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 ة عوامل بناء الدول خطبة بعنوان:  
 م2019 أكتوبر  11 -هـ 1441صفر  12بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 الطاقات املعطلة مع تقدمي الكفاءات  العمل واستثمارالعامل األول:  

 العامل الثاين: نشر العلم والوعى الثقايف بني أفراد األمة 
 مةالعامل الثالث: إقامة العدل واملساواة بني أفراد األ

 : غرس مكارم األخالق يف نفوس أفراد اجملتمعالعامل الرابع
 س: التنشئة األسرية السويةالعامل اخلام

 من األفكار املتطرفةالعقول   مواجهة الدعوات اهلدامة وتطهري:  العامل السادس
 : الوحدة واالجتماعالعامل السابع

 : التضحية من أجل الوطن الثامن العامل 
 أما بعد:                                                     المقدمة:            

؛ وهذا األمر يتطلب شرعة هللا فيهاعلى سائر الكائنات وأمره بعمارة األرض وإقامة لقد خلق اله اإلنسان وكرمه وفضله  عباد هللا:
 ياة؛ وهذه العوامل تتمثل فيما يلي:عدة عوامل إلقامة الدولة القوية الرشيدة املتينة املتقدمة يف مجيع جماالت احل

  مع تقدمي الكفاءات الطاقات املعطلة ستثمارالعمل واالعامل األول:  
؛ قللا   وبنللا  الللدو   حللا اإلسلللى علللى السللعي واالسللتثمار والكسللب ملل  أ للل الللر  فالعمللل واالسللتثمار أسللا  بنللا  األملل  ؛ لللذل   

َ  األاَرضا  اللَ  وا الليذجَ  اعلالا لاكلَ اتعلا::   هلَ وا يفج مانااكجِجهلا وَر ) ا امللل :   واَكلَلوا ملج  رزجَ قلجهج  والً فااَمشلَ ويقلرر اإلسللى أن    ؛  (15واإجلايلَهج النششلَ
حيللاة اإلنللان بللدون عمللل واسللتثمار هللي عقللي  ك يللاة شللةر بللل قللر ك فهللي حيللاة تثللا املقللي الكِللا لللدَ واهللب احليللاة الللذَ يريللدها  

 خصِة منتةة كثاة الثمرات.  
ب على املسل  أن يكون وحدة إنتا ية طاملاً هو على قيد احلياةك ما داى قادراً على العمللك بلل إن قيلاى السلاعة ال ينِنلي أن  لو   يةف

بينلله وبللق القيللاى بعمللل منللتيك ويف  للل  يللدفعنا النللم دلللى هللا عليلله وسللل  دفعللاً إد حقللل العمللل واالسللتثمار وعللدى الركللود والكسللل  
أمحلد والِالاَر يف  الساعة ويف يد أحدك  فسيلةك فإن استطاع أال يقوى حىت ينرسلها فلينرسلها فلله بلذل  أ لر"    فيقو : " إ ا قامي 

َي  األدب املفللرد :  اجعللَ راةا قللاا ا َ  أا ج َهرايلللَ [ك كمللا حللا اإلسلللى علللى اةللا  املهنللة للكسللب مهمللا كانللي دنيةللة فهللي خللا ملل  املسللقلةك فعللا
ا بلج راَسو ا اَّلليج داليى اَّلليَ  تلاَن ج َه فلاياسلَ نلَ دي ا مج رجهج فلايلاتاصلا دََكَ  فلاياَ تاطلجبا عاللاى راهلَ اَن يلانلََدوا أاحلا َ  أاَن   عالاَيهج واسالي ا يلاَقوَ :" ألا َاَ للاَه ملج هج علاَ  النليا ج خلا

َأ ِبجاَ  تلاَعوَ " االرتمذَ وحسنه(ياَسقا ا راَ ًل أاَعطااَه أاَو مانلاعاَه  الج ا فاإجني اَليادا اَلَعَلياا أاَفضاَل مجَ  الَ   .يادج السشَفلاى وااَبدا
عملر بلل  ابطلاب ر لي هللا عنله يهللت  اللعملل واالسلتثمار والرتقيلب فيلله فيقلو : ملا مل  مو للع إتيل  امللوت فيله أحللب إدي    للذل  كلان 

ك وكلان إ ا رأَ فللىت أعةِله حاللله سلق  عنلله: هللل لله   ملل  حرفلة إ فللإن قيلل : ال. سللق  ملل   مل  مللوط  أتسلو  فيلله ألهللي أبيللع وأشللرَت
عينيله .وكللان إ ا ملدر هضللرته أحللد سلق  عنلله: هلل للله ملل  عمللإ فللإن قيللل: نعل  .قللا : إنله يسللت ق املللدر. وإن قلالوا: ال. قللا : لللي   

كللان مللل   يوشلل  أن  تللاد أحللدك  إد مهنللةك وإن  :  وكللان يودللي الفقللرا  واألقنيللا  معللاً  ن يتعلمللوا املهنللة ويقللو  ت يللرا لللذل   بللذا .
وكان  كلما ملر بر لل  لال  يف الشلارع أملاى بيتله ال عملل لله أخلذه و لربه الللدرة وسلاقه إد العملل واالسلتثمار وهلو يقلو :   األقنيا .

 .اإلماى أبو حامد النزا:(  –لدي  إن هللا يكره الر ل الفارغ ال يف عمل الدنيا وال يف عمل اآلخرة."اإحيا  علوى ا
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 لزن حينملا يلَر الشلِاب وهل  يف أعلز قلواه  العقليلة واعسلدية وملع  لل  يفل  الشلِاب قوتله وشلِابه يف الفلراغ  إن القللب لي  عبــاد هللا:
ويف كل ملا حلرى هللا تِلار  وتعلا: مل  مللهر ومشلارب ونلور وجملون وقلا  لل ؛ وللو   يكل  اإلنسلان يف حا لة إد للعمللك ال هلو وال  

 ش فيه فإن اجملتمع يعطيهك فلبد أن إخذ منهك على قدر ما عنده. أسرتهك لكان عليه أن يعمل للمةتمع الذَ يعي
فو للده ينللر   للو ةك وهللو يف شللياوخته وهرمللهك فقللا  للله:    -ر للي هللا عنلله  -يلَلروأ أن ر لللً مللر علللى أ  الللدردا  الصلل ا  الزاهللد  

دردا : وملا علليا أن يكلون : أ رهلا وإكلل  أتنر  هذه اعو ة وأني شيخ كِاك وهلي ال تثملر إال بعلد كلذا وكلذا عاملاً إ  فقلا  أبلو الل 
منها قَا   وأكثر م   ل  أن املسل  ال يعمل لنفع اجملتمع اإلنسلا  ف سلبك بلل يعملل لنفلع األحيلا ك حلىت احليلوان والطلاك والنلم  

َل مج  ا فلاياَقكللَ َزراَع  اَرعللً ا أاَو يلللا رجَ  قاَرسللً لج ر يلانللَ َ  َمسللَ ا مللج قاَة"  دلللى هللا عليلله وسللل  يقللو : " مللا دا انا لللاَه بللجهج دللا َة إجالي كللا اَن أاَو ةاجيمللا َه طللاَاَ أاَو إجَنسللا نللَ
[ك وبذل  يع  الرخا  ليشمل الِلد والعِاد والطيور والدواب.     الِااَر

وأن  إ ن فاإلسلى قد حا على العمل والكسب واالحلرتا  واالسلتثمارك وأن األملة اإلسللمية قنيلة ِبلا وهِهلا هللا مل  ملوارد وطاقلات  
هللذه املللوارد وتللل  الطاقللات ك لللو اسللتنلي اسللتنلالً دلل ي اً يف حللدود القللي  واألخللل  ويف حللدود التاطللي  السللديد ألدللِ ي ملل   
أقلل  أقنيللا  العللا  ك فتقللدمها وزا هللا وا دهارهللا مصلل وب اللقللي  األخللل  أوالًك والعللد والسللعي والعمللل  نيللاً ك فهللذان ميللزا ن ةمللا  

 . والنعدامهما تتالف وتصاب الحنطاط مادَ وخلقي وكفي اللواقع املعادر على  ل  شهيداً.ترقي األمة وتتقدى
أحواله وأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته؛ ألن هللا أقلرب إليل  مل  حِلل الوريلد ؛ قلا   أعماله و أن يراقب هللا يف مجيع   عامللا وجيب على

َنساانا وانلاَعلا  َِلج اَلوارجيدج) ا : تعا::   والاقاَد خالاَقناا اإَلج  .(16َ  ماا تَلواَسوجَ  بجهج نلاَفَسَه واحناََ  أاقَلراَب إجلاَيهج مجَ  حا
َز    أقلرب إد عِلده مل  حِلل الوريلد. لكنلزه عاملل العِلد معامللة النائلب عنله الِعيلد منلهك    -: احلقز علزز و للز -رمحه اَّللز  -" قا  اب  اعو 

ا  تستشللعر الِعلدك ولللذل  تقللع ملنه  املعادلليك إ  للو  قزقللي مللراقِته   فلقمر بقصللد نيزتلهك ورفللع اليلدي  إليللهك والسللز  ؤا  لله. فقلللوب اعهلز
 .لل ا ر النزارر لكفزوا األكفز ع  ابطااي. واملتيقزظون علموا قربه ف ضرهت  املراقِةك وكفته  ع  االنِساط" ا ديد اباطر(

ك يف ابللوات يف الفللواتك  ك يف رللىج الليللك ورا  اعلدران أَ مكلان حللليك إن علقا هللاج تلحقلَ  أيل  ملا  هِليك ويف  عاملفيا أيها ال
 ولو كنيا يف داخلج داورر د ك هل علميا  ل ك واستشعرتا  ل  فاتقييا هللاا راهراً والطناك فكانا الطَن  خَا م  راهرج .

 إذا ما خلوت الدهَر يوما فال تقل……خلوُت ولكن قل علي رقيبُ 
 غفُل ساعًة………..وال أن ما ختفيه عنه يغيبُ وال حتسنَب هللَا ي

  بني أفراد األمة  الوعى الثقايفو   العلمالعامل الثاين: نشر  
بنللا لرفللع اعهللل عنللزا أن كللان أو  مللا نللز  ملل  الللوحي    -عللز و للل    -قللد اهللت  اإلسلللى بقيمللة العللل  أنللا اهتمللاىك ولقللد بلنللي عنايللة هللا  ف

َس ج رابلزج ا الليذجَ خالاقا)االعللق:على نِينا أعظ  كلمة هِ  ةا   يل هي   ( ؛ وأملَر هللا علز و لل اللقلرا ة والعلل  يف  1قوله تعاد: اقَلراَأ الج
أو  آيللة نزلللي ملل  القللرآن دليللل وا للل علللى أويللة العللل  يف تكللوي  عقللل اإلنسللان ويف رفعلله إد املكانللة السللاميةك فللل يسللتَو عنللد هللا  

َل  الذَ يعل  والذَ ال يعل ك فقهل العل  هل   مقاى عظي  يف شريعتنا النرا ك فه  م  ورثة األنِيا  واملرسللقك يقلو  هللا تِلار  تعلاد:  هلا
) االزمللر:   ذاكيَر أَوللَلو اأَلاَلِللاابج ونا إجزللياا يلاتللا ونا وااللليذجي ا الا يلاَعلامللَ تاوَج اللليذجي ا يلاَعلامللَ يعللل ك كمللا ال  ( ك فللل يسللتَو الللذَ يعللل  والللذَ ال  9ياسللَ

كاحلي وامليييستَو  ويرفلع هللا اللذَ يطللب العلل   ؛  وخيرد به م  الظلمات إد النلور  ك فالعل  نور يهتدَ به داحِه إد الطريق السَو
) ااجمل َنَكَ  وااليذجي ا أَوتَوا اَلعجَل ا دارا ااتر َ اليذجي ا آماَنوا مج  .(11ادلة: والذَ يعمل به كما يشا ك قا  تعاد:  يلاَرفاعج اَّللي

وما فشا اعهل يف أمة م  األم  ؛    وتاَسود الشعوبك وتِىن املمال  لعل  أسا  هنضة األمة وقياى احلضارات؛ فِالعل  تِىن األجمادكإن ا
 إال قوض أركاهناك ودديع بنياهناك وأوقعها يف الر ائل واملتاهات املهلكة.
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 .............. واجلهل يهدم بيوت العز والكـرمالعلم يبين بيوات ال عماد هلـا .                        وكما قيل:  
م  عومل النهوض الألمة يف اجمللا  العلملي أن هنلت  الملعلل  وامللر  وأن نشلكر  هلودهك ونلؤدَ إليله بعضلاً مل  حقلهك  إن  أحبيت يف هللا:

 وأن نعر  له قدره واحرتامه وفضله.
 ...ال يـَْنَصحانِّ إِّذا ُُها ََلْ يُْكَرماإنَّ املُعل ِّم والطَّبِّيَب كَِّليهِّما ...................

َْهلَِّك إِّْن َجَفْوَت ُمَعل ِّماً  ْ جلِّ ْ لِّدائَِّك إِّْن َأَهْنَت طَبِّيَبُه ...................َواْصِبِّ  فاْصِبِّ
األبنا  بق أبر إن هنضة األمة منوط برتبية أ يا  على عل  و مل املسةولية؛ وما اختلي موا ي  األمةك وفسد أبناؤها إال حينما  اع 

 -مفرط ال يعل  ع  حا  أبنائهك وال يف أَ مرحلة يدرسونك وال مع م  يذهِون وجيالسونك وال ع  مستواه  الت صيلي يف الدراسة 
ها فه  وبق مدر  خان األمانةك وهتاون يف وا ِهك و  يدر  مسؤوليته؛ فدور األسرة عظي  يف قر  هذه القي  يف نفو  أبنائ

     يوى القيامةمسةولون عنه
 بني أفراد األمة  العدل واملساواةالعامل الثالث: إقامة  

النا  يف اإلسلى سواسيَةك إن هللا أقاى السماوات واألرض على العد  واملساواة؛ وهي مِادئ أديلة يف اإلسلى؛ ف أيها املسلمون:
الن  والفقا سوا  يف القيمة اإلنسانيةك فل تفا ل بق  وال تفا لا بينه ك فكله  آلدى وآدى م  ترابك وال فر ا بق ر ل وامرأةك

 النا  يف هذه الناحية إال اللعمل الصاحل والكفا ات املمتا ةك وِبا يقدزجمه كل فرد لربزجهك وإلخوانه ووطنه.
: عاَ  أا ج ناَضراةا ف ىج التيَشرجيقج فلاقاا ا  اجعا َخَطِاةا راَسو ج اَّلليج داليى اَّلليَ عالاَيهج  حاديثا ج ما َ قاا ا ايا أايلشهاا النياَ  أاالا إجني رابيَكَ   :" واسالي ا يفج واسا ج أاايي

ا  زر واالا ألج زر عالاى أاَعةامجيزر واالا لجعاةامجيزر عالاى عارا ج َد أاالا الا فاَضلا لجعارا ج َكَ  وااحج َد واإجني أاالا لتليَقواأ مَحارا عالاى أاَسوادا واالا أاسَ وااحج وادا عالاى أامَحارا إجالي الج
َ عالاَيهج واسالي ا   .(ر اله ر ا  الص يل".ا أمحد والِيهقي وقا  اهليثمى :  أابلاليَنَي قااَلوا بلاليغا راَسوَ  اَّلليج داليى اَّللي

 -ا  كاني منفيذًة هذافاها أايى الرسو  املساواة أماى القضو  العد  وينِزجةنا التاريخ اإلسلمي أن تل  القواعدا السم ة القوية حو 
دلى هللا عليه وسل   -وابلفا  الراشدي ك فاوأ أن أسامة ب   يدك وهو م  أحبزج الص ابة إد رسو  هللا  -دلى هللا عليه وسل  

هدزج السرقة؛ حيا إهنا ليشفع يف فاطمةا بنيج األسود املازوميةك وكان قد حك  عليها  -دلى هللا عليه وسل   - ا  إد النم  -
و  تشفع له منزلَته  -على الرق  م  حِه له  -وأنكر موقفه هذا  -دلى هللا عليه وسل   -سرقَي قطيفة وحليًّاك فنضب رسوَ  هللا 

: ااتشفع يف حدزر م  حدود هللاإ ((ك مث قاى فاطب -دلى هللا عليه وسل   -وقا  له  -دلى هللا عليه وسل   -م  رسو  هللا 
 النا ك وقا : ااأيها النا ك إزا أهل  الذي  م  قِلك  أهن  كانوا إ ا سارا  فيه  الشريَف تركوهك وإ ا سر  فيه  الضعيف أقاموا عليه

 ا متفق عليه (.  احلديك وامي هللا لو أن فاطمةا بنيا حممدر سرقَيك لقطع حممد يدها(( 
يف خلفة عمرك فلما مثالا بق يديهك خاطب  -ر ي هللا عنه  -  ابطاب إد عمر ب -ر ي هللا عنه  -ولقد شكا يهودَ عليًّا 

ياتهك فقا  له: "اي أال احلس "  َي ال هك ولكنه خاطب عليًّا بَكنلَ فظهرَت آ ر النضب  -حسب عادته يف خطابه معه  -عمَر اليهود
ك ومتثل معه أ ك فقا  له عمر: "أكرهي أن يكون خصم  يهودايًّ ماى القضا  على قدى املساواةإ"ك فقا  علي: "الك على و ه عليزر

 ولكن  قضِي؛ ألن    تسوزج بي  وبينهك بل فضيلت  عليه؛ إ  خاطَِته ال هك بينما خاطِت  بكنييت" 
لً: وقف  ات يوى خيطب يف النا  فما كاد يقو : أيها النا  ا عوا وأطيعوا. حىت قاطعه أحده  قائ -ر ي هللا عنه  –وهذا عمر 

ال  ع وال طاعة اي عمرك فقا  عمر ةدو :   اي عِد هللاإ قا : ألن كًل منا أدابه قميص واحد م  القماش لسرت عورته وعلي  
  القماش ليكمل به ثوبهك حلة. فقا  له عمر: مكان ك مث  دأ ولده عِد هللا ب  عمرك فشرر عِد هللا أنه قد أعطى أاله نصيِه م
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ألن عمر طويل و  يكفه نصيِهك فاقتنع الص ابة وقا  الر ل يف احرتاى وخشوع: اآلن السمع والطاعة اي أما املؤمنق  ا مناقب 
؛ وعيون األخِار الب  قتيِة(  .عمر الب  اعوَ 

ك فل فضلا إال اللعمل لى العد  يف تو يع الثروات والدخو ويتة ( واالقضائية( تتةليى املساواةوهكذا م  الناحيتق ااإلنسانية العامة
لعد  واملساواة بق الصاحل يف الدنيا واآلخرةك وأدايهن  وأحساة  موكولة إد هللا يوى القيامةك أما يف هذه الدنياك فالشريعة تقوى على ا

  اعور والظل  واحملاالة     يها؛ وينتشر ف  ة؛ فل إقامة لدولة يندثر فيها قي  العد  واملساواالنا  مجيًعا
 يف نفوس أفراد اجملتمع مكارم األخالق : غرسالعامل الرابع

ابلق هو  فاإلسلى بل خلق  سَد بل رورك و ابلق م  الدي  كالرور م  اعسدك ف إن لألخل  أوية ك أ يف اإلسلىك عباد هللا:
 اعها بفقداهنا ألخلقهاك قا  الشاعر أمحد شوقي:فقواى األم  والدو  واحلضارات الألخل  و ي  كلش شي ك

 فإن ُهو ذهبت أخالقهم ذهبوا............ إمنا األمُم األخالُق ما بقيت
ــم َمــــأتَـــمــ .........  َوإِّذا ُأصـــيــَب الـــَقــوُم فـــــي َأخــالقِّــهِّـم.وقال:                      ـاً َوَعـــــويــــالفَـــــأَقِّـــــم َعـــلَـــيــهِّ

ُعـهُ وقال:                       أَلْخـالقِّ َتْسَتقِّـمِّ   ...............َصـالُح َأْمـرَِّك لِّأَلْخـالقِّ َمْرجِّ  فـََقـوِّ مِّ النـَّْفـَس ِبِّ
 وألوية األخل  أدِ ي شعاراً للدي  ا الدي  املعاملة ( فل  يك  الدي  دلة وال  كاة وال دوى ف سب.

 : "اعل  أن الدي  كله خلقك فم   اد علي  يف ابلق؛  اد علي  يف الدي ".-رمحه هللا تعاد-فاو  آالدَ قا  ال
 .وهكذا تظهر أوية األخل  ومكانتها يف الرسالة احملمدية حىت أدِ ي شعاراً للدي  متثله كله

مكلللارى  ر النلللم والصللل ابة والسللللف الصلللاحل إزلللا هلللو  انتشلللار اإلسللللى يف عصللل بنلللا  احلضلللارات و   إن العاملللل األكللل  يف  أيهـــا املســـلمون:
األخل  الكرنة اليت ملسها املدعون يف هذا اعيلل الفلذ مل  املسللمقك سلوا  كانلي هلذه األخلل  يف جملا  التةلارة مل  الِيلع والشلرا ك  

ى أو اعزيلة أو املعركلةك أو يف حسل   أو يف جما  احلروب واملعار ك ويف عرض اإلسلى عليه  وةياه  بق اإلسلل ؛مثل الصد  واألمانة
معامللة األسللرأك أو عللدى قتللل النسللا  واألطفللا  والشلليوذ والرهِللانك هللذه األخللل  دفعللي هللؤال  النللا  يفكللرون يف هللذا الللدي  اعديللد  

ق يف الللدي   الللذأ  مللله هللؤال ك وقالِللًا كللان ينتهللي ةلل  املطللا  إد الللدخو  يف هللذا الللدي  وحللب تعاليمللهك ومؤاخللاة املسلللمق الفللا 
   والعقيدة

نِياً عادايً ك بلل اسلت ق الدارة أن يكلون    : "  يك  حممدَ حيا يقو   الِاحا الفرنسي كليمان هوارت    هذه األخل  أ رت إعةاب
نله  خامت األنِيا  ك ألنه قابل كل الصعاب اليت قابلي كل األنِيا  اللذي  سلِقوه مضلاعفة مل  بل  قومله ي نلم للي  علادايً مل  يقسل  أ

 ألدِل العا  مسلماً" مكارى األخل "لو سرقي فاطمة ابنته لقطع يدها"   ولو أن املسلمق اةذوا رسوهل  قدوة يف 
وما أمجل قو  اب  حِان: "الوا ب على العاقل أن يت ِب إد النا  فعلينا أن نت لى هس  ابلق وبس  الو ه وحب اآلخري ؛ 

ن ابلق احلس  يذيب ابطااي كما تذيب الشم  اعليدك وإن ابلق السي  يفسد العمل  بلزوى حس  ابلقك وتر  سو  ابلقك أل
 .كما يفسد ابل العسلك وقد تكون يف الر ل أخل  كثاة داحلة كلهاك وخلق سيئك فيفسد ابلق السيئ األخل  الصاحلة كلها"

أهلينلا يف قلر  مكلارى األخلل  والت للي ةلا ؛ حنتلاد إد نوللد  إننلا يف حا لة إد أن نقلف وقفلة ملع أنفسلنا وأوالد  و  أيها املســلمون:
م   ديد الألخل  الفا لة؛ حنتلاد إد ننلا ملا يف أنفسلنا مل  قلل وحقلد وكلره وظلل وشلل ورلل  وقهلر ودفل  للقلدرات واملواهلب إد  

   فهل لذل  أ ن واعية إ  حب وتعاون وإيثار وعد  ومساواة ورفع الكفا ات؛ إ ا كنا نريد حضارة وجمتمع وبنا  دولة   
 لتنشئة األسرية السوية: االعامل اخلامس

 فاجملتمع عِارة ع  أسر ؛ فلو أن كل واحد منا أنشق أسرة سوية متينة فم  جمموع هذه األسر نِ  دولة وأمة وجمتمعاً قوايً متماسكاً.
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 تشللكيل أخلقهلل  وسلللوكه ك ومللا أمجللل عِللارة : " إن ورا  كللل  ويف  -منللذ والدهتلل     -ن لألسللرة دورًا كِللاًا يف رعايللة األوالد  إ  عبــاد هللا:
ر للل عظللي  أبللوي  مللربيق"ك وكمللا يقللو  بعللل أسللاتذة عللل  الللنف  : "أعطللو  السللنوات السللِع األود لألبنللا  نعطلليك  التشللكيل الللذَ  

 سيكون عليه األبنا ". وكما قيل : "الر ا  ال يولدون بل َيصنعون".
 هدما لل ضارة كلها. هدى األسرةواحلضاراتك واعت وا  والدو  واألم  اجملتمع   األسرة يف بنا  ولقد فط  النرب إد أوية

 يقو  أحد املستشرقق: إ ا أردت أن هتدى حضارة أمة فهنا  وسائل ثلث هي:
 أسق  القدوات. -3     اهدى التعلي ........................ -2         اهدى األسرة................  -1

 * لكي هتدى األسرة: علي  بتنييب دور ااألى( ا علها ةةل م  ودفها بل"ربة بيي"
 * ولكي هتدى التعلي : علي  بل ااملعل ( ال جتعل له أوية يف اجملتمع وقلل م  مكانته حىت  تقره طلبه.

 ال يقتدَ ة  أحد. قهن ك شك  فيه  حىت* ولكي تسق  القدوات: علي  بل االعلما  واآلال ( اطع  فيه  قلل م  ش
 فإ ا اختفي ااألى الواعية(ك واختفى ااملعل  واألب املالص(ك وسقطي االقدوة(؛ فم  ير  النش  على القي إ 

إ ن تِدأ املسؤولية واألوية م  األسرةك فاألسرة اليت تر  أبنا ها وتنمي قدراهت  وتنر  يف نفوسه  حب ابا وحب النا  وحب 
لتمس  الألخل  والشمائل اإلسلميةك والدفاع ع  الوط  م  األعدا  واحلاسدي ك إزا هي تقوى بِنا  العمل وحب الوط  وا

 اجملتمع.. أما تل  األسرة اليت ال هتت   بنائها وترت  هل  احلِل على النارب وال تنشةه  تنشةة سليمةك إزا هي هتدى اجملتمع.
 من األفكار املتطرفةالعقول   مواجهة الدعوات اهلدامة وتطهري:  العامل السادس
؛ ألني النللا  للو اسللتقامَي عقلوهل ك دللاروا  شلِاب مل  األفكللار املتطرفلةَعقللو  ال  تطهلاو موا هلة اإلرهللاب  بنلا  الدولللة  فمل  أهل  وسللائل  
سلتقرار األمل  عنلده ؛ ألن  لا  ك إً ا هنا  علقَة كِاة بق احملافظة على عقو  النا  وبلق اَعه  ويِتاعجدون عميا يضرشه يَفكجزرون فيما ينفا 

ر النللا    يللذهب  ملل  النللا  انتشللار املفللاهي  اباطةللة حيللا  نصللو  القللرآن والسللنةك وعللدى فهمهمللا بفهلل  السلللف الصللاحلك وهللل َكفللجز
 وأريقي الدما  وقَتل األبراي  وَخفرت الذم  بقتل املستقمنق وَفةجزرت الِقاع إال ةذه املفاهي  املنكوسةإ  

افظ عللللى أوالد  مللل  االنلللزال  يف مهلللاَو الر يللللة واالتلللرا  يف الفكلللر التكفلللَا املن لللر ك ونقلللو  للنللللة أهلللل النلظلللة  فعلينلللا أن حنللل 
واعفا ك متِعي األخطا  املستهزئق اللعلما ك ابار ق على إمجاع األمةك نقو  لكلل مشلرت  يف هلذه اعلرائ  الِشلعة سلوا  اللب هلذه  

هللا أو التواطللؤ يف هتريِهللا أو السللكوت علللى أدلل اةا: توبللوا إد هللا توبللة نصللوًحاك واعرتفللوا  خطللائك ك  املتفةللرات أو اإلعانللة علللى نقل
ا تر علللون فيللله إد هللا ك ويف  وعلللودوا إد رشلللدك ك اتقلللوا هللا يف أنفسلللك ك اتقلللوا هللا يف دملللا  املسللللمقك اتقلللوا هللا يف األبلللراي ك واتقلللوا يوملللً

أنت  قائلون إ  وما هي حةتك  إ ا وقفت  حافية أقلدامك ؛ عاريلة أ سلامك ؛ شاخصلة أبصلارك ؛ بلق      ك  دما  ألروار بريةةك فما ا
 يدَ هللا أَحكا ج احلاكمقإ  

إايكلل  وهللذه الللدعوات ابطللاة اللليت تللدعو إد التكفللا والتفةللاك واعلمللوا أن ملل  أعظلل  الوا ِللات الر للوع ألهللل    اي شــباا االســالم:
 ما َيشكل عليك  ألن هللا  عله  هداة مهتدي ؛ ونسق  هللا أن جيتا هذه األفكار الدخيلة م  بيننا  العل  املوثو  بعلمه  في

 : الوحدة واالجتماعالعامل السابع
الفرقللة والتشللاح  والتِللاقل والتقاتللل والت للزب  فعلينللا أن نت للرزر ملل   فوحللدة الصللف ووحللدة األمللة عامللل قللَو وفعللا  يف بنللا  الدولللة؛    

ًا  اللصلللل واملصللاف فًّا واحللًدا َمتلمحللج  ة واملصللاحلة .. والتنللا   واحملِللة .. واألخللوة حللىت تعللود امليللاه إد جماريهللا ..جيللب علينللا أن نكللون دللا
كالِنيلللان املردلللو  ملللع والة أملللر  وعلمائنلللا يف اسلللتتِاب األمللل  والقضلللا  عللللى هلللذه الظلللواهر املفزعلللة واألحلللداث املفةعلللة واستةصلللا   

نللًا سللاهرًة مللع ر للا  األملل  لل فللاان علللى ديننللا وبلللد  وأمننللاك ومنهَةنللا مللنهَي الوسللطية  شللقفتهاك جيللب أن نكللون مجيعللً  ا يللًدا واحللدة عايلَ
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واالعتللدا ك ونصللي يت للشللِاب وفلللذات األكِللاد أال يناللدعوا الألفكللار اهلدامللةك واملنللاهي الضللالةك وأال ينسللاقوا ورا  حللرب الشللِهات  
 َيه.اليت يرو ها ما  قالي فلاَهَمهك و ل ساعَ 

إن  أدعلو مجيلع أطيلا  اجملتملع إد اال تملاع واالعتصلاى والوحلدةك فاال تملاع واالتفلا  سلِيل إد القلوة والنصلرك والتفلر  واالخلتل   
طريللق إد الضللعف واهلزنللة ك ومللا ارتفعللي أمللة ملل  األملل  وعلللي رايتهللا إال اللوحللدة والللتلح  بللق أفرادهللاك وتوحيللد  هودهللاك والتللاريخ  

تلدعو إد هلذا    -دللى هللا عليله وسلل -عللى  لل ك وللذا  لا ت النصلو  الكثلاة يف كتلاب هللا علز و للك وسلنة رسلوله  أعظ  شاهد 
  املِدأ العظي ك و ذر م  االختل  والتنا ع ومنها قوله تعاد:  وأطيعوا هللا ورسوله وال تنا عوا فتفشلوا وتلذهب ر كل  وادل وا إن هللا

نسلللل مناكِنلللا يف الصللللة ك    -دللللى هللا عليللله وسلللل   -ويف حلللديا أ  مسلللعود: "كلللان رسلللو  هللا  (ك  46ملللع الصلللابري ) ااألنفلللا :
 .ويقو : استووا وال ةتلفوا فتاتلف قلوبك " ارواه مسل (

  :التضحية من أجل الوطن :  الثامن العامل  
 م  أ ل حياة املريل؛ الطِيبي أن يض ي كل فرد يف اجملتمع هسب عمله ومسةوليته؛ فيض وهذا م  أه  عوامل بنا  الدولة؛ 

ويض ي املعل  م  أ ل تعلي  وتنشةة األوالد؛ ويض ي املهند  م  أ ل عمارة الوط ؛ ويض ي القا ي م  أ ل إقامة و قيق 
العد ؛ ويض ي الداعية م  أ ل نشر الوعي والفكر الص يل بق أفراد اجملتمع وتص يل املفاهي  املنلوطة واألفكار املن رفة؛ 

ي الدولة م  أ ل كفالة الشعب ورعايته؛ ويض ي األب م  أ ل معيشة كرنة ألوالده؛ ويض ي اعندَ م  أ ل الدفاع وتض 
ع  وطنه؛ ويض ي العامل م  أ ل إتقان عمله؛ وتض ي األى م  أ ل تربية أوالدها..إخل.... إننا فعلنا  ل  فإننا ننشد جمتمعا 

 ِة واإلخل  وال  واإلحسان ومجيع القي  الفا لة.فا ل متعاو  متكافل تسوده رواب  احمل

  هنا  دولة ؛ وقِل أن أخت  هذا اللقا  أ كرك   ن الرسو  دلى هللا عليه وسل  ها ر م  مكة إد املدينة و  يك أيها املسلمون:
خاة بق املها ري  واألنصار ؛ املؤا :املسةد ؛ واألسا  الثا  :و ة؛ األسا  األرئيس على ثلثة أس  فققاى دولته يف املدينة

 املعاهدات بق املسلمق وقا املسلمق     :واألسا  الثالا
 إ    ملا ا ركز النم دلي هللا عليه وسل  على هذه األس  الثلث مع أن يف اإلسلى أسساً قاها كثاة وهنا وقفة:
علقلللة العِلللد بربلللهك    هلللا الثلثلللة : فاملسلللةد للللاب  وانِوربلللَ  للصللللة مللل   اللللدو ؛  بنلللا     أن هلللذه األسللل  اللللثلث هلللي أسلللا   :واعلللواب

 ملسل ؛ واملعاهدات بق املسلمق وقاه  لرتب  علقة املسل  بنا املسل .رتب  علقة املسل  الل ؤاخاة بق املها ري  واألنصاروامل
سللل   خيلله املسللل  قائمللًة علللى التعللاون  فللإ ا كانللي علقللة املسللل  بربلله قويللة وإنانلله عميللق و للل  ملل  خللل  املسللةد؛ وكانللي علقللة امل

واإليثللار واحملِللة والتشللار ؛ وكانللي علقللة املسللل  بنللا املسللل  قائمللة عللللى التعللايش السلللمي والتسللامل؛ فللل شلل  أننللا نِلل  وطنللاً قلللوايً  
 متماس  األركان والِنيان؛ يشد بعضه بعضا؛ إ ا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضا  اللسهر واحلمى  

 على هذه األس  الثلثة يف بنا  الدولة اإلسلمية    –دلى هللا عليه وسل     –ذه األسِاب كان تركيز النم  وهل
 تعود و  منها تتفرع وإليها؛ فيف هذه األس  الثلثمجعها   –دلى هللا عليه وسل –والنارر إد العوامل سالفة الذكر جيد أن النم  

نجعامهك وأن يعز هذه الِلد وجيعلها آمنة مطمةنة سااً  رخاً  وسائر بلد املسللمقك وأن يهتل  سلرت    نسق  هللا ِبنجزه وكرمه أن يدمي علينا
 املعتدي  على حرمات اآلمنقك وأن يكف الِق  عنا وع  مجيع املسلمقك إنه خا مسةو ك وأقرب جميب؛؛

                              وأقم الصالة،،،،  الدعاء،،،،                                                           
 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية    
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