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 م2022 يونيو 17 الحفاُظ على األوطاِن والحرُص على عماَرتَِهاهـ   1443ذو القعدة  17

 عناصُر الخطبِة:

: حبُّ الوطِن غريزةٌ فطريةٌ   أوًلا

 ثانياا: مظاهُر الحفاِظ على األوطاِن في اإلسالمِ 

  ثالثاا: وسائُل الحفاِظ على األوطاِن وعمارتَِها

 المـــوضــــــــــوعُ 

الحمدُ هللِ نحمدُهُ ونستتتنُيُُوُ وننوُإ هليون ونستتتن فُرهُ ونهمُن تِو وننويُل عليِو ونُو ُ تِو ِمن  تتتروِر 

َُا وستتي اِع أعماِلَُاش ون تتهدُ أنه ًل هلوَ هًلح َُ وحدَهُ ًل  تتريَأ لوُ وأن  محمداا عسدُهُ ورستتولُوُش   أنفستتِ

ا تُدُ:صل ى َُ عليو   وسلم. أم 

: حبُّ الوطِن غريزةٌ فطريةٌ   أوًلا

ش تل هن  تَُ    هن  حب  الوطِن غريزةٌ فطريةٌ في جميعِ الكائُاِع الحيِةش من هنستتانن وحيوانن وطيرن

ِ فهن ها تموُعش وليا يقوُا األصتتتمُيُّ   :"  -رحمو َُ  -المخلوقاِع ه ا تم  نقلَُها عن موطَُِها األصتتتليح

صاان في ثالثةن أصُافن من الحيواناِع: اإلتُل تحنُّ هلى أوطانِها وهنه يان عهدُها تها تُيدااش  ثالُث خ

ُتاا ".   ُتُو م،تدتااش واإلنستتتتاُن هلى وطُتِو وهن يان غيُره أيثر نف والطيُر هلى ويِره وهن يان موضتتتت

 .أحمد تن مروان الديُوري( -) الم،السة وجواهر الُلم 

ِ الوطنِ  وهو ينرُك   -صتل ى َُ عليو وستلم  -عليُا أنه نحس وُش وهيا ما أعلُوُ الُسيُّ   ليلأ يان ِمن حقح

ُ َعلَيهِو َوسَتل َم وهو واقٌل على   مكةَ ترياا مهقنااش فُن عسِد َِ تِن عدي أن وُ ستمَع رستوَا َِ صَتل ى   

ِأ لَخَ  ةَ يَقُوا: هللاَوَ هِنت  َوَرة ِمنه َمكت  ًلَ أنحِي  راحلنِتِو تتالَحزه ِض َِ هِلَى َِش َولَوه يهُر أَرِض َِ َوأحَتبُّ أره

َ يلمتاٌع قتالهَتا الحسيتُب  ُتو(َ فمتا أروَعهَتا من يلمتاعن ا ) النرمتيي وحستتتت ُُ ِأ مَتاَ َخَرجته ُته ُُ ِم ِرجته أخه

ش وتُلُّقن يسيرن تالوطِنش ن عميقن طُ وطَُوُش هن ها تك تتُل عن حبح تمكةَ    صتتل ى َُ عليو وستتلم وهو يوُحِ

المكرمِةش تحلحِهَتا وَحَرِمهَتاش ت،ساِلها ووُيانِهاش ترمِلها وصتتتتخوِرهاش تمائَِها وهوائَِهاش هواُعَها عليٌل  

ا الا تال ساِرش وماُعَها زًلٌا ولو خالَطوُ األيداُرش وترتنَُها ُواٌء ولو يانُ قفارا  .ولو يان محم 

ُاا طائفةا ِمن محسوت : " ويان يحبُّ عائ تتتةَش  -صتتتل ى َُ عليو وستتتلم -اتِِو  قاا الحافُظ اليهسيُّ ُمَُدحِ

ش ويحُب  سَطيهِوش ويحُب الحلواَء والُستتَلش ويحُب جسَل أُُحدن ويحبُّ أَتَاَهاش ويحبُّ أستتامةَش ويحُب ستتِ

توطُِِو اليي ن تََ وترعرَط    –صتل ى َُ عليو وستلم    –ولنُلِق الُسيِح     .وطَُوُ".) ستير أعالم الُسالء(

ا وصتتتتَل المتديُتةَ أنه ي رَف فيتِو حس هَتا فقتاَا: " اللهم  حستحِبه فيتِو وو فتائِتو لتوُ واننمتائِتِو هليتِوش ُعَتا رتت وُ لمت 

 . هليُا المديُةَ يُحسحُِا مكةَ أو أ د ". )السخاري ومسلم(
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اش ويان يُسَترُّ عُدما يَرم مُاِلمَ  َها الني تداُّ وقد استن،اَإ َُ ُعاَءهُش فكان يحبُّ المديُةَ حساا عظيما

على قرِإ وصتتوِلِو هليَهاش فُن أنِ  تِن مالأن رضتتي َُ تُالى عُو قاا: "يان رستتوُا َِ ه َا قدَم 

ش فَتصتَر ُرجاِع المديُِةش أوضتَع ناقنَوُ   َيَها"ش أي  -أي: أسترَط تَها   -ِمن ستفرن ُه ُاتةا حر  وهنه يان

 . "حريَها ِمن حسحِها". )السخاري(

الحِب للمديُِة لم يستنطعه أنه يُستَى حب  مكةَ لحظةا واحدةَا ألن  نفسَتوُ وعقلَوُ وخاطَرهُ  ومع يلحِ هيا

في  ت لن ُائمن وتفكيرن مستنمرن في حسحَِهاش فقد أخرَ  األزرقيُّ في "أخسار مكة" عن اتِن  تهاإن قاا: 

ش فدخَل -َُ عليو وستتلمصتتل ى  -قدَم أصتتيٌل ال فاريُّ قسَل أنه يُبتترَإ الح،اُإ على أزوا ِ الُسيِح  

ُه لو: يا أصتيُل: ييل عهدَع مكةَ!َ قاا: عهدتُها قد أخصتَب   -رضتي َُ عُها-على عائ تةَ  فقال

ش فقتاَا لتو: "يتا   ش فلم يلستله أنه ُختَل الُسيُّ : أقمه حنى يتَتيتَأ الُسيُّ ُه ُه تطحتاُعهَتاش قتالت جُتاتُهَتاش واتيبتتتت

ُه تطحاُعَهاش وأغدَ  أصتيُل: ييل عهدَع مكةَ!َ"ش قاا: وَِ عهد تَُها قد أخصتَب جُاتَُهاش واتيبت

ُه ثماُمَهاش فقاَا: "حستتسَُأ   ًل تُحِزن ا". وفي روايةن أُخرم قاَا: "ويها يا   -يا أصتتيلُ -ه خُرَهاش وأستتل

ِ الوطِن واًلننماِء هليِو في اإلسالمِ   .أصيُلَ ُطه القلوَإ تقرُّ قراَرهاا"ش وهكيا يظهُر لَُا أهميةُ حبح

 ياا: مظاهُر الحفاِظ على األوطاِن في اإلسالمِ ثان

هن  اإلستتالَم أوجَب علي اإلنستتاِن الحفاَظ على وطُِوش و تترَط ال،هاَُ ِمن أجِل الدفاطِ عن الُقيدةِ 

ش يما أن  اليي يُحدُث القالقَل  ن يريدونَوُ تستتتوءن والوطِنش وَُعا هلي حمايِة الوطِن ِمن أعدائِوش وِمم 

ُ  أو ي ت،ُع  ل ى    ِ صتَ عليَها أو يدُعو لَها ليَ  تكامِل اإلستالِمش فَُنه أَتِي هَُريهَرةَ قَاَا: قَاَا َرسُتوُا   

ِمُن َمنه أَِمَُوُ الُ اُف َعلَ  انِِو َويَِدِهش َوالهُمهه ِلُموَن ِمنه ِلستتَ ِلَم الهُمستته ِلُم َمنه ستتَ ل َم:" الهُمستته َمائِِهمه  َعلَيهِو َوستتَ ُِ ى 

 . َواِلِهمه " ) النرميي وحسُو (َوأَمه 

  ََ وِمن الخيانِة الُُظَمي أنه يخوَن مواطٌن وطَُوُ وينآمَر ضتتد هُ ِمن أجِل مُفُةن ماُيةن أو  تتخصتتيةن

ُتاُف علي   َُتوُ ال ُتَل مثتَل  لتأ يتان تُيتداا عن التديِن تُيتداا عن ََِ ألنا المهمَن الحقيقي  َمن أم  وَمن ف

 .اضِهمُمائِهم وأموالِهم وأعر
هن  اإلنستتاَن اليي لم يحافظه على وطُِو ويخونُوُ وينآمُر مع أعدائِِو ضتتد  وطُِو هنستتاٌن تُيدٌ عن 
ُِ ِمن  حظيرةِ اإليمتاِنش هن وُ يرتكتُب أت تتتتَع أنواطِ الخيتانِةش هن وُ يخوُن ََ اليي أمَر تالدفاطِ وال،هتا

وستتلم اليي أمَر تحمايِة أمانِة الوطِنش ويخوُن أجِل الوطِنش ويخوُن رستتوَا َِ صتتل ي َُ عليو  
ُسوَا  َ َوالر  أماناتِِو وأماناِع الُاِف وقد قاَا رإُّ الُزةِ سسحانَوُ: } يَا أَيَُّها ال ِييَن آَمُُوا ًل تَُخونُوا   

ُهلَُموَن  ) األنفتاا   " : أُ  27َوتَُخونُوا أَمَتانَتاتُِكمه َوأَنهنُمه تَ ُه في أتي لُستاتتةَ تِن عستِد (. قتاا اتُن يثيرن نزلت
المُيِرش حين تُثَوُ رستوُا َِ صتل ى َُ عليو وستلم هلى تُي قَُريهظةَ ليُزلُوا على حكِم رستوِا َِ 

أي: هن وُ  -وأ تاَر تيدِه هلى حلقِو  -صتل ى َُ عليو وستلمش فاستن تاُروه في  لأش فَ تارا عليِهم تيلأ 
ورأم أن وُ قد خاَن ََ ورستتتولَوٌش فحلَل ًل ييوَ   واقاا حنى يموَع أو   اليتُحش ثم فطَن أتو لساتةَش

ش  ينوَإ َُ عليِوش وانطلَق هلى مس،ِد المديُِةش فرتَط نفَسوُ في ساريةن مُوُش فمكَل ييلأ تسُةَ أيامن
اُف يس ترونَوُ  حنى يان يخرُّ م  تياا عليو ِمن ال،هِدش حنى أنزَا َُ توتنَوُ على رستولِوش ف،اَء الُ

تنوتِة َِ عليِوش وأراُُوا أنه يحلوهُ ِمن الستتتاريِةش فحلَل ًل يحلوُ مُها هًلح رستتتوُا َِ صتتتل ى َُ 
ُُ نيرُع أنه أنخلَع ِمن مالي صتتدقةاش فقاا  عليو وستتلم تيدهش فحل وُش فقاَا: يا رستتوَا َِش هنحِي يُ

 .ثير (ي،زيَأ الثلُل أنه تصدَ  تِو".) تفسير اتن ي
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في نفوِف الصتتحاتِة الحفاَظ على الوطِن وحماينَوُ   -صتتل ى َُ عليو وستتلم–لقد غرَف الرستتوُا  
عز   –واًلننماَء هليِوش وهو القدوةُ والمثُل األعلى في حُيُِو لوطُِو وا تنياقِو هليِوش ولقد عاتَب َُ 

ا أراَُ   –وجل   ا ِمن قريشش لما  –تحستِن نينِو  –أحدَ الصتحاتِة األطهاِر لم  أنه ينخيَ حليفاا وظهيرا
ُ َعلَيهِو َوسَتل مَ  ِ صَتل ى    ُهوُ قَاَا: تََُثََُا َرسُتوُا    ُ َع َي     علَم أن  الرستوَا يقصتدُهُمش فُن علىحن َرضتِ

يَُتةا  ُِ ِن فَهِن  تِهَتا َظ ةَ َخا ضتتتتَ ِمقتهدَاَُ فَقَتاَا: ائهنُوا َروه
تَيهَر َواله َُتا أَنَا َوالزُّ ُههَتا. فَانهَطلَقه  َمَُهَتا ِينتَاٌإ فَخُتيُوهُ ِم

َُتا ي ِينَتاٌإَ فَقُله ُِ : مَتا َم ُه ِرِجي الهِكنَتاَإ فَقَتالَت َُتا: أَخه أَةِ فَقُله ُن تِتالهَمره َُتا فَتهِ َا نَحه لُ َُتا َخيه َُتاَُم تِ ِرِجن     تَ لَنُخه
َرَجنهوُ ِمنه عِ  ُ َعلَيهِو َوسَتل َم فَهِ َا الهِكنَاَإ أَوه لَنُلهِقيَن  الثحِيَاَإ. فَََخه ل ى    ِ صتَ َهاَ فَََتَيهَُا تِِو َرسُتوَا    قَاصتِ

ِر رَ  ُهِ  أَمه سُِرهُمه تِسَ ِل َمك ةَ يُخه ِرِييَن ِمنه أَهه سُتوِا  فِيِو: ِمنه َحاِطِب تهِن أَتِي تَلهنََُةَ هِلَى نَافن ِمنه الهُم ته
ُ َعلَيهِو َوَسل مَ  ِ َصل ى    ُهَ،له    ُ َعلَيهِو َوَسل َم: يَا َحاِطُب َما َهيَا! قَاَا: ًَل تَ ِ َصل ى    . فَقَاَا َرُسوُا   

فهيَاُن: َياَن َحِليفاا لَُهمه َولَمه يَُكنه  . قَاَا ستتتُ قاا فِي قَُريهشن َرأا ُملهصتتتَ ُُ امه ُه ِ هِنحِي ُي وَا     ِمنه َعلَي  يَا َرستتتُ
هَتا ويَتاَن  ُُ هِ ه فَتاتَُِي أَنهفُستتتتِ سَسته ِليِهمه فَتََحه ُموَن تِهَتا أَهه َُتَأ ِمنه الهُمهَتاِجِريَن لَُهمه قََراتَتاٌع يَحه نه يَتاَن َم ِمم 

تِدَ  ا َوًَل اره ُموَن تَِها قََراتَنِيَ َولَمه أَفهَُلهوُ ُيفهرا ِب فِيِهمه أَنه أَت ِخيَ فِيِهمه يَداا يَحه يُِ  َِلَأ ِمنه الُ ستتَ ُِ ي اُاا َعنه 
دََ . فَقَاَا ُعَمُر: َُ  ل َم: صتتَ ُ َعلَيهِو َوستتَ ل ى    اَلِم. فَقَاَا الُ سِيُّ صتتَ ستته ِ ُهدَ اإله ا تِالهُكفهِر تَ ُِي يَا َوًَل ِرضتتا عه

 َ ا َوَما يُدهِريَأ لََُل     ِرإه ُعَُُق َهيَا الهُمَُافِِق. فَقَاَا: هِن وُ قَده  َتِهدَ تَدهرا ِ أَضته ِل َرسُتوَا    لََع َعلَى أَهه  اط 
ُ َعز  َوجَتل  } يَتا أَيُّهَتا الت ِييَن آَمُُ  ُع لَُكمه فَتََنهَزَا    َملُوا مَتا  تتتتِ هنُمه فَقَتده َغفَره وا ًَل تَن خِتيُوا تَتدهرن فَقَتاَا: اعه

ُِ األمِة أنه  ِليَاَء   )منفق عليو(َ وهيا ُرٌف عظيٌم لكلحِ أفرا ُيمه أَوه ي َوَعدُو  ِ  يحفُظوا أستتتتراَر َعدُوح
ُِ واألوطاِن   ا أو ولياا أو مُيُاا على هدِم السال ِهمش وأنه ًل ينخيُوا ِمن أعدائِِهم نصتتتيرا ُِ وخطَط تال
ش أو غيِر  لأ  ش أو أفكارن منطرفةن ش أو أهواءن  تخصتيةن َهاش ِمن أجِل مصتالح ماُيةن ُِ وخراتَِها وفستا

 ِمن المآرِإ األُخرم ََ
  على األوطاِن وعمارتَهاثالثاا: وسائُل الحفاظِ   

 :هُاك عدةُ وسائلن للحفاِظ على األوطاِن والحرِص على عمارتَِها مُها
 :نشُر الوعِى بقيمِة الوطنِ   

ُتامتِة والختاصتتتتِةش والحفتاِظ على ميتاِه نيلتِو الني   ُتالمِتِو وآثتارِه ومُ تتتتآتتِو ال و لتأ تتالحفتاِظ على م
ُِ في أرضتتتتِوش أو تخريستِو وتدميرِهش وعدِم قنتِل  ترتيَُتا عليتِو ورويَُتا مُهتا أيستاُنَاش وعدِم ا إلفستتتتا

جُوُِه وحراستتِو اليين يستتهروَن ليلَُهم في حراستتنَُِا وحراستتِة أراضتتيَُاََ واليين تمندُّ هليهم يدُ 
 !!ال دِر والخيانِة تيَن الحيِن والحينِ 

ي قتاا: ا ه ا أرَُع أنه تُرَف وفتاَء الرجتِل ووفتاَء عهتدِهش فتانظره   ُِ ُتِو هلى    فُن األصتتتتم هلى حُي
ى ِمن زمانِو.ا ) ارُاإ ال تتتترعية ًلتن  قِو هلى هخوانِوش وتكائِو على ما مبتتتتا أوطانِوش وت تتتتوُّ

 . مفلح(
 :ومنها: غرُس مكارِم األخالِق في نفوِس أفراِد المجتمعِ 

 خلقن هن  لألخالِ  أهميةا ُيسرم في اإلستتالِمش فالخلُق ِمن الديِن يالرو ِ ِمن ال،ستتِدش واإلستتالُم تال
ش فقواُم األمِم واألوطتاِن تتاألخالِ  وضتتتتيتاِعهَتا تفقتدانِهَتا   جستتتتدٌ تال رو نش فتالخلُق هو يتلُّ  تتتتيءن

ُه    ألخالقِهَتاش قتاا ال تتتتاعُر أحمتد  تتتتوقي: ُه ............فتهنه هُمو  هست هن متا األمُم األخالُ  متا تقيت
 أخالقُُهم  هسُوا

.. فَتتتتتتتتتتََقِتتتتتتتتتتم َعتتتتتتلَتتتتتتيتتتتِهتتتتم َمتتتتتتتتَتَتتتتتتمتتاتتتتا تتتتتتيتتتتَب التتتتتتقَتتتتوُم فتتتتتتتتتتي أَختتتتالقِتتتتِهتتم..َوهِ ا أُص  وقاا:
 َوَعتتتتتويتتتتال
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ِم الُ فهتَ  وقاا:    ِجُُتوُ............... فَقَتِوح تالِ  َمره تِرَك ِلألَخه نَِقتمِ َصتالُ  أَمه تالِ  تَسه  . تِاألَخه
ا للديِن ) الديُن المُاملة ( فلم يكنه الديُن صتتالةا وًل زياةا وًل  ُه  تتُارا وألهميِة األخالِ  أصتتسح

ا فحسب  .صوما
ُتالى-قتاا الفيروز آتتاُي   وح خلٌقش فمن زاَُ عليتأ في الخلِقَ زاَُ -رحمتو َُ ت : "اعلمه أن  التديَن يلت 

ُه األخالُ  عامالا رئيساا في الحفاِظ على األمِم واألوطاِن والحباراعِ عليأ في    . الديِن". وهكيا يان
 :ومنها: التنشئةُ األسريةُ السويةُ 

ش فِمن م،موطِ هيه األسِر نسُي  
ش فلو أن  يل  واحدن مُ ا أن ََ أسرةا سويةا فالم،نمُع عسارةٌ عن أسرن

ُِ مُيُ وًلُتِهم وفي ت كيِل  أمةا وم،نمُاا قوياا منماسكااَ ألن   ا في رعايِة األوًل ا يسيرا  لألسرةِ ُورا
: " هن  وراَء يلحِ رجلن عظيمن أتوين مرتيين"ش ويما يقوُا تُُ   هيه الُسارةستلوِيِهمش وما أجمَل 

يو  أستاتيةِ علِم الُفِ : "أعطونَا الستُواِع الستسَع األولَى لألتُاِء نُطيُكم الن تكيَل اليي ستيكوُن عل
 ."األتُاُء". ويما قيَل: "الرجاُا ًل يولدون تل يُصُُون

ي قدراتِهم وت رُف  ه ن تسدأُ المستتهوليةُ واألهميةُ ِمن األستترةِش فاألستترةُ الني ترتحِي أتُاَءَها وتُُِمح
ِهم حب  الخيِر وحب  الُاِف وحب  الُمِل وحب  الوطِن والنمستتَأ تاألخالِ  وال تتمائِل  في نفوستتِ

يِةش والدفاَط عن الوطِن ِمن األعداِء والحاستتدينش هنما هي تقوُم تسُاِء الم،نمعِ.. أما تلأ اإلستتالم
األسترةُ الني ًل تهنُم تَتُائِها وتنرُك لهم الحسَل على ال ارِإ وًل تُ ت ُهم تُ ت ةا ستليمةاش هنما هي 

 . أسٌر تهدُم الم،نمَع وًل تسُِيو
 :ُر العقوِل من األفكاِر المتطرفةِ ومنها: مواجهةُ الدعواِت الهدامِة وتطهي

فمن أهمحِ وستتتائِل الحفاِظ على األوطاِن مواجهةُ اإلرهاِإ وتطهيُر ُعقوِا ال تتتساِإ من األفكاِر 
ا  ُِتدون عمت  ُه عقولُُهمش صتتتتتاروا يُفِكحرون فيمتا يُفَُُهم ويسنَ ُتاَف لو استتتتنقتامت المنطرفتِةَ ألن  ال

همش ه اا هُاك عالقةٌ يسيرةٌ تين ال محافظِة على عقوِا الُاِف وتين استتنقراِر األمِن عُدهمَ يبتترُّ
ألن  مما يُيِهُب تَمِن الُاِف انن تتتاُر المفاهيِم الخاط ِة حياَا نصتتتوِص القرآِن والستتتُِةش وعدِم 
ُه الدماُء وقُنَِل األترياُء وُخفرعه اليمُم تقنِل  فهِمِهَما تفهِم الستلِل الصالحِش وهل ُيِفحَر الُاُف وأريق

رعه السقاطُ هًل تهيه األفكاِر المنطرفِة المُكوسِةش والمفاهيِم المُكوسِة!المس  !!نَمُين وفُِ،ح
هيه هي وستتتائُل الحفاِظ على األوطاِن والحرُص على عمارتَِهاش ه ا طسقُاَها عملياا على أرِض 

ليِم اإلستتالِم الواقعِش وأصتتسحَُا منبتتامُيَن منُاونيَن منكافليَن يداا واحدةاش مع ن تتِر الوعين وتُا
ي على اإلرهاِإ تكلحِ صتتورِهش ونُيشح   ِا تحقن نستتنطيُع الحفاَظ على وطَُُِا ونقبتتِ الستتمحِةش فهنُ 

 !!آمُين منُاونين منراحمين يما أراَُ لَُا ُيَُُُا الحُيل
ُِ المسلمينششش  ا وسائَر تال  نسَُا ََ أنه ي،َُل هيا السلدَ أمُاا أماناا سالما
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