
م(1)

 الدول بياءعوامل 
م

مَصَلَقَرىماظؾَُّهم}م:ماظؽرؼممطؿابهميفماظؼائلم،ماظعادلنيمربمهللماحلؿدمممممم ماِسَؿُؾوا َوُضٔل

ـُِؿِمم مُط مِبَؿا مَصُقـَؾُِّؽُؽِم مَواظٖشَفاَدِة ماْظَغِقِب مَساِظٔم مٔإَظى مَوَدُؿَرٗدوَن مَواْظُؿِؤِعـُوَن مَوَرُدوُظُه َسَؿَؾُؽِم

مّدآؿَقُعموغؾٖقـامغادقَدمأٖنمذفُد،موأََمَظُهمَذرؼَكمالموحَدُهماهلُلمٔإالَّمإظَهماَلمأِنموَأذفُدم،م{َتِعَؿُؾوَن

مَصٔإِنم،مَصِلقَؾٌةمَأَحِدُطِممَوِبَقِدماظٖلاَسُةمَضاَعِتمٔإِن:م)يفمحدؼـهماظشرؼفماظَؼاِئلم،موُظُهُدَرَومَسؾُده

مَصْؾَقْػَعِلمَؼِغٔرَدَفامَحٖؿىمَؼُؼوَممَظامَأِنماِدَؿَطاَع مآِظِهموسَؾىمسَؾقِهموبأرْكمودؾِِّممَصلِّماظؾَُّفٖمم،(

م.ماظدِّؼٔنمؼؤممإَظىمبإحلإنمَتِؾَعُفِمموَعِنم،موصقِؾِه

موبعــد :

م،مسـهمواظدصاعم،ماظورنمحبماجلؾقؾةموتعاظقؿهم،ماِّصقؾةماإلدالممعؾادئمعنمصإنمممممم

موازدػارهمسؾىمواظعؿل مباغؿؿائهماإلغلانمذعورميفماظشرِفمطلمواظشَرُفم،متؼدعه

ماظيتماِّعممصؽلم،مورصعؿهمرضقِّهمسؾىمواظعؿلم،مظؾـائهماجلادمواظلعيم،مظورـهماحلؼقؼي

م،مأوراغفممحببمضؾوبفمماعؿألتمخمؾصونمرجالموراءػامؼؼفموحضار٘ؼامسؾؿ٘قامتؼدعت

موعصرغام،مواظؾالدماظعؾادمسؾىمباظـػعماظعائدمادلـؿرمباظعؿلماجلدمداسدمسنمصشؿروا

موػيم،مواإلدالممظؾعروبةماظـابضماظؼؾبمصفيم،موأطـرمذظكمأبـائفامعنمتلؿققماظغاظقة

مصإنمثٖمموعنم،مواظؿقدؼاتماإلرػابمعواجفةميفماحلصنيموحصـفام،مودقػفاماِّعةمدرع

مصفيم،موورينمدؼينمواجبمػومإمنام،مورضقفامغفضؿفامدؾقلميفمواظعؿَلم،مسـفاماظدصاَع

ماظؽرؼمماظؼرآنميفمذطرػاماضرتنوػيماظؾؾدماظيتمم،ماظرداالتموعورنم،ماحلضاراتمعفد

ماظلالمم،مواِّعانمباِّعن مؼودفمسؾقه مسؾىمظلانمدقدغا :محقثمؼؼولماحلقمدؾقاغه

م.م{آِعـِنَيماظؾَُّهمَذاَءمٔإِنمِعِصَرماِدُخُؾوا}

 م :حنيمضالماظصػديمصالحماظدؼٔنهللمدرمو

 اـــاموأجـادــــاسمأغواّســـواظـممممممماـعنمذاػدماِّرضموأضطارػ

ماــاموالماظـادــامرأىماظدغقـــصؿممممممماــــــأػؾفرموالمـــــوالمرأىمعص

 ٍـ 1440 شعبا20ٌ                                        العربية مصر مجَورية
 و2019 إبريل 26                                                 األوقاف وزارة     
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مظألمممممم مؼضؿن مواظؿػوق مواظؾـاء ماظؿؼدم مأن ميف مذك مواحرتامموال مواظؽراعة ماظعزة عة

بلمالمؼؽونممبفردماظؽالمموالماِّحالمموالماِّعاغيم،ممبـاءماظدولأنمشريم،ماظـاس

معن موتضققةمالبد موبذل موسرق ماظؾـاءمجفد ممبؼوعات مأدوموأخٍذ اظؿؼدممؾاب

م موعن م، مواحلضارة ماِّدؾابأػم مػذه ماظوسَيمصإٖنمانوعي بانتحدياث ::

مماظورنمبؼقؿِة ممُؼواجففاماظيتمباظؿقدؼاتو، ممبهمهقُطماظيتمبادلكاررو، ؼؿطؾبممأعْر،

اإلدلاممحبفمماظؿقدؼاتماظيتمتواجفـامِّغـامدونمإدراكمػذهماظؿقدؼاتمودونماظوسيم

م.غاجقةمأومغاجعةمهلابفامالمميؽنمأنمغضعمحؾواًلم

مذكمصقهمممممم مال مماظورنمبؼقؿةماظوسيمضضقةمأنمومما م،ماظورـقةماظدوظةمومبشروسقة،

ظؾـاءممادلرتؽزاتمأػممأحدم،موتؼدعفامرضقفامسؾىمواظعؿلم،مصؿودػامدسمموضرورة

موطلمعؼدراتهمسؾىمواحلػازمظؾورنمواالغؿؿاِءماظوالِءمدسائممأػمموأحد،ماظدوظةماظؼوؼة

مم.ماظـِٓديمثراهمعنمذرة

طؿامأنماظوسيمبأػؿقةماظورنمؼؼؿضيمأنمغصقّّمادلػاػقمماخلارؽةماظيتمحاوظتممممممم

محقثمسؿؾتموبـتمصؾلػؿفام ميفماِّذػانم، متردقكفا موادلؿطرصة اجلؿاساتماإلرػابقة

سؾىمحماوالتمإحداثماظؼطقعةموصؼدانماظـؼةمبنيمدائرماظشعوبموحؽاعفاموادللؽوظنيم

م متعاظقم مأن معع م، مغؾقـامصقفا محقثمؼؼول م، ماظعادل ماحلاطم مإىلمإطرام متدسوغا اِّدؼان

ٔإٖنمِعِنمٔإِجَؾألماظؾَِّهمٔإْطَراَممِذيماظٖشِقَؾِةماْظُؿِلِؾٔم،مَوَحاِعٔلماْظُؼِرآٔنم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(م:م)

ـُِه،مَؤإْطَراَممِذيماظٗلْؾَطأنماْظُؿْؼِلِط (م،موجعلماحلقمدؾقاغهمَشِقٔرماْظَغاِظيمِصقِه،مَوَظاماْظَفاِصيمَس

احلاطمماظعادلمؼومماظؼقاعةميفماظلؾعةماظذؼنمؼظؾفممدؾقاغهميفمزلمسرذهمؼوممالمزلم

مُؼِظؾُُّفُمماهلُلمِصيمِزؾِِّهإالمزؾهم،محقثمؼؼولم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(م:م) اَلمِزٖلمَؼِوَمممَدِؾَعٌة

م.معادلاظمعاماإل،م....(مثممذطرميفمعؼدعؿفمم:ممٔإالَّمِزؾُُّه

ممممممم م: ماظورن مبـاء مأدسموسواعل مأػم مصاظورـقةمسبيههانتضحيت في وعن

أومسؾاراتمترددم،ماظورـقةمغظاممحقاةموإحلاسمم،مجمردمذعاراتمترصعماحلؼقؼقةمظقلت
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مآلالعه مواظؿأمل م، متواجفه ماظيت موباظؿقدؼات مآعاظهمبـؾضماظورن مبؿقؼق مواظػرح ،مم،

مواالدؿعدادماظدائممظؾؿضققةمعنمأجؾهم.

موواجْبموريْنماظدصاعمسنماظورنمومحاؼؿهمواظؿضققةمعنمأجؾهمعطؾبمذرسْيم،ومممممم

قبماظورنمالممؼؿوضفمسـدمجمردمص،موؼلؿظلمبلؿائهم؛مطلمعنمؼعقشمسؾىمأرضهممسؾى

ادلشاسرمواظعوارفمصقلبم،مبلمجيبمأنمؼرتجممإىلمسؿلمودؾوكمصاحلمغاصعمظؾػردم

م مبؼائه مِّجل معنماظؿضققة مصالبد موعنمثٖم م، مواجملؿؿع م، مسزؼّزا مظؾورنمضو٘ؼا صاالغؿؿاء

ممجقّع مؼؿؽاتػوا موأن م، مبه مؼعؿزوا مأن مأبـائه مؼوجبمسؾى مسؾقه مظؾقػاز مِّنا ادؿؼرارمم،

مضاعةوإم،ماظدؼنمظؿقؼققمشاؼةماهللمعنماخلؾقميفمإسؿارماظؽونم،مورصعةمضرورةاِّورانم

م واظعدوانم؛ممظؾمظؾمامسنماِّورانمور٘دادصاّساجلفادميفماإلدالممإالممذرعذعائرهم،موعا

مسنم مأرواحفمميفمدؾقلماهللمدصاّسا مؼؾذظون معن مذأن موجل( مأسؾىماهللم)سز مصؼد ظذا

مصؼالمأوراغفم مَظُفُممِبَأٖنمَوَأِعَواَظُفِممَأِغُػَلُفِمماْظُؿِؤِعـِنَيمِعَنماِذَؿَرىماظؾََّهمٔإٖن}م:متعاىلم،

مَواْظٔإِغِفقٔلممَوُؼْؼَؿُؾوَنمَصَقْؼُؿُؾوَنماظؾَِّهمَدِؾقٔلمِصيمُؼَؼاِتُؾوَنماْظَفـَٖة مِصيماظٖؿِوَراِة مَحؼًّا مَسَؾِقِه َوِسّدا

م.{َواْظُؼِرآٔن

مواحلضاراتومممم ماظدول مبـاء موأدس مسواعل مأػم ممعن  انعمم انجاد:

مواإلتقان م م م م م م م م م م م: م موم ماظعؿلموجعؾه معنمأبوابمظؼدمأسؾىماإلدالممعنمضقؿة بابا

معنمأسؾىمعراتبماظعؾاد مبلمجعؾه م، ماظعؾادة مة ماظـيبم)صؾىماهللمسؾقهمم؛ حقثموصػه

معٓرمرجًؾامأنم،م(سـهماهللمرضي)مسفرةمبنمطعبمجفادميفمدؾقلماهللم،مصعنودؾم(مبأغهم

مسـفمماهللمرضي)ماظصقابةمصرأىم،م(ودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماظـيبمسؾى مجؾدهمعن(

مصؾى)مصؼال!ماهللم؟مدؾقلميفمػذامطانمظوم،اهللمردولمؼا:مصؼاظواممأسفؾفمم،معاموغشاره

م)م(ودؾممسؾقهماهلل م،مَدِؾقٔلمِصيمَصُفَومِصَغاّرامَوَظِدِهمَسَؾىمَؼِلَعىمَخَرَجمَطاَنمٔإِن: مَؤإِنماظؾَِّه

م،مَدِؾقٔلمِصيمَصُفَومَطِؾرَيِؼٔنمَذِقَكِقٔنمَأَبَوِؼٔنمَسَؾىمَؼِلَعىمَخَرَج مَسَؾىمَؼِلَعىمَطاَنمَؤإِنماظؾَِّه

م.مم(اظٖشِقَطأنمَدِؾقٔلمِصيمَصُفَوموَتَػاُخّرامٔرَؼاّءمَخَرَجمَطاَنمَؤإِنماظؾَِّهم،مَدِؾقٔلمِصيمَصُفَومَؼِعػُّفامَغْػِلِه
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مأنمدقؿاموالم،مواإلغؿاجمواظعؿلمواظعرقماجلفدمعـامؼؿطؾؾانمعّعامواظورـقةمصاظدؼنمممممم

مموجلمسزماهللمؼؼولم،مواإلتؼانماظعؿلمدؼنمػومدؼــا مَواْظَقَقاَةماْظَؿِوَتمَخَؾَقماظَِّذي}:

مآَعـُواماظَِّذؼَنمَأٗؼَفامَؼا}:ممدؾقاغهموؼؼولم،م{ماْظَغُػوُرماْظَعٔزؼُزمَوُػَومَسَؿًؾامَأِحَلُنمَأٗؼُؽِمممِظَقِؾُؾَوُطِم

مٔإِنمَظُؽِممَخِقْرمَذِظُؽِمماْظَؾِقَعمَوَذُرواماظؾَِّهمِذْطٔرمٔإَظىمَصاِدَعِواماْظُفُؿَعِةمَؼِؤممِعِنمِظؾٖصَؾاِةمُغوِدَيمٔإَذا

ـُِؿِم مَواِذُطُرواماظؾَِّهمَصِضٔلمِعِنمَواِبَؿُغواماْظَأِرٔضمِصيمَصاِغَؿِشُرواماظٖصَؾاُةمُضِضَقِتمَصٔإَذا*ممَتِعَؾُؿوَنمُط

مَعامُضِلمَضاِئّؿامَوَتَرُطوَكمٔإَظِقَفاماِغَػٗضوامَظِفّوامَأِومِتَفاَرًةمَرَأِوامَؤإَذا*ممُتْػِؾُقوَنمَظَعؾَُّؽِممَطـِرّياماظؾََّه

ـَِد مسؾقهماهللمصؾى)موؼؼولم،م{اظٖرأزِضنَيمَخِقُرمَواظؾَُّهماظؿَِّفاَرِةمَوِعَنماظؾَِّفٔومِعَنمَخِقْرماظؾَِّهمِس

مَداُوَدماهلِلمَغِؾٖيمَؤإٖنم،مَؼِدِهمَسَؿٔلمِعِنمَؼْأُطَلمَأِنمِعِنمَخِقّرامَضطُّمَرَعاّعامَأَحْدمَأَطَلمَعا)(م:ممودؾم

م.م(مَؼِدِهمَسَؿٔلمِعِنمَؼْأُطُلمَطاَنم(ماظٖلاَلُممَسَؾِقِه)

ماظعؿلمعـامرؾبمإمناماظعؿلمجمردمعـامؼطؾبمملسؾىمأغـامغؤطدمأنمدؼــاماإلدالعيممممممم

ممدؾقاغهماحلقمؼؼولمحقثم،مادلؿؼنماجلاد م،{َسَؿًؾامَأِحَلَنمَعِنمَأِجَرمُغِضقُعمَظامٔإٖغا}:

م.(ؼؿؼـهمأنمسؿاًلمأحدطممسؿلمإذامحيبماهللمإن:م)(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)مغؾقـاموؼؼول

ماظدولمواحلضاراتموعنمممممم ممسواعلمبـاء :ممانجيدة واإلدارة ، انعهى:

ميفمغـظرموسـدعا،ممػواؼةمجمردموظقس،مموختصصمودربةموخربةمسؾممإىلمحيؿاجصاظؾـاءم

ماظؽػاءةمتوصرمضرورةمسؾىمؼؤطدانمأغفؿامندمادلطفرةماظـؾوؼةمواظلـةماظؽرؼمماظؼرآن

م(ماظلالممسؾقه)مؼودفمدقدغامظلانمسؾىضالمتعاىلم،مواِّعاغةمواظؽػاؼة مَسَؾىماِجَعْؾـِي}:

مم}َسِؾقْممَحِػقٌظمٔإغِّيماْظَأِرٔضمَخَزاِئٔن مو، مذأنميفمذعقبمابـةمظلانمسؾىضالمجلمذأغه

م.{اْظَأِعنُيماْظَؼٔوٗيماِدَؿْأَجِرَتمَعٔنمَخِقَرمٔإٖنماِدَؿْأِجِرُهمَأَبِتمَؼا}(م:ماظلالممسؾقه)معودىمدقدغا

ماظـيبومممممم موأخربمأنمذظكمم(ودؾممسؾقهماهللمصؾى)مظؼدمحذر م، مشريماِّطػاء عنمتوظقة

مَصاِغَؿِظٔرمَأِػِؾِهمَشِقٔرمٔإَظىماَِِّعُرمُودَِّدمٔإَذا):ممسالعةمعنمسالعاتماظلاسةمصؼالم)صؾىماهللمسؾقه(

م.ماعّعمواِّعاغةماظؽػاءةمأػلمػميفمطلمجمالم:مماِّعرموأػل(م،ماظٖلاَسَة
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مودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماظـيبمطانموظؼدمممممم اظعؾمممحلبموسؿاظهمأصقابهمؼوزف(

أومم،مضرابةمبلؾبم،مأومجماعؾةمأحّدامؼوظيم،موالواظؼدرةمسؾىماظؼقاممبادللؽوظقةمواظؽػاءةم

:ممضالمتلؿعؿؾين؟مأالم،ماهللمردولمؼا:ممضؾت:ممضالم،(مسـهماهللمرضي)مذرمأبيمصعنمحمؾة،

مَؼِوَممَؤإٖغَفام،مَأَعاَغُةمَؤإٖغَفام،مَضِعقْفمٔإٖغَكم،مَذرٍّمَأَبامَؼا:م)مضالمثمم،معـؽيبمسؾىمبقدهمصضرب

اهلُلمَصؾَّىم)َضاَلمو،مم(ِصقَفامَسَؾِقِهماظَِّذيمَوَأٖدىم،مِبَقؼَِّفامَأَخَذَػامَعِنمٔإظَّام،مَوَغَداَعٌةمِخِزْيماْظِؼَقاَعِة

مَوَدؾََّم مظَسَؾِقِه مَدُؿَرَةمَعِؾِد( مبن ماظٖرِحَؿٔن ماظرمحن: مسؾد م)ؼا مٔإِنم: مَصٔإٖغَك ماإٔلَعاَرَة، مَتِلَأٔل اَل

ـَِتمَسَؾِقَفا م(م.ُأوِتقَؿَفامَسِنمَعِلَأَظٍةمُوِطْؾَتمٔإَظِقَفا،مَؤإِنمُأوِتقَؿَفامِعِنمَشِقٔرمَعِلَأَظٍةمُأِس

م.مهللاَ ِني ونُكى  وأستغفُز  ، أقوُل قوِني هَذا

* * * 

مأٖنم،موأذفُدمُهَظمذرؼَكماَلمُهوحَدماهلُلمإالَّمأنمالمإظَهموأذفُدم،ماظعادلنَيمربِّمهلِلماحلؿُدمممممم

مُعـَٖقِؾَغَوماَغدقَد مَومباركمسؾقِهَومٓلمودؾِمَصمٖماظؾُفمهم،وُظهمورُدسؾُدمّداٖؿَقا موصقؾِهمآظِهمسؾى،

 .نمِؼاظدِّمؼؤممىَلٔإمبإحلإنمِمُفؾَععنمَت،مَومأمجعنَي

 :اإلسالوِ  إخوةَ   

مصاِّعم،مموالسلوكية األخالقية لكيهإعالء ا إنمعنماػممسواعلمورطائزمبـاءماظدول

مبـائفامأصلميفمدؼورفامسواعلمهؿلمواِّخالقماظؼقممسؾىمتؾـىمالماظيتمواحلضارات

ماظؼائلم:ممدرموهللم،مضقاعفاموسواعل

مًؾاوِؼـــَسَوماــّؿأَتَعمِمــسؾقٔفمـــــِمِضَأــَصمممممفِمِضاَلأِخميِصماظؼوُممقَبِصُأماَذٔإَو

مضولماآلخر:مو

مذػؾوامأخالضفممذػؾتمػممصإنمممممتـبؼقمعامالقــاِّخممـاِّعموإمنا

ممزظةعـماإلدالمميفمظألخالقمإٖن مم،ساظقة م،ماإلميأنمدرجاِتميفمادللؾُممؼرتِؼيصؾفا

مم،ماظواحدماظدؼانعرضمسؾىماظموتـؼلمعوازؼـهمؼومم مَسَؾِقِهماهلُلمَصؾَّى)حقثمؼؼولمغؾقـا

م)م(َوَدؾََّم م،ماخُلُؾٔقمُحِلٔنمِعِنماظِؼَقاَعِةمَؼِوَممادُلِؤِعٔنماظعؾِدمِعقَزأنميفمأِثَؼُلمَذِيٍءمِعِنمَعا:
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مُؼِدِخُلمَعامأطـٔرمَسِن(مَوَدؾََّممَسَؾِقِهماهلُلمَصؾَّى)مؽلُدمودلا،مم(اظَؾِذٖيماظَػاِحَشمُؼِؾِغُضماهللمَوإٖن

م.(ماخُلُؾٔقمَوُحلُن،مماهلِلمَتْؼَوى)م:مَضاَلماْظَفـَٖة؟ماظـٖاَس

مصؼالم،ؼصاغهمغمأوماإلميانمطؿالمععقارمحلنماخلؾقمجعلم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(و

م م))صؾىماهللمسؾقهمودؾم( ممُخُؾًؼامأحَلـُُفِممإمَياّغامادُلؤعـنَيمأْطَؿُل: م( م... )صؾىموؼؼولم،

مَتِؿُقَفام،مَوَخاِظٔقم:م)مسؾقهمودؾم(اهللم ـَُؿامُطـَِتم،مَوَأِتِؾٔعماظٖلقَِّؽَةماحَلَلـََة اٖتٔقماظؾَِّهمَحِق

مم.(اظـٖاَسمِبُكُؾٕقمَحَلٕن

م،مظؾغريماخلريموحبِّم،مطاظٖرمحةماحلؿقدةماخِلاللمسؾىمصاحؾهمحيؿلقلنماخلؾقمص

مماظـٖاسمظـػعمواظٖلعي مواظعؾاد مظؾؾالد ماظعام ماظـػع موهؼقق موحبماِّغاغقةمسنمبعقّدا،

مم.واِّغاغقةمواظشّّماِّثرةمسؾىمالماظعطاء،موحبماإلؼـارمسؾىمضائمماحلـقفمصدؼــام،ماظذات

مواحلضاراتممممم ماظدول مبـاء مأدس ماظذيمم: انعدلوعن مباظعدل متؾـى مصاظدول ،

ؼلويمبنيماظـاسممجقّعاميفماحلؼوقمواظواجؾاتم،مدونممتققزمِّحٍدمسؾىمأحٍدم،موػوم

ميفمطؿابه موجل( ماهللم)سز مماظؽرؼممأعر ممحقثمؼؼولمدؾقاغه، مِباْظَعِدٔلمَؼْأُعُرماظؾََّهمٔإٖن}:

ـَِفىماْظُؼِرَبىمِذيمَؤإؼَؿاِءمَواْظٔإِحَلأن مَظَعؾَُّؽِممَؼِعُظُؽِممَواْظَؾِغٔيمَواْظُؿـَؽٔرماِءاْظَػِقَشمَسٔنمَوَؼ

موالم،مطاصرةمطاغتم،موظوماظعادظةماظدوظةمؼـصر(موجلمسز)ماهللمإن:ممضاظوام،موضد{َتَذطَُّروَن

،ممباظظؾممرضقتمدلامحًؼامعلؾؿةمطاغتمظومِّغفام؛معلؾؿةمطاغتم،موظوماظظادلةماظدوظةمؼـصر

مععمتدومموالم،مواظعدلماظؽػرمععمتدوممضدماظدولمإن:ممأؼّضامضاظواموظذام،مسؾقهمضاعتمأو

م،موالماإلدالممعػفوممؼعيمالم،مذؽؾ٘قامتدؼـّامدقؽونمحقـؽذممتدؼـفامِّنم؛مواظظؾمماإلدالم

مورصضمواظعدلماحلقمسؾىماظؼائؿةماظلاعقةمعضاعقـه مبؽلمواظؾغيماظظؾمم، مأظواغفؿام،

مم.موأذؽاهلؿا

  أئنتيا ووالة أمورىا ، وفلفاللَه أمِّيا يف أوطاىيا ، و
 واحفظ بالدىا مً كيد الكائديً وفساد املفسديً.
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