
�صلى اهلل عليه و�سلم اال ْبتِعا َد ِ
«ال�س َف ُر
�سلبي على امل�ساف ِِر ،وعلى َمن ت َر َك ورا َءه ،قال �صلى اهلل عليه و�سلمَّ :
اب ،يمَ ْ َن ُع �أَ َح َد ُك ْم َط َعا َم ُه َو�شَ َرابَ ُه َون َْو َم ُهَ ،ف ِ�إ َذا َق َ�ضى نَ ْه َم َت ُه(((،
ق ِْط َع ٌة م َِن ال َع َذ ِ
َف ْل ُي َع ِّج ْل �إِلىَ �أَ ْه ِلهِ»(((.

�	-1أخرجه من رواية َ�س َل َم َة ْب ِن ُع َب ْيدِ اللهَّ ِ ْب ِن محِ ْ َ�ص ٍن ا َخل ْطمِ ِّيَ ،ع ْن �أَ ِبيهِ :البخاري يف الأدب املفرد� ،ص112
يب.
()300؛ والرتمذي� ،أبواب ُّ
الزهد ،حديث رقم ،2346 :وقالَ :ح َ�س ٌن َغ ِر ٌ
اب املَدِ ي َن ُة ت َ ْنفِي ا َخل َب َث ،حديث رقم.1885 :
 -2البخاري ،ف ََ�ضائِل املَدِ ي َنةِ ،بَ ٌ
اب الأَ َذانِ ِل ْل ُم َ�ساف ِِر �إِ َذا َكانُوا َج َما َعةً
ُ -3م َّت َفقٌ َع َل ْي ِه واللفظ مل�سلم :البخاري يف موا�ضع ،منها :الأذان ،بَ ُ
َ
ال َما َمةِ ،حديث رقم:
اب َم ْن �أ َحقُّ ِب ْ إِ
َوالإِ َقا َمةِ ،حديث رقم631 :؛ وم�سلم ،امل�ساجد وموا�ضع ال�صالة ،بَ ُ
.674
�	-4أي حاج َته .انظر� :شرح النووي على م�سلم.70/13 ،
اب
ُ -5م َّت َفقٌ َع َل ْي ِه من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،واللفظ للبخاري :البخاري يف موا�ضع ،منها� :أَ ْب َو ُ
ال�س َف ُر ق ِْط َع ٌة م َِن
ال�س َف ُر ق ِْط َع ٌة م َِن ال َع َذ ِ
ال ُع ْم َرةِ  ،بَ ٌ
اب ،حديث رقم1804 :؛ وم�سلم ،الإمارة ،بَ ُ
اب َّ
ابَّ :
َ
ُ
لىَ
لمْ
َ
اب ت َْعجِ ِيل ا َ�ساف ِِر �إِ �أ ْه ِل ِه بَ ْعدَ ق َ�ضا ِء �شُ غْ ِلهِ ،حديث رقم.1927 :
ابَ ،و ْا�ست ِْح َب ِ
ا ْل َع َذ ِ
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َ 7 -7
الكرا َم ُة ِ
�صلوات ربي و�سالمه عليه
وح ْف ُظ احلقوق :ف� َّإن هِ ْج َر َة نب ِّينا الكرمي
ُ
تكن لوال �إيذا ُء قومِه له وملن �آ َم َن َم َع ُه ،بَ ْل � َّإن ال َّر َ
�سول �صلى اهلل
�إىل املدين ِة مل ْ
عليه و�سلم كان َق ْد �أ َم َر �صحابَ َت ُه بالهجرة �إىل ا َحل َب�شة ،فكان ممّا قاله �صلى اهلل
عليه و�سلم�« :إِ َّن ِب َ�أ ْر ِ�ض الحْ َ َب َ�ش ِة َم ِل ًكا َال يُ ْظ َل ُم َ�أ َح ٌد عِ ْن َد ُهَ ،فالحْ َقُوا ِب ِب َالدِ هِ َح َّتى
يَ ْج َع َل اللهَّ ُ لَ ُك ْم َف َر ًجا َومخَ ْ َر ًجا ممّا �أَ ْن ُت ْم فِيهِ»(((.
وهذه الأهم ّي ُة لل َو َط ِن ت َْ�س َت ْدعي من ِّ
ُ
كل �إن�سانٍ
يعي�ش يف َو َطنِه �أن يَ ْرعى
ُحقو َقه ،ويُباد َر حلمايَتِه َ
والذودِ عنه ِ�ض ْم َن َمبادِ َئ َو ُم ْن َط َل ٍ
قات ،هي:
ِ 1 -1عبا َد ُة ا ِهلل ِ
الواح ِد الأَ َح ِد على � ِ
عبا�س ر�ضي
أر�ض ِه :ففي
ِ
حديث عبدِ اهلل ِبن ٍ
اهلل عنهما الـ ُم َّت َف ِق َع َل ْيهِ« :ال هِ ْج َر َة بَ ْع َد ال َف ْت ِحَ ،ولَكِ ْن جِ َها ٌد َو ِن َّي ٌةَ ،و�إِ َذا ْا�س ُت ْنف ِْرتمُ ْ
َفا ْن ِف ُروا»((( ،واملق�صو ُد بـ «ال هِ ْج َر َة بَ ْع َد ال َف ْت ِح»� ،أي َف ْت ِح َم َّك َة ،لأنها �صا َر ْت
امل�سلم
ا�ستطاع
الم ،وال حاج َة �إىل اله ِْج َرةِ منها((( ،وعلي ِه ف�إنَّه متى ما
َ
ُ
دا َر �إِ ْ�س ٍ
أر�ض التي يعي�ش فيها فث ّم َة وط ُنه الذي يَ ْل َز ُمه.
القيام
ِ
بحقوق اهلل تعاىل يف ال ِ
َ
دي ر�ضي
حابي �أبو ُح َم ْيدٍ ال�ساعِ ّ
ُ 2 -2ح ُّب ال َو َط ِن بكا ِم ِل َم ْكنونا ِته :روى لنا َّ
ال�ص ُّ
اهلل عنهَ ،ق َال�« :أَ ْق َب ْل َنا َم َع ال َّن ِب ّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم م ِْن َغ ْز َوةِ تَ ُب َ
وكَ ،ح َّتى ِ�إ َذا
�أَ�شْ َر ْف َنا َع َلى املَدِ ي َن ِة َق َالَ « :هذِ هِ َطابَ ُة(((َ ،و َه َذا �أُ ُحدٌَ ،ج َب ٌل يُحِ ُّب َنا َونُحِ ُّب ُه»»(((.
 -1من حديث �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها� ،أخرجه� :أحمد ،امل�سند ،حديث رقم1740 :؛ والبيهقي ،ال�سنن
ال�صحِ ِيح
الكربى ،حديث رقم .18190 :قال الهيثمي عن حديث �أحمدَ « :ر َوا ُه �أَ ْح َمدُ َ ،ورِ َجالُ ُه رِ َج ُال َّ
ال�س َم ِاع».
َغيرْ َ [حممد بن] �إِ ْ�س َحاقَ �-أي عن محُ َ َّمدُ ْب ُن ُم ْ�سل ِِم ْب ِن ُع َب ْيدِ ا ِهلل ْب ِن �شِ َه ٍ
ابَ ،-و َق ْد َ�ص َّر َح ِب َّ
جممع الزوائد ومنبع الفوائد.)9842( 27-24/6 ،
ال�سيرَ ِ  ،حديث رقم2783 :؛ وم�سلم،
ال�سيرَ ِ  ،بَ ُ
اب ف َْ�ض ِل ا ِجل َهادِ َو ِّ
 -2البخاري يف موا�ضع ،منها :ا ِجل َهاد َو ِّ
اب تحَ ْ ِر ِمي َم َّكة َو َ�ص ْيدِ َها َوخَ لاَ َها َو�شَ َج ِر َها َولُ َق َط ِت َها� ،إِ اَّل لمِ ُ ْن�شِ دٍ َع َلى الدَّ َو ِام ،حديث رقم.1353 :
احلج ،بَ ُ
ّ
 -3انظر :ابن حجر ،فتح الباري.190 ،38/6 ،
�	-4أي املدينة ،وطابة من ِّ
الطيب ،وقيل :هو من َّ
و�صها من ِّ
ال�شرك وتطهريها منه.
الط ِّيب ،مبعنى الطاهر؛ ُخل ُل ِ
انظر :ابن اجلزري ،النِّهاية يف غريب احلديث والأثر.333/3 ،
اب نُزُولِ ال َّنب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم احل ِْج َر ،حديث
ُ -5م َّت َفقٌ َع َل ْيهِ ،واللفظ للبخاري :املغازي ،بَ ٌ
اب من بَ ُ
اب �أُ ُح ٌد َج َب ٌل يُحِ ُّب َنا َونُحِ ُّب ُه ،حديث رقم.1392 :
احلج ،بَ ُ
رقم4422 :؛ وم�سلمّ ،
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أحاديث ال َّن َب ِو َّية ال�شريف ُة بدُ عائِه �صلى اهلل عليه
3 -3الدُّ عا ُء ِل ْل َو َط ِنَ :ح ِف َل ِت ال
ُ
و�سلم للمدينةِ ،فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أَ َّن َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم َك َان يُ�ؤْتَى ِب َ�أ َّولِ ال َّث َم ِرَ ،فيَق ُ
ُول« :ال َّل ُه َّم بَارِ ْك لَ َنا فيِ َمدِ ي َن ِت َناَ ،وفيِ ِث َمارِ نَا،
َوفيِ ُمدِّ نَاَ ،وفيِ َ�صاعِ َنا ،بَ َر َك ًة َم َع بَ َر َكةٍ»(((.
و�صحابَ ُت ُه َعن
دافع ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه و�سلم َ
4 -4ال ِّدفاعُ عنه �ضِدّ الأَعْداءِ :فقد َ
َمدي َن ِتهِمَ ،وخَ يرْ ُ مِثالٍ على َذل َِك َغ ْز َو ُة ا َخل ْن َد ِقَ ،ح ْي ُث �شا َر َك �صلى اهلل عليه
و�سلم ِب َن ْف�سِ ِه يف َح ْف ِر ا َخل ْن َد ِق.
كاتَّ � :إن �أُ َ
�صول َّ
املكا�س ِب رَّ َ
ِ
واملم َت َل ِ
والث ِ
5 -5املحا َف َظ ُة على
ال�شري َع ِة ال َغ ّراءِ
وات ْ
�صو�صها على َج ْل ِب
�إنمَّ ا جا َء ْت ُمراعِ يَ ًة
ِ
ِ
حلاجات العِ بادِ َ ،ف َد َّل ْت ِب ُعمومِها وخُ
وقد � ْأر�شَ َدنا َر ُ
�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ُك ِّل َم ْ�ص َل َحةٍ ،و َد ْرء ُك ِّل َم ْف َ�س َدةٍ ْ ،
تاحةِ ،يف ِمث ِْل َق ْو ِل ِه �صلى اهلل عليه و�سلم :اَ«ل
ِفاظ على الثرَّ ِ
�إىل احل ِ
َوات الـ ُم َ
وح َغ َر ً�ضا»(((.
الر ُ
ت َ َّتخِ ُذوا �شَ ْيئًا فِي ِه ُّ
6 -6امل�ساهَمَةُ يف بِناءِ الوَطَنِ وخِدْمَتِه :فال ُ
إن�سان �إنمّ ا خُ ل َِق لعِ ما َرةِ الأَ ْر ِ�ض ،وقد
جاء يف احلديث الـ ُم َّت َف ِق َع َل ْيهَِ ،ع ْن �أَن َِ�س ْب ِن َمال ٍِك َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُهَ ،ق َالَ :ق َال
َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ « :ما م ِْن ُم ْ�سل ٍِم يَغْ ِر ُ�س َغ ْر ً�سا� ،أَ ْو يَ ْز َر ُع ز َْر ًعا؛
عظيم
َفيَ�أْ ُك ُل ِم ْن ُه َطيرْ ٌ� ،أَ ْو �إِن َْ�سا ٌن�َ ،أ ْو بَهِي َم ٌة� ،إِ اَّل َك َان لَ ُه ِب ِه َ�ص َد َق ٌة»(((،
ُ
والغر�س ُ
الفوائِدِ على �صاحِ ِب ِه وعلى مجُ ْ َت َمعِ ِه و َو َطنِه.

اب ف َْ�ض ِل المْ َدِ ي َنةَِ ،و ُد َعاءِ ال َّنب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم فِي َها ِبا ْلبرَ َ َكةَِ ،وبَيَانِ تحَ ْ ِر ِمي َهاَ ،وتحَ ْ ِر ِمي
احلج ،بَ ُ
 -1م�سلمّ ،
َ�ص ْيدِ َها َو�شَ َج ِر َهاَ ،وبَيَانِ ُحدُ ودِ َح َر ِم َها ،حديث رقم.1373 :
ال�ص ْيد َو َّ
الذبَائِح َو َما يُ�ؤْ َك ُل م َِن الحْ َيَ َوانِ ،
�	-2أخرجه من حديث عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما :م�سلمَّ ،
اب ال َّن ْه ِي َع ْن َ�صبرْ ِ ا ْل َب َهائ ِِم ،حديث رقم.1957 :
بَ ُ
ُ
اب
اب ف َْ�ض ِل الزَّ ْر ِع َوالغ َْر ِ�س �إِ َذا �أكِ َل ِم ْن ُه ،حديث رقم2320 :؛ وم�سلم ،المْ ُ َ�سا َقاة ،بَ ُ
 -3البخاري ،املزا َر َعة ،بَ ُ
ف َْ�ض ِل ا ْلغ َْر ِ�س َوالزَّ ْر ِع ،حديث رقم.1553 :
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قام بها ال َّن ِب ُّي �صلى
7 -7اال ْل ِتزا ُم مببا ِد ِئ ِه َو َقواني ِن ِه :كان من �أوائ ِِل الـ ُم ْن َج ِ
زات التي َ
املج َت َم ِع
اهلل عليه و�سلم عِ ْن َد َمقْدِ ِم ِه املدي َن َة ،هو َو ْ�ض ُع املبادِ ِئ ال َّت ْنظيمِ َّي ِة حلياةِ ْ
الإ�سالم ِِّي ا َجلديدِ َ ،ق َال ال َّن ِب ّي َ�ص َّلى اهللُ تَ َعالىَ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم« :المْ َدِ ي َن ُة َح َر ٌم َما
بَينْ َ َعيرْ ٍ ِ�إلىَ ثَ ْورٍ (((َ ،ف َم ْن �أَ ْح َد َث فِي َها َح َد ًثا �أَ ْو �آ َوى محُ ْ دِ ًثاَ ،ف َع َل ْي ِه لَ ْع َن ُة ا ِهلل
ني ،اَل يَ ْق َب ُل اهللُ ِم ْن ُه يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة َ�ص ْر ًفا َو اَل َع ْد اًلَ ،وذِ َّم ُة
َوالمْ َلاَ ِئ َك ِة َوال ّنا�س �أَ ْج َمعِ َ
ني َواحِ َدةٌ ،يَ ْ�س َعى ِب َها �أَ ْدنَا ُه ْمَ ،و َم ِن ا َّد َعى ِ�إلىَ َغيرْ ِ �أَ ِبيهِ� ،أَوِ ا ْن َت َمى ِ�إلىَ
المْ ُ ْ�سلِمِ َ
ني ،اَل يَ ْق َب ُل اهللُ ِم ْن ُه يَ ْو َم
ا�س �أَ ْج َمعِ َ
َغيرْ ِ َم َوالِيهَِ ،ف َع َل ْي ِه لَ ْع َن ُة ا ِهلل َوالمْ َلاَ ِئ َك ِة َوال ّن ِ
ا ْل ِقيَا َم ِة َ�ص ْر ًفاَ ،و اَل َع ْد اًل»(((.
املج َت َم ِع
العام م َِن املبادِ ِئ �شَ ديدةِ ا ُخلطورةِ يف ثَ ِ
8 -8حِفْظُ الأَمْنِ العامّ :الأَ ْم ُن ُّ
بات ْ
ظيم َجزاءِ َمن يَ ْ�س َه ُر َعلى
ال�س َّنة ال َّن َب ِو َّية ت َْع ُ
َو ْا ْ�س ِتقْرارِ � ِّأي َد ْولةٍ ،ول َِذل َِك جا َء يف ُّ
حِ ْفظِ �أَ ْم ِن ال ِبالدِ َ ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :ع ْي َنانِ اَل تمَ َ ُّ�س ُه َما ال َّنا ُرَ :عينْ ٌ
بَ َك ْت م ِْن خَ ْ�شيَ ِة اهللَ ،و َعينْ ٌ بَات َْت تحَ ْ ُر ُ�س فيِ َ�س ِب ِيل اهلل»(((.
�صو�ص َّ
املج َت َم ِع :جا َء ِت ال ُّن
ال�ش ْرعِ َّي ُة با َحل ِّث على َو ْح َدةِ
ُ
9 -9ال َّتعا ُي ُ�ش َو َو ْحدَ ُة ْ
ني فيِ تَ َر ُاحمِ ه ِْم
املج َت َم ِع ال ْإ�سالم ِّي ،فقد قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ت َ َرى املُ�ؤْ ِم ِن َ
ْ
َوت َ َوا ِّدهِ ْم َوتَ َعا ُط ِفه ِْمَ ،ك َمث َِل ا َجل َ�سدِ � ،إِ َذا ا�شْ َت َكى ُع ْ�ض ًوا ت ََدا َعى لَ ُه َ�سا ِئ ُر َج َ�سدِ هِ
ال�س َه ِر َوا ُحل َّمى»((( .وكما � َّأن ِل ْل ُم ْ�سلِم َ
هم وبَينْ َ
ِب َّ
ني َعالقاتِهم امل َو َّح َدةَ ،ف َب ْي َن ْ
معروف باملدينة ،و�أ ّما ثَ ْور فا�س ُت�شكل؛ ملا ا�شْ ُت ِه َر �أنّه ٌ
ٌ
جبل مبكة ،ح ّتى قيل� :إنّه وهم من
�	-1أ ّما َعيرْ ٌ :فقيل َج َب ٌل
الراوي ،وقد ُف ِّ�س َر بعدَّ ة تف�سريات� ،أح�س ُنها �أن يكون َج َبال �صغريا خَ لف جبل � ُأحد باملدينة ،ومل يكن
معروفا .انظر� :شرح النووي82/4 ،؛ وفتح الباري.84/4 ،
َ
اب َح َر ِم املدِ ي َنةِ ،حديث رقم:
ُ -2م َّت َفقٌ َع َل ْيهِ ،واللفظ مل�سلم :البخاري يف موا�ضع ،منها :ف�ضائِل املدينة ،بَ ُ
اب ف َْ�ض ِل المْ َدِ ي َنةَِ ،و ُد َعاءِ ال َّنب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم فِي َها ِبا ْلبرَ َ َكةَِ ،وبَيَانِ تحَ ْ ِر ِمي َها،
احلج ،بَ ُ
1870؛ وم�سلمّ ،
َوتحَ ْ ِر ِمي َ�ص ْيدِ َها َو�شَ َج ِر َهاَ ،وبَيَانِ ُحدُ ودِ َح َر ِم َها ،حديث رقم.1370 :
وح�سنه ،ف�ضائِل اجلهاد ،باب ما جاء يف ف�ضل احلر�س يف �سبيل اهلل ،حديث رقم.1639 :
 -3الرتمذي ّ
اب َر ْح َم ِة
ُ -4م َّت َفقٌ َع َل ْي ِه من حديث النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنهما ،واللفظ للبخاري :البخاري ،الأدب ،بَ ُ
ني َوتَ َعا ُط ِفه ِْم
ال�ص َل ِة َو ْ آ
اب تَ َر ُاح ِم المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ال ّنا�س َوال َب َهائ ِِم ،حديث رقم6011 :؛ وم�سلم ،ا ْلبرِ ِّ َو ِّ
ال َد ِ
اب ،بَ ُ
ا�ضدِ هِ ْم ،حديث رقم.2586 :
َوتَ َع ُ
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َ
عي�شون َعلى �أَ ْر ِ�ضه ِْم ويف َو َط ِنه ِْم ُعهو ٌد ومواثيقُ ت َْ�ض َم ُن ال َّتعايُ َ�ش
َغيرْ ِ هِ ْم ممَّن يَ
املنافع مبا يَ ْك ُف ُل ُحقوقَ ُك ِّل ٍ
طرف.
ِّ
ال�س ْلمِ ّي ،وتَبا ُد َل ِ
وح ّب ُه ِب ُك ِّل ما فيه ن ِْع َم ٌة �أُخْ رى ،ت َْ�س َت ْوجِ ُب
ممّا �سبق ،نَخْ ُل ُ
�ص �إىل � َّأن ال َو َط َن ن ِْع َم ٌةُ ،
ا َحل ْم َد ُّ
وال�ش ْك َر هلل تعاىل ،بَ ْل ِ�إ َّن ُح َّب ال َو َط ِن ف ِْط َر ٌة يف ُك ِّل ِ�إنْ�سانٍ  ،وهو ما يُع ِّز ُز قي َم َة
اال ْنتِماءِ وال َّتفاين يف خِ ْد َمتِه وخِ ْد َم ِة �أَ ْبنا ِئهِ .وكذلك احل ُ
رات ال َو َط ِن،
ِفاظ على ُمق ََّد ِ
ِيام ِبواجِ ِب ُ�ش ْك ِر اهلل
وامل�ساه َم ُة يف ِبنائِه �شَ َر ٌف ِل ُك ٍّل ُم ْن َت ٍم �إليه ،و َم ْب َد�أٌ م ِْن َمبادِ ِئ الق ِ
تعاىل على هذه الن ِّْع َمةِ.
واحلفاظ
وتطويره،
االهتمام بخدمته
وي�س َتمِ َّر
ِ
ِ
ُ
وحتى يَ ْ�س َتم َّر هذا ا ُحل ُّب لل َو َط ِنْ ،
بالوطنِّ ،
ِ�س
وبث
عليه،
ربط الأبناءِ
والقيام بحقوقه ،ال ّبد من ِ
ِ
الوعي وتَ ْنمِ يَ ِة احل ِّ
ِ
ِ
ال َو َطني يف نفو�س النا�شِ ئَةِ ،اً
هات،
قول وعملاً  ،م ِْن خِ اللِ تَ�ضا ُف ِر ُجهودِ الآباءِ والأ َّم ِ
�سات الرتبوية والتعليمية والثَّقاف ّي ِة واالجتماعية.
وخم َت َل ِف امل� َّؤ�س ِ
و�صالحها ورِ ْف َع ُتها.
َحف َِظ اهللُ �أ َّم َتنا و� ْأوطانَنا ،وو َّفقَنا ملا فيه خ ُريها
ُ
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تعزيز االنتماء
و�أثره يف حماية الوطن من خالل الهدي النبوي
د� .شفيق عبد القادر المة

�أ�ستاذ �أ�صول الرتبية الإ�سالمية ،وتاريخ الأديان،
كلية الآداب  /جامعة احل�سن الثاين (املغرب)
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�إن حماية الفرد لوطنه حماية لنف�سه و�صون لقيمة وجوده ،وعدم ا�ستقرار
الوطن م�ؤذن بل مهدد لوجود الفرد ،وم�ؤ�شر على اختالل �أحواله وعدم انتظام
�ش�ؤونه.
ولذلك ما �أحوج املجتمعات الإ�سالمية اليوم �إىل �إيالء مزيد من العناية
لبناء الفرد الواعي ب�أدواره يف احلياة اجتاه جمتمعه ووطنه وتعزيز انتمائه �إىل هذا
الأخري ليكون �إيجابيا يف �شتى مواقفه و�سلوكاته مبا يجعله حري�صا على �أداء �شتى
م�س�ؤولياته يف اجتاه �ضمان �أمن وا�ستقرار وطنه.
واعتبارا للأهمية الق�صوى التي يكت�سيها تعزيز االنتماء يف حماية الوطن،
كان من الطبيعي �أن حتتفي ال�سنة النبوية بهذا الأمر باعتبارها الإطار ال�شمويل
الناظم ل�شتى القيم واملبادئ التي ترتقي بالفرد لال�ضطالع بدوره يف خدمة وطنه
وتر�سيخ تعلقه به.
ولئن كان االرتباط بالوطن �أمرا فطريا يف الإن�سان ،ف�إن ال�سنة النبوية جاءت
مبا من �ش�أنه حتريك هذا ال�شعور الفطري وتنميته وتر�سيخه ليزداد الفرد حر�صا على
النزعة الإيجابية يف خمتلف عالقاته مبجتمعه ووطنه.
واملتتبع لأطوار ال�سرية النبوية يجدها غنية بالأحداث والوقائع التي تنب�ض
بالدرو�س والعرب التي ترفع الفرد �إىل �أعلى مقامات اعتزازه باالنتماء �إىل وطنه،
ففي املرحلة املكية ان�صرف اهتمام الر�سول � إىل بناء دولة الأفراد يف قلوب
�أتباعه مبا ر�سخ فيهم من قيم راقية وعقائد ربانية ،وملا هاجر �إىل املدينة انتقل
�إىل بناء دولة امل�ؤ�س�سات ،وبعناية الوحي الإلهي ،جت�سدت تلك العقائد والقيم
والتعاليم يف مدينة ر�سول اهلل  بعد مهاجره �إليها ،فبد�أت املالمح الكربى لبناء
الوطن تلوح من خالل جملة من الت�شريعات الرا�شدة ل�سلوكات �أفراد املجتمع
اجتاه وطنهم مبا يجعلهم معتزين باالنتماء �إليه وحري�صني على بنائه وحمايته.
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لقد حل النبي  باملدينة وهي يومئذ جمتمع متنوع قبليا وعقديا ،فكان
من مهامه عليه ال�سالم مواجهة هذا الواقع بالبحث عن املقومات والدعائم التي
�سي�ؤ�س�س عليها الدولة النا�شئة ،فكان البد من ترتيب البيت الداخلي مبا يحقق
متا�سك اجلماعة امل�سلمة ،ثم البحث عن امل�شرتك الذي يجمع هذه اجلماعة بباقي
مكونات املجتمع يف �إطار وحدة الوطن على �أ�سا�س مبد�أ التعاي�ش والتفاعل
الإيجابي والبناء.
وهكذا كانت الأخوة الإميانية الأ�سا�س الذي بنى عليه ر�سول اهلل  حلمة
اجلماعة امل�سلمة حتى قال « :ال ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب
لنف�سه» (((.وما ذلك �إال لكون الإميان �إذا وقر يف القلب �أثمر املحبة والألفة
بني �أفراد الوطن ،فحافظوا عليه� ،صونا لأخوتهم وت�ضامنهم ،ورعاية لأمنهم
وا�ستقرارهم.
و�إذا كانت الأخوة الإميانية �إمنا ت�شمل من كانوا ينت�سبون �إىل العقيدة
الإ�سالمية لقوله تعاىل�« :إمنا امل�ؤمنون �إخوة»((( ،ف�إن الأخوة الوطنية تت�سع لت�شمل
امل�سلمني وغريهم من مكونات املجتمع مبا يجعل اجلميع متفاعلني تفاعال ال يلغي
اخل�صو�صية يف الر�ؤى والت�صورات والقناعات ،واجلميع �أمام الوطن مت�ساوون
يف �أداء احلقوق والنهو�ض بالواجبات ،ولذلك فم�س�ؤولية الكل القيام ب�أدوارهم
مبا يخدم حماية الوطن و�أمنه.
�إن اال�ستقرار االجتماعي الذي يتمتع به �أي وطن من الأوطان ،هو حتما
منبثق يقينا من ال�شعور بالعدالة النف�سية واالجتماعية التي يح�سها �أفراده ،و التي
ال تقيم متييزا بني �أفراد الوطن بحيث ال تفرق بني قوي و�ضعيف ،وال بني �شريف
 -1متفق عليه� :أخرجه البخاري يف �صحيحه واللفظ له :كتاب الإميان ،باب من الإميان �أن يحب لأخيه ما
يحب لنف�سه( ،ج( 12/1ح ،)13و�أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإميان ،باب نفي الإميان عمن ال
يحب لأخيه وجاره ما يحب لنف�سه(.ج�/1ص/49ح)79
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وو�ضيع ...فيتحقق يف ظل ذلك ما ي�سمى بقانونية و�شرعية معامالت الأفراد فيما
بني بع�ضهم بع�ضا ،مبا يحفظ متا�سك اجلماعة ،وتلك كانت الغاية املن�شودة التي
حر�ص النبي  على بلوغها يف املجتمع الإ�سالمي النا�شئ ،وذلك من خالل ما
كان يوجه �إليه الأفراد يف املجتمع املدين من �سلوكات ومعامالت حتفظ حقوقهم
وحتمي وحدتهم وتعزز انتماءهم �إىل وطنهم.
وال غرو ،ف�إن متتيع الفرد بحقوقه هو ال�سبيل الكفيل بجعله عن�صرا �إيجابيا يف
�شتى عالقاته يف جمتمعه ،وحري�صا على ا�ستتباب مبد�أ ال�سلم يف وطنه ،باعتبار
هذا املبد�أ هو الإطار احلافظ لهذه احلقوق� ،إذ ب�صيانته ت�صان ،وب�إهداره تهدر،
وال يخفى ما حلفظ احلقوق من �أثر بالغ يف تعزيز االنتماء للوطن وتنمية الغرية يف
النفو�س للحر�ص على حماية �أمنه وا�ستقراره.
ال �شك �أن ا�ستتباب ال�سلم هو حفظ ال�ستقرار الوطن ،لكونه اخلطوة الأوىل
يف اجتاه رعاية احلقوق ،فبدون �سلم ال حقوق� ،إذ ال يجد الإن�سان قيمة حلقوقه
وال طعما لها يف وطن ميوج بالفنت وتعمه القالقل ،وت�سود فيه �أجواء عدم ال�سلم
واال�ستقرار ،ويف �ضوء هذه احلقيقة نتبني قيمة الت�صرفات والتدابري التي �أقدم
عليها ر�سول اهلل  يف جمتمع املدينة ملا �صار للدولة الإ�سالمية كيانها ال�سيا�سي
واالقت�صادي واالجتماعي(((.
لقد كان  حري�صا على ت�أمني �سالمة الوطن داخليا وخارجيا ،وذلك من
خالل الت�صدي لكل ما من �ش�أنه �أن يثري بواعث الفرقة فيع�صف بالوحدة الداخلية،
ون�ستح�ضر يف هذا ال�صدد �أحاديثه  يف نبذ الع�صبية والغل والرفث ،و�شتى
�صور املعاملة ال�سيئة املقبوحة ،ثم خارجيا بان�صراف جهوده � إىل اتخاذ جميع
التدابري االحرتازية حلماية الوطن من كل عدوان خارجي من قبيل بثه  للعيون
 -1مثل عقده ل�صلح احلديبية ،الذي ت�ضمن بندا ت�ضع فيه احلرب �أوزارها ع�شر �سنوات بني امل�سلمني
وقري�ش.
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توقيا من كيد وترب�ص الأعداء ،وبعثه لل�سرايا ترهيبا خل�صوم الدعوة الإ�سالمية،
وخو�ضه لعدة غزوات دفاعا عن الوطن الإ�سالمي ،وكل ذلك �إظهارا لهيبة الدولة
الإ�سالمية وفر�ض �سيادتها داخليا وخارجيا.
وهكذا ف�إن املت�أمل يف ال�سرية النبوية يجد يقينا ب�أن مواطني الدولة الإ�سالمية
هم رعايا هذه الدولة حيثما ُوجدوا فهم مرتبطون بها برابطة الوالء ،واالعتداء
عليهم اعتداء على هذا الوطن بكل مكوناته((( ،مهما اختلفت عقائد �أفراده وتباينت
م�ستويات حقوقهم وواجباتهم((( ،فحماية الوطن بالن�سبة للجميع �ضرورة جمتمعية
ي�ستمدون منها قيمة وجودهم وكينونتهم ،فمن دون هذه احلماية
تتفكك جماعتهم وتتحلل وحدتهم وينتهي �أمرهم.
لقد تبني بجالء من خالل الهدي النبوي �أن دولة الإ�سالم قد اجتمع لها من
املقومات التي حتافظ على كيانها �أكرث من �أي كيان �سيا�سي �آخر ،ولقد برز ذلك
وا�ضحا يف �سرية ر�سول اهلل  ،و�إن فتور رابطة االنتماء للوطن لهي من �أ�شد
الأخطار التي تتهدد كيان املجتمعات اليوم ،ويف مقدمتها املجتمعات الإ�سالمية
بفعل ما يريده مثريو الفنت داخليا وخارجيا من دعوات ت�ستهدف عن�صر ال�شباب
الذي يعد القلب الناب�ض لأي وطن ،مما يطرح م�س�ألة البحث عن الكيفية التي
ميكن بها حماية هذه ال�شريحة االجتماعية من �أي ا�ستالب فكري �أو عقدي �أو
تربوي يجعلها تنحرف عن م�سار االعتدال والتوازن الفكري والنف�سي ال�سليم
مبا ي�شكل تهديدا لأمن الوطن وا�ستقرار املواطنني ،وي�ؤدي بالتايل �إىل فتور يف
م�شاعر االعتزاز باالنتماء لهذا الوطن.
 -1ما كان من اعتداء قري�ش على حلفاء ر�سول اهلل غ ،وتوجههم �إىل مدينة النبي عليه ال�صالة وال�سالم
و�س�ؤالهم الن�صرة منه ،ف�سارع غ �إىل تلبية طلبهم ون�صرتهم وتوجه �إىل قري�ش بجي�ش ا�ست�أ�صل به كفرهم،
فكان فتح مكة.
 -2فعن عبد اهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما ،عن النبي غ قال« :من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة ،و�إن
ريحها توجد من م�سرية �أربعني عاما» �أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب اجلزية ،باب �إثم من قتل
معاهدا بغري جرم ،ج�/4ص/99ح3166
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ولذلك كان واجبا على كل امل�ؤ�س�سات الفاعلة يف ت�شكيل الوعي املجتمعي
�أن تتظافر جهودها حلفظ هذا الن�سيج من �أية جروح داخلية �أو خارجية ،ونحن
على يقني ب�أن ال�سنة النبوية فيها من احللول والعالجات مل�شاكلنا املعا�صرة ما �إن
�أح�سنا ا�ستثماره وا�ستغالله ،كان مبثابة الواقي ل�سالمة الوطن وال�ضامن لتما�سكه
ووحدته.
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االعتدال الفكري و�أثره يف حماية الوطن
(درا�سة ت�أ�صيلية يف �ضوء ال�سنة النبوية)
د� .سعيد بن �أحمد بوع�صاب

�أ�ستاذ العلوم ال�شرعية ،بكلية العلوم ال�شرعية،
ال�سمارة ،جامعة ابن زهر (املغرب)
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احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني.
وبعد،
فال يَخْ َفى �أن حماية الوطن من مقا�صد الدين� ،إذ بحفظه ورعايته يتم
اال�ستقرار ،ويف�شو ال�سالم ،ويتحقق الأمان ،وحماية الوطن ال تتحقق ب�سد
الثغور فح�سب ،وال بالرباط على احلدود ،ودرء اخلطر املادي املتمثل يف الغازي
واملعادي فقط ،بل تتجلى �أي�ضا يف تن�شئة املواطنني على االعتدال والت�سامح،
والت�ساكن والتعاي�ش ،وقبول الآخر ،واالعرتاف باملخالف ،واالعتدال يف الأفكار
واملعتقدات ،وحمل النا�س على منهج الو�سط ،والن�أي عن االنحالل واالنفالت
والغلو والتنطع وال�شطط ،والناظر يف منت ال�سنة النبوية وفقهها يقف على اجلم
الغفري من التوجيهات النبوية التي تعد مبثابة الت�أ�صيل لهذا الفقه اخلا�ص ،ولهذا
املق�صد ال�سامي ،وهذا �أمر يتطلب بذل مزيد من اجلهود يف امل�صادر ال�شرعية
الأ�صلية ال�ستخراج الهدى املنهجي منها ،و�إفراغه يف الربامج الرتبوية ،واملناهج
الدرا�سية العامة ،بغية بث الوعي ال�شامل بفكر الو�سطية واالعتدال ،الذي هو
منهج الإ�سالم العام ،و�سمته املميزة ،وطبيعته الفطرية.
ر�سمت ال�سنة النبوية ركائز االعتدال الفكري ،وهي:
�أوال :الفطرة :فقد بينت ال�سنة النبوية �أن الإن�سان جمبول على الفطرة،
والفطرة تعني االعتدال يف اخللق والنف�س ،واال�ستقامة يف ال�صورةَ « ،ما م ِْن
َم ْولُودٍ �إِ اَّل يُولَدُ َع َلى ا ْلف ِْط َرةِ » ،ف�إذا كان �أ�صل الإن�سان قائما على الفطرة ،ف�إن
الدين يف حد ذاته هو «الفطرة» ،وهكذا يقع االن�سجام وااللتئام بني خلق الإن�سان
ال�صوري والطبعي والنف�سي ،وبني منهجه التعبدي وال�شرعي ،فكل ذلك قائم
على «االعتدال ال�سوي» ،الذي هو الأ�صل يف منهج اهلل ،و�سنته يف اخللق والأمر.
ثانيا :العقل :وذلك ملا له من دور و�أثر يف احليلولة بني الإن�سان ،وبني ما يوبقه
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ويهلكه ،و�إمنا �سمي عقل الإن�سان الذي فارق به احليوان عقال لأنه يعقله� ،أي مينعه
ُ
العقال البعري عن ركوب ر�أ�سه»((( ،.و�إمنا يحمل
من التورط يف الهلكة ،كما يعقل
العقل �صاحبه على االعتدال ،ومينعه ،من االنحالل والغلو� ،إذا متت حمايته من
امل�ؤثرات احل�سية ،كاملخدرات ،واخلمور ،وغريها مما ي�ؤثر وجوده يف ال�سلم املدين،
والإ�ضرار بالوطن وم�صالح املواطنني ،وحمايته من «امل�ؤثرات املعنوية» كالأوهام،
واخلرافات ،واجلهل ،والتقليد الأعمى ،والظن ال�سيء ،والهوى ،والأفكار
املنحرفة املائعة املتحللة� ،أو املت�شددة املتنطعة ،وتنميته باملعارف والعلوم النافعة.
ثالثا :التفقه يف الدين :فالفقه يف الدين يجعل �صاحبه مدركا ملا يجب �أن
يكون عليه يف ت�صرفاته العامة واخلا�صة ،لأن ب�صره ب�أمور الدين يدفعه �إىل جلب
امل�صالح اجلزئية والكلية ،ويزعه عن املفا�سد بنوعيها �أي�ضا.
رابعا :القيم اخللقية :وذلك ملا لها من �أهمية بالغة يف �ضبط �سلوك الأفراد
واجلماعات ،حتى �إن النبي عليه ال�صالة وال�سالم جعلها الغاية من بعثته ،وحما�سن
الأخالق هي تلك التي تقوم على االعتدال والو�سطية ،فتلك التي �أقرها الإ�سالم،
و�أكملها النبي الكرمي ،وبثها يف املجتمع امل�سلم ،فمن �ش�أنها �أن جتعل املواطن
امل�سلم حمبا للخري ،م�ؤثرا لل�سلم وال�سالم يف معامالته اخلا�صة والعامة ،مبتعدا
عن الإذاية ،و�إحلاق ال�ضرر بالآخرين.
خام�سا :خطاب التكليف املبا�شر :على جهة الطلب بنوعيه ،طلب الفعل،
وطلب الرتك .فمن الأول جند الأمر بالتي�سري منهجا عاما يف الدين كله« ،ي�سروا
وال تع�سروا ،وب�شروا وال تنفروا((( ».فقوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :ي�سروا» ر�سم
ملنهج ،وهو اختيار ما فيه «الي�سر» من �أمور الدين والدنيا .ومن النوع الثاين :جند
�	-1أبو من�صور حممد بن �أحمد الأزهري ،تهذيب اللغة( 240 /1 ،عقل).
 -2البخاري ،كتاب العلم ،باب ما كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يتخولهم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا،
ح رقم  .69وم�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب يف الأمر بالتي�سري وترك التنفري ،ح رقم ،1734 :وهو
عنده بلفظ :و�سكنوا وال تنفروا.
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�أن ال�شدة والتع�سري مرفو�ضة يف الدين كله�« ،إياكم والغلو يف الدين ،ف�إمنا �أهلك
من كان قبلكم الغلو يف الدين(((« .هلك املتنطعون ،ثالثا»(((� .أي« :املتعمقون
الغالون املجاوزون احلدود يف �أقوالهم و�أفعالهم»(((.
و من �أهم �سمات ومظاهر االعتدال الفكري يف ال�سنة النبوية:
�أوال :يف منهج التعامل مع الن�صو�ص ال�شرعية فهما وتنزيال .و�إمنا يتم ذلك من
خالل اجتناب الآفات التي تعرتي بع�ض املتعاملني مع الن�صو�ص ،من مثل :حتريف
الغالني ،وانتحال املبطلني ،وت�أويل اجلاهلني ،وهو ما يتطلب ،العدالة يف احلاملني
للعلم واملف�سرين له ،و�إدراك مق�صد الو�سطية يف العلم ال�شرعي ،مع امل�صداقية
العلمية يف نقل الن�صو�ص ويف فهمها ،والت�أويل ال�صحيح واملقبول ب�شروطه.
ثانيا :يف الوعي بو�سطية الأحكام ال�شرعية .و�إمنا يدرك فقه هذه الو�سطية،
من خالل الوعي برتبتها؛ �إذ هي لي�ست مت�ساوية يف الرتبة ،وال مت�شابهة يف �سلم
«الأولويات» ،و�إن اتفقت من جهة امل�صدر ،والوعي مبقاديرها ،ففقه القلة والكرثة
يف جمال الأحكام ال�شرعية ،و�ضبط ميزانها من �سمات االعتدال يف منهاج
ال�سنة النبوية ،لأن توزيع الأحكام على املكلفني مع بيان مقاديرها ،وحجمها،
والتقليل منها �أو التكثري فيها ،على جهة الإيجاب �أو الندب ،كل ذلك يخ�ضع
للنظام الت�شريعي العام الذي روعي فيه كثري من الأبعاد ،ومنها« :تزاحم احلقوق،
والوعي بالثابت واملتغري فيها ،فاملتتبع ملنهج النبي عليه ال�صالة وال�سالم يلحظ �أنه
كان يف بع�ض الأمور ال يقبل امل�ساومة وال التنازل ،ولكنه يف بع�ض الأحيان يلني،
ويت�سامح يف بع�ض الق�ضايا ،وهذا من �سمات «االعتدال» ،والتو�سط يف منهجه
التبليغي والتوجيهي والإر�شادي عليه ال�صالة وال�سالم.
� -1صحيح ابن حبان كما يف الإح�سان ،كتاب احلج ،ذكر و�صف احل�صى التي ترمي بها اجلمار ح رقم:
� ،3871سنن الن�سائي ،كتاب احلج ،باب التقاط احل�صى .ح رقم.3057 :
 -2م�سلم ،كتاب العلم ،باب هلك املتنطعون ،ح رقم.70 26 :
 -3املنهاج �شرح �صحيح م�سلم .220/16
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ثالثا :يف قبول االختالف واملخالف� ،سواء كان املخالف يف الدين ،وبخا�صة
�إذا كان «ذميا» �أو «معاهدا» ،فقد حفظت ال�سنة النبوية له كرامته ،و�أباحت له
ممار�سة عبادته وديانته ،مع متتعه بكافة احلقوق التي يتمتع بها امل�سلمون يف املجتمع
الإ�سالمي ،وتوعدت ب�أ�شد العذاب من يتعر�ض له ب�أذى� ،أو كان املخالف يف
«فروع ال�شريعة» ،فقبوله ،والتعاي�ش معه ،واالعتداد به ،وتقدير ر�أيه ،مما تواتر
�أمره يف ال�سنة النبوية� ،أو كان االختالف يف العادات والأعراف والتقاليد» ،فهذا
ما يجب �أن تبنى عليه «مناهج التعليم يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية» مبختلف مراحلها،
ليت�شرب املتلقي «القابلية لالختالف» ،وقبول عذر املخالف ،فيت�سع له �صدره،
ويحرتم اختيارات غريه الفكرية واملذهبية ،ويعي�ش معه يف وئام و�سالم ،يف ظل
احرتام «الثوابت الكربى» التي ت�شكل اللحمة الوطنية ،واملرجعية العليا للدولة
امل�سلمة ،حتى ي�ستقر الأمن ،وي�ستتب ال�سلم مبختلف �أنواعه و�صوره!!
وقد �أ�شار البحث� ،إىل عدد من ن�صو�ص ال�سنة النبوية التي تربز هذه الآثار
يف املجال الفكري والثقايف ،وذلك مثل :العناية اخلا�صة باملثقفني ،مهما اختلفت
ديانتهم وم�شاربهم ،كما عرب عن ذلك حديث معاذ�« :إنك ت�أتي قوما �أهل كتاب»،
وحق �إبداء ،والر�أي واملراجعة يف الكالم ،كما ن�ص على ذلك حديث عائ�شة،
يف م�س�ألة «مناق�شة احل�ساب» ،وحديث حف�صة ،و�س�ؤالها النبي عليه ال�صالة
وال�سالم ،مل مل يحل من عمرته« ،وقبول احلق بغ�ض النظر عن اجلهة التي �صدر
منها ،كما عرب عن ذلك ،حديث �أبي هريرة عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،يف
ق�صة ال�شيطان ،حيث قال� :صدقك وهو كذوب.
ويف املجال االجتماعي ،وذلك من خالل عر�ض ن�صو�ص ال�سنة النبوية
الداعية� ،إىل االعتدال والو�سطية يف العالقات االجتماعية ،كالنهي عن :التحا�سد،
والتباغ�ض ،والتناج�ش ،والبيع على البيع ،والأمر بالأخوة ،مبا حتمل من معاين
متعددة ،وحق امل�سلم على امل�سلم ،وحرمة الدم ،واملال ،والعر�ض ،والنهي عن
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لعن امل�سلم ،و�إن وقع يف بع�ض املحظورات ال�شرعية ،واالحتفاظ مبكانته و�إن وقع
يف الأخطاء.
ويف املجال االقت�صادي حيث وجهت ن�صو�ص ال�سنة النبوية �إىل قيمة
االعتدال ،ب�صفتها من �أهم العوامل امل�ساهمة يف ا�ستقرار الوطن من هذه الناحية
كالأمر باالعتدال يف البيوع ،ويف �إخراج قيمة الزكاة ،واالعتدال مع العمال،
واالعتدال يف الهبة ،والو�صية.
ويف جمال التدبري ال�سيا�سي ،حيث �أر�شدت ن�صو�ص ال�سنة النبوية �إىل
قيمة االعتدال باعتبارها �أ�سا�سا متينا ،وح�صنا منيعا ،يحفظ كيان الوطن ،ويحميه
من الت�صدع ،واالن�شقاق ،واالنحراف واالنفراط ،فدعت ن�صو�ص ال�سنة� ،إىل
تو�سيع م�صادر ال�سيا�سة ال�شرعية ،وحفظ النظام ال�سيا�سي وطاعة �أويل الأمر يف
املعروف ،والتعاون مع �أجهزة الدولة للحفاظ على امل�صلحة العامة ،والن�صيحة
لأويل الأمر ب�شروطها ،والأحق بتويل منا�صب الدولة من الأكفاء الأقوياء الأمناء،
وعلى امل�ستوى خلارجي ،وردت ن�صو�ص تدعو �إىل قيام العالقة بني الآخر على
�أ�سا�س من التعاون امل�شرتك ،والدعوة ال�سلمية القائمة على احلكمة واملوعظة،
واجلدال بالتي هي �أح�سن ،وهكذا يخل�ص البحث يف النهاية �إىل� :ضرورة توظيف
ال�سنة النبوية يف املناهج الدرا�سة ،مع فقه �أحكامها ،ودرا�ساتها درا�سة مو�ضوعية،
لت�صحيح الفهم ،و�إزالة االلتبا�س ،ودفع الأفكار املنحرفة ،و�سوء الت�أويل ،لينعم
الوطن بعد ذلك كله ،باالعتدال الفكري يف مفهومه العام ،ويف �آثاره الإيجابية.
واحلمد هلل رب العاملني.
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قيمة امل�س�ؤول ّية و�أث ُرها يف
الوطني وحماي ِته
تعزيز الأمن
ّ
بوي)
(درا�س ٌة يف �ضوء ْ
الهدي ال ّن ّ
د .ماريه ب�سام عبابنه

�أ�ستاذ احلديث امل�ساعد  /جامعة احلدود ال�شمالية  -ال�سعودية (الأردن)
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وال�سالم على ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم  -وبعد،
احلمد هلل ّ
وال�صالة ّ

الوطني ّ
ي�شكل ركنا مه ّما يف بناء الأوطان ،وعام ًال �أ�سا�سياً يف
ف� ّإن الأمن
ّ
أهم امل�س�ؤوليات املُناطة بالقادة ومن ينوب منابَهم؛ لذلك
حمايتها ،كما ّ
يعد من � ّ
مهم يف حماية الأوطان� ،إ ّال
ف� ّإن وعي ّ
مكونات املجتمع بعظم هذه امل�س�ؤولية �أم ٌر ُ
� ّأن مفهوم امل�س�ؤولية وتطبيقاتها يحتاج �إىل تقومي لي�ؤدي دوره يف حماية الوطن،
ولقد جاءت ال�س ّنة ال ّنبوية ّ
ال�شريفة بن�صو�صها تق ّر هذا املبد�أ وتبينّ �أهميته؛ ولهذا
الوطني
جاء هذا البحث؛ بعنوان« :قيمة امل�س�ؤول ّية و�أث ُرها يف تعزيز الأمن
ّ
بوي» ،يهدف �إىل حترير مفهوم امل�س�ؤولية
وحمايتِه« ،درا�س ٌة يف �ضوء ْ
الهدي ال ّن ّ
وتو�ضيح دالالته ،والك�شف عن �أبعاد الأمن الوطني ،لبيان املنهج ال ّنبوي يف تفعيل
الوطني.
قيمة امل�س�ؤولية للقيام بدورها يف حتقيق الأمن
ّ
املهم � ّأو ًال
�أ ّوال :مفهوم امل�س�ؤولية ،والأمن الوطني ،الداللة والأبعاد :من ّ
الدرا�سة بعد اجلولة يف الدالالت
حترير هذه املفاهيم و بيان داللتها؛ حيث خرجت ّ
ال ّلغوية ملفهوم امل�س�ؤولية يف ال ّلغة والقر�آن الكرمي وال�س ّنة امل�ش ّرفة؛ ب�أن امل�س�ؤولية
هيّ :
«كل ما يُ�س�أل عنه ويحا�سب املرء عليه يف الدنيا والآخرة فيما ك ِّلف به� ،أو
وليّ عليه رعاية و�أمانة»؛ لذلك جاء الهدي النبوي ي�ؤكد على تلك امل�س�ؤولية،
مكونات
ال�سالم« :كلكم راع وكلكم م�سئول عن رعيته» لي�شمل جميع ّ
بقوله عليه ّ
للدين والأوطان ويف
املجتمع يف �أداء دوره لهذه القيمة والإح�سا�س بها حماية ّ
جميع املجاالت ،والتب�صري فيها واملحا�سبة عليها؛ و كل ذلك مبا يتنا�سب مع القدرة
واال�ستطاعة.
�أ ّما الأمن الوطني؛ فهو« :الأمان الذي يحمي الأر�ض ا ّلتي يقطنها الإن�سان
بجميع مكوناتها ،وبجميع �أبعاد الأمان» ،وال ّ
�شك � ّأن هذا الوطن له عنا�صر
ومكونات ّ
ت�شكل كيانه وانتماءه الذي عبرّ عنه ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
ّ
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بقولهَ « :ق ْد َعل ِْم ُت �أَ َّن �أَ َح َّب ا ْل ِب َالدِ �إِلىَ ا ِهلل َع َّز َو َج َّل َم َّك ُةَ ،ولَ ْو َال �أَ َّن َق ْومِي �أَخْ َر ُجونيِ
َما خَ َر ْج ُت ،ال َّل ُه َّم ْاج َع ْل فيِ ُق ُلو ِب َنا م ِْن ُح ِّب المْ َدِ ي َن ِة ِمث َْل َما َج َع ْل َت فيِ ُق ُلو ِب َنا م ِْن
ُح ِّب َم َّك َةَ ،و َما �أَ�شْ َر َف َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع َلى المْ َدِ ي َن ِة َق ُّط ِ�إ َّال ُع ِر َف
فيِ َو ْج ِه ِه ا ْل ِب ْ�ش ُر َوا ْل َف َر ُح».
ثانيا �أبعاد الأمن الوطني يف ال�س ّنة النبوية :يقول ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه
وت يَ ْو ِم ِه َف َك�أَنمَّ َا
و�س ّلمَ « :-م ْن �أَ ْ�ص َب َح ِم ْن ُك ْم �آ ِمنًا فيِ �سِ ْر ِب ِه ُم َعا ًفى فيِ َج َ�سدِ هِ عِ ْن َد ُه ُق ُ
أهم م�ستوياته:
حِ ي َز ْت لَ ُه ُّ
الد ْنيَا» .وهذا احلديث ينقلنا �إىل �أبعاد الأمن الوطني ب� ّ
و�أولها البعد الع�سكري حلفظ الأمن الوطني؛ ويظهر ذلك يف قوله عليه ال�سالم:
الوطني،
«من بات �آمنا يف �سربه» وهذا مناط بدور القادة وا ُجلند يف حفظ الأمن
ّ
�ضد �أية اعتداءات خارج ّية� ،أو فنت داخلية؛ وثانيها؛ البعد االقت�صادي؛ وذلك
بتوفري االحتياجات الالزمة ،و�إدارة الأزمات يف امل�شاكل االقت�صادية؛ ويظهر
«معافى يف بدنه ،عنده قوت يومه»؛ وال ّ
�شك � ّأن هذه الأبعاد ك ّلها
ذلك يف قوله:
ّ
تتكامل مع بع�ضها لتعزيز الأمن الوطني واحلفاظ على �سالمته ،قال ال ّنبي � -صلى
الدنيا بحذافريها».
اهلل عليه و�سلم -معقبا« :فك�أمنا حِ يزت له ّ
لذلك حر�ص ال ّنبي � -ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -على حتقيق الأمن الوطني
الدولة ال ّنبوية على �أر�ض املدينة املنو ّرة؛ بحل
يف مفهومه ال�شامل منذ ت�أ�سي�س ّ
ّالأزمة االقت�صادية بامل�ؤاخاة بني املهاجرين والأن�صار والت�أليف بني �أطياف املجتمع،
و�إعطائهم الأمان على دينهم و�أموالهم من �أ�صحاب الديانة وغريها بالوثيقة النبوية.
وال ّ
�شك � ّأن البعد النف�سي �أمر ال بجب �إغفاله يف الأمن الوطني؛ كمتطلب
ي�سعى الإن�سان �إليه منذ نعومة �أظفاره؛ فالأمن الوطني ي ّتحقق بالأمن النف�سي؛
وذلك بحفظ �أنف�سهم و�أموالهم و�أعرا�ضهم ،يقول النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
ا�س».
«المْ ُ�ؤْم ُِن َم ْن �أَ ِم َن ُه ال َّن ُ
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ثالثا :دور ال�س ّنة النبوية يف تفعيل قيمة امل�س�ؤولية لتعزيز الأمن الوطني:
� ّإن م�س�ؤولية الأمن الوطني تتناول جانبني هما؛ ال ّرعاية واملحا�سبة ،ا�ستنادا �إىل
الأولويات يف الرتتيب يف امل�س�ؤوليات املنوطة والتي جاء ترتيبها على نحو
مت�سل�سل يف احلديث ال�شريف« :فالإمام راع وهو م�سئول عن رعيته ،والرجل
راع.»...........
تعد
�أ ّما اجلانب الأول :فهو م�س�ؤولية الرعاية لتعزيز الأمن الوطني؛ حيث ّ
م�س�ؤولية ال ّرعاية من �أعظم امل�س�ؤوليات التي حتفظ الأمن الوطني يف جميع �أطياف
املجتمع؛ فالأمة يف املنظومة الوطنية على �شبيه ال�شجرة ،و�صالح ّ
كل �أ�صل منها
�سبب ل�صالح من بعده ،وت�أ�سي�سا على ما �سبق ف�إن م�س�ؤولية الرعاية التي تقع
على احلاكم يف �سيا�سة الدين والدنيا باعتباره امل�س�ؤول الأول يف قمة الهرم؛ هي
واخلارجي
الداخلي
م�س�ؤولية تدعوه وحت ّركه لبذل اجلهد حفاظا على �أمن الدولة
ّ
ّ
وفق املبادئ ال�شرعية ،بجميع �أبعاد الأمن التي �أ�شار �إليها حديث امل�س�ؤولية للقيام
بواجبه بعدة م�س�ؤوليات منها:
الداخلي بتطبيق مبادئ امل�ساواة والعدل ،يقول ال ّنبي� -صلى
 رعاية الأمن ّيمو َن ا َحلدَّ
اهلل عليه و�سلم �«-إِنمَّ َا َه َل َك َم ْن َكا َن َق ْب َل ُك ْم� ،أَ َّن ُه ْم َكا ُنوا ُي ِق ُ
يعَ ،و َيترْ ُ ُكو َن َع َلى ال�شَّ ر َ
ِيفَ ،وا َّل ِذي َن ْف ِ�سي ِب َي ِد ِهَ ،ل ْو َف ِاط َم ُة
َع َلى ال َو ِ�ض ِ
َف َع َل ْت َذ ِل َك َل َق َط ْع ُت َيدَ َها» ،والهالك مت�ض ّمن تهديد كل �سبل الأمن
ال�صدور ويُ�شعل الفنت يف
املجتمعي
الداخلي واخلارجي؛ �إذ � ّإن الظلم يُوغر ّ
ّ
ّ
املجتمعات؛ وبال ّتايل ت�صبح تلك املجتمعات فري�سة �سهلة لأعدائها.
 رعاية الأمن الداخلي باملوازنة بني احلقوق والواجبات وتلبية متطلباتاملواطنني؛ يقول ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم « :-ما من والٍ يلي رع ّية من
امل�سلمني ،فيموت وهو ٌّ
غا�ش لهم� ،إ ّال ح ّرم اهلل عليه اجلنة».
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 رعاية الأمن الوطني بتعيني الكفاءات ،واختيارهم بدقة؛ حيث تتوافر فيهموالقوة و�إجراء عملية ال ّتقييم والتزكية؛ « َيا َع ْبدَ ال َّر ْح َم ِن ْب َن
الأمانة واليقظة ّ
َ�س ُم َر َة َال ت َْ�س َ�أ ِل الإِ َما َر َة َف�إِن ََّك ِ�إ ْن �أُو ِتي َت َها َع ْن َم ْ�س�أَ َل ٍة ُو ِك ْل َت إِ� َل ْي َها َو ِ�إ ْن �أُو ِتي َت َها
ِم ْن َغيرْ ِ َم ْ�س�أَ َل ٍة �أُ ِع ْن َت َع َل ْي َها».
 الرعاية التي تت�ض ّمن ال ّن�صح وال ّتب�صري بامل�س�ؤوليات الأمنية وغريها ،والتيتقي املواطن م�صارع اجلهل ومدارك الفنت وال�سوء ،قال ر�سول  -اهلل �صلى
اهلل عليه و�س ّلم« :-ما من عبد ا�سرتعاه اهلل رعية ،فلم يُحطها بن�صيحة� ،إال مل
يجد رائحة اجلنة».
 م�س�ؤولية رعاية الأمن الع�سكري لكونه متطل ًبا �أ�سا�س ّيا حلفظ الأمن الوطني،يتط ّلب من القادة واملجتمعات بذل الو�سع والطاقة وبذل الأموال وت�ضافر
الدعاء
اجلهود للحفاظ عليه ،باتّخاذ الو�سائل املعنو ّية واملاد ّية بدءا من ّ
واال�ستعانة باهلل  -عز ّ
وجل -بطلب ال ّن�صرة والإعانة «اللهم �أجنز يل ما
ِيل ا ِهلل َف َق ْد َغ َزاَ ،و َم ْن
وعدتني»ّ ،ثم �إعداد القّوة« :-من َج َّه َز َغا ِز ًيا فيِ َ�سب ِ
ِيل ا ِهلل ب َِخيرْ ٍ َف َق ْد َغ َزا» ،ورفع املعنويات وتنمية العقيدة
خَ َل َف َغا ِز ًيا فيِ َ�سب ِ
الع�سكرية بنفو�س اجلند واملواطنني والتحفيز؛ وقوله عليه ال�سالم« :قوموا
ال�صفوف فامل�س�ؤولية
�إىل جنة عر�ضها ال�سموات والأر�ض ،و�أن ّ
يتقدم القائد ّ
الأمنية مناطة به بحكم اخت�صا�صه يف توليها؛ لذلك كان ال ّنبي � -ص ّلى اهلل عليه
يتقدم ال�صفوف ،ويبا�شر ّ
�صلى اهللو�س ّلمّ -
الطليعة بنف�سه« :،كان ال َّنب ُِّي َ
ا�س» ،وال ّتخطيط اجليد ،وعدم
ا�سَ ،و�أَ ْ�ش َج َع ال َّن ِ
و�سلم� -أَ ْح َ�س َن ال َّن ِ
َع َليه َ
الداخلية
اال�ستعانة
بالعدو يف الأجهزة الأمن ّية ،و�إر�سال اال�ستطالعات ّ
ّ
واخلارجية لوقاية الأمن بنوعيه ،واالهتمام ب�أجهزة احلرا�سة الأمنية؛ وي ّت�ضح
ت�صدى
ذلك جل ّيا يف جميع املواجهات الع�سكر ّية الداخلية واخلارجية ا ّلتي ّ
لها ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�سلم-؛ فالنبي عليه ال�سالم حني �أدركه رجل
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ني بمِ ُ�شْ ر ٍِك».
م�شرك ليدفع عنه قال لهَ « :فا ْرجِ ْعَ ،ف َل ْن �أَ ْ�س َت ِع َ
اخلا�صة والعا ّمة؛
االقت�صادي من ال ّتعدي ،بحفظ املمتلكات
 رعاية الأمنّ
ّ
وعدم التعدي عليها�« :إِ َّن رِ َجا ًال يَ َتخَ َّو ُ�ض َ
ون فيِ َمالِ ا ِهلل ِب َغيرْ ِ َحقٍّ َ ،ف َل ُه ُم ال َّنا ُر
يَ ْو َم ال ِقيَا َمةِ».
اجلانب الثاين :تفعيل م�س�ؤولية املحا�سبة لتعزيز الأمن الوطنيّ � :إن
الوطني؛ وقد برز دور ال�س ّنة يف تفعيل
املحا�سبة متط ّلب �أ�سا�سي يف حفظ الأمن
ّ
م�س�ؤولية املحا�سبة لتعزيز الأمن الوطني بعدة مظاهر؛ منها:
1 -1حما�سبة من يقوم برتويج ال�شائعات « َم ْن يَ ْعذِ ُرنيِ م ِْن َر ُج ٍل بَ َل َغنِي �أَ َذا ُه فيِ
�أَ ْهلِي» ،وحما�سبة ال ّلذين يتالعبون يف �أمن الأوطان من خالل ترويع الآمنني
وال ّتعدي عليهم ،بتطبيق حكم املحاربني فيهم من الق�صا�ص وغريه من �أنواع
العقوبات ،كما يف حديث العرنيني
2 -2ت�شكيل هيئة املراقبة ملحا�سبة وتتبع الفا�سدين ا ّلذين يهددون �أمن الدولة
وثرواتهاَ « :م ِن ْا�س َت ْع َم ْل َنا ُه ِم ْن ُك ْم َع َلى َع َم ٍل َف َك َت َم َنا مخِ ْ يَ ًطا َف َما َف ْو َق ُه َك َان ُغ ُلو ًال
يَ�أْتِي ِب ِه يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َمةِ» ،و حما�سبة كل من ّ
يخل بالأمن الوطني بارتكاب جرمية
اجلا�سو�س ّية؛ كما يف خرب الظعينة.
خرجت الدّ را�سة ب�أهم ال ّنتائج الآتية:
 � ّأو َال :امل�س�ؤولية تت�ض ّمن يف دالالتها �أمران مه ّمان ال ينف�صالن وهما؛ ال ّرعاية
واملحا�سبة.
وعدته
 ثانياً� :أق ّرت ال�س ّنة ال ّنبوية مبد�أ امل�س�ؤولية يف حياة الفرد واملجتمعاتّ ،
وقدمت الو�سائل للإعانة عليها ول�ضمان تطبيقها ،من خالل
م�س�ؤولية �شاملةّ ،
ال ّتب�صري بها ،وال ّتكليف قدر الطاقة ،وال ّتحذير من الت ّن�صل من واجباتها.
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 ثالثاً :رعت ال�س ّنة ال ّنبوية الأمن الوطني باعتباره م�س�ؤولية يف حفظ الأوطان
بجميع �أبعاده الفكرية واالجتماعية وال�سيا�سية والع�سكرية والإيدلوج ّية.
 رابعاً :حددت ال�س ّنة النبوية م�س�ؤولية الرعاية التي تقع على احلاكم ومن
ينوب منابه حفاظا على الأمن الوطني.
الوطني
 خام�ساً :املحا�سبة ركن مهم من �أركان امل�س�ؤولية املطلوبة حلفظ الأمن
ّ
كل من ّ
وتتط ّلب من الوالة حما�سبة ّ
يخل ب�أمن الأوطان؛ بت�شكيل هيئة املراقبة،
ومعاقبة كل من ّ
يخل ب�أمن الأوطان.
رب العاملني.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل ّ
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� ّإن حماية الأوطان الو�ضع الطبيعي الذي فطر عليه الإن�سان ،وحني نربط
ال�صلة الطبيعية بالنواحي العقدية تظهر فاعلية القيم يف تعزيز �صلة الإن�سان بوطنه،
وعزة وكرامة
ال�صلة التي ت�ؤكد �ضمان ّ
حق الإن�سان يف العي�ش على �أر�ضه يف �أمان ّ
وحق حرية العبودية ،وتعد م�س�ألة احلماية من املو�ضوعات امللحة يف
ورخاءّ ،
ال�سياق املعا�صر ،وهي مو�ضوعات لها تعزيزاتها العقدية يف القر�آن الكرمي ويف
ال�سنة النبوية ال�شريفة ،وترتبط هذه الندوة ب�سابقتها ارتباط ا�ستلزام وت�ض ّمن،
باعتبار � ّأن ال�سلم يت�ضمن �إقراره يف كافة مناحيه حماية الأوطان ،وحماية الأوطان
ت�ستلزم �إقرار ال�سلم امل�ضايف ملفاهيم العدل والرحمة وامل�ساواة ،ومن هنا تربز
�أهمية هذه الندوة يف ات�صالها املمتد بالندوة ال�سابقة ،وتخ�ص�ص الأخرية يف
القراءة النموذجية مل�شروعات ال�سلم وهي حماية الأوطان.
وتعد مفاهيم الوطن ،والهجرة ،واحلماية ،حميلة دالل ًيا على امل�س�ألة الأ�سا�س
ّ
يف هذا البحث ،وهي :حماية الأوطان ،هذه املفاهيم � َّأ�صلتها ال�شريعة الإ�سالمية
وب َّينتها و�أظهرت التعامل معها مبفهومات وم�ضامني �أ�شمل؛ ف�أ�سهمت يف ت�شكيل
م�ساراتها ،وجتديد فاعليتها ،وا�ستثارة الوعي بها قبل املدنية املعا�صرة؛ الأمر الذي
ي�ؤكد لنا � ّأن احلماية �أمر مت�أ�صل يف ال�شريعة يرمي �إىل حت�صني املجتمعات من
م�سببات زعزعة الأمن ،وت�شتيت اجلهود ،وحتييد االجتاهات نحو طرقات مهددة
للأمن والإميان.
يظهر البحث � ّأن يف ال�سنة النبوية �أمثلة عملية ت�ستجلي هذه امل�س�ألة يف الواقع،
الفطري الذي يربز فيه فاعلية الإن�سان
وت�ؤكد على ارتباط الإن�سان بوطنه االرتباط
ّ
يف وطنه بفعل التمركز املكاين امل�ستوجب للحقوق والواجبات :ف�أما احلقوق،
احلق الأو ّ
يل يف �أنْ يكون للإن�سان وطن ي�سكن �إليه ،وينتمي �إليه ،ويُن�سب
فمنها ّ
وحق ملكية الإن�سان للأر�ض ي�ستوجب حمايته والدفاع عنه؛ ل�ضمان ا�ستمرار
لهّ ،
ّ
أهم الواجبات املقررة على
فعل التم ّلك
والتوطن ،والتح ّرز والأمان .ومن � ّ
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الإن�سان جتاه وطنه ،الإح�سان الذي هو قيمة تنفتح على ّ
كل �أ�شكال احلفاظ على
املكان وعمارته ،واتخاذ كافة ال�سبل ال�ستدامة العي�ش فيه ،ويتعدى فعل الإح�سان
ين �إىل اجلوار يف �أوطان �أخرى ،مع �شمولية هذه املجاورة امل�سلم
القرب املكا ّ
والعدو والغريب والنافع وال�ضا ّر والقريب
والكافر والعابد والفا�سق وال�صديق
ّ
أجنبي والأقرب دار والأبعد.
وال ّ
� ّإن حدث الهجرة كان ال�سياق الأول يف ال�سنة النبوية الذي انعك�ست منه
مقومات حماية الأوطان ،وقد �أظهرت الهجرة �أنّها فعل متنا�سل عن �أفعال مماثلة
ّ
�سبقت فعل الهجرة يف الإ�سالم ،رمى �إىل املحافظة على الكرامة الإن�سانية التي
ال ت�ستقيم وحال ال�ضعف الإن�ساين ،الذي �سببه اال�ست�ضعاف امل�ؤدي �إىل فقد
إ�سالمي ،فال يُقبل الرجوع �إىل
حق الإن�سان يف العبودية هلل تعاىل و�إظهار دينه ال
ّ
ال�شرك بعد الإ�سالم مع وجود الداعي �إىل احلفاظ عليه بالهجرة .و� ّإن حدث
ح�ضاري �أو ّ
يل،
الهجرة �سواء �أكانت الهجرة الأوىل �أو الثانية �إىل احلب�شة ك�سياق
ّ
املكون الأ�سا�س للدولة الإ�سالمية،
انعك�ست منه �أهمية املحافظة على الفرد كونه ّ
النجا�شي
وامل�سهم يف ت�شييدها وحمايتها من بعد قيامها ،وقد ات�ضح من ت�أمني
ّ
للم�سلمني يف دياره � ّأن �سياق احلماية �سياق م�شرتك بني الأمم ،و� ّأن الدولة املحمية
ّ
حق الفرد يف ممار�سة عبادته
حمط اجتذاب الأفراد الطالبني للأمن ،كما �أظهرت � ّأن ّ
�أم ٌر يق ّره العقل قبل النقل.
والرابط بني الهجرتني الهجرة �إىل احلب�شة ،والهجرة �إىل املدينة هو الفعل
الذي يحاول ال�سياق تقريره وهو احلماية ،فجاءت الهجرة النبوية �إىل املدينة
املف�صلي الأهم يف تاريخ الإ�سالم وامل�سلمني؛ �إذ ب�سببه بد�أت
احل�ضاري
احلدث
ّ
ّ
املكون لها واحلامي لذمارها ،وهي ال�سبب امله َّي�أ من اهلل
دولة الإ�سالم من الفرد ّ
اجلذري من �إيذاء
التحول
تعاىل لتمكني دينه يف الأر�ض ،وبه �شهد امل�سلمون
ّ
ّ
فحفظت
امل�شركني� ،إىل ت�أ�سي�س الدولة الإ�سالمية التي احتمى امل�سلمون بظلهاُ ،
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يف هذه الدولة حقوقهم وكرامتهم ،ومتخّ �ض احلدث � -أي الهجرة �إىل املدينة-
عن موقف الغلبة وال�سلطان حتت حكم اهلل ور�سوله � -صلى اهلل عليه و�سلم،
وقد كانت مقا�صد هذا احلدث ب ّينة يف احلر�ص على حماية الفرد الذي هو �أ�سا�س
متثل العقيدة فيه وبلوغ الر�سالة �إليه ،ومن ّثم فهو �أ�سا�س الدولة التي �ستن�ش�أ على
هذا الدين من بعد ،وهو �أ�سا�س يف حماية دينه ووطنه الذي نه�ض بهذا الدين،
و�سينه�ض فيما بعد بالتكوين الأول للح�ضارة الإ�سالمية ،وهو ا�ست�شراف م�ستند
إلهي ب�ضرورة حتقق الهجرة وترك الديار وانتفاء حتققها من بعد ،كما
�إىل العلم ال ّ
املعز لدين اهلل تعاىل ،وتو�سع الدولة
ي�ست�شرف احلدث حماية �أكرب بفر�ض اجلهاد ّ
عزز من �أمر احلماية بفتح مكة ،ويف ذلك �إظهار للدين على
الإ�سالمية الذي ّ
الأديان كلها ،وحماية للم�سلمني من العدوان.
مقومات كانت الأ�سا�س يف ت�أ�سي�س
وقد ترتب على حدث الهجرة �إىل املدينة ّ
دولة الإ�سالم يف املدينة ،والأ�سا�س املتني جلميع الأوطان من بعد� ،أ�سهمت �إ�سهاما
مبا�شرا يف تقوية �صرحها ،وتدريعها تدرعا داخليا يحميها من زعزعة الأمن وفتنة
املقومات:
الفرقة وما ميكن �أنْ يهدد وحدتها ،و�أول هذه ّ
ّ
ال�صف :ارتبط بناء
�أوال :بناء امل�سجد و�أثره يف ت�شكيل الوعي وتوحيد
امل�سجد مب�س�ألة الإيذاء الديني امل�سبب الأول للهجرة يف ال�سنة النبوية ،فكان
ابتنا�ؤه ك�أول حدث من بعد الهجرة؛ مو�صل �إىل الظهور الديني ب�إعالن العبادة
يف �أماكنها .و�إذا كان امل�سجد قد �شهد �أوىل التنظيمات الإدارية للدولة الإ�سالمية
وف�ض النزاعات،
يف مبدئها ،ف�إنّه له الدور الفاعل يف توحيد �صفوف امل�سلمنيّ ،
وت�أليف القلوب التي هي مناط احلماية الداخلية للمجتمع.
داخلي مت�صل بحدث الهجرة
احلب امل�ؤيد بارتباطاته العقدية مق ّوم
ثانياّ :
ّ
احلب امل�ؤيد
ومعزز ل ّلحمة الوطنية امل�ؤدية �إىل حماية الأوطان :وثاين املقومات ّ
الفردي �إىل جمتمعه ووطنه،
داخلي معزز لالنتماء
باالرتباطات العقيدية ك�أ�سا�س
ّ
ّ
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احلب للوطن احلا�ضن للعقيدة واملمثل لها موجب حلمايته،
وما ي�ضايفه من �أ�شكالّ :
واحلب فيما بني �أفراد املجتمع املوجب للحماية.
ّ
أهم
ثالثا :امل�ؤاخاة كمق ّوم
داخلي مع ّزز حلماية الأوطانّ :
تعد امل�ؤاخاة � ّ
ّ
إ�سالمي عمل على تقوية عماد الدولة التي ت�أ�س�ست على �أر�ض املدينة ،بله
مقوم �
ّ
ّ
القوي ملا ي�ستتبع من ت�أثريات الهجرة يف النف�س من مفارقة للأهل
كان ال�ضماد
ّ
وللوطن ،ول ّأن الإن�سان هو العماد احلامي للدولة كان �أمر توحيد ال�صفوف بني
مقومات الوحدة الوطنية،
فئات هذا املجتمع م�س�ألة �ضرورية يف �صياغة �أول ّ
لي�صار حدث امل�ؤاخاة �أمنوذجا ح�ضاريا �إ�سالميا يف ان�صهار جميع الأعراق
وتعد امل�ؤاخاة ظاهرة عقدية �إ�سالمية
الب�شرية يف بوتقة واحدة هي بوتقة الإ�سالمّ .
فريدة ميكن �أن تدر�س من نواح �أنرثو�سو�سيولوجية؛ لإ�سهامها يف الوقوف على
أهم امل�ؤثرات املتاحة يف ت�أليف ال�شعوب حتت كلمة واحدة ،وفاعلية هذه الكلمة
� ّ
يف حتريك املجتمعات لإحداث احلراك احل�ضاري يف �أممهم ،كما �أنّها تظهر كيف
يحول املجتمع �إ ّ
ىل ّ
�صف واحد جتمعه عقيدة وقيم
� ّأن �سلوك ال�صراط امل�ستقيم ّ
ور�ؤى واحدة.
الع�سكري �سبيل احلماية املبا�شرة للأوطان:
رابعا :فر�ض اجلهاد والإعداد
ّ
�أظهرت ال�سنة النبوية ال�شريفة فيما يتع ّلق بف�ضائل الأمكنة ما يدلل على � ّأن يف
�أف�ضليتها حماية لها ،وهو ما ميكن �أن نقي�س عليه م�س�ألة حماية الأوطان يف �أمكنة
�أخرى مل ترد فيها ف�ضيلة ،غري اعتبار �أف�ضلية املكان بالن�سبة للإن�سان امل�سلم كونه
حممي بهذه
م�ستقرا له ،وف�ضاء يعي�ش فيه وينتمي �إليه ،ويتعبد اهلل تعاىل فيه ،فهو
ّ
الف�ضائل كما يظهره مفهوم «احلمى» ،فتتعدى هذه الف�ضيلة �إىل مكانتها العقدية
والتعبدية يف نفو�س امل�سلمني؛ الأمر الذي ي�سلم �إىل � ّأن م�س�ألة حمايتها و�صيانتها
عاملي .فتكون احلماية لثالثة
من العبث فيها والتدمري واالقتتال مطلب
�شرعي ّ
ّ
تعد حمايته مطلبا عقديا �شرعيا ب�أف�ضليته الدينية ،ووطن
�أنواع من الأوطان :وطن ّ
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تعد حمايته مطلبا
تعد حمايته مطلبا عقديا �شرعيا مبوجب �إقامته للدين ،ووطن ّ
ّ
�إن�سانيا �أخالقيا مبوجب �إيوائه للم�سلمني ومنحهم احلرية يف ممار�سة دينهم ،وتت�أتى
�صد � ّأي
تعد يف الأ�سا�س احلماية املبا�شرة ،والقوة الكربى يف ّ
هذه احلماية التي ّ
عدوان :بفر�ض اجلهاد وقتال املعتدين حماية خارجية مبا�شرة للوطن ،املتمظهر يف
�أ�شكال ثالثة� :أولها :فر�ض القتال �ضد ّ
كل �أ�شكال االعتداء ،وما يتخلله من الإعداد
يعد
الفردي واجلماعي ،والإعداد بالإنفاق ،وثانيها :النهي عن االعتداء الذي ّ
ّ
�شكال من �أ�شكال الظلم ،وثالثها :عر�ض الإ�سالم على امل�شركني وحماورتهم .وما
ي�ضايفه من �أفعال منبثقة عن هذه املحاورة امل�سلمة �إىل تو�سيع الدولة الإ�سالمية،
و�إعزاز الدين.
يتجلى مب�س�ألة حماية الأوطان مقا�صد ال�شريعة يف حفظ النظام ،و�ضبط
ت�ص ّرف الإن�سان يف مكانه مبا يكفل درء املفا�سد والهالك ،ودر�ؤها ال يكون �إال
بتح�صيل امل�صلحة املمثلة يف احلماية املعينة على حفظ ال�ضرورات اخلم�س ،وحفظ
م�صالح النا�س التي ال ميكن لها �أن تتحقق �إ ّال يف ّ
ظل احلماية بتعلقاتها ال�شرط ّية،
مما يح ّتم على العقول �إدراك �أهميتها ،وال�سعي �إىل حت�صيلها وترك ما ي�ضادها.
وتظهر هذه امل�س�ألة باعتبارها فعال مق�صودا رغم كونه فعال طبيعيا ي�صدر عن انتماء
متوجها من �سلطة عليا حتكم
الإن�سان �إىل مكانه� ،إ ّال �أنّه ّ
البد من �أنْ يكون فعال ّ
الأفرادّ ،
وتنظم �ش�ؤونهم كوالة الأمر الذين ي�ستعينون برعيتهم يف حتقيق هذه
املقومات التي
أهم ّ
امل�س�ألة وهي م�س�ألة احلماية ،لذا جاء حدث الهجرة يجتلي � ّ
املقومات
تكفل للوطن احلمايةّ ،
وتعزز وجود الفرد فيه �آمنا مطمئنا ،وما كان لهذه ّ
الظهور والت�أثري لوال االرتباط العقدي الذي جعل لهذه املقومات ح�ضورا م�ستمرا
ومقوماته
بفاعلية الت�أثري
ّ
احل�ضاري� ،إذ ال ميكن للمجتمع �أنْ يتح ّرك يف �إنتاج قيمه ّ
التي تثبت �أركانه ّ
املقومات
وتنظم حياته لوال العقيدة الربانية ،التي متنح هذه ّ
الر�سوخ واال�ستقاللية واحلياة والإبداعية والإنتاجية ،ومن ّثم الدميومة وفق
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املقومات وقدرتها
�سياقات و�أزمنة �شتى ،وتف�سر هذه ال�سمات �سبب فاعلية هذه ّ
على احل�ضور تاريخيا وح�ضاريا يف الأمة ،كما تف�سر احلاجة �إليها ،والدعوة �إىل
التم�سك بها ،ومن �سماتها :الثبات الرا�سخ ،اال�ستقاللية ،احلياة ،الإبداعية.
وم�س�ألة حماية الوطن من امل�سائل احلا�ضرة يف ال�صرح الإ�سالمي على �أر�ضية
التاريخ ،باعتبار � ّأن احلماية هي املقوي الأول للح�ضارة الإ�سالمية وو�سيلتها يف
التمكني ،بت�أمل الأحداث التي �أخذت �صورها منها ،وت�شكالتها التي �أظهرت قوتها
املقومات � ّأن
يف ا�ستجالء قيمة هذا الت�شكيل
ّ
احل�ضاري للأمة ،كما �أظهرت هذه ّ
تعد هي �أ�صل االطراد احل�ضاري
احلماية ت�ستهدف الفكرة الإ�سالمية العقدية التي ّ
الإ�سالمي و�س ّر بقاء هذه احل�ضارة ،و� ّأن ذات الفرد هي اجلوهر امللمو�س يف تفعيل
هذه الفكرة ،وامل�ستهدف يف وقوع فعل احلماية عليه ،فتظهر هذه الأحداث
التاريخية الإ�سالمية � ّأن احلماية لي�ست موكولة �إىل القوة الع�سكرية فح�سب ،بله
� ّإن منطلقها وارتكازها على احلماية الداخلية التي تبد�أ من الفرد الذي هو �أ�سا�س
الدولة ،والعن�صر الفاعل يف حتقيق القوة واملنعة ،و� ّأن احلماية لي�ست احلماية من
�أ�شكال العنف والإرهاب ،بل ميكن �أنْ تكون احلماية مما ميكن �أنْ ي�ستلب فكره،
و�صراطه القومي ،وعالقاته الطبيعية ببيئته االجتماعية ،التي ميكن �أنْ ت�ؤدي � -إنْ
تفاقم �ضدها � -إىل تهديد �أمنه و�إميانه.
رب العاملني.
واحلمد هلل ّ
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من عظمة الإ�سالم �أنه جاء ل ُي�سعد الإن�سان ،ويحمي الأوطان ،ف�إن يف حمايتها
الأر�ض ت�ستقر ،وحياة التعمري ت�ستمر ،وبانعدامها يبد�أ التدمري ينت�شر.
ومن الأحكام التي �أمر بها الإ�سالم وتُ�سهم يف �إعمار الوطن وحمايته طاعة
والة الأمر ،حيث �أمر اهلل عز وجل بها يف كتابه فقال �سبحانه :ﭽﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ (الن�ساء .)٥٩ :وجاءت ال�سنة النبوية لتبني مراد
ُعد طاع ُتهم م�شروط ًة بتحقيق العدل،
اهلل عز وجل يف طاعة والة الأمر ،وهل ت ُّ
وتقواهم هلل عز وجل ،والر�ضى عن واليتهم؟ جاءت ال�سنة لتبني ذلك وجتليه يف
العديد من الأحاديث ال�صحيحة وال�صريحة التي ات�ضح بها:
1 -1وجوب طاعة والة الأمر يف الي�سر والع�سر ،واملن�شط واملكره ،ولو ا�ست�أثروا
ال�س ْم َع َو َّ
الطا َع َة فيِ ُع ْ�س ِر َك َويُ ْ�س ِر َكَ ،و َم ْن َ�شطِ َك
بالأموال يف قوله َ « :عل ْي َك َّ
َو َم ْك َرهِ َكَ ،و�أَثَ َرةٍ َع َل ْي َك».
2 -2طاعتهم واجبة ولو ح�صل منهم ظلم �أو جور ،ولو ابتعدوا عن هدي ر�سول
اهلل ومنهجه ،فقال « :يَ ُك ُ
ايَ ،و اَل يَ ْ�س َت ُّن َ
ون بَ ْعدِ ي� أَ ِئ َّم ٌة اَل يَ ْه َتدُ َ
ون
ون ِب ُه َد َ
ُوم فِيه ِْم رِ َج ٌ
وب َّ
ني فيِ ُج ْث َمانِ �إِن ٍْ�سَ .ق َال
ال�شيَاطِ ِ
ال ُق ُلوبُ ُه ْم ُق ُل ُ
ِب ُ�س َّنتِيَ ،و َ�سيَق ُ
حذيفةَ :ك ْي َف �أَ ْ�ص َن ُع يَا َر ُ�س َ
ِلَ ِم ِري،
ول ا ِهلل �إِنْ َ�أ ْد َر ْك ُت َذل َِك؟ َق َال :ت َْ�س َم ُع َوتُطِ ُيع ل ْ أ
َو�إِنْ َ�ض َر َب َظ ْه َر َك َو�أَخَ َذ َمالَ َكَ ،ف ْا�س َم ْع َوَ�أطِ ْع».
«ا�س َم ُعوا َو َ�أطِ ي ُعوا،
3 -3طاعتهم واجبة ولو مل يتم الر�ضى عنهم؛ حيث قالْ  :
َو ِ�إنِ ْا�س ُت ْعمِ َل َع َل ْي ُك ْم َح َب�شِ ٌّي َك�أَ َّن َر�أْ َ�س ُه َز ِبي َب ٌة».
4 -4طاعتهم واجبة و�إن ح�صلت منهم املنكرات ،والكراهية ال�شديدة لهم؛
ين تحُ ِ ُّبونَ ُه ْم َويُحِ ُّبونَ ُك ْمَ ،ويُ َ�ص ُّل َ
ون َع َل ْي ُك ْم
حيث قال« :خِ يَا ُر �أَ ِئ َّم ِت ُك ُم ا َّلذِ َ
َوت َُ�ص ُّل َ
ين تُ ْبغِ ُ�ضونَ ُه ْم َويُ ْبغِ ُ�ضونَ ُك ْمَ ،وتَ ْل َع ُنونَ ُه ْم
ون َع َل ْيه ِْمَ ،و�شِ َرا ُر �أَ ِئ َّم ِت ُك ُم ا َّلذِ َ
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ال�س ْي ِف؟ َفق َ
ِيل :يَا َر ُ�س َ
َويَ ْل َع ُنونَ ُك ْم .ق َ
َال :اَلَ ،ما �أَ َقا ُموا
ول اهللِ� ،أَ َفلاَ نُ َنا ِب ُذ ُه ْم ِب َّ
ال�صلاَ ةََ ،و�إِ َذا َر�أَ ْي ُت ْم م ِْن ُو اَل ِت ُك ْم �شَ ْيئًا ت َْك َر ُهونَ ُه َف ْاك َر ُهوا َع َم َل ُهَ ،و اَل تَ ْن ِز ُعوا
فِي ُك ُم َّ
يَدً ا م ِْن َطا َعةٍ».
5 -5طاعتهم واجبة يف جميع الأحوال �إال �إذا:
ال�س ْم ُع َو َّ
الطا َع ُة فِي َما �أَ َح َّب
�أ�	-أمرنا مبع�صية؛ حيث قالَ « :ع َلى المْ َ ْر ِء المْ ُ ْ�سل ِِم َّ
َو َك ِر َه�  ،إِ اَّل �أَنْ يُ�ؤْ َم َر بمِ َ ْع ِ�صيَةٍَ ،ف ِ�إنْ ُ�أ ِم َر بمِ َ ْع ِ�صيَ ٍة َفلاَ َ�س ْم َع َو اَل َطا َع َة» متفق عليه.
فويل الأمر مثل الأب ال ت�سقط طاعته بع�صيانه� ،أو وجود املعا�صي ب�سببه ،ف�إن
�أمر الأب ابنه مبع�صية فال �سمع وال طاعة ،وكذلك احلاكم.
ب�	-إذا ر�أينا كفراً بواحاً عندنا فيه من اهلل برهان؛ َّدل على ذلك ما رواه عبادة بن
ال�صامت ر�ضي اهلل عنه قالَ « :د َعانَا َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َف َبايَ ْع َنا ُه،
ال�س ْم ِع َو َّ
الطا َع ِة فيِ َم ْن َ�شطِ َنا َو َم ْك َرهِ َنا،
َف َك َان فِي َما �أَخَ َذ َع َل ْي َنا� :أَنْ بَايَ َع َنا َع َلى َّ
الَ ْم َر �أَ ْه َل ُهَ .ق َال� :إِ اَّل �أَنْ تَ َر ْوا ُك ْف ًرا
َو ُع ْ�س ِرنَا َويُ ْ�س ِرنَاَ ،و�أَثَ َرةٍ َع َل ْي َناَ ،و�أَنْ اَل نُ َنازِ َع ْ أ
بَ َو ًاحا عِ ْن َد ُك ْم م َِن ا ِهلل فِي ِه بُ ْر َها ٌن» متفق عليه .فال يكفي الكفر و�إمنا ال بد �أن
يكون بواحاً وال بد �أن يكون عندنا فيه من اهلل برهان.
�6 -6إن الذي يحا�سب والة الأمر هو اهلل �سبحانه وتعاىل ولي�ست ال�شعوب ،يدل
«ا�س َم ُعوا َو َ�أطِ ي ُعواَ ،ف ِ�إنمَّ َا َع َل ْيه ِْم َما ُح ِّم ُلوا َو َع َل ْي ُك ْم َما
على ذلك قولهْ :
ُح ِّم ْل ُت ْم».
تكتف ببيان وجوب طاعتهم ولو ح�صل منهم ظلم �أو جور،
�7 -7إن ال�سنة مل ِ
و�إمنا ب َّينت لنا جزاء من ي�شق ع�صا الطاعة ويفارق اجلماعة ،ويثري النا�س �ضد
يع َع َلى َر ُج ٍل َواحِ دٍ يُ ِريدُ �أَنْ يَ ُ�ش َّق
الوالة؛ فقالَ « :م ْن �أَتَا ُك ْم َو�أَ ْم ُر ُك ْم َجمِ ٌ
َع َ�صا ُك ْم �أَ ْو يُ َف ِّرقَ َج َما َع َت ُك ْم َفا ْق ُت ُلو ُه» .وقال َ « :م ْن خَ َل َع يَدً ا م ِْن َطا َع ٍة لَق َِي
ات مِي َت ًة َجاهِ ِل َّي ًة».
ات َولَ ْي َ�س فيِ ُع ُن ِق ِه بَ ْي َع ٌة َم َ
اهللَ يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة اَل ُح َّج َة لَ ُهَ ،و َم ْن َم َ
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وقد ي�س�أل �سائل ملاذا �أمرت ال�سنة النبوية بطاعتهم ولو ظلموا �أو جاروا،
ولو مل يح�صل ر�ضى عن واليتهم ،و�أمرت بقتل من ي�شق ع�صا الطاعة ويفارق
اجلماعة؟ لذلك مقا�صد عظيمة منها حماية الوطن داخلياً وخارجياً.
�أما احلماية الداخلية فتتمثل يف حماية الوطن من:
�سهم
�أ -الفتنة واالفرتاق؛ حيث �إن اخلروج على الوالة ،و�شق ع�صا الطاعة يُ ُ
كثرياً يف ح�صول الفتنة ،وافرتاق الأمة ،وظهور النزاع على ال�سلطة ،وبطاعة
والة الأمر �سد للع�صبية القبلية ،والتع�صبات اجلاهلية ،والأحزاب ال�سيا�سية؛
ولذلك �أمر ر�سول اهلل  بطاعتهم وعدم نزع يد الطاعة منهم ،يف قوله :
« َم ْن ُوليِّ َ َع َل ْي ِه َوالٍ َف َر�آ ُه يَ�أْتِي �شَ ْيئًا م ِْن َم ْع ِ�صيَ ِة اهللَِ ،ف ْليَ ْك َر ْه َما يَ�أْتِي م ِْن َم ْع ِ�صيَ ِة
ا ِهلل َو اَل يَ ْن ِز َع َّن يَدً ا م ِْن َطا َعةٍ».
ب -حماية الوطن من تعطيل امل�صالح العامة التي تنتظم بها حياة النا�س ،ومن
دونها يح�صل الف�ساد واخللل� ،سواء �أكانت م�صالح تتعلق بالدين �أم الدنيا.
�أما الدين :فك�إقامة اجلمعة ،واجلماعات ،والعيد ،والثغور ،واحلدود وغريها،
مما ال تقوم �إال بطاعة الوالة و�إن ظلموا �أو جاروا .و�أما ما يتعلق بالدنيا:
فكالتعليم ،وال�صحة ،واالقت�صاد.
ت -حماية الوطن من وقوع املفا�سد العظيمة
1 -1كاالعتداء على النفو�س والأعرا�ض والأموال والعقول ،وقد ذكر ابن تيمية
�أنه ال يكاد يُعرف طائفة خرجت على ذي �سلطان �إال وكان يف خروجها من
الف�ساد �أعظم من الف�ساد واحلا�صل.
2 -2حماية الوطن من اجلرمية والإرهاب ،وانت�شار اخلوف ،وفقدان الأمن،
وظهور الف�ساد و�شيوعه.
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3 -3حماية الوطن من الأعداء يف الداخل الذين ي�سعون لإثارة الفتنة عن طريق ما
ي�سمى :بتحقيق العدالة وامل�ساواة ،واحلرية ال�سيا�سية ،وغريها من ال�شعارات
الزائفة التي تف�سد وال ت�صلح.
�أما حماية الوطن خارجي ًا فتتمثل يف:
1 -1حمايته من التدخل اخلارجي واحتالل �أرا�ضيه.
2 -2حمايته ممن يريد تدمريه ،وتخريبه من املرتب�صني به يف اخلارج.
3 -3حفظ هيبة الوطن و�سيادته يف املجتمع الدويل؛ ف�إن التزام طاعة والة الأمر
يحفظ للوالة امل�سلمني هيبتهم واحرتامهم �أمام غريهم من دول العامل،
واخلروج على احلكام ،و�شق ع�صا الطاعة تفقد به الدولة امل�سلمة هيبتها
و�سيادتها يف اخلارج.
مما �سبق يت�ضح �أن التزام منهج حممد  يف وجوب طاعة والة الأمر و�إن
ظلموا �أو جاروا يُجنب الأمة املهالك واملفا�سد العظيمة من تدمري الأوطان؛ حيث
جاء الإ�سالم حلمايتها وتنميتها وعمارتها و�ضياع حقوق الإن�سان التي حر�ص
الإ�سالم على حفظها.
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�أثر طاعة و ّيل الأمر
�ضوابطها� ،أ�س�سها ،مقوماتها يف حماية الوطن
(درا�سة حتليلية يف ال�سنة النبوية)
�أ .د� .سلوى حممد املحمادى

�أ�ستاذ العقيدة واملذاهب املعا�صرة بجامعة �أم القرى (ال�سعودية)
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�إن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ون�ستهديه ،ونعوذ باهلل من �شرور
�أنف�سنا ومن �سيئات �أعمالنا من يهده اهلل فال ّ
م�ضل له ومن ي�ضلل فال هادي له،
و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،و�أ�شهد � َّأن حممدا عبده ور�سوله �صلى
اهلل عليه وعلى �آله و�صحبه و�سلم ت�سليما كثريا� .أما بعد،
ف�إن من دعائم احلكم يف الإ�سالم طاعة ويل الأمر ،فهي قاعدة من قواعد
نظامه ال�سيا�سي ،ومن الأمور ال�ضرورية لتمكني الإمام من القيام بواجبه ،ومتكني
الدولة من تنفيذ �أهدافها.
وللطاعة �أثر مه ٌم يف حتقيق مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،فقد قرن اهلل طاعته
وطاعة ر�سوله  بطاعة وىل الأمر ،قال تعاىل :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﭼ (الن�ساء.)٥٩ :
وتعددت الن�صو�ص النبوية يف وجوب طاعة و ّ
يل الأمر؛ ملا لطاعته من �أهمية
بالغة يف تطبيق الأحكام ون�شر الأمن وحفظ النظام ومنع الظلم بني العباد.
وعد النبي  طاعة ويل الأمر من طاعة اهلل تعاىل؛ لأنه ال ميكن تطبيق �شريعة
َّ
اهلل �إال بوجود �إمام مطاع يطبق �أحكام الإ�سالم ،ويحفظ النظام والأمن ،ف َع ْن� أَ ِبي
اع اهللََ ،و َم ْن يَ ْع ِ�صنِي َفق َْد َع َ�صى
ُه َر ْي َرة ََ ع ِن ال َّن ِب ِّي َ قاَلَ « :م ْن �أَ َطا َعنِي َفق َْد �أَ َط َ
الَ ِم َري َفق َْد َع َ�صانيِ »(((.
الَ ِم َري َفق َْد �أَ َطا َعنِيَ ،و َم ْن يَ ْع ِ�ص ْ أ
اهللََ ،و َم ْن يُطِ ِع ْ أ
وتكون الطاعة على امل�سلم فيما �أحب وكره ما مل ي�أمر الوايل مبع�صية ف َع ْن َع ْبدِ
«ال�س ْم ُع َو َّ
الطا َع ُة َع َلى المْ َ ْرءِ المْ ُ ْ�سل ِِم فِي َما �أَ َح َّب َو َك ِر َهَ ،ما
ا ِهلل َ ع ِن ال َّن ِب ِّي َ ق َالَّ :
(((
لمَ ْ يُ�ؤْ َم ْر بمِ َ ْع ِ�صيَةٍَ ،ف ِ�إ َذا �أُ ِم َر بمِ َ ْع ِ�صيَ ٍة َفلاَ َ�س ْم َع َو اَل َطا َعة».
وقد جعل النبي  طاعة ويل الأمر �سبباً من �أ�سباب دخول اجلنة فعن
�	-1أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإمارة ،باب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�صية ،ح.1835 /
�	-2أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب ال�سمع والطاعة للإمام ،ح.2955
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�أبي �أمامة �أنه قال�َ :سمِ ْع َت َر ُ�س َ
فيِ ح َّج ِة
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يَخْ ُط ُب َ
ا ْل َو َد ِاع َفق َ
َال« :اتَّقُوا اهللَ َربَّ ُك ْمَ ،و َ�ص ُّلوا خَ ْم َ�س ُك ْمَ ،و ُ�صو ُموا �شَ ْه َر ُك ْمَ ،و�أَ ُّدوا َز َكا َة
�أَ ْم َوا ِل ُك ْمَ ،و َ�أطِ ي ُعوا َذا �أَ ْم ِر ُك ْم ،ت َْدخُ ُلوا َج َّن َة َربِّ ُك ْم»(((.
وورد �أن ال�صحابة بايعوا النبي  على ال�سمع والطاعة يف :املن�شط واملكره،
يف الع�سر والي�سر� ،إذ �أن بالطاعة يح�صل الأمن واال�ستقرار ،وي�أمن النا�س من
الفنت وتنتظم م�صالح الدين والدنيا معاَ ،وتنفذ الأوامر وين�صف املظلوم ،ويردع
الظامل.
وحر�ص النبي  على الطاعة باعتبارها قاعدة �أ�سا�سية يف بناء املجتمع
ال�سيا�سي الإ�سالمي يتوقف عليها انتظام �سريه وحتقيق م�صاحله.
�إن الإمام اخلطابي يك�شف لنا �سر اهتمام الر�سول  بطاعة �أويل الأمر رابطا
ذلك بفكرة �ضمور الطاعة عند العرب فيقول« :كانت قري�ش ومن يليهم من العرب
ال يعرفون الإمارة وال يدينون لغري ر�ؤ�ساء قبائلهم ،فلما كان الإ�سالم ووىل عليهم
الأمراء �أنكرت نفو�سهم وامتنع بع�ضهم عن الطاعة ف�أعلمهم �صلى اهلل عليه و�سلم
�أن طاعتهم مربوطة بطاعته ،ومع�صيتهم مبع�صيته ،ح ًثا لهم على طاعة �أمرائهم لئال
(((
تتفرق الكلمة».
وذكر الإمام ال�شافعي يف كتابه« :لأن كل من كان حول مكة من العرب مل
(((
يكن يعرف �إمارة ،وكانت ت�أنف �أن يعطى بع�ضها بع�ضا طاعة الإمارة».
ومن املعلوم �أن العرب كانت يف غاية الع�صبية والعن�صرية قبل الإ�سالم،
يتعالون على غريهم من الأمم ،وينظرون �إىل غريهم من ال�شعوب نظرة االحتقار
واالزدراء وبالأخ�ص �إىل الأحبا�ش وال�سودان ،فجاء الن�ص ال�شرعي م�شدِّ ًدا
�	-1أخرجه الرتمذي� ،أبواب ال�سفر ،باب منه ،ح .616قال عنه« :حديث �صحيح».
 -2انظر� :صحيح م�سلم.1466/3 ،
 -3ال�شافعي ،الر�سالة.79 ،
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وم�ؤكدً ا �أ�شد الت�أكيد على �ضرورة ال�سمع والطاعة حتقيقا للم�صلحة ودر ًءا للفتنة
و�إن كان ويل الأمر عبد �أ�سود حب�شي ف َع ْن� أَ ِبي َذ ٍّر � أنه َق َال�« :إِ َّن خَ لِيلِي� أَ ْو َ�صانِ
اف»(((.
ي �أَنْ �أَ ْ�س َم َع َو �أُطِ َيع و َ ِ�إنْ َك َان َع ْبدً ا مجُ َ َّد َع ْ أ
الَ ْط َر ِ
وما هذه الو�صاية من امل�صطفى �إال للت�شديد على وجوب الطاعة لأهميتها
يف حفظ الأمن و�إخماد الفنت ومن لوازم الطاعة وجوب البيعة لوالة الأمر فقال
ً (((
ات مِي َت ًة َجاهِ ِل َّية».
ات َولَ ْي َ�س فيِ ُع ُن ِق ِه بَ ْي َع ٌة َم َ
َ « :و َم ْن َم َ
و�أجمع �أهل ال�سنة واجلماعة على حترمي اخلروج على والة الأمر الف�سقة وممن
وج َع َل ْيه ِْم َو ِق َتالُ ُه ْم َف َح َرا ٌم ِب�إِ ْج َم ِاع
ذكر هذا الإجماع النووي حيث قالَ « :و�أَ َّما الخْ ُ ُر ُ
(((
ني».
ني َو�إِنْ َكانُوا َف َ�س َق ًة َظالمِ ِ َ
المْ ُ ْ�سلِمِ َ
قال الطحاوي« :وال نرى اخلروج على �أئمتنا ووالة �أمورنا و�إن جاروا وال
ندعو عليهم وال ننزع يدً ا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة اهلل عز وجل فري�ضة
(((
ما مل ي�أمروا مبع�صية وندعو لهم بال�صالح واملعافاة»
ثم �أر�شد النبي � أمته يف �أحاديث كثرية �إىل ال�صرب على هفوات وزالت
ويل الأمر �إن بدر منه ذلك وعدم مبادرته بالع�صيان والنظر لعقوبة اخلروج عليهم.
ا�س َ ع ِن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َالَ « :م ْن َك ِر َه م ِْن �أَ ِم ِريهِ �شَ ْيئًا َف ْل َي
ف َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
ات مِي َت ًة َجاهِ ِل َّي ًة»(((.
ال�س ْل َطانِ �شِ برْ ً ا َم َ
ْ�صبرِ ْ َ ،ف�إِنَّ ُه َم ْن خَ َر َج م َِن ُّ
�	-1أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب امل�ساجد وموا�ضع ال�صالة ،باب كراهية ال�صالة عن وقتها املختار ،ح
.648
�	-2أخرجه م�سلم ،كتاب الإمارة ،باب وجوب مالزمة جماعة امل�سلمني عند ظهور الفنت ،22/6 ،ح 1851
 -3النووي� ،شرح �صحيح م�سلم.229/12 ،
 -4الطحاوي� ،شرح العقيدة الطحاوية.379 ،
�	-5أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب الفنت ،باب قول النبي �سرتون بعدى �أمورا تنكرونها ،47/9 ،ح
 ،7053و�أخرجه م�سلم كتاب الإمارة ،باب وجوب مالزمة جماعة امل�سلمني عند ظهور الفنت،21/6 ،
ح .1849
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و حث النبي � أمته على ن�صح والة الأمر َع ْن محُ َ َّمدِ ْب ِن ُج َبيرْ ِ ْب ِن ُم ْطعِ ٍم
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يَق ُ
َع ْن �أَ ِبي ِه َق َال�َ :سمِ ْع ُت َر ُ�س َ
ُول َو ُه َو ِبالخْ َ ْي ِف م ِْن ِمنًى:
« َرحِ َم اللهَّ ُ َع ْبدً ا َ�سمِ َع َمقَالَتِي َف َو َعا َها ثُ َّم �أَ َّدا َها �إِلىَ َم ْن لمَ ْ يَ ْ�س َم ْع َها َف ُر َّب َحام ِِل ِف ْق ٍه
اَل ِف ْق َه لَ ُهَ ،و ُر َّب َحام ِِل ِف ْق ٍه ِ�إلىَ َم ْن ُه َو �أَ ْف َق ُه ِم ْن ُه ،ثَلاَ ٌث اَل يُغِ ُّل َع َل ْيه َِّن َق ْل ُب المْ ُ�ؤْم ِِن:
ُوم الجْ َ َما َع ِة َف ِ�إ َّن َد ْع َوتَ ُه ْم تَ ُك ُ
ون م ٍِن
ا�ص َح ُة َذوِ ي ْ أ
الَ ْم ِرَ ،ولُز ُ
�إِخْ لاَ ُ
�ص ا ْل َع َم ِلَ ،و ُم َن َ
َو َرا ِئه ِْم»(((.
ومقت�ضى مقا�صد ال�شريعة �أن يكون الن�صح لوالة الأمر �سراً بني النا�صح
وويل الأمر ولهذه الطريقة �أثر عظيم يف جلب امل�صالح ودرء املفا�سد والوقاية من
االنحرافات ب�أنواعها :فكرية وعقدية و�سلوكية.
ويدخل يف باب الن�صيحة الدعاء لويل الأمر باخلري وال�صالح ،ملا يرتتب
على �صالحه من خري يعود على الأمة ،لأن ب�صالحه جتتمع الكلمة وتتوحد الأمة
وي�سودها الأمن واال�ستقرار؛ فجاء �أن� أَ ِبا �أمامة َ ق َالَ :ق َال َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل :
الَ ِئ َّم َةَ ،وا ْد ُعو اهللَ لهم ف�إن َ�صلاَ َح ُه ْم لَ ُك ْم َ�صلاَ ٌح»(((.
«لاَ ت َُ�س ُّبوا ْ أ
وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني و�إمام الغر املحجلني �سيدنا حممد
وعلى �آله و�صحبه و�سلم.

 -1احلاكم ،امل�ستدرك على ال�صحيحني ،كتاب العلم ،باب رب حامل فقه ال فقه له ورب حامل فقه �إىل من
هو �أفقه منه ،163/1 ،ح .296
 -2املعجم الكبري.134/8 ،
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حماية الوطن
ر�ؤى م�ستقبلية و�أبعاد ا�سرتاتيجية يف
ال�سنة النبوية
د� .إبراهيم حممد الربزجني

مدير الإر�شاد والبحوث والدرا�سات يف وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية،
�أربيل (العراق)
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�إن الوطن نعمة عظيمة ال يعرف قدرها � اّإل من حرمها؛ ففيه ينعم الإن�سان
بالأمن على نف�سه ،وماله ،وعر�ضه ،وفيه يعي�ش ،ومن خرياته ي�أكل ،وبني جنباته
ينمو ويكرب؛ و�إزاء هذا احلب ف�إن املرء م�أمور بحمايته بالنف�س والنفي�س ،وو�ضع
الر�ؤى امل�ستقبلية واخلطط اال�سرتاتيجية لتنميته وازدهاره ،و�صرف الأخطار عنه،
وتوفري البيئة املنا�سبة للطاعة والعبادة.
وقد اتفق التعريف اللغوي مع اال�صطالحي يف كون الوطن املكان الذي ولد
فيه الإن�سان ،ويعي�ش بني ربوعه ،وهو يختلف عن وطن الإقامة الذي ال ي�ستقر فيه
الإن�سان بل يعي�ش فيه مدة معينة ّثم يغادره.
ويحب الإن�سان وطنه الذي ن�ش�أ وترعرع فيه حبا طبيعيا مرتكزًا يف فطرته ،ال
يتخلى عنه مهما قابل من املتاعب� ،أو �صادف من امل�شكالت ،وهذا احلب الفطري
للوطن ب ّينته الأدلة ال�شرعية :فالقر�آن الكرمي يف حديثه عن الأنبياء مع �أقوامهم؛ بينّ
ظن بع�ض املدعوين
�أن من �أهم �أ�سباب رف�ض دعوات الأنبياء عليهم ال�سالم هو ّ
ال�سيء ب�أن الأنبياء يبغون من دعوتهم هذه �إخراجهم من �أر�ضهم التي �أحبوها
واختلطت بعروقهم ودمائهم و�أخذها منهم ،وال�سيطرة عليهم.
حب الوطن �أمر فطري؛ يظهر ذلك يف
و�أكدت ال�سنة النبوية املطهرة �أن ّ
موقف خروج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من مكة مهاجرا �إىل املدينة ،فعن عبد
اهلل بن عدي بن احلمراء الزهري :قالَ « :ر�أَ ْي ُت َر ُ�سو َل ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع َلى
َر ِ
اح َل ِت ِه َوا ِق ًفا ِبالحْ َ ْز َو َر ِة َي ُقو ُلَ :وا ِهلل �إِن َِّك لخَ َ يرْ ُ �أَ ْر ِ�ض ا ِهللَ ،و�أَ َح ُّب �أَ ْر ِ�ض ا ِهلل �إِلىَ ا ِهلل،
َو َل ْو اَل �أَنيِّ �أُخْ ر ِْج ُت ِم ْن ِك َما خَ َر ْج ُت».
حب الوطن فطري يف النفو�س؛ فلقد ذكر ابن اجلوزي-
و�أ ّكد التاريخ �أن ّ
ّ
واعتل
رحمه اهلل�« :-أن الإ�سكندر �أو�صى �إذا مات �أن يحمل �إىل بلده حبا لوطنه،
�إ�سفنديار يف بع�ض غزواته فقيل له ما ت�شتهي؟ قال� :شمة من تربة بلخ ،و�شربة من
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ّ
واعتل �سابور ذو الأكتاف بالروم وكان م�أ�سورا وكانت بنت ملكهم قد
ماء واديها،
ع�شقته فقالت له ما ت�شتهي؟ فقال� :شربة من ماء دجلة ،و�شميما من تراب ا�صطخر،
فغبرّ ت عنه �أياما ثم �أتت مباء من الفرات ،وقب�ضة من �شاطئه؛ وقالت :هذا من
دجلة ،وهذه من تربة �أر�ضك ،ف�شرب بالوهم ،وا�شتم تلك الرتبة فنقه من ع ّلته».
ور ّكزت الأحكام ال�شرعية على احلب الفطري للوطن لدى املكلف فحكمت
احلد؛ لي�ست�شعر الغربة
بالتغريب �سنة على الزاين غري املح�صن كعقوبة من متام ّ
النف�سية ،وينزجر عما يفعل؛ ولو مل يكن لغربته عن وطنه �أثر نف�سى ما حكم
ال�صام ِِت َق َالَ :ق َال َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلم:
ال�شرع بها َع ْن ُع َبا َد َة ْب ِن َّ
«خُ ُذوا َعنِّى خُ ُذوا َعنِّى َق ْد َج َع َل اللهَّ ُ لَ ُه َّن َ�س ِبي ًال ا ْل ِب ْك ُر ِبا ْل ِب ْك ِر َج ْلدُ مِائَ ٍة َونَفي َ�س َن ٍة
َوال َّث ِّي ُب ِبال َّث ِّي ِب َج ْلدُ مِائَ ٍة َوال َّر ْج ُم».
يدعو الدين الإ�سالمي �إىل حتقيق الأمن واال�ستقرار يف الأوطان بغية حتقيق
الر�ؤى احلالية وامل�ستقبلية للتقدم ،واالزدهار؛ ويف �سبيل ذلك نهى عن كل ما
يزعزع الأمن واال�ستقرار؛ ومن ذلك:
تكفري امل�سلمني ،وا�ستحالل دمائهم ،وحمارمهم ،واعتبار بالدهم بالد
كفر :يزعم بع�ض املت�شددين ،واملتنطعني� ،أن �أحكام الكفر تعلو بالدنا؛ و�إن كان
�أكرث �أهلها م�سلمني ،لذا يرفعون ال�سالح على امل�سلمني؛ وي�ستحلون دماءهم
وحمارمهم؛ وهذا بال �شك ي�شيع الفو�ضى والف�ساد ،ويوقف حركة التنمية ،ومينع
حتقيق خطط التقدم اال�سرتاتيجية ،وهذا القول مناق�ض للواقع ،فهذه ال�صالة
ت�ؤدى ،وهذه امل�ساجد مفتوحة وتبنى ،وهذه الزكاة ي�ؤديها امل�سلمون ،ويحجون
بيت اهلل ،وحكم الإ�سالم ما�ض �إال يف بع�ض الأمور كاحلدود ،والتعامل بالربا،
وغري هذا مما �شملته القوانني الو�ضعية؛ وهذا ال يخرج الأمة والدولة عن �أنها
دولة م�سلمة و�شعب م�سلم ،لأننا  -حاكما وحمكومني ن�ؤمن بتحرمي الربا ،والزنا،
وال�سرقة ،وغري هذا ،ونعتقد �صادقني �أن حكم اهلل خري وهو الأحق باالتباع ،فلم
()144

اليوم الثاني :الجلسة الثالثة :حماية الوطن؛ االستشراف والتخطيط

نعتقد حل الربا و�إن تعاملنا به؛ ومل نعتقد ّ
حل الزنا ،وال�سرقة ،وغري هذا من الكبائر
و�إن وقع كل ذلك بيننا» وهناك فرق بني اعتقاد ّ
حل ال�شيء وهو حمرم ،وفعله
دون اعتقاد ح ّله.
ومن النواهي � ً
أي�ضا :الفهم اخلاطئ ملفهوم دار الكفر ودار الإ�سالم :املت�أمل
يف حقل الدعوة �إىل اهلل يجد بع�ض ال�شباب املنوط بهم حتقيق التقدم ،واخلري
للبالد والعباد ،يهجرون بالدهم و�أهليهم بحجة �أنهم يرتكون دار الكفر �إىل دار
الإ�سالم؛ ويتخ ّلون عن واجبهم جتاه وطنهم ،بل �إنهم يتحولون �إىل كارهني
لأوطانهم ،و�أهليهم!
وهذا الأمر من اخلطورة مبكان؛ لأنه اعتمد على الفهم ال�سقيم ملفهوم دار
الكفر ودار الإ�سالم؛ ومن ّثم يجب تو�ضيح ذلك املفهوم حتى ال يفهمه البع�ض
خط�أ؛ ويبنوا عليه �أحكاما خاطئة ّ
وحتول البناة �إىل معاول هدم.
تعكر �صفو الوطنّ ،
وقد ذكر املحققون من العلماء �أن مفهوم دار الكفر ودار الإ�سالم �أمر
اجتهادي ،و �أن مدار احلكم على بلد ب�أنه بلد �إ�سالم �أو بلد كفر هو الأمن على
الدين ،وكفالة احلرية يف �أداء �شعائره ،وعدم الت�ضييق على امل�سلمني فيها؛ فلو
عا�ش امل�سلم يف بلد لي�س له دين �أو دينه غري دين الإ�سالم وا�ستطاع �أن ميار�س
�شعائر دينه يف حرية فهو يف دار �إ�سالم مبعنى �أنه ال يجب عليه الهجرة منها كما
كانت الهجرة واجبة على امل�سلمني من مكة قبل فتحها؛ نظرا لتعر�ض القلة امل�سلمة
فيها للفتنة حيث كانوا ال ي�أمنون على دينهم ف�أمرهم الر�سول (�صلى اهلل عليه
و�سلم) بالهجرة �إىل احلب�شة وهو بلد ال يدين بالإ�سالم لكن امل�سلمني فيه �أمنوا
على دينهم.
لب �أن ر�سم اخلطط اال�سرتاتيجية وتنفيذها لتحقيق التقدم
وال يخفى على ذي ّ
يف �شتى املجاالت يرتبط بتحقيق الأمن يف الوطن ،وحمايته من جميع الأخطار؛
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فالوطن الآمن نعمة عظيمة ال يعرفها �إال امل�شردون ،والالجئون ،والنازحون؛ لذا
جند القر�آن الكرمي يبني � ّأن من �أعظم النعم التي مينت اهلل بها على عباده نعمة الأمن،
قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ (�سورة
الأنعام ،)82 :فال تقدم ،وال ازدهار ،وال تنمية بدون �أن ي�شعر الفرد بالأمن والأمان.
وينبغي على امل�سلم �أن يحافظ على وطنه بالنف�س والنفي�س ،و�أن ي�ساهم يف
حتقيق النماء ،و�أن ي�شارك يف تنفيذ الر�ؤى امل�ستقبلية له؛ لأنه املكان الذي ي�أمن فيه
على ماله ،وعر�ضه ،ودمه؛ والعمل على قوة الوطن وتقدمـه يتمثل يف فعل كل
�شيء نافع ،والبعد عن كل �شيء �ضا ّر ،و�صور ذلك يف ال�سنة النبوية كثرية؛ منها:
التعاون مع والة الأمر و البعد عن احلزبية والتفرق ،والعمل اجلا ّد املثمر الذي
يفيد الوطن �إىل �آخر حلظة يف احلياة ،وا�ستجالب امل�ستجدات التي تخدم الوطن
وال تتعار�ض مع الدين ،امل�ساهمة يف ّ
كف الأذى عنه بجميع �أنواعه.
فالعمل على ت�صحيح املفاهيم اخلاطئة التي يروجها البع�ض؛ وتعمل على
امل�صححة التي تعمل على املحافظة على
تكدير ال�سلم املجتمعي ،ون�شر املفاهيم
ّ
الن�سيج الداخلي يف و�سائل الإعالم املتعددة.
وقيام اجلهات املعنية بعملها يف بيان �أن وحدة الوطن وقوته حتتاج �إىل جمهود
ومثابرة من جميع �أبنائه ،وعدم االن�صياع �إىل الأفكار الهدامة .وال يجب �أن ي�ؤثر
حب الوطن واملحافظة عليه على �أخوة الدين بني جميع امل�سلمني ،بل يجب �أن
تكون منطلقا للتعاون ,والرتاحم.
وكذلك بيان �أن ن�شر ال�صورة ال�صحيحة للإ�سالم تعني على انت�شاره،
ودخول النا�س يف رحابه ،بينما �صورة هتك الأعرا�ض ،و�سفك الدماء ،وذبح
الأحياء ،وترويع الآمنني جتعل حجابا حاجزا مينع النا�س من الدخول يف دين اهلل
�أفواجا؛ لذا يجب على امل�سلمني جميعا االنتباه �إىل هذا الأمر ،ون�شره بكل ما
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�أوتوه من قوة حتى يحذر النا�س ذلك؛ ويعلموا �أن �أخطاء البع�ض يف �سوء الفهم
والتطبيق التعبرّ عن الإ�سالم ال�صحيح.
و�صل اللهم و�سلم وبارك على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
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كيف ُي�ص َن ُع املواطن املنتمي واحلامي للوطن؟
ُ
ال�س َّنة النبو َّية
م�سالك التنم َّية املر َّكبة و ُذ ُل ُل ُّ
د .نا�صر يو�سف

باحث وحمرر وم�شرف يف مكتب البحوث واالبتكار
اجلامعة الإ�سالمية العاملية ،ماليزيا (اجلزائر)
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يقف هذا البحث على فر�ضية التنمية املر َّكبة التي ال نراها حت�صل �إال برتكيب
ثالثة عنا�صر ،هي :ال�سلطة والعامة والنخبة=(�س ،ع ،ن)؛ حيث يكون الإن�سان
ي�شد بع�ضه ً
�سدا مني ًعا �أمام االخرتاق
املواطن كالبنيان املر�صو�ص ُّ
بع�ضا ،ويقف ًّ
واالحرتاق .نحاججً � ،
أي�ضا ،ب�أن التنمية املر َّكبة التي من داخلها يُ�ص َنع املواطن
املنتمي واحلامي للوطن ،تعد ح ًّال واقع ًيا يف م�سائل تتع َّلق بحماية الأوطان من
ال�س َّنة
الفنت والإحن ،والتي ي�صعب مواجهتها �إال مبواطن مر َّكب؛ حيث نلفي يف ُّ
النبو َّية� ،أقوا ًال و�أفعا ًال ،ما يعزِّز هذا الرت�صي�ص بو�صفه ح ًّال �أثبت جناعته يف جمتمع
وممز ًقا ،وملا تر َّكب �إن�سانه َّ
يرثب مث ًال ،الذي كان َّ
متكن من مواجهة
مفك ًكا وخم َرت ًقا َّ
التحدِّ يات وتاليف ال�ضربات وحمايته من كل اجلهات ل�سد الثغرات؛ حتى بات
جمتمع يرثب مركزًا عامل ًيا يف التنمية الروحية واملادية ،وم�ضرب الأمثال للوطن
املتما�سك ،واملواطن املا�سك بزمام �أموره الداخلية واخلارجية.
ي�ستدعي حب الوطن توافر فعل االنتماء من منطلق �أنه �إذا مل يكن الإن�سان
حمبا؛ فمن يحب يفنى يف حمبوبه ويدافع عنه ويحميه ما ا�ستطاع
منتم ًيا قد ال يكون ًّ
�إىل ذلك �سبي ًال؛ حتى �إذا انتمى املواطن �إىل الوطن ف�إنه ينتمي �إليه انتماء املتفانني
يف ح ِّبه غري الظانِّني برجاالته ظن ال�سوء؛ ما ي�ستدعي الإخال�ص له وللقائمني عليه،
والذب عنه وما حواليه� .إ ًذا حماية ال�شيء ت�شرتط حب ال�شيء واالنتماء �إليه،
ن�ضح الأر�ض بعد �أنِ ا�ستق َّر يف ح�ضن الوطن.
ال�سيما �إذا كان هذا ال�شيء من ْ
احلب افتقا ٌد و� ٌ
حب ال�شيء الذي افتقده الإن�سان
أمل يف امتالك؛ ف�إن َّ
و� ْإذ �إن َّ
يف طفولته ،ي�شرتط امتالكه لل�شيء وهو يف ريعان �شبابه وافتتانه برجولته .كما
حب ال�شيء يدفع الإن�سان
�أن حماية ال�شيء ت�شرتط امتالك ال�شيء؛ ومن ثم ف�إن َّ
قدم
غريزيًا -و�شرع ًيا� -إىل حمايته ،عالوة على �أن الر�سول �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم َّ
در�سا تاريخ ًيا وح�ضاريًا يف حب الوطن وال�شوق �إليه والتع ُّلق به ،والعمل على
ً
�إ�صالحه و�إعماره وتنميته والإح�سان �إىل �أهله؛ � ْإذ قال الر�سول �ص َّلى اهلل عليه
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و�س َّلم عن بلدته مكة التي غادرها مكر ًها وقد �أُخ ِرج منهاَ « :وا ِهلل �إِن َِّك لخَ ْ يرَ ُ �أَ ْر ِ�ض
(((
ا ِهلل َو�أَ َح ُّب �أَ ْر ِ�ض ا ِهلل �إِىل اهللَِ ،ولَ ْو َال �أَنيِّ �أُخْ ِر ْج ُت ِم ْن ِك َما خَ َر ْج ُت».
احلب لل�شيء
طب ًعا ،هناك ت�سل�سل منطقي بني ِّ
حب ال�شيء وحمايته .هذا ُّ
يقرتن مبدى امتالكه وتوظيفه واالنتفاع به والإفادة منه ،ومن ثم الدفاع عنه �ضد
القا�صي منه والداين متى ا�ستدعت احلاجة �إىل ذلك؛ � ْإذ يعد �صاحبه �شهيدً ا،
ر�ضا �أم � ً
�سواء �أكان هذا ال�شيء املمتلك عِ ً
أر�ضا �أم بي ًتا �أم ما ًال �أم وطنًا؛ تعزِّزه
ال�س َّنة النبو َّية يف قوله �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلمَ « :م ْن ُقت َِل ُد َ
ون دِ ي ِن ِه َف ُه َو �شَ هِيدٌَ ،و َم ْن
ُّ
ون َد ِم ِه َف ُه َو �شَ هِيدٌَ ،و َم ْن ُقت َِل ُد َ
ون َما ِل ِه َف ُه َو �شَ هِيدٌَ ،و َم ْن ُقت َِل ُد َ
ُقت َِل ُد َ
ون َ�أ ْه ِل ِه َف ُه َو
(((
�شَ هِيدٌ».
من وجهة �أخرى ،ف�إن الوطن غر�س بيئي ط ِّيب؛ حيث يعد املواطن ثمرة هذا
الغر�س الط ِّيب .و� ْإذ ي�أتي الغر�س ط ِّي ًبا ،ف�إن الثمرة ت�أتي هي الأخرى ط ِّيبة؛ حيث
�إن الطيبة �صفة مالزمة للوطن على م ِّر الع�صور والدهور .و�إذا كان للإن�سان �أن
ينتقل ويتق َّلب �إىل درجة خيانة الوطن؛ ف�إن الوطن ال ينتقل؛ لأنه بيئة و�أر�ض،
وال يتق َّلب؛ بل يبقى �صامدً ا يحت�ضن الإن�سان وال ميتهنه ،و�إنْ هو خانه �أو �أهانه.
فالوطن هو الذي يحمي الإن�سان من �شر �ضريه وغدر غريه.
وقد تعلمون �أن الإن�سان له قابلية غريزية للخيانة �إذا �شعر �أنه يفتقد ال�شيء
وال ميتلكه ،وهو يرى �أن هذا ال�شيء م�شاع للجميع (=العامة)؛ لكنه متاع رفيع
ال يبلغه �إال من ارتفع (=ال�سلطة) �أو اندفع (=النخبة) .ومع ذلك ف�إن الإن�سان
ال يخون عندما يكون مو�صو ًال بربِّه؛ فاخليانة مقرونة باملنافق املنف�صل عن جمتمع
امل�سلمني؛ لأن من عالمات املنافق خيانة الأمانة ،قال الر�سول �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم:
و�صححه ،كتاب املنا�سك ،باب يف ف�ضل مكة ،حديث رقم 3925؛ عن عبد
�	-1أخرجه الرتمذي يف �سننه َّ
اهلل بن عدي ر�ضي اهلل عنه.
�	-2أخرجه الرتمذي يف �سننه ،كتاب الديات ،باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو �شهيد؛ وقال حديث
ح�سن �صحيح ،حديث رقم 1421؛ عن �سعيد بن زيد ر�ضي اهلل عنه.
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(�آيَ ُة املـ ُ َناف ِِق ثَ َال ٌث� :إِ َذا َح َّد َث َك َذ َبَ ،و�إِ َذا َو َع َد �أَخْ َل َفَ ،و ِ�إ َذا ا�ؤْتمُ َِن خَ َان)� (((.إن
ً
معار�ضا للقيادة؛ ف�إنه
الوطن �أمانة وخيانته نفاق .مع ذلك �إذا كان املواطن املنتمي
ال يعد بال�ضرورة خائنًا لل�سيادة.
ب�شدة
من هذه القابلية للخيانة باتت م�س�ألة كيفية حماية الأوطان م�س�ألة مثارة َّ
للنقا�ش ،وع�ص َّية على احلل لدى ُ�ص َّناع القرار ممن �أ�صابت �أوطانهم م�صيبة الإرهاب
والعذاب ،ال �سيما يف وقتنا الراهن؛ حيث تكرث الأزمات والفنت التي ترهق من يف
قلبه مر�ض ،وتقلق من يف عقله غر�ض .لقد بات الوطن يف ع�صر العوملة مع َّر ً�ضا
للخيانة وفاقدً ا للحماية من مواطن �ضعيف االبتغاء وقليل االنتماء ،قد يفقد والءه
الوطني لأ�سباب �شيئية ومعرفية ودينية .وعليه جنزم �أنه ال ميكن احلديث عن
الوطن وحمايته و�إيجاد احللول له من غري التطرق �إىل الثالثية الإن�سانية :ال�سلطة
والعامة والنخبة ،التي تعد م�س�ؤولة عن الوطن وحمايته بحكم القيادة �أو الإفادة
�أو الريادة.
�سنحاجج ب�أن ثالثة عنا�صر رئي�سة ،النا�س فيها �شركاء ،هي من حتفظ الوطن:
ال�شيء ،والدين ،واملعرفة (=�ش ،د ،م) ،كما نعتقد �أن هذه العنا�صر �إذا ما
َّ
ا�شتطت على الإن�سان وا�ستع�صت على التنمية ،قد تكون �سب ًبا يف تعا�سة الوطن
وب�ؤ�س املواطن .كما �سندافع عن فر�ضيتنا القائلة ب�أن تركيب ال�سلطة والعامة
والنخبة (=�س ،ع ،ن) فيه تركيب للوطن وحمايته ،عالوة على �أنه م�سلك من
م�سالك �صناعة املواطن املنتمي حامي الوطن من الفنت؟ نظ ًرا �إىل �أنه يف حالة
التوزيع الإمنائي العادل لل�شيء والدين واملعرفة على م�ستوى �أطياف املجتمع من
غري ا�ستثناء ،ي�سهل ُ�صنع املواطن املنتمي املر َّكب� .إن الرتكيب الإن�ساين هو الذي
يحمي؛ بينما املنتمي الإمنائي هو الذي ين ِّمي.
 -1رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب الإميان ،باب عالمة املنافق ،حديث رقم 33؛ عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل
عنه.
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جنادلً � ،
أي�ضا ،ب�أن الدين يحفظ الوطن؛ � ْإذ �إن حفظ الدين من حفظ الوطن،
منتم للوطن؛ �إال �إذا كان فهم هذا
و�إن الإن�سان املبتغي لهذا الدين هو �إن�سان ٍ
الإن�سان للدين فه ًما خمتل ًفا يرقى �إىل مرتبة اخلالف مع الأمة التي قد ال جتتمع
على خط�أ .فعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما� ،أن ر�سول اهلل قال�« :إِ َّن اللهَّ َ اَل يَ ْج َم ُع
�أُ َّمتِي� ،أَ ْو َق َال� :أُ َّم َة محُ َ َّمدٍ َع َلى َ�ضلاَ لَةٍَ ،ويَدُ اللهَّ ِ َم َع الجْ َ َما َعةَِ ،و َم ْن �شَ َّذ �شَ َّذ �إِلىَ
ال َّنارِ » (((.وعليه ف�إن االنتماء للوطن ي�شرتط ح�صول الدين يف حياة الإن�سان
يقوي من االنتماء للوطن
اخلا�صة والعامة عباد ًة ومعامل ًة؛ لأن ابتغاء دين الوطن ِّ
ويحميه ،وذلك نظ ًرا �إىل �أن املنتمي للوطن هو �إن�سان يُف َرت�ض �أن يرتاحم مع دينه،
�أو يحرتم دين غريه يف جمتمع متعدِّ د الأديان والأعراق واملذاهب� ،أو يكون فيه
�شيء من الدين الذي يكبح جماح رغبته يف اخليانة والتمرد والعنف؛ حيث �إن
الالمنتمي هو �إن�سان متم ِّرد على دينه ووطنه .ويف َرت�ض يف م�س�ألة التخطيط حلماية
الوطن وا�ست�شراف م�ستقبله� ،أن يكون الدين لبا�س (�س ،ع ،ن) .هذه الثالثية
الإن�سانية قد ال يح�صل لها اال�ستمرار يف اال�ستقرار �إال بالرتاحم مع الدين كحالة
طبيعية ،واحرتامه من غري الت�ضييق عليه ،والرفق بالإن�سان الذي اتَّ�سع له.
كما �سنحاجج ب�أن الدين ال يكفي مبفرده لت�أ�سي�س دولة وتر�صي�ص �أمة ،لأن
الوطن ال يُحفظ بالدين وحده؛ فذلك رهان خا�سر �أثبت اال�ستعمار عدم التعويل
عليه �إذا �أتى معزو ًال عن حامله ومف�صو ًال عن حمموله ،ال�سيما �إذا كان هذا الدين
يحمله �إن�سان خامل غري فاعل� ،أو �سافل غري عاقل� ،أو مكافح غري م�سامح .يكون
حامل الدين ناف ًعا للأمة وللعامل �إذا كان ي�سري جن ًبا جلنب مع التنمية؛ وذلك برهان
كوين و�سنني مب�سوط يف �صفحات التاريخ والأحداث والوقائع ،ت�شهد على
ذلك احل�ضارة العربية والإ�سالمية التي و�صلت بتو�أم الدين والتنمية �إىل قيادة
�شطر كبري من العامل يف فرتة وجيزة وعزيزة.
ح�سنه
�	-1أخرجه الرتمذي يف �سننه ،كتاب الفنت ،باب ما جاء يف لزوم اجلماعة ،حديث رقم َّ ،2167
الألباين يف ال�سل�سلة ال�صحيحة (.)319/3
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فر�ضيتنا تقف على �أن الوطن يُ�ستع�صى حفظه وحمايته من غري تنمية مر َّكبة.
�إن كل الدول املتخلفة و�إنْ تد َّينت فقد ا�ستبيحت �أوطانها كما حدث مع اال�ستعمار
القدمي واحلديث كليهما؛ فاال�ستعمار القدمي ا�ستباحها مبنطق ال�شيء رمز القوة
الغا�شمة؛ �أما اال�ستعمار اجلديد في�ستبيحها مبنطق املعرفة عالمة القوة الناعمة .ويف
كلتا احلالتني يكون الدين هو ال�ضح َّية واجلاين م ًعا؛ �ضح َّي ٌة عندما يُن َعت ب�أنه �سبب
بئي�س يف التخلف ،وجانٍ عندما يُن َعت ب�أنه �سبب تعي�س يف العنف؛ �إال �أن اخلا�سر
الأكرب هو الوطن الذي ت�صيبه لعنة االنق�سامات فتف�شل الدولة يف �إدارة الأزمات.
و� ْإذ تعد الدولة القوية رمز الوطن املتما�سك؛ ف�إن «�أول ما يقع الهرم يف الدولة
(((
انق�سامها».
ومن هنا �سنناق�ش �إ�شكالية مفادها �أن الرتكيب �-أو الرت�صي�ص -الإن�ساين
يحمي ،واملواطن املنتمي ين ِّمي؛ ولكن املواطن ال يكون منتم ًيا ومن ِّم ًيا �إال �إذا �شعر
بالعدالة؛ حيث �إن العدالة ال حت�صل من غري تركيب �إن�ساين .ف�إن مل يكن الإن�سان
مر َّك ًبا ال يكون عاد ًال ،و�إن مل يكن عاد ً
ال ال يكون م َّتق ًيا لقوله تعاىل :ﭽ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﭼ (املائدة� .)8 :إن يف التقوى م�سالك مذ َّللة للحفظ والوقاية واحلماية.
وعليه �سنقف على �أن املواطن املنتمي هو املواطن املر َّكب �إن�سان ًيا على م�ستوى
(�س ،ع ،ن) ،والعادل �إمنائ ًيا يف حمتوى (�ش ،د ،م).

 -1مقدمة ابن خلدون ،ج� ،1ص.292
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ال يخفى ما للأوطان من مكانة يف اجلبلة الإن�سانية ،والفطرة الب�شرية ،والنفو�س
ال�سوية ،ومل ال ؟! والوطن منبت الإن�سان ومولده الذي ترعرع يف حماه ،وعا�ش
على ثراه؛ افرت�ش مهاده ،والتحف �سماءه ...ومن ثم حفظت ال�شريع ُة للأوطان
قيم َتها ،و�أبقت لها مكان َتها ،فجعلت من الإميان حب َها وعمارت َها ،ومن اجلهاد �صيان َتها
ني على كل مواطن ومواطنة .و�إن
وحماي َتها ،حتى غدت املواطن ُة ال�صاحل ُة َ
فر�ض ع ٍ
َ
ا�ست�شراف امل�ستقبل لأجل بناء الوطن
من �أهم �صور املواطنة ال�صاحلة ومتطلباتها:
وعمارته ،وكذا حلمايته و�صيانته.
أمنوذج الأكمل وامل�ضرب الأمثل يف املواطنة
وملا كان نب ُينا الهادي  ال َ
ال�صاحلة ف�إن من الواجب علينا يف هذا املوطن من الت�أ�صيل �أن نتلم�س هديه 
ونتتبع �سريته من خالل التطواف حول مناذج من ا�ست�شرافه  للم�ستقبل من �أجل
عمارة الأوطان وحمايتها ،من ذلك:
 ا�ست�شرافه  يف املجال الفكريُ :عني  بفكر الأمة وعقيدتها ملا له منبالغ الأثر يف ا�ستقرار الأوطان ونه�ضتها ،وحمايتها و�صيانتها فقام  برت�سيخ
منهج الإ�سالم القائم على الو�سطية واالعتدال ،ثم راقب  امل�سري َة الفكري َة
حماوالت اجلنوح بها عن جادتها
التي �أر�سى دعائ َمها يف املجتمع ،و�ص َوب
ِ
واعتدالها م�ست�شرفاً بذلك �أخطار احليف بها �أو عنها املدمرة للأوطان؛
القا�صمة للبلدان ،كما يف حديث �أَنَ�س ْبن َمال ٍِك َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه قالَ :جا َء ثَلاَ ثَ ُة
اج ال َّن ِب ِّي  ،يَ ْ�س�أَلُ َ
ون َع ْن عِ َبا َدةِ ال َّن ِب ِّي َ ف َل َّما �أُخْ برِ ُوا
َر ْه ٍط �إِلىَ بُ ُي ِ
وت �أَزْ َو ِ
َك�أَنَّ ُه ْم تَقَا ُّلو َها...احلديث»(((.
ُ
الرهط الثالثة  مزيداً من التعبد هلل ،وهم الب�شر
ويف هذه الواقعة �أراد
النبي  ردهم �إىل الفهم الأمثل والطريق الأقوم ،وحذرهم
املق�صرونَّ ،
لكن َّ
وحذر الأم َة ك َّلها بقولهَ « :ف َم ْن َرغِ َب َع ْن ُ�س َّنتِي َف َل ْي َ�س ِمنِّي».

 -1متفق عليه :رواه البخاري ،حديث رقم ،5063 :واللفظ له .وم�سلم ،حديث رقم ،1401 :بلفظ مقارب.
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اخلارجي الأول ذو اخلوي�صرة التميمي على اجلناب النبوي واملقام
وملا تطاول
ُ
املحمدي بقوله :اعدل ،ا�ست�شرفه  وا�ست�شرف جماعته مبيناً �صفاتهم املعوجة،
وحمذراً من طريقتهم املنحرفة ،فعن �أَبَي َ�سعِ يدٍ الخْ ُ ْدرِ َّي َ ق َال :بَ ْي َن َما ن َْح ُن عِ ْن َد
َر ُ�سولِ ا ِهلل َ و ُه َو يَقْ�سِ ُم َق ْ�س ًما �أَتَا ُه ُذو الخْ ُ َو ْي ِ�ص َرةِ َو ُه َو َر ُج ٌل م ِْن بَنِي تمَ ٍِيم َفق َ
َال يَا
ول ا ِهلل ْاعدِ ْل َفق َ
َر ُ�س َ
َال َو ْي َل َك َو َم ْن يَ ْعدِ ُل �إِ َذا لمَ ْ �أَ ْعدِ ْل َق ْد خِ ْب َت َوخَ �سِ ْر َت �إِنْ لمَ ْ
ول ا ِهلل ائ َْذنْ ليِ فِي ِه َف�أَ ْ�ض ِر َب ُع ُن َق ُهَ ،فق َ
َال ُع َم ُر :يَا َر ُ�س َ
�أَ ُك ْن �أَ ْعدِ ُلَ ،فق َ
َالَ :د ْع ُه َف�إِ َّن لَ ُه
�أَ ْ�ص َحابًا يَ ْح ِق ُر َ�أ َحدُ ُك ْم َ�صلاَ تَ ُه َم َع َ�صلاَ ِته ِْم َو ِ�صيَا َم ُه َم َع ِ�صيَا ِمه ِْم يَ ْق َر ُء َ
ون ا ْلق ُْر� َآن اَل
يُ َجاوِ ُز تَ َرا ِقيَ ُه ْم يمَ ْ ُر ُق َ
ال�س ْه ُم م َِن ال َّر ِم َّيةِ...احلديث»(((.
ون م َِن الدِّ ِين َك َما يمَ ْ ُر ُق َّ
هذا! والأمة الآن ت�صطلي بنار ه�ؤالء اخلوارج املارقني ،فدمروا �أوطاناً،
وخربوا عمراناً ،و�أزهقوا �أرواحاً ،كل هذا با�سم الدين ،والدين منهم براء.
 ا�ست�شرافه  يف املجال االجتماعي :ملا �شرع  يف ت�أ�سي�س دولة الإ�سالموموطن الإميان يف دار هجرته كان مما بد�أ به :توطيد الأخوة ،وتر�سيخ الت�آلف،
و�شمع ال�شمل بني �أطياف املجتمع اجلديد ،فكان بناء امل�سجد املبتد�أ ،ثم الت�آخي
بني املهاجرين والأن�صار ،ثم د�ستور املدينة واملعاهدة مع اليهود ،وذلك كله
لبناء دولة قوية من �أكرب دعائمها :تقوية اجلبهة الداخلية ،واللحمة الوطنية،
ومن ثم واجه  بح�سم بالغ ما ع�ساه ي�صدع البنيان االجتماعي للوطن،
ويوهن ن�سيجه ،بل وجاءت مواجهته  لهذه الأخطار م�ست�شرف ًة للم�ستقبل
كما يف حديث َجا ِبر ْبن َع ْبدِ اللهَّ ِ َ ،ق َالُ :ك َّنا فيِ َغ َزاةٍ َف َك َ�س َع((( َر ُج ٌل م َِن
ينَ ،ر ُجلاً م َِن الأَن َْ�صارِ َ ،فق َ
َال الأَن َْ�صارِ ُّي :يَا لَ ْ ألَن َْ�صارِ َ ،و َق َال امل ُ َهاجِ ِر ُّي:
امل ُ َهاجِ ِر َ
َالَ « :ما بَ ُال َد ْع َوى ا َجلاهِ ِل َّيةِ» َقالُوا :يَا َر ُ�س َ
ينَ ،ف َ�سمِ َع َذل َِك َ فق َ
ول
يَا لَ ْل ُم َهاجِ ِر َ
ين َر ُجلاً م َِن الأَن َْ�صارِ َ ،فق َ
َالَ « :د ُعو َها َف�إِنَّ َها ُم ْن ِت َن ٌة»
اللهَّ َِ ،ك َ�س َع َر ُج ٌل م َِن امل ُ َهاجِ ِر َ
 -1متفق عليه :رواه البخاري ،حديث رقم ،3610 :وم�سلم ،حديث رقم.1064 :
َ « -2ك َ�س َع» �أي �ضرب دبره بيده .ابن الأثري ،النهاية يف غريب احلديث (.)173/4
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َف َ�سمِ َع ِب َذل َِك َع ْبدُ اللهَّ ِ ْب ُن �أُبَ ٍّيَ ،فق َ
َالَ :ف َع ُلو َها� ،أَ َما َواللهَّ ِ لَئ ِْن َر َج ْع َنا �إِلىَ املَدِ ي َن ِة
َال :يَا َر ُ�س َ
َام ُع َم ُر َفق َ
ول اللهَّ َِ :د ْعنِي
لَ ُيخْ ِر َج َّن الأَ َع ُّز ِم ْن َها الأَ َذ َّلَ ،ف َب َل َغ ال َّن ِب َّي َ فق َ
�أَ ْ�ض ِر ْب ُع ُن َق َه َذا امل ُ َناف ِِقَ ،فق َ
ا�س �أَ َّن محُ َ َّمدً ا
َال ال َّن ِب ُّي َ « :د ْع ُهَ ،ال يَ َت َح َّد ُث ال َّن ُ
َ
املعول عليه يف التعامل والتعاي�ش هو
يَ ْق ُت ُل �أَ ْ�ص َحابَ ُه»((( ،ويف احلديث� :أن
الظاهر� ،أما �أم ُر ال�سرائر فموكول �إىل اهلل تعاىل .وكذلك �ضرورة ا�ست�شراف
امل�ستقبل وا�ستب�صاره فيما يخ�ص املجال االجتماعي للأوطان من �أجل
حمايتها مما يهدد ن�سيجها ،ويوهن �صفها...وعلى �إثر ذلك �أقول� :إن وطناً
تفرق �أتباعه ،وتناحر �أ�صحابه ،وتقاتلوا فيما بينهم �أنى له �أن ينه�ض ف�ض ًال عن
�أن يبقى؟!
ُ
ر�سول اهلل � أن حماية الوطن
 ا�ست�شرافه  يف املجال الع�سكري :ع َّلمناوالذود عن حيا�ضه ي�ستلزم �إعداد القوة ،وقوة الإعداد ،بل وعلمنا �أن الأمر
ال يقف عند الإعداد �إمنا البد من ا�ستك�شاف قدرات العدو ،وا�ست�شراف ُ�س ُبل
مواجهته ،وو�ضع التدابري الالزمة ل�صده ودحره ،كما فعل  يف غزوة
ني يَ ْو َمئِذٍ َ ،و�أَ ْج َل َ�س ال َّن ِب ُّي َ ج ْي ً�شا
�أحد ف َع ِن البرَ َاءِ َ ،ق َال :لَقِي َنا امل ُ ْ�ش ِركِ َ
الر َماةِ َ ،و�أَ َّم َر َع َل ْيه ِْم َع ْب َد اللهَّ َِ ،و َق َالَ « :ال تَبرْ َ ُحوا� ،إِنْ َر�أَ ْي ُت ُمونَا َظ َه ْرنَا َع َل ْيه ِْم
م َِن ُّ
َف َال تَبرْ َ ُحواَ ،و�إِنْ َر�أَ ْي ُت ُمو ُه ْم َظ َه ُروا َع َل ْي َنا َف َال تُعِ ي ُنونَا» َف َل َّما لَقِي َنا َه َربُوا...
احلديث(((.
النبي القائد  مهم ًة ع�سكري ًة حمددة �إىل جمموعة
فت�أمل يا رعاك كيف �أ�سند ُ
حمددة م�ست�شرفاً يف تعليماته لهم ما قد ت�ؤول له الأحدث ،فلما خالفوا �أمره � -إال
قلي ًال منهم  -وقع ما ا�ست�شرفه ،وحتقق ما توقعه.
ني َ�أ ْج َلى اهلل عز وجل
ومن ا�ست�شرافه  يف املجال الع�سكري �أي�ضاً :قوله حِ َ
 -1متفق عليه :رواه البخاري ،حديث رقم 4905 :واللفظ له .ورواه م�سلم ،حديث رقم 2584 :بنحوه.
اب َغ ْز َوةِ �أُ ُحدٍ  ،حديث رقم.4043 :
�	-2أخرجه البخاري يف كِ َتاب املَغَازِ ي  -بَ ُ
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اب َع ْن ُه« :ال َآن نَغْ زُو ُه ْم َو َال يَغْ زُونَ َنا ،ن َْح ُن نَ�سِ ُري �إِلَ ْيه ِْم»((( �أي :ال ننتظر حتى
الأَ ْح َز َ
ي�أتوننا يف موطننا ،بل نخرج لهم.
ومن اال�ست�شراف النبوي يف املجال الع�سكري :تعيني القائد البديل كما جرى
يف َغ ْز َوةِ ُم ْ�ؤتَ َة ،ف َع ْن َع ْبدِ اللهَّ ِ ْب ِن ُع َم َر َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َماَ ،ق َال� :أَ َّم َر َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ 
َال َر ُ�س ُ
فيِ َغ ْز َوةِ ُم�ؤْتَ َة َز ْي َد ْب َن َحارِ ثَ َةَ ،فق َ
ول اللهَّ ِ�« :إِنْ ُقت َِل َز ْي ٌد َف َج ْع َف ٌرَ ،و�إِنْ
اح َة»((( ،وقد وقع ما ا�ست�شرفه و�أخرب به �صلى اهلل عليه
ُقت َِل َج ْع َف ٌر َف َع ْبدُ اللهَّ ِ ْب ُن َر َو َ
و�سلم.
 ا�ست�شرافه  يف املجال االقت�صادي :ال يخفى ما لالقت�صاد من �أهمية و�أثريف حركة حياة النا�س� ،إذ هو ع�صب احلياة وحمور قوتها وتطورها ،ومن
ثم ُعني الإ�سالم به ،وو�ضع له من الت�شريعات ،والتدابري ،وال�ضوابط ما
يجعله دافعاً للتعاون والتكافل ،وحمركاً للإنتاج ،ومنبعاً للرثوة ،وم�صدراً
َ
َ
وتوظيف ما
ا�ست�شراف م�ستقبل الأمة االقت�صادي
للقوة...ولأجل ذلك ف�إن
لديها من موارد ،وما ي�ستجد من حاجيات من الأهمية مبكان ،ولنا يف هديه
 القدوة ،فقد ا�ست�شرف  يف هذا اجلانب كما يف حديث َ�س ْعدِ ْب ِن �أَ ِبي
ا�ص َ ق َالَ :عا َدنيِ َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل  فيِ َح َّج ِة ا ْل َو َد ِاع م ِْن َو َج ٍع �أَ�شْ َف ْي ُت
َو َّق ٍ
ِم ْن ُه َع َلى المْ َ ْو ِتَ ،ف ُق ْل ُت :يَا َر ُ�س َ
ول ا ِهلل بَ َل َغنِي َما تَ َرى م َِن ا ْل َو َج ِعَ ،و�أَنَا ُذو َمالٍ
َو اَل يَ ِر ُثنِي ِ�إ اَّل ا ْب َن ٌة ليِ َواحِ َدةٌ� ،أَ َف�أَت ََ�ص َّد ُق ِب ُث ُلث َْي َماليِ ؟ َق َال :اَلَ .ق َالُ :ق ْل ُت:
�أَ َف َ�أت ََ�ص َّد ُق ِب َ�ش ْط ِرهِ ؟ َق َال :اَل ،ال ُّث ُل ُثَ ،وال ُّث ُل ُث َك ِث ٌري�ِ ،إن ََّك �أَنْ ت ََذ َر َو َرثَ َت َك �أَ ْغ ِنيَا َء
خَ يرْ ٌ م ِْن �أَنْ ت ََذ َر ُه ْم َعالَ ًة يَ َت َك َّف ُف َ
ا�س...احلديث»((( ،ويف احلديث� :أنه
ون ال َّن َ
 ي�ست�شرف َ
حال الورثة ،وم�صلح َتهم فينهى عن الإ�ضرار بهم ،كما ير�شد
َاب ،حديث رقم ،5110 :من
اب َغ ْز َوةِ ا َخلنْدَ ِق َوهِ َي الأَ ْحز ُ
�	-1أخرجه البخاري يف كِ َتاب املَغَازِ ي  -بَ ُ
حديث ُ�س َل ْي َمانَ ْبن ُ�ص َردٍ .
َ
ْ
اب َغ ْز َوةِ ُم�ؤْت َ َة م ِْن �أ ْر ِ�ض َّ
ال�ش�أ ِم ،حديث رقم.4261 :
�	-2أخرجه البخاري يف كِ َتاب املَغَازِ ي  -بَ ُ
 -3متفق عليه :رواه البخاري ،حديث رقم ،2742 :ورواه م�سلم ،حديث رقم1628 :واللفظ له.
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احلديث �إىل العمل على بقاء اجلانب االقت�صادي قوياً لدى الأفراد �إذ �إن قو َة
ُ
اقت�صاد الوطن من قوة اقت�صاد �أبنائه و�أفراده ،كما يُفهم منه �أي�ضاً �ضرور ُة
�إعمال النظرة اال�ست�شرافية امل�ستقبلية فيما يخ�ص اجلانب االقت�صادي للأوطان
من �أجل عمارتها ،ونه�ضتها.
َ
َ
واحرتاف
امتهان املهن،
ولعل من ا�ست�شراف امل�ستقبل يف هذا املجال �أي�ضاً:
احلرف طلباً للك�سب ،وهرباً من البطالة ،ومذل ِة �س�ؤال النا�س� ،أو م�شارك ًة يف �صنع
اقت�صاد قوي للوطن الذي ن�ستوطنه ،وهذا ما دعا �إليه النبي الأكرم �صلى اهلل عليه
الزبَيرْ ِ ْب ِن ا ْل َع َّو ِام َر ِ�ض َي اهللُ َع ْنهَ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ
و�سلم كما جاء من حديث ُّ
«لَنْ يَ�أْخُ َذ �أَ َحدُ ُك ْم َح ْب َل ُهَ ،فيَ�أْت َِي ِب ُح ْز َم ِة الحْ َ َط ِب َع َلى َظ ْه ِرهِ َفيَ ِبي َع َها،
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال َ :أ
ا�س� ،أَ ْع َط ْو ُه �أَ ْو َم َن ُعو ُه»(((.
َفيَ ُك َّف اهللُ ِب َها َو ْج َه ُه ،خَ يرْ ٌ لَ ُه م ِْن �أَنْ يَ ْ�س�أَ َل ال َّن َ
 ا�ست�شرافه  يف املجال ال�سيا�سي� :إن �صور ا�ست�شراف النبي  يف املجالال�سيا�سي متعددة ومتنوعة ،ولعل من �أهمها يف عمارة الأوطان وحمايتها:
و�سائ�سها املوجه ،وعق ُلها
احلاكم ر� ُأ�س الدولة،
ق�ضي َة احلاكمية �إذ من املقرر �أن
ُ
َ
املدبر ،الذي قوته قوة لها ،و�ضعفه �ضعف لها ،لذلك ُعنيت ال�شريعة به
بداي ًة من وجوب تن�صي ِب ِه ومبايعته ،ثم طاع ِتهِ ،وال�ص ِرب عليه ،ثم �أخرياً حرم ِة
اخلروج عليه ،وذلك كله حمافظ ًة على الوطن من التيه وال�ضياعَ .ع ْن �أَ ِبي
َذ ٍّر َق َالُ :ق ْل ُت :يَا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ �أَ اَل ت َْ�س َت ْعمِ ُلنِي؟ َق َالَ :ف َ�ض َر َب ِبيَدِ هِ َع َلى َم ْنكِ ِبي ،ثُ َّم
َق َال« :يَا �أَبَا َذ ٍّر �إِن ََّك �ضَ عِ ٌ
يفَ ،و ِ�إنَّ َها �أَ َمانَ ُةَ ،و�إِنَّ َها يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة خِ ْز ٌي َون ََدا َم ٌة ِ�إ اَّل
َم ْن �أَخَ َذ َها ِب َح ِّق َهاَ ،و�أَ َّدى ا َّلذِ ي َع َل ْي ِه فِي َها»(((� ،إن �إجابته � أبا ذر  ال تخلو
ٍ
ا�ست�شراف للم�ستقبل وا�ستب�صار له ،وذلك لأن احلاكم ال�ضعيف ال يُنتج
من
القو َة للبلدان ،وال ي�صنع املجد للأوطان ،و�إمنا يجلب لنف�سه م�سائل َة اهلل له،
 -1رواه البخاري ،حديث رقم ،1433 :واللفظ له .ورواه ابن ماجه ،حديث رقم ،1906 :بلفظ مقارب.
ال َما َرةِ ِب َغيرْ ِ َ�ض ُرو َرةٍ  ،حديث رقم.1825 :
ال َما َرةِ  -بَاب َك َرا َه ِة ْ إِ
 -2رواه م�سلم يف كِ َتاب ْ إِ
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وح�سابَه على تق�صريه ،كما يجلب للأوطان الوهن وال�ضعف.
ويف هدي نبوي �آخر ي�ست�شرف  عن طريق الوحي كرث َة اخللفاء في�أمر
بوجوب الوفاء لبيعة الأول ،فعن �أبي هريرة َ ع ْن ال َّن ِب ِّي َ ق َال؛ « َكان َْت بَ ُنو
�إِ ْ�س َرائ َ
الَ ْن ِبيَا ُءُ ،ك َّل َما َه َل َك نَ ِب ٌّي خَ َل َف ُه نَ ِب ٌّيَ ،و ِ�إنَّ ُه اَل نَ ِب َّي بَ ْعدِ يَ ،و َ�س َت ُك ُ
ون
و�س ُه ْم ْ أ
ِيل ت َُ�س ُ
الَ َّولِ َف ْ أَ
ال َّولِ َ ،و�أَ ْع ُطو ُه ْم َح َّق ُه ْم؛ َف�إِ َّن
خُ َل َفا ُء ت َْكثرُ َُ ،قالُواَ :ف َما تَ�أْ ُم ُرنَا َق َالُ :فوا ِب َب ْي َع ِة ْ أ
اللهَّ َ َ�سا ِئ ُل ُه ْم َع َّما ْا�سترَ ْ َعا ُه ْم»((( وملا كان العقد لإمامني يف ع�صر واحد ال يجوز ملا
وجه � إىل مقاتلة
يرتتب عليه من الفنت ،و�سفك الدماء ،و�ضياع البالد والعباد ّ
اخلليفة الثاين �إذا ما ا�ستقر الأم ُر للأول ،ف َع ْن �أَ ِبي َ�سعِ يدٍ الخْ ُ ْدرِ ِّي َق َالَ :ق َال َر ُ�س ُ
ول
اهللِ�« :إِ َذا بُوي َِع لخِ َلِي َف َتينْ ِ َفا ْق ُت ُلوا ْالآخِ َر ِم ْن ُه َما»(((.
وملا لأمر امللك من �أهمية يف حفظ البي�ضة ،وحرا�سة الدين ،وعمارة الوطن،
ونه�ضته ،وحمايته ،و�صيانته �أمر ر�سول اهلل  بال�سمع والطاعة للأمري ،و�إنْ جاءت
به �أقدا ُر اهلل تعاىل على غري املراد خِ لقة وخُ لقا ،ف َع ْن �أَن َِ�س ْب ِن َمال ٍِك َ ،ق َالَ :ق َال
َر ُ�س ُ
«ا�س َم ُعوا َو�أَطِ ي ُعواَ ،و�إِنِ ْا�س ُت ْعمِ َل َع َل ْي ُك ْم َع ْب ٌد َح َب�شِ ٌّيَ ،ك�أَ َّن َر�أْ َ�س ُه
ول اللهَّ ِْ :
َز ِبي َب ٌة»(((.
ومن مناذج ا�ست�شراف امل�ستقبل للنبي الأكرم  يف املجال ال�سيا�سي:
ا�ست�شرافه - عن طريق الوحي� -ضعف الأمة ووهنها ،وتداعي الأمم عليه ،ف َع ْن
ثَ ْوبَ َان َم ْولىَ َر ُ�سولِ ا ِهلل َ ق َالَ :ق َال َر ُ�س ُ
ول اهللِ« :يُو�شِ ُك �أَنْ ت ََدا َعى َع َل ْي ُك ُم ْ أ
الُممَ ُ
الَ َك َل ُة َع َلى َق ْ�ص َع ِت َها...احلديث»(((.
م ِْن ُك ِّل �أُ ُفقٍ َك َما ت ََدا َعى ْ أ
َالَ َّولِ  ،حديث رقم.1842 :
الَ َّولِ ف ْ أ
وب ا ْل َوفَا ِء ِب َب ْي َع ِة الخْ ُ َل َفا ِء ْ أ
�	-1أخرجه م�سلم يف كِ َتاب ِْ إ
ال َما َرةِ  -بَاب ُو ُج ِ
�	-2أخرجه م�سلم يف كتاب الإمارة  -باب �إذا بويع خلليفتني ،حديث رقم.1853 :
�	-3أخرجه البخاري يف الأحكام /باب ال�سمع والطاعة للإمام ما مل تكن مع�صية ،حديث رقم.7142 :
�	-4أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم ،22397 :ب�إ�سناد �صحيح.
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ويف هذا املجال �أي�ضاً :ي�ست�شرف  عن طريق الوحي غلب َة الإ�سالم ومتك َنه
الدارِ ِّيَ ،ق َال�َ :سمِ ْع ُت
وانت�شا َره يف كثري من الأقطار ما بلغ الليل والنهار ،ف َع ْن تمَ ٍِيم َّ
ول ا ِهلل  يَق ُ
َر ُ�س َ
الَ ْم ُر َما بَ َل َغ ال َّل ْي ُل َوال َّن َها ُرَ ،و اَل يَترْ ُ ُك اهللُ بَ ْي َت َم َدرٍ
ُول« :لَيَ ْب ُلغ ََّن َه َذا ْ أ
ال ْ�سلاَ َم،
ينِ ،بعِ ِّز َع ِز ٍيز �أَ ْو ِب ُذ ِّل َذل ٍِيل ،عِ ًّزا يُعِ ُّز اهللُ ِب ِه ْ ِإ
َو اَل َوبَ ٍر ِ�إ اَّل �أَ ْدخَ َل ُه اهللُ َه َذا الدِّ َ
َو ُذ اًّل يُذِ ُّل اهللُ ِب ِه ا ْل ُك ْف َر»(((.
�إن ا�ستدعاء هذا املوعود النبوي الكرمي وا�ست�شرافه يف واقع �أمتنا امل�ؤمل
�ضرور ٌة لتبديد الي�أ�س املت�سلل �إىل كثري من النا�س ،لكن ينبغي �أن يكون ا�ست�شرافاً
يحدوه ُ
وال�سعي لتحقيقه.
العمل
ُ
َ
ت�سليط ال�ضوء على
كما �إن من وظائف الدرا�سات اال�ست�شرافية للم�ستقبل
الأهداف املرتقبة ،والآمال الواعدة من �أجل حت�سني بيئة العمل وال�سعي على
عمارة الأوطان ،وحمايتها!...
وختام ًا �أقرر قائ ًال� :إن ا�ست�شراف امل�ستقبل لعمارة الأوطان وحمايتها،
مق�صدٌ
�شرعي ال ُيهمل ،و�ضرور ٌة جمتمعي ٌة ال تُغفل.
ٌ
و�صل اللهم و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه.

 -1رواه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم ،16957 :واللفظ له .ورواه احلاكم يف امل�ستدرك ،حديث رقم:
يح َع َلى �شَ ْر ِط َّ
ال�ش ْيخَ ينْ ِ ووافقه الذهبي.
 ،8326بنحوه ،وقال�َ :صحِ ٌ
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التخطيط :ا�سرتاتيجية نبوية حلماية الوطن
د .علي حممد �أ�سمر �أبو�شحادة

دكتوراه يف التف�سري وعلوم القر�آن،
م�ساعد باحث يف اجلامعة الأردنية (الأردن)
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يقوم البحث على بيان مو�ضوع التخطيط من حيث هو ا�سرتاتيجية نبوية
حلماية الوطن ،ويق�صد بذلك« :التدبري اخلفي املحكم لإجناز �أمر حماية الوطن
على وجهها الأكمل» .ومبا �أن الق�ضية لي�ست حدي ًثا عن التخطيط عمو ًما ،و�إمنا عن
خ�صو�صا؛ فقد بُني البحث على ا�ستنطاق الأحاديث
التخطيط النبوي ال�شريف
ً
ال�شريفة ال�صحيحة ،و�أحداث ال�سرية النبوية الثابتة ،ال�ستنباط عنا�صر هذا
التخطيط النبوي ،وما فيه من توجيهات و�إر�شادات ودالئل نحت منحى حماية
الوطن واملحافظة عليه عرب هذه اال�سرتاتيجية.
وللتخطيط بهذا املفهوم عنا�صر ها ّمة ال بد من ا�ستطالعها وبيانها ،تك َّفل
البحث ب�إثارتها ودرا�ستها يف ثناياه ،وهي متمثلة ب�أركان هذا التخطيط � اً
أول،
وو�سائله ثان ًيا ،و�أهدافه ثال ًثا ،وثماره �أخ ًريا.
ف�أما �أركان التخطيط النبوي حلماية الوطن ،فهي ثالثة �أركان رئي�سة؛ �أولها
فكر رائد ي�شكل فكرة حمفزة �إميانية لهذا التخطيط ،وثانيها �إن�سان قائد يحمل
مهمة �إنتاج هذا التخطيط ورعايته و�إمتامه ،وثالثها جمموعة من الأدوات امل�ساعدة
يف حتقيق هذا التخطيط على وجهه الأكمل ،تتكون من متازج االقت�صاد «الرثوة
املادية» ،مع الإعالم «الرثوة املعنوية» ،والتقنية «التكنولوجيا».
وتف�صيل هذه الأركان فيما ي�أتي:
الفكر الرائد :هو املتمثل يف ثقافة ديننا احلنيف امل�ستندة �إىل الإميان الرا�سخ
باهلل �سبحانه ،وقد �أ�س�ست لرفعة الأوطان.
الإن�سان القائد :الذي تتوىل مهمة التخطيط حلماية الوطن ،وقدوتنا يف ذلك
�سيد اخللق �صلى اهلل عليه و�سلم.
الأدوات امل�ساعدة :هي �أدوات ي�ستعملها القائد بفكره الرائد و�إميانه ال�سائد
لبناء ا�سرتاتيجية احلماية ،وتتمثل يف:
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 االقت�صاد (الرثوة املادية) :يتحقق ذلك برعايتها ،وا�ستثمارها ،وتنميتها،
وح�سن توزيعها ،وتداولها ،كل ذلك مما �أكدته �سنة نبينا عليه ال�صالة وال�سالم،
كي تكون هذه الرثوة �سياج الدفاع عن الوطن وحمايته.
 الإعالم (الرثوة املعنوية) :وذلك باالهتمام به ،و�إر�ساء القواعد ال�صحيحة
له ،وجعله ال�صورة امل�شرقة للوطن ،كل ذلك مما دعت ال�سنة املطهرة �إليه،
وبينته ،وحثت عليه.
يجد يف الع�صر من منتجات
 التقنية (التكنولوجيا) :تتمثل يف االنتفاع مما ُّ
وخمرتعات ومكت�شفات ،واال�ستعانة بها يف جمالها ودورها لنفع الوطن
و�أهله ،كما كان د�أب النبي عليه ال�صالة وال�سالم يف �سريته ال�شريفة.
و�أما و�سائل هذا التخطيط النبوي حلماية الوطن ،فتنق�سم �إىل ثالث
جمموعات كذلك؛ املجموعة الأوىل منها ت�شمل الو�سائل الأ�سا�سية ،نحو قراءة
الواقع ،وا�ست�شراف امل�ستقبل ،والتدرج يف مراحل نه�ضة الوطن .ثم جمموعة
و�سائل بنائية تنفذ هذا التخطيط وتقيمه يف الواقع ،وت�شمل م�ؤ�س�سات الوطن
املتنوعة ،واخلدمات التي تقدم للمجتمع ،والعالقات االجتماعية التي يبنى عليها
ن�سيج �أبنائه .واملجموعة الأخرية فهي و�سائل م�ساندة للتخطيط ،وتتجلى يف
املعرفة والريا�ضة والفن ،بو�صفها حماور ل�صناعة نه�ضة الوطن.
وفيما ي�أتي �إطاللة على كل جمموعة منها لتو�ضيح و�سائلها:
y yالو�سائل الأ�سا�سية :هي تلك الو�سائل التي تتكون منها بنية ا�سرتاتيجية
التخطيط ،وهي:
 قراءة الواقع� :إذ ب�إجادة قراءته ،وح�سن مطالعته ،ومعرفة وقائعه ،ي�سهل
التخطيط ،ما من �ش�أنه �أن ينفع الوطن ،ويدمي جتدده ،وانطالقه مما يقيده
وي�ؤخر م�سرية تقدمه.
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 ا�ست�شراف امل�ستقبل :فالتخطيط يف �أ�سا�سه مبني على النظرة اال�ستباقية
للم�ستقبل ،وجتهيز الالزم ،و�إعداد امل�أمول ،واال�ستعداد للمنعطفات
والعوائق ،وكل ذلك مما ثبتت معاجلة ال�سنة ال�شريفة له.
 التدرج واملرحلية :ذلك ليكون التخطيط يف م�ستويات متعددة؛ م�ستوى
بعيد له خطته ،وم�ستويات �أقرب موزعة على مراحل ،لكل مرحلة منها
ا�ستعداداتها وخططها ،وهذا ما متثل يف �سرية امل�صطفى  مك ًيا ومدن ًيا.
y yالو�سائل البنائية :هي التي يقع عليها دور حمل التخطيط ،و�إن�ضاج ثمرته،
و�إنتاج �آثاره ،و�إقامته واق ًعا ،وهي:
 امل�ؤ�س�سات� :إن بناء م�ؤ�س�سات الدولة ،وتنميتها ،وتطويرها ،ورعايتها الدائمة،
وجودة انتقاء القائمني عليها وموظفيها ،واالهتمام ب�ش�ؤونهم على الوجه
الأكمل ،وهذا ما �أكدت ال�سنة النبوية كونه �سب ًبا يف قوة الوطن.
 اخلدمات :ذلك من خالل ما ينبغي تقدميه ملواطني البلد من �صحة وتعليم
وح�ضت ال�سنة
ورعاية لأ�سا�سيات احلياة و�ضرورياتها ،مما كفله الإ�سالمَّ ،
املطهرة على وجوبه وت�شريعه والإلزام به.
 العالقات :تتمثل يف بناء اللحمة الوثيقة بني �أبناء املجتمع من خالل مواثيق
التوا�صل ،والتكافل االجتماعي ،و�ألوان الأخوة من ب ٍّر ورحمة وحقوق
ون�صرة وتعاون على اخلري ،وغري ذلك مما �شرعته ال�سنة.
y yالو�سائل امل�ساندة :هي تلك املجاالت التي ال غنى للتخطيط عن اال�ستعانة
بها ،فهي دليله التقييمي ،ومن خاللها تظهر نه�ضة الوطن وح�سن تخطيطه
وجودة خمططاته ،وهي داعمة يف القوت ذاته خلططه ومنفذة لها ،وهي:
 املعرفة� :سمة الثقافة والرتبية ،واملحور الفكري الأ�سا�سي لإعداد �أبناء املجتمع
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وبناء حماة الوطن.
 الريا�ضة :طريق القوة والقدرة ،وحمور البناء املادي للمجتمع و�صحته ،فال
قوة لوطن �أبنا�ؤه �ضعفاء.
 الفن� :سبيل الوعي والتميز ،ودليل الرقي والتقدم ،وحمور التح�ضر
والنه�ضة.
و�إذا توفرت �أركان هذا التخطيط ال�سابقة ،ومت تفعيلها بوا�سطة الو�سائل
املذكورة ،ف�إن هذا كفيل ب�أن تتجلى �أهداف هذا التخطيط حلماية الوطن؛ وميكن
تلخي�صها يف هدفني ،ت�سعى هذه اال�سرتاتيجية لتحقيقهما؛ هما:
y yبناء الوطن وتقويته :هو هدف دافع ،يعمل باجتاه �إعالء �صرح منيع للوطن،
ليكون ً
مناف�سا يف م�سرية ح�ضارة الأمم ،وليحقق الأمنوذج الراقي ملا
ناه�ضا ً
ينبغي �أن تكون عليه الأوطان من تقدم ومتيز و�إبداع وجناح.
y yحماية الوطن من �أعدائه :هو هدف مانع ،ي�سعى للمحافظة على �سيادة
الوطن ،و�إبعاد �أعدائه عنه ،واملحافظة عليه �سلي ًما من كيدهم ،وتتوزع هذه
احلماية على م�ستويني ،هما:
واملند�سني والدخالء
  م�ستوى احلماية الداخلي :مبواجهة املنافقني والكائدين َّ
يف املجتمع.
 م�ستوى احلماية اخلارجي :مبواجهة الأعداء واملناف�سني و�أ�صحاب الأهواء
وامل�صالح.
وبتحقيق قوة الوطن الداخلية ،وحمايته من �أعدائه يف الداخل واخلارج
يكون التخطيط بو�صفه ا�سرتاتيجية حماية للوطن قد �آتى �أكله ،ويف املح�صلة
النهائية له� ،سيحقق �أهدافه بعد �إر�ساء �أركانه ،وتطبيق و�سائله ،ويظهر ذلك من
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خالل ثمار هذا التخطيط حلماية الوطن ،والتي ميكن �إبرازها عرب ثالث ثمار ،فيما
ي�أتي تف�صيلها:
y yاال�ستقرار :يت�شكل املجتمع املطمئن الآمن ،وي�ستقر الوطن داخل ًيا ،مما يهيئ
الأحوال للنه�ضة و�إقامة احل�ضارة.
y yاالنت�صار :حيث ينت�صر الوطن على �أعدائه واملرتب�صني به ،من منافقي الداخل
ودخالئه ،و�أعداء اخلارج ومناف�سيه.
y yاال�ستمرار :حيث ال يكتمل ا�ستقرار الوطن وانت�صاره �إال بدوام ذلك
وا�ستمراره ،وهو ما يحقق بقاء تقدمه وح�ضارته.
هذا؛ وقد بنيت كل هذه الأركان والو�سائل والأهداف والثمار ،وا�ستدل لها
يف البحث على ما �صح من الأحاديث النبوية ال�شريفة ،و�أحداث �سرية امل�صطفى
أمنوذجا ملا ينبغي �أن يكون عليه التخطيط
عليه ال�صالة وال�سالم ،لأجل �أن تكون � ً
حلماية الوطن من قوة ومثالية ودور ،وملا ل�سنة النبي  من �إ�شراقات يف هذا
امليدان .وفيما ي�أتي جدول يبني م�ستند كل ركن ،وو�سيلة ،وهدف ،وثمرة من
ا�سرتاتيجية التخطيط النبوية حلماية الوطن:
عن�صر التخطيط

م�ستند العن�صر من ال�سنة النبوية ال�شريفة

ركن الفكر الرائد

�آيات القر�آن الكرمي و�صحيح ال�سنة النبوية ال�شريفة

ركن الإن�سان القائد
�أداة االقت�صاد
(الرثوة املادية)

الأ�سوة احل�سنة نبينا حممد 

امل�ؤاخاة ،وجلان الزكاة ،وال�صدقات ،والنظام االقت�صاد
املتني � -إباحة البيع وحترمي الربا

�أداة الإعالم (الرثوة
املعنوية)

اتخاذ كتاب الوحي واخلطباء وال�شعراء

�أداة التقنية (التكنولوجيا)

الهجرة ،وامل�ؤاخاة ،والبيعة ،وحفر اخلندق
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�أ�سا�س ا�ست�شراف امل�ستقبل

اخلروج للدفاع عن املدينة يف غزوة �أحد ،وحفر
اخلندق �أمام الأحزاب
قتل كعب بن الأ�شرف وغريه ،و�إر�سال الر�سائل �إىل
ملوك الأر�ض
اختالف املنهج بني مكة واملدينة

بناء امل�ؤ�س�سات

بناء امل�سجد �أول دخول املدينة املنورة

بناء اخلدمات

�أهل ال�صفة ،وتوزيع الغنائم ،والزكاة

بناء العالقات

امل�ؤاخاة بني املهاجرين والأن�صار ،ومعاهدة املدينة
ك ّتاب الوحي ،وتعلم زيد للعربية ،وفداء �أ�سرى بدر
بتعليم امل�سلمني
االهتمام بال�صحة ،والطب ،والنظافة ،وتعلم الرماية،
...
االهتمام بال�شعر واخلطابة ،وتكرمي ال�شعراء

�أ�سا�س قراءة الواقع

�أ�سا�س املرحلية والتدرج

و�سيلة املعرفة
و�سيلة الريا�ضة
و�سيلة الفن
هدف بناء الوطن وتقويته

نظام املدينة املنورة وبيئتها وجمتمعها زمن النبي 

منهج التعامل النبوي مع املنافقني والدخالء
هدف حماية الوطن داخل ًيا
الغزوات وال�صراعات من جانب ،واملعاهدات
هدف حماية الوطن خارج ًيا
والتحالفات من جانب �آخر
�سيادة الإ�سالم للجزيرة ،وعام الوفود ،وحياة املدينة
ثمرة اال�ستقرار
املنورة
االنت�صار على املنافقني ،وعلى قري�ش ،وكفار العرب،
ثمرة االنت�صار
واليهود ،والروم
ما تلى العهد النبوي من اخلالفة الرا�شدة ونه�ضة
ثمرة اال�ستمرار
الإ�سالم وح�ضارته

حمى اهلل �أوطاننا وحفظها من كل �سوء ...وجعلنا من جنده يف �أر�ضه �إىل
�أن نلقاه� ...آمني� ...آمني
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حماية الأمن الوطني يف ال�سنة النبوية
أمنوذجا)
(مكافحة الف�ساد الإداري � ً

�أ .د .عبد املح�سن بن عبد اهلل التخيفي

�أ�ستاذ احلديث وعلومه بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة امللك �سعود (ال�سعودية)
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احلمد هلل رب العاملني ،والعاقبة للمتقني ،وال�صالة وال�سالم على �إمام
املر�سلني ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
لقد تطور مفهوم الوطن من جمرد املكان الذي ي�ستوطنه الإن�سان� ،إىل مفهوم
تطور مفهوم املواطنة
�سيا�سي يرادف مفهوم «الدولة» املعا�صر .وتب ًعا لهذا التطور؛ ّ
من جمرد االنتماء وال�شعور بال�شوق واحلنني �إليه� .إىل عقد اجتماعي يقوم على
االلتزام بالواجبات ،واملحافظة على املكت�سبات.
وتتعر�ض الأوطان �إىل �أنواع من املهددات التي ترتب�ص بها �ش ًرا ،وت�ستهدف
دينها ،و�أمنها ،وقيمها االجتماعية ،ومنظومتها الأخالقية ،ومقدراتها االقت�صادية.
وهي مهددات تتجدد بح�سب ما يجد لدى النا�س من �أحوال.
ومن جملة املهددات البالغة ال�ضرر :الف�ساد ،وهو منظومة مت�صلة احللقات،
ي�ؤثر بع�ضها يف بع�ض ،ويرقق بع�ضها ً
بع�ضا ،فكل �سلوك فا�سد وراءه نف�س ت�شربت
الف�ساد ،وبيئة موبوءة تنمو فيها الظواهر الفا�سدة ،ونظام �إداري فا�سد ميار�س
الف�ساد� ،أو يعجز عن �إ�صالحه.
ُ
املعوق الرئي�س
ومن حلقات هذه املنظومة من الف�ساد :الف�ساد الإداري ،ف�إنه
خلطط التنمية يف جمع الدول ،واملهدد الأبرز للأمن الوطني فيها.
وال ينبغي النظر �إىل الف�ساد الإداري على �أنه جمرد ممار�سة �إدارية خاطئة،
بل هو �آفة تنخر يف بناء الدول ال�سيا�سي واالقت�صادي والأمني والأخالقي ،ومن
نظر يف تاريخ الدول الغابرة واملعا�صرة �أدرك ت�أثري الف�ساد الإداري على بقائها،
�أو منائها.
والف�ساد يف اال�ستعمال ال�شرعي عام ي�ضاد ال�صالح ،وهو كل فعل مذموم
يف ال�شريعة �أو لدى �أهل العقول الراجحة ،.وقد ع َّرفته منظمة ال�شفافية الدولية:
«كل عمل يت�ضمن �سوء ا�ستخدام املن�صب العام لتحقيق مكا�سب �شخ�صية» .وهذا
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التعريف ي�شمل جميع املنا�صب الإدارية ،وال ي�ستثني من الهرم الإداري �أحدً ا.
ويف ال�سنة النبوية حديث م�ستفي�ض عن الف�ساد عمو ًما وعن الف�ساد الإداري
خ�صو�صا ،يتجلى من خاللها ت�أثري الف�ساد الإداري على منظومة الأمن يف الأوطان
ً
وتهديد ال�سلم املجتمعي بني �أفرادها.
وحديث ال�سنة النبوية عن الف�ساد ينتظم ثالثة عنا�صر :مظاهر الف�ساد
الإداري ،و�أ�سبابه ،وو�سائل عالجه.
مظاهر الف�ساد :تتمحور مظاهر الف�ساد الإداري يف الن�صو�ص النبوية يف:
�إعنات الرعية والت�شديد عليهم ،واالحتجاب عنهم ،وغ�شهم وعدم بذل الن�صح
لهم ،وقبول الهبات ،وتولية املنا�صب غري الأكفاء ،وتق�صري املجتمع يف واجب
الن�صح ،وعدم االحت�ساب على امل�س�ؤولني.
وهذه املظاهر متثل م�ؤ�شرات على متكن الف�ساد الإداري يف الدول ،وقابليتها
الختالل الأمن فيها ،ومن الأمثلة التطبيقية� :إعنات الرعية والت�شديد عليهم :عن
عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها -قالت� :سمعت ر�سول اهلل  يقول يف بيتي هذا« :ال َّل ُه َّم
َم ْن َوليِ َ م ِْن �أَ ْم ِر �أُ َّمتِي �شَ ْيئًا َف َ�ش َّق َع َل ْيه ِْم فَا�شْ ق ُْق َع َل ْيهَِ ،و َم ْن َوليِ َ م ِْن �أَ ْم ِر ُ�أ َّمتِي �شَ ْيئًا
فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ به»((( .ولو مل يكن �إعنات الرعية والت�شديد عليهم ف�سا ًدا �إداريًا؛
ملا ا�ستحق فاعله الدعاء عليه من النبي .وال يقت�صر �ضرر الإعنات على كراهية
امل�س�ؤول ،بل يتجاوز ذلك �إىل كراهية الوطن مب�ؤ�س�ساته وهيئاته ،فت�صبح مقدرات
الأوطان نه ًبا بني �أيدي من يُ�ؤمل منهم حمايته .ويف بيئات الذل والقهر ،تُقتل
الكرامة والعزة يف النفو�س ،وي�ضعف الوالء للوطن ،وي�صبح الأفراد �صيدً ا �سهال
للأعداء ميدون �إليهم حبال الإغواء ال�ستمالتهم حتت ذريعة اخللو�ص من احلرمان.
�	-1أخرجه م�سلم ،حديث رقم.1828 :
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�أ�سباب الف�ساد الإداري ترجع �أ�سباب الف�ساد �إىل �أ�سباب ذاتية مثل �ضعف
امل�س�ؤول ،وتق�صريه يف اختيار امل�ست�شارين الأمناء ،و�أ�سباب خارجية مثل :تق�صري
املجتمع يف واجب الن�صح ،وعدم االحت�ساب على امل�س�ؤول ،وف�ساد الرعية.
فالأوطان ال يحمي �أمنها �إال الأقوياء الأمناء ،ف�إذا مل جتتمع يف امل�س�ؤول هاتان
ال�صفتان (القوة والأمانة) ،ف�إن الف�ساد يت�سلل �إىل عمله �إما ل�ضعفه� ،أو لفجوره.
ومن الأمثلة التطبيقية� :ضعف امل�س�ؤول :ف�إن ال�ضعف يولد عجزًا عن القيام
ب�أعباء العمل ،وامل�س�ؤول البد �أن يكون قويًا ُمهابًا؛ ف�إن ال�ضعيف يجرتئ النا�س
َ
ر�سول
عليه ،وال يقوى على ردع الظامل وال ن�صرة املظلوم ،وملا �س�أل �أبو ذر
اهلل� أن ي�ستعمله ،امتنع عن ذلك وع َّلل ذلك بقوله�( :إين �أراك �ضعي ًفا) �أي
عاجزًا عن القيام ب�أعباء الوظيفة ،ولي�س ق�صو ًرا يف عدالته و�أمانته ،وت�أمل جمال
التوجيه النبوي حني �صرف �أبا ذر عن تويل كل �إمارة و�إن َّ
قل �أفرادها «يَا �أَبَا َذ ٍّر
�إِنيِّ �أَ َر َ
اك �ضَ عِ ي ًفا َو ِ�إنيِّ �أُحِ ُّب لَ َك َما �أُحِ ُّب ِل َن ْف�سِ ي اَل تَ�أَ َّم َر َّن َع َلى ا ْث َنينْ ِ َو اَل ت َ َو َّلينَ َّ َم َال
يَتِيمٍ»(((.
و�سائل العالج :عالج الف�ساد له جانبان :عالج وقائي ي�سبق وقوع الف�ساد
بح�سن اختيار امل�س�ؤول ،وتعزيز قيم ال�صالح يف نف�سه ،ومراقبة عمله ،وقطع
الو�سائل املف�ضية �إىل الف�ساد .وعالج بعد وقوع الف�ساد مبحا�سبة امل�س�ؤول ،وعزله
عند تق�صريه يف �أداء املهام املوكلة �إليه.
�إن �أ�صحاب امل�س�ؤوليات العامة يف الدولة لي�سوا مطلقي الأيدي يت�صرفون
بح�سب رغباتهم و�أهوائهم ال�شخ�صية ،بل هم حمكومون بالأنظمة التي حتقق
امل�صلحة العامة للدولة.
املثال التطبيقي :ما جاء يف بع�ض �ألفاظ حديث ابن ال ُّلتبية �أنه ملا جاء
�	-1أخرجه م�سلم ،حديث رقم.1203 :
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بال�صدقات �إىل ر�سول اهلل« حا�سبه»((( ،وقد بوب عليه البخاري« :باب
ال�ساعِ ي يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة بمِ َا َغ َّل
حما�سبة الإمام عماله» ،قال ابن خزمية« :بَ ُ
اب ِ�ص َف ِة �إِ ْتيَانِ َّ
ال�ساعِ ي �إِ َذا َقدِ َم م ِْن �سِ َعايَ ِتهِ» .ويف رواية عبد
ال�ص َد َقةَِ ،و�أَ ْم ِر ِْ إ
م َِن َّ
ال َم ِام بمِ ُ َح َ
ا�س َب ِة َّ
ا�س َب ُه َق َالَ :ه َذا لَ َك ْم َو َهذِ هِ �أُ ْهدِ يَ ْت ليِ )((( قال الإمام الطحاوي:
الرزاقَ ( :ف َل َّما َح َ
ا�س َب ُة َر ُ�سولِ اهللِ ا ْب َن ال ُّل ْت ِب َّي ِة َع َلى َما َج َرى َع َلى يَدِ هِ ممِ َّا َك َان
« َففِي َه َذا الحْ َدِ ِ
يث محُ َ َ
َر ُ�س ُ
ول اهللِْ ا�س َت ْع َم َل ُه َع َل ْيهِ»(((.
حما�سب على عمله خ ٌري معني له على اتقان العمل ،وال�سالمة
فعلم امل�س�ؤول �أنَّه
ٌ
تخوين للم�س�ؤول ،ولكن �إعانة له
من �إغواء النف�س وتزيينها .ولي�س يف املحا�سبة
ٌ
على �ضبط عمله و�إتقانه .وحمافظة على املال العام ،الذي يف املحافظة عليه تعزيز
لقوة االقت�صاد ،وحماية للأمن الوطني ،وال�سلم املجتمعي.
�أبرز املرتكزات التي يقوم عليها املنهج النبوي يف مكافحة الف�ساد:
�1 -1أن املنهج النبوي يف مكافحة الف�ساد يرتكز على الإ�صالح الذاتي للفرد ،فهو
حمور الإ�صالح و�إليه تتجه النداءات ال�شرعية التي تتنوع �أ�ساليبها ،وتتحد
غايتها يف تزكية نف�سه ،وحثه على لزوم التقوى ،وجمانبة الف�ساد .وتُذكره
�أنه خُ لق على اال�ستقامة.
�صالحا بذاتها ،رمبا جعلها
ن�صو�ص جامد ٌة ال تحُ دث
�2 -2إن اللوائح والأنظمة
ً
ٌ
امل�س�ؤول �أداة ملمار�سة ف�ساده ،ولوى �أعناق ن�صو�صها لتتفق مع رغباته.
ف�صالح امل�س�ؤول هو ال�سبيل جلعل الأنظمة فاعلة يف الواقع.
�3 -3أن الف�ساد الإداري حلقة يف منظومة الف�ساد ،ت�شمل الف�ساد الأخالقي
 -1البخاري ،حديث ،7197 :وم�سلمـ حديث ،1832 :وابن خزمية ،حديث ،2340 :وغريهما.
 -2امل�صنف ،حديث.6950 :
� -3شرح م�شكل الآثار.118/11 ،
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والرتبوي واملجتمعي واملايل ،وهي حلقات تتفاعل فيما بينها ،وي�ؤثر بع�ضها
يف بع�ض ،ومكافحة الف�ساد البد �أن تكون �شاملة جلميع تلك احللقات.
�4 -4أن الرقابة املجتمعية و�سيلة فاعلة يف مكافحة الف�ساد ،وهي �أمارة على عافية
املجتمع و�صالح �أفراده ،ف�إن املجتمع كال�سفينة يركبها الر�شيد وال�سفيه ،ف�إذا
خُ لي بني ال�سفهاء و�أفعالهم ،تكاثرت اخلروق يف بنائها ،و�آذن ذلك بغرقها
وهالك من فيها.
5 -5مبد�أ املحا�سبة �أ�صل عظيم يف املحافظة على املال العام ،وتنمية الإح�سا�س
بامل�س�ؤولية ،ولي�س فيه تخوين للم�س�ؤول بل �إعانة له على �ضبط عمله ،و�إتقانه.
�6 -6أن بذل الن�صيحة ،والأمر باملعروف والنهي عن املنكر �أمارة على حمبة
العدل واخلري ،وهي و�سيلة لبقاء ذائقة املجتمع حية يقظة تكره الف�ساد،
ومتقت الفا�سدين.
7 -7الت�أكيد على قطع ال�سبل املو�صلة �إىل الف�ساد ،ف� َّإن النف�س ال تقتحم احلرام �إال
بعد مقاربة حماه ،فيزول منها �شناعته ،وي�سهل عليها اجلر�أة على مقارفته.
واحلمد اهلل على ف�ضله وتوفيقه.
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�أثر �سيادة القانون يف حماية الوطن ومعاملها
يف ال�س ّنة النبو ّية و�إ�شكال ّياتها
(درا�سة ت�أ�صيل ّية ونقد ّية)
�أ .م�أمون حممد الدح ّيم

باحث يف مرحلة الدكتوراه اجلامعة الأردنيّة (الأردن)
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وال�سالم على �س ّيد املر�سلني ،وبعد،
رب العلمني ّ
احلمد هلل ّ
وال�صالة ّ

كل �إن�سان بوطنه ال متثّل جم ّرد تع ّلق ببقعة جغراف ّية حمدودة ْ
ف� ّإن عالقة ّ
فقط،
تاريخا وح�ضارة ونحو هذه املعاين العميقة التي ّ
و�إنمّ ا متثّل ً
تت�شكل مبجموعها يف
حروف معدودة ت�س ّمى( :وطن) ،ويبقى املرء مدينًا �إىل هذه احلروف مبا حتمله من
معانٍ قد ال ي�ستطيع ال ّتعبري عن مكنونها �إال �أنّه يعلم يقينا ب�أنّها تعبرّ عن وطنه ،مهما
كانت ظروف وطنه ف�إنّه ال ينبغي �أن يفرط يف انتمائه �إليه وح ّبه له وتع ّلقه به.
ال�سري
و� ّإن االنتماء �إىل الوطن على احلقيقة يظهر من خالل ترجمة عمل ّية يف ّ
املتطورة املزدهرة ،وكذلك يف حمايته
يف تطويره وتنميته يف �سبيل االلتحاق بالأمم ّ
من ّ
لمي
كل عقبة تقف �أمام منطلقات ازدهاره� ،أو حتول بني الوطن وال ّتعاي�ش ّ
ال�س ّ
اخلارجي،
الداخلي �أم
املتنوعة� ،أو بينه وبني �أمنه �سواء على ال�صعيد
و�شرائحه ّ
ّ
ّ
ون�ستطيع �أن نقول( :انتما�ؤك للوطن يقت�ضي حمايته) على �سياق قول القائل:
«الوطنية تعمل وال تتك ّلم» يف �سبيل االنتقال خطوة من التنظري �إىل العمل ّية ،ومن
دعاوى االنتماء �إىل ترجمتها وبرهنتها.
و� ّإن وجود القانون يف الأوطان التي ت�سعى لتطوير ذاتها ورق ّيها و�سيادته
متتد
ال�صراعات الداخل ّية التي قد ّ
ّ
أهم �سبل حماية الوطن من عواقب ّ
تعد من � ّ
خارج ّيا ،وكذلك يف وقايته من ّ
تف�شي الف�ساد يف م� ّؤ�س�ساته وانت�شار الو�ساطات
احلد من تكرار وقوع اجلرائم� ،أو يف
وتوظيف غري ذوي الكفاءات ،وكذلك يف ّ
عدم وقوعها �أ�صالة لوجود قناعة تامة لدى املواطنني يف �أهمية فر�ض قانون رادع
وعقوبات ال �سبيل �إىل عدم تطبيقها� ،أو عدم امل�ساواة يف تنفيذها �أو ّ
ال�شفاعة يف
جتاوزها.
و�إذا نظرنا �إىل الت�شريعات الإ�سالم ّية الواردة يف القر�آن الكرمي وال�س ّنة النبو ّية
إ�سالمي ،ثم �إذا تت ّبعنا �سرية القائد لهذه الدولة الإ�سالم ّية
تعد مبنزلة القانون ال
ف�إنها ّ
ّ
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النبي
التي ّ
تعد املدينة ّ
املنورة عا�صمتها الكربى واملالذ الأكرب ملواطنيها ،ف�إنّنا جندُ ّ
إ�سالمي من خالل �س ّنه
الكرمي  قد راعى مبد�أ تطبيق �سيادة القانون يف املجتمع ال
ّ
لقواعد عا ّمة تعبرّ عن جوهرها وت�ؤ ّكد على �أهم ّيتها يف الأحاديث النبو ّية.
وجوهري)،
(�شكلي،
وتكاد �أن تختزل معاين �سيادة القانون يف تف�سريين:
ّ
ّ
ال�شكلي فهو الذي يعبرّ عن انعدام الفو�ضى داخل الوطن من خالل
ف�أ ّما ال ّتف�سري
ّ
اجلوهري
أ�سا�سي يف القرارات ،و�أ ّما ال ّتف�سري
ّ
وجود القانون و�أنْ يكون امل�صد َر ال َّ
فهو الذي جعل الهيمنة للقانون داخل املجتمع ّ
املنظم قانونا ،وال يتع ّلق بوجود
ال�سيادة ،وبناء عليه ف� ّإن �سيادة
القانون �أو عدمه؛ ل ّأن القانون موجود ْ
ولكن تنق�صه ّ
القانون ال تكتفي بوجود قانون ين�ص على قاعدة قانون ّية حتكم مو�ضوعا مع ّينا،
ين وكيف ّية تطبيقه وتقييمه وفق مبادئ ومعايري وقيم
الن�ص القانو ّ
بل تتط ّلب فح�ص ّ
معينة.
و�إذا نظرنا �إىل بداية ّ
ت�شكل م�صطلح�( :سيادة القانون) التي حت ّتمت احلاجة
�إىل ت�أ�صيل معامله بعد احلربني العامليتينّ الأوىل والثّانية �إثر التق ّلبات االجتماعية
وال�سيا�س ّية الكبرية ،التي �أدرك الب�شر �إثرها ب� ّأن مبادئ �سيادة القانون حتتاج �إىل
ّ
(((
تعريف وتطبيق ب�صورة �شاملة ؛ يتبينّ لدينا � ّأن ظروف احلاجة �إىل هذا امل�صطلح
كانت عقب انعدام اال�ستقرار يف تلك الأوطان ذات احلروب العامل ّية وك�أنّها �إ�شارة
�إىل � ّأن تفعيل مبادئ �سيادة القانون �سيكون �سب ًبا يف املحافظة على ا�ستقرار تلك
واخلارجي ،وذلك يف �سبيل عدم تكرار تلك
الداخلي
ال�صعيدين
الأوطان على ّ
ّ
ّ
التجربة التي كانت وباال على الأوطان.
الدرا�سة �أثر �سيادة القانون يف حماية الوطن من خالل قراءة يف ميثاق
وتربز ّ
ال�صعيد
الأمم
ّ
املتحدة ومقاالتها عن �سيادة القانون التي متثّل حماية الأوطان على ّ
ال�ساد�سة جلاللة
اخلارجي ،وكذلك من خالل قراءة يف الورقة ال ّنقا�ش ّية امللك ّية ّ
ّ
� -1سامر �أحمد مو�سى ،مبد�أ �سيادة القانون ،موقع �إلكرتوين.
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امللك عبد اهلل الثّاين بن احل�سني وبع�ض الدرا�سات التطبيق ّية لدور �سيادة القانون
اخلي
ال�صعيد ّ
على �أوطان ّ
حمددة التي متثّل معامل مه ّمة حلماية الوطن على ّ
الد ّ
ب�صورة �أعمق.
ال�صراعات
وتبينّ مدى �أهم ّية �سيادة القانون يف حماية الوطن من عواقب ّ
وتعد كفيال �أمينا حلقوق
الداخل ّية وال ّنزاعات واحلروب على �صعيد
خارجيّ ،
ّ
ال�سلطو ّية ّ
وتف�شي الف�ساد بكا ّفة
املواطنني
ّ
واحلد من اجلرائم وت�س ّلط الأنظمة ّ
املتعددة من حيث
�أ�شكالهّ ،
وتعزز الإدارة احل�صيفة للأوطان ذات االنتماءات ّ
الدين� ،أو العرق� ،أو القبيلة� ،أو الأقل ّيات ،وت�سهم يف حماية الوطن من عوائق
ّ
تقدمه ورق ّيه وازدهارها .وظهر ب�صورة جل ّية � ّأن ّ
املنظمات الدول ّية واخلطابات
ّ
أولت العناية الكبرية ب�سيادة القانون وربطتها ب�أمن الأوطان وحتقيق
ال�سيا�س ّية قد � ْ
والتحوالت اجلذر ّية الإقليم ّية،
ال�سالم وحمايتها من ويالت احلروب وال ّنزاعات
ّ
ّ
التي كان �أحد �أ�سبابها انعدام �سيادة القانون .ولقد ظهر �أثر تطبيق �سيادة القانون
احلد من اجلرائم والعنف ،و� ّأن تفعيل القوانني كان
يف حماية الأوطان
ّ
املتح�ضرة يف ّ
ّ
املتطورة.
احلل الأجنع يف تطويق اجلرمية ملعاجلة ظاهرة باتت تنخر ا�ستقرار الدول ّ
املنزل على الر�سول  قر�آنا
ويف �إطار الت�شريع ال
إ�سالمي ف� ّإن الوحي ّ
ّ
تت�ضح معامله يف الفرتة املدن ّية
و�س ّنة مبنزلة قانون املجتمع ال
إ�سالمي ،الذي بد�أت ّ
ّ
بحكم بداية ّ
ت�شكل معامل الدولة الإ�سالم ّية متمثّلة بالقائد الأكرب( :ر�سول اهلل
املتعددة الدين ّية والقبلية ،و«ي ّت�سق الفكر القانوين
 )واملجتمع ذي االنتماءات ّ
الإ�سالمي يف �أ�صوله مع مفهوم �سيادة القانون طبقا لداللته العامة امل�شرتكة ،فهو
ي ّتفق مع التف�سري ال�شكلي للمفهوم واملتع ّلق بوجوب وجود قانون ّ
ينظم �ش�ؤون
املجتمع ووجود قواعد حتكم العالقات بني ال ّنا�س»(((.
 -1خريي ،مفهوم �سيادة القانون يف الفكر القانوين املقارن ،موقع �إلكرتوين (بت�ص ّرف).
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وعلى ال ّرغم من ت� ّأ�صل مبادئ �سيادة القانون يف القر�آن الكرمي ابتداء من
الدرا�سة
خالل الأمر بال ّتحاكم �إىل اهلل وال ّر�سول يف �ش�ؤون احلياة وظروفها؛ �إال � ّإن ّ
العملي لإدارة املجتمع
قد �س ّلطت ال�ضوء على معامل �سيادة القانون يف التطبيق
ّ
إ�سالمي من خالل ما جاء من قواعد تدعمها وت�ؤ ّكدها يف الأحاديث النبو ّية،
ال
ّ
ين يف تنظيم
ال�سبق العلمي القانو ّ
و� ّإن يف تلك املعامل القانون ّية النبو ّية داللة على ّ
املجتمع الإ�سالمي وت�أ�صيل �أ�س�س �سيادة القانون وقواعدها وبذور مبادئها التي
تتمحور حولها وال تكتمل �إال من خاللها .ولقد تب ّينت معامل ال�سيادة للقانون
�سن �شعار يجعل القانون فوق اجلميع وتطبيقه وفق
يف ال�س ّنة النبو ّية من خالل ّ
مبد�أ امل�ساواة ،وكذلك يف احلزم يف تنفيذ القوانني ونزاهة الق�ضاء وتفعيل مبد�أ
املحا�سبة وامل�ساءلة ،وكذلك يف عدم ال ّتحاكم دون قانون �أو التحايل عليه.
رب العاملني.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل ّ
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تعد حماية الوطن من كل ما ي�ؤدي �إىل اختالل �أمنه وانهيار اقت�صاده وتفكك
ن�سيج جمتمعه من �آكد �ضروريات احلياة و�أعظمها خطرا ،وبخا�صة �أمنه االقت�صادي
منها ،فهو ركنها الركني ،و�أ�سها املتني ،وهو مطلب فطري ،ي�سعى النا�س لتحقيقه
و�إقامته �أفرا ًدا وجماعات و�أممًا ،لأن به تطمئن النفو�س ،وتن�شط به الهمم ،ويمُ ّكن
فيه الربيء ،وي�أن�س ال�ضعيف.
وتت�أكد هذه احلماية للوطن بتوفري الأمن لأبنائه واملقيمني فيه؛ لأنه �إذا فقد
الأمن حل حمله اخلوف الذي يقب�ض النا�س عن م�صاحلهم ،ويحجزهم عن
ت�صرفهم ،ويكفهم عن �أ�سباب املواد التي بها قيام نفو�سهم ،وانتظام جمعهم،
وا�ستمرار حياتهم ،فت�ضيق �سبل معا�شهم ،وت�سوء بذلك حالهم ،مما يف�ضي �إىل
تبدل طبائعهم ،فيكونون بذلك �إىل الفتنة �أقرب ،وعن ال�سالمة �أبعد.
وتبلغ حماية الوطن متامها عندما ي�ستويل حبه على قلوب النا�س فت�صري
نفو�سهم رخي�صة من �أجل �سالمته ،فيبذلونها له وما ميلكون دون تردد.
�أوال� :أهمية �إقامة الأمن و�أثره يف حماية الوطن� :إن لإقامة الأمن يف حياة
الأمم وال�شعوب �أهمية بالغة ومكانة خطرية ملا له من �أثر حا�سم يف حماية الأوطان
وا�ستقرارها من كل يد عادية �أو عابثة خارجية كانت �أم داخلية ،فلذلك جعله اهلل
تعاىل و�صفا لبيته احلرام وخا�صية من خ�صائ�صه ،فقال :ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﭼ (البقرة .)125 :وملا �أق�سم �سبحانه مبكة املكرمة و�صفها بالأمن ،فقال :ﭽﭗ
ﭘ ﭙﭼ (التني)3 :؛ لأنها مو�ضع البيت احلرام الذي جعل �أمنا للنا�س ،كما �أنه
تعاىل جعل جزاء الذين �أخل�صوا يف �إميانهم ومل يخلطوه بظلم �أن مينحهم الأمن
يف احلياة الدنيا ،فقال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭼ (الأنعام .)82 :وقال :ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅﮆﭼ (النور.)55 :

()191

اليوم الثاني :الجلسة الرابعة :حماية الوطن؛ اإلدارة والقانون واالقتصاد

وقد �أثنى اهلل تعاىل على املت�صدين للتجارة واملتقلبني ب�أموالهم يف الأ�سفار،
ورفع من منزلتهم وقدرهم ،حتى قرن بينهم وبني املقاتلني يف �سبيل اهلل ،فقال:
ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﭼ (املزمل.)20 :
وروي عن عبد اهلل بن عمر �أنه قال« :ما موت �أحب �إيل بعد ال�شهادة يف �سبيل
اهلل من �أن �أموت متجرا؛ لأن اهلل قرن بني التجارة واجلهاد يف قوله تعاىل :ﭽﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭼ»((( ،واعتمادا على املعنى الذي يجعل من �إقامة التجارة  -التي
هي عمود االقت�صاد يف كل ح�ضارة  -وحتقيق الأمن لها �أمرين متالزمني.
ثانيا :حماية ثروة الأمة واملال العام و�أثرها يف حماية الوطن� :إن �صيانة
الأوطان وازدهارها وحتقيق رغد العي�ش يف �أكنافها للمقيمن بها وزائرها مرهون
بت�أمني ثروة الأمة وحماية املال العام واخلا�ص و�صيانته عن الأيادي العادية والعابثة،
فقد ورد يف ذلك �أحاديث كثرية ،منها ما هو ب�صيغة العموم فيتناول الأموال
عموما ،ومنها ما هو خا�ص ،فيتناول نو ًعا منها بعينه فقط.
فقد دعت ال�سنة املطهرة امل�سلمني �إىل االقت�صاد يف �إنفاق املال وح�سن تدبريه
و�إ�صالحه والقيام عليه؛ لأن يف ذلك وقاية من العالة والفاقة وحفظا للمجتمع من
�ضيق العي�ش امل�ؤدي �إىل اختالل النظام وانخرام العمران ،فقال َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ « :ما َع َال َم ِن ا ْق َت َ�ص َد»((( ،وقبل« :ح�سن التدبري مع الكفاف خري من
الكثري مع الإ�سراف»((( ،قال الإمام املقري يف قواعده« :من مقا�صد ال�شريعة �صون
الأموال عن النا�س ،فمن ثم نهى عن �إ�ضاعتها ،وعن بيع الغرر واملجهول»(((.

 -1ابن عا�شور ،مقا�صد.176-175 ،
�	-2أخرجه الإمام �أحمد يف م�سنده ،حديث رقم.4355 :
 -3ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال.237 ،
 -4القواعد ،خمطوط بدار الكتب الوطنية بتون�س حتت رقم  14682ورقة .111
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وكان عمر بن اخلطاب يحذر �أ�صحابه من الإ�سراف ،ويدعوهم �إىل �إ�صالح
املال ولو كان قليال؛ لأنه يف ر�أيه �أن القليل مع الإ�صالح ال ينق�ص ،لكن الكثري مع
ال�سرف ال يبقى منه �شيء ،حيث قال« :اخلرق يف املعي�شة �أخوف عندي عليكم
من العوز ،ال يقل �شيء مع الإ�صالح وال يبقى �شيء مع الف�ساد»((( ،لأن ت�سلل
الف�ساد �إىل املوكلني ب�إدارة الن�شاط االقت�صادي للمجتمع وامل�شرفني على ت�سيري
ثروته ،ي�ؤدي حتما �إىل �سوء توزيع الرثوة ،وانح�صار عدد امل�ستفيدين بها ،مما
ي�ؤدي �إىل ثورة الفاقد على الواجد ،والتي تنعك�س ب�شكل مبا�شر على انتظام
املجتمع واختالل �أمن البالد والعباد وتعطل عجلة التنمية وانح�صارها وركود
الن�شاط االقت�صادي وتراجعه ،مما يورث يف نفو�س املواطنني الإحباط وفقدان
الأمل واخلوف من امل�ستقبل مما ي�ؤدي �إىل تناق�ص الروح الوطنية امل�ؤدية �إىل تعاظم
املخاطر املحدقة بالوطن.
ولعل من �أعظم املهددات خطرا على حمى البالد ،و�أكرثها تدمريا لرثوة
الأمة ون�شاطها االقت�صادي وعلى النظام العام للمجتمع عموما هو تزوير النقود،
ولذلك جند العلماء ي�شددون يف عقوبتها ،ويطالبون احلكام والوالة بالتغليط
على مرتكبيها ،واملداومة يف تفقد الأ�سواق ومراقبة النقود.
ثالثا :ال�سنة وت�أمني الن�شاط االقت�صادي و�أثرها يف حماية الوطن� :إن حتقيق
الأمن للن�شاط االقت�صادي يف �أي �أمة يعزز يف �أفرادها روح املبادرة واالبتكار،
ويزيد يف قوة الفاعلية والأداء لديهم ويك�سبهم القدرة على التحمل ،كما �أنه
يعزز يف الوقت نف�سه النمو والتنمية.
وال ميكن �أن يت�صف �أي اقت�صاد بالفعالية وبالإن�سانية ما مل تتوفر فيه تدابري
و�إجراءات كافية لت�أمني ن�شاطات الفاعلني فيه واملحركني له؛ حيث يكون
مبقدور النا�س �أن ي�ستجيبوا لتحديات احلياة ،ويتكيفوا مع التغريات االقت�صادية
�	-1أبو بكر اخلالل ،احلث على التجارة وال�صناعة - 33 ،ابن ر�شد ،البيان والتح�صيل.598 / 17 ،
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واالجتماعية التي حتيط بهم ،ويدر�ؤوا عن �أنف�سهم خطر الكوارث والآفات،
ويتمكنوا من تنمية �إمكاناتهم الب�شرية لتوفري حياة �أف�ضل و�سبل معي�شة �أكرث �أمانا،
ويدعم اال�ستقرار االجتماعي الذي يحمي الوطن ويك�سبه ح�صنا منيعا من �أي
خطر داخلي �أو تهديد خارجي.
وحت�صل هذه احلماية لالقت�صاد الوطني ب�أمرين مهمني هما :ح�سم كل العوائق
املعطلة مل�سالك الرواج االقت�صادي .والثاين :تقييد ت�صرفات املكلفني لت�أمني
الن�شاط االقت�صادي .و�س�أتعر�ض لهذين العن�صرين بال�شرح والتف�صيل.
 -1ح�سم كل العوائق املعطلة مل�سالك الرواج االقت�صادي� :إن املق�صود بالرواج
لي�س نقل ال�سلع من �سوق �إىل �سوق� ،أو من م�صر �إىل م�صر فح�سب ،و�إمنا
الرواج احلقيقي هو �إنتاج تلك ال�سلع و�إيجادها �سواء بطريق الزراعة �أو
بطريق ال�صناعة؛ لأنه اذا انعدم الإنتاج فلن تكون هناك �سلع ،و�إذا انعدمت
ال�سلع فلي�س هناك ما يتم ترويجه ،حينها تكون البالد عالة على غريها من
البلدان ،وتكون �سيادتها مرهونة بيد الدول املزودة لها باحتياجاتها مما ي�ؤدي
�إىل انخرام عن�صر احلماية وا�ستقالل القرار الوطني ،من �أجل ذلك جاء حث
ال�سنة للم�سلمني على االهتمام بالإنتاج والعناية مب�سالكه ،حيث قال �صلى اهلل
عليه و�سلم« :ما من م�سلم يغر�س غر�سا �أو يزرع زرعا في�أكل منه طري �أو �إن�سان
�أو بهيمة �إال كان له به �صدقة»(((.
وجاء يف ال�صحيح قوله َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ « :ما م ِْن ُم ْ�سل ٍِم يَغْ ِر ُ�س َغ ْر ً�سا
ال�س ُب ُع ِم ْن ُه َف ُه َو
ِ�إ اَّل َك َان َما �أُكِ َل ِم ْن ُه لَ ُه َ�ص َد َق ًةَ ،و َما ُ�س ِرقَ ِم ْن ُه لَ ُه َ�ص َد َق ٌةَ ،و َما َ�أ َك َل َّ
َ ٌ (((
لَ ُه َ�ص َد َق ٌةَ ،و َما �أَ َك َل ِت َّ
الطيرْ ُ َف ُه َو لَ ُه َ�ص َد َق ٌةَ ،و اَل يَ ْر َز�ؤُ ُه �أَ َح ٌد ِ�إ اَّل َك َان لَ ُه َ�ص َدقة»،
�	-1أخرجه البخاري ،كتاب املزارعة ،باب(ف�ضل الزرع والغر�س �إذا �أكل منه)  - 45/2م�سلم ،كتاب
امل�ساقاة ،باب (ف�ضل الزرع والغر�س)1188/3 ،
�	-2أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب امل�ساقاة ،احلديث رقم.7 :
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ُوم
ال�سا َع ُة َوفيِ يَدِ َ�أ َحدِ ُك ْم َف�سِ ي َل ٌةَ ،ف�إِنِ ْا�س َت َط َ
اع �أَنْ اَل تَق َ
وقال �أي�ضا�« :إِنْ َقا َم ِت َّ
َح َّتى يَغْ ِر َ�س َها َف ْليَ ْف َع ْل» ،وملا كان زمن عمر ،فكرث املال ،وحدثت الأعطية ،فكف
النا�س عن طلب املعي�شة و�إ�صالح �أموالهم ،وتعطل �إنتاجهم �شعر عمر ر�ضي اهلل
عنه بخطر هذا الت�صرف من �أ�صحابه ،و�أن ما راج ب�أيديهم من �أموال غري دائم،
و�إمنا الذي يدوم �إنتاجهم وا�صطناعهم يف �أموالهم ،فدعاهم لذلك ،فقال�« :أيها
النا�س �أ�صلحوا معاي�شكم؛ ف�إن فيها �صالحكم و�صلة لغريكم»(((.
ونظرا لأهمية م�سلك الرواج يف حتقيق الأمن االقت�صادي للدولة واملجتمع
مل حت�صر ال�شريعة التعامل بالبيع وال�شراء وغريه من عقود املعاو�ضات يف دائرة
امل�سلمني فقط ،مثل ما فعلت يف النكاح ،بل �سمحت للم�سلمني بالتعامل مع
غريهم من �أهل الديانات الأخرى ومتاجرتهم �إذا قدموا ب�أمان((( ،فقد روي عن
عبد الرحمن بن �أبي بكر ال�صديق قال« :بينما نحن عند ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �إذ جاء رجل م�شرك م�شعار طويل بغنم ي�سوقها فقال له ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم�« :أبيعا �أم عطيه �أم هبة» فقال :بل بيع ،فا�شرتى �صلى اهلل عليه و�سلم
�شاة((( ،وبوب البخاري رحمه اهلل تعاىل على هذا احلديث باب (البيع وال�شراء
مع امل�شركني و�أهل احلرب).
 -2منع االحتكار� :إن جرمية االحتكار هـي من �أكـرث اجلرائم قدمـًا و�أبـعدها اً
ايغال
يف تاريـخ التبادل التجاري الب�شري ،نظ ًرا الرتباطها باملعامالت اليومية للنا�س
كافة واملتعلقة بالبيع وال�شراء لل�سلع ال�ضرورية والكمالية.

 -1ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال.175 ،
 -2ابن ر�شد ،املقدمات - 156-154/2 ،الون�شري�سي ،املعيار - 433/6 ،بدران ،العالقات االجتماعية،
 -2322ابن عبدال�سالم ،قواعد الأحكام - 151 /2 ،ابن املنذر ،الإ�شراف.70/1 ،
�	-3أخرجه البخاري ،باب البيع وال�شراء مع امل�شركني و�أهل احلرب.38/3 ،
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واملق�صود باالحتكار اختزان ال�سلعة وحب�سها عن طالبها ،والرتب�ص بها حتى
يتحكم املختزن يف رفع �سعرها؛ لقلة املعرو�ض منها وانعدامه فيت�سنى له �أن يغليها
كيفما �شاء(((.
واالحتكار بهذا املعنى منع ال�سلع ال�ضرورية حلياة النا�س ،وما يحتاجون �إليه
من الو�صول �إىل �أ�سواق اال�ستهالك ،كما �أنه عمل م�ضاد لتحقيق مق�صد رواج
الأموال وتداولها ودورانها بني �أيدي النا�س ،فاالحتكار �إذن �أمر يهدد �أمن و�سالمة
الوطن �إىل حد كبري وله ت�أثريات �سلبية على الن�شاط االقت�صادي وكذلك على
الناحية االجتماعية برمتها ،بل �إن بع�ض الدول الكربى �أ�صبحت ت�ستخدم �أ�سلوب
االحتكار من �أجل التحكم يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية واالقت�صادية بل االجتماعية يف
كثري من احلاالت للدول الأخرى ،مما ي�ؤدي �إىل انخرام ال�سيادة الوطنية �أو تال�شيها
ومن هنا جاءت الن�صو�ص ال�شرعية ناهية عن هذا الت�صرف وحمذرة من
عواقبه الأخروية ،حيث قال �صلى اهلل عليه و�سلم :اَ«ل يَ ْح َتكِ ُر �إِ اَّل خَ اطِ ٌئ»(((،
وقال« :الجْ َال ُِب َم ْرز ٌ
ُوقَ ،والمْ ُ ْح َتكِ ُر َم ْل ُعو ٌن»((( ،وجاء عن مالك� ،أنه بلغه �أن عمر
ال ِب�أَ ْيدِ يه ِْم ُف ُ�ض ٌ
بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه قال :اَ«ل ُح ْك َر َة فيِ ُ�سو ِق َنا ،اَل يَ ْعمِ دُ رِ َج ٌ
ول
اح ِت َناَ ،فيَ ْح َتكِ ُرونَ ُه َع َل ْي َناَ ،ولَكِ ْن �أَيمُّ َا
م ِْن �أَ ْذ َه ٍ
اب� ،إِلىَ رِ زْ ٍق م ِْن رِ زْ ِق ا ِهلل نَ َز َل ِب َ�س َ
َجال ٍِب َج َل َب َع َلى َع ُمودِ َك ِبدِ هِ فيِ ِّ
ال�ص ْي ِفَ ،ف َذل َِك َ�ض ْي ُف ُع َم َرَ ،ف ْليَ ِب ْع
ال�ش َتاءِ َو َّ
َك ْي َف �شَ ا َء اهللَُ ،و ْل ُي ْم�سِ ْك َك ْي َف �شَ ا َء اهللُ»((( ،وعن مالك �أنه بلغه �أن عثمان بن عفان
ر�ضي اهلل عنه كان ينهى عن احلكرة(((.
 -1النووي ،املجموع.46 /13 ،
�	-2أخرجه م�سلم ،كتاب امل�ساقاة ،باب حترمي االحتكار يف الأقوات - 1228/3 ،الإمام �أحمد ،امل�سند،
.353/3
�	-3أخرجه الدارمي ،كتاب البيوع ،باب يف النهي عن االحتكار� - 249 /2 ،سنن ابن ماجة ،كتاب
التجارات ،باب احلكرة واجللب�- 728/2 ،أخرجه احلاكم ،امل�ستدرك ،كتاب البيوع.11/2 ،
 -4كتاب املوط�أ ،كتاب البيوع ،باب ،احلكرة والرتب�ص.651/2 ،
 -5كتاب املوط�أ ،كتاب البيوع ،باب ،احلكرة والرتب�ص.651/2 ،
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 -3تقييد ت�صرفات املكلفني لت�أمني الن�شاط االقت�صادي :ومما يدخل يف هذا
الباب تقييد ال�شريعة حلرية الت�صرف بقيود راجعة �إىل حفظ مقا�صد ال�شريعة
يف الأمة� ،إما لدرء مف�سدة عامة �أو م�ضرة خا�صة ،ويح�صل هذا عندما يكون
الت�صرف نف�سه فيه �إ�ضرار بالغري ،ودليل هذا قوله �ص َّلى اهلل َع َلي ِه َو َ�س َّلم :اَ«ل
يمُ ْ َن ُع َف ْ�ض ُل المْ َاءِ ِل ُي ْم َن َع ِب ِه ا ْل َك َ ألُ»((( ،فمنع ف�ضل املاء اململوك جائز؛ لأنه ت�صرف
يف اململوك بناء على عدم وجوب املعروف ،وهو قول املالكية ،ولكن ملَّا
اتخذ حيلة ملنع الكلأ الذي حوله� ،صار منع املاء منه ًيا عنه؛ لأن الرعاة ال
(((
يرعون مكانًا ال ما َء فيه ل�سقي ما�شيتهم.
ويف الأخري �أظن �أنني قد �أتيت على املق�صود من املو�ضوع ،وقد بذلت فيه
غاية املجهود ،وبهذا العمل �آمل �أن �أكون قد �ساهمت م�ساهمة متوا�ضعة يف حتقيق
ر�سالة هذه الندوة وكذا امل�شاركة يف �إجناز بع�ض �أهدافها.
ومن خالل املدة التي ق�ضيتها يف البحث مع هذا املو�ضوع �أجمع �شوارده،
و�أقيد �أوابده ،و�أمل �أطرافه ،وا�ستخرج �أ�صوله وفروعه ،و�أحرر معانيه و�أفكاره،
خرجت بهذه اخلال�صة التي �أعتربها نتيجة ويف الوقت نف�سه هي تو�صية لهذه
الندوة املوقرة.
 -1يعد الأمن من �أوكد �ضرورات احلياة و�أعظمها خطرا ،ومطلبا فطريا ي�سعى
النا�س �إىل حتقيقه و�إقامته �أفرادا وجماعات؛ لأنه �إذا فقد املجتمع الأمن حل
حمله اخلوف الذي يقب�ض النا�س عن م�صاحلهم ،ويحجزهم عن ت�صرفاتهم،
ويكفهم عن �أ�سباب املواد التي بها قيام نفو�سهم وانتظام جمعهم ،وملا كان
مناء الأموال و�إ�صالحها باالجتار واال�ستثمار وانتقالها بني �أ�سواق الأقطار
والأم�صار مرهون مبدى حتقق الأمن يف تلك البقاع والطرق املو�صلة �إليها
�	-1أخرجه م�سلم ،كتاب امل�ساقاة ،باب حترمي ف�ضل بيع املاء.208/10 ،4089 ،
 -2انظر ،مقا�صد ال�شريعة ،ابن عا�شور.295 ،
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كان الأمن �شرطا �أ�سا�سيا لنجاح �أي ن�شاط اقت�صادي مهما كان نوعه ،وعن�صرا
�ضروريا لتطور البلدان وازدهارها ،ف�أ�صبح بذلك الأمن واالقت�صاد �أمرين
متالزمني فال تنمية اقت�صادية دون �أمن وال �أمن دون رخاء اقت�صادي.
 -2وللأمن االقت�صادي �أهمية عظمى تتعدى �أهمية الأمن ال�صحي والثقايف
والغذائي يف حماية الوطن وهو ما حر�صت عليه ال�سنة النبوية كما بيناه يف
البحث.
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حماية الدخل القومي
يف ال�سنة النبوية و�أثر ذلك يف حماية الوطن
د .حممود فهد �أحمد مهيدات
مدير مكتب �إفتاء لواء الكورة
دائرة الإفتاء العام الأردنية (الأردن)
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ال�سنة النبوية هي امل�صدر الثاين للت�شريع ،وقد �أمر اهلل تعاىل بطاعة النبي
�صلى اهلل عليه و�سلــم بقولــه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ (النور .)54 :ولها
منزلة عظيمة من القر�آن الكرمي؛ فهي م�ؤ ِّكدة ومقررة ملا جاء فيه ،ومف�صلة ومب ِّينة
ومو�ضحة ملا �أُجمِ َل يف �آياته ،ولذلك فهي الطريق الذي ينري لنا معامل احلياة بجميع
جوانبها ،فنهتدي بها �إىل �أر�شد �أمورنا.
ومن اجلوانب التي رعتها ال�سنة النبوية اجلانب االقت�صادي الذي ينظم حياة
النا�س من حيث معي�شتهم ليحقق لهم حياة كرمية وطيبة .فال غرو � ّأن الدخل
القومي وهو جمموع الدخول التي يح�صل عليها �أفراد املجتمع مقابل م�ساهمتهم
يف عملية الإنتاج خالل فرتة زمنية معينة �سنة يف الغالب هو ُّ
الدال على مدى
ا�ستقرار االقت�صاد من عدمه من خالل التباين بني حجمه ومقداره بني �سنة و�أخرى.
مو والتقدم االقت�صادي يف �أي
وبذلك فهو م�ؤ�شر لقيا�س مدى التطور وال ُن ّ
وطن .وهو الدال على م�ستوى الرفاهية والعي�ش الكرمي لأفراد املجتمع ،لذلك
ف� ّإن ال�سنة النبوية �شرعت منظومة من الأحكام ال�شرعية من �ش�أنها املحافظة على
الدخل القومي من حيث العبث به �أو االعتداء عليه ،ويتمثل ذلك يف حمايتها
م�صادر دخول الأفراد من جانبي الوجود والعدم؛ �أما جانب الوجود فمن خالل
ما جاءت به من ن�صو�ص نبوية كفلت هذا املق�صد ،وهي :ثبوت احلق للفقراء يف
�أموال الأغنياء؛ حيث �أثبتت للفقراء حقاً مالياً يف مال الأغنياء عرب �آلية الزكاة،
وكفالة حق العامل «املوظف العام» ملقومات احلياة؛ قال َ « :م ْن َك َان لَ َنا َعا ِملاً
َف ْليَ ْك َت�سِ ْب ز َْو َج ًةَ ،ف ِ�إنْ لمَ ْ يَ ُك ْن لَ ُه خَ ادِ ٌم َف ْليَ ْك َت�سِ ْب خَ ادِ ًماَ ،ف�إِنْ لمَ ْ يَ ُك ْن لَ ُه َم ْ�س َك ٌن
َف ْليَ ْك َت�سِ ْب َم ْ�س َكنًا َق َالَ :ق َال َ�أبُو بَ ْك ٍر�ُ :أخْ برِ ْ ُت �أَ َّن ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال:
َم ِن اتَّخَ َذ َغيرْ َ َذل َِكَ ،ف ُه َو َغ ٌّال �أَ ْو َ�سارِ ٌق» ،وو�ضع اجلائحة :قال « :لَ ْو ِب ْع َت م ِْن
يك ثَ َم ًرا َف َ�أ َ�صابَ ْت ُه َجائ َِح ٌةَ ،فلاَ يَحِ ُّل لَ َك �أَنْ تَ�أْخُ َذ ِم ْن ُه �شَ ْيئًا ،مِ َب تَ�أْخُ ُذ َم َال �أَخِ َ
�أَخِ َ
يك ِب َغيرْ ِ
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َحقٍّ ؟» ،واحلث على العمل :قال َ « :ما �أَ َك َل �أَ َح ٌد َط َعا ًما َق ُّط ،خَ يرْ ً ا م ِْن �أَنْ يَ�أْ ُك َل
ال�سلاَ ُم َك َان يَ�أْ ُك ُل م ِْن َع َم ِل يَدِ هِ » ،وكذلك
م ِْن َع َم ِل يَدِ هِ َ ،و�إِ َّن نَ ِب َّي ا ِهلل َدا ُو َد َع َل ْي ِه َّ
احلث على ا�ستغالل الأر�ض وا�ستثمارها؛ قال َ « :م ْن َكان َْت لَ ُه �أَ ْر ٌ
�ض َف ْليَ ْز َر ْع َها،
�أَ ْو ِليَ ْم َن ْح َهاَ ،ف ِ�إنْ لمَ ْ يَ ْف َع ْل َف ْليُ ْم�سِ ْك َ �أ ْر َ�ض ُه» ،وحرم الكنز �أي�ضا؛ قال « :يَ ُك ُ
ون
َك ْن ُز �أَ َحدِ ُك ْم يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة ُ�ش َجا ًعا �أَ ْق َر َع».
�أما من جانب العدم :ففي ن�صو�ص ال�سنة الدالة على حماية دخول الأفراد من
انعدامها وتال�شيها ،وهي :حترمي االعتداء على �أموال النا�س؛ قال �« :إن دماءكم
و�أموالكم حرام عليكم ...احلديث ،ووجوب الوفاء بالأجرَ :ع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة
َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُهَ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َالَ :ق َال اهللُ :ثَلاَ ثَ ٌة �أَنَا خَ ْ�ص ُم ُه ْم
اع ُح ًّرا َف�أَ َك َل ثَ َم َن ُهَ ،و َر ُج ٌل ْا�س َت ْ�أ َج َر
يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َمةَِ :ر ُج ٌل �أَ ْع َطى ِبي ُث َّم َغ َد َرَ ،و َر ُج ٌل بَ َ
�أَجِ ًريا َف ْا�س َت ْو َفى ِم ْن ُه َولمَ ْ يُ ْع ِط �أَ ْج َر ُه» ،وحترمي الغ�ش والتدلي�س ،ولو من غري ق�صد؛
نحو قوله َ « :ما َه َذا يَا َ�صاحِ َب َّ
ال�س َما ُء ،يَا َر ُ�س َ
ول اهللَِ .ق َال:
الط َع ِام؟ َق َال� :أَ َ�صابَ ْت ُه َّ
�أَ َفلاَ َج َع ْل َت ُه َف ْوقَ َّ
ا�س؟ َم ْن َغ َّ�ش َف َل ْي َ�س ِمنِّي» .والنهي عن مماطلة
الط َع ِام َك ْي يَ َرا ُه ال َّن ُ
الدائنَ :ع ِن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َالَ « :م ْط ُل ا ْل َغن ِِّي ُظ ْل ٌمَ ،و�إِ َذا �أُ ْت ِب َع �أَ َحدُ ُك ْم
ال�سارِ ِق
َع َلى َمل ٍِّي َف ْليَ ْت َب ْع» .وقطع يد ال�سارق :قال �صلى اهلل عليه و�سلم «تُ ْق َط ُع يَدُ َّ
فيِ ُربُ ِع دِ ي َنارٍ » .وحترمي االحتكار :قال  :اَ«ل يَ ْح َتكِ ُر �إِ اَّل خَ اطِ ٌئ» ،والنهي عن
تلقي الركبان وعن بيع احلا�ضر لباد؛ َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر �أَ َّن َر ُ�س َ
ول ا ِهلل « :نَ َهى �أَنْ تُ َت َلقَّى
الَ ْ�س َواقَ » ،و النهي عن الإ�سراف :قال النبي ُ « :ك ُلوا َوا�شْ َربُوا
ال�س َل ُع َح َّتى تَ ْب ُل َغ ْ أ
ِّ
َوا ْل َب ُ�سوا َوت ََ�ص َّد ُقوا فيِ َغيرْ ِ �إِ ْ�س َر ٍ
اف َو اَل مخَ ِ ي َلةٍ».
ميكن القول �إذاًّ � :إن ما جاءت به ال�سنة النبوية من ت�شريعات حلماية م�صادر
دخول الأفراد هو حماي ٌة من االعتداء عليها ،ومبا �أن الدخل القومي هو جمموع
دخول الأفراد الذين �شاركوا يف عمليات الإنتاج ،ف� ّإن حماية ال�سنة النبوية
لدخول الأفراد حماي ٌة للدخل القومي ،وحماي ٌة للوطن من كافة الأخطار الأمنية،
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وال�سيا�سية ،والدينية «التطرف» ،واالقت�صادية التي تخل ب�أمن الوطن وتُ�ض ِّيقُ
على املواطنني معي�شتهم .ويعني هذا � ّأن ثمة ارتباطاً وتكام ًال بني حتقق الأمن
وا�ستقرار الدخل القومي؛ فكل منهما �ضروري لتحقق الآخر ،فال عي�ش كرمي �إال
بتوفر الأمن ،وال �أمن �إال بتوفر العي�ش الكرمي .وال غرو � ّأن هذا �سينعك�س �أثره
على فكر املواطنني ،في�صلح فهمهم ويح�سن ق�صدهم ،ل ّأن من �أهم الأخطار التي
تخل ب�أمن الوطن واملواطن اخلطر االقت�صادي الذي يتمثل يف عدم توفر �أ�سباب
العي�ش الكرمي ،لكن حينما ينعدم هذا اخلطر ويتال�شى بتوفر دخل حقيقي يفي
بكافة �ضروراتهم وحاجاتهم ،ال يبقى لديهم م�سو ًغا للتفكري فيما فيه �إخالل ب�أمن
الوطن وا�ستقراره� ،إمنا يتولد لديهم ال ِّر�ضى عن �أداء دولتهم والوالء للوطن،
فيحر�صون على �أمنه وا�ستقراره حر�صهم على �أمنهم وعلى م�ستوى عي�شهم
الكرمي ،ورفاهيتهم التي هي مطمع كل مواطن .ويتحقق هذا كله بالتزام الدولة
والأفراد مبا جاءت به ال�سنة النبوية من الت�شريعات االقت�صادية حلماية دخول الأفراد
«الدخل القومي» ،وجنملها مبا يلي:
1 -1عدالة التوزيع :تتحقق عدالة التوزيع ب�إعطاء كل ذي حق حقّه دون بخ�س وال
ت�أخري ،ومنع الظلم بجميع �صوره و�أ�شكاله ،من خالل نظام �إعادة التوزيع
وهو :عبارة عن �سحب جزء من الدخول املوزعة وظيفياً ،و�إعادة دفعها �إىل
م�ستحقني �آخرين بح�سب اعتبارات غري وظيفية اجتماعية �أو �إن�سانية ،وذلك
باعتماد �آلية للزكاة تعيد توزيع الدخول وبع�ض الرثوات حولياً (كل عام)
على �أ�سا�س احلاجة.
2 -2ت�شجيع اال�ستثمار والتحذير من االكتناز :اال�ستثمار هو :توظيف الفرد
امل�سلم ماله الزائد عن حاجاته ال�ضرورية ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر يف ن�شاط
اقت�صادي ال يتعار�ض مع مبادئ ال�شرع ومقا�صده العامة ،واالكتناز هو:
االحتفاظ بالرثوة بغري ا�ستثمار ،ومق�صد ذلك كله �إ�شباع احلاجات الأ�سا�سية
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وحتقيق الرفاهية ،و�إزالة كافة الأ�سباب الرئي�سة للمتاعب ،وحت�سني نوعية
احلياة معنوياً ومادياً((( .و�أي جمتمع تتحقق له هذه النعم لن يفكر �أبنا�ؤه �إال
مبا يحمي وطنهم من كل خطر يتهدد �أمنه.
3 -3احلث على العمل والك�سب :من و�سائل حل�صول على عائد ي�ستعني به الفرد
على �إ�شباع حاجاته و�ضرورياته ،ومتطلبات حياته العمل؛ فيه تتحقق زيادة
دخول الأفراد ،وزيادة الدخل القومي ،ورفع م�ستوى املعي�شي لهم ،وحتقيق
الأمن االجتماعي ،وتقليل اجلرمية بكل �أنواعها ،وحت�صل بذلك حماية الوطن
من كل ما يهدد �أمنه وا�ستقراره.
�4 -4ضبط الإنفاق (اال�ستهالك �أمنوذج ًا) :ما ينفقه امل�ستهلك على ال�سلع
واخلدمات لي�ست �سوى �سعي لتحقيق منفعة �أو �إ�شباع حاجة .وهو ال�شرط
املادي ال�ستمرار حياة الإن�سان .لذلك �أوجبت ال�شريعة عليه �أن ي�ستهلك
بالقدر الذي يكفل له هذا املق�صد دون �إ�سراف وال جتاوز يف احلد .ومن
هنا ،اعتنت ال�شريعة برت�شيد اال�ستهالك ،ودعت �إىل االعتدال يف الإنفاق،
فقال تعاىل :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ
(الفرقان )67 :وقد �أكدت ال�سنة هذا املبد�أ بقوله �صلى اهلل عليه و�سلم « ُك ُلوا
َوا�شْ َربُوا َوا ْل َب ُ�سوا َوت ََ�ص َّد ُقوا فيِ َغيرْ ِ �إِ ْ�س َر ٍ
اف َو اَل مخَ ِ ي َلةٍ» ،ولذلك ف� ّإن للزيادة
يف اال�ستهالك وجتاوز حد احلاجة �سيكون لها �أث ًرا على تدين الدخل النقدي
احلقيقي ،لأنه �أنفق جز ًءا من دخله يف غري حاجة �أو �ضرورة .هذا النق�صان
�سيكون على ح�ساب حاجات �أخرى هو بحاجة لإ�شباعها في�ضطر عندها �إىل
�سلوك ت�صرفات �سلبية ،ممكن ي�سرق� ،أو يحتال� ،أو يغ�ش..الخ ،ف�ض ًال عن
الأثر ال�صحي الذي �سيكون �سبباً يف تدين م�ستواه ال�صحي فليحق ال�ضرر
بنف�سه ،ملا �سي�صيبه من الأمرا�ض ،فيرتتب عليه نفقات عالجية �ستكون على
� -1شابرا ،عمر ،نحو نظام نقدي عادل ،املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي ،ط� ،1990 ،2ص.47
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ح�ساب خم�ص�صات �إنفاقه على حاجاته ،وكلها يف النهاية �ستت�سبب يف
تدين م�ستوى الرفاهية وم�ستوى العي�ش الكرمي ،و�سيكون لها �أثر وا�ضح يف
الإخالل ب�أمن الوطن واملواطنني.
�5 -5صيانة املال من االعتداء عليه :تتمثل �صيانة املال من االعتداء عليه بتحرمي
�أي ت�صرف �أو �أ�سلوب �أو طريقة غري ما �شرع اهلل تعاىل ي�أخذ بها الإن�سان مال
الغري .لذلك �أوجبت ال�شريعة العقوبة على كل من يعتدي على مال غريه،
نحو قطع ال�سارق مث ًال ،وما ذاك �إال �صيانة للمال من االعتداء عليه بغري حق.
وال �شك � ّأن هذه ال�صيانة للأموال حماي ٌة لدخول الأفراد ،وحماية للدخل
القومي ،وزيادة يف رفع م�ستوى الرفاهية للأفراد؛ في�شعر كل فرد بالطم�أنينة
على م�صدر عي�شه ،وتتولد لديه ثقافة االنتماء لوطنه ،ما يدفعه �إىل كف فكره
وجوارحه عن كل ما من �ش�أنه �أن يخل ب�أمن وطنه.
وخال�صة القول :ف� ّإن من م�ستلزمات حماية الوطن حماية الدخل الوطني
بتح�سني الأو�ضاع االقت�صادية للمواطنني ،و�صو ًال �إىل حتقيق اال�ستقرار
االقت�صادي ،بتنمية اقت�صادية حقيقية يف الدولة ت�سهم يف توفري الأمن االقت�صادي
بتوفري كافة متطلبات رفاهيتهم ومعي�شتهم من �ضرورات وحاجيات .وهذا ما
جاءت به ال�سنة النبوية ،وقررته يف ت�شريعاتها.
واحلمد هلل رب العاملني.
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مكانة حماة الوطن وال�شهداء وحقوقهم
يف ال�سنة النبوية و�أثر ذلك يف حماية الوطن
د .با�سم ح�سن وردة

دكتوراه يف احلديث النبوي
وزارة الأوقاف الأردنية (الأردن)
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احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد خامت الأنبياء
واملر�سلني وبعد،
�أوطاننا هي �أر�ض اهلل التي ا�ستخلفنا فيها لعمارتها ب�أف�ضل �شكل ممكن وفق
منهج اهلل عز وجل ،وهذه الأوطان حتتاج حلماة يحمونها من كيد الأعداء الذي
يرتب�صون بنا ويطمعون برثواتنا ،وما �أكرثهم هذا الزمان!
و�إن ال�صراع بني احلق والباطل قدمي قدم الب�شرية ،وال بد لكل �أمة تطمح يف
�أن تعي�ش حياة عزيزة وكرمية� ،أن يكون لها قوة تعتمد عليها وحتميها من �أعدائها،
وقوة الأمة تكون بجي�شها املكون من �أبنائها الأ�شداء الأوفياء.
�إن وجود جي�ش قوي للدولة يجعل �أعداءها يهابونها ،ويح�سبون لها �ألف
ح�ساب ،بينما الدولة �إن كانت بال جي�ش� ،أو بجي�ش �ضعيف تكون عر�ضة للعدوان
والذل والهوان ،ويطمع بها املعتدون ،وقد �سارع النبي  بعد الهجرة وت�أ�سي�س
الدولة الإ�سالمية� ،إىل تكوين جي�ش �إ�سالمي من املهاجرين والأن�صار حلماية الدولة
الإ�سالمية الفتية.
واجلي�ش له مهمات كثرية منها� :أنه يحفظ للأمة هيبتها ،ويوطد �أركان الدولة،
ويحافظ على مقومات الأمة ،ويحقق فري�ضة اجلهاد يف �سبيل اهلل ،ويحافظ على
الأمن الداخلي ،لكن مهمته الكربى حماية الوطن وحرا�سة احلدود من الأعداء،
ومن املهربني املجرمني الذين يُدخلون لأوطاننا مواد مدمرة للمجتمع كاملخدرات
وغريها.
وقد حث النبي  على الرباط وحرا�سة احلدود يف �أحاديث كثرية ،منها
حديث �سهل بن �سعد ال�ساعدي � أن ر�سول  قال« :رِ بَ ُ
اط يَ ْو ٍم َ
فيِ� س ِب ِيل ا ِهلل خَ يرْ ٌ
(((
الد ْنيَا َو َما َع َل ْي َها».
م َِن ُّ
� -1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب ف�ضل رباط يوم يف �سبيل اهلل ،حديث رقم .2892
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كما بينت ال�سنة النبوية �أن اجلندي امل�سلم له �صفات يجب �أن يت�صف بها،
وعليه واجبات يجب �أن يقوم بها ،ومن �أهم هذه ال�صفات والواجبات :الوالء
والإخال�ص هلل عز وجل ،وال�صرب والإكثار من الذكر والدعاء خا�صة عند لقاء
العدو ،وتنفيذ �أوامر القيادة ،واالن�ضباط الع�سكري ،و�أن يكون اجلندي ذا همة
وحر�ص
وحر�ص على التدريب واالرتقاء مب�ستواه الع�سكري با�ستمرار،
عالية،
ٍ
ٍ
على حماية القيادة.
هذه ال�صفات العظيمة التي ات�صف بها جند الإ�سالم يف ع�صر النبوة وما بعد
ع�صر النبوة ،هي التي مكنتهم من االنت�صار على �أعدائهم يف معظم املعارك التي
خا�ضوها ،رغم �أنهم كانوا يف �أغلب الأحيان �أقل عدداً وعتاداً من �أعدائهم.
وك�شفت ال�سنة النبوية �أن اجلنود كما عليهم واجبات فكذلك لهم حقوق
يجب على القادة الع�سكريني ووالة الأمور مراعاتها ،ومن �أهم هذه احلقوق:
مراعاة �أحوالهم والرفق بهم واحلر�ص على �سالمتهم ،وا�ست�شارتهم واحرتام
�آرائهم ،وحماية �أهلهم يف غيابهم ،وتدريبهم واالرتقاء مب�ستواهم الع�سكري،
وتوفري العي�ش الكرمي لهم .وقد كان النبي  يوزع �أربعة �أخما�س الغنائم على
اجلي�ش ،وكذلك ما ي�أتي بيت مال امل�سلمني من �أموال كان النبي  يوزعها على
�صحابته املجاهدين حتى ي�ؤمن العي�ش الكرمي لهم ،وقد �سار اخللفاء بعد النبي 
على نهجه ،ففي عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �أن�ش�أ ديوان اجلند
و�سجل فيه �أ�سماء اجلند ،وفر�ض لهم العطايا مبا يكفيهم ،وي�ؤمن العي�ش الكرمي
آالف درهم� :ألفاً ل�سفرهِ  ،و�ألفاً
لهم ،وقال( :لَئ ِْن َكثرُ َ ُ
املال لأفر�ض ِّ
رجل �أربع َة � ِ
لكل ٍ
(((
ل�سالحه ،و�ألفاً يخلفه لأهله ،و�ألفاً لفر�س ِه ون َْع ِلهِ).
�إن هذه احلقوق العظيمة التي �أعطاها الإ�سالم حلماية الوطن ،مل يعطها لهم
�أي مذهب من املذاهب الغربية وال�شرقية املعا�صرة ،وبهذا يكون للإ�سالم ال�سبق
 -1البالذري ،فتوح البلدان ،ذكر العطاء يف خالفة عمر� ،ص .633
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احل�ضاري يف احرتام حماة الوطن وتكرميهم ،و�إعطائهم حقوقاً تدفعهم �إىل
الإبداع واال�ستب�سال يف حماية الوطن ،وبذل الغايل والنفي�س من �أجله ،والقيام
بواجبهم خري قيام.
وبينت ال�سنة النبوية املطهرة مكانة ال�شهداء وف�ضلهم ،وبينت �أن ال�شهادة
يف �سبيل اهلل من �أعظم الدرجات عند اهلل عز وجل ،و�أن لل�شهداء ف�ضائل عظيمة
كثرية منها� :أن ال�شهيد ال يجد �أمل القتل ،و�أنه يتمنى �أن يرجع �إىل الدنيا ليقتل
الدين ،ورائحة دمه
ع�شر مرات ملا يجد من الكرامة ،وتُ َك ِّفر عنه كل خطاياه �إال َّ
م�سك يوم القيامة ،وتظلله املالئكة ب�أجنحتها ،وج�سده ال ت�أكله الأر�ض ،وينمى
له عمله �إىل يوم القيامة ،ويجار من فتنة وعذاب القرب ،وي�أمن من الفزع الأكرب
يوم القيامة ،ويرى مقعده من اجلنة ،ويو�ضع على ر�أ�سه تاج الوقار ،وي�شفع يف
�سبعني من �أقاربه ،ويزوج اثنتني و�سبعني من احلور العني .وقد جاءت هذه
الف�ضائل يف �أحاديث كثرية ،منها حديث املقدام بن معدي كرب ر�ضي اهلل عنه
قال :قال ر�سول اهلل « : ل َّ
ِل�شهِيدِ عِ ْن َد ا ِهلل �سِ ُّت خِ َ�صالٍ ؛ يُغْ َف ُر لَ ُه فيِ �أَ َّولِ ُد ْف َعةٍ،
اب ا ْل َقبرْ ِ َ ،ويَ�أْ َم ُن م َِن ا ْل َف َز ِع الأَ ْكبرَ ِ َ ،ويُو�ضَ ُع
َويَ َرى َم ْق َع َد ُه م َِن الجْ َ َّنةَِ ،ويُ َجا ُر م ِْن َع َذ ِ
ني
الد ْنيَا َو َما فِي َهاَ ،ويُ َز َّو ُج ا ْث َن َتينْ ِ َو َ�س ْبعِ َ
َاج ا ْل َو َقارِ ا ْليَا ُقوتَ ُة ِم ْن َها خَ يرْ ٌ م َِن ُّ
َع َلى َر�أْ�سِ ِه ت ُ
(((
ني م ِْن �أَ َقارِ ِبهِ».
ني َ ،ويُ َ�ش َّف ُع فيِ َ�س ْبعِ َ
ز َْو َج ًة م َِن الحْ ُورِ ا ْلعِ ِ
هذه الف�ضائل العظيمة لل�شهادة وال�شهداء ،ينبغي يف هذا الزمان �أن تدفعنا
نحن و�أوالدنا و�إخواننا وامل�سلمني جميعاً ،لنكون من حماة الوطن والدفاع عنه،
يف زمن تكالبت فيه علينا الأمم كما تتكالب الأكلة على ق�صعتها ،وكي نك�سب
�شرف ال�شهادة يف �سبيل اهلل.
�	-1أخرجه الرتمذي� ،أبواب ف�ضائل اجلهاد ،باب يف ثواب ال�شهيد ،حديث رقم  .1661و�أخرجه ابن ماجه،
كتاب اجلهاد ،باب ف�ضل ال�شهادة يف �سبيل اهلل ،حديث رقم � .2799صححه الرتمذي وقال :حديث
�صحيح غريب ،وح�سنه ابن حجر يف فتح الباري ( )6/20و�صححه الألباين يف �أحكام اجلنائز� ،ص
 ،36ويف �صحيح الرتمذي (.)2/132
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بينت ال�سنة النبوية �أن لأ�سر ال�شهداء حقوقاً يجب على القادة الع�سكريني
ووالة الأمور مراعاتها ومنها :زيارتهم وتفقد �أحوالهم ،وجرب خواطرهم ،وقد جاء
ذلك يف �أحاديث كثرية ،منها حديث عبداهلل بن جفر بن �أبي طالب ر�ضي اهلل
عنهما �أَ َّن ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَ ْم َه َلَ � آل َج ْع َف ٍر ثَلاَ ًثا �أَنْ يَ�أْ ِتيَ ُه ْمُ ،ث َّم �أَت َا ُه ْم َفق َ
َال:
اَ«ل تَ ْب ُكوا َع َلى �أَخِ ي بَ ْع َد ا ْليَ ْو ِم» ثُ َّم َق َال« :ا ْد ُعوا ليِ بَنِي �أَخِ ي» َفجِ ي َء ِب َنا َك�أَنَّا �أَ ْف ُر ٌخ
(((
َفق َ
ُو�س َنا.
َال« :ا ْد ُعوا ليِ الحْ َلاَّ قَ » َف�أَ َم َر ُه َف َح َل َق ُر�ؤ َ
وكذلك من حقوق �أ�سر ال�شهداء الإنفاق عليهم ،وتوفري العي�ش الكرمي لهم،
وحث
وقد كان النبي  يعطي �أ�سر ال�شهداء مما ي�أتي من �أموال لبيت مال امل�سلمنيّ ،
ال�س َّبابَ ِة
على كفالة اليتامى وقال�« :أنَا و َكاَف ُِل اليَت ِِيم فيِ ا َجل َّن ِة َه َك َذا» ،وقال ب� ْإ�ص َبعِ ِه َّ
(((
«ال�ساعي َع َلى ال ْأر َم َل ِة
وال ُو ْ�س َطى .كما وحث على م�ساعدة الأرامل وقالَّ :
َّ َ (((
ُوم الل ْيل».
َوامل ِْ�سك ِ
وم ال َّن َها َر َويَق ُ
ني َكامل ُ َجاهِ دِ فيِ َ�س ِب ِيل اهللِْ � ،أو َكا َّلذِ ي يَ ُ�ص ُ
وقد اعتنى اخللفاء بعد الر�سول  ب�أ�سر ال�شهداء و�أكرموهم وف�ضلوهم على
ا�س
غريهم بالعطايا ،فقد روي �أن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �أنه «لمَ َّا َف َر ّ�ض لِل َّن ِ
�ض له
�ض ِل َع ْبدِ ا ِهلل ْب ِن َح ْن َظ َل َة الغَ�سيل((( �أل َف ْي درهم َف�أتَا ُه َط ْل َح ُة ِبا ْب ِن � ٍأخ لَ ُه َف َف َر َ
َف َر َ
َال لَ ُه :يَا �أ ِم َري املُ�ؤْمِنني َف َّ�ض ْل َت َه َذا الأن َْ�صاري َع َلى ا ْب ِن �أخِ ي! َفق َ
ون َذل َِك َفق َ
ُد َ
َال:
�	-1أخرجه �أبو داود ،كتاب الرتجل ،باب يف حلق الر�أ�س ،حديث رقم  .4192و�أخرجه الن�سائي ،كتاب
الزينة ،باب حلق ر�ؤو�س ال�صبيان ،حديث رقم  .5237و�أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم .1750
�صححه الهيثمي يف جممع الزوائد وقال :رجاله رجال ال�صحيح ( .)4/159و�صححه الألباين
يف �أحكام اجلنائز (�ص  ،)21و�صححه �أحمد �شاكر يف حتقيق امل�سند ( ،)3/192و�صححه �شعيب
الأرنا�ؤوط يف حتقيق امل�سند وقال� :صحيح على �شرط م�سلم (.)3/278
�	-2أخرجه البخاري ،كتاب الأدب ،باب ف�ضل من يعول يتيما ،حديث رقم .6005
�	-3أخرجه البخاري ،كتاب الأدب ،باب ال�ساعي على الأرملة ،حديث رقم  6006واللفظ له .و�أخرجه
م�سلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب الإح�سان �إىل الأرملة وامل�سكني واليتيم ،حديث رقم .2952
 -4ال�صحابي حنظلة بن �أبي عامر ا�ست�شهد يف غزوة �أحد (انظر� :سرية ابن ه�شام.)3/60 ،
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نَ َع ْم ِلأَنيِّ ر�أَ ْي ُت �أبَا ُه يَ ْ�ستنَ ّ ((( يَ ْو َم �أحِ دٍ ِب َ�س ْي ِف ِه َك َما يَ ْ�ستنَ ّ ا َجل َمل».

(((

وذكر الفقهاء �أن من مات �أو قتل من جنود امل�سلمني ،ف�إنه ينفق على امر�أته
حتى تتزوج ،وعلى ابنته ال�صغرية حتى تتزوج ،وعلى ابنه ال�صغري حتى يبلغ ،ثم
(((
يُجعل من املقاتلة �إن كان ي�صلح للقتال.
وينبغي يف هذا الزمان �أن يكون يف بلداننا الإ�سالمية م�ؤ�س�سات ر�سمية
وخريية لرعاية �أ�سر ال�شهداء ،و�أن تكون متخ�ص�صة ،بع�ضها لرعاية حاجاتهم
املادية ،وبع�ضها للجانب التعليمي لأبنائهم ،والبع�ض الآخر للجانب املعنوي
والنف�سي والإر�شادي لهم.
�إن هذه احلقوق العظيمة التي �أعطاها الإ�سالم لل�شهداء و�أ�سرهم ،فيها دافع
وحافز عظيم لأبناء ال�شهداء و�أ�سرهم لالقتداء بهم وال�سري على نهجهم ،يف حماية
الوطن واال�ستب�سال يف الدفاع عنه ب�شتى ال�سبل املمكنة.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.

 -1ي�سنت� :أي ميرح ويخطر به -داللة على ال�شجاعة( -النهاية يف غريب احلديث� ،ص .)440
�	-2أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ،كتاب معرفة ال�صحابة ،ذكر مناقب حنظلة بن عبداهلل ،حديث رقم
 .4918و�أخرجه ابن املبارك يف كتاب اجلهاد ،حديث رقم  ،87و�أخرجه ابن ع�ساكر يف تاريخ دم�شق،
.12/126
 -3انظر :ابن قدامة ،الكايف يف فقه ابن حنبل ( .)320-319/4وابن تيمية ،جمموع الفتاوى (.)586/14
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الرباط ف�ضله و�أثره يف حماية الوطن
يف �ضوء ال�سنة النبوية
�أ .عمران حممد املزوري

باحث يف مرحلة الدكتوراه
مدر�س احلديث بكلية العلوم الإ�سالمية بجامعة �صالح الدين � -أربيل (العراق)
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احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الأمني ،وعلى �آله
و�أ�صحابه الغر امليامني� ،أما بعد،
ف�إن الإ�سالم نظام �شامل جلميع مناحي احلياة ،فلم يهمل يف ت�شريعاته وقوانينه
�أي �أمر مي�س حياة النا�س �إ ّال وقد و�ضع له قواعد �ضابطة له ،ومل يرتك غاية �إال وقد
جعل لها و�سائل كفيلة للو�صول �إليها.
هذا؛ و�إن حماية الوطن من �ش ّر الأ�شرار ،وتوفري حياة �آمنة ومريحة لأهله
أكد على حتقيقها يف ن�صو�صها ال
من الغايات ال�سامية يف ال�شريعة الإ�سالمية ،و� ّ
�سيما ال�سنة النبوية ال�شريفة؛ وذلك بالرتغيب يف هذا العمل العظيم واحلث على
القيام به ،وبيان ف�ضل القائمني بهذه الوظيفة املباركة ومنزلتهم عند اهلل تعاىل،
ومن ثَ َّم و�ضع �ضوابط وو�سائل مو�صلة لذلك الهدف الغايل ،وهذا يدل على
مكانة الوطن ومنزلته يف الإ�سالم لأنه ال يخفى على �أحدٍ �أن الدين و�شعائره ال
ميكن �أن متار�س ب�شكل طبيعي وحقيقي بدون وجود وطن �آمن للمتدينني؛ لذا ف�إن
من �أوىل خطوات ن�شر �أي فكرة �أو دين وتر�سيخ مبادئه بني النا�س هو توفري موطن
حمرو�س وحممي لأتباعه ومعتنقيه ،ولو كانت زاوية �صغرية يف قرية �أو مدينة.
ومن �إحدى الو�سائل التي جعلها الإ�سالم �أ�سا�ساً حلماية الوطن هي حماية
حدود الوطن وثغوره من �أن يت�سلل منها الأعداء والأ�شرار لي�شكلوا خطراً على
�أمنه و�سالمته ،وذلك بت�شريع الرباط وجتنيد اجلنود اخلا�صة ملالزمة ثغور البالد
والإقامة فيها؛ ملراقبة �أي حركة �أو خطر يهدد الوطن و�أهله ،ومن ثَ َّم مواجهته بكل
قوة وثبات لريهبوا بذلك عدو العباد والبالد.
ومبا � ّأن حرا�سة احلدود وحماية الوطن حتتاج �إىل رجال �صابرين �صامدين
مثابرين؛ فنجد ال�سنة النبوية عربت عن هذه املهمة ال�شاقة وال�شيقة بـ”الرباط”
الذي يف ا�ستعماله اللغوي والقر�آين والنبوي يدور حول معاين ال�شد والثبات،
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ومرابطة اخليل ،والإقامة يف الثغور ،واملواظبة على الأمر ،وهذا �إ�شارة �إىل �أن
املرابط يجب �أن يتحلى بهذه ال�صفات ليتمكن من القيام بهذا الأمر العظيم �ش�أنه،
كما ال ي�ستحق لقب املرابط.
ول�ش�أن الرباط هذا جند القدامى من املحدثني والفقهاء قد �أولوه عناية فائقة
بت�أطري مفهومه وبيان م�سائله ،وفيما يخ�ص مفهوم الرباط عندهم فبالنظر يف كتبهم
يظهر �أنهم قد خ�صوا الرباط بالإقامة يف الثغور املتاخمة حلدود البالد الإ�سالمية،
�أو مبكان يخاف منه التهديد والهجوم عليه من قبل العدو ،و�أكرث الظن وقوع هذا
منهم كان وفق مقت�ضيات زمنهم ،لكن مبا �أن الظروف اجلغرافية وال�سيا�سية يف
يومنا هذا قد تغريت ،والتهديدات قد تعددت ،والثغور والفروج �إىل البالد قد
تنوعت ومل تعد مق�صورة على احلدود الربية؛ بل تو�سعت لت�شمل احلدود البحرية
واجلوية �أي�ضاً؛ ولي�س هذا فح�سب بل يجب �أن ت�شتمل �سور كل ٍ
بيت من بيوت
امل�سلمني بوا�سطة التكنولوجيا والإلكرتونيات املعا�صرة كالإنرتنيت وما حواها من
خطر على ال�شعوب والدول من جت�س�س وغزو فكري ون�شر الف�ساد بكل �أ�شكاله،
ووف ًقا ملعطيات ع�صرنا ميكننا �أن نو�سع يف معنى الرباط ومفهومه؛ لي�شمل كل مكان
وزاوية يف الوطن ولتندرج حتته جماالت �أخرى حديثة غري املجالني الع�سكري
والأمني؛ كاملجاالت الفكرية وال�صحية والإعالمية ،وذلك بالإ�ضافة �إىل التجديد
والتو�سع حتى يف املجالني املذكورين يف �ضوء التقنيات الع�سكرية احلديثة (يف
حماية الوطن) بجوانبها وجماالتها املعا�صرة ،فالقائمون على �أجهزة الرادار
التي تر�صد التحركات اخلفية براً وبحراً وجواً التي من �ش�أنها الإ�ضرار بالوطن
و�أهله يدفعها ومواجهتها؛ فه�ؤالء مرابطون حيثما كانوا �سواء كانوا على احلدود
الربية �أم يف ال�سماء �أو يف البحر �أو حتى يف قلب الوطن .وكذا القوات الأمنية
الداخلية التي ت�سهر الليايل للحفاظ على �أمن الوطن وحماية املواطنني من ّ
كل
مكروه فال تقل منزلة من حرا�س احلدود القائمني يف الثغور ،و�أي�ضا القائمون على
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�شبكة الإنرتنيت لدفع �أ�ضرارها عن الوطن و�أهله ،وما �أدراك ما �أ�ضرارها اجل�سيمة
واخلطرة على اجلوانب العقدية والفكرية والأمنية وال�سيا�سية .فهذه مفاهيم كلها
جديدة وجماالت حديثة ميكن �أن يتحقق فيها معنى الرباط لأنها من �صلب حماية
الوطن و�سيادته التي �شرع من �أجلها الرباط.
وترغيباً يف هذا العمل الكبري ،وتنويهاً بدوره العظيم يف حماية الوطن و�أهله
حث النبي امل�سلمني على الرباط يف �أحاديثه ال�شريفة بذكر ف�ضائله وبيان
فقد ّ
مكانة املرابطني عند اهلل تعاىل ،وما �سيح�صلون عليه من �أجر عظيم وثواب جزيل
يف الآخرة ب�سبب رباطهم ومرابطتهم يف الثغور ،ومن الف�ضائل التي ن�صت عليها
ال�سنة النبوية ،وهي:
�1 -1أنه خري من الدنيا وما فيها مبعنى �أن ثواب اليوم الواحد يف الرباط  -وهو
من املغيبات  -خري من املح�سو�سات التي عهدناها من نعيم الدنيا وملذاتها.
2 -2وخري من �صيام التطوع و�صالته.
3 -3و�أمان من عذاب القرب وعذاب النار.
4 -4و�أجره جارٍ ال ينقطع حتى بعد املوت ،بل ي�صل �إليه ثواب عمله �أبداً وينمى
وي�ضاعف له �أجره حتى يوم القيامة ،وهذه ف�ضيلة خمت�صة باملرابط ال ي�شاركه
فيه �أحد.
5 -5ويبعث املرابط على ما مات عليه ،فكما �أن املحرم يبعث ملبيا ،فاملرابط يبعث
مرابطاً ،واملجاهد يبعث جماهداً بالكيفية التي يريدها اهلل عزوجل.
ففي هذه الف�ضائل �إ�شارة وا�ضحة �إىل مهمة الرباط العظيم ،و�آثاره اجلميلة
يف حماية الوطن التي ميكن �أن تلخ�ص فيما ي�أتي:
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1 -1تعزيز جلي�ش امل�سلمني و�شدّ �أزر له و�سدّ للباب �أمام ت�سلل العدو للبالد:
فالرباط �أمان للجي�ش الذي يحمي الوطن ويقاتل من �أجل حفظه وحمايته
حيث ي�شعر ب�أنه م�ؤزر بقوة �أمينة حافظة ،فهذا ال�شعور مينحه الطم�أنينة والقوة
ليقوم مبا عليه من دفع �ش ّر املعتدين على الوطن.
و�صد هجوم املعتدين كما يكون باحلرا�سة واملرابطة يف الثغور،
وهذا التعزيز ّ
ميكن �أي�ضاً �أن يتحقق بالتقنيات الع�سكرية احلديثة املعا�صرة -كما �سبق الإ�شارة
�إليها -مثل عمل القائمني على جهاز الرادار وغريه من الأجهزة احلديثة التي تر�صد
التحركات اخلفية للعدو براً وجواً وبحراً ل�صدها واحليلولة دون حتقيق �أهدافها
امل�ضرة باجلي�ش والوطن ،فهم �أي�ضا مرابطون حيثما كانوا ،ولهم ما للمرابط يف
الثغور املتاخمة للحدود من الأجر والثواب والف�ضيلة.
2 -2ت�أمني املواطنني على �أرواحهم و�أعرا�ضهم و�أموالهم :حماية الوطن هي
من �أجل املواطنني ،فال وطن بدون مواطن ،ومن �إحدى العوامل الأ�سا�سية
لتوفري الأمن والأمان للمواطنني هي حماية حدود الوطن من �أن تخرتق
من قبل املعتدين ،والرباط هو ما يوفر هذه احلماية ،ولي�س ذلك فقط بل
القوات الأمنية الداخلية �أي�ضا ت�شارك حرا�س احلدود يف هذه املهمة النبيلة
لذا ف�أجرهم يف ذلك ال يقل عن �أجر املرابطني يف الثغور �إذا �أح�سنوا النية
و�أخ�صلوا يف العمل.
3 -3حماية جتارة الوطن واقت�صاده :االقت�صاد امل�ستقر واملزدهر ي�شكل العمود
الفقري لكل دولة يراد لها القيام والدوام ال �سيما يف الع�صر احلا�ضر ،و�أ�سا�س
هذا االقت�صاد هي التجارة امل�ستقرة التي تعتمد على طريق �آمن وم�سلك
حمرو�س ،وهذا ما يقوم به املرابط يف ثغره ورباطه من حماية حدود الوطن
وطرقه اخلارجية وت�أمني التجار على جتارتهم.
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4 -4تعزيز الوطن من الناحية ال�سيا�سية :احلدود رمز ل�سيادة الأوطان والبالد،
فهي لها مبثابة العر�ض من الإن�سان ،ولذا حمايتها من خرقها والتعدي عليها
يعد نقطة قوة وعزة للوطن جتاه مقابله.
ّ
5 -5حماية الوطن من الناحية الفكرية ،من املجاالت احلديثة يف حماية الوطن
التي ميكن �أن يتحقق فيها الرباط بتجنيد اجلنود اخلا�صة ،حلماية الوطن و�أهله
من الناحية الفكرية وحت�صينهما �ضد الهجمات الفكرية والثقافية التي ترتى
اليوم على بالدنا الإ�سالمية؛ لتغزوا عقيدتنا وثقافتنا وح�ضارتنا وت�شوه فكر
�أبنائنا و�أجيالنا جتاهها ومت�سخ عقولهم وبالتايل تهدد كياننا ووجودنا وهذا ما
ي�سمى اليوم بالغزو الفكري الذي ال يقل يف �ضرره من الغزو الع�سكري؛ بل
يفوقه يف خبثه و�أ�ضراره اجل�سيمة.
6 -6حماية الوطن من الناحية ال�صحية :وهذا �أي�ضا جمال �آخر من املجاالت
املعا�صرة البارزة للرباط ،فالقائمون على امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي تتوىل
�أمر الهجمات اجلرثومية على الوطن من خالل الدماء واملاء والأغذية
والأدوية امللوثة ب�أنواع اجلراثيم والأمرا�ض ال ّ
يقل عملهم �أهمية ومنزل ًة من
عمل املرابطني يف الثغور �إذا �أح�سنوا النية والعمل وك ّر�سوا �أنف�سهم للبحث
والدرا�سة والفح�ص والتحليل مل�آكل املواطنني وم�شاربهم وم�آويهم ،وكذا
الذين يقيمون على املنافذ احلدودية واملطارات؛ ملراقبة املواد الغذائية وغريها
مما يُ�س َتورد للوطن؛ للحيلولة دون دخول � ِّأي مادة �ضارة بالوطن واملواطنني.
7 -7حماية الوطن من الناحية الإعالمية :وهي �أي�ضا من املجاالت احلديثة
للرباط ،وال يخفى �أن الإعالم ب�أنواعه الثالث (امل�سموع ،واملقروء ،واملرئي)
يف يومنا هذا له دور بارز �سلباً و�إيجاباً على املجتمع توجيهاً وتربية وتثقيفاً
وعلى الأمن الوطني والقومي؛ ولذا فحماية املواطنني من الإعالم الرامي
لإف�ساد �أذهانهم و�أفكارهم جتاه دينهم وعقيدتهم وح�ضارتهم ووطنهم �أمر
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يف غاية الأهمية ،وذلك بت�أ�سي�س �إعالم هادف يربي الأجيال على الف�ضائل
و�صالح الأعمال والأفكار ويتوىل �أمر الإ�شاعات الإعالمية التي تروم النيل
من عقيدتنا وح�ضارتنا؛ لت�صبح تهديداً على �أمننا الوطني والقومي ،وعليه
فالإعالميون العاملون يف هذا املجال اخلطر والناذرون �أنف�سهم لهذه املهمة
ال�شاقة فهم �أي�ضاً مرابطون ،وعملهم هذا نوع من الرباط يف �سبيل هلل تعاىل؛
لأنه يرمي �إىل حتقيق املق�صد الذي �شرع من �أجله الرباط وهو حماية الوطن
و�أهله مما ي�سيء �إليهما وي�ضر بهما.
وعليه فقد تبني لنا ب�أن للرباط �آثا ًرا عظيم ًة يف حماية الوطن من نواحي �شتى
كحماية حدوده من �أن يت�سلل منها �ش ّر �إىل البالد ،وهو تعزيز جلي�ش امل�سلمني
و�شد �أزرهم ،وله دور كبري �أي�ضاً يف حماية الوطن من الناحية الأمنية واالقت�صادية
ّ
وال�سيا�سية والتجارية ،وكذا الفكرية وال�صحية والإعالمية ،وتوفري حياة �سعيدة
هنيئة للمواطنني.
و�صلى اهلل على �سيدنا حممد و�آله و�أ�صحابه �أجمعني.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
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رعاية �أبناء ال�شهداء و�أثرها يف حماية الوطن
يف �ضوء ال�سنة النبوية

د .علي بن حممد بن �إبراهيم ال�شبيلي
جامعة الإمام (اململكة العربية ال�سعودية)
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�إن املت�أمل يف التوجيهات النبوية ال�ساعية لتحقيق حماية الوطن يجد �شمولية
التوجيه؛ فما تركت ركناً من �أركان �أمن املجتمعات والأوطان �إال ووجهت نحو
عمله ورعايته.
واملدقق يف هذا ال�ش�أن يجد �أن ثمة عناي ًة خا�ص ًة وجهتها ال�سنة النبوية لفئ ِة
�أبناء ال�شهداء و�أ�سرهم ؛ حيث قد يَغف ُِل املجتمع عنها ،وقد بذل ُمعيلها(ال�شهيد)
�أغلى ما ميلك لتحقيق مق�صد عظيم �أال وهو حماية الأوطان..
لقد حققت ال�سنة النبوية �أمن الأوطان يف رعايتها لأبناء ال�شهداء و�أ�سرهم،
من جانبني اثنني هما:
اجلانب الأول :حينما ينظر حماة الأوطان �إىل ما توليه ال�سنة النبوية لأبناء
ال�شهداء و�أ�سرهم من الرعاية والعناية ،ي�شعرون بالأمن والأمان على �أ�سرهم من
بعدهم؛ وحينما يقدموا كل غالٍ
ونفي�س يف �ساحات الدفاع عن الوطن وحمايته،
ٍ
تكون هذه الرعاية من �أ�س�س حماية الوطن املهمة.
اجلانب الثاين :حينما تتحقق الرعاية والكفالة لأ�سر ال�شهداء بعد ق�ضاء ُمعيلهم
يف الدفاع عن الوطن ،يكون من �أهم ثمارها �سالمة الأبناء وحمايتهم ،وبحمايتهم
ني؛ ف�إذا مل
املوج َه
نحقق حماية الوطن؛ فقد فقدوا بفقدانِ
والنا�صح والأم َ
ِ
املعيل ّ
َ
يجدوا الرعاية والعناية يف هذا اجلانب �أ�ضحوا خط ًرا على �أمن املجتمع ،ال �سيما
�أن نظرتهم �إىل ملجتمع �ست�صبح نظرة مقارنة بني ت�ضحية �أبيهم وتخلي املجتمع عنه،
ما ي�سبب ثغرة �أمنية خطرية يف جدار املجتمع احل�صني ،يورث الف�ساد واخلوف
أ�سا�سا �آخر من �أ�س�س
على املجتمع و�أمنه و�أمانه ،بينما حتقق رعايتهم وكفالتهم � ً
حماية الوطن.
ومن املهم يف هذا ال�سياق �أن نك�شف عن هذه التوجيهات النبوية التي حتقق
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الأمن لأبناء ال�شهداء وترعاهم ،ما يُ�سهم مع غريها من التوجيهات يف تكامل
و�شمولية الر�ؤيا الأمنية املحققة حلماية الأوطان ،ومن هذه التوجيهات:
� اًأول :حتقيق الأمن النف�سي :اهتمت ال�سنة النبوية بالبعد النف�سي لأ�سر
ال�شهداء ،ذلك �أن اال�ستقرار النف�سي لهذه الفئة يُ�سهم ب�شكل فعال يف اال�ستقرار
النف�سي للمجتمع برمتهَ ،ما يحقق له حماية يف جمال من �أهم جماالت حماية
الوطن؛ املجال النف�سي .ومن هذه التوجيهات النبوية يف هذا ال�ش�أن:
ب�شارة �أبناء امليت بدرجته يف اجلنة تخفيفا عنهم ،كما يف حال عبد اهلل بن
عمرو بن حرام ،والد ال�صحابي اجلليل جابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنهما.
موا�ساة �أبناء ال�شهداء ،كما ح�صل يف موا�ساته �صلى اهلل عليه و�سلم لأوالد
جعفر ر�ضي اهلل عنه ،وذلك بنهيهم عن البكاء ،والثناء عليهم ،والدعاء لهم،
وااللتزام برعايتهم.
�إدخال ال�سرور على �أبناء ال�شهداء ،واحتوا�ؤهم ،كما ُفعِ ل مع ابنة �سعد بن
الربيع ،ومداعبتها بعد مقتل �أبيها �سعد بن الربيع يف غزوة �أحد.
فكم �أ�سهمت هذه التوجيهات يف اال�ستقرار النف�سي له�ؤالء ،ما جعلهم
فاعلني يف بناء �أوطانهم وحمايتها.
ثان ًيا :حتقيق الأمن االقت�صادي :اهتمت ال�سنة النبوية بتحقيق الأمن
االقت�صادي لأ�سر ال�شهداء؛ فغياب الأب امل�س�ؤول عن �أبنائه يورث حالة من العوز
واحلاجة ،وجند ذلك يف �س ّن ِة النبي �صلى عليه و�سلم يف حديث جمل جابر .وقد
�سار على هديه عمر ر�ضي اهلل عنه ب�إعطاء عبد اهلل بن حنظلة �أكرث من غريه ماال،
وبينَّ ال�سبب يف ذلك ،وهو موت والده حنظلة الغ�سيل ر�ضي اهلل عنه يف �أحد
�شهيدا.
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وقد راعت ال�سنة النبوية ما ي�ؤرق �أهل ال�شهيد على ميتهم من احلقوق
املرتاكمة عليه للنا�س ،ال �سيما �إن كان يف ذمة ال�شهيد دين؛ فبينّ ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم �أهمية ق�ضاء ديون ال�شهداء ملن مل يخ ِّلف من املال ما ي�سد عنه دينه؛
َع ْن َجا ِب ِر ْب ِن َع ْبدِ ا ِهلل َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه َما َق َال  :تُ ُوفيِّ َ �أَ ِبي َو َع َل ْي ِه َد ْي ٌنَ ،ف َع َر ْ�ض ُت َع َلى
ُغ َر َما ِئ ِه �أَنْ يَ�أْخُ ُذوا ال َّت ْم َر بمِ َا َع َل ْي ِه َف�أَبَ ْواَ ،ولمَ ْ يَ َر ْوا �أَ َّن فِي ِه َو َفا ًءَ ،ف�أَت َ ْي ُت ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ
َال �ِ :إ َذا َج َد ْدتَ ُه َف َو َ�ض ْع َت ُه فيِ المْ ِْربَدِ �آ َذن َْت َر ُ�س َ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َف َذ َك ْر ُت َذل َِك لَ ُهَ ،فق َ
ول ا ِهلل
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،ف َجا َء َو َم َع ُه �أَبُو بَ ْك ٍر َو ُع َم ُرَ ،ف َج َل َ�س َع َل ْي ِه َو َد َعا ِبا ْلبرَ َ َكةِ ،ثُ َّم َق َال
 :ا ْد ُع ُغ َر َما َء َك َف�أَ ْو ِفه ِْمَ ،ف َما تَ َر ْك ُت �أَ َحدً ا لَ ُه َع َلى �أَ ِبي َد ْي ٌن ِ�إ اَّل َق َ�ض ْي ُت ُه».
وال يخفى �أي�ضا �أن �أكرث ما ي�شغل الإن�سان �أهل بيته من زوجة و�أوالد ،وهو
يف حال احلياة ،ف�ضال عن التفكري بهم بعد موته ،فحر�صت ال�شريعة على االهتمام
مكفي يف �أهله ماديا وغريه .وهذا ما يجعله ي�شعر
ب�أ�سرة الغازي لتو�ضح له �أنه ٌّ
باالطمئنان عليهم يف حال غيابه يف الدنيا وعن الدنيا .ولذا جاءت الن�صو�ص ببيان
الأجر املرتتب على الإح�سان �إىل �أهل الغازي ،ويتنوع هذا الإح�سان من ق�ضاء
حاجة لهم ،و�إنفاق عليهم ،وم�ساعدتهم يف �أمرهم ،و�صونا لهم ولأعرا�ضهم.
وحينما يُحقق هذا البعد ن�أمن على املجتمع من �أ�صحاب العوز واحلاجة،
ويُحمى الوطن من �أفعال �أهل العوز.
وقد تنوعت �أ�ساليب ال�سنة النبوية يف االعتناء بهذا اجلانب املهم ،ومن ذلك:
�إكرام �أبناء ال�شهداء �أكرث من غريهم ،وذلك حفظاً حلق �شهيدهم وجميل فعله
يف خدمة دينه والدفاع عن وطنه.
�سد حاجتهم املا ّدية من بيت املال ،وعدم تكفف النا�س و�س�ؤالهم عما يغبنهم،
ّ
ٌ
تخفيف مل�صابهم ،وبيا ٌن لعظيم حقهم ب�سبب عِ َظ ِم حق
ويف ذلك الدعم املادي
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�شهيدهم ،وال يخفى ما لهذا من �أثر على نفو�سهم.
احلث على كفالة اليتيم مادياً حتى يعي�ش حياة م�ستقرة مادياً ،وي�شعر بتكاتف
ّ
النا�س معه.
حتمل امليت يف ديونه ،حتى ال تكون عبئاً على ورثته.
رعاية الغازي يف �أهل بيته ،وترتيب الأجر العظيم على ذلك الأمر.
ثال ًثا :حتقيق الأمن االجتماعي� :أ�سهبت ال�سنة النبوية بتحقيق الأمن
االجتماعي لأ�سر ال�شهداء ،ما جند له الأثر الطيب عليهم ،ويحقق دجمهم يف
املجتمع ،وما ي�سبب قوة اجتماعية تُ�سهم يف حماية الوطن .ومن مظاهر حتقيق
الأمن االجتماعي ما ي�أتي:
حر�صت ال�سنة على رعايته وكفالته ،وجعلت جزاء ذلك اجلنة ،ومرافقة
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وال يكون هذا اجلزاء العظيم مرتتبا �إال على عمل
عظيم ،وت�شمل الرعاية بناءه علميا ،وتربويا ،واجتماعيا ،ما يجعله �شخ�صية قوية
ت�سري يف احلياة باقتدار ال ي�شعر بالعجز� ،أو املهانة.
ومل يقف اعتناء ال�سنة النبوية عند �أبناء ال�شهداء فقط ،بل جتاوز ذلك �إىل
�أمهم التي فقدت زوجها وعائلها ،ب�أن حر�صت ال�سنة على وجود عائل �آخر داخل
املنزل ي�سد ثغرة الغياب يف البيت ،فوردت �أحاديث عدة يف احلث على تزويج
�أرامل ال�شهداء لكفايتهم يف احتياجاتهم الطبيعية.
ولأن فقدان االبن لي�س بالأمر الي�سري على نف�س الأم ،فقد جاء يف ال�سنة ما
يدل على عناية املجتمع املدين مبوا�ساة الأم ودعمها؛ فمما ورد يف ذلك موا�ساته
�صلى اهلل عليه و�سلم لأم حارثة بن �سراقة الذي قتل يوم بدر ،فبينّ لها منزلته ،و�أنه
يف الفردو�س الأعلى من اجلنة ،وهذه قمة ما يوا�سى به الإن�سان عند الفقد ،ولوال
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مثل هذه املوا�ساة ملا �صرب حبيب على حبيبه .،وكذلك فعل ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم مع �شهداء �أحد؛ حيث بينّ �أي�ضا منزلتهم يف اجلنة ،و�أنهم يف جوف
طري خ�ضر ترد اجلنة .وكل هذا من �أجل تطييب خاطر املكلوم ،و�إدخال ال�سرور
عليه ،وامل�شاركة الوجدانية معه يف م�صابه.
بيان منزلة الأم الراعية :ولأن القيام على الأبناء بعد موت والدهم ورعايتهم
بدال عنه ،وحب�س النف�س على تربيتهم لي�س �أمرا �سهال على املر�أة ،ف�إن ال�سنة النبوية
�أولت ذلك عناية خا�صة ،فبينت منزلتها عند اهلل تعاىل �إذا هي قامت بهذا العمل،
و�أنها يف اجلنة ،ولي�س ذاك �إال لتعزيتها ب�سبب يتمهم ،و�صربها عن الرجال ،وعن
التو�سع يف النفقة لأجل الأوالد.
ي�شمل اجلميع فقد جتاوزت الن�صو�ص ال�شرعية يف رعايتها احلانية للأبناء،
والزوجات ،والأمهات �إىل جرب قلوب الأخوات الالتي فقدن عزيزا عليهن ،فقد
كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يرحم �أم �سليم بنت ملحان لفقدها لأخيها
حرام بن ملحان ،وكان يزورها يف بيتها رحمة بها ،وهذا عينه مما تراه اليوم من
ذوي الهيئات من الأمراء والعلماء يف توافدهم على بيوت ال�شهداء للتعزية
واملوا�ساة ،والوقوف �إىل جانب الأ�سرة مما ير�سل ر�سالة للمجتمع كله ب�أنه متكاتف
مت�آلف.
تدلنا هذه املظاهر على �شمولية التوجيهات النبوية لتحقيق الأمن االجتماعي
لأ�سر ال�شهداء ،وبتحقق الأمن االجتماعي ن�ضمن التكافل االجتماعي ،وهو من
�أهم ركائز حماية الأوطان.

()229

�أثر الأ�سرة يف حماية الوطن
يف �ضوء ال�سنة النبوية
�أ .د .مفرح بن �سليمان القو�سي

�أ�ستاذ الدرا�سات العليا بكلية ال�شريعة
بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�ض (ال�سعودية)
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ميكن ت�صنيف �آثار الأ�سرة يف حتقيق حماية الوطن يف �ضوء ال�سنة النبوية يف
جانبني رئي�سني:
 �أحدهما جانب �إعدادي ت�أ�سي�سي ،يتمثل يف تعزيز القيم املثلى لالنتماء للوطن
يف نفو�س الأبناء وتن�شئتهم على حتقيق الأمن فيه ،وال �سيما الأمن الفكري.
 والثاين :جانب وقائي حت�صيني ،يتمثل يف مواجهة التحديات التي تواجه
حماية الوطن وحتقيق الأمن فيه ،وحتول دون حمايته والوالء له والذود عنه.
ُعد الأ�سرة �أهم امل�ؤ�س�سات التي تقع
اجلانب الأول :الإعدادي الت�أ�سي�سي :ت ّ
عليها م�س�ؤولية التن�شئة االجتماعية لأفرادها منذ مرحلة الطفولة و�إىل مرحلة
املراهقة وال�شباب وما بعدها من مراحل .والقيم ال�صاحلة املكت�سبة عن طريقها هي
قيم �أ�سا�سية را�سخة؛ لتلقي الفرد لها يف �سني عمره الأوىل ،ولأن الفرد يبني عليها
بعد ذلك كل ما يتلقاه  -من و�سائل التن�شئة االجتماعية الأخرى  -من مبادئ
ومعتقدات ومفاهيم ومعايري ونحو ذلك ،وقد بينّ ر�سول اهلل ذلك يف قوله:
( ُك ُّل َم ْو ُلو ٍد ُيو َلدُ َع َلى ا ْل ِف ْط َر ِةَ ،ف�أَ َب َوا ُه ُي َه ِّو َدا ِن ِه� ،أَ ْو ُي َن ِّ�ص َرا ِن ِه� ،أَ ْو يمُ َ ِّج َ�سا ِن ِه).
ولعل من �أبرز مقومات االنتماء الوطني والأمن الفكري التي للأ�سرة �أثر يف
تعريف الأبناء بها وتن�شئتهم عليها كما ورد يف ال�سنة النبوية املطهرة ما ي�أتي:
1 -1تر�سيخ العقيدة الإ�سالمية ال�صحيحة :ال �شك يف �أن ر�سوخ عقيدة الإميان
والتوحيد لها �أثر كبري وفاعل يف حتقيق الأمن ،فقد كفل اهلل لأهل الإميان
احل�صول على الأمن والهداية ،كما �أن من لوازم الإميان ح�صول الطم�أنينة
والتحرر من م�صادر اخلوف واال�ضطراب .و�إذا حر�صت الأ�سرة امل�سلمة
على تر�سيخ العقيدة ال�صحيحة يف نفو�س �أبنائها ف�سيكون لذلك �أثر بالغ يف
ج�س َد �إميانه يف
حتقيق الأمن يف املجتمع ،فاملواطن ال يكون م�ؤمناً حقاً �إال �إذا َّ
كفالة الأمن و�إ�شاعته له يف احلياة ،يقول ( المْ ُ ْ�س ِل ُم َم ْن َ�س ِل َم المْ ُ ْ�س ِل ُمو َن
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ا�س َع َلى �أَ ْم َوا ِلهِ ْم َو�أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم) ،كما �أن
ِم ْن ِل َ�سا ِن ِه َو َي ِد ِهَ ،والمْ ُ�ؤْ ِم ُن َم ْن �أَ ِم َن ُه ال َّن ُ
ر�سوخ عقيدة الإميان باهلل تعاىل يف نف�س امل�سلم يمُ ثّل ح�صانة عقدية وفكرية
له ،فال تزل قدمه يف التزامه بدينه ،وي�سلم من االنحراف عن حمجة احلق.
2 -2تربية الأبناء على اال�ستقامة على منهج الإ�سالم وهديه :يقول  يف احلث
يموا َو َل ْن تحُ ْ ُ�صوا َوا ْع َم ُلواَ ،وخَ يرْ ُ �أَ ْع َما ِل ُك ُم
(ا�س َت ِق ُ
على هذه اال�ستقامةْ :
ال�صلاَ ةُ) .و�إذا د�أبت الأ�سرة على تربية �أبنائها منذ ال�صغر على هذه اال�ستقامة
َّ
املطلوبة وعلى االلتزام بهدي اهلل و�شرعه و�صراطه امل�ستقيم ،ف�إنه حتماً لن
املعوجة ،ولن تتجاذبهم البدع العقدية
تتقاذفهم املذاهب واملناهج الفكرية
ّ
وال الأهواء الفكرية ،و�سي�سلمون من التخبط يف حتديد وجهتهم يف العبادة
والتدين ،كما �أن من �ش�أن هذه الرتبية �أن تن ّمي يف الأبناء ف�ضيلة حما�سبة
النف�س على الدوام ،ومراقبة اهلل يف ال�سر والعلن ،وعمارة الفكر وال�سلوك
بخلو�ص النية و�صدق التوجه �إليه �سبحانه ،فتكون اال�ستقامة هذه نوراً ي�سعى
بني �أيديهم يـهديهم الطريق امل�ستقيم ،وقيمة تُك�سبهم ال�سكينة والطم�أنينة يف
معتقداتهم و�أفكارهم.
3 -3حب الوطن :ال يتحقق االنتماء ال�صحيح للوطن وحمايته واحلفاظ على �أمنه
الفكري لدى الأبناء �إال �إذا ا�ستقر حب الوطن يف �أنف�سهم ،ولن يكون هذا
احلب �إال �إذا ت�أ�صلت بذرته يف نفو�س الأبناء منذ ال�صغر ،وكلما كربوا وا�شتد
عودهم كرب فيهم هذا احلب ،وامتلأت به عقولهم واطم�أنت �إليه قلوبهم،
وهذا مما ي�ؤكد �أثر الأ�سرة يف ت�أ�صيل حب الوطن وتعهده ورعايته لدى
ال�شباب .ويتمثل هذا الأثر يف �أمور عديدة لعل من �أهمها ما ي�أتي:
 �أوالً � :إقناع الأبناء ب�أن حب الوطن قيمة مهمة من القيم العليا التي جاء بها ديننا
احلنيف ومتثّلها نبينا حممد يف حياته يف حبه ملكة املكرمة واملدينة املنورة،
فقد قال  عن مكةَ ( :ما �أَ ْط َي َب ِك ِم ْن َب ْلدَ ٍةَ ،و َ�أ َح َّب ِك �إِليَ ََّ ،و َل ْو اَل �أَ َّن َق ْو ِمي
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�أَخْ َر ُجونيِ ِم ْن ِكَ ،ما َ�س َك ْن ُت َغيرْ َ ِك) ،وقال عن املدينة( :ال َّل ُه َّم َح ِّب ْب �إِ َل ْي َنا
المْ َ ِدي َن َة َك ُح ِّب َنا َم َّك َة �أَ ْو �أَ َ�شدَّ ).
 ثاني ًا� :إظهار حمبة الوطن وتقديره واحرتامه وال�شوق �إليه لدى الأبناء،
وهذا ما كان عليه النبي  يف �إظهار حمبته وتقديره للمدينة املنورة،
و�إظهار م�شاعر ال�شوق �إليها �إذا غاب عنها ،ويف حر�صه على غر�س ذلك يف
�صحابته الكرام ،فقد �صح عنه �أنه قال ملا �أ�شرف على املدينة قادماً من غزوة
(ه ِذ ِه َطا َب ُةَ ،و َه َذا �أُ ُحدٌ َ ،ج َب ٌل ُي ِح ُّب َنا َو ُن ِح ُّب ُه) ،وكان �إذا �أ�شرف على
تبوك َ
املدينة َقادماً من �سفر حرك دابته بيده ال�شريفة �أو بع�صا ليحثها على ال�سري من
�شدة �شوقه �إليها.
 ثالث ًا :تعريف الأبناء ب�أهمية الوطن ومزاياه وف�ضائله واجلوانب امل�شرقة من
تاريخه ،وقيمته وقدره بني �سائر الأوطان ،وكذا مقدراته و�إجنازاته وخرياته،
وما �أنعم اهلل على املواطنني فيه من نعم كثرية ،ومنها نعمة الأمن والأمان
واال�ستقرار.
عد الوالء للوطن من �أهم مقومات حماية الوطن والذود
4 -4الوالء للوطن :يُ ُّ
عنه ،وهذا الوالء البد �أن ينعك�س على �سلوك ال�شباب ،من حيث االعتزاز
بالوطن وقيمه وثوابته ،واحلفاظ على ممتلكاته ومنجزاته ،وتقدير رموزه
وعدم الإ�ساءة �إليهم ،ومن حيث الدعاء للوطن وحب اخلري له واال�سهام يف
تطوره ورقيه ،و�شاهد ذلك ما جاء يف ال�سنة النبوية من �أن النبي دعا باخلري
اج َع ْل ِبالمْ َ ِدي َن ِة
والأمن واالزدهار للمدينة املنورة حني �سكنها ،فقال( :ال َّل ُه َّم ْ
ِ�ض ْع َف ْي َما َج َع ْل َت بمِ َ َّك َة ِم َن ا ْل رَ َب َك ِة) ،وقال( :ال َّل ُه َّم َبار ِْك َل َنا فيِ َم ِدي َن ِت َنا ،وَفيِ
ِث َما ِر َنا ،وَفيِ ُم ِّد َنا ،وَفيِ َ�ص ِاع َنا َب َر َك ًة َم َع َب َر َك ٍة) .وال �شك �أن للأ�سرة الأثر
البالغ يف غر�س هذا الإح�سا�س وال�شعور لدى الأبناء منذ نعومة �أظفارهم،
وتقدمي القدوة احل�سنة لهم فيها.
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5 -5االلتزام بالأنظمة والقوانني :االلتزام ب�أنظمة الوطن وقوانينه من �أهم �صفات
املواطن امل�س�ؤول ،فهذه الأنظمة والقوانني مل توجد �إال لتنظيم �ش�ؤون الوطن
وتطويره وحت�سني �أحواله و�أو�ضاعه يف كل جماالت احلياة ،وال �شك �أن �أي
�إخالل بهذه الأنظمة والقوانني ي�ؤثر ت�أثرياً �سلبياً على �أمن الوطن وا�ستقراره.
و�أمام الأ�سرة الكثري من الفر�ص لرتبية الأبناء على احرتام الأنظمة والقوانني
وااللتزام بها ،انطالقاً من قناعاتهم ب�ضرورتها و�أهميتها ،ال خوفاً ووج ًال من
العقاب على خرقها و�إهمالها ،ومتابعة تقيد الأبناء بهذه الأنظمة والقوانني
ومدى تنفيذهم واحرتامهم لها.
واحرتام الأنظمة وتطبيقها وعدم خمالفتها دليل على االجتماع واالئتالف
واحلر�ص على م�صلحة الوطن واحلفاظ عليه ،فال يُقبل من املواطن حتقيق اخلري
وامل�صلحة لنف�سه على ح�ساب �إخوانه املواطنني؛ لأن حتقيق امل�صلحة ال�شخ�صية
على ح�ساب اجلماعة خمالف لأمر اهلل تعاىل الذي �أمر بالتعاون واملحبة بني
امل�سلمني ،يقول( :اهللَ فيِ َع ْو ِن ا ْل َع ْب ِد َما َكا َن المْ َ ْر ُء فيِ َع ْو ِن �أَ ِخيه) ،ويقول كذلك:
ا�سدُ واَ ،و اَل تَدَ ا َب ُرواَ ،و ُكو ُنوا ِع َبا َد ا ِهلل �إِخْ َوا ًنا).
اَ(ل َت َبا َغ ُ�ضواَ ،و اَل تحَ َ َ
عد الت�سلح بالعلم واملعرفة ،وتنمية العقول
6 -6الت�سلح بالعلم واملعرفة :يُ ّ
وتطوير املهارات خلدمة الوطن من �أهم مقومات حمايته والذود عنه ،فالعلم
ق�ضي على الك�ساد والف�ساد ،ويُدِ ير حركة
يح ِّرر العقول من الأوهام ،ويَ ِ
الإنتاج ،والبد منه لتحقيق الرقي والنه�ضة ،وهو �شرط لتحقيق الن�صر على
الأعداء .وقد �أكدت ال�سنة النبوية على ف�ضل العلم و�أهمية طلبه ،ومن ذلك
على �سبيل املثال :قـــوله َ :
(ط َل ُب ا ْل ِع ْل ِم َفر َ
ِي�ض ٌة َع َلى ُك ِّل ُم ْ�س ِل ٍم) ،وقوله:
ِيقا َي ْب َت ِغي ِفي ِه ِع ْل ًما َ�س َل َك اهللُ ِب ِه َطر ً
( َم ْن َ�س َل َك َطر ً
ِيقا �إِلىَ الجْ َ َّن ِة) .وال �شك
�أن النا�شئة من الطالب والطالبات يف املدار�س واملعاهد واجلامعات هم �أوىل
النا�س اليوم بالتزود بالعلوم واملعارف يف خمتلف املجاالت ،ولن يتحقق
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هذا الت�سلح بالعلم واملعرفة �إال بجهود الآباء يف تعليم �أوالدهم ،وذلك
بغر�س حب العلم يف �أنف�سهم منذ ال�صغر ،وت�شجيعهم على خو�ض غمار كل
العلوم واملعارف التي توافق ميولهم وتنا�سب قدراتهم ،وتهيئة كل الإمكانات
وال�سبل التي تمُ ّكنهم منذ ذلك ،وتذليل كل ال�صعاب والعقبات التي تعرت�ض
طريقهم يف هذا التعلم.
7 -7التم�سك مبالمح الهوية الوطنية :يُق�صد بالهوية الوطنية هنا :ال�سمات
والق�سمات العامة امل�شرتكة والثوابت التي تمُ ثّل �شخ�صية الوطن وذاتيته،
ويعتز بها املنت�سبون �إليه ،وميتاز بها عما �سواه من الأوطان الأخرى .ومن
الأحاديث ال�شريفة التي ت�ؤكد على الأمة الإ�سالمية وجوب املحافظة على
دينها  -باعتباره �أول مكونات الهوية  -ما جاء يف التحذير من الت�شبه
بامل�شركني ،فقد �صح عنه � أنه قالَ ( :م ْن ت ََ�ش َّب َه ِب َق ْو ٍم َف ُه َو ِم ْن ُه ْم) ،وذلك
لتبقى �أمة الإ�سالم حمافظة على هويتها م�ستقلة بذاتها ،ولذا كان  حري�صاً
يف توجيهاته لأمته يف �أمور دينها ودنياها على �ضرورة حفاظها على مكونات
هويتها التي متتاز بها من �سائر الأمم الأخرى .ويتمثّل �أثر الأ�سرة يف مت�سك
�أبنائها مبالمح الهوية الوطنية يف حر�ص الأ�سرة على هذه املالمح واحلفاظ
عليها ،وتنمية ذلك كله يف الأبناء وحفزهم عليها ،ومن حيث عدم التفريط
بها بحجة اللحاق بكل ما هو ع�صري وجديد.
وحتملها :ت�ستطيع الأ�سرة �أن تنمي هذا ال�شعور
8 -8ال�شعور بامل�س�ؤولية ُّ
عند �أبنائها من خالل تعويدهم بالتدريج منذ ال�صغر على التم�سك ب�أركان
العقـيدة الإ�سالمية ال�صحيحة و�أ�صولها ،واالهتمام ب�أداء العبادات الدينية،
ومراعاة املبادئ والقيم اخللقية ،واحرتام املواعيد يف حياتهم اليومية ،ونحو
ذلك مما ينمي لديهم روح ال�شعور بامل�س�ؤولية .ومن خالل تكليفهم باملهام
الأ�سرية بح�سب ظروفهم و�إمكاناتهم ،مع ت�شجيعهم ومكاف�أتهم عند الإ�صابة،
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وت�صويبهم عند التعرث والوقوع يف الأخطاء ،مع منحهم الثقة والأمل
والت�صميم على النجاح .كل ذلك انطالقاً من قول النبيُ ( :ك ُّل ُك ْم َر ٍاع
َو ُك ُّل ُك ْم َم ْ�س�ؤ ٌ
ُول َع ْن َر ِع َّي ِت ِه).
9 -9العناية بالعمل وتقديره :من �أهم واجبات املواطن �أن يعمل ،و�أن يكون
فرداً منتجاً يف وطنه؛ للإ�سهام يف منو الوطن ورفعته وحتقيق ا�ستقالله
االقت�صادي؛ وللن�أي باملواطن عن �أن يكون عالة على غريه يف املجتمع ،كما
�أن العمل هو ال�سبيل لعمارة الأر�ض التي �أُمر الإن�سان بها باعتباره خليفة اهلل
تعاىل يف �أر�ضه .ومن لوازم العناية بالعمل وتقديره� :إح�سان العمل و�إتقانه
والإجادة فيه ،ذلك �أن الإ�سالم يح�ض على �إتقان العمل وزيادة الإنتاج،
عد ذلك �أمانة وم�س�ؤولية ،ومدعاة لنيل حمبة اهلل ومر�ضاته �سبحانه ،يقول
ويَ ّ
النبي�( :إِ َّن اهللَ ُي ِح ُّب �إِ َذا َع ِم َل �أَ َحدُ ُك ْم َع َم اًل �أَ ْن ُي ْت ِق َن ُه) .وميكن للأ�سرة �أن
تـدعم ذلك كله برتبية �أبنائها ليكونوا �أفراداً منتجني يف وطنهم ال م�ستهلكني،
فتنمية الوطن ال تتم �إال ب�سواعد �أبنائه وال �سيما ال�شباب منهم ،فهم طاقة
الوطن وجنوده الذين ال ي�ستطيع اال�ستغناء عنهم يف هذه التنمية.
1010تقوية الروابط وال�صالت بني �أفراد الوطن وفئاته :من �أهم مقومات حماية
الوطن والذود عنه :تقوية الروابط بني �أفراد الوطن ،وتوثيق عـرى ال�صالت
بني فئاته و�أطيافه املختلفة ،والق�ضاء على الطائفية املقيتة ،وكل �أ�شكال التفرقة
وها َف�إِ َّن َها ُم ْن ِت َن ٌة) .وال �شك �أن للأ�سرة
العن�صرية ،ا�ستجابة لقولهَ ( :د ُع َ
�أثر بالغ الأهمية يف ذلك ،من حيث تربية �أبنائها على مبادئ املحبة والتوا�ضع
واالحرتام والت�سامح والتعاي�ش والتكاتف مع الآخرين يف منظومة الوطن
الواحد ،ونبذ كل مظاهر العنف وال�شقاق والكراهية واال�ستعالء على
املواطنني الآخرين �أو ازدرائهم واحلط من قيمتهم وقدرهم �أو غمطهم
حقوقهم التي تكفلها لهم �أنظمة الوطن وقوانينه.
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اجلانب الثاين :الوقائي التح�صيني :يواجه االنتماء الوطني والأمن الفكري
يف املجتمع امل�سلم املعا�صر حتديات كثرية ومتنوعة ،ولعل من �أبرزها مما له عالقة
مبا�شرة مبو�ضوع البحث هنا ما ي�أتي:
1 -1ما تبثه و�سائل الإعالم املختلفة وو�سائل التوا�صل االجتماعي من �أفكار
وطروحات كثرية تروج لعقائد باطلة ودعوات مغر�ضة لإثارة الفنت وبث
روح اخلالف وال�شقاق والنزاع بني �أبناء الوطن وفئاته ،و�إثارة الع�صبيات
املذهبية والنعرات الطائفية واالنق�سامات احلزبية التي من �ش�أنها تفتيت الوطن
والق�ضاء على وحدته.
2 -2ولع كثري من ال�شباب بالتمرد على الأنظمة والقوانني والقيم والأعراف
االجتماعية املعتربة يف املجتمع ،و�سعيهم �إىل تبني العنف والثورات على
�سا�سة الوطن وقياداته الأمنية بدعوى تغيري املجتمع وتطويره ،وانخداعهم
بالكثري من ال�شعارات والوعود املقدمة لهم  -غالباً  -من جهات خارجية
ترتب�ص بالوطن الدوائر وتكيد له.
3 -3عزوف كثري من ال�شباب عن التفاعل الإيجابي املثمر مع م�ؤ�س�سات الوطن
وتطلعاته وبراجمه وخططه التنموية و�إجنازاته احل�ضارية ،وان�صرافهم عن
خدمته ون�صرة ق�ضاياه.
4 -4تخلي كثري من الآباء عن واجباتهم يف توجيه الأبناء و�إر�شادهم �إىل ال�سلوك
ال�سليم ،و�ضعف �أو انعدام مهمتهم الرقابية على �أبنائهم ،ويرتتب عليه غياب
احلوار البناء داخل الأ�سرة بني الآباء والأبناء ،وت�أثر كثري من ه�ؤالء الأبناء
برفقاء ال�سوء.
5 -5هيمنة العوملة الغربية ،و�سعيها �إىل حمو الهويات الوطنية و�إزالة احلواجز
واخل�صو�صيات بكل �أنواعها بني �شعوب العامل ،وفر�ض النمط الغربي عموماً
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على حياة النا�س وثقافتهم و�سلوكهم.
6 -6ف�شو ظاهرة التكفري والغلو يف الدين واخلروج على والة الأمر فيها لدى كثري
من ال�شباب يف البالد الإ�سالمية ،ت�أثراً بجهات خارجية مغر�ضة ،وانحرافاً عن
حمجة احلق يف منهج التلقي من ن�صو�ص الكتاب وال�سنة.
وت�ستطيع الأ�سرة مواجهة هذه التحديات ونحوها من خالل القيام مبا ي�أتي:
 �أوالً  :توجيه الأبناء �إىل ح�سن ا�ستخدام و�سائل الإعالم واالت�صال وتر�شيده،
والتنبيه على �أنها و�سائل ذات حدين �إيجابي و�سلبي ،و�أنها حتمل يف طياتها
نفع عميم �أو �شر عميم ،وحتذيرهم من �أ�ضرارها ب�أ�سلوب وا�ضح �سل�س قائم
على احلجة والإقناع مع احرتام عقولهم ووجهات نظرهم ،وتوجيههم �إىل
اال�ستفادة من و�سائل الإعالم امل ّتزنة ذات الأهداف ال�سليمة.
 ثاني ًا :ال�سعي �إىل �إيجاد وازع ديني و�ضابط �أخالقي لدى الأبناء ،وحت�صينهم
بالقيم الفا�ضلة والأخالق احل�سنة احلميدة ،لي�ستطيعوا التمييز بني النافع
وال�ضار والغث وال�سمني مما تنتجه و�سائل الإعالم من مواد �إعالمية خمتلفة،
وعر�ض هذه املواد على موازين الدين والعقل وقيم الوطن و�أمنه ووحدته،
فما وافقه منها �أُخذ و ُقبل ،وما عار�ض ُرد و ُرف�ض ،يقول النبي  :اَ(ل ت َُكو ُنوا
ا�س �أَ ْح َ�س َّنا َو�إِ ْن َظ َل ُموا َظ َل ْم َناَ ،و َل ِك ْن َو ِّط ُنوا
�إِ َّم َع ًة؛ َت ُقو ُلو َن �إِ ْن �أَ ْح َ�س َن ال َّن ُ
ا�س �أَ ْن تحُ ْ ِ�س ُنوا َو ِ�إ ْن َ�أ َ�سا ُءوا فَلاَ ت َْظ ِل ُموا).
�أَ ْن ُف َ�س ُك ْم؛ �إِ ْن �أَ ْح َ�س َن ال َّن ُ
 ثالث ًا :ربط الأبناء عمـوماً وال�شباب منهم خ�صو�صاً بق�ضايا جمتمعهم
وتعويدهم على االهتمام بها ،انطالقاً من قوله( :المْ ُ�ؤْ ِم َن ِل ْل ُم�ؤْ ِم ِن َكا ْل ُب ْن َي ِان،
َي ُ�شدُّ َب ْع ُ�ض ُه َب ْع�ضً ا) ،واال�ستثمار اجليد لأوقات الفراغ لدى ه�ؤالء الأبناء،
وال�سعي �إىل جتنيبهم الوقوع يف ال�سلوكيات املنحرفة عن طريق حثهم على
االنـخراط يف الأعمال التطوعية واخلريية ،ونحو ذلك مما يزيد من اح�سا�سهم
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بقيمتهم و�أثرهم يف بناء جمتمعهم.
رابعا :العناية باحلوار الهادف البناء مع الأبناء داخل حميط الأ�سرة ،لكونه
  ً
من �أهم و�سائل االت�صال الفاعلة بني �أفراد الأ�سرة وتعزيز العالقات الأ�سرية،
ومن �أف�ضل طرق غر�س املحبة والإلفة و�إ�شاعة روح التفاهم بني الآباء والأبناء،
ٌ
وعامل �أ�سا�س يف بناء
وهو دعامة �أ�سا�سية من دعائم ا�ستقرار الأ�سرة ومتا�سكها
ال�شخ�صية املتوازنة للأبناء .ولأهمية احلوار مع الأبناء والنا�شئة حاور النبي
العديد منهم وا�ستمع �إليهم ،والطفهم وداعبهم ،ومل ي�ست�صغر عقولَهم،
ومل يهمل م�شاعرهم.
وال �شك �أن �إتاحة الفر�صة للأبناء يف احلوار داخل حميط الأ�سرة ،له ثمرات
�إيجابية كثرية ،لعل من �أبرزها ما ي�أتي:
�1 -1أنه يتيح الفر�صة للآباء لتقوية الوازع الديني لدى الأبناء عن طريق القدوة
احل�سنة ،وبنائهم فكرياً بنا ًء �سليماً.
�2 -2أنه ي�ساعد يف احتوائهم وعالج م�شكالتهم ،وي�سهم يف �إ�شباعهم �إ�شباعاً
عاطفياً ،ويف قطع الطريق على املرتب�صني بهم الدوائر من �أهل الأهواء الذين
يريدون بهم وب�أمتهم وجمتمعهم ال�شر والف�ساد و�إثارة الفنت.
�3 -3أنه يعزز ثقتهم ب�أنف�سهم وحتقيقهم لذواتهم ،ويتيح الفر�صة لهم للتعبري ع ّما
يجول بخواطرهم من �أفكار وم�شاعر.
�4 -4أنه يحررهم من م�شاعر اخلوف والقلق واالنطواء والكبت لديهم ،وم�شاعر
العدائية جتاه املخالفني لهم يف الر�أي ،ويتيح الفر�صة ملناق�شة �أفكارهم
وت�صحيحها ،وت�صويب م�سارهم ،وتقومي �سلوكهم.
�5 -5أنه يتيح الفر�صة للآباء لغر�س القيم الإ�سالمية الفا�ضلة فيهم� ،أمثال :قيم
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الو�سطية ،والوفاء بحقوق والة �أمور امل�سلمني ،واحرتام �آراء الآخرين
ووجهات نظرهم ،واحرتام العلماء الرا�سخني يف العلم ،وتلقي العلم
ال�شرعي ال�صحيح منهم.
 خام�س ًا :الت�صدي للتيار اجلارف للعوملة عن طريق بناء �شخ�صية �سـوية متزنة
لل�شباب ،معتزة بهويتها الوطنية ،متحررة من التقليد والتبعية ،م�ستقلة
بفكرها و�سلوكها ،ربانية يف وجهتها وغايتها ،ت�أخذ من الواقع املحيط بها
والوافد �إليها ما كان �صاحلاً ولو تركه �أكرث النا�س ،وترتك ما كان فا�سداً ولو
�أخذ به معظم النا�س ،وتعمل على �إ�صالح ما كان قاب ًال للإ�صالح
 �ساد�س ًا :حماية �أفكار الأبناء من الغلو والتطرف ،ملا فيهما من تعدٍ على حدود
ال�شرع ،وخروج عن مقت�ضيات العقل ال�سليم والفطرة القومية ،واتباع
لنزغات ال�شيطان وتلبي�ساته ،ولذا َّ
حذر النبي  من الغلو يف �أحاديث
ِّينَ ،ف�إِنمَّ َا �أَ ْه َل َك َم ْن َكا َن َق ْب َل ُك ُم
كثرية ،منها قوله�( :إِ َّيا ُك ْم َوا ْل ُغ ُل َّو فيِ الد ِ
ِّين) ،وانعقد اجماع �أهل العلم على حترميه والتحذير من عواقبه.
ا ْل ُغ ُل ُّو فيِ الد ِ
ومبا �أن الأ�سرة هي الأ�سا�س االجتماعي يف بناء �شخ�صيات �أفراد املجتمع،
ف�إنها �إن قامت بهذا الواجب ،وهو حماية �أفكار الأبناء من الغلو والتطرف،
ف�س ُت�سهم حتماً يف وقايتهم من الوقوع يف هذه املزالق العقدية والفكرية،
وجتنيب البالد والعباد �شرورها ،ومن َّثم حتقيق قيم الأمن الفكري املن�شود
يف املجتمعات الإ�سالمية املعا�صرة.
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تق�صيد و�سائل التوا�صل االجتماعي
نحو خدمة القيم النبوية
(قيمة حماية الوطن منوذج ًا)
�أ .يون�س اخلملي�شي

باحث دكتوراه
بجامعة عبد املالك ال�سعدي بتطوان ،كلية �أ�صول الدين (املغرب)
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�إن البحث يعالج �إ�شكا ًال �صيغته« :كيف ميكن �إ�شغال كافة الو�سائل -
و�سيقت�صر هذا البحث على و�سائل التوا�صل االجتماعي -يف �سبيل تبليغ
هذه القيمة النبوية  -و�سيقت�صر هذا البحث كذلك على قيمة حماية الوطن
ب�صفتها قيم ًة نبوي ًة  -والإمعان يف �إي�صالها للنا�س والأفراد وتعميق ت�أثرياتها
و�آثارها يف النفو�س وال�سلوك واملجتمعات العامة وامل�سلمة»؟ انطالقاً من هذا
الإع�ضال هدف هذا البحث �إىل معاجلته وفق التايل:
�إن الواجب هو الكلمة بالقر�آن وال�سنة كالماً دائماً� ،إذ ال�صمت -عنهما هنا-
ي�صنع الكوارث واملنكرات وكافة تنويعات املفا�سد ،كما �أن الكلمة بهما ت�صنع
جممل املحا�سن ومظاهر ال�سلم و�أجواء احلماية ونعم اللذات وكافة تنويعات
امل�صالح .وعدم اتخاذ و�سائل الإعالم م�ضموناً وو�سيل ًة لتبليغ الوحي هو حتمل
جلرمية ال�صمت وحتمل لكافة امل�شقات التي �سي�صنعها ال�صمت عن القر�آن وال�سنة
ني .بينما ال�صدع بالقر�آن الكرمي وال�سنة النبوية -يف الإعالم باخل�صو�ص،
ال�شريف ِ
وبالأخ�ص يف و�سائل التوا�صل االجتماعي -هو درء ملفا�سد ال�صمت وذنوبه،
وجلب مل�صالح الكالم و�أجوره .و�إن البالغ يقت�ضي و�سائل للتبليغ .وبالن�سبة
�إىل �أمته؛ فقد تتخذ �أ�شكا ًال خمتلف ًة مادامت حتافظ على ق�صد تبليغ القر�آن الكرمي
والقيم النبوية للنا�س .وتلواً لذلك؛ فمن بني �أجنع و�سائل التبليغ ،الإعالم مبختلف
ت�شكيالته .ومن بني �أبرز �أنواعه هو الت�شكيل ال�شبكي ،ومنه خ�صو�صاً ،و�سائل
التوا�صل االجتماعي.
�إنه ملن القيم النبوية الواجب تبليغها للنا�س عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي
هي قيمة حماية الوطن التي ترجع يف الأ�سا�س �إىل جذر لغوي؛ (ففي العربية مث ًال)
يحدد الوطن على �أنه مكان �إقامة الإن�سان الذي �ألفه وانتمى �إليه كما هو م�شهور يف
الل�سان العربي ،فالوطن ي�ضايف الألفة �أي احلب لغوياً ،واحلب ي�ستلزم احلماية
للمحبوب .وهذه القيمة ،وهي حماية الوطن ،قد يتم جتذيرها من الن�صو�ص
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النبوية كتدليل على �أن قيمة احلماية للوطن هي قيمة نبوية خال�صة؛ فعن �أَنَ�س
ُولَ « :ك َان َر ُ�س ُ
َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه� ،أنه كان يَق ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �إِ َذا َقدِ َم م ِْن
ات املَدِ ي َنةِ� ،أَ ْو َ�ض َع نَا َق َت ُهَ ،و�إِنْ َكان َْت َدابَّ ًة َح َّر َك َها» .فهذا احلديث
َ�س َف ٍرَ ،ف َ�أ ْب َ�ص َر َد َر َج ِ
يدل على جمال ا�ستعجال القدوم للبلد وجالل ا�ستعجال احلب وال َوح�شة للوطن
وحمايته من الأ�ضرار ،وخ�صو�صاً عند ظهور حمفزات نحوه تتجلى يف فورة
ال�شوق �إليه �أو ر�ؤيته واالقرتاب منه �أو تعر�ضه ملكيدة �أو د�سي�سة �أو حرب� ..أو ما
�شابه ذلك من خمتلِف املحفزات.
وطاملا عك�س الوطن احل�ضن احلامي واملوفر للأمان الذي يرتاح املرء عنده،
فال َّن ِب ِّي َ ك َان يَق ُ
ي�ضِ :ب ْ�س ِم ا ِهلل تربَ ُة �أَ ْر ِ�ض َناِ ،ب ِريق ِة بَ ْع ِ�ض َنا ،يُ ْ�ش َفى َ�سقِي ُم َنا،
ُول لِل َم ِر ِ
ب�إِ ْذنِ َربِّ َنا .فرتبة البلد تعك�س دواخل �أهله من احلب وتُ َف ّ�صل حماية الوطن لأبنائه
من العلل واملهالك لدرجة �أن املري�ض عند و�ضع تراب بلده على مكان �أمله مع
ذكر ا�سم اهلل تعاىل قد يكون �أدا ًة فعالة يف طلب ال�شفاء من اهلل تعاىل له ،رمبا
حلنني املري�ض للأر�ض التي جاء منها عموماً ،وحبه و�شوقه وحنينه لأر�ضه التي
ا�ستوطنها خ�صو�صاً كالأم �أو ك�أمه التي ي�ستطيب ح�ضنها وي�ست�أمن جانبها وي�ستكني
بحجرها ،لكن يلزم من حماية الوطن لأبنائه الربور به من ِق َبلهم وحمايتهم
له بال�ضرورة.
قد وجب �أن نقوم بتطبيق قيمة حماية الوطن كقيمة نبوية عملياً على تفعيل
و�سائل التوا�صل االجتماعي كو�سيلة تبليغ لهذه القيمة النبيلة .ولذا يقال� :إن
و�سائل التوا�صل االجتماعي  Social networking sitesتنحدر من ال�شبكة
( )Networkالتي ت�ستمد منها تعريفها .وهذا التعريف مت�شكل من:
 -١احل�ضور يف ف�ضاء افرتا�ضي بهويته التي ي�صنعها يف هذه ال�شبكة التوا�صلية،
والتي يظهر بها.
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�	-٢إمكانية �إيجاد م�ستعملني �آخرين ،و�إمكانية حتليل خ�صائ�ص امل�ستعملني
الآخرين عرب حتديد نوعية الذين ميكن �أن يتوا�صل معهم .لكن ،كيف ميكن
ا�ستثمار هذا الف�ضاء االفرتا�ضي خللق �إقناع وحياين يف منخرطيه لتمرير قيمة
حماية الوطن النبوية؟
�إن و�سائل التوا�صل االجتماعي قد توفر لنا مظاهر حلماية الوطن متنوعة
مل تك تظهر بدونها �أو ال ت�صا َدف بالأحرى ،وذلك لكونها تلبي للمرء احتياج
املرج ْون وحذف ما ال يحتمل �أو
ال�سيطرة على الذات وحتديد نوع الأ�صدقاء َ
يرف�ض� .إن حتديد املرء لواقعه االفرتا�ضي هذا وبناءه لنوع احلياة التي يريد العي�ش
بها ومنط الذات التي يريد الظهور بها يلبي احتياجه الكامل يف حت�سره على عدم
قدرته على ال�سيطرة على ف�ضائه احلقيقي ،وهذا يخفف من �أي ُ�سخط حمتمل
فخلق ا�ضطراب ممكن جتاه واقعه احلقيقي �أي الوطن .و�أي�ضاً؛ ف�إن دخول و�سائل
التوا�صل االجتماعي يف احلياة اليومية نظراً ل�سهولة االرتباط ب�شبكاتها وم�شاركتها
لليومي والأ�سبوعي من قبل الذات والآخر؛ �أ�-س َّهل احتواءها لليومي والأ�سبوعي
و� َ
إمكان ن�شر قيمة حماية الوطن النبوية يف �أغلب حلظات و�أوقات املنخرط ،ويُ ْ�س َر
ت�سليك الوحي يف الوعي امل�ستمر وتذك َري النا�س به ب�شكل يومي .ب-كما �أن
ك�شفها لليومي يف الآخر �سهل االطالع على احتياجاته التي يعانيها يف �ساعة ما من
نهار �أو يف يوم ما من �أ�سبوع .وهذا � َّأ�شر على �أي نوع جرعة حماية الوطن التي
ميكن �إيفاده بها ومن ثم حتقيق عمق الت�أثري املالئم للطبيعة النف�سية �أو احلالة
االجتماعية التي يعي�شها املنخرط.
لذا ،ف�إن و�سائل التوا�صل االجتماعي تلبي افتقارات نف�سية واحتياجات
�سيكو-اجتماعية كثريةً .و�إن تطعيمه بقيمة حماية الوطن النبوية مبا يلبي ذلك
االحتياج عرب قناة هذه الو�سائل؛ ي�ؤدي �إىل الت�أثري الكامل ،نظراً لأن قيمة حماية
الوطن النبوية �ستالم�س منطقة االحتياج النف�سية واالجتماعية التي عرفناها عرب
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معرفتنا للحاجات التي يجر النا�س ال�ستعمال هذه الو�سائل ،ولأن املنخرط ق�صد
هذه الو�سائل التوا�صلية ك�أداة حم ِّققة لذلك االحتياج� ،أي �أودع ثقته النف�سية
واالجتماعية فيها .فاتخاذها كغالف لإبالغ قيمة حماية الوطن النبوية عربها ي�ؤثر
ب�أ�سرع و�أ�شد ،التخاذها و�سيلته التي �أدوع فيها ثقته ،لننقل هذه الثقة �إىل قيمة
حماية الوطن النبوية عربها ،حتى نحقق الت�أثري بالو�سيلة ومب�ضمون الو�سيلة.
�إن من �أهم حملول تتميز به و�سائل التوا�صل االجتماعي هو مفهوم الفر�صة.
�إنها تتيح فر�صة �إعالمية لالطالع على �أكرب قدر ممكن من الأفكار ب�شكل خمت�صر
ومركب ،واالطالع على عديد هائل من املثقفني مبختلف جغرافياتهم ،كما تتيح
عر�ض الذات الفكرية والذات الثقافية على الآخر وتوفريها لهم .مع �سهولة
ا�ستعمال هذه الو�سائل التي ال تتطلب قدراً ثقافياً جز ًال� .إذا جمعنا هذا املفهوم
مبفهوم التي�سري الذي يخت�ص به القر�آن والوحي لذكره ،وكونه متاحاً للعاملني؛
الدار�س وغري الدار�س كل يقر�ؤه ويفهمه على قدر عقله؛ مع �سهولة احل�صول
على امل�صحف وبطون ال�سنة ودرا�ستها؛ كان ا�ستثمار هذين املفهومني حتت ظل
واحد هو تعزيز للم�ش َرتك الذي يقرب هذه الو�سائل �إىل القر�آن والعك�س ،مما
ي�سهل ت�شحني قيمة حماية الوطن النبوية يف هذه الو�سائل و�إ�شباعها به .ف�إذا كانت
تفتح فر�ص ًا مي�سور ًة مل�ستعمليها ،و�إذا كان القر�آن مي�سور ًا �سه ًال لذكره؛ ف�إن
ا�ستغالل تلكم الفر�صة مبدها بهذا املي�سر يخلق فر�ص ًة مي�سر ًة ثالثة لت�سليك
قيمة حماية الوطن النبوية يف هذه الو�سائل ويف م�ستعمليها على حد �سواء.
وعليه؛ ميكن حتديد ا�سرتاتيجيات ت�سليك قيمة حماية الوطن النبوية يف
الذهن وال�سلوك عرب:
 -1ا�سرتاتيجية ا�ستثمار كل و�سائل التوا�صل االجتماعي املتنوعة والكثرية:
وذلك عرب �إح�ضار كيفي ومكرور لقيمة حماية الوطن ون�شر �أكرب عدد ممكن
من موادها ك ّماً لتن�شيط الذهن نحو ت�صديقها والتعلق بها ،وكيفاً با�ستعمال
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ال�صور والألوان والفيديوهات وال�صوتيات يف خمتلف البقاع وعلى متنوع
كم
احلاالت والأ�صوات والطرق .وهذا يعزز الهيمنة على الذهن ب�أق�صى ٍّ
وكيف ممك َنينْ عرب تكرار �إح�ضار قيمة حماية الوطن النبوية عند املنخرط يف
�أي �شبكة انخرط ،ويف جمموع كل ال�شبكات التي فيها انخرط.
 -2ا�سرتاتيجية تهديف االحتياج :وذلك من حيث �إن و�سائل التوا�صل
االجتماعي تك�شف عن احتياجات مهمة يف �سلوك املنخرط النف�سي
واالجتماعي ،فال بد من ا�ستثمار احتياجهم الذي يجدونه يف هذه الو�سائل
بالقيم ال�شرعية املتنوعة ومترير قيمة حماية الوطن النبوية عربها لتلبية احتياجهم
هذا.
 -3ا�سرتاتيجية العمل واملناف�سة :تقوم و�سائل التوا�صل االجتماعي على
املناف�سة الإعالمية ،املناف�سة يف ك�سب �أكرب كم من اجلماهري .و�إن خلق
مناف�سات وحيانية طي هذه الو�سائل مبنطق «ويف ذلك فليتناف�س املتناف�سون»
ال يقف مرامه اجلمايل عند احلفاظ على املمتلكات النف�سية للجمهور
وح�سب؛ و�إمنا حتى على تكثري كم اجلماهري وكيفهم ،وتعميق الت�أثري يف
نف�سياتهم وذهنياتهم� .إن الفوز مبو�ضع قدم يف الذهن يرتجم �سلوكياً ،على
الق�صد
الأقل ،بوجه ما .و�إ�شباع الذهن بقيمة حماية الوطن النبوية �سيبلور
َ
نحو ال�سلوك الذي بذلك �سيمتلئ بقيمة حماية الوطن النبوية ويرتجمها.
ف�إحراز تربية وحيانية يف ال�سلوك يكون بتمرير الأفكار يف الذهن و�إعادة
�صياغة ال�سلوك لها فعلياً ليكون كمثال عملي ي�شخ�ص املعنى يف الذهن وميُد
من هذا املعنى يف بعد جديد وهو البعد ال�سلوكي.
و�إذا كان هذا الت�أثري الذهني منعك�ساً على ال�سلوك بال�ضرورة وبينهما تعانق
مطلق وا�ستلزام غري م�شروط؛ ف�إنا نكون هنا قد وقفنا يف ال�صف الذي يتيح لنا
ربط ال�سلوك الرتبوي بو�سائل التوا�صل االجتماعي باملواد القر�آنية والقيم النبوية
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الكرمية و�أبرزها قيمة حماية الوطن .وهذا �سيجلب م�صالح ال عد لها للوطن كون
�سلوكات وذهنيات �أبنائه م�شبعة بقيمة حماية الوطن النبوية ،كما �سيدر�أ مفا�سد ال
حد لها عنه كون �أعداء الوطن ال يجدون و�سائل التوا�صل االجتماعي �شاغرة عن
القيم ال�صحيحة فيتخذونها رافعة من روافع ن�شر القيم الرديئة.
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�أخالقيات القائم باالت�صال والدور املفرت�ض
يف حماية الوطن
د .رقية بو�سنان

�أ�ستاذة يف علوم الإعالم واالت�صال
بجامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإ�سالمية (اجلزائر)
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تعد الكتابة يف جمال �أخالقيات القائم باالت�صال من منطلق ن�صو�ص ال�سنة
النبوية وعالقتها بحماية الأوطان وا�ستقرارها و�سالمتها� ،ضرورة علمية،
و�شرعية ،واجتماعية وح�ضارية ،نظري ما تعي�شه معظم املجتمعات العربية من �إحن
وحمن وم�شاكل متعددة ،فر�ضتها عليها الظروف الداخلية واخلارجية ،وانت�شرت
معها مظاهر التخلف ،والتطرف ،والإرهاب ،واالقتتال ،واجلرمية ،والف�ساد،
والفقر ،وتعاطي املخدرات ،مما ينذر بالفو�ضى واال�ضطراب واالنهيار يف البنيان
االجتماعي ماديا وقيميا.
وحتر�ص ن�صو�ص ال�سنة النبوية على �إقامة جمتمعات قوية ،ي�سودها الأمن
والأمان وال�سالم والعدل ،وهي تركز بذلك على جمال هام من جماالت
احلياة ،وهو جمال االت�صال بجميع م�ستوياته ،الفردية ،واجلماعية ،واجلماهريية،
وتعد هذه الن�صو�ص م�س�ؤولية الكلمة كونها �أ�صغر وحدة يف
واحل�ضاريةّ ،
اخلطاب االت�صايل والإعالمي من �أعظم امل�س�ؤوليات ،يف زمن ي�شهد ال�سيطرة
الإعالمية واالت�صالية الغربية على قيادة العقول والتالعب بها ،مبختلف التقنيات
التقليدية واحلديثة ،التي حتولت معها املجتمعات �إىل كتلة واحدة تتقارب فيها
�أمناط احلياة ،بفعل عوملة متغولة فر�ضت فر�ضا على الأن�سجة االجتماعية امل�سلمة،
ال�صغرية منها والكبرية ،وتكاد تع�صف بالقيم الأ�صيلة للمجتمعات العربية ،وهي
التي بنيت على قواعد متينة يف عهد الدول الإ�سالمية التي قادها خري الربية حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم.
ويف الأحاديث النبوية ت�أكيد على �ضرورة بناء �أخالقيات القائم باالت�صال
على �أ�س�س متينة ،ليقوم بوظائفه املتعددة ،من �أجل حماية الوطن ودعم ا�ستقراره
ون�شدان تطوره وحت�ضره ،وقدرته على �صد كل حماوالت ت�شويه منظومته الدينية،
ورف�ض ثقافة اال�ستالب واال�ستتباع احل�ضاري ،وهي بذلك ت�ؤ�س�س مليثاق �شرف
مهني ،يتجاوز ما �أقرته امل�ؤ�س�سات الدولية واملحلية يف مواثيقها� ،أو تتجاور مع
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بع�ض بنودها ال�سليمة ،والتي �أ�س�ست لطبيعة ممار�سة املهنة االت�صالية والإعالمية
من منظورها الفل�سفي الو�ضعي وما يعرتيه من التحريف والنق�صان ،على غرار
ن�صو�ص ال�سنة النبوية ال�صحيحة امل�ؤيدة بالوحي والتمكني الإلهي.
وتتناغم الن�صو�ص احلديثية يف الإعداد مليثاق �أخالقي مهني ،ينطلق منه
القائم باالت�صال ،ملعاجلة كل الأحداث والق�ضايا ال�سلبية التي تزعزع ا�ستقرار
الأوطان ،فهي تركز على اجلوانب املختلفة لهذا الإعداد ،ومنها اجلانب املعنوي،
واجلانب ال�سلوكي ،واجلانب التنفيذي ،فالقائم باالت�صال من هذا املنطلق ،مطالب
وجمرب على اقتفاء �سنة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف ح�سن توا�صله مع الأفراد
واجلماعات واملجتمعات واحل�ضارات ،باالمتثال لأخالقه و�سلوكاته التي غريت
الكثري من مظاهر االنحراف والت�شتت والعن�صرية والطائفية يف جمتمع مكة وما
جاورها من جمتمعات.
و املفرت�ض ان ميتثل القائم باالت�صال يف �ضوء ن�صو�ص ال�سنة للأخالق
ال�سامية ويتمثلها يف ممار�سة عمليته االت�صالية� ،أثناء القيام بوظائفه ،وذلك يف
جميع املجاالت ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،والأمنية ،وهي
وظائف خدمة الوطن ب�أمانة وم�س�ؤولية ،تكليفا ال ت�شريفا ،وهو ما يفتقد يف الزمن
احلا�ضر -واحلكم لي�س على الإطالق ،-حيث ت�سود مظاهر ال�شهرة والنجومية
والإثارة ،وا�ستن�ساخ كل ما هو �أجنبي و�إ�ضفاء ال�صبغة املحلية عليه ،بالرغم من
خطورة ذلك على تالحم البنيان االجتماعي التي حتل فيه القيم الهجينة املرفو�ضة
اجتماعيا ،والتي ت�ؤدي بطريقة �أو ب�أخرى �إىل تراجع القيم الأ�صيلة التي ت�سهم يف
املحافظة على �أمن املجتمعات وا�ستقرارها ،فالواقع يحكم على اغرتاب القائم
باالت�صال عن قيمه ،كم�س�ؤول على امل�ؤ�س�سة االت�صالية �أو الإعالمية� ،أو مقدم
برامج� ،أو داعية له منرب �إعالمي �أو ات�صايل ،وتقم�صه لأدوار دخيلة حتمل من بذور
التمرد على املحلي الأ�صيل ما حتمله من تداعيات �سلبية على الوحدة االجتماعية
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�أو الوطنية ،انطالقا مما ي�سميه انفتاحا وتطورا وهو بعك�س ذلك متاما.
وي�شهد الواقع على هذا التوجه وي�سوق له عرب العديد من ف�ضاءات االت�صال،
من �صحف ورقية ،وقنوات ف�ضائية ،و�شبكات اجتماعية ،ومواقع الكرتونية ،حتل
فيها حرية التعبري املنفلتة ،واخلطاب الالم�س�ؤول ،ومظاهر ال�سخرية من الدين،
والتكفري ،والتجريح ،وال�سب ،والقذف ،والتحري�ض ،على العن�صرية ،والدعوة
لالنق�سام واالقتتال ،مبا ال يخدم وال ي�سهم يف حل الق�ضايا العوي�صة التي تع�صف
مبعظم املجتمعات العربية وتزيد من تخلفها وانهيارها ،فامل�شاهد العربي وهو يتابع
الن�شاط االت�صال لهذه الف�ضاءات ي�شعر يف معظم الأحيان بالقلق واالكتئاب لأن
ما يقدم ال يخدم ب�أي �شكل من الأ�شكال الوعي باملحافظة على ا�ستقرار املجتمعات
العربية ،واحلال يت�ضح مع امل�ضامني ال�سيا�سية التي حتاول ت�أجيج �أو�ضاع ال�صراع
بني الدول العربية بدل من الإ�سهام يف و�ضع احللول والر�ؤى اال�سرتاتيجية لن�شدان
الوحدة وا�ستتباب الأمن وال�سلم وال�سالم.
ويتوجب على القائم باالت�صال من منطلق ال�سنة النبوية ،ومن �أجل حماية
الأوطان وا�ستقرارها ،ن�شر الوعي بالثقافة الأمنية وتبنيها كم�شروع ح�ضاري
يهدف �إىل حتقيق الكثري من مظاهر التالحم والتعا�ضد ،وحماربة كافة �أنواع
اجلرمية ،من عنف ،وتطرف ،و�إرهاب ،واختال�س للأموال ،و�إزهاق للأرواح،
وهي تعي بذلك م�س�ألة �أهمية الأمن ب�أنواعه ،الفكري ،واالقت�صادي ،والثقايف،
واالجتماعي ،والأ�سري ،والفردي ،فاملجتمعات الآمنة ت�سود فيها مظاهر العدل،
والتكافل ،واملحبة ،وال�سالم ،و�إقامة احلدود ،وحفظ احلقوق واحلريات ،وهي
جمتمعات قوية يف اقت�صادها وبنيانها مهما كانت ملتها.
وتلزم ال�سنة النبوية القائم باالت�صال باحلر�ص على ن�شر الآداب وبناء �أخالق
الأفراد داخل جميع امل�ؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية ،باعتماد ا�سرتاتيجية تربوية
ال ت�ستثني �أي فئة من الفئات ،ف�إقرار مفهوم الرتبية يف جميع املجاالت من �ش�أنه �أن
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يقل�ص املظاهر ال�سلبية ،فيعمل كل فرد يف حدود تكليفه مب�س�ؤوليات عملية ،بنوع
من االلتزام واحلر�ص واملراقبة الذاتية على �أداء الأف�ضل والأنفع للمجتمع والبيئة
التي حتتويه ،والرتبية �إن قويت م�شاريعها وا�ستنفذت الطاقات لتطبيق �أ�س�سها،
تعد خمرجا قويا لبناء جمتمعات �أقوى ،كما حتث هذه الن�صو�ص وفقا للمنهج
ّ
الرتبوي على �إ�شاعة مظاهر التكافل ،والتعاون ،والإغاثة والرحمة ،وهي قيم
مار�سها الر�سول يف �سلوكاته اليومية ،مع الأطفال ،والن�ساء ،وال�شباب ،وحتى
احليوانات ،فيما تن�شده اليوم املنظمات الدولية من �إقرار بحقوق هذه الفئات،
ومن حق العي�ش الكرمي يف امل�أكل ،وامل�شرب ،وامللب�س ،وحق العمل والتعليم،
وحق �صون الكرامة الإن�سانية.
وت�شدد الن�صو�ص على اليقظة التامة ملحا�صرة ال�شائعات ،وا�ستئ�صال منابت
انت�شارها ،لأن لها من املخاطر ال�شديدة ما يفتك بالنف�س والدين ،واملال والعر�ض،
وما يزعزع من اال�ستقرار ودعائمه ،وقد جتلى بو�ضوح حتذير الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم منها ،و�أظهر �سوء وخامتة تداعياتها يف الدنيا والآخرة ،وهو يحر�ص
بذلك على قيام جمتمعات معافاة ،متقت الفاح�شة والفح�ش ،وتن�شد الطهر
والف�ضيلة ،وكم من �شائعات �أوقعت الأفراد واملجتمعات يف �شر الباليا ،فانقلب
الإخوة �إىل خ�صوم ،و�سادت مظاهر العداوة والت�شقق.
وتربز الأحاديث النبوية مدى الأهمية التي يجب �أن يحظى بها املخالف
يف الر�أي �أو امللة� ،أو النحلة� ،أو الدين ،يف فتح باب احلوار واملعاملة احل�سنة،
خا�صة يف املجتمعات التي تنت�شر بها الطوائف املختلفة ،للمحافظة على الن�سيج
االجتماعي ،ودعم الوحدة املجتمعية ،و�إقرار التعاي�ش ون�شر ثقافة ال�سلم داخلها،
وقد كان الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم حري�صا كل احلر�ص على التعامل مع
املخالفني ،ب�إقرار ال�سيا�سة واحلكم الر�شيد يف ا�ستيعابهم وتوجيههم �إىل اعتناق
قيم الدين ال�سمحة ،فكان خطابه الدعوي ال�سمح موجه جلميع الفئات والأ�صناف
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على اختالف خ�صائ�صهم الفردية واجلماعية واالقت�صادية ،من ملوك وحكام،
ومقاتلني ،ومرتدين ،ومعتدين ،ولعل يف خطبه ال�شهرية �إىل قي�صر ،وك�سرى،
وغريهما ما ي�ؤكد هذا التوجه احلكيم من ر�سول الب�شرية عليه ال�صالة وال�سالم.
وت�شكل ال�سنة النبوية يف بنيتها الن�صية املتما�سكة د�ستورا �أخالقيا ،على
غرار الد�ساتري الو�ضعية ،التي �أ�صبحت املرجعية الت�شريعية ملعظم الدول العربية
الإ�سالمية مع الأ�سف ،هذا الد�ستور االخالقي �أ�سهم بفاعلية يف و�ضع �أ�س�س
احل�ضارة الإ�سالمية التي زهت يف ع�صور ما�ضية وبخا�صة يف الع�صر النبوي،
ومنظومة قيمها التي حر�صت على التفوق والتطور يف �شتى املجاالت ،وهي
املنظومة نف�سها التي ت�ؤ�س�س الآن وم�ستقبال بن�صو�صها املعجزة ،لأخالقيات
القائم باالت�صال ،كل من مو�ضعه ،ومن�صبه ،وكل ح�سب قدرته ،فقد ا�شتمل هذا
الد�ستور على كل ما يوجه العمل االت�صايل والإعالمي يف الع�صر الراهن ،وهو
العمل الذي تتعر�ض فيه قيم االت�صال ملختلف الهزات والتناق�ضات على م�ستوى
م�ضامينه وتوجهاته.
وتتنوع �أخالقيات املمار�سة االت�صالية والإعالمية من منظور ال�سنة النبوية،
وتتعدد �أ�ساليب ممار�ستها ،التي تتمثل يف فنون احلوار ،وفنون العر�ض ،وفنون
تدعيم وتعميم ون�شر القيم االت�صالية على تغري وعائها احلامل لها ،فلم يكن للعنف
اللفظي واملادي مكان يف ممار�سات الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم االت�صالية ،فقد
كان يتعامل مع اجلميع بالكلمة الطيبة الرزينة وامل�س�ؤولة التي حتبب الأفراد يف
م�شروعه الدعوي امل�ؤيد بالوحي الرباين ،وتخلق جوا من الت�سامح مع الذات
ومع الآخر ،وجتمع ال�شمل وال تفرق ،وتن�صح للخري والف�ضيلة وحتذر من ال�شر
والرذيلة ،وبالرغم من منهج الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم املعتدل والو�سط يف
ات�صاله الداخلي واخلارجي بعد التمكن من �إظهار ر�سالته ،مل يخلق جمتمعا مثاليا،
�إال �أن ال�شعور بلذة اال�ستقرار والأمان يف جمتمعي مكة واملدينة كان �سائدا مع
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مظاهر املحبة والتعاون والإيخاء.
هذه الأ�ساليب النبوية ت�صوغ وتن�شر قيم امل�س�ؤولية وقاعدتها احلرية ،وال�صدق
والإخال�ص والأمانة يف القول ،والعدل والنزاهة واحلياد يف العمل ،واحرتام
كرامة الإن�سان وكلها من �أجل �صون الأوطان ،مما يحتم على القائم باالت�صال،
ح�سن ا�ستخدام الو�سائل املتعددة والتعامل معها وفقا للمقا�صد وال�ضرورات
ال�شرعية ،ونحن ن�شهد االنفجار التكنولوجي خا�صة الذي �أ�صبح لغة للع�صر،
و�صورة من �صور التح�ضر والرقي ،فالنظام االت�صايل الذي يفقد قيمه الأ�صيلة،
م�صريه االنهيار ولو طال به الزمن ،كيف ال وحديث ال�صادق امل�صدوق يب�شر
الفرد بنجاح الفرد وفالحه وين�أى به عن التيه و�ضالله ،هذا �إن التزم باتباع القر�آن
الكرمي املعجز ب�ألفاظه ون�صو�صه وال�سنة املطهرة ال�شارحة له «تَ َر ْك ُت فِي ُك ْم َ�أ ْم َر ْي ِن لَ ْن
اب ا ِهلل َو ُ�س َّن َة نَ ِب ِّيهِ»(((.
ت َِ�ض ُّلوا َما تمَ َ َّ�س ْك ُت ْم ِب ِه َما :كِ َت َ

اب ا ْل َقدَ رِ  -النهي عن القول بالقدر ،رقم ،3337 :حديث منقطع.
 -1موط�أ الإمام مالك  -كِ َت ُ
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�أثر ال�شائعات يف تهديد الوطن ودور
ال�سنة النبوية يف مواجهتها
د .عماد حمدي �إبراهيم

�أ�ستاذ م�ساعد يف الدرا�سات الإ�سالمية ،بجامعة �سوهاج (م�صر)
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رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني،
احلمد هلل ِّ
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وبعد، ، ،
ف�إن ال َ
أر�ض ا ِهلل التي
النا�س ،وال ِأمم،
واحل�ضارات ،و� ُ
ِ
أوطان هي ُ
بيوت ِ
َ
دع �إن نَ َطق َِت ال ُآي
ا�س ُتخلِف فيها
أجل العِ مارةِ وال ّتعم ِري ،فال ِب َ
امل�ستخلفون ل ِ
الح ب�ضرورةِ َّ
الذ ْودِ عن
أحاديث
نات ،وال
ُ
ُ
الب ِّي ُ
ال�س َل ِف َّ
الوا�ضحات ،و�سِ ُري َّ
ال�ص ِ
وفو ِت الأَمانِ ؛ وعِ َّل ُة َ
قيام
بَ َ
ذلك �أنه ال َ
�صونها عن ذرائ ِِع ال َّتها ُر ِجْ ،
ي�ض ِة الأوطانِ َ ،و ْ
لدين� ،أو ح�ضارةٍ � ،أو ر�سال ٍة يف ِّ
ظل ت ََ�ص ُّد ٍ
الروحِ َّي
ٍ
عات تَ ْنخُ ُر من الوطن بُ ْنيَانَه ُّ
واملا ِّد َّي.
دات حِ مايَ ِة
وال�شك �أن تداول ال�شائعات ،وانت�شارها؛ يُعد من �أخطر ُمهدِّ ُ
ال َو َط ِن ،وخا�صة ما يكون منها مرتبطاً بالأمور اخلطرية ،واجلليلة ،التي تمَ َ ُّ�س
العر�ض� ،أو الدين� ،أو الكرامة� ،أو مقدرات الوطن ،تلك التي ما �إن انت�شرت يف
جمتمع �إال وحتول �أمنه قلقاً ورعباً ،وترابطه فرق ًة واحرتاباً ،وت�آلفه حقداً ،وبغ�ضاً،
ونفوراً ...ومن ثم زعزعة �أمن املجتمعات و�سلمها.
وتكمن خطورة ال�شائعات يف كونها تدخل يف كافة جوانب احلياة؛ ال�سيا�سية،
واالقت�صادية ،والع�سكرية ،والأمنية ،واالجتماعية...وعلى امل�ستويني املحلي،
والعاملي...كما �أنها تنت�شر ب�سرعة مرعب ٍة وخميفةٍ ،ال �سيما يف �أوقات املحن،
والأزمات...وخا�صة مع انت�شار و�سائل التوا�صل االجتماعي التي �أ�سهمت يف
رواج ال�شائعات والأراجيف ب�شكل كبري؛ فال�شائعة مل تعد منطوقة فقط بل
�أ�صبحت مكتوبة � ً
أي�ضا ،وتنت�شر عرب ال�صحف ،واملجالت ،واملواقع الإخبارية..
حتى �أنها لت�صل �إىل املاليني خالل دقائق معدودة..
حتى �أ�صبحت �أمتنا ،و�أوطاننا تعاين حالة مزمنة من (الغثائية الثقافية) التي
متلأ الف�ضاء والأجواء ،وي�سيطر عليها الإعالم بكل و�سائله ،و�أدواته ،ويُ�سهم الكثري
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من تلك الو�سائل ،يف �صناعتها ،وترويجها؛ من خالل ما يتم بثُّه من حوارات،
ومناق�شات ،ومقابالت ،وحتليلالت ،و�إن �شئت فقل( :ت�ضليالت)...هذا الواقع
الغوغائي ،وهذه احلالة الغثائية ،التي غالباً ما تقت�صر على الإذاعة ،والإ�شاعة،
والهيجان ،واحلما�سة ،والأخذ ،والرد ،وال�ضجيج ،واخلو�ض ،والدوران �ضمن
احللقات نف�سها...هي تلك احلالة التي �أ�شار �إليها القر�آن الكرمي يف قوله ﭽﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ

(الن�ساء.)83:

ومن امل�ؤمل ،بل وامل�ؤ�سف؛ �أننا نفتقر يف �أغلب الأحيان �إىل الأبجدية
حت�سن قراءتها ب�شكل �صحيح؛ ف ُتدرك �أبعادها ،وتخل�ص �إىل
ال�صحيحة ،التي ُ
احللول من ظواهرها ،وت�ستنبط الأوعية ال�شرعية املالئمة لوقاية الأمة ،من �آثارها،
وحمايتها من �أ�ضرارها ..على الرغم من �أن قر�آن ربنا ،و�سنة نبينا ت�ضع بني �أيدينا
احلل الأمثل للخروج من هذه احلالة؛ فيقول احلق �سبحانه :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ (الن�ساء.)83:

ولعل ما يزيد من خطورة ال�شائعات؛ ذلك الكم الهائل من الآثار والأ�ضرار
التي ميكن �أن تُلحقها بالوطن ،و�أبنائه على حدٍ �سواء ،وعلى ر�أ�سها؛ �إثارة الرعب،
ون�شر الفزع ،والقلق ،بني �أبناء الوطن ،وزلزلة القلوب ،وحتطيم الروح املعنوية..
ونيل من وحدة الوطن ،ومتا�سكه؛ وذلك ملا
ومن تفريقٍ للكلمة ،و�شقٍ لل�صفوفٍ ،
التالعب بعقول �أبناء الوطن ،ومن � ٍ
إرباك وبلبل ٍة للر�أي
لها من قدرةٍ عجيب ٍة على
ِ
ٍ
م�صدق ومكذب ،ومرتددٍ وم�شو�ش الذهن...
العام؛ ذلك �أن النا�س �أمامها بني
حيث تتعدد الروايات ،وتتناق�ض الأخبار؛ فهذا ينفي ،وذاك يثبت ،وهذا ي�شكك،
وذاك يجزم وي�ؤكد...فت�شيع الفو�ضى ويعم اال�ضطراب ،مما ي�ؤدي �إىل تهديد
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�أمن الوطن ،و�سلمه ،وزعزعة هدوئه ،وا�ستقراره ..فتكرث الفنت واال�ضطرابات،
وتتواىل املحن والأزمات ،ب�أ�شكالها املختلفة؛ ال�سيا�سية ،والع�سكرية ،واالقت�صادية،
واالجتماعية...مما ي�ؤذن بف�ساد الديار ،وخراب العمران.
ناهيك عما ميكن �أن ي�سببه انت�شار ال�شائعات؛ من النيل من رموز الوطن،
وت�شويه �صورة قادته وزعمائه...مما يجعل ال�ساحة خالية من القيادات والزعامات
ال�سيا�سية ،والفكرية ،واالجتماعية والدينية ..التي يحرتمها �أبناء الوطن ،ويثق فيها،
ٍ
في�س ُهل الطريق �أمام الأعداء للغزو الفكري
ويتخذها مناذج
وقدوات ُ
يحتذى بها؛ ْ
والثقايف ،وتتاح لهم الفر�صة لنيل م�آربهم ،وحتقيق �أهدافهم ومترير �أفكارهم.
و�إذا كانت ال�شائعات متثل �أحد �أهم و�أخطر الظواهر ال�سلبية الكفيلة ب�إف�ساد
املجتمعات ،التي اليكاد يخلو منها جمتمع من املجتمعات� ،أو ع�صر من الع�صور؛
فقد جاءت ال�سنة النبوية ت�صور �أثر ال�شائعات ،وتبني خطر الأراجيف على الأوطان
واملجتمات ،وذلك من خالل بع�ض احلوادث الي�سرية التى وقعت يف املجتمع
النبوي ،والتي قام بافتعالها و�إثارتها املاكرون من املنافقني ،و�أخذت يف طريقها
و�أوقعت بع�ض ال�صاحلني ،من �أ�صحاب الف�ضل ،و�شاء اهلل (� )أن يكون ذلك
يف الع�صر النبوي ،وهو خري القرون ،لتكون عرب ًة ودر�ساً للخلف من بعدهم،
فيدركوا خطر ال�شائعات ،التي ال ي�سلم من نارها �إال من مت�سك بالقيم الربانية،
والهدي النبوي ال�شريف.
واملت�أمل يف ن�صو�ص ال�سنة النبوية املطهرة ،يجد فيها منهجاً متكام ًال يف
مواجهة ال�شائعات ،وحما�صرتها ،والت�صدي لها؛ وذلك بحر�صها على توزيع
امل�س�ؤوليات ،وتق�سيم الأدوار �أثناء تلك املواجهة؛ ذلك �أن للزعماء ،والقادة،
والعلماء ..دورهم وم�سئوليتهم يف مواجهة ال�شائعات ،كما �أن جلماهري ال�شعب،
وكافة �أبناء الوطن دورهم �أي�ضاً؛ فم�س�ؤولية حماية الوطن من هذه الآفة الفتاكة
م�سئولية م�شرتكة.
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وال عجب يف ذلك فالوطن يف �ضوء الهدي النبوي ور�ؤيته؛ �أ�شْ َب ُه بال�سفينة
التي يركب على متنها جميع من يعي�ش على تراب هذا الوطن ،وي�ستظل ب�سمائه...
وحماية هذه ال�سفينة ،واحلفاظ عليها ،والذود عنها ،من كل ما يحيط بها من
�أخطار ،ويهددها من مهددات؛ مثل ال�شائعات ،والأراجيف ،و�أفكار الغلو،
والتطرف ،والأمية ،واجلهل ،والع�صيان ،والتمرد ،واخليانة ،وغريها...مق�صد
�شرعي ،و�ضرورة جمتمعية.
وتظهر عظمة ال�سنة النبوية ،وتربز عبقرية املنهج النبوي يف مواجهة ال�شائعات
من خالل ا�ستخدامها لنوعني من الو�سائل والآليات ،يف عملية املواجهة ،وذلك
على النحو اللآتي:
�أوالً � :آليات وو�سائل َق ْبل َّية :تهدف �إىل الوقاية من ال�شائعات ،و�سد ذرائع
ذيوعها وانت�شارها ،قبل وقوعها ،ومن بني تلك الو�سائل؛ اجتناب الكذب واالفرتاء،
واحلر�ص على القول النافع� ،أو التزام ال�صمت ،والبعد عن القيل والقال ،وعدم
داع ،واحلذر من تداول كل ما يُقال �أو يُ ْ�س َمع وترديده،
الإكثار من الكالم دون ٍ
و�ضرورة رد الأمور �إىل م�صادرها الأ�صلية ،والتثبت من �صحة ما يُقال ويُ�سمع،
والعمل على تنمية منهج التقومي ،والنقد ،واملراجعة لدى �أبناء الوطن ،بالإ�ضافة
�إىل ال�شفافية والو�ضوح ،وفــتح قنوات احلوار والتوا�صل ،بني القادة والزعماء
من ناحية ،وبني �أبناء الوطن من ناحية �أخرى ،و�ضرورة ا�ستثمار طاقات ال�شباب
من �أبناء الوطن ،و�شغل �أوقات فراغهم بالعمل اجلاد النافع لهم ولأوطانهم..
ثاني ًا� :آليات وو�سائل َب ْعد َّية؛ وذلك ملواجهة ال�شائعات ،وحما�صرتها،
واحلد من �آثارها ،وتخفيف �أ�ضراراها على الوطن واملواطنني بعد ذيوعها
وانت�شارها ،ومن بني تلك الو�سائل؛ كتمان ال�شائعة ،وعـدم تكرير احلديث عنها،
وحماولة التخفيف من وقعها ال�سئ ،وموا�ساة من �أُوذي بها ،ومواجهتها باحلقائق
الثابتة ،والأدلة القاطعة ،وحماولة رفع الروح املعنوية لأبناء الوطن ،وبث الأمل
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والتفا�ؤل بني جماهري املواطنني..
ولعل ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه الآن� :أين نحن من وحي ربنا ،و�سنة نبينا
( )التي و�ضعت لنا املنهج ،واخت�صرت لنا الطريق يف مواجهة ال�شائعات؛ تلك
الآفة الفتاكة التي تهدد الوطن و�أبناءه؟!
و�أين نحن من �إقامة املراكز العلمية املتخ�ص�صة ،التى تقر�أ �إذاعات و�إ�شاعات
الأمن واخلوف ،و�شتى �شئون الواقع الإن�ساين ،وت�ستنبط احللول ،وتُخ ِّل�صنا من
حالة التبعرث ،وال�ضياع ،والهيجان ،والإذاعة ،والإ�شاعة ،والإدعاء؟! وكيف لنا
�أن ن�صل �إىل القناعة؛ ب�أن لكل �ش�أنٍ من �شئون احلياة خربا�ؤه ومتخ�ص�صوه.
ومن زاوي ٍة ثانية؛ �إذا كان �أولئك الذين يحاولون ن�شر الأراجيف ،وي�سعون
�إىل ترويج ال�شائعات ي�شكلون  -وبال �شك  -ب�ؤرة فا�سدة يف ج�سد الوطن،
وطفح جلدي مننت ،و�آفة فتاكة ،تهدد �أمن الوطن و�سلمه ..ف�أين نحن من العمل
على حماربة هذه الفئة ،وا�ستئ�صالها ،وانتزاعها من جذورها ..لتبقى الأوطان
قوي ًة ،متما�سك ًة ،مرتابط ًة ،ذات ٍ
هدف واحدٍ ؛ لتبني م�ستقبلها ولتقف �ضد �أي
�أخطار تعرت�ض م�سريتها ..و�أين نحن من العمل على تفعيل قوانني حما�سبة من
يحاول ن�شر الأراجيف ،وترويج ال�شائعات فى كل املجاالت ،ولي�س ال�سيا�سى
فقط ،فال�شائعات االقت�صادية ،والدينية ،والأخالقية ،والفنية ..تهيئ املناخ لأي
�شائعات �أخرى.
ومن زاوية ثالثة� :إذا كان الوطن يف الهدي النبوي �أ�شْ َب ُه بال�سفينة التي يركب
على متنها جميع من يعي�ش على تراب هذا الوطن ،وي�ستظل ب�سمائه ..ف�أين نحن
من التزام ال�شفافية ،والو�ضوح ،واحلر�ص على تقدمي التف�سريات للقرارات
ال�سيا�سة ،التي مت�س م�صلحة الوطن واملواطنني ..و�أين نحن من فــتح قنوات
احلوار والتوا�صل ،والإبقاء عليها بني القادة و�صناع القرار ،وبني �أبناء الوطن؛
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�سداً لذرائع الفو�ضى والهرج ،وقطعاً للطريق �أمام مروجى ال�شائعات لبث
ال�سموم ،والأراجيف.
ومن زاوية رابعة؛ ف�إذا كان الإعالم يف وقتنا الراهن؛ ي�شكل جانباً من جوانب
احلياة يف غاية الأهمية ،ومكونات املجتمع؛ حتى �إنه مل يعد يكتفي بر�صد احلدث،
و�إي�صال املعلومة ،بل �أ�صبح  -مبا ميتلك من قوة وعوامل ت�أثري و�ضغط وحتكم-...
ي�صنع احلدث ،والتح�ضري له يف الوقت نف�سه ..حتى �إنه ليوظف الرتفيه لأداء
ر�سالة ،والت�سلية لإي�صال فكرة ،وت�شكيل عقل ،و�صناعة ذوق عام ،وزراعة
اهتمامات معينة...حتى �أ�صبح الإعالم يف كرتنا الأر�ضية (كاجلهاز الع�صبي)
الذي ي�شد �أجزاء اجل�سم برباط واحد!
ف�أين نحن من فتح الآفاق حلرية ال�صحافة ،والتعبري ،والبحث العلمى؟!
و�أين نحن من تخفيف حدة الرقابة ال َق ْبلية من اجلهات الر�سمية؛ تلك التي تفتح
الباب على م�صراعيه �أمام التكهنات واالحتماالت حول ما يُ َّتخذ من قرارات،
وما يُ َّتبع من �سيا�سات.
و�أين نحن من م�ؤ�س�سة �إعالمية تعي دورها ،وت�ست�شعر م�سئوليتها الوطنية ،يف
حماية الوطن من ال�شائعات؛ وذلك من خالل رد الأمور �إىل م�صادرها الأ�صلية،
واال�ستعانة ب�أهل اخلربة واالخت�صا�ص ٌ
كل بح�سب تخ�ص�صه وجماله.
�أين نحن من م�ؤ�س�سة �إعالمية؛ ُ
تكون على قدر وم�ستوى امل�سئولية عند
ن�شر املعلومات ،و�إذاعة الأخبار املتعلقة بالظروف الع�سكرية ،واالقت�صادية،
واالجتماعية للوطن ..لتفوت الفر�صة على �أعداء الوطن ،الذين يحاولون ت�صيد
هذه الأخبار والتقاط هذه املعلومات ،ومن ثم جمعها واال�ستفادة منها...م�ؤ�س�س ٍة
�إعالمي ٍة تتعامل مع �أ�سرار الوطن بو�صفها م�صلح ٌة عليا مقد�سة ،و�أن امل�سا�س بها
م�سا�س و�إ�ضرا ٌر بالوطن نف�سه.
ٌ
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ال�س ّنة النبو ّية
جماالت حماية الوطن يف ُ
ومنهج الإدارة النبو ّية يف بنائها
د .حممد �شريف ُم�ش ّوح

حا�صل على دكتوراه يف الإدارة الإ�سالمية «م�صارف �إ�سالمية» (�سوريا)
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احلمد هلل الذي �أ ّلف بني قلوب امل�ؤمنني مب ّنه وف�ضله ،الذي �أمرهم باالعت�صام
بحبله ،فجعلهم بنعمته �إخواناً ،وج ّنبهم ب�إتالف قلوبهم على توحيده ذنوباً ونريانا،
ممتثلني بذلك لأمره يف قوله :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ (�آل عمران.)١٠٣ :
وال�صالة وال�سالم على من �أر�سله ربه للعاملني رحمة ،الذي حمى وطن
الإ�سالم بالعدل واحلزم واحلكمة ،وبعد:
ف�إن حماية الوطن والذود عنه ال ميكن �أن تكون بال�شعارات ،وال بال�صورة
التقليدية واملتمثلة باجلي�ش الذي يرابط على احلدود ،ويعمل ليل نهار على حماية
تتعدى تلك ال�صورة النمطية �إىل مفهوم �أو�سع و�أ�شمل،
الأمن يف البلد وح�سب ،بل ّ
ّ
ولتهتم بالت�شريع وال�سيا�سة ،وكذلك بالروابط
لتغطي الت�أ�سي�س القيمي للمجتمع،
ّ
املوحدة للمجتمع ،وبتح�سني الأو�ضاع االقت�صادية للمواطنني ،وذلك
االجتماعية ّ
عن طريق حكومة قوية قادرة على �إدارة �ش�ؤون البالد ،وقادرة على قيادة عجلة
ّ
لتت�شكل بذلك وحدة جمتمعية متجان�سة فكرياً وثقافياً
التنمية بكافة املجاالت؛
وماد ّياً ،فتكون قادرة فع ًال على حماية الوطن يف كل حني ،ومن كل خطر ،وعليه:
ال�س ّنة النبوية ومنهج الإدارة
فقد جاء بحث« :جماالت حماية الوطن يف ُ
النبوية يف بنائها» نتيجة احلاجة لت�أ�صيل �آليات التطبيق النبوي ،وملنهج الإدارة
النبوية يف حماية الوطن يف خمتلف جماالت حمايته ،والتي ت�شمل املجاالت:
الدينية ،والت�شريعية ،وال�سيا�سية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية ،والع�سكرية ،والتي
قام النبي  ببنائها وتطبيقها وتوحيد املجتمع الإ�سالمي وجمعه  -على امل�ستويني
القيمي والتطبيقي  -على مبادئها؛ وذلك ال�ستلهام التجربة النبوية ال�شريفة
امل�ؤيدة بالوحي ،واعتمادها منوذجاً ميكن اال�ستفادة منه يف �إدارة وحماية وحت�صني
الأوطان على ال�صعيد الإن�ساين يف كل زمان ومكان.
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ظن بع�ض النا�س � ّأن حماية الوطن تكون فقط من خالل حماية حدوده
لقد ّ
بالقوة الع�سكرية وال�سيف! ،وجحد كثري منهم قدرة ال�سنة النبوية ال�شريفة على
ّ
�إعطاء الواقع املعا�صر �أدوات و�أ�ساليب ومناهج علمية يف خمتلف ميادين احلياة،
وال �سيما يف باب قيام الدول وحماية الأوطان؛ بزعم كونها مثّلت  -بالن�سبة لهم
 مرحلة زمنية غابرة ،نا�سبت وقتها وجمتمعاتها ،وانق�ضت برجالها و�أحوالها ،يفٌ
من�صف -بر�أي الباحث -هي:
حني �أن احلقيقة التي ال يجحدها
�أو ًال� :أن ال�سنة النبوية «�صيدلية» كل ع�صر ،و�شفاء كل مع�ضلة ،و�أنها يف
جمال حماية الوطن قد �أعطت الدواء الناجع لكل زمان ومكان؛ حيث �أتت
برتاتيب �إدارية مميزة ،وقيادة منهجية ّ
وجهت بها �أفراد املجتمع نحو الوحدة
فذةّ ،
�شرعيا
يف خمتلف املجاالت ،وجعلت من تكامل جماالت حماية الوطن مق�صدً ا ًّ
يهدده من
و�ضرورة جمتمعية ،و�أ ّهلتهم بذلك ليكونوا قادرين على حمايته ممّا ّ
�أخطارٍ  :داخلي ٍة �أو خارجيةٍ.
ثانياًّ � :أن حماية الوطن يف اجلانب الع�سكري هو جزء من منظومة متكاملة من
اجلوانب واملجاالت التي يجب ت�أ�سي�سها وتوحيدها وتنظيمها وبنا�ؤها على قاعدة
وحدة املجتمع  -قيم ّياً وتطبيقياً  -و�أن �أهم املجاالت التي اعتربتها ال�س ّنة مه ّمة
يف حماية الوطن ،فقامت ببنائها وفق منهجية مدرو�سة هي املجاالت :الدينية،
والت�شريعية ،وال�سيا�سية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية ،والع�سكرية ،و�أنها د�أبت
على �إخراجها وحد ًة واحد ًة متكامل ًة ،تعمل برتاتبية تكاملية وتن�سيق يف حت�صني
املجتمع وحماية الوطن.
ومن امل�س ّلمة املنطقية القا�ضية بكون مكنونات ال�سنة النبوية املط ّهرة حتتوي
على كنوز املعرفة الإن�سانية التي جمعت بني :املثالية القيمية ،وقابلية التطبيق ،و�أنها
حتوي مناذج حلول املع�ضالت الإن�سانية يف كل جمال ،و�أنها قادرة على تكييف
م�شاكل الزمان واملكان والتعامل معها ب�إيجابية تخدم الب�شرية؛ لأنها وحي ممن
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خلق الزمان والإن�سان ،و�أنها يف جمال حماية الأوطان �أعطت الو�صفة املنهجية
املتكاملة يف :توحيده ،وحت�صينه ،وحمايته يف خمتلف املجاالت ،فنجدها �-أي:
ال�سنة النبوية ال�شريفة -يف املجال الديني قد اتخذت تراتيب منهجية �أ�س�ست من
قواعد التق ّبل يف وجدان امل�سلم على �صعيد العقيدة والعبادة والأخالق،
خاللها
ّ
ف�أدارت توجيه �أفراد املجتمع امل�سلم على �أ�صول مرع ّية؛ ل�ضرورات مق�صودة،
يتحقّق باجتماعها مق�صد الوحدة املجتمعية ،واحلماية للجماعة امل�سلمة يف
�أوطانها ،وذلك من خالل الت�أ�صيل لوحدة املجتمع يف املجال الديني :عقيدةً،
وعبادةً ،و�أخالقاً على �أنها �أ�صل يف حماية الوطن.
موحد متما�سك ي�ستطيع القيام بواجباته يف حماية
ول ّأن �إيجاد � ّأي جمتمع ّ
موحد ي�شرتك يف اخل�ضوع
وطنه ال ميكن �أن ين�ش�أ وينمو وي�ستمر من غري د�ستور ّ
لقوانينه ومقرراته جميع �شرائح املجتمع وطبقاته؛ نلحظ �أن الإدارة النبوية  -وفور
املنورة -قد قام بخطوات ت�شريعية و�سيا�سية توحيدية؛
و�صوله � إىل املدينة ّ
يوحد بينهم ،ويع ّرف كل
لتكون �سبباً يف تنظيم املجتمع وانتظام �أفراده يف قانون ّ
�شريحة منهم حقوقها وواجباتها جتاه اجلماعة وجتاه الوطن ،فجعل بذلك من �إقرار
املجالني :الت�شريعي وال�سيا�سي �سبي ًال يف حماية الوطن.
كما ات�ضح نهج الإدارة النبو ّية يف حماية الوطن من خالل تفعيل اجلانب
االجتماعي ،وبرز ذلك جلياً يف م�سلكني متوازيني على ال�صعيدين الت�أ�صيلي
َ
والتطبيقي ،فا�ستوعب الت� ُ
املجال القيمي الذي �سعى من خالله النبي 
أ�صيل
اجلد والعمل على
�إىل �إر�ساء قيم اجتماعية توحيدية تكون دافعاً معنوياً نحو ّ
حماية الوطن؛ وا�ستوعب التطبيق تر�سيخ تلك القيم من خالل التطبيق العملي،
و�سبق بقرون يف الت�أ�صيل لق�ضية «املواطنة» على �أ�سا�س :وحدة الأ�صل الب�شري،
وامل�صالح امل�شرتكة ،ودعوة الإ�سالم للعدل والإن�صاف ،و�ضرورة االجتماع
الب�شري ،ومتثّل وثيقة املدينة القاعدة الأ�سا�سية ملبادئ املواطنة يف الإ�سالم،
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ين �شامل يف الإ�سالم.
باعتبارها �أول د�ستور مد ّ
وك�أي قيادة م�س�ؤولة للمجتمع ،ومن �إدراكها لقيمة ومكانة و�أثر االقت�صاد
يف ا�ستقالل وحماية الوطن :اتخذ �سل�سلة من الإجراءات العملية املنهجية
بق�صد توحيد املجتمع وا�ستقالله يف املجال االقت�صادي؛ ليقينه ب�أن قوة االقت�صاد
وا�ستقالله وتوحيد املجتمع فيه فكراً وعم ًال هو �أحد �أ�سباب و�سبل الدفاع الأ�سا�سية
عن الوطن ،لتنطلق بعدها الإدارة النبو ّية مكملة حلقات حماية الوطن برتكيزها
واهتمامها باجلانب الع�سكري� ،إذ نهجت يف ذلك منهجاً منطق ّياً مميزاً ،حيث اهتمت
بالإعداد الذي �شمل التدريب على مهارات الدفاع عن الوطن ،واالهتمام بت�صنيع
�أدوات و�أ�سلحة الدفاع والهجوم الع�سكري ،وذلك بعد الت�أ�سي�س املعنوي الذي
الزج بفلذات الأكباد يف �أتون املواجهة
�شمل العقيدة والعبادة والأخالق ،وقبل ّ
التي قد تفر�ضها �سنة التدافع ومقت�ضيات الدعوة.
النبوي يف جمال حماية الوطن �أو�صل الباحث �إىل
� ّإن الغو�ص يف بحر ال�س ّنة
ّ
نتائج عديدة ،كان �أه ّمها:
ّ �	-1أن حماية الوطن والذود عنه ال ميكن �أن تكون بال�شعارات ،وال بال�صورة
البد �أن
التقليدية واملتمثلة باجلي�ش الذي يرابط على احلدود وح�سب ،بل ّ
تتعدى حماية الوطن تلك ال�صورة النمطية �إىل مفهوم �أو�سع و�أ�شمل،
ّ
ّ
ولتهتم بالت�شريع وال�سيا�سة ،وبالروابط
لتغطي الت�أ�سي�س القيمي للمجتمع،
ّ
املوحدة للمجتمع ،وبتح�سني الأو�ضاع االقت�صادية للمواطنني،
االجتماعية ّ
موحد
وتقوية اجلانب الع�سكري �إعداداً وت�أ�سي�ساً؛ ليتك ّتل بذلك جمتمع ّ
متجان�س فكرياً وثقافياً وماد ّياً ،فيكون قادراً فع ًال على حماية الوطن يف كل
و�ضد كل ما يدهمه من �أخطار.
حنيّ ،
�	-2أن كلمة ال�س ّر والأ�سا�س الأول والقاعدة الأقوى يف منهج الإدارة النبوية يف
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بناء املجتمع وت�أهيل �أفراده على حماية الوطن هي يف :تركيزه على الوحدة
موحدة يف
«الوطنية» ،و�إر�ساء مبد�أ املواطنة ،وتكتيل املجتمع بو�صفه قوة ّ
خمتلف املجاالت ،وتوحيد تلك املجاالت يف تكاملية ممنهجة يف حماية
الوطن.
ّ �	-3أن منهج الإدارة النبو ّية يف حماية الوطن يف املجال الديني �شمل توحيد
املجتمع يف جمال العقيدة ،والعبادة ،والأخالق.
ّ �	-4أن منهج الإدارة النبو ّية يف حماية الوطن يف املجال الت�شريعي وال�سيا�سي
بد�أ بو�ضع �أول بذرة د�ستورية يف تاريخ الدولة الإ�سالمية ،من خالل :كتابة
«الوثيقة»ّ ،ثم باعتماد القيم ال�سيا�سية الإ�سالمية داخل املجتمع الإ�سالميّ ،ثم
مبرا�سلة قادة الإمرباطوريات املحيطة بالدولة الإ�سالمية الوليدة.
ّ �	-5أن منهج الإدارة النبو ّية يف حماية الوطن يف املجال االجتماعي تع ّر�ض
لإر�ساء القيم االجتماعية التوحيدية :كقيمتي العدل وامل�ساواة ،وبالق�ضاء
على الطبقية ،وبتطبيق مبد�أ امل�ؤاخاة بني امل�ؤمنني يف املرحلتني املكية واملدنية.
ّ �	-6أن الإدارة النبو ّية نهجت يف حماية الوطن يف املجال االقت�صادي مبادئ
تقوية املجتمع يف خمتلف املجاالت االقت�صادية ،فعمدت �إىل اال�ستقالل
االقت�صادي ونبذ التبعية لل�سيطرة اليهودية على التجارة ببناء ال�سوق
و�سعت الزراعة ودعمتها من خالل �إحياء الأرا�ضي
اخلا�صة بامل�سلمني ،ثم ّ
و�شجعت ال�صناعة باتباع �أ�ساليب جديدة حينها.
امليتة وا�ستغاللهاّ ،
ّ �	-7أن منهج الإدارة النبو ّية يف حماية الوطن يف املجال الع�سكري ر ّكز على
الإعداد من خالل الت�شجيع على التدريب ،و�أ�س�س لل�صناعة احلربية لتكون
و�سيلة يف حماية الوطن ،وط ّبق حماية الوطن عند احلاجة با�ستخدام تقنيات
مل تكن العرب تعرفها ،كحفر اخلندق يوم الأحزاب.
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ويف اخلتام ،وبنا ًء على ما �سبق من نتائج ،نلم�س �ضرورة التو�صية بتكثيف
الدرا�سة يف ال�سنة النبوية ،والعمل على ا�ستنباط املناهج النبوية يف خمتلف
جماالت العلوم الإن�سانية ،وتعميم النتائج على خمتلف فروع الإدارات يف
املجتمع ،واعتمادها يف مناهج الرتبية والتعليم؛ لرتبية الأجيال عليها ،وتفعيل
دورها املم ّيز يف املجتمع.
رب العاملني.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل ّ
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�أحاديث العهود و�أثرها يف حماية الأوطان
د .عادل فائز

�أ�ستاذ العلوم ال�شرعية واللغوية بجامعة ابن زهر � -أكادير (املغرب)
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احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني ،وبعد، ،
ف�إن ل�شرعة رب العاملني مقا�صد تتغاياها ،وكليات جامعة تتوخاها ،حتقيقا
ل�سكينة م َّتبعيه ،و�سعادة معتنقيه .و�إن من كبري مقا�صده ،وعظيم م�آالته؛ حماي ُة
الأوطان و�صيانتها ،وحفظ متا�سكها وا�ستقرارها ،وحتقيق �أمنها و�أمانها ،وما �إىل
ذلك من �أمرها ،فكانت جملة من ت�شريعاته �سائرة يف ذا امل�ضمار.
و�إن من جملة الت�شريعات التي رامت حتقيق تلك ال ُبغية املرجوةِّ ،
والط ْلبة
املرغوبة ما �شرعه الإ�سالم من �أحكام العهود ،وما �أحاط به العهد من كرمي العناية،
وكبري الرعاية ،حيث جعله من مقت�ضيات الدين ومن �شعائره املثلى ،التي ال
ين
يتحقق م�سمى الدين �إال بها ،فقال عليه ال�سالم اَ«ل �إِ َ
ميا َن لمِ َ ْن اَل �أَ َما َن َة َل ُهَ ،و اَل ِد َ
لمِ َ ْن اَل َع ْهدَ َل ُه» وما ذاك �إال لأهميته البالغة يف حياة النا�س وا�ستقرارهم ،وحماية
�أوطانهم ،روحيا وج�سديا ودينيا.
ذلك �أن من �سنن اهلل يف الوجود �أن النا�س على اختالف نحلهم ،وتباين
مللهم ودياناتهم ،يحتاجون �إىل التعاي�ش والتعاون والت�آزر ،فكانت �أحكام العهود
تنظيما للعالقات بني امل�سلمني فيما بينهم ،وفيما بينهم وبني غريهم ممن لي�س على
دينهم لتتحقق للب�شرية خَ لة اال�ستقرار واالطمئنان.
ومن هنا كانت من اخلطوات الأوىل التي �أقدم عليها النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ملا هاجر �إىل املدينة  -وهو يروم بناء دولة ووطن �إ�سالمي � -أن �أبرم
معاهدات مع من كان ي�سكن املدينة من اليهود ،فلم يلج�أ �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل
احلرب واملواجهة ،بل جل�أ �إىل املوادعة واملهادنة لأنها ال�سبيل الأمثل والنهج الأقوم
يف بناء الأوطان وا�ستقرار املجتمعات ،وبذلك يكون قد نبه �أمته عليه ال�سالم
�إىل �أن بناء الأوطان و�صيانتها ،واحلفاظ عليها من �أوكد مقت�ضياته :احلفاظ على
العهود وعدم نق�ضها.
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ولذلك عد الإ�سالم نق�ض العهد جرما خطريا ،وذنبا عظيما ي�ستوجب به �صاحبه
اهدَ ًة
كبري العقوبات وج�سيمها ،فقال عليه ال�صالة وال�سالمَ « :م ْن َق َت َل َن ْف�سً ا ُم َع َ
ِيح َها» ،وقال عليه ال�سالم�« :أَيمُّ َ ا َر ُج ٍل
ِب َغيرْ ِ ِح ِّل َها َح َّر َم اهللُ َع َل ْي ِه الجْ َ َّن َة �أَ ْن َي ُ�ش َّم ر َ
�أَ َّم َن َر ُج اًل َع َلى َد ِم ِه ُث َّم َق َت َل ُهَ ،ف�أَ َنا ِم َن ا ْل َقا ِت ِل َبرِي ٌءَ ،و�إِ ْن َكا َن المْ َ ْق ُتو ُل َكا ِف ًرا».
لأن �ضرر ناق�ض العهد ال يقت�صر على نف�سه ،و�إمنا يعم الوطن بكامله� ،إذ
غالبا ما يكون ذلك �سببا يف تخريب الأوطان وت�شريد �أهلها ،والرمي بهم يف �أتون
الويالت واملحن.
ولعل الواقع اليوم �أكرب �شاهد على ذلك فحني نق�ضت بع�ض الدول معاهداتها،
ومت خفر العهود مع املعاهدين وامل�ست�أمنني كان ذلك �سببا يف �شن احلروب عليها،
مما �أدى �إىل تفكك الأوطان ،وخراب البالد والعباد.
ورعيا لهذه امل�س�ألة وتعظيما لها جعل الإ�سالم للمعاهدين وامل�ست�أمنني الذين
يربطهم عهد مع الدول التي يدخلون �إليها جمموعة من احلقوق ت�ساوي بينهم وبني
�أفراد الدولة الإ�سالمية.
من ذلك �أنه ح َّرم دماءهم و�أغلظ العقوبة ملن قتل معاهدا �أو م�ست�أمنا فقال عليه
ِيح َها».
ال�سالمَ « :م ْن َق َت َل َن ْف�سً ا ُم َع َ
اهدَ ًة ِب َغيرْ ِ ِح ِّل َها َح َّر َم اهللُ َع َل ْي ِه الجْ َ َّن َة �أَ ْن َي ُ�ش َّم ر َ
كما ح َّرم �أموالهم و�شنع على من اعتدى على �أموال املعاهدين ،وجعل
ين �إ اَِّل
�أخذها مقرونا بحقها ،فقال عليه ال�صالة وال�سالم�« :أَ اَل اَل تحَ ِ ُّل �أَ ْم َوا ُل المْ ُ َع َ
اه ِد َ
ب َِح ِّق َها» وعموما فقد حرم �إذاية املعاهدين ب�أي نوع من �أنواع الإذاية بل جعل عليه
ال�سالم �إذاية املعاهدين �إذاية له ،فقال عليه ال�سالم« :من �آذى ذميا فقد �آذاين ومن
�آذاين فقد �آذى اهلل» وال �شك �أن مثل هذا الوعيد ال يرتبه ال�شرع �إال على الكبائر
العظمى من الذنوب.
وقد كانت حياة النبي �صلى اهلل عليه تطبيقا عمليا لتلك الت�شريعات ،فكان
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�صلى اهلل عليه �شديد احلر�ص على الوفاء بالعهود التي يعقدها مع من لي�س
على دين الإ�سالم ،وقد كان �صلح احلديبية من �أعظم النماذج على ذلك ،فقد
اختزلت كلمته اجلامعة التي قالها يف �صلح احلديبية وهي قولهَ « :وا َّل ِذي َن ْف ِ�سي
ِب َي ِد ِه ،اَل َي ْ�س�أَ ُلونيِ خُ َّط ًة ُي َع ِّظ ُمو َن ِفي َها ُح ُر َم ِ
اها» كثريا من
ات ا ِهلل �إ اَِّل �أَ ْع َط ْي ُت ُه ْم �إِ َّي َ
املعاين ،واكتنزت �شتى الدالالت ،والتي ما �أحوج كثريا من امل�سلمني اليوم �إىل
ا�ستح�ضارها وتطبيقها.
وقد �سار ال�صحابة بعد النبي �صلى اهلل عليه على خطاه وتر�سموا �أثره يف
املحافظة على العهود ،مما مكنهم من بناء دولة �إ�سالمية قوية ينعم فيها �أفرادها
بالأمن والطم�أنينة واال�ستقرار.
وملا كان بناء الأوطان وحمايتها يتجاوز ما هو مادي �إىل ما هو قيمي مبدئي
كانت �أحكام العهود يف �أبعادها ترمي �إىل حتقيق جمموعة من املبادئ والقيم التي
حتقق للنا�س ال�سعادة والتقدم والرقي ،فمن ذلك:
قيمة امل�ساواة والعدل :فالعدل والق�سط ركيزة �أ�سا�سية يف بناء الأوطان
�سوى
والدول ،وقد جتلت هذه القيمة ك�أو�ضح ما تكون يف �أحكام العهود فقد َّ
الإ�سالم بني امل�سلمني وغريهم من املعاهدين وامل�ست�أمنني يف كثري من احلقوق،
وقد �ضرب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أروع الأمثلة يف ذا الأمر ،فقد مرت عليه
جنازة يهودي فقام لها ،فقيل له �إنها جنازة يهودي فقال عليه ال�سالم �ألي�ست نف�سا؟
وقد �سلفت بع�ض الأحاديث التي ح َّرم فيها الإ�سالم دماء املعاهدين و�أموالهم.
ومن ذلك �أي�ضا قيمة الت�سامح ،وقد كانت املعاهدات التي �أبرمها النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم مع امل�شركني و�أهل الكتاب �أروع منوذجني للت�سامح ،ففي �صلح
احلديبية كان امل�سلمون با�ستطاعتهم �أن يدخلوا بالد امل�شركني عنوة ،لكن النبي
�صلى اهلل عليه �آثر �أن يحقن الدماء ،بل ر�أى بع�ض ال�صحابة يف بنود االتفاق نوعا
من الإجحاف حتى قال عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه :ففيم نعطي الدنية يف ديننا؟
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وقد جاءت �أحاديث كثرية تدعو �إىل الت�سامح فقد جاء يف �صحيح م�سلم �أن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال�« :إِن َُّك ْم َ�س َت ْف َت ُحو َن �أَ ْر�ضً ا ُي ْذ َك ُر ِفي َها ا ْل ِق َري ُ
اط،
ا�س َت ْو ُ�صوا ِب�أَ ْه ِل َها خَ يرًْ ا َف�إِ َّن َل ُه ْم ِذ َّم ًة َو َر ِح ًما».
َف ْ
ومن ذلك قيمة التعاي�ش والتعاون والر�أفة�...إذ من بني ما تق�صده الإ�سالم مبا
�شرعه من �أحكام املعاهدين ،جعل �أهل الديانات املختلفة يتعاي�شون يف بلد واحد
يتمتع فيه املعاهد بكامل حقوقه ال�سيا�سية واملدنية له ما للم�سلمني وعليه ما عليهم.
�إن هذه القيم التي تهدف �إليها �أحاديث العهود وترمي �إىل حتقيقها هي الكفيلة
ببناء الأوطان وحمايتها وازدهارها وتقدمها ،فالبلد الذي ي�سود فيه الت�سامح
والتعاي�ش واحلرية من �ش�أنه �أن يكون بلدا قويا اقت�صاديا واجتماعيا و�سيا�سيا
و�صناعيا و�سياحيا.
�إن فل�سفة الإ�سالم فيما �شرعه من العهود ،وما �أحاطها به من الأحكام
والت�شريعات يروم يف �أبعاده املقا�صدية �إىل بناء الأوطان وحمايتها ،وجعل �أهلها
يتمتعون باحلياة ال�سعيدة والعي�ش الرغيد.
ويف ذلك در�س عظيم للأوطان الإ�سالمية اليوم ف�إذا �أرادت �أن تتقدم
وتتطور يف جميع املجاالت اقت�صاديا وثقافيا و�سيا�سيا ،فعليها ا�ستح�ضار مبادئ
الإ�سالم يف املعهود ،لأن البلدان التي ينعم فيها املعاهدون وامل�ست�أمنون بالأمن
واال�ستقرار ،وتربطها بغريها اتفاقيات ومعاهدات تلتزم بها ،يزدهر اقت�صادها،
وتتقدم جمتمعاتها يف �شتى املجاالت ،مما يعود بالنفع العميم على الوطن و�أهله،
وبعك�س ذلك الدول التي يُ َر َّوع فيها املعاهدون ،وال حترتم املعاهدات التي تربطها
بغريها من الدول يكون ذلك �سببا يف عزلتها اقت�صاديا و�سيا�سيا واجتماعيا ،مما
يعود بال�ضرر على الوطن و�أهله.
()280

الن�صيحة� :أ�صالة املفهوم وجتديده
و�أثرها يف حماية الوطن
د .عبد اهلل بن عبد العزيز الباقي

ع�ضو هيئة التدري�س بكلية املعلمني مبنطقة الباحة (ال�سعودية)
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احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وبعد ،فالأر�ض هي الوطن العام
الذي امنت اهلل به على خلقه يف ،ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (املر�سالت ،)٢٥ :ثم لكل جن�س
وطنهم املندرج يف الوطن الأم ،وهكذا يكون لكل قبيلة �أو قرية وطنهم اخلا�ص
ومن واجبه عليهم الن�صح ال�صادق له وحمايته والعمل لرقيه نباهته.
ومن هنا ف�إن عقد ندوة خا�صة ملناق�شة واجب حماية الأوطان من خالل ال�سنة
النبوية خطوة رائدة يف هذا الباب .وقد اخرتت مو�ضو ًعا يف �صميم ق�ضية حماية
الوطن ،ويف مو�ضع القلب منها وهو :الن�صيحة للوطن ودورها احلمائي للأوطان
من خالل �سنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم .وعنونته بـ (الن�صيحة � -أ�صالة املفهوم
وجتديده ،و�أثرها يف حماية الوطن).
ومن خالل البحث يتبني املفهوم الأ�صيل ملفردة الن�صيحة؛ �سواء يف اللغة
�أو اال�صطالح ،حيث �إنهما يتفقان على �أن الن�صيحة عمل قلبي يف املقام الأول
والن�صيحة :خالف الغ�ش .ون�صحته �أن�صحه .وهو نا�صح اجليب ملثل� ،إذا و�صف
بخلو�ص العمل ،والتوبة الن�صوح منه ،ك�أنها �صحيحة لي�س فيها خرق وال ثلمة،
ونا�صح الع�سل :ماذيه ،ك�أنه اخلال�ص الذي ال يتخلله ما ي�شوبه .ون�صحت له
ون�صحته مبعنى(((.
وفهم الن�صيحة مبجرد الن�صح بالل�سان �أو اليد �أو النف�س �إمنا هي متظهرات
نا�شئة عن ر�سوخ حقيقة الن�صح يف قلب النا�صح ،والفرق بينهما كبري ال �سيما من
حيث �إن الن�صح املنايف للغ�ش يجمع الإخال�ص وال�صدق للمن�صوح ،ويعترب بهذا
املعنى �سدً ا مني ًعا ،وح�صنًا ح�صينًا يحول بينه وبني ما ي�ضر املن�صوح من الأخطار،
فهو �أعظم فائدة للمن�صوح من بع�ض كلمات توا�سي �أو تر�ضي ثم تنتهي.
 -1اخلليل بن �أحمد ،معجم العني  ،119 /3ابن فار�س ،مقايي�س اللغة  ،435 /5ابن منظور ،ل�سان العرب
.615 /2
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عالقة الن�صيحة بالوطن من خالل ال�سنة النبوية :يف حديث متيم بن �أو�س
يح ُة،
الداري ر�ضي اهلل عنه �أَ َّن ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال« :الد ُ
ِّين ال َّن ِ�ص َ
ني َو َعا َّم ِتهِ ْم» (((.تتبني عالقة
ُق ْل َنا :لمِ َ ْن؟ َقا َل :لهلِ ِ َو ِل ِك َتا ِب ِه َو ِل َر ُ�سو ِل ِه َو ِ ألَ ِئ َّم ِة المْ ُ ْ�س ِل ِم َ
الن�صيحة بالوطن من حيث �إن كل جهات الن�صيحة الواردة يف هذا احلديث لها
ارتباط وثيق بالوطن؛ فقوله عليه ال�صالة وال�سالم[ :الن�صيحة هلل ولكتابه ولر�سوله]
ميثل االنتماء الديني والقيمي الذي على �أ�سا�سه تبنى معايري احلياة يف بقعة من
الأر�ض .وقوله[ :ولأئمة امل�سلمني وعامتهم] ميثل اجلانب الوطن يف بعده الإن�ساين
املالزم للبعد املكاين؛ وبالتايل احلديث �أ�صل يف الداللة على هذا املعنى.
الن�صيحة للوطن والن�صيحة للنف�س :فالن�صيحة للوطن هي ن�صيحة للذات
يف احلقيقة ،لأن العنا�صر امل�شرتكة بني �أفراد الوطن الواحد جتعل منهم كيانًا واحدً ا
متعدد الأج�ساد ،م ّتحد ال�سمات والأهداف.
وال�سنة النبوية ت�ؤكد على مبد�أ االحتاد بني الهوية ال�شخ�صية والهوية
الوطنية؛ فكما يجب بحكم الفطرة �أن ين�صح لذاته ونف�سه ويحفظها من كل �سوء
كذلك يجب عليه �أن يحفظ وطنه الإن�ساين واملكاين.
�أما حفظ الوطن الإن�ساين فعن ابن �شهاب �أن �ساملا �أخربه �أن عبد اهلل بن عمر
ر�ضي اهلل عنهما� ،أخربه� :أَ َّن َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال« :المْ ُ ْ�س ِل ُم �أَخُ و
اج ِت ِه،
اج ِة �أَ ِخي ِه َكا َن اهللُ فيِ َح َ
المْ ُ ْ�س ِل ِم ،اَل َي ْظ ِل ُم ُه َو اَل ُي ْ�س ِل ُم ُهَ ،و َم ْن َكا َن فيِ َح َ
َو َم ْن َف َّر َج َع ْن ُم ْ�س ِل ٍم ُك ْر َب ًة َف َّر َج اهللُ َع ْن ُه ُك ْر َب ًة ِم ْن ُك ُر َب ِ
ات َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،و َم ْن َ�سترَ َ
ُم ْ�س ِل ًما َ�سترَ َ ُه اهللُ َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة»(((.

و�أما حماية الوطن املكاين في�شهد له حديث َ�سعِ يدِ ْب ِن َز ْيدٍ َ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َالَ « :م ْن ُق ِت َل ُدو َن َما ِل ِه َف ُه َو َ�شهِ يدٌ َ ،و َم ْن ُق ِت َل ُدو َن �أَ ْه ِل ِه� ،أَ ْو ُدو َن

�	-1أخرجه :م�سلم يف الإميان ،حديث رقم.55 :
�	-2أخرجه :البخاري يف �صحيحه ( ،)128 /3م�سلم (.)1996/4
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َد ِم ِه� ،أَ ْو ُدو َن ِدي ِن ِه َف ُه َو َ�شهِ يدٌ »(((.
الن�صيحة لوالة الأمر �أ�صل حماية الأوطان وعمرانها ،وغ�شهم بوابة
دمارها وفنائها :تتبني قيمة التنبيه على حقيقة داللة الن�صيحة ومفهومها؛ حيث �إن
بع�ض الأ�شخا�ص عندما يفهم الن�صيحة مبفهوم الن�صح القويل ،قد يتوهم �أنه يجب
عليه ذلك ،ويجب على ويل الأمر اال�ستجابة له ،و�أنه �إذا فعل ومل ي�ستجب ويل
الأمر رمبا يعتقد �أن فري�ضة الوفاء بالبيعة �أنها غري الزمة ،وهذا خطر عظيم ينفيه
اعتقاد الن�صيحة مبعناها ال�شرعي ال�صحيح.
وقد نبه ابن عبد الرب يف هذا املو�ضع �إىل �أن العجز االختيار �أو اال�ضطراري
عن منا�صحة ويل الأمر ال يلغي حقه يف الن�صيحة ،و�صدق البيعة ،والكينونة
معه على ال�سمع والطاعة .قال رحمه اهلل« :قال �أبو عمر �إن مل يكن يتمكن ن�صح
ال�سلطان فال�صرب والدعاء ف�إنهم كانوا ينهون عن �سب الأمراء»(((.
وتنبيه ابن عبد الرب �إىل هذه امل�س�ألة يدل على فقه عميق بدقائق الن�صو�ص
النبوية ،ف�إنه رمبا تطرق �إىل بع�ض الأفهام �شيء من الوهم حيال هذه امل�س�ألة فنبه
�إىل �أن الن�صح للإمام �أ�س را�سخ من �أ�س�س ال�شريعة ال ي�سوغ جتاهله وال خمالفته
ب�سبب تعذر فرع من فروعه مثل بذل الن�صيحة القولية لويل الأمر لأي �سبب.
ويظهر �أثر هذا التالزم بني الن�صيحة والبيعة للإمام يف بقاء العالقة بني الإمام
والرعية على الوفاق املحقق للوحدة وال�صالبة للأمة يف وجه كل الأعداء ،وهذا
من �ش�أنه �ضمان م�ساحة �آمنة للرعية من خماوف النوازل احلربية �أو االقت�صادية؛
بقوة اجلبهة الداخلية للوطن التي متثل احلماية الداخلية الأكرث فعالية.
وواقع الأمة الإ�سالمية يحكي �ضبابية يف م�س�ألة الن�صيحة لوالة الأمر وعالقته
ً
ت�شوي�شا على داللته ،ومن م�ؤ�شرات ذلك:
بحماية الأوطان ،ويعاين
�	-1أخرجه� :أبو داود ( ،)236/4والرتمذي (.)27/4
 -2التمهيد ملا يف املوط�أ من املعاين والأ�سانيد ( )287 /21مع حذف �أ�سانيد الروايات.
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� اًأول :الغياب الكلي  -بح�سب اطالع الباحث -مل�صطلح الن�صيحة الوطنية
�أو الن�صيحة للوطن ،ولعل ال�سبب يف ذلك عدم وجود هذا امل�صطلح يف الرتاث
الإ�سالمي ،ولكننا و�إن مل جنده بلفظه فهو مقرر مبعناه  -كما �سبق يف املبحث
ال�سابق ،-ولعل اهلل تعاىل جعل ما نراه من �أحداث وحوادث �سب ًبا يف تن�شيط هذا
املعنى يف ح�سنا الذاتي وال�شعبي.
ثان ًيا :اجلر�أة على ثوابت الأوطان ومقد�ساتها من داخل ال�صف الوطني،
وا�ستخدام و�سائل معا�صرة نافذة يف املجتمع املحلي ورمبا الدويل ،وهذا ي�سبب
�أذى للوطن من خالل زعزعة ا�ستقراره الثقايف والقيمي ،ومن خالل ت�شويه
�صورته �أمام الر�أي العام العاملي حيث يظهره جمتم ًعا غري را�سخ يف مبادئه وثوابته.
ثال ًثا :ومن �أخطر �أنواع اجلر�أة على ثوابت الأوطان اجلر�أة على والة الأمر يف
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،بن�شر ال�شائعات عنهم� ،أو القوادح فيهم ،وت�ضخيم
�أخطائهم ،وحتقري �إجنازاتهم ،وهذه خطيئة كربى حذر منها النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم بقوله« :من �أهان �سلطان اهلل يف الأر�ض �أهانه اهلل»(((.
رابعا :التحري�ض على التكتالت املعار�ضة التي تهدف �إىل �إ�سقاط والة الأمر
ً
ال�شرعيني ،وهذا خمالفة �صريحة لكل الأحاديث النبوية التي ت�ؤكد وجوب ال�صرب
على الإمام.
خام�سً ا :وجود بع�ض اخليانات املدنية والع�سكرية يف بع�ض الأحيان �إيثا ًرا
للمال على الوطن ،ا�ستجابة لداعي الأنانية ال�شخ�صية على ح�ساب الفري�ضة
الوطنية.
�ساد�سً ا :التق�صري يف واجب التعليم وتخريج �أجيال من الطالب يحملون
ال�شهادات العلمية وميثلون اخلواء املعريف واملهني ب�شكل مزر بهم وبالأمة ،ال �سيما
 -1رواه الرتمذي يف ال�سنن ،حديث رقم.2224 :
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يف التخ�ص�صات ال�شرعية والع�سكرية والطبية والهند�سية .و�أ�صدق دليل على
ذلك ا�ستمرار احلاجة يف ق�ضايا الأمة اجلوهرية �إىل خرباء من اخلارج مع �إمكانية
مناف�سة القوى الب�شرية املحلية يف كل جماالت املعرفة املدنية الأدبية والع�سكرية.
وهذا اخللل خمالف ملقت�ضى الن�صيحة لأئمة امل�سلمني وعامتهم ،وقد ورد عن ابن
عبا�س� ،أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :تنا�صحوا يف العلم ،ف�إن خيانة �أحدكم
(((
يف علمه �أ�شد من خيانته يف ماله ،و�إن اهلل عز وجل �سائلكم يوم القيامة».
وذلك كله يحتم على م�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي العام القيام بدورها يف ن�شر
الوعي بهذا املعنى ،وتعزيز ح�ضوره يف حياة النا�س من خالل ت�أليف الكتب فيه،
وت�ضمينه يف املقررات الدرا�سية يف املراحل الدرا�سية كافة ،ويف كافة املجاالت
املعرفية املدنية والع�سكرية ،و�صوال �إىل التوظيف الإعالمي الر�شيد لهذا املبد�أ
املحوري يف حفظ �أمن الوطن ال من داخله فقط بل �أعمق من ذلك من داخل
�أفراده.
و�صلى اهلل و�سلم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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املنهج النبوي يف حماية الوطن والدفاع عنه
د� .أن�س �سليمان امل�صري

الأ�ستاذ امل�ساعد يف احلديث النبوي ال�شريف وعلومه (الأردن)
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ِّ
وموطن الأوطان ،وال�صالة على
احلمد هلل خالق الإن�سان ،ومعلم القر�آن،
النبي العدنان� ،سيد الهداية والبيان ،وعلى �صحابته �أكمل الر�ضا وم�سك اخلتام،
ومن تبع �سمتهم ف�آمن ثم ا�ستقام ،ون�شر دعوتهم من العلماء والأعالم ،وبعد، ،
ف�إن املنهج النبوي يف حماية الوطن يقوم على موقف و�سطي متوازن بني
تر�سيخ حقيقة الدفاع عنه من جهة ،وعدم اتخاذه ذريعة لالعتداء على الآخر من
جهة �أخرى؛ ذلك �أن املنهج النبوي متيز عن كافة املناهج الأخرى؛ القدمية منها
واملعا�صرةـ بكمال توازنه وو�سطيته يف اتباع كافة الو�سائل ال�شرعية والعملية
وتعزيزها وتوظيفها حلماية الوطن فكر ّيا واقت�صاد ّيا واجتماع ّيا وع�سكر ّيا ،واتخاذ
كافة التدابر والإجراءات؛ ومع ذلك ف�إنه ق ّيد امل�سلم بعدم اتخاذ ذلك ذريعة
للتجاوز يف حقوق الآخر ،وربط ذلك ب�أ�سا�س عقيدته و�إميانه ،الأمر الذي حافظ
على ان�ضباطية امل�سلم يف �أعتى مواقف الدفاع الفكرية �أو الع�سكرية.
ومن هنا جاء دور املنهج النبوي ،وال�شريعة الإ�سالمية التي قامت على تر�سيخ
مبادئ امل�سلم لتغر�س يف النفو�س مبد�أ حماية الأوطان ،وت�ؤطره باملنهج الرباين
بعيدً ا على الإفراط �أو التفريط ،وتوظيف ذلك املبد�أ لن�شر دين اهلل وتطبيق �شرعه
يف تعامل امل�سلمني فيما بينهم ،وعالقتهم مع الآخرين ،وتوطيد �صلتهم باهلل ،
ومن ثم ن�شر الدعوة الإ�سالمية �إىل النا�س كافة؛ لتكون الدعوة الإ�سالمية هي
دعوة احلق.
وال �شك �أن ما تنادي به الأنظمة املعا�صرة ،والقوانني الو�ضعية ومنظمات
احلقوق الدولية من حماية ال�شعوب ،واحرتام الآخرين ،وعدم االعتداء عليهم،
و�إقامة العدالة الدولية ،والبعد عن العنف والع�صبية والغلو والتطرف ما هي �إال
م�صطلحات �أخرى حتاكي اجلوانب الب�شرية ،غري �أنها  -يف حقيقة الأمر -مل ت�ضف
تو�صل
�إىل املنهج النبوي يف بناء القيم اخللقية والإن�سانية �إال ت�سميات جديدةّ ،
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وا�ضعوها �إىل جزء من منظومة هذا املنهج الرباين� ،إ�ضافة �إىل ما ترجمه النبي 
و�أمر باتباعه من املنهج والقيم الإ�سالمية.
ولذلك نرى �أن املنهج النبوي عالج مفهوم حماية الوطن من �إ�شكاليتني؛
�أوالهما :اتخاذه من البع�ض ذريعة للعدوان وا�ستباحة الأرواح والأعرا�ض
والأموال ،وثانيهما� :إهماله والتقاع�س عنه ب�سبب انف�صاله عن املفهوم العقدي
واجلزاء الأخروي ،ول�ضعف مناهج تر�سيخه ،و�آليات تعزيزه وتوظيفه.
ومن هنا فقد عمل املنهج النبوي  -لتعزيز مبد�أ حماية الأوطان -على عدد
من اخلطوات املت�سل�سلة منطق ًيا ،يت�صدرها الك�شف عن مبد�أ حماية الوطن ودرجته
يف نف�س امل�سلم كخطوة متهيدية �أوىل ت�ساعد على غر�سه عقديًا ،وتعزيزه مهاريًا
ومعاجلة املفاهيم املنافية له ليُعمد �إىل توظيفه خلدمة الدين وعمارة الأوطان.
فقام املنهج النبوي باتباع طرائق عدة لذلك منها :ال�س�ؤال املبا�شر (الع�صف
الذهني) ،باعتباره م�ؤ�ش ًرا مبا�ش ًرا لتحديد الدرجة التي يتمتع بها امل�ؤمن من
الت�ضحية والفداء وحماية الوطن وهو �أحد �أق�صر الو�سائل امل�ؤدية لذلك ،كما
�إنه يُ�ساعد على اكت�شاف موا�ضع اخللل �أو النق�ص ومن ثم العمل على ت�صويبها
وتطويرها.
ومنها -كذلك -املراقبة واملتابعة للداللة امل�صاحبة للمواقف املختلفة،
وا�ستخراج امل�ؤ�شّ رات القابلة للمالحظة؛ �سواء �أكانت م�ؤ�شرات �سلبية �أم �إيجابية؛
ل ُيعمد �إىل تقومي ال�سلبية منها ،ويُك�شف عن امل�ؤ�شرات الإيجابية لتعزيزها بنا ًء على
ما ينتج عنها من املعرفة املرتاكمة.
وا�ستخراجا
و�آخرها �أ�سلوب احلث واملناف�سة باعتباره �أ�شد الأ�ساليب ت�أث ًريا
ً
للمهارات املختلفة؛ �سوا ًء العقلية منها �أو اجل�سدية ،الأمر الذي يدفع ال�شخ�ص
�إىل بذل �أق�صى جهده لإبراز قدراته.
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وبعد الك�شف عن مبد�أ حماية الوطن فقد عمد املنهج النبوي �إىل غر�س
وتر�سيخ هذا املبد�أ من خالل ربطه بعقيدة امل�ؤمن ليكون واحدً ا من الثوابت
ال�شرعية غري اخلا�ضعة �إىل م�صلحة �شخ�صية �أو هوى متبع ،حتى ت�ؤدي مهمتها يف
عمارة الأر�ض وم�صلحة الب�شرية.
كذلك ع ّلق املنهج النبوي امل�سلم بوطنه نف�س ّيا وعاطف ّيا �إ�ضافة �إىل عقيدته؛
وهاج�سا ،بعيدً ا عن املادة واملكا�سب الدنيوية ،وهو �أمر
ليجعل حمايته فطرة
ً
موافق للعقيدة باعتبارها �أمر فطري كذلك.
ثم �أطر املنهج النبوي ذلك املبد�أ مبنهج رباين قومي ،يجعله هد ًفا �سام ًيا يُبذل فيه
املال والدم ،ومينع اتخاذه مطية للعدوان ،والع�صبية وال�شعوبية ،وينظم �أولوياته
يف �إطارها ال�شرعي ال�صحيح؛ فيحفظ توازنه وو�سطيته.
الأمر الذي يتطلب تعليق العمل به بجزاء �أخروي يتنا�سب مع الت�ضحية
يعو�ضه �أي مردود دنيوي �أو
ال�سامية من املال والنف�س والعر�ض والفكر الذي ال ّ
ثمن مادي زائل.
هذا الرت�سيخ العقدي ملبد�أ حماية الوطن ال بد له من �أ�ساليب تعززه وت�صقله
�سواء على امل�ستوى الفكري� ،أو املهاري ،الأمر الذي يتطلب حماية امل�سلم وبنائه
فكريًا و�أخالق ًيا ،وتعزيزه مهاريًا وحمايته من �أية موجات فكرية منحرفة �أو ممار�سات
عملية فا�سدة.
الأمر الذي يعا�ضده �إبراز القدوات �سواء من �شخ�ص النبي  باعتباره
مو�سوعة متكاملة من الأخالق والأقوال والأفعال� ،أو من �صحابته الكرام �أو حتى
�أبطال التاريخ الإ�سالمي القدمي �أو املعا�صر.
كما تقت�ضي حماية الوطن املحافظة على وحدته الداخلية وحماربة الفئوية
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حتى ال يقع النزاع والف�شل وتذهب ريح الإ�سالم ،وليحمل كل فرد م�سلم
م�س�ؤولية تلك احلماية بعيدً ا عن م�ستواه املادي �أو العلمي �أو االجتماعي� ،أو
�أ�صوله الن�سبية �أو العرقية.
وبنا ًء عليه تتعمق احلماية من خالل املجتمعات امل�سلمة بغ�ض النظر عن بعد
م�سافاتها اجلغرافية �أو اختالف لغاتها ،مما ي�ؤمن عم ًقا �سيا�س ًيا وا�سرتاتيج ًيا ،وت�ضاف ًرا
على م�ستوى العاملية ،تتحكم من خالله بالعالقات مع الدول الأخرى واملنظمات
غري امل�سلمة على �أ�سا�س الوالء والرباء.
هذا كله يتطلب تعزيزًا ع�سكريًا وحت�صينًا �ضد اعتداء خارجي ،مما يوجد هيبة
حتفظ �أمن الدول الإ�سالمية من �أية جهات حتاول الإ�ساءة �إليها �سواء من خالل
درع علمي �أو فكري �أو ع�سكري جهادي ،الأمر الذي يوجِ د �سيادة حتمي العقيدة
والدين والأخالق وما يرتتب عليها من عمارة الأر�ض ون�شر الدعوة.
وال �شك �أن تعزيز مبد�أ حماية الوطن يحتاج �إىل مراقبة دائمة ووقاية مكملة
حتفظ من وقوع �أي خط�أ يف الفهم �أو خلل يف التطبيق لهذا املبد�أ عن طريق �إنكار
�أية �أفكار �سلبية �أو ممار�سات منافية للمنهج الرباين وت�صحيحها ب�شكل م�ستمر،
وذلك على امل�ستوى العقدي �أو االقت�صادي �أو ال�سيا�سي �أو غري ذلك.
وقد امتاز املنهج النبوي يف تعزيز مبد�أ حماية الوطن بالبعد الروحي ليكون
مبد�أ متوازنًا هدفه �أخروي رباين وذلك من خالل الدعاء وطلب الإعانة من اهلل
 لتحقيق الأمن وال�سالمة والربكة واملحبة ،والدعاء على املف�سدين يف مقدرات
الأمة واملهددين ال�ستقرار الأوطان.
كل ما �سبق �إعداد لهذا املبد�أ يف كل م�سلم ليكون مهيئًا لتوظيف ذلك يف
خدمة الدين وعمارة الأر�ض ،وذلك من خالل حتقيق العدالة بني �أفراد املجتمع
امل�سلم يف خدمة و�أمان �أوطانهم ٌّ
كل ح�سب �إمكاناته وتخ�ص�صه ،فكل من يعي�ش
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على �أر�ض م�سلمة مطالب بحمايتها بطريقة �أو ب�أخرى ،ومن هنا كان املجتمع
الإ�سالمي جمتم ًعا راق ًيا متقد ًما يحفظ جلميع �أفراده حق الأمن واحلماية وال ي�سمح
لأ�صحاب ال�سلطة �أو املال التالعب بهذه العدالة.
و�صلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
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