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 واالدعاء الحقيقة بين الوطنية خطبة بعنوان: 
 م 2023  يناير   27 املوافق  هـ 1444  رجب   من   5 بتاريخ 

 :عناصر الخطبة

 :  أولً 
 
   الوطن    حب

 
   فطرة

 
   إنسانية

   الوطنية بني احلقيقة والدعاء :  ثانياً 
   يف األوطان  التحذير من اهلدم والتخريب :  ثالثاً 

 المـــوضــــــــــوع 

م وا: ﴿  الكريمه   كتابهه   في  القائله   العالمين،  رب ه   لله   الحمد     يًعا   ّللَاه   بهَحْبله   َواْعَتصه   َجمه
  ونبَيَنا   سيَدَنا  أنَ   وأشهد    له ،  شريكَ   ل  وحَده    للا    إل    إلهَ   ل  أنْ   وأشهد    ،﴾َتَفَرق وا  َوَل 

  وَمن   وصحبهه،  آلهه   وعلى  عليه،  وباركْ   وسلمْ   صل ه   الله م  ورسوله ،  عبده    م حمًدا
، يومه  إلى بإحسان   تبَعه م  وبعدُ   الدينه

ُإنسانيةُ ُفطرةُ ُُالوطنُ ُحبُ :ُأولًُ
 ملسو هيلع هللا ىلص  نبيَُّنا  جَسدَ   وقد  عظيمة ،  دينية    وقيمة    جليلة ،  إنسانية    فطرة    الوطنه   ح بَ   إنَ   

،  معَنى ،  والوفاءَ   الح ب ه   وللاه   أَما:)  المكرمة  مكةَ   مخاطًبا  ملسو هيلع هللا ىلص  يقول    حيث    للوطنه
ونهي  أهَلكه   أنَ   ولوَل   للاه،  علي  وأكرم ه    إلي    للاه   بالده   أحبُّ   أَنكه   ألعلم    وإن هي   ما   أخرج 

ي  الوطنه   حبَ   أنَ   على   ،(الترمذي  رواه ( )خرجت   هه،  َعَلمههه،  احترامَ   يقتضه  ونشيده
 . واستقرارههه  وأمانههه  أمنههه  على والحفاظَ  مقوماتههه، وسائره 
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  سواء    ـ  فيهه   ويعيش    اإلنسان    إليهه   ي نسب    الذي  البلده   إلي  الميل    هو:  الوطنه   وحبُّ   
لهدَ    ضوابطه   وفقَ   وتطورههه   لرقيهه   والعمل    عنه ،  الدفاع    ينتج    بحيث    ؛  ي ولْدـ  لمْ   أمْ   فيهه   و 

  أكَدَها   إنسانية    فطرة    عليهه   والحفاظَ   الوطنه   حبَ   أنَ   فيهه   لشكَ   ومهم ا  الشريعةه،
، الشرع    : منَها كثيرة   نبوية   وأحاديث    قرآنية   آيات   ذلك علي  دل ْت  وقد الحنيف 

مْ   َكانَ   إهن  ق لْ :”  تعاَلي  قول ه    ـ1 مْ   آَباؤ ك  يَرت ك مْ   َوَأْزَواج ك مْ   َوإهْخَوان ك مْ   َوَأْبَناؤ ك   َوَأْمَوال    َوَعشه
ولههه   ّللَاه   م هنَ   إهَلْيك م  َأَحبَ   َتْرَضْوَنَها  َوَمَساكهن    َكَساَدَها  َتْخَشْونَ   َوتهَجاَرة    اْقَتَرْفت م وَها   َوَرس 

َهاد   وا   َسبهيلههه   فهي  َوجه   الَقْومَ   َيْهدهي  لَ   َوّللَا    بهَأْمرههه   ّللَا    َيْأتهيَ   َحَتى  َفَتَرَبص 
قهينَ  ،  موطن    هي  التي  المساكنَ   للا    ذكرَ   فقد  ،(24:  التوبة)”الَفاسه   ومحلُّ   السكنه

  لكَنه    بها،  بالرتباطه   المرء    يشعر    التي  المحاب ه   مهن  أَنها  علي  والنشاطه   البقاءه 
 الذي  فالوطن    هذا  وعلي   رسولهه،و   للاه   محبةه   علي  تطَغي  أل    أوجبَ   سبحاَنه  
،  مقدساته    يحمهي م  علي  الناس    فيه  ويأمن    الناسه هه م  أنفسه م  ودينههه م   وأموالههه هه   وأعراضه
 . يحبُّ  لهَما محقق  

ي إهنَ :”  تعاَلي قالَ  ـ2   َمن   أَْعَلم   َرب هي ق ل  َمَعاد   إهَلى َلَرادُّكَ  اْلق ْرآنَ  َعَلْيكَ  َفَرَض  اَلذه
 ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ   خرجَ   فقد  ،(85:  القصص)  ”مُّبهين    َضالل    فهي   ه وَ   َوَمنْ   بهاْله َدى  َجاءَ 
،  مخافةَ   طريق    غيره   في  المدينةه   إلي  مهاجًرا  لياًل   الغاره   مهن  إلي  رجعَ   فلَما  الطلبه

  عليهه )  جبريل    له    فقالَ   إليَها،  فاشتاقَ   مكةَ   إلي  الطريقَ   عرفَ   الجحفةَ   ونزلَ   طريق  
 مكةَ   إلي  أي  ”معاد    إلي  لرادُّكَ   القرآنَ   عليكَ   فرَض   الذي   إنَ   ”يقول    للاَ   إنَ (  السالم  
  علي   اآلية    فدلْت   للاه،  كتابه   في  متقرر    الوطنه   حبَ   أنَ   علي  فدلَ   عليَها،  ظاهًرا

 . الوطنه  حب ه  مشروعيةه 



 

3 

 حبْب   الله مَ :”  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَ   أنَ   عنها  للا    رضي  عائشةَ   عن  الصحيحينه   وفي  ـ3
  للاَ   دَعا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَ   أنَ :  الدللةه   وجه    ،(عليه  متفق)”أشد   أو  مكةَ   كحب هَنا  المدينةَ   إليَنا
م  المدينةَ   لهم  يحببَ   أنْ   فدلَ   وغريزي ا،  شرعي ا  حب ا  للنبي ه   محبوبة    ألَنها  مكَة؛  كحب ههه

 . الوطنه  ح ب ه  مشروعيةه  علي
ُالوطنيةُبينُالحقيقةُوالدعاُء:ُثانياًُ

الوطنية الحقيقية ليست شعارات ترفع، ول كلمات تقال، إنما هي حب صادق   
سواء أكانت التضحية بالمال أم  وولء وانتماء، واستعداد للتضحية في سبيله،  

 ومن األمور التي تتحقق بها الوطنية الحقيقية:  بالوقت أم بالجهد أم بالنفس،
الوطنية الحقيقية تقتضي التضحية في سبيله بالنفس   ه:التضحية في سبيل -1

نهينَ   مهنَ   اْشَتَرى   ّللاََ   إهنَ : ﴿  تعاَلى  قالَ   أو بالمال، مْ   اْلم ْؤمه   بهَأنَ   َوَأْمَواَله مْ   َأْنف َسه 
  الَتْوَراةه   فهي  َحق ا  َعَلْيهه   َوْعًدا  َوي ْقَتل ونَ   َفَيْقت ل ونَ   ّللَاه   َسبهيله   فهي  ي َقاتهل ونَ   اْلَجَنةَ   َله م  

يله  ْنجه هه   َأْوَفى  َوَمنْ   َواْلق ْرآنه   َواإْله وا  ّللَاه   مهنَ   بهَعْهده ر  م    َفاْسَتْبشه ك  ي  بهَبْيعه   بههه   َباَيْعت مْ   اَلذه
يم    اْلَفْوز    ه وَ   َوَذلهكَ  وا  ،(111:  التوبة﴾)  اْلَعظه لَعة    للاه،   َمع  البيعَ   فعقد    أرواح ه م   الس ه

 الجنة .  هو للاه  عندَ  الموعود   والثمن   ودماؤ ه م،
والعمار:   -2 والتعمير،    تقتضي  الحقيقية  الوطنيةالبناء    حثَ   لقدو   البناء 

،  البناءه   على  وأتباَعه    أهَله    اإلسالم    األرضه   في  بالسعيه   وأمرَ   واإلعماره
،  أجله   مهن  األرضه   في  سَعى  َمن  على   وأثَنى  أركانهَها،  وتشييده   وإعمارهَها،  اإلعماره

دَ   َيْعم ر    إهَنَما:  )وتعالى  سبحاَنه    فقالَ  ه   َمَساجه ه   آَمنَ   َمنْ   ّللا  ره   َواْلَيْومه   بهالل  (  اآلخه
؛  وتشجيره   الزراعةه   على  السالم    وحث    ،(18:  التوبة) ثه   منًعا  األرضه  للتلو 

،  للخضرةه   ونشًرا   زرًعا   يزرع    أو  غرًسا  يغرس    مسلم    مهن  َما: ”  ملسو هيلع هللا ىلص  قال  والخيره
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 ، (البخاري   رواه “)   صدقة    بهه   لهَ   كان  إل    بهيمة ،  أو  إنسان    أو  طير    منه  فيأكل  
“والسالم    الصالة    عليه  وقال م  يده   وفي  الساعة    قامْت   إنْ :  ك   فإنْ   فسيلةً   أحده

 (. أحمد رواه ) ”فليفعلْ  يغرَسها  حت ى تقومَ  ل أنْ  استطاعَ 
ـن :  والتراحم    التكافل   -3 م،   فيَما  والتراحم   التكافل  أبنائههه   على  الـوطنه   حـق ه   مه   حت ى  بيَنه 

ـلُّـه    المجتمـع    ويعيَش   والمـودة ،  المحبـة    تسـودَ    الحقُّ   يقول    حيث    مستقرًة،   آمنـةً   حيـاةً   ك 
ن ونَ : ) سبحاَنه   َنات    َواْلم ْؤمه مْ   َواْلم ْؤمه ه   نبيَُّنا   ويقـول    ، ( 71:  التوبة() َبْعض    َأْولهَياء    َبْعض 

نهينَ   َمَثل  : )ملسو هيلع هللا ىلص مْ   فهي  اْلم ْؤمه هه مْ   َتَواد ه مههه مْ   َوَتَراح  ْنه    اْشَتَكى  إهَذا  اْلَجَسده   َمَثل    َوَتَعاط فههه   مه
َمى بهالَسَهره  اْلَجَسده  َسائهر   َله   َتَداَعى ع ْضو    (.عليه متفق() َواْلح 

  الولءه   قيمه   تعزيز    أبنائههه   لىع   الوطنه   حق ه   مهن:  والنتماءه   الولءه   قيمه   تعزيز   -4
  وعدم    العامةه،  والمرافقه   العامه   الماله   تجاهَ   بالمسئوليةه   الشعوره   وتعميق    والنتماءه 

،  أو  الحتكاره   أو  الغش ه   أو  الخيانةه   مهن   الوطنه   بأبناءه   يضرُّ   ما   فعله   الستغالله
)ملسو هيلع هللا ىلص  يقول    حيث    الخطيرةه،   األدواءه   تلك   ملسو هيلع هللا ىلص  عن   نبيَُّنا  نَهى  لذلك   الم حَتكهر  : 

ئ   إلَ  َيحَتكهر   ل) ملسو هيلع هللا ىلص: ويقول   ،(ماجه ابن رواه ( )ملعون    (. مسلم رواه ( )َخاطه
  سبحاَنه    للا    أمَرَنا  ولقد  إتقان العمل،  تقتضي  الحقيقية  الوطنيةإتقان العمل:   -5

،  إتقانه   بضرورةه   وتعالي  هذا   في  القرآنيةه   اآلياته   مهن  الكثير    وجاءْت   العمله
ول ه    َعَمَلك مْ   ّللا     َفَسَيَرى   اْعَمل واْ   َوق له : }تعالى  قول ه    منها  الصدده  ن ونَ   َوَرس   َواْلم ْؤمه

ونَ  نت مْ  بهَما  َفي َنبه ئ ك م  َوالَشَهاَدةه   اْلَغْيبه   َعالهمه   إهَلى  َوَست َردُّ ،  ( 105  التوبة{ )َتْعَمل ونَ   ك 
  حبَُّها   يحمل َها  التي  المتحضرةه،  األممه   سبيل    العمله   إتقانَ   أنَ   شكَ   ل  ومما

ه  العمله   إحسانه   على  وتقدمهه   رقي ههه   في  بدورهَها  ووعيَها  ألوطانهَها،  والتميزه   وتجويده
م  الشبابه   قدراته   لغتنامه   سبيل    خير    وهو  فيهه،  الدينَ   يخدم    فيَما  وطاقاتههه
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ه    الذي  والتطوره   التقدمه   مظاهره   مهن  فكثير    والوطَن،   العصره   في  العالم    يعيش 
ههم  أسهم وا  الذين  الشبابه   أكتافه   على  قائم    المجالته   شت ى  في  الحديثه   بجهده
م  . اإلنسانيةه  خدمةه  في وإتقانههه
 ****** 

َنا  والمرسلين،  األنبياءه   خاتمه   على  والسالم    والصالة    العالمين،  رب ه   لله   الحمد    سيده
 . أجمعين وصحبهه  آلهه  وعلى ،ملسو هيلع هللا ىلص  م حمد  
ُفيُاألوطاُنُالتحذيرُمنُالهدمُوالتخريب:ُثالثاًُ

  اهتماًما   وأولَها  خاصةً   عنايةً   الكونه   ورعايةه   األرضه   بعمارةه   اإلسالم    عنيَ   لقد  
  للحياةه   الم ثَلى   الظروفَ   فيهه   وهيأَ   الكونَ   خلقَ   وتعاَلى  سبحاَنه    فالل    مشهوًدا،
 األكمله   الوجهه   على  بإعمارهه   ليقومَ   اإلنسانَ   فيه  استخلفَ   ثم  المستقرةه،  السعيدةه 

  قالَ   حولههه،  مهن  الكونه   وخدمةَ   جنسهه   بنهي  وخدمةَ   رب هه  مرضاةَ   به  يحقق    الذي
  عرَض   وعندما  ،(61:  هود{ )  فهيَها  َواْسَتْعَمَرك مْ   اأْلَْرضه   مهنَ   َأْنَشَأك مْ   ه وَ : }تعاَلى
  أكبرَ   أنَ   إلى  –  ذلك  سياقه   في  –  أشارَ   األوَلى  والنشأةه   الخليقةه   بدءه   قصةَ   القرآن  
 سفكه   مهن  يأتي  إَنما  الوليده   الكوكبه   هذا  على  الطبيعيةه   الحياةه   لستمراره   مهدد  

،  في  واإلفساده   الدماءه    إهن هي  لهْلَماَلئهَكةه   َربُّكَ   َقالَ   َوإهذْ : }وتعالى  سبحاَنه    يقول    األرضه
ل   د    َمنْ   يَهافه   َأَتْجَعل    َقال وا  َخلهيَفةً   اأْلَْرضه   فهي  َجاعه َماءَ   َوَيْسفهك    فهيَها  ي ْفسه :  البقرة{ )الد ه

د   خطر   أكبر   – اإلعماره  ضدُّ   هو الذي – فاإلفساد   ؛(30  البند   وهو الحياَة، ي هد ه
  األرضه   عن  الحواره   أثناءَ   الكرام    المالئكة    استشعَرَها  التي  المهدداته   مهن  األول  

  المدمرةه،  الماحقةه  هذه مهن تحذير   أشدَ  تعالى الموَلى حذ رَ  فقد  ثمَ  ومهن وخليفتهَها،
}تعاَلى  قالَ  بُّ   َل   َوّللَا  :  ينَ   ي حه ده )اْلم ْفسه }وقال  ،(64:  المائدة{  بُّ   َل   َوّللَا  :   ي حه
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ينَ   اأْلَْرضه   فهي  َتْعَثْوا  َوَل : }وقال  ،(205:  البقرة{ )اْلَفَسادَ  ده  ،(60:  البقرة{ )م ْفسه
وا  َوَل } د  َها  َبْعدَ   اأْلَْرضه   فهي  ت ْفسه  –   الدماءه   إراقةَ   وجَرمَ   ،(56:  األعراف{ )إهْصاَلحه

 . مالكهيَها  على  أو  الخاصةه   الممتلكاته   على  العتداءَ   وحَرمَ   تجريم ،  أيَما  –حق     بغيره 
  وتدمير   بالترويع  يقوم   َمنْ   الفقهاء    َجَعل  األرض؛  في   الفساد  عن  وللنهي  

 مفهوم   في  داخاًل   المسلم   المجتمع  في  -خاصة  أو   عامة-   والمنافع  الممتلكات
  بها  والمتلب هس  األرض،  في  اإلفساد  أو  الطريق  قطع :  هي  والحرابة  ،"الحرابة"

 يتحرك  منَظم    إفساد  ألنه  والزنا؛  والسرقة  القتل  من  الحدود  عقوبات  ألقصى  مستحق
ينَ   َجَزاء    إهَنَما: } تعاَلى  قالالمجتمع؛    ضد  صاحبه وَله    ّللاََ   ي َحارهب ونَ   اَلذه   َوَيْسَعْونَ   َوَرس 

مْ   ت َقَطعَ   َأوْ   ي َصَلب وا  َأوْ   ي َقَتل وا   َأنْ   َفَساًدا  اأْلَْرضه   فهي يهه ل ه مْ   َأْيده اَلف    مهنْ   َوَأْرج   ي ْنَفْوا  َأوْ   خه
ْزي    َله مْ   َذلهكَ   اأْلَْرضه   مهنَ  ْنَيا  فهي  خه َرةه   فهي  َوَله مْ   الدُّ يم    َعَذاب    اآْلخه  .(33:  المائدة { ) َعظه
  واإلفسادَ   والتخريبَ   الهدمَ   ذمَ   فإَنه    عليهه   ويحثُّ   للبناءه   يدع و  اإلسالم    كان  وإذا  

،  في دَ   اأَلْرضه   فهي  َسَعى  َتَوَلى  َوإهَذا: )تعاَلى  يقول    األرضه   اْلَحْرثَ   َوي ْهلهكَ   فهيهَها  لهي ْفسه
بُّ   لَ   َوّللا     َوالَنْسلَ  ]الَفَسادَ   ي حه *    اأْلَْوَتاده   ذهي  َوفهْرَعْونَ : )وقال  ،[205:  البقرة( 

ينَ  وا*  اْلبهاَلده  فهي َطَغْوا اَلذه مْ  َفَصبَ *  اْلَفَسادَ  فهيَها َفَأْكَثر  (  َعَذاب   َسْوطَ  َربُّكَ  َعَلْيهه
 (. 13 – 10: الفجر)

نا احفظ اللهم
َ
، بالد

َ
   مصر

َ
 العاملني  بالد   وسائر

  وأقم                                            الدعاء،،،،،
َ
 ،،،،،  الصالة

 إمام وخطيب ومدرس         الوهاب عبد ممدوح طهكتبه 


