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ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُد.ُمحمدُحرزهُُفيُبنائ ُُوالمشاركة ُُُالوطنُ ُحقُ ُالجمعةُالقادمة:ُخطبة ُ
ُم2021سبتمبر17ُُُ–هــ3144ُُصفر9ُبتاريخ:ُ

ُ َُمَظلَّةَُاالست ْقَرار  ،َُونَشَرَُعلَيناُف يه  يَرة ُاألَوَطان  ْنُخ  َُعلَيَناُب َوَطٍنُم  يَُمنَّ الَحْمد ُهلل ُالذ 
،ُالَحْمد ُهلل ُُ ُُواألََمان  ُ آِمنِين﴾ُُُ﴿فيُمحكمُالتنزيلالقائل  يوسف:ُُ)  اْدُخلُوا ِمْصَر إِْن َشاَء َّللاه

َوَرس ول ه ُأَُُُشهدُ َوأُُالصالحينُُوليُ ُُأَْنُالُإ لَهَُإ الُّللاَّ َُُُوأَْشَهدُ ُُ(99 ًداَُعْبد هُ  َحمَّ ُم  هُُوصفي ُُُنَّ

َعْنَها-َعائ َشةَُُكماُفيُحديثُ ُُ,القائلُ ُخليل ههُومنُخلقُ  َيُهللاُ  ُهللا ُُُ-َرض  قَالَْت:ُقَاَلَُرس ول 
بَن َربِيعَةَ، َوُعتْبَةَ بَن َربِيعَةَ، َوأَُميهةَ بَن َخلٍَف؛    اللهُهمه اْلعَْن َشْيبَةَ :ُ»صلىُهللاُعليهُوسلم

ِديَاِرنَا  ِمْن  أَْخَرُجونَا  ُُُُمتفقُ ُُ«َكَما  وزدُْلالف ،عليه وسلمُ النبيُُُعُُوباركُُُْهمُصلُ لىُ

ُُ.إلىُيومُالدينُ اُاُكثيرًُوسلمُتسليمًُُاألطهارُ ُهوصحب ُُوعلىُآلهُ ُالمختارُ 
ُالغفارُ بتقوىُُُُأيهاُاألخيارُ ُُونفسيصيكمُُُوفأ.....ُُأماُبعدُ ُُُ } يَاأَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا  العزيز 

َ َحقه تُقَاتِِه َوََل تَُموتُنه إَِله َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن {   عباد    (102:سورةُُألُعمرانُُ)اتهقُوا َّللاه
ُ.ناُخطبتُ ُُوعنوانُ اُوزارتن ُُعنوانُ ُُُ((هفيُبنائ ُُوالمشاركة ُُُالوطنُ ُحقُ :))ُُهللا ِ

 :  اللقاءِ  عناصرُ 
هو    ما بالكم إذا كان الوطنُ ف  :  اثانيــــً ُُُُُُُُُُُُُ   .وَوفَاء    ٌ  الَوَطُن َمْسؤولـيهة  :  أوَلً 
  في بناءِ  كيف أشاركُ  شئت فقلْ  بل إنْ   الوطنِ  حقوقُ  :ا ثالثــــً ؟ُُُُُُُُُُُُُُُُُُمصرُ 
ُ؟   وطنيِ 

ُالمعدودةُ ناُحديث ُُُأنُيكونَُاُإليُماُأحوجَنُ:ُأيهاُالسادة ُ ُ ُُعنفيُهذهُالدقائق  ُُالوطنُ ُحق 

ُبنائ ُُُوالمشاركةُ  ُفيُحاجةٍُووطنن ُُُهُوخاصةًُفي ُالبناءُ ُُالجميع ُُُإلىُسواعدُ ُُا ُُواالستقرارُ ُُفي

اُُمصرَنُُوأنَُُُّوخاصةًُ,ُُُُهُوتخصصهُ فيُمجالُ ُُكلُ ُُواالزدهارُ ُُوالرقي ُُُوالتقدمُ ُُوالتنميةُ 
ُُ؛هاهاُواستقرارُ منهاُومنُأمنُ ُيريدونُالنيلَُممنُُوالخارج ُُالداخلُ ُمنُمستهدفة ُالغاليةَُ

ُُ.ُإالُباهلل ُُوالُقوةَُُُوالُحولَُُُ،والدمارُ ُوالهالكُ ُالفوضىُوالخرابُ ُمَُّلتع ُ
ُُُُُُُُُُُُُُ  .الَوَطُن َمْسؤولـيهة  وَوفَاء  : أوَلً 

  الوطنِ   ؟ وحبُّ وكيف َل,    وإحسان    وإيمان    عنه دين    والدفاعِ   الوطنِ   حقُ   :أيهاُالسادة ُ
  عن الوطنِ   والدفاعُ ن األخيار ,  يوالنبي  عليهُوسلمُُصلىُهللا ُ  العدنانِ   من هدى النبيِ 

وَوفَاءُ و,ُُوطنيُ ُُ،ُوواجبُ شرعيُ   مطلب   في   والموتُ ُ,ُُالجميع ُُُعلىُعاتقُ ُُتقعُ َُُمْسؤولـيَّةُ 
 .شهادةْ و  لة  ورجو وشجاعة   شهامة  و ُوكرامة   زة  ه عِ سبيلِ 

ه؛ ألنه  بوطنِ   إَل ويعتزُّ   ، وما من إنسانٍ ه  ه وطنِ دينِ   بعدَ   المرءُ   أغلى ما يملكُ و  ولم َل؟
 َ ها  ومر ِ ا  هَ بحلوِ   ه وذكرياتهِ حياتَ   وعاشَ   على أرضهِ   وتربى  وشبه   فيه وترعرعَ   نشأ

  ، ومستقرُ الرأِس   مسقطُ وهو    ه،ه وأحفادِ ه، ومأوى أبنائِ ه وأجدادِ آبائِ   موطنُ , وهو  
عن   الغربةِ   في بالدِ   ن تغربَ وسلوا مَ   ،غاٍل ونفيٍس   ضحي بكل ِ نُ ه  ، ومن أجلِ الحياةِ 
  على الوطنِ  , والمحافظةُ ما بعدها حياة  حياة    الوطنَ   وكيف أنه  ه  ه لوطنِ ه وحب ِ اشتياقِ 
ُ  .عليها  افظةِ بالمح ا اَلسالمُ التي أمرنَ  الستِ  ياتِ من الكل
ا  ا وتشريفً تكريمً   ها هللاُ زادَ ـ    المكرمةَ   مكةً   يُخاطبُ   وسلمصلى هللا عليه    قف النبيُ لذا و

بكيُُوت ُُُالقلبَُُُلمُ ُؤماٍتُت ُبكُلُُمنه،ُُهُالذيُأ خرجَُوهيُوطن ُُُإياهاُُُُمودًعا  ـ  الدينِ   إلى يومِ 
ُلماتٍُبك,ُُُعلىُالفراقُ ُُوحسرة ُُُوألمُ ُُومحبة ُُُهاُحنينُ كلُ ُُدًماُ,ُبكلماتٍُُُبدلُالدموع ُُُالعينَُ

أنهُُُُ-عنهماُُرضيُهللا ُ-بنُعباٍسُُُُهللا ُُُفقدُرويُعنُعبدُ ُُووفاءُ ُُوتضحية ُُُكلهاُانتماءُ 
،  ما أطيبِك من بلدٍ " :لمكُةُُ-صلىُهللاُعليهُوسلم-ُُهللاُ ُُقالُرسولُ  :قال ، وأحبهِك إليه
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َوهللِا إِنهِك لََخْيُر أَْرِض ))  وفيُرواية "ي منِك ما سكنُت غيركِ قومي أخرجونِ  ولوَل أن  
رواهُ((، َولَْوََل أَن ِي أُْخِرْجُت ِمْنِك َما َخَرْجتُ - َعزه َوَجله -هللِا، َوأََحبُّ أَْرِض هللِا إِلَى هللِا  

 الترمذُي
يتلىُإلىُُُُعليهُالسالمُبقرآنٍُُجبريلُ ُُالسماءُ ُُأمينُ ُُليهبطَُ   الطوارئِ   حالةَ   السماءُ   وتعلنُ 

فقالُُُُهعنهُآالمَُُُه,ُوليخففًُدموعَُصلىُهللاُعليهُوسلمُُُُللبنيُالعدنانُ ُُليجففَُُُالدينُ ُُيومُ 
 أي وبحق ِ     ُ،(85القصص:ُُ ((إِنه الهِذي فََرَض َعلَْيَك اْلقُْرآَن لََرادَُّك إِلَى َمعَادٍ ):  وعالُُجلَُّ

فاتًحا منتصًرا ا  منه  التي أخرجوكَ   إلى مكةَ   ك وإلى وطنِ   ك هللاُ ويردُ   ليأتي اليومُ   القرآنِ 
. 

ِحيَن َجلََس إِلى َوَرقةَ بِن نَوفل ابِن َعم ِ    -صلى هللا عليه وسلم- َويَتَجلهى َهذَا الُحبُّ ِمْنهُ  
إ لىَُماُأَْخبََره ُُُُاَكث يرًُُُ-صلىُهللاُعليهُوسلم-تَُُولَْمَُيْلتَفُ   -َرِضَي هللاُ َعْنها-السهي َِدِة َخِديَجةَ  

مَُ ُم  َدْعَوت هُ ب ه  ف يُ لَهُ  ُ ض  َسَيتَعرَّ َوَرقَة ُ:ُُاُ لَهُ  قَاَلُ َحتَّىُ ُ، ه  قَْوم  ْنُ َبُم  َومَصاع  َحٍنُ ْنُم    م 
ُُ قَاَل ْنَدهاُ َك((ُع  قَْوم  َكُ ج  ي ْخر  إ ْذُ َمعََكُ ُ أَك ون    ))أَوَ   :ُُ-صلىُهللاُعليهُوسلم-))َولَيتَن يُ
نَْفِسهِ  فِي  َمَكانٍَة  ِمْن  ِللَوَطِن  ِلَما  ُهْم؟!((،  المدي  وعندما هاجرَ ,  ُمْخِرِجيه  التي    نةِ إلى 

ها،ُكماُفيُُهُحبَُّأنُيرزقَُُكانُيدعوُهللاَُهُصلىُهللاُعليهُوسلمُبقدومُ ُواستضأتُْ  أنارتْ 
ْحَها، وبَاِرْك لَنَا في ))  نالصحيحي اللهُهمه َحب ِْب إلَْينَا الَمِدينَةَ َكُحب ِنَا َمكهةَ أْو أَشده، وَصح ِ

اَها   َها، واْنقُْل ُحمه عن   والدفاعُ   من اإليمانِ   الوطنِ   فحبُّ ((فَاْجعَْلَها بالُجْحفَةِ َصاِعَها وُمد ِ
جل وعال    هللاُ   قرنَ   , لذا  هللاِ   في سبيلِ   وشهادة    وشهامة    وكرامة    وعزة    شرف    الوطنِ 
)َولَْو    :،ُقالُتعالىمنُالجسدُ ُُالروح ُُُبخروجُ ُُمنُالوطنُ ُُالجسدُ ُُخروج ُبينُُه  في قرآنِ 

ْنُهمْ  ا فَعَلُوهُ إَِله قَِليل  م ِ  َولَْو  أَنها َكتَْبنَا َعلَْيِهْم أَِن اْقتُلُواْ أَنفَُسُكْم أَِو اْخُرُجواْ ِمن ِديَاِرُكم مه
  ) تَثْبِيتاً  َوأََشده  لهُهْم  َخْيراً  لََكاَن  َما يُوَعُظوَن بِِه  فَعَلُواْ  ولما كان    (؛66:النساء)أَنهُهْم 

ُا  وشاقً   صعبًا  ا  أمرً   من الوطنِ   جُ الخرو ُالنفس  ُاألنصارُ ُُالمهاجرينُُُُهللا ُُُفضلَُُُُُعلى ُُعلى
ُُالسهلُ ُُليسُباألمرُ ُُالوطنُ ُُتركَُُُعلىُأنَُُُّ،ُماُيدلُ هللاُ ُُهمُفيُسبيلُ أنهمُضحواُبأوطانُ ُب

ُ )ِلْلفُقََراِء اْلُمَهاِجِريَن الهِذيَن   علىُذلكُفقالُتعالى:ُُه ُسبحاَنُُهمُهللا ُ،ُوقدُمدحَُعلىُالنفس 
َ َوَرُسولَهُ   ِ َوِرْضَواناً َويَْنُصُروَن َّللاه أُْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم َوأَْمَواِلِهْم يَْبتَغُوَن فَْضالً ِمْن َّللاه

اِدقُوَن(     عقوبةً   عن الوطنِ   اإلبعادَ   الحنيفُ   الشرعُ   لذا جعلَ   [.8]الحشر:ُُأُْولَئَِك ُهْم الصه
َ َوَرُسولَهُ َويَْسعَْوَن   :، قال تعالىللمفسدين في األرِض  )إِنهَما َجَزاُء الهِذيَن يَُحاِربُوَن َّللاه

ْن ِخاَلٍف  أَْو يُنفَْوا  فِي اأْلَْرِض فََساًدا أَن يُقَتهلُوا أَْو يَُصلهبُوا أَْو تُقَطهَع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهم م ِ
  ِمَن اأْلَْرِض 
ْنيَا فِي ِخْزي   لَُهمْ  ِلكَ ذَ   33المائدة:ُ  ((َولَُهْم فِي اْْلِخَرِة َعذَاب  َعِظيم    الدُّ

 الشهادةُ و،    للناِس   وحياة    واستقرار    وأمان    وأمن    نعمة      أيها السادةُ   عن الوطنِ   فالدفاعُ 
 شهادة     والنفِس   والمالِ   والعرِض   عن األرِض   الوطنِ عن    الدفاعُ و  ة  ه واجبمن أجلِ 
صلىُُُُهللا ُُُرسولُ ُُُقالرضىُهللاُعنهُقالُ:ُُُُبنُزيدٍُُُفعنُسعيدُ     النبويةِ   السنةِ   بنص ِ 
َمْن قُتَِل ُدوَن ماِلِه فهَو َشهيد ، وَمْن قُتَِل ُدوَن ِدينِِه فهَو َشهيد  ، وَمْن  )  عليهُوسلمُهللا ُ

 لترمذيُوحسنهُ(ا)ُ”َشهيد   قُتَِل ُدوَن َدِمِه فهَو َشهيد  ، وَمْن قُتَِل ُدوَن أهِلِه فهوَ 
 نفسيِ  ي إليه في الخلدِ نازعتنِ   ****عنه بالخلدِ  غلتُ لو شُ  طنيِ و                 

ُُ؟هو مصرُ  م إذا كان الوطنُ فما بالكُ  : اثانيــــً 
التي      .العاتية  اإلسالمِ   خرةُ صَ   الغاليةُ   هو مصرُ   ما بالكم إذا كان الوطنُ   :أيهاُالسادة ُ

َ ذََكر ُ  :ناقال ربُّ ا  ا وتكرارً رارً مِ   في القرآنِ   -َعزه َوَجله - هللاُ  ها ﴿اْدُخلُوا ِمْصَر إِْن َشاَء َّللاه
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إِنهُكْم  "    :لى هللا عليه وسلمص  نا العدنانُ التي قال عنها نبيُّ   مصرُ (99ُُيوسف:ُُ(آِمنِين﴾
إِلَى  فَأَْحِسنُوا  فَتَْحتُُموَها  فَِإذَا   ، اْلِقيَراُط  فِيَها  ى  يَُسمه أَْرض   َوِهَي   ، ِمْصَر  َستَْفتَُحوَن 

َوَرِحًما  ؛أَْهِلَها   ةً  ِذمه لَُهْم  مسلم"    فَِإنه  ذر.رواهُ أبي  ِ    وعن  النهبِي  :  قَالَ   أَنههُ   ملسو هيلع هللا ىلصَعن 
ةً َوَرِحًما«. » َستَْفتَُحوَن أَْرًضا يُْذَكُر فِيَها الِقيَراُط فَاْستَْوُصوا بِأَْهِلَها َخْيًرا، فَِإنه لَُهم ِذمه

مُ  ُوالَحاك  الطبراني  تَِحت ِمْصُر فَاْستَْوُصوا  ِن َماِلك يَْرفَعُهُ: »إِذَا فُ بعن َكْعِب  و  .أَْخَرَجهُ 
ةً َوَرِحًما«.   نُيكونُُأعليهُالسالمُُ  يوسفُ   التي طلبَ   مصرُ بِالِقْبِط َخْيًرا، فَِإنه لَُهْم ِذمه

ُُُخزائنُ ُُهيُُفنهاُُعلىُخزائُ  قَاَل اْجعَْلنِي َعلَى َخَزآئِِن (     رِ الغفاُُالعزيزُ ُُبشهادة ُُُاألرض 
 .55يوسف: ((األَْرِض إِن ِي َحِفيظ  َعِليم  

  -جل وعال-  ها، فقال كما حكى هللاُ ها دون غيرِ بأنه يملكُ   فرعونُ   رالتي افتخَ   صرُ م
رضى هللا مرو بن العاص  عا  سيدنُ عنها    قال    مصرُ   ؟!(أَلَْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصرَ ) :عنه

،  في كفةٍ   اإلسالمِ   بالدِ   يعني: وَلية كل ِ ,  ةَ الخالف  تعدلُ   مصر جامعةً   وَليةَ   عنه وأرضاه
  يستغنون بما فيها من خيراتٍ   مصرَ   أهلَ   إن  ُ :وقال الجاحظ  ٍ.ووَلية مصر في كفة

 أكبر هللاُ  .هاما ضره  الدنيا بسورٍ  بينها وبين بالدِ  بَ رِ ، حتى لو ضُ بلدٍ  عن كل ِ 
  ، ووصلتْ ها األممَ قاهرتُ   ، قهرتْ المجاهدين والعُبادِ   ، وهي موطنُ البالدِ   هي أمُّ   فمصرُ 
 . والعلماءُ  والصحابةُ  ها األنبياءُ , سكنَ  والعجمِ   ها إلى العربِ بركاتُ 

 اها ا ويرعَ ها عطفً يحرسُ  هللاُ ***  على أحدٍ   ما هانتْ   الكنانةُ  مصرُ 
 ا نجواهَ  لها والليلُ  عين   فالشمسُ *** ها يارب أن تحمى مرابعَ  ندعوكَ 

 أنـواًعا وأجناًسا َمن شاَهَد األْرَض وأَْقَطاَرها *** والنهاَس 
 وَل أهلها *** فما رأى الدنيا وَل الناسَ  ْصـرَ وَل رأى مِ 

شئتَ    الوطنِ   حقوقُ   :اثالثــــً  إن  أشاركُ   بل  كيف  بناءِ   فقل  ؟   في                                               وطني 
  رفع، إنما هو سلوك  تُ   أو شعاراتٍ   قالُ تُ   كلماتٍ   مجردَ   ليس  الوطنِ   حبُّ :  أيها السادةُ 
الجندي  ىؤدَ تُ   وحقوق    وتضحيات   وصبرِ بثباتِ   ،  وفدائِ ه  وتضحيتِ ه  والشرطيُّ ه   ه، 

  ه، والطبيبُ منهم لعملِ   كل    بإتقانِ   والصانعُ   والعاملُ   ه، والفالحُ وطنِ   ه على أمنِ بسهرِ 
يقدمُ   والمهندسُ والمعلم ُ خدمةِ   كلُّ   بما  في  سائرِ وطنِ   منهم  في  وهكذا   األعمالِ   ه، 
 منا    ل ٍ كُ  على يجبُ  والصناعاتِ  والمهنِ 
أو أماني   كالمٍ  مجردَ  ليس  وانتماء    وعطاء   وَلء   ه للوطنِ ن حبه أبه  ما يثبتُ  أن يقدمُ 
 .أو أحالم

أعظمِ  :  ومن  الحقوق  أمنِ   المحافظةُ   هذه  واستقرارِ على  إلى    اَلستماعِ   وعدمِ   ه  ه 
فيُُُُفاألمنُ ا ,ه ها وأمنِ نا واستقرارِ من دولتِ   لنيلِ ل من هنا وهناك    المغرضةِ   الدعواتِ 

فيُُُاإلفسادَُُُإنماُيريدُ ُُاألمنُ ُُنُيسعىُلزعزعةُ ومَُُُ،ُههُويطلب ُيريدُ ُُلُ كُ الُُمطلبُ ُُاألوطانُ 
ُ ةُ ُُأمنُ ُُ. زعزعةُف،ُُهللاٍُُُبينُعبادُ ُُىُوالشرُ الفوضَُُُتعمَُّ،ُوأنُُاألرض  ُُاآلمنينَُُُوترويعُ ُُاألم 

نكراءُ  ُُالنعمُ ُُمنُأجل ُ ُُواألمانُ ُُفاألمنُ ُُعلىُالمسلمينُ،ُُاإلسالمُ ُُعداءُ ألُُفيهاُإعانة ُُُجريمةُ 
ُأبيُالدرداءُ ُُكماُفيُحديثُ صلىُهللاُعليهُوسلمُُُُُُالنبي ُُُلقولُ ُُُُ؛بهاُعليناُُهللا ُُُأنعمَُُُيالُت

" َمْن أَْصبََح ِمْنُكْم آِمنًا فِي ِسْربِِه، ُمعَافًى فِي    : هللُاُُقالُرسولُ ُُُ:عنهُقالُُرضىُهللا ُ
ْنيَا بحذافيرها "   ُاألدبَُُجَسِدِه، ِعْنَدهُ قُوُت يَْوِمِه، فََكأَنهَما ِحيَزْت لَهُ الدُّ ُفي ُالبخاري رواه

ُُُ.المفردُوالترمذيُفيُالسنن
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  الخاص ةِ   والممتلكاتِ   األموالِ التعدي على      : عدمِ علينا أيها األخيارُ   الوطنِ   ومن حق ِ 
ةِ  كان من    اَلعتداءِ   بذلك  ن يقومُ : فإن مَ العامةِ   المنشآتِ   وتدميرِ   تخريبِ   وعدمِ   والعام 

َ َوَرُسولَهُ  : سلم قال جل وعال  ياربِ ؛  المفسدين الهالكين  ﴿ إِنهَما َجَزاُء الهِذيَن يَُحاِربُوَن َّللاه
فََساًدا أَْن يُقَتهلُوا أَْو يَُصلهبُوا أَْو تُقَطهَع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخاَلٍف  َويَْسعَْوَن فِي اأْلَْرِض  

ْنيَا َولَُهْم فِي اْْلَِخَرِة َعذَاب  َعِظيم  ﴾ المائدة:ُُُُأَْو يُْنفَْوا ِمَن اأْلَْرِض ذَِلَك لَُهْم ِخْزي  فِي الدُّ
33ُُُُ. 

نواحي   في جميعِ   الشاملةِ   على التنميةِ   عملَ ن  أنْ   علينا أيها األخيارُ   الوطنِ   ومن حق ِ 
  ا سواء  فيه  الشاملةِ   التنميةِ   تحقيقِ   بمدىَ   اهقوتُ   تقاسُ     الناجحةُ   فالمجتمعاتُ   الحياةِ 
 والتضخمُ   دُ ، فالركو    والروحيةِ   يمانيةِ واإل  والتعليميةِ   واَلجتماعيةِ   اديةِ اَلقتص  التنميةِ 
  إلى انتشارِ   تؤديِ   شيخوخةٍ   أمراضُ   والمعاصي    والجهلُ   والفقرُ   والبطالةُ     والكسادُ 
أركانهِ   الفسادِ  شبابِ   األملِ   وانطفاءِ   ,في  ثَ بين  ومن   اليأسُ   اَلنحرافاتُ   تكثرُ   مه ه، 

 .  به اإلسالمُ  ما جاءَ  مع نافىَ يت، وهذا  في المجتمعاتِ  واإلحباطُ  واَلنتحارُ 
على    والحرصُ   العملِ   تقانِ ه وذلك بإفي بنائِ   بإخالٍص   المشاركةُ   الوطنِ   ومن حقوقِ 

, وكم    ها للعملِ اتقانِ   بسببِ   تقدمتْ   فكم من أممٍ   ممِ ألا  لتقدمِ   فهو سبب    اإلنتاجِ   جودةِ 
كما    عليه وسلم  صلى هللاُ   هللاِ   لذا قال رسولُ   ها للعملِ اتقانِ   عدمِ   بسببِ   تأخرتْ   من أممٍ 

  ( إنه هللاَ تعالى يُِحبُّ إذا عِمَل أحُدكْم عماًل أْن يُتِقنَهُ   )): المؤمنين  أم ِ   عائشةَ   في حديثِ 
 .رواه البيهقي

حقوقُ  التفوقُ ُُالمساهمة ُُُالوطنُ ُُومنُ ُُاألممُ ُُلتقدمُ ُُسببُ ُُالعلميُ ُُفالتفوقُ ُُالعلمي  ُُُفيُ

ُاألمجادُ ُُبالعلمُ ,فُُإالُبالعلمُ ُُوالُرقيَُُُوالُتقدمَُُُوالُفالحَُُُفالُسعادةَُُُوالشعوبُ  ُُت بنى ،ُوت َشيَّد 
العظمىُُُُالعلمُ فُُ,ُُواألوبئة ُُُاألمراضُ ُُ,ُوتقلُ الشعوبُ ُُ،ُوتَس ودُ الحضاراتُ  هَوُالركيزةُ 

نهضٍةُفيُُ  ُ ُكانتُُماضيألي  ه،ُوحيث  كاَنُالتعليمُ ُُالتاريخ ُوحاضر  ُُالنهضةُ  ،ُوحيث 
هاُُ,وكمُُتعليمُ ُُبسببُ ُُوتفوقتُُُُْوتقدمتُْنهضتُُُْفكمُمنُأممٍُُُ؛كاَنُالتعليم ُكانتُالنهضة ُ

أممٍُ أممٍُجهلُ ُُبسببُ ُُتأخرتُُُْمنُ الظالمُ ُُسادَُُُهاُ,ُوكمُمنُ ُُواألمراضُ ُُفيهاُ ُُواألوبئة ُُ

 هاُوالُحولُوالُقوةُإالُباهللُُُ.بسببُجهلُ 
ُدَها***بِالَِدي َهَواَها فِي ِلَسانِي َوفِي َدِمي   ي فَمِ   لََها  َويَْدُعو  قَْلبِي  يَُمج ِ

         قولي هذا واستغفر هللا العظيم لي ولكم   أقول 

إَل به َوأَْشَهُد أَْن َل إِلَهَ    وَل يستعانُ   إَل له وبسم هللاِ   هلل وَل حمدَ   الحمدُ   الخطبة الثانية
ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ   ُ َوْحَدهُ َل َشِريَك لَه َوأَنه ُمَحمه              وبعد........................ إَِل َّللاه

السادة   أُ ُُ:أيها  الواجباتِ ولَ ومن  األيامِ   والحقوقِ   ى  هذه    لوطنِ ا  قيمة  إدراكُ   : في 
نا العربية،  بها منطقتُ   التي تمرُّ   والتحدياتِ   في ظل الظروفِ   خاصةً ه،  بمكانتِ   والشعور
نشرَ   لذا يجبُ  الوَلءِ   علينا  الشبابِ   والفداءِ   والعطاءِ   ثقافة    المناهجَ   من خاللِ   بين 
  على الجميعِ   التي يجبُ   هو السفينةُ   ، فالوطنُ اإلعالميةِ   والبرامجَ   ، والندواتِ الدراسيةِ 
 .عليها حتى تنجو وننجوا معها الحفاظَ 

،  لوطنهِ   ُحب اإلنسانِ ف  , نجا الجميعُ   وإذا نجت السفينةُ   هلك الجميعُ   السفينةُ   فإذا هلكتْ 
المحافظةِ   وحرصهِ  إنما هو تحقيق  لمعنى اَلستخالفِ خيراتِ   عليه واغتنامِ   على   ه، 

َن األَْرِض  )) :ربناالذي قال فيه   ُ.61هود:(( َواْستَْعَمَرُكْم فِيَهاُهَو أَنَشأَُكْم م ِ
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الكلمةُ ما تحملِ   بكلِ   للوطنِ   الوفاءُ   الحقوقِ   بل ومن أعظمِ  َجَزآءُ   ))من معنى  ه   َهْل 
  الرجلِ   وفاءَ   تعرفً   أن  أردتَ   إذااألصمعي:    قال    ,60الرحمن:)) اإِلْحَساِن إَِله اإِلْحَسان

قِ إلى أوطانِ   حنينهِ   إلى  فانظرْ   ه،عهدِ   ووفاءَ  ه على ما  ه، وبكائِ ه إلى إخوانِ ه، وتشوُّ
 . األوطانِ  في حب ِ  هللاَ   هللاَ  . همضى من زمانِ 
كلِ   واإليجابيُّ   لُ اعه الفَ   إلسهامُ ا  : الوطنِ   ومن حقوقِ  الوطنِ   ما من شأنهِ   في    خدمة 

؛  ميدانٍ ، وفي أي مجاٍل أو  اا أو فكريً ا أو عمليً قوليً   ، سواء  كان ذلك اإلسهامُ تهِ ورفع
 على المستوى الفرديِ   والفائدةِ   عليهم بالنفعِ   ، وهو أمر  يعودُ الجميعٍ   ألن ذلك واجبُ 
  ، والعملُ الوطنِ   وسالمةِ   بأمنِ   عليه اإلخاللُ   يترتبُ   أمرٍ   لكِل    التصد يِ و  واَلجتماعيٍ 

 .  والُمتاحةِ  الممكنةِ  واإلمكاناتِ  الوسائلِ  ذلك بمختلفِ  على رد ِ 
 بكل ما يؤدي إلى وحدتهِ   ، وفي التشبثِ وقوانينهِ   أنظمتهِ   في احترامِ   يظهرُ   الوطنِ   حبُّ 

حبُّ وقوتهِ  المحافظةِ   يظهرُ   الوطنِ   ،  منشآتهِ   في  اَلهتمامِ ومنجزاتهِ   على  وفي   ،  
  والتجاريةِ   والزراعيةِ   الصناعيةِ   منتجاتهِ   في دعمِ   رُ يظه  الوطنِ   ، حبُّ وجمالهِ   بنظافتهِ 
في    ، والمعلمِ إدارتهِ في    ، والموظفِ في مصنعهِ   العاملِ   في إخالِص   يظهرُ   الوطنِ   حبُّ 

  يظهرُ   الوطنِ   حبُّ   ،وثرواتهِ   على أموالهِ   المحافظةِ في    يظهرُ   الوطنِ   حبُّ   ،مدرستهِ 
المحافظةِ  أمنهِ   في  حبُّ   والدفاعِ   واستقرارهِ   على    القيمِ   بنشرِ   يظهرُ   الوطنِ   عنه، 

  ، وأن نحققَ بين الجميعِ   واألخوةِ   والمحبةِ   التسامحِ   روحِ   ونشرِ   الفاضلةِ   واألخالقِ 
، وأن  والتمزقِ   والخالفِ   الفرقةِ   أسبابِ   نا، وأن ننبذَ في نفوسِ   اإليمانيةِ   األخوةِ   مبدأَ 
  وآخرةٍ   سعيدةٍ   لحياةٍ   نا، ففيه الضمانُ نا ومعامالتِ نا وسلوكِ حياتِ   في واقعِ   هللاِ   شرعَ   نقيمَ 
َُوَسلََّمُُإذُيقولُ ُُوصدقُالنبيُ ؛  طيبةٍ  َعلَْيه   ُ منُحديثُُُُمسلمٍُُُكماُفيُصحيح َُُُصلَّىُّللاَّ

يٍرُقَالَُ َُبش  ُْبن  َُوَسلَّمَُُُ:الن ْعَمان  َعلَْيه   ُ ُّللاَّ َُصلَّىُّللاَّ ِهْم   :)قَاَلَُرس ول  َمثَُل اْلُمْؤِمنِيَن فِي تََواد ِ
َوتََراُحِمِهْم َوتَعَاُطِفِهْم َمثَُل اْلَجَسِد إِذَا اْشتََكى ِمْنهُ ُعْضو  تََداَعى لَهُ َسائُِر اْلَجَسِد بِالسهَهِر 

ى(   َواْلُحمه
َماتِِه َوأُُسِسِه ُحَماةً، َراُعوا َوُكونُوا ِلَوَطنُِكْم َهذَا َخْيَر بُنَاٍة، وَ   ،- ِعبَاَد هللاِ -فَاتهقُوا هللاَ   ِ ِلُمقَو 

قِفُوا َصفًّا واِحًدا فِي َوْجِه ُكل ِ ُمْرِجٍف، َوتَنَبهُهوا  و  .نُُظَمهُ َوقِيََمهُ، َوأَْوفُوا بَِجِميعِ ُحقُوقِهِ 
بِِإْنَجاَزاتِ  َواَلعتَِزاَز  الَوَطِن  ُحبه  أَبنَائُِكْم  فِي  اْغِرُسوا  ُمْفِسٍد،  ُكل ِ  الَحاِضَرِة ِلَسْعيِ  ِه 

الَوَطِن   أََمُل  فَُهْم  اِلَحِة،  الصه الُمَواَطنَِة  َمْعنَى  أَْنفُِسِهْم  فِي  يَُحق ِقُوا  َحتهى  التهِليِد،  َوَمْجِدِه 
 .َوبُنَاةُ الغَدِ 

الـماكرين،    الحاقدين، ومكرِ   وحقدِ الفاسدين    وشر ِ الكائدين،    من كيدِ   مصرَ   هللاُ   حفظَ 
 .  الخائنين الـُمرجفين، وخيانةِ  الـمعتدين، وإرجافِ  واعتداءِ 

 كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه                      
 د/ محمد حرز 

 إمام بوزارة األوقاف  
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