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P  
اهللا  على املبعوث رمحة للعاملني صلّىبلسان عريب مبني،  مرتّل القرآناحلمد هللا رب العاملني، 

  .عليه وسلّم

  :وبعد

 ومشـاركيت حـول  للمعهد العايل لألئمة واخلطباء جبامعة طيبة  فهذه مشاركة أتقدم ا 
: املوضوع األول من احملور األول وهو

  

  :جلّ وعال فأقول مستعيناً باهللا

هذا الدين القومي، يكفي يف  اًعظيم اًمنصب يشغلوناء أن يعلموا أم جيب على األئمة واخلطب
 همبعدمن قوم به األنبياء عليهم الصالة والسالم، وقام به هلم شرفاً أنّ هذا املركز العظيم كانت ت

  .أصحام رضي اهللا عنهم

 ذا الدين ، احلمد هللا الذي جعل يف دينه القومي وصراطه املستقيم األمن واألمان ملن متسك
إنـزال الكتـب   : مثّ جرت سنة اهللا يف خلقه وعادته فيهم أن جيعل هذا الدين قائماً بأسباب منها

  .rوإرسال الرسل وختم الرسالة بنبينا حممد 

فبلغ الدين هلذه األمة مثّ توفاه اهللا جلّ وعال وقام ذا الدين صحابته رضي اهللا عنهم مثّ من 
  .هللا األرض ومن عليهابعدهم، وهكذا إىل أن يرث ا

ومن بني هؤالء الذين جعلهم اهللا أسباباً لنشر هذا الدين وحفظه االئمة واخلطباء ال سـيما  
  .الطالب للعلم منهم احملصل له جبد واجتهاد
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فديننا دين األمن واالمان، واألئمة واخلطباء هلم الدور الكبري يف تأصيل هذا األمر وتقريره 
  .يف أذهان جمتمعام

ال يتأتى لألئمة واخلطباء حتقيق هذا األصل العظيم على علمي القاصر إال بطرقهم األمور و
  :التالية

بطرق كل صورة على حدة، كما  يف شتى معامالته rعرض هدي النيب : األمر األول
  .سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل على سبيل األمثلة فقط

ماعة وحماربة األفكار املنحرفة والتحذير منـها  بيان عقيدة أهل السنة واجل: األمر الثاين
  .بأسلوب علمي بعيد عن اإلفراط والتفريط

  .بيان أمهية العلم والتفقه فيه وأمهية العلماء والرجوع إليهم: األمر الثالث

ربط األئمة واخلطباء جمتمعام يف القضايا العصرية بالعلمـاء األكـابر،   : األمر الرابع
  .املؤلفة واألشرطة املسجلة يف هذه القضاياوإحالتهم على الكتب 

ونتحدث اآلن عن هذه األمور اليت إذا اهتم ا األئمة واخلطباء كان هلم التأثري البـالغ يف  
  .حتقيق األمن الفكري

  .وأما الكالم عن االنتماء الوطين فيكون بعد هذه األمور إن شاء اهللا تعاىل
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ال شك أنّ لألئمة واخلطباء تأثرياً بليغاً يف أوساط الناس بغض النظر عن هذا التأثري، فإمـام  
  .وخطيب املسجد هلم التأثري الكبري يف إفهام أهل مسجدهم

  .ففي هذا تنبيه لألئمة واخلطباء أن يستغلوا هذه املكانة فيما يرضي الرب جلّ وعال

  .يرضاه الرب جلّ وعال أن يتحقق ما يف القرآن والسنة يف أفكار الناس ومعتقدامومما 

:  

  .لالحنراف املعوجإذا تأملنا يف هذه العبادة وجدنا أا شاملة للهدي القومي جمانبة 

 )الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِميانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم الْأَمن وهـم مهتـدونَ  ( :قال تعاىل
  .٨٢:األنعام

  .موافقاً ملا يف الكتاب والسنة فله األمن التام واهلداية التامة فمن كان فكره

  :فواجب األئمة واخلطباء يف حتقيق هذا األمن يكون بأمور

  .uبأسلوب حسن يف شتى معامالته   rعرض هدي النيب: منها

  .حماربة األفكار املنحرفة وبيان فسادها يف الدين والدنيا: منهاو

خلطباء الناس أن يهتموا بتحصيل العلم الشرعي، والرجوع إىل أهـل  حثّ األئمة وا: منهاو
  .العلم؛ فاألمن الفكري ال يتأتى إالّ مبثل هذه األمور

فاإلمام حيرص على أن تكون له دروس يلقيها على أهل املسجد إن كان مستطيعاً لذلك؛ فيعرض 
  .خلطأ الذي كان يعتقده ويسري عليهيف جماالت عديدة يستفيد منها السامع ويصلح ا uهدي املصطفى 

  .وكذا حال اخلطيب يف خطبته
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من دعا الناس إىل هدى فله أجره وأجر من تبعه إىل يوم القيامة ال ينقص من « : uقال 
  .» لئن يهدي اهللا بك رجالً واحداً خري لك من محر النعم« : uوقال .» أجورهم شيء

  

  :ق كل صورة على حدةربطَ امالتهيف شتى مع rعرض هدي النيب : األمر األول

، يعرضوا هديه يف -وكلّها مشرقة  - rيعرض األئمة واخلطباء الصور املشرقة من هديه 
مسألة التوكّل على اهللا يف جلب الرزق الذي أغلق الكثري والكثري من الناس، وصاروا بال أمن يف 

اطمئنان، والرسول عليه الصالة بأمان و )١(هذا اجلانب، فمنهم من خياف من الغد وال يعيش يومه
من أصبح منكم آمنا يف سربه معاىف يف بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له « : والسالم يقول

  .»الدنيا حبذافريها 

  .يف هذا اجلانب يولد األمن الفكري والتوكّل الصحيح rفعرض هديه 

  :ي يف هذا اهلدي العظيميف معاملته مع غري املسلمني، وتقرير األمن الفكر rعرض هديه 

  .)٢(من يهودي طعاماً بنسيئة ورهنه درعه rاشترى رسول اهللا : تقول عائشة رضي اهللا عنها

ففي عرض مثل اهلدي حيصل األمن الفكري والرد على من يستبيح أموال الكفار حبجـة  
  .أنهم كفّار من غري حصول اجلهاد وغنم أمواهلم

بويا ذكره ابن حجر يف شرحه على هذا احلـديث قـائالً  م: ومن فوائد هذا اهلدي الن :
  .)٣(واستدلّ به على جواز بيع السالح من الكافر

                                                             

 .»... لو أنكم تتوكلون على اهللا حق توكله« : جامع العلوم واحلكم حول حديث: انظر )١(
 .١١٦ص/٦رواه البخاري فتح الباري ج )٢(
 .».. لو أنكم تتوكلون على اهللا حق توكله« شرح حديث : انظر .طبعة دار السالم ١٧٦ص/٥فتح الباري ج )٣(
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وثبت عنه أنه صاحل اليهود وعاهدهم ملا قدم املدينة فغدروا به ونقضوا عهـده  : قال ابن القيم
قرهم فيها عماالً مراراً، وكلّ ذلك حيارم ويظفر م، وآخر ما صاحل يهود خيرب على أن األرض له وي

  .)١(له ما شاء، وكان هذا احلكم منه فيهم حجة على جواز صلح اإلمام لعدوه ما شاء من املدة

عرض مثل هذا اهلدي من األئمة واخلطباء حيصل األمن الفكري، ويف مثل هذا اجلانب ففي 
ائحة اجلنـة،  مل يرح ر من قتل معاهداً« : rاملهم الذي كثر يف اخلبط واخللط يعرض مثل قوله 

بـاب  : ( وبوب البخاري على هذا احلديث بقوله .)٢(» وإنّ رحيها توجد من مسرية أربعني عاماً
  ).إمث من قتل معاهداً بغري جرم 

  :-رمحه اهللا تعاىل  –قال ابن القيم 

يف الوفاء بالعهد لعدوه ويف رسلهم أن ال يقتلوا وال حيبسوا، ويف النبذ إىل مـن   rيف حكمه 
  :على سواء إذا خاف منه نقض العهد عاهده

 ال الرسل أن لوال« : اهللا رسول إنه: نقول: قاال ملا الكذاب مسيلمة لرسويل قال أنه عنه ثبت
  » كماتلقتل تقتل

 إين «: فقال إليهم يرجع ال وأنه عنده املقام فأراد قريش إليه أرسلته وقد رافع أليب قال أنه عنه وثبت
  .»فارجع  اآلن فيها الذي نفسك يف كان فإن قومك إىل ارجع ولكن الربد أحبس وال بالعهد أخيس ال

 منـهم  جاءه من إليهم يرد أن وبينهم بينه كان الذي للعهد جندل أبا إليهم رد أنه عنه وثبت
  .... النساء يرد ومل مسلما

 )وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواٍء إِنَّ اللَّه لَا يحب الْخائنِني( :تعاىل وقال
   ٥٨:األنفال

                                                             

 .عة مؤسسة الرسالة، طب٥/٨٥زاد املعاد ج )١(
 .٣١٦٦رواه البخاري برقم  )٢(
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 ينبـذ  أو أمده ميضي حىت يشدنه وال عقدا حيلن فال عهد قوم وبني بينه انك من «: r وقال
  صحيح حسن حديث:  الترمذي قال » سواء على إليهم

 اهللا رسول مع يقاتالهم ال أن وعاهدوهم أطلقومها وأباه اليمان بن حذيفة قريش أسرت وملا
 بعهدهم هلم نفي انصرفا «: r اهللا رسول فقال بدر إىل خارجني وكانوا سلمو عليه اهللا صلى

  .)١(» عليهم اهللا ونستعني

فطرح مثل هذه األمثلة من اهلدي النبوي من قبل األئمة واخلطباء حتقيق األمن الفكري املقصود 
وتزيل األفكار اليت قد تعلق يف أذهان بعض الناس ظانني أنها من دين اإلسالم، ورمبا كفّـروا مـن   

  .عامل الكفار يف أي معاملة

رض مثل هذه األمثلة يطول وحيتاج على جملدات، وقد ألّف العلماء فيها، ومن أفضل هـذه  وع
  .عليه رمحة اهللا تعاىل زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم اجلوزية: الكتاب النافع املفيد: الكتب

  

ذير منـها  وحماربة األفكار املنحرفة والتح بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة: األمر الثاين
  :بأسلوب علمي بعيد عن اإلفراط والتفريط

  .هذا األمر املهم الذي يندرج حتت أصل عظيم، وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر

من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه، وإن مل يسـتطع   «: u قال عليه
  .)٢(» فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

                                                             

 .، مؤسسة الرسالة٨١-٨٠صـ/٥زاد املعاد ج )١(
 .رواه مسلم عن أيب سعيد اخلدري )٢(
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كري يف اتمعات اهتمام األئمة واخلطباء بتقرير عقيدة السلف الصاحل والتحذير من فمما حيقق األمن الف
  .املعوجة بطريقة علمية بعيدة عن اإلفراط والتفريط ال جفاء فيها وال غلواألفكار املنحرفة والطُّرق 

طرق األئمة واخلطباء موضوع التوحيد دائماً وأبداً، والتحذير مـن الشـرك   : فمن ذلك
إفراده وأنواعه فرداً فرداً، فهذا هو األصل األصيل يف حتقيق األمن الفكري، كيف ال وهـو أي  ب

 إىل ألتباعه احلنفاء إمام ورثها اليت وهي: التوحيد الذي حيقق ال إله إال اهللا اليت قال عنها ابن القيم
 املخلوقـات  يـع مج عليهـا  اهللا وفطر والسموات األرض ا قامت اليت الكلمة وهى القيامة يوم

 ،العباد مجيع على اهللا حق حمض وهى ،اجلهاد سيوف وجردت القبلة ونصبت امللة أسست وعليها
 ،النـار  وعذاب القرب عذاب من واملنجية الدار هذه يف والذرية واملال للدم العاصمة الكلمة وهى
 وهـى  ،بسببه تعلقي مل من اهللا إىل يصل ال الذي واحلبل به إال اجلنة تدخل ال الذي النشور وهى
 وـا  ،وطريـد  ومقبول وسعيد شقي إىل الناس تنقسم وا ،السالم دار ومفتاح اإلسالم كلمة

 العمـود  وهـى  واهلوان الشقاء دار من النعيم دار ومتيزت ،اإلسالم دار من الكفر دار انفصلت
  .)١(اجلنة دخل اهللا إال إله ال كالمه آخر كان ومن والسنة للفرض احلامل

ات لَيستخلفَنهم في وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالح( :يقولجلّ وعال واهللا 
نهم مـن  الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَ

عب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم هِمفوخ دعـقُونَ بالْفَاس مه كفَأُولَئ كذَل د( 
  .٥٥: النور

فاألمن كلّ األمن يف حتقيق التوحيد بأنواعه، وترك الشرك بأنواعه، وهذا الذي شـرطه اهللا  
  .جلّ وعال يف هذه اآلية

  

                                                             

 .، طبعة مؤسسة الريان٢٢٦اجلواب الكايف صـ  )١(
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  .باء يف عرض ما كان عليه السلف يف اعتقاداماألئمة واخلطاهتمام 

 وصيعرفون هذه احلقوق املنص حقوق والة األمر، وأنّ السلف الصاحل كانوا: منها مثالً
  .عليها يف الكتاب والسنة

يا أَيها الَّذين آمنوا (: وجلَّ عز اهللا قال: -حفظه اهللا تعاىل  –قال الشيخ عبد احملسن العباد 
 واألمراء، العلماء هم األمر وأولو ،٥٩: النساء) ولي الْأَمرِ منكُمأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُ

 ممـا  به يأمرون فيما ويطاع لألمراء ويسمع ،الدين أمور من يبينونه فيما ويطاع للعلماء فيسمع
 وابـن  القرطيب واألمراء العلماء يشمل مبا األمر والة تفسري رجح وقد وجلَّ، عز هللا معصية ليس
 ال" ):٥/٢٦٠( القـرطيب  تفسري يف كما التستري اهللا عبد نب سهل قال... تفسرييهما يف كثري
 وإذا، وأُخراهم دنياهم اُهللا أصلح هذين عظَّموا فإذا، والعلماَء السلطانَ عظَّموا ما خبريٍ الناس يزالُ

  .)١("وأُخراهم دنياهم أفسد ذين استخفُّوا

 الرجل رأيت إذا: يف شرح السنة الرباري قال :وعرض حال السلف يف الدعاء لوالة األمور
، بدعة صاحب أنه فاعلم السلطان على يدعو الرجل رأيت وإذا سنة، صاحب أنه فاعلم للسلطان يدعو

لو أعلم أنّ يل دعوة مستجابة لدعوت ا للسلطان، وجاء هذا عـن  : وذكر أثر اإلمام أمحد يف قوله
  .صالح الدين والدنيا، ويف فساده فسادمها ألنّ يف صالحه: الفضيل بن عياض، وملا سئل عن هذا قال

فعرض مثل هذا املعتقد هلو من أهم األمور يف حتقيق األمن الفكري ال سيما يف عصرنا هذا 
التكفري : الذي غلط فيه كثري من الناس وحتى من أهل الصالح، فاعتقدوا اعتقادات باطلة، منها

  .عن احلق للحكام، وسب العلماء واامهم بالعمالة والسكوت

                                                             

واين، قطف اجلين الداين شرح مقدمة رسالة ابـن أيب زيـد القـري   : حقوق والة األمور من كتاب: من كتاب )١(
 .٧-٥صـ . عبد احملسن العباد: للشيخ
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فما انتشر مثل هذا الفكر املنحرف إالّ بسبب عدم طرق مثل هذه املعتقدات طرقاً علميـاً  
  .بني احلني واآلخر

عرض حال السلف يف الصرب على األخطاء الصادرة من احلكّام، وأنّ األخطاء ال تكـون  
ييج الناس سبباً يف الطّعن فيهم من على املنابر وال الكتابة يف أعراضهم يف الصالت، وحف وا

  .ضدهم، بل ال بد من احترام األمراء والعلماء؛ ألنّ هذا من حقهم علينا

  .وذكر صوراً مثالية حلال السلف

ويستحسن لإلمام واخلطيب عرض فتاوى العلماء الكبار ال سـيما يف مثـل هـذه    : تنبيه
مع عزو كـالم العـامل ملصـدره،    تمعات املسائل العظيمة حىت يكون هلا القبول األكرب عند ا

  .على الوالة ة مسائل التكفري واجلهاد واخلروجوخاص

 ومما يرسخ األمن الفكري أن يكون لألئمة نشاط يف حارام جبمع أوالد احلي وتعلـيمهم 
اجليل بعيداً عن األفكـار  منذ نعومة أظفارهم الكتب والسنة واآلداب اإلسالمية؛ فينشأ مثل هذا 

  :نه نشأ على أساس صحيح، قال الشاعراملنحرف؛ أل

  .إنّ الغصون إذا قومتها اعتدلت           وال تلني إذا كانت من اخلشب

  :العلماء والرجوع إليهموأمهية والتفقه فيه بيان أمهية العلم : األمر الثالث

يف حث األئمة واخلطباء ألهل مساجدهم بتحصيل العلم النافع واالهتمام والرجـوع إىل  
  .لعلم احلظ األكرب يف حتقيق األمن الفكريأهل ا

فاالهتمام بالعلم الشرعي ينور الطّريق لصاحبه؛ لذلك كلّ احنراف حاصل عند املسـلمني  
  .إمنا سببه اجلهل، كذا قال قائل السلف
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وقُلْ رب ( :مل يطلب الزيادة من ربه إالّ منه، قال جلّ وعال rيكفي شرف العلم أنّ النيب 
  .هذا ابن حجر يف شرحه لكتاب العلم من صحيح البخاريكر ، ذ ١١٤: طه )زِدنِي علْما

  .أنت جاهل، وهو جاهل حقاً: به أنّ اجلاهل ال يرضى أن يقال لهويكفي 

ـاء   وال نريد الكالم عن األدلة املوضحة لفضله؛ فالكالم يطول، وإنما القصد أنّ على األئمة واخلطب
  .اخلري العظيم يف حتقيق األمن والسعادة للمجتمعات بهحثّ الناس على هذا املعىن الصايف، ففي األخذ 

  .فبسماع آية أو حديث يتنور الفكر وجيتنب اخلطأ

عدد عظيم يريـدون الثّـأر    أحد الصحابة ملا علم أنّ عائشة رضي اهللا عنها خارجة ومعها
ـذا   ال يفلح قوم ولّوا أمرهم امـرأة ، فـانتفع  : rقال رسول اهللا : لعثمان رضي اهللا عنه، قال
  .احلديث العظيم النفع الكبري

إنّ : - وأنت صغري  –مسعت جدك يقول : بكرة وملا أراد احلسن اخلروج لقتال معاوية، قال له أبو
ابين هذا سيدن ولعلّ اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني، فتنازل عن اخلالفة ال من قلة وال من ضـعف  

  .م األمن واألمان، ومسي ذلك العام عام اجلماعةبسماع هذا احلديث، واحتقنت دماء املسلمني وع

مناذج بسيطة يف جانب االهتمام بالعلم، وأما أمهية الرجوع إىل أهله، فليس كلُّ النـاس  فهذه 
مؤهالً ألن يصري عاملاً أو طالب علم؛ فريجع املسلم إىل العلماء، ويسأل العلماء حتى تتكون عنـده  

  .صورة مستقيمة عما أشكل عليه

جود العلماء بيننا يثبت األمن الفكري، فإذا اهتم األئمة واخلطباء يف عرض هذا اجلانب اهلام فو
 على اتمع عن فضل العلماء وكيف نفع اهللا م، وأم صمام أمان لألمة يردون حتريـف الغـالني  

ؤالء العلماء، وصاروا يسألو م عـن كـلّ   وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني، ازدادت ثقة الناس
  .كبرية وصغرية من أمورهم فال يكون هناك مدخل الحتالل األمن الفكري وتعطيله



12 

 

وهذا يتأتى بذكر صور أثّر فيها العلماء على كثري من أهل األفكار املنحرفة حتى رجع الكثري منهم 
إىل احلق .  

 الصـحيح  ذكر مناظرة ابن عباس رضي اهللا عنهما مع اخلوارج، وهـي يف : على سبيل املثال
  .وكيف نفع اهللا ذه املناظرة حتى قيل إنه رجع من اخلوارج ألفان وقيل أربعة آالف

طالبه أن اهللا لـيس بـداخل   وما جرى بني أيب جعفر العمراين وأيب املعايل اجلويين يقرر على 
من هذا كلـه  يا أستاذ دعنا : العامل وال خارج العامل، وال فوق وال حتت، فقال له أبو جعفر  اهلمداين

وأخربين عن الضرورة اليت جيدها الواحد منا إذا دعا أن يرفع يديه إىل السماء؛ فرتل أبو املعايل مـن  
  .)١(حريين اهلمداين، حريين اهلمداين: على الكرسي وهو يقول

فهذا وأمثاله يندرج حتت األمن الفكري املقصود املنشود يف عرض مثل هذه الصور املشرقة 
  .ظ ا األفكار بل واتمعات من قبل األئمة واخلطباء وفقهم اهللا تعاىلاليت تحفَ

، ربط األئمة واخلطباء جمتمعام يف القضايا العصرية بالعلمـاء األكـابر  : الرابع األمر
  :وإحالتهم على الكتب املؤلفة واألشرطة املسجلة يف هذه القضايا

ن وشتت الكثري مـن الشـباب ومسـم    مبسألة األميف عصرنا هذا كثرت الفنت اليت عصفت 
  :أفكارهم بدعوة املروجني هلان ومن هذه الفنت

 .املظاهرات واملسريات واالعتصامات - ١

 .تكفري احلكام ورجال األمن وقتاهلم - ٢

 .العمليات الفدائية االنتحارية - ٣

 .قنوت النوازل يف الفرائض والدعاء على عموم الكفار باهلالك - ٤
                                                             

 .العز يف تقرير األدلة على علو اهللا جلّ وعال شرح العقيدة الطحاوية البن أيب: انظر )١(
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 .ه من خطأاجلهاد وضوابطه، وما حصل في - ٥

 .التكثري من اخلروج عن والة األمر، ونقض البيعة، وسب العلماء - ٦

 .قتل املعاهدين واملستأمنني وزوار البالد اإلسالمية - ٧

 .مقاطعات منتجات الكفّار - ٨

 .التفجريات واالغتياالت وخطف الطائرات - ٩

األمة املوثوق ـم،  هذه املسائل املصريية حتتاج إىل جهد من األئمة واخلطباء يف ربط الناس بعلماء 
، وما حصـل  حينما ترك الناس توجيهات العلماء ونصائحهم يف هذا الباب اخلطري وبيان العواقب الوخيمة

ـار   لبعض الشعوب اليت تركت فتاوى العلماء وراء احلائط، كيف صارت شالالت للدماء وخراب ودم
  .الذي مل يوضع يف غري موضعهبسبب االحنرافات الفكرية اليت قد يكون الدافع لبعضها احلماس 

  :وأفضل ما مجع يف هذا املوضوع

حممد بن فهد احلصيين، تقـدمي  : ، مجع وإعدادكتاب الفتاوى الشرعية يف القضايا العصرية - 
، صاحل بن فوزان الفوزان/ عبد العزيز بن عبد اهللا آل الشيخ، وفضيلة الشيخ/ مساحة الشيخ
 .حممد بن حسن آل الشيخ/ وفضيلة الشيخ

 .١/٢صاحل الفوزان / كتاب اإلجابات املهمة يف املشاكل امللمة، للشيخ - 

 .صاحل الفوزان/ كتاب اجلهاد وضوابطه الشرعية، للشيخ - 

والفائدة من فتاوى العلماء يف مدعي اإلصالح وتنظيم القاعدة، وتذكري العباد بفتـاوى أهـل   
  .العلم يف اجلهاد

  .طباء على تثبيت األمن الفكري يف جمتمعامفهذه الكتب وأمثاهلا تعني األئمة واخل
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مـن   وأما احلديث عن دور األئمة واخلطباء يف مسألة االنتماء الوطين، وهو الشق الثّـاين 
  :الذي اخترناه فأقول املوضوع

  .)١(حمبة الوطن حمبة طبيعية :حب الوطن مغروس يف النفوس، قال الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

حيب وطنه ويشتاق إىل الرجوع إليه إذا خرج منه؛ لذلك يذكر ابن القـيم كالمـاً    فاإلنسان
أنّ اإلنسان حين لوطنه األول إذا غاب عنه، وكذلك املسلم ال بد أن حين للرجوع إىل وطنـه  : معناه

  .)٢(األول، وهو اجلنة ألنّ آدم األب األول كان وطنه األول اجلنة

ء يف هذا اجلانب توعية جمتمعام يف هذا االنتماء بالصـورة الشـرعية يف   فدور األئمة واخلطبا
على أمن الوطن والتقيد بنظام البلد، واحلرص على العطاء للوطن بصدق وأمانـة، وأنّ مـن   احملافظة 

  .عرِف أنه خيطط لزعزعة األمن ونشر الفوضى أن يبلغ عنه لدى اجلهات املسؤولة

يف شرح حديث أنس بن مالـك رضـي اهللا عنـه أن     - فوزان الفوزان  الشيخ صاحل بنقال 
ابن خطل متعلّق : دخل مكّة عام الفتح وعلى رأسه املغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال r رسول اهللا

    :-  )٣(اقتلوه: بأستار الكعبة؛ فقال

  .أنّ الشخص إذا علم مبن خيطط للخراب والفساد أن يبلغ عنهفيه 

حفظها اهللا من كلّ سوء ومكروه وسـائر بـالد    – اململكة العربية السعودية وهذا البلد أعين
  .تعترب حصناً واسعاً ألبناء املسلمني - املسلمني

فعند بيان هذا اجلانب من األئمة واخلطباء يهتمون أيضاً بالنصح ألبناء الـوطن ولغريهـم أنّ   
ن قوم ويتكبر قوم على قوم، كمـا قـال   االنتماء للوطن وللبالد ال يكون سبباً يف أن يسخر قوم م

                                                             

 .هـ٦/١٤٣٠نور على الدرب : من برنامج )١(
 .األفراحمدارج السالكني، حادي األرواح إىل بالد  )٢(
 .١٨٤٦خول مكة والبيت، رواه البخاري برقم احلديث يف عمدة األحكام كتاب احلج، باب د )٣(
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يا أَيها الَّذين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساٌء مـن  (: تعاىل
نهنا مريخ كُنى أَنْ يساٍء ع١١: احلجرات )نِس.  

وبيان أنّ الشخص يكون مثاالً لوطنه من خالل أخالقه ومعامالته؛ فالشـخص املنضـبط يف   
  .ذلك الوطن، والضد بالضد سلوكه بالشرع ميثّل الصورة الطَّيبة لوطنه وبلده، ويفخر به

  .ومن حق االنتماء الوطين إصالح اخلطأ والنصح إذا وجد العيب

فالشخص الناصح لوطنه حيب لوطنه التقدم والنجاح يف ضوء الكتاب والسنة، فينصح ملا هـو  
  .امثل وأمجل

ن ورجال الدولة، وإنّ هـذا  بيان األئمة واخلطباء فضل التعاون وأمهيته ملصلحة البلد بني املواط
 )وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْـإِثْمِ والْعـدوان  ( :قال تعاىلمن الرب والتقوى، 

  .٢: املائدة

  .فهذا جهد املقلّ على قلّة العلم والفهم وقلّة املراجع يف هذا الباب

  .وصلّى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلّم تسليماً مزيداً

  

  

  : وكتبه

  هـ١٤/٨/١٤٣٠

  


