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 ميحرلا نمحرلا هللا بسم

 

 

والحمددد ر را العددالمين والوددالة والسددالم علددى لبينددا ص وعلددى  لدد  و ددحب  وسددلم 

 .أجمعين وبعد 

فإن مفهوم الوطن والوطنية قد وقع فيهما لغد  ممدا وقدع لدبس وتددانل بدين فدي 

تحديددد الحقددول والواجبدداا و ممددا وقددع فيهمددا لغدد  ونلدد  فددي معنا مددا بددين اإلفددراط 

فمنهم من جعل الوطن أرض  المقدد  دون سدوا، و .   دون حد وس  واعتدال والتفري

والوطنية عقيدة ترب  بين أبناء الدوطن وال رابد  بيدنهم سدوا او فدذلت  بلدأ حبدا أعمدى 

دون البشددر  وتعوددبا قوميددا وعرقيددا مقيتددا و جعددل  ددؤالء يناددرون إلددى النددا  ومددذلهم

الوطن  و التفاعدل أن "  ياتهم وفكر م وباك ألهم اعتبروا في أدب. أعلى وألقى  جنس 

م مدع مدا ينتجالد  مدن لغدة وعقافدة وعداداا ووقدا ع فدي  بين الشعب واألرضو و مدا معدا

ولهذا فإن الوطنية  ي سمة االلتمداء . إطار الويرورة التاريخيةو تشّكل مجتمعة األمة

دين  هندا ولديس للد. " إلى األرضو مما أن الشعور القومي  و سمة االلتماء إلى األمدة

يتشدارمان فدي فداألرض والدوطن  " بل جعلوا من الوطنية حامما على الددين  .لويب 

فااللتمداء إلدى األمدة ممدا إلدى . تذسيس مرجعية جديدة تجّب مّل المرجعياا السابقة لهدا

وبالتدالي . الوطن يوبح  و أسا  التحديد في المستوى السياسيو فدي تعريدا الشدعب

ءاا الدينيدة والمذ بيددةو لتحديدد البشددر بالتمدا هم الددوطني أو فهمدا يرتفعددان فدول االلتمددا

م ال عالقددة لدد  بالسياسددة. القددومي م صخودديا .  ليوددبح االلتمدداء الددديني أو المددذ بي صددذلا

األمدةو وتذسديس الديمقراطيدةو التدي /األسا  الولب لتذسيس الدولةإن  ذا  و : وقالوا

 سدددددددددددددددددددددددددددددددددتكون  ندددددددددددددددددددددددددددددددددا علماليدددددددددددددددددددددددددددددددددة بال دددددددددددددددددددددددددددددددددرورةو 

لوحدددة الوطنيددة بددالمعنى الددداروو أي الوحدددة بددين أديددان وطوا ددا و نددا يسددق  مفهددوم ا

 نألن  مفهوم الدي. نارجّي  "وإعنياا لسبب ما يتعلّق بخطر 

والطا فدددة واإلعنيدددة يكدددون ندددارو موضدددود السياسدددةو ويتحددددّد فدددي المعتقدددد 

 . "الشخويو ولتوبح المواطنة  ي مقيا  العالقة بين مّل أفراد الشعب 

 ندداك  ددنا مددن النددا  مددن ال يددرى للددوطن حرمددة وال  وفددي الجالددب ا نددر

للوطنية احتراما و بدل المودلحة الماديدة الشخودية مقدمدة عليهمدا و المهدم أن يت دخم 

و ذا  نا قد يهون أمدر، وال يهدون و . ر يد الماليين ولتذ ب الوطنية حيث تموا 

كلمددون ولكدن  نداك  ددنفا أمطدر نطدورة مندد  أولئدأ ألددا  مسدلمون  دم مددن جلددتنا ويت

بلسدددالنا يدددرون أن الدددوالء والبدددراء يتنددداقت وحدددب الدددوطن واحتدددرام الوطنيدددة و وأن 

المواجهددة مددع الحكددام ومددن واال ددم  ددو الطريددق لتحقيددق اإليمددان والحامميددة و أي أن 

ومما زاد من تعقبيد موضود الوطن والوطنية ضدياد الفوا دل  .اإلر اا  و السبيل 

و وحددق المددواطن علددى الدولددة وواجبدد  وعدددم وضددوحها أعنددي الحقددول والواجبدداا 

 .تجا ها 



مدددان تحديدددد الوسدددطية فدددي مفهدددوم الدددوطن والوطنيدددة .. مدددن أجدددل باك و دددذا 

ولن لعبذ في  ذا البحث إلدى مزيدد تفوديل للخالفداا فدي . ضروريا و بل بالغ األ مية 

معددالي الددوطن والوطنيددة والقوميددة واالسترسددال فددي بلددأ و ولكددن  منددا أن لدددلا إلددى 

د األ ددم والمقوددد المحدددد و ددو تحديددد مفهددوم وموقددا الشددرد مددن الددوطن الموضددو

أو التوازن بينهمدا و ومند  تحديدد الحقدول والواجبداا  والوطنية و وبيان الوسطية فيهما

 دددم مدددن بلدددأ  التذ ددديل الشدددرعي واأل. فهدددو الهددددف المهدددم بدددين المدددواطن والدولدددة 

 .لي منهما دالالا المعا  لمفهومين من الكتاا والسنة واستنباطل

 :لى تحقيق مقود البحث فقد قسمت  إلى محاور عدة مرتبة مالتالي وو وال إ

 تعريا الوطن 

 معنى الوطنية

 الوطن والمواطن حقول وواجباا

 عالقة الوطنية باإلسالم 

 وطنية المسلم في البالد غير اإلسالمية

 تذ يل معنى المواطنة والوطنية 

 لوطنيةا ياا الواردة في الوطن وا داللة

 حاديث الواردة في الوطن والوطنيةداللة األ

 حب الوطن و لت  باإليمان

 رفع االلتبا  الشرعي عن بعت ق ايا الوطنية

 تحية العلم : أوال 

مدن مداا دفاعدا عدن : عالطدا  موسيقى الجيش والقيام عندد السدالم الدوطني: عاليا 

 وطن   ل يعد صهيدا 

 .وهللا أسذل التوفيق والسداد 

 عجيل جاسم النشمي الشيخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تعريف الوطن 

والددوطن محددل إقامددة . أوطددن األرض ووطنهددا وتوطنهددا واسددتوطنها : يقددال 

اإللسان ولد ب  أولم يولد 
(6)
  . 

فكل من استقر مقام  بذرض فهي وطن  ألل  ارت ا ا أرضدا وتوطنهدا  بغدت 

ام تخوددم معنددا، الناددر عددن ديندد  أو أ ددل  أو جنسدد  أو لولدد  و و ددذا المعنددى العدد

 .العالقاا السياسية اليوم و في ظل الاروف والقوالين والدساتير 

و ذا المعني يقترا من معنى الوطن في الفكر السياسي الدذي يدرى أن الدوطن 

 و األمةوفاألرض التي عليها أمة مدن الندا  مسدتقرين  دي الدوطن مداداموا متفداعلين 

لتمى ألرض بهذا الو ا فهدي وطند  مع  ذ، األرض لغة وتاريخا وعاداا فكل من ا

 . 

 

 :معنى الوطنية والمواطنة 

تشير إلى صعور الفرد بحب  لمجتمع  ووطن و واعتدزاز، بااللتمداء  : "الوطنية"

الوطنيدة صدعور قلبدي ووجددالي يمتدرجم فدي المحبدة ف إلي و واستعداد، للت حية من أجل 

للعمل الخالل الدذي يسدتهدف رفعدة  والوالء والميل واالتجا، اإليجابي والدافعية الذاتية

 .الوطن

فيشددير إلددى الجالددب السددلومي الاددا ر المتمطددل فددي : " المواطنددة"أمددا مفهددو م 

الممارساا الحية التي تعكس حقدول الفدرد وواجباتد  تجدا، مجتمعد  ووطند و والتزامد  

بمبددادا المجتمددع وقيمدد  وقواليندد و والمشددارمة الفعالددة فددي األلشددطة واألعمددال التددي 

 .هدف رقي الوطن والمحافاة على مكتسبات تست

وفددي ضددوء  ددذا التفريددق بددين مفهددومي الوطنيددة والمواطنددةو فددإن المددواطنين 

يتمايزون فيما بينهم في وطنيتهم ومواطنتهم بحسب تربيتهم وعقافتهم وتدذعير الدتعلم فدي 

 .ويمكن وضعهم في فئاا  .سلومهم

الوطنيددة والمواطنددة إلددى حددد تقددّل لديدد   ددفاا  الددذي المددواطن  :الفئددة األولددى 

في وطنيت و و ذا الونا مدن الندا  ال يقددم تم و ف  بذل  سلبي في مواطنت  وغير من

 . الخير ألمت و وال يشجع من يعمل الخيرو وال يلتزم بسلوك الجماعة السوي

يرتفددع لديدد  مسددتوى سددلوك المواطنددةو إال أن  الددذي المددواطن  :الفئددة الطاليددة 

مددنخفتو فهددو ال ياهددر محبتدد  لوطندد  إال ألدد  فددي الغالددب يتقيددد  التمدداء، وحبدد  للددوطن

 .ر بة بذلامة الوطن ويؤدي ما علي  من حقول وواجباا تجا، وطن  إما رغبة أو

لوك سددديرتفدددع لديددد  مسدددتوى الوطنيدددة إال أن  الدددذي المدددواطن  :الفئدددة الطالطدددة 

لكند  قدد يقّودر المواطنة عند، منخفتو فهو يشعر بالتما   وحب  للوطن ويعتز بدذلأو 

                                                 

و وارزمي الزمخشدري القاسم محمود بن عمر بدن ص بدن عمدر الخدوأب:  أسا  البالغة و اسم المؤلا( 6)

مختدار وومقداييس اللغدة البدن فدار  و م 6111 د  6411 -دار الفكدر :  د  و دار النشدر 845: الوفاة

 .مادة وطن  الوحاح لإلمام ص بن أبي بكر الرازي



في أداء ما علي  من حقول وواجباا تجا، وطن و ممدا ألد  ال يلتدزم بالسدلوك والقدوالين 

 . ترت يها الجماعة التي يقر ا ولي األمر أو

( االلتماء للدوطن)يرتفع لديهم مستوى الوطنية  ون الذينالمواطن:  الفئة الرابعة

و (يجددابي فددي ندمددة الددوطنالسددلوك اإل)ممددا يرتفددع عنددد م أي ددا مسددتوى المواطنددة 

فالمواطن في  دذ، الفئدة معتدز بوطند و مندتم إليد و متمسدأ بالسدلوك السدوي للمواطندةو 

جامعتدد   بحيددث إلدد  يعددرف واجباتدد  وحقوقدد و ويدددنل فددي بلددأ حقوقدد  فددي مدرسددت  أو

ممدا يعدرف الفدرد . مودنع  الدذي يشدتغل فيد  مؤسست  التي يعمل فيهداو أو أودا رت  أو

وغيدر بلدأ ممدن لهدم حقدول ينتادرون  وول غير، مدن فئداا المجتمدع من  ذ، الفئة حق

و دذ، الفئدة مددن المدواطنين  دم الدذين يمطلدون النمدوبو األف ددلو . مدن ا ندرين أداء دا

و ددو مددا تسددعى إلددى تكويندد  منددا   التربيددة الوطنيددةو ومددا تهدددف إلددى تنشددئت  األمددم 

ر التدي تهددف إليهدا مدل والشعواو و و الورقدة الرابحدة فدي مناومدة التنميدة والتطدوي

 .األمم

م عدن  و دي فئدة:  خامسةالفئة ال و دذ، الفئدة . السدابقة الفئدااو داف أصدابة مليدا

يو ا األفراد فيها ليس بنقم االلتماء للوطن فحسب بدل بمدا  دو أمطدر سدلبيةو و دو 

بغدددت ومدددر، بلدددأ الدددوطنو ممدددا ألهدددم ال يكتفدددون بعددددم ممارسدددة السدددلوك الودددحيح 

سبال تخريبيدة تدنقت سدلوك المواطندة والسدلوك المددلي بعامدةو  للمواطنةو بل يسلكون

ومطال تلأ الفئة المفسدون في األرض واإلر دابيون ال دالّلو فهدم يبغ دون الجماعدة 

التددي  ددي لحمددة الددوطن ويخرجددون عليهددا وعلددى والة األمددرو ممددا ألهددم يسددعون فددي 

فلم يبدق لهدم مدن  األرض فسادامو ويهدمون ما يعتز الوطن ب  من مكتسباا وإلجازااو

و ا الوطنية والمواطنة صيءو وليس لهم إال أن يو فوا باإلر دابيين المفسددين فدي 

 األرض
(1) 
 . 

 دددو الودددنا الدددذي يدددؤدي فيددد  : األول : والدددذي ياهدددر أن المواطندددة  دددنفان 

 و الودنا : والطالي . المواطن  مامل التزاماا الوطن والمواطنة طواعية وحبا قلبيا 

المددواطن بمواطنتدد  ووطنيتدد  ولكندد  سددلبي فددي أداء التزاماتدد  طوعددا  الددذي يشددعر فيدد 

وأمدا مدن عددا . وبالشكل المطلوا مقابل حقوق  و مما أل  سلبي في تفاعل  مع ق دايا، 

 ذين الودنفين ممدن ال يشدعر بمواطنتدة وال حبد  لوطند  و ومدن يعدادى دولتد  ووطند  

 .فهو نارو عن حدون الوطنية   ومواطني 

 :واطن حقوق وواجبات الوطن والم

إن مل حق يقابل  واجب و وما لم يقدم مدل طدرف بواجبد  يتعدذر أن يعطدى حقد  

مددامالم و فالدولددة  دداحبة السدديادة يربطهددا وصددعبها عقددد الددوالء والسدديادة و و ددو فددي 

سياسدة الندا  فدي أمدور ديدنهم ودليدا م و فواجدب الدولدة : الشريعة مما قال الماوردي 

 ددو مقدديم علددى أرضددها و والرعايددة تعنددي تددوفير سددبل العدديش  رعايددة مواطنيهددا و ومددن

 .الكريم و من وظيفة ومسكن و وحياة مريمة و وينام  ذ، العالقة دستور وقالون 
                                                 

الددمتور راصدد العبدد الكدريم للددمتور  دالح بدن عندد العزيدز ودراسة لشرا باالصتراك بتورف من  (1)

دراسدة تحليليدة مقارلدة فدي ضدوء : الوطنيدة فدي مددار  المملكدة العربيدة السدعودية التربية: "بعنوان

وقدددمل للقدداء السددنوي الطالددث عشددر لقددادة العمددل التربددوي فددي مدينددة " التوجهدداا التربويددة الحديطددة

 .   61/23/6315الباحة



ويقابددل  ددذا الواجددب علددى الدولددة حقددول لهددا علددى مواطنيهددا ومددن يقدديم علددى 

  مفدا يم أرضها و و و االلتزام باحترام النام والقوالين و والعمدل اإليجدابي فدي غدر

م مان لوعهدا ممدا يعكدر  دفاء العالقداا و ويدورف الخدالف  الوطنية و ولبذ العوبية أيا

والفرقددة و و مددا سددبب مددن أ ددم أسددباا تفكددأ المجتمعدداا و ومددن عددم االضددطراباا 

 .وااللقساماا و و ما أسرد طريق اللهيار الدول 

ة وطدنهم فإن لحمة المجتمعاا وسدا ا تآلا أفراد ا وتعداولهم فدي سدبيل له د

 .وتوحيد التما هم و ويتهم في دولة واحدة وقالون ودستور واحد 

ومددن  ددذا الجمددع بددين الواجبدداا ومقابلتهددا بددالحقول تتفددرد العالقدداا و وتبنددى 

الجسددور النااميددة والعاطفيددة بددين المددواطن والددوطن و أو بددين الشددعب والحكومددة أو 

 :أ م م امينها ما يذتي  السلطة و والبد من توضيح معالم  ذ، العالقاا و ولعل

 :الحفاظ على الهوية : أوالً 

وال ينبغي االنتالف في بلأ و فإن االنتالف في تحديدد الهويدة يعندي ضدياعها 

و عم السير بال  دف و ويعني ضياد الجهود و والتخب  في المسير ؛ ألل  مسدير ال إلدى 

وبدة واإلسددالم و وال  ددف و وإن ممدا ال ندالف فيدد  أن  ويد ة بالدلدا العربيددة  دي العر

أ نفهما مفهومين متبداينين و بدل  مدا متكدامالن و بدل قدل إلهمدا متالحمدان و فالعروبدة 

االلتماء للعرا و واإلسدالم ديدن العدرا ملهدم إن لدم يكدن أغلدبهم و فاإلسدالم  دو الدذي 

يشكل  وية العرا و وعدرفهم العدالم بد  و فكدان التعبيدر بذحدد الدوجهين يعندي ا ندر و 

 م التاريخي والح اري و فاإلسالم عنوالهم بكل ما يحمل من مفدا يم وتعداليم فهو بعد

وعقا د و وال يعني  ذا التفاء مواطنة العرا غير المسلمين و ال بدل  دم مواطندون لهدم 

من الحقول ما لغير م و ويتوحدون في وال هم للدولة و وعليهم مدن الواجبداا مدا علدى 

الفرقة في تاريخ المسلمين ؛ أللد  ديدن قدام علدى  غير م و وانتالف الدين لم يكن سبب

احترام المعتقداا و فالكل مواطنون لهم مدالهم وعلديهم مدا علديهم و لكدن الهويدة الغالبدة 

التي تعمل الدساتير التي تنم على أن ديدن الدولدة اإلسدالم و  دي الهويدة اإلسدالمية و 

بدث روح اإلنداء والف ديلة التي تحمل المعالي الخيرة المشترمة من احترام ا نر و و

 .و واحترام القوالين المنامة للعالقاا المحددة للحقول والواجباا 

الحفاظ على الهوية صذن الدولة في لامها وقوالينهدا وسدلطاتها الدطالف متكاملدة 

و عم  و صذن المواطنين والمقيمين في الوقل بات  أن يتحملدوا مقابدل بلدأ فدي الدوالء و 

لدددين والتقاليددد والعدداداا الحميدددة التددي  ددي مددن سددماا  ددويتهم واالمتطددال واحتددرام ا

 .الوطنية والخلقية 

 

 

 :الشعور باالنتماء : ثانياً 

العالقة المتبادلة بين الوطن والمواطن مبنا ا صدعور المدواطن بااللتمداء لوطند  

م عدابرام و إلمدا  دي عمليدة  و  ذا الشعور ليس مادة تو دب أو تشدترى و أو يتلقا دا درسدا

راممية تنشذ مع الفرد منذ والدتد  علدى  دذ، األرض و ومشدي  المتددرو علدى أرضدها ت

م ينمدو  دذا الشدعور  م ومجتمعيدا م ومدرسديا م فدرجالم و فدي مراحدل تربيتدة أسدريا طفالم فشابا



بنمو، في مراحل حيات  ملها و وإبان بلدأ يغدذى بحدب  دذا الدوطن الدذي عدا  وتربدى 

 .ا في  و وتكولل ل  في  بمرياا ومواق

ومن جالب  ندر يغدذي  دذا الشدعور عوامدل مدن أ مهدا الددين و ويتفاعدل معهدا 

م ورجددالم و وطفلددة وصددابة وامددرأة و زوجددة وربددة بيددل و ممددا يغددذي  ددذا  طفددالم وصددابا

الشددعور إلددى جالددب الدددين اللغددة والطقافددة والعدداداا والتقاليددد و أو قددل التددراف القددديم 

تمدداء لددأرض أو الددوطن الددذي يعيشدد  و والحاضددر و وبمجمددود بلددأ تتكددون لحمددة االل

وبهددذا الشددعور تنمددو لديدد  اإليجابيددة الذاتيددة و فدديخلم فددي عملدد  بقدددر إنددال  حبدد  

 .ووال   و أو  كذا ينبغي أن يكون 

 ذا الشعور  و الذي تجيش ب  النفس حدين يفدارل وطند  إلدى بلدد لدم يتكدون لد  

م فدي في  ر يد من المعايشة والتفاعل والذمرياا و و ذا  و  المعنى الذي سدنرا، قريبدا

 ملسو هيلع هللا ىلص تذ دديل  ددذ، المعددالي فددي ا يدداا الواضددحاا و وفددي أقددول وفعددال ومواقددا النبددي 

و ذا الشعور ينمو بغت النار عن المواقا السلبية التدي قدد تواجد   . و حب  الكرام 

المددرء فددي بلددد، و فقددد يطددرد مددن بلددد، طددردام و وقددد توددادر أموالدد  و ويددؤبى فددي لفسدد  

ندد  و ومددع بلددأ فهددذا الشددعور ال يخفددل وال يخبددو و بددل قددد ي ددطر أو يختددار ومالدد  ودي

جنسية الدولة التى اسدتقر فيهدا مقامد  و ومدع بلدأ فدإن ميلد  وحبد  إلدى بيتد  األول بعدد 

 .  قويا جياصا 

 

 

 :عالقة الوطنية باإلسالم 

لددم يكددن مفهددوم الددوطن والوطنيددة با بددال لدددى المسددلمين ؛ إب لددم تكددن أسددباب  

ة في ظل الدولة اإلسالمية الواحدة و فقد مان المسلم يتنقل في الدولدة اإلسدالمية  موجود

و فذرض اإلسالم للمسدلمين ولمدن توطنهدا مدن غيدر المسدلمين و  ح  رحل ويقيم حيث 

 ي وطنهم مهما انتلفل أعراقهم وأ دولهم فاإلسدالم عقيددتهم وجنسديتهم ألدي وجددوا 

وإلمددا لشددذ  ددذا المفهددوم حددين دالددل دولددة . مية وحلددوا مددا دامددل السددلطة للدولددة اإلسددال

اإلسالم  ودنل اإلستعمار أرض المسلمين فذعمدل الفرقدة بيدنهم وصدتل صدملهم وجدزء 

دولددتهم و وجعلهددا دوال ودويددالا ووضددع لكددل علددم وعالمدداا وحدددود و وبددث فدديهم 

 .  ممزل  ومزل لجمتهم صر القومياا واألعرل وأحيا بينهم العوبياا والطوا ا

واقتسدام  6113 بار  13مالل فترة ما بعدد سدقوط الخالفدة اإلسدالمية فدي   لقد

المسددتعمرين الددبالد العربيددة واإلسددالمية و ولشددوء مقاومددة المسددتعمر  ددي فتددرة بدددء 

الوراد بين مفهوم الوطنية أو القومية واإلسالم و ومالل مور  ي أبرز ميدادين  دذا 

حزاا تعودبا لمبددأ وفكدرة الوطنيدة أمطر األ"  حزا األمة " الوراد السياسي ومان 

المورية و ي االلتماء إلى  أرض مور وتاريخهدا  دون النادر إلدى الددين أو العدرل 

وعبدر عدن . و واعتبار فترة الحكم اإلسدالمي ليسدل سدوى فودل مدن فودول التداريخ 

 ددذا االتجددا، األسددتاب أحمددد لطفددي السدديد زعدديم حددزا األمددة و وموددطفى ممددال زعدديم 

 .و ومطير من دعاة القومية العربية  الحزا الوطني



ومان أقوى األ واا التي واجهل  ذا الفكر والطرح مبكرا قبل صيود مفهوم 

الوطن والوطنية بين الكتاا المسلمين  دو اإلمدام حسدن البندا مؤسدس جماعدة اإلندوان 

المسدلمين و ووجد  فدي بلدأ رسدالة قويدة عدن الوطنيدة فدي المفهدوم اإلسدالمي مؤ ددلة 

ين حد الوسطية التي  ي  فة أ يلة في  ذا الدين  و ي عبداراا فوديحة صرعا و تب

واضحة تغنينا عن مزيد من البس  والتفويل و فقال مبينا حج  الطدرف ا ندر ضدمنا 

 " : دعوتنا" والرد عليها في رسالت  الشهيرة 

 فدي وبخا دة أندرى تدارة والقوميدة تدارة الوطنية وة بدع النا  من مطير افتتن

 عزتهددا مددن لالددل إسدداءة إليهددا الغددرا بإسدداءة الشددرقية الشددعوا تشددعر ثحيدد الشددرل

  دذا مدن الشدعوا  دذ، تتدذلم وحيث و دمها ومن مالها من وأنذا واستقاللها ومرامتها

 وسدعها فدي مدا بكدل من  الخال  تحاول فهيو  فرضا عليها فرض الذي الغربي النير

 ومتبو  الوحا لهارأ وسالل الزعماء ألسن فالطلقلو  وجالد وجهاد ومنعة قوة من

 . القومية وجالل الوطنية باسم الهاتفون و تا الخطباء ونطب الكاتبون

 إفهددام تحدداول ألددأ الجميددل وغيددر الحسددن غيددر مددن ولكددن وجميددل بلددأ حسددن

  و مما وألبل وأسمى وأزمى بذوفى اإلسالم في بلأ أن مسلمة و ي الشرقية الشعوا

و  يعمهدون تقليدد م فدي ولجدوا عليدأ بلدأ أبدوا بيديناألورو ومتابداا الغربيين أفوا، في

 أن بع دهم وظدن و أندرى لاحيدة مدن الفكدرة و دذ، لاحيدة مدن اإلسالم أن لأ وزعموا

 الشباا رابطة وي عا األمة وحدة يفرل مما بلأ

 . الجهاا مل من الشرقية الشعوا على نطرا مان الخاطئ الو م  ذا

 إليهددا والحنددين وألفتهددا األرضو  ددذ، حددب بهددا يريدددون الوطنيددة دعدداة مددان إن

 فددي بدد  مددذمور جهددةو مددن النفددو  فطددر فددي مرمددوز أمددر فددذلأ حولهدداو وااللعطدداف

 سدبيل فدي صديء بكدل ضدحى الدذي رضدي هللا عند  بالال وإن أنرىو جهة من اإلسالم

 أبيداا فدي مكدة إلدى بدالحنين الهجدرة دار فدي يهتدا مان الذي  و بالل ودين  و عقيدت 

 : حالوة وتقطر رقة تسيل

 وجليل نر إب وحولي واد ب  ليلة أبيتن  ل صعري ليل أال

 وطفيل صامة لي يبدون و ل  ة مجن ميا، يوما أردن و ل

" : وقدال إليهدا حنينا دمع  فجرىو  أ يل من مكة و ا ملسو هيلع هللا ىلص رسول سمع ولقد

 ."  تقر القلوا دد أ يل يا

 مددن وطنالدد تحريددر فددي جهددد بكددل العمددل الواجددب ن مدد أن يريدددون مددالوا وإن

 فددنحن أبنا دد و لفددو  فددي والحريددة العددزة مبددادا وغددر  اسددتقالل و وتددوفير الغا ددبين

 َوره  : وتعدالى تبارك فقال ديدو التش أبلغ بلأ في اإلسالم صدد وقد أي ا بلأ في معهم

ةم  زَّ نهينَ  َولهَرسموله ه  اْلعه ْؤمه دنَّ  َولهْلمم نَدافهقهينَ  َولَكه دونَ  ال اْلمم   يَْعلَمم
(4)
 هللام  يَْجعَدلَ  َولَدنْ  : قدولوي و 

ينَ  ْلَكافهره نهينَ  َعلَى له ْؤمه   َسبهيالم  اْلمم
(3)
  . 
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 وإرصداد م الواحددو القطدر أفراد بين الرابطة تقوية بالوطنية يريدون مالوا وإن

 اإلسدالم ويدرا، أي دا فيد  لدوافقهم فذلأ موالحهمو في التقوية  ذ، استخدام طريق إلى

 . " إنوالا هللا عباد ومولوا" :  ملسو هيلع هللا ىلص نبي ل هللا فيقول الزمةو فري ة

 بلددأ فددرض فقددد األرض يادة وسدد الد البدد ح فتدد بالوطنيددة يريدددون مددالوا وإن

:  تعدددالى قولددد  فدددذلأ فدددتحو وأبدددرك تعمار اسددد أف دددل إلدددى الفددداتحين   ووجددد الم اإلسددد

 ْينم  َويَكمونَ  فهتْنَة   تَكمونَ  ال َحتَّى َوقَاتهلمو مم   ره  الدّه
(8)
  . 

 وتت ددداغن تتنددداحر طوا دددا إلدددى األمدددة تقسددديم بالوطنيدددة يريددددون مدددالوا نوإ

 وضددعية لمنددا   وتتشدديعو  لددبعت بع ددها ويكيددد بددالتهم وتترامددى بالسددباا وتتراصددق

 الشخودية المودالح وفق األفهام وفسرتها واألعراض الغاياا وصكلتها األ واء أملتها

 الحدق فدي يفدرقهم اصدتعاال رالندا  دذ، وقدود ويزيدد لمودلحت  بلدأ مدل يستغل والعدوو 

 مددع بع ددهم وتعدداون بددبعت بع ددهم اتوددال علدديهم ويحددرمو  الباطددل علددى ويجمعهددم

 إال يجتمعدون وال دار، إال يقودون فال حول  وااللتفاا ب  الولة  ذ، لهم ويحل بعت

 . للنا  وال لدعاتها فيها نير ال زا فة وطنية فتلأو  زوار،

 مدل فدي غالتهدم مدع بدلو  الوطنيدة دعداة مدع نداأل رأيل قد با ألل  ا: عم يقول  

 تلدأ أن  دذا مدع رأيدل وقددو  والعبداد الدبالد علدى بدالخير تعدود التدي الودالحة معاليها

 . اإلسالم تعاليم من جزء ألها عن تخرو لم العري ة الطويلة الوطنية الدعوى

 حددودعم يبدين بوضدوح أ دعب مدا فدي األمدر و دو بيدان الحددود الفا دلة بدين 

  : نية في مفهوم الليبراليين والقوميين والوطنية التي يرت يها اإلسالم فيقولالوط

 و ددم بالعقيدددة الوطنيددة حدددود لعتبددر ألنددا فهددو وبيددنهم بيننددا الخددالف وجدد  أمددا

 إال إلد  ال : يقول مسلم فيها بقعة فكلو  الجغرافية والحدود األرضية بالتخوم يعتبرولها

 فددي والجهدداد لدد  واإلندال  وحبدد  وقداسددت  حرمتدد  لد  عندددلا وطددن هللا رسدول ص هللا

 لهددم لهددتم وإنوالنددا أ لنددا الجغرافيددة األقطددار  ددذ، فددي المسددلمين ومددلو  نيددر، سددبيل

 . بإحساسهم ولحس بشعور م ولشعر

 ال ديقة المحدودة البقعة تلأ أمر إال يعنيهم فال مذلأ ليسوا فق  الوطنية ودعاة

 . األرض رقعة من

 

 :البالد غير اإلسالمية  وطنية المسلم في

إن من أ عب ما يواج  المسلمين الذين يعيشون في البالد غيدر اإلسدالمية  دو 

الموازلددة بددين مفهددوم الوطنيددة فددي اإلسددالم والوطنيددة فددي  ددذ، الددبالد و أو بمعنددى  نددر 

إلهدا ق دية نطيدرة أمطدر ممدا . التوفيق بين متطلباا الوطنية ومدى قبول اإلسالم لهدا 

العابر و إلها ق ية ملفل المسلين المواطنين نا ة الذين ارت وا جنسدية  يان  النار

 ددذ، الددبالد طواعيددة بعددد الهجددرة إليهددا و وبدداألنم المددواطنين األ ددليين و مسددلمين 

ملفدتهم قلقدا واضدطرابا بدين الدذوبان . باأل ل أو ألهم أسلموا و م من أ ل تلأ الدديار 

 .والتمسأ بالهوية اإلسالمية 
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و  ليث لقمدان أحمدد إمام أبوقيمة معبرة لمسلم من مواليد أمريكا اسم  في مقالة 

و و يعبر عن  ذ، المعالاة بشكل دقيق ؛ ألل  يعبر عدن المشدكلة تعبيدرا واقعيدا وبحدس 

فلننار في مالم  و فإلا لن لحسدن عدرض الموضدود . صرعي واد و و نبير معايش 

. اط التي قد تحتاو إلدى لادر صدرعي بذف ل من  و ولكن دورلا  و في التنبي  على النق

 : فيتساءل أوال األسئلة المهمة عم يجيب فيقول 

وتقبيدل ..  ل تتناقت الوطنية األمريكية مع اإلسالم؟  ل تحية العلدم األمريكدي

أن يلدا لفسد  .. التراا األمريكي يعارض اإلسالم؟ وما  و األف ل للمسلم األمريكدي

ألندددا جميعمدددا  "بفكدددرة  – وبإ دددرار –أم يتمسدددأ و ويفتخدددر بهددداو "بالعبددداءة الوطنيدددة"

ا " مسددلمون  ددل يختلددا المسددلم األمريكددي المهدداجر عددن المسددلم األمريكددي :  ؟ وأنيددرم

 ؟  المولد والمنشذ

..   ددل تختلددا األجندددة الوطنيددة بددين  ددذا وباك؟ تسددا الا مطيددرة: بمعنددى  نددر

 " :لدين بالشكر ألمريكا "  عم يقول تحل عنوان .درام مبيرام من البلبلة والحيرة ر ق تطي

م مطيرةو ال تقتودر  ال لستطيع أن لنكر أبدام أن الدولة األمريكية أتاحل لنا فر ا

فق  على السماح لندا بممارسدة قددر مبيدر مدن دينندا اإلسدالميو وإلمدا تمتدد للسدماح لندا 

ومن  ذا المنطلدق أرى . بإقامة مجتمعاا إسالمية تساعد على لشر روح ديننا الحنيا

 . ال بد أن يذتي بطريقة طبيعية ومنطقية -بدرجة معينة-ن حبنا لهذ، البالد أ

م لن يمنعنا من ممارسة حقنا فدي توجيد  اللدوم وااللتقداد ضدد مدا لدرا،  و ذا طبعا

م من تد ور حاد في األنداللو يشدتمل علدى الدزواو المطلديو واإلجهداضو وإبدراز  حاليا

دا . بطريقة ضمنية ة أوموضود الجنس في اإلعالم سواء بطريقة معلن ولن يمنعندا أي م

من واجبنا تجا، دعوة ا نرين إلى طريق هللاو مسدتخدمين الحكمدة والموعادة الحسدنة 

االحتفداظ بشدعورلا  -إبا أردلدا-وفدي وسد  مدل بلدأ يمكنندا . مذسلوا أمطل فدي الددعوة

البطاقدددة "صدددعورلا  دددذا بهددددف الحودددول علدددى  ولدددن ينمدددو. الدددوطني تجدددا، أمريكدددا

وقدد توجدد . لتيجة للبيئة المتواجدة حولنداو وميفيدة تعاملهدا معندا ؛ وإلما ينمو"ءالخ را

عددم يبددين حقيقددة وواقددع المسددلمين !". ال تعددت اليددد التددي تطعمددأ: "مقولددة قديمددة تقددول

 " :وضع المسلمين األمريكيين " فيقول تحل عنوان 

لدديس لدددينا  – لشدذلا فددي الواليدداا المتحددة األمريكيددة -إلندا ممسددلمين أمددريكيين 

 .فذمريكا  ي وطنناو سواء رضينا أم لم لرض.. وطن  نر لعود إلي 

حتددى حرمددة فددي أن لشددعر بقدددر مددن الوفدداء  فددي الحقيقددة ال أرى أي عيددب أو

والوالء لوطننا األمريكيو الذي يوفر لندا نددماا عديددة ومختلفدة علدى مدل األ دعدةو 

إهلََّمدا يَْنَهدامممم  : ي سدورة الممتحندة ومما يقول هللا عز وجل ف. بالرغم من انتالف ديننا

كمْم أَن  وا َعلَدى إهْندَراجه ممْم َوَظداَ رم يَداره دن ده دوممم ّمه ينه َوأَْنَرجم يَن قَداتَلموممْم فهدي الددّه هللام َعنه الَّدذه

ونَ  مولَئهَأ  ممم الاَّالهمم ْم فَذ   تََولَّْو مْم َوَمن يَتََولَّهم
(1) 
 . 

مو فددإن الشددعب األمريكدد ي لدديس لديدد  مشددكلة مبيددرة مددع المسددلمين؛ فمددع وعمومددا

م مدع الطقافداا األندرىو وأمطدر تقدبالم لهدا.. مرور الوقل ولكدن . لوير لحن أمطدر تذقلمدا

علدى الوجدد  ا ندر ال أسددتطيع إلكدار حقيقددة حكومتنددا التدي تورطددل طدويالم فددي تدداريخ 
                                                 

 . 1: الممتحنة ( 1)



إبا مدا  – "القا مدة السدوداء"فهي ال تتدورد أن ت دع أي أحدد فدي . مشبو، سيئ السمعة

مددان يددردد طددوال الوقددل األلشددودة األمريكيددة  حتددى ولددو – ددار معددرقالم لموددالحها

 . فالوطنية ساعتها لن تجدي".. God bless America"الوطنية 

عددم يوددل إلددى لتيجددة حاسددمة أرى ألهددا مقبولددة صددرعا ومتوازلددة فددي تحقيددق 

 " ة الوطنية الحقيقي" فيقول تحل عنوان   .المقا د الدعوية العامة 

بيل القويد ألنا إبا أردلا أن لكون وطنيين حقيقيين؛ فعليندا أن لسدعى بإ درار 

م " األرض األمريكية"إلى جعل  م وأمالدا م أمطدر أمندا عليندا أن لندته  وجد  اإلسدالم .. مكالدا

عليندا .. علينا أن لذنذ األمور األنالقية في االعتبدار.. الوحيح المنوا الحق الشامل

الفقدر  فنساعد المشدردين مدن ندالل أمدوال الزمداةو ولمحدو.. ي حولناأن لهتم بالبيئة الت

م جديددة فدي التعلديم تعتمدد علدى عبدادة هللا  من نالل الودقااو ولطدور أسداليب وطرقدا

 .الواحد األحد

ويعلددق فددي  ددذا الودددد علددى ق ددية فلسددطين وموقددا بددالد، الاددالم منهددا مددن  

طينو فهو بالتذميد موضود جددير وبالنسبة لموضود فلس : منطلق دعوي دقيق فيقول 

؛ وإلمدا سديعول علدى ميفيدة  ولكدن الشدعب األمريكدي لدن يعدول عليد  مطيدرام .. باال تمام

 . إبرازلا لروح الت امن الموجودة في اإلسالم

ومن الناحية األنرىو فدإن مندل تندوي بيندأ وبدين لفسدأ أن تكدر، أمريكدا فلدأ 

و ددو أال يدددفعأ  ددذا : ولكددن بشددرط.. مددل الحددق فددي بلددأو ولددأ مامددل الحريددة فددي بلددأ

وبالرغم مدن أن والءلدا للدوطن األمريكدي يحتدل . الكر، إلى االعتداء على حقول الغير

؛ فددإن والءلددا األول واألنيددر سدديال ر  جددزءام مبيددرام مددن حياتنددا ممسددلمين أمددريكيين

 . ولن ت رلا الوطنية في صيء.. فنحن مسلمونو وال بد أن لال  كذا. سبحال  وتعالى

فمتى سدنتعلم لحدن ".. صعب واحد تحل حماية هللا"إن أمريكا تطلق على لفسها 

 ؟ "صعبا واحدما تحل حماية هللا"المسلمين أن لكون 
(1) 
 . 

وقد أحسدن  دذا المسدلم فدي تحديدد الفوا دل الدقيقدة فدي الوسدطية بدين الوطنيدة 

ويدنعم بخيراتد  والوالء ر و  فالوطنية في حب المسلم لوطن  الذي يعيش على أرضع  

مما  ينعم باألمان فيد  و ويقدوم بواجدب المواطندة اإليجابيدة بكدل معاليهدا و وفدي الوقدل 

بات  ال ينسى أن والء، لرب  فيقوم بواجب دعوت  لدين  في  ذ، الديارو مما ال ينسدى أن 

 .رابطة العقيدة أسمى رابطة 

 

 : المواطنة والوطنية  تأصيل معنى 

يم ي دعان على  داحبها أف دل الودالة وأزمدى التسدل الكتاا والسنة المطهرة

وفدي  دذا .  لوطن والوطنية الذي ال إفراط في  وال تفري  في مفهومي ا توازنأسس  ال

. الودد لعرض لآلياا واألحاديث الدالة علدي المعندى المدراد لودا أو داللدة أو إيمداء 

 .دون أن لحمل ا ياا واألحاديث ماال تحتمل 

                                                 

لشدر فدي  بتودرف و" اللهدم بدارك أمريكدا " بعندوان  صيرين حامدد فهمدي: ماليفورليا ترجمة وتحرير (1)

 .سالم أون الين إموقع 



 :قرآنية الواردة في الوطن والوطنية معاني اآليات ال

أن الخددروو مددن الددوطن قهددرا لوددرة للدددين مددن أعلددى مراتددب : المعنددى األول 

ب دوَن َمدْن  : وبلأ في قول  تعالى : اإليطار  ْم يمحه دن قَدْبلههه يَمداَن مه ءموا ٱلددَّاَر َوٱإله يَن تَبَوَّ َوٱلَّذه

دموَن فهي  مدموره ه  ْم َوالَ يَجه ْم َولَدو َمداَن َ اَجَر إهلَْيهه دهه وَن َعلَٰى أَلفمسه آ أموتمواْ َويمْؤعهرم مَّ ْم َحاَجةم ّمه

ْم َنَواَ ة     بههه
(5)
أي المديندةو واإليمدان :  ذا و ا صامل لألوارو تبدوءوا الددار.  

أي ببيعدة العقبدة األولدى والطاليدة مدن قبدل مجديء المهداجرينو بدل ومدن قبدل : من قبلهم

ن من  اجر إلديهم ويسدتقبلول  بوددور رحبدةو ويدؤعرون إيمان بعت المهاجرين يحبو

غير م على ألفسهم ولو مان بهم نوا ةو أللهم  اجروا إليهم و  وظدا ر النودو  

تدل بمفهومها أن غير م لم يشارمهم في  ذ، الوفااو ولكن في ا يدة األولدى مدا يددل 

الدنفسو ألن  لمشارمة المهاجرين األلوار في  ذا الو ا الكريمو و دو اإليطدار علدى

م غير، على لفس و و دذا  حقيقة اإليطار على النفس  و بذل المال للغير عند حاجت  مقدما

: المعنى بالذاا سبق أن مان من المهاجرين ألفسهم المنوو  عليد  فدي قولد  تعدالى 

  ْم ْم َوأَْمددَوالههه يَدداره ه ددن ده ددواْ مه جم يَن أمْنره يَن الَّددذه ره َهدداجه ْلفمقَددَر ءه اْلمم   له
(1)
و فكالددل لهددم ديددارو  

ومالدددل عندددد م أمدددوال وأنرجدددوا منهدددا ملهددداو فلدددئن مدددان األلودددار واسدددوا إندددوالهم 

المهاجرين ببعت أموالهمو وقاسمو م ممتلكاتهمو فإن المهاجرين لم ينزلوا عن بعدت 

اء أموالهم وديار م وأوالد دم وأ لهدمو فوداروا فقدر. أموالهم فحسبو بل ترمو ا ملها

ومددن يخددرو مددن مددل مالدد  وديددار، ويتددرك أ لدد  . بعددد إنددراجهم مددن ديددار م وأمددوالهم

وأوالد،و ال يكددون أقددل ت ددحية ممددن  عددر غيددر، بددبعت مالدد و و ددو مسددتقر فددي أ لدد  

وديددار، 
(62)
قددال لألوددار مددا يشددعر بهددذا  ملسو هيلع هللا ىلص ألدد  : و وقددد بمددر ابددن مطيددر رحمدد  هللا 

األمددوال واألوالد ونرجددوا إلدديكم  إن إنددوالكم قددد ترمددوا: "  ملسو هيلع هللا ىلص المعنددىو و ددو قولدد  

أي أن األلوددار عرفددوا بلددأ . الحددديث " أموالنددا بيننددا قطددا ع : فقددالوا يددا رسددول هللا

مو فقددد اسددتوى المهدداجرون مددع األلوددار فددي  ددذا الو ددا  للمهدداجرينو وعليدد  أي ددا

م لكطيرين منهم بعد الهجرة مما فعل الودديق رضدي هللا عند   المطالي الكريمو ومان نلقا

 .ن تودل بكل مال  حي

والشا د من ا ية واضح فهي لم في أن حب الوطن فطري وأل  عزيز علدي 

الددنفس أعددز ممددا يملكددون مددن األرض والدددور والمددال فددي سددبيل هللا و وفيدد  داللددة أن 

الدوطن عزيدز وال يتددرك إال لمدا  ددو أ دم و دو إعددزاز الددين ولوددرت  و وا يدة تمتدددح 

فدرجددة . ى تددرك  ددذا العزيددز و و ددذا قمددة اإليطددارالمهدداجرين أن حملهددم اإليمددان علدد

 .الوطن ومن بعد الت حية بما يتبع األف لية للمهجرين على األلوار  ي الت حية ب

 :أن من أنرو من وطن  يستحق لورة هللا ل  : المعني الطالي 

إال تنوددرو، فقددد لوددر، هللا إب أنرجدد  الددذين مفددروا  : وبلددأ فددي قولدد  تعددالى 

 ب  ما في الغار إب يقول لواحب  ال تحزن إن هللا معنا عالي اعنين إ
(66)
  . 
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فاأل ل أن المرء يعيش في وطند  معدززا مكرمدا و وال يخدرو منهدا إال بسدبب 

يحمل  على بلأ حمال إما طلب الرزل أو السعة في  بالتجارة أو طلب العلم ولحدو بلدأ 

أنرو مدن  ملسو هيلع هللا ىلص و والنبي و وأصد ما يكون ضررا وألما أن يخرو من وطن  جبرا وظلما 

 بلد، مكة جبرا وظلما و فخرو مهاجرا

استجابة ألمر هللا ولورة لدين  و رغم ما في الهجرة مدن  الم لفسدية و فاسدتحق 

وامتطدل  ملسو هيلع هللا ىلص تذييد هللا ل  ولورت  و و ذ، النورة يستحقها  مل من قدام مقدام رسدول هللا 

 مدا فدي الهجدرة مدن مدتحمال. فعل  فذنرو أو نرو من أرض  لودرة وإعدزازا  للددين 

مفارقدة المحبدوا : الهجدرة :  الم لفسية ومادية في سدبيل هللا ممدا قدال الشديخ السدعدي 

المذلوف لرضا هللا تعالى فيتدرك المهداجر وطند  وأموالد  وأ لد  وناللد  تقربدا إلدى هللا 

ولورة لدين  
(61) 

 . 

هدا حدب الدوطن والحفداظ عليد  قدرين حدب الدنفس والخدوف علي: المعنى الطالث 

 :من الهالك 

ولو ألدا متبندا علديهم أن اقتلدوا ألفسدكم أو انرجدوا مدن  : وبلأ في قول  تعالى 

 ديارمم ما فعلو، إال قليل منهم 
(64) 

ال ينهدامم هللا  : و واقترن في موضع  نر بالددين 

 عن الذين لم يقاتلومم في الدين ولم يخرجومم من ديارمم أن تبدرو م وتقسدطوا إلديهم 
(63) 

الار ميا مدادا درجدة اإلندراو مدن األرض أن تودل درجدة إز دال الدروح و ف

فلو أن هللا أمدر م أن يقتلدوا ألفسدهم أو ألد  أمدر م أن يخرجدوا مدن ديدار م فهدو ابدتالء 

في أمدور  ملسو هيلع هللا ىلص متكافئ لما أقدموا على أي من األمرين و ومن بلأ مكر الكافرين بالنبي 

القتل أو الطرد مدن الدوطن قدال تعدالى  متكافئة في الالم والجبروا من الولب حيا أو

يخرجددوك ويمكددرون ويمكددر هللا  يقتلددوك أو وإب يمكددر بددأ الددذين مفددروا ليطبتددوك أو : "

فتذويل الكالم وابمر يا ص لعمتي عندك بمكدري :  الطبري قال . " وهللا نير المامرين

حتدى  إنراجدأ مدن وطندأ قتلدأ أو قومأ بإعباتدأ أو يبمن حاول المكر بأ من مشرم

استنقذتأ منهم وأ لكتهم فامت ألمدري فدي حدرا مدن حاربدأ مدن المشدرمين وتدولى 

عددن إجابددة مددا أرسددلتأ بدد  مددن الدددين القدديم وال يرعبنددأ مطددرة عدددد م فددإن ربددأ نيددر 

 المامرين بمن مفر ب  وعبد غير، ونالا أمر، ولهي 
(68)
 .  

 :أن من حب الوطن الدعاء ل  باألمن وسعة الرزل: المعنى الرابع 

وإب قال إبرا يم را اجعل  ذا بلددا  مندا وارزل أ لد   : ومن بلأ قول  تعالى 

من الطمراا من  من منهم بدار واليدوم ا ندر قدال ومدن مفدر فذمتعد  قلديال عدم أضدطر، 

 إلى عذاا النار وبئس الموير 
(61)
 . 
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وا ية لدم فدي مشدروعية الددعاء وفدي تعلديم المسدلمين والندا  عامدة الددعاء 

لهم فهذا من واجب الوطنية و ونير دعاء الدعاء باألمن وسدعة الدرزل ممدا دعدا ألوطا

 .إبرا يم علي  السالم 

م  : قولدد  تعددالى: قددال القرطبددي  نددا يعنددي مكددة؛ فدددعا لذّريتدد  وغيددر م  بَلَدددام  مه

لقدد مالدل دعدوة إبدرا يم  دذ، : وقال الشيخ الفاضدل بدن عاصدور . باألمن ورغد العيش

نبدوءة و فدإن أمدن الدبالد والسدبمله يسدتتبع جميدع نودال سدعادة الحيداة من جوامدع ملدم ال

ويقت ي العدل والعزة والرناء إب ال أمن بدولهاو و دو يسدتتبع التعميدر واإلقبداَل علدى 

مدددا ينفدددع والطدددروةَ فدددال يختدددل األمدددن إال إبا انتلدددل الطالعدددة األول وإبا انتلدددل الطالعدددة 

مة في  علدى سدكال  لتوطيدد وسدا ل مدا أراد، لدذلأ األنيرةو وإلما أراد بذلأ تيسير اإلقا

 .البلد من مول  منبع اإلسالم 

 

 :األحاديث الواردة في الوطن والوطنية 

وردا أحاديددث عديدددة فددي الددوطن ومشددروعية حبدد  والوطنيددة اإليجابيددة وحددد 

الوس  فيها و بال بخس وال صط  و وقد حملل األحاديث النبويدة مدن المعدالي مدا يمطدل 

 .تكامال لوسطية اإلسالم في مفا يم الوطن والوطنية  -لمعالي القر لية السابقة مع ا -

 : إظهار الحب والشول إلى الوطن : المعنى الخامس  

 مددن قدددم إبا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسدول مددان: ومدن بلددأ مدا روى ألددس رضددي هللا عند  قددال 
 مالدل وإن لاقتد  -أسدرد  – أوضع –مرتفعاا المدينة  – المدينة درجاا فذبور سفر

 .حرمها دابة

و قدال ابدن  حبهدا مدن حرمهدا حميدد عدن عميدر بدن الحارف زاد هللا عبد أبو قال

 ف ددل علددى داللددة الحددديث وفدديو  المدينددة حبدد  بسددبب دابتدد  حددرك أي حرمهددا: حجددر 

 إليد  والحندينمشدروعية حدب الدوطن  وعلى و المدينة
(61)
وتعجيدل  :وقدال ابدن بطدال . 

جددل أن قددرا الدددار يجدددد الشددول لأحبددة واأل ددل و إبا لاددر إليهددا مددن أ - ملسو هيلع هللا ىلص -سددير، 

 األسددوة الحسددنة - ملسو هيلع هللا ىلص  -ويؤمددد الحنددين إلددى الددوطن و وفددى رسددول هللا 
(65)
وفددي  ددذا .  

ن اإللسان يستوحش بفرال وطند  ممدا يسدتوحش بفدرال مسدكن  و أال إ : يقول الطعالبي 

لد وغّرا عن بلد، سواء مان ل  أ ل أو  لم يكن ترى أن البكر إبا زلا جم
(61)
 . 

و و دذا  ملسو هيلع هللا ىلصفي الحديث يومئ إلدى تكدرار بلدأ الفعدل مند  " مان"ويلحظ أن لفظ 

. وتلقي أنبدار، . استجابة لفطرة حب الوطن والشول إلي  ولمن في  من األ ل واألبناء 

تدوطن المديندة مدع أن مكدة موطند  أ دال و وحبد   ملسو هيلع هللا ىلصوفي الحديث إصارة إلى أن النبي 

إبن هللا ل  بالهجرة ما نرو منها و فدالوطن عزيدز وإن لها بال ولوال إنراو أ لها ل  و

ول  في النفس وحشةو وإبا مدان فدرال المندزل يدورف الوحشدة فكيدا . جار أ ل  علي  
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الحسن علي بن نلا بدن عبدد الملدأ بدن بطدال البكدري  البن بطال أبو 4/51 رح  حيح البخاريص (65)
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 . تميم ياسر بن إبرا يم أبو: الطالية و تحقيق : الطبعة 

المتدوفى و عبدد الدرحمن بدن ص بدن مخلدوف الطعدالبي : لإلمدام الجوا ر الحسان فدي تفسدير القدر ن و  (61)
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قدال  ألهدم سديخرجو، و ملسو هيلع هللا ىلصوفدي حدديث ورقدة بدن لوفدل لمدا أنبدر النبدي . بفرال الدديار 

الن فدرال الدوطن وإلمدا قدال بلدأو : قال السهيلي" مخرجى  م ؟  أو: "  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

إلد  لدم يدذا أحدد بمطدل مدا جئدل بد  إال عدوديو وإن ! لعدم : " صديد على النفو و فقال

 . عزيزا أبدا أي لورك لورا" يومأ ألورك لورا مؤزرا  يدرمني

صديئا و عدم  ملسو هيلع هللا ىلصلتكذبن  فلدم يقدل لد  النبدي  ملسو هيلع هللا ىلصأل  قال لرسول هللا  وفي بقية الحديث

مخرجدي  دم ؟ ففدي  دذا دليدل  ال ولتخرجن  فقال أوقال ولتؤبين  فلم يقل ل  صيئا و عم ق

علددى حددب الددوطن وصدددة مفارقتدد  علددى الددنفس وأي ددا فإلدد  حددرم هللا وجددوار بيتدد  أبيدد  

 إسماعيل فلذلأ تحرمل لفس  عندد بمدر الخدروو مند  مدا لدم تتحدرك قبدل بلدأ فقدال أو

بعددد ألددا  مخرجددي  ددم ؟ والموضددع الدددال علددى تحددرك الددنفس وتحرقهددا إدنددال الددواو

تدرد إلدى الكدالم المتقددم  االستفهام مع انتوا  اإلنراو بالسؤال عن  وبلأ أن الواو

التذلم من   التفجع لكالم  أو وتشعر المخاطب بذن االستفهام على جهة اإللكار أو
(12) 
. 
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 :إعالن الحنين إلى الوطن والتغني بحب  : المعنى الساد  

المديندة  ملسو هيلع هللا ىلصقددم رسدول هللا  لمدا : عا شة رضدي هللا عنهدا قالدلومن بلأ حديث 

ويدا بدالل ؟و يدا أبدل ميدا تجددك : فدنلل عليهما فقلدل : قالل و بكر وبالل  وعأ أبو

 : بكر إبا أنذت  الحمى يقول  فكان أبو: قالل  ؟ميا تجدك

 والموا أدلى من صراك لعل   مل امرا موبح في أ ل  

ومان بالل إبا أقلع عن  الحمى يرفع عقيرت  
(16) 

قد سدبق التنويد  بد  و – ويقول

-  : 

   وحولي إبنر وجليل واد  ب   أال ليل صعري  ل أبيتن ليلة

  و ل يبدون لي صامة وطفيل   ة  و ل أردن يوما ميا، مجن

اللهدم حبدب إليندا المديندة : " فذنبرتد  فقدال  ملسو هيلع هللا ىلصفجئل رسول هللا  : قالل عا شة 

والقدل حما دا فاجعلهدا و وبارك لنا في  اعها ومدد ا و و ححها و أصد  محبنا مكة أو

"  بالجحفة
(11)
   . 

 :وو ل حب بالل لمكة أل  مان يلعدن مدن مدان سدببا فدي إنراجد  فكدان يقدول 

لعن عتبة بن ربيعة وصديبة بدن ربيعدة وأميدة بدن نلدا ممدا أنرجولدا إلدى أرض اللهم ا

 .أي أنرجهم من رحمتأ مما أنرجولا من وطننا" الوباء و 

 عليد  جبلدل مدا مكدة إلى حنينهم من في  بمر وما رالخب  ذا في: قال السهيلي و

 فيد  ويقدال الغفداري أ ديل حدديث فدي جداء وقدد إليد  والحندين الوطن حب من النفو 

 يدا مكدة ترمدل ميدا عا شدة فسدذلت  و مكدة مدن قددم ألد  -وقد سبق التنوي  بد   - الهدلي

 و  دداإبنر وأغدددل و عمامهددا وأحجددن و أباطحهددا ابي ددل حددين ترمتهددا فقددال ؟ أ دديل

 و"  أ دديل يددا تشددوفنا ال"  وقددال - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا رسددول عينددا فاغرورقددل و سددلمها وأمشددر
 :  األول قال وقد و"  تقر القلوا دد" :  ل  قال أل  ويروى

 أ لي ربتني حيث الخزامى بوادي.. ليلة أبيتن  ل صعري ليل أال

يعقل ىأدرمن حين عني وقطعن. تما مي علي ليطل بها بالد
(14)
 

ث مشدروعية التغندي وإلشداد الشدعر فدي الحندين إلدى الدوطن وتددذمر وفدي الحددي

مرابع الوبا والذمرياا العزيزة على النفس و وأن من أندرو مدن وطند  قهدرا وظلمدا 

والدعاء إلدى هللا بدالعودة بذسدرد مدا تكدون العدودة و سدلما . جاز ل  الدعاء على الالمة 

للوطن بما فيد  نيدر، و دحة أ لد  وفي  استحباا الدعاء . أو حربا إن مان بلأ ممكنا 

 . ولفي األمراض عنهم ومل ما يعكر  فو الحياة الرغيدة  

 :الم لها في النفو  بمرياا ومواقاحب ما في الوطن من مع: المعنى السابع 

                                                 

وجليددل لبددل ضددعيا يحشددى بدد  . اد أي بددوادي مكددة بددو. بغندداء  يرفددع عقيرتدد  أي  ددوت  ببكدداء أو (16)

ومدان بد  سدول وصدامة وطفيدل  مكدةميدا، مجندة موضدع علدى أميدال مدن . نوا  البيدوا وغير دا 
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نرجدل مدع رسدول : قدال ألس بن مالأ رضي هللا عن  ومن بلأ وما ورد عن 

 ذا جبل يحبندا :" راجعا وبدا ل  أحد قال   ملسو هيلع هللا ىلص إلى نيبر أندم  فلما قدم النبي    ملسو هيلع هللا ىلصهللا  

عم أصار بيد، إلى المدينة قال اللهدم إلدي أحدرم مدا بدين البتيهدا متحدريم إبدرا يم  و ولحب 

مكة اللهدم بدارك لندا فدي  داعنا ومددلا
(13)

فدالار رقدة  دذا الحدديث حتدى الطبيعدة "  . 

لددوطن الكبيددرو الجماليدة الجامدددة لهددا فددي النفدو  مسدداحة مددن الحددب و فهدي جددزء مددن ا

وقس علي بلأ حب ما في الوطن من نيراا ولعم ومن ألهار ووديان وحددا ق و ومدا 

ألحدد  ملسو هيلع هللا ىلص ولكن حب النبي . فيها من حيوان وطا ر و ولحو بلأ مما في  من حي وجامد

 .حب من لود نا  حب متبادل مما الحب بين حبيب ومحبوب  
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 :الحث علي مالزمة الوطن : المعنى الطامن 

لد  سدمع أعبد هللا بن عدى بن الحمدراء الز دري أنبدر،  أ ما روي عنومن بل

لددأ لخيددر أرض هللا إوهللا : " فقددال و ددو واقددا بددالحزورة فددي سددول مكددة  ملسو هيلع هللا ىلص النبددي  

"  جل أنرجل منأ ما نر أليوأحب أرض هللا إلى هللا عز وجل ولوال 
(18)
 . 

أرض فيد  أصدد الحدث علدى مالزمدة الدوطن عامدة فكدل  ملسو هيلع هللا ىلص  ذا لفدظ مدن النبدي 

تحب لمدا فيهدا مدن نيدر واسدتقرار و ولكدن أصدد ا حبدا أرض العبدادة  التدى بارمهدا هللا 

والبقداء فدي .وجعل القلوا المؤمنة تهفوا إليها وتحن ولو لدم تكدن  دي أرضدها ووطنهدا

 .الوطن يعني إعمار، وحمايت  والعيش في لعيم  

 عدن الخدروو فقد ال مدن وفي :  -بعد أن بمر الهجرة إلى الحبشة  -قال السهيلي 

 يكدن لدم وإن بالددين فدرارا الخدروو مان إبا و ف لها على مكة الوطن مان وإن الوطن

 إسالم إلى
(11)
  -أي إلى بلد مسلم  - 

 

 : حب الوطن وصلته باإليمان 

ورد في بلأ حديث ضعيا ولكن محل بمر،  هنا لوحة المعني فلننادر مدالم 

قدال الزرمشدي لدم أقدا " ن مدن اإليمدانحدب الدوط" العلماء في بلأ وتذويلهم  لحديث 

وقال السيد معين الدين الوفوي لديس بطابدل وقيدل إلد  مدن مدالم بعدت السدلا  و علي 

وقال المنوفي ما ادعا، مدن  دحة معندا،  . لم أقا علي  ومعنا،  حيح: قال السخاوي 

بندا ألدا مت ولدو :  عجيب إب ال مالزمة بين حب الوطن وبين اإليمان ويرد، قول  تعالى

فإلد  دل  فيها أن اقتلوا ألفسكم أو انرجدوا مدن ديدارمم مدا فعلدو، إال قليدل مدنهم عليهم 

وتعقبد  بع دهم  . على حبهم وطنهم مع عدم تلبسهم باإليمان إب ضمير عليهم للمنافقين

بذل  ليس في مالمد  ألد  ال يحدب الدوطن إال مدؤمن وإلمدا فيد  أن حدب الدوطن ال يندافي 

 .اإليمان 

وال يخفددى أن معنددى الحددديث حددب الددوطن مددن : مددال علددي القدداري  قددال الشدديخ

و ي ال تكون إال إبا مان الحب مختودا بدالمؤمن فدإبا وجدد فيد  وفدي  و عالمة اإليمان

ومعندا،  دحيح لادرا إلدى قولد  تعدالى : عم قدال. غير، ال يولح أن يكون عالمة قبول  

و  ا  وقددد أنرجنددا مددن ديارلددومددا لنددا أال لقاتددل فددي سددبيل هللا : حكايددة عددن المددؤمنين 

األظهدر  :قدال  عدم .  ألدا متبندا علديهم أن اقتلدوا ولو :  فوحل معارضت  بقول  تعالى

في معنى الحديث إن  ح مبنا، أن يحمل على أن المراد بدالوطن الجندة فإلهدا المسدكن 

د بد  المدرا أو و دندل بعددما تكمدل وأتدم األول ألبينا  دم على نالف في  أل  نلق في  أو

الرجود إلى هللا تعالى على طريقة الووفيين فإل   أوو مكة فإلها أم القرى وقبلة العالم 

المدراد بد   وأ.  وأن إلدى ربدأ المنتهدى  : المبدأ والمعداد ممدا يشدير إليد  قولد  تعدالى 

الوطن المتعارف لكن بشرط أن يكون سبب حب   لة أرحام  وإحسال  إلدى أ دل بلدد، 

مد  عدم التحقيدق ألد  ال يلدزم مدن مدون الشديء عالمدة لد  انتوا د  بد  من فقرا   وأيتا
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حدب العدرا " و " حسن العهدد مدن اإليمدان" مطلقا بل يكفي غالبا أال ترى إلى حديث 

مع ألهما يوجدان في أ ل الكفران " من اإليمان
(11) 

  . 

 

ويحتمل أن المعني  حيح بمعنى اإليمان بلوازم الوطن أي بما ال ينفول عند  

بد  مدن حبد  بالنسدبة للمدؤمنين و فهدو موضددع دفاعد  عدن مالد  ودمد  وديند  وأ لدد  و فح

مدن قتدل دون مالد  فهدو " حتى اعتبر مدن مداا دون بلدأ صدهيد ممدا ورد فدي الحدديث 

صهيد ومن قتل دون دم  فهو صهيد ومن قتل دون ديند  فهدو صدهيد ومدن قتدل دون أ لد  

" فهو صهيد 
(15)
 . 

 

 

 :بعض القضايا الوطنية رفع االلتباس الشرعي عن 

مطير من الق ايا الوطنية يان ألها منافية للشرد فيقع السؤال عنها و وسنختار 

تحيدة العلدم و موسديقى الجديش والسدالم الدوطنى والوقدوف : بعت  دذ، المسدا ل و دي 

عند سماع  و  وأن من يقتل دفاعا عن األرض اليعدد صدهيدا وال يسدتحق أجدر الشدهداء 

 . في اإلسالم  

 :تحية العلم : وال أ

يستشكل بعت المواطنين صرعية الوقوف لتحية العلم سواء بالنسبة للجنود فدي 

الجيش و أو بالنسبة لوقوف الطلبة والطالباا في طابور الوباح و ومما جعدل السدؤال 

 –أو االستشكال جديرا بالنار  و  دور فتداوى فرديدة وجماعيدة بتحدريم تحيدة العلدم 

واعتبددار بلددأ مددن البدددد و بددل مددنهم مددن قددال إن تحيددة الر سدداء  -ولدديس اتخدداب العلددم 

والزعماء من التشب  بالكفار 
(11)
ومدع احترامندا لهدذ، الفتداوى إال أن الدذي ياهدر أن .  

اتخاب العلم رمزا للدول أمدر عرفدي و ال تخلدو مند  دولدة اليدوم و وقدد مدان العدرا قبدل 

.  سقوط الراية إصارة إلدى الهزيمدة واإلسالم يرفعون الراياا ويحاربون دولها و ومان 

ومالل الراياا في اإلسالم بذلوان مختلفة حسدب القبا دل فدالجيش لد  رايدة بلدون واحدد 

فدال تكدداد تسدق  حتددى يحملهدا  نددر ويكدون حامددل .  وقدد يكددون لكدل قبيلددة لدون يميز ددا 

مي و بدل و كذا ظل  ذا المعنى راسخا في تاريخ الجهاد اإلسال. الراية  و القا د غالبا 

و وفعل أ حاب  من بعد، و حتى لم بعت الفقهداء علدى  ملسو هيلع هللا ىلص  و يستند إلى فعل النبي 

استحباب  في الجيش و فالعلم مان ل  لود تقدير عند م لما يرمز إلي  مدن عدزة وصدمو  

 .وطني ال لذات  أو لول  

وأمددا االحتددرام بالطريقددة التددي تودداحب أداء التحيددة برفددع اليددد بالسددالم و أو  

على القلب و أو أي وضعية أنرى و ال يعني احترام أو تقدديس قطعدة القمدا   وضعها
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و وإلما احترام ما يرمز إلي  و فهو رمدز الدوطن واحترامد  بطريقدة عرفيدة ولديس فيهدا 

وإبا جاز تحيدة العلدم و جداز مدن بداا . ماهر عبادي مطل االلحناء و فال بدعة في بلأ 

بي الرتبة األقل لمن  دو أعلدى مند   فدي الجديش أولى التحية برفع اليد واالل باط من 

 .أو الشرطة 

وأما الموسيقى الوطنية المواحبة للسالم فسديذتي بيدان  حكمهدا و وأمدا إن مدان 

الوقوف لمجرد سماد السالم الوطني فذرى مرا ت  و لعددم وجدود مدا يسدوغ  صدرعا و 

جداز ولكند  فعدل  فمدن فعلد . وما نفا حكم  أل  عرف دولي ال لة ل  بقوم أوعبادة  

وفيما يذتي بيان وتذ يل ما بمرلا بالنسبة للرايدة و دي العلدم أو اللدواء . نالف األولى 

. 

وفيما يذتي بعت الشوا د المؤيد لجواز مايتعلق بالعلم مما جاء منشا، اال تمدام 

 . بالعلم باعتبار، رمزا 

:  ملسو هيلع هللا ىلص  لمدا أ ديب القدوم قدال رسدول هللا -في معرمدة مؤتدة  -: حال  قال ابن إس

أنذ الراية زيد بن حارعة فقاتل بها حتى قتدل صدهيدا و عدم أندذ ا جعفدر فقاتدل بهدا حتدى 

تغيرا وجو، األلوار و وظندوا ألد  قدد  حتى ملسو هيلع هللا ىلص قتل صهيدا و قال عم  مل رسول هللا 

عدم قدال عدم أندذ ا عبدد هللا بدن رواحدة و ة بعت ما يكر دون  مان في عبد هللا بن رواح

دا فقاتل بها حتى قتل صهي
(42)
  . 

ألعطدين الرايدة رجدال يحدب هللا ورسدول  : قال  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي : وحيحين وفي ال

وعن يزيد بن جابر الغفري عند ابن السكن قدال  .و ويحب  هللا ورسول  و فذعطا ا عليا 

د النسدا ي   وعدن ألدس عند و" راياا األلودار وجعلهدن  دفرا  ملسو هيلع هللا ىلص عقد رسول هللا " : 

  ملسو هيلع هللا ىلص ة سوداء في بعت مشا د النبي أن ابن أم مكتوم مالل مع  راي
(46)
ومن حدديث .  

 .أل  عقد راية بني سليم حمراء   ملسو هيلع هللا ىلص مرز بن أسامة عن النبي 

 .   أبيت ولوا ، سوداء ملسو هيلع هللا ىلص  النبي راية ومالل

 فيدد  اسددتحباا األلويددة فددي الحددرواقددال فددي طددرح التطريددب و
(41)
وفيمددا يلددي .  

 .بعت األسئلة في الموضود والجواا عنها 

 

 تحية العلم في الجيش وتعايم ال باط وحلق اللحية في ؟ما حكم :  

 

مدن أحددف » : ملسو هيلع هللا ىلص ال تجوز تحية العلمو بل  ي بدعة محدعةو وقد قال النبدي : و

روا، البخدداري ومسددلم وأمددا تعادديم ال ددباط « فددي أمرلددا  ددذا مددا لدديس مندد  فهددو رد 

ضدباطما أم  لوافي بلأ فممنودو سدواء مدا باحترامهم وإلزالهم منازلهم فجا زو أما الغلو

 .غير ضباط

                                                 

 . 1/452سيرة ابن  شام  (42)

 .  6/151الو اا عبد بن ص إلمامل  الرسول سيرة مختورو 61/31ليل األوطار  (46)

 و الرايدة غيدر اللواء:  العربي بن بكر أبو وقال العلم أي ا ويسمى  و الراية والمد الالم بكسر اللواء (41)

 .الرياح توفق  حتى ويترك في  يعقد ما والراية و علي  ويلوى الرمح طرف في يعقد ما فاللواء

 . 5/18 طرح التطريب . الراية دون اللواء:  وقيل



 .و لى هللا على لبينا ص و و ل  و حب  وسلم. وبار التوفيق

 اللجنة الدا مة للبحوف العلمية واإلفتاء

ود عبد هللا بن غديان عبد الرزال عفيفي عبد العزيز بن عبدد هللا  عبد هللا بن قع

 بن باز
(44)
 .  

 

رزق  وتفرض علي  لادم  أفيدولي عن حكم من يعمل بالجيش و ذا مودر:  

دا ممددا تفعلد  األعداجمو وأن للقددي التحيدة بكيفيددة  الجديش وقواليند  أن يعاددم بع دنا بع م

  ليسل بالتي أمرلا بها هللا ورسول و وأن

قدوالين  -لعام علم الدولة ولحكدم ولحدتكم فيمندا بينندا بشدريعة غيدر صدريعة هللا 

 .-عسكرية 

 

 

 

بشددريعة اإلسددالم والتحددامم إليهدداو وال ال يجددوز تحيددة العلددمو ويجددب الحكددم : و

الر سدداء تحيددة األعدداجمو لمددا ورد مددن النهددي عددن  يجدوز للمسددلم أن يحيددي الزعمدداء أو

(6)في تعايمهم التشب  بهمو ولما في بلأ من الغلو
43
. 

و يئددة الفتددوى بددوزارة األوقدداف عطيددة  ددقر  وممددن قددال بجددواز تحيددة العلددم

الكويتية 
(48)
  . 

 

 :ش والقيام عند السالم الوطني موسيقى الجي: ثانيا 

الذي لرا، في بلأ  و أن موسيقى الجيش والسالم الوطني وإن مان فيها بعت 

المعدددازف إال أن تعلقهدددا بمعدددالي األمدددور ومقا دددد الحماسدددة وعدددزة الدددوطن وأمجددداد، 

بلدأ ملد  يدرجح الحكدم بجدواز، . وجريان عرف الددول بلزومد  و فدال تخلدو دولدة مند  

معددازف أو الموسدديقى المعهددودة اليددوم مختلددا فددي حكمهددا بددين وبخا ددة أن حكددم ال

الحرمة والكرا ة واإلباحة و ولولي األمر حينئذ الترجيح بينهدا بانتيدار أ دل الفتيدا فدي 

 . بلد،  

ولعل أقدم فتوى في جواز موسديقى الجديش الفتدوى الدواردة  جوابدا علدى طلدب 

ينددة بوددحبة موسدديقى وإ ددرار والددي موددر علددى مسددير قددواا الجدديش فددي مكددة والمد

 : و ذا مقتطا منها . الجيش 

                                                 

 .(1513)فتوى رقم ( 6/133)و  واإلفتاءاللجنة الدا مة للبحوف العلمية  (44)

 .(1513)فتوى رقم ( 6/133)و  اللجنة الدا مة للبحوف العلمية واإلفتاء (43)

 

 . (62/116) -فتاوى األز ر  6111مايو (48) 



 فريدق يعتبر دا الموسيقى أن يناسب  بما والزمن الاروف وتقدير النار وبعد" 

 أن  ح إن يالت يالمال  من وغير م لجد أ ل من مبير

 أمدامن يفد تسدتعمل أن يليدق فدال السيرو يف لناامهم ومكملة للجند مسلية تكون

 ال وألدا والنسدأ والدذمر التلبيدة فيها يكطر يالت األمامن فااوعر ومنى مكة مطل العبادة

 العددالم فددي مكالتهددا مددع المتفقددة إال بالماددا ر المحبوبددة موددر حكومددة تاهددر أن أحددب

 جددة إلدى الموسديقى استودحاا مدن مدالع من لدى وليس واإلسالمي 
(41)
 دذا وبدار .  

 .التوفيق 

 

لدوطني أو الر اسدي الموداحب وأما فيما يتعلدق بدالوقوف عندد سدماد السدالم ا 

للموسيقى بنشيد أو بغير لشيد فإن مان الوقوف مع دندول الدر يس أو األميدر أو الملدأ 

مددرام أ ددل ولحددو م فددي المسددمياا و  فددال بددذ  بدد  ألن القيددام للحددامم العددادل والعددالم أو

لحديث أبي سدعيد الخددري و للقادم إبا مان بقود ل  أ ل في الجواز الشرعي  الف ل

فذرسدل رسدول هللا  -سديد األو   -أن أ ل قرياة لزلوا علدى حكدم سدعد بدن معداب  }: 

قومددوا إلددى : قددال لألوددار و فلمددا دلددا مددن المسددجد و فذتددا، علددى حمددار و ملسو هيلع هللا ىلص إلددى سددعد 

{. سيدمم أو  نيرمم 
41
: قال النووي في صرح  حيح مسلم معلقا على  دذا الحدديث . 

واحدت  بد  جمدا ير العلمدداء و إبا أقبلدوا و وتلقديهم بالقيدام لهدم و فيد  إمدرام أ دل الف دل 

وإلمدا بلدأ و وليس  ذا من القيام المنهي عند  : قال القاضي عياض و الستحباا القيام 

: وأضداف الندووي و ويمطلدون قيامدا طدوال جلوسد  و و و جالس و فيمن يقومون علي  

ولدم يودح فدي و ء فيد  أحاديدث وقدد جداو القيام للقادم مدن أ دل الف دل مسدتحب : قلل 

ألن احتدرام ؛ ويستحب القيام أل دل الف دل مالوالدد والحدامم . النهي عن  صيء  ريح 

: وقال الشيخ وجي  الددين أبدو المعدالي فدي صدرح الهدايدة .  ؤالء مطلوا صرعا وأدبا 

: اء وقد قال العلمد: وقال ابن القيم . وإمرام العلماء وأصراف القوم بالقيام سنة مستحبة 

وقدد  دار  دذا مالشدعار بدين و يستحب القيام للوالدين واإلمدام العدادل وف دالء الندا  

فإبا ترم  اإللسان في حدق مدن يودلح أن يفعدل فدي حقد  لدم يدذمن أن ينسدب  . األفاضل 

أن النبدي ملسو هيلع هللا ىلص مدان إبا } وقدد ورد  .فيوجدب بلدأ حقددا و إلى اإل الة والتقوير في حقد  

ومان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إبا دندل عليهدا و مة علي  قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلس  دنلل فاط

{قامل من مجلسها فقبلت  وأجلست  في مجلسها 
45
وورد عن ص بن  الل عن أبي  أل   

{ إن النبددي ملسو هيلع هللا ىلص مددان إبا نددرو قمنددا لدد  حتددى يدددنل بيتدد  } : قددال 
41
وورد عددن ألددس .   

لم يكن صخم أحب إليهم من النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومالوا إبا رأو، لم يقومدوا : هللا عن  قال  رضي

 .حديث حسن  حيح : الترمذي وقال . لما يعلمون من مرا يت  لذلأ و 

 من ماا دفاعا عن وطن   ل يعد صهيدا : عالطا 

                                                 

 : المورية األوقاف وزارة    و6438 -م  6111عبد الرحمن قراعة  (41)
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بددالد  فمددن مدداا فددي جدديش بلددد مسددلم مددن مطددل. اعتبددار الشددهادة مر ددون بالنيددة 

العرا والمسلمين اليوم و أعني تلأ البالد التدي اليطبدق فيهدا اإلسدالم مدامال و فيحشدر 

على ليت  و فإن مالل ليت  من أجدل التدراا واألرض و ولدم تتطلدع ليتد  ألبعدد مدن  دذا 

فليس بلأ من أبواا الشهادة في صيء و ويبعد أن تكون ليت  مجرد بلأ و فدإن  دحب 

ة بحسددبها و فددإن مالددل ليتدد  إعددالء ملمددة هللا واإلسددالم فهددي بلددأ أمددور أنددر و فالشددهاد

الدرجددة العددال فددي الشددهادة و وإن مدداا ومالددل النيددة متوجهددة إلددى الدددفاد عددن المددال و 

عدم إن األرض والدوطن اليمكدن . أوالنفس و أو العرض واأل ل فهو صدهيد إن صداء هللا 

دال  دذا مدا ورد مدن ومود. فول  عن بلأ فالدفاد عنهدا دفداد عدن الدوطن بدال ريدب 

الرجدل يقاتدل حميدة و : " فقد جاء رجل الى النبي  دلى هللا عليد  مسدلم فقدال . أحاديث

مدن قاتدل لتكدون ملمدة : " قدال . ويقاتل صجاعة و ويقاتل رياء و فذي بلأ في سدبيل هللا 

" هللا  ي العليا و فهو في سبيل هللا 
32
 

فهددو صددهيد و ومددن قتددل دون ديندد  فهددو صددهيد و مددن قتددل دون مالدد  : " وقددال ملسو هيلع هللا ىلص 

"ومن قتل دون دم  فهو صهيد و ومن قتل دون أ ل  فهو صهيد 
36
. 

 

  ذا ما يسر العزيز الرحمن والحمد ر را العالمين

 عجيل جاسم النشمي : متب  
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