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من إعداد: ليلى الشافعي ٭

للتواصل

شراء بيت
أنوي شراء بيت للسكن فيه مع أسرتي فهل 

هذا املال اخلاص بشراء البيت يكون عليه 
زكاة؟

٭ ال يجب إخراج الزكاة على املال الذي ينوي 
صاحبه شــراء بيت يسكن فيه وأوالده حتى 

وإن دار عليه احلول وبلغ نصاب الزكاة.

الباروكة
ما حكم لبس 

الباروكة من باب 
التزين للزوج؟

٭ ال يجــوز لبس 
هذه الباروكة التي 
هي شعر صناعي 
يوضع على الرأس 
يوهــم بأنه شــعر 
طبيعي فال يجوز 
لبسه عند الزوج وال عند غيره، فقد لعن النبي 
ژ الواصلــة واملوصولة وهــي التي يوصل 
شعرها بشعر غيره وذلك من التدليس وايهام 

حسن الشعر وطوله.

االقتراض بالربا للعالج
رجل عالجه في اخلارج ومعه تقارير بذلك، 

وليس عنده مال إذ التكاليف كبيرة، والدولة 
ال ترسله هل يجوز له أن يقترض من البنك 

الربوي بداعي الضرورة؟
٭ ما ذكره الســائل ليــس بضرورة تبيح له 
ما حرمــه اهلل تعالى في كتابه الكرمي بقوله: 
)وأحل اهلل البيع وحرم الربا(. البقرة: ٢75.

وقولــه: )يــا أيهــا الذين آمنــوا اتقوا اهلل 
وذروا مــا بقي من الربا إن كنتم مؤمنني. فإن 
لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهلل ورســوله(. 

البقرة: ٢7٨ ـ ٢79 
بل وفي جميع الشرائع السماوية.

وما قاله النبي صلى اهلل عليه وسلم فيه، 
في احلديــث الصحيح: »لعــن اهلل آكل الربا 
وموكله وكاتبه وشــاهديه وقال: هم سواء«. 

رواه مسلم والترمذي.
فما ذكر الســائل ال يعتبر مسوغا له لعقد 
الربا، ولوجود وســائل أخرى ميكن أن تسد 
حاجته كاالقتراض احلسن، وكاجلهات اخليرية، 
وعليــه أن يلجأ أوال إلــى اهلل تعالى القائل: 
)أمن يجيب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء( 

النمل: ٦٢.
والقائل ســبحانه: )ومــن يتق اهلل يجعل 
له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب. ومن 
يتوكل على اهلل فهو حسبه(. الطالق: ٢ ـ 3.

فشــفاء األمراض، وتفريــج الكروب، إمنا 
يكون بتقوى اهلل سبحانه، واالستقامة على 
أمره وشــرعه، ال مبعصيته ومحاربته بالربا 

أو غيره من الكبائر.

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون( ڈ

د. محمد احلمود النجدي

قلنا ملن يا رسول اهلل؟
عن متيم الداري ÿ أن رسول اهلل ژ قال: »الدين 
النصيحة قلنا: ملن؟ قال: هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة 

املسلمني وعامتهم«. مسلم 3٠.

أسئلة أجاب عنها النبي ژ

إطاللة قيمية أسبوعية

ولنحيا بالقرآن

سورة الفرقان )مكية( تتحدث عن طعن الكفار في ألوهية اهلل تعالى وفي القرآن وفي رسالة النبي ژ،  وتتحدث السورة عن 
سوء عاقبة من  يكذب باهلل ورسوله وكتابه، فتتناول أنواع التكذيب التي لقيها النبي ژ والتحذير من سوء عاقبة التكذيب 

ثم تثبيت النبي ژ  وأصحابه. وسميت الفرقان وهو القرآن الذي يفّرق بني احلق والباطل.

دالئل قدرته
ملــا بني اهلل عز وجل جهل املعترضني 
على الدالئل الواضحة التي تدل على قدرته 
وكماله وجالله يرشــدهم اهلل تعالى الى 
النظر والتفكر في آياته ومنها الظل الذي 
تتجلى فيه قدرة اهلل عز وجل في فوائده 
العديــدة، هــذا الظل الذي مــده اهلل ولو 
شاء جلعله ساكنا ثابتا، ثم خلق الشمس 
عليه دليال وبرهانا على وجود اخليال ثم 
قبضناه إلينا قبضا يسيرا هينا، فالضوء 
يظهره عندما يكون بجانبه ولو أحب اهلل 
جلعل الظل ساكنا ثابتا ال يتحرك ولكن 

أراد له احلركة.
)وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم 

سباتا وجعل النهار نشورا(.
جعل اهلل تبارك وتعالى كل ما في الكون 
خلدمة اإلنسان، واختار اإلنسان لعبادته 
وحده، فجعل اهلل عز وجل الكون في تناغم 
محوره هو خدمة اإلنسان وراحته ألن اهلل 
تعالى كرم بني آدم، فإذا جاء الليل غشي 
الناس كما يلبســون ثيابهم فتســترهم، 
وجعــل النوم ســباتا اي انقطاعا عن كل 
شــيء وهذه املنظومة فيها رحمة وراحة 
جلسم اإلنسان، وجعل النهار نشورا فيه 
احلركة وطلب الرزق، مصداقا لقوله في 

سورة النبأ )وجعلنا النهار معاشا(.

اعتبر أيها اإلنسان
يَاَح بُْشراً بَْيَ يََدْي  َِّذي أْرَسَل الرِّ )َوُهَو ال

َرْحَمِتِه( يرسل اهلل الرياح بالبشرى بي يديه 
باملطر ويرسل الرياح كمقدمة حلصول املطر 
فهذا الهواء املتحرك بشرى أمام نفعه وأنزل 
من الســحاب ماء مباركا طهورا وهذا من 
رحمته تعالى، فإذا جاء املطر حتولت الصحراء 
اجلدباء الــى جنة، وهو رحمة من اهلل على 
البشر وعلى الدواب، والسبب ليحيي به بلدة 
ميتا مصداقا لقوله )لنحيــي ِبِه بَلَْدًة َميْتاً( 
ليعيد احلياة للتربة اجلدباء والسبب الثاني 

ان يسقيه مما خلق أنعاما وأناسي كثيرا!

آية من آيات اهلل
)ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى 
أكثر الناس إال كفورا( هذا املاء قدره اهلل 
في تصريفه عجيب الشأن فترى مطرا 
فــي مكان وفي آخــر ال يوجد بحكمته 
ومشيئته، ميطر في هذا املكان ويحبس 
في مكان آخر، وهذه من اآليات الكونية 

الظاهرة لألعني يكفر بها البعض.

رسالة نبينا لكل البشر
وبعد ان يبي اهلل تعالى بعض قدراته 
وآياته مــن الليل والنهار والظل والرياح 
واألمطار التي يصرفها اهلل قال )ولو شئنا 
لبعثنا في كل قرية نذيرا..( اهلل قادر على 
كل شــيء ولو شاء أي، لو أراد بعث في 
كل قرية رسوال مبلغا لوحيه ولكنه اختار 
نبينا ژ ألن يكون خامت الرسل وان يكون 

مرسال للخلق أجمعي، فهذا اختيار اهلل 
تعالى للناس أجمعي )فال تطع الكافرين 
وجاهدهم به جهادا كبيرا( جاهدهم بالقرآن، 
اخلطاب للنبي ژ ال تطع، والنبي ژ لن 
يطيع الكافرين فطلب املوجود في حقيقته 
وفي استمراره للوجود وهذا أسلوب العرب 
بالداللة، فرسالة  امرا موجودا  طلب منه 
نبينا لكل البشــر ومبا أننا نحن حملة 
الرســالة فعلينا التبليغ والبالغ فالبالغ 
فيه تكليف وفيه تشريف وفيه تخفيف.

نعم اهلل تعالى
البد ان أدرب نفســي على مشاهدة 
نعم اهلل الذي خلق هذه املنظومة في 
هذا الكون خلدمة اإلنسان، وهذه قدرة 
عظيمة ومازال اهلل تعالى يأخذ بأيدينا 
للنظر في نعمه فيقول انظر الى خلق 
املــاء العذب واملالح )وهــو الذي مرج 
البحرين( خلق اهلل املاءين هذا مقبول 
سائغ وهذا ملح مر وخلق بينهما حاجزا 
وفاصال منيعا مصداقا لقوله بســورة 
النمــل )وجعل بــني البحرين حاجزا( 
واخلطاب للنبي ژ ومنه للناس وقد 
ارسل اهلل هذا املاء العذب واملاء املالح 

لينبه العباد لنعمه عليهم. 
)وهو الذي خلق من املاء بشرا فجعله 
نسبا وصهرا وكان ربك قديرا( هذا املاء 
املهني وهو املني خلق منه اهلل عز وجل 
انسانا فجعله نسبا وصهرا فخلقه ابنا 
أي ولدا وكان اهلل خالقك فاعال ملا يريد.

فضل سورة الفاحتة

نقــدم كل  أســبوع اطاللــة »قيمية« على 
التفسير القيمي للقرآن الكرمي، سورة الفاحتةـ  
البقرة ومعنا صاحبة االطاللة د. فاطمة نصيف 
عبر كتابها »لنحيا بالقرآن« من خالل وقفات 
إميانية أمــام معان وقيم نســتقي منها الزاد 
والنــور في رحلتنا على هــذه األرض ونحو 

جنة اخللد بإذن اهلل.

قيمة قرآنية: فضل سورة الفاحتة أنها أعظم سورة 
في القرآن وفضل قراءتها كرقية.

التطبيق العملي: نحرص على قراءة الفاحتة بتدبر 
ونستحضر املعاني اجلميلة والفائدة العظيمة 

من قراءتها.

سالم الحمر

نصر اهلل
الكويت

سيبقى نصر فبراير العظيم يثير في نفوسنا 
حلظات من التأمل واالستبصار، واالعتبار، 

والتسليم بقدرة اهلل تعالى، فاهلل عز وجل وحده 
القادر على حتويل احملنة إلى منحة، واليأس إلى 

أمل، والعسر إلى يسر والضيق إلى فرج. وصدق 
قول احلق )إن تنصروا اهلل ينصركم ويثبت 

أقدامكم( فقد وقف اهلل تعالى بجانب احلق 
وجانب أهل الكويت الذين كانوا دائما في نصرة 
دين اهلل وإقامة شعائره وتأدية فروضه والعمل 
مبا أنزل اهلل في كتابه واتباع سنة رسوله ژ 
فكانت دولة الكويت بحق بلد اإلميان بجانب 

كونها بلد األمن واألمان، وألن الكويت بلد خير 
وأهلها جبلوا على حب اخلير وتقدمي يد العون 
لكل محتاج في شتى بقاع األرض فكانت كما 

قال الرسول ژ »صنائع املعروف تقي مصارع 
السوء« فسخر اهلل عز وجل لها من يهب لنجدتها 

ويحارب بجانبها حتى عجل اهلل لها النصر 
وعادت كويتنا احلبيبة الى احضان اهلها.

فهنيئا ألهل الكويت بالنصر وبذكرى النصر 
وأدام اهلل علينا االنتصارات وحفظ الكويت 

وشعبها من كل سوء.

أعظم النعم.. نعمة األمن
نعمة األمن من أعظم النعم بعد اإلميان باهلل، قال 
اهلل تعالى: )الذين آمنوا ولم يلبسوا إميانهم بظلم 

أولئك لهم األمن وهم مهتدون(.
فعلينا ان نتذكر نعم اهلل علينا، وعلينا ان نحمد 
اهلل على حترير البالد، فاحلياة ال حتلو بغير االمن، 
فالتحرير نعمة كبرى، ومنة من اهلل عظيمة، فإذا فقد 
األمن تغيرت النعم وصار اخلوف بدل األمن واجلوع 

بدل رغد العيش والفوضى بدل اجتماع الكلمة.
فلنشكر اهلل جميعا على نعمة التحرير، والواجب 
علينا ان نحافظ على امن واســتقرار دولة الكويت، 
فاألمن في األوطان من اعظم منن الرحيم الرحمن على 
اإلنسان وكل النعم تتطلب الشكر عليها، قال تعالى: 
)أولــم يروا أنا جعلنا حرمــا آمنا ويتخطف الناس 
من حولهم - العنكبوت: ٦7(، وذكر اهلل منته على 
ســبأ فقال تعالى: )وجعلنا بينهم وبني القرى التي 
باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها الســير سيروا 

فيها ليالي وأياما آمنني - سبأ: ١٨(.
وقــد دعا إبراهيم گ أول ما دعا باألمن واألمان 
فقال: )ربّ اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات(.

أكد استحباب الدعاء للوطن بما فيه خيره وصحة أهله

د.عجيل النشمي: إظهار احلب
والشوق واحلنني  إلى الوطن والتغني مبآثره مشروع

أسس الوســطية باملعنى 
املتــوازن للوطــن والوطنية 
الذي ال افراط فيه وال تفريط 
الكتــاب والســنة  وضعهــا 
املطهرة. وعن معنى تأصيل 
الوسطية في الوطن والوطنية 
من خــالل بعــض األحاديث 
النبويــة يحدثنــا د.عجيــل 
ان  النشــمي، مبينــا فيهــا 
مفهومي الوطن والوطنية قد 
وقع فيهما لغط كما وقع لبس 
وتداخل فــي حتديد احلقوق 
والواجبات، كمــا وقع فيهما 
لغط وخلط في معنييهما بني 
االفراط والتفريــط دون حد 
وسط واعتدال. ولفت إلى ان 
منهم من جعل الوطن أرضه 
املقدسة دون سواه، والوطنية 
عقيدة تربط بني أبناء الوطن 
وال رابط بينهم سواها، فأنتج 
ذلك حبا اعمى وتعصبا قوميا 
وعرقيــا مقيتا، وفي اجلانب 
اآلخر هناك من ال يرى للوطن 
حرمة وال للوطنية احتراما، 
وهناك صنف ثالث يرون ان 
الوالء والبراء يتناقض وحب 
واحترام الوطنية وهذا صنف 
خطيــر ألنهم مســلمون من 

جلدتنا.
 حول هذا املوضوع املهم 
نتعرف على ما يقوله د.عجيل 

النشمي.
يقول د.النشــمي: وردت 
أحاديث عديــدة في الوطن 
ومشروعية حبه، والوطنية 
اإليجابية وحد الوسط فيها، 
بــال بخس وال شــطط، وقد 
حملت األحاديث النبوية من 
املعاني ما ميثلـ  مع املعاني 
القرآنيــة تكامال لوســطية 
االســالم في مفاهيم الوطن 
والوطنية، من هذه املعاني:
 »اظهار احلب والشــوق 
الى الوطن« ومن ذلك ما روى 
أنس ÿ قال: كان رسول اهلل 
ژ اذا قدم من ســفر فأبصر 
درجات املدينــة ـ مرتفعات 
املدينةـ  أوضعـ  أسرعـ  ناقته 

وان كانت دابة حركها.
زاد  أبوعبــداهلل:  قــال 
احلارث بن عمير عن حميد 
حركها مــن حبها، قــال ابن 
حجر: حركها أي حرك دابته 
بســبب حبه املدينــة، وفي 
احلديــث داللــة علــى فضل 
املدينة، وعلى مشروعية حب 
الوطن واحلنني اليه. وقال ابن 
بطال: وتعجيل سيره ژ اذا 
نظر اليها مــن أجل أن قرب 
الدار يجدد الشــوق لألحبة 
واألهل، ويؤكــد احلنني الى 
الوطن، وفي رسول اهلل ژ 

األسوة احلسنة. 
وفي هذا يقول الثعالبي: 
ان االنسان يستوحش بفراق 
وطنه كما يستوحش بفراق 
مسكنه، أال ترى أن البكر اذا 
زنــى جلد وغّرب عــن بلده 
سواء كان له أهل أو لم يكن.

ويلحظ أن لفــظ »كان« 

في احلديث يومئ الى تكرار 
ذلــك الفعل منــه ژ، وهذا 
استجابة لفطرة حب الوطن 
والشــوق اليه وملن فيه من 
األهل واألبناء، وتلقي أخباره، 
وفي احلديث اشارة الى أن 
النبي ژ توطن املدينة مع 
أن مكة موطنه أصال، وحبه 
لها بــاق ولوال اخراج أهلها 
له واذن اهلل له بالهجرة ما 
خرج منهــا، فالوطن عزيز 
وان جار أهله عليه. وله في 
النفس وحشة، واذا كان فراق 
املنزل يورث الوحشة فكيف 
بفراق الديــار. وفي حديث 
ورقة بن نوفل ملا أخبر النبي 
ژ أنهم ســيخرجونه، قال 
رسول اهلل ژ: »أومخرجي 
هم؟« قال الســهيلي: وامنا 
قال ذلك، الن فــراق الوطن 
شــديد على النفوس، فقال: 
»نعم! انه لم يأت أحد مبثل 
ما جئت بــه اال عودي، وان 
يدركني يومك أنصرك نصرا 
مــؤزرا »أي أنصــرك نصرا 

عزيزا أبدا«.
وفي بقية احلديث أنه قال 
لرسول اهلل ژ لتكذبنه فلم 
يقل له النبي ژ شــيئا، ثم 
قــال ولتؤذينه فلــم يقل له 
شــيئا، ثم قــال ولتخرجنه 
فقال: أومخرجي هم؟ ففي هذا 
دليل على حب الوطن وشدة 
مفارقته على النفس وأيضا 
فإنه حــرم اهلل وجوار بيت 
أبيه اسماعيل فلذلك حتركت 
نفسه عند ذكر اخلروج منه 
ما لم تتحرك قبل ذلك، فقال: 
أومخرجــي هــم؟ واملوضع 
الــدال علــى حتــرك النفس 
وحترقها ادخــال الواو بعد 
ألف االستفهام مع اختصاص 
االخراج بالسؤال عنه وذلك 
أن الــواو تــرد الــى الــكالم 
املتقدم وتشعر املخاطب بأن 

االستفهام على جهة االنكار أو 
التفجع لكالمه أو التألم منه.
وعن املعنــى الثاني قال: 
»اعــالن احلنني الــى الوطن 

والتغني بحبه«
ومن ذلك حديث عائشــة 
رضي اهلل عنها قالت: ملا قدم 
رسول اهلل ژ املدينة وعك 
أبوبكر وبالل، قالت: فدخلت 
عليهما فقلــت: يا أبت كيف 
جتدك؟ ويا بالل كيف جتدك؟ 
قالت: فكان أبوبكر اذا أخذته 

احلمى يقول:
كل امــرئ مصبــح فــي أهلــه

 واملوت أدنى من شــراك نعله
وكان بــالل اذا أقلــع عنه 
احلمــى يرفــع عقيرتــه ـ أي 
صوتــه ببــكاء أو بغنــاء - 

ويقول:
أال ليت شــعري هل أبينت ليلة

 بــواد وحولــي إذخــر وجليل
وهــل أردن يومــا ميــاه مجنة 

وهل يبدون لي شــامة وطفيل
قالت عائشة: فجئت رسول 
اهلل ژ فأخبرته فقال: »اللهم 
حبب الينا املدينة كحبنا مكة 
أو أشد، وصححها، وبارك لنا 
في صاعها ومدها، وانقل حماها 
فاجعلهــا باجلحفة« صحيح 

البخاري.
ووصل حب بالل ملكة أنه 
كان يلعن من كان ســببا في 
اخراجه فكان يقول: اللهم العن 
عتبة بن ربيعة وشــيبة بن 
ربيعــة وأمية بــن خلف كما 
الوباء،  الــى أرض  أخرجونا 
»أي أخرجهم من رحمتك كما 

أخرجونا من وطننا«.
وقــال الســهيلي: في هذا 
اخلبر وما ذكر فيه من حنينهم 
الى مكة ما جبلت عليه النفوس 
من حب الوطن واحلنني اليه 
وقد جــاء في حديــث أصيل 
الغفــاري ويقال فيه الهدليـ  
وقد ســبق التنويــه به ـ أنه 
قدم من مكة، فسألته عائشة 
كيــف تركت مكة يــا أصيل؟ 
فقــال تركتهــا حــني ابيضت 
أباطحهــا، وأحجــن ثمامهــا، 
وأغدق اذخرها، وأمشر سلمها، 
فاغرورقت عينا رسول اهلل ژ 
وقال »ال تشوفنا يا أصيل«، 
ويروى أنه قال له: »دع القلوب 

تقر«، وقد قال األول:
أال ليت شعري هل أبينت ليلة

بوادي اخلزامى حيث ربتني أهلي
بالد بها نيطــت علي متائمي

وقطعن عني حني أدركنى عقلي
وفي احلديث مشــروعية 
التغني وانشــاد الشــعر في 
احلنني الى الوطن وتذكر مرابع 
الصبــا والذكريــات العزيزة 
على النفــس، وأن من أخرج 
من وطنه قهرا وظلما جاز له 
الدعاء على الظلمة. والدعاء الى 
اهلل بالعودة بأسرع ما تكون 
العودة، سلما أو حربا ان كان 
ذلك ممكنا. وفيه اســتحباب 
الدعاء للوطن مبا فيه خيره 

وصحة أهله ونفي األمراض 
عنهــم وكل مــا يعكــر صفو 

احلياة الرغيدة.

مواقف وذكريات
أما املعنى الثالث: حب ما 
في الوطن من معالم لها في 
النفوس ذكريــات ومواقف 
ومن ذلك مــا ورد عن أنس 
بن مالــك ÿ قال: خرجت 
مع رسول اهلل ژ الى خيبر 
أخدمه فلما قــدم النبي ژ 
راجعا وبدا له أحد قال: »هذا 
جبل يحبنا ونحبه، ثم أشار 
بيده الى املدينة قال اللهم اني 
أحرم ما بني البتيها كتحرمي 
ابراهيم مكة اللهم بارك لنا 
في صاعنا ومدنا« »صحيح 
البخــاري«. فانظر رقة هذا 
الطبيعــة  احلديــث حتــى 
اجلماليــة اجلامــدة لها في 
النفوس مساحة من احلب، 
فهي جزء من الوطن الكبير، 
وقس علــى ذلك حب ما في 
الوطن من خيرات ونعم ومن 
أنهار ووديان وحدائق، وما 
فيهــا مــن حيــوان وطائر، 
ونحو ذلك مما فيه من حي 
وجامد. ولكن حب النبي ژ 
ألحــد حب من نــوع خاص 
حب متبــادل كما احلب بني 

حبيب ومحبوبه.
وأما املعنى الرابع »احلث 
على مالزمة الوطن« ومن ذلك 
ما روي عن عبداهلل بن عدي 
بن احلمراء الزهري أخبره 
أنه سمع النبي ژ وهو واقف 
باحلزورة في سوق مكة فقال: 
»واهلل انك خلير أرض اهلل 
وأحــب أرض اهلل الــى اهلل 
عز وجل ولوال أني أخرجت 
منك ما خرجت« »مسند االمام 
أحمــد بن حنبــل )3٠5/4(، 

حديث رقم )١٨737(.
هذا لفظ من النبي ژ فيه 
أشد احلث على مالزمة الوطن 
عامة فكل أرض حتب ملا فيها 
من خير واســتقرار، ولكن 
أشدها حبا أرض العبادة التي 
باركهــا اهلل وجعل القلوب 
املؤمنة تهفو اليها وحتن ولو 
لم تكن هي أرضها ووطنها، 
والبقــاء في الوطــن يعني 
اعمــاره وحمايته والعيش 

في نعيمه.
قال الســهيلي - بعد أن 
ذكــر الهجرة الى احلبشــة: 
وفيه من الفقه اخلروج عن 
الوطن وان كان الوطن مكة 
على فضلها، اذا كان اخلروج 
فرارا بالدين وان لم يكن الى 
اسالم - أي الى بلد مسلم.

وعن املعنى اخلامس »حب 
الوطن وصلته باإلميان«

ورد فــي ذلــك حديــث 
ضعيف ولكن محل ذكره هنا 
لصحة املعنى فلننظر كالم 
العلماء في ذلــك وتأويلهم 
حلديــث »حــب الوطن من 
االميان« قال الزركشي لم أقف 

عليه، وقال السيد معني الدين 
الصفوي ليس بثابت وقيل 
انه من كالم بعض الســلف 
قال السخاوي: لم أقف عليه 
ومعناه صحيح. وقال املنوفي 
مــا ادعاه من صحــة معناه 
عجيب اذ ال مالزمة بني حب 
الوطن وبني االميان ويرده 
قوله تعالى: )ولو أنا كتبنا 
عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو 
اخرجوا من دياركم ما فعلوه 
اال قليل منهم( فانه دل على 
حبهم وطنهم مع عدم تلبسهم 
باالميــان اذ ضميــر عليهم 
للمنافقني. وتعقبه بعضهم 
بأنه ليس فــي كالمه أنه ال 
يحب الوطن اال مؤمن وامنا 
فيه أن حب الوطن ال ينافي 

االميان.
قــال الشــيخ مــال علــي 
القاري: وال يخفى أن معنى 
احلديث حب الوطن من عالمة 
االميان، وهي ال تكون اال اذا 
كان احلب مختصا باملؤمن 

فاذا وجد فيه وفي
غيره ال يصلح أن يكون 
عالمة قبوله. ثم قال: ومعناه 
صحيح نظرا الى قوله تعالى 
حكاية عن املؤمنني: )وما لنا 
أال نقاتل في سبيل اهلل وقد 
أخرجنا من ديارنا(، فصحت 
معارضته بقوله تعالى: )ولو 
أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا( ثم 
قال: األظهر في معنى احلديث 
ان صح مبناه أن يحمل على 
أن املراد بالوطن اجلنة فانها 
املسكن األول ألبينا آدم على 
خــالف فيه أنه خلق فيه أو 
دخل بعدمــا تكمل وأمت، أو 
املراد به مكة فإنها أم القرى 
وقبلــة العالــم، أو الرجوع 
الى اهلل تعالى على طريقة 
الصوفيني فانه املبدأ واملعاد 
كما يشير اليه قوله تعالى: 
)وأن الــى ربك املنتهى(. أو 
املــراد به الوطــن املتعارف 
لكن بشرط أن يكون سبب 
حبه صلة أرحامه واحسانه 
الــى أهــل بلده مــن فقرائه 
وأيتامــه ثم التحقيق أنه ال 
يلزم من كون الشيء عالمة 
له اختصاصه به مطلقا بل 
يكفي غالبا أال ترى الى حديث 
»حســن العهد من االميان« 
و»حــب العرب من االميان« 
مــع أنهما يوجــدان في أهل 

الكفران.
ويحتمل أن املعنى صحيح 
مبعنى االميان بلوازم الوطن 
أي مبا ال ينفصل عنه فحبه 
من حبه بالنسبة للمؤمنني، 
فهو موضع دفاعه عن ماله 
ودمــه ودينــه وأهله، حتى 
اعتبــر مــن مــات دون ذلك 
شهيدا كما ورد في احلديث 
»من قتل دون ماله فهو شهيد 
ومن قتل دون دمه فهو شهيد 
ومــن قتــل دون دينــه فهو 
شــهيد ومن قتل دون أهله 

فهو شهيد«.

د.عجيل النشمي

اإلنسان يستوحش 
بفراق وطنه

كما يستوحش 
بفراق مسكنه 
فالوطن عزيز
وإن جار أهله

عليه

أسس الوطن 
والوطنية وضعها 
الكتاب والسّنة 

بال إفراط
وال تفريط


