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االنــتامء إىل الــوطن وأثــره يف محايــة الــشباب مــن 
 االنحراف 

 ١٥٥٥ در عيل العبدالقادرب.د

 ١٥٩٥ بدرية حممد العتيبي.د مدى فاعلية املنظامت العاملية يف مكافحة اإلرهاب

االنحرافـــات املــــشرتكة بــــني اخلــــوارج األوائــــل 
 وخوارج العرص دراسة وصفية حتليلية

 ١٦٢٧ فؤاد أمحد عطاء اهللا.د

األمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن املنكـــريف الفـــضاء 
حــراف يف تــويرت وواجــب الــشباب اإللكـرتوين االن
 نحوه أنموذجا

حممد بن فهد .د
 الفرحيي

١٦٩٩ 

إسهام مقررات الثقافة اإلسـالمية يف جامعـة امللـك 
 خالد يف بناء الفكر الوسطي دراسة نظرية تطبيقية

أمني صالح ذياب .د
 غامز

١٧٣٩ 

ـــبل  ـــري وس ـــراف الفك ـــرف واالنح ـــاهرة التط ظ
 يةمواجهتها دراسة يف ضوء السنة النبو

 ١٧٧٣ رشيف قوعيش.د

جهـــود كليـــة املجتمـــع بجامعـــة امللـــك ســـعود يف 
مكافحة األفكار املنحرفة مع تعزيز األمن الفكـري 

 عند الشباب 

صغري بن حممد .د
 الصغري

١٨٢١ 

ـــــة اإلســـــالمية يف اجلامعـــــات  دور مقـــــرر الثقاف
ــن  ــسعودي م ــشباب ال ــر ال ــة فك ــسعودي يف محاي ال

 تطريف الغلو والتفريط 

لرمحن بن زيد د عبد ا.أ
 الزنيدي

١٨٤٥ 

مسؤولية اجلامعات السعودية يف محاية الشباب مـن 
 اجلامعات واألحزاب واالنحراف

عمر بن عبدالعزيز .د
 املحمود

١٨٧١ 



  
  
  

  
  

  

   

    

   

ــاوى  ــن دع ــات الــسعودية م ــاهج اجلامع صــيانة من
 الفرق واجلامعات واألحزاب الفكرية

عاصم بن عبد اهللا . د
 آل محد

١٨٩٩ 

ــة ــسنة النبوي ــدى عــالج ال ــة ل  لالنحرافــات الفكري
 الشباب 

عبدالرمحن بن أمحد .د
 العواجي

١٩٢٩ 

مقررات الثقافة اإلسـالمية وأثرهـا يف محايـة الفكـر 
 من االنحراف

عبداهللا بن حممد .د
 السامعيل

١٩٦٥ 

ــع  ــة املجتم ــىل حلم ــزاب ع ــات واألح ــر اجلامع خط
 ووحدة الصف 

عبد الرمحن بن عيل .د
 الذويب

١٩٨٧ 



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  
 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
  



  
  
  

  
  

  

   

    

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

 
 

وأكرمهــا بفــضائل اخلــري واألمــن واألمــان، َّاحلمــد هللا الــذي عمــر أوطاننــا بــاإليامن، 
والصالة والسالم عىل النبي حممد الذي كمل اهللا بـه الـدين، وأرسـله رمحـة للعـاملني، وآلـه 

 :وصحبه أمجعني، أما بعد
فال شك أن العالقـة بـني الـوطن واملـواطن عالقـة فطريـة، كـل مـنهام يـسعى لآلخـر، 

ً الذي يعد مطلبا رضوريا يف احلياة، إذ ويعمل من أجله، واألساس يف ذلك صدق االنتامء، ُّ
به يقوم الفـرد بواجباتـه كاملـة دون إفـراط وال تفـريط، فـاالنتامء إىل الـوطن موضـوع مـن 
املوضوعات املهمة والرضورية يف حياة الفرد واملجتمع التي برزت احلاجة إليهـا يف اآلونـة 

لة املـضلة التـي ركـب موجتهـا األخرية، حني عصف ببالدنا كثري من الفتن واألهواء الـضا
ُمن بعد منهجهم عن الكتاب والـسنة، وضـعف انـتامؤهم لـوطنهم، فخـالفوا مـا دعـا إليـه  َ

 وموضـوع . وجتاهلوا ما نادى به ويل أمرهم،، وأغفلوا ما أرشد إليه نبي الرمحة اإلسالم
اطي معهـا االنتامء إىل الوطن من املوضوعات الشائكة، واألمور اخلطـرية التـي ينبغـي التعـ

َبتيقظ، واألخذ هبا بحذر، والتعامل معها وفق املنهج الصحيح، بال غلو يفسد العقيـدة، أو 
 وحث عـىل فعلـه، وأرشـد إىل اإلسالمإفراط خيرجه عن مساره احلقيقي، فهو أمر دعا إليه 

ُاالتصاف به رشيطة أن يكـون وفـق مـنهج وسـطي معتـدل حيفـظ حقوقـه، ويـسري أمـوره،  ِّ ُ ََ ْ
 .  إىل شاطئ األمانويأخذ به

َوملا يرس اهللا يل  واجـب اجلامعـات الـسعودية ( املـشاركة يف مـؤمتر - بفـضله وكرمـه -ّ
رأيت أن أختذ من موضوع ) وأثرها يف محاية الشباب من اجلامعات واألحزاب واالنحراف

ِ االنتامء إىل الوطن وأثره يف محاية الشباب من االنحراف" ِ ِْ َْ َ َ ُ ََّ َ َ َِ ِ ُ ًحث مـؤمال أن أضـيف  مادة للب"َ
ًإىل موضوعات املؤمتر شيئا جديدا ومفيدا ً وقد وقع اختياري عـىل هـذا املوضـوع لبواعـث .ً

 : من أبرزها
  ًأن موضوع االنتامء إىل الوطن حيتل موقعا مركزيا يف الفكر العاملي والثقايف بـام يـشكله

 .من اعتبارات شخصية ذات عالقة باحلقوق والواجبات
 ًامء إىل الوطن تأرجح زمنـا بـني مؤيـد ومعـارض، ومـصيب وخمطـئ، أن موضوع االنت



  
  
  

  
  

  

   

    

ُفهو يف بحر سجال ال سـاحل لـه، وال منتهـى منـه، كثـر فيـه اللغـط والغلـط دون حـد  َ
  .وسط واعتدال

  ًكذلك ملا رأيـت مـن اعتقـاد بعـض املـواطنني يف أن االنـتامء إىل الـوطن فكـرا ومنهجـا ً
 .ية ويعارضهااإلسالميصادم الرشيعة 

 يف إىل ذلك أن قضية االنتامء إىل الـوطن يف أمتنـا متـر بأزمـة خطـرية معقـدة، بفعـل أض
 .الثورات الصناعية والعلمية، والتغريات الرسيعة املتالحقة يف العامل أمجع

  َّكذلك ظهور بعض املامرسات اخلاطئة واملبتدعة عند بعض الشباب، الذين ختلوا عـن َ َ
 انضاممهم إىل مجاعات تيسء إىل ديـنهم ووطـنهم، دينهم، وتركوا مبادئهم، مما أدى إىل

 .وتستغلهم يف أعامل ترض بالوطن واملواطن
ُذلك مـا حفـزين الختيـار هـذا املوضـوع ذي البعـد العقـدي واالجتامعـي واإلنـساين، 
ًالــــذي يعــــد بحــــق مــــن أقــــوى موضــــوعات العــــرص وأعظمهــــا تــــأثريا يف الــــنفس  ُّ

 فجاء البحث يف ثالثة مباحـث ينـتظم حتتهـا وسلكت إىل قصدي طريقة املباحث.اإلنسانية
 .ٌعدد من التقسيامت، بدأهتا بمقدمة أبرزت فيها أمهية املوضوع وبواعث اختياره

)  املصطلح واملفهوم-االنتامء إىل الوطن ( ـ ثم بدأت البحث يف مبحثه األول املعنون ب
د العلــامء، بتمهيــد عــن مــصطلح االنــتامء وكيــف نــشأ، وحقيقــة املــصطلحات احلديثــة عنــ

َّوخلصت من خالله إىل تعريف االنتامء يف اللغـة، وعرجـت عـىل مـصدر اشـتقاقه وداللتـه 
ًمـن خـالل وزنــه اللغـوي، ثــم تعريفـه اصــطالحا مـع بعــض التعليقـات والنقــوالت ذات 
َالعالقــة، خلــصت مــن خالهلــا إىل تعريــف االنــتامء وفــق مــا خرجــت بــه مــن رؤيــة حــول  َ

) التأصيل الرشعي لالنـتامء إىل الـوطن(حث الثاين فقرصته عىل أما املب .املصطلح ومفهومه
ًبدءا من القرآن الكـريم، وفيـه مجعـت اآليـات القرآنيـة التـي تـضمنت إشـارات تـدل عـىل 
ًاالنتامء إىل الوطن ومرشوعيته، مع ذكر أقوال املفـرسين يف معانيهـا، اسـتئثارا ال احتكـارا،  ً

ة النبويـة، وفيـه مجعـت األحاديـث الـصحيحة التـي َّثم أصلت االنتامء إىل الوطن مـن الـسن
َّأن االنتامء إىل الوطن أمر فطري يف الـنفس، وقـد عـززت قـويل بـام  تتضمن مظاهر تشري إىل

َّذكره رشاح السنة النبوية حول األحاديـث املـذكورة وقـرصت املبحـث الثالـث للحـديث . ُ
بدأتـه بتمهيـد بينـت فيـه أن ) بابآثار االنتامء إىل الوطن يف محاية اجلانب الفكري للـش( عن



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

 اإلسـالماالنتامء إىل الوطن عاطفة وجدانية، ومـشاعر طبيعيـة، وأحاسـيس غرائزيـة، جـاء 
بوسطيته لتهذيبها وتقويمها وتوجيهها الوجهة الصحيحة للحـد مـن جتاوزاهتـا وانفالهتـا، 

ًء وتـضحية ًوأهنا تقوم يف أساسها عىل احلب والتفاعل والتعاون مع اآلخـرين أخـذا وعطـا
 .ًوعمال

) اآلثار اإلجيابية لالنتامء إىل الـوطن يف محايـة الـشباب مـن االنحـراف(ثم حتدثت عن 
ًبدأته بتعريف اآلثار لغة واصطالحا، ثم حتدثت عن اآلثار اإلجيابية التـي تعـود عـىل الفـرد 

:  إىل، وقد ارتضيت تقـسيم اآلثـاراإلسالمحني قيامه بحقوق االنتامء وواجباته كام رشعها 
وختمـت البحـث . آثار دينية، وآثار فكرية، وآثار نفـسية، وآثـار اجتامعيـة، وآثـار سـلوكية

 .بخامتة أبرزت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج، ثم تبعتها بثبت للمصادر واملراجع



  
  
  

  
  

  

   

    

 
 

 
 

فيـه البـرشية، والثـورة املعرفيـة التـي جتتـاح العـامل يف ظل التقدم العلمي الـذي تعـيش 
ظهرت مصطلحات ذات تأثري كبري يف املفاهيم العامة للحياة، ويف القيم واألفكار خاصـة، 
بعضها بفعل تقدم العلوم وتطورها، وأخرى بسبب الغزو الفكري، ممـا حـدا الكثـريين إىل 

الختصاص يف الـسابق إذا حتـدثوا التوقف عندها، والتوجس منها، وقد كان العلامء وأهل ا
َّعن قضايا معينـة، أو قعـدوا ألمـر مـا فـإهنم يـستخدمون مـصطلحات ذات عالقـة خلدمـة  َ
أغراضهم، وتأييد أفكـارهم دون حتديـد ملفهومهـا، أو إيـضاح حقيقتهـا، ولـذا تـصبح مـع 

 .الزمن حقيقة ثابتة
ت الـــذي تعـــدد) االنـــتامء الـــوطني( ومـــن املـــصطلحات التـــي ظهـــرت مـــصطلح 

ًاسـتخداماته ودالالتــه حتـى امتــد إىل مفــاهيم ال متـت ملوضــوعه األسـاس، فظهــر امتــدادا 
ــاريخ  ــة يف ت ــضايا املهم ــرز الق ــد أب ــي تع ــصطلحات الت ــن امل ــري م ــتخداماته كث ــة اس ُّلتعددي
ــة عــن كثــري مــن العــصور  ــذا ظلــت غامــضة يف مفاهيمهــا وداللتهــا، وغائب اإلنــسانية، ول

ٌّثتها يف العرص احلديث، وتوجس الناس منها كل حسب واملجتمعات، وزاد غموضها حدا
ٌفإن كثريا من نزاع النـاس سـببه ألفـاظ ":: ابن تيميةاإلسالممذهبه ورأيه، ولذا يقول شيخ  َ ْ َّ ََ ُِ ُ َ َْ َّ ِ ََ ِ ِ ِ

ً ِ

ٌجمملة مبتدعة ومعان مشتبهة ٌ ٌ ََ َ َ ِْ َ َ َْ ُ َ ُ ٍَ َ ْ م ًولعل عناية العلامء حـديثا بتحديـد املقـصود مـن املفـاهي .)١("ُ
 :يرجع ألسباب منها

  ُإن املفاهيم ليست جمرد كلامت تنطق، بـل حتمـل مـضامني تـؤثر بـصورة أو بـأخرى يف
 .سلوك البرش

  ًإن املفــاهيم متيــز بــني األشــياء وبعــضها اآلخــر، بــصورة أكثــر حتديــدا، فــإذا تــداخلت

                                   
عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن : ليم ابن تيمية احلراين، دراسـة وحتقيـقجمموع فتاوى ابن تيمية، أمحد بن عبد احل  ) ١(

 .١٢/١١٤: م١٩٩٥-ه١٤١٦قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية،ط األوىل، 



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

 املفاهيم مع بعضها انعكس ذلك عىل تعامل من يتناول هذه املفاهيم يف طرحه، وإبداء
 .رأيه

  ًالقناعة أن األمر ال خيلو أحيانا من سوء النية يف حتديد بعض املفاهيم، فنحن جمتمع لنا
ــأخرى يف  ــصورة أو ب ــؤثر ب ــيم ت ــار والق ــة، ومعلــوم أن األفك ــة املعروف رســالتنا الديني
السلوك وكل ذلك يرتبط بمفاهيم معينة، وذلـك يف إطـار التـدفق املعلومـايت وحماولـة 

 اآلخر، فال بد أن يكون لنا موقف حمـدد مـن كـل مـا يـرد إلينـا مـن البعض اهليمنة عىل
 .مفاهيم

  ُلوحظ يف الفرتة األخرية خلط وتداخل يف تناول هذه املفاهيم، وهلذا ينبغي أن تراجـع
ُاملفاهيم، ويعمل عـىل حتديـدها بدقـة، وأن يلتـزم هبـذا التحديـد الـذي جيـب أن يتـسم  ُ

ر املجتمـع ومـن منطلقاتـه وأهدافـه وثقافتـه يف ًباألصالة، و أن يكون نابعـا مـن جـذو
إطار من العلمية واالستفادة من جتارب اآلخـرين دون إفـراط أو تفـريط، وكـل ذلـك 
ــة  ــداف املأمول ــق األه ــستطيع حتقي ــى ن ــق حت ــعة يف األف ــر وس ــة يف الفك ــب مرون يتطل

 .)١(ملجتمعنا وبام خيدم الصالح العام
 

االرتفـاع، ومـن : ، يف اللغـة)َنـام(استقراء املعاجم العربية عىل أن من معاين كلمة يدل 
َانتمـى هـو إليـه":االنتساب و: معاين االنتامء َ ِانتـسب، وفـالن ينمـي إىل حـسب وينتمـي: ْ ِْ َْ ٍَ َ ٌ :

ٍانتمى فالن إىل فـالن إذا : ًانتسب إليهم، ومال وصار معروفا هبم، ويقال: َأي...يرتفع إليه ٌ َ َ ْ
ًارتفع إليـه يف النـسب، وكـل ارتفـاع انـتامء، وتنمـى الـيشء تنميـا ِّ ُ َّ ٌَ ََ َ ٍ ُّ وتـدل كلمـة . )٢("ارتفـع: ِ

)Belongingness ( يف املعاجم اإلنجليزية عىل معنـى االنـتامء، وهـي ترجـع يف األصـل إىل
ــة  ــي، أو يــرتبط بعالقــة وثيقــة، ويتمتــع ) Belong(كلم التــي تعنــي معنــى الفعــل ينتم

                                   
خالد بن عبد اهللا بن دهيش، صحيفة اجلزيـرة، الـرشكة . رؤية مواطن للوطن بني املواطنة والوطنية، د: ينظر  ) ١(

 .٢٠ص :  ه٢٧/٢/١٤٢٧يوم السبت، ). ١١٩٣٧(دية لألبحاث والنرش، الرياض، العدد السعو
، مــادة ٤٥١/ ١٣: م١٩٨٩وىل، لــسان العــرب، ابــن منظــور حممــد بــن مكــرم، دار صــادر، بــريوت، ط األ  ) ٢(

 ).وطن(
 



  
  
  

  
  

  

   

    

 . )١(االجتامعية األساسية التي تتيح االندماج يف اجلامعةبالعالقات 
 

اإلحساس جتاه أمر معني، يبعث عـىل الـوالء لـه، : ذكر النجار أن مفهوم االنتامء يعني
االنتــساب احلقيقــي للــدين ":، ويــرى بعــض البــاحثني أنــه)٢(والفخــر بــه، واالنتــساب إليــه

ًا، وجتسد فيـه اجلـوارح عمـال، والرغبـة يف تقمـص عـضوية مـا، ملحبـة الفـرد والوطن فكر ً
لــذلك والعتــزازه باالنــضامم إىل هــذا الــيشء، ويكــون االنــتامء للــدين بــااللتزام بتعليامتــه 
والثبــات عــىل منهجــه، واالنــتامء للــوطن جيــسد بالتــضحية مــن أجــل الــشعب واألرض، 

ـــوطن وأ ـــك ال ـــشعور بحـــب ذل ـــن ال ـــضحية نابعـــة م ـــهت ـــرى أن )٣( "هل ـــنهم مـــن ي ، وم
حاجة من احلاجات اهلامة التي تـشعر الفـرد بـالروابط املـشرتكة بينـه وبـني أفـراد ":االنتامء

ًجمتمعه،وتقوية شعوره باالنتامء للوطن، وتوجيهه توجيها جيعله يفتخـر بـاالنتامء، ويتفـانى 
رتبــاط الفــرد ا: واالنــتامء يف علــم االجــتامع يعنــي. )٤("يف حــب وطنــه ويــضحي مــن أجلــه

َّبجامعــة، يــسعى إىل أن تكــون عــادة مجاعــة قويــة، يــتقمص شخــصيتها ويوحــد نفــسه هبــا 
، ويتفـق يف املعنـى )Allegiance(، وهو مـرتبط بـالوالء ...)كاألرسة، والنادي، والرشكة(

وتستخدم هذه الكلمة للداللة عىل العالقات والعواطف التي تـربط الفـرد ) Loyalty(مع 
ــواب باجلامعــة أو ر ــه ص ــرد أن ــد الف ــا يعتق ــالص مل ــا، أو اإلخ ــل، (موزه ــاألرسة، والعم ك

 . )٥( )والوطن

                                   
يني، بريوت، ط عريب حديث، رمزي منري البعلبكي، دار العلم للمال-املورد األكرب؛ قاموس إنكليزي: ينظر  ) ١(

 .١٣٣ص : م٢٠٠٥األوىل، 
االنتامء يف ظـل التـرشيع اإلسـالمي، عبـد اهللا النجـار، املؤسـسة العربيـة احلديثـة، القـاهرة، ط األوىل، : ينظر  ) ٢(

 .١٤ص : ه١٤١١
: م١٩٩٣ املواطنة، إبراهيم نارص، مجعية عـامل املطـابع التعاونيـة، عـامن، األردن، ط األوىل، –الرتبية املدنية   ) ٣(

 .٢٣ص
قراءة يف مفهوم االنتامء الوطني، عبد اهللا بن ناجي آل مبـارك، صـحيفة الريـاض، مؤسـسة الياممـة الـصحفية   ) ٤(

 .٢٣ص : ه١٤٢٧ ذي القعدة ١٨يوم اخلميس ) ١٣٣٣٨(الرياض، العدد 
: م١٩٨٢ة، معجم مصطلحات العلوم االجتامعية، أمحد زكي بدوي، مكتبة لبنـان، بـريوت، ط الثانيـ: ينظر  ) ٥(

 .١٣٧ص 



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

نوع من التوحـد بـني الفـرد واجلامعـة مـع ":ويف علم النفس يشري مصطلح االنتامء إىل
ًاجتاها يستشعره الفرد ) مما يكون (توفر اإلحساس باألمان والرضا والفخر واالعتزاز هبا، 

ُّعـة، وتوحـده هبـا، وأنـه صـار جـزءا مقبـوال منهـا، ولـه مكانتـه من خـالل اندماجـه يف مجا
 . )١("املتميزة ووضعه اآلمن هبا

الــسلوك املعــرب عــن امتثــال الفــرد للقــيم الوطنيــة ":ويعــرف االنــتامء إىل الــوطن بأنــه
السائدة يف جمتمعه، كـاالعتزاز بـالرموز الوطنيـة، وااللتـزام بـالقوانني واألنظمـة الـسائدة، 

عىل ثروات الوطن وممتلكاته، وتشجيع املنتجات الوطنية، والتمسك بالعـادات واملحافظة 
والتقاليـد، واملـشاركة يف األعـامل التطوعيـة، واملناسـبات الوطنيـة، واالسـتعداد للتـضحية 

فطري، ومكتسب، وهو حصيلة التفاعل بني مـا : واالنتامء له جانبان .)٢("دفاعاً عن الوطن 
ًلشعور بـاالنتامء إىل الـوطن ينمـي يف الفـرد شـعورا باألمـان هو مكتسب وما هو فطري، فا

ية التـي تـشكل اإلسـالموالراحة والطمأنينة، وهذا الشعور ال يتحقق إال من خالل الرتبية 
بنية الوالء يف حياة الفرد عن طريق إكسابه القيم واالجتاهات اإلجيابيـة التـي جتعـل سـلوكه 

  .)٣(ينه ثم وطنهيتسم بالعطاء واحلب والتضحية من أجل د
ويف ضوء ما تقدم خيلص الباحث إىل أن مفهوم االنـتامء الـوطني حاجـة أساسـية تبـدأ 

ي الصحيح، وتطبيق تعاليمـه الـسمحة، ثـم االنـتامء إىل وطنـه اإلسالمبانتامء الفرد إىل دينه 
بلد التوحيد والفخر به، وطاعة والة أمره حفظهم اهللا، والعمل عىل رقي الوطن وتطـوره، 

 . الدفاع عنه، والتضحية من أجلهو

                                   
وما . ١٤ص : م٢٠٠٠دور التعليم يف تعزيز االنتامء، لطيفة إبراهيم خرض، عامل الكتب، بريوت، ط األوىل،   ) ١(

 .بني القوسني زيادة من الباحث الستقامة الكالم
مد عطية أبـو دور اإلعالم الرتبوي يف تدعيم قيم االنتامء الوطني لدى الطلبة اجلامعيني يف حمافظات غزة، حم  ) ٢(

 .٣٢ص : م٢٠٠٧ غزة، –، كلية الرتبية اإلسالمية )غري منشورة(فودة، رسالة ماجستري 
دور كليات الرتبيـة يف تأصـيل الـوالء الـوطني، عبـد اهللا عبـد التـواب، جملـة دراسـات تربويـة، املركـز : ينظر  ) ٣(

 .١٢١، ١١٦ ص :م١٩٩٣، )٥٦(، جزء )٨(القومي للمناهج والبحث الرتبوي، القاهرة، جملد 



  
  
  

  
  

  

   

    

 
 

 
 

ية صاحلة لكـل زمـان ومكـان، وتـضمنت مزايـا وخـصائص اإلسالمجاءت الرشيعة 
جعلتها تتميز بالسعة واملرونة والقدرة عىل مراعاة تغري أحوال الناس وأعرافهم وعاداهتم، 

ًيام حمكام، وسعت إىل هداية البرش بأحكام تتوافـق مـع مـصاحله، ومـدت فنظمت احلياة تنظ ً
ًي يملك تصورا واضحا وكامال عـن الـنفس البـرشية، اإلسالمهلم طريق السعادة، فالدين  ً ً

ُوهذا التصور بني عـىل أسـاس وحـدة االنـتامء اإلنـساين، فأحكامـه الـرشعية منوطـة بعلـل 
ية متكاملة املـنهج، اإلسالم ولذا جاءت الرتبية ومقاصد هتدف إىل صالح الفرد واملجتمع،

 . واضحة التعاليم، مفهومة املقصد، تسعى إىل حتقيق السعادة للفرد يف الدنيا واآلخرة
ــرشيعة  ــا ال ــت إليه ــي دع ــور الت ــن األم ــالموم ــاهره اإلس ــوطن بمظ ــتامء إىل ال ية االن

حـذور، فتكـون بعيـدة الصحيحة التي تأخذ مداها يف الـشعور الفـردي وال تتجـاوزه إىل امل
عن الغلو والتفريط، وحذرة يف ختاطبها وتعاملها، ال تتعارض مع الدين، أو متـس مبادئـه، 

ُي، وألن االنـتامء أمـر فطـري جبلـت اإلسـالمفيكون انتامء الفرد إىل وطنه داخل يف االنتامء 
َعليه النفوس، والقيام بمظاهره كاملة وفق املنهج  العبـاد ي الـصحيح فيـه صـالح اإلسـالمَ

والـبالد؛ فقــد جـاء احلــث عليــه والـدعوة إىل تطبيقاتــه، والتوجيـه إىل ســلوكاته يف مــصادر 
 . ي، من ذلكاإلسالمالترشيع 

 
ُاالنتامء أمر عرف يف  ، بل إنه دعـا إليـه، عـىل أن يكـون ذلـك االنـتامء يف ضـوء اإلسالمٌ

ـر اإلسـالمُتنتهك بدعوى العصبية املمقوتـة، فُية، ال حياد عنها، وال اإلسالمالعقيدة   مل يتنكَّ
َّللفطرة البرشية، ومل حيارب الطباع الـسليمة، وهـذا يعنـي أن االنـتامء مـن منطلـق إسـالمي  َّ ِ

َّصحيح متأصل يف النفوس، وكامن يف القلوب، وملا كان االنتامء الـصادق ال يتعـارض مـع 
ي، ففـي القـرآن اإلسـالم يف مصادر التـرشيع ُّالدين جاء الرتغيب فيها واحلث عىل مظاهره

 إىل االنتامء الصحيح الصادق يف إشارات تدل عـىل االنـتامء إىل الـوطن اإلسالمدعا  الكريم



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

 :ومرشوعيته منها
  

وهو من أخطر املظاهر وأدقها مسلًكا؛ ألنـه ال يتولـد يف الـنفس إال باعتبـارات يـؤمن 
ُتقدها يف ذاته، فحب الـوطن أمـر عـرف يف هبا الفرد ويع ٌ ، ودعـا إليـه ومل يعارضـه اإلسـالمَّ

ية، ففـي القــرآن اإلســالمرشيطـة أن تكـون تلــك املحبـة، وذلـك االنــتامء يف ضـوء العقيـدة 
 .الكريم إشارات كثرية، تدل عىل مرشوعية هذا احلب ورضوريته

ً فحني كان اإلخـراج مـن الـوطن، وحرمـان اإلنـسان منـه عقوبـة  شـديدة؛ اسـتخدمه ُ
املرشكون يف حرهبم مع أنبيائهم عليخ السالم فـام أن يعلـن نبـي دعوتـه لقومـه، إال وقـاموا 

ّ بـأن يـردهم إىل ‡ األنبيـاء بإخراجه مـن بلـده، وإبعـاده عـن موطنـه، ولـذلك وعـد اهللا 
َ وقـال الـذين كفـروا لرسـلهم ل{: أوطاهنم ويسكنهم الـديار، قـال تعـاىل َ َّ َ َْ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ َ ْنخـرجنُكم مـن َ َِ ْ َّ ُِ ْ

َأرضنا أو لتعودن يف ملتنا فأوحى إليهم رهبـم لـنهلَكن الظـاملني ِِ ِ َِّ َ َ َ َّ َّ ََّ ْ ْ َ ْ ُ ُ ِْ ُ َ َْ ُ ُّ َ ْ ِْ ِ َ ِ َ َ ْ ولنـسكننُكم األرض مـن ،َِ َِ َِ ْ ْ َْ َّ َ ُ َ
ِبعــدهم ذلــك ملــن خــاف مقــامي وخــاف وعيــد ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ََ ََ ََ َ ََ َْ َ واســتفتحوا وخــاب كــل جبــار ع،ِ ٍ َّ َ َ َ ُ َُّ ُْ َ َ َ ٍنيــد ْ ِ{ 

ًوقد هدد قوم لوط نبيهم لوطا ). ١٤ ،١٣: إبراهيم( َّ َ باإلخراج مـن الـوطن، واإلبعـاد 
َ قالوا لـئن مل تنتـه يـا {: عنه؛ الرتباط نفسه به، وإدراكهم صعوبة ذلك عليه، قال اهللا تعاىل ِْ َِ َْ ْ َ َ ُ َ

َنــوح لتُكــونن مــن املرجــومني  ِ ُِ ْ َّ ُْ َْ ََ َ : ن قــوم شــعيب وقــال تعــاىل عــ). ١٦٧: الــشعراء (}ُ
َقال املأل الذين استْكربوا من قومه لنخرجنك يا شعيب والـذين آمنـوا معـك مـن قريتنـا { ُ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ ُ َ َْ َّ َ َ َّ َْ َ ََ َُ ِ ْ َ

َأو لتعودن يف ملتنا ِ َِّ َّ َِ ُ ُ َْ َ وإذ يمُكـر بـك {: وقـال تعـاىل عـن حممـد  ). ٨٨:األعـراف (}...َ ِ ُ ْ َ َْ ِ

ُالذين كفروا  َ ََّ َ َليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجـوك ويمُكـرون ويمُكـر اهللاَُّ واهللاَُّ خـري املـاكرين ِ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُِ ِِ َِْ َ ُ ْ ُْ ْ ُ ْ ُ َْ َ َ َْ ُ َ َُ ُ ِ{ 
 ).٣٠:األنفال(

ّ حـني حيـن إىل وطنـه بعـد أن خـرج منـه ويربز االنتامء الصادق عند النبي موسـى 
َ فلام قىض موسى األجل و{: ًجمربا، يقول اهللا  ََ َ َ ََ َ ُ ًسار بأهلـه آنـس مـن جانـب الطـور نـارا ََّ َُّ َِ ِ َِ ِ َِ ْ َ ِ ْ ِ َ َ

ــم  ــار لعلُك ــيُكم منهــا بخــرب أو جــذوة مــن الن ــارا لعــيل آت ــوا إين آنــست ن ــه امُكث ْقــال ألهل َ ْ ْ َّْ َ ْ َ ً ُ َ ََ ْ َ َ ْ َ َِ ٍَّ ِْ ٍ ِ ِ َِ َ ِ ِّ َ َُ ِّ ِ ِ ْ َ
َتصطلون ُ َ ْ ملا قىض موسى األجل طلب : قال علامؤنا"::يقول ابن العريب). ٢٩: القصص}َ

ُجــوع إىل أهلــه، وحــن إىل وطنــه، ويف الرجــوع إىل األوطــان تقــتحم األغــرار، وتركــب الر ُّ ُُ



  
  
  

  
  

  

   

    

ُاألخطار، وتعلل اخلواطر ُُ")١(.  
ومن دالئل االنتامء الصادق احلنني إىل الوطن واالشتياق إليه حني مفارقته دليل ذلـك 

َ إن الذي فرض عليـك القـرآن لـرادك{:  لنبيه قوله  ُّ َْ ْ ََ َ ُ ْ َ َ َّ ََّ َ َ ِ ٍ إىل معـاد ِ َ َ َ  .)٨٥:القـصص (}ِ
َ عـن مقاتـل:َإىل مكة، وروى القرطبـي: أي: إىل معاد":قال ابن عباس ا  خـرج النبـي "::ُ

ًخرج من الغار ليال مهاجرا إىل املدينة يف غري الطريق خمافة الطلب  ، فلـام رجـع إىل )قريش(ً
إن اهللا ":  جربيـل ُالطريق، ونزل اجلحفة عرف الطريق إىل مكة فاشتاق إليها، فقال لـه

ٍ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل معـاد {: يقول َِ ُّ َْ َ ْ ََ ِ َِ َ َ ُ ْ َ َ َّ ََّ َ  .)٢("ًإىل مكـة ظـاهرا عليهـا: أي }َ

ُ من مكة، فبلـغ اجلحفـة  ملا خرج النبي ": قال:ّ عن الضحاك: عن مقاتل:وذكر ابن كثري
َ إن الذي فر{ :اشتاق إىل مكة، فأنزل اهللا عليه َ َّ َِّ ٍض عليـك القـرآن لـرادك إىل معـاد ِ َ ُّ َْ َ َْ ِ َ َ َ ُ ْ ََ َ : أي }َ

 إىل :وعـن جماهــد...لـرادك إىل مكـة كـام أخرجــك منهـا:وعـن ابـن عبــاس ا أي...إىل مكـة
 هذه اآلية نزلـت باجلحفـة بـال مكـة وال باملدينـة ":َوقال النسفي رمحه اهللا. )٣("مولدك بمكة

 . )٤("حني اشتاق إىل مولده ومولد آبائه
  

ُّمن التأصيل الرشعي لالنتامء إىل الوطن يف القرآن الكـريم حـب اخلـري للـوطن، ومـن 
مكـة فأسـكنها، ولـيس هبـا ) أم إسـامعيل( ملا أتـى هبـاجر ذلك ما جاء يف قصة إبراهيم 

ِّ وإذ قال إبراهيم رب{ :ٌأنيس وال ماء، دعا هلا باألمن قبل الرزق، قال اهللا  ْ ََ ُ َِ ِ َِ َ َ اجعل هـذا ْ َْ َ ْ
ِبلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات مـن آمـن مـنهم بـاهللاَِّ واليـوم اآلخـر  ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ُ َ ْ ْ ُ َ َْ َّ َ ْ ً ً َِ ْ َ َ َ َ ْْ ْ َ ). ١٢٦:البقـرة (}ُ

                                   
حممـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، : أحكام القرآن، أبو بكر حممد بن العريب، راجعه وعلق عليـه  ) ١(

 .٣/٥١١: ٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤ لبنان، ط الثالثة، -بريوت 
مــد ،أبـو عبــد اهللا حم)تفـسري القرطبــي( اجلـامع ألحكــام القـرآن واملبــني ملـا تــضمنه مــن الـسنة وآي الفرقــان  ) ٢(

: م٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧عبـد اهللا الرتكــي، مؤسـسة الرسـالة، لبنــان، ط األوىل، . د: األنـصاري القرطبي،حتقيـق
١٦/٣٢٩. 

سامي حممد السالمة، درا طيبة، : ، إسامعيل بن كثري الدمشقي، حتقيق)تفسري ابن كثري(تفسري القرآن العظيم   ) ٣(
 . ٦/٢٦٠: م١٩٩٩ه، ١٤٢٠الرياض، ط الثانية، 

سيد زكريـا، مكتبـة نـزار : ، عبد اهللا بن أمحد النسفي، حتقيق)تفسري النسفي(ك التنزيل وحقائق التأويل مدار  ) ٤(
 .٣/٨٧٥: م٢٠٠١الباز، اململكة العربية السعودية، ط األوىل، 



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

ُّوقدم الدعاء باألمن لوطنه ألن العيش ال هينأ، واملقام ال حيمـد، والنـوم ال يلـذ، والـرشاب  َُ ُ َّ ّ
ِ يف الـوطن رضوري لتـوافر قـوام احليـاة الكريمـة، ال يستساغ مـع اخلـوف، فوجـود األمـن

َّويستفاد من الدعاء حـب إبـراهيم  ُ ملكـان عبادتـه، ومـسكن أهلـه، فالـدعاء تعـرب عـن 
 ولقـد كانـت دعـوة إبـراهيم هـذه مـن "::يقول ابـن عاشـور. االنتامء الصادق وداللة عليه

ِجوامع كلم النبوءة، فإن أمن البالد والسبل يستتبع مجيـع خـصا ل سـعادة احليـاة، ويقتـيض ُ
َالعــدل والعــزة والرخــاء إذ ال أمــن بــدوهنا، وهــو يــستتبع التعمــري واإلقبــال عــىل مــا ينفــع 
َوالثروة فال خيتل األمن إال إذا اختلت الثالثة األول، وإذا اختل اختلـت الثالثـة األخـرية، 

ذلك البلد مـن كونـه وإنام أراد بذلك تيسري اإلقامة فيه عىل سكانه لتوطيد وسائل ما أراده ل
 . )١("اإلسالممنبع 

  
الــدفاع عــن الــوطن دليــل عــىل صــدق االنــتامء، ففــي القــرآن الكــريم بيــان أن القتــال 

ُ قـالوا {:  عـن بنـي إرسائيـلوإرخاص النفوس دون الوطن سبب مرشوع، يقـول اهللا  َ
ْوما لنا أال نقاتل يف سبيل اهللاَِّ وقد َُ َ َ َّ ََ َِ ِ َ َِ ِ َ َ أخرجنا مـن ديارنـا وأبنائنـا َ َ َِ ِ ِْ َ َ ْ َْ َُ ِ ِ فطلـبهم ). ٢٤٦:البقـرة( }ْ

ًالقتال دليل انتامئهم احلقيقي وحبهم لوطنهم، فجعل اإلخراج من الـديار واألوطـان سـببا 
ُوتــتجىل قيمــة االنــتامء حــني يعــد اهللا . ًمــسوغا ملــرشوعية القتــال والــدفاع عــن الــوطن ِ َ 

ْاملؤمنني الذين ظلموا، وأخ ُ ٍّرجوا من ديارهم بغري حـق أنـه نـارصهم، فليقـاتلوا يف سـبيله، ُ
ــذين {: فقــال تعــاىل ــىل نــرصهم لقــدير، ال ــأهنم ظلمــوا وإن اهللاََّ ع ــاتلون ب َ أذن للــذين يق َ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َّ ُ َ ُ َ َّ ٌَ ْ ْ ُ ْ َِّ ِ َِ ََ َ ِ ِ ُ َ ُ

َأخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهللاَُّ ٍُّّ َ َ َ ْ َُ ْ ُْ ُ ْ ََّ ُِ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ولوال دفـع اهللاَِّ النـاس بعـضهم بـبعض ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َِ ْ َ َّ ْ َ
ُهلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللاَِّ كثريا ولينرصن اهللاَُّ من ينـرصه  َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ٌ َ َ ُ َ َُ َُ َ ُ ُ ْ ُ َ َ ََّ َ ً ْ َِ ِ َِ َ ُ ِِّ ٌ ِْ ُ َ

ٌإن اهللاََّ لقوي عزيز  َِ ٌّ ِ َِ َ  ).٤٠-٣٩:احلج( }َّ
  

إن شدة تعلق النفس بوطنها وارتباطها به دليل صادق عىل انتامئهـا، وقـد اقـرتن ذلـك 
ُ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفـسُكم أو اخرجـوا {: يف القرآن بحب النفس، قال اهللا  ْ ْ ْ ْ َُ ْ َ ْْ َ َ َ َُ ُ ْ ْ َ َُ َ َِّ َ َ َ

ــل مــنهم  ــا فعلــوه إال قلي ــاركم م ْمــن دي َ ُْ ُ َ َ ْْ ِ ِ ٌِ َ َّ ُ َِ ِ ُ ــ (}ِ ــتامء .)٦٦:ساءالن ــصور ظــاهرة االن ــة ت  فاآلي
                                   

 .١/٧١٥:  ه١٩٨٤التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنرش، تونس، ط األوىل،   ) ١(



  
  
  

  
  

  

   

    

الصادق، واالرتباط بـالوطن والتمـسك بـه بوضـوح، فـاخلروج مـن الـديار مكـافئ لقتـل 
ِّالنفس، واملشقة يف الصورتني ظاهرة فقتل النفس واخلروج من الديار أمـران عزيـزان عـىل  ْ َ َّ َ

ألن اإلنـسان ال النفس يف إشارة واضحة إىل أن الوطن قرين النفس، وقريـب مـن الـروح؛ 
ّخيرج من وطنه إال مضطرا، يقول أبو حيان ويف اآلية دليل عىل صعوبة اخلروج ": رمحه اهللا ً

 . )١("من الديار، إذ قرنه اهللا تعاىل بقتل األنفس
َوبام أن االنتامء متأصل يف النفس، واهلجرة عن الوطن صعبة واحلنني إليـه قـوي وعـد  َ ٌّ

َوطاهنم يف سبيله سـعة ورخـاء، وملـن أدركـه املـوت مـنهم  املهاجرين عن ديارهم وأاهللا  ِ

ًأجرا كبريا، وخريا عظيام، فقال تعاىل ًً ًومـن هيـاجر يف سـبيل اهللاَِّ جيـد يف األرض مـراغام {: ً َ َ ُ ْ َ ْ ُ َِ َ ِ ِ ِْ َ ِ ِ ِ َ ْ َ
ْكثريا وسعة ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللاَِّ ورسـوله ثـم يد ُ َ َ ْ َ ْ ْ ْ َ َ ََّ ُ َ ُ ُ َ َُ ً ً ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ْ ُركـه املـوت فقـد وقـع أجـره َ ْ َ َ ْ ُُ َ َ َ َ َْْ ُ ْ ِ

ًعىل اهللاَِّ وكان اهللاَُّ غفورا رحيام َِ َ ً ُ َ َ ََ  املهاجرين الـذين هـاجروا ووعد اهللا ). ١٠٠:النساء (}َ
َعن أوطـاهنم، وأخرجـوا مـن ديـارهم، وأوذوا يف سـبيله، وقـاتلوا وقتلـوا أن يكفـر عـنهم  ِّ ُ ُ ُ

َ فالـذين {: ًاألهنار ثوابا من عنده، فقـال تعـاىلسيئاهتم، ويدخلهم جنات جتري من حتتها  ِ َّ َ
ْهاجروا وأخرجوا مـن ديـارهم وأوذوا يف سـبييل وقـاتلوا وقتلـوا ألكفـرن عـنهم سـيئاهتم  َ ْ َ َ ْ ُِ ِِ َ َِّ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َْ َّ ِّ ُ ُ ُ َ َُ ِ ِ ِ َِ ِ ُِ ُِ ِ ْ َ

ِوألدخلنهم جنات جتري من حتتها األهنار ثوابا مـن عنـد  ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َّ َّْ َ َ ْ َ ُ ْ ًَ َ َُ ْ َْ َ ْ َ َِ ِاهللاَِّ واهللاَُّ عنـده حـسن الثـواب ْ َ ُ ُ ُ ََّ ْ َ ْ ِ{ 
 .)١٩٥:آل عمران(

 وألن االنتامء الصادق وحب الوطن أمـران متأصـالن يف النفـوس فـإن حكمـة اهللا 
ُاقتضت معاقبة العبيد بـذنوهبم، وقـد يكـون العقـاب قاسـيا، فيـسلبون كـل عزيـز علـيهم،  ً ْ َ

ُ إنـام جـزاء الـذين حيـاربون اهللاََّ ورسـوله {: يقول اهللا تعاىل عـن املحـاربني وقطـاع الطـرق َ ُ َ ََ َ َُّ َ َ ُ َِ ُ َِ َّ ِ

ْويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيـدهيم وأرجلهـم مـن خـالف أو  ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ ُْ َّ َ َّ ُ َ ْ ً َ َِ ُ َّ ِ َ ِ

ْينفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم  ْ ُْ َُ ََ َ ٌ ْ ْ ُُّ ِ ْ ِ ِ َِ َ َِ ٌيف اآلخرة عذاب عظـيم َ َِ ِ َِ ٌَ َ  .)٣٣:املائـدة (}ِ
: :يقـول الـشافعي. يطردوا من بلد إىل بلـد بحيـث ال يتمكنـون مـن القـرار يف موضـع: أي

                                   
عـادل أمحـد عبـد املوجـود، عـيل حممـد : ، أبو حيان حممد بن يوسف، حتقيـق)تفسري أيب حيان(لبحر املحيط ا  ) ١(

أمحد النجويل اجلمل، دار الكتب العلميـة، لبنـان، .زكريا عبد املجيد النوقي، د: معوض،وشارك يف التحقيق
 .٢٩٧/ ٣: م١٩٩٣-ه ١٤١٣الطبعة األوىل، 



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

ًيكفيه مفارقة الـوطن والعـشرية خـذالنا وذال" ُ ؛ ألنـه بالغربـة سـيتجرع مـرارة الـذنب، )١( "ً
ن نـوع مـن العقوبـة كـام يفعـل ألن التغريب عن األوطـا"::ُّوسقم الذل، ويقول الشنقيطي

َبالزاين البكر، وهذا أقرب األقوال لظاهر اآلية، ألنه من املعلوم إنه ال يراد نفيهم من مجيـع  ْ َ ِ
ّاألرض إىل السامء، فعلم أن املراد باألرض أوطاهنم التي تشق علـيهم مفارقتهـا ِ ومثـل . )٢("ُ

ًب عن الوطن عاما كـامالَّذلك عقاب الزاين غري املحصن باجللد مئة جلدة، والتغري  ملـا يف ،ً
ِّذلك مـن أمل حـيس ومعنـوي عـىل اجلـسد، وعـىل الـنفس البـرشية التـي فطـرت عـىل حـب  ٍُّ ٍّ

َّوهذا من األدلة الـرشعية عـىل أن االنـتامء وحـب الـوطن . ُالوطن، وجبلت عىل احلنني إليه
ألصـح؛ ألن والتهديـد بـالنفي مـن البلـد إكـراه عـىل ا"::أمران مرشوعان، يقول السيوطي

  .)٣("مفارقة الوطن شديدة
ُوتتجىل قيمة االنتامء إىل الوطن وحبه والعلوق به عند فرعون حـني كـان املـسوغ عنـد 

 هو خوفهم منه؛ لئال خيرجهم من ديارهم، ويبعـدهم عـن قوم فرعون ملحاربة موسى 
َ قــال املــأل مــن قــوم فرعــون إن هــ{:  قــال اهللا تعــاىل،أوطــاهنم َّ َ َ َْ َ َِ ْ ْ َْ ْ ِ ٌذا لــساحر علــيمِِ ٌ َِ َ ِ َ ْ يريــد أن ،َ َ ُ ِ ُ

ــأمرون  ــامذا ت ــُكم ف ــن أرض َخيــرجُكم م َ َُ ُ َ ْ ْ ْْ َ ِ َ ْ َِ ِ ْ ــراف (}ُ ــال .)١١٠-١٠٩:األع ــورة  وق  يف س
ٌ قال للمإل حوله إن هذا لساحر عليم{ :أخرى ٌ َ َِ َ ِ َِ َ َّ َ ْ َ ََ ِ ُ ْ َ ِ يريـد أن خيـرجُكم مـن أرضـُكم بـسحره ،ٍ ِ ِِ ِ ِْ ْ َ ُِ ْ ْ ِْ َ َْ ُ ْ ُ

ُفامذا تأمر ُ َْ َ َ ْ قالوا إن هذان لـساحران يريـدان أن {: وقال تعاىل). ٣٥-٣٤:الشعراء (}َون َ َ َ ْ ُ ََ ِ ِ َِ ِ ُ َ َِ َ ِ

َخيرجاكم من أرضُكم بسحرمها ويذهبا بطريقتُكم املثىل  ُْ ُْ َ َ ْْ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِِ َِ َ َ ْ ْ ََ ِ َ ْ ويربز انتامء فرعون ). ٦٣:طه (}ُ
نا، وخترجنا من أرضنا، ما جئت إال لتحرمنا من وطن: ً قائالنفسه حني خياطب موسى 

َ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بـسحرك يـا موسـى { :قال اهللا تعاىل ُ َْ ْ ْ ََ ِ ِِ ِ ِِ َ َ َِ َ َْ ُ َ ْ ِ َ وقـال .)٥٧:طـه( }َ
ُ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لُكم إن هـذا ملْكـر مَكرمتـوه يف املدينـة لتخرجـوا { :تعاىل ُ ْ ِْ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ََ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َِ ُ ْ َ ٌ ْ ْ َ َْ ِ َ ِ َ

َنها أهلها فسوف تعلمون ِم َ َ َُ َْ ْ َ ََ َ ْْ  اعلـم أن فرعـون ملـا "::يقول الشافعي ). ١٢٣ :األعراف (}َ
                                   

ي، أبــو الفــضل أمحــد بــن حجــر العــسقالين، اعتنــى هبــا ســامحة الــشيخ فــتح البــاري رشح صــحيح البخــار  ) ١(
 .١٣٥ /١٢: م٢٠٠٠ - ه١٤٢١عبدالعزيز ابن باز، دار السالم، الرياض، ط األوىل، 

بكر بن عبـد اهللا أبـو زيـد : أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني بن حممد الشنقيطي، إرشاف  ) ٢(
 .٢/١٠٨: ه١٤٢٦ املكرمة، ط األوىل، دار عامل الفوائد، مكة

األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، عبد الرمحن بن أيب بكر الـسيوطي، مكتبـة نـزار البـاز، مكـة   ) ٣(
 .١/٣١٢: م١٩٩٧ –ه ١٤٢٨املكرمة، ط الثانية، 



  
  
  

  
  

  

   

    

عنـد اجـتامع اخللـق العظـيم، خـاف أن   رأى أن أعلم الناس بالسحر أقر بنبـوة موسـى
فـألقى يف احلـال نـوعني مـن   يصري ذلك حجة قوية عند قومه عىل صـحة نبـوة موسـى

ام؛ لتصري تلك الـشبهة مانعـة للقـوم مـن اعتقـاد صـحة نبـوة موسـى الشبهة إىل أسامع العو
 .إن هذا ملْكر مَكرمتوه يف املدينة { :قوله: فالشبهة األوىل ِ َِ َْ ُ ََ َ َِّ ُ ُ ْ َ ٌ َ واملعنى أن إيـامن هـؤالء  }ِ

 ليس لقوة الدليل، بل ألجل أهنم تواطؤوا مع موسـى أنـه إذا كـان كـذا وكـذا بموسى 
أن : والـشبهة الثانيـة. بوتك، فهذا اإليامن إنـام حـصل هبـذا الطريـقفنحن نؤمن بك ونقر بن

غرض موسى والـسحرة فـيام تواطـؤوا عليـه إخـراج القـوم مـن املدينـة، وإبطـال ملكهـم، 
ومعلوم عند مجيع العقالء أن مفارقة الوطن والنعمة املألوفـة مـن أصـعب األمـور، فجمـع 

  .)١("ى منهام يف هذا البابفرعون اللعني بني الشبهتني اللتني ال يوجد أقو
 

ُ يف الــسنة النبويــة دالئــل كثــرية تؤكــد أن االنــتامء إىل الــوطن أمــر مــرشوع جبــل عليــه 
اإلنسان، ويتجسد ذلك يف حبه لوطنه، وقيامه بحقوقه، ففـي الـسنة النبويـة أشـارات تـدل 

 :ري يف النفس، وقد جاءت املقاصد بتأكيد ذلك، منهاعىل أن االنتامء إىل الوطن أمر فط
– 

 اشتاق إىل وطنـه بالـسؤال عنـه، وتلمـس أخبـاره، فحـني قـدم  ومن ذلك أن النبي 
ُّأصيل الغفاري ا من مكة فلم يلبث أن دخل النبي  ِْ َّ َ ْ ْ ْ َ ََ َ َ َ ْ ََ ُفقال له ،ُ َ َ َ ْيا أصـيل، كيـف عهـد": َ ِ َ َ ْ ََ ُ ِ َت َ

ــة؟ َمكَّ َ قــال"َ َواهللاَِّ عهــدهتا قــد أخــصب جناهبــا، وابيــضت بطحاؤهــا، وأغــدق إذخرهــا، : َ َُ َ ُ َِ ْ َ ْ َِ َ ْ ْْ َ ََ َ َ َ ْ َ َ َ َ َُ ْ َّ ُ ََ ْ ِ
َوأسلت ثاممها، وأمش سلمها فقال َ َ َ َُ َ َ َُ َ َ ُ َ َّْ َ َُ َّحسبك يا أصيل ال حتزنا": ِ ِ ْ ُ َ ُ ِ َ َ ُ ََ ْ")٢(. 

                                   
/ ١٤: م١٩٨١ -ـه١٤٠١، ت، ط األوىلالتفسري الكبري، فخر الدين حممد بن عمر الرازي، دار الفكر، بريو  ) ١(

٢١٧، ٢١٦. 
عبـد امللـك بـن دهـيش، مكتبـة . د: أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، حممـد بـن عبـد اهللا األزرقـي، حتقيـق  ) ٢(

غريـب احلـديث، محـد بـن : وهو يف. ٧٣٣،٧٣٤: ٢: م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤األسدي، مكة املكرمة، ط األوىل، 
. ٢٧٨/ ١: م١٩٨٢ -ه١٤٠٢، دار الفكـر، دمـشق، ط األوىل، عبدالكريم العزباوي: حممد اخلطايب، حتقيق

َاإليامء إىل زوائد األمايل واألجزاء، نبيل سعد الدين سـليم، أضـواء الـسلف، الريـاض، ط األوىل، : وذكر يف
ــ١٤٢٨ ــذيل":٧/٣٠٨: م٢٠٠٧ – ـه ــر اهل ــن أيب بك ــامش"... ع ــرتوك": يف اهل ــذيل م ــوبكر اهل ــد " أب ، وق

 .ًاعتامداًاستشهدت به اعتضادا ال 



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

ُويف رواية أخرى أنه َّ ة":َ َقدم من مكَّ ََ َْ ِ ُ فـسألته عائـشة لِ َ ََ ِ َ ُ ْ َ ـة يـا أصـيل؟ : َ ُكيـف تركـت مكَّ َْ َ َ ُْ َ ََ ْ ََ َ
َقال َتركتها حني ابيـضت أباطحهـا، وأحجـن ثاممهـا، وأعـذق إذخرهـا، وأمـرش سـلمها، : َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َُ َ ْ ُ ُ َ ََ ْ َ َ َُ َ ْ ْ َّ ََ َ َ ََ ِ ِ ِِ ُ َْ

ُفاغرورقت عيناه  ْ َْ َ ْ َ ََ َ ْوقال ،َ َ ُتشوقنا يا أصيل":َ ْْ َ َ َُّ َ َ ْ، وير"َ ُ ُوى أنه قـال لـهَ ُ ََ َ َ َّ ُّدع القلـوب تقـر: َ َ ُ ُ َْ َ َِ")١( .
َ أنه قدم من مّكة، فسألته عائشة ل كيف تركـت مّكـة يـا أصـيل؟ فقـال تركتهـا ":ويف رواية ْ َ َ ْ ْ ُْ ْ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َّ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َُ ََ ِ ِ َِ َ

َحني ابيضت أباطحها، وأحجن ثاممها، وأغدق إذخرها، وأمرش  َ ْ ّ َْ َ ُ ََ َ َ ََ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َْ ِ ِ ِْ َ َُ َسلمها، فاغرورقت عينـا ْ ْ ْ ََ ْ َ َ ََ َ ُ َْ
ِرسول اهللاِ  ُ َوقـال َ َ ُ ال تـشوفنا يـا أصـيل ":َ ْ َْ َ َ ُّ َ َ ُ، ويـروى أنـه قـال لـه "ُ ُ َ ُ ََ َ َ ّ َ ْدع القلـوب تقـر "ْ َ ُ ُ َْ َ ْ َ")٢( ،

 عن مكة كيف تركها، وقريب من ذلك حني قدم إبان بن سعيد ا املدينة، فسأله الرسول 
َّتركتهم وقد حيدوا": فقال َ َ، وتركـت اإلذخـر وقـد أغـدق، وتركـت الـثامم وقـد خـاضُ ُ َُ َ ّ َ َْ َ َ ََ َ َْ َ ِ" .

ُحبا ملكة، وحنينا إليها، يقول السهييل )٣(" فاغرورقت عينا رسول اهللا  ويف هـذا اخلـرب ":: ً
ِّوما ذكر من حنينهم إىل مكة، ما جبلت عليه النفوس من حب الوطن واحلنني إليه ُ ُ")٤( . 

َ الصادق مـا جـاء عـن عـيل ا قـالومن أمارات االنتامء ِ ْ ملـا قـدمنا املدينـة أصـبنا مـن ": َ َِ َِ َ َ َََ
ُّثامرها فاجتويناها، وأصابنا هبا وعك وكان النبي  ِ َِّ ََ َ ٌَ ْ َ َ ََ ِ ُيتخـرب َّ َ َ ٍعـن بـدر.)٥(َ ْ َ ْ قـال ابـن  .)٦("إلـخ...َ

لهفهـم عـىل وفيه بيان ما عليه أكثر الناس مـن حنيـنهم إىل أوطـاهنم، وت":عبد الرب رمحه اهللا
  .)٧("فراق بلداهنم، التي كان مولدهم هبا، ومنشؤهم فيها

                                   
طـه سـعد، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، : رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك، حممد عبد الباقي الزرقاين، حتقيق  ) ١(

 .٤/٣٦٤: م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤القاهرة، ط األوىل، 
الروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن هشام، عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا الـسهييل، علـق عليـه ووضـع   ) ٢(

 .٣/٢٥: م١٩٩٧جمدي الشوري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل،: شيهحوا
: ه١٣٩٩مطالع البدور يف منازل الرسور، البهائي الغزويل، مطبعـة إدارة الـوطن، القـاهرة، ط األوىل، : ينظر  ) ٣(

٢/٢٩٢. 
 .٣/٢٥: الروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن هشام، مصدر سابق  ) ٤(
 ).خرب(مادة . ٤/٢٢٧: لسان العرب، مصدر سابق: ينظر.  يسأل:يتخرب  ) ٥(
شعيب األرنؤوط وآخرون، إرشاف : مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبداهللا أمحد بن حنبل الشيباين، حتقيق  ) ٦(

: رقـم احلــديث.٢/٢٥٩: م٢٠٠١ – ـهـ١٤٢١عبـد اهللا الرتكـي، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، ط األوىل، . د
٩٤٨. 

. د: يوسف ابن عبدالرب القرطبي، اعتنى بـهتذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار، أبو عمر االس  ) ٧(
 .٤٨/ ٢٦: م١٩٩٣ –ـه١٤١٤ القاهرة، بريوت، ط األوىل،عبداملعطي قلعجي، دار قتيبة، دمشق، دار الوعي،



  
  
  

  
  

  

   

    

َ كــان إذا قــدم مــن ســفر فنظــر إىل ":ومــن شــواهد ذلــك مــا رواه أنــس ا أن النبــي  َِ َِ َ ََ َ َ َ َ ََ ٍ ْ ِ ِ

َجدرات املدينة أوضع ناقته، وإن كـان عـىل دابـة حركهـا مـن حبهـا  ِّ ُ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ ْ ُِ ٍ ِ ِ َِ َ ََّ ََ ََ ْ َ َِْ َ َ َُ  ، أرسع الـسري:أي .)١("َ
ِّ إن ذلك مـن حبـه هلـا": ُّقال بعض الرشاح داللـة عـىل فـضل ": وزاد آخـرون يف احلـديث"ُ

) ِّحركها من حبهـا ("::ّوقال ابن بطال .)٢("ِّاملدينة، وعىل مرشوعية حب الوطن واحلنة إليه
 إذا نظـر إليهـا مـن أجـل أن قـرب الـدار جيـدد وتعجيـل سـريه ...يريد من حبـه للمدينـة

 .)٣(" األسـوة احلـسنةق لألحبة واألهل، ويؤكد احلنني إىل الـوطن، وىف رسـول اهللا الشو
 وذلـك اسـتجابة يف احلديث يدل عىل تكرار هذا الفعـل مـن الرسـول ) كان(ولعل لفظ 

 .لفطرة االنتامء الصادق يف اإلنسان الطيبة
...  تبـوك يف غـزوةخرجنا مـع رسـول اهللا ": وشبيه ذلك ما جاء عن أيب محيد ا قال

َثـم أقبلنـا، حتــى قـدمنا وادي القـرى، فقــال رسـول اهللا  ْ:" ْإنـى مــرسع فمـن شـاء مــنُكم َ َ ْ ُْ ِ َ ْ ٌَ ِ ِّ ِ

ْفليرسع معي ومن شاء فليمُكث ْ َ ْ َْ َ َ َ َْ ْ َ ْ َُ ِ ُهـذه طابـة ":  فخرجنـا حتـى أرشفنـا عـىل املدينـة فقـال،"ِ ََ ِ ِ َ
ُوهذا أحد، وهو جبل حيبنا ونحبه  ُّ َ ُّ َ َ َ َ ُ َِ ُِ ٌَ ُ ٌ َُ واإلرساع يف احلديث كنايـة عـن الـشوق إىل املكـان  .)٤("َُ

ِّواحلنني إليه، ويف احلديث ثبوت حب النبي  ُقيـل"::قـال ابـن حجـر.  لبعض األمـاكن  :
هو عىل احلقيقـة وال مـانع مـن وقـوع مثـل ذلـك بـأن خيلـق اهللا املحبـة يف بعـض اجلـامدات، 

َ واسأل القرية {: ىلأهل أحد عىل حد قوله تعا: هو عىل املجاز، واملراد: وقيل َ ْ َْ َْ َْ{")٥( . 
 

                                   
 .١٢٦٢٣: رقم احلديث.٢٠/٧٣: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مصدر سابق  ) ١(
عبد اهللا حممود عمـر، دار : عمدة القارئ رشح صحيح البخاري، بدر الدين حممود العيني، ضبطه وصححه  ) ٢(

، وحتفـــة األحـــوذي بـــرشح جـــامع ١٠/١٩١: م٢٠٠١ -ه١٤٢١الكتـــب العلميـــة، بـــريوت، ط األوىل، 
دار الفكـر، عبـدالرمحن حممـد عـثامن،، : الرتمذي، أبـو العـال حممـد عبـد الـرمحن املبـاركفوري، إرشف عليـه

 .٩/٤٠٢:م١٩٧٩ –ه ١٣٩٩بريوت،ط الثالث، 
يـارس بـن إبـراهيم، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط : رشح صحيح البخاري، ابن بطال عيل بـن خلـف، ضـبطه  ) ٣(

 .٤/٥٥٥:  ه١٤٢٠األوىل، 
وىل، نظر حممد الفاريايب، دار طيبة، الريـاض، ط األ: صحيح مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج، اعتنى به  ) ٤(

 . ١٣٩٢:، رقم احلديث٦٢٦، ٦٢٥/ ١: ٢٠٠٦- ـه١٤٢٧
 .٦/١٠٧: فتح الباري رشح صحيح البخاري، مصدر سابق  ) ٥(



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

– 
ّإن حب اخلري للوطن واحلـرص عـىل رقيـه ونامئـه دليـل واضـح عـىل صـدق االنـتامء، 
وشاهد ذلك ما جاء يف السنة النبويـة أن الرسـول دعـا بـاخلري واألمـن واالزدهـار للمدينـة 

َْ اللهم اجعل يل بامل":حني سكنها، فقال  ْ َِّ ِ َ ْ ـة مـن الربكـة َُّ ِدينة ضـعفي مـا جعلـت بمكَّ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْْ َ ْ َْ َ َ ِْ َ ِ َ")١( ،
َ اللهم بارك لنا يف ثمرنا، وبارك لنا يف مدينتنا، وبارك لنـا يف صـاعنا، وبـارك لنـا ":وقال  َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َّْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ َ َ ََّ ِ

ُيف مدنا، اللهم إن إبراهيم عبـدك وخليلـ َّ َِّ َ َ ْ ْ َُ ُ َ َِّ َ َ َّ ُِ ِ ِ ـة، ِ َك ونبيـك وإين عبـدك ونبيـك، وإنـه دعـاك ملكَّ َِ َ ََ َ َِّ ُ َ ُّ َ ْ َ ُّ ََّ َ ُ َِ َِ َ َِ ِ
ــة ومثلــه معــه  ُوإين أدعــوك للمدينــة بمثــل مــا دعــاك ملكَّ َ َ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ َْ ََ ُ ِِّ ِ َ َ ، وذلــك ألن املدينــة هــي التــي )٢("ِ

ُّ؛ ولذلك ظل حب مكة يف ية، واستقبلت الرسول اإلسالماحتضنت الدعوة   كام قلبه َّ
ِّهـو مل يتغـري، وحنينـه إليهـا مـستمرا، فكـان مــن حقهـا أن يكـون حبهـا مثـل حـب مكــة أو  ُّ ِّ ً

َّ وألن الطبع ال يوافق أن يكـون بلـد أحـب - ملكة وتعلقه هبا ِّولشدة حب الرسول .أشد
 إىل اهللا يف ذلـك بالـدعاء؛ ألن القلـوب بـني إصـبعني  جلأ النبي -إىل إنسان من بلده األم 

  من دعـاء إبـراهيم - واهللا أعلم -والذي يظهر . من أصابع الرمحن يقلبهام كيف يشاء
للمدينة أن السبب ليس ألفـضلية البقعـة فحـسب، وإنـام لكـون كـل مـنهام  ملكة، وحممد 

 أن النبـي :دعا ملوطنه، وموطن أهله، ومستقر عبادته، كام يف دعائه الذي أورده السمهودي
اللهـم اجعـل لنـا هبـا قـرارا ورزقـا حـسنا":نة قال إذا أقبل عىل املدي ً َ ً َ َ ََّ َ ْ ًُ َ َ ْ َّْ ِ ، ولـذلك يقـول )٣("ِ

 . )٤("باهلجرة، وفراق الوطن    نبيه  ابتىل اهللا"::العيني
  

ومن الدالئل التي تؤكد أمهية االنتامء إىل الوطن وحبه ومـرشوعيتهام التعلـق بـالوطن 
 لوطنـه وتعلقـه بـه، وكراهيتـه اخلـروج منـه،  مفارقته، وقد ثبت حب الرسـول وصعوبة

ــول  ــىل الرس ــوحي ع ــزل ال ــني ن ــان ح ــا ك ــك م ــن ومــن ذل ــل ع ــن نوف ــة ب ــه ورق ــال ل  ق

                                   
عبـد الـسالم علـوش، مكتبـة الرشـد، : صحيح البخاري، أبو عبداهللا حممد بن إسامعيل البخاري، اعتنى بـه  ) ١(

: و صـحيح مـسلم، مـصدر سـابق. ١٨٨٥: ، رقـم احلـديث٢٥١: م٢٠٠٦ -ه ١٤٢٧الرياض، ط الثانيـة، 
 .١٣٦٩: ، رقم احلديث١/٦١٩

 . ١٣٧٣:، رقم احلديث٦٢٠ /١: صحيح مسلم، مصدر سابق  ) ٢(
مرائي، مؤسـسة  الـساقاسـم.د: وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى، نور الدين عيل بن أمحد الـسمهودي، حتقيـق  ) ٣(

 .١/١٣٢: م٢٠٠١ - ه١٤٢٢الفرقان، مكة املكرمة، ط األوىل، 
 .١٠/٣٥٨: عمدة القارئ رشح صحيح البخاري، مصدر سابق  ) ٤(



  
  
  

  
  

  

   

    

ُلتَكذبنه":قومه ََّ ِّ ِ فلم يقل له النبي "َُ َّ ُ ََ ْ ُ َ َْشيئا ثم قال َ َ َُّ ً ْ ُولتؤذينه: َ َ ََّ ِ ْ ُ ِفلم يقل له النبي  ،"َ َّ ُ ََ ْ ُ َ َْ له شـيئا ً ْ َُ َ
َثم قال َ ُ ولتخرجنه":َُّ َ ََّ ِ ْ ُ ْ فقال أو خمرجي هم،:َ َُّ ِ ِ ْ ُ َ َ َ َ ِلذلك حتركت نفسه عند ذكر اخلـروج ":َف. )١("َ ْ َُ ُ َُّ ُْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ َ

َمنه ما مل تتحرك قبل ذلـك ِ َِ َ َ َْ َ ُْ َّ ََ َ ْ ّ، وحتركـت أحاسـيس نفـسه ومظـاهر حبـه لوطنـه، وظهـرت )٢("ْ
ْت املواطنة، ونوازع فـراق الـوطن، ووضـح إلفـه يف القلـوب، يقـول وأمارا دالئل االنتامء، ِ ُ

 ففــي هــذا دليــل عــىل حــب الــوطن وشــدة مفارقتــه عــىل ":ً تعليقــا عــىل احلــديث:الـسهييل
َّمـا أطيبـك مـن بلـد، وأحبـك إيل، ولـوال أن ":ُ حـني أخـرج مـن مكـةوقوله . )٣("النفس َّْ ِ ٍَّ َ َ

ْقومي أخرجوين منك ما سَكنت غري َ ََ ُ ِ ِ ُِ ْ  . )٤("ِكَ
  

إن ذكــر فــضائل الــوطن دليــل عــىل صــدق االنــتامء وعــىل الفطــرة الــسليمة لإلنــسان، 
فاإلنسان مسكونة نفسه بوطنه، وذكر فضائل الوطن جتـسيد ملعنـى االنـتامء الـصادق؛ ألنـه 

التامسك، يغرس يف املجتمع اخلري، وينمي فيهم معاين املحبة واالنتامء، وينمي فيه التآلف و
 إىل هـذه القيمـة العظمـى، ورغـب النـاس اإلسالمويبعد عنه احلسد والتباغض، وقد دعا 

 لوطنـه، ِّفيها من خالل استشعارهم هذا املبدأ العظيم، ومن ذلك ما جاء يف حب النبـي 
َّوانتامئه إليه، وحنينه له، واستيالء ذلك عىل طبعه، واستدعاء أشـد الـشوق إليـه، حـني هـم  َ

ٌّوج من وطنه، واهلجرة عنه إىل مكان آخر، فيلتفت إىل البيـت العتيـق، وكلـه حـب  باخلر
ًإليه، وحزن عليه، ولوعة من فراقه، قائال ٌ ِ علمت أنـك خـري أرض اهللاَِّ، وأحـب األرض ": ٌ َ ِْ ْ ْ ْْ ُّ َ ََ َ َُ َ ِ َّ ُ َِ

ُإىل اهللاَِّ، ولوال أن أهلك أخرجوين منك ما خرجـت  ْ ُ ْ ََ َ ََ ِْ ِ ِْ ِ َ َ ََ َّ َ َْ َ ٍمـا أطيبـك مـن بلـد، ":  وقولـه .)٥("ِ َِ َْ ْ َ َ
ِوما أحبك إيل، ولوال أن قومي أخرجوين منك ما سَكنت غريك  ِ ِ ِ

َ ْ َ َ َ َّ ََ ُ ْ ْ ِ ُ ْ ْ َ َّْ َ ََ َّ َ")٦( . 

                                   
: طرح التثريب يف رشح التقريب، زين الدين أبو الفضل العراقـي، دار إحيـاء الـرتاث، بـريوت، دون تـاريخ  ) ١(

٤/١٩٦. 
 .٤/١٩٦: ب، مصدر سابقطرح التثريب يف رشح التقري  ) ٢(
 .١/٤١٣:تفسري السرية النبوية البن هشام، مصدر سابق يف الروض األنف  ) ٣(
أمحد حممد شاكر وآخرون، دار : اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي، حتقيق  ) ٤(

 .٣٩٢٦:رقم احلديث.٧٢٣ /٥: م١٩٩٩إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط األوىل، 
 .١٨٧١٧: رقم احلديث. ٤/١٣: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مصدر سابق  ) ٥(
 .٣٩٢٦: رقم احلديث.٥/٧٢٣: اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، مصدر سابق  ) ٦(



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

 
 

 
 

ة جوهريـة تقـوم عـىل إعـداد تعد قضية االنتامء من أخطر القضايا العامليـة؛ ألهنـا قـضي
املواطن الصالح الذي يعد الركيزة األسـاس لبنـاء الـوطن، وحتقيـق أمنـه وسـالمته، ودفـع 
دفته نحو التقدم والتطور والتميز، وال ريب أن أخطر ما يصيب املجتمعات اإلنـسانية مـن 

ري آفات، هو حينام يفقد أبناء هذه املجتمعـات فـاعليتهم، وتتوقـف عوامـل الـدفع احلـضا
لدهيم، فتنترش أفكار الكسل واخلمول والتربير وتسيطر عىل جمريـات حيـاهتم، فتمـوت يف 
مهدها كل جذوة فكرة، تتطلـع للخـروج مـن هـذا اجلمـود الفكـري واالجتامعـي املقيـت، 
وتسود يف الوسط العام كل الكوابح والعقبات، التي حتول دون االنطالق وحتقيـق مفهـوم 

عليهم التقليد األبله لواقـع تـارخيي أو جتربـة جمتمعيـة حمـددة، الشهود احلضاري، ويستويل 
ويف هذا الظرف يفقد املجتمع القدرة عىل استثارة الطاقات الداخلية وكـوامن احليـاة فيهـا، 
وحينذاك يتحول املجتمع إىل كيان هاميش يف كـل يشء، هلـذا حتتـاج املجتمعـات اإلنـسانية 

رخيية، التي تسهم يف تفكيك عقد احلارض وإزالة الرين باستمرار، إىل ذكرياهتا وأجمادها التا
 . من النفوس الذي يمنع التفاعل اخلالق مع قضايا العرص ومكتسبات احلضارة

إن االنتامء الصادق يفـتح الطريـق إىل جتربـة اجتامعيـة حيـة، تتواصـل فيهـا التنوعـات 
ي التـي توجــد وتتفاعـل فيهـا بـشكل بنـاء املتغــريات، وعليـه فـإن مـن أخطــر الـدعوات هـ

 هو اجلانب العقدي والفكري الـذي تتمظهـر فيـه اإلسالم، فاإلسالممناقضة بني االنتامء و
مظاهر االنتامء إىل الوطن وتلتزم بمناهجه، وهو القاعدة العميقة التي تتجـذر فيهـا، كـام أن 

 مـع دائرة االنتامء هي التي توفر للمواطن األفق أو اآلفاق التـي ينفـتح عليهـا ومـن خالهلـا
 وما هـو  اإلسالمُاآلخرين، لذلك مل يعرف يف احلقب التارخيية املزدهرة أي جدل بني ما هو

 بقيمه ومبادئه هـو مـضمون اإلسالمي كان اإلسالماالنتامء إىل الوطن، ويف التاريخ العريب 
ًاالنتامء الوطني الصادق، ذلـك أن احلـديث عـن االنـتامء إىل الـوطن ال يعـد عنوانـا مـضادا  ًُ

 واالنتامء إليه، وإنـام باعتبارهـا دائـرة مـن دوائـر االنـتامء الطبيعـي واإلطـار اإلسالموان لعن



  
  
  

  
  

  

   

    

 .)١( يف هذا الصدد هو الصورة لذلك اإلطاراإلسالمالذي يبحث له عن صورة، و
 

ًمن أثـر يف الـيشء تـرك فيـه أثـرا، : األثر يف اللغة َّ ًيـؤثرا تـأثرياَ َوالتـأثري إبقـاء األثـر يف . ً ُْ ْ ِ

ًاليشء، وأثر يف اليشء ترك فيه أثرا ََّ اآلثـار : ويف االصطالح املقصود هبا يف هذا البحـث .)٢("ََ
ًالتي تعود عىل الفرد نتيجة قيامه بأفعال يؤمن هبا ويعتقدها، سواء أكانت موافقـة للمبـادئ 

ــضادها ــالق أم ت ــتامء بطبيع. واألخ ــرتة واالن ــيام يف ف ــسان، والس ــاس لإلن ــاج أس ــه احتي ت
الــشباب، التــي تتكــون فيهــا مالمــح شخــصيته، وتتحــدد توجهاتــه املــستقبلية، وهــو أحــد 
احلاجات النفسية األساس، التي بـدوهنا ال تـستقيم الـنفس، وال يـسعد اإلنـسان، وال هينـأ 

النجــاح، حيتــاج إىل العــيش، فكــام حيتــاج اإلنــسان نفــسيا إىل األمــن، واحلــب، والتقــدير، و
ًاالنتامء؛ ألنه يشبع هذه احلاجات، ومنبع االنتامء هو التفاعل والتعاون مع اآلخـرين أخـذا 
ًوعطاء، وتضحية وعمال، وبخاصة كلـام زاد عطـاؤه عـن أخـذه، واإلنـسان الـواعي بذاتـه 

عـىل ًوباآلخر يكون انتامؤه صادقا، وعالقته بوطنه إجيابية وحسنة وفعالة،وال يتحقق ذلك 
املستوى الفعيل، إال من خالل االلتزام اجلاد من قبل كل مواطن أن يـؤدي دوره، ويتحمـل 

، فتعزيـز مفهـوم )٣(مسئوليته، ويسعى بكل إمكاناته، من أجل خدمة دينه، ثم الرقـي بوطنـه
َاالنتامء إىل الوطن يلـزم أن يكـون وفـق ضـوابط رشعيـة حتكـم األفعـال والـسلوكات عـن  ْ

 وتوجيهاته، لذا فاالنتامء الـصادق اإلسالمن األسس املحكومة بتعاليم طريق حتقيق عدد م
 :ي حيقق للفرد مكاسب دينية ودنيوية كثرية، منهااإلسالماملنبثق عن تعاليم الدين 

 
 .حتقيق التوحيد اخلالص هللا -١
ــرك  -٢ ــا، وت ــذ بأوامرمه ــاعهام، واألخ ــال واتب ــوال وعم ــسنة ق ــاب وال ــصال بالكت االت

                                   
كلامت يف ذكرى اليوم الوطني، حممد حمفوظ، صحيفة الريـاض، مؤسـسة الياممـة الـصحفية الريـاض، : ينظر  ) ١(

 .بترصف يسري. ٢٣ص : ه١٤٢٧ رمضان ٤يوم الثالثاء ) ١٣٩٧٣(العدد 
 ).أثر(مادة . ٤/٥: لسان العرب، مصدر سابق. ينظر  ) ٢(
الشباب واالنتامء إىل الوطن، بدر بن عيل العبد القادر، املركز الوطني ألبحاث الشباب، جامعة امللـك : ينظر  ) ٣(

 .٧٩ص :  ه١٤٢٩سعود، الرياض، الطبعة األوىل، 



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

، وجتنـب املـسالك املنحرفـة اإلسـالمواهيهام، والسري عىل الوسطية التي دعا إليهـا ن
 .التي تؤدي إىل الغلو والتطرف، وتقود إىل اإلفراط والتفريط

االنتامء إىل بلـد التوحيـد، وقـوة االتـصال بالـدين الـصحيح، والنهـل مـن تعاليمـه،  -٣
 .واألخذ بأوامره

 .خارج حدوده يف أرجاء الوطن، وإعالء كلمة اهللا  -٤
االبتعاد عن الغلو الذي يؤدي إىل كثري من األمـور الـسلبية، ويقـود إىل ابتـداع يشء  -٥

 .يف الدين ليس فيه، وحيرم النفس لذة العمل، وأنس التضحية
االبتعاد عـن األفكـار املنحرفـة واملبـادئ الـضالة التـي تلـبس عـىل النـاس حيـاهتم،  -٦

ية، وجتعلهم يتخبطـون يف اإلسالميعة وتبعدهم عن املنهج احلق، وتزهدهم يف الرش
 .ظلامت اجلهل، فتكثر لدهيم املشكالت، واهلموم والوساوس

تقديم واجب السمع والطاعة لوالة األمر، وحفظ حقوقهم، والذب عـنهم، وذكـر  -٧
 .حماسنهم، ونرش فضائلهم

احرتام العلامء، وتقديرهم، واألخذ عنهم، وعدم سـبهم، أو التـنقص مـن قـدرهم،  -٨
يل من شأهنم، والقدح فيهم، أو العزوف عنهم، فهم الدرع احلصني الواقي أو التقل

 .من الوقوع يف املهلكات للشباب بعد اهللا
لزوم مجاعة املسلمني، واألخذ بمنهج أهل السنة واجلامعـة، والبعـد عـن اجلامعـات  -٩

املحظورة واملنحرفة، كجامعة اإلخوان املسلمني ومجاعة التبليغ، وحـزب التحريـر، 
 .)١(عة التفكري واهلجرة وغريهاومجا

القيــام بالواجبــات بأمانــة وإخــالص، وبــذل اجلهــود املمكنــة يف خدمــة الــدين ثــم  - ١٠
 .الوطن

تربية أبنـاء الـوطن عـىل تقـدير خـريات الـوطن ومعطياتـه، واملحافظـة عـىل مرافقـه  - ١١
ًومكتسباته التي من حـق اجلميـع أن يـنعم هبـا، وأن يتمتـع بحظـه منهـا كـامال غـري  ُ ُ

َّ وتربيتهم عىل استشعار ما للوطن من فضل عليهم، ومن ثم تـربيتهم عـىل منقوص َ

                                   
شكل وسامت التطرف فكريا عند بعض اجلامعـات اإلسـالمية يف العـرص : وضوع يتظرلالستزادة من هذا امل  ) ١(

 .م٢٠١١ –ه ١٤٣٢سليامن بن عبد اهللا أبا اخليل، ط األوىل، . د.احلديث، أ



  
  
  

  
  

  

   

    

 .)١(رد اجلميل له، وجمازاة اإلحسان باإلحسان
العمل عىل حتصني املجتمع ومحايته من األفكار الضالة واهلدامـة التـي هتـدد وحـدة  - ١٢

 .البالد
 حتصني الشباب خاصة، وفئات املجتمع كافـة بـشكل عـام، ضـد خمتلـف النزعـات - ١٣

ي، واملناوئة لقيم اإلسالمالفكرية، واألحزاب املنحرفة اخلارجة عىل صحيح الدين 
 .)٢(وتقاليد املجتمع السعودي

 
 .عدم التأثر باألفكار املنحرفة، والدعوات اهلدامة، واملناهج الدخيلة املضللة -١
تبنـي قـدوات مـن وجود القدوة املتبعة من والة األمـر والعلـامء الراسـخني، وعـدم  -٢

 .الثقافات املستوردة
االعرتاف بفضل الوطن والوفاء له، واالفتخار به، والعمل عىل رقيه، وهـو مـرتوك  -٣

إلمكانات الشخص وقدراته ومؤهالته، وهذا يتـيح تكـامال يف العطـاء، واإلسـهام 
 .بام خيدمه ويرتتب عليه صالحه ونموه وتقدمه

امعية ومتاسكها بني أبنـاء الـوطن؛ لتقـديم تكثيف الوعي لزيادة قوة العالقات االجت -٤
 .كل ما من شأنه رفع مستوى األداء العام، وارتقاء مجيع نظم الدولة وتطورها

املحافظة عىل أمن الوطن بالقول والعمل، وهذا واجـب كـل فـرد، والواجـب عـىل  -٥
الــشباب ترســيخ ذلــك يف أذهــاهنم، واستــشعاره للتــصدي لكــل أمــر يرتتــب عليــه 

الــوطن وســالمته، والعمــل عــىل رد ذلــك بمختلــف الوســائل اإلخــالل بــأمن 
 .ُواإلمكانات املمكنة واملتاحة

زيادة دافعيـة األفـراد يف الـتعلم واألداء، خلدمـة الـدين ثـم الـوطن، ونـرش اخلـري يف  -٦
 .أرجائه، وهذا رد جزء من دين الوطن عىل أبنائه

ضـيح معنـاه التشبع بـاحلس الـوطني، وغـرس حـب االنـتامء اإلجيـايب للـوطن، وتو -٧

                                   
 .٨٤ -٨٠ص : الشباب واالنتامء إىل الوطن، مرجع سابق: ينظر  ) ١(
 املطــرف، صــحيفة الريــاض، مؤســسة الياممــة إبــراهيم بــن عبــداهللا. مواطنــة فاعلــة ومواطنــون إجيــابيون، د  ) ٢(

 .٢١ص : ه١٤٣١، املحرم، ١٢يوم الثالثاء، ) ١٥١٦٣(الصحفية، الرياض، العدد 



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

ـــة يف  ـــسات الرتبوي ـــف املؤس ـــالل خمتل ـــن خ ـــثىل م ـــه امل ـــان كيفيت ـــصحيح، وبي ُال
املجتمع،كالبيـت، واملدرســة، واملــسجد، والنــادي، ومكـان العمــل، وعــرب وســائل 

ًاإلعالم املختلفة مقروءة، أو مسموعة، أو مرئية ً. 
اش فــاالنتامء الــصادق يتحقــق بــاحلوار، والنقــ. احلــوار، والنقــاش، وتــرك العنــف -٨

ًاهلادئ، والطرح املوضوعي، الذي حيـل كثـريا مـن اخلالفـات، ويقـود إىل االحـرتام 
والتـضحية، أمـا العنـف فـال حيـق حقـا، وال حيـل مـشكلة، والفـوىض تزيـد األمـور 

ًتعقيدا، واألمن خطرا، ولذلك قـال النبـي  ً:" ِإن اهللاََّ رفيـق حيـب الرفـق، ويعطـى ِ ِْ ُ َ َُّ ٌْ َِّّ َُ ِ

َعىل الرفق م ِِّ ْ َ ُا ال يعطى عىل العنف، وما ال يعطى عىل ما سواه َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُِ ِ ِ َِ ََ ََ ََ ْ َْ")١(.  
استشعار قيمة الوطن بني دول العامل، وتقـدير مـسؤولياته العامليـة، والـوعي بـدوره  -٩

ًالتــارخيي قــديام وحــديثا، واالرتبــاط بقادتــه، واالنحيــاز إلــيهم يف مواجهــة الفــتن،  ً
 .)٢( االستدراج، ومكائد الرتبصوالنأي بالوطن عن السقوط يف رشك

اإلسهام يف اجلهود التي هتدف إىل محاية املجتمع وأفراده مـن محـالت الغـزو الثقـايف  - ١٠
والفكري التي تسعى إىل إضعاف مناعته الفكرية والثقافية والنيل من مكانة الوطن 

 .وموقعه اإلقليمي والدويل املحوري
ومواجهة نزعات االنتامء الفرعـي الـضيق تعزيز روح االنتامء وتأكيد اهلوية الوطنية  - ١١

 . الذي يؤدي إىل التعصب واالنغالق، وإىل إضعاف روح االنتامء الوطني
تعزيــز روح الــوالء للقيــادة الــسياسية لــدى اجلامعــات واألفــراد، خاصــة الــشباب  - ١٢

ً تفعـيال ،السعودي، وحشد املوارد الفكريـة والثقافيـة والطاقـات الـشبابية وتعبئتهـا
 .)٣(ه الوطنيهلذا التوج

ــوة - ١٣ ــة  ق ــل إىل الراح ــدم املي ــشاركة، وع ــة يف امل ــرين، والرغب ــدرات اآلخ ــة يف ق الثق
 .والتخاذل

 
                                   

 .٢٥٩٣: رقم احلديث. ٢/١٢٠٣: صحيح مسلم، مصدر سابق  ) ١(
 .٨٨ -٨٦ص : الشباب واالنتامء إىل الوطن، مرجع سابق: ينظر  ) ٢(
 .٢١ص : ، مرجع سابقمواطنة فاعلة ومواطنون إجيابيون  ) ٣(



  
  
  

  
  

  

   

    

 
الشك أن صدق االنتامء حينام يـسود حيـاة الـشباب، يفـيض علـيهم بإجيابيـات كثـرية 

 :منها
سية االســتقرار النفــيس، ألن االنــتامء احتيــاج نفــيس، ضــمن االحتياجــات النفــ -١

ًاملختلفة، فاإلنسان املنتمي يكون مستقرا من الناحيـة النفـسية، ال حيـس بـاالغرتاب 
 .واالنطواء، وال يقلق من املشكالت، وال يتسخط وال يتشكى

إحساس الفرد بدوره يف املجتمع، فاالنتامء فرصة للمشاركة اإلجيابية مع اآلخـرين،  -٢
شغول بتطوير نفسه وذاته، وجيتهد أن والقيام بدور ما يف احلياة، فاإلنسان املواطن م

ًيعمل شيئا، خلدمة دينه، ووطنه، وإبراز انتامئه، وبذلك حيس بمعنى احليـاة، وأن لـه 
ًدورا يقوم به، ورأيا يستعان فيه ً. 

توافر الوحـدة االجتامعيـة التـي يـستحيل أن تبنـى عـىل أسـس راسـخة بغـري انـتامء،  -٣
ًيـات، فـاالنتامء يعطـي الفـرد إحـساسا والبعد عن إثارة النعـرات والـضغائن والقبل

باحلب للوطن، ولكل مؤسساته، ورجاالته، وطموحاته، ويشعره بمسؤوليته نحـو 
 .وطنه، ولذا يسعى إىل نرش احلب واخلري يف كل مكان وزمان

اإلحساس بالوطن والغـرية عـىل ترابـه وممتلكاتـه ومؤسـساته، والتفـاين يف منظومـة  -٤
 النـسق االجتامعـي الـسائد الـذي ارتـضاه اجلميـع، األداء العام، واالنسجام داخـل

وزيادة الثقة بالنفس يف قدرات اآلخرين، والسعي اجلـاد معهـم يف العمـل التنمـوي 
 .الطموح

زيادة دافعية األفـراد يف الـتعلم واألداء، لرقـي الـوطن ونمـوه، أمـا مـن يقـل لـدهيم  -٥
 ويقـوي عالقـتهم االنتامء أو نعدم فتجدهم يبتعدون عن كل أمر يـربطهم بـوطنهم،

 .به
جتسيد الشكر والعرفان يف الواقع، لكل من أسهم يف بناء هذا الوطن ورقيه، وذلـك  -٦

 .بحفظ احلقوق، واملحافظة عىل املمتلكات، وتقديم العون واملساعدة لآلخرين
شعور اإلنسان بقيمة النعمة، ولذة العيش، وطعم الصحة التـي يتمتـع هبـا يف وطنـه  -٧

ً تكون حيـاة اإلنـسان بخاصـة واملجتمـع بعامـة كريمـة عـىل اآلمن، والعمل عىل أن



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

ٍأرض الوطن، وال يتحقق ذلك إال بعد أن يدرك كل فرد فيه ما عليه من الواجبـات  ُ
 . )١(فيقوم هبا خري قيام

ُّحب اآلخرين، والتعايش معهم، فالشعب السعودي مشهود لـه بـاخلري، ومعـروف  -٨
َّف معهـم ومـساعدهتم، وهـذا ممـا حـث بسلوكاته املعتدلة، وبحبه لآلخرين والوقو

ي، فليس من عقيـدة املـسلم اسـتباحة دمـاء اآلخـرين، أو قتـال اإلسالمعليه الدين 
 . دين عدالة وسامحة وإكرام للبرش أمجعنياإلسالماملساملني، و

 تغليب روح االنتامء للوطن عىل الروح القبلية، والعمل عـىل إشـاعة ثقافـة االنـتامء  -٩
اء النعرات القبليـة والطائفيـة واملذهبيـة وتأكيـد خطورهتـا عـىل لوطن التوحيد وإلغ

 . الوحدة الوطنية، وهتديدها للنسيج االجتامعي للبالد
تعميق عوامل اهلوية الوطنية ضد االنتامءات الفرعية التي تؤدي إىل إضعاف الـوالء  - ١٠

 .)٢(الوطني، ملصلحة تكتالت فئوية وقبلية هامشية وضيقة
اب، أو جتنب الناس، أو العيش منطويني عىل أنفسهم، فتظهر عدم العزلة لدى الشب - ١١

ــل،  ــي عنــدهم العم ــه العطــاء، وخيتف ــل لدي ــة لــدهيم، فيق اهلزيمــة النفــسية الداخلي
 .فيكونون عالة عىل جمتمعهم

قوة الدافعية لدى األفراد نحو التعلم والعمل، فال تنترش األمية، وال تنمـو البطالـة،  - ١٢
 .وال تكثر املشكالت

بأمهية بناء الذات، والعالقـة اإلجيابيـة مـع الـوطن، وحفـظ مـصالح أبنائـه، الشعور  - ١٣
 .واملبادرة إىل تقديره والغرية عليه

 
الوقــوف مــع والة األمـــر وإعطــاؤهم حقهــم مـــن الــسمع والطاعــة والتقـــدير،  -١

 .ومشاركتهم يف جهودهم خلدمة الدين، ورقي الوطن ونموه
ً ويل األمر واملواطن يكون درعا حلامية الوطن والـذود عنـه أمـام االنسجام التام بني -٢ ِّ

  .تيارات الضالل، وحماوالت األعداء يف إضعاف مواطنتنا وحبنا لوطننا

                                   
 .٨٨ -٨٦ص : الشباب واالنتامء إىل الوطن، مرجع سابق: ينظر  ) ١(
 .٢١ص : مواطنة فاعلة ومواطنون إجيابيون، مرجع سابق: ينظر  ) ٢(



  
  
  

  
  

  

   

    

ٍاحلرص عىل مد جسور املحبة واملـودة بـني أبنـاء الـوطن، إلجيـاد جـو مـن التكـاتف  -٣

 .واالجتامع، والتآلف والتآخي والتآزر
 واالخـتالف، واحلـرص عـىل اجـتامع الكلمـة للـصمود يف البعد عن أسباب الفرقـة -٤

 . مواجهة الظروف املختلفة، والتحذير من التخريب واإلفساد بمقدرات الوطن
قوة اجلانب األرسي وتالمحه، وقيـام األرسة بواجباهتـا، وتغليـب املـصالح العامـة،  -٥

 .والبعد عن األنانية، والنزعة الذاتية
 .ًزنة واملتكاملة لإلنسان السعودي، رجال وامرأةدعم عملية بناء الشخصية املتوا -٦
االهتامم بتنشئة الشباب والفتيات، باعتبـارهم املكـون الـرئيس واألسـاس ملـستقبل  -٧

 . الوطن
التعاون مع مؤسسات املجتمع املدين كافة عىل نرش ثقافة التسامح الديني، ومناقشة  -٨

 .ياإلسالمَاآلخرين بوسطية واحرتام وفق املنهج 
ــاون  -٩ ــدأ التع ــز مب ــة، لتعزي ــة كاف ــصادية والثقافي ــة واالقت ــسات االجتامعي ــع املؤس م

  .)١(املشاركة املجتمعية، ودورها يف تعميق ثقافة االنتامء الوطني وترسيخها
قوة األداء العام لألفراد، وعدم انتشار البطالة، مما يـرض بمـصالح الـوطن، ويـؤخر  - ١٠

 .نموه وتطوره
اكتامل خطط التنميـة بـام حيقـق تطلعـات والة توافر األمن، وعدم تعطل املصالح، و - ١١

 .األمر حفظهم اهللا
ــواجبهم  - ١٢ ــام كــل فــرد ب ــة، مــن خــالل قي ــاء عــن كاهــل أجهــزة الدول ختفيــف األعب

 .ومسؤولياته بصدق وأمانة
ـــضحية  - ١٣ ـــب الت ـــديم واج ـــسؤوليات، وتق ـــل امل ـــراد، وحتم ـــام لألف ـــوة األداء الع ق

 .واإلخالص لرفعة الوطن
 

 ممارسة األعامل التخريبية من سفك الدماء، وتدمري املنشآت، وإهدار األمـوال عدم -١

                                   
 .٢١ص : مواطنة فاعلة ومواطنون إجيابيون، مرجع سابق: ينظر  ) ١(



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

والثروات، وإمهال ممتلكات الـوطن ومرافقـه، ونـرش الرعـب والفـزع واخلـوف يف 
ُ وال تفـسدوا {: ، قـال تعـاىلاإلسـالمٍاملواطنني، ألن هذا األمر مناف ملا يدعو إليه  ُِ ْ َ

َيف األرض بعد إصـالحها  ْ ْ َِ ِ َ ِ َْ ْ فـإن دمـاءكم ": وقـال الرسـول .)٥٦: األعـراف( }ِ َ َُ ِ َّ َِ

ِوأمــوالُكم وأعراضــُكم علــيُكم حــرام، كحرمــة يــومُكم هــذا، يف شــهركم هــذا، يف  َِ َ َ ََ َْ ْ َ ْ ٌ َ ْ ْ َ ْ ُْ َ َِ ْ ْ َ ُ َ ْ َ َ َِ ِ َ َ ْ َ َ
َبلدكم هذا ََ ْ ُ ِ  .ية جاءت بجلب املصالح ودفع املضاراإلسالموالرشيعة  .)١("َ

عم والثـروات التـي يزخـر هبـا الـوطن، واالبتعـاد عـن الرتشيد يف استخدام كـل الـن -٢
مظـاهر االســتهالك املحظــور، والــرتف الزائـد، واملحافظــة عــىل ممتلكاتــه، كمــوارد 
املياه، والطرقات واملباين، واألشـجار، واملـصانع وعوامـل بنائـه ورخائـه وغريهـا، 

 تكـون عالقـة ًويتجىل االنتامء واضحا يف العالقة مع هذه املمتلكات، التي ينبغي أن
احلفظ واالهتامم هبا، ألهنا حق للجميع، ومـؤرش مـن مـؤرشات احلـرص عـىل نعـم 

لذا جيب االبتعـاد عـن كـل سـلوك ال حيفـظ ممتلكـات الـوطن أو . الوطن وإمكاناته
 . يعرضها للتلف والضياع؛ ألهنا لنفع احلارض ونفع األجيال القادمة

 مـن اجلميـع لتطـوير الـوطن يف كـل االنتامء يتجسد يف العمل اجلاد والسعي احلثيث -٣
املرافق واملجاالت، والعمـل عـىل تعظـيم جانـب اإلنتـاج الـوطني ونمـوه؛ ليتطـور 

 .املجتمع ويتقدم بني املجتمعات األخرى
التفاين يف أداء الواجبات املطلوبة من اجلميع قبل املطالبة باحلقوق، وهـذا يـؤدي إىل  -٤

 قـام كـل فــرد بـذلك لـن يــستطيع حـسن األداء، واإلخـالص يف العطـاء، ومتــى مـا
 .األعداء مس بالدنا بسوء

ٌاإلسهام الفاعل واإلجيايب يف كل ما من شأنه خدمة الوطن ورفعته سواء كـان ذلـك  -٥
 ؛ ألن ذلك واجب اجلميع؛ٍ ويف أي جمال أو ميدان،اإلسهام قوليا أو عمليا أو فكريا

الفردي واالجتامعي، مـع إعطـاء ٌوهو أمر يعود عليهم بالنفع والفائدة عىل املستوى 
أبناء الوطن عىل مستوى األفراد واجلامعـات الفرصـة لإلسـهام يف ذلـك باسـتخدام 

                                   
. ٨٠٠، ٢/٧٩٩: لم، مـصدر سـابقوصحيح مس. ٦٧:رقم احلديث. ١٨: صحيح البخاري، مصدر سابق  ) ١(

 .١٦٧٩:رقم احلديث



  
  
  

  
  

  

   

    

 . )١(الربامج املتنوعة، واملناشط املختلفة
ًتشجيع املرأة عىل املشاركة املجتمعيـة وفـق الـضوابط الـرشعية، تقـديرا لـدورها يف  -٦

ً، وحرصـا عـىل االسـتفادة اإلسـالمهـا يف ًبناء املجتمع وجتديـدا ملكانـة املـرأة وموقع
 .)٢(بإمكاناهتا وقدراهتا، باعتبارها تشكل نصف املجتمع

ًاحلرص عىل سالمة الوطن بدءا من استشعار الواجب جتاه الوطن يف احلفاظ عـىل " -٧
أمنه، والدفاع عنه واحلرص عىل سمعته، واستشعار املـسؤولية العظمـى يف احلفـاظ 

 .)٣("عىل ثوابته
ــمل واألوىل إعــالء قي -٨ ــرب واألوســع واألش ــدائرة األك ــاره ال ــب الــوطن باعتب مــة ح

واألعــىل مــن االنــتامءات خارجــة، وتقويــة مــشاعر االنــتامء إىل الــوطن لــدى فئــات 
 . املجتمع كافة

تــشجيع البحــوث، والدراســات، والنــشاطات التــي هتــتم بفكــرة االنــتامء الــوطني  -٩
ًث واالهتامم بتوصياهتا تفعيال وتطويرها، والعمل عىل نرش هذه الدراسات والبحو

لتأثريها، ونقلها من جمال الفكر والنظريات إىل أرض الواقع، خاصة يف جمايل األمن 
 . الفكري والوحدة الوطنية

اإلسهام بدور فاعل ومؤثر يف التنمية الثقافيـة، وحتويـل مفهـوم التنميـة الثقافيـة إىل  - ١٠
وحـدة الوطنيـة، ويعـزز عمليـة واقع عميل وتطبيقي خيدم قضايا األمن الفكري وال

 . االنتامء الوطني
نرش ثقافـة االنـتامء الـوطني بـني أفـراد املجتمـع، لـيس كبـديل لألفكـار املتطرفـة أو  - ١١

املنحرفة فحـسب، بـل كتيـار رئـيس وعـام ملجـرى احليـاة االجتامعيـة واالقتـصادية 
 . والثقافية يف املجتمع

ســيخ مبـدأ حــق االخــتالف يف العمـل عــىل نـرش ثقافــة احلــوار واحـرتام اآلخــر وتر - ١٢
ية يف القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة اإلســالمًالــرأي، انطالقــا مــن القــيم واملبــادئ 

                                   
 .٩٠ -٨٨ص : الشباب واالنتامء إىل الوطن، مرجع سابق: ينظر  ) ١(
 .٢١ص : مواطنة فاعلة ومواطنون إجيابيون، مرجع سابق: ينظر  ) ٢(
 .٩٠ص : الشباب واالنتامء إىل الوطن، مرجع سابق  ) ٣(



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

املطهرة، التي تعيل من هذه الثقافة باعتبارها الضامنة لعدم إفراز أجيال من الـشباب 
فاقدي اهلوية الذين تعبث الفئـات الـضالة بعقـوهلم، والـضامنة حلاميـة الـشباب مـن 

 .)١(صب وأحادية الرأي ومها أهم املداخل احلقيقية لصناعة اإلرهابالتع
الرغبة يف املشاركة االجتامعية، والتعاون بني مؤسـسات املجتمـع، فاإلنـسان الـذي  - ١٣

يفكر باألخذ من ثروات الوطن، واستنزاف إمكاناته دون أن يقدم لوطنه أي عمـل 
 .)٢(وأي مقابل، خيل بمفهوم االنتامء إىل الوطن

 
 إن أهم مرحلة لبناء املواطن الصالح، وتعميق االنـتامء الفاعـل يف نفـسه هـي 

ًمرحلة الطفولة والنشوء التي جتعل الشخص يعيش االنـتامء فكـرة ووجـدانا، ويـشعر أهنـا  ً
ًاألصل بالنسبة إليه، وأن قيمتهم وعزهم يكون بالتـضحية فـضال عـن بـذل الطاقـة خلدمـة 

ً بتنـا نواجـه حتـديا وطنيـا يـستوجب منـا مراجعـة أدوارنـا ":الـدين والـوطن وبخاصـة أننـا ً
ومسؤولياتنا املطلوبة منا جتاه وطننا، وأن نحاسب كل من يقرص يف أداء دوره، أو يتقاعس 
يف القيام بمهمته، فنحن يف سفينة وطنية واحدة، وأي خرق يف تلك السفينة، أو تقاعس يف 

  .محايتها، سيؤدي إىل خسارة اجلميع
ّ أن نذكر أبناءنا وبناتنا باملسؤوليات والواجبـات املرتتبـة عـىل العمـل بمفـاهيم  وجيب

 حلامية هذا الوطن ومكتسباته -بإذن اهللا–الوطنية واملواطنة، وأن نبني هلم أن الدرع الواقي 
ــاهتم، أو مل  ــه إن تقــاعس أبنــاء الــوطن، ومل يقومــوا بواجب ــه وشــبابه وبناتــه، وأن هــم رجال

 فام الـوطن إال بـشبابه، - ال قدر اهللا–هتم فإهنم سيكونون أول اخلارسين يتحملوا مسؤوليا
 االنــتامء الــوطني لــيس ادعــاء يدعيــه ":ف.)٣("ومــا قوتــه إال بقــوهتم، وال رقيــه إال بــرقيهم

حيـث يـرتجم هــذا . اإلنـسان أو مقولـة تقـال أو خطبـة تـذاع، وإنــام هـو التـزام ومـسؤولية
                                   

 .٢١ص :  مرجع سابقمواطنة فاعلة ومواطنون إجيابيون،: ينظر  ) ١(
الوطنية يف الترشيع اإلسالمي، بدر : وينظر. ٩٥ -٩١ص : الشباب واالنتامء إىل الوطن، مرجع سابق: ينظر  ) ٢(

 .٥٣، ٤٩ص :  ه١٤٣٠بن عيل العبد القادر، مطبعة النرجس، الرياض، الطبعة األوىل، 
د العزيـز النـصار، صـحيفة االقتـصادية، صـالح بـن عبـ. قراءة يف مفـاهيم الوطنيـة واملواطنـة واإلرهـاب، د  ) ٣(

ص : ه١٤٢٨ / ٤ / ١٦يوم األحـد، تـاريخ ) ٥٤٠٠(الرشكة السعودية لألبحاث والنرش، الرياض، العدد 
٢٢. 



  
  
  

  
  

  

   

    

ة، فال يـصح بـأي حـال مـن األحـوال أن يعـيش املـواطن االلتزام بتحمل املسؤولية الوطني
ًمتفرجا أو بعيدا عن التزامه الوطني، وإنام هـو مطالـب ووفـق مقتـضيات االنـتامء الـوطني  ً

وعـىل املؤسـسات . السليم لاللتزام بمتطلبات املواطنة والقيـام بـأدواره ووظائفـه الوطنيـة
ن أجـل بلـورة مفهـوم االنـتامء الـوطني الثقافية والرتبوية واإلعالمية الوطنيـة، أن تعمـل مـ

ًفـاالنتامء إىل الـوطن يـدفعنا مجيعـا . وربط مجيع املواطنني بمسؤولياهتم وواجباهتم الوطنيـة
ــه  ــز وحدت ــل لتعزي ــسعي املتواص ــضعف، وال ــاط ال ــاء نق ــرات، وإهن ــسد الثغ ــل ل إىل العم

 يف نفـوس وتصليب ومتتني تضامنه الداخيل، واالنتامء الوطني لـن يتـشكل بـشكل حقيقـي
فاملواطنـة بـام حتتـضن مـن . املواطنني، إال بإنجاز مفهوم املواطنة عىل نحو مؤسـيس وعمـيل

ومن هنـا فـإن تعميـق مفهـوم ... مسؤولية ورشاكة، هي بوابة انجاز مفهوم االنتامء الوطني
ة بام االنتامء الوطني يتطلب العمل عىل بلورة واقع املواطنة يف أبعاد احلياة املتعددة، فاملواطن

ختتزن من مسؤوليات وحقوق وواجبات، هي جرس الوصول إىل مستوى متقدم من حالـة 
فـاالنتامء الـوطني التـزام ومـسؤولية، ... الشعور وااللتزام بكل مقتضيات االنتامء الـوطني

ًوكسب متواصل يف خمتلف امليادين لربط مكاسـب املـايض بمنجـزات الـراهن وصـوال إىل 
 فيـه مجيـع أبنـاء الـوطن مـسؤولياهتم وأدوارهـم ووظـائفهم مستقبل وطني جديد، يـامرس

وحقوقهم، واألوطان يف املحـصلة النهائيـة، ال تعمـر إال بأبنائهـا، وال تتطـور إال بـشعبها، 
ــسيري  ــورهم، وت ــواطنني يف إدارة أم ــشاركة امل ــورت م ــوة إال إذا تط ــباب الق ــك أس وال متتل

ة، لكل املبادرات واخلطوات الوطنية شؤوهنم وقضاياهم، فاالنتامء الوطني مساحة مفتوح
اخلــرية واالجيابيـــة، والتــي تـــستهدف عـــزة هــذا الـــوطن ومنعتـــه عــىل خمتلـــف الـــصعد 

 . )١("واملستويات

                                   
مجعهـا ورتبهـا ) جمموعة مقاالت لعـدد مـن الكتـاب(املواطنة والوحدة الوطنية يف اململكة العربية السعودية،  ) ١(

: م٢٠٠٨ي األديب بحائل، حائل، دار االنتشار العريب، بريوت، الطبعة األوىل، حممد حمفوظ، الناد. وقدم هلا
 .١٦١-١٥٨ص 



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

 
 

 


 

  ي، وقـد سـبق القـوانني الوضـعية، اإلسـالمأن االنتامء إىل الوطن له أصـل يف التـرشيع
َّواألنظمة املرشعة ُ. 

  دعــا إىل االنـتامء إىل الــوطن وحــث عـىل االتــصاف بـه، وإن مل يكــن ذلــك اإلسـالمأن 
ه، برشط أن تكـون حتـت بالنص الرصيح، بل دعوته إىل ممارسات وسلوكات تدل علي

ــنهم  ــاس دي ــىل الن ــسد ع ــوطن يف ــتامء إىل ال ــو يف االن ــه، ألن الغل ــق تعاليم ــه ووف مظلت
وخلقهم وأمنهم وعيـشهم، وحيـيلهم إىل فئـات وأحـزاب تتـضاغن وتتقاتـل ويـسعى 

 .بعضها إىل هالك البعض
  أن العالقة بني الوطن واملـواطن عالقـة فطريـة،كل مـنهام يـسعى لآلخـر، ويعمـل مـن

ًله، واألساس يف ذلك صـدق االنـتامء، الـذي يعـد مطلبـا رضوريـا يف احليـاة، إذ بـه أج ُّ
 ويعمر وطنه عـامرة ،يقوم الفرد بواجباته كاملة دون تقصري، فيعبد ربه سبحانه وتعاىل

 .َّحسية ومعنوية، ويقوم بمهامه دون إفراط وال تفريط
  ،َّفليس عـىل املـرء عيـب أن حيـن ٍّأن الوطن رشف لصاحبه، واالنتامء إليه مصدر عز له ٌْ

 ألنـه ؛ٌإىل وطنه الذي نشأ فيه وترعرع، وليس عىل املـرء عيـب أن يفتخـر بحـب وطنـه
ِجيد من العناء والضنك والتعب واملشقة ما ال يوصف حني فراق أهله ووطنه ُ َّ . 

  وجوب تنمية االنتامء، وحب الوطن يف نفوس املـواطنني، ألن األعـداء ال يـستطيعون
غل يف بالد ما إال بعـد أن يفـسدوا مواطنـة شـعبها، إمـا ببـث الـشبه يف ديـنهم، أو التغل

 .بإنقاص قدر بالدهم يف أنفسهم، أو حضارهتا يف أعينهم
 

 : ًووفقا لتلك النتائج أوىص البحث بجملة من التوصيات واملقرتحات جاء من أمهها
  ُخلص البحث إىل تأصيل مفهوم االنتامء إىل الـوطن يف الـرشيعة، لـذا تـويص الدراسـة َ



  
  
  

  
  

  

   

    

باألخذ بتلك النـصوص واألدلـة عنـد بنـاء املنـاهج الدراسـية، وتعليمهـا للطـالب يف 
 .أثناء املواقف التعليمية، ثم بناء النشاطات التدريبية التي تنميها

  القيام بمسابقات علمية وثقافية عرب وسائل اإلعالم املختلفـة، لتعزيـز مفهـوم االنـتامء
 .إىل الوطن

 الـدورات التدريبيـة، ومـشاغل العمـل؛ لدراسـة كيفيـة تعزيـز مفهـوم  إجراء عدد مـن
 .االنتامء إىل الوطن لدى املواطنني، بوساطة جلان األحياء

  تكثيف الوعي بأمهية االنـتامء إىل الـوطن مـن خـالل العديـد مـن املناشـط واملناسـبات
 .والفعاليات، كمناسبة االحتفاء باليوم الوطني وغريها

 كري الـشباب بفـضل دولــتهم املباركـة هـذه الدولـة الــسلفية الـسنة، وحتـذيرهم مــن تـذ
 .تربص األعداء هبم

  حتذير الشباب من اجلامعات املنحرفـة واألحـزاب املتطرفـة، وأن هـدفها اإلرضار هبـم
 .وبوطنهم

  ــد ــد ورضورة رجــوعهم إىل علامئهــم عن توعيــة الــشباب بمكانــة وطــنهم بلــد التوحي
 .القضايا الكربى

  وطاعتهم والـدعاء هلـم، والوقـوف – حفظهم اهللا –وجوب حفظ حقوق والة األمر 
 . معهم لنهضة الوطن

  ،وجوب حفظ حقوق الوطن ورعايته، وعدم خيانته؛ ألن خونة الوطن أعداء لدينهم
ٌوحزن عىل أهلهم، ومثلب عىل أوطاهنم ٌُ. 

 ــوس ــسك النف ــق، ويم ــول احل ــن ق ــسنة ع ــبس األل ــه حي ــوطن وكره ــة ال ــن أن خيان  ع
 .االنطالق يف سبيل اهلداية والرشاد

  ــوطن ــتامء إىل ال ــوم االن ــة بمفه ــات ذات العالق ــوث والدراس ــن البح ــد م ــراء مزي إج
 .وتعزيزه لدى املواطنني كافة

 



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

 
 

 
 القرآن الكريم . 
 حممـد عبـد القـادر عطـا، دار الفكـر : أحكام القرآن، أبو بكر حممد بـن العـريب، حتقيـق

 .لطباعة والنرش، لبنان، ط األوىل، دون تاريخل
 عبـد امللـك . د: أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، حممد بن عبد اهللا األزرقـي، حتقيـق

 . م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤بن دهيش، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، ط األوىل، 
  االسـتذكار اجلـامع ملــذاهب فقهـاء األمــصار وعلـامء األقطــار، أبـو عمــر يوسـف ابــن

عبـداملعطي قلعجـي، دار قتيبـة، دمـشق، دار الـوعي، . د:  اعتنـى بـه،بدالرب القرطبيع
 .م١٩٩٣ –ه ١٤١٤القاهرة، بريوت، ط األوىل،

 األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر الـسيوطي، 
 .م١٩٩٧ –ه ١٤٢٨مكتبة نزار الباز، مكة املكرمة، ط الثانية، 

 بيان يف إيضاح القرآن بـالقرآن، حممـد األمـني بـن حممـد الـشنقيطي، إرشافأضواء ال :
 .ه١٤٢٦دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، ط األوىل،  بكر بن عبد اهللا أبو زيد

  ي، عبد اهللا النجار، املؤسسة العربية احلديثة، القـاهرة، اإلسالماالنتامء يف ظل الترشيع
 .ه١٤١١ط األوىل، 

 َد األمايل واألجزاء، نبيل سعد الدين سليم، أضواء الـسلف، الريـاض، اإليامء إىل زوائ
 .م٢٠٠٧ –ه ١٤٢٨ط األوىل، 

  عـادل أمحـد عبـد :  أبو حيان حممد بن يوسف، حتقيق،)تفسري أيب حيان(البحر املحيط
أمحـد .زكريـا عبـد املجيـد النـوقي، د: املوجود، عيل حممد معوض،وشارك يف التحقيق

 .م٢٠٠١-ه ١٤٢٢ لبنان، الطبعة األوىل، ،لكتب العلميةالنجويل اجلمل، دار ا
  ،التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور، الدار التونـسية للنـرش، تـونس، ط األوىل

 .ـ ه١٩٨٤
 بــرشح جـامع الرتمـذي، أبــو العـال حممـد عبــد الـرمحن املبــاركفوري،  حتفـة األحـوذي



  
  
  

  
  

  

   

    

ــه ــثامن،: إرشف علي ــد ع ــدالرمحن حمم ــري،عب ــر، ب ــة،  وت،ط دار الفك  –ه ١٣٩٩الثالث
 .م١٩٧٩

  املواطنة، إبراهيم نارص، مجعية عامل املطابع التعاونيـة، عـامن، األردن،–الرتبية املدنية  
 .م١٩٩٣ ط األوىل،

  سـامي :  حتقيـق،، إسـامعيل بـن كثـري الدمـشقي)تفسري ابن كثري(تفسري القرآن العظيم
 .م١٩٩٩ ه،١٤٢٠حممد السالمة، درا طيبة، الرياض، ط الثانية، 

 دار الفكـر، بـريوت، ط األوىل، ،الـرازي التفسري الكبري، فخـر الـدين حممـد بـن عمـر 
 .م١٩٨١ -ه ١٤٠١

 ،عبد القـادر : حتقيق تقريب األسانيد وترتيب املسانيد، زين الدين أبو الفضل العراقي
 .م٢٠٠٠حممد عيل، دار الكتب العلمية،بريوت، ط األوىل،

 أمحـد :  حتقيـق،و عيـسى حممـد بـن عيـسى الرتمـذياجلامع الصحيح سنن الرتمذي، أب
 .م١٩٩٩حممد شاكر وآخرون، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط األوىل، 

 أبـو )تفسري القرطبي( اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان،
الة، لبنـان، عبد اهللا الرتكي، مؤسسة الرس. د: حتقيق،عبد اهللا حممد األنصاري القرطبي

 م ٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧ط األوىل، 
  ــة اجلــامعيني يف ــدى الطلب ــوطني ل ــيم االنــتامء ال ــدعيم ق ــوي يف ت ــالم الرتب دور اإلع

، كليـة الرتبيـة )غـري منـشورة(حممد عطية أبـو فـودة، رسـالة ماجـستري  حمافظات غزة،
 .م٢٠٠٧ غزة، –ية اإلسالم

 عـامل الكتـب، بـريوت، ط األوىل، دور التعليم يف تعزيز االنتامء، لطيفة إبراهيم خرض ،
 .م٢٠٠٠

  دور كليات الرتبيـة يف تأصـيل الـوالء الـوطني، عبـد اهللا عبـد التـواب، جملـة دراسـات
، )٥٦(، جـزء )٨(تربوية، املركز القومي للمناهج والبحـث الرتبـوي، القـاهرة، جملـد 

 .م١٩٩٣
 ،عبـد اهللا الـسهييل، عبد الرمحن بن  الروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن هشام

ــيه ــع حواش ــه ووض ــق علي ــة، بــريوت، ط : عل ــب العلمي ــشوري، دار الكت ــدي ال جم



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

 .م١٩٩٧األوىل،
 خالد بن عبـد اهللا بـن دهـيش، صـحيفة . رؤية مواطن للوطن بني املواطنة والوطنية، د

ــدد  ــاض، الع ــرش، الري ــاث والن ــسعودية لألبح ــرشكة ال ــرة، ال ــوم ). ١١٩٣٧(اجلزي ي
 . ه٢٧/٢/١٤٢٧السبت، 

  الــشباب واالنــتامء إىل الــوطن، بــدر بــن عــيل العبــد القــادر، املركــز الــوطني ألبحــاث
 . ه١٤٢٩الشباب، جامعة امللك سعود، الرياض، الطبعة األوىل، 

 طـه سـعد، : رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك، حممد عبد البـاقي الزرقـاين، حتقيـق
 .م٢٠٠٣ – ه١٤٢٤مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط األوىل، 

 يـارس بـن إبـراهيم، مكتبـة : رشح صحيح البخاري، ابن بطال عيل بن خلـف، ضـبطه
 . ه١٤٢٠الرشد، الرياض، ط األوىل، 

  د.ية يف العرص احلديث، أاإلسالمشكل وسامت التطرف فكريا عند بعض اجلامعات .
 .م٢٠١١ –ه ١٤٣٢سليامن بن عبد اهللا أبا اخليل، ط األوىل، 

  عبـد الـسالم :  اعتنـى بـه،عبـداهللا حممـد بـن إسـامعيل البخـاريصحيح البخاري، أبو
 .م٢٠٠٦ -ه ١٤٢٧علوش، مكتبة الرشد، الرياض، ط الثانية، 

 نظـر حممـد الفاريـايب، دار :  اعتنـى بـه،صحيح مسلم، أبو احلسني مـسلم بـن احلجـاج
 .٢٠٠٦-ه ١٤٢٧طيبة، الرياض، ط األوىل، 

 دار إحيـاء الـرتاث،  و الفـضل العراقـي،طرح التثريب يف رشح التقريب، زين الدين أب
 .بريوت، دون تاريخ

 عمدة القارئ رشح صحيح البخاري، بـدر الـدين حممـود العينـي، ضـبطه وصـححه :
 .م٢٠٠١ -ه١٤٢١عبد اهللا حممود عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 

 فكـر، عبـدالكريم العزبـاوي، دار ال: غريب احلديث، محـد بـن حممـد اخلطـايب، حتقيـق
 .م١٩٨٢ -ه١٤٠٢دمشق، ط األوىل، 

 اعتنـى هبـا ،حجر العـسقالين فتح الباري رشح صحيح البخاري، أبو الفضل أمحد بن 
 - ه١٤٢١ســامحة الــشيخ عبــدالعزيز ابــن بــاز، دار الــسالم، الريــاض، ط األوىل، 

 .١٣٥ /١٢ :م٢٠٠٠



  
  
  

  
  

  

   

    

 ز النــصار، صـالح بــن عبـد العزيــ. قـراءة يف مفــاهيم الوطنيـة واملواطنــة واإلرهــاب، د
) ٥٤٠٠(صحيفة االقتصادية، الرشكة السعودية لألبحاث والنـرش، الريـاض، العـدد 

 . ه١٤٢٨ / ٤ / ١٦ تاريخ ،األحد يوم
  ،قــراءة يف مفهــوم االنــتامء الــوطني، عبــد اهللا بــن نــاجي آل مبــارك، صــحيفة الريــاض

 ذي القعـدة ١٨يـوم اخلمـيس ) ١٣٣٣٨(العـدد  مؤسـسة الياممـة الـصحفية الريـاض،
 .ه١٤٢٧

  كلــامت يف ذكــرى اليــوم الــوطني، حممــد حمفــوظ، صــحيفة الريــاض، مؤســسة الياممــة
 .ه١٤٢٧ رمضان ٤يوم الثالثاء ) ١٣٩٧٣(العدد  الصحفية الرياض،

  ،م١٩٨٩لسان العرب، ابن منظور حممد بن مكرم، دار صادر، بريوت، ط األوىل. 
 عبـد : حلـراين، دراسـة وحتقيـقجمموع فتاوى ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ا

الــرمحن بــن حممــد بــن قاســم، جممــع امللــك فهــد لطباعــة املــصحف الــرشيف، املدينــة 
 .م١٩٩٥-ه١٤١٦النبوية،ط األوىل، 

  عبـد اهللا بـن أمحـد النـسفي، حتقيـق)تفسري النسفي(مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، :
 .م٢٠٠١، ط األوىل، سيد زكريا، مكتبة نزار الباز، اململكة العربية السعودية

 شـعيب : مسند اإلمـام أمحـد بـن حنبـل، أبـو عبـداهللا أمحـد بـن حنبـل الـشيباين، حتقيـق
 مؤسسة الرسالة، بريوت، ط األوىل، ،عبد اهللا الرتكي. األرنؤوط وآخرون، إرشاف د

 .م٢٠٠١ –ه ١٤٢١
 ط  مطبعـة إدارة الـوطن، القـاهرة،،مطالع البدور يف منازل الرسور، البهـائي الغـزويل 

 . ه١٣٩٩األوىل، 
  معجم مصطلحات العلوم االجتامعيـة، أمحـد زكـي بـدوي، مكتبـة لبنـان، بـريوت، ط

 .م١٩٨٢الثانية، 
 إبراهيم بن عبداهللا املطـرف، صـحيفة الريـاض، . مواطنة فاعلة ومواطنون إجيابيون، د

، املحــرم، ١٢يــوم الثالثــاء، ) ١٥١٦٣(مؤســسة الياممــة الــصحفية، الريــاض، العــدد 
 .ه١٤٣١

 ،جمموعـة مقـاالت لعـدد مـن (املواطنة والوحدة الوطنية يف اململكـة العربيـة الـسعودية



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

حممـد حمفـوظ، النـادي األديب بحائـل، حائـل، دار . مجعهـا ورتبهـا وقـدم هلـا) الكتاب
 .م٢٠٠٨االنتشار العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

 دار العلــم عــريب حــديث، رمــزي منــري البعلبكــي-املـورد األكــرب؛ قــاموس إنكليــزي ،
 .م٢٠٠٥للماليني، بريوت، ط األوىل، 

  ي، بدر بن عيل العبد القـادر، مطبعـة النـرجس، الريـاض، اإلسالمالوطنية يف الترشيع
 . ه١٤٣٠الطبعة األوىل، 
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