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ó
احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 

شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:
فمن املعلوم لدى العقالء أن من أعظم النعم اليت يسعد 
بها العبد يف دني�اه، ويستعني بها على دين�ه وآخرته ما ورد يف 
حديث النيب @ لما قال : M َمْن أصَبَح منكم آِمنا يف ِسْربه ، 
ما ِحزَيْت له الدني�ا  ُمعاىف يف َجَسِدِه ، عندُه قوُت يوِمه ، فكأنَّ
M ففي احلديث تذكري بنعم هللا على العبد، فإن  حبذافريها 
هللا –سبحانه وتعاىل- خلق العباد لعبادته وتوحيده فقال: 
وأهم  ]الذاريات[،   J ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ     K
النعم اليت حيتاجها العابد لتحقيق هذا الهدف السايم هي 
أمن يف نفسه وجماعته وبلده، وعافية يف صحته وجسده، 

وطعام يتقوى به على طاعة هللا.
و األرض اليت تتوافر فيها هذه النعم من األمن والعافية 
على  والعمل  حفظها  على  يتعاونوا  أن  بأهلها  حري  والغذاء 
عليه  مجبولة  أمر  وهذا  مكتسباتها،  وحفظ  عنها  الدفاع 

النفوس السليمة، وهو محبة الوطن والدفاع عنه .
فحب الوطن غريزة متأصلة يف النفوس، جتعل اإلنسان 
يسرتيح إىل البقاء فيه، وحين إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه 

إذا ُهوجم، ويغضب له إذا انُتقص.
وقد أخرج الرتمذي بسنٍد صحيح من حديث ابن عباس 
Mَما  @ قال يف حق مكة عند هجرته منها:   <ما أن النيب 
ْوِم أْخَرجوِن ِمْنِك َما 

َ
، َوَلْوال أن ق ِك إيلَّ أْطَيَبِك ِمْن َبَلٍد َوأَحبَّ

.Lِك َسَكْنت غْيَ
وحيث أن حب الوطن غريزة يف اإلنسان، فقد دعا النيب 
فقد  إليها،  انتقل  لما  املدين�ة  حب  يرزقه  بأن  ربه  من   @
 @ > أن رسول هللا  أخرج الشيخان من حديث عائشة 

.Lاللهم حبب إلين�ا املدين�ة كحبن�ا مكة أو أشد M :قال

األئمة  قرره  كما  الوطن  حب  مشروعية  على  يدل  ومما 
األعالم ما أخرجه البخاري وأحمد وغريهما من حديث أنس 
بن مالك < أنه قال: Mكان رسول هللا @ إذا قدم من سفر 
فأبصر درجات املدين�ة )أي حدود املدين�ة ( أوضع ناقته أي 
)حملها على السري السريع (، وإن كانت دابة حركهاL قال 
من  Mحركها  حميد:  عن  عمري  بن  احلارث  زاد  هللا:  عبد  أبو 
حبهاL.قال ابن حجر يف MالفتحM Lويف احلديث داللة على 
.Lفضل املدين�ة، وعلى مشروعية حب الوطن واحلنني إليه
األرض – دولة  هذه  أسكنن�ا  أن  علين�ا  هللا  نعم  ومن 
واألمان  األمن  فيها  لنا  املتحدة – وجعل  العربي�ة  اإلمارات 
والراحة والطمأنين�ة ، وهي الوطن الذي نشأنا فيه وترعرعنا 
بفضل  ثم  املنعم  هللا  من  بفضل  وذلك  أرضه  على  وتعلمنا 
احلكام-  من  األمر  ووالة  اخلريات  من  البالد  لهذه  يسر  ما 
أعزهم هللا- حيث لم يبخلوا علين�ا يف يشء بل وفروا لنا كل 

ما حنتاج إليه يف حياتن�ا.
فإذا تقرر هذا فما هو الواجب علين�ا ؟

تعاىل  هللا  شكر  أوال  الوطن  هذا  أبن�اء  على  الواجب  إن 
يكفر،  فال  ويشكر  يعىص،  فال  يطاع  بأن  النعم  هذه  على 

ڦ  ڤ   K  : سبحانه  قال  باملزيد  وعد  شكر  فمن 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
محبت�ه،  الوطن  هذا  أبن�اء  على  ثم   ، ڃ  J ]اإبراهيم[  ڃ 
والتكاتف بني أفراد مجتمعه والتالحم فيما بينهم، فإذا كنا 

لبن�ة واحدة؛ عجز عنا العدو وباء طمعه باخلسران.
وهذه النعم محل حسد من أصحاب القلوب املريضة، 
إلفسادها  ومال  جهد  بكل  فيسعون  املبغضة،  والدول 
لتهييج  جاهدين  فسعوا  بالنقم،  واستب�دالها  وتغيريها، 
ومشاركة  باحلقوق  املطالبة  حبجة  البلدان،  يف  الفنت  أهل 
فيها  وجندوا  اإلعالم،  وسائل  لهم  وسخروا  السلطان، 
وحرفوا  بالشبهات  فنعقوا  األحالم،  سفهاء  الرويبضة 

إذ   @ النيب  به  أخرب  ما  مصداق  وهذا  الثابت�ات،  الرواسخ 
ِفيَها  ُق  ُيَصدَّ اَعاُت،  َخدَّ َسَنَواٌت  اِس  النَّ َعَلى  ِت 

ْ
قال:Mَسَيأ

ُن  وَّ اِئُن، َوُيَ اِدُق، َوُيْؤَتَمُن ِفيَها اخْلَ ُب ِفيَها الصَّ اْلَكاِذُب، َوُيَكذَّ
َوْيِبَضُة؟  َوْيِبَضُةL ِقيَل: َوَما الرُّ ِمنُي، َوَيْنِطُق ِفيَها الرُّ

َ
ِفيَها اأْل

ِةL ، فغرروا الناس بالفنت  اْلَعامَّ ْمِر 
َ
أ يِف  اِفُه  التَّ ُجُل  Mالرَّ اَل: 

َ
ق

وهم  وسمومها،  حبرها  وأصلوهم  بنريانها،  أحرقوهم  حىت 
يظنون أنهم يسعون للحريات، وحقيقة الفنت أن أولها يسر 
التاريخ  كشفه  ما  وهذا   ، مر  علقم  وآخرها  يغر  وأوسطها 

والواقع، فما أتت هذه الثورات خبري على بالد املسلمني.
البلدان،  من  جاوره  ما  يف  أنظره  نظره  العاقل  قلب  فلو    
اليت كانت تنعم باخلري واألمان، فاغرت أهلها بالفنت فانقلبت 
اخلوف  إال  الثورات  حصاد  من  يرى   لن  فإنه  أحوالهم، 

واحَلزن، واجلوع واملحن.
 فاألمن مرفوع، واخلري مقطوع، وشتات وجوع، ُسفكت 
دماؤهم وضاعت أموالهم ، وخربت ديارهم ،و َسلب األعداء 
اخلريات، وتركوهم يف الفنت املتالطمات، والعاقل من اعترب 

بعرب الزمان.
عن معاوية < قال : Mإياكم والفتن�ة فال تهموا بها، فإنها 
النعمة وتورث االستئصالL فحذار  تفسد املعيشة وتكدر 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   K الناس   أيها  حذار 
]الأنفال[    J ٿ    ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   K  : وتأملوا قول ربن�ا سبحانه 
پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ   J ]البقرة[ ، فسنة هللا ثابت�ة أن من كفر نعمُه سلبه خريه، 

وأن من اتبع هواه أشقاه.
البالد،  هذه  يف  علين�ا  نعمه  على  واشكروه  هللا  فاحمدوا 

اليت صارت بفضل هللا مضرب األمثال يف العالم.
ومن موجبات حب الوطن الدفاع عنه بالمال والنفس 
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والقلم، ألنه بلد إساليم، أهله مسلمون، تظهر فيه شرائع 
أن  األرض  هذه  وعلى  علين�ا   دولتن�ا  حرص  ومن  اإلسالم، 
خدمة  الدولة  رجال  جلميع  العسكري  بالتجني�د  أمرت 
عنه،  للدفاع  الوطن  شباب  خاللها  من  يتسلح  وطني�ة، 
والذود عن حياضه واملحافظة على مكتسباته، وحفظ أمنه 
يف  تصب  متين�ة  وتربوية  عظيمة،  مصالح  فهذه  وثرواته، 

صالح الدين والوطن.
وقوة،  حتٍد  زماِن  يف  أنن�ا  بصرية  ذي  كل  على  يفى  ال  و 
هذا   @ النيب  أوىل  وقد  حبماته،  والدين  برجاله  والوطن 
اجلانب غاية االهتمام، فكان هو الفارس املقدام واملحارب 
الشجاع، فرىب أصحابه على ذلك فكان يتلو على املنرب قول 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   K  : تعاىل  هللا 
، أاَل ِإن القوَة  Mأال إِن القوَة الرْمُ ثم قال :  ]الأنفال[،   J ۅ 
ْسَلَم 

َ
يِبُّ @ َعَلى َنَفٍر ِمْن أ L ، وَمرَّ النَّ ، أال إن القوَة الرْمُ الرْمُ

يِبُّ @:M اْرُموا َبِن  َقاَل النَّ
َ
َيْنَتِضُلوَنــ أي يرمون بالسهام ــ ف

L قال بعض أهل العلم: دل  َراِمًيا  َكاَن  َباُكْم 
َ
أ ِإنَّ 

َ
ف ِإْسَماِعيَل 

الفروسية  بتعلم  رجاله  يأمر  أن  للسلطان  أن  احلديث  هذا 
نسيه  ثم  الرم  تعلم  من   M:  @ وقال  عليها،  حيض  وأن 
ثم  الرم  علم  من   M:رواية يف  وقال   Lجحدها نعمة  فهي 
اليت  القوة  تضييع  من  الرتهيب  هذا  ويف   L منا  فليس  تركه 
عمالهم  إىل  يكتبون  اخللفاء  وكان   ، العدو  على  ُينتصر  بها 
عمر  فكتب  واجلهاد،  القتال  أعمال  على  الرجال  بت�دريب 
بن اخلطاب < ألهل الشام: Mأن علموا أوالدكم السباحة 
َبا 

َ
أ َسِمْعُت  اَل: 

َ
ق َتاَدَة، 

َ
ق وَعْن   ،Lاخليل وركوب  والرماية 

ُعْتَب�َة  َمَع  ْذَرِبيَجاَن 
َ
ِبأ ُن  ْ َ

َون ُعَمَر  ِكَتاُب  َتاَنا 
َ
Mأ َيُقوُل:  ُعْثَماَن، 

َم َوِزيَّ اْلَعَجِم، َوَعَلْيُكْم  َنعُّ اُكْم َوالتَّ ا َبْعُد، .َِإيَّ مَّ
َ
ٍد وفيه: أ

َ
ْرق

َ
ْبِن ف

اخلشونة  َواْخَشْوِشُنوا-من  اْلَعَرِب،  اُم  َحمَّ َها  ِإنَّ
َ
ف ْمِس  ِبالشَّ

يراد  لما  استعدادا  تهيؤوا  أي  َواْخَلْوِلُقوا-  التنعم-  وترك 
ُكب، َواْنُزوا َنْزًوا L أي  ْغَراَض، واقطعوا الرُّ

َ
منكم- َواْرُموا اْل

أن يقفزوا على اخليل بال ركاب وهو موضع القدم يف السرج.
قال ابن القيم �: M هذا تعليم منه للفروسية وتمرين 

L.. البدن على التب�ذل وعدم الرفاهية والتنعم
واملثوبة،  لألجر  اكتساب  الوطني�ة  باخلدمة  القيام  ويف 
العدو،  ولقاء  للجهاد  باالستعداد  ورسوله  هلل  طاعة  ففيها 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  :Kۈئ  يقول  وهللا  األمر،  لويل  وطاعة 
ىئ ىئ ی ی یی J، وقال @: M على املرء املسلم 
ٍ فإذا  السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر بمعصية 

.Lأمر بمعصية ٍ فال سمع وال طاعة
عليها،  وتدريب  للقوة  تعليم  العسكري  التدريب  ويف 
واملؤمن القوي أحب إىل هللا من املؤمن الضعيف ويف كل خري.
حولهم  والتفوا  حكامكم  نداء  لبوا  الشباب:  معشر  فيا 
وعصمة،  أمان  املتوحد  فالبيت  وعينهم،  يدهم  وكونوا 
واملجتمع املتحد درع وقوة ، وهذه وصية باين دولتن�ا شيخنا 
الشيخ زايد رحمه هللا رحمة واسعة ورفع درجته يف اجلنة 
إذ قال : اعلموا يا أبن�ايئ أن وطنكم أمانة يف أعناقكم فصونوا 
عزة  على  واعملوا  وشرفه  حياضه  عن  وذودوا  األمانة  هذه 
فكونوا  جدا،  عظيمة  مسؤولية  تقع  فعليكم   ، شأنه  ورفعة 
عند حسن ظن قيادتكم وأهلكم بكم، وثقة شعبكم الذين 
واألخالق  واإليمان  بالعلم  أبن�ايئ  يا  تزودوا  سندكم،  هم 
يؤهلكم  ما  الفكرية  والعلوم  الثقافة  مناهل  من  واغرفوا 
املتطورة  العسكرية  واخلطط  األسلحة  أحدث  الستيعاب 
التعامل  يف  أسلوبكم  واالنضباط  والطاعة  النظام  وليكن 
اليويم، واعلموا أن قوة اجليش يف نظامه وإخالصه ووالئه 

 .Lوتمسكه بعقيدته
فاللهم أدم األمن على بالدنا وبالد املسلمني، ووفقنا لما 
ووفقنا  املسلمني،  وبالد  بالدنا  على  األمن  أدم  فاللهم  حتبه 

لما حتبه وترضاه .


