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ُِ  وتهوِ      ُِ ُِ ونيب ُ ِ ُِ ونعبُُ  يهن ُِ ونستعرُُههُ وننُُ  ِ ُُ للن الحمدُ هللِ نحمدُه ونستعينُُُُ ونعب

ُُحمدبا يُدُهُ و يتبلُُُ  ُا  ويتنت ِ  أيم ِلُا و وندت دُ أال  ل للُا لُل وُ وهداهُ ل وتهلها لُُ وأاُل  أنُستِ

ُُ  ِيدُ:  ملسو هيلع هللا ىلص. أ

 
ٌ
 الوطن  غريزة

ُّ
: حب  أوًلا

ٌ
 فطرية

لاُل هُب البطِ  غهلزةٌ فطهلةٌ في جمنعِ الك ئُ ِ  الحنِةو ُ  لنس اٍل وهنبااٍل وطنٍهو ِ  لاُل ِيضا  

ِ فإن   تمبُ و ولذا لقبُل األصمييُّ   ُُ وُ    –المخهبق ِ  ل ا تُم نقهُ ا  ي  ُبطُِ ا  األصهي  :”  - هما

ُِ  الحنبان ِ : اإلِ ُ  ثالثُ  تح ُّ للى أوط نِ   ولال  ُ ال ي دُها  ِ ا  ِيندباو    خص ٍل في ثالثٍة أصُ ٍف 

ُِ ولال  ُ ال غنُههُ أُثها نُيب   “. والطنُه للى وُِهِه ولال  ُ ال ُبضيُُُ ُجدِب و واإلنس اُل للى وطُِ
ُب  ُنقعب و في    ِ البطِ  يهنُا  أال  نُحُُُُو وهذا ُ  أيهُُُ الُُيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وهب لعهُك ُكةا ته ُِ  هق  لذله ُ ال 

و لِنُِه  يُِد وِ  ُكةا لاقُبل: “وا ُا    ُِ ة  وا ا ز  ُِ ِ لحا ٍ أنُُُ يمعا  يبلا وِ ملسو هيلع هللا ىلص وهب واقٌف يهى  اههعِ  ِِ  يدي 

ُت”  ج  ها ُا ا خا ُ ِه  ُِ ُت  ِهج  لا أن ِي أخ  لاب  ِض وِ لِلىا وِو وا بُّ أ   أها ن ُه أا ِض وِ وا  وهسُُ(.  )العهُذيلاخا

ُِ  ُهم  ٍ يمنٍقو  فم  أ ويا ا   عُ وطُاُُو لنُ ا  تكدُف ي  هب   ٍ ! ُهم ٌ  ق لا   الحُنُب ملسو هيلع هللا ىلص وهب لبد ِ

ِهُِه ا  وصخبِ ها و   ِجُ ِل ا  وودل نِ ب و  ُِ ا و  ها ِحه ِ   وها المكهُِةو  ِمكةا  ِ لبطِ و  ُُنٍه  وتيهٍُّق 

زللٌ  وُ ُؤها   ِ لرُ ِ و  ُحُمالب  ُ ال  ولب  يهنٌ   هباُؤها   وهبائِ ا و  األُداُ و   ِم ئِ ا   خ لطاُُ  ولب 

ا.  وتهِعُ ا  دواٌء ولب ُ نت  قُ  ب

ُِ  ُحُبِ ِ   يبِل وِ ملسو هيلع هللا ىلص: ” وُ ال لحبُّ ي ئدةاو ولحبُّ   –ق ل الح فُظ الذهُيُّ   دبا ط ئُةب  ياد ِ ُُ
و ولحُب جُ ا أُُهٍدو ولحُب وطُاُُ”. و ولحُب الحهباءا واليس ا ُِ ا ها و ولحبُّ أي ُةاو ولحُب ِيُطان   أِا

و دي   ُُُِ لُم  وص ا المدلُةا ول ُِ ُِ للن ُِ لُُ وانعم ئِ ُِ ووف ئِ ُِ الذي ندأا وتهيهعا فن عيهِق الُُيِ  ملسو هيلع هللا ىلص ِبطُِ

: ” اله ُم هُ ِب  للنُا  المدلُةا ُُحُ ُِا  ُكةا أو أودُ”. )الُخ  ي وُسهم(  .أال  لرهسا فنُ هُُ ا  فق لا

هُو فك ال لحبُّ الم ُا وُ دي ءا ُب  لاهى ُي ِلما ا  العي تدلُّ وقد ايعج  دلُةا هًُّ  يظنمب و وُ ال لُساهُّ يُد

ُِ للن ا ؛ في  أنِس ِِ  ُ لٍه  ضي وُ تي لاى يُُُ ق ل: “ُ ال  يبُل وِ ل با قدما  ُِ وصبِل يهى قه
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  ُ ُا ا   –أي: أيهعا ِ ا     –ُِ  يٍُهو فأِصها د ج ِ  المدلُِةو أوضعا ن قعُا  ”و  ولال  ُ نت  داِةب هُه

ُِ  هُ ِ ا ”. )الُخ  ي( . ُا ا    أي “هه

هُ  وُع ُ  ِ هذا الحِب لهمدلُِة لم لسعطع  أال  لُسىا هُب ُكةا لحظةب واهدةب؛ ألاُل نُساُُ ويقهاُُ وخ طها

 ٍُ في ورٍ  دائٍم وتُكنٍه ُسعمٍه في هُ ِ ا ؛ فقد أخهجا األز قيُّ في “أخُ ِ  ُكةا” ي  اِِ  و  

ُُ يهى أزواِج الُُيِ  ملسو هيلع هللا ىلصو فدخ ا يهى ي ئدةا  ق ل: قدما أصنٌ  الر ُا الحج  -ُ  يُّ قُ ا أال  لُضها

يُ   جُ ُِ ا و   - ضي وُ  أخصبا  قد  ي دتُ ا   ق ل:  ُكةا؟!  ي د ا  ُنف  أصنُ :  ل   لُ:  فق لت  

و فق لا لُ: “ل  أصن و فهم لهُث  أال  دخ ا الُُيُّ : أقم  هع ى لأتنها الُُيُّ ُ : واِنضت  ِطح ُؤها و ق لت 

طح ُؤها و وأغدقا ل خُهها و    ِ : ووِ ي دتُ ا  قد أخصبا جُ ُِ ا و واِنضت  كةا؟!”و ق لا  ُ ُنفا ي د ا

: “هسُُها   ُُ ا و فق لا ل  ب  ل  أصنُ !    -ل  أصن ُ -وأيهت  ثم  ل تُحِزنُ ”. وفي  والٍة أُخهى ق ل: “وا

ه ”. ُا تقهُّ قها ا  دع  القهب

ِ البطِ  والنعم ِء والحُنِ  للنُ في اإليالِم. وهكذا لظ ُه لُ  ِجالٍء فضنهةُ    وأهمنةُ هب 

 الوطن  علي أبنائ ه  
ُ
ا: حقوق

ا
 ثاني

ُِ  أهم ِ ا :   ُِ يدةُ هقبٍق   لهبطِ  يهى أُِ ئ

و ول ينُما  في   ُِ ُِ  أجِ  وطُِ  ُِ ُِ وُ ل ي اإلنس اُل ُُِِس العضحنةُ ِ لُُِس والم ِل: و لها ِأال  لُضِح 

ُِ الكهاِم ِ لم ِل وُباي ةِ    هذه الظهوِف العي ِ ملسو هيلع هللا ىلص وتضحنِة صح ِعِ تمهُّ ِ   الُالدُو يمالب ِسُِة الُُي 

هُبا فِ  ُا ياِهل ِن ا لِ اا أا   او  ياهُما: لِاُل األ  ُِ وا هان  هُى َّللُاُ يا :” صا بياى قا لا قا لا ُُ ِي  ي  ِيضِ ُم الُيض. فيا   أِا

ِو أاو  قاُ  طايا ُم ِينا ِلِ م  ِِ  ُاُ م  فِي ال راز  اِهٍد ثُُم اق عاساُمبهُ ِان  ٍُ وا ُ داهُم  فِي ثاب  ُا الا ِي ُا   يُبا  ما ِدلُاِة؛ جا ل ما

.”)ُعٌُق يهنُ(.  ُ ُ م  ُِ أانا   ُ ِي وا ُِ اِهٍد ِِ لُسِبلُِةو فاُ م    لِنا ٍء وا

ثاُ  ال مُ  ُا “ : ُِ هُ الهيبُل ملسو هيلع هللا ىلص في قبل ِهم   وهذا هب العهاهُم والعك فُ  والعي طُف الذي  ُها اد ِ ُِن ا فِي تابا ُِ ن 

ِه  ِِ لُس ا ساِد  ال جا يا ئُِه   ُ لُا تادااياى  ٌب  ُيض   ُُ ُ ُِ عاكاى  او  لِ اا  ساِد  ال جا ثاُ   ُا ُِِ م   تايا ُط وا اُهِمِ م   تاها وا

ال ُحُمى”.)ُسهم(.  وا

ُِ  أفهاِد األُِة ِإتق اِل اليمِ  الم ُُ ُّ فهٍد  ُِ  أجِ  ُِ ِء  وُُ  : لتق اُل اليمِ : و له ِأال  لُقبما   ُِ ُبِط ِ

ُِي في  لها أاُل قنمةا لتق اِل اليمِ  تبصُ  اليُدا للى ُحُِة وِ تي لايو هنُث  و ولك ُِ ُِ وُجعمِي وطُِ

ُُم يمالب أال  لُعقُاُُ.”) الطُهانيُّ  (و ولقد   لقبُل صهُى وُ يهنُ ويهما:” لاُل وا لحبُّ ل اا يم ا أهد

 : ُا  ق لا  أهس ا 

  ا المهُء المكهُف ُهةب  …. يمالب فإاُل الينبا أل  لُحسُاُُ ل اا يامِ 

ُا  ….. لحتتتتتتبُّ ليٍُد خ فاُُ أال  لعقُاُُ   فقتتتتتد   ُها المخع ُ  أاُل لل ا

ُِ الي ُِة   وُُ  : الحُ ُظ يهى الممعهك ِ  الي ُِة: و له ِ لحُ ِظ يهى ُي لِم البطِ  وآث  ِه وُُدآت

يهى  والحُ ِظ  في    والخ صِةو  اإلفس ِد  ويدِم  أُُ دانا و     ُُ و ولُا    ُِ يهن تهِنُا   العي   ُِ ننِه ُن ِه 

ههايعُِا   في  لنهاُ م  لس هوالا  الذل    ُِ وههاي جُبدِه  قعِ   ويدِم  وتدُنهِهو   ُِ تخهلُ أو  و  ُِ أ ض

الردِ  والخن نِة ِن ا الحنِ  والحنِ !! في  األصميِ  ي وههايِة أ اضنُا !! والذل  تمعدُّ للن م لدُ 
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ُِ للى   :”ق ل قِ و وتدبُّ ُِ ُِ للى أوط ن ل ا أ د ا أال  تيهفا وف ءا الهجِ  ووف ءا ي دِهو ف نظه  للى هُنُ

 ”. ُِ ُِ  زُ نِ ُِ يهى ُ  ُضاى  و وِك ئِ ُِ ُ لخبان  الدهينة لِ  ُُهح( .  )اآلدا

ُِ  اهعك  ِ  ُِ الُيُض  المباِد الرذائنِةو أو   وُُ  : يدُم العاليِب ِ ألقباِ  واأل زاِق: فإاُل ُ  لقبُم ِ

ِ لمجعمعِو  اإلضهاِ   البفنِه ُع  الهِحِ  أجِ     ُِ الُ ِس  ايعرالِل ه جِة  أو  ِ أليي ِ و  العاليِب 

ِهُِة   لبطُِِ مو ُع ُحِق  والنعم ءا  البلءا  وفقدُوا  لنس ننعِِ مو    ُِ انسهُخبا  قد    أ زاقِِ مو هنلِء 

ُما  ج ءا في الدهليِة اإليالُنِة الرهاِءو وفي  له   وخُِث ُسُِِ مو فضالب ي  لحبِق الهيُِة ِِ م

عاِكُه لُِل خا ِطٌئ«.) ُسهم(.  ُيبُل وِ ملسو هيلع هللا ىلص: »لا لاح   لقبُل  ا

ُِ وتط نُه ُيقبِل  وُُ  : ُباج ةُ الديباِ  ال داُِة: فم  أهم ِ هقبِق البطِ  يهنُا  ُباج ةُ اإل ه 

الُ سا   ألاُل  المعطهفِة؛  األفك ِ     ُِ  ُِ لُُايُُ م الدُ  فنما   لُُِك هوالا  ايعق ُت  يقبلُُ مو ص  وا  لب 

هُمو ل با هُ كا يالقةٌ ُُنهةٌ ِن ا المح فظِة يهى يقبِل الُ ِس وِن ا ايعقهاِ   ولُعاِيدوالا يُم  لضهُّ

أُِ  الُ ِس انعد  ا المُ هنِم الخ طتِة هن لا نصبِص القهآاِل والس ُم  لُذِهُبِ  ُِ ُِةو األُِ  يُداهُم؛ ألاُل 

ُِ ها الُ ُس وأ لقت  الدُ ُء وقُعِ ا األِهل ُء وُخُه   الذُُم   ُُ ويدما ف ِمِ ما  ُِ ِم السهِف الص لحِو وه  

ه   الُق عُ لل  ِ ذِه األفك ِ  المعطهفِة الميكبيِةو والمُ هنِم المُكبيِة؟!!   ِقعِ  المسعأُُن  وفُِج 
صالحِ الح ِل: تأينًّ    ُيبُل وِ  وُُ  : الدي ُءِ  ُا الا  ا  : ةاو قا لا ل ها ِي هُها ِ ملسو هيلع هللا ىلصو فيا   أِا لاقُبُل: »الهُ ُم   ملسو هيلع هللا ىلصوِ لُُي 

تِي   ِهح  ِلي آِخها أاص  يا ِويو وا ُا ِهح  ِلي دُن نا يا الُعِي فِن ا   أاص  ِهيو وا  ُ ةُ أا ما ِهح  ِلي ِدلُِي الُِذي هُبا ِيص  الُعِي  أاص 

نا ةا  ياِ  ال حا اج  يا ِديو وا ُا «. )ُسهم(.  فِن ا   ُُ  ِ واه ٍ    ُِ ةب ِلي  اها ب  ا  ا ياِ  ال ما اج  ن ٍهو وا ُُ  ِ خا  ِزلا داةب ِلي فِي 

اِل نِي ما  وا ُِ   زا ُيبِل وِ ملسو هيلع هللا ىلص: »الهُ ُم لِن ِي أايُب ُ ِِها  ُِ   دُيا ِء  ا ُا الا   : و قا لا ها ِ ِ  ُيما ُ ِد وِ  يا   يا و وا عِها

فُجا ءا  و وا ِل يا فِناعِها بُّ تاحا ِطها وا ِمنعِ ياخا جا و وا عِها  (.)ُسهم«. ةِ نِق ما

 احلفاظ  على األوطان  
ُ
ا: مظاهر

ا
 ثالث

ُِ  أجِ  الدف عِ ي  اليقندةِ    يهىلاُل اإليالما أوجبا   ُِو ووهعا الج  دا  اإلنس اِل الحُ ظا يهى وطُِ

ُم  لهلدوناُُ ِسبٍءو ُم  أالُ   للىوالبطِ و وديا    ُِ و و ُِ ُِ  أيدائ الذي لُحِدُث القالق ا    هم لِة البطِ  

ُيبُل َّللُاِ ملسو هيلع هللا ىلص:"  قا لا  ا  : قا لا ةا  ل ها ِي هُها أِا ل ا  لنسا ِك ُِ  اإليالِمو فيا    أو لدجُع يهن ا  أو لدُيب 

  ُ أا وا ُا ئِِ م   ِد ياهاى  الُُ ُس  ُاُُ  ُِ أا ُا      ُ ُِ ال ُمن  وا لاِدِهو  وا  ُِ ِلسا نِ    ُِ ِهُمبالا  ال ُمس  ِهما  يا ُا    ِهُم  "  ال ُمس  اِلِ م   با

 (. وهسُُ )العهُذي

ُِ  أجِ  ُُُيٍة ُ دلٍة أو وخصنٍة!!  ي أال  لخبالا ُباطٌ  وطُاُُ ولعآُها ضدُهُ  ُِ  الخن نِة اليُظما و

ُاُُ الُ ُس  ُُ ُا  أ ُا  في ا ُث ا  له ُ ال ِيندبا ي  الدلِ  ِيندبا ي  وِ؛ ألاُل المنُ ا الحقنقُي    يهى و

 اضِ م. دُ ئِ م وأُبالِ م وأيه

لنس اٌل ِيندٌ ي     ُِ ُِ ضدُ وطُ ولعآُُه ُع أيدائِ ُِ ولخبنُُُ  الذي لم لح فظ  يهى وطُ لاُل اإلنس الا 

   ُِ هظنهةِ اإللم اِلو لنُُُ لهتكُب أِدعا أنباعِ الخن نِةو لنُُُ لخباُل وا الذي أُها ِ لدف عِ والج  ِد 

ِحم ل أُها  الذي  البطِ و ولخباُل  يبلا وِ ملسو هيلع هللا ىلص  وأُ ن ِ  أجِ    ُِ أُ ن تِ البطِ و ولخباُل  أُ نِة  ِة 

ُا نا  تاُخبنُبا أا الُهُيبلا وا ُُبا ل تاُخبنُبا َّللُاا وا ُا ُُّ اليزةِ يُح ناُُ: } لا  أالُّ ا  الُِذل ا آ تُِكم   الُ ِس وقد ق لا  
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أان عُم  تاي هاُمبالا {) األنُ ل  ُ   (. ق ل اُِ  ُثنٍه" : أُنزلت  في أِي لُُ ِةا   27وا ِِ  يُِد المُذِ و هن  ِيثُا

ل ظةا لنُزلُبا يهى هكِم  يبِل وِ ملسو هيلع هللا ىلصو ف يعد ُ وه في  لهو فأو  ا يهنِ م   يبُل وِ ملسو هيلع هللا ىلص للى ُِي قُها

ُِ  -ِذله   أي: لنُُُ الذُِحو ثم فط ا أِب لُ ِةاو و أاى أنُُُ قد خ الا وا و يبلاٌُو  -وأو  ا ِندِه للى ههق

و وانطهقا للى ُسجِد المدلُِةو فهِطا نُساُُ في فحهفا ل لذوقا  واقب   ُِ ُا وُ يهن هعى لمب ا أو لعب

 ُ ُِ  الج ِدو هعى أنزلا وُ تبِعُا  ُِ ي  لٍة ُُُُو فمكثا ُذله تسيةا أل ٍمو هعى ُ ال لخهُّ ُردنًّ  يهن

   ُِ و وأ ادُوا أال  لحهبهُ  ُِ و فج ءا الُ ُس لُدهوناُُ ِعبِِة وِ يهن ُِ الس  لِةو فحهفا ل يهى  يبل

: ل   يبلا وِو لن ِي ُُُت نذ ُ   لحهُُ ُُ   لل   يبُل وِ صهُى وُ يهنُ ويهم ِندهو فحهُُُو فق لا

".) تُسنه اِ  ُثنه (. ُِ ُِ  ُ لي صدقةبو فق ل لجزلها الثهُث أال  تصدقا ِ  أال  أنخهعا 

و وهب   ُِ للن والنعم ءا   ُ البطِ  وهم لعُا الحُ ظا يهى  الصح ِِة  نُبِس  الهيبُل ملسو هيلع هللا ىلص في  لقد غهسا 

و ولقد ي تبا وُ   ُِ ُِ للن ُِ واوعن ق ُِ لبطُ أهدا الصح ِِة    –يُز وجُ     – القدوةُ والمثُ  األيهى في هُنُ

ُِ    –األط  ِ  لُم  أ ادا   ُِ   –ِحسِ  ننع ا  قهلشو لم  يهما أاُل الهيبلا لقصدُهُمو    أال  لعخذا ههنُب  وظ نهب

ضا  و  : ائ عُبا  ا ال ِمق داادا فاقا لا ِان ها وا الزُّ ُيبُل َّللُاِ ملسو هيلع هللا ىلص أانا  وا ا   ا : ِاياثُا ُ ُُ قا لا ِضيا َّللُاُ يا ةا خا ٍخ في  يهى ٍ  ا

هاق ُا  تايا داى   ُ  ا . فا ن طا ُِ ٌُ فاُخذُوهُ  عا  ُِ يا ا   ُا ِهِجي فاإاُِل ِِ ا  ظاِينُاةب  أاةِ فاقُه ُا : أاخ  ه  ُ  ِِ ل ما هُُا  فاإِ اا ناح  ن  ُِِا  خا

   ُِ ع ُُ  جا ها اخ  . فاأ ُا ُا أاو  لاعُه ِقناُ  الث ِنا  ال ِكعا  ِهِجُ   لاعُخ  ؛ فاقُه ُا   ٌُ عا  ُِ ِيي  ُا ُا    : ُا فاقا لات   ِيقا ِص ا ؛ ال ِكعا 

 ُِ  : ُِ ُيبلا َّللُاِ ملسو هيلع هللا ىلص فاإِ اا فِن ُِ  ا اتان ُا  ِِ ُكةا  فاأ ُا   ِ ُِ   أاه  ن ا  ُِ ِه ُِ   ال ُمد  ِي ِاه عاياةا لِلاى نا ٍس  ِ ِ  أِا    ها ِطِب 

: لا تاي جا   ياهايُ  ُا  هاذاا؟ قا لا ُيبُل َّللُاِ ملسو هيلع هللا ىلص: لا  ها ِطُب  ُيبِل َّللُاِ ملسو هيلع هللا ىلص. فاقا لا  ا ِه  ا  ُ ُُِههُم  ُِِاي ِض أا لا    لُخ 

 ُُ أب  ها  ُ ُ ُت ا ُُ ُيبلا َّللُاِ لِن ِي  ُا الا   ا ُِ   أان ُُِس ا  و لام  لاُك    ِهنُب  لاُ م  وا ُا الا ها ُ نا اُل:  ل ٍش. قا لا ُي قب  فِي قُها ه صا

   ُِ ِي  اِلها  ُ ُت لِ   فا تُا ُا اه  ِهنِ م  فاأ ُمبالا ِِ ا  أاه  اِا ٌ  لاح  ُِ   ال ُم ا ِجِهل ا لاُ م  قاها ياها  ُا ُا الا  ُم     الُُساِب  ُِ

ُ ِه  فِنِ م  أاال  أاتُخِ  لا ِ ضب  ِِ ل ُك تِداادبا يا   ِدلُِي وا لا ا   ا وا ُ هب ُُ لام  أاف ياه ُُ  اِاعِي؛ وا ُمبالا ِِ ا  قاها ذا فِنِ م  لادبا لاح 

ُ  ُيُُقا هاذاا ال ُمُا  ِه ُيبلا َّللُاِ أاض  ُِي لا   ا ُه: داي  . فاقا لا ُيما داقا ِم. فاقا لا الُُُِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: صا ي الا ِ فِِق. ِاي دا اإل 

ُا  ِوت   هُبا  ما : اي  ِ  ِاد ٍ  فاقا لا ُا  لُد ِ لها لاياُ  َّللُاا اُطهاعا ياهاى أاه  ا وا : لِنُُُ قاد  واِ دا ِاد  ب ُ  فاقا لا عُم  فاقاد  غاُاه 

   ُ جا لا َّللُاُ ياُز وا ان زا ُُم    }لا لاُكم  فاأ يادُُو ي وا ِ ُُبا لا تاعُِخذُوا يادُو  ُا {  أالُّ ا  الُِذل ا آ ِلنا ءا . )ُعُق يهنُ(؛  أاو 

ُِ  أيدائِِ م  وهذا د ٌس يظنٌم لك  ِ أفهاِد األُِة أال  لحُُظبا أيها ا وخططا ِالِدِهمو وأال  ل لعخذُوا 

ُِ  أجِ  ُص لحا ُ دلٍةو  ا أو ولنًّ  أو ُينُب  يهى هدِم الُالِد واألوط اِل وخهاِِ ا  وفس ِدها و  نصنهب

ُِ  أو أهباٍء وخصنٍةو أو أفك  ٍ  ُِ  المآ   األُخهى!!  ُعطهفٍةو أو غنِه  له 

ُِ  ُ  ِ ُكهوٍه ويبٍءووو  نا  وِالدانا    نسأُل وا أال  لحُظا ُصها
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