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  الوطن   حق

 
 هيف بنائ   واملشاركة

(1) 

ن ينَُ(ُُِ  :الكريمُُفيُكتابهُ ُُالعالمينُ،ُالقائلُ ُُهللُربُ ُُالحمدُ  ل واُم ْصَرُإ ْنَُشاَءَُّللاه ُآم  ،ُُ)اْدخ 
ه،ُاللهمُصلُوسلمُُهُورسولُ عبدُ ُاُمحمداُ اُونبينَُأنُسيدنَُُأنُالُإلهُإالُهللاُ،ُوأشهدُ ُوأشهدُ 

 ِ. إليُيومُالدينُمُبإحسانُ ه،ُومنُتبعهُ وباركُعليهُوعليُآلهُوصحبُ 

 : وبعد    

هُُفيُبنائُ ُُهاُ،ُوالمشاركةَُوآكد ُ ُُالحقوقُ ُُهُمنُأوجبُ عليُأبنائُ ُُالوطنُ ُُحقُهُُفإنُه         
أعظم ُُهُ ورقي ُ  فالوطنُ وأشرفُ ُُالمهماتُ ُُمنُ ؛ُ أحاطَُُُالستُ ُُالكلياتُ ُُأحدُ ُُهاُ الشرعُ التيُ ُهاُ

 هُبالنفسُ يفتديُوطنَُُالكريمُ ُ،ُفالحرُ ُوالصيانةُ ُمنُالحفظُ ُعظيمةُ ُبسياجاتُ ُالحنيفُ 

 ِ: القائُلُوهللُدرُ ُوالنفيسُ 

 مستحقُ ُُودينُ ُسلفتُُْيدُ ُُُُُُُُُُُُُحرُ ُكل ُ ُفيُدم ُولألوطانُ 

ُأنُهُُومماُالُشكَُ        ُفهماُ دينَُُُيفهمُُُْنُْمَُُُفيه ُالدينُ ُُالعالقةَُُُأنُ ُُيدركُُُْصحيحاُ ُُه ُُوالدولةُ ُُبين
ُُدولةُ ُُواستقرارُ ُُفيُبناءُ ُُوبقوةُ ُُيسهمُ ُُالدينُ ُُصحيحُ ُُ،ُوأنُفهمَُولنُتكونَُُُعداءُ ُُليستُعالقةَُ

ُأسسُ ُُتقومُ ُُحديثةُ ُُعصريةُ  ُأنُ راسخةُ ُُوطنيةُ ُُعلي ُيمكنُ ُالرشيدةَُُُالدولةَُُُ،ُكما ُُتصطدمَُُُأنُُُْال
 ِ. الصحيحُالرشيدُ ُعنُاإليمانُ ُالتيُتبحثُ ُاإلنسانيةُ ُبالفطرةُ 

  



(2)ُ

دَُ هُ)صليُهللاُعليهُُفيُقولُ ُُالوطنُ ُُناُ)ُصليُهللاُعليهُوسلمُ(ُمعنيُحبُ نبيُ ُُوقدُجسه
ُُُُهاُقائالُ ،ُفخاطبَُُُالمكرمةُ ُُمنُمكةَُهُُهُقومُ وسلم(ُحينُأخرجَُ ُوأحبهك  ُمنُبلد  :ُ)ماُأطيَبك 

ُقوميُأخرجونُ  ،ُولوالُأنه (إليه ُغيَرك  ُماَُسَكنت   .يُمنك 

ُأنُ  ُأوُشعاراتُ ُُكلماتُ ُُليسُمجردَُُُالوطنُ ُُحبُهُُعلي ُإنماُهوُسلوكُ تُ ُُتقال، ُ؛ ،ُوتضحيـاتُ ُُرفع
ُُخطرُ ُُهُمنُأي ُ وحمايتُ ُُالـــوطنُ ُُفيُسبيلُ ُُالتضحيةُ اُ:ُُاُوأشرفهُ نُأعالهُ تؤدي،ُمُ ُُوحقوقُ 

ُيتهددُ  منُُُُاألوطانُ ُُ،ُفحمايةُ مواطنيهُ ُُهُ،ُأوُيروعُ أركانَُُُهُ،ُأوُيزعزعُ بنيانَُُُه،ُأوُيقــوض 
سبيلُ األديـــانُ ُُمقاصدُ ُُصميم  وهذاُ ُُُُالشرفاءُ ُُ،ُ فالوطنيةُ األوفياءُ ُُوالعظماءُ ، ُُالحقيقيةُ ُُ،ُ

  .ههُومؤسساتُ هُوسائرُمقدراتُ ونشيدُ ُُلعلمهُ ُُهُواحترامُ وترابُ ُُبالوطنُ ُُواعتزازُ ،ُُ،ُوتضحيةُْفداءُ 

بهُُ،ُتديرُ للدولةُ ُأساسيةُ ُ،ُفهوُركيزةُ ُالعام ُعليُالمالُ ُتقتضيُالحفاظَُُُالحقيقيةُ ُالوطنيةُ  
ُبأفرادُ خدماتُ ُُها،ُوتقدمُ مؤسساتُ ُُها،ُوتقيمُ شئونَُ هُُمنُخاللُ ُُها،ُوتسهمُ هاُومجتمعُ ها،ُوترتقي

ُها،ُيقولُنبيُ حضارتُ ُُفيُبناءُ  ضوَنُفيُمال  َُيتخوه ُرجاال  ناُ)ُصليُهللاُعليهُوسلمُ(:ُ"ُإنه

ُيوَمُالقيامة "ُوالمالُ  م ُالنهار  َُله  ُحق    . عليهُبالحفاظُ ُأحقُ ُالعامُ َُّللاه ُورسول ه ُبَغير 

؛ُبماُ،ُوتسويقاُ ُُ،ُوتجارةُ وزراعةُ ،ُُصناعةُ ُُالوطنُ ُُمنتجاتُ ُُتقتضيُدعمَُُُالحقيقيةُ ُُالوطنيةُ   
ُُاُالجهدَُهُ؛ُفكلماُبذلنَُألبنائُ ُُاالقتصاديُهُُالرخاءَُُُ،ُويحققُ للوطنُ ُُواالنتماءُ ُُالوالءُ ُُينميُقيمةَُ

بيعـ اُُُالوطنُ ُُاُعلــيُمنتجاتُ اُاالقتصاديةُ،ُوكلماُأقبلنَُنَُبلدُ ُُاُمنُقدراتُ عظمنَُُُوإتقاناُ ُُعمالُ 
ُوتجارةُ  اُُ،ُوساهمنَُالتنافسيةُ ُُالقدرةُ ُُلرفعُ ُُاُالمنتجينُوالمصنعينُالفرصةَُكلماُأعطينَُُُوشراء 

 . ناألبنائُ ُالعملُ ُمنُفرصُ ُالمزيدُ ُفيُتوفيرُ 

فيُُُُتتعايَشُُُفئةُ ُُلكل ُ ُُبالقوانين؛ُإذُالبدُهُُ،ُوااللتزام ُُالعام ُُالنظام ُُكماُأنهاُتقتضيُاحترامَُ 
ُعليُُُوتحفظُ ُاإلفرادُ ُسلوكَُُالتيُتضبطُ ُالعادلةُ ُوالقواعدُ ُاألنظمةُ ُمنُبعضُ ُواحدُ ُمجتمعُ 



(3)ُ

ُُالناس ُُُلنُينالَُُُ،ُوبدونُالنظام ُُماُعليهُمنُواجباتُ ُُفيهاُبأداءُ ُُه،ُويلزمُ حقوقَُُُاإلنسانُ 
ُُالبدُهُُ،ُودعامةُ وحضاريُ ُُدينيُ ُُبالقوانينُسلوكُ ُُ؛ُفااللتزامُ ُُلهمُالعدلُ ُُهم،ُولنُيتحققَُحقوقَُ

 .هاهاُونمائُ هاُواستقرارُ وأمنُ ُالدولُ ُعليُكيانُ ُمنهاُللحفاظُ 

***** 

)صليُهللاُُُُاُمحمدُ نَُوالمرسلين،ُسيدُ ُُاألنبياءُ ُُعليُخاتم ُُوالسالمُ ُُالعالمين،ُوالصالةُ ُُهللُرب ُ ُُالحمدُ 
فيُُُُبإخالصُ ُُتقتضيُالمشاركةَُُُالحقيقيةَُُُالوطنيةَُُُإنُهُهُأجمعينوصحبُ ُُعليهُوسلمُ(،ُوعليُآلهُ 

ُُالوطنُ ُُإليُتقدم ُُؤديُ ؛ُبماُيُ اإلنتاجُ ُُ،ُوجودةُ العملُ ُُإتقانُ ُُذلكُمنُخاللُ ُُ،ُويكونُ الوطنُ ُُبناءُ 
هُ،ُُهُوإحسانُ إتقانَُُُ؛ُإنماُيطلبُ ُُالعملُ ُُمجردَُُُمنُالناسُ ُُالُيطلبُ ُُاُالحنيفَُديننَُُُه،ُفإنُهوازدهارُ 

ُُنبيُ ُُيقولُ ُُحيثُ  ُأْنُُُتعالُىُهللاَُناُ)ُصليُهللاُعليهُوسلمُ(ُ:ُ)ُإنه كْمُعمال  َلُأحد  ُإذاُعم  ب  ي ح 
إليُُُُهُ؛ُفانظرُْ،وشهامتَُُُههُ،ونبلَُتَُ،ُوأصالَُالرجلُ ُُوفاءَُُُتعرفَُُُأنُُُْي تق َنه (،ُوقدُقالواُ:ُإذاُأردتَُ

 . ُههُألجلُ هُإليهُ،ُوعملُ هُلهُ،ُوحنينُ انتمائُ ُهُ،ُوحسنُ هُلوطنُ مدىُوالئُ 

هُ،ُوهوُُأبنائُ ُُلكل ُ ُُ؛ُفالوطنُ ُُالوطنُ ُُهُفيُبناءُ كل ُ ُُالمجتمعُ ُُجهودُ ُُاُإليُتضافرُ فماُأحوجنَُ   
هماُُفيُحفاظُ ُُوالشرطىُ ُُهُ،ُالجنديُ هُوميدانُ فيُمجالُ ُُهمُجميعاُ،ُكلُ همُوعرقُ بهمُوبجهدُ 

هُُفيُمصنعُ ُُهُ،ُوالعاملُ فيُحقلُ ُُاهُ،ُوالفالحُ فيُمشفَُُُهُ،ُوالطبيبُ وأمانُ ُُالوطنُ ُُعليُأمنُ 

ُُ،ُحيثُ ُُوالواجباتُ ُُوالحرفُ ُُالصنائعُ ُُ،ُوهكذاُسائرُ ُُالعلم ُُهُفيُتحصيلُ باجتهادُ ُُ،ُوالطالبُ 

 .والعدوانُوالتقويُوالُتعاونواُعليُاإلثم ُسبحانهُ:ُوتعاونواُعليُالبر ُ ُيقولُ 

 
 
 اللهم احفظ مصرن

 
 العاملي  بالد   ا وسائر

  

 


