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 ِ .الوطنُيفُبناء ُُاملشاركة ُُبنود

** 

ُُوأتمُ ُُالصالةُهُُعليهُأفضلُ ُُناُمحمدُ المرسلينُسيدُهُُعلىُأشرفُهُُوالسالمُ ُُالعالمينُوالصالةُ ُُرب ُهُُللُهُُالحمدُ 
ُ.التسليم

ُُُمُونفسىُبتقوىُللاُهفأوصيكُ ُ -: بعدأماُ

ُ..ُ(فيُبنائهُهُوالمشاركةُهُالوطنُهُ)حق ُهُتعالىُحولُ ُللاُهُبمشيئةُهُسيدورُ ُناُاليومُ حديثُ ُ-ُ:ُفيُللاُهُأحبتيُه

ُأنُتكونُ ُُمُسؤااًل....ُماذاُيعنيُلناُالوطنُ؟..ُسؤالُ نفسيُوإياكُ ُُوأسألُ  ُوصادقةًُُُهُمدروسةًُإجابتُ ُُالبدَّ
ُحروفُه ُُوالكبيرةُهُُمنُالمعانيُالعظيمةُهُُلهاُالكثيرُ ُُ،ُولكنُ هاُقليلةُ وحروفُ ُُبسيطةُ ُُكلمةُ ُُفالوطنُ ُُها،بكل ه
فيهُُُليهُونحس ُإُالذيُنلجأُ ُبها،ُوهوُالمكانُ ُهاُونفتخرُ ناُالتيُنحملُ ها،ُفهوُهويتُ عنُعد ُهُالتيُنعجزُ 

ُ ....ناعلىُقلوبُهُُالثمينةُهُهوُأغلىُاالشياءُهُنا،ُالوطنُ الذيُيجمعُ ُالدافئُ ُُ،ُهوُالحضنُ باألمانُه

هُآمنًاُُلبقائُهُُبجدُ ُُ،ُونعملُ ناُوأغلىُماُنملكُ هُبأرواحُهعنه،ُونفديُ ُُوندافعُ ُُهُ نحميُ ُُناُأنُ علىُعاتقُهُُلذلكُيقعُ 
ُ..ناناُألوطانُهبداخلُهُنُ الذيُيكمُ ُالحب ُهُوصفُ ُالُيمكنُ ُواألشعارُهُاُمنُالعباراتُهوصامدًا،ُومهماُكتبنُ 



هُولوُكانتُ معُغيرُهُُفيهاُاإلنسانُ ُُيشتركُ ُُفطريةُ ُُغريزةُ ُُالوطنُهُُفحبُ  ُأرض  شُ ُُه،ُفيأل ف  ًا،ُُقفرًاُمستوح 

ُإليهُإذاُُفيهُعلىُعالتُهُُإلىُالبقاءُهُُويستريحُ  مُ ُُعنه،ُويدافعُ ُُغابُ ه،ُويحن  لهُُُُ،ُوي غضبُ عنهُإذاُه وجه
ُ ُ.إذاُانتقص 

ُ-:القائلُ ُوصدقُ 

ُُ ُحالــــة  لـــىُك له  ناه ــــاُع  ُأ لهف  ُالتهيُال ُُ *بالد  ُاألرض  ت عذ ب  ن س  ُ..ُو  ن  س  ُالشيء ُالذىُليسُبالح  ُي ؤل ف  وق د 
ط ــنُ  و  ولكهنَّهاُ ُ ــذ ب  ع  ماؤ ه اُ والُ ُ** بههاُ  ..ه واُ

 
ُاقترنُ  ُالقرآنُهُُالوطنُهُُحبُ ُُوقد ُُُالنفسُهُُبحب ُهُُالكريمُهُُفي م  ك  ُأ نف س  ت ل وا  ُاق  ُأ نه م  ل ي هه ت ب ن اُع  ُأ نَّاُك  ل و  قالُتعالى:ُ)و 

(]النساءُُ: ن ه م  ُم ه لهيل  ل وه ُإهالَُّق  مُمَّاُف ع  ي ارهك  وا ُمهنُده ر ج  ُاخ  ُُبالدينُهُُآخرُ ُُفيُموضعُ ُُ[.ُواقترنُ ٦٦أ وه :ُ)ال 

ت ق سُهي ن هُ  ُو  وه م  ُأ نُت ب ر  م  ي ارهك  مُم هنُده رهج وك  ُي خ  ل م  ُو  ينه ُفهيُالد ه م  ُي ق اتهل وك  ُل م  ين  ُالَّذه َُّللاَّ ُُاك م َُّللاَّ ُع نه ُإهنَّ م  ط واُإهل ي هه
(]الممتحنة: ين  طه ُال م ق سه ُُالوطنُهُُعليهاُحبُ ُُللاُ ُُهُ التيُفطرُ ُُاإلنسانُهُُفطرةُ ُُعلىُأنَُُُّ[.ُوهذاُيدلُ ٨ُُي حهب 

،ُوإنماُُوالهتافاتُهُُهُفيُالشعاراتُه،ُنحصرُ حبيًساُفيُالصدورُهُُأالُيظلَُُُّيجبُ ُُ...ُوهذاُالحبُ ُُوالديارُه

مُ ُُينبغيُأنُ  ُُفعلياًُُُسهمُ ،ُوتُ ُُللوطنُهُُاالنتماءُهُُعنُصدقُهُُعبرُ ت ُُُحقيقيةُ ُُ،ُوأفعالُ ملموسُ ُُإلىُواقعُ ُُي ت ر ج 
ُ ..هعلىُرفعتُهُوالعملُههُهُالعلياُونهضتُهمصلحتُهُفيُإعالءُه

ُُ؟فكيفُنبنيُالوطنُ *

ُتتمثلُ األوطانُهُُفيُبناءُهُُواضحةًُُُعليهُوسلمُمنهجيةًُُُناُصلىُللاُ لرسولُهُُإنُ  ُ:رئيسيةُ ُُمحاورُ ُُفيُخمسةُهُُ،

ُ ..((الع مرانُهُقبلُبناءُهُاإلنسانُهُها:))ُبناءُ أولُ 

ُُاالرضُهُبقاعُهُ..فيُكل ُهُىُوطنُ بنُ فلنُيُ   ..فيهُأوالُاإلنسانُ ...ُماُلمُيبن 

ُُنِ الصيُُرُهوسُُواُببناءُهفقامُ  ،أمانُ ُُفُيُُاويعيشُ ُُأنُ ُُواأرادُ ُُامىدالصينيينُالقُُعلىُذلكُأنَُُُّومماُيدلُ 
 !.. نولكُ،هُهوعلُةُهدلشُُهتسلقُ ُيعُ ِطيستُنمُد ِجويُُاُلُبأنهُوادواعتقُمِ يظالع

ُتعرضتُ والسُبناءُهُدولىُبعاأُلُعامُ ُالمائةُهُلُ خال  ٍ! اترمُثُ ثاُلُوُهزللغُنِ الصيُره



 !.. تسلقهُهُُأوُرُهوالسُاختراقُهُُهإلىُحاجةُ ُفُىُيةُهرالبُوُهدالعُجحافلُ ُنِ تكُملُةُ رمُوفىُكلُه

 ِ...البابُرِ عبُنوخلِديُمثُةُ وشرالُُللحارسُ ُنوفعديُةُ رمُكلهُ ُفُيُاوبلُكان

 ِ..الحارسُبناءُ ُاوونسُرُهوالسُببناءُهُُنوالصينيُانشغلُ ُدلق

 

 ُءشيُ ُكل ُهُبناءُهقبلُيأتيُُنسانُهاإُلُفبناءُ 

 

يُ  الوطنُ فهلُ الفئةُهُُعلىُيدُهُُبنىُ بابُالذينُيقتلونُأوقاتًُُُُِههذهُ الش  فيماُالُطائلُ منُ ه؛ُُمنُورائُهُُهـمُ
ُُالمدارسُهُُأبوابُهُُ،ُأوُرابضينُأمامُ وراحُ ُُغادُ ُُراصدينُكلَُُُّكالعجزةُهُُاليومُهُُجلوًساُفيُالمقاهيُطيلـةُ 

ُومضايقتُهُُللتحر شُهُُيتصي دونُالتلميذاتُه ،ُوفيُأحسنُهبهن  همُنائمينُإلىُُيمكثونُفيُبيوتُهُُاألحوالُهُُهن 
اُمنُالن هارُهُُمتأخرةُ ُُساعاتُ  علىُُُُبنىُالوطنُ ..ُالُوللاُالُيُ والفسادُهُُالل هوُهُُقنواتُهُُأوُجالسينُأمامُ ُُجدًّ

  .هؤالءُيدُه

اُفمهماُأقمنُ ُُمستمرُ ُُحقيقيُ ُُتقدمُ ُُكلُ ُُألنهُمحورُ ُُُ؛اإلنسانُهُُببناءُهُُناُكانُلزامًاُعليناُأنُنهتمُ نُهُ ومُه
ُُقادرُ ُُفيهُ..ُغيرُ ُُكيانًاُماديًاُالُروحُ ُُهُيظلُ .ُفإنُذلكُكلَُّ.ومستشفياتُ ُُومدارس ُُُيُومنشآتُ منُمبانُ 

اإلنسانُ ُُكل ُهُُ،ُإنُروحُ االستمرارُهعلىُُ اإلنسانُ ذلكُ هُعلىُُوإمكانياتُهُُبطاقتهُهُُ،القادرُ ُُبفكرهُهُُالقادرُ ُُ.ُ
ُ. معهاُبهاُوالنموُهُوالتقدمُهُهذهُالمنشآتُهُكلُ ُصيانةُه

ةُالصف ُهُ))بناءُ ُُ-ثانيهاُ: ** د  ُ..((المجتمعي ُهُوح 

ُالمجتمعُ  ًةُللعنفُهُُيكونُ ُُوالوحدةُهُُفيهُع رىُاألخوةُهُُالذيُيتمز قُ ُُفإن  ؛ُُالخارجي ُهُُوالتدخلُهُُوالشتاتُهُُع ر ض 
ُأبناءُهُُالصف ُهُُُمنُوحدةُهفالُبدَُّ ُفعلُ ُُالواحدُهُُالمجتمعُهُُبين لُهُُالنبيُ ُُكما ُأو  ُفي مهههُُُصلىُللاُعليهُوسل م ده م ق 

وغيرُُُُ،ُكماُآخىُبينُالمسلمُهوإسالميةًُُُووطنيةًُُإنسانيةًُُُأخوةًُُُوالمسلمُهُُبينُالمسلمُهُُآخىُ ُُُ،إلىُالمدينةُه
لُهُُالوطنُ ُُأنُيحفظُ ُُفاستطاعُ ُُُ.ووطني ةًُُُإنسانيةًُُُأخوةًُُُالمسلمُه تعالى:ُُُُللاُ ُُه،ُيقولُ تأسيسُهُُعهدُهُُفيُأو 

ُت ف رَّق وا(]آلُعمران:ُُ يًعاُو ال  مه َُّللاَّهُج  ب له م واُبهح  ت صه ١٠٣ُ)و اع  ول ه ُو ال  ر س  يع واَُّللاَّ ُو  [،ُوقالُتعالىُ:ُ)و أ طه



(]األنفال:ُُ ابهرهين  َُّللاَّ ُم ع ُالصَّ واُإهنَّ بهر  ُو اص  ك م  ُرهيح  ت ذ ه ب  ل واُو  عليهُُُُللاُ صلىُُُُ[،ُوالنبيُ ٤٦ُُت ن از ع واُف ت ف ش 

،ُُُ-:النعمانُهُُمنُحديثُهُُمسلمُ ُُفيُصحيحُهُُكماُثبتُ ُُوسل مُيقولُ  م  مههه ت ر اح  ،ُو  ههم  ُفهيُت و اد ه نهين  مه ُال م ؤ  )م ث ل 
مَّى( ُو ال ح  ره ه  ُبهالسَّ ده س  ُال ج  ائهر  اع ىُل ه ُس  ُت د  و  ن ه ُع ض  ت ك ىُمه ُإهذ اُاش  ده س  ُال ج  ُم ث ل  م  ت ع اط فههه ُ ..و 

 -: ائلُ القُوصدقُ 

ُوالُتتفر قواُآحاًدا   ..كونواُجميًعاُياُبنيُإذاُاعترى***ُخطب 

رتُأفراًداُتأبىُالر ماحُ  ًرا***ُوإذاُافترقنُتكس   ..إذاُاجتمعنُتكس 

ُُوالحزبيةُهُُوالدينيةُه المذهبيةُهُُوالعصبياتُهُُالقبليةُهُُفالُللعصبياتُهُُالفرقةُ ُُننبذُ ُُأنُ ُُالوطنُهُُاُبناءُ فعليناُإذاُأردنُ 
  ..ناُواحدُ ووطنُ ُاُواحدُ وأبانُ ُواحدُ ُانُ فربُ 

همُ"ُواختالفُ ،ُوإنُأباكمُواحدُ كمُواحدُ آلدم،ُ"إنُربَُُُّ،ُوالبنوةُ للُهُُبينهمُالعبوديةُ ُُ،ُتجمعُ مُأخوةُ هكلُ ُُفالناس ُ

ُُالناس ُُ،ُفيماُكانواُفيهُيختلفون"...ُفليتفقُ القيامةُهُبينهمُيومُ ُُه،ُوهوُيفصلُ تعالىُوحكمتُهُللاُهُبمشيئةُهُواقعُ 
 ..خرُىأ ُُاختلفواُفيُأمورُ ُها،ُوإنُ ،ُويتعاونواُمنُخاللُهالمشتركةُهُعلىُالقواسمُه

ُُُاألممُ ُُتتقدمُ ُُ((ُفبالعملُه))العملُ ُُ-ثالثهاُ: ** عليهُُُُصلىُللاُ ُُللاُهُُولناُفيُرسولُهُُالمجتمعاتُ ُُوتنهض 
ُُفوجدُ ُُهُاالقتصاديةُهبلدتُهُُإليُأحوالُهُُصلىُللاُعليهُوسلمُنظرُ ُُللاُهُُرسولُ ُُفلماُهاجرُ ُُوالقدوةُ ُُوسلمُاألسوةُ 

ُاالقتصادُهُُاليهودُ  ُاألسواقُ ؛ُعندهُ كلهُهُُيسيطرونُعلي ُتتمُ ُُم ُكلُ ُُالتي ُيحتكرونُُالتجاراتُهُُأنواعُهُُفيها ،ُويكادون

ُالذهابُهالسالحُهُُوتجارةُ ُُالذهبُهُُتجارةُ  ُلهمُعن ُأسواقُهُُ،ُوالمسلمونُالُغني ُللشراءُهإلي ُفبدأُ ُُهم تخطيطًاُُُُمنهم،

رُ منُللاُهُُهُبإلهامُ وخططُ ُُمكانًاُفيُالمدينةُهُُنبويًّاُواختارُ  برعواُفيُُهُحتيُيُ التيُبينُأصحابُهُُالطاقاتُهُُ،ُوفجَّ
ُفيُعالهُةُباللُههمُالقويُ عالقتُهُ،ُمعُشدةُههذهُالحياةُه  .جلَّ

ُالتجارةُهُُكانواُمهرةًُُُمكةُ ُُأهلُ ُُأنُ ُُوجدُ  ُفخططُ في ُبيعُههمُُوأمرُ ُُالسوقُ ُُ، ُفي ُليستغنوا ُفيه ُيتاجروا همُُهمُوشرائُهأن
 .صليُللاُعليهُوسلمُللاُهُرسولُهُوتخطيطُهُللاُهُ،ُوقدُكانُذلكُبفضلُههمُعنُاليهودُهواقتصادُه

ُُالغذائيةُهُُأنُيكتفواُمنُالناحيةُهُُفأرادُ ُُوالتمرُ ُُالُيأكلونُوُالُيزرعونُإالُالنخيلُ ُُفيُالمدينةُهُُالقومُ ُُأنَُُُّووجدُ 

يتحكمُ  الُ أعداؤُ ُُحتيُ الطاقاتُهفيهمُ ذويُ فدعاُ الزراعيةُهُُهم،ُ المواهبُ النظرُهُُوذويُ الصحراءُهُُإليُ ُُفيُ



همُعليُُقانونًاُعامًاُيشجعُ ُُ،ُوأصدرُ المدينةُهُُأهلُهُُهاُسكانُ التيُيحتاجُ ُُالزراعةُ ُُ.هُاها،ُوزراعتُهأرضهُُُوإصالحُه
 :هُعليهربيُوتسليماتُ ُذلك،ُفقالُصلواتُ 

 )فهيُلهُ)منُأحياُأرضًاُميتةًُ

أنَُّ استصلحُ مُ ُُأيُ وجعلُ ُُنُ أرضاًُأرضًاُ أصلحُ ُُالنباتُ ُُتخرجُ ُُهاُ ألنهُ له،ُ للصالحُهفهيُ تشجيعًاُ ُها،ُ
 ِ.واإلصالح

ُُُُهاُيرتبطُ هاُواندثارُ األممه،ُوبقاءُ ُُوهبوطُُ ُُ..ُفارتفاعُ واإلنتاجُهُُدعاُإليُالعملُهُُفاإلسالمُ  ارتباًطاُكبيًراُبعمله
ُأبناؤُ هم،ُفلنُُهمُواهتماماتُههاُوتطل عاتُهأبنائُه ُأمة ُيميل  عةُهترتقي  ُُنهضةُ ُُ،ُوإنُ ُُوالسكونُهُُوالراحةُهُُهاُإلىُالدَّ

تتوقفُ هاُوسعادتُ هاُوسيادتُ ورقيَُُُّوالشعوبُهُُاألممُه تقدمُهُُهاُ ُُللكسلُهُُأنُ ُُوالُشكَُّ ،العملُهُُهاُفيُمجالُهعلىُ
ُُالذيُيركنُ ُُ،ُفاإلنسانُ والدمارُهُُالمجتمع ُبالخرابُهُُهددُ ت ُُُأضرارًاُوأمراضًاُخطيرةًُُُعنُالعملُهُُوالقعودُهُُوالبطالةُه

 علىُغيرهُهُُعالةًُُُ،ُويصبحُ ذويهُهُُويضيعُ ُُهُهنفسُ ُُيعُ ض ُي ُُُفرصهُهُُمعُتوفرُهُُعنُالعملُهُُوي ضربُ ُُإلىُالبطالةُه
 ٍ ..مذاكرةُُدونُ ُُينجحُ ُُأنُ ُُيريدُ ُُشعبُ ُُعلىُيدُهُُبنىُوطنُ فلنُيُ  ،وتقدمهُهُُالمجتمعُهُُحركةُ ُُوعضوًاُمشلوالُيعوقُ 

  ..البيتُهُفيُعلىُالنتُهُماالُوهوُجالس ُُيكسبُ ُأنُ ُيريدُ 

  ..وهوُمتحرش ُُُالعفيفةُ ُيتزوجُ ُنُ أُيريدُ 

  ..صلىساجداُوهوُالُيُ ُيموتُ ُُنُ أُبلُيريدُ 

ُالعملُ  ُ:...؟ُ**ُرابعُ فأين ُفهو))العلمُ ُُ-ها ،ُ ُبناءُهُُأساسيةُ ُُركيزةُ ُُ(( ُتتفاضلُ هُوتقدمُهورفعتُهُُالوطنُهُُفي ُُه،ُوبه

  .األممُ 

 : القائلُهُوللُدرُ 

 ِ ..والكرمُالعز ُهُبيوتُ ُيهدمُ ُوالجهلُ  *لهاُُبيوتاُالُعمادُ ُيرفعُ ُالعلمُ 

ُُُها؛ُفبالعلمُهأركانُهُُأحدُ ُُالعلم ُهوُُدونُأنُيكونُ ُُبنىُحضارةُ ت ُُُأنُ ُُفالُيمكنُ  هُُ؛ُلذلكُولغيرُهوتتقدمُ ُُاألممُ ُُتنهض 
ُُعلىُالنبيُصلىُللاُعليهُوسلمُداعيةًُُُنزلتُ ُُآياتُ ُُعليه،ُحتىُكانُأولُ ُُوأكدَُُُّعلىُالعلمُهُُاإلسالمُ ُُحثَُّ

مُ  ُاأل  ك ر  ب ك  ر  ُ*ُاق ر أ ُو  ل ق  ُع  ُمهن  ان  نس  ُاإل ه ل ق  ُ*ُخ  ل ق  ُالَّذهيُخ  ب هك  مهُر  يُُُُإلىُالعلم،ُقالُتعالىُ)اق ر أ ُبهاس  *ُالَّذه



ُيُ  ُم اُل م  ان  نس  لَّم ُاإل ه ل مهُ*ُع  لَّم ُبهال ق  ل مُ ع  منُُُُباالستزادةُهُُتعالىُأمرُ ُُللاُ ُُأنُ ُُ[ُبلُإنكُلنُتجدُ ٥ُُُ_١]العلقُُُ(ع 
ل مًاُ(]طهمنُالعلمُهُُباالستزادةُهُُكماُأمرُ ُُشيءُ  نهيُعه ُزهد  ق لُرَّب ه ُُ[ُكماُينبغيُعليناُأنُ ١١٤؛ُقالُتعالىُ)و 

ُُ،ُوتيسيرُ البشريةُهُُالتيُفيهاُمصلحةُ ُُالمجاالتُهُُفيُجميعُهُُنافعُ ُُعلمُ ُُكلَُُُّيشملُ ُُالذيُنقصدُ ُُالعلمُ ُُأنُ ُُنعلمُ 
كالطبُهحياتُهُُأمورُه والرياضياتُهوالكيمياءُهُُوالهندسةُهُُها؛ُ والميكانيُه،ُ وعلومُه،ُ والتكنولوجيا،ُُُُالحاسوبُهُُكا،ُ

اُمدحهمُ ُُانُهء)عليهماُالسالم(ُفيُالقُرُُوسليمانُ ُُتعاليُداودُ ُُللاُ ُُماُمدحُ ...ُالخُ؛ُفحينُ ُُ،ُوالمالحةُهوالبناءُه
ب ادُهُُبالعلمُه عه ُ مهن  ُ ثهير  ك  ل ىُ ع  ل ن اُ ف ضَّ الَّذهيُ هُ للهَّ ُ د  م  ال ح  ُ ق اال  و  ل ًماُ عه ُ ل ي م ان  س  و  ُ ود  او  د  آت ي ن اُ ُ )ول ق د  ههُفقالُ

(]النملُُ نهين  مه فالعلمُ ١٠ال م ؤ  يفسدُ ُُالعقولُ ُُيحفظُ ُُ[ُ التيُُُُالمتطرفةُهُُواألفكارُهُُالخاطئةُهُُها،ُكالتصوراتُهمماُ

ُُإلىُالبناءُهُُعظيمُ ُُبابُ ُُالمتطرفةُهُُواألفكارُهُُالخاطئةُهُُمنُالتصوراتُهُُالعقولُهُُحفظُ ُُأنُ ُُكُ والُشُُاألوطانُ ُُتدمرُ 
ُوالتقدمُه  .يوالرقُهُ

ُُالوطنُهُاُبناءُ فإذاُأردنُ  ُ .النافعةُهُالعلومُهُعلىُتعلمُهُفلنحرص 

ُ-: القائلُ ُوصدقُ 

ُ..وإقـاللُهُعلىُجهـلُ ُبـنُملكُ لمُيُ  *ملكهمُُيبنيُالناس ُُُوالمالُهُبالعلمُه

ُُاألخالقُهُُذلكُمنُمكارمُهُُ....ُوغيرُهوأمانةُ ُُمنُصدقُ ُُالحسنةُ ُُ((ُفاألخالقُ ))األخالقُ ُُ-هاُ:خامسُ  **
الُُُمتماسكاًُُُبنيُمجتمًعاُقوياًُهاُأنُتُ منُشأنُهُُالحسنةُ ُُ..ُاألخالقُ واألوطانُهُُاألممُهُُلبناءُهُُعظيمُ ُُلهيُأساس ُ

ُ ..منهُيدُاألعداءُ ُتنالُ 

ُ-: القائلُ ُوصدقُ 

األممُ  ُإن ماُ ُاألخالقُ ُ ُُ بقيتُ همُ  *ماُ ُفإنُ ُذهبتُ ُ ذهبواأخالقُ ُ   ..همُ

ُُنُ ُإلكُُإنُقلتُ ُ،ُبلُالُتعجبُ ُاألخالقُهُهاُالشديدُبمكارمُهاهتمامُ ُليجدُ ُاإلسالميةُهُفيُالشريعةُهُومنُينظرُ 
هذاُقائالُُُُصلىُللاُعليهُوسلم،ُيعلنُ ُُ،ُفهاهوُالنبيُ األخالقُهُُمكارمُهُُوإصالحُ ُُهيُإتمامُ ُُهذهُالرسالةُهُُغايةُ 

"ُرواهُأحمدُ(ُفحرىُ  ُاألخالقه ُأل ت مَّم ُصالح  ث ت  بهاُُُُالتيُتتقدمُ ُُالحسنةُهُُباألخالقُهُُنتخلقُ ُُبناُأنُ ُُ"ُإنَّماُب عه

؛ُالتيُُُُواألباطيلُهُُواألراجيفُهُُالشائعاتُهُُمنُترويجُهُُالوطنُهُُيكونُسبباُفيُدمارُهُُذميمُ ُُخلقُ ُُكلَُُُّولننبذُ ُُاألممُ 
ُُهمُمنهاُكسرُ ،ُوالمنافقين؛ُغايتُ والعمالءُهُُواألعداءُهُُاألهواءُهُُالمغرضينُوأصحابُهُُسالحاُالُتراهُإالُبيدُهُُت عدُ 



وترويجُهالسيئةُهُُالظنونُهُُونشرُهُُاألحقادُهُُوإثارةُهُُوالتكاتفُهُُالتآلفُه أبناءُهُُالسلبياتُهُُ،ُ ُُوخلخلةُهُُالمجتمعُهُُبينُ
ُالصفوفُه ُوإضعافُهُ والنيلُهتماسكُهُ ُهاُ وحدةُهُ ُمنُ ُأبناءُهُ  ُ.الوطنُهُ

 
ُ-: ماُيأتيُُوذلكُمنُخاللُهُالوطنُهُجميعاُفيُبناءُهُفلنشاركُ  **

دمةُهُُالم ساهمةُ  -１ ُُهُوإعمارهُهالتيُت عنىُبنظافتُهُُفيُالمبادراتُهُُالمشاركةُهُُمنُخاللُهُُالوطنُهُُفيُخه
ُ.فيُهُاالجتماعيُهُالتكافلُهُوتحقيقُهُونمائهُه

ماءُهُُوكفُ ُُالوطنُهُُعلىُأمنُهُُالحفاظُ  -２ ُُهم،ُواالستعدادُههمُوأموالُهالمواطنينُوأعراضهُُُاألذىُعنُده
 ِ.عنُالوطنُالدفاعُهُفيُسبيلُهُواألرواحُهُباألموالُهُللتضحيةُه

ُمنُيخالفها،ُمم اُي نتجُ ُُهاُومجابهةُهإلىُت طبيقُهُُها،ُوالدعوةُ القوانينُوعدمُمخالفتُهُُاحترامُ  -３ عنهُُُُكل 
 ِ.منُالفوضىُوالتخريبُالمجتمعُهُحفظُ 

 .والرسومُهُُمنُالضرائبُهُالتهربُهُعدمُ  -４
 .ومعرفةُ ُوخبرةُ ُهُمنُعلمُ ماُيمتلكُ ُحسبُهُكلُ ُورفعتهُهُالوطنُهُعلىُبناءُهُالعملُ  -５

ُُ...ُهذهُالفتنُ منُالفتنُهُُبنيُوطًناُقوًياُمتماسكًا....فلنحذرُ ن ُُُاُأنُ لكمُإذاُأردنُ ُُأقولُ ُُ-:ُُوفيُالختامُه **

ُِ .المجتمعاتُالتيُتدمرُ 

ٌُ ..اآلنُكثيرةُوالفتنُ 

أنهُُُأبيُهريرةُ ُُمنُحديثُهُمسلمُ ُكماُفيُصحيحُه،ُ ُاوضحاهُ ُهُبينُعشيةُ فيهاُدينُ ُاإلنسانُ ُيفقدُ ُهذهُالفتنُ 
مؤمناُويمسيُكافراُُُُالرجلُ ُُيصبحُ ُُالمظلمُهُُالليلُهُُفتناُكقطعُهُُ)بادرواُباألعمالُهُُ:صلىُللاُعليهُوسلمُقال

 منُالدنيا(.ُهُبعرضُ دينُ ُيبيعُ 

ُُُمنُأنُ ُُهايحذرنُ صلىُللاُعليهُوسلمُُفالنبيُ  ُ.وقظهان ُُُفيهاُأوُأنُ ُأوُأنُنمشيُ ُلهذهُالفتنُهُننهض 

لذاُُُُالعقالءُهُُوالُصوتُ ُُالحكماءُهُُوالُصوتُ ُُالعلماءُهُُهاُالُي سمعُفيهاُصوتُ نيرانُ ُُإنُاشتعلتُ ُُهذهُالفتنُ 

(ُاللهمُُ)ستكونُفتنُ ُُ:صلىُللاُعليهُوسلمُكماُفيُالصحيحينُمنُحديثُأبيُهريرةُرضيُللاُعنهُُيقولُ 



منُالماشيُُُُفيهاُخيرُ ُُوالقائمُ ُُمنُالقائمُهُُفيهاُخيرُ ُُالقاعدُ ُُفتنُ ُُستكونُ ،ُُُُالراحمينُُاُمنهاُياُأرحمُ اعصمنُ 

ُ (منُالساعيُومنُتشرفُلهاُتستشرفهُوالماشيُفيهاُخيرُ  ُ.نفسهُلهاُستهلكهُالفتنُُيعنيُمنُعرض 

ُُ.الدينُ ُتدمرُ ُُالفتنُ 

ُ .هدينُ ُفيهاُاإلنسانُ ُيفقدُ ُ

يًراُُالوطنُ ُُوتحرقُ ُُالبلدُ ُُتدمرُ ُُوالفتنُ  ُب صه ب ك  ُر  ان  ك  وقالُصلىُُ ()وجعلناُبعضكمُلبعضُفتنةُأتصبرون؟ُ)و 
ُوغيرُهللاُعليهُوسلمُكماُفيُصحيحُالبخاريُُ

ُُُبعض ُُُفأصابُ ُُاستهمواُعلىُسفينةُ ُُقومُ ُُفيهاُكمثلُهُُللاُوالواقعُهُُعلىُحدودُهُُالقائمُهُُ)مثلُ ُ ُأعالها همُبعض ُُوهم
استقواُالماءُمرواُعلىُمنُفوقهمُفقالواُلوُأناُخرقناُفيُنصيبناُخرقاُُأسفلهاُفكانُالذينُفيُأسفلهاُإذاُُ

حتىُالُنؤذيُمنُفوقنا[ُقالُ:ُ]لوُتركوهمُوماُأرادواُلهلكواُجميعا[ُلوُتركُمنُينزلونُالسفينةُمنُُ
أعالهاُأولئكُالذينُنزلواُفيُقاعُالسفينةُلوُتركوهمُيخرقونُخرقاُفيُقاعُالسفينةُليحصلواُعلىُالماءُُ

حتىُالُيؤذواُمنُفوقهمُبالمرورُعليهمُذهابًاُوإيابًاُلوُتركوهمُيفعلونُُُُمنُالقاعُمباشرةُ ُُوسهولةُ ُُرُ بيس
ذلكُلهلكواُجميعًاُلهلكُمنُنزلُفيُأعلىُالسفينةُوهلكُمنُنزلُفيُأسفلُالسفينةُ]لوُتركوهمُوماُأرادواُُ

ُلهلكواُجميعًاُولوُأخذواُعلىُأيديهمُلنجواُونجواُجميعًا.

ُفانظرُ  لفعلُهكيُ يبررونُ كانواُ االذىُ فُ يريدونُ الُ بأنهمُ ُهمُ االذىُ ُ االُ يفعلونُ الُ  ُُوهمُ
ُباسمُالدينُهُالمفسدُ ُهكذاُيكونُ 

واُُ،ُنجاُونجُ عنُفسقهُهُُمنعواُالفاسقُ ُُإنُ ُُالناس ُُُعلىُأنُ ُُوفيُذلكُداللةًُُُهؤالءُهُُضدَُُُّنقفُ ُُأنُ ُُلذاُوجبُ  -

سبحانه:ُُُُتعالىُوهلكواُجميعًا،ُيقولُ ُُللاُهُُبهمُعذابُ ُُولمُيردعوه،ُنزلُ ُُالمعصيةُ ُُتركوهُيفعلُ ُُمعه،ُوإنُ 

ًة{ُوهذاُماُأكدُ  اصَّ نك مُخ  ُظ ل م واُمه ين  ُال ذه يب نَّ ئل:ُُُُهُالنبيُ }و ات ق واُفهتن ًةُالُت صه صلىُللاُعليهُوسلمُحينماُس 

ُ.(ُرواهُالبخارُيالخبثُ ُوفيناُالصالحون؟"ُقال:ُ)نعم..ُإذاُكث رُ ُ"أنهلكُ 

يجوزُ  ُللعقالءُهُُفالُ السفهاءُ ُُأنُ ُُوالحكماءُهُُوالعلماءُهُ سفينةُ ُُيتركواُ ويغرقواُ  ِ ..المجتمعُُيشعلواُ

لُلهُنفسُ مُ ُُوليعلمُ  و ه ي هنُلهُالشيطانُ نُت س  ها،ُومنُيقترفُُواستقرارُهُُهذهُالبالدُهُُبأمنُهُُالعبثُ ُُأنُ ُُه،ُومنُي ز 
خزيهُُجرًماُيُ ُ،ُواكتسبُ والخيانةُهُالمكرُهُفيُهاويةُهُفقدُوقعُ ُفيُاألرضُهُواإلفسادُهُُواإلرهابُهُالتخريبُهُجريمةُ 



رُ أبًدا،ُوسيلقىُجزاءُ  ،ُألنُهذاُمسلًماُأوُغيرُمسلمُ ُُكانُهذاُالمخر بُ ُُله،ُسواءُ ُُللاُ ُُهُ هُاألليمُالذيُقد 

المسلمينُُُمنُالمسلمين،ُأوُغيرُهُُوالمالُهُُالدمُهُُمحر مةُ ُُنفوًساُمعصومةًُُُويصيبُ ُُيقتلُ ُُواإلفسادُ ُُالتخريبُ 
}ُ ُبهأ ه لههه ي هئ ُإهالَّ ُالسَّ ُال م ك ر  يق  ُي حه ُ. }و ال 

هاُورجاؤهاُبكمُُكم،ُوأنتمُأملُ كمُوأمتُهكمُووطنُهكمُومجتمعُهكمُوأهليُهأنفسُهُُفأنتمُعدةُ ُُأيهاُالشبابُ ُُالحذرُ ُُفالحذرُ 

ُوالعبادُ ُُالبالدُ ُُتعمرُ  تنهض  ُ،ُوعدوكُ وتزدهرُ ُُ،ُوبكمُ يتربص  الطريقُ ُُمُ فالبناءُ أمامُ ُُبكمُفسدواُ ،ُُكبيرُ ُُه،ُ

ُ.أصعبُ ُاإلعادةُ ُلكنُ ُسهلُ ُوالهدمُ 

مكانُ  يقهظُ ُُفالُ ُ شعب  بينُ ُ البناءُهُُي درهكُ ُُلم خر هب  ويقهفُ معنىُ م خلهًصاُُ،ُ ساهًراُ أميًنا،ُ  .حارهًساُ
** 

يرزقُ ُُللاُ ُُأسألُ  أنُ األمنُ تعالىُ يحفظُ ُُواالستقرارُ ُُواألمانُ ُُناُ كل ُهبالدُ ُُوأنُ منُ  .. سوءُ ُُناُ
** 

 إمامُوخطيبُبوزارةُاألوقافُالمصريُةُ..كتبهُ:ُالشيخُ/ُكمالُالسيدُمحمودُمحمدُالمهدي

 


