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الموافق2021/3/19 :م

الوطن أمانة

اْلمد لله الكرمي المنان ،ذي الفضل واإلحسان ،حبانا بوطن من
خية األوطان ،وأشهد أن ل إله إل الله وحدُ ل شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد ،وعلى آله وصحبه أْجعني ،وعلى
من تبعهم بإحسان إَل يـوم الدين .أما ب عد :فأوصيكم عباد الله
ونـفسي بتـقوى الله ،قال تـعاَل( :وات قوا الله واعلموا أن الله مع

المتقين)( .)1أي ها المسلمون :لقد كان رسول الله  يسأل الله

عز وجل أن يـغرس ف قـلبه حب الوطن فـيـقول« :اللهم حبب
إلي نا المدينة ،كما حببت إلي نا مكة أو أشد»( ،)2فإن للوطن

مكانة ف النـفوس ل تصفها الكلمات ،وحبا ف القلوب ل ُتيط به
العبارات ،وقد قيل لبـعض اْلكماء :بأي شيء يـعرف وفاء الرجل
دون َتربة واختبار؟ قالِ :بنينه إَل وطنه .فالوطن وعاء حافظ
للدين والمال والعرض ،ومن ل وطن له فال يـهنأ بدين؛ ول ُيفظ
( )1البقرة .194 :
( )2البخاري.6372 :

له مال ،ول يصان له عرض ،فال استقرار له ول حياة .ولقد وهبـنا
الله عز وجل وطنا غاليا ،تصان فيه الكرامات ،وُتفظ فيه اْلقوق،
فـهذا الوطن أمانة ُتملناها عن الباء ،فـيجب عليـنا حفظها،
وذلك برعاية مقدراته ومكتسباته ،وبذل الغاِل والنفيس لرفـعته؛
وتـلبية ندائه ،والذود عن أرضه وَسائه ،والسهر على استقرارُ ،ودعم
تـقدمه العلمي والمعرف وتـنمية إنـتاجه ،لنـؤدي تلك األمانة الغالية
إَل األجيال القادمة ،غيـر مفرطني فيها ،ول مضيعني هلا ،حَّت
يصدق فينا قـول ربـنا تـبارك وتـعاَل( :والذين هم ِلماناتهم

وعهدهم راعون)( .)1ومن الوفاء للوطن أن نـتذكر دائما فضله،
وُنلص ف ُمبته ،وندعو له ،كما فـعل خليل الرحن إبـراهيم عليه
السالم حني دعا لبـلد الله اْلرام أن يعله آمنا ،فـقال( :رب اجعل

هذا الب لد آمنا)( .)2وكما دعا النب  للمدينة المنـورة قائال:
«اللهم بارك لنا في مدينتنا»( .)3فاللهم احفظ الوطن ،وأعنا على
أداء أمانته ،بقدرتك يا رب العالمني.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم ،فاستـغفروُ إنه هو الغفور الرحيم.
( )1املؤمنون ،8 :املعارج.32:
( )2إبراهيم.35 :
( )3متفق عليه ،واللفظ ملسلم.
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الخطبة الثانية
اْلمد لله وحدُ ،والصالة والسالم على من ل نب بـعدُ ،وعلى آله
وصحبه ومن تبع هديه.

عباد الله :إن ما يـتمتع به الوطن الغاِل من رخاء وازدهار ،ورفاهية

واستقرار؛ إَّنا هو بفضل الله تـعاَل ومنتهُ ،ث بهود األجداد والباء
وعرق جبينهم ،وإن دورنا اليـوم :أن نـبذل وسعنا حفاظا على
مكتسباتم ،ونضيف إَل ما شيدوُ من صرح اْلضارة ،واثقني أن
الله تـعاَل سيبارك سعيـنا ،ويسدد جهودنا ،ويزل ثـوابـنا ،قال
سبحانه( :فمن ي عمل من الصالحات وهو مؤمن فَل كفران

لسعيه وإنا له كاتبون)( .)1وإن تـربية البـنات واألبـناء على حب
الوطن ،والولء له ،وحاية أرضه ،وحل أمانته؛ نـهج نبيلُ ،يسن بنا
أن نـعمقه ف قـلوِبم ،ونـغرسه ف نـفوسهم.
هذا ،وصلوا وسلموا على سيدنا ونبيـنا ُممد ،اللهم صل وسلم
عليه وعلى آله وصحبه أْجعني .اللهم أدم على دولة اْلمارات

خي رها وهناءها ،وت قدمها ورف عت ها ،ورخاءها وازدهارها ،وانشر
( )1األنبياء.94 :
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السعادة ب ين أهلها ،أنت رب ها وولي ها .اللهم وفق رئيس الدولة
الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي عهده اِلمين ،وإخوانه حكام

اْلمارات لما تحبه وت رضاه.

اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم ،وشيوخ اْلمارات الذين
ان ت قلوا إلى رحمتك ،وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك .وارحم

شهداء الوطن وأجزل مثوب ت هم ،وارفع في الجنة درجت هم.
اللهم ارفع عنا وعن العالمني الوباء ،واشف المصابني ِبذا الداء ،يا
ُميب الدعاء.

اللهم اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطني ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة ،وف الخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
عباد الله :اذكروا الله العظيم يذكركم ،وأقم الصالة.
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