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 اجلمعةِ القادمةِ: 
ُ
 خطبة

ُ
  املرافق

ُ
  النفعِ  بني تعظيمِ  العامة

ربيع األول  26بتاريخ:   د. حممد حرز   التعديِ  اطرِ خمو
 م2021أكتوبر 29   –هــ 1443

هللِ التنزيلِ   احلمُد  حمكِم  يف  َوالتَّْقَوى  ﴿  القائِل  اْلِِبِّ  َعََل  ْثِم    َوَل   َوَتَعاَوُنوا  اْْلِ َعََل  َتَعاَوُنوا 

الصاحلني.(  3:املائدة  )  ﴾َواْلُعْدَوانِ  ويلُّ  اهللَُّ  إِل  إَِلَه  ل  َأْن  َعْبُدُه    .  َوَأْشَهُد  ًدا  حُمَمَّ َأنَّ  َوأشهُد 
ْبِن ُعَمَر    حديث  ,القائُل كام يف    من خلقِه وخليُلهُ   َوَرُسوُلُه وصفُيهُ    - َعنُْهاَم َرِِضَ اهللُ  - َعْبِد اهللِ 

ُهْم فِيَها َما َبَذُلوَها،   :"َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِع اْلِعَباِد، ُيِقرُّ
ُهْم بِالنَِّعِم ملَِنَافِ إِنَّ هللَِِّ َأْقَواًما اْخَتصَّ

ِهمْ  ََلَا إََِل َغْْيِ وسلْم وزْد وبارْك عَل  فاللهم صلِّ    رواه الطِبانُّ   " َفإَِذا َمنَُعوَها َنَزَعَها ِمنُْهْم َفَحوَّ

 ا إَل يوِم الديِن. كثْيً   األخياِر وسلم تسلياًم   األطهارِ  أصحابهِ املختاِر وعَل آلِه و  النبيِّ 

   يا سيدَ 
ِ
                                                          امبًش  احلياةِ  إَل  أتيَت  نْ يا مَ  ***ىالورَ  يا خْيَ   العقالء

                                                               اا نْيً بدرً  يف األكوانِ  وطلعَت ***ا  فينا هاديً  بالقرآن عثَت وبُ 
 بني الورى  رى كمحمد  ا يُ بًش ***ول برى  اْللهُ  ما خلَق  واهللِ

ُقوا اهللََّ    َيا}ا األخياُر بتقوى العزيِز الغفاِر  .. فأوصيُكم ونفيس أّيُّ …أما بعُد   ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ َأّيُّ

 ( 102عمران :  آل) {َحقَّ ُتَقاتِِه َوَل ََتُوُتنَّ إِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ 

السادةُ  تعظيمِ   العامةُ   املرافُق ))  : أّيا  وعنوانُ نَوزارتِ   عنوانُ   (( التعدي  وخاطرِ   النفعِ   بني    ا 
 ا  نَخطبتِ 
  عناُص 

ِ
 اللقاء

 .  خطْي   جرم    التعدي عَل املرافق العامةِ ثانًيا:                                . ر  محأ  خط   العامةُ  املرافُق   :لً أو
   اجلميعِ  َمْسُؤولِيَّةُ  إهناًعا :  راب          . من التعدي عَل املرافق العامةِ  صور  : اثً ثال 

عَل    املحافظةِ   ا عن نَ حديثُ   يكونَ   أنْ إَل    املعدودةِ   ا يف هذه الدقائِق ما أحوجنَ  بدايةً   :   أّيا السادةُ 
   وحرمةِ   العامةِ   املرافِق 

ِ
من الناس    فيه الكثْيُ   استباَح   زماًنا   نعيُش ونحن    وخاصةً عليها    العتداء

  هذه شطارة    وعال ظنًا منهم أن    جل    اهلُل  ، إل ما رحمَ خمزية    بصورة    العام  واحلقَّ   العامةَ   املرافَق 
املالِ وذكاء   َلذا  ليس  وأنه  رقيب    صاحب    ،  عليه  املسكنيُ   وليس    فِق ارامل  استباحةَ   أن    ونسى 

استباحةِ   بكثْي    أخطرُ   ةِ لعاما   يمكنُ   واحد    اه صاحبُ   اخلاصةُ   فاملرافُق   .   ةِ اخلاص   فِق ارامل  من 
امل  العتذارُ  أما  عَل    يعودُ   هُ فنفعُ    للغايةِ   منه صعب    للجميع والعتذارُ   ملك    ةُ العام  رافُق منه, 

   .  عليه ويراه   مطلع    اهللَ أن   ونسى املسكنيُ هم كلِّ   سِ النا

 رقيُب  ل عَلَّ قُ ولكن   تقل خلوُت    ا فــال....يومً  الدهرَ  إذا ما خلوَت 

 ما خيفى عليـــه يغيُب  ول أن     .... ســـاعةً  ُل فِ غْ يُ   اهللَ   ول حتسبنَّ 
  وصدَق   مفزعة   هائلة    بصورة    ةِ العام  رافق فيه التعدي عَل امل   انتَش  زماًنا   ونحن نعيُش   وخاصةً 

َيْأِِت َعََل النَّاِس   :" َأِِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  كام يف حديِث  وسلم إذ يقوُل عليه   صَل   اهلُل  النبيُّ 

 رواه البخاري  "َزَمان  َل ُيَباَل املَْْرُء َما َأَخَذ ِمنُْه َأِمَن احْلَاَلِل َأْم ِمْن احْلََرامِ 
    القائلِ   وهلل درُّ 

 هُ عَل  احلالل فبعثرَ  ***    دخل احلرامُ         ليكثرهُ  عَل  احلاللِ   احلرامَ   مجعَ 
 .  ر  محأ  خط   العامةُ  املرافُق   :لً أو
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السادةُ  العامةِ   املحافظةُ :   أّيا  املرافق  الدينِ   أعظمِ من    عَل  دعْت   مقاصد  الشيعةُ   التي    إليها 
َوَمْسُؤولِيَّة     إنسان    عمل  و  وطني    ، وواجب  رشعي    مطلب    املرافق العامةِ عَل    املحافظةُ و  الغراءُ 

الكلُّ اْلسالميةِ   الشيعةِ   من مقاصدِ   ومقصد  ُُمَْتَمِعيَّة    عنه بني    حماسب    به، والكلُّ   مطالب    ، 
فرطَ   اهللِ  يدي ربُّ     واستباَح   وأمهَل   ملن  َا ﴿  :وعال  جل    انَقال  اهللََّ    َياَأّيُّ ََتُوُنوا  َل  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ

ُسوَل َوََتُوُنوا َأَماَناتُِكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن    املحافظةُ :  األماناِت  ومن أعظمِ (،27األنفال: )﴾ َوالرَّ
  ، وخطورةةِ العام  ملرافِق ا عَل

ِ
  جاءْت  اْلسالميةُ   الشيعةُ ف  .من األحوالِ   بحال  ا عليه   العتداء

موِّ   والعبادِ   البالدِ   مصالِح   لتحقيِق     بالنفس البشيةِ   ، والس 
ِ
،    هبا إَل أعَل الدرجاِت   ، والرتقاء

ما    ، وكلُّ صيح    فيه نص    وإن مل يردْ ،  ا للشعِ موافقً   العام للناس يكونُ   النفعَ   ما حيقُق   فكلُّ 
يَعُة َعْدل  ُكلَُّها،  ف له يف الشع الشيِف   هم فال أصَل ومنافعِ   الناسِ   مع مصالِح   يصطدمُ  ِ الشَّ

ُكلَُّها، َوِحْكَمة  ُكلَُّها، َفُكلُّ َمْسَأَلة  َخَرَجْت َعِن اْلَعْدِل إََِل اجْلَْوِر، َوَعِن    َوَرمْحَة  ُكلَُّها، َوَمَصالِح  
اْلَعَبِث  إََِل  ْكَمِة  إََِل املَْْفَسَدِة، َوَعِن احْلِ َها، َوَعِن املَْْصَلَحِة  إََِل ِضدِّ مْحَِة  من الدين يف    فليسْت   الرَّ

 
 
 . يشء
هَ   ِب يالط   َعََل َأْهِل َهَذا الَبَلدِ   َأْنَعمَ وعال     جل  اهللَُّ  و  كيف ل ؟ و بِالَعِديِد ِمَن    اَوَغْْيِ ِمَن الباَِلِد 

َرْت  ِْي ِمَن املِْنَِن، َفَتَطوَّ
املُنَْجَزاُت، َوَيْكِفي َدلِياًل َعََل َذلَِك: َهِذِه    اخِلْدَماُت َوَنَمْت   النَِّعِم، َوالَكثِ

بِّيَُّة املُتَ  اِن  ا هَ وغْيِ   املُْْسَتْشَفَياِت يف  لِعاَلِج  َمثَِّلُة بُِدوِر ا اخِلْدَماُت الطِّ ي اْلِعْلِم بِاملَْجَّ ، َوَهِذِه َأَماكُِن َتَلقِّ
تِي َيْسُلُكَها النَّاُس َسْهَلًة َمْيُسوَرًة باَِل  ة   َكاملََْداِرِس َواملََْعاِهِد َواجْلَاِمَعاِت، َوَهِذِه الطُُّرَقاُت الَّ َمَشقَّ

إِعْ  َهِذِه  َوَل  َفُكلُّ  َواِلتَِّصاَلِت،  َواملَِْياِه   
ِ
اْلَكْهَرَباء َوَشَبَكاُت  َهاُت  َواملَُْتنَزَّ ُق 

احْلََدائِ َوَهِذِه   ، نَات 
َوَتْذلِيلِ  َتْسِخِْيَها  َعََل  َتَعاََل  اهللَِّ  ُشْكِر  إََِل  ِمنَّا  َتاُج  حَتْ َْيِة 

اْلَكثِ َواملِْنَِن  اْلَوفَِْيِة  َلنَالنَِّعِم  َقاَل  َها  ا، 
لَِقْوم   ) :َتَعاََل  ََلََيات   َذلَِك  يِف  إِنَّ  ِمنُْه  مَجِيًعا  اأْلَْرِض  يِف  َوَما  اَمَواِت  السَّ يِف  َما  َلُكْم  َر  َوَسخَّ

ُرونَ   فر . تَ غْ شنعاء ل تُ  بشعةً  لذا كان التعدي عليها جريمةً ) .… 13اجلاثية:)) َيَتَفكَّ
تِي َينَْبِغي    رافِق ِحْفَظ امل  َجَعَل  ا صَل اهلل عليه وسلم  نَ َنبِيُّ و  وكيف ل ؟ ِة ِمْن ُشَعِب اِْلياَمِن الَّ اْلَعامَّ

صَل اهلل    للاه   عنه قال رسوله   رضي للاه  كام يف َحِديِث َأِِب ُهَرْيَرةَ َعََل املُْْسلِِم َأْن َيتَِّصَف هِبَا،  
بِْضع   »:  عليه وسلم   ياَمُن  اهللَُّ،  اْْلِ إِلَّ  إَِلَه  َل  َقْوُل  َفَأْفَضُلَها  ُشْعَبًة،  َوِستُّوَن  بِْضع   َأْو  وَسْبُعوَن 

ياَمنِ  ِريِق، َواحْلََياُء ُشْعَبة  ِمَن اْْلِ م    »َوَأْدَناَها إَماَطُة اأْلََذى َعِن الطَّ
 َرَواُه ُمْسلِ

؟  ل  امل  املَُْحاَفَظةُ و  وكيف  َوإَِزاَلةُ   رافق  َعََل  ِة  الطُُّرَقاِت   اْلَعامَّ َعِن  أسباِب   اأْلََذى    مغفرةِ   من 

ُهَرْيَرةَ ف  السيئاِت   وحموِ   الذنوِب  َأِِب  َحِديِث  ِمْن  ِحيَحنْيِ  الصَّ اهلُل  ِفي  َقاَل  عنه  رىض  ُه  َقاَل   :َأنَّ

َيْمِِش   :مصَل اهلل عليه وسل   اهللَِّ َرُسوُل  َرُجل   ِريِق،  »َبْيناََم  الطَّ َعََل  ُغْصَن َشْوك   َوَجَد  بَِطِريق  

َرُه َفَشَكَر اهللَُّ َلُه، َفَغَفَر َلهُ   اخلُْدِريِّ رِض اهللُ   . »َفَأخَّ
عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ    َوَعْن َأِِب َسِعيد 

اُكْم َواجْلُُلوَس بِالطُُّرَقاِت، َفَقاُلوا: َيا َرُس   صَل اهلُل وَل اهللَِّ َما َلنَا ِمْن َُمَالِِسنَا ُبد   عليه وسلم: »إِيَّ
ِريِق  ُه، َقاُلوا: َوَما َحقُّ الطَّ ُث فِيَها، َفَقاَل: إِْذ َأَبْيُتْم إِلَّ املَْْجلَِس َفَأْعُطوا الطَِّريَق َحقَّ  َيا َرُسوَل  َنَتَحدَّ

اَلِم،   السَّ َوَردُّ  اأْلََذى،  َوَكفُّ   ، اْلَبََصِ َغضُّ  َقاَل:  املُْنَْكِر«  اهللَِّ؟  َعِن  َوالنَّْهُي  بِاملَْْعُروِف،  َواأْلَْمُر 
 ُمتََّفق  َعَلْيهِ 

العامةِ   فاملحافظةُ  .  املرافق  اْلسالمُ   عَل  إليه  .  اْلسالمِ   ونبيُّ    دعا  عليه وسلم  اهلل  ...  صَل 
ِرُقوا   َلم ))قائاًل   صَل اهلل عليه وسلم يف احلروِب   هُ وهو الذي أوىص جيَش    وكيف ل ؟ َوَل حَتْ

َنْخاًل  َتْعِقُروا  نَِن   ((( ، ول هتدموا بناءً   اول تقطعوا شجرً  َكنِيَسًة ، َوَل  َرَواُه الَبْيَهِقيُّ يِف السُّ

ِسْدَرًة يِف َفاَلة  َيْسَتظِلُّ  َمْن َقَطَع    ":صَل اهلل عليه وسلم  يف سنن أِب داود قال النبيُّ و  ( ىالُكِْبَ 

بِيِل َواْلَبَهاِئُم َعَبًثا َوُظْلاًم بَِغْْيِ َحقٍّ َيُكوُن َلُه فِيَها  َب اهللَُّ َرْأَسُه يِف النَّارِ   هِبَا اْبُن السَّ  سلم يا  "َصوَّ

 رب سلم

ةِ     رافِق َعََل امل  املَُْحاَفَظةُ و  وكيف ل ؟   قال اهلُل  والصدِق   واْليامنِ   والصالِح   عَل الِبِّ   دليل   اْلَعامَّ

ْثِم َواْلُعْدَوانِ   َوَتَعاَوُنوا َعََل اْلِِبِّ َوالتَّْقَوى  }:وعال جل    ( 3 :املائدة) ( َوَل َتَعاَوُنوا َعََل اْْلِ
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ِمْلًكا أِلََحد  بَِعْينِِه، َوإِنَّاَم ِهَي ِمْلك  لِْلَجِميِع، َعَلْيِهْم َأْن    َلْيَسْت     العامةُ   واملرافُق   امُلْمَتَلَكاُت ف  لذا
اِوُل ََتِْريَبَها َواْلَعَبَث هِبَا ، َفإذَا َكاَن املَْ  ُظوا َعَلْيَها، َوُيَراُعوَها، َوَيُقوُموا بَِزْجِر َمْن حُيَ

اُل الَِّذي  حُيَافِ
 ؟ سادةُ  يا  ََيُوُز اِلْعتَِداُء َعَليِه، َفَكْيَف بِاَمِل النَّاِس مَجِيًعا َيْملُِكُه املُْْسلُِم اْلَواِحُد َل 

 .  خطْي   جرم   التعدي عَل املرافق العامةِ ثانًيا: 
   التعدي عَل املرافق العامةِ   : أّيا السادةُ 

 
  العدنانِ   النبيِّ   َلدىِ   وخمالف    ليس من الدين يف يشء

َمْن آَذى املُْْسلِِمنَي يِف ُطُرِقِهْم َوَجَبْت  ))  :صَل اهلل عليه وسلم  ل النبيُّ لذا قا صَل اهلل عليه وسلم  

هُ  ))َعَلْيِه َلْعنَُتُهمْ  اِنُّ َوَغْْيُ م  إياهُ   اذرً حُم أمته صَل اهلل عليه وسلم  النبيُّ  خاطَب بل  .,َرَواُه الطََِّبَ
َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصَلَّ   مسلم   كام يف صحيح  بقولهِ   العامةِ   املنافعِ   استخدامِ   من إساءةِ 

اَننْيِ :"اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل  ُقوا اللَّعَّ اَنانِ   :َقاُلوا  "اتَّ ِذي َيَتَخَلَّ يِف    " :َقاَل   ؟ َيا َرُسوَل اهللَِّ  َوَما اللَّعَّ الَّ

َمْت   َأَمَرْت لذا      " النَّاِس َأْو يِف ظِلِِّهمْ َطِريِق  يَعُة بِِحْفِظ احْلُُقوِق َوَحرَّ ِ اَر بِاَلَخِريَن،    الشَّ اِْلْْضَ
َرْت ِمنُْه َأَشدَّ التَّْحِذيِر، َوإِنَّ     يف إيذاء املؤمنني واملؤمناِت   ُل دُخ يَ   التعدي عَل املرافق العامةِ َوَحذَّ

ِذيَن ُيْؤُذوَن املُْْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت بَِغْْيِ َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا    }وعال  جل  قال  هبم    رِ واْلْضا َوالَّ

َتاًنا َوإِْثاًم ُمبِينًا   (58)األحزاب: {هُبْ
أمة    كبْي    خلقي    وباء  و  خطْي    اجتامعي    داء    ةِ العام  رافِق امل  واستباحةُ  نذيًرا    ,ما فشا يف  إل كان 

   كلِّ   ها ,فهو مصدرُ إل كان سبًبا لفنائِ   يف أرسة    ها ,وما دبَّ َلالكِ 
 
  .   وتعاسة    رش    كلِّ   وينبوعُ   عداء

  ,وغياُب   النفسِ   طمعُ   دُّ عَ ويُ   والدولِ   لألفرادِ   مدمرة    سلبية    ظاهرة    ةِ العام  رافِق امل  واستباحةُ 
عَل    التعدِي   أسباِب   وعال من أهمِّ   املوَل جل    مراقبةِ   ، وعدمُ الدينيِّ   الوازعِ   ,وضعُف   الوعِي 

  ا خطرً  َعدُّ ، ويُ  املجتمعِ  قيمَ  ويدمرُ  ،  الطموَح  يقتُل  داء   ةِ العام  رافِق امل واستباحةُ  .  ةِ العام رافِق امل
   عقبةً   عَل الوطن، ويقُف   امبارًش 

ِ
ول    الطاقاِت   ، وّيدرُ   املواردَ   ، يبددُ   والتنميةِ   يف سبل البناء

 . إل باهللِ  ول قوةَ  حوَل 
  العامِ   واملالِ   صَل اهلل عليه وسلم باملحافظة عَل املال اخلاصِّ   اْلسالمِ   ونبيُّ   لذا أمرنا اْلسالمُ 

رًا عباَدهُ  ِذيَن َآَمنُوا َل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِلِ   َيا﴿   :قال تعاَل حُمذِّ َا الَّ )سورة  النساء  ﴾  َأّيُّ
:29 ) 

مَ   اخلمسِ   من الرضورياِت   واخلاصِّ   عَل املال العامِّ   املحافظةَ   وجعل اْلسالمُ  اِلْعتَِداَء    َوحرَّ

يُن، َوالنَّْفُس،  :َعَلْيَها، َوِهَي   ، َواْلَعْقُل.َواملَْاُل، َواْلنسُل الدِّ
  ،وقداسةً  حرمةً  جعل للامل العامِ ، وقداسةً   حرمةً   اخلاصِّ   جعل ملال اْلنسانِ   اْلسالمَ  كام أن  و

،  من املال اخلاصِّ   حرمةً   عليه أشدَّ   به ،فجعل العتداءَ   والهتاممِ   العامِ   بل أعَل من شأن املالِ 
رىض    اْلكِنِْديِّ   َعِمَْيةَ  ِ ْبن َِعِدي    من حديِث   يف صحيحهِ   مسلم  ولو كان شيًئا يسًْيا، فقد روى  

َمْن اْسَتْعَمْلنَاُه ِمنُْكْم َعََل َعَمل   )) :عليه وسلم يقول صَل اهللُ  اهللِ  رسوَل   اهلل عنه قال: سمعُت 
 (( َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ( َيْأِِت بِهِ ورسقةُ   َفَكَتَمنَا خِمَْيًطا )إبرة( َفاَم َفْوَقُه َكاَن ُغُلوًل )خيانةً 

رَ   واهلُل  يف األرض  إفساد    عَل املرافق العامةِ   والعتداءُ  يف األرض    نا من اْلفسادِ جل وعال حذَّ
تعاَل:    [ ، وقال اهلُل60﴾ ]البقرة:َوَل َتْعَثْوا يِف اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ تعاَل:﴿    ا قال اهلُلهَ بعد إصالحِ 

ُتْفِسُدوا يِف  ﴿   َبْعَد إِْصاَلِحَهاَوَل    ضال     مفسد    كل    ,وهنانا عن اتباعِ   56﴾]األعراف:اأْلَْرِض 
[ ، وقال جل وعال:  142﴾ ]األعراف:َوَل َتتَّبِْع َسبِيَل املُْْفِسِدينَ قال اهلل تعاَل : ﴿    ،  وطاعتهِ 

َوَل ﴿   اأْلَْرِض  يِف  ُيْفِسُدوَن  ِذيَن  فنَِي*الَّ املُْْْسِ َأْمَر  ُتطِيُعوا  ]الشعراء:ُيْصلُِحونَ   َوَل   ﴾151-
152) 
 .  من التعدي عَل املرافق العامةِ  صور   : اثً ثال 

   ل احلَِص  منها عَل سبيل املثالِ   للتعدي عَل املرافق العامةِ  كثْية   هناك صور   :  أّيا السادةُ 
 :    كْسقةِ   العامةِ   املرافِق   رسقة  منها 

ِ
ةِ     واملياهِ   الكهرباء املواطنَ   الدولةً   أن    بحجَّ ُتعطي  هُ   ل    حقَّ

  ل  َتصُّ   شخصيَّة    ألغراض    فون اخلاص بالعملِ ي الكمبيوتر  والتل   استعامُل   ومنها:    .كاماًل 

استغالُل ومنها ََ  .العمل  العملِ   :  إَل    وزوجتهِ   أولدهِ   وتوصيلِ   اخلاصةِ   جاتهِ تياح ا يف    سيارة 
  مقدراِت   إمهاُل   ومنها: والرتبُّح من الوظيفة ،  الوقِت   ، وإضاعة  العملِ   إتقانِ   عدمُ : ومنها  العمل 
بذلك من    ن يقومُ : فإن مَ املنشآت العامةِ   وتدمْيُ   َتريُب ومنها :معها    وإساءة التعاملِ   الدولةِ 
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  ،   العامةِ   رافِق عَل امل  من صور التعدِي   عدُّ يُ   واحلدائِق   األشجارِ   وإتالِف   العامةِ   املنشآِت   حرِق 
يِف  :﴿  وعال   جل    هؤلء بقولهِ   اهللُ   وقد توعدَ  َوَيْسَعْوَن  َوَرُسوَلُه  اهللََّ  حُيَاِرُبوَن  ِذيَن  الَّ َجَزاُء  اَم  إِنَّ

َع َأْيِدّيِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلف  َأْو ُينَْفْوا مِ  َن اأْلَْرِض  اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو ُتَقطَّ
يم  َذلَِك ََلُْم ِخ 

ْنَيا َوََلُْم يِف اَْلَِخَرِة َعَذاب  َعظِ    و عدمُ   الغشُّ :ومنها ﴾ املائدة:    ْزي  يِف الدُّ
ِ
  الوفاء

قابةِ   ، والتساهلِ بالشوط يف تنفيذ العقودِ  مَحََل    يف الرَّ عليها، قال صَل اهلل عليه وسلم: )َمْن 

نا فليَس ِمنَّا( رواه مسلم  الَح فليَس ِمنَّا، وَمْن َغشَّ  .علينا السِّ
  والعتداءُ   ودمار    وخراب    وعار    ، وخزي  كبْي   وجرم    ,عظيم   ذنب    املرافق العامةِ فالعتَِداُء َعََل 

بُّ  َواهللَُّ (يف األرض  عليه إفساد  
 [. 205]البقرة: ) اْلَفَسادَ  َلحُيِ

َواِرعِ  :ومنها   ِة، ، َوَرْمُي الق  َتْكِسُْي َمَصابِيِح اِْلَناَرِة يِف الشَّ اَمَمِة َوامُلَخلََّفاِت ِمْن ِقَبِل َبْعِض  الَعامَّ
َواِرِع، َوَكاَن َحِري   يَّاَراِت يِف الشَّ ُصوا ََلَا َمَكانً َأْصَحاِب السَّ يَّاَراِت،  ا هِبِْم َأْن خُيَصِّ  ا َداِخَل السَّ

ِة: كَِتاَبُة ِعَباَرات   ي َعََل امُلْمَتَلَكاِت الَعامَّ َعََل ُجْدَراِن املََداِرِس َواملُْسَتْشَفَياِت    َوِمْن ُصَوِر التََّعدِّ
َونَ  بَِجاَمَِلَا  َوَتْذَهُب  َمنَاظَِرَها  ُه  ُتَشوِّ ِة؛  الَعامَّ َواألَْبنَِيِة  َوَكثِْيً َظاَفتِ َواملُْْسَتْوَصَفاِت   ، َتُكوُن    اَها  َما 

  .  َغْْيَ ُمنَاِسَبة 
 ِعَباَرات 

ةِ  الَعامَّ اَحاِت  َوالسَّ الطُُّرَقاِت  يِف  َوالتَّْفِحيُط  التَّْقِحيُص  خَيَْفى  هاوغْيِ   بالسياراِت   َوِمنَْها:  َوَل   ،
َواَلَداِب   األَْرَواِح  َعََل  َوَخَطُرُه  لِلنَّاِس،  َوإِْزَعاُجُه  ِة،  َواخلَاصَّ ِة  الَعامَّ امُلْمَتَلَكاِت  َعََل  ُرُه  َْضَ

ِة، ِمْن َرْمِي النَُّفاَياِت فِيَها َوَتْكِسْي     الَعامَّ ِة  الَعامَّ َهاِت  َذلَِك َما حَيَْصُل يِف املَُتنَزَّ َوََتِْريب   َوِمْثُل 
 لَِتَوابِِعَها. 

 ُحِرَم اِلْستَِفاَدَة ِمْن َهِذِه اأْلََماكِِن بَِسَبِب َما َأَصاهَبَا ِمْن ََتِْريب  !!
ة     َفَكْم ِمْن إِْنَسان  َوَكْم ِمْن ُأرْسَ

َل ِمَن ا وَّ  حَتَ
ِه بَِسَبِب َما َحلَّ هِبَِذِه اأْلََماكِِن ِمَن التَّْشِويِه!! َوَكْم ِمْن َمَكان  لنََّظاَفِة  ُمنَِعْت ِمَن التَّنَـزُّ

 .اْلُقاَمَمُة يِف َساَحاتِهِ  ْلِقَيْت اأْلَْطِعَمُة يِف َجنََباتِِه َوأُ  إََِل َأْن َيُكوَن حَماَل  لِلنَُّفاَياِت!! وَقْد َتنَاَثَرْت 
 َعََل امل   ُصَور من  وَ 

ِ
اُه إََِل ُصَوِر    رافقاِلْعتَِداء ْتاَلِف، َبْل َتَتَعدَّ ِة َل َتِقُف ِعنَْد التَّْخِريِب َواْْلِ اْلَعامَّ

بَِأيِّ  ْوَلِة  الدَّ ُحُقوِق  َتْضيِيِع  يِف  َوالتََّساُهِل  ْشَوِة  َوالرَّ َقِة  ِ َوالْسَّ َكاِلْختِاَلِس  اأْلُْخَرى:   
ِ
  اِلْعتَِداء

َورِ   ِمَن الصُّ
َوَل َتْعَتُدوا إِنَّ اهللََّ   ( ، َقاَل َتَعاََل   واألوقاِف   الدولةِ   َل أمالكِ العتداء ع كذا  و  ُصوَرة 

بُّ املُْْعَتِدينَ 
  قال رسوُل   َقال َِمْن َحِديِث َسِعيِد ْبِن َزْيد    مسلم    ويف صحيِح [،  190البقرة:  ) َل حُيِ

ا ِمَن اأْلَْرضِ  :صَل اهلل عليه وسلم  اهللِ اُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َسْبِع    َمِن اْقَتَطَع ِشِْبً َقُه اهللَُّ إِيَّ ُظْلاًم َطوَّ
          َأَرِضنَي« 

 َو لَ َاْقَوي َعََل النَّاِر اجْلَِحْيمِ ***إَِلي َلْسُت لِْلِفْرَدْوِس َاهاًل 

 اْلَعظِْيمِ َفاِنََّك َغافُِر الَذْنِب ***َفَهْب يِل َتْوَبًة َو اْغِفْر ُذُنْوِِب  

ْلنِي ُمعاَملًة اْلَكِرْيمِ   َو َثبِّْتنِي َعََل النَّْهج اْلَقِوْيمِ ***َو َعامِّ

 لي ولكم   العظيمه   أقول قولي هذا واستغفر للاه 
إل به َوَأْشَهُد َأْن ل إَِلَه إِل اهللَُّ    ول يستعانُ   إل له وبسم اهللِ   ول محدَ   هللِ   احلمدُ :  الثانيةُ   اخلطبةُ 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه  ........................ وبعد  يَك َله َوَأنَّ حُمَمَّ  َوْحَدُه ل رَشِ
 اجلميع َمْسُؤولِيَّةُ هنا رابًعا : إ

السادةُ  َعََل    :أّيا  املَُْحاَفَظِة  َمْسُؤولِيََّة  ةِ إِنَّ  اْلَعامَّ ِن 
  التعدِي   وبيان خماطرِ   العامةِ   واملرافِق   اأْلََماكِ

 .  اجلميعِ   عَل عاتِق  تقعُ  عليها 
  واملساجدِ   واْلعالمِ   اِت قِ ِرِع َوالطَّرِ واُروًرا بِالشَّ ِت مُ و ْبَدَأ بِنَْشِ َهِذِه الثََّقاَفِة ِمَن اْلَبيْ ن ََيُِب َأْن  لذا   

 َ  .مكان كلِّ يف و واجلامعاِت  واملعاهدِ 

وسلم    َفالنَّبِيُّ  عليه  للا  التََّشبُِّه   صلى  َعِن  النَّْهِي  ِخاَلِل  ِمْن  اْلَبْيِت  يِف  النََّظاَفِة  يََّة  َأمَهِّ ُمنَا  ُيَعلِّ

َفَقال وسلم    بِاْلَيُهوِد،  عليه  اهلل  يف  صَل  َوقَّاص   كام  َأِِب  ْبِن  َسْعِد  عنه    للاه   رضيَحِديِث 
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بِاْلَيُهودِ   :قال َتَشبَُّهوا  َوَل  َأْفنَِيَتُكْم  ِمِذيُّ ) »»َنظُِّفوا  ْ الرتِّ بِاملُْْمَتَلَكاِت   (َرَواُه  اْلِعنَاَيُة    َوَتْبَدُأ 

يَب َماَلبِِسِهْم، َومَحَْل العامةِ  واملرافِق 
 َتنْظِيَف ُغَرفِِهْم، َوَتْرتِ

ِ
 .ُنَفاَياهِتِمْ : ِمْن ِخاَلِل َتْعلِيِم اأْلَْبنَاء

اَه َأبِنَائِِهْم َمْن ِخاَلِل َتْوِعَيتِِهْم وَ  ُلوا َمْسُؤولِيَّاهِتِْم ُُتَ َهاِت: َأْن َيَتَحمَّ  َواأْلُمَّ
ِ
اأْلَْخِذ َعََل  َوَعََل اَْلَباء

دَ  اجْلِ َأنَّ  َر:  َنَتَذكَّ َأْن  َوَعَلْينَا  َذلَِك،  يِف  َمَعُهْم  التََّساُهِل  َوَعَدِم  َوالطَِّريَق  َأْيِدّيِْم،  ُه،  ُيَشوَّ الَِّذي  اَر 
ُتْتَلُف  تِي  الَّ َواحْلََدائَِق  ُب،  خُيَرَّ َأْن    -الَِّذي  ُنِحبُّ  َفَكْيَف  َوَأْمَواُلنَا،  ُبُيوُتنَا  َا  َأهنَّ َنْسَتْشِعَر  َأْن  ََيَُب 

 َتُكوَن ؟!  
 َأْيًض 

ِ
َف املُْْمَتَلَكاِت يِف اخْلَاِرِج َسَينَاُل َهَذا التَّْخِريُب  ا َأْن َيْسَتْشِعُروا َأنَّ َمن اْعَتاَد إِْتاَل َوَعََل اَْلَباء

تِي َيْرَكُبَها، َواملََْكاَن الَِّذي َيِعيُش فِيِه.  يَّاَرَة الَّ  اْلَبْيَت الَِّذي َيْسُكنُُه، َوالسَّ
َفاتِنَا ِمْن   ا للجميع . هَ خماطرِ  وبيانِ  عَل املرافق العامةِ  املحافظةِ َوَعَلْينَا َأْن َنُكوَن ُقْدَوًة يِف َتََصُّ

  عَل املرافق العامةِ   نا وذلك  من خالل املحافظةِ نا ووطنِ نا وأرِض عَل بلدِ   وعلينا مجيًعا أن نحافظَ 
 
ِ
نجْت   واحدة    سفينة    نا ركاُب فكلُّ عليه    وعدم العتداء   هلكْت وإذا    نجا اجلميعُ   السفينةُ   إذا 

احِلُوَن؟ َقاَل ((عنها   رِض اهللُ   زينب    قالْت ،    اجلميعُ   هلك ينَا الصَّ
َنَعْم   :َيا َرُسوَل اهللِ َأهَنْلُِك َوفِ

ملفسدين املخربني للمرافق  عَل ا  رادعة    عقوبات    ولبد من فرضِ   متفق عليه.  ]إَِذا َكُثَر اخْلََبُث 

مال يزع    يزع  بالسلطانِ ل  إن اهللَ )):  -عنه   رِض اهلُل-  قال عثامنُ   َِ:اخلاصة  قبل املرافِق   العامةِ 

ويف خطب      واملسموعِ   املرئيِّ   واْلعالمِ   الجتامعيِّ   يف وسائل التواصلِ التوعية    ونُش   ((بالقرآنِ 
دين    فاملحافظةُ   والندواِت   واملحاْضاِت   واملساجدِ   اجلمعِ  األوطان    وإحسان    وإيامن    عَل 
صَل اهلل عليه وسلم والتعدي عَل    العدنانِ   من هدى النبيِّ   عَل املرافق العامةِ   واملحافظةُ ...

  ول حول ول قوةَ   والدمارِ   تؤدي إَل اخلراب واَلالكِ   ل تغتفر جريمة    جريمة    املرافق العامةِ 
   إل باهللِ

  احلاقدين، ومكرِ  الفاسدين وحقدِ   من كيد الكائدين، ورشِّ   مََص  حفظ اهللُ 
ِ
  الـامكرين، واعتداء

 اخلائنني.   الـُمرجفني، وخيانةِ  الـمعتدين، وإرجاِف 

 كتبه العبد الفقْي إَل عفو ربه 

 د/ حممد حرز 

 إمام بوزارة األوقاف 

 
 


