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   خطبة بعنوان: املرافق

 
 التعدي   وخماطر   النفع    بني تعظيم    العامة

 م 2021أكتوبر  92 ـ   هـ 1443 األول   ربيع 22  بتاريخ 
ُهُُللُهُُالحمدُ    ُالعزيزُهُُكتابهُهُُفيُُالقائلُهُُالعالمينُ،ُُرب  اْْلَْرضه َنُ مه أَْنَشأَك ْمُ )ه َوُ فهيَها :ُ (،َُُواْستَْعَمَرك ْمُ

ُُه ُوصفي ُُُه ُورسول ُُُه ُعبدُ ُُُامحمدُ ُُناونبي ُُُناسيدَُُُأنُ ُُوأشهدُ ُُلهُ،ُُشريكَُُُالُُه ُوحدَُُُللا ُُُإالُُإلهُهُُالُُأنُُوأشهدُ 
ُُيوُمُُإليُُبإحسانُ ُُُمتبعهُ ُُومُنُُ،وصحبهُهُُآلهُهُُوعلُيُُعليهُ،ُُوباركُُوسلُمُُصُلُُاللهمُُ،وخليله ُُُخلقهُهُُمن

ُُ.الدينُه
ُُ:وبعــــدُ ُ
عليُُُ،ُوالحفاظُهالعامُهُُاُللنظامُههَُأبنائهُُُهاُاحترامَُوحضارتهُهاُُرقي هُُُوعواملُهُُاْلممُهُُتقدمُهُُنُأسبابُهمُهُُفإنُ ُُ

ُُُواحدُ ُُمعُمجتمع ُُُتتعايشَُُُأْنُُُُفئةُ ُُلكل ُهُُ،ُإذُالبدُ العامةُهُُالمرافقُه ُُالعادلةُهُُوالقواعدُهُُاْلنظمةُهُُمنُبعضه
،ُُفيهاُبأداءُماُعليهُمنُواجباتُ ُُ،ُويلزمُ ه ُحقوَقُُُعليُاإلنسانُهُُ،ُوتحفظُ اْلفرادُهُُسلوكَُُُالتيُتضبطُ 

ُُ.لهمُالعدلُ ُم،ُولنُيتحققَُهُ حقوق ُُالناسُ ُ،ُلنُينالَُالعامةُهُعليُالمرافقُهُفبدونُالمحافظةُه
ُاهَُأهميتهُُوبيانُهُللحفاظُعليُالمرافقُالعامةُهُاإلسالمُهُُاوال :ُدعوة ُ

ُُالعامةُهُُالمرافقُهُُعلىُرعايةُهُُ،ُحث تُْاإلسالميةَُُُالشريعةَُُُإنُ     اُمنُُهَُعليها،ُوحمايتهُُُوالمحافظةُه،

ُُوصدقُهُُوالبرُهُُالصالحهُُُعليهاُمنُعالماتُهُُالحرصَُُُ،ُوجعلتُْأوُالسرقةُهُُاالستخدامُهُُوسوءُهُُالتلفُه

ُيقولُ اإليمانُه ُوجل:ُُُُللا ُُُ، ُُ)عز ثْمه ُاإْله ُتَعَاَون واَُعلَى َُوالت ْقَوىَُُۖواَل ُاْلبهر ه سورةُُ()َواْلع ْدَوانُهَوتَعَاَون واَُعلَى
ُُُ،(2المائدة:ُُ ُُرساالتُ ُُ،ُوقدُجاءتُْواإلصالحهُُُ،ُوالصالحهُواإلعمارُهُُالبناءُهُُدينُ ُُاإلسالميُ ُُينُ الدُفُ

يهُهُُم وَسىُ َُُوقَالَُ  سبحانهُوتعالي:ُ)ُُالحقُ ُُيقولُ ُُ،ُحيثُ الساميةُهُُإليُتلكُالمبادئُهُُداعية ُُُالسماءُه َخه ُُْله
ونَُ ر 

ىُُفهىُُٱْخل ْفنهىَُُه  يَن()اْلعراف:َُُُُسبهيلَُُُتَت بهعَُُُْوالََُُُوأَْصلهحَُُُْقْومه ده ْفسه (،ُوقالُتعاليُعلي142ُٱْلم 
ُُُُعليهُالسالم:)ُُاُشعيبُ نَُلسانُسيدُه هَُُۚعلَْيهه ُبهاَّلل  َُُۚوَماُتَْوفهيقهيُإهال  ْصاَلَحَُماُاْستََطْعت  ُاإْله يد ُإهال  إهْنُأ ره

ُأ نهيبُ  َُوإهلَْيهه هُُُلون اُمنُالفسادُهُُالعامةُهُُبالمرافقُهُُالمساسُ ُُعتبرُ ويُُ(،88ُُ()سورةُهود:ُُتََوك ْلت  ُُالمنهي 
َهاُ)عنه،ُقالُسبحانه:ُُ إهْصاَلحه بَْعَدُ ُ د واُفهيُاْْلَْرضه ت ْفسه ُُأنُُُْأيُبعدَُُُُ،ُ(56)سورةُاْلعراف:ُُ(َواَلُ

ُُهاُللا ُأصلحَُ ُُُنُ إُُبلُُ،ُبهاُللعيشه

ُُُحياةُهُُعلىُتيسيرُهُُماُيساعدُ ُُكلُ ُُُُوسلمُجعلُُعليهُوآلهُهُُصلىُللا ُُُالكريمَُُُالنبيُ  ُُ،ُوتسهيلُهالناسه

فَأَْفَضل َهاُ)فقال:ُُُُهم،ُمنُعالماتُاإليمانُهمعاشُه ت وَنُش ْعبَة ،ُ بهْضٌعَُوسه أَْوُ َوَسْبع وَنُ بهْضٌعُ ُ يَمان  اإْله
َُّللا  ،َُوأَْدنَاَهاُإهَماَطة ُُ يقُهَقْول :ُاَلُإهلَهَُإهال  ُ.)متفقُعليهُ((اْْلَذَىَُعْنُالط ره

ُُُوالمدنيةُهُُالعمرانُهُُصورُهُُ،ُوجميعُ اْلوطانُهُُ،ُومقدراتُ المختلفة ُُُالبالدُهُُمرافقُ ُُعدُ وت ُُُ ،ُُمنُمدارس 
هذاُُُُها،ُكلُ وأجهزتهُُالدولةُهُُ،ُومبانيُمؤسساتُهخدماتُ ُ،ُوتقديمُهووسائلُنقلُ ُ،ُوطرقُ ومستشفياتُ 

ُ،ُُعامةٌُُممتلكاتٌُ
ُُوفق اُللشريعةُه،ُُاُنَُمعاشُهُُا،ُوتسهيلُهنَُحُهمصالُهُُنا،ُوقضاءُهحياتهُُُفيُقيامُهُُبهاُعليناُللمساعدةُهُُللا ُُُأنعمَُ

ُُدينيةٌٌٌُُُُهاُمسؤوليةٌُبنائهُُُعليهاُوإعادةَُُُوالحفاظَُُُالوطنيةُهُُالمصالحهُُُحمايةَُُُ،ُفإنُ النبيلةُهُُاإلسالميةُه
ُتشكلُ ووطنيةٌُ ُمنُجهة ُركائزُهُُمهمة ُُُركيزة ُُُ؛ُْلنها هُُُالنظامُهُُمن هُُُاالقتصادي  ُُالخدماتُهُُأنُ ُُحيثُ ،ُُالوطني 

ُتساعدُ ُُالخاصةُهُُاْلعمالُهُُأهم ُهُُبإنجازُهُُتقومُ ُُاُكوسائلُمساعدةُ هَُتقديمُ ُُالتيُيتمُ  عليُُُُهبالمجتمعُوالتي

ُُ.الحديثُهُالعصرُهُُومواكبةُهُالتطورُوالتقدمُه
ُُُالتعديُعليُالمرافقُالعامةُهُخطورة ُُُ:ثانيا ُ
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ُإلىوجهنَُُُالحنيفَُاُُنَُدينَُُُإنُ ُُُُ ُالعامةُهُُالمرافقُهُُعلىُجميعهُُُالحفاظُهُُا ُالمساسه ُاإلضرارُهُُ،ُونهاناُعن ُُأو
هُ ُالتعديُعليهاُبأي  ُأو ُأنواعهُُُنوع ُُُبها ُإن ُُُمن ُتعظيمُهالتعدي،ُبل ُإلى ُالمنافعهُُُأمرُهُُهُقدُدعا ُ.العامةُهُُهذه

ُاإلسالمَُإُُ ينُ ُُن  دودُهُُهاُضمنَُوي لَب هيَُمطالبَُا،ُُإشباَعهَُُُالذيُي بيحُ ُُالفهطرةُهُُهوُده ُُاُالشارع ُالتيُحد هَُُُالح 

ُالتهذيبُهالحكيمُ  ُالخيرَُوالترشيدُهُُ،ُمع ُُوْلنُ ُُعليهُبالشر،ُُلإلنسان،ُوالُتعودُ ُُ؛ُحتىُتستقيَمُ،ُوت حق هَق
ُهُُلَُبهُهُأنهُجُ نُفطرتهُمُهُُاالنسانَُ  تعالىُعنهُُقالُللا ُُُ(ُحيثُ ُُالمالُهُُ)ُحبُ ُُ،ُومنُطبعهُهُُالتملكُهُُعلىُحب 

ُلََكن ودٌُ) : ْنَساَنُلهَرب ههه ُاإْله يدٌُ * إهن  َعلَىُذَلهَكُلََشهه يدٌُ * َوإهن هُ  ُلََشده هُاْلَخْيره ب  لهح  ـ6ُُُُ()سورةُالعادياتَُُوإهن هُ 
ا:) وقال تعالى(،8ُُ ا * َوتَأُْكلُوَن التَُّراَث أَْكًلا لَمًّ ُُ، ( 20ـ    19الفجر  ()سورة  َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا َجمًّ

ك ل ُُ:) عليهُوسلمُُصلىُللا ُُُ،ُكماُفيُقولهُهُُالمسلمُهُُأخيهُهُُعلىُالمسلمُمالَُُُاالسالمُ ُُحرمَُُُُلهذاُفقد
ْرض هُ  َوعه َوَمال هُ  هُ  َُحَراٌمَُدم  ْسلهمه َُعلَىُاْلم  ْسلهمه ُُ، (رواهُمسلُم)ُُ(اْلم 

َماَءك ْمُُ  (ُ:وفيُالصحيحين ُده ك ْمُُفَإهن  ك ْمَُهذَاُ،ُفهيَُشْهره ُيَْومه ْرَمةه َوأَْمَوالَك ْمَُوأَْعَراَضك ْمُبَْينَك ْمَُحَراٌمَُكح 
ك ْمَُهذَا ُُ.) ..َهذَاُ،ُفهيُبَلَده

ُُأوُالمالُهُُُ،اليومُبمالُالدولةُهُُوهوُماُيعرفُ ُُ،ُالمسلمينُعامة ُُُمالُهٌَُُاُحرمةَُأيضُ ُُكماُبينُاالسالمُ 

ُ،ُُُُالعامُه
أَبهيُُُف رضيُللا ُعَْنُ ُه ي  ده الس اعه ُ َمْيد  ْنُُُُح  مه ُ ال  َرج  َوَسل َمُ ُ َعلَْيهه  ُ َصل ىَُّللا  ُ الن بهي  اْستَْعَمَلُ ُ: قَاَلُ عنهُ

َمُقَاَلُُُُُاْْلَْزدُه اُقَده ُفَلَم  َدَقةه َُعلَىُالص  ُاْْل تْبهي ةه اْبن  ُي قَال ُلَهُ 
َيُلهي،ُقَالَُ ُجَُ)ُُ::َُهذَاُلَك ْمَُوَهذَاُأ ْهده يَُُفَهال  أَْمُاَلَُوال ذه َُفيَْنظ َرُي ْهَدىُلَهُ  هه ُأ م ه ُأَْوُبَْيته ُأَبهيهه لََسُفهيُبَْيته

ُإهْنُكَُ َعلَىَُرَقبَتههه ل هُ  ُيَْحمه ُيَْوَمُاْلقهيَاَمةه َُجاَءُبههه َشْيئ اُإهال  ْنهُ  أََحٌدُمه ذُ  ُاَلُيَأْخ  هه يُبهيَده َغاٌءُُنَْفسه ر  اُلَهُ  ير  اَنُبَعه
لَهَُ (ُُأَْوُبَقََرةُ  تَْيعَر  َواٌرُأَْوَُشاةُ  م َُهْلُُُاُخ  ُالل ه  ُالل ه م َُهْلُبَل ْغت  إهْبَطْيهه َُحت ىَُرأَْينَاُع ْفَرةَُ هه ث م َُرفََعُبهيَده
ُثاََلث ُا ُُ)رىُ رواهُالبخا (ُ)بَل ْغت 

ُُُلمالُاإلنسانُهُُجعلَُُُفاإلسالمُ ُُ بلُُُُُ،العامُهُُالمالُهاُعنُحرمةُُأيضُ ُُ،ُولمُيغفلُْوقداسة ُُُحرمة ُُُالخاص ه

ُُُحرمة ُُُهاُأشدُ ،فجعلَُُُللمالُالعامُهُُهذهُالحرمةُهُُأعلىُمنُشأنُه المالُالخاص ه ُُ،ُوعنيُعناية ُمنُ  ٌ
ُالمسلمين،ُُُبالمحافظةُعلىُأموالُهُعظيمة ُ

مَُوأَمَرُبصيانتهُ عنهُُُُعدىُبنُعميرةُرضىُللا ُفعنُُا،ُُاُيسيرُ عليها،ُولوُكانُشيئ ُُُالتعديَُُُها،ُوحر 
ْخيَط اُُُُُ)عليهُوسلمُيقول:ُُُُصلىُللا ُُُللاُهُُقال:ُسمعتُرسولَُ َُفَكتََمنَاُمه ْنك ْمَُعلَىَُعَمل  مه َمْنُاْستَْعَمْلنَاهُ 

ُيَْوَمُاْلقهيَاَمةُه ُ)خيانةُوسرقة(ُيَأْتهيُبههه َكاَنُغ ل وال  ُُأعظمُ ُُالعامُ ُُفالمالُ ()رواهُمسلم(،ُُ)إبرة(َُفَماَُفْوَقهُ 

ُاُمنُالمالُالخطرُ  ”ُُُُعلىُتسميتهُهُُالناسُ ُُوهوُماُاصطلحَُُُاْلمةُهُُالعامُملكُ ُُالمالَُُُ،ُذلكُْلنُ ُُخاص ه

،ُُ،والمدارسُ ُُ،ُوالمعاهدُ ،ُوالمرافقُ هاُاْلشخاصُ التيُالُيمتلكُ ُُاْلرضُ ُُ:فيهُُ”ُ،ُويدخلُ ُُمالُالدولةُه
عليه،ُومنُهناُُُُالمحافظة ُُُيجبُ ُُعامٌُُُهذاُمالٌُُُاُ،ُ..ُ،ُفكلُ هَُ،ُوغيرُ ُُ،ُوالجامعاتُ والمستشفياتُ 
ولوُُُُمنُالمالُالعامُهُُالقليلُهُُفسلبُ  ،ُُبعينهُهُُالُلفردُ ُُلألمةُهُُلهُسارقٌُُُ،ُفالسارقُ هذاُالمالُهُُتأتيُخطورة ُ
ُأوُماُفيُقيمتهُهكانُمخيطُ  ُيومَُُُيفضحُ ُُا ُالبخاريُُُبحسناته،ُودليلُ ُُويذهبُ ُُالقيامةُهُُالعبد ذلكُماُرواه

يَق ولُ  َعْنهُ   ُ َيَُّللا  بهَلُُُُ:عنُأَبَيُه َرْيَرةََُرضه إهن َماَُغنهْمنَاُاْلبَقََرَُواإْله ةُ  اْفتَتَْحنَاَُخْيبََرَُولَْمُنَْغنَْمُذََهب اَُواَلُفهض 
هَُصل ىَُّللا  ُ َُّللا  َعْبٌدَُُُُواْلَمتَاَعَُواْلَحَوائهَط،ُث م ُاْنَصَرْفنَاَُمَعَُرس وله يُاْلق َرى؛َُوَمعَهُ  َُوَسل َمُإهلَىَُواده َعلَْيهه

بَابه،ُُ أََحد ُبَنهيُالض ه لَهُ  ْدَعٌمُأَْهَداهُ  مه ي قَال ُلَهُ  ُلَهُ 
َُوَسل َمُإهْذَُجاَءه َُسْهٌمَُعائهٌرَُحت ىُأََصاَبُُ َعلَْيهه  ُ هَُصل ىَُّللا  َُّللا  ط َُرْحَلَُرس وله َكُاْلعَْبَد،ُُذَلُهَفبَْينََماُه َوُيَح 

الش َهاَدة ، :َُهنهيئ اُلَهُ  َُوَسل َم:ُُفَقَاَلُالن اس  َعلَْيهه  ُ هَُصل ىَُّللا  ُُُُ)فَقَاَلَُرس ول َُّللا  ُإهن  هه يُبهيَده يُنَْفسه بَْلَُوال ذه
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م ُلَتَشُْ ْبَهاُاْلَمقَاسه ُلَْمُت صه ْنُاْلَمغَانهمه االش ْملَةَُال تهيُأََصابََهاُيَْوَمَُخْيبََرُمه ُنَار  ل َُعلَْيهه يَنُُ ُ،”تَعه ٌلُحه فََجاَءَُرج 
ُفَقَالَُ َراَكْينه ُأَْوُبهشه َراك  َُوَسل َمُبهشه َعلَْيهه  ُ َصل ىَُّللا  ُه ْنُالن بهي  َعُذَلهَكُمه ُ:َسمه

َراٌكُأَْوُُ َُوَسل َم:ُ“شه َعلَْيهه  ُ هَُصل ىَُّللا  فَقَاَلَُرس ول َُّللا  ُأََصْبت هُ  ْنُنَارُ َهذَاَُشْيٌءُك ْنت  ُمه َراَكانه لذلكُُ(،ُُشه

ظ ُأصحابَه،ُمبي هن اُلهمُخ طورةَُُُُ–صل ىُللاُعليهُوسل مُُُُُ–ُُكانُالنبيُ  اُماُيَعه ُُوالسرقةُهُُالغ ل ولُهُُكثير 

ُُ.هالذيُيَنبغيُأنُي حفََظُمنُقهبَلُأفرادُهُُالعامُهُ،ُوالتيُت عَد ُبمثابةُالمالُهمنُالغنيمةُه
*ُ*********ُ

ُهُُللُهُُالحمدُ ُُ ُُللُاُُصلي)محمدُ ُُنُاسيدُهُُوالمرسلينُ،ُُاْلنبياءُهُُخاتمُهُُعليُُوالسالمُ ُُوالصالة ُُُالعالمين،ُُرب 
ُُ.أجمعيُنُوصحبهُهُآلهُهُوعليُُ،ُ(وسلمُعليه

ُعليُالحفاظُعليُالمرافقُالعامةُهُالتيُتترتبُ ُُثالثا :ُاآلثارُ 
،ُلذلكُجعلُُالفالحهُُُ،ُوطرقُهالخيرُهُُبلُهالتعديُعليهاُمنُسُ ُُوعدمَُُُالعامةَُُُعليُالمرافقُهُُالحفاظَُُُإنُ ُُ
ُُ،ُومنُأسبابُهالصدقاتُهُُ،ُوإحديُأنواعهُاإليمانُهُُعبُهاْلذيُمنُشُ ُُعليهُوسلمُكفُ ُُاُصليُللا ُنَُنبي ُ

ت وَنُش ْعبَة ،ُفَأَْفَضل َهاَُقْول :ُاَلُُ)ُُُ:نانبي ُُُيقولُ ُُ،ُحيثُ الجنةُهُُدخولُه ُبهْضٌعَُوَسْبع وَنُأَْوُبهْضٌعَُوسه يَمان  اإْله
ُ يقُهإهلَهَُإهال  اْْلَذَىَُعْنُالط ره ُُ.()متفقُعليه(َّللا  ،َُوأَْدنَاَهاُإهَماَطةُ 

هُبعدُموتههُ:ُمنُُُُُ)عليهُوسلم:ُُُُصلىُللا ُُُالنبيُ ُُويقوُلُُ ُوهوُفيُقبره هن  ُأجر  سبٌعُيجريُللعبده
اُ،ُأوُكَُُُعل مَُ اُ،ُأوُحفرَُعلم  اُ،ُأوُغرسَُُُرىُنهر  َثُمصحف اُ،ُُُُبئر  ُ،ُأوُبنىُمسجد اُ،ُأوُور  نخال 

ُلهُبعدُموتههُُ مجرىُُُعلىُذلكُكلُ ُ،ُويقاسُ ُعه ُأيُوسُ ُاُرىُنهرُ ومعنىُكَُُ(ُ،أوُتركُولد اُيستغفر 
ُُفيُأمرُهُُ،ُوكذلكُالحالُ ُُه ُضيقَُنعتديُعليهُوالُأنُن ُُُ،ُالُأنُُُْه ُنوسعَُُُوأنُُُْه ُنطهرَُُُاُأنُْنَُمائيُ،ُفواجب ُ

أوُنلقيُعليهُُُُعلىُالمارةُهُُه ُعليهُأوُنضيقَُُُعليهُالُأنُنعتديَُُُنحافظَُُُالذيُينبغيُأنُُُْالعامُهُُالطريقُه
ُ.ونحوهاُُأوُالمخلفاتُهُالقمامةَُ

هُُُاالقتصادُهُُدعمَُا،ُُأيضُ ُُعليُالمرافقُالعامةُهُُعليُالمحافظةُهُُويترتبُ ُُ ُُاالستثماراتُهُُجذبَُوُُ،ُُالمحلي 

عُُالتحفيزَُوُُ،السي احهُُُجذبَُوُُُ،التجاريةُه ُُالحدائقُهُُمنُخاللُإقامةُهُُُمنُالجريمةُهالحدُ ُوُُ،علىُالتطو 
استخدامُهُُالتشجيعَُوُُ،ُموأمنهُهُُالمشاةُهُُبسالمةُهُُاالهتمامَُُوُُ،والمنتزهاتُه ُُُ،العامُهُُالنقلُهُُوسائلُهُُعلىُ

ُعامُ ُبالصحةُهُاالهتمامَُو ُُ.علىُالبيئةُهُالمحافظةَُوُُ،بشكل 
ُُالعامةُهُُوعلىُالمرافقُهُُالعامةُهُُعلىُالممتلكاتُهُُاُعلىُالحفاظُهجاهدُ ُُيعملَُُُنُْأُُمواطنُ ُُعلىُكل ُهُُواجبٌُُفُ

ُفيُالشوارعُوالمناطقُهُُفيهاُوالُيلقيُبالنفاياتُهُُنُالُيخربَُأُُعليهفيجبُ ،ُُعلىُخدمتهُهُُالتيُتعملُ 

ُُوالنظيفةُهُُالعامةُه يجبُ ، تكسيرَُُُوالُ الكتابةَُأُُُُالحوائطُهُُعليناُ بأيُ ُُوُ اوُ أشكالُهُُشكلُ ُُعليهاُ ُُمنُ

هُ،ُُوناتجاهُوطنهُُُوالحسنُهُُبالسلوكُالطيبُهُُنتمتعَُُُنُْأُُُ،ُفيجبُ التخريبُه ُُتربية ُُُأنُتتمُ ُُمنُالضروري 

ٌُُه.العامةُعلىُجميعُالمرافقُهُالم حافظةُهُعلىُأهميةُهُاْلطفالُه
ُالعالميُنُبالدُهُوسائرَُُُاللهمُاحفظُمصرَُ

ُ،،،،،ُُالصالةَُالدعاء،،،،،ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوأقمُ
ُكتبه:ُطهُممدوحُعبدُالوهابُُُُُُُُُ

 إمامُوخطيبُبوزارةُاْلوقافُُُ


