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المقدمة
تعد حاية الوطن من كل ما يؤدي إىل اختالل أمنه واهنيار اقتصاده وتفكك نسيج متمعه 
من َأوَْكِد ضروريات احلياة وأعظمها خطرا، وخباصة أمنه االقتصادي منها، فهو ركنها الركني، وأسها 
املتني، وهو مطلب فطري، يسعى الناس لتحقيقه وإقامته أفراًدا ومجاعات وأمًما، ألن به تطمئن 

النفوس، وتنشط به اهلمم، ويكن فيه الربيء، ويأنس فيه الضعيف. 

وتتأكد هذه احلماية للوطن بتوفري األمن ألبنائه واملقيمني فيه ألنه إذا فقد األمن حل حمله 
اخلوف الذي يقبض الناس عن مصاحلهم، وحيجزهم عن تصرفهم، ويكفهم عن أسباب املواد اليت 
هبا قيام نفوسهم، وانتظام مجعهم، واستمرار حياهتم، فتضيق سبل معاشهم، وتسوء بذلك حاهلم، 

َما يفضي إىل تبدل طبائعهم، فيكونون بذلك إىل الفتنة أقرب، وعن السالمة أبعد.

وتبلغ حاية الوطن متامها عندما يستويل حبه على قلوب الناس فتصري نفوسهم رخيصة من 
أجل سالمته، فيبذلوهنا له وما يلكون دون تردد. 

إالَّ أن اإلنسان ال يدرك نعمة األمن وقيمته اليت يوفرها له وطنه وخصوًصا إذا كان حمميا من 
كل اعتداء خارجي أو فتنة داخلية إال إذا مسه خوف أو فتنة انعدام األمن، كما أنه ال يعرف قدر 
الصحة إال إذا مسه املرض، ألن قدر أي نعمة مهما كانت طبيعتها ال تعرف إال مبقاساة ضدها 

وف هذا املعىن قال أبو متام:

بـــؤســـهـــا أصـــــابـــــك  وإن  ـــات  ــ ــادثـ ــ ــحــ ــ ــ فــــهــــو الــــــــــذي أنــــــبــــــاك كــــيــــف نــعــيــمــهــاوال

األمصار، ورواجها ف  وتنقلها بني  باالجتار واالستثمار،  األموال وإصالحها  مناء  وملا كان 
األسواق، مرهونا مبدى حتقق األمن ف تلك األمصار واألسواق والطرق املوصلة إليها، كان األمن 
البلدان  وعنصرًا ضرورًيا الزدهار  نوعه،  مهما كان  اقتصادي،  نشاط  أي  لنجاح  أساسيا  شرطا 
وتطورها، فأصبح بذلك األمن واالقتصاد أمران متالزمان فال تنمية اقتصادية بدون أمن، وال أمن 
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بدون رخاء اقتصادي.

وسنسعى ف هذ البحث إلثبات هذا التالزم بني )األمن واالقتصاد(، من خالل نصوص 
السنة النبوية املطهرة 

أوال: أهمية إقامة األمن ودوره في حماية الوطن
إن إلقامة األمن ف حياة األمم والشعوب أمهية بالغة ومكانة خطرية، ملا له من أثر حاسم ف 
حاية األوطان واستقرارها من كل يد عادية أو عابثة خارجية كانت أم داخلية، فلذلك جعله اهلل تعاىل 
 وصفا لبيته احلرام وخاصية من خصائصه، فقال: چ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ۈئ چ)1(، 
وملا أقسم سبحانه مبكة املكرمة وصفها باألمن، فقال: چ  پ  پ   پ  ڀ  چ)2(؛ ألهنا 
موضع البيت احلرام الذي جعل أمنا للناس، كما أنه تعاىل جعل جزاء الذين أخلصوا ف إياهنم 

ومل خيلطوه بظلم أن ينحهم األمن ف احلياة الدنيا، فقال: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    
پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  چ)3( وقال: چ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   

چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  گ  چ))(.

بل جعل األمن صفة من صفات املؤمن، وعالمة مميزة له، فقال : )أال أخربكم باملؤمن من 
أمنه الناس على أمواهلم وأنفسهم())(.

وقد أثىن اهلل تعاىل على املتصدين للتجارة واملتلقبني بأمواهلم ف األسفار، ورفع من منزلتهم 
چ چ  چ  چ  چ   فقال:  اهلل،  املقاتلني ف سبيل  وبني  بينهم  قرن  وقدرهم، حىت 

البقرة: )12.  -1
التين: 3.  -2

األنعام: 82.  -3
النور: )).  -(

ماله(، حديث رقم: )393. 1798/2 –  المؤمن و  دم  باب )حرمة  الفتن"  ابن ماجه كتاب  أخرجه   -(
صححه األلباني في سلسلته: حديث رقم 9)): 81/2 
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  ھ چ)1(.

وروي عن عبد اهلل بن عمر أنه قال: " ما موت أحب إيّل بعد الشهادة ف سبيل اهلل من أن 
أموت متجرا؛ ألن اهلل قرن بني التجارة واجلهاد ف قوله تعاىل:)وآخرون يضربون ف األرض...()2(، 
واعتمادا على املعىن الذي جيعل من إقامة التجارة - اليت هي عمود االقتصاد ف كل حضارة – 

وحتقيق األمن هلا أمرين متالزمني. 

ويدلنا على صحة ما سبق أنه سبحانه وتعاىل قد مجع بني األمن وعناصر النشاط االقتصادي 
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   چ   بنعمته:  قريًشا  مذكرًا  سبحانه  فقال  عديدة،  آيات  ف 
چ ں  ں  ڻ  ڻ   چ)3(، وقال:  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ    

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ چ))(. 

وقد جعل اهلل األمن واملال مًعا وسيلة من وسائل االبتالء اليت يتم هبا اختبار املؤمنني؛ ليعلم 
من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فقال: چ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ))(. والسر ف االبتالء بنقصها وفقدها 

راجع إىل سرعة ظهور أثر ذلك ف األفراد واجملتمع))(. 

ونظرا ألمهية األمن واالقتصاد ف حياة الناس، واستقرار البلدان وأمن األوطان، أن جعلها 
إبراهيم  مضمون دعائه ملكة املكرمة؛ حيث قال: چ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبخب  حج چ)7(، ومبثل ذلك دعا رسول اهلل

المزمل: 20.  -1
ابن عاشور: مقاصد: )17-)17.  -2

قريش: 3-).  -3
القصص: 7).  -(
البقرة.: ))1.  -(

انظر: ابن كثير: تفسير القرآن، 187/1.  -(
البقرة: )12.   -7
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للمدينة، فقال: " اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإين عبدك ونبيك، وإنه دعاك ملكة وإين 
أدعوك للمدينة مبثل ما دعاك ملكة ومثله معه")1(. 

والذي تبني يل من خالل األدلة السابقة وغريها من نظائرها أن قصد الشريعة منها إشاعة 
األمن ف األمة وعده مقصًدا قطعًيا من مقاصدها.

ومن أهم العناصر اليت يرتكز عليها مقصد األمن هو تلبية حاجات الناس الضرورية واحلاجية 
وتأمني أسواقهم ومجيع مسالك نشاطاهتم االقتصادية. 

وملا كان النشاط االقتصادي هو عصب احلياة، وسبًبا من أسباب استمرار العمران، وأمن 
األوطان، واستقرار اجملتمعات ورفاهة اإلنسان، حرصت الشريعة على ضبط كل التصرفات وأوجه 
املعامالت املتعلقة به جبملة من األحكام والضوابط والشروط، تقيم هبا مقصد األمن للعباد والبالد، 
اخلصومات  مادة  بينهم  هبا  وتقطع  العامة،  املصلحة  إقامة  ف  اخلاصة  مصاحلهم  للناس  وحتقق 
واملنازعات والبغضاء واملشاحنات، وتقوي هبا جهة التعاون على الرب املطلوب طلبا حثيثا من قبل 
الشريعة، وتتصدى هبا بصرامة لكل عمل ينقض هذه املقصد أو يعود عليه باإلبطال، ولذلك كان 
القتل لألنفس واألخذ  البالد والسبل والطرق من  تطهري األرض من احملاربني واملفسدين وتأمني 
لألموال وإخافة الناس من أعظم احلسنات وأجل الطاعات ويعد هذا العمل إصالحا ف األرض، 
ونقل  جهاد)2(،  احملاربني  قتال  وأصحابه  "مالك"  عد  هذا  فيها، وألجل  إفساد  احلرابة  أن  كما 

أشهب عنه أنه أفضل اجلهاد وأعظمه أجرا)3(، واألدلة على ذلك كثرية. 

ثانيا: حماية ثروة األمة والمال العام والخاص وأثرها في حماية الوطن. 
للمقيمني هبا وزائرها مرهون  أكنافها  العيش ف  إن صيانة األوطان وازدهارها وحتقيق رغد 
بتأمني ثروة األمة وحاية املال العام واخلاص وصيانته عن األيادي العادية والعابثة، فقد ورد ف ذلك 

أخرجه مسلم: كتاب، الحج باب )الترغيب في سكنى المدينة والصبر على ألوتها(، حديث رقم: 70)،   -1
.11001

ابن شاس: عقد الجواهر، 1/3)3 – المكناسي: مجالس القضاة والحكام، 87/2).   -2
المكناسي: مجالس القضاة والحكام: 87/2).   -3
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أحاديث كثرية، منها ما هو بصيغة العموم فيتناول األموال عموما، ومنها ما هو خاص، فيتناول 
نوًعا منها بعينه فقط.

وإصالحه  تدبريه  املال وحسن  إنفاق  االقتصاد ف  إىل  املسلمني  املطهرة  السنة  دعت  لقد 
والقيام عليه؛ ألن ف ذلك وقاية من العالة والفاقة وحفظا للمجتمع من ضيق العيش املؤدي إىل 
مع  التدبري  وقبل: )حسن  اقتصد"،)1(  من  عال  "ال   : فقال  العمران،  واخنرام  النظام  اختالل 
الكفاف خري من الكثري مع اإلسراف(، )2( قال اإلمام املقري ف قواعده: "من مقاصد الشريعة 

صون األموال عن الناس، فمن مث هنى عن إضاعتها، وعن بيع الغرر واجملهول")3(. 

وكان عمر بن اخلطاب حيذر أصحابه من اإلسراف، ويدعوهم إىل إصالح املال ولو كان 
قليال؛ ألنه ف رأيه أن القليل مع اإلصالح ال ينقص، لكن الكثري مع السرف ال يبقى منه شيء، 
حيث قال: " اخلرق ف املعيشة أخوف عندي عليكم من العوز، ال يقل شيء مع اإلصالح وال 
يبقى شيء مع الفساد" ))(؛ ألن تسلل الفساد إىل املوكلني بإدارة النشاط االقتصادي للمجتمع 
واملشرفني على تسيري ثروته، يؤدي حتما إىل سوء توزيع الثروة، واحنصار عدد املستفيدين هبا، مما 
يؤدي بدوره إىل ثورة الفاقد على الواجد، واليت تنعكس بشكل مباشر على انتظام اجملتمع واختالل 
أمن البالد والعباد وتعطل عجلة التنمية واحنسارها وركود النشاط االقتصادي وتراجعه، مما يورث ف 
نفوس املواطنني اإلحباط وفقدان األمل واخلوف من املستقبل مما يؤدي إىل تناقص الروح الوطنية 

املؤدية إىل تعاظم املخاطر احملدقة بالوطن. 

الفساد ف  األمة، واستفحال  ثروة  النهي عن إضاعة  الشرعي من  املقصد  فإن  اجلملة  وف 
تسيريها، وغياب األمانة ف إدارة التصرفات املالية والنشاطات االقتصادية املتعلقة هبا، هو أن تكون 
ثروة األمة عدة هلا وقوة البتناء أساس مدها واحلفاظ على مكانتها، حىت تكون مرهوبة اجلانب، 

أخرجه اإلمام أحمد في مسنده: 7/1))، بلفظ )ال عال من اقتصد( – أخرجه ابن أبي الدنيا في إصالح   -1
المال: بلفظ » ما عال مقتصد«، 309. 

ابن أبي الدنيا: إصالح المال، 237.   -2
القواعد، مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 82))1 ورقة 111.  -3

أبو بكر الخالل: الحث على التجارة والصناعة، 33 – ابن رشد: البيان والتحصيل، 17 / 98).   -(
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مرموقة بعني االعتبار، غري حمتاجة إىل من قد يستغل حاجتها فيبتز منافعها ويدخلها حتت نري 
سلطانه)1(.

ولذلك ملا كان أخذ أموال الناس بغري حق وبغري رضاهم من أعظم الظلم واحملرمات، كان 
جزاء مرتكبه عقاب دنيوي وعذاب أخروي، فقد جاء عن أنس بن مالك  حيث قال: " أن 
ناسا من عرينة قدموا على رسول اهلل  املدينة، فاجتووها، فقال هلم : )إن شئتم أن خترجوا 
إىل إبل الصدقة فتشربوا من ألباهنا وأبواهلا... ففعلوا فصحوا مث مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا 
ع أيديهم وأرجلهم ومسل  عن االسالم، وساقوا ذود رسول اهلل ، فبعث ف أثرهم، فأيت هبم، فقطَّ

أعينهم وتركهم ف احلر حىت ماتوا()2(. 

ورؤوس  األشخاص  حركة  وتأمني  واألموال  األنفس  حاية  هو  احلديث  هذا  من  واملقصود 
األموال والسلع، وتأمني مسالك التجارة وطرق املواصالت؛ ألن ف قطع الطريق هتديدا للناس ف 
أسفارهم وكساًدا لتجارهتم، وتعطياًل ملصاحلهم، َما يعود على الوطن والرعية بفقدان األمن واختالل 
النظام، ومن مث كانت مفسدة احلرابة)3( أعظم من السرقة؛ ألن أهل األموال بإمكاهنم حفظ أمواهلم 
من السراق وال يتمكن أهل الطريق من التمنع من قطاع الطرق، وال يتيسر لوالة األمور ومجاعة 
املسلمني نصرهتم ف ذلك املكان والزمان وألن داعية الفعل من قطاع الطرق أشد وأغلظ))(، وهلذا 
مل يراع مالك ف املال الذي يأخذه احملارب نصاب السرقة، وإمنا حكم على أخذه حبكم احملارب، 
وذهب أصحاب الرأي والشافعية واحلنابلة إىل أنه ال يقطع منهم إال من أخذ ما يقطع السارق 

ف مثله))(. 

انظر ابن عاشور: التحرير والتنوير: )1 / 79.   -1
رقم: 71)1،  والمرتدين(، حديث  المحاربين  باب )حكم  والمحاربين،  القسامة  أخرجه مسلم: كتاب   -2

.139(/2
الحرابة: قال ابن عرفة: هي الخروج إلخافة سبيل ألخذ محترم بمكابرة قتال: أو خوفه أو لذهاب عقل   -3

أو قتل خفية، أو لمجرد الطريق، ال إلمرة وال نائرة وال عداوة. الرصاع: شرح الحدود، 2/ )))
انظر: الدلهوي: حجة الله البالغة، 2/)3).  -(

انظر: ابن قدامه المقنع، 03/3) –، 312/10 – 313 محمد الغمراوي، السراج الوهاج، 32) –   -(
القرطبي: الجامع لألحكام، )/))1.
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وبناء عليه ذهب ابن شاس من املالكية إىل عد كل من أشهر السالح قصد السلب، حماربا، 
كان ذلك ف مصر أو قفر صدر من ذي شوكة، أم من ال شوكة له، وال تشرتط الذكورة وال آلة 

خمصوصه)1(.

وقد ضمن املقري هذا املعىن إحدى قواعده فقال: " كل فعل يقصد به أخذ املال املعصوم 
من فاعله، على وجه تتعذر فيه االستغاثة غالًبا، فهو حرابة")2(.

وال خالف بني األئمة ف أن احلرابة يقتل فيها من قتل، وإن مل يكن املقتول مكافئا للقاتل؛ 
البالد والعباد بسبب  العام الذي يلحق  القتل فقط وإمنا على الفساد  القتل هنا ليس على  ألن 
اختالل مقصد األمن وجراء التخويف وسلب املال)3(، ولذلك تصدت له السنة النبوية بأقصى 

أنواع الصرامة ف اختاذ العقوبات ضد مرتكبيه.

وملا كانت هذه اجلرية على قدر كبري من اخلطورة، كان تطهري األرض من احملاربني واملفسدين 
وتأمني البالد والسبل والطرق من القتل لألنفس واألخذ لألموال وإخافة الناس من أعظم احلسنات 
وأجل الطاعات ويعد هذا العمل إصالحا ف األرض، كما أن احلرابة إفساد فيها، وألجل هذا 
عد مالك وأصحابه قتال احملاربني جهاد))(، ونقل أشهب عنه أنه أفضل اجلهاد وأعظمه أجرا))(. 

ومل تكتف الشريعة مبا شرعته من النواهي الكثرية واملتكررة عن االعتداء على أموال الغري، ألن 
ذلك قد ال يكون له أثر ف نفوس كثرية، ضعف فيها الوازع الديين، أو فقد متاًما، ومن مث طالبت 
الوسائل  مهما كانت  هلم،  تسليمها  وعدم  النفوس  تلك  أطماع  من  أمواهلم  املالكني حاية  من 
املستعملة ف ترهيبهم وختويفهم، ودعتهم إىل املقاتلة من أجل صيانتها إن لزم األمر ذلك، ولو 
قدر أن مات املالك دفاعا عن ماله فهو شهيد عند اهلل عز وجل، ويكون املعتدي إذا قتل ف 

عقد الجواهر: 1/3)3 – ابن قدامة: المقنع، 00/3)، 01) – ابن عاشور: التحرير والتنوير، )/181.   -1
2- عمل من طب لم حب: مخطوط، ورقه رقم: 9) وجه. 

المصدر نفسه: )/))1.  -3
ابن شاس: عقد الجواهر، 1/3)3 – المكناسي: مجالس القضاة والحكام، 87/2).   -(

المكناسي: مجالس القضاة والحكام: 87/2).  -(
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النار جزاء ظلمه وعدوانه، قال : )من ُقتل دون ماله فهو شهيد()1(، وقال : ملا جاءه رجل، 
فقال: يا رسول اهلل، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل قال: )فال تعطه مالك(، قال: أرأيت إن 
قاتلين، قال: )قاتله(، قال: أرأيت إن قتلين، قال: )فأنت شهيد( قال: أرأيت إن قتلته، قال: )هو 
ف النار()2(، وقد ذكر اإلمام النووي ف ترمجة الباب من صحيح مسلم بقوله: باب )الدليل على 
أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان القاصد مهدر الدم(، والذي ينبغي اإلشارة إليه هنا أن 
مالك املال أو الدافع عنه ال يقصد القتل ابتداء، وإمنا ينبغي أن يقصد الدفع، فإن أدى إىل القتل 
فذلك، إال أن يعلم أنه ال يندفع عنه إال بقتله فجائز له أن يقصد القتل ابتداء، وال شيء عليه 

وإن قتل كان شهيًدا)3(.

إباحة املمنوع، إذا ما توقعت اخنراًما ف أمن األموال  الغراء قد ترخص ف  بل إن الشريعة 
والتصرفات املتعلقة هبا، إذا ما التزم ذلك املمنوع، ومن مث أبيح الكذب ف سرت مال مسلم أو 
عرضه ولو لنفسه إذا سئل عن مال أريد غصبه منه، أو من غريه، ألن مفسدة الصدق أعظم من 

مفسدة الكذب))(.

وال يتعلق هذا األمر بأموال األفراد فحسب بل يسري على األموال العامة أيضا، فال حيل 
فيها  والتصرف  وصيانتها  حفظها  أمر  ألن  إمامه؛  بإذن  إال  شيًئا  منها  يأخذ  أن  ألي شخص 
وإدارهتا وتوزيعها على الرعية بالعدل راجع إليه نيابة عن األمة ف ذلك، قال : )ليس ألحد 
إال ما طابت به نفس إمامه(. ومن مث كان هنب األموال أمرا ممنوعا ف الشريعة سواء كانت هذه 
االموال عامة أو خاصة، ولويل األمر أن يتخذ كافة اإلجراءات اليت يراها رادعة وكفيلة حبفظ املال 
 : العام واخلاص، كما أن هذه التصرفات قد تؤدي بصاحبها إىل اخلروج عن األمة وملتها، قال 

أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب )من قاتل دون ماله(، 108/3.   -1
أخرجه مسلم: كتاب اإليمان، باب )الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر   -2

الدم(، حديث رقم: )22، 1/)12. 
ابن سريج: الودائع، 2/)9) – ابن شاس: عقد الجواهر، 3/))3 – ابن قدامة: المقنع، 3/)0) –   -3

الشعراني: الميزان، 2/3)3. 
ابن القيم: إعالم الموقعين، 3/)23 – زروق: قواعد التصوف، 7).   -(
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َها َوُهَو ُمْؤِمٌن( )1(. ْنَتِهبـُ رَْفُع النَّاُس إِلَْيِه ِفيَها أَْبَصارَُهْم ِحنَي يـَ ْهَبًة يـَ ْنَتِهُب نـُ ).... َوال يـَ

وف مقابل هذا عدت السنة املسؤول األمني، الذي يؤدي ما كلفه به إمامه أو من هو دونه 
ف الوالية كما طلب منه من غري زيادة وال نقصان، أحد املتصدقني، قال : )اخلازن األمني الذي 
يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد املتصدقني()2( وف هذا احلديث ترغيب للمؤمنني ف أداء أماناهتم 

وحتمل مسؤولياهتم بصدق وإخالص. 

ومن متام عدل الشريعة ف هذا الباب أهنا كما حت وصانت أموال املسلمني حفظت أموال 
الذميني وأوجبت الضمان على من أتلفها من املسلمني، حىت لو كان املتلف مما ال جيوز امتالكه 
ف شريعتنا، قال ابن حارث اخلشين: من تعدى على ذمي فكسر له مخرا، أو قتل له خنزيرا وجب 

عليه قيمة ذلك. )3( 

بل ذهبت الشريعة أبعد من ذلك عندما مل جتعل نقض أهل الذمة لعهدهم سببا ف استباحة 
غنم أمواهلم أو مسها بسوء ما مل يقاتلوا، وألزمت املسلمني أن خيرجوهم من بالد اإلسالم مع تأمني 
أنفسهم وأمواهلم وأوالدهم طول طريق خروجهم حىت يبلغوا مأمنهم من أدىن بالد الكفر، قال 
املاوردي: "وإذا نقض أهل الذمة عهدهم مل يستبح بذلك قتلهم وال غنم أمواهلم وال سيب ذرارهم 
ما مل يقاتلوا، ووجب إخراجهم من بالد املؤمنني آمنني، حىت يلحقوا مأمنهم من أدىن بالد الشرك 

فإن مل خيرجوا طوعا أخرجوا كرها"))(.

ونظرا إىل أن مقصد تأمني األموال مقصد قطعي ف الشريعة اختذه العلماء مسلًكا ف فهم 
النصوص واآلثار وتفسريها، من ذلك قوله  ف ضالة اإلبل: )مالك وهلا معها غذاؤها وسقاؤها 

ترد املاء وتأكل الشجر حىت يلقاها رهبا())(.

أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب )النهي بغير إذن صاحبه(، 107/3.  -1
أخرجه البخاري: كتاب اإلجارة، باب )في اإلجارة واستئجار الرجل الصالح وقول الله تعالى: »إن خير   -2

من استأجرت القوي األمين »، 7/3) _ 8).
ابن حارث: أصول الفتيا، 32).   -3

األحكام السلطانية: )18.  -(
أخرجه مسلم: كتاب اللقطة، )مقدمة الكتاب( حديث رقم: 1722، 2/))13.  -(
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إن هذا النص من الرسول  يدلنا على الدرجة اليت بلغها األمن على األنفس واألموال 
وحتركها ف البالد دون عوائق أمنية ف عهده ، وبناء عليه فإن مناط األمن كان هو سبب تغري 

حكم التقاط الضوال بني اخلليفتني عمر وعثمان h واألئمة من بعدهم. 

فقد جاء عن عمر  ف تفسري هذا احلديث: أنه ال تأخذ ضوال اإلبل وإن أخذت عرفت، 
فإن مل تعرف ردت حيث وجدت)1(، وجاء عن عثمان : أهنا تؤخذ وتعرف، فإن مل تعرف 

بيعت ووقف مثنها لصاحبها، فإن مل يأت وآيس منه تصدق به عنه)2(. 

والظاهر أن ما وقع من التباين بني التفسريين للحديث ال يرجع لذاته وال لطرق روايته، وإمنا 
يستند إىل الوضع العام ف زمان كل منهما من حيث األمن على األموال، وفساد الذمم، قال ابن 
رشد: " وإمنا اختلف احلكم ف ذلك بني عمر وعثمان h، الختالف األزمان، ولفساد الناس، 
فكان احلكم فيها ف زمن النيب  وخالفة عمر : أن ال تؤخذ، فإن أخذت عرفت فإن مل 
تعرف ردت حيث وجدت، مث كان احلكم فيها ف زمن عثمان  ملا ظهر من فساد الناس أن 

تؤخذ وتعرف، فإن مل تعرف بيعت ووقفت أمثاهنا، وكذلك ينبغي أن يكون احلكم فيها اليوم".)3(

واملتأمل ف الشريعة جيدها مل تكتف ف إقامة مقصدها ف تأمني األموال باالعتماد على الوازع 
الديين فقط، وذلك بتشريع مجلة من القوانني واألحكام، اليت تنظم عالقات التعامل والتعاون بني 
الناس، وتضبط املسالك والوسائل، اليت ينبغي أن يتم وفقها ذلك التعاون والتعامل، وإمنا عمدت 

ابن رشد: البيان والتحصيل: 12/18.  -1
المصدر نفسه: 12/18 – 13.   -2

المصدر نفسه: 13/18.  -3
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على تعزيزه بالوازع السلطاين)1(، وذلك بتشريع مجلة من العقوبات والتعزيرات)2( الزجرية والردعية 
 : لكل من سولت له نفسه خرق تلك القوانني واألحكام واالعتداء عليها، قال: اخلليفة عثمان

"إن اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن")3(.

لكن الشريعة اإلسالمية تسعى دائما إىل متكني الوازع الديين من النفوس، وهتدف إىل   
قطع كل األسباب املؤدية إىل استدعاء الوازع السلطاين - إال ف حالة الضرورة - وذلك حيفظ 
للمكلفني حريتهم وكرامتهم، ألن الوازع السلطاين عند استخدامه وتدخله يكون من توابعه إهدار 
بعض احلريات ومصادرهتا، وإهانة بعض الكرامات وإسقاطها، وذلك حتت ضغوط ظروف احلال 
وما استدعته الواقعة من االحتياط حفاظا على املصلحة العامة فتفوت ف جانبها بعض املصاحل 

اخلاصة، وإن كانت سليمة من حيث املشروعية. 

وحىت ال حتيد هذه العقوبات عن غايتها، وتنحرف عن غرضها، فتنقلب ضد مقصود الشريعة 
منها، فتصري وسيلة للفتنة بعدما أريد هبا أن تكون وسيلة لألمن، جعلت تلك العقوبات مفتقرة إىل 
حكم احلاكم وإن كانت مقاديرها معلومة، ألن تفويضها جلميع الناس يؤدي إىل الفنت والشحناء 

واإلقتتال وفساد ف األنفس واألموال))(.

ونشاطها  األمة  لثروة  تدمريا  وأكثرها  البالد،  حى  على  خطرا  املهددات  أعظم  من  ولعل 
االقتصادي وعلى النظام العام للمجتمع عموما هو تزوير النقود، ولذلك جند العلماء يشددون 
اللغوي، بل مطابق له تماًما، إال ما يقيده به الشرع،  الــوازع في معناه االصطالحي ال يخرج عن معناه   -1
طبيعة الكف التي يجب أن تتجه إلى أعمال السوء فقط، وهذا ما عبر عنه الشيخ ابن عاشور عند تعريفه 

للوازع: »الوازع: اسم غلب إطالقه على ما يزع من عمل السوء«، أصول النظام االجتماعي: 80. 
إن هذا الوازع تستدعي الحاجة إليه عند ضعف الوازع الديني في النفوس، وذلك إذا حلت ظروف، ووقعت   
وقائع، يظن الناس أنه ال بد من مسايرتها بمنكراتها وحرامها ومكروهها بحجة أنها أقوى على النفوس من 
الوازع الديني، هنا يصار إلى الوازع السلطاني إللزام المكلفين بتنفيذ األحكام الشرعية بعد إخفاق الوازع 

الديني في التمكن من نفوسهم.
التعزير: قال األنصاري: هو تأديب على ذنب الحد فيه وال كفارة غالبا - انظر: سعيد أبو جيب: القاموس   -2

الفقهي، 88.
الماوردي: أدب الدنيا والدين، 137 – انظر: ابن عاشور: مقاصد، 128.  -3

ابن فرحون: تبصرة الحكام، 112/1.  -(
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ف عقوبتها، ويطالبون احلكام والوالة بالتغليط على مرتكبيها، واملداومة ف تفقد األسواق ومراقبة 
النقود.

وقد سئل حيىي بن عمر بن لبابة)1( عما جيب على الوايل أن يفعله إزاء مرتكيب جرية التزوير    
ف النقود:

فأجاب: ال يغفل النظر ف سوقهم إن ظهرت فيها دراهم مبهرجة وخملوطة بالنحاس، بأن 
يشتد فيها، ويبحث عمن أحدثها، فإذا ظفر به أناله من شدة العقوبة، وأمر أن يطاف به ف 
األسواق، لينكله ويشرد به من خلفه، لعلهم يتقون عظيم ما نزل به من العقوبة، وحيبسه بعد ذلك 
على قدر ما يرى، ويأمر أوثق من جيد بتعهد ذلك من السوق حىت تطيب درامههم ودنانريهم، 
وحيرزوا نقودهم، فإن هذا أفضل ما حيوط رعيته فيه، ويعمهم نفعه ف دينهم ودنياهم، ويرجتي هلم 

الزلفى عند رهبم والقربة إليه إن شاء اهلل)2(.

والذي تنبغي اإلشارة إليه أن حتقيق األمن للنشاط االقتصادي واملسامهة ف استقرار النظام 
العام ال يتحقق إال بتوافر ثالثة عناصر هي:

إراداهتا حىت يصري  القلوب عن  النفوس عن شهواهتا، وتعطف  متبعة تصرف  أواًل: شريعة 
االلتزام هبا والتقيد مبقتضاها قاهرًا للسرائر، وزاجرًا للضمائر، ورقيبا على النفوس ف خلواهتا، وهذه 
األمور ال يوصل إليها بغري شريعة متبعة، وقانون حمكم وحمرتم، ال يصلح الناس إال عليه، فيكون 
االلتزام بتلك الشريعة وأحكامها أقوى قاعدة ف سالمة التصرفات واستقامة املعامالت، وأم األمور 

نفعا ف انتظامها.

ثانًيا: سلطان قاهر، تتألف برهبته األهواء املختلفة، وجتتمع هبيبته القلوب املتفرقة، وتنكف 
النفوس  من خوفه  وتنقمع  بالباطل،  وأكلها  املتعالية عن غمط حقوق غريها،  األيدي  بسطوته 
الناس  طباع  وتضييعها، ألن ف  وإتالفها  بأموال غريها،  واإلضرار  وبطشها،  العادية عن ظلمها 

يحيى بن عمر بن لبابه: هو محمد أبو عبد الله مولى آل عبيد الله القرطبي، دارت عليه األحكام نحو   -1
ستين سنة، قال الباجي: أبو لبابة فقيه األندلس، وأعرف أهلها باختالف أصحاب مالك، توفي رحمه 

الله سنة: )31ه – انظر: الديباج: 189/2 – الفكر السامي: 2/)10.
الونشريسي: المعيار، )/07).  -2



- 8(3 -

السنة وحماية الوطن من خالل تأمين النشاط االقتصادي للمجتمع

املغالبة واملنافسة على ما آثروه، والقهر ملن عاندوه، ما ال ينفك عنه إال مانع قوي، ورادع ملي، 
وقد أفصح املتنيب بذلك عندما قال:

مـــن األذى الـــرفـــيـــع  الـــشـــرف  يــســلــم  حـــــتـــــى يــــــــــــراق عـــــلـــــى جــــــوانــــــبــــــه الـــــــدمال 

ــن شــيــم الـــنـــفـــوس فــــإن تجد يــــــظــــــلــــــم)1(والـــظـــلـــم مـ ال  فــــــــــــــلــــعــــلــــة  عــــــفــــــة  ذا 

ثالًثا: عدل شامل يدعو إىل األلفة، ويبعث على الطاعة، وتعمر به البالد، وتنمو به األموال 
وتصان به أمالك الناس، ويأمن السلطان على حكمه، وتأمن الرعية على حقوقها، وال خياف فيه 
الضعيف من ضياع حقه، وال جيرؤ القوي على ملك غريه، وقد قال اهلرمزان لعمر ابن اخلطاب 
، حني رآه قد نام مبتذال: "حكمت فعدلت فأمنت، فنمت ")2(، وال شيء أسرع ف خراب 

العمران وال أفسد لضمائر اخللق من اجلور)3(. 

ثالثا: السنة وتأمين النشاط االقتصادي وأثرها في حماية الوطن
إن حتقيق األمن للنشاط االقتصادي ف أي أمة يعزز ف أفرادها روح املبادرة واالبتكار، ويزيد 
ف قوة الفاعلية واألداء لديهم ويكسبهم القدرة على التحمل، كما انه يعزز ف الوقت نفسه النمو 

والتنمية.

وال يكن أن يتصف أي اقتصاد بالفاعلية وباإلنسانية ما مل تتوفر فيه تدابري وإجراءات كافية 
لتحديات  يستجيبوا  أن  الناس  مبقدور  يكون  له؛ حيث  واحملركني  فيه  الفاعلني  نشاطات  لتأمني 
احلياة، ويتكيفوا مع التغريات االقتصادية واالجتماعية اليت حتيط هبم، ويدرءوا عن أنفسهم خطر 
الكوارث واآلفات، ويتمكنوا من تنمية إمكاناهتم البشرية لتوفري حياة أفضل وسبل معيشة أكثر 
أمانا، ويدعم االستقرار االجتماعي الذي يكسب الوطن حصنا منيعا من أي خطر داخلي أو 

هتديد خارجي. 

ديوان المتنبي: 71).   -1
الماوردي: أدب الدنيا والدين، 1)1.  -2

انظر: الماوردي: أدب الدنيا والدين، 7)1-))1 – صبحي المحمصاني، الدعائم الخلقية، )33 –   -3
.33(
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النشاط  ذلك  سالسة  ف  بالٌغ  أثٌر  االقتصادي  النشاط  ف  األمن  ملقصد  عليه كان  وبناء 
وسريورته بيسر وسهولة؛ سواء من جهة رواج السلع واخلدمات وانتعاش األسواق وازدهارها أو حركة 
رأس املال بكامل حريته دون خوف من أمر واقع، أو هاجس من أمر متوقع، أو صحة تصرفات 
املكلفني االقتصادية وفسادها، وذلك لدخول معىن األمن ف شروطها، وعللها، وأوصافها، فهو 
شرط ف صحة بعض التصرفات ونفاذها، وعلة ف تشريع بعض األحكام، كما أنه صفة الزمة 

لألشخاص حىت تصح أفعاهلم وأقواهلم ف بعض احلاالت. 

وحتصل هذه احلماية لالقتصاد الوطين بأمرين مهمني: 

1 - حسم كل العوائق املعطلة ملسالك الرواج االقتصادي. 

2 - تقييد تصرفات املكلفني لتأمني النشاط االقتصادي. 

وسأتعرض فيما هو آت هلذين العنصرين بالشرح والتفصيل.

1 – حسم كل العوائق المعطلة لمسالك الرواج االقتصادي. 

واملقصود بالرواج ليس نقل السلع من سوق، إىل سوق أو من مصر إىل مصر فحسب، وإمنا 
الرواج احلقيقي هو إنتاج تلك السلع وإجيادها سواء بطريق الزراعة أو بطريق الصناعة؛ ألنه اذا 
انعدم اإلنتاج فلن تكون هناك سلع، وإذا انعدمت السلع فليس هناك ما يتم تروجيه، حينها تكون 
البالد عالة على غريها من البلدان، وتكون سيادهتا مرهونة بيد الدول املزودة هلا باحتياجاهتا، ما 
يؤدي إىل اخنرام عنصر احلماية واستقالل القرار الوطين، ومن أجل ذلك حثَّت السنة املسلمني 
على االهتمام باإلنتاج والعناية مبسالكه؛ حيث قال : "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا 
فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة")1(، وجاء ف الصحيح قوله صلى اهلل عليه 
وسل: "ما من مسلم يغرس غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل 
السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطري فهو له صدقة وال يرزؤه أحد إال كان له صدقة"،)2( وقال 

أخرجه البخاري: كتاب المزارعة: باب)فضل الزرع والغرس إذا أكل منه( 2/)) – مسلم: كتاب المساقاة:   -1
باب )فضل الزرع والغرس(: 1188/3

أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة، الحديث رقم: 7، 188/3.   -2
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أيضا: " إن قامت الساعة وف يد أحدكم فسيلة، واستطاع أال تقوم حىت يغرسها فليغرسها")1(، وملا 
كان زمن عمر، فكثر املال، وحدثت األعطية، فكف الناس عن طلب املعيشة وإصالح أمواهلم، 
وتعطل إنتاجهم شعر عمر  خبطر هذا التصرف من أصحابه، وأن ماراج بأيديهم من أموال 
غري دائم، وإمنا الذي يدوم إنتاجهم واصطناعهم ف أمواهلم، فدعاهم لذلك، فقال:" أيها الناس 

أصلحوا معايشكم؛ فإن فيها صالحكم وصلة لغريكم")2(.

الشريعة،  املعىن من  بعدهم، هذا  اإلسالم من  وأئمة  والتابعون،   ، الصحابة،  فقه  ولقد 
فجعلوه أساسا ألحكامهم وتصرفاهتم، فقد كان عمر  يسقط نصف العشر عن بعض السلع؛ 
لكي يكثر رواجها ف أسواق املدينة، فعن عبد اهلل ابن عمر قال: " كان عمر يأخذ من النبط من 
الزيت واحلنطة نصف العشر لكي يكثر احلمل إىل املدينة، ويأخذ، ومن القطينة العشر")3(، وهذا 
احلط من العشر ف احلنطة والزيت، حىت يتمكن من تأمني قوت أهل املدينة، وذكر ابن العريب؛ أن 
كل من جلب من املعاهدين إىل بالد اإلسالم أخذ منه العشر إال أن جيلب إىل مكة، فإنه يؤخذ 
منه نصف العشر مصلحة سببها التحريض والتحضيض على جلب األقوات إليها، وفائدته كثرته 

فيها. ))(

واعتبارا هلذا املعىن، ولفعل عمر  ذهب ابن عبد السالم إىل منع زيادة على العشر ف 
أموال الكفار، وأن ال تؤخذ ف السنة إال مرة واحدة، معلال ذلك بأنه لو خالفنا ذلك لزهدوا ف 
التجارة إىل بالدنا، وانقطع ارتفاق املسلمني بالعشور ومبا جيلبونه، مما حيتاج إليه من أموال التجارة 

واألقوات وغري ذلك))(.

إن ختفيض عمر  ما كان يأخذه من النبط من العشر إىل نصف العشر، وكذلك ما قام 
به أئمة اإلسالم من بعد ف هذ السياق، فاملقصود به هو حتقيق املصلحة العليا اليت تعين اجلميع 

أخرجه البخاري: كتاب المزارعة: باب)فضل الزرع والغرس إذا أكل منه( 2/)) – مسلم: كتاب المساقاة:   -1
باب )فضل الزرع والغرس(: 1188/3
ابن أبي الدنيا: إصالح المال، )17.  -2

أبو عبيد: األموال، ))) - وانظر ابن عربي: القبس، 2 / 838.  -3
انظر ابن العربي: القبس، 838/2.    -(

ابن عبد السالم: قواعد األحكام، 2/ 1)1.  -(
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وحتقيق  الناس،  وإقامة حاجات  ومزدهرا،  منتعشا  االقتصادي  النشاط  على  احلفاظ  واملتمثلة ف 
ارتفاق املسلمني بالعشور، مما يؤدي إىل االستقرار االقتصادي والسلم االجتماعي. 

وإلقامة مقصد الرواج والتداول منعت الشريعة أن يكون املال دولة بني فئة قليلة من الناس، 
يتلقاه الفرع عن األصل قال تعاىل: "كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم")1(؛ ألن احنصار حركة 
األموال ف دائرة أيادي معينة ال خيدم املصلحة العامة املرجوة من وراء ذلك التداول، وال يتماشى 
االختالل  إىل  وإفضائه  واحملتاجني،  بالفقراء  الضرر  من حلوق  فيه  ملا  ومبادئها  التشريع  ومقاصد 
االقتصادي باحنصار ثروة ف أيد حمدودة من الناس، والتفكك االجتماعي بظهور الطبقية الصارخة 
األغلبية  لنقمة  والعباد،  البالد  أمن  اختالل  على  ينعكس  ما  األخالقي  الفساد  إىل  تؤدي  اليت 
الساحقة املسحوقة على األقلية املكثرة املتغولة، وهذا ما حياربه اإلسالم بكل الوسائل؛ ألنه مضاد 
ملصاحل الدين ومنافع األمة، ويهدم كياهنا ومقوماهتا، ومن هنا جاء حترمي الربا؛ لكونه يؤدي إىل 
جعل األموال دولة بني فئة قليلة من الناس وعائقا ف وجه التداول الشامل والعام الذي تنشده 

الشريعة.

وحرصا من الشريعة على إقامة مقصد الرواج وتأمينه ف النشاط االقتصادي عمدت 
إىل قطع كل األسباب املفضية إىل اخنرامه أو تعطيله، ولعل من أقوى تلك األسباب حصول 
اخلصومات واملنازعات بني املتعاملني االقتصاديني والتجار وأرباب السلع واملنتجني هلا، وبناء 
عليه جاء إقرار الشريعة جلملة من الشروط واإلجراءات قصد قطع أسباهبا وحسم مادهتا، 
ِإَذا  آَمُنوْا  الَِّذيَن  َها  أَيـُّ )َيا  تعاىل  قوله  بالذكر ف  الديون  املعامالت وختصيص  بتوثيق  باألمر 
َتَداَينُتم ِبَدْيٍن ِإىَل َأَجٍل مَُّسمًّى َفاْكُتُبوُه( )2(، راجع لكوهنا من أعظم صور املعامالت، ومن 
أقوى أسباب رواج األموال وتداوهلا بني األشخاص، ومن هذا القبيل ما جاء عن زيد بن 
ثابت أنه قال: كان الناس ف عهد رسول اهلل  يبتاعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر 
تقاضيهم، قال املبتاع إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مرض، أصابه قشام، عاهات حيتجون 
هبا فقال رسول اهلل ، ملا كثرت عنده اخلصومة )...فال تتبايعوا حىت يبدو صالح الثمر( 

الحشر: 7.   -1
البقرة: 282.   -2



- 8(7 -

السنة وحماية الوطن من خالل تأمين النشاط االقتصادي للمجتمع

قال زيد بن ثابت كاملشورة يشري هبا عليهم لكثرة خصوماهتم)1(.

فهذا احلديث يبني لنا أن الرسول  ملا بدأت اخلصومات تتزايد عنده وتتعاظم، شعر بأن 
هذا النوع من التعامل قد يؤدي إىل اختالل مقصد رواج األموال وتداوهلا.

الشريعة  واجملتمع مل حتصر  للدولة  االقتصادي  األمن  الرواج ف حتقيق  مقصد  ونظرا ألمهية 
فعلت ف  ما  مثل  فقط،  املسلمني  دائرة  املعاوضات ف  عقود  من  وغريه  والشراء  بالبيع  التعامل 
النكاح، بل مسحت للمسلمني بالتعامل مع غريهم من أهل الديانات األخرى ومتاجرهتم إذا قدموا 
بأمان)2(، فقد روي عن عبد الرحن بن أيب بكر الصديق قال: "بينما حنن عند رسول اهلل  إذ 
جاء رجل مشرك مشعار طويل بغنم يسوقها فقال له رسول اهلل : " أبيعا أم عطيه أم هبة" 
فقال: بل بيع، فاشرتى  شاه)3(، وبوب البخاري رحه اهلل تعاىل على هذا احلديث باب )البيع 

والشراء مع املشركني وأهل احلرب(. 

2 - منع االحتكار. 

التبادل التجاري  إن جرية االحتكار هـي من أكـثر اجلرائم قدمـًا وأبـعدها إيغااًل ف تاريـخ 
الضرورية  للسلع  والشراء  بالبيع  واملتعلقة  للناس كافة  اليومية  باملعامالت  نظرًا الرتباطها  البشري، 

والكمالية.

واملقصود باالحتكار اختزان السلعة وحبسها عن طالهبا، والرتبص هبا حىت يتحكم املختزن 
ف رفع سعرها؛ لقلة املعروض منها وانعدامه فيتسىن له أن يغليها كيفما شاء))(.

أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب )بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها(، 33/3 – مسلم: كتاب البيوع،   -1
باب )النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها(، حديث رقم )3)1، 2/))11. 

ابن رشد: المقدمات، 2/))1-))1 - الونشريسي: المعيار، )/33) – بدران: العالقات االجتماعية،   -2
2322- ابن عبدالسالم: قواعد األحكام، 2/ 1)1 – ابن المنذر: اإلشراف، 70/1.

أخرجه البخاري: )باب البيع والشراء مع المشركين وأهل الحرب(، 38/3.  -3
النووي: المجموع: 13/ )).  -(
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واالحتكار هبذا املعىن منع السلع الضرورية حلياة الناس، وما حيتاجون إليه، من الوصول إىل 
أسواق االستهالك، كما أنه عمل مضاد لتحقيق مقصد رواج األموال وتداوهلا ودوراهنا بني أيدي 
تأثريات سلبية على  وله  اجملتمع وسالمتها إىل حد كبري،  أمن  يهدد  أمر  إًذا  فاالحتكار  الناس، 
النشاط االقتصادي وكذلك على الناحية االجتماعية برمتها، بل إن بعض الدول الكربى أصبحت 
تستخدم أسلوب االحتكار من أجل التحكم ف الشؤون السياسية واالقتصادية بل االجتماعية، 

ف كثري من احلاالت للدول األخرى، َما يؤدي إىل اخنرام السيادة الوطنية أو تالشيها 

التصرف وحمذرة من عواقبه األخروية؛  ناهية عن هذا  الشرعية  النصوص  ومن هنا جاءت 
حيث قال : "ال حيتكر إال خاطئ")1(، وقال: "اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون")2(، وجاء عن 
مالك، أنه بلغه أن عمر بن اخلطاب  قال: "ال حكرة ف سوقنا، ال يعمد رجال بأيديهم فضول 
من إذهاب إىل رزق من رزق اهلل نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن أيا جالب جلب على عمود 
كبده ف الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء اهلل، وليمسك كيف شاء اهلل")3(، 

وعن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان  كان ينهى عن احلكرة))(.

  وف سلم هذه املعاين يندرج ما أخرجه اإلمام أحد ف مسنده: أن عمر بن اخلطاب
خرج إىل املسجد، فرأى طعاما منشورا فقال: ما هذا؟ فقالوا: طعام جلب إلينا، قال: بارك اهلل 
فيه وفيمن جلبه، قالوا: قد احتكره فالن وفالن، فدعامها، فقاال له: نشرتي بأموالنا ونبيع، فقال: 
مسعت رسول اهلل  يقول: "من احتكر على املسلمني طعامهم ضربه اهلل بإفالس أو اجلذام".))( 

فقول الصحابيان: نشرتي بأموالنا ونبيع؛ ألهنما كانا يريان أن هذا العمل مما تقتضيه حرية 

أحمد:  اإلمـــام   – األقــــوات(، 1228/3  فــي  االحتكار  )تحريم  بــاب  المساقاة،  مسلم: كتاب  أخــرجــه   -1
المسند، 3/3)3. 

ماجة: كتاب  ابن  االحتكار(، 2/ 9)2 - سنن  النهي عن  في  )بــاب  البيوع،  الــدارمــي: كتاب  أخرجه   -2
التجارات، )باب الحكرة والجلب(، 728/2 –أخرجه الحاكم: المستدرك، كتاب البيوع، 11/2.

3- كتاب الموطأ: كتاب البيوع، باب، )الحكرة والتربص(، 1/2)).

)- كتاب الموطأ: كتاب البيوع، باب، )الحكرة والتربص(، 1/2)).
أخرجه اإلمام أحمد في مسنده: 21/1 – سنن ابن ماجه: كتاب التجارات، باب، )الحكرة والجلب(،   -(

 .729/2
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التصرف ف أمواهلما، وليس ألحد تقييدها، حىت ولو كان ويل األمر، فرد عليهما عمر  بقوله 
 السابق الذكر. 

وانطالقا من هذه النصوص وأمثاهلا، اتفق علماء األمة على منع االحتكار ف األقوات وما 
حيتاج إليه الناس من الطعام ما أضر ذلك هبم، ووجه ذلك عندهم أن هذا مما تدعو احلاجة إليه 

ملصاحل الناس، فوجب أن ينع من إدخال املضرة عليهم باحتكاره.)1(. 

بل أجازت الشريعة لويل األمر أن يكره احملتكرين على بيع ما عندهم بقيمة املثل عند ضرورة 
الناس إليه، مثل من عنده طعام زائد عن كفايته وكفاية من يعوهلم، فهو ال حيتاج إليه والناس ف 

خممصة.)2( 

ووسع املالكية والظاهرية وأبو يوسف من احلنفية والثوري من سلطة ويل األمر ف تقييد حرية 
التصرف ف هذا الباب، وذهبوا إىل أن احلكرة إذا أضرت بأهل البلد ممنوعة ف كل ما هلم حاجة 

إليه، وضرورة إىل شرائه وكثرته، سواء كان طعاما أو ثيابا أو أي شيء كان من أنواع األموال. )3(

  وإما أن يكون جالبا للسوق من غري أهل البلد فهذا ال يتعرض له وال جيرب على بيعه، وال 
ينع من اختزانه وحكرته؛ ألنه مل يضر الناس وال رفع عليهم سعرًا، وال استبد بشيء كان البد 
أن يساويهم فيه، بل ف منعه من ذلك إضرار به وافتيات عليه؛ ألنه إمنا تكلف جلبه وسافر ف 
ختليصه ليبقيه لنفسه فليس ألحد االعرتاض عليه، ومستند هذا قول عمر : " ولكن أيا جالب 

والتحصيل:  البيان   –  1(/( الباجي،  المنتقى:   –  103(/2 الــوهــاب،  عبد  القاضي  المعونة:  انظر:   -1
ابن رشد، 17/)27 – عارضة األحوذي: ابن العربي، )/22، 23 – المغني: ابن قدامة، )/)7 – 
المجموع: النووي، 13/)) – شرح مسلم: النووي، 3/11) – إعالم الموقعين: ابن القيم، 3/))1 
– تحرير الكالم في مسائل االلتزام: الحطاب، 7)1، 8)1 – إكمال إكمال المعلم: األبي، )/)30 

– مجموع الفتاوى: ابن تيمية، 192/29 – نيل األوطار: الشوكاني، )/1)2.
البصائر:  عيون  –غمز   2(3 القيم،  ابــن  الحكمية:  الــطــرق   –  2(0/2 الشاطبي،  الموافقات:  انــظــر:   -2
الحموي، 282/1 – األموال: العابدي، 7 – أحكام السوق: أحمد الدريويش، 7)1 – مقاصد الشريعة 

الخاصة بالتصرفات المالية: عز الدين بن زغيبة، 7)2. 
ابن  الباجي، )/)1 – عارضة األحوذي:  المنتقى:  الوهاب، 2/)103-  القاضي عبد  المعونة:  انظر:   -3

العربي، )/22، 23 – نيل األوطار: الشوكاني، )/1)2.
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جلب على عمود كبده ف الشتاء والصيف، فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء اهلل وليمسك 
كيف شاء اهلل")1(.

  ويرى ابن العريب: أن هذا احلكم اخلاص باجلالب مبين على قاعدة املصلحة )مصلحة رواج 
األموال والسلع الالزمة حلاجة الناس(، فإن اجلالب لو قيل له كما يقال للرجل من أهل السوق إما 
أن تبيع بسعرنا، وإما أن تقوم من سوقنا، النقطع اجللب واستضر الناس وعلى هذا انبنت مسألة 
التسعري، وملا الحظ ابن حبيب من أصحابنا هذه املصلحة وفهم املقصود قال: إن اجلالب للطعام 
ال يكن أن يبيع إال بسعر الناس ما خال القمح والشعري، فانه يكون فيه حبكم نفسه للحاجة 

ولتمام املصلحة هبما)2(.

فتحرمي االحتكار ومنعه من قبل الشريعة ألنه يؤدي إىل أمور ال حتمد عقباها من تضخم 
ورداءة السلع وإهدار صحة املستهلكني وضرر مباشر على النشاط االقتصادي للناس وفيه حد 
من حرية تدفق املنتجات إىل األسواق وعرقلة أصحاب القدرات الذين يريدون املنافسة ف اجملاالت 
املختلفة، ناهيك عن الفساد االجتماعي الذي يتسبب فيه من انتشار الرشوة وذلك مبا يبذلونه من 
أموال طائلة كي ال يدخل غريهم ف السوق مما يؤدي إىل ظهر الطبقية ف اجملتمع وشيوع الكراهية 

املفضية لالختالل األمن االجتماعي.

3 - تقييد تصرفات المكلفين لتأمين النشاط االقتصادي. 

ومما يدخل ف هذا الباب تقييد الشريعة حلرية التصرف بقيود راجعة إىل حفظ مقاصد الشريعة 
ف األمة، إما لدرء مفسدة عامة أو مضرة خاصة، وحيصل هذا عندما يكون التصرف نفسه فيه 
إضرار بالغري، ودليل هذا قوله صلَّى اهلل َعَليِه َوَسلَّم: )ال ينع فضل املاء ليمنع به فضل الكالء()3(، 
فمنع فضل املاء اململوك جائز؛ ألنه تصرف ف اململوك بناء على عدم وجوب املعروف، وهو قول 
املالكية، ولكن ملَّا اختذ حيلة ملنع الكالء الذي حوله، صار منع املاء منهًيا عنه؛ ألن الرعاة ال يرعون 

اإلمام مالك: الموطأ، كتاب الحكرة والتربص، 1/2)).   -1
انظر ابن العربي: القبس، 838/2 .    -2

أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب )تحريم فضل بيع الماء(، 089)، 208/10.   -3
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مكاًنا ال ماَء فيه لسقي ماشيتهم.)1(

ومما يدخل ف هذا الباب؛ رفع التاجر سعر سلعته ف السوق فوق سعر عامة جتار السوق، أو 
احلط من سعرها دون سعرهم، مما يضر مبصاحل أهل السوق، فهذا من حق ويل األمر تقييد حريته 
ف البيع، ويأمره بالبيع بسعر السوق أو الرفع منه، قال ابن رشد: " إن جالب السلع ال خالف أنه 
ال يسعر عليه شيء مما جلب للبيع، وإمنا يقال ملن اشرتى منهم وباع بأعلى مما يبيع به عامة من 
جيلب، بع مبا تبيع به العامة أو ارتفع من السوق، كما فعل عمر بن اخلطاب  حباطب بن أيب 
بلتعة، إذ مر به وهو يبيع زبيبا له ف السوق، فقال له: )إما أن تزيد ف السعر، وإما أن ترفع من 
سوقنا( )2( ؛ ألنه كان يبيع بدرهم أقل مما كان يبيع به أهل السوق، )3( وبناء على هذا قال مالك 

: " ال خري ف التسعري على الناس، ومن حط من سعر الناس أقيم ".))(

والذي يتضح لنا من خالل هذه النازلة أنه ليس لويل األمر اإلقدام على تقييد حرية تصرف 
اخلاصة ف أمواهلم باملنع وإكراههم على بذهلا لصاحل العامة إال بعد استنفاد الوسائل املمكنة كافة، 
لبلوغ تلك املصلحة العامة من غري إكراه ألحد، فإن تعذر ذلك صار إىل تقييد حرية االمتناع 

وإكراه من تقوم املصلحة العامة مبا أكره عليه، مع تعويضه عن حقه، وجرب ضرره ما أمكن. 

وهذا املعىن مستفاد من حديثه  املتعلق بصاحب النخلة املوجودة ف أرض غريه، وكان 
إليها، فأمره  أن يبيع فأىب، فأمره أن ينافل فأىب، فأمره أن يهب فأىب،  غريه يتضرر بدخوله 
فقال: )أنت مضار، اذهب فاقلع خنله(،))( وعلق اإلمام أحد على هذا احلديث فقال: " كل ما 
كان من هذه اجلهة، وفيه ضرر ينع من ذلك، فإن أجاب وإال أجربه السلطان، وال يضر بأخيه 

إذا كان ذلك فيه مرفق له ".))(

السياق وينتظم ف عقده ما أخرجه مالك ف املوطأ أن  النصوص ف هذا  ومما يندرج من 

انظر: مقاصد الشريعة: ابن عاشور، )29.   -1
المعيار: الونشريسي، )/)8.  -2

المصدر نفسه: )/)8.  -3
المصدر نفسه: )/09).  -(

أخرجه أبو داود: كتاب األقضية، باب )أبواب القضاء(، حديث رقم: )3)3: )/0).  -(
القواعد: ابن رجب الحنبلي، 0)1 – انظر: معالم السنن: الخطابي، )/0).  -(
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الضحاك بن خليفة ساق خليًجا له من العريض، فأراد أن ير به ف أرض حممد بن مسلمة فأىب 
حممد، فقال له الضحاك: مَل متنعين وهو لك منفعٌة تشرب به أواًل وآخرًا، وال يضرك؟ فأىب حممد، 
فكلم فيه الضحاك عمر بن اخلطاب فدعا عمر بن اخلطاب حممد بن مسلمة، فأمره أن خيلي 
سبيله، فقال حممد: ال، فقال عمر: مَل متنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافٌع تسقي به أواًل وآخرًا وهو 
ال يضرك؟ فقال حممد: ال واهلل، فقال عمر: واهلل، ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن ير 

به، ففعل الضحاك)1(.

الخاتمة
وف األخري أظن أنين قد أتيت على املقصود من املوضوع، وقد بذلت فيه غاية اجملهود، وهبذا 
العمل آمل أن أكون قد أسهمت إسامًها متواضًعا ف حتقيق رسالة هذه الندوة وكذا املشاركة ف 

إجاز بعض أهدافها. 

ومن خالل املدة اليت قضيتها ف البحث مع هذا املوضوع أمجع شوارده، وأقيد أوابده، وأمل 
أطرافه، وأستخرج أصوله وفروعه، وأحرر معانيه وأفكاره، خرجت هبذه اخلالصة اليت أعتربها نتيجة، 

وف الوقت نفسه هي توصية هلذه الندوة املوقرة. 

1 - يعد األمن من أوكد ضرورات احلياة وأعظمها خطرا، ومطلبا فطريا يسعى الناس إىل حتقيقه 
الناس  أفرادا ومجاعات؛ ألنه إذا فقد اجملتمع األمن حل حمله اخلوف الذي يقبض  وإقامته 
عن مصاحلهم، وحيجزهم عن تصرفاهتم، ويكفهم عن أسباب املواد اليت هبا قيام نفوسهم 
وانتظام مجعهم، وملا كان مناء األموال وإصالحها باالجتار واالستثمار وانتقاهلا بني أسواق 
األقطار واألمصار مرهون مبدى حتقق األمن ف تلك البقاع والطرق املوصلة إليها كان األمن 
شرطا أساسيا لنجاح أي نشاط اقتصادي مهما كان نوعه، وعنصرا ضروريا لتطور البلدان 
وازدهارها، فأصبح بذلك األمن واالقتصاد أمرين متالزمني؛ فال تنمية اقتصادية دون أمن وال 

أمن دون رخاء اقتصادي.

والثقاف والغذائي ف حاية  الصحي  أمهية األمن  تتعدى  أمهية عظمى  االقتصادي  2 - ولألمن 
الوطن وهو ما حرصت عليه السنة النبوية كما بيناه ف البحث. 

الموطأ: كتاب األقضية، باب )القضاء في المرفق( األثر رقم: 8))1.  -1
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فهرس المصادر والمراجع
أواًل: المخطوطات.

1 - عمل من طب ملن حب: خمطوط، )تونس: مكتبة الدكتور حممد أبو األجفان عليه رحة اهلل(.

2 - القواعد: خمطوط، )تونس: دار الكتب الوطنية حتت رقم: 82))1(.

3 - املقري: أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن أحد، )ت: 8)7هـ(. 

ثانيا: المطبوعات.

− اإلمام أحد بن حنبل، )ت: 1)2 هـ(: املسند، سلسلة الكتب الستة، )إسطنبول: دار الدعوة(.	

− السعادة، ط.1، 	 مطبعة  )مصر:  املعلم،  إكمال  هـ(:  بن حممد خلفة، )ت: 827  اهلل  عبد  اآليب: 
1328هـ(.

− الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف، )ت:)7) هـ(: املنتقى ف شرح املوطأ: )بريوت: دار الكتاب 	
العريب، ط.1، 1332هـ – 2)19 م(. 

− البخاري: حممد بن إمساعيل: اجلامع الصحيح، سلسلة الكتب الستة، )إسطنبول: دار الدعوة(.	

− الرتمذي: أبو عيسى حممد بن عيسى: السنن، سلسلة الكتب الستة، )إسطنبول: دار الدعوة(.	

− ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس، )ت: 728هـ(. 	

o  .مموع الفتاوى: مجع وترتيب عبد الرحن بن حممد بن قاسم، املغرب، مكتبة املعارف

o  إلدارة العامة  بالرئاسة  والرتمجة  للطبع  العامة  االدارة  السعودية:  املشرتكة.  املظامل  رسالة 
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ط)1(، 12)1 ه – 1992 م.

− احلجوي: حممد بن احلسن الثعاليب الفاسي، )ت:)137ه(: الفكر السامي ف تاريخ الفقه اإلسالمي 	
القاهرة: دار الرتاث، ط)1(، )139ه – )197م.

− احلطاب: حممد بن حممد، )ت: ))9هـ(: حترير الكالم ف مسائل االلتزام، حتقيق عبد السالم حممد 	
الشريف، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط:1، 1398هـ - 1978ك(.
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− اخلشين: ابن حارث: حممد، )ت:1)3ه(: أصول الفتيا ف الفقه على مذهب مالك حققه وعلق عليه 	
حممد اجملدوب وأبو األجفان وعثمان بطيخ. تونس: الدار العربية للكتاب، اجلزائر: املؤسسة الوطنية 

للكتاب، ط)1()0)1ه-)198م7

− اخلطايب: حد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب، )ت: 388 هـ(: معامل السنن مع سنن أيب داود، 	
)إستنبول: دار الدعوة(. 

− والصناعة 	 التجارة  على  احلث  )ت:311ه(:  احلنبلي  البغدادي  حممد  بن  أحد  بكر  أبو  اخلالل: 
والعمل، اعتىن به عبد الفتاح أبو غدة. حلب سوريا: مكتبة املطبوعات االسالمية، ط)1( )1)1ه 

– )199م.

− أبو داود سليمان بن االشعت السجستاين )ت: )27ه(. 	

o )2(مسائل االمام أحد، قدم له وعرف بن رشيد رضا. بريوت: نشر حممد أمني دمج، ط

o .)السنن، سلسلة الكتب الستة، )إسطنبول: دار الدعوة

− الدريويش: أحد بن يوسف بن أحد: أحكام السوق، )الرياض: دار العامل الكتب، ط:1، 09)1هـ 	
- 1989م(. 

− أبو 	 الفقهية، حتقيق  الفروق  القرن اخلامس اهلجري(:  الفضل مسلم بن علي )ت:ف  أبو  الدمشقي: 
األجفان وحزة أبو فارس. بريوت: دار الغرب االسالمي. ط)1( 12)1ه – 1992م.

− ابن أيب الدنيا: أبو بكر القرشي البغدادي )ت:281ه(: ف إصالح املال، حتقيق ودراسة مصطفى 	
مفلح القضاة. املنصورة: مصر: دار الوفاء للطباعة. ط)1(، 10)1 ه 1990م

− الدهلوي: ويل اهلل أحد شاه، )ت: )117 هـ(: حجة اهلل البالغة، قدم له وشرحه وعلق عليه حممد 	
شريف سكر، )بريوت: دار إحياء العلوم، ط.1، 10)1هـ – 1990م(.

− التفسري الكبري املعروف 	 الرازي: حممد بن عمر بن احلسن أبو عبد اهلل فخر الدين، )ت:)0)ه(: 
مبفاتيح الغيب. مصر: املطبعة البهية: ط)1(، 3)13ه – )193م.

− ابن رجب: أبو الفرج عبد الرحن احلنبلي، )ت: )79 هـ(: القواعد ف الفقه اإلسالمي، )بريوت: دار 	
الكتب العلمية، ط.1، 13)1هـ– 1992م(. 
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− ابن رشد: احلفيد/ حممد بن أحد بن حممد أبو الوليد، )ت:)9)ه(: بداية اجملتهد وهناية املقتصد، 	
مراجعة االستاذ حممد شاكر. القاهرة: مطبعة حممد علي صبيح: ط)1(. 

− ابن رشد: أبو الوليد حممد بن أحد القرطيب، )ت: 20) هـ(. 	

o  ،)1( البيان والتحصيل، حتقيق مموعة من األساتذة. بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط
)0)1هـ - )198 م. 

o .)1املقدمات املمهدات: حتقيق حممد حاجي، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط

− دار 	 )بريوت:  املعموري،  الطاهر  األجفان، وحممد  أبو  عرفة، حتقيق حممد  ابن  الرصاع:،شرح حدود 
الغرب اإلسالمي، ط:1(.

− زروق: شهاب الدين أبو العباس أحد بن أحد الربنسي، )ت: 899 هـ(: قواعد التصوف، حتقيق 	
عثمان احلويدي )تونس: املطابع املوحدة، ط.1، 07)1هـ - 1987م(.

− ابن سريج: أبو العباس أحد بن عمر، )ت:)30ه(: الودائع ملنصوص الشرائع، دراسة وحتقيق صاحل 	
بن عبداهلل بن إبراهيم الدويش. نسخة مصورة توجد ف املركز الثقاف السعودي بتونس.

− 	 ،( رقم:  السعدي  مؤلفات  سلسلة  اجلامعة،  واألصول  القواعد  ناصر:  بن  الرحن  عبد  السعدي: 
)السعودية: مركز صاحل بن صاحل الثقاف، 11)1 هـ -1990 م(.

− سعيد أبو جيب: القاموس الفقهي لغة واصطالحا. دمشق: دار الفكر، ط)1(، 02)1ه – 1982م	

− ابن سالم: أبو عبيد القاسم، )ت:)22ه(: كتاب األموال، حتقيق وتعليق حممد خليل هراس قطر: 	
مطبعة الدوحة احلديثة.

− السيوطي: جالل الدين عبد الرحن، )ت: 911 هـ(: األشباه والنظائر، )مصر: مطبعة مصطفى حممد، 	
))13هـ - )193م(.

− ابن شاس: جالل الدين عبد اهلل ابن جنم: عقد اجلواهر الثمينة ف مذهب عامل املدينة، حتقيق حممد 	
أبو األجفان، عبد احلفيظ منصور،)بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط / 1، )1)1 هـ، )199 م(. 

− الشاطيب: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، )ت: 790 هـ(: املوافقات ف أصول الشريعة: شرح وحتقيق 	
عبد اهلل دراز، )بريوت: دار املعرفة(.
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الدكتور عزالدين بن زغيبة )دبي(

− الشعراين: عبد الوهاب: امليزان: حتقيق وتعليق عبد الرحن عمرية، )بريوت: دار عامل الكتب، 09)1هـ 	
- 1989 م(.

− العابدي: حممد العلوي: األموال ف الفقه املالكي، )املغرب: دار إفريقيا الشرق، 11)1هـ - 1991م(.	

− ابن عاشور: حممد الطاهر، )ت: )139هـ(. 	

o  ،)1(التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للتوزيع، اجلزائر: املؤسسة الوطنية للكتاب، ط
08)1ه – 1988م.

o  الوطنية املؤسسة  اجلزائر:  للتوزيع،  التونسية  الشركة  )تونس:  اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد 
للكتاب، ط.2، 08)1هـ- 1988م(. 

o  أصول النظام االجتماعي ف اإلسالم،: ط:2، )الشركة التونسية للتوزيع: تونس، )0)1هـ
- )198م(.

− ابن عبد الرب:أبو عمر يوسف بن عبداهلل القرطيب، )ت:3))ه(: الكاف ف فقه أهل املدينة، حتقيق 	
ط)1(،  احلديثة،  الرياض  مكتبة  الرياض:  املوريتاين.  ساريك  ولد  أحد  حممد  حممد  وتقدمي  وتعليق 

1398ه – 1978م.

− ابن عبد الرفيع: أبو إسحاق إبراهيم بن حسن، )ت: 733هـ(: معني احلكام على القضايا واألحكام: 	
حتقيق حممد بن قاسم بن عياد، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط:1، 09)1هـ - 1989م(. 

− عبد الوهاب: القاضي أبو حممد بن علي بن ناصر البغدادي: املعونة عل مذهب عامل املدينة، حتقيق 	
حيش عبد احلق، )مكة املكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط.1، )1)1هـ - )199 م(. 

− ابن العريب: أبو بكر حممد بن عبد اهلل املالكي اإلشبيلي، )ت: 3))هـ(: 	

o .)عارضة األحوذي شرح صحيح الرتمذي، )بريوت: دار العلم للجميع

o  القبس ف شرح موطأ مالك بن أنس: دراسة وحتقيق: حممد عبد اهلل ولد كرمي، ط:1، )دار
الغرب اإلسالمي: بريوت – لبنان، 1)1 2 هـ - 1992م(. 

− عز الدين بن زغيبة: 	

o  / مقاصد الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية، )ديب: مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، ط
1 / 22)1 هـ، 2001 م(. 
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o  الشؤون دائرة  1)ديب:  ط:  الشرعي:  التأصيل  املسلمني  مصاحل  ف  املسلمني  غري  تربع 
اإلسالمية والعمل اخلريي، 39)1هـ - 2018م(. 

− عز الدين بن عبد السالم، )ت: 0))هـ(: قواعد األحكام ف مصاحل األنام:، )بريوت: دار الكتب 	
العلمية(.

− الغمراوي: حممد: السراج الوهاج، )بريوت: دار اجليل، 08)1ه - 1987م(،	

− عياض: أبو موسى اليحصيب، )ت:)))ه(: ترتيب املدارك، حتقيق أحد بكري، بريوت: دار مكتبة 	
احلياة، طرابلس: دار مكتبة الفكر.

− ابن فرحون: القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أيب القاسم، )ت:799ه(: تبصرة احلكام ف 	
الكليات  مكتبة  الرؤوف سعد. مصر:  عبد  له طه  وقدم  راجعه  األحكام،  ومناهج  األقضية  أصول 
األزهرية، ط)1(، )0)1ه – )198م وكذلك الطبعة املوجودة على هامش كتاب فتح العلي املالك 

حملمد عليش.

− ابن قدامة: مشس الدين أبو الفرج أبو عبد الرحن املقدسي، )ت: 82)هـ(: الشرح الكبري على منت 	
املقنع، )بريوت: دار الكتاب العربية، 1392 هـ - 1972م(.

− ابن قدامة: موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أحد املقدسي، )ت: 30)هـ(. 	

o  - )ط:1، 1393هـ  ثاين،  آل  بن حد  خليفة  الشيخ  نفقة  على  طبع  الفقه:  ف  املقنع 
1973م(. 

o  .)املغين مع الشرح الكبري: )بريوت: دار الكتاب العربية، 1392 هـ - 1972م

− القراف شهاب الدين بن أحد بن إدريس، )ت: )8)هـ(: 	

o  ،1:الغرب اإلسالمي، ط الفقه، حتقيق مموعة من األساتذة، )بريوت: دار  الذخرية ف 
)1)1هـ - )199م(.

o  ،1:الفروق، قدم له وحققه وعلق عليه عمر حسن القيام، )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط
)2)1هـ - 2003م(.

− القرطيب: أبو عبد اهلل حممد بن أحد األنساري: اجلامع ألحكام القرآن، )القاهرة: دار الكتب العربية، 	
1387 هـ - 1912 م(.
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الدكتور عزالدين بن زغيبة )دبي(

− أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن اجلوزية )ت: 1)7هـ(: 	

o  - إعالم املوقعني، حققه حميي الدين عبد احلميد، )بريوت: دار الفكر، ط.1، 1397هـ
1977م(. 

o  الكتب دار  )بريوت:  الفقي،  حامد  حممد  حتقيق  الشرعية:  السياسة  ف  احلكمية  الطرق 
العلمية(.

− ابن كثري: عماد الدين أبو الفداء امساعيل ابن عمر)ت:)77ه(: تفسري القرآن العظيم، )بريوت: دار 	
اجليل(. 

− ابن ماجه: أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين: السنن، سلسلة الكتب الستة، )إسطنبول: دار الدعوة(.	

− اإلمام مالك بن أنس: املوطأ، برواية حيىي بن حيىي الليثي، صححه ورقمه وخرج أحاديثه حممد فؤاد عبد 	
الباقي. )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1370هـ- 1)19م(. 

− الدنيا والدين، حققه وعلق عليه 	 البصري: )ت:0))ه(: أدب  املاوردي:أبو اجلسن علي بن حممد 
مصطفى السقا، بريوت: املكتبة الثقافية. 

− الكتب 	 إحياء  دار  )القاهرة:  الفروق،  على حاشية  مطبوع  الفروق،  هتذيب  بن حسني:  علي  حممد 
العربية، الطبعة األوىل، ))13هـ(،

− احملمصاين: الدعائم اخللقية للقوانني الشرعية )بريوت: دار العلم للماليني، الطبعة الثانية 1979 	

− مسلم بن احلجاج القشريي: صحيح مسلم،،سلسلة الكتب الستة، )إسطنبول: دار الدعوة(.	

− املقري: أبو عبد اهلل: القواعد، حتقيق أحد بن عبد اهلل بن حيد، ط:1، )مكة املكرمة: معهد البحوث 	
العلمية واحياء الرتاث(.

− املكناسي: أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل: مالس القضاة واحلكام والتنبيه واإلعالم فيما أفتاه املفتون 	
وحكم به القضاة من األوهام، حتقيق نعيم سامل الكثريي، )ديب: مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، 

ط / 1، 23)1هـ، 2002 م(. 

− ابن املناصف: حممد بن عيسى، أعده للنشر عبد احلفيظ منصور: تنبيه احلكام على مآخذ األحكام، 	
)تونس: دار الرتكي للنشر، 08)1 هـ - 1988 م(. 
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− ابن املنذر: حممد بن إبراهيم النيسابوري، )ت:318ه(: االشراف على مذاهب أهل العلم، حتقيق 	
حممد جنيب سراج الدين. قطر: طبع إدارة إحياء الرتاث االسالمي، ط)1(، )0)1ه – )198م 

− النسائي: أبو عبد الرحن أحد بن علي بن شعيب: السنن، سلسلة الكتب الستة، )إسطنبول: دار 	
الدعوة(.

− النووي: حيىي بن شرف، حميي الدين، )ت: 7))هـ(: 	

o .)شرح مسلم )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 7)13هـ – 1929م

o  .اجملموع شرح التهذيب للشريازي: طبع مبصر

− الونشريسي: أبو العباس أحد بن حيىي، )ت: )91هـ(: املعيار املعرب واجلامع املغرب ف فتاوى أهل 	
الغرب  دار  )بريوت:  بإشراف حممد حاجي،  الفقهاء  واملغرب، خرجه مجاعة من  إفريقية واألندلس 

اإلسالمي، ط.1، 03)1هـ - 1983 م(.

− أبو يعلى: القاضي حممد بن احلسن الفراء، )ت: 8))هـ(: األحكام السلطانية، )بريوت: دار الفكر، 	
)0)1هـ - )198م(. 





"حماية الدخل القومي في السنة النبوية
وَأثر ذلك في حماية الوطن"

الدكتور/ محمود فهد أحمد مهيدات
مدير مكتب إفتاء الكورة/ األردن
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"حماية الدخل القومي في السنة النبوية...

المقدمة
احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على املبعوث رحة للعاملني، سيد األولني 

واآلخرين، سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد: 

 مما ال شك فيه أن دراسة سنة النيب - - وسريته هي الطريق الذي ينري لنا معامل احلياة 
جبميع جوانبها، وهنتدي هبا إىل أرشد أمورنا، قال تعاىل چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  
ٹ    ٹ   ٹ      ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ  
ڤ  ڤ  چ  ))) النور(. وُيعّد اجلانب االقتصادي من اجلوانب اليت رعتها السّنة، هذا 
اجلانب الذي ينظم حياة الناس االقتصادية معيشتهم؛ ليحقق هلم حياة كرية وطيبة، توصل املسلم 
إىل القناعة، والرضا، والسعادة، والفالح، واحلياة الطيبة ف الدنيا وف اآلخرة. قال : "قد أفلح 
من أسلم، ورزق كفاًفا، وقنعه اهلل مبا آتاه")1( وبالتايل جتعل صاحبها ُيِعفَّ نفسه ويده عن العبث 

مبدخرات الوطن، اليت تعدُّ من مقومات حاية أمن الوطن واملواطن واحملافظة عليهما. 

 ومبا أن الدخل القومي هو جزء من مدخرات الوطن، فذلك يعين أّنه يدخل حتت اجلانب 
االقتصادي الذي رعته السنة النبوية الشريفة، وسيتضح ذلك من خالل ما جاء ف السنة النبوية 
من نصوص تكفل احملافظة عليه من العبث به، أو االعتداء عليه، وبالتايل حاية الوطن من أي 

احنراف ف سلوك األفراد، الذي قد يؤثر سلًبا على زعزعة الوطن وأمنه. 

 وإضافة إىل ما سبق، فإننا نلحظ أّن هناك ارتباًطا بني ما جاءت به السنة من نصوص 
حتافظ هبا على دخول األفراد "أمواهلم" وبني حاية الوطن، مبعىن أّن حاية السنة لدخل األفراد من 
االعتداء عليها والعبث هبا وأخذها بغري حق هو حايٌة للوطن من االعتداء عليه سواء على أمنه 

أو مدخراته أو مواطنيه. 

وتأيت هذه الورقة لبيان دور السنة النبوية ف حاية الدخل القومي، من خالل ما جاء فيها 

1-  مسلم، كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، حديث رقم ))10. 
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الدكتور محمود فهد أحمد مهيدات )األردن(

حلماية دخول األفراد ـ اليت تشكل مبجموعها الدخل القومي ـ من االعتداء عليها، وأثر ذلك ف 
توفري احلياة الطيبة اليت من شأهنا أن جتعل الفرد املسلم مستقيًما ف أخالقه وحمافًظا على وطنه. 

مشكلة الدراسة: جاءت هذه الدراسة لإلجابة على األسئلة اآلتية: 

هل كفلت السنة النبوية حاية دخول األفراد من االعتداء عليها؟   .1

هل كفلت السنة النبوية حاية الدخل القومي؟   .2

هل حاية السنة النبوية للدخل الوطين حاية للوطن؟  .3

أهداف الدراسة: هتدف هذه الدراسة إىل: 

بيان النصوص النبوية الشريفة اليت تكفل حاية دخول األفراد من االعتداء عليها.   .1

توضيح أثر السنة النبوية ف حاية الدخل القومي واحملافظة عليه.   .2

بيان أّن حاية الدخل الوطين حايٌة للوطن.   .3

أهمية الدراسة: تربز أمهية الدراسة من خالل الوقوف على أثر السنة النبوية ف حاية الدخل 
القومي للدولة من خالل بيان النصوص النبوية اليت من شأهنا حاية دخول األفراد من االعتداء 
عليها، وأّن حاية الدخل الوطين هو حاية للوطن، وذلك من خالل حتليل تلك النصوص لبيان 

دورها ف حاية الوطن. 

منهج البحث: تقتضي طبيعة البحث من حيث أهدافه وأمهيته اتّباع املنهج االستقرائي أواًل؛ 
للوقوف على النصوص النبوية ذات العالقة ف موضوع الدراسة. وكذلك اّتباع املنهج التحليلي؛ 
لبيان وجه االرتباط بني حاية دخول األفراد و حاية الدخل الوطين، وأن حاية دخول األفراد هي 

حاية للدخل الوطين. 

الدراسات السابقة: ف حدود حبثي واطالعي، مل أجد دراسة تناولت هذا املوضوع، وجّل 
يتعلق بذلك من  الوطن، وما  ما اطلعت عليه من دراسات ومقاالت وأحباث، كانت ف حب 
أحكام. لذلك سيكون السبق هلذه الدراسة اليت تتناول هذا املوضوع من خالل استقراء للنصوص 
النبوية ذات الصلة والعالقة املباشرة، وحتليلها اقتصادًيا دون تكّلف أو ربط مبا ليس له صلة فيها. 
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المبحث األول: الدخل القومي: مفهومه وأهميته ومصادر دخل األفراد 
وعالقتها  األفراد  دخل  ومصادر  للوطن،  وأمهيته  القومي  الدخل  مفهوم  الباحث  يتناول   

بالدخل القومي؛ فهو ديباجة ملفردات موضوع البحث، وذلك ضمن املطالب اآلتية: 
املطلب األول: مفهوم الدخل القومي وأمهيته للوطن: 

ُيعّرف الدخل القومي )NI( national Income ألي اقتصاد على أنه" مموع الدخول 
اليت حيصل عليها أفراد اجملتمع مقابل مسامهتهم ف عملية اإلنتاج خالل فرتة زمنية معينة غالًبا ما 
تكون سنة. أو بعبارة أخرى، أنه يثل مموع دخول األفراد أو عوائد أصحاب عناصر اإلنتاج 

متمثلة ف الربح، واألجور، والفوائد، واألرباح")1(. 

 واملقصود بأفراد الوطن هم الذين يتمتعون بصفة املواطنة، وحيملون جنسية الوطن من غري 
األفراد األجانب املقيمني داخل الوطن، فدخول هؤالء األجانب غري حمسوبة ف الدخل القومي. 

 وأما األفراد فهم مجيع أفراد الوطن بصفتهم الطبيعية واالعتبارية، مثل: الشركات اخلاصة أو 
ملشروعات العامة نتيجة إسهامهم ف العمليات اإلنتاجية داخل الوطن. 

والدخل القومي نوعان: 

أوال: الدخل القومي النقدي )MNI( money national Income، وهو مقدار ما 
يكسبه الفرد من دخل ُمقاًسا بوحدات نقدية كالدرهم اإلمارايت مثال. 

ثانًيا: الدخل القومي احلقيقي)RNI( real national Income، وهو مقدار ما حيصل 
عليه الفرد من خدمات وسلع بدخله النقدي)2(. 

دخله  بوساطة  الفرد-  عليه  أن حيصل  يكن  ما  ف  تكمن  األمهية  فإّن  ذلك،  على  وبناء 
النقدي- من سلع وخدمات، و ليس ما يكسبه من دخله النقدي. ومثال على ذلك، نفرتض أن 

وائل،  دار  الكلي،  االقتصادي  التحليل  في  مقدمة  الجبار،  عبد  ـ حسين، مجيد علي، سعيد، عفاف    -1
عمان، ط1 )200م، ص93.

2-  ـ المرجع السابق، ص)9.
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مثن الشاة الواحدة 100 دينار، فإّن الفرد سينفق 100 دينار من دخله لشراء شاة واحدة. فإذا 
ارتفع مثن الشاة، وأصبح 120 دينارًا؛ فإّنه سيضطر إىل إنفاق 20 دينارًا إضافية لشراء الشاة. 
فالسلعة ثابتة مل تتغري، ولكن القيمة السوقية ارتفعت مبقدار 20 دينارًا، وهذا يعين أّن دخله النقدي 
قد اخنفضت قيمته الشرائية، وإن زاد دخله؛ فالعربة ف إشباع احلاجات هي بالدخل احلقيقي، 

وليس مبقدار الدخل النقدي. 

المطلب الثاني: أهمية الدخل القومي للوطن 

تكمن أمهية الدخل القومي ألي دولة ف احملاور اآلتية: 

إنه مؤشر لقياس مدى التطور والنمو والتقدم االقتصادي ف أّي وطن، وقياس ذلك يكون من   .1
خالل املقارنة بني حجم النمو االقتصادي ف البلد من سنة ألخرى. وهبذا تستطيع الدولة 

أن تتبني مدى الزيادة أو النقصان ف منوها االقتصادي. 

إنه يوّفر قاعدة بيانات تستخدمها اجلهات التخطيطية واحلكومية؛ لتطبيق سياساهتا االقتصادية   .2
املؤثرة  العوامل  ودراسة  وحتليلها،  القومي،  الدخل  تقديرات  خالل:  من  وذلك  املستقبلية 
فيها)1(. مبعىن أّن الدولة اليت هتتم بسياستها االقتصادية املستقبلية: السياسة املالية، والسياسة 
النقدية، وسياسة املوارد الطبيعية. . اخل" لتعزيز األنشطة االقتصادية ف متمعها، ودعمها 
عالج  أو  مثاًل  االقتصادية  "كالتنمية  املطلوبة  االقتصادية  األهداف  حتقق  حنو  وتوجيهها 
التضخم أو حتقيق العمالة الكاملة" - البد أن يتوفر لديها البيانات املتعلقة بالدخل القومي 
للدولة، وقيمة االستهالك،  الكلي  الدخل  القومي، وقيمة  الدخل  من حيث: إمجايل قيمة 
ومقدار التغري اإلجيايب أو السليب، وكذلك معرفة معدل التغري ف األسعار بني السنة املاضية 
للدولة  يكن  البيانات  تلك  وعلى ضوء  احلقيقي.  القومي  الدخل  ملعرفة حجم  واحلاضرة؛ 

تعديل سياستها االقتصادية مبا حيقق مصاحل اجملتمع. 

ملستوى  مقياس  أنه  مبعىن  االقتصادية)2(،  الرفاهية  ماالت  هامة ف  اقتصادية  مدلوالت  له   .3

1-  صالح، تومي، مبادئ التحليل االقتصادي الكلي، ، )د، ت()د، ط(، ص، ))بتصرف.
2-  المرجع السابق، ص)).
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رفاهية األفراد، وذلك من خالل معرفة معدل منو متوسط دخل الفرد احلقيقي، الذي هو 
عبارة عن خارج قسمة الدخل الوطين على عدد السكان، باعتبار أن متوسط الدخل احلقيقي 
للفرد بنيَّ الصورة األدق للتغريات اليت طرأت على مستوى املعيشة)1(، فالعالقة بينهما عالقة 
طردية: يرتفع مستوى الرفاهية واملعيشية لألفراد بارتفاع مستوى الدخل القومي، وهذا من 

شأنه أن يسد منافذ الشهوات والتطلعات الضارة لالستهالك. 

إنه يساعد على حتقيق عدالة التوزيع، وذلك من خالل استعانة الدولة بإحصاءات الدخل   .(
نتيجة  اإلنتاج  لعوامل  الذي يعود  النصيب  القومي وبياناته، وخباصة األجور واألرباح، أي 
ملسامهتها ف الناتج الوطين املتمثل ف العوائد اليت تتلقها من رواتب وفوائد وريع وأرباح)2(. 

وهذا مما يساعد الدولة على اختاذ التدابري املناسبة ملعاجلة عدم املساواة ف توزيع الدخل. 

المطلب الثالث: مصادر دخل األفراد وعالقتها بالدخل القومي

اجملتمع  أفراد  عليها  اليت حيصل  الدخول  القومي هو "مموع  الدخل  أّن  إىل  أشرنا سابًقا   
مقابل مسامهتهم ف عملية اإلنتاج خالل فرتة زمنية معينة سنة ف الغالب. أو بعبارة أخرى، أنه 
الربح واألجور والفوائد  يثل مموع دخول األفراد أو عوائد أصحاب عناصر اإلنتاج متمثلة ف 

واألرباح")3(. 
 من خالل هذا التعريف، يتبني أّن مصادر دخل الفرد أو األفراد ف أي متمع هي مبقدار 
مسامهته ف عناصر اإلنتاج، وهذا ما يسمى بالتوزيع الوظيفي الذي يقصد به حتديد عناصر اإلنتاج 
ف الدخل القومي على أساس الوظيفة اليت أداها كل عنصر ف حتقيق هذا الدخل))(، أي عملية 
قسمة قيمة الناتج املتحقق بني املسامهني ف العملية اإلنتاجية كل حبسب إسهامه" وظيفته"))(. 

1-  صخري عمر، التحليل االقتصادي الكلي ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط)، )200، ص31.
2-  المرجع السابق، ص31.

3-  حسين، مجيد علي، وسعيد، عفاف عبد الجبار، مرجع سابق، ص93.
)-  الشباني، محمد عبد الله، المشكلة االقتصادية وعالجها من المنظور اإلسالمي3، مجلة البيان، المنتدى 

اإلسالمي عدد79. ، ص)3.
 al-sabhany. com الشخصي،  الموقع  التوزيع،  اإلســالمــي:  االقتصاد  الجبار،  عبد  السبهاني،    -(

ص1(.
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وهبذا يّتضح لنا أّن عوائد عناصر اإلنتاج تعّد من مكونات الدخل القومي، وقد حصر اقتصاد 
السوق عناصر اإلنتاج بالعمل، ورأس املال، واألرض، والتنظيم واإلدارة. وبالطبع لكل منها عائد 
يعود على كل من يساهم ف عملية اإلنتاج، كل حبسب مسامهته ف العملية اإلنتاجية، وهذا ال 
خالف عليه بني النظرية االقتصادية اإلسالمية والنظرية االقتصادية التقليدية من حيث الكم والنوع 
أي أهنا أربع وحمددة بالعمل، واألرض، ورأس املال، والتنظيم واإلدارة. ولكن النظرية االقتصادية 
مّث  األفراد، ومن  الوظيفي بني دخول  التوزيع  لعدالة  بضوابط شرعية؛ حتقيًقا  اإلسالمية ضبطتها 
أضافت عليها" التوزيع االبتدائي، وهو نشأة حق التملك أو االختصاص باملوارد قبل عملية اإلنتاج 
كنظام اإلقطاع، وإحياء املوات. ويقصد بإعادة التوزيع هو عملية سحب جزء من الدخول املوزعة 
وظيفًيا، وإعادة دفعها إىل مستحقني آخرين وفق اعتبارات غري وظيفية: اجتماعية أو إنسانية مثل 

الزكاة والصدقات. . اخل)1(. 
عوائد  اإلسالمي غري حمصورة ف  االقتصاد  األفراد ف  إّن مصادر دخل  القول:  وخالصة 
عناصر اإلنتاج "التوزيع الوظيفي" إمنا ف عوائد عمليات التوزيع كلها: االبتدائي، والوظيفي، وإعادة 

التوزيع، واليت تشكل مبجموعها حجم الدخل القومي للدولة. 
أما العالقة بني حاية مصادر دخول األفراد، وحاية الدخل الوطين فيمكن توضيحها على 

النحو اآليت: 
الدخل القومي هو" مموع الدخول اليت حيصل عليها أفراد اجملتمع مقابل مسامهتهم ف عملية 
اإلنتاج خالل فرتة زمنية معينة سنة ف الغالب. أو بعبارة أخرى، أنه يثل مموع دخول األفراد أو 
عوائد أصحاب عناصر اإلنتاج متمثلة ف الربح، واألجور، والفوائد واألرباح")2(، وأّن مصادر دخل 
األفراد ف االقتصاد اإلسالمي ليس منحصرًا فقط ف عوائد عناصر اإلنتاج "التوزيع الوظيفي" إمنا 
ف عوائد عمليات التوزيع كلها: االبتدائي، والوظيفي و إعادة التوزيع. وأّن السنة النبوية قد شرعت 
هلا أحكاًما حتافظ عليها، وتضبطها، فإنه يتبني لنا أّن حاية السنة ملصادر دخول األفراد هي حاية 
للدخول نفسها. وعليه يكن القول: إّن حاية السنة النبوية ملصادر دخول األفراد هي حاية للدخل 

القومي. وسيأيت تفصيل ذلك الحًقا. 

1-  المرجع السابق، ص2.
2-  حسين، مجيد علي، سعيد، عفاف عبد الجبار، مقدمة في التحليل االقتصادي الكلي، مرجع سابق، 

ص93.
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 المبحث الثاني: 
حماية السنة النبوية لمصادر دخول األفراد من جانبي الوجود والعدم

بعد بيان ما يتعلق بالدخل القومي من حيث: مفهومه، وأمهيته للوطن، ومصادر دخل األفراد 
النبوية ف حاية مصادر دخول  القومي، سنتناول ف هذا املبحث دور السنة  وعالقتها بالدخل 
ا، وتفصيل ذلك  األفراد من جانيب الوجود والعدم، وذلك من خالل استقراء مصادر السنة ومظاهنِّ

على النحو اآليت: 

المطلب األول: حماية السنة النبوية لدخول األفراد من جانب الوجود: 

 حاية السنة النبوية لدخول األفراد من جانب الوجود يكون بفعل ما به قيامها وثباهتا)1(، أي 
أّن السنة النبوية شرعت أحكاًما من شأهنا أن حتافظ على بقاء مصاحل العباد وثباهتا اليت دخول 
هذا  نبوية كفلت  النبوية من نصوص  السنة  به  ما جاءت  منها، وذلك من خالل  األفراد جزٌء 

املقصد، وهي ما يلي: 

النبوية للفقراء حًقا مالًيا ف مال  ثبوت احلق للفقراء ف أموال األغنياء؛ فقد أثبتت السنة   .1
األغنياء عرب آلية الزكاة، وجاء ذلك على لسان النيب - - حينما بعث معاًذا - - إىل 
اليمن قائاًل له: "فأعلمهم أّن اهلل افرتض عليهم صدقة ف أمواهلم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد 
على فقرائهم")2(. فإثبات هذا احلق للفقراء ف مال األغنياء، هو حفظ السنة لدخول الفقراء 

من جهة الوجود. 

كفالة حق العامل "املوظف العام " ملقومات احلياة؛ قال عليه الصالة والسالم: "من كان لنا   .2
عاماًل، فلم يكن له زوجة فليكتسب زوجة، فإن مل يكن له خادم فليكتسب خادًما، فإن مل 

يكن له مسكٌن، فليكتسب مسكًنا، ومن اختذ غري ذلك فهو غاٌل وسارٌق".)3(

1-  الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، دار عفان، ط1، 1997م، ج2، ص18. 
2-  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ج2، ص)10، حديث رقم99)1.

3-  ابن خزيمة أبو بكر محمد بن إسحاق، صحيح ابن خزيمة، كتاب الزكاة، باب إذن اإلمام للعامل بالتزويج 
واتخاذ الخادم والمسكن ج)، ص70، رقم الحديث 2370، تحقيق األعظمي، وقال: حديث صحيح.
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مقومات احلياة هي: الزوجة، واملسكن، واملركب، واخلادم. وال شك أّن هلذه املقومات تكلفة   
مالية تكون على حساب دخل العمال. وعليه فحينما تكفل الدولة هذه املقومات لعماهلا، 
فإّن تلك التكلفة اليت كان سيدفعها العمال من دخلوهم - ف حال عدم توفريها من قبل 
الدولة هلم- هي حفظ جلزء من دخلوهم، وبالتايل حفظ جلزء من مصادر الدخل القومي. 

وضع اجلائحة؛ قال عليه الصالة والسالم: " لو بعت من أخيك مثرًا فأصابته جائحة، فال   .3
حيل لك أن تأخذ منه شيًئا، ِبَ تأخذ مال أخيك بغري حق؟)1(. و)اجلائحة( هي تلف الثمر 
أو الزرع قبل موعد اجلذاذ بآفة مساوية كالربد الشديد وحنوه. وف هذه احلالة أوجبت السنة 
النبوية على البائع - ف حال باع الثمر قبل بدو صالحه فأصابه تلف قبل اجلذاذ- أن يرد 
الثمن إىل املشرتي، وهذا يعين أّنه اسرتد جزًءا من دخله الذي سبق أن دفعه إىل البائع، وهذا 

االسرتداد حفظ للدخل، وبالتايل ملصادر الدخل القومي. 

احلث على العمل؛ قال عليه الصالة والسالم: "ما أكل أحد طعاًما قط خريًا من أن يأكل   .(
من عمل يده، وإّن نيب اهلل داود - - كان يأكل من يده")2(. ويعدُّ العمل من أهم 
عناصر اإلنتاج، الذي هو مصدر رئيس من مصادر دخول األفراد. لذلك جند السنة النبوية 
قد جعلت ريعه من أفضل الكسب لإلنسان؛ فحثت عليه، ورّغبت به، ورفعت مكانته، 
وعظمت من شأنه. وهذا الرتغيب هو توجيه لكل فرد من أفراد اجملتمع أن يعمل وينتج؛ 
َحبَلُه  الصالة والسالم: "ألن يأخذ أحدكم  ليأكل من كسب يده. ويؤكد هذا قوله عليه 
أن يسأل  فيأكل، ويتصدق خري من  فيبيع،  فيحتطب،  ـــ  اجلبل  قال إىل  يغدوــ أحسبه  مث 

الناس")3(. وكل هذا من شأنه زيادة الدخل للفرد، الذي هو مصدر من مصادر الدخل. 

احلث على استغالل األرض واستثمارها؛ قال عليه الصالة والسالم: " من كانت له أرٌض   .(

1-  مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب فضل الغرس والزرع، ج2، ص1990، حديث رقم )))1.
2-  البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، ج3، ص7)، حديث رقم 

.2072
إلــحــافــا«ج2،  الــنــاس  تعالى »ال يسألون  الله  قــول  فــي  بــاب  الــزكــاة،  الــبــخــار، كتاب  الــبــخــاري، صحيح    -3

ص123، حديث رقم 80)1.
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–كذلك-  األرض  تعّد  أرضه")1(.  فليمسك  يفعل  مل  فإن  أخاه،  ليمنحها  أو  فليزرعها 
عنصرًا من عناصر اإلنتاج، وبالتايل فإن ريعها مصدر من مصادر الدخل للفرد. ومن هنا 
بالزراعة، سواًء  السنة قد وّجهت أصحاب األراضي إىل استغالل األرض واستثمارها  جند 
بنفسه أو من خالل أخيه ف حال عجزه عن استثمارها، وذلك للبقاء على استمرار ريع 
األرض بالتدفق على صاحبها أو على أخيه، وليس هذا فحسب، بل إّن السنة حثت على 
 " إحياء األرض املوات، قال عليه الصالة والسالم: "من أعمر أرًضا ليست ألحٍد فهو أحقُّ
مواًتا، ج3، ص)10،  أرضا  أحيا  من  باب  املزارعة  البخاري، كتاب  )البخاري، صحيح 
حديث رقم)233(. وإحياء املوات هو استصالح األراضي املوات، اليت مل جيِر عليها ملك 
سابق ألحد، وجعلها أرًضا صاحلة للزراعة. وف هذا اإلحياء إجياد مصدر دخل جديد ملن 
ليس له رأس مال؛ ألّن باإلحياء استعادة قدرة األرض على اإلنتاج، ولإلنتاج ريع آخر ألفراد 
اجملتمع. وف كل األحوال تشجيٌع لإلنسان على العمل والكسب، ومها من مصادر الدخل. 

وبذلك زيادة وحاية ملصادر دخول األفراد. 
حترمي الكنز؛ قال عليه الصالة والسالم: "يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاًعا أقرع")2(.   .(
وكنز املال هو املال الذي يؤدى زكاته الواجبة، وهو مناٍف للحكمة اليت خلق اهلل تعاىل املال 
ألجلها؛ وألجل هذا حرمت السنة كنز املال إال إذا أدى زكاته. وف هذا زيادة لدخول األفراد 

من ناحيتني: 
ف  سيضخوهنا  بدورهم  وهم  ملستحقيها،  الزكاة  سيدفع  املال  صاحب  أّن  األوىل:  −-
األسواق؛ مما سيكون له دور ف زيادة الدخول من خالل زيادة الطلب الفعال على 

السلع واخلدمات، وبالتايل يزيد اإلنتاج. . اخل.
والثانية: أّن دفع الزكاة ستدفع أصحاب األموال إىل استثمار أمواهلم حىت ال تستهلكها  −-
الزكاة، وبالطبع سيكون لالستثمار ريع يعود على كل من ساهم ف عمليات االستثمار 

من األفراد. وكل هذا يصب ف وعاء دخوهلم، وبالتايل ف وعاء الدخل القومي. 

1-  البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كراء األرض، ج3، ص107، حديث رقم1)23.
2-  البخاري، صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن، باب قول الله والذين يكنزون الذهب، ج)، ص))، 

حديث رقم 9))).
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المطلب الثاني: حماية السنة لدخول األفراد من جانب العدم

حاية السنة النبوية لدخول األفراد من جانب العدم، يكون برتك ما به تنعدم، أي مبا يدرأ 
عنها اإلخالل الواقع عليها أو املتوقع فيها)1(. مبعىن أّنه جاء ف السنة نصوص من شأهنا حاية 

دخول األفراد من انعدامها وتالشيها، وتفصيل ذلك على النحو اآليت: 

حترمي االعتداء على أموال الناس؛ قال عليه الصالة والسالم: "إن دماءكم وأموالكم حرام   .1
عليكم كحرمة يومكم هذا ف شهركم هذا ف بلدكم هذا ")2(. وألمهية املال ف حياة الناس، 
حذر النيب – عليه الصالة والسالم- من االعتداء عليه؛ فال حيل ألحد أن يأخذ من مال 
أخيه املسلم شيًئا دون حق بغض النظر عن نوع املال أو قيمته. وما هذا التحرمي إاّل حاية 

ألموال الناس "دخوهلم "من االعتداء عليها. 

وجوب الوفاء باألجر؛ عن أيب هريرة عن النيب عليه الصالة والسالم قال: " قال اهلل تعال:   .2
ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى يب مث غدر، ورجل باع حرًّا فأكل مثنه، ورجٌل 
استأجر أجريًا فاستوىف منه ومل يعطه أجره")3(. اإلجارة من أنواع ما يكون على عمل معلوم 
بعوض معلوم، فهي مصدر من مصادر دخول األفراد؛ لذلك فاهلل تعاىل يعلن احلرب على 
أي مستأجر استوىف من األجري ومل يعطه أجرته؛ وذلك حاية ألجور الـُمستَأَجرِين "العمال" 

من االعتداء عليها. 

حترمي الغش والتدليس ولو من غري قصد؛ مَر النيب  على صربة طعام، فأدخل يده فيها،   .3
فنال أصابعه بلاًل فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول اهلل، قال: 
أفال جعلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس. من غش فليس مين"))(. حينما حيذر النيب- عليه 
السام- من الغش والتدليس ف عمليات البيع، فذلك ألّن الغش سيكون سبًبا من أسباب 
ضياع جلزٍء من دخول األفراد، ويتمثل ذلك بعدم مساواة البضاعة للثمن الذي دفعة؛ مما قد 

1-  الشاطبي، الموافقات، ج2، ص18. 
2-  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى ، ج2، ص)17، حديث رقم71)1.

3-  البخاري، كتاب اإلجارة، باب إثم من منع أجر األجير، ج3، ص89، حديث رقم 2270.
)-  مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب قول النبي: من غشنا فليس منا، ج1، ص99، رقم102.
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يضطر إىل شراء كمية أخرى لسد حاجته من تلك البضاعة، والثمن الذي دفعه مرة ثانية هو 
نقص من دخله. وعليه فانتفاء الغش من مجيع عمليات البيع هو وسيلة من وسائل حاية 
دخول األفراد من االعتداء عليها. ومما يؤكد هذا كذلك إرشاده -- للذي يغنب بالبيع 
 أن يشرتط عدم اخلديعة عند البيع، فعن ابن عمر - ما- أّن رجال ذكر للنيب - - أّنه 
خيدع ف البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: ال خالبة")1(. واخلالبة: اخلديعة، واملقصود أّن النيب 
 أرشد الرجل الذي خيدع ف البيع، وغالًبا ف الثمن، إىل التحوط من املخادعة ف البيع، 
وهذا يعين أنه سيشرتي حاجاته بسعر املثل دون زيادة. وهبذا التحوط حاية لدخله احلقيقي، 

وهو مقدار ما يستطيع أن حيصل عليه من خدمات وسلع بدخله النقدي. 

النهي عن مماطلة الدائن؛ قال : "مطل الغين ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليٍّ فليتبع")2(.   .(
مماطلة  السنة  اعتربت  لذلك  عذر.  من غري  بالسداد  التأخر  هو  الدين  املماطلة ف سداد 
الدائن،  أموال  تعين جتميد  املماطلة  للدائن؛ ألّن  املدين  غنًيا، ظلًما من  الدائن، وإن كان 
ومن مث تعطيله عن االستثمار، فضاًل عن حتميل الدائن تكاليف باهظة بسبب قلة الرحبية 
من جهة، وعدم قدرته عن التوسع بتجارته لقلة السيولة، وكلتا احلالتني فيهما إضاعة لفرص 
استثمارية للدائن، وبالتايل يفوت عليه جزء كبري من العوائد؛ لذا منعت السنة املماطلة؛ حاية 

لدخول الدائنني، وحمافظة عليها من انعدامها وضياعها. 

قطع يد السارق؛ قال : "تقطع يد السارق ف ربع دينار")3(. يد اإلنسان فيها نصف   .(
الناس؛  أموال  يده عن  يعفُّ  فالعاقل  إذا سرقه صاحبها،  دينار  بربع  تقطع  ولكّنها  الدية، 
حمافظة على يده من القطع، وحينما يصبح هذا اخلوف عند أفراد اجملتمع خوًفا من القطع 

حتفظ األموال من االعتداء عليها. 

1-  البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، ج3 ص))، حديث رقم 
.2117

2-  البخاري، صحيح البخاري كتاب الحواالت، باب الحوالة، ج3، ص)9، حديث رقم 2287.
الله تعالى »والسارق والسارقة«ج8، ص0)1،  البخاري، كتاب الحدود، باب قول  البخاري، صحيح    -3

حديث رقم791).
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حترمي االحتكار؛ قال : "ال حيتكر إال خاطئ")1(. واالحتكار شرًعا هو إمساك الطعام عن   .(
البيع، وانتظار الغالء مع االستغناء عنه وحاجة الناس إليه)2(. فاالحتكار إًذا سبب ف ارتفاع 
األسعار، وارتفاع األسعار يعين اخنفاض القوة الشرائية للنقود، وبالتايل اخنفاض حجم الدخل 
احلقيقي لألفراد؛ لذا فمنع االحتكار والتحذير منه حاية للقوة الشرائية للنقود، وبالتايل حاية 

دخول األفراد من االنعدام. 

النهي عن تلقي الركبان وعن بيع احلاضر لباد؛ عن ابن عمر  "أّن رسول اهلل  هنى   .7
أن تتلقى السلع حىت تبلغ األسواق")3(. الركبان هم من يأتون بالسلع إىل سوق البلد من 
غري أهله، ويتلقاهم بعض التجار قبل وصوهلم إىل السوق، فيشرتون منه سلعهم، دون أن 
يعلموهم بسعر السوق احلقيقي غالًبا، وف هذا ضرر من ناحيتني: األول يقع على "الركبان"، 
وهو حرماهنم من جزء من الثمن احلقيقي لسلعهم، والثاين يقع على أهل السوق الحتمالية 
أن حيتكر املشرتي السلع، فيمنع غريه ممن يريد الشراء فيضره، ومن مّث يتحكم بالسعر الذي 
يريد، وهذا ضرر على عامة الناس. لذا، فالسنة راعت هذه املصلحة؛ فمنعت هذا النشاط، 
وذلك حاية لدخول الفرد وصيانتها من االنعدام، وكذلك احلال بالنسبة لبيع احلاضر للبادي، 
قال : "ال يبع حاضر لباد"))(. ملا ُسِئَل ابن عباس عن بيع احلاضر لباد قال: ال يكون له 
مسسارًا))(، فكما أنه يكن أن خيدع اجلالب بالثمن، يكن السمسار أن خيدع البادي بالثمن، 
تلقي  بينا ف مسألة  الناس، كما  السوق، وعلى عامة  أهل  الضرر عليه، وعلى  يقع  وهبذا 
الركبان، لذا فهذا النهي من شأنه حاية دخول األفراد من االعتداء عليها، واألخذ منها بغري 

حق. 

1-  مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم االحتكار في األقوات، ج3، ص1227، حديث رقم 
.1(0(

2-  ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، ج)، ص8)2.
3-  مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، ج3، ص))11، رقم الحديث 17)1.

لــلــبــاد، ج3، ص7)11، حديث  الــحــاضــر  بــيــع  تــحــريــم  بـــاب  الــبــيــوع،  )-  مــســلــم، صحيح مــســلــم، كــتــاب 
رقم20)1.

)-  ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج)، ص00).
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سرف  غري  ف  وتصدقوا  والبسوا،  واشربوا،  "كلوا،   : النيب  قال  اإلسراف؛  عن  النهي   .8
وال خميلة")1(، حقيقة اإلسراف: "ماوزة احلد ف كل فعل أو قول وهو ف اإلنفاق أشهر. 
واحلديث مأخوذ من قوله تعاىل چ پ  ڀ   ڀ   ڀڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ 
)االعراف31(")2(، وعليه، فإّن الفرد حينما يتجاوز احلد ف مأكله وملبسه ومسكنه، فهو 
تكلفة زائدة، وهذه التكلفة هي ف األصل جزء من دخله، وبالتايل حينما ينفقها ف غري 
حملها يكون قد هدر وأضاع جزًءا من دخله، فضاًل عن أنه قد حيتاج إىل االقرتاض ليسد 
حاجة طرأت له ال يلك مثنها، فيصبح عندئذ عجٌز ف دخله. فنهي السنة عن هذا السلوك 

ف اإلنفاق حاية وحفظ لدخله من اهلدر والضياع. 

 المبحث الثالث: 
دور التشريعات االقتصادية لحماية الدخل القومي في حماية الوطن

 بعد االنتهاء من استعراض النصوص النبوية الشريفة، ودورها ف حاية مصادر دخول األفراد 
من جانيب: الوجود والعدم؛ نتبني ف هذا املبحث دور التشريعات النبوية االقتصادية ذات العالقة 
حبماية الدخل القومي وأثرها ف حاية الوطن. ولكن قبل ذلك ال بد أن نتبني مفهوم كٍل من: 
الوطن، وحاية الوطن، واألمن الفكري، واألمن االقتصادي؛ وذلك توطئة لفهم عالقة حاية السنة 

للدخل الوطين حاية ألمن الوطن. وتفصيل ذلك على النحو اآليت: 

المطلب األول: مفهوم حماية الوطن والمصطلحات المترادفة

 الوطن هو املنزل الذي تقيم به، وهو موطن اإلنسان وحمله. واجلمع أوطان، ومنه أوَطَن فالٌن 
أرض كذا وكذا أي اختذها حماًل ومسكًنا يقيم فيها. 

 أما الـَموَاِطن فكل مقام قام به اإلنسان ألمر فهو موطن)3(، فالوطن إًذا هو املكان الذي 
ينتمي إليه اإلنسان، ويقيم فيه، ويعيش على ترابه، ويرتىب فيه. 

أخرج  التي  الله  زينة  حــرم  من  »قــل  تعالى:  الله  قــول  بــاب  اللباس،  البخاري، كتاب  البخاري، صحيح    -1
لعباده«، ج7، ص0)1.

2-  الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السالم، ج2، ص21).
3-  ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، )1)1هـ، ج13، ص1)).
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 حاية الوطن، فاحلماية تعين إبعاد اخلطر عن الوجود اإلنساين أو عن شيء موضوع احلماية)1(. 
وعليه فحماية الوطن تعين إبعاد كافة األخطار ـ األمنية والسياسية والدينية "التطرف"واالقتصادية ـ 

اليت ختل بأمن الوطن، وُتضيق على املواطنني معيشتهم. 

الفكر من االحنراف الذي يشكل هتديًدا   أما األمن الفكري فهو "االطمئنان إىل سالمة 
لألمن الوطين، أو أحد مقوماته الفكرية، والعقدية، والثقافية، واألخالقية، واألمنية")2( لذا "فصحة 
الفهم وحسن القصد من أعظم نعم اهلل تعاىل اليت أنعم هبا على عبده، بل ما أعطي عبد عطاًء 

بعد اإلسالم أفضل وال أجل منهما، بل مها ساقا اإلسالم، وقيامه عليهما")3(. 

 األمن االقتصادي هو أن يتحقق للفرد املستوى املعيشي املالئم "حد الكفاية" حبيث يلك 
الوسائل اليت متكنه من إشباع حاجاته األساسية، وهتيئ له حياة آمنة ومستقرة))(. وعّرف كذلك 
بأنه "تأمني املوارد واالحتياجات واملستلزمات اليت تعطي األمن واالستقرار، وحتفظ النفس، وتأمني 
وسائلها وطرق وصوهلا"))(. وعليه، يكن القول: إن األمن االقتصادي يعين توفر مستوى جيد من 
الرفاهية والعيش الكرمي ألفراد الدولة، وطريق حتقيق هذا وجود حجم دخل قومي مرتفع ومستقر. 
فاألمن االقتصادي مرتبط بدخل قومي حقيقي ومرتفع وجوًدا وعدًما؛ فالعالقة عكسية بينهما، لذا 

فحينما نتكلم عن األمن االقتصادي، فإننا نتكلم عن دخل قومي حقيقي إجيايب. 

األمم  مؤتمر  السياسية،  األحــزاب  هو  الحماية  انعدام  في  األساسي  السبب  الحماية:  باسكال،  وردا،    -1
المتحدة، حماية األقليات، )201، ص1.

المفاهيم  »شــعــار  الفكري  لألمن  األول  المؤتمر  فــكــريًــا،  آمــن  مجتمع  نحو  لحفيظ،  عبدا  المالكي،    -2
والمصطلحات«، جامعة الملك سعود، 30)1هــ، ص3).

3-  ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إعالم الموقعين عن رب العالمين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 
1991، ج1، ص8).

الفكري »مــدخــل إســالمــي« مجلة  االقــتــصــادي واألمـــن  المن  بين  العالقة  بــن أحــمــد،  الــحــارثــي، جريبة    -(
االستراتيجية والتنمية، )201، ص102.

)-  سقا، مرهف عبد الجبار، قراءة في مفهوم األمن االقتصادي في القرآن الكريم، مجلة االقتصاد اإلسالمي 
العالمية، 2018، ص3.
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المطلب الثاني : دور حماية الدخل الوطني في حماية الوطن

 بعد بيان مفهوم كل من الوطن، وحاية الوطن، واألمن الفكري، واألمن االقتصادي؛ نتبني 
ف هذا املطلب أثر حاية السنة للدخل القومي ف حاية الوطن، وذلك على النحو اآليت: 

 إذا ما أمعنا النظر ف الكتاب والسنة النبوية، سنجد ارتباًطا وثيًقا بني األمن االقتصادي 
أمن  يهدد  أي خطر  من  اخلوف  من  األمن  وبني  ـ  القومي  الدخل  واستقرار  املتحقق حبجم   -

الوطن واملواطن، قال تعاىل: چ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ )قريش 3ــ)(. ففي اآلية مجع بني إطعامهم من جوع وآمنهم من 
إذ ال عيش  مًعا،  النعمتني  بتحصيل  إال  ينعم وال يسعد  اإلنسان ال  نعمة عظمى؛ ألن  خوف 
مع اجلوع، وال أمن مع اخلوف، وتكمل النعمة باجتماعهما)1(. وجاءت السنة النبوية تؤكد هذا 
االرتباط بقوله : "من أصبح آمنا ف سربه، معاىف ف جسده، عنده قوت يومه فكأمنا حيزت له 
الدنيا")2(. وعليه فإّن هذا االرتباط يبني لنا أّن العالقة بني حتقق األمن االقتصادي ـ توفر مستوى 
عيش كرمي "حد الكفاية" وبني حتقق األمن من اخلوف ـ حاية الوطن من األخطار ـ عالقة تكاملية 
مبعىن أّن كاًل منهما شرط ضروري لآلخر، فال عيش كرمٌي إال بتوفر األمن، وال أمَن إال بتوفر العيش 
الكرمي. وتفصيل ذلك من خالل حتليل النصوص النبوية اليت كفلت حاية دخول األفراد "الدخل 

القومي" من خالل حاية مصادرها اليت سبق بياهنا سابًقا، وبيان ذلك على النحو اآليت: 

 بينا سابًقا أّن أي دولة - حىت يتسىن هلا وضع سياستها االقتصادية املستقبلية "كالسياسة 
املالية، والسياسة النقدية، وسياسة املوارد الطبيعية. . اخل" لتؤثر ف األنشطة االقتصادية ف متمعها 
وتوجيهها؛ لتحقق األهداف االقتصادية املطلوبة "كالتنمية االقتصادية مثاًل أو عالج التضخم أو 
حتقيق العمالة الكاملة - " ال بد من االعتماد على البيانات اليت تبني حجم الدخل القومي، وأّن 
الدخل القوي هو مؤشر لقياس مدى التطور والنمو والتقدم االقتصادي ألي دولة، وأنه مقياس 
مستوى رفاهية األفراد من خالل معرفة معدل منو متوسط دخل الفرد احلقيقي، وأنه يساعد على 

1-  الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر، بيروت، 
)د، ط()199، ج9 ص112.

2-  الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، ج)، ص)7).
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احلقيقي.  القومي  الدخل  يعتمد حتقيقها على حجم  األهداف  التوزيع- كل هذه  عدالة  حتقيق 
وبالتايل، فكلما كان حجم الدخل القومي احلقيقي مرتفًعا كلما حتقق أعلى مستوى من رفاهية 
َر العيش الكرمي هلم، وال شّك أّن ذلك سينعكس أثره على فكر املواطنني، فيصلح  األفراد، وتوفـَّ
فهمهم، وحيسن قصدهم، ألّن من أهم األخطار اليت ختل بأمن الوطن واملواطن اخلطر االقتصادي 
الذي يتمثل بعدم توفر أسباب العيش الكرمي. لكن حينما ينعدم هذا اخلطر ويتالشى بتوفر دخل 
حقيقي يفي بكافة ضروراهتم وحاجاهتم؛ فال يوجد لديهم مسوغ للتفكري فيما فيه إخالل بأمن 
أمنه  على  فيحرصوا  للوطن،  والوالء  دولتهم  أداء  عن  الرضا  لديهم  يتولد  إمنا  واستقراره،  الوطن 
واستقراره، وذلك حمافظة منهم على أمنهم وحرصهم وعلى مستوى عيشهم الكرمي ورفاهيتهم، اليت 
هي مطمع كل مواطن. وطريق هذا من خالل التزام الدولة واألفراد من خالل النظام االقتصادي 
الرباين، الذي جاء بأحكامه الشرعية لتحمي أموال األمة واألفراد " الدخل القومي" كسبا وإنفاًقا 

وحتافظ عليها. 

 وتأكيًدا هلذه النتيجة، وزيادة ف التوضيح، نعمد إىل حتليل ما جاءت به السنة النبوية من 
التشريعات االقتصادية؛ حلماية دخول األفراد " الدخل القومي"، وذلك على النحو اآليت: 

بالعودة إىل النصوص النبوية اليت سبق بياهنا ف املبحث الثاين جند أهنا تضمنت مخس وسائل 
رئيسة هي: 

عدالة التوزيع، من خالل نظام إعادة التوزيع املتمثل ف الزكاة.   .1

تشجيع االستثمار والتحذير من االكتناز.  .2

احلث على العمل.  .3

ضبط اإلنفاق وضبط االستهالك منوذًجا.  .(

البيع  ف  وخمادعة  وغش  سرقة  االعتداء:  أنواع  من كل  عليها  االعتداء  من  األموال  حاية   .(
ومماطلة...اخل 

هذه الوسائل كلها تصب ف وعاء الدخل القومي حاية ِلَمدَخِلِه وحاية ِلَمخرَِجِه، وحتليل 
ذلك علة النحو اآليت: 
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عدالة التوزيع: تتحقق عدالة التوزيع بإعطاء كل ذي حق حقه دون خبس وال تأخري، ومنع   .1
الظلم جبميع صوره وأشكاله)1(. ومن وسائل حتقيق عدالة التوزيع نظام إعادة التوزيع وهو: 
آخرين  مستحقني  إىل  دفعها  وإعادة  وظيفًيا،  املوزعة  الدخول  من  عبارة عن سحب جزء 
حسب اعتبارات غري وظيفية اجتماعية أو إنسانية، من خالل آلية الزكاة اليت تعيد توزيع 
الدخول وبعض الثروات حولًيا "كل عام" على أساس احلاجة، وترتك الزكاة آثارًا اقتصادية 
بالغة ف البناء االقتصادي واالجتماعي لعل من أبرزها: زيادة ف الطلب االستهالكي بسبب 
املباشر،  األثر  العالية لالستهالك، وهذا هو  احلدية  امليول  الشرائح ذات  إىل  الدخول  نقل 
وفيه إشباع حلاجات الفقراء. وهبذا حتقق الزكاة التجانس ف الرتكيب االجتماعي، وتقلل من 
الفوارق الطبقية بني أبنائه معززة بذلك التكافل االجتماعي، ومستلًة دواعي احلسد والضغينة 
من نفوس الفقراء حني يرون خرَي األغنياء موصواًل إليهم)2(؛ فتنشأ بني الطرفني احملبة واأللفة، 

وحُتِد من أسباب التشاحن والتباغض، ويتحقق األمن واالستقرار)3(. 

تشجيع االستثمار والتحذير من االكتناز: االستثمار هو: توظيف الفرد املسلمـ  أو اجلماعة   .2
املسلمة ـ ماله الزائد عن حاجاته الضرورية بشكل مباشر أو غري مباشر ف نشاط اقتصادي 
ال يتعارض مع مبادئ الشرع ومقاصده العامة؛ وذلك بغية احلصول على عائد منه يستعني به 
ذلك الفرد املستثمر ـ أو اجلماعة املستثمرة ـ على القيام مبهمة خالفة اهلل، وعمارة األرض))(. 
من  أّن  ومبا  نقدية))(،  أو  عينية  استثمار سواًء كانت  بغري  بالثروة  االحتفاظ  واالكتناز هو 
املقاصد الرئيسية لالستثمار حتقيق الرفاهية الشاملة للفرد واجملتمع، فإّن مهمة االستثمار ال 
تتوقف عند تنمية املال وتداوله فحسب ، وإمنا تتجاوز إىل دائرة حتقيق الرفاهية والسعادة للفرد 
واجملتمع، وحتقيق هذا من خالل متكن ناتج االستثمار من إشباع احلاجات األساسية، وإزالة 

1-  الحارثي، جريبة بن أحمد، العالقة بين األمن االقتصادي واألمن الفكري "مدخل إسالمي، ص99.
عمان، ط1،  وائــل،  دار  واإلســالمــي،  الوضعي  االقتصادي  الفكر  في  الوجيز  الجبار،  عبد  السبهاني،    -2

2001، ص 280 ـ )28 "تصرف".
3-  الطاهر، عبد الله الشيخ محمود، مقدمة في اقتصاديات المالية العامة، جامعة الملك سعود، الرياض، 

08)1هــ، ص 89 ــ90.
)-  سانو، قطب مصطفى، االستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه اإلسالمي، ص)2.

)-  المرجع نفسه، ص)).
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كافة األسباب الرئيسة للمتاعب وحتسني نوعية احلياة معنوًيا ومادًيا)1(. وأي متمع يتحقق 
له هذه النعم لن يفكر أبناؤه إال مبا حيمي وطنهم من كل خطر يتهدد أمنه، لذلك حذرت 
الشريعة من كنز املال وحجبه عن السوق؛ ألّن االكتناز حيول دون حتقيق استدامة تنمية املال، 
وبالتايل سيحرم اجملتمع من مقصد االستثمار، مما يعين حرمان أفراده من تلك النعم، وعندها 

سيتسلُل إليهم فكر اإلرهاب والتدمري، والعبث ف أمن الوطن ومدخراته. 

الحث على العمل والكسب: العمل هو أحد عناصر التوزيع الوظيفي، وهو بذل اجلهد   .3
وضرورياته،  حاجاته  إشباع  على  الفرد  به  يستعني  عائد  على  للحصول  العقلي  أو  البدين 

ٹ   چ   تعاىل:  بقوله  إليه،  ودعت  بالعمل،  الشريعة  اهتمت  لذلك  حياته.  ومتطلبات 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ   ڃ  چ )اجلمعة10(، وبقوله : "ألن يأخذ أحدكم حبله فيأيت حبزمة حطب 
على ظهره، فيبيعها، فيكفَّ هبا وجهه، خرٌي له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه")2(. وال 
شّك أّن بالعمل زيادة لدخول األفراد، وزيادة للدخل القومي، ورفًعا للمستوى املعيشي هلم، 
وحتقيًقا لألمن االجتماعي، وتقلياًل للجرية بكل أنواعها، وبالتايل حاية للوطن من كل ما 

يهدد أمنه واستقراره. 

"مموعة  هو  اإلسالمي  االقتصاد  ف  االستهالك  نموذًجا:  )االستهالك(  اإلنفاق  ضبط   .4
التصرفات اليت تشكل سلة السلع، واخلدمات من الطيبات اليت توجه إىل الوفاء باحلاجات 
والرغبات املتعلقة بأفراد اجملتمع، اليت تتحدد طبيعتها وأولوياهتا باعتماد على القواعد واملبادئ 
اإلسالمية، وذلك لغرض التمتع واالستعانة هبا على طاعة اهلل تعاىل)3(. وما ينفقه املستهلك 
على السلع واخلدمات؛ سعًيا لتحقيق منفعة أو إشباع حاجة))(. وهو الشرط املادي الستمرار 
حياة اإلنسان. لذلك أوجبت الشريعة عليه أن يستهلك بالقدر الذي يكفل له هذا املقصد 

1-  شابرا، عمر، نحو نظام نقدي عادل، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط2، 1990، ص7) .
2-  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن المسألة، ج2، ص 123.

3-  عبد الحميد، بوخاري، وزرفون محمد، دور االقتصاد اإلسالمي في ترشيد السلوك االستهالكي، بحث 
منشور في Iefpedia. com تاريخ 2011، ص9.

)-  مؤمن، أبو سليمان، المحتار بن العربي، االستهالك، شبكة األلوكة، 2012.
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دون إسراف وال جتاوز ف احلد. ومن هنا اعتنت الشريعة برتشيد االستهالك، ودعت إىل 
االعتدال ف اإلنفاق، قال تعاىل: چ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  
ی  جئ  حئ  مئ چ )الفرقان7)(. وقد أّكدت السنة هذا املبدأ بقوله : "كلوا، 
واشربوا، والبسوا، وتصدقوا ف غري سرف وال خميلة")1(. لذلك فاإلنسان مأمور باالعتدال، 
منهي عن اإلسراف الذي هو جتاوز احلد ف الكمية، فهو جهل مبقادير احلقوق)2(، وبناًء 
على ما سبق فإّن الزيادة ف االستهالك فوق احلاجة سيكون له أثر على تدين دخله النقدي 
احلقيقي؛ ألنه أنفق جزًءا من دخله ف حاجة أو ضرورة، هذا النقصان سيكون على حساب 
حاجات أخرى هو حباجة إلشباعها؛ فيضطر عندها إىل سلوك تصرفات سلبية، كالسرقة 
أو االحتيال أو الغش. . . اخل وغريها من التصرفات اليت فيها اعتداء على أموال اآلخرين، 
فضاًل عن األثر الصحي الذي سيكون سبًبا ف تدين مستواه الصحي، فيلحق الضرر بنفسه، 
ملا سيصيبه من األمراض)3(، فيرتتب عليه نفقات عالجية، ستكون على حساب خمصصات 
إنفاقه على حاجاته، وكلها ف النهاية ستتسبب ف تدين مستوى الرفاهية ومستوى العيش 

الكرمي، وبالتايل سيكون هلا األثر ف اإلخالل بأمن الوطن واملواطنني. 

صيانة المال من االعتداء عليه: تتمثل صيانة املال من االعتداء عليه بتحرمي أي تصرف أو   .5
أسلوب أو طريقة- غري ما شرع اهلل تعاىل- يأخذ هبا اإلنسان مال الغري، ومجاع ذلك بقوله 

تعاىل: چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ )البقرة 188(، وبقوله تعاىل: چ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ )النساء29(، وبقوله 
: "إّن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، ف شهركم هذا، ف بلدكم 

1-  البخاري، صحيح البخاري، ج7، ص0)1.
2-  الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1983، ج1، ص)2.

السعادة، بحث مقدم  الصحة وتحقيق  المحافظة على  في  االستهالكي ودوره  السلوك  للباحث  انظر:    -3
إلى منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي الرابع: االبتكار والسعادة في نمط الحياة اإلسالمي ـ رؤية استشرافية، 

المنعقد في دبي: 22 ـ23 /)/2018، ص23.
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هذا ")1(. إًذا فال جيوز ألي شخص أن يأخذ من مال الغري بالباطل: سرقة، مماطلة ف سداد 
الدين، رشوة، منع األجرة، غش. . . اخل، إمنا حيلُّ له مبا شرع اهلل تعاىل كما ف قوله تعاىل: 
"چ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ . . چ اآلية" وكما ف قوله : "وال حيل 
إلمرئ من مال أخيه إال ما أعطاه عن طيب نفس")2(. وكما سبق بيانه أّن الشريعة أوجبت 
العقوبة على كل من يعتدي على مال الغري، كقطع يد السارق مثاًل؛ وما ذاك إال صيانة 
للمال عن االعتداء عليه بغري حق، وال شك أّن هذه الصيانة لألموال هي حاية لدخول 
األفراد، وحاية للدخل القومي، وبالتايل زيادة ف رفع مستوى الرفاهية لألفراد، فيشعر كل فرد 
بالطمأنينة على مصدر عيشه، فيتولد لديهم ثقافة االنتماء لوطنه، مما يدفعه إىل كف فكره 

وجوارحه عن كل ما من شأنه أن خيل بأمن وطنه. 

بتحسني  وذلك  الوطين،  الدخل  حاية  الوطن:  حاية  مستلزمات  من  إّن  القول،  خالصة 
األوضاع االقتصادية للمواطنني؛ وصواًل إىل حتقيق االستقرار االقتصادي، وذلك من خالل تنمية 
اقتصادية حقيقة ف الدولة تؤدي إىل توفري األمن االقتصادي أي توفري كافة متطلبات رفاهيتهم 
ومعيشتهم من ضرورات وحاجيات. وهذا ما جاءت به السنة النبوية، وقررته ف تشريعاهتا كما مّت 

بيانه آنًفا. 

هذه  مفردات  بيان  من  باالنتهاء  علينا  تعاىل  اهلل  من  املّن  هذا  بعد  والتوصيات:  النتائج 
الدراسة خنلص إىل النتائج التالية: 

ليس العربة فيما يكسبه الفرد من عدد الوحدات النقدية، إمنا العربة ف كمية السلع واخلدمات   .1
اليت يكن احلصول عليها من إنفاق دخله النقدي. 

إّن مستوى الدخل القومي وتوزيعه على األفراد هو من حيدد مستوى املعيشية لألفراد إجياًبا   .2
أو سلًبا.

كفلت السنة النبوية حاية دخول األفراد من جانب الوجود ومن جانب العدم.   .3

1-  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، ج2، ص)17، حديث رقم71)1.
2-  الحاكم، محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحيحين، ج1، ص171، حديث رقم318.
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حاية الوطن مرتبط بتحقق األمن االقتصادي "حد الكفاية" وهو نوع من أنواع األمن العام   .(
الذي حيفظ للوطن كيانه واستقراره وأمنه. 

الظلم  بإعطاء كل ذي حق حقه دون خبس وال تأخري، ومنع  تتحقق  العدالة االجتماعية   .(
جبميع صوره وأشكاله. 

االقتصادية  األوضاع  بتحسني  وذلك  الوطن،  حاية  مستلزمات  من  الوطين  الدخل  حاية   .(
للمواطنني وصواًل إىل حتقيق االستقرار االقتصادي. 

األمن  وجود  دون  يتحقق  وال  احلياة،  ماالت  ف كل  األمن  أساس  هو  الفكري  األمن   .7
االقتصادي

التوصيات: يكن للباحث أن يوصي مبا يلي: 

االقتصادي  السلوك  ترشيد  إىل  والرتبوية  التعليمية  مؤسساهتا  خالل  من  الدولة  تسعى  أن   .1
لألفراد من خالل تعليمهم األحكام الشرعية للنشاط االقتصادي: كسًبا وإنتاًجا وإنفاًقا. 

الفكري والفكر  الفكري وأّن من أسس حاية اجملتمع توفر األمن  الوعي  العمل على نشر   .2
االقتصادي، ومها مسؤولية الفرد والدولة. 

العمل على إدخال مقررات تعىن بالرتبية االقتصادية ف املراحل التعليمية األولية.   .3
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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت األنبياء واملرسلني، وبعد:

أوطاننا هي أرض اهلل اليت استخلفنا فيها لعمارهتا بأفضل شكل ممكن وفق منهج اهلل عز 
وجل، وهذه األوطان حتتاج إىل حاة حيموهنا من كيد األعداء الذين خيالفون شريعتنا ويرتبصون بنا 

ويطمعون بثرواتنا، وما أكثرهم ف هذا الزمان.

جيب على كل دولة إسالمية أن هتيئ حاة الوطن، وأن حتسن اختيارهم وإعدادهم وتدريبهم 
وإعطاءهم حقوقهم حىت يقوموا بواجبهم ف حاية الوطن خري قيام، كما جيب على الدولة ف حال 

استشهادهم أن تكرمهم وترعى أوالدهم وأسرهم خري رعاية.

لقد اهتمت السنة النبوية املطهرة هبذا املوضوع وأولته عناية فائقة، ويهدف هذا البحث إىل 
بيان مدى اهتمام السنة النبوية املطهرة ف إبراز مكانة حاة الوطن واجملاهدين واملرابطني، وصفات 
اجلندي املسلم وواجباته وحقوقه اليت تكفل له القيام بواجبه خري قيام ف حاية الوطن، وكذلك 
يهدف البحث إىل إبراز مكانة الشهداء وميزاهتم وفضائلهم، وما أعده اهلل هلم من نعيم وكرامة، 
وكذلك بيان حقوق أوالدهم وأسرهم اليت تكفل هلم العيش الكرمي بعد فقدان معيلهم، وبيان أثر 

كل ذلك ف حاية الوطن.

الدراسات السابقة: وجدت بعض الدراسات اليت هلا صلة هبذا املوضوع منها:

1(  )القيادة واجلندية ف السنة النبوية( رسالة ماجستري من اجلامعة اإلسالمية بغزة للباحث 
طاهر النحال، منشورة على الشبكة العاملية.

)التعبئة اجلهادية ف اإلسالم( كتاب للكاتب أحد املومين، دار األرقم عمان.  )2

)أحكام الشهيد ف الفقه اإلسالمي( كتاب تأليف: عبدالرحن بن غرمان بن عبداهلل،   )3
دار البيان احلديثة، السعودية.
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)إحتاف النبالء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء( كتاب للكاتب عبداهلل الغماري، عامل   )(
الكتب، بريوت.

املسلم،  اجلندي  وواجبات  البحث كصفات  جوانب  بعض  إىل  تطرقت  الدراسات  هذه 
وحقوق اجلندي ومكانة الشهداء وحقوقهم، لكن مل تتطرق إىل أثر كل ذلك ف حاية الوطن، وهو 

ما أضافه هذا البحث.

المبحث األول: مكانة حماة الوطن وحقوقهم في السنة النبوية
المطلب األول: أهمية الجيش لحماية الوطن في ضوء السنة النبوية

الوطن هو: مكان إقامة اإلنسان ومقره، وإليه انتماؤه ولد فيه أم مل يولد)1(، وهو املكان الذي 
يعيش فيه مجاعة من الناس لفرتة تارخيية طويلة، وهو مستقر اآلباء واألجداد، وفيه ترعرع األبناء، 

وارتباط هويتهم به، وانتماؤهم وحمبتهم له.

ْوِمي  َلٍد وََأَحبَِّك ِإيَلَّ، َوَلْواَل َأنَّ قـَ وقد عرب النيب  عن حبه لوطنه مكة بقوله: "َما َأْطَيَبِك ِمْن بـَ
رَك")2(. َأْخرَُجويِن ِمْنِك َما َسَكْنُت َغيـْ

له  تواجهه خارجًيا وداخلًيا، فكل وطن  اليت  املخاطر  له من كل  إىل حاة  والوطن حباجة 
أعداء، وقد كان هذا األمر ف بداية العهد اإلسالمي يقع على عاتق كل املسلمني، حيث كان 
الصحابة - رضوان اهلل عليهم - مجيًعا حتت قيادة الرسول  إذا شعروا بأي خطر يهدد وطنهم 
يهبون مجيعا للدفاع عنه كما حصل ف غزوات أحد واخلندق وتبوك وغريها، ويعد ذلك من أوجب 
واجبات اإلسالم، لكن بعد أن توسعت الدولة اإلسالمية توجه اخللفاء إىل تشكيل جيوش إسالمية 

متخصصة للدفاع عن دولة اإلسالم من كيد الكائدين وتآمر املتآمرين.

وإن الصراع بني احلق والباطل قدمي قدم البشرية، وال بد لكل أمة تطمح ف أن تعيش حياة 
عزيزة وكرية أن يكون هلا قوة تعتمد عليها وحتميها من أعدائها، وقوة األمة تكون جبيشها املكون 

إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، 2)2/10.  -1
الترمذي، السنن، أبواب المناقب، باب فضل مكة، حديث رقم )392. صححه الترمذي وقال: حديث   -2

حسن صحيح. وصححه األلباني في مشكاة المصابيح، 2/832، حديث رقم )272.
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من أبنائها األشداء.

ويكن بيان أمهية اجليش ف حاية الوطن مبا يأيت:

أواًل: الجيش يحفظ لألمة هيبتها: إن وجود جيش قوي للدولة جيعل أعداءها يهابوهنا، 
وحيسبون هلا ألف حساب، وجيعل لألمة القدرة على فرض إرادهتا على اآلخرين، وأن يكون قوهلا 
مسموًعا وأمرها مطاًعا، بينما األمة إن كانت بال جيش أو جبيش ضعيف تكون عرضة للعدوان 

والذل واهلوان، ويطمع هبا املعتدون، وال يسمع هلا قول، وال يطاع هلا أمر.

وقد اعتىن الرسول  بتكوين جيش إسالمي بعد اهلجرة من مموع الصحابة – رضوان 
چ   ۇ  ۆ  ۆ   تعاىل:  قوله  متمثال  اإلسالمية  للدولة  أميًنا  حارًسا  ليكون   – عليهم  اهلل 
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  
ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ   چ)1(، وحرص النيب  على أن يكون اجليش قوًيا متدرًبا على أحدث فنون 
القتال، ومل يكتف مبا عند العرب من فنون القتال فقد روي عنه  أنه أرسل خالد بن سعيد بن 
العاص  إىل مدينة جرش واليت كانت حتت حكم الرومان ليتعلم صناعة الدبابات)2(، وما لبثوا 

أن أتقنوا هذا الفن من فنون القتال، واستخدموا الدبابات ف حصار الطائف.)3(

وقد كان هلذا اجليش بالغ األثر ف احملافظة على الدولة اإلسالمية الفتية، حيث مأل أعداء 
املسلمني رعًبا، وقطع عليهم سبل االعتداء عليها والنيل منها، فلوال اهلل مث هذا اجليش النقض 
عليهم أعداؤهم من املشركني واليهود واملنافقني وقضوا على دولتهم الفتية، وملا أذعنت قبائل يهود 
قينقاع وقريظة وخيرب إىل أمر الرسول ، وملا استسلم أهل مكة يوم فتحها وهم الذين أخرجوا 

الرسول  وصحابته منها.

األمة  سياج  اجليش  األمة:  مقومات  على  ويحافظ  الدولة  أركان  يوطد  الجيش  ثانًيا: 

سورة األنفال، آية )0)(.  -1
الحصون لدق  إلى  بها  الرجال ويتقدمون  بها  بالجلد يحتمي  تتخذ من خشب يغشى  الدبابة  الدبابة:   -2

جدرانها ونقبها )المعجم الوسيط 33)/1(.
الواقدي، المغازي، 923-3/927. ومحمود شيت خطاب، العسكرية العربية اإلسالمية، ص ))1.  -3
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وحصنها املنيع وحارسها األمني، فهو حيفظ لألمة دينها ويهيئ هلا حرية ممارسة عباداهتا وتطبيق 
چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ   تعاىل:  قال  شريعتها، 

ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ ڍ چ)1(. 

من  وأعراضها  والنهب،  السلب  من  وأمواهلا  االحتالل،  من  أرضها  لألمة  حيفظ  واجليش 
االنتهاك، وأبناءها من القتل واألسر، قال تعاىل:  چ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  
ۇ  ۇ ۋ چ)2(، وأمتنا مستهدفة من أعدائها عرب التاريخ اإلسالمي، يرتبصون 

هبا الدوائر كما قال تعاىل: چ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ 
ے چ)3).

والدليل على استهداف أمتنا من قبل أعدائها تلك الغزوات اليت خاضها النيب  وصحابته 
رضوان اهلل عليهم دفاًعا عن هذه األمة، وف مقدمتها غزوات بدر وأحد واخلندق وتبوك، وغزوات 
اليهود املتتالية، وتلك املعارك اليت خاضها سلفنا الصاحل بعد رسول اهلل  دفاًعا عن اإلسالم 
الذين غزو ديار  للتتار  املسلمون  فيها  اليت تصدى  واملسلمني، وف طليعتها معركة عني جالوت 
املسلمني وأفسدوا فيها شر الفساد، فرد اهلل الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريًا، وأعز اإلسالم ونصر 

املسلمني))(.

ثالًثا: تحقيق فريضة الجهاد في سبيل اهلل: اجلهاد ف سبيل اهلل ذروة سنام اإلسالم، ُشرع 
الكرمي على  القرآن  العدوان، وقد حث  واحلرمات وصد  األوطان  والدفاع عن  الدين  للذود عن 

اجلهاد ف آيات كثرية، منها قوله تعاىل: چ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ 

سورة الحج، آية )0)(.  -1
سورة البقرة، آية )1)2(  -2

سورة البقرة، آية )217(.  -3
انظر: أحمد سالم ملحم، دراسات إسالمية في الفكر والثقافة والسلوك، ص )7).  -(
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ابن كثري ف تفسري  چ)1)، وذكر  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ ىئ 
هذه اآليات أن الصحابة  أرادوا أن يسألوا رسول اهلل  عن أحب األعمال إىل اهلل عز وجل 

چ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   اآلية  السورة، ومنها هذه  تعاىل هذه  اهلل  فأنزل  ليتعلموه، 
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ چ)2).

كما وحث النيب  على اجلهاد والرباط ف أحاديث كثرية، وبوبت كتب احلديث كتًبا وأبواًبا 
ألحاديث اجلهاد، ومن هذه األحاديث: حديث أيب ذر  َقاَل:" َسَأْلُت النَّيِبَّ  َأيُّ اْلَعَمِل 
َأْفَضُل؟ َقاَل: ِإيَاٌن ِباهلِل، َوِجَهاٌد ِف َسِبيِلِه")3(. وحديث أيب هريرة  عن النيب  قال: "َتَكفََّل 
اهلُل ِلَمْن َجاَهَد ِف َسِبيِلِه، اَل خُيْرُِجُه ِإالَّ اجْلَِهاُد ِف َسِبيِلِه َوَتْصِديُق َكِلَماِتِه، ِبَأْن ُيْدِخَلُه اجْلَنََّة، َأْو 

رِْجَعُه ِإىَل َمْسَكِنِه الَِّذي َخرََج ِمْنُه ِمْن َأْجٍر َأْو َغِنيَمٍة"))(. يـُ

رابًعا: الرباط وحراسة الحدود: من أهم واجبات اجليش الرباط وحراسة احلدود من األعداء، 
ومن املهربني اجملرمني، الذين يقومون بتهريب مواد ضارة ومدمرة للمجتمع كاملخدرات وغريها.

  على الرباط وحراسة احلدود ف أحاديث كثرية منها: حديث سلمان  وقد حث النيب
ٌر ِمْن ِصَياِم َشْهٍر َوِقَياِمِه"))(. وحديث سهل بن سعد الساعدي  أن  َلٍة َخيـْ ْوٍم َولَيـْ قال:"رَِباُط يـَ

َها))(. َيا َوَما َعَليـْ نـْ ٌر ِمَن الدُّ ْوٍم ِف َسِبيِل اهلِل َخيـْ رسول اهلل  قال: "رَِباُط يـَ

خامًسا: المحافظة على األمن الداخلي: فكما أن من مسؤوليات اجليش احملافظة على 
الدولة ودرء األخطار اخلارجية عنها، فإن من مسؤولياته أيًضا تأمني األمن والعيش الكرمي على 
العام وهم )البغاة( كما أطلق  النظام  الصعيد الداخلي، وف حالة خروج فئة من املسلمني على 
احلسنة  واملوعظة  باحلكمة  أواًل  السلمية،  بالطرق  اخلالف  هذا  حل  فالواجب  الفقهاء،  عليهم 

سورة الصف، اآليات )13-10(.  -1
ابن كثير، التفسير، 1)3/).  -2

البخاري، الصحيح، كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، حديث رقم 18)2.  -3
المصدر السابق، كتاب اإليمان، باب الجهاد من اإليمان، حديث رقم )3. وصحيح مسلم، كتاب   -(

اإلمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، حديث رقم )187.
مسلم، الصحيح، كتاب اإلمارة، باب فضل الرباط في سبيل الله، حديث رقم 1913.  -(

البخاري، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل الله، حديث رقم 2892.  -(



- 89( -

دكتور باسم حسن وردة )األردن(

واجملادلة باليت هي أحسن، فإذا تعذر ذلك معهم فيجب قتال تلك الفئة حىت ترجع إىل احلق، 
چ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ   تعاىل:  قال  كما 
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ۈ چ )1).
وقال ابن عاشور ف تفسري هذه اآلية "وإمنا جعل حكم قتال الباغية أن تكون طائفة ألن 
اجلماعة يعسر األخذ على أيدي ظلمهم بأفراد من الناس وأعوان الشرطة، فتعني أن يكون كفهم 
عن البغي باجليش والسالح، وهذا ف التقاتل بني اجلماعات والقبائل، فأما خروج فئة عن مجاعة 

املسلمني فهو أشد وليس هو مورد هذه اآلية ولكنها أصل له ف التشريع". )2(

وقد حذر النيب  من اخلروج عن طاعة ويل األمر وخمالفة مجاعة املسلمني فقال : "َمْن 
اَعِة َوَفاَرَق اجْلََماَعَة َفَماَت َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة")3(. َخرََج ِمَن الطَّ

مما سبق يتبني لنا أمهية اجليش ف حاية أوطاننا ف هذا الزمان الذي اشتدت فيه اخلطوب، 
بلداننا اإلسالمية أن  ببالدنا وثرواتنا ومقدساتنا، فيجب على  الذين يطمعون  فيه األعداء  وكثر 
تكون جيوشها على مستوى عاٍل من اإلعداد والتدريب والتسليح ملواجهة كل األخطاء احملتملة، 
للحفاظ على هيبة األمة، وتوطيد أركان الدولة ومقومات األمة، وجيب أن يكون اجليش قادرًا على 
حراسة كل حدود الدولة الربية واجلوية والبحرية، وحايتها من االخرتاق بأي شكل من األشكال 

من األعداء املرتبصني هبا.

والسالح  املخدرات  يهربون  الذي  اجملرمني  املهربني  من  أوطاننا  على جيوشنا حاية  وجيب 
ومجيع املمنوعات اليت تضر باجملتمع، وتؤثر ف استقرار الوطن، وكذلك جيب على اجليش واألجهزة 
األمنية املختلفة احملافظة على األمن الداخلي والسلم اجملتمعي، ومنع حدوث الفنت والصراعات بني 

عناصر اجملتمع من جهة، وبني اجملتمع والدولة من جهة أخرى.

سورة الحجرات، آية )9(.  -1
ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 0)2/)2.  -2

مسلم، الصحيح، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال   -3
وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، حديث رقم: 8)18.
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خالصة األمر كلما كان اجليش قويا مبختلف فروعه وأجهزته وأفراده تدريًبا وتسليًحا، كان 
قادرًا على مواجهة كل الصعاب واخلطوب اليت تواجه الوطن، وكلما كان ضعيًفا إعداًدا وتدريًبا 
وتسليًحا تزداد املشاكالت اليت تواجه الوطن، ويسهل على أعداء اخلارج والداخل زعزعة استقرار 

الوطن ونشر الفوضى فيه، ورمبا التمكن من احتالل بعض أجزائه وسرقة ثرواته وإذالل أفراده.

المطلب الثاني: صفات وواجبات الجندي في السنة النبوية

جيب أن يتصف اجلندي املسلم بصفات كثرية أمهها:

أواًل: الوالء واإلخالص هلل عز وجل: الوالء هو "النصرة واحملبة واإلكرام واالحرتام والكون 
والعاطفة  والفكر  التصور  معاين  واسعة جتمع  جامعة  وهي كلمة  وباطًنا")1(،  ظاهرًا  احملبوبني  مع 

والشعور والعمل والسعي.

من أجل هذا كان الوالء من أوسع األمور اليت اهتم القرآن والسنة به، من مجيع اجلوانب 
الفكرية والنفسية والعملية، وربطها ربًطا موثًقا مع مجيع قضايا اإليان والتوحيد، وامتد عرض قضية 
الوالء ف منهاج اهلل لتدخل كل ميادين املمارسة اإليانية ف واقع املؤمن الفرد وواقع األمة املسلمة، 
وإىل  واملعامالت  التجارة  إىل  واألسرة،  البيت  إىل  النفس  خطرات  من  العرض  هذا  امتد  حيث 

السياسة واحلروب وميادين القتال)2(.

واجلندي املسلم جيب أن يكون والؤه خالًصا هلل عز وجل وللمؤمنني وال جيوز أن يعطي والءه 
لغري املسلمني أعداء أمته ووطنه، وجيب أن يكون هدفه األمسى إرضاء اهلل عز وجل وإعالء راية 
  احلق، وأن تكون كلمة اهلل هي العليا، ففي احلديث الشريف الذي رواه أبو موسى األشعري
َقاِتُل  َقاِتُل لِلذِّْكِر، وَالرَُّجُل يـُ َقاِتُل لِْلَمْغَنِم، وَالرَُّجُل يـُ َقاَل: الرَُّجُل يـُ قال: "َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَّيِبِّ  فـَ
ُهَو ِف َسِبيِل اهلِل" )3(. لِيـُرَى َمَكاُنُه َفَمْن ِف َسِبيِل اهلِل َقاَل: "َمْن َقاَتَل لَِتُكوَن َكِلَمُة اهلِل ِهَي اْلُعْلَيا فـَ

محمد بن سعيد القحطاني، الوالء والبراء في اإلسالم، ص 90-89.  -1
انظر: عدنان علي النحوي، الوالء بين منهاج الله والواقع، ص 11-10.  -2

البخاري، الصحيح، كتاب الجهاد السير، كتاب اإلمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو   -3
في سبيل الله، حديث رقم )190.
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هذه الصفة؛ صفة الوالء واإلخالص هلل عز وجل، تدفع اجلندي إىل االلتزام بتقوى اهلل عز 
وجل ف عمله وعدم الغفلة ف أداء واجباته ف حاية وطنه، وبذل قصارى جهده ف ذلك مبا يرضي 

اهلل عز وجل.

ثانًيا: اإلكثار من الذكر والدعاء: ينبغي للجندي املسلم خاصة عند لقاء العدو أن يكثر من 
الذكر والدعاء، كما قال تعاىل: چ  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ چ)1( .
وقد كان النيب  القدوة باإلكثار من الذكر والدعاء عند لقاء العدو واألمثلة على ذلك 
كثرية منها ف غزوة بدر حيث كان يكثر من الدعاء ويقول: اللَُّهمَّ ِإينِّ أَْنُشُدَك َعْهَدَك َوَوْعَدَك 
َقْد َأحْلَْحَت  َقاَل: َحْسُبَك َيا َرُسوَل اهلِل فـَ ْوِم. َفَأَخَذ أَُبو َبْكٍر ِبَيِدِه فـَ ْعَد اْليـَ ْعَبْد بـَ اللَُّهمَّ ِإْن ِشْئَت مَلْ تـُ
َعَلى رَبَِّك)2(. وف غزوة األحزاب دعا على األحزاب الذين جاؤوا لغزو املدينة وقال: )اللَُّهمَّ ُمْنزَِل 

َحاِب َوَهازَِم اأْلَْحزَاِب اْهزِْمُهْم وَاْنُصرَْنا َعَلْيِهْم(. )3( اْلِكَتاِب َوُمْرَِي السَّ

إن الدعاء الصادر من قلب خملص من أقوى األسلحة اليت يتلكها املسلم؛ لذا على اجلندي 
أن يكثر من الدعاء بقلب خملص – خاصة عندما تشتد اخلطوب- بأن حيمي اهلل أوطاننا من كيد 
األعداء، وأن يرد كيدهم إىل حنورهم، مع حتري األوقات اليت يستجاب فيها الدعاء كجوف الليل 

وف السجود ودبر الصلوات املكتوبات.

ثالًثا: الصبر: فقد كان الصرب من وصية النيب  جلنوده خاصة عند لقاء العدو، كما جاء 
َتَظَر  َلِقَي ِفيَها، انـْ ْعِض أَيَّاِمِه الَّيِت  ف حديث عبداهلل بن أيب أوىف h "َأنَّ َرُسوَل اهلِل  ِف بـَ
اْلَعاِفَيَة  اهلَل  َوَسُلوا  اْلَعُدوِّ  ِلَقاَء  ْوا  َتَمنـَّ تـَ اَل  النَّاُس  َها  أَيـُّ َقاَل:  النَّاِس  َقاَم ِف  مُثَّ  ْمُس.  الشَّ َماَلِت  َحىتَّ 
ُيوِف. مُثَّ َقاَل: اللَُّهمَّ ُمْنزَِل اْلِكَتاِب َوُمْرَِي  َفِإَذا َلِقيُتُموُهْم َفاْصرِبُوا وَاْعَلُموا َأنَّ اجْلَنََّة حَتَْت ِظاَلِل السُّ

سورة األنفال، آية )))(.  -1
البخاري، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي  والقميص في الحرب، حديث   -2

رقم )291.
المصدر السابق، كتاب الجهاد والسير، باب ال تتمنوا لقاء العدو، حديث رقم )302. وأخرجه مسلم،   -3

كتاب الجهاد والسير، باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو، حديث رقم 2)17.
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َحاِب َوَهازَِم اأْلَْحزَاِب اْهزِْمُهْم وَاْنُصرَْنا َعَلْيِهْم")1(. السَّ

وبشر النيب  الذي يقاتل صابرًا حمتسًبا مقباًل غري مدبر أن يكفر اهلل عن خطاياه، وذلك 
ليؤكد لنا على أمهية الصرب ف القتال، كما جاء ف حديث أيب قتادة  "أن رسول اهلل  َقاَم 
َقاَل: َيا َرُسوَل  َقاَم رَُجٌل فـَ ِفيِهْم َفذََكَر هَلُْم: َأنَّ اجْلَِهاَد ِف َسِبيِل اهلِل وَاإْلِيَاَن ِباهلِل َأْفَضُل اأْلَْعَماِل، فـَ
َعْم، ِإْن ُقِتْلَت ِف  َقاَل َلُه َرُسوُل اهلِل : نـَ اهلِل، َأرَأَْيَت ِإْن ُقِتْلُت ِف َسِبيِل اهلِل ُتَكفَُّر َعينِّ َخَطاَياَي؟ فـَ
ْلَت؟ َقاَل: َأرَأَْيَت  ُر ُمْدِبٍر. مُثَّ َقاَل َرُسوُل اهلِل : َكْيَف قـُ َسِبيِل اهلِل وَأَْنَت َصاِبٌر حُمَْتِسٌب، ُمْقِبٌل َغيـْ
َعْم، وَأَْنَت َصاِبٌر حُمَْتِسٌب،  َقاَل َرُسوُل اهلِل : نـَ ِإْن ُقِتْلُت ِف َسِبيِل اهلِل، أَُتَكفَُّر َعينِّ َخَطاَياَي؟ فـَ

اَلُم َقاَل يِل َذِلَك")2(.  ْيَن، َفِإنَّ ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّ ُر ُمْدِبٍر، ِإالَّ الدَّ ُمْقِبٌل َغيـْ

هذه الصفة العظيمة اليت جيب أن يتصف هبا جند اإلسالم، هلا بالغ األثر ف حاية الوطن، 
ألن الوطن رمبا يتعرض ف حلظة ما خلطر حمدق، وهذا يتطلب من اجلندي الصرب وعدم التخاذل 

واالستسالم، ألن النصر مع الصرب. 

التزاًما دقيًقا، ألن  التزام اجلندي بأوامر قيادته  رابًعا: الطاعة واالنضباط العسكري: وهو 
عدم التزام اجلنود بأوامر قيادهتم قد حيول النصر إىل هزية، كما حصل ف غزوة أحد عندما أمر 
ُتُموَنا َظَهرَْنا  رْبُحوا، إْن رِأَيـْ النيب  الرماة بأن ال يرتكوا مكاهنم مهما كان األمر، وقال هلم: "ال تـَ
َنا َفال ُتعيُنوَنا")3( لكنهم ملا رأوا هزية املشركني تركوا  ُتُموُهْم َظَهرُوا َعَليـْ رَُحوا، َوإْن رَأَيـْ بـْ َعَلْيِهْم َفال تـَ
مكاهنم، إال أمريهم عبداهلل بن جبري مع عدد قليل منهم ، وشاهد ذلك خالد بن الوليد، وكان 
مع املشركني فالتف من ورائهم وقتل من تبقى من الرماة ، وباغت املسلمني من اخللف، وحتول 

نصر املسلمني إىل هزية نتيجة خمالفة الرماة))(. 

تخريج الحديث: مثل الحديث السابق ألنه جزء منه.  -1
رقم  الدين، حديث  إال  الله كفرت خطاياه  في سبيل  قتل  من  بــاب  اإلمـــارة،  الصحيح، كتاب  ))( مسلم، 

.188(
))( البخاري، الصحيح، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، حديث رقم 3)0).  -2

 -3
انظر: محمد الخضري، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، ص 2)1-))1.  -(
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ما حدث ف غزوة أحد كان حالة نادرة، حيث كان الوضع الطبيعي جلند الصحابة رضوان 
املسلمني ف  انتصار  األثر ف  بالغ  له  والذي كان  والطاعة،  والسمع  االنضباط  قمة  عليهم  اهلل 
  مواقع كثرية، وأضرب مثال على االنضباط العسكري ما حصل ف غزوة مؤتة حيث نظم النيب
َعْبُد اهلِل  اجليش، وأمر عليهم زيد بن حارثة  وقال هلم: "ِإْن ُقِتلَ زَْيٌد َفَجْعَفٌر، َوِإْن ُقِتَل َجْعَفٌر فـَ

ْبُن َروَاَحَة")1( فالتزم اجليش بأمر النيب  فكانت النتائج باهرة.

وقد أمر النيب  بالسمع والطاعة للقائد املسلم ما مل يأمر مبعصية بغض النظر عن أصله 
، َكَأنَّ رَْأَسُه زَِبيَبٌة ")2(. ْعِمَل َعَلْيُكْم َعْبٌد َحَبِشيٌّ ولونه فقال: "امْسَُعوا وََأِطيُعوا، َوِإِن اْستـُ

واهتمت األنظمة العسكرية احلديثة هبذه الصفة، ولكنها تستخدم القوة والقهر والقسوة ف 
احلصول على الطاعة، ورمبا ُقتل اجلندي إذا رفض األمر وهو على العكس ف اإلسالم، فإن القائد 
يأمر جنده بالطاعة ضمن حدود االستطاعة، واجلنود يلبون أوامر القادة تنفيًذا ألمر اهلل عز وجل 
ورسوله  وبذلك تبقى الروح املعنوية عندهم عالية، وقد ظهر هذا جلًيا ف الغزوات والفتوحات 

اإلسالمية)3(. 

إن الطاعة واالنضباط العسكري من أهم الصفات اليت جيب أن يتصف هبا اجلندي من أجل 
حاية الوطن، ألنه ف حالة عدم انضباط اجلنود بتنفيذ أوامر قيادهتم، فإن ذلك يؤدي إىل الفوضى 

ف البالد، وسهولة اخرتاق األعداء للوطن، ويرتتب على ذلك أخطار حمدقة باجملتمع والوطن.

خامًسا: أن يكون الجندي صاحب همة عالية: ينبغي للجندي أن يكون صاحب مهة 
عالية، ألنه مبقدار ما تكون مهته عالية يستطيع القيام بالواجبات املوكلة له بشكل أفضل وأسرع، 
وقد أشار النيب  إىل هذا املعىن ف احلديث "ِمْن َخرْيِ َمَعاِش))( النَّاِس هَلُْم، رَُجٌل مُمِْسٌك ِعَناَن 
ْبَتِغي اْلَقْتَل وَاْلَمْوَت  زَْعًة َطاَر َعَلْيِه يـَ َعًة))( َأْو فـَ رَِسِه ِف َسِبيِل اهلِل، َيِطرُي َعَلى َمْتِنِه، ُكلََّما مَسَِع َهيـْ فـَ

البخاري، الصحيح، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام، حديث رقم 1)2).  -1
المصدر السابق، كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية، حديث رقم 2)71.  -2

انظر: أحمد المومني، التعبئة الجهادية في اإلسالم، ص 9).  -3
معاش: أي من خير أحوال عيشهم )شرح النووي على مسلم، 13/137(.  -(

هيعة: الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو )ابن األثير، النهاية في غريب الحديث، ص )100(.  -(
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َمَظانَُّه")1(. قال النووي: "أي يطلب املوت ف مواطنه اليت يرجى فيها لشدة رغبته ف الشهادة")2(. 

القوي جبسده وعزيته، خري وأحب إىل اهلل من املؤمن  النيب  إىل أن املؤمن  وقد أرشد 
ٌر")3(،  ِعيِف، َوِف ُكلٍّ َخيـْ ٌر وََأَحبُّ ِإىَل اهلِل ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ الضعيف فقال : "اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ َخيـْ
النفس، والقرحية ف األمور اآلخرة، فيكون صاحب هذا  النووي: " املراد بالقوة هنا عزية  وقال 

الوصف أكثر إقداًما على العدو ف اجلهاد، وأسرع خروًجا إليه، وذهاًبا ف طلبه"))(.

التفاين ف  إىل  يدفعهم  األمر  هذا  فإن  العالية،  باهلمم  يتصفون  الوطن  جند  يكون  عندما 
أداء واجباهتم، واليقظة ملؤامرات أعدائهم، واالستبسال ف حاية وطنهم والدفاع عنه بشىت السبل 

املمكنة.

على  التدرب  اجلندي  على  باستمرار: جيب  العسكري  التدريب  على  الحرص  سادًسا: 
الفنون العسكرية، خاصة التخصص الذي مت وضعه فيه، وذلك ال يكون إال باحلرص على ممارسة 
التدريب باستمرار حىت يكون دائًما على أهبة االستعداد للقيام بواجبه إذا مت توكيل مهمة له من 

املهمات العسكرية، أو حصل اعتداء على وطنه.

وقد كان الصحابة رضوان اهلل عليهم حريصني على التدريب العسكري على الفنون العسكرية 
املعروفة آنذاك، واليت كان من أمهها الرماية "رماية الرماح والسهام والنبل"، ومما يدل على ذلك 
َقاَل النَّيِبُّ  ْنَتِضُلوَن))( فـَ َفٍر ِمْن َأْسَلَم))( يـَ حديث سلمة بن األكوع  قال: "َمرَّ النَّيِبُّ  َعَلى نـَ
َقاَل:  ُفاَلٍن"  َبيِن  َمَع  وَأََنا  ارُْموا  رَاِمًيا  أََباُكْم َكاَن  َفِإنَّ  ِإمْسَاِعيَل  َبيِن  ارُْموا  َوَسلَّمَ:"  َعَلْيِه  اهلُل  َصلَّى 
رُْموَن" َقاُلوا: َكْيَف نـَرِْمي وَأَْنَت  َقاَل َرُسوُل اهلِل : "َما َلُكْم اَل تـَ َفَأْمَسَك َأَحُد اْلَفرِيَقنْيِ ِبَأْيِديِهْم فـَ

مسلم، الصحيح، كتاب اإلمارة، باب فضل الجهاد والرباط، حديث رقم 1889.  -1
النووي، شرح صحيح مسلم، 13/38.  -2

مسلم، الصحيح، كتاب القدر، باب في األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة بالله وتفويض المقادير إلى   -3
الله، حديث رقم )))2.

النووي، شرح صحيح مسلم، 31)/)1.  -(
أي من بني أسلم، قبيلة مشهورة )فتح الباري، 188/)(.  -(

انتضل القوم وتناضلوا: أي رموا للسبق )مختار الصحاح، ص )))(.  -(
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َمَعُهْم، َقاَل النَّيِبُّ : "ارُْموا َفَأَنا َمَعُكْم ُكلُِّكْم")1(. 

فهذا احلديث يدل على أن الصحابة رضوان اهلل عليهم، كانوا حريصني على التدريب على 
الرماية، اليت كانت من أهم الفنون العسكرية ف ذلك الوقت.

إن التحديات الكثرية والكبرية، اليت تواجهها الدول اإلسالمية ف هذا الزمان، تتطلب من 
التحديات، وهذا األمر يستلزم  الوطن أن يكونوا دائًما على أهبة االستعداد ملواجهة هذه  حاة 
التدريب العسكري باستمرار ليكونوا دائما جاهزين للدفاع عن الوطن وحايته من األخطار اليت 

قد يتعرض هلا ف أي حلظة.

الصحابة  لنا  وقد ضرب  القيادة،  حاية  اجلنود  واجبات  أهم  من  القيادة:  حماية  سابًعا: 
رضوان اهلل عليهم أروع األمثلة ف هذا اجلانب، ف مواقف كثرية خاصة ما حصل ف غزوة أحد 
حينما انقلب نصر املسلمني إىل هزية بسبب خمالفة الرماة، وحاول املشركون قتل النيب ، لكن 
استبسل الصحابة رضوان اهلل عليهم بالدفاع عن النيب  وقد ورد ف ذلك أحاديث عديدة، منها: 

رَْيٍش،  َعٍة ِمَن اأْلَْنَصاِر َورَُجَلنْيِ ِمْن قـُ ْوَم ُأُحٍد ِف َسبـْ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك" َأنَّ َرُسوَل اهلِل  أُْفرَِد يـَ  -
َم رَُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر  َقدَّ تـَ رُدُُّهْم َعنَّا َوَلُه اجْلَنَُّة، َأْو ُهَو رَِفيِقي ِف اجْلَنَّة. فـَ ا رَِهُقوُه)2( َقاَل: َمْن يـَ َلمَّ فـَ
رُدُُّهْم َعنَّا َوَلُه اجْلَنَُّة، َأْو ُهَو رَِفيِقي ِف اجْلَنَِّة.  َقاَل: َمْن يـَ َقاَتَل َحىتَّ ُقِتَل، مُثَّ رَِهُقوُه أَْيًضا، فـَ فـَ

َعُة")3(.  بـْ زَْل َكَذِلَك َحىتَّ ُقِتَل السَّ َلْم يـَ َقاَتَل َحىتَّ ُقِتَل، فـَ َم رَُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر فـَ َقدَّ تـَ فـَ

نْيَ  َهزََم النَّاُس َعِن النَّيِبِّ ، وَأَُبو َطْلَحَة بـَ ْوُم ُأُحٍد انـْ ا َكاَن يـَ َعْن أََنٍس َرِضَي اهلُل َعْنُه َقاَل:" َلمَّ  -

ــرمـــي، وقــــول الــلــه عـــز وجـــل:  الـــبـــخـــاري، الــصــحــيــح، كــتــاب الــجــهــاد والــســيــر، بـــاب الــتــحــريــض عــلــى الـ  -1 
چ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ىئ  چ 

األنفال: 0)، حديث رقم 2899
رهقوه: أي غشوه وقربوا منه )النووي، شرح صحيح مسلم، 8)12/3(.  -2

مسلم، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، حديث رقم 1789.  -3



- 901 -

مكانة حماة الوطن والشهداء وحقوقهم في السنة النبوية...

 ،)3( ِبِه َعَلْيِه حِبََجَفٍة)2( َلُه، وََكاَن أَُبو َطْلَحَة رَُجاًل رَاِمًيا َشِديَد اْلِقدِّ َيَدِي النَّيِبِّ  ُمَوٌِّب)1( 
ُقوُل: اْنُشرَْها أِلَيِب  يـَ ْوَسنْيِ َأْو َثاَلًثا، وََكاَن الرَُّجُل يَُرُّ َمَعُه اجْلَْعَبُة ِمَن النَّْبِل، فـَ ْوَمِئٍذ قـَ َيْكِسُر يـَ
ُقوُل أَُبو َطْلَحَة: َيا َنيِبَّ اهلِل، ِبَأيِب أَْنَت وَُأمِّي، اَل  يـَ ْنُظُر ِإىَل اْلَقْوِم، فـَ َطْلَحة َفَأْشَرَف النَّيِبُّ  يـَ

ُتْشِرْف ُيِصيُبَك َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم اْلَقْوِم، حَنْرِي ُدوَن حَنْرَِك"))(. 

النيب  يوم أحد حىت شلت يده كما جاء ف  بقي طلحة بن عبيد اهلل  يدافع عن   -
ْوَم ُأُحٍد"))(.  َء، َوَقى هِبَا النَّيِبَّ  يـَ حديث قيس بن أيب حازم  قال: "رَأَْيُت َيَد َطْلَحَة َشالَّ

إن القيادة بالنسبة إىل اجليش، وبالنسبة للوطن كالرأس للجسد، فهي العقل املدبر للجيش 
والوطن، وهي اليت تضع اخلطط واألهداف وتدير املعركة، لذا كان من أهم واجبات حاة الوطن 
هو حاية القيادة، ألنه إن أصيبت القيادة فإن ذلك يزعزع صفوف اجلنود، وينشر الفوضى ف 

البالد، مما يسهل على األعداء تنفيذ مؤامراهتم جتاه الوطن.

هذه الصفات العظيمة اليت اتصف هبا جند اإلسالم ف عصر النبوة وما بعدها، هي اليت 
الرغم أهنم كانوا ف  اليت خاضوها على  املعارك  أعدائهم ف معظم  االنتصار على  مكنتهم من 
أغلب األحيان أقل عدًدا وعتاًدا من أعدائهم، كما حدث ف معارك بدر وتبوك ومؤتة والريموك 

والقادسية وحطني وعني جالوت وغريها.

المطلب الثالث: حقوق الجندي في السنة النبوية

اهتمت السنة النبوية املطهرة ببيان حقوق اجلندي، ولعل من أهم هذه احلقوق:

أن  جيب  الناجح  القائد  سالمتهم:  على  والحرص  بهم  والرفق  أحوالهم  مراعاة  أواًل: 
يراعي أحوال جنوده، فيحافظ عليهم وعلى سالمتهم ويرفق هبم، كما كان يفعل النيب  حيث 

مجوب: مترس عليه يقيه بها )ابن حجر، فتح الباري، 07)/7(.  -1
الحجفة: الترس )فتح الباري، 07)/7(.  -2

القد: سير من جلد غير مدبوغ، ويريد أنه شديد وتر القوس )فتح الباري، 07)/7(.  -3
البخاري، الصحيح، كتاب مناقب األنصار، باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه، حديث رقم 3811.  -(

)7( المصدر السابق، كتاب المغازي، باب چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ ٺ چ    -(
آل عمران: 122، حديث رقم 3)0).
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ِعيَف  يـُزِْجي)1( الضَّ َتَخلَُّف ِف اْلَمِسرِي، فـَ روى جابر بن عبداهلل h قال: "َكاَن َرُسوُل اهلِل  يـَ
َويـُرِْدُف)2(، َوَيْدُعو هَلُْم")3(. 

كما كان النيب  يعتين باجلنود املصابني، وحيرص على أن يكون قريًبا منهم حىت يطمئن 
على أحواهلم باستمرار، كما فعل مع سعد بن معاذ  يوم اخلندق، حيث روت السيدة عائشة 
ُعوَدُه  ْوَم اخْلَْنَدق ِف اأْلَْكَحِل))(، َفَضَرَب النَّيِبُّ  َخْيَمًة ِف اْلَمْسِجِد لِيـَ s قالت: "ُأِصيَب َسْعٌد يـَ

ِمْن َقرِيٍب"))(. 

وكذلك كان القادة بعد رسول اهلل  يراعون أحوال جندهم، ومثال على ذلك الكتاب 
الذي أرسله أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  إىل النعمان بن مقرن أمري اجليوش ف معركة هناوند 
وجاء فيه: "فإذا أتاَك كتايب هذا َفِسْر بأْمِر اهلل َوِبَعْوِن اهلل وِبَنْصِر اهلل مبَِْن َمَعَك ِمَن املسلمني، وال 
ُتْكِفرَهم، وال ُتْدخلهم َغْيَضًة))(، فإنَّ رجاًل ِمَن املسلمنَي  ُهْم، وال متنُعهم حقَّهْم فـَ ُتؤِذيـَ ُتوِطئهم َوْعرَاً فـَ

أحبُّ إيلَّ ِمْن مائِة ألِف دينار")7(. 

إن مراعاة القيادة ألحوال اجلند والرفق هبم تدفعهم إىل حب قيادهتم واإلخالص ف طاعتهم 
وتنفيذ أوامرهم، وكل ذلك ينعكس إجيابًيا ملصلحة حاية الوطن، بينما ف حالة عدم مراعاة القيادة 
ألحوال اجلند وعدم الرفق هبم، فإن ذلك يشعرهم بالسخط واالمتعاض وعدم احرتام أوامر القيادة، 
ورمبا يدفعهم إىل االنقالب على القيادة كما حيصل ف بعض االنقالبات العسكرية ف هذا الزمان، 

وكل ذلك ينعكس سلًبا على حاية الوطن.

فيرجى الضعيف: أي يسوقه ليلحقه بالرفاق )النهاية في غريب الحديث، 2/717(.  -1
يردف: يركبه خلفه )المعجم الوسيط، 1/339(.  -2

داود،  أبو  عنه  رقم 39)2. سكت  الساقة، حديث  لــزوم  في  باب  الجهاد،  السنن، كتاب  داود،  أبو   -3
وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود، 27)/2، ح 2298. وفي السلسلة الصحيحة، ))1/)، 

ح 2120.
األكحل: عرق في وسط الذراع )النهاية في غريب الحديث، ص 781(.  -(

البخاري، الصحيح، كتاب الصالة، باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، حديث رقم 3)).  -(
الغيضة: الشجر الملتف، )النهاية في غريب الحديث واألثر، ص )7)(.  -(

ابن كثير، البداية والنهاية، )7/10.  -7
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ثانًيا: استشارتهم واحترام آرائهم: القائد الناجح حيرتم آراء جنده ويستشريهم، ويشركهم ف 
قراراته، ورسولنا  كان القدوة ف ذلك، وهناك أمثلة كثرية على ذلك، منها ما حصل قبيل غزوة 
أحد بعد ما علم النيب  خبروج املشركني باجتاه املدينة لقتال املسلمني، فشاور النيب  أصحابه 
بالبقاء ف املدينة والدفاع عنها، أم اخلروج ملالقاة املشركني خارج املدينة، فكان رأي األغلبية -وهم 
اخلرب ف صحيح  جاء  به، كما  وأخذ  رأيهم    النيب  فاحرتم  املدينة،  اخلروج خارج  الشباب- 
ا لَِبَس  َلمَّ البخاري معلًقا "وشاوَر النَّيب  أْصَحابُه يوَم ُأُحٍد ف املقاِم واخلروِج، َفرَأْوا لُه اخلروج، فـَ
َيَضُعَها َحىتَّ  ْلَبُس ألَمَتُه فـَ ْنَبِغي لَِنيِبٍّ يـَ َلْم يُِْل إلَْيِهْم بعَد الَعزِْم وقاَل: ال يـَ ألَمَتُه)1( َوَعزََم قالوا: أِقْم، فـَ

حَيُْكَم اهلل")2(.

وكان القادة بعد رسول اهلل  يشاورون جنودهم وحيرتمون آراءهم، واألمثلة على ذلك كثرية، 
منها على سبيل املثال ف معركة هناوند اليت كان قائدها النعمان بن مقرن، وبعد أن طال احلصار 
مجع النعمان أهل الرأي من اجليش فأشار عليه طلحة بن خويلد األسدي وقال: "إين أرى أن تبعث 
سرية فتحدق هبم ويناوشوهم بالقتال وحيمسوهم، فإذا برزوا إليهم فليفروا إلينا هراًبا، فإذا استطردوا 
وراءهم وانتموا إلينا عزمنا أيًضا على الفرار كلنا، فإهنم حينئذ ال يشكون ف اهلزية فيخرجون من 
حصوهنم عن بكرة أبيهم، فإذا تكامل خروجهم رجعنا إليهم فجالدناهم حىت يقضي اهلل بيننا" )3(، 

فاستحسن النعمان هذا الرأي وأمر بتنفيذه ومتكنوا من االنتصار على أعدائهم وهزيتهم.

إن استشارة القيادة جلندها واحرتام آرائهم يرفع من معنوياهتم، ويدفعهم لتنفيذ أوامرها بكل 
إخالص، وهذا ينعكس إجيابًيا ف مصلحة حاية الوطن.

ثالًثا: توفير العيش الكريم لهم: ف بداية العهد اإلسالمي كان النيب  يوزع أربعة أمخاس 
الطائف))(  الغزوة، كما حصل ف غزوة حنني))(، وغزوة  بتلك  الذي شارك  الغنائم على اجليش 
وغريها. وكان كل الصحابة رضوان اهلل عليهم جنًدا لإلسالم، فكان كل ما يأيت بيت املال من مال 

الدرع وقيل اآللة من درع وبيضة وغيرها من السالح )فتح الباري )1/)28(.  -1
البخاري، الصحيح، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى: چ ں  ں  ڻ چ.  -2

ابن كثير، البداية والنهاية، )7/107-10.  -3

ابن هشام، السيرة النبوية، 3/272-270.  -(
انظر: المصدر السابق، 103/).  -(
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يوزعه النيب  على صحابته حىت يؤمن العيش الكرمي هلم.

وقد سار اخللفاء والقادة بعد النيب  على هنجه ف توفري العيش الكرمي للجند، وف عهد 
اخلليفة عمر بن اخلطاب أنشأ )ديوان اجلند( سجل فيه أمساء اجلند، وفرض هلم العطايا مبا يكفيهم 
ويؤمن هلم العيش الكرمي، وقال : "لئن كثر املال ألفرض لكل رجل أربعة آالف درهم: ألفا 

لسفره، وألفا لسالحه، وألفا خيلفه ألهله، وألفا لفرسه ونعله")1(. 

وقال عمر أيضا: "أربع من أمر اإلسالم لست مضيعهن وال تاركهن لشيء أبًدا، وذكر من 
إحداهن: املهاجرون الذين حتت ظالل السيوف أال حيبسوا وال جيمروا)2(، وأن يوفر فء اهلل عليهم 

وعلى عياالهتم، وأكون أنا للعيال حىت يقدموا")3(. 

إن توفري العيش الكرمي للجندي يشعره باألمان واالستقرار، ويدفعه إىل اإلخالص ف عمله 
والتفاين بأداء واجباته ف حاية الوطن، بينما إذا شعر اجلندي بالظلم وعدم توفري العيش الكرمي له 

وألهله فإن ذلك يؤثر ف نفسيته وف تنفيذه لواجباته وإخالصه لقيادته وحاية وطنه.

رابًعا: حماية أهلهم في غيابهم وعدم خيانتهم: حث النيب  على العناية بأهل اجملاهدين 
والغزاة أثناء غياهبم، واالعتناء هبم، ووعد كل من يفعل ذلك باألجر العظيم كالغزاة فقال : "َمْن 
َقْد َغزَا"))( وحذر حتذيرًا  َقْد َغزَا، َوَمْن َخَلَف َغازًِيا ِف َسِبيِل اهلِل خِبَرْيٍ فـَ َجهََّز َغازًِيا ِف َسِبيِل اهلِل فـَ
شديًدا من االعتداء على حرمات نساء اجملاهدين وخيانتهم فقال : "ُحرَْمُة ِنَساِء اْلُمَجاِهِديَن 
َعَلى اْلَقاِعِديَن َكُحرَْمِة ُأمََّهاهِتِْم، َوَما ِمْن رَُجٍل ِمَن اْلَقاِعِديَن خَيُْلُف رَُجاًل ِمَن اْلُمَجاِهِديَن ِف َأْهِلِه 

َيْأُخُذ ِمْن َعَمِلِه َما َشاَء"))(. ْوَم اْلِقَياَمِة فـَ َيُخوُنُه ِفيِهْم، ِإالَّ ُوِقَف َلُه يـَ فـَ

البالذري، فتوح البلدان، ذكر العطاء في خالفة عمر، ص 33).  -1
تجمير الجيش: جمعهم في الثغور وحبسهم عن العودة إلى أهلهم )النهاية في غريب الحديث واألثر،   -2

ص 1)1(.
الطبري، التاريخ، 2/1207.  -3

أو خلفه بخير، حديث رقم 3)28.  باب فضل من جهز غازًيا  الجهاد،  الصحيح، كتاب  البخاري،   -(
وأخرجه مسلم، كتاب األمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخالفته في أهله 

بخير، حديث رقم )189، واللفظ له.
رقم  حديث  فيهن،  خانهم  من  وإثــم  المجاهدين  نساء  حرمة  بــاب  ــارة،  اإلمـ الصحيح، كتاب  مسلم،   -(

.1897
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وف غزوة اخلندق أمر النيب  بوضع ذراري املقاتلني ونسائهم ف حصن بين حارثة ليكونوا 
ف مأمن من خطر األعداء، كما جاء ف ممع الزوائد: "مل يكن حصن أحصن من حصن بين 

حارثة فجعل النيب  النساء والصبيان والذراري فيه")1(. 

إن حاية أهل اجلندي ف غيابه سواء وهو ف وحدته العسكرية، أو ف ساحة القتال يشعره 
بالطمأنينة واألمن النفسي، ويدفعه إىل القيام بواجباته ف حاية الوطن خري قيام، بينما إن كان 
اجلندي ال يشعر بالطمأنينة على أهله ف غيابه، فهذا يثري ف نفسه القلق وشرود الذهن، وينعكس 

ذلك سلًبا على القيام بواجباته ومهماته ف حاية الوطن.

خامًسا: جيب على القيادة تدريب اجلندي واالرتقاء مبستواه العسكري: كان النيب  حيرص 
على أن يكون جند الصحابة رضوان اهلل عليهم على درجة عالية من االستعداد العسكري، واإلملام 
بالفنون العسكرية والقتالية، وقد كانت أهم الوسائل آنذاك الرماية والفروسية، فكان  حيثهم 
على تعلم الرمي، وقد جاء ذلك ف أحاديث كثرية منها ما رواه عقبة بن عامر  قال: مَسِْعُت 
اْلُقوََّة  ِإنَّ  َأاَل  ُقوُل: چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ چ،  يـَ اْلِمْنرَبِ  َعَلى  َوُهَو    اهلِل َرُسوَل 

الرَّْمُي، َأاَل ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّْمُي، َأاَل ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّْمُي")2(.

اليت  األسلحة  أهم  الذي هو من  باخليل  واالهتمام  الفروسية،   حيثهم على  كما وكان 
كانت ف ذلك الوقت واالعتناء هبا، وكان  يعمل هلم مسابقات للخيل، كما جاء ف حديث 
ابن عمر h "َأنَّ َرُسوَل اهلِل  َساَبَق بـَنْيَ اخْلَْيِل الَّيِت ُأْضِمَرْت)3(، ِمَن احْلَْفَياِء))( وََأَمُدَها َثِنيَُّة 
َعْبَد اهلِل ْبَن ُعَمَر َكاَن  ْر ِمَن الثَِّنيَِّة ِإىَل َمْسِجِد َبيِن ُزرَْيٍق، وَأَنـَّ اْلَوَداِع))(، َوَساَبَق بـَنْيَ اخْلَْيِل الَّيِت مَلْ ُتَضمَّ

الهيثمي، مجمع الزوائد، باب غزوة الخندق وقريظة، )13/). وقال: رجاله ثقات.  -1
مسلم، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه، حديث   -2

رقم1917.
اإلضمار: أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا وتغشى بالجالل   -3

حتى تحمى فتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري، )فتح الباري، ))1/)(.
الحفياء: مكان خارج المدينة )فتح الباري، 3)/)(.  -(

ثنية الوداع عند المدينة؛ سميت بذلك ألن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها )شرح محمد   -(
فؤاد عبدالباقي، صحيح مسلم، شرح النووي، 13/18(.
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ِفيَمْن َساَبَق هِبَا")1(.

من حق اجلندي على قيادته أن حترص على تدريبه على الفنون العسكرية، واالرتقاء مبستواه 
العسكري باستمرار، حىت يتمكن من القيام بواجبه ف حاية الوطن، وتنفيذ الواجبات املوكلة إليه 

خري قيام.

إن هذه احلقوق العظيمة اليت أعطاها اإلسالم حلماة الوطن؛ من مراعاة أحواهلم والرفق هبم، 
واحلرص على سالمتهم، واستشارهتم واحرتام آرائهم، وتوفري العيش الكرمي هلم، وحاية أهلهم ف 
غياهبم وعدم خيانتهم، واحلرص على تدريبهم واالرتقاء مبستواهم العسكري، هذه احلقوق مل يعطها 
أي مذهب من املذاهب الغربية والشرقية املعاصرة، وهبذا يكون لإلسالم السبق احلضاري ف احرتام 
حاة الوطن وتكريهم، وإعطائهم حقوًقا تدفعهم إىل اإلبداع واالستبسال ف حاية الوطن، وبذل 

الغايل والنفيس من أجله، والقيام بواجبهم خري قيام.

المبحث الثاني: مكانة الشهداء وحقوقهم في السنة النبوية
المطلب األول: فضل الشهادة والشهداء في السنة النبوية

الشهادة ف سبيل اهلل من أعظم الدرجات عند اهلل عز وجل، قال تعاىل: چ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئېئ  ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ چ)2(.
اجلنة،  هلم  بأن  وأمواهلم  أنفسهم  املؤمنني  من  اشرتى  أنه  سبحانه  "أخرب  القيم:  ابن  قال 
وأعاضهم عليها اجلنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه املنزلة من السماء وهي التوراة 
واالجنيل والقرآن، مث أكد ذلك بإعالمهم أنه ال أحد أوىف بعهده منه تبارك وتعاىل، مث أكد ذلك 
بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه، مث أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم، فليتأمل 

البخاري، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب السبق في الخيل، حديث رقم 8)28. وأخرجه مسلم،   -1
كتاب الجهاد والسير، باب المسابقة في الخيل وتضميرها، حديث رقم 1870.

سورة التوبة، آية )111(.  -2
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العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله، فإن اهلل عز وجل هو املشرتي، والثمن جنات 
النعيم والفوز برضاه، والتمتع برؤيته هناك، والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم 

عليه من املالئكة والبشر، وإن سلعة هذا شأهنا لقد هيئت ألمر عظيم وخطب جسيم")1(. 

وقد بني لنا النيب  من هو الشهيد؛ كما جاء ف حديث أيب موسى األشعري  قال: 
َقاِتُل لِيـُرَى  َقاِتُل لِلذِّْكِر، وَالرَُّجُل يـُ َقاِتُل لِْلَمْغَنِم، وَالرَُّجُل يـُ َقاَل: الرَُّجُل يـُ "َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَّيِبِّ  فـَ
ُهَو ِف َسِبيِل اهلِل")2(. وقد  َمَكاُنُه َفَمْن ِف َسِبيِل اهلِل َقاَل: َمْن َقاَتَل لَِتُكوَن َكِلَمُة اهلِل ِهَي اْلُعْلَيا فـَ

بينت السنة النبوية املطهرة أن للشهداء فضائل عظيمة كثرية، منها:

أواًل: الشهيد ال يجد ألم القتل: الشهيد ال يشعر بآالم النزاع الشديدة عند املوت واليت 
ِهيُد ِمْن َمسِّ اْلَقْتِل ِإالَّ َكَما جَيُِد  يشعر هبا بقية الناس كما جاء ف حديث النيب : "َما جَيُِد الشَّ

َأَحدُُكْم ِمْن َمسِّ اْلَقْرَصِة")3(. 

ثانًيا: تمني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما وجد من الكرامة: كما 
َيا َوَلُه  نـْ رِْجَع ِإىَل الدُّ جاء ف حديث أنس  عن النيب  قال: "َما َأَحٌد َيْدُخُل اجْلَنََّة حُيِبُّ َأْن يـَ
ْقَتَل َعْشَر َمرَّاٍت ِلَما يـَرَى ِمَن  يـُ َيا فـَ نـْ رِْجَع ِإىَل الدُّ َتَمىنَّ َأْن يـَ ِهيُد يـَ َما َعَلى اأْلَْرِض ِمْن َشْيٍء ِإالَّ الشَّ

اْلَكرَاَمِة"))(.

ثالًثا: الشهيد جزاؤه الجنة: واألدلة على ذلك كثرية من آيات وأحاديث منها احلديث الذي 

ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، 9)/2.  -1
رقم  حديث  العليا،  هي  الله  لتكون كلمة  قاتل  من  بــاب  والسير،  الجهاد  الصحيح، كتاب  البخاري،   -2
2810. وأخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، 

حديث رقم )190.
النسائي، كتاب  وأخرجه  رقم 8))1.  المرابط، حديث  فضل  باب  الجهاد،  السنن، كتاب  الترمذي،   -3
باب فضل  الجهاد،  ماجه، كتاب  ابن  وأخرجه  رقم 1)31.  الشهيد، حديث  يجد  ما  باب  الجهاد، 
الشهادة في سبيل الله، حديث رقم 2802. صححه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصححه 

األلباني في صحيح الترمذي، 2/133.
رقم 2817.  حديث  الدنيا،  إلى  يرجع  أن  المجاهد  تمني  باب  الجهاد،  الصحيح، كتاب  البخاري،   -(

وأخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله، حديث رقم 1877.
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َقاَلْت:  ْوَم َبْدٍر َأَصاَبُه َغْرُب َسْهٍم)1(، فـَ رواه أنس "َأنَّ ُأمَّ َحارَِثَة أََتْت َرُسوَل اهلِل  َوَقْد َهَلَك َحارَِثُة يـَ
ْليِب، َفِإْن َكاَن ِف اجْلَنَِّة مَلْ أَْبِك َعَلْيِه، َوِإالَّ َسْوَف تـَرَى  َيا َرُسوَل اهلِل، َقْد َعِلْمَت َمْوِقَع َحارَِثَة ِمْن قـَ

َها ِجَناٌن َكِثريٌَة، َوإِنَُّه ِف اْلِفرَْدْوِس اأْلَْعَلى" )2(. َقاَل هَلَا: َهِبْلِت، َأَجنٌَّة وَاِحَدٌة ِهَي، إِنـَّ َما َأْصَنُع، فـَ

ين: كما جاء ف حديث عبداهلل بن عمرو بن  رابًعا: الشهيد تكفر عنه كل خطاياه إال الدَّ
ْيَن")3(.  ِهيِد ُكلُّ َذْنٍب ِإالَّ الدَّ ْغَفُر لِلشَّ العاص h أن رسول اهلل  قال: "يـُ

 أن  خامًسا: الشهيد رائحة دمه مسك يوم القيامة: حنو ما جاء ف حديث أيب هريرة
ْوَم  ْفِسي ِبَيِدِه اَل ُيْكَلُم))( َأَحٌد ِف َسِبيِل اهلِل وَاهلُل َأْعَلُم مبَِْن ُيْكَلُم ِف َسِبيِلِه ِإالَّ َجاَء يـَ قال: "وَالَِّذي نـَ

ِم وَالرِّيُح رِيُح اْلِمْسِك"))(. اْلِقَياَمِة وَاللَّْوُن َلْوُن الدَّ

 h سادًسا: الشهيد تظلله المالئكة بأجنحتها: ويؤكد هذا حديث جابر بن عبداهلل
َهْويِن، ورسول اهلل  نـْ ْوَب َعْن َوْجِهِه وأَْبِكي، وجعلواَ يـَ قال: "أصيَب َأيِب يوَم أحٍد فَجَعْلُت َأْكِشُف الثـَّ
ْبِكيه،  ْبِكيه َأْو اَل تـَ َقاَل َرُسوُل اهلِل : تـَ ْبِكيِه، فـَ َهايِن، َقاَل َوَجَعَلْت َفاِطَمُة ِبْنُت َعْمرو تـَ نـْ  اَل يـَ

ْعُتُموُه"))(.  َما زَاَلِت اْلَماَلِئَكُة ُتِظلُُّه ِبَأْجِنَحِتَها َحىتَّ رَفـَ

سابًعا: جسد الشهيد ال تأكله األرض: روايات كثرية من عهد الصحابة رضوان اهلل عليهم 
ومن مشاهدات الواقع املعاصر تؤكد أن أجساد الشهداء ال تأكلها األرض وتبقى كما هي، ومن 
هذه الروايات حديث جابر بن عبداهلل وهو يتحدث عن أبيه الذي استشهد يوم أحد، وجاء ف 

سهم غرب: أي ال يعرف راميه )النهاية في غريب الحديث، ص 2))(.  -1
البخاري، الصحيح، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، حديث رقم 7))).  -2

رقم  الدين، حديث  إال  الله كفرت خطاياه  في سبيل  قتل  من  بــاب  اإلمـــارة،  الصحيح، كتاب  مسلم،   -3
.188(

يكلم: أي يجرح )النهاية في غريب الحديث، ص 800(.  -(
البخاري، الصحيح، كتاب الجهاد، باب من يجرح في سبيل الله، حديث رقم 2803. وأخرجه مسلم،   -(

كتاب اإلمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، حديث رقم 1879.
وأخرجه  رقم )281.  حديث  الشهيد،  على  المالئكة  ظل  باب  الجهاد،  الصحيح، كتاب  البخاري،   -(
الله عنهما،  مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي 

حديث رقم 71)2، واللفظ له.
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ْفِسي َأْن  رْبٍ، مُثَّ مَلْ َتِطْب نـَ حديثه الطويل: "... َفَأْصَبْحَنا، َفَكاَن َأوََّل َقِتيٍل، َوُدِفَن َمَعُه آَخُر ِف قـَ
َر ُأُذِنِه" )2(. وذكر  يًَّة)1(، َغيـْ ْوِم َوَضْعُتُه ُهنـَ ْعَد ِستَِّة َأْشُهٍر، َفِإَذا ُهَو َكيـَ رَُكُه َمَع اآْلَخِر، َفاْسَتْخرَْجُتُه بـَ أَتـْ

ابن حجر ف شرح احلديث أن املشركني مثلوا بأبيه وقطعوا بعض أذنه)3(. 

ثامًنا: الشهيد ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويجار من فتنة وعذاب القبر: وقد جاء ذلك 
ف احلديث الذي رواه فضالة بن عبيد عن رسول اهلل  أنه قال: "ُكلُّ َميٍِّت خُيَْتُم َعَلى َعَمِلِه 

َنِة اْلَقرْبِ"))(. ْوِم اْلِقَياَمِة َوَيْأَمُن ِمْن ِفتـْ ْنَمى َلُه َعَمُلُه ِإىَل يـَ ِإالَّ الَِّذي َماَت ُمرَاِبًطا ِف َسِبيِل اهلِل َفِإنَُّه يـُ

تاسًعا: الشهيد يرى مقعده من الجنة، ويأمن من الفزع األكبر، ويوضع على رأسه تاج 
الوقار، الياقوتة منها خري من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتني وسبعني من احلور العني، ويشفع ف 
 : قال: قال رسول اهلل  سبعني من أقاربه. وكل ذلك جاء ف حديث املقدام بن معدي كرب
َعٍة، َويـَرَى َمْقَعَدُه ِمَن اجْلَنَِّة، َوجُيَاُر ِمْن َعَذاِب  ْغَفُر َلُه ِف َأوَِّل ُدفـْ ِهيِد ِعْنَد اهلِل ِستُّ ِخَصاٍل؛ يـُ "لِلشَّ
َيا َوَما ِفيَها،  نـْ ٌر ِمَن الدُّ َها َخيـْ اْلَقرْبِ، َوَيْأَمُن ِمَن اْلَفزَِع اأْلَْكرَبِ، َوُيوَضُع َعَلى رَْأِسِه َتاُج اْلَوَقاِر اْلَياُقوَتُة ِمنـْ

َنتـَنْيِ َوَسْبِعنَي َزْوَجًة ِمَن احْلُوِر اْلِعنِي، َوُيَشفَُّع ِف َسْبِعنَي ِمْن َأَقارِِبِه" ))(. َزوَُّج اثـْ َويـُ

عندما يعلم اجلندي بأنه إذا استشهد فإن له هذه الفضائل العظيمة، فهذا يدفعه لإلقدام 
واالستبسال ف حاية الوطن، فيكسب شرف الشهادة ف سبيل اهلل.

هنية: أي قليال من الزمان وهو تصغير هنة )النهاية في غريب الحديث، ص 1000(.  -1
البخاري، الصحيح، كتاب الجنائز، باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعله؟، حديث رقم 1)13.  -2

انظر: ابن حجر )فتح الباري 80)-81)/3(.  -3
الترمذي، السنن، أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من مات مرابطا، حديث رقم 21)1.   -(

وأخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في فضل الرباط، حديث رقم 00)2.
صحيحه الترمذي وقال: حديث فضالة بن عبيد حديث حسن صحيح، وصححه األلباني في صحيح 

سنن أبي داود ))7)/2(.
الترمذي، السنن، أبواب فضائل الجهاد، باب في ثواب الشهيد، حديث رقم 1))1. وأخرجه ابن ماجه،   -(
كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله، حديث رقم 2799. صححه الترمذي وقال: حديث 
صحيح غريب، وحسنه ابن حجر في فتح الباري )20/)( وصححه األلباني في أحكام الجنائز، ص 

)3، وفي صحيح الترمذي )2/132(.
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هذه الفضائل العظيمة للشهادة ف سبيل اهلل، ينبغي ف هذا الزمان أن تدفعنا لنكون حنن 
وأوالدنا من حاة أوطاننا والدفاع عنها ف زمن تكالبت فيه علينا األمم كما تتكالب األكلة على 

قصعتها، وكي نكسب شرف الشهادة ف سبيل اهلل تعاىل.

وينبغي هلذه الفضائل العظيمة للشهادة والشهداء أن ُتبني للناس من قبل اخلطباء والوعاظ ف 
املساجد، واملعلمني ف املدارس، واإلعالميني ف خمتلف وسائل اإلعالم، حىت يتمىن كل املسلمني 
الشهادة ف سبيل اهلل، ويسعوا إليها من خالل حاية الوطن والدفاع عنه بشىت السبل املمكنة، 

وكل ف موقعه.

المطلب الثاني: حقوق الشهداء وأسرهم في السنة النبوية

إن للشهداء وأسرهم حقوًقا جيب على القادة العسكريني ووالة األمور مراعاهتا، ومن أهم 
هذه احلقوق:

أواًل: دفنهم في ثيابهم ودمائهم دون غسل، ودفنهم مكان استشهادهم إن أمكن: من 
حق الشهداء أن يدفنوا ف ثياهبم ودمائهم دون غسل، لتكون هذه الثياب والدماء شاهدة عليهم 

يوم القيامة، وألن كل جرح ودم يفوح مسكا يوم القيامة.

ِدَماِئِهْم.  ِف  "اْدِفُنوُهْم  قال:    النيب  أن  أحد  شهداء  عن  جابر  حديث  هذا  يؤكد  ومما 
ْوَم  ُفوُح ِمْسًكا يـَ ُلوُهْم، َفِإنَّ ُكلَّ ُجرٍْح َأْو ُكلَّ َدٍم، يـَ ْلُهْم")1(.  وف رواية أخرى: "ال تـَُغسِّ ومََلْ يـَُغسِّ

اْلِقَياَمِة")2(.

استشهد عليها،  اليت  له األرض  لتشهد  استشهاده  الشهيد ف مكان  يدفن  أن  ويستحب 
حيث أمر النيب بأن يدفن الشهداء ف مكان استشهادهم، كما روى جابر بن عبداهلل قال: 
َلى  َناَدى ُمَناِدي َرُسوِل اهلِل : "رُدُّوا اْلَقتـْ يِت ِبَأيِب لَِتْدِفَنُه ِف َمَقاِبرَِنا فـَ ْوُم ُأُحٍد َجاَءْت َعمَّ ا َكاَن يـَ َلمَّ

البخاري، الصحيح، كتاب الجنائز، باب من لم ير غسل الشهداء، حديث رقم ))13.  -1
أحمد، المسند، حديث رقم 189)1. وحسنه ابن حجر في الفتح ))2/33(، وصححه األلباني في   -2
الغليل )))3/1(، وفي أحكام الجنائز ص )). وصححه الشيخ شعيب األرنــاؤوط في تحقيق  إرواء 

المسند )22/97(.
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ِإىَل َمَضاِجِعَها")1(. 

عندما يعلم اجلندي بأنه إذا استشهد سيكرم هذا التكرمي ف الدنيا، باإلضافة إىل ما له من 
تكرمي عظيم ف اآلخرة، فإن ف ذلك حافزًا كبريًا له ليبذل قصارى جهده ف حاية الوطن، والسعي 
لكسب شرف الشهادة ف سبيل اهلل، وهذا األمر له تأثري كبري ف نفوس أسر الشهداء بل وف 

نفوس املسلمني مجيًعا، يدفعهم لبذل اجلهد ف حاية الوطن ومتين الشهادة ف سبيل اهلل.

  ثانًيا: زيارة أسر الشهداء وتفقد أحوالهم، وجبر خواطرهم وتبشيرهم: فقد كان النيب
يزور أسر الشهداء ويواسيهم، ومما يدل على ذلك أحاديث كثرية منها حديث أنس  قال: 
َها  َكاَن النَّيِبَّ  ال َيْدُخُل َعَلى َأَحٍد ِمَن النَِّساِء إالَّ َعَلى أْزوَاِجِه، إالَّ أمَّ ُسَلْيٍم َفإنَُّه َكاَن َيْدُخُل َعَليـْ
َقَال: "ِإينِّ َأْرَحَُها ُقِتَل َأُخوَها َمِعي")2(.  وأخوها هو حرام بن ملحان استشهد  َفِقيَل َلُه ِف َذِلَك، فـَ

ف غزوة بئر معونة)3(. 

ُهْم، مُثَّ أََتاُهْم  وروى عبداهلل بن جفر بن أيب طالب "َأنَّ النَّيِبَّ  َأْمَهَل آَل َجْعَفٍر َثاَلًثا َأْن َيْأِتيـَ
َقاَل:  رٌُخ فـَ ْوِم، مُثَّ َقاَل: اْدُعوا يِل َبيِن َأِخي.  َفِجيَء ِبَنا َكَأنَّا َأفـْ ْعَد اْليـَ ْبُكوا َعَلى َأِخي بـَ َقاَل: اَل تـَ فـَ

َق. َفَأَمرَُه َفَحَلَق ُرُؤوَسَنا"))(.  اْدُعوا يِل احْلَالَّ

الترمذي، السنن، أبواب الجهاد، باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله، حديث رقم 1717 واللفظ   -1
له. وأخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك، حديث 
رقم )20. صححه  الشهيد، حديث  يدفن  أين  باب  الجنائز،  النسائي، كتاب  وأخرجه  رقم ))31. 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي )2)2/1(، حديث 

رقم 01)1.
أو خلفه بخير، حديث رقم ))28.  باب فضل من جهز غازًيا  الجهاد،  الصحيح، كتاب  البخاري،   -2
رقم  مــالــك، حديث  بــن  أنــس  أم  أم سليم  فضائل  مــن  بــاب  الصحابة،  فضائل  وأخــرجــه مسلم، كتاب 

.2(((
ابن هشام، السيرة النبوية، 7)3/1.  -3

أبو داود، السنن، كتاب الترجل، باب في حلق الرأس، حديث رقم 192). وأخرجه النسائي، كتاب   -(
الزينة، باب حلق رؤوس الصبيان، حديث رقم 237). وأخرجه أحمد في المسند، حديث رقم 0)17.

صححه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رجاله رجال الصحيح )9)1/)(. وصححه األلباني في أحكام 
الجنائز )ص 21(، وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند )3/192(، وصححه شعيب األرناؤوط 

في تحقيق المسند وقال: صحيح على شرط مسلم )3/278(.
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وكان النيب  وصحابته رضوان اهلل عليهم جيربون خواطر أهل الشهداء ويبشروهنم، ومن 
األمثلة على ذلك ما رواه عبداهلل بن جعفر h قال: قال يل رسول اهلل : "َهِنيًئا َلَك َيا َعْبَد 
َماِء")1(.  وكان عبداهلل بن عمر h إذا َسلََّم على اْبِن َجْعَفٍر  اهلِل، أَُبوَك َيِطرُي َمَع اْلَماَلِئَكِة ِف السَّ

الُم َعَلْيَك َيا اْبِن ِذي اجَلَناَحنْيِ")2(.  َقاَل: "السَّ

حينما ينظر حاة الوطن إىل ما تبينه السنة النبوية ألبناء الشهداء وأسرهم من الرعاية والعناية، 
فإهنم يشعرون بالطمأنينة على أبنائهم وأسرهم من بعدهم، وهذ يدفعهم إىل بذل الغايل والنفيس 

من أجل حاية الوطن.

وهذه العناية والرعاية ترفع من معنويات أبناء الشهداء وأسرهم وتشعرهم باألمن واألمان، 
وتدفعهم إىل لسري على خطى شهيدهم بالدفاع عن الوطن بشىت السبل املمكنة.

ثالًثا: اإلنفاق على أسر الشهداء، وتوفير العيش الكريم لهم، وقضاء ديونهم: كان ف 
بداية العهد اإلسالمي إذا استشهد أحد الصحابة رضوان اهلل عليهم ال يرتكون زوجته وأوالده، بل 
يسارعون إىل كفالتهم، من خالل الزواج من زوجة الشهيد ورعاية وكفالة أوالده، واألمثلة كثرية 
  ف غزوة بدر فقام النيب  عندما استشهد الصحايب عبيدة بن احلارث  منها ما فعله النيب
بضم زوجته زينب بنت خزية للبيت النبوي بعد انقضاء عدهتا وشرفها بلقب أم املؤمنني، ورعى 

ولدها)3(. 

وحث النيب  على كفالة اليتامى وقال: "أَنا وَكَاِفُل الَيِتيِم ِف اجَلنَِّة َهَكَذا"، وقال بإْصَبِعِه 
بَّاَبِة والُوْسَطى))(.   السَّ

الزوائد  بمجمع  الهيثمي  أكد  وكما   )7/((1( بالفتح  ابن حجر  أكد  الكبير، كما  المعجم  الطبراني،   -1
)9/273(، وبحثت عنه باألجزاء المطبوعة فلم أجده ويبدو أنه باألجزاء المفقودة. وأخرجه المنذري 

في الترغيب والترهيب )2/191(.
حسنه ابن حجر بالفتح )1)/7(، وحسنه الهيثمي بمجمع الزوائد )9/273(، وحسنه المنذري بالترغيب 

.)2/191(
البخاري، الصحيح، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض بالد الشام، حديث رقم ))2).  -2

انظر: تاريخ الطبري ))9)-)9)/11(. وانظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق ))3/20(.  -3
البخاري، الصحيح، كتاب األدب، باب فضل من يعول يتيما، حديث رقم )00).  -(
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اعي َعَلى األرَْمَلِة وَامِلْسكنِي َكامُلَجاِهِد  كما حث  أيضا على مساعدة األرامل وقال: "السَّ
ُقوُم اللَّْيَل")1(، وكان النيب  ينفق على األرامل واليتامى  َهاَر َويـَ ِف َسِبيِل اهلِل، أْو َكالَِّذي َيُصوُم النـَّ

مما يأتيه من غنائم وزكاة وصدقات.

وبعد النيب  كان اخللفاء يهتمون بأسر الشهداء ويكرموهنم؛ فعلى سبيل املثال كان أمري 
ا  املؤمنني عمر بن اخلطاب يكرم أبناء الشهداء ويفضلهم على غريهم ف العطاء؛ فقد روى أنه "َلمَّ
َفَرَض له  َرَض ِلَعْبِد اهلِل ْبِن َحْنَظَلَة الَغسيل)2( ألَفْي درهم َفأَتاُه َطْلَحُة ِباْبِن أٍخ َلُه فـَ َرّض لِلنَّاِس فـَ فـَ
َعْم أِلَينِّ رأَْيُت  َقاَل: نـَ ْلَت َهَذا األْنَصاري َعَلى اْبِن أِخي! فـَ َقاَل َلُه: َيا أِمرَي املُْؤِمنني َفضَّ ُدوَن َذِلَك فـَ

ْوَم أِحٍد ِبَسْيِفِه َكَما َيْسنَتَّ اجَلَمل"))(.  أَباُه َيْسنَتَّ)3( يـَ

وقد ذكر الفقهاء أن من مات أو قتل من جنود املسلمني، فإنه ينفق على امرأته حىت تتزوج، 
وعلى ابنته الصغرية حىت تتزوج، وعلى ابنه الصغري حىت يبلغ، مث جيعل من املقاتلة إن كان يصلح 
للفتال، ألن ف ذلك تطييًبا لقلوب اجملاهدين، فإهنم مىت علموا أن عياهلم يكفون املؤونة بعد موهتم 

حتمسوا للجهاد والقتال))(. 

وجيب على والة األمور قضاء ديون الشهداء من بيت مال املسلمني، كما بني النيب  ف 
َعَليَّ َقَضاؤُُه، َوَمْن  ًنا، فـَ رََك َديـْ تـَ َ ِمَن اْلُمْؤِمِننَي فـَ ُفِسِهْم، َفَمْن تـُُوفِّ احلديث "أََنا َأْوىَل ِباْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنـْ

رََك َمااًل َفِلَورََثِتِه"))(. تـَ
المصدر السابق،، كتاب األدب، باب الساعي على األرملة، حديث رقم )00) واللفظ له. وأخرجه   -1

مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب اإلحسان إلى األرملة والمسكين واليتيم، حديث رقم 2)29.
الصحابي حنظلة بن أبي عامر استشهد في غزوة أحد )انظر: سيرة ابن هشام، 0)/3(.  -2

يستن: أي يمرح ويخطر به- داللة على الشجاعة- )النهاية في غريب الحديث، ص 0))(.  -3
 .(918 رقــم  حديث  عبدالله،  بن  حنظلة  مناقب  ذكــر  الصحابة،  معرفة  المستدرك، كتاب  الحاكم،   -(
تــاريــخ دمشق،  الــمــبــارك فــي كتاب الــجــهــاد، حديث رقــم 87، وأخــرجــه ابــن عساكر فــي  وأخــرجــه ابــن 

.12/12(
انظر: ابن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبل، )319-320/)(، وانظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   -(

.)1(/(8((
النبي  )من ترك كال أو ضياعا فإلي(، حديث رقم  النفقات، باب قول  البخاري، الصحيح، كتاب   -(

.(371
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وقال ابن حجر ف شرح احلديث " وأراد املصنف بإدخاله ف أبواب النفقات اإلشارة إىل أن 
من مات وله أوالد ومل يرتك هلم شيًئا، فإن نفقتهم جتب ف بيت مال املسلمني")1(.

حني تتحقق الرعاية والكفالة ألسر الشهداء بعد موت معيلهم ف الدفاع عن الوطن، فإن 
ذلك حيقق األمن االجتماعي هلم، ألهنم إن مل جيدوا الرعاية والكفالة فرمبا تدفعهم احلاجة لسلوك 

مسالك خاطئة لتحصيل حاجاهتم املادية.

إن شعور أبناء الشهداء وأسرهم بأن الدولة تنفق عليهم وتؤمن هلم العيش الكرمي، فإن ذلك 
يدفعهم إىل السري على خطى شهيدهم واالخنراط ف سلك حاة الوطن، والدفاع عنه بشىت السبل 

املمكنة.

وإن هذه احلقوق العظيمة اليت أعطاها اإلسالم للشهداء وأسرهم، فيها حافز ودافع عظيم 
الوطن  حاية  ف  هنجهم  على  والسري  هبم،  لالقتداء  مجيًعا  وللمسلمني  وأسرهم  الشهداء  ألبناء 

واالستبسال ف الدفاع عنه بشىت السبل املمكنة، كل ف مكانه وموقعه وحسب إمكاناته.

بلداننا اإلسالمية مؤسسات رمسية وخريية لرعاية أسر  الزمان أن يكون ف  وينبغي ف هذا 
الشهداء، ف ماالت متعددة:

ف اجلانب املادي: بتوفري كل ما يلزمهم من مال ومسكن وغذاء ولباس.  .1

ف اجلانب التعليمي: بالعناية بتعليم أبنائهم من املرحلة األساسية إىل املرحلة اجلامعية.  .2

ف اجلانب املعنوي والنفسي: باملداومة على زيارهتم، ورفع معنوياهتم، وتفقد أحواهلم، وتقدمي   .3
اإلرشادات الالزمة هلم.

ابن حجر، فتح الباري ))1)/9(.  -1
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نتائج البحث:
بينت السنة النبوية أمهية وجود جيش وحاة للوطن يدافعون عنه، ويصدون مؤامرات وخمططات   -1

األعداء.
األمة اليت هلا جيش قوي تعيش بكرامة، وتكون كلمتها مسموعة، وأمرها مطاع، واألمة اليت   -2
ليس هلا جيش، أو جيشها ضعيف، تكون ذليلة ومهانة، ويطمع هبا األعداء من كل جانب.

بينت السنة النبوية صفات اجلندي املسلم اليت ينبغي أن يتصف هبا حىت يقوم بواجبه حبماية   -3
الوطن خري قيام.

أكدت السنة النبوية حقوق اجلنود وأسرهم وبينتها، حيث إن إعطاء اجلنود حقوقهم يعينهم   -(
على أداء واجبهم خري قيام.

بينت السنة النبوية مكانة الشهداء، وفضل الشهادة ف سبيل اهلل، حيث أعطت الشريعة   -(
اإلسالمية للشهداء ميزات عظيمة كثرية مل حيظ هبا غريهم من األموات غري األنبياء والرسل.

ضمنت السنة النبوية حقوق الشهداء وأسرهم وبينتها، هذه احلقوق اليت تكفل ألسرهم حياة   -(
كرية بعد استشهاد معيلهم.

الشهداء  وأسر  اجلنود  وإعطاء  باجلندي،  االهتمام  اإلسالمية ف  للشريعة  احلضاري  السبق   -7
حقوًقا مل تصل إىل مستواها أي حضارة أخرى.

احلقوق العظيمة اليت أعطاها اإلسالم للشهداء وأسرهم، فيها دافع عظيم ألبناء الشهداء   -8
لالقتداء هبم والسري على هنجهم ف حاية الوطن، واالستبسال ف الدفاع عنه.
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قائمة المصادر والمراجع
إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، املكتبة اإلسالمية، استانبول، ط2، 1972م.  -

أحد بن تيمية احلراين، مموعة الفتاوى، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1، 1998م.  -
أحد بن حنبل، املسند، حتقيق شعيب األرناؤوط وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، ط1، )199م.  -

أحد سامل ملحم، دراسات إسالمية ف الفكر والثقافة والسلوك، ط1، )200م.  -
ط2،  بريوت،  الفكر،  دار  العطار،  صدقي  حتقيق  )اجملتىب(،  النسائي  سنن  النسائي،  شعيب  بن  أحد   -

2001م.
أحد بن علي بن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري، حتقيق ابن باز، دار الفكر، بريوت،   -

ط1، 20)1هـ.
أحد املومين، التعبئة اجلهادية ف اإلسالم، دار األرقم، عمان، ط1، )198م.  -

أحد بن حيىي البالذري، فتوح البلدان، حتقيق عبداهلل الطباع وعمر الطباع، دار النشر للجامعيني، بريوت،   -
7)19م.

إمساعيل بن كثري القرشي:  -
البداية والنهاية، دار الكتب العلمية، بريوت، ط3، 2002م. 	

تفسري القرآن العظيم، دار اجليل، بريوت، ط بدون.  	
سليمان بن أحد الطرباين، املعجم الكبري، حتقيقي حدي السلفي، مكتبة التوعية اإلسالمية، العراق، ط2،   -

)198م.
سليمان بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، حتقيق مشهور حسن، مكتبة املعارف، الرياض، ط1.  -

طاهر النحال، القيادة واجلندية ف السنة النبوية، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 2007م.  -
السعودية، ط1،  البيان احلديثة،  الفقه اإلسالمي، دار  الشهيد ف  العمري، أحكام  عبدالرحن بن غرمان   -

22)1هـ.
عبد العظيم املنذري، الرتغيب والرتهيب، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، ط بدون.  -

عبداهلل بن املبارك، اجلهاد، حتقيق نزيه حاد، دار املطبوعات احلديثة، جدة، ط بدون.  -
عدنان علي النحوي، الوالء بني منهاج اهلل والواقع، دار النحوي، الرياض، ط1، 1992م.  -
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علي بن أيب بكر اهليثمي، ممع الزوائد، دار الكتاب العريب، بريوت، ط3، 1982م.  -
علي بن احلسني )ابن عساكر(، تاريخ دمشق، حتقيق عمر العمري، دار الفكر، بريوت، )199م.  -

ابن قدامة املقدسي، الكاف ف فقه اإلمام أحد بن حنبل، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط2، 1982م.  -
ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد ف هدي خري العباد، إدارات البحوث العلمية، الرياض، ط بدون.  -

املبارك بن حممد اجلزري )ابن األثري(، النهاية ف غريب احلديث واألثر، حتقيق رائد صربي، بيت األفكار   -
الدولية، ط بدون.

حممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح، دار املعارف مصر، ط بدون.  -
حممد بن امساعيل البخاري، صحيح البخاري، دار السالم، الرياض، ط2، 1999م.  -

حممد بن جرير الطربي، تاريخ الطربي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، مصر، ط).  -
حممد اخلضري، نور اليقني ف سرية سيد املرسلني، املؤسسة العربية للدراسات، بريوت، ط1، 1988م.  -

حممد بن سعيد القحطاين، الوالء والرباء ف اإلسالم، دار طيبة، السعودية، ط9، 20)1هـ.  -
حممد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية، )198م.  -

حممد بن عبداهلل التربيزي، مشكاة املصابيح، حتقيق األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط2، 1979م.  -
حممد بن عبداهلل احلاكم، املستدرك على الصحيحني، دار الكتب العلمية، ط بدون.  -

السقا وآخرون، دار اخلري، بريوت، ط1،  النبوية، حتقيق مصطفى  السرية  حممد بن عبدامللك بن هشام،   -
1992م.

حممد بن عمر الواقدي، املغازي، عامل الكتب، بريوت، ط بدون.  -
حممد بن عيسى الرتمذي، جامع الرتمذي، حتقيق عادل مرشد، دار األعالم، عمان، ط1، 2001م.  -

حممد ناصر الدين األلباين:  -
أحكام اجلنائز، املكتب اإلسالمي، بريوت، 1388هـ. 	

إرواء الغليل وختريج أحاديث منار السبيل، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط2، )198م. 	
صحيح سنن أيب داود، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، الرياض، ط1، 1989م. 	

صحيح سنن الرتمذي، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، ط1، 1978م. 	
سلسلة األحاديث الصحيحة، مكتبة املعارف، الرياض، ط1، )199م. 	
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حممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه، حتقيق صدقي العطار، دار الفكر، بريوت، ط1، 2001م.  -
حممود شيت خطاب، العسكرية العربية اإلسالمية، رئاسة احملاكم الشرعية، قطر، 03)1هـ.  -

مسلم بن احلجاج النيسابوري، صحيح مسلم، دار املغين، الرياض، ط1، 1998م.  -
حيىي بن شرف النووي، صحيح مسلم بشرح اإلمام النووي، حتقيق خليل مشا، دار املعرفة، بريوت، ط)،   -

1999م.



الرباط فضله وأثره في حماية الوطن
 في ضوء السنة النبوية

األستاذ/ عمران محمد المزوري
باحث في مرحلة الدكتوراه في الحديث النبوي الشريف 

كلية العلوم اإلسالمية- جامعة صالح الدين/ أربيل العراق 
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المقدمة
الغر  وأصحابه  آله  وعلى  األمني،  رسوله  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

امليامني، أما بعد:

فإن اإلسالم نظام شامل جلميع مناحي احلياة. مل يهمل ف تشريعاته وقوانينه أي أمر يس 
حياة الناس إاّل وقد وضع له قواعد ضابطة له، ومل يرتك غاية إال بني هلا وسائل كفيلة للوصول إليها. 

فحماية الوطن - إًذا - من شّر األشرار، وتوفري حياة آمنة ومرحية ألهله غاية سامية للشريعة 
دْت على حتقيقها ف نصوصها وال سيما السنة النبوية الشريفة، وذلك بالرتغيب ف  اإلسالمية، أكَّ
هذا العمل العظيم واحلث على القيام به، وبيان فضل القائمني هبذه الوظيفة املباركة ومنزلتهم عند 
اهلل تعاىل، ومن مَثَّ وضع ضوابط ووسائل موصلة لذلك اهلدف السامي، وهذا يدل على مكانة 
الوطن ومنزلته ف اإلسالم؛ ألنه ال خيفى على أحٍد أن الدين وشعائره ال يكن أن متارس بشكل 
طبيعي وحقيقي بدون وجود وطن آمن للمتدينني؛ لذا فإن من أوىل خطوات نشر أي فكرة أو 
دين وترسيخ مبادئه بني الناس توفري موطن حمروس ألتباعه ومعتنقيه ولو كانت زاوية صغرية ف قرية 

أو مدينة.

ومن الوسائل اليت جعلها اإلسالم أساًسا حلماية الوطن حاية حدود الوطن وثغوره من تسلل 
األعداء واألشرار ليشكلوا خطرًا على أمنه وسالمته وذلك بتشريع الرباط، وجتنيد اجلنود اخلاصة 
ملالزمة ثغور البالد واإلقامة فيها ملراقبة أي حركة أو خطر يهدد الوطن وأهله، ومن مَثَّ مواجهته بكل 

قوة وثبات لريهبوا بذلك عدو العباد والبالد.

وانطالًقا من ذلك تأيت هذه الوريقات البحثية لتسلط الضوء على الرباط ببيان مفهومه وفضله 
وأثره ف حاية الوطن، وحفظه من شّر األعداء باالستناد إىل ما ورد ف ذلك من األحاديث النبوية 

الشريفة، ولذلك ُوِسم البحث بـــ" الرباط فضله وأثره ف حاية الوطن ف ضوء السنة النبوية ".
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إشكالية البحث: تكمن إشكالية البحث ف صياغة السؤالني اآلتيني: ما هو مفهوم الرباط 
وفضله ف اإلسالم؟ وما أثره ف حاية الوطن من شّر األشرار؟

الهدف من البحث: يهدف البحث إىل بيان مفهوم الرباط وفضله ومكانته ف السنة النبوية، 
ومن مثَّ إبراز أثره ف حاية الوطن وحفظه من شّر األعداء، وكذا دوره ف ازدهار البالد ف املناحي 

السياسية واالقتصادية واملعيشية. 

منهجية البحث: قام البحث على إعمال املنهج االستقرائي التحليلي، وذلك بتتبع األحاديث 
الواردة ف الرباط ومجعها ومن مث بيان فضل الرباط ومكانته واستلهام أبرز آثاره ف حاية الوطن ف 

ضوء تلكم األحاديث النبوية الشريفة وما ذكره العلماء ف معىن الرباط وبيان مفهومه ووظيفته.

الدراسات السابقة: ما وقفت عليه من البحوث والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوعنا هو 
حبثان فقط: 

األول: بعنوان "الرباط في سبيل اهلل ومجاالته المعاصرة" للدكتور حممد مجيل حممد ديب 
املصطفى، االستاذ املشارك ف كلية الشريعة وأصول الدين، قسم الفقه، جبامعة امللك خالد، وهو 
منشور على موقع صيد الفوائد، حاول األستاذ ف حبثه أن يوسع ف معىن الرباط ليشمل ماالت 
أخرى غري ما ذكره الفقهاء القدامى بأنه خيص بتخوم الدولة اإلسالمية وحدودها وثغورها، وذكر 
الثغور األمنية والفكرية والصحية واإلعالمية وغريها، وقد أحسن ف  من ضمن ماالته املعاصرة 

ذلك.

والثاني: بعنوان " الرباط مكانه ومكانته وفضله ومدته" ومؤلفه رأفت بن حممد مرسي آل 
أبو يوسف، بني فيه مفهوم الرباط ف اللغة والقرآن والسنة وأقوال الفقهاء، مث أتى مبا ورد ف الرباط 
من األحاديث النبوية صحيحها وضعيفها مع خترجيها وبيان درجتها فأحسن ف ذلك وأجاد، كما 
أنه وسع ف ذكر أقوال الفقهاء واملفسرين واحملدثني ف مفهوم الرباط ومكانه ومكانته ومدته، وحاول 

ف هناية كّل مسألة أن يبني ما يبدو له راجًحا إذا اقتضى األمر ذلك. 
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ما يختلف هذا البحث عن البحثين المذكورين جانبان، هما:

النبوية الشريفة فيما يتعلق ببيان فضل  أواًل: االقتصار على ما صّح وثبت من األحاديث 
الرباط ومكانته.

وثانيا: بيان أثر الرباط ف حاية الوطن من شّر األعداء ودوره ف ازدهاره ف النواحي العسكرية 
والسياسية واالقتصادية والفكرية واملعيشية.

چ ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی حئ  مئ  ىئ جب  حب  خب  مب چ.
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المطلب األول: مفهوم الرباط
ُيعرض هنا معىن الرباط من الناحية اللغوية واستعماالته ف الكتاب والسنة، وتعريفات الفقهاء 
له ومن مّث ذكر مفهوٍم حديٍث للرباط يناسب مقتضيات هذا العصر ليشمل ماالت أخر غري ما 

ذكره القدامى، وذلك بالصورة اآلتية:

الرباط في اللغة:

أصل كلمة الرباط اجلذر الثالثي ملادة "ربط"، وهو باألصل يعين الشّد والثبات كما جاء ف 
مقاييس اللغة بأن " الراء والباء والطاء أصل واحد يدل على شد وثبات. من ذلك ربطت الشيء 

أربطه ربطا.")1(. 

َبطها. وفالن  ومنه الرباط وهو ما ربط به، واجلمع رُُبط، ورَبط الدابة يرِبطها ويرُبطها ربطا وارتـَ
يرتِبط كذا رأسا من الدواب، ودابة رَبيط: مربوطة. واملِرَبط واملِرَبطة: ما ربطها به)2(.

كما أن الرباط يراد به اإلقامة ف الثغور جتاه العدو، وأصله مأخوذ من مرابطة اخليل، فقد َورََد 
ف اللسان: "والرباط واملرابطة: مالزمة ثغر العدو، وأصله أن يربط كل واحد من الفريقني خيله، مث 

صار لزوم الثغر رباطا، ورمبا مسيت اخليل أنفسها رباطا. والرباط: املواظبة على األمر")3(. 

وف هتذيب اللغة: "وأصل الرباط من مرابطة اخليل وهو ارتباطها بإزاء العدو ف بعض الثغور، 
والعرب تسمي اخليل إذا ربطت باألفنية وعلفت: رُُبطا، واحدها ربيط، وجيمع الرُُبط رباطا، وهو 

مجع اجلمع"))(.
تبني لنا مما سبق أن الرباط ف اللغة استخدم ملعان عدة وهي: 

رَْبُط به الدابة. ومرابطة اخليل، بأن يربط كل فريق خيله جتاه اآلخر. ولزوم  الشد والثبات. وما تـُ
الثغور جتاه العدو. واملواظبة على األمر. وربط اخليل باألفنية.

1-  ابن فارس، مقاييس اللغة، 78/2).
2-  ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، 78/2)، وابن منظور، لسان العرب 302/7.

3-  ابن منظور، لسان العرب 302/7.

)-  األزهري، تهذيب اللغة 230/13.
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الرباط في القرآن الكريم: 

استعمل القرآن الكرمي لفظة "الرباط" بصيغ خمتلفة ومبعان متعددة، منها:

قوله تعاىل: چ  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ  ۈئ   چَّ ]آل عمران: 200[ واختلف املفسرون ف معىن قوله تعاىل: چ  وئ  

چ على قولني)1(:

القول األول: هو مبعىن مرابطة العدو، أي رابطوا أهل الكفر والشرك، أو رابطوا عدوكم.

القول الثاين: املراد به رابطوا على الصلوات أي انتظروها واحدة بعد واحدة.

التأويل األول قائاًل: " وإمنا قلنا معىن: )ورابطوا(، ورابطوا أعداءكم وأعداء  ورجح الطربي 
دينكم، ألن ذلك هو املعىن املعروف من معاين )الرباط(. وإمنا يوجه الكالم إىل األغلب املعروف 
ف استعمال الناس من معانيه، دون اخلفي، حىت تأيت خبالف ذلك مما يوجب صرفه إىل اخلفي 
من معانيه حجة جيب التسليم هلا من كتاب، أو خرب عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم، أو إمجاع 

من أهل التأويل")2(. 

چ  ىئ  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   چ   تعاىل:  ويقول 
]األنفال: 0)[.

مبعىن  فعال  اهلل  سبيل  ف  تربط  اليت  للخيل  اسم  اآلية:  ف  )الرباط(  أن  املفسرون  وذكر 
تعاىل:  قوله  يكون  أن  يكن  املرابطة، كما  مبعىن  هو  الذي  بالرباط  يسمى  أن  وجيوز   مفعول، 
چ  ۋ  ۋ  ۅ  چ ختصيًصا للخيل من بني ما ُيتقوى به، ألن ربط اخليل كان من أقوى 

چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   تعاىل:  ويقول  اجلهاد حينذاك.)3(  آالت 
]الكهف: )1[،  چ  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ 
قال الزخمشري: " وقويناها بالصرب على هجر األوطان والنعيم، والفرار بالدين إىل بعض الغريان، 

الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن 09/7).  -1
المصدر نفسه.  -2

الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 232/2، والفخر الرازي، مفاتيح الغيب )99/1).  -3
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وجسرناهم على القيام بكلمة احلق والتظاهر باإلسالم ". )1( 

ويقول القرطيب: چ ۋ  ۅ  ۅ چ عبارة عن شدة عزم وقوة صرب، أعطاها اهلل هلم 
حىت قالوا بني يدي الكفار : چ  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ چ. وملا كان الفزع وخور النفس ُيشبه بالتَّناُسِب االحنالَل َحُسَن ف شدة 
النفس وقوة التصميم أن يشبه الربط، ومنه يقال: فالن رابط اجلأش، إذا كان ال َتفرُق نفسه عند 

الفزع واحلرب وغريها. ومنه الربط على قلب أم موسى. وقوله تعاىل: چ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ]األنفال: 11[")2(.

خنلص مما سبق إىل أن القرآن الكرمي استخدم "الرباط" مبشتقاته املختلفة ملعان وهي:

املرابطة، أو اإلقامة ف الثغور بإزاء العدو.  .1

اخليل اليت تربط ف سبيل اهلل.  .2

املواظبة على العبادات واألعمال الصاحلة – على قول طائفة من املفسرين-.  .3

الصرب والثبات والشدة ف القلب والنفس.  .(

الرباط في السنة النبوية: 

استخدمت السنة النبوية املطهرة أيضا الرباط مبعان: 

فجاء فيها بمعنى المرابطة ومالزمة ثغور البالد لدفع الشرور عنها، وذلك ف األحاديث 
ْوٍم  اليت ترغب ف الرباط وحتث املسلمني عليه ببيان فضله وأجره عند اهلل تعاىل، فمنها قوله "رَِباُط يـَ
َها  َيا َوَما َعَليـْ نـْ ٌر ِمَن الدُّ َها: َوَمْوِضُع َسْوِط َأَحِدُكْم ِمَن اجْلَنَِّة َخيـْ َيا َوَما َعَليـْ نـْ ٌر ِمَن الدُّ ِف َسِبيِل اهلِل َخيـْ

َها" )3(.  َيا َوَما َعَليـْ نـْ ٌر ِمَن الدُّ رُوُحَها اْلَعْبُد ِف َسِبيِل اهلِل َأِو اْلَغْدوَُة َخيـْ وَالرَّْوَحُة يـَ

الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 707/2.  -1
القرطبي، الجامع ألحكام القرآن 10/))3.  -2

البخاري، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل الله، حديث رقم )2892(.  -3
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  أن رسول اهلل  واستعملت أيضا مبعىن المواظبة على األمر: كما ف حديث أيب هريرة
َلى َيا َرُسوَل اهلِل، َقاَل:  رََجاِت؟ َقاُلوا: بـَ رَْفُع ِبِه الدَّ قال: "َأاَل َأُدلُُّكْم َعَلى َما َيُْحو اهلُل ِبِه اخْلََطاَيا َويـَ
َفَذِلُكُم  اَلِة،  الصَّ ْعَد  بـَ اَلِة  الصَّ وَاْنِتَظاُر  اْلَمَساِجِد،  ِإىَل  اخْلَُطا  رَُة  وََكثـْ اْلَمَكارِِه،  َعَلى  اْلُوُضوِء  ِإْسَباُغ 

الرَِّباُط"))(. حيث شبه فيه النيب  املواظبة على األعمال الصاحلة والثبات عليها بالرباط))(.

الرباط في اصطالح الفقهاء:

 عرف الفقهاء الرباط بتعريفات خمتلفة ف األلفاظ ومتقاربة ف املعىن إال ما ندر، وفيما يأيت 
بعضها:

عرفه ابن عرفة املالكي بأنه: "املقام حيث خيشى العدو بأرض اإلسالم لدفعه")3(.

وقال األزهري املالكي أنه: "اإلقامة ف الثغور حلراستها أي حراسة من هبا وهو يشمل املال 
وغريه والذمي واملسلم وحراسة غريها تتبع حراستها والثغور موضع املخافة من فروج البلدان"))(. 

أما ابن اهلمام احلنفي فقال: "الرباط، هو اإلقامة ف مكان يتوقع هجوم العدو فيه لقصد 
دفع هلل تعاىل"))(.

وبقريب منه قاله السرخسي احلنفي بأنه: "عبارة عن املقام ف ثغر العدو إلعزاز الدين، ودفع 
شر املشركني عن املسلمني"))(.

والكفَّار  املسلمني  الذي بني  املكان  بقوله: "مالزمة  الشافعي  العسقالين  ابن حجر  وعرفه 
حلراسة املسلمني منهم")7(.

مسلم، الصحيح، كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، حديث رقم: 1)2.  -1
ينظر: ابن القيم، مدارج السالكين 8/2)1.  -2

ابن عرفة، المختصر الفقهي 17/3.  -3
األزهري، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي يزيد القيرواني، ص 20).  -(

ابن الهمام، فتح القدير )/)3).  -(
السرخسي، شرح السير الكبير، ص7.  -(

ابن حجر، فتح الباري )/)8.  -7
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وقال القسطالين الشافعي ف تعريفه: "مراقبة العدّو ف الثغور املتامخة لبالدهم حبراسة من هبا 
من املسلمني")1(.

بالثغر، مقويا  الرباط: "اإلقامة  الكبري( البن قدامة املقدسي احلنبلي بأن  وجاء ف )الشرح 
للمسلمني على الكفار. والثغر، كل مكان خُييف أهُله العدوَّ وخُييفهم")2(.

وقد عرّفه ابن تيمية بأنه: "املقام مبكان خُييفه الَعدوُّ وخُييف الَعدوَّ فمن أقام فيه بنية دفع العدو 
فهو مرابط واألعمال بالنيات")3(.

يفهم من تعريفات العلماء مبذاهبهم املختلفة بأن الرباط يدور حول معان داللية يكن أن 
يسوّغ البحث منها التعريف اآليت:

 اإلقامة ف ثغر أو مكان خياف تسلل العدو منه إىل البالد واهلجوم عليها ليشكل خطرًا 
على مواطنيها ومصاحلها، والقصد من الرباط ُهَو حاية البالد وأهلها مبختلف أدياهنم ومعتقداهتم 
من شّر األشرار وحفظ أرواحهم وأعراضهم وأمواهلم من التعدي عليها، وإلعزاز دين اهلل عز وجل 

وجعل كلمة اهلل تعاىل هي العليا. 

مكان الرباط )أو أين يتحقق الرباط؟(: 

لدى استشراف كتب الفقه اإلسالمي جند أن كثريًا من الفقهاء خّصوا الرباط بتخوم الدولة 
اإلسالمية وحدودها مع العدو))(؛ ويرجح البحث أن هذا التحديد منهم كان على ضوء الظروف 
السائدة حينذاك حيث كان التهديد غالًبا ما يأيت من احلدود الربية والبحرية للدولة ولذا شاع الرباط 

امًسا خاًصا مبالزمة الثغور ف أقصى ما تنتهي إليه أرض الدولة اإلسالمية.

القسطالني، إرشاد الساري )/89.  -1
ابن قدامة، الشرح الكبير على المقنع 10/)2.  -2

ابن تيمية، مجموع الفتاوى 18/28).  -3
ينظر على سبيل المثال: السرخسي، شرح السير الكبير، ص7، وابن حجر، فتح الباري )/)8.  -(
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المفهوم الحديث للرباط: 

ما قاله الفقهاء بتحديد مكان الرباط حبدود الدولة – كما سبق آنًفا- ال ينفي التوسع ف 
منه  احلراسة ف أي مكان خياف  ليشمل  احلالية ومقتضيات عصرنا هذا  معناه ف ضوء ظروفنا 
الظروف  ألن  وذلك  البالد  عاصمة  أسوار  داخل  وإن كان  وأهلها  البالد  مصاحل  على  التهديد 
اجلغرافية والسياسية قد تغريت، والتهديدات قد تعددت وتنوعت، والثغور والفروج إىل البالد مل 
تعد مقصورة على احلدود الربية والبحرية فحسب؛ بل توسعت لتشمل سور كل بيٍت من بيوت 
على  خطر  من  حوى  وما  املعاصرة كاإلنرتنيت  واإللكرتونيات  التكنولوجيا  طريق  عن  املسلمني 
الشعوب والدول من جتسس وغزو فكري ونشر الفساد بكل أشكاله ليفت ف عضد الشعوب 
اإلسالمية ويزقها وجيعلها أوزاًعا متفرقة هائمة على وجه البسيطة فيسهل مقادها والسيطرة عليها 
وتوجيهها كيفما شاؤوا وأينما شاؤوا، ولذا فاملراقب واملرابط على شبكات اإلنرتنيت مثاًل ليمنع 
املواقع املضرة باجملتمع، وكذا القائم على األجهزة احلديثة كالرادار مثاًل لصّد ما يضّر بأمن الوطن 
من جتسس وغريه من التحركات اخلفية واألجسام الغريبة اليت قد خترق حدود الوطن برًا وحبرا وجوًا 
وهي ال ُترى بالعني اجملردة لغرض اإلضرار به وأهله فهؤالء ال يقّلون أجرًا ومنزلة من حرّاس احلدود 
الذين يالزمون ويرابطون ف ختوم الدولة ليدفعوا عنها وأهلها أي خطر آٍت من العدو املعتدي)1(. 

وعليه فتحديد الرباط مبكان معني فإن كان صحيًحا بالنسبة للزمن املاضي فال يكون دقيًقا 
لعصرنا احلاضر بالنظر ف مقاصده وِحَكمه اليت تتمحور ف حفظ البالد والعباد من خطر العدو 
وشّر األشرار، وف عبارات الفقهاء ما يستفاد ذلك كما ف قول احلنابلة السابق ف تعريف الرباط: 
" اإلقامة بالثغر، مقويا للمسلمني على الكفار، والثغر كل مكان خُييف أهُله العدوَّ وخُييفهم" أي 
أن الثغر يشمل كل مكان خياف منه التهديد واخلطر وإن كان ف قلب الدولة حبيث يؤدي املرابطة 

فيه إىل إخافة العدو ودفع شروره عن املواطنني وأمواهلم وأعراضهم.

وحنن نقول ذلك ألننا ال جند ف الكتاب والسنة ما يفيد حتديد الرباط مبكان دون آخر، 
سوى ما روي عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول اهلل : " َمْن َحَرَس ِمْن َورَاِء اْلُمْسِلِمنَي 
ْيِه، ِإالَّ حَتِلََّة اْلَقَسِم َفِإنَّ  نـَ َر النَّاَر ِبَعيـْ َعاىَل ُمَتَطوًِّعا، اَل َيْأُخُذُه ُسْلَطاٌن، مَلْ يـَ َباَرَك َوتـَ ِف َسِبيِل اهلِل تـَ

ينظر: المصطفى، الرباط في سبيل الله ومجاالته المعاصرة، ص 19-18.  -1
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ُقوُل: چ ک  ک  گ  گگ ڱ چ ]مرمي: 71[ " )1(. حيث استدل به  َعاىَل يـَ َباَرَك َوتـَ اهلَل تـَ
احلنفية بأنه ال يتحقق الرباط إال ف مكان ليس وراءه إسالم أي سلطة الدولة اإلسالمية ألن ما 
دونه لو كان رباطا فكل املسلمني ف بالدهم مرابطون. )2( إال أن احلديث فيه ضعف، حيث قال 
البوصريي: "مدار طرق حديث معاذ هذا على زبان بن فائد املصري، وهو ضعيف، ضعفه أحد بن 
حنبل وحيىي بن معني وأبو حامت وابن حبان وغريهم")3(، وعليه فال ينهض دلياًل على ما ذهبوا إليه.

وبناء على ما سبق يكننا القول بأن: اإلقامة ف أي مكان خياف منه التهديد واخلطر على 
الوطن وأهله ومصاحله فهو رباط واملالزم فيه مرابط وينال ما للمرابط من أجر وفضل ومنزلة. واهلل 

أعلم. 

مجاالته الحديثة: 
بناء على املعىن احلديث اآلنف الذكر للرباط، يكُن ف يومنا هذا أن جند له ماالت حديثة 
أيًضا وال حنصره ف اجملايل العسكري واألمين فقط، والبن العريب املالكي كلمة مجيلة ف معىن الرباط 
حيث يقول: "والرباط: حل النفس على النية احلسنة واجلسم على فعل الطاعة، ومن أعظمه ارتباط 
اخليل ف سبيل اهلل"))( وهذا يعين أن ارتباط اخليل ف سبيل اهلل هو من أفضل أنواع الرباط وليس 
كله؛ بل إنه يشمل ماالت أخرى و يكن أن يتحقق ف مناٍح شىت غري ما ذكره القدامى؛ وقد 
أحسن الدكتور حممد مجيل املصطفى ف ذكر ماالت الرباط املعاصرة))(، ومن تلكم اجملاالت هي: 

اجملال األمين. واجملال الفكري. واجملال الصحي. واجملال اإلعالمي.

وغريها من اجملاالت األخرى اليت تتعلق بأمن الوطن واملواطنني من النواحي الثقافية واالجتماعية 
والعلمية، والعاملني ف تلكم الثغور واملرابطني فيها للحفاظ على عقيدة املواطنني ودينهم وعقوهلم 

أحمد، المسند، حديث معاذ بن أنس الجهني، حديث رقم )2)8)1(. وقال شعيب األرنؤوط: إسناده   -1
ضعيف. وضعفه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة )/)12.

ابن الهمام، فتح القدير )/)3).  -2
البوصيري، إتحاف الخيرة المهرة )/)12.  -3

ابن العربي، أحكام القرآن 00/1).  -(
ينظر: المصطفى، الرباط في سبيل الله ومجاالته المعاصرة، ص 20 وما بعدها.  -(
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تقّل  بالضروريات اخلمس)1(، فال  الشريعة اإلسالمية  وأنفسهم وأمواهلم وأعراضهم ما يسمى ف 
منزلتهم من منزلة املرابطني ف الثغور املتامخة حلدود الوطن، وال تنزل أمهية عملهم ف حاية العباد 
والبالد من شّر األشرار من عمل حرّاس احلدود" املرابطني"، ولكن بشرط أن يكون العاملون ف 
تلكم اجملاالت مرابطني ومثابرين على العمل فيها بكل معىن املرابطة من الثبات والصرب واملواظبة 

واملثابرة واملواجهة. 

المطلب الثاني: فضل الرباط والمرابطين في السنة النبوية
وردت عن النيب  أحاديث عديدة تؤكد على فضل الرباط ومكانة املرابطني عند اهلل تعاىل 
وما هلم من أجر عظيم وثواب جزيل، وذلك ملا ف الرباط من إقامة دين اهلل تعاىل، وحاية البالد 
والعباد من شر األشرار، وفيما يأيت بعض تلكم األحاديث النبوية اليت حتث على الرباط واملرابطة 

ف سبيل اهلل تعاىل:

1. الرباط في سبيل اهلل خير من الدنيا وما عليها: 

ٌر  ْوٍم ِف َسِبيِل اهلِل َخيـْ عن سهل بن سعد الّساعديِّ : َأنَّ َرُسوَل اهلِل  َقاَل: " رَِباُط يـَ
رُوُحَها  َها وَالرَّْوَحُة يـَ َيا َوَما َعَليـْ نـْ ٌر ِمَن الدُّ َها: َوَمْوِضُع َسْوِط َأَحِدُكْم ِمَن اجْلَنَِّة َخيـْ َيا َوَما َعَليـْ نـْ ِمَن الدُّ

َها " )2(.  َيا َوَما َعَليـْ نـْ ٌر ِمَن الدُّ اْلَعْبُد ِف َسِبيِل اهلِل َأِو اْلَغْدوَُة َخيـْ

واملقصود أن اإلنسان لو ملك الدنيا كلها وتنعم هبا فبما أهنا زائلة فإهنا ال تساوي النعم اليت 
حيصل عليها املرء برباط يوم ف سبيل اهلل تعاىل ف اآلخرة ألهنا باقية وأبدية، فالزائل مهما كان 
كبريًا وكثريًا فال يبلغ مبلغ الباقي واألبدي، وعرّب عنه بـــــــ" على" دون " ف" ألنه أعم منها وأقوى)3(. 
وقال املــــُـَهلَّب بن أحد بن أيب صفرة: " إمنا صار رباط يوم ف سبيل اهلل خري من الدنيا وما فيها؛ 
ألنه عمل يؤدى إىل اجلنة، وصار موضع سوط ف اجلنة خري من الدنيا وما فيها من أجل أن الدنيا 
فانية، وكل شيء ف اجلنة وإن صغر ف التمثيل لنا وليس فيها صغري فهو أدوم وأبقى من الدنيا 

ينظر: الشاطبي، الموافقات 31/1.   -1
البخاري، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل الله، حديث رقم )2892(.  -2

ينظر: الصنعاني، التنوير شرح الجامع الصغير )/220.  -3
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الفانية املنقطعة فكان الدائم الباقي خريًا من املنقطع")1(.

َها " وجهان: َيا َوَما َعَليـْ نـْ ٌر ِمَن الدُّ و يقول ابن دقيق العيد: " وف قوله : " َخيـْ

أحدهما: أن يكون من باب تنزيل املغيب منزلة احملسوس، حتقيقا له، وتثبيتا ف النفوس فإن 
ملك الدنيا، ونعيمها، ولذاهتا حمسوسة، مستعظمة ف طباع النفوس فحقق عندها أن ثواب اليوم 

الواحد ف الرباط - وهو من املغيبات - خري من احملسوسات اليت عهدمتوها من لذات الدنيا.

والثاني: أنه قد استبعد بعضهم أن يوازن شيء من نعيم اآلخرة بالدنيا كلها، فحمل احلديث 
أو ما هو معناه: على أن هذا الذي رتب عليه الثواب خري من الدنيا كلها لو أنفقت ف طاعة اهلل 
تعاىل وكأنه قصد هبذا أن حتصل املوازنة بني ثوابني أخرويني، الستحقاره الدنيا ف مقابلة شيء من 

األخرى، ولو على سبيل التفضيل.

واألول عندي: أْوَجه وأظهر")2(.

2. الرباط خير من صيام التطوع وصالته: 

ٌر ِمْن ِصَياِم َشْهٍر  َلٍة َخيـْ ْوٍم َولَيـْ عن سلمان  قال: مسعت رسول اهلل  يقول: "رَِباُط يـَ
َوِقَياِمِه")3(. يريد به صيام التطوع بدليل قوله " وقيامه"))(.

ٌر  ْوٍم ِف َسِبيِل اهلِل َخيـْ وعن عثمان بن عفان  قال: مسعت رسول اهلل  يقول: " رَِباُط يـَ
ْوٍم ِفيَما ِسوَاُه ِمَن اْلَمَنازِِل " ))(. أي فيما سوى الرباط، أو فيما سوى سبيل اهلل عز  ِمْن أَْلِف يـَ

ابن بطال، شرح صحيح البخاري )/)8.  -1
ابن دقيق العيد، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام 302/2.  -2

مسلم، الصحيح، كتاب اإلمارة، باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل، حديث رقم )1913(.  -3
ينظر: الَهرَري، الكوكب الوهَّاج والرَّوض البـَهَّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 270/20.  -(

الترمذي، السنن، أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل المرابط، حديث رقم )7))1(، وقال:   -(
حسن غريب، والنسائي، السنن، كتاب الجهاد، فضل الرباط، حديث رقم )9)31(، وأحمد، المسند، 
مسند عثمان بن عفان، حديث رقم )77)(، وابن حبان، الصحيح، كتاب السير، باب فضل الجهاد، 
رقم )09))(.  الطاعات، حديث  من  غيره  في  يوم  ألف  من  الله خير  في سبيل  يوما  بأن  البيان  ذكر 
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وجل. )1(

فاحلديثان يدالن بوضوح على أن الرباط ف سبيل اهلل أفضل من االشتغال بالنوافل والعبادات 
التطوعية، وذلك ألن الرباط يعود بالفوائد العظيمة واملنافع اجلليلة على اإلسالم واملسلمني؛ بل 
حىت على غري املسلمني القاطنني ف بالد املسلمني خبالف العبادات التطوعية والنوافل حيث كاد 
نفعها أن يكون حصرًا على صاحبها خصوًصا إذا مل ينتفع هبا لتهذيب أخالقه وتعامله مع الناس 

الذي هو من إحدى أكرب مقاصد العبادات ف اإلسالم.

ويقول ابن تيمية: " قال العلماء: إن الرباط بالثغور أفضل من اجملاورة باحلرمني الشريفني، ألن 
املرابطة من جنس اجلهاد، واجملاورة من جنس احلج وجنس اجلهاد أفضل باتفاق املسلمني من جنس 

احلج. كما قال تعاىل: چ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ        ۈ  ۈ  
وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  
ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   جئ   ی   ی  

ڀ  ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ ]التوبة: 19 – 22[" )2(

وخبصوص اختالف أجر املرابط ف احلديثني وحديث البخاري الذي سبقهما فقد نقل ابن 
حجر عن ابن بزيزة)3( بأنه قال: "وال تعارض بينهما ألنه حيمل على اإلعالم بالزيادة ف الثواب 
عن األول أو باختالف العاملني. قلت– يعين ابن حجر-: أو باختالف العمل بالنسبة إىل الكثرة 
والقلة وال يعارضان حديث الباب– وهو حديث البخاري السابق- أيضا ألن صيام شهر وقيامه 

والحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب الجهاد، حديث رقم )1))2(، وقال: صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

رقم  وجــل، حديث  عز  الله  سبيل  في  الــربــاط  فضل  بــاب  ــارة،  اإلمـ الصحيح 20/3)1، كتاب  مسلم،   -1
.)1913(

ابن تيمية، الفتاوى الكبرى 2/))).  -2
هو أبو محمد، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة، توفي سنة   -3

73)هـ.  
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خري من الدنيا وما عليها".)1(

3. الرباط أمان من عذاب القبر، وأجره جاٍر ال ينقطع:

ٌر ِمْن ِصَياِم َشْهٍر  َلٍة َخيـْ ْوٍم َولَيـْ عن سلمان  قال: مسعت رسول اهلل يقول: " رَِباُط يـَ
ْعَمُلُه، وَُأْجرَِي َعَلْيِه ِرزُْقُه وََأِمَن اْلَفتَّاَن" )2(. َوِقَياِمِه، َوِإْن َماَت َجرَى َعَلْيِه َعَمُلُه الَِّذي َكاَن يـَ

وعن فضالة بن عبيد  أن رسول اهلل  قال: "ُكلُّ اْلَميِِّت خُيَْتُم َعَلى َعَمِلِه ِإالَّ اْلُمرَاِبَط 
تَّاِن اْلَقرْبِ " )3(. َؤمَُّن ِمْن فـَ ْوِم اْلِقَياَمِة، َويـُ ْنُمو َلُه َعَمُلُه ِإىَل يـَ َفِإنَُّه يـَ

يبدو جلًيا أن احلديثني َحَويا فضائل عديدة للرباط واملرابطني منها:

أنه أفضل من صالة التطوع وصيامه- كما سبق بيانه آنفا-.

وأن املرابط ال ينقطع عمله حىت بعد موته؛ بل يصل إليه ثواب عمله أبًدا وينمى ويضاعف 
له أجره حىت يوم القيامة ))(، وهذه فضيلة خاصة باملرابط ليس ألحد غريه، كما يقول النووي: 
"هذه فضيلة ظاهرة للمرابط وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة خمتصة به ال يشاركه فيها أحد"))(.

ويقول القرطيب: "إن الرباط أفضل األعمال اليت يبقى ثواهبا بعد املوت كما جاء ف صحيح 
َقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن  مسلم من حديث أيب هريرة  أن النيب  قال: "ِإَذا َماَت اإْلِْنَساُن انـْ
َفُع ِبِه، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َله " ))(، فإن الصدقة اجلارية،  ْنتـَ َثاَلَثٍة: ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجارَِيٍة، َأْو ِعْلٍم يـُ

ابن حجر، فتح الباري )/)8.  -1
مسلم، الصحيح، كتاب اإلمارة، باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل، حديث رقم )1913(.  -2

أبوداود، السنن، أول كتاب الجهاد، باب فضل الرباط، حديث رقم)00)2(. واللفظ له، وقال شعيب   -3
أبــواب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من مات  األرنــؤوط: إسناده صحيح. والترمذي، السنن، 
مرابًطا في سبيل الله، حديث رقم )21)1(. وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان، الصحيح، باب 
فضل الجهاد، ذكر انقطاع األعمال عن الموتى وبقاء عمل المرابط إلى يوم القيامة مع أمنه من عذاب 

القبر، حديث رقم ))2))(.
ينظر: علي القاري، مرقاة المفاتيح )/8))2.  -(

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 1/13).  -(
مسلم، الصحيح، كتاب الوصية، باب ما يلحق االنسان من الثواب بعد موته، حديث رقم )31)1(.  -(
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والعلم املنتفع به، والولد الصاحل الذي يدعو ألبويه؛ ينقطع ذلك بنفاد الصدقات، وذهاب العلم، 
وموت الولد، والرباط يضاعف أجره لصاحبه إىل يوم القيامة؛ ألنه ال معىن للنماء إال املضاعفة 
وهي غري موقوفة على سبب فتنقطع بانقطاعه، بل هي فضل دائم من اهلل تعاىل إىل يوم القيامة، 
بيضة  منه حبراسة  والتحرز  العدو  من  بالسالمة  إال  منها  ُيتمكن  ال  الرب كلها  أعمال  وهذا ألن 
الدين، وإقامة شعائر اإلسالم، وهذا العمل الذي جيري عليه ثوابه هو ما كان يعمله من األعمال 

الصاحلة".)1(

وينال املرابط مرتبة الشهيد إذا مات ف الرباط؛ وإن مل يكن موته ف ساحة املعركة والقتال 
ويدل عليه قوله " وَُأْجرَِي َعَلْيِه رزقه" ففيه إشارة إىل قوله تعاىل: چ گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ چ ] آل عمران: 9)1[ أي استمر رزقه 
بعد موته ف اجلنة كالشهداء الذين هم أحياء عند رهبم يرزقون، وتكون أرواحهم ف حواصل الطري 

تأكل من مثر اجلنة. )2( 

وأخريًا يؤمن من فتنة القرب وعذابه، وقوله  " وََأِمَن اْلَفتَّاَن" قال النووي: "ضبطوا )أمن( 
بوجهني:

أحدمها: أمن بفتح اهلمزة وكسر امليم من غري واو. والثاين: )أومن( بضم اهلمزة وبواو")3(.

وأما )الفتان( فقال القاضي عياض: رواية األكثرين بضم الفاء مجع فاتن قال ورواية الطربي 

القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة، ص)1).  -1
السنن  حقائق  عن  الكاشف  والطيبي،   ،3(2/( مسلم  بفوائد  المعلم  إكمال  عياض،  القاضي  ينظر:   -2
27/8)2، والصنعاني، التنوير شرح الجامع الصغير )/221، والشين، فتح المنعم شرح صحيح مسلم 

 .(8(/7
النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 1/13).  -3
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تَّايَنِ اْلَقرْبِ )1(" )2(. وعلى هذه الرواية يكون املراد  بالفتح وف رواية أيب داود ف سننه )ُأوِمَن ِمْن فـَ
باألمن من فتنة القرب هو منكر ونكري أي ال يأتيانه وال خيتربانه بل يكفي مبوته مرابًطا شاهًدا على 
إيانه. لكن األصح هو كما أشار إليه القاضي هو رواية " الفتان" وهو مجع فاتن، ويكون للجنس 
أي يكون املرابط ف مأمن من كل فتنة من فنت القرب كعذابه وشّده وسؤاله واختباره وغري ذلك)3(.

4. الرباط أمان من النار:
فكما ُأومن من فتنة القرب الذي هو أول منزلة من منازل القيامة، فيؤمن املرابط أيضا من 
عذاب النار يوم القيامة، فاهلل تعاىل بعد أن يبعثه فيؤمنه ويطمئنه بإنزال رحته على قلبه حىت ال 
يشعر بأي خوف ف هذا اليوم، الذي هو يوم الفزع األكرب؛ فعن ابن عباس قال: مسعت رسول 
ُهَما النَّاُر: َعنْيٌ َبَكْت ِمْن َخْشَيِة اهلِل، َوَعنْيٌ َباَتْت حَتُْرُس ِف َسِبيِل  َناِن اَل متََسُّ اهلل يقول: " َعيـْ
اهلِل" ))(. وهو شامل جلميع أنواع احلراسة ف اجليش أو الثغر بالرباط فيه أو حنومها لتحرس الغزاة 

واملسلمني وأمواهلم. ))(

5. يبعث المرابط على ما مات عليه: 
َبٍة ِمْن َهِذِه  عن فضالة بن عبيد ، حيدث عن رسول اهلل قال: " َمْن َماَت َعَلى َمرْتـَ
وَة بن شريح- راوي احلديث-: " رَِباٌط َأْو َحجٌّ َأْو  ْوَم اْلِقَياَمِة " ))(. قال َحيـْ َها يـَ اْلَمرَاِتِب ُبِعَث َعَليـْ

تَّاِن  َؤمَُّن ِمْن فـَ 1- وال يوجد عند أبي داود بهذا اللفظ؛ بل ما عنده هو ما ذكرناه في بداية الفقرة ولفظه: "َويـُ
اْلَقْبِر" وأما ما أشار إليه القاضي فهو عند الطبراني، المعجم األوسط، حديث رقم )312)(. عن أبي 
هريرة : َقاَل َرُسوُل اللَِّه : " َمْن َماَت ُمرَاِبًطا ِفي َسِبيِل اللَِّه َجرَى َعَلْيِه ِرزُْقُه ِمَن اْلَجنَِّة، َوَنَمى َلُه َعَمُلُه 

تَّاَنِي اْلَقْبِر ". ْوِم اْلِقَياَمِة، َوُوِقَي فـَ إَِلى يـَ
2- - ينظر: القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم )/2)3.

3- - ينظر: المناوي، فيض القدير )/)3.
- الترمذي، السنن )/)17، أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله، حديث   -(

رقم )39)1(. وقال: حديث حسن غريب.
الجامع  التنوير شرح  والصنعاني،  الفالحين7/)10،  دليل  والصديقي،  القدير)/9)3،  فيض  -المناوي،   -(

الصغير8/7)3.
أحمد، المسند، مسند فضالة بن عبيد األنصاري، حديث رقم ))1))2(. قال شعيب األرنؤوط: إسناده   -(

صحيح.



- 937 -

الرباط فضله وأثره في حماية الوطن في ضوء السنة النبوية

حَنُْو َذِلَك " فكما أن احملرم يبعث ملبيا، فاملرابط يبعث مرابًطا، واجملاهد يبعث ماهًدا بالكيفية اليت 
يريدها اهلل عز وجل. 

هذا ما وقفنا عليه فيما ثبت من السنة النبوية الشريفة ف فضل الرباط واملرابطني. واهلل تعاىل 
أعلم.

المطلب الثالث: أثر الرباط في حماية الوطن
أشري فيما سلف ف مفهوم الرباط بأن له معىن قديًا وآخر حديًثا. فالقدمي: هو مالزمة الثغور 
واحلدود بني املسلمني والكافرين أو حراسة احلدود باملصطلح املعاصر. واحلديث: بأنه ال خيص 
مبكان معني؛ بل من رابط ف أي مكان خياف منه التهديد على البالد فهو مرابط ولو كان داخل 

أسوار العاصمة.

فبالنظر ف كال املعنني نتلمس حقيقة واضحة للعيان وهي أن الرباط واملرابطة أساس متني من 
أسس حاية الوطن من شّر األشرار ومكر املاكرين ومكيدة احلاقدين، وفيما يأيت نعرض أهم معامل 

الرباط ف حاية الوطن اليت استلهمناها من مفهوم الرباط ووظيفته:

إنه تعزيز لجيش المسلمين وشّد أزر له: الرباط أمان للجيش الذي حيمي الوطن ويقاتل من   .1
أجل حفظه وحايته حيث يشعر بأنه مؤزر بقوة أمينة حافظة، فهذا الشعور ينحه الطمأنينة 
ويعطيه القوة والعزة والعزية ليقوم مبا عليه من دفع شّر املعتدين على الوطن؛ حيث ال خيفى 
على أهل الشأن ما للقوة النفسية للجيش من أثر بالغ ف ثبوته وصموده جتاه العدو فإن أوىل 
نقطة اهلزية ف أغلب اجليوش هي اهلزية النفسية واملعنوية مث تليها اهلزية على أرض الواقع 
واالنسحاب من ساحة الوغى، والرباط هو من أهم احلوافز النفسية واملعنوية للجيش بعد 
العقيدة الراسخة ف القلوب؛ ولذلك جند النيب  يدعو للمرابط بالرحة اإلهلية والنفحات 
الربانية؛ ويقول: "رَِحَم اللَُّه َحاِرَس احْلََرِس" )1(. أي حارس اجليش. ويقول السندي: "واملراد 

ابن ماجه، السنن، أبواب الجهاد، باب فضل الحرس والتكبير، حديث رقم )2)28(، والدارمي، السنن،   -1
كتاب الجهاد، باب في الذي يسهر في سبيل الله حارًسا، حديث رقم )0))2(، وأبو يعلى الموصلي، 
الجهاد،  المستدرك، كتاب  والحاكم،  رقم )8)17(،  الجهني، حديث  عامر  بن  عقبة  مسند  المسند، 
حديث رقم )2))2(، وصححه ووافقه الذهبي، إال أن الدارمي أعله باالنقطاع، وضعفه أيضا البوصيري 
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العسكر فإهنم حيرسون املسلمني فحارس العسكر صار حارسا للحرس")1(. فبما أن املرابط 
معنوًيا  وأمنا  قوة  هلم  ليكون  الثغور  برباطه ومالزمته  واملواطنني  للجيش  أصبح رحة  بنفسه 
وطمأنة نفسية، وعليه فهو حري برحة اهلل عز وجل ويقول :" الرَّاِحُوَن يـَرَْحُهُم الرَّحُن، 
رْْحُْكم َمن ف الّسماء" )2( ومن مل يكن راًحا بأهله ووطنه فال يكنه  ارَحُوا أهَل األرِض يـَ

القيام هبذا العمل الشاق اخلطر. 

ومما حيسن ذكره أن حارس اجليش كما يكون شّذ أزر للعسكر واجليش باحلراسة واملرابطة   
احلديثة  العسكرية  بالتقنيات  للجيش  والتقوية  التعزيز  هذا  يتحقق  أن  فيمكن  الثغور،  ف 
املعاصرة أيضا وذلك مثل القائمني على جهاز الرادار)3( وغريه من األجهزة احلديثة اليت ترصد 
التحركات اخلفية للعدو برًا وحبرًا وجوًا لصدها واحليلولة دون حتقيق أهدافها املضرة باجليش 
والوطن، فهم أيضا مرابطون وهلم ما للمرابط ف الثغور املتامخة للحدود من األجر واملنزلة 
وإن كانوا ف غرفة أو زاوية ف قلب عاصمة الوطن، فالنيب  حينما رجع من غزوة ودنا 
وَاًما، َما ِسْرمُتْ َمِسريًا، َواَل َقَطْعُتْم وَاِدًيا ِإالَّ َكاُنوا  من املدينة فقال ألصحابه: "ِإنَّ ِباْلَمِديَنِة َأقـْ
َمَعُكْم، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَِّه، َوُهْم ِباْلَمِديَنِة؟ َقاَل: َوُهْم ِباْلَمِديَنِة، َحَبَسُهُم الُعْذُر" ))( فهؤالء 
نالوا أجر اجملاهدين بنياهتم الصادقة فكيف مبن يساندهم بالعمل مع النية احلسنة فهم أحرى 
هبذا األجر وال خيفى أن الرباط من جنس اجلهاد أو نوع منه، ومما ينبغي أن نشري إليه هنا أنه 
من واجب احلكام وأصحاب السلطة ف الديار اإلسالمية تزويد جيوش املسلمني بأحدث 

في مصباح الزجاجة 7/3)1، ألجل صالح بن محمد في سنده حيث ضعفه غير واحد من األئمة.
السندي، كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه 2/)17.  -1

أبوداود، السنن، كتاب األدب، باب في الرحمة، حديث رقم ))92)(، والترمذي، السنن، أبواب البر   -2
والصلة، باب ما جاء في رحمة المسلمين، حديث رقم )0)20(، وقال: حديث حسن صحيح.

الرادار: نظام إلكتروني يستخدم لكشف أهداف ثابتة أو متحركة وتحديد مواقعها، يمكن له أن يحدد   -3
اتجاه اهداف بعيدة عن رؤية العين البشرية وتحديد مسافتها وارتفاعها، ويعمل الرادار بكفاءة في الليل، 
وحتى في الضباب الكثيف والمطر أو الثلج. )الموسوعة العربية العالمية 11/ 22، مادة » الرادار« (. 

 ،)((23( رقم  الِحْجَر، حديث    النبي  نــزول  باب  المغازي،  له كتاب  واللفظ  الصحيح،  البخاري،   -(
الغزو مــرض أو عــذر آخــر، حديث رقم  ثــواب من حبسه عن  بــاب  ومسلم، الصحيح، كتاب اإلمـــارة، 

.)1911(
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التقنيات العسكرية العصرية ليتمكنوا من حفظ الوطن مبا يناسب مقتضيات العصر، فإنه 
من القوة والرباط اللذين أشار إليهما اهلل عز وجل ف قوله: چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى  
ىئ  ىئ چ ] األنفال: 0) [. وفسره النيب بقوله: "َأاَل ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّْمُي، َأاَل ِإنَّ 
اْلُقوََّة الرَّْمُي، َأاَل ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّْمُي" )1(. وقال القاضي عياض ف شرحه: "أنه العدة والسالح")2(، 
وقال النووي: " وفيه وف األحاديث بعده فضيلة الرمي واملناضلة واالعتناء بذلك بنية اجلهاد 
ف سبيل اهلل تعاىل وكذلك املشاجعة وسائر أنواع استعمال السالح")3(. وهذا يعين أن الرمي 
يشمل التدريب على مجيع أنواع األسلحة بنية االستعداد ملواجهة العدو املعتدي، ويتجدد 
مفهومه بتجدد الزمان واملكان ليناسب والتقنيات املوجودة ف كل عصر، وف عصرنا هذا 
عبارة عن التدريب على األسلحة والتقنيات العسكرية احلديثة حلماية الوطن من شّر األشرار. 

سّد الباب أمام تسلل العدو: الرباط بتقنياته القدية واحلديثة سد منيع حلدود الوطن حىت   .2
ال يتمكن العدو من خرقها والتسلل منها لتحقيق مرامه من جتسس وختريب ونشر الشّر ف 
بالد املسلمني، فالرباط ختويف للعدو وتعزيز للحدود وسّد للثغور والفروج املؤدية إىل الوطن، 
وبذلك َتِتمُّ حايته من كّل شرٍّ آت من خارج أسواره، وال خيفى أن كل ذلك ال حيصل بغري 
الرباط واملرابطني ف سبيل اهلل وهذا من أظهر آثار الرباط ف حاية الوطن وحفظه من كّل 

أنواع الشرور.

تأمين المواطنين على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم: حاية الوطن هي من أجل املواطنني،   .3
للمواطنني حايُة  األمن واألمان  توفر  اليت  األساسية  العوامل  بدون مواطن، ومن  فال وطن 
يوفر هذه  ما  احلدود هي  والرباط وحراسة  املعتدين.  قبل  أن خترتق من  الوطن من  حدود 
ليعيشوا  البال  القلوب والراحة ف  الطمأنينة ف  املواطنني باألمان وينحهم  احلماية، وُيشعر 
رقم  نسيه، حديث  ثم  علمه  من  وذم  عليه  والحث  الرمي  باب فضل  اإلمــارة،  الصحيح، كتاب  مسلم،   -1

.)1917(
القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم )/))3.  -2

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 13/)).   -3
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بسالم وجيولوا ف الوطن وجيوبوا حبرية، وعالوة على ذلك فهناك أيًضا قوات أخرى تكمل 
مهمة حراس احلدود ف توفري األمن وهي القوات األمنية الداخلية والشرطة والبوليس الذين 
يسهرون الليايل ألجل احلفاظ على أرواح املواطنني وأعراضهم وأمواهلم، فهؤالء أيضا مرابطون 
وهكذا جيب أن نعلمهم ونربيهم بأن ما يقومون به رباط ف سبيل اهلل تعاىل ترغيًبا هلم ف 
من  ُيعّد  وهذا  مهمتهم،  تعاىل وحيسنوا ف  نياهتم هلل  أن خيصلوا  على  وحًثا  هذا،  عملهم 
اجملاالت احلديثة للرباط ومن الثغور املعاصرة للمرابطة فيها، ألننا ذكرنا ف بيان مفهوم الرباط 
بأنه ال خيص مبكان معني؛ بل إنه يتحقق ف أي مكان خياف منه التهديد على أمن الوطن 

وأهله سواء أكان على احلدود أو داخل مدن الوطن وقراه)1(.

وال خيفى أن شعور اإلنسان ف نفسه وماله وعرضه من أعظم نعم اهلل تعاىل على عباده، وف   
ْوِمِه  ذلك يقول الرسول : "َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا ِف ِسرِْبِه ُمَعاىًف ِف َجَسِدِه ِعْنَدُه ُقوُت يـَ
َيا " )2(. فمما يالحظ من هذا احلديث الشريف أنه  ذكر األمان  نـْ َا ِحيَزْت َلُه الدُّ َفَكَأمنَّ
رب أواًل أي ف النفس، وروي بفتح السني أيضا أي ف مسلكه وطريقه)3( مث ثىن بذكر  ف السِّ
العافية ف البدن وثلث بالقوت، فهذا يدل على أن الشعور باألمان ف النفس واملال واملسلك 
سبب رئيس جَيَْعُل من املرء أن يكون معافًيا ف بدنه وقادرًا على توفري قوت نفسه وأهله حيث 
ال خيفى ما للقلق ف النفس واضطراب ف احلياة من أثر بالغ على احلالة الصحية واملعيشية 
للناس، وهذا يعين أن ازدهار الوطن وتطوره مرهون بوجود األمان فأينما حّل األمان حّلت 
احلياة اهلنيئة والعيش الرغيد، والرباط بتوفريه ذلك للوطن وأهله يكون سبًبا الزدهار الوطن 
وتطوره وتقدمه، وهذا أيضا يعّد من إحدى معاين حاية الوطن الذي يتحصل من الرباط 

وعمل املرابطني.

حماية تجارة الوطن واقتصاده: االقتصاد املستقر واملزدهر يشكل العمود الفقري لكل دولة   .4

راجع مفهوم الرباط في المطلب األول من هذا البحث.  -1
الترمذي، السنن، أبواب الزهد، حديث رقم )))23(، وابن ماجه، السنن، أبواب الزهد، باب القناعة،   -2
بمجموع  ماجه: حسن  ابــن  تعليقهم على  في  وزمـــالؤه  األرنـــؤوط  وقــال شعيب  رقــم )1)1)(،  حديث 

شواهده.
الطيبي، الكاشف عن حقائق السنن 3292/10، القاري، مرقاة المفاتيح 0/8)32.  -3
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يراد هلا القيام والدوام ال سيما ف العصر احلاضر، وأساس هذا االقتصاد هي التجارة املستقرة 
املعتدين، وشّر األشرار،  تعتمد على طريق آمن ومسلك حمروس من اخلوف واعتداء  اليت 
وهذا ما يقوم به املرابط ف ثغره ورباطه من حاية حدود الوطن وطرقه اخلارجية وتأمني التجار 
على جتارهتم، وهذا بدوره يؤدي إىل ازدهار جتارة الوطن واقتصاده ومن مّث كونه وطًنا من 
بني األوطان ذات القوة والعزة واليت حيسب هلا كل حساب؛ ذلك أن االقتصاد القوي يعّد 
من إحدى الركائز األساسية للدولة القوية واملزدهرة وذات الكلمة النافذة ف العامل، وبذلك 
تتم حاية الوطن من كونه ألعوبة بيد اآلخرين كما هو شأن األوطان والدول اليت ليس هلا 
اقتصاد قوي وجتارة رائجة مستقرة، والسنة النبوية الشريفة مليئة بالتوجيهات القيمة واألسس 
الراسخة لبناء اقتصاد مستقر يستفيد منه كل املواطنني، ومن ذلك هنيه عن املعامالت اليت 
من شأهنا خلق االضطراب والتشويش ف جتارة البلد واقتصاده ومنها: ما روي عن أيب هريرة 
َلقِّي، وََأْن َيِبيَع َحاِضٌر لَِباٍد" )1(. وعنه  أنه  قال: "اَل  َهى النَّيِبُّ َعِن التـَّ أنه قال: "نـَ
َناَجُشوا، َواَل َيِبْع َحاِضٌر لَِباٍد، َواَل  ْعٍض، َواَل تـَ ْيِع بـَ ْعُضُكْم َعَلى بـَ ْيٍع، َواَل َيِبْع بـَ َلقَّى الرُّْكَباُن لِبـَ تـَ يـُ
َها  َها، َفِإْن َرِضيـَ ْعَد َأْن حَيُْلبـَ ُهَو خِبَرْيِ النََّظرَْيِن، بـَ ْعَد َذِلَك فـَ َتاَعَها بـَ ُتَصرُّوا اإْلِِبَل وَاْلَغَنَم، َفَمِن ابـْ
َأْمَسَكَها، َوِإْن َسِخَطَها رَدََّها، َوَصاًعا ِمْن متٍْر " )2(. وغري ذلك من التوجيهات النبوية حلماية 
الوطن من الناحية االقتصادية وسّد هذه النافذة اخلطرة بوجه الذين يريدون النيل من الوطن 

وأهله. 

تعزيز الوطن من الناحية السياسية: احلدود رمز لسيادة األوطان والبالد، فهي هلا مبثابة   .5
العرض من اإلنسان، ولذا حايتها من خرقها والتعدي عليها يعّد نقطة قوة وعزة للوطن 
جتاه مقابله وجيعله قوًيا وذا كلمة نافدة من الناحية السياسية على مستوى جريانه والعامل 
ألف حساب؛  العامل  أو  املنطقة  يواجه  أو حدث  أي قضية  ملواقفه من  بأسره، وحيسب 
وذلك خبالف األوطان اليت مل تعّد حلدودها وختومها حرمة، حيث جيوب فيها وجيول من 
يشاء وكيف شاء دون أن حيسب له و للقائمني عليه أي حساب، وهذا أمر ال خيتلف 

البخاري، الصحيح، كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان، حديث رقم )2)21(.  -1
البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، حديث رقم  2- مسلم، الصحيح، كتاب 

.)1(1((
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عليه اثنان، وظاهر للعيان ظهور الشمس ف رابعة النهار، وال خيفى أن حاية احلدود بدون 
تالحم واحتاد داخلي بني أطياف اجملتمع املختلفة ال تفيد كثريًا ف التعزيز السياسي للوطن، 
الثغور  بشدة حلماية  توجه  اخلارجية  احلدود  عنايته حبماية  النيب عالوة على  ولذا جند 
الداخلية وهذا ما يظهر جلًيا ف وثيقة املدينة))( اليت عقدها بني املهاجرين واألنصار، وبني 
املسلمني وغريهم ليكون الوطن مسؤولية اجلميع، وال تنفرد طائفة دون األخرى بالقرارات 
املصريية اليت تتعلق باملصاحل العليا للبلد مثل السلم واحلرب وغريمها، وما قيام النيب هبذا 
األمر العظيم الشأن إال ألجل حاية الوطن من التفكيك الداخلي و ليكون دعًما مادًيا 
ومعنوًيا حلراس الثغور اخلارجية، وهبذا أصبحت املدينة النبوية ذات عزة سياسية وكلمة نافذة 
حسابات  هلا  حتسب  أن  العظيمة  اإلمرباطوريات  وأصحاب  األعداُء  واضطرَّ  املنطقة  ف 

جادة.  
حماية الوطن من الناحية الفكرية، من اجملاالت احلديثة ف حاية الوطن اليت يكن أن يتحقق   .6
الفكرية وحتصينهما  الناحية  اخلاصة هلا هي حايتها وأهلها من  اجلنود  بتجنيد  الرباط  فيها 
ضد اهلجمات الفكرية والثقافية اليت ترتى اليوم على بالدنا اإلسالمية لتغزوا عقيدتنا وثقافتنا 
ما  ووجودنا  ولتهدد كياننا  عقوهلم  ومتسخ  جتاهها  وأجيالنا  أبنائنا  فكر  وتشوه  وحضارتنا 
يسمى اليوم بالغزو الفكري)2(، فأمر هبذه اخلطورة جدير بأن يكون له مرابطون خمصوصون 
وخمتصون ف شىت االختصاصات العلمية ليكونوا باملرصاد لتلكم اهلجمات الشرسة اليت ال 
تقل خطورهتا من اهلجمات العسكرية؛ بل تفوقها ف خبثها وضررها على الوطن وأهله ألن 
األخرية حتتل األرض فمن املمكن حتريرها بوجود عقول حرة مدركة وقلوب نقية من الشبهات 
والشهوات؛ لكن إذا مت احتالل العقول والقلوب فتحريرها من أغالل البواطل الغارسة فيها 
واجب  األباطيل  وإزالة  املنكرات  وتغري  ودهورًا،  يستغرق عصورًا  قد  الصعوبة  غاية  أمر ف 
شرعي نصت عليه السنة النبوية ف نصوص عديدة منها قوله ف حديثه املشهور: "َمْن 
َأْضَعُف  َوَذاَك  َفِبَقْلِبِه،  َيْسَتِطْع  مَلْ  َفِإْن  َفِبِلَساِنِه،  َيْسَتِطْع  مَلْ  َفِإْن  ِبَيِدِه،  رُْه  َغيـِّ ْليـُ فـَ ُمْنَكرًا   رََأى 

1- - لمزيد من التفصيل حول بنودها وتحليلها ينظر: العمري، السيرة النبوية الصحيحة، ص310 وما بعدها.
2- محمود، الغزو الفكري والتيارات المعادية لإلسالم، ص9.
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اإْلِيَاِن")1(، وال خيفى أن تشويه احلقائق وتلبيس احلق بالباطل من أنكر املنكرات، ومواجهة 
اإلشاعات  تلكم  حقيقة  ببيان  يتحقق  وأهله  بالوطن  الفتاكة  القاتلة  اخلفية  احلرب  هذه 
والتشويشات العقدية والفكرية والثقافية للمواطنني وكشف عوارها ليكونوا على بصرية من 
أمرها وال يقعوا فريسة بني يدي العدو، وأكّد الشيخ الشعراوي على هذه احلقيقة ونّص على 
أن الرباط ال يقتصر على رباط اخليل أو ما ف معناه بل آفاقه أرحب وماالته أوسع فتتجدد 
بتجدد الزمان واملكان واملقتضيات ويقول: "والرباط ال يكون فقط أن ترابط باخليل للعدو 
رُدَّ عن احلق صيحة  يـَ أن  املرابطة تعين: اإلعداد لكل ما يكن  املهاجم هجوما ماديا، بل 
ملاذا؟ ألن  تفد،  قبل أن  لوافدات اإلحلاد  الناشئة اإلسالمية  تعد  املرابطة أن  الباطل، فمن 
املسألة ليست كلها غزوًا خبيل وسالح وُعَدد، فقد يكون الغزو بالفكر الذي يتسرب إىل 
النفوس من حيث ال تشعر، فإذن البد أن تكون أيًضا ف الرباط الذي يد املؤمن بقدرة 
وطاقة املواجهة حبيث إذا جاءت قضية من قضايا اإلحلاد اليت قد تفد على املؤمنني، يكون 

عند كل واحد منهم احلصانة ضدها والقدرة على مواجهتها")2(

من  البشري  الفكر  متكن  العلمية  التطورات  ظل  الصحية: ف  الناحية  من  الوطن  حماية   .7
االبداع ف التقنيات العسكرية وابتكر وسائل فتاكة باإلنسان واحليوان والبيئة، ومن أخبثها 
هو تصنيع اجلراثيم املمرضة ف املختربات واستخدامها كوسيلة هجومية ف احلروب ما يسمى 
ف  ذلك  يكون  قد  بل  فقط؛  احلرب  حال  ف  وليس  اجلرثومية)3(،  أو  البيولوجية  باحلرب 
حال السلم أيضا بنشر جراثيم األمراض املعدية ف البالد بواسطة الدماء امللوثة هبا كمرض 
فقدان املناعة )اإليدز(، والسرطان وغريمها، وأحياًنا بإفساد اهلواء بالغازات السامة، وأحياًنا 
أخرى بتصدير املواد الغذائية غري الصاحلة لالقتيات سواء أكان باسم اإلغاثة وإعانة الفقراء 
والــــــُمْعِوزين واملصابني بالكوارث بواسطة املنظمات املشبوهة، أو بواسطة اخلونة من التجار 
ورجال األعمال؛ كّل ذلك من أجل إخضاع الشعوب والسيطرة عليها وعلى أوطاهنم وسلب 

خرياهتم. 

مسلم، الصحيح، كتاب اإليمان، باب كون النهي عن المنكر من اإليمان، حديث رقم )9)(.  -1
الشعراوي، تفسير الشعراوي )/)197.  -2

عنان و الحميدي، وقفات بين الحرب البيولوجية وشبح الجمرة الخبيثة، ص31 وما بعدها.  -3
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وهذا أيضا مال آخر من اجملاالت املعاصرة البارزة للرباط، فعمل القائمني على املؤسسات   
الصحية اليت تتوىل أمر هذه اهلجمات اجلرثومية على الوطن ال يقّل أمهية ومنزلًة من عمل 
والفحص  والدراسة  للبحث  أنفسهم  وكرّسوا  والعمل  النية  أحسنوا  إذا  الثغور  ف  املرابطني 
احلدودية  املنافذ  على  يقيمون  الذين  وكذا  ومآويهم،  ومشارهبم  املواطنني  ملآكل  والتحليل 
واملطارات ملراقبة املواد الغذائية وغريها مما يستورد للوطن للحيلولة دون دخول أي مادة ضارة 
ًنا ساهرة ألجل حاية الوطن من كّل ما يس أمنه  بالوطن واملواطنني، وجيعلون من أنفسهم أعيـُ

الصحي والغذائي بسوء. 

حماية الوطن من الناحية اإلعالمية: وهي أيضا من اجملاالت احلديثة للرباط، وال خيفى أن   .8
اإلعالم بأنواعه الثالثة ) املسموع، واملقروء، واملرئي( ف يومنا هذا له دور بارز سلًبا وإجياًبا 
على اجملتمع توجيًها وتربية وتثقيًفا وبالتايل على األمن الوطين والقومي؛ ولذا فحماية املواطنني 
من اإلعالم الرامي إلفساد أذهاهنم وأفكارهم جتاه دينهم وعقيدهتم وحضارهتم ووطنهم أمر 
ف غاية األمهية، ويعّد هذا من أحد أبرز معاين حاية الوطن، وذلك بتأسيس إعالم هادف 
يريب األجيال على االعتزاز بدينهم وعقيدهتم ووطنهم وحضارهتم وال يشعرون بالنقص، الداء 
العضال، الذي أصاب كثريًا من الشباب _مع األسف_ النبهاره بالتطور العلمي واملعرف 
الغريب. وكذا بوجود جلان ومؤسسات خمتصة ملراقبة ما تعرضه القنوات الفضائية وما ينشر 
اليوم فيما يسمى مبواقع التواصل االجتماعي وهي الطامة الكربى اليت عمت هبا البلوى وتعّلم 
الناس كّل أفانني الشر املزين والباطل املزخرف مع وجود بعض اخلري فيها لكن أمثها أكرب 
من نفعها؛ وذلك هبدف منع كّل ما يضّر بالعقول والقلوب والنفوس من األفالم والربامج 
واملنشورات، وكذا لصّد اإلشاعات اإلعالمية والرد عليها اليت ُتشاع هبا وُتروَّج هلا ضد أمن 
البلد وسيادته ومصاحله، وعلى الدولة توفري ما حتتاج إليه تلكم املؤسسات من أجهزة وأدوات 
الزمة ليكون العاملون فيها والقائمون عليها مرابطني لصّد كل ما يعرض وينشر ف هذه املنافذ 
والوسائل اإلعالمية من أنواع الشّر اليت متس األمن الوطين والقومي، ومن هنا تأيت الوصية 
النبوية اليت حتذر املؤمنني حتذيرًا شديًدا من قبول أي خرب أو قول يسمعونه دون التحقق فيه 
َث ِبُكلِّ َما مَسَِع " )1(. فينبغي أن نتخذ من  حيث يقول: "َكَفى ِباْلَمرِْء َكِذًبا َأْن حُيَدِّ

مسلم، الصحيح، المقدمة 10/1، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، حديث رقم ))(.  -1
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هذه الوصية النبوية وأمثاهلا نرباًسا نريب هبا أبناءنا وأهلنا كي ال يقعوا فريسة للوسائل اإلعالمية 
الفاسدة، والصيحات الباطلة اليت تنذر بشر مستطري إذا مل يتم معاجلتها ومواجهتها.

وعليه فعمل اإلعالميني الذين ينذرون أنفسهم هلذا الغرض النبيل ويرابطون ف مؤسساهتم 
ويعملون ليل هنار حلماية الوطن من هذه الناحية اخلطرة فإنه يوافق الرباط الذي نّصت عليه السنة 
النبوية الشريفة وما يقتضيه مفهومه -الذي بيناه فيما سبق- حيث الغرض األمسى واألعلى لتشريع 
الرباط الذي هو حاية الوطن وأهله. فكّل عمل يهدف لتحقيق ذلك فهو رباط ف أي زاوية كان 

من زوايا الوطن.  

فهذه هي أهم آثار الرباط ف حاية الوطن من مناحي شىت، واعتبارات متعددة استنبطناها 
من مفهوم الرباط ووظيفته، وف ضوء األحاديث النبوية املذكورة ف الرباط وفضله)1(.

اعترافا بالفضل ألهله وحفاًظا على األمانة العلمية، أقول قد استلهمت فكرة النقاط الثالث األخيرة من   -1
كتاب: الرباط في سبيل الله ومجاالته المعاصرة، لألستاذ محمد جميل محمد ديب المصطفى. 
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الخاتمة
احلمد هلل أواًل وآخرًا، فبعد هذه اجلولة الشائقة ف رحاب هذا املوضوع الشيق الذي هو الرباط 
ف سبيل اهلل وبيان فضله وأثره ف حاية الوطن ف ضوء السنة النبوية الشريفة، توصل البحث إىل 

مجلة من النتائج نوجز أمهها على الوجه اآليت:

كشف البحث أن أصل معىن الرباط مأخوذ من مرابطة اخليل، أي ارتباطها بإزاء العدو ف   .1
الثغور، والرباط ف اللغة يراد به الشد والثبات، كما يطلق أيًضا على معىن الصرب والشدة ف 
القلب والنفس واملواظبة على األمر، وكأن املرابط ينبغي أن يتحلى بالصرب والشدة ف القلب 

واملواظبة ومالزمة مكانه وإال ال يكون مرابًطا.

ورد لفظ )الرباط( مبشتقاته املختلفة ف الكتاب والسنة مبعىن املرابطة، والصرب اجلميل والشدة   .2
ف النفس والقلب، واملواظبة على العبادات واألعمال الصاحلة.

عبارة  الرباط  بأن  مموعها  من  يفهم  أن  يكن  متعددة  بتعريفات  الرباط  الفقهاء  عرف    .3
عن اإلقامة ف مكان خياف تسلل العدو منه إىل البالد واهلجوم عليها ليشكل خطرًا على 

مواطنيها ومصاحلها.

).  خلص البحث إىل أن القصد من الرباط حاية البالد وأهلها مبختلف أدياهنم ومعتقداهتم 
من شّر األشرار وحفظ أرواحهم وأعراضهم وأمواهلم من التعدي عليها، وإلعزاز دين اهلل عز 

وجل وجعل كلمة اهلل تعاىل هي العليا. 

تبني بالبحث والتحري من كتب الفقه اإلسالمي أنه خّص كثري من الفقهاء الرباط حبدود   .(
الدولة اإلسالمية وختومها مع العدو، وكان ذلك منهم ألن غالًبا ما كان خطر العدو على 

البالد ف زماهنم يطرأ عرب احلدود والثغور. 

يكننا اليوم أن نوسع ف معىن الرباط ليشمل احلدود وغريها حىت ولو كان ف قلب عاصمة   .(
البلد ألن الظروف قد تغريت، والتهديدات قد تعددت، والثغور قد تنوعت، فاملرابط واملراقب 
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على شبكات اإلنرتنيت مثاًل لدفع شرورها عن الوطن وأهله ال يقل أجرًا ومنزلة من احلارس 
الذي حيمي حدود الوطن من أن خيرتقها العدو أو يتعداها.  

للرباط مكانة عظيمة ف السنة النبوية حيث وردت ف فضله ومكانته أحاديث عديدة تؤكد   .7
على القيام به وحتث عليه بشدة وتبني ما له من أجر عظيم وثواب جزيل عند اهلل تعاىل.

وهذا االعتناء من السنة الشريفة بالرباط وعمل املرابطني يعود ملا له من فوائد عظيمة، ومنافع   
جليلة لإلسالم واملسلمني بل وغري املسلمني القاطنني ف البالد اإلسالمية، فله أثر كبري ف 

حاية العباد والبالد من شّر احلاقدين، ومكر املاكرين، ونشر السالم واألمان ف الوطن.  

للرباط آثار عظيمة ف حاية الوطن من نواحي شىت كحماية حدوده من أن يتسلل منها   .8
شّر إىل البالد، وتعزيز جليش املسلمني وشّد أزرهم، كما أن له أثرًا كبريًا ف حاية الوطن من 
الناحية األمنية واالقتصادية والسياسية والتجارية، وكذا الفكرية والصحية واإلعالمية، وتوفري 

حياة سعيدة هنيئة للمواطنني.

وبذلك يكون للرباط أثر بارز ف ازدهار الوطن وتعزيزه من النواحي العسكرية واالقتصادية   .9
والسياسية واإلعالمية والفكرية واملعيشية.  
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بريوت، املكتبة العصرية. بدون تاريخ.
أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، بريوت، دار إحياء   -

الرتاث العريب. 1392ه. 
أبو احلسن علي بن )سلطان( حممد، نور الدين املال اهلروي القاري، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح،   -

بريوت، دار الفكر. 22)1هـ - 2002م.
أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك املعروف بابن بطال، شرح صحيح البخاري، الرياض، مكتبة الرشد،   -

23)1هـ- 2003م.
أبو احلسن حممد بن عبد اهلادي التتوي نور الدين السندي، كفاية احلاجة ف شرح سنن ابن ماجه، بريوت،   -

دار اجليل. بدون تاريخ.
أبو احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل   -

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب. بدون تاريخ.
الفكر. 1399هـ -  دار  بريوت،  اللغة،  مقاييس  الرازي،  القزويين  بن زكرياء  فارس  بن  أحد  احلسني  أبو   -

1979م. 
القتييب املصري، شهاب الدين، إرشاد  أبو العباس أحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين   -

الساري لشرح صحيح البخاري، مصر، املطبعة الكربى األمريية. 1323ه.
أبو العباس تقي الدين أحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، مموع الفتاوى، املدينة املنورة، ممع امللك فهد   -

لطباعة املصحف الشريف. )1)1ه- )199م.
أبو العباس تقي الدين أحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي، الفتاوى   -
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الكربى، بريوت، دار الكتب العلمية. 08)1هـ- 1987م.
-  أبو العباس شهاب الدين أحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم بن قاياز بن عثمان البوصريي الكناين 

الشافعي، إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة، الرياض، دار الوطن للنشر. 20)1هـ- 1999م.
أبو العباس شهاب الدين أحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم بن قاياز بن عثمان البوصريي الكناين   -

الشافعي، مصباح الزجاجة ف زوائد ابن ماجه، بريوت، دار العربية. 03)1هـ.
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أبو عبد اهلل حممد بن أحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب، التذكرة بأحوال   -

املوتى وأمور اآلخرة، الرياض، مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع. )2)1هـ.
أبو عبد اهلل حممد بن أحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب، اجلامع ألحكام   -

القرآن، القاهرة، دار الكتب املصرية. )138هـ- ))19م.
أبوعبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري،   -

مفاتيح الغيب، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب. 20)1هـ.
أبو عبد اهلل حممد بن حممد ابن عرفة الورغمي التونسي املالكي، املختصر الفقهي، اإلمارات، مؤسسة خلف   -

أحد اخلبتور لألعمال اخلريية. )3)1هـ - )201م.
العاملية.  الرسالة  ابن ماجه، بريوت، دار  بابن ماجه، سنن  القزويين املعروف  أبو عبد اهلل حممد بن يزيد    -

30)1هـ - 2009م. 
أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى   -

اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه، بريوت، دار طوق النجاة. 22)1هـ. 
أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، سنن الرتمذي، مصر، شركة مكتبة   -

ومطبعة مصطفى البايب احلليب. )139هـ - )197م.
أبو الفتح حممد بن علي بن وهب بن مطيع تقي الدين القشريي، املعروف بابن دقيق العيد، إحكام األحكام   -
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شرح عمدة األحكام، القاهرة، مطبعة السنة احملمدية. بدون تاريخ.
أبو الفرج مشس الدين عبد الرحن بن حممد بن أحد بن قدامة املقدسي، الشرح الكبري على املقنع، القاهرة،   -

هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن. )199م. 
أبو الفضل أحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بريوت، دار   -

املعرفة. 1379هـ.
أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، إكمال املعلم بفوائد مسلم، مصر،   -

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. 19)1هـ - 1998م. 
-  أبو الفضل حممد بن مكرم بن على، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، لسان العرب، 

بريوت، دار صادر. )1)1ه.
من جواهر  العروس  تاج  الزَّبيدي،  مبرتضى،  امللّقب  احلسيين،  الرزّاق  عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد  الفيض  أبو   -

القاموس، الكويت، دار اهلداية. بدون تاريخ.
أبو القاسم سليمان بن أحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي الطرباين، املعجم األوسط، القاهرة، دار   -

احلرمني. بدون تاريخ.
أبو القاسم حممود بن عمرو بن أحد، الزخمشري جار اهلل، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بريوت،   -

دار الكتاب العريب. 07)1هـ. 
أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرحن بن الفضل بن هَبرام بن عبد الصمد الدارمي التميمي السمرقندي، سنن   -

الدارمي، السعودية، دار املغين للنشر والتوزيع. 12)1هـ - 2000م. 
أبو منصور حممد بن أحد بن األزهري اهلروي، هتذيب اللغة، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب. 2001م.   -

أبو يعلى أحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي املوصلي، مسند أيب يعلى املوصلي،   -
دمشق، دار املأمون للرتاث. )0)1ه- )198م.

مجال عبدالعزيز عنان وعبد العزيز بن عبد اهلل احلميدي، وقفات بني احلرب البيولوجية وشبح اجلمرة اخلبيثة،   -
بدون موقع نشر، 23)1ه، وهو متاح على موقع مجال عبد العزيز ووصلة البحث هي:

- h t tp s : / /www.re sea rchga te .ne t /p ro f i l e /Gamal_Enan/pub l i ca -
tion/270215898_Views_between_the_biological_warefare_and_the_fear_
of_anthrax/links/54c0ef730cf28a6324a45a78/Views-between-the-biologi-
cal-warefare-and-the-fear-of-anthrax.
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زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري،   -
فيض القدير شرح اجلامع الصغري، مصر، املكتبة التجارية الكربى. ))13ه.

شرف الدين احلسني بن عبد اهلل الطييب، الكاشف عن حقائق السنن، الرياض، مكتبة نزار مصطفى الباز.   -
17)1هـ - 1997م. 

صاحل بن عبد السميع اآليب األزهري، الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب يزيد القريواين، بريوت، املكتبة الثقافية.   -
بدون تاريخ.

علي عبد احلليم حممود، الغزو الفكري والتيارات املعادية لإلسالم، السعودية، جامعة اإلمام حممد بن سعود   -
اإلسالمية، 01)1ه – 1981م.

كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف بابن اهلمام، فتح القدير، بريوت، دار الفكر. بدون   -
تاريخ.

حممد األمني بن عبد اهلل اأُلرَمي الَعَلوي اهَلرَري الشافعي، الكوكب الوهَّاج والرَّوض البـَهَّاج ف شرح صحيح   -
مسلم بن احلجاج، بريوت، دار طوق النجاة. 30)1هـ - 2009م.

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد   -
وإياك نستعني، بريوت، دار الكتاب العريب. )1)1 هـ - )199م.

حممد بن أحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي، شرح السري الكبري، القاهرة، الشركة الشرقية لإلعالنات.   -
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حممد مجيل حممد ديب املصطفى، الرباط ف سبيل اهلل وماالته املعاصرة، متاح على موقع صيد الفوائد،   -
.pdf.14298/http://saaid.net/book/20  :ووصلة البحث هي

حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالكي، أحكام القرآن، بريوت، دار الكتب العلمية،   -
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المـقدمـة 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله 

وصحبه أمجعني، أما بعد: 

قام  قوية،  اللبنة  هذه  ما كانت  ومىت  بنائه،  ف  األوىل  واللبنة  اجملتمع  أساس  األسرة  فتعد 
صرح بناء اجملتمع قوًيا شاخًما، ومىت ما كانت ضعيفة، قام صرح بناء اجملتمع ضعيًفا واهًيا ُيسرع 
إليه التفكك واالحنالل، كما تعد األسرة األساس االجتماعي ف تشكيل وبناء شخصيات أفراد 

اجملتمع، حيث ُتضفي على أبنائها خصائصها ووظيفتها. 

إىل  باالنتماء  الشباب  من  شعور كثري  عدم  احلاضر  وقتنا  ف  باجملتمع  يضر  ما  أشد  ومن 
وطنهم، وعدم غريهتم عليه، بل وخذالنه ف كثري من األحيان، وانسياقهم خلف أفكار منحرفة 

ضالة تؤثر سلًبا ف وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

الرتبية والتنشئة  وال شك أن قيام األسرة مبهامها األساسية املنوطة هبا، وال سيما ف مال 
السليمة سيسهم حتًما ف حاية الوطن وحمبته والوالء له وُحسن االنتماء إليه والذود عنه . 

ولدراسة تفاصيل هذه املهام وبيان آثارها تلك ف ضوء هدي السنة النبوية وتوجيهاهتا جييء 
هذا البحث للمشاركة به ف الندوة العلمية الدولية التاسعة )حاية الوطن ف السنة النبوية: مقصد 

شرعي وضرورة متمعية(.

الدراسات السابقة: 

تتمثل أبرُز الدراسات السابقة املقاربة لدراسيت هذه فيما يأيت: 

)حب الوطن ف ضوء السنة النبوية(، وهو حبث علمي للدكتورة ليلى حممد أسليم، تتضمن:   -1
إىل  )احلنني  منها:  عديدة،  مسائل  الباحثة  فيه  تناولت  وخامتة،  مباحث،  وثالثة  مقدمة، 
الوطن(، و)الدعاء له(، و)الرباط فيه(، و)السعي إىل رفعته(، وختمته بذكر وصيتني ختص 
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حب الوطن، إحدامها عامة، واألخرى خاصة مبناهج التعليم ف فلسطني.

ويتفق حبثي مع هذا البحث ف أمرين:

أحدهما: دراسة بعض املسائل اليت هي من لوازم حاية الوطن، أمثال: حب الوطن واحلنني 
إليه، والسعي إىل رفعته، وتنمية روح احملبة بني املواطنني.

املتعلقة  املسائل  استنباط  إىل  السعي  البحثني  على  يغلب  حيث  الدراسة،  منهج  الثاني: 
بالوطن من نصوص السنة النبوية.

وخيتلف حبثي عن هذا البحث ف كون موضوع حبثي أكثر مشولية من موضوعه؛ حيث إن 
حبثي ُيعىن بدراسة حاية الوطن، بينما هذا البحث ُيعىن بدراسة حب الوطن، وال شك أن حب 

الوطن إمنا هو جزء يسري من حايته، وأحد لوازمه ومستتبعاته. 

)دور األسرة ف أمن اجملتمع(، وهو حبث موجز للدكتور إدريس بن حامد حممد، تتضمن:   -2
مقدمة وصلب للبحث وخامتة، تناول فيها املـُِعد - بإجياز- مفهوم األسرة وأمهيتها وتكوينها 
وأهدافها، ومفهوم األمن وأمهيته وأقسامه، وأثر األسرة ف حتقيق األمن النفسي واجلسدي 

والغذائي والعقدي واالقتصادي والصحي.

وخيتلف حبثي عن هذا البحث ف عدة أمور هي:
إين ركزُت ف البحث على اآلثار اليت حُتدثها األسرة ف حتقيق حاية الوطن، وهو ما  أ- 
يتطابق مع العنوان الرئيس للبحث، بينما تشتت جهد الباحث ف الدراسة السابقة ف 
احلديث عن األسرة ذاهتا ونشأهتا وتكوينها، وعن األمن وأقسامه، مع أن هذه املسائل 

مل ُينص عليها ف العنوان الرئيس للبحث.

السابقة  الدراسة  أن موضوع  ذلك  السابقة،  الدراسة  أكثر مشولية من هذه  إن حبثي  ب- 
منحصر على بيان أثر األسرة ف حتقيق أمن اجملتمع، وهو ما ُيشكل جزئية واحدة من 

جزئيات موضوع حبثي )أثر األسرة ف حاية الوطن(.

إن موضوع حبثي جاء مقيًدا ببيان أثر األسرة ف حاية الوطن ف ضوء هدي السنة  ج- 



- 9(7 -

أثر األسرة في حماية الوطن في ضوء السنة النبوية

ف  النبوية  السنة  بتوجيهات  السابقة  الدراسة  ُمعد  ُيعن  مل  بينما  وتوجيهاهتا،  النبوية 
موضوعها.

هناك جانب منهجي، يتمثل ف أن الباحث ف الدراسة السابقة مل ُيقسم صلب حبثه  د- 
العلمية  البحوث  املنهجي ف  الُعرف  هو  مطالب - كما  أو  مباحث  أو  إىل فصول 
اجلادة - بل جاء على شكل فقرات متناثرة متفرقة، بينما جاء صلب حبثي مقسًما إىل 

مبحثني اثنني، كل مبحث منهما خيتص مبسألة مستقلة.

)دور األسرة ف تنمية قيم املواطنة لدى الشباب ف ظل حتديات العوملة - رؤية اجتماعية   -3
بالدراسة  فيه  تناول  حدان،  ناصر  سعيد  بن  سعيد  للدكتور  علمي  حبث  وهو  حتليلية(، 
املفاهيم األساسية للدراسة، وهي مفاهيم: األسرة، والقيم، والشباب، والعوملة، واملواطنة. مث 
حتدث عن ثالث مسائل، هي: )الشباب وثقافة العوملة(، و)املواطنة رؤية اجتماعية تارخيية(، 
و)دعائم املواطنة(. مث انتقل بعد ذلك كله إىل املسألة الرئيسة للدراسة، وهي )دور األسرة 
ف تنمية قيم املواطنة لدى الشباب ف ظل حتديات العوملة(. مث ختم الدراسة مبجموعة من 

التوصيات واملقرتحات املهمة.

وتتفق دراسيت مع هذه الدراسة ف تعريف مصطلحي )األسرة( و)املواطنة(، وف تناول العديد 
من اآلثار اليت حُتدثها األسرة ف تعزيز القيم املثلى لالنتماء للوطن ف نفوس األبناء وتنشئتهم على 

حتقيق األمن فيه. 

وختتلف عنها ف األمور التالية:

إن هذه الدراسة إمنا تدرس آثار األسرة ف تنمية قيم املواطنة لدى الشباب ف ظل  أ( 
حتديات العوملة، بينما دراسيت تدرس هذه اآلثار ف ضوء هدي السنة النبوية وتوجيهاهتا. 

إين ركزُت ف دراسيت على اآلثار اليت حُتدثها األسرة ف حتقيق حاية الوطن، وهو ما  ب( 
يتطابق مع العنوان الرئيس هلا، بينما تشتت جهد الباحث ف هذه الدراسة ف احلديث 
عن مسائل مل يرد هلا ذكر ف عنواهنا الرئيس، وأعين هبا مسائل )الشباب وثقافة العوملة(، 

و)املواطنة رؤية اجتماعية تارخيية(، و)دعائم املواطنة(.
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هناك جانب منهجي، يتمثل ف أن الباحث ف الدراسة السابقة مل ُيقسم صلب حبثه  ج( 
العلمية  البحوث  املنهجي ف  الُعرف  هو  مطالب - كما  أو  مباحث  أو  إىل فصول 
اجلادة - بل جاء على شكل فقرات متناثرة متفرقة، كما أن هذه الدراسة خلت من 
وجود مقدمة وخامتة، بينما جاءت دراسيت منضبطة منهجًيا، من حيث تقسيمها إىل: 
منهما مبسألة  اثنني خيتص كل مبحث  مبحثني  إىل  ينقسم  للبحث  مقدمة، وصلب 

مستقلة، وخامتة. 

أهداف البحث:

يهدف البحث إىل ما يأيت:

تسليط الضوء على أمهية دراسة قضية )حب الوطن( ف وقتنا احلاضر.   أ- 

ترسيخ الوعي مبدى إسهام السنة النبوية ف حاية الوطن، وأسبقيتها ف حتصني اجملتمع  ب- 
من االحنراف الفكري والضالل العقدي.

اإلسهام ف ترسيخ قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري. ج- 

رد اجلميل للوطن، ببيان حقوقه، ووجوب احملافظة عليه والذود عنه. د- 

منهج البحث: 

ف  واالستنباطي  التحليلي  املنهجني  اتباع  مسائله  ودراسة  البحث  موضوع  طبيعة  اقتضت 
إعداده، مع العناية مبا يأيت: 

الرجوع إىل املصادر األصيلة اخلاصة مبوضوع البحث.  -1

ترقيم اآليات القرآنية وبيان سورها، وضبطها وفق مصحف املدينة اإللكرتوين.  -2

ختريج األحاديث النبوية وبيان ما ذكره أهل الشأن ف درجتـها إذا مل تكن ف الصحيحني أو   -3
أحدمها، فإن كانت كذلك اكتفيُت حينئذ بتخرجيهما.
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تزويد البحث بفهرس للمصادر واملراجع، مرتًبا على حروف املعجم.  -(

أما بالنسبة للنقول واإلحاالت ف احلواشي، فهي على النحو اآليت:  -(

إذا تصرفُت ف النص املنقول تصرًفا يسريًا أوردته بني قوسي تنصيص وأشرُت ف احلاشية  أ- 
إىل أن النقل كان بتصرف يسري، وإذا تصرفُت فيه تصرًفا كثريًا ذكرُت ف احلاشية كلمة 
)انظر(، أما إذا مل أتصرف فيه مطلًقا بأن كان نقاًل حرفًيا أوردته بني قوسي تنصيص 

واكتفيُت باإلشارة إىل املرجع دون كلمة )انظر(.

إذا كررُت النقل من املرجع دون أن يفصل بني النقلني نقل من مرجع آخر، ذكرُت ف  ب- 
احلاشية عبارة )املرجع السابق(، أو )املصدر السابق(.

     واهلَل أسأل العون والتوفيق والسداد،،،،

التمـهيـد
التعريف بالمصطلحات األساسية للبحث

الشك ف أن التعريف ف مطلع أي حبث علمي مبصطلحاته األساسية مهم جًدا لتحديد 
إطار البحث وحدوده، وملعرفة مراد الباحث فيه ومقصوده، ولدينا ف هذا البحث أربعة مصطلحات 

أساسية، هي: األثر، واألسرة، واحلماية، والوطن؛ أعرف بكل واحد منها على حدة فيما يلي:

1- األثـر:

األثر ف اللغة العربية: بقية الشيء، واجلمع آثار وأثور، يقال: خرجت ف إثره وف أثره، أي: 
بعده، وتأّثرته: تتّبعُت أثره. واألثر بالتحريك: ما بقي من رسم الشيء، والتأثري: إبقاء األثر ف 

الشيء. وأّثر ف الشيء: ترك فيه أثرًا)1(.

ونستنتج مما تقدم أن كلمة )األثر( تستخدم ف اللغة مبعىن: نتيجة الشيء وما يرتتب عليه 
من أحوال وأمور.

ُينَظُر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )أثر(.  -1
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ومل خيرج استخدام العلماء لكلمة )األثر( ف االصطالح عن معناها ف اللغة، فهم يستخدموهنا 
ف االصطالح على ما يرتتب عليه الشيء، وهو املسمى باحلكم عندهم، كما أهنم يضيفون األثر 

إىل الشيء، فيقولون مثاًل: أثر العقد، وأثر الفسخ، وأثر النكاح.

ويذكر اجلرجاين أن األثر يطلق ف االصطالح على ثالثة معاين، هي: النتيجة وهو احلاصل 
من الشيء، والعالمة، واجلزاء)1(.

2- األسرة:
األسرة ف اللغة: مفرد مجعها أسر، وهي الدرع احلصينة)2(.

وهي ف االصطالح: عشرية اإلنسان ورهطه األدنون ألنه يتقوى هبما.

أما مفهومها ف اإلسالم فيشمل الزوجني واألوالد وفروعهم، كما يشمل األصول من اآلباء 
واألمهات، ويدخل فيهم األجداد واجلدات)3(.

3- الحمـاية:

الشيء  َحَى  يقال:  املنع،  منها:  متقاربة،  عدة  مبعاٍن  العربية  اللغة  ف  )احلماية(  ترد كلمة 
َعه إيــاه، واحتمى هو من ذلك وحتمَّى:  َعُه، وحى املريض ما يضره: منـَ حَيِميه ِحايًة بالكسر: أي َمنـَ
: املريض املمنوع من الطعام والشراب.  امتنع، ويقال: َحيُت املكان: َمَنعُته من أن ُيقرب . واحَلِميُّ
واحلِميُم: القريُب املشفُق، مسي بذلك ألنَّه حيتدُّ حايًة لذويه، فهو يدافع عنهم، كما قال تعاىل: 

ژ يئ جب  حب خب مب  ژ))(.

، أي: حمظور ال ُيقرب. ومنها: احلظر، يقال: هذا شيء َحِيٌّ

ومنها: االتقاء، وهو قريب من )املنع( حيث إنَّ من احتمى من شيء اتقاه، واتقاؤه امتناعه 
منه. 

ُينَظُر: التعريفات، ص 13.    -1
ُينَظُر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )أسر(.  -2

ُينَظُر: محمد أبو زهرة، تنظيم اإلسالم للمجتمع، ص2).  -3
)- سورة المعارج، اآلية 10.
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ومنها: الدفاع والنصرة: وهو أيًضا يدخل حتت املنع؛ إذ إنَّ املدافع عن الشيء ينع عنه ما 
يضره، وألن النصرة منع الغري من اإلضرار باملنصور، يقال: َحَيُته حايًة: إذا دافعت عنه، ومنعت 

منه من يقرََبُه، ويقال: َحَيُت القوم حايًة، أي: نصرهتم)1(.

وال خيتلف املعىن االصطالحي لكلمة )احلماية( عن معانيها اللغوية، فِحماية املريض اصطالًحا 
على سبيل املثال: منعه مما يضره من طعام أو شراب أو غريه، وِحاية املدنيني: الدفاع عنهم، ومنع 

كل ما من شأنه إحلاق الضرر هبم.

4-الوطن: 

واجلمع  اإلنسان،  فيه  يقيم  الذي  واحملل  املنـزل  هو   - اللغوية  القواميس  الوطن - حبسب 
أوطان، ُيقال: وطن باملكان وأوطن، أي: أقام، وأوطنه: اختذه وطًنا، وأوطن فالٌن أرض كذا وكذا، 
أي اختذها حماًل ومسكًنا ُيقيم فيه، وأوطان الغنم والبقر: مرابضها وأماكنها اليت تأوي إليها، وكل 
 مقام قام به اإلنسان ألمر فهو موطن له، واملوطن املشهد من مشاهد احلرب، ومنه قوله تعاىل: 

ژ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻۀ ژ)2(.

ومن املصطلحات اليت هلا صلة وثيقة مبصطلح )الوطن(، ويكثر استخدامها لدى الباحثني 
املعاصرين، مصطلحات: )املواطن(، و)املواطنة(، و)الوطنية(.

ولذا جند الزخمشري ُيضيف ُبعًدا عاطفًيا للمعىن اللغوي لكلمة )الوطن(، فيقول: "وطن: كلٌّ 
حُيب وطنه، وأوطان وموطن ومواطنة، واإلبل حتن إىل أوطاهنا، ومن اجملاز استعماهلا ف مرابض 

الغنم ومشاهد القتال")3(.

ونـجد حممد العدناين يرى أن الفعل )واطنه( يعين ُوجـد معه ف وطن واحد، مثلما يعين الفعل 

يُــنــَظــُر: ابــن مــنــظــور، لــســان الــعــرب، مـــادة )حــمــى(. والــفــيــروزابــادي، الــقــامــوس المحيط، مـــادة )حــمــى(.   -1
والزمخشري، أساس البالغة، ص )9. والراغب األصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ص ))2.

2- سورة التوبة، اآلية )2. 
القاضي األحمد نكري، موسوعة مصطلحات جامع العلوم، ص982.  -3
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)عايشه(: عاش معه، ومثلما يعين الفعل )ساكنه(: سكن معه)1(.

ومصطلح )املواطن(: مفاعلة من الفعل )واَطَن( الذي يعين وافق واتفق، فقولك واطنُت فالًنا 
على هذا األمر يعين اتفقُت معه عليه)2(.

وقد ُعرفت )املواطنة( اصطالًحا بأهنا: "انتماء ووالء لعقيدة ووطن وقيم ومبادئ، والتزام من 
املواطن بتحمل مسؤولياته جتاه وطنه مقابل احلقوق اليت يتمتع فيه هبا")3(.

وأما مصطلح )الوطنية( فقد عرَّفتها املوسوعة العربية العاملية بأهنا: حب الفرد وإخالصه لوطنه 
واالنتماء ألرضه وعاداته وتقاليده والفخر بتارخيه والتفاين ف خدمته))(.

وبناًء على ما تقدم يكون املراد بـ)أثر األسرة ف حاية الوطن ف ضوء السنة النبوية(: نتائج 
ا ومعىن، وحاية مقدراته ومنع كل ما من شأنه إحلاق  جهود األسرة ف نصرة الوطن والذود عنه حسًّ
الضرر به، واحلفاظ على مكونات أصالته وثقافته النوعية ومنظومته الفكرية، والتصدي لكل العوائق 
والصعوبات والعقبات اليت حتول دون كل ذلك، وذلك ف ضوء توجيهات نصوص السنة النبوية، 

على صاحبها أمت الصالة وأزكي التسليم.

أثر األسرة في حماية الوطن في ضوء السنة النبوية

توطئة:

عند النظر والتأمل ف اآلثار اليت حُتدثها األسرة ف حتقيق حاية الوطن، تبني يل أهنا آثار كثرية 
متعددة ومتنوعة، إال أنه ُيكن تصنيف أبرزها ف جانبني رئيسني: 

نفوس  للوطن ف  لالنتماء  املثلى  القيم  تعزيز  يتمثل ف  تأسيسي،  إعدادي  األول: جانب 
األبناء وتنشئتهم على حتقيق األمن فيه، وال سيما األمن الفكري.

ُينَظُر: معجم األغالط اللغوية المعاصرة، ص )72.  -1
ُينَظُر: الجوهري، الصحاح. وابن منظور، لسان العرب، مادة )وطن(.  -2

3- محمود سفرين وآخرين، الوطنية كائن هالمي، ص 90-89. 
ُينَظُر: مجموعة من الباحثين، الموسوعة العربية العالمية، 113/27.   -(
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والثاني: جانب وقائي حتصيين، يتمثل ف مواجهة التحديات اليت تواجه حاية الوطن وحتقيق 
األمن فيه، وحتول دون حايته والوالء له والذود عنه.

ولذا سُأخصص لكل جانب من هذين اجلانبني مبحًثا مستقاًل، وذلك على النحو اآليت:   

المبحث األول: تعزيز قيم االنتماء للوطن وتحقيق األمن الفكري فيه
هناك العديد من املؤسسات واجلهات اليت هلا أثر مهم ف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألمن 
الفكري، أمثال: اجلامعات، واملساجد، ووسائل اإلعالم، والسلطة احلاكمة...، إال أن األسرة ُتعّد 
من أهم املؤسسات ف إعداد الناشئة عموًما، والشباب منهم خصوًصا وتربيتهم على حب الوطن 
وحايته والذود عنه، وتنمية روح املواطنة الصاحلة لديهم فيه، حيث يقع على عاتق األسرة مهمة 
واملصدر  االجتماعي،  بالتماسك  ُتعىن  اليت  االجتماعية  املؤسسة  لكوهنا  اجلانب،  هذا  كبرية ف 
األساس لتكوين الشخصية اإلنسانية واالنتماء واهلوية الوطنية، ومفرز الـُمُثل السلوكية والتكيف مع 

اجملتمع واالندماج والتعايش مع أفراده من خالل املهام اليت تقوم هبا ف تربية النشء.

كما أن األسرة ُتعّد نواة اجملتمع، والبيئة األوىل لتنشئة الطفل، فمن خالهلا تتم أهم مراحل 
الرتبية والتوجيه لألبناء، وغرس القيم واألعراف واألفكار واملعتقدات فيهم، وهبا تبدأ العالقات بني 

األفراد، ومن خالهلا يعرف اإلنسان كيف يعيش وكيف يتعامل مع اآلخرين. 

ومقوماهتا،  السليمة  الرتبية  أسس  بأهم  األبناء  منها  يتزود  اليت  األوىل  احملطة  أيًضا  واألسرة 
وينبثق منها صالح أو إعوجاج سلوكهم وأمناط تفكريهم، وحتديد مهاراهتم ومعايريهم.

وُتعدُّ التنشئة االجتماعية العملية املهمة اليت يكتسب الفرد من خالهلا قيم اجملتمع الذي يعيش 
فيه ومالمح هويته، واألسرة هي من يتوىل هذه التنشئة لدى أبنائها ف سنني نشأهتم األوىل، مث تأيت 
مهام املدرسة واملناهج الدراسية - اليت ُتعّد امتداًدا ملهام األسرة ف هذه التنشئة -، ومهام الزمالء 
والصحبة ووسائل اإلعالم والسلطة احلاكمة...، فاألسرة أهم املؤسسات اليت تقع على عاتقها 
مسؤولية التنشئة االجتماعية ألفرادها منذ مرحلة الطفولة وحىت مرحلة املراهقة والشباب وما بعدها 
من مراحل)1(، والقيم الصاحلة املكتسبة عن طريقها هي قيم أساسية راسخة، لتلقي الفرد هلا ف 

ُينَظُر: ماجد الزيود، الشباب والقيم في عالم متغير، ص )).  -1
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سين عمره األوىل، وألن الفرد يبين عليها بعد ذلك كل ما يتلقاه - من وسائل التنشئة االجتماعية 
  األخرى - من مبادئ ومعتقدات ومفاهيم وقناعات  ومعايري وحنو ذلك، وقد بنّي رسول اهلل

َساِنِه()1(. رَاِنِه، َأْو يَُجِّ َهوَِّداِنِه، َأْو يـَُنصِّ وَاُه يـُ ذلك ف قوله: )ُكلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعَلى اْلِفْطرَِة، َفَأبـَ

قيم  يتم عن طريقها غرس  التنشئة االجتماعية، حيث  يتجزأ من  الوطنية جزٌء ال  والتنشئة 
الصيين  والفيلسوف  احلكيم  أشار  وقد  والشباب،  الناشئة  نفوس  ف  ومقوماهتا  الصاحلة  املواطنة 
)كنفشيوس( إىل أمهية التنشئة الوطنية ف حتقيق استقرار البالد، وأرجع أسباب احلكم ف زمنه - ف 
القرن السادس قبل امليالد - إىل غياب روح املواطنة الصاحلة لعجز األسر عن تلقني أبنائها القيم 

الفاضلة واحرتام املصلحة العامة)2(.

ومن أبرز مقومات االنتماء الوطين واألمن الفكري، اليت لألسرة أثر ف تعريف الشباب هبا 
وتنشئتهم عليها ما يلي:

1- ترسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة:
ال شك ف أن رسوخ عقيدة اإليان والتوحيد هلا أثر كبري وفاعل ف حتقيق األمن عموًما، 
واألمن الفكري خصوًصا، فقد كفل اهلل ألهل اإليان احلصول على األمن واهلداية، حيث يقول 
ژ)3(،  ڀ  ڀ  ڀ  پ     پ  پ  پ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  سبحانه: 
وألن )األمن( هو جوهر )اإليان(، فهما من جذر لغوي واحد مادته األلف وامليم والنون، وُيؤكد 
العلماء على أن من لوازم )اإليان( حصول الطمأنينة والتحرر من مصادر اخلوف واالضطراب، 
ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية، حيث يعد رحه اهلل )اإليان( مبعىن األمن حقيقة مؤكدة، ألن 
رَّ  قـَ )اإلقرار( مأخوذ من  لفظ  أن  الطمأنينة، وكما  الذي هو  األمن  نظره مأخوذ من  اإليان ف 

رواه اإلمام البخاري في صحيحه - واللفظ له - من حديث أبي هريرة t في كتاب )الجنائز(، باب )ما   -1
قيل في أوالد المشركين(، الحديث رقم ))138(، ص 222. ورواه اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب 

)الـقدر(، باب )معنى كل مولود يولد على الفطرة(، الحديث رقم )))7)(، ص 7)11.
الشباب  لدى  المواطنة  تعزيز  والخاصة في  الرسمية  الكويتية  الفضائيات  الصالل، دور  بدر حمد  ُينَظُر:   -2

الكويتي، ص37.
3- سورة األنعام، اآلية 82. 
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َيِقرُّ، فإن لفظ )اإليان( مأخوذ من آمن يأمن، فاملؤمن داخل ف األمن، كما أن املُِقر داخل ف 
اإلقرار)1(. 

ولذا إذا حرصت األسرة املسلمة على ترسيخ العقيدة الصحيحة ف نفوس أبنائها فسيكون 
َد إيانه  لذلك أثر بالغ ف حتقيق األمن الفكري ف اجملتمع، فاملواطن ال يكون مؤمًنا حًقا إال إذا جسَّ
ف كفالة األمن وإشاعته له ف احلياة، لنفسه ولغريه، وُيؤّكُد ذلك قول النيب : )اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم 
ُفِسِهْم()2(، كما أن االلتزام  اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه، وَاْلُمْؤِمُن َمْن َأِمَنُه النَّاُس َعَلى َأْموَاهِلِْم وَأَنـْ
بعقيدة التوحيد هو التزام ف الوقت نفسه بتوحيد الوجهة، ومن توّحدت وجهته زال عنه اخلوف 

خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ   حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ژ  تعاىل:  لقوله  واالضطراب، 
مب ىب يب جت حت خت  ژ)3(، وال مال ف ظالل عقيدة التوحيد ملا ُيسمى بأزمة اهلوية 
الفكرية أو الثقافية اليت تعاين منها كثري من النظم البشرية واجملتمعات املعاصرة، لتعدد هوياهتا وتنوّع 

انتماءاهتا وتقّلب أحواهلا، فيكون ژڤ ڤ ڤ ڤژ))(.

كما أن رسوخ عقيدة اإليان باهلل تعاىل ف نفس املسلم ُيّثل حصانة عقدية وفكرية له، فال 
تزل قدمه ف التزامه بدينه، ويسلم من االحنراف عن حمجة احلق؛ إفراًطا وتفلًتا أو غلوًا وتطرًفا، وال 

تتجاذبه األهواء، وال ُتؤثر فيه الشكوك والشبهات اليت يثريها أهل البدع والضالل واألهواء.

ُينَظُر: مجموع الفتاوى، 29/7).   -1
الحديث رقم )8918(، 379/2، وقال شعيب  أبي هريرة،  المسند من حديث  رواه اإلمام أحمد في   -2
األرنؤوط في تحقيقه للمسند: "إسناده قوي«، ورواه النسائي أيًضا في سننه، الحديث رقم ))99)(، 8/ 

)10، وقال عنه العالمة األلباني في تحقيقه لهذه السنن: "حسن صحيح«.
3- سورة البقرة، اآلية 112. 
)- سورة البقرة، اآلية 8)1.
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2- تربية األبناء على االستقامة على منهج اإلسالم وهديه:

چ چ چ  ژ  وهديه:  اإلسالم  منهج  على  االستقامة  عـلى  احلث  ف  تعاىل  يقول 
ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇڇ  چ 
گ   کک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ژ  أيًضا:  سبحانه  ويقول  ژ)1(،  ڑ  ڑ 
االستقامة:  هذه  على  احلث  ف  والسالم  الصالة  عليه  ويقول  ژ)2(،  ڳ  گ  گ  گ 

اَلُة()3(.  ُر َأْعَماِلُكُم الصَّ )اْسَتِقيُموا َوَلْن ُتْحُصوا َواْعَمُلوا، َوَخيـْ

، واالستمرار   وهدي رسوله  اإلقامة والدوام على هدي اهلل  باالستقامة هنا:  وُيراد 
باالنضباط بضوابط اإلسالم، والوقوف عند حدوده، واالستجابة ألوامر اهلل واالنتهاء عن حمارمه))(.

يقول ابن القيم: "االستقامة كلمة جامعة آخذة مبجامع الدين، وهي القيام بني يدي اهلل على 
حقيقة الصدق والوفاء بالعهد، وهي تتعلق باألقوال واألفعال واألحوال والنيات، وتكون االستقامة 

فيها بوقوعها هلل، وعلى أمر اهلل"))(. 

وإذا دأبت األسرة على تربية أبنائها منذ الصغر على هذه االستقامة املطلوبة وعلى االلتزام 
هبدي اهلل وشرعه وصراطه املستقيم املربَّأ من كل عوج، فإنه حتًما لن تتقاذفهم املذاهب واملناهج 
الفكرية املعوّجة، ولن تتجاذهبم البدع العقدية وال األهواء الفكرية، وسيسلمون من التخبط ف حتديد 
العبادة والتدين، يقول تعاىل: ژ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ژ))(، ويقول   وجهتهم ف 
ژ)7(،  جث   يت  ىت  مت     خت  حت  جت   يب  ىب  مب  خب   حب  جب  يئ  ژ  سبحانه: 

1- سورة األنعام، اآلية 3)1. 
2- سورة هود، اآلية 112. 

رواه اإلمام أحمـد في المسند، الحديث رقم ))120(، )/277، كما رواه ابن ماجه في سننه في كتاب   -3
)الطهارة(، باب )المحافظة على الوضوء(، الحديث رقم )273(، 100/1، وحّسنه ابن حجر في )هداية 

الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة(، 181/1. 
ُينَظُر: أحمد الشرباصي، موسوعة أخالق القرآن، 1 /))1.   -(

مدارج السالكين، 2 /)10.   -(
)- سورة طه، اآلية 123. 

7- سورة األحقاف، اآلية 13.
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كما أن من شأن هذه الرتبية أن تنّمي ف األبناء فضيلة حماسبة النفس على الدوام، ومراقبة اهلل ف 
السر والعلن، وعمارة الفكر والسلوك خبلوص النية وصدق التوجه إليه سبحانه، فتكون االستقامة 
وقيمة  أرواحهم،  ُتضيء جوانب  وروًحا  املستقيم،  الطريق  يـهديهم  أيديهم  بني  يسعى  نورًا  هذه 

ُتكسبهم السكينة والطمأنينة ف معتقداهتم وأفكارهم)1(. 

3- حب الوطن:

ال يتحقق االنتماء الصحيح للوطن وحايته واحلفاظ على أمنه الفكري لدى األبناء إال إذا 
استقر حب الوطن ف أنفسهم، فهذا احلب الزم مهم جًدا من لـوازم املواطنة احلقة ومقوم أساس 
من مقوماهتا، ولن يكون هذا احلب إال إذا تأصلت بذرته ف نفوس األبناء منذ الصغر، وكلما كربوا 
واشتد عودهم كرب فيهم هذا احلب وامتألت به عقوهلم واطمأنت إليه قلوهبم، وهذا مما يؤكد أثر 
األسرة ف تأصيل حب الوطن وتعهده ورعايته لدى الشباب. ويتمثل هذا األثر ف أمور عديدة 

لعل من أمهها ما يأيت: 

أواًل: إقناع األبناء بأن حب الوطن قيمة مهمة من القيم العليا اليت جاء هبا ديننا احلنيف 
 h ف حياته ف حبه ملكة املكرمة واملدينة املنورة؛ فعن عبداهلل بن عباس  ومتّثلها نبينا حممد
ْوِمي َأْخرَُجويِن  ْلَدٍة، وََأَحبَِّك ِإيَلَّ، َوَلْواَل َأنَّ قـَ أنه قال: قال رسول اهلل  عن مكة: )َما َأْطَيَبِك ِمْن بـَ
.)3() َة َأْو َأَشدَّ َنا َمكَّ َنا اْلَمِديَنَة َكُحبـِّ رَِك()2(، وقال عن املدينة: )اللَُّهمَّ َحبِّْب إِلَيـْ ِمْنِك، َما َسَكْنُت َغيـْ

ثانًيا: إظهار حمبة الوطن وتقديره واحرتامه والشوق إليه لدى األبناء، إذ إن مشاعر احلب 

ُينَظُر: أحمد الشرباصي، موسوعة أخالق القرآن، 1/))1.   -1
رواه الترمذي في سننه في كتاب )المناقب (، باب )في فضل مكة(، الحـديث رقم ))392(، ص883،   -2
الــحــديــث رقــم )1787(،  الــمــســتــدرك،  فــي  الــحــاكــم  وقـــال: "هـــذا حــديــث حسن صحيح "، وصححه 
1/1))، والبيهقي في شعب اإليمان، الحديث رقم )013)(، 3/3))، واأللباني في صحيح وضعيف 

سنن الترمذي.
رواه اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب )الدعوات(، باب)الدعاء برفع الوباء والوجع(، الحديث رقم   -3
)372)(، ص 1107، ورواه اإلمام مسلم في صحيحه، في كتاب )الحج (، باب )الترغيب في سكنى 

المدينة(، الحديث رقم )2)33(، ص 78).
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والرضا أو الكره والسخط أو غريها من املشاعر واالنفعاالت يفهمها األبناء ويستشعروهنا، ورمبا 
يتشربوهَنا فتصبح جزًءا من توجهاهتم وقناعاهتم. وهذا ما كان عليه النيب حممد  ف إظهار حمبته 
وتقديره للمدينة املنورة، وف حرصه على غرس ذلك ف صحابته الكرام؛ فقد جاء ف حديث أيب 
حيد الساعدي  أنه قال: أقبلنا مع النيب  من غزوة تبوك حىت إذا أشرفنا على املدينة قال: 
َنا َوحُنِبُُّه()1(، حيث يظهر هذا احلديث تقديره  للمدينة املنورة،  )َهِذِه َطاَبُة، َوَهَذا ُأُحٌد، َجَبٌل حُيِبـُّ
وتسميتها بأمجل األمساء )طابة( بداًل من اسم )يثرب( الذي كان شائًعا بني العرب ف اجلاهلية، 
ملا فيه من التثريب، وهو اللوم والتعيري)2(، أما طابة وطيبة فهي - كما يقول ابن بطال -: "مشتقة 

من الطيب")3(. 

وُيؤكد النيب  بفعله على أمهية مشاعر الشوق إىل الوطن، فقد كان إذا أشرف على املدينة 
 َقادًما من سفر حرك دابته بيده الشريفة أو بعصا ليحثها على السري من شدة شوقه إليها، يقول أنس بن 
َتُه))(،  مالك : )َكاَن َرُسوُل اهلِل  ِإَذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر، َفَأْبَصَر َدرََجاِت اْلَمِديَنِة))(، َأْوَضَع َناقـَ

َوِإْن َكاَنْت َدابًَّة َحرََّكَها())(. 

ثالًثا: تعريف األبناء بأمهية الوطن ومزاياه وأماده وفضائله واجلوانب املشرقة من تارخيه، وقيمته 
وقدره بني سائر األوطان، وكذا مقدراته وإجنازاته وخرياته، وما أنعم اهلل على املواطنني فيه من نعم 

كثرية، ومنها ِنعم األمن واألمان واالستقرار.

رواه اإلمام البخاري في صحيحه واللفظ له، في كتاب )المغازي(، الباب )82(، الحديث رقم )22))(،   -1
ص 2)7-3)7، ورواه اإلمام مسلم في صحيحه، في كتاب )الحج(، باب )فضل ُأحد(، الحديث رقم 

)3371(، ص 82). 
ُينَظُر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )ثرب(.  -2

أبو الحسن بن بطال القرطبي، شرح صحيح البخاري، )/))).  -3
درجات المدينة، أي: طرقها المرتفعة. ابن حجر العسقالني، فتح الباري، 20/3).  -(

أوضع ناقته، أي: أسرع في السير. ُينَظُر: القاضي عياض بن موسى اليحصبي، مشارق األنوار على صحاح   -(
اآلثار، 290/2.

رواه اإلمام البخاري في صحيحه، في كتاب )العمرة(، باب )من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة(، الحديث   -(
رقم )1802(، ص 290.
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4- الوالء للوطن: 

ُيعدُّ الوالء للوطن من أهم مقومات حاية الوطن والذود عنه، وهذا الوالء البد أن ينعكس 
على سلوك الشباب، من حيث االعتزاز بالوطن وقيمه وثوابته، واحلرص على ممتلكاته ومقدراته 
ومنجزاته واحلفاظ عليها، وتقدير رموزه وعدم اإلساءة إليها، ومن حيث الدعاء للوطن وحب اخلري 
له واالسهام ف تطوره ورقيه، والدفاع والّذْود عنه حسًيا ومعنوًيا، والتضحية بالغايل والنفيس من 
أجله، وشاهد ذلك ما جاء ف السنة النبوية من أن النيب  دعا باخلري واألمن واالزدهار للمدينة 
رََكِة()1(، وقال:  َة ِمَن اْلبـَ املنورة حني سكنها، فقال: )اللَُّهمَّ اْجَعْل ِباْلَمِديَنِة ِضْعَفْي َما َجَعْلَت مبَِكَّ
َنا، اللَُّهمَّ ِإنَّ  )اللَُّهمَّ َباِرْك لََنا ِف مثََرَِنا، َوَباِرْك لََنا ِف َمِديَنِتَنا، َوَباِرْك لََنا ِف َصاِعَنا، َوَباِرْك لََنا ِف ُمدِّ
لِْلَمِديَنِة  َأْدُعوَك  َة، َوِإينِّ  َوإِنَُّه َدَعاَك ِلَمكَّ َوَنِبيَُّك،  َعْبُدَك،  َوَنِبيَُّك، َوِإينِّ  َعْبُدَك، َوَخِليُلَك،  رَاِهيَم  إِبـْ
ْعِطيِه َذِلَك الثََّمَر()2(، وقال أيًضا  يـُ َة، َوِمْثِلِه َمَعُه، َقاَل: مُثَّ َيْدُعو َأْصَغَر َولِيٍد َلُه، فـَ مبِْثِل َما َدَعاَك ِلَمكَّ
رََكٍة، مُثَّ  رََكًة َمَع بـَ َنا، َوِف َصاِعَنا بـَ ف رواية أخرى: )اللَُّهمَّ َباِرْك لََنا ِف َمِديَنِتَنا، َوِف مثَارَِنا، َوِف ُمدِّ
ْعِطيِه َأْصَغَر َمْن حَيُْضرُُه ِمَن اْلِوْلَداِن()3(، وذلك ألن املدينة هي اليت احتضنت الدعوة اإلسالمية،  يـُ
واستقبلته عليه الصالة والسالم، فكان من حقها أن حيبها كما أحب مكة وأن يدعو هلا باخلري 

والنماء.

وال شك أن لألسرة األثر البالغ ف غرس هذا اإلحساس والشعور لدى األبناء منذ نعومة 
أظفارهم، وتقدمي القدوة احلسنة هلم فيها. 

رواه اإلمام البخاري في صحيحه، في كتاب )فضائل المدينة(، باب )المدينة تنفي الخبث(، الحديث   -1
رقم ))188(، ص 303. ورواه اإلمام مسلم في صحيحه، في كتاب )الحج(، باب )فضل المدينة(، 

الحديث رقم ))332(، ص)7). 
رواه اإلمام مسلم في صحيحه، في كتاب )الحج(، باب )فضل المدينة(، الحديث رقم ))333(، ص   -2

 .(7(
رواه اإلمام مسلم في صحيحه، في كتاب )الحج(، باب )فضل المدينة(، الحديث رقم ))333(، ص   -3

.(7(
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5- االلتزام باألنظمة والقوانين:

االلتزام بأنظمة الوطن وقوانينه من أهم صفات املواطن املسؤول، فهذه األنظمة والقوانني مل 
توجد إال لتنظيم شؤون الوطن وتطويره وحتسني أحواله وأوضاعه ف كل ماالت احلياة، وال شك 

أن أي إخالل هبذه األنظمة والقوانني يؤثر تأثريًا سلبًيا ف أمن الوطن واستقرارِِه.

إن احرتام الشباب ألنظمة الوطن وقوانينه من أهم مسات رقيهم وحتضرهم، فاألنظمة والقوانني 
أحد أبرز جوانب االنتقال من احلالة البدائية إىل احلالة احلضارية للمجتمعات ف التاريخ اإلنساين، 
وأمام األسرة الكثري من الفرص لرتبية األبناء على احرتام األنظمة والقوانني وااللتزام هبا، انطالًقا من 
قناعاهتم بضرورهتا وأمهيتها، ال خوًفا ووجاًل من العقاب على خرقها وإمهاهلا، ومتابعة تقيد األبناء 

هبذه األنظمة والقوانني ومدى تنفيذهم واحرتامهم هلا.

وقد جاءت الشريعة اإلسالمية داعية إىل االلتزام باألنظمة والقوانني ف كل مناحي احلياة 
وذلك  االجتماعية...،  والعالقات  والسلوك  واألخالق  والعبادة  العقيدة  جانب  ف  اإلنسانية، 

للحفاظ على الضرورات اخلمس، وهي: الدين والنفس والعرض واملال والعقل.

من  وذلك  احرتامها،  على  وُيعوَّده  والقوانني  باألنظمة  االلتزام  على  املسلم  اإلسالم  ويريب 
خالل نظام العبادة اإلسالمية فيه؛ فالصالة مثاًل من أعظم شعائر اإلسالم اليت حتث على االلتزام 
بالنظام، فهي عبادة ال تؤدَّى إال ف وقت حمدد معلـوم، وهبيئة خمصوصة، وهلذا جاء ف احلديث: 
َر َفَكبـِّرُوا، َوِإَذا رََكَع َفارَْكُعوا، َوِإَذا َسَجَد َفاْسُجُدوا، َوِإْن َصلَّى  ْؤمَتَّ ِبِه، َفِإَذا َكبـَّ َا ُجِعَل اإْلَِماُم لِيـُ )ِإمنَّ
َقاِئًما َفَصلُّوا ِقَياًما()1(، فال يسوغ للمأموم أن يتقدم أو يتأخر على إمامه، بل عليه أن ينتظم ف 

الصالة، ويقتدي بإمامه ف أدائها.

وكذلك إذا صف املصلي ف الصالة فعليه أن يقيم هذا الصف، وال يتقدم على إخوانه وال 
يتأخر، وال يرتك فراًغا بينه وبني إخوانه ف الصالة، بل على املصلني مجيًعا أن يسووا الصفوف، 

والمنبر  السطوح  في  )الصالة  باب  )الــصــالة(،  في كتاب  له،  واللفظ  في صحيحه  البخاري  اإلمــام  رواه   -1
والخشب(، الحديث رقم )378(، ص 7). ورواه اإلمام مسلم في كتاب )الصالة(، باب )إئتمام المأموم 

باإلمام(، الحديث رقم )921(، ص )17.
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كما قال عليه الصالة والسالم ف احلديث الصحيح: ) لَُتَسوُّنَّ ُصُفوَفُكْم، َأْو لَُيَخاِلَفنَّ اهلُل بـَنْيَ 
ُوُجوِهُكْم  )1(، وكذلك احلال ف سائر أركان اإلسالم األخرى.

على  واحلرص  واالئتالف  االجتماع  على  دليل  خمالفتها  وعدم  وتطبيقها  األنظمة  واحرتام 
مصلحة الوطن واحلفاظ عليه، فال ُيقبل من املواطن حتقيق اخلري واملصلحة لنفسه على حساب 
إخوانه املواطنني؛ ألن حتقيق املصلحة الشخصية على حساب اجلماعة خمالف ألمر اهلل جل وعال 
الذي أمر بالتعاون واحملبة بني املسلمني، يقول النيب عليه الصالة والسالم: )اهلَل ِف َعْوِن اْلَعْبِد َما 
رُوا، وَُكوُنوا ِعَباَد  َباَغُضوا، َواَل حَتَاَسُدوا، َواَل َتَدابـَ َكاَن اْلَمرُْء ِف َعْوِن َأِخيه()2(، ويقول كذلك: )اَل تـَ
ْوَق َثاَلَثِة أَيَّاٍم()3(؛ ففي ظل هذا النظام يسود التعاون  ْهُجَر َأَخاُه فـَ اهلِل ِإْخوَاًنا، َواَل حَيِلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن يـَ

واحملبة، وينتفي البغض واحلسد واخلصام واخلداع واخليانة.

6 – التسلح بالعلم والمعرفة: 
ُيعّد التسلح بالعلم واملعرفة، وتنمية العقول وتطوير املهارات خلدمة الوطن من أهم مقومات 
حايته والذود عنه، فالعلم حيرِّر العقول من األوهام، وَيقِضي على الكساد والفساد، وُيِدير حركة 

اإلنتاج، والبد منه لتحقيق الرقي والنهضة، وهو شرط لتحقيق النصر على األعداء.

وُيعد العلم واملعرفة من أهم العوامل األساسية لتقدم اجملتمعات اإلنسانية وحتضرها، ومظهر 
من مظاهر قوة األمم وعظمتها وقدرات أبنائها، ودعامة كربى القتصادها، َوِمْن مَثَّ قدرهتا على 
حتقيق رفاهية شعوهبا، ولذا جند تنافًسا شديًدا بني دول عاملنا املعاصر ف العناية واالهتمام بتحصيل 

العلوم واملعارف، ممثلة مبؤسساهتا التعليمية ومراكز حبوثها األكاديية))(.

وبعدها(،  اإلقامة  عند  الصفوف  )تسوية  بــاب  )األذان(،  في كتاب  في صحيحه،  البخاري  اإلمــام  رواه   -1
الحديث رقم )717(، ص 117.

رواه اإلمام مسلم في صحيحه، في كتاب )الذكر والدعاء(، باب )فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى   -2
الذكر(، الحديث رقم )3)8)(، ص 1173.

رواه اإلمام البخاري في صحيحه، في كتاب )األدب(، باب )ما ينهى عن التحاسد والتدابر(، الحديث   -3
)البر والصلة واألدب(، باب  اإلمـام مسلم في صحيحه، في كتاب  رقم )))0)(، ص 9)10. ورواه 

)تحريم التحاسد والتباغض والتدابر(، الحديث رقم ))2))(، ص 1122. 
ُينَظُر: األستاذ الدكتور مفرح القوسي، مدخل في العلم والمعرفة والبحث العلمي، ص ))1-))1.   -(
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الذين  وحاته،  الوطن  عماد  هم  الذين  املستقبل  رجال  لتكوين  أرٌض خصبة  أيًضا  والعلم 
يعرفون بالعلم واملعرفة الصحيحة ما هلم وما عليهم، وتتكون لديهم القدرة على مواجهة األفكار 
الفاسدة والثقافات الضالة اليت تأيت من األعداء، والقدرة على تصحيح العقول الفاسدة، وهداية 
القلوب الضالة، وإمداد الوطن بدالئل اخلري واإلرشاد واألخذ بالقوة، وتـوِجيهه إىل الطريق املستقيم 

والوجهة السليمة.

وقد أكدت السنة النبوية على فضل العلم وأمهية طلبه، ومن ذلك على سبيل املثال: ما روي 
 عن أنس بن مالٍك  أنه قال: قال رسول اهلل : )َطَلُب اْلِعْلِم َفرِيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم()1(، 
ْبَتِغي ِفيِه ِعْلًما َسَلَك اهلُل ِبِه َطرِيًقا ِإىَل اجْلَنَِّة، َوِإنَّ اْلَماَلِئَكَة لََتَضُع  وقوله : )َمْن َسَلَك َطرِيًقا يـَ
اأْلَْرِض، َحىتَّ  َوَمْن ِف  َماوَاِت  السَّ َمْن ِف  َلُه  ْغِفُر  لََيْستـَ اْلَعامِلَ  َوِإنَّ  اْلِعْلِم،  ِلَطاِلِب  َها ِرًضى  َأْجِنَحتـَ
احْلِيَتاُن ِف اْلَماِء، َوَفْضُل اْلَعامِلِ َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َساِئِر اْلَكوَاِكِب، ِإنَّ اْلُعَلَماَء َورََثُة 
َا َورَُّثوا اْلِعْلَم، َفَمْن َأَخَذ ِبِه َأَخَذ حِبَظٍّ وَاِفٍر()2(،  َورُِّثوا ِديَنارًا َواَل ِدرمَْهًا، ِإمنَّ اأْلَْنِبَياِء، ِإنَّ اأْلَْنِبَياَء مَلْ يـُ
َفُع  ْنتـَ َقَطَع َعْنُه َعَمُلُه إالَّ ِمْن َثاَلَثٍة : إالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجارَِيٍة ، َوِعْلٍم يـُ وقوله : )إَذا َماَت اإْلِْنَساُن انـْ

ِبِه ، َوَوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه()3(.

وال شك ف أن الناشئة من الطالب والطالبات ف املدارس واملعاهد واجلامعات هم أوىل الناس 
التحصيل  بالعلوم واملعارف ف خمتلف اجملاالت، من خالل ِجّدهم واجتهادهم ف  بالتزود  اليوم 
العلوم  الدراسي؛ دراسة وفهًما وتطبيًقا، ومهارات ذهنية وعملية، ليكونوا - بتمّكنهم من هذه 

رواه ابن ماجه في سننه، في باب )فضل العلماء والحث على طلب العلم(، الحديث رقم ))22(، ص   -1
))، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله، باب )قوله : طلب العلم فريضة على كل مسلم(،1/ 
8، وقد حّسنه العجلوني في كشف الخفاء، برقم ))))1(، 2/ 3) – ))، وصححه الشيخ األلباني 

في تحقيقه لسنن ابن ماجه. 
رواه أبو داود في سننه في )كتاب العلم(، باب )الحث على طلب العلم(، الحديث رقم )1))3(،317/3،   -2
ورواه الترمذي في سننه واللفظ له، في كتاب )العلم(، باب )ما جاء في فضل الفقه على العبادة(، الحديث 
رقم )82)2(، وصححه األلباني في تحقيقه لسنن أبي داود، وحّسنه عبدالقادر األرناؤوط في تحقيقه 

لـ)جامع األصول في أحاديث الرسول(، 7/8. 
بعد وفاته(،  الثواب  ِمن  اإلنساَن  يلحق  )ما  باب  )الوصية(،  اإلمــام مسلم في صحيحه، في كتاب  رواه   -3

الحديث رقم)223)(، ص )71.
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واملعارف - خري جنود هلذا الوطن يسعون إىل بنائه وحتقيق تطوره ورقيه.

تعليم أوالدهم، وذلك بغرس  بالعلم واملعرفة إال جبهود اآلباء ف  التسلح  ولن يتحقق هذا 
حب العلم وطلبه ف أنفسهم منذ الصغر، وإقناعهم بقيمته وفضله وكذا فضل العلماء واملبدعني، 
واملبادرة إىل تعليمهم، وتذليل كل الصعاب والعقبات اليت تعرتض طريقهم ف هذا التعلم، وحتفيزهم 
وتشجيعهم على خوض غمار كل العلوم واملعارف اليت توافق ميوهلم وتناسب قدراهتم، وهتيئة كل 

اإلمكانات والسبل اليت متّكنهم من ذلك. 

7- التمسك بمالمح الُهوية الوطنية: 

ُيقصد باهُلوية الوطنية هنا: السمات والقسمات العامة املشرتكة والثوابت اليت متّثل شخصية 
الوطن وذاتيته، ويعتز هبا املنتسبون إليه، ويتاز هبا عما سواه من األوطان األخرى. 

"وتتمثل مكونات هـوية أي أمة ف: الدين والعقيدة، واللغة، واألرض، واجلنس، والتاريخ، 
والعادات والتقاليد، واملصاحل املشرتكة")1(.

ومن األحاديث الشريفة اليت تؤكد على األمة اإلسالمية وجوب احملافظة على دينها - بصفته 
أول مكونات اهلوية - ما جاء ف التحذير من التشبه باملشركني، فقد ُروي عن عبداهلل بن عمر 
ُهْم()2(، وذلك لتبقى أمة اإلسالم  ُهَو ِمنـْ h أنه قال : قال رسول اهلل : )َمْن َتَشبََّه ِبَقْوٍم فـَ
توجيهاته ألمته  الصالة والسالم حريًصا ف  بذاهتا، ولذا كان عليه  حمافظة على هويتها مستقلة 
ف أمور دينها ودنياها على ضرورة حفاظها على مكونات هويتها اليت متتاز هبا عن سائر األمم 
األخرى، حىت أن اليهود قالوا عنه: )َما ُيرِيُد َهَذا الرَُّجُل َأْن َيدََع ِمْن َأْمرَِنا َشْيًئا ِإالَّ َخاَلَفَنا ِفيِه()3(. 
وال شك أن لألسرة أثرًا كبريًا ف متسك أبنائها مبكونات هذه اهلوية ومالحمها، من خالل 

المعاصر،  المسلم في حاضره  بها  يتميز  أن  ينبغي  التي  الهوية  القوسي، مالمح  بن سليمان  أ.د. مفرح   -1
ص)1. 

رواه أبو داود في سننه، في كتاب )اللباس(، باب )في لبس الشهرة(، الحديث رقم )031)(، ج)/ص   -2
)). وقد أورده األلباني في )صحيح الترغيب والترهيب( برقم )2089(. 

رواه اإلمام مسلم في صحيحه، في كتاب )الحيض(، باب )جواز غسل الخائض رأس زوجها وترجيله(،   -3
الحديث رقم ))9)(، ص 138. 
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تشبث األسرة هبذه املكونات واملالمح واحلفاظ عليها، وتنمية ذلك كله ف األبناء وحفزهم عليها، 
ومن حيث عدم التفريط ف هذه املكونات حبجة اللحاق بكل ما هو عصري وجديد.

لها:  8- الشعور بالمسؤولية وتحمُّ

مصطلح         املواطنة  أدبيات  ف  يظهر  ولذا  للمسؤولية،  حتملهم  درجة  ف  املواطنون  يتفاوت 
على حتّمل  يرتىب  وإمنا  يولد مسؤواًل،  ال  والفرد   ،)Responsible Citizen املسؤول -  )املواطن 
املسؤولية من خالل الرتبية والتنشئة االجتماعية، وُيقصد باملسؤولية هنا إدراك الفرد ألثر تصرفاته 
ف اآلخرين، وهو واجب يقوم به اإلنسان على املستوى الشخصي، وكذا على املستوى العام، 
وتستطيع األسرة أن تنمي هذا الشعور عند أبنائها من خالل تعويدهم بالتدريج منذ الصغر على 
التمسك بأركان العقـيدة اإلسالمية الصحيحة وأصوهلا، واالهتمام بأداء العبادات الدينية، ومراعاة 
املبادئ والقيم اخللقية، واالهتمام باملقررات والواجبات املدرسية، واحملافظة على ممتلكاهتم وأغراضهم 
الشخصية، واحرتام املواعيد ف حياهتم اليومية، مثل: مواعيد األكل والشرب والنوم والذهاب إىل 
ومن  باملسؤولية.  الشعور  روح  لديهم  ينمي  مما  ذلك  وحنو  اليومية،  مصروفاهتم  وإدارة  املدرسة، 
خالل تكليفهم باملهام األسرية حبسب ظروفهم وإمكاناهتم، وتشجيعهم ومكافأهتم عند اإلصابة، 
وتصويبهم عند التعثر والوقوع ف األخطاء، ومنحهم الثقة واألمل والتصميم على النجاح. كل ذلك 

انطالًقا من قول النيب : )ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن رَِعيَِّتِه()1(.

9- العناية بالعمل وتقديره: 

من أهم واجبات املواطن أن يعمل، وأن يكون فرًدا منتًجا ف وطنه؛ لإلسهام ف منو الوطن 
ورفعته وحتقيق استقالله االقتصادي؛ وللنأي باملواطن عن أن يكون عالة على غريه ف اجملتمع، كما 
أن العمل هو السبيل لعمارة األرض اليت ُأمر اإلنسان هبا بصفته خليفة اهلل تعاىل ف أرضه، كما 

قال سبحانه: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ  ژ)2(، وقال أيًضا: ژ ىئ 

رواه البخاري في صحيحه في كتاب )الجمعة(، باب )الجمعة في القرى والمدن(، الحديث رقم )893(،   -1
ص 3)1-))1. ورواه مسلم في صحيـحه في كتاب )اإلمارة(، باب )فضيلة األمير العادل(، الحديث 

رقم ))72)(، ص820. 
2- سورة البقرة، اآلية 30. 
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ی ی ی  ی جئ ژ)1(.

ومن لوازم العناية بالعمل وتقديره: إحسان العمل وإتقانه واإلجادة فيه، ذلك أن اإلسالم 
حيض على إتقان العمل وزيادة اإلنتاج، وُيعّد ذلك أمانة ومسؤولية، فليس املطلوب ف اإلسالم مرد 
القيام بالعمل، بل البد من اإلحسان واإلجادة فيه وأدائه مبهارة وإحكام، فذلك مدعاة لنيل حمبة 
ْتِقَنُه()2(، ويقول  اهلل ومرضاته سبحانه، يقول النيب : )ِإنَّ اهلَل حُيِبُّ ِإَذا َعِمَل َأَحدُُكْم َعَماًل َأْن يـُ

كذلك: )ِإنَّ اهلَل َكَتَب اإْلِْحَساَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء()3(.

ويكن لألسرة أن تـدعم ذلك كله برتبية أبنائها ليكونوا أفراًدا منتجني ف وطنهم ال مستهلكني؛ 
فتنمية الوطن ال تتم إال بسواعد أبنائه وال سيما الشباب منهم، فهم طاقة الوطن وجنوده الذين ال 

ُيستغىن عنهم ف هذه التنمية.

10- تقوية الروابط والصالت بين أفراد الوطن وفئاته:

من أهم مقومات حاية الوطن والذود عنه:  تقوية الروابط بني أفراد الوطن، وتوثيق عـرى 
الصالت بني فئاته وأطيافه املختلفة، والقضاء على الطائفية املقيتة، وكل أشكال التفرقة العنصرية، 
َها  َفِإنـَّ )َدُعوَها   : لقوله  استجابة  غريها،  أم  أم جهوية  قبلية  أم  مذهبية  أم  دينية  سواًء كانت 

ُمْنِتَنٌة())(.

وذلك لتحقيق متاسك اجملتمع وتضامنه وحتقيق التكامل التفاعلي بني أفراده. وال شك أن 
والتواضع واالحرتام  احملبة  مبادئ  أبنائها على  تربية  األمهية ف ذلك، من حيث  بالغ  أثرًا  لألسرة 

1- سورة هود، اآلية 1). 
األحاديث  )سلسلة  في  األلباني  وصححه   ،33(/(  ،)(312( برقم  اإليمان  شعب  في  البيهقي  رواه   -2

الصحيحة( برقم )1113(، 3/ )10.
رواه اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب )الصيد والذبائح(، باب )األمر بإحسان الذبح والقتل(، الحديث   -3

رقم )))0) (، ص 873.
رواه اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب )التفسير(، باب )يقولون ألن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز   -(
منها األذل(، الحديث رقم )907)(، ص 871. ورواه اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب )البر والصلة 

واألدب(، باب )نصر األخ ظالًما أو مظلوًما(، الحديث رقم )83))(، ص 1130.



- 97( -

األستاذ الدكتور مفرح بن سليمان القوسي )السعودية(

العنف  ونبذ كل مظاهر  الواحد،  الوطن  منظومة  اآلخرين ف  والتكاتف مع  والتعايش  والتسامح 
والشقاق والكراهية واالستعالء على املواطنني اآلخرين أو ازدرائهم واحلط من قيمتهم وقدرهم أو 
احلرية  مبادئ  األبناء على  تربية  الوطن وقوانينه، وكذا  أنظمة  تكفلها هلم  اليت  غمطهم حقوقهم 
واملساواة والعدالة االجتماعية، وكرامة بين البشر اليت منحهم اهلل عز وجل إياها ف قوله تعاىل: 

ک ک  ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  ژ 
ڱ ں ں ڻ ژ)1(، ومبدأ التوازن بني احلقوق والواجبات، وتكافؤ الفرص بني سائر 

املواطنني ف العمل للوطن وخدمته، فهو وطن للجميع، ال لفئة دون أخرى.

 المبحث الثاني: 
مواجهة تحديات قيم االنتماء للوطن وتحقيق األمن الفكري فيه

يواجه االنتماء الوطين واألمن الفكري ف اجملتمع املسلم املعاصر حتديات كثرية ومتنوعة، لعل 
من أبرزها مما له عالقة مباشرة مبوضوع البحث هنا ما يلي:

ما تبثه وسائل اإلعالم املختلفة - والسيما القنوات الفضائية - ووسائل التواصل االجتماعي   -1
من أفكار وطروحات كثرية تروج لعقائد باطلة، وأفكار هدامة، ودعوات مغرضة إلثارة الفنت 
املذهبية،  العصبيات  وإثارة  وفئاته،  الوطن  أبناء  والنزاع بني  والشقاق،  وبث روح اخلالف، 
والنعرات الطائفية، واالنقسامات احلزبية، وحنو ذلك مما يؤدي إىل تفتيت الوطن والقضاء على 

وحدته.

ولع كثري من الشباب بالتمرد على األنظمة والقوانني والقيم واألعراف االجتماعية املعتربة ف   -2
اجملتمع، وسعيهم إىل تبين العنف والثورات على ساسة الوطن وقياداته األمنية بدعوى تغيري 
اجملتمع وتطويره، واخنداعهم بالكثري من الشعارات والوعود املقدمة هلم - غالًبا - من جهات 

خارجية ترتبص بالوطن الدوائر وتكيد له.

عزوف كثري من الشباب عن التفاعل اإلجيايب املثمر مع مؤسسات الوطن وتطلعاته، وبرامه،   -3
وخططه التنموية، وإجنازاته احلضارية، وانصرافهم عن خدمته ونصرة قضاياه.

1- سورة اإلسراء، اآلية 70. 
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ختلي كثري من اآلباء عن واجباهتم ف توجيه األبناء وإرشادهم إىل السلوك السليم، وضعف   -(
مهمتهم الرقابية على أبنائهم أو انعدامها، نتيجة انشغاهلم بأعماهلم وغياهبم فرتات طويلة 
عن املنزل، وِمْن مَثَّ غياب احلوار البناء داخل األسرة بني اآلباء واألبناء، وتأثر كثري من هؤالء 

األبناء برفقاء السوء.

وجود فجوة كبرية بني كثري من اآلباء وأبنائهم، حيث تشعر أعداد متزايدة من الشباب بوجود   -(
فاصل زمين ومساحة كبرية ف أمناط التفكري والسلوك بني جيلهم وجيل من سبقهم من اآلباء 
واملربني واملسؤولني ف وطنهم، تؤدي - ف كثري من األحيان - إىل اختالفات كثرية بني 
اجليلني واحتفاظ كل طرف منهما بنظرة منطية مسبقة عن الطرف اآلخر حتتوي على العديد 
من األحكام اجلاهزة غري القابلة للنقاش والتغيري؛ فبينما ينظر كثري من الشباب إىل اجليل الذي 
سبقهم على أهنم حمافظون وجامدون ومتشبثون باألعراف والضوابط االجتماعية، ومتسلطون 
ف التعامل معهم عرب االكتفاء بإصدار األوامر والنواهي، وممارسة الوصاية عليهم والتدخل 
 ف اختياراهتم الشخصية ف ماالت التعليم واملهنة والزواج، ورمبا ف امللبس واملظهر ... اخل. 
وعدم  والطيش،  والسفه،  االندفاع،  إال  الشباب  ف  واملربني  اآلباء  جيل  من  يرى كثري  ال 

املباالة، وقلة اخلربة، والتهرب من حتمل املسؤولية.

الوطنية وإزالة احلواجز واخلصوصيات بكل  الغربية، وسعيها إىل حمو اهلويات  العوملة  هيمنة   -(
أنواعها بني شعوب العامل، وفرض النمط الغريب عموًما واألمريكي خصوًصا على حياة الناس 

وثقافتهم وسلوكهم.  

فشو ظاهرة التكفري والغلو ف الدين واخلروج على والة األمر فيها لدى كثري من الشباب ف   -7
البالد اإلسالمية، تأثرًا جبهات خارجية مغرضة، واحنراًفا عن حمجة احلق ف منهج التلقي من 

نصوص الكتاب والسنة.

وتستطيع األسرة مواجهة هذه التحديات ونحوها من خالل القيام بما يأتي: 

أواًل: توجيه األبناء إىل حسن استخدام وسائل اإلعالم واالتصال وترشيده، والتنبيه على أهنا 
وسائل ذات حدين إجيايب وسليب، وهلا أثر مزدوج، فهي حتمل ف طياهتا نفًعا عميًما أو شرًا عميًما، 
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يكمن - هذا الشر - فيما حتدثه من أضرار عقدية وثقافية واجتماعية وأخالقية، وحتذيرهم من 
هذه األضرار وتنبيههم على خطورهتا بأسلوب واضح سلس قائم على احلجة واإلقناع مع احرتام 
األهداف  ذات  املّتزنة  اإلعالم  وسائل  من  االستفادة  إىل  وتوجيههم  نظرهم،  ووجهات  عقوهلم 
السليمة، اليت يقوم عليها املهنيون األخيار الذين يستشعرون رقابة اهلل عليهم فيما يبّثونه من مواد 

إعالمية خمتلفة مرئية ومسموعة ومقروءة.

ثانًيا: السعي إىل إجياد وازع ديين وضابط أخالقي لدى األبناء، وحتصينهم بالقيم الفاضلة 
تنتجه  مما  والسمني،  والغث  والضار،  النافع  بني  التمييز  ليستطيعوا  احلميدة،  احلسنة  واألخالق 
القبول  مبأخذ  منها  ويسمعونه  يرونه  ما  أخذ  وعدم  خمتلفة،  إعالمية  مواد  من  اإلعالم  وسائل 
والتسليم، بل البد من عرض كل ذلك على موازين الدين والعقل وقيم الوطن وأمنه ووحدته، فما 
ُقوُلوَن ِإْن  وافق منها هلا ُأخذ وُقبل، وما عارض رُد ورُفض، يقول النيب : )اَل َتُكوُنوا ِإمََّعًة ؛ تـَ
ُفَسُكْم؛ ِإْن َأْحَسَن النَّاُس َأْن حُتِْسُنوا َوِإْن  ُنوا أَنـْ َأْحَسَن النَّاُس َأْحَسنَّا َوِإْن َظَلُموا َظَلْمَنا، َوَلِكْن َوطِّ

َأَساُءوا َفاَل َتْظِلُموا()1(.

ثالًثا: ربط األبناء عمـوًما والشباب منهم خصوًصا بقضايا متمعهم وتعويدهم على االهتمام 
)َمَثُل  وقوله:  ْعًضا()2(،  بـَ ْعُضُه  بـَ َيُشدُّ  َياِن،  نـْ لِْلُمْؤِمِن َكاْلبـُ )اْلُمْؤِمَن   : قوله  من  انطالًقا  هبا، 
َساِئُر  َلُه  َتَداَعى  ُعْضٌو  ِمْنُه  اْشَتَكى  ِإَذا  اجْلََسِد،  َمَثُل  َعاُطِفِهْم  َوتـَ رَاُحِِهْم  َوتـَ وَادِِّهْم  تـَ ِف  اْلُمْؤِمِننَي 
َأْدَناُهْم،  ِبِذمَِّتِهْم  َوَيْسَعى  ِدَماُؤُهْم،  َتَكاَفُأ  تـَ )اْلُمْؤِمُنوَن  أيًضا:  وقوله  وَاحْلُمَّى()3(،  َهِر  ِبالسَّ  اجْلََسِد 
َوُهْم َيٌد َعَلى َمْن ِسوَاُهْم())(. واالستثمار اجليد ألوقات الفراغ لدى هؤالء األبناء، والسعي إىل 

الباب )3)(، الحديث رقـم )2012(، ج)/  التـرمذي في سننه في كتاب )البر والصلة (،  رواه اإلمام   -1
ص))3، وقال: )حديث حسن غريب(. وأورد ابن األثير نحوه في )جامع األصول(، وقال محققه الشيخ 

عبدالقادر األرناؤوط: )حديث حسن(، ج11/ هامش ص99).  
رواه اإلمام البخاري في صحيحه، في كتاب )األدب(، باب )تعاون المؤمنين بعضهم بعًضا(، الحديث   -2
رقم ))02)(، ص 3)10. ورواه مسلم في صحيحه، في كتاب )البر والصلة واألدب(، باب )تراحم 

المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم(، الحديث رقم ))8))(، ص 1131.
رواه مسلم في صحيحه، في كتاب )البر والصلة واألدب(، باب )تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم(،   -3

الحديث رقم ))8))(، ص 1131.
رواه أبو داود في سننه، في كتاب )الديات(، باب )إيقاد المسلم من الكافر(، الحديث رقم )30))(،   -(
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التطوعية  األعمال  ف  االنـخراط  على  حثهم  طريق  عن  املنحرفة  السلوكيات  ف  الوقوع  جتنيبهم 
واخلريية، وال شك أن " العمل على ربطهم مبجتمعهم ومنحهم فرصة ف بناء اجملتمع من خالل 
إسهامهم ف العمل التطوعي سيزيد من ِإحساسهم بقيمتهم وأثرهم ف بناء متمعهم، وهذا بالتايل 

سيغرس ف نفوسهم احملافظة على مكتسبات اجملتمع")1(.

رابًعا: العناية باحلوار اهلادف البناء مع األبناء داخل حميط األسرة، لكونه من أهم وسائل 
االتصال الفعَّالة بني أفراد األسرة وتعزيز العالقات األسرية، ومن أفضل طرق غرس احملبة واملودة 
واأللفة وإشاعة روح التفاهم بني اآلباء واألبناء، وإزالة حواجز العزلة وكسر أسوار الوحدة بني أفراد 
األسرة الواحدة، وهو دعامٌة أساسية من دعائم استقرار األسرة ومتاسكها وعامل أساسي ف بناء 

الشخصية املتوازنة لألبناء وبناء متمع إجيايب أفراده متحابون متعاونون ومنتجون ف متمعهم.
وألمهية احلوار مع األبناء والناشئة حاور النيب  العديد منهم واستمع إليهم، والطفهم وداعبهم،  
ومل يستصغر عقوهَلم، ومل يهمل مشاعرهم، ومن ذلك على سبيل املثال: ما ُروي عن سهل بن سعد 
 أنه قال: )ُأيِتَ النَّيِبُّ  ِبَقَدٍح َفَشِرَب ِمْنُه، َوَعْن َيِيِنِه ُغاَلٌم َأْصَغُر اْلَقْوِم، وَاأْلَْشَياُخ َعْن َيَسارِِه، 
َقاَل: َيا ُغاَلُم، أََتْأَذُن يِل َأْن ُأْعِطَيُه اأْلَْشَياَخ. َقاَل: َما ُكْنُت أِلُوِثَر ِبَفْضِلي ِمْنَك َأَحًدا َيا َرُسوَل اهلِل،  فـَ
نة البدء باليمني،  َفَأْعَطاُه إِيَّاُه()2(، فقد كان الغالُم جالًسا عن يني النيب والشيوخ عن يساره، ومن السُّ
وأيًضا من املتعارف عليه احرتام الكبار، وتقديهم ف مثل هذا األمر على الصغار، فاستأذن النيبُّ 
 الغالَم أن يبدأ بتقدمي املاء للكبار، ولكن الغالم آثر أن يفوز بشرف الشرب من يد الرسول، فأعطاه 

النيب  املاء بادًئا به.

ومن ذلك أيًضا: ما ُروي عن رافع بن عمرو الغفاري  أنه قال: كنُت وأنا غالم أرمي 
خناًل لألنصار، فُأتـَي النيب  فقيل: إن ها هنا غالًما يـَرمي خنلنا، فُأيت يب إىل النيب  فقال: )َيا 

ص 0))-1)). ورواه النسائي في سننه، في كتاب )القسامة(، باب )القود بين األحرار والمماليك في 
النفس(، الحديث رقم )738)(، ص 3)). كما رواه اإلمام أحمد في المسند، الحديث رقم )991(، 

2/)28، وقد صححه الشيخ شعيب األرنؤوط في تحقيقه للمسند.
د. راشد بن سعد الباز، أزمة الشباب الخليجي واستراتيجيات المواجهة، ص)12.  -1

رواه اإلمام البخاري في صحيحه، في كتاب )المساقاة(، باب )من رأى أن صاحب الحوض أو القربة   -2
أحق بمائه(، الحديث رقم )))23(، ص380. 
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رِْم النَّْخَل، وَُكْل مِمَّا َيْسُقُط ِف َأْسَفِلَها(،  ُغاَلُم، مِلَ تـَرِْمي النَّْخَل ؟(، قال: قلت: آُكُل، قال: )َفاَل تـَ
مث مسح رأسي وقال: )اللَُّهمَّ َأْشِبْع َبْطَنُه()1(، فقد بني له  ما يباح وما حيرم ف األكل من مثار 

اآلخرين، ووجهه إىل حتري احلالل واجتناب احلرام بأسلوب رفيق حاٍن. 

الفرصة لألبناء ف احلوار داخل  إتاحة  العلمية على أن  الدراسات  الكثري من  وقد أمجعت 
حميط األسرة، وتشجيعهم على إبداء وجهات نظرهم ف املوضوعات املختلفة ومتكينهم من ذلك 

له مثرات إجيابية كثرية، لعل من أبرزها ما يأيت: 

أنه يتيح الفرصة لآلباء لتقوية الوازع الديين لدى األبناء عن طريق القدوة احلسنة، وبنائهم   -1
فكرًيا بناًء سليًما.

أنه يساعد ف احتوائهم وعالج مشكالهتم، ويسهم ف إشباعهم إشباًعا عاطفًيا، وف قطع   -2
الطريق على املرتبصني هبم الدوائر من أهل األهواء والضالالت الذين يريدون هبم وبأمتهم 

ومتمعهم الشر والفساد وإثارة الفنت.

أنه يعزز ثقتهم بأنفسهم وحتقيقهم لذواهتم، ويتيح الفرصة هلم للتعبري عّما جيول خبواطرهم من   -3
أفكار ومشاعر. 

أنه حيررهم من مشاعر اخلوف، والقلق، واالنطواء، والكبت لديهم، ومشاعر العدائية جتاه   -(
املخالفني هلم ف الرأي.

أنه يتيح الفرصة لآلباء ملناقشة أفكارهم وتصحيحها، وتصويب مسارهم، وتغيري قناعاهتم   -(
اخلاطئة، وتقومي سلوكهم. 

واالعتدال  الوسطية  قيم  أمثال:  فيهم،  الفاضلة  القيم  لغرس  لآلباء  أيًضا  الفرصة  يتيح  أنه   -(
ژڤ  تعاىل:  قوله  األمم ف  األمة دون سائر  هبا هذه  اإلسالم وخص  هبا  اليت جاء 
في  سننه،  في  ماجــه  ابن  ورواه  رقم )3)203(، 2/33)).  الحديث  المسند،  في  أحمد  اإلمــام  رواه   -1
أبواب )التجارات(، باب )من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه(، الحديث رقم )2299(، 
ص 329. وروى نحوه الترمذي في سننه، في أبواب )البيوع(، باب )ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة 

للمار بها(، الحديث رقم )1288(، ص313، وقال: "هذا حديث حسن غريب صحيح«.
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والطاعة  السمع  املسلمني، والسيما  أمور  والة  والوفاء حبقوق  ڤ ڤ ڤژ)1(، 
نظرهم  ووجهات  اآلخرين  آراء  واحرتام  فيهم،  احلقة  املواطنة  روح  وتنمية  باملعروف،  هلم 
املخالفة، وااللتزام بالنقد املوضوعي للمفاهيم واألفكار، واحرتام العلماء املوثوقني الراسخني 
 ف العلم، العارفني بشرع اهلل، املتفقهني ف دينه، العاملني بعلمهم على هدى وبصرية، وتلقي 

العلم الشرعي الصحيح منهم دون غريهم، يقول تعاىل: ژ ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺ   ٺ 
ٺ ژ)2(.

خامًسا: السعي إىل احتواء الشباب وتفهم متطلباهتم واحتياجاهتم، واإلصغاء إليهم واحرتام 
وجهات نظرهم، واجتناب التعايل عليهم، ومنحهم مساحة مناسبة للحرية املنضبطة ف اختيار ما 
متيل إليه أنفسهم ف ماالت احلياة املختلفة ما دام أن ذلك حيقق أهداًفا مشروعة هلم وليس فيه 

شيء يتعارض من األصول والثوابت الدينية والقيم اخللقية ومصاحل الوطن وأمنه واستقراره.

سادًسا: التصدي للتيار اجلارف للعوملة عن طريق بناء شخصية سـوية متزنة للشباب، معتزة 
هبويتها الوطنية، متحررة من التقليد والتبعية، مستقلة بفكرها وسلوكها، ربانية ف وجهتها وغايتها 
ومرجعيتها، تأخذ من الواقع احمليط هبا والوافد إليها ما كان صاحًلا ولو تركه أكثر الناس، وترتك ما 
كان فاسًدا ولو أخذ به معظم الناس، وتعمل على إصالح ما كان قاباًل لإلصالح، يقول النيب 
ُفَسُكْم؛  ُنوا أَنـْ ُقوُلوَن ِإْن َأْحَسَن النَّاُس َأْحَسنَّا َوِإْن َظَلُموا َظَلْمَنا، َوَلِكْن َوطِّ : )اَل َتُكوُنوا ِإمََّعًة ؛ تـَ

ِإْن َأْحَسَن النَّاُس َأْن حُتِْسُنوا َوِإْن َأَساُءوا َفاَل َتْظِلُموا()3( ))(.

الشرع،  حدود  على  تعٍد  من  فيهما  ملا  والتطرف،  الغلو  من  األبناء  أفكار  حاية  سابًعا: 
ولذا  وتلبيساته،  الشيطان  لنزغات  واتباع  القوية،  والفطرة  السليم  العقل  مقتضيات  وخروج على 

هنى اهلل سبحانه وتعاىل عنه ف آيات عديدة، منها: قوله تعاىل: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ 

1- سورة البقرة، اآلية 3)1. 
2- سورة النحل، اآلية 3). 

تقدم تخريجه قبل بضع صفحات.    -3
ُينَظُر: أ.د. مفرح القوسي، مالمح الهوية التي ينبغي أن يتميز بها المسلم في حاضره المعاصر، ص 102.  -(
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پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  وقوله:  ژ)1(،  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ژ)2(.

َا  يِن، َفِإمنَّ ر النيب  من الغلو ف أحاديث كثرية، منها قوله: )إِيَّاُكْم وَاْلُغُلوَّ ِف الدِّ كما حذَّ
َد َعَلْيُكْم())(،  ُيَشدَّ ُفِسُكْم فـَ ُدوا َعَلى أَنـْ يِن()3(، وقوله : اَل ُتَشدِّ َلُكُم اْلُغُلوُّ ِف الدِّ بـْ َأْهَلَك َمْن َكاَن قـَ

ُعوَن( َقاهَلَا َثاَلًثا))(. َنطِّ وقوله كذلك: )َهَلَك اْلُمتـَ

وقد انعقد إمجاع أهل العلم على حترمي الغلو ف الدين والتحذير منه، والتحذير من عواقبه.

ومن املعلوم أن من أهم أسباب الغلو ضعف البصرية حبقيقة الدين، وعدم التعمق ف فقهه، 
من  الفرد  لتدين  الوحيد  املقياس  باملظاهر وجعلها  والتمسك  ومقاصده،  بأسراره  اإلحاطة  وعدم 
عدمه، وغالًبا ما يكون هذا اجلهل شائًعا بني أنصاف املتعلمني، أو من تلقوا العلم بالدين عن 

مصادر ُتصّدر الغلو والتطرف، أو ممن تغذوا على الثقافات املعادية للدين.

وكما هنى اإلسالم عن الغلو، حّذر من آثاره السلبية وهنى عنها؛ فنهى - مثاًل - عن التكفري 
بأنواعه، وهنى عن كل أعمال القتل والتفجري، أمثال: اختاذ بالد املسلمني مسرًحا لقتل املسلمني 
واملعاهدين باسم اجلهاد، واستباحة دماء رجال األمن واختاذهم غرًضا ظلًما وعدواًنا، واإلخالل 
بأمن البالد، وتدمري املنشآت العامة، وإتالف أموال املسلمني، وقتل األبرياء من املواطنني واملقيمني، 
أو إثارة الرعب ف قلوهبم، ونشر الكراهية بني غري املسلمني لإلسالم وأهله، واإلضرار باألقليات 
املسلمة ف البالد غري اإلسالمية، وحنو ذلك مما فيه تشويه لصورة اإلسالم ومساحته، والصد عن 

1- سورة النساء، اآلية 171.
2- سورة المائدة، اآلية 77. 

رواه النسائي في سننه، في كتاب )مناسك الحج(، باب )التقاط الحصى(، الحديث رقم )9)30(، ص   -3
19)-20)، وصححه األلباني في )سلسلة األحاديث الصحيحة (، الحديث رقم )1283(، 278/3. 

رواه أبو داود في سننه، في كتاب )األدب(، باب )في الحسد (، الحديث رقم ))90)(، )/209.  -(
الحديث رقم ))78)(،  المتنطعون(،  رواه اإلمام مسلم في صحيحه، في كتاب )العلم(، باب )هلك   -(

ص2)11.
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دين اهلل.

ومبا أن األسرة هي األساس االجتماعي ف تشكيل شخصيات أفراد اجملتمع وبنائها، فإهنا إن 
قامت هبذا الواجب، وهو حاية أفكار األبناء من الغلو والتطرف، فسُتسهم حتًما ف وقاية األبناء 
من الوقوع ف هذه املزالق العقدية والفكرية، وجتنيب البالد والعباد خماطرها وشرورها، ومن مثَّ حتقيق 

قيم األمن الفكري املنشود ف اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة. 

الخـاتـمـة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وف ختام هذا البحث أُبني - فيما يلي - أبرز نتائجه 

العلمية، وأبرز توصياته.

أواًل: أبرز النتائج العلمية للبحث:

إن املراد باألثر: نتيجة الشيء وما يرتتب عليه من أحوال وأمور.  -1

إن مفهوم األسرة ف اإلسالم يتضمن الزوجني واألوالد وفروعهم، كما يشمل األصول من   -2
اآلباء واألمهات، ويدخل فيهم األجداد واجلدات.

إن املراد حبمايـة الوطن: نصرته، والدفاع والذود عنه ومنع كل ما من شأنه إحلاق الضرر به.  -3

إن األسرة هي املدرسة األوىل لألبناء، واللبنة األساسية ف بنائهم العقدي وتكوينهم الفكري   -(
ومنهجهم اخللقي والسلوكي، ولذا كان هلا األثر الفاعل ف حايته والذود عنه.

إن أبرز مهام األسرة ف تعزيز قيم االنتماء للوطن وحتقيق األمن الفكري تتمثل ف األمور   -(
اآلتية:

ترسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة. −•

تربية األبناء على االستقامة على منهج اإلسالم وهديه. −•

تأصيل حب الوطن والوالء له وصدق االنتماء إليه ف نفوس األبناء. −•
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احرتام أنظمة الوطن وقوانينه وتطبيقها ف واقع حياهتم. −•

التسلح بالعلم واملعرفة. −•

التمسك مبالمح اهلوية الوطنية. −•

الشعور باملسؤولية وحتملها.  −•

العناية بالعمل وتقديره وإتقانه.  −•

تقوية الروابط والصالت بني أفراد الوطن وفئاته.  −•

إن أبرز مهام األسرة ف مواجهة حتديات قيم االنتماء للوطن وحتقيق األمن الفكري فيه تتمثل   -(
ف األمور التالية: 

توجيه األبناء إىل حسن استخدام وسائل اإلعالم واالتصال وترشيده. −•

السعي إجياد وازع ديين وضابط أخالقي لدى األبناء.  −•

ربط األبناء بقضايا متمعهم وتعويدهم على االهتمام هبا.  −•

العناية باحلوار اهلادف البناء داخل حميط األسرة.  −•

السعي إىل احتواء األبناء وتفهم متطلباهتم واحتياجاهتم.  −•

التصدي التيار اجلارف للعوملة. −•

حاية أفكار األبناء من الغلو والتطرف. −•

ثانًيا: أبرز المقترحات والتوصيات: 

املعنية بالشؤون االجتماعية بتزويد األسر مبهارات غرس قيم االنتماء للوطن  قيام اجلهات   -1
الناشئة  األبناء، وتفعيل مهام هذه األسر ف تدريب  فيه ف نفوس  الفكري  وحتقيق األمن 
والشباب على االلتزام بأنظمة الوطن وقوانينه وعلى حتمل املسؤولية االجتماعية، وتذليل كل 
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الصعاب اليت تواجه األسرة للقيام هبذه املهام. 

إنشاء وتطوير مراكز وهيئات ترعى قضايا الناشئة والشباب، والعمل على تفعيلها لتدعيم قيم   -2
االنتماء الوطين واألمن الفكري لديهم. 

االجتماعي  التواصل  مهارات  على  الشباب  تدريب  على  بالدولة  املعنية  األجهزة  عناية   -3
باالستخدام األمثل للتقنيات احلديثة وتالف األخطار والسلبيات فيها. 

أنفس  ف  عنه  والذود  ونصرته  الوطن  حب  قيم  لرتسخ  املختلفة  اإلعالم  وسائل  تسخري   -(
املواطنني عموًما، والشباب منهم خصوًصا. 

حث املؤسسات التعليمية االهتمام بتعزيز مكانة الوطن وحبه والوالء له لدى األبناء، من   -(
خالل املعلمني واملربني ومناهج التدريس ومقرراته. 

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ،،،،،  
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فهـرس المصـادر والمراجـع
أواًل: الكتب المطبوعة:

ابن األثري اجلزري، جامع األصول ف أحاديث الرسول، حتقيق: عبدالقادر األرناؤوط، بريوت، مكتبة دار  −-
البيان ومكتبة احللواين. 1389هـ - 9)19م.

أحد الشرباصي، موسوعة أخالق القرآن، مكتبة حبر العلوم، )بدون ذكر تاريخ الطباعة(. −-

أحد بن احلسني البيهقي، السنن الكربى، بريوت، دار الكتب العلمية، )بدون ذكر تاريخ الطباعة(. −-

أحد بن تيمية، مموع فتاوى شيخ اإلسالم أحد بن تيمية، مجع وترتيب: عبد الرحن ابن قاسم وابنه حممد،  −-
مكة املكرمة، الرئاسة العامة لشؤون احلرمني الشريفني، )بدون ذكر تاريخ الطباعة(.

أحد بن حنبل، املسند، حتقيق: شعيب األرنؤوط، بريوت، مؤسسة الرسالة، )بدون ذكر تاريخ الطباعة(. −-

أحد بن شعيب النسائي، سنن النسائي، حتقيق: حممد ناصر الدين األلباين، الرياض، مكتبة املعارف للنشر  −-
والتوزيع. والرياض، دار السالم للنشر والتوزيع. 20)1هـ – 1999م.

أحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص، أحكام القرآن، حتقيق: حممد الصادق قمحاوي، بريوت، دار إحياء  −-
الرتاث. )0)1هـ. 

العربية  باململكة  العلمية واإلفتاء  البحوث  إدارات  الرياض، رئاسة  الباري،  فتح  العسقالين،  بن علي  أحد  −-
السعودية، )بدون ذكر تاريخ الطباعة(.

أحد بن علي العسقالين، هداية الرواة إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة، دار ابن القيم ودار ابن عفان.   −-
22)1هـ - 2001م.

إمساعيل اجلوهري، الصحاح، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب. 1999م. −-

إمساعيل بن حممد العجلوين، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب. 2)13ه. −-

مركز  أبو ظيب،  عاًما،  مدى )2  على  واملخاطر  التحديات  استشراف  أين:  إىل  اإلمارات  فتحي،  أنيس  −-
اإلمارات للدراسات واإلعالم. )200م.

تامر إبراهيم هاشم، الصراع بني الواليات املتحدة والصني وروسيا، املكتب العريب للمعارف، )بدون ذكر  −-
تاريخ الطباعة(.
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مجال الدين بن منظور، لسان العرب، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب. 19)1هـ - 1999م. −-

راشد بن سعد الباز، أزمة الشباب اخلليجي واسرتاتيجية املواجهة، الرياض، جامعة نايف للعلوم األمنية.  −-
)200م.

القلم.  دار  دمشق،  داودي،  عدنان  صفوان  حتقيق:  الكرمي،  القرآن  ألفاظ  مفردات  األصفهاين،  الراغب  −-
18)1هـ.

الزخمشري، أساس البالغة، حتقيق: عبد الرحيم حممود، لبنان، دار املعرفة. −-

سامح فوزي، املواطنة، القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 2007م. −-

سليمان بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، تعليق: حممد حمىي الدين عبد احلميد، بريوت، دار إحياء  −-
الرتاث العريب، )بدون ذكر تاريخ الطباعة(.

عبداحلفيظ املالكي، حنو متمع آمن فكرًيا، 31)1هـ-2010م، )بدون ذكر الناشر(. −-

عبدالرحن الزنيدي، املواطنة ومفهوم األمة اإلسالمية، الرياض، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  −-
واإلرشاد السعودية. )2)1هـ.

علي بن خلف بن بطال القرطيب، شرح صحيح البخاري، الرياض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 23)1هـ  −-
– 2003م.

علي بن حممد اجلرجاين، التعريفات، بريوت، مكتبة لبنان. )198م. −-

عيسى رباح، موسوعة القانون الدويل، )بدون ذكر معلومات النشر(.  −-

القاضي األحد نكري، موسوعة مصطلحات جامع العلوم، بريوت، مكتبة لبنان. 1997م. −-

القاضي عياض بن موسى اليحصيب، مشارق األنوار على صحيح اآلثار، تونس، املكتبة العتيقة، والقاهرة،  −-
دار الرتاث، )بدون ذكر تاريخ الطباعة(.

ابن قيم اجلوزية، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، حتقيق: حممد حامد الفقي، بريوت،  −-
دار الكتاب العريب. 1393هـ - 1973م.

لطيفة حسني الكندري، حنو بناء هوية وطنية للناشئة، الكويت، املركز اإلقليمي للطفولة واألمومة )بدون ذكر  −-
تاريخ الطباعة(.
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ماجد الزيود، الشباب والقيم ف عامل متغري، عمان، دار الشروق. )200م.  −-

مموعة من الباحثني، املوسوعة العربية العاملية، الرياض، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع. 19)1هـ  −-
– 1999م.

حممد أبو زهرة، تنظيم اإلسالم للمجتمع، القاهرة، دار الفكر العريب. )197م. −-

حممد العدناين، معجم األغالط اللغوية املعاصرة، بريوت، مكتبة لبنان )بدون ذكر تاريخ الطباعة(. −-

حممد بن إمساعيل البخاري، صحيح البخاري، الرياض، دار السالم للطباعة والنشر. 19)1هـ – 1999م. −-

للنشر  السالم  دار  والرياض،  السلفية.  املكتبة  املنورة،  املدينة  الرتمذي،  سنن  الرتمذي،  عيسى  بن  حممد  −-
والتوزيع. 20)1هـ - 1999م.

حممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد ناصر الدين األلباين، الرياض، مكتبة املعارف، )بدون  −-
ذكر تاريخ الطباعة(.

حممد سعيد القحطاين، الوالء والرباء ف اإلسالم، الرياض، دار طيبة. 1982م. −-

حممد ناصر الدين األلباين، سلسلة األحاديث الصحيحة، بريوت، املكتب اإلسالمي، )بدون ذكر تاريخ  −-
الطباعة(.

حممود سفر وآخرين، الوطنية كائن هالمي، الرياض، وزارة املعارف ورونا لإلعالم. 2011م. −-

مركز الدراسات والبحوث جبامعة نايـف العربية للعلوم األمنية، األمن الفكري، الرياض، جامعة نايف للعلوم  −-
األمنية. )2)1هـ - )200م.

 - 19)1هـ  والنشر.  للطباعة  السالم  دار  الرياض،  مسلم،  صحيح  القشريي،  احلجاج  بن  مسلم  −-
1998م.

مفرح بن سليمان القوسي، مدخل ف املعرفة والعلم والبحث العلمي، الرياض، مطبعة سفري.33)1ه  −-
– 2012م.

مفرح بن سليمان القوسي، مالمح اهلوية اليت ينبغي أن يتميز هبا املسلم ف حاضره املعاصر، الرياض،  −-
دار زدين. )200م.

موفق الدين عبد اهلل بن أحد بن قدامة املقدسي، املغين، حتقيق: الدكتور عبد اهلل الرتكي والدكتور عبد  −-
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الفتاح احللو، دار عامل الكتب. 19)1ه.

وزارة الرتبية والتعليم بدولة الكويت، اسرتاتيجية تكريس مفاهيم املواطنة والوالء واالنتماء لدى النشء ف  −-
املناهج الدراسية بدولة الكويت، الكويت، وزارة الرتبية والتعليم. 2011م.

العلم وفضله، بريوت، دار الفكر، )بدون ذكر تاريخ  يوسف بن عبدالرب القرطيب األندلسي، جامع بيان  −-
الطباعة(.

يوسف عبداحلميد أبو حيدان، تـعديل السلوك: النظرية والتطبيق، األردن، مركز يزيد، )بدون ذكر تاريخ  −-
الطباعة(.

- ثانًيا: البحوث والرسائل الجامعية: 

بدر حد الصالل، دور الفضائيات الكويتية الرمسية واخلاصة ف تعزيز املواطنة لدى الشباب الكوييت، رسالة  −-
ماجستري خمطوطة مقدمة إىل جامعة الشرق األوسط عام 2012م.

زياد بركات وليلى أبو علي، مظاهر املواطنة اجملتمعية ف املقررات الدراسية ف العلوم االجتماعية من وجهة  −-
نظر املعلمني، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الرابع جلامعة جرش األهلية باألردن بعنوان )الرتبية واجملتمع: 

احلاضر واملستقبل( عام 2011م.

عبد اهلل بن حممد العمرو، قيم اإلسالم اخللقية وآثارها، رسالة ماجستري مقدمة إىل قسم الثقافة اإلسالمية  −-
بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض عام 09)1هـ.

- ثالًثا: الدوريات: 

العدد  األمنية،  للعلوم  العربية  نايف  جبامعة  والبحوث  الدراسات  مركز  عن  الصادرة  واحلياة(  )األمن  ملة  −-
)187(، الصادر عام 18)1هـ.

ملة )دراسات اسرتاتيجية( الصادرة عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ف أبو ظيب، العدد  −-
)))(، الصادر عام 2001م.

رابًعا: المواقع اإللكترونية:

 . www.alwihdah.com/print.php  -





تقصيد وسائل التواصل االجتماعي
نحو خدمة القيم النبوية؛ 
قيمة حماية الوطن نموذًجا

األستاذ/ يونس الخمليشي
المملكة المغربية 
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مقدمة: 
إن تبليغ القيم النبوية أَلَْمٌر ف غاية األمهية على مستوى نشرها ف العامل، وقد حاول هذا 
البحث أن يدرس طرائق هذا التبليغ وفًقا ملا تقرر ف "الندوة العلمية الدولية الثامنة؛ حاية الوطن 
ف السنة النبوية مقصد شرعي وضرورة متمعية" واملندرج ضمن "احملور السابع: وسائل التواصل 

االجتماعي وأثرها ف حاية الوطن من منظور السنة النبوية". 

ويسعى هذا البحث إىل معاجلة إشكال صيغته: "كيف يكن إشغال كافة الوسائل -وسيقتصر 
هذا البحث على وسائل التواصل االجتماعي- ف سبيل تبليغ القيم النبوية -وسيقتصر هذا البحث 
كذلك على قيمة حاية الوطن باعتبارها قيمًة نبويًة- واإلمعان ف إيصاهلا للناس واألفراد وتعميق 
تأثرياهتا وآثارها ف النفوس اإلنسانية والسلوك البشري واجملتمعات العامة واملسلمة"؟  انطالًقا من 

هذا اإلعضال هدف هذا البحث إىل: 

افرتاض؛ أ-أن حاية الوطن قيمة نبوية. ب-إظهار كيفيات جعل قيمة حاية الوطن تفرتض   .1
األغراض  خمتِلف  حلضور  مكان  أهنا  مع  االجتماعي  التواصل  وسائل  ف  ممكنة  مادة  أهنا 
واملقاصد.ج-حتقيق مصاحل المتناهية جراء تسليك قيمة حاية الوطن النبوية ف الذهن عرب 

وسائل التواصل االجتماعي، وتسطري اسرتاتيجيات عملية جراء ذلك.

تفصيل معامل هذا االفرتاض تبياًنا لكل ما حيتمله واستدالاًل على كل ما يكن فيه، من أجل   .2
أن يبين البحث بكل ذلك أطروحته مبا يضمن صحة نتائجه. 

إن الدراسات الشرعية املتعلقة بتبيان القيم النبوية ف األوساط اإلسالمية هلا أمهية خاصة، 
ليس من حيث إحياء القيم النبوية وإبرازها للعامل وحسب؛ وإمنا حىت الحتياج اجملتمعات اإلسالمية 
هلا ف حاضرها واستلهامها ف أفعاهلا لتغيري حاضرها وجتميل مستقبلها. ومن هنا تبلور هذا البحث 
بالتبليغ  تعاىل  احلق  أمر  وقد  وسنًة.  قرآًنا  الشرعية،  للرسالة  التبليغ  بواجب  القيام  ضرورة  حول 

صراحة، إذ الواجب هو الكلمة هلل رب العاملني.
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ف املبحث األول تنوع إىل مطلبني:

 مطلٍب أوٍل؛ وينص على أن قيمة حاية الوطن قيمة شرعية نبوية متأصلة ف احلديث النبوي 
ومتواترٌة فيه تواترًا معنوًيا. ومن مث وجب تبليغها بالكلمة وعدم الصمت عنها مادام الصمت قد 

عمل ضًدا على النطق بالقيم النبوية الشريفة.

فريدة  وسيلة  بوصفها  االجتماعي  التواصل  وسائل  تسجيل  على  وينص  ثاٍن؛  ومطلٍب   
لتبليغ قيمة حاية الوطن النبوية لكوهنا ذات دالالت نفسية تتوزع ف النفس البشرية واجملتمعات 
املتنوعة وتليب احتياجاهتا بغرض بث قيمة حاية الوطن ف النفوس واجملتمعات عربها. مث يسطر 
البحث أنواع االحتياجات -وقد حصرها ف حنو أحد عشر- اليت يريدها متصفح وسائل التواصل 
النبوية عموًما،  القيمة  االحتياجات جلعلها مكتسبات لصاحل  استثمار هذه  االجتماعي وطرائق 
النفوس وسلوكات  وقيمة حاية الوطن خصوًصا، لبث هذه األخرية ف دواخل األذهان وخواجل 

األبدان ومنطقيات األلسن. 

واملراد  النبوية  الوطن  حاية  قيمة  وراء  الشرعية  املصاحَل  البحُث  يهيكل  الثاين  املبحث  وف 
ف  ذاته  يفرتش  املبحث  وهذا  االجتماعي.  التواصل  وسائل  عرب  والسلوك  الذهن  ف  تسليكها 

مطلبني:

واليت  والسلوك،  الذهن  ف  الوطن  حاية  قيمة  تسليك  اسرتاتيجيات  ويسطر  أوٍل؛  مطلب 
الالوعي.  الوطن ف  قيمة حاية  لغرز  استثمار كل صاحل جلعله سبياًل  عدها ف: 1-اسرتاتيجية 
2-اسرتاتيجية هتديف االحتياج البشري لوسائل التواصل االجتماعي حنو قيمة حاية الوطن. 3- 
اسرتاتيجية حتفيز حاالته الذهنية عرب تنثري أفعال وأعمال القلوب اليت تثريها مواد النصوص النبوية 
عموًما والنصوص اخلاصة حبماية الوطن. )-اسرتاتيجية العمل على كل املناحي ومضاعفة العمل 
على املنحى األهم على املستوى النفسي-السيكولوجي وعلى املستوى االجتماعي-السوسيولوجي. 

مطلب ثاٍن؛ ويعدد البحث هنا املصاحل املمكنة واملرجو حتقيقها جراء بذل اجلهد عرب وسائل 
التواصل االجتماعي لنشر قيمة حاية الوطن، واملفاسد املمكنة املرجو درؤها جراء ذلك كذلك. 
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البحث من حيث كون  أمهية هذا  تربز  بتوصيات جادة  متلوة  ذاته خبامتة  البحث  مث خيتم 
وسائل التبليغ للقيم الشرعية ولقيمة حاية الوطن النبوية غري معدودة، وينبغي استثمار كل الوسائل 
القصد. وأن وسائل  للعاملني هو  التبليغ مادام إيصال املضمون  الصاحلة والناجعة ف سبيل هذا 
التواصل االجتماعي تشكل متمًعا شبه قائم بذاته وموازيا للمجتمع احلقيقي، واإلغفال عن كون 
الوحي فيه هو تضييع ألرض معنوية خصبة لتبليغ القرآن الكرمي والقيم الشرعية وقيمة حاية الوطن 
النبوية. كما أن وسائل التواصل االجتماعي تقدم هويًة جديدة لروادها، وهذه اهلوية البد أن تشارك 

السنة النبوية وقيمها وقيمة حاية الوطن ف بلورهتا وتعاين تأسيسها. 

ومن هنا، فإنه حسب حبثنا -القاصر- ف املتاح احلايل من املكتبات املتوفرة واطالعنا السابق 
حول املوضوع؛ مل جند أي دراسٍة تتناول املوضوع من اجلهات اليت عاجلناه فيها، واملنظورات اليت 
شاهدناه ووصفناه من خالهلا، عدا موضوعات متفرقة بني بطون الكتب ف ختصصات خمتلفة واليت 
ال تعاجل موضوع "تقصيد وسائل التواصل االجتماعي حنو خدمة حاية الوطن كقيمة من قيم السنة 
النبوية" بشكل قاصد ومباشر، ومن مث؛ فإنا ال نزعم أنه حبث أصيل جًدا ف موضوعه لكن البحث 

حاول مقاربة جوانب مهمة ف ذلك.
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 المبحث األول: 
نحو تبليغ القيم النبوية وقيمة حماية الوطن نموذًجا؛ بالكلمة والصمت

َأَمَر القرآن الكرمي باختاذ وسيلة البالغ طريقًة لتعريف اخللق بالقرآن الكرمي والسنن النبوية. 
ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   چ  تعاىل:  قال 
وإذا   .)(7 )املائدة:  چ  گ  گ   گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ  
الصمت  هو  التبليغ  مفاعيل  من  فإن  والصنع،  بالفعل  الوحي  بتبليغ  أمر  قد  تعاىل  اهلل  كان 
قائل:  من  عز  قال  فعاًل وصنًعا،  الرتك  قد مسى  الكرمَي  القرآن  أن  ذلك  فعل وصنع.  هو   الذي 

چ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  
ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ )79: املائدة(. فعدم هني الكفار من بين إسرائيل عن 
املنكر فعل بئيس ذميم. وإذا استنطقنا مموع هذه اآليات نتيقن أهنا تأمر بتبليغ القرآن الكرمي 
والقيم النبوية بالفعل والصنع سواء أكان هذا الصنع باللفظ والنطق، أم بالصمت والسكوت.  

رًا  أمر احلق تعاىل بتبليغ القرآن الكرمي والقيم النبوية تبليًغا تاًما، تبليًغا يكون وفَّ البيان ميسَّ
للفهم والعرفان، قال تعاىل:چ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  
ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ )املائدة: 7)(. 

وإذا كان هذا األمر مقصوًدا به النيب  وأمته؛ فإن:

الواجب هو الكلمة والتكلم بالقرآن والسنة كالًما دائًما، إذ الصمت -عنهما هنا- يصنع   -1
الكلمة هبما  أن  املفاسد، كما  تنويعات  واآلالَم وكافة  والفنت  واملآسي  واملنكرات  الكوارث 
تصنع ممل احملاسن ومظاهر السلم وأجواء االستقرار ونعم اللذات ونشاطات التنمية وكافة 

تنويعات املصاحل.

وعدم اختاذ وسائل اإلعالم مضموًنا ووسيلًة لتبليغ الوحي هو حتمل جلرية الصمت وحتمل   
لكافة املشقات اليت سيصنعها الصمت عن القرآن والسنة الشريفنِي. بينما الصدع بالقرآن 
الكرمي والسنة النبوية -ف اإلعالم باخلصوص، وباألخص ف وسائل التواصل االجتماعي كما 
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هو موضوع حبثنا هذا- هو درء ملفاسد الصمت وذنوبه، وجلب ملصاحل الكالم وأجوره شرط 
أن يكون الكالم هلل مستحِضرًا كالم اهلل. 

البالغ يقتضي وسائل للتبليغ. وبالنسبة إىل أمته فقد تتخذ أشكااًل خمتلفًة مادامت حتافظ   -2
على قصد تبليغ القرآن الكرمي والقيم النبوية للناس. وتلوًا لذلك؛ فمن بني أجنع وسائل التبليغ 
هو اإلعالم مبختلف تشكيالته. ومن بني أبرز أنواعه هو التشكيل الشبكي، ومنه خصوًصا، 

وسائل التواصل االجتماعي. 

البالغ يقتضي تسليك القرآن والسنة وما يتضمنانه من القيم النبوية ف كافة املناطات ومجيع   -3
اجلهات وخمتِلف املناحي ومتنوَّع األمناط. ومن بني هذه املناطاِت، املراِد تبليغ القرآن والقيم 

النبوية جهتها، هي؛ الذهن والسلوك البشرَيان. 

المطلب األول: حماية الوطن قيمًة نبوية؛ الكالم والصمت ووسائل التواصل االجتماعي

(1(

تأطير نظري لقيمة حماية الوطن في السنة النبوية الكريمة

إن قيمة حاية الوطن ترجع ف األساس إىل جذر لغوي )ف العربية مثاًل( حيدد الوطن على 
أنه مكان إقامة اإلنسان الذي ألفه وانتمى إليه. فالوطن يضايف األلفة أي احلب لغوًيا، واحلب 
يضايف احلماية لزومًيا. لكن هذه القيمة، وهي احلب فاحلماية، عندما تْسَند إىل املكان ال تكتمل 
تأسيًسا إال عند تطعيمها بالنصوص الشرعية، والسّيما النصوص النبوية منها. وذلك عند جتذيرها 

ألسس حاية الوطن ف الفرد واألمة. 

إذا كان الوطن يضايف حايته بالضرورة، وإذا كان الشرع قد كــرَّم هذا حب حايته للبلد 
عــرب دالالت نــصــوص مــتــواتــرة تــواتــرًا معنوًيا؛ فــإنــه يكفي للتمثيل على ذلــك إيـــراد ثــالثــة )مــثــاًل( 
نبوية خالصة.  قيمة  للوطن هي  احلماية  قيمة  أن  تدلل على  الــيت  الشرعية  النبوية  النصوص   من 
ُقوُل: "َكاَن َرُسوُل اللَِّه  ِإَذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر، َفَأْبَصَر َدرََجاِت امَلِديَنِة،  فعن أََنس ، أنه كان يـَ
َتُه، َوِإْن َكاَنْت َدابًَّة َحرََّكَها"، َقاَل أَُبو َعْبِد اللَِّه: زَاَد احَلاِرُث ْبُن ُعَمرْيٍ، َعْن ُحَْيٍد: َحرََّكَها  َأْوَضَع َناقـَ
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َها.)1( ِمْن ُحبـِّ

والَوحشة  احلب  استعجال  وجالل  للبلد  القدوم  استعجال  على مجال  يدل  احلديث  فهذا 
للوطن وحايته من األضرار، وخصوًصا عند ظهور حمفزات حنوه تتجلى ف فورة الشوق إليه أو رؤيته 

واالقرتاب منه أو تعرضه ملكيدة أو دسيسة أو حرب.. أو ما شابه ذلك من خمتِلف احملفزات. 

 :s وطاملا عكس الوطن حضن احلامي املوفِّر األماَن الذي يرتاح املرء عنده، فَعْن َعاِئَشَة 
ْعِضَنا، ُيْشَفى َسِقيُمَنا، بِإْذِن  ُقوُل لِلَمرِيِض: ِبْسِم اهلِل ترَبُة َأْرِضَنا، ِبرِيقِة بـَ َأنَّ النَّيِبِّ -  - َكاَن يـَ
ل حاية ألبنائه من العلل واملهالك لدرجة  َنا)2(. فرتبة البلد تعكس دواخل أهله من احلب وتـَُفصِّ رَبـِّ
أن املريض عند وضع تراب بلده على مكان أمله مع ذكر اسم اهلل تعاىل قد يكون أداًة فعالة ف 
طلب الشفاء من اهلل تعاىل له، رمبا حلنني املريض لألرض اليت جاء منها عموًما، وحبه وشوقه وحنينه 
ألرضه اليت استوطنها خصوًصا كاألم أو كأمه اليت يستطيب حضنها ويستأمن جانبها ويستكني 

حبجرها ويلزم من حاية الوطن ألبنائه الربور به وحايتهم له جداًل بالضرورة. 

وقد صرح النيب  حببه لبلده مكة ودعا بأن يرزقه اهلل تعاىل حبه لوطنه اجلديد وهي املدينة 
ا َقِدَم َرُسوُل اللَِّه  ُوِعَك أَُبو َبْكٍر  َها َقاَلْت: َلمَّ كحبه لوطنه األم أو أشد. فَعْن َعاِئَشَة s، أَنـَّ
ُقْلُت: َيا أََبِت َكْيَف جَتُِدَك؟ َوَيا ِباَلُل َكْيَف جَتُِدَك؟ َقاَلْت: وََكاَن  َوِباَلٌل، َقاَلْت: َفَدَخْلُت َعَلْيِهَما، فـَ
ْعِلِه وََكاَن  ُقوُل: ُكلُّ اْمرٍِئ ُمَصبٌَّح ِف َأْهِلِه...وَامَلْوُت َأْدىَن ِمْن ِشرَاِك نـَ أَُبو َبْكٍر ِإَذا َأَخَذْتُه احُلمَّى يـَ
َلًة...ِبوَاٍد َوَحْويِل ِإْذِخٌر َوَجِليُل  ُقوُل: َأاَل لَْيَت ِشْعرِي َهْل أَِبينَتَّ لَيـْ يـَ رَْفُع َعِقريََتُه فـَ ِباَلٌل ِإَذا أُْقِلَع َعْنُه يـَ
  ْبُدَوْن يِل َشاَمٌة َوَطِفيُل َقاَل: َقاَلْت َعاِئَشُة: َفِجْئُت َرُسوَل اللَِّه ْوًما ِمَياَه ِمَنٍَّة...َوَهْل تـَ َوَهْل َأرَِدْن يـَ
ْحَها، َوَباِرْك لََنا ِف َصاِعَها  ، َوَصحِّ َة َأْو َأَشدَّ َنا َمكَّ َنا امَلِديَنَة َكُحبـِّ َقاَل: "اللَُّهمَّ َحبِّْب إِلَيـْ رُْتُه، فـَ َفَأْخبـَ
ِباجْلُْحَفِة".)3( وإن احلب يقتضي لب احلماية للمحبوب وخياطة  َفاْجَعْلَها  ُقْل ُحَّاَها  َها، وَانـْ َوُمدِّ

الذات وفق مقاسات الوطن حايًة ودفاًعا.

1-  أخرجه: البخاري، كتاب العمرة، باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، حديث رقم: 1802.
2-  أخرجه: البخاري، كتاب الطب، َباُب رُْقيِة النَِّبيِّ صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: . )112
3-  أخرجه: البخاري، كتاب المرضى، باب من دعا برفع الوباء والحمى، حديث رقم: 77)). 
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من خالل هذه األمثلة املختصرة جًدا من داللة نصوص نبوية على أن حاية الوطن من السنة 
النبوية الشريفة وأهنا قيمة شرعية نبوية رائعة؛ وجب أن نقوم بتطبيق قيمة حاية الوطن كقيمة نبوية 

عملًيا على تفعيل وسائل التواصل االجتماعي كوسيلة تبليغ هلذه القيمة النبيلة. 

لكن هذا التقرير لقيمة حاية الوطن النبوية حيتاج ملسنود منهجي يكون تكئًة له حىت ينبلج 
بشكل واضح، وهذا املسنود هو أن القيمة النبوية كقيمة حاية الوطن مثاًل قد يكون غرزها ف 
الذهن عرب وسائل التواصل االجتماعي حمتاًجا لوسيط متر عربه. وهذا الوسيط هو القرآن الكرمي 

باعتباره:

حيوي قيمًا علَيا ومنها قيمة حاية الوطن عرب سرديات هجرة األنبياء عن بالدهم بأمر إهلي   -1
كابتالء رباين هلم أو هتديد املعاندين هلم بالنفي عن الوطن خماطبني إياهم بـ"لنخرجنكم من 

أرضنا أو لتعودهنن ف ملتنا". 

مماًل تفصله السنة، ومن مث؛ تفصل السنة ِمْنه قيمة حاية الوطن. فيكون غرس القرآن ف   -2
الذهن والسلوك هو غرس إمجايل لقيم السنة النبوية الشريفة اليت تفصل طبيعة هذا الغرس ف 

الذهن والسلوك. 

والسلوك  الذهن  الوطن ف  وقيمة حاية  السنة  قيم  لتمرير  الكرمي  للقرآن  قد حنتاج  لذلك؛ 
وليكون وسيًطا ربانًيا لذلكم. ومن هنا؛ سريكز البحث ف أحايني خمتلفة ومناطق متفرقة منه على 
فيهما  الوطن  قيمة حاية  لغرس  متهد  والسلوك كمرحلة  الذهن  الكرمي ف  القرآن  كيفيات غرس 

كذلك.
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(2(

الصمت بوصفه فعاًل عاماًل ضًدا على النطق بالوحي وطيه قيمة حماية الوطن النبوية

إن تسمية الوحي للرتك صنًعا كان لغرض اختاذ الكالم ف اإلعالم للتوعية والتثقيف واألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر عرب القرآن الكرمي. وهذا الكالم بالقرآن الكرمي له أجر يكافئ ذنب 
الصامت عن النطق به. وبشكل عام وممل، كلما بلَّغ املبلغ القرآن الكرمي والسنة النبوية العطرة 

وطيها قيمة حاية الوطن النبوية بالكلمة ونال الثواب ف ذلك؛ كلما أمث الصامت عنه.

يستطيع أن يبيع املرء كلمة الباطل بكلمة احلق، وأال يكتفي بالصمت عن احلق؛ بل أن يدح 
الباطل بالكالم. كما يقدر املرء على أال يقول احلق وال يدح الباطل؛ لكنه بذلك فقد ويفقد أعظم 
ما ييزه كإنسان -بله كمسلم-، وهو النطق واملنطق والكالم. إن تلك الكلمة وذلكم اإلعالم 
بالقرآن الكرمي والسنة النبوية وذا الصدع بـقيمة حاية الوطن النبوية هو مسة الطاعة هلل من عباده، 
تلك السمة اليت متر عرب القرآن الكرمي. وبتصيري كالم اهلل علًنا نتكلم كالًما ف أنفسنا ومع بعضنا 
ونعلنه للعامَل، أن صوتنا وكالمنا هلل وكالًما هلل ومفعااًل لكالم اهلل، يتبع فيه الكالُم هلل كالَم اهلل.  

إن الصمت -هبذا املنحى- يزيد ف استمرار اخلفاء، الصمت شكل إخفائي. وإذا كان هذا 
املخفي واجب الظهور مثاًل؛ بوصفه قيمًة حاية الوطن النبوية، كان الصمت عاماًل شرًسا ضده. 

الصمت بوصفه فعالية عاملة لصالح اإلعالم بقيمة حماية الوطن النبوية
يكون الصمت أحياًنا من وسائل تبليغ قيمة حاية الوطن النبوية. نسعى به جلعل قيمة حاية 
التواصل بالصمت كان الصمت بنفسه قناًة رائعة  التواصل. وإذا مت هذا  النبوية مضمون  الوطن 
لتبليغ قيمة حاية الوطن النبوية لكن القناة املألوفة هي قناة اإلعالم. ذلك أن الصمت جتربة ف 
فضاءات غري صوتية، وبذلك قد تنافس جتربة اإلعالم ف حالة ما إذا تصادمت التجربتان. وقد 
تتالحان تعاضًدا ف حالة ما إذا كان الصمت أكيَد الكالم ف حالة صمته، والكالُم أكيَد الصمت 

ف حالة نطقه. 

ه للكلمة ف طوهلا وغرزه للتكلم  يكون الصمت حمموًدا ف حاالت توسيعه آلفاق الكالم ومدِّ
وتعميق تأثرياته. إنه ممدوح لغريه، وهذا "الغري" هو الكالم الذي يعطي قيمًة للصمت وينقذه من 
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ذاته الصامتة اليت ال تربز. وهنا سنحدد أفقني يفتح الصمت من خالهلما آفاًقا للكالم ومها:

1- الصمت عن غري املشروع صمًتا يتعزز بقوله تعاىل: چ ې   ې  ى  ۈئ چ )83: 
البقرة( وقوله تعاىل: چ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ْؤِذ َجارَُه،  ْوِم اآلِخِر َفاَل يـُ ْؤِمُن ِباللَِّه وَاليـَ ڤ  ڤ  چ )النساء: )11( وقوله : َمْن َكاَن يـُ
ُقْل  ْليـَ ْوِم اآلِخِر فـَ ْؤِمُن ِباللَِّه وَاليـَ َفُه، َوَمْن َكاَن يـُ ْلُيْكرِْم َضيـْ ْوِم اآلِخِر فـَ ْؤِمُن ِباللَِّه وَاليـَ َوَمْن َكاَن يـُ

رًا َأْو لَِيْصُمت.)1(  َخيـْ

فكل جنوى كانت حممودة وكل مهس كان راقًيا، إذا وفقط إذا، كان متجًها حنو تعزيز الوحي 
وطيه قيمة حاية الوطن النبوية ف الوجود وجتذيره ف احلياة. والصمت عند تعلقه هبذا املقام السامق 
أخذ مسوه من ذلكم، ألن أعظم احلسن املقول وأفضل اخلري املتلو هو الوحي وطيه قيمة حاية 
الوطن النبوية. وهذا الصمت يدعم الكالم الناطق بالقرآن والسنة وطيها قيمة حاية الوطن النبوية، 
ألن الصمت عن الباطل جيعل القول باحلق ظاهرًا. والكالم بالباطل جيعل الكالم احلق خمفًيا أو 
على األقل خمتلًطا بني اللغو احملشو الزائد. فيقل تأثري كالم احلق ف اخللق لتجشؤ الناس بالكالم 

واشتياقهم لشيء آخر من غري جنس الكالم وهو الصمت.

2- صمت املستمع للقرآن الكرمي )وما يستلزمه من سنة وقيم تابعة هلا كقيمة حاية الوطن( صوًتا 
يتعزز بقوله تعاىل: چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ چ 
)األعراف: )20(. وسواء اعتربنا هذا االستماع اإلنصايت للقرآن الكرمي خاًصا بالصالة أو 
عاًما؛ فمع ذلك يبقى الصمت للقرآن الكرمي صمًتا يعزز كالم اهلل ويظهر الوحي قرآًنا وسنًة 
ف اآلذان واحلناجر واألذهان وينعش الكلمة ف قوهتا. ألن الكالم ال ُيسَمع ف ذهن ملئ 

بالضجيج إذ ما جعل اهلل لرجل صوتني ف أذنيه. 

أن  أعين،  بالوحي.  النطق  حنو  يتجه  أن  البد  مرجو  أو  مفعول  أي صمت  فإن  وهكذا، 

1-  أخرجه: البخاري: كتاب األدب، باب: من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فال يؤذ جاره، حديث رقم: 
018). ومسلم بن الحجاج: صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب تحريم إيذاء الجار، رقم: 8). وجب 

التنبيه على أن تبويبات صحيح مسلم هي من وضع القاضي عياض.
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استثمارنا لوسائل التواصل االجتماعي البد أن يكون استثمارًا ممتلًئا، استثمارًا يدخر النطق فيها 
والصمت فيها كذلك، لصنع الريادة لكالم اهلل بني كالم الناس وقيم وحي اهلل بني الناس ف هذه 

الوسائل. 

(3(

إذا أخذنا مصطلح "وسائل" من مفهوم "وسائل التواصل االجتماعي"؛ كان الصمُت، الذي 
تفيده الوسيلة كقناة حمايدة ال تتكلم مبضمون وال تتدخل ف معىن، بل تكتفي بالنقل املوضوعي 
اًل للكالم أكثر من  =مرَد صمت خادع، إذ كل صمت إال ويدعم كالًما ما، وأحياًنا يكون متحمِّ

الكالم نفسه. 

وبناًء عليه فقد يعتقد الذهن أن وسائل التواصل االجتماعي تقف عند كوهنا وسائل آلية ناقلة 
ووسيطة دون أي تدخل منها ف املضمون أو تلوين منها ملعىًن ما. وهذا ما يفيده بالضبط املهلُّ 
اللغوي املفاد من حرف "وسيلة"؛ لكن األمر غري ذلك. ذلك أن الوسائل حتمل مهوم مقاصدها 
والصيغ  األشكال  ويتجاوز  املضامني  ف  يؤثر  ما  أكثر  من  إهنا  معرفًيا.  أسِسها  ومعاين  مجالًيا، 

واملظاهر، حنو الغوص ف األسس واملعاين واملقاصد.

وهكذا، إذا أخذنا وسائل التواصل االجتماعي كمثال خيصنا بالضبط هنا؛ كانت متجاوزًة 
لذاهتا كوسائل للتواصل إىل كوهنا تعرب بذاهتا عما يراد أن ينقل ف مضامينها التواصلية. أعين؛ أهنا 
رسالة حبد ذاهتا أوثق ف املعىن من املعاين اليت تنقل عربها. فإذا قلت مثاًل عرب تويرت: "إين أحب 
السفر" فإن املضمون هنا وهو "حيب للسفر" هو أقل املضامني التواصلية مقارنًة مع ما أفادته هذه 

الوسيلة من كوين:

أريد أن يطلع على هوييت األصدقاُء واجملهولون على حد سواء، وأن يطلعوا على ما أريد.   -

حاضرًا ف هذه الوسائل وخمصًصا جزًءا من وقيت-حيايت هلا.  -

أن نفس حضوري عربها هو تعبري عن احتياجات مطلوبة، وقيم مرغوب، ف بثها أو اكتساهبا   -
أو، عن بثها أو اكتساهبا.
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إن الوسيلة صامتة، لكنها أمسع كالًما من الكالم الذي يقوله املنخرط عربها. وفلسفة هذه 
الوسائل الصامتة تعىن حبياكة املعاين اليت نرسلها ونتواصل هبا عربها بدون أن نشعر. إهنا تعمل ف 
الالوعي لصياغة الوعي، عرب التأثري خفًيا ف املعاين التواصلية اليت نكتبها أو نقوهلا ف هذه الوسائل 
الذي  الناطق؛ فإن  الوعي  إذا عربَّ عن ذاته عربَّ عنها عرْب  التواصلية. ومبا أن الالوعي صامت، 
يؤثر فيه أكثر هو الصامت املالئم له ف صمته، وهو املسكوت عنه ف دواخل هذه الوسائل من 

مكنونات هتندس من بعيد املضامنَي املبثوثة عربها هندسًة ما. 

من هنا، فالوسيلة حتمل املعىن باحنياز، وكل التغيريات اليت تطرأ ف املدينة، مثاًل، حىت البىن 
التحتية اليت يبدو منها التمحض ف كوهنا وسيلًة، بله األماكن مبا حتمله من معىًن فبـُْعد صناعتها 
وخلق أماكن جديدة من الدور والسيارات، اليت نسكن فيها لربهة من الزمن ف اليوم، واحملالت 
والطرق...هي إعادة إنتاج معانيها واحنيازاهتا وصناعة قالب املكان، ومن مث، إعادة إنتاج معناه 
مما يعين إنتاًجا لـهويته. ومبضمون آخر واملعىن واحد؛ إن أثاث متمِع وسائل التواصل االجتماعي 

االفرتاضي حيمل معايَن تتخطى كوهنا وسيلًة إىل مشاركتها ف بناء الثيمة/املعىن واملضمون.

قال مارشال مكلوهن باملعىن( وكما  املليء  املكان  باملعىن )مثل  الوسيلة منحازة ومليئة  إن 
Marshall McLuhan : "الوسيط هو الرسالة"، ملا يؤثر على التغيري االجتماعي، مثل السيارة 
اليت ال تعين وظيفًة ناقلًة فقط؛ بل تغري حركيتنا وسهولة تنقلنا، أو على األقل، تغري املكان الذي 

نعيش فيه.)1( 

وجهة قصد الكالم السابق هي أن التبليغ لقيمة حاية الوطن النبوية وهداياته جيب أال يقف 
َر هذه الوسائل مبا تتيحه من الكتابة والصورة والفيديو...بل؛ أن متتد إىل جعلها  على نقلها عبـْ
داخلًة ف مسكوتات الوسيلة وما تستحضره من جهاز نظري تؤثر به ف املضامني املبثوثة عربها 
واليت تصري بعد بثها فيها ليست مضامني مرت عرب وسيلة حمايدة، بل مضامني حبلى مبؤثرات 
معنوية تكمن طيَّ هذه الوسيلة املنحازة )نقيض احملايدة( لتصري بعد نقلها عربها خمتلفًة عن نفسها 

ينظر:  -1
 McLuhan، M. Understanding media: The extensions of man. )London: Routledge & 

Kegan Paul .1964(.
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قبل أن تنقل عربها )من هذا اجلانب؛ فإن أخذ املعلومة من كتاب ورقي ختتلف عن أخذها منه 
وهو إلكرتوين حيث تكون ف صفتها األخرية هذه مليئًة باالحنياز الذي ربطته هبا احنيازات الوسيلة 

نفسها(. 

من هنا؛ فإن تصديرنا لقيمة حاية الوطن النبوية ف الالوعي سيأخذ حيزًا كبريًا من البحث 
ف األصول املعنوية للوسيلة واكتشافها، جلعل قيمة حاية الوطن النبوية املنقولة عربها مالًئا هلا مللء 
الالوعي.  قبلًيا ف  به  تأثره  املنخرط وال يعي  الالوعي به عربها بشكل خفي وصامت ال يدريه 
وبإنعاش قيمة حاية الوطن النبوية ف مضامني هذه الوسائل كتابًة وصورًا مما يدركه الوعي؛ سيلتقي 
وسيصنع  والالوعي  الوعي  من  مهمة  جبوانب  احمليط  الكامل  التأثري  وسيخلق  بالالوعي  الوعي 

االلتقاء بينهما مبا جيعل رسالة قيمة حاية الوطن النبوية أسرع تأثريًا وأبلغ تبليًغا. 

المطلب الثاني: وسائل التواصل االجتماعي؛ نحو ذهٍن-في- قيمة حماية الوطن النبوية

(1(

إذا أردنا جتاوز مصطلح "الوسائل" إىل مصطلحي "التواصل واالجتماعي" أمكن تسجيل 
تقييدين متسلسلني:

التسجيل األول: إن وسائل التواصل االجتماعي Social networking sites تنحدر 
من الشبكة )Network( اليت تستمد منها تعريفها. وهذا التعريف متشكل من ثالث خصائص:

احلضور ف فضاء افرتاضي هبويته اليت يصنعها ف هذه الشبكة التواصلية، واليت يظهر هبا.   -1

إمكانية إجياد مستعملني آخرين.   -2

يتواصل  أن  يكن  الذين  نوعية  حتديد  عرب  اآلخرين  املستعملني  خصائص  حتليل  إمكانية   -3
معهم.)1(

(- Boyd, D.M.، & Ellison، N.B. Social Network Sites: Definition, History, and 
Scholarship Journal of Computer-Mediated Communication,13)1(, Article11.)2007( 
Online:

 http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue11/boyd.ellison.html
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التسجيل الثاني: أبرز مشرتك بني هذه اخلصائص الثالث -فوُق- هو التواصل االجتماعي 
افرتاضي شبه مستقل. لكن، كيف يكن استثمار هذا  الوسائل كوسط  املنخرطني ف هذه  بني 

الفضاء االفرتاضي خللق إقناع وحيي ف منخرطيه؟
إن وسائل التواصل االجتماعي قد توفر لنا مظاهر احلماية للوطن متنوعة مل تك تظهر 
بدوهنا أو ال تصاَدف باألحرى، وذلك لفوزها خبصائص مثرية جًدا، واليت منها ما يسطر ف التايل:

إن وسائل التواصل االجتماعي تليب للمرء احتياج السيطرة على الذات، التحكم ف مسرياهتا،   -1
إنتاج ذاته وحتصيل تلك الصفة املطموح إليها، حتديد نوع األصدقاء املرَجْون وحذف ما ال 
حيتمل أو يرفض. إن حتديده لواقعه االفرتاضي هذا وبناءه لنوع احلياة اليت يريد العيش هبا ومنط 
الذات اليت يريد الظهور هبا يليب احتياجه الكامل ف حتسره على عدم قدرته ف السيطرة على 

فضائه احلقيقي.

دخول وسائل التواصل االجتماعي ف احلياة اليومية نظرًا لسهولة االرتباط بشبكاهتا ومشاركتها   -2
لليومي واألسبوعي من قبل الذات واآلخر. وهذا األمر أ-سهَّل احتواءها لليومي واألسبوعي 
وإمكاَن نشر قيمة حاية الوطن النبوية ف أغلب حلظات وأوقات املنخرط، وُيْسَر تسليك 
الوحي ف الوعي املستمر وتذكرَي الناس به بشكل يومي. ب-كما أن كشفها لليومي ف 
اآلخر سهل االطالع على احتياجاته اليت يعانيها ف ساعة ما من هنار أو ف يوم ما من 
ر على نوع جرعة حاية الوطن اليت يكن إيفاده هبا ومن مث حتقيق عمق  أسبوع. وهذا أشَّ

التأثري املالئم للطبيعة النفسية أو احلالة االجتماعية اليت يعيشها املنخرط.

وكلٌّ  الفكرية،  اجلغرافيات  خمتِلف  من  ينحدرون  االجتماعي  التواصل  لوسائل  املستعملون   -3
أن كثريًا مما يظهره  املفارقة األوىل هنا هي  الثقافية كاملة. لكن  العامَل حبمولته  يدخل هذا 
املنخرط ف وسائل التواصل االجتماعي ليس يعرب عن حقيقة ما هو فيه. أعين، أنه يصطنع 

لنفسه هويًة جديدة، هوية سلبها من هذا النت، وهوية جيتهد ف إظهارها ف هذا العامَل. 

ومن مث؛ فكثري من األحاسيس واملشاعر واحلاالت الذهنية اليت يعرضها تكون غري حقيقيًة،كما 
أن التلقي الذي يستهلكه من وسائل التواصل االجتماعي يكون غري فعَّال مثل التلقي الذي يتلقاه 

من العالقات احلية والتفاعالت الواقعية. 
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افتقارات نفسية واحتياجات سيكو-اجتماعية  تليب  التواصل االجتماعي  فإن وسائل  لذا، 
كثريًة. وإن تطعيمه قيمة حاية الوطن النبوية مبا يليب ذلك االحتياج عرب قناة هذه الوسائل؛ يؤدي 
إىل التأثري الكامل نظرًا ألن قيمة حاية الوطن النبوية ستالمس منطقة االحتياج النفسية واالجتماعية 
اليت عرفناها عرب معرفتنا للحاجات اليت جتر الناس الستعمال هذه الوسائل، وألن املنخرط قصد 
هذه الوسائل التواصلية كأداة حمقِّقة لذلك االحتياج، أي أودع ثقته النفسية واالجتماعية فيها. 
فاختاذها كغالف إلبالغ قيمة حاية الوطن النبوية عربها يؤثر بأسرع وأشد، الختاذها وسيلته اليت 
أودع فيها ثقته، لننقل هذه الثقة إىل قيمة حاية الوطن النبوية عربها، حىت حنقق التأثري بالوسيلة 

ومبضمون الوسيلة.

(2(
بعد هذين التسجيلني يقال: 

إن هنالك حاالٍت ذهنيًة Mental states كثرية عند متصفح وسائل التواصل االجتماعي، 
ولنخرت منها املوقف القضوي؛ "أحتاج"، أو حالة الذهن؛ "االحتياج". 

إن املنخرط ف وسائل التواصل االجتماعي حيتاج:

هذا  يكون  أن  ولو  وحدها،  بذاهتا  تكتمل  ال  نفسًيا  النفس  اآلخر، كون  مع  االجتماع   -1
االجتماع افرتاضًيا. 

التواصل  وسائل  إن  السوء.  عن  لذاته  أمان  ضمان  مع  ويقول  ويؤثر  يفعل  أن  األمان،   -2
االجتماعي تعطي للمنخرط قيمة أن يتكلم دون حتمل ملسئولياته مباشرًة. 

التقدير الذايت، وإظهار أمهية هويته وتقديرها من لدن اآلخر.   -3

االعرتاف من اآلخر.   -(

حب االنتماء للجماعة.   -(

الذات نفسها وسط اجلماعة، بأن تدخل الشبكة كل يوم  الذايت؛ أي أن متارس  التحيني   -(
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وتتواصل وجتيب وترد وحتكي وتنتقد وتقول...وتشارك يوميَّاهتا، وتعرف اجلديد الذي عند 
اآلخر ورأيه ف املستحدثات... 

7-  فهم الذات أكثر وفهم اآلخر واالطالع على مهمات وخصوصية اآلخر.

التواصل  بوسائل  املرتبط  نفسية  إن  حيث  الرديئة،  الذات  وإخفاء  اجليدة  الذات  إظهار   -8
تنتجه  شكل  على  لآلخر  الذات  إظهار  واإلخفاء؛  اإلظهار  مبدأ  على  تقوم  االجتماعي 
الذات نفسها ويرضي آماهلا ورغباهتا وتطلعاهتا، وإخفاء الذات احلقيقية اليت تسكن القهقرى 

عن الذات املنَتَجة، وختتفي عرب شاشة اهلاتف أو احلاسوب.

فرصة قول شيء أو فعل شيء يكن أن يراه اآلخر أو حيكم عليه.  -9

10- حاية الذات من الوحدة املقلقة واملخيفة.

11- حصيل السعادة واالطمئنان وكسر الوحشة والوحدة.

التحيني  االحتياج،  التقدير،  االعرتاف،  األمان،  احلب،  منها  متعددة،  ذهنية  فلنا حاالت 
الذايت، احلماية، الفهم، الظهور، السعادة. وكلها حُتيل على نطاق مركزي هلا هنا وهو االحتياج. 

اليت تكشف عنها  النفسية  الذهنية واألحداث  استثمار هذه احلاالت  يدفعنا حنو  إن هذا 
وسائل التواصل االجتماعي الستثمارها ف غرز قيمة حاية الوطن النبوية ف الذهن والنفس عربها. 

وأحسن استثمار يكن أن يتم هنا هو ما مر بأعمال القلوب اإليانية وأقواهلا.

إن الوحي جاء باإليان الباطين واإلسالم الظاهري، ومن بني أعمال القلوب الباطنية هو تلبية 
ْيها: احلاجة العقلية-املعرفية، واحلاجة النفسية-العاطفية. احلاجة الذهنية ف مستويـَ

قَبل منخرطيها، وإن  الشبكة االجتماعية من  لتصفح  املعرفة مكون أساس  ذلك أن حب 
القلوب  أعمال  من  يقربنا  أكثر  واآلخر  الذات  وفهم  لاللتذاذ خبصوصياته  اآلخر  جتاه  الفضول 
اإليانية مثل الرضا باهلل والغىن باحلق واالكتفاء بالعظيم والصرب على احلقيقة واخللوة بني يدي اهلل 
الرحم والتصدق على  املريض وصلة  السلوكية ف زيارة  )املتمثلة مظاهره  واالطمئنان على اآلخر 
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فالعطف عليه بذلك...( وتدعيم اآلخر وتوجيهه وتعريفه  لتذوق جوع املسكني  الفقري والصوم 
باحلق وأمره باملعروف وهدايته من الضالل وتثقيفه بقيمة حاية الوطن النبوية وتعليمه..، وكل هذا 
التواصل  املنخرط ف وسائل  أن  الدنيا". أعين  اليت هي "جنة  اإليانية  اللذة )السعادة(  فيه  يَولد 
االجتماعي يظن أن "املتصفح للفيسبوك أكثر هو األسعد"،)1( مما يدفع بذاته حنَو أ- تصفح هذه 
الوسائل بشكل دوري لكسر وحدته وبرت وحشته ونيل سعادته، ب-وحنَو احلرص التام  على إظهار 
أمجل ما ف الذات وحيواهتا وأمجل ما تعيش من حلظاهتا. وهذا املركب اخلداُج يكن تلبيته عرب تلكم 
اللذة اإليانية لتعوض تلكم الوحشة والوحدة وقلة السعادة من جهة. ومن جهة أخرى، الستثمار 
هذا البعد النفسي من حيث تشكيل كميات وكيفيات غري معتادة من املواد الوحيانية ومنها قيمة 
حاية الوطن النبوية ف وسائل التواصل االجتماعي خللق اقتناع ف املنخرط بأفضلية الوحي عليه 

حىت يهرول للشوق إليه والنهل منه والتأمل فيه.

إن كون القرآن آيات من آيات اهلل ُقصد منه، مما ُقصد، أن يعلو على غريه، وهذا ظهر 
واضًحا ف التحدي اإلهلي الذي رفعه وما زال، حول اإلتيان مبثله أو بسورة منه سواء من اإلنس أو 
اجلن. وهذه الغلبة املطلقة اليت للقرآن تستثمر وضعيًة نفسيًة مفادها؛ أن اإلصغاء يتحقق بفاعلية 
الدونية ف اآلخر حيبط السماع منه، وغلبته ف املقابل توجب اإلصغاء  أثناء الضعف، فاعتقاد 
له ألن "املغلوب يقلد الغالب" وفق فلسفة علم االجتماع اخللدونية. فإذا كان هذا واضًحا؛ فإن 
استثمار هذه االسرتاتيجية القرآنية ف املستعمل لوسائل التواصل االجتماعي حيقق أعظم اإلصغاء 

للوحي. 

ولتحقيق انتشار أوسع للوحي البد من تعطيش اآلخر ف قيمه وقيمة حاية الوطن وحله على 
متين اإلصغاء للوحي وقيمه، وقذفه مبختِلف ُحَقن االشتياق للقرآن الكرمي والوحي وقيمه عموًما، 
واليت حتققت مع العرب قديًا بنشر خرب أن القرآن أبلغ من أي بليغ حجًة وأفصح من أي فصيح 

(- Ron Hammond, Hui-Tzu Grace Chou. Using Facebook: Good for Friendship But 
Not So Good for Intimate Relationships. 43. The Psychology of Social Networking: 
Personal Experience in Online Communities. Vol 1. Giuseppe Riva, Brenda K. 
Wiederhold, Pietro Cipresso )Eds.(, Managing Editor: Aneta Przepiórka, )De Gruyter 
Open Ltd، Warsaw/Berlin: 2016(.
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ذالقًة، ومبا أهنم مل يشهدوا أفصح من أنفسهم، دفعهم هذا إىل اإلصغاء إىل الذي فاقهم وهو 
الشيء الذي مل يعتقدوه مطلًقا؛ أي مل يعتقدوا مطلًقا فصاحًة وبالغًة وبياًنا يعلو على بياهنم أو 
حىت هنالك بيان أبلغ من بياهنم. فاستشعرهم القرآن بوجود ما هو أفصح، أي بوجود ما اعتقدوا 
ف موروثهم العريب من قدمي، حىت تكرس ف الوعيهم، أنه منعدم. وحني دغدغ الوحي الوعيهم 

حلهم إىل الوعي بضرورة اإلصغاء إىل هذا الفائق، وهذا أدى إىل: 

تعطشهم لإلصغاء. وبقدر االحتياج لإلصغاء بقدر االحتياج للتأثري الكاف، إذ قدر العطش   -1
حيتاج قدر املاء الكاف. وهذا أعطى للقرآن أ- ميزَة إمساع نفسه لآلخر دون الضرب صفًحا 

عنه، ب- وميزة اإلنصات له إصغاًء، ج-وميزة التأثري ف النفس. 

أنه أثناء مساعهم له تأكدوا فائقته، وفائقة ذائقته، وفائقة رائعته. والذي عزز هذا االعتقاد هو   -2
احتياجهم لإلصغاء الذي قام بتسليك التأثري ف النفس بقدر تسليك الشوق لإلصغاء. 

َعل هزة طارئة ومستمرًة على الوعيهم الذي بين على تركيم طويل ف عدم وجود  أفـْ وهذا 
منافس هلم ف اللغة مطلًقا. مما أبدى فقدان الثقة هبذا املخزون الثقاف املتكتل ف الذهين املاقبلي، 
وأبدى االهتزاز ف درجات الالوعي الذي كان يعد صادًقا دوًما، إذ االعتزاز بالرتكيم القبلي املتكتل 
ف ثقافة األجداد عملًيا وف الالوعي نظرًيا عرب عديد أجيال متتاٍل؛ له أصل تليد ف اجلاهلية، 
كما قال اهلل تعاىل عنهم ف ذلك: َبْل َقاُلوا إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعَلٰى ُأمٍَّة َوإِنَّا َعَلٰى آَثارِِهم مُّْهَتُدوَن 
)الزخرف: 22(. والالوعي يستحيل أن يظل فارًغا، إذ الثقة )االعتقاد، اليقني، السكون لثابت 
ما، اخلروج عن املتغري...( مربط إنساين عتيد، وعند فقدان الثقة ف الالوعي موروًثا أوجب ملؤه 
مبضمون أوثق. فإحداث القرآن هلذا التشكيك ولد فراًغا غري مقبول، ومبا أنه قوي مزلزل، قدم 

نفسه كبديل أوثق وقوة ُوْسعى، فدفعهم هذا دفًعا إىل اإليان به.

هذه االسرتاتيجة نفسها تطبق على املستعمل لوسائل التواصل االجتماعي، ذلك أنه يريد 
السيكو- االحتياج  وهذا  اهلوية،  الكسر ف  وهذا  تناسبه،  هلوية جديدة  للذات، وصنًعا  إخفاًء 

اجتماعي ولدا ضعًفا مقيًتا يدفع النفس دوًما للتفكري ف طرق مالئمة للخروج منه. وعند تدعيم 
القرآن ف النفوس هبذه الطرائق يتم تدعيم القيم النبوية وطيها قيمة حاية الوطن النبوية بالضرورة.
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عندما يقدم الوحي كخطاب مناسب دوًما لالوعي وللحاجة وكشيء يرمم اهلوية ويوحدها 
حنو التعلق باهلل وحده؛ يوِجُد ف النفس أماًل بالتعلق باألقوى الذي هو اهلل ذو القوة مجيًعا، كما أن 
شكه ف حميطه الذي أحبطه وجعله ف ثنايا الضعف دفعه حنو التعلق بيقيين ُمرَْبٍإ عن أي ضعف 

أو شك. 

إن من أهم، أو أهم، حملول تتميز به وسائل التواصل االجتماعي هو مفهوم الفرصة. إهنا 
تتيح فرصة إعالمية لالطالع على أكرب قدر ممكن من األفكار بشكل خمتصر ومركب، واالطالع 
على عديد هائل من املثقفني مبختلف جغرافياهتم، كما تتيح عرض الذات الفكرية والذات الثقافية 

على اآلخر وتوفريها هلم. مع سهولة استعمال هذه الوسائل اليت ال تتطلب قدرًا ثقافًيا جزاًل.

متاًحا  القرآن والوحي لذكره، وكونه  به  الذي خيتص  التيسري  املفهوم مبفهوم  إذا مجعنا هذا 
على  احلصول  سهولة  مع  عقله؛  قدر  على  ويفهمه  يقرؤه  الدارس كل  وغري  الدارس  للعاملني؛ 
تعزيز  هو  واحد  ظل  حتت  املفهومني  هذين  استثمار  ودراستها؛ كان  السنة  وبطون  املصحف 
القرآن والعكس، مما يسهل تشحني قيمة حاية الوطن  للمشرتَك الذي يقرب هذه الوسائل إىل 
النبوية ف هذه الوسائل وإشباعها هبا. فإذا كانت تفتح فرًصا ميسورًة ملستعمليها، وإذا كان القرآن 
ميسورًا سهاًل لذكره؛ فإن استغالل تلكم الفرصة مبدها هبذا امليسر خيلق فرصًة ميسرًة ثالثة لتسليك 

قيمة حاية الوطن النبوية ف هذه الوسائل وف مستعمليها على حد سواء. 

إن فرصة الشبكات االجتماعية -حسب جيبسون-)1( تفتح طرًقا متنوعًة كل منها يكن أن 
يقود لفعل مالئم. وذلك من حيث إن كل بيئة أو موضوع داخل ما تتيحه هذه الوسائل حيفز حنو 
فعل خاص دون غريه. أعين أنه يكن خلق عدة بيئات ف هذه الوسائل بقدر ما تتيحه هي، مث 
متأل كل بيئة بعلم من علوم القرآن أو مضمون من مضامينه )وهذا ممكن جًدا لتضافر التيسري ف 

كلتا اجلهتني( لتمرير قيمة حاية الوطن النبوية عربها. 

وهذه البيئات تفتح فرًصا ميسرًة متتالية لآلخر ألن يتعرف على خمتلف قيم الوحي. وهذا 

1- ينظر: 
 Gibson, J.J. The ecological approach to visual perception. )Hillsdale, NJ: Erlbaum 

.1979(.
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استثمار لعلم النفس املعرف من حيث إن الذهن ييل ألن ينتفض عند أدىن معوِّق، أو عدم وجدان. 
وإزاحة معوقات الوصول للقرآن الكرمي والسنة وقيمة حاية الوطن النبوية عرب تكثري الفرص، وإتاحُة 
بيئات قرآنية متنوعة وكثرية ف وسائل التواصل االجتماعي ليجدها املتصفح بسهولة؛ هو جتنب 

هلذه اخلصيصة التذهنية واستثمار نقيضها ف دعم قيمة حاية الوطن النبوية ف الذهن.

لنا معرفة مباشرة هبم من جراء  التواصل االجتماعي حتوي أصدقاء مقربني ممن  إن وسائل 
االلتقاء املادي أو االطالع على كتاباهتم. وحتوي أصدقاء بعيدين، وجيمعنا هبم الفضاء االفرتاضي. 
وإن االنتقال من العالقة البعيدة إىل املقربة يكون عرب مشاركة نفس التطلعات واألفكار واآلمال، 
الذهنية  إدراَك احلالة  الصداقة. أعين أن  العالقة إىل  أو تعزيز  ُلقيا مادية  يتطور األمر إىل  مما قد 
الذي يعيشها املنخرط ومشاركَته بتفسريات قرآنية أو آيات مالئمة أو أحاديث مناسبة وتشويقه 
بذلك لفتح املصحف املادي أو كتاب سنة بطريقة من الطرق سينتقل بعالقته بالسنة أو بقيمة 
حاية الوطن النبوية أو بالقرآن من عالقة ضعيفة افرتاضية إىل عالقة قوية وصلت حد فتح ورقات 
املصحف أو ورقات كتاب ف السنن والبحث عن معاجِلات فيه حلاالته الذهنية. فنقله إىل إمساك 
املصحف واقعًيا تكمن قيمته ف أنه يشبه االلتحام ببعيد ليصري صديًقا قريًبا، ألن اللقاء املباشر 
لبعضهما بعًضا،  السماع واإلمساع  الفردين يتكلفان  مع فرد ما يكون مؤثرًا أكثر حبكم أن كال 
وإحداث ضحك حقيقي وتأسف حقيقي حىت ولو كانا يتظاهران بذلك، بعكس التواصل عرب 
الكتابة ف وسائل التواصل واليت تعرب عن احلزن أو الضحك )باإليوجن( أو الكلمات بدون أن 
مبا  تفاعل حقيقي  إحداث  التكلف ف  نواجده. وهذا  وأبدى  قد ضحك  يكون صاحبها حًقا 
يليه من لغة اجلسد وصوت الكلمات وتعبريات اجلسد وشوارد وشواهد الكالم يوطد العالقة ف 
الالوعي خصوًصا إذا استمرت واستمر إقناع الالوعي هبا والضغط عليه بتكريرها. لكن املصحف 
حىت وإن كانت مباشرته أمتع وأشد إقناًعا وأوفر تأثريًا وتفاعاًل من مرد قراءته عرب النت ويدرك 
هذا من له قراءة لكتاب حقيقي وأخرى له عرب الشبكة؛ إال أنه ال خيتلف كثريًا ف الواقع عما هو 
عليه ف الشبكة. وهلذا فقراءته عربها ستؤثر بشكل كبري شيًئا ما، ألن صورة وجه إنسان تتواصل 
معه عرب شبكة اجتماعية ال جتسد وجهه احلاضر معك واقًعا، لكن صفحة مصحف جتسد بأقرب 
التأكيد على  املنخرط حمتاًجا جلرعة  إذا كان  حضور ورقة مصحف معك واقًعا. وبعبارة معيِّنة؛ 
انتمائه للوطن وحقنه باحلماية له؛ كان دفعه عرب هذه الوسائل إىل نصوص السنة املتضمنة لقيمة 
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حاية الوطن النبوية هو العالج األحق هلا.

إن وسائل التواصل االجتماعي ختلق ف منخرطيها نوًعا من الغرية واحلسد، وذلك ملا يعتقده 
هذا املنخرط من الكمال ف حياة اآلخر احلريص على كشف أمجل حلظات حياته. وهذا يستثمر 
ف حرص املرء مبشاركة أمجل حلظاته أثناء التعامل مع القرآن قراءًة أو تعلًما أو تعليًما أو تطبيًقا 
)هذا يضاف إىل وسائل استثمار القرآن الكرمي أثناء حاجة الشخص إليه، واإلصابة منه بالقرآن 
الكرمي نقاَط احتياجه لقلب احتياجه حنو شيء ما إىل القرآن وحده( لقلب حسده هذا غبطًة، 
األمر الذي حتدث عنه النيب  ف قوله: ال حسد إال على اثنتني رجل آتاه اهلل الكتاب وقام به 

آناء الليل ورجل أعطاه اهلل ماال فهو يتصدق به آناء الليل والنهار.)1( 

إذن؛ فاستثمار احلاالت الذهنية اإلجيابية اليت تصنعها وسائل التواصل االجتماعي حنو القرآن 
والسنة وطيها قيمة حاية الوطن النبوية من احلب والسعادة...وكذلك استثمار احلاالت الذهنية 
السلبية ف قلبها نقيًضا حنو القرآن الكرمي وهداياته من احلسد واالحتياج وامللل واحلزن وعدم كفاءة 
الذات لآلخر...=خللق أعمال قلوب شرعية مفعمة بالوحي، خصوًصا أن هذه احلاالت ترتجم 
سلوًكا ف سلسلة ثالثية متصلة وهي 1-املاقبلي ف الذهن حيث الالوعي، 2-احلاالت الذهنية، 
ما  وهو  والتأثري.  التعبئة  ف  ومتصاًل  واحًدا  بينها  املنحى  جيعل  مما  والفعلي  اللغوي  3-السلوك 

سنوضحه ف التايل.

المبحث الثاني: استراتيجيات حماية الوطن وصد التهديدات عنه

وسائل التواصل االجتماعي: 

كيف تكون رافعًة من روافع حماية الوطن وتهديًدا له كذلك
بادئ ذي بدء، البد من التعريج على تعريف الذهن Mind أواًل قبل البدء ف تأطري إحراز 

كيفياٍت ف غرز املعاين الوحيانية والقيم النبوية وحاية الوطن ف الذهن. 

 mental stats الذهنية املاقبلي Priori وخمتِلف احلاالت  الذهن mind هو ما يشمل 

1-  أخرجه: البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، رقم: 737).



- 1013 -

تقصيد وسائل التواصل االجتماعي ...

اجلمعية )العقل منظومة حاالت ذهنية، العاطفة مموعة حاالت ذهنية، الفكر مموعة حاالت 
ذهنية، االعتقاد مموعة حاالت ذهنية...( وما يلي، أو ما ف، ذلك من سلوك ُلغوي. 

لنا  ما  منها  ذهنية  حاالت  وشواردها  وهوامشها  مراكزها  ف  حتايث  ذهنية  ممارسة  أي  إن 
وعي هبا، ومنها ما ليس لنا وعي هبا والكامنة ف الالوعي. وأي َتَذهُّن Cognition كيفما كان 
يسحب طيه هاتني املرتبتني، الالوعي والالوعي، ويوزعهما ف املركز وف اهلامش مبا يتفق عنده 

 . Cognition وحيث يلزم. ومبجموع اهلوامل والشوارد، واملراكز واملعاقل، ينتج التذهن

وهكذا، إذا كان الذهن ف صفاته تلكم بإمجال واختصار شديَدْين جًدا؛ فإنه لغرز معىًن فيه 
وحتويله إىل أمناط تذهنية )أمناط متعالية/ترانسندنتالية تسكن الالوعي، وأمناط ذهنية تسكن الوعي، 

وأمناط لغوية نفصح هبا( حيتاج لتدابري منطقية وفلسفية عالية الدقة وممتدة االستمرار.

الذهن يكون مبوجبها خاًما بدون أي مظهر ما.  قبلية فطرية ف   فاخلوف مثاًل هو هتيئة 
وعندما يفعَّل كحالة ذهنية ويرتجم باللغة )كقول زيد: "إين حني مساعي عقاب اهلل أخاف من 
اهلل"(؛ يكون بذلك قد قطع أشواًطا بْعديًة ف الذهن وصار موقًفا قضوًيا، مستجمًعا كل الظروف 

اليت تؤهله ألن ينسج سلوًكا.

المطلب األول: استراتيجيات تسليك قيمة حماية الوطن النبوية في الذهن والسلوك

سأدون اآلن هنا اسرتاتيجيات لغرس قيمة حاية الوطن النبوية ف الذهن والالوعي لتحصيل 
سلوك تربوي مؤطر باسرتاتيجية مضافة تدفع إليه وحتافظ على املكَتَسب منه.

(1(

استراتيجية استثمار كل صالح

إن اسرتاتيجية غرز قيمة حاية الوطن النبوية ف الالوعي يكون عرب إحضار كيفي مكرور 
ومتجدد للقرآن أمام املنخرط لغرس القرآن ف الوعيه ومن مث قيمة حاية الوطن بالضرورة. وهذا 

اإلحضار الكيفي املتجدد يكون عرب مقامني: 
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إن غرز قيمة حاية الوطن النبوية ف هذا املستعمل جيب أن يطور أدواته مبا يوازي تطور هذه   -1
الوسائل اليت تعدت وسائل اإلمساع التقليدية. وذلك يكون عرب: 

نشر أكرب عدد ممكن من املواد الوحيانية، قرآًنا وسنًة وطيها قيمة حاية الوطن النبوية،   -
ا لتنشيط الذهن حنو تصديقها والتعلق هبا، عماًل مببدأ اإلشهار الذي يعمل على  كمًّ

املدى البعيد لقولبة الالوعي الذي ستنتقل مادته تلقائًيا إىل الوعي مث إىل الفعل.

نشر أكرب عدد ممكن من املواد الوحيانية قرآًنا وسنًة وطيها قيمة حاية الوطن النبوية كيًفا   -
باستعمال الصور واأللوان والفيديوهات القصرية والطويلة والصوتيات ف خمتلف البقاع 
للغوص  املتنوع  الكيف  فعالية هذا  وعلى متنوع احلاالت واألصوات والطرق لضمان 
ف متنوع الذهن وتنشيط خمتلف مناطق الذهن الصوتية واملرئية واللونية...وهذا يعزز 

االقتناع. 

الشركات  تسويق  طرق  من  باالستفادة  النبوية  الوطن  حاية  قيمة  وطيه  الوحي  دعم   -
لنفسها، وأحباثها حول ذلك، ومن أساليب اإلشهار والرتويج للمنتوج واملنشور وكيفيات 

إشهار شخص أو تعميم فكرة ما. 

إذن؛ حىت هنيمن على الالوعي البد من تكرار إظهار الوحي له عرب خمتلف األشكال مرئًيا 
ومسموًعا وملوًَّنا وأمام خمتلف املناظر الطبيعية واجلمالية، ومبختلف األصوات واملقامات. 

البد من الرتكيز على استثمار قيمة حاية الوطن النبوية ف كل شبكة مبا هلا من خصوصية   -2
 Twitter يغلب فيه إحضار وجتديد العالقات اليومية، وتويرت Facebook فيها. فالفيسبوك
لنقل األفكار ف وقتها ولينكدن LinkedIn للمهنيني، وفورسكوير FourSquare ملعرفة 

األصدقاء املقربني، وهكذا. واستثمار قيمة حاية الوطن النبوية وفق احلالة هنا يؤدي إىل:

اهليمنة على الالوعي بأقصى كمٍّ ممكن عرب بث قيمة حاية الوطن النبوية ف أقصى كم   -1
وكيف ممكنـَنْي لتكرار إحضار قيمة حاية الوطن النبوية عند املنخرط ف أي شبكة اخنرط 

وف مموع كل الشبكات اليت فيها اخنرط.
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أال يغيب املنخرط عن شبكة رمبا تكون هي الوحيدة اليت عند هذا املنخرط.   -2

اهليمنة على حميط الشبكات االجتماعية بتكوين مموعات قرآنية يكون هدفها هو   -3
متثيل قيمة حاية الوطن النبوية، وخماطبة كل األصناف املستعملني هلا. 

كل شبكة هي أقوى ف ميزهتا اليت صنعت هلا، وإجياد مالءمات وحيانية هلا سيجعل   -(
هذه امليزة كلها ف خدمة هذا اجلانب القرآين املناسب الذي ُضخَّ فيها، مما ُيهدي، أي 
قوة ف التأثري صنعت هلذه الشبكة، لقيمة حاية الوطن النبوية فيستثمر قواه وتأثرياته 

لكي يؤثر عربها ف املنخرطني مبختلف ثقافاهتم وجغرافياهتم.)1( 

النبوية ف  الوطن  قيمة حاية  تعزيز  إىل  نفخة من هذا  القدم حنو حتقيق  تقريب  إن عملية 
الالوعي والوعي عرب وسائل التواصل االجتماعي حنو إجياد سلوك تربوي؛ لغوي وفعلي وحيانيـَنْي 

=جيرنا إىل التايل.

(2(

استراتيجية تهديف االحتياج

إن وسائل التواصل االجتماعي تكشف عن احتياجات مهمة ف سلوك املنخرط النفسي 
واالجتماعي. فاملنخرط البد له من تلبية االحتياجات اليت ال يلبيها ف واقعه احلقيقي ليجد ضالته 
التواصل  بوسائل  املنخرط  مسبًقا ف شد  يوجب رسم خطط مربمة  وهذا  االفرتاضي.  عامله  ف 

االجتماعي حنو قيمة حاية الوطن النبوية، واليت منها:

الوسائل مبختلف  للمنخرطني ف هذه  باستهداف مكثَّف ومدروس  الوسائل  تقصيد هذه   -1
خلفياهتم الثقافية وانتماءاهتم اجلغرافية ومتعدداهتم العقدية. 

(- Giuseppe Riva, Brenda K. The Psychology of Social Networking: Personal 
Experience in Online Communities. Vol 1. Wiederhold، Pietro Cipresso )Eds.(, 
Managing Editor: Aneta Przepiórka, )De Gruyter Open Ltd, Warsaw/Berlin: 2016( 
.Psychology Of Social Media: From Technology To Identity. Giuseppe Riva, Brenda 
K. Wiederhold, Pietro Cipresso, p. 4-14.
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استثمار احتياجهم الذي جيدونه ف هذه الوسائل بتوفريها هلم ف املواد القرآنية واليت حتوي   -2
قيًما كثرية ومنها قيمة حاية الوطن النبوية. فاملريد لراحة مجالية تزيل عنه مشقة العمل تستثمر 
ومبتنوَّع  واملسموعة  املرئية  الوسائط  مبختلف  القرآن  تقرأ  رخوة  أصوات  بتوفري  هذه  إرادته 
النفسية  ضالته  فيها  جيد  مبا  ذلك  وغري  واجلهورية،  والرقيقة  الشجية  واألصوات  القراءات 
واالجتماعية. واملقهور نفسًيا احملتاُج للخروج إىل مكان أرحب وأبعد عما يكتئب فيه؛ تَوفَّر 
له شروحات ملعاين القرآن املختلفة مبا يناسب لقمته النفسية تلك عرب بذل أقصى املطاق ف 

تنويع وسائل حتصيل ذلكم له، وهكذا.

خلق عدة قنوات وصفحات وحسابات، تعمل ف ظل وسائل التواصل االجتماعي تتنافس   -3
الثمار وأوفر  بينها ف جودة املواد اليت تقدمها للمنخرطني، وتتنافس ف إحراز أجود  فيما 

النتائج على مستويني:

مستوى إحراز أكرب عدد ممكن من املنخرطني واملتابعني واملشاهدين.. أ- 

مستوى إحراز أفضل جودة على مستوى املواد واملضامني واملعروضات الوحيانية والقيم  ب- 
أحواهلم حلفظ  تناسب  مبواد  احتياجاهتم  لساعات  واملرتصدة  ملتتبعيها  املناسبة  النبوية 
اجلمهور املكتَسب، ونيل مزيد من املنخرطني اجلدد وتعميق التأثري بينهم بتلكم املواد 

الوحيانية. 

إذن؛ هذه الكثرة الكمية واجلودة الكيفية تضمن استمرار التعبئة وامتداد التأثري وتركيم اإلقناع 
الذي بعد تكديس بعضه على بعض؛ ينتقل من مواد تسكن ف الوعي إىل مواد تنغرز ف الالوعي 

ف قعر الذهن البعيد. وهنا حتصل طفرة ف املنخرط الذي بدل:

ة يبيت مرابًطا على موضوعات قيم نبوية حمبَّبة.  أن يكون مدمًنا على مواد إعالمية ملَتذَّ أ- 

أن يكون ذهنه حتت السيطرة البشرية اإلعالمية املقيِّدة يغدو حتت الرحة الوحيانية احلرة  ب- 
والرحبة. 

النفسي  االحتياج  مالمسة  هي  مباشرة  الالوعي  ملخاطبة  الوسائل  أسلس  بني  من  إن 
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مباشرًة  عالقتها  وتباشر  مطردة  أحايني  ف  والوعي  العقل  تتجاوز  شؤون  ألهنا  واالجتماعي، 
بالالوعي. وعند تلبيتها ال يكون هذا الصنيع ذا حدود على هذا املستوى فقط؛ بل يكون له تأثري 
وصلي بالالوعي البعيد جًدا، واألمر نفسه عند عدم تلبية ذلك. وهنا يكون استثمار احلاجة أداًة 
ناجعًة ملخاطبة الالوعي باملواد القرآنية والقيم النبوية واليت عربها منرر قيمة حاية الوطن النبوية. وقد 
نية. ونزيد  أكدنا سابًقا على أن أفضل وسائل مترير قيمة حاية الوطن هي القرآن والقيم النبوية السَّ

هذا تفصياًل أكثر هنا:

(3(

استراتيجية تحفيز الحاالت الذهنية 

عبر تنثير أفعال وأعمال القلوب التي تثيرها المواد القرآنية

سأقيد هنا تقييدين يوضحان هذه االسرتاتيجية:

التقييد األول: لعله من مهمات احلدِث البشري ليس هو احلدث السلوكي بل احلدث القليب 
التذهين. ذلك ألن السلوك يظل ف كثري من تبعاته تابًعا للقلب والعقل، ومناط التأثري واإلقناع 
هو هذان. وإذا كانت أفضل وسائل غرس املعىن والقيمة ف الالوعي والوعي تركن ف الذهن، وإذا 
كان الذهن هو املتحكم ف السلوك اللغوي والفعلي؛ فإن القرآن الكرمي قد أعطى أمهية جليلًة جًدا 

سات للفعل.  ألعمال القلوب وأفعاهلا كمحفِّزات للعمل ومؤسِّ

إن كل سلوك البد أن له قواًل أو عماًل قلبًيا، فالصرب اجلسدي، كعمل سلوكي، ماٌد وممتد 
من الصرب القليب كعمل قليب، والصفح الرمزي أو اجلسدي، كسلوكي عملي، ماد وممتد من احلب 
القليب كقول أو عمل قليب، وهكذا. وهذا هو معىن قول السلف: "إن اإليان قول وعمل واعتقاد"، 

أي أن منظومة السلوك واالعتقاد والقول واحدة غري منكسرة أبًدا. 

النبوية عرب  لكن السؤال هنا هو ف كيفية تعبئة الذهن بالقرآن ومن مث قيمة حاية الوطن 
وسائل التواصل االجتماعي.

إن أحد الطرق املمكنة لذلك هو الربط بني أعمال القلوب واحلاالت الذهنية ربًطا يفرتض 
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املعاين القرآنية والقيم النبوية ف الكل. 

التواصل االجتماعي ختفي حاالت ذهنية متعددة -كما أوضحنا ذلك  إذا كانت وسائل 
فوق-؛ فإن صنع حتفيز هلا ف ذهن املزاول لوسائل التواصل االجتماعي من قبل أعمال القلوب 
القرآنية والنبوية مهمٌّ جًدا. ذلك أن الرتكيز على مواد ومفاهيم اخلشوع والرجاء واحلب واخلوف 
واحلاجة إىل اهلل والتوكل عليه واإلنابة إليه وغري ذلك من مفاهيم أعمال القلوب وأقواهلا سينسجم 
مع املنخرط ف وسائل التواصل االجتماعي باحتياجاته القلبية والنفسية واالجتماعية. وهذا سيسهل 
تلقفه للمواد القرآنية وتأثره مبفاهيم وقيم الوحي الشريف وطيها قيمة حاية الوطن، ألن املرء تبع ملا 
د  ا وكيًفا عرب خمتلف الوسائل ومتنوِّع الربامج ومتعدِّ احتاج. إذن؛ فتنثري أفعال القلوب وأقواهلا كمًّ
السبل لتحفيز حاالته الذهنية حنو قيمة حاية الوطن النبوية وقيم القرآن الكرمي شق مهم لدمج 

اخللق ف كالم احلق. 

التقييد الثاني: إن لكل امرئ سلطة معينة على حاالته الذهنية. فهو أعرف خبشوعه لربه 
من غريه من الناس، وهو أعلم باحتياجه النفسي من غريه. وهذا ما يعرف بسلطة الشخص األوىل 

the first-person authority  ف فلسفة علم النفس.

الذهنية  حلاالته  قوله  طريقة  أي   the first-person way األوىل  الشخص  طريقة  إن 
الذهنية  احلاالت  ما- خصائص  -بشكل  وحتدد  سلطته.  مساحات  من  جزًءا  تعد  هلا  ومعرفته 
وتفصح عن وجودها، كما أن طريقة قوله هلا تعد كذلك امتداًدا هلا ف صيغة القول وحتدد بشكل 
ما طريقة تواجدها والشكل الذي سيعرفه الناس عنها. وفعل شيء جراء حاالت ذهنية ما حمدٌد 

ومقيد أو خمصص أو مطِلق بشكل ما حلاالته الذهنية وتعريف بوجودها وتنميط خلصائصها. 

إذا اعرتفنا بأنه ف وضعية سلطوية أفضل؛ فإنه هو املرشح األول لتحديد ما هو األفضل 
ليفعله وليقوله -مبا يناسب مقابله من حاالت الذهن، )فاألمل الذي حيس به متأمل اآلن كحالة 
ذهنية يكون مبيًنا لصاحبه ليحدد ماذا يقول أو يفعل مبا يناسب العمل املوافق للحالة الذهنية(- 
وما ال يفعله ويقوله، ألنه كان ف وضعية زاخرة، وألنه جتاه حاالته الذهنية كان ف وضعية تؤهله 
لتفضيل فعل على آخر، ويسمي ماثيو طوماس پروت Matthew Thomas Parrott هذا 
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 )1(.agential authorityالنوع من السلطة بـ

واستثمار هذا الكالم وتوظيف هذه املفاهيم هنا يكون عرب تسجيل التايل:

إن الشخص ف سكونه لنفسه وتقوقعه على حاالته النفسية حيس بَأَثرة عليها وأنه ال أحد 
من بين جنسه يعرف ما يعرف ويستحق ما يستحق، كأنه يتحرر بسلطته هذه من العباد واخللق. 
وهذا يدفعه إىل عدم الثقة بالناس وكالمهم ومشاعرهم وحاالهتم الذهنية، والتعلق مبا هو متعال 
أي مما هو غري خملوق وال مما هو من كالم البشر، وجيد ضالته هنا ف القرآن الكرمي الذي هو كالم 
اهلل ليس كالم بشر. والكالم هنا ليس معناه ذلك الصويت املسموع وحسب؛ بل معىن أن كالم 
اهلل ليس كالًما للبشر أنه ليس من صنع مشاعرهم وال عقوهلم وال أذهاهنم، وال من صنع حاالهتم 
الذهنية وال منطقهم وال ماقبلياهتم تذهنهم. وعليه؛ فال أحد يفرض سلطًة فكرية على القرآن أو 
يستأثر به ألنه كالم اهلل فهو للخلق كلهم وللمسلمني أمجعني أكتعني أبصعني. ومن هذا املنطق 

وجب تبليغه للعاملني ألنه للعاملني وجاء للعاملني.

فالكالم هلل ال ألحد. واحملتاج للتحرر من سلطة األغيار على حاالته الذهنية وحترير حاالته 
الذهنية من سلطة غريه عليها؛ جيد حاجته ومصلحته ومنفعته ف مفاهيم أفعال القلوب وأقواهلا 
القرآنيِة وملزوماهتا من القيم النبوية وطيها قيمة حاية الوطن النبوية. وهذا حيقق مصلحًة ذهنيًة قلبية 
ضروريًة للعبد كون اإلنسان كائًنا قلبًيا أكثر منه كائًنا سلوكًيا، ويدرأ عنه مفسدَة سجن حاالته 
الذهنية له، وسجن أفكار واعتقادات اآلخرين له. أي أنه حيقق مصلحة التحرر من ذاته ومن 
اآلخرين عرب التقيد بالقرآن الكرمي، ويدرأ عنه مفاسد التقيد بذاته وباآلخرين عرب التحرر بالقرآن 

الكرمي، أي فالتحرر بالقيم النبوية وما يندرج طيها. 

(- Matthew Thomas Parrott. Agency and First-Person Authority. )University of 
California, Berkeley: Usa. 2014( P. 4.
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(4(

استراتيجية العمل على كل المناحي ومضاعفة العمل على المنحى األهم

البد من الشروع ف تسطري موجز للخبايا السوسيولوجية والسيكولوجية القابعة وراء وسائل 
التواصل االجتماعي لفهم كيفية توظيفها ف موضوعنا هنا. 

أواًل؛ سوسيولوجًيا:

وهذا  املتنوعة،  األذهان  الثاوية ف  املختلفة  التفكري  تتهدف ردع طرق  اإلعالم  إن وسائل 
القصد حنو التوحيد بني األذهان يروم حد إحراز مطابقتها، ويثوَّر أكثر عرب تقدمي مواد إعالمية 
واحدة بتنميط واحد وأشكال واحدة، حىت وإن اختلفت ف املظاهر السطحية اليت ال تغري من 

مة شيًئا.  عمق املواد املقدَّ

بالنسبة إىل وسائل التواصل االجتماعي، فإن هلا خلفيَة هذه القصة عيَنها، أعين أهنا تسعى 
خللق متمع جديد )افرتاضي( مواز للمجتمع التقليدي احلقيقي، له تقاليده وأعرافه وقوانينه وأمناط 

تفكريه لتقييم حاالت مفرتضة وخلق أشكال متَطلَّع حنوها حنو:

استعاضة اجملتمع التقليدي والقيام مقامه والنيابة منابه.  -1

التأثري ف اجملتمع احلقيقي عرب جعله مرآًة يعكس ما يدور داخل اجملتمع االفرتاضي املدار   -2
داخل وسائل التواصل االجتماعي، من قيم وأفكار ومفاهيم وأخالق وسلوكات.

التقليل من تأثريات اجملتمع والدولة ف الفرد ومن سلطتهما القانونية )الدولة( واالجتماعية   -3
)األعراف( خبلق بديل افرتاضي له قوانني وأعراف خمتلفة ف شكل تنظيم جديد.

حل كل املزايا والرزايا اليت تسكن طيَّ اجملتمع التقليدي إىل إطار جديد وهو اجملتمع االفرتاضي   -(
لينعشه بأبعاد جديدة وينشطه جبرعات زائدة وذلك من أجل:

صنع مكان آخر للحياة، له رؤى خمتلفة. أ- 

صنع مكان آخر للتفاعل والتواصل. ب- 
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ونظرات(  ورؤى  )أفكار  لنظريات  مباينة  وعمليات  نظريات  له  جديد  معيش  إجياد  ج- 
وعمليات )سلوكيات ومهن وأفعال( اجملتمع التقليدي.

والعقاب  والضبط  القومية-القطرية  على  تعتمد  اليت  التقليدية  الدولة  عن  بديلة  دولة  إجياد   -(
ألفرادها  والعقاب  والضبط  للمراقبة  جديدة  أدوات  إنشاء  عرب  واجملتمع  لألفراد  واملراقبة 
املنخرطني )املتجاوز القومية القطرية-اجلغرافية إىل الكونية( ومتمعها الذي يضم أهله طيه. 

أو عرب خلق مفاهيم موازية هلذه املفاهيم اليت تشتغل وفقها الدولة القومية. 

هذا  فقط، جيعل  التقليدي  اجملتمع  النبوية ف  الوطن  قيمة حاية  غرز  تركيز  أن  يعين  وهذا 
نتيجة  ألنه  وذلك  عليه وحده غري مد،  بالعمل  مسبَّب  تغيري  حماولة  أن  ذلك  العمل خداًجا. 
م فيه. هذا السبب هو الفاعل األول فيه وهو املسيطر على عواهنه والسائق والقائد  لسبب متحكِّ
له. وما العمل على تطويع النتيجة دون العمل على أصلها السبيب إال عماًل يزيد من تعليق تلك 
النتيجة بسببها، وُينتِّ عالقاهتا أكثر فأكثر. فمن جانب موضوعنا هنا، إن اجملتمع التقليدي يظل 
أحد انعكاسات اجملتمع االفرتاضي أو، على األقل، متأثرًا به إىل حد كبري. فيقف العمل الدعوي 
الشرعي على الرتكيز على مسرح مرآوي منفعل متأثر بغريه ليطوِّعه إليه. وهذا جيعل من العمل 

ضائًعا عاماًل ف جهة غريه. 

لذا، البد من إعمال اجلهود وادخارها حنو توطني قيمة حاية الوطن النبوية ف وسائل التواصل 
االجتماعي )اإلعالم عموًما( مادامت هي األساَس وهي اجملتمَع والدولَة اجلديَدين.

ثانًيا؛ سيكولوجًيا:

تقوم وسائل التواصل االجتماعي على املنافسة اإلعالمية، املنافسة ف كسب أكرب كم من 
اجلماهري، املنافسة على إحراز أكرب احلشود النْسمية، املنافسة على حتقيق عمق التأثري ف املنخرطني، 
النشطاء واملثقفني والسياسيني  النخب االجتماعية والفكرية والسياسية من  املنافسة على جذب 
واملفكرين..، املنافسة على جلب تفاعالت أكثر من املنخرطني وهكذا. وهذا العمل خيلق أثرًا ممتًدا 
على نفسية املديرين لوسائل التواصل االجتماعي ولوسائل اإلعالم عموًما مبا ينعكس على الربامج 
هلذه  املزاولني  على  وعكًسا  طرًدا  ذلك  فيؤثر  الوسائل،  هذه  هتيكل  اليت  واحملتويات  والتطبيقات 
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الوسائل واملنخرطني فيها. إذ إن "املنافسة اإلعالمية ينعكس تأثريها على أفكار ومشاعر ومتثالت 
وسلوكات مجهورها")1(. 

إن خلق منافسات وحيانية طي هذه الوسائل مبنطق "وف ذلك فليتنافس املتنافسون" ال يقف 
مرامه اجلمايل عند احلفاظ على املمتلكات النفسية للجمهور وحسب؛ وإمنا حىت على تكثري كم 

وكيف اجلماهري وتعميق التأثري ف نفسيتهم وذهنياهتم. 

وإذا كان هذا التأثري التذهين والنفسي والسوسيولوجي منعكًسا على السلوك بالضرورة وبينهما 
تعانق مطلق واستلزام غري مشروط؛ فإنا نكون هنا قد وقفنا ف الصف الذي يتيح لنا ربط السلوك 

الرتبوي بوسائل التواصل االجتماعي باملواد القرآنية والقيم النبوية الكرية. 

يؤثر اإلعالم ف التأثري على السلوك الفردي واجلمعي لتحصيل سلوك ذي طابعني:

ر ف السلوك، إنه جزء من  سلوك مستهَلك من حيث إنه تشكيل حضر ف الذهن وتفجَّ  -1
الذهن متت  الفعلي فيها جزًءا من مموع الشكل. وصناعة  منظومة ذهنية-سلوكية يكون 
مبواد وأشكال إعالمية، فالسلوك الناجم عنها مستهَلك من جراء كونه نتيجًة ملسلَسل منطقي 

مهنَدس سلًفا. 

سلوك مستْهِلك، من حيث تركيز وسائل اإلعالم على جعل سلوك الفرد مستهلًكا ملوادها،   -2
فالذهن يستهلك األخبار والشائعات والتوجيهات واإلشهارات التجارية لدفع السلوك حنو 
أداء خدمات معينة وإنتاج سلوكات بعينها واستهالك منتوجات اقتصادية وثقافية حىت تتم 

عملية تصريف السلع الفكرية واالقتصادية.  

إن الفوز مبوضع قدم ف الذهن يرتجم سلوكًيا، على األقل، بوجه ما. وإشباع الذهن بقيمة 

(- L. J. Shrum. What’s So Special About Entertainment Media and Why Do We Need 
a Psychology for It?: An Introduction to the Psychology of Entertainment Media. 
The psychology of entertainment media: blurring the lines between entertainment 
and persuasion/L. J. Shrum, editor. LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, 
PUBLISHERS Mahwah، New Jersey London. 2004. P 2. 
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حاية الوطن النبوية سيبلور القصَد حنو السلوك الذي متتلئ به قيمة حاية الوطن النبوية. فإحراز 
تربية وحيانية ف السلوك يكون بتمرير األفكار ف الذهن وإعادة صياغة السلوك هلا فعلًيا ليكون 

مثااًل عملًيا يشخص املعىن ف الذهن وُيد من هذا املعىن ف بعد جديد وهو البعد السلوكي. 

إن هنالك عالقًة بني الذهن واإلعالم مبا ينعكس على السلوكني، اللغوي والفعلي. إنه أداة 
فعالٌة لتوحيد العامل ليس حنو تبييته قرية صغريًة وحسب؛ وإمنا حىت حنو توحيد الذهن والسلوكنْي، 
اللغوي والفعلي، والقضاء على السياق النفسي اخلاص بكل فرد، وعلى السياق االجتماعي اخلاص 
بكل متمع. فما يتمثل ف اإلعالم كحدث اجتماعي يرتجم ف احلياة احلقيقية.)1( بيد أن هذا 

القضاء ير عرب تقدمي خطاب من مصدر )إعالمي( واحد لصياغة ذهن ومتمع واحد. 

إن تسليك القرآن والسنة وطيها قيمة حاية الوطن النبوية طي اإلعالم، يدرأ هذه املفاسد 
اليت جتعل من تعدد األذهان واجملتمعات معىًن واحًدا متواطًئا، وجيلب مصاحل من نوع تعزيز خمتلف 
األذهان واجملتمعات ف عالقاهتا بالوحي؛ أعين أن هنالك ذهنيات هلا عالقة علمية بالقرآن الكرمي 
ترتجى الغوص ف علومه الشرعية ومفاتيح معارفه اجَلْلدة، بينما تكون أخرى منكبًة على االلتذاذ 
بلطائفه ونكته الرقيقة، وثالثة حتبذ االطالع على أسراره ومقاصده أو توحيده أو حنوه. واألمر عينه 
ف اجملتمعات املختلفة حيث يركن متمع ما لالجتهاد والرأي )كما كان متمع العراق ف عصر 
أيب حنيفة...مثاًل( ف حني ييل آخر إىل األثر )كما كان متمع احلجاز ف عصر مالك...مثاًل( 

وحنو ذلك.

إن الوحي ال ينمط أفراده ومتمعاته حتت سقف فكري واحد أو سلوك واحد؛ بل يدعو 
حتصيل  ف  والتسابق  والعلوم،  املعارف  ازدياد  ف  والتسارع  الصاحلات،  األعمال  ف  للتنافس 
اإليانيات. فهنالك خطاب متفاوت التيسري واألفق والعمل يظهر جلًيا منه أنه يالحظ اختالف 
أفراده ومتمعاته، ما دام أن "امليديا أو اإلعالم يؤثر ف ماالت إنسانية عميقة، ف السلوك، ف 
والتواصالت، ف اجملاالت  العالقات  النفسية، ف  السريورة  التفكري، ف األسس االجتماعية، ف 

1-  انظر:
 David Giles. Media psychology. )New Jersy, London: Lawrence Erlbaum Associates, 

Inc., Publisher, 2003(. P.19.
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العاطفية والفعلية، ف القضايا السياسية"،)1( ُيرتجم ف التذهنات واخلطاب والسلوك على حنو ما.

وإن تأطري الذهن مبواد قرآنية مقروءة عرب وسائل التواصل االجتماعي ال يكفي، بل؛ البد 
من متثيل الوحي بأحداث فعلية )تصوير إمام بالناس صالًة يقرأ القرآن الكرمي...مثاًل..( ألهنا من 
أسهل الوسائل لتحصيل تأثري صامد، خصوًصا ف الذهن الناشئ )الصيب...(. وما نريده بالضبط 
هنا هو إعادة تعريف العالقات اليت أشرت هذه الوسائل االجتماعية على ضرورة إعادة تعريفها، 

وهذه اإلعادة تتطلب إدخال قيم الوحي وطيها قيمة حاية الوطن النبوية ف حدها ورمسها. 

المطلب الثاني: وسائل التواصل االجتماعي؛ كيف تكون رافعًة من روافع حماية الوطن، 
وكيف تكون تهديًدا له

درًءا.  املفاسد  وقطاعات  جلًبا  املصاحل  مرامات  حول  يدندن  الذكر  السالف  الكالم  إن 
ولتحديد كالم حوهلا أكثر يقال:

(1(

مع المصالح

إنه ملن املصاحل احملققة بوسائل التواصل االجتماعي اإلشادة بالتأطريات التالية:
إضافية من حيث  مبَجّمالت  وتزويدها  له  وتوفريها  النبوية لآلخر  الوطن  قيمة حاية  توفري   -1
وقت مشاركتها مبا يناسب احلالة الذهنية للمنخرط، ومن حيث املضافات التابعة من األلوان 

ومثريات اإلثارة.
وسائل التواصل االجتماعي ختلق الرتفيه للمنخرط الكاسد للقهر والضغط النفسَيني، وهذا   -2
للمعىن  الذهن مستقِباًل أكثر  فيها  اليت يكون  الفرح  الوحي مستثَمرًا ف حلظات  جيعل من 

حبب. 
إن هذا:

مة. وهذا يعين أن حلظات التثقيف املهنية بالوحي اليت حتصل  حيبب الالوعي ف املادة املقدَّ أ- 

(- David Giles, Media psychology. P. 6. 



- 102( -

تقصيد وسائل التواصل االجتماعي ...

ف املساجد واملعاهد واجلامعات وحىت ف الشبكة العنكبوتية ف مواقع الدراسة مبا خياجلها من 
حلظية اجلد حيث يؤخذ املعىن باالنضباط وااللتزام دون أن يعين ذلك أخذه حبب والتئام؛ 
ستكتمل بلحظات الرتفيه املضبوط شرًعا حيث يؤخذ املعىن مبا خيفف على النفس حًبا ومبا 
يعين أخذه حبب والتئام، وهنا يرتبع التثقيف بالوحي عرش المستقِبالت الذهنية ف حلظات 
األخذ باألمر كإلزام وأخذه له كحب فحماية بعد ذلك بالضرورة، فتكتمل عمليات أخذ 
الوحي قيمة حاية الوطن النبوية مبا ال يتناىف معه. وهذا التثقيف الرتفيهي حيفز على التثقيف 

اإللزامي أكثر وحيببه والعكس صحيح حبيث كل يقوي ويعضد اآلخر. 

إذن؛ إذا كان املتعلم من طالب الشريعة أو القيم النبوية، فإن نسج وسائل التواصل االجتماعي 
باملواد القرآنية، واحلالة هذه وحنن نفرتض اخنراطه فيها، سيكسر رتابة التعلم اجلدية واإللزامية وحيّليها 
بالنفع عليه من جهتني: 1-أنه خيفف عنه  البشرية. وهذا يعود  النفس  بالرتفيه احملبَّب طبًعا ف 
ضغط التعلم اجلدي مبا يكسر الرتابة والقهر النسيب. وهبذه الراحة املؤقتة يعود بنفس جديد ملزاولة 
الدراسة جبدية أكرب. 2-أنه يأخذ الوحي ف حلظات احلياة مجيعها؛ اإللزام من اآلخر وااللتزام من 
نفسه، والذي دفعه هلذا األخري هو حتبيب الدرس الوحياين له من خالل نقله له عرب وسائل ترفيهية 
خففت من حدة اجلد الرمسي واالنضباط األكاديي حنو نوع من السيولة املرنة اليت هلا وداعة روحية 

وإثارة ترفيهية على املتلقي املرتَفِّه ملزيد من التلقي اجلدي.

إن الرتفيه الشبكي الذي نتحدث عنه هنا يكون مرد حمّفز هامشي من أجل دفع املتعلم 
البالغ حنو التثقف اجلدي ف املدارس واجلامعات وقراءة الكتب اخلاصة بالقيم النبوية وحاية الوطن. 
لكن اهلامشية تبيت حمفزًا مركزًيا بالنسبة إىل األطفال الذين يعد الرتفيه مشّكاًل أساًسا ف جهازهم 

النفسي.

إن ضخ وسائل التواصل االجتماعي مثاًل بالقيم النبوية مبا هي فضاء ترفيهي سيجعل من  ب- 
األطفال -أقصد غري البالغني- املستهَدَف املركزيَّ -وهم حسب ما تؤكد إحصاءات كثرية، 
ينشطون بقوة ف هذه الشبكات-، وهذا ُيسهم ف توعيتهم بقيمة حاية الوطن النبوية مثاًل 
عرب ترفيهية ال تصرفهم عن مثل هذا التعلم، كما أن تشويقهم لذلك سيدفعهم دفًعا حنو 

األخذ واجلد ف الدروس واملدارس، خصوًصا أهنم هم حاضر الغد وأمل اآلن. 
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إن هذا يكسبهم خربًة يسرية املْأَخذ واملدرك لرفاه قناهتا، فضاًل عن أن هذه الوسائل توفر 
هلم االطالع على اجلديد بأنفسهم دون إخبار ما من أب أو معلم، وجتعلهم قادرين على التفاعل 
معها بدون مضايقات فوقية -وهذا هو حد الرتفيه؛ ذلك الفعل املرفوع عن إمالءات اآلخر إال ما 
لًة من نتاج تفاعلهم مع الوحي الذي حصلوا عليه من  متليه الذات-. وهذه اخلربة إن كانت مشكَّ
خالل هذه الوسائل؛ فإهنا بوادر جيدة ف بناء الشخصية القرآنية املمتازة. وحتفيز هذه البوادر عرب 

شبكات التواصل االجتماعي هو القصد. 

إن وسائل التواصل االجتماعي تَسيِّل احلدود العائقة عن ربط العالقات اإلجيابية. وهذا يعين   -3
أن نقل القيم النبوية وقيمة حاية الوطن النبوية عربها جيعل كل امتيازاهتا اليت متنحها لروادها 
من زيادة التقدير للذات وتصفية النفس من بعض الضغوط املمرضية ممرورًة عرب مادة الوحي. 
أعين أن املنخرط لن ييز ف وعيه بني الراحة املنتعش هبا هل هي من بركة الوحي أو من 
إجيابيات هذا الوسائل. وهلذا ف القابل نقاط سلبية وهي أن سلبيات هذه الوسائل قد تسند 

للوحي دون الوعي بنقاط االفرتاق وأصل السليب. 

توقيت  التواصل االجتماعي سواء ف  استعمال وسائل  هناك اختالف بني األشخاص ف   -(
فيها سواء  املنخرطني  أعداد  ارتفاع  أو ف  التواصالت  أو  املشاركات  نوعية  أو  االستعمال 
ف الفيسبوك أو China’s Qzone كزون الصيين أو غوغل بالس Google+أو توبلر 
Tumblr أو ويبو،، Weibo . وهذا يعزز ضرورة التأكيد على اختالف اخلطاب الوحياين، 
الوسائل ونوعيات روادها، وتوقيت مشاركة  باختالف نوعيات هذه  املنشورة  املواد  وتكثري 
مواده املختلفة حبسب الوقت واحلال. فالعمال الذي يفتحون ف وقت االسرتاحة عن العمل 
البد من مشاركة حلظتهم تلك، بقيم نبوية لطيفة تتعلق بالنكت والفوائد واألسرار اجلمالية 
القرآنية، بينما وقت العمل تشارك فيه مواد قرآنية تثقيفية دقيقة. ومواد الصباح الباكر ليست 

كمواد الليل الدامس وهكذا. 
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(2(

ضًدا على المفاسد

تبعث وسائل التواصل االجتماعي قيمة االمتالك ف الذهن، امتالك عامل ختتار بإرادة حرة 
من يسكن فيه، وتقدر على إعدام من تريد بطرده من هذا العامل. هذا االمتالك بقدر تكرسه ف 
الذهن ومتدد االعتقاد من مرد أنه عامل افرتاضي إىل أنه عامل حقيقي، يضعف امتالك النفس لذاهتا 
أمام إغراءات الدخول إىل هذا العامَل دوًما، فهو امتالك للعامل بثمن التخلي عن امتالك الذات. 
لكن هذه النقطة تستثمر ف أن هتديف هذه الوسائل حنو الوحي وجعلها حاملًة ملشروعه قد تساهم 
ف متليك الذات للوحي بيًعا عن طوع واختيار. لكن هذا ال يفهم إال ف سياق أن هذا االمتالك 

يضعف عالقاته بعامله احلقيقي، إذ إنه:

يضعف عالقاته بأصدقائه احلقيقيني حىت الذين هم معه ف صفحته اإللكرتونية، كأنه يعتقد   -1
أهنم ملك له ماداموا يسكنون عامله وله حرية إبقائهم على قيد احلياة ف عاَلمه أو إعدامهم 
منه عرب مسحهم وجتميدهم. وهذا يؤدي إىل خروج املرء عن الواقعية؛ األمر الذي مبجموعه 

يصيبه بنوع من االستكبار والغرور. 

الذي كان يقضيه  الوقت  إذ  إنه يقلل من عالقاته االجتماعية احلقيقية بأسرته وأصدقائه،   -2
التواصل االجتماعي  وسطهم؛ يقضيه اآلن وسط عامله االفرتاضي. وإن كونه ف شبكات 
الفطرية،  امللكات  هذه  قوى  عنده  يضعف  وتواصاًل،  ومشاهدًة  وضحًكا  وترفيًها  تفاعاًل 
ويشبعها لديه مبا ال يدع توفريًا منها إلفراغها على األسرة أو الولد أو الصديق؛ األمر الذي 
يضعف عنده حس صلة الرحم وزيارة املريض وتعزية دار موت )إذ يكتفي بتدوينة يعلن فيها 
عزاءه للمتوىفَّ له...( وخلق هوية جديدة تنافق ف ضحكها ومشاعرها وسلوكها )إذ يثل أنه 

يضحك عرب الكتابة وهو ليس كذلك(. 

أثناء مواجهته ملشاكل أسرية أو نفسية أو اجتماعية )دراسية...( أو فكرية )إشكال فكري..(   -3
يه مشاكله ويتيح له نوًعا عاملًا خالًيا من تلكم املشاكل مما يضعف  إنه ييل لعامله الذي ينسِّ
عنده رباطة جأش املواجهة ويسيِّله ف مواجهة تعقيدات احلياة وصعوباهتا. األمر الذي جيعل 
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من هذه الشبكة كاخلمرة املغيبة للعقل ف فرتة تستدعي جتلده وجهاده.

إذا كان لديه أصدقاء كثر ف عامله االفرتاضي؛ وإذا كانوا يظهرون له احرتاًما حبكم ما يظهره   -(
هلم من أمجل خصاله وحلظات حياته؛ فإن هذا حيسسه بقوّة على مستوى عالقاته املفتوحة، 

وعلى مستوى توهيم ذاته هويًة حمرتَمة. وهذه القوة املوهومة تدفعه حنو:

االستعالء.  أ- 

حتصيل قوة موهومة.  ب- 

األمر  لسلبيات غريه،  معاينته  باآلخر، وحبكم  االستقواء  التسلط على غريه، حبكم  ج- 
القوة وهبم االستقواء؛ لوقف على نقصهم  فيهم  التقى عياًنا مع من توهم  لو  الذي 

وضعفهم وملا توهم االستقواء هبم بذلك القدر وملا احتقر من عاين منه ذلك)1(.  

إن شبكات التواصل االجتماعي تغري اهلوية واهلواية، وذلك ملا تغريه من انطباعات وأحكام   -(
مسبقة وسلوكات ف الفرد، كأن تكون هوايته هي املشي فصار وقت املشي يكتفي بفتح 
شبكة تواصلية. كما أنه جيعلنا نتلقى هويتنا من اخلارج، أي عندما نضع صورنا ومعلوماتنا 
الشخصية على صفحة اجتماعية ونتواصل من خالهلا على أهنا حنن؛ إننا نتلقى هويتنا من 
غري ذاتنا ونصنع من يثلنا. كما أن هذا املمثل لنا يصنع لنا مسعًة معينًة مبوجب ذلك. إذن 

لنا ثالثة مفاهيم هنا؛ تغيري اهلوية، تلقي اهلوية، مسعة اهلوية.

إن تسليك قيمة حاية الوطن النبوية عرب هذه الوسائل جيعلنا خناطب وسيط اهلوية وممثِّلها،   
أي نتخاطب حباجز، وهذا عائق أمام غرز قيمة حاية الوطن النبوية ف الذهن والسلوك، 

1-   دلل رون هاموند و غرايس شو  Hui-Tzu Grace Chou,Ron Hammond  على أن العالقات 
الشبكية online interaction وخصوًصا الفيسبوك تجر الدارس الشاب إلى إضعاف عالقته الحميمة 
)الزوجية مثاًل( نظرًا: 1-لحضور ذهنه فيها أكثر من حضوره مع شريكته، 2- وألن العالقة التي يتيحها 
له الفيسبوك مثاًل تشعره بالقوة أكثر في الوقت التي تجعله خائرًا أمام مواجهة المشاكل. وهو األمر الذي 

 . offline interactionsتفتي بضده العالقات غير االفتراضية
 Ron Hammond, Hui-Tzu Grace Chou. Using Facebook: Good for Friendship 

But Not So Good for Intimate Relationships. P 47-48. 
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لكنه ف الوقت ذاته تعبري عن خصوصية هويته ودقائقها الشخصية وتفويض ملمثل وثق به 
لتمثيل الذات واهلوية. وهذا يفرتض إيداع الثقة ف الشبكة التواصلية وإيكاهلا احلق ف التعبري 

عن الذات وتفويضها متثيل الذات. 
العنف  الرمزي-اللفظي،  )العنف  العنف  لبث  خام  مادة  االجتماعي  التواصل  وسائل  إن   -(
اجلنسي، العنف السلوكي من الضرب...( ف النفوس )وخصوًصا ف األطفال( واجملتمعات. 
  -Leonard Eron-بل إن االرتباط الِعلِّيَّ إلعالم العنف بالعدوانية -حسب ليونارد إرون
أكثر قوًة من ارتباط شرب الدخان بسرطان الرئة.)1( وهذه املفسدة العامة، أي شحن بعض 
مواد التواصل االجتماعي بالعدوانية والتطلع حنو العنف ممارسًة، قد يستثمر هلا القرآن الكرمي 
والقهرية  النفسية  الضغوط  من  البشرية  للنفس  ومصف  ومهذب  مهدئ  مجايل  كخطاب 
ذ احلياة حنو طابع السلم ويريح النفس حنو االستكانة ويشذب  َلذِّ العنيفة لكونه خطاًبا مجالًيا يـُ

الفؤاد حنو الطمأنينة مبا يعدم القلق السليب ف القلب ويقلبه سكينًة مستمرًة. 
باملراقبة والضبط والسيطرة، وجتعل املنخرط حتت مراقبة  التواصل االجتماعي  تتسم وسائل   -7
أوسع من عديد األشخاص. ذلك أن هنالك مراقبًة تتم من اآلخر على الذات حول مهنته 
على  االطالع  إمكان  تتيح  الوسائل  هذه  إن  إذ  وأشغاله،  عطله  قضاء  وأماكن  وهوايته 
املعلومات الشخصية اليت متثل صاحب الصفحة، واالطالع على أصدقائه، أو على األقل، 

الذين يتفاعلون مع مشاركته باإلعجاب أو التعليق...
وهذا يتجه حنو وجوب استهداف الشخصيات الوازنة علمًيا أو ثقافًيا أو سياسًيا عرب استثمار 
اختالفاهتم املعربَّ عنها ف وسائل التواصل االجتماعي، أعين أهنا وسائل صادقة للتعبري عن ذاته وما 
حيب وما ال حيب حيث املتفاعل ف الفضاء احلقيقي "يشارك مشاعر حقيقيًة"،)2(ويكن حتديده 
عرب أكثر من وسيلة، إذ مشاركته نًصا ف تويرت وصورًة ف األنستغرام، وصوتًيا أو فيديو ف الفيسبوك 
يعطي  الذي  األمر  ما من شخصيته،  لنكدن...كل هذا مبجموعه يفصح عن وجهة  وكتاًبا ف 
صورًة ال بأس هبا عنها، مما يكن من تقصيد القيم النبوية وطيها قيمة حاية الوطن النبوية املشارَكة 

(- David Giles. Media psychology, p. 10.
(- Ron Hammond, Hui-Tzu Grace Chou. Using Facebook: Good for Friendship But 

Not So Good for Intimate Relationships. P 42.
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ف هذه الوسائل مبا يالئم هذه الشخصية، ومشاركتها ف احليثيات املؤثرة من حيث توقيتها املالئم 
-مثاًل- لوقت استجمامه أو تثقيفه مبواد تالئم حاالته تلك. 

3

إذن؛ وسائل التواصل االجتماعي تهديٌد للوطن

إن هذا االستثمار الرائع لوسائل التواصل االجتماعي ف سبيل حاية الوطن والذي حتدثنا 
عن بعضه هنا، قد ُيستخَدم نفسه ف تقصيد هذه الوسائل مبا يهدد سالمة األوطان من قَبل أعداء 
الوطن عن ُمالَسنة  أبناء  الوطن صمت  الوطن ممن ال خالَق هلم. هلذا؛ 1-قد يستغل مهددو 
العدا ف هذه الوسائل ورد إشاعتهم، 2-أو يستغلون ظروًفا نفسية اعتبارية ختص أبناءه فيقومون 
بتهديفها حنو هتديد وطنهم واستغفال وعيهم بقيمة ما لديهم، 3-أو يستثمرون نفس اسرتاتيجيات 
تسليِك قيمة حاية الوطن النبوية عرب هذه الوسائل، واليت ذكرنا بعضها ف هذا البحث، سيكولوجًيا 

وسوسيولوجًيا لفائدة هتديده ولفائدة مصاحلهم الذاتية، أو غري ذلك..

الناس مبكائد  توعية  التواصل االجتماعي ودورها االسرتاتيجي ف  بقيمة وسائل  الوعي  إن 
السنة  َمْكَسب أصيل حثت عليه أصول  العدا هو  أنياب  األعداء وبطرق حاية وطنهم وماهبة 
النبوية الشريفة. فعن مالك بن احلويرث قال: "أتينا النيب  وحنن شببة متقاربون فأقمنا عنده 
عشرين ليلة وكان رسول اهلل  رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا 
بعدنا فأخربناه قال ارجعوا إىل أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو ال 
أحفظها وصلوا كما رأيتموين أصلي فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم.")1( 
فهنا أوجب احلديث حاية األوطان حايًة مطلقًة، ومثَّل فيها بذلك بضرورة حايته من اجلهل الذي 
ُيعِقب اهلزيَة دوًما، ومن مَث؛ خسارة الوطن. فأبرز روافع حاية األوطان هو من كل التهديدات اليت 

قد تصيبه تبتدئ بالعلم، علم أهله وأبنائه وتعميم الوعي بقيمة الوطن وبقيمة حايته.

1-  أخرجه: البخاري، كتاب خبر اآلحاد، باب: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، رقم: 819).
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خاتمة
يكن اقتضاب خالصة البحث ف التايل:

وسائل التبليغ للقرآن الكرمي والقيم النبوية وقيمة حاية الوطن النبوية غري معدودة، وينبغي   -
استثمار كل الوسائل الصاحلة والناجعة ف سبيل هذا التبليغ مادام إيصال املضمون للعاملني 

هو القصد.

تشكل وسائل التواصل االجتماعي متمًعا شبه قائم بذاته ومواز للمجتمع احلقيقي. واإلغفال   -
عن كون القرآن فيه هو تضييع ألرض معنوية خصبة لتبليغ قيمة حاية الوطن النبوية. 

تقدم وسائل التواصل االجتماعي هويًة جديدة لروادها، وهذه اهلوية البد أن يشارك الوحي   -
ف بلورهتا ويعاين تأسيسها. 

تعرب وسائل التواصل االجتماعي عن حاالت ذهنية متعددة، منها احلب، األمان، االعرتاف،   -
على  حُتيل  وكلها  السعادة.  الظهور،  الفهم،  الذايت،  التحيني  احلماية،  االحتياج،  التقدير، 
نطاق مركزي هلا هنا وهو االحتياج. وهذا ممر ممكن جًدا لوضع جسر بني هذه احلاالت 

الذهنية وبني أعمال القلوب وأقواهلا اإليانية )وقد أوضح البحث كيفية ذلك(.

البد من التعامل مع هذا اجملتمع االفرتاضي الذي تصنعه وسائل التواصل االجتماعي بعقلية   -
ختطط ملدًى بعيد، وترى املستقبل باسرتاتيجيات شاملة مثل اسرتاتيجية استثمار كل صاحل، 
واسرتاتيجية هتديف االحتياج، واسرتاتيجية العمل على كل املناحي ومضاعفة العمل على 
املنحى األهم )واليت فصلها البحث( لصنع إمكان التوفيق بني اجملتمعنْي؛ احلقيقي واالفرتاضي 

ف الفرد بالوحي وقيمه.

البد من ترمجة أعمال القلوب سلوكًيا مبا يوازي انغراسها، كأعمال قلوب معنوية، ف اجملتمع   -
االفرتاضي، وسلوكها، كأفعال مظهرية، ف اجملتمع احلقيقي مبا ينتج لنا متمًعا تربوًيا بالوحي 

وقيمه وطيها قيمة حاية الوطن النبوية.
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البد من درء املفاسد -اليت عددها البحث- اليت تكمن وراء وسائل التواصل االجتماعي   -
حاية  قيمة  وطيها  وقيمه  بالوحي  تربوًيا  البحث-  عددها  -اليت  مصاحلها  وجلب  بالقرآن 

الوطن النبوية. 

ر فوق،  وعليه؛ فإنه وف خضم هذه املفاسد كلها البد من إبداهلا مصاحل حمققة. وإن املسطَّ
يعد كاقرتاح لدرء مفاسد األضرار النامجة عن هذه الوسائل، واليت منها -تباًعا- عدم دوام االرتباط 
مبوادها السريعة النسيان احلثيثة الذهاب، سواء معلوماهتا أو األصدقاء املكتسبني من خالهلا، كأننا 
نصريه أداًة لتعزيز الواقع، الواقع املدرسي، اجلامعي، وغري ذلك، لـ"تصيري متوسط وسواء الفساد 

طريًقا ألكثرِّي الصالح واملصلحة فيما هو فيه -أي ذلك املتوسط الفساد- فساد". 

توصيات البحث:

يوصي البحث بالتايل:

د وسائل التواصل االجتماعي لتبليغ الوحي وقيمه وطيها  وضع واستثمار اسرتاتيجيات تَقصِّ  -1
قيمة حاية الوطن النبوية وجتاوز العمل الفردي لبناء عمل غري عشوائي. 

استثمار كافة أنواع وسائل التواصل االجتماعي املرئية واملسموعة، وتبليغ الوحي وقيمه وطيها   -2
قيمة حاية الوطن النبوية عربها ف جهتها اليت وِضَعت هلا. 

خلق منافسات بني العاملني على تبليغ الوحي وقيمه وطيها قيمة حاية الوطن النبوية عرب   -3
وسائل التواصل االجتماعي لضمان تقدم وحترك قويـَّنْي، والسري حنو جودة كيفية ف العمل 

م مبا يوازي قدرًا كميًّا مسؤواًل.  املقدَّ

نفسية  خارطة  لصنع  اإلعالم  اجتماع  وعلم  اإلعالم  نفس  علم  ومناهج  مفاهيم  استثمار   -(
واجتماعية واضحة هلذه الوسائل ولروادها ولفهم كيفيات اشتغاهلا وآليات عملها بغية حتصيل 

تبليغ أحسن الوحي وقيمه وطيها قيمة حاية الوطن النبوية عربها. 

جتنب املفاسد اإلعالمية كالفخاخ واملستنقعات اليت تطفح هبا هذه الوسائل وجتنب وسائل   -(
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التسويق الشرهة املستخدمة من قبل الشركات الرأمسالية. 

اللغوي  والسلوك  الوعي  القصوى ف صياغة  عليه ألمهيته  الالوعي واالشتغال  الرتكيز على   -(
فيه عرب  النبوية  الوطن  قيمة حاية  وقيمه وطيها  الوحي  وإنفاذ  إليه  النفاذ  والفعلي. ويكن 

االستثمار اجليد لوسائل التواصل االجتماعي.

االنفتاح على فلسفة الذهن لفهم عمل الذهن وأمناطه وطرق اشتغاله الستثمار تلكم املعرفة   -7
التواصل االجتماعي حنو خدمة الوحي وقيمه وطيها قيمة حاية الوطن  ف تقصيد وسائل 

النبوية.
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المقدمة:
تؤسس السنة النبوية للكثري من األخالقيات اليت تعمل على ضبط العمل االتصايل بعناصره 
والفردية،  العامة،  مساته  اختالف  على  العناصر  هذه  أهم  من  باالتصال  القائم  ويعد  املختلفة، 
واالجتماعية، ويقع على عاتق هذا العنصر الكثري من املهام و املسؤوليات، اليت يسهم من خالهلا 
ف حل القضايا واملشاكل املنتشرة ف الزمان واملكان، كما يسهم ف التحضري والتطوير والتنمية، 
هذا  والديين،  واالجتماعي،  واالقتصادي،  السياسي،  أشكاله  مبختلف  الوعي  نشر  ف  ويسهم 
اإلسهام الذي يكون بالطرق اإلجيابية يتضمن هدًفا أمسى، وهو حاية الوطن وتأمينه والدفاع عنه 

ضد كل املخاطر و التهديدات، للمحافظة على االستقرار املنشود.

ويؤدي القائم باالتصال الكثري من الوظائف اليت تدعم حاية الوطن، وال يتم ذلك إال ف 
الدين  ومنها  األديان،  خمتلف  تكفله  الدولية، كما  القوانني  خمتلف  تكفله  والذي  أخالقي  إطار 
اإلسالمي اخلامت ومرجعياته: القرآن والسنة النبوية وعمل السلف الصاحل، وحيتاج القائم باالتصال 
ف إطار هذه الوظائف االتصالية املختلفة إىل ميثاق أخالقي يعمل على حتري الصدق، واملصداقية، 
واملوضوعية، وكل القيم اليت تسهم ف نشر دعائم السلم واألمن والعدل واخلري، من أجل وطن ينعم 
فيه الفرد باالستقرار فينطلق ف البناء والتشييد، بعيًدا عن كل اآلفات اليت تنتشر ف كل العامل من 
عنف وتطرف و إرهاب، أتت على األخضر واليابس ومل ترحم صغريًا وال كبريًا، وأصبحت تتعذر 

معها احلياة الكرية، وهي صفة احلياة اليت تؤكدها نصوص القرآن والسنة. 

إن الرتكيز على أخالقيات القائم باالتصال من منظور السنة النبوية هو ف تقديري من املقاصد 
الكربى حلماية الوطن، وهو اجلانب الذي ال توليه أقالم الباحثني ف البيئة العربية واإلسالمية العناية 
أبعاد  من  تنطلق  واليت  اجملال،  هذا  على  الغربية  اإلعالمية  الفلسفات  بسيطرة  اعتداًدا  الكافية، 
القيمي،  اجلانب  بعيًدا عن  باالتصال،  للقائم  اجلانب األخالقي  ملناقشة  سيكولوجية واجتماعية 
واملرجعية الدينية وحتديًدا املرجعية اإلسالمية اليت تنطلق من نصوص الكتاب والسنة، وجاء هذا 
البحث ليؤصل ملنطلقات القائم باالتصال ف مجيع املستويات الفردية، واجلماعية، واجلماهريية، 
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واحلضارية، وهو مال تنذر فيه مثل هذه األحباث، خاصة املنطلقة من السنة النبوية، الذي يهدف 
متطورة  تكنولوجيا  واإلعالمية ف ظل  االتصالية  املمارسة  األخالقي ف  اجملال  معاجلة  إىل  إمجااًل 
وحديثة يصعب حماصرهتا واملعلومات املتدفقة منها، وهي نظري خصائصها املتعددة، قد تتعرض 
للتشويه املتعمد وغري املتعمد، واليت أفضت إىل فوضى ف القيم األخالقية للممارسة االتصالية، ما 

يؤثر ف استقرار الوطن.

وتنعكس أخالقيات ممارسة القائم باالتصال لوظائفه على صورة اجملتمع الذي يعيش فيه، 
كما تنعكس ف عاداته وتقاليده، وهو ف هذا اإلطار يعمل ضمن منظومة متكاملة يسعى فيها عرب 
مجيع الوسائل االتصالية، إىل إحداث نسق قيمي حيفظ أنسجة اجملتمع من الظواهر السلبية اليت تؤثر 
ف استقراره؛ فالرهان على أخلقة املمارسة االتصالية أصبح أساسيًّا ف العصر الراهن، ف ظل التفوق 
الغريب ف صناعة املعلومات وتوجيهها وحىت فرضها أحياًنا بطرق متعددة واسرتاتيجيات مؤدجلة 
تسعى إىل توحيد النمط االجتماعي جلميع الدول، وقد حتقق هلا بعض هذا التوجيه، مما نالحظه 
ف سلوكات األفراد، من ملبس ومشرب وتعامل داخل املؤسسات واملرجعيات االجتماعية، ومنها 
مؤسسة األسرة حتديًدا، وهو ما ينذر بضرورة مراجعة الدخيل والغريب واملستهجن من املعلومات 
اليت تبث عرب الربامج اإلعالمية والتواصلية اليت حتمل مضامني سلبية وما أكثرها، مستخدمة مجيع 

وسائل االتصال من غري استثناء.

وملعاجلة موضوع الورقة ارتأيت تقسيمها إىل ثالثة مباحث، األول: متهيدي، ورد فيه التعريف 
الكتابة عنها،  إبراز أمهيتها، وانشغال األدبيات املختلفة ف  البحث، تعريًفا يفضي إىل  مبفردات 
وجاء ف املبحث الثاين، ما أطلقت عليه الوظائف االتصالية ف السنة النبوية، وحددهتا ف ست 
الثالث قيم  وظائف متكاملة، وُتسهم كلها ف خدمة الوطن وحايته واستقراره. وتناول املبحث 
املمارسة االتصالية من خالل نصوص السنة، ليؤكد أهنا قيم إنسانية يكن أن يشرتك فيها مجيع 
القائمني باالتصال على مستوى العامل، وأكد املبحث أنه يكن أن يؤسس مليثاق شرف اتصايل 

وإعالمي من نصوص السنة النبوية وإقامة الربهان على حجيتها وصالحها لكل زمان ومكان. 
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المبحث األول: التعريف بمفردات الدراسة

1- تعريف األخالق لغة واصطالًحا:

- تعريف األخالق لغة: ال ختتلف قواميس اللغة فيما بينها ف شرح كلمة اخُلُلق كمفردة، 
ومجعها أخالق، فجاء ف لسان العرب أن اخللق واخلليقة مبعىن الطبيعة، وف التنزيل: چ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں چ )القلم:)(، واخللق بضم الالم وسكوهنا: هو الدين والطبع والسجية، 
وحقيقته أنه صورة اإلنسان الباطنة وهي نفسه، وأوصافها ومعانيها املختصة هبا، مبنزلة اخللق لصورته 
الظاهرة، وهلا أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما 
تـَنْيِ بالتقدمي  يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة)1(، ويضيف القاموس احمليط: واخللق بالضم وبَضمَّ

والتأخري: السجية والطبع واملُروءة والدين)2(.

وف مفردات غريب القرآن: "اخَلْلُق أصله: التقدير املستقيم، ويستعمل ف إبداع الشيء من 
املبدع؛ وعليه  اخلالق،  وتعاىل هو  اهلل سبحانه  أن  واستنتج من ذلك:  احتذاء"،  غري أصل وال 
فإن األخالق جَتَْنُح إىل هذا اإلبداع فتكون مستقيمة، وما احنرف منها عن معىن إبداع اهلل، صار 
صفاٍت ذميمة ال تدخل ضمن مفردة األخالق؛ قال الراغب: "واخللق يقال ف معىن املخلوق، 
رم، لكن خص اخَللْق باهليئات  رم والصُّ رب، والصَّ رب والشُّ واخَلْلُق واخُلْلُق ف األصل واحد، كالشَّ

واألشكال والصور املدركة بالبصر، وخص اخُللْق بالقوى والسجايا املدركة بالبصرية")3(.

وجاءت األخالق ف اللغة األجنبية من كلمة Ethic وتعين باليونانية )خلق(، وتكون من 
املعتقدات أو املثاليات املوجهة اليت تتخلل الفرد أو مموعة من الناس ف اجملتمع. وال بد من التمييز 
يتناول  وهو   "éthique"مبعىن يستعمل  األخالق  فتعبري  واألخالقيات؛  األخالق  مفهومي:  بني 
التصرف األخالقي العام ألي إنسان، بينما يستعمل تعبري األخالقيات مبعىن"déontologie"؛ 

أي مموعة الواجبات وااللتزامات اخلاصة اليت تنشأ عن ممارسة مهنة ما))(.

1-  لسان العرب، ابن منظور، الجزء)، ص 1)1.
2-  القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص881.

3-  مفردات غريب القرآن، الراغب األصفهاني، ص)29، 297.
األخالق اإلعالمية بين المبادئ والواقع، صدقة جورج، ص9.  -(
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- تعريف األخالق اصطالًحا: يتفق الباحثون قديًا وحديًثا على أن األخالق صورة ظاهرة 
أو باطنة، تعرب عن ميول الفرد وسلوكاته ف تعامله مع احمليط الذي حييا فيه، وتكون هذه األخالق 
عرَّفها  فقد  مدلوالهتا؛  على  للوقوف  وأوجزهتا  التعريفات  بعض  أفردُت  وقد  ذميمة.  أو   حسنة، 
أبو حامد الغزايل من القدامى بأهنا: "عبارة عن هيئة ف النفس راسخة، عنها تصدر األفعال بسهولة 
ويسر من غري حاجة إىل فكر وروية")1(، وهو التعريف نفسه عند اجلرجاين، مع تتمة للعبارة "فإن 
كانت اهليئة حبيث تصدر عنها األفعال اجلميلة عقاًل وشرًعا بسهولة، مسيت اهليئة: خلًقا حسًنا، 
وإن كان الصادر منها األفعال القبيحة، مسيت اهليئة: خلًقا سيًئا، وإمنا قلنا: إنه هيئة راسخة")2(.

وتعرف األخالق أهنا معايري للسلوك يضعها اإلنسان لنفسه أو يعدها التزامات وواجبات 
تتم بداخلها أعماله، وهي التطبيق العملي والواقعي للمعاين اليت يديرها علم األخالق بصفة نظرية 
مردة، وتعد شكاًل من أشكال وعي اإلنسان يقوم على ضبط وسلوك اإلنسان وتنظيمه ف كافة 
ماالت احلياة االجتماعية من دون استثناء؛ ف املنزل ومع األسرة وف التعامل مع الناس، ف كل 
للسلوك  اجلماعة  ومعايري  والقيم  املبادئ  من  مموعة  بأهنا  األخالقيات،  تعرف  بينما  مكان)3(. 

املقبول، وهي مشتقة من العادات واألعراف املوجودة ف متمع ما))(.

النبوية،  السنة  ف  ودالالهتا  األخالق  تكررت كلمة  السنة:  نصوص  في  األخالق   -2
ووردت معظمها ف سياق املدح، وموازاهتا بالفرائض اليت تقرب هلل عزوجل، مث احلث على التسليم 
الفرد واجملتمع، ويكن االستشهاد على ذلك ف غري موضع  فوائد عظيمة على  ملا هلا من  هبا، 
بأحاديث الرسول ، ومنها: عن ُأَساَمَة ْبِن َشرِيٍك، َقاَل: َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل، َما َأْفَضُل َما ُأْعِطَي 
ُر َما  رََة، َقاَل: ُسِئَل النَّيِبُّ -  -: َما َأْكثـَ اْلَمرُْء اْلُمْسِلُم؟ َقاَل: ُحْسُن اخْلُُلِق))("، وَعن َأيِب ُهرَيـْ

إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، ج3، ص 7).  -1
2-  التعريفات، الجرجاني، ص101.

3-  المعجم الفلسفي، مصطفى حسيبة، ص0).
)-  اإلنترنت وسيلة اتصال جديدة، السيد بخيت، ص)8).

)- صحيح ابن حبان - كتاب البر واإلحسان - باب حسن الخلق - ذكر البيان بأن حسن الخلق من أفضل 
ما أعطي المرء في الدنيا، رقم: 78)، صحيح.
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ْقَوى اهلِل، َوُحْسُن اخْلُُلِق")1(، وعن َعاِئَشَة: "َأنَّ النَّيِبَّ  َقاَل:" ِإنَّ الرَُّجَل  ُيْدِخُل النَّاَس اجْلَنََّة؟ َقاَل: تـَ
اِئِم اْلَقاِئِم")2(. لَُيْدِرُك حِبُْسِن اخْلُُلِق َدرََجَة الصَّ

وتوضح نصوص السنة أن أشرف وظيفة للرسول  هي بناء األخالق باستمرارية من غري 
َا ُبِعْثُت أِلُمتَِّم َمَكارَِم اأْلخالق")3(، فإمتام مكارم األخالق وفضائلها هو مبثابة  كلل وال ملل، "ِإمنَّ
إمتام وضع األسس والقواعد اليت يبىن عليها أي نسيج اجتماعي، بداية من نسيج الفرد، مث نسيج 
القرآن  وهو  وأصلها  األخالق  هذه  مرجعية  عائشة  أكدت  وقد  اجملتمع،  بنسيج  وهناية  األسرة، 
الكرمي؛ حيث وصفت النيب بقوهلا: "َكاَن ُخُلُقُه اْلُقرْآَن"))(، والقرآن فيه أحكام ال حصر هلا ف 
مال األخالق وماالهتا، السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، وفيه أوامر ونواه، وما يرتتب عليها 
من الثواب لألخذ مبحاسنها والعقاب لرتك سيئاهتا، ولست ف معرض َسْوِق هذه النصوص، فلن 
االتصالية مبا  العملية  الرتكيز على دالالت األخالق ف ممارسة  الورقات وإمنا سيتم  تسعها هذه 

يتماشى والسياق الذي سرتد فيه.

3- تعريف القائم باالتصال: فرض القائم باالتصال نفسه بوصفه مفهوًما منذ أن أصبح 
إنتاج الرسالة االتصالية خاضًعا لنظام معقد، يقوم فيه القائم باالتصال بدور بارز))(، باإلضافة إىل 
فهم التوقع بتأثري االتصال؛ فتصور املتلقي للقائم باالتصال أو املصدر، له دور أساس ف حتديد 

نتائج عملية اإلقناع))(.

ويتوىل القائم باالتصال إدارة العملية االتصالية وتفسريها ف ضوء ما يتمتع به من قدرات 

1- صحيح ابن حبان، كتاب البر واإلحسان - باب حسن الخلق - ذكر البيان بأن حسن الخلق من أفضل 
ما أعطي المرء في الدنيا، رقم: )7)، صحيح.

مسند أحمد بن حنبل - مسند عائشة s، رقم: 3)))2، مرفوع.  -2
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الشهادات - جماع أبواب من تجوز شهادته ومن ال تجوز - باب بيان   -3

مكارم األخالق ومعاليها، رقم: 20839، مسند صحيح.
مسند أحمد بن حنبل - مسند عائشة s، رقم: 0)2)2، مرفوع.  -(
)-  االتصال واإلعالم على شبكة اإلنترنت، محمد عبد الحميد، ص98.

)-  األسس العلمية لنظريات اإلعالم، جيهان رشتى، ص 293
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وكفاءات ف األداء الذي حيدد مصري العملية االتصالية برمتها)1(، ويعرف "حممد عبد احلميد" القائم 
باالتصال: "على أنه الشخص الذي يبدأ عملية االتصال بإرسال الفكرة أو الرأي أو املعلومات 
من خالل الرسالة اليت يقوم بإعدادها، للنشر واإلذاعة وإرساهلا مرة أخرى إىل مجهور املتلقني")2(.

التأثري ف أفكار الناس  ويبني "حممد حجاب" أن القائم باالتصال هو شخص يستهدف 
لذلك كافة  ويستخدم  وتصرفاته،  عنها ف سلوكه  ويصدر  هبا  يؤمن  عنها،  واسعة  ولديه خلفية 
إمكانيات وسائل اإلعالم املتاحة واألساليب اإلقناعية لتحقيق التأثري املطلوب وفق منهجني علمي 
وفين، خمططني ومدروسني)3(، ويعرف حسن مكاوي وليلي السيد، القائم باالتصال بأنه الشخص 

الذي يبدأ بصياغة األفكار وحتويلها إىل معان لتوجيهها إىل الرأي العام.))(

والقائم باالتصال على مستوى البحث هو الشخص الذي تتوفر فيه خصائص علمية وفنية 
وأدبية وأخالقية، ويقدم من خالل مستويات االتصال الشخصية واملباشرة واجلماعية واجلماهريية 
واحلضارية، رسائل ذات مضامني مقنعة وفاعلة، تنطلق من قيم مرجعيته الدينية واجملتمعية، يبثها 

عرب كل الوسائل اليت توصلها إىل كل متابع أو مستمع بالطرق املطلوبة.

4- تعريف أخالقيات القائم باالتصال: تباينت املفاهيم املتعلقة بأخالقيات القائم باالتصال 
باعتبارها معايري واختيارات توجه عمل املمارسني، أو باعتبارها منظومة من املبادئ واملعايري اليت 
تستهدف ترشيد سلوكهم))(، ومع هذا اجتهد الباحثون ف ختصص اإلعالم واالتصال، ف وضع 
احلقل  أو  السياق  ف  ووضوحها  استيعاهبا  يتيح  مبا  املفاهيم  هذه  لتقريب  وتصورات،  حماوالت 

االتصايل واإلعالمي، على اختالف وسائله وحمتوياته.

ويشري املفهوم إىل القواعد الواضحة للسلوك املهين ف مؤسسات الوسائل االتصالية، وكذلك 
الفعَّالة والدعاوى املتصلة بكل ما هو مالئم ف أسلوب العمل واإلجناز، ومن أمثلة  االجتاهات 

1-  االتصال بالجماهير بين اإلعالم والتطويع والتنمية، أحمد غريب بدر، ص 9).
2-  العوامل المؤثرة في األداء المهني للقائم باالتصال، هادي مهدي صالح الجبوري، ص 98.

3-  نظريات االتصال، محمد حجاب، ص 8)1.
)-  االتصال ونظرياته المعاصرة، حسن مكاوي وليلى السيد، ص )).

)-  اإلنترنت وسيلة اتصال جديدة، السيد بخيت، ص)8).
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قيم املمارسة: الفكرة النموذجية اليت تتمثل ف االلتزام باملوضوعية ف إعداد املعلومات، والدعاوى 
والدعاوى  نوعية خاصة،  اتصالية ذات  لتحقيق مهام  التكنولوجية مالئمة  الصور  بأكثر  املتصلة 

اخلاصة بتحديد مقاييس الربامج اجليدة)1(. 

وتعرف أيضا بأهنا مموعة من القواعد املتعلقة بالسلوك املهين اليت وضعتها مهنة منظمة لكافة 
أعضائها؛ حيث حتدد هذه القواعد وتراقب تطبيقها وتسهر على احرتامها، وهي أخالق وآداب 
مجاعية وواجبات مكملة أو معوضة للتشريع وتطبيقاته من قبل القضاء، وهذه األخالق املهنية تنبع 

أساًسا من األهداف النبيلة للمهنة وشرف الكلمة وحتقيق املصلحة العامة)2(. 

هبا كل  يتحلى  أن  جيب  اليت  األساسية  االلتزامات  تلك  بأهنا:"  هوهنربج"  "جون  وعرفها 
ودقيقة،  وشاملة  منصفة  تغطية  إىل  الوصول  أجل  من  العمل  بضرورة  أساًسا  واملتمثلة  صحفي، 
صادقة وواضحة، مع مراعاة حاية املصادر وحتقيق الصاحل العام، عن طريق احرتام القانون وحقوق 

احلياة اخلاصة لألشخاص وتصحيح األخطاء ف حال وجودها". 

واألخالق املهنية للقائم باالتصال وفقا للربوخوفمن هي "تلك املبادئ واملعايري األخالقية اليت 
مل تثبت قانونيًّا بعد، ولكنها مقبولة ف الوسائل الصحافية ومدعومة من قبل الرأي العام واملنظمات 
الشعبية واحلزبية")3(، وهي مموعة قيم ومبادئ خلقية وسلوكية، يلتزم هبا القائم باالتصال أثناء 
ممارسة عمل، وكذلك تلتزم هبا املؤسسة اإلعالمية أو االتصالية، وتتمثل هذه األخالق ف قيم عامة 
وتقاليد وتصرفات، بعضها عام ومشرتك كقيم الصدق والنزاهة والتوازن، وبعضها خاص باجملتمعات 

أو باملؤسسات"))(.

وتتحدد أخالق القائم باالتصال أو أخالقياته من وجهة نظري مبنبعني خمتلفني: املنبع األول 
يتمثل ف تدين الفرد، الذي يفرض عليه االلتزام مبعايري حمددة: حنو الصدق، واحلياد، واالتزان، 
بثنائية  الفرد ألنه مقتنع هبا وموقن  يعتنقها  واملسؤولية، والرقابة، وهي معايري غري مفروضة، وإمنا 

1-  االتصال الجماهيري والمجتمع الحديث، سامية محمد جابر، ص)27.
2-  إدارة المؤسسات اإلعالمية، عطا الله شاكر، ص)10.

3-  أخالقيات ومبادئ العمل الصحفي اإلعالمي، مركز هردو، ص8.

)-  األخالق اإلعالمية بين المبادئ والواقع، مرجع سابق، ص8- 9.
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وااللتزام  صفة،  والصدق  حرة،  املسؤولية  تكون  وفيها  اإلهليني،  والعقاب  الثواب  وهي  متضادة 
الفعل أو  أو  بالقول  التعدي على اآلخرين  اليت متنعه من  سجية، وغريها من األخالق اإلجيابية 

التلميح أو التصريح.

البيئة أو حميط الفرد من قوانني تنظم حياته سواء أكانت  ويتمثل املنبع الثاين فيما تفرضه 
قوانني مرنة أم قوانني رادعة، وقد يلتزم الفرد ف إطارها أو يتمرد، باعتبارها متغرية ووضعية وال ختدم 
القوانني املشرعة ف اإلطار االتصايل ما يؤطر  أحيانا إال طبقة معينة، وتسلط عليها. ولعل من 

ألخالق املمارسني للعملية االتصالية.

خمتلف  ف  مهنية  لقرارات  داخلية  توجيهات  مبثابة  هي  مبواثيق؛  األخالقيات  هذه  ه  وتوجَّ
املواقف واملوضوعات اليت يواجهها أثناء عمله، وهي نوعان)1(: 

- مواثيق إجبارية أو إلزامية: وىف هذه احلالة حتمل املواثيق بعض أشكال العقاب ملن خيالف 
أو ينتهك ما جاء هبا من معايري للسلوك املهين، ويدخل ف هذا، االحتقار أو التأنيب العام أو 

الوقف املؤقت عن مزاولة املهنة.
- مواثيق اختيارية: تقوم على أساس رغبة واردة من العاملني ففي املهنة، حبيث يرتتب على 
موافقتهم عليها التزامهم بتنفيذ ما جاء فيها أثناء ممارستهم للعمل، وتعد هذه املواثيق مبثابة تنظيم 

ذايت هلم. 
وتعد مواثيق الشرف أو مواثيق األخالق املهنية مكملة للحقوق والضمانات املكفولة؛ إذ 
تعكس وحتدد احلقوق والضمانات اليت يتعني توفريها للمجتمع أو للبيئة اليت متارس فيها العملية 
االتصالية ذاهتا ف مواجهة القائمني باالتصال، ومن مث تبلور هذه املواثيق املسؤوليات االجتماعية 
واألخالقية لرجال اإلعالم حيال اجملتمع الذي يعملون فيه، وحيال اجملتمع العريب ككل، وحيال 
اجملتمع الدويل ذاته، وتبىن على أساس أن االتصال وإن كان حقًّا للفرد، فهو أيًضا حق للمجتمع، 

وينبغي حاية حق اجملتمع ف الوقت الذي حتمى فيه حقوق األفراد)2(.

نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير، محمد عبد الحميد، ص8)2- 9)2.  -1
2-  االتصال واإلعالم في الوطن العربي، راسم محمد الجمال، ص)).
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ويكن أن تكون السنة النبوية ف نصوصها املتعددة، وف ممارسات الرسول  ميثاًقا مثاليًّا 
ألخالقيات املهنة أو العمل االتصايل، الذي ينبغي على كل ممارس حمرتف أو غري حمرتف أن يلتزم 
به، وهذا يتوقف على مدى تقبل السياسات االتصالية ملثل هذه املرجعية األصيلة اليت تدخل ضمن 

دائرة ما تقر به الدساتري العربية بأن اإلسالم هو دينها.

المبحث الثاني: الوظائف االتصالية في السنة النبوية وحماية الوطن
ُيارس الرسول  ف إطار نصوص الدين اإلسالمي بوحييها )القرآن الكرمي والسنة النبوية 
الشريفة( صورًا متعددًة لوظائف التواصل واالتصال مع الفئات االجتماعية على اختالف مساهتا 
الفردية واالجتماعية، وهو حيرص من خالهلا على الدعوة واإلرشاد والتبليغ إلقامة متمع متكامل 
معاىف، وحممي من كل ما يقوض بنيانه، فكان له شرف قيادة اجملتمعات اليت أهلكتها املاديات، 
وأفسدهتا األهواء واملصاحل الضيقة، وقد عرف أن الدين واالستمساك به وإقامة دعائمه، أساس 
كل قوة ومصدر هلا وهو السياج حلماية الوطن وحريته وكرامته، وهو واجب حمتم على الدعاة إىل 
اإلسالم أو القائمني باالتصال مجاعات وأفراًدا، ومن أجله كان عليهم أن جيندوا كل اإلمكانات 

حلماية مبادئه، وأن جيعلوا من ترسيخ العقيدة وحفظها سبياًل للدفاع عن الوطن.

وال خيتلف أحد ف أن الدين إذا ُفقد أو ُغلب عليه مل يغن من ورائه الوطن واملال واألرض، 
بل سرعان ما يذهب كل ذلك من وراِئه، أما إذا َقوَي شأنه وقامت ف اجملتمع دعائمه ورسخت 
ف األفئدة عقيدته، فإن كل ما ذهب ف سبيله من مال وأرض ووطن يعود، ويصري أقوى من ذي 
قبل؛ حيث حيرسه سياج من الكرامة والقوة والبصرية، ولقد جرت سنة اهلل ف الكون وعلى مر 
التاريخ أن تكون القوى املعنوية هي احلافظة للمكاسب والقوى املادية، فالوطن الغين ف أخالقه 
وعقيدته السليمة ومبادئها االجتماعية الصحيحة، يغدو سلطانه املادي أكثر متاسًكا وأرسخ بقاء 
وأمنع جانًبا، والوطن الفقري ف أخالقه، مضطرب ف عقيدته، تائه أو جانح ف نظمها ومبادئها 

يغدو سلطانه املادي أقرب إىل االضمحالل ومكتسباته املادية أسرع إىل الزوال.
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وقد يصادف أن جتد وطًنا تعرَّى عن كل مقوماته املادية من ثروة مادية وبشرية ف سبيل 
احلفاظ على العقيدة الصحيحة، وما يتبعها من اخللق والنظام االجتماعيني السليمني، وقد استحوذ 
الصورة  هذه  معززة،  مضاعفة  إليه  عادت  قد  قوته  جند  هذا  ومع  املغصوبة،  أمواله  وعلى  عليه 
الصحيحة عن الكون واإلنسان واحلياة ال توجد إال ف عقيدة اإلسالم، واألمر ينطبق كذلك على 

إجياد نظام اجتماعي عادل وسليم، وال يكون إال ف نظام اإلسالم وهديه.

فليس  بالغايات،  تعبدهتم  بالوسائل كما  البشر  تعبدت  االسالمية  الشريعة  أن  و"احلكمة، 
إليها،  اليت جعلها اهلل وسيلة  املعينة  الطريق  إال  له  اليت شرعها اهلل،  الغاية  أن يسلك إىل  ألحد 
وللحكمة معان معتربة، ولكن ف حدود هذه الوسائل املشروعة فقط، فنصوص الدين تقوم على 
عماد الشرف والصدق ف الوسيلة والغاية، فكما أن الغاية ال يقومها إال الصدق والشرف وكلمة 
ف  والسر  احلق،  وكلمة  والشرف  الصدق  مبدأ  إال  خيطها  أن  ينبغي  ال  الوسيلة  فكذلك  احلق، 
مشروعية احلكمة ف الدعوة إمنا هو سلوك أقرب الوسائل إىل عقول الناس وأفكارهم، ومعىن هذا 
أنه إذا اختلفت األحوال وقامت عثرات الصد والعناد دون سبيل الدعوة، فإن احلكمة حينئذ إمنا 

هي إعداد العدة للجهاد والتضحية بالنفس واملال، إن احلكمة أن تضع الشيء ف مكانه")1(.

لقد جاءت نصوص السنة شارحة ومفصلة لنصوص القرآن الذي هو أصل من أصول الدين 
لتدعم التوجه امللح على ضرورة بناء الوظائف االتصالية للقائم باالتصال اليت تسهم ف دعم حاية 
الوطن ونشدان استقراره وتطوره، لتغين بذلك عن الوظائف النمطية اليت حددهتا األدبيات العلمية 
املتخصصة وغري املتخصصة، واليت تركز عادة على اجلانب املادي لتظهر قوته ف حاية الوطن، 
مع جتاهل اجلانب األخالقي الذي يستمد بناء دعائمه وأسسه من املرجعية اإلسالمية األصيلة 
واملوجهة جلميع البشر من دون استثناء، فتصنع بذلك الفارق ف البناء املعرف والسلوكي وحتيل إىل 
نظام متكامل قاده الرسول  حبرفية عالية شهد هلا الشهود من املتبعني واملخالفني، وقد مت حتديد 

هذه الوظائف ف احملاور اآلتية:

1- إشاعة الثقافة األمنية ومحاربة كل أنواع الجريمة: تعد نعمة األمن من أهم مقومات 
حفظ الوطن وإقامة بنيانه بالشكل اليت تستقيم معه احلياة الكرية، فهو ضرورة سياسية واجتماعية 

1-  المرجع نفسه، 128. 
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واقتصادية ودينية للقضاء على مظاهر التعصب والتنافر والتناطح، ونشر مظاهر التسامح والتناصح 
والتصاحل، فكان من احملتم أن تقوم كل السياسات االتصالية على إشاعة الوعي بالثقافة األمنية 
وكل أبعادها، وهو الوعي الذي يصنع الفرد الفاعل والداعم لتأمني الوطن الذي حييا فيه، وحيرص 
على دعم أسسه وجتلياته اليومية، فتصان به األرواح واألعراض، ويكفل به التطور والتحضر املنشود 

من اجلميع. 

ويؤكد  احلياتية،  وضرورهتا  األمن  ثقافة  نشر  على  التأكيد  من  احلديثية  النصوص  ختلو  وال 
الرسول  أمهية األمن ف حياة اإلنسان، وكيف يكن له أن يزاول أعماله ونشاطاته من دون 
وجل، فيحفظ بذلك كل مقومات النجاح والتطور والتقدم:"َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا ِف ِسرِْبِه ُمَعاىًف 

َيا")1(. نـْ َا ِحيَزْت َلُه الدُّ ْوِمِه َفَكَأمنَّ ِف َجَسِدِه، ِعْنَدُه ُقوُت يـَ

كما كان يؤكد ف أحاديثه وخطبه على السالم بني الناس وتأمينهم وعدم االعتداء عليهم، 
ْعُت َرُسوَل اهلِل  ِف رَْهط،  اِمِت  َقاَل: " َبايـَ وكان يؤكد ف بيعته على ذلك، َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
ْهَتاٍن  ُلوا َأْواَلدَُكْم، َواَل َتْأُتوا ِببـُ ْقتـُ َقاَل :"أَُباِيُعُكْم َعَلى َأْن اَل ُتْشرُِكوا ِباهلِل َشْيًئا، َواَل َتْسرُِقوا، َواَل تـَ فـَ
ْعُصويِن ِف َمْعرُوٍف، َفَمْن َوىفَّ ِمْنُكْم َفَأْجرُُه َعَلى اهلِل، َوَمْن  نْيَ أَْيِديُكْم وََأرُْجِلُكْم، َواَل تـَ رُوَنُه بـَ ْفتـَ تـَ
رَُه اهلُل، َفَذِلَك ِإىَل اهلِل: ِإْن  ُهَو َكفَّارٌَة َلُه َوَطُهوٌر، َوَمْن َستـَ َيا فـَ نـْ َأَصاَب ِمْن َذِلَك َشْيًئا َفُأِخَذ ِبِه ِف الدُّ
ْعَد َما ُقِطَع َيُدُه ُقِبَلْت َشَهاَدُتُه، وَُكلُّ  اِرُق بـَ َبُه َوِإْن َشاَء َغَفَر َلُه َقاَل أَُبو َعْبِد اهلِل ِإَذا َتاَب السَّ َشاَء َعذَّ

حَمُْدوٍد َكَذِلَك ِإَذا َتاَب ُقِبَلْت َشَهاَدُتُه")2(.

وإشاعة  العدل  وتنظيم  احلقوق  احلدود وحفظ  وإقامة  اجلرية  منع  بني    الرسول  وجيمع 
َووُا  َفاْجتـَ فَِّة،  النَّيِبِّ ، َكاُنوا ِف الصُّ َعَلى  ُعْكٍل  ِمْن  "َقِدَم رَْهٌط  َقاَل:     أََنٍس َعْن  األمن)3(، 
ِبِإِبِل َرُسوِل اهلِل  ْلَحُقوا  تـَ َأْن  َلُكْم ِإالَّ  َأِجُد  َقاَل: َما  أَْبِغَنا ِرْساًل، فـَ َيا َرُسوَل اهلِل،  َقاُلوا:  اْلَمِديَنَة، فـَ
ْوَد، َفَأَتى النَّيِبَّ  ُلوا الرَّاِعَي وَاْسَتاُقوا الذَّ تـَ وا َومَسُِنوا َوقـَ وَاهِلَا، َحىتَّ َصحُّ ْوَها َفَشرُِبوا ِمْن أَْلَباهِنَا وَأَبـْ  َفَأتـَ
َهاُر َحىتَّ ُأيِتَ هِبِْم، َفَأَمَر مبََِساِمرَي َفُأْحَِيْت،  َل النـَّ َلَب ِف آَثارِِهْم، َفَما تـَرَجَّ َعَث الطَّ بـَ رِيُخ، فـَ  الصَّ

1-  جامع الترمذي، أبواب الزهد عن رسول الله ، حديث رقم: ))23، حسن غريب.
2-  أخرجه البخاري، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، باب توبة السارق، حديث رقم: 801). 

3-  االصطفاء من سيرة المصطفى، عبد العزيز بن إبراهيم العمري، ص97).
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ُهْم وََأرُْجَلُهْم َوَما َحَسَمُهْم، مُثَّ أُْلُقوا ِف احْلَرَِّة، َيْسَتْسُقوَن َفَما ُسُقوا َحىتَّ َماُتوا  َفَكَحَلُهْم، َوَقَطَع أَْيِديـَ
ُلوا َوَحارَُبوا اهلَل َوَرُسوَلُه")1(. تـَ َقاَل أَُبو ِقاَلَبَة: َسرَُقوا َوقـَ

2- بناء اآلداب واألخالق االجتماعية: تعتمد نصوص السنة على قواعد متينة لبناء متمع 
سليم متعاف من كل األمراض واآلفات االجتماعية، وحترص على بناء العالقة بني أفراد اجملتمع تقوم 
على أسس أخالقية حمضة، لتتمكن من حاية الوطن من التفكك والتشرذم، فاجملتمعات اليت تغرق 
اختذت من طرق الضالل ما يسيء إىل تعفف الفرد وترفعه؛ فأضحت متمعات بال ضمري موجه أو 
رقيب، والناتج كثرة الرذائل والفواحش واملمارسات الشاذة اليت أفضت إىل أمراض جسمية وعقلية 
وسلوكية، تنحرف معها الفطرة السليمة. وللمحافظة على هذه الفطرة وردت الكثري من األحاديث 
ف ضرورة التخلق باألخالق احلسنة، ومنها قوله : "ِإنَّ ِمْن ِخَيارُِكْم َأْحَسَنُكْم أخالًقا")2(، وقوله: 
نْيِ َأْو َثاَلًثا.  ْوَم اْلِقَياَمِة؟ َفَسَكَت اْلَقْوُم، َفَأَعاَدَها َمرَّتـَ رَِبُكْم ِمينِّ َمِْلًسا يـَ "َأاَل ُأْخرِبُُكْم ِبَأَحبُِّكْم ِإيَلَّ وََأقـْ

َعْم، َيا َرُسوَل اهلِل، َقاَل: َأْحَسُنُكْم ُخُلًقا". َقاَل اْلَقْوُم: نـَ

لبناء اجملتمع املعتدل واملستقيم واآلمن دعوة الرسول  لكل قائم  ومن مظاهر األخالق 
باالتصال أن يذَّكر حبسن األدب مع اهلل، وهو األدب الذي يفرض على اإلنسان أن يقدر اهلل 
قدره، هذا التقدير يفضي إىل االحرتاز من الفكر السيء، واملأكل احلرام، واملشرب احلرام، وينظر 
ْلَنا: َيا َرُسوَل اهلِل، إِنَّا َنْسَتْحِيي  نظرة املتبصر ف املآل: "اْسَتْحُيوا ِمَن اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َحقَّ احْلََياِء، َقاَل: قـُ
ْلَيْحَفِظ الرَّْأَس َوَما َحَوى،  وَاحْلَْمُد لِلِه، َقاَل: لَْيَس َذِلَك، َوَلِكْن َمِن اْسَتْحىَي ِمَن اهلِل َحقَّ احْلََياِء فـَ
َعَل َذِلَك  َيا، َفَمْن فـَ نـْ رََك زِيَنَة الدُّ َوْلَيْحَفِظ اْلَبْطَن َوَما َوَعى، َوْلَيْذُكِر اْلَمْوَت وَاْلِبَلى، َوَمْن َأرَاَد اآْلِخرََة تـَ

َقِد اْسَتْحىَي ِمَن اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َحقَّ احْلََياِء")3(. فـَ

ومن اآلداب اليت كان حيرص الرسول  على إشاعتها ف تواصله مع الناس، احملبة والسالم 
ْؤَلُفوَن،  ُئوَن َأْكَناًفا، الَِّذيَن َيْأَلُفوَن َويـُ ُهْم أخالقا، اْلُمَوطَّ بني الناس، "َأْكَمُل اْلُمْؤِمِننَي ِإيَاًنا َأَحاِسنـُ

1-  صحيح البخاري، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود - باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا، 
حديث رقم: )80).

2- صحيح البخاري، كتاب المناقب - باب صفة النبي ، حديث رقم، 9))3.
مسند أحمد، حديث رقم: ))37، جامع الترمذي، رقم: 8))2، غريب.  -3



- 10(9 -

أخالقيات القائم باالتصال والدور المفترض ...

ْؤِمُنوا َحىتَّ حَتَابُّوا،  ْؤِمُنوا، َواَل تـُ ْؤَلُف ")1(، وقال:" اَل َتْدُخُلوَن اجْلَنََّة َحىتَّ تـُ َولَْيَس ِمنَّا َمْن اَل َيْأَلُف َواَل يـُ
َنُكْم ")2(، فالسالم كلمة هلا من املعاين  يـْ اَلَم بـَ ْبُتْم؟ َأْفُشوا السَّ َعْلُتُموُه حَتَابـَ َأَواَل َأُدلُُّكْم َعَلى َشْيٍء ِإَذا فـَ

واملباين ما يقيم هبا متمعات معافاة من كل آفات العنف والتطرف واإلرهاب.

ْعِطي َعَلى  ويأمر  بالرفق أيًضا لتحقيق األلفة ف اجملتمع، "ِإنَّ اهلَل رَِفيٌق حُيِبُّ الرِّْفَق، َويـُ
ْعِطي َعَلى َما ِسوَاُه")3(، لقد اتصف حممد  بالرحة ف  ْعِطي َعَلى اْلُعْنِف، َوَما اَل يـُ الرِّْفِق َما اَل يـُ
كل شيء ومع كل شيء، وجتلَّت سلوكات رحته ف تواصله مع الطفل واملرأة والعدو واحليوان. 
واألحاديث الصحيحة املذكورة ف ذلك ال حصر هلا، واملقصد من تطبيق هذا اخللق العظيم هو 
رَْحُْكْم َمْن ِف  يـَ اأْلَْرِض  َأْهَل  اْرَحُوا  الرَّْحَُن،  رَْحُُهُم  يـَ "الرَّاِحُوَن  نيل رضا اهلل k ورحته ولطفه 

َماِء"))(. السَّ

3- محاربة الشائعات ونشر المعلومات الهادفة: تنتشر الشائعات ف كل مكان بغض 
النظر عن طبيعة البيئة اليت حتكم حياتنا وهي من أقدم األساليب االتصالية ف التاريخ أيًضا، فقد 
وظفت لنقل األخبار وبناء السمعة أو تقويضها وتأجيج الفنت واحلروب، وقد أدى تطور وسائل 
االتصال ابتداء من ظهور الصحافة ومرورًا باملسموع واملرئي))(، وأدت اليوم التكنولوجيا احلديثة إىل 
تطورها، وانتشارها، وختصصها، وتعدد أشكاهلا، ومع ذلك مل تفقد املشافهة أو االتصال املباشر 

املسترت بريقها ف التجمعات األصغر. 

على  بالغة  خطورة  هلا  اليت  النفسية،  واألوبئة  املعنوية  احلروب  أخطر  من  الشائعات  وُتعد 
اجملتمعات البشرية اآلمنة، بسبب سرعة انتشارها وسهولة تأثريها على الناس خاصة البسطاء منهم، 
وتزداد خطورهتا وقت األزمات واحلروب والثورات واحلركات والكوارث، ألن من آثارها: تضليل 

ْبُن أَِبي َعبَّاٍد،  ْعُقوُب  يـَ َنَة ِإالَّ  يـْ ُعيـَ ْبِن  ِد  اْلَحِديَث َعْن ُمَحمَّ ْرِو َهَذا  يـَ َلْم  األوسط للطبراني، رقم: 22))،   -1
وقيل حسن لروايه.

2- صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون، رقم: )).
3- صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب - باب فضل الرفق، رقم: 93)2.

)- سنن أبي داود - كتاب األدب - باب في الرحمة، رقم: )92)، حسن صحيح.
)-  الشائعات، الوسيلة اإلعالمية األقدم في العالم، جان نويل كابفيرير، ترجمة، تانيا ناجيا، ص13، دار 

الساقي، لبنان، 2007.
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الرأي العام، وإثارة الفتنة بني الناس وإشعال جذوة اخلوف والقلق عندهم)1(.

إن من أخطر اإلضرار على أمن اجملتمع هو اختالق الشائعات ونشرها بني الناس؛ مما يؤدي 
إىل اإلضرار هبم معنويًّا وماديًّا، وخاصة ف عصر اإلعالم احلديث الذي يتجاذب كل فئات اجملتمع 
املختلفة، وألن صفة الشائعة هي الكذب من أجل زعزعة االستقرار النفسي واالجتماعي والديين 
والقضاء  حماصرهتا  إىل  منها  التحذير  من  ابتداء  أوجهها،  بكل  الوحي  حارهبا  فقد  والسياسي، 

عليها، والتعامل مع مصادرها بالتحري واملتابعة والتحقق، چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ چ )احلجرات:)(. 

  اهلل  لرسول  وتوجيها  ملواجهتها،  أخالقي  ميثاق  مبثابة  القرآين  النص  هذا  أصبح  لقد 
وعموم أفراد األمة لالحرتاس منها، وعليه فقد حّذر الرسول  اجلميع ف تواصلهم من التحدِّيث 
ُقوا احْلَِديَث َعينِّ ِإالَّ  بالكذب، وإبالغ الناس اخلطأ الذي قد يعصف بالفرد واجملتمع ف آن واحد "اتـَّ
ْلَيَتبـَوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر، َوَمْن َكَذَب ِف اْلُقرْآِن ِبَغرْيِ ِعْلٍم،  ًدا، فـَ َعمِّ َما َعِلْمُتْم، َفِإنَُّه َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتـَ
ْلَيَتبـَوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر")2(، فأشار إىل ضرورة التحري ف نقل ما ورد عنه، وما ورد ف القرآن الكرمي،  فـَ
واحلرص على ضرورة أن يكون املتصل عاملًا مبا ينقل، ومىت وكيف ينقل؟ وملاذا ينقل؟ وأي جتاهل 
هلذه الدعوة النبوية هو مبثابة تسليم الفرد جبزائه املذكور، وهو ما يؤكده قوله:" إِيَّاُكْم وَاْلَكِذَب َفِإنَّ 
َتَحرَّى اْلَكِذَب  ْهِدي ِإىَل النَّاِر، َوِإنَّ الرَُّجَل لََيْكِذُب َويـَ ْهِدي ِإىَل اْلُفُجوِر، َوِإنَّ اْلُفُجوَر يـَ اْلَكِذَب يـَ
ْهِدي ِإىَل  ْهِدي ِإىَل اْلرِبِّ، َوِإنَّ اْلرِبَّ يـَ ْدَق يـَ ْدِق َفِإنَّ الصِّ اًبا، َوَعَلْيُكْم ِبالصِّ َحىتَّ ُيْكَتَب ِعْنَد اهلِل َكذَّ

يًقا")3(. ْدَق َحىتَّ ُيْكَتَب ِعْنَد اهلِل ِصدِّ َتَحرَّى الصِّ اجْلَنَِّة، َوِإنَّ الرَُّجَل لََيْصُدُق َويـَ

وحيذر الرسول  من نقل املعلومات بدون التأكد من مصادرها احلقيقية، وإلصاق الشائعات 
ا رجٌل أشاَع على رجٍل ُمسِلٍم  بغري مروجيها، فيذكر اجلزاء األليم ف اآلخرة للردع والتقريع، "أيُّ

التأصيل الشرعي لإلعالم الدعائي وترويج اإلشاعات، شريف علي حماد، ص2، جامعة القدس المفتوحة،   -1
خان يونس.

2- جامع الترمذي، أبواب تفسير القرآن عن رسول الله  - باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، رقم: 
1)29، حديث حسن.

3- سنن أبي داود - كتاب األدب - باب في التشديد في الكذب، رقم: 889)، وذكر أن إسناد أبي داود 
صحيح. 
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ِبكلمٍة وُهَو ِمنها َبرِيٌء َيشيُنُه هِبا ف الدنيا كان حقًّا على اهلِل أْن ُيِذيَبُه يوَم الِقيامِة ف الناِر حىت يأيِتَ 
ِبنفاِد ما قاَل")1(، فالتوجيه هبذا الشكل، هو مبثابة احلرص على حتري الدقة ف مصادر املعلومات 
اليت تغين عن الولوج بالفرد املتلقي ف عامل الشك والفوضى اليت تؤدي حتًما إىل اإلضرار بأمن 
الوطن، وكل حتقق من مصدرية املعلومات هو مبعث لألمان وحاية لألمساع وتوجيه لألفهام مبا خيدم 

مسعة القائم باالتصال ومصداقيته لدى الرأي العام احلريص بدوره على سالمة وطنه.

ُتعد من  اليت  الفاحشة،  الطهر ومقت  الوطن على  إقامة دعائم   على  الرسول  وحيرص 
الذين مل  األنبياء  أقوام  ورد ف  الذي  القرآين  القصص  بذلك  وقد وعى  واهلالك،  البالء  أسباب 
يتنزهوا عنها، مثل قوم لوط، وقوم اسحاق، واجملتمع الفرعوين على عهد موسى، حيث انتهت هبم 

أفعاهلم إىل اخلسف والتدمري، كما وعى التوجيه القرآين: چ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب چ )النور:19(، 
الذي حيذر من اهتام املسلمني والتحامل عليهم بإحداث الفنت بينهم والتحامل على أعراضهم، 
ينبه وحيذر من  الواحد، مث  اجملتمع  داخل  يؤثر ف متاسكهم  الذي  النوايا حنوهم،  وإضمار سوء 
ُهْم،  نـَ يـْ ، ِإالَّ َكاَن اْلَقْتُل بـَ ْوٌم اْلَعْهَد َقطُّ َقَض قـَ  ظهور الفاحشة وانتشارها بذكر اجلزاء املنتظر "َما نـَ
ْوٌم الزََّكاَة ِإالَّ َحَبَس اهلُل  ، ِإالَّ َسلََّط اهلُل َعَلْيِهُم اْلَمْوَت، َواَل َمَنَع قـَ ْوٍم َقطُّ َواَل َظَهَرِت اْلَفاِحَشُة ِف قـَ

ُهُم اْلَقْطَر")2(. َعنـْ

4- التأكيد على أهمية التربية داخل األنسجة االجتماعية: ُتعد نصوص السنة فضاًء 
ماديًّا  الوطن  بناء  دورها ف  واستشراف  مفهومها  ومقاربة  الرتبية  لتوضيح دالالت  ومااًل خصًبا 
وروحيًّا، وحايته من االحندار والسقوط، هذا الدور قد جتليه األساليب املعتمد عليها والوسائل اليت 
تصلح للحاضر واملستقبل. والرتبية من أهم املفاهيم اليت ركزت عليها األحباث االجتماعية والنفسية، 
وتناولتها األقالم بالدراسة والتحليل، كوهنا أحد أبرز العوامل اليت هتدف إىل بناء الشخصية الفردية 
واجلمعية واألممية واحلضارية، فهي منبع أصيل للقيم اإلنسانية واإلسالمية على حد سواء، وهي 

حصن منيع للوافد الفكري الغازي، وهي ضرورة عصرية للتقدم والتطوير وحتصني الوطن. 

1-  الترغيب والترهيب، المنذري، رقم: 3/207، روي بعضه بإسناده جيد.
2-  المستدرك على الصحيحين - كتاب الجهاد - ما نقض قوم العهد قط إال كان القتل بينهم وال ظهرت 

الفاحشة في قوم إال سلط الله عليهم الموت، رقم:92)2، َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرَِّجاُه. 
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وتوضح نصوص السنة الشريفة أن الرتبية جيب أن تشمل مجيع األنسجة االجتماعية، مثل: 
الرمسية، وهي ضرورة  املدنية، واملؤسسات  التعليمية، واملؤسسات  األسرة، واملسجد، واملؤسسات 
اجتماعية قصوى ف ظل التغريات اليت تشهدها اجملتمعات اإلسالمية واليت طغت عليها املظاهر 
السلبية املصاحبة للعوملة املتغولة اليت تنزع إىل القفز على حدود الوطن، وانتهاك حرماته من أجل 
خلق التصدع وجتلية كل مظاهر التبعية والتقليد املنحرفة، وتأخذ هذه النصوص بعني االعتبار أهم 
نسيج، والذي يتلقى فيه الفرد الرتبية منذ والدته، وهو األسرة لرتاهن على دوره ف بناء اجملتمع 
وتربية الفرد تربية سليمة يتعذر معها ظهور ما يفضي إىل تشتته، وتفككه، وحترص على حايته 
ودعم قوته، ومن مظاهر هذه الرتبية، تعلم ثقافة احلوار، والطاعة واالحرتام، ومن النصوص قوله 
:"َطاَعُة اهلِل َطاَعُة اْلوَاِلِد، َوَمْعِصَيُة اهلِل َمْعِصَيُة اْلوَاِلِد")1(، وقوله أيًضا: "َسَأْلُت النَّيِبَّ : َأيُّ 
؟  ؟ َقاَل: مُثَّ ِبرُّ اْلوَاِلَدْيِن". َقاَل: مُثَّ َأيٌّ اَلُة َعَلى َوْقِتَها، َقاَل: مُثَّ َأيٌّ اْلَعَمِل َأَحبُّ ِإىَل اهلِل؟ َقاَل: الصَّ

زَْدُتُه َلزَاَديِن")2(. ، َوَلِو اْستـَ َثيِن هِبِنَّ َقاَل: اجْلَِهاُد ِف َسِبيِل اهلِل". َقاَل: َحدَّ

وقد لفت الرسول  وهو خيطب ف الناس ويتواصل معهم، إىل فئة هامة من فئات اجملتمع 
إذا صلحت صلح اجملتمع، وإذا فسدت فسد اجملتمع، وهي املرأة نصفه أو كله؛ فأمر بالعناية هبا، 
لت حدًثا اتصاليًّا ف  فكانت خطبة الوداع مبثابة امليثاق الذي يوضح ذلك، وهي اخلطبة اليت شكَّ
ْوُصوا  ْلَيَتَكلَّْم خِبَرْيٍ َأْو لَِيْسُكْت، وَاْستـَ ْوِم اآْلِخِر، َفِإَذا َشِهَد َأْمرًا فـَ ْؤِمُن ِباهلِل وَاْليـَ تكريها، َمْن َكاَن يـُ
َلِع َأْعاَلُه ِإْن َذَهْبَت ُتِقيُمُه َكَسرَْتُه،  ِبالنَِّساِء، َفِإنَّ اْلَمرَْأَة ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع، َوِإنَّ َأْعوََج َشْيٍء ِف الضِّ
رًا" )3(، والشاهد أن الدعوة النبوية إىل تكرمي املرأة  ْوُصوا ِبالنَِّساِء َخيـْ زَْل َأْعوََج، اْستـَ رَْكَتُه مَلْ يـَ َوِإْن تـَ
من  نشهده  وما  برمته،  اجملتمع  بتوجيه  الصحيحة كفيلة  الرتبية  وتربيتها  توجيهها  على  واحملافظة 
دعوات إىل حتريرها وسلبها كرامتها وعفتها هو مبثابة تنشئة أجيال مشوهة ف أخالقها ترنو إىل 
املظاهر االجتماعية املستلبة، اليت تقودها قاطرة الغرب املؤدجل واملشبع باملاديات، واملستبعد للقيم 
األخالقية وهو ما يولد عدم االستقرار، وتنشد نصوص السنة النبوية ضرورة بناء املرأة الصاحلة، 

الثقفي األصبهاني،  إبراهيم  بن  باب األلف - من اسمه أحمد - أحمد  للطبراني -  المعجم األوســط   -1
رقم:))22، وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أبو حاتم وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح.

2- صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة - باب فضل الصالة لوقتها، رقم: 27).
3- صحيح مسلم، كتاب الرضاع - باب الوصية بالنساء، رقم: 8))1.
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ليصلح اجملتمع ويتدعم بكل مقومات االستقرار واألمن.

5- إشاعة قيم التكافل والتكامل داخل المجتمع: حرص الرسول  من خالل اجلهر 
س فضاًء  بالدعوة اإلسالمية على بناء متمع سليم معاىف، يسع األفراد مبختلف توجهاهتم، فأسَّ
الناس لطرح قضاياهم ومشاكلهم، كما جيتمعون لطرح مشاريعهم  فيه  اتصاليًّا وإعالميًّا، جيتمع 
السياسية  النشاطات  جل  متارس  مؤسسة  أول  مبثابة  املسجد  فكان  والبنائية،  التطويرية  ورؤاهم 
والثقافية والدينية واالقتصادية، مبا يشيع كل مظاهر التكافل والتعاون لدعم قواعد الوطن وحايته 

من كل املخاطر واملفاسد.

وجاءت نصوص السنة مؤكدة أن الرسول  كان يعمل على إشاعة قيم التكافل والتكامل 
داخل اجملتمع، فشبه تلك القيم بالبناء الذي إن بنيت قاعدته على أسس متينة، مل يتعرض إىل 
ْعًضا، َوَشبََّك  ْعُضُه بـَ َياِن، َيُشدُّ بـَ نـْ اهلدم وإن تضافرت عليه عوامل اهلدم،"ِإنَّ اْلُمْؤِمَن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبـُ
والفضيلة  اخلري  على  التعاون  يكمن ف  إمنا  والقوة،  التماسك  أن سر  إىل  وأشارت  َأَصاِبَعُه")1(، 
اْلرِبِّ  َعَلى  َعاَوُنوا  َوتـَ َفرَُّق،  وَالتـَّ َر،  وَالتََّدابـُ َقاُطَع،  وَالتـَّ َوإِيَّاُكْم  وَالتََّباُذِل،  ِبالتـَّوَاُصِل،  "َعَلْيُكْم  ونشرمها، 

ُقوا اهلَل ِإنَّ اهلَل َشِديُد اْلِعَقاِب")2(. َعاَوُنوا َعَلى اإِلمْثِ وَاْلُعْدوَاِن وَاتـَّ ْقَوى َوال تـَ وَالتـَّ

لت خطب الرسول  إىل  6- إشاعة ثقافة الحوار والسلم مع الخصم والمخالف: شكَّ
ملوك احلضارات القائمة ف عهده، منهًجا اتصاليًّا حيوي الكثري من قيم الدعوة إىل حلوار، وإشاعة 
ثقافة السلم لنشر رسالة اإلسالم العادلة والدعوة إىل تأمني األوطان، وهو ما يفند رأي املستشرقني 
املغرضني، بأن الدعوة ُنشرت بالسيف؛ فاألمر مل يكن إال للدفاع عن األرض والعرض وحتقيًقا 
للعدل واإلنصاف بني الشعوب، وحتريرها من ذل االستعباد، حتقيًقا ملقصد االستقرار. والعجب 
وحنن ف القرن الواحد والعشرين، جند من بني الدول الغربية من تنحو منحى هذه القيم، بينما 
تعيش بعض الدول العربية االقتتال البيين أو اجلواري، لقد خاطب الرسول امللوك بأمسائهم مع حفظ 
ٍد َعْبِد اهلِل َوَرُسوِلِه ِإىَل ِهرَْقَل َعِظيِم الرُّوِم:  األلقاب ودعاهم إىل التسليم بدعوة السالم: "ِمْن حُمَمَّ

1- صحيح البخاري، كتاب الصالة - باب تشبيك األصابع في المسجد وغيره، رقم: 81).
المعجم الكبير للطبراني - مسند علي بن أبي طالب - سن علي بن أبي طالب ووفاته ، رقم: 8)1،   -2

إسناده فيه راو من رجال الحديث الحسن، لكنه ضعيف لعلة اإلرسال.
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ْؤِتَك اهلُل َأْجرََك  ْعُد، َفِإينِّ َأْدُعوَك ِبِدَعاَيِة اإْلِْساَلِم، َأْسِلْم َتْسَلْم، يـُ َبَع اهْلَُدى، َأمَّا بـَ َساَلٌم َعَلى َمِن اتـَّ
َولَّْيَت َفِإنَّ َعَلْيَك ِإمْثَ اأْلَرِيِسيِّنَي، َو چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  َمرَّتـَنْيِ، َفِإْن تـَ
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ")1(، والنماذج ف مثل ذلك النوع من اخلطاب 
كثرية، وتعلم أتباعه ومن يأيت بعدهم األساليب االتصالية الراقية ف التعامل مع اآلخر، ما يفضي 
إىل كسبه وتوسيع دائرة التعايش معه، مبن فيهم دائرة املعتنقني لإلسالم، وتسعى كلها إىل التأكيد 

على تأسيس وطن خاٍل من األحقاد واالنقسام، وطن ينعم باحلماية ليعيش فيه اجلميع بسالم.

المبحث الثالث: أخالقيات الممارسة االتصالية في السنة النبوية
يكن القول أن أحاديث الرسول  اليت وردت بشأن املمارسة االتصالية مع األفراد واجملتمع، 
املعتنق هلا أو املخالف، هي مبثابة دستور أخالقي لقيم املمارسة االتصالية ويكن أن نتجاوز به 
مجيع مواثيق الشرف االتصالية واإلعالمية اليت حتتكم إليها جل اجملتمعات ومنها العربية واإلسالمية، 
وجتعلها مبثابة النصوص املقدسة على غرار نصوص السنة، وهذا الذي يؤرق أي باحث مسلم يعي 
أمهية السنة النبوية ف التشريع، هذا الدستور األخالقي الذي يشتمل على قيم اتصالية وإعالمية، 
املرجفة واملعادية لالستقرار واالستمرار  الدعوات  الوطن وتأمينه من كل  حترص على دعم حاية 

والتمكن ف الزمان واملكان عرب سواعد املخلصني. 

يلتزم  باالتصال، ف كل مؤسسات االتصال حىت  للقائم  القيم  السنة هذه  وجتلي نصوص 
هبا قواًل وعماًل أيًّا كان وضعه املهين، ومكان وجوده، وف كل مؤسسة تشمل الوسائل االتصالية 
التقليدية أو احلديثة، وذلك حرًصا على بناء فكر اتصايل متواصل وفعال لبناء وطن يتمتع جبميع 
خصائص القوة والتطور، ويأىب أن تعصف به رياح التقليد والتبعية اليت تعيشها جل األوطان العربية 
مع مظاهر فقدان احلماية واحلرية والكرامة اإلنسانية، ويكن أن أخلص مموع هذه القيم ف اآليت:

1- المسؤولية: تصاحب هذه القيمة ما يسمى حبرية االتصال والتواصل اليت متارس خطأ 
ف بعض الفلسفات الغربية، وفًقا للقاعدة "احلرية قمة واملسؤولية قاعدة"، وهو العكس بالنسبة 

1- صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، رقم7.
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لنصوص السنة اليت نبَّهت إىل أن كل فرد مسؤول مسؤولية تامة انطالًقا من موقع عمله، وقد أشار 
احلديث إىل مموع األصناف واأُلطر االجتماعية اليت جيب عليها تطبيق هذه القيمة، مث جعل 
األمر مفتوًحا للجميع، لتشمل املسؤولية كذلك املؤسسات االتصالية والوسائل االتصالية التقليدية 
منها واحلديثة ما يكفل تأمني الوطن وحايته من كل خطر حيدق به، "َأاَل ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل 
ْيِتِه َوُهَو  َعْن رَِعيَِّتِه، َفاإْلَِماُم الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن رَِعيَِّتِه، وَالرَُّجُل رَاٍع َعَلى َأْهِل بـَ
ُهْم، َوَعْبُد الرَُّجِل  ْيِت َزْوِجَها َوَوَلِدِه َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعنـْ َمْسُئوٌل َعْن رَِعيَِّتِه، وَاْلَمرَْأُة رَاِعَيٌة َعَلى َأْهِل بـَ
رَاٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُه، َأاَل َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن رَِعيَِّتِه")1(، وهو احلديث 
الذي جيب أن يأخذه بعني االعتبار كل قائم باالتصال؛ إذ تشيع ف الوقت الراهن فنون االستهتار 
التعبري، ما ينذر بفوضى  الناس، وأنواع العنف اللفظي واالبتذال والسخرية باسم حرية  بأعراض 

القيم اليت تنخر حلمة اجملتمع، وتزيد من حال التشرذم واالنقسام. 

واجلزاء  ذلك  مراعاة  بالناس ومدى  االتصال  الكلمة ف  إىل مسؤولية  السنة  نصوص  وتنبه 
الدعاية والكذب والشائعة، واليت باتت قيًما  املرتتب، وقد وعت بذلك خطر االحنراف هبا إىل 
إليديولوجيات الكثري من الوسائل والسياسات االتصالية، اليت عملت على هدم متمعات بأكملها 
ْلِقي هَلَا  يـُ ِمْن ِرْضوَاِن اهلِل اَل  ِباْلَكِلَمِة  لََيَتَكلَُّم  اْلَعْبَد  من سفك للدماء وختريب للممتلكات، "ِإنَّ 
ْهِوي هِبَا  ْلِقي هَلَا َبااًل، يـَ رَْفُع اهلُل هِبَا َدرََجاٍت، َوِإنَّ اْلَعْبَد لََيَتَكلَُّم ِباْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط اهلِل اَل يـُ َبااًل، يـَ

ِف َجَهنََّم")2(.

2- المصداقية أو الصدق: يأمر الرسول  بتحري الصدق ف كل تواصل وبكل الوسائل، 
فالصدق من املعايري اهلامة الذي ينجح معها القائم باالتصال ف إقناع الناس أو اجلمهور، وهو 
معيار يسهم ف االرتقاء بدرجة املعلومات للمحافظة على توازن اجملتمع وقد أشرنا سابقا إىل مدى 
خطورة املعلومات الكاذبة على أمن اجملتمع واستقراره، وف معرض احلث على الصدق وحتريه ومآل 
ْهِدي ِإىَل اْلرِبِّ،  ْدَق يـَ ْدِق َفِإنَّ الصِّ الصادق والكاذب جاءت النصوص النبوية ف قوله:"َعَلْيُكْم ِبالصِّ

1- صحيح البخاري، كتاب األحكام - باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم 
كتاب األحكام - باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم، رقم: 7138.

2-  صحيح البخاري، باب حفظ اللسان، رقم:78)).
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يًقا،  ْدَق َحىتَّ ُيْكَتَب ِعْنَد اهلِل ِصدِّ َتَحرَّى الصِّ زَاُل الرَُّجُل َيْصُدُق َويـَ ْهِدي ِإىَل اجْلَنَِّة، َوَما يـَ َوِإنَّ اْلرِبَّ يـَ
زَاُل الرَُّجُل  ْهِدي ِإىَل النَّاِر، َوَما يـَ ْهِدي ِإىَل اْلُفُجوِر، َوِإنَّ اْلُفُجوَر يـَ َوإِيَّاُكْم وَاْلَكِذَب َفِإنَّ اْلَكِذَب يـَ
ْيٍت ِف رََبِض اجْلَنَِّة  اًبا")1(، وقوله: "أَنا زَِعيٌم ِببـَ َتَحرَّى اْلَكِذَب َحىتَّ ُيْكَتَب ِعْنَد اهلِل َكذَّ َيْكِذُب َويـَ
ْيٍت  رََك اْلَكِذَب َوِإْن َكاَن َمازًِحا، َوِببـَ ْيٍت ِف َوَسِط اجْلَنَِّة ِلَمْن تـَ رََك اْلِمرَاَء َوِإْن َكاَن حُمِقًّا، َوِببـَ ِلَمْن تـَ

ِف َأْعَلى اجْلَنَِّة ِلَمْن َحُسَن ُخُلُقُه".)2(

وتعد املصداقية أو الصدق الدافع ألدبيات التعامل مع املنتج االتصايل، فاحلقيقة هي احملرك 
للقائم باالتصال، والوصول إليها ليس من خالل الطرق امللتوية وال القصرية املشوبة، هبا خيدش 
ْلَيَتبـَوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر")3(، فاحلديث يشري إىل ضرورة التأكد  دقتها وواقعيتها، "َمْن َكَذَب َعَليَّ فـَ
من مصدر املعلومة وعدم التصرف باإلضافة أو اإلنقاص، فذكر احلقيقة كما هي مهمة ف العمل 
االتصايل والتبليغ، ويكن الوصول إليها بطرق سليمة، فتكون مدعاة للسرور وجلب االطمئنان 
واألمان، ومقارنة مصداقية املصدر من شخص إىل آخر من األمهية مبكان، فينبغي أن تسعى كل 
وسيلة للوصول إىل احلقائق عند الناس أو ف واقع بيئتها وأوطاهنا، وألن احلقائق ال يوجد من يديرها 

دائًما، فال بد من الوصول إىل مصدرها بشىت الطرق ويبدل اجلهد اجلهيد))(.

وف اجملال االتصايل فإن تعريف املصداقية يتجه صوب األدلة اليت تثبت صدق املعلومات، 
أو الرأي، وهذه األدلة هي تلك املعايري واملؤشرات اليت تسهم ف تقيم مصداقية املادة االتصالية 
وتشمل التوازن ف مقابل التحيز، التعددية ف مقابل األحادية، الثقة ف مقابل التشكيك، التكامل 
أو الشمولية ف مقابل التجزئة))(، "ِبْئَس َمِطيَُّة الرَُّجِل زََعُموا"))(، حيث يؤكد احلديث ضرورة التثبت 

1- صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب - باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم:07)2.
2- سنن أبي داود - كتاب األدب - باب في حسن الخلق، رقم: 800)، سكت عنه المنذري.

3- صحيح البخاري، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ، رقم:107.
)-  إدارة المؤسسات اإلعالمية، عطا الله شاكر، ص 101.

المجلة المصرية لبحوث اإلعالم هويدا مصطفى،  النخبة في مصر،  )- مصداقية وسائل اإلعالم كما تراها 
ص12. 

ثقاة إال أن فيه  ابن حجر: رجاله  أبي داود، كتاب األدب، باب في زعموا، رقم: 972)، قال  )-  سنن 
انقطاعا.
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من املعلومات أو األخبار وهي مهمة وضرورية حلماية الوطن واستقراره.

موضوعية  ومدى  االتصالية  الوسيلة  تبثها  اليت  وصحتها  املعلومات  دقة  مدى  تعين  كما 
صاحب الرأي فيها، ومدى مشولية التغطية ف عرضه، وتقدمي خمتلف جوانب حقيقة املعلومات 
املثارة)1(، واملعلومات الصحيحة )الصادقة( هو مربر وجود أي وسيلة اتصالية جادة تدرك حقيقة 
دورها االجتماعي، وتعي خطورة مسؤوليتها إزاء مبعث كل وسائل اهلدم)2(، ويكاد يكون هناك 
أساسي  مكون  هي  مبستوياته  االتصال  مصداقية  أن  على  ودارسيه  االتصال  ممارسي  بني  إمجاع 
لنجاح عملية االتصال بوظائفها املختلفة، واملتمثلة أساًسا ف دعم استقرار األوطان، وأهنا أحد 

املعايري املهمة اليت على أساسها تتم املفاضلة بني املعلومات. 

3- الدقة واألمانة: تعد الدقة عقيدة أي قائم باالتصال، كما يعرب عنها، والبد أن يكافح 
ويناضل للحصول عليها)3(، والدقة تعين اإلملام باملعلومات، واألرقام، والبيانات والصور، وهي عامل 
مكمل للصدق))(، وهي صفة تشري أيًضا إىل مدى احرتام القائم باالتصال جتاه حق أفراد ف معرفة 
احلقيقة الكاملة حول احلدث املثار))(، يقول )جوزيف بولتزر(: "الدقة أن تكتب الكلمات واألمساء 
بشكل واضح، وأن تكون العناوين واضحة وذلك بالتحقق منها، وأن ينقل اخلرب من مصادر ومن 

غري حتريف، وأن تكون األرقام حقيقية"))(.

وتعد الدقة من أهم عوامل مصداقية العمل االتصايل، فعلى القائم باالتصال أن يكون دقيًقا 
أثناء تغطية األحداث وأن ينتبه إىل دقة األخبار والتقارير من عدم دقتها أو من اإلمهال أو من 
االحنياز والتشويه بالتأكيد على احلذف من املعلومة اهلامة، وهذا احلذف يعد من أبشع أشكال 

1-  مصداقية اإلعالم العربي، عزة عبد العظيم، ص30. 
القنوات التلفزيونية العربية المتخصصة، منصف العياري وآخرون، ص)1.   -2

3-  Mitchell. Stephens: Broad cast news ,4th Edition, Thomson Wadsworth , 
United states of America, 2002,p 384.

دراسات في الفن الصحفي، إبراهيم إمام، ص )11.  -(
معايير إذاعة وترتيب األخبار في نشرات األخبار بالراديو والتلفزيون، مجلة الفن اإلذاعي فاروق أبو زيد،   -(

ص37.
6-  Melvin Mencher: Basic Media Writing, Published July 10th 1998 by 

McGraw-Hill Companies ,p81
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تشويه املادة االتصالية واإلعالمية.

وتتطلب الدقة أن يكون املضمون االتصايل متضمًنا جوهر احلقيقة ف احلدث، حيث تقتضي 
الدقة ذكر األرقام واملعلومات والبيانات دون هتويل أو هتوين)1(؛ لذلك جيب على القائم باالتصال 
السابقة عن  بالتأكد من األمساء والعناوين واالستعانة خبلفياته  املعلومات  يتحقق من صدق  أن 
املوضوع اليت جتعله يستطيع احلكم على مدى صدق املعلومات واتساقها)2(."َعْن َعْبِد الرَّْحَِن ْبِن 
ْوٍم  َعَد َعَلى َبِعريِِه، وََأْمَسَك إِْنَساٌن خِبَِطاِمِه َأْو ِبزَِماِمِه َقاَل: َأيُّ يـَ َأيِب َبْكرََة، َعْن أَِبيِه: َذَكَر النَّيِبَّ  قـَ
َلى. َقاَل: َفَأيُّ  ْلَنا: بـَ ْوَم النَّْحِر؟ قـُ يِه ِسَوى امْسِِه. َقاَل: أَلَْيَس يـَ نَّا أَنَُّه َسُيَسمِّ َنا َحىتَّ َظنـَ َهَذا ؟! َفَسَكتـْ
َلى. َقاَل:  ْلَنا: بـَ ِة؟ قـُ َقاَل: أَلَْيَس ِبِذي احْلِجَّ يِه ِبَغرْيِ امْسِِه. فـَ نَّا أَنَُّه َسُيَسمِّ َنا َحىتَّ َظنـَ َشْهٍر َهَذا؟ َفَسَكتـْ
َلِدُكْم  ْوِمُكْم َهَذا، ِف َشْهرُِكْم َهَذا، ِف بـَ َنُكْم َحرَاٌم َكُحرَْمِة يـَ يـْ َفِإنَّ ِدَماءَُكْم وََأْموَاَلُكْم وََأْعرَاَضُكْم بـَ

لَِّغ َمْن ُهَو َأْوَعى َلُه ِمْنُه")3(.  بـَ اِهَد َعَسى َأْن يـُ اِهُد اْلَغاِئَب، َفِإنَّ الشَّ لِِّغ الشَّ َهَذا، لُِيبـَ

وبناء على ذلك فإن القائم باالتصال يتحمل مسؤولية حدوث أي أخطاء ف كتابته للمعلومات 
 قد ينتج عنها نقد من اجلمهور أو التشكيك ف صدق اخلرب، وخاصة إذا كان لدى اجلمهور معرفة 
الدقة كذلك حتمل مسؤولية نقل احلقيقة بطريقة موضوعية  املثار))(، وتعين  باملوضوع أو احلدث 
القائم باالتصال ف برامه و أخباره، ووسائله مهما كانت  ومنصفة قدر اإلمكان))(، فمسؤولية 
مناذجه، أشبه مبسؤولية احلاكم امللزم بتطبيق القوانني اليت تؤدي إىل استتباب األمن ونشر العدل بني 
َريِن َمْن مَسَِع أََبا  كافة أفراد الوطن والذي يكفل حايته، ويرتتب عليه تأديتها على أكمل وجه "ْخبـَ
َها َأَماَنٌة،  َقاَل: إِنـَّ ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل، َأمِّْريِن، فـَ ْبِح، فـَ َلًة ِإىَل الصُّ ُقوُل: َناَجْيُت َرُسوَل اهلِل  لَيـْ َذرٍّ يـَ

النشرات اإلخبارية العمود الفقري لإلذاعة المسموعة، مجلة الفن اإلذاعي، عبد الله زلطة، ص173.   -1
األخبار في الراديو والتلفزيون، حسن عماد مكاوي، ص7)1.  -2

3-  صحيح البخاري - كتاب العلم - باب قول النبي  رب مبلغ أوعى من سامع، رقم:7).
4- Martin Mayer," Making News: Revised and Updated" 1st Edition )Boston: 

Harvard Business School Press, 1993, p 299. 
5- Ted White:Broadcast News Writing, Reporting and Producing, 4th 

Edition, focal press , London,2005,: Gill Branston. Roy Stafford , P372
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ْوَم اْلِقَياَمِة، ِإالَّ َمْن َأَخَذَها حِبَقَِّها، وََأدَّى الَِّذي َعَلْيِه ِفيَها")1(. َوِخْزٌي َوَنَداَمٌة يـَ

بنفي  ارتبط عظمها  املرء ويطلب منه احملافظة عليه، وقد  واألمانة وهي كل ما يؤمتن عليه 
اإليان عمن ال أمانة له، "اَل ِإيَاَن ِلَمْن اَل َأَماَنَة َلُه، َواَل ِديَن ِلَمْن اَل َعْهَد َلُه")2(، فاألمانة تقتضي 
أن يكون القائم باالتصال مستوفًيا شروط الصدق واإلخالص ف العمل، خاصة أن اجملتمعات 
التطرف  قضايا  ماهلا  ويغطي  الشائعات  فيها  وتنتشر  اإلعالمية  الكلمة  فوضى  تسودها  العربية 
الوطن اآلمن  والعنف والتشدد، وإن كانت مفتعلة ف بعض األحيان، وهي مظاهر ختل بصور 

واملستقر، اآلمل ف مستقبل أفضل وأرقى.

ا ف العمل االتصايل، وهي التزام  4- التوازن والعدالة: ُتعد مسألة التوازن والعدالة هامة جدًّ
أديب وأخالقي؛ إذ جيب أن يكون هناك مبدأ لدى القائم باالتصال، وهو ف عرضه لألحداث، 
جيب أن يكون عاداًل ومنصًفا)3(، فيسعى إىل تقدمي رؤية متوازنة للحدث، تقوم على أساس تقدمي 
احلقائق، اليت تغطي جوانبه كافة))(، كما جيب عليه أن يفسح اجملال ملختلف اآلراء لكي تعرب عن 
ْعِض اْلُوُجوِه،  َهاَدِة ِف بـَ ُر َوِإْن َفاَرَق َمْعَناُه َمْعىَن الشَّ نفسها،))( "وََأنَّ َشَهاَدَة َغرْيِ اْلَعْدِل َمرُْدوَدٌة، وَاخْلَبـَ
َر َمْقُبوٍل ِعْنَد َأْهِل اْلِعْلِم، َكَما َأنَّ َشَهاَدَتُه  ُر اْلَفاِسِق َغيـْ َقْد جَيَْتِمَعاِن ِف َأْعَظِم َمَعاِنيِهَما ِإْذ َكاَن َخبـَ فـَ
ْفِي ِروَاَيِة اْلُمْنَكِر ِمَن األخبار، َكَنْحِو َداَلَلِة اْلُقرْآِن َعَلى  نَُّة َعَلى نـَ َمرُْدوَدٌة ِعْنَد مَجِيِعِهْم، َوَدلَِّت السُّ
أو  الفردية  املصلحة  متليه  مبا  املعلومات  حتيز ف عرض  أن كل  فالشاهد  اْلَفاِسِق"))(،  َخرَبِ  ْفِي  نـَ
اجلماعية تؤدي بالضرورة إىل حتريف مفهوم احلرص على املصلحة العامة ومصلحة الوطن اليت من 

مظاهرها تأمينه واحلرص على استقراره.

ويؤكد الرسول  ضرورة الوعي باملعلومات اليت ينشرها أو يتواصل هبا، ويعمل على إيصاهلا 

مسند أحمد، رقم: 21931، وأخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: ))182( والحاكم في "مستدركه"   -1
برقم: )7111(

2-  صحيح ابن حبان - كتاب اإليمان - باب فرض اإليمان، رقم: )19.
نظريات وسائل اإلعالم، ميلفين مينتشر، ص31.  -3

اإلعالم المتخصص، أديب خضور، ص 9).  -(
األخبار في الراديو والتلفزيون، مرجع سابق، ص7)1، 8)1.    -(

)-  صحيح مسلم، مقدمة - باب وجوب الرواية َعْن الثقات وترك الكذابين)1/)(.
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إىل املتلقني بطرق واعية وهي اإلخالص والنصيحة واحملافظة على اإلمجاع واجلماعة اليت تشكل  
ف النهاية مظهرًا من مظاهر القوة والدعة، ومظهرًا لألمان واالطمئنان الذي حيصل به التكامل 
َوَعاَها، مُثَّ َأدَّاَها ِإىَل َمْن مَلْ  َر اهلُل َعْبًدا مَسَِع َمَقاَليِت فـَ ف الرؤى اإلجيابية املؤدية إىل نشر اخلري، "َنضَّ
َقُه ِمْنُه، َثاَلٌث اَل ُيِغلُّ َعَلْيِهنَّ  ُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه اَل ِفْقَه َلُه، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإىَل َمْن ُهَو َأفـْ َيْسَمْعَها فـَ
ُهْم َتُكوُن ِمْن  ْلُب اْلُمْؤِمِن: ِإْخاَلُص اْلَعَمِل لِلِه، وَالنَِّصيَحُة أِلُويِل اأْلَْمِر، َوُلزُوُم اجْلََماَعِة، َفِإنَّ َدْعَوتـَ قـَ

َورَاِئِهْم")1(. 

 إن أفراد اجملتمع متساوون ف احلقوق والواجبات كما أهنم متساوون أمام وسائل االتصال، 
ومن هنا تأيت ضرورة احلرص على أالَّ تكون هذه الوسائل تعبريًا عن فئة أو ثقافة أو جهة دون 
أخرى، فتتحقق معها املساواة واملطالب املشروعة لتحقيق العدل واألمن ف شىت امليادين، والعدالة 
تقتضى توخي احلكمة ف عرض األخبار والصور، واالبتعاد ما أمكن عن أساليب املبالغة والتهويل 
واإلثارة الرخيصة اليت تزعزع صور االستقرار واألمن)2(، وتكون العدالة حمققة فيهم: "اْلُمْقِسُطوَن 
ْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َمَناِبَر ِمْن ُنوٍر َعْن يَِنِي الرَّْحَِن، وَِكْلَتا َيَدْيِه يَِنٌي، اْلُمْقِسُطوَن َعَلى َأْهِليِهْم وََأْواَلِدِهْم  يـَ

َوَما َوُلوا")3(.

5- النزاهة: تعرَّف النزاهة بأهنا تقدمي اخلرب والصور بنوع من احلياد وجتنب اخللط بني أنواع 
"االعتبارات  بــــ  ما يسمى  أو  اخلاص،  والصاحل  العام  الصاحل  االتصالية واإلعالمية، وبني  الفنون 
ْتِقَنُه"))(، ومال اإلتقان هو القيام  الذاتية"، "ِإنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ حُيِبُّ ِإَذا َعِمَل َأَحدُُكْم َعَماًل َأْن يـُ
على  والعمل  واملضمون،  الشكل  ناحية  من  احرتافيته  وإظهار  أوجهه  على  االتصايل  بالعمل 
اإلقناع واإلمتاع بعيًدا عن اإلضرار بقيم اجملتمع ومظاهر حتضره، ومنها تأمينه وحتصينه واحملافظة 

رقــم:)29،  فوعاها،  مقالتي  امــرئ سمع  الله وجه  نضر  العلم -  الصحيحين - كتاب  على  المستدرك   -1
صحيح على شرط الشيخين. 

2-  أخالقيات العمل اإلعالمي، بسام عبد الرحمان المشابقة، ص 127.
3- صحيح ابن حبان - كتاب السير - باب في الخالفة واإلمارة - ذكر وصف األئمة في القيامة إذا كانوا 

عدواًل في الدنيا، رقم:89)).
)-  المعجم األوسط للطبراني - باب األلف - من اسمه أحمد - أحمد بن يحيي الحلواني، رقم:899، 

ضعيف.
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على استقراره، وتفيد النزاهة التجرد عن اهلوى واالستقاللية ف العمل وعدم اخلضوع ألي تأثري 
والثقافية  واالقتصادية  السياسية  والضغوط  العام"،  "الرأي  خارجية  أو  "املؤسسة"،  داخلية  رقابة 
َبَع اهْلََوى َكاَنْت  ُر، َفَمِن اتـَّ بـْ ْرَسُل َمَعَها اهْلََوى وَالصَّ ْرَسُل، َويـُ َنَة تـُ واالجتماعية جبميع أشكاهلا "ِإنَّ اْلِفتـْ
ْيَضاَء" )1(، فما جيب أن يتبع هو الرأي احلصيف الذي  َلُتُه بـَ َر َكاَنْت ِقتـْ بـْ َبَع الصَّ َلُتُه َسْوَداَء، َوَمِن اتـَّ ِقتـْ
يؤدي إىل إمجاع األفراد واجملتمع على اتباع اخلري وترك الشر املفضي إىل التنازع والتناحر ما يعكر 

أجواء التعايش السلمي واألمين.

إن التحدي الذي يواجه وسط القائم باالتصال، هو تغطية مجيع وجهات النظر املهمة بطريقة 
نزيهة ومنصفة للمعنيني باملوضوع وتقدم صورة كاملة وأمينة جلمهور القراء، وف هذا يؤكد "دان 
غيملور" أن النزاهة واإلنصاف ال يعنيان من بني أمور أخرى، كاالستماع لوجهات النظر املختلفة، 
ودمها ف وسائل االتصال، وأهنما ال يعنيان كذلك تكرير املساواة اليت تقود إىل احلصول على 
تصرحيات متناقضة يشهدون هبا حني تكون الوقائع مؤيدة جلانب واحد بصورة ال تقبل الشك)2(، 
ويعد حتقيق اإلنصاف ف تقدمي املعلومات إىل األفراد واجملتمعات من أهم الدعائم االتصالية اليت 

تؤدي إىل حاية الوطن وتقويته واالرتقاء به.

5- احترام الكرامة اإلنسانية: نصت السنة النبوية على عدم تتبع عورات األفراد مهما كان 
مستواهم، وأمر الرسول  بسرتها، حتقيًقا ملقاصد عظيمة، ومنها حفظ العرض وحفظ النفس، 
َعيـِّرُوُهْم، َواَل َتْطُلُبوا  ْؤُذوا اْلُمْسِلِمنَي، َواَل تـُ ْلَبُه، اَل تـُ "َيا َمْعَشَر َمْن َأْسَلَم ِبِلَساِنِه ومََلْ َيْدُخِل اإْلِيَاُن قـَ
ْفَضْحُه َوَلْو ِف  رَاهِتِم، َفِإنَُّه َمْن َيْطُلْب َعْورََة اْلُمْسِلِم َيْطُلِب اهلُل َعْورََته، َوَمْن َيْطُلِب اهلُل َعْورََتُه، يـَ عثـَ
ْيِتِه)3("، وف علوم االتصال يقتضي احرتام الكرامة اإلنسانية عرض األخبار والصور واألنباء  َجْوِف بـَ
مبا ال يس هذه الكرامة، مجاعية كانت )فئة، أو ثقافة، أو دين(، أو فردية مثل عرض صور شخص 
دون إذنه، وهذا يقتضى استعمال وسائل قانونية سليمة للحصول على املعلومات حبيث ال جيوز 
استعمال أساليب اخلدع أو التطوير أو االبتزاز أو التالعب باألشخاص مثل التسجيل أو التصوير 

المعجم الكبير للطبراني - باب الحاء - من اسمه الحارث - الحارث أبو مالك األشعري - شريح بن   -1
عبيد الحضرمي عن أبي مالك، رقم:)))3، ضعيف.
2-  أخالقيات الصحافة، جون هاتليج، ص 122-121.

3- صحيح ابن حبان - كتاب الحظر واإلباحة - باب الغيبة، رقم:3)7). 
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غري القانوين فتنجر عنه كل أنواع احلقد والتآمر وردود األفعال غري احملسوبة ما يضر بلحمة اجملتمع 
ويؤدي إىل فرقته)1(.

إن احرتام الكرامة اإلنسانية، واخلصوصية اإلنسانية، من خالل وسائل اإلعالم واالتصال، هو 
حاية للوطن وتأمني استقراره ودعم تنميته، والتعدي على أمن أفراده وحياهتم اخلاصة، هو مبثابة 
التعدي على أمن الوطن واستقراره، وهلذا جاء النهي عن فضح عورات األفراد وتتبعها ليستقيم 
حال اجملتمع والوطن، وال تشغل األنفس إال بالعمل البنَّاء الذي يؤدي حتًما إىل االستقرار واألمن 

واألمان. 

6- مراعاة مستوى المتلقين: جتلي الكثري من نصوص السنة النبوية ضرورة أن يراعي أي 
قائم باالتصال أحوال املخاطبني، حبكم اختالفهم ف مستويات االستيعاب والتلقي والفهم، وأي 
خلل يعرتي وصول املعلومة بشكلها الصحيح، وخاصة ما يتعلق منها باألمن وتأمني عيش الناس، 
وحاية أرواحهم وأعراضهم فإن ذلك يكون مبثابة اخلطر أو الفتنة كما يشري إىل ذلك احلديث: "َما 
َنًة")2(، فاحلديث يؤكد على ضرورة  ْعِضِهْم ِفتـْ ُلُغُه ُعُقوهُلُْم ِإالَّ َكاَن لِبـَ بـْ ْوًما َحِديًثا اَل تـَ ٍث قـَ أَْنَت مبَُِحدِّ
احرتام عقول الناس ومستوياهتم، واحلرص على بلوغ املعلومات إليهم وهي حتمل هلم كل ما يفيد 
ف آجلهم أو عاجلهم، وكم من معلومة أيقظت فتًنا؛ ألهنا مل تصل بالشكل الصحيح للمتلقني، 
والفتنة أشد من القتل، وكم من معلومة أدت إىل تضارب ف اآلراء وخلقت انقساًما بينها واختالًفا 

حوهلا وأدت إىل فساد كبري.

إن املهمة األخالقية املوكلة للقائم باالتصال هي حتصني العقول الفردية ومدركاهتا، وتزويدها مبا 
ينفع، وصناعة رأي عام يسهم ف بناء متمع متالحم، تسوده مظاهر اإلخاء والتعاون، والتكافل، 
ما يشيع معها حاية الوطن، والتخلي عن هذه املهمة حبًثا عن اإلثارة والضخامة والتالعب بعقول 
األفراد واالستهتار مبقدرات األوطان جناية وجرية يرفضها الشرع قبل القانون، فالبد على القائم 
باالتصال أن يارس دوره التوجيهي والرتبوي إلعداد األفراد روحيًّا ومعرفيًّا مبا يسهم ف االرتقاء 

مبستوى االستقرار واالزدهار للوطن واألمة.

1-  اإلعالم: حقائق وأبعاد، إسماعيل معراف، ص )).
2-  صحيح مسلم - مقدمة - باب النهي َعْن الحديث بكل ما سمع، رقم:).
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املنصوص  االتصال  أخالقيات  أو  االتصالية،  القيم  أن  املبحث  هذا  هناية  القول ف  يكن 
عليها ف أحاديث الرسول  ال حصر هلا، وقد ركزت على األهم مث املهم، مبا يتوافق مع الطرح 
اإلعالمي احلديث حوهلا، وف كل الفلسفات االتصالية واإلعالمية، تأكيًدا على أن السنة النبوية 
حتيط بكل املفاهيم املختلفة سواء أكانت تقليدية أم حديثة وأهنا متثل دستورًا اتصاليًّا يكن أن 
يستعني به الباحثون ف مال االتصال لوضع نظريات تعيد الفرد واجملتمع إىل االرتباط هبا مبا خيدم 

حاية الوطن واستقراره وتطوره.

نتائج البحث:
توصلت الباحثة من خالل عرض أخالقيات القائم باالتصال من منظور السنة النبوية إىل 
مجلة من النتائج تؤدي كلها الغرض من البحث وهو مسامهته ف حاية الوطن، ويكن إمجاهلا ف 

اآليت:

ُتعد السنة النبوية مرجًعا أساسيًّا ألخلقة العمل االتصايل جبميع مستوياته: الذاتية، واملواجهية،   -
واجلماعية، واجلماهريية، واحلضارية ما حيفظ للوطن هيبته واستقراره.

تركز نصوص السنة النبوية على مجلة وظائف اتصالية، تعمل على حاية الوطن وتأمينه ودفع   -
عجلة التطور به، حنو نشر اآلداب، وحماربة الشائعات، وإشاعة ثقافة احلوار، ونشر الوعي 

الرتبوي داخل األنسجة االجتماعية.

تتنوع القيم االتصالية أو أخالقيات العملية االتصالية ف نصوص السنة النبوية باملفهوم العام،   -
ومنها املسؤولية، واملصداقية، والدقة، والنزاهة، واالمانة، واحرتام الكرامة اإلنسانية، وُتسهم 

كلها ف نشر ثقافة األمن والسالم داخل الوطن.

مارس الرسول  كل مستويات االتصال داخل اجملتمع االسالمي وخارجه، مع املتوافق معه   -
واملخالف له، وحتققت ف تواصله كل أنواع القيم االتصالية واإلعالمية، وأنشأ بذلك وطًنا 

متكامل األركان والبنيان، تسوده األلفة وحيظى باألمان.
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تعد سلوكات الرسول ف تواصله مع اجلميع مبثابة ميثاق شرف أخالقي عملي يكن، أن   -
نتجاوز به كل مشكالت العصر اليت تعاين منها اجملتمعات وعلى رأسها مشكالت التطرف 
والعنف واالرهاب واحلروب البينية، وتعترب هذه السلوكات حصًنا حصيًنا للوطن وصورة من 

صور التحضر. 

خاتمة:
يعد هذا البحث مشروًعا وأرضية يكن أن تكون منطلًقا ألحباث أخرى ف التأصيل لعلوم 
اإلعالم واالتصال ف ماالت متعددة، والسيما ف مال التأسيس للتشريعات االتصالية واإلعالمية 
من منظور إسالمي يستند لنصوص السنة النبوية. وتعد ممارسات الرسول  االتصالية، وحىت 
اإلعالمية مبثابة القواعد واألسس املتينة اليت تسهم ف بناء عناصر العملية االتصالية، من مرسل 
ومستقبل ورسالة ووسيلة وهدف، بناًء أخالقيًّا ومعرفيًّا ُيسهم ف خدمة الوطن مبسؤولية وأمانة، 
واملربر ف هذا التوجيه، هو ضعف الطرح النظري الذي تعاين منه النظريات االتصالية واإلعالمية 
اليت أسست لقواعد املمارسة االتصالية واإلعالمية وأخالقياهتا من منطلقات عدة، ومنها املنطلق 
السلطوي، واملنطلق الليربايل، واملنطلق االشرتاكي، واملنطلق التنموي؛ إذ تعاين من وحدة مستوى 
املعاجلة بالرتكيز إما على تضخيم أنا الفرد ف املمارسة االتصالية أو أنا اجلماعة، كما تعكس قيًما 

اتصالية ال تتماشى مع الفطرة السليمة.

وجتمع نصوص السنة على توجيه أخالقيات املمارسة بني الفرد واجلماعة مؤكدة على ضرورة 
االلتزام بالقيم بدون إفراط أو تفريط، وتستبعد كل قيمة حتمل ف دالالهتا ما يسيء إىل املنظومة 
والشهرة  واإلثارة  الضخامة  قيم  تستبعد  فهي  والعرف،  الدين  من  املستمدة  للمجتمع  األخالقية 
واإلفراط ف حرية التعبري، اليت جنت على متاسك البنيان االجتماعي ف أبعاده السياسية واالقتصادية 
واألمنية والدينية، وخلقت فوضى واضطرابات، وكرَّست مظاهر االحنراف والعنف واجلرية، وعليه 
فنصوص السنة النبوية كلها خري ف ضبط املمارسة االتصالية واإلعالمية وال يضر أي جهة من 
اعتمادها كمواد تشريعية لبناء املنظومة القانونية ف مال اإلعالم واالتصال، وكل ذلك من أجل 

مقصد شرعي عظيم وهو حاية الوطن.  
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توصيات البحث:
العمل على وضع ميثاق شرف املهنة اإلعالمية انطالًقا من نصوص السنة النبوية وتفعيله ف   -

الدوائر الرمسية.

إقرار برامج أخالقيات االتصال واإلعالم ف املقررات اجلامعية دون استثناء ألمهيتها ف توجيه   -
اجملتمعات.

ترمجة أعمال الندوة إىل اللغات العاملية وتبليغها إىل اجملتمعات الغربية ف إطار حوار الثقافات.  -

تفعيل الدورات التدريبية ف مايل االتصال واإلعالم من منظور القرآن والسنة.   -
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المقــــــــــــدمة
آله وصحبه  وعلى  للعاملني،  املبعوث رحة  على  والسالم  والصالة  العاملني،  احلمد هلل ربِّ 

أمجعني، وبعد،،،

"فإن األوطان هي بيوت الناِس واألمِم واحلضاراِت، وأرض اهلِل اليت اسُتخِلف فيها املستخلفوَن 
َلِف  ألجِل الِعمارِة والّتعمرِي، فال ِبدَع إن َنَطَقِت اآلُي البيِّناُت واألحاديُث الواضحاُت، وِسرُي السَّ
ْوِد عن َبيَضِة األوطاِن، َوصْوهنا عن ذراِئِع التَّهارُِج وفْوِت اأَلماِن؛ واحلكمُة ف  احِل بضرورِة الذَّ الصَّ
الرُّوِحيَّ  َياَنه  نـْ بـُ الوطن  ْنُخُر من  تـَ َتَصدُّعاٍت  لديٍن أو حضارٍة أو رسالٍة ف ظلِّ  قياَم  أنه ال  ذلَك 

.)1(" واملادِّيَّ

الَوَطِن،  ِحاَيِة  ُمهدِّدات  أخطر  من  واحًدا  ُيعدُّ  وانتشارها؛  الشائعات  تداول  أن  "والشك 
مقدرات  أو  الكرامة  أو  الدين  أو  بالعرض  املتعلقة  واجلليلة  اخلطرية  األمور  يكون ف  ما  وخاصة 
الوطن، تلك اليت ما إن انتشرت ف متمع إال وحتول أمنه قلًقا ورعًبا، وترابطه فرقًة واحرتاًبا، وتآلفه 

حقًدا، وبغًضا، ونفورًا.. ومن مث زعزعة أمن اجملتمعات وسلمها.." )2(.

أهنا تدخل ف كافة جوانب احلياة؛  الوطن واملواطنني: "  الشائعات على  يزيد خطورة  ومما 
السياسية واالقتصادية والعسكرية واألمنية واالجتماعية.. وعلى املستويني احمللي والعاملي، كما أهنا 
تنتشر بسرعة خميفة، ال سيما ف أوقات احملن، واألزمات.. وخاصة مع انتشار وسائل التواصل 
االجتماعي اليت أسهمت ف رواج الشائعات واألراجيف بشكل ُمرعب وخُميف، فالشائعة مل تعد 
منطوقًة فقط بل أصبحت مكتوبة، وتنشر عرب الصحف واجملالت واملواقع اإلخبارية.. لتصل إىل 
املاليني خالل دقائق.. مما زاد من خطورهتا وضاعف من قدرهتا على التأثري ف حياة الناس..")3(.

الندوة العلمية الدولية التاسعة للحديث الشريف )حماية الوطن في السنة النبوية.. مقصد شرعي وضرورة   -1
. http://www.nadwa-hadith.com ،مجتمعية(، الديباجة

الشائعات وأثرها في تهديد السلم المدني، د.مارية بسام محمد عبابنة، ص9).  -2
الشائعات في المواقع اإلخبارية األردنية، وتأثيرها في نشر األخبار من وجهة نظر الصحفيين األردنيين،   -3
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وإذا كانت الشائعات "متثل أحد أهم الظواهر السلبية الكفيلة بإفساد اجملتمعات وأخطرها، 
واليت ال يكاد خيلو منها متمع من اجملتمعات، أو عصر من العصور.." )1(. 

األوطان  على  األراجيف  خطر  وتبني  الشائعات  أثر  تصور  النبوية  السنة  جاءت  "فقد 
واجملتمعات، من خالل بعض احلوادث اليسرية اليت وقعت ف اجملتمع النبوي، واليت قام على إثارهتا 
املاكرون من املنافقني، وأخذت ف طريقها وأوقعت بعض الصاحلني، من أصحاب الفضل، وشاء 
اهلل )( أن يكون ذلك ف العصر النبوي - وهو خري القرون - لتكون عربًة ودرًسا للخلف من 
الربانية، واهلدي  بعدهم، فيدركوا خطر الشائعات اليت ال يسلم من نارها إال من متسك بالقيم 
النبوي الشريف.." )2(. وهذا حبٌث خمصٌص للحديث عن آثار الشائعات على األوطان، ودور 
النبوية املطهرة ف مواجهتها والتصدي هلا، وذلك بغية حتقيق مموعة من األهداف، من  السنة 

بينها: 

أهداف البحث: 

بيان خماطر الشائعات وأضرارها، وآثارها السلبية على الوطن واملواطنني. −-

التأكيد على أن حاية الوطن من الشائعات، مقصد شرعٌي وضرورة متمعية. −-

انتشارها  ذرائع  وسد  الشائعات،  من  الوقاية  ف  النبوي  املنهج  معامل  استشراف  −-
أضرارها حال  وتفادي  آثارها،  من  واحلد  أركاهنا  وتقويض  هلا،  والتصدي  ومواجهتها 

ذيوعها وانتشارها.

منهجية الدراســــــة:

اقتضت طبيعة البحث االعتماد على املنهج االستقرائي؛ لتتبع اآليات القرآنية واألحاديث 
النبوية الشريفة اليت تتناول قضية الشائعات واستقراِئها، مث املنهج التحليلي واالستنباطي؛ حملاولة 

رضا عيد حمودة اكحيل، ص2.
1- حكم الشائعات في الشريعة اإلسالمية، نجالء عبده محمد العدلي، ص3.

الشائعات وأثرها في تهديد السلم المدني، د. مارية بسام محمد عبابنة، ص9).  -2
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دراسة هذه النصوص وحتليلها، واستنباط أهم أسس مواجهة الشائعات وآلياهتا ف السنة النبوية 
الشريفة. 

الدراسات السابقة: 

اهلل  عبد  مقارنة،  دراسة  والحرب،  السلم  في  اإلشاعة  من  اإلسالمية  الشريعة  موقف  −-
بن متعب احلريب)1(: وقد حاولت الدراسة بيان ماهية اإلشاعة وتارخيها وأهدافها وأنواعها، 
الشريعة اإلسالمية والقانون  انتشارها، وفكرة جترمي اإلشاعة ف  وأسباب ظهورها، ومراحل 
الوضعي والنظام السعودي، وعقوباهتا، ودراسة دور املؤسسات الرتبوية واإلعالمية ف مكافحة 

اإلشاعة.

اإلشاعة وأضرارها على المجتمع، وطرق وقايتها في ضوء آية اإلفك، قطب الدين أحد  −-
زاهديان، وعبد الكرمي علي)2(: وقد تناول فيه الباحثان حادثة اإلفك على وجه اخلصوص ف 

ضوء اآليات القرآنية، دون أن يعرج على بقية الشائعات اليت أثريت ف اجملتمع النبوي.

الشائعات وأثرها في تهديد السلم المدني، وطرق معالجتها، دراسة في ضوء الهدي  −-
النبوي، د. مارية بسام حممد عبابنة)3(: وقد تناولت فيه الباحثة مناذج من الشائعات اليت 
 )( أثريت ف اجملتمع النبوي، وهدَّدت سلمه املدين، من شائعة اإلفك، وخرب طالق النيب
أزواجه، وشائعة مقتل النيب )(، وحاولت حتليلها مستنبطة أهم وسائل مواجهة الشائعات 

ودرء خماطرها. 

1-  وهو بحث مقدم الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية، في جامعة 
نايف للعلوم األمنية.

عــــدد)9(،  الــمــتــقــدمــة، مــج ))(،  للبحوث اإلســالمــيــة واإلنــســانــيــة  الــدولــيــة  المجلة  فــي  مــنــشــور  بــحــث    -2
)سبتمبر)201م(.

3-  بحث منشور ضمن بحوث الندوة العلمية الدولية الثامنة )السلم المدني في السنة النبوية، مقوماته وأبعاده 
الحضارية( والتي عقدت في رحاب كلية الدراسات اإلسالمية والعربية، دبي )28- 30 رجب 38)1ه 

– )2-27 أبريل2017م(.
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وقد حاولت  العديل)1(:  عبده حممد  د. جنالء  اإلسالمية،  الشريعة  في  الشائعات  حكم  −-
الباحثة تعريف الشائعة وبيان أضرارها ودوافعها، وموقف الشريعة منها، مث استقراء ومجع أشهر 

الشائعات اليت روجت ف عصر النبوة، حماولة بيان منهج اإلسالم ف مواجهة الشائعات.

كما عقدت ندوة علمية بعنوان )أساليب مواجهة الشائعات( مبركز البحوث والدراسات،  −-
م املشاركون ف  بأكاديية نايف العربية للعلوم األمنية بالرياض )22)1ه – 2001م(، وَقدَّ
هذه الندوة مموعة من أوراق العمل عن هذا املوضوع من بينها: اإلسالم والشائعة، للدكتور: 
سعيد العرايب احلارثي واألساليب احلديثة ف التحصني النفسي واالجتماعي ضد الشائعات، 
البكور، اإلسالم والشائعة، مقاصد الشريعة ف احملافظة على ضرورة  للدكتور: نايل حممود 
العرض ووسائلها، من خالل حماربة الشائعات، للدكتور سعد ناصر الشثري، بيد أن معظم 
هذه البحوث والدراسات ُتعاجل قضية الشائعات من خالل النظرة الرتبوية وف ضوء علمي 

النفس واالجتماع، وموقف الشريعة بشكل عام.

وال شك أن هذه الدراسات هلا أمهيتها الكربى ف التعريف هبذه القضية، وتسليط الضوء 
عليها.. إال أنه ال توجد دراسة علمية - على حد علمي – تناولت قضية الشائعة بوصفها أحد 
ُمهدِّدات حاية الوطن، حُماِولًة إبراز دور السنة النبوية الشريفة ف الوقاية منها وسد ذرائع انتشارها.. 
وف مواجهتها والتصدي هلا حال حدوث ذلك.. وهبذا تظهر أمهية هذا البحث املوسوم بـــ ) أثر 

الشائعات ف هتديد الوطن، ودور السنة النبوية ف مواجهتها (.

المبحث األول: الشائعــــات  وأثرهــــا في تهديد الوطـــــن والمواطــــنين
المطلب األول: مفهوم الشائعات وخصائصها

أواًل: مفهوم الشائعة:
َتَشَر  ُهَو شاِئٌع: إذا انـْ ُعوعًة، فـَ ًعا وشَيعاًنا وَمشاًعا وَشيـْ ُر ِف النَّاِس َيِشيُع َشيـْ لغة: "شاَع اخلبـَ
ْوهُلُْم: َهَذا خرَب َشاِئٌع  وافرتََق وذاَع وظَهر، وَأشاَعه ُهَو وَأشاَع ِذكَر الشيِء: َأطارَه وَأظهره، ومنه قـَ
ْعِضِهْم  َوَقْد شاَع ِف النَّاِس، َمْعَناُه َقِد اتََّصَل ِبُكلِّ َأحد َفاْستـََوى ِعْلُم النَّاِس ِبِه ومََلْ َيُكْن ِعْلُمُه ِعْنَد بـَ

1-  بحث منشور في مجلة بحوث كلية اآلداب، جامعة المنوفية، السنة )29( العدد )113( )إبريل 2018م(.
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ْعٍض. والشاعُة: اأَلْخبار املُنتشرُة ")1(. وهي: " اخْلَرَب ينتشر غري متثبت ِمْنه..")2(. ُدوَن بـَ

اصطالًحا: َعرََّفها بعض الباحثين بأنها: " أخبار مشكوك ف صحتها ويتعذر التحقق من 
إىل  هلا  نشرهم  أو  تصديقهم  ويؤدي  إليهم،  هة  املوجَّ لدى  أمهية  هلا  وتتعلق مبوضوعات  أصلها، 

إضعاف روحهم املعنوية" )3(. 

وعرَّفها آخر بأنها: "عبارة عن أقوال أو أخبار أو أحاديث خيتلقها البعض لغرٍض خبيث، 
ويتناقلها الناس حبسن نية، دون التثبت ف صحتها ودون التحقق من صدقها " ))(. وقد أضافت 
الباحثة ) مارية بسام ( إىل هذا التعريف قيًدا آخر، وهو: )الغموض( حيث عرفتها بأهنا: "عبارة 
عن أقوال أو أخبار أو أحاديث خيتلقها البعض لغرٍض خبيث، ويتناقلها الناس حبسن نية، دون 

التثبت ف صحتها، ودون التحقق من صدقها، ويكتنف ظروفها بعض الغموض"))(. 

اليت يكنها  الظواهر  الوطن، وأحد  أحد مهددات  بوصفها  الشائعة  نتحدث عن  وإذا كنا 
إحداث العديد من اآلثار السلبية على الوطن واملواطنني، فكان البد من إضافة قيد هلذا التعريف 
ُيظهر تلك اآلثار اليت يكن أن ختلفها الشائعة على أمن الوطن وسالمته واستقراره، وعلى هذا 

يكن تعريف الشائعة بأهنا:

عبارة عن أقوال أو أخبار أو أحاديث خيتلقها البعض ألغراض خبيثة، ويتناقلها الناس حبسن 
نية، دون التثبت من صحتها، ودون التحقق من صدقها، ويكتنف ظروفها بعض الغموض، وتكون 

قادرة على هتديد أمن الوطن وزعزعة هدوئه واستقراره.

لسان العرب، البن منظور )191/8(.  -1
المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية )03/1)(.  -2

اإلشاعة، أحمد نوفل، ص)1.  -3
الباقي،  عبد  زيــدان  واإلعالمية،  واإلداريــة  والتربوية  االجتماعية  المجاالت  في  االتصال  وأساليب  )- وسائل 

ص7)).
الشائعات وأثرها في تهديد السلم المدني، وطرق معالجتها، دراسة في ضوء الهدي النبوي، مارية بسام   -(

محمد عبابنة، ص7).
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ثانًيا: خصائص الشائعة:

تتسم الشائعات مبجموعة من اخلصائص والسمات، ولعل من أبرزها:

سرعة االنتشار: حيث تروج الشائعات وتنتشر بسرعة كبرية، ال سيما ف اجملتمعات  −•
اليت يغلب عليها اجلهل والتخلف، فاجلاهل ال يعي خماطر الشائعة وأضرارها وما ختلفه 
من آثار، كما أنه يسهل التأثري فيه، وإقناعه بالشائعات واألراجيف دون السؤال عن 

مصدرها")1(.

الظروف  للناس، كلما أصبحت  بالنسبة  مهًما  الشائعة  فكلما كان موضوع  األمهية:  −•
مهيأة والفرصة ساحنة لسرعة انتشار الشائعة وتروجيها بنسبة كبرية، فقوة الشائعة وسرعة 

انتشارها ترتبط ارتباًطا طردًيا مع أمهية موضوعها" )2(.

الغموض: وهو كون الوقائع احلقيقة تتسم بشيٍء من عدم الوضوح، وقد ينشأ الغموض  −•
التصرفات  بعض  عن  ينشأ  أو  هبا،  الثقة  عدم  أو  تضارهبا  أو  األخبار  انعدام  من 
االنفعالية اليت جتعل الفرد غري قادر أو متهيئ لتقبل الوقائع اليت تقدمها وسائل اإلعالم 

املعروفة")3(.

اإلجياز: كما تتسم اإلشاعة باإلجياز وسهولة التذكري، وسهولة النقل والرواية والتداول"))(. −•

1- حكم الشائعات في الشريعة اإلسالمية، نجالء عبده محمد العدلي، ص3.
الحرب النفسية معركة الكلمة والمعتقد، صالح نصر، )317/2(.  -2

الشائعة واألمن، مهدي على دومان، ص)19.   -3
علم النفس االجتماعي، حامد عبد السالم زهران، ص0)3.  -(
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المطلب الثاني: آثار الشائعات على الوطن والمواطنين

أواًل: إثارة الرعب والفزع وزلزلة القلوب، وتحطيم الروح المعنوية:

يقول الدكتور: )حممد سيد طنطاوي(: "ويقصد هبا – أي اإلشاعة - ف األعم األغلب؛ 
التأثري السليب ف النفوس، والعمل على نشر االضطراب والفوضى، والقلق وعدم الثقة ف قلوب 
الرعب والفزع  الشائعة ف نشر  أثر  اليت توضح  النماذج  أبرز  )1(. ولعل من  األفراد واجلماعات" 

وإرهاب القلوب، وحتطيم الروح املعنوية: إشاعة مقتل النيب )( ف غزوة أحد.

الرماة مواقعهم اليت حدَّدها هلم املصطفى )( على جبل أحد، ونزلوا إىل  فبعد أن ترك 
ساحة املعركة جلمع الغنائم، وانتهز املشركون بقيادة خالد بن الوليد انشغال املسلمني جبمع الغنائم 
والتفوا حوهلم، بعد أن قتلوا من بقي من الرماة ف مواقعهم، واضطربت صفوف املسلمني؛ انتشرت 
قتل؛ وسبب  الرسول )( قد  أن  املسلمني مفادها  اللحظة إشاعة خبيثة ف صفوف  ف هذه 
هذه اإلشاعة أنَّ واحًدا من املشركني- وهو ابن قميئة - اعتدى على النيب )( خالل اضطراب 
صفوف املسلمني بأْن ضربه على عاتقه ضربة شديدة، مث أخذ يصيح ف الناس: قتلت حممًدا قتلت 

حممًدا" )2(.

وقد كان هلذه اإلشاعة أسوأ األثر ف نفوس املسلمني؛ فقد أصاهبم الوهن والضعف والفزع 
واخلوف الشديد؛ فقد أصيب املصطفى )( واستشهد خلق كثري من خيار الصحابة، وهكذا 
يتبني مبا ال يدع مااًل للشك أن تصديق اإلشاعات الكاذبة كان له أسوأ اآلثار، وأقبح النتائج 
واألضرار، ال سيما ف أوقات احملن واألزمات، وما من أمة تفشو فيها اإلشاعات الكاذبة، فتصدقها 

إال وكانت عاقبتها اخلسران. 

ثانًيا: النيل من رموز الوطن، وتشويه صورة قادته وزعمائه:

"ولعل هذا األثر من أهم اآلثار وأشدها خطرًا على حاضر الوطن ومستقبله، حيث هتدف 
واللمز  الغمز  والقيادات، من خالل  الزعماء  والقدوات، وتشويه صورة  الرموز  إىل هدم  الشائعة 

اإلشاعات الكاذبة وكيف حاربها اإلسالم، محمد سيد طنطاوي، ص1.  -1
السيرة النبوية، البن هشام، )2/)9(.  -2
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والنيل من عرض هذا القائد أو العامل.. وحينئٍذ ختلو الساحة من القيادات والزعامات السياسية 
حُيتذى  مناذج  ويتخذها  فيها،  ويثق  الوطن  أبناء  حيرتمها  اليت  والدينية..  واالجتماعية  والفكرية 
هبا؛ فيْسُهل الطريق أمام األعداء للغزو الفكري والثقاف، وتتاح هلم الفرصة لنيل مآرهبم، وحتقيق 

أهدافهم، ومترير أفكارهم")1(. 

وكما يقول )زاهديان(: "ولعل هذا ما يفسر لنا سر استهداف املنافقني ف شائعة اإلفك، 
لرأس األمة وزعيمها وقائدها وقدوهتا.. رسول اهلل )( وألحب الناس إليه وخليفته األول، وهو 

.)2(")( اليت هي أحب نسائه إليه ،s وكذلك ابنته أم املؤمنني عائشة )( الصديق

ثالًثا: تفريق الكلمة وشق الصفوف والنيل من وحدة الوطن: 

ولعل من أخطر اآلثار وأعظم األضرار اليت يكن أن ختلفها الشائعات، وتلحقها بالوطن 
وأبنائه، تلك القدرة العجيبة على تفتيت الصف الواحد، والرأي الواحد وتوزيعه وبعثرته: "ذلك أن 
اجتماع أبناء الوطن وتوحيد كلمتهم ونبذ الفرقة فيما بينهم، أصل عظيم من أصول الدين، ومقصد 
أصيل من مقاصد الشريعة، وغاية من أهم غاياهتا، وقد دعت إليه النصوص الصرحية الصحيحة 

من قرآن وسنة..")3(. 
ولعل من أبرز األمثلة على خطورة الشائعات وأثرها ف بث الفرقة بني أبناء الوطن، ما جاء 
ْعَذَر  ْوِمِه َفاْستـَ َقاَم َرُسوُل اهلِل )( ِمْن يـَ ف حديث اإلفك، عن السيدة عائشة s قالت: ".. فـَ
َلَغيِن  ْعِذُريِن ِمْن رَُجٍل َقْد بـَ َقاَل: َيا َمْعَشَر اْلُمْسِلِمنَي، َمْن يـَ ِمْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُأيَبٍّ، َوُهَو َعَلى اْلِمْنرَبِ، فـَ
رًا،  رًا، َوَلَقْد َذَكرُوا رَُجاًل َما َعِلْمُت َعَلْيِه ِإالَّ َخيـْ َعْنُه َأَذاُه ِف َأْهِلي، وَاهلِل َما َعِلْمُت َعَلى َأْهِلي ِإالَّ َخيـْ
َقال: أََنا َيا  َقاَم َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ َأُخو َبيِن َعْبِد اأْلَْشَهِل فـَ َوَما َيْدُخُل َعَلى َأْهِلي ِإالَّ َمِعي. َقاَلْت: فـَ
َنا  َأَمرْتـَ اخْلَْزرَِج،  ِمَن  ِإْخوَاِنَنا  ِمْن  َوِإْن َكاَن  َقُه،  ُعنـُ اأْلَْوِس َضرَْبُت  ِمَن  َفِإْن َكاَن  َأْعِذرَُك  اهلِل،  َرُسوَل 
ِه ِمْن َفِخِذِه، َوُهَو َسْعُد  اَن ِبْنَت َعمِّ َقاَم رَُجٌل ِمَن اخْلَْزرَِج، وََكاَنْت ُأمُّ َحسَّ َفَعْلَنا َأْمرََك. َقاَلْت: فـَ فـَ
َقاَل  ْبَل َذِلَك رَُجاًل َصاحِلًا، َوَلِكِن اْحَتَمَلْتُه احْلَِميَُّة، فـَ ْبُن ُعَباَدَة، َوُهَو َسيُِّد اخْلَْزرَِج، َقاَلْت: وََكاَن قـَ

الشائعات وأثرها على الروح المعنوية للجند، فهد سعيد الحربي، ص82.   -1
اإلشاعة وأضرارها على المجتمع، قطب الدين أحمد زاهديان، وعبد الكريم على، ص)2.  -2

االجتماع ونبذ الفرقة، د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، ص).  -3
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ْقَتَل.  ْتِلِه، َوَلْو َكاَن ِمْن رَْهِطَك َما َأْحَبْبَت َأْن يـُ ْقِدُر َعَلى قـَ ُلُه، َواَل تـَ ْقتـُ ِلَسْعٍد: َكَذْبَت َلَعْمُر اهلِل اَل تـَ
َلنَُّه، َفِإنََّك  ْقتـُ َقاَل ِلَسْعِد ْبِن ُعَباَدَة: َكَذْبَت َلَعْمُر اهلِل لَنـَ َقاَم ُأَسْيُد ْبُن ُحَضرْيٍ، َوُهَو اْبُن َعمِّ َسْعٍد، فـَ فـَ
ْقَتِتُلوا، َوَرُسوُل اهلِل  َثاَر احْلَيَّاِن اأْلَْوُس وَاخْلَْزرَُج، َحىتَّ مَهُّوا َأْن يـَ ُمَناِفٌق جُتَاِدُل َعِن اْلُمَناِفِقنَي. َقاَلْت: فـَ
زَْل َرُسوُل اهلِل )( خُيَفُِّضُهْم، َحىتَّ َسَكُتوا َوَسَكَت.." )1(. َلْم يـَ )( َقاِئٌم َعَلى اْلِمْنرَبِ، َقاَلْت: فـَ

فإذا وقع هذا التشاحن والشجار بني خري القرون، وعلى مرأًى ومسمٍع من خري الربية، وسيد 
البشرية، وبني يديه )(.. وف خري وأطهر بقاع األرض، ف مسجده )( وهو واقف على 
منربه الشريف..!! فكيف بنا حنن، وماذا يكن للشائعات أن تصنع من الفنت واحملن واألزمات ؟! 

رابًعا: تهديد أمن الوطن، وزعزعة هدوئه واستقراره:

بالسالم،  والشعور  االطمئنان،  أعلى درجات  إىل  الوصول  هو:  العام  مفهومه  "واألمن ف 
واختفاء مشاعر اخلوف لدى أفراد اجملتمع؛ مما حيفزهم على العمل، ويوفر هلم مناخ االستقرار الالزم 
الستمرار عملية التنمية والتقدم واإلنتاج، وهو أحد املطالب احليوية اليت ال يستغين عنها أحد، بل 

هو مطلب الشعوب كافة، بال استثناء، وألمهيته دعا به نيب اهلل إبراهيم )( قائاًل: چ  ۈئ  ېئ  
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی حج چَّ )2(. وذكره احلق )( ف َمعِرض احلديث عن إنعامه على 

قريش، قائاًل: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ چَّ)3(.

ُه املصطفى )( ثالث ثالثة من األسباب اليت إذا توافرت لإلنسان كان كّمْن حيزت  بل وعدَّ
، َعْن أَِبيِه، وََكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة، َقاَل:  ْيِد اهلِل ْبِن حِمَْصٍن اخْلَْطِميِّ له الدنيا حبذافريها، فَعْن َسَلَمَة ْبِن ُعبـَ
َا  ْوِمِه َفَكَأمنَّ َقاَل َرُسوُل اهلِل )(: "َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا ِف ِسرِْبِه ُمَعاىًف ِف َجَسِدِه، ِعْنَدُه ُقوُت يـَ

ْعًضا، حديث  ْعِضِهنَّ بـَ ْعِديِل النَِّساِء بـَ متفق عليه، واللفظ للبخاري في الصحيح، كتاب الشهادات، باب تـَ  -1
رقم )1))2( وأورده مطواًل، مع بعض الزيادات في كتاب المغازي، باب حديث اإلفك، حديث رقم 
)1)1)( وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب التوبة، باب في حديث اإلفك وقبول توبة القاذف، حديث 

رقم )2770(.
2- سورة: البقرة، آية ])12[.

3- سورة: قريش، آية ])[.
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يْنَ" )1(. ِحيَزْت َلُه الدُّ

خامًسا: التالعب بعقول أبناء الوطن، وإرباك وبلبلة الرأي العام:

ذلك أن للشائعات قدرة عجيبة على التالعب بعقول املواطنني وتشتيت آرائهم، وأهنم أمامها 
بني مصدق ومكذب، ومرتدد ومشوش الذهن.. حيث تتناقض األخبار وتتضارب األنباء، فهذا 

يثبت وذاك ينفي، وهذا يثبت وذاك يشكك، وآخر جيزم ويؤكد.

"وقد تلعب الشائعة دورًا مهًما وخطريًا ف جذب انتباه الناس حنو اجتاه ديين، أو تيار فكري، 
أو سياسي.. وذلك ملا هلا من قدرٍة خطريٍة ف التأثري على الرأي العام، وتسيريه إىل الوجهة املرجوة 
كما أهنا قد جتذب العامة إىل فكر معني؛ لتشويه مسعة حاكم أو قائد أو عامل معروف أو جيش 

أو مؤسسة..")2(. 

سادًسا: تهديد السلم المدني، وإثارة الفتن واالضطرابات، وصناعة األزمات: 

"حيث ُتعد الشائعات من أهم أسباب وذرائع إثارة الفنت وشق الصفوف وتفريق الكلمة، 
وإحداث الفرقة واالنقسام بني أبناء الوطن الواحد، مما يؤرق أمن اجملتمعات على صعيد األفراد 
واجلماعات واحلكومات، ويفتح الباب على مصراعيه لوقوع العديد من األزمات، ومن هنا وجب 
العجمي،  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، ســعــود حــســن  بــوســائــل  المتطرفة  الــجــمــاعــات  الــفــكــري وعــالقــة  األمـــن   -1
الزهد  أبــواب  السنن،  الترمذي،  أخــرجــه:  وقــد  وشــواهــده،  طرقه  بمجموع  حسن  والحديث   ،)(03/1(
ْيِد  ، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُعبـَ َلَة اأَلْنَصاِريُّ ))/)7)( حديث رقم ) ))23( من طريق َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن أَِبي ُشَميـْ
ْعرُِفُه ِإالَّ ِمْن  ، َعْن َأِبيِه، مرفوعا، وقال الترمذي: "َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب اَل نـَ اللَِّه ْبِن ِمْحَصٍن الَخْطِميِّ
المفرد " )300( والتاريخ  البخاري في "األدب  الطريق  ُمَعاِوَيَة" وقد أخرجه من هذه  ْبِن  َمــْروَاَن  َحِديِث 
الكبير )1181( وابن ماجة، السنن، أبواب الزهد، باب القناعة )1)1)( والحميدي في "مسنده" رقم 
)3))(، والبيهقي في "شعب اإليمان" )9878( وقال: "َهَذا َأَصحُّ َما ُرِوَي ِفي َهَذا اْلَباِب.." وفي الباب 
عن ابن عمر، أخرجه الطبراني في "األوسط" )1828(، وفي إسناده عطية العوفي، وهو ضعيف ]الجرح 
والتعديل، البن أبي حاتم )2131([، وفي الباب عن أبي الدرداء وابن حبان، في الصحيح، كتاب الرقائق، 
باب الفقر والزهد والقناعة - ذكر اإلخبار عمن طيب الله جل وعال عيشه في هذه الدنيا )71)( وأبي 

نعيم في "الحلية" ))/9)2(.
2- حكم الشائعات في الشريعة اإلسالمية، نجالء عبده محمد العدلي، ص3.
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على القادة وأويل األمر أن يديروا تلك األزمات الناشئة عن الشائعات حبكمة وروية، وال حيملنهم 
الغضب على اختاذ القرارات اليت تفتك بأمن اجملتمع، وتعصف هبدوئه واستقراره، وحتقق للماكرين 
أهدافهم وغاياهتم، ولنا ف رسول اهلل )( أسوة حسنة؛ وقد سبقت اإلشارة، إىل ما وقع من 
الفرقة واالختالف وتفرق الكلمة، عندما استعذر النيب )( األوس واخلزرج من عبد اهلل بن أيب بن 
سلول )1(.. حىت كاد احليان يقتتالن عصبية وحية، ورسول قائم بينهم وواقف على منربه الشريف، 
فما كان منه )( إال أن أخذ خيفضهم ويرجئ أمر ابن أيب بن سلول درًءا للفتنة، ونزًعا لفتيل 

.)2( "..)( األزمة، مستعيًنا باهلل

سابًعا: إشاعة االنحالل الخلقي، واالنحراف السلوكي بين أبناء الوطن

وقد نبَّه ابُن عاشور إىل هذا األثر اخلطري من آثار الشائعات وما تلحقه من أضرار سلوكية 
اليت تقص علينا خرب شائعة  لتلك اآليات  َمْعِرض تفسريه  بالوطن واملواطنني، وهو ف  وأخالقية 

اإلفك، فيقول شارًحا لقوله تعاىل: چ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
ی  ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب مب چ)3(. 

"ولشيوع أخبار الفواحش بني املؤمنني بالصدق أو بالكذب مفسدة أخالقية، فإن مما يزع 
الناس عن املفاسد هتيبهم وقوعها وجتهمهم وكراهتهم سوء مسعتها، وذلك مما يصرف تفكريهم عن 
تذكرها بله اإلقدام عليها رويدا رويدا حىت تنسى وتنمحي صورها من النفوس، فإذا انتشر بني األمة 
احلديث بوقوع شيء من الفواحش تذكرهتا اخلواطر وخف وقع خربها على األمساع، فدبَّ بذلك 
إىل النفوس التهاون بوقوعها وخفة وقعها على األمساع، فال تلبث النفوس اخلبيثة أن تقدم على 
اقرتافها، ومبقدار تكرر وقوعها وتكرر احلديث عنها تصري متداولة، هذا إىل ما ف إشاعة الفاحشة 
من إحلاق األذى والضر بالناس ضرًا متفاوت املقدار على تفاوت األخبار ف الصدق والكذب، 
وهلذا ذيل هذا األدب اجلليل بقوله: چ  ىئ  يئ  جب  حب  خب چ أي يعلم ما ف ذلك من 
املفاسد فيعظكم لتجتنبوا وأنتم ال تعلمون، فتحسبون التحدث بذلك ال يرتتب عليه ضر وهذا 

راجع األثر الثالث من آثار الشائعات ص9.  -1
الشائعات وأثرها في تهديد السلم المدني، مارية بسام محمد عبابنة، ص)8.  -2

3- سورة: النور، آية ]19[.
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كقوله: چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے چ)1(. 

المبحث الثاني:  دور السنة النبوية في مواجهة الشـائعات والتصدي لها 

توطـئة:

إن حاية الوطن وصيانته واحلفاظ عليه من أخطار وآثار ومضار الشائعات ليس مسؤولية 
أهنا -  العلماء والفقهاء وحدهم، كما  السياسية وأولو األمر فحسب، أو هي مسؤولية  القيادة 
األدوار  فيها  تتوزع  مشرتكة  مسئولية  لكنها  الشعب..  عامة  مسؤولية  ليست   - احلال  وبطبيعة 
مع  التعامل  ف  الشريف  النبوي  اهلدي  ولذلك حرص  اجلهود؛  فيها  وتتكاتف  واملهام،  واألعباء 

الشائعات على تقسيم األدوار وتوزيع املسؤوليات. 

وال عجب ف ذلك فالوطن وحايته والدفاع عنه واحلفاظ عليه من كل ما حييط به من أخطار، 
وغريها..  وخيانة  ومترد  وأمية وجهل وعصيان  وتطرف  وغلو  وأراجيف  شائعات  من  يهدده  وما 
أشبه بالسفينة اليت نركبها مجيًعا على اختالف أماكننا ودرجاتنا وأحوالنا، وحاية هذه السفينة من 
ْعَماَن ْبَن َبِشرٍي h، َعِن النَّيِبِّ  َقاَل: َمَثُل اْلَقاِئِم  األمواج العاتية، مسؤولية مشرتكة، فعن النـُّ
ْعُضُهْم  ْعُضُهْم َأْعاَلَها َوبـَ َهُموا َعَلى َسِفيَنٍة، َفَأَصاَب بـَ ْوٍم اْستـَ َعَلى ُحُدوِد اهلِل وَاْلوَاِقِع ِفيَها َكَمَثِل قـَ
َنا  َقاُلوا: َلْو أَنَّا َخرَقـْ ُهْم، فـَ ْوقـَ َقْوا ِمَن اْلَماِء َمرُّوا َعَلى َمْن فـَ َأْسَفَلَها، َفَكاَن الَِّذيَن ِف َأْسَفِلَها ِإَذا اْستـَ
رُُكوُهْم َوَما َأرَاُدوا َهَلُكوا مَجِيًعا، َوِإْن َأَخُذوا َعَلى أَْيِديِهْم  تـْ َنا، َفِإْن يـَ ْوقـَ ْؤِذ َمْن فـَ ِف َنِصيِبَنا َخرًْقا، ومََلْ نـُ

جَنَْوا َوجَنَْوا مَجِيًعا.." )2(.

وانطالًقا من هذه الرؤية النبوية لسفينة الوطن، كان اهلدي النبوي ف مواجهة الشائعات اليت 
تعصف هبذه السفينة، وهتدد أمنها وسالمتها يقوم على حمورين:

احملور األول: الذين هم ف أعالها )وهم أويل األمر من القادة والعلماء(. −-

احملور الثاين: الذين هم ف أسفلها )وهم عامة الناس ومجهور املواطنني(. −-

التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور )18/)18(، واآلية من سورة: النور، رقم ])1[.   -1
البخاري، الصحيح، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة واالستهام فيه، حديث رقم )93)2(.  -2
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وسوف أحاول دراسة كل حمور من هذين احملورين ف مطلب مستقل، مبيًنا فيه الدور املنوط 
بكل فئة من هذه الفئات ف مواجهة الشائعات والتصدي هلا. 

المطلب األول: دور أولي األمر من الزعماء والقادة والعلماء في مواجهة الشائعات 

أواًل: مواجهتها بالحقـــائق الثابتة، واألدلـــة القاطعـــــة:

إن من أفضل الوسائل لدحض اإلشاعات الكاذبة: مواجهتها باحلقائق الثابتة اليت تدمغها 
وتزهقها، وباملنطق احلكيم الذي يفضح املتفوهني هبا والناشرين هلا، ومثال ذلك ما حدث ف بداية 
 )( فلم جيد هلم الرسول )( البعثة النبوية حيث كثر إيذاء املشركني ملن أسلم مع رسول اهلل
خمرًجا إال باهلجرة إىل احلبشة، فهاجروا، وبعد وصوهلم إىل احلبشة بفرتة من الزمن عادوا إىل مكة؛ 
ألهنم مسعوا أن املشركني قد هادنوا املسلمني وتركوهم أحرارًا، لكنهم وجدوا األمر خالف ذلك، 
فأمرهم الرسول )( مبعاودة اهلجرة إىل احلبشة، وكانت اهلجرة الثانية أشق من األوىل؛ ألن كفار 
مكة قد تنبهوا لألمر وقرروا إفشاهلا، لكن استطاع املسلمون اإلفالت من حصار املشركني ووصلوا 
إىل احلبشة، فعز عليهم أن جيد َمْن هاجر من املسلمني مأمًنا هلم ف بالد احلبشة، فأرسلوا وفًدا 
منهم حيمل اهلدايا مللك احلبشة، وزودوه باإلشاعات الكاذبة عن املسلمني، وكان مما قاله )عمرو 
بن العاص( قبل أن يسلم: "أيها امللك إن ناًسا من سفهائنا فارقوا دين قومهم، ومل يدخلوا ف 

دينك، وجاءوا بدين مبتدع ال نعرفه حنن وال أنتم، ونرجو أن تطردهم من بالدك.." )1(. 

لكن النجاشي - وكان معروفا بالعدل واحلكمة - رأى أن من العدل واإلنصاف متحيص 
القضية ومساع مجيع األطراف، فأرسل إىل أصحاب حممد )( فحضروا وسأهلم وكان املتحدث 
َنا ِإىَل النََّجاِشيِّ َوُهَو َجاِلٌس ِف َمِْلِسِه، َوَعْمرُو  َهيـْ تـَ عنهم )جعفر بن أيب طالب( )( قال: "َفانـْ
َلُه  َقاَل  فـَ مِسَاَطنْيِ)2(.  ُجُلوٌس  الرُّْهَباِن  ِمَن  يُسوَن  وَاْلِقسِّ َيَسارِِه،  َعْن  َوُعَمارَُة  َيِيِنِه،  َعْن  اْلَعاِص   ْبُن 
يِسنَي وَالرُّْهَباِن:  رََنا َمْن ِعْنَدُه ِمَن اْلِقسِّ َنا إِلَْيِه زَبـَ َهيـْ تـَ ا انـْ َلمَّ ُهْم اَل َيْسُجُدوَن َلَك، فـَ َعْمرو َوُعَمارَُة: إِنـَّ
َقاَل: ِإنَّ اهلَل  : َوَما َذاَك ؟  النََّجاِشيُّ َلُه  َقاَل  لِلِه، فـَ َنْسُجُد ِإالَّ  َقاَل َجْعَفٌر: اَل  لِْلَمِلِك، فـَ اْسُجُدوا 

البداية والنهاية، البن كثير، )70/3(.  -1
َقاُل: قاَم القوُم حوَله ِسماَطْيِن َأي صفَّين. ينظر: لسان  ِسماَطْيِن: َأي صفَّين، وِسماُط القوِم: َصفُُّهم. َويـُ  -2

العرب، البن منظور)7/)32(.
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ْعِدِه امْسُُه َأْحَُد، َفَأَمرََنا َأْن  َر ِبِه ِعيَسى ِبرَُسوٍل َيْأيِت ِمْن بـَ َعَث ِفيَنا َرُسوَلُه، َوُهَو الرَُّسوُل الَِّذي َبشَّ بـَ
َهاَنا َعِن اْلُمْنَكِر،  ْؤيِتَ الزََّكاَة، وََأَمرََنا ِباْلَمْعرُوِف، َونـَ اَلَة، َونـُ ْعُبَد اهلَل َواَل ُنْشرَِك ِبِه َشْيًئا، َوُنِقيَم الصَّ نـَ
ُهْم خُيَاِلُفوَنَك ِف  ا رََأى َذِلَك َعْمرٌو، َقاَل َلُه: َأْصَلَح اهلُل اْلَمِلَك، إِنـَّ َلمَّ ْوُلُه، فـَ َقاَل: َفَأْعَجَب النَّاَس قـَ
ْوَل اهلِل:  ُقوُل ِفيِه قـَ ُقوُل َصاِحُبَك ِف اْبِن َمْرمَيَ ؟ َقاَل: يـَ َقاَل النََّجاِشيُّ جِلَْعَفٍر: َما يـَ ِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ، فـَ
َناَوَل النََّجاِشيُّ ُعوًدا ِمَن  تـَ َها َبَشٌر، َقاَل: فـَ ْقرَبـْ ُهَو ُروُح اهلِل، وََكِلَمُتُه، َأْخرََجُه ِمَن اْلَبُتوِل اْلَعْذرَاِء، مَلْ يـَ
ُقوُلوَن ِف اْبِن َمْرمَيَ َما  يِسنَي وَالرُّْهَباِن، َما َيزِيُد َهُؤاَلِء َعَلى َما تـَ َقاَل: َيا َمْعَشَر اْلِقسِّ َعُه، فـَ رَفـَ اأْلَْرِض، فـَ
َر ِبِه ِعيَسى  َيزُِن َهِذِه، َمرَْحًبا ِبُكْم، َومبَِْن ِجْئُتْم ِمْن ِعْنِدِه، َفَأَنا َأْشَهُد أَنَُّه َرُسوُل اهلِل وَأَنَُّه الَِّذي َبشَّ
ْعَلْيِه، اْمُكُثوا ِف َأْرِضي َما ِشْئُتْم، وََأَمَر هَلُْم  ْيُتُه َحىتَّ َأْحَِل نـَ اْبُن َمْرمَيَ، َوَلْواَل َما أََنا ِفيِه ِمَن اْلُمْلِك، أَلَتـَ

ُهْم")1(. تـَ ِبَطَعاٍم وَِكْسوٍَة، َوَقاَل: رُدُّوا َعَلى َهَذْيِن َهِديـَّ

ولنا أن نتأمل كيف أدت مواجهة الشائعة باحلجج القاطعة والرباهني الساطعة، إىل القضاء 
عليها وتبديدها، وكيف أدت إىل فتٍح جديد ونصٍر عظيم، وقوٍة وعزٍة ومنعٍة للمستضعفني.. وخيبٍة 

وخسارٍة وخذالٍن للمرجفني. 

ثانًيا: منع من يثير الشائعات عن قوة العدو )الُمخذِّل( من البقاء بين الجنود:

األمن،  يغيب  املسلحة، حيث  والنزاعات  تكثر ف زمن احلروب  الشائعات  أن  املعلوم  من 
وذيوعها  الشائعات  لنمو  والرتبة خصبة  مهيًئا،  اجلو  فيكون  واالضطراب  والقلق  اخلوف  ويسود 
وانتشارها، ولذا فإن من التدابري الوقائية اليت ينبغي على ويل األمر اختاذها دون تردد؛ منع من 
يثري الشائعات عن قوة العدو )امُلخذِّل( من البقاء بني اجلنود ؛ بل إن من واجبات اإلمام أن ينع 

إســالم  قصة   - النساء  ســورة  تفسير   - التفسير  المستدرك، كتاب  فــي  الحاكم،  أخــرجــه  ثــقــات،  رجــالــه   -1
النجاشي وغلبة وفد المسلمين على الكافرين عنده، حديث رقم )3208( وقال: "َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح 
ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرَِّجاُه " وقال الذهبي: "على شرط البخاري ومسلم ". وقد أخرجه ابن أبي  َعَلى َشْرِط الشَّ
رقــم: )0))( جميعهم من  المسند  في  بن حميد،  رقم )0)))3( مطواًل، وعبد  المصنف،  في  شيبة 
رَْدَة، َعْن أَِبي ُموَسى.. وأخرجه أبو  َبَأنا ِإْسرَاِئيُل، َعْن أَِبي ِإْسَحاَق، َعْن أَِبي بـُ ْيُد اللَِّه ْبُن ُموَسى، أَنـْ طريق: ُعبـَ
َنا ِإْسرَاِئيُل.. وأخرجه أبو داود، في السنن،  نعيم في "الحلية" )1/ )11( من طريق َعْبُد اللِه ْبُن رََجاٍء، ثـَ
كتاب الجنائز، باب في الصالة على المسلم يموت في بالد الشرك، رقم ))320( من طريق: إسماعيُل 

بَن جعفٍر عن إسرائيَل.. بهذا اإلسناد. 
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َعاُهُد  ، تـَ ْلزَُم اإِلَماَم، َوِقيَل ُيْسَتَحبُّ املخذِّل من اخلروج ف اجليش يقول صاحب ) الفروع (: " َويـَ
ْفَنُد عن اْلَغْزِو، َوُمرِْجٍف حيدث ِبُقوَِّة اْلُكفَّاِر  ٍل يـَ َيْمَنُع ما اَل َيْصُلُح حِلَْرٍب َكُمَخذِّ َخْيٍل َورَِجاٍل، فـَ
َنا، َوَمْعرُوٍف ِبِنَفاٍق َوزَْنَدَقٍة.." )1(. وهذا إجراء وقائي واستباقي  نـَ يـْ َوَضْعِفَنا، َوُمَكاَتٍب ِبَأْخَبارَِنا، َورَاٍم بـَ

ملواجهة الشائعة.

ولعل احلكمة ف هذا اإلجراء الوقائي: " أن َمْن يقومون برتويج الشائعات هم ف حقيقة 
اإلشاعة ف  يدركوا خطورة  النظام، ومل  نفوسهم  تألف  املعسكر اإلسالمي، مل  األمر مجاعة من 
خلخلة املعسكر، وف النتائج اليت ترتتب عليها، وقد تكون قاصمة؛ ألهنم مل يرتفعوا إىل مستوى 
األحداث، ومل يدركوا جدية املوقف وحساسية الظرف، وإن كانت كلمة عابرة أو فلتة لسان، فقد 
جتر من العواقب على الشخص ذاته، وعلى مجاعته، ووطنه، ما ال خيطر له ببال، وما ال يتدارك 
بعد وقوعه حبال، أو ألهنم ال يشعرون بالوالء احلقيقي الكامل هلذا املعسكر، فال يعنيهم ما يقع له 
من جراء أخذ كل شائعة، واجلري هبا هنا وهناك، وإذاعتها حني يتلقاها لسان عن لسان.." )2(.

ثالًثا: رفع الروح المعنوية، وبث األمل والتفاؤل:

ذلك أن من مسات األمم العاقلة القوية، أن ترى أبناءها كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعًضا، 
وأن أفرادها يتعاونون على الرب والتقوى ال على اإلمث والعدوان، وأن حبهم لدينهم وأوطاهنم جيعلهم 

ينبذون كل إشاعة كاذبة من شأهنا إْن صدقها الناس أْن يلحقهم األذى والضرر.

والقائد احلكيم صاحب البصرية النافذة والعزية القوية واهلمة العالية والشجاعة الفائقة، هو 
الذي يستطيع - ال سيما ف أوقات احملن واألزمات - أن جيمع مشل جنوده، وأن يقوي الروح 
املعنوية ف أبناء وطنه، وأن جيعل اجلميع ينبذون اإلشاعات الكاذبة، وحيتقرون األراجيف الباطلة، 

ويلقون خلف ظهورهم كل ما يؤثر ف أخوَّهِتم واحتادهم ومتاسكهم.

والذي يقرأ سرية املصطفى )( جيده يضرب أروع األمثلة بقوله وفعله ف تقوية الروح املعنوية 
ف نفوس أتباعه، وف شحذ مهمهم من أجل التغلب على األزمات ومواجهة احملن والشدائد، وكذا 

الفروع، البن مفلح، ))/192(.  -1
2- حكم الشائعات في الشريعة اإلسالمية، نجالء عبده محمد العدلي، ص21.
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ف وقايتهم من التأثر مبا يشيعه أعداؤهم عنهم من أقوال باطلة.

ومن ذلك ما فعله الرسول )( يوم األحزاب، حني عرضت هلم صخرة عظيمة شديدة ال 
تأخذ فيها املعاول، يقول الرباء بن عازب )(: "َوَعَرَض لََنا َصْخرٌَة ِف َمَكاٍن ِمَن اخْلَْنَدِق اَل َتْأُخُذ 
ِفيَها اْلَمَعاِوُل، َقاَل: َفَشَكْوَها ِإىَل َرُسوِل اهلِل )( َفَجاَء َرُسوُل اهلِل )( َقاَل َعْوٌف: وََأْحَسُبُه 
ُلَث  َقاَل: ِباْسِم اهلِل َفَضَرَب َضرَْبًة َفَكَسَر ثـُ ْخرَِة َفَأَخَذ اْلِمْعَوَل فـَ ْوَبُه مُثَّ َهَبَط ِإىَل الصَّ َقاَل: َوَضَع ثـَ
اِم، وَاهلِل ِإينِّ أَلُْبِصُر ُقُصورََها احْلُْمَر ِمْن َمَكايِن َهَذا مُثَّ  ُر ُأْعِطيُت َمَفاِتيَح الشَّ احْلََجِر َوَقال: اهلُل َأْكبـَ
ُر، ُأْعِطيُت َمَفاِتيَح َفاِرَس، وَاهلِل  َقاَل: اهلُل َأْكبـَ ُلَث احْلََجِر فـَ َقاَل: ِباْسِم اهلِل َوَضَرَب ُأْخرَى َفَكَسَر ثـُ
َيَض ِمْن َمَكايِن َهَذا مُثَّ َقاَل: ِباْسِم اهلِل َوَضَرَب َضرَْبًة ُأْخرَى  ِإينِّ أَلُْبِصُر اْلَمَداِئَن، وَأُْبِصُر َقْصرََها اأْلَبـْ

ُر، ُأْعِطيُت َمَفاِتيَح اْلَيَمِن")1(. َقاَل: اهلُل َأْكبـَ َقَلَع َبِقيََّة احْلََجِر فـَ فـَ

رابًعا: استثمار طاقات الشباب و شغل أوقات فراغهم بالعمل الجاد النافع لهم وألوطانهم: 

فقد خلق اهلل اإلنسان للعبادة والعمل، ومن مل يشغْل نفسه مبا يعود عليه وعلى متمعه ووطنه 
الفارغة يسهل  فالعقول  الشائعات،  لنقل وتداول  تربًة خصبة  قاتل ويكن  فراٍغ  بالنفع؛ يعْش ف 
ملؤها بالتوافه واألكاذيب، ويزداد األمر سوًءا إْن اقرتن هذا الفراغ بالشباب، والغىن، وذلك ملا ف 
مرحلة الشباب من طاقة كبرية، إْن مل تستغل وتستثمر بشكل جيد ف العمل واإلنتاج؛ فإهنا تكون 
وبااًل على اإلنسان واألوطان، فاستغناء الشاب عن العمل الذي يشغله، مع توافر املال بني يديه، 
يتيح له فرصة كبرية ) للقيل والقال ( السيما إْن كان ممْن يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي 
 )( املختلفة، واليت أصبحت من أهم وأخطر وسائل نقل وتداول الشائعات، وقد أخرب املصطفى
عن غنب كثري من الناس هلاتني النعمتني، وسوء استعماهلما، فَعِن اْبِن َعبَّاٍس h َقاَل: َقاَل النَّيِبُّ 

إسناده حسن، أخرجه أحمد في المسند، حديث رقم ))9)18 ( واللفظ له، والنسائي في "الكبرى،   -1
اللَِّه  َعْبِد  أَِبــي  َعــْن  يعلى ))8)1( من طــرٍق عن عــوف،  وأبــو  الخندق )8807(،  السير، حفر  كتاب 
رَاِء.. وله أصل في الصحيح من حديث جابر عند البخاري، في الصحيح، كتاب المغازي،  َمْيُموٍن، َعِن اْلبـَ
باب غزوة الخندق وهي األحزاب، حديث رقم: )101)(، وفيه: " فأخذ النبي  الِمْعَول، فضرب في 
التي في رواية أحمد، وحسن الحافظ ابن حجر  الزيادة  أْهَيَم.." وليس فيه  أْهَيَل أو  الُكْدية، فعاد كثيًبا 

إسناده في الفتح ]فتح الباري )7/7))([. 
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ُة وَاْلَفرَاغ.." )1(. حَّ )( ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثرٌي ِمَن النَّاِس الصِّ

خامًسا: تنمية منهج التقويم والنقد والمراجعة لدى أبناء الوطن:

"النقد والتقومي واملراجعة من القيم اإلجيابية ف املنظور القيمي اإلسالمي، وقد حثَّ القرآن 
ھے    ھ   ھ   ھ   ہ   چ    :)( فقال  القيمة،  تلك  تفعيل  على  الكرمي 

ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆ چ)2(. 

ولعل من الصور والتطبيقات العملية هلذا املنهج اإلهلي ف مواجهة الشائعات، ما رواه الطربي 
ف تفسريه، عن أيب أيوب األنصاري وزوجه – h – وقد خاض الناس ف حديث اإلفك أن: 
" أبا أيوب خالد بن زيد، قالت له امرأته أّم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس ف عائشة؟ قال: 
بلى، وذلك الكذب، أكنت فاعلة ذلك يا أّم أيوب؟ قالت: ال واهلل ما كنت ألفعله، قال: فعائشة 

واهلل خري منك")3(. 

سادًسا: الشفافية والوضوح، وفــتح قنوات الحوار والتواصل: 

إن الشفافية والوضوح وتقدمي التفسريات للقرارات السياسية، وفــتح قنوات احلوار والتواصل، 
واإلبقاء عليها بني القادة وصناع القرار وبني أبناء الوطن تعد أحد أهم اآلليات الكفيلة بسد ذرائع 

الفوضى واهلرج، وقطع الطريق أمام مروجي الشائعات لبث السموم واألراجيف..

 ومن األمثلة العملية على هذه اآللية وهذه السياسة النبوية ف مواجهة الشائعات، والقضاء 
عليها ف مهدها؛ ما حدث ف أزمة توزيع الغنائم، ف أعقاب غزوة حنني؛ فبعد انتصار املسلمني 
ف هذه الغزوة، نال املسلمون غنائم وفرية، تطلعت هلا مطامع الناس، وتاقت إليها نفوس العباد 
يتأّلفهم ويتألف هبم  الناس،  املؤلفة قلوهبم، وكانوا أشراًفا من أشراف   )( وأعطى رسول اهلل"
قومهم، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعري، وأعطى ابنه معاوية مائة بعري، وأعطى حكيم بن 

البخاري، الصحيح، كتاب الرقاق، باب ال عيش إال عيش اآلخرة، حديث رقم )12))(.   -1
2- سورة: الزمر، آية ]18[. 

3- جامع البيان، للطبري، )129/19(.
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الدكتور عماد حمدي إبراهيم )مصر(

حزام مائة بعري، وأعطى احلارث بن كلدة أخا بين عبد الدار مائة بعري" )1(. 

وَجـَد  شيء،  لألنصار  جيعل  ومل  العطايا  تلك  األشراف  هؤالء   )( الرسول  أعطى  فلما 
ا َأْعَطى َرُسوُل  األنصار شيًئا ف أنفسهم جتاه رسول اهلل )(، فَعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ َقاَل: "َلمَّ
َها َشْيٌء،  َباِئِل اْلَعَرِب، ومََلْ َيُكْن ِف اأْلَْنَصاِر ِمنـْ رَْيٍش َوقـَ اهلِل )( َما َأْعَطى ِمْن ِتْلَك اْلَعَطاَيا ِف قـُ
َرْت ِفيِهُم اْلَقاَلُة َحىتَّ َقاَل َقاِئُلُهْم: َلِقَي َرُسوُل اهلِل  ُفِسِهْم، َحىتَّ َكثـُ َوَجَد َهَذا احْلَيُّ ِمَن اأْلَْنَصاِر ِف أَنـْ
َقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنَّ َهَذا احْلَيَّ َقْد َوَجُدوا َعَلْيَك ِف  ْوَمُه. َفَدَخَل َعَلْيِه َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة فـَ )( قـَ
ْوِمَك وََأْعَطْيَت َعَطاَيا ِعَظاًما ِف  ْعَت ِف َهَذا اْلَفْيِء الَِّذي َأَصْبَت، َقَسْمَت ِف قـَ ُفِسِهْم ِلَما َصنـَ أَنـْ
َباِئِل اْلَعَرِب، ومََلْ َيُك ِف َهَذا احْلَيِّ ِمَن اأْلَْنَصاِر َشْيٌء، َقاَل: َفَأْيَن أَْنَت ِمْن َذِلَك َيا َسْعُد ؟ َقاَل:  قـَ
ْوَمَك ِف َهِذِه احْلَِظريَِة، َقاَل:  ْوِمي، َوَما أََنا ؟ َقاَل: َفامْجَْع يِل قـَ َيا َرُسوَل اهلِل، َما أََنا ِإالَّ اْمرٌُؤ ِمْن قـَ
رََكُهْم، َفَدَخُلوا  تـَ َفَخرََج َسْعٌد َفَجَمَع اأْلَْنَصاَر ِف ِتْلَك احْلَِظريَِة، َقاَل: َفَجاَء رَِجاٌل ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن فـَ
َقال: َقِد اْجَتَمَع َلَك َهَذا احْلَيُّ ِمَن اأْلَْنَصاِر،  ا اْجَتَمُعوا َلُه أََتاُه َسْعٌد فـَ َلمَّ رَدَُّهْم. فـَ َوَجاَء آَخرُوَن فـَ
ىَن َعَلْيِه ِبالَِّذي ُهَو َلُه َأْهٌل، مُثَّ َقاَل:َيا َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر  َقاَل: َفَأَتاُهْم َرُسوُل اهلِل )( َفَحِمَد اهلَل وَأَثـْ
َهَداُكُم اهلُل، َوَعاَلًة َفَأْغَناُكُم  اًل فـَ ُفِسُكْم، َأمَلْ آِتُكْم ُضالَّ َلَغْتيِن َعْنُكْم َوِجَدٌة َوَجْدمتُُوَها ِف أَنـْ َما َقاَلٌة بـَ
ُلوِبُكْم ؟ َقاُلوا: َبِل اهلُل َوَرُسوُلُه َأَمنُّ وََأْفَضُل. َقاَل: َأاَل جُتِيُبوَنيِن َيا َمْعَشَر  نْيَ قـُ اهلُل، وََأْعَداًء َفَألََّف اهلُل بـَ
اأْلَْنَصاِر؟ َقاُلوا: َومبَاَذا جُنِيُبَك َيا َرُسوَل اهلِل؟ َولِلَِّه َوِلرَُسوِلِه اْلَمنُّ وَاْلَفْضُل، َقاَل: َأَما وَاهلِل َلْو ِشْئُتْم 
َناَك، َوَعاِئاًل  َنَصرَْناَك، َوَطرِيًدا َفآَويـْ َناَك، َوخَمُْذواًل فـَ قـْ ًبا َفَصدَّ َنا ُمَكذَّ ْيتـَ ُتْم، أَتـَ قـْ ُتْم َوَلُصدِّ َلَصَدقـْ َلُقْلُتْم فـَ
لُِيْسِلُموا  ْوًما  قـَ هِبَا  َتَألَّْفُت  َيا  نـْ الدُّ ِمَن  ُلَعاَعٍة  ِف  اأْلَْنَصاِر  َمْعَشَر  َيا  ُفِسُكْم  أَنـْ ِف  َأَوَجْدمُتْ  َناَك،  َفآَسيـْ
رِْجُعوَن  اِة وَاْلَبِعرِي، َوتـَ ْرَضْوَن َيا َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر َأْن َيْذَهَب النَّاُس ِبالشَّ َووََكْلُتُكْم ِإىَل ِإْساَلِمُكْم، َأَفاَل تـَ
ٍد ِبَيِدِه َلْواَل اهْلِْجرَُة َلُكْنُت اْمرًَا ِمَن اأْلَْنَصاِر، َوَلْو َسَلَك  ْفُس حُمَمَّ َو الَِّذي نـَ ِبرَُسوِل اهلِل ِف رَِحاِلُكْم، فـَ
َناَء اأْلَْنَصاِر  النَّاُس ِشْعًبا َوَسَلَكِت اأْلَْنَصاُر ِشْعًبا َلَسَلْكُت ِشْعَب اأْلَْنَصاِر، اللَُّهمَّ ارَْحِم اأْلَْنَصاَر وَأَبـْ
ِقْسًما  اهلِل  ِبرَُسوِل  َرِضيَنا  َوَقاُلوا:  حِلَاُهْم،  َأْخَضُلوا  َحىتَّ  اْلَقْوُم  َبَكى  فـَ َقاَل:  اأْلَْنَصاِر،  َناِء  أَبـْ َناَء  وَأَبـْ

َفرَُّقوا")2(. ا، مُثَّ اْنَصَرَف َرُسوُل اهلِل )( َوتـَ َوَحظًّ

السيرة النبوية، البن هشام )92/2)(.  -1
إسناده حسن، أخرجه أحمد في المسند، )3/18)2( رقم )11730( وابن أبي شيبة، في المصنف،   -2
)18/7)( رقم )997)3( وأبو يعلى في المسند )09/2)( رقم )8)13( وأورده الهيثمي، في مجمع 
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وهنا تظهر أمهية فتح قنوات االتصـال واحلوار والتواصل، وضرورة اإلبقـاء عليها بني القادة 
والزعماء، وبني أبناء الوطن فسياسة الباب املفتـوح، واملفاحتة واملعاتبة من املصادر املهمة للتزويد 
باملعلومات، واملتابعة الدقيقة لتطورات األحداث، ومن مث التدخل مىت دعت احلاجة والضرورة إىل 

ذلك.

" كما البد من مالحظة كيف واجه رسول اهلل )( اعرتاض األنصار، وحاورهم ومل يرض 
بسكوهتم أول مرة، فالنفوس هتاب الزعيم والقائد، وهلذا يقولون بأدب )َبِل اهلُل َوَرُسوُلُه َأَمنُّ وََأْفَضُل( 
وكان بإمكانه )( أن يستند إىل سكوهتم املشوب باخلجل منه )( ف تربير موقفه من توزيع 
هذه  وراء  من  باهلدف  ويعلمهم  بالفضل،  هلم  ويقر  حياورهم،  أن  ـل  فضَّ  )( أنه  إال  الغنائم، 
القسمة، حىت يقضي على هذه الشائعة ف مهدها، ولينزع بذلك فتيل األزمة من نفوسهم، ويكون 

سكوهتم عن رضا وارتياح، ال عن خوف وخجل.." )1(.

المطلب الثاني: دور أفراد الشعب وأبناء الوطن في مواجهة الشائعات

قبل احلديث عن الدور املنوط بأفراد اجملتمع ف مواجهة الشائعات، البد من تقرير حقيقة، 
وهي أن الشائعة: " مرض وبائي خطري، فما يلبث املرجف أن يطلق إشاعته، حىت تراها قد ذاعت 
وشاعت وانتشرت كالنار ف اهلشيم، وال يتسىن هلا ذلك لوال وجود صنفني من الناس، أوهلما: من 
وقع ف اجلهل فلم يتثبَّت ومل يرتوَّ، وقد يكون ف هذا الصنف ّمْن هو من أهل الصالح والنوايا 
والثاين: هم  به والسؤال عنه،  والتحدث  فيأخذ ف نشره  اهتمامه  احلسنة، ولكن اخلرب يسرتعي 
املنافقون واحلاقدون، الذين تقع منهم الشائعة موقع املوافقة، والقبول والسرور لنيل مأرهبم، وحتقيق 

مرادهم، من إحلاق األذى مبن ال يرتضون.." )2(.

ْعَلى ِبالرِّوَاَيِة الَِّتي َقاَل  الزوائد ومنبع الفوائد، )30/10( رقم )77))1( وقال: " َروَاَها َأْحَمُد ُكلََّها، وَأَُبو يـَ
ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َر  َغيـْ ِحيِح  الصَّ أِلَْحَمَد رَِجاُل  اأْلُوَلى  الرِّوَاَيِة  َورَِجاُل  اأْلَْنَصاِر أِلَْصَحاِبِه..  ِمَن  َقاَل رَُجٌل  فـَ ِفيَها: 
َماِع..” وتصريح محمد بن إسحاق، بالتحديث هنا، ينفي عنه شبهة التدليس،  ِإْسَحاَق، َوَقْد َصرََّح ِبالسَّ

والله أعلم.
إدارة األزمة، عبد الله الكيالني، ص)13.  -1

الشائعات وأثرها في تهديد السلم المدني..، مارية بسام محمد عبابنة، ص1).  -2
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فنحن إًذا أمام صنفني من الناس ف التعامل مع الشائعة، صنف: أراد ببثها الفتنة، وآخر وقع 
فيها بسبب العجلة وعدم الرتوي والتثبت؛ اغرتارًا مبا ُأشيع، وبالظروف واملالبسات اليت رافقت 

الشائعة..

ُن فيهم اخلري والصالح من خري القرون، من  َيمَّ تـَ ولعل هذا ما يفسر لنا سبب وقوع بعض َمْن يـُ
أصحاب النيب )( ف الفتنة واخلوض ف شائعة اإلفك، كما أشارت إىل ذلك رواية أم املؤمنني 
رًا، وََأمَّا  ُقْل ِإالَّ َخيـْ َلْم تـَ َعَصَمَها اهلُل ِبِديِنَها، فـَ َنُة َجْحٍش فـَ َنُب ابـْ السيدة عائشة s قائلة: " َأمَّا زَيـْ
اُن ْبُن َثاِبٍت وَاْلُمَناِفُق َعْبُد  َتَكلَُّم ِفيِه ِمْسَطٌح َوَحسَّ َهَلَكْت ِفيَمْن َهَلَك، وََكاَن الَِّذي يـَ َنُة فـَ َها َحْ ُأْختـُ

ُهْم، ُهَو َوَحَْنُة.. " )1(. رَُه ِمنـْ ْوِشيِه َوجَيَْمُعُه، َوُهَو الَِّذي تـََوىلَّ ِكبـْ اهلِل ْبُن ُأيَبٍّ َوُهَو الَِّذي َكاَن َيْستـَ

وقد حفلت السنة النبوية بالعديد من الوصايا القولية، واملواقف العملية، اليت حتدد مسؤولية 
كٍل من الصنفني السابقني من أبناء الوطن، وتربز دوره ف مواجهة الشائعات، والقضاء عليها، 

وذلك على النحو التايل: 

أواًل: تقديم حسن الظن من المسلم بأخيه المسلم عن سماع الشائعة:

چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   قائاًل:  اإلياين  السلوك  هذا  إىل  مباشرة  الكرمي  القرآن  وجهنا  وقد 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ ڇ چ)2(. ولنا فيما فعله الصحابة 

الكرام –  أمجعني - ف حادثة اإلفك خري شاهد ودليل:

فهذا أسامة بن زيد )( حني استشاره رسول اهلل )( ف فراق أهله، جييب بال تردد: 
رًا")3(.  ْعَلُم ِإالَّ َخيـْ "َأْهَلَك، َواَل نـَ

َها  ، َما رَأَْيُت َعَليـْ َعَثَك ِباحْلَقِّ وهذه بريرة حني سأهلا )( عن السيدة عائشة تقول: " وَالَِّذي بـَ
َتْأُكُلُه"))(.  اِجُن فـَ َتْأيِت الدَّ َناُم َعْن َعِجنِي َأْهِلَها، فـَ ، تـَ نِّ َها َجارَِيٌة َحِديَثُة السِّ َر أَنـَّ َأْمرًا َقطُّ َأْغِمُصُه َغيـْ

البخاري، الصحيح، كتاب المغازي، باب حديث اإلفك، حديث رقم )1)1)(.  -1
2- سورة: النور ]12[.

البخاري، الصحيح، كتاب المغازي، باب حديث اإلفك، حديث رقم )1)1)(.  -3
المصدر السابق، نفسه، وبريرة هي: موالة عائشة s " ] ابن األثير، ُأْسد الغابة: )37/7([.  -(
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َما  وَاهلِل  َوَبَصرِي،  مَسِْعي  َأْحِي  اهلِل،  َرُسوَل  "َيا  فتقول:  بنت جحش  زينب  السيدة  ويسأل 
رًا")1(.  َعِلْمُت ِإالَّ َخيـْ

َلَغيِن َعْنُه َأَذاُه ِف َأْهِلي،  ْعِذُريِن ِمْن رَُجٍل َقْد بـَ  ويصعد هو )( على املنرب فيقول: "َمْن يـَ
رًا، َوَما َيْدُخُل َعَلى  رًا، َوَلَقْد َذَكرُوا رَُجاًل َما َعِلْمُت َعَلْيِه ِإالَّ َخيـْ وَاهلِل َما َعِلْمُت َعَلى َأْهِلي ِإالَّ َخيـْ

َأْهِلي ِإالَّ َمِعي..")2(. 

ثانًيا: وجوب التثبت من صحـــة ما ُيقـــال وُيســــمع:

وقد ورد ف القرآن الكرمي الكثري من اآليات اليت حتث املسلمني على التثبت من صحة ما 
ينطقون به، وما يسمعونه من غريهم، وما يقرءونه ف صحفهم، وما يدور بينهم من أحاديث، ومن 

اآليات اجلامعة ف هذا الشأن، قوله تعاىل: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ چ)3(.

وقد ورد ف سبب نزول هذه اآلية أهنا نزلت ف ) الوليد بن عقبة بن أيب معيط(، فقد روي 
أن النيب )( بعثه مصدقا ))(. إىل بين املصطلق، فلما أبصروه أقبلوا حنوه فهاهبم إلحنٍة))( كانت 
بينه وبينهم، فرجع إىل النيب )( فأخربه أهنم قد ارتدوا عن اإلسالم، فبعث نيب اهلل )( خالد 
بن الوليد وأمره أن يتثبت وال يعجل، فانطلق خالد حىت أتاهم ليال، فبعث عيونه فلما جاءوا أخربوا 
خالدا أهنم متمسكون باإلسالم، ومسعوا أذاهنم وصالهتم، فلما أصبحوا أتاهم خالد ورأى صحة 
ما ذكروه، فعاد إىل نيب اهلل )( فأخربه، فنزلت هذه اآلية، وف رواية: أن النيب )( بعثه إىل بين 
 )( املصطلق بعد إسالمهم، فلما مسعوا به ركبوا إليه، فلما مسع هبم خافهم، فرجع إىل رسول اهلل
فأخربه أن القوم قد مهوا بقتله، ومنعوا صدقاهتم، فهم رسول اهلل )( بغزوهم، فبينما هم كذلك إذ 
قدم وفدهم على رسول اهلل )( فقالوا: يا رسول اهلل، مسعنا برسولك فخرجنا إليه لُنْكرمه، ونؤدي 

البخاري، الصحيح، كتاب المغازي، باب حديث اإلفك، حديث رقم )1)1)(.  -1
المصدر السابق، نفسه.  -2
3- سورة: الحجرات ])[.

ُق: الَِّذي يْأخذ الُحقوَق ِمَن اإِلبل وَاْلَغَنِم ] ابن منظور، لسان العرب، )10/)19([. والُمَصدِّ  -(
اإلحنة: " الحقد والعداوة والجمع إحن "] ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر، )27/1([.  -(
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إليه ما قبلنا من الصدقة، فاستمر راجًعا، وبلغنا أنه يزعم لرسول اهلل )( أنا خرجنا لنقاتله، واهلل 
ما خرجنا لذلك، فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية، ومسى الوليد فاسًقا أي كاذًبا.." )1(.

 يقول الدكتور )حممد سيد طنطاوي( واملعىن: "يا أيها الذين آمنوا إْن جاءكم فاسق خبرب من 
األخبار، فال تقبلوه دون تثبت، بل تأكدوا من صحته، والتعبري ) بإن ( املفيدة للشك، لإلشعار 
بأن الغالب ف العقالء اليقظة، ومعرفة مداخل األمور وخمارجها وما يرتتب عليها من نتائج، وأهنم 

حيكمون عقوهلم فيما يسمعون من أنباء، وال يقيمون وزًنا لإلشاعات واألراجيف..")2(.

ولعل فيما سبق ذكره – ف العنصر السابق - من َتثبُِّت النيب )( ف شائعة اإلفك، وسؤاله 
)ألسامة بن زيد ( واستيثاقِه وسؤالِه للجارية )بريرة( وللسيدة ) زينب بنت جحش ( -  أمجعني 

- دليل عملي وتطبيقي منه )( ملنهج التثبت واالستبيان عند مساع األخبار والشائعات.

ثالًثا: رد األمــــور إلى مصادرها األصلية:

فرد األمور إىل مصادرها األصلية وذلك بسؤال أهل العلم واخلربة وذوي البصائر املستنرية دليل 
على سالمة التفكري وصالح احلال، وصفة ينبغي للعقالء أن يتصفوا هبا، وهي صفة من صفات 
األخيار من الناس، وعلى النقيض من ذلك فإن القول بغري علم، واحلكم دون بينة، ُيعد من أقبح 
الصفات اليت ال تلتصق إال بالسفهاء األشرار، واليت تشكل ذريعة قوية لنشر وترويج الشائعات، 

اليت هتدد أمن الوطن واستقراره، وقد قال تعايل: چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ھ چ)3(. لقد جاءت هذه اآلية ف سياق الرد على 
من زعموا أن األنبياء ال يكونون من البشر، وأشاعوا أن الرسول )( ال يصلح أن يكون رسواًل؛ 
ألنه بشر كسائر البشر، والرسول ف زعمهم جيب أن يكون من املالئكة، فرد القرآن عليهم هبذا 

الرد الدامغ، وأمرهم بسؤال أهل العلم وأصحاب اخلربة والفهم عند اختالط األمور عليهم.

الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي، ))311/1(.  -1
اإلشاعات الكاذبة وكيف حاربها اإلسالم، د. محمد سيد طنطاوي، ص190.  -2

3- سورة: األنبياء ]7[.
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فقوله تعاىل: چ ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ چ)1(. توبيخ هلؤالء الغافلني، 
ألهنم تكلموا هبذا الكالم دون تعقل، أو تدبر، أي: ما دامت قد بلغت بكم الغفلة أن تستبعدوا 
الرسل  أن  باملنطق والربهان  العلم لكي يوضحوا لكم  أهل  فاسألوا  البشر،  الرسل من  أن يكون 
السابقني مل يكونوا إال رجااًل، فإن شفاء اجلهل سؤال أهل اخلربة ف كل علم وفن، وإن السفهاء 
وحدهم هم الذين يفتنون بغري علم، مث يشيعون ذلك بني الناس عن سوء نية وقبح طوية.." )2(. 

ومن اجلدير بالذكر: "أن أمتنا وأوطاننا تعاين اليوم حالة من ) الغثائية الثقافية ( متأل الفضاء 
واألجواء، ويسيطر عليها اإلعالم بكل وسائله وأدواته، ويسهم الكثري منه ف صناعتها وتروجيها، 
من خالل ما يبثه من حوارات ومناقشات ومقابالت وحتليالت، وإن شئت فقل: )تضليالت(.. 
هذا الواقع الغوغائي وهذه احلالة الغثائية، غالًبا ما تقتصر على اإلذاعة واإلشاعة، والدوران ضمن 

احللقات نفسها، وهي احلالة اليت أشار إليها القرآن الكرمي قائاًل: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     
ک  ک  ک  گگ ھ چ.)3( 

واحلماسة،  واهليجان،  واإلذاعة،  اإلشاعة  من  الغثائية  احلالة  وهذه  الغوغائي،  الواقع  هذا 
واألخذ والرد، والضجيج واخلوض، واليت تشبه إىل حٍد كبري، آلة تصويٍر القطة، أو شاشة تليفزيونية 
وتشكل  اهتمامهم،  على  وتستحوذ  انتباههم،  وجتذب  أبصارهم،  تشد  مجيًعا  املشاهدين  أمام 
أحاديثهم، وتداوهلم الكالمي.. تفتقر إىل األجبدية الصحيحة، اليت حتسن قراءهتا بشكل صحيح، 
لواقع األمة  املالئمة  الشرعية  أبعادها وختلص إىل احللول من ظواهرها، وتستنبط األوعية  وتدرك 

ومسريهتا، وهنا يأيت القرآن الكرمي ليقدم احلل األمثل هلذا الواقع فيقول احلق سبحانه: چ گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ ھ چ.))( 

اليت  االختصاصات  أين  منا؟!  يستنبطونه  الذين  "أين  بإحلاح:  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
تؤهل ومتكن لذلك؟ أين الفقهاء باملعىن األعم للفقه؟ أين املؤهلون للحوار؟ أين القادرون على 

1- سورة: النحل ]3)[.
اإلشاعات الكاذبة وكيف حاربها اإلسالم، د. محمد سيد طنطاوي، ص190.  -2

3- سورة: النساء، آية ]83[. 
)- سورة: النساء، آية ]83[. 
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قراءة وحتليل ما وراء  إمكانية  أين من يتلكون  احلقيقة؟!  الصورة إىل  لتجاوز  املؤهلون  اإلبصار، 
الصورة؛ للتعرف على احلقيقة ومن مث وضع اخلارطة املناسبة للتعامل معها.. وهذا ال يتحقق إال برد 
كل قضية إىل متخصصيها من املؤهلني القادرين على االجتهاد واستنباط احللول، ولكل إشكالية 

متخصصوها")1(. 

أدركته  مبكر،  وقت  من  ذلك  أمهية  أدركت  قد  املتقدمة  الدول  "أن  بالذكر:  اجلدير  ومن 
بالتجربة واالختبار، واخلطأ والصواب، فجعلته عماًل مؤسسًيا، فأنشأت مراكز متخصصة للبحوث 
والدراسات، ورصد ومتابعة األخبار واملستجدات.. مهمتها قراءة الصورة وحتليل مضموهنا، ورصد 
عمل  دليل  تشكل  اليت  واألحباث،  الدراسات  وإصدار  وأهدافها،  أسباهبا  وفقه  الواقع،  ظواهر 
وخارطة طريق، للمواطن وصاحب القرار على حد سواء، حىت إنه ليوجد ف بعض الدول املتقدمة 

اليوم أكثر من ألفي مركز حبوث ودراسات ف شىت التخصصات!
إقامة املراكز  لنا الطريق؟! أين حنن من  نبينا اليت اختصرت  فأين حنن من وحي ربنا وسنة 
املتخصصة، اليت تقرأ إذاعات وإشاعات األمن واخلوف، وشىت شؤون الواقع اإلنساين، وتستنبط 
احللول، وختلصنا من حالة التبعثر والضياع واهليجان واإلشاعة واالدعاء؟! وكيف لنا أن نصل إىل 

القناعة بأن لكل شأن من شؤون احلياة متخصصوه، وأهل اخلربة والدراية به")2(.

رابًعا: كتمان الشائعة، وعـدم تكـرار الحــــديث عنها:
واألراجيف  الكاذبة  اإلشاعات  على  للقضاء  األساليب  وأيسر  الوسائل،  أجنح  من  إن 
الباطلة، اليت تكثر ف أوقات احملن واألزمات واالضطرابات: هو كتماهنا وعدم نقلها من شخص 
احتقارها،  على  ويدل  ُييتها،  من مكان آلخر، ألن كتماهنا  أو  أو من مجاعة ألخرى،  آلخر، 
وعلى االستخفاف هبا، ومىت حدث ذلك ف بلد من البلدان؛ ساد فيه األمن واألمان، واهلدوء 
واالطمئنان، ولقد كان من اآلداب القرآنية السامية، والتوجيهات احلكيمة اليت أمر اهلل )( عباده 
املؤمنني بالتزامها، أهنم إذا مسعوا إشاعة خبيثة أشاعها املنافقون، وَمْن ف قلوهبم مرض، فإن عليهم 

كتماهنا وعدم نقلها وتداوهلا، قال تعاىل: چ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

منهج النبوة وإشكالية النهوض، عمر عبيد حسنة، ص9)1.  -1
المصدر السابق، ص0)1.  -2
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ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ چ)1(. 
املنافقون من هتم كاذبة وأراجيف  تعقيًبا على ما أشاعه  الكرية،  وقد وردت هذه اآليات 
النبوة كادت أن  باطلة، عن السيدة عائشة s، مما تسبب ف إحداث أزمة خطرية ف بيت 
تتسبب ف تدمري أشرف وأطهر البيوت على ظهر األرض، لوال أن أظهر اهلل )( براءهتا من 

فوق سبع مساوات. 

خامًسا: الحذر من تداول وترديد كل ما ُيقال وُيْسَمع: 

فَعْن َأيِب ِقاَلَبَة َقاَل: َقاَل أَُبو َمْسُعوٍد أِلَيِب َعْبِد اهلِل َأْو َقاَل أَُبو َعْبِد اهلِل أِلَيِب َمْسُعوٍد َما مَسِْعَت 
ُقوُل: ِبْئَس َمِطيَُّة الرَُّجِل زََعُموا  ُقوُل ِف: زََعُموا َقاَل: مَسِْعُت َرُسوَل اهلِل )( يـَ َرُسوَل اهلِل )( يـَ

" )2(. وقال ابن حجر: " األصل ف زعم أهنا ُتقال ف األمر الذي ال يوقف على حقيقته " )3(.

وقال ابن بطال: "معىن حديث أيب مسعود أن من أكثر من احلديث مبا ال يتحقق صحته، 
مل يؤمن عليه الكذب"))(. وقال البغوي ف شرح السنة: "إمنا ذم هذه اللفظة؛ ألهنا تستعمل غالًبا 
ف حديٍث ال سند له وال ثبت فيه، إمنا هو شيء حيكى عن األلسن، فشبه النيب )( ما يقدمه 
الرجل أمام كالمه، ليتوصل به إىل حاجته من قوهلم: ) َزَعُموا ( باملطية اليت يتوصل هبا الرجل إىل 
مقصده الذي يؤمه، فأمر النيب )( بالتثبت فيما حيكيه، واالحتياط فيما يرويه، فال يروي حديًثا 

1- سورة: النور])1[. 
ْوِل  إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين، أخرجه أبو داود، في السنن، كتاب األدب، باب ِفي قـَ  -2
الرَُّجِل: زََعُموا، حديث رقم )972)( وابن المبارك في " الزهد " )127/1( رقم )377( والبخاري في 
" األدب المفرد " رقم )2)7( والطحاوي في " المشكل " رقم ))18( من طرٍق عن األوزاعي به.. إال 
أنهم قالوا: " عن أبي قالبة قال: قال أبو مسعود ألبي عبد الله، أو قال أبو عبد الله ألبي مسعود: ما 
سمعت.. " إلخ.. وقد صرح أبو قالبة بالتحديث في رواية الوليد ابن مسلم، وبذلك قد أمنا تدليسه؛ 
أنبأنا  التصريح بالسماع في كل طبقة من طبقات اإلسناد قال:  التسوية، وال بد من  ألنه يدلس تدليس 
األوزاعي أنبأنا يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو قالبة أنبأنا أبو عبد الله مرفوًعا به، والتي أخرجها الطحاوي، 

في المشكل ))18( وقال أبو داود: " أبو عبد الله هذا حذيفة ".
فتح الباري، البن حجر، )1/10))(.  -3

)- شرح صحيح البخاري، البن بطال، )330/9(.
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حىت يكون مروًيا عن ثقة.." )1(.

سادًسا: البعد عن )القيل والقال( وعدم اإلكثار َمْن الكالم دون داٍع:

 )( َّف تعقيبه على حديث املغرية بن شعبة: مَسِْعُت النَّيِب )يقول األستاذ )فتح اهلل كولن
ؤَاِل")2(.  رََة السُّ ُقوُل: ".. ِإنَّ اهلَل َكرَِه َلُكْم َثاَلًثا: ِقيَل َوَقاَل، َوِإَضاَعَة اْلَماِل، وََكثـْ يـَ

"رمز إىل الشائعات هنا بـ ) قيل وقال ( وهو الكالم الذي ال ينفع ف الدنيا وال ف اآلخرة، 
وهو الكالم التافه غري الضروري.. ونشر الشائعات مرض اجتماعي خيتلف ف شدته باختالف 
اليت قد تكون جريدة أو ملة أو  الشائعة –  للناشرين، وباختالف واسطة  املستوى االجتماعي 
إذاعة أو تليفزيوًنا – ومدى وسعة دائرة انتشارها، وهذا مرض اجتماعي يسري ف اجملتمعات اليت 

تعطلت فيها مواهب األفراد، وتسطحت فيها مشاعر اجلماهري وضاقت آفاق تفكريهم.." )3(. 

سابًعا: الحرص على القول النافع أو التزام الصمت:

"إن كل اآلثام والشرور القاتلة اليت يكون الفم مصدرها، واليت حرمها اإلسالم، تنمو وتنتشر 
من خالل هذا الطريق وهذه الذريعة، وهي ) القيل والقال ( وهلذا جند اهلدي النبوي املبارك ف 
هذا الشأن يقدم لنا وصية جليلة، وآلية ف غاية التأثري للحد من ذيوع الشائعة، واحليلولة دون 
التزام الصمت، واعتبارها شرًطا أساسًيا ودلياًل قاطًعا على صدق  انتشارها، وهي قول اخلري أو 
ْوِم  ْؤِمُن ِباهلِل وَاْليـَ رََة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل )(: "..َوَمْن َكاَن يـُ اإليان باهلل واليوم اآلخر، فَعْن َأيِب ُهرَيـْ
رًا َأْو لَِيْصُمْت" ))(. وقد َتنبَّه إىل هذا املعىن صاحب كتاب ) الشائعات ( فقال  ُقْل َخيـْ ْليـَ اآْلِخِر فـَ
 مؤكًدا أمهية التزام الصمت وأثره ف الوقاية منها: "والواقع أن الوقاية من الشائعات، تتحقق بطريقة 

1- شرح السنة، للبغوي، )2/12)3(.
چ  چ ھ  ے  ے  ۓۓ  ۈ  تعالى:  الله  قول  باب  الزكاة،  الصحيح، كتاب  البخاري،   -2

]البقرة: 273[ وكم الغنى، حديث رقم )77)1(. 
النور الخالد، فتح الله كولن، ص1)2.   -3

النور الخالد، فتح الله كولن، ص1)2، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب من   -(
كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فال يؤذ جاره حديث رقم )018)(.
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واحدة هي: منع الناس من الكالم.." )1(. 

ثامًنا: التخفيف من وقع اإلشاعة ومواساة َمْن ُأوذي بها:

وهذا الدور قريب من الدور السابق، أو هو متفرع عنه، وهو من قبيل حماولة تالف األضرار 
النفسية واملعنوية اليت ختلفها الشائعة، وتلحقها مَبْن ابتلي هبا، ولعل من الدالئل على هذا السلوك 
النبيل، ما فعلته أم السيدة عائشة s، حني قالت هلا أثناء انتشار شائعة اإلفك: " َقاَلْت: َيا 
ْرَن  َها، هَلَا َضرَاِئُر، ِإالَّ َكثـَّ َلَقلََّما َكاَنِت اْمرََأٌة َقطُّ َوِضيَئٌة ِعْنَد رَُجٍل حُيِبـُّ َو اهلِل  يَُّة، َهوِّيِن َعَلْيِك، فـَ نـَ بـُ

َها." )2(. َعَليـْ

تاسًعا: اجتناب الكذب واالفتراء: 

مبتدع  الكرمي  ورسوله   )( اهلل  ووصف  الكاذب،  اخلرب  إشاعة  من  اإلسالم  حذرنا  فقد 
اإلشاعة ومروجها بأقبح األوصاف، فقد وصفه بالفسق ف قوله تعاىل: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ڦ چ )3(. ووصفه بالكذب ف قوله تعاىل: چ ڦ  ڦ  ڄ  
ف  وبالنفاق كما  چ))(.  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ چ 
َث َكَذَب.." ))(.  حديث أيب هريرة )( أن رسول اهلل )( َقاَل: " آَيُة اْلُمَناِفِق َثاَلٌث: ِإَذا َحدَّ

الشائعات الوسيلة اإلعالمية األقدم في العالم، جان – نويل كابفيرير، ص309.  -1
البخاري، الصحيح، كتاب المغازي، باب حديث اإلفك، حديث رقم )1)1)(.  -2

3- سورة: الحجرات، آية ])[.

)- سورة: النحل، آية ])10[.
البخاري، الصحيح، كتاب اإليمان، باب عالمة المنافق، حديث رقم )33(.  -(
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الخاتمة

أهم النتائج:

كشفت الدراسة عن أهم اآلثار واملخاطر واألضرار، اليت يكن أن ُتلحقها الشائعات بالوطن  −-
وأبنائه، من إثارة الرعب والقلق والفزع وزلزلة القلوب، وحتطيم الروح املعنوية ألبناء الوطن، 
والنيل من رموز الوطن، وتشويه صورة قادته وزعمائه، وهتديد أمن الوطن وسلمه، وزعزعة 
هدوئه واستقراره، وإثارة الفنت واالضطرابات، وصناعة األزمات، وإشاعة االحنالل اخللقي، 

واالحنراف السلوكي بني أبناء الوطن.

كما أن للشائعات قدرة عجيبة على تفريق الكلمة وشق الصفوف، والنيل من وحدة الوطن  −-
والتالعب بعقول أبنائه، وإرباك وبلبلة الرأي العام.

إن َمْن حياولون نشر األراجيف وترويج الشائعات هم – وبال شك - بؤرة فاسدة ف جسد  −-
حماربتها  على  والعمل  وسلمه  الوطن  أمن  هتدد  فتاكة،  وآفة  مننت،  وطفح جلدي  الوطن، 
قوية  األوطان  لتبقى  متمعية؛  وضرورة  شرعي،  واجب  من جذورها  وانتزاعها  واستئصاهلا، 
تعرتض  أخطار  أي  ضد  وتقف  مستقبلها  ولتبين  واحد،  هدف  ذات  مرتابطة  متماسكة 

مسريهتا.

كما أوضحت الدراسة أن الوطن ف ضوء اهلدي والرؤية النبوية أشبه بالسفينة اليت يركب على  −-
ظهرها مجيع َمْن يعيشون على تراب هذا الوطن، ويستظلون بسمائه وحاية هذه السفينة، 
واحلفاظ عليها من كل ما حييط هبا من أخطار، وما يهددها من مهددات؛ كالشائعات، 
واألراجيف، وأفكار الغلو، والتطرف، واألمية، واجلهل، والعصيان، والتمرد واخليانة، وغريها.. 

مقصد شرعي وضرورة متمعية. 

بينت الدراسة عظمة السنة النبوية، وعبقرية املنهج النبوي، ف حاية األوطان من آثار وأضرار  −-
وخماطر الشائعات، وقد ظهر ذلك جلًيا ف توزيع املسؤوليات، وتقسيم األدوار أثناء عملية 
أن  الشائعات، كما  مواجهة  ف  ومسؤوليتهم  دورهم  والعلماء  والقادة  فللزعماء  املواجهة، 
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الوطن من كل ما  أيًضا، فاملسؤولية عن حاية  الوطن كافة دورهم  الشعب وأبناء  جلماهري 
يهدده مسؤولية مشرتكة. 

كما كشفت الدراسة عن استخدام السنة النبوية لنوعني من الوسائل واآلليات ف التعامل مع  −-
الشائعات، وذلك النحو اآليت:

آليات ووسائل: للوقاية من الشائعات وسد ذرائع ذيوعها وانتشارها، )قبل وقوعها(  −-
التزام الصمت، والبعد  النافع أو  من اجتناب الكذب واالفرتاء، واحلرص على القول 
عن القيل والقال، وعدم اإلكثار من الكالم دون داٍع، واحلذر من تداول وترديد كل 
ما ُيقال وُيْسَمع، وضرورة رد األمور إىل مصادرها األصلية، والتثبت من صحة ما ُيقال 
وُيسمع، والعمل على تنمية منهج التقومي والنقد واملراجعة لدى أبناء الوطن، باإلضافة 
إىل الشفافية والوضوح، وفــتح قنوات احلوار والتواصل، بني القادة والزعماء وبني أبناء 
الوطن، وضرورة استثمار طاقات شباب الوطن، وشغل أوقات فراغهم بالعمل اجلاد 

النافع هلم وألوطاهنم..

آليات ووسائل: ملواجهة الشائعات، واحلد من آثارها، وختفيف أضرارها على الوطن  −-
واملواطنني )بعد وقوعها( وانتشارها، من كتمان الشائعة، وعـدم تكـرار احلديث عنها، 
التخفيف من وقعها السيئ، ومواساة من ُأوذي هبا، ومواجهتها باحلقائق الثابتة واألدلة 
مجاهري  بني  والتفاؤل  األمل  وبث  الوطن،  ألبناء  املعنوية  الروح  رفع  وحماولة  القاطعة 

املواطنني.

التوصيات المقترحة:

العمل على تفعيل قوانني حماسبة َمْن حياولون نشر األراجيف وترويج الشائعات، ف كل  −-
اجملاالت وليس السياسي فقط، فالشائعات االقتصادية، والدينية، واألخالقية، والفنية.. 

هتيئ املناخ ألي شائعات أخرى.

ضرورة فتح اآلفاق حلرية الصحافة والتعبري والبحث العلمي وختفيف حدة الرقابة الَقْبلية  −-
من اجلهات الرمسية؛ ألهنا تفتح أبواًبا كثرية للتكهنات واالحتماالت ف أي قرار. 
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السياسة،  للقرارات  التفسريات  تقدمي  الشفافية والوضوح، واحلرص على  التزام  ضرورة  −-
أبناء  وبني  القرار،  وصناع  القادة  بني  عليها  واإلبقاء  والتواصل  احلوار  قنوات  وفتح 
الوطن؛ سًدا لذرائع الفوضى واهلرج، وقطًعا للطريق أمام مروجي الشائعات لبث السموم 

واألراجيف..

ضرورة استشعار املؤسسة اإلعالمية لدورها ومسئوليتها الوطنية، ف حاية الوطن من  −-
الشائعات، وذلك من خالل رد األمور إىل مصادرها األصلية، واالستعانة بأهل اخلربة 

واالختصاص كٌل ف ختصصه وماله.

كما جيب على املؤسسة اإلعالمية أن تكون على قدر ومستوى املسئولية، عند نشر  −-
واالجتماعية  واالقتصادية  العسكرية  بالظروف  املتعلقة  واملعلومات  األخبار  وإذاعة 
للوطن، وذلك لتفويت الفرصة على أعداء الوطن، ف حماولة َتصيُّدها والتقاطها، ومن 
مث مجعها واإلفادة منها، والتعامل مع أسرار الوطن على أهنا مصلحة عليا ُمَقدَّسة، وأن 

املساس هبا مساس وإضرار بالوطن نفسه.   
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قائمة المصادر والمراجع
القرأن الكرمي.  -

االجتماع ونبذ الفرقة، صاحل بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن به: عادل بن على بن أحد الفريدان،  −-
املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بسلطانة، ط ))2)1هـ(.

اإلحسان ف تقريب صحيح ابن حبان، حملمد بن حبان بن أحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو  −-
حامت، الدارمي، الُبسيت )ت: ))3هـ( ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )ت: 739 هـ( 

حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1)08)1 هـ (.

األوقاف  وزارة  األمة(  )كتاب  سلسلة  الكيالين،  إبراهيم  اهلل  عبد  اآلخر،  الرتاث..  مقاربة  األزمة:  إدارة  −-
والشئون اإلسالمية، الدوحة، عدد)131()مجادى األوىل 30)1ه(. 

اإلشاعات الكاذبة وكيف حارهبا اإلسالم، حممد سيد طنطاوي، دار الشروق، طـ1)2001(.  −-

وعبد  زاهديان،  أحد  الدين  قطب  اإلفك،  آية  ضوء  ف  وقايتها  وطرق  اجملتمع،  على  وأضرارها  اإلشاعة  −-
 )9( عدد   )(( ملد  املتقدمة،  واإلنسانية  اإلسالمية  للبحوث  الدولية  باجمللة  منشور  حبث  على،  الكرمي 

)سبتمرب)201م(.

اإلشاعة، أحد نوفل، دار الفرقان، عمان، األردن طـ1)1983م(. −-

األدب املفرد، حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل )ت: ))2هـ( حققه وقابله  −-
على أصوله: مسري بن أمني الزهريي، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط1)19)1 هـ (.

أسد الغابة ف معرفة الصحابة، أليب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد  −-
الشيباين اجلزري، عز الدين بن األثري )ت: 30)هـ( حتقيق: علي حممد معوض، عادل أحد عبد املوجود، 

دار الكتب العلمية، ط1))1)1هـ - )199 م(.

األمن الفكري وعالقة اجلماعات املتطرفة بوسائل التواصل االجتماعي، سعود حسن العجمي، حبث منشور  −-
بالعدد)112( من ملة حبوث كلية اآلداب، جامعة املنوفية، السنة )29( عدد)112( )يناير 2018م(.

البداية والنهاية، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )ت: )77هـ(، دار  −-
الفكر، ط )07)1 هـ - )198م(.

التاريخ الكبري، حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل )ت: ))2هـ( دائرة املعارف  −-



- 1102 -

الدكتور عماد حمدي إبراهيم )مصر(

العثمانية، حيدر آباد، الدكن، طبع حتت مراقبة: حممد عبد املعيد خان، ط.د.ت.

الدار  )ت: 1393هـ(،  التونسي  عاشور  بن  الطاهر  حممد  بن  حممد  بن  الطاهر  حملمد  والتنوير،  التحرير  −-
التونسية للنشر، تونس، ))198 هـ(.

جامع البيان ف تأويل القرآن، حملمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )ت:  −-
310هـ(، حتقيق: أحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1)20)1 هـ - 2000 م(

اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبد اهلل حممد بن أحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين  −-
القرطيب )ت: 71)هـ( حتقيق: أحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية – القاهرة، طـ2))138هـ 

- ))19م(.

اجلرح والتعديل، أليب حممد عبد الرحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب  −-
حامت )ت: 327هـ( طبعة ملس دائرة املعارف العثمانية، حبيدر آباد الدكن، اهلند، دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت، ط1)1271 هـ 2)19 م(.

احلرب النفسية معركة الكلمة واملعتقد، صالح نصر، دار القاهرة للطباعة والنشر، القاهرة، ط1)))19م(.  −-

حكم الشائعات ف الشريعة اإلسالمية، جنالء عبده حممد العديل، حبث منشور مبجلة حبوث كلية اآلداب،  −-
جامعة املنوفية، السنة )29( العدد )113( )إبريل 2018م(.

حلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم أحد بن عبد اهلل بن أحد بن إسحاق بن موسى بن مهران  −-
األصبهاين )ت: 30)هـ( دار الكتب العلمية، بريوت، ط) 09)1هـ(.

دور املؤسسات الرتبوية ف مكافحة الشائعات، د: فهمي توفيق مقبل، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،  −-
الرياض، ط )10)1ه – 1990م(.

النبوية.. مقصد شرعي  السنة  الوطن ف  الشريف )حاية  للحديث  التاسعة  الدولية  العلمية  الندوة  ديباجة  −-
http://www.nadwa-hadith.com )وضرورة متمعية

اآللوسي  احلسيين  اهلل  عبد  بن  الدين حممود  املثاين، شهاب  والسبع  العظيم  القرآن  تفسري  املعاين ف  روح  −-
)ت:1270هـ(، حتقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بريوت، طـ1))1)1 هـ(.

الزهد والرقائق، أليب عبد الرحن عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظلي، الرتكي مث املْروزي )ت: 181هـ(  −-
حتقيق: حبيب الرحن األعظمي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط.د.ت.



- 1103 -

أثر الشائعات في تهديد الوطن ودور السنة النبوية في مواجهتها

السنن الكربى، أليب عبد الرحن أحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )ت: 303هـ( حققه وخرج  −-
أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أشرف عليه: شعيب األرناؤوط، قدم له: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، 

مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1)21)1 هـ - 2001 م(.

)ت:  البيهقي  بكر  أبو  اخلراساين،  اخُلْسَرْوِجردي  موسى  بن  علي  بن  احلسني  بن  الكربى، ألحد  السنن  −-
8))هـ( حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط3 ))2)1 هـ - 2003 

م(.

السنن، أليب عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، )ت: 279هـ(، حتقيق:  −-
أحد حممد شاكر وآخرون، مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، ط2) )139 هـ - )197م(.

السرية النبوية، لعبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدين )املتوىف: 213هـ(،  −-
حتقيق: طه عبد الرءوف سعد، شركة الطباعة الفنية املتحدة، ط.د.ت.

الساقي،  دار  ناجيا،  تانيا  ترمجة:  نويل كابفريير،  العامل، جان –  األقدم ف  اإلعالمية  الوسيلة  الشائعات  −-
بريوت، لبنان، ط1)2007م(.

الشائعات ف املواقع اإلخبارية األردنية، وتأثريها ف نشر األخبار من وجهة نظر الصحفيني األردنني، رضا  −-
عيد حودة اكحيل، رسالة علمية غري منشورة، تقدم هبا الباحث الستكمال متطلبات احلصول على درجة 

املاجستري ف كلية اإلعالم، جامعة الشرق األوسط، ))201م(.

املاجستري ف  درجة  لنيل  تكميلي  احلريب، حبث  فهد سعيد  للجند،  املعنوية  الروح  على  وأثرها  الشائعات  −-
السياسية الشرعية، من جامعة اإلمام حممد بن سعود، )21)1ه(.

الشائعات وأثرها ف هتديد السلم املدين، وطرق معاجلتها.. دراسة ف ضوء اهلدي النبوي، مارية بسام حممد  −-
احلضارية( كلية  وأبعاده  مقوماته  النبوية..  السنة  ف  املدين  السلم   ( الثامنة  الدولية  العلمية  الندوة  عبابنة، 

الدراسات اإلسالمية والعربية، ديب، )28-30رجب38)1ه – )2-27أبريل2017م(.

الشائعات(  مواجهة  )أساليب  ندوة  فعاليات  ضمن  منشور  حبث  دومان،  على  مهدي  واألمن،  الشائعة  −-
واليت عقدت مبركز البحوث والدراسات، بأكادييمة نايف العربية للعلوم األمنية، بالرياض، )22)1ه – 

2001م(.

ـــ(  ــ شــــرح الــســنــة، أليب حمــمــد احلـــســـني بـــن مــســعــود بـــن حمــمــد بـــن الـــفـــراء الــبــغــوي الــشــافــعــي )ت: )1)هـ −-
ــق، بـــــــريوت، ط2  ــشــ ــاويــــش، املـــكـــتـــب اإلســـــالمـــــي، دمــ ــشــ ــ  حتـــقـــيـــق: شــعــيــب األرنـــــــــــؤوط، وحمـــمـــد زهـــــري ال
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) 03)1هـ - 1983م(. 

شرح صحيح البخارى، أليب احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال )ت: 9))هـ(، حتقيق: أبو متيم  −-
ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط2) 23)1هـ - 2003م(.

شرح مشكل اآلثار، أليب جعفر أحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املصري  −-
املعروف بالطحاوي )ت: 321هـ( حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط1))1)1 هـ، )9)1 م(.

)ت:  البيهقي  بكر  أبو  اخلراساين،  اخُلْسَرْوِجردي  موسى  بن  علي  بن  احلسني  بن  ألحد  اإليان،  شعب  −-
8))هـ( حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد، أشرف على حتقيقه 
وختريج أحاديثه: خمتار أحد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي، اهلند، الناشر: مكتبة الرشد للنشر 

والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، ط1)23)1 هـ(.

صحيح البخاري، حملمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر، دار  −-
طوق النجاة، ط1 )22)1هـ(.

صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )ت: 1)2هـ( حتقيق: حممد فؤاد عبد  −-
الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط.د.ت.

علم النفس اإلجتماعي، حامد عبد السالم زهران، عامل الكتب، القاهرة، ط) )1977م(. −-

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، اعتىن به: حممد  −-
فؤاد عبد الباقي وآخرون، دار املعرفة، بريوت، ط) 1379ه(.

لسان العرب: ابن منظور اإلفريقي ت )711هـ(، ط دار املعارف، القاهرة، د.ت.  -

الفروع، حممد بن مفلح املقدسي، دار الكتب العلمية، بريوت، طـ 1)18)1هـ(. −-

ممع الزوائد ومنبع الفوائد، أليب احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي )ت: 807هـ(  −-
حتقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، ))1)1 هـ، )199م(.

املستدرك على الصحيحني، أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن حدويه بن ُنعيم بن احلكم  −-
القادر عطا، دار  البيع )ت: )0)هـ(، حتقيق: مصطفى عبد  بابن  املعروف  النيسابوري  الطهماين  الضيب 

الكتب العلمية، بريوت، ط1) 11)1ه – 1990م(.

املسند، أليب يعلى أحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي، املوصلي )ت: 307هـ(  −-
حتقيق: حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث، دمشق، ط1))0)1 – )198م(.
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املسند، أليب عبد اهلل أحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )ت: 1)2هـ( حتقيق: شعيب  −-
األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط1)21)1 هـ - 2001 م(

املصنف ف األحاديث واآلثار، أليب بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت  −-
العبسي )ت: )23هـ( حتقيق: كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط1)09)1(.

املعجم الوسيط، ممع اللغة العربية، القاهرة، د.ت.ط. −-

مفاتيح الغيب، أليب عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي  −-
خطيب الري )ت )0)هـ( دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، طـ3) 20)1 هـ(. 

منهج النبوة وإشكالية النهوض، عمر عبيد حسنة، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط1))3)1ه- )201م(.  −-

عدد))2)(  الكويت،  اإلسالمي،  الوعي  مبجلة  منشور  مقال  النهام،  سامل  صاحل  اإلجيايب،  النقد  −-
)شعبان1238ه – إبريل2017م(.

النهاية ف غريب احلديث واألثر، مد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي  −-
الشيباين اجلزري، ابن األثري، حتقيق: طاهر أحد الزاوى، حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت، ط 

) 1399هـ - 1979م(.

النور اخلالد حممد )( مفخرة اإلنسانية، فتح اهلل كولن، دار النيل، القاهرة، ط1)28)1ه – 2007م(. −-

وسائل وأساليب االتصال ف اجملاالت االجتماعية والرتبوية واالدارية واالعالمية، زيدان عبد الباقي، مكتبة  −-
النهضة املصرية، القاهرة، ط2)1979م(.





مجاالت حماية الوطن في الّسنة النبوّية 
ومنهج اإلدارة النبوّية في بنائها

الدكتور/ محمد شريف ُمشوّح
)سوريا( 





- 1109 -

مجاالت حماية الوطن في الّسنة النبوّية ...

المقدمة
احلمد هلل الذي أّلف بني قلوب املؤمنني مبّنه وفضله، الذي أمرهم باالعتصام حببله، فجعلهم 

بنعمته إخواًنا، وجّنبهم بائتالف قلوهبم ذنوًبا ونريانا، ممتثلني بذلك ألمره ف قوله: 

چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ گ چ )آل عمران: 103(.

والصالة والسالم على من أرسله رّبه للعاملني رحة، الذي حى وطن اإلسالم بالعدل واحلزم 
واحلكمة، وبعد:

فإن حاية الوطن والذود عنه ال يكن أن تكون بالشعارات، وال بالصورة التقليدية واملتمثلة 
البلد فقط، بل تتعّدى  باجليش الذي يرابط على احلدود ويعمل ليل هنار على حاية االمن ف 
تلك الصورة النمطية إىل مفهوم أوسع وأمشل، لتغّطي التأسيس القيمي للمجتمع، ولتهتّم بالتشريع 
للمواطنني،  االقتصادية  للمجتمع، وبتحسني األوضاع  املوّحدة  والسياسة، وبالروابط االجتماعية 
وذلك عن طريق حكومة قوية قادرة على إدارة شؤون البالد، وقادرة على قيادة عجلة التنمية بكافة 
اجملاالت؛ ليتشّكل بذلك وحدة متمعية متجانسة فكرًيا وثقافًيا وماديًّا، فتكون قادرة فعاًل على 

حاية الوطن ف كل حني، ومن كل خطر، وعليه: 

يأيت حبث: "مجاالت حماية الوطن في الّسنة النبوية ومنهج اإلدارة النبوية في بنائها" 
نتيجة احلاجة للتأصيل آلليات التطبيق النبوي، وملنهج اإلدارة النبوية ف حاية الوطن ف خمتلف 
ماالت حايته، واليت تشمل اجملاالت: الدينية، والتشريعية، والسياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، 
والعسكرية، واليت قام النيب  ببنائها وتطبيقها وتوحيد اجملتمع اإلسالمي ومجعه - على املستويني 
بالوحي،  املؤيدة  الشريفة  النبوية  التجربة  الستلهام  وذلك  مبادئها؛  على   – والتطبيقي  القيمي 
إدارة وحاية وحتصني األوطان ف كل زمان ومكان،  واعتمادها منوذًجا يكن االستفادة منه ف 
واملوسومة  الشريف،  احلديث  لندوة  العامة  األمانة  تقيمها  اليت  الدورة  ف  املشاركة  وذلك ضمن 
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بـــ: "حماية الوطن في الّسنة النبوية: مقصد شرعي وضرورة مجتمعية"، وذلك ضمن حمور: 
"ماالت حاية الوطن ف الّسنة النبوية"، وقد تناوله الباحث ف التقدمي لبحثه وفق املنهجية التالية: 

البحث إىل مال  اليت سيقدمها  العلمية  البحث ف اإلضافة  تتجّلى أمهية  البحث:  أهمية 
الدراسة، وف إمكانية تطبيق نتائجها ف الواقع العملي، وملّا كانت الّسنة النبوية الشريفة صنو القرآن 
الكرمي ف الوحي اإلهلي، فإن تطبيقاهتا – بال شّك - متّثل النموذج األمثل املناسب لصالح حال 
اإلنسان ف كل زمان ومكان، وبذلك تكون أمهية البحث ف التأصيل جملاالت حاية الوطن ف الّسنة 
النبوية، واالستفادة من تطبيقات منهج اإلدارة النبوية ف بنائها وإقرار مبادئها ف اجملتمع اإلسالمي، 
مث ف تفعيلها ف حاية الوطن ف واقع اليوم؛ ملا يعرتي هذا الواقع من اضطراب وابتالءات وفنت 
تستدعي وحدة اجملتمع وحتصينه ف خمتلف اجملاالت؛ حلمايته وفق مقررات وتوجيهات الّسنة النبوية 

الشريفة. 

مشكلة البحث: يكن تبسيطها ف إشكالني أثارا ف ذهن الباحث احلاجة إىل حبث علمي 
يسرب أغوارمها، وجييب عليهما، ومها: 

بالقوّة  حدوده  حاية  خالل  من  فقط  تكون  الوطن  حاية  أّن  الناس  بعض  ظنُّ  األول:   -
العسكرية والسيف!

الثاني: أن كثريًا من "احلداثيني" ال يعتقدون أصاًل أّن ف الّسنة النبوية الشريفة ما يفيد عصرنا   -
احلاضر من أدوات وأساليب ومناهج: ال ف حاية األوطان وال ف غريه؛ ألهنا متّثل بالنسبة 

إليهم مرحلة زمنية غابرة، ناسبت وقتها ومتمعاهتا، وانقضت برجاهلا وأحواهلا.

ف حني يرى الباحث اآليت:

أواًل: أن الّسنة النبوية "صيدلية" كل عصر، وشفاء كل معضلة، وأهنا ف مال حاية الوطن قد   -
أعطت الدواء الناجع لكل زمان ومكان؛ حيث أتت برتاتيب إدارية ومنهجية فّذة، وّجهت 
هبا أفراد اجملتمع حنو الوحدة ف خمتلف اجملاالت، وجعلت من تكامل ماالت حاية الوطن 
مقصًدا شرعيًّا وضرورة متمعية، وأّهلتهم بذلك ليكونوا قادرين على حايته مّما يهّدده من 

أخطاٍر: داخليٍة أو خارجيٍة.
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ثانًيا: أّن حاية الوطن ف اجلانب العسكري جزء من منظومة متكاملة من اجلوانب واجملاالت   -
اليت جيب تأسيسها، وتوحيدها وتنظيمها وبناؤها على قاعدة وحدة اجملتمع - قيميًّا وتطبيقًيا 
– وأن أهم اجملاالت اليت اعتربهتا الّسنة مهّمة ف حاية الوطن فقامت ببنائها وفق منهجية 
هي اجملاالت: الدينية، والتشريعية، والسياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والعسكرية، وأهنا 
دأبت على إخراجها وحدة واحدة متكاملة، تعمل برتاتبية تكاملية وتنسيق ف حتصني اجملتمع 

وحاية الوطن. 

أسئلة البحث: ومن اإلشكالية املطروحة انبثقت أسئلة البحث التالية: ما منهج اإلدارة النبوّية 
ف حاية الوطن ف اجملال: الديين؟ والتشريعي والسياسي؟ واالجتماعي؟ واالقتصادي؟ والعسكري؟

أهداف البحث: وتتلخص أهداف البحث بالتعريف مبنهج اإلدارة النبوّية ف حاية الوطن ف 
اجملال: الديين؟ والتشريعي والسياسي؟ واالجتماعي؟ واالقتصادي؟ والعسكري؟

فرضية البحث: تفرتض الدراسة أن مكنونات الّسنة النبوية املطّهرة حتتوي على كنوز املعرفة 
املعضالت  حلول  مناذج  حتوي  وأهنا  التطبيق،  وقابلية  القيمية  املثالية  بني  مجعت  اليت  اإلنسانية 
بإجيابية  الزمان واملكان والتعامل معها  قادرة على تكييف مشاكل  اإلنسانية ف كل مال، وأهنا 
ختدم البشرية؛ ألهنا وحي ممن خلق الزمان واإلنسان، وأهنا ف مال حاية األوطان أعطت الوصفة 

املنهجية املتكاملة ف: توحيده، وحتصينه، وحايته ف خمتلف اجملاالت. 

جهدها  أفردت  مستقلة  دراسات  على  االطالع  للباحث  يتسّن  مل  السابقة:  الدراسات 
ملوضوع حاية األوطان ف الّسنة النبوية عموًما، وال لدراسات حبثت ف الرتاتيب اإلدارية النبوية ف 
حاية الوطن خصوًصا، ما يعطي قصب السبق والتمّيز لألمانة العامة لندوة احلديث الشريف ف 
طرح هذا املوضوع، ما أعطى الباحث شرف املشاركة فيها ببحثه من خالل حمور: "ماالت حاية 

الوطن ف الّسنة النبوية".

ف  توسعت  دراسات  هناك  يكون  وقد  الكتب،  بطون  ف  مفرًّقا  املوضوع  جند  قد  ولكننا 
الرتاتيب النبوية، فوجد الباحث بعض مبتغاه فيها، ومنها: 

دراسة الدكتور حافظ أحد عجاج الكرمي، واملعنونة بــ: اإلدارة ف عصر الرسول : "دراسة  −•
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تارخيية للنظم اإلدارية ف الدولة اإلسالمية األوىل.

الشرعية  السياسة  بني  "املواطنة  وعنواهنا:  جنكو،  الرزاق  عبد  الدين  عالء  الدكتور  دراسة  −•
والتحديات املعاصرة")1(، وفيها تقصى الباحث اجلذور األيديوجية للمواطنة بوصفها مفهوًما 
مستحدًثا، مث حبث ف إسقاطاهتا املعاصرة، ف حماولة لبناء مواطنة حقيقية مستمدة من قيم 

اإلسالم.

وأما جديد حبثي فيتلّخص ف اآليت:

لفت النظر إىل كون حاية الوطن ال تكون من خالل االهتمام جبانب واحد على حساب   -1
توحيد  باجتماعهّن  يتشّكل  عّدة،  مبجاالت  باالهتمام  إال  تكتمل  ال  بل  أخرى،  جوانب 
فربز  مبّكرًا،  ذلك  الحظت  النبوية  الّسنة  وأّن  وحدته،  خالل  من  الوطن  وحاية  اجملتمع 
اهتمامها بــــتوحيد اجملتمع مبنهجية ف: اجملال الديين، والتشريعي، والسياسي، واالجتماعي، 

واالقتصادي، والعسكري.

العليا للمجتمعات مراعاهتا، وال يكن  أّن حلماية الوطن تراتيب إدارية تقتضي من اإلدارة   -2
أن تكون ارجتالية، وأن الّسنة النبوية كانت السّباقة ف تكريس ذلك واعتباره، فشّكلت من 
اجملتمع  توحيد  ف  مبنهجية  وجهتها  واحدة،  الوطن كتلة  حلماية  الضرورية  اجملاالت  مموع 

اإلسالمي األول وحاية دياره.

مبختلف  الوطن  حبماية  اخلاصة  الشريفة  النبوية  والتوجيهات  األحاديث  من  يكن  ما  مجع   -3
ماالهتا، وتلّمس دالالهتا ف حبث علمي موّثق، يكن من خالله االطالع على منهجية الّسنة 
النبوية ف حاية األوطان وأساليبها ف توحيده، وتقديها منوذًجا صاحًلا للعمل به دون إغفال 

خصوصية املكان والزمان واإلمكان.

 ،201( /( الفكرية، )1/  للدراسات  الزهاوي  لمركز  الثالث  العلمي  المؤتمر  في  مشاركة  ورقــة  وهي    -1
السليمانية، كردستان العراق، تحت عنوان: )النظام السياسي في الفكر اإلسالمي: تحديات الواقع وآفاق 

المسقبل(.
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تمهيد: في الوطن وحّبه ومجاالت حمايته
ُيعّرُف الوطن ف اللغة: باملنزل تقيم فيه، وهو موطن اإلنسان، وحمله، ويقال: أوطن فالن 
الوطن األصلي  بقوله:  فيه)1(، وعرفه اجلرجاين  يقيم  أرض كذا وكذا، أي: اختذها حمالًّ ومسكًنا 
هو مولد الرجل، والبلد الذي هو فيه)2(، وأما الوطنية، فهي: الشعور العاطفي للفرد بارتباطه ببيئة 
معينة، وهي عبارة عن الدافع الذي يؤدي إىل متاسك األفراد وتوّحدهم ووالئهم للوطن وتقاليده 
وقيمه والدفاع عنه بالغايل والنفيس)3(... إّنه ارتباط اإلنسان بالوطن الذي فيه احتياجاته الروحية 

والعاطفية املتولدة من تعلق اإلنسان بأرضه اليت عاش عليها وترعرع بني جنبيها))(.
اللَّه  يناجي  وقد أقّرت الّسنة الشريفة مبشروعية حّب الوطن واحلنني إليه، فهذا رسوُل 
ة يوم فراقها فيقول: )ما أطيبك من بلٍد، وأحبَّك إيلَّ، ولوال أنَّ قومي أخرجوين منك ما سكنُت  مكَّ
غريك())(، وكان إذا َقِدَم من سفٍر، فأبصر درجات املدينة، َأْوَضَع ناقته، وإن كانت دابًَّة حرّكها 

من حّبها))(، وف احلديث داللة على فضل املدينة، وعلى مشروعية حّب الوطن واحلنني إليه)7(.

األوطان إىل: "مقصد  املّتقدة ف حّب  للعاطفة  توجيهها  النبوية ف  الّسنة  ولقد ظهر دور 
لتلك احلماية من خالل ترسيخه  الوطن، فنراه  قد أّصل  شرعي وضرورة متمعية" ف حاية 
والقوة  والتشريع، واالقتصاد، واالجتماع،  الدين،  اجملتمعية وتكاملها ف ماالت:  الوحدة  ملفهوم 
العسكرية؛ لتشكيل سدٍّ منيع من القيم االعتقادية والعملية، حيّصن هبا اجملتمع ويوحده ضّد ما 
قد حيدق به، وسيقوم الباحث بعرض تلك اجملاالت اليت وّظفتها الّسنة الشريفة ف توحيد اجملتمع 

ابن منظور، لسان العرب، مادة وطن، ج1/13)).  -1
الجرجاني، التعريفات، ص3)2.  -2

السياسية، ص89)، موقع: كتب  للمصطلحات  الميسرة  الموسوعة  الكافي،  الفتاح عبد  إسماعيل عبد   -3
عربية.

https://www.assakina.com/ السكينة،  موقع  عمل،  أوراق   – الوطنية  لمفهوم  الشرعي  التأصيل   -(
book/57990.html، تاريخ اإلدراج: )11/1/)201م. "بتصّرف".

أخرجه الترمذي، عن ابن عباس، كتاب المناقب، باب فضل مّكة، رقم:)392، وقال: هذا َحِديٌث َحَسٌن   -(
َصِحيٌح.

أخرجه البخاري، كتاب: العمرة، باب: من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، رقم: 1802.  -(
ابن حجر، فتح الباري، ج21/3).  -7
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وتوجيهه من خالهلا حنو "مقصد" حاية الوطن، وذلك ف املباحث اآلتية: 

المبحث األول: منهج اإلدارة النبوّية في حماية الوطن في المجال الديني
والدين يشمل ف ثالثيته املعهودة: العقيدة، والعبادة، واألخالق، ودعوى الباحث فيه هو: أن 
الّسنة النبوية اختذت تراتيب منهجية أسست من خالهلا قواعّد التقّبل ف وجدان املسلم على صعيد 
العقيدة والعبادة واألخالق، وأهنا أدارت توجيه أفراد اجملتمع املسلم على أصول مرعّية؛ لضرورات 
أوطاهنا،  ف  املسلمة  للجماعة  واحلماية  اجملتمعية،  الوحدة  مقصد  باجتماعها  يتحّقق  مقصودة، 
وذلك من خالل التأصيل لوحدة اجملتمع ف اجملال الديين: عقيدًة، وعبادًة، وأخالًقا، على أهنا أصل 
ف حاية الوطن، وسيسّلط الباحث الضوء على أبرز املسائل املتعلقة ف هذا اجملال بوصفها أدلًة 

من الّسنة املطّهرة على ما ذهب إليه ف دعواه، وذلك ف املطالب اآلتية: 

المطلب األول: منهج اإلدارة النبوّية في حماية الوطن في الجانب العقدي

إّن حتقيق التجانس العقدّي ف أّي متمع، هو الكفيل بتوحيد الوجدان اجلمعي بني أفراده، 
وضمان ُيسر التوجيه آلحادهم ككتلة واحدة باجتاه حتقيق أهدافهم املشرتكة، وما من باٍب أحوج 
إىل اجتماع الكلمة وتوحيد التوّجه اجلماعي من باب حاية األوطان، ولذلك نلحظ أن منهجية 
وتؤّصل  العقدية،  الوحدة  قيم  املسلمني  وجدان  ف  ترسم  الدوام  على  بقيت  النبوية  التوجيهات 
ملشروعية العمل مبقتضاها؛ ألهنا ستكون فيما بعد قاعدة االنطالق والعمل والوالء، فكان الصحابة 
يلتقطون اإلشارات واإلرشادات النبوية ليصنعوا منها منهج حياة، وكان النيب  يقوم بإدارة البناء 
العقدي واملادي عند الصحابة  مبنهجية ربانية حُمكمة، حيث أرست تراتيبه الشريفة ف الوجدان 
اجلمعي جلماعة املسلمني قيم التوحيد، ونبذ الشرك يكون أصاًل ثابًتا، ويثبت ذلك ف أحاديث 
، منها قوله : )بايعوين على أن ال تشركوا باهلل شيًئا، وال تسرقوا، وال تزنوا، وال  كثرية خيطُئها العدُّ
تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا ببهتان تفرتونه بني أيديكم وأرجلكم، وال تعصوا ف معروف...()1(، وقوله 
حني بعث معاًذا  إىل اليمن: )ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهلل وأيّن رسول اهلل، فإْن هم 
أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن اهلل قد افرتض عليهم مخس صلوات ف كّل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوا 

أخرجه البخاري، كتاب اإليمان، باب عالمة اإليمان حّب األنصار، رقم: 18.  -1
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لذلك، فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم صدقة ف أمواهلم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم()1(، 
وقوله: )اعبدوا اهلل وال تشركوا به شيًئا، وأطيعوا من واّله اهلل أمركم، وال تنازعوا األمر أهله، ولو 
كان عبًدا أسوًدا، وعليكم مبا تعرفون من سّنة نبّيكم واخللفاء الراشدين املهدّيني، وعّضوا على 
نواجذكم باحلّق()2(، فقّدم  التوحيد العقدّي للجماعة املسلمة القائم على توحيد اهلل سبحانه 
وتعاىل ونبذ الشرك – وهو عمل قليب حمٌض - على سائر العمل، ليشّكل ف ضمائر ووجدانات 
أفراد اجملتمع ذاك التجانس االعتقادي والوحدة الفكرية والوجدانية اليت ستكون قاعدة االنطالق 

وموّجه السلوك ف كل عمل. 

المطلب الثاني: منهج اإلدارة النبوّية في حماية الوطن في الجانب التعبدي

وأصول العبادات ف الّسنة النبوية هّن أركان اإلسالم، وقرّرها النيب  بقوله: اإلسالم: )أْن 
تشهد أّن ال إله إال اهلل، وأّن حممًدا رسول اهلل، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتّج 
البيت إْن استطعت إليه سبياًل()3(، واحلديث أصل ف تقرير كون الدين اإلسالمي ديًنا اجتماعًيا، 
ويستدل به الباحث على منهجية الّسنة النبوية ف توحيد الناس ف عبادات اجتماعية تزيد الُلْحَمة 
املبّددة  الُفرقة  النأي هبم عن  أيًضا:  بينهم، ووحدهتم هذه تعين  اجملتمعية وتقّوي األخوّة اإليانية 

للقوة، وهي أصل يكن االتكاء عليه ف حاية الوطن مّما يدمهه من أخطار ودواٍه.
اجتماع  املفروضة  الصالة  ففي  ظاهر،  العبادات  توحيد  من خالل  املسلم  اجملتمع  وتوحيد 
الناس ف القبلة، وف املسجد، وف االصطفاف، وف الوقت كّل حبسب دخوله ف مكانه، وف 
أداء الزكاة وحدة الشعور االجتماعي حباجة احملتاج ووجوب التكافل، ووحدة اقتصادية باالشرتاك 
النسيب ف األموال، وف صوم رمضان وحدة الناس ف العبادة ف الوقت والشعور واجلوع والعطش 
واإلحساس باجلائعني، وف احلج اجتماع عام ملن استطاع إليه سبياًل، ومؤمتر أممي فٌذ، ووحدة ف 

الوقت واملكان واللبس واملناسك.

أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم: )139.  -1
أخرجه الحاكم، المستدرك، عن ابن مسعود، كتاب العلم، باب عليكم بسنتي، رقم:)33، وقال: إسناده   -2

صحيح على شرطهما، وال أعرف له علة.
أخرجه مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإليمان بإثبات قدر الله   -3

سبحانه وتعالى، رقم:8.
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العميقة ف تفعيل اجلانب  اليت قام هبا النيب ، وكان هلا آثارها  املنهجية  ومن اإلجراءات 
التعبدي ف توحيد اجملتمع اإلسالمي وبنائه على أساس التعبد كقوٍّة موحدٍة فاعلة ف حاية الوطن، 
سيسّلط الباحث الضوء على أبرز املسائل املتعلقة ف هذا اجملال على سبيل املثال ال احلصر، دون 
إغفال لدور باقي العبادات من صيام وزكاة وحّج، واليت ال يسمح املقام لإلفاضة والتفصيل فيها، 

وذلك مبا يأيت:

بناء المسجد: َقِدَم النيبُّ  املدينَة، فنزل أعلى املدينِة ف حيٍّ يقاُل هلم بنو عمرو بِن عوٍف،   -1
فأقام النيبُّ  فيهم أربَع َعْشرََة ليلًة، مث أرسل إىل بين النجاِر، فجاؤوا ُمتقلِّدي السيوِف، 
كأين أنظُر إىل النيبِّ  على راحلِته، وأبو بكٍر رِْدُفه، ومأُل بين النجاِر حوَله، حىت أَلقى 
بفناِء أيب أيوَب، وكان حُيبُّ أن يصلي حيث أدركْته الصالُة، ويصلي ف مراِبِض الغنِم، وأنه 
أمر ببناِء املسجِد، فأرسل إىل مأٍل من بين النجاِر، فقال: يا بين النجاِر ثاِمنوين حباِئِطكم 
هذا، قالوا: ال واهلِل، ال نطُلُب مثَنه إال إىل اهلِل، فقال أنٌس: فكان فيه ما أقوُل لكم، قبوُر 
املشركني، وفيه َخِرٌب، وفيه خَنٌْل، فأمر النيبُّ  بقبوِر املشركني فُنِبَشْت، مث باخَلِرِب َفسوَِّيْت، 
َينُقُلون  وجعلوا  احلجارَة،  ْيه  ِعضاَدتـَ وجعلوا  املسجِد،  ِقبَلَة  النخَل  فصفُّوا  فُقِطَع،  وبالنخِل 
الصخَر وهم َيرجَتِزون، والنيبُّ  معهم، وهو يقوُل: اللهم ال خرَي إال خرُي اآلخرِة، فاغفر 

لألنصاِر واملهاجرِة)1(.

الحض على صالة الجماعة: صالُة اجلماعِة َتفُضُل صالَة الَفذِّ بسبٍع وعشرين َدرََجًة)2(.  -2

تسوية الصفوف: واألحاديث الشريفة ف تسوية الصفوف كثرية، منها: قوله : )سوُّوا   -3
صَفوَفُكم، فإنَّ َتْسِوَيَة الصفوِف من إَقاَمِة الصالِة)3(، واحلديثان املذكوران دليل على منهجية 
الّسنة النبوية ف دأهبا – فضاًل عن التعّبد هلل هبا - على غرس قيمة النظام والوحدة اجملتمعية 
- حيث املنهج يثبت مبتابعة سلوك ذات األمر على التكرار، وهو ف الصالة ال ينقطع- 

1-  أخرجه البخاري، كتاب: الصاللة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، رقم: 
.(28

أخرجه البخاري، كتاب األذان، فضل صالة الجماعة، رقم: ))).  -2
( أخرجه البخاري، كتاب: األذان، باب: إقامة الصف من تمام الصالة، رقم: 723.   -3
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بوصفهما عاماًل حامًسا ف ضبط وتوجيه سلوك األفراد حنو حاية الوطن؛ ذلك أن املسجد 
هو مكان الصالة للجماعة وللجمعة مرارًا وتكرارًا، وهو أيًضا تعبري ورمز عن وحدة اجملتمع 
اإلسالمي، وهو منطلق أنشطة كثرية: فكان النيب  يعقد فيه االجتماعات، ويستقبل به 
الوفود، ويقيم فيه ِحَلق الذكر والعلم واإلعالم، وهو منطلق الدعوة والبعوث وإبرام كل أمر 
ذي بال يهّم املسلمني ف السلم واحلرب، ولذا كان دوره مركزًيا ف جتميع وتوحيد اجلماعة 
اجملتمع  وقوة  متاسك  أسباب  أحد  جعلها  على  والعمل  واحدة،  متمعية  املسلمة كوحدة 

املساعدة واملؤثرة حتًما ف حاية الوطن.  

المطلب الثالث: منهج اإلدارة النبوّية في حماية الوطن في الجانب األخالقي

متثل األخالق مموعة من القواعد والقيم املبدئية اليت حتكم سلوك الفرد واجلماعة بشأن ما 
هو صواب وما هو خطأ، أي: متّثل قيًما معيارّية يتّم احلكم هبا على ما هو صواب، وما هو خطأ، 
ف سلوك الفرد، أو اجلماعة؛ والسلوك األخالقي للفرد يتأثر حتًما بصفاته وخصائصه الشخصية، 

مثلما يتأّثر بالبيئة اليت يعمل ويعيش فيها)1(.

ولقد دأب النيب  على ترسيخ األخالق احلميدة ف نفوس املسلمني لكونه أحد األسس 
الضرورية ف وحدة اجملتمع وجتانسه مبا يّتسق وقيم دين اإلسالم حىت التمام، فهو  الذي قال: 
ا ُبعثُت ألمتَِّم صاحل األخالِق")2(، مث جِهد ، ومن خالل منهجية بناء صرح األخالق ف  "إمنَّ
األمة ف ترسيخ القيم الفاضلة؛ لتكون تعبريًا عن لون اجملتمع اإلسالمي املوحّد، وكأحد أسباب 
  قوته الفاعلة ف حايته عند احلاجة، ومن ذلك يذكر الباحث باختصار لضيق املقام حرصه

على إقامة القيم التالية أساًسا لوحدة اجملتمع من الناحية األخالقية:

بعدها  وما  سابق(، ج111/1،  )مصدر  اإلسالمية  العربية  اإلدارة  في  التسويق  إدارة  أخالقيات  العاني،   -1
بتصّرف واختصار.

أخرجه أحمد، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، باب: مسند أبي هريرة، ج)13/1)، وقال شعيب األرنؤوط:   -2
صحيح، وهذا إسناد قوي، رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عجالن.
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أواًل: قيم الصدق واألمانة: فما كان ُخُلٌق أبغض إىل رسول اهلل  من الكذب)1(،   -
دَق يهدي إىل الربِّ، وإنَّ الربَّ يهدي إىل  دِق، فإنَّ الصِّ وهو الذي أمر بالصدق فقال: عليكم بالصِّ
يًقا، وإيَّاكم والكِذَب، فإنَّ  دَق حىتَّ ُيكتَب عند اهلِل ِصدِّ اجلنَِّة، وما يزاُل الرَّجُل يصُدُق ويتحرَّى الصِّ
الكِذَب يهدي إىل الفجوِر، وإنَّ الفجوَر يهدي إىل النَّاِر، وما يزاُل الرَّجُل يكِذُب ويتحرَّى الكِذَب 
اًبا)2(، وقال : أدِّ األمانَة إىل من ائتمنَك، وال ختْن من خانك)3(، وقال:  حىتَّ ُيكتَب عند اهلِل كذَّ

إنَّ األمانَة نزََلْت ف َجذِر قلوِب الرجاِل))(.

ثانًيا: قيم الوّد واإلخاء والترابط والتراحم بين أفراد المجتمع اإلسالمي: وذلك من   -
خالل احلّض على التزام قيم العفو، واللني، والتجاوز، والتيسري، والسماحة ف سائر التعامالت، 
وذلك بعد اإلفاضة بالنهي عن مجيع أساليب الغّش واخلداع والتدليس والغنب والغرر واخليانة فيهما؛ 
لينأى باجملتمع املسلم عن أسباب الفساد والتقاطع والتناحر والتدابر والتحاسد، فيصل إىل حتقيق 
مقصده ف إجياد متمع موّحد متماسك، بصبغة مميزة وشخصّية مستقلة، ويؤكد ذلك قول النيب 
: )ال حتاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا 
عباد اهلل إخواًنا، املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره، التقوى هاهنا، ويشري إىل صدره 
ثالث مرات، حبسب امرئ من الشّر أن حيقر أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله 
وعرضه())(، وواضح من احلديث الشريف أّن االنتهاء عن املنهي عنه سبٌب لإلتيان بضّده، فال 
حتلية إال بعد التخلية، فنبذ احلسد والبغضاء والتناحر والتدابر سبب حتقق األخوة اإليانية ف متمع 
متعاضد متناغم كاجلسد الواحد، يشّد بعضه بعًضا، وف ذلك يقول النووي ف شرحه على مسلم: 
"ومعىن كونوا عباد اهلل إخواًنا، أي: تعاملوا وتعاشروا معاملة اإلخوة، ومعاشرهتم ف املودة والرفق 

أخرجه الترمذي، عن عائشة ، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الصدق والكذب، رقم:1973،   -1
ص7))، وقال: هذا حديث حسن.

أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم:07)2 .  -2
وقال:  رقـــم:))12 ،  ائتمنك،  من  إلى  األمانة  أّد  باب  البيوع،  أبي هريرة، كتاب  الترمذي، عن  أخرجه   -3

حديث حسن غريب.
أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب إذا بقي في حثالة من الناس، رقم:)708 .  -(

أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، رقم:)))2.  -(
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والشفقة واملالطفة والتعاون ف اخلري وحنو ذلك من صفاء القلوب والنصيحة بكل حال)1(.

المبحث الثاني: 

منهج اإلدارة النبوّية في حماية الوطن في المجال التشريعي والسياسي
إّن إجياد متمع موّحد متماسك يستطيع على القيام بواجباته ف حاية وطنه ال يكن أن 
ينشأ وينمو ويستمر من غري دستور موّحد يشرتك ف اخلضوع لقوانينه ومقرراته مجيع شرائح اجملتمع 
وطبقاته، ولذلك نلحظ أن اإلدارة النبوية – وفور وصوله  إىل املدينة املنّورة- قد قام خبطوات 
تشريعية وسياسية توحيدية؛ لتكون سبًبا ف تنظيم اجملتمع وانتظام أفراده ف قانون يوّحد بينهم، 
ويعّرف كل شرحية منهم حقوقها وواجباهتا جتاه اجلماعة وجتاه الوطن، وإليك الدليل ف املطلبني 

اآلتيني:

المطلب األول: منهج اإلدارة النبوّية في حماية الوطن في المجال التشريعي

وسيسّلط الباحُث الضوَء على أبرز املسائل املتعلقة ف هذا اجملال ف الفرعني اآلتيني:

  اهلل  وفيها كتب رسول  "الوثيقة")2(:  أو كتابة  المدينة،  األول: وضع دستور  الفرع 
كتاًبا بني املهاجرين واألنصار، وُدِعي إليه اليهود، وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأمواهلم، واشرتط 

عليهم وشرط هلم، ومما ورد فيها: 

"بسم اهلل الرحن الرحيم، هذا كتاب من حممد النيب األمي، بني املؤمنني واملسلمني من قريش 
ويثرب ومن تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم، إهنم أمة واحدة من دون الناس، املهاجرون من قريش 
ربعتهم  وبنو عوف على  والقسط،  باملعروف  عانيهم  يفدون  بينهم، وهم  يتعاقلون  ربعتهم  على 
يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني.... وإنه من 
تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة غري مظلومني وال متناصر عليهم، وإن سلم املؤمنني واحدة، ال 

النووي، المنهاج شرح مسلم بن الحجاج، ج)1/)11.  -1
ط1،  صدقي،  جميل  تحقيق:  النبوية،  السيرة  ابــن كثير،  وانظر:  النبوية، ج2/)8،  السيرة  هشام،  ابــن   -2
بيروت، دار الفكر، 1997م، ج2/2)1- 3)1، وينظر: السهيلي، الروض األنف في شرح السيرة النبوية 

البن هشام، ج)/0)2.
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يسامل مؤمن دون مؤمن ف قتال ف سبيل اهلل إال على سواء وعدل بينهم... وإن اليهود ينفقون مع 
املؤمنني ما داموا حماربني، وإن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني، لليهود دينهم وللمسلمني دينهم: 

مواليهم وأنفسهم، إال من ظلم وأمث فإنه ال يوتغ)1( إال نفسه وأهل بيته.

اجلانب  اإلداري ف  التنظيم  أعلى مستويات  أظهرت  أهنا  بالوثيقة هو:  ووجه االستدالل 
التشريعي، وأهنا كانت البذرة الدستورية األوىل ف مسار بناء الدولة اإلسالمية وأهنا أعطت مبحّدداهتا 
ومقرّراهتا املكتوبة إجراءات العمل التنفيذية على الصعيد السياسي واالجتماعي واالقتصادي أيًضا، 
حيث جاءت لضبط وتنظيم العالقات وتنسيق العمل بني مكونات اجملتمع املدين برباط قانوين 
مكتوب يّثل أول وأسبق نظام دستوري ف تاريخ الدولة اإلسالمية، بل به ُوضعت أسس التعامل 
بني مكونات اجملتمع املدين ف تعاملها مع بعضها ومع غريها؛ فكانت مبثابة إجراءات عمل تنفيذية 

واضحة حّددت املواضيع والنقاط اآلتية:

أهنا نّصت على وحدة األمة كأساس ف حاية الوطن ضّد ما قد يدمهه من أخطار، فقال: "   .1
إهنم أمة واحدة من دون الناس".

نّظمت العالقة بني املؤمنني وحميطهم من غري املسلمني.  .2

حّددت مسار التعامل ف مواجهة احلوادث بني مجيع مكونات اجملتمع املدين.  .3

حّددت املسؤوليات بني اجلماعات بعضها ببعض، وبني األفراد بعضهم بعًضا، وبني األفراد   .(
واجلماعات.

أظهرت وحدة اجملتمع اإلسالمي، وتساوي أعضائه، وتكاتفهم، واشرتاكهم ف تقرير العالقات   .(
مع حميطهم، ومنعت البغي والظلم بني كل املكونات.

الفرع الثاني: تشريع قيم االنتماء للوطن)2(: ومن الرتتيبات النبوية الشريفة ف بناء املنهج 

ًغا: فَسَد وهَلَك وأَِثَم، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: وتغ،  ْوَتُغ وتـَ الَوَتُغ بالتحريك: الَهالُك، َوِتَغ يـَ  -1
ج8/8)).

2- -ينظر: العبد القادر، بدر بن علي بن عبد الله، االنتماء إلى الوطن وأثره في حماية الشباب من االنحراف، 
السجل العلمي لمؤتمر: واجب الجامعات السعودية وأثرها في حماية الشباب من الجماعات واألحزاب 
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النبوي ف ماالت حاية الوطن وإدارهتا وبنائها ف اجلانب التشريعي: جعله عليه الصالة والسالم 
من قيم االنتماء للوطن تشريًعا وحافزًا وديًنا يتقّرب أفراد اجملتمع املسلم بإقامتها إىل رهبم، وقد جتلى 

ذلك ف التصرفات النبوية اليت يكن رصدها ف النقاط اآلتية:

أواًل: حّب الوطن والحنين إليه: ومن أدلته ما رواه أنس  أن النيب : )كان إذا قدم 
من سفر، فأبصر درجات املدينة أوضع ناقته، وإْن كانت داّبة حرّكها()1(، أي: أسرع السري، وف 

احلديث داللة على فضل املدينة وعلى مشروعية حب الوطن واحلّنة إليه)2(.

ثانيًا: حب الخير للوطن: ودليل حّب الوطن احلرص على رقّيه ومنائه، وهو أحد أسباب 
حايته، وشاهده من السنة النبوية قوله : )اللهم اجعل يل باملدينة ضعفي ما جعلت مبكة من 

الربكة()3(، وقوله:  )اللهم بارك لنا ف مدينتنا، وف مثارنا، وف مّدنا وف صاعنا بركة مع بركة())(.

بالوطن  التعّلق  ترسيخ  الوطن  أسباب حاية  مفارقته: ومن  بالوطن وصعوبة  التعّلق  ثالثًا: 
وصعوبة مفارقته، وقد ثبت حّب النيب  لوطنه وتعلقه به بقوله حني أخرج من مّكة: )ما أطيبك 

من بلد، وأحّبك إيل، ولوال أن قومي أخرجوين منك ما سكنت غريك())(.

رابعًا: ذكر فضائل الوطن: وذكر فضائل الوطن جتسيد ملعىن االنتماء الصادق، وينمي ف 
اجملتمع قيم التآلف والتماسك املفضيان إىل االستعداد التام والدائم حلماية الوطن، وثبت ذلك 
ف السنة النبوية املطّهرة بقوله خماطبًا مّكة ليلة اهلجرة عنها: )علمُت أنك خري أرض اهلل، وأحب 

واالنحراف، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 28-29/ 1/ 2018، مج)، ص70)1 وما 
بعدها بتصّرف واختصار.

رواه البخاري في صحيحه، عن أنس، كتاب: العمرة، باب: من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، رقم: 1802،   -1
ص: 290.

العيني، بدر الدين محمود العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ضبطه وصححه: عبد الله محمود   -2
عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2001م، ج191/10.

رواه البخاري في صحيحه، عن أنس، كتاب فضائل المدينة، رقم)188، ص: 303.  -3
رواه مسلم، عن أبي هريرة، كتاب الحج، باب فضل المدينة، رقم 1373، ص: )7).  -(

الترمذي، عن ابن عباس، كتاب المناقب، باب فضل مكة، رقم: )392، ص: 883، وقال أبو  رواه   -(
عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
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األرض إىل اهلل، ولوال أن أهلك أخرجوين منك ما خرجت()1(.

إن تشريع النيب  لقيم االنتماء للوطن، جعل منها قضية جوهرية تساهم ف إعداد املواطن 
القادر على التضحية ف سبيل حاية الوطن، فضاًل عن جعله ركيزة بناء األوطان، واملسامهة الفّعالة 

ف تقّدمها وهنضتها وتطورها.

المطلب الثاني: منهج اإلدارة النبوّية في حماية الوطن في المجال السياسي

ويكن رصد أبرز املسائل املنهجية اليت اتبعتها الّسنة النبوية ف هذا اجملال ف الفرعني اآلتيني:

الفرع األول: على المستوى الداخلي: اعتماد القيم السياسية اإلسالمية: وأمهاهتا ست 
والوحدة،  والبيعة،  واألخوّة،  والطاعة،  واحلرية،  واملساواة،  والعدل،  الشورى،  قيمة، وهي:  عشرة 
الشرع، وسيادة األمة، واحلقوق اإلنسانية، والتكافل االجتماعي،  واملسؤولية، واحملاسبة، وسيادة 
والتكامل بني الشؤون الدينية والدنيوية، واالستعانة باألقوياء األمناء... وأوصلها بعض الباحثني 
من خالل استقراء أدّلة الشريعة إىل ثالثني، فأضاف قيم: قيام الناس بالقسط، وولزوم اجلماعة، 
وغريها، وهي مصطلحات جتيب إجابة مباشرة عن أهم أسئلة فالسفة السياسة، كضرورة وحاجة 

االجتماع اإلنساين لوجود سلطة سياسية.

إّن اعتماد القيم السياسية املذكورة ف الّسنة النبوية كان األساس لوضع نظام سياسي قيمي 
يتوحد اجملتمع ف ظله، وتتوّحد قواه ف حاية الوطن، وما من قيمة مذكورة إال وهلا أصل ف كتاب 
اهلل أو سنة نبّيه، ويذكر الباحث بعض األحاديث دلياًل على بعض تلك القيم، لضيق املقام عن 

استيعاهبا كّلها، ومنها:

ُأَمراؤكم  "إذا كان   : اهلل  رسول  قال  األمناء:  باألقوياء  واالستعانة  الشورى  في  أواًل: 
ِخيارَكم، وأغنياؤُكم مُسحاءَكم، وُأمورُكم ُشورى بينكم؛ فَظْهُر األرِض خرٌي لكم ِمن بْطِنها")2(، وقد 

رواه أحمد في مسنده، عن أبي هريرة، ج13/31، رقم: 18717، وقال األرنؤوط: حديث صحيح على   -1
وهم في إسناده، فقد خالف فيه معمر الرواة، والصحيح: رواية من رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن 

عبد الله بن عدي بن الحمراء.
( أخرجه الترمذي، كتاب الفتن، باب في خيار األمراء وشرارهم، رقم: ))22، وقال: غريب ال نعرفه إال   -2
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شاور النيب  أصحابه يوم أحد ف املقام واخلروج، فرأوا له اخلروج... وشاور عليًّا، وأسامة فيما 
رمى به أهل اإلفك عائشة فسمع منهما... وكانت األئمة بعد النيب  يستشريون األمناء من 
أهل العلم ف األمور املباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو الّسنة مل يتعدوه إىل غريه، 

.)1(  اقتداء بالنيب

ثانيا: في لزوم الجماعة: كمثل قوله : "عليكم باجلماعة، وإياكم والفرقة، فإنَّ الشيطان 
مع الواحد، وهو من االثنني أبعُد، من أراد حببوحة اجلّنة فليلزم اجلماعة")2(.

الفرع الثاني: على المستوى الخارجي: "مراسلة الملوك": وف بلورة الشكل السياسي 
ف املنهجية النبوية واستكمال الوحدة اجملتمعية وإبراز اهليئة املتماسكة للمجتمع إزاء الدول 
واملمالك واالمرباطوريات األخرى: مراسلة امللوك؛ ليصنع بذلك الوجود املادي واملعنوي ألمته، 
فُيكسب متمع املسلمني ودولتها الوليدة اهليبة والقوة على خارطة العامل، فيكون ذلك سبًبا 
الباحث  يذكر    مراسالته  ومن  الوطن،  وحاية  استباقيًّا ف حتصني  أو  احرتازًيا  أو  وقائًيا 

الشواهد اآلتية: 

أواًل: كتابه  إىل هرقل عظيم الروم: إذ أّن النيبَّ  كتب إىل هرقل: "من حممد عبد اهلل   -
ورسوله إىل هرقل عظيم الروم، سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد: فإين أدعوك بدعاية اإلسالم، 

أسلم تسلم يؤتك اهلل أجرك مرتني، فإن توليت فإن عليك إمث األريسيني")3(.

  أنَّ نيبَّ اهلِل  إىل كسرى وقيصر والنجاشي وكل جبار: فعن أنس  ثانًيا: كتابه  -
، وإىل كلِّ جباٍر، يدعوهم إىل اهلِل تعاىل))(. كتب إىل كسرى، وإىل قيصَر، وإىل النجاشيِّ

من حديث صالح الُمرّي، وصالح المري في حديثه غرائب ينفرد بها، ال يتابع عليها، وهو رجل صالح.
( البخاري، الجامع الصحيح، باب قول الله تعالى: وشاورهم في األمر، كتاب االعتصام بالكتاب والّسنة،   -1

ص7)12.
أخرجه الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، رقم:))21، وقال: حسن صحيح.  -2

أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، رقم: 7.  -3
أخرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب: كتب النبي إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى اإلسالم، رقم: )177.  -(
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المبحث الثالث: منهج اإلدارة النبوّية في حماية الوطن في المجال االجتماعي
ويسّلط الباحث الضوء على أبرز املسائل املتعلقة ف هذا اجملال ف املطلبني اآلتيني:

المطلب األول: منهج اإلدارة النبوّية في حماية الوطن في المجال االجتماعي بين أفراد 
الجماعة المسلمة

لقد اتضحت املنهجية النبوية ف حاية الوطن ف اجملال االجتماعي من خالل اإلجراءات 
التأصيُل  فاستوعب  والتطبيقي،  التأصيل  الصعيدين  على  متوازيني  مسلكني  اليت سلكت  النبوية 
اجملاَل القيمي الذي سعى من خالله النيب  إىل إرساء قيم اجتماعية توحيدية تكون دافًعا معنوًيا 
حنو اجلّد ف حاية الوطن؛ واستوعب التطبيق ترسيخ تلك القيم من خالل التطبيق العملي، ويكن 

تلّمس بعض أدّلة ذلك ف الفرعني التاليني: 

الفرع األول: إرساء القيم االجتماعية التوحيدية: حنو قيميت العدل واملساواة اللتني أتينا 
على ذكرمها عند احلديث عن املنهج النبوي ف حاية الوطن ف اجملال األخالق بوصفها قيمتني 
وأمشل،  أعّم  العدل  قيمة  وإن كانت  غالًبا،  متالزمتان  قيمتان  ومها  اجملتمع،  توحيدتني ألخالق 
وغالًبا ما عرّب عنها القرآن الكرمي بلفظ: القسط، واعتربها بعض الباحثني القيمة اجلوهرية العليا اليت 
تتمحور حوهلا كل القيم اإلنسانية األخرى، ألهنا اختيار إهلي من جهة، وألهنا القيمة التوحيدية 
الوحيدة اليت تضمن التوازن ف النظام احلضاري العام للناس)1(، فكثريًا ما كان رسول اهلل  يقول: 
، وال لعجميٍّ  يا أيها الناُس! إنَّ ربَّكم واحٌد، وإنَّ أباكم واحٌد، أال ال فضَل لعريبٍّ على عجميٍّ
على عريبٍّ، وال ألحَر على أسوَد، وال ألسوَد على أحَر إال بالتقوى، أبّلغت؟)2(،وكان يقول أيًضا: 
)سلمان مّنا أهل البيت()3(، واحلديثان دليالن – فضاًل عن غريمها وعن آيات القرآن الكرمي – على 

1- عساف، النظرية اإلسالمية العلمية في اإلدارة، ص)9)، وما بعدها باختصار.
أخــرجــه أحــمــد فــي مسند، عــن أبــي نــضــرة الــمــنــذر بــن مــالــك، بــاب حــديــث رجــل مــن أصــحــاب النبي،   -2

ج38/)7)، وصححه األلباني، السلسلة الصحيحة رقم:2700، ج)/9))، وقال: إسناده صحيح.
رواه الحاكم في مستدركه، عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه عن جده، باب ذكر سلمان الفارسي،   -3
ج3/ 91)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، باب غزوة الخندق وقريظة، ج)/)11، رقم:10137، 
وقال: أخرجه الطبراني، وفيه كثير بن عبد الله المزني، وقد ضّعفه الجمهور وحّسن الترمذي حديثه، وبقية 

رجاله ثقات.
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حثه على املساواة وإرساء قيم العدل بني أفراد اجملتمع املسلم. 

الفرع الثاني: تطبيق مبدأ المؤاخاة: والذي ثبت باملؤاخاة بني املهاجرين واألنصار كأول 
إجراء اجتماعي له أبعاد اقتصادية ونفسية، حيث كانت املؤاخاة تعين عملية تنظيم ودمج جذرّية 
للمجتمع اإلياين وإظهاره جسًدا واحًدا متجانًسا، فكانت ضرورية إلذهاب الوحشة وإثبات مبدأ 
املواساة بني املسلمني، ال سيما أن املهاجرين تركوا كل املقومات األساسية املادّية للحياة ف مكة، 
فكانت املؤاخاة خطوة مهمة ف توحيد اجملتمع اجلديد ُتضاف إىل ما سبقها من خطوات))1((، 
وأدلتها ف الّسنة كثرية منها: مارواه أنس: )... أّنه ملا قدموا املدينة، نزل املهاجرون على األنصار، 
إحدى  وأنزل لك عن  مايل،  أقامسك  فقال:  الربيع،  بن  بن عوف على سعد  الرحن  عبد  فنزل 

امرأيَتَّ...()2(.

ويبدو أن مبدأ املؤاخاة مبدأ نبوي شريف، عمل به النيب  ف املرحلة املكية قبل اهلجرة 
أيًضا، حيث ذكر ابن حجر ف اإلصابة أنه  آخى بني أصحابه مبّكة قبل اهلجرة، فآخى بني 

طلحة والزبري)3(.

المطلب الثاني: منهج اإلدارة النبوّية في حماية الوطن في المجال االجتماعي بين أفراد 
الجماعة المسلمة وغيرهم من غير المسلمين: "المواطنة"

والتأصيل الشرعي لقضية املواطنة يقوم على أساس: وحدة األصل البشري، واملصاحل املشرتكة، 
ودعوة اإلسالم للعدل واإلنصاف، وضرورة االجتماع البشري، ومتّثل وثيقة املدينة القاعدة األساسية 

ملبادئ املواطنة ف اإلسالم، بوصفها أول دستور مديّن شامل ف اإلسالم))(.

وف بنود الوثيقة اليت أتينا على ذكرها عند احلديث عن منهجية اإلدارة النبوية ف توحيد اجملتمع 
ف اجلانب التشريعي بكوهنا أول دستور إسالمي، نعيد هنا لضرورة املقام ذكر اجلوانب اليت أتت 
عليها الوثيقة ف التأسيس لتوحيد اجملتمع ف اجملال االجتماعي بني أفراد اجلماعة املسلمة وغريهم 

الكرمي، اإلدارة في عصر الرسول ، ص77، 78، "بتصرف بسيط".  -1
أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الوليمة ولو بشاة، رقم:7)1).  -2

انظر: ابن حجر، اإلصابة، ج31/3)، )بتصّرف(.  -3
)- عالء الدين عبد الرزاق جنكو، المواطنة بين السياسة الشرعية والتحديات المعاصرة، ص9).
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يسهم  توحيديًّا  توّجًها  بكوهنا  املواطنة  لقضية  التأصيل  أصاًل ف  ُيعّد  والذي  املسلمني،  من غري 
بشكل مباشر ف حاية الوطن، ويكن رصد املنهجية النبوية ف هذا الباب ف النقاط اآلتية)1(: 

هذا كتاب من حممد النيب األمي، بني املؤمنني واملسلمني من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق   .1
هبم وجاهد معهم، إهنم أمة واحدة من دون الناس.

وإنه َمْن تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة غري مظلومني وال متناصر عليهم.  .2

وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني، وإن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني.  .3

لليهود دينهم وللمسلمني دينهم: مواليهم وأنفسهم، إال َمْن ظلم وأمث فإنه ال يوتغ إال نفسه   .(
وأهل بيته.

المبحث الرابع: منهج اإلدارة النبوّية في حماية الوطن في المجال االقتصادي
اجملتمع  توحيد  بقصد  املنهجية  العملية  اإلجراءات  من  سلسلة  النبوية  اإلدارة  اختذت  لقد 
واستقالله ف اجملال االقتصادي؛ ليقينه  بأن قوة االقتصاد واستقالله وتوحيد اجملتمع فيه فكرًا 
املسائل  أبرز  الضوء على  الباحث  الوطن، وسيسّلط  الدفاع عن  وعماًل هو أحد أسباب وسبل 

املتعلقة ف هذا املوضوع ف املطالب اآلتية: 

المطلب األول: االستقالل االقتصادي: "بناء سوق المدينة ومتابعته ومراقبته"

إنَّ االستقالل االقتصادي يبدأ من استقالل السوق، ومن عدم تبعيته لغري أبناء متمعه، ومن 
مَثَّ دأب  إىل وضع منهجية خاصة به، فقد روي أنه  ملّا قدم املدينة املنورة نظر ف السوق، 
وف احلالة التجارية واالقتصادية السائدة آنذاك، فإذا باليهود وقد سيطروا بشكل كامل على حركة 
املال والتجارة واستبّدوا هبا، )ذهب إىل سوق النبيط، فنظر إليه، فقال: ليس هذا لكم بسوق؛ مث 
ذهب إىل سوٍق، فنظر إليه، فقال: ليس هذا لكم بسوق؛ مث رجع إىل هذا السوق، فطاف فيه مث 

وانظر:   ،1(3 ج2/2)1-  النبوية،  السيرة  ابــن كثير،  وانــظــر:  ج2/)8،  النبوية،  السيرة  هــشــام،  ابــن   -1
السهيلي، الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن هشام، ج)/0)2.
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قال: هذا سوقكم فال ينتقصّن وال يضربّن عليه خراج()1(.

ودأب  بعدها على متابعته ومراقبة من يّتجر فيه، والدليل ما روي أنه: "مّر  على صرُبة 
طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بلاًل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟، قال: أصابته 

السماء يا رسول اهلل، قال: أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟! من غّش فليس مين")2(.

المطلب الثاني: التشجيع على اإلنتاج والعمل

وذلك ألّن اإلنتاج والعمل يزيدان من قوة اجملتمع، فقد حرص  على اختاذ خطوات عملية 
ف تنظيم األمورة ف مجيع اجملاالت اإلنتاجية أو املساعدة على التنمية، وال سيما على األصعدة 

اآلتية: 

أواًل: على صعيد الزراعة: حّث  على استغالل األراضي وزراعتها، وكره حبسها بوارًا 
دون إنتاج، ذلك أنه  نظر ف املدينة، فرأى أن اجملتمع املدين ف غالبه متمًعا زراعيًّا، فوجد 
األراضي الصاحلة للزراعة مل ُتستغل بشكل صحيح أو كامل، ووجدها بأيدي من حبسها دون 
استثمار، فدأب على التشجيع على استغالهلا وإحياء مواهتا، فقال: "َمْن كانت له أرٌض فليزرْعها، 
فإن مل يستطْع أن يزرَعها، وعجز عنها، فليمنْحها أخاه املسلَم، وال يؤاجرْها إّياه")3(، وأما موات 
األراضي اليت ال تعود ملكيتها ألحد، فقد شرّع امتالكها بإحيائها مُلحييها باستغالهلا فقال: )َمْن 

أحىي أرًضا ميتًة فهي له..."))(.

ثانًيا: على صعيد الصناعة: ويكن رصد التطبيقات املنهجية النبوية على صعيد الصناعة 
- واليت وضع من خالهلا اللبنات األوىل جملتمع صناعي يعتمد على أبنائه، ليكون ف املستقبل قوة 

أخرجه ابن ماجه، كتاب التجارات، باب األسواق ودخولها، رقم:2233، وقال األرنؤوط: إسناده ضعيف؛   -1
لضعف إسحاق بن إبراهيم، انظر: سنن ابن ماجه، تحقيق األنؤوط وآخرون، طبعة دار الرسالة العالمية، 

2009م، ج3/))3.
أخرجه مسلم، كتاب اإليمان، باب قول النبي َمْن غشنا فليس منا، رقم:102.  -2

أخرجه مسلم كتاب البيوع، باب كراء األرض، رقم:3920.  -3
أخرجه أبو داود، عن جابر، كتاب الخراج، باب في إحياء الموات، رقــم:3073، وعلق عليه األرنؤوط   -(

بقوله: إسناده على شرط مسلم.
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اقتصادية تسهم بإنتاجها ف حتصني وحاية الوطن- ف النقاط اآلتية:

كانت العرب قبل اإلسالم تأنف الصناعة وتنظر إىل حمرتفيها بدونّية واحتقار، فجاء النيب   -1
 لريفع هذه النظرة، ويزيل االحتقار عن حمرتف الصناعة وأهل املهن؛ تشجيًعا هلم ودفًعا 
هلم على االحرتاف واإلنتاج، ويبنّي أهنم جزء من اجملتمع ويساوون باقي الناس ف احلقوق 
والواجبات، والدليل: ما رواه البخاري رحه اهلل عن أنس  قال: "إّن خّياًطا دعا رسول اهلل 

 لطعام صنعه، قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول اهلل  إىل ذلك الطعام")1(.

2-  شّجع رسول اهلل  على االحرتاف والكّد واألكل من عمل اليد، فقال: "إن اهلل حيب 
أحد  أكل  "ما  أيًضا:  وقال  السالم جنارًا")3(،  عليه  "كان زكرياء  وقال:  احملرتف")2(  املؤمن 
طعاًما قطُّ خريًا من أن يأكل من عمل يده، وإّن نيب اهلل داود عليه السالم كان يأكل من 
عمل يده"))(، وكان داود عليه السالم يصنع من احلديد ُعدد احلرب ولبوسها، وف ذلك يقول 

ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   چ  وتعاىل:  سبحانه  اهلل 
ک گ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ 

ڻ چ  )سبأ: 11-10(.

3-  أّنه  أبقى ثالثني حّداًدا وصائًغا من سيب خيرب ف الّسنة السابعة للهجرة؛ لينتفع املسلمون 
من صنعتهم، ويتقّوون هبا على جهاد عدوهم))(.

)-  عمد  إىل استغالل ثروات األرض الباطنية؛ لتستفيد الدولة والناس من معادهنا، فأقطع 
النيب  بالل بن احلارث املزين معادن قبيلته، وهي من أعمال الفرع باملدينة وكتب له بذلك 
كتاًبا، ونّصه: "بسم اهلل الرحن الرحيم، هذا ما أعطى حممد رسول اهلل  بالل بن احلارث 
املزين: أعطاه معادن القبلية غورّيها وجلسّيها، عشبة وذات النصب، وحيث يصلح الزرع من 

أخرجه البخاري كتاب األطعمة، باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيًئا، رقم:39)).  -1

أخرجه البيهقي، باب التوكل بالله، ج1/2))، وقال: تفرد به أبو الربيع عن عاصم، وليسا بالقوّيين.  -2
أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل زكرياء عليه السالم، رقم:2379.  -3

أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، رقم: 2072.  -(
الكتاني، التراتيب اإلدارية، ج2/2).  -(
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قدس، ومل ُيعطِه حقَّ مسلٍم")1(، وهو ما ُيعرف اليوم بصناعة التعدين.

ثالًثا: على صعيد إدارة الموارد وترشيد االستهالك الخاص والعام: ومقتضاه االقتصاد   -(
ف استخدام املوارد واالستفادة من التوالف وإعادة استخدام ما يكن استخدامه من املواد 
والرتكيز على  بالنظر    يكتف  إذ مل  التدوير،  إعادة  بـ:  اليوم  ُيعرف  ما  املستعملة، وهو 
اإلنتاج وإدارة أدواته، وإمنا حّض على احملافظة على املواد األولية واملوارد العاّمة، تلك اليت يّثل 
االقتصاد فيها ختفيض املصاريف واحلّد من تبديدها، ما يعين رفع نسبة الربح واملردود املادي 
ا ونوًعا، مبا يعود بالفائدة على اجملتمع كّله، ومن تلك التوجيهات النبوية الشريفة اليت تربز  كمًّ
املنهجية النبوية ف تأهيل أفراد اجملتمع وتوحيدهم للقيام بدورهم االقتصادي املفضي حتًما إىل 
قوة إضافية تساعد وتدعم ف حتصني اجملتمع وحاية الوطن يذكر الباحث اإلجراءات النبوية 

اآلتية دلياًل:

هنى  عن السرف ف استخدام املوارد وأنكر على املسرفني، والسيما املياه اليت تشّكل  أ- 
احلياة لعموم العوامل، فعن عبد اهلل بن عمرو: "أن رسول اهلل  مّر بسعد وهو يتوضأ 
فقال: ما هذا السرف؟! فقال سعد: أف الوضوء إسراف؟ قال: نعم وإن كنت على 
هنر جار")2(، وطّبق ذلك ف نفسه، "فكان النيب  يتوضأ باملّد ويغتسل بالصاع إىل 

مخسة أمداد")3(.

أمر  باحلفاظ على الطاقة وأخذ أسباب األمان ف استخدامها، فقال رسول اهلل  ب- 
: "مخروا اآلنية، وأوكوا السقية، وأجيفوا األبواب... وأطفئوا املصابيح عند الرقاد، 

فإن الفويسقة رمبا اجرتت الفتيلة فأحرقت أهل البيت"))(.

أخرجه أبو داود، كتاب الخراج، باب في إقطاع األرضين، رقم:2)30، وعلق عليه األرنؤوط بقوله: صحيح   -1
لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد.

أخرجه ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعّدي، رقم:)2)،   -2
ص 2)، وقال ابن حجر: أخرجه ابن ماجه وغيره وإسناده ضعيف، ينظر: ابن حجر، التلخيص الحبير 

في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ج387/1. 
أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم:)32.  -3

أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، رقم:)331.  -(
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أمر  باإلفادة من املخّلفات والتوالف، ومن ذلك: "أن رسول اهلل  مّر بشاة ميتة،  ج- 
فقال هاّل استمتعتم بإهاهبا؟ قالوا: إهنا ميتة!، قال: إمنا ُحرَِّم أكلها")1(.

المبحث الخامس: منهج اإلدارة النبوّية في حماية الوطن في المجال العسكري
لقد هنجت اإلدارة النبوية ف حاية الوطن ف اجملال العسكري منهًجا منطقيًّا مميزًا، حيث 
اهتمت باإلعداد الذي مشل التدريب على مهارات الدفاع عن الوطن، واالهتمام بتصنيع أدوات 
والعبادة  العقيدة  مشل  الذي  املعنوي  التأسيس  بعد  وذلك  العسكري،  واهلجوم  الدفاع  وأسلحة 
واألخالق، وقبل الزّج بفلذات األكباد ف أتون املواجهة، وهذا ما سيسّلط الباحث الضوء على 

أبرز املسائل املتعلقة هبذا اجملال ف املطلبني اآلتيني: 

سبحانه:  بقوله  املتمّثل  اإلهلي  لألمر  امتثاٌل  وذلك  اإلعداد:  إجراءات  األول:  المطلب 
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   چ 
ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ىئ چ )األنفال: 0)(، وقد ظهرت إجراءات اإلعداد 

النبوي ف اخلطوات اآلتية: 

األول: تضمير الخيل وإجرائها في التسابق: فقد أجرى النيب  ما ضمر من اخليِل من 
احلفياِء إىل ثنيِة الوداِع، وأجرى ما مل يضمْر من الثنيِة إىل مسجِد بين ُزريٍق، قال ابُن عمَر: وكنُت 

فيمن أجرى)2(.

الثاني: التدريب على الرمي والتشجيع عليه: وثبت ذلك بأحاديث كثرية، منها: مرَّ النيبُّ 
 على نفٍر من أسلَم ينتضلوَن، فقال النيبُّ : ارموا بين إمساعيَل، فإنَّ أباكم كان رامًيا، ارموا 
وأنا مع بين فالٍن، قال: فأمسَك َأَحُد الفريقنِي بأيديهم، فقال رسوُل اهلِل : ما لكم ال ترمون، 

قالوا: كيف نرمي وأنَت معهم؟ فقال النيبُّ : ارموا فأنا معكم كلُّكم)3(. 

أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، رقم:2221.  -1
أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب السبق بين الخيل، رقم: 8)28.  -2

أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب التحريض على الرمي، رقم: 2899.  -3
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الثالث: تشجيع صناعة األدوات العسكرية: ومن ذلك: 

َر،  ْهِم الواِحِد ثالثًة اجلنَة: صاِنَعُه حِيتِسُب ف صنعِته اخليـْ صناعة السهام إنَّ اهلَل لَُيدِخُل بالسَّ  -1
رَْكُبوا، ُكلَّ ما َيلُهو به  والرَّاِمَي به، وامُلِمدَّ به، وقاَل ارُْموا وارْكُبوا وأَلَْن َترُموا أَحبُّ ِإيلَّ من أْن تـَ

.)1( رََسُه وُمالَعَبِته أهَلُه فِإنـَُّهنَّ من احلقِّ الرجُل املسِلُم باِطٌل إال رَْمَيُه ِبقوِسِه وَتأِديِبِه فـَ

صناعة المنجنيق: فقد روي أن رسول اهلل  أرسل عروة بن مسعود، وغيالن بن سلمة إىل   -2
جرش؛ ليتعّلما صناعة الدّبابات واملنجنيقات والعرّادات، وهي أضخم اآلالت احلربية آنذاك، 

وذلك بناًء على حاجة املنظمة العسكرية إليها آنذاك)2(.

المطلب الثاني: إجراءات التطبيق: ويستشهد الباحث على إجراءات التطبيق النبوي ف 
حاية الوطن والدفاع عنه ف اجملال العسكري بالنقاط اآلتية: 

أواًل: حفر الخندق: فقد ندب  املهاجرين واألنصار إىل حفر اخلندق حول املدينة، وكانوا   -
ينقلون الرتاب على متوهنم)3(، وقد شارك  بنفسه ف حفر اخلندق حىت وارى الرتاب بياض 
بطنه))(، واحلديث دليل على وجوب حاية الوطن عندما هتّدده األخطار، أو ُينَذر بالغزو 

اخلارجي. 

  ثانًيا: الخروج إلى أحد لمالقاة المشركين والدفاع عن المدينة: وذلك أن رسول اهلل  -
شاور أصحابه يوم أحد ف املقام واخلروج، فرأوا اخلروج، فلما لبس أْلَمته وعزم قالوا: أقم، 
فلم يل إليهم بعد العزم))(، واحلديث دليل على حتّفزهم ملالقاة عدوهم والدفاع عن مدينتهم 

وحاية وطنهم.

ثالًثا: مطاردة العرنيين ومعاقبتهم: وذلك من إجراءات الدفاع عن األوطان فال تكون   -

أخرجه الترمذي، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في   -1
فضل الرمي في سبيل الله، رقم: 37)1، وقال: حسن صحيح.

الكرمي، اإلدارة في عصر الرسول ، ص191، باختصار.  -2
أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب حفر الخندق، رقم: )283.  -3
أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: حفر الخندق، رقم:2837.  -(

رواه البخاري، باب قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، بعد الحديث رقم: 8)73، ص7)12.  -(
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ص هلم رسوُل  َووُا املدينَة، فرخَّ ، وثبت ذلك فيما رواه أنس: أن ناًسا من ُعرَيَنَة، اجتـَ هنًبا لكل لصٍّ
وَد، فأرَسل رسوُل  اهلِل  أن يأتوا إبَل الصدقِة، فيشرَبوا من ألباهِنا وأبواهِلا، فقَتلوا الراعَي واستاقوا الذَّ

وَن احلجارَة)1(. ع أيدَيهم وأرجَلهم، ومَسر أعيَنهم، وترَكهم باحلرَِّة يُعضُّ اهلِل ، فُأيِت هبم، فقطَّ

الخاتمة: وعرض فيها الباحث: نتائج البحث، والتوصيات، وذلك  على النحو اآليت:

أواًل: نتائج البحث: حيث وصل البحث إلى نتائج عديدة، كان أهّمها: 

إّن حاية الوطن والذود عنه ال يكن أن تكون بالشعارات، وال بالصورة التقليدية واملتمثلة   -1
باجليش الذي يرابط على احلدود وحسب، بل البّد أن تتعّدى حاية الوطن تلك الصورة النمطية 
والسياسة،  بالتشريع  ولتهتّم  للمجتمع،  القيمي  التأسيس  لتغّطي  وأمشل،  أوسع  مفهوم  إىل 
وبالروابط االجتماعية املوّحدة للمجتمع، وبتحسني األوضاع االقتصادية للمواطنني، وتقوية 
وثقافًيا  فكرًيا  متجانس  موّحد  متمع  بذلك  ليتكّتل  وتأسيًسا؛  إعداًدا  العسكري  اجلانب 

وماديًّا، فيكون قادرًا فعاًل على حاية الوطن ف كل حني، وضّد كل ما يدمهه من أخطار.

إن كلمة السّر واألساس األول والقاعدة األقوى ف منهج اإلدارة النبوية ف بناء اجملتمع وتأهيل   -2
أفراده على حاية الوطن هي ف: تركيزه  على الوحدة "الوطنية"، وإرساء مبدأ املواطنة، 
وتكتيل اجملتمع قوًة موّحدًة ف خمتلف اجملاالت، وتوحيد تلك اجملاالت ف تكاملية ممنهجة ف 

حاية الوطن. 

إنَّ منهج اإلدارة النبوّية ف حاية الوطن ف اجملال الديين مشل توحيد اجملتمع ف مال العقيدة،   -3
والعبادة، واألخالق.

إّن منهج اإلدارة النبوّية ف حاية الوطن ف اجملال التشريعي والسياسي بدأ بوضع أول بذرة   -(
دستورية ف تاريخ الدولة اإلسالمية، من خالل: كتابة "الوثيقة"، مّث باعتماد القيم السياسية 
اإلسالمية داخل اجملتمع اإلسالمي، مّث مبراسلة قادة اإلمرباطوريات احمليطة بالدولة اإلسالمية 

الوليدة.

رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب استعمال إبل الصدقة وألبانها ألبناء السبيل، رقم: 01)1.  -1
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إّن منهج اإلدارة النبوّية ف حاية الوطن ف اجملال االجتماعي تعّرض إلرساء القيم االجتماعية   -(
بني  املؤاخاة  مبدأ  وبتطبيق  الطبقية،  على  وبالقضاء  واملساواة،  العدل  التوحيدية: كقيميت 

املؤمنني ف املرحلتني املكية واملدنية.

إّن اإلدارة النبوّية هنجت ف حاية الوطن ف اجملال االقتصادي مبادئ تقوية اجملتمع ف خمتلف   -(
اجملاالت االقتصادية، فعمدت إىل االستقالل االقتصادي ونبذ التبعية للسيطرة اليهودية على 
التجارة ببناء السوق اخلاصة باملسلمني، مث وّسعت الزراعة ودعمتها من خالل إحياء األراضي 

امليتة واستغالهلا، وشّجعت الصناعة باتباع أساليب جديدة حينها.

النبوّية ف حاية الوطن ف اجملال العسكري رّكز على اإلعداد من خالل  إّن منهج اإلدارة   -7
التشجيع على التدريب، وأسس للصناعة احلربية لتكون وسيلة ف حاية الوطن، وطّبق حاية 

الوطن عند احلاجة باستخدام تقنيات مل تكن العرب تعرفها، كحفر اخلندق يوم األحزاب.

ثانًيا: التوصيات: وقد أوصى الباحث باآليت:

ضرورة تكثيف اجلهود البحثية ف دراسة الّسنة النبوية، والعمل على استنباط املناهج النبوية   .1
ف خمتلف ماالت العلوم اإلنسانية.

تعميم نتائج البحوث والدراسات على خمتلف فروع اإلدارات ف اجملتمع والتعريف هبا مبختلف   .2
الطرق، والسيما الندوات واللقاءات املباشرة.

اعتماد نتائج البحوث والدراسات ف الّسنة النبوية ف مناهج الرتبية التعليم؛ لرتبية األجيال   .3
عليها.



- 113( -

الدكتور محمد شريف ُمشوّح )سوريا( 

قائمة المصادر والمراجع:

اإلسنوي، عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، أبو حممد، مجال الدين )املتوىف: 772هـ(،   -
هناية السول شرح منهاج الوصول، ط1، بريوت، دار الكتب العلمية، 1999م.

األلباين، أبو عبد الرحن حممد ناصر الدين األلباين )املتوىف: 20)1(، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء   -
من فقهها وفوائدها، الرياض، مكتبة املعارف للنشر، )د. ط(، )199م.

البخاري، أبو عبد اهلل، حممد بن امساعيل بن بردزبه البخاري اجلعفي، املتوىف: )))2هـ(، صحيح البخاري،   -
ط2، الرياض، السعودية، دار السالم للنشر، 1999م.

البيهقي، أحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي البيهقي )املتوف: 8))هـ(، االعتقاد واهلداية إىل   -
سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب احلديث، حتقيق: أحد عصام الكاتب، بريوت، دار اآلفاق 

اجلديدة، ط1، 01)1هـ.
الرتمذي، أبو عيسى، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى الرتمذي، )املتوىف:279هـ(، اجلامع املختصر من   -
السنن عن رسول اهلل ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل، ط1، السعودية، الرياض، دار السالم للنشر، 

1999م.
اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف: )81هـ(، كتاب التعريفات، ط1، بريوت،   -

دار الكتب العلمية، 1983م.
جنكو، عالء الدين عبد الرزاق جنكو، املواطنة بني السياسة الشرعية والتحديات املعاصرة، املؤمتر العلمي   -
العراق، حتت عنوان:  السليمانية، كردستان  الفكرية، )1/ )/ )201،  للدراسات  الزهاوي  الثالث ملركز 

)النظام السياسي ف الفكر اإلسالمي: حتديات الواقع وآفاق املسقبل(.
احلاكم، أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن حدويه بن ُنعيم بن احلكم الضيب الطهماين   -
النيسابوري املعروف بابن البيع، )املتوىف: )0)هـ(، املستدرك على الصحيحني، ط1، حتقيق: مصطفى عبد 

القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، 1990م.
حامد، خالد حامد، منهجية البحث ف العلوم االجتماعية واإلنسانية، ط1، اجلزائر، جسور للنشر والتوزيع،   -

2008م.
ابن حجر، أبو الفضل أحد بن علي بن حممد بن أحد بن حجر العسقالين )املتوىف: 2)8هـ(،، اإلصابة   -
ف متييز الصحابة، ط1، حتقيق: عادل أحد عبد املوجود، وعلي حممد عوض، بريوت، دار الكتب العلمية، 

)1)1ه.



- 113( -

مجاالت حماية الوطن في الّسنة النبوّية ...

ابن حجر، أبو الفضل أحد بن علي بن حممد بن أحد بن حجر العسقالين )املتوىف: 2)8هـ(، التلخيص   -
احلبري ف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، ط1، بريوت، دار الكتب العلمية، 1989م.

ابن حجر، أبو الفضل أحد بن علي بن حممد بن أحد بن حجر العسقالين الشافعي، فتح الباري شرح   -
صحيح البخاري، بريوت، 1379ه. 

ابن حنبل، أبو عبد اهلل أحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف: 1)2(، مسند اإلمام   -
للنشر، ط1،  الرسالة  أحد بن حنبل، حتقيق، شعيب األرنؤوط، عادل مرشد وآخرون، بريوت، مؤسسة 

2001م.
أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاين، )املتوىف )27هـ(، سنن أيب داود، ط1،   -

الرياض، اململكة العربية السعودية، دار السالم للنشر والتوزيع، 1999م.
دويدري، رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي: أساسياته النظرية وممارسته العملية، )د.ط(. بريوت، دار   -

الفكر املعاصر، )200م. 
ف  األنف  الروض  )املتوىف: 81)هـ(،  السهيلي  أحد  بن  اهلل  عبد  بن  الرحن  عبد  القاسم  أبو  السهيلي،   -
شرح السرية النبوية البن هشام، حتقيق: عبد الرحن الوكيل، )بدون رقم طبعة(، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 

1990م.
العاين، أثري أنور شريف العاين، أخالقيات إدارة التسويق ف اإلدارة العربية اإلسالمية، الندوة العلمية الدولية   -
السابعة: إدارة املال واألعمال ف الّسنة النبوية، )حبث حمكم(، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية، 21-

23/)/)201م، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
عمان،  ط1،  واملبادئ،  األسس  استنباط  اإلسالمية:  اإلدارية  النظرية  العجلوين،  حممود  حممد  العجلوين،   -

األردن، دار املسرية للنشر.
عساف، عبد املعطي عساف، النظرية اإلسالمية العلمية ف اإلدارة: )I Theory(: نظرية اإلدارة بالقيم:   -

MBV، ط1، األردن، دار زهران للنشر والتوزيع، 2013م.

العيسوي، عبد الفتاح حممد العيسوي، وعبد الرحن حممد العيسوي، مناهج البحث ف الفكر اإلسالمي   -
والفكر احلديث، ط1، بريوت، دار الراتب اجلامعية، 1997م.

الكتاين، حممد َعْبد احَلّي بن عبد الكبري بن حممد احلسين اإلدريسي، املعروف بعبد احلي الكتاين، )املتوىف:   -
1382هـ(، الرتاتيب اإلدارية والعماالت والصناعات واملتاجر واحلالة العلمية اليت كانت على عهد تأسيس 

املدنية اإلسالمية ف املدينة املنورة، حتقيق: عبد اهلل اخلالدي، ط2، بريوت، دار األرقم، )د. ت(.



- 113( -

الدكتور محمد شريف ُمشوّح )سوريا( 

ابن كثري، أبو الفداء احلافظ إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي، )املتوىف: )77هـ(، السرية النبوية، حتقيق:   -
مجيل صدقي، ط1، بريوت، دار الفكر، 1997م.

الدولة  اإلدارية ف  للنظم  تارخيية  دراسة  الرسول،  اإلدارة ف عصر  الكرمي،  أحد عجاج  الكرمي، حافظ   -
اإلسالمية األوىل، ط1، القاهرة، دار السالم للطباعة، )200م.

ابن ماجه، أيب عبد اهلل حممد بن يزيد الربعي، ابن ماجه القزويين، )املتوىف:273هـ(، سنن ابن ماجه، ط1،   -
الرياض، السعودية، دار السالم للنشر، 1999م.

ممع اللغة العربية، املعجم الفلسفي، القاهرة، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، 1983م.  -
مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن ورد بن كوشاذ القشريي النيسابوري، )املتوىف:1)2هـ(، صحيح   -

مسلم، ط2، الرياض، السعودية، دار السالم للنشر، 2000م.
ابن منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي،   -

)املتوىف: 711هـ(، لسان العرب، ط3، بريوت، لبنان، دار صادر، )1)1هـ.
النووي، أبو زكريا حميي الدين بن شرف النووي )املتوىف: )7)(، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط2،   -

1392هــ.
ابن هشام، أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي، )املتوىف: 218هـ(، السرية النبوية، حتقيق: أحد   -

مشس الدين، الطبعة األخرية )بدون رقم(، بريوت، دار ومكتبة اهلالل، )200م.
اهليثمي، أبو احلسن نور الدين على بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي، ممع الزوائد ومنبع الفوائد، حتقيق:   -

حسام الدين القدسي، القاهرة، مكتبة القدسي، )199م.
مواقع إلكترونية:  -

التأصيل الشرعي ملفهوم الوطنية – أوراق عمل، موقع السكينة،  -
  https://www.assakina.com/book/57990.html تاريخ اإلدراج: )11/1/)201م. 

 ،PDF عبد الكاف، إمساعيل عبد الفتاح عبد الكاف، املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية، نسخة  -
.)WWW.KOTOBARABIA.COM( موقع: كتب عربية



أحاديث العهود وأثرها في حماية األوطان

الدكتور/ عادل فائز
جامعة ابن زهر/ أكادير

المملكة المغربية





- 1139 -

أحاديث العهود وأثرها في حماية األوطان

المقدمة:
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته 

أمجعني. أما بعد: 

فقد جعل اإلسالم العهد من مقتضيات الدين، ومن مقاصده الكربى اليت ال يتحقق مسمى 
الدين إال هبا، وذلك ملا له من األمهية البالغة ف حياة الناس واستقرارهم، روحيًّا وجسديًّا ودينيًّا.

إذ ال يكن ألي فرد أو دولة أن تعيش مبفردها، معزولة عن غريها، بل اقتضت سنة الوجود 
البشري، أن تكون األمم متعاونة متآزرة، تتعايش وتتعاضد. 

وملا كان اإلسالم ديًنا عاملًيا جاء إىل الناس كافة، كان من الطبيعي أن يهتم اإلسالم بتنظيم 
العالقات بني املسلمني وغريهم، حىت يعيش الناس ف أمن وأمان. وإن من أهبى الصور اليت تتجلى 

فيها تنظيم تلك العالقات: ما يتعلق بالعهود سواء أكانت عهودا فرديًة أْم مجاعية. 

وإننا نشهد ف هذا العصر جتافًيا ألحكام الشريعة فيما يتعلق باملعاهدين واملستأمنني، وإنكارًا 
للطريقة املثلى اليت سنها اإلسالم ف التعامل مع غري املسلمني، فكان ذلك سبًبا ف خراب األوطان 
وتدمريها ماديا ومعنويا، فقد فرضت عقوبات اقتصادية على كثري من بلدان املسلمني ألهنا خالفت 
عهودها، كما شنت حروب على دول أخرى نتيجة عدم الوفاء مبعاهداهتا، فكان من ذلك خراب 

األوطان وتشريد الشعوب. 

م اإلسالم املعاهدات، إذ من شأن  فكان لزاًما بيان أمهية احملافظة على العهود، وكيف نظَّ
ذلك أن حيافظ على األوطان ويصوهنا من اخلراب والدمار، وحيقق هلا األمن واالستقرار واالزدهار. 

فلذلك اخرتت أن يكون موضوع البحث: أحاديث العهود ودورها ف حاية األوطان. 

وقد حظيت قضية العهد ف اإلسالم باهتمام كبري من لدن الباحثني، فكانت فيه دراسات 
عديدة، أكتفي باإلشارة إىل أمهها: تأصيل العالقة مع غري املسلمني، من خالل أحداث السرية 
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النبوية حلميد الصغري. واإلسالم واملساواة بني املسلمني وغري املسلمني، عبد املنعم أحد بركة، رسالة 
دكتوراه، طبعتها مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 10)1هـ. والتعايش السلمي بني املسلمني 
وغريهم داخل دولة واحدة، سور الرحن هدايات، رسالة ماجستري، طبعتها دار السالم، مصر، 
21)1 هـ. والعالقات االجتماعية بني املسلمني وغري املسلمني ف الشريعة اإلسالمية واليهودية 
واملسيحية والقانون، بدران أبو العنني بدران، رسالة دكتوراه، طبعتها دار النهضة العربية، بريوت، 

لبنان.

هذه الدراسات، على أمهيتها، فإين مل أجد من بينها من أفرد العهد ف السنة بالبحث، بل 
كانت تلك الدراسات، تعتمد على نصوص القرآن، وبعض نصوص السنة؛ فقد عاجلت العهد ف 
الشريعة بصفة عامة، كما ركزت على املقارنة بني الديانات ف التعامل مع خمالفيها، ومل أجد من 

بينها دراسة خصصت لبحث العهد ف السنة، وأثره ف حاية األوطان

القيم  وهي  العهود،  قضايا  ف  ا  مهمًّ جانًبا  أغفلت  الدراسات  هذه  أن  ذلك  إىل  أضف 
لبناء األوطان  املثلى سبياًل  القيم  تلك  العهود، وكيف كانت  أحاديث  إليها  ترمز  اليت  اإلنسانية 

وحايتها وهو ما حاولت جتليته ف هذا البحث. 

وحني يمُت البحث ومجعت مادته، كانت مادة غزيرة وفرية، فلم يكن البحث متسًعا لعرضها 
ومعاجلتها، فاقتصرت على أمهها، مركزًا على ثالث قضايا أساسية: 

- بيان أنَّ ما شرعه اإلسالم ف قضايا العهود سواء أكانت بني األفراد أم اجلماعات، حيث 
إن اهلدف العام منه هو حاية األوطان من اخلراب والدمار، وجعلها أوطاًنا تنعم باألمن واالستقرار، 
وقد تأكدت هذه احلقيقة عرب التاريخ فالدول اليت ال حترتم معاهداهتا، وال تلتزم باتفاقياهتا يكون 
ذلك سبًبا ف خراب أوطاهنا، وتشريد شعوهبا، ف حني أن الدول اليت تلتزم بعهودها يكون ذلك 

سبًبا ف ازدهار أوطاهنا، واستقرار متمعاهتا، وأمن شعوهبا. 

فلذلك رتب  الدين؛  العظمى هلذا  املقاصد  به من  والوفاء  العهد  احلفاظ على  أن  بيان   -
على نقضه أشد العقوبات، كما بينت التأصيل النبوي ف احملافظة على العهود، والتعامل مع غري 
املسلمني. أما ف اخلطوة الثالثة، فقد بينت القيم اإلنسانية اليت تتضمنها أحاديث العهود، وأن نشر 
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تلك القيم كفيل باحملافظة على األوطان وصيانتها. 

تعريف العهد: يدل اجلذر اللغوي "عهد" ف العربية على مجلة من املعاين: يوضحها اجلوهري 
بقوله: " الَعْهُد: األماُن، واليمنُي، واملوثُق، والذّمُة، واحِلفاُظ، والوصيُة")1(، وقد ذكر ابن فارس أن 
اُل  األصل الذي ترجع إليه معاين هذه الكلمة هو: االحتفاظ، يقول: ")َعِهَد( اْلَعنْيُ وَاهْلَاُء وَالدَّ
ْيِء  َأْصُل َهَذا اْلَباِب ِعْنَدَنا َدالٌّ َعَلى َمْعىًن وَاِحٍد، َقْد َأْوَمَأ إِلَْيِه اخْلَِليُل. َقاَل: َأْصُلُه ااِلْحِتَفاُظ ِبالشَّ
َفِمْن  اْلَباِب.  رُوُع  فـُ إِلَْيِه  رِْجُع  يـَ الَِّذي  اْلَمْعىَن  ُهَو  ااِلْحِتَفاِظ  ِمَن  َذَكرَُه  ِبِه. وَالَِّذي  اْلَعْهِد  َوِإْحَداُث 
ْنَبِغي  َا مُسَِّيْت ِبَذِلَك أِلَنَّ اْلَعْهَد مِمَّا يـَ ْعَهُد َعْهًدا، َوُهَو ِمَن اْلَوِصيَِّة. َوِإمنَّ ْوهُلُْم َعِهَد الرَُّجُل يـَ َذِلَك قـَ
ااِلْحِتَفاُظ ِبِه. َوِمْنُه اْشِتَقاُق اْلَعْهِد الَِّذي ُيْكَتُب لِْلُواَلِة ِمَن اْلَوِصيَِّة، َومَجُْعُه ُعُهوٌد. وَاْلَعْهُد: اْلَمْوِثُق، 
َقاُل: ُهَو َقرِيُب اْلَعْهِد ِبِه، َوَذِلَك  َومَجُْعُه ُعُهوٌد. َوِمَن اْلَباِب اْلَعْهُد الَِّذي َمْعَناُه ااِلْلِتَقاُء وَاإْلِْلَماُم، يـُ

َباٌل")2(. َأنَّ إِْلَماَمُه ِبِه اْحِتَفاٌظ ِبِه َوِإقـْ

فاألصل –إذا– ف كلمة العهد هو االحتفاظ؛ فالعهد هو عبارة عن احلفظ، حفظ األمن، 
وهناك  احلفظ،  هو:  العهد  ف  فاألساس  ذلك.  وغري  العالقات،  وحفظ  االستقرار،  وحفظ 
مصطلحات أطلقت على ذوي العهد ف اإلسالم، كاملعاهدين، واملستأمنني، وأهل الذمة. وهي 

مصطلحات سيأيت تعريفها ف البحث إْن شاء اهلل. 

المبحث األول: أثر أحاديث العهود في حماية األوطان
هذا املبحث هو مقدمة للمباحث اآلتية، أروم به بيان أثر أحاديث العهود ف حاية األوطان، 
بصفة عامة، على أن يتم تفصيل قضايا هذا املبحث ف املباحث السالفة، وقد ارتأيت جتلية أثر 

أحاديث العهود ف حاية األوطان، ف نقطتني اثنتني: 

أواًل: ال وطن دون أمن، وال أمن دون عهد: اقتضت سنة الوجود أن ال يعيش اإلنسان 
معزوال عن غريه، بل ف هو ف حاجة ماسة إىل غريه من البشر، فلذلك هم ف حاجة إىل التعايش 
والتعاون والتساكن، ما حيقق لإلنسان خلة االستقرار واألمان، وال ريب أن هذا التعايش والتساكن 

الجوهري، الصحاح 2/)1).   -1
ابن فارس، معجم مقاييس اللغة )/7)1.  -2
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ال يكن أن حيصل إال عن طريق معاهدات تربط بني األفراد واجلماعات؛ هذه العهود هي اليت 
حتقق للمجتمعات األمن واالستقرار، الذي هو مناط احلفاظ على الوطن، فما شرعته األحاديث 
من حقوق املعاهدين، ما سلف ف املباحث السالفة، إمنا الغرض منه: أن يشعروا باألمن ف البلدان 
اليت يعيشون فيها، وإذا شعروا فيها باألمن، كان ذلك باعًثا هلم على اإلسهام فيما ينفع األوطان 
اليت يعيشون فيها، فتزدهر تلك األوطان، وتصري أوطاًنا قوية: اقتصاديًّا، وسياسيًّا، واجتماعيًّا، ف 
حني أن البلدان اليت ال حتافظ على معاهداهتا، ويروع فيها املستأمنون واملعاهدون، يكون ذلك 
سببا ف نشوب احلروب فيها، ما يعود بالضرر العميم على الوطن كله، فيصري وطًنا خمرًبا، يذوق 

أهله العذاب والويالت. 

باألمن  واملستأمنون  املعاهدون  فيها  يشعر  اليت  فالبلدان  احلايل؛  تأكد ف عصرنا  ما  وهذا 
واألمان، نتيجة احرتام العهود اليت تربطهم بتلك الدول، يتشجعون على االستثمار فيها، ما يعود 
بالنفع على تلك البلدان اليت يعيشون فيها، فيخلقون فرصا للشغل، مما يقلل من البطالة، وجيعل 

اقتصاد البلد منتعًشا، ما يقلل من نسبة الفقر، ونتيجة ذلك متاسك اجتماعي، ووطن قوي. 

اليت ال حتافظ على عهودها، فريوع فيها املستأمنون، وخيفر عهدهم،  البلدان  ف حني أن 
يفرون منها، وال يتشجعون على االستثمار فيها؛ فيكون ذلك سبًبا ف انتشار الفقر والبطالة، ما 
يكون سبًبا ف انتشار اجلرية، بل ف نشوء الفكر املتطرف، ما يعود على الوطن باخلراب والدمار. 

كما أن الدول اليت ال حتافظ على معاهداهتا مع غريها يكون ذلك سبًبا ف فرض حصار 
عليها، فتضعف اقتصادًيا واجتماعًيا، وتتخبط ف مشكالت عويصة. 

ومن مث، فإن احلفاظ على العهد – كما شرعه اإلسالم - هو من األسباب الكبرية للمحافظة 
على األوطان، ووقايتها من احلروب والويالت، فنتيجة احلفاظ على العهد هو متاسك األوطان، 
وعكسها خراب األوطان، ومن مث وجب تأكيد أن أحاديث العهود ف اإلسالم مقصدها العام، 

إمنا هو حاية األوطان. 

ثانيا: قيم العهود والحفاظ على األوطان: حاية األوطان تقتضي وسائل احلماية، وهذه 
الوسائل قد تكون وسائل حسية، وقد تكون وسائل معنوية، ولرمبا كانت هذه الوسائل املعنوية 
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أجنع ف حاية األوطان من الوسائل املادية، وإن من أعظم الوسائل املعنوية هو القيم، فهي الرواسي 
اليت حتمي األوطان أن متيد. 

 واملتأمل ف أحاديث العهود يبدو الئحا له أن أمنا ترمي إىل حتقيق مموعة من القيم اليت 
حتمي األوطان، وُتسهم ف أمنها واستقرارها، وازدهارها. 

وقد متَّ ف املبحث السالف رصُد بعض القيم اليت تتوخى أحاديث العهود حتقيقها، والقصد 
اآلن بيان أن هذه القيم الغرض منها حاية األوطان؛ فأحاديث العهود حتقق قيمة احلرية، والتعايش، 
والتعاون، والرأفة، إىل غري ذلك. وإن كل متمع تشيع فيه تلك القيم، ال شك أن وطنه حيمى من 
اهلجمات القيمية اخلارجية؛ فيشيع فيه العدل، واملساواة واحلرية، وهي قيم جتعل اجملتمع متماسًكا، 
املواطنني  ما جيعل  الطبقات،  الشاسعة بني  الفوارق  فيه  االجتماعية، وتزول  الفوارق  فيه  تنمحي 
ينعمون باالستقرار النفسي، واالجتماعي، وتكون النتيجة العامة لذلك هو: قوة الوطن، وحايته. 
املعنوية حلماية األوطان، وهي  الوسائل  العامة، حتقق  أبعادها  العهود ف  فإن أحاديث  ومن مث، 

الوسائل القيمية. 

ومقاصدها  العامة  أبعادها  ف  ترمي  إمنا  أحكام،  من  تضمنته  وما  العهود  أحاديث  وإنَّ 
الكربى، إىل حاية األوطان، واستقرارها وازدهارها، وقد َدلَّ التاريخ على تصديق هذا األمر، فما 
بنيت الدول وال حيت األوطان إال حينما حافظت على عهودها ومعاهداهتا، وال خربت األوطان 
وشردت الشعوب إال حني نقضت الدول معاهداهتا. ولذلك عين اإلسالم العناية الفائقة بقضايا 
البلدان وحاية األوطان؛ فبالعهود حُتمى األوطان، وحبماية  العهود، ألهنا الركن األساس ف قيام 

األوطان حُتمى شعائر الدين، ألهنما أمران متالزمان ضرورة. 

المبحث الثاني: الوفاء بالعهد من مقاصد الدين
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  تعاىل  قال  األرض؛  اإلنسان خليفة ف  تعاىل  اهلل  جعل 
ٻ  پ  پ  پ  پ ڦ چ] البقرة 30[، فكان املقصد العام للشريعة اإلسالمية هو 

عمارة األرض، وحفظ نظام التعايش فيها. 
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وال ريب أن استمرار صالحها إمنا يكون بصالح املستخلفني فيها)1(، ولذلك كان الغرض 
من الشريعة: حتقيق مصاحل الناس، ودرء الفاسد عنهم؛ يقول العز بن عبد السالم: "اعلم أن اهلل 
سبحانه وتعاىل مل يشرع حكًما من أحكامه إال ملصلحة عاجلة أو آجلة، أو عاجلة وآجلة، تفضاًل 

منه على عباده. . . والشريعة كلها مصاحل، إما تدرأ مفاسد، أو جتلب مصاحل")2(.

وحرم  حرمتها،  اإلسالم  عظم  إذ  النفس؛  على  احلفاظ  العامة:  الدين  مقاصد  من  فكان 
إذايتها، وإحلاق الضرر هبا، بل جعل االعتداء عليها بالقتل جرية ف حق اإلنسانية مجعاء، قال 

تعاىل: چ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ چ ] املائدة 32[، بيانا لعظم حقها. 

وحفاًظا على النفس وحقها ف العيش الكرمي واحلياة السعيدة، شرعت الشريعة اإلسالمية 
مموعة من األحكام، وسنت مموعة من القوانني، من بينها: احملافظة على العهود وحترمي نقضها، 

سواء أتعلق األمر بالعهد بني اإلنسان وربه أم بني اإلنسان وأخيه اإلنسان، أو بني دولة ودولة. 

حيفظ  وأن  واألمن،  االستقرار  للناس  حيقق  أن  شأنه  من  واملواثيق  العهود  احرتام  أن  ذلك 
أوطاهنم من الدمار واخلراب، كما أن نقضه من شأنه أن يسبب نشوب احلروب، وإزهاق األنفس 

واألرواح، وختريب األوطان واجملتمعات؛ فكان احلفاظ على العهد من مقاصد الدين العامة. 

وقد وردت عن املصطفى  مموعة من األحاديث، تؤكد هذا األمر وجتليه، أقتصر ف ذا 
املقام على بعض منها: 

أواًل.: قول النيب  "اَل ِإيَاَن ِلَمْن اَل َأَماَنَة َلُه َواَل ِديَن ِلَمْن اَل َعْهَد َلُه")3(. دل هذا احلديث 
بصريح لفظه على نفي الدين على من ليس له عهد))(، وال شك أن هذا الوعيد الشديد ال يرتب 

1- عالل الفاسي، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ص 9). 
عز الدين بن عبد السالم: قواعد األحكام في مصالح األنام9/1.   -2

التغليظ في  في  باب  الصدقة –  السعاية على  أبــواب ذكر  الزكاة، - جماع  ابن خزيمة، كتاب  3- صحيح 
االعتداء في الصدقة وتمثيل المعتدى فيها بمعانيها، حديث رقم )33. 

وقد ذهب جمع من الشراح إلى أن النفي هنا إنما هو نفي كمال، وحتى على هذا الرأي، فإن نفي الكمال   -(
دليل النقصان، وهو جرم ال يرتب إال على األمور العظيمة في الدين. 
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إال على جرم عظيم ف الشريعة، يس مبقاصدها العامة، وبأسسها الكربى، فلو مل يكن العهد 
من املقاصد اجلامعة هلذا الدين، ملا رتب عليه الشرع هذا الوعيد الشديد، يقول الزحيلي: "وجزاء 
ناكثي العهد، وخائين األمانات، أشّد عند اهلل من مرتكيب بقية الكبائر، كالزنا، والسرقة، وشرب 
العهد عامة شاملة، وضررها أعظم  الوالدين، ألن مفسدة نقض  امليسر، وعقوق  اخلمر، ولعب 
وأخطر")1(. ولذلك كان النيب  يستعيذ منه، فيقول كما روى أبو هريرة : "كان رسوُل اهلل 
َها  ِجيُع، وََأُعوُذ ِبَك ِمَن اخْلَِياَنِة؛ َفِإنـَّ -  - يقول: "اللَُّهمَّ ِإينِّ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اجْلُوِع؛ َفِإنَُّه ِبْئَس الضَّ

ِبْئَسِت اْلِبَطاَنُة ")2(.

من  وإخالفه  نقضه  وجعل  اإليان،  عالمات  من  العهد  على  احلفاظ  الشرع  جعل  ثانًيا: 
عالمات النفاق؛ فقد جاء ف احلديث الصحيح "َأنَّ النَّيِبَّ  َقاَل: " َأرَْبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا 
َفاِق َحىتَّ َيَدَعَها: ِإَذا اْؤمتَُِن َخاَن،  ُهنَّ َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمَن النـِّ َخاِلًصا، َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمنـْ

َث َكَذَب، َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر، َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر ")3(. َوِإَذا َحدَّ

فلو مل يكن احلفاظ على العهد من مقاصد الدين، ملا جعله الشرع نقضه أمارة من أمارت 
النفاق، ولذلك جعل هرقل الوفاء بالعهد من داللة صدق نبوة حممد -  - ف حديثه الطويل 
ْعُبُدوا اللََّه َواَل ُتْشرُِكوا  زََعْمَت أَنَُّه َيْأُمرُُكْم َأْن تـَ مع أيب سفيان، وقد جاء فيه" َوَسَأْلُتَك: مبَاَذا َيْأُمرُُكْم، فـَ
َدَقِة، وَالَعَفاِف، وَالَوَفاِء ِبالَعْهِد،  اَلِة، وَالصَّ ْعُبُد آَباؤُُكْم، َوَيْأُمرُُكْم ِبالصَّ ا َكاَن يـَ َهاُكْم َعمَّ نـْ ِبِه َشْيًئا، َويـَ

وََأَداِء اأَلَماَنِة، َقاَل: َوَهِذِه ِصَفُة النَّيِبِّ"))(.

وإذا كانت األحاديث السالفة دالة على مكانة العهد ف اإلسالم، وكونه مقصًدا عامًّا من 
مقاصدها، فإن األمر يزداد تأكيًدا حني يتعلق األمر مبْن ليس على دين اإلسالم، ممْن تربطهم مع 

املسلمني عهود ومواثيق. 

وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، 270/2.   -1
2- سنن النسائي، كتاب االستعادة، باب االستعادة من الجوع، حديث رقم أبي داوود، باب في االستعاذة 

حديث رقم 83)). 
3- صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب عالمة المنافق حديث رقم )3. 

تَِّخَذ  )- صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، َباُب ُدَعاِء النَِّبيِّ  النَّاَس إَِلى اإِلْساَلِم وَالنُّبـُوَِّة، وََأْن اَل يـَ
ْعًضا َأرَْباًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه حديث رقم 0)29.  ْعُضُهْم بـَ بـَ
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فقد أكدت الشريعة احرتام هذه العهود، وجاءت نصوص كثرية ف السنة حتتم على املسلمني 
البالغة ف احلفاظ على  احرتام عهودهم مع غريهم، وحتذرهم من نقضها، ملا لذلك من األمهية 

استقرار اجملتمعات، وتعايش الناس، وهذا ما تكفل املبحث الثالث مبعاجلته: 

المبحث الثالث: أحاديث العهود وتأصيل العالقة بين المسلمين وغيرهم
 -  - اإلسالم دين عاملي، مشويل كوين، وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة، وبعث النيب
إىل الناس كافة؛ فكان "من فضل اهلل على األمة اإلسالمية: أن الرسالة اخلامتة جاءت شاملة لكل 
ما حيتاج إليه املسلمون ف حياهتم الدينية والدنيوية، موجهة لكل الثقلني، إىل أن يرث اهلل األرض 
ومن عليها، ذاك أن اهلدف هو هداية اهلل لإلنسان، دون قصر الدعوة على جنس بذاته، أو مكان 

معني؛ إذ إن دعوة النيب -  - موجهة إىل الناس كافة")1(.

للبشرية مجعاء، ولذلك مل تقتصر تشريعاته وتعاليمه على  فهو دين جاء لتحقيق السعادة 
أتباعه، بل مشل حىت من ليس معتنًقا له، فشرع مجلة أحكام للتعامل مع غري املسلمني، سواء الذين 
يعيشون ف بالد املسلمني، أم الذين تربطهم مع املسلمني عهود ومواثيق، ما حيقق للطرفني التعايش 

والسالم، واألمن واالستقرار. 

ويروم هذا املبحث بيان أمهية احملافظة على العهود اليت تربم مع غري املسلمني، سواء أكانوا 
قاطنني ف بالد املسلمني أم ليسوا كذلك، ومن مث جعلُت هذا املبحث ف حمورين؛ خصصُت احملور 
األول للعهود بني غري املسلمني ومن يقطن ف بالدهم، واحملور الثاين للعهود بني املسلمني ومن ال 

يقطن ف بلداهنم؛ أي بني املسلمني والبلدان األخرى. 

المحور األول: العهود بين المسلمين وغيرهم ممن يقطن في بالد المسلمين: جعل 
ابن القيم أهل العهد ممن يعيشون ف بالد املسلمني ثالثة أصناف: " أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل 
أمان، يقول: "ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤالء كلهم ف األصل، وكذلك لفظ الصلح، فإن الذمة 

من جنس العهد والعقد")2(

ـ األمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله ص8).  -1
2-  ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة 3/2).
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أواًل: - أهل الذمة)1(؛ هم َمْن ليسوا مبسلمني، ويسكنون مع املسلمني ف الوطن نفسه، 
ووصفهم بأهل الذمة ألهنم أهل عهد وأمان)2(،؛ فاملعاهد: هو كل َمْن له مع املسلمني أمان بعهد 

شرعي. 

ثانًيا: - املستأمنون؛ هم الوافدون إىل بالد اإلسالم، لغرض التجارة أو العمل أو حنو ذلك، 
ويدخل ف هذا الصنف: الدبلوماسيون، واملستثمرون، ورجال األعمال؛ فاملستأمنون أنواع عدة؛ 
يقول ابن القيم: "املستأمن هو الذي يقدم بالد املسلمني من غري استيطان هلا، وهؤالء أربعة أقسام: 
رسل، وجتار، ومستجريون حىت يعرض عليهم اإلسالم والقرآن. وطالبوا حاجة من زيارة وغريها")3(. 

فكل هؤالء مستأمنون؛ أي أعطي هلم األمان. 

فاحلفاظ على العهود اليت تربطها الدولة اإلسالمية مع املعاهدين أو املستأمنني، من شأنه أن 
جيعل املسلمني مع غريهم ف تعايش وسلم، ما ينتج عنه تقدم البلدان وازدهارها؛ فاملستثمرون على 
سبيل املثال، حني جيدون األمن واألمان ف بلد من بلدان اإلسالم، يتشجعون لالستثمار فيه، 

وبذلك يسهمون ف خلق فرص الشغل اليت تنمي البلد املستثمر فيه.

كما أن عدم احملافظة على العهود جتعل البلد ف عزلة تامة، بل لرمبا كان نقض العهود سبًبا 
ف نشوب حروب طاحنة، تأيت على األخضر واليابس. 

ونظرًا ألمهية احملافظة على عهود املعاهدين واملستأمنني ف حاية األوطان، جاءت مموعة 
من األحاديث تبني كيفية التعامل معهم، وتشرع هلم مموعة من األحكام والقوانني؛ أقتصر ف ذا 

املقام على بعض منها: 

أواًل: وجوب الوفاء بالعهد لمن أبرم معه العهد: سبق القول إن الوفاء بالعهد من املقاصد 
العظمى هلذا الدين، سواء أكان بني العبد وربه أم بني اإلنسان وأخيه اإلنسان. ويزداد أمر الوفاء 

الكتب: كتاب:  تلك  أهم  المسلين، من  بالد  في  بهم  يتعلق  الذمة وما  أهل  العلماء كتًبا ألحكام  أفرد   -1
أهمية  بيان  وإنما  الذمة،  أهل  أحكام  بيان  المقال  ذا  في  القصد  وليس  القيم،  الذمة البن  أهل  أحكام 

الحفاظ على عهودهم في حماية األوطان، انطالًقا من األحاديث الواردة في ذلك. 
ينظر: وهبة الزحيلي، اإلسالم وغير المسلمين ص 0) ـ 1).   -2

3-  ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة 2/)7).
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بالعهد تأكيًدا حينما يتعلق باملعاهدين واملستأمنني، ولذلك وردت أحاديث عدة حتذر من الغدر 
بعهدهم، فمن ذلك حديث سليم بن عامر، قال: "كان بني معاويَة وبني الروم عهٌد، وكان يسرُي 
حنو بالِدهم، حىت إذا انقضى العهُد َغزاُهم، فجاء رجل على فرٍس أو ِبرَْذوٍن وهو يقوُل: اهلل أكرُب، 
اهلل أكرُب، وفاٌء ال َغْدٌر، فنظروا فإذا َعمرو بن َعَبَسَة، فأرَسَل إليه معاويُة، فسأله، فقال: مسعُت 
رسوَل اهلل -- يقوُل: " َمن كاَن بينُه وبني قوٍم عهٌد فال َيُشدُّ ُعقدًة وال حيلُّها حىت َينقضَي 

ْنِبَذ إليهم على َسوَاٍء" فرجع معاوية")1(.  أَمُدها أو يـَ

فقد دلَّ هذا احلديث على حرمة نقض العهد حىت تنقضي مدته، وإذا خاف منهم خيانة 
وأراد أن ينهي العقد فليعلمهم بذلك، حىت يكون ف العلم بانتهاء العقد على حد سواء. 

ْوَم الِقَياَمِة")2(. والبد ف ذا  ْنَصُب ِبَغْدرَِتِه يـَ ومن ذلك أيًضا قول النيب : "ِلُكلِّ َغاِدٍر ِلوَاٌء يـُ
املقام تأكيد قضيٍة من األمهية مبكان، وهي أن حفظ العهد من األمور اليت فرضها القرآن الكرمي ف 
نصوٍص كثريٍة)3(، سواء تعلق األمر بالعهد العام، أم اخلاص. مث جاءت السنة فزادت األمر تأكيدا 
وبيانا. وإن هذه األحكام اليت يشرعها القرآن والسنة، هلا مرتبة عظيمة، ومنزلة سامقة، وال تكون 
إال ف األمور العظيمة ف الدين، إذ ليس ما تفردت السنة بتشريعه ف مرتبة ما شرع بالقرآن والسنة 
معا، فهناك تراتبية ف األحكام، انطالًقا من مصدر تشريعها "ومن أخطأ هذه القاعدة األصولية 

اجلليلة فاته كثري من فقه الدين"))(.

م اإلسالم أمر الدماء، فلذلك حرم القتل وجعله من أعظم الكبائر،  ثانًيا: حرمة دمائهم: َعظَّ
وقد سبق أن حفظ النفس من املقاصد العامة هلذا الدين، ولذا ركز النيب  على هذه املسألة 
ف خطبة حجة الوداع، فقال عليه الصالة والسالم: "َأاَل ِإنَّ اللََّه َحرََّم َعَلْيُكْم ِدَماءَُكْم وََأْموَاَلُكْم، 

1- سنن أبي داوود، كتاب الجهاد، باب في اإلمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير نحوه، حديث رقم 
 .27((

2- صحيح البخاري كتاب الجزية، باب اثم الغادر للبر والفاجر، حديث رقم 3188. 
هناك آيات عديدة أمر الله فيها المسلمين بالوفاء بالعهد، مع بعضهم ومع غيرهم ممن ليس على دينهم.   -3
الكريم دراســة  الــقــرآن  الــوفــاء في ضــوء  ينظر: وفــاء حيدر شــقــورة،  الــقــرآن  العهد في  للتوسع في موضوع 

موضوعية. 
)-  فريد األنصاري، سيماء المرأة في اإلسالم ص)).  
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َعْم، َقاَل: "اللَُّهمَّ  لَّْغُت " َقاُلوا: نـَ َلِدُكْم َهَذا، ِف َشْهرُِكْم َهَذا، َأاَل َهْل بـَ ْوِمُكْم َهَذا، ِف بـَ َكُحرَْمِة يـَ
رَِقاَب  ْعُضُكْم  بـَ َيْضِرُب  ْعِدي ُكفَّارًا،  بـَ رِْجُعوا  تـَ اَل  اْنُظرُوا،  َوحْيَُكْم،  َأْو  َلُكْم،  َويـْ َثاَلًثا -  اْشَهْد - 

ْعٍض")1(. بـَ

ويستوي ف هذه احلرمة املسلم، والذمي، واملعاهد؛ فكما حيرم سفك دم املسلم دون حق 
شرعي، فكذلك ال جيوز سفك دم املعاهدين واملستأمنني، وقد وردت عدة أحاديث ف هذا األمر؛ 
ْفًسا ُمَعاَهَدًة ِبَغرْيِ حقَها، َحرََّم اهلُل  َتَل نـَ من ذلك حديث أيب بكرة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل : "َمْن قـَ
ْفًسا ُمَعاِهًدا  َتَل نـَ َعَلْيِه اجْلَنََّة َأْن َيشم ِرحَيَها")2(. وف رواية أيب هريرة أن النَّيِبِّ ، َقاَل: "َأاَل َمْن قـَ
َقْد َأْخَفَر ِبِذمَِّة اللَِّه، َفاَل يـُرَْح رَاِئَحَة اجَلنَِّة، َوِإنَّ ِرحَيَها لَُيوَجُد ِمْن َمِسريَِة  َلُه ِذمَُّة اللَِّه َوِذمَُّة َرُسوِلِه، فـَ

َسْبِعنَي َخرِيًفا")3(.

َا رَُجٍل َأمََّن رَُجاًل  وقد أغلظ النيب  القول والوعيد ملن أمََّن رجال مث قتله؛ يقول : "َأيُّ
َلُه، َفَأَنا ِمَن اْلَقاِتِل َبرِيٌء، َوِإْن َكاَن اْلَمْقُتوُل َكاِفرًا"))(. تـَ َعَلى َدِمِه مُثَّ قـَ

ولعظم حرمة دماء املعاهدين جعل الشرع احلنيف املسلمني متكافئني ف استئمان غريهم، 
فكل من أجار من ليس على دين اإلسالم، وأعطى له األمان فال جيوز ألحد من املسلمني إذايته، 
َتتكافأ  "املسلمون   :-- قاَل رسوُل اهلل قال:    َعلي بن أيب طالب  فقد جاء ف حديث 
ُهم  رُدُّ ُمِشدُّ ِدَماُؤُهم: َيسَعى بذمَّتهم أدناهم، وجُيرُي عليهم أْقصاُهم، وهم َيٌد على َمن ِسوَاهم، يـَ

ْقَتل مؤمٌن بكافٍر، وال ذو عهٍد ف عهِده"))(.  على ُمْضِعِفِهم، وُمَتَسرِّيهم على قاِعدهم، ال يـُ

فكل َمْن أجار من املسلمني أحًدا وأعطى له أماًنا، فال جيوز ألحد االعتداء عليه، ولو كان 
املستأِمن امرأة، وقد دل على ذلك حديث أم هانئ: "قالت َذَهْبُت ِإىَل َرُسوِل اللَِّه -  - َعاَم 
ُقْلُت: أََنا  َقاَل: َمْن َهِذِه؟ فـَ ْوٍب، َقاَلْت: َفَسلَّْمُت، فـَ رُُه ِبثـَ َنُتُه َتْستـُ ْغَتِسُل َوَفاِطَمُة ابـْ َوَجْدُتُه يـَ اْلَفْتِح فـَ

1- صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، حديث رقم 02)). 
. صحيح ابن حبان، كتاب السير، باب الذمي والجزية، حديث رقم 882).  -2

المستدرك على الصحيحين، كتاب الجهاد، حديث رقم )9)2.   -3
)- صحيح ابن حبان باب ذكر الزجر عن قتل المرء من أمنه على دمه حديث رقم 982).

)- سنن النسائي، كتاب القسامة والقود، باب القود بين األحرار والمماليك في النفس، حديث رقم 9)7).
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رََغ ِمْن ُغْسِلِه َقاَم َفَصلَّى مثاين ركعات  ا فـَ َلمَّ ُأمِّ َهاِنٍئ ِبْنِت َأيِب َطاِلٍب، َقاَل: "َمرَْحًبا ِبُأمِّ َهاِنٍئ"، فـَ
ُقْلُت َلُه: َيا َرُسوَل اللَِّه زََعَم اْبُن ُأمِّي َعِليُّ ْبُن َأيِب َطاِلٍب أَنَُّه  ملتحفا ف ثوب واحد، مُثَّ اْنَصَرَف فـَ

َقاَل َرُسوُل اللَِّه : "َقْد َأَجرَْنا َمْن َأَجْرِت َيا ُأمَّ َهاِنٍئ")1(. رََة، فـَ يـْ َقاِتٌل رَُجاًل َأَجرُْتُه ُفاَلُن ْبُن ُهبـَ

ثالًثا: حرمة أمواهلم: وردت أحاديث عدة يبني فيها النيب -  - أن أموال املعاهدين ال 
حتل استباحتها، وال االعتداء عليها، فحرمتها كحرمة أموال املسلمني؛ ومن ذلك حديث خالد بن 
الوليد قال: غزوُت َمَع رسوِل اهلل -  - خيرَب، فأَتِت اليهوُد، فشَكْوا أن النَّاَس قد أْسرَُعوا إىل 
َحظاِئرِهْم، فقال رسوُل اهلل -  -: "أال ال حَتِلُّ أمواُل املعاَهدين إال حَبقِّها، وحراٌم عليكم ُحُُر 

ري")2(. باع، وُكلُّ ذي خِمَلٍب من الطَّ األهلية، وخيُلها، وِبَغاهُلا، وكل ذي ناٍب ِمَن السِّ

على  ما  وعليهم  للمسلمني،  ما  احلقوق  من  هلم  املعاَهدين  أن  على  احلديث  هذا  فدل 
املسلمني، فال جيوز االعتداء على أمواهلم، وال أعراضهم، وال نفوسهم، يقول القراف: "إن عقد 
 -  - الذمة يوجب حقوًقا علينا هلم، ألهنم ف جوارنا وف خفارتنا، وذمة اهلل تعاىل، وذمة رسوله
ودين اإلسالم، فَمْن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء، أو غيبة ف عرض أحدهم، أو نوع من أنواع 

األذية، أو أعان على ذلك، فقد ضيع ذمة اهلل تعاىل، وذمة رسوله، وذمة اإلسالم")3(. 

رابًعا: الدفاع عنهم: كل من اعتدى عليهم جيب التصدي له، سواء أكان مواطًنا من دولة 
ى عمر بن اخلطاب  أخرى حتارب املسلمني، أو كان من أهل الذمة، أو من املسلمني. ولذلك وصَّ
من توىل اخلالفة من بعده بقوله: "وأوصيه بذمة اهلل، وذمة رسوله أن يوف هلم بعهدهم، وأن يقاتل 

من ورائهم، وأال ُيكلَّفوا إال طاقتهم"))(. 

خامًسا: حرمة إذايتهم بأي نوع من أنواع اإلذاية: عموًما فإن إحلاق أي نوع من أنواع اإلذاية 
باملعاهدين ال جيوز، سواء تعلق األمر بالنفس، أو املال، أو العرض، فهذا مبثابة أصل جامع ف 

التعامل مع املعاهدين. 

1- صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب الصالة في الثوب الواحد ملتحفا به، حديث رقم 7)3.
2- سنن أبي داود، كتاب األطعمة، باب ما جاء في أكل السباع. حديث رقم )380.

القرافي، الفروق 3/)1.   -3
)- صحيح البخاري باب ماجاء في قبر النبي  حديث رقم 1392. 
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يقول مجال الدين القامسي: "جاءت السنة املتواترة بالنهي عن إيذاء أهل الذمة، وبتقرير ما هلم 
من احلقوق على املسلمني، هلم ما لنا، وعليهم ما علينا، ومن آذى ذمّيا فليس منا. واستمر العمل 
على ذلك ما استمرت قوة اإلسالم. ولست أبايل إذا احنرف بعض املسلمني عن هذه األحكام، 
عند ما بدأ الضعف ف اإلسالم، وضيق الصدر من طبع الضعيف، فذلك مما ال يلصق بطبيعته، 

وخيلط بطينته")1(. 

هكذا سوى الشرع احلنيف بني املسلمني واملعاَهدين ف احلقوق والواجبات؛ يقول الزحيلي: 
الدماء،  عصمة  هلم  أثبت  احلقوق،  من  ف كثري  والذميني  املسلمني  بني  املساواَة  اإلسالُم  "قرر 
واألموال، واألعراض، بل أعفى الذميني من بعض الواجبات، ومع ذلك فلهم ما للمسلمني من 
احلقوق املدنية، والسياسية، وعليهم ما على املسلمني من الواجبات اليت تتعلق بأمن البالد، ونظام 

التعامل والعقوبات")2(. 

ينعم  أن  احرتامها  شأن  من  وإن  للمعاَهدين،  تعاىل  اهلل  جعلها  اليت  احلقوق  بعض  هذه 
وسياسيًّا،  وثقافيًّا،  اقتصاديًّا،  أمًنا  فيحقق  والنماء،  واألمن  باالستقرار،  فيه  يعيشون  الذي  البلد 
واجتماعيًّا، وبذلك حيافظ الوطن على متاسكه واستقراره وتقدمه، وتلك فلسفة اإلسالم ف احملافظة 

على العهود. 

المحور الثاني: العهود مع الدول التي ليست مسلمة )المعاهدات الدولية(: معلوم أن 
دولة اإلسالم حتتاج دوًما إىل عقد معاهدات مع غريها، ممن ليس على دينها، وهو أمر من األمهية 
مبكان، وقد بني النيب -  - أمهية املعاهدات الدولية، ودورها ف بناء األوطان، واحلفاظ على 
استقرارها، بل إن سريته -  - تعد درسا ف التعامل مع الدول األخرى، وسأقف ف ذا املقام 
مع معاهدة أبرمها النيب -  - لنتبني منها اهلدي النبوي ف بناء األوطان، واحملافظة عليها، وهي 

املعاهدة اليت أبرمها مع اليهود. 

فقد كانت اخلطوة األوىل اليت أقدم عليها النيب -  - وهو يروم بناء دولة إسالمية: إبرام 
معاهدة مع من كان يسكن باملدينة من اليهود، فلم تتجه سياسته - - إىل مصادرهتم، وطردهم 

1- جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، )/)38.
وهبة الزحيلي، اإلسالم وغير المسلمين ص 139 -0)1.   -2
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من املدينة، وإمنا إىل موادعتهم ومعاهدهتم، على أن يكون له دينه وهلم دينهم)1(. يقول ابن القيم: 
"فصاحل يهود املدينة، وكتب بينهم وبينه كتاب أمن، وكانوا ثالث طوائف حول املدينة: بين قينقاع، 

وبين النظري، وبين قريظة")2(. 

وقد روت كتب التاريخ والسري نص هذا العهد الذي عاهد به النيب -  – اليهود؛ يقول 
ُهوَد َوَعاَهَدُهْم،  نْيَ اْلُمَهاِجرِيَن وَاأْلَْنَصاِر، وَادََع ِفيِه يـَ ابن إسحاق: "وََكَتَب َرُسوُل اللَِّه  ِكَتاًبا بـَ
اللَِّه الرَّْحَِن الرَِّحيِم، َهَذا ِكَتاٌب  ِبْسِم  َعَلْيِهْم:  َرَط  ِديِنِهْم وََأْموَاهِلِْم، َوَشَرَط هَلُْم، وَاْشتـَ رَُّهْم َعَلى  وََأقـَ
َلِحَق هِبِْم، َوَجاَهَد  ْثِرَب، َوَمْن َتِبَعُهْم، فـَ رَْيٍش َويـَ نْيَ اْلُمْؤِمِننَي وَاْلُمْسِلِمنَي ِمْن قـُ ٍد النَّيِبِّ ، بـَ ِمْن حُمَمَّ
ُهْم ُأمٌَّة وَاِحَدٌة وََأْن اَل حُيَاِلَف ُمْؤِمٌن َمْوىَل ُمْؤِمٍن ُدوَنُه، َوِإنَّ ِذمََّة اللَِّه وَاِحَدٌة، جُيِرُي َعَلْيِهْم  َمَعُهْم، إنـَّ
النَّْصَر  َلُه  َفِإنَّ  ُهوَد  يـَ َتِبَعَنا ِمْن  َوإِنَُّه َمْن  النَّاِس،  ْعٍض ُدوَن  بـَ ْعُضُهْم َموَايِل  بـَ اْلُمْؤِمِننَي  َأْدَناُهْم، َوِإنَّ 
اْلُمْؤِمِننَي وَاِحَدٌة، اَل ُيَسامَلُ ُمْؤِمٌن ُدوَن  َعَلْيِهْم، َوِإنَّ ِسْلَم  َناَصرِيَن  ُمتـَ َر َمْظُلوِمنَي َواَل  وَاأْلُْسوََة، َغيـْ
ْنِفُقوَن َمَع اْلُمْؤِمِننَي َما  ُهوَد يـُ ُهْم، َوِإنَّ اْليـَ نـَ يـْ ُمْؤِمٍن ِف ِقَتاٍل ِف َسِبيِل اللَِّه، إالَّ َعَلى َسوَاٍء َوَعْدٍل بـَ
ُهْم، َموَالِيِهْم  ُهْم، َولِْلُمْسِلَمنْيِ ِدينـُ ُهوِد ِدينـُ ُهوَد َبيِن َعْوٍف ُأمٌَّة َمَع اْلُمْؤِمِننَي، لِْليـَ َداُموا حُمَارَِبنَي، َوِإنَّ يـَ
ُهوِد  اِر ِمْثَل َما لِيـَ ُهوِد َبيِن النَّجَّ ْيِتِه، َوِإنَّ لِيـَ ْفَسُه، وََأْهَل بـَ ُفُسُهْم، إالَّ َمْن َظَلَم وََأمِثَ، َفِإنَُّه اَل ُيوِتُغ إالَّ نـَ وَأَنـْ
ُهوِد  ُهوِد َبيِن َساِعَدَة ِمْثَل َما لِيـَ ُهوِد َبيِن َعْوٍف، َوِإنَّ لِيـَ ُهوِد َبيِن احْلَاِرِث ِمْثَل َما لِيـَ َبيِن َعْوٍف، َوِإنَّ لِيـَ
ُهوِد  ُهوِد َبيِن اأْلَْوِس ِمْثَل َما لِيـَ ُهوِد َبيِن َعْوٍف، َوِإنَّ لِيـَ ُهوِد َبيِن ُجَشٍم ِمْثَل َما لِيـَ َبيِن َعْوٍف، َوِإنَّ لِيـَ
ْفَسُه  ُهوِد َبيِن َعْوٍف، إالَّ َمْن َظَلَم وََأمِثَ، َفِإنَُّه اَل ُيوِتُغ إالَّ نـَ ْعَلَبَة ِمْثَل َما لِيـَ ُهوِد َبيِن ثـَ َبيِن َعْوٍف، َوِإنَّ لِيـَ
ُهْم النَّْصَر َعَلى َمْن َحاَرَب  نـَ يـْ ُهْم، َوِإنَّ بـَ َفَقتـَ ُهْم َوَعَلى اْلُمْسِلِمنَي نـَ َفَقتـَ ُهوِد نـَ ْيِتِه، َوِإنَّ َعَلى اْليـَ وََأْهَل بـَ
ُهْم النُّْصَح وَالنَِّصيَحَة، وَاْلرِبَّ ُدوَن اإْلِمْثِ، َوإِنَُّه مَلْ َيْأمَثْ اْمرٌُؤ حِبَِليِفِه، َوِإنَّ  نـَ يـْ ِحيَفِة، َوِإنَّ بـَ َأْهَل َهِذِه الصَّ
َر ُمَضارٍّ َواَل آمِثٌ، َوإِنَُّه اَل جُتَاُر ُحرَْمٌة إالَّ ِبِإْذِن َأْهِلَها، َوإِنَُّه  ْفِس َغيـْ النَّْصَر لِْلَمْظُلوِم، َوِإنَّ اجْلَاَر َكالنـَّ
 ، ِحيَفِة ِمْن َحَدٍث َأْو اْشِتَجاٍر خُيَاُف َفَساُدُه، َفِإنَّ َمرَدَُّه إىَل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ نْيَ َأْهِل َهِذِه الصَّ َما َكاَن بـَ
رِِّه. . َوِإنَّ اللََّه َعَلى َأْصَدِق  ِحيَفِة وَأَبـَ َقى َما ِف َهِذِه الصَّ ٍد َرُسوِل اللَِّه ، َوِإنَّ اللََّه َعَلى أَتـْ َوِإىَل حُمَمَّ
رِِّه، َوإِنَُّه اَل حَيُوُل َهَذا اْلِكَتاُب ُدوَن َظامِلٍ وَآمِثٍ، َوإِنَُّه َمْن َخرََج آِمٌن، َوَمْن  ِحيَفِة وَأَبـَ َما ِف َهِذِه الصَّ

ينظر: ابن شبة، تاريخ المدينة 9/2)).   -1
ابن القيم: زاد المعاد 8/2)1.  -2
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 .)1(" ٌد َرُسوُل اللَِّه َعَد آِمٌن ِباْلَمِديَنِة، إالَّ َمْن َظَلَم َأْو َأمِثَ، َوِإنَّ اللََّه َجاٌر ِلَمْن بـَرَّ وَاتـََّقى، َوحُمَمَّ قـَ

هذا العهد الذي وادع به النيب -  - اليهود يدل على مموعة من القضايا املُهمة ف 
معاهدة األطراف اخلارجية، أذكر اثنتني منها: 

إن اليهود مبقتضى هذه الوثيقة يصريون رعية واحدة مع املسلمني، يسري عليهم ما يسري   .1
واالحتفاظ  شعائرهم،  ممارسة  ف  احلق  هلم  أن  واألحكام، كما  النظم  من  املسلمني  على 
أبا  بعقائدهم، وقد كفل هلم املصطفى -  - حقوقهم ف أجلى صورة، من ذلك أن 
حدرد أحد الصحابة، كان ليهودي عليه أربعة دراهم، فاستعدى عليه النيب -  - فأمره 
النيب -  - أن يعطي لليهودي حقه)2(،  فاضطر أبو حدرد إىل بيع بردته ليسدد ما عليه 

لليهودي، فتساوى اليهودي واملسلم أمام عدل اإلسالم. 

إقامته -  - النظام االجتماعي على أساس التشارك واالختالط، فلم ير حرًجا ف أن   .2
يعمل مسلم عند يهودي أو العكس، ألن اجملتمع قائم على نظام التشارك والتعاون، وقد 
روي عن علي بن أيب طالب  أنه اشتغل عند يهودي فسقى له إبله كل دلو بتمرة)3(، وقد 

أخرب النيب بذلك فلم ينكره. 

وقد حافظ النيب -  - على هذا العهد، حىت نقضه اليهود، فكان بينه وبينهم ما هو 
معلوم ف كتب السرية. 

فلم يلجأ النيب - صلى عليه وسلم - إىل احلرب واملواجهة، بل جلأ إىل املوادعة واملهادنة، 
ألهنا السبيل األمثل إىل التعايش وبناء األوطان، واستقرار اجملتمعات. 

العهد  يعاهد خمالفيه، ويضمن هلم مبقتضى ذلك   -كان  النيب -  أن  فتبني مما سلف 
حقوقهم، وحث األمة على احرتام تلك العهود، وحذر ناِقضها، وتوعده بأشد أنواع الوعيد، وما 

ابن هشام، سيرة ابن هشام 01/1)-)0).  -1
مسند اإلمام أحمد حديث رقم 89))1.  -2

3- سنن ابن ماجه باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة حديث رقم )))2. 
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ذلك إال حمافظة على األوطان واستقرارها. 

السرية  العهود، وما حوته  تعاىل ف مال  اهلل  اليت شرعها  األحكام  املتأمل ف خمتلف  وإن 
العطرة من مواقف جتاه املعاهدين، ليدرك أن الشرع يهدف من خالهلا إىل حتقيق مموعة من القيم 
اإلنسانية، اليت تعد الركائز األساسية لبناء اجملتمعات واألوطان، وهذا ما تكفل املبحث الرابع ببيانه: 

المبحث الرابع: القيم اإلنسانية في أحاديث العهود ودورها في حماية األوطان. 
هتدَّف اإلسالم ف تشريعاته وأحكامه حتقيق مموعة من القيم اليت تسعد البشرية مجعاء، 
د اإلسالم من وراء األحكام اليت شرعها ف قضايا  من ذلك: تشريعاته املتعلقة بالعهود، فقد تقصَّ
العهود، غرَس مموعة من القيم اإلنسانية اليت ينبغي أن يتشبع هبا املسلمون ف عالقتهم مع من 
ليس على دينهم، وسأكتفي ف ذا املقام بعرض بعض من تلكم القيم املتضمنة ف أحاديث العهود، 

ولعل أمهها: 

أواًل: الحرية: ال شك أن من القيم اليت ينشدها العامل اليوم، ويسعى إىل حتقيقها فيما يسنه 
من قوانني: جعل الفرد واجملتمع يتمتع بأوفر نصيب من احلرية، وإن املتأمل ف أحاديث العهود، 
وما شرعته من أحكام، ليجد أهنا تدعو إىل حتقيق نوع من احلرية اليت يسعى إليها الفرد، وهي: 

حرية االعتقاد. 
فقد اتسم موقف اإلسالم من األمم واألديان األخرى" بالتسامح، واحرتام حرية عقائد هذه 
األديان، وشعائرها. وعلى أساس هذا املوقف، أقام اإلسالم مجيع ما قرره من قواعد، وما سنه من 

مبادئ لتنظيم العالقات بني املسلمني وغري املسلمني")1(. 
وقد دلت األحاديث السالفة ف العهود، على أن املعاهد له كامل احلرية ف ممارسة عقائده، 
وشعائره الدينية، دون أي تضييق أو منع، وهذا يتماشى مع قاعدة عامة ف باب العقائد، وهي 

القاعدة أصلتها اآلية الكرية چ ی  جئ  حئ  مئىئ حخ چ ] البقرة ))2[
وقد سار الصحابة على هدي النيب -  - ف هذا املبدأ الرشيد ف التعامل مع غري املسلني، 
فهذا عمر بن اخلطاب -  - جاءته امرأة مشركة ف حاجة هلا، فدعاها إىل اإلسالم فرفضت، 

علي عبد الواحد وافي، بحوث في اإلسالم واالجتماع، ص 3).  -1
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مث قضى هلا حاجتها، وخشي -  - أن يكون مسلكه هذا قد انطوى على إكراه، فاستغفر اهلل 
مما فعل، مث قال: "اللهم إين أرشدت ومل أكره")1(.

ثانًيا: المساواة والعدل: اإلسالم دين عدل وقسط، فال يظلم ف كنفه أحد؛ فلذلك سوى 
الشرع احلنيف ف كثري من األمور بني املسلمني وغريهم، هلم ما للمسلمني من حقوق، وعليهم ما 
على املسلمني من واجبات، وقد ضرب النيب -  - أروع األمثلة ف هذه القضية، فقد مرت 
جنازة يهودي بالنيب -  - فقام هلا، فقيل له: إهنا جنازة يهودي فقال -  -: "أليست 

نفسا؟")2(. 
أما األحاديث الدالة على العدل واملساواة بني املسلمني وغري املسلمني، فهي أكثر من أن 
حتصى، وقد سبقت األحاديث الدالة على حترمي دماء املعاهدين، وأمواهلم، وإذايتهم، لذا أكتفي 
 - - ف ذا املقام حبديث واحد، يبني هذا األمر ف أجلى صورة. فقد أتى زيد بن سعنة النيب
وكان من أحبار اليهود قبل أن يسلم، فجبذ ثوب النيب -  - عن منكبه، مث قال: إنكم يا بين 
عبد املطلب أصحاب مطل، وإين بكم لعارف، فما كان من عمر بن اخلطاب -  - إال أن 
ثار لرسول اهلل -  - فانتهر زيدا، فقال النيب -  - يا عمر أنا وهو كنا إىل غري هذا منك 
أحوج، أن تأمرين حبسن القضاء، وتأمره حبسن التقاضي، انطلق يا عمر أوفه حقه، أما إنه قد بقي 

من أجله ثالث، فزده ثالثني صاًعا لتزويرك عليه")3(.
هكذا صنع املسلمون بأهل الكتاب، وعلى هذه العدالة التامة قامت املعاهدات، ألن رعاية 
احلق، وإقامة العدل، مها أساس الصلة اليت ينشئها املسلمون مع خمالفيهم ف الدين، ومثل هذه 
الوقائع ف زمن النيب -  - وف زمن اخللفاء أكثر من أن حتصى، وقصة علي بن أيب طالب - 
 - مع شريح القاضي، أشهر من نار على علم))(. وهذا ما دفع بعض املستشرقني إىل أن يشيد 
بعظمة النيب -  - ف تأسيس هذا املبدأ، فقال: "إن حممًدا كان هو النيب وامللهم واملؤسس، ومل 

السيوطي، الدر المنثور 199/3.   -1
2- صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي حديث رقم 1312.

المستدرك على الصحيحين، كتاب البيوع، - إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها، حديث   -3
رقم 0)22. 

)-  ابن كثير، البداية والنهاية 108/11. 
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يستطع أحد أن ينازعه املكانة العليا. . . ومع ذلك فلم ينظر إىل نفسه كرجل من عنصر آخر، أو 
من طبقة أخرى غري طبقات بقية املسلمني، إن شعور املساواة واإلخاء، الذي أسسه بني اجلمعية 

اإلسالمية، كان يطبق تطبيقا عمليا حىت على النيب نفسه")1(.

ثالًثا: التسامح: من املبادئ العظيمة هلذا الدين مبدأ التسامح، خاصة ما يتعلق باملعاهدات 
اليت يعقدها املسلمون مع َمْن ليسوا على دينهم، سواء أكانوا ذميني أو مستأمنني أو غريهم. وقد 
كانت املعاهدات اليت أبرمها النيب -  - مع املشركني، أو أهل الكتاب، أروع منوذج ف تسامح 
املشركني دكا، وأن  أن يدك بالد  املسلمني  باستطاعة جيش  احلديبية كان  اإلسالم. ففي صلح 
يدخلها عليهم عنوة، لكن آثر النيب -  - حقن الدماء، وملا مت االتفاق بني الطرفني كان ظاهر 
بعض بنوده احليف ما دفع عمر بن اخلطاب -  - إىل إبداء نوع من االعرتاض قائاًل: ففيم 
نعطي الدنية ف ديننا)2(؟ لكن النيب - صلى اهلل عليه - آثر التسامح والرفق، بدل الشدة والعنف، 
فقبل منهم هذا البند ألنه -  - يعلم العاقبة احلميدة للتسامح والرفق، ولذلك مسى اهلل تعاىل 
ما وقع ف صلح احلديبية: بالفتح املبني. وقد كان صلح احلديبية بصفة عامة، درًسا عظيًما، ورؤية 

اسرتاتيجية بعيدة املدى، ألهنا تنسجم مع األهداف اليت حتققت ف املستقبل. 

فكان صلُح احلديبية فتًحا للقلوب اليت كانت مغلقة على الشرك؛ ففي أثناء هذه اهلدنة، 
أسلم كثريون من دهاة قريش وصناديدها، وما استطاعت بعد ذلك أن تشن حرًبا على رسول 
اهلل -  - فكان هذا الصلح املتسامح فتًحا مبيًنا)3(. هكذا عاش أهل الذمة ف كنف الدولة 
اإلسالمية ف العهد النبوي، يتمتعون بكامل حريتهم، ال يروعهم أحد، وال ينتقصهم أحد، وقد 
دلت أحداث السرية النبوية، أهنم كانوا أحرارًا حىت ف تعامالهتم مع النيب - - على الرغم من 
مكانته ، وال أدل على ذلك من حديث أيب رافع موىل رسول اهلل -  - حيث قال: "نزل 
برسول اهلل - - ضيف، فأرسلين إىل يهودي باملدينة يستسلفه، فأتيته فقال: ال أسلفه إال برهن، 
فأخربته بذلك، فقال: إين ألمني ف أهل السماء وف أهل األرض، فاحل درعي إليه، كما ثبت 

1-  نقال عن: محمد غالب، هذا هو اإلسالم ص 78.
2- صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، حديث رقم )178. 

3- محمد أبو زهرة، العالقات الدولية في اإلسالم ص ))2 
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أيضا أنه -  - توف ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثني صاًعا من شعري. )1(
وال شك أن هذا السلوك منه - صلى عليه وسلم - إمنا فعله ليبني مساحة اإلسالم ف التعامل 
مع من ليس من أهل اإلسالم، وأنه دين يدعو إىل التسامح والتعايش، ال إىل التنابذ والتنافر، وإال 
فقد كان من بني أصحاب النيب -  - أثرياء يعطون النيب –  - ما شاء برضى منهم، بل 
كانوا يتسابقون إىل ذلك، كما دلت على ذلك أحاديث كثرية، ففعله - صلى اهلل عليه - كان 

القصد منه أن يبني بشكل عملي مسو اإلسالم ومساحته ف تعامله مع غري املسلمني. 
مسألة  اليوم:  العامل  منه  يعاين  اليت  العويصة  املشكالت  من  أن  التعايش: ال شك  رابًعا: 
التعايش بني الديانات املختلفة ف بلد واحد؛ إذ هناك َمْن يرى بينها تناحرًا، فيسعى إىل فرض 
نوع من العنصرية، والتضييق على معتقد ما، أو حنلة ما؛ وإن مما رمى إليه الشارع ف أحاديث 
العهود: جعل أهل الديانات املختلفة يتعايشون ف بلد واحد، يتمتع فيه املعاَهد بكامل حقوقه، 
السياسية واملدنية، له ما للمسلمني، وعليه ما عليهم، وقد كان العهد النبوي أمثل عهد على حتقيق 

ذا التعايش. 
وقد سار الصحابة على سنن املصطفى -  - ف معاملتهم للمخالفني ف الدين، وال أدل 
على ذلك من حديث أمساء بنت أيب بكر، قالت: "ُكْنُت َمرًَّة ِف َأْرٍض َقَطَعَها َنيِبُّ اهلِل  أِلَيِب 
ُهوِد، َفَذَبَح َشاًة  ُر َمَع َرُسوِل اهلِل "، َولََنا َجاٌر ِمَن اْليـَ يـْ رْيِ ِمْن َأْرِض النَِّضرِي، َفَخرََج الزُّبـَ َسَلَمَة، وَالزُّبـَ
َنٍة يِل  َوَجْدُت ِرحَيَها، َفَدَخَليِن ِمْن رِيِح اللَّْحِم َما مَلْ ُيْدِخُليِن ِمْن َشْيٍء َقطُّ وَأََنا َحاِمٌل ِبابـْ َفُطِبَخْت فـَ
َها َنارًا َلَعلََّها ُتْطِعُميِن، َوَما يِل ِمْن  َتِبُس ِمنـْ َلْم َأْصرِبْ َفاْنَطَلْقُت َفَدَخْلُت َعَلى اْمرَأَِتِه أقـْ ُتْدَعى َخِدجَيَة، فـَ
َتِبُس ِمْثَل َذِلَك،  ُتُه ازَْدْدُت َشرًّا، َفَأْطَفَأُتُه، مُثَّ ِجْئُت الثَّاِنَيَة أقـْ ا مَشَْمُت ِرحَيُه، َورَأَيـْ َلمَّ َحاَجٍة ِإىَل النَّاِر، فـَ
َقاَل: َأَدَخَل َعَلْيُكْم َأَحٌد؟  ُهوِديَِّة فـَ َعْدُت أَْبِكي وََأْدُعو اهلَل، َفَجاَء َزوُْج اْليـَ ا رَأَْيُت َذِلَك قـَ َلمَّ مُثَّ الثَّالَِثَة فـَ
َها، َفَأْرَسَلْت  َها إِلَيـْ ْرِسِلي ِمنـْ َها أََبًدا َأْو تـُ َقاَل: َفاَل آُكُل ِمنـْ ْقَتِبُس َنارًا، فـَ َقاَلْت: اَل ِإالَّ اْلَعرَِبيَُّة أََتْت تـَ

ِإيَلَّ ِبَقْدَحٍة، ومََلْ َيُكْن ِف اأْلَْرِض َشْيٌء َأْعَجُب ِإيَلَّ ِمْن ِتْلَك اأْلَْكَلِة")2(.

خامًسا: التعاون: إن أحاديث العهود ترمي من بني ما ترمي إليه حتقيق التعاون بني الشعوب 

1- صحيح البخاري، كتاب الرهن، باب ما قيل في درع النبي ، حديث رقم )291.
المعجم الكبير للطبراني – مسند النساء – باب األلف، من اسمها أسماء، اسماء بنت أبي بكر الصديق   -2

رقم 278.
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واألمم املختلفة، ف اجملاالت املختلفة، سياسًيا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وثقافيًّا؛ فالبلد املسلم ال 
ينبغي أن ينغلق على نفسه، بل جييب أن يستفيد من غريه من األمم اقتصاديًّا وعلميًّا، وهذا حتققه 
العهود اليت تربط بني خمتلف الدول والديانات، واحرتام بنود تلك العهود، وقد كانت سرية النيب - 
 - وسرية الصحابة -  - أروع مثال على ذلك، فقد كان التجار من غري املسلمني يفدون 

على املدينة، فيبيعون ويشرتون، ويستفيد منهم اجملتمع اقتصادًيا واجتماعًيا.

سادًسا: التسامح: الشك أن دين اإلسالم دين تسامح ف شىت تشريعاته، فاإلسالم احلنيف 
يرحب بالتسامح ويدعو إليه، من خالل اإلحسان والرب والقسط، وال يتناىف هذا مع النصوص 

الشرعية ف النهي عن مواالة غري املسلمني. 

ومن مث ال ينبغي اخللط بني ما جيب للمعاهدين من الرب واإلحسان، وبني ما يوجبه الدين من 
عقيدة الوالء والرباء، وقد أدى اخللط بني األمرين إىل تنامي عقائد وآراء تدعو إىل قطع التعامل 
مع غري املسلمني بصفة عامة، فرفضوا التعدد، وتنكبوا مهيع اإلسالم ف تعامله مع َمْن ليس على 
دين اإلسالم، ففتنوا الناس، وطعنوا ف العلماء، وحرَّفوا نصوص الشرع عن مقاصدها، وحلوها 
من املدلوالت ما ال حتتمل، فوجب نشر الفهم الصحيح ألحاديث الوالء والرباء، وأن مدلوهلا ال 
يعين ما يروج له عند بعض من ال يفهم النصوص الفهم الصحيح، وأن ثقافة اإلسالم ف التعامل 
مع َمْن ليس من املسلمني تنبين على مموعة من القيم، اليت سنها الشرع ف كثري من األحكام 

املتعلقة مبخالفيه. 

وقد جاءت أحاديث عدة تدعو إىل التسامح، ونبذ العصبية والعنصرية، فقد جاء ف صحيح 
مسلم، أن النيب -  - قال: "ستفتحون أرًضا يذكر فيها القرياط، فاستوصوا بأهلها خريًا، فإن 

هلم ذمة ورًحا")1(. 

فليس بدعا -إًذا- أْن ُيعاِمل املسلمون َمْن خيالفهم ف الدين معاملة كرية حسنة، فذلك 
أمر طبيعي، وتطبيق عملي، ملا جاء به اإلسالم من مبادئ، وما حواه من قيم)2(، وإن ف روح 

1- صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب وصية النبي  بأهل مصر، حديث رقم 3))2. 
أبو هاللة يوسف، تعامل المسلمين مع غيرهم في مجتمع الدعوة ص)).  -2
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اإلسالم من السماحة اإلنسانية، ما ال يلك منصف أن ينكره، أو يرواغ فيه، وهي مساحة مبذولة 
للمجموعة البشرية كلها، ال جلنس فيها، وال ألتباع عقيدة معينة، إمنا هي لإلنسان بوصفه إنسانا. 

سابًعا: الرأفة: الرأفة باملخالفني ف العقيدة مبدأ من مبادئ الدين، ومقصد عام من مقاصده، 
وهو مظهر من مظاهر التسامح، وقد وردت أحاديث عدة، ووقائع كثرية زمن النبوة، تؤصل هذا 
األمر، وتدعو إىل تطبيقه، فعندما جاء وفد ثقيف إىل رسول اهلل -  - ضرب عليهم القبة ف 
املسجد، فقال عمر -  - يا رسول اهلل إهنم ال يصلون، فقال النيب -  - دعهم يا عمر 
ْوَمُهْم اَل ُيَصلُّوَن وَاْلَغَد، َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِعْنَد اْلَعْصِر َصلَّْوا ِبَغرْيِ  ُهْم َسَيْسَتْحُيوَن َأالَّ ُيَصلُّوا، َفَمَكُثوا يـَ َفِإنـَّ
ُئوَن"،  ُهْم َسَيتـََوضَّ َقاَل : "َدْعُهْم؛ َفِإنـَّ َقاَل ُعَمُر : َيا َرُسوَل اللَِّه، َصلَّْوا ِباَل ُوُضوٍء، فـَ ُوُضوٍء، فـَ
َوتـَرَُكوا  اْلَمَناِكِب،  ِإىَل  ُهْم  وَأَْيِديـَ ُهْم  وََأْعَناقـَ َورُُءوَسُهْم  ُوُجوَهُهْم  َغَسُلوا  الثَّاِلُث  ْوُم  اْليـَ ِإَذا َكاَن  َحىتَّ 
ْوَم اخْلَاِمَس  ُئوَن"، َوَغَدوَا اْليـَ ُهْم َسَيتـََوضَّ َقاَل: "َدْعُهْم؛ َفِإنـَّ َعُلوا َكَذا وََكَذا فـَ ُهْم فـَ َقاَل ُعَمُر: إِنـَّ اأْلَرُْجَل فـَ
َلْم  َقاَل: "َدْعُهْم َعْنَك"، فـَ رَُه فـَ ُهوَر، َفَأَتى ُعَمُر -  - النَّيِبَّ - - َفَأْخبـَ َغَسُلوا اْلُبُطوَن وَالظُّ فـَ

ْعُد")1(. َيْذُكْر َشْيًئا ِمْن َأْمرِِهْم بـَ

وقد كانت عبارة النيب -  - ف صلح احلديبية أروع مثل للرأفة باملخالفني، حني قال عليه 
ُهْم  ٍة َيْسَأُلويِن ِفيَها ِصَلَة الرَِّحِم ِإالَّ َأْعَطْيتـُ ْوَم ِإىَل ُخطَّ رَْيٌش اْليـَ الصالة والسالم: "وَاهلِل اَل َتْدُعويِن قـُ
إِيَّاَها")2(. وإن من مظاهر الرأفة باملعاَهدين: أن الشرع احلنيف مل حيدد جنس اجلزية اليت تؤخذ 
على  الثياب،  من  أخذها  ودنانري، كما  دراهم    أخذها  فقد  مطلًقا،  أمرها  ترك  بل  منهم، 
املسلمني  بغري  والرأفة  الرحة  ومظاهر  والرأفة.  التيسري  خللة  مراعاة  وقدرهتم،  استطاعتهم  حسب 

چ ک   قال:  العظيم حني  اهلل  أن حتصى، وقد صدق  أكثر من   -  املصطفى -  ف سرية 
ک  گ  گ  گ گ چ ] األنبياء 107[.

فلم يقل للمسلمني، بل للعاملني؛ فرحته -  - شاملة لإلنسانية مجعاء، وقد طبق ذلك 
عليه الصالة والسالم عملًيا ف حياته، فاستطاع بناء دولة إسالمية قوية، ودخل الناس ف دين 

ابن شبة، تاريخ المدينة 00/2).  -1
مسند اإلمام أحمد، أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم حديث رقم 19212.  -2
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اهلل أفواًجا، ومن مث فحني تسود القيم اإلنسانية اليت دعا إليها اإلسالم ف التعامل مع َمْن ليسوا 
مبسلمني، يشيع األمن واألمان، وُتبىن األوطان، ويعّم السالم. 

إن هذه القيم اليت هتدف إليها أحاديث العهود، وترمي إىل حتقيقها ف اجملتمع، هي الكفيلة 
والتعايش،  التسامح،  قيم  فيه  تسود  اليت  فالبلد  وتقدمها؛  وازدهارها،  وحايتها،  األوطان،  ببناء 

واحلرية، من شأنه أن يكون بلًدا قويًّا، اقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وسياسيًّا، وصناعيًّا.

وقد أثبت التاريخ أن األمم اليت حتافظ على عهودها، وترعى معاهداهتا، هي األمم اليت حتقق 
لشعوهبا األمن واالستقرار، وأن األمم اليت تنقض معاهداهتا، وال تكاد تستقر على ميثاق أو عهد، 
بالعهد -كما سلف - من  الوفاء  أوطاهنا، وتشرد شعوهبا، ولذلك كان  اليت خترب  األمم  هي 

مقاصد الدين، ألنه السبيل إىل حفظ النفوس، وأمنها واستقرارها. 

الخالصة: أسفر البحُث ف ذا املوضوع عن مموعة من النتائج، أسجل ف ذا املقام أمهها: 

وصيانتها  الناس  حفظ  به  يتحقق  إذ  الدين؛  هلذا  العظمى  املقاصد  من  العهد  حفظ  إن   .1
وكرامتها، وحبفظه حُتفظ األوطان من اخلراب والدمار، ويتحقق هلا من العيش أرغده، ومن 

احلياة أسعدها، اجتماعيًّا، وسياسيًّا، واقتصاديًّا، وثقافيًّا.

َحرَّم اإلسالُم نقَض العهد، سواء أكان بني األفراد، أم بني اجلماعات، وجعل احملافظة عليه   .2
سيماء املؤمنني، وف املقابل جعل نقضه عالمة النفاق، وجرًما عظيًما ف الدين. 

ضمن اإلسالم للمعاَهدين مموعة من احلقوق اليت يتمتعون هبا ف بالد املسلمني، ف األموال   .3
واألعراض؛ إذ بذلك يتحقق التعايش والسلم، ما حيفظ األوطان، وُيسهم ف ازدهارها. 

تتضمن تشريعات اإلسالم ف قضية العهود مموعة من القيم اإلنسانية العظمى، حنو احلرية،   .(
والعدل، والتعاون، والتعايش، والرأفة. . .، وهي أخالق وقيم: ما من متمع يتمتع هبا إال 
وساد فيه التقّدم والرقّي على كافة األصعدة. ولذلك فإن اإلسالم حينما َحثَّ على احملافظة 
على العهود، إمنا يرمي إىل حتقيق تلك القيم، اليت من شأهنا أن جتعل اجملتمع اإلسالمي متمًعا 

قوًيا، متقدًما مزدهرًا، يعيش فيه الناس ف أْمن وأمان، وطمأنينة واستقرار. 



- 11(1 -

أحاديث العهود وأثرها في حماية األوطان

إن فلسفة اإلسالم ف قضية العهود، إمنا هي حاية األوطان، وبناؤها، وتقدمها وازدهارها،   .(
ولذلك أوالها عناية فائقة، ورعاية بالغة. 

إن سرية النيب -  - وسرية صحابته سجلٌّ حافل ملعرفة كيفية صيانة األوطان، وحفظ   .(
العهود واملواثيق. ومن مث ينبغي النظر ف السرية النبوية، واستحضار األحداث اليت تبني هذا 
األمر، واستنباط الدروس والعرب اليت من شأهنا أن تكون نرباًسا للمسلمني عامة ف احملافظة 

على عهودهم ومواثيقهم، وجعلها لبنة أساسية ف بناء أوطاهنم وحايتها. 
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بعض التوصيات:

1 ـ العمل على نشر ثقافة اإلسالم فيما يتعلق مبعاملته مع من ليس على دين اإلسالم، ألن من 
ح كثريا من التصّورات اخلاطئة عن عالقة املسلمني بغريهم.  شأن ذلك أن يصحِّ

2 ـ العمل على بيان أمهية األحكام اليت شرعها اإلسالم ف عالقة دول اإلسالم بغريها ف بناء 
األوطان، وتقدمها وازدهارها. 

مع  التعامل  اإلسالم كيفية  فيها  حيّدد  اليت  لألحاديث  شاملة  مدونة  إصدار  على  العمل  ـ   3
املخالفني، وترتيبها حسب اجملاالت، حنو أحاديث العهود، وأحاديث الوالء والرباء، وبيان 

دور تلك األحاديث ف حياة املسلمني العملية. 

) ـ العمل على استنباط القيم اإلنسانية، من األحاديث النبوية، وتدوينها ونشرها، ألن من شأن 
ذلك، أن يبني دور السنة ف نشر القيم الكونية إلسعاد البشرية مجعاء. 

) ـ ختصيص ندوة لنظرة اإلسالم للتعامل مع غري املسلمني، والرتكيز على أمهية تلك األحكام ف 
حاية األوطان وتقدمها. 
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المصادر والمراجع:

أبو احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، صحيح مسلم، حتقيق، حممد فؤاد عبد الباقي بريوت،   -
دار إحياء الرتاث العريب. 

أبو حامت حممد بن حبان بن أحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، الدارمي، الُبسيت، صحيح ابن   -
حبان، حتقيق، شعيب األرنؤوط، بريوت، مؤسسة الرسالة، 1993. 

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي، سسن أيب داود، حتقيق،   -
حممد حميي الدين عبد احلميد، بريوت، املكتبة العصرية. 

أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي، صحيح البخاري، حتقيق حممد زهري بن ناصر الناصر، دار   -
طوق النجاة 22)1ـ

أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، سنن الرتمذي  -

حتقيق، بشار عواد معروف، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1998.   -

أبو عبد اهلل أحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، مسند اإلمام أحد بن حنبل، حتقيق، أحد   -
حممد شاكر، القاهرة، دار احلديث، )199. 

أبو القاسم الطرباين سليمان بن أحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، املعجم األوسط، حتقيق، طارق   -
بن عوض اهلل بن حممد، عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، القاهرة

دار احلرمني.   -

ابن شبة، تاريخ املدينة املنورة، حتقيق فهيم حممد شلتوت، جدة، دار األصفهاين للطباعة والنشر.   -

ابن كثري، البداية والنهاية، حتقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر، 1997.   -

ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة، دمشق، 1)19.   -

أبو هاللة يوسف حمي الدين، تعامل املسلمني مع غريهم ف متمع الدعوة، عمان، دار الضياء، 2001.   -

ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد ف هدي خري العباد، حتقيق شعيب األرنؤوط، وعبد القادر األرنؤوط، بريوت،   -
مؤسسة الرسالة، مكتبة املنار اإلسالمية، )198. 

أكتوبر  اإلسالمية،  البحوث  جملمع  الثالث  املؤمتر  ضمن  اإلسالم،  ف  الدولية  العالقات  حممد،  زهرة  أبو   -
 .19((
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حممد رجب البيومي، البيان النبوي، دار الوفاء، 1987.   -

علي عبد الواحد واف، حبوث ف اإلسالم واالجتماع، دار هنضة مصر للطبع والنشر، 1977.   -

عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، األمة الوسط واملنهاج النبوي ف الدعوة إىل اهلل، السعودية، وزارة الشؤون   -
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 18)1. 

السيوطي، الدر املنثور ف التفسري باملأثور، حتقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر، 2003.   -

عالل الفاسي، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، عالل الفاسي، البيضاء، مكتبة الوحدة العربية.   -

عز الدين بن عبد السالم: قواعد األحكام ف مصاحل األنام، بريوت، دار الكتب العلمية، 2001  -

وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسري املنري ف العقيدة والشريعة واملنهج، دمشق، دار الفكر، 18)1.   -

التأويل، حتقيق، حممد باسل عيون  القامسي، حماسن  الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق  حممد مجال   -
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حممد الغزايل، التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم، مكتبة األسرة، مصر، )200.   -



 النصيحة أصالة المفهوم وتجديده ودورها 
في حماية الوطن

الدكتور/ عبد اهلل بن عبد العزيز الباقي
المملكة العربية السعودية
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المقدمة
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد: 

األوطان ركن من أركان احلياة، فيها يولد اإلنسان وينمو، وفيها يتملك ويبين وينشئ تارخيه 
اخلاص وحضارة أمته.

األرض هي الوطن العام الذي امنت اهلل به على خلقه ف قوله: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ﴾ "املرسالت: )2- )2"، مث لكل جنس وطنهم املندرج ف الوطن األم، وهكذا يكون 

لكل قبيلة أو قرية وطنهم اخلاص...

ز اهلل حب األوطان ف فطرة اإلنسان، ولذا كان الدفاع عنها وحايتها مبنزلة حاية   وقد ركَّ
تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  قال  الروح، كما 

ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ "النساء: ))".

ومن هنا، فإن عقد ندوة خاصة ملناقشة واجب حاية األوطان من خالل السنة النبوية خطوة 
رائدة ف هذا الباب؛ ذلك أن السنة النبوية تؤكد ما جاء ف القرآن الكرمي من توجيهات، وتشتمل 
على مناذج صادقة تطبيقية حلماية األوطان، فهي مصدر تشريعي، وصورة واقعية حلماية األوطان. 

جزى اهلل القائمني على هذه الندوة خري اجلزاء ونفع جبهودهم.

وقد اخرتت موضوًعا ف صميم قضية حاية الوطن، وف موضع القلب منها وهو: النصيحة 
للوطن ودورها احلمائي لألوطان من خالل سنة النيب . وعنونته بـ: "النصيحة أصالة المفهوم 

وتجديده ودورها في حماية الوطن". 

الدراسات السابقة:

من خالل إجراء حبث شامل عرب منصات البحث اإللكرتوين ف احملتوى الرقمي للمكتبات 
الرمسية مل أجد من كتب ف موضوع النصيحة وعالقتها حبماية الوطن ال من جهة داللة القرآن 
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الكرمي عليها أو السنة املطهرة، لكين وجدت مؤلفات حول موضوع النصيحة بعمومه، مثل:

العليب.  احلموي  الرزاق  عبد  بن  عدنان  د.  والسنة.  الكتاب  ضوء  ف  النصيحة  أمهية   -
وباستعراض حمتويات الكتاب مل يتطرق مؤلف الكتاب إىل ذكر عالقة النصيحة حبماية الوطن.

-كتاب فقه النصيحة تأليف د. حممد عبد اهلل أبو صعليك. وهو كتاب يكرس فهم النصيحة 
وتطبيقها على ما يتعلق بالنصح القويل. ومل يتطرق إىل عالقتها حبفظ أمن الوطن وحايته.

وسائر ما ُكِتَب ف هذا الباب ال يعدو أن يكون نقاًل ملا قرره العلماء ف تفسري اآليات القرآنية 
وشروح األحاديث النبوية، دون البحث ف االنعكاسات اإلجيابية للنصيحة ف حياة الناس عموًما، 

وما يتعلق حبماية الوطن خصوًصا.

لإلسالم  النفع  وحيقق  الندوة  هدف  خيدم  مبا  البحث  هذه  إلجناز  يوفقين  أن  اهلل  أسأل 
واملسلمني.

وأن يوفق القائمني على إقامة هذه الندوة وأن جيزيهم خري اجلزاء على استنهاض اهلمم للبحث 
ف هذه املسألة اخلطرية املتعلقة بأمن األوطان وحايتها من املفسدين.
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تمهيد

مفهوم النصيحة

النصيحة في اللغة:

تقرر مصادر اللغة أن أصل هذه املادة النون والصاد واحلاء وهو يدل على مالءمة بني شيئني 
وإصالح هلما. ومنه النصح والنصيحة: خالف الغش. ونصحته أنصحه. وهو ناصح اجليب ملثل، 
إذا وصف خبلوص العمل، والتوبة النصوح منه، كأهنا صحيحة ليس فيها خرق وال ثلمة، وناصح 

العسل: ماذيه، كأنه اخلالص الذي ال يتخلله ما يشوبه. ونصحت له ونصحته مبعىن.)1( 

وصرحت املعاجم بأن التعدية بالالم وتعدية فعل )نصح( بنفسه تؤدي الغرض نفسه وذات 
املعىن من اإلخالص وعدم الغش، ولذا قالوا: نصح الشيء: خلص. والناصح: اخلالص من العسل 
وغريه. وكل شيء خلص، فقد نصح. قال الراغب: "والنصح: نقيض الغش مشتق منه نصحه وله 
نصحا ونصيحة ونصاحة ونصاحة ونصاحية ونصًحا، وهو بالالم أفصح؛ قال اهلل تعاىل: وأنصح 

لكم. ويقال: نصحت له نصيحيت نصوًحا أي أخلصت وصدقت، واالسم النصيحة")2(.

النصيحة اصطالًحا: 

من النصح وهو كل شيء خلص. قاله الكفوي)3(، وهذا املعىن يتوافق مع األصل اللغوي 
كما هو ظاهر.

لكن المفهوم الشائع ف شرح حديث الدين النصيحة يعين: إسداء النصيحة من خالل 
عبارات -ملفوظة أو مكتوبة- إرشادية ف قضايا أو حوادث معينة تستهدف التوجيه إىل ما يراه 

ابن فارس، مقاييس اللغة ))/ )3)(، الخليل بن أحمد، معجم العين )3/ 119(، ابن منظور، لسان   -1
العرب )2/ )1)(

الراغب األصفهاني، المفردات في غريب القرآن )صـ: 808(  -2
عليه  يبنى  أن  ينبغي  أصــال  يعد  الكفوي  ذكــره  الــذي  التعريف  وهــذا  )صـــ: 887(،  الكليات  الــكــفــوي،   -3
االصطالح، لكن التعريف االصطالحي الشائع قلص داللة هذا المعنى العميق الدقيق في وسائل ظاهرة 

دون الحقيقة والجوهر.
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الناصح أفضل للمنصوح.

وهذا املفهوم ال يتطابق مع املفهوم التأصيلي للنصيحة، لكنه يثل متظهرًا من مظاهر النصيحة 
مبعناها الصحيح، فهو مبنزلة بسمة فرح بنجاح املنصوح له، أو دمعة حزن على مصيبة حلت به، 

أو تشمرية ساعد ف نصرته، أو خطوة سريعة ف جندته.

وقد أدى اختزال معىن النصيحة ف هذا املعىن الشائع إىل اختزاالت داللية ف فهم مفردة 
النصيحة ف الكتاب والسنة، وكذلك أدى إىل إشكاالت مفاهيمية ف تفسري معىن النصيحة ف 

حديث النصيحة هلل ولرسوله وألئمة املسلمني منها:

أواًل: تفسري النصيحة مبظهر من مظاهرها، وجزء من ماهيتها، دون البيان حلقيقتها.

ثانًيا: تعدد نواحي النصح ف احلديث يضطر الشارح ملعىن النصيحة إىل اخلروج عن دائرة 
ملا  الشراح  ولكن  بالالم،  الواردة  احلديث  الواردة ف  التعدية  توافق  واليت  املباشرة  اللفظية  الداللة 
استحضروا ذلك املفهوم الشائع؛ مل يكنهم أن ينزلوه على كل هذه اجلهات، فنجدهم يضطرون 

إىل تكييف املعىن حبسب اجلهة. 

صفة  وله  واصطالحًيا،  لسانًيا  األول  املعىن  أصالة  املعنيني  ف  البحث  خالل  من  ويتبني 
الديومة؛ فهو عقد قليب ال يتعلق باألحداث، ولكنه يتعلق باالعتقادات والتوجهات.

أما النصيحة باملعىن الشائع فهي فرع ف أصله وف استعماله؛ أما األصل، فكما قررت سالًفا 
من أنه مظهر من مظاهر النصيحة، ولكونه مظهرًا قد يتطرق إليه اخلداع؛ فليس كل من نصح 
بلسانه ناصًحا بقلبه، وأما االستعمال فهو مرتبط باملناسبات العارضة، ويتوقف أثره على مدى 

استجابة املنصوح وتقبله هلا.

والصدق  اإلخالص  جيمع  للغش  املناف  النصح  إن  حيث  األثر؛  ف  بينهما  فرق  وهناك 
من  املنصوح  يضر  ما  وبني  بينه  حيول  وحصًنا حصيًنا  منيًعا،  سًدا  املعىن  هبذا  َعدُّ  ويـُ للمنصوح، 

األخطار، فهو أعظم فائدة للمنصوح من بعض كلمات تواسي أو ترضي مث تنتهي.
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المبحث األول: التأصيل الشرعي للنصيحة للوطن ودورها في حمايته
قد يعد هذا امللحظ غريًبا شيًئا ما مبا أنه غري منصوص عليه ف كتب الشروح، ويصعب أن 
جتد هذا املركب ف أي حمرك للبحث، ومع ذلك فهذا ما ييز هذا اجلهد البحثي، وهنا تكمن 
اإلضافة العلمية املطلوبة من املشاركات العلمية. وسوف أسعى لبيان احلقيقة الشرعية هلذه املسألة 

من خالل املطالب اخلمسة اآلتية:

- املطلب األول: داللة حديث "الدين النصيحة" على حاية الوطن.

- املطلب الثاين: النصيحة للوطن وعالقتها باهلوية الشخصية واالنتماء.

- املطلب الثالث: العالقة بني النصيحة والبيعة لويل األمر وأثرها ف حاية الوطن.

- املطلب الرابع: تطبيقات من السنة النبوية لفريضة النصيحة للوطن.

- املطلب اخلامس: عبودية النصح للوطن بني الراعي والرعية.

المطلب األول: داللة حديث "الدين النصيحة" على حماية الوطن

األصل ف هذا الباب حديث متيم بن أوس الداري  أن النيب ، قال: "الدين النصيحة" 
ِة اْلُمْسِلِمنَي َوَعامَِّتِهْم".)1( قلنا: ملن؟ قال: "لِلِه َوِلِكَتاِبِه َوِلرَُسوِلِه َوأِلَِئمَّ

هذا حديث له دور كبري ف بناء قيمة عظيمة من قيم اإلسالم وهي قيمة النصيحة، فقد نقل 
ابن رجب احلنبلي عن األئمة قيمة هذا احلديث ف الشريعة فقال: "هذا احلديث أحد األحاديث 
اليت يدور عليها الفقه. وقال احلافظ أبو نعيم: هذا احلديث له شأن، ذكر حممد بن أسلم الطوسي 

أنه أحد أرباع الدين")2(.

يعتقد الباحُث أنَّ كل جهات النصيحة الواردة ف هذا احلديث هلا ارتباط وثيق بالوطن فـكون 
"النصيحة هلل ولكتابه ورسوله" يثل االنتماء الديين والقيمي الذي على أساسه تبىن معايري احلياة ف 

أخرجه: مسلم في اإليمان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم الحديث)))(.  -1
ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم ت األرنؤوط )1/ )21- )21(ز  -2
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بقعة من األرض، إذ إننا ال جند مكاًنا ال انتماء فيه لدين، حىت الذين يدينون باإلحلاد الذي ظاهره 
رفض الدين؛ إال أهنم ف الواقع ال ينفكون عن دين يدينون به، هو عبادهتم أنفسهم، وتأليههم 

ألهوائهم وآرائهم من دون أن يسموا ذلك ديًنا. 

وأما عالقة النصح ألئمة املسلمني وعامتهم فهي ظاهرة، من حيث إن العربة ف األوطان 
ليست باألشباح ولكن باألرواح، فالوطن احلقيقي ما جيمع مكاًنا وإنساًنا وتارخًيا. واألماكن من 
دون إنسان يعمرها عدية التاريخ. فاإلنسان ينح املكان احلياة والتاريخ؛ ومن مث فالوطن املكاين 

مفتقر افتقارًا وجودًيا للوطن اإلنساين.

ويعتقد الباحث أن اللبث اجملرد واألحادي للشخص ف مكان ما ال يكفي ف عده وطنا 
إال بضميمة الشراكة اإلنسانية والتارخيية فيه؛ وإال لعدت األرحام والقبور أوطاًنا وهذا غري وارد 

بإطالق. 

وعند اإلجابة عن عالقة النصيحة باحلماية يكن القول إن ذلك مرتبط بأصل معىن النصيحة 
الذي يعين اإلخالص للمنصوح له وعدم غشه، وهذا هو اخليط الداليل الذي جيمع كل جهات 

النصيحة الواردة ف هذا احلديث.

رََّر عامة ما  يظهر ذلك ف الشرح الذي نقله حممد بن نصر عن بعض أهل العلم حيث قـَ
يرتتب على النصيحة لكل تلك اجلهات؛ فمما قال مما له عالقة باحلماية؛ حيث عرف مفهوم 
النصيحة بقوله: "مجاع تفسري النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له من كان")1(، وال شك أن 

العناية القلبية باملنصوح له تتطلب ضرًبا من احلماية والذود والصيانة.

 ويندرج ف مدلول النصيحة هلل حاية العقيدة الصحيحة من كل هجمات التلبيس والتدليس 
والتشويه اليت قد تتعرض هلا ف آونة متفاوتة.

ويندرج ف مدلوهلا فيما يتعلق ببقية اجلهات كل مسالك احلماية لوجودها، وحياهتا الكاملة؛ 
رَّره حممد بن نصر فيما نقله عن بعض أهل العلم  إما على سبيل الفرض، أو على سبيل النفل كما قـَ

ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم ت األرنؤوط )1/ 220(.  -1
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وأيده عليه ابن رجب)1(.

ويؤيد ذلك ما ورد ف خرب صلح احلديبية ف شأن خزاعة حيث قال املسور بن خمرمة ومروان: 
ْوِمِه ِمْن ُخزَاَعَة، وََكاُنوا َعْيَبَة ُنْصِح  َفٍر ِمْن قـَ َنَما ُهْم َكَذِلَك ِإْذ َجاَء ُبَدْيُل ْبُن َورَْقاَء اخْلُزَاِعيُّ ِف نـَ يـْ بـَ "فـَ
زَُلوا َأْعَداَد ِمَياِه  َقاَل: ِإينِّ تـَرَْكُت َكْعَب ْبَن ُلَؤيٍّ َوَعاِمَر ْبَن ُلَؤيٍّ نـَ َرُسوِل اهلِل  ِمْن َأْهِل هِتَاَمَة، فـَ

ْيِت")2(. احْلَُدْيِبَيِة، َوَمَعُهُم اْلُعوُذ اْلَمَطاِفيُل، َوُهْم ُمَقاِتُلوَك َوَصادُّوَك َعِن اْلبـَ

 إن موقف بديل بن ورقاء وكالمه ليعد أوضح تفسري لكوهنم نصحاء لرسول اهلل وقائمني له 
بواجباهتا، وهذا ظاهر ف شرحه ملوقف أعدائه وحتذيره من شرهم، فهذا تأويل قوله: "وكانوا عيبة 

نصح رسول اهلل")3(.

والناظر ف سياق االستعمال النبوي لكلمة عيبيت أن العيبة ليست فقط مستودع الثياب؛ بل 
األمر كما قال املازري ف شرح مسلم: "معناها ف كالم العرب اليت جَيعل فيها الرجل أفضل ثيابه 
وحر متاعه وأنفسه عنده"))(. ومنه قول النيب  ف شأن األنصار: "اأْلَْنَصاُر َكرِِشي َوَعْيَبيِت"))(.

المطلب الثاني: النصيحة للوطن وعالقتها بالهوية الشخصية واالنتماء

عند حتقق النصيحة للوطن، وشيوعها اعتقاًدا أصياًل جتاه الوطن مبكوناته الدينية، ومقدساته، 
وشركاء العيش فيه من والة أمر وعامة، وسلوًكا قولًيا وعملًيا يصدق ذلك االعتقاد ويعززه ف الواقع؛ 

المرجع السابق ) 1/ 223(.  -1
أخرجه: البخاري في صحيحه )2/ )97( كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل   -2

الحرب وكتابة الشروط. برقم )81)2(.
3-  والعيبة، بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة، وهي في األصل ما يوضع 
بالعيبة  الذي هو مستودع سره  اإلنسان  وأمانته، شبه  بها هنا: موضع سره  والمراد  الثياب لحفظها،  فيه 
التي هي مستودع الثياب. انظر: العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ))1/ 8( وانظر: الخطابي، 

معالم السنن )2/ 328(، ابن فارس، مقاييس اللغة ))/ 190(
أبو عبد الله المازري، المعلم بفوائد مسلم )2/ 200(.  -(

 : باب قول: النبي ، أخرجه: البخاري في صحيحه )7 / 91 – 92( في فضائل أصحاب النبي  -(
"اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم"، ومسلم رقم )10)2( في فضائل الصحابة، باب من فضائل 

األنصار رضي الله عنهم. كالهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
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عندما تتحقق تلك النصيحة على وجهها؛ فإن نسبة اخلائنني للوطن تتضاءل ألدىن مستوياهتا؛ 
ذلك أن املواطن الناصح يعد مصاحل وطنه مصاحل ذاتية شخصية بالنسبة إليه، ومن هنا فإن الوطن 

يعد هوية شخصية لكل املواطنني، نسبة انتمائهم هلا كنسبة انتماء أجسادهم إىل أرواحهم.

وكما يذهل الشخص عن مصاحل ذاته، ويصرف عن حقيقة انتمائه هلويته أحياًنا، كذلك قد 
يذهل الشخص عن القيمة اهلائلة ف وجوده النتمائه هلويته الوطنية، فيحتاج إىل أن يذكر هبا ويدل 

على معاملها حىت ال خيدع عنها.

وهذه النصيحة للوطن هي ف الواقع نصيحة للذات من حيث إن العناصر املشرتكة بني أفراد 
الوطن الواحد جتعل منهم كياًنا واحًدا متعدد األجساد، متحد السمات واألهداف.

إن أكرب خطر يهدد األوطان هم األفراد الطفيليون فيه، الذين ال يعدون انتماءهم للوطن 
انتماء للذات واهلوية الشخيصة؛ بل يعدون الوطن شيًئا خارًجا عنهم، ومن مث خيضعون التعامل 
معه على مبدأ املصاحل اخلاصة واملصاحل املشرتكة، فيحدث شرخ ف مفهوم االنتماء يتسم باحلرية 
بني االنتماء للذت وبني االنتماء للوطن، ومن وصل إىل هذه املرحلة من صراع اهلوية فالغالب أن 
تنتصر نزعات النفس واهلوى واألنانية على املصاحل الوطنية، ومن هذه اجلهة تنمو الكيانات الوطنية 
اخلؤونة ف جسد الوطن من حيث ال يشعر الوطن، كما تنمو اخلاليا السرطانية ف جسد اإلنسان، 
حىت إذا قويت شوكتها آذت ورمبا قتلت. فمن خالل هذه الكيانات اخلؤونة يتسلل العدو إىل 

نسيج الوطن فيمزقه، وإىل قوته فيوهنها، هؤالء جعلوا الوطن ومصاحله سلًعا تباع وتشرتى.

والسنة النبوية تؤكد مبدَأ االحتاد بني اهلوية الشخصية واهلوية الوطنية ف أحاديث عدة فكما 
جيب حبكم الفطرة أن ينصح لذاته ونفسه وحيفظها من كل سوء كذلك جيب عليه أن حيفظ وطنه 

اإلنساين واملكاين.

أما حفظ الوطن اإلنساين فعن ابن شهاب أن ساملا أخربه أن عبد اهلل بن عمر h، أخربه: 
أن رسول اهلل  قال: "اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم، اَل َيْظِلُمُه َواَل ُيْسِلُمُه، َوَمْن َكاَن ِف َحاَجِة َأِخيِه 
َر  ْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َستـَ رََّج اهلُل َعْنُه ُكرَْبًة ِمْن ُكرَُباِت يـَ رََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكرَْبًة فـَ َكاَن اهلُل ِف َحاَجِتِه، َوَمْن فـَ
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ْوَم اْلِقَياَمِة")1(. عند أيب داود من حديث أيب هريرة : أن رسول اهلل  قال:  رَُه اهلُل يـَ ُمْسِلًما َستـَ
َعَتُه َوحَيُوُطُه ِمْن َورَاِئِه")2(. "اْلُمْؤِمُن ِمرْآُة اْلُمْؤِمِن، وَاْلُمْؤِمُن َأُخو اْلُمْؤِمِن، َيُكفُّ َعَلْيِه َضيـْ

فظاهر من هذا احلديث -ونظائره ف السنة كثري – الدور احلمائي الذي يقوم به املسلم جتاه 
أخيه املسلم وأن الذود عنه واجب شرعي سواء ف ماله أو بدنه أو عرضه.)3(

إليه،  النبوية  التوجيهات  النصيحة للوطن اإلنساين حظي بقدر كبري من  وهذا اجلانب من 
والتأكيد عليه ف أحاديث عدة تندرج حتت حق املسلم.

وأما حاية الوطن املكاين فجاءت السنة بعّده واجًبا بالضميمة مع بقية عناصر املواطنة؛ فعن 
ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن  سعيد بن زيد  قال: مسعت رسول اهلل  يقول: "َمْن ُقِتَل ُدوَن َماِلِه فـَ

ُهَو َشِهيٌد"))(. ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن َأْهِلِه فـَ ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن َدِمِه فـَ ِديِنِه فـَ

ولقد آثرت إيراد هذا احلديث هنا لشموله جلوانب النصيحة الواردة ف حديث متيم وبعض 
الزيادات، من خالل اآليت:

المسلم وال  المسلم  المظالم والغصب، باب ال يظلم  البخاري في صحيحه )3/ 128( كتاب  أخرجه   -1
رقم  الظلم  تحريم  بــاب  واآلداب  والصلة  البر  في   )199(/( ( مسلم  وأخرجه   ،)2((2( رقــم  يسلمه 

 .2(80
أخرجه: أبو داود ))/ 280( في األدب، باب في النصيحة والحياطة رقم )918)(. وحسنه األلباني   -2
صحيح وضعيف سنن أبي داود )صـ 2(، وانظر: السلسلة الصحيحة ))92(، صحيح الجامع الصغير 

.)(((((
اْلِقَياَمِة".  ــْوَم  يـَ النَّاَر  َوْجِهِه  َعْن  اللُه  َأِخيِه رَدَّ  ِعــْرِض  َعْن  "َمــْن رَدَّ   : النبي 3- وال أدل على ذلك من قول 
أخرجه الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. رقم )1932( في البر، باب رقم )20(، ورواه 
أيضا أحمد في "المسند" ) / 9)) و 0))، ورواه الطبراني عن أسماء بنت يزيد، وقال الترمذي: هذا 

حديث حسن.
أخرجه: أبو داود ))/)23( في السنة، باب في قتال اللصوص. والترمذي ) )/27( في الديات، باب ما   -(
جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد. برقم ) 21)1(، وقال هذا حديث حسن صحيح. وأوقال األلباني 
الحديث  برقم  ماجه  ابن  الترمذي )3/ 18)(، وكذلك صحيح  انظر: صحيح وضعيف سنن  صحيح. 

.)((80(
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: مشل ما يتعلق بالنصيحة هلل ولكتابه ورسوله ف قوله: "ومن قتل دون دينه فهو شهيد".   -

النصيحة للوطن املكاين ف قوله: "ومن قتل دون ماله فهو شهيد"، ألن املال  ثانًيا: مشل   -
يشمل ما يتموله الشخص من منقول وعقار، وهو جزء من الوطن، واحلماية له حاية للوطن 

كما أن حاية الوطن حاية له.

ثالًثا: مشل النصيحة للنفس ف قوله: "ومن ُقتل دون دمه". وهي وإن مل ترد ف حديث متيم   -
إال أهنا مفهومة بطريق اأَلوىل، وبضميمة هذا احلديث، وهذا يعين أن من النصيحة للدم أن 

يذود عنه ما بقي فيه روح، وال يسلمه ألدىن رهبة.

رابًعا: مشل عموم الوطن اإلنساين ف قوله: "ومن قتل دون أهله فهو شهيد". فهو يشمل   -
بداللته الواسعة: "أئمة املسلمني وعامتهم"، وإن كانت داللته اخلاصة على األهل األقربني، 
ولكننا بتتبع استعمال العرب هلا جندهم يتوسعون فيها لشملوا هبا العشرية والقبيلة اجلامعة.)1( 

وُيفاُد من كل ما تقدم التالزم الشديد بني اهلوية الوطنية واهلوية الشخصية سواء ف التكوين 
الروحي أو الواجب الشرعي، فالنصيحة للوطن مبا تتضمنه من إخالص ف احلب واالنتماء، وصدق 
ف احلماية والذود؛ ال تنفك عن النصيحة للنفس لكون العالقة بينهما تالزمية من حيث اجلبلة 

الفطرية والشريعة الدينية.

المطلب الثالث: العالقة بين النصيحة والبيعة لولي األمر وأثرها في حماية الوطن

قرر العلماء ف شرح قول النيب  ف النصيحة لألئمة املسلمني العالقة بني النصيحة لويل 
األمر والبيعة له؛ ومن خالل تقريراهتم نكتشف أثر ذلك ف حاية الوطن.

نقل ف جامع العلوم واحلكم عن حممد بن نصر عن بعض أهل العلم قوله: "وأما النصيحة 
ألئمة املسلمني، فحب صالحهم ورشدهم وعدهلم، وحب اجتماع األمة عليهم، وكراهة افرتاق 
ابن منظور، لسان العرب )11/ 29(؛ ومما جاء فيه في التوسع في استعمال األهل:"وقوله عز وجل لنوح،   -1
عليه السالم: ﴿ ٻ ٻ ٻ پ﴾"هود: ))"؛ قال الزجاج: أراد ليس من أهلك الذين وعدتهم أن 
أنجيهم، قال: ويجوز أن يكون ليس من أهل دينك. وأهل كل نبي: أمته." معاني القرآن وإعرابه للزجاج 

.)(( /3(



- 1177 -

النصيحة أصالة المفهوم وتجديده ...

األمة عليهم، والتدين بطاعتهم ف طاعة اهلل عز وجل، والبغض ملن رأى اخلروج عليهم، وحب 
إعزازهم ف طاعة اهلل عز وجل")1(.

وعن ابن الصالح أنه قال: "والنصيحة ألئمة املسلمني: معاونتهم على احلق، وطاعتهم فيه، 
وتذكريهم به، وتنبيههم ف رفق ولطف، ومانبة الوثوب عليهم، والدعاء هلم بالتوفيق وحث األغيار 

على ذلك")2(.

ْرَضى  وقد أخرج اإلمام مالك ف املوطأ حديث أيب هريرة، أن رسول اهلل  قال: "ِإنَّ اهلَل يـَ
ْعَتِصُموا حِبَْبِل  ْعُبُدوُه َواَل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا، وََأْن تـَ ْرَضى َلُكْم َأْن تـَ َلُكْم َثاَلًثا َوَيْسَخُط َلُكْم َثاَلًثا، يـَ
رََة  وََكثـْ اْلَماِل،  َوِإَضاَعَة  َوَقاَل،  ِقيَل  َلُكْم  َوَيْسَخُط  َأْمرَُكْم،  اهلُل  ُه  َوالَّ َمْن  َناِصُحوا  تـُ وََأْن  مَجِيًعا،  اهلِل 

ؤَاِل")3(. السُّ

ففي هذا تنبيه على ما يرضاه اهلل تعاىل وهو التوحيد، والتوحد، ومناصحة ويل األمر الذي 
من شأنه أن حيفظ اهلل به التوحيد والوحدة.

بََّه ابن عبد الرب ف هذا املوضع إىل أن العجز االختياري أو االضطراري عن مناصحة  وقد نـَ
ويل األمر ال يلغي حقه ف النصيحة، وصدق البيعة، والكينونة معه على السمع والطاعة.

قال ابن عبد الرب -: "إن مل يكن يتمكن نصح السلطان فالصرب والدعاء فإهنم كانوا ينهون 
عن سب األمراء.. عن أنس بن مالك قال: "كان األكابر من أصحاب رسول اهلل  ينهوننا عن 
سب األمراء"))(، ووقف أبو الدرداء على باب معاوية فحجبه لشغل كان فيه فكأن أبا الدرداء وجد 

انظر: ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم ت األرنؤوط )1/ 222(.  -1
المرجع السابق )1/ 223(.  -2

الــبــاقــي )2/ 990(،  الــمــوطــأ ت عبد  فــي  مــالــك  الــمــفــرد )ص: )22(،  فــي األدب  الــبــخــاري  أخــرجــه:   -3
كتاب الكالم، باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين برقم)20(، وأحمد في المسند ط الرسالة 
))00/1)(، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، برقم ) 8800(. وصحح إسناده األرناؤوط في التحقيق. 

واأللباني في صحيح األدب المفرد )صـ: 171(.
أخرجه اداني في السنن الواردة في الفتن )2/ 00)(، وقوام السنة في كتاب الحجة في بيان المحجة   -(

 )(3( /2(
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ف نفسه فقال: "...وإن أول نفاق املرء طعنه على إمامه")1(، وعن أيب إسحاق قال: "ما سب 
قوم أمريهم إال حرموا خريه")2(، وعن األعمش قال: قال حذيفة: "إذا كان وايل القوم خريًا منهم مل 

يزالوا ف علياء، وإذا كان واليهم شرا منهم، أو قال شرهم مل يزدادوا إال سفاال")3(.

وتنبيه ابن عبد الرب إىل هذه املسألة يدل على فقه عميق بدقائق النصوص النبوية، فإنه رمبا 
تطرق إىل بعض األفهام شيء من الوهم حيال هذه املسألة فنبه إىل أن النصح لإلمام أس راسخ 
من أسس الشريعة ال يسوغ جتاهله وال خمالفته بسبب تعذر فرع من فروعه مثل بذل النصيحة 

القولية لويل األمر ألي سبب.

ومن هنا يتقرر أن النصيحة لويل األمر تعين عقد القلب على الوفاء له ببيعته والسمع له 
والطاعة، وعدم غشه أو خيانته.

ويظهر أثر هذا التالزم بني النصيحة والبيعة لإلمام ف بقاء العالقة بني اإلمام والرعية على 
الوفاق احملقق للوحدة والصالبة لألمة ف وجه كل األعداء، وهذا من شأنه ضمان مساحة آمنة 
احلماية  اليت متثل  للوطن  الداخلية  اجلبهة  بقوة  االقتصادية؛  أو  احلربية  النوازل  للرعية من خماوف 

الداخلية األكثر فعالية.

المطلب الرابع: تطبيقات من السنة النبوية لفريضة النصيحة للوطن

حفلت دواوين السنة والسرية بنماذج تطبيقية كثرية ومتنوعة نلخص أنواعها إىل نوعني:

األول: مناذج الوفاء بفريضة النصيحة الوطنية.  -

الثاين: مناذج تعددية ماالت النصيحة الوطنية.  -

وسوف أورد منوذًجا واحًدا أو اثنني لكل نوع مبا يناسب طبيعة هذا البحث.

أخرجه البيهقي في شعب اإليمان )12/ 30(  -1
أخرجه: الداني في السنن الواردة في الفتن )2/ )0)(  -2

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )21/ 287( مع حذف أسانيد الروايات.  -3



- 1179 -

النصيحة أصالة المفهوم وتجديده ...

النوع األول: الوفاء بفريضة النصيحة الوطنية

وفت كتب السري بنماذج من هذا النوع تشمل نوعني من البشر: األول من وفوا بالنصيحة 
للوطن، والثاين من خانوا أمانة النصيحة ألوطاهنم.

هرم  قمة  يعد  حيث    حممد  نبينا  أعظمهم  ومن  ألوطانهم؛  األوفياء  نصيحة  األول: 
النصحاء ألوطاهنم عرب التاريخ. ومن الشواهد على ذلك:

جاء ف خرب النيب  يوم العقبة ملا رجع من الطائف: "..فإذا فيها جربيل، فناداين، فقال: 
إن اهلل قد مسع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمر مبا شئت 
فيهم، فناداين ملك اجلبال، فسلم علي، مث قال: يا حممد، إن اهلل قد مسع قول قومك لك، وأنا 
ملك اجلبال، وقد بعثين ربك إليك لتأمرين بأمرك، فما شئت، إْن شئت أطبقت عليهم األخشبني، 
ُيْشرُِك  اَل  َوْحَدُه  اهلَل  ْعُبُد  يـَ َمْن  َأْصاَلهِبِْم  ِمْن  اهلُل  خُيْرَِج  َأْن  َأرُْجو  "َبْل   :-  - اهلل  رسول   قال 

ِبِه َشْيًئا")1(.

وسأوكل للقارئ استدعاء حالة النيب  الشديدة والدم يسيل من قدميه وجراحات روحه 
الناس")2(،  تنزف، وهي حالة جتسدها مجلة من دعائه اخلاشع لربه تبارك وتعاىل: "وهواين على 

وبالشدة هذا الشعور لشخص عادي من عوام الناس فكيف بنيب كرمي يوحى إليه!
ومع كل هذا األمل إال أنه  ملا علم حبق أن اخلطر حيدق بوطنه املكاين واإلنساين، وماذا 

يبقى بعد أن يطبق عليهم األخشبان.. ال شيء إال العدم والتأريخ املظلم..
ملا علم ذلك جتاهل كل ذلك األمل، وقدم نصيحة وطنه على االنتصار لنفسه. وليس فوق 
هذا املوقف منزلة من منازل النصح للوطن والدفع عنه، فقد دفع عنه عقوبة ربانية وشيكة احلدوث.

رواه البخاري ) / )22 و )22 في بدء الخلق، باب ذكر المالئكة، وفي التوحيد، باب چ مئ  ىئ    -1
يئ  جب  حب چ "النساء: )13"، ومسلم رقم ))179( في الجهاد، باب ما لقي النبي  من 

أذى المشركين والمنافقين.
نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" )308)/قلعجي(، و )3/)))-)))/ابن دهيش(. وذكره الهيثمي   -2
ثقة، وبقية رجاله  ابن إسحاق؛ وهو مدلس  الطبراني، وفيه  وقــال: "رواه  الزوائد" ))/)3(،  في "مجمع 

ثقات".
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وهذا يفيدنا في أن العداوات الشخصية ال ينبغي أن تكون كارثة على الوطن بكامله، 
اتها. بل إذا وصل األمر إلى بيضة األمة ومجموعها فال التفات للذات ولذَّ

ومما يكن االستشهاد به ف هذا الباب من مواقف النيب ؛ ما أخرجه البخاري ومسلم 
ْعَصْوا َعَلى النَّيِبِّ  َدَعا  ا اْستـَ رَْيًشا َلمَّ َا َكاَن َهَذا، أِلَنَّ قـُ عن عبد اهلل بن مسعود  قال: "ِإمنَّ
ْنُظُر ِإىَل  ُهْم َقْحٌط َوَجْهٌد َحىتَّ َأَكُلوا اْلِعَظاَم، َفَجَعَل الرَُّجُل يـَ َعَلْيِهْم ِبِسِننَي َكِسيِن ُيوُسَف، َفَأَصابـَ

َعاىَل: ﴿گ گ گ ڳ  زََل اهلُل تـَ َخاِن ِمَن اجْلَْهِد، َفَأنـْ َها َكَهْيَئِة الدُّ نـَ يـْ َنُه َوبـَ يـْ يـَرَى َما بـَ َماِء فـَ السَّ
  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں﴾"الدخان: 10- 11" َقاَل: َفُأيِتَ َرُسوُل اهلِل
َها َقْد َهَلَكْت، َقاَل: ِلُمَضَر إِنََّك جَلَرِيٌء، َفاْسَتْسَقى  َفِقيَل: َيا َرُسوَل اهلِل، اْسَتْسِق اهلَل ِلُمَضَر، َفِإنـَّ

َفُسُقوا")1(.

الثاني: الخائنون ألوطانهم؛ فمثاهلم موقف أيب رغال ف خيانة البيت وأهله، وإيثاره نفسه 
على الوطن ومقدساته.)2(

قال ابن إسحاق: "فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إىل مكة، فخرج أبرهة ومعه أبو 
رغال حىت أنزله املغمس، فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك، فرمجت قربه العرب، فهو القرب الذي 

يرجم الناس باملغمس")3(.

وقد كان رجم قرب أيب رغال مشهورًا بني الصحابة ولذا جند عمر يهدد أحدهم بقوله: "َوآَلُمرَنَّ 

أخرجه: البخاري في صحيحه )8/ 39)(، كتاب التفسير، في تفسير حم الدخان، باب چ گ گ   -1
گ ڳ ڳ ڳ چ "الدخان: 10"، وفي االستسقاء، باب دعاء النبي  " اجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف "، وباب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، وفي تفسير سورة يوسف، 
الــروم، وفي تفسير  چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ "يوسف: 23"، وفي تفسير سورة  باب 

سورة ص، ومسلم رقم )2798( في صفات المنافقين، باب الدخان.
هذا على أحد األقوال في شخصية أبي رغال، والثاني أنه أحد قوم ثمود الذ بالحرم لما هلك قومه فلما   -2
خرج أدركه العذاب، وقد ورد به حديث عند أبي داود ضعفه األلباني كما في الضعيفة ))73)(، وضعيف 

الجامع الصغير )082)(.
ابن هشام، السيرة النبوية ت السقا )1/ 7)-8)(.  -3
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ُر َأيِب رَِغاٍل")1(. بـْ يـُرَْجُم َكَما رُِجَم قـَ ِبَقرْبَِك، فـَ

فأبو رغال غدا مثاًل ف خيانة وطنه، ونقض العهد الفطري واإلنساين بالنصيحة له، وظن أنه 
حيرز نفسه بتلك اخليانة، فكان جزاؤه وصمة العار اليت تلحقه ف قربه إىل يوم يبعثون؛ عالوة على 

ما حل به من ميتة غري سوية.

النوع الثاني: مجاالت النصيحة الوطنية:

ماالت النصيحة للوطن هي كل ماالت احلياة املتعلقة بالوطن، ومن مث فإنين سوف أورد 
بعض األمثلة على ذلك:

أ. مجال حفظ الدين الذي يدين به الوطن وساكنوه. وأعظم مناذج هذا اجملال هم األنبياء 
واملرسلون مجيًعا عليهم الصالة والسالم، ومن النماذج من غريهم ف هذا اجملال حذيفة بن اليمان 
 ملا حل عبء األمة وترك اجلهاد ف الثغور وجاء إىل خليفة املسلمني عثمان بن عفان وحله 
على مجع القرآن اجلمع العثماين)2( الذي باركه اهلل وكتب له البقاء واجتماع األمة عليه؛ بعد أن 
كادت أن تفرتق ف كتاب رهبا. واملطلع على اخلالفات املذهبية والفقهية ف األمة وهي مسائل 
رمبا يسوغ فيها اخلالف من بعض الوجوه إال أننا نرى ف األمة متزًقا وتشرذًما أضعف قوهتا وأوهن 
أصل  األمة ف  ناهلا حذيفة حبفظ  اليت  املنقبة  يعلم- حبق- حجم  ذلك  يطلع على  ملا  أركاهنا، 

تشريعها، وأدرك مدى نصحه ألمته ف كتاب رهبا عز وجل.

أخرجه: ابن حبان في اإلحسان ) 3/9))( كتاب النكاح، باب نكاح الكفار برقم )))1)(، وأحمد   -1
في المسند ) 8/ )21(، مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه )31))(، وصححه األلباني في اإلرواء 

برقم حديث: )1883(، وانظر: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد ))3/ 08)(.
انظر: صحيح ابن حبان - محققا )10/ ))3( قال ابن شهاب: وأخبرني أنس بن مالك أنه اجتمع   -2
لغزوة أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراق، فتذاكروا القرآن فاختلفوا فيه، حتى كاد يكون بينهم قتال، 
الناس قد  اليمان لما رأى اختالفهم في القرآن إلى عثمان بن عفان، فقال: إن  قال: فركب حذيفة بن 
اختلفوا في القرآن، حتى إني والله ألخشى أن يصيبهم ما أصاب اليهود والنصارى من االختالف، ففزع 
لذلك عثمان رضوان الله عليه فزعا شديدا، وأرسل إلى حفصة، فاستخرج الصحف التي كان أبو بكر أمر 
زيدا بجمعها، فنسخ منها المصاحف، فبعث بها إلى اآلفاق، ثم لما كان مروان أمير المدينة أرسل إلى 

حفصة يسألها عن الصحف ليمزقها، وخشي أن يخالف بعض العام بعضا، فمنعته إياها.
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ب. الذب عن الرسول  اهلل وهو مال خطري من ماالت النصح لرسول اهلل  وحاية 
يضع    اهلل  "كان رسول  قالت:  عائشة،  فـعن  واألعداء  السفهاء  تطاول  من  الشريف  عرضه 
حلسان منربًا ف املسجد يقوم عليه قائًما يفاخر عن رسول اهلل  - أو قالت: ينافح عن رسول 
َناِفُح َعْن َرُسوِل  َفاِخُر َأْو يـُ اَن ِبرُوِح اْلُقُدِس، َما يـُ َؤيُِّد َحسَّ اهلل  - ويقول رسول اهلل : "ِإنَّ اهلَل يـُ

.)1(" اهلِل

ت. مجال العالقات الدولية وأبرز مثال لذلك تويل زيد بن ثابت  مهمة تعلم لغة اليهود 
حاية للنيب  ورسالته أخرج أبو داود عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: َأَمَريِن َرُسوُل اهلِل 
َلْم يَُرَّ يِب ِإالَّ  َعلَّْمُتُه فـَ تـَ ُهوَد َعَلى ِكَتايِب"، فـَ ُهوَد، َوَقاَل: "ِإينِّ وَاهلِل َما آَمُن يـَ َعلَّْمُت َلُه ِكَتاَب يـَ تـَ ، فـَ

رَُأ َلُه ِإَذا ُكِتَب إِلَْيِه)2(. ُتُه، َفُكْنُت َأْكُتُب َلُه ِإَذا َكَتَب، وََأقـْ ِنْصُف َشْهٍر َحىتَّ َحَذقـْ

ف هذا احلديث مجلتان حموريتان:

األوىل: قول النيب : "إين واهلل ما آمن يهود على كتايب"، يدل خطورة املوقف وتعلقه بأصل   -
امللة وأساس الشريعة )القرآن الكرمي(. وهذه اجلملة هلا أكرب الدور ف نشاط زيد للتعلم وتفانيه 

فيه.

الثاين: قوله : "فلم ير يب إال نصف شهر حىت حذقته"، يدل على استشعار زيد خلطورة   -
املوقف واستفراغ اجلهد فيه، فكان ناصًحا ف استجابته، وناصًحا للنيب  فيما كلف به من 

مهمة جسيمة، وإال فكيف حيذق لسان قوم ف نصف شهر قراءة وكتابة ومعاين؟!

أخرجه: الترمذي في سننه ))/ 138( في األدب، باب ما جاء في إنشاد الشعر، برقم ) ))28(، وقال   -1
حديث حسن صحيح. وانظر: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة )12/ )20(

أخرجه: أبو داود في سننه )318/3( كتاب العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب، برقم ) )))3(،   -2
والترمذي في سننه ت شاكر ))/7)(فــي االستئذان، باب ما جاء في تعليم السريانية، برقم )2912( 

وقال: هذا حديث حسن صحيح.
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المطلب الخامس: عبودية النصيحة للوطن بين الراعي والرعية

تقرر ف السنة النبوية أن على طرف الوالية السلطانية واجب النصح لآلخر، وهي حقوق 
ظاهرة ومعروفة، لكين ف هذا املطلب أشري إىل اجلانب العبادي من املسألة وهي: تعبد كال الطرفني 
بالنصح لآلخر وعدم غشه، ومبا أننا قررنا فيما سبق أن النصيحة عمل قليب باألساس؛ فإن التعبد 
هلل تعاىل هبا ألحد ما يعين ف حده األدىن: عدم انطواء القلب على أدىن شعور بالرغبة ف غش 

اآلخر أو إحلاق الضرر به، أو الرِّضى بالضرر الالحق.

فويل األمر الناصح لرعيته هو اإلمام العادل الذي كافأه اهلل تعاىل بأن يكون يوم القيامة ف 
ظل عرشه، وجعله من خيار الناس، وهو من رعى حق النصح لرعيته؛ كما قال احلسن: عاد عبيد 
اهلل بن زياد معقَل بن يسار ف مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إين حمدثك حديثا مسعته 
َلْم حَيُْطَها ِبَنِصيَحٍة، ِإالَّ مَلْ جَيِْد رَاِئَحَة  رَْعاُه اهلُل رَِعيًَّة، فـَ من رسول اهلل -  -: "َما ِمْن َعْبٍد اْستـَ

اجْلَنَِّة")1(.

فقوله عليه الصالة والسالم: "فلم حيطها بنصيحة"، داللة ظاهر على العالقة بني النصيحة 
أو  داخلي  خطر  من كل  حاية  سياج  باملنصوح  الناصح  نصيحة  إحاطة  فإن  للرعية،  واحلماية 

خارجي.

ونصيحة ويل األمر لرعيته تتطلب الرفق هبم واحلنو عليهم، ويهاب كل اهليبة من مغبة غشهم 
بفرض املشقة عليهم ف حياهتم أو أنفسهم؛ فقد روى مسلم ف صحيحه عن عائشة h أهنا 
قالت: مسعت من رسول اهلل  يقول ف بييت هذا: "اللَُّهمَّ َمْن َويِلَ ِمْن َأْمِر ُأمَّيِت َشْيًئا َفَشقَّ َعَلْيِهْم 

رََفَق هِبِْم َفارُْفْق ِبِه")2(. َفاْشُقْق َعَلْيِه، َوَمْن َويِلَ ِمْن َأْمِر ُأمَّيِت َشْيًئا فـَ

قال ابن تيمية: "وهذا ظاهر االعتبار؛ فإن اخللق عباد اهلل، والوالة نواب اهلل على عباده، 
وهم وكالء العباد على نفوسهم؛ مبنزلة أحد الشريكني مع اآلخر، ففيهم معىن الوالية والوكالة مث 

أخرجه: البخاري في صحيحه ))/ )1)2(، كتاب األحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح، برقم   -1
.)(731(

أخرجه: مسلم في صحيحه )3/ 8))1(، باب فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق   -2
بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم، برقم ) 1828(.
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الويل...وإذا حقق االجتهاد التام، وكان أخذه للوالية حبقها فقد أدى األمانة، وقام بالواجب ف 
هذا، وصار ف هذا املوضع من أئمة العدل واملقسطني عند اهلل")1(.

وف مقابل هذا أكد اهلل تعاىل ورسوله النصيحة لوالة األمر؛ بالوفاء هلم ببيعتهم، وعدم غشهم 
ف مشهدهم أو مغيبهم. وأكد على أن نصيحتهم واجبة من جهتني:

األولى: من جهة كوهنم مسلمني ومن الواجبات النصح لكل مسلم. وهي جهة عمومية.

السابق  األحاديث  عليه  دلت  وهي جهة خاصة. كما  أمر  والة  من جهة كوهنم  الثانية: 
اخلاصة  النصيحة  من  بضرب  جيعلهم خمصوصني  ألمورهم  والة  للمسلمني  أئمة  وكوهنم  ذكرها. 
قال:    مالك  بن  أنس  فـعن  الضالل واهلدى عدًما ووجوًدا.  بالنصيحة هلم  اخلالصة، وارتبط 
"السلطان ظل اهلل ف األرض، فمن غشه ضل ومن نصحه اهتدى")2(، وعنه قال: "السلطان ظل 

اهلل ف األرض فمن غشه ضل و من نصحه اهتدى")3(.

وما كان ذلك إال أن مقامهم مقام رعاية األمة وحايتها من العاديات، فهم يثلون الوطن 
بكل أطيافه ومقدراته، فنصيحتهم نصيحة للوطن.

قال ابن تيمية: "وأما احلديث النبوي: "السلطان ظل اهلل ف األرض، يأوي إليه كل ضعيف 
وملهوف" وهذا صحيح، فإن الظل مفتقر إىل آو، وهو رفيق له مطابق له نوعا من املطابقة، واآلوي 
إىل الظل املكتنف باملظل صاحب الظل، فالسلطان عبد اهلل، خملوق، مفتقر إليه، ال يستغين عنه 
طرفة عني؛ وفيه من القدرة، والسلطان، واحلفظ، والنصرة، وغري ذلك من معاين السؤدد والصمدية 

اليت هبا قوام اخللق ما يشبه أن يكون ظل اهلل ف األرض"))(.

وهبذا يتبني أن النصيحة عبادة هلل تعاىل من جهيت الوالية )الراعي والرعية(، والغاية منها حفظ 

ابن تيمية الحراني، إصالح الراعي والرعية )صـ: )2( بتصرف.  -1
2- شعب اإليمان للبيهقي )9/ 81)(

3- شعب اإليمان للبيهقي ))/ 18( موقوًفا على أنس، وحسنه األلباني في ظالل الجنة في تخريج السنة 
البن أبي عاصم )2/ )22(

ابن تيمية الحراني، الفتاوى الكبرى ))/ 123(  -(



- 118( -

النصيحة أصالة المفهوم وتجديده ...

األمة وحاية مقدراهتا، ألن حتقيقها ف حياة الناس يعين مزيًدا من التوحد، مزيًدا من الوعي بأمهية 
اجلماعة، وهذا كله ُيبقي الوطَن قوًيا منيًعا بإذن اهلل.

والواقع يشهد أن هذا اجلانب رمبا غاب ف بعض اجملتمعات، ورمبا تشوش بفعل الدعايات 
املضلة، لتضخيم حظوظ النفس على املصلحة العامة. 

المبحث الثاني: برنامج عملي لتفعيل النصيحة في حماية الوطن
ف هذا املبحث سوف حياول الباحث فتح نافذة على الواقع، يكن من خالهلا التفكري ف 
خطط عملية لرفع مستوى الوعي بضرورة النصيحة للوطن، وأهنا من الدين مبكان رفيع، هذا من 
جهة ومن جهة أخرى وضع آليات منهجية تقوي حضورها ف سلوك املواطنني بصفة ذاتية؛ حيث 
يتبىن املواطن أدبيات النصيحة ويتفاىن فيها كعبادة من العبادات الكربى ف اإلسالم تستهدف 

استدامة البيئة اإلسالمية اآلمنة إلقامة احلياة وفق شريعة اهلل تعاىل.

ويكن أن نتناول هذا املبحث من خالل مطلبني:

النصيحة  بشرعية  للوعي  تأكيدي  أو  تأسيسي  لدور  اجملتمعي  االحتياج  مؤشرات  األول: 
للوطن.

الثاين: برنامج مقرتح لتفعيل دور النصيحة للوطن ف حايته.

 المطلب األول: 
مؤشرات االحتياج المجتمعي لدور تأسيسي أو تأكيدي للوعي بشرعية النصيحة للوطن 

مما ال شك فيه أن النصيحة للوطن هلا حضور نسيب ف كل اجملتمعات املعاصرة، وامللحوظ 
أن أكثر البالد متتًعا مبزيد من حضورها جندها أكثر أمًنا واستقرارًا، وأقوى على دفع غوائل الفرقة 
واالنكسار، وبعض اجملتمعات اليت تقل فيها نسبة النصيحة للوطن- مبا تتضمنه من الوالء لكل 
مكونات الوطن من دين ومواطنني وأرض. ويكن أن يرصد الباحث هنا بعض مؤشرات احلاجة 
بالبنادق  فقط  حتمى  ال  األوطان  ألن  الوطن،  حاية  ف  وأثرها  الوطنية  النصيحة  على  للتأكيد 

واملدافع، فهناك أعداء ال يصلح معها هذا النوع. ومن تلك املؤشرات:
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النصيحة  أو  الوطنية  النصيحة  الباحث- ملصطلح  اطالع  الكلي – حبسب  الغياب  أواًل: 
للوطن، ولعل السبب ف ذلك عدم وجود هذا املصطلح ف الرتاث اإلسالمي، ولكننا وإن مل جنده 
بلفظه فهو مقرر مبعناه – كما سبق ف املبحث السابق-، ولعل اهلل تعاىل جعل ما نراه من أحداث 

وحوادث سبًبا ف تنشيط هذا املعىن ف ِحِسنا الذايت والشعيب.

ثانًيا: اجلرأة على ثوابت األوطان ومقدساهتا من داخل الصف الوطين، واستخدام وسائل 
معاصرة نافذة ف اجملتمع احمللي، ورمبا الدويل، وهذا يسبب أذى للوطن من خالل زعزعة استقراره 
الثقاف والقيمي، ومن خالل تشويه صورته أمام الرأي العام العاملي حيث يظهره متمًعا غري راسخ 

ف مبادئه وثوابته.

ثالًثا: ومن أخطر أنواع اجلرأة على ثوابت األوطان اجلرأة على والة األمر ف وسائل التواصل 
االجتماعي، بنشر الشائعات عنهم، أو القوادح فيهم، وتضخيم أخطائهم، وحتقري إجنازاهتم، وهذه 

خطيئة كربى حذر منها النيب  بقوله: "َمْن َأَهاَن ُسْلَطاَن اهلِل ِف اأْلَْرِض َأَهاَنُه اهلُل")1(.

وهلذا احلديث قصة ذات دالئل عميقة ف توظيف هذا احلديث ف حفظ مقام والة األمر؛ 
فـعن زياد بن كسيب العدوي، قال: كنت مع أيب بكرة حتت منرب ابن عامر وهو خيطب وعليه ثياب 
رقاق، فقال أبو بالل)2(: "انظروا إىل أمرينا يلبس ثياب الفساق". فرد عليه أبو بكرة هبذا احلديث.

الذي  السنة  أهل  اخلوارج؛  وبني  السنة  أهل  بني  الوضوح  متام  واضحة  الصورة  وهذا جيعل 
يتعبدون اهلل تعاىل بالنصح لويل األمر من خالل حفظ مقامه ف حضرته وغيبته تعبًدا هلل تعاىل ال 
متلًقا أو تزلًفا. ومنهج اخلوارج إسقاُط حرمة ويل األمر ألتفه األسباب، فلم حيفظوا حرمته كمسلم، 

ومل حيفظوا حرمته كإمام للمسلمني.

رواه الترمذي في السنن ))222( في الفتن، باب ما جاء في الخلفاء.باب ) بال ترجمة ( وقال: هذا   -1
حديث حسن غريب. الحديث صححه األلباني صحيح وضعيف سنن الترمذي ))/ )22 (، وفي تحقيق 

رياض الصالحين )صـ: 290(، وفي مشكاة المصابيح )2/ 1092(.
2- وهو مرداس بن أدية وهي جدته، وأبوه حدير، وهو أحد بني ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 
اللغة  تميم، قال عمران بن حطان: لقد زاد الحياة إلى بغًضا، وحًبا للخروج أبو بالل.انظر:الكامل في 

واألدب )3/ )12(
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رابًعا: التحريض على التكتالت املعارضة اليت هتدف إىل إسقاط والة األمر الشرعيني، وف 
هذا خمالفة صرحية لكل األحاديث النبوية اليت تؤكد وجوب الصرب على اإلمام. 

وهذا السلوك يدل على نقص الوعي بفريضة النصيحة للوطن عند هؤالء، وتأثرهم بالفكر 
الغريب ف تعامله مع ساسته وحكامه.

خامًسا: وجود بعض اخليانات املدنية والعسكرية ف بعض األحيان إيثارًا للمال على الوطن، 
استجابة لداعي األنانية الشخصية على حساب الفريضة الوطنية. ويؤدي ذلك إىل نيل العدو من 

الوطن وتوغله ف حدوده السياسية والثقافية واجملتمعية.

سادًسا: التقصري ف واجب التعليم وختريج أجيال من الطالب حيملون الشهادات العلمية 
ويثلون اخلواء املعرف واملهين بشكل مزر هبم وباألمة، السيما ف التخصصات الشرعية والعسكرية 
والطبية واهلندسية. وأصدق دليل على ذلك استمرار احلاجة ف قضايا األمة اجلوهرية إىل خرباء من 
اخلارج مع إمكانية منافسة القوى البشرية احمللية ف كل ماالت املعرفة املدنية األدبية والعسكرية. 
وهذا اخللل خمالف ملقتضى النصيحة ألئمة املسلمني وعامتهم، وقد ورد عن ابن عباس، أن النيب 
َناَصُحوا ِف اْلِعْلِم، َفِإنَّ ِخَياَنَة َأَحِدُكْم ِف ِعْلِمِه َأَشدُّ ِمْن ِخَياَنِتِه ِف َماِلِه، َوِإنَّ اهلَل َعزَّ   قال: "تـَ

ْوَم اْلِقَياَمِة")1(. َوَجلَّ َساِئُلُكْم يـَ

وهذا حديث وإن كان فيه بعض كالم؛ لكن معناه مندرج ف عموم حديث متيم بن أوس 
الداري الصحيح.

المطلب الثاني: برنامج مقترح لتفعيل دور النصيحة للوطن في حمايته

تبقى كثري من األطروحات العلمية – دينية أو أدبية أو علمية - عدية األثر ف حياة الناس؛ 
مادامت حبيسة أوراقهم أو مواقعهم اإللكرتونية، وحييط هبا هناك - ف عامل األفكار واملعارف 
احملضة - كل آفات املتعلمني من مفاخرات بسبق علمي، أو منافسة قرناء؛ بينما الواجب اإلحيائي 
الناس من خالل  املعيش بني  الواقع  لتوطينها ف  الرائعة يكون بوضع اخلطط  لتلك األطروحات 

المعجم الكبير للطبراني )11/ 270(، حلية األولياء وطبقات األصفياء )9/ 20(، الفوائد لتمام الرازي   -1
.)198 /2(
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معارفهم املكتسبة، ومهاراهتم السلوكية. فأصبح لدينا واجبان معرفيان متالزمان:

أحدمها: الواجب التكويين للمعرفة، وهو ما يتعلق بتأسيس املعرفة وتقريرها، وحشد الشواهد 
لصحتها وحقيقتها، وهو ما قد يعرب عنه بـ"التنظري والتأصيل".

وثانيهما: والواجب اإلحيائي، والواجب اإلحيائي مبثابة الروح اليت يهبها اهلل لألجساد اخلاوية 
فتحيا وتعيش، وهو يتعلق مبهمة توظيف املعرفة ف اجملتمع وجعلها سلوكا ومبدءا. ومن هنا حاولت 

أن أضع برناًما مقرتًحا لتفعيل دور النصيحة ف حاية الوطن.

توصيف المقترح: هو عمل حلة وطنية شاملة تتميز مبحتوى علمي رصني ودقيق وحمكم 
من جهات االختصاص، ويشرتك ف تفعيلها مؤسسات الدولة الرمسية والشعبية كافة مع تغطية 

إعالمية واسعة عرب القنوات التلفزيونية واإلذاعية ووسائل التواصل االجتماعي.

من أهداف البرنامج المقترح:

والدراسات  العلمية،  األحباث  ورش  خالل  من  الشامل،  مبعناها  النصيحة  مفهوم  تأصيل   .1
املتخصصة.

نشر املفهوم الصحيح للنصيحة من خالل طباعة الكتب والنشرات والرسائل sms القصرية   .2
والوسائل املتاحة كافة للتواصل مع اجلمهور.

تعزيز قيمة النصح للوطن مبستوييها القليب والسلوكي، واملتمثل ف صدق االنتماء واحملافظة   .3
على مقدرات الوطن ومكتسباته بوصفها أولوية.

من خطوات البرنامج العملية:

ف  الوارد  حبسب  مرتبة  فصول  ف  مسائلها  وتفصيل  العقائد،  أبواب  ف  النصيحة  إدراج   .1
والعسكرية  األكاديية  التخصصات  ف  دراسًيا  متطلًبا  دراستها  وتقرير  الشرعية،  النصوص 
كافة؛ ذلك أن اخليانات اليت حتصل من بعض اجلنود إمنا حصلت بسبب نقص الوعي بقيمة 
النصيحة للوطن من جهة، ومن جهة أخرى ضعف حتققها ف اعتقاد القلب، وتنمر الذات 

واألنا لدى اجلندي. 
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خالل  من  املتالحقة،  تعليمهم  مراحل  عرب  الطالب  فئات  بني  تربوًيا  املعىن  هذا  توظيف   .2
تضمني املقررات الدراسية شذرات من املقررات الشرعية والتارخيية ف باب النصيحة، وتوظيف 
النشاطات املدرسية لرتسيخ هذه املعاين. حىت يتبني هلم أن النصحاء ألوطاهنم هم احلماة 

احلقيقيون ألوطاهنم.

إبراز النماذج الوطنية الناصحة ف اجملاالت الدينية والسياسية والعسكرية كافة، والنظر إليهم   .3
كأبطال وحاة حقيقيني ألوطاهنم.

عقد مؤمتر )النصيحة ودورها ف حفظ هوية الوطن(، واستدعاء أبرز املتحدثني العامليني ف   .(
هذا الشأن، ألهنا قضية عاملية، وهلا شواهدها ف كل الثقافات واألدبيات البشرية، ونؤكد على 

أمسى معانيها وغاياهتا مبا جاء ف الكتاب والسنة من تشريعات حوهلا.

خاتمة
ف ختام هذا البحث أحُد اهلل تعاىل وأشكر ألهل الفضل هتيئتهم الفرصة للكتابة ف هذا 

املوضوع الذي خلصت من خالله إىل نتائج مهمة منها:
أواًل: أمهية الفهم الصحيح لألحاديث النبوية عموًما، وخصوًصا مفردة النصيحة حيث إن   -

احملتوى البياين لداللة هذه اللفظة حيتاج إىل مزيد من الدقة والتحرير.
ثانًيا: حديث متيم بن أوس الداري ف داللته العامة جيمع مبدأ النصح لكل العناصر املتعلقة   -
النصح ألئمة  النصح هلل ولكتابه ورسوله، واجملتمع ويتمثل ف  الدين وتتجسد ف  بالوطن؛ 

املسلمني وعامتهم.
ثالًثا: شدة العالقة بني النصيحة للوطن والوفاء ببيعة ويل األمر، ألن الوفاء ببيعته وعدم غشه   -

أعظم مصدر حلماية الوطن بعد حفظ اهلل تعاىل.
رابًعا: النصيحة لكل مسلم تتضمن حايته ف دينه وبدنه وعرضه ووطنه وأخالقه. كما قال   -
ی﴾"النور:  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ﴿ۆئ  تعاىل: 
19"، وإذا حتقق هذا ف اجملتمع املسلم كان أشد متاسًكا ومتتع بقوة هائلة متنعه من التفكك 

والتحلل.
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خامًسا: تبنيَّ للباحث من خالل البحث أن الدور الذي تؤديه النصيحة للوطن ف حفظ   -
الوطن وحايته ال يقل عن دور اجليوش، ألهنا متثل اجلبهة الداخلية حلماية الوطن ف حني 

اجليوش يتوىل اجلهة اخلارجية.

ويوصي الباحث بعد هذه النتائج بالتوصيات اآلتية:

أواًل: تكثيف البحث ف باب النصيحة تأصياًل وتطبيًقا.  -

لتحصني  الوطنية،  الدينية  والثقافة  العام  الرأي  بناء  التواصل مع جهات ومؤسسات  ثانًيا:   -
الناشئة من دعوات الكيد والتضليل من خالل ترسيخ فريضة النصح للوطن ديًنا ووالة وعامة.

هذا وأسأل اهلل تعاىل أن يتقبل هذا العمل، وأن ينفع به وأن جيعله خالًصا لوجهه، كما أسأله 
أن جيزي القائمني على هذه الندوة املباركة، وأن يقر أعينهم بتحقيق ما يصبون إليه من خدمة سنة 

النيب . واهلل املوفق.
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ثبت المصادر والمراجع

إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )املتوىف: 311هـ(، معاين القرآن وإعرابه، ت: عبد اجلليل   -
عبده شليب، بريوت، عامل الكتب، الطبعة: األوىل 08)1 هـ - 1988 م

أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي، الكليات، ت: عدنان درويش - حممد املصري  -

أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي )املتوىف: 807هـ(، ممع الزوائد ومنبع الفوائد،   -
ت: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، عام: )1)1 هـ، )199 م

َنن  أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف: )77هـ(، جامع املسانيد والسُّ  -
اهلادي ألقوم َسَنن، ت: د عبد امللك بن عبد اهلل الدهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت - 

لبنان، الطبعة: الثانية، 19)1 هـ - 1998 م

أبو الفرج عبد الرحن بن أحد بن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم، بريوت، دار املعرفة  -

أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاىن )املتوىف: 02)هـ(، املفردات ف غريب القرآن،   -
ت: صفوان عدنان الداودي، دمشق بريوت، دار القلم، الدار الشامية - األوىل - 12)1 هـ

أبو القاسم سليمان بن أحد الطرباين )املتوىف: 0)3 هـ(، املعجم الكبري، ت: حدي بن عبد اجمليد السلفي،   -
دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: الثانية، 1983 م

أبو بكر أحد بن احلسني البيهقي، شعب اإليان، ت:حممد السعيد بسيوين زغلول، بريوت، دار الكتب   -
العلمية. 

أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين املتوىف سنة )27 ه ، سنن أيب داود، ت: سعيد حممد اللحام،   -
طبعة جديدة منقحة ومفهرسة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

أبو سليمان حد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب )املتوىف: 388هـ( معامل السنن،   -
وهو شرح سنن أيب داود، حلب، املطبعة العلمية، الطبعة: األوىل 1)13 هـ - 1932 م

أبو عبد اهلل أحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف: 1)2هـ( مسند اإلمام أحد بن   -



- 1192 -

الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز الباقي )السعودية(

حنبل، ت: شعيب األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة 
الرسالة، الطبعة: األوىل، 21)1 هـ - 2001 م

أبو عبد اهلل حممد بن علي بن عمر التَِّميمي املازري املالكي )املتوىف: )3)هـ(، املُْعلم بفوائد مسلم، ت:   -
باجلزائر-املؤّسسة  للكتاب  الوطنية  -املؤّسسة  للنشر  التونسية  الدار  النيفر،  الشاذيل  حممد  الشيخ  فضيلة 
الوطنية للرتمجة والتحقيق والّدراسات بيت احلكمة، الطبعة: الثانية، 1988 م، واجلزء الثالث صدر بتاريخ 

1991م.

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف: 3))هـ(، التمهيد   -
ملا ف املوطأ من املعاين واألسانيد، ت: مصطفى بن أحد العلوي , حممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم 

األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب، عام النشر: 1387 هـ

أبو حممد حممود بن أحد بن موسى بن أحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن )املتوىف: ))8هـ(،   -
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب 

أحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف: )39هـ( معجم مقاييس اللغة حتقيق: عبد   -
السالم حممد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م.

بريوت، مؤسسة الرسالة - 19)1هـ - 1998م.  -

الكربى، ت:  الفتاوى  )املتوىف: 728هـ(،  احلراين  تيمية  بن  احلليم  عبد  بن  أحد  العباس  أبو  الدين  تقي   -
حممد عبدالقادر عطا - مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة األوىل 08)1هـ - 

1987م

تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية   -
الشئون  وزارة  السعودية،  العربية  اململكة  الشرعية،  السياسة  728هـ(  )املتوىف:  الدمشقي  احلنبلي  احلراين 

اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الطبعة: األوىل، 18)1هـ

صهيب عبد اجلبار، املسند املوضوعي اجلامع للكتب العشرة، عام النشر: 2013م غري مطبوع – واستفيد   -
منه من خالل املكتبة الشاملة.
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الطبعة األوىل، 08)1ه.  -

عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدين )املتوىف: 213هـ( السرية النبوية،   -
البايب احلليب  الشليب، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  األبياري وعبد احلفيظ  السقا وإبراهيم  ت: مصطفى 

وأوالده مبصر، الطبعة: الثانية، )137هـ - ))19م

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف: 179هـ(، املوطأ، ت: حممد فؤاد عبد الباقي،   -
بريوت – لبنان، دار إحياء الرتاث العريب، عام النشر: )0)1 هـ - )198 م

حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، اجلامع الصحيح املختصر، ت: د. مصطفى ديب البغا،   -
بريوت، دار ابن كثري، اليمامة، الطبعة الثالثة، 07)1 - 1987

املفرد  األدب  )املتوىف: ))2هـ( صحيح  اهلل  عبد  أبو  البخاري،  املغرية  بن  إبراهيم  بن  إمساعيل  بن  حممد   -
الرابعة، 18)1  الطبعة:  والتوزيع،  للنشر  الصديق  دار  األلباين،  الدين  ناصر  البخاري، ت: حممد  لإلمام 

هـ - 1997م

حممد بن حبان بن أحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف: ))3هـ(   -
الثانية،  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  بريوت،  األرنؤوط،  شعيب  بلبان، ت:  ابن  برتتيب  حبان  ابن  صحيح 

1993 – 1(1(

حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: 279هـ(، سنن الرتمذي،   -
ت: أحد حممد شاكر )جـ 1، 2(وحممد فؤاد عبد الباقي )جـ 3(وإبراهيم عطوة عوض املدرس ف األزهر 
الثانية، )139 هـ -  الطبعة:  البايب احلليب،  الشريف )جـ )، )(، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

)197 م

حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 711هـ(   -
لسان العرب، حتقيق: عبد اهلل علي الكبري + حممد أحد حسب اهلل + هاشم حممد الشاذيل، القاهرة، دار 

املعارف

حممد بن يزيد املربد، أبو العباس )املتوىف: )28هـ(، الكامل ف اللغة واألدب، ت: حممد أبو الفضل إبراهيم،   -
القاهرة، دار الفكر العريب، الطبعة: الطبعة الثالثة 17)1 هـ - 1997 م
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حممد ناصر الدين األلباين )املتوىف: 20)1هـ(، إرواء الغليل ف ختريج أحاديث منار السبيل، إشراف: زهري   -
الشاويش، بريوت، املكتب اإلسالمي، الطبعة: الثانية )0)1 هـ - )198م

حممد ناصر الدين األلباين، ظالل اجلنة ف ختريج السنة البن أيب عاصم، بريوت، املكتب اإلسالمي، الطبعة:   -
الثالثة - 13)1-1993م

مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 1)2هـ(، املسند الصحيح املختصر بنقل العدل   -
عن العدل إىل رسول اهلل ، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب. 
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مقدمة:

النيب  على  والسالم  والصالة  األوطان،  ن  وموطِّ القرآن،  ومعلم  اإلنسان،  خالق  هلل  احلمد 
العدنان، سيد اهلداية والبيان، وعلى صحابته أكمل الرضا ومسك اخلتام، ومن تبع مستهم فآمن مث 

استقام، ونشر دعوهتم من العلماء واألعالم، وبعد:

فإن اهلل  جعل األرض موطن آدم -- وذريته، وتعبدهم خبالفتها وعمارهتا والتوطن 
فيها بشرع اهلل وهديه، مصداًقا لقوله : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
الرسل  إليهم  فأرسل  خمتلفة،  وقبائل  شعوًبا  بعده  من  الناس  فجعل  ]البقرة:30[،  پڀ ﴾ 
 : لقوله  مصداًقا  هبا؛  والعمل  باتباعها  وأمرهم  والكتب،  الشرائع  عليهم  وأنزل   ،-o- 
﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]املائدة:8)[، وابتالهم بإقامتها واتباع أنبيائها؛ مصداًقا 

لقوله : ﴿ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ﴾ ]املائدة:8)[.

ومن هنا، كان ال بد هلذه احلضارات من سيادة حتميها، وقوة تدافع عنها؛ لضمان استمرارها 
وبقاء صالحها، واحلفاظ عليها من أية أنظمة ظاملة، أو مناهج مفسدة، أو مصاحل مادية منحرفة، 
فأمر اهلل  حبماية أراضيه اليت ُيقام هبا شرعه، واالستماتة من أجل مبادئه ودينه؛ فجاء األمر ف 
الكتاب الكرمي والسنة النبوية الشريفة باملواجهة الفكرية واملالية والعسكرية الستدامة نظام اإلسالم، 
والدفاع عن أراضيه وأوطانه، وترسيخ معىن اجلهاد بالكلمة واملال والسالح ف نفس املؤمن وتبشريه 
جبزيل اجلزاء الصاحل عند اهلل ، مبا يناسب تضحية املؤمن بروحه أو ماله ف سبيل حاية األرض 

ر مبا يشاء ويرضى. اليت ُتطبق فيها شرائع اهلل، وُتعمَّ

وقد جاء دور املنهج النبوي، والشريعة اإلسالمية اليت قامت على ترسيخ مبادئ املسلم لتغرس 
ف النفوس مبدأ حاية األوطان، وتؤطره باملنهج الرباين بعيًدا عن اإلفراط أو التفريط، وتوظيف ذلك 
املبدأ لنشر دين اهلل  وتطبيق شرعه ف تعامل املسلمني فيما بينهم، وعالقتهم مع اآلخرين، 
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وتوطيد صلتهم باهلل ، ومن مث نشر الدعوة اإلسالمية إىل الناس كافة؛ لتكون الدعوة اإلسالمية 
هي دعوة احلق.

إّن ما تنادي به األنظمة املعاصرة، والقوانني الوضعية ومنظمات احلقوق الدولية من حاية 
العنف  عن  والبعد  الدولية،  العدالة  وإقامة  عليهم،  االعتداء  وعدم  اآلخرين،  واحرتام  للشعوب، 
البشرية، إال أهنا –ف  والعصبية والغلو والتطرف ما هي إال مصطلحات أخرى حتاكي اجلوانب 
حقيقة األمر- مل ُتِضف إىل املنهج النبوي ف بناء القيم اخللقية واإلنسانية إال تسميات جديدة، 
توّصل واضعوها إىل جزء من منظومة هذا املنهج الرباين، إضافة إىل ما ترمجه النيب  وأمر باتباعه 

من املنهج النبوي والقيم اإلسالمية.

وسنعرض ف هذا البحث أهم ركائز املنهج النبوي ف حاية األوطان، والطريقة القوية اليت 
وازنت بني األمر بالدفاع عن الوطن واالستشهاد ف سبيل ذلك من جهة، وعدم التطاول ف ذلك 
واختاذه ذريعة لالعتداء على اآلخر، واستحالله باسم الدفاع عن النفس وحاية احلدود، وضوابط 
به، من  العمل  املوجودة عند  تنميته وصقله، ومعاجلة املشكالت والشبهات  املبدأ، وطرق  ذلك 
واضح،  بشكل  والعدالة  الوسطية  بتلك    اتصافه  عن  فضاًل  املختلفة،  النبوية  املواقف  خالل 
ومدى حكمته  ف توظيفها ف شىت مناحي حياته، مما جعله  أكمل الناس أوصاًفا، وأكثرهم 

تأثريًا ف اآلخرين.

مشكلة الدراسة وأهدافها:

ترتاوح الدراسات السابقة للبحث بني مراجع قدية أصيلة تتمحور حول األحاديث الواردة ف 
حاية الوطن واجلهاد والدعوة دون مجع أو حتليل أو تصنيف أو تقعيد، وبني ما تفتقر إليه املكتبة 
أساًسا  املنهج  الوطن وتتخذ ذلك   ف حاية  النيب  تعرض منهج  املعاصرة من مراجع حديثة 
لدراستها؛ مما يعِوز إىل دراسة معاصرة تربط بني املنهج النبوي بوصفه املرجع األول واألكمل ف 
الدعوة إىل حاية الوطن والعمل هبا، وبني أحدث ما توصلت إليه املعرفة البشرية ف تعميق ذلك 

املبدأ أو تعزيزه والتعامل معه.
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ذلك أن هذا املفهوم وقع بني إشكالني؛ أوهلما: اختاذه من بعضهم ذريعة للعدوان واستباحة 
األرواح واألعراض دون علم أو اتباع للمنهج النبوي القومي، وثانيهما: إمهاله والتقاعس عنه بسبب 
انفصاله عن املفهوم العقدي واجلزاء األخروي، ولضعف مناهج ترسيخه، وعدم فاعلية آليات تعزيزه 

وتوظيفه.

ومن هنا كان ال بد من دراسة منهجية واضحة متايزه وتؤطر مفهومه وتقّوم آليات تطبيقه.
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تمهيد: 

أواًل: في مفردات العنوان:

نعين باملنهج النبوي ف حاية الوطن؛ تلك اآلليات والوسائل النظرية والتطبيقية للنيب  ف 
غرس هذا املبدأ وتنميته وتطويره، معتمًدا على املنهج الرباين؛ وال خيرج عن إطار القرآن والسنة، 
املنهج  الوحي، وال خيرج مفهوم  املعتمد على    أو اجتهاده الكرمي  الوحي  سواء كان منطلقه 

النبوي عن ُأطر الشريعة اإلسالمية.

التنزيل: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾  الواضح، وف  البنّي  الطريق  و"املنهج: هو 
]املائدة: 8)[")1(.

وأفعاله وتقريراته،    النيب  أقوال  استقراء  استخالصها من خالل  اليت يكن  الطريقة  وهو 
وتصنيفها حسب األسس والقواعد املشرتكة بينها، لُيعمد إىل اإلفادة منها وتطبيقها. وقد اعتمد 

الصحابة  والعلماء هذا املنهج، وفرّعوا منه وطّبقوه.

واحلماية: من حى، واحلماية: املنعة، واحلامية: الرجل حيمي أصحابه ف احلرب، وهم أيًضا، 
وأحى املكان: جعله ِحى ال ُيقرب، وحى فالن األرض: حيميها حى ال ُيقرب)2(؛ كما ف قوله 
: "َأاَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًى...")3(، وال تقتصر احلماية على الدفاع العسكري فحسب، بل هي 
معىن شامل يدخل فيه األمن الثقاف، واالجتماعي، والديين، العقدي، واالقتصادي، والسياسي، 
وغريها من أشكال احلماية للوطن، إذ إهنا كلها ركائز ال غىن عنها ف االستقرار واالستقالل واملنعة.

وأما الوطن: فهو املنزل أو املكان أو البلد الذي تقيم فيه، وهو موطن اإلنسان وحمله الذي 
يسكن فيه ويعتاش))(، أو ينتسب إليه ويرجع ويؤول، حىت لو مل يسكنه أو يقيم فيه؛ ألن فيه أهله 

ينظر ابن منظور، لسان العرب، 2/ 383.  -1
ينظر المرجع السابق، )1/ 197، بتصرف.  -2

لدينه، ح)2)(، ومسلم،  استبرأ  البخاري، كتاب اإليمان، باب من  البخاري، صحيح  متفق عليه. رواه   -3
صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحالل وترك الشبهات، ح)178)(.

ينظر ابن منظور، لسان العرب، 13/ 1))، بتصرف.  -(
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وعشريته وأهل ديانته، وإليه يكون والؤه وانتماؤه.

  ويكن اخللوص إىل أن هذه الدراسة خمتصة ف الطريقة الواضحة املتبعة الواردة عن النيب
سواء أكانت نظرية أم تطبيقية، واليت من خالهلا عمل النيب  على ترسيخ وتطبيق مبدأ الدفاع 
عن بالد اإلسالم وحايتها واحلفاظة عليها؛ لتحقيق املقصد الرباين ف عمارة األرض وإقامة العدالة 

اإلهلية حبسب ما نص عليه الشرع.

ثانًيا: المفهوم الشرعي للوطن:

للوطن ف معتقد املسلم مفهوم عام، ومفهوم خاص؛ فأما العام: فكل أرض ُيقام فيها شرع 
اهلل  ودينه، وما يدخل ف حوزة اإلسالم واملسلمني، فهو مرتبط بعقيدته ودينه، وليس حبدود 
جغرافية أو مسميات سياسية، وهذا ما حّض املنهج النبوي على حايته والدفاع عنه، ألنه يعتمد 
على رابط الدين الذي عززه الشرع وجعله األساس ف التعامل كما وقع ف قول النيب : "َمَثُل 
َعاُطِفِهْم َمَثُل اجْلََسِد، ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اجْلََسِد  رَاُحِِهْم َوتـَ وَادِِّهْم َوتـَ اْلُمْؤِمِننَي ِف تـَ
َهِر وَاحْلُمَّى")1(، وهو ما ُيفهم من قول الشيخ ابن عثيمني: "حب الوطن؛ إن كان إسالميًّا  ِبالسَّ
فهذا حتبه؛ ألنه إسالمية، وال فرق بني وطنك الذي هو مسقط رأسك، والوطن البعيد عن بالد 
املسلمني، كلها أوطان إسالمية، جيب علينا أن حنميها")2(. فبالد املسلمني كلها وطن للمسلم ف 

املعىن العام للكلمة.

مفهومه  يكون  أن  فإما  نسبيًّا؛  ومتباينة  متعددة  مفاهيم  على  فيقتصر  اخلاص:  املعىن  وأما 
معتمًدا على البلد اليت يؤول إليها الشخص َنَسًبا، أو والدة ونشأة، أو عيًشا وكسًبا وإقامة، أو 
لغة وثقافة، أو ما حيمله من جنسيتها؛ فكل ذلك يدخل ف املعىن اخلاص للوطن، إال أن اعتباراته 
الشرعية غري مؤثرة، خاصة إْن كانت تلك األوطان ليس مسلمة، أو كانت مسلمة لكنها دفعت 
املسلم إىل العصبية أو الشعوبية أو دعوى اجلاهلية مما ذمه الشرع، كما ورد عن النيب : "َما َباُل 

والبهائم، ح)))))(،  الناس  رحمة  باب  األدب،  البخاري، كتاب  البخاري، صحيح  رواه  عليه.  متفق   -1
ومسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واألدب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، ح)1)7)(.

ابن عثيمين، شرح رياض الصالحين، 1/ 10.  -2
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َدْعَوى َأْهِل اجْلَاِهِليَّة ")1(، وهلذا املعىن أشار األلباين ف قوله: "العربة ف البالد إمنا هي بالسكان، 
وليست باحليطان...، كون األرض دار كفر و دار إيان، أو دار فاسقني ليست صفة الزمة هلا: 
بل هي صفة عارضة حبسب سكاهنا، فكل أرض سكاهنا املؤمنون املتقون هي دار أولياء اهلل ف 
ذلك الوقت، و كل أرض سكاهنا الكفار فهي دار كفر ف ذلك الوقت، و كل أرض سكاهنا 
الفساق فهي دار فسوق ف ذلك الوقت")2(، فاالعتبارات الشرعية تقوم على التعامل مع األوطان 

من خالل سكاهنا وشرائعها.

لكن ذلك ال ينع تفضيل بعض البقاع على بعضها فيما نص عليه الشرع؛ كالبلد احلرام، 
ومدينة رسول اهلل ، أو املسجد األقصى؛ كما ورد ف أحاديث خمتلفة؛ كقوله : "وَاهلِل إِنَِّك 
ُر َأْرِض اهلِل، وََأَحبُّ َأْرِض اهلِل ِإىَل اهلِل، َوَلْواَل َأينِّ ُأْخرِْجُت ِمْنِك َما َخرَْجُت")3(، أو ما حّث على  خَلَيـْ
الدفاع عنه العتبارات خاصة؛ كالثغور واحلدود ومواطن الرباط، والبالد املسلمة املستضعفة؛ كما 

َها "))(. َيا َوَما َعَليـْ نـْ ٌر ِمَن الدُّ ْوٍم ِف َسِبيِل اهلِل َخيـْ ورد عن النيب : "رَِباُط يـَ

ومن لطيف ما ذكره الفقهاء ف معىن الوطن؛ أن الرجل إذا تزوج ببلد، أو َمرَّ على بلد فيه 
زوجته أمت صالته؛ ألنه الزوجة ف حكم الوطن، وهذا هو مذهب مالك وأيب حنيفة وأصحاهبما، 
وأحد وبه قال ابن عباس ، وروي عن عثمان بن عفان  واحتج َمْن قال هبذا القول مبا رواه 
اإلمام أحد وعبد اهلل بن الزبري احلميدي ف مسنديهما، عن عثمان بن عفان  أنه صلى بأهل 
مىن أربًعا، وقال: أيها الناس ملا قدمت تأهلت هبا، وإين مسعت رسول اهلل ، قال: "ِإَذا َتَأهََّل 

الجاهلية،  دعـــوى  مــن  ينهى  مــا  بــاب  الــمــنــاقــب،  الــبــخــاري، كــتــاب  الــبــخــاري، صحيح  رواه  عليه.  متفق   -1
مظلوًما،  أو  ظالًما  األخ  نصر  باب  واألدب،  والصلة  البر  مسلم، كتاب  ومسلم، صحيح  ح)3330(، 

ح)8)7)(.
األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة، )/ ))3.  -2

رواه أحمد، المسند، ح)18737(، وصححه شعيب األرناؤوط في الهامش، وصححه األلباني، مشكاة   -3
المصابيح، ح))272(.

متفق عليه. رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل الله،   -(
ح))273(، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضل الرباط في سبيل الله، ح)7)0)(، بلفظ 

مقارب.
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ْلُيَصلِّ ِبِه َصاَلَة اْلُمِقيِم")1(. َلٍد فـَ الرَُّجُل ِف بـَ

ثالًثا: هل حاية الوطن والدفاع عنه مبدأ فطري أو مكتسب؟

تنسحب معرفة هذا التساؤل على مجيع املبادئ والقيم اإلنسانية اليت يتحلى هبا البشر –بل 
وغري البشر أحياًنا-، وال شك أن اإلنسان ال يولد منعدم املبادئ واألخالق مث يكتسبها مجيًعا بعد 
ذلك؛ وإمنا حيوز أصوهلا ومبادئها ويكون مهيًئا الكتساب مزيد منها أو تقويها وصقلها والعمل هبا.

وال بد من اإلشارة هنا إىل أن هذه املبادئ قد تولد مع اإلنسان بدرجة عالية دون تربية أو 
تعزيز مسبق، وهذا يفسر وجودها بشكل ملحوظ لدى بعض األطفال أو صغار السن دون تربية 
أو توجيه، ومن مث يكن تعزيز تلك القيم وتنميتها واكتساب مزيد منها عن طريق الرتبية والتوجيه 

والتعزيز)2(.

البشر قبل إدراكهم وعند  الفطرية لدى  النفس واملوطن بأشكاله  الدفاع عن  ويتجلى مبدأ 
بعض املخلوقات غري العاقلة، مما ُيثبت أن جزًءا من املبادئ والقيم يولد مع اإلنسان بغض النظر 
عن دينه أو معتقده؛ ولذلك فإن مبدأ حاية املوطن قد ُيولد فطريًّا لدى بعض البشر أو غريهم من 
املخلوقات، إال أن تعزيزه وصقله وتوجيهه لدى اإلنسان أوسع، مما يعِوز إىل اتباع املنهج النبوي ف 
ذلك ملا يتميز به من ارتباط بالعقيدة اليت ال تتغري بعيًدا عن العصبيات العرقية، أو املصاحل املادية، 

أو املواقف السياسية.

ولذا فإن النيب  أّطر هذا املبدأ بالشريعة اإلسالمية ِبَعدِّ ديِن اإلسالم ديَن الفطرة واحلق؛ 
ذلك أن للدفاع عن الوطن دوافَع عدة، منها ما هو حق ومنها ما هو غري ذلك، كما ثبت عنه 
 حني سئل: يقاتل الرجل حية، ويقاتل الرجل شجاعة، ويقاتل رياء، فأي ذلك ف سبيل اهلل؟ 

ينظر العاصمي، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، 2/ 392، والحديث رواه البيهقي، معرفة السنن   -1
واآلثار، باب اإلتمام في السفر، ح)0))1(، وضّعفه ابن حجر في الفتح، 2/ 70)، باالنقطاع، وضعف 

بعض رواته، وضعفه األلباني، ضعيف الجامع، ح))3)1(.
2- جابر عبد الحميد، الذكاءات المتعددة والفهم، ص13، بتصرف.
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")1(، فالقتال واحلماية كثريًا  ُهَو ِف َسِبيِل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ قال: "َمْن َقاَتَل لَِتُكوَن َكِلَمُة اهلِل ِهَي اْلُعْلَيا فـَ
ما تكون على غري منهج احلق.

عن  الدفاع  مبدأ  متتلك  أن  مسلمة  غري  أو  مسلمة كانت  ألية شخصية  يكن  هنا،  ومن 
الوطن وحايته والتضحية ف سبيله بشكل ملحوظ، كما يكن هلا أن تفتقر -طبيعة- هلذا املبدأ، 
اجملال ف حني قد جند  اليت ظهرت ف هذا  املسلمة  الشخصيات غري  يفسر وجود بعض  وهذا 
تدين وجودها عند بعض املسلمني، بوصف أية شخصية مهيأة لتعزيز هذا املبدأ وصقله، خاصة 
الغلبة  إن كانت متتلك املقومات النفسية واخللقية اليت تساعد عليه؛ كالشجاعة، والقوة، وحب 
وتعزيزها  املتنامية ف غرس  املتوازنة  الثابتة  باملنهجية  امتازت  اإلسالمية  الشريعة  أن  إال  والظهور، 
املبادئ اإلجيابية مما يضمن تأثريها والعمل هبا دون غلو أو احنراف أو مصلحة شخصية أو آنية، 

بل من منطلق العدل واملنهج الرباين احلكيم.

يتصدرها  منطقًيا،  املتسلسلة  اخلطوات  من  عدد  على  األوطان  حاية  مبدأ  تعزيز  ويعتمد 
الكشف عن مدى وجوده عند املسلم مث ترسيخ عقيدة الدفاع عن األوطان والتضحية لذلك؛ 
ليتسىن بعد ذلك العمل على صقلها وتعزيزها من خالل وسائلها املتاحة، مث الكشف عن الثغرات 

ونقاط الضعف ومعاجلتها وتقويها؛ ليتم توظيفها والعمل هبا خلدمة الدين وعمارة األرض.

ويتضمن ذلك أربعة مباحث انضوت عليها الدراسة:  -

املبحث األول: املنهج النبوي ف الكشف عن مبدأ حاية والوطن ودرجته.  -

املبحث الثاين: املنهج النبوي ف غرس مبدأ حاية الوطن وترسيخه.  -

املبحث الثالث: املنهج النبوي ف تعزيز مبدأ حاية الوطن وصقله.  -

املبحث الرابع: املنهج النبوي ف توظيف مبدأ حاية ف خدمة الدين وعمارة األرض.  -

متفق عليه. رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي   -1
العليا، ح))))2(، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، 

ح)029)(.
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المبحث األول: المنهج النبوي في الكشف عن مبدأ حماية الوطن ودرجته
تعدُّ هذه اخلطوة ُأوىل خطوات بناء شخصية املسلم على اإلقدام والتضحية ف سبيل حاية 
الوطن بأشكاهلا كافة ، ليعمد بعد ذلك إىل تعزيزها وصقلها وتصححيها وإعداد صاحبها وتأهيله، 

واليت ال يكن الوصول إليها دون املعرفة التامة مبدى متتع الفرد املسلم هبا.

وقد اعتمد املنهج النبوي ف الكشف عن هذا املبدأ احملوري عدة طرق خمتلفة؛ كالسؤال املباشر 
)العصف الذهين(، أو املراقبة الدقيقة )حتديد املؤشرات(، أو التحفيز واحلث وإقامة املنافسات.

كل ذلك أعطى النيب  معرفة تامة بقدرات الصحابة  وإمكاناهتم املتعددة، األمر الذي 
ساعد على توظيف قدرات كل منهم حبسب طاقاته.

وينضوي املنهج النبوي ف الكشف عن مبدأ حاية والوطن على ثالثة مطالب:
املطلب األول: السؤال املباشر )العصف الذهين(.  -
املطلب الثاين: املراقبة واملتابعة )حتديد املؤشرات(.  -

املطلب الثالث: احلث واملنافسة.  -

المطلب األول: السؤال المباشر )العصف الذهني(

ورد أسلوب السؤال املباشر ف الشريعة اإلسالمية مؤشرًا مباشرًا لتحديد الدرجة اليت يتمتع 
هبا املؤمن من التضحية والفداء وحاية الوطن بوصفه أحد أقصر الوسائل املؤدية إىل ذلك؛ كما 
َقاِتُلوَن اْلَقْوَم ِإَذا  ُروي عن عاصم بن ثابت  أنه قال - ملا سأل النيب  - يوم بدر: "َكْيَف تـُ
َناهُلُُم النَّْبُل َكاَنِت  َقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإَذا َكاَن اْلَقْوُم ِمنَّا َحْيُث يـَ َقاَم َعاِصُم ْبُن َثاِبٍت فـَ َلِقيُتُموُهْم؟" فـَ
َثاَلَثَة  َفَأَخَذ  ِباحْلَِجارَِة،  اْلُمرَاَضَخُة  احْلَِجارَُة َكاَنِت  َوإِيَّاُهُم  َنالََنا  يـَ رَُبوا َحىتَّ  تـَ اقـْ َفِإَذا  ِبالنَّْبِل،  اْلُمرَاَماُة 
َنالََنا َوإِيَّاُهُم الرَِّماُح َكاَنِت اْلُمَداَعَسُة ِبالرَِّماِح،  رَُبوا َحىتَّ يـَ تـَ َأْحَجاٍر ِف َيَدِه َوَحَجرَْيِن ِف ِحزَْمِتِه، َفِإَذا اقـْ
َقاَل َرُسوُل اهلِل : " هِبََذا أُْنزَِلِت احْلَْرُب، َمْن َقاَتَل  ُيوِف، فـَ َقَضِت الرَِّماُح َكاَنِت اجْلِاَلُد ِبالسُّ َفِإَذا انـْ

َقاِتْل ِقَتاَل َعاِصٍم")1(. ْليـُ فـَ

والمدافعة.  المطاعنة،  والــمــداعــســة:  حسن،  وإســنــاده  ح)1700(،  الصحابة،  معرفة  األصبهاني،  رواه   -1
والمراضخة: القذف والتكسير. انظر ابن منظور، لسان العرب، )/ 83، و2/ 19.
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 ، الصحابة  عند  املبدأ  هذا  أن حيدد درجة وجود    النيب  استطاع  ذلك  ومن خالل 
وما وصلت إليه حدود مهاراهتم العقلية واجلسدية، فاستخدمها ووظفها  خلدمة الدعوة ونشر 

اإلسالم.

ومبثله من املواقف استطاع النيب  أن يعرف ذلك، مما ُيساعد على اكتشاف مواضع اخللل 
أو النقص ومن مث العمل على استكماهلا وتعزيزها.

المطلب الثاني: المراقبة والمتابعة )تحديد المؤشرات(

املراقبة واملتابعة مالحظة الدالالت املصاحبة للمواقف املختلفة، واستخراج املؤّشرات  تفيد 
القابلة للمالحظة؛ سواء أكانت مؤشرات سلبية أم إجيابية؛ لُيعمد إىل تقومي السلبية منها، وُيكشف 
عن املؤشرات اإلجيابية لتعزيزها وفق اسرتاتيجيات حمددة، وذلك بعد تصنيفها وحتديد مستوياهتا 

املختلفة)1(.

وهذا من أكثر األساليب استخداًما وكشًفا عن القيم والطبائع املختلفة بشكل عام، وعن 
مبدأ حاية الوطن ومفهومه عند املسلم بشكل خاص، ويعتمد على مجع املعلومات من خالل 
مالحظة املواقف املتعددة؛ فكثريًا ما كان النيب  يراقب أصحابه  أو غري أصحابه من املشركني 
أو غريهم ليعرف مدى امتالكهم ملبدأ الدفاع عن الوطن واإلقدام واملبادرة ف سبيل ذلك، ومن مث 

توجيههم بناًء على هذه املعرفة الرتاكمية.

لذا جنده  كثريًا ما يوكل مهاًما معينة ألشخاص بأعينهم؛ يصعب من خالهلا معرفة سبب 
اختيار ذلك الشخص دون غريه، إال ما كان عند النيب  عنه من املعرفة املسّبقة الناجتة عن املراقبة 
يه أيب طالب عند بداية  واملتابعة؛ كما ثبت عنه  االستعانة ببعض املشركني ف بداية الدعوة؛ كعمَّ
الدعوة)2( والعباس  ف بيعة العقبة)3( على الرغم من عدم إسالمهما آنذاك، وكما وّجه الصحابة 
 إىل اهلجرة إىل احلبشة لعلمه ملا عند حاكمها من توفري مبدأ احلماية وما يلكه من مبدأ السيادة 

الصمدي، القيم اإلسالمية في المنظومة التربوية، ص 73، بتصرف.  -1
متفق عليه. رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قصة أبي طالب، ح)70)3(،   -2

ومسلم، صحيح مسلم، اإليمان، باب شفاعة النبي  ألبي طالب والتخفيق عنه، ح)31)(.
رواه أحمد، المسند، ح))83)1(، وحسنه شعيب األرناؤوط.  -3
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والعدالة، وإبعاًدا هلم عما وقع هبم عند قريش من اعتداءات؛ فكان ما أراده النيب ؛ وهلذا قالوا: 
"نزلنا خري دار إىل خري جار؛ آمنا على ديننا، وعبدنا اهلل ال نؤذى وال نسمع شيًئا نكرهه..." )1(، 

"...ومل خنش منه ظلًما")2(.

لدى  الفكرية  الوقاية  مبدأ   مدى رسوخ  النيب  املنهج –أيًضا- عرف  هذا  ومن خالل 
حذيفة بن اليمان ، وما كان يتصف به من قوة للشخصية، وحفظ لألمانة والسر، وحكمة ف 
القرار، ورزانة ف الرأي، فأسّر إليه كثريًا من أخبار الفنت واملالحم، وأمساء املنافقني وغريهم، حىت 

كان صاحب سر النيب  حىت بعد وفاته)3(.

وتكرّر ذلك ف توظيفه  صوت العباس  حلماية الوطن عسكرّيا خالل غزو الطائف، 
وف أشد الظروف وأصعبها جلْهَورية صوته، ملا أمره ف ُحنني أن ينادي ف الناس وهم موّلون، فقال: 
ُمرة؟"))(، األمر الذي ما كان أن يكون إال مبعرفة ومراقبة مسّبقة  "أي عباُس! ناِد أصحاب السَّ
من النيب  لشخصيات أصحابه  وما يتاز به كل منهم، فنادى العباس وكان رجاًل صيًِّتا، 

فاجتمعوا حول النيب  حىت انتصروا.

المطلب الثالث: الحث والمنافسة

من أشد األساليب تأثريًا واستخراًجا للمهارات املختلفة؛ سواًء العقلية منها أو اجلسدية َزرْع 
روح التنافس والتسابق على إحراز هدف ما؛ األمر الذي يدفع الشخص إىل بذل أقصى جهده، 
سواًء كانت تلك املنافسة بني شخصني متنافسني، أو وضع الشخص ف حتدٍّ مع نفسه، أو وعده 

مبكافأة أكرب من مهارته اليت سيظهرها.

رواه أحمد، المسند، ح)0)17(، وحّسنه شعيب األرناؤوط في الهامش، وقال األلباني: إسناده جيد.   -1
انظر األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة، ح)3190(.

رواه البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، 9/ 9، وصححه األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة، ح)3190(.  -2
رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب عمار وحذيفة ، ح)9))3(، قول علقمة   -3

. أو ليس فيكم صاحب سر النبي : الليثي ألبي الدرداء
الشجرة،  السمرة:  ح)712)(،  حنين،  غــزوة  باب  والسير،  الجهاد  مسلم، كتاب  مسلم، صحيح  رواه   -(

والمقصود: أهل بيعة الشجرة.
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وقد اعتمد املنهج الرباين -فضاًل عن املنهج النبوي- ف كثري من مواقفه على زرع روح اآلخرة 
واجلزاء عند اهلل  ف كثري من أعمال املسلم إضافة للثواب الدنيوي؛ إال أن ذلك ظهر جلًيا ف 
بعض املواقف النبوية، من خالل أن يستحّث النيب  شجاعة شخٍص بعينه وإقدامه وتصّدره 
للمواقف؛ ليعلم ما يتمتع به من مبدأ حاية الوطن والدفاع عنه بإخضاعه الختبار واقعي؛ كما ف 
ليلة األحزاب، حني أخذت املسلمني ريح شديدة وقرٌّ، وتطّلب من النيب  أن يستحّث القوم 
فقال: "أال رجل يأتيين خبرب القوم؛ جعله اهلل معي يوم القيامة"، فتقّدم أسامة بن زيد ، إال أن 
النيّب  أراد من ذلك أن يستحّث ما كان عند حذيفة  وأمثاله من احلرص وسرعة البديهة 
القوم  فأتاه خبرب  يا حذيفة")1(،  املهمة، فقال: "قم  لتلك  املطلوبة  العقل  الفهم، ورجاحة  وعمق 
دون أن يلحظه أحد، على الرغم من الفرصة اليت الحت له بقتل عدد منهم، إال أن خرب القوم 
كان أوىل إلهناء احلرب بالكلية، فكان ذلك نتيجة ما اكشفه النيب  من شخصيات أصحابه 
 من دافعية حلماية الوطن وروح املبادرة والتضحية، فعلم –كذلك- ما كان عند أسامة بن زيد 

 من املنافسة.

المبحث الثاني: المنهج النبوي في غرس مبدأ حماية الوطن وترسيخه
يعتمد هذا املنهج بشكل أساس على زيادة الرتسيخ النفسي والعقدي ملبدأ حاية الوطن بعد 
الكشف عن مدى متتع املسلم به، وهو حلقة وصل تؤدي إىل تعزيز مبدأ حاية الوطن وترسيخه، 

وربطه بعقيدة املسلم ودينه.

وال شك أن حاية الوطن تتطلب تضحية باهظة الثمن من املال أو اجلهد أو النفس؛ ولذا 
فإن الشارع احلكيم قد جعل هلا ما يناسبها من اجلزاء واملثوبة اليت تعتمد على إيان املسلم باليوم 

. اآلخر، وما سيلقاه عند اهلل

وبناًء على ذلك؛ فإن ترسيخ مبدأ حاية الوطن ال بد أن يعتمد على أركان اإليان، بعيًدا عن 
أية مصلحة آنية أو مادية.

رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة األحزاب، ح)3)33(.  -1
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عدة  على  املؤمن  نفس  الوطن ف  مبدأ حاية  ترسيخ  النبوي ف  املنهج  اعتمد  فقد  وهلذا، 
مقومات خمتلفة، حبسب اآليت:

املطلب األول: االرتباط الوثيق بعقيدة املؤمن.  -

املطلب الثاين: التعلق النفسي والعاطفي بالوطن.  -

املطلب الثالث: تأطري مبدأ حاية الوطن باملنهج الرباين.  -

املطلب الرابع: تعليق العمل هبا باجلزاء األخروي.  -

المطلب األول: االرتباط الوثيق بعقيدة المؤمن

ال شك أن ارتباط مبدأ حاية الوطن بالعقيدة، جيعلها واحدة من الثوابت الشرعية اليت ال 
تتغري وال ُتتخذ مطية لتحقيق غايات آنية أو مصاحل شخصية أو استغاللية، وإمنا تبقى منحصرة ف 
حدود عمارة األرض واملصلحة املطلقة، حبيث ال ُيبالغ ف استخدامها، وال ُيتقاَعس عن أدائها؛ 
وهلذا ُجعل مبدأ الدفاع عن الوطن وحايته شعبة من ُشعب اإليان، والتخلي عنه خيانة هلل ورسوله 
تلك  وف  عصابة  من  رجاًل  استعمل  "َمْن  قال:    النيب  أن  احلديث  ورد ف  وللمؤمنني؛ كما 
العصابة َمْن هو أرضى هلل منه؛ فقد خان اهلل وخان رسوله، وخان املؤمنني")1(، ومن هنا أصبحت 
حاية األوطان واحدة من مبادئ العبادة، ودرء عداوة الظاملني عنها ُقرىب يتخذها املؤمن إرضاء 
لربه، وانتصارًا لعباده املستضعفني، فقد صح عن النيب  أنه دعا على شيبة بن ربيعة، وعتبة بن 
ربيعة، وأمية بن خلف ملا تسببوه من اضطراب ألهل مكة وإخراج أهلها منها بغري حق بعيًدا عن 
ديارهم وأمواهلم وأوالدهم)2(، وهو أمر هّدد مبدأ املواطنة وأحلق خلاًل ف االستقرار االجتماعي 
واالقتصادي والديين ألهل مكة املسلمني، فما دفعهم هذا االبتالء إىل ُبغضها أو التخلي عنها أو 

رواه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ح)7023(، وقال: صحيح اإلسناد.  -1
المدينة،  تــعــرى  أن    النبي  بــاب كــراهــيــة  الــمــديــنــة،  فضائل  الــبــخــاري، كــتــاب  الــبــخــاري، صحيح  رواه   -2
ح)1790(، كما في قوله : "اللهم العن شيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف كما أخرجونا 

من ديارنا".
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التآمر عليها، كذلك مل جيعل هزيتهم عند جبل أحد أن تأنفه نفوسهم أو يتشاءموا بسبب ما وقع 
هلم عنده من االبتالءات بل بقي جباًل "حيبنا وحنبه")1(، األمر الذي عاجله املنهج النبوي ورّسخه 

مع عقيدة املسلم.

المطلب الثاني: التعلق النفسي والعاطفي بالوطن

مل يربط املنهج النبوي املؤمن بوطنه عقديًّا فحسب، بل تعّمق ذلك االرتباط عاطفيًّا ونفسيًّا 
إىل حد جعل فيه اإلسالم حب الوطن من الفطرة، وابتغاء عزته هاجًسا يراود كل مؤمن، واملساس 

به بسوٍء يفطر قلبه دون سبب مادي أو مصلحة خاصة.

بأرضه    النيب  تعّلق  ُمِشريًة إىل  النبوي  ومن هنا، جاءت كثرٌي من األحاديث ف اهلدي 
اليت حيب ويهوى، وفيض العاطفة اليت مل يستطع إخفاءها حني كان يطوف بالكعبة فقال: "ما 
 مستنكرًا:  النيب  الوحي حني سأل  بدء  أطيبك وأطيب رحيك...")2(، وكما ورد ف حديث 
"أو خمرجي هم؟")3( قال ابن حجر: "قال السهيلي: يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس 
فإنه  مسع قول ورقة أهنم يؤذونه ويكذبونه فلم يظهر منه انزعاج لذلك، فلما ذكر له اإلخراج 
حتركت نفسه لذلك حلب الوطن وإلِفه فقال: "أو خمرجي هم؟!"، قال: ويؤيد ذلك إدخال الواو 
بعد ألف االستفهام مع اختصاص اإلخراج بالسؤال عنه فأشعر بأن االستفهام على سبيل اإلنكار 

أو التفجع"))(.

وامتد هذا الشوق واحلب إىل مدينته النبوية املطهرة حني قال: "اللهم َحبِّْب إلينا املدينة كحبنا 

ح)))38(،  ونحبه،  يحبنا  أحــد  بــاب  المغازي،  البخاري، كتاب  صحيح  البخاري،  رواه  عليه.  متفق   -1
ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جبل أحد يحبنا ونحبه، ح)37)3(.

األلباني،  وصححه  غريب،  صحيح  حسن  حديث  وقــال:  ح)1)38(،  الترمذي،  سنن  الترمذي،  رواه   -2
سلسلة األحاديث الصحيحة، ح)20)3(.

الوحي، ح)3(،  بدء  باب كيف كان  الوحي،  بدء  البخاري، كتاب  البخاري، صحيح  رواه  عليه.  متفق   -3
ومسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب كيف كان بدء الوحي، ح)22)(.

ينظر: ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 21/3).  -(
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مكة أو أشد")1(، وقد روى البخاري ف صحيحه ما يدل على شوقه وحنينه إىل وطنه ؛ ملا كان 
يقدم من سفر فريى َدرَجات املدينة، أوضع ناقته)2(. قال ابن حجر: "فيه داللة على مشروعية 

حب الوطن واحلنني إليه")3(.

ومن هنا كان االرتباط العاطفي بالوطن أمرًا موافًقا للعقيدة والفطرة والعمل القومي، ما أدى إىل 
االرتباط النفسي الذي جيعل املسلم متعلًقا بوطنه، مؤمًنا ومرتبًطا به هوية وواجًبا ومسؤولية، وقد 
جتلى هذا املفهوم ف قول النيب  حني كان يرقي مريًضا بلَّ ُأصبعه بريِقه، مث وضعه على الرتاب، 
مث مسح به املريض، مث قال: "بسم اهلل، تربة أرضنا، برِيقة بعضنا، ُيشفى سقيمنا، بإذن ربنا"))(، 
وهو دافع شرعي نفسي جيعل قلب املؤمن متعلًقا برتاب وطنه ويعلم أن مآله الروحي واجلسدي إىل 
بلده؛ لذا فإن عليه أن يبين تلك الثقة ويصدقها، وجيعل من وطنه موئاًل صاحًلا، بعيًدا عن اإلفساد 
الذي ُيوقع البغض والكراهية والنفور منه، قال القاضي والبيضاوي وابن حجر ف الفتح: "شهدت 
الوطن تأثري ف حفظ  املزاج، ولرتاب  النضج وتبديل  الريق له دخل ف  الطبية على أن  املباحث 
ات، وهلذا ذكروا ف تدبري املسافر أنه يستصحب معه تراب أرضه  املزاج األصلي، ودفع نكاية املغريِّ
إن عجز عن استصحاب مائها، حىت إذا ورد غري املاء الذي تعّود شربه ووافق مزاجه، جعل شيًئا 
منه ف سقايته، ويشرب املاء من رأسه ليحفظ عنه مضرة املاء الغريب ويأمن تغري مزاجه بسبب 

استنشاق اهلواء املغاير للهواء املعتاد"))(.

فإذا كانت هذه املكانة املطلوبة للوطن ف نفس املؤمن، حتققت الغاية التأديبية اليت أرشد 

متفق عليه. رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الفضائل، باب مقدم النبي  وأصحابه إلى المدينة،   -1
ح)3711(، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على ألوائها، 

ح)08)3(.
المدينة، ح)1708(،  بلغ  إذا  ناقته  أســرع  مــن  بــاب  العمرة،  أبـــواب  الــبــخــاري،  الــبــخــاري، صحيح  رواه   -2
ابن  انظر  السير.  ناقته: أي حملها على سرعة  المرتفعة، وأوضــع  الطرق  والدرجات: جمع درجــة، وهي 

منطور، لسان العرب، 2/ ))2، بتصرف، و8/ )39.
انظر ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 12/ 9)3.  -3

متفق عليه. رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب رقية النبي ، ح)13))(، ومسلم،   -(
صحيح مسلم، كتاب السالم، باب استحباب الرقية من العين والنملة، ح)8)8)(.

انظر ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 10/ 208.  -(
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إليها احلديث ف جعل التغريب عن الوطن)1( من أشد العقوبات وأثقلها على نفس املؤمن والعقوبة 
ال تكون إال فيما يكره، أما إن وصلت احلال إىل متين اهلجرة من الوطن فهذا فيه خلل إما ف إيان 

املسلم وحبه لوطنه، أو إيقاع فساد أو مضرة ف الوطن تدفع املسلم إىل ذلك.

المطلب الثالث: تأطير مبدأ حماية الوطن بالمنهج الرباني

النبوي بني حب الوطن إىل درجة اإليان والتضحية وبذل املال والدم، وبني  يوازن املنهج 
االمتناع عن العصبية أو اختاذ حايته ذريعة للعدوان أو التخلي عن رباط الدين والعقيدة، األمر 
الذي جعل من املنهج النبوي وسيلة ُمثلى لتنظيم أولويات مبدأ حاية الوطن ووضعها ف إطارها 

الصحيح املبين على الشريعة اإلسالمية الربانية.

 : قوله  ف  األخرى، كما  الروابط  من  غريها  على  مقدمة  الدين  أخوّة  هنا كانت  ومن 
بعًضا")2(، كما ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  بعضها  يشد  للمؤمن كالبنيان،  "املؤمن 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ف  أقرباءهم  أو  إخواهنم  أو  آباءهم  حاربوا  املهاجرين  من  فكثري  ]اجملادلة:22[؛  ٿ﴾ 
املعارك، مما جعل رباط الدين واحلق مقدًما عندهم على غريه، كما ورد عن حزة وعلي وعبيدة بن 

احلارث أهنم قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يوم بدر وهم أقرباؤهم)3(.

والزاني،  والسارق  القاذف  باب شهادة  الشهادات،  البخاري، كتاب  البخاري، صحيح  عليه. رواه  متفق   -1
بالزنا، ح)31))(،  ح))0)2(، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه 

حديث أن النبي  أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مئة وتغريب عام.
المسجد،  في  األصــابــع  تشبيك  بــاب  المساجد،  أبــواب  البخاري،  صحيح  البخاري،  رواه  عليه.  متفق   -2
ح)7))(، ومسلم، كتاب البر والصلة واألدب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ح)0)7)(.

رواه ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ح)2287(، وصححه األلباني، صحيح ابن ماجة، ح))282(، وفيه   -3
اآلية: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ... ﴾،  "هذه  أن 
اآلية]الحج:19[، نزلت في حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وعتبة بن 

ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة اختصموا في الحجج يوم بدر".
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كذلك فإن الشريعة حرّمت إعانة الرجل قريبه على الظلم، بل األصل األخذ على يده وكفِّه 
عنه)1(، على الرغم من أن حبه مقدم على حب اآلخرين، وجعل نصرته هي األخذ بيده -إْن كان 
ظاملًا- إىل العدالة واحلق، لكن بقيت مناصرة أويل القرىب ومؤازرهتم على اخلري، وحايتهم من الضر؛ 

من حسن الرب والصلة، ال من باب العصبية والظلم.

وهذا املنهج الوسطي جعل املسلم متوازًنا ف أفعاله سواء مع أبناء جلدته أو أعدائه، فال ُيعني 
على ظلم يقوم به حمبوه، أو عصبية ناجتة عن ذلك، كما أنه ال ُيقدم عليهم ف املكانة أحًدا، ف 
الوقت الذي ال يظلم فيه أعداءه بغري حق، كما ال يواليهم على وطنه وبين عقيدته، األمر الذي 
حيقق حاية للوطن من االغتيال أو االستغالل من قبل أبنائه، وحايته من العدوان أو الطغيان من 

قبل أعدائه. وسيأيت مزيد من التفصيل ف املطلب السادس من املبحث الثالث.

المطلب الرابع: تعليق العمل بها بالجزاء األخروي

يتميز املنهج النبوي ف حاية الوطن واحملافظة عليه باملال والنفس والعرض والفكر، باجلزاء 
األخروي املناسب لعظيم هذه التضحية والبذل؛ وهلذا كان مقدار اجلزاء من عظيم درجة العمل، 

لكن دون حرمان خري الدنيا وثواهبا.

لقاء اجلنة  التضحية  ُيقدمه املؤمن من  النفس والروح هي أعظم ما يكن أن  وال شك أن 
وعظيم األجر عند اهلل ؛ وهلذا جاءت األحاديث الصحيحة بأن "َمْن ُقتل دون ماله...")2( أو 
"...أهله فهو شهيد")3(، ومغفرة ذنوبه عند أو دفعة من دمه))(، وغريها من حسن اجلزاء، سواء 

رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالًما أو مظلوًما، ح)2311(، قول   -1
النبي : "انصر أخاك ظالًما أو مظلوًما".

ح)8)23(،  ماله،  دون  قاتل  من  بــاب  المظالم،  البخاري، كتاب  البخاري، صحيح  رواه  عليه.  متفق   -2
ومسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب دليل على أن من قصد أخذ مال غيره...، ح)378(.

رواه أبو دواد، سنن أبي داود، )/ )27، وصححه األلباني، صحيح الترغيب والترهيب، ح)11)1(.  -3
األلباني،  وصححه  غريب،  صحيح  حسن  حديث  وقــال:  ح)3))1(،  الترمذي،  سنن  الترمذي،  رواه   -(
صحيح الجامع الصغير، ح)9313(، قول النبي : "للشهيد عند الله ست خصال؛ يغفر له في أول 

دفعة...".
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كان ذلك حاية له من اعتداء قادم، أو اسرتداًدا حلّق مأخوذ أو مظلمة واقعة)1(.

بل يتجاوز األمر إىل وعد املؤمن حبسن العطاء جملرد نيته حاية وطنه من احتمال شرٍّ قد حييك 
  وعد أهل بيعة العقبة برفيع املكانة ف اجلنة دون قتال)2(، كما وعد النيب  به، ذلك أن النيب
مرافقته ف اجلنة جملرد أن يقوم واحد من الصحابة  ويأتيه خبرب القوم يوم األحزاب)3(، وغريها من 

أجور الرباط واحلراسة ف سبيل اهلل.

الشهادة مل يقصر اهلل  مّهه على  بنفسه احلائز على  ومن اجلدير باملالحظة أن اجملاهد 
األجر الدنيوي كما ف القوانني الدنيوية املعاصرة، وال لورثته من الغنائم؛ ألن املنهج النبوي يقوم 
على تعليق املؤمن باألجر األخروي املضمون عند اهلل ، وال يِعُده باألجر الدنيوي ألنه أجر غري 
مضمون؛ فهذا مصعب بن عمري وحزة وغريه من الصحابة  مل يأخذوا من متاع الدنيا شيًئا 
باجلنة والرضوان    النيب باملال والنفس ف سبيل حاية أوطاهنم، وإمنا وعدهم  لقاء تضحيتهم 
فقال:  بطعام وكان صائًما،  ُأيت  الرحن بن عوف  أن عبد  الصحيح  ، كما جاء ف  اهلل  من 
"ُقتل مصعب بن عمري وهو خري مين، ُكفن ف بردة إن ُغطي رأسه بدت رجاله وإن ُغطي رجاله 
بدا رأسه، -وأراه قال:- وُقتل حزة وهو خري مين، مث ُبسط لنا من الدنيا ما بسط، -أو قال:- 
 ُأعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا"، مث جعل يبكي حىت ترك 

الطعام))(.

انظر  األلباني،  وصححه  الهامش،  في  األرنـــاؤوط  شعيب  وصححه  ح)2780(،  المسند،  أحمد،  رواه   -1
صحيح الترغيب والترهيب، ح)13)1(، قول النبي : "من قتل دون مظلمته فهو شهيد".

رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب وفود األنصار وبيعة العقبة، ح)80)3(، أن   -2
عبادة بن الصامت  قال: "إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله  وقال: بايعناه على أن ال نشرك 
بالله شيًئا وال نسرق وال نزني وال نقتل النفس التي حرم الله إال بالحق وال ننتهب وال نعصي بالجنة"، 

الحديث.
رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة األحزاب، ح)3)33(، قول النبي : "أال رجل   -3

يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة".
رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، ح)3819(.  -(
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المبحث الثالث: المنهج النبوي في تعزيز مبدأ حماية الوطن وصقل
يعتمد تعزيز مبدأ حاية الوطن ف نفس املؤمن وعقيدته وفكره على معرفة مدى امتالكه هلذه 
القيمة العظيمة، وأحياًنا ما يعزز املنهج النبوي هذا املبدأ ويغرسه ف قلوب املسلمني دون النظر 
إىل درجاته املتفاوتة لدى كل منهم؛ وعلى كلتا احلالني فقد استخدم املنهج النبوي لذلك مناهج 
متعددة ومتكاملة توجه سلوك املسلم وتبين شخصيته بغض النظر عن الدافعية اليت يتلكها حلماية 
الوطن والدفاع عنه إن كانت قوية منذ والدته أو أنه اكتسبها بسبب ظروف أو بيئة أو تربية الحًقا.

وقام املنهج النبوي بتعزيز مبدأ حاية الوطن وتنميته من خالل طرق عدة، نلخصها فيما يأيت:

املطلب األول: احلماية الفكرية للفرد وتعزيز املفاهيم الصحيحة.  -

املطلب الثاين: إبراز القدوة ورسم األمنوذج ف حاية الوطن.  -

املطلب الثالث: حتقيق العدالة وحماربة العنصرية والفئوية والفساد.  -

املطلب الرابع: حاية العمق االسرتاتيجي وتضافر اجملتمعات املسلمة.  -

املطلب اخلامس: احلماية العسكرية وحتصني اجملتمع من أي اعتداء خارجي.  -

املطلب السادس: احلماية من املبالغة أو الوقوع ف األخطاء التطبيقية ف الدفاع عن الوطن.  -

. املطلب السابع: الدعاء وطلب اإلعانة من اهلل  -

وفيما يلي تفصيل ذلك:

المطلب األول: الحماية الفكرية للفرد وتعزيز المفاهيم الصحيحة

تقوم حاية الوطن على تعزيز أفراده فكرًيا وأخالقًيا وتدريبهم مهاريًّا على أعلى املستويات؛ 
ألن كل واحد منهم على ثغرة من ثغور الوطن، يعمل على حايته بكل اجملاالت سواء الفكرية أو 
العسكرية أو غريها من أسس بناء اجملتمع اإلسالمي املتكامل، كما أن هذا التعزيز املتكامل للفرد 

يقيه من األفكار الفاسدة واألخالق املنحرفة اليت ُيؤتى الوطن من ِقَبلها.
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والتعزيز املتكامل للفرد املسلم يأل فراًغا عقلّيا وفكرًيا وأخالقيًّا حيميه من أية موجة فكرية 
ضالة وُيغنيه عن البحث، وُيرشده إىل طريق نبوي واضح، وال يرتكه هائًما أو تائًها أو جاهاًل؛ 
وهلذا جند أن املنهج النبوي اهتم -ف مواضع يصعب حصرها- بتعزيز الفرد عقديًّا وفكريًّا ومهاريًّا 

ليحمي نفسه وخيدم متمعه.

وقد جاء املنهج النبوي بشمولية تامة، ومنهجية تطبيقية لتعزيز الفرد املسلم؛ فحدد له ركائز 
الدماء واألموال واألعراض بغري حق)1(،  عقيدته، وتفصيالت شريعته، وحمددات أخالقه؛ فحرم 
ووضح عالقة املسلم مع ربه ومع نفسه ومع غريه من املسلمني وغري املسلمني ف قوله : "اتق اهلل 
حيثما كنت، وأتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق الناس خبلق حسن")2(، سواء ف حاالت السلم 
أو احلرب، واملعاهدات والوثائق سواء مع املشاركني ف الوطن منهم أو غري املشاركني كما ورد ف 

. وثيقة املدينة)3(؛ وغري ذلك من األمور اليت شّكلت شخصيات الصحابة

المطلب الثاني: إبراز القدوة ورسم األنموذج في حماية الوطن

تفاوت منهج النيب  ف إبراز القدوة بني متثله الشريف للجندي املدافع عن وطنه ودينه 
وعقيدته، إضافة إىل إبراز القدرات املكنونة ف نفوس أصحابه ، ذلك أنه  كان أكمل الناس 

 : خلًقا وعقاًل كما قال حسان بن ثابت

ــاءوأحــــــســــــن مــــنــــك لــــــم تــــــر قــــــط عــيــنــي ـــ ـــ ــنـــك لــــم تـــلـــــــد الــنــســـ ــل مـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وأجــمـــ

ــرًا مــــن كــــل عــيــــــــب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــَت مــبـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاء))(ُخــلــقـــ ــ ــشــ ــ ــ ــا ت ــمــ ــد خـــلـــقـــت كــ ــ ــ ــــك ق ــأنـ ــ كـ

ذلك التمثل الذي ظهر جليًّا ف مجيع مواقفه القتالية والقيادة ف املعارك واحلروب أو عند 

متفق عليه. رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، ح)2))1(، ومسلم،   -1
صحيح مسلم،كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء واألعراض، ح)78))(، قول النبي : "فإن 

دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا...".
األلباني، صحيح  "حديث حسن صحيح"، وحسنه  وقــال:  الترمذي، ح)1987(،  الترمذي، سنن  رواه   -2

الترغيب والترهيب، ح)0)31(.
ابن سالم، األموال، ح)392(، وابن زنجويه، األموال، ح))1)(، من عدة طرق وأسانيده حسنة لغيرها.  -3

)- حسان بن ثابت، ديوان حسان بن ثابت، 1/ )).
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احلاجة للثبات والرباط، كما قال املناوي: "حليازته مجيع احملاسن واملكارم وتكاملها فيه، وملا اجتمع 
فيه من خصال الكمال وصفات اجلالل واجلمال ما ال حيصره حدٌّ وال حييط به َعدٌّ")1(.

وقد تعدَّدت أمثلته وكثرت مواقفه، األمر الذي كان منشؤه شخصية النيب ، إضافة إىل 
ما حباه اهلل  من النبوة، فليس فيه مدخل ألهل التأويل أن يّدعوا عجز اإلنسانية عن التأسي 
به خلصوصية نبوته، كما ال ُينسب تفرّده ف متام األخالق إىل ذاته ليسحب منه املغرضون نبوته 
  ؛ وهلذا جعله اهلل فينسبون إجنازاته إىل بشريته؛ وإمنا كلٌّ منهما متتعت به شخصيته الفّذة

مثااًل للقوة والشجاعة والتضحية.

ومن أبرز ما جاء عنه  ف ذلك قوله: "لوال أن يشق على املسلمني ما قعدت خالف 
أغزو  فأقتل، مث  أغزو  فأقتل، مث  اهلل  أغزو ف سبيل  أين  لوددت  بيده  نفس حممد  والذي  سرية، 

فأقتل")2(.

وقد ظهر تطبيق ذلك جليًّا فيما رواه علي بن أيب طالب  قال: "لقد رأيُتنا يوم بدر وحنن 
  وهو أقربنا إىل العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأًسا")3(، ومنها إقدامه ، نلوذ برسول اهلل
وشجاعته ملا فزع أهل املدينة من صوت ذات ليلة انطلقوا إليه، فاستقبلهم النيب  وهو عائد من 
ِقبل الصوت، راكٌب فرًسا عرًيا بال سرج، يعدو به وف عنقه السيف، وهو يقول: "لن ُتراعوا، لن 

ُتراعوا"))(، أي: ليس هناك ما ختافون منه.

وقد كان النيب  كذلك قدوة ف استخدام القوة العقلية ف املعارك والغزوات؛ كما ظهر 
ذلك جليًّا ف معرفة عدد املشركني ف غزوة بدر ملا أمسك املسلمون برجلني من موايل قريش، وأبيا 
أن يفصحا عن عدد املشركني، وجهد الصحابة  والنيب  أن خيربوهم، فسأهلم النيب : "كم 

المناوي، فيض القدير،)/ 90.  -1
رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، ح)7)9)(.  -2

رواه أحمد، المسند، ح))))(، وصّححه شعيب األرناؤوط.  -3
متفق عليه. رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق،   -(
للحرب،  وتقدمه    النبي  شجاعة  في  بــاب  الفضائل،  مسلم، كتاب  صحيح  ومسلم،  ح)92)2(، 

ح)))2)(.
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ينحرون من اجلزر؟" فقال: عشرًا كل يوم، فقال رسول اهلل : "القوم ألف؛ كل جزور ملائة")1(، 
. من أمثال هذا التميز العقلي الذي حتّلى به النيب  فتعّلم الصحابة

ومتثل منهجه  أيًضا ف إبراز القدرات املكنونة ف نفوس الصحابة ، وجعلهم قدوة 
ألقراهنم وأتباعهم؛ وهلذا أبرز شخصية عدد منهم ف ماالهتم اليت يربعون هبا؛ كما علم  من 
حذيفة بن اليمان  ما كان يتصف به من قوة للشخصية، وحفظ لألمانة والسر، وحكمة ف 
القرار، ورزانة ف الرأي، فأسّر إليه كثريًا من أخبار الفنت واملالحم، وأمساء املنافقني وغريهم، حىت 
كان صاحب سر النيب  حىت بعد وفاته)2(، ومثله سعد بن أيب وقاص  ف الرماية)3(، وخالد 
  وعبيدة بن اجلراح ،)((ف الشدة  وعمر بن اخلطاب ،)((ف الشجاعة واإلقدام  بن الوليد

من األمانة ف األداء))(. وغريه العديد من األمثلة.

المطلب الثالث: تحقيق العدالة ومحاربة العنصرية والفئوية والفساد

ال شك أن أحد أهم أسباب قوة احلضارة اإلسالمية، وتفوقها على نظرياهتا اللوايت عاصرهنا 
أو  العرقي  التمايز  وانتفاء  االجتماعية،  العدالة  وانتشار  احلقوق،  حاية  معيار  ارتفاع  الدول  من 

رواه أحمد، مسند أحمد، 2/ 9)2، ح)8)9(، وصححه شعيب األرناؤوط.  -1
رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب عمار وحذيفة ، ح)9))3(، قول علقمة   -2

. أو ليس فيكم صاحب سر النبي : الليثي ألبي الدرداء
متفق عليه. رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب المجن ومن يترس بترس صاحبه،   -3
 ، ح)90)2(، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص

ح)29))(.
رواه أحمد، المسند، ح)0)17(، وصححه شعيب األرناؤوط على شرط مسلم في الهامش، في غزوة   -(
مؤتة حين أخذ خالد  الراية قال النبي : "ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد، ففتح 

الله عليه".
رواه الترمذي، سنن الترمذي، ح)3790(، وقال: "حديث حسن غريب"، صححه األلباني في الهامش،   -(

وفيه قول النبي : "أشدهم في أمر الله عمر".
متفق عليه. رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قصة أهل نجران، ح)119)(، ومسلم،   -(
  صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل أبي عبيدة بن الجراح، ح)))2)(، وفيه أن النبي

أخذ بيد أبي عبيدة  فقال: "هذا أمين هذه األمة".
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الطبقي أو الَنَسيب أو غريه.

هذا املبدأ الذي رّسخته الشريعة اإلسالمية بقوة منذ اللحظة األوىل من الدعوة؛ حني طلب 
 : ِعلية القوم من قريش أن جُيعل هلم ملس مغاير عن مالس عامة الناس ف الدعوة فأنزل اهلل

جئ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ﴿
حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت﴾ ]األنعام:2)[، 
وتواترت النصوص على تدعيم هذا املعىن وترسيخه على مجيع املستويات الشرعية والدنيوية، وحماربة 
أية فكرة أو معتقد يعزز مبدأ العنصرية أو الفئوية أو الفساد؛ كما أنكر النيب على املهاجرين 
واألنصار دعواهم بدعوى اجلاهلية وهو بني ظهرانيهم؛ فقال: "دعوها فإهنا منتنة" )1(، خاصة أنه 
 قد احتاط لذلك حينما آخى بني املهاجرين واألنصار على أعقاب هجرته مباشرة)2(، األمر 
الذي أغلق باب الفئوية والتفرقة؛ وهلذا فقد ّحذر النيب  من أن الشيطان قد أيس من إفساد 
واإلفساد  العنصرية  استغالل  ذلك  عن  بداًل  اختذ  لكنه  الوثنية،  إىل  وإرجاعهم  املسلمني  عقائد 

والتحريش بينهم)3(.

كل ذلك وّحد الصف الداخلي للمجتمع املسلم وجعل حايته أمنت وأقوى من أن يكون 
متمًعا طبقًيا حقوًدا مفكًكا؛ وهلذا فقد ضمن املنهج النبوي تلك العدالة ف كل جزئية وحتت أي 
ظرف؛ كما جاء عن النيب  أنه قال: "َمْن استعمل رجاًل من عصابة وف تلك العصابة من هو 
أرضى هلل منه؛ فقد خان اهلل وخان رسوله وخان املؤمنني"))(، حىت أضحى منهًجا معمواًل به ف 

الجاهلية،  دعـــوى  مــن  ينهى  مــا  بــاب  الــمــنــاقــب،  الــبــخــاري، كــتــاب  الــبــخــاري، صحيح  رواه  عليه.  متفق   -1
مظلوًما،  أو  ظالًما  األخ  نصر  باب  واألدب،  والصلة  البر  مسلم، كتاب  ومسلم، صحيح  ح)3330(، 

ح)8)7)(.
رواه أحمد، المسند، ح)12999(، وصححه شعيب األرناؤوط على شرط الشيخين، وصححه األلباني،   -2

سلسلة األحاديث الصحيحة، ح)))31(.
ســرايــاه،  وبعثه  الشيطان  تحريش  بــاب  والــنــار،  والجنة  القيامة  صفة  مسلم، كتاب  صحيح  مسلم،  رواه   -3
في  ولكن  الــعــرب،  في جزيرة  المصلون  يعبده  أن  أيــس  قد  الشيطان  "إن   : النبي  قــول  ح)7281(، 

التحريش بينهم".
رواه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ح)7023(، وقال: صحيح اإلسناد.  -(
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احلرب والسلم، والشدة والرخاء؛ وقد ظهر ذلك يوم استشار النيب  أصحابه ف ُأحد بني اخلروج 
والقتال ف املدينة؛ فقّدم رأي املشورة على رأيه، والتزم به وأنفذه)1( دون أن يؤّثر فيه؛ ليحمل صفة 

العدالة املطلقة ف اختاذ القرار، ويتحّمل كل فرد منهم عواقب ذلك ومسؤولياته.

وتكرََّر ذلك فيما كان يعرض غلمان األنصار ف كل عام فُيلحق َمْن أدرك منهم بالقتال، 
فأراد  لصرعته؛  صارعته  ولو  ورددتين  أحلقته  اهلل!  رسول  يا  مسرة:  فقال  مسرة،  ورّد  غالًما  فأحلق 
النيب  أن حُيقق العدالة اليت طلبها مسرة؛ فقال له: "فصارعه"، فتصارعا أمام النيب  فصرعه 
 مسرة؛ فأحلقه النيب  باجليش)2(، فكان ال يّيز بني مسلم وآخر، بل كان قدر كل امرٍئ ما كان 

ُيتقنه.

المطلب الرابع: حماية العمق االستراتيجي وتضافر المجتمعات المسلمة

ُيقصد بالعمق االسرتاتيجي ترابط الدول اإلسالمية على اختالف أنظمتها السياسية املستقلة 
احلماية  ف  بعًضا  بعضها  ودعم  وتآزرها  ولغاهتا،  وأصوهلا  عروقها  تعدد  أو  اجلغراف  تباعدها  أو 
املشرتكة بشىت أنواعها، وهذا املبدأ يعتمد على مفهوم الوطن ف الشريعة اإلسالمية، والذي يقوم 
على أن كل متمع إسالمي مهما كان موقعه أو لغته أو ثقافته فإنه وطن لكل مسلم، وله يوايل 
 وعليه ُيعادي، وال فرق بني مسقط رأس املسلم أو مكان عيشه أو ما حيمل جنسيته وبني أية بقعة 

وأمرهم شورى    الله  قول  باب  والسنة،  بالكتاب  االعتصام  البخاري، كتاب  البخاري، صحيح  ذكــره   -1
بينهم، في ترجمة الباب، ورواه أحمد، المسند، ح)829)1(، أن النبي  قال ألصحابه: "لو أنا أقمنا 
بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم"، فقالوا: يا رسول الله! والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية فكيف 
يدخل علينا فيها في اإلسالم؟ قال عفان في حديثه: فقال: "شأنكم إذا"، قال: فلبس المته، قال: فقالت 
األنصار: رددنا على رسول الله  رأيه، فجاؤوا فقالوا: يا نبي الله شأنك إذا، فقال: "إنه ليس لنبي إذا 

لبس المته أن يضعها حتى يقاتل".
وقال   ،22 /9 الكبرى،  البيهقي  سنن  والبيهقي،   ،(9 /2 الصحيحين،  على  المستدرك  الحاكم،  رواه   -2

الحاكم: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي في "التلخيص": صحيح.
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ُيقام فيها شرع اهلل؛ فكلها أوطان إسالمية جيب على اجلميع حايتها، كلٌّ حسب جهده، فاألرض 
ليست باحلدود، وإمنا بالدين والشريعة، حىت لو مل يكن دستورها إسالميًّا صرًفا.

وهبذا يتشكل مفهوم العمق االسرتاتيجي وحاية اجملتمعات املسلمة بعضها بعًضا، بل يتوسع 
ذلك إىل حاية املسلمني، ومواالهتم والدفاع عنهم بشىت الوسائل املتاحة، سواء أكانوا يعيشون ف 

بلد مسلمة أم غري مسلمة.

وهبذا جاءت أحاديث كثرية، وتضافر معناها ليشكل منهًجا نبوًيا حلماية العمق االسرتاتيجي 
للمجتمعات املسلمة على اختالف مواقعها اجلغرافية أو حتت أية دولة ختضع؛ كما جاء عن النيب 
 قوله: "مثل املؤمنني ف توادهم وتراحهم وتعاطفهم، مثل اجلسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر اجلسد باحلمى والسهر")1(، وغريها من األحاديث كقوله : "املؤمن للمؤمن كالبنيان؛ 
يشد بعضه بعًضا")2(؛ فاجلسد وحدة واحدة مع انقسام أماكنه ووظائفه وأشكاله ومهامه، إال أنه 
إذا أصيب إصبعه قامت له القدم، وفكر العقل، ونظرت العني، وتكلم اللسان، وانشغلت احلواس 

واألطراف؛ عزيزها وصغريها، بانقضاء األمل ورفع املعاناة حىت ينجلي.

المطلب الخامس: الحماية العسكرية وتحصين المجتمع من أي اعتداء خارجي

ترتاوح سيادة الدولة اإلسالمية بني القوة الفكرية والعقدية الثابتة، اليت يعتمد عليها الفرد ف 
تعزيز شخصيته وكيانه، ومنها تنبثق املؤسسات والدساتري والدول، وبني اهليبة العسكرية اليت حتفظ 
الذي جعله  العسكري، األمر  العدوان  أو  أية جهات حتاول اإلساءة  الدول اإلسالمية من  أمن 

اإلسالم من باب جهاد النفس واملال جنًبا إىل جنب مع جهاد العلم والكلمة والفكر.

وقد حّصن اإلسالم نظامه ودولته وحامها مبا عزّزه ف فكر املسلم وعقيدته من أمهية احلماية 
العسكرية وكل ما ينبين أو يرتتب عليها؛ وهلذا فقد جاء عدد غري قليل من األحاديث اليت تبنّي 

مكانة اجلهاد وأثره، وموفور جزائه ف الدنيا قبل اآلخرة.

والبهائم، ح)))))(،  الناس  رحمة  باب  األدب،  البخاري، كتاب  البخاري، صحيح  رواه  عليه.  متفق   -1
ومسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واألدب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، ح)1)7)(.

متفق عليه. رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب نصر المظلوم، ح))231(، ومسلم،   -2
صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واألدب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ح)0)7)(.
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ففي فضائل األعمال اليت ُسِئَل عنها النيب  كان اجلهاد ف مراتبه األوىل بعد الصالة وبر 
الوالدين)1(، وقوله  أنه "من ُقتل دون ماله...")2( أو "...أهله فهو شهيد")3(، كما َحثَّ اإلسالم 
على الرباط واحلراسة لثغور املسلمني وحايتها من أي اعتداء سواء ف حاالت السلم أو احلرب كما 

ف قوله : "ال جيتمع غبار ف سبيل اهلل ودخان جهنم ف جوف عبد أبًدا"))(.

ومل يتوقف األمر على التعزيز العقدي ملعىن اجلهاد والرباط حلماية الوطن، بل كان أعمق من 
ذلك ف احلث على اكتساب مهارة القتال والعمل عليها كما ف قوله : "أال إن القوة الرمي" 

–كررها ثالًثا-))(، والثناء على َمْن برع هبا كما ف قوله : "ارِم سعد، فداك أيب وأمي"))(.

ويتد ذلك إىل تعزيز احلرب النفسية والقوة الذاتية لُيربز عزة املسلم وكربياءه مبهارة قيادية فّذة 
من خالل موقف استثنائي، وّظف به النيب  الشخصية احلادة لدى أيب دجانة  لُيخيف به 

أعداء اهلل)7(.

متفق عليه. رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب من قال أن اإليمان هو العمل، ح))2(،   -1
ومسلم، صحيح مسلم، اإليمان، باب بيان كون اإليمان بالله أفضل األعمال، ح)2)2(، لما سئل النبي 

 عن أي األعمال أفضل...، قال –بعد اإليمان وبر والوالدين-: "الجهاد في سبيل الله".
ح)8)23(،  ماله،  دون  قاتل  من  بــاب  المظالم،  البخاري، كتاب  البخاري، صحيح  رواه  عليه.  متفق   -2

ومسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب دليل على أن من قصد أخذ مال غيره...، ح)378(.
رواه أبو دواد، سنن أبي داود، )/ )27، وصححه األلباني، صحيح الترغيب والترهيب، ح)11)1(.  -3
رواه ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ح)))27( وصححه األلباني، صحيح سنن ابن ماجة، ح)2238(.  -(

نسيه،  ثــم  علمه  مــن  وذم  عليه  والــحــث  الــرمــي  فضل  بــاب  اإلمــــارة،  مسلم، كتاب  مسلم، صحيح  رواه   -(
ح)1))3(.

متفق عليه. رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب المجن ومن يترس بترس صاحبه،   -(
 ، ح)90)2(، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص

ح)29))(.
الحاكم،  ورواه  مسلم،  شــرط  على  األرنــــاؤوط  شعيب  وصححه  ح)7)122(،  المسند،  أحــمــد،  رواه   -7
في  الذهبي  وصححه  يخرجاه،  ولــم  اإلســنــاد  صحيح  وقــال  ح)019)(،  الصحيحين،  على  المستدرك 
التعليق، أن رسول الله  أخذ سيًفا يوم أحد فقال: "من يأخذ هذا السيف؟" فأخذه قوم فجعلوا ينظرون 
إليه، فقال: "من يأخذه بحقه؟"، فأحجم القوم، فقال أبو دجانة سماك: أنا آخذه بحقه، فأخذه، ففلق 

هام المشركين.
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الوطن،  النبوي كان شاماًل جلميع اجلوانب اليت تساعد على حاية  املنهج  ولذلك جند أن 
وتعزيز كل جزئية من اجلوانب املذكورة، وتطبيقها والعمل فيها كما سيأيت ف املبحث اآليت.

 المطلب السادس:
الحماية من المبالغة أو الوقوع في األخطاء التطبيقية في الدفاع عن الوطن

للفرد املسلم على  التعزيز الصحيح  وهذه خطوة وقائية مكّملة للمطالب اآلنفة، ذلك أن 
املنهج النبوي قد يقع فيه خطأ ف الفهم أو التطبيق، فإن األحاديث النبوية جاءت لتصحح وترسخ 
املفاهيم الصحيحة عن طريق إنكار املفاهيم السلبية أو املمارسات املنافية للمنهج الرباين، سواء 
كانت متس احلماية املدنية؛ كقوله : "لزوال الدنيا أهون على اهلل من قتل مؤمن بغري حق")1(، 
وقوله : "ال ترجعوا كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض")2(، أو قتل معاهد؛ كقوله : "َمْن قتل 
معاهًدا مل يرِح رائحة اجلنة، وإنَّ رحيها توجد من مسرية أربعني عاًما")3(، أو حىت قتل غري املقاتل 
حىت لو كان ف معسكر الكفار حني غضب النيب  ملا رأى امرأة مقتولة ف غزوة وقال: "ما 
كانت هذه لُتقاَتل"، مث بعث إىل خالد بن الوليد  رجاًل فقال: "قل خلالد: ال يقتلن امرأة وال 
عسيًفا"))(، كما أوصى بالعمل بأدىن ذريعة حلماية األرواح والدماء؛ وهلذا عاتب النيب  أسامة 
بن زيد  –وهو ِحبه- عتاًبا شديًدا ملا طعن رجاًل بعد أن نطق الشهادتني وكان متعوًذا هبا من 
القتل، فما زال يعاتبه  حىت قال أسامة : "متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم"))(. كل 
ذلك يؤطر مفاهيم املسلم وأفعاله باملنهج النبوي ويعزز معىن حاية الوطن ويزيل عنه أية شوائب.

ومل يقتصر ذلك على وقاية مفهوم حاية الوطن حبماية األرواح، بل امتّد ذلك إىل احلماية 

رواه ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ح)09)2( وصححه األلباني، صحيح ابن ماجة، ح)2121(.  -1
النبي  ال ترجعوا بعدي كفارًا،  الفتن، باب قول  البخاري، كتاب  البخاري، صحيح  متفق عليه. رواه   -2

ح)))))(، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب ال ترجعوا بعدي كفارًا...، ح)232(.
رواه البخاري، صحيح البخاري، أبواب الجزية والموادعة، باب إثم من قتل معاهًدا بغير جرم، ح))299(.  -3

رواه أبو داود، سنن أبي داود، 1/ )1)، وصححه األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة، ح)701(،   -(
والعسيف: الخادم أو العبد أو األجير المستهان. انظر ابن منظور، لسان العرب، 9/ ))2، بتصرف.

متفق عليه. رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث النبي ، ح)021)(، ومسلم،   -(
صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال الله، ح)288(.
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املعنوية واالقتصادية والسياسية؛ وهلذا قال النيب  –وهو يطوف بالكعبة: "َما َأْطَيَبِك وََأْطَيَب 
اللَِّه  ِعْنَد  َأْعَظُم  اْلُمْؤِمِن  حَلُرَْمُة  ِبَيِدِه,  ٍد  حُمَمَّ ْفُس  نـَ وَالَِّذي  ُحرَْمَتِك,  وََأْعَظَم  َأْعَظَمِك  َوَما  ِرحَيِك, 
ُحرَْمًة ِمْنِك؛ َماِلِه َوَدِمِه")1(، فجعل حرمة املؤمن أعظم من حرمة الكعبة –على عظمها-، مث حرّم 
اهلدية اليت جينيها الرجل مبوجب منصبه، ولو قعد ف بيته ما أتته)2(، كما أنكر على تولية رجل 
وللمؤمنني)3(، كل  ولرسوله  أرضى هلل، وجعله خائًنا هلل  العصابة من هو  تلك  من عصابة، وف 
تلك الثغرات –وغريها- نّبه عليها املنهج النبوي، وعّدها من مهددات حاية الوطن، وأسباًبا متنع 

استقراره وخُتل موازينه.

 المطلب السابع: الدعاء وطلب اإلعانة من اهلل

لقد متّيز املنهج النبوي عن غريه من املناهج األخرى -سواء أكانت مناهج ذوات مراجع دينية 
أم مادية- بالعامل الروحي املتمثل بسؤال اهلل  وحده األمن والسالمة والربكة واحملبة؛ كما ثبت 
عنه  حني قال: "اللهم بارك لنا ف شامنا وف يننا..." ))(، وقوله : "اللهم حبب إلينا املدينة 

كحبنا مكة أو أشد"، مث دعا هلا بالربكة))(.

وكذلك الدعاء على املفسدين ف مقّدرات األمة، واملهددين الستقرار األوطان؛ كما ف قوله 

األلباني،  وصححه  غريب،  صحيح  حسن  حديث  وقــال:  ح)1)38(،  الترمذي،  سنن  الترمذي،  رواه   -1
سلسلة األحاديث الصحيحة، ح)20)3(.

لعلة،  الهدية  يقبل  لــم  مــن  بــاب  وفضلها،  الهبة  الــبــخــاري، كــتــاب  الــبــخــاري، صحيح  رواه  عليه.  متفق   -2
ح)7))2(، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب تحريم هدايا العمال، ح)3)8)( قول النبي 
ْيِت ُأمِِّه َحتَّى  ْيِت أَِبيِه َأْو ِفى بـَ َعَد ِفى بـَ ُقوُل َهَذا َلُكْم َوَهَذا ُأْهِدَى ِلى. َأَفاَل قـَ يـَ َعُثُه فـَ : "َما َباُل َعاِمٍل أَبـْ
اْلِقَياَمِة  ْوَم  ِبِه يـَ َها َشْيًئا ِإالَّ َجاَء  َناُل َأَحٌد ِمْنُكْم ِمنـْ ِبَيِدِه اَل يـَ ٍد  ْفُس ُمَحمَّ إِلَْيِه َأْم اَل وَالَِّذى نـَ ْهَدى  ْنُظَر أَيـُ يـَ

ْيِعُر". َقرٌَة َلَها ُخوَاٌر َأْو َشاٌة تـَ َيْحِمُلُه َعَلى ُعُنِقِه َبِعيٌر َلُه رَُغاٌء َأْو بـَ
رواه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ح)7023(، وقال: صحيح اإلسناد.  -3

رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب االستسقاء، باب ما قيل في الزالزل واآلفات، ح)990(.  -(
متفق عليه. رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الفضائل، باب مقدم النبي  وأصحابه إلى المدينة،   -(
ح)3711(، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على ألوائها، 

ح)08)3(.
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: "اللهم العن شيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف كما أخرجونا من ديارنا")1(. 
وأمثال ذلك كثرية.

إضافة إىل دعاء النيب  -ف غري موضع- دوام األمن والسالمة ف األوطان كما ف قوله 
خُيل بشيء من  مما  واستعاذته  والسالمة واإلسالم")2(،  واإليان،  باألمن  علينا  أِهلَُّه  "اللهم   :
أمن الوطن واستقراره كما ف دعائه : "اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك، وحتول عافيتك، 
وفجاءة نقمتك، ومجيع سخطك")3(، وقوله : "وال تسلط علينا َمْن ال يرحنا"))(، وأمثال ذلك 

كثرية.

واملهارية  والعقدية  والروحانية  املادية  بني  الوطن  النبوي ف حاية  املنهج  تكامل  يؤيد  وهذا 
وغريها، ويربط احلماية العقدية مع الفكرية مع االستعداد العسكري وغريه من مقومات احلماية 

للوطن.

 المبحث الرابع: 
المنهج النبوي في توظيف مبدأ حماية الوطن في خدمة الدين وعمارة األرض

يعتمد املنهج النبوي ف توظيف مبدأ حاية الوطن واستغالله خلدمة الدين وعمارة الدنيا على 
سلسلة متقدمة من اخلطوات اليت يعتمد بعضها على اآلخر؛ حىت تشّكل منظومة متكاملة تؤخذ 
مثرهتا من الكشف عن ذلك املبدأ العظيم ف نفوس الصحابة  بالطرق املذكورة آنًفا، ومن مث 
غرسها وجعلها عقيدة ف مبادئهم، مث تعزيزها وتنميتها ومعاجلة ما ال يصلح منها، وإعدادها بشكل 

متكامل؛ لُيعَمد بعدها إىل توظيفها والعمل هبا، ويكون هذا التوظيف من خالل مايأيت:

المدينة،  تــعــرى  أن    النبي  بــاب كــراهــيــة  الــمــديــنــة،  فضائل  الــبــخــاري، كــتــاب  الــبــخــاري، صحيح  رواه   -1
ح)1790(.

األلــبــانــي، سلسلة  غــريــب، وحسنه  حــديــث حسن  ــال:  وقـ الــتــرمــذي، ح)1))3(،  سنن  الــتــرمــذي،  رواه   -2
األحاديث الصحيحة، ح))181(.

رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، ح)7120(.  -3
رواه الترمذي، سنن الترمذي، ح)2783(، وقال: حديث حسن غريب، وحسنه األلباني، انظر صحيح   -(

الترمذي، ح)02)3(
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املطلب األول: حتمل مجيع أفراد اجملتمع مسؤولية حاية الوطن واحملافظة عليه.  -
املطلب الثاين: وضع أنظمة وقوانني تنظم العمل مببدأ حاية الوطن وتراقبه.  -

املطلب الثالث: استغالل القدرات وتوظيف املهارات الفردية والطاقات الفعالة.  -
املطلب الرابع: التعزيز اإلجيايب.  -

املطلب اخلامس: التعليم املتبادل. وتفصيل ذلك كاآليت:  -

المطلب األول: تحمل جميع أفراد المجتمع مسؤولية حماية الوطن والمحافظة عليه
تتمايز الدول واجملتمعات ف الرقي والتقدم احلضاري بناء على مدى االستقرار واحلماية اليت 
يتمتع به األفراد مجيًعا وعلى حد سواء، والعدالة بينهم ف خدمة الوطن وحتملهم املسؤولية ف ذلك، 
وكلما مشلت املسؤولية أفراد اجملتمع بشكل أكرب، وتساووا ف مستوى احلماية واألمن؛ زاد االستقرار 

اجملتمعي، وأصبحت الدولة ف مصافِّ الدول املتقدمة.
ومن هنا كان اجملتمع النبوي متمًعا راقًيا ومتقدًما حيفظ جلميع أفراده حق األمن واحلماية 
مهما كانت عروقهم أو دياناهتم أو طبقاهتم االجتماعية، وال يسمح ألصحاب السلطة واملال، 
أو النفوذ واجلاه باالستعداء على هذا احلق مهما كانت سطوهتم؛ وقد قّعدت السنة النبوية هلذه 
املبادئ مجيعها ابتداء من مساملة املسلمني؛ كما ف قوله : "املسلم أخو املسلم؛ ال يظلمه وال 
يسلمه... كل املسلم على املسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه")1(، وقوله : "ال حيل مسلم أن يروّع 
أخاه املسلم")2(، إىل مساملة غري املسلمني؛ كقوله : "َمْن قتل معاهًدا مل يرح رائحة اجلنة")3(، 
حىت لو كان املعتدي ذا شأن أو منصب أو مال فال حيل له أن خيوف غريه، أو أن يتعرض حملارمه؛ 
فلو "أن فاطمة بنت حممد سرقت" لُقطعت يدها))(، وهلذا كان املبدأ عاداًل والقانون شاماًل لكل 

متفق عليه. رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه،   -1
ح)2310(، ومسلم، صحيح مسلم، البر والصلة واألدب، باب تحريم الظلم، ح)3)7)(، واللفظ له.

رواه أبو داود، سنن أبي داود، ح))00)( وغيره، وصححه األلباني، غاية المرام، ح)7))(.  -2
رواه البخاري، صحيح البخاري، أبواب الجزية والموادعة، باب إثم من قتل معاهًدا بغير جرم، ح))299(.  -3

متفق عليه. رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب األنبياء، باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم،   -(
ح)3288(، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، ح))0))(.
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فرد ف اجملتمع املسلم، وقد توّعد اهلل  َمْن خُيل بأمن الفرد واجملتمع بعذاب شديد؛ كما ف قوله 
: "إن اهلل يعذب الذي يعذبون الناس ف الدنيا")1(.

من  ابتداء  عنه؛  والدفاع  الوطن  حاية  مسؤولية  حتّمل  ف  العدالة  النبوي  املنهج  وّفر  كما 
الشخصية األوىل ف اجملتمع املتمثلة بالقائد األعلى حني قال : "لوال أن يشق على املسلمني ما 
قعدت خالف سرية..." )2(، إىل أصغر جنديٍّ يكن له أن ُيسهم ف توفري احلماية للوطن، كإجازته 
للغلمان الذين كانوا يعرضون أنفسهم عليه ليجيز إشراكهم ف الدفاع عن الوطن)3(، فتساوى كل 

أفراده ف هذه املهمة، وحتمل كل مسلم مسؤولية احلماية والوقاية.

المطلب الثاني: وضع أنظمة وقوانين تنظم العمل بمبدأ حماية الوطن وتراقبه:
لقد اهتم اإلسالم بسن قوانني راسخة تؤمن حاية رصينة للوطن وأفراده ومجاعاته ومؤسساته 
ومجيع جوانبه االقتصادية واالجتماعية والسياسية؛ وهلذا كانت هناك دساتري وتشريعات إسالمية 
تفرض عقوبة على من يتعدى على أمن الناس وسالمتهم، وقد أنزل اهلل  ف كتابه العزيز وسنة 

: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  قوله  ف  احلرابة))(؛  حد    نبيه 

رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واألدب، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق،   -1
ح))82)(.

رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، ح)7)9)(.  -2
وقال   ،22 /9 الكبرى،  البيهقي  سنن  والبيهقي،   ،(9 /2 الصحيحين،  على  المستدرك  الحاكم،  رواه   -3
الحاكم: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي في "التلخيص": صحيح، حديث سمرة بن جندب 
 قال: كان رسول الله  يعرض غلمان األنصار في كل عام فيلحق من أدرك منهم، قال: وُعرضت 
قــال:  لصرعته،  ولــو صارعته  ورددتــنــي  ألحقته  لقد  الــلــه!  رســـول  يــا  فقلت:  وردنـــي،  غــالًمــا  فألحق  عــاًمــا 

"فصارعه"، فصارعته فصرعته، فألحقني.
متفق عليه. رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب المحاربين من أهل الردة والكفر، باب، ح)17))(،   -(
َنَة  ومسلم، صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، ح)))))(، َأنَّ َناًسا ِمْن ُعرَيـْ
َقاَل َلُهْم َرُسوُل اللَِّه -- " ِإْن ِشْئُتْم َأْن َتْخرُُجوا إَِلى  َوْوَها فـَ َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اللَِّه -- اْلَمِديَنَة َفاْجتـَ
وا َعِن اإِلْساَلِم  ُلوُهْم وَارَْتدُّ َقتـَ وا ُثمَّ َماُلوا َعَلى الرَِّعاِء فـَ َفَعُلوا َفَصحُّ وَاِلَها ". فـَ َتْشرَُبوا ِمْن أَْلَباِنَها وَأَبـْ َدَقِة فـَ إِِبِل الصَّ
ُهْم وََأرُْجَلُهْم  َقَطَع أَْيِديـَ َعَث ِفى أَْثرِِهْم َفُأِتَى ِبِهْم فـَ بـَ َلَغ َذِلَك النَِّبىَّ -- فـَ بـَ َوَساُقوا َذْوَد َرُسوِل اللَِّه -- فـَ

رََكُهْم ِفى اْلَحرَِّة َحتَّى َماُتوا. ُهْم َوتـَ نـَ َوَسَمَل َأْعيـُ
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ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گگ...﴾ ]املائدة:33[؛ ليحمي بذلك اجملتمع من تبعات اإلرهاب والرتويع، 

وجعل جزاء املعتدين فيه ُمعلًنا وصارًما.

لو "خرج ثالثة ف  أمري واحد حىت  الناس حتت  بأن وّحد  النبوي ذلك  املنهج  وقد أسس 
سفر؛ فليؤمروا أحدهم")1(، األمر الذي حيفظ أمنهم، وحيميهم من شق العصا، ووقاهم من ذلك 
أن إذا اجتمعوا على رجل أّمروه، مث جاء من يريد نقض ذلك، فإن مصري هذا املعتدي القتل)2(؛ 
ألن تفريق اجلماعة واإلخالل بأمنهم، وإدخال الرتهيب ف حياهتم أعظم عند اهلل وأخطر من قتل 

رجل واحد ولو كان مسلًما.

وهلذا كان للمنهج النبوي التقعيد الثابت والطريق الواضحة لوضع سياسة للدول ومؤسساهتا 
حتمي سالمتهم، وحتقق أمنهم وحتفظ متمعاهتم، إضافة إىل ما رّسخه القرآن من اآليات الكثرية 
ف ذلك، وال شك أن ف ذلك توفريًا جلميع الوسائل املمكنة واإلجراءات املطلوبة لتأمني احلماية 

وخطوط الدفاع الداخلية، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فقد وضع اإلسالم قوانني حلماية الوطن من أية اعتداءات خارجية؛ كوجوب 
اجلهاد ف حاالت الدفاع، وعظيم أجر الشهداء، وغري ذلك من األحاديث الواردة ف املطلب 

اخلامس من املبحث الثالث.

المطلب الثالث: استغالل القدرات وتوظيف المهارات الفردية والطاقات الفعالة

لقد أفاد الصحابة  من شخصية النيب  كثريًا من املبادئ والصفات والقيم، وعلى رأس 
تلك املبادئ؛ شجاعته وتضحيته ف حاية وطنه والدفاع عنه ، كما قال : ﴿وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ ]األحزاب:21[؛ وهلذا كان النيب  مثلهم األعلى؛ اختذوا هديه 

. منهًجا حرصوا على تطبيقه ف حياته وبعد وفاته

رواه أبو داود، سنن أبي داود ح)08)2(، وصححه األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة، ح)1322(.  -1
رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب إذا بويع لخليفتين، ح))90)(، قول النبي : "إذا بويع   -2

لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما".
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وقد كان النيب  أسوة ألصحابه ف مواقف عدة ظهرت جلّيا ف قول علي بن أيب طالب 
: "لقد رأيُتنا يوم بدر وحنن نلوذ برسول اهلل ، وهو أقربنا إىل العدو، وكان من أشد الناس 
يومئذ بأًسا")1(، وملا فزع أهل املدينة من صوت ذات ليلة انطلقوا إليه، فاستقبلهم النيب  وهو 
عائد من ِقبل الصوت، راكٌب فرًسا عرًيا بال سرج، يعدو به وف عنقه السيف، وهو يقول: "لن 

تراعوا، لن تراعوا")2(، -أي: ليس هناك ما ختافون منه-.

هذا باإلضافة إىل ما وّظفه النيب  من مهارات الصحابة  اليت يتاز هبا كل منهم لإلفادة 
ا ومتنوعة؛  منها ف خدمة الدين، وجعلهم قدوة لغريهم ف ذلك، واألمثلة على ذلك كثرية جدًّ
فقد أبرز مهارة سعد بن أيب وقاص  ف احلرب بقوة الرمي ودّقته)3(، ودفع الناس إىل االقتداء 
  ف إخافة أعداء اهلل))(، إىل غري ذلك مما متتاز به شخصية كل صحايب  بشخصية أيب دجانة
  ليجعلها سبًبا ف حاية الوطن وقدوة لغريه ف ذلك حىت ف أقل املواقف وأدقها، حنو توظيفه
صوت العباس  ف أشد الظروف وأصعبها جلْهَورية صوته، ملا أمره ف ُحنني أن ينادي ف الناس 
ُمرة؟"))(، فأفاد من صوته لتحفيز القتال والدفاع. وهم موّلون، فقال: "أي عباُس! ناِد أصحاب السَّ

رواه أحمد، المسند، ح))))(، وصّححه شعيب األرناؤوط.  -1
متفق عليه. رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق،   -2
للحرب،  وتقدمه    النبي  شجاعة  في  بــاب  الفضائل،  مسلم، كتاب  صحيح  ومسلم،  ح)92)2(، 

ح)))2)(.
متفق عليه. رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب المجن ومن يترس بترس صاحبه،   -3
 ، ح)90)2(، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص

ح)29))(، قول النبي : "ارِم سعد، فداك أبي وأمي".
الحاكم،  ورواه  مسلم،  شــرط  على  األرنــــاؤوط  شعيب  وصححه  ح)7)122(،  المسند،  أحــمــد،  رواه   -(
في  الذهبي  وصححه  يخرجاه،  ولــم  اإلســنــاد  صحيح  وقــال  ح)019)(،  الصحيحين،  على  المستدرك 
التعليق، أن رسول الله  أخذ سيًفا يوم أحد فقال: "من يأخذ هذا السيف؟" فأخذه قوم فجعلوا ينظرون 
إليه، فقال: "من يأخذه بحقه؟"، فأحجم القوم، فقال أبو دجانة سماك: أنا آخذه بحقه، فأخذه، ففلق 

هام المشركين.
الشجرة،  السمرة:  ح)712)(،  حنين،  غــزوة  باب  والسير،  الجهاد  مسلم، كتاب  مسلم، صحيح  رواه   -(

والمقصود: بيعة الشجرة.
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إضافة إىل استغالل قوة بعض الصحابة  ف رجاحة العقل وسرعة البديهة، وقوة الشخصية 
حني جعل حذيفة بن اليمان  درًعا واقًيا حلفظ األمانة وسر النيب )1(. وأمثال ذلك كثرية.

المطلب الرابع: التعزيز اإليجابي

اتفق علماء الرتبية وعلم النفس على أن التعزيز اإلجيايب عامل مهم لتفعيل املبادئ وتوظيفها، 
كما احلال ف أمهيته لغرسها وتنميتها، وهو منهج نبوي متبع، أّسس له القرآن الكرمي والشريعة 

اإلهلية بالرتغيب وفضائل األعمال.

وجاء ف السنة النبوية عدد من املواقف اليت عزّز فيها النيب  أصحابه  ف كيفية حاية 
القوة  الوطن والدفاع عنه؛ سواء حاية وقائية قبل وجود أي اعتداء، كما ف قوله : "أال إن 
الرمي" –كررها ثالًثا-)2(، أم حاية دفاعية عند احلاجة إىل ذلك، كما ف قوله : "للشهيد عند 
اهلل ست خصال؛ ُيغفر له ف أول دفعة...")3(. سواء أكانت احلماية من عدّو داخلي كما قال 
 : عند وقوع الفتنة بني الصحابة-: "دعوها فإهنا منتنة"))(، أم خارجي، كما جاء ف قوله- 

"أفضل اجلهاد من ُعقر جواده وأهريق دمه"))(. وأمثال ذلك من األحاديث.

وال شك أن التعزيز اإلجيايب يعتمد على املعرفة املسّبقة أو معاينة موقف أو مالحظة عمل 
شجاع ومسؤول صادر من أحد الصحابة ، وهو دافع بشري يستجيب له كل ذي فطرة سليمة.

رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب عمار وحذيفة ، ح)9))3(، قول علقمة   -1
. أو ليس فيكم صاحب سر النبي : ألبي الدرداء

نسيه،  ثــم  علمه  مــن  وذم  عليه  والــحــث  الــرمــي  فضل  بــاب  اإلمــــارة،  مسلم، كتاب  مسلم، صحيح  رواه   -2
ح)1))3(.

األلباني،  وصححه  غريب،  صحيح  حسن  حديث  وقــال:  ح)3))1(،  الترمذي،  سنن  الترمذي،  رواه   -3
صحيح الجامع الصغير، ح)9313(.

الجاهلية،  دعـــوى  مــن  ينهى  مــا  بــاب  الــمــنــاقــب،  الــبــخــاري، كــتــاب  الــبــخــاري، صحيح  رواه  عليه.  متفق   -(
مظلوًما،  أو  ظالًما  األخ  نصر  باب  واألدب،  والصلة  البر  مسلم، كتاب  ومسلم، صحيح  ح)3330(، 

ح)8)7)(.
رواه أحمد، المسند، ح)9)7)1(، وحسنه األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة، ح)2))(.  -(
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المطلب الخامس: التعلم المتبادل:

تقوم اجملتمعات سواء اإلسالمية أو غريها على ما يلكه أفرادها ومؤسساهتا وقوانينها من القيم 
واملبادئ؛ وكلما كانت تلك املبادئ ذات مستويات عليا؛ ارتفعت سوية اجملتمع، مما جيعله متمًعا 
مؤثـّرًا يسهل اقتناع اآلخرين مببادئه مبجرد معايشته؛ األمر الذي جعل كثريًا من األفراد والشعوب 
اإلسالمية  باملبادئ  وانضباطهم  والتزامهم  املسلمني  ألخالق  معاينتهم  مبجرد  اإلسالم  يعتنقون 
املختلفة، إضافة إىل ما يكتسبه املسلمون أنفسهم من بعضها بعًضا. كل ذلك يدخل ف مفهوم 

التعلم املتبادل.

وقد ورد ف السرية النبوية مواقف عدة؛ وّظف فيها النيب  التعّلم املتبادل ملبدأ حاية الوطن 
وأمنه والدفاع عنه؛ منها حديث عاصم بن ثابت  أنه قال –ملا سأل النيب  - يوم بدر: 
"كيف تقاتلون القوم إذا لقيتموهم؟"، فقام عاصم بن ثابت  فقال: يا رسول اهلل، إذا كان القوم 
منا حيث يناهلم النبل كانت املراماة بالنبل، فإذا اقرتبوا حىت ينالنا وإياهم احلجارة كانت املراضخة 
باحلجارة، فأخذ ثالثة أحجار ف يده وحجرين ف حزمته، فإذا اقرتبوا حىت ينالنا وإياهم الرماح 
كانت املداعسة بالرماح، فإذا انقضت الرماح كانت اجلالد بالسيوف، فقال رسول اهلل : "هبذا 
أنزلت احلرب، من قاتل فليقاتل قتال عاصم")1(، إضافة إىل ترسيخ هذا املبدأ من خالل املشورة 
الدائمة اليت أبرزها يوم استشار أصحابه ف ُأحد بني اخلروج والقتال ف املدينة؛ فقّدم رأي املشورة 

على رأيه، والتزم به وأنفذه)2(. وغريها من املواقف.

هذا، وَصّل اللهم تعاىل على سيد اخللق، وناطق احلق، وعلى آله وصحبه وسلم.

والمدافعة.  المطاعنة،  والــمــداعــســة:  حسن،  وإســنــاده  ح)1700(،  الصحابة،  معرفة  األصبهاني،  رواه   -1
والمراضخة: القذف والتكسير. انظر ابن منظور، لسان العرب، )/ 83، و2/ 19.

وأمرهم شورى    الله  قول  باب  والسنة،  بالكتاب  االعتصام  البخاري، كتاب  البخاري، صحيح  ذكــره   -2
بينهم، في ترجمة الباب، ورواه أحمد، المسند، ح)829)1(، أن النبي  قال ألصحابه: "لو أنا أقمنا 
بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم"، فقالوا: يا رسول الله! والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية فكيف 
يدخل علينا فيها في اإلسالم؟ قال عفان في حديثه: فقال: "شأنكم إذا"، قال: فلبس المته، قال: فقالت 
األنصار: رددنا على رسول الله  رأيه، فجاؤوا فقالوا: يا نبي الله شأنك إذا، فقال: "إنه ليس لنبي إذا 

لبس المته أن يضعها حتى يقاتل".
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التوصيات: من خالل الدراسة املتأنية لكثري من املواقف النبوية املهداة، واستنطاق أحداثها، 
والنظر ف املناهج احلديثة وما قّدمت ف تعزيز هذا املبدأ، جند أن املنهج النبوي كان رائًدا ف تأسيس 
املبادئ وتعزيزها وتوظيفها، بشكل أكثر عمًقا وتفصياًل، واليت يكن اإلفادة منها ضمن التوصيات 

واملقرتحات اآلتية:

استقراء القرآن الكرمي والسرية النبوية بشكل كامل، واستنطاقها؛ الستكمال منظومة مبادئ   .1
الدفاع عن الوطن وحايته، ضمن آلية علمية منضبطة، ودون مبالغة أو تفريع غري مٍد.

اجلهات  مع  وربطها  النفس،  وعلماء  املربني  لدى  الوطن  حاية  ف  النبوي  املنهج  توطيد   .2
العسكرية واملدنية املختصة بذلك.

والسلف  والتابعني،   ، الصحابة  عند  عنه  والدفاع  الوطن  حاية  مبدأ  دراسة  التوسع ف   .3
الصاحل من العلماء واجملاهدين، وإبراز جوانبها وآلياهتا وطرق اإلفادة منها.

تدريب الدعاة والوعاظ وأئمة املساجد واخلطباء لتجلية أمهية هذا املبدأ وترسيخه من خالل   .(
السرية النبوية.

الرتبوية واجلمعيات والتخصصات  املؤسسات  املناهج على مجيع  تعميم ما سبق ذكره من   .(
اجلامعية واملعاهد العليا.

توظيف وسائل اإلعالم املختلفة لرتسيخ هذا املنهج، وإعداد الربامج خلدمتها، وإبراز أمهية   .(
املنهج النبوي ف ذلك ووسطيته وواقعيته، ومدى متّيز اإلسالم به، وسبقه لتطبيقه، ودرء ما 

ُيفرتى عليه من العنف واإلرهاب.

إنشاء قنوات التواصل بني مؤسسات اجملتمع املدين والباحثني واملفكرين واملؤسسات الرتبوية   .7
املبدأ، ومكانته ف اإلسالم، وعمقه ف  لبلورة مضامني هذا  والثقافية واإلعالمية  والتعليمة 

املنهج النبوي، من خالل مشاريع عمل مشرتكة وهادفة.

الثقافة  والدارسني ورجال  الباحثني  ودعوة  التدريبية  العمل  والندوات وورش  املؤمترات  عمل   .8
وأصحاب القرار الرتبوي والتعليمي؛ لدعم مفهوم حاية الوطن وآليات الدفاع عنه، والعمل 

على تطبيقه وتفعيله.
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فهرس المصادر والمراجع:

ابن إسحاق، حممد بن إسحاق بن يسار، السرية النبوية، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، )2)1هـ.  −-

ابن عثيمني، حممد بن صاحل، شرح رياض الصاحلني، ط1، دار السالم، السعودية، 23)1هـ، حتقيق عبد  −-
احلميد مدكور.

ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي اإلفريقي، لسان العرب، ط3، )1م، دار صادر، بريوت، )1)1هـ. −-
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أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، )م، دار الكتاب العريب، بريوت. −-

-− األصبهاين، أبو نعيم أحد بن عبد اهلل، معرفة الصحابة، ط1، دار الوطن، السعودية، 19)1هـ.

األلباين، حممد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة، 7م، مكتبة املعارف، الرياض. −-

صحيح اجلامع الصغري وزيادته، ط1، 2م، مكتبة املعارف، الرياض. −0

ظالل اجلنة ف ختريج السنة البن أيب عاصم، ط3، املكتب اإلسالمي، بريوت، 13)1هـ. −0

البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم أبو عبد اهلل اجلعفي، اجلامع الصحيح املختصر من حديث الرسول  −-
 وسننه وأيامه، ط3، )م، دار ابن كثري واليمامة، بريوت، 1987م، حتقيق مصطفى البغا.

الربقوقي، عبد الرحن، شرح ديوان حسان بن ثابت، دار الشرق العريب، بريوت، 1991م. −-

-− البيهقي، أحد بن احلسني بن علي، دالئل النبوة معرفة أحوال صاحب الشريعة، ط1، دار الكتب العلمية، 
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القادر عطا.

الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة، اجلامع الصحيح املسمى بسنن الرتمذي، )م، دار إحياء الرتاث العريب،  −-
بريوت، حتقيق أحد حممد شاكر وآخرون.

جابر، جابر عبد احلميد، الذكاءات املتعددة والفهم تنمية وتعميق، دار الفكر العريب، القاهرة، الطبعة األوىل،  −-
2003م.

بريوت، 11)1هـ،  العلمية،  الكتب  دار  الصحيحني، ط1،  على  املستدرك  اهلل،  عبد  بن  احلاكم، حممد  −-
حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا.
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العاصمي، عبد الرحن بن حممد النجدي، حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع، ط1، 1397هـ. −-

العسقالين، أحد بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط1، دار املعرفة، بريوت، 1379هـ. −-

القزويين، حممد بن يزيد بن ماجة، سنن ابن ماجة، ط1، دار الفكر، بريوت، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. −-

املناوي، زين الدين حممد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفني، فيض القدير شرح اجلامع الصغري، ط1، )م،  −-
دار الكتب العلمية، بريوت، )199م.

النسائي، أحد بن شعيب، سنن النسائي، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، )0)1هـ. −-

النيسابوري، مسلم بن احلجاج القشريي، اجلامع الصحيح املسمى بصحيح مسلم، 8م، دار اجليل ودار  −-
اآلفاق، بريوت.
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التوصيات
نبيه الصادق األمني واله وصحبة والتابعني،  العاملني والصالة والسالم على  احلمد هلل رب 

وبعد،

فمن خالل ما مت عرضه ومناقشته من أحباث علمية متخصصة، وبعد اجتماع األمانة العامة 
لندوة احلديث الشريف ف دورهتا التاسعة، واملوسومة بـ: 

نَِّة النََّبِويَِّة َمْقِصٌد َشْرِعيٌّ َوَضُرورٌَة ُمجتَمِعيٌَّة" "ِحَماَيُة اْلَوَطِن ِفي السُّ

مت االنتهاء إىل مجلة توصيات هي:

ضرورة إعداد مناهَج دراسيٍة ف املؤسسات التعليمية والرتبوية ُتسهم ف تعزيز ثقافة حاية  أواًل: 
الوطن، وُتْسَتلهم فيها من الشريعة الغراء.

الوطن، ُتسهم ف  العطرة متعلقة حبماية  النبوية والسرية  السنة  إنشاُء موسوعٍة علميٍة ف  ثانيًا: 
ترسيخ دعائم استقراره، وحفظه من املهددات.

مسؤولية  ليست  األوطان  بأن حاية  اإلدراك  مستوى  إىل  العام  الوعي  رفع  على  العمل  ثالثًا: 
اجلهات الرمسية وحدها، بل هي مسؤولية مشرتكة تتحملها كافة أطياف اجملتمع.

التوعية  ف  والتعليمية  والشرعية  اإلعالمية  املؤسسات  ف  الراشد  الديين  اخلطاب  تفعيل  رابعًا: 
بضرورة حاية األوطان، وحفظ أمنها، واستقرارها.

الدعوة إىل إجراء البحوث والدراسات الكفيلة بالنهوض بأسر الشهداء. خامسًا: 

الدعوة إىل بناء منهجيٍة سليمٍة ف تداول األخبار واإلشاعات ف وسائل اإلعالم، والتواصل  سادسًا: 
االجتماعي.
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وختامًا؛ فإن األمانة العامة تتقدم بالشكر الوافر واالمتنان للسيد مجعة املاجد، رئيس ملس 
أمناء جامعة الوصل ومؤسسها، وراعي الندوة املباركة على جهوده املبذولة ف خدمة السنة النبوية.

كما تتقدم بشكرها اجلزيل إىل سعادة مدير اجلامعة األستاذ الدكتور حممد عبد الرحن على 
مراحل  مجيع  ف  واجهتها  اليت  الصعاب  وتذليل  الندوة،  أعمال  لسري  الدؤوبة  ومتابعته  اهتمامه 

اإلعداد هلا.

والشكر موصول إىل مجيع اللجان العاملة: أساتذة وإداريني وطالًبا على جهودهم املميزة ف 
التنظيم واإلعداد هلذه الندوة.

وال يفوتنا أن نشيد حبكومة ديب الرائدة على التسهيالت املقدمة وكرم الضيافة، وبالرعاة الذين 
أسهموا ف رعاية الندوة وإجناحها، بدعمهم املادي واملعنوي.

والحمد هلل رب العالمين
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الفهرس

-−"السنة النبوية وحاية الوطن من خالل تأمني النشاط االقتصادي للمجتمع". 
د.عزالدين بن زغيبة )اجلزائر(.

829

 -−"حاية الدخل القومي ف السنة النبوية وأثر ذلك ف حاية الوطن". 
د. حممود فهد أحد مهيدات )األردن(. 

8(1

-−"مكانة حاة الوطن والشهداء وحقوقهم ف السنة النبوية وأثر ذلك ف حاية الوطن". 
د. باسم حسن وردة )األردن(.

887

 -−"الرباط فضله وأثره ف حاية الوطن ف ضوء السنة النبوية". 
أ.عمران حممد املزوري )العراق(. 

919

 -−"أثر األسرة ف حاية الوطن ف ضوء السنة النبوية".
أ.د. مفرح بن سليمان القوسي )السعودية(.

9(3

-−"تقصيد وسائل التواصل االجتماعي، حنو خدمة القيم النبوية؛ قيمة حاية 
الوطن منوذجاً".أ.يونس اخلمليشي)املغرب(.

991

 -−"أخالقيات القائم باالتصال والدور املفرتض ف حاية الوطن". 
د.رقية بوسنان)اجلزائر(.

103(

 -−"أثر الشائعات ف هتديد الوطن ودور السنة النبوية ف مواجهتها". 
د.عماد حدي إبراهيم )مصر(.

10(9

 -−"ماالت حاية الوطن ف الُسّنة النبويّة ومنهج اإلدارة النبويّة ف بنائها". 
د. حممد شريف ُمشّوح )سوريا(.

1107
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 -−"أحاديث العهود وأثرها ف حاية األوطان".
أ.د. عادل فائز)املغرب(. 

1137

 -−"النصيحة )أصالة املفهوم وجتديده، وأثرها ف حاية الوطن(". 
د. عبد اهلل بن عبد العزيز الباقي )السعودية(.

11((

 -−"املنهج النبوي ف حاية الوطن والدفاع عنه". 
د.أنس سليمان املصري )األردن(. 

119(


