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احلمد هللا الذي أنزل القرآن عربيا وىدى للناس وبينات من اهلدى 
والفرقان، الصالة والسالم على رسولنا الكرمي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آلو وأصحابو 

 أمجعني.
 املوضوع حتت ىذه الرسالة كتابةإبذن هللا وتوفيقو من   ت الباحثةقد انتهف

احلماسة الوطنية يف نشيد "أبكي على شام اهلوى" ملشاري راشد العفاسي 
الرانريى (. وقدمتها لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة وصفية)دراسة حتليلية 

مادة من املواد الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على اإلسالمية احلكومية 
 هبا. وأد عربيةيف قسم اللغة ال ”S.Hum“الشهادة 

شرفني الكرمني املمت الباحثة الشكر على ويف ىذه الفرصة السعيدة، قد
على  ردي املاجستريااألستاذ سومو  املاجستري أ.د عزمان إمساعيل مها األستاذ
أفكارمها يف اإلشراف على أتليف قا أوقاهتما و انفيف إهودمها جو  مساعدهتما

 .النهايةمن البداية إىل ىذه الرسالة وتكميلها 
وأيضا الشكر العميق جلميع األساتذة الكرام الذين قد علموا الباحثة 

 إرشادا حسنا. اارشدوىختلفة العلوم واملعارف النافعة و مب اوزودوى
العربية وأدهبا وجلميع م الباحثة شكرا خاصا لرئيس قسم اللغة وتقد

ملساعدة كتابة عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية األساتذ واألساتذة فيو، و 
 ىذه الرسالة.
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املكرمني الذين ساعدوىا يف إامام  ام الباحثة الشكر إىل أصدقاءىتقداألخرة. و و 
 الرسالة.
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" ملشاري امهوى امحلاسة اموطنية يف نش يد "أ بيك عىل شام رذه امرساةل روموضوع 

راشد امعفايس". وأ ما املهنج امبحيث اذلي اس تخدمته امباحثة يف كتابة رذه امرساةل فهو 

املس ئةل املرتكزة فهيا ما يه عنارص امحلاسة اموطنية يف  املهنج امبحيث امتحلييل اموصفي.

" ملشاري راشد امعفايس. وأ ما امنتاجئ اميت حصلت علهيا امهوى نش يد "أ بيك عىل شام

امحلاسة اموطنية املوحودة فهيا أ ربعة أ نواع يه حب اموطن وامشجاعة وعدم  أ ن عنارص

 . تضحيةالإستسالم والإس تعداد نل 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .1

الفلسطينية مثل النار الٍب لن دتوت أبداً، لفَبة طويلة  لقد اشتعلت النار يف
شعب  ة من إسرائيل الذين يريدون تدمّبشعب الفلسطْب بقبضة الصهيوني

 .مل ينتهي حٌب اآلنالفلسطْب بسفك دماء 

 واتأضلاء العامل أكثر تعقيًدا يف سناليوم، أصبحت صراعات يف مجيع 
األخّبة. واحدة من أكرب صراعات بْب إسرائيل وفلسطْب. تلقى ىذا النزاع اىتماًما 

الصراع ىو مشكلة اجتماعية تواجهها . اعادلًيا ألنو حدث منذ سنة عقود تقريب
التفكك وكان مشكلة  من ىذه الصراعات أدت إىلالعديد من البلدان. العديد 

طويلة األمد حٌب اآلن، تَباوح بْب النخبة وادلثقفْب والناس العاديْب. مثل ىذه 
ككل. قد ال يكون سبب حدوث  ادلشاكل قد أضرت مبفاصل حياة الناس واألمة

ذلك سوى أشياء غّب مهمة للغاية، ويكون ذلا أتثّب على تدمّب سلتلف ادلرافق 
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لبنية التحتية الٍب كان من الصعب للغاية بناءىا، وكذلك ظهور بيئات نفسية وا
 ٔسلتلفة ال تفضي إىل العيش جنًبا إىل جنب.

الصراع ىو مشكلة اجتماعية تواجهها العديد من البلدان. العديد من ىذه 
التفكك وكان مشكلة طويلة األمد حٌب اآلن، تَباوح بْب  الصراعات أدت إىل

ثقفْب والناس العاديْب. مثل ىذه ادلشاكل قد أضرت مبفاصل حياة الناس النخبة وادل
ككل. قد ال يكون سبب حدوث ذلك سوى أشياء غّب مهمة للغاية،  واألمة

ويكون ذلا أتثّب على تدمّب سلتلف ادلرافق والبنية التحتية الٍب كان من الصعب للغاية 
 ىل العيش جنًبا إىل جنب.بناءىا، وكذلك ظهور بيئات نفسية سلتلفة ال تفضي إ

يعترب تعليم العايل فلسطْب فٌب و فريدا من نوعو سواء يف منطقة  شرق 
األوسط أ و يف معظم أضلاء العامل، ما دييزمؤسسات التعليم الفسطيِب عن غّبىا يف  

الذي ىو ليس حكوميا  Publicالدول اجملاورة ىو وجود مفهوم اجلامعة العامة، 
هتدف إىل الربح ويف الوقت نفسو تتمتع ابستقاللية يف وليس خاصا، فهي  ال 

اإلدارة والتعيْب والتوظيف وتتحمل مسؤولية الرواتب وادلصاريف التشغيلية  األخرى. 
ىذه ادليزة انفردت فيها معظم اجلامعات الفلسطينية حبكم نشأهتا يف ظل احتالل 

 اسرائيلي وغياب وجود سلطة وطنية فلسطينية.
                                                           

1
 Achmad Herman/Jimmy Nurdiansa, Analisis Framing Pemberitaan Konflik Israel - 

Palestina dalam Harian Kompas dan Radar Sulteng, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 2, 

Mei - Agustus 2010, hal 154 - 155 
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وسيقى اإلسالمية الٍب مت تنفيذىا حٌب اآلن يشمل دائما تتبع اتريخ ادل
المية إن وجود مجيع أنواع ادلوسيقى اإلس .ادلوسيقى العربية قبل احلقبة اإلسالمية

، مبا يف ذلك إندونيسيا، ال ينفصل عن وجود ادلوسيقى ادلنتشرة يف سلتلف البلدان
 ٕ.يف العامل اإلسالمي بشكل عام

احلقائق ادلذكورة أعاله تثبت أن وجود ادلوسيقى اإلسالمية لديو خلفية 
بعيدة، وىي الثقافة العربية ما قبل اإلسالمية. ىذا ىو السبب يف أنو رغم كوهنا 

الكاريزما أو عادلية، إال أنو ال ديكن فصل الثقافة اإلسالمية حبد ذاهتا عن جوانب 
ت اخلصائص ادلوسيقية دلختلف أشكال الفن فليست حالة إذا كان التغيّب. وابلتايل،

الصويت اإلسالمي الٍب نعرفها حٌب اآلن متجذرة ابلفعل يف ثقافة كانت موجودة من 
 ٖقبل، أي العربية ما قبل اإلسالمية

كان جانب من جوانب الثقافة العربية اإلسالمية الٍب كان ذلا أتثّب كبّب على 
لك، فقد انقش علماء غربيون مسامهة أورواب يف عصور الوسطى ادلوسيقى. ومع ذ

ادلوسيقى العربية اإلسالمية يف ادلوسيقى األوروبية يف العصور الوسطى، وعدد قليل 
 ٗمنهم فقط شلن يتفقون مع ىذه النظرية.

                                                           
2
 Andre Indrawan, MUSIK DI DUNIA ISLAM Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis, 

TSAQAFA , Jurnal Kajian Seni Budaya Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2012, hal 40 
3
 Ibid, hal 41  

4
 Rahmat Hidayatullah, Kontribusi Musik Arab-Islam Terhadap Musik Eropa Abad 

Pertengahan, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam , Vol. VI, No. 1, Th. 2016, pp. 165-183, hal 4 
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يركز الَبكيز الرئيسي ذلذه الورقة على ادلزيد من األدلة التارخيية حول عملية 
ية على ادلوسيقى األوروبية يف العصور وشكل أتثّب ادلوسيقى العربية اإلسالم

 ٘الوسطى.

كان التأثّب العريب اإلسالمي األكثر شهرة على أورواب من حيث اآلالت 
ادلوسيقية. كما ذُكر سابًقا، فإن شليزصلر نفسو، وىو شخصية تنفي ادلسامهات 
 النظرية العربية اإلسالمية يف ادلوسيقى األوروبية، يعَبف أبن العديد من اآلالت
ادلوسيقية األوروبية يف العصور الوسطى جاءت من إسبانيا ادلسلمة أو صقلية. مت 
التعبّب عن التقدير دلسامهة العرب يف تطوير اآلالت ادلوسيقية األوروبية بشكل 
ملحوظ من قبل كارل إصلل، عامل ادلوسيقى، جامع اآلالت ادلوسيقية وادلؤلفْب 

 األدلان يف القرن التاسع عشر.

ىذه األغنية مهمة جيب التحقيق فيها ألن ىذه األغنية حتتوي على دلاذا 
زلتوايت عن الوطنية. ىذا يدل على أن وجود ىذه األغنية ديكن أن يثّب محاس 

 الناس وديكن أن يؤثر على الشعب الفلسطيِب

 

 

                                                           
5
 Ibid, hal 6 
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 مشكلة البحث . ب

ي فه الرسالة ىذهحاول الباحثة توضيحها يف ستما مشكلة البحث الٍب أ
" دلشاري راشد اذلوى بكى على شامأاحلماسة الوطنية يف نشيد " عناصرما 

 .العفاسي

 ض البحثاغر أ . ج

احلماسة  عناصر دلعرفةي الرسالة فه ىذهض البحث اىل حتقيق اما غر أ
 ." دلشاري راشد العفاسياذلوى بكى على شامأالوطنية يف نشيد "

 معاىن ادلصطلحات . د

يف ىذا ادلوضوع توجد ثالث مصطلحات حتتاج إىل شرح وىى: الوطنية 
 .نشيدو احلماسة و 

 الوطنية .ٔ

لقد كثر يف لسان العرب استعمال مادة )وطن( يف معاين عدة 
استعرضها من خالل ىذا العرض اللغوي الذي ىو اساس بناء ادلعُب 

ن وزللو، مطن االنساو وىو فالوطن ىو ادلنزل الذي تقيم بو،  االصطالحي.
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وطان. وطن فالن ابدلكان او اوطان اقام بو، واختذه زلال ومسكنا أواجلمع 
   ٙيقيم فيو. واوطنو اختذه وطنا.

 احلماسة .ٕ
 محاسة )اسم(

 محس مصدر -
اظهر محاسة يف ادلعركة : شجاعة، محية، حوية، حيوية،  حدة عرب  -

 عن محاستو
ديوان احلماسة : رلموع قصائد من عيون الشعرالعريب تدور حول  -

 االرلاد و البطوالت يف احلروب 
 ٚمصدر محس  -
 نشيد .ٖ

 :مجع أانِشيدُ 
 صفة اثبتة للمفعول من نَشَد: منشود .ٔ
 -أنشودة : قطعة ِشعريَّة يف موضوع محاسّي أو وطِّب ينشده مجع :  .ٕ

 بحارة: نشيد ال -نشيد وطِّب/ عسكرّي/ ملكّي/ ديِّب، 
 ينشده البحارة بتناغم مع حركاهتم أثناء العمل 

                                                           
6
 .939المعاصر،  مفهوم الوطنية والمواطنة في الفكر االسالمياسماعيل نقاز،  

7
 المعاني، معجم المعاني.  
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 ٛ.نشيد األانشيد: ِسْفر من أسفار العهد القدي  
 الدراسات السابقة  . ح

" اذلوى بكى على شامأعن نشيد "أما الدراسات السابقة الٌب حبثت 
موجودة، ولكن البحث القريب ابلقومية ىي  دلشاري راشد العفاسي غّب

 الباحثة ما تتعلق ابلوطنية ومنها:الوطنية، فوجد 
 ٜ( ٕٕٓٓمارجاريت عالية ادليمونة ) .ٔ

ىدفت ىذه الرسالة إىل معرفة الروح الوطنية يف رواية يف سبيل التاج عند 
مصطفى ادلنفلوطى. ومنهج الذي استخدم الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة 

عليها الباحثة نتائج الٍب حصل فهو منهج البحث الوصفي التحليلية. ومن ال
: قيمة الطاعة و قيمة الشجاعة يوطنية تنقسم إىل أربعة أقسام، ى: أّن اليى

 وقيمة حب الوطن، والروح الوطنية. 
بعد أن قرأ الباحثة من الدراسات السابقة فلخص الباحثة أّن الفرق 

يبحث عن احلماسة بْب ىذا البحث ابلدرسات السابقة ىو أّن ىذا البحث 
 دلشاري راشد العفاسي. "اذلوى بكي على شامأ" وطنية يف نشيد

 

                                                           
8
 المعاني، معجم المعاني.   

, سورااباي : جامعة سوانن أ مبيل يف سبيل امتاج عند مصطفى املنفلوطىامروج اموطنية يف رواية , مارجاريت عامية املميونة  9

  الإسالمية احلكومية.
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 ٓٔ(ٕٕٓٓمارجاريت عالية ادليمونة ) .ٕ

ىدفت ىذه الرسلة إىل معرفة الروح الوطنية يف سبيل التاج عند مصطفى 
ادلنفلوطى. ومنهج االبحث الذي استخدم البحث يف كتابة ىذه الرسالة فهو 

عليها البحث ىي:  منهج البحث الوصفي التحليلية. ومن النتائج الٍب حصل
أّن الوطنية تنقسم إىل أربعة أقسام، ىي: قيمة الطاعة وقيمة الشجاعة وقيمة 

 الرض وقيمة حب الوطن، والروح الوطنية.

بعد أن قرأ الباحثة من الدراسات السابقة فلجص الباحثة أّن الفرق بْب ىذا 
يف نثر  البحث ابلدرسات السابقة ىو أّن ىذا البحث يبحث عن مواقف القومية

 اي بِب أمي فقط.

  ٔٔ(ٕٓٔٓخليل كفران ) .ٖ

ىدف ىذه الرسالة إىل معرفة الروح الوطنية يف شعر ادلواكب عند جربان خليل 
جربان. ومنهج البحث الذي استخدم الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة فهو منهج 

: قوة العقل نتائج الٍب حصل عليها الباحثة ىيالبحث الوصفي التحليلية. ومن ال
ديكن العثور عليو عندما جربان خليل جربان يصف اخلّب و الدين و العدلو العلم 
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ٜ 

 

، و احلق والباطل، ى اخلّب و الشرواحلب و السعدة. مع قوة العقل سوف تبدو عل
قوة الشهوات ديكن العثور عليها عند ما جربان خليل جربان الربية. و واللطيف و 
ما قوة الغضب العثور عليو عنددن. و ادلان يف الغاابت و ة بْب حياة اإلنسيقوم مبقارن

الغناء تستطيع هتدئة لناي و الغناء. األّن انظران الناي و جربان خليل جربان يسأل 
 الدفاع عن نفسو.و  ،نفسو

  ٕٔ(ٕٕٔٓمرونط ) .ٗ

رواية وطنية  ىدف ىذه الرسالة إىل معرفة جوانب الوطنية من أحد عشر 
: دراسة علم االجتماع األديب وتطبيق عالوة تعليمية أدبية يف كتبها أندراي ىّباات

عاليو. تصور إحدى عشرة رواية وطنية العديد من األرواح الوطنية. الوطنية 
األوىل األعمى كما واجد أشكال الوالء لؤلمة من خالل كرة القدم. التحدي 

قف جيرؤ على والرفض ضلوك يريد االنضمام إىل فريق كرة القدم اذلولندي. إنو مو 
ادلوت كتجسيد للوطنية األعمى. الوطنية الثانية البناءة ىذه الروح الوطنية تظهر 
بوضوح إىل األب أو أصغر شخصية. الرواية أحد عشر وطنيا تكون اىل كتب 

  مرجعي كمادة قراءة الطالب، تفهم, وشلارسة قيم الوطنية. 
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ٔٓ 

 

 منهج البحث . خ

فهو منهج الباحثة ذلذا البحث  توما منهج البحث الذي استخدمأ
" اذلوى بكى على شامأم الباحثة بتحليل نشيد "و قتحيث  الوصفي التحليلي

دلشاري راشد العفاسي. جلمع ادلعلومات والبينات الٍب حيتاج اليها الباحثة، 
تعتمد الباحثة على طريقة البحث ادلكتىب بالطالع على الكتب العلمية ادلختلفة 

 تتعلق ابدلوضوع. وعّبىا اجملالتادلبحوثة من الكتب االدبية و  ئلةادلتعلقة ابدلس

ما الطريقة يف كتابة ىذا البحث العلمي فتعتمد الباحثة على الطريقة الٍب أو 
ي ّب جامعة الران والعلوم اإلنسانية بادآلدهبا بكلية اأقسم اللغة العربية و  هتاقرار 

 :بندا اتشية ىو كتاب -دارالسالم  االسالمية احلكومية
 

“Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas 

Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014” 

 



ٔٔ 

 

 الثانالباب 

 مشاري راشد العفاسي ترمجة 

 نشأتو .ٔ

ىو مشاري بن راشد بن غريب بن دمحم بن راشد العفاسي من 
رمضان  ٔٔالعفسة من قبيلة مطّب، من مواليد دولة الكويت ليوم األحد 

م، متزوج وأب البنْب وثالث بنات، ٜٙٚٔسبتمرب  ٘ىـ / ادلوافق  ٜٖٙٔ
ن ومنشد. ولد الشيخ مشاري ب يكُّب أبيب راشد. ىو قارئ للقراّن الكرمي

 ٖٔه.ٜٖٙٔي يف دولة الكويت عام راشد بن غريب بن دمحم بن العفاس

 .ىو مشاري بـن راشـد بـن غريـب بـن دمحم بـن راشـد العفاسـي ادلطـّبي
إمـــام ادلســــجد الكبـــّب بدولــــة الكويــــت وخطيـــب يف وزارة األوقــــاف والشــــؤون 

تيــة قنــاة العفاســي اإلســالمية بدولــة الكويــت، صــاحب أول قنــاة إســالمية كوي
الفضــائية. وقـــارئ القــرمين الكـــرمي ومنشــد ديـــِب كــويٍب. يتمتـــع بصــوت عـــذب 
وقـــوة يف الـــتحكم بطبقـــات الصـــوت وروعـــة األداء وإتقـــان يف أحكـــام الـــتالوة 
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ٕٔ 

 

والتجويد والقراءات. لو العديد من اإلصدارات الٍب انتشرت يف الوطن العريب 
  ٗٔواإلسالمي والعامل.

 دراسا تو  .ٕ
ســـعودية ابجلامعـــة اإلســـالمية ابدلدينـــة النبويـــة حتديـــًدا بكليـــة درس يف ال

القرمين الكـرمي والدراسـات اإلسـالمية وختّصـص يف القـراءات العشـر والتفسـّب. 
ولقد تتلمذ الشيخ وادلنشد علـى أيـدي كبـار علمـاء ومقرئـي ادلدينـة النبويـة يف  

ز القــارئ يف كليّــة القــراءات. وصــل يف منحــى دراســاتو إىل الســنة الثالثــة. ُأجيــ
قراءة عاصم رواية حفص من طريق الشاطبية وسافر ادلقرئ مشاري إىل مصـر 
للحصــول علــى إجــازات مــن كبــار مقرئــي العــامل اإلســالمي. درس يف اجلامعــة 

االسالمية، ختصص  اإلسالمية ابدلدينة النبوية، كلية القرمين الكرمي والدراسات
 ٘ٔ.القراءات العشر والتفسّب

 الكرمي  معامالتو ابلقرمين .ٖ
م مث درس  ٜٜٗٔ - ٕٜٜٔحفـــل القـــرمين الكـــرمي كـــاماًل يف عـــامي 

ــــة القــــرمين الكــــرمي والدراســــات اإلســــالمية يف  القــــراءات العشــــر والتفســــّب بكلّي
اجلامعـــة اإلســـالمية ابدلدينـــة ادلنـــّورة أّول إصـــدار قـــرميين لـــو ) غـــافر وفّصـــلت و 

لكبّب ابلكويت يف ىـ ( و أّم ادلصلْب للمرة األوىل ابدلسجد ا ٙٔٗٔالشورى 
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ٖٔ 

 

ىـــ حصــل علــى إجــازة بقــراءة عاصــم بــن  ٕٓٗٔالعشــر األواخــر مــن رمضــان 
أيب النجـود مـن الشـيخ العالّمـة عبـد الرافـع رضـوان الشـرقاوي و إجـازة شــفوية 
مــن الشــيخ العالّمــة إبــراىيم الســمنودي رمحــو و و إجــازة بروايــة حفــص عــن 

ت رمحــو و قـرأ علـى الشــيخ عاصـم مـن الشــيخ العالّمـة أمحـد عبــد العزيـز الـزايّ 
الـــدكتور أمحـــد عيســـى ادلعصـــراوي بقـــراءة عاصـــم بـــن أيب النجـــود مـــن طريــــق 
الشاطبية والطيبة قرأ أيضاً على الشيخ إبراىيم األخضر والشيخ خليل الـرمحن 

ختمـة   -ىــ  ٕٗٗٔالقارئ أصـدر ختمتـْب للقـرمين الكـرمي ) ادلصـحف ادلرتّـل 
 ٙٔتقبة برواية ورش عن انفع.ىـ ( و ختمة مر  ٖٓٗٔكاليفورنيا 

أجاد الشيخ العّفاسي القراءات العشر وسعى إلحيائها بْب الناس عن 
طريق خدمة العفاسي وقناة العفاسي وإصداراتو القرمينية ادلتنّوعـة سـّجل ُمتـوَن 

( التحفــة الســمنودية -مــًب الــدرّة  -يف القــراءات والتجويــد ) مــًب الشــاطبية 
مسـابقات القـرمين الكـرمي يف أمريكـا وفرنسـا و  شارك ابلتحكيم يف العديد مـن

رتّـل  -خلّـوان معـاه سـعودية لـو بـرامج لتعلـيم القـرمين )الشيشان واإلمارات و ال
 -زلاضـرة علـم القـراءات ( من زلاضراتو )ٕل مع العفاسي رتّ  -مع العفاسي 

مشروع ) ( يشرف على مشاريع عّدةالقراءات العشر وأثرىا يف حياتنازلاضرة 
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ٔٗ 

 

األكاددييـة الربيطانيـة لعلـوم  -مشروع حافل القرمين الكـرمي  -العفاسي وقفية 
 ٚٔالقرمين(

فضيلة الشيخ العالمة أمحـد عبـدالعزيز الـزايت /ٔومن قرأ على أيديهم 
م قرأ عليو القرمين الكرمي كاماًل برواية ٜٚٓٔ-ىـ ٕٖ٘ٔرمحو و، من مواليد 

المة إبراىيم علي فضيلة الشيخ الع/ٕص عن عاصم من طريق الشاطبية. حف
م والذي قرأ عليـو الشـيخ ٜ٘ٔٔ -ىـ ٖٖٖٔشحاتو السمنودي، من مواليد 

احلصـــري والشـــيخ دمحم صـــديق ادلنشـــاوي والشـــيخ مصـــطفى إ اعيـــل والشـــيخ 
عبدالباســـط عبـــد الصـــمد، وقـــرأ ادلنشـــد مشـــاري عليـــو فاحتـــة الكتـــاب فأجـــازه 

/ فـضـيـــلة ٖوان. إجــازة شــفوية متابعــة إلجــازة تلميــذه الشــيخ عبــد الرافــع رضــ
-ىـــ  ٖٔ٘ٔالشــيخ العالمــة عبــد الرافــع رضــوان علــي الشــرقاوي مــن مواليــد 

م قرأ عليو القران الكرمي كاماًل بقراءة عاصـم بـن أيب النجـود ابلـروايتْب ٕٖٜٔ
/ فضـــيلة الشـــيخ الـــدكتور أمحـــد عيســـى ادلعصـــراوي، ٗمـــن طريـــق الشـــاطبية. 

ف ابألزىــر الشـــريف، قـــرأ رئــيس رلمـــع البحـــوث اإلســالمية ومراجعـــة ادلصـــاح
عليو بقراءة عاصم بن أيب النجود. وكانت لو دراسات أخرى عن طريـق أئمـة  

 ٛٔكبار وأجالء من الكويت ومصر والسعودية.
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 بدايتو اإلنشادية .ٗ

حيـــث قـــّدم قصـــيدة بعنـــوان )أاي مـــن  ٖٕٓٓكانـــت البدايـــة يف عـــام 
ومل  يـــدعي الفهـــم(. وكانـــت أول قصـــيدة إنشـــادية يقـــدمها مشـــاري العفاســـي

يتوّقــع أحــد حــٌب العفاســي نفســو النجــاح الــذي القتــو األنشــودة واإلعجــاب 
أبدائـــو يف أّول أنشـــودة لـــو، وتلـــك كانـــت الشـــرارة األوىل النطالقتـــو يف  ـــاء 

بومــاً إنشــادايً، اإلنشــاد. وبعــد صلــاح ىــذه القصــيدة قــّرر العفاســي أن يطــرح أل
األول يف مســـّبتو  " فكـــان ىــذا األلبـــوم ىـــووقــد محـــل عنـــوان "عيــون األفـــاعي

اإلنشــادية. وســـّجل قبــل ذلـــك منظومــات شـــعرية ومتــوَن علميـــة يف القـــراءات 
مـًب الشـاطبية يف القـرميءميت السـبع مث سـّجل الـدرّة يف  ٕٕٓٓالعشر يف عـام 

 ٜٔمًب السمنودية ادلًب اجلامع يف التجويد. ٕٙٓٓويف  ٖٕٓٓعام 

لعامل يُذكر أن الشيخ مشاري العفاسي من أفضل ادلنشدين يف ا
  ٕٓاالسالمي، ولديو العديد من التسجيالت اإلنشادية.

 ألبوماتو اإلنشادية .٘
 ٕٓٓٗ عيوان الفاعى 
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 ٕٓٓ٘ ليس الغريب 
 ٕٓٓٙ حنيُب 
 ٕٓٓٚ قلىب الصغّب 
 ٕٓٓٛ نكرايت 
 ٕٜٓٓ عناقيد 
 ٕٓٔٓ  اجلزء الثاين –عناقيد 
 ٕٓٔٔ بنات الريح 
 ٕٕٓٔ ترامحي اي قلوب 
 ٕٖٓٔ اي رزاق 
 ٕٓٔٗ – ٕٓٔ٘ قمري 
 ٕٓٔٙ قايب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
 ٕٓٔٚ ايدلصرى 
 ٕٓٔٛ ٕٔادلرتل 

 جوائزه وتكرديو .ٙ
 وسام رللس التعاون اخلليجي. -
 جائزة أوسكار ادلبدعْب العرب وشهادة التفّرد يف اإلبداع.  -
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حصـــولو علـــى ادلركـــز الثـــاين يف اســـتفتاء موقـــع -تكرديـــو ســـفّباً للســـعادة.   -
 العربية نت.

الفنيــة ادلثاليــة األوىل يف اســتفتاء رللــة زىــرة حصــولو علــى لقــب الشخصــية  -
 اخلليج.

 حصول كليب طلع البدر علينا على ادلركز الرابع كأفضل كليب ىادف. -
حصـــــــول قنـــــــاة العفاســـــــي علـــــــى ادلركـــــــز األول كـــــــأكثر القنـــــــوات الدينيـــــــة  -

 ٕٕمشاىدًة.
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ٔٛ 

 

 الباب الثالث 

 االطار النظري

 .تعريف الوطنية1

تعريف الوطن لغة : قال ابن فارس : )وطن( الواو وطاء والنون : كلمة 
صحيحة، فالوطن : زلل االنسان، واوطان الغنم : مرابضها، واوطنت االرض: 

 ٖٕاختذهتا وطنا، وادليطان : الغاية. 

اليواننية. الوطنية تعِب  patrithaو  patriaأتيت الوطنية من الكلمة الالتينية 
 : ٕٕٓٓانزري ومجصري،  : ٜٕٓٓأو بالدىم )عزيز،  حب الشخص ألرضهم

كاردي،   : ٜٕٓٓ(. الوطنية ىي مفهوم يتعلق ابدلواطنة )عزيز، ٕٔٔٓاليد، 
ومع ذلك، ديكن أن تتغّب الوطنية مبرور الوقت والظروف. ومع ذلك،  (. ٜٕٓٓ

 ٕٗيبقى معُب الوطنية شعورًا ابحلب للوطن.

البطريرك(. على الرغم من تصويره (Amorتعريف الوطنية أبهنا "حب الوطن" لقد مت 
ادلبسط، إال أن ىذا التعريف ليس واضًحا وغّب إشكايل. يف الواقع، على مر 
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ٜٔ 

 

تناقض شرس. وصف الشاعر الروماين  التاريخ، اتسمت مكانة الوطنية نفسها
د على ضلو مشهور، ادلشاعر السياسية. وكما أك ىوراس الوطنية أبهنا أعلى شكل

  Dulce Et Decorum Est Pro) بلدان  "إنو ألمر طيب ومشرف أن دتوت من أجلو
Patria Mori).لوطنية عّرف توين وأوسكار وايلد ا يف ادلقابل، ليو تولستوي، مارك

 -ورمبا األكثر شهرة  -الشرير " فضل ، أي على أهنا "أبهنا غّب أخالقية ومريبة
كما قال صمويل جونسون. وابلتايل ، تتشابك الوطنية،   للوحش""ادلالذ األخّب 

أ(، مع موقعْب متطرفْب ومعارضْب. من جهة،  ٕٕٓٓكما يؤكد إيغور برديوراتس )
يُنظر إليها على أهنا "اضلياز غّب مقبول أخالقيا لبلد واحد وادلواطنْب"  الوطنية

نية "كموقف شرعي بينما، من جهة أخرى، ينظر إىل الوط (ٕٔ)ادلرجع نفسو: 
فضيلة أخالقية ")ادلرجع السابق(. ىذه الطبيعة ادلزدوجة  أخالقياً، أو واجب، أو

( يف مقاذلا تعليم الوطنية: احلب واحلرية ٕٔٔٓنوسبوم ) للوطنية وصفتها ماراث سي.
 ٕ٘وجو اينوس من الوطنية. النقدية

تنمو  الوطنية الٍب جيب أن إن حب الوطن واألمة ىو أحد مظاىر القيم
وتتطور يف روح جيل الشباب األمة اإلندونيسية، من خالل تعليم ادلواطنة تقدر 

القيم الوطنية بدقة ووضوح من  ديكن تطويره. وذلك حٌب ديكن تنفيذ فهم الوطنية
أن  توليد. إن تقدير قيم الوطنية سيكون قادرًا على تشجيع األفراد جيل إىل جيل
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ٕٓ 

 

 ، على استعداد للتضحية،القلب ى أكمل وجو، أن تعمل جبد علختاف و تعاىل
اجلنسية  وحيب األمة والوطن. إدراك أمهية التعليم ادلسؤولة، التمسك ابلقيم اإلنسانية

 وفهم قيم الوطنية لؤلجيال خاصة الطالب الشباب الذين سيصبحون اجليل القادم
لسلوك، دور للقتال يف دفع األمة اإلندونيسية ىو دائما متحمس، حسن السلوك وا

التضحية بكل شيء وحٌب العيش من أجل التقدم  حيب الوطن، وعلى استعداد
 ٕٙوازدىار وطنو. واجملد

ما الوطن احلقيقية فهو مل يقف عند ىذا احلد فحسب، بل وصل اىل أو 
درجة من الرسوخ اضحى فيها دافيعا لكثّب من احلركات الثورية و احلركات 

 ينظربو اىل الغّب، وتقوم عليو سائر العالقات، االستعمارية، بل صارت الوطنية ميزاان
وارتبطت الوطنية مبا يرتضو اجملتمع من اسلوب حياة، فإن كان اجملتمع متنداي 
فالوطنية احلقة ىي جعل تعاليم الدين نصب العينْب، وان مل يكن الدين ىو ادلسيطر 

ي ادلقياس يف مراعاة على اجملتمع، واختار اجملتمع بدال عنو نظاما دنيواي : فالوطنية ى
ىذا النظام كما ىو احلال يف الدول غّب اإلسلمية، ويف الدول ادلسلمة الٍب بل ال 

   ٕٚتطبق الشريعة اإلسلمية.
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ٕٔ 

 

 واما مفهوم الوطنية عند أىل اللغة فيما يلي:

( جيادل أبن الوطنية ليست رلرد تعبّب عن ٜٕٓٓدمحم علي اميب ) .ٔ
طن. جيادل أبن الوطنية ليست العاطفة ولكنها تتطلب تقدير كل موا

رلرد روح ، ولكنها شيء عظيم ينطوي على الثقة والوالء وادلواطنة 
والشجاعة واالستقالل واذلوية والسيادة. لذلك ، جيب أن يتمتع كل 

، نية ألن االستقالل ليس مهمة سهلةمواطن يف ماليزاي بروح الوط
الرعاية حبيث  لكنها مهمة دراماتيكية. حتتاج قيم الوطنية ىذه إىل

يكون كل مواطن دائًما خصًبا من أجل أن يواصل اجليل القادم من 
 ٕٛالقادة احلفاظ على االستقالل الذي يتمتعون بو.

كما أن الوطنية حتمل شعورًا ابإلديان أو االعتقاد الذي يوحد األفراد  .ٕ
واجلماعات واألقاليم الٍب تعيش فيها اجملموعة. كما يتضمن شعارات 

أتثّب قوي على السلوك البشري. يف الواقع، غالًبا ما ترتبط  ورموز ذلا
الوطنية ابلوالء وحب الوطن. يعترب الشخص وطنًيا عندما تتوافق 

،  Cardأفعالو وشلارساتو مع الوطنية القائمة على احلب والوالء للبلد )
( على الوطنية ابعتبارىا ٕٚٓٓ(. يف حْب أكد كو حسنيتا )ٜٕٓٓ
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ٕٕ 

 

طفًيا من احلب والوالء لؤلمة وعلى استعداد للقيام أبي فعاًل زلبواًب عا
 ٜٕشيء من أجل البالد.

القيمة القائمة على الذات  أحدىا، الوطنية إىل نوعْب يصنف .ٖ
واألاننية. تشّب الوطنية القائمة على القيمة إىل حب الشخص لوطنو 

نوع من بسبب االىتمام اخلاص الذي اكتسبو من البلد. ىذا ال
، واللباقة والنفاق. تشّب الوطنية ذات مركزية على األشلية الوطنية يقوم
، ولكنو يقوم على ىل حب بلد ليس لو أي مصلحة شخصيةاألاننية إ

 ٖٓالشعور بسفك الدماء فقط دون النظر إىل فوائد بالده.
 ,Schatz R. T. & Staub E. (1997) dan Schatz, Staub  ،غضون ذلكويف  .ٗ

& Lavine(1999 )إىل الوطنية البّناءة على أهنا أفضل وأكثر يُنظر  حٌب
حب الوطن ألن ىذا  قابلية للتذكر من القائمة على القيم واألاننية

 النوع من الوطنية يشّب إىل مشاعر احلب للوطن على أساس الوالء
معقول. تقوم الوطنية البناءة على فعل شخص ما "يتساءل وإن 

 . انضم حٌب شاتز وستوب"ملكة للصاحل العام يعترب وطنياً انتقاد ادل
 ٖٔ.لوطنية لو خصائص دديقراطية انضجةوأكد أن ىذا النوع من ا
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ٕٖ 

 

إذا   ىو شرط جيب حتقيقو وغّب قابلة للتفاوض خالص أمة ووطن .٘
 تريد البقاء على قيد احلياة كدولة. إىل عن على كانت األمة والوطن

: ٕٚٔٓجهود دفاع الدولة. بوديونو ) احلفاظ على السالمة ضرورة
وىو مرتفع جًدا يف  اشرح أن للدفاع عن البلد عالقة (ٖٙ-٘٘

ولدت  تعزيز الدفاع واألمن الوطنيْب عصر االستخدام العادلي احلايل
إندونيسيا يف خضم العديد من األيديولوجيات األجنبية الٍب ال تتوافق 

توفر  ديكن أن الشعب االندونيسي ابلدفاع عن البالد مع اذلوية
 ٕٖتعزيز شخصية األمة اإلندونيسية ة اجلديدةادلدخالت والطاق

تشكيل حب الوطن للعزاب يف حتدد ادلساحة التعليمية متعددة  .ٙ
الثقافات يف جامعة كازان الفيدرالية القيمة التوجهات يف التدريس 
والَببية مع الَبكيز على أفضل صفات الناس. الوطنية و األقليات 

تطوير خاص التفرد. الوطنية العرقية حباجة إىل دعم للفرد اخلالفات و 
ىي مساحة مع ثوابت سلتلفة ووجهات نظر البكالوريوس تطوير 

 ٖٖتنظيم وطِب متكامل مفهوم وشلارسة الَببية و تعليم الطالب.
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ٕٗ 

 

 ىو احلماسة حب الوطن و موقف تنص على أن حب الوطن .ٚ
 رخاء وطنو. حب الوطن كل شيء للمجد و تضحيةللستعداد اال

 ٖٗالقومية. وطن يكمل الوجود ىي احلماسة عن حب
احلب  ،سكن األرض جيب أن تتحد إندونيسيات رلموعة من البشر .ٛ

إندونيسيا كدولة  جبدية وعلى استعداد للتضحية للدفاع عن الوطن
(. حٌب أبعد، يقول بكري ٗٗٔ: ٕٓٔٓ، )بكري مستقلة

 اجلنسية يف القومية الوطنية جزء من الفهم ( ذلك٘ٗٔ: ٕٓٔٓ)
 ٖ٘إندونيسيا.

. عناصر الوطنية 2  

 حب الوطن .ٔ
 –حب الوطن ىو ادليل اىل البلد الذي ينسب إليو اإلنسان ويعيش فيو 

يبحث ينتج الدفاع عيو، والعمل لرقيو وتطوره  –سواء ولد فيو أم مل يولد فيو 
 ٖٙوفق ضوابط الشريعة.
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ٕ٘ 

 

 حب الوطن يف القرمين الكرمي
: لو أتملنا اخليلسليمان بن عبدو أاب  .د.قال معايل الشيخ أ

النصوص الواردة يف ىذه النظرة الشرعية جتاه حب الوطن لوقفنا على عدد  
كبّب من النصوص الٍب تدعم الغريزة ، وتؤكد زلبة الوطن ، ولكنها جيب أال 

 ٖٚتتعارض مع زلاب و ورسولو منها:
قل إن كان اابؤكم وأبناؤكم وإخونكم وأزواجكم  ففي قول و تعاىل : }

وعشّبتكم وأموال أقَبفتنوىا وجترة ختشون كسادىا ومساكن ترضوهنا أحب 
إليكم من و ورسولو وجهاد يف سبيلو فَببصوا حٌب أييت و أبمره ، وو ال 

 يهدي القوم الفسقْب(.
، وزلل البقاء والنشاط و ادلساكن الٍب ىي موطن السكنذكر وجو الداللة :

يشعر ادلرء ابالرتباط مبها وزلبتها، لكنو سبحانو على أهنما من احملاب الٍب 
 ٖٛأوجب أال تطغى على زلبة و ورسولو و زلبة ما حيبو و ورسولو.

فالوطن اإلسالمي الذي حيوي مقدسات ادلسلمْب، وأيمن فيو  :وعلى ىذا 
 الناس على أنفسهم ودينهم وأمواذلم وأعراضهم زلقق دلا حيبو و ورسولو.

 ٜٖاآلية على مشروعية حب الوطن.قلت : فدلت  
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 الشجاعة .ٕ
:" شجع الشْب واجلبم والعْب أصل فارس معرفا الشجاعة لغةقال ابن 

واحد يدل عاى درأة وإقدام، ورمبا كان ىناك ببعض الطول، وىو ابب 
  ٓٗواحد. من ذالك الرجل الشجاع، وىو ادلقدام.

نفس حد الشجاعة بذل الإلمام ابن حزم الشجاعة إصطالحا :"قال ا
للموت عن الدين واحلرمي وعن اجلار ادلضطهد وعن ادلستجّب ادلظلوم وعن 
اذلضيمة. ظلما يف ادلال والعرض ويف سائر سبل اجلق سواء قل من يعارض 

 ٔٗاوكثر".
تتميز مواقف الشجاعة ادلعنوية )مقارنة مع ادلواقف األخرى الٍب 

جد ضحية واحدة تتطلب سلوًكا اجتماعًيا( بكوكبة اجتماعية زلددة: ال يو 
أو أكثر ولكن أيضا واحد أو أكثر من اجلناة الدين دييزون ضد عادل أو 
هتديد، ويتعْب على ادلساعد احملتمل التعامل مع اجلناة للعمل بشكل 

(. معظم التكاليف االجتماعية تستلزم Jonas & Brandstaetter, 2004إجيايب)
الشجاعة األخالقية أن تنبثق من ادلواجهة مع اجلناة. قام جردييتاير، فيشر،  

( بتعريف الشجاعة األخالقية على أهنا السلوك ٕٙٓٓكاستنمويلر، وفري )
الشجاع ادلصحوب ابلغضب والسخط الذي ينوي فرضو ادلعايّب اجملتمعية 
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ٕٚ 

 

التكاليف االجتماعية. التكاليف االجتماعية )أي واألخالقية دون مراعاة 
العواقب االجتماعية السلبية( دتيز الشجاعة األخالقية عن السلوكيات 

 ٕٗاإلجيابية األخرى.
 عدم اإلستسالم .ٖ

وىو بيان الذي (، Presuoosition)من عنصر اخلطاب اإلستسالم 
إبعطاء  . إن خلفية مقصودة ابجلهد لدمع الرأييستخدم لدعم ادلعُب النص

اخللفية فاإلستسالم يعن اجلهد لدمع إبعطاء  مقدمة الٌب تصدق تصديقها. 
 ٖٗتضع ادلقدمة ببيان برأي صديق الذي ال حيتاج مسأول فيو.

البحث ضلو األستسالم عموما يعكس من حتليل ادلعلومات ما طنو الكاتب. 
إىل يعرف النص ابلقارء، وكيف ادلعلومات تعرف. عامة يرجع اإلستسالم 

ادلعرفة أرضية ادلشَبكة. وتكون عن أساسية اإلختالف بْب علماء حتليل 
عربية ىي عنصر اللغوية الٍب تكون بتمثيل ذالك  لبخطاب وعلماء اللغة ال

  ٗٗاإلستسالم.
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 تضحيةللستعداد اال .ٗ

 ، الرغبةثقافة األمة ، فخورةفخورة إبصلازات األمة الوطنية تشمل ادلواقف
( يذكر ٘: ٕٗٓٓ) الوطنية واخللفية الثقافية الوطنية. راشدللحفاظ على اخلصائص 

األمة  التضحية ابلنفس وكذلك حب ،حب الوطن : الوالء، الشجاعة عدة قيم
، أي الوالء حب الوطن يتم أخذ جانبْب رئيسيْب ،والدولة. يف ىذا البحث

 ٘ٗ.تضحيةلل واالستعداد
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 الباب الرابع

 " دلشاري راشد العفاسياذلوى احلماسة الوطنية يف نشيد "أبكي على شامحتليل 

ىل الفصل الثالث، مث وصلت إها من الفصل األول حضو قد حبثت الباحثة و 
" اذلوى بكي على شامالوطنية يف نشيد "أ احلماسةو حتليل اىل الفصل الرابع ى

  دلشاري راشد العفاسي.

" دلشاري راشد اذلوى بكي على شامنشيد "أ الوطنية يف احلماسة عناصر
عدم و  الشجاعةو  أربعة أجزاء: حب الوطنإىل  احلماسة الوطنيةالعفاسي. تنقسم 

نشيد  الوطنية يف احلماسةالباحثة  توجد .تضحيةللستعداد و اال االستسالم
 " دلشاري راشد العفاسي، والٍب سيتم مناقشتها أدانه:اذلوى بكي على شام"أ

 أ. حب الوطن

" دلشاري راشد اذلوى بكي على شامنشيد "أ يف يوجدإن حب الوطن 
الذي يتجلى يف االستمرار الدفاع يدل حب شعب الفلسطيِب جتاه وطنو العفاسي 

. كما أهنم يواصلون القتال من أجل يوين اسرائيليصهعن وطنهم الذي أتثر بو 
ذلك على حياة بالدىم على الرغم من التهديدات ادلختلفة الٍب هتدد حياهتم وك
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 ايواصلو  أن كل يوم جيعلهم  احلب لبالدىم، مل يقلل إخوهتم وكذلك اآلابئهم. وبذلك
 للدفاع عن بالدىم ومواصلة القتال من أجل بالدىم.

ا ابإلديان أو االعتقاد الذي يوحد األفراد كما أن الوطنية حتمل شعور 
واجلماعات واألقاليم الٍب تعيش فيها اجملموعة. كما يتضمن شعارات ورموز ذلا أتثّب 

ا ما ترتبط الوطنية ابلوالء وحب الوطن. السلوك البشري. يف الواقع ، غالبقوي على 
القائمة على احلب يعترب الشخص وطنًيا عندما تتوافق أفعالو وشلارساتو مع الوطنية 

( على الوطنية ٕٚٓٓ(. يف حْب أكد كو حسنيتا )ٜٕٓٓ،  Cardوالوالء للبلد )
ابعتبارىا فعاًل زلبواًب عاطفًيا من احلب والوالء لؤلمة وعلى استعداد للقيام أبي 

 ٙٗشيء من أجل البالد.

  من الكلمات التالية: كما وجدت الباحثة

  "ناضلبكي على شام اذلوى بعيون مظلوم م"أ 

على حب الوطن، ىم  تدلىذه كلمة  بعيون مظلوم مناضليف كلمة 
مستعدو ألجل بالدىم حٌب عيوهنم يبكي دائما ومزل يساعد عن بالدىم بسبب 

( أعمال حب للوطن والوالء للوطن ىي ٕٚٓٓ، Cardكما يقول )احلروب.  
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، اآلن فلسطْب زلطم للغاية صيغةكيف   تدلادلقتطفة السابقة  ة.ياحلماسة الوطن
إىل ما ال هناية لتجفيف دموعهم وإيذاء قلوهبم بسبب  إسرائيلي وكيف الصهيونيون

معاملة إسرائيل ذلم ولعائالهتم. ولكن مع ىذا احلزن واحلزن يستمر الشعب 
( إذا ٕٚٓٓ، رأي )كو حسنيتاكما  .مالفلسطيِب يف الصعود ليواصل حب وطنه

ألجل البلد، فهو عاملية حب الوطن والوفا البلد وىو أردان أن نععل كل شئء 
الفلسطْب وينتزع بالدىم مزل حيب عن  متالسعاد أيخذولو  احلماسة الوطنية. 

 من إسرائيل. بالدىم دافع ومزل موطنه

اإلستعداد  ىو احلماسة حب الوطن و موقف تنص على أن حب الوطن
 احلماسة عن حب ىي رخاء وطنو. حب الوطن كل شيء للمجد و للتضحية

 ٚٗالقومية. وطن يكمل الوجود

وعليو اصبح حوبة دمع الثكاىل و ، ال عاش قاتلهم وال دامت لو يوما اانمل"
 "االرامل
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أن شعب فلسطْب يقاتل ابستمرار كل  نشيديف  يدل السابقيف االقتباس  
حٌب ال  النهوضيف  وطنهم. لذلك يستمرولعن حب  ال يتوقفو .يوم دون توقف
  حال. كليستسلموا يف  

ِب.  شعب الفلسطيفا من الوطنية الٍب ىي يف نفوس موق يدل حب الوطن
 وعقليا ال يقوض ي أصيبت ودمرت جسدايكيف يستمرون يف حب بالدىم الذ

 .روحهم القتالية

 شجاعةالب. 

 فلسطْب. شجاعة يف نذكر مباشرة إىل إخواننا ،ث عن شجاعةدحتنسإذا 
 ، لكنهم مازلسلحة متكافئة للحربدون أي ب اإلسرائيلي حملاربة صهيوينالفلسطْب 

. االستعمار يف فلسطْب بلدىمإسرائيل يف الدفاع عن  الصهيوين جيرؤون على زلاربة
إبيذائهما بضرهبما وحٌب قتلهما ليست قضية  إسرائيل ضدمها.  ىو القسوة والوحشية

، ينقصحلماسةد للفلسطيِب ال ا لكن ختتفي، وكذلك سعادهتم .إلسرائيل كبّبة
رائيل ليبقى حيرب اإلسوجتربىم على  ىمةالشجاع هنوضلكن انر معنوايهتم تستمر 

 .يف طريق و واقفا

خرى الٍب تتطلب تتميز مواقف الشجاعة ادلعنوية )مقارنة مع ادلواقف األ
ا( بكوكبة اجتماعية زلددة: ال يوجد ضحية واحدة أو أكثر ولكن سلوكا اجتماعي
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أيضا واحد أو أكثر من اجلناة الدين دييزون ضد عادل أو هتديد، ويتعْب على 
معظم التكاليف  .ادلساعد احملتمل التعامل مع اجلناة للعمل بشكل إجيايب

االجتماعية تستلزم الشجاعة األخالقية أن تنبثق من ادلواجهة مع اجلناة. قام 
الشجاعة األخالقية على  ( بتعريفٕٙٓٓجردييتاير، فيشر، كاستنمويلر، وفري )

أهنا السلوك الشجاع ادلصحوب ابلغضب والسخط الذي ينوي فرضو ادلعايّب 
اجملتمعية واألخالقية دون مراعاة التكاليف االجتماعية. التكاليف االجتماعية )أي 
العواقب االجتماعية السلبية( دتيز الشجاعة األخالقية عن السلوكيات اإلجيابية 

 ٛٗاألخرى.

 وىي: الشجاعة تدلالٍب  تباسأما االق

 "يف النوازل كعفون فمن ذلم اي رب غّب ضمست" 

أمام و نعتمد على كل شيء.  ضعيف الناسأن  السابقاالقتباس  تدل 
كل   علىشعب الفلسطيِب يعتقد أن و سيساعدىم النشيد أن االقتباس  يدل
 سالح متناسب. ولو دونإسرائيل  يوينهصجيرؤ على  هم، شلا جعلحال

 "كْب بدينهم و دمائهم عطر اجلنادلستمم"
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اعة، يعُب ىم جىذه كلمة تدل على ش دمائهم عطر اجلنادل كلمة  يف
كما يف االقتباس ألجل بالدىم حٌب خيرج الدماء من بدهنم بسبب احلروب.   مستعد
ألهنم إسرائيل  على صهيوين شعب الفلسطيِب يف زلاربةيدل أن شجاعة السابق 

بتضحية إخواهنم الذين ماتوا شهداء دفاعا عن  يعتقدو أن و يسلمهم و حيفظهم و
 إسرائيل. صهيوين بالدىم ودينهم جعلهم يواصلون جترؤىم على زلاربة

من خالل الوطنية البناءة على أهنا أكثر فعالية  ويف الوقت نفسو، يُنظر إىل
ن ىذا النوع من الوطنية يشّب إىل وفعالية من الوطنية القائمة على القيمة والوطنية أل

تقوم الوطنية البناءة على تصرفات  على الوالء العقالين. مشاعر احلب لبلد قائم
شخص "يستجوب وينتقد احلكومة من أجل اعتباره مجاعًيا وطنًيا". شاتز وستوب 

 ٜٗيؤكدان أن الوطنيْب من ىذا النوع لديهم خصائص دديقراطية انضجة.

  :ويف ىذا اإلقتباس

 "واحفل بالد ادلسلمْب عن اليمائن و الشمائل" 
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 أن و ىو السبب الذي جترؤ على زلاربة الفظائع يدلمن ىذا االقتباس  
احلماسة الوطنية و  . ىذا ما جيعلهمظأن حيف اإلسرائيلية. يعتقدو أن وصهيوين 

  الشجاعتهم.

 " لتب صن اعرضهم و نفوسهم من كل قااي ر "

 يؤمنون ابهلل. إن شجاعة أرواحهمْب ىم طقتباس إن الفلسلنص كمثاال االا
. يؤمن الفلسطينيون أن و صعبللتضحية يف الدفاع عن بالدىم  إلستعداد

  إسرائيل. صهيوينأرواحهم من  عن سيواصل محاية

 "وائلواخر و األاأل ادلشتكى رب هلل ريب"

بذذلا  .نرجعو عليوو  ،نشكوى عليوو  سئةشايف كل ما النص أن  يدل ىذا 
، لذلك  وىمفظحي أن و الناس، وقد اعتقد شعوب الفلسطْب دلاذا طلاف إىل
  يتالشى.شجاعتهم لن 

 " وو فوق ادلعتدي فوق االسنة و السالسل"

أينما ىذه كلمة تدل على شجاعة.  و السالسل وو فوق ادلعتدي فكلمة
و أقوى على كل ادلعتدى و كل فليستْب جيرؤون على زلاربة الغزة ألن يعرفون أن 

ال يستطيع أحد أن و  .األرض القوائْب يف السماوت و إن و أقوى السالسل.
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ليواصل محايتو  القوائْب قويأ. هبذه الطريقة يعتقد الشعب الفلسطيِب أن و ويهزم
، فإن شجاعة الشعب ئيل الصهيونية هبا. وبذلكمن أي هتديدات تتهمها إسرا

 تزال تتصاعد ابستمرار ضد قسوة االحتالل اإلسرائيلي. الفلسطيِب ال

 اإلستسالم عدمج. 

ال عِب مبشيء  علىىو انعكاس ألننا دائًما متسقون  عدم اإلستسالم إن
الدفاع  علىيستسلم  ادلثال شعب الفلسطيِب الذي ال نفعل شيء. دماوقف عنن

اإلسرائيلي الذي  صهيوين اربةحمل، ويواصل م، والتضحية من أجل وطنهمعن وطنه
 دائًما على جسداي وعقليا. ميعذهب

 نشيد السابقةموقف عدم االستسالم يف  تدلالٍب دالت االقتباس الساتق كما 
 :ىي

وعليو اصبح حوبة دمع الثكاىل و اانمل،  ال عاش قاتلهم وال دامت لو يوما"
  "االرامل

عذاب كل يوم عيش يف من ادلؤمل للغاية أن يأنو  السابقاالقتباس  يدل
احلياة. أن احلياة الٍب يشعر هبا الشعب  ستمّبيأن بد ، ولكن الىمةحيا بسعادة

يعرفون أن و و  ستسالمعن اإل. لكنهم مل يتوقفوا وليس لو رجاءالفلسطيِب فارغة 
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 ىم ال سيساعدىم. إن احلزن الذي شعروا بو من أشقائهم جعلهم على يقْب أن
 إلسرائيل. صهيوين يستسلموا ضد ادلعاملة القاسية

 "ت انر ادلعاولظارىم واستيقغانمت عيون ص"

ىم  ىذه كلمة تدل على عدم اإلستسالم، مبعُب انر ادلعاوليف كلمة 
ألجل بالدىم حٌب يشتهد إخواهتم لكن ال يستسلم ومزل يستعدو  نمستعدو 
بغض النظر تعاطف تل بدون اقيالٍب إسرائيل  القاسية صحيوين معاملة  لوطنهم.

الصعب  األمل الذي يشعرون بو  عن العمر جتعل أمل الشعب الفلسطيِب ال تنتهي.
يكافحون وال  لحٌب اآلن مز . ستسلميل للتخلي عنو السبب، لكن ىذا ليس لعالج

 الدفاع عن وطنهم. علىيستسلمون 

 "رابه سلم اىلها واحم ادلخارج و ادلداخل"

ة تدل على عدم اإلستسالم ألن ىذه كلم ادلخارج و ادلداخلواحم يف كلمة 
ْب ىم أيدتن أن و سيحفطوىم. ألن ذلك ىم اليستسلم على دفاع عن فلسط

 بالدىم. 
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أن الشعب الفلسطيِب يتوقع ابستمرار  السابقادلذكورة  قتباس يدلىذا االمن  
هم. كما أهنم ال عذيبي علىوحشية إسرائيل ن خيلصهم وحيفظهم من قسوة أبمن و 
 انتظار احلماية من و ويعتقدون أن و سيخلصهم وأخوهتم. على يستسلمو

 تضحيةللستعداد اال . د

تضحية ىي موقف يعكس الرغبة واإلخالص يف إعطاء شيء للستعداد اال
لتضحية لستعداد أنو سيسبب ادلعاانة لنفسو. إن االشللوك لآلخرين، على الرغم من 

للغاية لدى الشعب الفلسطيِب. حيث يضحون دائًما من أجل الوطن ىو السائد 
لتضحية لستعداد م. يف ىذا نشيد وجدت الباحثة االعلى الرغم من أهنا هتدد حياهت

 .الواردة فيو

الوطنية تشمل ادلواقف فخورة إبصلازات األمة، فخورة ثقافة األمة، الرغبة 
يذكر عدة قيم  ية الوطنية. راشدللحفاظ على اخلصائص الوطنية واخللفية الثقاف

التضحية ابلنفس وكذلك حب األمة والدولة. يف و  الشجاعةو  حب الوطن : الوالء
ىذا البحث، يتم أخذ جانبْب رئيسيْب حب الوطن، أي الوالء واالستعداد 

 ٓ٘للتضحية.
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 قتباس التايل :كما يف ىذا ال

 "ت انر ادلعاولظارىم واستيقغ" انمت عيون ص 

يعِب ىذه كلكة يدل على االستعداد  ارىمغانمت عيون صيف كلمة 
للتضحية، مبعُب ىم مستعدو للجهود عندما حيفط بالدىم حٌب ديوت وحياهتم 

رشيد فقد ذكر عدة قيم للوطنية، من بينها التضحية  جيعل التهديد. كما قال
أن  يدل االقتباس السابق اسة الوطنية.مواإلستعداد للتضحية أنواع من احل ابلنفس.

التضحية الٍب يشعر هبا شعب الفلسطيِب مفجعة للغاية. حيث يضحون بكل شيء 
اء إخواهنم فوق دم .من أجل استقالل البالدىم، حٌب يف حياهتم تشكل هتديدا

عن وطنهم. كانت تضحياهتم ىي الٍب أظهرت أهنم مل يتخلوا  يواصلون القتال دفاعا
  عن حريتهم.
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" اذلوى شام بكي علىنشيد "أنصوص عن احلماسة الوطنية يف  جدول
 دلشاري راشد العفاسي

 النص أنواع الوطنية الرقم
ابكي على شام اذلوى بعيون  - حب الوطن .ٔ

 مظلوم مناضل
ال عاش قاتلهم وال دامت لو يوما  -

 اانمل
وعليو اصبح حوبة دمع الثكاىل و 

 االرامل
 كرب غّب عفون فمن ذلم اي ضمست - الشجاعة .ٕ

 يف النوازل
كْب بدينهم و دمائهم عطر سمتم -

 اجلنادل
واحفل بالد ادلسلمْب عن اليمائن  -

 و الشمائل
اي رب صن اعرضهم و نفوسهم  -
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 لتمن كل قا
واخر و األ ادلشتكى رب و ريب -

 وائلاأل
وو فوق ادلعتدي فوق االسنة و  -

 السالسل
يوما ال عاش قاتلهم وال دامت لو  - اإلستسالم عدم .ٖ

 اانمل
وعليو اصبح حوبة دمع الثكاىل و 

 االرامل
ت ظارىم واستيقغانمت عيون ص -

 انر ادلعاول
رابه سلم اىلها واحم ادلخارج و  -

 ادلداخل
ت ظارىم واستيقغانمت عيون ص - ستعداد تضحيةاال .ٗ

 انر ادلعاول
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 الباب اخلامس

 خامتة

تريد الباحثة أن تسجل النتائج واالفَباحات الٌب الرسالة العملية،  يف ختام ىذه 
 ىذه الرسالة العلمية. ةحصلت عليها الباحثة يف مرور كتاب

 النتائج . أ
احلماسة الوطنية يف نشيد  عناصر أن ومن أىم نتائج الٌب وجدهتا الباحثة ىي

 فهي وجدت الباحثةالٍب  " دلشاري راشد العفاسياذلوى "أبكي على شام
ستعداد وطن، الشجاعة، عدم اإلستسالم واالحب ال ىي أربعة أنواع

 تضحية.لل
 فَبحات اإل  . ب

الرجاع على مجيع طلبة العربية وأدهبا أن حبث عن الوطانية يف نشيد  -
 " دلشاري راشد العفاسي من وجهة أخرى.اذلوى "أبكي على شام

الرجاع من مكتبة اجلامعة الرانّبي أبن توفر الكتب األدبية والعلوم  -
 اإلنسانية.

 الرجاع من مكتبة اجلامعة الرانّبي أبن توفر عن ترمجة نفسية لتعليف. -
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 مراجع

، جامعة مفهوم الوطنية وادلواطنة يف الفكر االسالمي ادلعاصرا اعيل نقاز، 
 .ٜٖٕسودي بلعباس 

 ٜٕٔٓمارس  ٕٛ،  ٓ٘:ٛٓ: آخر حتديث -عبدو عبيد 

 ادلعاين، معجم ادلعاين

الروج الوطنية يف رواية يف سبيل التاج عند مصطفى مارجاريت عالية ادليمونة, 
 , سورااباي : جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية.ادلنفلوطى

الشجاعة يف ضوء السنة النبوية دراسة خالد بن فالح بن عبد اجمليد شعالن، 
 ٖٔم،  ص ٕٙٔٓه/ٖٙٗٔ، موضوعية

 (ٕٕٔٓجوين  ٜٕ)بعد اإلنتخاب خطبة دمحم مرسي مصفا انصري، 
)دراسة نقد اخلطاب لفان دجك(،قسم اللغة العربية وأدهبا،  كلية العلوم اإلنسانية، 

 ٕٛ-ٕٚجامعة موالن مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ص 
 
٘ٔ-ٖٔ،  ص حب الوطن دراسة أتصليةسعد بن عبد و السرب،     
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، )العام الدراسي : الوطن دراسة أتصليةحب سعد بن عبد و السرب،   
 ٘ٔ-ٖٔه(  ص ٖٔٗٔه/ٖٓٗٔ

،)رللة مفهوم الوطنية يف الفكر اإلسلميعبد اللطيف بن عبد القادر احلفظي،  
 ٘م( ص ٕٛٓٓيونّب  -الدراسات اإلجتماعية، العدد السادس والعشرون، يناير
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