إرشاف وتقديم

أ .د .حممـد خمتار مجعة
وزير األوقاف

1442هـ  2021 /م

رئي�س جمل�س الإدارة

د .هيثم احلاج علي
حق الوطن
�إ�شراف وتقدمي

د .حممـد خمتار جمعة

الطبعة األوىل

للهيئة املرصية العامة للكتاب.٢٠٢١ ،
ص.ب  ٢٣٥رمسيس
 ١١٩٤كورنيش النيل ـ رملة بوالق القاهرة
الرمز الربيدي ١١٧٩٤ :
تليفون  )٢٠٢( ٢٥٧٧٧٥١٠٩ :داخيل ١٤٩
فاكس)٢٠٢( ٢٥٧٦٤٢٧٦ :
الطباعة والتنفيذ
مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب

اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالرضورة عن توجه
اهليئة ،بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.
حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
حيظر إعادة النرش أو النسخ أو االقتباس بأية صورة إال بإذن
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب ،أو باإلشارة إىل املصدر.
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مقــدمـة
احلمـد هلل رب العاملين ،والصلاة والسلام على خاتم
أنبيائه ورسـله سـيدنا حممد بـن عبد اهلل ،وعلى آله وصحبه
ومـن تبع هـداه إىل يـوم الدين.

وبعــد:

فـإن العالقـة بين الديـن والدولـة ليسـت عالقـة عداء
ولـن تكونَّ ،
صحيحا واع ًيا وسـط ًّيا ُيسـهم
إن تد ُّينًا رشـيدً ا
ً
وبقـوة يف بنـاء واسـتقرار دولة عرصيـة ديمقراطيـة حديثة
تقـوم عىل أسـس وطنية راسـخة وكاملة ،وإن دولة رشـيدة
ال يمكـن أن تصطـدم بالفطـرة اإلنسـانية التـي تبحث عن
اإليمان الرشـيد الصحيح.
الديـن والدولـة ال يتناقضـان ،الدين والدولة يرسـخان
م ًعا أسـس املواطنـة املتكافئـة يف احلقـوق والواجبات ،وأن
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نعمـل م ًعـا خلير بلدنـا وخير النـاس أمجعين ،أن نحـب
اخلير لغرينـا كما نحبـه ألنفسـنا ،األديـان رمحـة ،األديـان
سماحة ،األديـان إنسـانية ،األديـان عطاء.

الديـن والدولـة يتطلبـان منا مجي ًعـا التكافـل املجتمعي،
وأن ال يكـون بيننـا جائـع وال حمـروم وال ٍ
عـار وال مشرد
وال حمتـاج.
الديـن والدولـة يدفعـان إىل العمـل واإلنتـاج ،والتميـز
واإلتقان ،ويطـاردان البطالة والكسـل ،واإلرهاب واإلمهال،
والفسـاد واإلفسـاد ،والتدمير والتخريـب ،وإثـارة القالقـل
والفتـن ،والعاملـة واخليانـة.

وإن مـن يتومهـون رصا ًعـا ال جيب أن يكـون بني الدين
حمتم ،إما أهنـم ال يفهمون األديان
والدولـة ويرونه رصا ًعـا ً
صحيحـا أو ال يعـون مفهوم الدولـة وع ًيا تا ًّمـا ،أو ال
فهما
ً
ً
يدركـون طبيعة العالقـة بينهام ،فاخللل ال عالقـة له بالدين
الصحيـح وال بالدولة الرشـيدة ،إنام ينشـأ اخللل من سـوء
الفهـم لطبيعـة الديـن أو لطبيعة الدولـة أو لطبيعتهام م ًعا أو
لطبيعة العالقـة بينهام.
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وال شـك أن قضيـة الوعي بالوطـن وبمرشوعية الدولة
الوطنيـة ،ورضورة دعـم صمودهـا ،والعمـل على رقيهـا
وتقدمهـا ،أحـد أهـم مرتكـزات بناء الشـخصية السـوية،
وأحـد أهـم دعائـم الـوالء واالنتماء إىل الوطـن واحلفـاظ
على مكتسـباته ومقدراتـه وكل ذرة مـن ثـراه الندي.

ويف السـياق واملنـاخ الفكـري الصحي ال حيتـاج الثابت
الراسـخ إىل دليل ،لكن اختطاف بعـض اجلامعات املتطرفة
للخطـاب الدينـي وحمـاوالت احتكارهـا لـه ولتفسيراته
حمتاجـا إىل التدليـل
جعـل مـا هـو يف حكـم املسـلامت
ً
ً
أصلا ثابتًـا.
والتأصيـل ،وكأنـه مل يكـن
على أن مرشوعيـة الدولة الوطنية أمر غير قابل للجدل
أو التشـكيك ،بـل هو أصل راسـخ ،فإن كل مـا يدعم بناء
الدولـة وقوهتـا هـو مـن صميـم اعتقادنـا اإليماين ،وكل
مـا يـؤدي إىل الفسـاد أو اإلفسـاد أو التخريـب أو زعزعـة
االنتماء الوطنـي إنما يتعـارض مـع كل القيـم الدينيـة
والثوابـت الوطنيـة.
وبما أن اجلامعـات اإلرهابيـة واملتطرفة حتـاول أن تتخذ
مـن التشـكيك يف هويـة الدولة الوطنية وسـيل ًة إلسـقاطها
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وحماولـة لزعزعـة االنتماء الوطنـي بين أبنائهـا ،كان لزا ًما
علينـا أن نؤكـد مرشوعيـة الدولـة الوطنيـة ،وبيـان حـق
الوطـن على أبنائـه ،فهـو هلـم مجي ًعـا وهبـم مجي ًعـا ،وقـد
قالـوا :إذا أردت أن تعـرف وفـاء الرجـل وأصالـة معدنـه
فانظـر إىل مـدى انتامئـه إىل وطنه واعتـزازه به ،وقـد قالوا:
رجـل فقير ضعيـف يف دولـة قويـة غنيـة خير مـن رجـل
غنـي يف دولـة ضعيفـة فقيرة؛ ألن األول لـه دولـة حتملـه
وحتميـه يف الداخـل واخلـارج ،واآلخـر فاقـد ملعنـى األمن
واألمـان ،فكما أن الصحـة تـاج على رءوس األصحـاء؛
ونظـرا
فـإن الوطـن تـاج على رءوس الوطنيين الرشفـاء،
ً
لتأثير الشـعر يف النفـوس ،وتزكية احلس اإلنسـاين ،وإهلاب
املشـاعر الوطنيـة ،أحلقنـا بالكتـاب خمتـارات منتقـاة مـن
الشـعر الوطني.
واهلل من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

أ.د .حممد خمتار مجعة مربوك

وزير األوقاف
رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
عضو جممع البحوث اإلسالمية
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املواطنة والتعايش السلمي
املواطنـة هـي مفاعلـة بين طرفين (مواطـن ووطـن)،
واملقصـود هنـا هـو التفاعـل بين املواطـن والوطـن الذي
يعيـش فيـه وينتمـي إليـه ،ومـا دامت هـي عالقـة تفاعل،
فمعنـى هـذا أنه ال بـد لتحقيـق مفهـوم املواطنـة أن يكون
انتماء املواطـن ووالؤه كاملين للوطـن (حيترم ُهويتـه
ويؤمـن هبـا ويدافـع عنها) ،وهـذه اهلُو ّيـة عبارة عـن اللغة
والثقافـة واحلضـارة والقيـم والتاريـخ واآلداب العامـة،
وأيضـا األرض التـي ُت َ ّثـل وعـاء هـذا الوطـن.
ً

إذن مفهـوم املواطنـة هـو (والء وانتماء) ،والء املواطن
لوطنـه باهل ُ ِو ّيـة السـابق ذكرها ولـكل ما خيدمها ويؤسـس
هلـا ويسـاعد على تأصيلهـا وحفظهـا وصيانتهـا ،وانتماء
إىل مؤسسـاته الوطنيـة ،وهـذا يقتضي ح ًّبـا وتع ّل ًقـا ورب ًطا
بالوطـن ،فالوطـن ليـس جمـرد نقطـة جغرافيـة وانتهـى
األمـر ،بـل هو املـايض واحلـارض واملسـتقبل ،فلا يشء يف
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الدنيـا يعادل قيمـة الوطن ،والواجب يف تعامل كل إنسـان
مـع وطنـه أن يكون من أهـل الوفـاء واملـروءة والنبل ،من
حيـث بذل النفـس فـدا ًء للوطـن ،وإكرا ًما ألبنـاء الوطن،
والسـعي يف رفعتـه وتعزيـز مكانتـه بين األمم.

مفهوم املواطنة لغ ًة:

املواطنـة مـن الفعل «و َطـن» يقال :وطـن بِا َْلـك ِ
َان يطن
َ
َ َ
وطنًـاَ :أ َقـام بِ ِ
ـه ،وأوطن ا َْلـكَان َّاتـذ ُه وطنًـا ،وواطنه عىل
َ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ـوم َع َ
اش َم َعهم
ْالَمـر أضمر فعله َم َعـه َو َوافقـ ُه َعل ْيهَ ،والق ْ
ِف وطـن و ِ
احد.
َ
َ
حملا وسـكنًا يقيـم فِ ِ
ووطـن بِا ْلب َل ِ
ـد َّاتـذ ُه ًّ
يـه ،واتطـن
ُ
َ
َ
فلان َأرض ك َ
ٌ
َـذا َوك ََذا،
ا ْل َب َلـد َّاتـذ ُه وطنًا ،ويقـالَ :أ ْو َط َن
ِ
ِ ()1
َأيَّ :ات ََذ َهـا َم َ ًّ
يـم ف َيها .
لا و َم ْسـ َكنًا ُيق ُ

اصطالحا:
مفهوم املواطنة
ً

ال شـك أن مصطلـح (املواطنـة) كمسـمى مل يكـن
موجـو ًدا يف مفـردات العـرب يف األزمنـة السـابقة ،وإنما
( )1لسان العرب ( ،)451/13مادة وطن ،املعجم الوسيط ( ،)1042/2مادة وطن.
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اسـتحدث هـذا اللفـظ للتعبير عـن العالقـة املتبادلـة بني
الفـرد والدولـة ،ومـا يتبـع ذلـك مـن حقـوق وواجبات.
فاملواطنـة تعنـي :التزامـات متبادلـة بين األشـخاص
والدولة ،فالشـخص حيصل عىل حقوقه املدنية والسياسـية
واالقتصاديـة واالجتامعيـة نتيجـة انتامئـه إىل جمتمـع معني،
وعليـه يف الوقـت ذاتـه واجبـات يتحتـم عليـه أداؤهـا(،)1
أيضـا :أهنـا عالقـة بين فـرد ودولـة كام
وجـاء يف تعريفهـا ً
حيددهـا قانـون تلـك الدولـة ،وبما تتضمنـه تلـك العالقة
مـن حقـوق وواجبـات يف تلـك الدولـة (.)2
وقيل :هي اصطالح يشري إىل االنتامء إىل أمة أو وطن(.)3

املواطنة يف ضوء اإلسالم:
لقـد أكّـد النبـي ﷺ على مفهـوم املواطنـة كأسـاس
أصيـل يف بنـاء املجتمـع منـذ قدومـه املدينـة املنـورة ،فقد
( )1انظر :موســوعة العلوم االجتامعية ،ميشــل مان ،تعريب :عادل اهلواري ،ســعد مصلوح،
مكتبة الفالح ،الكويت ،طبعة عام  14014هـ 1984 -هـ ،ص.110
( )2املواطنــة حقوق وواجبات ،ســعيد عبد احلافــظ ،ص ،10طبعــة  ،2007مركز ماعت
للدراسات احلقوقية والدستورية ،القاهرة.
( )3املوسوعة العربية العاملية ،مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش والتوزيع ،الرياض ،طبعة  ،1996ص.311
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َق ِ
ـدم النبـي ﷺ املدينـة املنـورة ،ووجـد ُسـكَّاهنا أصحاب
عقائـد خمتلفـة وثقافـات متعـددة ،فأسـس النبـي ﷺ
املجتمـع ،الـذي يقـوم على الوحـدة واالحتـاد ويؤمـن
باحلقـوق والواجبـات ،وهيـدف إىل الدفـاع عـن الوطـن
والـذود عنـه ،وذلك من خلال وثيقـة املدينة التـي عدَّ ها
دسـتورا للدولـة الوطنيـة ،بما احتـوت عليـه
املؤرخـون
ً
مـن بنـود أغلقـت مجيـع األبـواب أمـام العصبيـة والفتنة
الطائفيـة يف جمتمـع املدينـة ،كما أرسـت مبـادئ التعايـش
السـلمي بين مجيـع أبنـاء املجتمـع ،يف إطـار مـن رعايـة
املصالـح املتبادلـة بين مجيـع األطـراف ،فقـد جـاء فيهـا:
«وأن بينهـم النصـح والنصيحـة ،والبر دون اإلثـم»(.)1
وقـد محـت الوثيقـة ذلـك بسـياج مـن العـدل يتمثـل يف
نصرة املظلـوم والدفـاع عنـه ،حيـث جـاء فيهـا« :وإنه ال
يأثـم امـرؤ بحليفـه ،وإن النصر للمظلـوم»(.)2
كما أعلـت الوثيقة من شـأن القيـم واألخلاق ،فحثت
على املروءة والشـهامة من أبنـاء املجتمـع ،ووصفتهم مجي ًعا
بوصـف اجلار؛ ملـا للجوار من حقـوق ومكانة يف اإلسلام

( )1السرية النبوية ،البن كثري  ،322 /2السرية النبوية ،البن هشام .503 /1
( )2الســرة النبوية ،البن كثري  ،322 /2والســرة النبوية ،البن هشــام  ،503 /1والروض
األنف ،للسهييل .345/2

12

وجعلـت محايـة بعضهـم لبعـض محايـة للنفـس ،فقـد جاء
فيهـا( :وإن اجلـار كالنفس غير مضار وال آثـم) (.)1

واملتدبـر بعين البصيرة يـدرك  -قط ًعـا  -أن الغاية من
ذلـك نبذ أي خالف ،والرتفع عن أي تشـاحن ،والتسـامي
فـوق أي رصاع يمكـن أن حيدث بني أبنـاء الوطن الواحد؛
حفا ًظـا على وحـدة الوطـن وسلامته؛ حيـث أوضحـت
بنـود الوثيقـة هـذه الغايـة يف نصهـا« :وإِ َّن يود بنِـي َعو ٍ
ف
ْ
َ َُ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ُأمـ ٌة مـع ا ُْل ْؤ ِمنِ َ ِ
ِ
ِ
ـم،
َّ َ َ
ـمَ ،ول ْل ُم ْسـل َم ْي دين ُُه ْ
ين ،ل ْل َي ُهـود دين ُُه ْ
ِ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ـم َو َأثِ َم»(.)2
ل
ظ
ن
ـ
م
إل
،
م
ـه
س
ف
ن
أ
و
ـم
ْ
َ ْ
َ
َم َوال ِيه ْ َ ُ ُ ْ

املواطنة أساس التعايش السلمي:

إن اإلنسـانية احلقيقيـة دعـوة إىل الرتاحـم ،والتآلـف،
واالحترام ،واإلحسـان ،والتعايـش السـلمي بين الناس
مجي ًعـا بما حيقق النفـع للمجتمع كلـه ،وهذه املعـاين الراقية
ال ختلو منها رسـالة من الرسـاالت ،وال ديانة من الديانات
السماوية ،إذ إن املشـكاة التـي خيـرج منهـا نـور الوحـي
الـذي يضيء للبرشيـة طريقهـا هي مشـكاة واحـدة ،يقول
( )1السرية النبوية ،البن كثري .322 /2
( )2السرية النبوية ،البن هشام .107 /2
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احلـق﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [سـورة الشـورى ،اآليـة  ،]13ويف
سـورة األنبيـاء بعـد أن ذكـر لنـا احلـق بعـض املواقـف
مـن حياة رسـله وأنبيائـه  -عليهـم الصالة والسلام -قال
جـل شـأنه﴿:ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ﴾ [سـورة األنبيـاء ،اآليـة  ،]92يقـول اإلمام
البغـوي  :لقـد بعـث اهلل األنبيـاء مجي ًعـا بإقامـة الديـن،
واأللفـة واجلامعـة ،وترك الفرقـة واملخالفـة (.)1
ومـن هـذا املنطلـق اإلنسـاين كان تعامـل النبـي ﷺ
مـع غير املسـلمني ،فـكان ﷺ حيسـن معاملتهـم ،ويـزور
ً
ترسـيخا
مريضهـم ،و َي ْق َب ُـل هديتهـم ،وجييـب دعوهتـم؛
ملبـدأ التعايـش السـلمي؛ وإعلا ًء للقيـم اإلنسـانية.

ـ اهلجرة إىل احلبشة وأسس التعايش مع اآلخر:

إن اهلجرة إىل احلبشـة هي أحد النامذج الفريدة يف السيرة
النبويـة املرشفـة ،التي تربز قيمـة التعايش السـلمي بني بني

( )1معامل التنزيل ،للبغوي .122/4
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اإلنسـان مـع اختالف عقائدهـم ولغاهتـم وطبائعهم ،وترد
ثـم «فلا يكـون
على أصحـاب الفكـر األحـادي؛ ومـن ّ
املسـلم َّ
نافـرا ،بـل يكـون إل ًفـا يألـف
ـازا أو
نش ً
ً
خارجـا أو ً
النـاس ويألفونـه ،ويندمج مـع الكون من حوله وينسـجم،
فيحـرص على التعـاون على البر والتقـوى واالحتـاد مـن
أجـل املصالح املشتركة»(.)1

ـ اهلجرة إىل املدينة وفقه املواطنة وترسيخ قيم السالم:

كلمة س ِ
ٍ
صاحب خمتصر السيرة( )2أن َ
ـمعت
أول
يذكـر
ُ
ُ
منـه ﷺ حين قـدم املدينـة املنـورة كانـت الدعـوة الرصينة
للسلام ،فعـن َعب ِ
لا ٍم َ ،ق َالََّ :لا َق ِد َم َر ُس ُ
ـد اهلل ْب ِن َس َ
ـول
َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـلَ :قـد َم َر ُس ُ
َّـاس إ َل ْيـهَ ،وق َ
ـول
اهلل ﷺ ا َْلدينَـ َة ان َْج َف َـل الن ُ
ـت ِف الن ِ ِ
ِ
اسـ َت َبن ُْت َو ْج َه
اهلل ﷺَ ،ف ِج ْئ ُ
َّـاس لَ ْن ُظ َـر إِ َل ْيـهَ ،ف َل َّما ْ
رس ِ
َـذ ٍ
ابَ ،فك َ
ـت َأ َّن َو ْج َهـ ُه َل ْي َس بِ َو ْج ِه ك َّ
َان
ـول اهلل ﷺ َع َر ْف ُ
َ ُ
ٍ
ِ
الس َ
لا َم،
ـم بِـه َأ ْن َق َالَ ( :يا َأ ُّ َيا الن ُ
َّاس َأ ْف ُشـوا َّ
شء َت َك َّل َ
َأ َّو َل َ ْ
( )1التعايش مع اآلخر يف ضوء الســرة النبوية ،األسس واملقاصد ،د .عيل مجعة ،طـ،2018/1
رشكة بروج لألدوات املكتبية واملدرسية ،القاهرة ،ص .8 ،7
( )2انظر :خمترص السرية ،ملغلطاي ،ص .65
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َو َأ ْط ِع ُمـوا ال َّط َعـا َم َو َص ُّلـوا بِال َّل ْي ِ
َّـاس نِ َيـا ٌم ،تَدْ ُخ ُلوا
ـل َوالن ُ
ٍ
()1
النَّـ َة بِ َس َ
توجيـه بعـد
فرسـخ النبـي ﷺ بـأول
َْ
لا ٍم) ّ ،
أسـس املواطنـة والتعايـش السـلمي يف
اهلجـرة إىل املدينـة
َ
ٍ
ٍ
أسـمى معانيـه اإلنسـانية ،كبدايـة وهتيئـة لبناء املؤسسـات
على أسـس وطنيـة وإنسـانية راقيـة ،وليـس السلام هنـا
وق ًفـا عىل أحـد أنواعه ،بل هو سلام شـامل ،مـع النفس،
مـع اآلخـر ،مـع املجتمـع ،مـع كل أجنـاس الكـون ،مـن
رسـخها النبـي ﷺ يف مسـتهل إقامـة الدولـة
خلال قيـم ّ
بمؤسساهتــا؛ ليصنـع رسـول اهلل ﷺ بذلـك وع ًيـا ً
أول
بقيمـة السلام كسـبيل رئيـس يف اسـتقرار الوطـن ،ومـن
عملي،
ثـم ترمجـة هـذا الوعـي ثان ًيـا وحتويلـه لواقـع
ّ
ِّ
فيتكـون ويتولـد لـدى كل فـرد مـن أفـراد الوطـن معنـى
أبعـد وأعمـق بكثير يـؤدي إىل أن يكـون الوطـن بالنسـبة
وهويـة ،وانتماء ،وأمانـة ،وليـس جمـرد نقطـة
إليـه حيـاةُ ،
جغرافيـة يعيـش اإلنسـان عليهـا.
اب َما َجــا َء فيمن أيقظ أهله من
(ُ )1ســنن ابن ماجه :أبواب إقامة الصلوات والســنة فيها َ /ب ُ
الليل :حديث رقم  ،1334ومصنف ابن أيب شــيبة :كتاب األدب  /ما قالوا يف الرب وصلة
الرحم :حديث رقم.25389 :
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وثيقة املدينة وفقه املواطنة:
رسـخ رسـول اهلل ﷺ (املواطنة) يف أسـمى معانيها
لقد ّ
حينما هاجـر إىل املدينـة ،ووضـع َ
أول دسـتور للدولـة
املدنيـة يف العـامل بمفهـوم جديد يقـوم عىل املسـاواة بني كل
املواطنين؛ ليكون بذلك سـاب ًقا كل النظـم العاملية احلديثة،
حـدّ د مـن خاللـه املالمـح الرئيسـة لإلسلام .إذن هـذه
الوثيقـة تعبر عـن جمموعـة مـن القواعـد األساسـية التـي
تبين شـكل الدولـة ونظـام احلكـم فيها.

وبشيء مـن التدقيق نسـتطيع أن نقـول إن هـذه الوثيقة
كانـت ثمـرة ملشـاورة الرسـول ﷺ ألهـل هـذه الوثيقـة؛
ألهنـا تنظم شـئون الدولـة ،وتقنـن العالقـات الدنيوية بني
أفـراد الدولـة ،ومـن فقـه هـذه الوثيقـة التي تؤكـد مفهوم
وأسـس املواطنـة الكاملـة ،والتي مـن بينها(:)1

ـ التعايـش السـلمي بين اجلميـع ،وقاعدتـه قطـع أي
تعـاون عسكــري مـع أعـداء الــوطن وحلفائهـم،

( )1انظر فيام يستفاد من فقه هلذه الوثيقة وبنودها :التعايش مع اآلخر ،د .عيل مجعة ،ص .66-64
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ووجــوب الدفـاع عـن الوطـن ،والنصرة تكـون يف
احلـق والعـدل ،ال يف الظلـم واإلثـم.

ـ توفري األمن للجميع :اإلنسـان آمـن يف حرية اختياره،
فمـن ريض بالوثيقـة و َع ْق ِدهـا فهو آمـن ،ومن رفضها
أيضـا ،ال ُيضطهـد ،وال
واعترض عليهـا فهـو آمـن ً
حـق وجب له.
ُيعتـدى عليـه ،وال ُينقـص ٌ

وحـر يف إقامتـه
حـر يف انتقالـه مـن املدينـة،
ٌّ
ـ اإلنسـان ٌّ
فيهـاَ ،ينْ َعـم بما َينْ َعـم به أهلهـا من حقـوق ،ويتحمل
مثـل مـا يتحملون مـن املسـؤوليات والواجبـات ،له
مـا هلـم وعليه مـا عليهم .فهـو آمن عىل نفسـه ،وعىل
ِعرضـه ،وعىل كرامتـه ،وعلى عقيدته.

ـ إقـرار مبـدأ املسـئولية الفرديـة :فـكل إنسـان يتحمل
مسـئولية جرمـه وما اكتسـبه ُيسـأل عنـه و ُيؤاخذ به،
ال حيـل مؤاخـذة اجلامعـة بجريـرة الفرد.

نصـت الوثيقـة على قاعـدة املسـئولية اجلامعيـة
ـ كما ّ
بمعنـى أن اجلامعـة كلهـا مسـئولة عن حمـارصة الظامل
أو اجلـاين وحماكمتـه ،واحلـرص على نوالـه العقـاب
جلرم.
على مـا اقترف مـن ا ُ
18

ـ وح ّلـت الوثيقـة تشـابك العالقات اإلنسـانية ،فهناك
عالقـة القرابـة والـدم ،وهنـاك عالقة الدِّ يـن ،وهناك
عالقـة اجلـوار ،وهنـاك عالقـة املصالـح املشتركة،
فـإن عاشـت هـذه العالقات مجيعهـا يف وئـام وتوافق
اسـتطاع اإلنسـان أن حيقـق التعايـش والسلام
االجتامعـي.
ـ الكرامـة اإلنسـانية حـق لـكل إنسـان؛ حيـث قالـت
الوثيقـة( :اجلـار كالنفس غير ُمضار وال آثـم ) ،فمن
مل يدخـل يف املعاهـدة أو الوثيقـة فهـو جـار ألهلها ال
يصيبـه رضر وال إثم.
ـ أقـرت الوثيقـة مبـدأ املسـاواة ،وذمـة اهلل واحـدة،
فمـن أعطاهـا فهـي حمرتمـة مـن كل املؤمنني ،سـواء
قـدرا ومنزلـة أم أدناهم،
أكان مـن أعطاهـا أعالهـم ً
ِ
فقالـتِ ِ :
ِ
ِ
َاه ْم)،
ير َع َل ْيه ْم َأ ْدن ُ
َ
(وإ َّن ذ َّمـ َة اهلل َواحدَ ةٌُ ،ي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َواحـدَ ةٌ).
(وإِ َّن سـ ْل َم ا ُْل ْؤمن َ
وقالـت ً
أيضـاَ :

ـ َسـنَّت الوثيقـة ُّسـنَّة (التكافـل) بين أفـراد األمـة يف
خمتلـف املياديـن ،سـواء كانـت تلـك املياديـن ماديـة
أو دنيويـة ،فاألمـة متكافلـة ومتضامنـة يف «احلـق»،
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فجـاء يف نـص الوثيقـة َ ِ
َّصر لِ ْل َم ْظ ُلـو ِم)،
(وإ َّن الن ْ َ
(وإِ َّن
وهـي متكافلـة ومتضامنة يف املسـاواة القانونيـة َ
ِ
ِ
ِ
ـم) ،األمر الذي
ـم َأ ْدن ُ
َاه ْ
ير َع َل ْي ِه ْ
ذ َّمـ َة اهلل َواحـدَ ةٌُ ،ي ُ
يعنـي رفـض «الطبقيـة» اجلاهليـةِ ،عرقيـة كانـت أو
اجتامعيـة ،وهذه األمـة متكافلة ومتضامنـة كذلك يف
املعـاش واألمـوال ،فهـي مـع [ا ُمل ْف َـرح]  -أي :ا ُمل ْث َقل
بالديـن  -حتـى يتحرر مـن الدَّ ْين الـذي يثقل كاهله،
()1
تك َ
ـم َأ ْن ُي ْع ُطو ُه
(وإِ َّن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َ
ُـون ُم ْف َر ًحـا َب ْين َُه ْ
ين َل َي ْ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
ٍ
بِا َْل ْع ُـروف ف فـدَ اء أ ْو َع ْقـل).

ـ لقـد قـررت هـذه الوثيقة أن هـذا الوطن حـرم آمن،
(وإِنَّـ ُه َم ْن َخ َـر َج ِآم ٌن،
وأنـه ال حصانـة لظـامل أو آثمَ ،
ِ
ِ ِ
ِ
ـم َأ ْو َأث َم ).
َو َمـ ْن َق َعدَ آمـ ٌن بِا َْلدينَـةَّ ،إل َم ْن َظ َل َ

ـ وغير ذلـك كثير ممـا يمكـن اسـتنباطه مـن وثيقـة
املدينـة.
دسـتورا لقيام
وبذلـك يكون رسـول اهلل ﷺ قد وضع
ً
املجتمـع والدولـة على أسـس قويـة سـليمة معقولة

الاء ا ُْل ْهم َلة.
( )1ويروى:
ً
«مفرجا» َو ُه َو بِ َم ْعنى املفرح بِ ْ َ
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(املواطنـة) ،ووف ّيـة بحاجـات أي جمتمـع يف أي عرص
من العصـور(.)1

مظاهر املواطنة احلقيقية:
املواطنـة بمفهومها الشـامل الـذي حيقق التعايش السـلمي
ليسـت عالقـة تقـف عنـد حـدود عالقـة الشـخص بالدولـة
فحسـب ،بل هي دعـوة إىل التواصل مع اآلخريـن ،والتعاون
الكامل والبر املطلق ،يقول تعـاىل﴿:ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [سـورة املمتحنـة ،اآلية .]8

ومن تلك املظاهر ما ييل:
املسـاواة بين أبنـاء الوطـن الواحـد ،فلا متييـز جلنس
على جنـس ،وال لفئـة على فئـة ،وال فـرق بين إنسـان
وآخـر على أسـاس املعتقـد أو اللـون أو اللغـة أو غير
ذلـك ،ولقـد جـاءت دعوة اإلسلام إىل احرتام اإلنسـان
( )1انظر (بترصف) :اإلسالم ومشكالتنا احلارضة ،الدكتور حممد يوسف موسى  ،طـ ديسمرب
 ،1958دار اجلهاد ،القاهرة ،ص .9
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مـن أجـل آدميتـه وإنسـانيته دون تعصـب أو متييـز ،حيث
يــقول احلـق ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [سـورة اإلرساء ،اآلية  ،]70ويقول
 جـل شـأنه ﴿ :-ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [سـورة احلجرات ،اآليـة  ،]13ويقول ﷺ:
احدٌ  ،وإِ َّن َأباكُـم و ِ
(يـا َأيـا النَّاسَ ،أ َل إِ َّن ربكُـم و ِ
احدٌ َ ،أ َل
َ َ ْ َ
َ َّ ْ َ
ُ
َ ُّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـيَ ،و َل ل َع َجم ٍّي َع َ
بَ ،و َل
لى َع َر ٍّ
َل َف ْض َـل ل َع َـر ٍّ
ب َع َل َع َجم ٍّ
()1
ـوى)» ،
ـو َد َع َل َأ ْ َ
َأ ْ َ
ح َـر ،إِ َّل بِال َّت ْق َ
ـو َدَ ،و َل َأ ْس َ
ح َـر َع َل َأ ْس َ
ِ
ُـر ٍ
اب)(.)2
(والن ُ
ويقـول ﷺَ :
َّـاس َبنُـو آ َد َمَ ،وآ َد ُم م ْن ت َ

وال شـك أن التطبيـق العملي هلـذا املظهـر مـن مظاهـر
املواطنـة مـن شـأنه أن يعلي مـن مبـدأ تكافـؤ الفـرص،
وجيعـل النـاس سواسـية يف احلقـوق والواجبـات.
ومـن أروع ما يسـطره لنـا التاريخ يف هذا البـاب ما وقع
بين عبـد اهلل بن عمـرو بن العـاص  و ُغ َ ِ ِ
ـي؛ إِ ْذ
لا ٍم ق ْبط ٍّ
( )1أخرجه أمحد ( /474/38حديث رقم .)32489
( )2أخرجه أمحد ( /349/14حديث رقم.)8735
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ِ ِ
ـي ا ْبـ َن عمـرو َ ،ف َص َف َعـ ُهَ ،و َق َال:
ت ََسـا َب َقاَ ،ف َسـ َب َق ا ْلق ْبط ُّ
َأت َْسـبِ ُقنِي َو َأنَـا ا ْب ُن ْالَك َْر َم ْ ِ
ين؟ َف َلمَّ ُرفِ َع ْالَ ْم ُـر إِ َل ُع َم َر 
ِ ِ
َما َص َف َع ُه،
َل ْ َي ْـر َض إِلَّ َأ ْن َي ْص َف َ
ـع ا ْلق ْبط ُّ
ـي ا ْبن عمرو  ك َ
ِ
َّاس
َـم َت َع َّبدْ ت ُُم الن َ
َو َقـال عمر  كَل َمتَـ ُه ا َْل ْش ُ
ورةَُ « :من ُْذ ك ْ
ـه َ
ات ْم َأ ْح َـر ًارا؟!»(.)1
َو َقـدْ َو َلدَ ْ ُت ْم ُأ َّم َه ُ ُ

حرية ممارسة الشعائر الدينية:

فاملواطنـة تعنـي حريـة االعتقـاد ،وحريـة أداء أهـل كل
ملـة شـعائر دينهـم دون تضييـق على أحـد ،ودون إلـزام أو
إكـراه ألحـد على تـرك دينـه أو معتقـده ،ولقد أسـس القرآن
الكريـم هلـذا احلـق وأكد عليـه ،حيث يقـول سـبحانه﴿ :ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ
ﰗ ﰘ ﰙ﴾[سـورة البقـرة ،اآليـة  ،]256ويقـول تعـاىل:
﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾[سـورة الكافـرون ،اآليـة ،]6
وكما كفـل اإلسلام حريـة العقيدة أمـر كذلـك باحلفاظ
على مقدسـات اآلخريـن ،ومحايتهـا ،وعـدم االعتـداء
( )1فتوح مرص وأخبارها ،أليب القسم عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عبد احلكم ،ص  ،290دار الفكر.
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عليهـا ،وحـذر مـن منعهـم مـن أداء شـعائرهم ،فقـال
تعـاىل ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾
[سـورة احلـج ،اآليـة .]40

وقـد كان النبي ﷺ يويص قادته بأهـل األديان األخرى،
ف َع ِ
َان َر ُس ُ
ـن ابـن عبـاس َ ق َ
ـول اهلل ﷺ إِ َذا َب َع َ
ـال :ك َ
ـث
...ل َت ْغ ِ
ـالَ ( :
وشـ ُه َق َ
ُج ُي َ
ـد ُرواَ ،و َل َت ُغ ُّلـواَ ،و َل ُت َ ِّث ُلـواَ ،و َل
َت ْق ُت ُلـوا ا ْل ِو ْلدَ َ
الص َو ِامعِ)( .)1ويف وصية أيب
ـاب َّ
انَ ،و َل َأ ْص َح َ
بكـر ( :وسـوف متـرون بأقـوام قـد فرغـوا أنفسـهم يف
الصوامـع ،فدعوهـم وما فرغوا أنفسـهم لـه)» (.)2
وهـذا سـيدنا عمر بـن اخلطـاب  يعطـي أمانًا ألهل
ح ِ
الر ِحي ِمَ ،ه َذا َمـا َأ ْع َطى
الر ْ َ
ـن َّ
إيليـاء جاء فيـه( :بِ ْسـ ِم اهللِ َّ
ِ
ني َأ ْه َل ُلـدٍّ َو َم ْن َد َخ َـل َم َع ُه ْم ِم ْن
ير ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َع ْبـدُ اهللِ ُع َم ُـر َأم ُ
ـهم و َأمو ِ
ِ ِ
َأ ْه ِ
ال ْم
ج ِع َ
ني َأ ْ َ
ـل فِ ِل ْسـطِ َ
ينَ ،أ ْع َط ُ
اه ْم َأ َمانـ ًا لَ ْن ُفس ِ ْ َ ْ َ
يم ِهم وب ِر ِيئ ِهم وس ِ
ِ ِ
َولِ َكن َِائ ِس ِ
ـائ ِر ِم َّلتِ ِه ْم،
ـم َو َسـق ْ َ َ
ْ َ َ
ـه ْم َو ُص ُلبِ ِه ْ
( )1أخرجه أمحد (/461/ 4حديث رقم .)2728
( )2تاريخ الطربي .227/3
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ِ
ـص ِمن َْها َو َل ِم ْن
ـه ْم َو َل ُ ْتدَ ُم َو َل ُينْ َت َق ُ
َأنَّـ ُه َل ت ُْسـ َك ُن َكنَائ ُس ُ
حي ِزهـا و َل ِم َل ِلهـا ،و َل ِمـن ص ُلبِ ِهـم و َل ِمـن َأمو ِ
ال ْمَ ،و َل
ْ َْ
ْ َ
ْ ُ
َ َ
َ ِّ َ َ
ِ
ِ
ِ
()1
ُيك َْر ُه َ
ـون َع َ
ـمَ ،و َل ُي َض َّار َأ َحـدٌ من ُْه ْم)» .
لى دين ِه ْ

وقـد انتقلـت هـذه القيـم واملعـاين بين حكام املسـلمني
جيل بعد ٍ
ً
جيل يف تطبيق عميل لسماحة اإلسلام ووسـطيته.
* * *

( )1تاريخ الطربي .227/3
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احرتام النظام العام
ُيعـد احترام النظـام قيمـ ًة إنسـاني ًة ،ورضور ًة دينيـ ًة
واجتامعيـ ًة ووطني ًة ،تعنى به املجتمعـات املتقدمة ،وحترص
عليـه األمـم املتحضــرة ،وحتت مظلتـه يتسـاوى الناس يف
احلقـوق والواجبـات ،فيحرتم اإلنسـان غيــره ،ويؤدي إىل
النـاس حقوقهـم ،وحيـب هلـم مـا حيـب لنفسـه ،فاحترام
اآلخريـن بصفـة عامـة دليل احترام اإلنسـان نفسـه ،ومن
ثـم فـإن النظام حيـدد لإلنسـان عالقاته ويوضح لـه حقوقه
وواجباتـه ،ويضبـط سير احليـاة اليوميـة للفـرد ،سـواء يف
عملـه أم يف طريقـه أم يف غير ذلـك.

النظام يف اللغة واالصطالح:
النظـام يف اللغـة يطلـق ويـراد بـه الرتتيـب واالتسـاق،
أي اتسـاق األمـر وترتيبـه ووضعـه يف مكانـه الصحيـح،
كما يطلـق النظـام ويراد بـه اخليـط الـذي ُين َظ ُم فيـه اللؤلؤ
27

وغيره ،والنِّظـام :السيرة واهلـدْ ي ،وليس ألمرهـم نظام؛
ُ
أي ليـس لـه َهـدْ ي وال متعلـق وال اسـتقامة ،والنظـام:
الطريقـة ،يقـال :مـا زال على نظام واحـد(.)1

أمـا النظـام يف االصطلاح فهو عبـارة عـن جمموعة من
املبـادئ والترشيعـات واألعـراف والقواعـد وغريهـا مـن
األمـور التـي تقـوم عليهـا حيـاة املجتمـع ،وتنظـم أمـوره
الداخليـة واخلارجيـة(.)2

وبتعبير آخـر فالنظام هـو القانون الذي يربـط بني أفراد
املجتمـع ،ويف ظلـه يعـرف كل فـرد ما لـه من حقـوق جتاه
إخوانـه ،ومـا عليـه مـن واجبـات حياهلـم ،ويـدرك ما هو
مشروع له فيامرسـه ،ومـا هو حمرم عليـه فينأى عنـه ،ومن
ثـم يتحقـق للمجتمـع اسـتقراره ورفاهيته ،بـل وحضارته
بني املجتمعـات األخرى(.)3

( )1انظر :لسان العرب البن منظور ،578/12:دار صادر بريوت  -لبنان ،ط 1414 ، 3هـ ،وخمتار
الصحاح للرازي ، 313/1 :املكتبة العرصية ،بريوت ،ط1420 ،5هـ1999 -م ،واملعجم الوسيط
جممع اللغة العربية بالقاهرة (مادة :نظم ) ،2236/3 ،عامل الكتب ،ط1429 ، 1هـ 2008 -م.
( )2انظر :املدخل لدراسة النظم اإلسالمية ،حممد رأفت سعيد ،ص ،4طبعة دار العلم ،جدة.
( )3انظر :النظم اإلسالمية واملذاهب املعارصة ،حسن عبد احلميد عويضة ،ط دار الرشيد،
الرياض  ،ص .12
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النظام ُّسنَّة كونية:

ِ
إن املتأ ِّمل يف َ
الكون الواسـ ِع يرى أن النظام ُّسـنَّة
هذا
مـن ُسـنن اهلل الكونيـة يف اخللق ،فالكون كله يسير وفق
ٍ
ٍ
نظـام دقيـق ،وترتِ ٍ
وإتقـان
وتنسـيق حمكـم،
يـب بديـع،
ُي ِ
َ
العقـول ،وال عجـب يف ذلـك فتلـك صنعـة بديع
ـر
به ُ
السـموات واألرض التـي قـال عنهـا﴿:ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ﴾ [سـورة النمـل،
اآليـة  ،]88كما أن كل يشء يف هـذا الكون يـؤدي دوره
ووظيفتـه التـي خلقـه اهلل  مـن أجلهـا ،بانتظـام وإتقـان
بحيـث ال يتقـدم ِ
ُ
ـق على سـابِ ٍق ،وال يتأخر
وإحـكام،
الح ٌ
سـابِ ٌق على ِ
الح ٍق ،ويف ذلـك يقول احلـق ﴿ :ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮ ﯯﯰ ﯱﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ذر ٍة
ﰃ﴾ [سـورة يـس ،اآليـات  ،]40 - 38فـك ُُّل َّ
من هذا الكَــون هلا مكاهنــا وموقعهــا التي حدده اهلل تعاىل
هلــا ،وهلـا حركتها اخلاصـة هبا.
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النظام ٌ
ِ
مبادئ الرشيعة اإلسالمية:
مبدأ من

إن الديـن اإلسلامي ديـن ُين ّظـم حياة البشر يف خمتلف
ميادينهـا ،بما يصلـح شـأن الفـرد واملجتمـع ،كما ينظـم
لإلنسـان دقائـق حياتـه بما يصلـح دنيـاه وآخرتـه ،ذلـك
أن النظـام حمـور أسـاس حليـاة النـاس مجي ًعا ،وقـد جاءت
الشــريعة اإلسلامية بنظـام دقيــق متناسـق ومتناغـم مع
نظــام هـذا الكـون املنضبـط ،ليـدل ذلـك داللـة قاطعـة
على أن خالـق الكـون هو مـن أنزل هـذا الشرع احلنيف،
ويتجلى ذلك يف أمـور العبـادات ،فنجـد أن الصالة وهي
أعظـم رشائـع هـذا الدين نظـام كامـل ،هلا أوقـات حمددة،
وطريقـة أداء منضبطـة ،وعـدد ركعات معينة ،سـواء أداها
اإلنسـان منفـر ًدا أم يف مجاعة ،فال جيوز لإلنسـان أن يتعدى
هـذه األوقـات ،أو يغير يف عـدد الركعـات ،أو يف اهليئات
والصفـات ،وقـد غـرس النبـي ﷺ النظـام والرتتيـب بني
َما َر َأ ْيت ِ
أركاهنـا؛ حيث قـال:
ُمـون ُأ َص ِّل)(،)1
َ
(...وص ُّلوا ك َ
فلـو قدم املصلي ركنًا عىل ركـن وخالف النظـام والرتتيب
( )1صحيــح البخاري (كتاب األذان ،باب األذان للمســافر ،إذا كانوا مجاعة ،واإلقامة ،وكذلك
بعرفة ومجع ،وقول املؤذن :الصالة يف الرحال ،يف الليلة الباردة أو املطرية ،حديث رقم .)631
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بطلـت صالتـه ،بـل جعـل النبـي ﷺ تسـوية الصفـوف من
ـووا ُص ُفو َفك ُْم،
(س ُّ
متـام الصالة ،فكان ﷺ يقـول للصحابةَ :
ـوي َة الص ِّ ِ
َ ِ ()1
الص
ـم
ـف مـ ْن َتَـا ِم َّ
َفـإِ َّن ت َْس ِ َ َّ
لاة)  ،وكان ﷺ ُيع ِّل ُ
أصحا َبـ ُه احترا َم النظا ِم يف صلاة اجلامعة ً
قائلا( :إِن ََّما ُج ِع َل
ِ
اإلمـام لِي ْؤتَـم بِ ِ
ـهَ ،فل َ ِ
َـع َف ْار َك ُعـوا،
ا َ ْتتَل ُفـوا َع َل ْيـهَ ،فـإِ َذا َرك َ
ِ َ ُ ُ َّ
ـال :س ِ
ـم َع اهلل َلِـ ْن َحِـدَ ُهَ ،ف ُقو ُلـواَ :ر َّبنَـا َل َ
ـك احلَ ْمـدُ ،
َوإِ َذا َق َ َ
ِ
وسـا
اس ُ
َوإِ َذا َس َ
ـجدُ واَ ،وإِ َذا َص َّلى َجال ًسـا َف َص ُّلـوا ُج ُل ً
ـجدَ َف ْ
ِ
جع َ ِ
ف ِم ْن
الص ِّ
الص َّ
الصلاَةَ ،فإِ َّن إِ َقا َمـ َة َّ
ف ِف َّ
يمـوا َّ
َأ ْ َ ُ
ـونَ ،و َأق ُ
ِ
ُح ْس ِ
الصلاَة)( ،)2والشـك أن هذه صورة مـن أرقى وأهبى
ـن َّ
وأمجـل صـور النظام.

وكذلـك الزكا ُة هلـا أحكامها التي تتعلـق بأنواعها ووقتها
أيضـا  -نظـام كامـل ،لـه أحكامـه
ومقاديرهـا ،والصيـام ً -
بدايـة وهنايـة؛ حيـث يرتبـط بالزمـان مـن طلـوع الفجر إىل
غـروب الشـمس ،كذلـك احلـج الذي علمنـا فيـه النبي ﷺ
النظـام والرتتيـب ،فلـه زمنـه املعلـوم ومناسـكه وشـعائره،
( )1صحيح مســلم ،كتاب الصالة ،باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل األول فاألول منها،
حديث رقم (.)433
( )2صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب إِ َقام ُة الص ِّ ِ
الصال َِة ،حديث رقم (.)722
ف م ْن َتَا ِم َّ
َ َّ

31

التـي يتنقـل العبـاد منهـا يف نظام كامـل ال خيرجـون عنه وال
وفــق
يتجاوزونـه ،وغير ذلـك من العبـادات ،التـي تُؤ َّدى
َ
ٍ
كما وكَي ًفا.
نظــا ٍم
دقيــق ُم َف َّص ٍل و ُم َو َّضحٍ ًّ

مفهوم النظام العام:

النظـام العـام هـو جمموعـ ٌة مـن القواعـد التـي يقـوم
عليهـا أسـاس املجتمـع ،والتـي تو ّفـر احلامية العامـة لكافة
املواطنين واألشـخاص الذين يتواجدون على أرض دولة
مـا ،والتـي يرتتب على غياهبـا اهنيـار املجتمـع ككل(.)1

ومـن ثـم يتضح أن مفهـوم النظام العام باملعنى الواسـع
ينصرف إىل جمموعـة مـن األسـس واملبـادئ التـي يقـوم
عليهـا املجتمع ،لضبط سير احلياة اليومية للفرد ،سـواء يف
عملـه أم يف طريقـه أم يف غريهـا ،وال جيوز ألحـد خمالفتها،
بـل جيب على مجيع أفـراد املجتمـع االلتـزام هبا.

رضورة احرتام النظام العام:

مـن املعلـوم أن لـكل دولـة قانونًـا ينظـم عالقـة الفـرد
ببقيـة أفـراد املجتمـع ،ولـكل دولـة نظا ًمـا يسير عليـه
()1

النظام العام ،موقع ويكيبيديا ،املوسوعة احلرة . https://ar.wikipedia.org/wiki
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أفرادهـا ،جيـب مراعاتـه ،واحرتامـه ،وااللتـزام بـه؛ حتى
يعيـش اإلنسـان يف أمـن وأمـان ،واطمئنـان واسـتقرار؛
وحتـى ال تسـود الفـوىض بين أبنـاء املجتمـع ،فتضطرب
حيـاة النـاس ،وتصبـح أمورهـم بلا ترتيـب وبلا نظـام.

و ُيعـدُّ احرتام النظـام العام رضورة ال يمكن أن تسـتقيم
احليـاة بدوهنـا ،لـذا دعـا إليـه اإلسلام ،وأمـر أتباعـه بـأن
جيعلـوه سـلوكًا يامرسـونه يف حياهتـم اليومية ،حتـى يكون
منظما يتحمـل كل فـرد فيـه
املجتمـع اإلسلامي جمتم ًعـا
ً
مسـئوليته ،فتتحقـق املصلحـة العامـة التـي حيصـد ثامرهـا
ُـم َرا ٍع َو ُك ُّلك ُْم َم ْس ٌ
ـئول
املجتمـع كله ،يقـول نبينا ﷺُ ( :ك ُّلك ْ
ِ ِ ِ
َعـ ْن َر ِع َّيتِ ِهِ ،
اإل َما ُم َرا ٍع َو َم ْس ٌ
الر ُج ُل َرا ٍع
ـؤول َع ْن َرع َّيتـهَ ،و َّ
اعيـ ٌة ِف بي ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ـو َم ْس ٌ
ت
َْ
ـؤول َعـ ْن َرع َّيتـهَ ،وا َْل ْـر َأ ُة َر َ
ِف َأ ْهلـه َو ُه َ
َزو ِجها ومسـؤو َل ٌة َعـن ر ِعيتِها ،و ْ ِ
ـادم را ٍع ِف م ِ
ال َسـ ِّي ِد ِه
ْ َ َّ َ َ
َ
الَ ُ َ
ْ َ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
()1
و َم ْس ٌ
ـؤول َعـ ْن َرع َّيتـه ، )...فاملجتمـع املسـئول جمتمـع
يعـرف كل واحـد فيـه دوره ،وحيترم
منظـم متامسـك،
ُ
غيره ،وينظـر بعين اخلير للجميـع ،وإن شـعور اإلنسـان
اب اجلُ ُم َع ِة ِف ال ُق َرى َوا ُملدُ ِن ،حديث رقم (.)893
( )1صحيح البخاري ،كتاب اجلمعةَ ،ب ُ
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باالعتـزاز بوطنـه ،واملسـئولية جتـاه جمتمعـه؛ يوجـب عليه
وشـعارا حيرتمه اجلميع،
احترام النظـام العام ،ليكـون مبدأ
ً
وحتويلـه إىل سـلوك يامرسـه يف حياتـه اليوميـة.

فإن من أسـباب تقـدم األمم وعوامـل رقيها وحضارهتا
احترام أبنائهـا للنظـام العـام ،فحفـظ النظـام واحرتامـه،
ٌ
وحضـاري؛ إذ البد لكل
ديني
وااللتـزام بالقوانني
ٌ
سـلوك ٌ
فئـة تتعايـش يف جمتمع واحـد من بعض األنظمـة والقواعد
العادلـة ،التي تضبط سـلوك األفراد ،وحتفظ عىل اإلنسـان
حقوقـه ،و ُيلـزم فيها بأداء مـا عليه مـن واجبات.
َّـاس َحقوقهـم ،ولـن
ومـن دون النظـام لـن ينـال الن ُ
يتحقـق هلـم ال َع ُ
ـدل؛ فـإن العمـل دون نظـام يصبـح رض ًبا
مـن العبـث وضيـاع الوقـت سـدى ،إذ تعـم الفـوىض
واالرجتاليـة ويصبـح الوصـول إىل اهلـدف بعيـد املنـال.
ومن مظاهر احرتام النظام العام:
ـ احرتام القانون:

إن احترام القانـون بصفـة عامـة يعـد أهـم أعمـدة
النظـام ،وصـورة مـن صـور اسـتقامة السـلوك اإلنسـاين،
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فالقانـون ُوضـع ليطبق عىل اجلميـع بال اسـتثناء محاية لكل
وتنظيما للعالقـات واملعاملات ،فلا يتصـور
املواطنين،
ً
مسـتقرا دون احترام القوانين.
بقـاء املجتمـع
ًّ

واملتأمـل يف حال الـدول املتقدمة ،واملجتمعـات الراقية
يعلـم يقينًا أهنا ما وصلت إىل ما وصلـت إليه إال باحرتامها
للقوانين ،والتزامهـا بتطبيقهـا ،وإنـك لتعجـب حينام جتد
كثيرا مـن أبنائنـا الذيـن سـافروا إىل هـذه الـدول يعلنـون
ً
إعجاهبـم بِدقـة النظام ،والتـزام الناس بـه ،وإخالصهم يف
عملهـم ،وانضباطهـم يف مواعيدهم ،ولكنهم هم أنفسـهم
إذا عـادوا إىل أوطاهنـم مـرة أخـرى تـرى بعضهـم عـاد
سيرته األوىل ِمـن عدم االلتـزام بالنظـام وحماولـة التفلت
مـن االلتـزام بالقوانين وما ينظـم الشـأن العام.
ـ احلفاظ عىل مؤسسات الدولة ومرافقها العامة:

مـن أهـم مظاهـر احترام النظـام العـام احلفـاظ على
مؤسسـات الدولـة ومجيع املرافـق العامة ،كاملرافـق التعليمية
مـن املـدارس ،واملعاهـد ،واجلامعـات ،واملرافـق الصحيـة
كاملستشـفيات ،واملراكـز الطبية ،واملرافـق اخلدمية كاملصالح
35

احلكوميـة ،والطـرق ،ووسـائل النقـل ،واحلدائـق العامة،
وغريهـا مـن املرافق التـي تشـيدها الدولة من أجـل تقديم
اخلدمـات املختلفـة بشـكل مسـتمر للمواطنين كافة.

ومـن هنـا وجـب على كل وطنـي رشيـف أن حيافـظ عىل
مجيـع املرافـق واملؤسسـات العامـة ،وعـدم االعتـداء عليها،
بإسـاءة اسـتخدامها ،أو اسـتغالهلا للمنفعـة الشـخصية ،أو
إحلـاق أي رضر هبـا ،أو إتالفهـا ،أو ختريبهـا ،أو العبـث هبـا
لتشـويه منظرهـا اجلمايل ،فـإن ذلـك ُيعد شـك ً
ال من أشـكال
الفسـاد واإلفساد﴿ ،ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ﴾ [سـورة املائدة،
اآليـة  ،]64فحاميتهـا واجب دينـي ووطنـي ،باعتبارها ملكًا
جلميـع النـاس ،فكام حيافظ اإلنسـان على أغراضـه وممتلكاته
الشـخصية فإنه جيـب عليه احلفـاظ عىل املرافـق العامة ومجيع
مؤسسـات الدولة؛ ألن اإلرضار هبا سـيؤدي إىل تعطل احلياة
بشـكل عـام يف املجتمـع ،إضافـة إىل األرضار الكبيرة التـي
يتأثـر هبـا املـال العـام للدولة بسـبب إصالح هـذه األرضار.
ـ االلتزام بقواعد املرور وضوابطه:

إن هـذه القوانين وإن كانـت مـن األمـور احلضاريـة
املسـتجدة إال أهنـا مسـتندة إىل أصول ثابتـة يف ديننا احلنيف
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أص َـل حلقـوق ال ّطريـق ،حيـث يقـول نبينـا ﷺ:
الـذي ّ
ِ
ـع َو ِسـت َ
ـع َو َسـ ْب ُع َ
ُّون ُ -شـ ْع َب ًة،
ون َ -أ ْو بِ ْض ٌ
يما ُن بِ ْض ٌ
(اإل َ
َاهـا إِ َما َطـ ُة األَ َذى َع ِ
ـن
ـو ُل :الَ إِ َلـ َه إِالَّ اهللَ ،و َأ ْدن َ
َف َأ ْف َض ُل َهـا َق ْ
ِ
اإليم ِن)( ،)1ويقـول ﷺَ ( :أ ِم ِ
ال َّط ِر ِ
ط
ال َيا ُء ُشـ ْع َب ٌة م َن ِ َ
يـقَ ،و ْ َ
ـن ال َّط ِر ِ
األَ َذى َع ِ
يـق َف ُه َو َل َ
ـك َصدَ َق ٌة)( ،)2فـإذا كانت إماطة

األذى عـن الطريـق صدقـة ،وشـعبة مـن شـعب اإليمان،
ً
وسـبيل لدخـول اجلنـة ،فكيـف بمن حيترم قوانين املرور
وضوابطـه وال خيالفهـا بالسير عكـس االجتـاه ،أو بزيـادة
الرسعـة ،أو غير ذلـك من األمـور التـي تعتبر تعد ًيا عىل
حقـوق الطريـق ،وعىل حقـوق النـاس ،والتي قد تتسـبب
يف إزهـاق روحه أو أرواح غريه ،أو إصابتهم ،أو ترويعهم،
واهلل  يقول ﴿:ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ﴾ [سـورة البقـرة ،اآلية  ،]195ويقـول نبينا ﷺ:
ِ
َ
ضار)( ،)3فحـق الطريـق حـق عـام ينبغـي
ض َر وال َ
(ل َ َ
احرتامه وااللتزام بام ينظم التعامل معه أو فيه.

ب ِْ
اب ُش َع ِ
ال َيم ِن ،حديث رقم (.)35
( )1صحيح مسلم ،كتاب اإليامنَ ،ب ُ
( )2مسند أمحد  ،36/ 33حديث رقم (.)19794
اب َم ْن َبنَى ِف َح ِّق ِه َما َي ُض بِ َج ِ
ار ِه ،حديث رقم (.)2341
(ُ )3سنن ابن ماجه ،كتاب األحكامَ ،ب ُ
ُّ
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ـ االلتزام بمبدأ احلق والواجب:

فكما يريـد اإلنسـان أن يأخـذ حقـه عليـه أن يفـي
بواجبـه جتاه جمتمعـه ،سـواء يف أداء ما عليه مـن التزام أو
سـداد مـا ُيصل مـن خدمـات ،وال يعمـد إىل التفلت مما
عليه مـن اسـتحقاقات.
ِ
مقابلـة احلــق
جديـر بالذكـر أن األخـذ بمبــدأ

بالواجـب رضورة رشعيـة وجمتمعيـة لضمان العـدل
بين النـاس والتعايـش يف سلام وأمـان ،وقـد أشـارت
بعـض النصـوص القرآنيـة والنبويـة إىل هـذه التبادليـة،
وإىل رضورة الوفـاء باحلقـوق والواجبـات م ًعـا؛ حيـث
يقـول احلـق سـبحانه يف العالقات بين الزوجني﴿ :ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [سـورة البقـرة ،اآليـة ،]228
ويقـول  يف احلديـث القـديسَ ( :ث َل َث ٌ
ـة َأنَـا َخ ْص ُم ُه ْم
يـوم ا ْل ِقيام ِ
ـم َغـدَ َرَ ،و َر ُج ٌ
ـةَ ،ر ُج ٌ
ـاع
ـل َب َ
ـل َأ ْع َطـى ِب ُث َّ
َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ْ
ـرا َف َ
ـأك ََل َث َمنَ ُهَ ،و َر ُج ٌ
اسـت َْو َف منْ ُه
ريا َف ْ
ـل ْ
ُح ًّ
اسـتَأ َج َر َأج ً
ِ
ـر ُه)(.)1
َو َل ْ ُي ْعـط َأ ْج َ
اع ُح ًّرا ،حديث رقم (.)2227
اب إِ ْث ِم َم ْن َب َ
( )1صحيح البخاري ،كتاب البيوعَ ،ب ُ
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فما أحوجنـا إىل احترام النظـام والتـزام القوانين،
ومراعـاة حقـوق اآلخريـن ،وتربيـة أبنائنـا على ذلـك،
حتـى يسـود العدل ،وتنتشر روح اإلخاء واملحبـة واملودة،
وينعـم املجتمـع كلـه باألمن واألمـان واالسـتقرار ،ونرى
بالدنـا يف املكانـة التـي تليـق هبـا بين األمـم.

* * *
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احلفاظ عىل املال العام
ِ
ُ
احلياة اإلنسـان َّية ،ورضور ٌة مـن رضورياهتا،
املـال ِقـوا ُم
وهـو نـوع مـن أنـواع الزينـة يف هـذه احليـاة الدنيـا ،كما
قـال تعـاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [سـورة الكهف،
اآليـة .]46
ُعمر
أهـم الوسـائل التـي مـن خالهلـا ن ّ
و ُيعـد املـال مـن ِّ
األرض يف شـتى املجـاالت ،فللمال أمهيـة يف تسـيري أمـور
احليـاة ،والنهوض باألفـراد واألمم لتحقيق وسـائل العيش
الكريـم ،والرقـي إىل مدارج التقـدم ،وصدق أمري الشـعراء
أمحـد شـوقي حيـث قال:
وإقـالل
جهل
ِلم
والمال َيبني ال ّن ُ
ِ
ِ
اس ُم ْل َك ُه ُم لم ُيبنَ ُم ْل ٌك على ٍ
بالع ِ

نصوص الشرع الرشيف تأمرنـا باملحافظة
وقـد جاءت
ُ
على هـذا املـال ،فنهـى عـن أكل املـال احلرام بـكل صوره
وأشـكاله هن ًيـا قاط ًعـا ال لبـس فيـه ،قال سـبحانه﴿ :ﭩ
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ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [سـورة النساء،
اآليتـان  ،]30 ،29وقـال تعـاىل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾[سـورة البقـرة ،اآليـة .]188

وقـد كان بعـض الصاحلني يرتكون بعض احللال خمافة أن
ال َل َل
تكـون فيه شـبهة حـرام؛ حيـث يقـول نبينـا ﷺ« :إِ َّن ْ َ
ِ
ينَ ،وإِ َّن ْ
ات َل َي ْع َل ُم ُهـ َّن كَثِ ٌري م َن
يَ ،و َب ْين َُه َم ُم ْشـتَبِ َه ٌ
الَ َـرا َم َب ِّ ٌ
َب ِّ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّـاسَ ،ف َم ِ
الن ِ
ـن ا َّت َقـى ُّ
َب َأ لدينهَ ،وع ْرضـهَ ،و َم ْن
الشـ ُب َهات ْاسـت ْ َ
ِ
ِ
ـع ِف ْ
ـع ِف ُّ
ـو َل
الشـ ُب َهات َو َق َ
َو َق َ
َالراعـي َي ْر َعـى َح ْ
الَ َـرا ِم ،ك َّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ
ِ
ال َمـىُ ،يوش ُ
حىَ ،أ َل
َـع فيـهَ ،أ َل َوإِ َّن لـك ُِّل َملـك ً
ـك َأ ْن َي ْرت َ
الس ِ
ـد ُم ْض َغ ًة ،إِ َذا َص َل َح ْت،
َوإِ َّن ِ َ
حـى اهللِ َم َ ِار ُمـ ُهَ ،أ َل َوإِ َّن ِف ْ َ َ
ال َسـدُ ُك ُّلـ ُهَ ،أ َل
َص َل َ
ال َسـدُ ُك ُّلـ ُهَ ،وإِ َذا َف َسـدَ ْتَ ،ف َسـدَ ْ َ
ـح ْ َ
و ِهـي ا ْل َق ْلـب»( .)1ويقـول ﷺ« :ك ُُّل َلـ ٍم َنب َ ِ
ـح ٍت
ُ
ـت مـ ْن ُس ْ
ْ َ
َ َ
ــن ،حديث رقم،2051 :
حل َرا ُم َب ِّ ٌ
حلال َُل َب ِّ ٌ
( )1صحيــح البخاري ،كتــاب البيوعَ ،ب ُ
ــن َوا َ
اب ا َ
الشبه ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ،حديث رقم.1599 :
ال َل ِل َوت َْرك ُّ ُ َ
َاب ا ُْل َسا َقاةَ ،ب ُ
وصحيح مسلم ،كت ُ
اب َأ ْخذ ْ َ
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ِ
ِ ()1
السـ َف َر
«الر ُج َل ُيط ُيل َّ
َّـار َأ ْو َل بِـه»  .وقد ذكـر نبينا ﷺَّ :
َفالن ُ
ِ
ِ
السماء ،يا َر ّب يـا َر ّبَ ،و َم ْط َع ُم ُه
برَ ،ي ُمـدُّ َيدَ ْيه إِ َل َّ
َأ ْشـ َع َث َأ ْغ َ َ
ومكسـ ُبه َح َـرا ٌم،
ش ُبـ ُه َح َـرا ٌمَ ،و َم ْل َب ُسـ ُه َح َـرا ٌم،
َ
َح َـرا ٌمَ ،و َم ْ َ
ِ
ِ
()2
َو ُغ ِّ
اب ل َذل َك؟» .
ال َـرا ِمَ ،ف َأنَّـى ُي ْسـت ََج ُ
ـذ َي بِ ْ َ

قسـم العلام ُء َ
املال قسـمني :خـاص وعـام .فأما املال
وقـد َّ
معي ،أو أشـخاص
اخلـاص :فهو املال الذي َيملكه
ٌ
شـخص َّ
حمصـورون ،ولـه أحكامـه التـي تتعلـق به من حيـث ترصف
املالـك لـه باألصالـة أو بالوكالـة أو بالواليـة ،أو بغريهـا،
وكذلـك لـه أحكامـه التي تتعلـق به مـن حيث طرق كسـبه،
وأيضـا حكم من
وكيفيـة احلفـاظ عليـه والعمل على تنميتهً ،
سقـه بأي وسـيلة كانت.
َسـ َل َب ُه أو َ َ

وأمـا املـال العـام :فهـو مـا كان ُم َ َّص ًصـا ملصلحـة
عمـوم النـاس ومنافعهـم ،أو ملصلحـة عامـة ،كاملسـاجد،
واملرافـق العامـة ،والطرق واجلسـور واملوانـئ ،وحافالت
النقـل ،ومؤسسـات العمـل املختلفـة ،واحلدائـق العامـة،
واملدارس ،واجلامعات ،واملستشـفيات ،وسـائر مرشوعات

( )1مسند أمحد  ،332 /22حديث رقم.14441 :
ِ
ِ
اب َق ُب ِ
ب ال َّط ِّي ِ
الصدَ َق ِة ِم َن ا ْلك َْس ِ
ب ،حديث رقم.1015 :
ول َّ
( )2صحيح مسلم ،كتَاب الزَّ كَاةَ ،ب ُ
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املخصصـة ملنافـع
البِنْ َيـة األساسـية للمجتمـع ،واألرايض
َّ
الدولـة ،مثـل :املالعـب ،والسـاحات الرياضيـة ،والبحـار،
واألهنـار ...وكل مـا يـؤدي نف ًعـا عا ًّمـا للنـاس كافـة ،وهذا
أيضـا لـه أحكامـه التـي تتعلـق به.
القسـم ً
ويتضـح مـن هـذا التعريـف للمال العـام أن مـن أبـرز
اخلـاص َّ
أن االنتفاع به
خصائصـه التـي يتميز هبـا عن املـال
ِّ
يكـون للجميـع ،باعتبـاره ح ًّقـا لـكل أفـراد املجتمع.

حـق االنتفـاع للنـاس مجي ًعـا
على أن نشير هنـا إىل أن َّ
باملـال العـام ال يكـون َع َب ًثـا أو وفـق اهلـوى ،بـل من خالل
ول األمر-
جمموعـة من الضوابـط والقواعـد التي يضعهـا ِ ُّ
وفـق اجتهاده بعد النظر السـليم والتحري الدقيق ،مسـتندً ا
إىل استشـارة أهـل االختصـاص ،واإلفـادة مـن الكفـاءات
ٍ
إنسـان أن حيرتم
وأهـل اخلبرة  -ومـن هنـا وجب على كل
املـال العـام ،والقوانين املنظمـة لـه ،وأن يكون أمينًـا عليه،
حاف ًظـا لـه ،يـدرك أنه لـه ولغريه.

وبنـا ًء عىل هذا ،فـإن املال العـام هو ركيزة رئيسـة لألمم،
ـئونا ،وتقيـم مؤسسـاهتا ،وتصـون أرضهـا،
بـه تُديـر ُش َ
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وتقـدم خدماهتـا ،وترتقـي بأفرادهـا ،وتسـهم مـن خالله يف
بنـاء احلضارة اإلنسـانية ،كام أهنا تؤسـس مـن خالله ملجتمع
ٍ
راق مرتابط تسـوده قيـم املحبة والرمحـة والتكافل والتعاون؛
فتطعـم اجلائع ،وتُعني الضعيف ،وتكسـو العـاري ،وتداوي
ـم اجلاهـل ،وتنشر اخلير
املريـض ،وتسـاعد الفقير ،و ُت َع ِّل ُ
واألمـن واالسـتقرار يف جنباهتا.

وإذا كــان املـال اخلـاص املمــلوك لإلنــسانَ ،ي ُ
ــبذل
اإلنسـان -ألجلـه مـا يف وسـعه وطاقاتـه وإمكاناتـه بماُيمكّنـه مـن املحافظـة عليـهَّ ،
فـإن النـاس (كل النـاس)
أيضـا باملحا َفظـة على املال العـام؛ ذلـك ألن ن ْف َعه
ُم َك َّلفـون ً
غير ُمتـزل أو منحصر على فـرد أو مجاعـة ،بل يعـود نفعه
ُ
على النـاس كافـة.

ثم فاملال العام حممي بموجب الرشع مثل محاية
ومن َّ
املال اخلاص؛ بل إن املال العام قد يكون أشدَّ حرمة لكثرة
احلقوق املتعلقة به ،وتعدد الذمم املالكة له ،ولذلك حذر
اإلسالم من رسقته أو اإلرضار به ،قال تعاىل﴿ :ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ﴾ [سورة آل عمران ،اآلية  ،]161ويقول ﷺ:
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ون ِف م ِ
ال اهلل بِ َغ ْ ِي َح ٍّق َف َل ُه ُم الن َُّار َي ْو َم
(إِ َّن ِر َج ًال َيت ََخ َّو ُض َ َ
ِ
الق َيا َم ِة)( .)1و َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :خ َر ْجنَـا َم َع النَّبِ ِّي ﷺ
ِ
َاع
بَ ،ف َفت ََح اهلل َع َل ْينَاَ ،ف َل ْم َن ْغن َْم َذ َه ًبا َوالَ َو ِر ًقاَ ،غن ْمنَا ا َْلت َ
إِىل َخ ْي َ َ
وال َّطعام وال ِّثيابُ ،ثم ا ْن َط َل ْقنَا إِ َل ا ْلو ِ
اديَ ،وم َع رس ِ
ول اهلل ﷺ
َ
َ َ ُ
َ َ َ َ َ َ َّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َع ْبدٌ َل ُهَ ،و َه َب ُه َل ُه َر ُج ٌل م ْن ُج َذا ٍمُ ،يدْ َعى ر َفا َع َة ْب َن َز ْيد م ْن َبني
ِ
ِ
الضب ْي ِ
ي ُّل َر ْح َل ُه
ُّ
بَ ،ف َل َّم ن ََز ْلنَا ا ْل َواد َي َقا َم َع ْبدُ َر ُسول اهلل ﷺ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الش َها َد ُة َيا َر ُس َ
َف ُرم َي بِ َس ْه ٍمَ .فك َ
َان فيه َح ْت ُف ُهَ .ف ُق ْلنَاَ :هنيئا َل ُه َّ
ول
اهللَ ،ق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺَ ( :كالََّ ،وا َّل ِذي َن ْف ُس ُم َ َّم ٍد بِ َي ِد ِه! إِ َّن
ِ
ِ
ِ
َّ
الش ْم َل َة َل َت ْلت َِه ُ
ب َع َل ْيه ن ًَاراَ ،أ َخ َذ َها م َن ا ْل َغنَائ ِم َي ْو َم َخ ْي َ َ
بَ ،ل ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
شاك َأ ْو
تُص ْب َها ا َْل َقاس ُم)َ ،ق َالَ :ف َف ِز َع الن ُ
َّاسَ .ف َجا َء َر ُج ٌل بِ َ
ِشاك ْ ِ
بَ ،ف َق َال َر ُس ُ
َيَ .ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول
ول اهلل! َأ َص ْب ُت َي ْو َم َخ ْي َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ()2
ٍ
َ
(ش ٌ
شاكَان م ْن نَار) .
اك م ْن نَار أ ْو َ
اهلل ﷺَ :

فاحلفـاظ على املـال العـام ومحايتـه هـو مـن الواجبـات
الرشعيـة والرضوريـة التـي على املواطـن جتـاه وطنـه ،وتُعـدُّ

ِ
اب َق ْو ِل اهلل َت َع َالَ ﴿ :ف َأ َّن لَِّ ُخُســ ُه َولِلرس ِ
َاب َف ْر ِ
ض اخلُ ُم ِ
ول﴾،
سَ ،ب ُ
( )1صحيح البخاري (كت ُ
َّ ُ
َ
حديث رقم.) 3118 :
ــا ِن َوالن ُُّذ ِ
ور األَ ْر ُض،
( )2صحيح البخاري (كتاب األيــان والنذور ،باب َه ْل َيدْ ُخ ُل ِف األَ ْي َ
وعَ ،واألَ ْمتِ َع ُة ،حديث رقم.)6707 :
َوال َغن َُمَ ،والزُّ ُر ُ
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مـن األمانات التـي جيب عليـه أن يؤدهيا ،قال تعـاىل﴿ :ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [سـورة النساء ،اآلية .]58

وعلى مـر العصـور واألزمنـة يتعـرض املـال العـام
لالعتـداءات ،وإن تغيرت يف الشـكل والطريقة واألسـلوب
إالّ أن مضموهنـا واحـد ،ويتمثـل ذلـك يف اسـتئثار أحـد
األفـراد بـه وحـده دون حـق ،أو انتـزاع ملكيتـه مـن جممـوع
النـاس إليه دون حق ،أو سـوء اسـتخدامه أو إتالفـه ،أو عدم
أداء مـا عليـه مـن حقـوق الدولـة ،ويلحـق بذلـك كل مـن
يعتـدي على املـال العـام كمـن يسرق الكهربـاء أو يتالعب
يف عـدادات قراءهتـا ،أو رسقـة أسلاكها وأبراجهـا ،وكذلك
مـن يعتـدي على أملاك الدولـة ،أو حيتـال على رصف دعم
ال يسـتحقه ،أو يقـوم بتزويـر البيانـات للحصول على عطاء
مـن التمويـن ال يسـتحقه ،أو حيتـال للحصـول عىل إسـكان
مدعـم ال يسـتحقه ،فهـؤالء مجي ًعا يضيعـون الفرصـة واحلق
على مسـتحقيه احلقيقيين ،أو اغتصـاب األرض بوضـع اليد
ظلما ،أو االعتـداء على أملاك الدولـة واألوقاف،
عليهـا ً
ِ
فعـن َع ِائ َشـ َة  عـن رس ِ
ـول اهلل ﷺ َق َ
ـم قيدَ
ـالَ « :م ْن َظ َل َ
َ ُ
ِ
ِ
()1
ِش ْ ٍ
بر ِمـ َن األَ ْر ِ
َ
ين» .
ض ُط ِّو َقـ ُه م ْن َسـ ْب ِع أ َرض َ
اب إِ ْث ِم َم ْن َظ َل َم َش ْيئًا ِم َن األَ ْر ِ
ض ،حديث رقم (.)2453
( )1أخرجه البخاري يف كتاب املظامل والغصبَ ،ب ُ
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ومـن صـور االعتداء على املال العـام :التهرب من سـداد
فاتـورة الكهربـاء واملـاء يف موعدهـا ،وهذا مرفـوض رش ًعا؛
ألن ذلـك هـو مقتضى العقـد القائـم بين املزوديـن هلـذه
اخلدمـات كرشكة الكهربـاء ،واجلهة املزودة باملاء ،واملشترك
يف هـذه اخلدمـات ،وال جيـوز التهـرب مـن السـداد ،فقد أمر
اهلل  بالوفـاء بالعقـود يف قولـه تعـاىل﴿ :ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [سـورة املائـدة ،اآليـة  ،]1فهـذه اآلية
الكريمـة عامة تشـمل كل العقود والعهـود وااللتزامات التي
يلتـزم هبـا الشـخص مـع غيره .ويف احلديث الرشيـف يقول
ـول اهلل ﷺ ...( :وا ُْلس ِ
ون َع َلى ُشوطِ ِه ْ ِ
َر ُس ُ
ـل ُم َ
ش ًطـا
ْ
ـم إالَّ َ ْ
ُ
َح َّـر َم َحل َ
االً َأ ْو َأ َح َّـل َح َرا ًما)(.)1
وممـا جتـب اإلشـارة إليـه أن االعتـداء على املـال العام
يكـون ألسـباب شـتى مـن بينهــا :ضعـف القيـم اإليامنية
واألخالقيـة لـدى العاملين عليـه واملتعاملين بـه أو معه،
مـن حيـث عـدم االلتـزام باألمانـة والصـدقِ ،
والع َّفـة
ِّ
والن ََّزاهـة ،ومـا نجـم عـن ذلـك مـن الفسـاد االجتامعـي

اب ما ُذ ِكر َع ْن رس ِ
ي الن ِ
َّاس
الص ْل ِح َب ْ َ
ــول اهللِ ﷺ ِف ُّ
َ ُ
( )1أخرجه الرتمذي يف أبواب األحكامَ ،ب ُ َ َ
حديث رقم (.)1352
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واالقتصـادي؛ ممـا يلـزم معـه رضورة محايـة املـال العـام

مـن السـارقني واملختلسين ،والغلولين

()1

واملرتشين،

واملرابين ،ومـن أكلـة السـحت ،وممـن يأكلـون أمـوال

النـاس بالباطـل ،ومـن املرتبحين مـن الوظائـف العامـة
شي املحسـوب َّية واملجاملات الشـخص َّية ،وممـن
نظـرا ل َت َف ِّ
ً

يتلفـون ويســرقون ويضيــعون املـال والــوقت ،وممــن
يسـتغلون املـال العـام ملنافعهـم ومآرهبـم الشـخصية مـن

أرضارا جسـيمة بالناس
دون النـاس مجي ًعـا؛ ألهنـم سـببوا
ً
وباملجتمـع وبالوطـن ،ففـي الصحيحين مـن حديـث َأ ِب
ِِ
َُ ٍ
اسـ َت ْع َم َل َر ُجل ً
ا ِمـ َن
السـاعد ِّي  أن النبـي ﷺ ْ
ح ْيـد َّ
لى الصدَ َق ِ
ِ
ـة َف َل َّم َق ِد َم َق َ
األَ ْز ِد ُي َق ُ
ـال َه َذا
ـال َلـ ُه ا ْبـ ُن ال ُّلتْبِ َّية َع َ َّ
ت َأبِ ِ
ال ج َلـس ِف بي ِ
ـذا ُأه ِ
ـد َي ِل َق َ
يـهَ ،أ ْو
ُـم َو َه َ ْ
َْ
ـالَ ( :ف َه َّ َ َ
َلك ْ
سي بِي ِ
ـذي َن ْف ِ
ـه َفينْ ُظـر يـدَ ى َلـه َأم الَ ،وا َّل ِ
ِ
ِ
ـد ِه الَ
َ
َ
ُ ْ
َب ْيـت ُأ ِّم َ َ ُ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
َي ْأ ُخ ُ
ي ِم ُلـ ُه َع َل
ـذ َأ َحـدٌ منْـ ُه َشـ ْي ًئا إِالَّ َجـا َء بِـه َي ْ
ـو َم ا ْلق َيا َمة َ ْ
ـه إِ ْن ك َ ِ
ر َقبتِ ِ
يرا َلـ ُه ُر َغـا ٌءَ ،أ ْو َب َق َـر ًة َلَـا ُخ َو ٌارَ ،أ ْو َشـا ًة
َ َ
َان َبع ً
( )1الغلــول معناه :الرسقة يف خفية ،وكل املعاين هلذه الكلمــة تؤكد أن الغلول هو الرسقة من
املال العام.
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ـد ِه حتَّى ر َأينَا ُع ْفـر َة إِب َطي ِ
َتيعـرُ ،ثـم ر َفع بِي ِ
ـه( - )1ال َّل ُه َّم َه ْل
َ ْ ْ
َ َ ْ
ْ َ ُ َّ َ َ َ
()2
ـت َثلا ً
َث)» .
ـم َه ْـل َب َّل ْغ ُ
َب َّل ْغ ُ
ـت ال َّل ُه َّ

من نامذج احلفاظ عىل املال العام:

لقـد تربـى أصحـاب رسـول اهلل ﷺ على احلفاظ على املال
العـام ومراعـاة حرمتـه ،فها هـو الصديـق  ملا تـوىل اخلالفة
يف صبيحـة واليتـه خيـرج من بيته واض ًعـا حبله عىل عاتقـه ذاه ًبا
متاجـرا ليعيـش من كسـب يـده ،فينـادي عليه عمر
إىل السـوق
ً
بـن اخلطـاب  قائلاً :يا أبـا بكر قـد كفيناك ،اجلـس ملصالح
املسـلمني ،ثـم ينـادي عمـر  عىل أيب عبيـدة بن اجلـراح أمني
األمـة ،ويقـول يـا أبا عبيـدة :اجعـل أليب بكر مـا يكفيـه وأهله
مـن بيـت املـال ،فيقـول أبـو عبيـدة :لـه مقـدار شـاة يف كل يوم
وليلـة ،ولـه ثـوب يف الصيـف وثـوب يف الشـتاء ،ال يأخذ ثوب
الصيـف إال إذا سـلم ثـوب الشـتاء ،ويسـتمر أبو بكـر  عىل
حريصـا على ماهلـا العـام حتـى هنايـة
حـق األمـة
هـذا مراع ًيـا َّ
ً
ـال ( ََّلـا احت ِ
ِ
ُضر َأ ُبـو َبكْـرٍ
ـن ْب ِ
ال َس ِ
حياتـه ،ف َع ِ
لي َ ق َ
ـن ْ َ
ْ َ
ـن َع ٍّ
( )1عُفــرة اإلبط :البياض ليس بالناصع ،ولكن كلون عفر األرض ،وهو وجهها ،أفاده ابن

األثري يف النهاية.162 /3 :
( )2متفــق عليه ،صحيح البخــاري (كتاب اهلبة وفضلها والتحريــض عليها ،باب من مل يقبل
اهلدية ،حديث ، )2597ومسلم ( كتاب اإلمارة ،باب حتريم هدايا العامل ،حديث.)1832
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ِ
ِ
َق َ
َشر ُب ِمـ ْن َل َبنِ َهـا،
ـالَ :يـا َعائ َشـ ُة ا ْن ُظ ِـري ال ِّل ْق َحـ َة ا َّلتـي ُكنَّـا ن ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـح في َهـاَ ،وا ْل َقطي َفـ َة ا َّلتـي ُكنَّا َن ْل َب ُسـ َها،
ال ْفنَـ َة ا َّلتـي ُكنَّـا ن َْص َطبِ ُ
َو ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َفإِنَّـا ُكنَّـا َننْتَفـ ُع ب َذل َ
نيَ ،فـإ َذا م ُّت
ين ُكنَّـا نَلي َأ ْم َـر ا ُْل ْسـلم َ
ـك ح َ
ات َأبو بك ٍْر َأرسـ َل ْت بِ ِ
ِ ِ
ـه إِ َل ُع َم َرَ ،ف َق َال
َف ْار ُدديـه إِ َل ُع َم َـرَ ،ف َل َّما َم َ ُ َ ْ َ
ح َ
ـك اهلل َل َقـدْ َأ ْت َع ْب َت َمـ ْن َجا َء َب ْعـدَ َك) (.)1
ُع َم ُـرَ :ر ِ َ

وملـا تـوىل اخلالفـة عمر بـن اخلطاب  سـار باملسـلمني
أعظـم سيرة حاف ًظـا هلـم وألمواهلـم مراع ًيـا حرمـة املـال
أبقـارا سمانًا فقـال :ملـن
العـام حتـى إنـه سـار يو ًمـا فـرأى
ً
هـذه األبقـار ؟ فقالـوا لـه :إهنا لعبـد اهلل بن عمـر ،فقال :
ضموهـا إىل بيـت املـال فـو اهلل مـا سـمنت إال باسـم أمير
املؤمنين ،إذا رعـت هنـا أو هنـاك قالـوا :دعوهـا إهنـا أبقـار
ابـن أمير املؤمنين ،ردوهـا إىل بيـت املـال (.)2
فاملـال العـام إذن ِم ْل ٌ
ـك للناس مجي ًعـا ،وليس ِم ْلـكًا ِلف َئة
مع َّينـة من النـاس ،والقائمون عليـه إنَّام هم ُأ َمنـاء يف ِح ْفظه
ٍ
ألهلـه ،فلا ُّ
يعتـدي
ألحـد أن
حيـل
وصفـه ْ
َ
وحتصيلـهْ َ ،
( )1رواه الطــراين يف الكبري ( ،)38( )60 /1وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )231 /5( :رواه
الطرباين ،ورجاله ثِقات.
( )2ينظــر :الريــاض النرضة يف مناقب العرشة أليب العباس ،أمحد بــن عبد اهلل بن حممد ،حمب
الدين الطربي (.)377/3
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يأخ َ
عليـه ،أو ُ
يسـتحق؛ ألن ذلـك يعـد خيان ًة
ـذ منـه مـا ال
ُّ
لما واعتـدا ًء على املسـلمني مجي ًعا.
و ُظ ً

سرق
ومـن يسرق شـي ًئا مـن املـال العـام فهـو بذلـك َي ْ
مـن األصـول الرئيسـة التـي هبـا محايـة وصيانـة املجتمـع من
املجاعـات والشـدائد واألَ َزمـات؛ مـع العلـم أنـه برسقته من
ألن املـال العـام ّ
املـال العـام فهـو ُي َِّـرب يف مـال نفسـه؛ َّ
لكل
ٍ
َ
وأخذ منه شـي ًئا
فمن ا ْعتَـدى عىل هذا املـال
فـرد
ٌ
نصيـب فيـهَ ،
وس َق ُه.
وجـه ٍّ
دون ْ
حـق ،فكأنَّما اعتـدى على مـال نفسـه َ َ

وإذا كان االعتـداء على املـال العـام  -كما أرشنـاُ -يعـد
ـذ منه شـي ًئا ْ
أخ َ
الواجب على َمن َ
يتوب
عظيم؛ فـإن
أن َ
َ
ذن ًبـا ً
َ
ـذ؛ َّ
أخ َ
إىل اهلل ْ 
بـأن َي ُـر َّد مـا َ
األصل يف املـال العام هو
ألن
ْـع ،وهـذا الـر ّد يعترب من متـام التوبـةْ ،
عج َز اإلنسـان
فإن َ
املن ُ
َ
أخ َ
عـن إرجـاع مـا َ
حدوث َم ْفسـدة
ـذ أو س ُيسـ ِّبب ذلك لـه
أكبر بإرجاعهـا ،فإهنا ُ ْت َعـل يف َمنْفعـة عا َّمة.
* * *
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دعم املنتج الوطني
َمن ِْز َلـ ُة الوطـن يف قلـوب املؤمنين َ ْتت ُّ
َـل مكان ًة سـامي ًة؛
ومـن هـذا املنطلـق كان لزا ًمـا على كل وطنـي غيـور أن
يدعـم وطنـه ،ويسـانده بـكل مـا أويت مـن قـوة ماديـة أو
معنويـة ،خاصـة بدعم منتجاتـه صناع ًة ،وزراعـ ًة ،وجتارةً،
وتسـوي ًقا ،واسـتهالكًا ،والعمـل على زيـادة االسـتثامر،
وتطويـر املنتجـات الوطنيـة بجميـع أنواعهـا حتـى تصبح
قـادرة على التنافـس مـع غريهـا مـن املنتجـات عامل ًّيـا،
واإلنسـان الوطنـي هـو الـذي يقـدم منتجـات وطنـه
ويفضلهـا على غريهـا مـن املنتجـات العامليـة بي ًعـا ورشا ًء
واسـتهالكًا ،فيدعـم بـكل قـوة دولتـه لتصبـح دولـة قوية
ذات ريـادة وقيـادة عامل ًّيـا ،وال تكـون الريـادة لدولـة إال
إذا قـام أبناؤهـا بزيـادة اسـتثامراهتم ،وفتح أسـواق جديدة
ملنتجاهتـم الوطنيـة يف الـدول األخـرى ،وهـذا مـا جعـل
النبـي ﷺ بعد أن اسـتقر بـه احلـال يف املدينة املنـورة يرشع
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يف إنشـاء سـوق جتـاري يف املدينـة يامرسـون فيـه جتارهتـم
ير ْب ِ
ـن َأ ِب
ويدعمـون فيـه صناعاهتـم ومنتجاهتـم ،فعـن ُّ
الز َب ْ ُ
ُأسـي ٍدَ ،عـن َأبِ ِ
ـي ﷺَ ،ف َق َ
يـه َأ َّن َر ُج ً
ـال :بِ َـأ ِب
ْ
َ ْ
لا َجـا َء إِ َل النَّبِ ِّ
ـوقَ ،أ َف َل َتنْ ُظـر إِ َليه؟ِ
ِ
ِ
ِ
لس
ْـت َو ُأ ِّمـي ،إِ ِّن َقدْ َر َأ ْي ُ
َأن َ
ُ ْ
ـت َم ْوض ًعا ل ُّ
ـالَ « :ب َلى»َ ،ف َقـام م َعـ ُه َحتَّى َجـاء م ْو ِض َع الس ِ
َق َ
ـوقَ ،ف َل َّما َرآ ُه
ُّ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
برجله) ُث َّم َق َ
ـال« :ن ْع َم
َأ ْع َج َبـ ُه َو َرك ََضـ ُه بِ ِر ْجلـه( ،أي :رضبـه ْ
ِ
ـذاَ ،ف َ
ُسـو ُقك ُْم َه َ
اج»(.)1
ض َبـ َّن َع َل ْيـه َخ َـر ٌ
لا ُينْ َت َق َصـ َّن َو َل ُي ْ َ
ماذا يعني دعم املنتج الوطني؟

● تشـجيع كل ما يتعلق باالقتصاد الوطني ،وال يتحقق
ذلـك إال بدعم أبنـاء الوطن للرشكات واملؤسسـات
الوطنيـة هبـدف زيـادة اإلنتـاج واالسـتثامر؛ لتصبـح
منتجاهتـم منافسـة للمنتجـات العامليـة ذات اجلـودة
العالية.

● العمـل على تطبيـق األسـاليب العلميـة واألدوات
احلديثـة ،التي كانت سـب ًبا يف نجاح املنتجـات األجنبية
( )1املعجم الكبري ،اإلمام الطرباين ،ج  / 19ص ،264رقم  586طبع مكتبة ابن تيمية  ،الطبعة
الثانية ،القاهرة.
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ذات اجلودة العالية كاالسـتعانة بالكفـاءات واملهارات
يف القيـادة والتنفيـذ ومتابعـة العمل ،والتوسـع يف فتح
أسـواق جديدة.

● التشـجيع على رشاء وتسـويق منتجاهتـم املحلية لبث
روح الثقـة يف نفوس أصحاب الرشكات واملؤسسـات
اإلنتاجية.

أثر دعم املنتج الوطني:

لدعـم املنتـج الوطنـي أثر واضـح يف حتقق هنضـة البالد
واسـتقرارها ،ويرجع ذلك إىل:

ً
أول :اإلقبـال على املنتـج الوطنـي يعمـل عىل تشـجيع
املؤسسـات والشركات املحلية على االبتكار واالسـتعانة
باملتميزيـن ،واملبتكريـن يف مجيـع املجـاالت ،والبحث عن
كل مـا هـو جديـد يف جمـال اإلنتاج والتسـويق.

ثان ًيـا :دعم املنتـج الوطني هو دعم القتصـاد البالد ،فكلام
زاد اإلقبـال على املنتجـات الوطنيـة وزاد االسـتثامر انعكس
ذلـك على املواطـن إجياب ًيا بشـكل مبارش أو غير مبارش.
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ثال ًثـا :دعـم املنتج الوطني يعمل عىل تشـجيع املسـتثمرين
عىل زيادة االسـتثامر ،وفتح أسـواق جديـدة ،وحتقيق التنافس
بني املنتجـات الوطنية والعاملية ذات اجلـودة العالية.
راب ًعـا :دعم املنتـج الوطني يعمل عىل إعالء شـأن الوطن
ومكانتـه بني دول العامل سياسـ ًّيا واجتامع ًّيا واقتصاد ًّيا.

خامسـا :دعـم املنتـج الوطني يعمـل عىل إتاحـة فرص
ً
عمـل جديـدة ،ويقلل مـن نسـبة البطالة.
سادسـا :دعـم املنتـج الوطني هـو مرتكز أسـايس يدفع
ً
لبنـاء دولـة قويـة ذات سـيادة مسـتقلة ،واقتصـاد قـوي،
وينمـي يف املواطـن قيمـة الـوالء واالنتماء إىل الوطـن.

دوافع دعم املنتج الوطني:

االنتماء الوطنـي هـو الدافـع الرئيـس لدعـم املنتـج،
انطال ًقـا مـن كونه ال يتحقـق إال بدفع عجلـة التنمية يف كل
فروعهـا بالبـذل والعمـل والتقـدم واالزدهـار(.)1
( )1االنتامء واملواطنة وأثرمها يف الفرد واملجتمع ،إعداد :اإلدارة العامة لبحوث الدعوة ،ص، 1
طبع املجلس األعىل للشئون اإلسالمية بترصف.
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مظاهر دعم املنتج الوطني
تتنوع مظاهر دعم املنتج الوطني ما بني دعمه زراع ًّيا،
وصناع ًّيا ،وجتار ًّيا ،واستهالك ًّيا:
ً
أول :دعم املنتج الوطني زراع ًّيا

يكـون بدعـم الفالح املصري بـكل متطلبـات الزراعة
من أسـمدة وبذور ومبيـدات وغريها هبدف اتسـاع الرقعة
الزراعيـة ،وزيادة اإلنتـاج ،وحتقيق االكتفـاء الذايت ،وعدم
االعتماد على املنتجـات األجنبية ملا هلـا من تأثري سـلبي يف
االقتصـاد الوطنـي ،وإنشـاء أسـواق وطنيـة حرة لتسـويق
املنتجـات الزراعية ،وحسـن عرضهـا وتسـويقها لتمكينها
مـن املنافسـة بين السـلع املامثلـة ،وال يتحقـق ذلـك إال
بجـودة اإلنتـاج الزراعي.
ثان ًيا :دعم املنتج الوطني استهالكًا

ال يتحقـق إال بعـدم اإلرساف والتبذيـر يف اسـتهالك
املنتجـات كافـة؛ ألن اإلسلام هنـى عـن اإلرساف كام هنى
عن التبذيـر ،فقال تعـاىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
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ﭠ ﭡ﴾ [سـورة األعـراف ،اآليـة ،]31وقال ّ
جل
شـأنه ...﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾[سـورة اإلرساء،
بَ ،عـن َأبِ ِ
اآليتـان  ،]27 ،26و َعـ ْن َع ْم ِرو ْب ِن ُشـ َع ْي ٍ
يه َع ْن
ْ
ـول اهللِ ﷺ َق َ
َجـدِّ ِه َأ َّن َر ُس َ
اش ُبـوا َوا ْل َب ُسـوا
ـالُ ( :ك ُلـوا َو ْ َ
اف و َل َ ِمي َل ٍ
ير إِس ٍ
ِ
ِ
ـة)(َ ،)1و َق َ
ـال ا ْبـ ُن
َ
َوت ََصدَّ ُقـوا ف َغ ْ ْ َ
ِ
َع َّب ٍ
اش ْب َما ِشـ ْئ َت َما
ـاس ( :ك ُْل َمـا شـ ْئ َت َوا ْل َب ْ
ـس َو ْ َ
ِ
ِ
َأ ْخ َط َأت َ
ف َأ ْو َمي َلـ ٌة )(.)2
س ٌ
ْـك ا ْثنَتَـانَ َ :
فعـدم التبذير يسـهم يف حتسـن االقتصـاد و يدعم املنتج
الوطني اسـتهالكًا.
ثال ًثا :دعم املنتج الوطني صناعة وجتارة

ال يتحقـق هـذا الدعـم إال بإتقـان العمل وجـودة اإلنتاج؛
ً
سـبيل للرقـي احلضـاري
فقـد جعـل اإلسلام العمـل اجلـاد
والتقـدم الـدويل ،وإعمار األرض ،قال تعـاىل﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ
الســنن الكربى للنسائي (كتاب الزكاة ،باب االختيال يف الصدقة ،حديث  ،)2351وذكره
(ُّ )1
البخاري معل ًقا.
( )2ذكره البخاري معل ًقا يف ترمجته لباب َق ْو ِل اهلل َت َع َال﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾
[سورة األعراف ،اآلية  ]32من كتاب اللباس.
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ﯾ ﯿ ﰀ﴾ [سـورة هـود ،اآلية ،]61وقولـه تعاىل:
﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱ ﭲ﴾ [سـورة امللك ،اآليـة  ،]15و َق َ
ـال ﷺَ ( :ما َأك ََل
ِ
ِ
ـط َخ ْ ًيا ِمـ ْن َأ ْن َي ْـأك َُل ِم ْن َع َم ِ
َأ َحـدٌ َط َعا ًمـا َق ُّ
ـل َيـدهَ ،وإِ َّن نَبِ َّي
َان َي ْـأك ُُل ِمـ ْن َع َم ِ
اهلل َد ُاو َد  ك َ
ـل َي ِد ِه)(.)1

وكما أمـر اإلسلام بالعمـل وحـث عليـه ،أمـر بإتقانه
واملحافظـة عليه ،قـال تعـاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ﴾[سـورة التوبـة ،اآليـة ،]105و َق َال ﷺ:
ِ
ِ
ُـم َع َم ً
لا َأ ْن ُيت ِْقنَ ُه)(.)2
(إِ َّن اهللَ ُ ي ُّ
ـب إِ َذا َعم َـل َأ َحدُ ك ْ

وأكـد اإلسلام أن العمـل املتقـن متتـد آثـاره لصاحبـه
ـن مالِ ٍ
إىل مـا بعـد الوفـاة ،ف َعـ ْن َأن ِ
ـالَ :ق َ
ـك َ ق َ
ـال
َـس ْب ِ َ
ـول اهلل ﷺ( :مـا ِمـن مس ِ
ـل ٍم َي ْغ ِ
َر ُس ُ
ـر ُس َغ ْر ًسـاَ ،أ ْو َي ْـز َر ُع
ْ ُ ْ
َ
ِ
يمـ ٌة ،إِ َّل ك َ
ير َأ ْو إِن َْس ٌ
َان َلـ ُه بِ ِه
ـان َأ ْو َبِ َ
َز ْر ًعـاَ ،ف َي ْـأك ُُل منْـ ُه َط ْ ٌ
صدَ َقـ ٌة)( ،)3و َعن َع ِ
اصـ ِم ْب ِن ُك َل ْي ٍ
ال ْر ِم ِّي َق َ
ـالَ :حدَّ َثنِي
ْ
َ
ـب ْ َ
( )1صحيح البخاري ( كتاب البيوع ،باب كسب الرجل وعمله بيده ،حديث .)2072
( )2املعجم األوسط لإلمام الطرباين ج ،1ص  275رقم  897طبع دار احلرمني ،القاهرة.
( )3متفــق عليه :صحيح البخــاري ( كتاب املزارعة ،باب فضل الــزرع والغرس إذا أكل منه،
حديث ،)2320ومسلم (كتاب املساقاة ،باب فضل الغرس والزرع ،حديث .)1553
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ـهدَ َم َع َأبِ ِيه َجن ََاز ًة َش ِ
ـب َأ َّن ُه َش ِ
َأ ِب ُك َل ْي ٍ
ـهدَ َها َر ُس ُ
ـول اهللِ ﷺ
ِ
َـاز ِة إِ َل ا ْل َق ْ ِ
َو َأنَـا ُغ َ
بر َو ََّلـا
الن َ
ـمَ ،فا ْنت ََهـى بِ ْ َ
لا ٌم َأ ْعق ُـل َو َأ ْف َه ُ
ـول اهللِ ﷺ َي ُق ُ
ـال َف َج َع َل َر ُس ُ
ُي ْم ِكـن َلَـاَ ،ق َ
لدَ
(س ُّ
ـووا َ ْ
ولَ :
َه َ
ـمَ ،ف َق َال:
َّـاس َأنَّـ ُه ُّسـنَّةَ ،فا ْل َت َف َ
ـذا) َحتَّـى َظـ َّن الن ُ
ـت إِ َل ْي ِه ْ
ِ
ِ
ِ
( َأ َمـا إِ َّن َه َ
ب م َن
ـذا َل َينْ َف ُع ا َْل ِّي َ
ض ُهَ ،و َلكـ َّن اهللَ ُي ُّ
ـت َو َل َي ُ ُّ
ِ
ا ْل َع ِام ِ
ي ِسـ َن)( ،)1فالذي ال يتقـن عمله وال
ـل إِ َذا َعم َـل َأ ْن ُ ْ
يراقـب ربـه آثم ،وخائـن لوطنه؛ ملا يتسـبب فيـه من ضياع
األمـوال وإهـدار الطاقات.
ومـن صور دعـم املنتج الوطنـي صناعة وجتـارة :حماربة
الفسـاد بكل أشـكاله واألخذ على يد املفسـدين ،فقد هنى
اإلسلام عـن الفسـاد يف األرض بـكل صـوره وأشـكاله،
قـال تعـاىل﴿:ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾
[سـورة األعـراف ،اآليـة  ،]56وأخبر  أنـه ال حيـب
املفسـدين ،بقوله تعاىل﴿ :ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ﴾[سـورة
املائـدة ،اآلية  ،]64وقوله تعاىل ﴿:ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾
( )1شــعب اإليامن لإلمام البيهقي  ،ج ، 7ص  234رقم  ،4932الطبعة األوىل ،مكتبة الرشــد
للنرش والتوزيع بالرياض.
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[سـورة القصص ،آيـة  ،]77وأكد القـرآن الكريم أن اهلل 

ال يصلـح عمـل املفسـدين ،بقولـه تعـاىل﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ﴾ [سـورة يونـس ،اآليـة .]81

ومن صور دعم املنتج الوطني:

عـدم احتـكار السـلع واملنتجات ،وعدم الغـش يف البيع
والشراء ملـا يشـكالن مـن خطـر على االقتصـاد الوطني،
ورضر كبير على احليـاة االجتامعية.

واالحتـكار :يعنـي حبـس املنتـج واالمتنـاع عـن بيعه،
بقصـد رفـع سـعره؛ لـذا فقـد هنـى النبـي ﷺ عنـه ،ف َع ْن
ـول اهللِ ﷺَ ( :م ِ
ـال َر ُس ُ
ـالَ :ق َ
ْ َأ ِب ُه َر ْي َـر َة َ ،ق َ
َـر
ـن ْ
اح َتك َ
حكْـرةً ،ي ِريـدُ َأ ْن ي ْغ ِلي ِبا َع َل ا ُْلس ِ
ـو َخاطِ ٌئ)(.)1
ـل ِم َ
ُ َ ُ
نيَ ،ف ُه َ
ْ
ُ َ َ

واملحتكـر على مـر التاريـخ يتاجـر بأقـوات النـاس،
ويتالعـب بحاجاهتـم التـي ال يسـتطيعون العيـش بدوهنـا،
ـاب َ ،ق َال :س ِ
ف َعـ ْن ُع َم َـر ْب ِ
الَ َّط ِ
ـم ْع ُت َر ُس َ
ـن ْ
ـول اهلل ﷺ
َ
ـن اح َتكَـر َع َلى ا ُْلس ِ
َي ُق ُ
ض َبـ ُه اهلل
ـل ِم َ
ني َط َعا َم ُه ْ
ْ
ـولَ ( :م ِ ْ َ
ـمَ َ ،
( )1مسند أمحد ،ج ،14ص  265رقم  8617الطبعة األوىل ،مؤسسة الرسالة.
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ـذا ِم َو ْ ِ
س)( ،)1و َع ِن ا ْب ِن ُع َمرَ ع ِ
لا ِ
ال ْف َ
ال َ
ـن النَّبِ ِّي ﷺ
بِ ْ ُ
ني َل ْي َلـ ًةَ ،ف َقدْ َب ِ
قـالَ ( :م ِ
ـر َئ ِم َن اهلل
َـر َط َعا ًمـا َأ ْر َب ِع َ
ـن ْ
اح َتك َ
ٍ
ـالَ ،و َب ِ
ـال ِمنْـ ُهَ ،و َأ ُّي َما َأ ْه ُ
ـر َئ اهلل َت َع َ
َت َع َ
ـح
ـل َع ْر َصـة َأ ْص َب َ
ِ
فِ ِ
َـت ِمن ُْه ْم ِذ َّمـ ُة اهلل َت َع َ
ـال)(. )2
ـعَ ،ف َقـدْ َب ِرئ ْ
ـم ا ْم ُـر ٌؤ َجائ ٌ
يه ُ
كما أكـد النبـي ﷺ أن املحتكـر ملعـون ،ف َعـ ْن ُع َم َـر ْب ِ
ـن
ـول اهلل ﷺِ ْ :
الَ َّط ِ
ـاب َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ْ
ـب َم ْر ُز ٌ
وق
(الال ُ
َ
وا ُْلحت ِ
َك ُـر َم ْل ُع ٌ
ـون)(.)3
َ ْ

ومن صور دعم املنتج الوطني:
عـدم الغـش يف السـلعة أو اجلـودة أو الثمـن ،فكان ﷺ

يراقـب حركة السـوق بي ًعـا ورشا ًء ،وهـذا ما بينـه حني َم َّر
َع َ
بر ِة َط َعا ٍمَ ،ف َأ ْد َخ َـل َيدَ ُه فِ َيهـاَ ،فنَا َل ْت َأ َصابِ ُعـ ُه َب َلالً،
لى ُص ْ
ِ
َف َق َ
الس َما ُء
ـالَ ( :مـا َه َذا َيا َصاح َ
ـب ال َّط َعـا ِم؟) َق َالَ :أ َصا َب ْت ُه َّ
ـول اللَِّ ،ف َق َ
َيـا َر ُس َ
َـي َي َرا ُه
ـالَ :أ َفلا َج َع ْلتَـ ُه َف ْ
ـو َق ال َّط َعا ِم ك ْ
(ُ )1سنن ابن ماجه ،ج ،14ص 265رقم .2155
( )2مسند أمحد ،ج  ،8ص  481رقم .4879
(ُ )3سنن ابن ماجه ،ج  ، 3ص  282رقم .2154
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ـم َق َ
ـالَ ( :م ْن َغ َّ
ـس ِمنِّـي)( ،)1وكام يكون
ـش َف َل ْي َ
الن ُ
َّـاس؟ ُث َّ
أيضا،
الغـش يف السـلعة واجلودة يكـون يف املقدار والـوزن ً
ـن ُعبيدِ
ِ
وقـد حـذر النبـي ﷺ من ذلـك ،ف َعـ ْن إِ ْس َماع َيل ْب ِ َ ْ
ِ
ِ
ا ْب ِ
ـع النَّبِ ِّي ﷺ إِ َل
ـن ِر َفا َع َةَ ،عـ ْن َأبِيهَ ،ع ْن َجـدِّ ه َأ َّن ُه َخ َر َج َم َ
شر الت َُّّج ِ
ـونَ ،ف َق َ
َّـاس َي َت َبا َي ُع َ
ا ُْل َص َّ
ار،
لىَ ،ف َـر َأى الن َ
ـالَ :يا َم ْع َ َ
ِ
ِ
ـم َو َأ ْب َص َار ُه ْم
اسـت ََجا ُبوا ل َر ُسـول اهللِ ﷺَ ،و َر َف ُعـوا َأ ْعنَا َق ُه ْ
َف ْ
ِ ِ
إِ َلي ِ
ـهَ ،ف َق َ
ـال :إِ َّن الت َُّّج َار ُي ْب َع ُث َ
ـارا ،إِالَّ َم ْن
ون َي ْ
ْ
ـو َم الق َيا َمة ُف َّج ً
ا َّت َقـى اهللَ ،و َب َّـرَ ،و َصدَ َق)(.)2

ومن صور دعم املنتج الوطني:

مواجهـة األفـكار والدعـوات اهلدامـة التـي َتـدم وال
تبنـي ،وتُفسـد وال تُصلـح ،فقد نسـمع من بعـض املتنطعني
بعـض الدعـوات اهلدامـة مـن أفـراد أو مجاعـات خمتلـة
عقوهلـم ،تظاهـروا بحب الوطـن ،والوطن منهم بـراء ،إهنم
أصحـاب فكر متطـرف ،هدفهـم تفكيك املجتمـع وزعزعة
أمنـه ،وإسـقاط الدولة والنيل من اسـتقرارها ،فتـارة يدعون
( )1صحيح ِ
مسلم ( كتاب اإليامن ،باب قول النبي ﷺ« :من غشنا فليس منا» ،حديث .)102
(ُ )2سنن الرتمذي ،ج  ،2ص  506رقم .1210
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إىل تعطيـل مسيرة العمـل ووقـف عجلـة اإلنتـاج ،وتـارة
يشـوهون املنتـج الوطنـي بدعـوى عـدم جودتـه ،وتـارة
يشـوهون صورة القائمين عليه ،كل ذلك لتحقيـق أهدافهم
املشـبوهة مـن هـدم وختريـب ،وإضــعاف الدولـة بـكل
مؤسسـاهتا ،وإضعـاف اقتصادهـا.

* * *
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مواجهة الشائعات
مفهوم الشائعة:
الشـائعة لغـة :هـي من الفعـل شـاع ،يقال :شـاع اخلرب
بني الناس يشـيع شـيو ًعا فهو شـائع؛ أي :انتشر ،وافرتق،
وذاع ،وظهـر ،والشـائع :املنتشر ،وأشـاع األمـر :أظهره،
وهـذا خبر شـائع ،وقد شـاع يف النـاس ،معناه :قـد اتصل
بـكل أحـد؛ فاسـتوى علم النـاس بـه ،ومل يكـن علمه عند
بعضهـم دون بعض(.)1

ويف االصطلاح هـي :ترويـج خلبر خمتلق ال أسـاس
لـه من الواقـع ،أو تعمـد املبالغـة والتهويل ،أو التشـويه
يف رسد خبر فيـه جانـب ضئيـل مـن احلقيقـة؛ وذلـك
هبـدف التأثير يف الـرأي العـام املحلي ،أو اإلقليمـي،
أو النوعـي؛ حتقي ًقـا ألهـداف سياسـية ،أو اقتصاديـة،
( )1لسان العرب ،أليب الفضل ابن منظور.177 /8 ،
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أو حربيـة ،على نطـاق دولـة واحـدة ،أو عـدة دول ،أو
النطـاق العاملـي بأمجعـه(.)1

فالشـائعة :خبر مكـذوب هيـدف إىل التأثير يف الغير
ألغـراض خبيثـة ،ال تعـود بنفع على املجتمـع ،أو الدولة.

مصطلح الشائعات يف القرآن الكريم:

جـاءت الشـائعة يف القـرآن الكريـم بألفـاظ متعـددة،
لكنهـا تتفـق يف املعني؛ وهو الظهـور واالنتشـار ،وكلها يف
موضـع الـذم ،مـن ذلك:

(أ) الشـائعة :قال اهلل تعـاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁ ﴾
[سـورة النـور ،اآليـة  ،]19واملقصـود :حمبـة شـيوع خبر
اخلصلة الفاحشـة بين عامة النـاس(.)2

(ب) اإلذاعـة :قـال اهلل ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾[سـورة النسـاء ،اآليـة ،]83
أي :أذاعـوه ،وأفشـوه ،ومل يكتمـوه ،وذلـك أن النبـي ﷺ
( )1الرأي العام واحلرب النفسية ،خمتار حممد املهدي ،ص  ،122دار املعارف ،القاهرة1969 ،م.
( )2التفسري الوسيط للقرآن الكريم ،اإلمام األكرب أ .د .حممد سيد طنطاوي.100 /10 ،
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كان يبعـث الرسايـا ،فـإذا َغلبـوا ،أو ُغلبوا ،بـادر املنافقون
يسـتخربون عـن حاهلـم ،فيفشـونه ،وحيدثـون بـه قبـل أن
حيـدث بـه رسـول اهلل ﷺ ،فيضعفون بـه قلـوب املؤمنني.

(جــ) اإلفاضـة :قـال اهلل تعـاىل﴿:ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾
[سـورة النـور ،اآليـة ]14؛ أي :فيما أطلتـم احلديـث فيه،
وأشـعتموه بالباطـل بني النـاس من حديـث اإلفك(.)1

(د) اإلرجـاف :قـال اهلل تعـاىل﴿:ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾[سـورة األحـزاب ،اآليـة ،]60
أرجـف يف النـاس ،أو يف املدينـة؛ أي :خـاض يف الفتنـة ،وأشـاع
األخبـار املقلقـة السـيئة التـي توقـع النـاس يف االضطـراب(.)2

السنَّة النبوية:
مصطلح الشائعات يف ُّ

ً
مسـتعمل يف معناه
السـنَّة النبوية
جـاء الفعل (شـاع) يف ُّ
احلقيقـي؛ بمعنى :االنتشـار ،والظهـور ،ومن ذلك:

( )1القاموس القويم للقرآن الكريم ،إبراهيم عبد الفتاح.93 /2 ،
( )2السابق.257/1 ،
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ـ عـن أيب ذر  ،قـال :قـال رسـول اهلل ﷺَ ( :م ْن َأ َشـا َد
ِ
ـو َر ًة َي ِشـينُ ُه ِ َبا بِ َغ ْ ِ
ال ِّق
َع َلى ُم ْسـل ٍم َع ْ
ير َح ٍّق َشـا َن ُه اهللُ ِ َبـا ِف ْ َ
ـو َم ا ْل ِق َيا َم ِة)()1؛ واملعنى( :من أشـاد)؛ أي :أشـاع ،من شـاد
َي ْ
طولـه ،اسـتعري لإلشـاعة بالقـول( ،على مسـل ٍم):
البنـاء إذا ّ
كأنـه لألغلـب ،وإال فعـرض الذمي حمترم كدمـه( ،عورة):
هي كل ما يسـتهجن إشـاعتهَ ( ،يشـينه) :يعيبـه بذكرها ،وإن
كانـت صادقـة ،فإن ستر عـورة املسـلم واجبة (بغير حق)،
أي :إشـاعة ملتبسـة بغري حق(.)2

الشائعات ظاهرة اجتامعية موجودة مع وجود اإلنسانية:
ال يـكاد خيلـو جمتمـع مـن املجتمعـات مـن هـذه الظاهرة
السـيئة ،غير األخالقية ،عبر العصور ،ويف خمتلـف البيئات،
بغـض النظر عـن طبيعة البيئـة التي حتكم حياتنـا االجتامعية،
وهي أقدم الوسائل اإلعالمية يف التاريخ(.)3
( )1رواه البيهقي يف شعب اإليامن برقم ( ،)9211اجلامع الصغري ،اإلمام السيوطي :برقم (.)8439
( )2التنوير رشح اجلامع الصغري ،األمري الصنعاين.100 /10 :
( )3الوســيلة اإلعالمية األقدم يف العامل ،جان نويل كابفرير :الشــائعات ،ص ،12ترمجة :تانيا
ناجيا ،دار الساقي ،لبنان.2007 ،
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ولقـد تعـددت صورهـا وأشـكاهلا على مـر العصـور
واألزمـان ،فلـم تعـد تقتصر على الكلمـة املسـموعة
فحسـب؛ بل تعدهتـا إىل الكلمـة املكتوبة ،وكذلـك املرئية،
والتقنيـة احلديثـة مـن اإلنرتنـت ،أو شـبكات التواصـل
االجتامعـي التي ربطـت الكلمـة بالصـورة ،فجعلتها أكثر
تأثيرا.
رواجـا ،وأبلـغ
ً
ً
ومن خصائص الشائعة اإللكرتونية ما ييل(:)1

ـ الرسعة؛ حيث أصبحت الشائعة ال تستغرق وقتًا.

ـ االنتشـار؛ وذلـك لتعدد وسـائل االسـتخدام ،مع رشائح
املجتمع كافـة يف العامل.

ـ قلة التكلفة؛ فال حتتاج إىل نفقات لتوزيعها.

ـ التأثري الكبير يف اجلمهور املسـتهدف؛ الرتباطها بالصورة،
والفيديو.

ـ التفاعـل عن ُبعـد؛ فال أثر لبعـد املسـافات ،أو البلدان،
حيث أصبـح العامل بين يديك.
( )1املصداقية يف الفيســبوك بني اخلرب واإلشــاعة ،...د .نرص الدين مزاري :جملة آفاق العلوم،
ص 219بترصف ،جامعة اجللفة ،اجلزائر2020 ،م.
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ـ صعوبـة معرفـة مصدرهـا؛ وهـذه أخطـر مـا فيهـا؛
بسـبب احلسـابات الومهيـة.

خماطر الشائعات:
الشـائعات تؤثر سـل ًبا يف النفوس والعقـول ،كام تؤثر يف
األفـكار واملعتقدات ،فتنشر األفكار اهلدَّ امـة ،واملعتقدات
الفاسـدة ،وتضعـف الثقـة بين النـاس ،فترى األمـة
الواحـدة ،بـل واألرسة الواحـدة  -بسـبب الشـائعات -
بعضا ،فكانت
وخيون بعضهـم ً
يشـكك بعضهم يف بعـضّ ،
الشـائعات هلـا خطورهتا على كل املسـتويات:
ً
أول :خطورة الشائعات عىل املستوى الديني

هـذا رصاع قديـم ،اشترك فيه كل من مل يسـتجب ملنهج
اهلل تعـاىل ،ومل يتبـع األنبيـاء ،فحاولـوا تشـويه الرسـالة
اإلهليـة ،وتقبيـح صـورة األنبيـاء يف قلـوب النـاس ،حتـى
ال يتبعوهـم فيؤمنوا ،فأشـاعوا عن سـيدنا نـوح  أنه يف
ضلال مبني ،قـال تعاىل حكايـة عنهـم ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭳ
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ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻ ﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾[سـورة األعـراف ،اآليتـان ،59
 ،]60وحاولـوا رصف النـاس عنـه ،قال سـبحانه﴿ :ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ﴾ [سـورة املؤمنـون ،اآليـة  ،]24كما أشـاعوا عـن
سـيدنا هـود  أنـه ُأصيب يف عقلـه ،قال تعـاىل﴿ :ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ
ﰎﰏﰐﰑﰒﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾
[سـورة هـود ،اآليتـان .)1( ]54 ،53
كما أشـاع املرشكـون على النبـي ﷺ أنـه  -وحاشـاه -
سـاحر ،أو جمنـون ،وهـذا منهـج غير املؤمنني مـع األنبياء
واملرسـلني عليهـم السلام ،فقـال تعـاىل تسـلية لسـيدنا
حممـد ﷺ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [سـورة الذاريـات ،اآليـة .]52

( )1اإلشــاعة وأثرها عىل الفــرد واملجتمع ،صفاء عباس ،جملة البحــث العلمي كلية البنات –
جامعة عني شمس2019 ،م ،ع ،20ج  ، 8ص 15 ،14بترصف.
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ثان ًيا :خطورة الشائعات عىل املستوى االجتامعي

إن املغرضين ال يعجبهـم وحـدة الصـف الداخلي
للمجتمـع ،وال يرضيهـم متاسـك مجيـع طبقات الشـعب؛
فيحاولـون بـكل وسـيلة َّ
بـث اإلشـاعات ،ومـن املخاطـر
املرتتبـة على ذلـك ما يلي(:)1
ـ إثـارة احلقـد والكراهيـة بين أفـراد املجتمـع؛ حيـث
تعتمـد الشـائعة على إثـارة األكاذيـب والوقيعـة بني
أفـراد املجتمـع ،فتتضـارب املصالـح ،وتتصـارع
األجيـال ،وربما تدفـع إىل القطيعة والتباعـد ،فيصبح
املجتمـع الواحـد فئـات متعـددة.

ـ التضليـل؛ فيتعـرض املجتمـع إىل حـدوث بلبلة حتول
دون التعـرف على صحـة وحقيقـة الشـائعة؛ ممـا
ُيفسـح املجـال النتشـار األكاذيـب ،واألخبـار التـي
تبـث طاقـات سـيئة يف املجتمـع.

ـ إثـارة الرعـب؛ حيث تـؤدي إىل حالة مـن اخلوف عىل
حياة اإلنسـان ،وحاجتـه للبقاء.
( )1اإلشاعة وخماطرها عىل والة األمر واألمن القومي ،أيمن فتحي حممد عبد النظري :جملية كلية
التجارة للبحوث العلمية – جامعة أسيوط2020 ،م ،ع  ،68ص  159بترصف.
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ـ إفسـاد األخلاق؛ حيث تـؤدي إىل اهنيـار املجتمعات
بفسـاد أخلاق أبنائهـا ،وجيترئ الناس على اخلطأ.

ـ السـيطرة على االجتاهات الشـعبية ،وزعزعـة الوحدة
الفكريـة ،واالنتماء ،والتامسـك املجتمعـي ،ودعـم
االجتاهـات املعاديـة لبـث روح الفرقـة واليـأس بين
الصفـوف(.)1

ثال ًثا :خماطر الشائعات عىل املستوى االقتصادي

االقتصـاد عصـب احليـاة ،وله أمهيـة قصوى عىل املسـتوى
رئيسـا يف احليـاة اليومية لألفراد،
دورا ً
العام ،حيث إنه «يلعب ً
ويتنـاول كل كبيرة وصغيرة يف شـئون حياهتـم مـن إنتـاج،
واسـتهالك ،وتوزيـع»( ،)2كما أنـه أحـد أهـم دعائـم الدول،
واإلرضار بـه يـؤدي إىل حـدوث خلل يف اجلوانب السياسـية،
واالجتامعيـة ،والثقافيـة ،واجلوانـب األخـرى للدولة.
وسبل املواجهة واالستقرار يف الرشيعة اإلسالمية ،د .هاين
( )1أثر الشائعات يف تفكيك املجتمعات ُ
كامل جعفر :ص 10بترصف ،دراسة استقرائية فقهية ،بحث مقدم للمؤمتر العلمي السادس
«القانون والشائعات» ،كلية احلقوق  -جامعة طنطا ،يومي  23- 22إبريل 2019م.
( )2مبادئ علم االقتصاد ،د .خدجية األعرس ،ص  ،9كلية االقتصاد والعلوم السياســية ،جامعة
القاهرة ،دون بيانات.
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ومن املخاطر املرتتبة عىل ذلك ما ييل(:)1

ـ تقويـض النمـو االقتصـادي؛ حيـث يتحـول املجتمع
إىل السـكون والدعـة ،فلا ينمـو اقتصاد ًّيـا؛ ألن املال
واخلـوف ال يلتقيـان ،فتحبـس األمـوال ،ويتعطـل
االقتصـاد.

ـ انخفـاض قيمـة العملـة؛ وذلـك بانخفـاض معـدل
الصادرات؛ ومـن ثم زيادة معـدل التضخم ،وانخفاض
الدخـل احلقيقـي للفـرد.
ـ زيـادة البطالـة؛ وذلـك لعجـز الشركات القائمة عىل
التوسـع ،وعـدم قدرهتـا على إنشـاء رشكات جديدة.
راب ًعا :خماطر الشائعات عىل املستوى األمني:

هتـدد الشـائعات االصطفـاف الوطنـي ،وتزعـزع
الـروح املعنويـة للجيـش ،وتسـتدعي اهلزيمـة النفسـية،
ومـن املواقـف التـي ظهـر خالهلا خطـورة الشـائعة يف هذا
اجلانـب مـا يلي:
وسـبل املواجهة واالسـتقرار يف الرشيعة اإلسلامية،
( )1أثر الشـائعات يف تفكيك املجتمعات ُ
د .هـاين كامل جعفـر ،ص 164بترصف.
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( )1يف يوم ُأ ُحد سـنة (3هـ) :أشـاع املرشكون يف أرض
املعركـة أن النبـي ﷺ قـد ُقتِ َـل ،وكانـت هذه الشـائعة من
أشـد مـا أدخل الرعب يف قلـوب بعض املسـلمني ،وقالوا:
فما مقامنـا إذا كان قـد قتـل الرسـول؟ وذهبـوا يولـون
األدبـار ،وجعـل أنـس بـن النرض  يقـول :بل مـا فائدة
حياتكـم بعـد رسـول اهلل ﷺ؟ ثـم أتى إىل ضعـاف اإليامن
قائلا :اللهـم إين أبـرأ إليك مما فعـل هؤالء ،وأعتـذر إليك
ممـا يقول هؤالء ،وانطلق فشـد بسـيفه على املرشكني حتى
ُقتـل( ،)1فانظـر إىل يقظـة ووعـي سـيدنا أنـس  لتلـك
املقولـة اخلطيرة ،وإدبارهـم من سـاحة املعركة.

( )2يف صلـح احلديبيـة سـنة (6هـ) :أرسـل النبي ﷺ
سـيدنا عثمان بـن عفـان  إىل مكـة ليبلـغ أبـا سـفيان
وأرشاف قريـش أن رسـول اهلل ﷺ مل ِ
يـأت حلـرب؛ وإنما
ومعظما حلرمتـه ،ففعـل ذلـك
زائـرا هلـذا البيـت
جـاء
ً
ً
سـيدنا عثمان  ،فقـال لـه أهـل مكـة :إن شـئت أن
تطـوف بالبيـت فطـف ،فقـال :مـا كنـت ألفعـل حتـى
( )1فقه السرية ،د .البوطي ،ص.187
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يطـوف بـه رسـول اهلل ﷺ ،واحتبسـته قريـش عندهـا،
فبلـغ رسـول اهلل ﷺ أن عثمان قـد قتـل ،فقـال ﷺَ :
(ل
نَبر ُح َحتَّـى ُنن ِ
ـو َمَ ،فدَ َعـا َر ُس ُ
َّـاس
َاج َ
ـول اهلل ﷺ الن َ
ـز ا ْل َق ْ
َْ
ِ
َإل ا ْل َب ْي َعـة) ،وملـا متـت البيعـة جـاء عثمان  ،فبايعـه،

فبسـبب الشـائعة كادت أن تتـورط الدولـة يف حـرب
شـديدة ،دون اسـتعداد تـام هلـا عـد ًة وعـد ًدا.

حكم الشائعات:

للشـائعات أرضارهـا البالغـة على الفـرد واملجتمـع
والـدول؛ ومـن ثـم فالضرر حمـرم ،وقـد قـال ربنـا تبارك
وتعـاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [سـورة ق،
ِ
اآليـة  ،]18وقـال ﷺَ :
ضار)( ،)1وقـال
ض َرَ ،و َل َ
(ل َ َ
أيضـاِ َّ :
ِ
ـرض ا ُملسـل ِم
الربـا االسـت َطال َة ِف ِع
ً
(إن مـن َأ ْر َبـى ِّ
()2
ِ
حتريما ،والربـا حمـرم باتفـاق،
ـق)  ،فهـو أشـد
بغير َح ٍّ
ً
فإشـاعة أرسار املسـلمني وأمورهـم الداخليـة حـرام(.)3

( )1املوطأ اإلمام مالك ،كتاب األقضية ،القضاء يف املرفق ،برقم (.)2171
(ُ )2سنن أيب داوود ،أول كتاب األدب ،باب يف الغيبة ،برقم (.)2876
( )3املوسوعة الفقهية الكويتية.289 /26 ،
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مواجهة الشائعات:
املجتمعـات القويـة املتامسـكة املرتابطـة ال يمكـن أن
وجها
تضـع رأسـها يف الرمال ،واملواجهـة تعني :الوقـوف ً
()1
لوجـه ،والتصدي للتصرف باإلبطال بجرأة وشـجاعة ،
كما أن مكافحـة الشـائعة ال تقـع على عاتـق جهـة أو
مؤسسـة بعينهـا؛ بـل هـي مسـئولية تضامنية ،يشترك فيها
كل َف ْـر ٍد وا ٍع يف األمـة.
تتعدد طرق وسبل املواجهة للشائعات ،وتتمثل يف نوعني:

األسـاليب الوقائيـة :وهـي كالتحصين والتطعيـم ضـد
األمـراض ،وتكـون قبل وقوع الشـائعات ،فـإذا ما حدثت
مل جتـد من يسـمعها ،أو ُي ِعرهـا اهتام ًماً ،
فضل عـن ترديدها،
وذلـك أن بعـض النـاس يترك نفسـه فريسـة للشـائعات
حمـذرا املؤمنين:
واألخبـار الكاذبـة ،وقـد قـال اهلل تعـاىل
ً
﴿ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [سـورة التوبـة ،اآليـة  ،]47ومـن
ذلك(:)2
( )1معجم لغة الفقهاء ،حممد رواس وآخرون.467 :
( )2اإلشاعة وخماطرها ،...أيمن فتحي حممد عبد النظري ،ص 135بترصف.
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ً
أول :دور أجهزة الدولة يف محاية املجتمع من الشائعات
وذلـك على املسـتويات كافـة مـن العنـارص الضـارة
الذيـن حياولـون أن يؤثـروا بشـكل سـلبي يف املجتمـع،
خاصـة يف بعض أفـراد املجتمع مـن ذوي املسـتوى الثقايف
املنخفـض.
ثان ًيا :دور املؤسسات الرتبوية ،ومن أمهها:

األرسة :هـي اللبنـة األوىل يف املجتمـع ،وتبـدأ مـن
الوالديـن بتعليـم األبنـاء التمسـك بالديـن ،واألخلاق،
وحـب الوطـن ،وأن حتذرهـم ممـن يقلـل مـن قيمـة ذلك،
أو يشـكك فيهـا ،وذلـك مـن خلال:
قيــام األســرة بالدور املبارش يف تربيــة أبنائهــا تربيــة
إسلامية صحيحـة ،وتوعيتهم مـن أي ٍ
فكر منحـرف ،حتى
خيـرج جيل سـليم فكر ًّيا ،مـع سلامته جسـد ًّيا ،انطال ًقا من
قولـه تعـاىل﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ ...
[سـورة التحريـم ،اآليـة  ،]6ومن قـول النبـي ﷺُ ( :ك ُّلك ُْم
ِ ِ ِ
ُـم َم ْسـ ُئ ٌ
الر ُج ُـل َرا ٍع ِف
ول َعـ ْن َرع َّيتـهَ ...،و َّ
َراعٍَ ،و ُك ُّلك ْ
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اعيـ ٌة ِف بي ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ـو َم ْسـ ُئ ٌ
ـت
َْ
ول َعـ ْن َرع َّيتـهَ ،وا َْل ْـر َأ ُة َر َ
َأ ْهلـهَ ،و ُه َ
َز ْو ِج َهـا.)1()...

املتابعـة اجليدة لصداقـات األبناء :إذ هلـا تأثريها يف توجيه
السـلوك ،انطال ًقا من قولـه تعاىل﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [سـورة الزخـرف ،اآليـة،]67
يـس الصالِـحِ والس ِ
ِ
َح ِام ِ
ـل
ـوء ،ك َ
َ َّ ْ
وقولـه ﷺَ ( :م َث ُـل اجلَل ِ َّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ي ِذ َي َ
ـكَ ،وإِ َّما
امل ْسـك َونَافـخِ الك ِريَ ،ف َحام ُل امل ْسـك :إِ َّمـا َأ ْن ُ ْ
ـخ ِ
َأ ْن َتبتَـاع ِمنْـه ،وإِمـا َأ ْن َ ِ ِ
حيـا َط ِّي َب ًةَ ،ونَافِ ُ
الك ِري :إِ َّما
تدَ منْ ُه ِر ً
ْ َ ُ َ َّ
َ ِ َ ً ()2
ِ
ِ
ي ِ
ـر َق ثِ َيا َب َ
حيـا خبيثة) .
ـكَ ،وإِ َّمـا َأ ْن َتـدَ ر ً
َأ ْن ُ ْ
املدرسـة :عىل أن تقـوم برعاية القيـم الفاضلة للمجتمع،
وإكسـاب املعـارف ،وفهـم حقـوق املواطنـة ،والقـدرة عىل
التفكري الواعي السـليم.

( )1متفق عليه ،أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه-93،)62 /9( ،كتاب األحكام ،باب قول
اهلل تعاىل :و(أطيعوا اهلل وأطيعوا الرســول ،)...احلديث رقم ( ،)7138واإلمام مســلم يف
صحيحــه-33،)1459 /3( ،كتاب اإلمارة-5 ،باب فضيلــة اإلمام العادل ،...احلديث
رقم ( ،)1829عن ابن عمر .
( )2متفق عليــه ،أخرجه اإلمام البخــاري يف صحيحه -34،)63 /3( ،كتــاب البيوع ،باب
يف العطــار وبيع املســك ،احلديث رقــم ( ،)2101واإلمــام مســلم يف صحيحه/4( ،
 -45،)2026كتاب الرب والصلة واآلداب -45 ،باب استحباب جمالسة الصاحلني وجمانبة
قرناء السوء ،احلديث رقم ( ،)2628عن أيب موسى األشعري .
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التعليـم اجلامعـي :لـه أمهيـة كبيرة يف فتح منافـذ العقل
أمـام العلـوم املختلفـة ،وتعويد الشـباب عىل النقـد البنَّاء،
القائـم على أسـس العقـل املنضبـط املسـئول ،وذلـك ألن
«رسـالة اجلامعـة هـي تأمين الفكـر املجتمعـي مـن كل
عبـث ،وتأمين احليـاة املجتمعيـة بمـدِّ املجتمـع بالعقـول
السليمــة حاملــة الــوعي والعلـم ،وهـي التـي تُصــدِّ ر
ُعمـر»(.)1
للمجتمـع العقـول والسـواعد التـي تبنـي وت ِّ
دور العبـادة :بتوعيـة مجهـور ا ُمل َت َع ِّبديـن مـن خماطـر
الشـائعات ،وآثارهـا السـلبية يف املجتمـع ،وتفكيـك
املغالطـات باملنطـق والعقـل.

األساليب العالجية:
هــي الطـرق الــتي تكـون بعـد وقـوع أيـة شائعــة يف
املجتمـع ،وتتمثـل فيما يلي:

بعـض األمـور التـي وجهنـا إليهـا اإلسلام يف القـرآن
والسـنَّة النبويـة املطهـرة ،ومنهـا:
الكريـم ُّ
( )1دور اجلامعات يف تفكيك الفكــر املتطرف ،د .مهجة غالب ،ص ،165بحث ضمن كتاب
«نحو تفكيك الفكر املتطرف».
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حسـن الظـن باآلخريـن ،قـال تعـاىل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾
[سـورة النـور ،اآليـة  ،]12فاملــؤمن ال يسيء الظـن بأحد،
وأيضا
وحيمـل مـا يصـدر عـن اآلخرين على حممـل حسـنً ،
عـدم التســرع يف إصــدار األحكــام على اآلخريـن ،قـال
تعـاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮ ﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [سـورة النسـاء ،اآليـة،]94
فكـرر لفـظ ال َّت َب ُّين مرتين ألمهيته.
وجـوب التثبـت مـن األخبـار قبـل نرشهـا يف املجتمـع،
وهـذا أدب قـرآين ،وأمـر إهلـي ،قـال تعـاىل﴿ :ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [سـورة احلجـرات ،اآليـة .]6

إماتـة الشـائعة ،وعـدم اإلسـهام يف إعـادة تروجيهـا ،أو
نقلهـا ،يقول تعاىل ﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
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ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞ﴾ [سـورة النـور ،اآليتـان  ،]16 ،15ومعنـى قولـه
تعـاىل﴿:ﮟ ﮠ ﮡ﴾؛ أي :إذ تأخذونـه بِ َأ ْل ِسـنَتِك ُْم
بعضكم لبعـض ،حتى شـاع فيام بينكـم وانترش،
بـأن يقـول ُ
ٍ
فلـم يبق بيـت وال نـاد إال طـار فيه.

الرجـوع إىل أهـل اخلبرة واالختصـاص :قـال تعـاىل:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾
[سـورة النحـل ،اآليتـان  ،]44 ، 43فشرع السـؤال عند
عـدم العلـم ،وجعـل السـؤال لصنـف خـاص ،وليـس
لـكل الناس.

رضورة وضـع إطـار قانـوين خـاص بالوسـائل التقنيـة
احلديثـة ،وشـبكات التواصـل االجتامعـي بفـرض الرقابة
على مضامينها.

ال بـد مـن إدراك خطـورة الشـائعات عىل البلاد والعباد،
ومـاذا يراد بنـا من أعدائنا ،وكيف ننجوا مـن هذه املخططات
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املهلكـة ،ومـن أغراضهـم ومآرهبـم التـي أصبحـت ظاهرة،
ومـن أسـاليبهم املشـبوهة؛ مـن تشـويه الرمـوز الوطنيـة،
وتقليـل حجـم اإلنجـازات ،وحماولـة إيقـاع الفتن بين أبناء
األمـة الواحـدة ،وقـد نجـح األعـداء يف اسـتقطاب بعـض
أصحـاب املـآرب الشـخصية ،والباحثين عـن السـلطة ،كام
اغتر هبم بعض ضعيفـي اإليامن ،وحمـدودي الثقافـة الدينية،
فلـم حيافظـوا عىل نقـاء الدين ،ومل يسـهموا يف بنـاء دولة قوية
قائمـة على مـكارم األخالق.
* * *
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فضل الشهادة يف سبيل الوطن
ّ
إن معرفـة فضـل الوطـن على اإلنسـان هـو جـز ٌء مـن
عقيـدة املسـلم ،وحتّـى يكـون اإلنسـان صحيـح العقيـدة
جيـب أن يكـون عار ًفـا بفضـل وطنه عليـه ،ذلك ّ
بأن املسـلم
ال يقابـل اإلحسـان إال باإلحسـان ،وكم أحسـن الوطن إليه
صغيرا ،فأعطـاه هو ّيتـه وجنسـ ّيته ،وكم
حين رعـاه وليـدً ا
ً
أحسـن إليـه كذلك حني و ّفـر له متطلبـات العيـش الكريم.

ففضـل الوطـن ال حدَّ لـه ،فهو يكفـل حقـوق أبنائه يف
ٍ
مـكان وزمـان ،فاإلنسـان الـذي ال يملـك وطنًـا هـو
كل
إنسـان مهضـوم احلقـوق؛ َّ
ألن الوطـن يفتـح لـه األبـواب
واآلفـاق وجيعـل منـه كائنًـا حمرت ًما ،كما َّ
أن الوطـن يتكفل
بحاميـة أبنائـه يف الداخـل واخلـارج ،و ُيقـدّ م هلـم خدمات
التعليـم والعمـل والصحـة وممارسـة الشـعائر الدينيـة
واألنشـطة الرتفيهيـة وغري ذلك ،كام أن اإلنسـان يكتسـب
مـن وطنـه مجيـع عاداتـه وتقاليـده وتراثـه ،ويتع ّلـم منـه
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كيـف يبني مسـتقبله ،و ُيعـزز لديـه االنتامء إليـه ،هلذا جيب
على اإلنسـان أن جيعـل وطنـه يف قمـة أولوياتـه ،وأن ال
ينسـى فضله عليـه أبدً ا ،فحتـى الطيور واحليوانـات تنتمي
إىل أوطاهنـا ،وتعـود إليهـا مهما هاجـرت.

فلـم يعـرف التاريـخ بقعـة عىل وجـه األرض هـي مهد
احلضـارات ،وأرض العلـم ،وشـمس الروحان ّية ،وموطن
الصاحلين ،وقبلـة العظماء والعلماء ،كوطننـا مصر الذى
ـع املجـد مـن كافـة أطرافـه ،واسـتطاع أن حيفـر اسـمه
ََ
ج َ
بحـروف مـن ذهب على صفحـات التاريـخ ،حتـى باتت
هـذه البقعـة األكثـر مت ّي ًـزا ،وأل ًقـا ،وإرشا ًقـا مـن بني سـائر
بقـاع األرض ،وال يـزال اخلير باق ًيـا فيهـا إىل آخـر الدهر،
بحفـظ اهلل  القائـل يف كتابـه العزيـز﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [سـورة يوسـف ،اآليـة  ،]99ولقد كتب
اهلل للشـهداء يف سـبيل الوطـن أعلى اجلنـان ،وللمدافعين
عـن أوطاهنـم النصر والرضـوان ،فـإن اهلل تعـاىل اصطفى
شـهداء الوطـن األبـرار ،فالشـهادة يف سـبيله سـبحانه
اختيـار واصطفـاء ،قـال ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [سـورة آل عمـران ،اآليـة .]140
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تعريف الشهيد لغة:

«شـهد» :الشين واهلـاء والـدال أصـل يدل على حضور
وش ِ
وعلم وإعالم .تقولَ :ش ِ
ـهدَ َ ،
ـهده ُشـهو ًدا فهو
ـهدَ  ،أو َش ْ
شـاهد .والشـهيد :الشـاهد ،واألمين يف شـهادة ،والذي ال
يغيـب عـن علمـه يشء ،والقتيـل يف سـبيل اهلل ،فهـو َفعيـل
بمعنـى َفاعـل ومعنـى َمفعـول على اختلاف التأويـل.
واجلمـع شـهداء ،واالسـم الشـهادة(.)1

اصطالحا:
تعريف الشهيد
ً

للشـهيد تعريفـات كثيرة يمكـن إمجاهلـا يف أنـه« :مـن
قتـل دفا ًعا عـن دينه أو نفسـه أو أهله أو عرضـه أو ماله أو
وطنـه» والوطـن جامـع الدين واألهـل والعـرض واملال.

أصناف الشهداء يف سبيل اهلل:

1ـ عـن سـيدنا جابـر بـن عتيـك  أن رسـول اهلل ﷺ
ِ
ْـل ِف َسـبِ ِ
ـوى ال َقت ِ
قـالَّ ...( :
يل اهلل :
ـها َد ُة َسـ ْب ٌع س َ
الش َ
( )1معجــم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس ،ج ،3ص ،221املفردات يف غريب القرآن ،الراغب
األصفهاين ،ص ،269ولســان العرب ،ابن منظور  ،ج ،4ص ،2350والقاموس املحيط،
الفريوزآبادي ،ص.372
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يـق َش ِ
ـون َش ِ
ـون َش ِ
ـهيدٌ َ ،وا َمل ْب ُط ُ
ا َمل ْط ُع ُ
ـهيدٌ ،
ـهيدٌ  ،وال َغ ِر ُ
ِ
ِ
ِ
ْـب َش ِ
ـب اهلَـدْ ِم َش ِ
جلن ِ
ـهيدٌ ،
ـهيدٌ َ ،و َصاح ُ
َو َصاح ُ
ـب َذات ا َ
ِ
ـهيدٌ َ ،وا َمل ْـر َأ ُة َت ُ ْو ُت بِ ُج ْم ٍع َش ِ
ب احلَ َر ِق َش ِ
ـهيدَ ةٌ)(.)1
َو َصاح ُ
ِ
سـعيد ِ
بـن َز ْيـد َ 
قـالَ :سـم ْع ُت
2ـ وعـن سـيدنا
ِ
ِ
ـولَ ( :مـ ْن ُق َ
ـول اهلل ﷺ َي ُق ُ
رس َ
تـل ُد َ
ـو َشـهيدٌ ،
ون مالـه َف ُه َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون دينـه َف ُه َو َشـهيدٌ َ ،و َمـن ُقت َل ُد َ
َومـ ْن ُقت َـل ُد َ
ون َدمـه َف ُه َو
َشـهيدٌ  ،ومـن ُقتِـل َ ِ ِ
ـو َش ِ
ـهيدٌ )(.)2
دون أهلـه َف ُه َ
َ َ ْ

والدفـاع عـن الوطـن مـن أعظـم الطاعـات منزلـ ًة،
وأرفعهـا مكانـ ًة ،وأكثرهـا ً
ذكـرا
بـذل وعطـا ًء ،وأخلدهـا ً
وثنـا ًء ،وقـد كان  أرسع النـاس إىل الدفـاع عـن وطنه،
والـذود عـن حياضـه ،فحني فـزع أهـل املدينـة ذات ليلة،
انطلـق نـاس نحـو الصـوت ،فتلقاهـم رسـول اهلل ﷺ
راج ًعـا ،وقد سـبقهم إىل الصـوت ،وهو عىل فرسـه يقول:
(ت َُرا ُعـواَ ،ل ْ ت َُرا ُعـوا) أي :ال ختافـوا(.)3

وقـد ضحى شـهداء الوطن األوفياء بحياهتـم دفا ًعا عن
دينهـم وأهليهم ووطنهـم ومقدرات بالدهـم ،وإنجازات

(ُ )1سنن أبى داود ،كتاب اجلنائز  -باب فضل من مات يف الطاعون ،حديث .3111
(ُ )2سنن الرتمذي ،كتاب الديات  -باب :ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ،حديث رقم .1421
( )3أخرجه البخاري ىف كتاب اجلهاد والسري  -باب :إذا فزعوا بالليل ،حديث رقم .3040
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شـعبهم ،فلبـى أبطـال الوطـن نـداء الواجـب ،وأدركـوا
أن التقصير يف محايتـه والـذود عنـه مـن العظائـم ،فبذلـوا
يف سـبيله املهـج والكرائـم ،لقـد سـمت غايتهـم ،وعلا
هدفهـم ،ورغبـوا فيما أعده هلم رهبـم ،قـال تعاىل﴿:ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾[سـورة حممـد ،اآليـات.]6-4

فضل الشهيد ومكانته وإكرام اهلل تعاىل له:

لقـد أكـرم اهلل الشـهداء أيما إكـرام ،فمـن الكرامـات
التـي أعدهـا اهلل للشـهيد:

ختفيف أمل القتل عن الشهيد:

فمـن رمحـة اهلل هبـذا العبـد املخلـص املجاهـد أن ُ َي ِّون
عليـه األمل فلا جيـد أ ًملـا ملـا يصيبـه مـن القتـل ،إال شـي ًئا
يسيرا :عـن أيب هريـرة  قـال :قـال رسـول اهلل ﷺ:
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َّ
ْ
َ
( َمـا َيـدُ َّ
ـس
الشـهيدُ َم َّ
ُـم َم َّ
ـس القتْـل إال ك َ
َما َيـدُ أ َحدُ ك ْ
ِ ()1
ا ْل َق ْر َصـة) .
ٌ
حديث
( )1رواه الرتمذي ،يف كتاب اجلهاد -باب :فضل الشهادة يف سبيل اهلل ،حديث  ،2802وقال:
صحيح .والنسائي يف كتاب اجلهاد – باب :ما جيد الشهيد من األمل ،حديث .3161
حس ٌن
ٌ
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َِ
ب له اجلنة بمجرد الشهادة:
ت ُ

كام قال تعـاىل﴿:ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾[سـورة التوبـة ،اآليـة ،]111
ِ
عـن جابر بـن عبـد اهلل  قالَ :ق َ
ـي ﷺ َي ْو َم
ـال َر ُج ٌـل للنَّبِ ِّ
الن ِ
ِ
ُأح ٍ
َّـة)(َ ،)1ف َأ ْل َقى
ـدَ :أ َر َأ ْي َ
ُ
ـت إِ ْن ُقت ْل ُت َف َأ ْيـ َن َأنَا؟ َق َال(ِ :ف ْ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
ـم َقاتَل َحتَّـى ُقتل.
َت َ َـرات ف َيدهُ ،ث َّ

بـل هـو يف الدرجـات العال مـن اجلنة ،عن سـيدنا أنس
ْـت ا ْل ِ ِ
ـي ُأ ُّم َح ِ
ار َثـ َة
براء َوه َ
الر َب ِّيـ ِع بِن َ َ َ
ابـن مالـك َ أ َّن ُأ َّم ُّ
ا ْب ِ
ـي اهلل َأ َل ُتَدِّ ُثنِي
َـت النَّبِ َّي ﷺ َف َقا َل ْ
سا َقـ َة َأت ْ
ـتَ :يا نَبِ َّ
ـن ُ َ
ار َثـ َة؟وك َ ِ
َعـ ْن َح ِ
ـه ٌم َغ ْـر ٌبَ ،فإِ ْن
ـو َم َبدْ ٍر َأ َصا َب ُه َس ْ
َان ُقت َـل َي ْ
َ
َان ِف ْ ِ
بر ُت َوإِ ْن ك َ
ك َ
َان َغ ْ َي َذلِ َ
اجت ََهدْ ُت َع َل ْي ِه ِف
ـك ْ
النَّـة َص َ ْ
َ
ِ
َّـة وإِ َّن ابنَكِ
الن ِ
ـالَ ( :يـا ُأ َّم َح ِ
ا ْل ُبـكَاءَ .ق َ
ار َث َة ،إِ َّنَا ِجن ٌ
َـان ِف ْ َ َ ْ
اب ا ْل ِف ْـر َد ْو َس ْالَ ْع َل)(.)2
َأ َص َ

ٍ
قطرة من دمه:
ُي ْغ َفر للشهيد ذنو ُبه مع أول

مـن كرامة الشـهيد عىل ربـه أن يغفر اهلل ذنو َبـه وخطاياه

( )1أخرجه البخاري يف كتاب املغازي  -باب :غزوة أحد ،حديث.3820
( )2أخرجه البخاري ىف كتاب :اجلهاد والسري  -باب :من أتاه سهم غرب فقتله ،حديث رقم .2654
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كلهـا ،عـن سـهل بـن حنيـف  أن رسـول اهلل ﷺ قال:
ـه ِ
الش ِ
(إِ َّن َأ َّو َل َمـا ُ ْي َـر ُاق ِمـ ْن َد ِم َّ
يد ُي ْغ َف ُر َلـ ُه ُذنُو ُب ُه) (.)1

زوج من احلور العني قبل أن جتف دماؤه:
ُي َّ

مـن ضحـى بنفسـه لرفعـة وطنـه وعزتـه؛ طم ًعـا فيما
عنـد اهلل؛ ورغبـ ًة يف إعلاء كلمـة اهلل حلقيـق هبـذه الكرامة
اإلهليـة واملنحـة الربانيـة ،فال يكاد دمه يسـيل حتـى يكون
ف إىل احلـور العين ،فعن سـيدنا أيب هريـرة  قال:
قـد ُز َّ
ـال( :الَ َ ِ
ـهدَ ا ُء ِعنْـدَ النبـي ﷺَ ،ف َق َ
ُذ ِك َـر ُّ
ـف األَ ْر ُض
ت ُّ
الش َ
ِ
الش ِ ِ
َـدره َزوجتَاه ك ََأنم ظِ ْئـر ِ
ِم ْن َد ِم َّ
ان) يعني:
َ
ـهيد َحتَّـى َت ْبت َ ُ ْ َ ُ َّ ُ َ
اح ِمـ َن األَ ْر ِ
مرضعتين ( َأ َض َّلتَـا َف ِصي َل ْي ِه َما ِف َب َر ٍ
ضَ ،و ِف َي ِد
ِ
احـدَ ٍة ِمنْهما ح َّلـ ٌة َخ ِ
ك ُِّل و ِ
يها)(.)2
ير مـ َن الدُّ ْن َيا َو َمـا ف َ
ُ َ ُ
َ
ٌْ
متنـي الشـهيد أن يعـود للدنيـا ليستشـهد ثانية يف سـبيل
كفاحـا:
اهلل  وكالم اهلل تعـاىل لـه ً

( )1أخرجــه احلاكــم (أبو عبــد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم النيســابوري ) يف املســتدرك عىل
الصحيحني ،ط .دار الكتب العلمية – بريوت 1992م  ،305/1حديث رقم .1057
( )2أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( ،كتاب اجلهاد ،ما ذكر يف فضل اجلهاد واحلث عليه ،حديث
رقم  )19322حتقيق :كامل يوسف احلوت ،مكتبة الرشد ـ الرياض ،ط1409 ،1هـ.
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عن سـيدنا جابِـر بن َعب ِ
ـد اهلل َ ق َالَ ( :ل ِق َينِي َر ُس ُ
ـول
َ َ ْ َ ْ
ِ
ـال ِلَ :يـا َجابِ ُـر َمـا ِل َأ َر َ
اهلل ﷺ َف َق َ
ـتَ :يا
َسرا ؟ ُق ْل ُ
اك ُمنْك ً
ِ
است ُْش ِ
َر ُس َ
ـو َم ُأ ُح ٍد َوت ََر َك ِع َيـاالً َو َد ْينًا،
ـهدَ َأ ِب ُقت َل َي ْ
ـول اهلل ْ
شر َك بِما َل ِقـي اهلل بِ ِ
ـه َأ َب َ
ـاك ؟ َق َ
َق َ
ـتَ :ب َل
ـال ُق ْل ُ
َ
َ
ـالَ :أ َفلا ُأ َب ِّ ُ
ـول اللََِّ ،ق َ
َيـا َر ُس َ
ـم اهلل َأ َحـدً ا َق ُّ
ـط إِال ِمـ ْن َو َر ِاء
ـالَ :مـا َك َّل َ
ِ
ِح َج ٍ
ـابَ ،و َأ ْح َيـا َأ َب َ
احـاَ ،ف َق َالَ :يـا َع ْب ِدي َت َ َّن
ـاك َف َك َّل َم ُه ك َف ً
ـالَ :يـا َر ِّب ُ ْت ِيينِـي َف ُأ ْقت َ
ـكَ ،ق َ
َـل فِ َ
لي ُأ ْعطِ َ
يك َثانِ َيـ ًةَ ،ق َال
َع َ َّ
ِ
ـم إِ َل ْي َها ال ُي ْر َج ُع َ
ـونَ ،ق َال:
الـر ُّب  :إِ َّن ُه َقدْ َسـ َب َق منِّي َأ َّنُ ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ـت َهـذه اآل َيـ ُة﴿ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
َو ُأنْز َل ْ
ﮛ ..اآل َيـ َة﴾)(.)1

ُت َظ ِّلله املالئكة بأجنحتها:

عـن جابـر بـن عبـد اهلل  قـالََّ :لـا ُقتِ َـل َأ ِب (يعنـي
ـف ال َّثـوب َعـن وج ِه ِ
ـه َأ ْب ِكـي
ـت َأك ِْش ُ
يف يـوم ُأ ُحـد) َج َع ْل ُ
ْ َ ْ
ْ َ
ـي ﷺ َل َين َْه ِ
ـت َع َّمتِـي
ـانَ ،ف َج َع َل ْ
َو َين َْه ْ
ـو ِن َعنْـ ُهَ ،والنَّبِ ُّ

( )1أخرجــه الرتمذي يف كتاب تفســر القرآن  -باب :من تفســر ســورة آل عمران ،حديث
رقم.3010
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َفاطِ َمـ ُة َت ْب ِكـيَ ،ف َق َ
ينَ ،مـا
ين َأ ْو َل َت ْب ِك َ
ـي ﷺ( :ت ْب ِك َ
ـال النَّبِ ُّ
ـت ا َْل َل ِئكَـ ُة تُظِ ُّلـ ُه بِ َأ ْجنِ َحتِ َهـا َحتَّـى َر َف ْعت ُُمـو ُه)(.)1
َزا َل ْ

ُيفظ من فتنة القرب:

ـل ِمـ ْن َأ ْص َح ِ
َعـ ْن َر ُج ٍ
ـي ﷺ َأ َّن َر ُج ًل َق َ
ـالَ :يا
ـاب النَّبِ ِّ
ُون ِف ُق ُب ِ
الش ِ
َر ُس َ
ين ُي ْف َتن َ
ور ِه ْم إِ َّل َّ
ـهيدَ ؟
ـول اهلل َما َب ُال ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ِ
ِ
ْ ِ ِ ِ ً ()2
ـالَ ( :ك َفى بِ َب ِ
َق َ
السـ ُيوف َع َ
لى َرأسـه ف ْتنَة ) .
ار َقة ُّ

تطري روحه يف اجلنة و َت ْع ُلق بأغصاهنا حيث شاءت:

روحـه يف ريـاض اجلنـة وتسرح فيهـا
ت ِّل ُ
الشـهيد ُ َ
ـق ُ
حيث شـاءت ،حتـى ت َُر ُّد إىل جسـدها يـوم القيامـة ،فتنال
اجلائـزة الكبرى والفـوز العظيـمَ ،عـ ْن مسر ٍ
وق َق َ
ـال:
َ ُْ
ـذ ِه اآليةِ
ـأ ْلنَا َعبـدَ اهلل (يعنـي :ابـن مسـعود َ )عن ه ِ
َس َ
ْ َ
ْ
َ
﴿ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ـالَ :أ َمــا إِنَّـا َقـدْ َس َ
ﮠ ﮡ﴾ َق َ
ـأ ْلنَا َع ْن َذلِ َ
ـك (يعني
ـالَ ( :أرواحهـم ِف جـو ِ
ف َط ْ ٍ
سـألوا رسـول اهلل ﷺَ ،ف َق َ
ي
ْ َ ُ ُ ْ َ ْ
( )1أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز ،باب :الدخول عىل امليت إذا أدرج يف كفنه ،حديث رقم .1244
( )2أخرجه النسائي يف كتاب اجلنائز ،حديث رقم.2053
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الن ِ
ِ
ضرَ ،لـا َقن ِ
ـر ِ
َاد ُ
َّـة
َسر ُح م َ
ـن ْ َ
يـل ُم َع َّل َقـ ٌة بِا ْل َع ْ
ُخ ْ ٍ َ
ش ،ت ْ َ
ـك ا ْل َقن ِ
ـم ت ْ
َاد ِ
َح ْي ُ
َـأ ِوي إِ َل تِ ْل َ
ـع
ـث َشـا َء ْ
يـلَ ،فا َّط َل َ
تُ ،ث َّ

ـم ا ِّطال ََعـ ًة َف َق َ
ـالَ :ه ْل ت َْشـت َُه َ
ون َشـ ْي ًئا؟ َقا ُلوا:
ـم َر ُّ ُب ُ
إِ َل ْي ِه ْ
َأي َ ٍ
ِ
الن ِ
َّـة َح ْي ُ
ث ِشـ ْئنَا؟
َسر ُح م َ
َح ُ
شء ن َْشـت َِهي َون ْ
ـن ْ َ
ـن ن ْ َ
َّ ْ
ٍ
َف َفع َ ِ
ـم َثال َ
تكُوا
َث َم َّراتَ ،ف َل َّما َر َأ ْوا َأ َّن ُ ْم َل ْ
َ
ـن ُي ْ َ
ـل َذل َك ِبِ ْ
ِ
ـن َأ ْن ُي ْس َ
احنَـا ِف
َـر َّد َأ ْر َو َ
ـأ ُلوا َقا ُلـواَ :يـا َر ِّ
م ْ
ب ن ُِريـدُ َأ ْن ت ُ
َأجس ِ
ِ
ـادنَا َحتَّـى ُن ْقت َ
ـر ًة ُأ ْخ َرىَ .ف َل َّما َر َأى
َـل ِف َسـبِيل َك َم َّ
ْ َ

اج ٌة ت ُِركُـوا)(.)1
َأ ْن َل ْي َ
ـم َح َ
ـس َل ُ ْ

ريح املسك:
ُي ْب َعث الشهيدُ يوم القيامة
وريح دمه ُ
ُ

عـن أيب هريـرة  أن رسـول اهلل ﷺ قـال( :وا َّل ِ
ـذي
َ
ِ ِ
ِ
ـم َأ َحـدٌ ِف َسـبِ ِ
ـم بِ َمـ ْن
يل اهلل َ
واهلل َأ ْع َل َُن ْفسي بِ َيـده َل ُي ْك َل ُ
ِ ِ
ِِ
ـو ُن الدَّ ِم
ـو ُن َل ْ
ـو َم ا ْلق َيا َمـة َوال َّل ْ
ـم ِف َسـبِيله -إِ َّل َجـا َء َي ْ
ُي ْك َل ُ
والريـح ِريـح ا ْلِس ِ
ـك) (.)2
َ ِّ ُ
ُ ْ

( )1أخرجه مســلم يف كتاب اإلمارة  -باب :أن أرواح الشــهداء يف اجلنة وأهنم أحياء عند رهبم
يرزقون ،حديث رقم .3500
( )2أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد ،باب :من جيرح يف سبيل اهلل  ،حديث ،2803ومسلم
يف كتاب اإلمارة ،باب :فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهلل ،حديث .1876
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اختصاص الشهداء بخصال ال توجد جمتمعة ألحد غري
الشهيد:
هنـاك خصـال ال توجـد جمتمعـة ألحـد غير الشـهيد،
ـن مع ِ
ِ
ـدي ك ِ
ـال َر ُس ُ
َـر َب َق َالَ :ق َ
ـول اهلل ﷺ:
ف َعـ ْن ا ْل ْقـدَ ا ِم ْب ِ َ ْ
ـال :ي ْغ َفـر َلـه ِف َأو ِل د ْفع ٍ
ِ
لش ِ ِ ِ
(لِ َّ
ـة،
ـهيد عنْـدَ اهلل سـبع خ َص ٍ ُ ُ ُ َّ َ َ
ويـرى م ْقعـدَ ه ِمـن ْ ِ
اب ا ْل َق ْ ِ
ـذ ِ
ـار ِمـ ْن َع َ
برَ ،و َي ْأ َم ُن
النَّـة َو ُ َ
ي ُ
ََ َ َ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
َاج ا ْل َو َق ِ
ِمـ ْن ا ْل َف َـز ِع األَك َ ِ
ـار ا ْل َيا ُقو َت ُة
ْبَ ،و ُي َ
ـع َع َل َر ْأسـه ت ُ
وض ُ
ِمن َْهـا َخ ْير ِمـ ْن الدُّ ْن َيـا َو َمـا فِ َيهـاَ ،و ُي َـز َّو ُج ا ْثنَت ْ ِ
ني
َين َو َسـ ْب ِع َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ِ ِ ِ ()1
ِ
ِ
ِ
ني مـ ْن أقاربه) .
الور ا ْلعنيَ ،و ُي َشـ َّف ُع ف َسـ ْبع َ
َز ْو َجـ ًة م ْن ْ ُ

الشهيد أول من يدخل اجلنة مع األولني ويدخلوهنا بال
حساب:

عـن سـيدنا أيب هريـرة  قـال :قـال رسـول اهلل ﷺ:
ال َث ٍ
ِ
النَّـ َةَ :ش ِ
ـة َيدْ ُخ ُل َ
لي َأ َّو ُل َث َ
يف
ـهيدٌ َ ،و َع ِف ٌ
ون ْ َ
( ُعـر َض َع َ َّ
ِ
ـح َلِ َوالِ ِيه)(.)2
ُم َت َع ِّف ٌ
ـفَ ،و َع ْبـدٌ َأ ْح َسـ َن ع َبـا َد َة اهلل َون ََص َ
( )1أخرجه الرتمذي يف كتاب :أبواب فضائل اجلهاد ،باب :يف ثواب الشهيد ،حديث.1660
( )2أخرجه احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني ،كتاب الزكاة ،باب :ثالثة يدخلون اجلنة ،وأول
ثالثة يدخلون النار ،حديث .)14/2( 573
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ِ
ِ
ِم ْن َف َضائِ ِل ُّ
اء ِعنْدَ َر ِّبِ ْم
الش َهدَ اء َو َمنَاق ُب ُه ْمَ :أ َّن ُ ْم َأ ْح َي ٌ
ون:
ُي ْرزَ ُق َ

إن شـهداء الوطـن﴿ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [آل عمران،
بر َ -ت َع َالَ -ع ِن ُّ
ـهدَ ِاء بِ َأ َّنُ ْم
الش َ
اآليـات َ ]171 -169ف َقدْ َأ ْخ َ َ
ِِ
ِ
ـم َح َّيـ ٌة َم ْر ُزو َقـ ٌة ِف َد ِار
َوإِ ْن ُقت ُلـوا ِف َهـذه الـدَّ ِار َفـإِ َّن َأ ْر َو َ
اح ُه ْ
ا ْل َق َر ِارَ ،ق َ
ـال اهللُ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ ،واهلل  ينهانـا عـن وصـف
هـؤالء الشـهداء بأهنـم أموات ،يقـول تعـاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾[سـورة
البقـرة ،اآلية.]154

ُي َبدِّ ل اهلل أحواهلم إىل أحسن األحوال وأهنئها:

ـي ﷺ َف َق َال:
فعـن أنـس َ ( :أ َّن َر ُج ًل َأ ْس َ
ـو َد َأتَى النَّبِ َّ
ِ
َيـا َر ُس َ
الر ِ
يـح ا ْل َو ْج ِه،
يحَ ،قبِ ُ
ـول اللَِّ ،إِ ِّن َر ُج ٌل َأ ْس َ
ـو ُد ُمنْتـ ُن ِّ
ِ
ـؤ َلء َحتَّى ُأ ْقت َ
َل َم َ
َـلَ ،ف َأ ْيـ َن َأنَا؟
ـال ِلَ ،فـإِ ْن َأنَـا َقا َت ْل ُ
ـت َه ُ
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ِ
الن ِ
َّـة» َف َقات َ
َق َ
ـي ﷺ َف َق َال:
َـل َحتَّـى ُقت َلَ ،ف َأتَـا ُه النَّبِ ُّ
ـال«ِ :ف ْ َ
ـكَ ،و َأ ْك َث َـر َما َل َ
حي َ
ـض اهلل َو ْج َه َ
ـك»
« َقـدْ َب َّي َ
ـكَ ،و َط َّي َ
ـب ِر َ
ِ
ِ
ِ
ـور ا ْل ِعنيِ،
ال ِ
ـال ِل َ َذا َأ ْو ل َغ ْ ِ
َو َق َ
يرهَ « :ل َقدْ َر َأ ْي ُ
ـت َز ْو َج َت ُه م َن ْ ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ين ُج َّبته)(.)1
َاز َعتْـ ُه ُج َّبـ ًة َل ُه مـ ْن ُصـوف ،تَدْ ُخ ُل َب ْينَـ ُه َو َب ْ َ
ن َ

الشهادة أفضل ما يؤتيه اهلل لعباده الصاحلني:

ُت َعـدُّ الشـهادة أفضـل مـا يؤتيـه اهلل لعباده الصاحلين ،فعن
سـعد بـن أيب وقـاص َ ( :أ َّن َر ُج ً
ـي ﷺ َو ُه َو
ال َجـا َء َإل النَّبِ ِّ
ف :ال َّل ُه َّم إِ ِّن َأ ْسـ َا ُل َك َأ ْف َض َل
الص ِّ
ُي َص ِّليَ ،ف َق َال ِح َ
ني ا ْنت ََهـى إِ َل َّ
مـا ت ْ ِ
الصالةَ ،ق َال:
َّبـي ﷺ َّ
ُـؤ ِت ع َبا َد َك َّ
الصاحلينَ .ف َل َّم َق َض الن ُّ
َ
ِ
ِ
َ
الر ُج ُل :أنَـا َيا َر ُس َ
ـم آن ًفا؟»َ .ق َ
ـول اهللَ .ق َال :إذ ًا
ـال َّ
« َمـن ا ُْل َت َك ِّل ُ
()2
ِ
ـهدُ ف َسـبيل اهلل َت َع َال) .
ُي ْع َق ُـر َج َوا ُد َكَ ،وت ُْست َْش َ

الشهداء حيبهم اهلل ويضحك هلم:

الشـهيد حيبـه اهلل تعـاىل ،ويضحك له ربه ،ويسـتبرش به،
وال حسـاب عليـه :عـن أيب الـدرداء  ،عـن النبـي ﷺ
( )1أخرجه احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني ( ،)103/2والبيهقي يف شعب اإليامن.
الســنن الكربى ،كتاب :عمل اليوم والليلة ،باب :ما يقول إذا ما انتهى إىل
( )2رواه النسائي يف ُّ
الصف ،حديث .8658
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ِ
ِ
ـم اهلل َو َي ْض َح ُ
ـم:
ش ِ ِب ُ
ـك إِ َل ْي ِه ْ
قـالَ ( :ث َل َثـ ٌة ُي ُّب ُه ُ
ـم َو َي ْسـ َت ْب ُ
ـذي إِ َذا ا ْنك ََشـ َف ْت فِ َئ ٌة َقات ََل وراءها بِنَ ْف ِس ِ
ا َّل ِ
ـه لَِّ َت َع َ
ـالَ ،فإِ َّما
ََ ََ
َأ ْن ُي ْقت َ ِ
ْصر ُه اهلل َو َيك ِْف َيـ ُهَ ،ف َي ُق ُ
ـول :ا ْن ُظ ُروا إِ َل
َـلَ ،وإ َّمـا َأ ْن َين ُ َ
ِ
ِ
َعب ِ
ـدي َه َ
بر ِل بِنَ ْفسـه!؟)(.)1
ـذاَ ،ك ْي َ
ْ
ف َص َ َ

فشـهداء األوطـان هـم مـن أدوا مـا عليهـم ،وافتـدوا
وطنهـم بأرواحهم الطاهـرة ،وصانوا ترابـه بدمائهم الزكية،
وأثبتـوا أن حـب الديـن والوطـن أغلى مـن الدنيـا ومـا
فيهـا ،وأصبحـوا قـدوة حسـنة ملـن بعدهـم ،فهـم مصابيـح
تضيء لألجيـال طريـق البـذل والعطاء ،وجتسـد هلـم عظمة
التضحيـة وروعـة الفـداء ،وهلل در القائـل:
يجود بالنفس إن ضن الجواد بها
والجود بالنفس أقصى غاية الجود

* * *
( )1أخرجه احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني ،حديث  ،)210/1( 68قال اهليثمي يف جممع
الزوائد (َ :)255/2ر َوا ُه ال َّط َ َ ِ
ات.
ان ِف ا ْلكَبِ ِريَ ،و ِر َجا ُل ُه ثِ َق ٌ
ب ُّ
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خمتـارات من الشــعر الـوطـني

(*)

* يقـول حافـظ إبراهيـم يف قصيدته الرائعـة «مرص تتحدث
عن نفسـها»:

ــف َ
يف أَبني َقواعِ ـدَ ال َمجــ ِد َوحدي
الخلـقُ َين ُظـرونَ َجميعــا َك َ
َو َق َ
َو ُبناةُ األَ
ي
هــر ك َفونـي ال َكـــال َم عِ نـدَ ال َت َحـــدّ َ
هـرام في سالِـفِ الدَ ِ
ِ
فـر ِق ال َ
ـرق َود ُّرا ُتـــ ُه َفـــرائِــــ ُد عِ قـــــــدي
ش ِ
أَنا تـا ُج العَـالءِ في َم ِ
أَنـا إِن َقـــــــدَّ َر اإلِ َلـــ ُه َمماتــي ال َترى ال َ
أس َبعدي
الر َ
شرقَ َير َف ُع َ
ــة َ
سـلي ًما مِــن َقديـم عِ نـا َي ُ
للاُ ُجنـــدي
راح َ
رام َو َ
ٍ
مــا َرمانـــي ٍ
َكم َب َغت دَ و َل ٌ
جـارت ُث َّم زا َلـت َوتِل َك ُعقبــى ال َت َعــــدّ ي
ـــي َو َ
ــة َع َل َّ
سـرتُ قُيـــودي َرغـ َم ُرقبـــى العِـدا َو َق َّطعـتُ قِدّي
ـــرةٌ َك َ
إِ َّننـــي ُح َّ
َمن َلـ ُه مِثـــل َ أو َليـاتـي َو َمجـدي

ت َعريــقٌ
إِنَّ َمجـدي فـي األو َليـا ِ

(*) خمتارات من الشعر الوطني ،اختارها معايل أ .د .حممد خمتار مجعة (وزير األوقاف).
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ِراس َلم أَبلُ ِغ ال َيو َم ُرشـدي
أَ ُترانــي َو َقــد َط َـويـــتُ َحيـاتـي في م ٍ
ــــدَّر ِوردي
ص
الـماء
ــردونَ
ــفـــــوا َوأَن ُيـ َك َ
ً
َ
َ
أَمِنَ َ
الع ِ
دل أَ َّن ُهـم َي ِ
الحقِّ أَ َّن ُهـم ُيطلِقـونَ األُسدَ
أَمِنَ َ

مِن ُهـــــم َوأَن ُت َق َّيـــــــدَ أُســدي

ـــــر َ
ي َ
شــدَ أَبنـائي َف َ
للاُ لـي َفأَر َ
شــــــدِّ
شــدّ وا إِلــى ال ُعـال أَ َّ
َن َظ َ
ـض هِنــــدي
يان أَمضى مِــن ُكل ِّ أَب َي َ
إِ َّنما َ
الحقُّ قُ َّـوةٌ مِن قُـوى الدَ ِ
ــي مِن ِرجالي َفأَن ِجزوا ال َيو َم َوعدي
َقـــد َو َعـــدتُ ال ُعـال ِب ُكــل ِّ أَ ِب ٍّ
يـــس ُيجــدي
خالق َفالعِلــ ُم َوحـــدَ هُ َل
َ
ِلم َواألَ ِ
َواِر َفعوا دَو َلتي َعلى الع ِ
ثــرةُ
الـــرأيِ ُتــــردي
َ
َنحنُ َنجتـا ُز َموقِفـا ً َتع ُثـــ ُر اآلرا ُء فيــ ِه َو َع َ
َفقِفوا في ِه َوق َف َ
ـزم َواِرموا جا ِن َبيـــــ ِه ِب َعز َمــــ ِة ال ُمس َتعِــــدِّ
ــة َ
الح ِ

* ويقول يف قصيدة له بعنوان «كم ذا يكابد عاشـق ويعاين»:
ثيــر ِة ال ُع َّ
اق
ِصـر َك َ
ــب م َ
كابــ ُد عــاشِ قٌ َو ُيــــالقي في ُح ِّ
ش ِ
َكم ذا ُي ِ
صبـــا َب ًة يا مِص ُر َقد َخ َر َجـت َع ِن األَ
طواق
إِ ّني َلَحمِــل ُ فـي هَواكِ َ
ِ
َلهفـي َع َليـكِ َمتــى أَراكِ َطلي َق ً
ـة َيحمي َكـري َم حِمـاكِ َ
عب راقي
ش ٌ
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نفـــاق
َكل ٌ
ــذل َبيـنَ َيدَ يــــكِ َواإلِ
ِــالل ُم َت َّيــــ ٌم ِبال َب ِ
ِـــف ِب َمحمـو ِد الخ ِ
ِ
ـــر َب َ
الغريـ ِ
ب ِبأَو َبـــ ٍة َو َتالقي
طــر ُبني الخِـــالل ُ َكري َم ًة َط َ
إِ ّنـــي َل ُت ِ
شمــائ ِِل ه َّ
َو َت ُه ُّزني ذِكرى ال ُمرو َء ِة َوال َندى َبينَ ال َ
شتــاق
ِــز َة ال ُم
ِ
صفاءِ مِزا ِجها َوال َ
باق
ما
ش ُ
البــابلِ َّي ُة فـــي َ
ــس َوسِ ِ
ِ
ـرب َبـــينَ َتنافُ ٍ
بين الساقي
َوال َش ُ
شرقُ مِن َج ِ
مس َتبدو في ال ُك ِ
ئوس َو َتخ َتفي َوال َبـد ُر ُي ِ
ســال َم ُ
ِبأ َ َل َّ
ِــر َقـد َ
ذواق
ماز َجــت ُه َ
ـــة األَ ِ
ــذ مِن ُخلُ ٍ
ريــم طاه ٍ
ـــق َك ٍ
سـ ُم األَ
َفـــإِذا ُر ِزقــتَ َخليـــ َق ًة َمحمـودَ ًة َف َقــ ِد ا َ
رزاق
ِصطــفا َك ُم َق ِّ
ِ
كـــار ُم األَ
خــلاق
َف
ُ
ِ
النــاس هَــذا َح ُّظــ ُه مـال ٌ َوذا عِ لــ ٌم َوذا َك َم ِ
مـالق
َوالمــال ُ إِن َلـم َتدَّ خِـرهُ ُم َح َّ
ِلـــم كــانَ نِهـــا َي َة اإلِ
ِ
صنا ً ِبالع ِ
شمـا ِئل ٌ ُتعليـــ ِه كــانَ َمطِ َّي َ
َوالعِلـ ُم إِن َلــم َتك َتنِــــــف ُه َ
خــفاق
ـــة اإلِ
ِ
ـالق
حس َبنَّ العِلـــ َم َين َفــ ُع َوحـدَ هُ مــا َلــم ُي َت َّ
ال َت َ
ـــوج َر ُّبـــــ ُه ِب َخ ِ

*

*
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* ويقـول أمحـد حمـرم يف قصيـدة لـه بعنـوان« :مـن يسـعد
األوطـان غير بنيهـا»:
غيـر َبنِي َها و ُينيلُـها اآلمـال َ َغيـــر َذ ِويـــــها
من ُيسعـــ ُد األوطـانَ
َ
ليس الكري ُم بمن َيـرى أوطـا َنــه نهــب العــــوادي ثم ال يحمـــيها
ترجــو بنجدتــه انقضـاء شقائها وهـو الـــذي بقعـــوده يشقيـــها
ذيها
َو َتـود َجاهــــد ًة بـه دَ ْفــع األَ َذى عن نفسها وهـــو الــذي ُي ْؤ ِ
كــرام َق َويمة َف َعـــالم ُي ْخط ُئــ َها الــذي َي ْبغيـها
ــارم ل ْل َ
ُ
س ُبـــل الم َك ِ
ـــر الم َت َف َ
اخريـن وإ َّنــما َف ْخــ ُر الكــرام ب َمـا َح َبـتْ أَ ْيدِيهـا
مـا أَ ْك َث َ
َ
ــوى أكرومـــة ٍ َي ْحويــها
المال ال يبغي ب ِه
ــوي الكري ُم
ش ْيئا ً سِ َ
ِ
َي ْح ِ
وال ُجود ُي ْح َم ُد حيث كان َوخ ُيرهُ َما َنــال أوطـان ال َف َتـــى َوبني َهـــا
َو َلق َّلمـا أَ
دي َهــــا
رضى امــرؤٌ أوطــاَنِـه َح َتـــى َت َ
َ
ــراهُ ِب َن ْفســ ِه َي ْف ِ
ِصــر َو َمـا ُي َ
يعني َها
ــؤدِّي َح َّقها َ إالَ َف َت ً
َيــــا آل م َ
ــى َي ْكفِــي اِلـــــذي ِ
آن فِي َهـــــا
ويمــر ُ
أَ َيضنٌ من ُكـم بال َم ُع َ
ــونة ُموسِ ـــ ٌر َي ْل ُهـو ِ
ح كـــل ّ ٍ
ضيــ َهــا
هِي أُمكـم ال َكــــان مِـــن أَ ْبنائِها َمــنْ الَ ُيواسِ يـهـا َوال ُي ْر ِ
َو َه َب ْتك ُم َ
جزيـ َها
ـن َ
الخ ْي َر َ
الج ِزيـل َ َف َهلْ َف َت ًى مِن ُكــ ْم ِب ُح ْس ِ
صنِيعِـ َها َي ِ
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* ويقول يف قصيدة له بعنوان «فداؤك نفيس من ٍ
لواء ٍ
حمبب»:

منــــع األوطانَ إال حما ُتها وذادتها من ذي شـبا ٍ
ب وأشـيب
وما
َ

المرجو في كل حاد ٍ
همو ذخرها
يوم عصبصب
ّ
ث و ُعد ُتها فـي كـل ٍ
ــول وفتـيـ ٍة وبورك فيهم مـن ُ
شهو ٍد وغيب
سال ٌم عليهم من ك ُه ٍ

* ويقول يف قصيدة له بعنوان «ركد الرجاء فام هيزك مأرب»:

ــرازه العـالي أَدل ُّ وأَ ْع َجـــب
مص ُر الحياة وح َّبها
ُ
الشرف الذي ِب ُط ِ
نفسيِ وما ملكــت َيــداي ألُمتيِ َوسـراةُ آبائـيِ َومـن أَنـا ُم ْن ِجب
ابنــــي إنـــك للبـلاد وإنـــــها لك بعـــد والدك التـــراث الطــيب

*

*

*

* ويقـول إسماعيل صبري يف قصيـدة لـه بعنـوان «التغني
بعظمـة مرص»:
سلان
العذب لم ُيخلق لِ َك
ال َت َ
ُ
قربـوا النيلَ إن لم َتع َملوا عمالً َفماؤهُ
ِ
َواِبنوا كمــا َبنـــ ِ
نسان
ت األَجيال ُ َقب َلك ُم ال َتت ُركـوا بعدَ كــم
ً
فخــرا إلِ
ِ
ال َتت ُركوا ُمس َتحيالً في اِستِحال ِت ِه ح ّتى ُي َ
إمكان
ميط ل ُكـم عن وج ِه
ِ
ِـف األَجيــال ُ حـائ َِر ًة أما َمه بــين إعجــــا ٍ
إذعــان
ب َو
َيبنونَ ما َتق ُ
ِ
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ينـان
ــون َع ِ
من ُكل ِّ ما َلم َيلِد فك ٌر َوال فُت َِحـت على َنظائ ِِـر ِه فـي ال َك ِ
ً
يــــمان
س َل
مــر من ُ
شبهونَ إذا طــاروا إلـى ٍ
ِ
َو ُي ِ
عمل ِج ّنا َتطيـ ُر ِبأ َ ٍ
رض قاطِ ً
بة َتسعى اشتِيا ًقا إلى ما خ َّلدَ الفاني
جاءت إِ َليها ُوفو ُد األَ ِ
َ
نـيان
ضخا َم ُتها َو َّ
ص َّغـرت كـل َّ موجو ٍد َ
َف َ
غض ُبنيا ُنها مـــن كــل ِّ ُب ِ
إعالن
وم في سِ ٍّر َو
وعادَ ُمنــ ِك ُر َف ِ
ِ
ـوم ُمع َت ِر ًفا ُيثني على ال َق ِ
ضل ال َق ِ
تِل َك ال َهيـا ِكل ُ في األَ
إمعان
مصار شاهِدَ ًة ِبأ َ َّن ُهـم أهـــل ُ َ
بـــق أهــل ُ
ِ
س ٍ
ِ
فـؤان
قدام ُك
ِـرعونَ فـي
حول َو َمقد َِر ٍة َوقو َم ف َ
َوأنَّ ف َ
ٍ
ِ
ِرعونَ في اإلِ ِ
إذا أقـا َم َع َليــهم شاهِـــداً حــج ٌر في َه َي ٍل قا َم ِ
رهـان
ت األُخرى ِب ُب
ِ

*

*

*

«رشا يرى
* ويقـول أمحـد الكاشـف يف قصيـدة له بعنـوان ًّ
خيرا يالقونا»:
النـاس أم ً

مران موض َعه لم يلـقَ فـي َغــدِه دُنيـا وال دِينـا
من لم َ
ير اليو َم في ال ُع ِ
والموازينـا
ونحنُ أو َلـى بأن َنر َعى مواطِ َن َنا ُنوفي الم َكاييل َ في َها
ِ

*

*
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* ويقـول أمحـد شـوقي يف قصيـدة لـه بعنـوان «بنـي مصر
مكانكمـو َهت َّيـا»:
ُ

مصـر مكانك ُمــو تهــــ َّيا َف َه َّيـــا َمهــدُوا لل ُملـــكِ هيــــَّـا
بنــــي
َ
تـــاج أَ ّولِكـــم َملـِ َّيا ؟!
النهــار لـه ُحلــ َّيا أَلم َتـــ ُك
شمـس
خـــذوا
َ
َ
ِ
لنـــــا وطـــــنٌ بأَنفسِ ـنا َنقـــيه وبالدُّنيا العريضــــة ِ َنفتــــديـه
إذا مــا سيــــ َل ِ
ح فــــيه بذلنـــاها كــــأنْ لـــم نـعطِ ش َّيـا
ت األروا ُ
ِب الزمانا ومـــن َحــــدَ ثانِه أَ
َ
خــــذ األَمانا
لنا
الهــر ُم الـذي صح َ
َ

الرقِـــ َّيا
السنــا العـالي نمـانــا أَوائــل ُ َع َّلــموا األ ُ َمـــ َم ُّ
ونحنُ بنو َّ
تطــــاول َ عهــــده ْم ًّ
وفخرا فلمــــا آل
للتـاريــــخ ُذ ْخـــــرا
عـزا
ً
ِ
العلِــ ّيا
هـــرها َ
نشأنا نشــــأة ً في المج ِد أخرى َج َعلنا الحــقَّ َم ْظ َ
الهـالل
الصلـــيب على
الل وألفـــنا
َ
ــر ِم َّلـــة َ ذي َ
ِص َ
جعلنا م ْ
ِ
الج ِ
ـــر ّيا
كـصف مـــن
وأقبلــــنا
ي َّ
الس ْمــ َه ِر ُّ
عـــوال يشــــ ُّد َّ
ٍّ
ِ
الس ْم َه ِ
ًّ
الســال ُم
عــــزا ال يـــرا ُم
لمـصر
نـــرو ُم
يرف عــلى جـــوانــــبه َّ
ُّ
َ

وينعـــ ُم فيــه جيــــِرانٌ كِـــــرا ُم فلـــن تجــــدَ ال َّنزيـــل َ بنـا شق َّيـا
َ
مــام إلـــى بنيـــــنا
نقـــو ُم علــــى البنــاي ِة محسنـينا ونع َهــ ُد بال َّت ِ
ِص ُر ـ كما َحييـنا ويبقى وجهــــكِ
المــــفدي ح َّيا
ُّ
إل ْيكِ َنموتُ ـ م ْ
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* ويقول يف إحدى وطنياته:
ِبــــلا ٌد مــاتَ فِت َي ُتهــا لِ َتحــــيـا َوزالــوا دونَ َقو ِم ِهـ ُم لِ َيبـقــوا
هـــر َفا ْ
َو َقفتـُـ ْم َبيــــنَ َمـــو ٍ
ش َقـوا
ت أَو َحيـا ٍة َفإِن ُرم ُت ْم َنعي َم الدَ ِ
َولِألَ
س َل َفـــت َودَ يــــنٌ ُمس َتحِــقُّ
وطــــان فـــي دَ ِم ُكـــل ِّ ُح ٍّر َيــ ٌد َ
ِ
ب ِبال َمنـايا إِذا األَحرا ُر َلم ُيسقــوا َو َيسقوا
شــر ُ
َو َمن َيسقــى َو َي َ
الضحايـا َوال ُيدني ال ُحقــــوقَ َوال ُيحِـــقُّ
َوال َيبـــني ال َممــالِ َك َك َ
َففي ال َقتــــلى ِلَ
جيــــال َحيـــاةٌ َوفي األَسـرى فِـدًى َل ُه ُم َوعِ تـقُ
ٍ
ــر َجـــ ٍة ُيـــدَ قُّ
الحمــراءِ
ض َّ
بــــاب ِب ُكــــل ِّ َيـــ ٍد ُم َ
ٌ
ـر َّيـــ ِة َ
َولِل ُح ِّ

الف الن ِ
َهار َوال َل ِ
يل ُينيس»:
* ويقـول يف قصيدة له بعنوان «اِختِ ُ

يـل ُينسـي اُذ ُكرا ل َِي الصِ با َوأَ ّيــــا َم أُنســي
اِخت
ُ
هار َوال َل ِ
ِــالف ال َن ِ
ــالو ًة مِــن َ
ص ُّـورا ٍ
شبا ٍ
ـس
ب
ت َو َم ِّ
ص ِّو َرت مِــن َت َ
ُ
َوصِ فــا لـي ُم َ

َّ
عصفتْ
كالصبا اللعـو ِ
ولـــــذة ُ َخ ْلــس
ومرت سِ نة ً ُحلــوة ً،
ب ّ
َّ
المؤسي؟
رحه الـزمان
مصر :هل سال
وسال
ّ
القلب عنها أَو أَسا ُج َ
ُ
َ
مــرت الليـــالي عليـه رقَّ  ،والعه ُد فـي الليـالي تقســِّي
كلمــــا
ّ
الليـل ،أَو َع َـوتْ بعـد َج ْرس
ِ
ُمس َتطــــا ٌر إذا البـــوا ِخ ُر ر َّنـــتْ أَول َ
قــــس
شاعهــن ب َن
راهب في الضلوع
ـــرنَ
ْ
َ
للسفن َفطـن كلمـــا ُث ْ
ٌ
ِ
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بمنـع وحبـس؟
يا ابنة َ اليــ ِّم ،مــا أبـوكِ بخـــيل ٌ مـا لـه مو َل ًعـا
ٍ
ح َحــلال ٌ ل َ
نـس
ِلط
ـلابلِ ِه الـدَ و ُ
يـــــر مِن ُكل ِّ ِج ِ
أَحــرا ٌم َعلــى َب ِ
ِ
دار أَ َحـــــقُّ ِبـاألَ
ث مِـنَ ال َمذا ِه ِ
هـــــل إِ ّل فـي َخبي ٍ
جس
ِ
ب ِر ِ
ُكــل ُّ ٍ

ُموع سيري َوأَرسـي
َنفسـي م َ
ِرجــل ٌ َو َقلبــي شِ ـرا ٌع ِب ِهما في الد ِ
كــس
ِجعلي َوج َهكِ ال َف َ
َوا َ
ــغر َبــينَ َر ٍ
مـل َو َم ِ
نار َو َمجراكِ َيــدَ ال َث ِ

َ
َو َطـني َلـو ُ
ناز َعتني إِ َلي ِه فـي ال ُخلـ ِد َنفسـي
شغِلتُ ِبال ُخل ِد َعنـــ ُه
يـــن َ
مــس
ش
بــيل َظ َمأ ٌ ل َ
س َ
َوهَفــــا ِبالفُـؤا ِد فــي َ
لس ٍ
ِ
ِلسوا ِد مِـن َع ِ
ش ِهــدَ َ
َ
َ
ِسي
ص ُه
للاُ َلم َيغِــب َعن ُجفـوني
ساع ًة َو َلـم َيخل ُ ح ّ
َ
شخ ُ

وفيها يقول:

حــس
بـــــــاب ِر َن
الج
ـوم َعلـى َ
َو َكأَنَّ األَهرا َم ميـزانُ ف َ
ِ
ِ
ِرعــونَ ِب َي ٍ
لف صا ِح ِ
لــف جا ٍ
كس
ب َوأَ ُ
أَو َقناطيــــــــ ُرهُ َتأ َ َّنـــقَ فيــها أَ ُ
ب َم ِ
وع ٌ
ـب ِجنٍّ حينَ َيغشى الدُجى حِماهـا َو ُيغسي
ضحى َمالعِ ُ
ـة فـي ال ُ
َر َ

صـن ُع ِج َّنـ ٍة َغــي ُر فُ
مــــال أَ َ
طــس
الر
ـــس إِ ّل أَ َّنـــ ُه ُ
فط ُ
ِ
ِ
َو َرهيـــنُ ِ
لق فـي أَ
َت َت َج ّلـى َحقي َق ُ
س ُب ُع َ
ساريـر إِنسي
ــــة
النـاس فيـــــ ِه َ
الخ ِ
ِ
ِ

نــس
ص ِب ًّيا َوال َليالـي َكواعِ بـًا َغ َ
ِــــب الدَ هـــ ُر فــي َثـراهُ َ
َلع َ
يـــر ُع ِ

*

*
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ِ
وسلا ًما»:
رب
الوزير ،حت َّي ًة َ
* ويقـول يف قصيدة لـه بعنوان «ق َ

ـــــط إالَّ أ ُ ّم ً
أَ َع ِهـدْ َتنـــا والقِ ْب َ
ــــة لألَرض واحدة َتــروم َمــرامـا؟
المسيــح ألجلهـــم ويو ِّقـــرون ألجلنا اإلســال َمـــا
نعلي تعالي َم
ِ
شـاء ر ُّبــــ َك َو َّحــدَ األَقوامـا
ـان جــــل َّ جاللُـــه لـو
َ
الدِّ يــــنُ للدَّ ّي ِ
َ
الحقيقة وانبذوا األَوهاما
صوا ما جـرى و ُخذوا
الرش ُد فا ْق ُ
يا قو ُم بانَ ُّ
هذي ربوعك ُم وتلــك ربـوعنــا ُمتقـابلــيــن نعالــج األَيــــاما
هــــذي قبــوركـ ُم وتلـك قبورنا ُمتجاوريــنَ َجماجمـًا وعِظـامـًـا
فب ُحـرم ِة ال َم ْو َتى وواج ِ
ب ح ِّقهم عيشوا كما يقضي الجوا ُر كرا ًما

*

*

*

* ويقـول أمحـد نسـيم يف قصيـدة لـه بعنـوان «أقبـاط مرص
ومسـلموها ضمهم»:
ُ
مصـر ومسل ُمـوها ض َّم ُهـم دينُ المسيـح وشِ
اإلسالم
رعـــة
أقبا ُط
َ
ِ
خيــر قيـــام
صـر
َ
الناشئـون على الطهارة وال ُّتقـى والقا ِئ ُمــون ب َم َ
والخالدون إلى السكينــة ُك َّلمــا جــاء الزمانُ ِبشـِــدة وعــــرام
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بـــرح الخفــاء وبـان أ َّنـــا أمـــة لــم تبــغ غيــر محبـــة ووئــام
ِ
إ َّنـا لنـرجـــــو أن نعيش بغبطة توحي الســـالم وتنتهــي بسالم

*

* ويقول حمبوب اخلوري:

*

*

علي واألرحا ُم
رب قلـت :أ ُ ِح ُّب ُهـــم يقضـــي ال ِجوا ُر َّ
حب ال ُع َ
قالوا ُت ُّ
ـــي كِـرا ُم
قالوا :لقد َبخِلوا عليــ َك أَ َج ْب ُتهــم أَهْ لِـــي وإن َبخِــلوا ع َل َّ
قالـــوا الدِّ َ
يانة قـلت :جيــل ٌ زائـل ٌ وتزول ُمعــ ُه حــزازةٌ وخصــــام
ومحمــ ٌد بطـــــل ُ البر ّيـــة ك ِّلهــا هــو لألعـــار ِ
ب أجمعـــينَ إِمـا ٌم

*

*

* ويقول رشيد سليم اخلوري:

*

ِب ْنــــتَ ال ُع ُرو َبـ ِة َه ِّيئِـــي َك َفنِــي أَ َنا َعـا ِئ ٌد ألَ ُمـــوتَ فِـــي َو َطنِــي

*

*
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