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أحؿد ربي خقر حؿد وأوفاه ،وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحدده ٓ شدر ل لده ،وأشدفد أن محؿددا بددده
ورسوله ،صؾى اهلل وسؾم وبارك بؾقه وآله وصحده ومن اهتدى هبداهم إلى وم الد ن.
أما بعد؛
أ فا اإلخوة الؽرام من مـسوبي وزارة الشمون اإلسالمقة وإوقدا والددبوة واإلرشداد ح محافظدة
جدة ،أئؿة وخطداء ودباة ومـسوبي الؿؽاتب التعاوكقة لؾدبوة واإلرشاد وتوبقة الجالقات وكل مدن هدو
مفتم بالتلصقالت الشربقة لؾؼضا ا التي تحتاج إلى إ ضاح ووضوح حتى كؽون أكثر فابؾقدة وإ جابقدة ح
إكتاجـا وأبؿالـا..
أ فا اإلخوة جؿقعا السالم بؾقؽم ورحؿة اهلل وبركاته..
أوٓ أشؽر اهلل جل وبال الذي هقل لـا أسداب مثل هذه إبؿال الـوبقدة الؿفؿدة ،فؿثدل هدذا الؿؾتؼدى
لقس مؽرورا ولقس مطروقا ،موضوبه مفم وكوبي وجد د ،الؿوضوع من حقث هدو تدداول بدقن حدقن
وآخر ،لؽن أن فتم به بعؿق لؿـسوبي جفاز شربي حؽومي ح الؿؿؾؽة العربقة السعود ة هذا ٓشل أكده
جفد كوبي ٓبد من تؼد ره.
فؽرة بركامج آكتؿاء والؿواصـة فؽرة قد ؿة لفا بدة سدـوات ،وزارة الشدمون اإلسدالمقة وإوقدا
والدبوة واإلرشاد مؿثؾة ح وكالة الوزارة بالؿساجد والدبوة ابتـت هبذا الؿؾد

ابتـدا ًء كدقدرا وبؿؾدت

فعالقات متعددة ح مـاصق كثقرة من الؿؿؾؽة ح فؼه آكتؿاء والؿواصـة.
وفؼه آكتؿاء والؿواصـة عـي الػؼه الشدربي لؿعـدى آكتؿداء لدؾددك وآ دار ذلدل ،ومعـدى الؿواصـدة
والؿواصن والوصن ح الشرع تلصقال وتػر عا.
ح الددا ة أسجل شؽري لإلخوة الػضالء ح اإلدارة العامة لألوقا والؿساجد والدبوة واإلرشداد ح
محافظة جدة ؿثؾفم إخ الشقخ بؾي بن بوضة بارك اهلل فقه ،وح زمالئده جؿقعدا ولسدؾػه ومدد ر فدرع
الوزارة ح مـطؼة مؽة الؿؽرمة إخ الشقخ صالل بن أحؿد العؼقل بؾى اهتؿامفم هبذا الـوع من الـشداط،
وٓشل أن هذه الػابؾقة رجى مـفا أ ر كدقر.
هـا قدل أن كدخل ح الؿوضوع كضع أسئؾة:
هل هذا الؿوضوع مفم أو لقس بؿفم؟
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عـي ما وجه الحاجة إلى أكـا كعؿل مؾتؼى وأن كعؿل كدوة وأن كعؿل جفدً ا ح جؿقدع أكحداء الؿؿؾؽدة
لفذا الؿوضوع آكتؿاء والؿواصـة؟
الواقع أكـا ٓ بد أن كتحدث بوضوح وصراحة وشػافقة حتى ؽون الؿوضوع مم ًرا؛ الواقع أن الطدرح
اإلسالمي  -عـي الطرح لدى كثقر من الدباة وكثقر من الحركات اإلسالمقة وكثقر من الؿفتؿدقن بالشدلن
اإلسالمي الذ ن فقفم ابتدال -لم ُولوا هذا الؿوضوع أهؿقة؛ بل قالوا :إكه ال اهتؿام بااوطن

اسالا م

أص  ،وإكؿا االهتؿام باوطن اسال مي اوؽبقر ،وأما اوطن اوصغقر ففذا أرض وتراب وال يسطغ أن كفتم
بلرض وتراب.
أجقال ح بالد الؿسؾؿقن أو ٍ
ٌ
بالد من الؿسؾؿقن ،وكشل بـفا ح تل قر الالوبدي
وهذه الػؽرة مشت بؾقفا
بؾد وبؾد ،وٓ فرق بقن ٍ
بـد الؿتؾؼي أكه ٓ فرق بقن ٍ
ٍ
أكاس وأكاس ،وهذا أكدتج
دولة ودولة ،وٓ فرق ما بقن
ْ
حدب دولتده وٓ حدب
حدب بشدقرته وٓ
السؾدقة ح الؿشابر بلكه ٓ حب بؾده وٓ حدب وصـده وٓ
ّ
ّ
الؿثؿرة من أمر اهلل بحدفم ح جامع الوصن.
الؿح ّدة الشربقة ُ
لذلل وجدكا هـاك ح واقع الحال بؾى مدى سـوات صو ؾة بشر ن ال قن سـة أن هـاك مشدؽؾ ًة بـدد
الشداب ،هذه الؿشؽؾة ح حؼقؼتفا أن آهتؿام بدالوصن يقدر مطؾدوب ،وصدار هـداك تػدر ط ح أن أحدد
آهتؿامقن ؾغي أخر ،ؼول :إن اإلسالم جاء واكتشر ،ولؿا اكتشدر وصدار وصـدا كدقدرا جدب أن دتم
بالوصن اإلسالمي الؽدقر؛ لؽن ٓ ؿؽن أن كؽون مفتؿقن بالؽدقر دون أن تم بالصدغقر ،وبؾؿـدا رسدول
اهلل ﷺ ذلل كؿا سقليت بؼوله« :الؾفم حدب إلقـا الؿد ـة كحدـا مؽة أو أشد».
كان ح بعض مـاهج التعؾقم ح الؿؿؾؽة العربقدة السدعود ة مدا سدابد بؾدى كػدي آهتؿدام بدالوصن
الخاص ،أو بوصــا أو بدؾدكا؛ ولذلل تجد أن هـاك مشؽؾة بـد الدعض كػسدقة ح معـدى آكتؿداء ومعـدى
الؿواصـة ،وهذه لؿسـاها من حقث الواقع ح كل من تل ر بالدبوة اإلسالمقة.
صدعا مـفج وزارة الشمون اإلسالمقة وإوقا والدبوة واإلرشداد مدـفج إ جدابي بؿؾدي ٓ ،كـشدغل
بالحؽم بؾى هذه اإلفرازات ،وبؾى من كان سدب هذه.
ومن وراء هذه الػؽرة؟ ومن بؿل ح الـاس أكه ما حدب إلقفم الوصن،
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كؼدص ٍ
وكؼدص
ففدم ،إدراك،
حصل واكتفى ،هذا صار واق ًعا.والواقع ُغقر بالعؾم ،الشيء إذا صار فقده
ُ
ُ
ؼافة  ،وكؼص تلصقلٍ ،فنكه عالج بالتلصقل وبالعؾم وبالؿسائل الشربقة؛ لذلل كان لزا ًما أن ُ ْط َدرق هدذا
الؿوضوع ،حتى ؽون مادة بحث لدى صالب العؾم والخطداء وإئؿة و ؾؼوكه بؾى الـاس.
آكتؿاء والؿواصـة عـي تحػقز الشعور بإهؿقة الشربقة؛ ٕن ؽدون بـددك ح داخؾدل اكتؿداء لفدذا
الوصن ،لدؾدك وشعورك بؿعـى أكل مواصن ،عـي أكدل واحدد مدن أفدراد هدذا الدوصن ،لػظدان مفؿدان
آكتؿاء والؿواصـة.
أما االكتؿاء :ففو دائرة مفؿة إلدخالل ح مجؿوبة التدل قر؛ ولدذلل تـتدده أن بضددها تتددقن إشدقاء،
وكؿا قال الشابر:
وبضدها تتدقن إشقاء
بؽس آكتؿاء :العزلة الشعور ة ،وفؽرة العزلدة الشدعور ة فؽدرة ُصرحدت مدن بعدض الحركدات أو
التحركات أو الجؿابات اإلسالمقة أو بعض الػصائل لؾتـػقر من اإل جابقة ح الؿجتؿع.
فقؼولون :هذا مجتؿع فاسد جاهؾي ،والـاس فقفم وففم وفقفمِ ،
فع ْ
دش ح بزلدة شدعور ة ح داخؾدل
ٍ
ً
باكتؿداء لفدم ،اكتؿداؤك إكؿدا هدو
مـعدزٓ ،عـدي ٓ تشدعر
لست مـفم؛ لؽن بامِ ْؾفم ،لؽدن كُدن شدعور ما
لجؿابتل الخاصة.
متطرفة ح العالم مـذ بدة بؼود هدو الدذي
وهذا العزل الحركي والعزل الدبوي الذي هو ح فئة قؾقؾة ّ
ٍ
شداب كثقر ح إمة.
س ّدب وجود إفؽار التؽػقر ة والتػجقر ة والغالقة ح
لذلل فال تجد سؾدقا من شعر بآكتؿاء .الذي عادي الدوصن ٓ بدد أن ؽدون بـدده شدعور بلكده أ ّمدة
لوحده ،ح بزلة شعور ة حتى لو خالط الـداس ،كدل شديء مرفدوض ح أكدواع آكتؿداءات إٓ آكتؿداء
الوحقد لػئته وجؿابته ،وهذه قضقة ح الغا ة من الخطورة ح الرتبقة وح الدبوة وح التل قر.
ما من كدي إٓ وأرسؾه اهلل جل وبال بؾسدان قومده لقددقن لفدم ،وح الؼدرآن جداء قصدص إكدقداء مدع
ۡ
ۡ ۡ
ُْ هً صعي ِحُ ۚ ﴾ [إبدرا :
أقوامفم بذكر اإلخوة ﴿ ِإَو عٰىَل دا أ خاُْ هً ْٔ اۚ ﴾ [إبرا  ﴿ ،]56 :وإ ِ عٰىَل ث ٍۡٔ خا

 ،]37هذه إخوة هل هي أخوة كسب؟ ،ٓ ،أخوة قدقؾة؟ ،ابؾد فقه أكثر من قدقؾدة ،ؿدود قدوم تجؿعدوا ح
مؽان ،أخوهم عـي أخوهم ح وصـفم ،أخوهم ح قدقؾتفم أو قدائؾفم.
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ۡ
ُْ هً ﴾ ولم ؼل( :إخواكه) ،هو أخوهم ،هو الؿـتؿي إلدقفم
وهذه إخوة ذكرها اهلل جل وبال فؼال ﴿ :خا

اكتؿاء إخ إلخوته .وهذا أحد بـاصر وبوامل قوة التل قر ح الددا ة ،فالذي ر د أن م ر ح قوم ٓ بدد أن
ه ع أ ه
ؽون مـفم وفقفم .حتى اهلل جل وبال َمن بؾى اإلكسان بلكه جعل له مدن كػسده سدؽـا ﴿ وٌِنَ َي ِِنِّ خ
ۡ ْ
ۡ
ۡ
ۡ
ِك هً خ هزوعجُ ى ِت هسه ِۡ أٔي إ ِ هَلُٓ ﴾ [الروم ،]12 :فحتى الزوجدة مدن أكػسدؽم ،عـدي مدـؽم ح
ايق ىكً ٌ هَِ خُفس

اكتؿاء واحد .والـدي بؾقه الصالة والسالم ح مؽة جعل الصحابة حدو ا ،حتى لؿا هاجروا إلدى الؿد ـدة
جاءه أحد الصحابة رضوان اهلل بؾقفم أجؿعقن ،جاء إلى بائشة فذكر لفا ما رأى ح مؽة ،دم جداء الـددي
بؾقه الصالة والسالم قال« :كق

تركت مؽة؟» قال :تركتفا كذا ووصػفا بوص

بقضاء ،وأن مزاربفا خضراء ،قال« :كػى كػى ٓ تحزكا»ٓ .زم كؼ

جؿقل ،بدلن بطحاءهدا

بـد هذه الؽؾؿة .الـدي بؾقه الصدالة

والسالم قائد إمة اكتؼل من مؽة إلى الؿد ـة ح هجدرة شدربقة فدألي معـدى حدزن بؾدى شديء فارقده
شربا؟ٕ ،مر ن:
أوال :ألن اوػطرة مغروس فقفا حب اوطن .
ثاكقا :ألن حب اوطن اوػطري متطافق مع اوشرع.
ٕكه لو كان خال

معـى الفجرة لؿا كان لؾؽالم بن أحوال مؽة سواء صقدة أو لقست صقدة أ در ،ففدي

بؾد بدو ح ذلل الوقت ،أخرجت الـدي ﷺ .ولفذا جاء ح الحد ث أخر بقان الحب الػطري الؿوجدود
ح قؾب الـدي ﷺ قال لؿؽة ،قال« :الؾفم إكل أحب بالد اهلل إلدي ،ولدوٓ أن قومدل أخرجدوك مـدل مدا
خرجت » ،فجعل سدب خروجه هو إخراجفم له بؾقه الصالة والسالم.
ففذه مسللة فطر ة موجودة ح الـػس ،لؽن ز د بؾقفا أمر آخر شربي بدباء الـدي ﷺ« :الؾفدم حددب
إلقـا الؿد ـة كؿا حددت إلقـا مؽة أو أشد» ،فالـدي ﷺ ٓ دبو إلى شيء يقر مشروع ،فؾدو كاكدت الؿد ـدة
مساو ة لقر الؿد ـة ،ومؽة مساو ة لغقرها ح الـػس الػطر ة؛ ٕكه كشل فقفا ،لؽان إمدر ٓ تطؾدب سدمال
اهلل جل وبال أن حدب الؿد ـة إلى كػسهٕ ،ن سمال اهلل جدل وبدال بدلن حددب معـداه أن هدذه الؿحددة
مطؾوبة شر ًبا ،والـدي ﷺ لم طؾب شق ًئا من أمر الدكقا ،وإكؿا طؾب شقئا شربقا له أ ره ح الد ن وأ دره ح
الشرع ،وله أ ر ح التشر ع.
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لفذا إمر الػطري -وهو حب الوصن وآكتؿاء إلى من يعاق

معاف فقاه -مطؾاطب ألثارهو وواذوف

األحؽام اوشرعقة تارة تعرف بؿؼاصدها ،وتارة تعرف بطالاالؾفاو ألن اوؼاعادة اوشارعقة أن اوطالااله وفاا
أحؽام اوؿؼاصد ،فاوؿؼصد إذا كان مطؾط ًبا فطالاقؾة اوؿؼصاد مطؾطباة ،ومـده تػربدت الؼابددة( :وسدقؾة
الواجب واجدة ،ووسقؾة الؿستحب مستحدة) .إ ر الذي رتتب بؾقده حدب الدوصن أ ٌدر بظدقم جددم ا ح
اإلكتاج ،عـي وجود آكتؿاء مع الـاس بقـل وبقـفم شعور بلكؽم شيء واحد هذا مفم جدا ح كشر الشدرع
بؼوة ٕ ،ر ح الدبوة ،إ ر ح الخقر ،إ ر ح اإلحسان ،بظقم إ ر ح الدذل.
هذا الوصن ٓ تصور أن هـاك وصـا مؽون من أرض وسؿاء فؼط ولقس فقه أحدد ،وٓ عؼدل أن ؽدون
مراد دباء الـدي ﷺ :حددـي ح وصن ما فقه إٓ أرض وسؿاء ،وما فقه إٓ أكا ،فال شدل أن هدذا يقدر مدراد؛
إرض ٕجؾفم ،أو أحددت الؿؽان ٕجؾفم ،عـي حؼقؼدة
ٕن الوصن ح حؼقؼته هم الـاس الذ ن أحددت
َ
حب الوصن هي الؿواصـة ،فلكت أحددت هذه الدؾد لؿا كدان فقفدا ،ولؿدا تعرففدا ،أمدا لدو كـدت ح مؽدان
وحدك لقس معل أي إكسان فؾن تح ّده ،وبالتالي صار إ ر الؿطؾوب هو :أكه
*ٓ ؿؽن أن تتحؼق إوامر الشربقة إٓ بآكتؿاء.
*ٓ ؿؽن أن أكون مح مدا ٕخي ما أحب لـػسي وأكا ٓ أبقش معه ح كوع من آكتؿاء.
*ٓ ؿؽن أن أبذل لؾـاس وأكرم الجار وأهتم به إلى سابع جار وإلى أربعقن وأهتم بؿن حدولي ،دون
شعور بآكتؿاء الشربي لفم.
أن ؽون هـاك
ٌ
ولفذا جاء هذا الؾػظ حد ًثا ،عـي لػظ آكتؿاء ولػظ الؿواصـة ألػداظ جد ددة؛ لؽـفدا ألػداظ دٓلتفدا
قد ؿة ،ومـفا« :أفشوا السالم بقـؽم»« ،أحب ٕخقل ما تحب لـػسل» وٓ ؾدزم لفدذا الحدب أن ؽدون
هـاك شيءٓ ،زم ؽون هـاك شيء متدادل بقـل وبقـفم ،فلخوة اإلسالم جاءت ويطت بؾدى ذلدل كؾده،
وصار هـاك آكتؿاء الؽدقر العظقم إلخوة اإلسالم.
ولفذا جاء ح الشرع وح الـّصوص أكه إذا تعارض ما كان هلل مع ما هو دوكه فنكه ؼدم ما كان هلل اكتؿدا ًء،

ق ه ه
ۡه
ۡ ۡ
أ ۡ ۡ ه ه أ ۡ ۡ ه ه عۡ ۡ ه ه ع ۡ ۡ
ك ه
نً وَِِ نتكك هً وخ هٌنوعٱ َترفُ ِۡ ٍْۡٔنُ
كؿا قال جل وبال﴿ :كو إ ِ َك َيبُؤكً وأبُِؤكً ِإَواوُكً وخزوج
َّ ۡ ْ َّ ه
ه
َّ
ع ۡ ه ه أ َّ ه ۡ
جُٓ ِِف سبِييِِّ ُفبصنٔي ح ع
كً ٌَِ َتَّللِ ور ۡس ِ
كَ كرطٔنُٓ خحب إَِل
وك ِجعرة َتِ هٔ نسُ ُْ وٌس ِ
نٰ أني ِ
ِٔلِ و ِ
َت َّ ۡ
َّلل بِي هم ِره ِۗ ﴾ [التوبة ]12 :وٓ ؼدح ح الؿشروبقة أكه بـد الؿػاضؾة ُؼددم مدا هدو أبظدم؛ ٕن كثقدرا مدن

إحؽام فقفدا مراتدب ،فدنذا صدار هـداك مرتددة دون مرتددة؛ فدنن آكتؼدال إلدى مدا هدو أبؾدى واجدب.
َمـــــــــوِ ِقــــعُ الــتَّفــــرِيــــــــ ِغ
عيَّ ِة
للدُّرُوسِ العِلْ ِميَّ ِة َوالبُحُوثِ الشَّرِ ِ

فقه االنتماء واملواطنة

الـدي ﷺ حب مؽة لؽن هـاك مرتدة أبؾى مـفا ،هي أكه أمر الصحابة أن فاجروا إلى الؿد ـدة ،فدالفجرة
ِ
الؿتعار َض ْقن ،ولؽـده تػضدقل،
هـا ملمور هبا شربا لتحؼقق أمر أكرب ،ووجود التعارض ٓ عـي إلغاء أحد

لَع ب هعض ٌ هِِ ًۡٓ ٌََّ َكًَّ َت َّ ۡ
﴿ك هِيم ُّ
َتلر ۡس ۡو ف َّظ هيُِ ب هعظ ۡٓ هً ع
َّللُۖ ورُع ب هعظ ۡٓ هً رجعت ﴾ [الدؼرة.]167 :
وكل من ابرتض أو يالِب من ابرتض بؾى هذه مشروبقة حب الوصن وآكتؿداء والؿواصـدة جداؤوا

بآ ات وأدلة التػضقل أكل ما تؼدم الد ن ،كعم هذه مسللة شربقة واضحة؛ لؽدن مسدللة أن ٓ تؼددم شدقئا
بؾى شيء ٓ عـي أن إدكى لقس مشرو ًبا ٓ ،كصؾي الـافؾة وبؾقـا فر ضة؛ لؽن هدذا ٓ عـدي أن الـافؾدة
يقر مطؾوبة؟ .وإرضاؤك لوالدتل أهم من إرضائل لزوجتل بـد التعارض ،لؽن هذا ٓ عـي إن إرضاء
زوجتل يقر مطؾوب ،ألقس إرضاء الزوجة من مؼتضقات قوله ﷺ« :خقركم خقركم ٕهؾه وأكدا خقدركم
ٕهؾه» ،فنرضاء الزوجة من الشرع ،وهـاك كثقر من تػاصقل إحؽام مثل هذه ،لؽن إذا كـدت ح موقد
ؼتضي الؿػاضؾة فحقـفا ُؼدم إفضل و مخر الؿػضول وهؽذا.
فؽل من ابرتضوا بؾى مسائل التلصقل ابرتضدوا بالؿػاضدؾة ،والؿػاضدؾة لقسدت دلدقال بؾدى بددم
الؿشروبقة؛ بل هي دلقل بؾى إفضؾقة بـد التعارض أو بـد آلتؼاء.
وهذا هو الذي ُصدق ح السـة ،الـدي ﷺ هاجر من مؽة لؿا ضا ؼوه ،وأمر الصحابة بالفجرة مـفا ،وهدو
حب مؽة ،ودبا بلن ؽون حب الؿد ـة كحب مؽة ،ودباؤه بؾقه الصالة والسدالم دبداء بددادة .لدذلل
جاء ح إحؽام الػؼفقة حؽم اوـػي م األرض ،وجاء حؽم اوتغريب.
ْ

ه

الـػي من إرض كؿا ح آ ة الحرابة ﴿ ،خ هو أِۡف هٔي ٌَِ َتۡل ِ
ۡرض ﴾ [الؿائدة]77 :؛ ٕن كػي الؿرء من الدوصن

الذي باش فقه بذاب ،ففو جزء من العؼوبة ،و دل بالدلقل العؽسي بؾدى أن يقدره كعؿدة ،فؽدون الـػدي

ه
ۡ ْ َّ
ۡ َّ ۡ أ ْ
ۡ
َّ
َّ ْ ۡ
ً
َّ
َتَّلل ور ۡس ۡ
بؼوبة شد دة﴿ ،إِنٍُ ج َٰٓ
ِٔلۥ وي هسع هٔ ِِف َتۡل ِ
نٔي خ هو أۡصني ۡو أٔي خ هو قل ََّّطنع
ۡرض فسُ ي خ يلِي
زؤي َتَّلِأَ ُيُرِ ۡبٔ
ه
ْ
ۡ
أأهدِأ ِٓ هً وخ هر ۡجي ًۡٓ ٌ هَِ اِل ع أف خ هو أِۡف هٔي ٌَِ َتۡل ِ
وٓحظوا أن الـػي من إرض جاء ضؿن مجؿوبة
ۡرض ﴾

من أشد العؼوبات ،فوقعفا الشد د دلقل أكه بؼوبة شد دة ،عـي بدذاب لده ٕكده كػدي مدن بؾدده ،والدؾدد
محدوبة ،فالـػي بـفا بؼوبة من أجل ما ح كػسه من حب بؾده.
ثاكقا :اوتغريب ،كؿا ح قوله ﷺ« :الدؽر بالدؽر جؾد مائة وتغر ب بدام» ،عـدي إذا زكدا الدؽدر فعؼوبتده
جؾد مائة وتغر ب بام؛ ٕن التغر ب بؼوبة ِ
مؼاركة لؾجؾد ،وهو –أي التغر ب -بؼوبة؛ ٕكه سدؾب بـده
ما حده ِخ ْؾؼةً ،مؿا هو مم د شربا ،ولوٓ أن لؾوصن ققؿة ح الـػس لؿا كان التغر ب بـه بؼوبة.
َمـــــــــوِ ِقــــعُ الــتَّفــــرِيــــــــ ِغ
عيَّ ِة
للدُّرُوسِ العِلْ ِميَّ ِة َوالبُحُوثِ الشَّرِ ِ

َّ
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ومن التل قر اإل جابي أن الـدي بؾقه الصالة والسالم آخى بقن الؿفاجر ن وإكصار ،عـي جعدل لؽدل
مفاجري أخا من إكصار ،وكان ح أول إمر مثل أخوة الـسب تؼاسؿون الؿال و توار دون ،حتدى كدزل
كسخ ذلل ،وهذا كي تحؼق آكتؿداء بدقن هدذ ن الوصدػقن الؽدقدر ن :الؿفداجر ن وإكصدار ،فتحؼدق
آكتؿاء الحؼقؼي ح الؿد ـة ،وصارت الؿد ـة قائؿة بؾى مدددأ اكتؿداء واحدد ،فصداروا كؾفدم واحددا ح
الؿد ـة.

ۡ
ال يؿؽ وـا أن كؽطن ممثري وكح ال كحب بؾدكا ،اهلل جل وبال ؼول :وخَ ُِّدوي ْ ل ًۡٓ ٌَُّ ه
َتسَِّط هع ًِۡ ٌَِ ك َّٔة

﴾ [إكػال ،]56 :أمر بالعؾم والتعؾقم وكشره ،وأمر بالددبوة وأمدر بدالخقر وأمدر التواصدي بدالحق وأمدر
بالرتاحم وأمر بالعطاء وأمر وأمر وأمر ،وٓ ؿؽن أن كؼوم بؽل هذه إوامر الشربقة بدون شعور بلهؿقدة
الدذل لؾـاس ،فاوبذل ألهه اوطن أالفه عؾى اوـػس م اوبذل وغقرهم.
ولذلل كل وصن من الؿسؾؿقن حده أهؾه ،وهل إ سر ح تحؼقق إمر الشدربي أن دليت أهدل مصدر
ُ
وأهدل الشدام دم رون بؾدى أهدل مصدر ،أو مصدر دم رون بؾدى السدعود ة،
م رون بؾى أهل الشدام،
والسعود ة م رون بؾى مصر ،فؼدكا جزءا من التل قر الؿطؾوب شر ًبا ،وهـا اإل جابقدة الشدربقة والتدل قر
الشربي مطؾوبان فقؿا أمر اهلل جل وبال به ،وأمر به رسوله ﷺ من إوامر الشربقة الؽثقدرة ٓ ؿؽدن أن
تحرك الـػس إٓ بشعور آكتؿاء والؿواصـة.
ومن لقس بـده هذا الشعور -آكتؿاء لد ـه ،م آكتؿداء لدؾدده ،دم آكتؿداء لـاسده ،خدا بؾدقفم،
حدفم ،خا أن ؼعوا ح شيء ،ؼدول اإلمدام أحؿدد( :واهلل وددت أن لدو الخؾدق أصدابوا اهلل و ُقدرض
جسؿي بالؿؼار ض) ،عـي ُقطع جسؿه بالؿؼصات ،وهذا ٕكه بقـه وبقدـفم صدؾة اإلسدالم ،بقـده وبقدـفم
ۡ
ُْ هً صعي ِحُ ۚ ﴾ [إبرا  ،]37 :وهو شعور إخدوة ،الدذي
آكتؿاء العام ،الذي هو ح مثل ﴿ :وإ ِ عٰىَل ث ٍۡٔ خا

تولد بـه شعور الشػؼة ،الذي جعؾه دذل الجفد و ضحي بـػسه ٕجدل أن ـؼدي الـداس مدن الشدرور،
و ػتح لفم أبواب الخقر.
القوم والحؼقؼة أكـا بـدكا مشؽؾة شعور ة ،وهذه الؿشؽؾة الشعور ة ح الؿؿؾؽة العربقة السعود ة بـدد
بعض الـاس ،أو كثقر من الـاس بشؽل بام مؿن خاصدفم إئؿة والخطدداء و ددذلون لفدم ٓ ،شدعرون
بلهؿقة مؽة والؿد ـة ح إرض ،أقوى قوة بـدكا ح الؿؿؾؽة العربقة السعود ة ُتواجه هبا كل ضدع

أمدام

العالم ،عـي الؼوة السقاسقة ،الؼوة الوصـقة ،الؼوة آكتؿائقة :فؿؽة الؽعدة الؿد ـة هذه أقدوى ،هدي الؼدوة
َمـــــــــوِ ِقــــعُ الــتَّفــــرِيــــــــ ِغ
عيَّ ِة
للدُّرُوسِ العِلْ ِميَّ ِة َوالبُحُوثِ الشَّرِ ِ

فقه االنتماء واملواطنة

الداققة الدائؿة ،ولقس هو الدرتول ،وٓ الؿال وٓ يقرهؿا؛ فؿؽة والؿد ـة هؿا أقوى قوة لد ل ،هي التدي
تغرس اكتؿاء الرسالة ،واكتؿاء التل قر ،وقوة آكطالق.
وذوف وديـا بؾدكا ُبعد اكتؿاء آخر ال يطجد غقره ،فنذا كان أهل مصر حدون مصر وهم محؼدون ح
ذلل ،وأهل تركقا حدون تركقا وهم محؼون ،وأهل الشرق حدون بالدهم وهم محؼون ح ذلل ،فؽقد
بحال من بـده مؽة والؿد ـة ،ففذا إ ر العظقم التي تتعؾدق هبدا قؾدوب الؽثقدر مدن أهدل إرض مؾقدار
وز ادة ،و خشو ا مؾقارات أخر ،ففل تعتؼون أن الفقدة الؿوجودة لفذه الدالد هقدة متـوبة إسداب ومدن
هذه إسداب مؽة والؿد ـة ،ولذلل الشعور بآكتؿاء والشدعور بالؿواصـدة التدي كػدرح وكعتدز هبدا أكثدر
وأكثر ،هو حدـا لدؾدكا دولتـا الؿؿؾؽة العربقة السعود ة التي أبظم ما فقفا مؽة والؽعدة الؿشرفة والؿد ـدة
ومسجد رسول اهلل ومثواه ﷺ.
وهذا شعور عطقل ُبعدً ا إضاف مقا لتػخر باكتؿائل لفذا الدؾد الؽدر م ،و عطقدل اكتؿداء وشدعورا بلكدل
جب بؾقدل أن تعؿدل وتعؿدل وتعؿدل ٕحدائدل وإخواكدل ح بؾددك ،وح يقرهدا ،فلكدت ح اكتؿائدل
ومواصـتل ٓ تحتاج إلى دلقل؛ ٕن معل« :الؾفم حدب إلقـا الؿد ـة كؿا حددت إلقـا مؽة أو أشد».
والقو َم ُعر الشيء بؿا ُبـي بؾقه ،رسالة مؽة والؿد ـة بعددَ الؼدرن الثداك الفجدري لدم تتحؼدق كؿدا
تحؼؼت ح بفد الؿؿؾؽة العربقة السعود ة ،وهذه حؼقؼة تار خقة واضحة ،بعد الؿائتي سـة إولى بددأت
الدول والدو الت والخالفات وصارت مؽة والؿد ـة بجب العجاب ،حتى ذكر ا ْب ُن جدقر ح رحؾته ذكر
بج ًدا ،مثال بن الؿد ـة الؿـورة قال ابن جدقر ح رحؾته ح الؼرن السادس الفجدري( :وجداء وقدت صدالة
الجؿعة فذهدـا إلى مسجد الـدي ﷺ ،وأخذ أحد الغؾؿان دور بؾى الصػو

ؿشي بقن الصػو ومعده

مثل الؿخر أو مـد ل ؾؼي الـاس فقه مآ ،فسللته فؼال ٓ :خطدب الخطقدب بؿسدجد رسدول اهلل ﷺ
حتى عطقه الـاس ً
مآ ُ رضقه ،ؼول :فدار فدار م ذهب الغالم هبذا الؿدال فـظدر إلقده الخطقدب ،فؼدال:
أخطب بؽم وتعطوك هذا فؼط ،ارجع ،فذهب الغالم دور و دور) عـي حالة مزر دة .وح بعدض وقدائع
التار خ حصؾت ضات بقن حقن وآخر ،لؽن التل قر العالؿي لؿؽة والؿد ـة لم ؽن إٓ ح بفد الؿؿؾؽدة
العربقة السعود ة ،لذلل فنن اكتؿاءكم لدؾدكم ولدولتؽم اكتؿا ٌء بظقم فقه ُبعددٌ إ ؿداك قدوي قدوي قدوي،
وإبداء شعروا بخطر هذا ال ُدعد اإل ؿاك وآكتؿاء الؿم ّ ر الؼوي ،فلرادوا أن وقعوا الػتـة ح أهؾه.

َمـــــــــوِ ِقــــعُ الــتَّفــــرِيــــــــ ِغ
عيَّ ِة
للدُّرُوسِ العِلْ ِميَّ ِة َوالبُحُوثِ الشَّرِ ِ

َّ
الـــــشــــيــــخ َصـــــــالِــــــح آل الشيخ

وإ ؼاع الػتـة ح أهل هذا الدؾد ددأ بسؾب الشعور بلهؿقته ،م كشر الػوضى ،ومن هـا جاءت الضرورة
الشربقة ح آهتؿام بنبادة بـاء الـػس ح اكتؿائفا ،ومعـى مواصـتفا لدؾدها ودولتفا.
الدولة ح الؿػفوم الؼاكوك وح الؿػفوم الشربي الدولة هي كظام ،والـظام عـدي الؼداكون أو التشدر ع،
أمر الـاس وفق هذا الؼداكون ،هدذا
إرض عقش بؾقفا الـاس ،والتشر ع حؽم ح الـاس ،وحؽومة ُتسقر َ
معـى الدولة.
فاودووة هي أرض وكاس وتشريع وحؽطمة ،يعـي والة أمطر يربططن بق هذه اوث ث :إرض والـداس
والتشر ع ،وإذا كظرت إلقفا بلدكى تلمل وجدت أكـا ح الؿؿؾؽة العربقة السعود ة كحظى من كصقدفا شدر ًبا
بلبؾى ما ؿؽن أن مصل بالـسدة لؾدولة كؾفا فؿفؿا جاء أحد وقال :الوصن فقده وفقده وفقده ،فؾدد ـا مدن
الؿربرات ما هو أكثر وأكثر وأكثر .ومن هـا تددأ آكطالقة الحؼة ،تغققر الؼـابات ،إذا يقدر اإلمدام قـابتده
ح بعض إشقاء صار تل قره مختؾ ًػا ،وصارت يقرته أشد ،وصار حرصه أكرب ،ققل( :كؾؽم بؾى غدر مدن
ٍ
واحد فؼد كػذ ح الؿجؿوبة فلفسد.
غور اإلسالم ،فاهلل اهلل أن متى من قدؾه)؛ ٕكه إذا كػذ العدو من
وكليت لؾخاتؿة وتؾخقص الؽؾؿة آفتتاحقة التي هبا كػتتح هذا الؿؾتؼى «مؾتؼى التلصقل الشدربي لػؼده
آكتؿاء والؿواصـة ح محافظة جدة» بؾى بركة اهلل بلمره وإذكه الشربي.
وكسلل اهلل التوفقق لؾجؿقع ،وكـطؾق إلى رحاب أوسع ،وإلدى مقددان أكدرب ح الؼـابدة دم التدل قر .وٓ
ؿؽن أن كم ر إٓ ب َػ ْفم هذا الؿوضوع ،هدذا الؿوضدوع مفدم ،موضدوع آكتؿداء والؿواصـدة مفدم؛ ٕكده
شعرك باكتؿائل بلكل أكت وأخر ن شيء واحد ،فنذا رأ ت أحدً ا ؼول :أكا شديء مختؾد  ،ففـدا تدددأ
إسئؾة و ددأ التل قر السؾدي ،الـاس ح الوصن الواحدد شديء واحدد ،تجؿعفدم الؿحددة ح اهلل ،وإخدوة
حراس لؾؿؼدسات.
الخاصة والعامة ،و جؿعفم أ م ُحراس لؿؽة والؿد ـة،
ٌ
و ًما من إ ام -كسلل اهلل أن ٓ كراه وأن ٓ لتقؽم مجرد أوهام -قد ترى أن إبداء ر دون أن ُػرقوا
بقن الـاس ح هذا الدؾد ،وأن شؼوا بصاه ،وأن ػرقوهم جؿابات ،وأن حقوا الثارات فقؿا بقـفم.
مصر تؼول :آكتؿاء لؿصر .والؿغرب تؼول :آكتؿداء لؾؿغدرب ،والعدراق تؼدول :لؾعدراق ،والفـدد
تؼول :لؾفـد.
لؽن جز رة العرب ما اجتؿعت ،عـي ٓ ؿؽن أن تسؿقفا باسم ضم أراضقفا؛ ٕ ا مدا اجتؿعدت ح
التار خ ٓ ،ؿؽن أن تسدؿقفم مثدل مدا كؼدول( :الؿصدر قن) وتؼدول :الجز در قن ،وٓ أن كؼدول( :أهدل
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فقه االنتماء واملواطنة

َّ
ه
الجز رة) ،ففذه مغالطة تار خقة كدقرة ،فلهل هذه الدالد وحد بقـفا وبقن أهؾفا اهلل جل جالله﴿ :وأىف بۡي
ه
َّ
ه ۡۡ
ۡۡ
َّ أ َّ ه
ه
كئب ِ ِٓ ه ًۚ ل هٔ خُفلت ٌُ ِِف َتۡل ِ
ك ََّ َت ََّّلل أىف ب هيِ ۡٓ ه ًۚ ﴾ [إكػال ،]57 :وأجرى هذا
ۡرض َجِيعُ ٌُ أىفت بۡي كئب ِ ِٓ هً ول ع ِ

الخقر بؾى دي ممسس الؿؿؾؽة العربقة السعود ة الؿؾل بدد العز ز بن بدد الدرحؿن آل سدعود رحؿده
اهلل رحؿة واسعة ،جؿع هذا الشؿل وألغى الػروقات ،وجعل الـاس ـتؿون إلى شيء واحد.
هذا التجؿع اسؿه (السعود ة)؛ ٕكه لم تجؿعه إرض فؼدط ،مثدل مصدر والعدراق ،فؿصدر والعدراق
تعاقدت بؾقفؿا دول كثقرة ،لؽن بؼقت مصر باسؿفا مصر ،والعراق باسؿه العراق ،والفـد باسدؿه الفـدد.
لؽن اجتؿاع لم ؽن ُ
قدل ،وإكؿا صار باسم (الؿؿؾؽة العربقة السعود ة) كسدة إلدى َمدن جعؾده اهلل سدددا ح
ذلل ،جزاه اهلل بـا خقر جزاء.
لذلل الػؼه العام كؾخص ما قؾت ح خؿس كؼاط:
اوـؼطة األووى :أن هذا الؿوضوع مفم شربي بابتداره ح كػسه وبابتدار آ اره.
اوثاكقة :أكه صار هـاك بدة رؤى ٕكاس ـؽرون هذا الؿددأ ،و رون أكده ٓ مدددأ ح آكتؿداء ،وٓ دلقدل
شربي ،و رون العزلة بن الـاس ،وأكه ٓ حؼقؼة لالكتؿاء ،وهذا أمر خطل جب أن كحسب له حسا ًبا ،وأن
كـتده لفذا لؿن تل ر هبذا الػؽر.
اوثاوثة :أن رسالة الخطقب ح خطدته ورسدالة اإلمدام ح مسدجده والددابي ح دبوتده أو ح مؽتدده هدو
تلصقل الؿعـى الشربي؛ ذلل ٕكه ٓ تتم إمور الشربقة من الدبوة والخقر واإلصالح والددذل والعطداء
وحسن الجوار ،وأن تحب ٕخقل ما تحب لـػسل ،أمور كثقرة ٓ تليت إٓ بوجدود آكتؿداء اإلسدالمي،
وآكتؿاء الوصـي الخاص.
اورابعة :أن الؿؿؾؽة العربقة السعود ة هدي ذات الوٓ دة بؾدى مؽدة والؿد ـدة ،فحدب مؽدة والؿد ـدة
الشربي معـاه حب هذا الؽقان العظقم الذي أ ر برسالة مؽة والؿد ـة ح العالم كؾه.
اوخامسة :أن إدلة تـوبت إلى :دلقل من الؼرآن ،دلقل من السـة ،ودلقل من الػطرة ،ودلقل من السقرة
الـدو ة ،ودلقل من الؼوابد الشربقة ،من التػصقالت الػؼفقة كؿا ذكركا ح الـػي والتغر ب وأشقاء أخدر ح
مثل ذلل.
ختاما أشؽر اإلخوة الؿـظؿقن مرة أخرى ولؽل من أسفم ح كجاح هذا الؾؼاء ،وكجداح هدذا الؿؾتؼدى
وشؽرا أ ضا لجامعة الؿؾل بدد العز ز بؾى استضافتفا لفذا الؿؾتؼى وهي مؽان التلصقل العؾؿي لؾعؾوم
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كافة ،والشؽر أ ضا لجؿقع الجفات الحؽومقة الؿساكدة لذلل مدكقة وأمـقة ،كسدلل اهلل لؾجؿقدع التوفقدق
والسداد خقرا بؾى ما قدموا وآخر دبواكا أن الحؿد هلل رب العالؿقن.
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