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 الوطنية  ومتطلباتها ‘‘باكستان’’وطننا العزيز 

Our Native Land Pakistan: Demands of Patriotism  
   .صبيل الرضٰبن بن عبدالسالم د 

Abstract 
We should not halt efforts to become self-sufficient and to truly progress as a nation, we 
have to collectively work on capacity-building that enables us to survive independently. 
This will be most beneficial and effective if taken up at two levels. Firstly, at an 
individual level, where each Pakistani is able to survive on his/her own through hard 
work and planning; and on a national level where the nation works hard to create 
assets that are of utmost use and importance for future generations to sustain. Now the 
future of Pakistan is in our hands. Are we to follow those who worked hard and 
progressed to create an impact on the lives of many in the future, or are we to remain 
lazy and depend on others to help us get through with our lives? It is this fundamental 
choice that will determine the future of Pakistan. Luckily, more and more instances of 
the former are surfacing for all of us to be inspired and motivated by. Our love for 
motherland demands selflessness, total sincerity and dedication. We must make sure 
that no harm comes to it. We should understand the ideology of Pakistan. We should 
exhort the students to fully concentrate on their studies and acquire competency in the 
scientific and technological knowledge and education. We should be confident of 
Pakistan becoming the greatest of all countries having in mind the extra-ordinary 
faculties of its new generation.  We should advise the new generation to make Pakistan 
the dreamland of the Quaid Azam Muhammad Ali Jinnah and 'Allama Muhammad 
Iqbal.  
 

Keywords: The importance of motherland, Love for motherland in Islamic 
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ومشلت رضبتو كل  اغبمد هلل الواحد اؼبعبود، عم حبكمتو الوجود،و  ،وال تكلم لسان ،اغبمد هلل الذي لواله ما جرى قلم
لسان ؿبمود، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو الغفور الودود، موجود، أضبده سبحانو وأشكره وىو بكل 

عصاه ابلنار ذات الوقود، وأشهد أن نبينا دمحمًا عبد هللا ورسولو، صاحب  وعد من أطاعو ابلعزة واػبلود، وتوعد من
لركع السجود، والتابعْب ومن احملمود، واللواء اؼبعقود، واغبوض اؼبورود، صلى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو ،ا اؼبقام

 ؛ أما بعد:تبعهم من اؼبؤمنْب الشهود
 ؛‘‘وطننا العزيز ابكستان ومتطلباهتا الوطنية’’فهذه دراسة ربت عنوان: 

ويعود اىتمامي ابلكتابة يف الَببية الوطنية إىل إيباين العميق أبن الَببية الوطنية دبفهومها اإلسالمي دبثابة صمام األمان غبماية 
وربصْب وصيانة عقول شبابنا، ضد التيارات الفكرية اؽبدامة، وضد اغبمالت الظاؼبة والشائعات اؼبغرضة الٍب يروج ؽبا 

عوذون وذبار الشعارات ومرتزقة األقالم هبدف النيل من ىذا البلد العزيز. وفبا شجعِب إلعداد حبثي اغباقدون واغباسدون واؼبش
 ىذا ابلذات القرار اغبكيم الذي ا زبذ من قبل جهات االختصاص إلدخال مفكورة مغزية يف خطة دراسات الوطن اؼبطور. 

أخرى ابختالف فلسفة األمة الَببوية ونظرهتا للكون وؼبا كان مفهوم متطلبات الوطنية وأىدافها ىبتلف من أّمة إىل 
                                                 


 .السعوديةالرايض، اؼبملكة العربية  الرئيس العام/ مؤسسة السالم العاؼبية للبحوث والتحقيق 
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واغبياة واإلنسان، فإن متطلبات الوطنية ابلنسبة لنا يف بلدان العزيز ابكستان تعترب وسيلة من وسائل ربقيق أىداف 
ضية دراسات وطنية يف جانبها االجتماعي. ألن متطلبات الوطنية دبفهومها الشامل وأىدافها النبيلة ىي الٍب ربكم ق

 إنشاء الفكرة يف اؼبواطنْب وربدد أىدافها واذباىاهتا يف وطننا العزيز ابكستان. 
واؼبتطلبات الوطنية من ىذا اؼبنطلق ال تتعارض مع االنتماء إىل أمة اإلسالم ألن اؼبتطلبات الوطنية الٍب تتعارض مع 

ألمة إىل طوائف تتناحر وتتضاغن، وتَباشق االنتماء إىل أمة اإلسالم تلك الَببية الوطنية الٍب تسعى إىل تقسيم ا
ابلسباب وتَبامى ابلتهم، ويكيد بعضها لبعض، وتشيع ؼبناىج وضعية أملتها األىواء، وشكلتها الغاايت واألغراض، 

 وفسرهتا األوىام وفق اؼبصاحل الشخصية. 
تقوية الرابطة بْب مواطِب بلدان العزيز  ومن اؼبعلوم أن الوطنية الٍب تدعو إليها اؼبستمدة من تعاليم اإلسالم، فتهدف إىل

ابكستان وإرشادىم إىل استخدام ىذه التقوية لبناء ىذا البلد العزيز والدفاع عن كرامتو وتقديسو ويف ىذا اػبّب كل 
 اػبّب لإلسالم واؼبسلمْب. 

واالنعطاف كبوىا واإلخالص  واؼبتطلبات الوطنية الٍب ندعو إليها تعِب حب ىذه األرض اؼبقدسة وأُلَفتها واغبنْب إليها
 للقادة اؼبخلصْب ؽبا. وىذا أمر مطبوع يف النفوس. 

آمل أن تكون ؿبتوايت ىذه الدراسة إجاابت مقنعة ألسئلة متعددة تدور يف أذىان شبابنا. كما آمل أن تكون سداً 
واضع قد أسهمت بنصيب يف ؾبال منيعاً ضد الشائعات اؼبغرضة الٍب يرّوج ؽبا األعداء. وأرجو أن أكون هبذا اعبهد اؼبت

 اػبدمة الوطنية.. وهللا من وراء القصد.
  تعريف الوطن::الوطن والوطنية

 .1الوطن ؿبل اإلنسانالوطن لغًة ىو البالد الٍب تقيم فيها اإلنسان ويتخذىا مستقراً لو. ف
ىو بقعة األرض الٍب تولد عليها وتستقر فيها  ىو البلد الذي تسكنو أمة يشعر اؼبرء ابرتباطو هبا وانتمائو إليها.أو :واصطالحا  

 والوطن على ثالثة أقسام:  .2صباعة ما، وتكوِّن ىذه البقعة بيئة حاضنة دائمية ألفراد اعبماعة مستقلْب وؾبتمعْب
  .وىو اؼبكان الذي ولد فيو اإلنسان أو البلدة الٍب أتىل فيها األول : الوطن األصلي :

  .وىو البلدة أو القرية الٍب ليس للمسافر فيها أىل، ونوى أن يقيم فيو طبسة عشر يوما فصاعدا الثاين : وطن اإلقامة :
  .وىو اؼبكان الذي ينوى اؼبسافر أن يقيم فيو أقل من طبسة عشر يوماً  الثالث : وطن السكين :

 . 3وفبا يتضح أن الوطن لغة اؼبكان الذي يقيم بو اإلنسان ولد بو أم ال
 ر:هوم املعاصالوطن يف املف

يتضح أن تعريف الوطن غّب مستعمل على عمومو اليوم يف مفهوم الوطن، ألنو يعترب اإلقامة يف اؼبكان توطنا، وىو 
الدولة الٍب ولد فيها اإلنسان  : ـبالف ؼبا عليو أعراف الناس اليوم، ولذا يبكن تعريف الوطن يف اؼبفهوم اؼبعاصر أبنو

و وأصولو الذين توارثوا ىذه اعبنسية، وقد سبنح الدولة شرف اؼبواطنة )اعبنسية( ؼبن مل الذي وبمل جنسيتها تبعًا آلابئ
 .4يولد، أو ولد على أرضها، إذا كانت مصلحة الوطن تستدعى ذلك

 أمهية الوطن: 
واطنْب الوطن ىو النسمة الٍب تؤنس اؼبواطن، وجوىرة شبينة ال تقدر بثمن، وانتماء وىوية وأصالة ومدرسة الٍب ذبعل اؼب
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يتسلحون دبعرفة الذات، وىو االنتماء الروحي واعبسد، وجذورىم وأصلهم، فالذي وبب أرضو وبلده يعمل كل شيء 
تلك االم و ىو  لبقائها وعدم العبث هبا، ألنو مكان فيو وبيون ويبوتون. فإذا ضاع الوطن ماتت الروح وذل اعبسد

، وىو ىويتهم ىو كالروح يف اعبسدهم، و ذلك اؽبواء النقي الذي يروبوىو  هم،ىو ذلك اؼباء الصايف الذي يرويو  ،اغببيبو
ومكان انتساهبم وانتمائهم يفرحون لفرح شعبو ووبزنون غبزنو، يبكون لبكاء شعبو ويضحكون عندما يضحك، 

تنا، ىو أّمنا وابلنسبة لنا ذلك الَباب الذي وبملنا فوقو وكبملو يف قلوبنا، ىو أىلنا وانسنا، وانتمائنا وشخصيتنا وثقاف
 فاؼبهاجر ألمريكا سعيد لكن ال وبضي بروحو من أجلها.  ؛وأابان واؼبكان الذي فبكن مبوت دفاعاً عنو

مقرىا القلب، الذي يسخر اعبوارح للتأكيد على ابكستان إن ؿببة الوطن الذي يعيش فيو اإلنسان ونعِب بو ىنا وطننا الغايل 
هبعلنا مبنح لقب اؼبواطن الصاحل ؽبذا احملب لوطننا ألنو ترجم ىذه احملبة إىل سلوك ىذه احملبة، لتخرج إىل الواقع، الذي 

  : عملي، يسعى من خاللو أتكيد ىذه اؼبعاين وتلك اغبقوق الواجبة للوطن، والٍب تعد أىم آاثر ؿببة الوطن، وىي
  لوطننا العزيز ابكستان؛تثمْب النعم اإلؽبية 

 ؛ حفاظ على أمن الوطن واستقراره
 ؛العمل على رفعة شأن الوطن وازدىاره

 و. الذود عن ضبى الوطن ومكتسبات
 قال هللا عزوجل:

ُتُموَىا َوذِبَ ’’ تَ َرف ْ اَرٌة زَبَْشْوَن  ُقْل ِإْن َكاَن َآاَبؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشّبَُتُكْم َوأَْمَواٌل اق ْ
َضْونَ َها َأَحبَّ إَِلْيُكْم ِمَن هللِا َوَرُسوِلِو َوِجَهاٍد يف َسِبيِلِو فَ تَ َربَُّصوا َحٌبَّ ََيِْتَ هللُا أِبَْمرِِه َكَساَدَىا َوَمَساِكُن تَ رْ 

 . 5‘‘َوهللاُ اَل يَ ْهِدي الَقْوَم الَفاِسِقْبَ 
طغيان ؿببة ىذه لقد عدد هللا عز وجل أىم األمور الٍب يتعلق هبا قلب اإلنسان ووببها لكنو جل وعال حذر من 

وفيو داللة واضحة على مشروعية حب  .واعبهاد يف سبيلو  ملسو هيلع هللا ىلصواؼبتعلقات الدنيوية على ؿببة هللا تعاىل وؿببة رسول
 0الوطن الذي غالباً ما يضم ىذه احملبوابت الثمانية

 وقال هللا عزوجل:
َهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدايرِِىْم َوأَ ’’

ُ
تَ ُغوَن َفْضاًل ِمَن هللِا َوِرْضَوااًن َويَ ْنُصُروَن هللَا لِْلُفَقرَاِء اؼب ْمَواؽِبِْم يَ ب ْ

اِدُقونَ   6‘‘ َوَرُسوَلُو أُولَِئَك ُىُم الصَّ
 وقال عزوجل:

يِن َوملَْ ىُبْرُِجوُكْم ِمْن ِداَيرُِكْم َأْن تَ بَ رُّو ’’ َهاُكُم هللُا َعِن الَِّذيَن ملَْ يُ َقاتُِلوُكْم يف الدِّ ُىْم َوتُ ْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اَل يَ ن ْ
بُّ اؼبْقِسِطْبَ   .7‘‘هللاَ وبُِ

ىذه اآلايت وكل اآلايت الٍب فيها إخراج من الداير تؤكد أن الوطن عزيز وغال، وفراقو مؤمل وؿبزن، ومن مث كانت 
وسار يف غّب الطريق  –حْب اؽبجرة  –خرج من ا لغار ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب هنع هللا يضر  . وورد يف اغبديث: عن مقاتلؿببتو مشروعة

ـبافة الطلب، فلما أمن رجع إىل الطريق، ونزل ابعبحفة بْب مكة واؼبدينة، وعرف إىل الطريق إىل مكة، واشتاق إليها، 
جربيل  نعم. فقال ملسو هيلع هللا ىلص: فقال ؟إىل بلدك ومولدك تاشتقءوذكر مولده ومولد أبيو، فنزل جربيل عليو السالم وقال لو : 

 عليو السالم فإن هللا تعاىل يقول :
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َك ِإىَل َمَعاٍد ُقْل َرِبِّ َأْعَلُم َمْن َجاَء اِبؽبَُدى َوَمْن ُىَو يف ضَ ’’ اَلٍل ِإنَّ الَِّذي فَ َرَض َعَلْيَك الُقْرَآَن َلرَادُّ
 .8‘‘ُمِبْبٍ 

 قال ؼبكة : ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب وروى ابن عباس رضي هللا تعايٰل عنو
 9‘‘بلد وما أحبك إيل ولو ال أن قومي أخرجوين منك ما سكنت غّبكما أطيبك من ’’

حب الوطن مشروع واثبت ابلكتاب والسنة، أتكيدًا لفطرتو عند اإلنسان، ومن مث فمن أحب وطنو كان مستقيماً ف
 .ومتسقا مع الفطرة السليمة

 دولة ابكستان:
 ة" أو أرض اؼبسلمْب الطاىرين.ومعناىا "النقية أواألرض الطاىر  اپکستان(ابألردو ) -ابكستان

 . دولة اسالمية و كبّبة التعداد و ؽبا قدرات نوويةورظبيًا اظبها: صبهورية ابكستان اإلسالمية، وىي 

 : وجّباهنا من الدول ىم، تقع ابكستان يف اعبنوب من قارة آسيا وسبثل القسم الغرِب من شبو القارة اؽبندية
ومن الغرب ، من الشرق اؽبندو  ومن اعبنوب حبر العرب واؽبند، وأفغانستان،من الشمال الصْب و طاجكستان 

 وىي تنقسم إىل أقاليم:  . 10كيلو مَب مربع  089308مساحة دولة ابكستان =  أفغانستان وإيران وخليج عمان،
  : توجد أربع أقاليم يف الباكستان : أقاليم اپكستان

. نجاِب أو السرائكيبون والسرائكيون، ومعظم السكان يتكلمون ابلوتوىاريبنجابيون والبيسكن فيها ال البنجاب:
 .وعاصمة البنجاب مدينة الىور وىي مدينة ثقافية عريقة يف القارة اؽبندية

والسندية  اللغة األوردية السنديون ويتكلمون ،يسكنها السنديون و اؼبهاجرون إىل ابكستان من اؽبند: السند
 . صمة السند مدينة كراتشيوعاواؼبهاجرون األوردية فقط. 

يسكنها البلوش واؽبزارة واؼبكرانيون. واللغة اؼبستخدمة ىنالك ىي اللغة البلوشية الٍب تعترب إحدى اللغات  بلوشستان :
 . 11، ولغة بشتو بلهجتهم اػباصة مع بلوشستاناإليرانية

اإلقليم الشمايل الغرِب  يُعرف يف السابق ابسمتعِب: منطقة البشتون، وكان "  خبتولبوا" ، ُيسمى ؿبلًيا :خيرب خبتوخنوا
لغرِب من الشمال ا أفغانستان اغبدودي، ىو أحد أقاليم ابكستان األربعة، وىو يقع يف مشال غرِب البالد. وربده

 (FATA) لية اػباضعة لإلدارة االرباديةواؼبناطق القب من الشرق وآزاد كشمّب وجيلجيت ابلتستان من الشمال الشرقي
وإقليم العاصمة إسالم آابد من اعبنوب الشرقي. واعبماعة  . والبنجاب من اعبنوب وبلوشستان ؛اعبنوبو  من الغرب

واللغة  .؛ وأبرز اجملموعات العرقية األخرى األصغر ىي ىندكوان واعبوجر وجَبايلالبشتون العرقية الرئيسة يف اإلقليم ىي
 .12بيشاور ىي الرئيسة ىي البشتو. والعاصمة اإلقليمية

كستان لكون ىذه اؼبدينة ابىي مدينة إسالم آابد ومعظم سكاهنا أصوؽبم من مناطق ـبتلفة يف  :العاصمة الفيدرالية
ىي منطقة تقع شامل شرق ابكستان وىي منطقة  وكشمّب. 13يف عهد أيوب خان اعبنرال 1958مت إنشائها عام 

 . وابكستان تطالب اؽبند ابعطاء كشمّب حق تقرير اؼبصّب؛ خالف وصراع بْب اؽبند والباكستان
 إستقالل دولة ابكستان:

دمحم  أصبح؛ و م دولة مستقلة من دول رابطة الشعوب الربيطانية 4301أغسطس من عام  40أصبحت ابكستان يف 
الذي يعترب مؤسس دولة ابكستان أول رئيس حكومة يف ابكستان. يرى الكثّب من مؤيدي فكرة استقالل  علي جناح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8_(%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8_(%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD
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اؼبسلمْب اؽبنود من تعّصب اؽبندوس األعمى وربكمهم يف رقاب اؼبسلمْب وَيِت يف ابكستان عن اؽبند ّأهنا خّلصت 
مقدمة ىؤالء شاعر اإلسالم دمحم إقبال الذي كان وبلم إبنشاء وطن للمسلمْب يف شبو القارة اؽبندية، ولكنو مل يعش 

 .14م( 4390ى =  4931)حٌب يرى ما كان يتمناه ووبلم بو حقيقًة، إذ تويف سنة 
 امتياز جغرافيا ابكستان:

دبزيج من اؼبناظر الطبيعية ما بْب السهول والصحارى والغاابت والتالل واؽبضاب بدًءا من  سبتاز أراضي دولة ابكستان
آزاد   يف اعبنوب وصواًل إىل اعببال من ؾبموعة كاراكورام يف الشمال. تقع البحر العرِب اؼبناطق الساحلية يف

على طول حافة الصفيحة اؽبندية وىي ابلتايل معرضة للزالزل العنيفة  آسيا الوسطى واؼبناطق الشمالية يف كشمّب
 .15التصادمية تكتونيات الصفائح حيث يوجد إثنتْب من

 حبنا لوطننا:
خّبه، وسنظل  كبن نفتخر أبنناـبلصون ؽبذا الوطن العزيز، عاملون من أجل رفتو، ؾباىدون يف سبيل هللا مث يف سبيل 

كذلك ما حيينا، إن شاء هللا. وكبن ابكستانيون هبذه البقعة اؼبفتخرة يف األرض الٍب نشأان عليها، وىي منطقة أنشأت 
ابسم اإلسالم، حيث كانت ربت احتالل اؽبندوسيْب الذين يستعملوهنا لعبادة األصنام واإلشراك ابهلل، لكن هللا 

 أنشأىا ؽبذا اؼبقصد واؼبرام. أخّصها لإلسالم واؼبسلمْب؛ فبناىا و 
 ىذا وجبانب ىذا يوجد عدة عوامل ذبعلنا كبب وطننا وىي: 

  يعترب الوطن دبثابة البيت، الذي َيوي إليو اؼبواطن ليعيش يف سالم واطمئنان. واؼبواطن يشعر يف وطنو كأنو يف
 منزلو بْب أىلو وذويو، فإذا حل بو مكروه وجد من يبّد يد اؼبساعدة لو. 

  يف الوطن توجد أمالكنا وأرزاقنا الٍب كتب هللا لنا، فيو فرض العمل،وؾباالتو من زارعية وصناعية وذبارية وتعليمية
 متوفرة. 

   يف الوطن ذكرايت وطننا اػبالدة الٍب عاشها أسالفنا العظام، وقاموا أبعمال ؾبيدة يف سبيل نشر اإلسالم وتوحيد
 تبعث يف نفوسنا الفخر واالعتزاز، وتزيدان سبسكاً حبب الوطن والتعلق بو. كلمة األمة، وتركوا لناآاثراً عظيمة 

  يف ىذا الوطن يرقد آابؤان وأجدادان، وإن ىذه األرض لنا، وكبن منها وإليها، ومن أجل ىذا كببها ألهنا أرض
 اؼبقدسات، وكبافظ عليها ألننا عشنا عليها ونَبعرع عليها وىي مكمن العز ورمز الكرامة. 

 ا نعمل وقبّد لنحافظ على عقيدتنا أوال ولتوفّب السعادة ألبنائنا ولنؤّمن ؽبم ستقباًل زاىراً اثنياً إبذن هللا. إنن 
ومن اؼبسّلم بو أن اؼبواطن ال يكون سعيداً إذا كان وطنو فقّباً ومتأخراً. من أجل ىذا هنتم بتحصْب حالة وطننا وجعلو 

   .بيتاً لکل ساکن ومواطن، َيوی إليو ليعيش فيو ابلرخاء واإلطمئنانوطناً قوايً عزيزاً. فإن الوطن يعترب 
 النشيد الوطنی:

دمحم علي  و لكن مؤسس ابكستان ،زادي" أي اغبرية لباكستانآكان الباكستانيون يكتفون بَبديد كلمات اغنية "ابكستان 
شيد اعبديد يف كل مكان بعد أايم قليلة بدأت اإلذاعات الباكستانية تردد النف ؛نشيد لباكستان أقر بضرورة ان يكون جناح

شهرًا من أتليفو مث ظهر النشيد اعبديد يف  18ولكن النشيد مل يتلَق إعجاب الكثّب من الباكستانيْب فقد زال النشيد بعد 
 . وىو: 16و تلحْب اؼبوسيقار أضبد غالم حفيظ جالندىري و كان من أتليف الشاعر 1954أغسطس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%B1%D9%8A
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د اب د  اپک رسزنیم اشد   وشکٍر نیسح اشد اب

ن  اعاشیل
ِ

ن  وتاشنن زعم رض    اپاتسک  ا

د اب  رمزک نیقی اشد 

م م  اپک رسزنیم اک اظن  وقت اوخِت وعا

تنطلس د   وقم، کلم،  دنبہ اب  اپدنئہ ات

د  اشد ابدل زنمل رما

ل ل         رپمچ اتسرہ والہ  رربہ رتیق وامک

ل  اجِن   اابقتسل        رتامجِن امیض اشِن اح

ل  اسۂی دخاےئ ذواالجل

 مطالب:
نا ابرك هللا يف أرض طاىرة، وعّم الّرخاُء أرجائها، رمزالعزيبة والشموخ، أرُض ابكستان، مركز اليقْب واإليبان، أرض

 الطاىرة. 
نظام أرضنا اؼبقدسة ىو القوة واألخوة والتكاتف، أدام هللا بالدان وأمتنا وسلطنتنا مضيئة، والعقىب اغبميدة ؼبنزلنا 

 اؼبقصود. 
 َعَلُم النجمة واؽبالل، دليل رُقّينا للكمال، ىوترصبان ماضينا، وعّز حالنا، وروح مستقبلنا، ظل هللا

 تعريف الوطنية: 
 تلك العاطفة القوية الٍب وبس هبا اؼبواطن كبو وطنو العزيز، وتلكالرابطة الروحية اؼبتينة الٍب تشده إليو. الوطنية ىي 

والوطنية توجب على اؼبواطن أنيحب وطنو وأن يبذل كل ما يف وسعو من أجل رفعة وطنو، وأن وبضي بكل مايبلك 
 يف سبيل هللا مث يف سبيل احملافظة على سالمةوطنو وأمنو واستقراره. 

دق يف والوطنية اغبقة ال تكون ابلقول بقدر ما تكون ابلفعل، الوطنية الصادقة تنطلب اإلخالص فيالعمل والص
 التعامل،واألمانةوالغّبة على اؼبصلحة العامة. 

 إن الوطنية الصحيحةتتطلب من اؼبواطن أن يؤدي لوطنو واجبات معينة الٍب ىي يُعد من فرائضو. 
 وطنيتنا جزء ال يتجزأ من حياتنا:

اليتجزأ من حبنا ألمة  حبنا لوطننا العزيز ابكستان وإخالصنا ؽبا، وعملنا من أجل رفعتها، والدفاع عن مقدساهتا جزء
اإلسالم والوطن، فكل بقعة فيها مسلم يقول "ال إلو إال هللا دمحم رسول هللا"، ويقيم الصالة ويؤِت الزكاة ويصوم رمضان 

إن استطاع إليو سبياًل، فهي وطن عندان لو حرمتو وقداستو وحبو، واإلخالص لو، واعبهاد يف -ووبج بيت هللا اغبرام 
سبيل خّبه وعزتو، وكل اؼبسلمْب يف ىذه األقطار اعبغرافية أىلنا وإخواننا، هنتم ؽبم ونشعر بشعورىم، سبيل هللا مث يف 

 وكبس إبحساسهم. 
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 هل حب الوطن يناقض اإلسالم واملسلمني؟ 
عارض الوطنية دبفهومها السابق اؼبستمد من تعاليم اإلسالم ال تتعارض مع االنتماء إىل أمة اإلسالم. إن الوطنية الٍب تت

مع االنتماء إىل أمة اإلسالم، وتلك الوطنية الٍب تسعى إىل تقسيم األمة إىل طوائف تتناحر وتتضاغن،وتَباشق 
ابلسباب، وتَبامى ابلتهم ويكيد بعضها لبعض، وتتشيع ؼبناىج وضعية أملتها األىواء، وشكلتها الغاايت واألغراض 

 وفسرهتا األفهام وفق اؼبصاحل الشخصية. 
ة الٍب ندعوا إليها اؼبستقاة من تعاليم اإلسالم، هتدف إلىتقوية الرابطة بْب مواطِب البلد الواحد، وإرشادىم إىل إن الوطني

 استخدام ىذىالتقوية يف مصاغبهم اؼبشروعة ومصاحل إخواهنم من اؼبسلمْب. 
اف كبوىا وىذا أمر مطبوع يف الوطنية الٍب ندعوا إليهاتعِب حب ىذه األرض اؼبقدسة، وألفتها واغبنْب إليها، واالنعط

النفوس، وأن بالال، الذي ضحى بكل شيء يف سبيل عقيدهتودينو، ىو بالل الذي كان يهتف يف دار اؽبجرة ابغبنْب 
 إلىمكة يف أبيات تسيل رقة وتقطر حالوة يقول هنع هللا يضر: 

 17وىل يبدون يل شامة وطفيل  وىل أردن يوما مياه ؾبنة
. فحب 18((اي أصيل، دع القلوب تقر))مكة من "أصيل" فجرى دمعو حنيناً إليها وقال:  وصفملسو هيلع هللا ىلصوقد ظبع رسول هللا

الوطن الصحيح واالنتماء إىل أمة اإلسالم ال يتعارضان، وأن بوسع اإلنسان أن وبب وطنو ووبب إخوانو اؼبسلمْب يف 
األقطار األخرى، فكما أن حب الوطن ال يناقض حب األسرة واؼبدرسة، بل يكون متممًا ؽبما، كذلك فإن حب 

 ماً لو. الوطن ال يناقض حب اؼبسلمْب أينما كانوا بل يكون متم
 الكرامة الوطنية: 

لقيُت شخصًا من أشخاص الدول اجملاورة من اغباقدين أو اغباسدين أومرتزقة األقالم، أخذ ىذا الشخص يهاجم 
وطننا العزيز ابكستان ؿباوال التشكيك يف مكانتها وإمكاانهتا ومواقفها وسياساهتا وقادهتا وحفاظها. تصديت ؽبذا 

 ...الشخص ورددت عليو دبا يستحق
 ما الذي دفعك إىل الدفاع عن وطنك؟ 

ال شك أن الذي دفعك ؽبذا اؼبوقف ىو الكرامة الوطنية إنك مواطن صاحل تعرف مكانة وطنك وإمكانياتو ومنجزاتو 
وخدمتو للقضااياإلسالمية والوطنية وجهود قيادتو يف سبيل ربقيق أىداف اجملتمع الباكستاين، أدركت أن ىذا الشخص 

عة وطنك وطن اإلسالم والبالد العزيزة أنشأت على اسم اإلسالم، وطن اآلابء واألجداد. اعتدى ىذا اعتدى على ظب
إن الكرامة و الشخص على وطنك ابلرغم من اترىبو اجمليد ومواقفو اؼبشّرفة من القضااي اإلسالمية والعربية والعاؼبية. 

 الوطنية تفرض علينا كبن الباكستانيون ثالثة واجبات ىي: 
يف أداء الشعائر اإلسالمية أينماكنا وحيثما وجدان،  حسنة نتخلق ابألخالق اإلسالمية اغبسنة، وأن نكون قدوةأن 

لقد وفقنا هللا أبن جعلنا قدوة صاغبة لتطبيق الشريعة اإلسالمية واحملافظة على مقاصدىا. ومن ىنا وجب على كل 
يسء إىل اإلسالم قواًل وعماًل، إن اؼبواطن الباكستاين  مواطن ابكستاين بل مسلم أن يتنزه عن كل عمل من شأنو أن

 يكن ، وال يتسطيع أن يقوم هبذه اؼبهمة اؼبقدسة، ما مل19مطالب أينما وجد ابلدعوة إىل هللا ابغبكمة واؼبوعظة اغبسنة
 قدوة حسنة فيما يدعو إليو.

ة وطننا ووبط ع عن كل شيء قد يشوه ظبعأن نتجنب كل ما من شأنو أن يسيء إىل كرامتناالوطنية، وىذا يعِب أن نَبف
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 من قدره بْب األمم.
أن نبذل ما يف وسعنا من أجل احملافظة على الكرامة والوطنية والسّب هبا كبو الكمال، ومن األعمال الٍب هبب علينا 

ألرواح إن القيام هبا أن نكون على استعداد دائم ألن كبمي وطننا من عبث العابثْب وكيد الكائدين، وأن نفديو اب
 ال ظبح هللا. -تعّرض يوماً لعدان اؼبعتدين

 جماالت خدمة الوطنية: 
البعض يعتقدون أن اػبدمة الوطنية ال تتحقق إال عن طريق العمل السياسي، وىذا مفهوم خاطيء. ألن للخدمة 

ل فيها. إن اؼبواطنْب الوطنية ؾباالت متعددة إحداىا السياسة، والسياسة ال تستطيع أن تستوعب صبيع اؼبواطنْب للعم
مهما كانت مستوايهتم الثقافية، ويستطيعون أن يسانبوا يف بناء الوطن عن طريق مهن وحرف هبيدوهنا، ويعملون 

 فيهاأبمانة وإخالص وصدق، ونزاىة وشرف. 
ددة إن اؼبعلم اؼبخلص يف عملو يستطيع أن يؤدي خدمةوطنيةكربى لوطنو عندمايبذل جهده لتحقيق أىداف التعليماحمل

للمرحلة التعليمية الٍب يدّرس هبا،واؼبوظف الذي يعمل أبمانة وإخالص يف تنفيذ واجبات وظيفتو يؤدي خدمة  
كبّبةللمواطنْب والوطن، والفالح النشيط يف مرزعتو يستطيع أن يساىم يف ربقيق األمن الغذائي للوطن.والعامل اؼبخلص 

فاء الذاِت من الصناعة الوطنية. واألم الٍب ترِب أوالدىاتربيةإسالمية يف مصنعو، يؤدي خدمة كبّبة لوطنو وربقيق االكت
 والطالب الذي هبد وهبتهد يف دراستو يقد ـبدمة وطنية لوطنو.  متوازنة، تستطيع أنتقدـبدمة كبّبة للوطن،

 مغز الكالم:
خالص يف عملو. وإن ىذا كل مواطن يف أي موقع كان، يستطيع أن يقدم خدمة وطنية ما دام ملتزمًا ابألمانة واإل

يف أمّس اغباجة إىل عقول مفكرة، وأيد عاملةأمينة قادرة على العمل، راغبة فيو. ىو حباجة  -ابكستان–الوطن العزيز 
إىل قلوب تؤمن إيبااًن عميقًا أبن أفضل خدمة وطنية يؤديهااؼبواطن ىي أن يكون مسلمًا ملتزمًا وعامالً  ـبلصًا أميناً 

 نتجاً يف ؾبال اختصاصو. صادقاً غيوراً م
 التعاليم اإلسالمية ومتطلبات الوطنية:

اؼبتطلبات الوطنية ىي تلك الصفات والسجااي الالزمة الٍب ال بد من توافرىا يف أفراد اجملتمع، ليتمكنوا من أداء 
التمتع حبقوقهم  واجباهتم ذباه خالقهم أواًل مث ذباه أنفسهم ووالة أمورىم وؾبتمعهم وأمتهم. وليتمكنوا كذلك من

بصفتهم مواطنْب صاغبْب يف ؾبتمع تتكافأ فيو الفرص وتقوم العالقات فيو على أسس إسالمية سامية. ومن اؼبسّلم بو 
 أن ىذه الصفاتوالسجااي اؼبرغوب فيها صفات مكتسبة تنمو وتَبعرع وتؤدي شبارىا الطيبة عن طريق الَببية اإلسالمية. 

ومن ىنا نستطيع القول بكل ثقة أن متطلبات الوطنية زبتلف من أمة إىل أخرى ابختالف أساليب الَببية اؼبستمدة 
من عقيدة األمة ونظرهتا للحياة واإلنسان والكون، لذا اختلفت متطلبات الوطنية يف األمة اإلسالمية عنها يف األمم 

 اإلسالم تقوم على ركيزتْب ىامتْب نبا: األخرى. ويبكن القول أبن متطلبات الوطنية يف نظر 
التمسك دبحاسن األخالق الٍب حددىا اإلسالم وحّث على التخلق هبا وىي كثّبة منا: التوكل على هللا واإليبان   اوال :

ر، ابلقضاء والقدر، واالعتماد على النفس بعد االعتماد على هللا، األمانة، الوفاء، اإلخالص، الصدق، الصرب، سالمة الصد
اغبياء، الرضبة، التعاون على اػبّب، العدل االعتدال، اإليثار وحب اػبّب، اإلحسان، السخاء والكرم، التواضع، عزة النفس، 
األخوة والشهامة، التثبت، علو اؽبمة، والعفو والصفح، اغبكمة والشجاعة والوقار، والرصانة، الورع والنزاىة، حفظ السر، 
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 ودة، االستعالء علىاؽبوى والشهوة، الشرف، عرفان اغبق والواجب، إنكار الذات. والقناعة والعفة واحملبة واؼب
 االبتعاد عن مساوي األخالق الٍب حذر اإلسالم منها، وىي كثّبة ومتعددة أيضاً منها:  اثنيا :

اؼبكر واػببث، اغبسد، الغش، النفاق، النميمة،العظلم، الرشوة، الرايء، والغيبة، والغدر، واغبمق والكذب، اعبدىل، 
الشراسة، العجب واػبيالء، اعبنب، ضعف اؽبمة والكرب والعبوس والغضب، الكسل، اؽبزء، الزىو، الشماتة واجملون، 
إفشاء السر، الطمع،الضعف واليأس، البغي،اعبحود، البخل، والشح، اعبدل، الشك والريبة، اللدودة يف اػبصومة، 

 ن، ذباوز اغبدود.والغرور، اعبزع والتمرد، العناد والطغيا
 التحلي مبحاسن األخالق: 

ؿباسن األخالق تدور حول اػبُلق؛ فاػبلق ىيئة راسخة يف النفس تصدر عنها األفعال اإلرادية االختيارية من حسنة 
ق وسيئة وصبيلة وقبيحة. وىي قابلة لتأثّب الَببية اغبسنة والسيئة فيها فإذا ما ربيت ىذه اؽبيئة على إيثار الفضيلة واغب

وحب اؼبعروف والرغبة يف اػبّب ورّوضت على حب اعبميل وكراىية القبيح وأصبح ذلك طبعًا ؽبا تصدر عنو األفعال 
اعبميلة بسهولة ودون تكلف فيو خلق حسن. كما أهنا إذاأنبلت فلم هتذب التهذيب الالئق هبا، ومل يعن بتنمية 

بواًب ؽبا واعبميل مكروىًا عندىا، وصارت الرذائل والنقائض عناصر اػبّب الكامنة فيها، أو ربيت حٌب أصبح القبيح ؿب
من األقوال واألفعال الذميمة الٍب تصدر عنها ابألخالق السيئة. ومن ىنا  نّوه اإلسالم ابػبلق اغبسن، ودعا إلىَببيتو 

 زيز:يف اؼبسلمْب وتنميتو يف نفوسهم، واعترب إسالم العبد حبسن خلقو، قال تعاىل يف ؿبكم كتابو الع
 20‘‘ُخُلٍق َعِظْيمٍ  َواِنََّك َلَعلىٰ ’’ 

  وأمره دبحاسن األخالق بقولو:
يَِّئةُ ’’ َنُو َعَداَوٌة َكأَنَُّو َويلٌّ  اْدَفعْ  َواَل َتْسَتِوي اغبََْسَنُة َواَل السَّ َنَك َوبَ ي ْ اِبلٍَِّب ِىَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي بَ ي ْ

يمٌ    21‘‘ضبَِ
 تنال هبا اعبنة فقال تعاىل:  وجعل األخالق الفاضلة سبباً 

ْت لِْلُمتَِّقْبَ ’’ َماَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّ ن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ  ‘‘َوَسارُِعوا ِإىَلٰ َمْغِفَرٍة مِّ
رَّاِء َواْلَكاِظِمَْب اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَْب َعِن النَّا’’  رَّاِء َوالضَّ بُّ اْلُمْحِسِنْبَ الَِّذيَن يُنِفُقوَن يف السَّ ُ وبُِ  22‘‘ِس َواَّللَّ

 إبسبامها فقال ملسو هيلع هللا ىلص:  ملسو هيلع هللا ىلصوبعث رسول هللا

 23‘‘إمبابعثت ألسبم مكارم األخالق’’
يف كثّب من أحاديثو فضل ؿباسن األخالق وبّْب مكانتها ودعا إىل التمسك واألخذ هبا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بْب رسول هللا

 : ملسو هيلع هللا ىلصيقول

 . 24‘‘مِب ؾبلساً يوم القيامة أحسنكم أخالقاً  إن من أحبكم إيّل، وأقربكم’’
 ويقول حااثً على مكارم األخالق : 

 25‘‘الرب حسن اػبلق واالمث ما حاك يف نفسك وكرىت أن يطلع عليو الناس’’
 ويقول: 

 26‘‘ما شيء أثقل يف اؼبيزان من حسن اػبلق’’
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 ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: 

 27‘‘يسعهم منكم بسط الوجو وحسناػبلقإنكم لن تسعوا الناس أبموالكم ولكن ’’
 وسئل عن أكثر ما يدخل اعبنة فقال: 

 ‘‘تقوى هللا وحسن اػبلق’’
 ويقول ملسو هيلع هللا ىلص:  

 28‘‘إن خياركم أحسنكم أخالقاً ’’
فإن خيار اؼبواطنْب من حسنت أخالقهم وكرمت صفاهتم، أما من ساءت منهم األخالق، وقبحت الصفات فأولئك 

 الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون ويهدمون وال يبنون.األشرار 
ومن شبرة حسن اػبلق تيسّب األمور لصاحبها، وحب اؼبواطنْب لو، وتقديرىم لو، ومساعدهتم لو، واالبتعاد عن أذاه 

 وقلة مشاكلو يف اغبياة أما يف اغبياة الباقية فجّنة نعيم، وقرب من رب العاؼبْب. 

األمانة عنصر من عناصر اؼبواطنة الصاغبة يف نظر اإلسالم، وقد نبو اإلسالم إلىأنبية األمانةيف إن  :األمانة والوفاء
  حياة األمم واألفراد، وحذر من خيانة األمانة. يقول هللا تعاىل مبيناً عظم األمانة:

َماَواِت َواأْلَْرِض َواعْبَِباِل فَأَبَ ْْبَ ’’ نَساُن  ِإانَّ َعَرْضَنا اأْلََمانَة َعَلی السَّ َأن وَبِْمْلَنها َوَأْشَفْقَن ِمْنها َوضَبََلها اإْلِ
  ‘‘ِإنَّو َكاَن ظَُلوًما َجهواًل 

  ويقول عزوجل:
 29‘‘اَي أَيُّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ زَبُونُواْ اَّلّل َوالرَُّسوَل َوزَبُونُوْا أََمااَنِتُكْم َوأَنُتْم تَ ْعَلُمونَ ’’

  ويقول: ويقول: 
واْ اأَلَمااَنِت ِإَلی َأىِلهاِإنَّ اَّللّ ’’  30‘‘ ََيُْمرُُكْم َأن تُؤدُّ

 ويقول:
 31‘‘الَِّذيَن ىْم اِلَمااَنهِتْم َوَعهِدىْم رَاُعونَ وَ ’’

 قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص:
 32‘‘ال إيبان ؼبن ال أمانة لو وال دين ؼبن ال عهد لو’’ 
 : ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

كانت فيو خصلة منهن كانت فيو خصلة من النفاق حٌب   أربع من كّن فيو كان منافقًا خالصاً، ومن’’
  33‘‘يدعها، إذا ائتمن خان، وإذا حّدث كذب، وإذا عاىد غدر، وإذاخاصم فجر

 يف عالمات النفاق: ملسو هيلع هللا ىلصوقال
 34‘‘آية اؼبنافق ثالث إذا حّدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان’’

ومن معاين األمانة أن وبرص اؼبرء على أداء واجبو كاماًل يف العمل الذي يكلف بو وأن يبذل جهده يف ربقيق أىداف 
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 ىذا العمل. 
ومن األمانة أال يستغل اؼبوظف يف أي مركز كان منصبو ألي غرض دنيوي عبر منفعة إىل شخصو أو قرابتو. قال 

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 35‘‘لناه على عمل ورزقناه رزقاً فماأخذ بعد ذلك فهو غلولمن استعم’’

ومن معاين األمانة أن ننظر إىل النعمة الٍب نعيشها يف ىذا البلد العزيز نعمة العيش والرخاء واغبرية فنحمد هللا على 
لتنا حٌب ال تتسرب ىذه النعمة الٍب أنعم هللا هبا علينا. ومن معاين األمانة أن كبافظ على أسرار وظائفنا وأسرار دو 

 لألعداء الذي يَببصون بنا الدوائر. 
ومن معاين األمانة أن ربفظ اسرار ؾبالس اػبّب فال تدع لسانك يفشي أسرارىا لقول رسول هللا صلى 

 36‘‘حبديث مث التفت، فهو أمانة –إذا حّدث رجل رجاًل ’’هللا عليو وسلم: 
 وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

والودائع الٍب  37‘‘مانة إال ثالثةؾبالس، ؾبلس سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اتقطاع مال بغّب حقاجمللس ابأل’’
 .توضع لدينا لنحفظها أمانة هبب ردىا إىل أصحاهبا عند الطلب

إليو  فاألمانة يف اإلسالم واسعة الداللة، وىي ترمز إىل معاين شٌب، مناطها صبيعاً شعور اؼبرء ابؼبسئولية يف كل ما يسند
أن يكون ذا ضمّب يقظ تصان بو حقوق هللا وحقوق  38أمام هللا أواًل مث أمام ؾبتمعو، واإلسالم يرغب من معتنقو

الناس، وربرس بو األعمال من دواعي التفريط واإلنبال، ومن مث أوجب على اؼبسلم أن يكون أميناً. وهبذا تكون 
 عاية اغبقوق واحَبامها. األمانة من أىم عناصر اؼبواطنة الصاغبة لدعوهتا لر 

والوفاء ابلعهد خلق من أعظم األخالق الكريبة وعنصر ىام من عناصر اؼبواطنة الصاغبة يف اإلسالم. وقد أوجب 
 اإلسالم الوفاء ابلعهد. قال هللا تعاىل: 

  39‘‘اَي أَيُّها الَِّذيَن آَمُنوْا أَْوُفواْ اِبْلُعُقودِ ’’
 وقال هلالج لج: 

َي فَاْرىُبونِ َوأَْوُفواْ ’’  40‘‘بَِعهِدي أُوِف بَِعهدُِكْم َوِإايَّ

 مث امتدح هللا عباده اؼبوفْب، وجعل الوفاء ابلعهد وسيلة من وسائل مرضاتو جل وعال إذ يقول: 
  41‘‘الَِّذيَن يُوُفوَن بَِعهِد اَّلّل َوالَ يِنُقُضوَن اْلِميثَاقَ ’’

 ويقول: 
 42‘‘َّللَّ َفَسيُ ْؤتِيو َأْجرًا َعِظيًماَوَمْن َأْوَفی دبَا َعاىَد َعَلْيو ا’’

فالوفاء عنصر عظيم من عناصر اؼبواطنة الصاغبة يف اإلسالم. واؼبواطن الصاحل يف نظر اإلسالم، ويف العهد، ليس الغدر 
 من شيمتو، ألن الغدر ىبل بنظام اجملتمع بل اغبياة كلها، ويفسد على اؼبواطن عملو اػباص والعام.

ة من القيم اإلسالمية الرفيعة، وىو من مكارم األخالق وؿباسنها، لذا كان اإلخالص أحد وىكذا اإلخالص قيم
عناصر اؼبواطنة الصاغبة يف نظر اإلسالم. وكما يكون اإلخالص يف العبادة واجباً فهو كذلك واجب فيما يتعلق حبقوق 

لٍب تدفع اإلنسان للعمل وتغريو بتحمل التعب العباد والبالد والسهر على مصاحل اؼبسلمْب. ومن اؼبسّلم بو أن الدوافع ا
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 فيو تنبثق من اإلخالص خالياً من الرايء. 
األخالق اغبميدة الٍب يقوم عليها نظام اإلجتماع وترتيب األمور،  اسوكذلك الصدق فضيلة من الفضائل وأس

لكلمة عند والة أمرىم ؿببوابً. والصدق يعلي صاحبو عند الناس صبيعاً فيجعلو ؿبل الثقة مقبول اغبديث عندىم ؿبَبم ا
والعمل الصادق ىو الذي ال ريبة فيو ألنو وليد اليقْب وال ىم معو ألنو قرين اإلخالص، وال اعواجاج عليو ألنو نبع من 

 اغبق. 
واإلخالص والصدق يف العمل الوظيفي واجب حبكم اإلسالم. وأن ما نشاىده يف األمم األخرى من الفًب واحملن 

واػبوف واعبوع واؼبرض انتج فيما نتج عنو عن عدم اإلخالص يف العبادة هلل وحده وعدم اإلخالص يف  واالضطراابت
األعمال واإلخالص العميق ألزم ما يكون دبيادين العلم والثقافة، فإن العلم أشرف ما مّيز هللا بو األكرمْب من خلقو، 

األىواء والفًب، والعامل مل تصبو اعبراحات القاتلة إال على فمن الزاوية الشنيعة أن يسّخر لعوامل الشر، وأن زبتلط بو 
أيدي علماء فقدوا اإلخالص وفقدوا اػبُلق الفاضل والضمّب اليقظ والنزاعة احملمودة فليكن رائدان يف حياتنا اإلخالص 

ًا لكن راجْب من هللا هلل أواًل مث اإلخالص يف أعمالنا لنبِب وطننا وكبمي ضِباان وكبافظ على أمن الوطن اؼبفقود حالي
 تعاىل أن َيمننا يف أوطاننا وبالدان. 

. 43وعلينا أن يتجلى الصدق فينا؛ الصدق يف اغبديث والصدق يف اؼبعامالت والصدق يف الوعد وصدق اغبال
وكذلك الصرب سالح اؼبؤمن يف ؾباهبة مشاكل اغبياة، وىو هبذا صفة الزمة للمواطنة الصاغبة يف نظر اإلسالم. وقد 

 ّث هللا ورسولو على الصرب وربمل األذى ووعد عباده الصابرين ابعبزاء األول.ح
 قال تعاىل:  

  44‘‘اَي أَيُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْصربُوْا َوَصاِبُروْا َورَاِبطُواْ َوات َُّقواْ اَّلّل َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ ’’
 وقال النيب عليو السالم: 

و هللا، ومن ’’ يستغن يغنو هللا، ومن يتصرب يصربه هللا، وما أعطي أحد عطاء خّبًا ومن يستعفف يعفَّ
  45‘‘وأوسع من الصرب

 فعلى اؼبواطن أن يلزم الصرب ليكن مواطناً صاغباً قادراً على خدمة نفسو وبالده وأمتو. 
 االحتاد واألخوة والتعاون:

األمة السعيدة انعبحة يف حياهتا، وىي أمور االرباد واألخوة والتعاون، أسس ىامة من األسس الٍب يقوم عليها كيان 
تدعوا إليها الفطرة السليمة، وإذا سادت ىذه الفضائل بْب أفراد اجملتمع ساد اغبب والتقدير والثقة اؼبتبادلة، والتضامن، 

والشك والوحدة، واأللفة، واحملبة والتعاطف والَباحم، وإذا فُقدت ىذه الفضائل ساد التمزق، واالكبالل، واالضطراب 
والقلق والقنوط واليأس شئون األمة وشّل حركتها وحّول سعادهتا شقاء، وأمنها خوفاً. من أجل ىذا جعل اإلسالم 
ىذه الفضائل من أىم عناصر اؼبواطنة الصاغبة. وقد أمر هللا ابلتعاون على اػبّب وأوصى بو وحّذر من الفرقة والتمزق، 

 وأثُب على وحدة األمة، ونّدد ابػبتالفها.
 قال تعاىل: 

ْقَوی َواَل تَ َعاَونُواْ َعَلی اإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن َوات َُّقواْ اَّلّل ِإنَّ اَّلّل َشدِ ’’   46‘‘يُد اْلِعَقابِ َوتَ َعاَونُواْ َعَلی اْلربِّ َوالت َّ
 وجعل هللا تعاىل التعاون واألخوة واالرباد نعمة من نعمو، قال عزوجل: 



 2016يونيو_يناير ومتطلباتها الوطنية‘‘باكستان’’وطننا العزيز  1،العدد7پشاوراسالميكس: اجمللد

 

88 

 

يًعا َواَل تَ َفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمة اَّلّل َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّف بَ ْْبَ قُ ُلوِبُكْم َواْعَتِصُموْا حِبَْبِل اَّللّ ’’  صبَِ
ُ اَّللّ  ْنها َكَذِلَك يُ بَ ْبِّ َن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّ تِو َلَعلَُّكْم  َلُكْم آايَ فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتو ِإْخَوااًن وَُكنُتْم َعَلی َشَفا ُحْفَرة مِّ

 47‘‘هَتَتُدونَ 
 قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

وتعاطفهم مثل اعبسد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر  ،وتراضبهم ،مثل اؼبؤمنْب يف توادىم’’
 48‘‘اعبسد ابلسهر واغبمى

فإن سالح األمم يف بناء ؾبدىا وإثبات وجودىا وربقيق أىدافها اغباضرة واؼبتقبلة ىو سالح االئتالف واالرباد 
والوفاق، ومعونة األخ ألخيو، وترك النزاع جانبًا والعداء ظهرايً. وفبا يعزز سيادة فضائل األخوة واالرباد والتعاون يف 

 طن عليو. اجملتمع أن يراعي كل مواطن حقوق أخيو اؼبوا
 طبيعة وغاية وأهداف وطننا العزيز ابكستان: 

وطننا العزيز ابكستان دولة إسالمية، تقوم من أساسها التكويِب وعلة وجودىا على فلسفة شاملة أي على عقيدة 
 وتصور للوجود، وعلى فلسفة سلوكية تنبثق منها تشمل نظام األخالق والتشريع والعالقات اإلجتماعية،  ىذه العقيدة

 الشاملة ىي اإلسالم. 
والباكستان ربافظ على عقيدهتا اإلسالمية يف صبهور شعبها، وتعد األجيال اعبديدة عليها،وربميها من التيارات 
الفكرية اؼبعارضة ؽباواالعتداء عليها. فاعبامعات، واؼبدارس اإلسالمية، والدعاة واؼببلغْب يبذلون جهودىم يف ىذا 

اإلسالمية إبيفاد الدعاة ليدعوا إىل اإلسالم ابغبكمة واؼبوعظة اغبسنة. وؿبور ىذه الدعوة الطريق، تدعو إىل عقيدهتا 
جعل اإلنسان خاضعًا هلل جل وعال، خالق الوجود وحده، وإعادة صبيع األمور إليو. ومن ىذا يَبشح أن ابكستان 

ة النبيلة تنبثق عدة أىداف إجتماعية دولة تسعى وذبهد لتحقق غاية العبودية اػبالصة هلل وجل وعال، ومن ىذه الغاي
وإقتصادية وتعليمية وتنموية تسعى ابكستان وشعبها لتحقيقها من أجل بناء اإلنسان الباكستاين بناءًا شاماًل كاماًل، 
روحيًا وجسميًا وعقليًا وإجتماعيًا ووجدانياً. ومن أجل خدمة القضااي اإلسالمية ومن أجل ربقيق السالم واألمن 

 واؼبسانبة يف خلق جو يسوده النعايش السلمي بْب أمم األرض منطلقة يف ذلك من تعاليم اإلسالم.  الدوليْب
ومن أىم أىدافها تطبيق الدستور الذي بناىا لشعبها لتحقق أمنياهتا األساسية والشعبية يف ؾباالت اغبياة وميادين 

 واع.  اؼبعاش واإلقتصاد والسياسة والدين واألخالق، وليزود لشعبها جيل
والوطن يسعى ليحقق أىداف الضرورات اغبياة يف عدة ؾباالت ك  الدفاع والطّبان، والشئون الداخلية، واػبارجية، 
والعدل، واؼبالية واإلقتصاد، واإلعالم، والتخطيط، والشئون البلدية والقروية، والثروات اؼبعدنية والبَبولية، والكهرابء، 

بية والتعليم، والتعليم العالْب، والعمل وشئون االجتماعية، والزارعة واؼبياه، واؼبعارف، وشئوون األوقاف، والَب 
 واؼبواصالت، والصناعة، والتجارة، والربق والربيد واؽباتف، والصحة وغّبىا من شئون اغبياة الضرورية.   

 خالصة البحث: 
، ومثلما أن للمواطنْب الواجب واغبق مَبابطان. فكل واجب يقتضي وجود حق، وكل حق يقتضي وجود واجب

حقوقاً على الدولة، كذلك فإن للدولة عليهم حقوقاً. ومن اؼبؤكد أن الدولة التسطيع أن ربقق للمواطنْب حقوقهم على 
وا ما عليهم من واجبات كبوىا. فواجبات اؼبواطن ىي: واجبات اؼبواطن ذباه نفسو؛ وواجبات  الوجو اؼبطلوب إال إذا أدُّ
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 ة فبثلة يف ويل أمرىا؛ وواجبات اؼبواطن ذباه إخوانو اؼبواطنْب مستزاد عليها.  اؼبواطن ذباه الدول
والوطنية راسخة يف قلوب أبناء شعب ابكستان فال توجد بالد تستطيع أن ربتل مكانة ابكستان يف قلوهبم، فهم ابكستانيْب 

هنم غرسوا حب الوطن يف نفوس أبنائهم. وىم على خطوات قادهتم: دمحم علي جناح وعالمة دمحم إقبال مفكر ابكستان، فإ
 :-ملسو هيلع هللا ىلص-سيد البشر، فعند توديعو مسقط رأسو مكة اؼبكرمة قال  -ملسو هيلع هللا ىلص-فحب الوطن حب الذي نطق بو دمحم 

 49‘‘ما أطيبك من بلد، وأحبك إيّل، ولوال أن قومي أخرجوين منك ما سكنت غّبك’’
أن يُدفن يف فلسطْب، وبعد غرق فرعون اعببار وقومو يف اليم، سبكن  -عليو السالم-وكانت وصية سيدان يوسف 

 . -عليهما السالم-من دفنو جبوار والده يعقوب  -عليو السالم-سيدان موسى 
ل األعالم، حب الوطن ال يقتصر فقط على ترديد األىازيج، وإقامة اؼبسّبات، وضبو إن حب الوطن يذكر حبب أٍب ف

وتزيْب السيارات والطرقات واؼبنازل. إذ االحتفال األعظم والفرحة الكربى ابؼبسانبة يف بناء الوطن من أجل احملافظة 
رقى يف يو  وتهد يف دراستهبد و هبأن  ى اؼبواطنعلى ركب التقدم والتطور. فلكي يدخل ىذا حيز التنفيذ وجب عل

 ثلو يف احملافل. يب، و عندما كرب وخدم وطنيالتعليمي؛ ل همستوا
حافظ على اؼبرافق العامة اؼبسخرة ػبدمة ليب األمن واالستقرار، و بستابلتزام قوانينو؛ لي وعاىد نفسعليو أن يكذلك 

شوه صبال الطبيعة. ومساعدة احملتاجْب أمر يرمي القاذورات على األرض، وال يكتب على اعبدران، وال يالشعب، فال 
عتز بو، وبكل يو القومي لتزم ابلزي ي ىورضى ابنداثره، إذ يالوطِب الذي ُجبل عليو أبداً، ولن  وس تراثينال بد منو. ومل 

وأتراحو،  ويف أفراح وطن هحرص على تواجدليابؼباضي، دبا فيو من مأكوالت شعبية، وألعاب تراثية. وأيضاً  وشيء يربط
عزي. واألىم من ىذا  يزن و وبكن عضو ابرز يف اؼبسّبات عند الرخاء، ويف وقت الشدة ليقدم التهاين، و يحتفل، و يف

أو ينشر الشائعات الٍب تزعزع األمن. فمن  وكلو ىو قطع يد من تسول لو نفسو أن يعتدي على شرب من دولت
دمو ومستقبلو وليتمُب لتق جعل حروف الوطن أول كلمات ينطقون هباي، ولوغرس ىذا يف نفوس أطفاليالواجب أن 

 الزاىر.
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(: رجال إسناده 4/232؛ وقال الشوكاين يف نيل األوطار )( إسناده صاحل5/2533(، وقال الذىيب يف اؼبهذب )94يف االقَباح)
 (. 2943ثقات، وصححو األلباين يف صحيح سنن أِب داود )

 ( من حديث جابر بن عبدهللا. وصححو األلباين. 3/128الَبغيب والَبىيب للمنذري)36
عبدهللا وىو ؾبهول وفيو أيضًا عبدهللا  ( من حديث جابر بن عبدهللا؛ فيو ابن أخي جابر بن3/128الَبغيب والَبىيب للمنذري )37

 بن انفع الصائغ روى لو مسلم وغّبه وفيو كالم.  
 45أبو داود، )خلق اؼبسلم( ص: 38

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
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  2سورة اؼبائدة، اآلية:  46
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي. .1
 ه.1411أثر تطبيق اغبدود يف اجملتمع، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، الرايض .2
 م دار مكتبة اغبياة.1986أدب الدنيا والدين للماوردي، طبع  .3
 ه1400 اػبويل، دار اؼبعرفة األدب النبوي، دمحم .4
 م. 1978اإلصابة يف سبييز الصحابة، البن حجر، دار الكتب العلمية، بّبوت  .5
 ه.1425األصول الثالثة، للشيخ دمحم بن عبدالوىاب، دار اإلاتء ابلرايض .6
 سعد.  م، ربقيق طو بن عبدالرؤوف1988أعالم اؼبوقعْب عن رب العاؼبْب، البن القيم، مكتبة الكليات األزىرية .7
 ه5/8/1402أم القرى، العدد الصادر بتاريخ  .8
 ه1402األمانة العامة لدول اػبليج، اػبليج أمل ومستقبل، الرايض  .9

 البخاري، دمحم بن إظباعيل البخاري. )الَبقيم العاؼبي( .10
 اپکستان کی ـبتصر اتريخ، للدكتور عبداغبميد سائي، فكر فردا ببلشرز، اردو ابزار الىور، ابكستان.  .11
 ه1403بية اإلسالمية ومدسة حسن البنا، عالمة يوسف القرضاوي, الكويت، االرباد اإلسالمي الَب  .12
 م. 1985الَبغيب والَبىيب للمنذري، دار صادر بّبوت  .13
 م، بّبوت. 1978التشريع اعبنائي اإلسالمي، عبدالقادر عودة. طبع دار الكتاب العرِب .14
 ه الرايض. 1421بعة الشعب تفسّب ابن كثّب للحافظ أِب الفداء ابن كثّب، مط .15
 التنظيم اإلداري، دمحم عبدالرضبن الطويل مكتبة اللواء، الرايض، اؼبملكة العربية السعودية.   .16
 ه.1415التنظيم القضائي يف اؼبملكة العربية السعودية غبسن عبدهللا آل الشيخ طبع أوىل  .17
 م. 1990ة جامع الَبمذي ألِب عيسى الَبمذي، طبعة الشيخ أضبد شاكر، القاىر  .18
 ى 1393جامع العلوم واغبكم، للحافظ ابن رجب، مكتبة اغبليب ابلقاىرة عام  .19
 م. 1978حلية األولياء للحافظ أِب نعيم األصبهاين، دار السعادة ابلقاىرة .20
 ه. 1430خطة التنمية الرابعة، وزارة التخطيط، اؼبملكة العربية السعودية .21
 م، ؿبلو جنكي بشاور ابكستان.1981درانی، مكتبو حبيبيوخيرب پختولبوا کی ـبتصر اتريخ، دمحم نصّب  .22



 2016يونيو_يناير ومتطلباتها الوطنية‘‘باكستان’’وطننا العزيز  1،العدد7پشاوراسالميكس: اجمللد

 

88 

 

 

 دائرة اؼبعارف بريطانيكا مباشر على شبكة انَبنت. .23
 ه. 1431دراسات وطنية، وزارة اؼبعارف اؼبملكة العربية  السعودية .24
 ه. 1405الدولة والفرد يف الشريعة اإلسالمية، عبد الكرمي زيدان,مطبعة الفيصل،  .25
 م دار الشرق جده. 1981ر اعبزائري، طبع رسائل اعبزائري ألِب بك .26
 م بّبوت. 1979زاد اؼبعاد للحافظ ابن القيم اعبوزية، مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل .27
 م1978السعوديون ونبوم العرب، دمحم عنان، منشورات اؼبكتب العاؼبي للطباعة والنشر بّبوت  .28
 ه. 1423 فؤاد عبدالباقيسنن ابن ماجو، ألِب عبدهللا دمحم بن يزيد ابن ماجو، طبعة دمحم .29
 ه. 1412سنن أِب داود ألِب داود سليمان األشعث، طبعة الدعاس  .30
 ه ابؼبدينة اؼبنورة. 1400سنن الدارمي لإلمام أِب دمحم عبدهللا بن عبدالرضبن الدارمي، طبعة عبدهللا ىاشم اليماين .31
 ه.1407السياسة اػبارجية السعودية، لعبدهللا سعود القباح، طبع  .32
 ه دار حزم، الرايض اؼبملكة العربية السعودية. 1426اسة الشرعية البن تيمية، الطبعة الرابعةالسي .33
 دار صادر بّبوت.  1421صحيح البخاري، ألِب عبدهللا دمحم بن إظباعيل البخاري، طبع  .34
 م. 1992صحيح مسلم ألِب اغبسْب مسلم بن اغبجاج، ربقيق وتعليق دمحم فؤاد عبدالباقي  .35
 إلمام مسلم بن حجاج القشّبي، )الَبقيم العاؼبي(. صحيح مسلم، ا .36
 ه دار الفقيو، الرايض، اؼبملكة العربية السعودية. 1417الطرق اغبكمة البن تيمية، الطبعة اػبامسة  .37
 ه، ربقيق نور الدين عَب. 1410علوم اغبديث البن الصالح، اؼبكتبة العلمية ابؼبدينة اؼبنورة .38
 ه، ربقيق: د. سليمان إبراىيم دمحم العايد.1395جامعة أم القرىغريب اغبديث إلبراىيم اغبرِب،  .39
 ه جده، اؼبملكة العربية السعودية. 1415فقو السنة لسيد سابق، اعبزء الثامن، طبع .40
 ه1402الكليات للكفوي. طبع دار أم حزم، الرايض،  .41
 لكة العربية السعودية.ه، دار أم إايس، اؼبلز، الرايض، اؼبم1391ـبتار الصحاح للرازي، الطبعة الثانية  .42
 ه دار الفكر1422مرقاة اؼبفاتيح شرح مشكاةاؼبصابيح، علي بن سلطان دمحم القارئ، طبع  .43
 م. 1961اؼبستدرك ألِب عبدهللا اغباكم، دار الكتاب العلمية بّبوت .44
 م. 1979اؼبسند لإلمام أضبد بن حنبل، اؼبكتب اإلسالمي بّبوت  .45
 م. 1986مصور اپکستان، دمحم عقيل داان، زيب آرت ببلشرز، ؿبلو جنكي بشاور، ابكستان .46
 ه. 1406معامل الثقافة اإلسالمية لعبدالكرمي عثمان. مؤسسة الرسالة بّبوت  .47
 ه. 1419مفتاح دار السعادة البن القيم، دار زمزم ابلرايض .48
 م. 1981ّبوتمقدمة ابن خلدون، لعبد الرضبن بن خلدون، مؤسسة األعلمي ب .49
ه، مكتبة الدعاية 1420، الطبعة الرابعة 12اؼبملكة العربية السعودية بلد العطاء، للدكتور سامي عبدالعزيز الشيباين، ص .50

 الرايض، اؼبملكة العربية السعودية
 م.1974فبلكت خداداد اپكستان حملمد طفيل ججر، شيخ غالم علي ايند سنز اردو ابزار الىور ابكستان  .51
 م1976سلم ألِب بكر اعبزائري، دار الفكر منهاج اؼب .52
 م. 1978موارد الظمآن، للهيثمي، دار الكتب العلمية بّبوت .53


