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 ص ـــ ملخ 
ومعادن األبرار منهم،   ،تكشف عن نبل طبع الرجال ،إن لألوطان قيمة عليا 

 وتستنهض في النفوس أشرف معاني البر والوفاء.
وقد جاء الهدي النبوي الشريف حافاًل بإشارات كثيرة لهذا الخلق العظيم، فكان  

 وتشربوه منه وأقرهم عليه.  ،ألصحابه ()حب األوطان مما علمه 
مخالطة   الناس  وأكثر النبوة الشريف، هدي إلى الناس أقرب  المحدثون  أن ماول 

ولحديثه وسنته المشرفة، كان إستجالء قيمة الوطن من خالل شروحهم   له، 
 للحديث النبوي الشريف.

من نتاج فكر تيارات   ،وقد شاعت في السنوات الماضية مقوالت ظالمة 
مما أوجب على   ،ا في النفوسرهوتصغ ،وتشوهها ،تنكر قيمة الوطن  ،التطرف

من خالل الغوص  ،الباحثين النهوض إلى إستجالء فكرة الوطن ونظرة أئمتنا إليها
إلبراز ثمرات العقول السليمة   ،في كتب علومهم على إختالف فنونها ومجالتها

 المستنيرة بهدي النبوة وأنوارها عند النظر إلى هذه القضية.
والمحدثين، يبرز   الحفاظ عند  الوطن ةميق حول هنا جاء هذا البحث  ومن 

وأنهم بذلوا جهود جليلة للكشف عن القيمة األخالقية   ،عظم مكانة الوطن عندهم
   .النبيلة

 وقد قسمته إلى عدة مباحث وهي:
: جمع كالم الحفاظ والمحدثين وشراح الحديث عن قيمة الوطن   المبحث األول 

 . وترتيبه على مسائل
  ، برز عندهم ملمح حب الوطن  ئفة من المحدثينطا ذكر  :المبحث الثاني 

 . فتناقله المحدثون بعدها عنهم ومدحوهم به
: في الكتب والمؤلفات التي أفردها الحفاظ والمحدثون وغيرهم   المبحث الثالث 

   .وأكثر المصنفين في هذا المبحث من المحدثين ،عن الوطن
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 العلوم أرباب  وبقية والزهاد  اءوالفقه المفسرين كالم  من : في نبذة المبحث الرابع
 .الوطن عن
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ABSTRACT 
 The people have a high value, revealing the nobility of printing 
men, the minerals of the righteous, and rise in the souls of the 
righteousness and fulfillment. 
 The Prophet's guidance was replete with many references to 
this great creation, and the love of the Prophet (PBUH) was 
taught to his companions, drank from him and acknowledged. 
 As the people who are the closest to the Holy Prophet, and the 
many people in contact with him, and for his talk and his 
honorable year, the value of the homeland was clarified through 
their commentaries to the Prophet's hadith. 
 In the past years, unjust arguments have become 
commonplace, resulting from the ideology of extremist currents, 
denying the value of the nation, distorting it, and giving it a 
glimpse into the souls, forcing the researchers to seek to clarify 
the idea of the homeland and look at it, by diving in their science 
books of different arts and magazines, to highlight the fruits of the 
sulay minds. Enlightened by the guidance of the prophecy and its 
lights when looking at this issue. 
 Hence, this research on the value of the nation when 
preserving and the modernstates, highlights the great place of the 
country and they have made great efforts to uncover the noble 
moral value.  
It was divided into several detectives: 
 The first is to collect the words of preservation and the hadith 
and commentators about the value of the country and its 
arrangement on issues 
 The second discourse: a group of scholars who have 
emerged as a feature of the love of the homeland, and then 
passed by the Moderners and praised them. 
 The third discourse: in the books and literature, which are 
devoted by the preservation, the modernists and others about the 
country, and the most classified in this discourse of the fourth 
discourse: in a glimpse of the words of the interpreters and the 
scholars and the Masters and the rest of the scientists about the 
country ... 
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F
 

د سدددديد األولددددين حمدددد الحمددددد   رب العددددالمين، والصددددالة والسددددالم علددددى سدددديدنا م 
واآلخرين، وختام األنبياء والمرسلين، ورحمة هللا تعالى للعالمين، وعلى آله وصحبه 

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 أما بعد.

فإن لألوطان قيمة عليا، تكشف عن نبل طباع الرجال، ومعادن األبدرار مدنهم،  
بولدة علدى االمتندان مجوتستنهض في النفوس أشرف معاني البدر والوفداء، والنفدوس 

 لسوابق اإلحسان.
وقد جاء الهدي النبوي الشريف حافال بإشارات كثيرة لهذا الخلدق العظديم، حيدث  

جاء صلوات هللا وتسليماته عليه بكل بر وإحسان وعرفان، كدان حدب األوطدان ممدا 
 ألصحابه، وتشربوه منه، وأقرهم عليه. ()علمه 
ى هدددي النبددوة الشددريف، وأكثددر الندداس إلدد ولمددا أن كددان المحدددثون أقددرب الندداس  

مخالطددددة لدددده، ولحديثدددده وسددددنته المشددددرفة، كددددان اسددددتجالء قيمددددة الددددوطن مددددن خددددالل 
 شروحهم لألحاديث، وتآليفهم، من محاسن األمور.

وقددددد شدددداعت فددددي السددددنوات الماضددددية مقددددوالت ظالمددددة، مددددن نتدددداج فكددددر تيددددارات  
ممددا أوجددب علددى  س،التطددرف، تنكددر قيمددة الددوطن، وتشددوهها، وتصددغرها فددي النفددو 

الباحثين النهوض إلى استجالء فكرة الوطن ونظرة أئمتنا إليهدا، مدن خدالل الغدوص 
فددي كتددب علددومهم علددى اخددتالف فنونهددا ومجاالتهددا، إلبددراز ثمددرات العقددول السددليمة 

 المستنيرة بهدي النبوة وأنوارها عند النظر إلى هذه القضية.
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الحفددداظ والمحدددثين، يبدددرز  نددد ومددن هندددا جدداء هدددذا البحددث حدددول قيمددة الدددوطن ع 
عظم مكانة الوطن عندهم، وأنهم بذلوا جهودا علمية جليلة للكشف عن هدذه القيمدة 

 األخالقية النبيلة، وقد قسمته إلى عدة مباحث:
جمع كالم الحفاظ والمحدثين وشراح الحدديث عدن قيمدة الدوطن  المبحث األول: 

 وترتيبه على مسائل.
مدن المحددثين بدرز عنددهم ملمدح حدب الدوطن،  فةفي ذكر طائمبحث الثاني: ال 

 فتناقله المحدثون بعدها عنهم ومدحوهم به.
فددي الكتدب والمؤلفدات التدي أفردهددا الحفداظ والمحددثون وغيددرهم المبحثث الثالثث:  

 .عن الوطن، وأكثر المصنفين في هذا الباب من المحدثين
د وبقية أرباب العلوم هافي نبذة من كالم المفسرين والفقهاء والز المبحث الرابع:  

 .عن الوطن
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 املبحث األول 
مجع كالم احلفاظ واحملدثني وشراح احلديث عن قيمة الوطن  

 وترتيبه على مسائل 
 

 )كان إذا قدم من سفر(: :مسئلة في استنباطهم قيمة الوطن من حديث* 
والنسددائي  سددننهفددي  ذيوالترمدد فددي صددحيحيهما البخدداري وابددن حبددان اإلمددام روى  
والبغددوي فددي شددرح نه الكبددرى والبيهقددي فددي السددنن الكبددرى وأحمددد فددي المسددند سددنفددي 

إذا قثثدم مثثن سثثفر  فن ثثر إلثث   () قثثال: نثثان الن ثثي ))مددن حددديث أندد  السددنة 
 .(1)(دابة حرنها من ح ها المدينة أوضع ناقته، وإن نانت اتجر د

 ضدع  يدروضدع البع قدال: )أوضدع ناقتده( قدال ابدن األثيدر فدي النها دة: ) وقوله: 
 .(2)وضعا، وأوضعه راكبه إ ضاعا، إذا حمله على سرعة السير(

، محفددددوف بالعصددددمة، ومنددددزل   ففددددي هددددذا الحددددديث الجليددددل تصددددرفب نبددددويم هدددداد 
بددالوحي، تحددر  بدده الجنددان النبددويو الشددريف، ومددن ورائدده اإللهددام الصدداد ، والددوحي 

 

، كتاب العمرة، باب من أسرع ناقته إذا 1830، ح1/337( رواه اإلمام البخاري في صحيحه/1)
إحسدددان/، كتددداب الصدددالة، بددداب ذكدددر مدددا  6/427بلدددل المديندددة، وابدددن حبدددان فدددي صدددحيحه/

شدددداكرت، كتدددداب  5/499لمددددرء اإل ضدددداع إذا دنددددا مددددن بلددددده، والترمددددذي فددددي سددددننه/ سددددتحب ل
الدعوات، باب ما  قدول إذا رجدع مدن السدفر، وقدال: حدديث حسدن صدحيح غريدب، والنسدائي 

/، كتددداب المناسدددو والمواقيدددت، بددداب اإل ضددداع عندددد اإلشدددراف، 4/246فدددي السدددنن الكبدددرى/
بداب اإلسدراع إذا قدرب مدن بلدده، وشدرح /، كتداب الحد ، 5/427والبيهقي فدي السدنن الكبدرى/

إ اها ودعائه لها، وقال:  ()/، كتاب الح ، باب فضل المدينة وحب النبي 7/315السنة/
 )هذا حديث صحيح(.

/، ط: المكتبدة اإلسدالمية لصداحبها الحداج ريداض 5/196( النها ة في غريب الحديث واألثدر/2)
 محمود محمد الطناحي. م، تحقيق الدكتور 1963-هد1383الشيخ، مصر، سنة 
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ليحددر   ()ن كدداالمبددين، بحنددين القلددب إلددى الددوطن، ونددزوع الفددؤاد إليدده، حتددى إن 
دابتددده إلدددى المديندددة المندددورة إذا قفدددل مدددن سدددفره، وأبصدددر جددددرانها، مدددن حبهدددا وحندددين 

 الجنان الشريف إليها.
)واحددت  مددن فضددل المدينددة  قثثال ا ثثن بفثثال فثثي  ثثرخ رثثحي  الب ثثار :ولثثكل   

 ،بقوله: "حركها من حبها" يريد من حبه للمدينة، قال: فقد خصها هللا بفضائل كثيرة
أفضددل خلقدده، وجعلهددا منددزل وحيدده، وحباهددا بقبددره،  ، اختارهددا داًرا لنبيددههللامنهددا: أن 

إلدى مدا ال  حصدى مدن فضدائلها، وتعجيدل سديره  ها نشر هللا دينده وبللغدل شدريعته،ومن
()  إذا نظددر إليهددا مددن أجددل أن قددرب الدددار  جدددد الشددو  لألحبددة واألهددل، ويؤكددد

 .(1)لحسنة(ا األسوة ()الحنين إلى الوطن، وفى رسول هللا 
)فدتح البداري، فدي شدرح صدحيح البخداري(: )وفدي  قال الحثاف  ا ثن ح ثر فثي:و  

، (2)الحديث داللة على فضل المدينة، وعلدى مشدروةية حدب الدوطن، والحندين إليده(
 .(3)ونحوه عند البدر العيني في عمدة القاري 

مرشددب و  ، وأنه دالم الحديث الجليلهذا  فهذه شذرات من كالم المحدثين في شرح 
إلدددى حدددل مدددن السدددنن النبويدددة المشدددرفة، يتجددداور مدددع بقيدددة السدددنن الشدددريفة المتعلقدددة 
بالعبدددددادات، والمتعلقدددددة بددددداآلداب واألخدددددال ، والمتعلقدددددة بدددددالحرف والصدددددنائع ووجدددددوه 
العمدران، والمتعلقددة بالعالقددات الواسدعة بددين األمددم، إلددى آخدر تلددو المنظومددة القيميددة 

 المسلم على حد التمام والكمال. انالنبوية، الصانعة لشخصية اإلنس

 

/، ط: مكتبددة الرشددد، الريدداض، المملكددة العربيددة 4/555( شددرح صددحيح البخدداري البددن بطددال/1)
 السعود ة، سنة ضبط نصه وعلق عليه: أبو تميم  اسر إبراهيم.

 هد.1407: المكتبة السلفية ومطبعتها، القاهرة، سنة 3/، ط3/727( فتح الباري/2)
 /.10/135( عمدة القاري/3)
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  ، ويحب أباها  ،)وكان  حب عائشةقال الحاف  الكه ي في: )سير أعالم الن الء(: 
ويحب   ،ويحب جبل أحد  ،والعسل ،ويحب الحلواء ،ويحب سبطيه ،ويحب أسامة

 .(1) مما ال  غني المؤمن عنها قط( ى،إلى أشياء ال تحص ،ويحب األنصار ،وطنه
بي هنا في هذه العبارة الذهبية عن جوامع من الهدي ذهفكشف الحافل ال 

النبوي، تبين أن الجنان النبوي الشريف المنير بأنوار النبوة الباهرة، والعصمة 
الظاهرة، قد فاضت عنه المعاني النبيلة في حب زوجه المطهرة السيدة عائشة، 

عسل، الوأبيها الصديق، والحب بن الحب أسامة بن زيد، وكان  حب الحلواء و 
وجبل أحد، والوطن، واألنصار، وغير ذلو، والمشاعر التي تفيض عن الجنان  
 النبوي ال  خالطها هوى، فهي أصح المشاعر وأكثرها انطباقا على المراد اإللهي.  

**** * 
مسئلة في استنباطهم قيمة الوطن من حديث )ثالثة تسثت ا  دعثوتهم( فثكنر * 

 منهم )المسافر(:
ن خزيمدددة فدددي ابددد وروى مسدددنده مدددن حدددديث أبدددي هريدددرة، ي اإلمدددام أحمدددد فددد روى  

والبغددوي فددي شددرح السددنة،  فددي معجمدده، والطبرانددي، والرويدداني فددي مسددنده، صددحيحه
 ()أن النبدي  )) الجهندي من حديث عقبة بن عدامروالخطيب في تاريخ بغداد 

 .(2)(ثالثة تست ا  دعوتهم: الوالد، والمسافر، والم لومقال: )
 

 /.15/394( سير أعالم النبالء/1)
(، أما حديث أبدي هريدرة فقدد رواه )( ورد الحديث من مسندي أبي هريرة وعقبة بن عامر 2)

/، وأشددار 8/355/ وصددحح الشدديخ أحمددد شدداكر إسددناده، و/7/299اإلمددام أحمددد فددي مسددنده/
/، وأشدددار 9/545و// وحسدددن إسدددناده، 9/414/، و/9/258إلدددى تحسدددين السددديوطي لددده، و/

   /، وأمددا حددديث عقبددة فقددد ورواه 9/562محققدده حمددزة الددزين إلددى أندده سددبق لدده تصددحيحه، و/
/، والحدافل أبدو بكدر 13/362/، واإلمدام أحمدد فدي مسدنده/4/113ابن خزيمة في صحيحه/

 =/، واإلمددددددام الطبرانددددددي فددددددي المعجددددددم1/160محمددددددد بددددددن هددددددارون الرويدددددداني فددددددي مسددددددنده/
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لوطن هو علة مشقة السفر مطلقا، حتى لقد ذهب إلى ذلو ا جعل العلماء حب  
، فعلددل الشددراح سددبب اسددتجابة دعدداء تفسددير هددذا الحددديث  بعددض شددراح الحددديث فددي

المسدددافر هدددو مدددا  عانيددده  مدددن فاقدددة واضدددطرار وحدددزن لمفارقدددة وطنددده وأهلددده، فقدددال 
ا ( شددددارحً ، شددددرح الجددددامع الصددددغيرالمندددداوي فددددي: )يدددديض القددددديرالمحددددد  العالمددددة 

: )ألن السدددفر مظندددة حصدددول انكسدددار القلدددب بطدددول الغربدددة عدددن األوطدددان، يث للحدددد 
 .(1)وتحمل المشا  واالنكسار من أعظم أسباب اإلجابة(

فبرزت هنا قيمة الوطن، وأنها معنى مقصود في تعليل األحكام الشرةية، تدور  
على أساسه الحكمدة فدي وقدوع أثدر شدريف فدي المدأل األعلدى وهدو اسدتجابة الددعاء، 

كشددددف عددددن جاندددب آخددددر مددددن حضدددور قيمددددة الددددوطن عندددد المحدددددثين، وأنهددددم   ممدددا
 ستصحبون هدذا المعندى الجليدل فدي تفسدير كدالم النبدوة والكشدف عدن أسدبابه وعللده 

 وحكمه. 
* *** 

يَنَة َنُح  َِّنا مسئلة في استنباطهم قيمة الوطن من حديث: )*   اللَُّهمَّ َح  ِّْب إَِّلْيَنا اْلَمدِّ
 (:َمكََّة َأْو َأَ دَّ 

فدي صدحيحه واللفدل لده، ومسدلم فدي صدحيحه، وابدن حبدان البخاري  روى اإلمام 
دةل في صحيحه، وأحمد في المسند  َم َرُسثوُل ، ()من حديث عاِئشل قاَلْت: َلمَّا َقثدِّ

 ِّ ثثَ  َأُ ثثو َبْكثثر  َو ِّثثالل ،  ()َّللاَّ يَنثثَة ُوعِّ قالثثت: فثثدعلت عليهمثثا فالثثت:  ثثا أ ثثت  الَمدِّ
 : ناَن َأُ و َبْكر  إذا َأَعَكْتُه الُحمََّ  َ ُاولُ ت دك؟ قالت: و ف  كيف ت دك؟ ويا  الل  ني

 

/: )رواه 3/130ل الحدددددافل المندددددذري فدددددي )الترغيدددددب والترهيدددددب(//، وقدددددا17/340الكبيدددددر/=
اُلدُه 10/151وقال الحافل الهيثمدي فدي: )مجمدع الزوائدد(/الطبراني بإسناد صحيح(،  ِرجل /: )ول

ددددددةب(، ورواه البغددددددوي فددددددي شددددددرح  ِ ، ولُهددددددول ِثقل رل لزه ددددددد  األه يه ددددددِن زل ِ به ددددددِد قغ ددددددُر علبه ددددددِحيِح غليه دددددداُل الصغ ِرجل
 ./14/357لخطيب في تاريخ بغداد//، وا10/381السنة/

 /، ط: دار الفكر، بيروت، لبنان، )د ت(.3/317( ييض القدير/1)
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ٌ  ُمَ ثثثثثبَّ   فِّ  ْر اْمثثثثثرِّ ثُكثثثثث  ي َأْهلِّثثثثثهِّ ثثثثثثثثثثث

 

َراكِّ َنْعلِّهِّ ثثثثثثثثثثثثثثثثثوالَمْوُت َأْدَنَ  مِّ  *  ْن  ِّ

 

*****   
كانل ِبالل   نههُ ول ِلعل عل تلُه  لب إذا ُأقه ِقيرل فلُع عل  :يلُقولُ ييلره
ْْ َأ ِّيَتنَّ َلْيَلة  ثثثثثثثثثثثثثثثثثَت  ِّ يْ َأََل لَ   ْعرِّ  َه

 

ُْ ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ِّواد  َوحَ  * ر  َوَجلِّي  ْولِّي إِّْذعِّ

 

ْْ َأرَِّدْن َيْوم   ياَه َمَ نَّة  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثَوَه  ا مِّ

 

ْْ َيْ ُدَوْن لِّي  امَ  * ُْ ثثثثثثثثثثثثثثثثثثَوَه  ة  َوَطفِّي

 

اللهثثم ح ثثب إلينثثا فأخبرتدده، فقددال:  ()فجئددت رسددول هللا ت عائشثثة: الثث : ققثثالَ  
المدينثثة نح نثثا موثثة أو أ ثثد، ورثثححها، و ثثارك لنثثا فثثي رثثاعها ومثثدها، واناثثْ 

 .(1)ُحمَّاها فاجعلها بال حفة
وقددد وقددف شددراح الحددديث عنددد هددذا الحددديث الشددريف وقفددة تحليليددة جليلددة تبددين  

   استنباط معنى الوطن من هذا الحديث،
)وقدال بعدض العلمداء: وأمدا حدديث  قال ا ثن بفثال فثي  ثرخ رثحي  الب ثار : 

عائشة حين ُوعو أبو بكر وبالل وإنشادهما في ذلو؛ فإن هللا تعالى لما ابتلى نبيده 
تؤلمهم، فتكلم  صحابه بما  كرهون من األمراض التيابتلي أ ،بالهجرة وفرا  الوطن

فتعدددزى أبدددو بكدددر عندددد أخدددذ  ،مدددوراألكددل إنسدددان مدددنهم حسدددب  قينددده وعلمددده بعواقدددب 
الحمددى لدده بمددا ينددزل بدده المددوت فددي صددباحه ومسددائه، ورأى أن ذلددو شددامل للخلددق، 

مصدبح فدي أهلده.  عندي: تصدبحه اآلفدات وتمسديه، وأمدا بدالل  ئ فلذلو قال: كل امر 
صدحته، يبدان فضدل  ودامدت ييده ،وطنده الدذي اعتداده :فإنما تمنى الرجدوع إلدى مكدة

 .(2)الموت بشرا  نعله( مثل فناء الدنيا حتىة أبي بكر وعلمه بسرع

 

/، كتاب المرضى، باب من دعا برفع الوباء والحمى،  3/1178( رواه البخاري في صحيحه/1)
/، كتاب الح ، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر علدى  1/561ومسلم في صحيحه/

 ()/، كتدداب الحدد ، بدداب ذكددر سددؤال المصددطفى 9/40حبددان فددي صددحيحه/ألوائهددا، وابددن 
 شاكر/. 17/308ربه أن  حبب إليه المدينة كحبه مكة أو أشد، وأحمد في المسند/

 /.4/558( شرح ابن بطال على صحيح البخاري/2)
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فهنا ظهرت فكرة الوطن في هدي النبوة وفي فهم الصحابة الكرام، ثدم تفاضدلت  
درجدددات الصدددحابة فدددي درجدددات اليقدددين والندددزوع إلدددى اآلخدددرة، لكدددن أحدددوالهم جميعهدددا 
أحددوال فاضددلة، اسددتقوها مددن الهدددي النبددوي الشددريف، والمتددردد بددين فإندده دائددر بددين 

ار  وفهوم عوال، تليق بمقاماتهم العلية، وما كان  فيض عنهم من أحوال شريفة، نو أ
 كان مما ظهر فيها: معنى إجالل الوطن والحنين إليه.

* ****** 
 * مسئلة في استنباطهم قيمة الوطن من حديث: )َقْفَلة  َنَغْزَوة (.

أحمدد فدي ام مد اإل، و اإلمام أبو داود في سدننهاإلمام الحاكم في مستدركه، و روى  
شدددرح )واإلمدددام البغدددوي فدددي ، (شدددرح مشدددكل اآلثدددار)الطحددداوي فدددي اإلمدددام و  مسدددنده،
ِ  (السنة و، ألنغ رلُسولل قغ ر  ِ بهِن علمه بهِد قغ : ) ()عل  .(1)(َقْفَلة  َنَغْزَوة  قلالل
 ، أي الرجوع.(2)قفول()المرة من الُ  والافلة بفت  الااف قال ا ن األثير: 
، ففهم منه )معالم السنن( أُ و ُسلْيمان اْل فا ِّي في:اإلمام  رحهلشوقد تعرض  

غيددر معنددى، منهددا: اإلشددارة النبويددة إلددى معنددى الددوطن إشددارة فددي غا ددة اللطددف، وقددد 
: )هلدددذلا اإلمدددام البغدددوي فدددي شدددرح السدددنة، قدددال الخطدددابي أ ضدددا نقلهدددا عدددن الخطدددابي

يهن: ألحدهملا: ألن  ُكون ألرلادل بِ  هل تلمل ولجه و، ولالروُجدوع ِإلدى الدوطن،  هِ  حه القفول عدِن الهغلدزه
اِهد ِفدي انهِصدرلافه ِإلدى ألهلده كدأجره ِفدي إقبالده ِإلدى داد، وذِلدو  ُقول: ِإن أجر الهُمجل  الهِجهل

 

/، كتاب الجهاد، وقال: )هذا صدحيح علدى شدرط 2399ح 2/83( رواه الحاكم في المستدر /1)
مكنز/، كتاب الجهاد، باب في فضل القفل  2/426م  خرجاه(، وأبو داود في سننه/مسلم ول

شاكر/ وقال العالمة المحد  الشيخ أحمد شداكر:  6/187في سبيل هللا، وأحمد في المسند/
/، بددداب بيدددان مشدددكل مدددا روي عدددن 8/309)إسدددناده صدددحيح(، والطحددداوي فدددي شدددرح اآلثدددار/

/، كتدداب السددير 11/14، والبغددوي فددي شددرح السددنة/مددن قولدده: )قفلددة كغددزوة( ()رسددول هللا 
 والجهاد، باب أخذ الجعل.

 /.4/93( النها ة في غريب الحديث واألثر/2)
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ددنهُهم، واسددتجمام  ر عل ددرل دداِزي  ضددرو بألههلدده، وِفددي ُقفولدده ِإللدديهِهم إزالددُة الضغ أِللن تجهيددز الهغل
 وغِة للعوِد.قُ للنغف ، واستعداد ِباله 

ده ال دِذي  َواْلَوْجه اآلعر:  ألن  ُكون ألرلادل ِبذِلو التعقيب، وُهدو ُرُجوعده ثلاِنًيدا ِفدي الهولجه
ديهذ ذِلدو ألحدد ألمدريهن: ألحددهملا:  اءل ِمنهُه منصرًفا، ولِإن لمه يلق عدوا، وقده  فعدل الهجل جل

ُهمه قد انصرفوا عنه ساحتهم أِمنو  دو ِإذا رلألوه رُجوا من مكامنهم، فِإذا قفل همألن الهعل ، فلخل
لليهِهم. ار الهعلدو، نالوا الفرصة ِمنهُهم، فلألغلاُروا عل يهذ ِإلى دل  الهجل

ددو ألثلدرهم،   خر: ألنهم ِإذا انصدرفوا مدن مغدزاهم ظلداِهرين لدمه  دأمنوا ألن  قُفدو الهعل ولاآله
يهذ، أوه  ، فلُربملا استظهر الهجل ضهم ِبالروُجوِع علدى أدراجهدم بعه فيوقعوا ِبِهمه وُهمه غلارونل

انل من الهعلدو طلب، كاُنوا مستعدين للقائهم(.  ينقضون الطغِريق، فِإن كل
والوجه األول موافدق لمدا ذكرتده سدابقا ويدأتي الحقدا مدن ظهدور قيمدة الدوطن فدي  

هدددي النبددوة، وأن تنزيددل القفددول منزلددة الغددزو ييدده إشددارة إلددى أندده عنددد وقددوع األمددان 
ورجدددوع الجندددود إلدددى أوطدددانهم  سدددتفيض العمدددران، وتعمدددر البلددددان،  وب ووقدددف الحدددر 

وتدددروج التجدددارات، وتسدددتفيض أمدددور المعدددا ذ ومندددافع النددداس إلدددى غيدددر ذلدددو مدددن 
المقاصد الشرةية المعتبرة، وال شو أن كدل ذلدو محقدق ألمدان األوطدان، وندابع مدن 

 حبها.
 ***** * 

  تر ثة أرضثنا،  رياثة مسئلة في استنباطهم قيمة الوطن من حثديث: )بسثم ه* 
 بعضنا، ليشف  به سقيمنا، بإذن ر نا(.

دددنه أم  ،روى البخددداري ومسدددلم فدددي صدددحيحيهما  وأبدددو داود فدددي سدددننه، وغيدددرهم، عل
دددةل  اِئشل دددِريِض: ) (): ألنغ النغِبددديغ () المدددؤمنين عل دددانل  لُقدددوُل ِللهمل ِّ، ُتْرَ ثثثُة كل بِّْسثثثمِّ َّللاَّ

َنا،  َنا،  ِّرِّيَاةِّ َبْعضِّ يُمَنا، بِّإِّْذنِّ َر  َِّنا ُ َأْرضِّ  .(1)(ْشَف  َسقِّ
 

، واإلمدام ()/، كتاب الطب، باب رقية النبدي  3/1189( رواه اإلمام البخاري في صحيحه/1)
نملدددة /، كتددداب السدددالم، بددداب اسدددتحباب الرقيدددة مدددن العدددين وال 2/951مسدددلم فدددي صدددحيحه/

 /، كتاب الطب، باب كيف الرقى.  2/655والحمة والنظرة، وأبو داود في سننه/
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اِوي: قد ) قال الحاف  ا ن ح ر في الفت :  تِ  وقال الهبليهضل ِهدل بِ يغدُة شل بلاِحدُث الطِ   الهمل
ِديِل الهِمزلاجِ عل تلعه ِ  ول اًل ِفي النوضه خل يِق ُمده دِل  ،ى ألنغ ِللرِ  طلِن للدُه تلدأهِثيرب ِفدي ِحفه تُدرلاُب الهدول ول

ر الهِمزلاجِ  رل فهِع الضغ دل ِضدِه ِإنه ؛ِ ول دِحبل تُدرلابل ألره تلصه داِفِر ألنه  لسه  فلقلده ذلكلُروا ألنغدُه يلنهبلِغدي ِللهُمسل
يهًئا ِمنهدُه ِفدي ِسدقلاِئِه  لل شل عل تلِلفلةل جل دل الهِميلاهل الهُمخه رل تغى ِإذلا ول ا حل اِئهل اِب مل حل ِتصه زل علِن اسه علجل

) رغةل ذلِلول ِليلأهملنل ملضل
(1). 

)فقدد علدم النداس مدن قبدل أربعدة  ع ثد الحميثد  ثن بثاد  :األستاذ الشيخ قال و  
عشر قرنًا أن تربة الوطن معجونة بريدق أبنائده، تشدفي مدن القدروح والجدروح، ليدربط 
بين تربته وبين قلوبهم عقدًا من المحبدة واإلخدالص لده، وليؤكدد فيهدا معندى الحفداظ 

لددوطن من ددة كددانوا عنهددا غددافلين، فقددد كددانوا ا لدده واالحتفدداظ بدده، وليقددرر لهددم مددن مددنن
 علمون من علم الفطرة أن تربة الدوطن تغدذي وتدروي، فجداءهم مدن علدم النبدوة أنهدا 
تشفي فلي  هذا الحديث إرشادًا لمعنى طبي، ولكنه درس فدي الوطنيدة عظديم، ولدو 
أنصددف المحدددثون لمددا وضددعوه فددي بدداب الرقددى والطددب، فإندده ببدداب "حددب الددوطن" 

، وسيأتي نقل كالمه بتمامه في المبحث الذي ييه نبذة من كالم المفسدرين (2)أشبه(
 والفقهاء والزهاد عن الوطن.

* ***** 
 مسئلة في استنباطهم قيمة الوطن من حديث: )أو م رجيَّ هم(:* 
 فدي ()مدن حدديث عائشدة  يهمافدي صدحيح ومسدلم البخداري  انروى اإلمام 

  عليده لمدا انطلدق مدع خد جدة إلدى ورقدةحديث بدء الدوحي، فجداء ييده أنده صدلى هللا
ددا بددن نوفددل ددى،  لددا لليهتلِنددي ِفيهل للددى ُموسل قلددُة: هلددذلا النغدداُموُس الغددِذي نلددزغلل قغُ عل رل  قددال لدده ول

 

 /.10/208( فتح الباري/1)
: دار الكتدب العلميدة، بيدروت، لبندان، 2/، ط378( مجال  التذكير، من كالم الحكيم الخبيدر/2)

د1424سدددنة  م، جمدددع وترتيدددب الددددكتور توفيدددق محمدددد شددداهين،  محمدددد الصددددالح 2003-هددد
 .رمضان
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 ِ ، فلقلالل رلُسوُل قغ ُمول ِرُجول قلوه يًّا ِإذه ُ خه ذلًعا، لليهتلِني ألُكوُن حل يَّ ُهْم(، : )()جل َأَو ُمْ رِّجِّ
َ ، َوإِّْن ُيثثْدرِّْننِّي َيْوُمثثَ  لَ َقثثا ْئثثَت بِّثثهِّ إَِّلَّ ُعثثودِّ ِّْ َمثثا جِّ ْثثث ِر بِّمِّ ْ  َقثث : َنَعثثْم، َلثثْم َ ثثَْتِّ َرُجثث

ر ا.. الحديث  .(1)(َأْنُ ْرَك َنْ ر ا ُمَؤزَّ
مثثن هثثكا الحثثديث ال ليثثْ  الثثروض األنثث ()فثثي اإلمثثام السثثهيلي وقثثد اسثثتنبِ  

قلدةل ي د )بلقِ  :(~)معن  جليال يتعلق بحب الوطن، قثال  رل دِديِث ول ذلِلدول ألن دُه قلدالل  :ةب ِمدنه حل ول
ُسددوِل هللِا  للددمه  لُقددله للددُه الن ِبددي   "،للُتكلذ بلن ددهه ": ()ِلرل دديهًئا، ثُددم  قلددالل  ()فل ذليلن دده" :شل للُتؤه للددمه "ه ول  فل

دديهًئا، ثُددم  قلددالل  ن ددهه " : لُقددله للددُه شل رلجل للُتخه ت " فل  "،ول رلِجددي  ُهددمه ُمخه : "ألول ددالل للددى فِدد فلقل ِليددلب عل ي هلددذلا دل
للى الن فه ِ  قلِتِه عل ِة ُمفلارل ِشد  طلِن ول  .ُحب  الهول

ُم هللا،  ددرل ِتددهِ  ولأل هًضددا فلِإن ددُه حل ِجددولاُر بليه ددملاِعيل،ول ُة ألِبيددِه إسه بللهدددل ُسددُه  ، ول ر كلددته نلفه ِلددذلِلول تلحل فل
ر  ه قلبهلل ذللِ  ا للمه تلتلحل ِر الهُخُروِج ِمنهُه مل ت فلقلالل "ألول  ،ول ِعنهدل ِذكه رلِجي  ُهمه  " ُمخه

دعل  والموضُع الدال  اِم مل هل ِتفه دل ألِلِف ااِلسه اُل الهولاِو بلعه خل ا إده ِقهل ر  تلحل ِ  ول ر ِ  الن فه للى تلحل عل
دداصِ  ِتصل ددؤلاِل عندده، وذلددو أن الددواو اخه ددرلاِج ِبالس  خه مِ  اإلهِ ددد  ِم الهُمتلقل د  إللددى الهكلددالل ددِعُر  ،تُددرل ُتشه ول

ِتفه اطل الهُمخل  ِع لكالمه، أو الت ألل ِم منهبل ِبألن  ااِلسه نهكلار، ألوه الت فلج  ِة اإلهِ للى ِجهل امل عل  .(2)(هل
دِديث ورقدة  قال الحاف  أ و  امة في نتا  )المبعث(:  ِفدي حل دهيهلي: " ول )قلالل السو

ُسدول هللا  لدم  قدل للدُه النغِبدي  ()ألنه قلالل لرل ديهئا، ثدمغ  ()لتكذبنده، فل : ولتؤذينده، قلد  شل الل
لم  قل النغِبي  : ألو مخرجي همت ()فل : ولتخرجنه، فلقلالل يهئا، ثمغ قلالل  شل

ة ُمَفارَقتثه علث  الثنَّف (  فدأقر  ، قلثت:(3)َففِّي َهَكا َدلِّيْ علث  حثب الثوطن َو ثدَّ
 .من السهيلي الحافل أبو شامة هذا االستنباط الحسن

 

/، كتدداب بدددء الددوحي، بدداب مندده، واإلمددام مسددلم فددي  1/3( رواه اإلمددام البخدداري فددي صددحيحه/1)
 .()/، كتاب اإل مان، باب بدء الوحي إلى رسول هللا 1/79صحيحه/

د1421/، ط: دار إحياء التدرا  العربدي، بيدروت، سدنة 2/273( الروض األنف/2) م، 2000-هد
 تحقيق عمر عبد السالم السالمي.

 /.163ح الحديث المنتقى، في مبعث النبي المصطفى/ص( شر 3)
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، قثال ولثده اإلمثام تثاد الثدين فثي: ويلكن نازع فيه  يخ اإلسالم التاي السثب 
لده  ))ذكدر الهولاِلدد ))طباات الشافعية الك ثر((:  دهيهلي ِفدي قلوه دا قلاللده السو  ()مدر ة مل

ِليال على حب الوطن "،أو م رجيَّ هم" أحسن من حدب الدوطن  :ثمغ قلالل  ،ولألن ِييِه دل
دددال دددرلاج مدددن فلدددولات ملددد  :ألن ُ قل خه دددانهم ا تحركدددت نلفسددده لمدددا ِفدددي اإلهِ دددِه مدددن ِإ مل نددددب ِإلليه
دِذيب واإليدذاء مترقدب  ،وهدايتهم دعل التغكه درلاج ُمنهقلطدع ،فلدِإن ذلِلدو مل خه دعل اإلهِ مل ذلِلدول ُهدول  ،ول ول

لنهِبيلددداء  دددد األه ء ِعنه ددديه دددهُ  ()الغدددِذي الل شل ددداللى ،أعظدددم ِمنه ِتثلدددال ألمدددر هللا تلعل ولأمدددا  ،أِللنغدددُه امه
للى مقلاما من الهُوُقوف ِعنهده ِفي  ()ولالنغِبي   ،يبلُمفلارقلة الوطن فلُهول ألمر ج أجل ولألعه

ِظيم  .(1)(هلذلا الموطن الهعل
هنددا تعليددق؛ حيددث إن كددالم اإلمددام السددبكي فددي غا ددة الحسددن، والكشددف وأقثثول:  

عن حقائق المعاني التي تجري على الجنان النبدوي الشدريف، وهدو رغدم ذلدو  مكدن 
حيدث السدهيلي وأبدي شدامة،  ين:المه مع كالم اإلمدامك التعقيب عليه بما  جتمع به
راجدددع إلدددى مجمدددوع أمدددور، وكلهدددا نابعدددة مدددن عدددين  ()إن اشدددتداد األمدددر عليددده 

الوحي، منزهة عن الجبليات والبشريات المحضة التي تصدان عنهدا بدواطن األنبيداء 
يتهم، داالمعصومة بالوحي؛ فمنها: فوات ما ندبه هللا إليه وأقامه ييه مدن إ مدانهم وهد 

ومددن جملددة مددا جدداءهم بدده ليومنددوا بدده البددر باألوطددان والوفدداء لهددا، فلددئن كددذبوه وأبددوا 
فددال  حملددوه علددى الخددروج الددذي ينتقددل بدده عددن  -وهددذا راجددع إلدديهم هددم-قبددول هد دده 

وطندده، فيرجددع هددذا إليدده هددو، فددي حددال أن همددم األنبيدداء تددأبى تددر  البددر ولددو بحددال 
 :قوله ييما رواه الترمذي من  وتسليماته عليهمما أشار إليه صلوات هللااالضطرار، 

ْنثث ِّ  َمثثا َسثثَوْنُت ) ، َوَأَحبَّثث ِّ إلثثيَّ  َوَلثثْوََل َأنَّ َقثثْومِّي َأْعَرُجثثونِّي مِّ َمثثا َأْطَيَبثث ِّ مثثن َ َلثثد 

 

/، ط: دار إحيدداء الكتددب العربيددة: ييصددل ةيسددى البددابي 10/285( طبقددات الشددافعية الكبددرى/1)
 الحلبي، القاهرة، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، ومحمود محمد الطناحي.
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وإنمددا اختددرت لفدل الترمددذي ألنده صددلوات هللا وسددالمه عليده أرجددع جميددع ، (1)(َغْيثَركِّ 
إ اهدددا،  () عدددود لفضدددلها فدددي ذاتهدددا، وحبددده  مددداأسدددباب اشدددتداد فراقهدددا عليهدددا إلدددى 

فددتمحض الكددالم هنددا لإشددارة إلددى مددا اقترفددوه مددن الحيلولددة بيندده وبددين معنددى شددريف 
فاشدتد ذلدو عليده صدلوات هللا تعدالى وهو كمال البر بهذا البلد الكدريم المحبدب إليده، 

مددة، ئعليدده، ييكددون سددبب االشددتداد مركبددا مددن مجمددوع األمددرين، وبدده يلتددئم كددالم األ
ويصدددان جنددداب النبدددوة عدددن البشدددريات المحضدددة، ويخلددد  لندددا أ ضدددا ثبدددوت معندددى 

 الوطن وأنه من جملة ما جاءت به مواريث النبوة.
يَن َنَفُروا لُِّيْث ُِّتوَك َأْو قوله تعالى: )هو  ولعل ما  شير إلى ذلو   َوإِّْذ َ ْمُكُر بَِّ  الَّكِّ

ُ َعْيُر اْلَماكِّرِّينَ يَ َ ْاُتُلوَك َأْو ُ ْ رُِّجوَك َوَيْمُكُروَن وَ  ُ َوَّللاَّ  .(2)(ْمُكُر َّللاَّ
فاسدتعمل القددرآن هندا معنددى اإلخددراج الدذي أشددار إليده سدديدنا ورقددة، والدذي سددأل عندده 

ثثيَّ ُهثثمْ فددي قولدده: ) ()سدديدنا محمددد  ، وجعلدده أحددد ثالثددة أغددراض يرمددي (َأَو ُمْ رِّجِّ
غ عن هللا، وتزيد إلى بالإليها أولئو المعاندون من وراء مكرهم، وكلها تحول دون ال

ذلددو أن تعتدددي علددى جنابدده الشددريف بالقتددل، أو بدداإلخراج الددذي  حددول دون الددبالغ 
وأ ضدا  حملدده اضددطرارا علددى فدرا  بلددد أحبدده هللا، فينفلددق األمدر عددن التلددويح بمعنددى 
تعلق بواطن األنبياء بأماكن وبقاع اختارها هللا لهم بلدا، فأحبوهدا، ومدن هندا جداءت 

ُم  َِّهَكا اْلَ َلدِّ ذلو في قوله تعالى: ) لىاإلشارة إ ٌّْ  َِّهَكا اْلَ َلدِّ * َل ُأْقسِّ  .(3)(َوَأنَت حِّ
* **** 

 

وقال: هذا حديث حسن /، كتاب المناقب، باب فضل مكة،   2/989( رواه الترمذي في سننه/1)
 صحيح غريب من هذا الوجه.

 .30( سورة األنفال، اآل ة 2)
 .2و 1( سورة البلد، اآليتان 3)
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الحندين إلدى الدوطن مدن رقدة القلدب، ورقدة القلدب قثال بعثا الحومثاء: هكا وقثد  
من الرعا ة، والرعا ة من الرحمة، والرحمة من كرم الفطرة، وكرم الفطرة مدن طهدارة 

 الرشد.
هللا تعدالى الخالئدق جميعدا علدى الميدل الفطدري الحنيدف اللطيدف إلدى  طرولقد ف 

ددددر النقيددددة مددددن سددددائر الموجددددودات قددددرارا وسددددكونا  أوطانهددددا، وأودع سددددبحانه فددددي الِفطل
وانشراحا إلى الوطن، حتى إن المتأمل ليجد ذلو في سائر أجناس الوجود، فاآلساد 

والنمدددل  حدددن إلدددى قدددراه، ، واألشدددبال تدددأوي إلدددى عرينهدددا، واإلبدددل تحدددن إلدددى أعطانهدددا
والطيور تهوي وتميل إلى وكناتها، واإلنسان مجبول على مفطور على شدة الحنين 

فدي: )مثيدر الغدرام  (~)ابن الجدوزي المحد  الجليل أبو الفرج إلى الوطن، وقد قال 
 .(1)ا محبوبة(الساكن(: )واألوطان أبدً 

ت، حتثث  قثثال نثثاوقثثد َلح ثثت العثثر  ذلثث ، وتفننثثت فثثي تسثثمية أوطثثان الكائ 
)والعرب تفر  في األوطان، ييقولدون لمسدكن الحاف  ا ن ح ر في: )فت  البار (: 

 ، اإلنسددان: وطددن، ولمسددكن اإلبددل: عطددن، ولألسددد: عددرينب وغابددةب، وللظبددي: ِكنلدداسب
، ولليربوع: نافق، وللنمل: قرية( ، وللزنبور: ُكورب ، وللطائر: ُعذم ارب  .(2)وللضب: ِوجل

س جميعددا حنددين إلددى أوطانهددا، حتددى جمددع ربيعددة البصددري ندداولتلددو األجقلثثت:  
 على سبيل المثال كتابا في: )حنين اإلبل إلى األوطان(، فكيف باإلنسانت!.

فإذا كانت أجناس الوجود كلها من حولنا رغدم أنهدا عجمداء ال تفصدح وال تبدين،  
 نسدانإلاف قد تبين من مالحظة طباعها وأحوالهدا شددة وفائهدا وحنينهدا إلدى أوطانهدا،

أولى بذلو منها، لما  متاز به عنها من الكماالت اإلنسانية، التي تجمله محال لكل 
 

/، ط: دار الحدددددديث، القددددداهرة، سدددددنة 75( مثيدددددر الغدددددرام السددددداكن، إلدددددى أشدددددرف األمددددداكن/ص1)
 م.1995-هد1415

ث /، وسددددددبقه إليدددددده ابددددددن الجددددددوزي فددددددي: كشددددددف المشددددددكل مددددددن حدددددددي6/358( فددددددتح البدددددداري/2)
 م.1997-هد1418/، ط: دار الوطن، الرياض، سنة 3/363الصحيحين/
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         خلدددددددق كدددددددريم، والوفددددددداء والمدددددددروءة علدددددددى رأس تلدددددددو الشدددددددمائل، حتدددددددى قدددددددال أحمدددددددد 
 :(~)شوقي 

ْ ِّ ُحر   * يد  َسَلَفْت وَدْين  ُمْسَتَحقر   ولألوطان في دم ن
ال إنسددانيته أولددى بالوفدداء للددوطن، والقيددام كمدد اإلنسددان لوأقثثول علثث  غثثرار ذلثث :  

 بمحبته وصيانته من سائر تلو األجناس.
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الثاني بحث  امل   
 يف ذكر طائفة من احملدثني برز عندهم 

 ملمح حب الوطن، فتناقله احملدثون بعدها عنهم ومدحوهم به 
 

إذا كددان المبحدددث السدددابق تأصددياًل وتنظيدددًرا لقيمدددة الددوطن عندددد المحددددثين، فمدددن  
مالئم أن نتبعه طائفة من تصدرفاتهم وتطبيقداتهم العمليدة، التدي ظهدرت فيهدا مدنهم ال

 المواقف الدالة على تمكن هذا الخلق النبوي الكريم من طباعهم، فمن ذلو: 
ُ   أن*  دِ  ِعيد  الهُمحل دلل كان ُقتليهبلُة بهُن سل مل للِة، ولحل الل نهيلا ولالهجل  قلده ُرِز ل ِمنل النغِصيِب ِفي الدو

 ، نل ِغيًرا ِببلغهالل ِئِه صل نهشل مل ِلِدِه ول للى ملكلاِن ملوه بلرل ملرغًة عل ، فلعل ادل دل انل ِببلغه كل نهُه، ول النغاُس الهِعلهمل عل
دةل  يلتهدُر ل ِرئلاسل دا، ول دانل ُمِقيًمدا ِبهل يلاِع، فلتلملنغى ألنه للدوه كل غلِر الضغ يهعلةب ِمنه ألصه : ولِهيل ضل ِقيلل

ارِ  ، دل ادل دل فلِة، ا بلغه : -وقدد سدا  قصدته هدذه-قال أبدو حيدان فدي )البحدر المحديط( لهِخالل
طلن( ذلِلول ُنُزوعب ِإللى الهول )ول
(1). 

فانظر كيف وقف اإلمام أبو حيان في تفسيره شدارحا لهدذا الموقدف، ومبدرزا لمدا  
 شدددتمل عليددده مدددن معدددان وقددديم قدددد اسدددتقرت فدددي وجدانددده، وأظهرتهدددا المواقدددف، ممدددا 

مة الدوطن عنددهم، وأنهدم فهمدوا هددي النبدوة الشدريف فدي هدذا قي كشف عن تأصيل 
 الباب وتخلقوا به.

مغد بدن عبدد  مد بن عبد هللا بن ُمحل مغدد بدن بشدر بدن  * ومن ذلو اإلمام ألحه هللا بدن ُمحل
مغدد بدن عبدد هللا بدن معقدل،ل بن حسان ابهن عبدد هللا معق ِليدل بدن ُمحل ديهخ الهجل ألُبدو  ،الشغ

دددد المزندددي مغ لبهددديلض، كدددان ي ،لدددي الهدددروي لمعقا ُمحل ددد)لقدددب بالبددداز األه قتيل حدددب وعدددرف بد
المحدددد  وشددديخ المحددددثين، مدددن تالمذتددده: أبدددو عبدددد هللا الحدددازمي العالمدددة ، (الدددوطن

 والحاكم النيسابوري.

 

 /.2/577( البحر المحيط/1)
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لهطلان بخراسدان فدي عصدره َقاَل اْلَحاكِّم:   )كلانل ِإملام أهل الهعلم ولالهُوُجوه وأولياء السو
ملكغددة سددمِبددالل مدافعددة  ددرلة ول ع بهددراة ونيسددابور ومروالددروذ وجرجددان ونسددا وبغددداد ولالهبلصه

 ومصر واألهواز(.
ِليل: يهخ الهجل من شعر الشغ  ول

ثثثثثثثثثا  )نزلَنثثثثثثثثثا موثثثثثثثثثرهين  َهثثثثثثثثثا َفَلمَّ

 

 ألفناهثثثثثثثثثثثثا عرجَنثثثثثثثثثثثثا مورهينثثثثثثثثثثثثا( *

 

 )َوَمثثثثثثا حثثثثثثب الثثثثثثد ار  َِّنثثثثثثا َوَلكِّثثثثثثن

 

 َأمثثثثر اْلَعثثثثثْي  فرقثثثثثة مثثثثثن هوينثثثثثا( *

 

ددديه   دددانل الشغ ِلًسددد خ قيدددل كل لدددى ملجه ِليدددل قلِتيدددل حدددب الدددوطن، أمه ندددىالهجل  ،ا فدددي هلدددذلا الهملعه
مرض عقبه توفى بعد ُجُمعلة  ،ول ان سنة ِست  ولخمسين   ،ول اِبع عشر شهر رلملضل في سل

 .(1)وثالثمائة
فهذا مجل  إمدالء حدديثي جليدل، فدي حدب الدوطن وافتدائده بدالنف ، أمداله إمدام  

ذلدددو  كشدددف عدددن جهدددود وأعمددددال  كدددلمحدددد  حدددافل، بدددل شددديخ لمحددددثي زمنددده، و 
للمحدددثين فددي تأصدديل قيمددة الددوطن، حتددى سددرت إلددى انعقدداد مجددال  اإلمددالء لهددا، 
لتنطدددق المجدددال  الحديثيدددة بهدددذه القيمدددة العليدددا، وتسدددا  لهدددا األحاديدددث والمرويدددات 

تل  األجدددزاء الحديثيدددة، معربدددة عدددن حدددب سدددخ نه واألسدددانيد، وتكتدددب طبدددا  السدددماع، وُتسه
 الوطن.
ُم حثثاف  ا ثثن رجثثب الحن لثثي: القثثال وقثثد *  تُددُه  ())للمغددا ُخِلددقل آدل جل وه زل ددِكنل ُهددول ول ُأسه

ِمُن ألبلًدا  لِحنو  يغِتِهملا، فلالهُمؤه اللُح ذلرِ  صل ا، ول ا ِبالروُجوِع ِإلليههل ُوِعدل ا ول نغةل، ُثمغ أُههِبطلا ِمنههل  ِإللى الهجل
طلِن ِمنل اإلهِ  ِل، ولُحبو الهول لوغ طلِنِه األه :ول ا ِقيلل مل اِن، كل   مل

ََْلُفُه اْلَفَت  ل  لِّْلَمْرءِّ َ  لِّ . َكْم َمْنزِّ لِّ َمْنزِّ ا ألَِّوَّ  .(2) (.. َوَحنِّيُنُه َأَ د 

 
 

 /.3/18( طبقات الشافعية الكبرى/1)
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الثالث   بحث امل   
عن  وغريهم  يف الكتب واملؤلفات التي أفردها احلفاظ واحملدثون  

 ، وأكثر املصنفني يف هذا الباب من احملدثني الوطن 
 

 سددتفيض عنددد األقدددمين، وتتسددع مددادة الكددالم ييدده، حتددى ى ولددم يددزل هددذا المعندد  
 أفرد بالتآليف:

هدددذا الكتددداب قدددد صددددغرت ب، و (1)فدددألف الجددداحل كتابددده: )حدددب الدددوطن(، وقدددد طبدددع* 
 لسبيين: النفي 
أقدميتدده، وأندده كددان رائدددا فددي هددذا البدداب، فددال أعلددم أحدددا قبلدده سددبقه إلددى  األول: 

 التصنيف في هذه القضية.
قد تأثر به اإلمام ين والمحدثين، فجاء بعده من المفسر  فمن ابليغً  اأثرً  لهأن  الثاني:

كمدددا سددديأتي عندددد نقدددل كدددالم اإلمدددام الدددرازي فدددي الدددرازي مدددن المفسدددرين، فخدددر الددددين 
المبحث الذي أورد ييه نبذة من كالم المفسرين والفقهاء والزهاد وبقية أربداب العلدوم 

كمددا سدديأتي عنددد  مددن المحدددثين هرمددزي اماإلمددام الر  تددأثر بدده الحددافلو ، عددن الددوطن
  .الكالم على كتابه )المناهل واألعطان، والحنين إلى األوطان(

 ***** * 
صالح بن جعفر بن عبد الوهاب الهاشمي الصالحي القاضي أبو طاهر  ومنهم:  *  

ين،الحلبدددي القاضدددي،  دددُهورين بددداألدب ولالدددد  يلدددان أهدددل حلدددب الهملشه ددداتل سدددنة )أحدددد ألةه  مل
ِتسه  دانل أكثدر لبسده عيخم  ول كل دانل قلِصديرا ول انل يلقب بدالمحبرة؛ ألنده كل كل ن وثالثمائة، ول

السولاد(
(2). 

 

( طبعددددت رسددددالة )الحنددددين إلددددى األوطددددان( للجدددداحل، فددددي دار الرائددددد العربددددي، بيددددروت، سددددنة 1)
 م.1982-هد1402
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ا ثن  أ ثو الااسثم الحاف في الحنين إل  األوطان، ذنره جليال رن  نتاب ا وقد  
: )وصنف كتاًبا في الحنين ، ووصف منهجه ييه، فقال)تاريخ دمشق(عساكر في: 
 .(1)(هؤالء وغيرهم خه، روى ييه عن شيو إلى األوطان

فهذا إذن كتاب علدى طريقدة المحددثين وأهدل األثدر،  سدو  ييده األحاديدث قلت:  
واآلثدددار والشدددواهد بأسدددانيده، ويبددددو أنددده كتددداب واسدددع، أسدددند ييددده مدددن طريدددق شددديو  
كثيرين، حيث ذكر له الحافل ابن عساكر سدبعة مدن شديوخه الدذين سدمع مدنهم، ثدم 

طان(: )روى ييه عدن شديوخه هدؤالء وغيدرهم(، ممدا و قال عن كتابه )الحنين إلى األ
  شير إلى اتساع مادته، وتفننه في الروا ة، وكثرة شيوخه.

كانت هذه إشارات الحافل ابن عساكر لوصف منه  الكتاب إجماال، في المجلد  
الثالث والعشرين من )تاريخ دمشق(، ثم  مضي إلى المجلد السبعين ييسو   

ربا من مادته، ويطلعنا على نموذج منه، قال: )قرأت ق مقتطفا من الكتاب يزيدنا
أنا أحمد بن محمد   ":الحنين إلى األوطان" :في كتاب لبعض الشاميين جمعه في

قال: تزوج معاوية بن أبي سفيان ميسون بنت   ،أنا أبو بكر بن دريد  ،البغدادي
 ى  إلوحنت -فسئمته فأنشأت تقول  ،يبقيت عنده مديدة ،بحدل الكلبية أم يزيد 

 ل يثثثثثثثثثثثت ت ثثثثثثثثثثثر  األرواخ فيثثثثثثثثثثثه

 

 أحثثثثثثب إلثثثثثثي مثثثثثثن ق ثثثثثثر منيثثثثثثف *

 

 ونلثثثثثثثثب ينثثثثثثثثب  الُفثثثثثثثثرَّا  عنثثثثثثثثي

 

ِ   َأُلثثثثثثثوف *  أحثثثثثثثب إلثثثثثثثي مثثثثثثثن قثثثثثثث

 

 وَ ْكثثثثثثثر  يتبثثثثثثثع األ عثثثثثثثان رثثثثثثثعب
 

 أحثثثثثثب إلثثثثثثثي مثثثثثثثن بغثثثثثثثْ زفثثثثثثثوف *
 

 وُلثثثثثثثْبُ  وبثثثثثثثاءة  وَتَاثثثثثثثرر عينثثثثثثثي
 

 أحثثثثثب إلثثثثثي مثثثثثن لثثثثثب  الشثثثثثفوف *
 

 وعثثثثر  مثثثثن  نثثثثي عمثثثثي نحيثثثثف
 

 أحثثثثثثب إلثثثثثثي مثثثثثثن علثثثثثث  عليثثثثثثف *
 

 رثثثثثثثثثوات الريثثثثثثثثثاخ بوثثثثثثثثثْ فثثثثثثثثث وأ
 

 أحثثثثثثب إلثثثثثثي مثثثثثثن ناثثثثثثر الثثثثثثدفوف *
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 عشثثونة ويشثثتي فثثي ال ثثدو أ ثثه 
 

 إلثثث  نفسثثثي مثثثن العثثثي  الفريثثثف *
 

 فمثثثثثا أبغثثثثثي سثثثثثو( وطنثثثثثي  ثثثثثديال
 

 فحسثثثث ي ذاك مثثثثن وطثثثثن  ثثثثثريف *
 

والقددط: سدداعة مددن  ،والقددط: الكتدداب  ،والقددط هاهنددا: السددنور ،أي سددمينعليثثف:  
 .(1)الليل(
قدددد أبهدددم هندددا اسدددم مؤلدددف الكتددداب، فدددإن طريقدددة  كروإن كدددان الحدددافل ابدددن عسدددا 

المحدثين في تعيين المبهمات تسعفنا في تعيينه، وأنه هو بعينه القاضي صالح بن 
جعفددر بددن عبددد الوهدداب، وقرينددة المحدددثين هنددا هددي أن صدداحب الكتدداب أسددند هددذه 
الواقعدددة مدددن طريدددق شددديخه: أحمدددد بدددن محمدددد البغددددادي، وهدددو بعينددده شددديخ القاضدددي 

وهددو يددذكر -عفددر؛ إذ قددال ابددن عسدداكر فددي ترجمددة صددالح بددن جعفددر ج صددالح بددن
ما نصه: )وأبدا الحسدين أحمدد بدن محمدد بدن  عقدوب البغددادي  -شيوخه في السماع

 .(2)نزيل دمشق(
والحاصدددل أن هدددذا مقطدددع نفدددي  مدددن كتددداب )الحندددين إلدددى األوطدددان( للقاضدددي  

ن لنددا أنددده بددي،  كشددف لنددا عددن خطتدده وطريقتدده، وي(~)صددالح بددن جعفددر الهاشددمي 
حافل بجمع الشواهد النادرة الناطقدة بحدب األوطدان والحندين إليهدا، وإن كدان العديذ 

 فيها خشنا، عسيرا، وأن هذا من أشرف الشمائل واألخال .
وقد حف  لنا  ثاقوت الحمثو  مافعثا  عثر مثن نتثا  )الحنثين إلث  األوطثان(،  

أرض دمشدددق علدددى ن )واألقحواندددة موضدددع بددداألردن  مددد قثثثال فثثثي: )مع ثثثم األدبثثثاء(: 
 شاطئ بحيرة طبرية، حد  هشام بن الوليد عن أبيه، قال: خرج قوم مدن مكدة نحدو
الشام، وكندت فديهم، فبينمدا نحدن نسدير فدي بدالد األردن مدن أرض الشدام إذ رفدع لندا 
قصددر، فقددال بعضددنا لددبعض: لددو ملنددا إلددى هددذا القصددر فأقمنددا بفنائدده حتددى نسددتريح، 

 

 /.23/324( تاريخ دمشق/1)
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تح بددداب القصدددر وانفددددرج عدددن امدددرأة مثدددل الغددددزال نفددد ففعلندددا، فبينمدددا نحدددن كددددذلو إذ ا
العطشان، فقالت: من أي القبائل أنتم ومن أي البالدت قلنا: نحن أضاميم من ههنا 

 وهنا ، فقالت: أييكم من أهل مكة أحدت
 قلنا: نعم، فأنشأت تقول: 

 َل عنا: أين منزلنا؟ ثثثثثثثثثمن نان  س

 

 منزل قمن  ناة مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثفاألقحوان *

 

 ا به وطني ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوإن ق ر  هكا م

 

   األهْ والوطن ثثثثثثثثثلكن بموة أمس *

 

رهثثثثثثثثثإذ نلب  العي  ر  فوا ما  ود 

 

 ه الز من ثثثثثثثث قول الو اة، وما ين و   *

 

 ام ينزله ثثثثثثثثثثمن نان ذا   ن بالش

 

 لحزن وا  الهم  ثثثثثثثثثثثثثثثفباألباط  أمس *

 

ثددم شددهقت شددهقة وخددر ت مغشددي ا عليهددا، فخرجددت عجددوز مددن القصددر فنضددحت  
تدا  للمدوت خيدر  في كل يوم لو مثل هدذا مدر ات، الماء على وجهها وجعلت تقول:

 .لو من الحياة
تهات فقالت: كانت لرجل من أهل مكة يباعها، فهديفالنا:    أي تها العجوز ما قص 

 ا.ال تزال تنزع إليه حنينا وشوق
 "الحنثين إلث  األوطثان"قال الااضي الشريف أ و طاهر الحل ي رثاحب نتثا   
واألقحوانة ضيعة علدى شداطئ بحيدرة طبريدة، وقمدن : -عند فراغه من هكا ال  ر-

أي دان قريددب، وعندددي أن الجاريددة أرادت األقحوانددة التددي بمكددة، وقمددن بفددتح المدديم 
 أن ذلو المنزل جدير أن أكون ييه.أي خليق، تعني 

ولم أر في نتب اللغة الامن بمعن  الاثر ، إنمثا قثال ثم عاب  اقوت باوله: ) 
 .(1)القمن بكسر الميم القريب والقمن السريع(األزهر : 

 

 /.1/434( معجم البلدان/1)
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فعاب عليثه المحثدا الحثاف  الك يثر السثيد محمثد مرتضث  الز يثد  فثي )تثاد  
للبدديو فِدد العثثرو ( باولثثه:  ددريُف ألبددو طدداِهر  الحل ه الشغ دل رل كتدداِب الحندديِن ِإللددى ي )قلهددُت: ألوه

هدا  دداقوُت  دل رل ددًة وألبياتدا، ألوه دا قصغ دته ِفدي الشدداِم، وذلكلدرل للهل ددةل ِبيعل طداِن لجاِريلدة  ِمدن مكغ األلوه
ددريِف ألبددي  ددن الشغ دداللى، ثددمغ قددالل  دداقوُت عل دديلأهتي ِفددي قحددي إنه شدداءل هللُا تلعل بتلماِمهددا، وسل

. له قمنب ألي دان  قلِريبب  طاِهر  قلوه
ب، قلهدُت: بدل جداءل قوُت:  اقاَل   نلدى الُقدره دن بدالفتهِح بمعه دِة القلمه لم ألرل ِفدي ُكتُدِب اللغل ول

يلأهتي قلِريبا( ملا سل ذلول علن ألئمِة اللوغلِة كل
(1). 

ومددن هددذا  ظهددر عنا ددة المحددد  القاضددي أبددي طدداهر الحلبددي فددي كتابدده قلثثت:  
للغددوي النفددي ، التحريددر ا بضددبط اللغددة، والتدددقيق فددي ذلددو، فنقددل عندده  دداقوت هددذا

 ونقل عنه الحافل ابن عساكر ضبطه للفل القط وأنه مشتر  لغوي.
* ***** 

 
وقددد ألددف هددذا ومددنهم اإلمددام الحددافل أبددو سددعد عبددد الكددريم بددن محمددد السددمعاني، * 

ويعتبددر هددذا الكتدداب مددن عيددون كتددب الحددافل الجليددل كتابدده )النددزوع إلددى األوطددان(، 
 بانة عن قيمة الوطن.الحفاظ والمحدثين في اإل

قبددل تددأليف )كتدداب األنسدداب(،  قددد كددان تأليفدده الحددافل أبددي سددعد السددمعاني لددهو  
 هكتابدددد  فددددي اته واقتباسدددداته مددددن كتابدددده: )النددددزوع إلددددى األوطددددان(شددددار لددددذا تعددددددت إو 

 .)األنساب(
)هذه النسبة إلى البصرة، وشدهرتها أغنتندي عند نالمه عن الب ر :  مثال فاال 

كرتها لكي ال  خلو الكتاب منها،  قدال لهدا: قبدة اإلسدالم، وخزاندة عن ذكرها، لكن ذ 
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العددرب، وقدددد ذكددرت نبدددذا مددن فضدددائلها فددي كتددداب: "اإلسددفار، عدددن األسددفار"، وفدددي 
 .(1)كتاب: "النزوع إلى األوطان، والنزاع إلى اإلخوان"(

 .(2))وقد ذكرت قصته وسبب بنائه في كتاب النزوع إلى األوطان(: وقال مثال 
: )قدددال الددددارقطني: وأمدددا بدددوان فهدددو شدددعب  عدددرف بشدددعب بدددو ان، وييددده  قدددول وقدددال

 الشاعر:
 مال تحم لي ثثثثثثثثثثثفباَّللَّ  ا ري  الش

 

 عب  وَّان سالَم فت  َرب ِّ ثثثثثثثثإل    *

 

 في أبيات طويلة، وفيها: 
 ا   وان ُتلفنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثفإن تبغني يوم

 

 الدلب لد( الشعب مشدود الرنا  إل  *

 .(3)("النزوع الى األوطان" :وقد ذكرت هذه األبيات فيقلت:  
فهددذه لمحددة إجماليددة مددن معددالم كتابدده الجليددل، وظدداهر أندده اعتنددى ييدده وأقثثول:  

بإيراد كل ما وصل إليده اطالعده الواسدع مدن شدواهد حدب األوطدان وبرهدا وإجاللهدا، 
وفغى الصنعة الحديثية حقها، حاديث، وأنه والشو أنه صدغر ذلو بشواهد اآل ات واأل

ثددم عددرج علددى رقددا  أبيددات الشددعراء، ممددا هددو ناضددح بحددب الددوطن، وحنددين القلددوب 
 إليه، وإن من الشعر لحكمة.

)بلدددة هددراة، وهددي إحدددى بددالد خراسددان، وقددد ذكددرت فضددائلها فددي وقثثال أ ضثثا:  
 .(4)"النزوع إلى األوطان"(

 

/، ط: مطبعددة مجلدد  دائددرة المعددارف العثمانيددة، حيدددر آبدداد الدددكن، الهنددد، 2/253( األنسدداب/1)
د1397سددنة  ي اليمدداني، وانظددر: سدديرة اإلمددام أبددي م، تحقيددق عبددد الددرحمن المعلمدد 1977-هدد

        /، ليحيدددددى بدددددن محمدددددود 115سدددددعد السدددددمعاني التميمدددددي المدددددروزي مدددددن كتابددددده األنسددددداب/ص
 م.2016-هد1437بن جنيد، ط: دار البشائر اإلسالمية، بيروت، لبنان، سنة 

 /.7/119( األنساب/2)
 /.2/348( األنساب/3)
 /13/403( األنساب/4)
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زوع إلدى األوطدان بدذكر فضدائل وهنا إشارة أخرى إلى أنه اعتندى فدي كتداب )الند  
البلدددان، وذكددر عدددد مددن أةيانهددا، والشددو أندده انتقددى مددن كددالم كددل واحددد ةبددارات لدده 

 في نزوعه إلى وطنه، وحنينه إليه.
* **** 

أبي محمد الحسدن بدن عبدد الدرحمن بدن خدالد الرامهرمدزي لحافل المتقن اإلمام ول* 
 واألعطان، والحنين إلى األوطان(. كتاب: )المناهل

)الفهرسددت( بأخبددار نددادرة عددن  ه النفثثي :وقثثد احثثتف  لنثثا ا ثثن النثثد م فثثي نتابثث  
ي: وهددو أبددو محمددد الحسددن بددن عبددد ابددن خددالد الرامهرمددز اإلمددام الرامهرمددزي، قددال: )

 ، سدلو طريقدة الجداحل ،ملديح التصدنيف ،حسدن التدأليف ، قداض،الرحمن بدن خدالد 
 .حديث ورواه وقد كان سمع ال ،نه شاعر: إار الكاتب بن سر اقال لي 
مختار  الفلو في، كتاب ""ربيع المتيم في أخبار العشا "كتاب  :وله من الكتب 
بدددين الحسدددن  الريحدددانتين،كتددداب " "،()أمثدددال النبدددي "كتددداب  "،واألشدددعار خبددداراأل

كتددداب  "،مدددام التنزيدددل فدددي القدددرآن"، كتددداب "إوالحسدددين عليهمدددا وعلدددى أهلهمدددا السدددالم
رسدددالة "كتددداب  "،الرثددداء والتعدددازي "كتددداب  "،النددداطق أدب "كتددداب  "،الندددوادر والشدددوارد "

 ،عطدان"المناهدل واألكتداب  "،أدب الموائدد "كتداب  "،الشديب والشدباب "كتداب  "،السفر
 .(1)("والحنين إلى األوطان

إفدددادات نفيسددة عدددن شدديخ المحددددثين الحددافل الرامهرمدددزي، منهددا تدددأثره فأفدداد هنددا  
ا  فسدر العبدارة العذبدة الجزلدة اآلسدرة بالجاحل، وأنه  سلو مسلكه في تصانيفه، وهذ 

 في كتابه )المحد  الفاصل(.
وإذا كان العالمة المحد  الشيخ عبد الفتاح أبو غددة  جعدل مدن جملدة محاسدن  

مقدمددة اإلمددام ابددن الصددالح أنهددا تصددوغ المصددطلح بقلددم أديددب، فكيددف ببيددان اإلمددام 
 الرامهرمزي الذي  جري على سنن الجاحل في التعبير.

 

د1435: مؤسسدددددة الفرقدددددان للتدددددرا  اإلسدددددالمي، لنددددددن، سدددددنة 2ط /،1/478( الفهرسدددددت/1) -هددددد
 م، قابله بأصوله وأعده للنشر الدكتور أ من فؤاد سيد.2014
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من وراء ذلو كتب أخرى أفردهدا العلمداء والبداحثون إلبدراز قيمدة الدوطن،  وتبقى 
 منها:
ث،255المتثوف  بالب ثرة سثنة  نتا  أل ي حاتم سهْ  ن محمد الس سثتاني*   هث
، نسدبه إليده العالمدة الجمدال القفطدي فدي: )إنبداه )الشدو  إلدى األوطدان( سثماه:وقد 

 .(1)الرواة(
ن إسثحا   ثن  حيث ، َأ ثي الفيثب النحثو ، محمد  ن أحمثد  ث للعالمة األديب و * 

 .(2))الحنين إلى األوطان( نتا :األعرا ي  المعروف با ن الو اء
رثثاحب )اإلمتثثاع  أ ثثي حيثثان علثثي  ثثن محمثثد التوحيثثد ألديثثب المشثثهور ول* 

 .(3))الحنين إلى األوطان( نتا : والمؤانسة(
 ثم هنا  كتب أخرى لعدد من المعاصرين، منها:

، للدددكتور سددليمان بددن (ت حددب الددوطن فددي ضددوء تعدداليم اإلسددالممقومددا)نتثثا : * 
 عبد هللا بن حمود أبا الخليل.

، ، للدددكتور زيددد بددن عبددد الكددريم الزيددد (حددب الددوطن مددن منظددور شددرعي) :ونتثثا * 
 .أهداني مؤلفه نسخة منه

، للدددكتور محمددد بددن موسددى بددن (4)(الددوطن واالسددتيطان، دراسددة فقهيددة) :ونتثثا * 
وهدددو دراسدددة فقهيدددة موسدددعة ل ثدددار الفقهيدددة المترتبدددة علدددى قضدددية ، مصدددطفى الددددالي

 .الوطن
 

/، ط: دار الفكدددر العربدددي، القددداهرة، ومؤسسدددة الكتدددب 2/62( إنبددداه الدددرواة، علدددى أنبددداه النحددداة/1)
 براهيم.م، تحقيق الشيخ محمد أبو الفضل إ1986-هد1406الثقايية، بيروت، سنة 

 /.3/62( إنباه الرواة، على أنباه النحاة/2)
د1420/، ط: دار إحياء الترا  العربي، بيروت، سدنة 22/28( الوافي بالوييات/3) م، 2000-هد

 تحقيق أحمد األرنؤوط، وتركي مصطفى.
 م.2013-هد1435( الوطن واالستيطان دراسة فقهية، ط: مكتبة الرشد، الرياض، سنة 4)
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الرابع بحث  امل   
وبقية أرباب  يف نبذة من كالم املفسرين والفقهاء والزهاد  

 عن الوطن العلوم  
 

 حب الوطن في الار ن الكريم ونالم المفسرين:لمحة من  
ريم علددى حددب لإمددام الفخددر الددرازي ملمددح لطيددف فددي االسددتدالل مددن القددرآن الكدد  

أشدار إليده فدي: )التفسدير الكبيددر( الدوطن، وأنده داع فطدري شدديد العمدق فددي الدنف ؛ 
يَن  َمُنثثثوا َوَهثثثاَجُروا ) تفسدددير قولددده تعدددالى: فدددي خدددواتيم سدددورة األنفدددال، عندددد  إِّنَّ الَّثثثكِّ
مْ  ثثهِّ ْم َوَأنُفسِّ كددوا "وهدداجروا"  عنددي: فددارقوا األوطددان، وتر فقددال: )، (1)(َوَجاَهثثُدوا بِّثثََْمَوالِّهِّ

األقددارب والجيددران فددي طلددب مرضدداة هللا، ومعلددوم أن هددذه الحالددة حالددة شددديدة، قددال 
َ ثارُِّنمْ ) تعدالى: ثثْن دِّ ْم َأنِّ اْقُتُلثثوا َأْنُفَسثُوْم َأوِّ اْعُرُجثثوا مِّ جعددل  ،(2)(َوَلثْو َأنَّثثا َنَتْ َنثثا َعَلثْيهِّ

 .(3)مفارقة األوطان معادلة لقتل النف (
كتبدددت علددديهم أعظدددم مشدددقتين فدددي الوجدددود لدددم  ولدددو أنددديكثثثَن ه تعثثثال   اثثثول:  

 متثلددوا، وأعظددم مشددقتين همددا قتددل الددنف ، ويقابلهددا فددرا  الددوطن، فمشددقة قتددل الددنف  
 في كفة، ويوازيها ويساويها تماما فرا  الوطن.

ففرا  األوطان عند العقالء أمر صدعب جددا،  سداوي ألدم قتدل الدنف ، ممدا يددل  
 .، وأنه محمود يق في النف على أن التعلق بالوطن وحبه أمر عم

والذي سبق إلى اقتناص هذه اللمحة في فهم اآل دة الكريمدة هدو الجداحل، حيدث  
قدال فددي رسدالة )األوطددان والبلددان(: )ذكددر هللا تعددالى الدد ار فخبددر عدن موقعهددا مددن 

 

 .72ل، اآل ة ( سورة األنفا1)
 66( سورة النساء، اآل ة 2)
د1413/، ط: دار الغدد العربددي، القدداهرة، سددنة 7/552( مفداتيح الغيددب أو التفسددير الكبيددر/3) -هدد

 م.1992
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ْم َأنِّ قْقُتُلثْوْا َأنُفَسثُوْم َأوِّ ) قلوب ةباده، فقال: ثرُِّنم َوَلْو َأنَّا َنَتْ َنا َعَلثْيهِّ يَِ قْعُرُجثوْا مِّثن دِّ
ْ  مِّ ثثْنُهْم  فسددوى بددين موقددع قتددل أنفسددهم وبددين الخددروج مددن ، (1)(ۖ مَّثثا َفَعُلثثوُه إَِّلَّ َقلِّيثث

َ ارَِّنا َوَأْ َنائَِّنا ) د ارهم، وقال: ِّ َوَقْد ُأْعرِّْجَنا مِّن دِّ ِّْ َّللاَّ َْ فِّي َس ِّي َقاُلوا َوَما َلَنا َأَلَّ ُنَااتِّ
 .(3)ل رود من د ارهم و ين موقع هالك أ نائهم(، فسو(  ين موقع ا(2)(ۖ 

 * 
* ومثثن اسثثتنباطات المفسثثرين أ ضثثا قثثول اإلمثثام ا ثثن ال ثثوز  أ ضثثا فثثي )تثثكنرة 

ثثالةَ )"األريثثب(:  َُْعثثُكواْ " ،تهاابتدددأ: (4)"َفَََقْمثثَت َلُهثثُم ال َّ َفثثإَِّذا " ،البدداقين :عنددي  ":َوْلَي
ثثن، "المصددلين : عنددي ":َسثثَ ُدواْ   ،لددى الحددرس: فلينصددرفوا إأي ":َوَرائُِّكثثمْ  َفْلَيُكوُنثثوْا مِّ

ثالةَ ، "لى الدوطنعدتم إ ":َفإَِّذا اْطَمََْننُتمْ "  ":كَِّتاب ثا مَّْوُقوت ثا، "تموهثا: أأ  "َفثََقِّيُموْا ال َّ
 .(5)ا(أي مفروًض 

وهنا فقد لمدح اإلمدام ابدن الجدوزي بشدفوف نظدره ودقدة فهمده فدي السديا  القرآندي  
الذكر الحكيم إشارة إلى رجوعهم إلى أوطانهم، حيث  أن االطمئنان المعبر عنه في

الجرح  وأهله، ورفع خرج كل منهم من حال الخوف والترقب والفزع، وعاد إلى وطنه
عنه، وسكن خاطره واسدتقر، فدإذا بدالقرآن الكدريم  شدير إلدى مدا  شدتمل عليده الدوطن 

 من تلو المعاني الجليلة.

 

 66( سورة النساء، اآل ة 1)
 .246( سورة البقرة، اآل ة 2)
حقيددق عبددد /، ط: دار الجيددل، بيددروت، لبنددان، ت4/112( األوطددان والبلدددان )رسددائل الجدداحل(/3)

 السالم هارون.
 .103، واآل ة 102( سورة النساء، اآل ة 4)
/، ط: دار الكتددددددب العلميددددددة، بيددددددروت، سددددددنة 71( تددددددذكرة األريددددددب، فددددددي تفسددددددير الغريددددددب/ص5)

 م، تحقيق طار  فتحي السيد.2004-هد1425
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، يبسددط أقددوال المفسددرين فقددال: )زاد المسددير( إلددى ذلددوفثثي:  (~)وقثثد تعثثرض  
ُكُروا قغل ")قوله تعالى:  في هذا الذِ كر قوالن: أحدهما: أنه الذكر   في غير  :(1)"فلاذه

الصالة، وهذا قدول ابدن ةبداس، والجمهدور قدالوا: وهدو التسدبيح، والتكبيدر، والددعاء، 
تسدددتطيعوا  والشدددكر. والثددداني: أنددده الصدددالة، ييكدددون المعندددى: فصدددلوا قيامدددًا، فدددان لدددم

 فقعودًا، فان لم تستطيعوا فعلى جنوبكم، هذا قول ابن مسعود. 
أحدهما: أنه الرجوع إلى الوطن عن السفر، وهو   وفي المراد بالفمَنينة قوَلن: 

قددول الحسددن، ومجاهددد وقتددادة. والثدداني: أندده األمددن بعددد الخددوف، وهددو قددول السدددي، 
 .(2)والزجاج، وأبي سليمان الدمشقي(

تباينددت عنددده أغددراض  :(~)مهمثثة  حيثثث إن اإلمثثام ا ثثن ال ثثوز   وهنثثا وقفثثة 
التددأليف، فلمددا أن كددان كتابدده )زاد المسددير( قائمددا علددى حكا ددة أقددوال المفسددرين علددى 
وجه االختصار، فقد حكى القولين منسوبين إلى من قال بهما مدن األئمدة، ولمدا أن 

النتقدداء مددن بددين أقددوال كددان كتابدده )تددذكرة األريددب( مختصددرا قائمددا علددى االختيددار وا
المفسددرين فقددد اقتصددر هددو علددى تفسددير اآل ددة بمعنددى الددوطن، وارتضدداه، ومددا حكددى 

 سواه، بل أورده مجزوما به، مما يدل على أن هذا هو اختياره وترجيحه.
* **** 

ل العالمددة المددال علددي القدداري فددي: )مرقدداة ا: قددو ومددن اسددتنباطات المفسددرين أ ًضدد * 
ددرل قولدده تعددالى:المفدداتيح(: )ومفارقددة األو   طددان المألوفددة هددي أشددد الددبالء، ومددن ثددم ُفسِ 

 

 .103( سورة النساء، اآل ة 1)
دد، 1422عربددي، بيددروت، سددنة /، ط: دار الكتدداب ال1/463( زاد المسددير، فددي علددم التفسددير/2) هد

 تحقيق عبد الرزا  المهدي.
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" ِّْ َوَأْعرُِّجثوُهم " بقولده: باإلخراج من الوطن؛ ألنه عقدب  (1)" ۖ َواْلفِّْتَنُة َأَ در مَِّن اْلَاْت
 .(2)("ۖ م ِّْن َحْيُث َأْعَرُجوُنْم 

ومن ثم فإن كل آ ة تظهدر فضدل الهجدرة فإنهدا راجعدة إلدى هدذا األصدل، والدذي  
شدددة الصددبر ومغالبددة الددنف ، علددى فددرا  األوطددان المحبوبددة، إيثددار لمعنددى مددن  هددو

المعاني الشريفة، فكم لهدذا المعندى مدن قددر، حتدى تصدبر الدنف  علدى تلدو المشدقة 
 العظيمة ألجله.

 قال الشاعر:
 اثثثثثثثثثثثثثثثثثالا  عز ال  ر عند حلوله

 

 ْ ل يب ثثثثثثثثا عاْ نثثثثثثثثثثثثثثثويعز  عنه *

 

 ن  الد تح ها ثثثثثثثثثثثثثثثثثثعرود اضرار م

 

 ة أرحا ، وفاد ح يب ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوفرق *

 

 ***** * 
ع ثد الحميثد  ثن بثاد   األسثتاذ الشثيخ ل * ومن استنباطات المفسرين أ ضا قو

)فقددد علددم الندداس مددن قبددل أربعددة عشددر قرنددًا أن تربددة الددوطن معجونددة فثثي تفسثثيره: 
مددن القددروح والجددروح، ليددربط بددين تربتدده وبددين قلددوبهم عقدددًا مددن  بريددق أبنائدده، تشددفي

المحبة واإلخالص له، وليؤكد فيها معنى الحفاظ له واالحتفاظ به، وليقدرر لهدم مدن 
مددنن الددوطن من ددة كددانوا عنهددا غددافلين، فقددد كددانوا  علمددون مددن علددم الفطددرة أن تربددة 

ي  هدذا الحدديث إرشدادًا الوطن تغذي وتروي، فجاءهم من علم النبدوة أنهدا تشدفي فلد 
 لمعنى طبي، ولكنه درس في الوطنية عظيم.

والطددب، فإندده ببدداب "حددب  قددىل ولددو أنصددف المحدددثون لمددا وضددعوه فددي بدداب الرو  
 الوطن" أشبه.

 وما نرى رافع العقيرة بقوله:
 

 .191( سورة البقرة، اآل ة 1)
 /.7/582( مرقاة المفاتيح/2)
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ْْ َأ ِّْيثثثثَتنَّ َلْيَلثثثثة   ثثثثْعرِّْ  َهثثثث  َأََل َلْيثثثثَت  ِّ

 

*  ُْ ثثثثثثثثر  َوَجلِّْيثثثثثثثث   ِّثثثثثثثثَواد  َوَحثثثثثثثثْولِّي إِّْذعِّ

 

ثثثثثثثة   َ نَّ َيثثثثثثثاَه مِّ ْْ َأرَِّدْن َيْومثثثثثثثا  مِّ  َوَهثثثثثثث

 

*  ُْ ْْ َتْ ثثثثُدَوْن لِّثثثثي َ ثثثثاَمة  َوَطفِّْيثثثث  َوَهثثثث

 

 إال  سائًرا على شعاعه. 
ومددا تددرى ذلددو الغريددب المددريض الددذي سددئل يدديم شددفار ت فقددال: شددمة مددن تربددة  

 إصطخر، وشربة من ماء نهاوند، إال  من تالمذة هذا الدرس.
تربة أرضنا، بريقة بعضنا. ولم  قدل: بعد إ مان أنه  اول: ولاد زادنا إ مانا  به  

تربددة األرض بريددق بنددي آدم فلددي  السددر فددي تربددة وريددق ومددرض. ولكددن السددر فددي 
صدددخرة األسددداس فدددي بنددداء الوحددددة  - هللا ربندددا -فهدددذه -أرضدددنا وبعضدددنا ومريضدددنا

 الوطنية والقومية، ال ما يتبجح به المفتونون.
  روحدددًا طددداهرة تتصدددل بتربدددة األرض التدددي خلدددق إن هنددداوياثثثول الروحثثثانيون:  

المددريض منهددا، وتغددذى بنباتهددا ومائهددا، وتددنف  كبددده فددي جوهددا وهوائهددا، مددن ريقدده 
منفوثددة نفددث الخيددر، مددن نفدد  مؤمنددة قويددة الروحانيددة طيبتهددا، ييكمددل التكددوين بددين 
يا الريق والتربة مع اسم هللا الذي قامت به السموات واألرض، وصلح عليه أمر الدن

واآلخرة، ييحصل الشفاء بهدذا العمدل النفسداني. وإذا تجلدت الدنف  بعجائبهدا لدم يبدق 
 .(1)في الوجود عجيب(

 *** *** 
 حب الوطن عند الفاهاء:لمحة من  
بل لقد ذهب الفقهاء إلى تعليل حكمة الح  وعظمة ثوابه إلى أنه يهدذب الدنف   

المجتهددد  اإلمددامالمالكيددة شدديخ السددادة بفددرا  الددوطن، والخددروج علددى المددألوف، قددال 
القرافدددي فدددي: )الدددذخيرة(: )ومصدددالح الحددد :  الشددهاب أبدددو العبددداس أحمدددد بدددن إدريدد 

 

 /.378( مجال  التذكير، من كالم الحكيم الخبير/ص1)
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المخدديط وغيددره  ، وتهددذيبها بددالخروج عددن المعتدداد مددنتأديددب الددنف  بمفارقددة األوطددان
 .(1)(ليذكر المعاد، واالندراج في األكفان، وتعظيم شعائر هللا تعالى في تلو البقاع

، هقرافددي بعقلدده األصددولي الفقيدده النقدداد غدداص علددى حكددم الحدد  وآدابدد فاإلمددام ال 
وأثددره فدددي نفددوس العبددداد، فاهتدددى إلدددى أن مددن مقاصدددده المعتبددرة شدددرعا أن تنصدددهر 
النفدددوس بمشدددقة فدددرا  األوطدددان، وتعتريهدددا حالدددة الغربدددة بمدددا تبعثددده فدددي الدددنف  مدددن 

، فإذا امتزج ذلدو انقطاع عن األهل والد ار والمألوف، وكم لهذا من تهذيب للنفوس
بهددددير أصدددوات مئدددات األلدددوف بالتلبيدددة والتسدددبيح والفاقدددة والتوبدددة إلدددى هللا فدددإن هدددذا 

 .المجموع  حد  في النف  أبلل األثر
 *** *** 

 حب الوطن عند األولياء وال الحين:لمحة من  
)حليدة لم يزل دأ  ال ثالحين محبثة األوطثان، حتث  لاثد رو( أ ثو نعثيم فثي:  

للفي في )الطيوريات( بالسند والحااألولياء(  إلى سيد الزهاد والعباد إبراهيم بن   فل السِ 
عالجددت العبددادة فمددا وجدددت شدديئا أشددد علددى مددن نددزاع الددنف  إلددى أدهددم أندده قددال: )

مددا قاسدديت ييمددا تركددت شدديئا أشددد علددي مددن الددوطن(، وبسددنده إليدده أندده قددال أ ضددا: )
 .(2)مفارقة األوطان(

من سيد الزهاد واألصدفياء إبدراهيم بدن أدهدم إخبدارا فالناظر إلى هذا الكالم يرى  
عن عمق تمكن الحنين إلى األوطان في النفوس الزاكيدة، وأن حنينده إلدى وطنده مدا 

إلددى  زال  عتمددل فددي الددنف  وال يددزول، وأندده كلمددا تسددلى عندده بالتعبددد عدداوده الحنددين
 

م، تحقيدق األسدتاذ 1994/، ط: دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، سدنة 3/194( الذخيرة/1)
 محمد بو خبزة.

د1416/، ط: مكتبة الخانجي بالقاهرة، ودار الفكر ببيدروت، سدنة 7/380ة األولياء/( حلي2) -هد
د1425/، ط: أضدددواء السدددلف، الريددداض، سدددنة 3/873م، والطيوريدددات/1996 م، 2004-هددد

 تحقيق دسمان  حيى معالي، وةباس صخر الحسن.
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قدائمين الوطن، مما  كشف عدن هدذا الجاندب النبيدل الجليدل مدن أحدوال الصدالحين ال
على تزكية األنف  عن كل معنى ظلماني قبيح، وأن التعلق باألوطان عنددهم كدان 

 معنى شريفا متأصال ال يزول من النفوس المنيرة ذات العبادة والنسو. 
 *** ** 

 حب الوطن عند الحوماء:لمحة من  
بسدنده أن األصدمعي قدال: )قالدت الهندد: وقد رو( الدينور  في: )الم السثة(:  
في ثالثة أصناف من الحيوان: اإلبل تحن إلى أعطانها وإن كان عهددها بهدا  ةالِحنغ 

بعيدددا، والطيددر إلددى وكددره وإن كددان موضددعه مجدددبا، واإلنسددان إلددى وطندده وإن كددان 
 . (1)غيره أنفع منه(

سددمعت أعرابيددا  قددول: )إذا أردت أن مثثن طريثثق األرثثمعي قثثال: ورو( أ ضثثا  
طانه، وتشدوقه إلدى إخوانده، وبكداره علدى مدا تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أو 

 .(2)مضى من زمانه(
)ممدا يددل  علدى حريدة الرجدل وكدرم غريزتده: حنينده قال أ و عمثرو  ثن العثالء:  

قه إلى متقدم إخوانه، وبكاره على ما مضى من زمانه( إلى أوطانه، وتشو 
(3). 

 *** *** 
 حب الوطن عند الشعراء واألدباء:لمحة من 

اء يبكدددون ويسدددتبكون، وتجددديذ مدددنهم الخدددواطر، وتتحددددر مدددنهم ولدددم يدددزل الشدددعر  
الباحدث  روائع البيان في اإلعراب عن شدة الحنين والشدو  إلدى األوطدان، حتدى إن

المتتبددع ليظفددر مددن منثددور أشددعارهم بمددا يددوفي ديوانددا جلدديال، وسددفرا كبيددرا نبدديال، فددي 
 

د1419/، ط: دار ابددددن حددددزم، بيددددروت، لبنددددان، سددددنة 2/209( المجالسددددة وجددددواهر العلددددم/1) -هدددد
 /.297م، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، والمقاصد الحسنة/ص1998

 /.2/208( المجالسة وجواهر العلم/2)
 /.3/736( زهر اآلداب، وثمر األلباب/ص3)
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وطددان، علددى وجدددان األشددعار الفائقددة، واألبيددات الرائقددة، المعبددرة عددن شدددة فددرا  األ
 اإلنسان.
 ْ ر ما ترنم بعضهم بشدة الحنين إل  بااع، هواؤها غير طيب، وماؤها غير  

عك ، وَل تفيب فيها أسبا  اإلقامة، ولكنهثا مثن وراء ذلث  وطثن، وحثب الثوطن 
  غلب ذل  جميعا، فاال الشاعر:

 م تُ  مَْلفاثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث الد  ألفناها ول

 

 ُ  الشيُء الك  لي  بالحسنْ وقد ُيْؤلَ  *

ْب  ها  وقد تؤَلُ  األرض التي لم  فِّ

 

، ولكنهثثثثثثثثثهواء  وَل م *  ا وطنْ ثثثثثثثثثثثثثاء 

 

وألجْ هكا الباعث الففر  الكثامن فثي أعمثا  اإلنسثان، فاثد ع ثم ه تعثال   
ا، شددأن الهجددرة والمهدداجرين، لمددا اشددتملت عليدده مددن مشددقة علددى الددنف ، ومكابدددة لهدد 

بالصدبر علددى فددرا  األوطدان، ومرابددع الصددبا، ومعاهددد النشدأة، فألجددل هددذا رتددب هللا 
تعددالى علددى الهجددرة مددن الفضددل والثددواب مددا هددو مددذكور فددي القددرآن الكددريم فددي غيددر 

 موضع.
)غير أن الوطن محبوب، والمنشأ مدألوف، واللبيدب وقال ا ن بسام في: )الكعيرة(: 

طنده، والكددريم ال  جفدو أرضددا بهدا قوابلدده، وال  حدن إلدى وطندده، حندين النجيددب إلدى ع
 ينسى بلدا ييه مراضعه، قال األول:

 ا  ين منع  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثأحب  الد ه م

 

 لم  أن  ُ وَ  سحا هاثثثثثثثثثإليَّ وس *

 

 با  تمائمي ثثثثثثثثثثثثثث الد  ها عقَّ الش
 

 (1)ا(ثثثثثوأول أرض م  جلد  ترا ه *
 

)وذكددر ابددن الرومددي العلددة التددي  حددب الددوطن وان المعثثاني(: قثثال رثثاحب )ديثث  
 ألجلها ولي  له في ذلو إمام إال أحمد بن إسحا  الموصلي فإنه قال:

 

د1417/، ط: دار الثقافدددة، بيدددروت، سدددنة 1/343( الدددذخيرة، إلدددى محاسدددن أهدددل الجزيدددرة/1) -هددد
 م، تحقيق: الدكتور إحسان ةباس.1998
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 كنها سليم  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثأحب األرض تس

 

 ا ال دو  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوإن نانت  واديه *

 

 را  أرض ثثثثثثثثثثا دهر  بحب تثثثثثثثثثوم

 

 ا ح يب ثثثثثثثثثثثثثثن  حْ  هثثثثثثثثثثم ولكن *

 

 وقال ابن الرومي: 
 ي وطن   ليُت أن َل أ يعه ثثثثثثثثثثثثثثثثثثول

 

 ر مالكا ثثثثثثثثثثثثثثوأَل أر( غير  له الده *

 

 رخ الشبا  ونعمة ثثثثثثثثثثثثعهدت به  

 

 كنعمة قوم أربحوا في  اللكا *

 

 هثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثفاد ألفته النف  حت  نَن
 

رُت هالكا *  لها جسد لوَله ُغودِّ

 

 اَن الرجال إليهم ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوح ب أوط

 

اه *  ا الشبا  هنالكاثثثثثثثثثثثثثثثثثثثمآرُ  قضَّ

 

َرْتُهمُ ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثإذا ذن  روا أوطانهم ذنَّ

 

 ا فحنروا ذلكا ثثثثثثثثثثثثثثثثثثعهود ال با فيه *

 

 امني فيه اللئيم وغرني ثثثثثثثثثثثثثثثوقد ض

 

 م بحبالكاثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوها أنا منه مع  *

 

 ن  مين  نعمة ثثثثثثثثثثثثثثثفإن أعفَتني م

 

(1)ن  مالكا(ثثثثثثثثفال ت فئنه نامة م *
 

 

وهذا ختام هذا البحث، حول قيمة الوطن عند المحدثين، والذي أرجو من واسع  
 وكرمدده أن أكددون قددد وفقددت إلددى القيددام بواجددب البددر والخدمددة لجانددب مددن فضددل هللا

مواريددددث النبددددوة تشددددوه فددددي السددددنوات الماضددددية، فأوجددددب علددددى المنسددددوبين للحددددديث 
الشريف النهوض إلى إزالة الغبار والسوء عنه، وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى 

 آله وصحبه وسلم.
 

 

 /.2/189المعاني/ ( ديوان1)
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F  K و

 

حبدددان، لألميدددر عددالء الددددين علددي بدددن بلبدددان  اإلحسددان، فدددي تقريددب صدددحيح ابددن •
 م.1988-هد1408الفارسي، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، سنة 

إنبدددداه الددددرواة، علددددى أنبدددداه النحدددداة للعالمددددة جمددددال الدددددين القفطددددي، ط: دار الفكددددر  •
م، تحقيدق 1986-هد1406العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقايية، بيروت، سنة 

 الفضل إبراهيم.الشيخ محمد أبو 
األنسددداب، لإمدددام أبدددي سدددعد ابدددن السدددمعاني، ط: مطبعدددة مجلددد  دائدددرة المعدددارف  •

د1397العثمانيدة، حيدددر آبدداد الددكن، الهنددد، سددنة  م، تحقيددق عبددد الددرحمن 1977-هد
 المعلمي اليماني.

األوطددان والبلدددان للجدداحل، )رسددائل الجدداحل(، ط: دار الجيددل، بيددروت، لبندددان،  •
 لشيخ عبد السالم هارون.تحقيق األستاذ ا

تذكرة األريب، في تفسير الغريب، لإمام أبي الفرج ابن الجوزي، ط: دار الكتدب  •
 م، تحقيق طار  فتحي السيد.2004-هد1425العلمية، بيروت، سنة 

حليدددة األوليددداء، وطبقدددات األصدددفياء، للحدددافل أبدددي نعددديم األصدددبهاني، ط: مكتبدددة  •
 م.1996-هد1416يروت، سنة الخانجي بالقاهرة، ودار الفكر بب

الددذخيرة، لإمددام الشددهاب أبددي العبدداس أحمددد بددن إدريدد  القرافددي، ط: دار الغددرب  •
 م، تحقيق األستاذ محمد حجي.1994اإلسالمي، بيروت، لبنان، سنة 

، ط: دار التغلبددي بددن بسددامألبددي الحسددن علددي الددذخيرة، إلددى محاسددن أهددل الجزيددرة، 
 م، تحقيق: الدكتور إحسان ةباس.1998-هد1417الثقافة، بيروت، سنة 

الروض األنف في شرح السيرة النبوية البدن هشدام، لإمدام أبدي القاسدم السدهيلي،  •
د1421ط: دار إحياء الترا  العربي، بيدروت، سدنة  م، تحقيدق عمدر عبدد 2000-هد

 السالم السالمي.
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كتدداب زاد المسددير، فددي علددم التفسددير، لإمددام أبددي الفددرج ابددن الجددوزي، ط: دار ال •
 هد، تحقيق عبد الرزا  المهدي.1422العربي، بيروت، سنة 

سددنن أبددي داود، لإمددام الحددافل أبددي داود سددليمان بددن األشددعث السجسددتاني، ط:  •
 هد.1421جمعية المكنز اإلسالمي، القاهرة، سنة 

نن الترمددذي، لإمددام الحددافل محمددد بددن ةددي  بددن سددورة الترمددذي، ط: جمعيددة سدد  •
 هد.1421لقاهرة، سنة المكنز اإلسالمي، ا

: دار الكتدددب 3السدددنن الكبدددرى، لإمدددام أبدددي بكدددر أحمدددد بدددن الحسدددين البيهقدددي، ط •
 م، تحقيق محمد عبد القادر عطا.2003-هد1424العلمية، بيروت، سنة 

السددنن الكبددرى، لإمددام أبددي عبددد الددرحمن أحمددد بددن شددعيب النسددائي، ط: مؤسسددة  •
د1421الرسدددددددالة، بيدددددددروت، لبندددددددان، سدددددددنة           م، أشدددددددرف عليددددددده عبدددددددد هللا 2001-هددددددد

 عبد المحسن التركي، حققه وخرج أحاديثه حسن عبد المنعم شلبي.
سيرة اإلمام أبي سعد السمعاني التميمي المروزي من كتابه األنساب، ليحيى بدن  •

د1437محمدددود بدددن جنيدددد، ط: دار البشدددائر اإلسدددالمية، بيدددروت، لبندددان، سدددنة  -هددد
 م.2016

: المكتددددددب 2المحدددددد  الحسدددددين بددددددن مسدددددعود البغدددددوي، ط شدددددرح السدددددنة، لإمددددددام •
د1403اإلسالمي، بيروت، سدنة  م، حققده وعلدق عليده شدعيب األرنداروط، 1983-هد
  محمد زهير الشاويذ.

شددرح صددحيح البخدداري لإمددام أبددي الحسددن علددي بددن خلددف بددن بطددال، ط: مكتبددة  •
: أبدو تمديم الرشد، الرياض، المملكة العربية السعود ة، سنة ضبط نصه وعلق عليده

  اسر إبراهيم.
شددرح مشددكل اآلثددار، لإمددام أبددي جعفددر أحمددد بددن محمددد الطحدداوي، ط: مؤسسددة  •

 م، تحقيق شعيب األرنؤوط.1994-هد1415الرسالة، بيروت، سنة 
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صدحيح ابددن خزيمددة، لإمددام أبدي بكددر محمددد بددن إسدحا  بددن خزيمددة النيسددابوري،  •
د1400ط: المكتددب اإلسددالمي، سددنة  ق الدددكتور محمددد مصددطفى م، تحقيدد 1980-هدد

 األعظمي.
صددحيح البخددداري، ألميددر المدددؤمنين فدددي الحددديث اإلمدددام أبدددي عبددد هللا محمدددد بدددن  •

 هد.1421إسماعيل البخاري الجعفي، ط: جمعية المكنز اإلسالمي، القاهرة، سنة 
صدددحيح مسدددلم، لإمدددام أبدددي الحسدددين مسدددلم بدددن الحجددداج القشددديري النيسدددابوري، ط: 

 هد.1421مي، القاهرة، سنة جمعية المكنز اإلسال
طبقددددات الشددددافعية الكبددددرى، لإمددددام تدددداج الدددددين السددددبكي، ط: دار إحيدددداء الكتددددب  •

العربيددة: ييصددل ةيسددى البددابي الحلبددي، القدداهرة، تحقيددق: عبددد الفتدداح محمددد الحلددو، 
 ومحمود محمد الطناحي.

وأحددد الطيوريددات، مددن انتخدداب الشدديخ األجددل الفقيدده اإلمددام الحددافل شدديخ اإلسددالم  •
األنددام فخددر األئمددة أبددي طدداهر أحمددد بددن محمددد بددن أحمددد السددلفي األصددبهاني مددن 
أصدددول كتدددب الشددديخ أبدددي الحسدددين بدددن المبدددار  الطيدددوري الصددديرفي الحنبلدددي، ط: 

د1425أضددواء السددلف، الريدداض، سددنة  م، تحقيددق دسددمان  حيددى معددالي، 2004-هدد
 وةباس صخر الحسن.

: مؤسسددة 2معددروف بددابن النددد م، طالفهرسددت، ألبددي الفددرج محمددد بددن إسددحا  ال •
د1435الفرقدددان للتدددرا  اإلسدددالمي، لنددددن، سدددنة  م، قابلددده بأصدددوله وأعدددده 2014-هددد

 للنشر الدكتور أ من فؤاد سيد.
 شددرح الجددامع الصددغير، لددزين الدددين محمددد عبددد الددرروف المندداوي، يدديض القدددير، •

 ط: دار الفكر، بيروت، لبنان، )د ت(.
أشددرف األمدداكن، لإمددام أبددي الفددرج ابددن الجددوزي، ط: مثيددر الغددرام السدداكن، إلددى  •

 م.1995-هد1415دار الحديث، القاهرة، سنة 



 السابع والثالثونالعدد  والدعوة باملنوفية الدينحولية كلية أصول 

 

: 2مجال  التذكير، من كدالم الحكديم الخبيدر، للشديخ عبدد الحميدد بدن بداد  ، ط •
م، جمع وترتيدب الددكتور 2003-هد1424دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، سنة 

 رمضان. توفيق محمد شاهين،  محمد الصالح
المجالسددددة وجددددواهر العلددددم، للدددددينوري، ط: دار ابددددن حددددزم، بيددددروت، لبنددددان، سددددنة  •

 م، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان.1998-هد1419
: دار 2المسددتدر  علددى الصددحيحين، لإمددام أبددي عبددد هللا الحدداكم النيسددابوري، ط •

د1422الكتدددب العلميدددة، بيدددروت، لبندددان، سدددنة  م، تحقيدددق مصدددطفى عبدددد 2002-هددد
 القادر عطا.

مسدند الرويدداني، للحددافل أبدي بكددر محمددد بددن هدارون الرويدداني، وبذيلدده المسددتدر   •
د1416مدددن النصدددوص السددداقطة، ط: مؤسسدددة قرطبدددة، القددداهرة، سدددنة  م، 1995-هددد

 ضبطه وعلق عليه أ من علي أبو  ماني.
المعجددم الكبيددر، لإمددام أبددي القاسددم سددليمان بددن أحمددد الطبرانددي، ط: مكتبددة ابددن  •
 مية، القاهرة، )د ت(، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي.تي
مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، لإمام فخر الدين محمد بن ضياء الددين عمدر  •

 م.1992-هد1413الرازي، ط: دار الغد العربي، القاهرة، سنة 
النها ة في غريب الحديث واألثر، لإمدام مجدد الددين أبدي السدعادات المبدار  بدن  •

مد الجدزري ابدن األثيدر، ط: المكتبدة اإلسدالمية، مصدر، تحقيدق الددكتور محمدود مح
 محمد الطناحي.

الدددوافي بالوييددددات، للعالمددددة الصددددالح خليددددل بددددن أيبددددو الصددددفدي، ط: دار إحيدددداء  •
د1420التددرا  العربددي، بيددروت، سددنة  م، تحقيددق أحمددد األرنددؤوط، وتركددي 2000-هدد

 مصطفى.
للدددكتور محمددد موسددى مصددطفى الدددالي، ط:  الددوطن واالسددتيطان دراسددة فقهيددة، •

 م.2013-هد1435مكتبة الرشد، الرياض، سنة 
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