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بسم هللا الرمحن الرحمي
امحلد هلل محدا كثريا يليق جبالهل وكامهل حىت حيب ربنا ويرىض،وامحلد هلل بعد الرضا
وامحلد هلل طيبا مباراك فيه ،والصالة والسالم عىل من اصطفاه ربه وأدبه فأحسن
تأديبه وزاكه وطهر نفسه،وعىل أهل وصبحه وعىل من اقتفى أثره واسنت بسنته اىل يوم
ادلين .
أما بعد:
انه ملن املؤسف جدا أن تسمع ممن ينتسب لهذه ادلعوة املباركة  ،وحيسب عىل العمل
َستنكر علهيم من بعض
والمامة يتغىن ابلوطنية فوق املنرب  ،ويقع يف رشاك من ي ُ
الساسة وولة المور مبناس بة عيد النرص ،أو مبناس بة بعض اخلصومات بني أبناء
الوطن الواحد ممن حيملون عقائد متناقضة وأفاكر متضادة  ،فيدعوا للصلح بيهنم بناء
عىل أهنم أبناء وطن واحد أبومه حب الوطن  ،وأهمم الس يادة الوطنية حىت لو اكنوا
حيملون عقائد كفرية وينهتجون مناجه ملحدة أو رشكية أو يعتنقون أفاكرا هدامة هيودية
أو نرصانية أو ماسو نية..
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وهجل هؤلء أو جتاهلوا أن اذلين يقدسون الوطنية ويتغنون هبا  ،ويطعنون يف لك
من مل يوافقهم فامي وقعوا فيه من مكر وكيد وخبث أقطاهبا مه العداء اذلين صدّروا لنا
هذه املصطلحات اليت فرقت املسلمني شذر مدر  ،وأصبحت هذه املصطلحات
عقائد يواىل ويعادى علهيا  ..وللسف الشديد.
ان التغين حبب الوطن  ،والقومية العربية ،والافتخار ابلجماد والتأرخي والآاثر
والبطولت اليت مل تكن عىل الرشع أي ابحلق ويف احلق لهي اجلاهلية بعيهنا اليت قال
عهنا املصطفى صىل هللا عليه وسمل« <<َ :ما َاب ُل َدع َْوى اجل َا ِه ِل َّي ِة» قَالُواََ :ي َر ُسو َل
َّ ِ
اَّللَ ،ك َس َع َر ُج ٌل ِم َن املُه َِاج ِر َين َر ُج اال ِم َن ا َلن َْصا ِر ،فَ َقا َلَ « :د ُعوهَا فَاهنَّ َا ُمنْ ِتنَ ٌة» البخاري
ِ
()4905ومسمل ().2485
والعجيب يف أن يقع يف رشاكها بعض اخواننا ممن حيس بون عىل السلفية اما غفةل مهنم
أو غرية عىل بالدمه أو خوفا علهيا من الصقيع (( الربيع) العريب ومل يعلموا أن ذكل من
صنوف الغزو الفكري َّ
املنظم اذلي أخذ دعاته عىل عواتقهم رصف املسلمني عن ديهنم
وعن التحامك اىل كتاب رهبم وس نة نبهيم -صىل هللا عليه وسمل -وتفريقهم وتش تيهتم اىل
دويالت يسهل السطو علهيا واس تعامرها  ،وأ َّن من تَ َم َّسك هبذا أي ابلتحامك اىل كتاب
هللا وس نة رسوهل فهو جاهل متخلف معا ٍد للحضارة والتقدم.
َي أخاان وهللا ما نريد كل ال اخلري  ،لقد اكنت خطبتك يف امجلعة املاضية عن الوطنية
وحب الوطن وقد جئت فهيا بأمور عظمية  ،وأخطاء جس مية ومن ذكل التغين
ابلوطنية  ،وحب الوطن والس يادة الوطنية  ،ول نشك أن ذكل صدر منك عن غرية
واندفاع  ،ولكن الغرية وحدها ل تكف للرد والاستناكر حىت هيذهبا العمل ويغذهيا
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ادلليل ،ولعكل مل تطلع جيدا عىل هذه املصطلحات اللعينة القبيحة من مثل الوطنية ،
والس يادة الوطنية  ،والقومية ونشأهتا وحقيقهتا واملغزى من وراهئا  ،ويه بال شك
ربيبات ادلميقراطية أو انبعة مهنا  ،وكيف حمك علهيا علامء املسلمني ؟؟
وان اكن السالم ل مينع املس َمل حبه لوطنه ؛ لكنه يوجب عليه مالحظة أمور ل ب ُ َّد
أن تكون يف حس بانه  ،وأن يالحظها بدقة فال يوايل ويعادي من أجل الوطن،
والس يادة الوطنية بل جيعل الولء أ اول هلل تعاىل؛ عليه يوايل وعليه يعادي وحيب فيه
ويبغض فيه.
اثنيا  :ل يق ِّدم حمبة الوطن أو أهل الوطن من لك جنس عىل حمبة هللا تعاىل وحمبة من
حيبه عز وجل..
اثلثا :جيب عليه أن ل يكون حب الوطن ينشأ عن عصبية جاهلية أو عىل طريقة
اجلاهلني يف قوهل (َ :و َما َأان ا َّل من غزيَّة ان غوت  ...غويت َوان ترشد غزيَّة أرشد)
ِ
ِ
ِ
مبعىن الوقوف اىل جانب الس يادة الوطنية والوطن سواء اكن عىل حق أو عىل ابطل
ظاملا أو مظلوما عىل غري املعىن الرشع  ،ولكن عىل معىن قول الشاعر النف اذلكر
حب َّجة أن لك مواطن أخاه يف الوطن ؛ فيجب نرصه بلك حال ،بل عليه أن يراع
الخوة السالمية واحلب والبغض قبل أخوة الوطن؛فان أخوة العقيدة أحق وأثبت
وأنفع من أخوة الوطن عىل طريقة خاطئة (حب الوطن من الميان).
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وليعمل أن الوطن جيمع أصناف ش ىت من النّاس فهيم الش يوع والاشرتايك والنرصاين
واملس يح والواقع يف الرشك والكفر  ،والرافيض اخلبيث واخلاريج التكفريي واجلهم
والقدري واملرجئ والطريق الغارق يف الضالةل وغري ذكل.
رابعا :وليعمل يقينا وأنه ل جمال للشك فيه أن املسلمني ما ضعفوا وما اس تاكنوا ال يوم
أن قدموا الوطنية وافتخر لك أهل وطن بوطهنم ،وتناحروا فامي بيهنم  ،ومل هيمت بعضهم
ابلبعض الآخر؛ فاكن امجليع لُ ْق َم اة سائغة لعداهئم؛ فانفردت بعض ادلول الاكفرة ابذلل
أهل لك وطن كام جسهل التارخي وكام هو بعض الوضع الآن ،وانترشت مع السف
دعوات جاهلية صار يرددها الكبري والصغري واملرأة الرجل ،وهو شعار التضحية يف
سبيل الوطن ،أو بذل ادلم من أجل تراب الوطن ،وحنو ذكل من اللكامت اليت أمثرت
التخاذل َّ
حىت عن ادلفاع اجلا ّد عن أوطان املسلمني وأعراضهم نرصة املظلومني وارجاع
احلق لههل ،بعد أن ماتت مهمهم وغريهتم وتوزعهتم وتنازعهتم الهواء وأخثنت فهيم
ادلعاَيت اجلاهلية.
وأصبحنا نسمع من الشعارات املسلَّمة اليت يواىل ويعادى علهيا (الشعب مصدر لك
سلطة )وأن (الس يادة الوطنية مكل للشعب وحده) ! ! والكفاح يف سبيل الس يادة
الوطنية ،والاس تقالل اذلايت  ).وأبعدت هنائيا الشعارات الرشعية وان اكنت لها بقية
فهي عىل اس تحياء..
خامسا :أن يعمل أن أعداء السالم من الفرنس يني واليطاليني والجنلزي مه اذلين
خططوا ودبروا ومكروا وجاءوا يركضون هبذه الشعارات واملبادئ اليت ظاهرها
الاس تقالل والسمل والوحدة والاجامتع وابطهنا الكفر والتفرقة وغري ذكل.
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بل ان دعاة الوطنية مل يقفوا هبا عند هذا احلد فقد قدّسوها اىل حد العبادة من دون
هللا تعاىل ،وأحلوها حمل ادلين ،وصاروا ل يدعون ا ّل اىل تقديسها ،ونس يان لك أهل
وطن ِم َّمن عدامه من أوطان املسلمني الخرى ،ونشأ عن تكل ادلعوات الفخر
واخليالء والاس تكبار بغري احلق والتعايل والغطرسة الاكذبة .
وقد بلغ من تقديس الوطان عند دعاة الوطنية اجلاهلية أن يطلبوا اىل لك خشص أن
يق ِّدس وطنه عىل لك امللل والدَين ويف مقدمهتا السالم ،وأن يضح بلك ما دليه
لوطنه همام اكن وال فهو ليس بوطين.فقال قائلهم :
بالدك قدسها عىل لك مةل  ...ومن أجلها أفطر ومن أجلها مص
وقال الآخر  :سالم عىل كفر يو ِّحد بيننا  ...وأ اهال ا
وسهال بعده جبهمن .
واذا وصل النسان يف حب وطنه اىل هذا احلد مفاذا سيبقى حلب هللا ،وللمحبة يف
هللا ما دام حب الوطن هو لك يشء يف حياة النسان؛ عليه حييا وعليه ميوت وعليه
يوايل وعليه يعادي وبه يفاخر ،واَيه يقدس اىل ح ّد أن الوطان أصبحت وكهنا أواثن
تعبد من دون هللا تعاىل.
ولك صاحب وطن يدَّع أن وطنه هو أفضل الوطان ،وتربته أفضل تربة ،فقد
سقيت بدماء شهداء الوطنية  ،وأنه وطن معطاء فيه لك خري  ،يكف من متسك حببه
لك مكروه  ،ويفتخر برجاهل وبعطاهئم الال حمدود -هكذا -يف املقابل ل ب ُ َّد أن حيتقر
البدلان الخرى وهجود الرجال الآخرين ويف مقدمهتم العلامء والوهجاء من بدلان
املسلمني ورجالته يف ر ِ ّد فعل سواء شعر بذكل أم مل يشعر به.
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فال حرج يف دين الوطنية أن يفتخر الشخص برجال وطنه ويقدم حهبم عىل من
سوامه ،حىت وان اكن أولئك غري مسلمني ،فالوطنية دين امجليع .
ومعلوم أن هذه املبالغة ل يقرها السالم اذلي يدعو أتباعه اىل أن ينصهروا لكهم يف
بوتقة السالم وأخوة الميان ويدعو أتباعه ل ْن يكونوا يف هذه الرض كهنَّ م جسدا
واحدا ويف وطن واحد..
سادسا :جيب أن يعمل أن حب الوطن ل مزية فيه لحد عىل أحد وأنه ليس من لزمه
الميان فيجب عىل لك مسمل أن يدافع عن لك شرب من أوطان املسلمني القرب ؛
فالقرب ؛ فلكها وطنا هل وليس وطنه حفسب  ،وأن يغار علهيا َّ
حىت لو أدَّى ذكل
اىل قتهل ،فانه يكون شهيدا ا ا
مقاتال يف سبيل هللا تعاىل ،فانه (( َم ْن مل هيمت بأمر
املسلمني فليس مهنم)) ينسب اىل النيب وهو ضعيف جدا الضعيفة (310-312).
فوطن العاقل هو املاكن اذلي يهتيأ هل فيه عبادة هللا تعاىل وحده  ،ويقوم بشعائر دينه
عىل مراد هللا ومراد رسوهل يف أي ماكن من أرض هللا الواسعة ويصون نفسه
وعقيدته من الاحنراف  ،أآمناا مطمئناا عىل نفسه ودينه وعرضه.
ون } ()56
كام قال تعاىل ََ {:ي ِع َبا ِد َي َّ ِاذل َين أ آ َمنُوا ا َّن َأ ْر ِِض َو ِاس َع ٌة فَا ََّي َي فَا ْع ُبدُ ِ
ِ
ِ
العنكبوت.
حىت اذا ضاق عليه وطنه فمل يس تطع أن يعبد ربه جهر يف أرض هللا يعبد ربه ويطمنئ
عىل دينه ونفسه وماهل وعرضه
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امه الْ َم َالئِ َك ُة َظا ِل ِم َأنْ ُف ِسه ِْم قَالُوا ِف َمي ُك ْن ُ ْمت قَالُوا ُكنَّا
قال تعاىل  {:ا َّن َّ ِاذل َين ت ََوف َّ ُ ُ
ِ
ْ
َ
ِ
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ا
امهُ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ِ
ُم ْس َت ْض َع ِف َني ِيف ال ْرض قالوا أل ْم تَك ْن أ ْر ُض َّاَّلل َواس َعة فهتُ َاج ُروا فهيَا فأولئك َمأ َو ْ
َ َهج َّ ُمن َو َس َاء ْت َم ِص اريا }()97س بأ.
وقال ابن الوردي :حبك الوطان جعز ظاهر  ...فاغرتب تلق عن الهل بدل.
سابعا :وليعمل املسمل العاقل فضال عن طالب العمل فضال عن العامل أن الوطنية يه
التعصب لتكل الرض ،ويدخل فهيا التعصب للساكنني علهيا أيضا ا من لك جنس وهذا
يضيع الولء والرباء  ،واحلب والبغض يف هللا .
ومن هنا جند أن القومية والوطنية هام رضيعا لبان مي ّد بعضهام بعضا ا لتكوان م اعا رفاداا من
روافد اجلاهلية ،والنفرة والتنفري عن ادلين  ،والالتقاء عىل حب الوطنِّ ،
بغض النظر
عن اختالف دَينة املوجودين علهيا ،فالوطنية أ ّم امجليع؛ لن الوطنية توجب أن
يتعايش املسمل والنرصاين والهيودي واجملويس والرافيض الابِض التكفريي وغريمه عىل
تقديسا
ح ٍّد سواء ،والقارئ الكرمي اذلي يقرأ ما يكتبه الوطنيون جيد عباراهتم تتضح ا
وتكرمياا للوطن كام قال شاعرمه:
بالدي هواها يف لساين ويف ديم  ...مي ِ ّجدها قليب ويدعو لها مف
اثمنا :ان مجع الناس عىل الوطنية  -بعيدا ا عن ادلين اللهي والميان احلق  -هو رضب
من اخليال الساذج والرساب الاكذب؛ لن هللا  -عز وجل -ل يصلح معل املفسدين،
وقد أخرب س بحانه وتعاىل أن اللفة بني القلوب أمر بعيد املنال اذا مل يوجد العامل
الصحيح يف
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اجياد ذكل ،وقد أم َّنت هللا -عز وجل -عىل عباده ابجامتع لكمهتم عىل ادلين ،فقال
اَّلل َ ِمجي اعا َو َل تَ َف َّرقُوا َو ْاذ ُك ُروا ِن ْع َم َة َّ ِ
تعاىلَ { :وا ْع َت ِص ُموا ِ َحب ْب ِل َّ ِ
اَّلل عَلَ ْي ُ ْمك ا ْذ ُك ْن ُ ْمت َأعْدَ ااء
ِ
َ
ُ
ْ
ِ
َ
َ
َ
فَأَل َّ َف ب َ ْ َني ُقلُو ِب ُ ْمك فَأَ ْص َب ْح ُ ْمت ِب ِن ْع َم ِت ِه ا ْخ َواانا َو ُك ْن ُ ْمت عَ َىل َش َفا ُح ْف َر ٍة ِم َن النَّا ِر فأنْقذمك م ْهنَا
َ ُ ْ آ ِ ِ َ َّ ُ ْ هتَ ِ
ون } 103أل معران.
َك َذ ِ َكل يُ َب ِ ّ ُني َّ ُ
اَّلل لمك أ ََيته ل َعلمك ْتَدُ َ
وقال تعاىل ممتناا عىل نبيه الكرمي -صىل هللا عليه وسمل -مبا وصل اليه املؤمنون من
رص ِه
اَّلل ه َُو َّ ِاذلي َأيَّدَ كَ ِبنَ ْ ِ
تألف قلوهبم{ :ا ْن يُ ِريدُ وا َأ ْن َ َْيدَ عُوكَ فَا َّن َح ْس َب َك َّ ُ
ِ
َو ِابلْ ُم ْؤ ِم ِن َنيَ ،و َأل َّ َف ب َ ْ َني ُقلُوهبِ ِ ْم ل َ ْو َأنْ َف ْق َت ِ َما ِيف ا َل ْر ِض َ ِمجي اعا َما َأل َّ ْف َت ب َ ْ َني ُقلُوهبِ ِ ْم َولَ ِك َّن
اَّلل َأل َّ َف بَيْهنَ ُ ْم ان َّ ُه َع ِز ٌيز َح ِك ٌمي } 62-63سورة النعام .
َّ َ
ِ
وأين هذا التألف العجيب اذلي اكن أحدمه يؤثر عىل نفسه ولو اكن به خصاصة،
واذلي جعل الشخص املسمل يق ِّدم نفسه دون أخيه يف لك يشء ،واذلي جعلهم
اكجلسد الواحد ،يتأمل لكه لخف أمل عضو منه  ،واكلبنيان املرصوص ،اذا تصدع يشء
منه هرع امجليل لرأب الصدع وصد العدوان عنه.
أين هذا التألف من دعوى التألف عىل الوطنية والس يادة الوطنية القامئة عىل اجلهل
والغرور والكربَيء والبغ والظمل والمتيزي العنرصي واجلهوية واحملسوبية وطبقات
الشعب بغري
احلق وتبادل املنافع؟ أليس فاقد اليشء ل يعطيه؟ .أنظر غري مأمور  :املذاهب
الفكرية املعارصة ودورها يف اجملمتعات وموقف املسمل مهنا .لصاحبه :غالب بن عيل
عوايج  .لتعمل خطر هذه املبادئ اليت صدرها أعداء السالم الينا.
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 2مع قوكل َي أخاان :الس يادة الوطنية ..وهذا من العجب أن يقع السلف يفمصطلحات كفرية  -والعياذ ابهلل  -فانظر اىل ما يتغىن به الوطنيون ومه مسلمون
يصلون ويصومون( :الشعب مصدر لك سلطة) وأن ( الس يادة الوطنية مكل للشعب
وحده) ! ! والكفاح يف سبيل الس يادة الوطنية ،والاس تقالل اذلايت.
أليس هذا هو الكفر  -وان كنّا ل نكفرمه جلهلهم حبقيقة السالم – وهجلهم ابلكيد
واملكر اذلي يدسوه أعداء السالم فامي يصدروه لنا من مصطلحات ظاهرها الرمحة
وابطهنا العذاب والفرقة  ،فان مصدر السلطة والترشيع هو كتاب هللا وس نة رسوهل ،
قال تعاىل  {:ا ِن الْ ُح ْ ُمك ا َّل ِ َّ َِّلل َأ َم َر َأ َّل تَ ْع ُبدُ وا ا َّل ا ََّي ُه َذ ِ َكل ّ ِادل ُين الْقَ ِ ّ ُمي َولَ ِك َّن َأ ْك َ ََث النَّ ِاس
ِ ِ
ِ
ِ
ون } ()40يوسف.أي حيمك به ذووا عدل منا.
َل ي َ ْعلَ ُم َ
أنظر َ-ي راعاك هللا  -الكفاح يف سبيل الس يادة الوطنية والاس تقالل اذلايت  ،وهل
يفهم كثري من املسلمني ما بني تكل احلروف من املكر والكيد وكامئن احلتوف  ،لو
قرأت قليال ما كتبه الوطنيون لدركت ذكل وملا وقعت يف مثل هذه املصطلحات
اخلبيثة النتنة.
كام وقع يف رشاكها الخوان املسلمون أهل المتييع والهواء فهذا حسن ألبنا مؤسس
جامعة الخوان املسلمني يقول يف مذكراته (( :وترس يخ الهنج الشوري ادلميقراط ،
واملشاركة يف المتثيل النيايب ضامان ملبدأ التداول السلم للسلطة ،واحرتام ارادة المة
النيابية ،وصون الس يادة الوطنية ،ووحدة المة ،واحلفاظ عىل كيان اجملمتع احلضاري
لتحقيق مرشوع الهنضة )).انهتيى الكمه.
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اكن املفروض اذا أردت أن تستنكر عىل دعاة الوطنية والس يادة الوطنية أن تبني
حقيقهتا ومنشأها  ،وأن اذلين ابعوا أوطاهنم للمس تعمرين أو ساعدوا الاس تعامر عىل
احتالل بدلاهنم من احلركيني واملعجبني بفرنسا واذلين تبعوها أو ندموا عىل خروهجا مه
اذلين ل حيبون أوطنامه خفانوها واسرتخصوا نفوسهم وأمواهلم يف سبيل أن حتىي بدلاهنم
مسلمة حيمكها كتاب هللا وس نة رسوهل  ..ل أن تش يد هبا وتتغىن هبا كام يفعل أقطاهبا.
ما يه نظرية الس يادة وحقيقهتا؟
لقد تعدَّدت املساكل للوصول اىل ابعاد ادلين ورجاهل عن السلطة ،ومهنا مسكل
ادلميقراطية ونظرية الس يادة وحراكت أخرى كثرية ختتلف يف السامء وتتحد يف الهدف.
وهذه بعض حقيقة الس يادة الوطنية يف نبذة خمترصة جدا .من كتاب الس يادة الوطنية .
(ص). 15
1الس يادة الوطنية يه احدى النظرَيت اليت نشأت يف أوراب للتفلُّت من حمكادلين -النرصاين -وقبضة القامئني عليه ممن يس ُّموهنم رجال ادلين.
حسوا ببدء تفكك
 2قام أحصاب هذه النظرية يطالبون ابلس يادة يف احلمك حيامن أ ّسلطة الكنيسة  ،والقطاعيني وبوجود الفراغ؛ بل والفوىض يف قضية السلطة واملرجع
الهنايئ فهيا؛ اذ أصبحت الوضاع يف أوراب يف تكل احلقبة اليت انتقضت فهيا لرتوجي
اكبوس الكنيسة أصبحت اكلوضع اذلي اكن يعيشه اجلاهليون قبل السالم ،واذلي
َّ
يعرب عنه بقانون الغاب.
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3قام دعاة الس يادة يطالبون ابس ناد احلمك والترشيع الهيم بعيدا ا عن تدخل ادلين أورجاهل  ،واكنت املطالبة يف ظاهر المر ابمس الشعب وحده ،وتعاظمت هذه ادلعوى
اىل
احلد اذلي ُجعل من سلطة الشعب الهاا جديدا ا جيب الرضوخ هل ،وصار اجلريئون مهنم
يقولون :ل حمك ا ّل للشعب ،والس يادة للشعب  ،ول ارادة ا ّل ارادته ،ول رشع ا ّل ما
رشعه .
وهكذا يتلخَّص مفهوم الس يادة يف أهنا يه السلطة العليا املطلقة اليت تنفرد ابلمر
والهني والتلكيف واللغاء وما اىل ذكل  ..أ اَي اكنت تكل السلطة دون أن يكون لها
منازع يف ارادهتا أ امرا وهن ايا أو تلكي افا؛ ممث َّةل يف القانون العام لدلوةل؛ أو يف سلطة
الشعب من خالل ممثليه.
– 3مع قوكل َي أخاان :أن اذلي يرسق  ،أو َيتلس أموال ادلوةل أو المة ليس يف
قلبه أبدا حب الوطن  ،وأن اذلي يفعل كذا ..وكذا ..وذكرت أش ياء ليس يف قلبه أبدا
حب الوطن ؟
فأقول أول  :هذا الكم خطري وهو رمج ابلغيب فهل شققت عن قلوهبم فعرفت أن
ليس فهيا حب الوطن مع أنه غريزي فطري يف النسان ؟؟ وهل ميكن لحد أن
يتنصل هنائيا وأبدا من الغريزة والطفرة اليت فطره هللا الناس علهيا ؟؟
اثنيا :فان كنت تقصد ينف احلب الفطري فهذا غري حصيح  ،ويقول كل ذكل اذلي
نفيت عنه حب الوطن كيف عرفت واطلعت عىل قلوهبم أنه ليس فهيا أبدا حب
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الوطن بسبب تكل الفعال املشينة ؟ وما عالقة الرسقة والاختالس والسفر اىل
بالد اخلارج حبب الوطن ؟؟
ان اذلي رسق أو اختلس الموال أو خان وغدر ليس عن بغضه ذلات الوطن؛ لن
ذكل مفطور عليه وهو جبةل يف قلبه  ،ول ميكن لحد أن يتنصل هنائيا وأبدا عن
غريزته وفطرته  ،وامنا اكن مهنم ذكل لضعف ديهنم أو عدمه (( من الكفار )) وعدم
خوفهم من هللا  ،وهجلهم وعدم تقدير عاقبة ذكل  ،ولتلبية لشهوات النفس ورغباهتا
 ،واجلشع والطمع والهوى والولوغ يف ادلنيا ادلنية  ،أما حب الوطن فيبقى مع تكل
اخملالفات كبقاء حب املال واملسكن والودل والزوجة والوادلين مع العصيان والعقوق
والظمل هلم..
أليس يف املسلمني من يرسق ،ويقتل أخاه املواطن املسمل  ،ويرشب امخلر  ،ويزين
ويرتيش ويتعامل ابلراب وَيتلس الموال ورمبا من رواد املساجد و ..و ..فهل جنرده
من الوطنية بسبب تكل املعايص ،وأنه ليس يف قلبه حب الوطن أبدا ؟؟
اثلثا :وان كنت تقصد حبب الوطن احلب الرشع فهذا لزمه التكفري  -والعياذ ابهلل –
مبعىن أن اذلي يرسق أو َيتلس الموال أو يفعل كذا  ..وكذا  ..من بعض املعايص
ليس يف قلبه أبدا حب رشع اذلي أمر الرشع به للوطن فيكون اكفرا بذكل والعياذ
ابهلل فتفطن ملا تقول ول تكن من اجلاهلني ؛ فرمبا رضتك هذه المور وأنت ل تدري
.
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وأيضا :اذا كنت تقصد حبب الوطن والس يادة الوطنية احلب الرشع للوطن – كام
تقول -فقد ميعت الولء والرباء واحلب والبغض يف هللا ؛ لن الوطن فيه الش يوع
والاشرتايك وامللحد والقبوري  ،والرافيض  ،واجلهم  ،والقدري  ،واملرجئ ،
واخلاريج التكفريي فهل لك هؤلء يشملهم حب الوطن الرشع عندك ؟؟ جيب
حهبم ونرصهتم وادلفاع عهنم ؛ لن الوطن أب امجليع والوطنية أهمم  ،جعيب وهللا ؟؟
نعم يشملهم احلب الغريزي الفطري أما الرشع فال ولء بنينا وبني من حاد هللا
ون ِاب َّ َِّلل َوالْ َي ْو ِم ْال آ ِخ ِر
ورسوهل ولو اكنوا أآابءان وأبناءان كام قال تعاىل {َ :ل َجتِدُ قَ ْو اما ي ُ ْؤ ِمنُ َ
اَّلل َو َر ُس َ ُ
وهل َول َ ْو َاكنُوا أ آ َاب َء ُ ْمه َأ ْو َأبْنَ َاء ُ ْمه َأ ْو اخ َْواهنَ ُ ْم َأ ْو ع َِش َريهتَ ُ ْم}22
ُّون َم ْن َحا َّد َّ َ
ي ُ َواد َ
ِ
اجملادةل.
وانظر يف كتاب هللا هل جتد أآية خاطب هللا فهيا قو اما أو وطناا أو ج انسا عىل جنس
بطريقة التعصب والوطنية أو الشادة ،أو جتد يف س نة املصطفى شيئاا من ذكل؟ َّالك
r- 0
شيئاا من ذكل؟ َّالك.
اَّلل َح َّق تُقَاتِ ِه َو َل تَ ُموتُ َّن ا َّل
بل ل جتد ال قوهل هللا تعاىلََ { :ي َأهيُّ َا َّ ِاذل َين أ آ َمنُوا ات َّ ُقوا َّ َ
ِ ِ َ ِ َِ َ َ ُ ْ ُ ِ َ ِ َ ُْ ْ ِ
ُ
ونَ ،وا ْع َتص ُموا حب ْب ِل َّاَّلل مجي اعا َول تَف َّرقوا َواذك ُروا ن ْع َمة َّاَّلل عَل ْيمك اذ ك ْن ُ ْمت
َو َأن ُ ْْمت ُم ْس ِل ُم َ
َأعْدَ ااء فَأَل َّ َف ب َ ْ َني ُقلُو ِب ُ ْمك فَأَ ْص َب ْح ُ ْمت ِب ِن ْع َم ِت ِه اخ َْواانا َو ُك ْن ُ ْمت عَ َىل َش َفا ُح ْف َر ٍة ِم َن النَّا ِر ِفَأَنْقَ َذ ُمكْ
َ ُ ْ آ ِ ِ َ َّ ُ ْ هتَ ِ
ون} أل معران .وهذا هو احلب الرشع اذلي
ِم ْهنَا َك َذ ِ َكل يُ َب ِ ّ ُني َّ ُ
اَّلل لمك أ ََيته ل َعلمك ْ َتدُ َ
جيب أن نكون عليه.
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ول جتد ال قوهل عز وجل ََ { :ي َأهيُّ َا النَّ ُاس اانَّ َخلَ ْقنَ ُ ْامك ِم ْن َذ َك ٍر َو ُأنْ ََث َو َج َعلْنَ ُ ْامك ُش ُع اواب
َ ِ َ ِ ُ َ ْ ُْ ِ ِ َ َ ُْ ِ
ِ
اَّلل عَل ٌمي َخبِريٌ } 13احلجرات .
َوق َبائل ل َت َع َارفوا ا َّن أك َر َممك ع ْندَ َّاَّلل أتْقامك ا َّن َّ َ
ِ
ِ
ون } 92النبياء.
وقوهل س بحانه وتعىل { :ا َّن َه ِذ ِه ُأ َّم ُت ُ ْمك ُأ َّم اة َوا ِحدَ اة َو َأانَ َ بر ُّ ُ ْمك فَا ْع ُبدُ ِ
ِ
4مع قوكل َي أخاان يف خطبتك  :العاقل ل حيمك عىل اللفاظ وامنا حيمك عىل املقاصدوالنيات..
س بحان هللا كيف حتمك عىل النيات واملقاصد  ،أشققت عن قلوب الناس حىت حتمك
عىل نياهتم ومقاصدمه  ،ول حتمك عىل القوال والفعال الظاهرة ،أل تعمل أن هذا قول
اخلوارج اذلين ل يرضون من املسمل مبا أظهر من خري ..
مث هل لك من فعل فعال أو قال قول لبد أن نذهب اليه ونس تفرس منه ما يه نيتك
وقصدك فامي قلت وفعلت ؟
هل سب هللا وادلين والرسول واس هتزأ بيشء من ادلين ووطئ املصحف وذحب للقرب
يتقرب اليه ويرصخ بذكل  ،وهل من رأيته يأيت القباحئ هجارا هنارا أن ل حتمك عىل
ظاهره من أفعاهل وأقواهل حىت تعرف مقصده من ذكل ونيته؟
أنين عىل يقني لو أن أحدا سب وادليك أو س بك أنت بنفسك ما كنت ترىض بذكل
 ،ورمبا اكنت ردة فعكل رسيعة فوقفت ختامصه خصاما شديدا  ،فلامذا مل تنتظر به
وتسأهل ماذا تقصد وما يه نيتك يف س بك ؟؟
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والعكس أيضا حصيح فهل من أظهر اخلري بش ىت أنواعه نهتمه ول حنمك عليه بذكل حىت
نعرف مقصده ونيته ؟ وما أراد هبذا ومقصده يف ذكل ؟؟ما هذا َي أيخ أين أنت من
هذه النصوص الآتية .
فقد بوب النووي يف رَيض الصاحلني 49 -ابب اجراء أحاكم الناس عَ َىل الظاهر
ورسائرمه ا َىل هللا تَ َع َاىل.
ِ
الصال َة َوأآت َُوا َّالز َاك َة فَ َخلُّوا َسبِيلَهُم} [التوبة].5 :
قَا َل هللا تَ َع َاىل{ :فَا ْن َتَ بُوا َو َأقَا ُموا َّ
ِ
 390وعن ابن معر رِض هللا عهنام :أ َّن َر ُسول هللا  -صىل هللا عليه وسمل  -قَا َل:« ُأ ِم ْر ُت َأ ْن ُأقَاتِ َل النَّ َاس َح َّىت ي َْشهَدُ وا َأ ْن َل ا َهل الَّ هللاَ ،وأ َّن ُم َح َّمدا ا َر ُسول هللا،
الصالةََ ،ويُؤتُوا َّالز َاكةَ ،فَا َذا فَ َعلُوا ِ َ
اءمه َو َأ ْم َوالَهُ ْم الَّ َحب ّ ِق
ذكل َع َص ُموا ِم ِ ّين ِد َم ُ ْ
َويُقميُوا َّ
ال ْس َال ِمَ ،و ِح َساهبُ ُ ْم عَ َىل هللا تَ َع ِ َاىل»ُ .متَّ َفقٌ عَلَي ِه .
 391وعن َأيب عب ِد هللا طا ِرق بن أ َش ْمي  -رِض هللا عنه  -قَا َلَِ َ :س ْع ُت َر ُسول هللاُون ِ
هللا،
 صىل هللا عليه وسمل  -يقولَ « :م ْن قا َل َل ا َهل الَّ هللاَ ،و َك َف َر مبَا يُ ْع َبدُ ِم ْن د َِح ُر َم َم ُ ُاهل َو َد ُمهَُ ،و ِح َسابُ ُه عَ َىل هللا تَ َع َاىل» .رواه مسمل (37).
قال الش يخ ابن عثميني يف رشح رَيض الصاحلني ( )277/3قال املؤلف ـ رمحه هللا
تعاىل ـ :ابب محل الناس عىل ظواهرمه ،وأن يلك النسان رسائرمه اىل هللا عز وجل.
أو ال :اعمل أن العربة يف ادلنيا مبا يف الظواهر؛ اللسان واجلوارح ،وأن العربة يف الآخرة مبا
يف الرسائر ابلقلب.
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أما يف ادلنيا ابلنس بة لنا مع غريان ،فالواجب اجراء الناس عىل ظواهرمه؛ لننا ل نعمل
الغيب ،ول نعمل ما يف القلوب ،ول يلكف هللا نفس اا ال وسعها..فلعكل ختلط بني احلمك
يف ادلنيا  ،واحلمك يف الآخرة.
وقد قال النيب عليه الصالة والسالم(( :امنا أقيض بنحو ما أَسع)) ولس نا ملكفني بأن
نبحث عام يف قلوب الناس.
 392وعن َأيب معبد املقداد بن ال ْسود  -رِض هللا عنه  -قَا َلُ :قلْ ُت لرسول هللا -صىل هللا عليه وسمل :أ َرأيْ َت ا ْن ل َ ِق ُ
دَي
َض َب ا ْحدَى ي َ َّ
يت َر ُج اال ِم َن ال ُكفَّا ِر ،فَا ْقت َتلْنَا ،فَ َ َ
ِاب َّلس ْي ِف ،فَ َق َط َعهاَّ ُ ،مث َل َذ ِم ِ ّين بِشَ َج َر ٍة ،فَ َقا َلَ :أ ْسلَ ْم ُت ِ َِّللَ ،أ َأ ْق ُت ُ ُهل ََي َر ُسول هللا ب َ ْعدَ َأ ْن
دَيَّ ُ ،مث قَا َل ِ َ
ذكل ب َ ْعدَ َما
قَالَهَا؟ فَ َقا َلَ « :ل تَ ْق ُت ُهل» فَ ُقلْ ُتََ :ي َر ُسول هللا ،قَ َط َع ا ْحدَ ى ي َ َّ
قَ َط َعهَا؟ !
فَ َقا َل« َ :ل تَق ُت ْهلُ ،فَا ْن قَتَلْ َت ُه فَان َّ ُه ِب َم ْ ِْنل َ ِت َك قَ ْب َل َأ ْن تَ ْق ُت َهلَُ ،وان ََّك ِب َم ْ ِْنل َ ِت ِه قَ ْب َل َأ ْن ي َ ُقو َل
َ ِلك َم َت ُه اليت قَا َل»ُِ .متَّ َفقٌ عَلَي ِه .
 393وعن ُأ َسامة بن زي ٍد رِض هللا عهنام ،قَا َل :بعثنا َر ُسول هللا  -صىل هللا عليهوسمل  -ا َىل الْ ُح َرقَ ِة ِم ْن ُ َهج ْينَ َة فَ َص َّب ْحنَا ال َق ْو َم عَ َىل ِميَا ِهه ِْمَ ،ولَح ْق ُت أانَ َو َر ُج ٌل ِم َن
ِ
ا
َ
ِ
َّ
َ
َ
َ
َ
ا َلن َْصا ِر َر ُجال م ْهنُ ْم ،فَل َّما غشَ يْنَا ُه ،قَال :ل ا َهل ال هللا ،فَ َّ
كف َع ْن ُه ا َلن َْصاري ،وط َع ْن ُت ُه
ُبر ْم ِح َح َّىت قَتَلْ ُتهُ ،فَلَ َّما قَ ِد ْمنَا امل َ ِدينَ َة ،بَل َ َغ ِ َ
ذكل النَّ َّيب  -صىل هللا عليه وسمل  -فَ َقا َل
هللا؟»!
ِيلََ « :ي ُأ َسا َمة ،أقَتَلْ َت ُه ب َ ْعدَ َما قَا َل :ل ا َهل الَّ ُ
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هللا؟!» مفا
متعو اذا ،فَ َقا َل« :أقَتَلْتَ ُه ب َ ْعدَ َما قَا َلَ :ل ا َهل الَّ ُ
ُقلْ ُت ََ :ي َر ُسول هللا ،ان َّ َما َاك َن ّ ِ
ذكل ال َي ْو ِم ُ .متَّ َف ٌق عَلَيهِ.
َزا َل يُ َك ّ ِر ُرهَا عَ َ َّيل َح َّىت ِتَ َمنَّيْ ُت َأ ِ ّين ل َ ْم َأ ُك ْن َأ ْسلَ ْم ُت قَ ْب َل ِ َ
هللا وقَتَلْ َتهُ؟!»
ويف رواية :فَ َقا َل َر ُسول هللا  -صىل هللا عليه وسملَ « :أقَا َلَ :ل ا َهل الَّ ُ
السالحِ ،قَا َلَ « :أفَ َال َش َق ْق َت َع ْن قَلْ ِب ِه َح َّىت
ُقلْ ُتََ :ي َر ُسول هللاِ ،ان َّ َما قَالَهَا خ َْوفاا ِمن ِ ّ
تَ ْع َ َمل َأقَالَهَا أ ْم َل؟!» َمفا َزا َل يُ َك ّ ِر ُرهَا َح َّىت ت َ َمنَّيْ ُت أ ِ ّين أ ْسلَ ْم ُت ي َ ْو َمئ ٍذ.
 395وعن عبد هللا بن عتبة بن مسعود ،قَا َلَِ َ :س ْع ُت معر بن اخلطاب  -رِض هللاْح يف َعهْ ِد َر ُسول هللا  -صىل هللا عليه وسمل
عنه  -يقو ُل :ا َّن انَ اسا َاكنُوا ي ُ ْؤخ َُذ َ
ون ِاب َلو ْ ِ
ْح قَ ِد انْ َق َط َع،
 َوا َّن َالو ْ َوان َّ َما ن َأخ ُُذ ُمكُ الآن مبا َظه ََر لَنَا ِم ْن أ َمعا ِل ُ ْمك ،فَ َم ْن أ ْظه ََر لَنَا خ ْ اَريا َأ َّمنَّا ُه َوقَ َّربْنَا ُهَ ،ولَيْ َس لَنَا
رس َيرتِ ِهَ ،و َم ْن َأ ْظه ََر لَنَا ُس اوءا ل َ ْم نَأْ َمنْ ُه َول َ ْم ن َُص ِّد ْق ُه
هللا ُحي َِاس ُب ُه ِيف َ ِ
ِم ْ ِن َ ِ
يش ٌءُ ،
رس َيرتِ ِه َ ْ
رس َيرتَ ُه َح َس نَ ٌة .رواه البخاري (2641).
َوا ْن قَا َل :ا َّن َ ِ
قال حيىي بن ( ُه َب ْ َرية ) يف هذا احلديث من الفقه أن العمل عىل الظواهر ،وهللا تعاىل
خريا فأمنه املسمل فال جناح عىل الآمن ،كام أن من أظهر
يتوىل الرسائر ،مفن أظهر ا
رشا حفذره املسمل فال جناح عىل احلاذر .وكذكل يكون الآمن لو أظهر لك مهنام ضد
ا
ذكل ،فاكنت احلال محموةل عىل ما أظهر دون ما أرس.
قال الش يخ ابن عثميني  :يقول  -رِض هللا عنه : -من أظهر لنا خري اا؛ أخذانه مبا أطهر
لنا ،وان أرس رسيرة ،يعين سيئة ،ومن أظهر لنا رش اا ،فاننا نأخذ برشه ولو أمضر مضري اة
طيبة؛ لننا حنن ل نلكف ال ابلظاهر ،وهذا من نعمة هللا س بحانه وتعاىل علينا أل
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حنمك ال ابلظاهر؛ لن احلمك عىل الباطن من المور الشاقة ،وهللا عز وجل ل يلكف
نفس اا ال وسعها.
وقال الصنعاين يف س بل السالم ( )582/2يف رشحه للحديث َ .و ِ َل َّن َه َذا َّ ِاذلي قَ َ ُاهل
الرشي َع ِة.
ه َُو الْ َجا ِري عَ َىل قَ َوا ِع ِد َّ ِ
 5مع قوكل :قال هللا تعاىل :حاكية عن قوم شعيب ..وقد س بق أن صدرت منكمثل هذه اللفظة أكَث من مرة تقول كام حيك القرأآن..
وهذا غلط ،وان صدرت من بعض المئة ،فاهلل تعايل ل حييك  ،والكمه تعاىل ليس
حاكَيت وامنا هو وْح يوىح  ،والكم وقول وخرب صادق ؛ اذ احلاكية ما يصح أن
يقال لصاحهبا كذبت ويه عىل غري ذكل  ،هذا أول.
واثنيا :اعمل أن الطائفة الالكبية مه اذلين يصفون الكم هللا تعاىل بأنه حاكية والشاعرة
يقولون أنه عبارة عن الالكم القدمي القامئ بذات هللا أو حديث عام يف النفس للفرار
من الوقوع يف القول بأن القرأآن الكم هللا ابلصوت واحلرف  ،كام يقوهل أهل الس نة ،
وذلكل قال احملققون من أهل العمل ل ينبغ وصف الكمه بأنه حاكية وعبارة حىت ل
نقع فامي وقعوا فيه.
قال ش يخ السالم –رمحه هللا  -يف العقيدة الواسطية  :ول جيوز اطالق القول بأنه
حاكية عن الكم هللا أو عبارة عنه.
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قال الش يخ العثميني شارهحا  :قال  ":ل جيوز اطالق القول" :ومل يقول  :ل جيوز
القول! يعين :ل جيوز أن نقول :هذا القرأآن عبارة عن الكم هللا؛ اطالق اا ،ول جيوز أن
نقول أنه حاكية  :مه الالكبية  ،واذلين قالوا :انه عبارة :مه الشعرية.
واللك اتفقوا عىل أن هذا القرأآن اذلي يف املصحف ليس الكم هللا  ،بل هو اما حاكية
أو عبارة ،والفرق بيهنام:
أن احلاكية املامثةل؛ تعين  :كن هذا املعىن اذلي هو الالكم عندمه ُحيك مبرأآة؛ كام حييك
الصدى الكم املتلكم.
أما العبارة؛ فيعين هبا أن املتلكم عرب عن الكمه النفيس حبروف وأصوات خلقت.
فال جيوز أن نطلق أنه حاكية أو عبارة ،لكن عند التفصيل ؛ قد جيوز أن نقول :ان
القارئ الآن يعرب عن الكم هللا أو حييك الكم هللا؛ لن لفظه ابلقرأآن ليس هو الكم
هللا.
وهذا القول عىل هذا التقييد ل بأس به ،لكن اطالق أن القرأآن عبارة أو حاكية عن
الكم هللا ل جيوز.
 5الاس تدلل مبا ل يصح معناه والصحيح منه يف غري اببه.. 1حب الوطن من الميان ))هذا ليس حبديث بل هو موضوع ومكذوب انظر:
أس ىن املطالب (ص) ،)126وانظر تعليق رمق ()551لرتى املراجع اليت حمكت عليه
أيض اا ابلوضع.
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و ْ َال ْظه َُر ان َاك َن َم ْعنَا ُه َ ِ
حصي احاَ :،أ ْن ُ ْحي َم َل عَ َىل َأ َّن الْ ُم َرا َد ِابلْ َو َط ِن الْ َجنَّ ُة فَاهنَّ َا الْ َم ْس َك ُن
ِ
ْ َال َّو ُل ِ َلبِينَا أ آ َد َم  .قاهل عيل القارئ.
وقال ابن القمي  -رمحه هللا  -يف حادي الرواح اىل بالد الفراح ويف اغاثة اللهفان
وطريق الهجرتني ومد ارج السالكني ويف مفتاح دار السعادة..
فَ َح عَ َىل َجن َّ ِ
ات عَ ْد ٍن  ...فَاهنَا َمنَا ِز ُ َكل ال َوىل َو ِفهيَا املُخ ّ َُمي
ِ
َول ِكنَّنَا َس ْ ُيب ال َعدُ ِّو ،فَه َْل ...تَ َرى ن َ ُعو ُد ا َىل أَ ْو َطا ِننَا َون ُ َس َّ ُمل؟
قال النووي – رمحه هللا : -يف رَيض الصاحلني.
ا َّن ِهلل ِع َباد اا فُ َطنَا َ ...طل َّ ُقوا ادلُّ نْ َيا وخَافُوا ال ِفتَنَا
ِ
ن ََظروا فهيَا فَلَ َّما عَ ِل ُموا َ ...أهنَّ َا لَي َْس ْت ِل َح ّ ٍ َو َطنَا
َج َعلُوها لُ َّج اة و َّ َاخت ُذوا َ ...صا ِل َح العامل فهيا سفنا
فقوهل ( :أهنا ليست حل وطن اا) أي :دار اا يتوطن فهيا عىل البد ،لن النسان يف هذه
ادلار اكملسافر املرحتل ،والوطن احلقيق هو ادلار الآخرة اليت ل هناية لآخرها ابرادة
هللا تعاىل وقدرته كام جاء يف احلديث «َي أهل اجلنة خلود بال موت وَي أهل النار
خلود بال موت » .
حب الوطن من الميان» أي :
وذلكل قال العلامء :أن هذا هو املراد من حديث « ّ
فينبغ لاكمل الميان أن يعمر وطنه ابلعمل الصاحل والحسان.
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قال الش يخ اللباين رمحه هللا يف الضعيفة () 36 - " 110/1()36حب الوطن من
الميان ".موضوع .كام قال الصغاين (ص  )7وغريه.
ومعناه غري مس تقمي اذ ان حب الوطن كحب النفس واملال وحنوه ،لك ذكل غريزي يف
النسان ل ميدح حببه ول هو من لوازم الميان ،أل ترى أن الناس لكهم مشرتكون يف
هذا احلب ل فرق يف ذكل بني مؤمهنم واكفرمه؟ ! انهتيى الكمه.
وقال الش يخ  -رمحه هللا  -يف سلسةل الهدى والنور ( :الرشيط )00 :12 :06 /527
الش يخ :امجلةل اليل يه شائعة بني الناس ان الرسول قال« :حب الوطن من الميان».
هذا الكم ما أنزل هللا به من سلطان.
اذن الرسول ما حص عنه أنه قال :حب الوطن من الميان.
نرجع بقى نقول :سؤال فقهي  ،سؤال فقهي بعد ما طهران الذهان من كون الرسول
قال« :حب الوطن من الميان».هل حصيح أن حب الوطن من الميان أم جيوز حب
الوطن؟ يف فرق:
يشء جيوز ويشء هل عالقة ابلميان ،أي يشء هل عالقة ابلميان فهو مس تحب وأنت
صاعد حىت يصري فرض اا ،حص ول ل؟ لكن المر اجلائز سواء عليك فعلته أو تركته.
حب الوطن أمر غريزي ،حب الوطن أمر غريزي ،مثل حب احلياة ،ومثل كراهية
املوت ،فالنسان اذلي حيب احلياة ل ميدح ول يذم لكن ميدح ويذم ابعتبار ما يتعلق

22

حبياته كام قال عليه الصالة والسالم« :خريمك من طال معره وحسن معهل ورشمك من
طال معره وساء معهل »حصيح اجلامع" (رمق).3297
فاذن حب الوطن أمر غريزي يف الناس؛ وذلكل قال تعاىل يف حق الهيودَ { :ول َ ْو َأانَّ
َك َتبْنَا عَلَ ْ ِهي ْم َأ ِن ا ْق ُتلُوا َأن ُف َس ُ ْمك َأ ِو اخ ُْر ُجوا ِم ْن ِد ََي ِرُ ْمك َما فَ َعلُو ُه} (النساء )66:ملاذا؟ لن
النسان يتعلق بوطنه ،فالتعلق ابلوطن أمر غريزي ،أمر طبيع .
بدي أرجع أان حلديثك ،حصيح أن الرسول عليه الصالة والسالم ملا عزم عىل الهجرة
من مكة اىل املدينة توجه اىل مكة وقال :أما انك ..انتبه بقية احلديث َ ..يتلف المر
عن املعىن اذلي دار يف ذهنك خطأ ،احلديث ليس هل عالقة حبب الوطن أي وطن،
امنا هل عالقة حبب خري بالد هللا ،قال عليه السالم« :انك أحب بالد هللا ايل هللا
وأحب بالد هللا ايل ،ولول أن قومك أخرجوين منك ما خرجت »
حصيح اجلامع" (رمق). 7089ليه؟ لنه وطنه؟ ل؛ لنه خري بالد هللا ،ولن هذه مكة
أحب البالد هللا اىل هللا ،ابلتايل أحب بالد هللا اىل رسول هللا.فاذن هذا الالكم ل
يطبق عىل لك بالد ادلنيا".انهتيى بترصف يسري.
فالوطنيون الضالون أخذوا من أورواب وغريها مفهوم الوطنية الوثين ،والولء للوطن،
وأن الوطنية هذه حاجز بينك وبني اخوانك يف العقيدة ولك بدلة تعزت بصمن وطهنا؛
حىت ميزقوا املسلمني ،فيس تدلون هبذا احلديث ويقولون :ان الرسول عليه الصالة
السالم دلل عىل حب الوطن بقوهل ( :وهللا انك خلري أرض هللا وأحب أرض هللا اىل
هللا) ،فهل هذا لن الرسول صىل هللا عليه وسمل ودل فهيا ويه بدله أم لهنا أحب
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الرض اىل هللا؟ لهنا أحب البقاع اىل هللا ،وحىت لو اكن حيهبا رسول هللا عليه
الصالة والسالم لهنا بدله ووطنه فيجب عىل لك مسمل أن يكون البدل اذلي حيبه
رسول هللا أحب اليه من لك بقعة عىل ظهر الرض ،فاملسأةل ليست مرتوكة
لالختيار ،فلك مؤمن لبد أن يس تحَض يف القلب أن أحب الوطان اليه يه مكة
واملدينة وبيت املقدس ،فهذه أحب الوطان اليك ،حىت تكون أحب اليك من أي
ماكن حىت البدل اذلي نشأت فيه ،ول شك يف ذكل ،كام يقول الشاعر :ولست أدري
سوى السالم يل وطن اا الشام فيه ووادي النيل س يان وحيامث ذكر امس هللا يف بدل
عددت أرجاءه من لب أوطاين.
فان هذا احلديث يساء فهمه لتأييد الوطنية مبفهوم الوثنية ،واحلديث امنا يثبت فضل
مكة عىل سائر البقاع؛ لن مكة حرم ،فهي حرم ابراهمي عليه السالم حرهما ابراهمي،
يقول عليه الصالة والسالم( :وهللا انك خلري أرض هللا،وأحب أرض هللا اىل هللا)،
وهذه حمكة جعلها هللا يف مكة ،كام جعل الرسول املدينة حرم حمبب اليه واىل أحصابه
فينبغ للك مسمل
أن تكون طيبة الطيبة حرما حمببا اليه أحب من وطنه وترابه لن الرسول حيهبا ودعا
هللا أن حيبهبا للمسلمني وليس فقط لساكهنا لهنا وطهنم .
 -rفالرسول دعا ربَّه أن حي ّب َِب الهيم املدينة ِ ّكحهبم مكة أو أشد حباا .هذا ليس حلب
ذات الوطن وامنا ملا لقوا فهيا من شدة ومرض.
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اَّلل َع ْهنَا،
ِض َّ ُ
فقد البخاري َاب ُب َم ْن َدعَا ِب َرفْع ِ َالو َاب ِء َواحلُ َّمى(ح َ )5677ع ْن عَائِشَ َة َر ِ َ
َأهنَّ َا قَال َ ْت :ل َ َّما قَ ِد َم َر ُسو ُل َّ ِ
هللا عَلَ ْي ِه َو َس َّ َمل ُو ِع َك َأبُو بَ ْك ٍر َو ِب َال ٌل ،قَال َ ْت:
اَّلل َص َّىل ُ
فَدَ َخلْ ُت عَلَ ْ ِهي َما ،فَ ُقلْ ُتََ :ي َأب َ ِت َك ْي َف َجتِدُ كَ ؟ َو ََي ِب َال ُل َك ْي َف َجتِدُ كَ ؟ قَال َ ْتَ :و َاك َن َأبُو
بَ ْك ٍر ا َذا َأ َخ َذتْ ُه احلُ َّمى ي َ ُقو ُل:
ِ
ُ ُّ
رش ِاك ن َ ْع ِ ِهل
لك ا ْم ِرئٍ ُم َص َّب ٌح ِيف َأه ِ ِْهل َ ...وامل َ ْو ُت َأد ََْن ِم ْن ِ َ
َو َاك َن ِب َال ٌل ا َذا ُأ ْق ِل َع َع ْن ُه يَ ْرفَ ُع َع ِق َريت َ ُه فَ َي ُقو ُل:
ِ
ِينت ل َ ْي َ اةل  ...ب َِوا ٍد َو َح ْو ِيل ا ْذ ِخ ٌر َو َج ِلي ُل
َأ َل ل َ ْي َت ِش ْع ِري ه َْل َأب َ َّ
ِ
َوه َْل َأ ِرد َْن ي َ ْو اما ِميَا َه ِم َجنَّ ٍة َ ...وه َْل تَ ْبدُ َو ْن ِيل َشا َم ٌة َو َط ِفي ُل
قَا َل :قَال َ ْت عَائِشَ ُة :فَ ِج ْئ ُت َر ُسو َل َّ ِ
هللا عَلَ ْي ِه َو َس َّ َمل فَأَخ َ ْْربتُهُ ،فَ َقا َل« :اللَّهُ َّم
اَّلل َص َّىل ُ
َحبّ ِْب ال َ ْينَا امل َ ِدينَ َة َك ُح ِ ّبنَا َمكَّ َة َأ ْو َأ َشدََّ ،و َ ِ ّ
حص ْحهَاَ ،و َاب ِركْ لَنَا ِيف َصا ِعهَا َو ُم ِّدهَاَ ،وانْ ُق ْل
ِ
ُ َّمحاهَا فَا ْج َعلْهَا ابجملحفة »
وأخرجه مسمل ( )1376ابب فضل سكىن املدينة .فأين معىن حب الوطن فيه  .دعا
ربه لتكون املدينة مثل مكة يف قلوب املسلمني أو أشد.
قال الش يخ ابن عثميني يف رشح رَيض الصاحلني (:)66/1
اذلي يقتل من أجل ادلفاع عن الوطن  -فقط -ليس بشهيد .وكل الواجب علينا وحنن
مسلمون ويف بدل اساليم -وهلل امحلد -ونسأل هللا أن يثبتنا عيل ذكل ،الواجب أن
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نقاتل من أجل لسالم يف بالدان ،وانتبه للفرق؛ نقاتل من أجل السالم يف بالدان،
فنحم السالم اذلي يف بالدان ،وحنم السالم،
لو كنا يف أقيص الرشق أو الغرب .لو اكنت بالدان يف أقيص الرشق أو الغرب قاتلنا
من أجل السالم يف وطنا أو من أجل وطننا لنه اساليم؛ ندافع عن السالم اذلي
فيه.
أما جمرد الوطنية فاهنا نية ابطةل ل تفيد النسان شيئ اا ،ول فرق بني النسان اذلي
يقول انه مسمل والنسان اذلي يقول انه اكفر؛ اذا اكن القتال من أجل الوطن لنه
وطن.
واذلي يقتل من أجل ادلفاع عن الوطن  -فقط  -ليس بشهيد .ولكن الواجب علينا
وحنن مسلمون ويف بدل اساليم  -وهلل امحلد -ونسأل هللا أن يثبتنا عيل ذكل ،الواجب
أن نقاتل من أجل السالم يف بالدان ،وانتبه للفرق ،نقاتل من أجل السالم يف
بالدان ،فنحم السالم اذلي يف أقيص الرشق أو الغرب قاتلنا لالسالم وليس لوطننا
فقط ،فيجب أن تصحح هذه اللهجة ،فيقال :حنن نقاتل من أجل السالم يف وطننا أو
من أجل وطننا لنه اساليم؛ ندافع عن السالم اذلي فيه.
 6الاس تدلل حبديث ((فَلْ ُي َع ِ ّج ْل ا َىل َأه ِ ِْهل  ))..فليس فيه دليل عىل املقصود  ،وملِ
يرد يف طرق احلديث لفظ الوطن أو الرض أو بدلته  ،وامنا الوارد هو لفظ الهل ،
والهل مه الزوجة أو الزوجات والولد والوادلين  ،ول يدخل فهيم الوطن ل لغة ول
عرفا ول رشعا  ،واملقصود هو ما قاهل العلامء ل ما اس تنبطه أنه اذا فرغ املسافر من
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شغهل وحاجته فال حاجة هل يف البقاء بعيدا عن أههل ملا يف ذكل من اخلوف علهيم
وضياعهم ول مينع الشوق اليه اذا طالت مدته ..
َع ْن َأ ِيب ه َُرْي َرةَ؛ َأ َّن َر ُسو َل ِ
الس َف ُر ِق ْط َع ٌة ِم َن الْ َع َذ ِاب .ي َ ْمنَ ُع َأ َحدَ ُ ْمك ن َْو َم ُه
هللا قَا َلَّ « :
رشابَهُ .فَا َذا قَ ََض َأ َحدُ ُ ْمك هنَ ْ َم َت ُه ِم ْن َو ْ َهج ِت ِه ،فَلْ َي ْع َج ْل ا َىل َأه ِ ِْهل» أخرجه ماكل
َو َط َعا َم ُه َو َ َ
ِ
يف املوطأ )ِ (3591وأمحد( ) 7224والبخاري )1804( ،ويف ( )3001ويف( )5429
ومسمل ().179
قال ابن بطال ( )156 /5قال املؤلف ( البخاري) :أما تعجيهل  -r-اىل املدينة؛ فليخرج
نفسه من عذاب السفر ،وليفرح بنفسه أههل وجامعة املؤمنني ابملدينة.
قال ابن عبد الرب يف المتهيد (َ )36/22و ِيف َه َذا الْ َح ِد ِ
يث َد ِلي ٌل عَ َىل َأ َّن ُطو َل التَّغ َُّر ِب
َع ِن ْ َاله ِْل ِلغ ْ َِري َحا َج ٍة َو ِكيدَ ٍة ِم ْن ِد ٍين َأ ْو ُدنْ َيا َل ي َ ْصلُ ُح َو َل َ ُجي ُوز َو َأ َّن َم ِن انْ َقضَ ْت
اَّلل ب َ ْعدَ ُه ِف ِهي ْم
َحا َج ُت ُه ل َ ِز َم ُه ِال ْس ِت ْع َجا ُل ا َىل َأه ِ ِْهل َّ ِاذل َين يُ َم ّ ِوهنُ ُ ْم َوي َ ُقوهتُ ُ ْم َمخَافَ َة َما ُ ْحي ِدثُ ُه َّ ُ
َ َ ُ ِ َّ ِ
اَّلل عَلَ ْي ِه َو َس َّ َمل َك َفى ِابلْ َم ْر ِء اثْ اما َأ ْن يَضَ ِ ّي َع َم ْن ي َ ُق ُ
وت.
قال َر ُسول َّاَّلل َصىل َّ ُ
ِ
وقال النووي يف رشح مسمل (َ ) 70/13والْ َم ْق ُصو ُد ِيف َه َذا الْ َح ِد ِ
يل
يث ا ْس ِت ْح َب ُاب تَ ْع ِج ِ
ُّالر ُجوعِ ا َىل ْ َاله ِْل ب َ ْعدَ قَضَ ا ِء ُش ْغ ِ ِهل َو َل ي َ َتأَخ َُّر ِب َما لَيْ َس َ ُهل ِب ُمهِ ّ ٍم.
ِ
قال احلافظ ابن جحر يف الفتح () 623/3قَ ْو ُ ُهل :فَلْ ُي َع ِ ّج ْل ا َىل َأه ِ ِْهل ِيف ِر َواي َ ِة َع ِت ٍيق
ِ
ْ
َو َس ِعي ِد الْ َم ْق ُ ِرب ِ ّي فَلْ ُي َع ِ ّج ِل ُّالر ُجو َع ا َىل َأه ِ ِْهل َ ،و ِيف ِر َواي َ ِة َأ ِيب ُم ْص َع ٍب فَلْ ُي َع ِ ّج ِل ال َك َّر َة ا َىل
ِ
ِ
َأه ِ ِْهل َ ،و ِيف َح ِد ِ
يث عَائِشَ َة فَلْ ُي َع ِ ّج ِل ّ ِالر ْح َ َةل ا َىل َأه ِ ِْهل فَان َّ ُه َأع َْظ ُم ِ َل ْج ِره .
ِ
ِ
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ِِ َو ِيف الْ َح ِد ِ
يث َك َرا َه ُة التَّغ َُّر ِب َع ِن ْ َاله ِْل ِلغ ْ َِري َحا َج ٍة َوا ْس ِت ْح َب ُاب ْاس ِت ْع َج ِال ُّالر ُجوعِ
َو َل ِس َّي َما َم ْن ُ َْي ََش عَلَ ْ ِهي ُم الضَّ ْي َع ُة ِابلْ َغ ْي َب ِة َو ِل َما ِيف ْالقَا َم ِة ِيف ْ َاله ِْل ِم َن َّالرا َح ِة الْ ُم ِعينَ ِة
ِ
ْ
ْ
ُ
عَ َىل َص َالحِ ّ ِادل ِين َوادلُّ نْ َيا َو ِل َما ِيف ْالقَا َم ِة من َ ْحت ِصيل ال َج َماعَات َوالق َّوة عىل العادة
ِ
َوالْ ِع َبادَة.
وختاما :أسأل هللا تعاىل أن يبرصان بعيوبنا وأن يفقهنا يف ديننا وأن يرينا احلق حقا
ويرزقنا أتباعه ويرينا الباطل ابطال ويرزقنا اجتنابه  ،وأن جيعلين واَيك ممن يس متعون
القول فيتبعون أحس نه انه ريب َسيع قريب.
وكتب :أبو بكر يوسف لعوييس

