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 الوطنية  ومتطلباتها ‘‘باكستان’’وطننا العزيز 

Our Native Land Pakistan: Demands of Patriotism  
   .مجيل الرمٰحن 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 really 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, and 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 confident of 
Pakistan becoming the greatest of all countries due to the extra-ordinary faculties of the 
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 
perspective, Pakistan, National Anthem of Pakistan, Areas of national service.  

 

ومشلت رمحته كل  احلمد هلل الواحد املعبود، عم حبكمته الوجود،و  ،وال تكلم لسان ،احلمد هلل الذي لواله ما جرى قلم
لسان حممود، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له الغفور الودود، موجود، أمحده سبحانه وأشكره وهو بكل 

عصاه ابلنار ذات الوقود، وأشهد أن نبينا حممدًا عبد هللا ورسوله، صاحب  وعد من أطاعه ابلعزة واخللود، وتوعد من
لركع السجود، والتابعني ومن احملمود، واللواء املعقود، واحلوض املورود، صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه ،ا املقام

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

ويعود اهتمامي ابلكتابة يف الرتبية الوطنية إىل إمياين العميق أبن الرتبية الوطنية مبفهومها اإلسالمي مبثابة صمام األمان حلماية 
وحتصني وصيانة عقول شبابنا، ضد التيارات الفكرية اهلدامة، وضد احلمالت الظاملة والشائعات املغرضة اليت يروج هلا 

عوذون وجتار الشعارات ومرتزقة األقالم هبدف النيل من هذا البلد العزيز. ومما شجعين إلعداد حبثي احلاقدون واحلاسدون واملش
 هذا ابلذات القرار احلكيم الذي ا ختذ من قبل جهات االختصاص إلدخال مفكورة مغزية يف خطة دراسات الوطن املطور. 

أخرى ابختالف فلسفة األمة الرتبوية ونظرهتا للكون وملا كان مفهوم متطلبات الوطنية وأهدافها خيتلف من أّمة إىل 

                                                 


 .السعوديةالرايض، اململكة العربية  الرئيس العام/ مؤسسة السالم العاملية للبحوث والتحقيق 
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واحلياة واإلنسان، فإن متطلبات الوطنية ابلنسبة لنا يف بلدان العزيز ابكستان تعترب وسيلة من وسائل حتقيق أهداف 
ضية دراسات وطنية يف جانبها االجتماعي. ألن متطلبات الوطنية مبفهومها الشامل وأهدافها النبيلة هي اليت حتكم ق

 إنشاء الفكرة يف املواطنني وحتدد أهدافها واجتاهاهتا يف وطننا العزيز ابكستان. 
واملتطلبات الوطنية من هذا املنطلق ال تتعارض مع االنتماء إىل أمة اإلسالم ألن املتطلبات الوطنية اليت تتعارض مع 

ألمة إىل طوائف تتناحر وتتضاغن، وترتاشق االنتماء إىل أمة اإلسالم تلك الرتبية الوطنية اليت تسعى إىل تقسيم ا
ابلسباب وترتامى ابلتهم، ويكيد بعضها لبعض، وتشيع ملناهج وضعية أملتها األهواء، وشكلتها الغاايت واألغراض، 

 وفسرهتا األوهام وفق املصاحل الشخصية. 
تقوية الرابطة بني مواطين بلدان العزيز  ومن املعلوم أن الوطنية اليت تدعو إليها املستمدة من تعاليم اإلسالم، فتهدف إىل

ابكستان وإرشادهم إىل استخدام هذه التقوية لبناء هذا البلد العزيز والدفاع عن كرامته وتقديسه ويف هذا اخلري كل 
 اخلري لإلسالم واملسلمني. 

واالنعطاف حنوها واإلخالص  واملتطلبات الوطنية اليت ندعو إليها تعين حب هذه األرض املقدسة وأُلَفتها واحلنني إليها
 للقادة املخلصني هلا. وهذا أمر مطبوع يف النفوس. 

آمل أن تكون حمتوايت هذه الدراسة إجاابت مقنعة ألسئلة متعددة تدور يف أذهان شبابنا. كما آمل أن تكون سداً 
واضع قد أسهمت بنصيب يف جمال منيعاً ضد الشائعات املغرضة اليت يرّوج هلا األعداء. وأرجو أن أكون هبذا اجلهد املت

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

 .1الوطن حمل اإلنسانالوطن لغًة هو البالد اليت تقيم فيها اإلنسان ويتخذها مستقراً له. ف
هو بقعة األرض اليت تولد عليها وتستقر فيها  هو البلد الذي تسكنه أمة يشعر املرء ابرتباطه هبا وانتمائه إليها.أو :واصطالحا  

 والوطن على ثالثة أقسام:  .2مجاعة ما، وتكوِّن هذه البقعة بيئة حاضنة دائمية ألفراد اجلماعة مستقلني وجمتمعني
  .وهو املكان الذي ولد فيه اإلنسان أو البلدة اليت أتهل فيها األول : الوطن األصلي :

  .وهو البلدة أو القرية اليت ليس للمسافر فيها أهل، ونوى أن يقيم فيه مخسة عشر يوما فصاعدا الثاين : وطن اإلقامة :
  .وهو املكان الذي ينوى املسافر أن يقيم فيه أقل من مخسة عشر يوماً  الثالث : وطن السكين :

 . 3ومما يتضح أن الوطن لغة املكان الذي يقيم به اإلنسان ولد به أم ال
 ر:هوم املعاصالوطن يف املف

يتضح أن تعريف الوطن غري مستعمل على عمومه اليوم يف مفهوم الوطن، ألنه يعترب اإلقامة يف املكان توطنا، وهو 
الدولة اليت ولد فيها اإلنسان  : خمالف ملا عليه أعراف الناس اليوم، ولذا ميكن تعريف الوطن يف املفهوم املعاصر أبنه

ه وأصوله الذين توارثوا هذه اجلنسية، وقد متنح الدولة شرف املواطنة )اجلنسية( ملن مل الذي حيمل جنسيتها تبعًا آلابئ
 .4يولد، أو ولد على أرضها، إذا كانت مصلحة الوطن تستدعى ذلك

 أمهية الوطن: 
واطنني الوطن هو النسمة اليت تؤنس املواطن، وجوهرة مثينة ال تقدر بثمن، وانتماء وهوية وأصالة ومدرسة اليت جتعل امل
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يتسلحون مبعرفة الذات، وهو االنتماء الروحي واجلسد، وجذورهم وأصلهم، فالذي حيب أرضه وبلده يعمل كل شيء 
تلك االم و هو  لبقائها وعدم العبث هبا، ألنه مكان فيه حييون وميوتون. فإذا ضاع الوطن ماتت الروح وذل اجلسد

، وهو هويتهم هو كالروح يف اجلسدهم، و ذلك اهلواء النقي الذي يرحيوهو  هم،هو ذلك املاء الصايف الذي يرويو  ،احلبيبه
ومكان انتساهبم وانتمائهم يفرحون لفرح شعبه وحيزنون حلزنه، يبكون لبكاء شعبه ويضحكون عندما يضحك، 

تنا، هو أّمنا وابلنسبة لنا ذلك الرتاب الذي حيملنا فوقه وحنمله يف قلوبنا، هو أهلنا وانسنا، وانتمائنا وشخصيتنا وثقاف
 فاملهاجر ألمريكا سعيد لكن ال حيضي بروحه من أجلها.  ؛وأابان واملكان الذي ممكن منوت دفاعاً عنه

مقرها القلب، الذي يسخر اجلوارح للتأكيد على ابكستان إن حمبة الوطن الذي يعيش فيه اإلنسان ونعين به هنا وطننا الغايل 
جيعلنا مننح لقب املواطن الصاحل هلذا احملب لوطننا ألنه ترجم هذه احملبة إىل سلوك هذه احملبة، لتخرج إىل الواقع، الذي 

  : عملي، يسعى من خالله أتكيد هذه املعاين وتلك احلقوق الواجبة للوطن، واليت تعد أهم آاثر حمبة الوطن، وهي
  لوطننا العزيز ابكستان؛تثمني النعم اإلهلية 

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

 ه. الذود عن محى الوطن ومكتسبات
 قال هللا عزوجل:

ُتُموَها َوجتَِّ ’’ تَ َرف ْ ريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اق ْ اَرٌة خَتَْشْوَن  ُقْل إِّْن َكاَن َآاَبؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم َوإِّْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعشِّ
َْمرِّهِّ َكَساَدَها َوَمَساكُِّن تَ رْ  َ هللُا أبِّ َهاٍد يفِّ َسبِّيلِّهِّ فَ تَ َربَُّصوا َحَّتَّ ََيِْتِّ َن هللاِّ َوَرُسولِّهِّ َوجِّ َضْونَ َها َأَحبَّ إَِّلْيُكْم مِّ

نيَ  قِّ ي الَقْوَم الَفاسِّ  . 5‘‘َوهللاُ اَل يَ ْهدِّ
طغيان حمبة هذه لقد عدد هللا عز وجل أهم األمور اليت يتعلق هبا قلب اإلنسان وحيبها لكنه جل وعال حذر من 

وفيه داللة واضحة على مشروعية حب  .واجلهاد يف سبيله  ملسو هيلع هللا ىلصهاملتعلقات الدنيوية على حمبة هللا تعاىل وحمبة رسول
 0الوطن الذي غالباً ما يضم هذه احملبوابت الثمانية

 وقال هللا عزوجل:
ْم َوأَ ’’ ْن دِّايرِّهِّ يَن ُأْخرُِّجوا مِّ رِّيَن الَّذِّ َهاجِّ

ُ
َن هللاِّ َورِّْضَوااًن َويَ ْنُصُروَن هللَا لِّْلُفَقرَاءِّ امل تَ ُغوَن َفْضاًل مِّ ْمَواهلِِّّْم يَ ب ْ

ُقونَ  ادِّ  6‘‘ َوَرُسوَلُه أُولَئَِّك ُهُم الصَّ
 وقال عزوجل:

ْن دِّاَيرُِّكْم َأْن تَ بَ رُّو ’’ ينِّ َوملَْ خُيْرُِّجوُكْم مِّ يَن ملَْ يُ َقاتُِّلوُكْم يفِّ الدِّ َهاُكُم هللُا َعنِّ الَّذِّ ْم إِّنَّ اَل يَ ن ْ طُوا إِّلَْيهِّ ُهْم َوتُ ْقسِّ
نيَ  طِّ بُّ املْقسِّ  .7‘‘هللاَ حيِّ

هذه اآلايت وكل اآلايت اليت فيها إخراج من الداير تؤكد أن الوطن عزيز وغال، وفراقه مؤمل وحمزن، ومن مث كانت 
وسار يف غري  –حني اهلجرة  –خرج من ا لغار ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب رضي هللا عنه  . وورد يف احلديث: عن مقاتلحمبته مشروعة

الطريق خمافة الطلب، فلما أمن رجع إىل الطريق، ونزل ابجلحفة بني مكة واملدينة، وعرف إىل الطريق إىل مكة، واشتاق 
صلى هللا عليه  فقال ؟إىل بلدك ومولدك تاشتقءإليها، وذكر مولده ومولد أبيه، فنزل جربيل عليه السالم وقال له : 

 جربيل عليه السالم فإن هللا تعاىل يقول : نعم. فقال وسلم:
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هلَُدى َوَمْن ُهَو يفِّ ضَ ’’ َك إِّىَل َمَعاٍد ُقْل َرِبِّّ َأْعَلُم َمْن َجاَء ابِّ ي فَ َرَض َعَلْيَك الُقْرَآَن َلرَادُّ اَلٍل إِّنَّ الَّذِّ
 .8‘‘ُمبِّنيٍ 

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

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

 دولة ابكستان:
 ة" أو أرض املسلمني الطاهرين.ومعناها "النقية أواألرض الطاهر  اپکستان(ابألردو ) -ابكستان

 . دولة اسالمية و كبرية التعداد و هلا قدرات نوويةورمسيًا امسها: مجهورية ابكستان اإلسالمية، وهي 

 : وجرياهنا من الدول هم، تقع ابكستان يف اجلنوب من قارة آسيا ومتثل القسم الغرِب من شبه القارة اهلندية
ومن الغرب ، من الشرق اهلندو  ومن اجلنوب حبر العرب واهلند، وأفغانستان،من الشمال الصني و طاجكستان 

 وهي تنقسم إىل أقاليم:  . 10كيلو مرت مربع  803940مساحة دولة ابكستان =  أفغانستان وإيران وخليج عمان،
  : توجد أربع أقاليم يف الباكستان : أقاليم اپكستان

. نجاِب أو السرائكيبون والسرائكيون، ومعظم السكان يتكلمون ابلوتوهاريبنجابيون والبيسكن فيها ال البنجاب:
 .وعاصمة البنجاب مدينة الهور وهي مدينة ثقافية عريقة يف القارة اهلندية

والسندية  اللغة األوردية السنديون ويتكلمون ،يسكنها السنديون و املهاجرون إىل ابكستان من اهلند: السند
 . صمة السند مدينة كراتشيوعاواملهاجرون األوردية فقط. 

يسكنها البلوش واهلزارة واملكرانيون. واللغة املستخدمة هنالك هي اللغة البلوشية اليت تعترب إحدى اللغات  بلوشستان :
 . 11، ولغة بشتو بلهجتهم اخلاصة مع بلوشستاناإليرانية

اإلقليم الشمايل الغرِب  يُعرف يف السابق ابسمتعين: منطقة البشتون، وكان "  خبتوخنوا" ، ُيسمى حملًيا :خيرب خبتوخنوا
لغرِب من الشمال ا أفغانستان احلدودي، هو أحد أقاليم ابكستان األربعة، وهو يقع يف مشال غرِب البالد. وحتده

 (FATA) لية اخلاضعة لإلدارة االحتاديةواملناطق القب من الشرق وآزاد كشمري وجيلجيت ابلتستان من الشمال الشرقي
وإقليم العاصمة إسالم آابد من اجلنوب الشرقي. واجلماعة  . والبنجاب من اجلنوب وبلوشستان ؛اجلنوبو  من الغرب

واللغة  .؛ وأبرز اجملموعات العرقية األخرى األصغر هي هندكوان واجلوجر وجرتايلالبشتون العرقية الرئيسة يف اإلقليم هي
 .12بيشاور هي الرئيسة هي البشتو. والعاصمة اإلقليمية

كستان لكون هذه املدينة ابهي مدينة إسالم آابد ومعظم سكاهنا أصوهلم من مناطق خمتلفة يف  :العاصمة الفيدرالية
هي منطقة تقع شامل شرق ابكستان وهي منطقة  وكشمري. 13يف عهد أيوب خان اجلنرال 1958مت إنشائها عام 

 . وابكستان تطالب اهلند ابعطاء كشمري حق تقرير املصري؛ خالف وصراع بني اهلند والباكستان
 إستقالل دولة ابكستان:

حممد  أصبح؛ و م دولة مستقلة من دول رابطة الشعوب الربيطانية 1947أغسطس من عام  14أصبحت ابكستان يف 
الذي يعترب مؤسس دولة ابكستان أول رئيس حكومة يف ابكستان. يرى الكثري 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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املسلمني اهلنود من تعّصب اهلندوس األعمى وحتكمهم يف رقاب املسلمني وَيِت يف ابكستان عن اهلند ّأهنا خّلصت 
مقدمة هؤالء شاعر اإلسالم حممد إقبال الذي كان حيلم إبنشاء وطن للمسلمني يف شبه القارة اهلندية، ولكنه مل يعش 

 .14م( 1938ه =  1357)حَّت يرى ما كان يتمناه وحيلم به حقيقًة، إذ تويف سنة 
 امتياز جغرافيا ابكستان:

مبزيج من املناظر الطبيعية ما بني السهول والصحارى والغاابت والتالل واهلضاب بدًءا من  متتاز أراضي دولة ابكستان
آزاد   يف اجلنوب وصواًل إىل اجلبال من جمموعة كاراكورام يف الشمال. تقع البحر العرِب املناطق الساحلية يف

على طول حافة الصفيحة اهلندية وهي ابلتايل معرضة للزالزل العنيفة  آسيا الوسطى واملناطق الشمالية يف كشمري
 .15التصادمية تكتونيات الصفائح حيث يوجد إثنتني من

 حبنا لوطننا:
خريه، وسنظل  حنن نفتخر أبنناخملصون هلذا الوطن العزيز، عاملون من أجل رفته، جماهدون يف سبيل هللا مث يف سبيل 

كذلك ما حيينا، إن شاء هللا. وحنن ابكستانيون هبذه البقعة املفتخرة يف األرض اليت نشأان عليها، وهي منطقة أنشأت 
ابسم اإلسالم، حيث كانت حتت احتالل اهلندوسيني الذين يستعملوهنا لعبادة األصنام واإلشراك ابهلل، لكن هللا 

 أنشأها هلذا املقصد واملرام. أخّصها لإلسالم واملسلمني؛ فبناها و 
 هذا وجبانب هذا يوجد عدة عوامل جتعلنا حنب وطننا وهي: 

  يعترب الوطن مبثابة البيت، الذي َيوي إليه املواطن ليعيش يف سالم واطمئنان. واملواطن يشعر يف وطنه كأنه يف
 منزله بني أهله وذويه، فإذا حل به مكروه وجد من ميّد يد املساعدة له. 

  يف الوطن توجد أمالكنا وأرزاقنا اليت كتب هللا لنا، فيه فرض العمل،وجماالته من زارعية وصناعية وجتارية وتعليمية
 متوفرة. 

   يف الوطن ذكرايت وطننا اخلالدة اليت عاشها أسالفنا العظام، وقاموا أبعمال جميدة يف سبيل نشر اإلسالم وتوحيد
 تبعث يف نفوسنا الفخر واالعتزاز، وتزيدان متسكاً حبب الوطن والتعلق به. كلمة األمة، وتركوا لناآاثراً عظيمة 

  يف هذا الوطن يرقد آابؤان وأجدادان، وإن هذه األرض لنا، وحنن منها وإليها، ومن أجل هذا حنبها ألهنا أرض
 املقدسات، وحنافظ عليها ألننا عشنا عليها ونرتعرع عليها وهي مكمن العز ورمز الكرامة. 

 ا نعمل وجنّد لنحافظ على عقيدتنا أوال ولتوفري السعادة ألبنائنا ولنؤّمن هلم ستقباًل زاهراً اثنياً إبذن هللا. إنن 
ومن املسّلم به أن املواطن ال يكون سعيداً إذا كان وطنه فقرياً ومتأخراً. من أجل هذا هنتم بتحصني حالة وطننا وجعله 

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

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

شهرًا من أتليفه مث ظهر النشيد اجلديد يف  18ولكن النشيد مل يتلَق إعجاب الكثري من الباكستانيني فقد زال النشيد بعد 
 . وهو: 16و تلحني املوسيقار أمحد غالم حفيظ جالندهري 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 طاهرة، وعّم الّرخاُء أرجائها، رمزالعزمية والشموخ، أرُض ابكستان، مركز اليقني واإلميان، أرض

 الطاهرة. 
نظام أرضنا املقدسة هو القوة واألخوة والتكاتف، أدام هللا بالدان وأمتنا وسلطنتنا مضيئة، والعقىب احلميدة ملنزلنا 

 املقصود. 
 َعَلُم النجمة واهلالل، دليل رُقّينا للكمال، هوترمجان ماضينا، وعّز حالنا، وروح مستقبلنا، ظل هللا

 تعريف الوطنية: 
 تلك العاطفة القوية اليت حيس هبا املواطن حنو وطنه العزيز، وتلكالرابطة الروحية املتينة اليت تشده إليه. الوطنية هي 

والوطنية توجب على املواطن أنيحب وطنه وأن يبذل كل ما يف وسعه من أجل رفعة وطنه، وأن حيضي بكل ماميلك 
 يف سبيل هللا مث يف سبيل احملافظة على سالمةوطنه وأمنه واستقراره. 

دق يف والوطنية احلقة ال تكون ابلقول بقدر ما تكون ابلفعل، الوطنية الصادقة تنطلب اإلخالص فيالعمل والص
 التعامل،واألمانةوالغرية على املصلحة العامة. 

 إن الوطنية الصحيحةتتطلب من املواطن أن يؤدي لوطنه واجبات معينة اليت هي يُعد من فرائضه. 
 وطنيتنا جزء ال يتجزأ من حياتنا:

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

إن استطاع إليه سبياًل، فهي وطن عندان له حرمته وقداسته وحبه، واإلخالص له، -رمضان وحيج بيت هللا احلرام 
سبيل خريه وعزته، وكل املسلمني يف هذه األقطار اجلغرافية أهلنا وإخواننا، هنتم هلم ونشعر واجلهاد يف سبيل هللا مث يف 

 بشعورهم، وحنس إبحساسهم. 
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 هل حب الوطن يناقض اإلسالم واملسلمني؟ 
عارض الوطنية مبفهومها السابق املستمد من تعاليم اإلسالم ال تتعارض مع االنتماء إىل أمة اإلسالم. إن الوطنية اليت تت

مع االنتماء إىل أمة اإلسالم، وتلك الوطنية اليت تسعى إىل تقسيم األمة إىل طوائف تتناحر وتتضاغن،وترتاشق 
ابلسباب، وترتامى ابلتهم ويكيد بعضها لبعض، وتتشيع ملناهج وضعية أملتها األهواء، وشكلتها الغاايت واألغراض 

 وفسرهتا األفهام وفق املصاحل الشخصية. 
ة اليت ندعوا إليها املستقاة من تعاليم اإلسالم، هتدف إلىتقوية الرابطة بني مواطين البلد الواحد، وإرشادهم إىل إن الوطني

 استخدام هذهالتقوية يف مصاحلهم املشروعة ومصاحل إخواهنم من املسلمني. 
اف حنوها وهذا أمر مطبوع يف الوطنية اليت ندعوا إليهاتعين حب هذه األرض املقدسة، وألفتها واحلنني إليها، واالنعط

النفوس، وأن بالال، الذي ضحى بكل شيء يف سبيل عقيدهتودينه، هو بالل الذي كان يهتف يف دار اهلجرة ابحلنني 
 إلىمكة يف أبيات تسيل رقة وتقطر حالوة يقول رضي هللا عنه: 

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

الوطن الصحيح واالنتماء إىل أمة اإلسالم ال يتعارضان، وأن بوسع اإلنسان أن حيب وطنه وحيب إخوانه املسلمني يف 
األقطار األخرى، فكما أن حب الوطن ال يناقض حب األسرة واملدرسة، بل يكون متممًا هلما، كذلك فإن حب 

 ماً له. الوطن ال يناقض حب املسلمني أينما كانوا بل يكون متم
 الكرامة الوطنية: 

لقيُت شخصًا من أشخاص الدول اجملاورة من احلاقدين أو احلاسدين أومرتزقة األقالم، أخذ هذا الشخص يهاجم 
وطننا العزيز ابكستان حماوال التشكيك يف مكانتها وإمكاانهتا ومواقفها وسياساهتا وقادهتا وحفاظها. تصديت هلذا 

 ...الشخص ورددت عليه مبا يستحق
 ما الذي دفعك إىل الدفاع عن وطنك؟ 

ال شك أن الذي دفعك هلذا املوقف هو الكرامة الوطنية إنك مواطن صاحل تعرف مكانة وطنك وإمكانياته ومنجزاته 
وخدمته للقضااياإلسالمية والوطنية وجهود قيادته يف سبيل حتقيق أهداف اجملتمع الباكستاين، أدركت أن هذا الشخص 

عة وطنك وطن اإلسالم والبالد العزيزة أنشأت على اسم اإلسالم، وطن اآلابء واألجداد. اعتدى هذا اعتدى على مس
إن الكرامة و الشخص على وطنك ابلرغم من اترخيه اجمليد ومواقفه املشّرفة من القضااي اإلسالمية والعربية والعاملية. 

 الوطنية تفرض علينا حنن الباكستانيون ثالثة واجبات هي: 
يف أداء الشعائر اإلسالمية أينماكنا وحيثما وجدان،  حسنة نتخلق ابألخالق اإلسالمية احلسنة، وأن نكون قدوةأن 

لقد وفقنا هللا أبن جعلنا قدوة صاحلة لتطبيق الشريعة اإلسالمية واحملافظة على مقاصدها. ومن هنا وجب على كل 
يسء إىل اإلسالم قواًل وعماًل، إن املواطن الباكستاين  مواطن ابكستاين بل مسلم أن يتنزه عن كل عمل من شأنه أن

 يكن ، وال يتسطيع أن يقوم هبذه املهمة املقدسة، ما مل19مطالب أينما وجد ابلدعوة إىل هللا ابحلكمة واملوعظة احلسنة
 قدوة حسنة فيما يدعو إليه.

ة وطننا وحيط ع عن كل شيء قد يشوه مسعأن نتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إىل كرامتناالوطنية، وهذا يعين أن نرتف
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 من قدره بني األمم.
أن نبذل ما يف وسعنا من أجل احملافظة على الكرامة والوطنية والسري هبا حنو الكمال، ومن األعمال اليت جيب علينا 

ألرواح إن القيام هبا أن نكون على استعداد دائم ألن حنمي وطننا من عبث العابثني وكيد الكائدين، وأن نفديه اب
 ال مسح هللا. -تعّرض يوماً لعدان املعتدين

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

ل فيها. إن املواطنني الوطنية جماالت متعددة إحداها السياسة، والسياسة ال تستطيع أن تستوعب مجيع املواطنني للعم
مهما كانت مستوايهتم الثقافية، ويستطيعون أن يسامهوا يف بناء الوطن عن طريق مهن وحرف جييدوهنا، ويعملون 

 فيهاأبمانة وإخالص وصدق، ونزاهة وشرف. 
ددة إن املعلم املخلص يف عمله يستطيع أن يؤدي خدمةوطنيةكربى لوطنه عندمايبذل جهده لتحقيق أهداف التعليماحمل

للمرحلة التعليمية اليت يدّرس هبا،واملوظف الذي يعمل أبمانة وإخالص يف تنفيذ واجبات وظيفته يؤدي خدمة  
كبريةللمواطنني والوطن، والفالح النشيط يف مرزعته يستطيع أن يساهم يف حتقيق األمن الغذائي للوطن.والعامل املخلص 

فاء الذاِت من الصناعة الوطنية. واألم اليت ترِب أوالدهاتربيةإسالمية يف مصنعه، يؤدي خدمة كبرية لوطنه وحتقيق االكت
 والطالب الذي جيد وجيتهد يف دراسته يقد خمدمة وطنية لوطنه.  متوازنة، تستطيع أنتقدخمدمة كبرية للوطن،

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

يف أمّس احلاجة إىل عقول مفكرة، وأيد عاملةأمينة قادرة على العمل، راغبة فيه. هو حباجة  -ابكستان–الوطن العزيز 
إىل قلوب تؤمن إميااًن عميقًا أبن أفضل خدمة وطنية يؤديهااملواطن هي أن يكون مسلمًا ملتزمًا وعامالً  خملصًا أميناً 

 نتجاً يف جمال اختصاصه. صادقاً غيوراً م
 التعاليم اإلسالمية ومتطلبات الوطنية:

املتطلبات الوطنية هي تلك الصفات والسجااي الالزمة اليت ال بد من توافرها يف أفراد اجملتمع، ليتمكنوا من أداء 
التمتع حبقوقهم  واجباهتم جتاه خالقهم أواًل مث جتاه أنفسهم ووالة أمورهم وجمتمعهم وأمتهم. وليتمكنوا كذلك من

بصفتهم مواطنني صاحلني يف جمتمع تتكافأ فيه الفرص وتقوم العالقات فيه على أسس إسالمية سامية. ومن املسّلم به 
 أن هذه الصفاتوالسجااي املرغوب فيها صفات مكتسبة تنمو وترتعرع وتؤدي مثارها الطيبة عن طريق الرتبية اإلسالمية. 

ومن هنا نستطيع القول بكل ثقة أن متطلبات الوطنية ختتلف من أمة إىل أخرى ابختالف أساليب الرتبية املستمدة 
من عقيدة األمة ونظرهتا للحياة واإلنسان والكون، لذا اختلفت متطلبات الوطنية يف األمة اإلسالمية عنها يف األمم 

 اإلسالم تقوم على ركيزتني هامتني مها: األخرى. وميكن القول أبن متطلبات الوطنية يف نظر 
التمسك مبحاسن األخالق اليت حددها اإلسالم وحّث على التخلق هبا وهي كثرية منا: التوكل على هللا واإلميان   اوال :

ر، ابلقضاء والقدر، واالعتماد على النفس بعد االعتماد على هللا، األمانة، الوفاء، اإلخالص، الصدق، الصرب، سالمة الصد
احلياء، الرمحة، التعاون على اخلري، العدل االعتدال، اإليثار وحب اخلري، اإلحسان، السخاء والكرم، التواضع، عزة النفس، 
األخوة والشهامة، التثبت، علو اهلمة، والعفو والصفح، احلكمة والشجاعة والوقار، والرصانة، الورع والنزاهة، حفظ السر، 
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 ودة، االستعالء علىاهلوى والشهوة، الشرف، عرفان احلق والواجب، إنكار الذات. والقناعة والعفة واحملبة وامل
 االبتعاد عن مساوي األخالق اليت حذر اإلسالم منها، وهي كثرية ومتعددة أيضاً منها:  اثنيا :

املكر واخلبث، احلسد، الغش، النفاق، النميمة،العظلم، الرشوة، الرايء، والغيبة، والغدر، واحلمق والكذب، اجلدهل، 
الشراسة، العجب واخليالء، اجلنب، ضعف اهلمة والكرب والعبوس والغضب، الكسل، اهلزء، الزهو، الشماتة واجملون، 
إفشاء السر، الطمع،الضعف واليأس، البغي،اجلحود، البخل، والشح، اجلدل، الشك والريبة، اللدودة يف اخلصومة، 

 ن، جتاوز احلدود.والغرور، اجلزع والتمرد، العناد والطغيا
 التحلي مبحاسن األخالق: 

حماسن األخالق تدور حول اخلُلق؛ فاخللق هيئة راسخة يف النفس تصدر عنها األفعال اإلرادية االختيارية من حسنة 
ق وسيئة ومجيلة وقبيحة. وهي قابلة لتأثري الرتبية احلسنة والسيئة فيها فإذا ما ربيت هذه اهليئة على إيثار الفضيلة واحل

وحب املعروف والرغبة يف اخلري ورّوضت على حب اجلميل وكراهية القبيح وأصبح ذلك طبعًا هلا تصدر عنه األفعال 
اجلميلة بسهولة ودون تكلف فيه خلق حسن. كما أهنا إذاأمهلت فلم هتذب التهذيب الالئق هبا، ومل يعن بتنمية 

بواًب هلا واجلميل مكروهًا عندها، وصارت الرذائل والنقائض عناصر اخلري الكامنة فيها، أو ربيت حَّت أصبح القبيح حم
من األقوال واألفعال الذميمة اليت تصدر عنها ابألخالق السيئة. ومن هنا  نّوه اإلسالم ابخللق احلسن، ودعا إلىرتبيته 

 زيز:يف املسلمني وتنميته يف نفوسهم، واعترب إسالم العبد حبسن خلقه، قال تعاىل يف حمكم كتابه الع
ْيمٍ  َواِّنََّك َلَعلىٰ ’’   20‘‘ُخُلٍق َعظِّ

  وأمره مبحاسن األخالق بقوله:
يَِّئةُ ’’ ٌّ  اْدَفعْ  َواَل َتْسَتوِّي احلََْسَنُة َواَل السَّ َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َويلِّ َنَك َوبَ ي ْ ي بَ ي ْ َي َأْحَسُن َفإَِّذا الَّذِّ لَّيتِّ هِّ ابِّ

يمٌ    21‘‘محِّ
 تنال هبا اجلنة فقال تعاىل:  وجعل األخالق الفاضلة سبباً 

نيَ ’’ ْت لِّْلُمتَّقِّ َماَواُت َواأْلَْرُض أُعِّدَّ ن رَّبُِّّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ َرٍة مِّّ  ‘‘َوَسارُِّعوا إِّىَلٰ َمْغفِّ
نَي اْلَغْيَظ َواْلَعافِّنَي َعنِّ النَّا’’  مِّ رَّاءِّ َواْلَكاظِّ رَّاءِّ َوالضَّ ُقوَن يفِّ السَّ يَن يُنفِّ نِّنيَ الَّذِّ بُّ اْلُمْحسِّ ُ حيِّ  22‘‘سِّ َواَّللَّ

 إبمتامها فقال صلى هللا عليه وسلم:  ملسو هيلع هللا ىلصوبعث رسول هللا

 23‘‘إمنابعثت ألمتم مكارم األخالق’’
يف كثري من أحاديثه فضل حماسن األخالق وبنّي مكانتها ودعا إىل التمسك واألخذ هبا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بني رسول هللا

 : ملسو هيلع هللا ىلصيقول

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

 25‘‘الرب حسن اخللق واالمث ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس’’
 ويقول: 

 26‘‘ما شيء أثقل يف امليزان من حسن اخللق’’
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 ويقول صلى هللا عليه وسلم: 

 27‘‘يسعهم منكم بسط الوجه وحسناخللقإنكم لن تسعوا الناس أبموالكم ولكن ’’
 وسئل عن أكثر ما يدخل اجلنة فقال: 

 ‘‘تقوى هللا وحسن اخللق’’
 ويقول صلى هللا عليه وسلم:  

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

 الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون ويهدمون وال يبنون.األشرار 
ومن مثرة حسن اخللق تيسري األمور لصاحبها، وحب املواطنني له، وتقديرهم له، ومساعدهتم له، واالبتعاد عن أذاه 

 وقلة مشاكله يف احلياة أما يف احلياة الباقية فجّنة نعيم، وقرب من رب العاملني. 

األمانة عنصر من عناصر املواطنة الصاحلة يف نظر اإلسالم، وقد نبه اإلسالم إلىأمهية األمانةيف إن  :األمانة والوفاء
  حياة األمم واألفراد، وحذر من خيانة األمانة. يقول هللا تعاىل مبيناً عظم األمانة:

َماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َواجلَِّبالِّ فَأَبَ نْيَ ’’ نَساُن  إِّانَّ َعَرْضَنا اأْلََمانَة َعَلی السَّ ْنها َومَحََلها اإْلِّ ْلَنها َوَأْشَفْقَن مِّ َأن حَيْمِّ
  ‘‘إِّنَّه َكاَن ظَُلوًما َجهواًل 

  ويقول عزوجل:
يَن آَمُنوْا الَ خَتُونُواْ اَّلّل َوالرَُّسوَل َوخَتُونُوْا أََمااَنتُِّكْم َوأَنُتْم تَ ْعَلُمونَ ’’  29‘‘اَي أَيُّها الَّذِّ

  ويقول: ويقول: 
واْ اأَلَمااَنتِّ إَِّلی َأهلِّهاإِّنَّ اَّللّ ’’  30‘‘ ََيُْمرُُكْم َأن تُؤدُّ

 ويقول:
هْم رَاُعونَ وَ ’’ ْم َوَعهدِّ َمااَنهتِّ يَن هْم الِّ  31‘‘الَّذِّ

 قال النيب صلى هللا عليه وسلم:
 32‘‘ال إميان ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له’’ 
 : ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

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

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

ومن معاين األمانة أن حيرص املرء على أداء واجبه كاماًل يف العمل الذي يكلف به وأن يبذل جهده يف حتقيق أهداف 
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 هذا العمل. 
ومن األمانة أال يستغل املوظف يف أي مركز كان منصبه ألي غرض دنيوي جلر منفعة إىل شخصه أو قرابته. قال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 35‘‘لناه على عمل ورزقناه رزقاً فماأخذ بعد ذلك فهو غلولمن استعم’’

ومن معاين األمانة أن ننظر إىل النعمة اليت نعيشها يف هذا البلد العزيز نعمة العيش والرخاء واحلرية فنحمد هللا على 
لتنا حَّت ال تتسرب هذه النعمة اليت أنعم هللا هبا علينا. ومن معاين األمانة أن حنافظ على أسرار وظائفنا وأسرار دو 

 لألعداء الذي يرتبصون بنا الدوائر. 
ومن معاين األمانة أن حتفظ اسرار جمالس اخلري فال تدع لسانك يفشي أسرارها لقول رسول هللا صلى 

 36‘‘حبديث مث التفت، فهو أمانة –إذا حّدث رجل رجاًل ’’هللا عليه وسلم: 
 وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

والودائع اليت  37‘‘مانة إال ثالثةجمالس، جملس سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اتقطاع مال بغري حقاجمللس ابأل’’
 .توضع لدينا لنحفظها أمانة جيب ردها إىل أصحاهبا عند الطلب

إليه  فاألمانة يف اإلسالم واسعة الداللة، وهي ترمز إىل معاين شَّت، مناطها مجيعاً شعور املرء ابملسئولية يف كل ما يسند
أن يكون ذا ضمري يقظ تصان به حقوق هللا وحقوق  38أمام هللا أواًل مث أمام جمتمعه، واإلسالم يرغب من معتنقه

الناس، وحترس به األعمال من دواعي التفريط واإلمهال، ومن مث أوجب على املسلم أن يكون أميناً. وهبذا تكون 
 عاية احلقوق واحرتامها. األمانة من أهم عناصر املواطنة الصاحلة لدعوهتا لر 

والوفاء ابلعهد خلق من أعظم األخالق الكرمية وعنصر هام من عناصر املواطنة الصاحلة يف اإلسالم. وقد أوجب 
 اإلسالم الوفاء ابلعهد. قال هللا تعاىل: 

ْلُعُقودِّ ’’ يَن آَمُنوْا أَْوُفواْ ابِّ   39‘‘اَي أَيُّها الَّذِّ
 وقال جل جالله: 

َي فَاْرهُبونِّ َوأَْوُفواْ ’’ ي أُوفِّ بَِّعهدُِّكْم َوإِّايَّ  40‘‘بَِّعهدِّ

 مث امتدح هللا عباده املوفني، وجعل الوفاء ابلعهد وسيلة من وسائل مرضاته جل وعال إذ يقول: 
يثَاقَ ’’ يَن يُوُفوَن بَِّعهدِّ اَّلّل َوالَ يِّنُقُضوَن اْلمِّ   41‘‘الَّذِّ

 ويقول: 
َا َعاهَد َعَلْيه ا’’ يًماَوَمْن َأْوَفی مبِّ  42‘‘َّللَّ َفَسيُ ْؤتِّيه َأْجرًا َعظِّ

فالوفاء عنصر عظيم من عناصر املواطنة الصاحلة يف اإلسالم. واملواطن الصاحل يف نظر اإلسالم، ويف العهد، ليس الغدر 
 من شيمته، ألن الغدر خيل بنظام اجملتمع بل احلياة كلها، ويفسد على املواطن عمله اخلاص والعام.

ة من القيم اإلسالمية الرفيعة، وهو من مكارم األخالق وحماسنها، لذا كان اإلخالص أحد وهكذا اإلخالص قيم
عناصر املواطنة الصاحلة يف نظر اإلسالم. وكما يكون اإلخالص يف العبادة واجباً فهو كذلك واجب فيما يتعلق حبقوق 

ليت تدفع اإلنسان للعمل وتغريه بتحمل التعب العباد والبالد والسهر على مصاحل املسلمني. ومن املسّلم به أن الدوافع ا
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 فيه تنبثق من اإلخالص خالياً من الرايء. 
األخالق احلميدة اليت يقوم عليها نظام اإلجتماع وترتيب األمور، والصدق يعلي  اسوكذلك الصدق فضيلة من الفضائل وأس

لكلمة عند والة أمرهم حمبوابً. والعمل الصادق هو صاحبه عند الناس مجيعاً فيجعله حمل الثقة مقبول احلديث عندهم حمرتم ا
 الذي ال ريبة فيه ألنه وليد اليقني وال هم معه ألنه قرين اإلخالص، وال اعواجاج عليه ألنه نبع من احلق. 

واإلخالص والصدق يف العمل الوظيفي واجب حبكم اإلسالم. وأن ما نشاهده يف األمم األخرى من الفنت واحملن 
واخلوف واجلوع واملرض انتج فيما نتج عنه عن عدم اإلخالص يف العبادة هلل وحده وعدم اإلخالص يف  واالضطراابت

األعمال واإلخالص العميق ألزم ما يكون مبيادين العلم والثقافة، فإن العلم أشرف ما مّيز هللا به األكرمني من خلقه، 
األهواء والفنت، والعامل مل تصبه اجلراحات القاتلة إال على فمن الزاوية الشنيعة أن يسّخر لعوامل الشر، وأن ختتلط به 

أيدي علماء فقدوا اإلخالص وفقدوا اخلُلق الفاضل والضمري اليقظ والنزاعة احملمودة فليكن رائدان يف حياتنا اإلخالص 
اان وحنافظ على أمن الوطن املفقود حالي ًا لكن راجني من هللا هلل أواًل مث اإلخالص يف أعمالنا لنبين وطننا وحنمي محِّ

 تعاىل أن َيمننا يف أوطاننا وبالدان. 
. 43وعلينا أن يتجلى الصدق فينا؛ الصدق يف احلديث والصدق يف املعامالت والصدق يف الوعد وصدق احلال

وكذلك الصرب سالح املؤمن يف جماهبة مشاكل احلياة، وهو هبذا صفة الزمة للمواطنة الصاحلة يف نظر اإلسالم. وقد 
 ّث هللا ورسوله على الصرب وحتمل األذى ووعد عباده الصابرين ابجلزاء األول.ح

 قال تعاىل:  
ُوْا َوَصابُِّروْا َورَابِّطُواْ َوات َُّقواْ اَّلّل َلَعلَُّكْم تُ ْفلُِّحونَ ’’ يَن آَمُنوْا اْصربِّ   44‘‘اَي أَيُّها الَّذِّ

 وقال النيب عليه السالم: 

ه هللا، ومن ’’ يستغن يغنه هللا، ومن يتصرب يصربه هللا، وما أعطي أحد عطاء خريًا ومن يستعفف يعفَّ
  45‘‘وأوسع من الصرب

 فعلى املواطن أن يلزم الصرب ليكن مواطناً صاحلاً قادراً على خدمة نفسه وبالده وأمته. 
 االحتاد واألخوة والتعاون:

األمة السعيدة انجلحة يف حياهتا، وهي أمور االحتاد واألخوة والتعاون، أسس هامة من األسس اليت يقوم عليها كيان 
تدعوا إليها الفطرة السليمة، وإذا سادت هذه الفضائل بني أفراد اجملتمع ساد احلب والتقدير والثقة املتبادلة، والتضامن، 

والشك والوحدة، واأللفة، واحملبة والتعاطف والرتاحم، وإذا فُقدت هذه الفضائل ساد التمزق، واالحنالل، واالضطراب 
والقلق والقنوط واليأس شئون األمة وشّل حركتها وحّول سعادهتا شقاء، وأمنها خوفاً. من أجل هذا جعل اإلسالم 
هذه الفضائل من أهم عناصر املواطنة الصاحلة. وقد أمر هللا ابلتعاون على اخلري وأوصى به وحّذر من الفرقة والتمزق، 

 وأثىن على وحدة األمة، ونّدد ابخلتالفها.
 قال تعاىل: 

مثِّ َواْلُعْدَوانِّ َوات َُّقواْ اَّلّل إِّنَّ اَّلّل َشدِّ ’’ ْقَوی َواَل تَ َعاَونُواْ َعَلی اإلِّ   46‘‘يُد اْلعَِّقابِّ َوتَ َعاَونُواْ َعَلی اْلربِّّ َوالت َّ
 وجعل هللا تعاىل التعاون واألخوة واالحتاد نعمة من نعمه، قال عزوجل: 

َْبلِّ اَّللّ ’’ ُموْا حبِّ يًعا َواَل تَ َفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِّْعَمة اَّلّل َعَلْيُكْم إِّْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّف بَ نْيَ قُ ُلوبُِّكْم َواْعَتصِّ  مجِّ
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ُ اَّللّ  ْنها َكَذلَِّك يُ بَ نيِّّ َن النَّارِّ فَأَنَقذَُكم مِّّ تِّه َلَعلَُّكْم  َلُكْم آايَ فََأْصَبْحُتم بِّنِّْعَمتِّه إِّْخَوااًن وَُكنُتْم َعَلی َشَفا ُحْفَرة مِّّ
 47‘‘هَتَتُدونَ 

 قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر  ،وترامحهم ،مثل املؤمنني يف توادهم’’
 48‘‘اجلسد ابلسهر واحلمى

فإن سالح األمم يف بناء جمدها وإثبات وجودها وحتقيق أهدافها احلاضرة واملتقبلة هو سالح االئتالف واالحتاد 
والوفاق، ومعونة األخ ألخيه، وترك النزاع جانبًا والعداء ظهرايً. ومما يعزز سيادة فضائل األخوة واالحتاد والتعاون يف 

 طن عليه. اجملتمع أن يراعي كل مواطن حقوق أخيه املوا
 طبيعة وغاية وأهداف وطننا العزيز ابكستان: 

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

 الشاملة هي اإلسالم. 
والباكستان حتافظ على عقيدهتا اإلسالمية يف مجهور شعبها، وتعد األجيال اجلديدة عليها،وحتميها من التيارات 
الفكرية املعارضة هلاواالعتداء عليها. فاجلامعات، واملدارس اإلسالمية، والدعاة واملبلغني يبذلون جهودهم يف هذا 

اإلسالمية إبيفاد الدعاة ليدعوا إىل اإلسالم ابحلكمة واملوعظة احلسنة. وحمور هذه الدعوة الطريق، تدعو إىل عقيدهتا 
جعل اإلنسان خاضعًا هلل جل وعال، خالق الوجود وحده، وإعادة مجيع األمور إليه. ومن هذا يرتشح أن ابكستان 

ة النبيلة تنبثق عدة أهداف إجتماعية دولة تسعى وجتهد لتحقق غاية العبودية اخلالصة هلل وجل وعال، ومن هذه 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 حتقيق السالم واألمن 

 واملسامهة يف خلق جو يسوده النعايش السلمي بني أمم األرض منطلقة يف ذلك من تعاليم اإلسالم.  الدوليني
ومن أهم أهدافها تطبيق الدستور الذي بناها لشعبها لتحقق أمنياهتا األساسية والشعبية يف جماالت احلياة وميادين 

 واع.  املعاش واإلقتصاد والسياسة والدين واألخالق، وليزود لشعبها جيل
والوطن يسعى ليحقق أهداف الضرورات احلياة يف عدة جماالت ك  الدفاع والطريان، والشئون الداخلية، واخلارجية، 
والعدل، واملالية واإلقتصاد، واإلعالم، والتخطيط، والشئون البلدية والقروية، والثروات املعدنية والبرتولية، والكهرابء، 

بية والتعليم، والتعليم العالني، والعمل وشئون االجتماعية، والزارعة واملياه، واملعارف، وشئوون األوقاف، والرت 
 واملواصالت، والصناعة، والتجارة، والربق والربيد واهلاتف، والصحة وغريها من شئون احلياة الضرورية.   

 خالصة البحث: 
، ومثلما أن للمواطنني الواجب واحلق مرتابطان. فكل واجب يقتضي وجود حق، وكل حق يقتضي وجود واجب

حقوقاً على الدولة، كذلك فإن للدولة عليهم حقوقاً. ومن املؤكد أن الدولة التسطيع أن حتقق للمواطنني حقوقهم على 
وا ما عليهم من واجبات حنوها. فواجبات املواطن هي: واجبات املواطن جتاه نفسه؛ وواجبات  الوجه املطلوب إال إذا أدُّ

 ة ممثلة يف ويل أمرها؛ وواجبات املواطن جتاه إخوانه املواطنني مستزاد عليها.  املواطن جتاه الدول
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والوطنية راسخة يف قلوب أبناء شعب ابكستان فال توجد بالد تستطيع أن حتتل مكانة ابكستان يف قلوهبم، فهم ابكستانيني 
هنم غرسوا حب الوطن يف نفوس وهم على خطوات قادهتم: حممد علي جناح وعالمة حممد إقبال مفكر ابكستان، فإ

سيد البشر، فعند توديعه مسقط رأسه مكة املكرمة  -صلى هللا عليه وسلم-أبنائهم. فحب الوطن حب الذي نطق به حممد 
 :-صلى هللا عليه وسلم-قال 

 49‘‘ما أطيبك من بلد، وأحبك إيّل، ولوال أن قومي أخرجوين منك ما سكنت غريك’’
أن يُدفن يف فلسطني، وبعد غرق فرعون اجلبار وقومه يف اليم، متكن  -عليه السالم-وكانت وصية سيدان يوسف 

 . -عليهما السالم-من دفنه جبوار والده يعقوب  -عليه السالم-سيدان موسى 
ل األعالم، حب الوطن ال يقتصر فقط على ترديد األهازيج، وإقامة املسريات، ومحو إن حب الوطن يذكر حبب أٍب ف

وتزيني السيارات والطرقات واملنازل. إذ االحتفال األعظم والفرحة الكربى ابملسامهة يف بناء الوطن من أجل احملافظة 
رقى يف يو  هتهد يف دراستجيد و جيأن  ى املواطنعلى ركب التقدم والتطور. فلكي يدخل هذا حيز التنفيذ وجب عل

 ثله يف احملافل. مي، و عندما كرب هخدم وطنيالتعليمي؛ ل همستوا
حافظ على املرافق العامة املسخرة خلدمة الشعب، ليب األمن واالستقرار، و بستابلتزام قوانينه؛ لي هعاهد نفسعليه أن يكذلك 

شوه مجال الطبيعة. ومساعدة احملتاجني أمر ال بد منه. ومل يرمي القاذورات على األرض، وال يكتب على اجلدران، وال يفال 
ابملاضي،  هعتز به، وبكل شيء يربطيو القومي لتزم ابلزي ي هورضى ابنداثره، إذ يالوطين الذي ُجبل عليه أبداً، ولن  هس تراثين

قدم التهاين، يحتفل، و يوأتراحه، ف هيف أفراح وطن هحرص على تواجدليمبا فيه من مأكوالت شعبية، وألعاب تراثية. وأيضًا 
عزي. واألهم من هذا كله هو قطع يد من تسول له يزن و حيكن عضو ابرز يف املسريات عند الرخاء، ويف وقت الشدة ليو 

، هغرس هذا يف نفوس أطفاليأو ينشر الشائعات اليت تزعزع األمن. فمن الواجب أن  هنفسه أن يعتدي على شرب من دولت
 دمه ومستقبله الزاهر.وليتمىن لتق جعل حروف الوطن أول كلمات ينطقون هبايول

 :اهلوامش
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 .27سورة األنفال، اآلية: 29
 .58سورة النسآء، اآلية: 30
 .32سورة املعارج، اآلية:31
 .(12406، ح/3/135رواه أمحد )32
 بن عمرو رضي هللا  عنه.  من حديث عبدهللا 58؛ ومسلم: 34رواه البخاري برقم: 33
 من حديث أِب هريرة رضي هللا عنه.  59؛ ومسلم: 33رواه البخاري برقم: 34
( وصححه دقيق العيد 13401، ح/6/355(؛ والبيهقي )1/563(؛ واحلاكم )4/70؛ وابن خزمية)2943رواه أبو داود برقم: 35

(: رجال إسناده 4/232؛ وقال الشوكاين يف نيل األوطار )( إسناده صاحل5/2533(، وقال الذهيب يف املهذب )94يف االقرتاح)
 (. 2943ثقات، وصححه األلباين يف صحيح سنن أِب داود )

 ( من حديث جابر بن عبدهللا. وصححه األلباين. 3/128الرتغيب والرتهيب للمنذري)36
عبدهللا وهو جمهول وفيه أيضًا عبدهللا  ( من حديث جابر بن عبدهللا؛ فيه ابن أخي جابر بن3/128الرتغيب والرتهيب للمنذري )37

 بن انفع الصائغ روى له مسلم وغريه وفيه كالم.  
 .45أبو داود، )خلق املسلم( ص: 38
 .1سورة املائدة، اآلية: 39
 .40سورة البقرة، اآلية: 40
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 .20سورة الرعد، اآلية: 41 
 .10سورة الفتح، اآلية: 42
 .155-154منهاج املسلم، ص43
 .200سورة آل عمران، اآلية: 44
 واللفظ ملسلم؛ من حديث أِب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.  1053؛ ومسلم: 6470رواه البخاري، رقم احلديث: 45
  .2سورة املائدة، اآلية:  46
  .103سورة آل عمران، اآلية: 47
 من حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه.  2586؛ ومسلم: 6011رواه البخاري: 48
 ه دار الفكر.1422طبع  2724املصابيح، علي بن سلطان حممد القارئ، رقم احلديث مرقاة املفاتيح شرح مشكاة 49
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