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 :عناصر اخلطبة

 
ٌ
 فطرية

ٌ
 الوطنِ غريزة

ُّ
: حب    أوالا

 الشخصيةِ الوطنيةِ 
ُ
 ومسات

ُ
ا: صفات

ا
   ثاني

 احلقيقةِ واالدعاءِ 
َ
 بني

ُ
ا: الوطنية

ا
   ثالث

 املـــوضــــــــــوع 
ا، احلمُد هلِل حنمُدُه ونستعيُنُه ونتوُب إليِه ونستغفُرُه ونؤمُن بِه ونتوكُل عليِه ونعوُذ بِه ِمن شروِر أنفِسَنا وسيئاِت أعمالِنَ 

 :أمَّا بعُد. ملسو هيلع هللا ىلصونشهُد أْن ال إلَه إالا هللاُ وحَدُه ال شريَك له وأنا ُُممًدا عبُدُه ورسولُُه 
: حبُّ الوطِن غريزةٌ فطريةٌ   أوًلا

ن إنساٍن وحيواٍن وطرٍي، بل إنا بعَض املخلوقاِت إذا متا  إنا حبا الوطِن غريزٌة فطريٌة يف مجيِع الكائناِت احليِة، مِ 
ثالثٍة أصناٍف ِمن  :” ثالُث خصاٍل يف  -رمَحُه هللاُ    –   ا متوُت، ولذا يقوُل األصمعي  نقُلَها عن موطِنَها األصليِ  فإّناَ 
ا وإْن كان عهُدَها هبَا بعيًدا، والطرُي إىل وكرِِه وإْن كان موضُعُه جمدًًب، واإلنساُن إىل  احليواانِت: اإلبُل حتن  إىل أوطاّنَِ 
 وطِنِه وإْن كان غريُُه أكثَر نفًعا“.

يرتُك مكَة ترًكا مؤقًتا، فعن عبِد هللِا بِن   وهو  ملسو هيلع هللا ىلصلذلك كان ِمن حقِ  الوطِن عليَنا أْن حُنباُه، وهذا ما أعلنُه النيب   
وهو واقٌف على راحلِتِه ًبحلَْزَورَة ِمْن َمكاَة يَ ُقول: “َوهللا ِإناِك ََلرَْيُ َأرِض هللِا َوأَحب     ملسو هيلع هللا ىلصعديٍ  أناُه مسَع رسوَل هللِا  

 رتمذي وحسنه(.)الأْرِض هللِا ِإىَل هللِا، َوَلْوالَ أّن ِ أْخرِْجُت ِمْنِك َماَ َخَرْجُت” 
َا تكشُف عن حبٍ  عميٍق، وتعل ٍق كبرٍي    ملسو هيلع هللا ىلصفما أروَعَها ِمن كلماٍت! كلماٌت قاََلا احلبيُب    وهو يود ُِع وطَنُه، إّنا

ن  كا  ًبلوطِن، مبكَة املكرمِة، حبلِ ها وَحَرِمَها، جبباَِلَا وودايِّنًا، برمِلَها وصخورَِها، مباِئَها وهواِئَها، هواُؤَها عليٌل ولو
 ُممااًل ًبلغباِر، وماُؤَها زالٌل ولو خالطَُه األكداُر، وتربتُ َها دواٌء ولو كانْت قفارًا. 

ًدا طائفًة ِمن ُمبوًبِت رسوِل هللِا  –احلافُظ الذهيب   قال : ” وكان حيب  عائشَة، وحيب  َأًَبَها، وحيب  أسامَة،  ملسو هيلع هللا ىلصُمَعدِ 
 حيُب جبَل ُأُحٍد، وحيُب وطَنُه”. وحيُب ِسبطَْيِه، وحيُب احللواَء والعسَل، و 
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حب اَها   ا رباُه ملاا وصَل املدينَة أْن يغرَس فيهِ بوطِنِه الذي نشأَ وترعرَع فيِه ووفائِِه لُه وانتمائِِه إليِه، دعَ   ملسو هيلع هللا ىلصالنيبِ     ولتعلقِ 
 )البخاري ومسلم(.اللهما حبِ ْب إليَنا املدينَة كُحبِ َنا مكَة أو أشدا”.  فقاَل: ”

وقد استجاَب هللاُ دعاَءُه، فكان حيب  املدينَة حبًّا عظيًما، وكان ُيَسر  عندًما َيرى معاِلَمَها اليت تدل  على قرِب 
ان رسوُل هللِا إًذا قدَم ِمن سفٍر، فأبصَر درجاِت  وصوِلِه إليَها؛ فعن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ تعاىَل عنُه قال: “ك

 )البخاري( . وإْن كانْت دابًة حراَكَها”، أي “حرَكَها ِمن حبِ َها”. –أي: أسرَع هبَا  –املدينِة، أوضَع انقَتُه 
ومع كلِ  هذا احلِب للمدينِة مل يستطْع أْن ينسَى حبا مكَة حلظًة واحدًة؛ ألنا نفَسُه وعقَلُه وخاطَرُه يف شغٍل دائٍم وتفكرٍي  
مستمٍر يف حبِ َها؛ فقد أخرَج األزرقي  يف “أخباِر مكَة” عن ابِن شهاٍب قال: قدَم أصيٌل الغفاري  قبَل أْن ُيضَرَب احلجاُب  

فقالْت له: اي أصيُل: كيف عهدَت مكَة؟! قال: عهدُُتَا قد    -رضي هللاُ عنها-فدخَل على عائشَة    ،ملسو هيلع هللا ىلص  النيبِ  على أزواِج  
أخصَب جناهُبَا، وابيضْت بطحاُؤَها، قالْت: أقْم حّت  أيتيَك النيب ، فلم يلبْث أْن دخَل النيب ، فقاَل له: “اي أصيُل: كيَف  

ا قد أخصَب جناهُبَا، وابيضْت بطحاُؤَها، وأغدَق إذخُرَها، وأسلْت مثاُمَها، فقاَل:  عهدَت مكَة؟!”، قاَل: وهللِا عهدُتَُ 
”. ويف روايٍة ُأخرى قال: “َويْ ًها اي أصيُل! دْع القلوَب تقر  قرارَها”.  -اي أصيلُ -“حسُبَك   ال حُتزانا

 ليه يف اإلسالِم. وهكذا يظهُر لنا جبالٍء فضيلُة وأمهيُة حبِ  الوطِن واالنتماِء واحلننِي إ
 الشخصيةِ الوطنيةِ 

ُ
 ومسات

ُ
ا: صفات

ا
 ثاني

 :أقسامٍ  إىل ثالثةِ  تنقسمُ  ؛ وهذه الصفاتُ ةِ يقياحلق الوطنيةِ  الشخصيةِ  ومساتِ  صفاتِ  امعً  ا لنعرفَ وا معنَ تعالُ 
مثُل قضاِء احلوائِج وفعِل اَلرِي ومساعدِة الضعفاِء واحملتاجني؛ وهذه مسألةٌ    القسُم األوُل: صفاٌت اجتماعيةٌ:

 اَّللِا إنسانيٌة حتدثْت عنَها كل  الشرائِع السماويِة ومجيُع الدساترِي األرضيِة. فَعِن اْبِن ُعَمَر ، َأنا رَُجال َجاَء ِإىَل َرُسولِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلاَم ، فَ َقاَل : اَي َرُسوَل اَّللِا َأي  النااِس َأَحب  ِإىَل اَّللِا ؟ َوَأي  اأَلْعَماِل َأَحب  ِإىَل اَّللِا َعزا َوَجلا ؟   َصلاى اَّللا

ُ َعَلْيِه َوَسلاَم : َأَحب  النااِس ِإىَل اَّللِا أَنْ َفَعُهْم لِلنااِس ، َوَأَحب   ِإىَل اَّللِا ُسُروٍر تُْدِخُلُه  اأَلْعَماِل    فَ َقاَل َرُسوُل اَّللِا َصلاى اَّللا
َمَع َأٍخ ِل يف َحاَجٍة  َعَلى ُمْسِلٍم ، َأْو َتْكِشُف َعْنُه ُكْربًَة ، َأْو تَ ْقِضي َعْنُه ِديًنا ، َأْو ُتْطَرُد َعْنُه ُجوًعا ، َوأَلْن َأْمِشَي  

ِجَد اْلَمِديَنِة ، َشْهًرا ، َوَمْن َكفا َغَضَبُه َسرَتَ اَّللاُ َعْورََتُه ، َأَحب  ِإَِلا ِمْن َأْن َأْعَتِكَف يف َهَذا اْلَمْسِجِد ، يَ ْعِِن َمسْ 
ُ َعزا َوَجلا قَ ْلَبُه َأْمًنا يَ ْوَم اْلِقيَ  اَمِة ، َوَمْن َمَشى َمَع َأِخيِه يف  َوَمْن َكَظَم َغْيَظُه ، َوَلْو َشاَء َأْن ُُيِْضَيُه َأْمَضاُه ، َمألَ اَّللا

ُ َعزا َوَجلا َقَدَمُه َعَلى الصِ َراِط يَ ْوَم َتِزل  ِفيِه األَْقَداُم "َحاَجٍة َحّتا  . ) ابن أيب الدنيا يف كتاب:  أَثْ بَ تَ َها َلُه ، أَثْ َبَت اَّللا
 قضاء احلوائج، والطرباين وغريمها، بسند حسن(.

ُ َعلَ  ْيِه َوَسلاَم: "َصَناِئُع اْلَمْعُروِف َتِقي َمَصارَِع الس وِء، َوَصَدَقُة السِ رِ   وَعْن َأِب ُأَماَمَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِا َصلاى اَّللا
، َوِصَلُة الراِحِم َتزِيُد يف اْلُعُمِر".  ن  مَ   ي هللاُ ، فيقِ املوتِ  : مكانُ واملصرعُ  )رواه الطرباين بسند حسن(.ُتْطِفُئ َغَضَب الرابِ 

 .سيئةٍ  أو ميتةٍ  سيئةٍ  أو هيئةٍ  سيءٍ  يف مكانٍ  ن املوتِ م مِ حوائجهِ  بقضاءِ   إىل الناسِ  حيسنُ 
  : " ألنْ هللاُ   هُ رحَ   البصري    احلسنُ   يقولُ   ،احلوائجِ   وقضاءِ   اَلريِ   على فعلِ   احلث ِ   حولَ   السلفِ   أقوالُ   رتْ لذلك كثُ 

 شهرين".   أعتكفَ   ن أنْ إِلا مِ   أحب    ألخٍ   حاجةً ي  أقضِ   ، وألنْ ركعةٍ   ي ألفَ صل ِ أُ   ن أنْ إِلا مِ   أحب    ألخٍ   ي حاجةً أقضِ 
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  ن أهلِ مِ   وا ذلك ، وكان انسٌ فقدُ   ا ماتَ فلما   املساكني يف الظالمِ   إىل بيوتِ   اَلبزَ   احلسني حيملُ   بنُ   وكان علي  
 .م ًبلليلِ هُ ي َ أيتِ  وا ذلك الذي كانَ احلسني فقدُ   بنُ  علي   ا ماتَ م؟! فلما هُ ن أين معاشُ مِ   وال يدرونَ  يعيشونَ  املدينةِ 
صفاتٌ   القسمُ  مِ هَ وغريِ   والتقوىِ   واإلخالصِ   والصبِ   واألمانةِ   الصدقِ   مثلُ   : أخالقيةٌ   الثاني:  الصفاتِ ا    ن 
ا  ا بفقداّنَِ هَ وضياعُ   ًبألخالقِ   واحلضاراتِ   األممِ   فقوامُ   ، الصحيحالوطِِن   املسلمِ   على سلوكِ   اليت تدل    ،احلميدةِ 
 أحد شوقي:  الشعراءِ  أمريُ  يقولُ  ،وقيمِ  أخالقِ  أزمةُ  فاألزمةُ  ا،هَ ألخالقِ 

 وا م ذهبُ هُ أخالق ُ  و ذهبتْ مهُ  فإنْ   … ا األمُم األخالُق ما بقيتْ إّنا 
   أتَ   م   اً َوَع     وي    ال فَ     أَقِ     م َع   لَ   ي  ِه  م َم      …  وقال:                   َوِإذا ُأص   ي  َب ال   َق  وُم ف     ي َأخ  الِق  ِه م

 فَ َق وِ ِم الن اْف َس ًِبأَلْخ الِق َتْسَتِق مِ    … وقال:                     َص الُح َأْم ِرَك ِلأَلْخ الِق َمْرِجعُ هُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلاَم   إىل اجلنةِ  طريقٌ  اَللقِ   حسنَ  أنا  ملسو هيلع هللا ىلص   النيب  انَ لذلك أخبَ  فَعْن َأِب ُهَريْ َرَة قَاَل : ُسِئَل َرُسوُل اَّللِا َصلاى اَّللا

ِخُل النااَس النااَر؟ فَ َقاَل:” َعْن َأْكَثِر َما يُْدِخُل النااَس اجْلَناَة؟ فَ َقاَل:” تَ ْقَوى اَّللِا َوُحْسُن اَْلُُلِق” َوُسِئَل َعْن َأْكَثِر َما ُيدْ 
 ] أمحد والرتمذي وصححه [.َواْلَفْرُج” اْلَفُم 

وذلك ًبحلفاِظ على معامِل الوطِن وآاثرِه   ،فيهِ   الذي نعيشُ   ًبلوطنِ   أي تتعلق    :وطنيةٌ   : صفاتٌ الثالثُ   القسمُ 
اإلفساِد يف أرضِه، أو  ومنشآتِه العامِة واَلاصِة، واحلفاِظ على مياِه نيِلِه اليت تربيَنا عليِه ورويَنا منها أكباَداَن، وعدِم  

ختريبِه وتدمريِه، وعدِم قتِل جنودِه وحراسِه الذين يسهروَن ليَلُهم يف حراسِتَنا وحراسِة أراضيَنا!! والذين متتد  إليهم 
  يُد الغدِر واَليانِة بنَي احلنِي واحلنِي!! فعن األصمِعي قال: ” إذا أردَت أْن تعرَف وفاَء الرجِل ووفاَء عهدِه، فانظرْ 

 ) اآلداب الشرعية البن مفلح( . إىل حنينِه إىل أوطانِه، وتشو ِقِه إىل إخوانِه، وبكائِِه على ما مَضى ِمن زمانِِه.” 
 احلقيقةِ واالدعاءِ 

َ
 بني

ُ
ا: الوطنية

ا
 ثالث

 والتزامٌ   ،إيثارٌ و   وتضحيةٌ   ومواالةٌ   ، وعزةٌ عن املنكرِ   وّنيٌ   ًبملعروفِ   وأمرٌ   ،ونصيحةٌ   َة احلقَة قيٌم ومبادئٌ وطنيال  إنا 
 شوقي: كما قالَ   يف مرابعهِ  الفردُ  كان ال يعيشُ   حّت وإنْ  إىل الوطنِ  ًبلشوقِ  ا شعورٌ ، إّنا واألمةِ  للفردِ  أخالقي  

 ينفسِ  ًبَللدِ   إليهِ انزعتِِن  ***   عنهُ  ًبَللدِ   لو شغلتُ وطِِن 
يد عونَ   فأينَ  الذين  أعماَلِِ   والوطنيةِ   الوطنِ   حبا   هؤالء  ترى يف    والعبثِ   اَليانةِ   م غريَ هِ م وكالمِ م وسلوكياُتِِ وال 

 !!الفضيلةِ   وُماربةِ  الرذيلةِ   ، ونشرِ أبنائهِ  بنيَ  والصراعاتِ  الفتِ  ، وأتجيجِ ألعدائهِ  ، والعمالةِ مبقدراتهِ 
  ا، وكانت أرضَ مساهَ   وا حتتَ واستظل  ا،  ًبهَ وا يف رُ ا، وترعرعُ ن خرياُتَِ وا مِ وا فيها وأكلُ اليت عاشُ   لألرضِ   أين الوفاءُ  

 !!الصافيةِ   والعقيدةِ  والتوحيدِ  اإلُيانِ 
الباديةِ   : كيف تصنعونَ قيل ألعراِب ٍ  ينتعلُ )احلر    القيظُ   إذا اشتدا   يف    انَ ي أحدُ ؟! قال: "ُيشِ هُ ظلا   شيءٍ   كل    ( حني 

كسرى".    يف إيوانِ   هُ ، فكأنا الريحَ   يكتالُ   يف فيهِ   وجيلسُ ، اهُ ، ويلقي عليها كسَ عصاهُ   عرقًا، مث ينصب    ، فريفضُ مياًل 
 . ى يف إيوانهِ كسرَ   َمِلٌك مثلُ  احلالةِ   هبذهِ : أان يف وطِِن ه يقولُ ي!! إنا القِ ي ما يُ القِ هذا وهو يُ  حب ٍ  أي  
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تاُج آلالِف الكلماِت، أفعالَُنا حتتاُج لشعاراٍت راننٍة، وال  حتتاُج ملزايدٍة، وال  حتتاُج ملساومٍة، وال  حت  ال  احلقيقيةَ   الوطنيةَ   إنا 
، حركاتُ َنا تدل  عليِه، حروفُ َنا وكلماتُ َنا تنساُب إليِه، أصواتُ َنا تنطُق بِه، آمالَُنا تتجُه إليِه، طموحاتُ َنا انَ لوطنِ   تشرُي إىل حبِ َنا

وأوطاٍن تشردْت أمٌم، ألجِل أرٍض وأوطاٍن حتملْت الشعوُب ترتبُط بِه، ألجِل أرٍض وأوطاٍن راقْت الدماء، ألجِل أرٍض  
 ألوااًن ِمن العذاِب، ألجِل أْن نكوَن منَها وهبَا وَلَا، وإليها مطالبوَن أينَما كناا أْن حنافَظ عليَها !!

ُدَها  قَ ْليب  َوَيْدُعو  َلََ   ا  َفِميِباَلِدي َهَواَها يف ِلَساّن َويف َدِمي ............... ُُيَجِ 
يروى أناه عندما تقداَم انبليون حنو األراِضي الروسيِة بقصِد احتالَِلَا، صادَف فالًحا يعمُل مبنجلِه يف أحِد احلقوِل، فسألَُه  
عن أقرِب الطرِق املؤديِة إىل إحَدى البلداِن بعَد أْن أعلَن له عن شخصيتِه، فقاَل له الفالُح ساخًرا: »وَمن انبليون هذا 

  صهرَ . إناِِن ال أعرفُه!«. فقال انبليون غاضًبا: »سوف أجعُلَك تعرُف َمن أان«. مث اندى أحَد الضباِط وأمَرُه أبْن ي؟!.
« الذي يبدأُ بِه اسُم انبليون حّت درجِة االحراِر مث يلصُقَها بذراعِه اليسَرى. وبعَد  Nقطعًة ِمن املعدِن على هيئِة حرِف »

أْن متا لنابليون ما أراد، هوى الفالُح ًبملنجِل على ذراعِه ِمن عند الرسِغ وقطَعَها، وقال لنابليون والدُم ينزُف منه: »خرٌي  
 جبسٍم تلوَث ًبحلرِف األوِل ِمن امِسَك.. إناِِن وما أملُك لبالِدي«.   ِل أْن أموَت أو أحَيا بذراٍع واحدٍة ِمن أْن أعيشَ 

  الباقيةَ   وا البقيةَ ، ويغمرُ وا بغليهِ ، ويقومُ وا الزيتَ حيضرُ   أنْ   يف جنودهِ   ، فصاحَ هذا الفالحِ   فعلِ   ن رد ِ انبليون مِ   ذهلَ 
م إىل «، لكنهُ وهذه الوطنيةَ   هذه الشجاعةَ   ُيلكُ   رجلٌ   ُيوتَ   أنْ    َلم: »حرامٌ ، قائاًل النزيفِ   فيه، إليقافِ   ن يدهِ مِ 

 . هُ أنفاسَ  حّت لفظَ   دقائقٌ ا، وما هي إالا ا كثريً دمً  قد نزفَ  كان الفالحُ   وا بغليهِ وقامُ   وا الزيتَ أحضرُ  أنْ 
  أنْ   ، وقبلَ أايمٍ   عدةَ   هِ نفسِ   يف املكانِ   ، ومكثَ فيهِ   يدفنُ   لهُ   قبٍ   حبفرِ   ه أمرَ أنا   لدرجةِ   ا شديدً انبليون عليه حزانً   وحزنَ 
تلك   تتجاوزَ  أبنْ  هِ قواتِ  وأمرَ  ،اجلريءِ   ا لذلك الفالحِ ا وتقديرً ا تكرُيً وتركهَ  على القبِ  الشخصيةَ  هُ قبعتَ  وضعَ  يغادرَ 
 ا. ا أبدً وال تدخلهَ  القريةَ 

اجملتمعِ   فردٍ   ي كل  ضح ِ يُ   أنْ   احلقيقيةَ   الوطنيةَ   إنا  الطبيبُ فيضح ِ   ،ومسئوليتهِ   عملهِ   حبسبِ   يف  أجلِ مِ   ي   حياةِ   ن 
ن  ي مِ ي القاضِ ويضح ِ   ،الوطنِ   عمارةِ   ن أجلِ مِ  ي املهندسُ ويضح ِ   ،األوالدِ   تعليمِ   ن أجلِ مِ  ي املعلمُ ويضح ِ   ،املريضِ 

 ،املتطرفةِ  املنحرفةِ  األفكارِ  وتصحيِح الصحيحِ  والفكرِ  الوعيِ  نشرِ  ن أجلِ مِ  ي الداعيةُ ويضح ِ  ،العدلِ  حتقيقِ  أجلِ 
 ي اجلندي  ويضح ِ   ،ألوالدهِ  كرُيةٍ   معيشةٍ   ن أجلِ مِ   ي األب  ويضح ِ   ،ورعايتهِ  الشعبِ   كفالةِ   ن أجلِ مِ   ي الدولةُ وتضح ِ 

 ..إخل .  اهَ أوالدِ   تربيةِ  ن أجلِ مِ  ي األم  وتضح ِ   ،عملهِ  إتقانِ   ن أجلِ مِ  ي العاملُ ويضح ِ  ،عن وطنهِ  الدفاعِ   ن أجلِ مِ 
 . الفاضلةِ   القيمِ   ومجيعُ   واإلحسانِ   احملبةِ   روابطُ   هُ تسودُ   ، متكافاًل متعاوانً   ا فاضاًل جمتمعً   ا ننشدُ نَ ا ذلك فإن ا فعلنَ إْن  ا  نَ إن ا  

ا عيشَن ال يجعَل ا، وأْنصبًّ ا الخيَرعليَن يصبَّ وأْن ،والوباَء ا الغالَءعنَّ يرفَع أْن اللَه سأُلن
 .وسوٍء مكروٍه ن كلِّا ِمَنوبالَدا َنمصَر يحفَظ ا، وأْنكدًّ
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