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 أثر العقيدة اإلسالمية 
  في تعزيز الوالء للوطن

  
   )*(محمد سعيدان مهدي العازمي ٠د                                     

 :مقدمة ال
والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد ، احلمد هللا رب العاملني والصالة

  .وعلى آله وصحبه أمجعني

  :أما بعد
عظيم في تعزيز والء الناس لوطنهم من  لها دور  اإلسالميةعقيدة الإنف

والحرص على صلة الرحم ، خالل زراعة مكارم األخالق بهم، واإلحسان للناس
وبث روح المسامحة ، وكذلك مساعدة الفقراء والمساكين، من األقارب

وتعزيز مفهوم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع ، والمساعدة
   . اإلسالمي
من أعظم يز الوالء للوطن في نفوس أبناء وأسر المجتمع  تعزالشك أن و

ت أن لــذا رأيـمفكرون؛ وأجّل ما يشتغل به المسلمون وينصرف إليه ال
أثر العقيدة اإلسالمية في تعزيزها  مسلطًا الضوء على ،أختار هذا الموضوع

 : وعنونتُ له بـ، مفهوم الوالء الوطني في نفوس المسلمين في المجتمعات
 ).لعقيدة اإلسالمية في تعزيز الوالء الوطنيأثر ا(

  :مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها
  :مشكلة الدراسة

يحاول البحث أن يجيب عن عدد من التساؤالت؛ لتحقيق عدة أهداف، كانت 
  :من أهم التساؤالت األساسية هيووراء اختيار هذا الموضوع؛ 

                                                           

  . جامعة الكويت- كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية-المدرس بقسم العقيدة والدعوة )*(
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  ي ؟ ما أثر العقيدة اإلسالمية في تعزيز الوالء الوطن
ع عنه جملة من التساؤالت اآلتيةوقد تفر:  

  ما معنى العقيدة اإلسالمية ؟* 
  ما معنى تعزيز الوالء الوطني؟ *

أثر العقيدة اإلسالمية في تعزيز الوالء الوطني، وما تتأثر بها من ما * 
  انحرافات؟

  :أهمية الدراسة
 ءا الوالاستمد الموضوع أهميته من أهمية العقيدة ودورها في تعزيزه -١

  .الوطني في نفوس المسلمين
 في الوقت المعاصر للتعامل مع األفكار الغربية الهدامة ينحاجة المسلم -٢

  . التي تستهدف أوطان المسلمين
الحاجة إلى تعزيز الوالء الوطني في نفوس المسلمين من أجل التصدي إلى  -٣

  . األفكار التي تستهدف القضاء على الوطن في الوقت المعاصر
  :ثانيا أهداف الدراسة

الرغبة في الوقوف على جهود المعاصرين لمعرفة أسباب استهداف وخرق  -١
 .والء المسلمين لوطنهم، وبيان منهجهم في التعامل مع غير المسلمين

  .كيفية تعزيز الوالء الوطني من خالل أثر العقيدة اإلسالميةبيان  -٢
 بالعقيدة اإلسالمية المتعلقة فتح المجاالت أمام الباحثين للعناية في الدراسات -٣

 .للوطن ءمن خالل تعزيزها الوال
  :الدراسات السابقة

لم أقف على دراسة تناولت أثر العقيدة اإلسالمية في تعزيز الوالء الوطني، 
   :ولكني وجدت ما يستفاد منه على النحو اآلتي

ت مؤتمر واجب الجامعات السعودية وأثرها في حماية الشباب من الجماعا -١
واألحزاب واالنحراف، تنظيم جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
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 يناير ٢٩-٢٨هـــ الموافق ١٤٣٩ جمادي األولى ١٢-١١(
 ).مـ٢٠١٨

غير أن هذه المواضيع تختلف عن موضوعي حيث إن موضوعي يتناول 
  .تعزيز الوالء الوطني وأثر العقيدة اإلسالمية في ذلك

معة، أثر العقيدة اإلسالمية في اختفاء الجريمة، عثمان بن ج.  ضميرية، د-٢
، )م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(األولى، : دة، الطبعة ج–دار األندلس الخضراء 

جاءت الدراسة في تمهيد وخمسة فصول، تناول الباحث في الفصل األول 
اإلسالم منهج كامل، والفصل الثاني العقيدة ومعالمها، والفصل الثالث 

ها في النفوس، والفصل الرابع أثر االلتزام منهج بيان العقيدة وغرس
بالعقيدة في مكافحة الجرائم، والفصل الخامس أثر التزام المملكة بما 
تقتضيه العقيدة في اختفاء الجريمة، ثم خاتمة وفهارس مصادر ومراجع 

 .وموضوعات
مركزا ، تناول الباحث في دراسته أثر العقيدة اإلسالمية في اختفاء الجريمة

 على مكافحة الجرائم، بخالف دراستي التي سوف أتناول فيها أثر في ذلك
  .العقيدة اإلسالمية في تعزيز الوالء للوطن في نفوس المسلمين في مجتمعهم

الدكتور محي الدين الصافي، أثر :  جمجوم، سميرة محمد عمر، إشراف-٣
           العقيدة في الفرد والمجتمع، رسالة ماجستير، نوقشت في جامعة 

 ،) فرع العقيدة(الملك عبدالعزيز، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 ).مـ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠(

جاءت الدراسة في خمسة فصول، تناولت الباحثة في الفصل األول 
مقومات العقيدة، وتناولت في الفصل الثاني خصائص العقيدة، وتناولت في 

تناولت في الفصل الرابع عوامل الفصل الثالث أثر العقيدة في الفرد والمجتمع، و
زعزعة العقيدة اإلسالمية، وتناولت في الفصل الخامس وسائل تثبيت العقيدة، ثم 

  .الخاتمة وأهم النتائج
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، جاءت الدراسة السابقة في تناول العقيدة ومفهومها ومقوماتها وخصائصها
كذلك لم حيث إنّها ، ولم تتطرق إلى األثر في الفرد والمجتمع إال في فصل واحد

بخالف ، تتطرق للحديث عن أثر العقيدة في تعزيزها الوالء الوطني في المجتمع
دراستي التي سوف أتناولها عن تعزيز الوالء الوطني في نفوس األفراد في 

  هي االنحرافات التي تؤثر في ذلك؟   المجتمع، وما
  : منهج الدراسة وإجراءاتها

  :تيةسأتبع في دراستي بإذن اهللا المناهج اآل
في وصف وتعريف كل ما يتطرق إليه البحث من : المنهج الوصفي

  .مصطلحات
فته في جمع كل ما يتعلق بأثر العقيدة اإلسالمية وظّ: المنهج االستقرائي

  . الوطنيءلواللوتعزيزها 
في تحليل ما يتعلق بالعقيدة اإلسالمية وبأثرها في تعزيز : المنهج التحليلي

  .مسلمين الوطني في نفوس الءالوال
  :إجراءات الدراسة

  :قامت هذه الدراسة على مجموعة من اإلجراءات
 جمع المادة العلمية من مصادرها األصلية، ومحاولة التتبع :أوال

  .واالستقصاء لكل ما كتب في الموضوع
  .- لزم األمرإن –  التعريف بالمصطلحات:ثانيا
  .ريمة عزو اآليات القرآنية إلى موضعها من السور الك:ثالثًا
 والحكم عليها ، تخريج األحاديث النبوية من مصادرها األصلية:رابعا

ي جاه فإنّكتفي بهما، أما ما لم يخرأا، فإن كانت في الصحيحين صحةً وضعفً
اجه بحسب موضعه في كتب السنة األخرى، والحكم عليه صحة وضعفًأخر.  

 والمصدر  اكتفيت في التوثيق في الحاشية بوضع اسم المؤلف،:خامسا
  .والجزء والصفحة، ووضعت المصدر كاملًا في قائمة المصادر والمراجع
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  :خطة الدراسة
، وخاتمة، ومبحثين ،مقدمة، وتمهيد:    اقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها إلى

  :تيكاآل
  . العقيدة اإلسالميةأهمية: التمهيد * 
  .ألهم مفردات البحثتعريف ال :المبحث األول* 

  .اتعريف العقيدة لغة واصطالح :ولالمطلب األ
  .لغة واصطالحا تعريف الوالء :المطلب الثاني
  .اتعريف الوطن لغة واصطالح: المطلب الثالث

  .تعريف أثر العقيدة اإلسالمية في تعزيز الوالء الوطني: الرابعالمطلب 
 ، وما تتأثر بهاللوطن ءأثر العقيدة اإلسالمية في تعزيز الوال: المبحث الثاني* 

  .من انحرافات
  . الوطنيءأثر العقيدة اإلسالمية في تعزيز الوال :المطلب األول
  .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الفرع األول
  .النصيحة: الفرع الثاني
  .الرحمة بين أفراد المجتمع: الفرع الثالث
  .}لَا ِإكْراه ِفي الديِن{ربط أفراد المجتمع بمبدأ : الفرع الرابع

  .التشجيع على إظهار المحبة للوطن والوالء له:  الخامسالفرع
  .تحقيق العدل والمساواة: الفرع السادس
  .أثر االنحرافات على العقيدة اإلسالمية: المطلب الثاني

  .العقدياالنحراف  :الفرع األول
    .السلوكياالنحراف  :الفرع الثاني

صادر فهرس الم ثم ، تتضمن أهم النتائج والتوصيات:والخاتمة
  .والموضوعات

وفي الختام أسال اهللا عز وجل أن يهدينا إلى سواء السبيل ، والحمد هللا 
  .رب العالمين
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أهمية  العقيدة اإلسالمية : التمهيد   
ال شك أنَأِبي ،ا لفطرة اإلسالم العقيدة اإلسالمية جاءت أساس نكما ورد ع 

كُلُّ مولُوٍد يولَد «: لنَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمقَاَل ا: هريرةَ رِضي اللَّه عنْه، قَاَل
 ِة تُنْتَجِهيمثَِل الباِنِه، كَمسجمي اِنِه، َأورنَصي اِنِه، َأودوهي اهوِة، فََأبلَى الِفطْرع

اءعدا جى ِفيهْل تَرةَ هِهيم١(»؟الب(.  
خلق البشر على الفطرة الصحيحة فطرة العقيدة  اهللا عز وجل يفاألصل أن

ران عقيدته إلى غير الدين  فيغي؛ولدهمافي ن يؤثران ي األبو لكن،اإلسالمية
  . اإلسالمي

ا إال على فطرة الدين اإلسالمي، والعقيدة فاهللا عز وجل ال يخلق بشر
عقله باإلسالمية بدورها تقوم بتحصين المسلم من األفكار الهدامة التي تفتك 

من مقاصد التشريع اإلسالمي حفظ العقل من وتؤثر على إيمانه، والشك أن 
  . والدنيويةةضرار به في األمور الدينياإل

وأساس العقيدة اإلسالمية الصحيحة قائم على اإليمان باهللا تعالى واإليمان 
 لَّيس �: خر كما قال تعالىبمالئكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم اآل

الِْبر َأن تُولُّواْ وجوهكُم ِقبَل الْمشِْرِق والْمغِْرِب ولَِكن الِْبر من آمن ِباللِّه والْيوِم 
ينالنَِّبيالِْكتَاِب وآلِئكَِة والْم٢(� اآلِخِر و(.  

 معنى البر في اآلية ليس المقصود به العناء في تغيير الوجه إلى نإ    
ه عن  اإليمان باهللا تعالى المنز: المقصود هو ولكن البر،مشرق والمغربجهة ال

كل صفة نقص والكمال له وحده، واإليمان بكل ما أخبر به اهللا تعالى في كتابه 
أو نبيه صلى اهللا عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وكذلك المالئكة الذين 

 الكتب التي أيضا وسلم، ووصفهم اهللا تعالى في كتابه أو النبي صلى اهللا عليه
أنزلها اهللا على رسوله وأعظمها القرآن بما فيه من أخبار وأحكام، وكذلك 

ااألنبياء عموم،٣(ا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى اهللا عليه وسلم وخصوص( .  
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جبريل عليه السالم ا    وكذلك جاء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم مجيب 
َأن تُْؤِمن ِباِهللا، وملَاِئكَِتِه، وكُتُِبِه، ورسِلِه، والْيوِم   «:عندما سأله عن اإليمان فقال

  .)٤(»الْآِخِر، وتُْؤِمن ِبالْقَدِر خَيِرِه وشَرِه
 وبيان ،هذا بيان ألصل اإليمان وهو التصديق الباطن... :"    قال النووي

سالم في الظاهر ثبت  وحكم اإل،ألصل اإلسالم وهو االستسالم واالنقياد الظاهر
 لكونها أظهر ؛ وإنما أضاف إليهما الصالة والزكاة والحج والصوم،بالشهادتين

 وتركه لها يشعر بانحالل ، وبقيامه بها يتم استسالمه،شعائر اإلسالم وأعظمها
  .)٥("قيد انقياده أو اختالله

  : ركائزكز على توحيد اهللا تعالى في ثالثوالعقيدة اإلسالمية ترت
ه ال معبود هو اإلقرار بأنّوهو إفراد اهللا بالعبادة،  ":ل توحيد اإللهيةواأل

بحق سواه، فهو اإلله الحق الذي ال يستحق العبادة سواه، وتحقيق ذلك بالفعل 
  .)٦("تخصيصه تعالى بالعبادة: وهو

توحيد اهللا في شؤون الربوبية؛ كالخلق والرزق  ":الثاني توحيد الربوبية
ر عنه بتوحيد الرب بأفعاله، وذلك باإلقرار  واإلماتة، ولهذا يعبوالتدبير واإلحياء

  .)٧("ه ال شريك له في أفعالهبأنّ
هو اإلقرار بتفرده سبحانه وتعالى بما له  ":الثالث توحيد األسماء والصفات

ه متفرد ال شبيه له في ذاته وال في صفاته وال في من األسماء والصفات، بأنّ
  .)٨("أفعاله

 توحيد اهللا سبحانه وتعالى يكون بإفراد العبادة ما سبق يتضح أنومن خالل 
منزه عن كل نقص، وأما توحيد الربوبية اله هو المستحق لها  ألنّ؛له دون غيره

 بتدبير األمور كالخلق والرزق ،فهو متعلق بأفعاله سبحانه وتعالى ال شريك له
ه منفرد ال شبيه ق بأنّوالموت والحياة، وأما توحيد األسماء والصفات فهو متعل

ك رالقيوم والواحد والصمد تباو كالحي ،له في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه
  . وتعالى
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تزعزع العقيدة اإلسالمية في نفوس المسلمين في أوطانهم لهو والشك أن 
 فيحل محل العقيدة الصحيحة أفكار هدامة تسبب ، الوطنيءشر يهدم الوال

 سببها األلفاظ كون النزاعات بين الناس يشك أنالخراب والضياع للوطن، وال
ا من نزاع الناس سببه ألفاظ  كثيرفإن:"... اإلمام ابن تيمية كما ذكرها،المبتدعة

 حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على ،مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة
ا عن  ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلً،إطالق ألفاظ ونفيها

 بل يكون ،ا من خالفه يكون مخطًئ ولو عرف دليله لم يلزم أن،أن يعرف دليله
ا من ا من وجه وهذا مصيب وقد يكون هذا مصيب،في قوله نوع من الصواب

  .)٩(" وقد يكون الصواب في قول ثالث،وجه
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  : المبحث األول
  هم مفردات البحثأتعريف 

  يدة لغة واصطالحاتعريف العق: المطلب األول
  :تعريف العقيدة لغة : المسألة األولى

 قال الربط والشد والوثاق ، منها :جاء معنى العقيدة في اللغة عدة معاٍن
الْعين والْقَافُ والداُل َأصٌل واِحد يدلُّ علَى شَد وِشدِة وثُوٍق، ) عقَد:"(ابن فارس

 عوفَر ِجعِه تَرِإلَياواِب كُلُّهه : " ، وقال ابن منظور)١٠("الْبِقدعه يقَدلِّ؛ عالح نَِقيض
لَبقَّده؛ َأنشد ثَعا وعقادا وتَعقْدع:   

ــاءِ    ــن ِبغ ــك، ِم ــا يمنَعنَّ   لَ
   

  التمــائم قــادــِر، تَع١١(الخَي("  
    

 وهو الْعقْد والْجمع وعاقَدتُه ِمثُْل عاهدتُه،:"... وقال ابن فارسالعهد،: ومنها
قُودع . الَى–قَاَل اللَّهقُوِد �:  تَعفُواْ ِبالْعبإكمالها، وإتمامها، : أي" ، )١٣) (١٢ ("� َأو

وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه، من التزام . وعدم نقضها ونقصها
ا، والتي بينه وبين ًئعبوديته، والقيام بها أتم قيام، وعدم االنتقاص من حقوقها شي

الرسول بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين واألقارب، ببرهم وصلتهم، 
عقْد الْيِميِن، : والْعقْد: "...  وقال ابن فارسالقسم،، ومنها )١٤("وعدم قطيعتهم

]ِمنْهو [ لُهالَى-قَوابن  قال التأكيد ،، ومنها )١٦(")١٥( � ۋٷ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ � : تَع
: والْعقْدةُ ِفي الْبيِع. وجوبه وِإبرامه: وعقْدةُ النِّكَاِح وكُلِّ شَيٍء:" فارس
هابقال ابن فارسالمالزمة،، ومنها )١٧("ِإيج ...": نِْزعلَى كَذَا فَلَا يع هقَلْب قَدعو

نْهع .ءالشَّي تَقَداعو :لُبالِْإخَا. ص تَقَداعوتَ: ء١٨("ثَب(. 

معنى العقيدة في اللغة يدور بين عدة معاني ومن خالل ما سبق يتضح أن 
منها الربط والشد والوثاق، ومنها العهد، ومنها القسم، ومنها التأكيد، ومنها 

  . الربط والشد والوثاق:المالزمة، والمعنى المختار لدينا هو
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   :العقيدة اصطالحا المسألة الثانية 
  :ء معنى العقيدة في االصطالحجا    

• هي ما يعتقده الشخص في قرارة نفسه: "فها الدكتور علي عواجيعر، 
 سواء أكان صحيحا في حقيقة األمر أم ،ويعقد العزم عليه ويراه صحيحا

  .)١٩("باطلًا
• التصديق الجازم فيما يجب هللا من الوحدانية والربوبية " :فها األطرموعر

 .)٢٠("يمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلياواإلفراد بالعبادة واإل
• العقيدة تُطلق على اإليمان الجازم  : "فها األستاذ الدكتور العقلوعر

والحكم القاطع الذي ال يتطرق إليه شك، وهي ما يؤمن به اإلنسان ويعقد عليه 
حكم  فإذا كان هذا اإليمان الجازم وال،قلبه وضميره، ويتخذه مذهبا ودينًا يدين به

القاطع صحيحا كانت العقيدة صحيحة، كاعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن كان 
 .)٢١("باطلًا كانت العقيدةُ باطلة كاعتقاد فرق الضالل

هي ما عقد عليه القلب يعني اطمئنان القلوب على  " :وعرفها البركتي •
 .)٢٢("شيء، ما يجوز أن ينحلَّ عنه

هقيدة في االصطالح يفهم منه أنّ معنى العومن خالل ما سبق يتضح أن: 
االعتقاد الصحيح في قرار الشخص بتصديقه الجازم فيما يجب عليه تجاه اهللا 
 تعالى كاعتقاد أهل السنة والجماعة، والتعريف المختار لدينا هو تعريف األستاذ

الدكتور ناصر العقل؛ لمجيء تعريفه جامعاا مانع.  
  واصطالحا لغة الوالءتعريف : المطلب الثاني 

  تعريف الوالء لغة: المسألة األولى
) ولَي(:"وقال ابن فارس : منها القرب:  في عدة معاٍنالوالءجاء معنى 
اءالْيو اللَّامو اوٍب: الْولَى قُرلُّ عدي ِحيحٌل صَأص .لْيالْو ذَِلك ِمن :بقَاُل. الْقُري :

قُر لٍْي، َأيو دعب داعِني. ٍبتَبقَاِربي ِليِني، َأيا يِمم لَسجالمطر: ومنها .)٢٣("و ،
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 سمي ِبذَِلك ِلَأنَّه يِلي ؛الْمطَر يِجيء بعد الْوسِمي: والْوِلي: "...وقال ابن فارس
ِميس٢٤("الْو( .وقال الحمويالبيع: ومنها ،" : و)لَّاهو (ِءالشَّي عيب")نهاوم. )٢٥ :

، وقال اإلعراض: ومنها .)٢٦(" تَقَلَّد:الْعمَل) تَولَّى(و: "، وقال الحمويالعمل
:" ، وقال الحمويالهرب واإلدبار: ومنها . )٢٧(" َأعرض:وتَولَّى عنْه: "الحموي

لَّى(وو (ااِربه:ربَأد ")٢٨(.  
ومن خالل ما سبق  يتبيعان منها  يدور بين عدة مالوالية معنى ن أن

  ومنها الهرب واإلدبار،،اإلعراض، ومنها عمل، ومنها الالبيع، ومنها مطرال
    .العمل: هووالمعنى المراد لدينا 
  تعريف الوالء اصطالحا: المسألة الثانية 

 وتبغض ما ،وولَاية اهللا موافَقَته ِبَأن تحب ما يحب: "قال ابن تيمية  -
 وتعادي من ، وتوالي من يوالي،ما يسخط وتسخط ، وتكره ما يكره،يبغض
  .)٢٩("يعادي
فالوالية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه : "وقال ابن القيم -

 .)٣٠("ومساخطه
 .)٣١(" تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبى":وعرفها الجرجاني -
لمواظب  ا،وهو الْعاِرف ِباللَّه تَعالَى حسب ما يمكن: "وقال السيوطي -

 المعرض عن االنهماك ِفي اللَّذَّات ، المجتنب للمعاصي،على الطَّاعات
 .)٣٢("والشهوات

حب اهللا تعالى ورسوله ودين اإلسالم وأتباِعه المسلمين، : "الوالء شرعا -
  .)٣٣("ونُصرةُ اهللا تعالى ورسوِله وديِن اإلسالم وأتباِعه المسلمين

لوالء هو حب اهللا، وموافقته تعالى بما ومن خالل ما سبق يتضح أن معنى ا
يحبه ويبغضه، ومعرفة اهللا تعالى بالمداومة على الطاعات واجتناب المعاصي، 
ونصرته واتباع الدين اإلسالمي، وكذلك جاءت بمعنى تنفيذ القول على الغير، 

  .- رحمه اهللا تعالى–والمعنى المختار هو تعريف ابن تيمية 
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  وطن لغة واصطالحاتعريف ال:  الثالثالمطلب
  تعريف الوطن لغة :المسألة األولى
:" ، وقال ابن فارسمنها محل اإلنسان:  في عدة معاٍنطنجاء معنى الو

النُّونو الطَّاءو اوةٌ: الْوِحيحةٌ صكَِلم .طَناِن : فَالْولُّ الِْإنْسحوقال ابن )٣٤("م ، 
 :ومنها. )٣٥("، وهو موِطن اِإلنسان ومحلُّهالمنِْزُل تُِقيم ِبِه: الوطَن: "منظور

 الْمشْهد ِمن مشَاِهِد :والْموِطن َأيضا:"  كما قال الحموي،المشهد في الحرب
ووطَّن نَفْسه علَى الَْأمِر " : كما قال الحموي، التمهيد للفعل:ومنها. )٣٦("الْحرِب
وواطَنَه :"  كما قال الحموي، الموافقة:ومنها. )٣٧(" وذَلَّلَها مهدها ِلِفعِلِه:تَوِطينًا

  .)٣٨("مواطَنَةً ِمثُْل وافَقَه موافَقَةً وزنًا ومعنًى
يدور بين عدة معان منها محل طنن أن معنى الوومن خالل ما سبق  يتبي 

، موافقةومنها التمهيد للفعل، ومنها ال، ومنها المشهد في الحرب، اإلنسان
    .محل اإلنسان: والمعنى المراد لدينا هو

  تعريف الوطن اصطالحا: المسألة الثانية 
  .)٣٩("مكَان الِْإنْساِن ومحلُّه: "هبأنّالمطَرِزى عرفه  -
هو منزل الِْإقَامة، والوطن الَْأصِلي ": الوطنعرف أبو البقاء الحنفي  -

 .)٤٠("ِتي تأهل ِفيهامولد الِْإنْسان َأو الْبلدة الَّ
منزل إقامة اإلنسان ومقره وِلد به أو لم ":  بأنّهالوطَنوعرف البركتي  -

 .)٤١("يولد
  .)٤٢("نسان، أو البلد الذي يقيمالبلد الذي ولد فيه اإل":  بأنّهوطنوعرف ال -

ومن خالل ما سبق يتضح أن الوطن هو المكان الذي ولد به اإلنسان، 
 البقاء  ، والتعريف المختار هو تعريف أبى على العيش بهوالذي تأهلت نفسه

  . الحنفي
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 ال تعارض بين مفهوم االنتماء الوطني وبين الشريعة اإلسالمية؛ ألنو(
االنتماء الوطني مثله مثل باقي أشكال االنتماء األخرى، يجب أن ينظر إليه 

سالم دينًا وثقافة، باعتباره أحد مكونات دائرة االنتماء األكبر، االنتماء إلى اإل
ا، وأنا حضاريجميع أشكال االنتماء إنما تتكامل فيما بينها، وال ومشروع 

  .)٤٣ ()تتعارض من أجل تحقيق الحياة المستقرة المطمئنة ألفراد المجتمع
  تعريف أثر العقيدة اإلسالمية في تعزيز الوالء الوطني :المطلب الثالث

 أثر العقيدة اإلسالمية في يمكن تعريفمن خالل تناول التعاريف السابقة، 
، نساننتيجة اإليمان الجازم بما يؤمن به اإل" : بأنهتعزيز الوالء الوطني

  ." يعيش بها بما يحقق له مكانً،ا بها وإيمانًم له استجابة هللا تعالى، وحبيسلالتو
  :شرح محترزات التعريف

 ؛تصديق والتحقيقهو ال"... :نتيجة اإليمان الجازم بما يؤمن به اإلنسان
واألمر والنهي كل واحد ، الخبر هو القول الذي يدخله الصدق والكذبألن 

  .)٤٤("منهما قول يتردد بين أن يطاع قائله وبين أن يعصى
وال تثبت قدم اإلسالم إال "... :التسليم له استجابة هللا تعالى حبا وإيمانًا به

ظر عنه علمه ولم يقنع على ظهر التسليم واالستسالم، فمن رام علم ما ح
بالتسليم فهمه؛ حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح 
اإليمان، فيتذبذب بين الكفر واإليمان، والتصديق والتكذيب، واإلقرار واإلنكار، 

موسوسا مصدقً، ال مؤمنًا شاكًاا تائها، وال جاحد٤٥("اا مكذب(.  
البيت المسلم الذي يبني حياته على إقامة  "  :بما يحقق له مكان يعيش به

  .)٤٦("ةتحقيق عبادة اهللا، أي على تحقيق الهدف األسمى للتربية اإلسالمي
*   * 
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  : المبحث الثاني
  ي ، لوطنا ءأثر العقيدة اإلسالمية في تعزيز الوال

  وما تتأثر بها من انحرافات
  يلوطنا ءأثر العقيدة اإلسالمية في تعزيز الوال: المطلب األول

  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الفرع األول
خالفه جماعة وكل مبدأ يعتقده جماعة من الناس تالشك أن كل مذهب 

فيحاولون التصادم معهم للقضاء على مبادئهم وأفكارهم لدرجة العداوة ، أخرى
بينهم، وهذا األمر الشك أنّه سنة كونية موجودة في المجتمعات اإلسالمية وغير 

  .مية، وال يقتصر هذا الصراع فقط على المذهبية بل هو كذلك في األدياناإلسال
 وهذا ،االشتراكية والرأس مالية، ولم يزلفمثلًا حدث كثير من الصراع بين 

بل هذا الصراع . الصراع بين الديمقراطية والدكتاتورية وأنظمة الحكم األخرى
   .)٤٧(في األنظمة الديمقراطية بين األحزاب المختلفة

  :والعقيدة اإلسالمية أثرها في تعزيز الوالء الوطني ينبع من خالل
  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر : الفرع األول

    � ۀ  ٹ  ٹ  ڻڻ  ں  ں      ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ � :قال تعالى
)٤٨(.  

 أن تكون فرقة من هذه األمة متصدية لهذا :والمقصود من هذه اآلية"
  .)٤٩("ا على كل فرد من األمة بحسبهن كان ذلك واجبالشأن، وإ

َأوُل من بدَأ ِبالْخُطْبِة يوم الِْعيِد قَبَل الصلَاِة :  قَاَل-َأِبي بكٍْر وقد روي عن 
انورٌل، فَقَاَل،مجِه رِإلَي ِة، فَقَاَل:  فَقَامَل الْخُطْبلَاةُ قَبنَاِل: الصا هم تُِرك فَقَاَل قَد ،ك

َأما هذَا فَقَد قَضى ما علَيِه سِمعتُ رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم : َأبو سِعيٍد
من رَأى ِمنْكُم منْكَرا فَلْيغَيره ِبيِدِه، فَِإن لَم يستَِطع فَِبِلساِنِه، فَِإن لَم يستَِطع «: يقُوُل
  .)٥٠(»ِبِه، وذَِلك َأضعفُ الِْإيماِنفَِبقَلْ
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مة األهو أمر واجب أجمعت عليه فاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
  .)٥١(بالكتاب والسنة، وهو كذلك من النصيحة التي هي الدين

  النصيحة: الفرع الثاني
الدين «: ِه وسلَّمقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَي: عن َأِبي هريرةَ قَاَلجاء 
 ِللَِّه، وِلِكتَاِبِه، وِلَأِئمِة«: يا رسوَل اللَِّه ِلمن؟ قَاَل: ثَلَاثَ ِمراٍر، قَالُوا» النَِّصيحةُ

ِتِهمامعو ِلِمينس٥٢(»الم(.  
وكررها ثالثًا للتأكيد بها ، أي إن النصيحة هي عماد الدين وقوامه

  .)٥٣( هللا ولكتابه وألئمة المسلمين وعامتهموهي، واالهتمام بشأنها
ويأتي دور األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة في تعزيز 
، الوالء الوطني من خالل ما يحتويه المجتمع من طوائف شتى وأجناس مختلفة

فإن الفرقة ستتسع ، فإذا لم يكن هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتناصح
  .والتناحر والعداء سيكثر بينهم، واالختالفات ستزيد، عبين أفراد المجتم

فإن ذلك كفيل ، وإذا وجد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة
  .بتقارب المجتمع وتوافقه وتعزيز الوالء والتالحم بين أفراده

  الرحمة بين أفراد المجتمع: الفرع الثالث
ء هو مبدأ الرحمة بين كذلك من أثر العقيدة اإلسالمية في تأكيد الوال

واألمر بالصبر ، المسلمين بحِثهم على مكارم األخالق ومحاسن األعمال
واإلحسان إلى عباد اهللا األقارب والفقراء واأليتام ، وذلك يكون بغض النظر 

  .  عن مذاهبهم وأفكارهم واختالفاتنا معهم
 ِمنكُم والسعِة َأن يْؤتُوا ولَا يْأتَِل ُأولُوا الْفَضِل �: يقول اهللا سبحانه وتعالى

 ونوا َألَا تُِحبفَحصلْيفُوا وعلْيِبيِل اللَِّه وِفي س اِجِرينهالْمو اِكينسالْمى وبِلي الْقُرُأو
ِحيمر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه غِْفر٥٤(� َأن ي.( 

 وكَان ينِْفقُ علَى ِمسطٍَح ِلقَرابِتِه ،صديقبكٍْر الأبي (وهذه اآلية نزلت في 
اِئشَةَ: ِمنْهالَِّذي قَاَل ِلع دعا، بدًئا َأبطٍَح شَيلَى ِمساللَِّه الَ ُأنِْفقُ عو .َل اللَّهفََأنْز:            
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اآليةَ قَاَل َأبو  � ربىولَا يْأتَِل ُأولُوا الْفَضِل ِمنكُم والسعِة َأن يْؤتُوا ُأوِلي الْقُ �
بلَى واللَِّه ِإنِّي لَُأِحب َأن يغِْفر اللَّه ِلي، فَرجع ِإلَى ِمسطٍَح النَّفَقَةَ الَِّتي كَان : " بكٍْر

  .)٥٥()واللَِّه الَ َأنِْزعها عنْه َأبدا: ينِْفقُ علَيِه، وقَاَل
 .)٥٦(  �� �  �    �  �� مبدأربط أفراد المجتمع ب: الفرع الرابع

من الضرورة ربط أفراد المجتمع بالقيم الدينية والخلقية السامية، تحت إن 
إطار وسطية اإلسالم وعقيدته السمحة وشموليته المتكاملة، بعيدا عن الغلو 
والتعصب، وترك األخذ بالمفاهيم المغلوطة واألفكار الخاطئة، والحرص على 

 عن طريق ،ريق وحاضره المتمثل في مجتمعه ووطنهربط الفرد بماضيه الع
تقوية االرتباط الحقيقي القائم على التفاهم والحرية الفكرية بين مختلف الطوائف 

  .)٥٧(  � � �  �    �  �� في المجتمع تحت مبدأ
كان لرجل : ذكر الواِحِدي في أسباب النزول من طريق مسروق، قالوقد 

ف ابنانمن األنصار من بني سالم بن علَّى ،وعث النبي صبرا قبل أن يفتنص 
اهللا عليه وسلم، ثم قدما المدينة في نَفَر من األنصار بالطّعام، فأتاهما أبوهما 

سلما، فاختصموا إلى عكما حتى تَسلما، فَأبيا َأن يواهللا ال أد: ولزمهما، وقال
 وأنا أنظر؟ فأنزل اهللا يا رسول اهللا، أيدخل بعِضي النار:  فقال أبوهما،� النبي
  .)٥٩)(٥٨( � ��  �    �  �� :تعالى

هذا ما أعطى عمر أمير : "- رضي اهللا عنه -ومما جاء في عهد عمر 
ال ، أعطاهم أمانًا ألنفسهم، ولكنائسهم، وصلبانهم، المؤمنين أهَل إيلياء من األمان

 من صلُبهم، ال تسكن كنائسهم، وال تهدم، وال ينتقَض منها وال من ِحيزها، وال
  .)٦٠("يكرهون على دينهم، وال يضار أحد منهم

فهذا العهد هدفه األسمى هو التعايش الوطني بين أفراد المجتمع بالرغم من 
  .اختالف أديانهم وأفكارهم
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    والوالء لهالتشجيع على إظهار المحبة للوطن: الفرع الخامس
مية والعلماء والدعاة  على األسرة والمسجد والمدرسة والمناهج التعليإن

  في نفوس أفرادى محبتهأدوارا عظيمة في تنمية الوعي الوطني والتشجيع عل
  .المجتمع جميعا

كَان : "ه بسنده عن أنس رضي اهللا عنه قالصحيح في  البخاريأخرج
جرد رصفٍَر، فََأبس ِمن ِإذَا قَِدم لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اللَِّه صسِدينَِةر٦١(اِت الم( ،

نَاقَتَه عض٦٢("َأو( .  
فيها داللة على فضل المدينة، وعلى : "-رحمه اهللا-قال ابن حجر 

  .)٦٣("مشروعية حب الوطن والحنين إليه
  تحقيق العدل والمساواة: الفرع السادس

إن العدل بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات هو من أعظم اآلثار 
  .االة بين أفراد المجتمع وطبقاته مهما اختلفت ثقافاتهم ومعتقداتهمالتي تعزز المو

ِإن اللّه يْأمركُم َأن تُؤدواْ اَألمانَاِت ِإلَى َأهِلها  �: يقول اهللا سبحانه وتعالى
ِه ِإن اللّه كَان وِإذَا حكَمتُم بين النَّاِس َأن تَحكُمواْ ِبالْعدِل ِإن اللّه ِنِعما يِعظُكُم ِب

  .)٦٤(� سِميعا بِصيرا
فالعدل مطلوب للحكم بين الناس جميعا بغض النظر عن معتقداتهم 

  .ومشاربهم
ه سبحانه يطلب هذا نص مطلق شامل، فإنّ: (يقول العالمة إبراهيم القطان

ختالف أديانهم وطبقاتهم، ال بين اا على منا إقامة العدل بين الناس جميع
 العدل هو أساس انتظام الحياة، وعلى ذلك فهو حق لكل  ألن...ن فحسبالمسلمي

 ال التستر ،سالم العظيم هذا هو دستور اإل،و لونأو جنس أإنسان من أي ديٍن 
  .)٦٥ () وال تسخير الدين في ِخدمة الحكام،على التمييز العنصري

إنَّك (: فقال له  جبٍل ِحين بعثَه إلى اليمِنمعاذ بن � النبيوقد أوصى 
ستَْأتي قَوما ِمن أهِل الِكتَاِب، فَِإذَا ِجْئتَهم فَادعهم إلى أن يشْهدوا أن ال إلَه إلَّا 
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فأخِْبر ،بذلك وا لكطَاع مه سوُل اللَِّه، فإنا ردمحم وأن ،اللَّهمه ضفَر قد اللَّه أن 
ي كُلِّ يوٍم ولَيلٍَة، فإن هم طَاعوا لك بذلك فأخِْبرهم أن عليهم خَمس صلَواٍت ف

 مه فإن ،اِئِهمعلَى فُقَر دفَتُر اِئِهمقَةً، تُْؤخَذُ ِمن أغِْنيدعليهم ص ضفَر قد اللَّه
 اكفَِإي بذلك وا لكطَاعاِئمظْلُوِموكَرةَ الموعواتَِّق د ،اِلِهموأم  نوبي نَهبي فإنَّه ليس ،

ابفحذره من ظلمهم أو أخذ حقوقهم وأجود أموالهم، )٦٦ ()اللَِّه ِحج.  
: عن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالو

 الَِّذين ،ِإن الْمقِْسِطين ِعنْد اِهللا تَعالَى علَى منَاِبر ِمن نُوٍر عن يِميِن الرحمِن(
أال : (وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم، )٦٧ ()يعِدلُون ِفي حكِْمِهم وَأهِليِهم وما ولُّوا

 ذ منه شيًئا ِبغيِر ِطيِب نَفسمن ظَلم معاِهدا أو انتَقصه أو كلَّفَه فوقَ طاقَِته أو أخَ
أال من قتل ، ِعه إلى صدِره بأصب�وأشار رسوُل اِهللا  ، فأنا حِجيجه يوم القيامِة

 من وجدوإن ريحها لت، معاهدا له ذمةُ اِهللا وذمةُ رسوِله حرم اُهللا عليه ريح الجنِة
  .)٦٨(...)مسيرِة سبعين خريفًا

فهذه النصوص فيها أمر واضح بوجوب العدل بين الناس في كل شيء 
العام بين حفاظًا على إصالح المجتمع وصونه من المظالم، وتعزيزا للوالء 

  .أفراده، والتعايش الكريم فيما بينهم في الحقوق والواجبات
هم في بناء الوطن تبين أن أمر الناس بالمعروف يسومن خالل ما سبق ي

ويوقف التناحر والقتال وتشقق الصفوف في المجتمع فيقتل القوي ، وتقويته
هم تمع تسة للناس في المجالضعيف ويضع الحق بين الناس، والنصيحة الصادق

في تطويره واستمراره في عجلة دائمة آمنة، والبد أن يتحلى المجتمع اإلسالمي 
بمبدأ الرحمة والتسامح واألخالق لمنع التصادم والنزاعات التي تهدم 
المجتمعات، وتعزيز مكارم األخالق واألعمال الخيرة التي ترفع من شأن الوطن 

وأمرهم بصلة ، اإلحسان إليهموأمر الناس بالصبر و، وتعود بالفائدة عليه
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األرحام من األقارب واأليتام ومساعدة الفقراء من أجل تثبيت كيان الوطن في 
  .أحسن صورة

كما جاء الحث على تشجيع االنتماء للوطن واالعتزاز به، واألمر بالعدل 
ا مترابطًا معززا للمواالة أفراد المجتمع ليعيش المجتمع قويوالمساواة بين 

  .ش بين أفراده من الداخلوالتعاي
  أثر االنحرافات على العقيدة اإلسالمية: المطلب الثاني

  العقدياالنحراف : الفرع األول
وخاصة في زماننا ، إن لالنحرافات آثارا خطيرة على العقيدة اإلسالمية

غير –المعاصر الذي كثر فيه االنفتاح وتتابعت فيه موجات التبعية والتقليد للغير 
 : ومن هذه اآلثار-المسلمين

التصور الضيق والمحدود للدين: األول  
فبعضهم يظن ، يحصر كثر من المسلمين الدين اإلسالمي في معان ضيقة
 . أن الدين اإلسالمي هو العبادات الظاهرة وأركان اإلسالم الخمسة

وبعضهم يحصر الدين في بدع وأوراد موسمية تقام في مناسبات معينة 
 ".لدينيةالمناسبات ا"باسم 

ففيه ، والحقيقة أن الدين اإلسالمي هو دين شامل كامل في الحياة كلها
وله تصوراته الخاصة به في جميع النواحي، فله ، العبادات الظاهرة والباطنة

 ..تصوره السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
قَاَل لَنَا : ، قَاَل رضي اهللا عنه سلْمانروى مسلم في صحيحه عن

  .)٦٩(َأجْل:  ِإنِّي َأرى صاِحبكُم يعلِّمكُم حتَّى يعلِّمكُم الِْخراءةَ، فَقَاَل:كُونالْمشِْر
، الِْخراءةَفإذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم بين لألمة كل شيء حتى 

فهل يعقل أن يغفل جوانب الحياة الرئيسة وأنظمتها األساسية كنظام الحكم 
  ؟..قتصاد والمال واألعمال والشؤون االجتماعية وغيرهاوالسياسة واال
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  :وسبل معالجات هذا األثر تكمن في
 :ربط الناس باألدلة الشرعية التي توضح شمولية الدين  . أ

. قُْل ِإن صالَِتي ونُسِكي ومحياي ومماِتي ِللِّه رب الْعالَِمين � : كقوله تعالى
وما ُأِمروا ِإلَّا ِليعبدوا  �، )٧٠( � ك ُأِمرتُ وَأنَاْ َأوُل الْمسِلِمينالَ شَِريك لَه وِبذَِل

 ِدين ذَِلككَاةَ وْؤتُوا الزيلَاةَ ووا الصِقيمينَفَاء وح ينالد لَه خِْلِصينم اللَّه            
  ).٧١( � الْقَيمِة

 :مالتاالهتمام بتعاليم اإلسالم في المعا  . ب
اهتم كثير من العلماء بتعليم الناس أحكام العبادات وغفلوا عن تعليمهم 
أحكام المعامالت التي تظهر لهم أن اإلسالم عبادات ومعامالت، وأحكام 

  ..وقضاء، ودين ودولة، وصالة واقتصاد، وفكر وعاطفة 
  :االعتبار والتذكير بقصص األنبياء. ج

األنبياء للعبرة والذكرى، وذكر عن لقد قص اهللا في القرآن الكريم قصص 
مواقف موسى عليه السالم في وجه االستكبار السياسي لفرعون وطغيانه، 
واالستعالء االقتصادي لقارون وأعوانه، ومواقف شعيب عليه السالم مع قضايا 
قومه المرتبطة باالقتصاد، ومواقف لوط عليه السالم مع الفواحش االجتماعية 

  ...لقومه
  . عبرة للمعتبر بأن اإلسالم دين شمولي لجميع مناحي الحياةفهذه القصص

  ظهور الخيانات الوطنية والوالءات الجاهلية: الثاني
من اآلثار العقدية الخطيرة الناتجة عن االنحراف العقدي ظهور الخيانات 
الوطنية في األمة اإلسالمية في صورة أحزاب علمانية، وطوائف جاهلية تتنكر 

 وتتبرأ من بعض مفاهيمه، وتزدري الوالء واالنتساب للمسلمين للدين وأحكامه
 .اجعية والتخلف، وتخون األمة وطنيا وإسالميوتتهمهم بالر
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ن في الدين، وخيانة ظاهرة ذا خرق لمفهوم الوالء، ونفاق بيوفي ه
للمسلمين، ومخالفة صريحة لنصوص الوحي التي تحث على نبذ الشرك بشتى 

 . واالعتصام بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلمأنواعه وصوره، 
قال رسول اهللا : كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال

 فَيرضى لَكُم َأن ،ِإن اَهللا يرضى لَكُم ثَلَاثًا، ويكْره لَكُم ثَلَاثًا: "صلى اهللا عليه وسلم
 .)٧٢( .. " شَيًئا، وَأن تَعتَِصموا ِبحبِل اِهللا جِميعا ولَا تَفَرقُواتَعبدوه ولَا تُشِْركُوا ِبِه

  )٧٣(تقبل الغزو الثقافي والتبعية للهيمنة الغربية حذو القذة بالقذة: الثالث
من آثار االنحرافات العقدية التي ظهرت في األمة تقبل كثير من شباب 

وكان لهذا ، الكبير على الثقافات الماديةاألمة خاصة للهيمنة الغربية وانفتاحهم 
 والعلمانية في األمة والليبرالية والشيوعيةأعظم األثر في ظهور اإللحاد 

  .اإلسالمية
ود كَِثير من َأهِل الِْكتَاِب لَو  �: وهذا مصداق قول اهللا سبحانه وتعالى

من ِعنِد َأنفُِسِهم من بعِد ما تَبين لَهم الْحقُّ يردونَكُم من بعِد ِإيماِنكُم كُفَّاراً حسدا 
 ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّه ِرِه ِإنِبَأم اللّه ْأِتيتَّى يواْ حفَحاصفُواْ و٧٤( �فَاع.( 

عِن ومصداق حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي يرويه الطبراني 
لَا تَتْرك هِذِه الُْأمةُ ":  شَداٍد َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَاَلالْمستَوِرِد بِن

هتَّى تَْأِتيح ِليننَِن الَْأوس ًئا ِمن٧٥("شَي(.   
لقد مسخت هذه التبعية للثقافة الغربية وتقاليدها هوية بعض شباب المسلمين 

جعلت منهم مجتمعا دخيلًا على المجتمع اإلسالمي وغسلت عقولهم وأفكارهم، و
  .وعزته اإلسالمية ووحدته الوطنية

  : ويمكننا تلخيص وسائل القضاء على هذه اآلثار المدمرة في
 : على عقيدة المسلمتبيين خطر التبعية لغير المسلمين  . أ

ا المشركين أو أهل الكتاب فمن كان من هذه األمة موالي: (يقول ابن تيمية
مثل إتيانه أهل الباطل واتباعهم في شيء من :  أنواع المواالة ونحوهاببعض
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 كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك؛ وذلك مثل ،مقالهم وفعالهم الباطل
 كنحو أقوال الصابئة وأفعالهم من الفالسفة ،متابعتهم في آرائهم وأعمالهم

والنصارى وأفعالهم  ونحو أقوال اليهود ،ونحوهم المخالفة للكتاب والسنة
 ونحو أقوال المجوس والمشركين وأفعالهم المخالفة ،المخالفة للكتاب والسنة

ة والتعظيم والموافقة فهو  ومن تولى أمواتهم أو أحياءهم بالمحب،للكتاب والسنة
  .)٧٦ ()منهم

 :بيان مخاطر التبعية على المجتمع  . ب
ه آثار الفرقة فالمجتمع الذي يكون أهله على تبعيات مختلفة تظهر علي

والشتات، ويكون مصيدة سهلة ألعداء اإلسالم للولوغ فيه والعبث بأهله، ومدخلًا 
  ...سهلًا لهم في اختراق صفوفه 

  :غرس مفاهيم األخوة اإليمانية والمحبة الوطنية بين أبناء المجتمع. ج
ا ِإنَّم �: ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم، وهذا ما أشار اهللا إليه في قوله

            والْمْؤِمنُون والْمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء  �: ، وقوله)٧٧( � الْمْؤِمنُون ِإخْوةٌ
 ).٧٨( � بعٍض

 إال لضرورة، يقول الرسول صلى الحذر من السفر لبالد غير المسلمين. د
  .)٧٩("أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظْهِر المشركين": اهللا عليه وسلم

  التلبس بنواقض اإلسالم والجهل بها: الرابع
، ولكن لألسف )٨٠(إن نواقض اإلسالم عشرة ذكرها العلماء وشرحوها

 الشديد غفل كثير من المسلمين عنها، وارتكبوها سواء بقصد أو بجهل، وظن
كثير منهم أنّه ليس لإلسالم نواقض، وأن من دخل اإلسالم لم يخرج منه بأي 

  .حال من األحوال
؛ في غاية االهميةه أمر تعلم نواقض اإلسالم، وأسباب الخروج منإنألن  
  .دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم المتضمنة ل بالعقيدةمتعلق تعلمها
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وال ، مون الناس نواقض الوضوء من العلماء يعلّاكثيرنجد ولألسف 
على ومن هنا يدخل الخطر على الدين والجناية ، مونهم نواقض اإلسالميعلّ

  .العقيدة
 اهللا سبحانه  أيها األخ المسلم أناعلم: (بن بازيقول الشيخ عبد العزيز 

 ،أوجب على جميع العباد الدخول في اإلسالم والتمسك به والحذر مما يخالفه
وبعث نبيه محمدمن ا صلى اهللا عليه وسلم للدعوة إلى ذلك، وأخبر عز وجل أن 
ر في آيات كثيرة من أسباب  ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذّ،اتبعه فقد اهتدى

الردة وسائر أنواع الشرك والكفر، وذكر العلماء رحمهم اهللا في باب حكم المرتد 
المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه أن            

ا من اإلسالم، ومن أخطرها وأكثرها ووماله، ويكون بها خارجا عشرة قوع
  .)٨١ ()نواقض

  ظهور المغاالة والغلو في الدين: الخامس
 وهو – نقيض الطرف السابق المتساهل –ظهر في األمة طرف آخر 

طرف الغلو والتشدد، وفهم الدين من زوايا محدودة ومفاهيم محصورة بفهم 
ثار حارقة وهدامة وكان لهذا الطرف آ، خصية أو فئويةمعين واجتهادات ش

  .لعقيدةللدين وا
 ال ا المسألة واضحة جد أو يرى أن،ة عامةالبعض يحفظ قواعد كليف(

تحتاج ألي بحث أو نظر، فيطبقها مباشرة، وحين يأتي من يعارضها ال يرى أن 
ته، ش عن الخلل في دين المعارض أو نيالموضوع يستحق المعارضة، وإنما يفتّ

ا الدماء والتكفير فمن السهولة بل حتى من يتحفظ أو يحتاط في الفتيا في قضاي
  !بمكان أن يرمى باإلرجاء والجهل والخيانة

أو )مظاهرة الكفار على المسلمين من نواقض اإلسالم (فهو يحفظ مثلًا أن ،
اإلجمالية«، ثم يبني على معرفته )التشريع المخالف لما أنزل اهللا كفر (أن «

» طالب علم« كل لفقهية، مع أناليسيرة لهذه النواقض كافة منظومته القضائية وا
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ا يدرك أنفي هذه النواقض من التفصيالت والدقائق ما يتطلب بحثًا ونظر 
وتوقفًا، وحين ينتقل إلى مرحلة تنزيلها على الوقائع واألعيان فهذا يتطلب تحفّظًا 

ا أوسعأكثر، كما أنما تقتضيه من أحكام فقهية يتطلب علم ،صاحب  إال أن 
ال يدري عنها فيجعل جهله حجة له على جرأته، ولهذا قيل » جماليةالمعرفة اإل«

  .)٨٢()أجرأ الناس على التكفير أقلهم علما به
  ظهور البدع: السادس

ظهرت البدع في األمة اإلسالمية في أواخر عصر الصحابة رضوان اهللا 
 وبذهاب عصرهم الذي اتسم بصفاء العقيدة وصحة االتباع ونقاء االقتداء، عليهم

  .تكاثرت البدع وانتشرت الفرق وتتابعت
 وهي ،والنبوة كلما ظهر نورها انطفت البدع: (يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 فكان إنما يظهر من البدع ما كان أخف من ،في أول األمر كانت أعظم ظهورا
 ثم ،ع كما ظهر في أواخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والتشي،غيره

 ثم بعد انقراض أكابر ،ة والمرجئةر الصحابة ظهرت القدريفي أواخر عص
ةالتابعين ظهرت الجهمي،ه بفارس  ثم لما عربت كتب الفرس والروم ظهر التشب

 وكتب اليونان انتقلت ،ط الفرس إلى المسلمين وكتب الهند انتقلت بتوس،والروم
ط الروم إلى المسلمينبتوس،بوا مذهبهم من ركّة الذين  فظهرت المالحدة الباطني

  .)٨٣ ()قول المجوس واليونان مع ما أظهروه من التشيع
ودور العقيدة في القضاء على آثار البدع التي تفرق الوالء الوطني وتشتّت 

  :المجتمع الواحد تتمثل في
 :التذكير المستمر للمجتمع بكمال اإلسالم وتمامه  . أ

ِذين كَفَرواْ ِمن ِديِنكُم فَالَ تَخْشَوهم الْيوم يِئس الَّ �  :يقول اهللا سبحانه وتعالى
 الَماِإلس ِضيتُ لَكُمرِتي ومِنع كُملَيتُ عمَأتْمو ِدينَكُم لْتُ لَكُمَأكْم موِن الْياخْشَوو

 ).٨٥(� ما فَرطْنَا ِفي الِكتَاِب ِمن شَيٍء � :وقاَل تَعالَى،  )٨٤( �ِدينًا
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 صلى اهللا عليه وسلم أحاديث كثيرة يذكر فيها كمال ووردت عن النبي
كَان :  قَاَل- رضي اهللا عنه - جابر حديث: ومنها، الدين وخطر االبتداع فيه

 ِإذَا خَطَب احمرتْ عينَاه، وعال صوتُه، - صلى اهللا عليه وسلم -رسوُل اهللا 
أما «: ويقُوُل» صبحكُم ومساكُم«: ، يقُوُلواشْتَد غَضبه، حتَّى كَأنَّه منِْذر جيٍش

 صلى اهللا عليه -بعد، فَإن خَير الحديِث ِكتَاب اهللا، وخَير الهدِي هدي محمٍد 
  .)٨٦(» وشَر اُألموِر محدثَاتُها، وكُلَّ ِبدعة ضاللَةٌ،-وسلم 

 :التوسط في تطبيق الدين  . ب
وشرها اإلفراط والتفريط، وهذا ما أمر اهللا ، ألمور الوسط الوسيطإن خير ا

وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسطًا لِّتَكُونُواْ  �: فقال، سبحانه وتعالى به وحثَّ عليه
  ).٨٧(� شُهداء علَى النَّاِس ويكُون الرسوُل علَيكُم شَِهيدا
،  تطبيق الدين وعدم التوسط فيهونهى اليهود والنصارى عن الغلو في

قُْل يا َأهَل الِْكتَاِب الَ تَغْلُواْ ِفي ِديِنكُم غَير الْحقِّ والَ تَتَِّبعواْ َأهواء قَوٍم قَد  �: فقال
  ).٨٨( � ضلُّواْ ِمن قَبُل وَأضلُّواْ كَِثيرا وضلُّواْ عن سواء السِبيِل

، َأن نَفَرا ِمن َأصحاِب النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم  رضي اهللا عنهعن َأنٍَسو
مهضع؟ فَقَاَل برِلِه ِفي السمع نع لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص النَِّبي اجوَألُوا َأزلَا : س

مهضعقَاَل بو ،اءالنِّس جوقَ: َأتَزو ،ملَا آكُُل اللَّحمهضعاٍش، : اَل بلَى ِفرع لَا َأنَام
ما باُل َأقْواٍم قَالُوا كَذَا وكَذَا؟ لَِكنِّي ُأصلِّي وَأنَام، «: فَقَاَل. فَحِمد اَهللا وَأثْنَى علَيِه

  .)٨٩(»وَأصوم وُأفِْطر، وَأتَزوج النِّساء، فَمن رِغب عن سنَِّتي فَلَيس ِمنِّي
فعالج النبي صلى اهللا عليه وسلم أثر بدعة هؤالء النفر باألمر بالتوسط في 

  .تطبيق الدين
  :تربية المجتمع على العقيدة الصحيحة. ج

إن العقيدة الصحيحة هي صمام األمان لألمة من الوقوع في االنحرافات، 
إال ما ال يصلح آخر هذا األمر ":  مالك رحمه اهللاومن هنا نفهم سر قول اإلمام

  .)٩٠("أصلح أوله
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كما إن فيها استقامة السلوك والقضاء على االنحرافات وتآلف القلوب 
بلَى من َأسلَم وجهه ِللِّه وهو محِسن فَلَه َأجره ِعند ربِه  �: قال تعالى، واألرواح

نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عالَ خَو٩١( � و.(  
 .. هو التوجه إليه وحده وتخصيصه بالعبادة دون سواه: جه هللاإسالم الو(و

� نُونزحي مالَ هو � المخاوف واألحزان تساور الذين لبسوا إيمانهم وال شك أن 
  .)٩٢()وا أعمالهم باإلعراض عن الهداية الدينيةؤبظلم الوثنية، وأسا

  :إحياء السنن. د
 إال بنشر السنن وإحيائها في إن القضاء على البدع في المجتمع ال يكون

  .الناس؛ وبذلك تزول البدعة وتضمحل
من سن ِفي الِْإسلَاِم سنَّةً حسنَةً، فَلَه «: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّميقول الرسول 

ءشَي وِرِهمُأج ِمن نْقُصي ِر َأنغَي ِمن ،هدعا بِمَل ِبهع نم رَأجا، وهرَأج نمو ،
 ِدِه، ِمنعب ا ِمنِمَل ِبهع نم رِوزا وهرِه ِوزلَيع َئةً، كَانينَّةً سلَاِم سِفي الِْإس نس

ءشَي اِرِهمزَأو ِمن نْقُصي ِر َأن٩٣(»غَي(.  
  السلوكياالنحراف : الفرع الثاني

الترابط الوثيق يفصل بعض المسلمين بين العقيدة واألخالق، ويغفل عن 
         كما قال اهللا لموسى ، بينهما، وينسى أن منهج األنبياء هو الجمع بينهما

 فَقُولَا لَه قَولًا لَّينًا لَّعلَّه يتَذَكَّر َأو . اذْهبا ِإلَى ِفرعون ِإنَّه طَغَى �  :وهارون
    .)٩٤( � يخْشَى

وجمع نبي اهللا يوسف عليه السالم بين العقيدة واألخالق، مع قومه 
  .)٩٥(� َأالَ تَرون َأنِّي ُأوِفي الْكَيَل وَأنَاْ خَير الْمنِزِلين �: فقال لهم، ومجتمعه

 بإالنة القول لمن يدعى –عالى  ت–وقد أمر اهللا : (يقول النووي رحمه اهللا
ادع ِإِلى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة  �: - تعالى –إلى اإلسالم، فقال 
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             ر َأو فَقُولَا لَه قَولًا لَّينًا لَّعلَّه يتَذَكَّ �  :- تعالى –وقال   )٩٦( �الْحسنَِة
  .)٩٨( ) وغير ذلك  )٩٧(  � يخْشَى

فصل في : " [وعقد شيخ اإلسالم ابن تيمية في العقيدة الواسطية فصلًا أسماه
بيان مكمالت العقيدة من مكارم األخالق ومحاسن األعمال التي يتحلى بها أهل 

  .)٩٩ (]نة والجماعةالس
لقد نتج عن هذه االنحرافات األخالقية داخل المجتمعات اإلسالمية سلوكيات 

  : منها،خطيرة وآثار كبيرة
انتشار الجرائم والرذائل وغياب الحياء الذي هو شعبة من شعب  -١
 أعالها ،اإليمان بضع وسبعون شعبة: "صلى اهللا عليه وسلمكما قال ، اإليمان

 وأدناها إماطة األذى عن الطريق، والحياء شعبة من ،قول ال إله إال اهللا
 .)١٠٠("اإليمان
 : ظهور التفكك والتناحر األسري داخل المجتمع وتفتت اللحمة الوطنية -٢

عندما فشت االنحرافات األخالقية داخل المجتمعات اإلسالمية غابت اللحمة 
داخل األسرة ا التفكك األسري هرت التشققات األسرية، وظهر جليالوطنية، وظ

الواحدة فاألخ ال عالقة له بأخيه وال أخته، واألب ال يسأل عن ابنه وال عالقة 
له بسلوكياته وأخالقه، واألبناء ال يوقّرون كبيرا وال يرحمون صغيرا إال من 

  .رحم اهللا
واعتَِصمواْ ِبحبِل  � وكل هذا نتج بسبب ترك االعتصام بحبل اهللا وهديه

ِميعاللِّه ج قُلُوِبكُم نياء فََألَّفَ بدَأع ِإذْ كُنتُم كُملَيةَ اللِّه عمواْ ِنعاذْكُرقُواْ والَ تَفَرا و
 نيبي ا كَذَِلكنْهالنَّاِر فََأنقَذَكُم م نٍة مفْرشَفَا ح لَىع كُنتُمانًا وِتِه ِإخْومتُم ِبِنعحبفََأص

 ). ١٠١(� ِتِه لَعلَّكُم تَهتَدوناللّه لَكُم آيا

وقد تمثل دور العقيدة اإلسالمية في محاربة االنحرافات السلوكية في 
  :اآلتي
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  األمر بالمحاسبة المستمرة والتقويم الدائم للنفس البشرية: أولًا
 ِإن ِحم ربي ر نَفِْسي ِإن النَّفْس َألمارةٌ ِبالسوِء ِإالَّ ماُئوما ُأبر � :يقول اهللا

ِحيمر ي غَفُوربا  � :، ويقول)١٠٢(� رم نَفْس لْتَنظُرو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ا الَِّذينها َأيي
لُونما تَعِبم خَِبير اللَّه ِإن اتَّقُوا اللَّهتْ ِلغٍَد وم١٠٣(� قَد.( 

لْعلماء على وجوب محاسبة أجمع ا: (يقول العز بن عبد السالم رحمه اهللا
 فالكيس من دان نَفسه وعمل ،النُّفُوس ِفي ما سلف ِفي الَْأعمال وِفيما يستَقْبل ِمنْها

  .ى على اهللا سبحانَه وتَعالَى وتمنّ، والْعاِجز من أتبع نَفسه هواها،لما بعد الْموت
اِضي فبأنلّقَة ِبالْقَلِْب والجوارح  ينظر ِفيفََأما المحاسبة ِفي الْمتَعى الْمالتَّقْو 

 فَِإن سلم جِميع ذَِلك بأركانه ،ا وطَاعة طَاعةا عضو فيعتبرها عضو،واألعضاء
 فَِإنَّه من أكمل ؛وشرائطه وأوقاته وأسبابه فليحمد اهللا سبحانَه وتَعالَى على ذَِلك

  .نعمة اهللا تَعالَى على عباده
 فَما رآه من تَقِْصير ِفي يومه ،ى ِبِه َأن يحاسب نَفسه من ليل ِإلَى ليلوالْأولَ

 وكَذَِلك كَان يصنع َأِمير الْمؤمِنين عمر بن ،ذَِلك فليتداركه ِبالتَّوبِة واِلاسِتغْفَار
نهالَى عِضي اهللا تَع١٠٤ ()الْخطاب ر(.  

  غيان الفردي والمجتمعياألمر باالستقامة ونبذ الفجور والط: ثانيا
 ن تَاب معك والَ تَطْغَوافَاستَِقم كَما ُأِمرتَ وم �: يقول اهللا سبحانه وتعالى

ِصيرب لُونما تَعِبم ١٠٥(� ِإنَّه.(  
خَطَّ لَنَا رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم : وعن عبِد اِهللا بِن مسعوٍد، قَاَل

قَاَلخَط ِبيُل اِهللا : " ا، ثُمذَا سقَاَل"ه اِلِه، ثُمِشم نعِميِنِه وي نخَطَّ خُطُوطًا ع ثُم ، :
           ،" علَى كُلِّ سِبيٍل ِمنْها شَيطَان يدعو ِإلَيِه -متَفَرقَةٌ :  قَاَل يِزيد-هِذِه سبٌل " 

راِطي مستَِقيما فَاتَِّبعوه والَ تَتَِّبعواْ السبَل فَتَفَرقَ ِبكُم عن وَأن هذَا ِص �: ثُم قَرَأ
  .)١٠٦( � سِبيِلِه
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  :تنفيذ أحكام اهللا وعقوباته الرادعة: ثالثًا
 اَأللْباِب لَعلَّكُم  الِْقصاِص حياةٌ ياْ ُأوِليولَكُم ِفي �: يقول اهللا سبحانه وتعالى

١٠٧(� تَتَّقُون(.   
وربما كانت أسباب المصالح مفاسد : (يقول العز بن عبد السالم رحمه اهللا

 ال لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى مصالح، وذلك كقطع ،فيؤمر بها أو تباح
ا لألرواح، وكالمخاطرة باألرواح في الجهاد، وكذلك األيدي المتآكلة حفظً

 بل لكونها المقصودة من ،سدالعقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة لكونها مفا
 كقطع السارق وقطع الطريق وقتل الجناة ورجم الزناة وجلدهم ،شرعها

 وكذلك التعزيرات، كل هذه مفاسد أوجبها الشرع لتحصيل ما رتب ،وتغريبهم
  .)١٠٨ ()عليها من المصالح الحقيقة

إن إقامة حدود اهللا له أثر كبير في سيادة األمن في المجتمع مما يترتب 
ليه اختفاء الجريمة بين الناس، وانتشار األمن واألمان، وإذا كان العالم اليوم ع

يشكو من السرقة التي استفحل أمرها، وصارت كابوسا تهدد البيوت والمحالت 
التجارية، ومن حوادث االغتصاب التي باتت تهدد الفتيات الغافالت، ومن 

 فمن علم بأي ذنب قتلت؟ تحوادث القتل التي ال تكاد تأمن منها نفس بريئة ال
لهذا العالم يخرجه من الفساد إال نظام اهللا وشرعه الذي ما إن يطَبق في مجتمع 
مسلم تطبيقًا عادلًا حتى تستقر األوضاع، ويأمن الناس، وينقطع دابر الشر 

  .)١٠٩(والفساد، وتختفى الجرائم جميعها من المجتمع
  :أبواب االنحراف السلوكيالعمل على نشر أسباب العفاف وسد : رابعا

لقد أمر الشارع الحكيم بالزواج وحثَّ عليه لمنع أعظم أسباب االنحراف 
السلوكي، كما أمر بالحجاب، وغض البصر، واالستئذان عند دخول البيوت، 

  ...والتفريق بين األوالد في المضاجع وأماكن النوم 
خضوع بالقول ونهى عن االختالط وإظهار المرأة لمفاتنها وزينتها، وال

  ...ولين الحديث مع الرجال 
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  :غرس الخوف من اهللا والرقابة الذاتية في نفوس األبناء: خامسا
افرت األدلة الشرعية في الكتاب والسنة في الحث على الخوف من اهللا تض

أن تعبد اهللا كأنّك (ومراقبته والحياء منه، ومن ذلك حديث جبريل المشهور 
  .)١١٠ ()نّه يراك فإن لم تكن تراه فإ، تراه

وقد عني سلف األمة وصالحوها بغرس الخوف من اهللا في قلوب أبنائهم 
 ابنة أتته خثيم، بن الربيع إن ماعز، بن واهتموا بذلك اهتماما عظيما، يقول بكر

 لو: جلسائه بعض له قال عليه، أكثرت فلما ألعب؟ أذهب أبتاه، يا: فقالت له،
  .)١١١(»تلعب آمرها أنّي اليوم ليع يكتب ال«: قال فذهبت، أمرتها

إال أنّه لم يرد ، وهو من المباحات، فمع أن اللعب وخاصة لألطفال مهم
  .عليها؛ ليغرس في قلبها خوف اهللا وخشيته

**
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 الخاتمة
ـ           ت قدرتـه   أحمد اهللا سبحانه وتعالى على واسع نعمه وجزيل أفضاله، جلّ

وعظيم سلطانه، فهو أهـل     عت نعمه على عباده، كما ينبغي لوجهه الكريم         وتنو
   ر لي االنتهاء من إعداد هذا البحث، وقد توصلت فيه إلـى           الثناء والمدح، أن يس

  :النتائج والتوصيات اآلتية
  النتائج : أوال
هو نتيجة " :أثر العقيدة اإلسالمية في تعزيز الوالء الوطنيب المقصود -١

ا ة هللا تعالى، وحباإليمان الجازم بما يؤمن به اإلنسان، والتسليم له استجاب
 ". يعيش بها بما يحقق له مكانً؛ا بهوإيمانً

العقيدة اإلسالمية هي الحصن الحصين لتحصين المجتمع وحفظه من  -٢
  .اإلضرار بهاألضرار أو 

  .تزعزع العقيدة اإلسالمية في نفوس المسلمين أعظم هادم للوالء الوطني -٣
  :ني من خالليظهر أثر العقيدة اإلسالمية في تعزيز الوالء الوط -٤

 ،هم في بناء الوطن وتقويتهلمعروف والنهي عن المنكر الذي يساألمر با •
  .ق الصفوفويوقف التناحر والقتال وتشقّ

النصيحة الصادقة المساهمة في تطوير الوالء الوطني واستمراره في  •
  .عجلة دائمة آمنة

 بغض النظر عن مذاهبهم وأفكارهم ،الرحمة بين أفراد المجتمع •
  .  تنا معهمواختالفا

 لهدف ؛]٢٥٦: البقرة [} لَا ِإكْراه ِفي الديِن{ربط أفراد المجتمع بمبدأ  •
 .ا وفكريابين أفراد المجتمع المختلف دينيالتعايش الوطني 

التشجيع على إظهار المحبة للوطن والوالء له، وتحقيق العدل والمساواة  •
  .لمجتمع لتعزيز الوالء الوطني العام داخل ا؛بين الجميع

 االنحراف العقديتظهر آثار االنحرافات على العقيدة اإلسالمية من خالل  -٥
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  :المتمثل في
• ظهور الخيانات الوطنية والوالءات وق والمحدود للدين، التصور الضي

 .الجاهلية

• ة للهيمنة الغربية حذو القذة بالقذة تقبل الغزو الثقافي والتبعي. 

• اس بنواقض اإلسالم والجهل بهالتلب. 

 . ظهور المغاالة والغلو في الدين •

  .ظهور البدع •
  :  المتمثل فياالنحراف السلوكيو
 .قالفصل بين العقيدة واألخال •

 . انتشار الجرائم والرذائل وغياب الحياء •

  .ت اللحمة الوطنيةظهور التفكك والتناحر األسري داخل المجتمع وتفتّ •
  :ت السلوكية فيل دور العقيدة اإلسالمية في محاربة االنحرافاتمثّ -٦

 . والتقويم الدائم للنفس البشرية،األمر بالمحاسبة المستمرة •

 . ونبذ الفجور والطغيان الفردي والمجتمعي،األمر باالستقامة •

 .تنفيذ أحكام اهللا وعقوباته الرادعة •

 . وسد أبواب االنحراف السلوكي،العمل على نشر أسباب العفاف •

 .ي نفوس األبناءغرس الخوف من اهللا والرقابة الذاتية ف •

   :التوصيات: ثانيا
يوصي الباحث بجملة من الدراسات، والتوصيات العملية في سياق البحث،          

  :ومن أهمها
تعزيز الوالء في نفوسهم،  بتهم وتوعيهمأبناء الوطن وإرشاد توجيه جميع  -١

وبث فيهم مبدأ األخالق والتعامل الحسن، وتوعية المجتمع بالتحذير من 
 .  التي تقضي على المجتمعاتاألفكار الهدامة



  
  
  
  
  

  محمد سعيدان العازمي ٠د                                                              

-٦٠٩-  

بتعزيز الوالء في نفوس ، نشر الثقافة الدينية في المجتمعات اإلسالمية -٢
 .المسلمين والتصدي للشبهات واالبتعاد عنها والتحذير منها

أثر العقيدة اإلسالمية في تعزيز عقد مؤتمرات علمية تتناول موضوعات  -٣
 .الوالء الوطني في نفوس أبناء المجتمع

  .آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمينو             
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 فهرس المصادر والمراجع
  .تيسير التفسير، بدون معلومات) هـ١٤٠٤: المتوفى(إبراهيم القطان  -١
، السنن  )هـ٣٠٣: المتوفى(أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي         -٢

: حسن عبد المنعم شـلبي، أشـرف عليـه        : الكبرى، حققه وخرج أحاديثه   
 -هـ١٤٢١ بيروت، الطبعة األولى، – األرناؤوط، مؤسسة الرسالةشعيب 
  .م٢٠٠١

 بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمـد             أحمد بن عبد الحليم    -٣
عبـد  : ، مجموع الفتاوى، تحقيـق    )هـ٧٢٨: المتوفى(بن تيمية الحراني    ا

الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الـشريف،          
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦لمدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ا

   بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بـن محمـد           أحمد بن عبد الحليم    -٤
، بيـان تلبـيس     )هـ٧٢٨: المتوفى(ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي      

مجموعة من المحققين، مجمع    : الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية، تحقيق     
  .هـ١٤٢٦لك فهد لطباعة المصحف الشريف، الطبعة األولى، الم

   أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بـن محمـد               -٥
ـ ٧٢٨: المتـوفى (ابن تيمية الحراني الحنبلـي الدمـشقي        ، العقيـدة  )هـ

اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهـل الـسنة           : الواسطية
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، أضـواء الـسلف،          : ة، تحقيق والجماع

  .هـ١٤٢٠الرياض، الطبعة الثانية 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن           -٦

: ، االستقامة، تحقيـق   )هـ٧٢٨: المتوفى(تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي     
 المدينة المنورة، الطبعة    -ن سعود   محمد رشاد سالم، جامعة اإلمام محمد ب      

  .هـ١٤٠٣األولى، 
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أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، فتح الباري شـرح          -٧
، رقـم كتبـه وأبوابـه       ١٣٧٩ بيروت،   -صحيح البخاري، دار المعرفة     

محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشـرف علـى           : وأحاديثه
عبد العزيز بن عبد اهللا   : يه تعليقات العالمة  محب الدين الخطيب، عل   : طبعه

  .بن بازا
: المتـوفى (أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبـو الحـسين             -٨

                  عبـد الـسالم محمـد هـارون،        : ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق    )هـ٣٩٥
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دار الفكر، 

نحـو  : المتوفى(و العباس   أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أب         -٩
 -، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلميـة           )هـ٧٧٠

  .بيروت
: المتـوفى (إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثـم الدمـشقي             -١٠

محمد حسين شمس الـدين، دار      : ، تفسير القرآن العظيم، تحقيق    )هـ٧٧٤
 -األولى : ت، الطبعة بيرو-الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون    

  .هـ١٤١٩
: المتـوفى (أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي           -١١

: ، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويـة، تحقيـق         )هـ١٠٩٤
  . بيروت- محمد المصري، مؤسسة الرسالة -عدنان درويش 

ن الغلـو   حاتم بن عارف بن ناصر الشريف العوني،  الوالء والبراء بـي            -١٢
والجفاء في ضوء الكتاب والسنة، الكتاب منـشور علـى موقـع وزارة             

  .األوقاف السعودية بدون بيانات
الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني، أبـو عبـد اهللا          -١٣

ـ ٤٠٣: المتوفى(الحِليمي   حلمـي  : ، المنهاج في شعب اإليمان، تحقيق     ) ه
  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ولى، محمد فودة، دار الفكر، الطبعة األ
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.. االنتماء للوطن في عصر العولمة      : خاص شبكة األلوكة، ملخص بحث     -١٤
 - مــيالدي ٢١/٥/٢٠١٣: رؤيـة إســالمية نقديــة، تـاريخ اإلضــافة  

  هجري،١١/٧/١٤٣٤

 https://www.alukah.net/publications_competitions/٠/٥٤٨٨٩  
الطحاويـة،  دروس    خالد بن عبد اهللا بن محمد المصلح، شرح العقيـدة            -١٥

  .صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني             -١٦

طارق بن عوض اهللا بـن      : ، المعجم األوسط، تحقيق   )هـ٣٦٠: المتوفى(
  . القاهرة-عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين ،  محمد

ألشعث بن إسحاق بن بشير بن شـداد بـن عمـرو األزدي             سليمان بن ا   -١٧
شعيب األرنؤوط  : ، سنن أبي داود، تحقيق    )هـ٢٧٥: المتوفى(السِجستاني  

 -هـ  ١٤٣٠ومحمد كاِمل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة األولى،          
  .م٢٠٠٩

م، شعبان محمود عبد القادر البركاتي المصري، الوالء والبراء في اإلسال          -١٨
  .م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣دار الدعوة اإلسالمية، الطبعة األولى، 

ـ ١٤٢٨: المتـوفى (صالح بن عبد الرحمن بن عبد اهللا األطـرم           -١٩ ،  )هـ
األسئلة واألجوبة في العقيدة، دار الوطن، الريـاض، الطبعـة األولـى،            

  .هـ١٤١٣
عبد الرحمن النحالوي، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت            -٢٠

ـ ١٤٢٨ة والمجتمع، دار الفكر، الطبعة الخامسة والعشرون       والمدرس -هـ
 . م٢٠٠٧

ـ ٩١١: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي          -٢١ ،  )هـ
 –إبراهيم العجوز، دار الكتب العلميـة       : إتمام الدراية لقراء النقاية، تحقيق    

  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥الطبعة األولى، ، بيروت
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ـ ٥٩٧: المتوفى( الجوزي   عبد الرحمن بن علي بن محمد      -٢٢ ، غريـب   )هـ
 بيروت  -عبد المعطي أمين القلعجي، دار الكتب العلمية        : الحديث، تحقيق 

  .م١٩٨٥ - ١٤٠٥ لبنان، الطبعة األولى، -
عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبـراهيم البـراك، شـرح العقيـدة                -٢٣

: ةعبد الرحمن بن صالح السديس، دار التدمرية، الطبع       : الطحاوية، إعداد 
  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الثانية، 

، تيسير  )هـ١٣٧٦: المتوفى(عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي          -٢٤
عبـد  : تفسير السعدي ، تحقيـق    = الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان       

-هــ   ١٤٢٠الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى         
  .م٢٠٠٠

قاسم بن الحسن الـسلمي الدمـشقي،    عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي ال        -٢٥
، مقاصد الرعاية لحقـوق اهللا      )هـ٦٦٠: المتوفى(الملقب بسلطان العلماء    

إياد خالـد الطبـاع، دار      : تحقيق عز وجل أو مختصر رعاية المحاسبي،     
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ دمشق، الطبعة األولى، -الفكر 

الدمـشقي،  عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن الـسلمي           -٢٦
راجعه وعلق   الملقب بسلطان العلماء ، قواعد األحكام في مصالح األنام ،         

طه عبد الرؤوف سـعد، مكتبـة الكليـات األزهريـة، القـاهرة،             : عليه
  .هـ١٤١٤

،  العقيدة الصحيحة    )هـ١٤٢٠: المتوفى(عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز         -٢٧
 وزارة األوقاف   وما يضادها ونواقض اإلسالم، الكتاب منشور على موقع       

  .السعودية بدون بيانات
: المتوفى(عبد اهللا بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم المروزي            -٢٨

ما رواه نُعيم بن حماٍد ِفي      «يليه  (، الزهد والرقائق البن المبارك      )هـ١٨١
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  بِن الْمِن ابع ِزيورالْم اهوا رلَى ما عاِئدخَِتِه زـدِ نُسهِك ِفي ِكتَاِب الزار«( ،
  . بيروت-حبيب الرحمن األعظمي، دار الكتب العلمية : تحقيق

، مجمع الزوائد   )هـ٨٠٧: المتوفى(علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي         -٢٩
حسام الدين القدسي، مكتبة    : ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين ، تحقيق       

  .م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤القدسي، القاهرة، 
بن أحمد بن محمد بن علـي الواحـدي، النيـسابوري، الـشافعي             علي   -٣٠

عصام بن عبد المحسن : ، أسباب نزول القرآن، تحقيق)هـ٤٦٨: المتوفى(
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ الدمام، الطبعة الثانية، -الحميدان، دار اإلصالح 

ـ ٨١٦: المتوفى(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني          -٣١ ، )هـ
، لبنان–جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت        : التعريفات، تحقيق 
  . م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الطبعة األولى، 

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفـضل             -٣٢
، مشارق األنوار على صحاح اآلثار، المكتبة العتيقـة       )هـ٥٤٤: المتوفى(

  .ودار التراث
إلسالم وبيان موقـف    غالب بن علي عواجي، فرق معاصرة تنتسب إلى ا         -٣٣

، اإلسالم منها،  المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق، جـدة       
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الرابعة، 

فهد بن صالح العجالن، الغلو في التكفير واستباحة الدماء، مجلة البيـان             -٣٤
  .م٢٠١٤هـ، مارس  ١٤٣٥جمادى األولى ) ٣٢١(العدد  

 بن سعد شمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة            محمد بن أبي بكر بن أيوب      -٣٥
،  الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء           )هـ٧٥١: المتوفى(

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ المغرب، الطبعة األولى، -والدواء، دار المعرفة 
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ـ ٦٦٦: المتوفى(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي           -٣٦ ، )هـ
 الـدار   - محمد، المكتبة العصرية     يوسف الشيخ : مختار الصحاح، تحقيق  

  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ صيدا، الطبعة الخامسة، -النموذجية، بيروت 
محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، الجامع المسند الـصحيح            -٣٧

= المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وسـننه وأيامـه               
صر، دار طوق النجاة، محمد زهير بن ناصر النا: صحيح البخاري، تحقيق

  .هـ١٤٢٢الطبعة األولى، 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبـري               -٣٨

تاريخ الرسل والملـوك، وصـلة      = ، تاريخ الطبري    )هـ٣١٠: المتوفى(
  .هـ١٣٨٧ - بيروت، الطبعة الثانية -تاريخ الطبري،  دار التراث 

بيق الشريعة اإلسـالمية فـي منـع        محمد بن عبد اهللا الزاحم ، آثار تط        -٣٩
 .هـ١٤١٢الجريمة، دار المنار، القاهرة، الطبعة الثانية، 

 ،)هـ١٢٠٦: المتوفى(محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي          -٤٠
مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد     (مجموعة رسائل في التوحيد واإليمان      

محمد األنـصاري،   إسماعيل بن   : ، تحقيق )بن عبد الوهاب، الجزء األول    ا
  .جامعة اإلمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيـسى           -٤١
أحمد محمـد شـاكر     : ، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق    )هـ٢٧٩: المتوفى(
وإبراهيم عطـوة عـوض     ) ٣جـ  (ومحمد فؤاد عبد الباقي     ) ٢،  ١جـ  (

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى     )٥،  ٤جـ  (درس في األزهر الشريف     الم
  .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ مصر، الطبعة الثانية، -البابي الحلبي 

، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري        يمحمد بن مكرم بن عل     -٤٢
 -، لسان العـرب، دار صـادر        )هـ٧١١: المتوفى (ي اإلفريق يالرويفع

  .هـ١٤١٤ -بيروت، الطبعة الثالثة 
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محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن               -٤٣
، تفسير القـرآن    )هـ١٣٥٤: المتوفى(منال علي خليفة القلموني الحسيني      

  .م١٩٩٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )تفسير المنار(الحكيم 
 حامد صادق قنيبي، معجـم لغـة الفقهـاء، دار           -محمد رواس قلعجي     -٤٤

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثانية، : للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعةالنفائس 
: المتـوفى (محمد طاهر بن علي الصديقي الهنـدي الفَتَِّنـي الكجراتـي             -٤٥

 ، مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطـائف األخبـار،            )هـ٩٨٦
العثمانيـة، الطبعـة الثالثـة،      مطبعة مجلس دائرة المعارف      جمال الدين، 

  .م١٩٦٧ - ـه١٣٨٧
، )هـ١٣٥٣: المتوفى(محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم  المباركفوري          -٤٦

  . بيروت-تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية 
محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي، التعريفات الفقهيـة، دار الكتـب            -٤٧

، )م١٩٨٦ -هــ   ١٤٠٧إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان       (العلمية  
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ األولى، الطبعة

، صحيح سنن أبي داود، )هـ١٤٢٠: المتوفى(محمد ناصر الدين األلباني     -٤٨
 -هــ   ١٤٢٣مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة األولى،        

  .م٢٠٠٢
، صحيح وضعيف سنن    )هـ١٤٢٠: المتوفى(محمد ناصر الدين األلباني      -٤٩

  . النسائي، بدون معلومات
ـ ٢٦١: المتوفى(الحسن القشيري النيسابوري    مسلم بن الحجاج أبو      -٥٠ ، )هـ

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صـلى اهللا      
 -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربـي          : عليه وسلم، تحقيق  

  .بيروت
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ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفـتح، برهـان الـدين                -٥١
 الخوارزمي الم  ِزىالمغرب في ترتيب المعرب،     )هـ٦١٠: المتوفى(طَر ،

  .دار الكتاب العربي، بدون طبعة وبدون تاريخ
العقل، مباحث في عقيدة أهـل الـسنة والجماعـة          بن عبد الكريم    ناصر   -٥٢

دار الـوطن للنـشر،     ،  وموقف الحركات اإلسـالمية المعاصـرة منهـا       
  .هـ١٤١٢

، شـمس العلـوم     )هـ٥٧٣: المتوفى(نشوان بن سعيد الحميرى اليمني       -٥٣
 -د حسين بن عبـد اهللا العمـري         : ودواء كالم العرب من الكلوم، تحقيق     

 د يوسف محمد عبد اهللا، دار الفكر المعاصـر          -مطهر بن علي اإلرياني     
، الطبعـة األولـى،     ) سـورية  -دمـشق   (، دار الفكر    ) لبنان -بيروت  (

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
، المنهاج شرح صحيح مسلم     )هـ٦٧٦: المتوفى(يحيى بن شرف النووي      -٥٤

 –شرح النووي على مسلم، دار إحيـاء التـراث العربـي    = بن الحجاج  ا
  .هـ١٣٩٢بيروت، الطبعة الثانية، 

يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمـري القرطبـي                -٥٥
: ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، تحقيق   )هـ٤٦٣: المتوفى(

محمد عبد الكبيـر البكـري، وزارة عمـوم         ،  د العلوي مصطفى بن أحم  
 .هـ١٣٨٧ المغرب، -األوقاف والشؤون اإلسالمية 

*  *   
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  هوامش البحث
                                                           

أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الجنائز ، باب ما قيل في أوالد المشركين ، حديث ) ١(
  .)١٣٨٥(رقم

 ].١٧٧:سورة البقرة) [٢(

)٣ (سير الكريم الرحمن  تي،السعدي : نظري)٨٣: ص(. 

أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب اإليمان ، باب معرفة اإليمان، واإلسالم، والقدر ) ٤(
 .)٨(وعالمة الساعة ، حديث رقم

 )١٤٨/ ١ ( ، المنهاج شرح صحيح مسلم  بن الحجاجالنووي) ٥(

 .)٢٦: ص(شرح العقيدة الطحاوية البراك ، ) ٦(

 .)٢٦: ص(المصدر السابق ) ٧(

  .)٢٦: ص(المصدر السابق )  ٨(
  .)١١٤/ ١٢(مجموع الفتاوى ابن تيمية ، ) ٩(
 ).عقَد(،مادة ) ٨٦/ ٤(مقاييس اللغة ابن فارس، ) ١٠(

 ).عقَد(مادة ) ٢٩٦/ ٣(لسان العرب ابن منظور، ) ١١(

 ].١: المائدة) [١٢(

 ).عقَد(،مادة ) ٨٦/ ٤(مقاييس اللغة ابن فارس، ) ١٣(

 .)٢١٨: ص(سير الكريم الرحمن  تي،السعدي ) ١٤(

 ].٨٩: المائدة) [١٥(

 ).عقَد(،مادة ) ٨٦/ ٤(مقاييس اللغة ابن فارس، ) ١٦(

 ).عقَد(،مادة ) ٨٦/ ٤(المصدر السابق ) ١٧(

 ).عقَد(،مادة )٨٦،٨٧/ ٤(بن فارس، مقاييس اللغة، ا) ١٨(

 .)١٣٠/ ١(ها عواجي ، فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم من) ١٩(

  .)٧: ص(األطرم ، األسئلة واألجوبة في العقيدة ) ٢٠(
 .)١٠ – ٩:ص(مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة، العقل ، ) ٢١(

  .)١٤٩: ص(التعريفات الفقهية البركتي، ) ٢٢(
  .)١٤١/ ٦(مقاييس اللغة ابن فارس، ) ٢٣(
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  .)١٤١/ ٦(المصدر السابق ) ٢٤(
  .)٣٤٥: ص(مختار الصحاح الرازي، ) ٢٥(
 .)٣٤٥: ص(المصدر السابق ) ٢٦(

 .)٣٤٥: ص(المصدر السابق ) ٢٧(

 .)٣٤٥: ص (المصدر السابق) ٢٨(

  .)١٢٨/ ٢(االستقامة ابن تيمية ، ) ٢٩(
  .)١٩٤: ص(الداء والدواء ابن القيم ، ) ٣٠(
  .)٢٥٤: ص(التعريفات الجرجاني، ) ٣١(
 .)٨: ص(إتمام الدراية لقراء النقاية السيوطي، ) ٣٢(

  .)٤: ص(الوالء والبراء في اإلسالم ركاتي، الب) ٣٣(
  ".وطَن" مادة )١٢٠/ ٦(مقاييس اللغة ابن فارس، ) ٣٤(
  ".وطَن" مادة )٤٥١/ ١٣( لسان العرب ابن منظور، ) ٣٥(
  )٦٦٤/ ٢(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير الحموي، ) ٣٦(
 )٦٦٤/ ٢(المصدر السابق ) ٣٧(

 )٦٦٤/ ٢ (المصدر السابق) ٣٨(

)٣٩ ( ِزىطَرالمغرب في ترتيب المعرب ، الم)٤٨٩: ص(.  
  .)٩٤٠: ص(الكليات الحنفي ، ) ٤٠(
  .)٢٣٨: ص(التعريفات الفقهية البركتي، ) ٤١(
 .)٥٠٦: ص(معجم لغة الفقهاء ،  حامد صادق قنيبي-محمد رواس قلعجي ) ٤٢(

ؤية ر.. االنتماء للوطن في عصر العولمة : ملخص بحث، خاص شبكة األلوكة) ٤٣(
  . هجري١١/٧/١٤٣٤ - ميالدي ٢١/٥/٢٠١٣: إسالمية نقدية، ، تاريخ اإلضافة

  .)١٩/ ١(المنهاج في شعب اإليمان الجرجاني، ) ٤٤(
  .)،٢/ ٨(شرح الطحاوية المصلح ، ) ٤٥(
: ص(أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع النحالوي، ) ٤٦(

١١١(. 

 .)٧: ص(والء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة الالعوني، : ينظر) ٤٧(

 ].١٠٤:سورة آل عمران[) ٤٨(
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 .)٧٨/ ٢(تفسير القرآن العظيم ابن كثير، ) ٤٩(

بيان كون النهي عن المنكر من أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب اإليمان ، باب ) ٥٠(
اإليمان، وأنالنهي عن المنكر واجبان األمر بالمعروف و اإليمان يزيد وينقص، وأن ، 

 ).٤٩(حديث رقم

  .)٢٢/ ٢ (النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،) ٥١(
، أبواب البر والصلة ، باب ما جاء في ت شاكر  واللفظ له في سننه الترمذيأخرجه ) ٥٢(

  : ، وقال عنه)١٩٢٦(النصيحة ، حديث رقم 
      "نسِديثٌ حذَا حوأخرجه النسائي في )٣٢٤/ ٤( شاكر :قحقيسنن الترمذي ت " ه ، 

  ). ٤١٩٩(، كتاب البيعة ، باب النصيحة لإلمام ، حديث رقمسننه
  .)٤٤/ ٦(تحفة األحوذي ،  يالمباركفور) ٥٣(
  ].٢٢: النور [) ٥٤(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األيمان والنذور، باب اليمين فيما ال يملك، وفي ) ٥٥(

  ).٦٦٧٩(: المعصية وفي الغضب برقم
  ].٢٥٦: البقرة [) ٥٦(
  ].٢٥٦: البقرة [) ٥٧(
  ].٢٥٦: البقرة [) ٥٨(
  ).٨٤: ص(أسباب نزول القرآن، الواحدي، ) ٥٩(
  ).٣/٦٠٩( تاريخ الرسل والملوك ،الطبري) ٦٠(
مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف الصديقي، .  طرقها المرتفعة:أي) ٦١(

  ).٢/١٦٣(األخبار،  
  ).٢/٢٩٠(مشارق األنوار على صحاح اآلثار القاضي عياض، : انظر.  بها أسرع:أي) ٦٢(
  ).٣/٦٢١ (،فتح الباريابن حجر، ) ٦٣(
  .]٥٨: النساء [) ٦٤(
  ).١/٣٠٥(تيسير التفسير، ن، إبراهيم القطا) ٦٥(
أخرجه البخاري في صحيحه  كتاب المغازي ، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ) ٦٦(

، ومسلم في صحيحه، كتاب اإليمان ، باب )٤٣٤٧: (رقمث حديقبل حجة الوداع، 
  ).١٩: (قمحديث راألمر باإليمان باهللا ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه، 
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 ،أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب القضاء، فضل الحاكم العادل في حكمه) ٦٧(
، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن النسائي، )٥٨٨٥: (حديث رقم

  ).٣٧٩:ص(
أخرجه أبو داود في سننه، أول كتاب الخراج والفيء واإلمارة، باب تَعِشير أهِل الذمة ) ٦٨(

 وصححه األلباني في صحيح سنن أبي ،)٣٠٥٢: (حديث رقم ،إذا اختلفوا بالتجارات
  ).٨/٣٧٨(داود 

  ).٢٦٢: (حديث رقمأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة ، باب الَاسِتطَابِة ) ٦٩(
  ].١٦٢: ١٦١األنعام [) ٧٠(
  ].٥: البينة [) ٧١(
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الْأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير ) ٧٢(

وهو االمتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما ال يستحقه، ، والنهي عن منع وهات، حاجة
  ).١٧١٥ (:حديث رقم

الحميري، : انظر. ضرب مثلًا للشيئين يستويانقُذَذٌ، ي: ريش السهم، وجمعها: القُذَّة) ٧٣(
  ).٢/٢٢٦(غريب الحديث، ابن الجوزي، ، )٨/٥٣١١(شمس العلوم ، 

  ].١٠٩: البقرة [) ٧٤(
رواه : "، وقال الهيثمي)٣١٣(رقم ، حديث أخرجه الطبراني في المعجم األوسط) ٧٥(

  ).٧/٢٦١(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ". الطبراني في األوسط، ورجاله ثقات
  ).٢٨/٢٠١(مجموع الفتاوى ) ٧٦(
  ].١٠: الحجرات [) ٧٧(
  ].٧١: التوبة [) ٧٨(
أول كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، أخرجه أبو داود في سننه، ) ٧٩(

  ".إسناده صحيح: "وقال المحقق) ٢٦٤٥: (برقم
  ).٣٨٥:ص(ان مجموعة رسائل في التوحيد واإليممحمد بن عبد الوهاب، : انظر) ٨٠(
  ).٣٦:ص(العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض اإلسالم، ابن باز، ) ٨١(
   ).٣٢١(فهد بن صالح العجالن، الغلو في التكفير واستباحة الدماء، مجلة البيان العدد  ) ٨٢(
  ).٤٧٨-٢/٤٧٧(بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية، ابن تيمية، ) ٨٣(
  ].٣: المائدة [) ٨٤(
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  ].٣٨: األنعام[ )٨٥(
: حديث رقمأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة،  باب تخفيف الصالة والخطبة ) ٨٦(

)٨٦٧.(  
  ].١٤٣: البقرة [) ٨٧(
  ].٧٧: المائدة [) ٨٨(
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ) ٨٩(

  ).١٤٠١:  (رقمحديث  ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم،
  ).٢٣/١٠ (،التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدابن عبد البر،  ) ٩٠(
  ].١١٢: البقرة  [) ٩١(
  ).٣٥٢-١/٣٥١(، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم ،  محمد رشيد بن علي رضا) ٩٢(
ن دعا إلى أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة وم ) ٩٣(

  ).١٠١٧: (رقمحديث هدى أو ضاللة 
  ].٤٤-٤٣طه  [) ٩٤(
  ].٥٩: يوسف  [) ٩٥(
  ].١٢٥: النحل [ ) ٩٦(
  ].٤٤: طه [ ) ٩٧(
 / ١٢ ( ،شرح النووي على مسلم= المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج النووي،  ) ٩٨(

١٠٨.(   
رة إلى قيام الساعة أهل اعتقاد الفرقة الناجية المنصو: العقيدة الواسطيةابن تيمية،  ) ٩٩(

  ).١٢٩: ص(السنة والجماعة، 
   ).٣٥: ( رقمحديث ، كتاب اإليمان، باب شعب اإليمان، هصحيحأخرجه مسلم في  ) ١٠٠(
  ].١٠٣: آل عمران [ ) ١٠١(
  ].٥٣: يوسف [ ) ١٠٢(
  ].١٨: الحشر [ ) ١٠٣(
مقاصد الرعاية لحقوق اهللا عز وجل أو مختصر رعاية العز بن عبد السالم،  ) ١٠٤(

  ).١٨:ص(المحاسبي، 
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  ].١١٢: هود [) ١٠٥(
  ].١٥٣:األنعام[ ) ١٠٦(
  ].١٧٩: البقرة [ ) ١٠٧(
   ).١٤ / ١( قواعد األحكام في مصالح األنام ، العز بن عبد السالم،  ) ١٠٨(
 :ص(،  تطبيق الشريعة اإلسالمية في منع الجريمةرمحمد بن عبد اهللا الزاحم ، آثا ) ١٠٩(

٥-٤.(  
اإليمان، باب سؤال جبريل النبي صلى اهللا عليه وسلم عن أخرجه البخاري، كتاب  ) ١١٠(

، ومسلم، كتاب اإليمان، )٥٠ (:حديث رقماإليمان، واإلسالم، واإلحسان، وعلم الساعة 
  ).٧ (:حديث رقمباب معرفة اإليمان، واإلسالم، والقدر وعالمة الساعة 

  ).١٢٦:ص(الزهد والرقائق ابن المبارك،  ) ١١١(
* * *  


