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Đ على ضوء حاديث أمري املؤمنني عليه السالم

املقدمة

العلم  مدينة  بباب  علينا  مّن  الذي  هلل  الحمد 

وينبوع الحكمة وهادي األمة بعد النذير البشير أعني 

سيد األوصياء وإمام األتقياء أمير المؤمنين علي بن 

والسالم على سيد  والصالة  السالم  أبي طالب عليه 

والمصطفى  األمجد  محمد  األوصياء  وجد  األنبياء 

أحمد وعلى آله الطيبين األطهار.

بها  جاء  التي  األخالقية  القيم  هي  كثيرة 

يحيط  فال  السالم،  عليه  اإلمام  بها  وصرح  اإلسالم 

ورد  ما  فمنها  خبير،  خطيب  أو  تحرير  كاتب  بها 

ومنها  والمخلوق،  الخالق  بين  العالقة  تنظيم  في 

المخلوقات  بين  التعايش  كيفية  بيان  في  ورد  ما 



đحب الوطن قيمة أخالقية عليا

الزمان  قدسية  لبيان  تعرض  ما  ومنها  أنفسهم، 

المورد  هذا  في  ذكر  ومما  ذلك،  وغير  والمكان، 

فللوطن  الوطن،  هو  المقدسة  األماكن  من  األخير، 

منزلة  وللوطن  أهله،  نفوس  في  ومهابة  قدسية 

ارتبطت  حتى  ساكنيه،  قلوب  في  عظيمة  وقيمة 

المحبة  الوطن بوشائح متينة من  القلوب مع  هذه 

األخالقية  القيم  من  الوطن  حب  فصار  والعشق 

الحديث  في  ورد  كما  اإليمان  من  صار  بل  العليا 

الشريف:

.(Č)¬ǯƘǮǽȃƗ ǰǭ ǰǍǸǩƗ ƚƭ¼
للوطن  الكبيرين  والعشق  الحب  هذا  ومن 

عليها  تتفرع  السليمة،  الخالصة  المواطنة  ولذة 

البالد  وعن  وسيادته،  الوطن  عن  الدفاع  وجوب 

وقداسته.

ففي هذا البحث الموجز نتعرض لبيان ــ أهمية 

الوطن  معنى  وبيان  ــ  الموضوع  هذا  في  الخوض 

مفهوم  على  الضوء  ونسلط  واالصطالح،  اللغة  في 

كما  والشعوب،  األمم  عند  وأهميتها  المواطنة 

1  ميزان احلكمة: ج9، ص415، عن سفينة البحار.



Ē على ضوء حاديث أمري املؤمنني عليه السالم

انخفاض  في  المؤثرة  العوامل  بيان  إلى  نتعرض 

الشعور بالمواطنة على ضوء أحاديث أمير المؤمنين 

معنى  ــ  الوطن  عن  الدفاع  قدسية  ــ  السالم  عليه 

حب الوطن الخالصة.



ēحب الوطن قيمة أخالقية عليا

أمهية اخلوض يف هذا املوضوع

إن الحديث عن الوطن والمواطنة أمر اهتمت به 

وحكماؤها  حكامها  قام  بل  والشعوب،  األمم  أكثر 

الصالحة،  المواطنة  لتعليم  تربوية  مناهج  بوضع 

ولكي تتضح الحكمة من طرح هذا الموضوع والخوض 

لذلك  الداعية  األسباب  بيان  من  البد  جزئياته  في 

وهي كما يلي:

1 ــ البلد يعيش أزمة ثقة في التعامل الحياتي 

كالنصب  المنحرفة  السلوكيات  في  المتجسدة 

واالحتيال والرشوة والخيانة والغش والتزوير وشراء 

الذمم؟

ـ تفشي مظاهر العدوانية واالتساع والتطرف  2ـ 



Ĕ على ضوء حاديث أمري املؤمنني عليه السالم

قواعد  بأبسط  واإلخالل  واإلقصاء  أشكاله  بكل 

واالستخفاف  الواجبات  من  والتملص  االحترام 

الشخصية  المصلحة  وطغيان  واألعراف  بالقوانين 

على المصلحة العامة؟

والمالي  اإلداري  الفساد  المعاناة من وطئة  ــ   3

والسياسي.

ـ تدني المستوى الفكري والثقافي عند نسبة  4ـ 

كبيرة من المجتمع.

األحزاب  بين  والتجاذب  التناحر  وجود  ــ   5

والشخصيات السياسية واالجتماعية.

6 ــ ومن أهم ما يدعونا على طرح هذا الموضوع 

ولتأثير  العالم  دول  معظم  في  التغير  عملية  هو 

العولمة الثقافية واالجتماعية والسياسية التي أثرت 

بدورها في تماسك بعض المجتمعات واستقرارها، 

وظهور قيم واتجاهات وأنماط تفكير جديدة قد ال 

تتفق مع طبيعة هذا المجتمع أو ذاك أدى كل هذا 

)المواطنة(  الوطني  باالنتماء  الشعور  ضعف  إلى 

خدمة  في  والفعالة  الصالحة  المشاركة  وضعف 

المجتمع اإلسالمي والمدني، باإلضافة إلى عجز الفرد 



Čċحب الوطن قيمة أخالقية عليا

والمتزايدة  المعقدة  الحياة  متطلبات  مواجهة  عن 

والمستقبل السيما  الحاضر  وعجزه عن تأمينها في 

في ظل األنظمة السياسية الجائرة، هذا كله يدعونا 

إلى تعزيز وترسيخ قيم المواطنة الصالحة.

التحلي  ضرورة  نجد  وغيرها  األسباب  ولهذه 

إيماننا  على  الحفاظ  وضرورة  الصالحة  بالمواطنة 

كامالً من خالل حب الوطن واحترام المواطنين بغض 

النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية والقومية 

انطالقا من قول بطل الحرية والسالم أمير المؤمنين 

عليه السالم في عهده لمالك األشتر... قال:

 Ǽǝ Ǥǩ Ưƍ ƘǭƑ :ǯƘǞǲǅ (ƞǾǕƸǩƗ) ǬǶǱƒǝ¼
.(Č)¬ǠǪƲǩƗ Ǽǝ Ǥǩ ƸǾǒǱ ƘǭƑǷ ǰǽƴǩƗ

ألف  والمواطنة قبل  والهتمام اإلسالم بالوطن 

وأربعمائة عام نجد أن ما قاله المفكرون والمنظرون 

من الغربيين هو ميال على فكر أهل البيت عليهم 

السالم ونهجهم، وألهمية المواطنة في حياة األمم 

والشعوب نجد هذا االهتمام الكبير بتعريفها وبيان 

ماهيتها.

1  نهج البالغة: ص458.



ČČ على ضوء حاديث أمري املؤمنني عليه السالم

مفهوم املواطنة عند األمم والشعوب 

األخرى
كلمات  مجموعة  الوطن  كلمة  من  اشتق 

والسكن  اإلقامة  في  يشترك  الذي  وهو  كالمواطن 

المواطنة على  واشتقت كلمة  الوطن،  مع غيره في 

وزن مفاعلة: وهي المعاشرة والمخالطة مع اآلخرين 

أخرى  تعاريف  وللمواطنة  الوطن،  ذلك  حدود  في 

ذكرها أهل االختصاص نذكر منها ما يلي:

على  الوطن  كلمة  من  مشتقة  كلمة  هي  ــ   1

ينتمي  شخص  يكتسبها  صفة  وهي  مفاعلة  وزن 

إلى وطن معّين يحمل جنسية ويتخذه مكانا يقيم 

الصالح،  المواطن  خلق  أنها:  قال  من  وهناك  فيه 

ومن قال: إنها المساواة في الحقوق والواجبات بين 



Ččحب الوطن قيمة أخالقية عليا

أساسي  مكّون  أنها  قال:  ومن  الواحد،  الوطن  أبناء 

رديف للديمقراطية)1(.

المواطن  تعريف  خالل  من  أرسطو  عّرفها  ــ   2

فقال: المواطن هو الذي يقيم في مكان وحد معّين 

وقد أسهم في إقامة العدل فيه)2(.

فتقول:  البريطانية  الموسوعة  تشير  ــ   3

المواطنة هي عالقة فرد ودولة كما يحددها قانون 

تلك الدولة، وما تتضمنه تلك العالقة من واجبات 

وحقوق تلك الدولة)3(.

المواطنة  االمريكية:  كولير  موسوعة  تشير  ــ   4

السياسية،  المشاركة  في  العضوية  من  كماال  اكثر 

يتمتع  وهو  للدولة  التام  بالوالء  يدين  فالمواطن 

بكامل الحقوق المدنية والسياسية، فحقوق وواجبات 

تكون عادة أكثر شمولية من اآلخرين ضمن سيادة 

في  يقيمون  الذين  األشخاص  أو  كاألجانب  دولته، 

المستعمرات)4(.

1  اجملتمع املدني: ص38.
2  اجملتمع املدني، د. عيسى الشماس: ص38.

3  املصدر السابق.
4  اجملتمع املدني، د. عيسى الشماس: ص39.



ČĎ على ضوء حاديث أمري املؤمنني عليه السالم

أمهية املواطنة عند األمم والشعوب األخرى
األمم  جميع  عند  المواطنة  أهمية  في  شك  ال 

على  وقوفنا  خلال  من  نلمسه  ما  وهذا  والشعوب، 

المواطنين  بتربية  والشعوب  األمم  هذه  اهتمام 

على المواطنة، بل وضعوا تعريفات متعددة لهذه 

التربية نذكر منها ما يلي:

تربية  بأنها  أوديجي  فرانس  ــ  حددها  ــ   1

الفردية  الحياة  وقواعد  مبادئ  نقل  إلى  تسعى 

والجماعية للتعليم.

2 ــ يراها أديل وبنستوك أنها تشير إلى ثالثة 

الوضع  والسياسية  االجتماعية  الرابطة  من  أبعاد 

وعليه  بحقوق  يحظى  المواطن  أن  أي  القانوني، 

واجبات ومسؤوليات خالفا للساكن العادي.

3 ــ هي عدد من الممارسات: فالمواطن هو من 



Čďحب الوطن قيمة أخالقية عليا

شارك في حياة المؤسسات السياسية وفي الحفاظ 

على المصلحة العامة.

ـ اقترح المجلس األعلى في كيبك كندا، تعريفا  4ـ 

للمواطنة قال: هي القدرة على التعايش في مجتمع 

ديمقراطي تعددي منفتح على العالم، والقدرة على 

االسهام والمشاركة في بناء مجتمع عادل.

أن  نجد  والشعوب  األمم  هذه  اهتمام  ولشدة 

هولندا سعت إلى وضع برنامج تعليمي للمواطنة بعد 

االختالفات  ومعادات  األقليات  وقمع  العنف  ظهور 

لخلق  البرنامج  هذا  صفات  أذكر  بأس  وال  الثقافية 

مواطن عالي يقولون:

* معالجة المشكالت ضمن المنظور العالمي.

* ممارسة التفكير النقدي.

* التعدد على التعاون وتحمل المسؤوليات.

* حل النزاعات بطرق سلمية.

* قبول االختالفات الثقافية.

* تغير أنماط الحياة لحماية البيئة.

* الدفاع عن حقوق اإلنسان.

* المشاركة في الحياة السياسية.



ČĐ على ضوء حاديث أمري املؤمنني عليه السالم

مفهوم الوطن
إن مفهوم الوطن أخذ من الفعل وطن بالمكان 

ولكي يتضح هذا المفهوم نتعرض لبيان معناه في 

اللغة واالصطالح.

الوطن يف اللغة

انتماؤه  وإليه  ومقّره،  اإلنسان  إقامة  مكان  هو 

ولد به أو لم يولد)1(.

أو هو منزل إقامة اإلنسان ولد فيه أو لم يولد)2(.

الوطن يف الفقه

هو أحد المواضع الثالثة:

إليه،  ينسب  الذي  األصلي  اإلنسان  مقر  ــ   1

1  املعجم الوسيط: ص1042.
2  املنجد: ص906.



Čđحب الوطن قيمة أخالقية عليا

ويكون سكن أبويه ومسقط رأسه عادة.

دائمياً  ومسكناً  مقراً  اتخذه  الذي  المكان  ــ   2

لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.

ـ المكان الذي اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث  3ـ 

ال يصدق عليه أن سافر فيه، ويراه العرف مقراً له)1(.

الوطن يف االصطالح

هو مكان ذات حدود معينة يشترك في اإلقامة 

والسكن فيه كثير من الناس تربطهم روابط متعددة 

أو  المشتركة  والمصالح  والتقاليد  اللغة  أو  كالدين 

التاريخ أحياناً.

تعمرها  األرض  من  قطعة  )هو  آخرون  وعرفه 

األمة، وبشكل خاص هو المسكن()2(.

فالوطن هو ما ولد فيه المرء أو نشأ فيه وترعرع 

أو اختار أن يكون مقراً يعيش فيه.

التي  العناصر  من  مجموعة  الحقوقيون  وذكر 

يستطيع  خاللها  من  والتي  الوطن  مفهوم  تكّون 

1  املسائل املنتخبة، السيد السيستاني: ص193.
2  اجملتمع املدني، د. عيسى الشماس: ص48.



ČĒ على ضوء حاديث أمري املؤمنني عليه السالم

المواطنة وهي: األرض والدم واللغة  المرء أن يطبق 

هذه  توفرت  فإذا  المشتركة،  والمصالح  والتاريخ 

كانوا  الناس  من  جماعة  لدى  بعضها  أو  العناصر 

بذلك أمة أو شعباً.



Čēحب الوطن قيمة أخالقية عليا

حب الوطن قيمة عليا

احلب يف اللغة

ــ  فيه  رغب  الشيء:  ــ  و  ــ  وّده  ــ  ُحباً  ــ  حّب 

أي  اإليمان(  على  الكفر  )استحب  فّضل  استحب: 

فضله، المحّبة: ميل الطبع إلى الشيء)1(.

احلب يف االصطالح

بالود  قلبي  شعور  وهو  الشيء،  نحو  الميل  هو 

والرغبة نحو الشيء المحبوب المالئم للنفس وله آثار 

جميلة.

وقد تقدم بيان معنى الوطن، فصار حب الوطن: 

ود ورغبة وميل نحو المكان الذي هو محل استقرارنا 

1  املنجد: ص113.



ČĔ على ضوء حاديث أمري املؤمنني عليه السالم

وكتاب  طفولتنا  وفرابع  رأسنا،  مسقط  أو  وسكننا 

ربنا  ونعمة  عزنا  ومعقل  نشأتنا  ومقام  ذكرياتنا 

ومنبع  أجدادنا  وتاريخ  آبائنا  وعمارة  جذورنا  وأرض 

مصالحنا و... و... الخ.

فيرتفع حب الوطن في قلوب أهله إلى درجة 

الوطن، وألن حبه من  والفناء من أجل هذا  التفاني 

القيم األخالقية العليا التي ينبغي للمواطن الصالح 

أن يتصف بها نجد أقوال أمير المؤمنين عليه السالم 

ترشدنا إلى الكثير من الصفات التي يجب التلبس 

واألوامر  العلوية  اإلرشادات  هذه  على  للحفاظ  بها 

اإلسالمية التي صدرت عن إمام المتقين عليه السالم 

وقفة محلل ودارس يريد الوصول إلى القرب اإللهي 

من خالل تطبيق هذه اإلرشادات، وهي كما يلي:

أن  إلى  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  أرشدنا  ــ   1

عمارة الوطن ال تتم إاّل بحبه كما في قوله:

.(Č)¬ǯƘǍǷȁƗ ƚƮƛ ǯƗƴǪƜǩƗ ƟƸǮǕ¼
ويا لها من حكمة رائعة أشار فيها اإلمام عليه 

السالم إلى أمور كثيرة نذكر منها ما يلي:

1  ميزان احلكمة: ج9، ص415.



čċحب الوطن قيمة أخالقية عليا

وليس  باطني  قلبي  أمر  الوطن  حب  إن  ألف: 

فعالً ظاهرياً حسناً فحسب.

التحلي  إلى ضرورة  يقودنا  الوطن  إن حب  باء: 

في  سنذكره  ما  وهذا  الصالح  المواطن  بصفات 

بحث )المواطنة في نظر أمير المؤمنين عليه السالم( 

وسيأتي الحقا إن شاء اهلل تعالى.

البلد  إعمار  أن  إلى  الحديث  هذا  يشير  جيم: 

واجب إنساني ال يمكن االستغناء عنه، وهذا يحتاج 

إلى رغبة كبيرة لكي يتحقق هذا االعمار وهذا ال يتم 

إال بالحب.

أن  ضرورة  إلى  الشريف  الحديث  يشير  دال: 

إذا  إل  يكون االعمار بإخالص ودقة وهذا ال يحصل 

كان عن حب ورغبة فلذا قال عليه السالم:

.¬ǯƘǍǷȁƗ ƚƮƛ ǯƗƴǪƜǩƗ ƟƸǮǕ¼
الطريقة  اختيار  إلى  يحتاج  البلد  إعمار  إن  هاء: 

األفضل من حيث الكم والكيف، وهذا االختيار بدوره 

يحتاج إلى مختار كفوء ومخطط كفوء ومحب لبلده.

مصلحة  مع  الوطن  مصلحة  تقاطعت  لو  واو: 

مصلحة  على  الوطن  مصلحة  تقديم  ينبغي  الفرد 
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النفس وهذا ال يتم إاّل إذا كان الفرد يحب وطنه أكثر 

من حبه لنفسه.

أن  إلى  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  أرشدنا  ــ   2

من خلق المرء الكريم هو الحنين إلى وطنه كما في 

قوله:

 ǰǭ ǺǊǭ Ƙǭ ǺǪǕ ǳƏƘǦƛ ƊƸǮǩƗ ǫƸǥ ǰǭ¼
 Ǭǽƴǡ ǴǒǞƭǷ ÛǴǱƘǍǷƍ ǺǩƑ ǴǲǾǲƭǷ ÛǴǱƘǭƹ

.(Č)¬ǴǱƗǸƱƑ
ويشير هذا الحديث الشريف إلى ما يلي:

يكون  أن  يقتضي  الوطن  إلى  الشوق  إن  ألف: 

للشوق  وإاّل ال يمكن  لوطنه،  المشتاق حبا  في قلب 

أن يحصل دون وجود ذلك الحب، فإذن الحنين إلى 

الوطن يدل على حبه.

أخالقية  قيمة  هو  األوطان  إلى  الحنين  إن  باء: 

قلب  في  المرتكزة  الحب  قيمة  إلى  تضاف  أخرى 

المرء، فلذا عدت من مكارم األخالق.

للكريم صفات تدل على كرمه منها  إن  جيم: 

الحنين إلى الوطن، فكأن الحنين من فروع الكرم.

1  ميزان احلكمة: ج9، ص415، برقم 4045، ح21911.



ččحب الوطن قيمة أخالقية عليا

3 ــ روي أن )حب الوطن من اإليمان()1(.

هذا الحديث يشري إلى ما يلي:

)كالنظافة  متعددة  مصاديقاً  لإليمان  إن  ألف: 

من اإليمان(، وكقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

وسلم:

.(č)¬ǯƘǮǽȃƗ ǰǭ ƞƜǖǁ ƊƘǾƮǩƗ¼
وكذلك حب الوطن فهو من اإليمان أيضاً، وفي 

هذا داللة على ضرورة التحلي بهذا الحب.

باء: إن هناك عالقة بين رضا اهلل تعالى وبين 

حب الوطن، فحب الوطن عمل يرضى اهلل تعالى به 

إلى  لما تدينا  لو لم يكن كذلك  وإاّل  بل يؤجر عليه 

التحلي به.

الوطن شيء مقدس  جيم: يظهر مما تقدم أن 

ينبغي االهتمام به.

واإلساءة  عليه  واالعتداء  الوطن  إن بغض  دال: 

إلى سمعته مخالف لإليمان، بل قد يجر إلى الوقوع 

في الحرام ألنه مخالف للمكارم وكل من خالق المكارم 

1  املصدر السابق.
2  ميزان احلكمة: ج1، ص297.
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وقع في المحارم وهذا مفهوم الحديث الشريف:

.(Č)¬ǫƷƘƮǮǩƗ ƚǲƪơ ǫƷƘǦǮǩƗ ǰƾƭƍ ǰǭ¼
وكل من لم يحسن المكارم يقع في المحارم.

رايته  إعالء  الحرص على  الوطن  ــ من عمارة   4

وتقدمه في كل مجاالت الحياة سواء كانت ثقافية 

أم  رياضية  أم  علمية  أم  اقتصادية  أم  عسكرية  أم 

غيرها كما في قوله:

.¬ǯƘǍǷȁƗ ƚƮƛ ǯƗƴǪƜǩƗ ƟƸǮǕ¼

1  ميزان احلكمة: ج2، ص331.



čďحب الوطن قيمة أخالقية عليا

املواطنة يف نظر أمري املؤمنني عليه السالم

تتعدى  ال  الغربيون  ذكرها  التي  التعاريف  إن 

االهتمام بالبعد المادي لإلنسان، بينما نجد اإلسالم 

إلى  المادي  البعد  تتجاوز  للمواطنة  أسساً  وضع  قد 

البعد المعنوي لإلنسان، فصار مفهوم المواطنة في 

اإلسالم مفهوماً أكثر قّياً مما هو عليه عند الغربيين 

وهذا ما نلمسه في أقوال أمير المؤمنين عليه السلم 

الذي يجسد اإلسالم الحقيقي والصحيح، فلقد أرشدنا 

أمير المؤمنين عليه السالم إلى مجموعة صفات وقيم 

أخالقية تكون بمثابة األسس الصحيحة للمواطنة.

مع  الفرد  عالقة  هي  المواطنة  أن  قلنا  إذا  ــ   1

وعشرة  صحيحة  مخالطة  يقتضي  فهذا  المجتمع 
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السالم  المؤمنين عليه  أمير  إليه  أشار  ما  طيبة وهذا 

بقوله:

 ƘǶǖǭ Ǭ ĉƢǭ ǯƑ  ƞǎǩƘƲǭ ƻƘǲǩƗ  ƗǸǎǩƘƱ¼
 ƗǸ ĉǲƭ  (ǬƢƜǙ)  ǬƢǂǕ  ǯƑǷ  ÛǬǦǾǪǕ  ƗǸǦƛ

.(Č)¬ǬǦǾǩƑ
المواطنة  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  يرى  ــ   2

الصالحة أ، تكون نقياً وفاعالً للخير دائماً، وتاركاً للشر 

إلى درجة أن يأمنك الناس دائما كما في قوله:

 Ǵǲǭ  ƸǂǩƗǷ  ÛǧǸǭƎǭ  Ǵǲǭ  ƸǾƲǩƗ¼
.(č)¬ǯǸǭƎǭ

المواطنة  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  يرى  ــ   3

الصالحة أن تكون سخياً عند معاشرتك للناس كما 

في قوله عليه السالم:

 ǫȆƽȃƗ ǬǦǩ ǼǉƷ ǺǩƘǖơǷ ǣƷƘƜơ ŻƗ ĉǯƑ¼
 ǰƾƭǷ ƊƘƲ ĉƾǩƘƛ ǴƢƜƮǅ ƗǸǲƾƭƎǝ ÛƘǲǽƳ

.(Ď)¬ǠǪƲǩƗ
المواطنة  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  يرى  ــ   4

1  ميزان احلكمة: ج6، ص31، ح13069.
2  نهج البالغة: ص331، خطبة املتقني.

3  ميزان احلكمة: ج4، ص189، ح8565.
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الصالحة أن تنصف الناس من نفسك وأن ال تظلم 

أحداً منهم وأن تحسن إليهم بل يترقى في الكمال 

فيقول  الباطني  الفعل  إلى  الظاهري  الفعل  من 

أحبب لهم ما تحب لنفسك وهذا صريح قوله عليه 

السالم:

 ǰǾƛǷ  ǤǲǾƛ  ƘǮǾǝ  ƘǱƗƺǾǭ  ǤƾǞǱ  ǨǖƩƗ¼
 ÛǤƾǞǲǩ  ƚƮơ Ƙǭ  ǣƸǾǚǩ  ƚƭƍǷ  ÛǣƸǾǙ
 ȅ  ƘǮǥ  ǬǪǒơ  ȅ  ÛƘǶǩ  ǳƸǦơ  Ƙǭ  Ǵǩ  ǳƸǥƗǷ
 ǯƍ  ƚƮơ  ƘǮǥ  ǰƾƭƍǷ  ÛǬǪǒơ  ǯƍ  ĉƚƮơ
 Ƙǭ  ǤƾǞǲǩ  ƬƜǢƢƽƗǷ  ÛǤǾǩƑ  ǰƾƮǽ
 ƻƘǲǩƗ  ǰǭ  ǇƷƗǷ  ÛǣƸǾǙ  ǰǭ  ǴƮƜǢƢƾơ

.(Č)¬Ǥǲǭ ǬǶǩ ǺǉƸơ Ƙǭ
من  أن  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  يرى  ــ   5

الديانات  أصحاب  تحترم  أن  الصالحة  المواطنة 

األخرى كما في قوله:

 ǰƾƭƎǝ  ǻƳǸǶǽ  ǤƾǩƘƩ  ǯƑǷ  ....¼
.(č)¬ǴƢƾǩƘƪǭ

1  ميزان احلكمة: ج6، ص33 ــ 34، ح13087.
2  ميزان احلكمة: ج6، ص35، ح13101.
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المواطنة  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  يرى  ــ   6

استحقاق  دون  أو  الغير  مال  نأكل  ال  أن  الصالحة 

فيقول:

 ǴǝƸǆǽ ǴǢƭ ƸǾǙ ǰǭ ăȅƘǭ ƚƾƢǦǽ ǰǭ¼
.(Č)¬ǳƸƩƍ ƸǾǙ Ǽǝ

المواطنة  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  يرى  ــ   7

الصالحة أن تستمر مالك وتصلحه لتنتفع به وتنفع 

به اآلخرين كما في قوله:

.(č)¬ǴƮǪǆǽ Ǭǩ ǰǭ ȅƘǭ ƚƾƢǦǽ Ǭǩ
الحاكم  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  يرشد  ــ   8

الذي يريد أن يكون مواطنا صالحاً أن ينظر إلى المال 

العام على أنه حق المواطنين وليس حقه الشخصي 

بن  اهلل  لعبد  قوله  في  كما  يريد  كيفما  فيتصرف 

زمعة لما طلب منه ماالً في خالفته:

 Ǹǵ ƘǮǱƑǷ ÛǤǩ ȅǷ Ǽǩ ƼǾǩ ǧƘǮǩƗ Ɨƶǵ ĉǯƑ¼
 ÛǬǶǝƘǾƽƍ (ƚǪƭ) ƚǪƩǷ ǰǾǮǪƾǮǪǩ ƊǼǝ
 ǨƦǭ  Ǥǩ  ǯƘǥ  ǬǶƛƸƭ  Ǽǝ  ǬǶƢǥƸǁ  ǯƒǝ

1  ميزان احلكمة: ج8، ص257، ح19457.

2  ميزان احلكمة: ج8، ص248، ح19422.
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 ƸǾǚǩ ǯǸǦơ ȅ ǬǶǽƴǽƍ ƝƘǲƪǝ ĉȅƑǷ ÛǬǶ ĉǒƭ
.(Č)¬ǬǶǵƗǸǝƍ

9 ــ يرى أمير المؤمنين عليه السالم أن المواطنة 

الصالحة التي تجب على الحاكم أن يكون متواضعاً 

رضي  األشتر  لمالك  حتى  لهم  ومنصفاً  الناس  مع 

في  كقوله  الشاهد  محل  منها  نذكر  عنه  اهلل 

التواضع:

 ƘǮƛ  ƞǢ ĉƦǩƗǷ  ÛǤƾǞǲƛ  ƙƘƪǕȃƗǷ  ǣƘ ĉǽƑ¼
 ǤǩƵ ĉǯƒǝ  ÜƊƗƸǍȃƗ ĉƚƭǷ ÛƘǶǲǭ ǤƜƪǖǽ
 ǠƮǮǾǩ ǴƾǞǱ Ǽǝ ǯƘǎǾǂǩƗ ǃƸǝ ǠƥǷƍ ǰǭ

.(č)¬ǰǾǲƾƮǮǩƗ ǯƘƾƭƑ ǰǭ ǯǸǦǽ Ƙǭ
المواطنة  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  يرى  ــ   10

الصالحة هي عدم مشاركة الحكام الظلمة في ظلم 

الناس كما في قوله:

 ǰǭ  ƓƸ ćƛ  ƴǢǝ  ǬǪƾǭ  ǺǪǕ  ǯƘǕƍ  ǰǭ¼
.(Ď)¬ǫȆƽȃƗ

1  ميزان احلكمة: ج8، ص263، ح19499.

2  ميزان احلكمة: ج9، ص589، ح22760.
3  ميزان احلكمة: ج4، 278، ح8994.
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ـ يرى أمير المؤمنين عليه السالم أن النصيحة  11ـ 

يجب  فلذا  الصالحة،  المواطنة  مصاديق  إحدى  هي 

وألمته  لشعبه  ناصحاً  يكون  أن  الحق  الحاكم  على 

كما في قوله عليه السالم:

 ǬǦǩǷ  ƘǢƭ  ǬǦǾǪǕ  Ǽǩ  ĉǯƑ  ÛƻƘǲǩƗ  ƘǶ ĉǽƍ¼
 ƞƮǾǆĉǲǩƘǝ  ĉǼǪǕ  ǬǦǢƭ  ƘǭƎǝ  ÛǠƭ  ĉǼǪǕ
 ÛƞǖǾƜǩƘƛ ƊƘǝǸǩƘǝ ǬǦǾǪǕ Ǽ ĉǢƭ Ƙ ĉĉǭƍǷ ...ǬǦǩ

.(Č)¬ƚǾǚǮǩƗǷ ƴǶǂǮǩƗ Ǽǝ ƞƮǾǆĉǲǩƗǷ
وفياً  يكون  أن  المحكوم  على  يجب  وكذلك 

المواطن  على  يجب  وكذلك  لحاكمه،  أيضاً  وناصحاً 

لجميع  بل  المواطنين  من  لغيره  ناصحاً  يكون  أن 

الخلق كما في قوله عليه السالم:

 ƠǱƘǥ  ƞǲƾƭ  ÛƞƮǾǆǲǩƗ  ǣƘƱƍ  ǈƮǭƑ¼
.(č)¬ƞƮǾƜǡ Ƿƍ

ال  الذي  السالم  عليه  الصادق  اإلمام  عن  وورد 

يختف عن قول جده أمير المؤمنين عليه السالم:

.(Ď)¬...ǴǢǪƱ Ǽǝ Ż ƬǆǲǩƘƛ ǬǦǾǪǕ¼

1  ميزان احلكمة: ج9، ص28، ح20193.
2  ميزان احلكمة: ج9، ص27.

3  ميزان احلكمة: ج9، ص28، ح20199.
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ـ ومن المواطنة الصالحة التعاون على إقامة  12ـ 

العدل وسيادة الحق وهذا ما صرح به أمير المؤمنين 

عليه السالم بقوله:

)ميزان الحكمة: ج9، ص28، ح20195(.

أن  البد  بالصالح  المواطن  يتصف  ولكي  ــ   13

يكون أمينا بل ال يكون مؤمنا إاّل إذا اتصف باألمانة 

إذ  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  به  أمرنا  ما  وهذا 

يقول:

.(Č)¬Ǵǩ ǯƘǮǽƑ ȅ Ǵǩ ƞǱƘǭƍ ȅ ǰǭ¼
14 ــ أن القاضي الذي يقضي بالحق هو مواطن 

نراه  فلذا  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  بنظر  صالح 

يقول:

.(č)¬...ǠƮƛ ǬǵƘǊǡƍ ǠǪƲǩƗ ǨǊǝƍ¼
ويجب على القاضي أن يساوى بين الناس دون 

أمير  به  أوصى  ما  وهذا  الطرفين  أحد  إلى  ينحاز  أن 

المؤمنين عليه السالم شريحا القاضي فقال له:

)ميزان الحكمة: ج7، ص335، ح16964(.

1  ميزان احلكمة: ج1، ص319، ح1544.
2  ميزان احلكمة: ج7، ص330، ح16934.
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الحرص على  أن  السالم  عليه  اإلمام  يرى  ــ   15

خدمة الناس وراحتهم وإسعادهم من خلق المؤمن 

وصالحه، وهذا عين المواطنة والصالحة فلذا أرشدنا 

أمير المؤمنين عليه السالم إلى ذلك بقوله:

 Ǵǲǭ ƻƘǲǩƗǷ ƚǖơ Ǽǝ Ǵǲǭ ǴƾǞǱ ǰǭƐǮǩƗ¼
.(Č)¬ƞƭƗƷ Ǽǝ

أن  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  يرى  ــ   16

أن  عليه  صالحاً  مواطنا  يكون  أن  أراد  إذا  السياسي 

يتصف العدل والعفو ولذا قال:

 ÛƝƸǭȃƗ  Ǽǝ  ǧƴǖǩƗ  ƞƽƘǾƾǩƗ  ǧƘǮƩ¼
.(č)¬ƝƷƴǢǩƗ ǔǭ ǸǞǖǩƗǷ

وقال أيضا عليه السالم:

.(Ď)¬ǧǷƴǖǩƗ ƟƘƽƘǾƾǩƗ ƸǾƱ¼
17 ــ يرى اإلمام عليه السالم أن عدم االحتكار 

من قبل التجار هو من أخالق المواطن الصالح، وأما 

ما  وهذا  الطالح  المواطن  أخالق  من  فهو  االحتكار 

أشار إليه بقوله:

1  التفسري املعني: ص427، عن البحار.
2  ميزان احلكمة: ج4، ص332، ح9188.

3  املصدر السابق.
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.(Č)¬ƷƘƪǞǩƗ ƞǲǾǁ ƷƘǦƢƭȅƗ¼
وقوله عليه السالم:

.(č)¬ƞǪǽƵƷ ƷƘǦƢƭȅƗ¼
18 ــ إن المواطنين الذميين الذين يعيشون مع 

الذمة،  ومراعاة  بالعهد  الوفاء  حق  لهم  المسلمين 

نجد  فلذا  الصالحة  المواطنة  مصاديق  من  وهذا 

أمير المؤمنين عليه السالم يؤكد على مراعاة الذمة 

والوفاء بالعهد في عهده لألشتر كما في قوله:

 Ƿƍ  ƝƴǢǕ ǣ ĉǷƴǕ ǰǾƛǷ  ǤǲǾƛ  ƟƴǢǕ ǯƑǷ¼
 ƊƘǝǸǩƘƛ ǣƴǶǕ ǌƮǝ ƞǭƵ Ǥǲǭ ǴƢƾƜǩƍ
 ƞǲƩ ǤƾǞǱ ǨǖƩƗǷ ÛƞǱƘǭȁƘƛ ǤƢ ĉǭƵ ǓƷƍǷ
 ǈƕƗƸǝ  ǰǭ  ƼǾǩ  Ǵ ĉǱƒǝ  ÛƠǾǎǕƍ  Ƙǭ  ǯǷƳ
 ǔǭ ƘǕƘǮƢƩƗ ǴǾǪǕ ƴǁƍ ƻƘǲǩƗ ƊǼǁ ŻƗ
 ǬǾǒǖơ ǰǭ ǬǶƕƗƷƋ Ơ ĉƢǂơǷ ǬǶƕƗǸǵƍ ǟƸǞơ

.(Ď)¬ƳǸǶǖǩƘƛ ƊƘǝǸǩƗ
19 ــ يرى أمير المؤمنين عليه السالم أن مراعاة 

1  ميزان احلكمة: ج2، ص427، ح4332.

2  ميزان احلكمة: ج2، ص427، ح4333.

3  ميزان احلكمة: ج1، ص325، ح1576.



ĎĎ على ضوء حاديث أمري املؤمنني عليه السالم

حق  ومراعاة  )الحاكم(  الوالي  قبل  من  الرعية  حق 

المواطنة  مصاديق  من  الرعية  قبل  من  )الحاكم( 

الصالحة كما في قوله:

 ǰǭ  ǴǱƘƮƜƽ  (ŻƗ)  ǇƸƢǝƗ  Ƙǭ  ǬǒǕƍǷ¼
 ÛƞǾǕ ĉƸǩƗ  ǺǪǕ ǼǩƗǸǩƗ  Ǡƭ :ǟǸǢƮǩƗ  ǤǪơ

.(Č)¬ǼǩƗǸǩƗ ǺǪǕ ƞǾǕ ĉƸǩƗ ǠƭǷ
المواطنة  مصاديق  يجمع  ما  أفضل  ــ   20

الصالحة هو فعل المعروف لجميع الناس سواء كان 

كان  ما  فإما  مباشرة،  غير  بطريقة  أو  مباشرة  ذلك 

به  السالم  المؤمنين عليه  أمير  أوصى  مباشرة فلقد 

كما في قوله:

 ƞǪǾǊǝ ǯƒǝ ÜƞǝƘǥ ƻƘǲǪǩ ǤǝǷƸǖǭ ǧƶƛƍ¼
 ǴǱƘƮƜƽ ŻƗ ƴǲǕ ƘǶǩƴǖǽ ȅ ǛǷƸǖǮǩƗ Ǩǖǝ

.(č)¬ƊǼǁ
وأما ما كان بطريقة غير مباشرة صرح به اإلمام 

عليه السالم بقوله:

 ƞǽƳƘǕ Ƿƍ ÛƊƘǭ ƞǽƳƘǕ ǰǾǮǪƾǮǩƗ ǰǕ ĉƳƷ ǰǭ¼

1  ميزان احلكمة: ج2، ص421، ح4308.
2  ميزان احلكمة: ج5، ص518، ح12478.



Ďďحب الوطن قيمة أخالقية عليا

 ƸǞǙ ÛǰǾǮǪƾǮǪǩ ƸƛƘǦǭ ĉǷƴǕ ƞǽƳƘǕ Ƿƍ ÛƷƘǱ
.(Č)¬ǴƜǱƵ Ǵǩ ŻƗ

المواطنة  إلى  تشير  أخرى  صفات  وهناك 

الصالحة تركنها لالختصار.

1  ميزان احلكمة: ج5، ص525، ح12803.



ĎĐ على ضوء حاديث أمري املؤمنني عليه السالم

الدفاع عن الوطن

الحب،  فروع  من  فرع  الوطن  عن  الدفاع  ُيعد 

أهمية  وأكثرهما  له  الحب  مصاديق  أجلى  هو  بل 

الكريم  القرآن  عليه  حث  فالدفاع  وأقدسها، 

وأمير  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  العظيم  والرسول 

البحث يطرح على  المؤمنين عليه السالم وحيث أن 

أن  نقول  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  أحاديث  ضوء 

اإلمام سالم اهلل عليه بّين في استنهاضه ألصحابه 

ضرورة الدفاع عن حياض الوطن كما في قوله عليه 

السالم:

 ƙƗǸƛƍ  ǰǭ  ƙƘƛ  ƳƘǶƪǩƗ  ǯƒǝ  ƴǖƛ  Ƙ ĉǭƍ¼
 ǸǵǷ  ÛǴƕƘǾǩǷƍ  ƞ ĉǅƘƲǩ  ŻƗ  ǴƮƢǝ  ÛƞǲƪǩƗ
 ǴƢ ĉǲƩǷ ÛƞǲǾǆƮǩƗ ŻƗ ǓƷƳǷ ÛǹǸǢƢǩƗ ƻƘƜǩ



Ďđحب الوطن قيمة أخالقية عليا

 ŻƗ ǴƾƜǩƍ ÛǴǲǕ ƞƜǙƷ ÛǴǥƸơ ǰǮǝ ÛƞǢǾƥǸǩƗ
 ƷƘǚ ĉǆǩƘƛ Ƥ ĉǽƳǷ ÛƊȆƜǩƗ ǴǪǮǁǷ ĉǧƶǩƗ ƙǸƥ
 ÛƳƗƴƽȁƘƛ  ǴƜǪǡ  ǺǪǕ  ƙƸǉǷ  ÛƝƊƘǮǢǩƗǷ
 ǬǾƽǷ ÛƳƘǶƪǩƗ ǔǾǾǊƢƛ Ǵǲǭ ǠƮǩƗ ǨǽƳƍǷ

.ǜǆǲǩƗ ǔǲǭǷ ÛǜƾƲǩƗ
 ƊȅƐǵ  ǧƘƢǡ  ǺǩƑ  ǬǦơǸǕƳ  ƴǡ  ǼǱƑǷ  ȅƍ
 ƠǪǡǷ  ÛƘǱȆǕǷ  ƗƸƽǷ  ÛŸƷƘǶǱǷ  ȆǾǩ  ǫǸǢǩƗ
 Ƙǭ ŻƗ Ǹǝ ÛǬǥǷƺǚǽ ǯƍ ǨƜǡ ǬǵǷƺǙƗ :ǬǦǩ
 .ƗǸǩƵ  ĉȅƑ  ǬǵƷƗƳ  ƸǢǕ  Ǽǝ  ǌǡ  ǫǸǡ  ǻƺǙ
 ǬǦǾǪǕ  Ơ ĉǲǁ  ǺƢƭ  ǬƢǩƵƘƲơǷ  ǬƢǪǥƗǸƢǝ

.(Č)¬ǯƘǍǷȁƗ ǬǦǾǪǕ ƠǦǪǭǷ ÛƟƗƷƘǚǩƗ
على  االعتداء  أساليب  تغيرت  الزمان  ولتغير 

األوطان فتغيرت كذلك وسائل الدفاع وطرقه، فمن 

ومن  الوطن،  مياه  على  االعتداء  االعتداء،  أساليب 

أساليبه أيضا التنافس االقتصادي، من خالل سرقة 

أو  البلد  عملة  ضرب  على  العمل  وكذلك  الثروات، 

إرسال الصفقات التجارية الفاسدة وغير ذلك، فلذا 

يجب على كل مواطن يتحلى بحب الوطن أن يمنع 

1  نهج البالغة: ص64 ــ 65، اخلطبة 27.



ĎĒ على ضوء حاديث أمري املؤمنني عليه السالم

كل  وعلى  واالعتداءات،  التجاوزات  هذه  مثل  وقوع 

سواء  وطنه  عن  الشر  دفع  في  يساهم  أن  مواطن 

كان ذلك بالدفاع المباشر أو بكشف من يكيد لهذا 

لألمن  فاقد  مكان  إلى  الوطن  تحول  وإاّل  الوطن، 

أمير  يرفضه  ما  وهذا  والسرور،  والراحة  واالستقرار 

المؤمنين عليه السالم بقوله:

 ǰǭȁƗ  ǔǭ  ĉȅƑ  ǰǍǸǩƗ  Ǽǝ  ....ƸǾƱ  ȅ¼
.(Č)¬Ɲ ĉƸƾǮǩƗǷ

فالدفاع عن الوطن من أجلى مصاديق المواطنة 

الصالحة، ومن مصاديق المواطنة الصالحة التي لها 

عالقة بالدفاع عن الوطن هي األمانة وعدم الخيانة، 

فال يجوز خيانة الوطن سواء كنت حاكماً أم محكوماً، 

أو كنت حارساً أم محروساً، فإن الخائن ليس بمؤمن 

ذلك  ورد  المؤمن كما  ليس من طبيعة  الخيانة  ألن 

عن أمير المؤمنين عليه السالم:

 ĉȅƑ  ƞǖǾƜǍ  Ǩǥ  ǺǪǕ  ǰǭƐǮǩƗ  ǨƜƪǽ¼
.(č)¬ƙƶǦǩƗǷ ƞǱƘǾƲǩƗ

1  ميزان احلكمة: ج9، ص419، ح21924.
2  ميزان احلكمة: ج3، ص178، ح5523.



Ďēحب الوطن قيمة أخالقية عليا

وخيانة األمة أعظم أنواع الخيانة كما رح بذلك 

أمير المؤمنين عليه السالم بقوله:

 ǨǊǝƍǷ ÛƞǭȁƗ ƞǱƘǾƱ ƞǱƘǾƲǩƗ ǬǒǕƍ ǯƑ¼
.(Č)¬ƞǭȁƗ ǀ ĈǙ ǀǚǩƗ

1  ميزان احلكمة: ج3، ص180، ح5539.



ĎĔ على ضوء حاديث أمري املؤمنني عليه السالم

منغصات العالقة مع الوطن

وطنه  إزاء  المؤمن  مشاعر  صدق  في  شك  ال 

ودينه وقومه، ولكن قد يمر المؤمن بظروف قاهرة 

أن  إاّل  وطنه،  وتؤثر على عالقته مع  تنغص حياته 

ذلك ال يصل إلى درجة بغض الوطن أو التنصل منه 

أو تفضيل غيره عليه، وإنما يقوم المواطن بالبحث 

عن حلول ناجحة للتخلص من هذه الظروف، ومن 

هذه المنغصات الفقر في الوطن فإنه يشعر صاحبه 

بالغربة لعدم مد يد المساعدة إليه، فلذا ما ورد عن 

أمير المؤمنين عليه السالم:

 Ǽǝ  ƸǢǞǩƗǷ  ÛǰǍǷ  ƞƛƸǚǩƗ  Ǽǝ  ǺǲǚǩƗ¼
.(Č)¬ƞƛƸǙ ǰǍǸǩƗ

1  ميزان احلكمة: ج9، ص418، ح21917.



ďċحب الوطن قيمة أخالقية عليا

ال يراد منه بغض الوطن أو كراهيته، وإنما أراد 

اإلمام عليه السالم اإلشارة إلى آثار الفقر المؤلمة، إذ 

كما  حوله  يلتفون  وال  عنه  الناس  يبتعد  الفقير  أن 

يلتفون حول الغني مما يشعره بالغربة رغم وجوده 

اإلمام  ذكرها  التي  المنغصات  ومن  ومعهم،  يهم 

أال وهو  المواطن  بذات  ما كان مرتبطا  السالم  عليه 

الحمق فلذا نراه يقول:

 Ǽǝ  ǠǮƮǩƗǷ  ÛƞƛƸǡ  ƞƛƸǚǩƗ  Ǽǝ  ǨǢǖǩƗ¼
.(Č)¬ƞƛƸǙ ǰǍǸǩƗ

بلده  العبد على هجرة  التي تجبر  والمنغصات 

الحرية  وجود  وعدم  األمان  عدم  هي  عنه  واالبتعاد 

الدينية  والطقوس  الشعائر  بممارسة  تسمح  التي 

لهذا الوطن وفقدان الراحة والمسّرة وهو ما صرح به 

أمير المؤمنين عليه السالم بقوله:

 ǰǭȁƗ  ǔǭ  ĉȅƑ  ǰǍǸǩƗ  Ǽǝ  ƸǾƱ  ȅ¼
.(č)¬Ɲ ĉƸƾǮǩƗǷ

اإلمام  يريد  ال  المنغصات  هذه  وجود  مع  لكن 

1  ميزان احلكمة: ج9، ص418، ح21919.

2  ميزان احلكمة: ج9، ص419، ح21924.



ďČ على ضوء حاديث أمري املؤمنني عليه السالم

عليه السالم أن نبغص الوطن، ألن حبه من اإليمان 

كما تقدم، كما ال يصح وال يجوز خيانة الوطن بسبب 

من  حال  بأي  تبرر  ال  الخيانة  فإن  المنغصات  هذه 

األحوال.



ďčحب الوطن قيمة أخالقية عليا

الدولة تفريعات على حب الوطن

عنوان  على  ويتفرع  الوطن  بحب  يتعلق  مما 

هذا  تدير  التي  الدولة  إقامة  هو  الصالحة  المواطنة 

بقاءها،  أو  زوالها  يوجب  وما  نوعها  وبيان  الوطن، 

وهذا ما سنتعرض له على النحو التالي:

ـ إن للدولة عمراً ومدة وأجل كما لغيرها، وهذا  1ـ 

ما أكده أمير المؤمنين عليه السالم بقوله:

.(Č)¬ƞǵƸƛ ƞǩǷƳ ǨǦǩ¼
وفي قوله هذا داللة على أن الدولة هي الحكومة 

ال  التي  المتغيرات  نوع  من  فهي  البلد،  تدير  التي 

دوام لها فلذا ورد عنه عليه السالم:

1  ميزان احلكمة: ج3، ص305، ح6338.



ďĎ على ضوء حاديث أمري املؤمنني عليه السالم

.(Č)¬ƸƛƴơǷ ǨƜǢơ ƞǩǷƴǩƗ¼
أن  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  اإلمام  بين  ــ   2

أو  دولة  بكونها  تارة  تتصف  والدول  الحكومات 

وجائرة،  قبيحة  أخرى  وتارة  وعادلة  حسنة  حكومة 

فلذا  والمواطن معاً  الحاكم  وهذا مما ينعكس على 

نجده يقول:

 ƞǩǷƳ  ÛǬǱƘǚǮǩƗ  ǨǊǝƍ  ǰǭ  ƸƛƘǥȁƗ  ƞǩǷƳ¼
.(č)¬ǫƗƸǦǩƗ ƞ ĉǩƶǭ ǫƘƖǪǩƗ

ويقول عليه السالم:

 ǬǾƖǪǩƗ ƞǩǷƳ ÛǴƜǡƘǲǭ ƸǶǒơ ǬǽƸǦǩƗ ƞǩǷƳ¼
.(Ď)¬ǴƜǽƘǖǭǷ ǴǽǷƘƾǭ ǜǂǦơ

والحكومة  الدولة  تكون  األول  القول  ففي 

يظهر  الثاني  القول  وفي  للكرام،  مذلة  القبيحة 

ذات  على  الكبير  األثر  لها  والحكومة  الدولة  نوع  أن 

الحاكم قبل المحكوم، ولذا يجب أن يتحلى الحاكم 

باللئم  يوصف  ال  لكي  الصالح  المواطن  بصفات 

والفجور.

1  ميزان احلكمة: ج3، ص305، ح6339.

2  ميزان احلكمة: ج3، ص305، ح6341.

3  ميزان احلكمة: ج3، ص305، ح6342.



ďďحب الوطن قيمة أخالقية عليا

السالم من  المؤمنين عليه  أمير  اإلمام  ــ حذر   3

قيام دولة األشرار والفجار واألوغاد لما في ذلك من 

آثار سلبية في قيامها وهذا ما أشارت إليه األحاديث 

الشريفة اآلتية:

وقوع  األشرار  لدولة  السلبية  اآلثار  من  ألف: 

به  صرح  ما  وهذا  وآالم  حيرة  في  واألخيار  األشراف 

اإلمام عليه السالم بقوله:

.(Č)¬ƷƘǾƱȁƗ ǰƮǭ ƷƗƸǁȁƗ ǧǷƳ¼
باء: ومنها ما يصيب األبرار المؤمنين من مذلة 

عليه  قوله  في  كما  للحرمات  وانتهاك  ظاهرية 

السالم:

.(č)¬ƷƗƸƛȁƗ ƞ ĉǩƶǭ ƷƘ ĉƪǞǩƗ ǧǷƳ¼
والمصائب  اآلالم  ووقوع  القبيحة  الدول  فقيام 

فقدان  على  يرجع  الصالحين  المواطنين  على 

المواطنة الصالحة وعدم حب الوطن والمواطنين.

األمة  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  ينصح  جيم: 

أو  الحكم  إلى سدة  أن يصلوا  لألوغاد  السماح  بعدم 

1  ميزان احلكمة: ج3، ص305، ح6346.

2  ميزان احلكمة: ج3، ص305، ح6347.



ďĐ على ضوء حاديث أمري املؤمنني عليه السالم

الدولة لما في ذلك من فساد وجور، وهذا  يؤسسوا 

ما يشير إليه عليه السالم بقوله:

 ƷǸƪǩƗ  ǺǪǕ  ƞǾǲƜǭ  ƳƘǙǷȁƗ  ƞǩǷƳ¼
.(Č)¬ƳƘƾǞǩƗǷ

بكل  الفساد  يقع  األوغاد  هؤالء  تسلط  ففي 

والفساد  المالي  والفساد  األخالقي  كالفساد  أنواعه 

االقتصادي والفساد السياسي، ألن األوغاد مواطنين 

حبهم  بل  لوطنهم،  محبين  وغير  صالحين،  غير 

لوطنهم  حبهم  فوق  وشهواتهم  لمصالحهم 

ومواطنيهم بل فوق دينهم إذا كان لهم دين.

التي  الحكام  السالم  عليه  اإلمام  نصح  ــ   4

تلتزم  أن  ودولها  حكوماتها  دوام  على  تحرص 

وتندحر  الدول  هذا  تزول  وإاّل  نصائح  بمجموعة 

الحكومات، ولكي نقف على هذه النصائح نورد لكم 

هذه األحاديث الشريفة.

ألف: مما يوجب زوال الدولة هو تقديم األراذل 

وتأخير األفاضل، وترك األصول واالهتمام بالفروع 

وهذا هو نص قوله عليه السالم:

1  ميزان احلكمة: ج3، ص305، ح6348.



ďđحب الوطن قيمة أخالقية عليا

 ǔǾǾǊơ :ǔƛƷƎƛ ǧǷƴǩƗ ƷƘƛƳƑ ǺǪǕ ǧƴƢƾǽ¼
 ǬǽƴǢơǷ  ÛǓǷƸǞǩƘƛ  ǤƾǮƢǩƗǷ  ÛǧǸǅȁƗ

.(Č)¬ǧƘǊǝȁƗ ƸǾƱƎơǷ ÛǧƵƗƷȁƗ
هو  ومن  وسقاطهم،  القوم  غوغاء  وجود  باء: 

خسيس في كيان الدولة أو تأتي به إلى الحكم فهذا 

مما يوجب زوالها وسرعة سقوطها وهو ما أشار إليه 

أمير المؤمنين عليه السالم:

.(č)¬ǨǞƾǩƗ ǓƘǲǎǅƘƛ ǧǷƴǩƗ ǧƗǷƹ¼
أداء  ونجاحها  الدولة  بقاء  يوجب  ومما  جيم: 

الحق  الحاكم  وبين  والرعية،  الراعي  بين  الحقوق 

والمحكوم، وشياع العدل والحفاظ على الدين وشكر 

النعم، وهذا ما أشارت إليه األحاديث التالية:

ــ ما يشير إلى أداء الحقوق قوله عليه السالم:

 ǤǪơ  ǰǭ  ǴǱƘƮƜƽ  ǴǉƸƢǝƗ  Ƙǭ  ǬǒǕƍǷ¼
 ǠƭǷ  ƞǾǕƸǩƗ  ǺǪǕ  ǼǩƗǸǩƗ  Ǡƭ  ǟǸǢƮǩƗ
 ƞǾǕƸǩƗ  ƟƳƍ  ƗƵƒǝ  ...ǼǩƗǸǩƗ  ǺǪǕ  ƞǾǕƸǩƗ
 ƘǶǢƭ ƘǶǾǩƑ ǼǩƗǸǩƗ ǹ ĉƳƍǷ Ǵ ĉǢƭ ǼǩƗǸǩƗ ǺǪǕ

1  ميزان احلكمة: ج3، ص305 ــ 306، ح6350.
2  ميزان احلكمة: ج3، ص305، ح6349.



ďĒ على ضوء حاديث أمري املؤمنني عليه السالم

 ÛǰǽƴǩƗ  ƨǵƘǲǭ  ƠǭƘǡǷ  ÛǬǶǲǾƛ  ǠƮǩƗ  ĉƺǕ
 ǺǪǕ  ƟƸƩǷ  ÛǧƴǖǩƗ  ǬǩƘǖǭ  ƠǩƴƢǕƗǷ
 ÛǯƘǭƺǩƗ  Ǥǩƶƛ  ƬǪǆǝ  ÛǰǲƾǩƗ  ƘǶǩȅƵƍ
 ǔǭƘǎǭ ƠƾƖǽǷ ÛƞǩǷƴǩƗ ƊƘǢƛ Ǽǝ ǔǮǍǷ

.(Č)¬ƊƗƴǕȁƗ
ــ ما يشير إلى أن العدل يديم بقاء الدولة قوله 

عليه السالم:

.(č)¬ǧƴǖǩƗ ǰǲƽ ƞǭƘǡƒƛ ǧǷƴǩƗ ƟƘƜƥ¼
يساعد  الدين  على  الحفاظ  أن  إلى  يشير  ما  ــ 

على استمرار الدولة قوله عليه السالم:

 ƸǦǂǩƗǷ  ÛǤƢǩǷƳ  ǰǆƭ  ǰǽƴǩƗ  Ƹ ĉǾǅ¼
 ǰǽƴǩƗ ƘǶǍǸƮǽ ƞǩǷƳ ǨǦǝ ÛǤƢǮǖǱ ƹƸƭ
 ȅ  ƸǦǂǩƗ  ƘǵƹƸƮǽ  ƞǮǖǱ  ǨǥǷ  ÛƚǪǚơ  ȅ

.(Ď)ƚǪƾơ
ــ ما يشير إلى أن الشكر يوجب البقاء قوله عليه 

السالم:

 ƸǦǂǩƗǷ  ÛǤƢǩǷƳ  ǰǆƭ  ǰǽƴǩƗ  Ƹ ĉǾǅ¼

1  ميزانا حلكمة: ج3، ص306، ح6353.
2  ميزان احلكمة: ج3، ص306، ح6355.
3  ميزان احلكمة: ج3، ص306، ح6358.



ďēحب الوطن قيمة أخالقية عليا

 ǰǽƴǩƗ  ƘǶǍǸƮǽ ƞǩǷƳ ǨǦǝ ÛǤƢǮǖǱ ƹƸƭ
 ȅ  ƸǦǂǩƗ  ƘǵƹƸƮǽ  ƞǮǖǱ  ǨǥǷ  ÛƚǪǚơ  ȅ

.ƚǪƾơ
أمر مهم جداً  إلى  السالم  اإلمام عليه  أشار  ــ   5

يحافظ على استمرار الدولة الصالحة ــ وبقائها مدة 

والفطنة  النباهة  وهو  أال  الطالحة  الدولة  من  أطول 

لحراسة الدولة بقوله عليه السالم:

 ƞƽƗƸƮǩ  ƞǒǢǾǩƗ  ƞǩǷƴǩƗ  ƟƗƷƘǭƍ  ǰǭ¼
.(Č)¬ƷǸǭȁƗ

فكل ما تقدم يعود في أصله إلى حب الوطن 

والتحلي بصفات المواطن الصالح.

1  ميزان احلكمة: ج3، ص306، ح6360.


