
من يهِده هللاُ فال .. إن احلمَد ِ� حنمُده ونستعيُنه ونستغفرُه ونعوُذ �ِ� من شروِر أنفِسنا ومن سيئاِت أعمالِنا 

.مضَل له ومن يضلْل فال هادَي له وأشهُد أن ال إلَه إال هللاُ وحَده ال شريَك له وأشهُد أن دمحماً عبُده ورسولُه  

( َ َحقَّ تـَُقاتِِه َوال َمتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ  َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا�َّ ) 

َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـُْهمَ ( ا رَِجاالً َكِثرياً َوِنَساًء َ� أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

 َ َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً َواتـَُّقوا ا�َّ )الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ ا�َّ  

َ َوُقولُوا قـَْوًال َسِديداً، ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ذُ ( َ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا�َّ نُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع ا�َّ

:أما بعد) ْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيماً َوَرُسوَلُه فـَقَ   

وقَف رسوُل ِهللا صلى .. يُوادُع أمَّ الُقرى .. كيَف ال، وها هو سيُِّد الَورى .. ِفراٌق وَحنٌني .. موقٌف حزيٌن 

ما : (لَ وهو على راحلِته، فقا -َتلٍّ ُمرتفٍع يطلُّ على الكعبةِ -احلَْزَورَِة هللاُ عليه وسلَم قبَل ُخروِجه من مكَة على 

أطيَبِك من بلٍد، وأحبَِّك إيلَّ، ولوال أن قومي أخرجوين منِك ما سكنُت غريَِك، وِهللا إنِك خلُري أرِض ِهللا، 

).ولوال أين ُأخرجُت منِك ما خرجتُ  ،وأحُب أرِض ِهللا إىل هللاِ   

َتِين َأُكوُن َحي�ا ِإْذ  :ما أخربَه به َوَرَقُة ْبُن نـَْوَفٍل قبَل ِسنَني، حَني قاَل له فتحقََّق �جرتِه َتِين ِفيَها َجَذًعا، لَيـْ َ� لَيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  نـََعْم، َملْ َ�ِْت َرُجٌل َقطُّ ِمبِْثِل َما : ، قَالَ )َأَوُخمْرِِجيَّ ُهْم؟: (ُخيْرُِجَك قـَْوُمَك، فـََقاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

.ْدرِْكِين يـَْوُمَك أَْنُصْرَك َنْصًرا ُمَؤزَّرًاِجْئَت بِِه ِإالَّ ُعوِدَي، َوِإْن يُ    

مسََِع َقوَل َورقَة  َصلَّى هللاُ عليه وسلم يُؤخُذ ِمنُه ِشدََّة ُمفاَرَقِة الَوَطِن على النَّفِس؛ فإنَّه: (قَاَل السَُّهْيِليُّ رمحه هللاُ 

ِه، لَك، فلمَّا ذَكَر َلُه اإلخراَج َحترَّكْت نَفُسُه حلّبِ الَوطِن وِإْلفِ أَنـَُّهم يُؤُذونَُه ويُكذِّبُونَه فَلم َيظَهْر ِمنُه انزَِعاٌج ِلذ

 الطُّيورُ ف..  الكائناتِ مجيِع متأصٌل يف فطرِة .. األوطاِن  حبُ ، وصدَق رمحَه هللا ف)أَو خمرِجيَّ ُهم؟(  :فقالَ 

..  إىل مساكِنهاحتنُّ والدَّوابُّ ..  معاطِنهاحتنُّ إىل  اإلبلُ و .. واحلِيتاُن حتنُّ إىل ِحبارِها ..  هاوكارِ نُّ إىل أَ حتَِ 

.والبشُر حتنُّ إىل أوطاِ�ا  



: قال تعاىلُخروَج األرواِح من األبداِن، فيعادُل  ،من األوطانِ  ُخروَج األجسادِ  أنَّ ه يف كتابِ  لقد ذكَر هللاُ تعاىل

َنا َعَلْيِهْم َأِن اقْـتُـُلواْ أَنُفسَ ( ُهْم َوَلْو أَنـَُّهْم فـََعُلواْ َما َوَلْو أَ�َّ َكتَـبـْ نـْ ُكْم َأِو اْخُرُجواْ ِمن ِدَ�رُِكم مَّا فـََعُلوُه ِإالَّ قَِليٌل ّمِ

.)يُوَعظُوَن بِِه َلَكاَن َخْرياً هلَُّْم َوَأَشدَّ تـَْثِبيتاً   

لِْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا (يف سبيِل ِهللا تعاىل وترِكهم ألوطاِ�م املهاجريَن بتضحيِتهم ُسبحانَه مدَح و 

َ َوَرُسوَلُه أُولَِئَك هُ  تَـُغوَن َفْضًال ِمَن ا�َِّ َورِْضَواً� َويـَْنُصُروَن ا�َّ ).ُم الصَّاِدُقونَ ِمْن ِدَ�رِِهْم َوأَْمَواِهلِْم يـَبـْ  

:أبو متامفيقول .. وأما الشعراُء فكاَن يف أشعارِهم نصيٌب من حب الوطِن   

وحنيُنه أبداً ألوِل منزلِ *** كم منزٍل يف األرِض �لُفه الفىت   

ما احلُب إال للحبيِب األولِ *** نقِّل فؤاَدك حيُث شئَت من اهلوى   

،  ومفارقُته قطعٌة من العذابِ ، فيه األهُل واألحبابُ ، فيه املستقبُل واألمنياتُ  ،فيه املاضي والذكر�تُ ، الوطنُ 

السََّفُر ِقْطَعٌة ِمْن اْلَعَذاِب َميَْنُع َأَحدَُكْم طََعاَمُه َوَشَرابَُه َونـَْوَمُه فَِإَذا َقَضى نـَْهَمَتُه : (الصَّالُة والسَّالمُ  كما قاَل عليه

ْل ِإَىل أَْهِلهِ  انظْر َكيَف إذا أَردَت أن تَعرَف الرَّجَل، ف: يقوُل األصمعيُّ رمحَه هللاُ، َمسعُت َأعرابياً يَقولُ ..  )فـَْليُـَعّجِ

.مانِهعلى ما مضى من زَ  إىل إخوانِه، وبكاؤهُ  هُ َحتنـُُّنُه إىل أوطانِه، وَتشوُّقُ   

 معاويةُ ، تزوَجها أمُري املؤمنَني رٍ امِ غَ  سنٍ وحُ  ،هرٍ �َ  الٍ مجَ  اتَ ذَ امرأًة .. بنِت َحبَْدٍل الَكلبيَة؟  يسونَ هل مسعتم مبَ 

 لبستْ ، ويف يوٍم من األ�ِم، وطةِ على الغُ  يف الشَّامِ  قصرٍ باديِة إىل الُمثَّ نقلها من ، رضَي هللاُ عنه أيب سفيانَ  بنُ 

 وطةِ إىل الغُ  ، فنظرتْ وهلا الوصائفُ ها وحَ وشنِ يف رَ  لستْ مث جَ ، هرِ او ي واجلَ لِّ حلُ � نتْ وتزيَّ  ،اثيا�ِ  أفخرَ 

 ،ها�ديتَ  ، فتذكرتْ ارِ وَّ والنـُّ  �حنيِ الرَّ  ائحَ و ور  ،األزهارِ  سيمَ نَ  تْ ها، وَمشَّ يف أوكارِ  الطريِ  عت جتاوبَ ها، ومسَ وأشجارِ 

 لكٍ يف مُ  وأنتِ  بكيكِ ما يُ  :جليساِ�ا هلا بعضُ  ، فقالتْ نهدتْ وتَ  ها، فبكتْ رأسِ  مسقطِ و  أهِلهاإىل  تْ نَّ وحَ 

:مث أنشدتْ  عداءَ الصُّ  تْ تنفسَّ فَ ، بلقيسَ  لكَ ضاهي مُ يُ   



أحبُّ إيلَّ من قصٍر ُمنيفِ  ***لَبَـْيٌت ختِفُق األرواُح فيه   

أحبُّ إيلَّ من نـَْقر الدُّفوفِ  ***وأصواُت الر�ِح بكل َفجٍّ   

أحبُّ إيلَّ من ِقطٍّ ألوفِ  ***وكلٌب ينبح الطُرَّاق عّين   

أحبُّ إيلَّ من لَْبِس الشُّفوفِ  ***ولُْبُس عباءٍة وتَقرَّ عْيين   

يلَّ من َأْكِل الرَّغيفِ أحبُّ إ ***وأْكُل ُكَسيـَْرة يف ِكْسِر بـَْييت   

إىل نفسي من العيِش الظَّريفِ  ***خشونَُة ِعيشيت يف البْدو أشهى   

ريفِ شَ  طنٍ اَك من وَ سيب ذَ فحَ  *** ديالً طين بَ وى وَ فما أْبغي سُ   

احلنُني (اجلاحُظ يف كتابِه فسمَع �ذا معاويُة رضَي هللاُ عنه، فطلَّقها وأرسلها إىل أهِلها، ومن يلوُمها وقد قاَل 

ه عنَد تستنشقُ  ،رمًال وَعْفراً  ،وكانِت العرُب إذا غزْت وسافرْت محلْت معها من تُربِة بالِدها): (إىل األوطانِ 

:، كما قاَل الشَّاعرُ َ�م ولو مل يكن فيها شيٌء مجيلٌ أوطا النَّاُس ُحيبونَ هكذا ، و )نزلٍة أو زكاٍم أو صداعٍ   

د يـُْؤَلُف الشيُء الذي ليَس �َحلسنْ وق*** بالٌد ألفناها على كِل حالٍة   

وال ماؤها عذٌب، ولكنها َوَطنْ *** وُتْستعذُب األرُض اليت ال هواَء �ا   

وال يُثين، بالَده ، ينتقُد وال يرى إال معايَبه الدَّقيقةَ  من يتعامى عن حماسِنه األنيقِة،.. ولكن ال حيبُّ الوطَن 

نظَّماِت  وال ميدُح،أهداَفه وال يبين، يعيُب أجماَده هدُم يَ 
ُ
حيزُن إلجنازاتَه وال يفرُح، يذهُب يشتكي عليها عنَد امل

واهليئاِت، ويستعدي عليها عند أبواِب السَّفاراِت، فال يرى يف بالِده إال العيوَب واألخطاَء، وتعمى ُعيونُُه عن  

ُد الشَّتيمَة يف كلِّ لقاٍء، يَعبُث بوحدِة الصَّفِّ كلِّ احملاسِن واآلالِء، فهو يعيُش يف َحضِن األعداِء، بوقاً يُردِّ 

وَسفِك الدِّماِء، ونسوا أو تناسوا نِعَم ِهللا تعاىل عليهم وهو العزيُز الشَّكوُر، وما بذلْته البالُد هلم على مّرِ 

:الدُّهوِر، ولساُن َحاِل الوطِن يقوُل ملثِل هذا املغرورِ   

ـا اْشَتدَّ َساِعُده َرماِين  ***أَُعلِّـُمُه الّرَِمـايَة ُكلَّ يَـوٍم  فَلمَّ  

ـا قَاَل قَاِفيًة َهجـاِين  ***وََكْم َعلَّْمتُـُه َنْظَم الَقَوايف  فـَلَـمَّ  

 أقوُل قويل هذا وأستغفُر هللاَ يل ولكم من كِل ذنٍب، فاستغفروه إنه هو الغفوُر الرحيمُ .



الشاكرين، تبارَك ربُنا وتقدَس، وأشهُد أن ال إلَه إال هللاُ وحَده ال شريَك له متْت كلمُته، وعّمْت احلمُد ِ� محُد 

رمحُته، وفاضُت نعمُته، وأشهُد أن سيَد� ونبَينا دمحماً عبُد ِهللا ورسولُه، املبعوُث رمحًة للعاملني، صلى هللاُ وسلَم 

:أما بعد.. من تبَعهم �حساٍن إىل يوِم الديِن وسلَم تسليماً كثرياً و�رَك عليه وعلى آلِه وأصحابِه والتابعَني و   

من جياهُر �ملعصيِة ويـَُفاخُر �ا أماَم الِعباِد، فيكوُن سبباً يف رفِع العافيِة عن  ..ُحيبُّ الوطَن  ال.. أيُّها األحبَُّة 

جاهرينَ  ُمَعاىفً ُكلُّ أَمَِّيت : (الِبالِد، وقد قاَل عليه الصَّالُة والسَّالمُ 
ُ
.)ِإال امل  

من ُيشيُع الفاحشَة وأخباَرها بَني املؤمنَني، يف َنشِر َكِلمٍة أو مقطٍع أو ِفعٍل َمشٍني، ومن  ..ُحيبُّ الوطَن  وال

جرمِة، لتزيِني الرَّذيلِة والعالقاِت اآلمثِة، وقد قاَل تعاىل
ُ
ُر قنواِت الُفجوِر امل حيُِبُّوَن َأن َتِشيَع ِإنَّ الَِّذيَن : (ُيسّخِ

نـَْيا َواْآلِخَرِة اْلَفاِحَشُة ِيف الَِّذيَن آَمُنوا َهلُْم َعَذاٌب أَلِي ُ يـَْعَلُم َوأَنُتْم َال تـَْعَلُمونَ ٌم ِيف الدُّ ).َوا�َّ  

على بالِدهم وإذا ظهرْت املعاصي والفواحُش يف مكاٍن، َجترَّأَ عليها السُّفهاُء وُضعفاُء اإلمياِن، وأتوا �لشَّّرِ 

َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـّرِ َواْلَبْحِر : (وأهِلهم بل وعلى اجلميِع، وانتشَر الفساُد يف الفضاِء الوسيِع، كما قاَل سبحانَه

).ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ   

وحيبُّه كلُّ ُمسلٍم على وجِه األرِض ِلما فيه من  العميَم،قد حوى بَني جوانِبه اخلَري يف وطٍن  نعيشُ  عباَد ِهللا إننا

وهذا مسجُد رسوِل ِهللا  ،فهذا بيُت ِهللا عامٌر �وي إليه أفئدُة املسلمَني يف كِل مكانٍ معاِمل الدِّيِن العظيِم، 

شعائُر التوحيِد  ،وحتكيٌم بشريعِة اإلميانِ  ،أمٌن وأمانٌ  ،نٍ حاُل يف كِل زماصلى هللاُ عليه وسلَم ُتشُد إليه الرِّ 

وإذا ُكفِر عاقَب  ،فإن هللاَ تعاىل إذا ُشكَر �رَك وزادَ فلنحافْظ على هذه النِّعِم،  ،ومظاهٌر الشرِك داحرةٌ  ،ظاهرةٌ 

ُ َمَثالً قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة مُّْطَمِئنًَّة َ�ْتِيهَ ( ،وأ�دَ  ا رِْزقـَُها َرَغًدا ّمِن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِ�َنـُْعِم ا�َِّ فََأَذاقـََها َوَضَرَب ا�َّ

ُ لَِباَس اْجلُوِع َواْخلَْوِف ِمبَا َكانُواْ َيْصنَـُعونَ  ).ا�َّ  

، اللهم أعنا على ذكرَِك وُشكرَِك وُحسِن عباَدِتكَ  ،احلمُد ربَنا حىت ترضى ولَك احلمُد إذا رضيتَ لك  اللهمف

م آمنا يف أوطانِنا، اللهم آمنا يف أوطانِنا، وأدْم نعمَة األمِن واالستقراِر يف بالِد�، اللهم من أراَد� وبالَد� الله

اللهم وفق إماَمنا ملا حتُب  ،واملسلمَني بسوٍء فأشغُله يف نفِسه، واجعْل كيَده يف حنرِه، واجعْل تدبريَه تدمريَه

اللهم وفقه هلداك، واجعل عمَله يف رضاك، وهيئ له البطانَة الصاحلَة وترضى وخْذ بناصيته للِرب والتقوى، 

.الناصحَة اليت تدلُه على اخلِري وتعيُنه عليه، واصرْف عنه بطانَة السوِء � ذا اجلالِل واإلكرامِ   




