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الشرع اإلسالمي واألدب العربي
ّ الوطن بين الحب والواجب من منظار
a

عدنان علي يوسف

الم ْج َلة
ّ إ ّن اإلنســان ُج َبل على
َ  في كوخ ال تفـــارق أنامله،  وإن كان فيه فقيرا، حب الوطن

 وخياله ال يفــارق مقلة، كل فــــؤاد وإن كان صاحبه لئيما
ّ حب الوطن شــاغف
ّ من
ّ ، التعب
يدق قلوب
 ودمع، وإن كان صاحبه خريما
ّ شده الحنين ؛ هذا ما
ّ الرجال ما انهمر ّإال إذا
ّ
،  وهذا يجعل اإلنســان يتمســك به، ـب وحزن و وقوف على األطالل
ّ  ح، المهاجرين
 ويدافع عنه دفاعا مســـتميتا ألن الوطن أصبح جزءا من، ويحرص عليه أشـ ّـد الحرص

،  فتغنّى به وكتب فيه أجمل العبارات، كيانه ؛ يشــعر باإلهانة إذا سـلب منه ولم يدافع عنه

.التضحيات
ّ
ّ وقدم من أجله أعظم

The Homeland between Love and Duty from the Perspective of
Islamic Law and Arabic Literature
Abstract: The man is a mountain on the love of the homeland, even
if it is poor, in a hut that does not depart from its pains. The love of
the homeland is a concern for every Fuad, although his companion
is worthy, and his imagination does not leave an eyeball, even if his
owner is an outsider, and tears of men are only flowing if the nostalgia intensifies. This is what beats the hearts of the immigrants,
love and sadness and standing on the ruins. And he defends him in
a desperate defense because the homeland has become part of his
being; he feels insulted if he is robbed of him and does not defend
him.
Keywords: Human, homeland, love of the homeland, challenges,
preservation, defence.
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü a
adnan.youssef@igdir.edu.tr
Iğdır Ü. İlahiyat
Fakültesi Dergisi
Sayı: 11, Nisan 2018

201

عدنان علي يوسف

________________________________________________________

İslâm Hukuku ve Arap Edebiyatı Perspektifinden
Sevgi ve Görev Arasında Vatan
ADNAN YOUSSEF

Öz: ??? ????????? ????? ??? ??? ????? ? ??? ??? ??? ????? ? ?? ??? ??
???????? ?????? ????????? ?? ?????? ? ??? ????? ?????? ??? ???????? ???
??? ????? ????? ? ?????? ?? ??????? ???? ??? ??? ????? ????? ? ????
??????? ?? ????? ???? ??? ???? ?????? ? ??? ?? ???? ???? ????????? ? ????
???? ? ???? ??? ??????? ? ???? ???? ????????? ??????? ?? ? ????? ????
?????? ????? ? ?????? ??? ????? ?????????? ??? ????? ???? ???? ?? ????? ?
?????? ???????? ??? ???? ??? ??? ????? ??? ? ?????? ?? ???? ??? ????
???????? ? ????? ?? ???? ???? ????????? . ???? ????? ??????? ?? ?????????
????? ????? ????? ?? ???????? ???????? ???????? ????????? ????????
?????? ???????? ????? ??????? ????? ??????????? ?????? ?? ??? ?????????
???????? ??? ????? ?? ??? ??? . ??? ???? ?????? ???????? ??? ?? ??????
????? ??? ?? ??? ?????????? ? ??????? ?????? ?? ????? ??? ???????? ?????
??? ????? ????? ?? ????? ?????? ?????.
Anahtar Kelimeler: İnsan, vatan, vatan sevgisi, zorluklar, muhafaza etme, savunma.

Iğdır Ü. İlahiyat
Fakültesi Dergisi
Sayı: 11, Nisan 2018

202

الشرع اإلسالمي واألدب العربي
الوطن بين الحب والواجب من منظار ّ

المقدمة
حب الوطن  ،وإن كان فيه فقيرا  ،في كوخ ال تفـــارق
إ ّن اإلنســان ُج َ
بل على ّ

كل فــــؤاد وإن كان صاحبه لئيما ،
حب الوطن شــاغف ّ
الم ْج َلة من ّ
التعب ّ ،
أنامله َ

شده
وخياله ال يفــارق مقلة وإن كان صاحبه خريما  ،ودمع
الرجال ما انهمر ّإال إذا ّ
ّ
ـب وحزن و وقوف على األطالل ،
الحنين ؛ هذا ما ّ
يدق قلوب المهاجرين  ،ح ّ
وهذا يجعل اإلنســان يتمســك به  ،ويحرص عليه أشـ ّـد الحرص  ،ويدافع عنه
دفاعا مســـتميتا ألن الوطن أصبح جزءا من كيانه ؛ يشــعر باإلهانة إذا سـلب منه
وقدم من أجله أعظم
ولم يدافع عنه ،
فتغنى به وكتب فيه أجمل العبارات ّ ،
ّ
الداخـل
التحديات الّتي تواجه الوطن من ّ
التضحيات .تأتي أهمية الموضوع من ّ
ّ
بالتمزق فـكان الواجـب إيقاظ
والخـارج مبــتدئة بالفــتنة والحـروب منتهية
ّ
كل كيد.
التحديات والحفـاظ على الوطن من ّ
ـب للوقوف في وجه ّ
بـذورالح ّ
التحديـات ،
ـب الوطـن واإلخالص فيه هو ّ
الدرع الّذي يقف في وجه ّ
إ ّن ح ّ
الحب نابعا من إيمان وعقيدة
ويجعلـه شـامخا ال يثنيه مكر المعتدين مادام هذا
ّ

رصينة .كوني في بـلد غير عربي فإ ّن قلة المصادر هي أول عقبـات بحثي لذا
بالدرجة األولى.
اعتمدت على األنترنيت ّ
الفصل األول  :مفهوم الوطن
المطلب األول  :تعريف الوطن والحب والواجب
ِ
ِِ
ـن اإلِنسـان َو َم َح ُّل ُه َوا ْل َج ْم ُع أَ ْوطان
الو َط ُن :المنزِ ل ت ِق
يم بـهَ ،و ُه َـو َم ْوط ُ
َ
َْ ُ ُ ُ
وم ْسـ َكن ًا
وأَ ْو َط َـن ُه :اتَّ َخ َذ ُه َو َطن ًاُ ،ي َق ُ
ال :أَ ْو َط َن فال ٌن أَرض َك َذا َو َك َذا أَي اتَّ َخ َذ َها َم َح اال َ
ِ
ي ِق ِ
واس َت ْو َط ْن ُتها أَي اتَّ َخ ْذتُ َها َو َطن ًاَ ،و َك َذ ِل َك
يها .وأَو َط ْن ُ
يم ف َ
ت األَرض َ
ووطَّ ْن ُتها َتوطين ًا ْ
ُ ُ
االتطا ُن ،وهو ا ْف ِتعال ِم ْنهَ .غيره :أَما المو ِ
اط ُن َف ُك ُّل َمقام َق َام ب ِِه اإلِ نسـان ألَمر َف ُه َو
ِّ
ُ ُُْ
َ َ
َ َُ
َم ْو ِط ٌن َل ُه ،1وفي) المعجم الوسـيط :(:الوطن :مكان إقامة اإلنسـان ومقره ،ولد به

أو لم يولد.

2

لسان العرب – البن منظور – دار إحياء التراث العربي – بيروت – الطبعة الثانية  1413ه –  1993م –
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تعريف الوطن في االصطالح
عـرف الجرجاني الوطن في االصطالح بقوله  :الوطـن األصلي هو مولد
الرجل  ،والبـلد الذي هو فيه.وعـند الرجوع إلى كتب المعاجم  ،والموسوعات ،
وخاصة السياسية منها نجد أنها ال تختلف عن المعنى اللغوي.
ففي المعجم الفلسـفي يقول  :الوطــن بالمعنى العام منزل اإلقامة  ،والوطن
األصلي  :هو المكان الذي ولد فـيه اإلنسان  ،أو نشأ فيه .في معجم المصـطلحات
السياسـيـة الدوليـة  :الوطـن هـو البـلد الذي تسـكنه أمـة يشـعر المـرء بارتباطه بها ،
وانتهائه إليها.

3

4

الشيء َي ِج ُب ُوجوب ًا إِذا َثب َت ،ولزِ َم.
الَ :و َج َب
الواجب :من وجب ُي َق ُ
ُ
َ
ِ
ب وال َفر ُض الذي ال خيار للمكلف في تركه أو إغفاله بغير عذر يقبله
الواج ُ
ْ
5
الشرع
المطلب الثاني  :نشأة الوطن وأهميته
قدر لهما مـن
فـلما أهبـط اهلل آدم وزوجه من الجـنة ،ليقوما وذريتهما بـما ّ
الخـالفة في األرض وعمارتها ،وعبادة اهلل فيها كانت األرض مهيأة لتكون كلها
وذريته من بـعده ،ولهذا قال اهلل تعالى في القـرآن مخاطـبا آدم
وطنا ومسـتقرا آلدم
ّ
وزوجه وإبليس معهما َ { :ق َال ْاه ِب ُطوا َب ْع ُض ُكم ِلب ْعض َع ُدو َو َل ُكم ِفي ْاألَ ْرض
ْ َ
ْ
ُم ْس َت َقر َو َم َتاع ِإ َلى ِحين{ األعراف24:
وهـكـذا كـانـت األرض ك ّلـها في أول األمـر وطـنـا آلدم وأوالده ،ال تـزاحـم

والتنـافـس ،وال اختصاص بمكان دون مكان.
فلـما كثـرت ذريـة آدم وانتشرت ،بـدأ الناس يتجمعون في أمـاكن بـحكم
الطـبيعة االجتماعيـة للبشر ،حتى قال األقدمون  :اإلنسان مدني بطبعه ،وقال
المحدثون والمعاصرون  :اإلنسان حيوان اجتماعي.
الدعوة استانبول تركيا ص1042
 -3مفهوم الوطن والوطنية http://abeer2222.blogspot.com.tr
 - 4لسان العرب  -البن منظور – دار إحياء التراث العربي – بيروت – الطبعة الثانية  1413ه –  1993م-
 - 5الدين والسياسة تأصيل ورد شبهات يوسف القرضاوي ص83الطبعة الثانية دار الشروق القاهرة 2008
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وكـان الناس يتجمعون في بلدان أو قرى ويتخذ كل منهم لنفسـه وألهله
يكنه من القـر والحـر  ،ويسـتره مـن أعـين الناس ،ويمارس
وولده بيتـا يأوي إليـهُّ ،
ّ
ّ
فيـه خصوصـيته .ومن مجمـوع هذه البيـوت تتـكون القرية ،التي يتـرابط أهلها فيما
بينهم بروابط ش ّـتى :كالنسـب والمصاهرة والجوار والصداقة والزمالة في العمل،
واالشتراك في تأمين حاجات القرية ،والدفاع عنها ومن هذه القرية أو البلدة أو
المدينة :بدأت قضية) الوطن( فحين تعددت البلدان والقرى ،واضطر اإلنسان
لسبب أو آلخـر أن يهاجر من بـلده ،لم ينس الموضع األول الذي عاش فيه ،وكان
به عالقات حميمـة ،مـن أهل وأصهار وأقارب وأصدقاء وأحبة ،وأمسى مرتبطا
عاطفيا بذلك المكان وأهله ،كما عبر عن ذلك أبو تمام بقوله:
ن ّقل فؤادك حيث شئت من الهوى

ما الحب إال للحبيب األول!

كم منزل في األرض يسكنه الفتى

وحنينه أبدا ألول منازل !

وكان الوطـن أول األمر يتعلق بتلك القرية أو المدينـة ،ثم لما تطورت حياة
عدة أقاليم
البشـر وعالقاتهم ،تكونت أوطان أكبر من ذلك ،تشـمل إقليما كبيرا ثم ّ
تنتظم تحت سـلطان واحد يجمعها :ديني أو اجتماعي أو سياسي.6

وتأتي أهمية الوطـن من شـعور المواطن  -بالدرجة األولى -باالطـمئنان
منة،
بوجود أرض تحفـظ فيها كرامته ،ويأخذ فيها كـل حقوقه مـن غير نقص أو ّ
فيها ذكريات الصبا والشـباب واألهـل واألحبـة تشـرب حبها في عروقـه ،وال يتردد
في الدفاع عنها ألنها مصـدر األمان له وفيها اشـتد عوده وبنى فيها كل أمجاده.
المطلب الثالث  :التعبير عن االنتماء للوطن
المواطنة اصطالح يشير إلى االنتماء إلى أمة أو وطـن بمعنى العضويـة
الكاملة  ،والمتساوية في المجتمع بـما يتـرتـب عليها مـن حقوق ،وواجبات ،وهو
مـا يعني أن كافـة أبناء الشـعب الذين يعيشـون فوق تـراب الوطن سـواسـية بدون
أدنى تمييز قائم على أي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو

6

 الوطن والمواطنة في ضوء األصول العقدية والمقاصد الشرعية يوسف القرضاوي طبعة دار الشروقالقاهرة 2010
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المستوى االقتصادي أو االنتماء السياسي أوالموقف الفكري.

7

إن حب الوطن أمر مرتبط باالنتماء إليه ،فاإلنسـان بطبيعته يتأثر بالمكان
الذي ولد فيـه ونشـأ وعاش على ترابه ،ومـن هنا يقع على األهل عاتق تنشـئة
أبنائهم تنشـئة اجتماعيـة صحيحة تزرع فيهم االنتـماء للوطن ،وتلبية مصالحه
واحتياجاته وتعزيز وطنيتهم .ومـن هنا تأتي الرغبة في أن تسـود المحبــة والمودة
بين أبناء الوطن ،وأن يكـون هناك جو مـن التعاون ليكونوا متماسـكين في مـواجهة
المصـاعب والظـروف المختلفـة ،وأن يعيش جميع أبناء الوطن حيـا ًة كريمة ،مـن
خـالل معرفـة الحقوق والواجبات والقيام بها ،ومن هنا أيض ًا يجب على األهل أن
يغرسـوا قيم المسـاهمة في بناء الوطن بالعلم ،والدراسة ،والتنفيذ ،والنجاح وأن
يتعلموا شعور المسؤولية تجاهه؛ لتحقيـق سـيادته واالرتقاء به .يأتي زمان على
يكابد فيـه ظروف ًا صعب ًة ومحن ًا كثيـرة ،ومن واجبـك أن تبين لهذا الوطن
الوطن
ُ
نفسك
انتماءك له مهما أثرت هذه الظروف على حياتك المعيشية ،وأن تمر َس
َ
ّ
على الصبر ،والتضحية من أجله بتقديم كل ما تستطيع المساعدة به والدفاع عنه،
من أجل الحفاظ عليه والسعي به نحو األفضل.
ُيبدي بعض األشـخاص حبـهم للوطن وانتماءهم إليـه بالكتابـة عنـه في
َّ
التاريـخ ،ذاكرين أهـم مزاياه وتراثه األصيل ،ليبقى خالداً في العقول ،وتقرأ عنه
َّ
ولتعـرف معالم هذا الوطـن وسـماته ومميزاته وحضاراته
الجديـدة،
جميع األجيال
ُ
وعظمة تاريخه وعراقته ،وأصالة شـعبه ونضالهم مـن أجله ،مما يعزز انتماء باقي
األفراد له ،ويشجعهم ذلك على االرتباط به والتمسك فيه.

8

الفصل الثاني  :الشرع والوطن
المطلب األول  :الشرع وحب الوطن
إذا كـان حب الوطن عاطفة تجيش في النفوس ،شـأنها في ذلك شأن سـائر
العواطف األخرى ،فإن الشـرع اإلسـالمي جاء ضابطا للعواطف ليحدد مسـارها
 - 7حقوق المواطنة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة إعداد أ د /حسن السيد خطاب ص5
http://saaid.net/book/19/12288.pdf
 - 8بحث عن حب الوطن واالنتماء إليه mawdoo3.com/
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ويحسـن توجيهها لتعمـل في ميدانها السليم دون تقصير أو زيادة  ،وإذا كنا ال
نوافق الذين يغلون في حب الوطـن ويرفعونـه إلى منزلة فـوق منزلته الشـرعية
فيسـمو عندهم على الوالء هلل ولرسـوله إذا كـان عندهـم هذا الوالء فإننا في الوقت
ذاتـه ال تسـيـر مع مـن ال يـرون مكانـا لحـب الوطـن ويـرون الحديـث عـن هذا
الموضـوع متصـادما للنص الشرعي  ،وتأثرا بالمذاهب الوافدة ودعوة ضيقة
يرفضها اإلسـالم ،وحينما سـلك البـحث هـذا المسـلك الوسـط فألن النصـوص هي
التي أدت إلى هـذه النتـيجـة وأوصـلت إلى هـذا المعنى وإليـك بعض من هذه
النصوص

من

القران

الكريم

والسنة

النبوية.

* أوال النصوص الشرعية من القران الكريم:
ـاؤ ُكـم َوإ ِْخ َوانُ ُكـم
يقـول اهلل سـبحانه وتعالى  ( :قل إِن كان آباؤكـم وأَبن
ْ
ُْ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َْ ُ ْ
وأَ ْزواج ُكـم وع ِشـيرتُ ُكـم وأَمو ٌال ا ْقتر ْفتموها و ِتجارةٌ َت ْخ َشو َن َكسـادها ومس ِ
اك ُن
ََ ُُ َ َ َ َ
َ ََ ََ َ
ْ
َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
َتر َضو َنها أَحب ِإ َلي ُكم ِمن َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
اهلل ِبأَ ْمرِ ِه
ي
ت
أ
ي
ى
ت
ح
وا
ص
ب
ر
ت
ف
ه
ِيل
ب
س
ي
ف
اد
ه
ج
و
ه
ول
س
ر
و
ْ ْ َ َ َّ ْ ْ َ
َ َ
َ َّ َ َ َّ ُ
َ
َ َ َ َّ ُ
اهلل َ َ ُ
اس ِ
اهلل ال يه ِدي ا ْل َقوم ا ْل َف ِ
ين) .التوبة  24فاألباء واألبناء واإلخوان واألزواج
ق
َ
َْ
ْ َ
َو َّ ُ

والعشـيرة واألمـوال والمسـاكن وهذا هو الوطن منهي أن تكون أحب إلى المسـلم

من اهلل ورسـوله وهذه يعني وجود الحب ولكن الممنوع تقديمه على محبـة اهلل
ورسـوله صلى اهلل عليه وسـلم ،يقول الشـيخ محمد الطاهر بن عاشـور ( :وقد أفـاد
هذا المعنى التعبير بـ (أحب ) ألن التفصيل في المحبة يتقصى إرضاء األقوى من
المحبوبين ففي هذا التعبير تحذيـر من التهاون بواجبات الدين ،مع الكناية عن
جعـل ذلك التهاون مسـببا على تقديم محبـة تلك العالئق على محبـة اهلل سـبحانه
وتعالى ففيـه إيقاظ إلى ما يقول إليه ذلك مـن مهواة في الدين وهذا من ابلغ
التعبير).
ويقول اهلل تعالى ( وإذ قال إبراهيم رب اجعـل هذا بلدا آمنا وارزق أهله مـن
الثمرات من آمن منهم باهلل واليوم اآلخر قال ومن كفـر فأمتعـه قليـال ثم أضـطره
إلى عـذاب النار وبئـس المصـير) البقرة  ،126وقال تعالى  ( :وإذ قال إبـراهيـم رب
اجعـل هـذا البـلد آمنـا واجنبـني وبني أن نعـبـد األصنام ) .إبراهيم  35فقد حكى
اهلل سـبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأتم التسـليم
هذا الدعاء باألمـن والرزق ويتضـح مـن هذا الدعاء ما يفيض به قلب إبراهيـم عليـه
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السـالم مـن حـب المسـتقر عبادته وموطن أهله والدعاء عالمة من عالمات الحـب
(و َل ْو أَ َّنا َك َتب َنا َع َليهِ م أَ ِن ا ْق ُت ُلو ْا أَن ُف َس ُكم أَ ِو
وتعبير عنـه ،ويقول اهلل سـبحانه وتعالىَ :
ْ
ْ
ْ ْ
ِ ِ
يل ِّم ْن ُهم)  66النساء ،فقد اقترن حب الديار مع
وه ِإالَّ َق ِل ٌ
ْ
اخ ُر ُجو ْا من د َيارِ ُكم َّما َف َع ُل ُ
ْ
محبة النفس وأن كال منهما أمر متأصل في النفوس عزيز عليها وورد في نص آخـر
ِ
يـن َو َلـم
الد ِ
يـن َل ْـم ُي َق ِـت ُل ُ
قـول اهلل سـبحانه وتعالى ( َي ْن َه ُ
وك ْـم ِفى ِّ
اهلل َع ِـن الَّذ َ
ـاك ُـم َّ ُ
ْ
ِ ِ
وكم ِمن ِديـرِ ُكم أَن َتبروهم وتُ ْق ِسطُو ْا ِإ َليهِ م إ َِّن َّ ِ
ين﴾
اهلل ُيح ُّب ا ْل ُم ْقسط َ
َ ُّ ُ ْ َ
ُي ْخرِ ُج ُ ْ ّ
َ
ْ ْ
َ ْ
الممتحنة  ،8والتي اقترن حب الوطـن مع الدين  ,فالبر والعدل مأمور بهما لمـن لم
يقاتل المسـلم على دينـه ولم يخرجه مـن وطنه والجمع بينهما دليل على تقارب
مكانه كل منهما في اإلسالم وفي النفوس.
ثانيا النصوص الشرعية من السنة عن أنس بن مالك رضي اهلل تعالى عنـه قال
 ( :كان رسـول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم إذا أقدم مـن سـفر فأبصـر درجات المدينة
أوضـع ناقته أي اسـرع بها واذا كـانت دابة حركها مـن حبـها ) أخرجه البخاري
قال ابن حجـر في الفتـح والعيني في عـمدة القارئ والمباركفوري في تحفـة
األحـوذي ( :فيـه داللة على فضـل المدينة وعلى مشـروعية حـب الوطـن والحنين
اليه ) فهـذا تصـريح مـ ن هـؤالء األئمه رحمهم اهلل تعالى بمشروعية حـب الوطن
وبالتالي فمحبة الوطـن محبه شرعية  ,يتقرب بها العبد المسلم إلى ربه سبحانه
وتعالى .وعن انس بن مالك رضي اهلل تعالى عنه أن الرسـول صلى اهلل عليه وسـلم
لما ِ
قدم َمـن خيبر حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال  :هذا جبل يحبنا
ونحبه .قال ابن حجـر رحمه اهلل تعالى في الفتـح :قيـل هـو على الحقيقة وال مانع
مـن وقوع مثل ذلك بـأن يخـلـق اهلل المحبة في بـعـض الجمادات أي محبـة الرسـول
صلى اهلل عليه وسـلم ،وقيـل :هـو على المجاز والمراد أهل أحد على حد قوله
تعالى( :وسئل القرية) يوسف  82وقال الشاعر :
وما حب الديار شغفن قلبي
ولكن حب من سكن الديار
فعندما عاش الرسـول اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم في المدينة ،وألفها،
وأصـبحت موطنـه نما في قلبه صلى اهلل عليه وسلم حبها وحـب جبل أحد فيها مـن
حبـه صلى اهلل عليه وسـلم لها ،وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال رسـول
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اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم لمكـة ( :ما أطيبـك مـن بلد وما أحبـك إلي ولوال أن
قومي أخرجوني منك ما سـكنت غيرك ) فهـو صـلى اهلل عليـه وسـلم في مكة يحبها
ويكره الخروج منها وعندما هاجـر إلى المدينـة واسـتوطنها ألفـها ثم لما فتـح مكـة ,
وخاف األنصار إن يقيم فيها قال لهم ( :المحيا محياكم والممات مماتكم ) بل
كان يدعو اهلل أن يرزقه حبها كما في صـحيح البخاري رحمـه اهلل تعالى ( :اللهـم

حبـب إلينا المدينـة كحبنا مكـة أو أشـد ) وقـال السمهودي :9إن معنى كلمة (أو
أشد) أي بل أشد فهو صلى اهلل عليه وسلم يدعو بأن يرزقه اهلل حب المدينة أشد
من حبه لمكة الستشعاره بأنها أصبحت بلده ووطنه التي يحن إليها ويـسر عندما
يرى معالمها التي تدل على قرب وصوله إليها.
فما الذي تغير في األمر إنه صـلى اهلل عليه وسـلم عند خروجه مـن مكة
يصرح بحبها وعندما سـكن ا لمدينة صـرح بحبها أيضا ودعا أن يحبها أكثر من مكة
وقد صح عنه صلى اهلل عليه وسـلم في محبه المدينة مالم يرد مثله في مكـة ...وقد
تكرر دعاؤه صلى اهلل عليه وسـلم بتحبيب المدينـة إليه ومثلما دعا بحبها فقد دعا
لها كما في الصحيحين ( :اللهم اجعل المدينة ضعفي ما جعلت بمكة مـن البركـة
) ،وفي مسـلم ( :اللهـم بارك لنا في تمرنا وبـارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا
مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيـك وإني عبدك ونبيك وإنه
وبارك لنا في ّ

دعاك لمكة ،وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكـة ومثله معه) ،ومـن دعاء إبراهيم

عليه السـالم لمكة ودعاء محمد صلى اهلل عليه وسلم للمدينة يظهر  -واهلل أعلم -
أن سبب الدعاء ليس أفضلية البقعة فحسب ،وإنما لكون كل منهما دعا لموطنه،
وموطن أهله  ،ومستقر عبادته ،كما في دعائه صلى اهلل عليه وسلم الذي أورده
السمهودي أن النبي صلى اهلل عليه وسلم إذا أقبل على المدينة قال ( :اللهم اجعل
لنا بها قرارا ورزقا حسنا) المهم أن نلحظ أن حب النبي صلى اهلل عليه وسـلم تأثر
بالبيئة التي عاش فيها  ،فقد كان يحـب مكة ،ويحن إليها ثم لما عاش في المدينة
وألفها أصبح يدعـو اهلل أن يرزقه حبها ،يفوق حبـه لمكـة وصار بعد ذلك يصرح
بحبها ويحن إليها ويفرح إذا أقبل عليها.

10

 - 9نور الدين علي بن عبداهلل السمهودي ()911-844
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 -حب الوطن من منظور الشرعي شبكة األمن الفكري عبد العزيز بن عبد اهلل بن محمد آل الشيخ

عدنان علي يوسف

المطلب الثاني  :الوطن والواجب
حقوق اإلنسـان  :هي مجموع النصوص الدولية والوطنية التي تضـبط حقوق
ّ
البشـر بمختلف أصنافهـم وفـئاتهـم ومواقعهـم .يتمتـع كـل إنسـان بصفته إنسـانا
بحقوق مختلفـة بغض النظـر عـن جنسـيته ولونه وعرقه ودينه وجنسـه وال يمكن
التنازل عنها كالحق في الحياة والكرامـة والحريـة
الحرية والكرامـة
وأسـاس هذه الحقوق هي أن كل البشـر خلقوا متسـاوين في
ّ

فـال يمكـن المسـاس بتلك الحقوق المشـتركة بينهم ،وهناك حقوق أخرى تطورت
بتطور اإلنسـانية ،تمكن اإلنسـان من تحقيق ذاته والتعبير عنها وتنمية شخصيته
ونمط عيشه تم تصنيفها إلى حقوق مدنية وسياسية كحريـة التعبيـر والضميـر
والتظاهـر إلخ ،....وحقوق اجتماعية واقتصاديـة وثقافيـة كالحـق في التعليم
والصحة وفي بيئة سليمة إلخ..11
أسـاسـا جديـ ًدا لحق المواطنة ،ال يقـوم
إن وثيقة المدينة أو دسـتورها يضع
ً
على قربـة الدم أو صلة العقيدة ،وإنما يتكون حق المواطنـة فيه مـن عنصـرين

كالهما إيجابي ،فأما العنصـر األول ،فهو االنتماء إلى اإلقليم ،وأما العنصر الثاني،
فهو الوفاء بااللتزام ،ومن جانب ثالث ،فإن دالالت النصـوص القرآنية تـقرر أن
الوطـن ( الديار ) قرين للـروح ،كما اعتبـرت اإلخراج منـه ال يـقل منزلة عن القتل
سواء بسواء ،وقررت أن الخروج من الوطن قهراً ُنصرة للدين من أعلى مراتب
اإليثار ،كما أكدت على أن من خرج من وطنـه ،فإنه يسـتحق ُنصـرة اهلل له ،وأن مـن
حب الوطن الدعاء له باألمن و سـعة الرزق ،ومـن جانب رابع ،فإن دالالت السـنـة

تقرر في دالالتها لمفهوم الوطن ضرورة إظهار الحب والشوق للوطن،
النبويـة ِ
ّ
12
وإعالن الحنين إلى الوطن.
بد
قال الدكتور عباس الجراري" :ونعتقد ّ
أن هذه المواطنة تقتضي أسـسـا أربعة ال ّ

11

http://amnfkri.com/articles.php?action=show&id=1458
 المواطن و وحقوق اإلنسان اعداد محمد نجيب عبد المولى المعهد العربي لحقوق اإلنسان مطبعة IMAGE CONSEILتونس ص47
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منها ،حتى تستمر ثابتة قوية ،وهي :المساواة والحرية والهوية والتنمية".

13

حقوق المواطن فإن لديه مجموعة من الحقوق يجب أن يحرص عليها:
ومعاملة إنسانية؛ عدم
الحقوق المدنية :الحق في الحصول على حياة كريمة ُ
استعباده وتعريضه للسـجن دون سـبب ،حق التم ّلك والتـنـقل ،حـق مغادرة الدولـة
والعودة إليـها والسـكن حيـث يريـد داخلها ،الحق في الحصول على ِحماية القانون
والمعتقد ،والتعبيـر عـن الرأي ضـمن الحدود التي
والمسـاواة أمامه ،حريـة الفكـر ُ
ُ
ألي تجربـة علميـة أو طبية ،حقه في
ا
رغـم
م
ـه
ع
إخضـا
عدم
ـون،
ن
القا
بها
ـمح
َيس
ً
ّ
ُ
الحفاظ على خصوصيته وشؤون بيته ،الحق في اكتساب الجنسية.

الحقوق السـياسـية :حق االنتـخاب في البرلمان والبلديـات؛ حق التأثير على
ـجمعـات سـلمـيـة ،الحـصـول عـلى الوظـائـف
القرار السـياسـي ،الحـق في تكـويـن ت ّ
العامـة ،حـق تـنـظيم األحـزاب والجمعيات.
الحقوق الثقافية واالجتماعية واالقتصادية :حق العمل في ظروف ُمناسـبة؛

حق المسـكن ،حق الرعايـة الصـحيـة ،الحرية في اإلنضـمام للنقابات ،توفيـر
الحمايـة اإلجتماعيـة ،توفيـر الخدمـات الكـافيـة لكـل مواطـن ،الحـق في الحصـول
على الغـذاء الكـافي ،الحـق في اإلضـراب ،الحـق في التنمية ،الحق في التعليم
والثقافة ،الحصول على الحد األدنى من الرفاهية االجتماعية.
واجبـات المواطن ُيعـرف علمـاء القانـون الواجـب بأنّه التزام قـد يكـون ذا
ّ
المقابـل للحقـوق التي َيحظى بـها مواطـنو
ـظ
ف
الل
وهو
طـبيعـة قانونيـة أو أخالقيـة،
ُ
ّ
ّ
المواطن االلتزام بها
على
يجب
التي
والقوانين
ـالق
خ
األ
على
يدل
والذي
الدولـة،
ّ
ُ
ومحبة المواطنين جميع ًا سـواء اتفقوا
داخل المجتمع :الوفاء ،واإلخالص للوطن،
َ ّ
يتمتـعون به من َخيـرات ُمشـتركة ،وما يتعرضون له من
بموجـب ما ّ
مع ًا أم اختلفواَ ،
ّ
المسـاهمة في ِخدمـة
َخطر ُي ّ
هددهم جميـع ًا ،وبما َيـجعل َ
الوطن لك ّـل المواطنيـنُ ،
المجتمع المحلي ،الحفاظ على أمن الدولة وكف األذى عن ِدماء المواطنيـن

وأعراضهم وأموالهم ،واالسـتعداد للتضحيـة باألموال واألرواح في سـبيـل الدفـاع
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 المواطنة بين الحقوق والواجبات الدكتور محمد علي الهرفي دار الصفوة بيروت لبنان الطبعة األولى2010

عدنان علي يوسف

كل
عـن الوطـن ،احتـرام القوانيـن وعـدم مخالفتها ،والدعوة إلى َتطبيقها ومجابهة ّ
مما َينتج عنه حفظ المجتمع من الفوضى والتـخريب ،االهتـمام
من يخالفهاّ ،

باالطّـالع على القضـايا المؤ ّثرة في المجتـمع ،عـدم التهـرب من الضـرائب
المشـاركـة في قضـايا المجتمع والدفـاع
والرسـوم ،العمل على بناء الوطن ورفعتـهُ ،

الحريات والدفاع عنها .حماية ممتلكات الدولة ومرافقها .أداء
عنها ،واجب حماية
ّ
الخدمات كالخدمة العسكرية ،النصيحـة للمسـؤولين وأولي األمر بما فيـه صـالح

المشـاركة والتصـويت في االنتخابات.14
الدولة واسـتقامتهاُ ،
المطلب الثالث  :الهجرة من الوطن

يغادر كثير من الناس بالدهـم التي نشـأوا فيـها إلى بالد أخرى ألسـباب كثيـرة
ربما تكـون قسرية وربما طوعية ،إما فردية وإما جماعية ،إذ تقسم حسب الدوافع
والمقاصد
أوال الهجـرة القسـريـة :هي هجـرة قديمـة نتـجـت مـن تدافـع الحـق مع الباطـل
مرورا بـاألنـبـيـاء والمرسـلين إلى وقتنـا الحاضر ففي الصحيح عن عائشـة رضي اهلل
عنها في دعاء النبي صلى اهلل عليه وسـلم على من أخرجه من أرضه ووطنه  ،قال
صـلى اهلل عليـه وسـلم (:اللهم العن شـيبة بن ربيعـة ،وعتبة بن ربيعـة ،وأمية بن
ّ
خلف ،كما أخرجـونا من أرضنا ) واللعن الطـرد من الرحمة واإلبعاد ،ونبي الرحمة
صلى اهلل عليه وسـلم يدعو بهذا الدعاء الشـديد على من أخرجه من أرضه ووطنـه،
وفي ذلك أيضـا  :شـفـقته صـلى اهلل عليـه وسـلم مـن إخراجـه مـن أرضـه ووطنـه،
لما أخبر ورقة بن نوفل بما
فـفي الصحيحين أن رسـول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم ّ
كـان من أمـر الوحي ،وعلم ورقة أنه النبي المنتظر ،قال له ورقة :ياليتني أكون حيا
(أومخرجي هم؟) قال :نعم  ،لم
حين يخرجك قومك ،فقال صلى اهلل عليه وسلم ُ :
ّ
15
يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال عودي.
فالهجرة القسرية هي نمط منتشـر مـن المنطقة العربيـة إليها وعبـرها ،وكثيـرا ما
يـحدث هـذا النمط من الهجرة في موجات مفـاجئة وواسـعة قد تنتج حاالت نزوح
 - 14موقع موضوع ما واجبنا نحو الوطن إعداد محمد مروان http://mawdoo3.com/
15
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مؤقت .أو مزمن للمواطنيـن داخل بلدانهـم أوخارجها  ،كما أن النزوح الثانـوي -
أو ما يعرف بالهجـرة المتـجددة  -هو أيضـا ظاهرة شـائعة في المنطقـة ،وكثيرا ما ال
تقتصـر آثار األزمات ومواجهات الهجـرة القسـرية على رعايا البلدان المتحضرة،
بل تطـال المهاجريـن الدولييـن الذين يعيشـون ويعملون في تلك البـلدان وقت
نشـوب النـزاعات ومع تزايـد أعداد الالجئيـن في العالم وبصـورة خاصـة في العالم
المصدر وكذلك المسـتضيف األول للمهجرين قسـرا حيث
العربي الذي يعتبر
ّ
تقـع فيه ثلث النزاعات التي أسـفرت عن النزوح واللجوء على مسـتوى العالم

بسـبب الكوارث اإلنسـانية والكوارث الطبيعيـة والتغيرات المناويـة وغزو العراق
واألعمال اإلرهابيـة الطائفيـة والمذهبيـة واسـتمرار العنف في الصـومال باإلضافـة
إلى األزمة السـودانية وتبـعا لألحداث في كل من سـوريا وليبيا واليمن تبـرز تحديا
ما تفرضه هذه األزمات المتعددة الجوانب والمجتمعـة في أغلب األحيـان وهو ما
يحتم على المجتمع الدولي البحث عن حلول عملية لما أفرزته هـذه األزمات من
لجوء ونزوح ألعداد كبيـرة من سكان المنطقة.16
غير أن معظـم النزاعات التي في البـالد العربيـة مختلقـة من الجهـة الحاكمة
الطاغيـة ما بيـن القرن العشرين والحادي والعشرين ومعظمهم عمالء للدول
االستعمارية تهدف معظم مخططاتهـم لركود الشعوب العربية واإلسالمية بشكل أو
آخر .تؤدي الصراعات السياسية  ،ونظم الحكم الجائرة  ،إلى هروب نسبة كبيرة
من المواطن ين إلى الدول المجاورة األكثر ديموقراطية  ،أوالتي يشيع فيها الهدوء
والسالم.

17

ثانيا :الهجرة الطوعية  :تتوقف الهجرة الطوعية على رغبة اإلنسان بأن يحيا
أي بلد للهجرة إليه ،استناداً على قدرته
حيا ًة أفضل ،وعلى المدى الذي يسمح به ُّ

الجدد...وجب على اإلنسـان الراغب طوع ًا في الهجرة إلى بلد
الستيعاب الوافدين
ّ

ما أن يكون لديه جواز سفر من بلده ،وتأشيرة دخول (فيزا) وترخيص بالعمـل في

16

 الهجرة القسرية في المنطقة العربية :نظرة عامة حول األزمة واستجابة الدول األعضاء وجهود جامعةالدول العربية إعداد جامعة الدول العربية http://www.lasportal.org

17
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البلد الذي يرغب بالهجرة إليه ،وتعتمد كثير من البلدان اآلن على نظام الحصة (
ويتأهل
أي بلد أو منطقة معينة،
الكوتا) ،التي ُت ِّ
َّ
حدد عدد المهاجريـن إليها من ِ ّ
المهاجرون على أسـاس األفضلية التي ُتعطى للمهارات الفنية ومستوى التعليم
18
والمعرفة اللغوية والسن.
الفصل الثالث  :الوطن واألدب
المطلب األول :الوطن في عيون الشعراء
رسم الشعراء بشعرهم جمال الوطن في كل أحواله ورأوا فيه البهاء والرخاء
والحياة وفي هذا الصدد يقول الشاعر إبراهيم طوقان:
موطني الجالل والجمال

السناء والبهاء

في رباك

الحياة والنجاة

والهناء والرجاء

في هواك

19

ولهـذا نرى أشـعارهم كثيرا ما تبدأ بالبكـاء على الطلول ،وما وراءها مـن
ذكريـات ال ينسـيها اختالف الليل والنهار .كما قال امرؤ القيس:
بسق اللوى بين الدخول

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
فحومل وقال طرفة:
أطالل ببر قة ثهمد
لخولة
ٌ

تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد
20

وقال آخر :لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل
ّ
البدووالرحل كان حبهـم للمحبوبـة ومواطنها فلم يكن حـب الوطـن
شـعراء
ّ

بذلك النضـج الذي عند شـعراء العصـر الحديـث وشـعراء المقاومة بسـبب طبيعـة
التنـقـل والهجـرة المتواصـلة بحثا عـن الرزق وأماكن الرعي وأبلغ تعبير عن الحب
ما قاله أحمد شوقي عن حبه لوطنه:
ّ
وطني لو شغلت بالخلد عنه

نازعتني إليه في الخلد نفسي

 - 18هجرة بني البشر أشكالها ونتائجها مجلة الباحثون اعداد نبيل تللو العدد  68شباط  2013دمشق سوريا
19

 األعما ل الشعرية الكاملة إبراهيم طوقان نظرة في شعره إحسان عباس المؤسسة العربية للدراساتوالنشر بيروت لبنان الطبعة الثانية  1993م ،ص 264

 - 20الوطن والمواطنة يوسف القرضاري ص 8
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شهد اهلل ،لم يغب عن جفوني

يخل حسي
شخصه ساع ًة ولم ُ

21

فالشـاعر متمسـك بوطنه وترابه أكثر من أي شئ وال يشـغلـه عن حب وطنه
محبوبة أو نعيـم فال يهجره وال يخرج منه وإن ظلم.
المطلب الثاني :األدب المناضل عن الوطن
إ ّن الشاعر جعل من قضية الوطن القضية األولى التي تشـغل فكر البشر
وجعل نفسه صاحب القضية ،فاتخذ منابر الشـعر قالعا في وجه األعداء
والمسـتعمرين ،وعبر بعمق وأصالة عن ذاته الواعيـة المتطـلعـة للحريـة في مواجهـة
المسـتعمريـن منطـلقا مـن موروثـه الحضـاري والثقـافي والفكري من أجل تلك
الحياة التي يود العيش فيها ومن أجلها.
وهذا ما كان واضحا في شعر الفلسطيني الثائر سميح قاسم في قصيدته يا
عدو الشمس :
ربما تسلبني آخر شبر من ترابي
ربما تطعم للسجن شبابي
ربما تسطو على ميراث جدي
من أثاث وأوان وخواب
ربما تحرق أشعاري وكتبي
ربما تطعم لحمي للكالب
ربما تبقى على قريتنا كابوس رعب
يا عدو الشمس لكن لن أساوم
وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم

22

ومن الشـعراء من كان قوال وعمال ،دافع بقلمـه وشـعره وسـطّر أبيـات شـعره
بدمـه وكان في الصـفوف األولى في مواجهـة المسـتعمرين ومن أمثال هؤالء
21

 الشوقيات األعمال الشعرية الكاملة أحمد شوقي دار العوة بيروت لبنان الطبعة األولى  1988م ،ج2ص46

 - 22ديوان سميح القاسم دار العودة بيروت لبنان  1987م ،ص447
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الشـاعر عبد الرحمان محمود الذي قال قبيل استشهاده :
وألقي بها في مهاوي الردى

سأحمل روحي على راحتي

وإما ممات يغيظ العدى

فإما حياة تسر الصديق

23

ال يخلـو بلد من شـاعر وأديب جعـل من شـعـره وقلمه حـربة أو ترسـا في
مواجهـة المعتديـن فشعراء المقاومة هم الذين امألوا محابر أقالمهم من دمائهم
وسـطروا بها طريق النضال والفداء ،فمنهم من اكتفى بشعره ومنهم من دافع بنفسه
وشعره ولم يترجل إال بشهادة.
المطلب الثالث :األدباء والهجرة
نظرة األدباء والشـعراء متفاوتة فيما يخص موضـوع الهجرة فمنهم من لم
يحبذ ها ومنهـم مـن دعا إليها فمنهم من دعا الى تركها بمجرد أن تغيرت عليه
مالمحها وشـعر بذل على ترابهـا وفي هذا يقول أحد الشعراء
وإذا البـالد تغيـرت عـن حالها

فدع المقام وبادر التحويال

ليس المقام عليك فرضا واجبا

في بلدة تدع العزيز ذليال

صفي

الحلي:

وقال

الدين

ورد كل صاف ،وال تقف عند منهل

تنقل فلذات الهوى في التنقل

فال تبك من ذكرى حبيب ومنزل

ففي األرض أحباب وفيها مناهل

24

ومنهـم مـن رأى أن في الهجـرة والتنـقل والتغـرب عن الوطـن فوائد وفي
ذلك يقـول اإلمـام الشافعي :
تغرب عن األوطان في طلب العال
تفرج هم ،واكتساب معيشة

وسافر ،ففي األسفار خمس فوائد

وعلم ،وآداب ،وصحبة ماجد

25

فبين مشـجع للهجرة للرزق أو لعلم أو حيـاة أفضل وهـارب من الوطـن هنـاك
مـن كـان فراق الوطـن عنـده كخروج الروح مـن الجسـد ال يهـون عليـه أن يترك
 - 23ملحمة الكلمة والدم دكتور جابر قميحة داراالشعاع القاهرة الطبعة األولى  1986م ،ص67
 - 24المستطرف في كل علم مستظرف شهاب الدين األبشيهي تحقيق محمد خير الحلبي دار المعرفة بيروت
لبنان الطبعة الخامسة  2008ص 404
 - 25ديوان اإلمام الشافعي إعداد وتعليق محمد إبراهيم سليم مكتبة ابن سينا القاهرة 1988م ،ص 61
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سـاحات طفولتـه موطـن اآلبـاء واألجداد عبثا تطالب ذاك بترك وطنه وإن أخرجته
ظلما فال محالة هو كالفجر بعد الليل آت .يقول الشاعر الفلسطيني خالد نصرة :
أأرض مزجت صفاتها بصفاتي

وتركـت فـوق أديمها بصـماتي

أرض إذا يـوما نأيـت تسـاءلـت

في قلبـهـا الـذرات عـن ذراتـي

هشـت إلي دروبـهـا فـذرعـتـهـا

وزرعت في أرجائها خطواتي

ياما جسـست ربيـعهـا فتشـبثت

أعشـابـها بأصـابـعي الفـرحـات

وأذعت سري في معابد حسنها

وتـوضـأت بـعبـيـرهـا كـلمـاتي

وجثوت في محرابها متـهـجـدا

عذب الدعاء مطهر الصـلـوات

أرض كان تـرابـهـا من عـنـبـر

و فـتـيـت مسـك أذفر النـفـحات

أشـتـم صـعتـرهـا ونالجـس بـرها

فـرح الفؤاد معطـر الـراحـات

عـاصـرت كـل ملـمـة حـات بـهـا

ولقيـت كـل مصـيـبـة بثـبـات

وحملت في قلبي الجريح جراحها
ال تطـلبـوا مني الرحيـل فنـشـاتي

بـدم الـوفـاء مخضب الرايـات
كانت هنا...وهنا يكون مماتي

26

الخاتمة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،وبنعمته اتممت كتابة هذا البحث
الذي توصلت من خالله إلى النتائج التالية :
 -1حب الوطن فطري أودعه اهلل في النفس البشرية واإلنسان منقاد للدفاع
عن وطنه بموجب هذه الفطرة.
 -2الشريعة اإلسالمية جاءت مشجعة لحب الوطن والتمسك به.
 -3القوانين الدولية كلها تسيغ مشروعية حب الوطن.
 -4كل إنسان يعبر عن حبه ووالئه لوطنه من خالل فكره وعمله ومركزه.
التوصيات :

 - 26موقع منار السبيل األهلية http://manarasabeel.com/vb/showthread.php?t=2827
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 -1ليس من الضروة أن يحمل اإلنسان السالح ليدافع عن وطنه بل ربما
كلمة أو شعر أو مقالة تقوم مقام البندقية لذا على كل إنسان أن يدافع عن وطنه من
خالل موقعه ومكانته بكل ما أمكن.
 -2على الدولة عدم التفريق بين رعاياها من حيث الحقوق والواجبات.
 -3على المواطن أن يقوم بكل الوجبات من جانبه اتجاه وطنه حتى يكون
بحق مواطنا صالحا.
المصادر والمراجع
 - 1األعمال الشعرية الكاملة إبراهيم طوقان نظرة في شعره إحسان عباس المؤسسة العربية
للدراسات والنشر بيروت لبنان الطبعة الثانية  1993م.
-2

حب الوطن االسالم ي من اإليمان محمد سعيد رسالن ،دار الفرقان المصرية ودار أضواء
السلف المصرية.

 -3حقوق المواطنة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة إعداد أ د /حسن السيد خطاب.
http://saaid.net/book/19/12288.pdf
 -4الدين والسياسة تأصيل ورد شبهات يوسف القرضاوي الطبعة الثانية دار الشروق القاهرة
.2008
 - 5ديوان اإلمام الشافعي إعداد وتعليق محمد إبراهيم سليم ،مكتبة ابن سينا القاهرة 1988م.
 - 6ديوان سميح القاسم ،دار العودة بيروت لبنان  1987م.
 - 7شبكة األمن الفكري حب الوطن من منظور الشرعي عبد العزيز بن عبد اهلل بن محمد آل
الشيخhttp://amnfkri.com/articles.php?action=show&id=1458 .
 - 8الشوقيات األعمال الشعرية الكاملة أحمد شوقي ،دار العوة بيروت لبنان الطبعة األولى 1988
م ،ج.2
 - 9لسان العرب – البن منظور – دار إحياء التراث العربي – بيروت – الطبعة الثانية  1413ه
– 1993م – ج.15
 -10مجلة الباحثون هجرة بني البشر أشكالها ونتائجها إعداد نبيل تللو العدد  68شباط 2013
دمشق سوريا.
-11

المدونة

اإللكترونية

،

مفهوم

الوطن

والوطنية

عبير

أبو

قاعود.

http://abeer2222.blogspot.com.tr
 -12المستطرف في كل علم مستظرف ،شهاب الدين األبشيهي تحقيق محمد خير الحلبي ،دار
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الشرع اإلسالمي واألدب العربي
الوطن بين الحب والواجب من منظار ّ

المعرفة بيروت لبنان الطبعة الخامسة .2008
 -13المعجم الوسيط  ،إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار ج
 1دار الدعوة استانبول تركيا.
 -14ملحمة الكلمة والدم دكتور جابر قميحة ،داراالشعاع القاهرة الطبعة األولى  1986م.
 -15المواطنة بين الحقوق والواجبات الدكتور محمد علي الهرفي دار الصفوة بيروت لبنان الطبعة
األولى 2010
 -16الموطنة بين السياسة الشرعية والتحديات المعاصرة الدكتور عالء الدين جنكو.
https://www.policemc.gov.bh
 -17المواطن و وحقوق اإلنسان اعداد محمد نجيب عبد المولى المعهد العربي لحقوق اإلنسان
مطبعة  IMAGE CONSEILتونس.
 -18موقع موضوع بحث عن حب الوطن واالنتماء إليه صالح وليدmawdoo3.com/ .
 -19موقع موضوع ما واجبنا نحو الوطن إعداد محمد مروانhttp://mawdoo3.com/ .
-20

موقع

منار

السبيل

األهلية

،

قصيدة

حب

األرض

لخالد

نصرة.

http://manarasabeel.com/vb/showthread.php?t=2827
 -21الهجرة غير المشروعة الضرورة والحاجة اللواء الدكتور حمدي شعبان ،المركز األعالم
األمني – مصر.
 -22الهجرة القسرية في المنطقة العربية :نظرة عامة حول األزمة واستجابة الدول األعضاء وجهود
جامعة الدول العربية إعداد جامعة الدول العربيةhttp://www.lasportal.org .
 -23الوطن والمواطنة في ضوء األصول العقدية والمقاصد الشرعية يوسف القرضاوي طبعة دار
الشروق القاهرة .2010
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