كل مواطــن،
ّس عــى ِّ
«الدفــا ُع عــن االتحــاد
ٌ
فــرض مقــد ٌ
ة العســكري ِ
وأدا ُء الخدمــ ِ
ٌ
رشف للمواطنــن».
ة
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
تغمده الله بواسع رحمته

ة واالحتياطيــ ِ
ة الوطنيّــ ِ
ن الخدمــ ِ
ُ
يهــدف إىل
ة
«قانــو ُ
ح
ن الشّ ــباب ،وإذكا ِء رو ِ
ترســي ِ
خ قيــمِ الــوال ِء واالنت ـاِء ب ـ َ
ِ
ة والتضحيــ ِ
واالنضبــاط واملشــارك ِ
الوطنيــ ِ
ة
ة والنظــامِ
ن هــذ ِ
ة الوطنيــ ُ
ه الخدمــ ُ
ة بــإذنِ اللــه
بي َنهــم ،وســتكو ُ
ســ َندا ً قويــاً ورافــدا ً معــ ِّززا ً لقــدر ِ
ح ِ
ة
َ
واتِنــا املســلّ َ
ة قُ ّ
وكفا َءتِهــا».
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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل سيدنا حممد
وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلـديد « الخدمة الوطنية :والء
إدارة البحوث » أن تقـدِّ م
َ

وانتمـاء » جلمهور القراء من السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني
إىل املعرفة.

وقفات
وهي رسال ٌة صغري ٌة يف مبناها ،سامي ٌة يف معناها ،فيها
ٌ

وإشارات نافعة.
وتنبيهات جليلة،
مهمة،
ٌ
ٌ

جاءت -تذكرة وإرشــاد ًا -حلامة الوطــن ورجاله األوفياء

امللتحقني باخلدمة الوطنية ،تنري درهبم وتسدد خطاهم بتذكريهم

ٍ
ٍ
ســهل شــائق،
بأســلوب
بفضــل أداء هــذا الواجب وأمهيته،
ٍ
ٍ
سلس رائق.
وترتيب
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وهــذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء

ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر

قضايا اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب

الســمو الشيخ حممد بن راشد بن ســعيد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولــة ،رئيس جملس الــوزراء ،حاكم ديب الذي يشــ ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه.

راجني من العــي القدير أن ينفع هبذا العمــل ،وأن يرزقنا

التوفيق والســداد ،وأن يوفــق إىل مزيد من العطــاء عىل درب
التميز املنشود.

َّ
وصل اهلل وســ َّلم
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،

عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة البحوث
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احلمــد هلل عىل نعمــة األمن واألمــان ،ورغــد العيش

واالطمئنان ،وســعادة املواطن والضيــوف الكرامُ ،
وأ ّ
صل
وأســ ِّلم عىل نبينا العدنــان ،وعىل آله وصحبــه و َم ْن تبعهم
بإحسان ،وبعد:

فإن لألوطان والدول يف رشيعة اإلســام شــأن ًا عظي ًام،
فقد تقرر عند األئمة الربانيني والعلامء الراســخني :أن الدين
والدولة توأمان ،إذا قــوي أحدمها قوي اآلخر ،وإذا ضعف
أحدمها ضعف اآلخر.
وال قيــام للدين واألوطان إال برجال بواســل خملصني،
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وحــكام أكارم عادلني ،تنتظم هبم مصالــح العباد والبالد،
وتتحقق هبم النجاحات واإلنجازات.
ودولتنا احلبيبة -دولة اإلمــارات العربية املتحدة حفظها
س ُة أهلِ األرض والبلدان ،ومقصد أهل السعادة
الرمحنَ -م َ َّ

واإليامن ،فقادة احلكومة فيها أمناء خملصون ،وشعب الدولة
كرماء طيبون ،وضيوف الوطن ســعداء مكرمون ،وشعوب
العامل بخــرات الدولة مــرورون ،فاهلبات هلــم تنطلق،
والعطايــا إليهــم تتدفق ،ف ُيســقى بعطاء الوطــن الظمأى،
وتبنى بأمواله املســاجد واملدارس ،و ُيعــان بخرياته الفقراء

واملحتاجــون ،و ُيغاث هبباتــه اليتامى واملنكوبــون ،و ُيع َّلم
بعطائه الطالب واملتعلمون.

فالواجب عىل شــباب الوطن شــكر هذه النعم واحلفاظ

عىل هذه اخلرياتِ ،
وم ْن أظهر مظاهر احلفاظ عىل هذه النعم
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محاية الوطــن بالنفس واملال والقلم واللســان ،بالدفاع عنه
ضد أعدائه ،والذود عن حياضه ،ومحاية أهله وماله وأرضه،
واملحافظة عىل ثرواته ومكتســباته ،وحفظ أمنه واستقراره،
وهذه املصالح العظيمة واملقاصد الرضورية النبيلة قد حثت
والة األمر  -حفظهم املوىل وبارك فيهم  -عىل إصدار قانون
اخلدمة الوطنية ،لتكوين قوة دفاع احتياطية ،وتشكيل جبهة
محاية وطنية ،بســواعد عســكرية فتيــة ،ودروع أمنية قوية،
متســلحني بالعلم واإليــان ،والقوة واألخــاق ،والطاعة
واالمتثال ،واإلخالص واالستبســال ،والــوالء واالنتامء،
واالنضباط وحب النظام.
هـيــا
يا
َ
شبــاب ال َقــو ِم ّ

ِ
لألوطـــان جمـد ًا
نبـنــي

ِ
لألوطــــان حــ ّقـــ ًا
إن

األرواح ُتـ ْفــدى
دو َنـــ ُه
ُ

فا ْب ُذلـوا َّ
ٍ
نـفـيـــس
كـل

و َدعـــــوا أخـــذ ًا َو َر ّدا
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ــوم لـ َقـــو ٍم
و َدعـوا الـ َّن ْ

سعـدا
حيـسـبـونَ الـ َّنـوم ْ
َ

وإىل الـدين فـمـوجــوا

فـبـه جتـنـون شـــهـــدا

خاب َم ْسعى ِّ
ٍ
شخص
كل
َ

هَ َ
الـديـن وهَ ــــدَّ ا
ـــد َم
َ

ِ
فـاس َعـوا
وإىل
األخـالق ْ

ـصـــدا
َفبِها َت ْسـمــونَ َق ْ

ما َع ِهـدْ نا َّ
الش ْع َب َيـ ْنجو

بِ ِ
ــر ّدى
ـســـواهـــا إن َت َ

يـا رعــى ُ
اهلل شــبـــابـ ًا

ـــر َتـ َبــــدّ ى
ِم ْن ُه ُم ال َف ْخ ُ

ٍ
َـراهـم
عـن
قـريـب َســن ُ

وجـ ْنـدا
ُ
للهدى َج ْـيش ًا ُ

•

•

(((

•

((( من قصيدة لألديب واملؤرخ الكويتي عبد العزيز الرشــيد رمحه اهلل ،يف
كتابه :تاريخ الكويت ،ص.)366-365( :

اخلـدمة الوطنية :والء وانتمـاء

11

فيا محـاة الوطن:
َل ّبوا نداء الواجب الوطني ،وكونوا درع ًا حصين ًا ،وسور ًا

قوي ًا متين ًا ،وســياج ًا منيعــ ًا لوطنكم الغــايل ،والتفوا حول

حكامكم ،وكونوا يدهــم وعينهم ،فالوطــن املتوحد أمان
وعزة ،والشــعب املتحد رفعة وقــوة ،والواجب عليكم أن
تستحرضوا أمور ًا ،منها:
ً
أوال :أن اخلدمــة الوطنية اســتجابة ألمــر اهلل تعاىل وأمر
رسوله الكريم ﷺ واخللفاء الراشدين ريض اهلل عنهم الذين
أمروا بإعداد العدة واالستعداد ،فهو مطلب رشعي تؤجرون
عليه عند ربكــم ،بتقوية دينكــم واملحافظة عىل اســتقرار
وطنكم وحفــظ نعمه وخرياته ،قال تعاىل ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
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ﯥ﴾ [األنفال ،]٦٠ :ونبيكم األمني ﷺ كان يدعو إىل
تعلم الرمي ،فكان يقول وهو عىل املنرب « :أال إن القوة الرمي،
ومر
أال إن القوة الرمي ،أال إن القوة الرمي » [مســلمَّ ،]1917 :

ﷺ عىل نفر من أسلم ينتضلون (أي يرتامون بالسهام) ،فقال

هلم « :ارموا بني إســاعيل ،فإن أباكم كان رامي ًا » [البخاري:

 ،]2899قال املهلب رمحه اهلل :يف هذا احلديث من الفقه « :أن
للســلطان أن يأمر رجاله بتعليم الرمي وسائر وجوه احلرابة

ــم الرمي ،ثم تركه،
وحيض عليهــا »((( ،وقال ﷺَ « :م ْن َع ِل َ
فليس منا » [مســلم ،]1919 :وكتب الفــاروق عمر ريض اهلل

عنه إىل أهل الشــام « :أن علموا أوالدكم الســباحة والرمي
والفروســية »((( ،وعن قتادة قال :سمعت أبا عثامن النهدي
((( رشح صحيح البخاري ،البن بطال.)94/5( :

((( فضائل الرمي يف سبيل اهلل تعاىل ،أليب يعقوب القراب ،ص.)56( :
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يقول :أتانا كتاب عمر بــن اخلطاب ونحن بأذربيجان « ،أما
وزي العجم ،وعليكم بالشــمس ،فإهنا
بعد :إياكم
والتنعم َّ
َ
ح ُام العرب ،ومتعددوا (أي الزموا املعدية ،وهي عادة معد بن
َ َّ
عدنان يف أخالقه وزيه وفروســيته وأفعاله) ،واخشوشــنوا
(أي تعاطوا ما يوجب اخلشــونة ،ويصلب اجلسم ويصربه)،
واخلولقوا (أي هتيؤوا اســتعداد ًا ملا يــراد منكم) ،واقطعوا
الركــب ،وانزوا عــى اخليل نــزو ًا (أي اركبــوا عىل اخليل
بــا ركاب لئال تعتــادوا الركوب بالركاب دائــ ًا) ،وارمتوا
األغراض (أي اقصدوا يف الرمــي اإلصابة ال البعد) » .قال
العالمــة ابن القيم رمحــه اهلل « :هذا تعليم منه للفروســية،
ومترين للبدن عىل التبذل وعدم الرفاهية والتنعم »(((.
((( الفروسية املحمدية ،البن قيم اجلوزية ،ص.)47-43( :
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ثانيــ ًا :أن اخلدمة الوطنية اســتجابة ألمــر والة أموركم
ســلمهم الرمحن ،فهو بــاب من أبواب الطاعــة ،قال تعاىل:
﴿ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾
[النســاء ،]٥٩ :وقال الرســول الكريم ﷺ « :عىل املرء املسلم
ٍ
بمعصية » [مسلم:
السمع والطاعة فيام أحب وكره ،إال أن يؤمر
 ،]1839وقال عليه الصالة والســام « :من أطاع أمريي فقد
أطاعني ،ومن عىص أمريي فقــد عصاين » [البخاري،]7137 :
وقــال ﷺ « :عليك الســمع والطاعة يف عــرك ويرسك،
ٍ
وأثرة عليك » [مسلم ،]1836 :وعن أيب
ومنشطك ومكرهك،
ذر ريض اهلل عنه قال « :إن خلييل أوصاين أن أســمع وأطيع،
وإن كان عبد ًا جمدع األطراف » [مسلم.]1837 :

اخلـدمة الوطنية :والء وانتمـاء
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ثالث ًا :أن اخلدمة الوطنية باب من أبواب املرابطة التي تكلم
عنها النبي ﷺ بقوله « :عينان ال متســهام النار :عنيٌ بكت من
خشية اهلل ،وعنيٌ باتت حترس يف سبيل اهلل » [الرتمذي،]1639 :
خري من الدنيا وما عليها »
وقال ﷺ « :رباط يو ٍم يف سبيل اهلل ٌ

[البخــاري ،]2892 :وقال عليه الصالة والســام « :رباط يو ٍم

ٍ
خري من صيام شه ٍر وقيامه ،وإن مات جرى عليه عمله
وليلة ٌ
الذي كان يعمله ،وأجري عليه رزقهَ ،
وأ ِم َن الف ّتان » [مســلم:

.]1913
رابع ًا :أن من يموت يف ســبيل دينه ووطنــه وماله وأهله
وأرضه فإن موته شــهادة ،كام قال النبي ﷺ « :من قتل دون
ماله فهو شهيدٌ  ،ومن قتل دون دينه فهو شهيدٌ  ،ومن قتل دون
دمه فهو شــهيدٌ  ،ومن قتل دون أهله فهو شــهيدٌ
.]1421

» [الرتمذي:
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خامســ ًا :أن اخلدمــة الوطنية فيها حفــظ للنفس وتوفري
لألمن وتدعيم لالســتقرار يف ربوع البالد ،قال تعاىل يف حق
النفــس ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾
ٍ
ــن أنجاها من ٍ
حرق أو
غرق أو
[املائــدة ،]٣٢ :قال جماهدَ « :م ْ

ٍ
هلكة »(((َ ،ف َم ْن محى وطنه من املجرمني املفسدين واملخربني
احلاسدين والقتلة الضالني ،يكون داخ ً
ال يف حفظ حياة الناس

من باب أوىل.
تــرب امللتحقني هبا عىل العزة
سادســ ًا :أن اخلدمة الوطنية
ِّ
خري من املؤمن
واملؤمن
والقوة والرجولة والشجاعة،
ُّ
ُ
القوي ٌ
خري
املؤمــن
الضعيــف كام أخرب النبــي ﷺ بقوله« :
ُ
ُّ
القوي ٌ
وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف » [ مسلم.]2664 :
((( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أليب جعفر الطربي.)335/8( :
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ســابع ًا :أن اخلدمة الوطنية واجب الزم عىل كل مواطن،
ورشف عظيم يف خدمة الوطن ،قال القائد املؤســس والوالد
احلكيم واملريب املعلم زايــد اخلري رمحه اهلل ،يويص أبناءه محاة
الوطن « :إن دولتكم دولة اإلمارات العربية املتحدة يا أبنائي
أفاض ُ
َ
َّ
اهلل عليها من خري يف خدمة اإلنسان عىل
ســخرت ما
درعها الواقي
أرضها ،لقد حتملتم أنتم مسؤولية شاقة ،فأنتم ُ
ُ
مســؤولية محاية هذا اخلري،
وحصنُها األمــن ،فعليكم تقع
َ
َ
َّ
فــإن النعم ال تدوم
والتهاون،
والتقاعــس
والكســل
إياكم
َ

ِ
ِ
والنشــاط ،والعملِ اجلا ِّد ،وشك ِر اهللِ وحدَ ه ،فال
باجلهد
إال
ختيبوا ظنون أهلكــم وأبنائكم ووطنكم بكــم ،داوموا عىل
تدريباتكم ،فبدوام التدريب ُ
نصل إىل ما نصبو إليه من تطور
وتقدم ،و ُبحســن االنضباط والتنظيم ُنحقق الكفاءة القتالية
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العالية ،ولتتمسكوا بدينكم وعقيدتكم السمحاء؛ ألهنا القوة
التي نستمد منها العزم ،ومن واجب املواطن الشهم الواعي
أن يعرف واجباته جتاه وطنه وقيادته التي أدت واجبها كام ً
ال
جتاه شــعبها وأبنائها كأكمل ما يكون األداء ،وإن الدفاع عن
االحتاد فرض مقدس عىل كل مواطن ،وأداء اخلدمة العسكرية
رشف للمواطنني »(((.
•

•

•

((( انظر :الــكالم العجب من حكيــم العرب ،لعبد اهلل راشــد الكعبي،
الصفحات.)129-103-99-92-33( :
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يف اخلتام
أســأل الرمحن الرحيم أن حيفظ وطننــا ووالة أمرنا ،وأن
يديــم أمننا وأماننا ،وأن يقي املســلمني رشور الفتن ما ظهر
منها وبطــن ،وأن يقمــع األرشار واملفســدين ،واحلاقدين
واحلاســدين ،واملخربني واملنافقني ،واجلاهلني واملغرضني،
ودعاة الفتــن والضاللة والفرقة واخلونة للمســلمني ،وأن
يوفق شبابنا ورجالنا أمجعني ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.
َولِ
ألوطــان يف َد ِم ُك ِّ
ِ
ـــر
ـل ُح ٍّ
			

ُّ
َـحــق
يـن ُمست
َيـدٌ َس َلـ َف ْت َو َد ٌ

َو َمـن َيسقـى َو َي َ
رش ُب بِاملنـايـا
			

األحـرار َل ُيسقوا َو َيسقـوا
إِذا
ُ
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َوال َيبني املاملِ َك َك َ
ـالضحــايـا
			

احلـقـوق َوال ُي ِ
َ
ـح ُّ
ـق
َوال ُيدين

			

َويف َ
دى َ ُل ُم َو ِعتق
األرسى ِف ً

ٍ
جـيـال َحـيــا ٌة
َففي ال َقتـىل ِ َل

(((

واحلمد هلل رب العاملني،

وصىل اهلل وسلم عىل خـاتم النبيني،

سـيدنا حمـمـد وعـىل آلـه وصحبـه أمجـعـني.
			

تم الفراغ منه صباح الثالثاء:

			

املوافق2014 / 9 / 30 :م

 / 6ذو احلجة 1435 /هـ

			

اإلمـارات  -ديب املحروسة

			
•

•

•

((( الشوقيات (األعامل الشعرية الكاملة) ،ألمحد شوقي.)77-76/2( :
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 -1تاريخ الكويت ،لعبد العزيز الرشــيد ،وضع حواشيه
وأرشف عىل تنســيقه :يعقوب عبد العزيز الرشيد ،دار مكتبة
احلياة للطباعة والنرش ،بريوت  -لبنان1398 ،هـ 1978 -م.

 -2جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أليب جعفر الطربي،

حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحســن الرتكــي ،دار هجر ،مرص،
الطبعة األوىل1422 ،هـ 2001 -م.

 -3جامــع الرتمذي ،ملحمد بن عيســى الرتمــذي ،دار

السالم ،الرياض -الســعودية ،طبعة خاصة لوزارة الشؤون
اإلســامية واألوقاف والدعوة واإلرشــاد باململكة العربية

السعودية ،الطبعة الثانية1421 ،هـ2000-م.

 -4اجلامع الصحيح املســند من حديث رســول اهلل ﷺ

وســننه وأيامه ،ملحمد بن إســاعيل البخاري ،حتقيق :حمب
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الدين اخلطيب ،مراجعة وإخراج :قيص حمب الدين اخلطيب،
املكتبة الســلفية ،القاهرة  -مرص ،الطبعة األوىل1400 ،هـ -
1980م.
 -5رشح صحيح البخاري ،البــن بطال ،حتقيق :أبو متيم
يارس بن إبراهيم ،مكتبة الرشد ،الرياض  -السعودية ،الطبعة
الثانية1423 ،هـ 2003 -م.
 -6الشوقيات (األعامل الشعرية الكاملة) ،ألمحد شوقي،
دار العودة ،بريوت  -لبنان1408 ،هـ 1988 -م.
 -7صحيح اإلمام مسلم ،ملسلم بن احلجاج النيسابوري،
حتقيــق :حممد زهري بن نــارص النــارص ،دار املنهاج ،جدة -
السعودية ،ودار طوق النجاة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل،
1433هـ2013-م.
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 -8الفروسية املحمدية ،البن قيم اجلوزية ،حتقيق :زائد بن
أمحد النشــري ،دار عامل الفو ائد ،مكة املكرمة  -الســعودية،
الطبعة الثانية1432 ،هـ 2011 -م.
 -9فضائل الرمي يف سبيل اهلل تعاىل ،أليب يعقوب القراب،
حتقيق :مشهور حسن حممود ســلامن ،مكتبة املنار ،الزرقاء -
األردن ،الطبعة األوىل1409 ،هـ 1989 -م.
 -10الــكالم العجب من حكيم العرب ،لعبد اهلل راشــد
الكعبــي ،مطبعة اخلالديــة التجارية ،أبوظبــي  -اإلمارات،
الطبعة األوىل1424 ،هـ 2003 -م.
•

•

•
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صدر للمؤلِّف
عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي
 -1وصايا وتوجيهات حلجاج بيت اهلل احلرام ،الطبعة األوىل
(1435هـ2014-م) ،الطبعة الثانية (1436هـ2015-م).
 -2املجتبى يف مظاهــر حمبة النبي املصطفــى ﷺ ،الطبعة
األوىل (1435هـ2014-م).
 -3لكي تتميز يف دراســتك ،الطبعــة األوىل (1435هـ-
2014م).
 -4وصايــا وتوجيهــات للصائمني والصائــات ،الطبعة
األوىل (1436هـ2015-م).
•

•

•

كل مواطــن،
ّس عــى ِّ
«الدفــا ُع عــن االتحــاد
ٌ
فــرض مقــد ٌ
ة العســكري ِ
وأدا ُء الخدمــ ِ
ٌ
رشف للمواطنــن».
ة
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
تغمده الله بواسع رحمته

ة واالحتياطيــ ِ
ة الوطنيّــ ِ
ن الخدمــ ِ
ُ
يهــدف إىل
ة
«قانــو ُ
ح
ن الشّ ــباب ،وإذكا ِء رو ِ
ترســي ِ
خ قيــمِ الــوال ِء واالنت ـاِء ب ـ َ
ِ
ة والتضحيــ ِ
واالنضبــاط واملشــارك ِ
الوطنيــ ِ
ة
ة والنظــامِ
ن هــذ ِ
ة الوطنيــ ُ
ه الخدمــ ُ
ة بــإذنِ اللــه
بي َنهــم ،وســتكو ُ
ســ َندا ً قويــاً ورافــدا ً معــ ِّززا ً لقــدر ِ
ح ِ
ة
َ
واتِنــا املســلّ َ
ة قُ ّ
وكفا َءتِهــا».
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صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة

ات املســلّح ِ
و ِ
ن رجولــة،
ة هــي مياديــ ُ
«ســاحاتُ القــ ّ
والخدم ـ ُ
ة فيهــا رشف ،والتّخــرج منهــا بطولــة ،وشــبابُنا
ة وط ِننــا و ِد ْر ُعــه ،وعليهــم تقــع مســؤولي ُ
ة
هــم حــا ُ
كل ترابــه».
ع عــن ّ
الدفــا ِ
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة  -رئيس مجلس الوزراء  -حاكم ديب

بقلم
ناصر عيسى أحمد البلوشي

إدارة البحوث

