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  » سعيد افغانی-سعيدی«امين الدين داکترالحاج 

  ٢٠١۴ اپريل ٢٧

  

 حب الوطن من االيمان
مان اغلب بدون داشتن کدام قصد بد و گبه فغانستان  ر مفھوم که حتی تعدادی از علمای دين در ايکی از جمالت زيبا وپُ 

حب الوطن «. دھند نوشته ھای خويش به عنوان  حديثی به پيامبر صلی هللا عليه وسلم نسبت  می  در بيانات وار سوء آن

د عمل ايه سی برولی اگر در سند اين قول و موضوع تحقيق  وبر.) ايمان استۀ دوست داشتن وطن نشان(»  من اإليمان

 موضوعی و روايت نه احاديثاز جملۀ   ئيدی برحديث بودن اين مقولۀ خوب  عربی وجود ندارد،  وأگونه سند ت ھيچ

   .)١١٠٢(» كشف الخفاء« :تفصيل موضوع ( باشد  شده از پيامبر اسالم می

   :نويسد  عبد الرزاق صنعانى از علمای معروف اسالمی ومحدثی مشھور می

  .باشد   احاديثی  موضوعی  میۀاز جمل»  يمان حب الوطن من اال « حديث

مراجعه شود (حديث موضوعی است،  »  حب الوطن من االيمان «حديث  :ألباني  عالم شھير جھان اسالم مي گويد شيخ

  ).٣۶( رقم  ) ١١٠/ ١ (-به  ضعيف الجامع والسلسلة الضعيفة 

ريم  از جمله  آشماره که اين جمله را به مثابه حديث ب  اينعمل آمد ، قبل ازه بادرنظرداشت داليل فوق  که بدان اشاره ب

  .  تواند ونيست اين مقوله درمسايل نقلی  شرع  قابل استدالل و حجت مانند حديث شده نمی مقوله ھای عربی بوده ، و

  جای شک نيست که ، وطنولی اين بدين معنی  نيست که از پيروی وعمل به فھم  آن دست برداريم ، زير در اين ھيچ 

يم  دوستی وطن ، خدمت به  ئدوستی با ايمان ھيچ منافاتی ندارد و وقتی  اگر به ساير ارشادات دين مقدس اسالم  توجه نما

کيد أمندی واعمار آن ت حتی به معنای جايگاه و مکان و سرزمين آباء و اجدادی را نيز ستوده و به محبت و عالقه وطن ،

خصوصی  با زادگاه خود دارد و ھمين پيوند ه د ،  چرا که اساساً انسان، رابطٔه ماّدی و معنوی بفرماي وھدايت می

  .گردد  ش می ای واجدادیئباآعاطفی، باعث عالقٔه انسان  به وطن 

دوستى معلول   وطن و زادگاه  عمل منطقی  و موافق عقل نيز است؛ چون وطنهدوستی، ومحبت  ب از جانب ديگر  وطن

به معناى عمومى (دوستى، بررسى يكى از نتايج و معلوالت خود دوستى  پس در حقيقت بحث از وطن. باشد  میحب ذات

  .باشد می) آن

  !  محترم ۀخوانند 

دوستی، نشانه و از آثار ايمان  وطن» حب وطن از ايمان است«:ی خاصی گفته شده است ئيد در جمله با زيبائتوجه فرما

ت دست به قکه ايمان به هللا دارد ھيچ و کسی ه ايمان به هللا  دارد، وطنش را ھم دوست دارد ويعنی کسی ک. به هللا  است،

  پايان.خيانت ووطن فروشی واعمال خاينانه  نمی زند
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  افغانيــژيکـمدير مرکز مطالعات ستراتـ

  جرمنی-رهل مرکزفرھنگی د حق الوومسؤ

 


