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ً
الدين والوطن واإلنسانية معا
بناء ال هدم

احلمد هلل رب العاملني ،القائل يف كتابه الكريم{ :وَلَقَدْ كَرَّ ْمنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَ ْلنَاهُمْ
خلَ ْقنَا تَفْضِيلًا} ،وأَشهدُ
َض ْلنَاهُمْ َعلَى َكثِريٍ مِمَّنْ َ
فِي اْلبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَ ْقنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَف َّ
أنْ ال إلهَ إِالَّ اهللُ وحدَهُ ال شَريكَ لَهُ ،وأََشهدُ أنَّ سيدَنا مُحَمَّدًا عَبدُه ورسوله ،اللَّهُمَّ صَلِّ
وسلِّمْ وبارِكْ علَيهِ ،وعلَى آلِهِ وصحبِهِ ،ومَنْ َتبِعَهُمْ بإحسانٍ إلَى يومِ الدِّينِ.
وبعد:
فقد جاءت األديان لتحقيق مصاا
فثمامل شارا اهلل احلنيا  ،والادين لاي

الاب د والعبااد ،فحيا

تكاون املصالحمل املعتا

ععااعن عان حركاامل الكاون وعمارتاه ،باال هاو فاان

صناعمل احليا ال صناعمل املوت ،وثقافمل البناء ال اهلدم ،واإلصا

ال اإلفسااد ،حيا

يقاون

احلق سبحانه{ :هُوَ َأنْشَأَكُمْ مِانَ األَرِِْ وَاسْاتَعْمَرَكُمْ فِيهَاا} ،ويقاون سابحانه{ :وَلَاا تُفْسِادُوا
ت اللََّهِ قَرِيبٌ مَِّنَ الْمُحْ ِسنِنيَ}.
صلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنََّ رَحْمَ َ
فِي الْأَرِِْ بَعْدَ إِ ْ
والاادين والااوطن يتكااام ن وال يتناقضااان ،ويرسِّاخان معًااا ألسا
والتعمري ،حي

العماال واإلتقااان والبناااء

هلل يُحِابا املُحْسِانِنيَ} ،ويقاون سابحانه:
يقون احلق سبحانهَ { :وأَحْسِانُوا إِنَّ ا َ

ن فِيهِ وَمَا َيعْعُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ ِم ْثقَاانِ ذَرَّ ٍ
كمْ شُهُودًا إِ ْذ ُتفِيضُو َ
ل إِلَّا كُنَّا َع َل ْي ُ
{وَلَا َتعْ َملُونَ مِنْ عَمَ ٍ
صغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَ ْكبَ َر إِلَّا فِي ِكتَابٍ ُمبِنيٍ} ،ويقاون نبيناا (صالى
فِي الْأَرِِْ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَ ْ
ن ُي ْت ِقنَهُ).
ل أَحَدُ ُكمْ عَمَ أَ ْ
ب إِذَا عَمِ َ
ِن اللَّ َه يُحِ ا
اهلل عليه وسلم)( :إ َّ
كمااا أن الاادين والااوطن واإلنسااانيمل معًااا جتتم ا علااى الاادعو إ
وحتقيق التآل

والرتاحم بني الناس ،حي

التكافاال امتمعااي،

يقاون نبيناا (صالى اهلل علياه وسالم)( :الرَّاحِمُاونَ

ن فِاي السَّامَاءِ) ،ويقاون (صالى اهلل علياه
كمْ مَ ْ
ِ يَرْحَ ْم ُ
يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْ ِ

()2
وسلم)َ ( :مثَلُ الْمُؤْ ِمنِنيَ فِي تَرَاحُمِهِمْ َوتَاوَادِّهِمَْ ،وتَوَاصُالِهِمْ كَ َمثَالِ الََْسَادِ ،إِذَا اشْاَتكَى عُضْاوٌ
ِمنْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الََْسَدِ ،بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ) ،فاألديان رمحمل كلها ،عدن كلاها ،مساحامل كلاها،
يسر كلها ،وهو ما عليه اإلنسانيمل السويمل ،والوطنيمل احلقيقيمل.
واملتأمل يف سري نبينا (صلى اهلل عليه وسلم) يدرك التناغم بني الدين والوطن
واإلنسانيمل ،وهو ما يظهر جليًّا يف أحداث اهلَر النبويمل املشرفمل ،فها هو (صلى اهلل عليه
ك ألحَبا ِب دِ اهللِ إِ
وسلم) حني ُأخرج من وطنه مكمل التفت إليه ،وخاطبه قائلًا( :وَاهللِ ،إِ َّن ِ
ت) ،فلما نعن باملدينمل
ك مَا خَرَجْ ُ
جونِي مِنْ ِ
ك َأخْرَ ُ
ي ،وََلوْال أَنْ َأهْ َل ِ
اهللِ ،وألحبا ب دِ اهللِ إَِل َّ
دينَ َمل َكمَا حَ َّببْتَ إَِلينَا مَكَّ َمل) ،كما ترك نبيانا (صلى اهلل
م حَبِّبْ إَِليْنَا املَ ِ
واستقر بها قان( :اللَّ ُه َّ
عليه وسلم) عليًّا (رضي اهلل عنه) ينام مكانه؛ لريد األمانات إ

أصحابها من أهل مكمل من

املشركني والكفار وغريهم.
كما نلمح ذلك التكامل يف وفاء نبينا (صلى اهلل عليه وسلم) لصاحبه ورفيقه يف اهلَر
ويف الدعو أبي بكر الصديق (رضي اهلل عنه) ،وكان (صلى اهلل عليه وسلم) يف أعلى
درجات الوفاء ألصحابه وألهله وألمته ،حي

ي يف صُحْبَ ِته ومالِه
يقون( :إنَّ أمنَّ النَّاسِ عَ َل َّ

خ َّو ُ اإلِسْ مِ وَمَوَ َّدتُ ُه).
كنْ أُ ُ
خذًا خليلًا -غري ربِّي -التَّخذتُ َأبَا بَكْرٍ ،وََل ِ
ت ُم َّت ِ
أبو بَكْرٍ ،وََلوْ كُنْ ُ
****
احلمد هلل رب العاملني ،والص

والس م على خامت األنبياء واملرسلني ،سيدنا حممد

(صَلَّى اللَّهُ َع َليْهِ وَسَلَّمَ) ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
ال شك أن الدين والوطنيمل واإلنسانيمل تقتضي التعاايش والتسامح بني الناس مجيعًا،
وجتتم على حفظ حيا اإلنسان وقدره وكرامته ملطلق إنسانيته ،أيًّا كان لونه ،أو عِرقه ،أو
دينه ،حي

يقون احلق سبحانه{ :وََلقَدْ كَرَّمْنا َبنِي آدَمَ} ،ويقون سبحانه{ :مَنْ َقتَلَ َنفْسًا ِبغَيْرِ

حيَا النَّاسَ جَمِيعًا}،
حيَاهَا َفكَأَنَّمَا أَ ْ
َنفْ ٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرِِْ َفكَأَنَّمَا َقتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَ ْ

()3
شعُوبًا وَ َقبَائِلَ ِلَتعَا َرفُوا إِنَّ
خ َل ْقنَا ُكمْ مِنْ ذَكَرٍ َو ُأ ْنثَى وَجَ َع ْلنَاكُمْ ُ
ويقون تعا { :يَا َأيا هَا النَّاسُ إِنَّا َ
خبِريٌ} ،ويقون نبينا (صلى اهلل عليه وسلم){ :أَال ال فَضْلَ
كمْ ِعنْدَ اللَّهِ َأ ْتقَا ُكمْ إِنَّ اللَّهَ َعلِيمٌ َ
أَكْرَ َم ُ
ِلعَ َربِيٍّ َعلَى عَََمِيٍّ ،وَال ِلعَََمِيٍّ َعلَى عَرَبِيٍّ ،وَال أَحْمَرَ َعلَى أَسْوَدَ ،وَال أَسْوَدَ َعلَى أَحْمَرَ ،إِلَّا
ِالتقْوَى}.
ب َّ
وقدْ طبَّقَ نبيانا (صلى اهلل عليه وسلم) ذلك التعايش تطبيقًا عمليًّا ،من خ ن تعامله (صلى
اهلل عليه وسلم) م جمتم املدينمل ،حي

أسَّ

نظامًا من التعايش السلمي يف إطار من

اإلنسانيمل اخلالصمل ،والوطنيمل الصادقمل ،وأنشأ صحيفمل املدينمل اليت تعد أفضل أمنوذج يف
التعايش السلمي ،حي

جعل (صلى اهلل عليه وسلم) لغري املسلمني ما للمسلمني من احلقوق

والواجبات ،ويكفي أن نتأمل ما اشتملت عليه هذه الوثيقمل من (أَنَّ يَهُودَ املدينمل أُمَّملٌ مَ َ
الْمُؤْ ِمنِنيَِ ،ل ْليَهُودِ دِينُهُمْ وَِللْمُ ْسلِمِنيَ دِينُهُمْ).
وكل ذلك يقتضي أن نتعاون يف حتقيق املصا

العاممل على املستوى الوطين

والدولي ،ويف دف املفاسد العاممل على املستوى الوطين والدولي ،وال سيما ما يتصل
عواج همل مجاعات اإلرهاب ودعا

اإلفساد والفوضى ،وكذلك التعاون يف مواجهمل

التحديات املناخيمل والتأثريات السلبيمل لتغيار املناخ ،والعمل معًا لكل ما فيه صا

اإلنسان

أينما كان على إط ق إنسانيته ،وبغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه.
فما أحوجنا إ

الوعي بذلك التكامل بني الدين والوطن واإلنسانيمل ،حتى يتحقق

األمن واالستقرار والتقدم لوطننا احلبيب.
اللهم احفظ ب دنا مصر وسائر ب د العاملني

