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التضحية ألجل الوطن سبيل الشرفاء ،والعظماء األوفياء.

احلمد هلل رب العاملني ،القائل يف كتابه الكريم{ :وَالشُّرََدَاُ ِعنْردَ َربهَمر ْ:لَُرُُْْ ْ:ري ْ:
ْ رندَنا ونبنننرا ََُمدردا
َ لُره ،و َُْشرَد ْ ن
هلل وَردَال َ شَريم ُ
َا و
َ للر َه مل ا
ْ ُ
وَنور  ، }ْ:وُْشرَد ْ ْ
ةشْرَن ِ
َ َ
ن ُِر ْ
َ َبكُر ْ
ْ لُرا َمَُُّّرَمَا الننرار ،عَر ْن ك
عَبدال ور وله ،القائل يف َدمثه الشيمف ( َع ْننَا م
اهللِ ،وَ َعنَْك بَاَنْ ََْيس فِي َبِنلم اهلل) ،اللاَ:ن صَله و لِّ ْ:وبارمكْ علُنهِ ،وعلُر للِرهِ وصرَبِهِ،
وََُْ َبِعََ ْ:بإَُّاٍْ لُل مومم الدهمَم ،وبعد
فإْ َب األوطاْ فطية لنُّانن عظنم  ،وقنم دمنن ُلنلر  ،ولقرد اقر ْ َرب الروطَ
يف القيلْ الكيم :حبب النفسَ ،نث مقول َعاىل }وُلوْ ُْنَدا ُكَت ْبنَا َع ُلنَْمُْْ ْ:م اقْتلووا ُْنفو َُّكوْ:
ُْوم اةْيُوا َُِ ِدمَارمكوَُ :دا فُ َعلووال لملُدا ُقلِنرلك ُِدرنَْ ،{ْ:فرالنفس الُّروم شردمدة التعلرط بوطنَرا،
ل ر لَ ُعررل الشررين احلننررف اإلبعرراد عررَ الرروطَ عقوب ر للمفُّرردمَ يف األرض ،مقررول
َعاىل } ملنَدمَا َُزَاُ الُد ِمََ مََرارمبوَْ اللُدرهَ وَرَ رولُه َومَُّْرعَوَْْ فِري الْرَُرْضم فَُُّرادا ُْْ م ُق دتَلوروا ُْوْ
ةلُافٍ ُْوْ منفُوْا ََُِ الْرَُرْضم) ،وقرد ُُّنرد نبننرا (صرل
صلُدبوا ُْوْ َقُطُدعَ ُْمْدِمَمَ ْ:وُْرُْلوَُِ :دَْ ِ
م َ
اهلل علنرره و ررلُ ):عنر احلربه ،والوفرراُ للرروطََ ،ررني ْةيُرره قوُرره ُررَ ُكر املكيُر ،
ةيَُرونِي ُِنْرََُِ ،را
ْ قُر ْوُِي ُْ ْ
َ ُْ ن
َ مللُرينَ ،ولُر ْو ُ
َبنر ِ
د ٍة َو ُْ َ
َ َبلْر َ
َ ُِر ْ
فخاطبَا قائال (َُا ُْطَْنبَر ِ
كنْن ُغنْيَكِ).
َُ
وَ شَ ْْ َب الروطَ لرنس جمريد كلمرا ٍ َقرالْ ،و شرعارا ٍ َيفرع لمنرا رو رلوك
وَضَنا ك ،فَب الوطَ اَ للعطاُ ،والتضرَن ألُلره بكرل غرال ونفرنس ،وقرد قرالوا
لذا ْرد

ْْ َعيف وفاُ اليُل ،وْصالته ،ونبله ،وشَاُته فانظي لىل ُرد

وَئره لوطنره،

وََُّ انتمائه له ،وَنننه للنره ،وعملره ألُلره ،و ر ا ربنل الشريفاُ ،والعظمراُ األوفنراُ،
فالوطنن احلقنقن فداُ ،وعزة ،وكياُ  ،ولباُ ،ومشوخ ،واعتزاز برالوطَ اعترزازا َ َفريم
فنه وَُ ث :فإْ الوطَ مُّتَط ُنا التضَن ألُل عزَه ،ورفعته ،وَفظه.
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وللتضَن َُ ُْل الوطَ صرور ُتعرددةْ ،عال را وْشريفَا التضرَن برالنفس ُرَ ُْرل
محام الوطَ َُ ْي ةطي متَددالْ ،و مقوض بننانهْ ،و مزعزن ْركانهْ ،و ميون ُواطننره،
فَمام األوطاْ َُ صمنُ :قاصد األدماْ ،وقد عدن الشين احلننف التضَن ُ برالنفس ُرَ
ْفضررل األعمررال عنررد اهلل َعرراىلَ ،نررث مقررول رربَانه {لمْن اللارهَ اشْرتَيَ

ُِرََ الْمرمْ ُِنِنيَ

ج ن ُ} ،ومقول (ُل شَنه) {وَََُْ مطِرعم اللارهَ وَالين رولَ فَُووُلئِرَُ
ُْنْفوَََُّ ْ:وُُْْوَالَُ ْ:بَُِْن لَُ :الْ َ
َُعَ الا ِمََ ُْنْعَ َ:اللاه َع ُلنَْمُِ ْ:رََ النبِرنهنيَ وَالصهردهمقِنيَ وَالشُّرََدَاُِ وَالصنرالَِِنيَ وَََُّرََ ْووُلئِرَُ
َ الار ِي َُرا َ
ن مخْرتََ :علُر َع َملِر ِه مل ا
ورل َُنهر ٍ
هلل َع ُلنْر ِه و َرلا( ):ك ُّ
ص ّل ا و
رَفِنقًا} ،ومقول نبننا ( َ
ُيَابِطًا فِي َبِنلم اهللِ ،فُمإننه منْم لُه عَ َملوه لمُل مَوْمم ال ِقنَاَُ َِ ،ومََََُْ َُِْ ِف ْتنَ ِ ال ُقبْيم).
****
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والُّالم عل ةامت األنبناُ واملي لني ،ندنا حممد
(صل اهلل علنه و ل ،) :وعل لله وصَبه ْمجعني.
وَُ صور التضرَن ألُرل الروطَ التضرَن بالعمرل واهَردَ ،نرث ْثنر اهلل َعراىل
عل ال مَ مب لوْ َُد  ،:ومضَُّوْ َُ ُْل غري  ،:وَوعند َُ خي ُرنَ :بالعر اب
األلنَ ،:نرث مقرول ربَانه {الُدر ِمََ َملْمِرزوَْ الْمطُدرومدعِنيَ ُِرََ الْمرمْ ُِنِنيَ فِري الصَدردَقُا ِ
وَالُد ِمََ لُا مَجِدوَْ لملُدا َُْدَ ُ ْ:فنَُّْخَيوَْ ُِنََْ ْ:خِ َي اللُده ُِنَْ ْ:وَلَُ ْ:عَ َابك ُْلِن:ك}.
وُنَا التضَن باملال ،مقول َعاىل { مَرا ُْمََُّرا الار ِمََ لَُنروا ُْنْفِقوروا ُِمنرا رَزَ ْقنَراكو ،} ْ:وقرد
ضرريب ررندنا عثمرراْ بررَ عفرراْ (رضرري اهلل عنرره) ْرون األُثلر يف البر ل والعطرراَُ ،ررني
اش

بئيَ روَُ ُ َُ ةالص ُاله ،وَني ََُرزَ ُرن َ العُّْريَةِ ،وقرد بشنريال الرن

علنه و ل ):باهن ُيَني.

(صرل اهلل
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لنَا ُنظوُ َضَنا

ُتكاُل  ،فاهندي بثباَه وصرهال وفدائره ،والشريطي بُّرَيال علر

ُْررَ وطنرره ،والفررال  ،والعاُررل ،والصررانع بإَقرراْ كررل ُررنَ :لعملرره ،والطبنررب ،واملعلرر،:
واملَنرردس مبررا مقرردم كررل ُررنَ :يف ةدُ ر وطنرره ،و ك ر ا يف ررائي األعمررال واملَررَ
خلنْريَ
والصررناعا  ،فالوطننر احلقنقنر عطرراُ ،وبر لَ ،نررث مقررول (عررز وُررل) (وَافْ َعلورروا ا ُ
لُ َع الكو رْ َ ْ:فلَِرروَْ) ،ومقررول نبننررا (صررل اهلل علنرره و ررلََُْ( ):رربُّ ال نرراسم لىل اهللِ ُْنْفُعَ رْ:
لِلنناسم).
فتَن ر لعررزاز وَقرردمي لىل رُررال الشرريط الشرريفاُ ،ورُررال اهررن

البوا ررل الرر مَ

مضَُّوْ يف بنل الوطَ ،ومعملوْ عل جمدال ورفعته ،ومُّجلوْ ْمساُ  :حبيوف ُرَ
نور يف مساُ الفداُ ،والشيف ،والتضَن .

اللهم أعنا على الوفاء بحق وطننا ،وارفع عنا الوباء ،وعن سائر بالد العالمين.

