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 هـ1443 ربيع األخر 20                 ركائز األمن المجتمعى

 م2021نوفمبر  26                                   د/ محمد حرز

 

، األمنه  بنعمةه  علينا من   الذي لله  الحمد   ه   – سبحانَه   - أحمد ه   واالستهقراره هه  على وأشكر  ،الحمد   نعمه  وآالئههه

وا: ﴿ التنزيله  محكمه  في القائله  لله  ْستَْضعَف ونَ  قَلهيل   أَنت مْ  إهذْ  َواْذك ر   الن اس   ك م  يَتََخط فَ  أَن تََخاف ونَ  اأْلَْرضه  فهي مُّ

هه  َوأَي َدك م فَآَواك مْ  نَ  َوَرَزقَك م بهنَْصره ِّ ونَ  لَعَل ك مْ  الط يهِّبَاته  مه  ّللا    إهال إهلَهَ  ال أَنْ  َوأَْشَهد   ،( 26: األنفال( ﴾ )تَْشك ر 

ًدا أَن   َوأشهد   الصالحين، وليُّ  َحم   عبده  حديثه  في كما القائل  , وخليل ه   خلقههه  من وصفيُّه   َوَرس ول ه   َعْبد ه   م 

يَ - ليلى أبي بن الرحمنه  لُّ  ال: ))وسلم عليه للا   صلى للاه  َرس ول   قَالَ : قَالَ  - َعْنه للا   َرضه  أنْ  لمسلم   يحه

هعَ   وأصحابههه  آلههه  وعلى المختاره   النبيهِّ  على وباركْ  وزدْ  وسلمْ  صلِّه  فاللهم داود، أبو رواه(( مسلًما ي روِّ

   .الدينه  يومه  إلى كثيًرا تسليًما وسلمْ  األخياره  األطهاره 

ينَ  أَيَُّها يَا} الغفاره  العزيزه  بتقوى األخيار   أيها ونفسي فأوصيك م…..  بعد   أما َ  ات ق وا آَمن وا ال ذه  ت قَاتههه  َحق   ّللا 

وت ن   َوالَ  ونَ  َوأَْنت مْ  إهال   تَم  ْسلهم   (102: عمران آل{ )م 

،ومنح ونعمة  ... عظمية   ومنحة  ..  كبيرة   ومنة  ..  جليلة   نعمة   مع موعد   على اليوم فإن نَا:بعد   أما ثم  ة  ربانية 

ن ، دولة   كلِّه  وغاية   ، أمة   ك لِّه  مطلب   هي النعمة   ،هذه إلهية   نِّدتْ  أجلهَها مه  ، الجيوش   ،وقامتْ  الجنود   ج 

دتْ  صه  .والحروب   الصراعات   قامتْ  سبيلهها وفي ، األموال   ور 

،وإنْ  كل   فقدتْ  فقدتَْها ،وإنْ  هلكتْ  أمة   من للا   انتزَعها إنْ  نعمة   إنِّها  شيء   كل   ملكتْ  أمة   ملكتَْها شيء 

، األوائله  علي بها للا   امتن   نعمة   إنِّها. ، علي بها للا   امتنِّ  نعمة   إنِّها األخياره  الخليله  دعوة    إنِّها قريش 

 نشره ل إال يثرب إلي وسلم عليه للا   صلي النبيُّ  هاجرَ  ،وما واألمانه  األمنه  نعمة   إنِّها السالم ، عليه إبراهيم

ي األمنه  ركائز  ( السادة أيها.  واألمانه  األمنه  وجوده  في إال هذا يكون   وال دعوتهه   وزارتهنَا عنوان  (( المجتمعه

  خطبتهنَا وعنوان  

 :اللقاءه  عناصر  

   وطني   ومقصد   شرعي   مطلب   األمن  : أوالً 

ي األمنه  ركائز  : ثانيًا    .المجتمعه

 .أعناقهنَا في أمانة   وطن نَا: ثالثًا

ه  األمنه  عن حديث نَا يكونَ  أن إلى المعدودةه  الدقائقه  هذه في أحوَجنَا ما بدايةً :  السادة   أيها يِّ  المجتمعه

هه،  ناره ب اكتَوى َمن إال األمنه  قيمةَ  يعرف   وال علينا بها للا   أنعمَ  التي النعمه  أجلِّه  من واألمن   وخاصةً  وركائزه

عبه، الخوفه  ، والتشريده  والفوَضى والرُّ ، عن المغتربَ  اسألوا حولهك م، من البالدَ  واسأَلوا والغ ربةه  وطنههه

دَ  واسألوا ، عن الم شر  ئَ  واسألوا أهلههه  واألمان   األمن   إنِّه: شافيًا جوابًا ستجد... اآلخرين عند الالجه

ن كم وخاصةً . واالستقرار   ن وكم فيها؟ واالستقراره  األمنه  زعزعةه  بسبب تدمرتْ  بالد   مه  تأخرتْ  بالد   مه
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؟ األمنه  فقدانه  يسببه  نْ  وَكمْ  واألمانه َمتْ  ب ي وت   مه نهيَها، فَْوقَ  ه دِّه نْ  َوَكمْ  َساكه د ن   مه نْ  َخلَتْ  م  نْ  َكمْ  أهلهها، مه  مه

قَْت، أ َسر   ْجـتََمعَات   تََمز   . بالله  إال قوةَ  وال حولَ  وال واألمانه  األمنه  فقدانه  بسبب تََشت َت؟ َوم 

 .وطني   ومقصد   شرعي   مطلب   األمن  : أوالً 

، الفتنه  من السالمة  :هو واألمن   الخوفه  ضدُّ  األمن  : السادة   أيها  االطمئنان   هو: واألمن   والشروره

ه اإلنسانه  حياةه  على الخوفه  انتفاء  :  هو واألمن   واالزدهار   والرخاء   واالستقرار   رضه ه وعه لكه  وم 

كتسباتهه . ألتقياءه ا وأوليائهه  األصفياءه  عبادهه  قلوبه  في للا   يقذفها ، إلهية   ومنحة   ربانية ، نعمة   واألمن  . وم 

، ،ومطلب   ك برى عظمي،ومنة   نعمة   واألمن   ،وعمل   ومقصد   شرعي  ، وطني  ولهي ة   إنساني  ي ة   َوَمْسؤ  ْجتََمعه  م 

، الشريعةه  مقاصده  من ،ومقصد   ، مطالب   الكلُّ  اإلسالميةه طَ  لمن للاه  يدي بين عنه محاسب   والكلُّ  بهه  فرِّ

ينَ  َجَزاء   إهن َما:))وعال جلِّ  ربُّنَا قال واالستقرارَ  األمنَ  وزعزعَ  واستباحَ  وأهملَ  ب ونَ  ال ذه هَ  ي َحاره  َوَرس ولَه   اللـ 

مْ  ت قَط عَ  أَوْ  ي َصل ب وا أَوْ  ي قَت ل وا أَن فََساًدا اأْلَْرضه  فهي َويَْسعَْونَ  يهه ل ه م أَْيده نْ  َوأَْرج  ِّ اَلف   مه نَ  ي نفَْوا أَوْ  خه  أْلَْرضه ا مه

لهكَ 
ْزي   لَه مْ  ذََٰ ْنيَا فهي خه َرةه  فهي َولَه مْ  الدُّ يم   َعذَاب   اآْلخه  تحلو واألمانه  األمنه  رحابه  في( 33: المائدة(( )َعظه

 حابه ر في. مريئًا والشراب   هنيئًا، والطعام  , معاًشا والنهار   سباتًا، والنوم   لباًسا الليل   ويصير   العبادة ،

هم أموالههم على الناس   يأمن   ، األمنه  هم ومحارمه  ويقيمون رب ه م يعبدون ، األمنه   رحابه  وفي..  وأعراضه

 وترفرف   ، الهدوء اويسود ه ، النفوس الطمأنينة   تعمُّ  األمنه  رحابه  في..  سبيلهه  إلى ويدعون شريعتَه  

 َوَجل   َعز   للاَ  َوَعدَ  لذا ، حرمان وال هضم   خوفه  غير من ، باطمئنان   الواجبات   وت ؤدي ، السعادة عليها

ْسـتَقَرِّه  َجن تههه  فهي أَولهيَاَءه   ، بهاألَْمنه  رحمتههه  َوم  يم ، لَف قهدَ  األَْمن   ف قهدَ  لَوْ  ألَن ه   ؟ لماذا َواألََمانه  جلِّ  قَالَ  الن عه

ل وَها:))وعال نهينَ  بهَساَلم   اْدخ  ؟ نعمة   ما أدراك م وما..  األمنه  نعمة   إنها(. 4: الحجر( )آمه  كانت التي  األمنه

ه : )قال حينما ، والسالم   الصالة   عليه إبراهيم الخليله  ألبيهنَا دعوة   أولَ  نًا بَلَداً  َهـَذَا اْجعَلْ  َربِّ  لهأه وارزق آمه

 ؛ والرزقه  والغذاءه  الطعامه  نعمةه  على ، األمنه  نعمةَ  السالم   عليه إبراهيم   فقدِّمَ (126 البقرة( )الثمرات من

ها  ذهابه  مع ت ستساغ   ال ، الثمراته  وأطيبَ  ، المأكوالته  أشهى إنِّ  وتالله  وللاه  و.  زوالهها وخطره  لعظمه

، في عزِّ  مهما ، األمنه  عن لمخلوق   غناءَ  ال أنِّه ذلكم والهلعه  الخوفه  ونزوله  األمنه   ماالً  كسبَ  أو األرضه

  .رفعةً  أو شرفًا أو

 يهعل والدليل   أفضل ، األمن  : فقال الصحة ؟ أم أفضل   األمن  : العلماءه  بعض   س ئلَ : "للا   رحمه   الرازيُّ  قال

، بعد تصحُّ  فإنِّها رجل ها انكسرتْ  لو شاةً  أنِّ  بطتْ  أنِّها ولو. واألكله  الرعيه  على تقبل   إنِّها ثم زمان   يف ر 

بطَ  موضع    أنِّ  على يدلُّ  وذلك تموَت، أنْ  إلى تتناوله   وال العلفه  عن تمسك   فإنِّها ذئب   منها بالقربه  ور 

  ((الَجَسده  ألمه  من الحاصله  الضرره  من أشدُّ  الخوفه  من الحاصلَ  الضررَ 

  واالستقراره  األمنه  بوجوده  إياه م مخبًرا مصرَ  دخولَ  أبويهه  من يطلب   السالم   عليه يوسف   هو وهذا

ها على ا:))  وعال جلِّ  فقال أرضه ل واْ  َوقَالَ  أَبََوْيهه  إهلَْيهه  آَوى ي وس فَ  َعلَى َدَخل واْ  فَلَم  ْصرَ  اْدخ   ّللاِّ   َشاء إهنْ  مه

نهينَ  ا.(99: يوسف(( ) آمه  وتسكنَ  َرْوع ه، ليهدأَ  اآلمنين من أنِّه ربُّه أعلَمه   السالم   عليه موسى خاف ولم 

ا َعَصاكَ  أَْلقه  َوأَنْ :)) نفس ه ْدبهًرا َول ى َجان   َكأَن َها تَْهتَزُّ  َرآَها فَلَم  وَسى يَا ي عَقِّهبْ  َولَمْ  م   إهن كَ  َواَلتََخفْ  أَْقبهلْ  م 
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نَ  نهينَ  مه نَ  لها فاتًحا مكةَ  وسلم عليه للا   صلى النبيُّ  دخلَ  ولما( .31: القصص(( ) اآْلمه : فقال أهلَها، أمِّ

، فهو سفيانَ  أبي دارَ  دَخل من» ، فهو السِّالحَ  ألقَى ومن آمن   رواه «آمن   فهو المسجدَ  دخل ومن آمن 

نْ  َعْوَراتهي، اْست رْ  اللهم: "-وسلم عليه للا   صلى- دعائهه  من وكان. مسلم  وأبو أحمد ، رواه"َرْوَعاتهي وآمه

 ماجه وابن   داود،

ي: ) وعال جلِّ  قال واألمانه  األمنه  بنعمةه  قريش   على وعال جلِّ  للا   امتن   لقد بل ن أَْطعََمه م ال ذه وع   مِّه  ج 

نْ  َوآَمنَه م  يََرْوا أََولَمْ : )  وعال جلِّ  فقال الحرامه  لبيتهه  دائمةً  صفةً  األمنَ  للا   جعل و ،[ 4: قريش( ]َخْوف   مِّه

ً  َجعَْلنَا أَن ا ً  َحَرما نا نْ  الن اس   َوي تََخط ف   آمه مْ  مه ن أََولَمْ : ) سبحانَه وقال ،[ 67: العنكبوت( ] َحْولههه مْ  ن َمكِّه  ل ه 

نًا َحَرًما ْزقًا َشْيء   ك لِّه  ثََمَرات   إهلَْيهه  ي ْجبَى آمه ن ره ن   ل د ن ا مه ونَ  الَ  أَْكثََره مْ  َولَكه   بل ،[ 57: القصص( ] يَْعلَم 

 بن للاه  عبيده  فعن..  للدنيا الحقيقيُّ  الملك   هي  ، سادة   يا والرزقه  العافيةه  مع ،  النعمه  أجلِّه  من األمنه  نعمة  

ه  عن األنصاري محصن   ربهه في آمنًا بدنهه في معافًىً  أصبحَ  من: )قال وسلم عليه للا   صلى النبيِّ  عنَده سه

ه قوت   ها الدُّنيا لَه   حيزتْ  فَكأن ما يومه  بالمحافظةه   اإلسالم   أمرنا  لذا ماجه وابن الترمذي رواه( . بحذافيره

،: وهي الست الضرورياته  على ، الدين  ، والعقول ، والنفوس  متْ  والوط ن واألموال   واألعراض   وحر 

، هذه من الن ْيله  إلى وسيلة   كل   الشريعة   ضه  أو المقاصده  يمنع   ما الزاجرةه  األحكامه  من وَشرَعتْ  لها، التعرُّ

ن ضه ا مه  .بجوهرَها يمسُّ  أو لها لتعرُّ

مَ  اإلسالمَ  إنِّ  بل ، باألمنه  يعبَث   فعل   كل   حر  ، واالطمئنانه  الخوفَ  يَب ثُّ  عمل   كلِّه  من وحذ ر واالستقراره

نطلقه  من واالضطراَب، والرعبَ  هه  م   .واألمانه  األمنه : النعمه  أجلِّه  حفظه  على حرصه

نطلقه  هذا ومن ي فعل   إلى اإلنسان   يتسب بَ  أنْ - وسلم عليه للا   صلى - النبيُّ  نهى الم   اسه الَمس إلى يؤدِّه

ه، واالستقراره  باألمنه   أبي بن الرحمنه  عبد حديثه  في كما وسلم عليه للا   صلى - النبيُّ  يقول المجتمعيِّ

يَ - ليلى لُّ  ال: "قَالَ  َعْنه للا   َرضه هع أنْ  لمسلم   يحه  للا صلى - ويقول  . داود وأبو أحمد ، رواه" مسلًما ي روِّ

ه  في كما وسلم عليه ير   الَ : ))  ومسلم   البخاريِّ يهه  َعلَى أََحد ك مْ  ي شه اَلحه  أَخه ي الَ  فَإهن ه   بهالسِّه  ْيَطانَ الش   لَعَل   يَْدره

ع   هه  فهي يَْنزه ْفَرة   فهي فَيَقَع   يَده نْ  ح  ن((. الن اره  مه ،المسلم الدماءه  إراقة   :الشركه  بعدَ  للاه  عند األموره  أعظمه  ومه  ةه

نًا يَْقت لْ  َوَمنْ : ) أبًدا الفعله  بهذا - وعال جلِّ  - للا   يرضى ال التي المؤمنةه  األرواحه  وإزهاق   ْؤمه ًدا م  تَعَمِّه  م 

ه   بَ  فهيَها َخالهًدا َجَهن م   فََجَزاؤ  يًما َعذَابًا لَه   َوأََعد   َولَعَنَه   َعلَْيهه  ّللا    َوَغضه  للا   صلى قال بل(  93: النساء()َعظه

ه  في وسلم عليه  :المعاهده  الكافره  حقِّ

عَاَهًدا قَتَلَ  َمنْ »  ، َرائهَحةَ  يََرحْ  لَمْ  م  يَحَها َوإهن   اْلَجن ةه نْ  ت وَجد   ره يَرةه  مه ينَ  َمسه  وقال. البخاري رواه «َعاًما أَْربَعه

ًدا، َظلَمَ  َمنْ  أاَلَ : » وسلم عليه للا صلى عَاهه ، فَْوقَ  َكل فَه   أَوْ  اْنتَقََصه ، أَوْ  م  ْنه   أََخذَ  أَوْ  َطاقَتههه  ره بهغَيْ  َشْيئًا مه

يبه  ه   فَأَنَا نَْفس   طه يج   داود أبو رواه «اْلقهيَاَمةه  يَْومَ  َحجه

اءه   الشريعةه  أحكامَ  إنِّ . ف   أو فعل   أي   تعتبهر   السادة   أيها الغر   جريمة   المجتمعه  أمنه  لزعزعةه  دعوة   أو تصرُّ

ل ى ومفسدةً  ع ظمى وجنايةً  كبرى د وا َوالَ :يقول - وعال جلِّ  - فربُّنا ، ج  َها بَْعدَ  اأْلَْرضه  فهي ت ْفسه  إهْصاَلحه

بُّ  الَ  َوّللا   :  ويقول ،[56: األعراف] ينَ  ي حه ده ْفسه ؟ هذا من أوضح   بيان   فأيُّ       ؛[64: المائدة] اْلم   !البيانه
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 دينا يحي لم لمـــن دنيا وال***  أمان فال ضاع اإليمان   إذا

 قرينـا لها الفناءَ  جــعل فقد***  دين   بغير الحياةَ  رضي ومن

ي األمنه  ركائز  : ثانيًا  .المجتمعه

ي األمنه  ركائز  : السادة   أيها  ال المثاله  سبيله  على منها لذكرها الوقت   يتسع   ال وعديدة   كثيرة   المجتمعه

 وااللتزام   ، وعال جلِّ  لله  التوحيده  تحقيق  : صورهه  بجميع المجتمعي األمنه   ركائزه  أعظمَ  إنِّ :  الحصر

ينَ :))  ربُّنا قال وعال جلِّ  - بالله  الكامله  والتعلُّقه  الصحيحةه  بالعقيدةه   ظ ْلم  به  إهيَمانَه مْ  يَْلبهس وا َولَمْ  آَمن وا ال ذه

م   أ ولَئهكَ  ْهتَد ونَ  َوه مْ  اأْلَْمن   لَه   جلِّ  - المولى بطاعةه  إال يتحق ق   ال المختلفةه  بأشكالهه  فاألمن  .82: األنعام(( م 

، بشرعهه  والتقيُّده  - وعال فاظه  مع ومنهجهه  :للا   قال  وسلم عليه للا صلى - محمد   نبيِّهه سنةه  على الحه

ينَ  ّللا    َوَعدَ )) ْنك مْ  آَمن وا ال ذه ل وا مه الهَحا َوَعمه ينَ  اْستَْخلَفَ  َكَما اأْلَْرضه  فهي لَيَْستَْخلهفَن ه مْ  ته الص  نْ  ال ذه مْ قَبْ  مه  لههه

نَن   م   لَه مْ  َولَي َمكِّه ينَه  ي ده مْ  لَه مْ  اْرتََضى ال ذه لَن ه  نْ  َولَي بَدِّه مْ  بَْعده  مه ك ونَ  الَ  يَْعب د ونَنهي أَْمنًا َخْوفههه  ْيئًاشَ  بهي ي ْشره

 .55: النور(

َ  إهن  )) ربُّنا قال  وسلم عليه للا صلي نبيِّهها وسنةه  ربِّهها كتابه  إلي األمة   تعودَ  أنْ  هو األمنَ  نحقق    ال ّللا 

وا َحت ى بهقَْوم   َما ي غَيِّهر   مْ  َما ي غَيِّهر  هه نْ  لَه مْ  َوَما لَه   َمَرد   فاَل س وًءا بهقَْوم   ّللا    أََرادَ  َوإهذَا بهأَْنف سه نْ  د ونههه  مه  َوال   مه

 11: الرعد  سورة((

ي األمنه  ركائزه  ومن ، في األمره  لوالةه  والطاعة   السمع  : المجتمعه  للا   رضي - عباس   ابن فعن المعروفه

ن رأى َمن)) -: وسلم عليه للا   صلى - للاه  رسول   قال: قال - عنهما  إنِّهف فليصبهر، يكره ه شيئًا أميرهه  مه

يتةً  ماتَ  إال فماتَ  شبًرا الجماعةَ  فاَرقَ  َمن   وعال جلِّ  - للاه  بحبله  واالعتصام   عليه متفق(( جاهليةً  مه

، على واالجتماع   ن   دينهه  ) :تعالى لقولهه  استجابة   والتقوى، البرِّه  على والتعاو 

وا م  ه  بهَحْبله  َواْعتَصه يعًا ّللا  ق وا َوالَ  َجمه  يقول إذ وسلم عليه للا صلى نبيُّنا وصدقَ (  103:عمران آل))  تَفَر 

ير   ْبنه  النُّْعَمانه  حديثه  من مسلم   صحيحه  في كما يَ  ـ بَشه َما ّللا    َرضه ه  َرس ول   قَالَ : قَالَ   ـ َعْنه   ّللا    َصل ى- ّللا 

نهينَ  َمثَل  :) -َوَسل مَ  َعلَْيهه  ْؤمه مْ  فهي اْلم  هه مْ  تََوادِّه هه مه مْ  َوتََراح  ْنه   اْشتََكى إهذَا اْلَجَسده  َمثَل   َوتَعَاط فههه  تََداَعى ع ْضو   مه

ى بهالس َهره  اْلَجَسده  َسائهر   لَه   م   (َواْلح 

ي األمنه  ركائزه  ومن ا: يفسدَها ما كلِّه  من المسلمين عقوله  على المحافظة  : المجتمعه  ه  حفظ علينا يجب   ومم 

ا المسلمين عقولَ  نحفظَ  أنْ  العقوَل، نحفظَ  أنْ  علينا األمنه  حفظَ  أردنَا لو  اء  سو بها، ويضرُّ  يفسد َها مم 

ن الناسه  عقول حفظ يجب   معنوي ةً، مفسدات   أو مادي ةً  مفسدات   كانت ، كلِّه  مه ر  سكه ن م  ، كلِّه  ومه ر   وكذلك مخدِّه

راته  من الناسه  عقوله  على المحافظة   ، واألفكاره  الفاسدةه  التصوُّ  المضلةه  المنحرفةه  والجماعاته  المنحرفةه

ا ، عَ  ي قلِّهل   مم  ، عند للاه  من الخوفه  وازه  قل ة  و الفَوَضى عليه فيترت ب   يريد ، ما شخص   كلُّ  فيفعل   الناسه

 .األمنه 

 نحافظَ ل شبابهنا  من الكثيره  عند المغلوطةه  المفاهيمه  تصحيح على والعمل   المعتدل الوسطي الوعي ونشر  

، األمنه  على ونحافظَ  ودينهنا ودولتهنا أمنا على  ورهمبد والمربون والدعاة   العلماء   يقوم حينما واالستقراره
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 اره الحو قنوات وفتحه  ، االنفعاالته  وتهدئةه  النظره  وجهاته  وتقريبه  األحداثه  ومعالجةه  الشبابه  احتواء في

م لترشيده  الشباب مع الهادئه  الهادفه   يف ال األمةه  خدمة في طاقاتههم وتسخيره  انفعالههم وتوجيهه  حماسهه

ها   هدمه

يَاَدة ، البََرَكة   تَك ون   فَبهالشُّْكره  بالشكره   األمنَ  نحقق   ، يَك ون   َوبهالك ْفَرانه  َوالزِّه ْسَران   َوإهذْ  ))وعال جلِّ  قال الخ 

يَدن ك مْ  َشَكْرت مْ  لَئهن َربُّك مْ  تَأَذ نَ  يد   َعذَابهي إهن   َكفَْرت مْ  َولَئهن أَلَزه  فشا األمنه  نعمة   س لهبتْ  وإذا( 7 ـ إبراهيم( )لََشده

، وس لبتْ  الظلم ، وشاع الجهل ، يقَ  الخوف   َحل وإذا الممتلكات   والجوعه، الفقره  لباسَ  المجتمع   أ ذه

نَةً  َكانَتْ  قَْريَةً  َمثاًَل  ّللا    َوَضَربَ ﴿  سبحانَه قال كما  ْطَمئهن ةً  آمه ْزق َها يَأْتهيَها م  نْ  َرَغًدا ره  فََكفََرتْ  َمَكان   ك لِّه  مه

ه  بهأَْنع مه  وعه  لهبَاسَ  ّللا    فَأَذَاقََها ّللا   :القائله  درُّ  ولله [  112: النحل﴾ ] يَْصنَع ونَ  َكان وا بهَما َواْلَخْوفه  اْلج 

 النعـمَ  تـزيل   المعاصي فإنْ **  فارَعـها نعمـة   في كنـتَ  إذا

 النعم يديم   للاه  شكرَ  فإنِّ * *       اإللهه  بشكره  عليها وداوم

 ولكم لي العظيمَ  للاَ  واستغفر   هذا قولي أقول  

  الثانية الخطبة  

  أعناقهنا في أمانة   وطن نَا: وأخيًرا ثالثًا

 قدراتهه  حدوده  في كل   جميعًا أعناقهنا في أمانة   الغالية مصر وطنهنا على المحافظةَ  إنِّ : السادة   أيها

،  الكلُّ  ، ووطني   ديني   واجب   األمنه  على والمحافظة  . مجتمعهه  في ودورهه  موقعهه  حسبه  كل   وإمكانياتهه

نْ  َما ك لُّ  و الجميعه، مسئولية   األمنه  على والمحافظة   ، القيامةه  يوم عنه مسئول   عَ  أَنْ  َشأْنههه  مه  ي َزْعـزه

يَ  الفَْوَضى َويَْنش رَ  االستهْقَرارَ  قه  إهلَى َوي َؤدِّه نْ  لَه   لهَما َواالختهالفه  الت فَرُّ ، َعَواقهبَ  مه يَمة   نهع االبتعادَ  يجب   َوخه

ينَ  تَك ون وا َوالَ : )) وعال جلِّ  للا   قال ق وا َكال ذه ن َواْختَلَف وا تَفَر  ئهكَ  اْلبَيهِّنَات   َجاَءه م   َما بَْعده  مه ٰـَ  اب  َعذَ  لَه مْ  َوأ ولَ

يم   ، ل ْحَمةه  إهلَى الَخلَل   تََسل لَ  َما فََمتَى ،( 105:  عمران آل( )َعظه ه ، َواتِّهَحاده  الص فِّ ةه، َوَرابهَطةه  الَكلهَمةه و   األ خ 

يع وا:) َوَجل   َعز   للا   قال َوالن ْسـَل، الَحْرثَ  ت ْهـلهك   ال تهي الفَْوَضى َمَحل ه   َوَحل تْ  األَْمن   انعََدمَ  هَ  َوأَطه  لَه  َوَرس و اللـ 

ك مْ  َوتَْذَهبَ  فَتَْفَشل وا واتَنَاَزع   َوالَ  يح  وا ره هَ  إهن   َواْصبهر  ينَ  َمعَ  اللـ  ابهره  (46 ـ األنفال( )الص 

بَادَ  ـ للاَ  فَات ق وا ك مْ  أَْمنه  َعلَى َوَحافهظ وا ـ للاه  عه بَاتهك ْم، َوتَْحـقهيقه  أََمانَتهك ْم، بهأََداءه  بَلَده ي َوإهَعانَةه  َواجه  َعلَى نَ القَائهمه

َحاَربَةه  فهي البَلَده  َصالحه  ْفَساده  الفََساده  م  ، بهك لِّه  َواإله هه َواَجَهةه  ص َوره ، بهك لِّه  الظُّْلمه  َوم  يعًا للاه  بهإهْذنه  لهنَك ونَ  أَْشَكالههه  َجمه

نَ  نهينَ  مه يَن، اآلمه ْفـلهحه ه  قَول   َويَْشـَمل نَا الم  ينَ  َربِّ ينَ :) العَالَمه ئهكَ  بهظ ْلم   إهيَمانَه م يَْلبهس وا َولَمْ  آَمن وا ال ذه ٰـَ  لَه م   أ ولَ

ْهتَد ونَ  َوه م اأْلَْمن    )82 ـ االنعام( )مُّ

ر   األَْمنه  فََمعَ  يَة   تَْزَدهه م   االقتهَصاد ، َويَتَقَد م   الت ْنمه ص   العََمله  َعلَى الفَْرد   فَي ْقده ، َعلَى َويَْحره تْقَانه  ـتَثَْمر  فَت سْ  اإله

 .التِّهَجاَرة   َوتَْنَشط   األَْمَوال  

َكَماءه  ألََحده  قهيلَ   د   أَْينَ : الح  وَر؟ تَجه  .لَه   َعْيشَ  ال الَخائهفَ  َوَجدت   فَإهنِّهي األَْمنه  فهي: قَالَ  السُّر 

، في للاَ  للاَ  ، األمانه  في للاَ  للاَ  ، األمنه  في للاَ  للاَ    ، الطمأنينةه  في للاَ  للاَ   االستقراره

 . الكنانةه  أرضه  الغاليةه  مصر في للاَ  للاَ  أوطانهنا على المحافظةه  في للاَ  للاَ 
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 جريدة صوت الدعاة اإلخبارية 
 رئيس التحرير 

 د / أحمد رمضان 

 مدير الموقع 

 الشيخ / محمد القطاوى 

 وعال جلِّ  للاه  بفضل أمان   في أهل ها 

 ويرعاَها عطفًا يحرس ها للا  ***  أحد   على هانتْ  ما الكنانة   مصر  

 نجواَها والليل   لها عين   فالشمس  ***  مرابعَها تحمى أنْ  ربِّ  يا ندعوكَ 

 وأجناًسا أنـواًعا والن اسَ ***  وأَْقَطاَرها األْرضَ  شاَهدَ  َمن

 الناسَ  وال الدنيا رأى فما***  أهلها وال مْصـرَ  رأى وال

كره  الحاقدين، وحقده  الفاسدين وشره  الكائدين، كيده  من مصرَ  للا   حفظ    ين،الـمعتد واعتداءه  الـماكرين، وم 

رجفين، وإرجافه   .الخائنين وخيانةه  الـم 

 


