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وأستغفره،  وأستعينه  أمحده  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وأشهد  له،  رشيك  ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن  وأشهد 
آله  وعىل  عليه  وسلم  اهلل  صىل  ورسوله  عبده  حممًدا  أن 

وصحبه، أما بعد:
مسألة  تأصيل  إىل  احلاجة  أَمسِّ  يف  اليوم  فنحن 
من  فهي  وبمناسباته«؛  به  واالحتفاء  للوطن  »االنتماء 
رغبة  حوهلا؛  رشعية  دراسة  تقديم  تتطلب  التي  املسائل 
يف غْرسها يف نفوس املواطنني مجيعا، وخصوصا يف فئتي 

مقدمة 
الدرا�سة
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الناشئة والشباب، ومحايتهم من االنحراف الفكري الذي 
صارت هذه املسألة إحدى مقوماته وركائزه.

والفطرية  ية  اجِلبلَّ املسائل  من  للوطن  االنتامء  إن 
من  تناوهلا  أو  حكمها  بيان  إىل  حتتاج  ال  التي  والغريزية 
وجهة نظر رشعية كام فهم ذلك أغلب العلامء السابقني؛ 
ب اإلنسان وطنه الذي نشأ عىل  فمن الطبعي جدًا أن يحُ
أرضه، وترعرع بني جنباته، وصار حاماًل هلويته؛ فالوطن 
ظل وارف، وحضن دافئ، وذكريات هانئة، ومن الطبعي 
عندما  لوطنه  الصادق  باحلنني  اإلنسان  يشعر  أن  كذلك 
يحُغادره إىل مكاٍن آخر، فكل ذلك مما يدل فطرة وعقاًل عىل 
قوة ارتباطه بوطنه وصدق انتامئه إليه؛ فتلك فطرة فطر اهلل 
د احلافظ الذهبي رمحه اهلل حمبوبات  الناس عليها، وقد عدَّ
َأَباها،  ويبُّ  عائشة،  يبُّ  )وكان  فقال:   ، الرسول
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والعسل،  احللواء  ويبُّ  سبَطْيه،  ويبُّ  أسامة،  ويبُّ 
الشيخ  ويقول  وطنه..()1)،  ويبُّ  أحُحد،  جبل  ويبُّ 
مثل  غريزي،  أمر  الوطن  )حب  اهلل:  رمحه  األلباين  حممد 
حب احلياة، ومثل كراهية املوت...()2)، وقال األصمعي 
رمحه اهلل: )إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده، 
إىل إخوانه، وبكائه  قه  أوطانه، وتشوُّ إىل  إىل حنينه  فانظر 
عىل ما مىض من زمانه()3)، وقال اجلاحظ: )كانت العرب 
بلدها رماًل  تربة  أو سافرْت، محلْت معها من  إذا غَزْت، 
وعفًرا تستنشقه()4)، وقد تبارى الشعراء يف بث القصائد 

عن حب الوطن، واالنتامء إليه، والشوق له، ومن ذلك:

)1) سري أعالم النبالء، الذهبي، 392/15. 
)2) سلسلة اهلدى والنور، مقطع من الرشيط الصويت للشيخ األلباين رقم 

)527(، وانظر: املوقع اإللكرتوين لشبكة سحاب السلفية.
)3) اآلداب الرشعية، ابن مفلح، 292/1.

)4) رسائل اجلاحظ، رسالة احلنني إىل األوطان.
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ن�سـري على علٍم بُكنــه م�ســــرينا
ِة زاد يف بقــــايا املـــــزاوِد وُعدَّ

ونحمُل يف االأ�سفار ماَء قبي�سٍة
من املن�سـاأ النائي حلـبِّ املــوارد

ويقول شاعر آخر: 
ما من غريٍب واإن اأبــدى جتلَُّده

اإال �سيذكُر بعد الُغربِة الوطنــــــا 

ويقول شاعر آخر:
 ِبالِدي َهواها يف ِل�َساِن ويف َدِمي 

ـْبي ويدعـو لهــا َفمـــي ـُِدها َقلـ ُيّجــ

عليه  مع  تحُ الذي  للوطن  احلب  هذا  إىل  فانظر 
إذا  بالنا  فام  السوية،  والعقول  السليمة،  الفطر  كل 
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كان هذا الوطن هو اململكة العربية السعودية الذي 
نعتز باالنتامء إليه، فهو وطن عرف بصفاء العقيدة، 
وحتكيم رشع اهلل، ونرش العلم والدعوة، واملحافظة 
ورايته  احلميدة،  واخلصال  األخالق،  مكارم  عىل 
باملحافظة عىل  ومتيز  اخلالدة،  التوحيد  كلمة  حتمل 
األصول والثوابت واملعارصة يف أمور الدنيا، وهذا 
الوطن العظيم يقوم عىل أرض »جزيرة العرب« التي 
حباها اهلل تعاىل بخصائص فريدة ال توجد عند غريه 
من األوطان؛ فهي مهد اإلسالم، ومنطلق الرسالة 
والرساالت  الرشائع  مجيع  عىل  املهيمنة  اخلامتة 
السابقة هلا، وفيها ولد خري البرش حممد بن عبد اهلل
أن  كام  للناس مجيعًا،  وأرسله  اهلل  بعثه  وفيها   ،
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األرض؛  يف  األماكن  وأرشف  البقاع  أعظم  فيها 
ففيها املسجد احلرام أول بيت وضع للناس، جعله 

{ڳ   وتعاىل:  سبحانه  قال  وأمنًا،  للناس  مثابًة  اهلل 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ھ   ھ   ہ   ھھ   ہ   ۀہ  ہ   ۀ   ڻ   ڻ  ڻ  
ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  
مهاجر  الطيبة  طيبة  وفيها  ۋ})1)،  ٴۇ      ۈ   ۈ  
عليه  مسجده  هبا  التي  ومستقره،  اهلل رسول 
الصالة والسالم ذو املرتبة التالية للمسجد احلرام، 
، كام  ري جسده الرشيف  ويف صعيدها الطيب وحُ
اختصت جزيرة العرب بأن اهلل عز وجل اختار لغة 
وخامتها،  وأرشفها  كتبه  ألعظم  لغة  لتكون  أهلها 

)1)  سورة آل عمران، آية 96- 97.



11

قال سبحانه: {ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  
وغريها  العظيمة  اخلصائص  وهذه  ے})1)، 
أمهية  اجلزيرة(  )وهذه  الوطن  هذا  جعلت ألرض 
وفضاًل منذ فجر اإلسالم)2)، ويف العصور األخرية 
بن سعود  اإلمام حممد  بني  املباركة  االتفاقية  وبعد 
آل سعود والشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحهام اهلل 
د هلذه اجلزيرة دورها القيادي بني  عام 1157هـ تدَّ
املسلمني بقيام دولة الدعوة اإلصالحية، فكان هلم 
فضل عظيم - بعد فضل اهلل تعاىل- يف إعادة كثري 
من املسلمني إىل الدين الصحيح، وتلية عقائدهم 

)1)  سورة يوسف، آية 2.
)2) انظر: خصائص جزيرة العرب، الشيخ د.بكر أبو زيد، ص25، حقيقة 

الدعوة إىل اهلل، احلصني، ص 59- 61.
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اجلزيرة  يف  اخلطرية  واالنحرافات  الشوائب  من 
بعامة)1)؛  اإلسالمي  العامل  ويف  بخاصة،  العربية 
حيث اهتمت الدولة السعودية منذ بدايات نشأهتا 
األوىل بخدمة اإلسالم واملسلمني)2)، وأولت ذلك 
حيزًا كبريًا من اهتامماهتا)3)، ومل تزل وهلل احلمد عىل 

)1) لالستزادة عن هذه الدعوة اإلصالحية وآثارها ونرصة الدولة السعودية 
هلا، انظر: اإلمام حممد بن عبد الوهاب دعوته وسريته، الشيخ عبدالعزيز 
من  وغريها  العبود،  د.صالح  وأثرها،  السلفية  الشيخ  عقيدة  باز،  ابن 
بعيدًا عن  بالصدق واألمانة  املباركة  الدعوة  تناولت هذه  التي  الكتب 

كيد الكائدين املغرضني الذين لفقوا هلا التهم والشبهات الباطلة.
السعودية  الدولة  هي:  دول،  أو  أدوار،  بثالثة  السعودية  الدولة  مرت   (2(
 –  1235 الثانية:  السعودية  والدولة  1233هـ،   –  1139 األوىل: 
1309هـ، والدولة السعودية الثالثة: قامت بعد فتح امللك عبدالعزيز 
السعودية، سيد  العربية  اململكة  تاريخ  انظر:  للرياض سنة 1319هـ، 

إبراهيم، ص 153.
)3) انظر: عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية، د.العبود، 161/2-

.294
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ذلك بقيادة والة األمر يف هذه البالد املباركة وبتأييد 
من علامئها الثقات.

هلذا  واألبعاد  والعراقة  اخلصائص  هذه  إن 
والة  وبقيادة  السعودية«  العربية  »اململكة  الوطن 
األمر فيه منذ تأسيسه عىل يد امللك عبدالعزيز رمحه 
 – وحكام  ملوك  من  بعده  جاء  بمن  ومرورًا  اهلل، 
رمحهم اهلل- حتى العهد احلايل بقيادة خادم احلرمني 
من  وبتأييد  عبدالعزيز  بن  سلامن  امللك  الرشيفني 
امللكي  السمو  صاحب  األمني  عهده  ويل  سمو 
األمري حممد بن سلامن بن عبدالعزيز -حفظهم اهلل 
ورعاهم - كل ذلك مما جيعل كل منتٍم هلذا الوطن 
التي حباها  والنعم  يستشعر عظم هذه اخلصائص 
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مقابلة  فينبغي  ولذا  العظيم؛  الوطن  هلذا  تعاىل  اهلل 
االنتامء،  هذا  رشف  يف  باإلخالص  النعم  هذه 
والذود  مكتسباته  ومحاية  مصاحله  بخدمة  والقيام 

عنه واملحافظة عىل أمنه وقيمه ومبادئه.

بيان  عىل  سرتكز  املوجزة  الدراسة  هذه  إن 
النصوص الرشعية وأقوال العلامء يف مسألة االنتامء 
سهلة  رشعية  رؤية  وفق  به  واالحتفاء  للوطن 
الكتاب  نصوص  من  مستمدة  يَّرسة  ومحُ ومبارشة 
الكريم والسنة والنبوية الرشيفة، وهدي أهل العلم 
الثقات؛ لتكون هذه الدراسة املوجزة مرجعًا علميًا 
سهل التناول لآلباء واألمهات واملعلمني واملعلامت 
والدعاة واخلطباء؛ ليسهموا مجيعًا يف غرس رشف 
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ومن  وطالهبم  أوالدهم  يف  الوطني  االنتامء  هذا 
ومستفيدين،  ومتلقني  مدعوين  من  أيدهيم  حتت 
إعداد  نافعة هلم يف  املوجزة  الدراسة  ولتكون هذه 
فضل  عن  خطبة  أو  كلمة  أو  حمارضة  أو  موضوع 
الوطن واالنتامء إليه واالحتفاء بمناسباته املختلفة.

أهداف الدراسة: 

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:

بيان مفهوم االنتامء للوطن.

تأصيل مسألة االنتامء للوطن.

باملناسبات  االحتفاء  حول  هادئة  نظرة  تقديم 
الوطنية. 



16

الدراسات السابقة: 

بعد البحث يف املكتبات العامة ومواقع اإلنرتنت 
وسؤال املختصني وجد الباحث مؤلفات ودراسات 
كثرية تناولت: مفاهيم حب الوطن، والوطنية، من 

رؤى وختصصات علمية خمتلفة، ومن ذلك: 

حب الوطن من منظور رشعي، تأليف أ.د.زيد 
عدة  الكتاب  وطبع  الزيد،  عبدالكريم  ابن 
اإلرشاد  جهاز  هبا  قام  طبعة  منها  طبعات، 
من  كتاب  وهو  الوطني،  باحلرس  والتوجيه 
من  الرشعية  األدلة  عرض  املتوسط  القطع 
الكتاب والسنة وأقوال العلامء املعتربين يف هذا 
وحب  الوطنية،  مفهوم  عن  وحتدث  املوضوع، 
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الوطن يف النصوص الرشعية، وحقوق الوطن، 
والغلو يف الوطنية.

حب الوطن، تأليف، د.سعد بن عبداهلل السرب، 
وهذا  1436هـ،  احلمييض،  مطابع  إصدار  من 
الكتاب جاء عىل ثالثة مباحث، تعريف الوطن، 
تناول  وأخريًا  الوطن،  أنواع  عن  حتدث  ثم 

حقوق الوطن ونواقضه.

املرجعني ومن غريمها  استفدت من هذين  وقد 
تناولت  املوجزة  الدراسة  هذه  أن  إال  املراجع  من 
به( وفق دراسة  للوطن واالحتفاء  مسألة )االنتامء 
استفادة  ليسهل  ومبارشة؛  وميرسة  موجزة  رشعية 
كافة املطلعني عليها بمختلف أعامرهم ومداركهم.
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 اإجراءات الدرا�سة وتق�سيماتها:

مشكلة الدراسة:

يعد تناول مسألة )االنتامء للوطن واالحتفاء به( 
وفق الرؤية الرشعية من املسائل العلمية املعارصة؛ 
لكون أغلب العلامء السابقني مل يتناولوا -كام يبدو 
يرون  لكوهنم  العلمية؛  بتفصيالهتا  املسألة  هذه   -
أهنا من األمور الفطرية والغريزية التي ال حتتاج إىل 

بيان مطول، أو نقاش مفصل.

قبل  العربية  القومية  دعوات  ظهور  بعد  ولكن 
جاءت  العريب؛  العامل  بلدان  بعض  يف  عقود  عدة 
الدعوة للمفاهيم الوطنية معارضة لتلك الدعوات 
أهل  بعض  بني  اختالف  فوقع  العربية،  القومية 
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من  فمنهم  ومعانيها؛  الوطنية  مفهوم  حول  العلم 
خالف كل هذه الدعوات القومية والوطنية، ورأوا 
و»األخوة  اإلسالمية«  »األمة  مفهوم  تناقض  أهنا 
اإليامنية«، وأن الكالم حول الوطن وحمبته واالنتامء 
 - بإجيابية  تناوهلا  من  ومنهم  توز،  ال  عصبية  إليه 
تلك  يف  الناس  بني  ساد  ولكن  قليلة-،  فئة  وهم 

الفرتة الرأي املتشدد ضد الوطنية. 

لذلك تأيت هذه الدراسة املوجزة بعد مرور تلك 
متوازنة  رشعية  رؤية  وفق  تناوهلا  ملحاولة  العقود 
والنبوية  والسنة  الكريم  الكتاب  نصوص  وفق 
االهتامم  مع  الثقات،  العلم  أهل  وهدي  الرشيفة، 
تحُواَجهحُ بحمد  التي  العليا  بالنظر للمصالح الوطنية 
اهلل يف وطننا )اململكة العربية السعودية( بكل حزم 
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والتيارات  الفكرية  االنحرافات  كافة  ضد  وعزم 
الوافدة التي تغذي تلك األفكار وتسببت بموجات 
من  فئام  لدى  واالنحراف  والتشدد  الغلو  من 
بل  باستهانة،  الوطن  إىل  نظروا  لكوهنم  شبابنا؛ 
خمتلفة،  وختريبية  إجرامية  بأعامل  فقاموا  بعدوانية، 
مسألة  فهم  يف  لدهيم  خطري  خلل  وجود  يؤكد  مما 
اخلوارج  ملنهج  متثلهم  عن  ناهيك  للوطن،  االنتامء 
األمر، وخمالفة  فتنة اخلروج عىل ويل  ووقوعهم يف 
منهج أهل السنة واجلامعة يف السمع والطاعة لويل 
خمتلفة؛  وآثام  شتى،  موبقات  يف  والوقوع  األمر، 
نتيجة ارتكاهبم جرائم عظيمة يف حق أنفسهم، ويف 
حق وطنهم، ويف حق والة أمرهم، ويف حق دينهم 
الدين اإلسالمي  أن هذا  قبل ذلك كله، وال ريب 

احلنيف يناقض كل هذه األفعال الشنيعة.
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تساؤالت الدراسة:

الدراسة  تسعى  التي  التساؤالت  حتديد  يمكن 
إىل اإلجابة عنها وفق اآليت:

ما مفهوم االنتامء للوطن؟ 
العلامء يف مسألة  وأقوال  الرشعية  النصوص  ما 

االنتامء للوطن؟ 

ما الرأي يف االحتفاء باملناسبات الوطنية؟

منهج الدراسة:

التي هتدف  الكيفية  الدراسات  الدراسة من  تعد هذه 
الوصول إىل نتائج دقيقة حول موضوعها، وتعتمد املنهج 
الوصفي: وهو: »كل منهج يرتبط بظاهرة معارصة بقصد 
مجع  عىل  املنهج  هذا  يقترص  وال  وتفسريها،  وصفها، 
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البيانات، وإنام تبويبها، وتفسريها، واستخراج الدالالت، 
بذل  وقد  البحث«)1)،  بمشكلة  املرتبطة  واالستنتاجات 
أنواع  النوع من  الباحث وسعه من خالل استخدام هذا 
وبيان  الوطني،  االنتامء  مفهوم  ملعرفة  الكيفية  البحوث 
وتوضيح  للوطن،  االنتامء  مسألة  يف  الرشعية  األصول 
واستخدم  الوطنية،  باملناسبات  االحتفاء  حول  الرأي 
والثانوية  األولية  واملراجع  املصادر  من  عددًا  الباحث 

لتحقيق أهداف الدراسة.

تقسيمات الدراسة:  

املقدمـــــــــة: وحتتوي عىل: )التمهيد، وأهداف الدراسة، 
ومصطلحاهتا، وإجراءاهتا، وتقسيامهتا(. 

املبحث االأول: مفهوم االنتامء للوطن.

)1) املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، د.صالح العساف، ص189.
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يف  العلامء  وأقوال  الرشعية  النصوص  الثان:  املبحث 
مسألة االنتامء للوطن.

املبحث الثالث: نظــرة هــادئة يف االحتفاء باملناسبات 
الوطنية.

اخلامتة، وفيها أبرز نتائج الدراسة، وتوصياهتا.
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الدراسة،  أبرز مصطلحات هذه  رغبًة يف حترير 
»االنتامء  بيان مفهوم  بإجياز  املبحث  نتناول يف هذا 
للوطن« حتى يتضح املعنى املراد منه، وذلك وفق 

اآليت:

أواًل: تعريف مفهوم »االنتماء«:

اأ  ( التعريف اللغوي:

ومن  النمو،  من  مأخوذة  لغة:  االنتامء  كلمة 
معانيها: االنتساب، يقال: نمى وَنَمْيتحُه إىل َأبيه َنْمًيا 

مفهوم 
االنتماء 

للوطن

المبحث األول:
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ِميًّا وَأْنَمْيتحُه: َعَزوته ونسبته، واْنَتَمى هو إليه، أي:  ونحُ
انتسب)1)، فيتضح أن املراد بكلمة )االنتامء( يف اللغة 
هو: االنتساب إىل أمر معني، واالنتامء للوطن تعني: 
االنتساب إليه، أي انتساب الشخص إىل البلد الذي 
ولد فيه، أو يرجع إليه، وهو املنزل الذي يمثل مكان 

نشأته وتربيته)2).

ب( التعريف اال�سطالحي:

االنتامء الوطني اصطالحا هو: االرتباط احلقيقي، 
واالتصال املبارش مع أمٍر معني ختتلف طبيعته بناًء 
الفرد معه، ويعرف  فيها  يتعامل  التي  الطريقة  عىل 

)1) انظر: لسان العرب البن منظور 314/15، خمتار الصحاح، الرازي، 
ص283، النهاية يف غريب احلديث، ابن األثري، ص943.

)2) انظر: املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس، 956/3.
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عنارص  من  بعنرص  والثقة  التمسك،  بأنه:  أيضًا 
االرتباط  عىل  واملحافظة  باألفراد،  املحيطة  البيئة 
يدل  مما  وواقعيًا  ومعنويًا،  وفكريًا،  وجدانيًا،  به 
عىل قوة الصلة التي تربط بني الفرد، واليشء الذي 
انتامؤه لوطنه، أو عائلته، أو  ينتمي له، سواء أكان 
عمله، أو غريهم)1)، وقيل االنتامء الوطني: مفهوم 
بوالديه،  ارتباطه  خالل  من  الفرد  مع  يولد  وراثي 
كذلك،  مكتسب  وهو  فيها،  ولد  التي  وباألرض 
يف  املتمثلة  املجتمع  مؤسسات  خالل  من  وينمو 

املدرسة واألرسة واملسجد واإلعالم واألقران.)2)

)1) مفهوم االنتامء، جمد خرض، موقع )موضوع( اإللكرتوين، منشور 
بتاريخ 2016/4/18م.

)2) صحيفة الرياض، االنتامء الوطني، د.عبداهلل بن ناجي آل مبارك، 
بتاريخ 1431/5/6هـ.



30

هذه  مفهوم  يف  الوطن  إىل  االنتامء  فإن  وعليه   
الدراسة، هو: )االعتزاز باالنتساب إىل هذا الوطن 
بأصوله  والتمسك  السعودية«  العربية  »اململكة 
أمره(،  لوالة  والطاعة  والسمع  ومقوماته  ومبادئه 
وفضائل  خصائص  اكتسب  الذي  الوطن  فهذا 
أمجع،  العامل  بلدان  من  غريه  عند  توجد  ال  عظيمة 
واحلداثة  والتاريخ  والعراقة  األصالة  بني  ومجع 
واملعارصة واملواقف املشهودة مع املسلمني يف كل 

مكان يستحق كل ذلك.

ثانيًا: تعريف مفهوم »الوطن«:

اأ ( التعريف اللغوي:

سكن  أو   ، حلَّ أو  أقام،  بمعنى:  لغـة:  الوطـن 
َأقام،  وَأْوَطَن:  باملكان،  َوَطَن  فيقال:  مكان،  يف 
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َأرض  فالٌن  َأْوَطَن  ويقال:  َوَطنًا،  اختذه   : وَأْوَطنَهحُ
فيها،  يقيم  ومسكنًا  حماًل  اختذها  َأي:  وكذا  كذا 
واجلمع َأْوطان، والوطن: منزل اإلقامة من اإلنسان 
وحمله)1)، فيتضح أن املفهوم اللغوي لكلمة الوطن 
عليها  نشأ  التي  واألرض  املكان  تعني:  هنا  املراد 

اإلنسان، وأقام فيها، وانتسب إليها.)2)  

ب( التعريف اال�سطالحي:

   الوطن يف اال�سطالح: الوطن األصيل هو مولد 
الرجل، والبلد الذي هو فيه)3)، والوطنية هي: تعبري 

)1) انظر: لسان العرب البن منظور 351/13، خمتار الصحاح، الرازي، 
ص303، النهاية يف غريب احلديث، ابن األثري، ص980. 

)2) انظر: املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ، 1042/3. 
)3) التعريفات، اجلرجاين، ص 327.
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قومي تعني حب الشخص وإخالصه لوطنه.)1)   

والوطن يف مصطلح هذه الدراسة هو: )اململكة 
أرضها،  عىل  شعبها  ولد  التي  السعودية  العربية 
هويتها  ويملون  وقراها،  مدهنا  يف  ونشأوا 
وجنسيتها، وهم خملصون هلذا الوطن ووالة أمره(.

)1) انظر: املوسوعة العربية العاملية، مؤسسة أعامل املوسوعة، ص286. 
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الن�سو�ص 
ال�سرعية 

المبحث الثاني:

أكدت نصوص رشعية عديدة من القرآن الكريم 
الفطرة  مع  التوافق  املطهرة عىل  النبوية  السنة  ومن 
واالنتامء  الوطن  حب  يف  عليها  الناس  فطر  التي 
إليه، ومن تلك النصوص الكريمة ومدلوالهتا وفق 

أقوال العلامء حوهلا اآليت: 

پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٻ   {ٱ  تعاىل:  اهلل  يقول 
ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  

واأقوال العلماء 
يف م�ساألة 

االنتماء للوطن
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ڤڤ})1)، فقرن ربنا سبحانه يف هذه اآلية 
بحب  ْم(  َسكحُ َأنفحُ )اْقتحُلحُوْا  النفس  حب  الكريمة 

م(.)2) وْا ِمن ِدَياِركحُ جحُ األرض )َأِو اْخرحُ

ويقول جل شأنه: {ڃ  چ    چ  چ  چ   ڇ  ڇ  
ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ      ڍ   ڇ   ڇ  
يف  تعاىل  اهلل  فقرن  ک})3)،  ک    ڑ   ڑ   ژ  
بالدفاع  اهلل  اجلهاد يف سبيل  الكريمة  اآلية  هذه 
يِن( وبالدفاع عن  ْم يِف الدِّ َقاتِلحُوكحُ عن الدين )مَلْ يحُ
ْم(، فإن  ِدَياِركحُ ن  م مِّ وكحُ ِْرجحُ أرض الوطن )َومَلْ يحُ

مل يكونوا من أولئك فربحُوهم وأحسنوا إليهم.)4)
)1) سورة النساء، آية 66.

)2)  انظر: جامع البيان، الطربي، 126/2.
)3) سورة املمتحنة، آية 8.

)4) انظر: جامع البيان، الطربي، 201/5.
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عليهام  ولوط  إبراهيم  الكريمني  نبييه  اهلل  وابتىل   -
فيها،  نشأوا  التي  أوطاهنم  باخلروج من  السالم 

ۓ   ے   {ے   سبحانه:  يقول  ذلك  ويف 
ۆ    ۆ        ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ  
ۉ   ۅ      ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ  
ى    ى    ې   ې   ې    ې   ۉ  
ائ  ائ  ەئ  ەئ} )5)، كام امتحن اهلل نبيه 
موسى عليه السالم باخلروج من وطنه، ويف ذلك 

يقول عز وجل: {ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

جب  حب  خب})6).

)5)  سورة األنبياء، آيات 71-68.
)6) سورة القصص، آية 20.
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فاخلروج من الوطن أمٌر قاٍس عىل النفس، وال   
يقوم به إال من اضطر إىل ذلك، وهذا كله مما يدل 
الكريمة مع  القرآنية  النصوص  توافق هذه  عىل 
الوطن، وأن اخلروج  اإلنسانية يف حب  الفطرة 
منه أمر غري حمبب عىل النفس البرشية، فهؤالء 
األنبياء األصفياء عليهم السالم شعروا بصعوبة 
مغادرة أوطاهنم، وحتملوا املشاق يف سبيل ذلك، 
يقول الثعالبي رمحه اهلل: )إن اإلنسان يستوحش 

بفراق وطنه كام يستوحش بفراق مسكنه..()1).

{ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ويقول اهلل تعاىل: 
ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبخب  
جثمث   يت   ىت     مت   خت   حت   جت    يب          ىب    مب  

)1) اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، 75/1.
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ىث      يث    حج})1)، فهذا دعاء عظيم من النبي 
إبراهيم عليه السالم يظهر فيه حبه لوطنه ووطن 
أهله، وال شك أن الدعاء لليشء داللة عىل حمبته، 

واالنتامء إليه. 

ڱ   ڱ   ڳ   {ڳ   شأنه:  جل  اهلل  وقال 
ڻ   ڻ   ں    ں    ڱ   ڱ  
ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہھ  
فمن  ے})2)،  ے   ھ    ھ   ھ  
نعم اهلل تعاىل عىل البرش أن هيأ هلم أرضًا لتكون 

هلم وطنًا، فيها قرارهم ومعيشتهم.

ويقول اهلل تعاىل عىل لسان مؤمن آل فرعون:
)1) سورة البقرة، آية 126.

)2) سورة غافر، آية 64.
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ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   {ں    
ۓ   ے    ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ  

فمن  ۆ})1)،  ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   

العباد وجود  هبا عىل  اهلل  ينعم  التي  النعم  أّجل 
وظهوٍر  مستقر،  سيايس  لك  ومحُ رشيد،  كم  ححُ
للرشع  وإقامة  لألمن،  وانتشار  األرض،  يف 
والعدل، وذلك كله من النعم العظيمة التي جيب 

أن تتظافر معها كل اجلهود للمحافظة عليها. 

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   شأنه:  جل  ربنا  ويقول   
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  

)1) سورة غافر، آية 29.
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ  
ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  
هذه  فأوضحت  ژ})1)،  ژ   ڈ  
اهلل  أنواع اجلهاد يف سبيل  الكريمة أن من  اآلية 
عليه،  املعتدين  عدوان  ورد  الوطن  عن  الدفاع 

ومحاية ثغوره وحدوده.

ويقول اهلل سبحانه وتعاىل: {ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  
اهلل  من  وعد  وهنا  پ})2)،  پ    پ   ٻ  
مكة  لوطنه  بعودته  حممد الكريم  لنبيه  تعاىل 

النبي قال مقاتل رمحه اهلل: )خرج  املكرمة، 
)1) سورة البقرة، آية 246.

)2) سورة القصص، آية 85.
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من الغار لياًل مهاجرًا إىل املدينة يف غري الطريق؛ 
ونزل  الطريق،  إىل  رجع  فلام  الطلب،  خمافة 
اجلحفة، وعرف الطريق إىل مكة، فاشتاق إليها، 
)إِنَّ  يقول:  اهلل  إن  السالم:  عليه  جربيل  فقال 
َك إىَِل َمَعاٍد(، أي:  ْرآَن َلَرادُّ ِذي َفَرَض َعَلْيَك اْلقحُ الَّ
إىل مكة ظاهرًا عليها()1)، وقال النسفي رمحه اهلل: 
)هذه اآلية نزلت باجلحفة بني مكة واملدينة حني 
إىل  فاحلنني  آبائه()2)،  ومولد  مولده  إىل  اشتاق 
الوطن واالشتياق إليه وحبه أمر فطري اجتمع 
عليه أنبياء اهلل الكرام، وهم يف ذلك كسائر البرش.

ڭ   ڭ   ۓ    } وعال:  جل  اهلل  ويقول 
)1) اجلامع ألحكام القرآن، حممد القرطبي، 321/11. 

)2) تفسري النسفي، عبداهلل النسفي، 313/3.  
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ې})1)،  ې   ۉ   ۉ    ۅۅ   ۋ   ۋ  
من  املهاجرين  فضائل  تعاىل  اهلل  د  يعدَّ وهنا 
وا  ؛ ومما ذكره أهنم:)أحُْخِرجحُ الصحابة الكرام 
ِمن ِدياِرِهْم(؛ فالبعد عن الوطن، والتضحية يف 
سبيل ذلك يدل عىل عزيمة كبرية، وبذل عظيم، 
ومعاناة  ابتالء  من  الوطن  مغادرة  يف  ما  مع 
وأكد  اهلل  مدحهم  لذلك  النفس؛  عىل  عظيمة 
ويقول  غريهم،  عن  وفضاًل  درجة  أعظم  أهنم 

ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   {وئ   سبحانه: 
ی   ی   ىئی   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ    ۈئ   

ی  جئ}.)2)  
)1) سورة احلرش، آية 8.

)2) سورة التوبة، آية 20.
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وقد تواترت ن�سو�ص ال�سنة النبوية على هذه املعان 
ن�سو�ص  يف  وعر�سها  بيانها  �سبق  التي  للوطن  العظيمة 

القراآن الكرمي، ومن تلك االأحاديث النبوية الكرية: 

حراء  غار  يف  النبي عىل  الوحي  نزول  بعد   
ذهب مع زوجته خدجية  إىل ورقة بن نوفل 
ليفرس له ذلك، ومما قاله ورقة: ليتني أكون حيًا إذ 
ِْرِجّي هم؟!(،  : )َأو خمحُ رجك قومك، فقال يحُ
به  جئت  ما  بمثل  قط  رجل  يأت  مل  نعم،  قال: 
نرصًا  أنرصك  يومك  يدركني  وإن  ودي،  عحُ إال 
 : )قوله اهلل:  رمحه  السفريي  قال  مؤزرًا()1)، 
إنكاري عىل وجه  استفهام  )أو خمرجي هم؟(: 
يأتيني مثل صلصلة..،  )1) رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب احيانا 

رقم4، ورواه مسلم، كتاب اإليامن، باب بدء الوحي، رقم 160.
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التفجع والتأمل، كأنه استبعد  أن يرجوه من 
حرم اهلل وجوار بيته، وبلدة أبيه إسامعيل من غري 
مل يكن منه فيام مىض وال فيام سيأيت  سبب، فإنه
املحاسن  منه  كانت  بل  إخراجًا،  يقتيض  سبب 
الظاهرات والكرامات املقتضية إلكرامه وإنزاله 

بأعىل الدرجات(.)1)

)رأيت رسول  قال:  بن عدي وعن عبداهلل 
واقفًا عىل احلزورة، فقال: واهلل إنك خلري  اهلل
أرض اهلل، وأحب أرض اهلل إىل اهلل، ولوال أين 
أخرجت منك ما خرجت()2)، وهنا يظهر احلب 
)1) املجالس الوعظية يف رشح أحاديث خري الربية، حممد بن عمر السفريي، 

.224/1
وقال  رقم3925،  مكة،  فضل  باب  املناقب،  كتاب  الرتمذي،  أخرجه   (2(

الرتمذي: )حديث حسن غريب صحيح(. 
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لوطنه مكة، ويظهر كذلك  الشديد من النبي
ذلك،  إىل  ولكنه اضطر  له،  ملفارقته  شدة حزنه 

يقول اهلل تعاىل: {ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ     ڭ   ڭ  

ۈ  ۈٴۇ})1).

من  قدم  إذا  كان  النبي )أن   : أنس وعن 
ناقته، وإن  املدينة أوَضع  سفر فنظر إىل جدران 
كان عىل دابة حّركها من حبها( )2)؛ حيث كان 
عليه الصالة والسالم يرسع يف ميش ناقته تشوقًا 
للوصول إىل موطنه، قال احلافظ ابن حجر رمحه 

)1) سورة التوبة، آية 40.
)2) رواه البخاري، كتاب العمرة، باب من أرسع ناقته..، رقم 1708.
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اهلل: )يف احلديث داللة عىل فضل املدينة، وعىل 
مرشوعية حب الوطن، واحلنني إليه()1)، ويقول 
إذا نظر  ابن بطال رمحه اهلل: )وتعجيل سريه
الدار جيدد الشوق لألحبة  إليها من أجل قرب 
الوطن، ويف رسول  واألهل، ويؤكد احلنني إىل 

احلسنة(.)2) اهلل

وقد دعا النبي عليه الصالة والسالم ملوطنه املدينة 
بعد هجرته إليها، فقال: )اللهم حبب إلينا املدينة 
صاعنا،  يف  لنا  بارك  اللهم  أشد،  أو  مكة  كحبنا 
دنا، وصححها لنا..()3)، قال السمهودي  ويف محُ

)1) فتح الباري رشح صحيح البخاري، 621/3.
)2) رشح صحيح البخاري، 83/3.

املدينة..،  إلينا  اللهم حبب  باب  املدينة،  البخاري، كتاب فضائل  )3) رواه 
رقم 1790.
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رمحه اهلل: )معنى كلمة »أو أشد«، أي: بل أشد، 
يدعو بأن يرزقه اهلل حب املدينة أشد من  فهو
حبه ملكة؛ الستشعاره بأهنا أصبحت بلده ووطنه 
التي ينحُ إليها، ويحُرَس عند معاملها التي تدل عىل 

(2 قرب وصوله إليها(.)1)

التي  النبوية  النصوص  من  كريمة  طائفة  فهذه 
وحبه،  إليه  واالنتامء  بالوطن  االعتزاز  فيها  يظهر 

)1) وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى، نور الدين السمهودي، 48/1.
)2) يتداول البعض )حب الوطن من اإليامن( عىل أنه حديث نبوي، وهذا 
انظر:   ، النبي غري صحيح، بل هو حديث موضوع ومكذوب عىل 
ابن  الشيخ  وقال   ،110/1 لأللباين،  الضعيفة،  األحاديث  سلسلة 
ص  البيقونية،  املنظومة  رشح  مكذوب(،  موضوع  )حديث  عثيمني: 
39، وقال السخاوي: )مل أقف عليه، ومعناه صحيح(، املقاصد احلسنة، 

ص100.
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اجلليلة؛  املعاين  هلذه  املؤكدة  العلم  أهل  وأقوال 
مرشوع؛  إليه  واالنتامء  الوطن  حب  أن  يوضح  مما 

بلت النفوس عليه. باإلضافة لكونه أمرًا فطريًا جحُ

وهنا م�ساألة يثريها البع�ص حول: هل االنتماء للوطن 
رابطة  يخالف  اأنه  اأو  االإ�سالمية،  لالأمة  االنتماء  يناق�ص 
االأخوة االإيانية الثابتة بن�سو�ص �سرعية كرية؟، واالإجابة 

عن ذلك وفق النقاط الآتية:

بلد  العلم أكدوا جواز أن يكون لكل  1- أن أهل 
يف  والطاعة  السمع  وله  به،  يستقل  إمام  مسلم 
الوهاب  عبد  بن  حممد  الشيخ  يقول  حكمه، 
رمحه اهلل: )األئمة جممعون من كل مذهب عىل 
أن من تغّلب عىل بلد، أو بلدان، له حكم اإلمام 
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يف مجيع األشياء، ولوال هذا ما استقامت الدنيا 
ألن الناس منذ زمن طويل، قبل اإلمام أمحد إىل 
واحد..()1)،  إمام  عىل  اجتمعوا  ما  هذا  يومنا 
بعد  )وأما  اهلل:  رمحه  الشوكاين  احلافظ  ويقول 
أطرافه؛  وتباعد  واتساع رقعته  انتشار اإلسالم 
األقطار  من  قطر  كل  يف  صار  قد  أنه  فمعلوم 
الوالية إىل إمام وسلطان، ويف القطر اآلخر، أو 
األقطار األخرى كذلك، وال ينفذ لبعضهم أمر 
وال هني يف قطر اآلخر، فال بأس بتعدد األئمة  
والسالطني، ويب الطاعة لكل منهم بعد البيعة 
أوامره()2)،  فيه  ينفذ  الذي  القطر  أهل  عىل  له، 

)1) الدرر السنية، 239/7.
)2) سبل السالم، 48/3.
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وقال الشيخ إبراهيم ابن ضويان رمحه اهلل: )لو 
فحكمه  كزماننا  ناحية  عىل  سلطان  كل  تغّلب 

كاإلمام(.)1)

2- مرَّ معنا سابقًا أن املقصود بالوطن هي األرض، 
هو  وهذا  ونشأ،  املرء  فيه  ولد  الذي  واملكان 
النصوص  عليه  دلت  الذي  الرشعي  املعنى 
الوطن  بمعنى  املراد  وليس  السابقة،  الرشعية 
أنه  بالوطن  املراد  كان  ولو  فقط،  العقيدة  هو 
ألرض  اعتبار  دون  فقط،  والعقيدة  الدين 
تعاىل  اهلل  سمى  ملا  والسكنى،  والنشأة  الوالدة 
من  الكرام وأصحابه  الرسول إخراج 

)1) منار السبيل، 353/2.
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َأْخَرَجهحُ  {إِْذ  والديار؛  الوطن  من  إخراجًا  مكة 
َقَراء  ا يِف اْلَغاِر}، {لِْلفحُ َ وْا َثايِنَ اْثننَْيِ إِْذ مهحُ ِذيَن َكَفرحُ الَّ
ْم  َوَأْمَواهِلِ ِدياِرِهْم  ِمن  وا  أحُْخِرجحُ ِذيَن  الَّ امْلحَُهاِجِريَن 
خرجوا  فهم  َوِرْضَوانًا}؛  اهللَِّ  َن  مِّ َفْضاًل  وَن  َيْبَتغحُ

بدينهم من ديارهم وأوطاهنم. 

3- أن الوالء والرباء من أصول العقيدة اإلسالمية 
وأركاهنا الرئيسة، ويف ذلك يقول ربنا سبحانه: 
گڳ})1)،  گ   گ    گ   {ک  

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    } وعال:  جل  وقوله 
ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ    پڀ   پ   پ  

)1) سورة التوبة، آية 71.
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وقوله  ڤ})1)،  ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ  
ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ      ٴۇ   {ۈ   تعاىل: 
»أوثق   : ويقول ې})2)،  ې   ې    ۉ  
عرى اإليامن احلب يف اهلل، والبغض يف اهلل«)3)، 
فهذه عقيدة ثابتة وراسخة، إنام احلديث هنا عن 
السعودية(  العربية  )اململكة  الوطن  هذا  حب 
اهلل من مكانة  ملا وهبه  إليه؛  باالنتامء  واالعتزاز 
وفضائل هي حمل إمجاع اجلميع، أما حب املسلمني 

)1) سورة املائدة، آية 51.
)2) سورة احلجرات، آية 10.

)3) مسند اإلمام أمحد، أول مسند الكوفيني، أوسط عرى اإليامن أن حتب يف 
اهلل وتبغض يف اهلل، رقم 18053، وقال األلباين: )فاحلديث بمجموع 
رقم  الصحيحة،  السلسلة  األقل(،  عىل  احلسن  درجة  إىل  يرتقي  طرقه 

.1728
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والوقوف  وأوطاهنم،  ديارهم  تباعدت  مهام 
معهم يف حاجاهتم ومصائبهم؛ فهذا أمر رشعي، 
يف  املؤمنني  )ترى   : النبي  يقول  ذلك  ويف 
اجلسد،  كمثل  وتعاطفهم،  وتوادهم  ترامحهم 
بالسهر  جسده  له  تداعى  عضٌو  منه  اشتكى  إذا 
والسالم:  الصالة  عليه  ويقول  واحلـمى()1)، 
)املؤمنون كرجل واحد إذا اشـتكى عينه، اشتكى 
كله، وإن اشتكى رأسه، اشتكى كله()2)، وهذا 
األمر الرشعي يف الوقوف مع املسلمني والعناية 
اململكة  قيادة  لدى  األمهية  بالغ  أمر  هو  هبم 
)1)  رواه البخاري، كتاب األدب، باب رمحة الناس والبهائم، رقم6011، 

ورواه مسلم، كتاب األدب، باب تراحم املؤمنني..، رقم 6529. 
)2) رواه مسلم، كتاب األدب، باب تراحم املؤمنني..، رقم 6532.  
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العربية السعودية؛ ألن اململكة تعي مكانتها عىل 
الصعيدين الدويل واإلسالمي، لذلك تدها يف 
وقد  األحداث،  هذه  مثل  يف  الصدارة  موضع 
أخذت اململكة ذلك منهجًا راسخًا هلا، وأكدت 
الصادر  للحكم  األسايس  نظامها  يف  عليه 
بتاريخ  )أ/90(  رقم  الكريم  امللكي  باملرسوم 
من   )25( املادة  يف  وذلك  1412/8/27هـ، 
النظام أن من واجباهتا وتطلعاهتا: )..حتقيق آمال 
وتوحيد  التضامن  يف  واإلسالمية  العربية  األمة 
أفراحهم،  املسلمني  تشارك  فهي  الكلمة..(، 
وتشاطرهم أحزاهنم وآالمهم، وتتضامن معهم 
يف األزمات والكوارث والنكبات، وتقف معهم 
واملعنوية،  احلسية  واملساندة  الدعم  أوجه  بكل 
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وهذا من العمل برشع اهلل املطهر الذي تترشف 
الدولة السعودية بتطبيقه.

ويؤكد عىل هذا النهج الراسخ الذي تسري عليه   
مرَّ  عىل  املسلمني  نرصة  إىل  الداعي  البالد  هذه 
الزمان ويف كل مكان؛ خادم احلرمني الرشيفني 
ورعاه  اهلل  حفظه  العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك 
السعودية  العربية  اململكة  ظلت  )فقد  بقوله: 
منذ أن أسسها امللك عبد العزيز رمحه اهلل تسعى 
العامل،  بقاع  شتى  يف  املسلمني  قضايا  خلدمة 
ووزهنا  ثقلها  النبيل  اهلدف  هلذا  سخرت  وقد 
وعرب  واالقتصادي،  والسيايس  احلضاري 
السنني مل متر أي دولة إسالمية أو أقلية إسالمية 
يف أي دولة بمحنة أو حرب أو كارثة إال وكانت 
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يدعمها  اململكة وشعبها يف مقدمة من  حكومة 
ويشد أزرها، ويضمد جراحها ويتبنى قضيتها، 
وذلك انطالقًا من واجبها اإليامين الذي تقوم به 
مجيع  لقلوب  ومهوى  للوحي،  مهبًطا  بوصفها 
املسلمني الذين يرون يف هذه البالد وأهلها كل 
وثيًقا  واتصاالً  بأحواهلم  واهتامم  وعطاء  خري 
هبم()1)، فأوجزت هذه الكلامت الضافية األدوار 
العظيمة التي تقوم هبا هذه البالد املباركة للدين 

وأهله يف أنحاء العامل.

أفتى  قد  اهلل  باز رمحه  ابن  الشيخ عبدالعزيز  أن   -4
عىل  وأن  إسالميًا،  كان  إن  الوطن  حب  بجواز 

)1) التقرير اخلتامي للهيئة العليا جلمع التربعات ملسلمي البوسنة واهلرسك، 
ص15.
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اإلنسان أن يشجع عىل اخلري يف وطنه، وأن يسعى 
الستقرار أوضاعه وأهله.)1)

  وهبذا نكون قد استكملنا احلديث عن النصوص 
االنتامء  مسألة  حول  العلم  أهل  وأقوال  الرشعية 
منها  اتضح  والتي  وخدمته،  به  واالعتزاز  للوطن 
مرشوعية االنتامء إىل الوطن وحبه، وفق مدلوالت 

هذه النصوص الكريمة، وأقوال أهل العلم حوهلا.

)1) انظر: جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، مجع: حممد الشويعر، 9/ 317.
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نظرة 
هادئة

المبحث الثالث

تقنية هائلة يف  ثورة  فيه من  العرص احلارض وما 
مرتابطًا،  كله  العامل  من  جعلت  خمتلفة،  جوانب 
ويتأثر بعضه ببعض، وما شهده الوطن من أحداث 
املارقون  اخلوارج  هبا  قام  مؤسفة  إجرامية  وأعامل 
فكل  الرسمية؛  واألنظمة  الرشعية  األحكام  عن 
يعزز  وطني  عمل  كل  مباركة  أمهية  يتم  مما  ذلك 
واحلفاظ  لقادته  والوالء  وثوابته  للوطن  االنتامء 
عىل مكتسباته، ودعم كل جهد يؤكد أمهية التوعية 
باملحافظة عىل أمنه واستقراره؛ وذلك حرصًا عىل 

يف االحتفاء 
باملنا�ســــبات 

الوطنية 
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ومحايتهم  الوطن،  أفراد  بني  الفكري  األمن  تعزيز 
املختلفة  الضالة  والتيارات  املنحرفة  األفكار  من 
السلف  ملنهج  واملخالفة  اخلارج،  من  الوافدة 

الصالح الذي يقوم عليه هذا الوطن الشامخ.

لذلك فإن االحتفاء باملناسبات الوطنية والتوعية 
مجيع  لدى  الوطني  االنتامء  غرس  وترسيخ  هبا 
اجلامعات  طالب  فئة  يف  وخصوصًا  املواطنني، 
غفل  أن  بعد  وخصوصًا  مهم؛  أمر  العام  والتعليم 
نقول  ولعلنا  املاضية،  العقود  يف  كثريًا  عنها  الناس 
واالحتفاء  الوطني  باليوم  االحتفاء  إن  جمتهدين 
الرشعي  بالنهي  صلة  له  ليس  الوطنية  باملناسبات 
الوارد عن اختاذ أعياد غري عيدي الفطر واألضحى؛ 
به  يقصد  ال  دنيوي  احتفال  هو  الوطني  فاليوم 
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التقرب إىل اهلل تعاىل حتى يكون خمالفًا لذلك النهي 
الرشعي، واألمور بمقاصدها؛ فهو استشعار وتذكري 
الوطن ومواطنيه من  أنعم اهلل عىل هذا  بام  للجميع 
صفاء للعقيدة، وحتكيم للرشيعة، ووحدة للكلمة، 
هذه  ويف  الرشيدة،  القيادة  ظل  يف  لألمن  وانتشار 
وتتجدد  عليها،  تعاىل  اهلل  يشكر  الوطنية  املناسبات 
وتربز  حماسنهم،  فيها  وتذكر  األمر،  لوالة  البيعة 
ويعرض  وعدهلم،  وإحساهنم  وفضائلهم  مآثرهم 
فيها ما مرَّ عىل هذه البالد يف األزمنة املاضية من اجلهل 
واخلوف والظلم والفرقة والضعف واهلوان والفقر، 
السعودية  العربية  اململكة  عام  مفتي  سامحة  يقول 
اهلل:  الشيخ حفظه  آل  بن عبداهلل  الشيخ عبدالعزيز 
)الواجب أن يتحول هذا اليوم - اليوم الوطني- إىل 
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يوم شكر هلل، وتفكر بنعمه، وأن يرصوا عىل شكر 
اهلل عىل نعمة األمن واألمان..(. )1)

فاالحتفاء باليوم الوطني وفق هذه الصورة مثله 
العاملي ملرض  اليوم  املعلم، أو  بيوم  مثل االحتفال 
السكري، أو اليوم العاملي للتطوع، أو اليوم العاملي 
أو  املخدرات،  بأرضار  التوعية  أو  املدين،  للدفاع 
ذلك،  ونحو  الشجرة،  أسبوع  أو  املرور،  أسبوع 
توعية  ورائها  من  ويقصد  دنيوية،  مناسبات  فهي 

الناس باملصالح العامة هلذه املناسبات.

قوية  السعودية  الدولة  هذه  عىل  احلفاظ  إن 
ومتامسكة واجب عىل مجيع املواطنني، الذين ينبغي 

)1) صحيفة عكاظ، عدد يوم اخلميس 1432/10/24هـ.
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هلذا  محاية  ذلك؛  أجل  من  جهودهم  تتظافر  أن 
أحكامه،  يف  احلنيف  بالدين  هيتدي  الذي  الوطن 
حقوق  ويؤدي  احلدود،  ويقيم  األمن،  وينرش 
أفراد املجتمع عرب مؤسسات الدولة املختلفة التي 
تعطي لكل ذي حق حقه، وترعى شؤوهنم، عماًل 
احلرمني  خادم  بقيادة  الدولة  سنتها  التي  باألنظمة 
اهلل  حفظهم  األمني  عهده  ويل  وسمو  الرشيفني 

وأعزهم.

نرشت  دولة  املباركة  السعودية  الدولة  هذه  إن 
التوحيد وأقامت الرشيعة وبسطت األمن وحققت 
مصالح العباد، وهذه شهادة أكدها كبار علامء هذه 
البالد الذين عارصوا  امللك املؤسس عبدالعزيز رمحه 
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اهلل عىل جهوده اجلليلة لتطبيق الرشيعة والعمل هبا، 
وخدمة الدعوة ونرصهتا، بقوهلم: )منَّ اهلل يف آخر 
هذا الزمان بظهور اإلمام عبد العزيز بن عبد الرمحن 
آل فيصل أيده اهلل ووفقه وما منَّ اهلل به يف واليته من 
انتشار هذه الدعوة اإلسالمية وامللة احلنيفية، وقمع 
من خالفها، وإقبال كثري من البادية واحلارضة عىل 
ما  وكذلك  الباطلة،  عوائدهم  وترك  الدين،  هذا 
حصل بسببه من هدم القباب، وحمو معاهد الرشك 
وإقامة  واملخالفات  املعايص  أهل  وردع  والبدع، 

دين اهلل يف احلرمني الرشيفني..(. )1)  

)1) هذه الرسالة من قول كل من الشيخ حممد بن عبد اللطيف، والشيخ سعد 
بن عتيق، والشيخ عبد اهلل العنقري، والشيخ عمر بن سليم ، والشيخ 
حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف – رمحهم اهلل -، انظر: الدرر السنية، 

107/9-109، والدولة والدعوة، الشيخ د.التـركي، ص44.
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ويقول الشيخ عبدالعزيز ابن باز رمحه اهلل: )آل 
سعود جزاهم اهلل خريًا نرصوا هذه الدعوة، هؤالء 
هلم اليد الطوىل يف نرص هذا احلق جزاهم اهلل خريًا 
ساعدوا، ونرصوا، فالواجب حمبتهم يف اهلل، والدعاء 
عداء  الدولة  هلذه  العداء  وإن  بالتوفيق...،  هلم 
بالتوحيد  تقوم  دولة  أي  للتوحيد،  وعداء  للحق، 
التوحيد اآلن؟،  اآلن من حولنا..؟، من يدعو إىل 
من  تعبد  التي  القبور  وهيدم  اهلل؟،  برشيعة  ويكم 
دون اهلل َمْن؟ أين هم؟، أين الدولة التي تقوم هبذه 
الرشيعة؟، غري هذه الدولة اسأل اهلل لنا وهلا اهلداية 
والتوفيق والصالح، ونسأل اهلل أن يعينها عىل كل 
اهلل:  رمحه  ويقول  يوفقها..(،  أن  اهلل  ونسأل  خري، 
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اإلسالمي  التاريخ  إنَّ  يقول:  املؤرخني  )بعض 
تامًا  التزامًا  يشهد  مل  والراشدين  الرسالة  بعد عهد 
بأحكام اإلسالم كام شهدته اجلزيرة العربية يف ظل 
الدولة السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت 
عنها...، واململكة العربية السعودية حكامًا وعلامء 
العامل كله، ويرصون عىل  املسلمني يف  أمر  هيمهم 
نرش اإلسالم يف ربوع الدنيا لتنعم بام تنعم به هذه 
نرص  مباركة  دولة  السعودية  الدولة  هذه  البالد، 
الكلمة،  هبا  ومجع  الدين،  هبا  ونرص  احلق،  هبا  اهلل 
وقىض هبا عىل أسباب الفساد، وأِمن اهلل هبا البالد، 
وحصل هبا من النعم العظيمة، ما ال يصيه إال اهلل، 
فيه نقص،  وليست معصومة، وليست كاملة، كل 
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وعىل  النقص،  إكامل  عىل  معها  التعاون  فالواجب 
إزالة النقص، وعىل سد اخللل بالتناصح والتوايص 

باحلق واملكاتبة الصاحلة والزيارة الصاحلة(.  

ويقول الشيخ حممد ابن عثيمني رمحه اهلل: )أحُشهد 
اهلل تعاىل عىل ما أقول، وأحُشهدكم أيضًا أنني ال أعلم 
أن يف األرض اليوم من يطبق رشيعة اهلل ما يطبقه 
هذا الوطن، أعني: اململكة العربية السعودية، هذه 
بالرشيعة اإلسالمية،  بالد حتكم  احلمد  البالد وهلل 
اإلسالمية،  بالرشيعـة  إال  يكمون  ال  والقضاة 
والصيام قائم، واحلج قائم، والدروس يف املساجد 
قائمة..، ثم إذا نظرنا إىل بالدنا، وإذا هو ليس هناك 
بدع  وال  القبور،  يف  طواف  وال  القبور،  عىل  بناء 
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الناس  عند  يكون  قد  ظاهرة،  غريها،  أو  صوفية، 
كل  هذه  خفية،  ذلك  أشبهه  ما  أو  صوفية،  بدعة 
جمتمع البد أن يكون فيه يشء من الفساد، إذا نظرنا 
إىل هذا وقارنا واحلمد هلل بني هذه اململكة والبالد 

األخرى القريبة منا وجدنا الفرق العظيم..(.  

الشيخ  آل  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  الشيخ  ويقول 
فضله  من  اهلل  )إنَّ  اهلل:  حفظه  اململكة  عام  مفتي 
أجلها  عظيمة،  بنعم  البالد  هذه  عىل  منَّ  وكرمه 
وأكربها وأعظمها نعمة اإلسالم، فاحلمد هلل الذي 
هدانا  أن  لوال  لنهتدي  كنا  وما  لإلسالم،  هدانا 
الدعوة  تلك  من  احلمد  وهلل  البالد  وهذه  اهلل..، 
يزال  وال  اهلل،  حدود  تقيم  تزال  ال  وهي  الصاحلة 
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قادهتا يكمون رشع اهلل، وال يزال علامء اإلسالم 
هلم فيها الكلمة النافذة، مع قادهتم، تعاونًا عىل الرب 
والتقوى، وتعاونًا عىل اخلري، وحرصًا عىل مجع كلمة 
عىل  الصحيح  املسار  عىل  وحرصًا  وشملها  األمة 
، إن أعداء اإلسالم  منهج كتاب اهلل وسنة حممد 
نعمة  من  البالد  هذه  يف  يشاهدون  ما  يغيظهم 
واجتامع  كلمة  واتفاق  وتساعد  وتعاون  واستقرار 
اإلسالم،  أعداء  نحور  يف  شجنًا  ذلك  إن  شمل، 
أسلوب،  بكل  ياولون  قريب،  كل  من  ياولون 
عسى أن جيدوا منفذًا ينفذون به إىل صفوفنا، ولكن 
يأيب اهلل عليهم ذلك بفضله وكرمه، ولكن واجب 
اهلل،  بدين  نعمل  اهلل، وأن  نتمسك برشع  أن  علينا 
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النعمة  هذه  لنا  لتدوم  اهلل،  طاعة  عىل  نستقيم  وأن 
بفضل اهلل وكرمه(.  

ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه اهلل: )الدولة 
السعودية منذ نشأت وهي تنارص الدين وأهله، وما 
من  اآلن  تبذله  وما  األساس،  هذا  عىل  إال  قامت 
منارصة املسلمني يف كل مكان باملساعدات املالية، 
وبناء املراكز اإلسالمية، واملساجد وإرسال الدعاة 
الكريم، وفتح  القرآن  الكتب، وعىل رأسها  وطبع 
وحتكيمها  الرشعية،  والكليات  العلمية  املعاهد 
للرشيعة اإلسالمية...،كل ذلك دليل واضح عىل 
منارصهتا لإلسالم وأهله، وشجى يف حلوق أهل 
النفاق وأهل الرش والشقاق، واهلل نارص دينه ولو 
هذه  إن  نقول:  وال  واملغرضون،  املرشكون  كره 
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أخطاء،  هلا  وليس  وجه،  كل  من  كاملة  الدولة 
أن  اهلل  ونسأل  أحد،  كل  من  حاصلة  فاألخطاء 

يعينها عىل إصالح األخطاء..(.)1)

إن هذه الكلامت والشهادات من هؤالء العلامء 
يف  الصدارة  موضع  هلا  تكون  أن  ينبغي  األجالء 
بيان حماسن هذه الدولة السعودية، ونرش فضائلها 
الدراسية ودروسنا وحمارضاتنا  يف جمالسنا وقاعتنا 
وخطبنا، وبيان جهودها اجلليلة يف خدمة اإلسالم 
لنسهم مجيعًا  واملقيم؛  املواطن  واملسلمني، وخدمة 

يف املحافظة عىل هذا الوطن الغايل. 

)1) انظر تفاصيل هذه الكلامت السابقة هلؤالء العلامء األجالء وغريهم يف: 
الدرر السنية يف ثناء العلامء عىل اململكة العربية السعودية، الشيخ أمحد 

بازمول، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.
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احلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات، والصالة 
وآله  عبداهلل  بن  حممد  املهداة  الرمحة  عىل  والسالم 

وصحبه ومن وااله، وبعد:

كر  ففي هناية املطاف مع هذه الدراسة املوجزة يذُّ
الباحث ببعض نتائجها، وفق اآليت:

التناول  املوجزة جاءت سهلة  الدراسة  إن هذه 
والدعاة  واملعلامت  واملعلمني  واألمهات  لآلباء 
هذا  رشف  غرس  يف  مجيعًا  ليسهموا  واخلطباء 

اخلامتة
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ومن  وطالهبم  أوالدهم  يف  الوطني  االنتامء 
حتت أيدهيم من مدعوين ومتلقني ومستفيدين، 
ولتكون هذه الدراسة نافعة هلم يف إعداد موضوع 
أو حمارضة أو كلمة أو خطبة عن فضل الوطن 

واالنتامء إليه واالحتفاء بمناسباته املختلفة.

اجِلبلِّية  املسائل  من  الوطن  إىل  االنتامء  إن 
والفطرية والغريزية.

العربية  اململكة  وطن  اختص  تعاىل  اهلل  أن 
السعودية التي تقوم عىل أرض »جزيرة العرب« 
من  غريه  عند  توجد  ال  فريدة  بخصائص 

األوطان. 

بعد االتفاقية املباركة بني اإلمام حممد بن سعود 
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آل سعود والشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحهام اهلل 
د جلزيرة العرب دورها القيادي  عام 1157هـ تدَّ
اإلصالحية،  الدعوة  دولة  بقيام  املسلمني  بني 
تعاىل-  اهلل  فضل  بعد   - عظيم  فضل  هلم  فكان 
يف إعادة كثري من املسلمني إىل الدين الصحيح، 
واالنحرافات  الشوائب  من  عقائدهم  وتلية 
العامل  ويف  بخاصة،  العربية  اجلزيرة  يف  اخلطرية 

اإلسالمي بعامة.

هلذا  واألبعاد  والعراقة  اخلصائص  هذه  إن 
الوطن »اململكة العربية السعودية« وبقيادة والة 
املؤسس  امللك  يد  عىل  تأسيسه  منذ  فيه  األمر 
الوطن  هلذا  منتٍم  اهلل تعل كل  عبدالعزيز رمحه 
التي  والنعم  اخلصائص  هذه  عظم  يستشعر 
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حباها اهلل تعاىل هلذا الوطن العظيم، وأن يسهم 
اجلميع يف املحافظة عليها.

الدراسة،  مفهوم هذه  الوطن يف  إىل  االنتامء  إن 
الوطن  هذا  إىل  باالنتساب  )االعتزاز  هو: 
بأصوله  والتمسك  السعودية«  العربية  »اململكة 
ومبادئه ومقوماته والسمع والطاعة لوالة أمره(.

الدراسة  هذه  مصطلح  يف  بالوطن  املقصود  إن 
هو: )اململكة العربية السعودية التي ولد شعبها 
عىل أرضها، ونشأوا يف مدهنا وقراها، ويملون 
الوطن  هلذا  خملصون  وهم  وجنسيتها،  هويتها 

ووالة أمره(.

من  عديدة  رشعية  نصوصًا  الدراسة  أوردت 
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املطهرة تؤكد  النبوية  السنة  الكريم ومن  القرآن 
يف  عليها  الناس  فطر  التي  الفطرة  مع  التوافق 

حب الوطن واالنتامء إليه.

أوضحت الدراسة أن االنتامء للوطن ال يناقض 
رابطة  يالف  وال  اإلسالمية،  لألمة  االنتامء 

األخوة اإليامنية.

بيَّنت الدراسة أن كل عمل وطني يعزز االنتامء 
عىل  واحلفاظ  لقادته  والوالء  وثوابته  للوطن 
بني  الفكري  األمن  تعزيز  يف  يسهم  مكتسباته 
املنحرفة  األفكار  من  ومحايتهم  الوطن،  أفراد 

والتيارات الضالة املختلفة الوافدة من اخلارج.

وشهادات  ضافية  كلامت  الدراسة  أوردت 
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السعودية  الدولة  عن  أجالء  لعلامء  منصفة 
وجهودها يف خدمة الدين واملواطن.

وأما أبرز توصيات هذه الدراسة فهي:

احلفاظ  يف  جهودهم  املواطنني  مجيع  يبذل  أن 
عىل هذا الوطن، والتمسك بام حباه اهلل من نعم 
عظيمة، وشكر املنعم سبحانه وتعاىل عىل ذلك، 
بأنظمة  االلتزام  يف  اجلميع  جهود  تتظافر  وأن 
ومنحرف  ضال  فكر  كل  من  واحلذر  الدولة، 

يسيئ هلذا الوطن وأمنه ووالة أمره.

أن يبذل املربون من اآلباء واألمهات واملعلمني 
واملعلامت واخلطباء والدعاة جهودهم يف غرس 
االنتامء للوطن، والتوعية بأمهية املحافظة عليه، 
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ومن  وطالهبم  أوالدهم  بني  بحقوقه  والقيام 
يستفيد منهم.

نسأل اهلل أن جيعلنا مجيعًا من أهل اخلري والدالني 
علينا  يفظ  وأن  ديننا،  علينا  يفظ  وأن  عليه، 
أمورنا،  والة  يفظ  وأن  مستقرًا،  آمنًا  وطننا 
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

أمجعني. 
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يف مائة عام، شوال 1419هـ.  

األوطان،  إىل  احلنني  رسالة  اجلاحظ،  رسائل 
عمرو بن بحر اجلاحظ، القاهرة، دار اخلانجي، 
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1384هـ.

احلديث،  دار  الصنعاين،  حممد  السالم،  سبل 
2010م. 

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، الشيخ 
حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف.

الرشيط  من  مقطع  والنور،  اهلدى  سلسلة 
وانظر:   ،)527( رقم  األلباين  للشيخ  الصويت 

املوقع اإللكرتوين لشبكة سحاب السلفية.

الرتمذي،  عيسى  أليب  الكبري(،  )اجلامع  السنن 
بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط2، 1998م، 

حتقيق د.بشار معروف.   
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احلديث،  مصطلح  يف  البيقونية  املنظومة  رشح 
للنرش،  الثريا  دار  عثيمني،  ابن  حممد  الشيخ 
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بريوت، املكتب اإلسالمي، 1402هـ.

مؤسسة  الرياض،  العاملية،  العربية  املوسوعة 
أعامل املوسوعة، 1419هـ. 
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1419هـ.



93



94

الفهر�ص

مقدمة الدراســــة.....................................
أهداف الدراســـة ....................................
الدراسـات السابقة ...................................

إجراءات الدراسة وتقسيامهتا ........................
املبحـث االأول: مفهوم االنتامء للوطن...............

العلامء  النصوص الرشعية وأقوال  املبحث الثان: 
يف مسألة االنتامء للوطن ............

املبحث الثالث: نظرة هادئة يف االحتفاء باملناسبات 
الوطنية ................................
اخلامتة، وفيها أبرز نتائج الدراسة، وتوصياهتا.....
ثبت املصادر واملراجع.................................
فهرس املحتويات ......................................

5
15
16
18
25

33

59
75
83
94


