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 وتقدمها ألممعوامل بناء ا: اجلمعة القادمة خطبة
 

 عناصر الخطبة:
 الطاقات املعطلة مع تقدمي الكفاءات  العمل واستثمارالعامل األول: 

 العامل الثاين: نشر العلم والوعى الثقايف بني أفراد األمة 
 غرس مكارم األخالق يف نفوس أفراد اجملتمعالعامل الثالث: 

 شئة األسرية السوية: التنرابعالعامل ال
 من األفكار املتطرفةالعقول  مواجهة الدعوات اهلدامة وتطهري: العامل اخلامس

 : الوحدة واالجتماعالعامل السادس
 : التضحية من أجل الوطنعالسابالعامل 
      

 المقدمة:                                                            أما بعد:
؛ وهذا األمر يتطلب شرعة هللا فيهاعلى سائر الكائنات وأمره بعمارة األرض وإقامة خلق اله اإلنسان وكرمه وفضله  لقد عباد هللا:

 القوية الرشيدة املتينة املتقدمة يف مجيع جماالت احلياة؛ وهذه العوامل تتمثل فيما يلي: األممعدة عوامل إلقامة 
  مع تقدمي الكفاءات ةالطاقات املعطل ستثمارالعمل واالعامل األول: 

؛ قللا  وبنللا  الللدو  حللا اإلسلللى علللى السللعي واالسللتثمار والكسللب ملل  أ للل الللر  فالعمللل واالسللتثمار أسللا  بنللا  األمللم ؛ لللذل  
لا ويقلرر اإلسللى أن  ؛ (15{ ) امللل :  واإجلاَيلهج النشيولورو  واكولولوا مجل  رزجَ قجلهج  تعلا::   هولوا الِلذجَ  اعاللا لاكولمو األاَرضا الالولوالْ فااَميولوا يفج مانااكج جها

حيللاة اإلنللان بللدون عمللل واسللتثمار هللي عقلليم ك يللاة شللةر بللل قللر ك فهللي حيللاة تثللا املقللي الك للا لللدَ واهللب احليللاة الللذَ يريللدها 
 خص ة منتةة كثاة الثمرات. 

العمللك بلل إن قيلاى السلاعة ال ين نلي أن  لو   يةب على املسلم أن يكون وحدة إنتا ية طاملاْ هو على قيد احلياةك ما داى قادراْ علىف
بينلله وبللق القيللاى بعمللل منللتيك ويف الللل  يللدفعنا النللم دلللى هللا عليلله وسلللم دفعللاْ إد حقللل العمللل واالسللتثمار وعللدى الركللود والكسللل 

أمحلد وال الاَر يف  لر"   فيقو : " إالا قامي الساعة ويف يد أحدكم فسيلةك فإن استطاع أال يقوى حىت ينرسلها فلينرسلها فلله بلذل  أ
:  اجَعلليو األدب املفللرد [ك كمللا حللا اإلسلللى علللى اةللاال املهنللة للكسللب مهمللا كانللي دنيةللة فهللي خللا ملل  املسللقلةك فعاللَ  أا ج هورايَلللراةا قاللا ا

لدوكوَم فلاياَ تاطجلبا عالالى اَن يلاَندووا أاحا :" ألا لَ  أاَن  راسوو ا اَّللِج داِلى اَّلِلو عالاَيهج واساِلما يلاقوو و لَاِ لالهو مج ا بجلهج عالَ  النِلا ج خا َنلهو فلاياَسلتلاَنبج ظاَهلرجهج فلايلاتاصالِد ا مج
َأ ِبجاَ   " )الرتمذَ وحسنه(ياَسقا ا را وْل أاَعطااهو أاَو مانلاعاهو الالج ا فاإجِن اَليادا اَلعوَلياا أاَفضالو مجَ  اَليادج السشَفلاى وااَبدا  .تلاعوو و

طلاب ريلي هللا عنله يهلتم للعملل واالسللتثمار والرت يلب فيله فيقلو : ملا مل  مويلع  تيلب امللوت فيله أحللب إِد عملر بل  اخ للذل  كلان
ك وكللان إالا رأَ فلىت أعة لله حالله سللق  عنله: هللل لله ملل  حرفلة   فللإن قيلل : ال. سللق  ملل   مل  مللوط  أتسلو  فيلله ألهللي أبيللع وأشلرَت

ملل  عملل  فللإن قيللل: نعلم .قللا : إنله يسللت ق املللدر. وإن قلالوا: ال. قللا : لللي  عينيله .وكللان إالا ملدر هضللرته أحللد سلق  عنلله: هلل للله 
يوشلل  أن  تللاد أحللدكم إد مهنللةك وإن كللان ملل  : وكللان يودللي الفقللرا  واأل نيللا  معللاْ  ن يتعلمللوا املهنللة ويقللو  ت يللرا لللذل  بللذا .

يلربه لللدرة وسلاقه إد العملل واالسلتثمار وهلو يقلو : وكان  كلما ملر بر لل  لال  يف اليلارع أملاى بيتله ال عملل لله أخلذه و  األ نيا .
 .اإلماى أبو حامد النزا:( –لدي  إن هللا يكره الر ل الفارغ ال يف عمل الدنيا وال يف عمل اآلخرة.")إحيا  علوى ا
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تله وشل ابه يف الفلراغ إن القللب لي لزن حينملا يلَر اليل اب وهلم يف أعلز قلواهم العقليلة وا سلدية وملع اللل  يفلب اليل اب قو  عباد هللا:
ويف كل ما حلرى هللا ت لار  وتعلا: مل  مللها وميلارب وولور وجملون و لا اللل ؛ وللو ن يكل  اإلنسلان يف حا لة إد للعمللك ال هلو وال 

 أسرتهك لكان عليه أن يعمل للمةتمع الذَ يعيش فيه فإن اجملتمع يعطيهك فلبد أن  خذ منهك على قدر ما عنده. 
فو للده ينللر   للو ةك وهللو يف شللياوخته وهرمللهك فقللا  للله:  -ريللي هللا عنلله -مللر علللى أ  الللدردا  الصلل ا  الزاهللد يوللروأ أن ر لللْ 

أتنر  هذه ا و ة وأني شيخ ك اك وهي ال تثملر إال بعلد كلذا وكلذا عاملاْ  ل فقلا  أبلو اللدردا : وملا علليا أن يكلون : أ رهلا و كلل 
لل  منها  َا

يعمللل لنفللع اجملتمللع اإلنسللاب ف سللبك بللل يعمللل لنفللع األحيللا ك حللىت احليللوان والطللاك والنللم دلللى هللا  وأكثللر ملل  الللل  أن املسلللم ال 
للاِن أاَو  اجي َنللهو طاللَاِ أاَو إجَنسا للَ  موَسلللجما يلاَنللرج و  اَرْسللا أاَو يلاللَزراعو  اَرْعللا فلاياَقكولللو مج قاِة"  عليله وسلللم يقللو : " ماللا مج للانا لاللهو بجللهج داللدا للِة إجاِل كا [ك ما ال اللاَر

  وبذل  يعم الرخا  لييمل ال لد والع اد والطيور والدواب.
إالن فاإلسلى قد حا على العمل والكسب واالحرتاف واالسلتثمارك وأن األملة اإلسللمية  نيلة ِبلا وه هلا هللا مل  ملوارد وطاقلات وأن 

خلل  ويف حللدود التاطللي  السللديد ألدلل  ي ملل  هلذه املللوارد وتللل  الطاقللات ك لللو اسلتنلي اسللتنلالْ دلل ي اْ يف حللدود القلليم واأل
أ للب أ نيللا  العللان ك فتقللدمها وزا هللا وا دهارهللا مصلل وب للقلليم األخللل  أواْلك ول للد والسللعي والعمللل  نيللاْ ك فهللذان ميللزا ن  مللا 

 يداْ.ترقي األمة وتتقدى. ولنعدامهما تتالف وتصاب لحنطاط مادَ وخلقي وكفي للواقع املعادر على الل  شه
أحواله وأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته؛ ألن هللا أقلرب إليل  مل  ح لل الوريلد ؛ قلا  أعماله و أن يراقب هللا يف مجيع  عامللا وجيب على

َ لج اَلوا  َنساانا وانلاَعلامو ماا تلوواَسوج و بجهج نلاَفسوهو واحناَ و أاقَلرابو إجلاَيهج مجَ  حا لاَقناا اإَلج  .(16رجيدج{ ) : تعا::   والاقاَد خا
َز   أقلرب إد ع لده مل  ح لل الوريلد. لكنزله عاملل الع لد معامللة النائلب عنله ال عيلد منلهك  -: احلقز علزز و للز -رمحه اَّللز  -" قا  اب  ا و 

للا  تستيلعر ال عللدك وللذل  تقلع مللنهم املعادليك إال لللو  قزقلي مللر  اق تهم فلقمر بقصلد نيزتللهك ورفلع اليللدي  إليلهك والسزلقا  للله. فقللوب ا هز
 .لل اير النزاظر لكفزوا األكفز ع  اخطااي. واملتيقزظون علموا قربه ف ضرهتم املراق ةك وكفتهم ع  االن ساط" ) ديد اخاطر(

ك يف اخللوات يف الفللواتك ك يف ظللىج الليللك ورا  ا لدرانك إن علقا هللاج تلحقول  أيل  ملا اله ليك ويف أَ مكلان حللليعاملفيا أيها ال
 يف داخلج داورا دمك هل علميا الل ك واستيعرتا الل  فاتقييا هللاا ظاهراْ ولطناك فكانا لطنو  خاو م  ظاهرج .ولو كنيا 

 خلوُت ولكن قل علي رقيبُ ……إذا ما خلوت الدهَر يوما فال تقل
 وال أن ما ختفيه عنه يغيبُ ………..وال حتسنَب هللَا يغفُل ساعة  

املواهللب والقللدرات؛ وأن  ملل  فمصللر  للا عللدد ال    بللهكنللا نريللد النهللوض ب لللد  ومصللر  ؛   العمللل إالا يف كمللا جيللب تقللدا الكفللا ات
الللذرة والعلللوى الكونيللة علللوى مجيللع دو  العللان تسللتعق لخلل ات املصللرية يف مجيللع جمللاالت احليللاة؛ وملل  امللحلل  أن العلمللا  ال للارعق يف 

م جيللدون تقللديرا مللاداي ومعنللواي يف اللل لد اللل  يقيمللون  للا؛ فكيللف  ميللهم وال واهلندسللية والط يللة دائمللا يقيمللون يف بلللد اخللارد؛ أل لل
  لللب نا  دولة وأمة نقدرهم ونطالب 

: قالا ا راسول لا قالا ا ليا اَّلِلو عانلَهوما ك رايج و و اَّللِج دالِلى لذل  شلدد دللى هللا عليله وسللم يف أملر تقلدا الكفلا ات أنلا تيلديد؛ فعال ج ابَل ج عا ِلا ا
لانا اَّلِلا وخلانا » عالاَيهج واساِلما: هللاو  َنلهو فلاقالَد خا ِج مج « راسولولاهو وخلانا اَلمولَقمجنجقا ما ج اَستلاَعمالا را ول مجَ  عجصااباةا وايفج تجَل ا اَلعجصااباةج ماَ  هولوا أاَريالى َّللج

 .) احلاكم ود  ه (
ا   لِلما : " مالَ  وا:ج ْة ك فلاعالاَيلهج لاَعنالةو اَّللِج ك الا يلاَق اللو وقاا ا أيضا دالِلى هللاو عالاَيلهج واسا ًوالالا لْدا  َم أاحا ْةا ك فالقاِمرا عالالَيهج ليلَ لَ  أاَملرج اَلموَسللجمجقا شا َنلهو   مج اَّلِلو مج

ِنما" ) أمحد واحلاكم( لاهو  اها  .داَرفْا واالا عاَداْل ك حاىِت يوَدخج
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  فراد األمةبني أ الوعى الثقايفو  العلمالعامل الثاين: نشر 
بنللا لرفللع ا هللل عنزللا أن كللان أو  مللا نللز  ملل  الللوحي  -عللز و للل  -قللد اهللتم اإلسلللى بقيمللة العلللم أنللا اهتمللاىك ولقللد بلنللي عنايللة هللا ف

َسمج رابزجل ا الِلذجَ خالاقا{)العللق: ا ة والعللم يف ( ؛ وأملرو هللا علز و لل للقلر 1على ن ينا أعظم كلمة ه    ا   يل هي قوله تعاد: اقَلراأَ لج
أو  آيللة نزلللي ملل  القللرآن دليللل وايللل علللى أويللة العلللم يف تكللوي  عقللل اإلنسللان ويف رفعلله إد املكانللة السللاميةك فللل يسللتَو عنللد هللا 

لَل  الذَ يعلم والذَ ال يعلمك فقهل العلم هلم مقاى عظيم يف شريعتنا النرا ك فهم م  ورثة األن يا  واملرسللقك يقلو  هللا ت لار  تعلاد:  ها
{ )الزمللر:  ( ك فللل يسللتَو الللذَ يعلللم والللذَ ال يعلللمك كمللا ال 9ياَسللتاوَج الِللذجي ا يلاَعلاموللونا واالِللذجي ا الا يلاَعلاموللونا إجِزاللا يلاتاللذاِكرو أوولوللو اأَلاَل اللابج

كيستَو احلي واملييك والسميع واألدمك وال صا واألعملىك فلالعلم نلور يهتلدَ بله دلاح ه إد الطريلق السل وخيلرد بله مل  الظلملات  َو
للَنكوَم واالِللذجي ا أووتوللو ؛ إد النللور. ا اَلعجَلللما ويرفللع هللا الللذَ يطلللب العلللم والللذَ يعمللل بلله كمللا ييللا ك قللا  تعللاد:  يلاَرفاللعج اَّلِلو الِللذجي ا آمانوللوا مج

{ )اجملادلة:   .(11دارا ااتا
جمادك وتاسوود اليعوبك وت ىن املمال ك بل ال يستطيع املسلم أن  قق إن العلم أسا   ضة األمة وقياى احلضارات؛ ف العلم ت ىن األ

عزاْ وجمداْ الع ودية اخالصة هلل تعاد على وفق شرعهك فضْل ع  أن ي ب نفسه كما أراد هللا س  انه أو يقدى جملتمعه خااْك أو ألمته 
 ا اك وددِع بنيا اك وأوقعها يف الرالائل واملتاهات املهلكة.وما فيا ا هل يف أمة م  األمم إال قوض أرك؛ إال للعلم -ونصراْ 

 العلم يبين بيوات ال عماد هلـا ............... واجلهل يهدم بيوت العز والكـرم                       وكما قيل: 
ن  فلع بل  ع لد احللارري أملا أ فقلد روأوي لغ م  فضل العللم أنله يرفلع قلدر أ   للي  هللم حسلب وال نسلب فلو  كثلا مل  األكلابر؛ 

مكة خرد واستق ل عملر بل  اخطلاب بعسلفانك فقلا  لله عملر: مل  اسلتالفي عللى أهلل اللوادَ  قلا : اسلتالفي علليهم ابل  أبلزأك 
فقا  عمر: وم  اب  أبزأ ل فقا : ر ل م  مواليناك فقا  عمر: استالفي عليهم مود  فقا : إنله قلارل لكتلاب هللا علان للفلرائ ك 

 عمر: أما إن ن يكم  قد قا : "إن هللا يرفع  ذا الكتاب أقواما ويضع به آخري ." فقا  
م  عومل النهوض لألمة يف اجملا  العلملي أن  لتم لملعللم وامللر  وأن نيلكر  هلودهك ونلقدَ إليله بعضلاْ مل  حقلهك إن  أحبيت يف هللا:

 وأن نعرف له قدره واحرتامه وفضله.
 َب كَِّليهِّما ......................ال يـَْنَصحانِّ إِّذا ُُها ََلْ يُْكَرماإنَّ املُعل ِّم والطَّبِّي

َْهلَِّك إِّْن َجَفْوَت ُمَعل ِّما   ْ جلِّ ْ لِّدائَِّك إِّْن َأَهْنَت طَبِّيَبُه ...................َواْصِبِّ  فاْصِبِّ
مةك وفسد أبناؤها إال حينما ياع األبنا  بق أبا إن  ضة األمة منوط برتبية أ يا  على علم و مل املسةولية؛ وما اختلي موا ي  األ

 -مفرط ال يعلم ع  حا  أبنائهك وال يف أَ مرحلة يدرسونك وال مع م  يذه ون وجيالسونك وال ع  مستواهم الت صيلي يف الدراسة 
ها فهم يف نفو  أبنائ وبق مدر  خان األمانةك وهتاون يف وا  هك ون يدر  مسقوليته؛ فدور األسرة عظيم يف  ر  هذه القيم

 للمسةولون عنهم يوى القيامة
 يف نفوس أفراد اجملتمع مكارم األخالق : غرسالعامل الثالث

اخلق هو  فاإلسلى بل خلق  سِد بل رورك و اخلق م  الدي  كالرور م  ا سدك ف إن لألخل  أوية ك أ يف اإلسلىك عباد هللا:
 ارات لألخل  ويياعها بفقدا ا ألخلقهاك قا  الياعر أمحد شوقي:فقواى األمم والدو  واحلض كلش شي ك

 فإن ُهو ذهبت أخالقهم ذهبوا............ إمنا األمُم األخالُق ما بقيت
ـم.وقال:                    ــم َمــــأتَـــمـــا  َوَعـــــويــــال......... َوإِّذا ُأصـــيــَب الـــَقــوُم فـــــي َأخــالقِّــهِّ  فَـــــَأقِّـــــم َعـــلَـــيــهِّ

ُعـهُ وقال:                      أَلْخـالقِّ َتْسَتقِّـمِّ  ...............َصـالُح َأْمـرَِّك لِّأَلْخـالقِّ َمْرجِّ  فـََقـوِّ مِّ النـَّْفـَس ِبِّ
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 ة ( فلم يك  الدي  دلة وال  كاة وال دوى ف سب.وألوية األخل  أد  ي شعاراْ للدي  ) الدي  املعامل
 : "اعلم أن الدي  كله خلقك فم   اد علي  يف اخلق؛  اد علي  يف الدي ".-رمحه هللا تعاد-قا  الفاو  آلدَ 

 .وهكذا تظهر أوية األخل  ومكانتها يف الرسالة احملمدية حىت أد  ي شعاراْ للدي  متثله كله
مكلللارى انتيلللار اإلسللللى يف عصلللر النلللم والصللل ابة والسللللف الصلللا  إزلللا هلللو بنلللا  احلضلللارات و  العاملللل األكللل  يفإن  أيهـــا املســـلمون:

األخل  الكرنة ال  ملسها املدعون يف هذا ا يلل الفلذ مل  املسللمقك سلوا  كانلي هلذه األخلل  يف جملا  التةلارة مل  ال يلع واليلرا ك 
واملعار ك ويف عرض اإلسلى عليهم وةياهم بق اإلسللى أو ا زيلة أو املعركلةك أو يف حسل   أو يف جما  احلروب ؛مثل الصد  واألمانة

معامللة األسللرأك أو عللدى قتلل النسللا  واألطفللا  واليليو  والره للانك هللذه األخللل  دفعلي هللقال  النللا  يفكلرون يف هللذا الللدي  ا ديللد 
خو  يف هللذا الللدي  وحللب تعاليمللهك ومقاخللاة املسلللمق الفللا ق يف الللدي  الللذأ  مللله هللقال ك و ال ْللا كللان ينتهللي  للم املطللاف إد الللد

 للوالعقيدة
ن ياْ عادايْ ك بل اسلت ق دلدارة أن يكلون  : "ن يك  ًمدِ حيا يقو  ال احا الفرنسي كليمان هوارت  هذه األخل  أ رت إعةاب

نلم للي  علادايْ مل  يقسلم أنله … سل قوه مضلاعفة مل  بلب قومله  خامت األن يا  ك ألنه قابل كل الصعاب ال  قابلي كل األن يا  الذي 
 ألد ل العان مسلماْ" مكارى األخل "لو سرقي فاطمة ابنته لقطع يدها" ل ولو أن املسلمق اةذوا رسوهلم قدوة يف 

ن يت  ب إد النا  وما أمجل قو  اب  ح ان: "الوا ب على العاقل أفعلينا أن نت لى هس  اخلق وبس  الو ه وحب اآلخري ؛ 
بلزوى حس  اخلقك وتر  سو  اخلقك ألن اخلق احلس  يذيب اخطااي كما تذيب اليم  ا ليدك وإن اخلق السي  يفسد العمل  
 .كما يفسد اخل العسلك وقد تكون يف الر ل أخل  كثاة داحلة كلهاك وخلق سيئك فيفسد اخلق السيئ األخل  الصاحلة كلها"

إننلا يف حا لة إد أن نقلف وقفلة ملع أنفسلنا وأوالد  وأهلينلا يف  لر  مكلارى األخلل  والت للي  لا ؛ حنتلاد إد نوللد  ن:أيها املسـلمو 
م   ديد لألخل  الفايلة؛ حنتاد إد ننلا ملا يف أنفسلنا مل   لل وحقلد وكلره وولل وشلل وظللم وقهلر ودفل  للقلدرات واملواهلب إد 

 فع الكفا ات؛ إالا كنا نريد حضارة وجمتمع وبنا  دولة للل فهل لذل  أالن واعية  للحب وتعاون وإيثار وعد  ومساواة ور 
 لتنشئة األسرية السوية: االعامل الرابع

 فاجملتمع ع ارة ع  أسر ؛ فلو أن كل واحد منا أنيق أسرة سوية متينة فم  جمموع هذه األسر ن ب دولة وأمة وجمتمعاْ قوايْ متماسكاْ.
ويف تيللكيل أخلقهللم وسلللوكهمك ومللا أمجللل ع للارة : " إن ورا  كللل  -منللذ والدهتللم  -سللرة دورْا ك للاْا يف رعايللة األوالد ن لألإ عبــاد هللا:

ر للل عظلليم أبللوي  مللربيق"ك وكمللا يقللو  بعلل  أسللاتذة علللم الللنف  : "أعطللو  السللنوات السلل ع األود لألبنللا  نعطلليكم التيللكيل الللذَ 
 ر ا  ال يولدون بل يوصنعون".سيكون عليه األبنا ". وكما قيل : "ال

 هدما لل ضارة كلها. هدى األسرةواحلضاراتك واعت وا والدو  واألمم اجملتمع  األسرة يف بنا ولقد فط  النرب إد أوية 
 يقو  أحد املستيرقق: إالا أردت أن هتدى حضارة أمة فهنا  وسائل ثلري هي:

 أسق  القدوات. -3    التعليم........................اهدى  -2        اهدى األسرة................  -1
 * لكي هتدى األسرة: علي  بتنييب دور )األى( ا علها ةةل م  ودفها بل"ربة بيي"

 * ولكي هتدى التعليم: علي  بل )املعلم( ال جتعل له أوية يف اجملتمع وقلل م  مكانته حىت  تقره طلبه.
العلمللا  واآلل ( اطعلل  فلليهم قلللل ملل  شللق مك شللك  فلليهم حللىت ال يسللمع هلللم وال يقتللدَ  للم * ولكللي تسللق  القللدوات: عليلل  بللل )

 أحد.
 فإالا اختفي )األى الواعية(ك واختفى )املعلم واألب املالص(ك وسقطي )القدوة(؛ فم  ير  النش  على القيم ل
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قدراهتم وتنر  يف نفوسهم حب اخا وحب النا  وحب إالن ت دأ املسقولية واألوية م  األسرةك فاألسرة ال  تر  أبنا ها وتنمي 
العمل وحب الوط  والتمس  لألخل  واليمائل اإلسلميةك والدفاع ع  الوط  م  األعدا  واحلاسدي ك إزا هي تقوى ب نا  

 ة سليمةك إزا هي هتدى اجملتمع.اجملتمع.. أما تل  األسرة ال  ال هتتم  بنائها وترت  هلم احل ل على النارب وال تنيةهم تنيةة ا تماعي
 من األفكار املتطرفةالعقول  مواجهة الدعوات اهلدامة وتطهري: العامل اخلامس

؛ ألِن النلا  لللو اسلتقامَي عقلوهلمك دللاروا يل اب ملل  األفكلار املتطرفلةعوقلو  ال تطهللاو موا هلة اإلرهلاب بنللا  الدوللة فمل  أهلم وسلائل 
ك إاْلا هنا  علقِة ك اة بق احملافظة على عقو  النا  وبق اسلتقرار األمل  عنلدهم؛ ألن  لا ن عِما يضرشهمعوهم وي تاعجدو يوفكجزرون فيما ينفا 

يللذهب  ملل  النللا  انتيللار املفللاهيم اخاطةللة حيللا  نصللو  القللرآن والسللنةك وعللدى فهمهمللا بفهللم السلللف الصللا ك وهللل كوفجزللر النللا  
 بقتل املستقمنق وفوةجزرت ال قاع إال  ذه املفاهيم املنكوسة لل وأريقي الدما  وقوتل األبراي  وخوفرت الذمم

فعلينلللا أن حنلللاف  عللللى أوالد  مللل  االنلللزال  يف مهلللاَو الراليللللة واالالللراف يف الفكلللر التكفلللَا املن لللرفك ونقلللو  للنللللة أهلللل النلظلللة 
لكلل ميلرت  يف هلذه ا لرائم ال يلعة سلوا  دللب هلذه وا فا ك مت عي األخطا  املستهزئق للعلما ك اخار ق على إمجاع األمةك نقو  

املتفةللرات أو اإلعانللة علللى نقلهللا أو التواطللق يف هتري هللا أو السللكوت علللى أدلل ا ا: توبللوا إد هللا توبللة نصللوْحاك واعرتفللوا  خطللائكمك 
راي ك واتقلللوا يوْملللا تر علللون فيللله إد هللاك ويف وعلللودوا إد رشلللدكمك اتقلللوا هللا يف أنفسلللكمك اتقلللوا هللا يف دملللا  املسللللمقك اتقلللوا هللا يف األبللل

ال كم دما  ألروار بريةةك فماالا أنتم قائلون  ل وما هي حةتكم إالا وقفتم حافية أقلدامكم؛ عاريلة أ سلامكم؛ شاخصلة أبصلاركم؛ بلق 
 يدَ هللا أَحكامج احلاكمق لل

والتفةللاك واعلمللوا أن ملل  أعظللم الوا  للات الر للوع ألهللل  إايكللم وهللذه الللدعوات اخطللاة اللل  تللدعو إد التكفللا اي شــباا االســالم:
 العلم املوثو  بعلمهم فيما يويكل عليكم ألن هللا  علهم هداة مهتدي ؛ ونسق  هللا أن جيتا هذه األفكار الدخيلة م  بيننالل

 : الوحدة واالجتماعالعامل السادس
الفرقللة والتيللاح  والت للا   والتقاتللل والت للزب لينللا أن نت للرزر ملل  فعفوحللدة الصللف ووحللدة األمللة عامللل قللَو وفعللا  يف بنللا  الدولللة؛  

ْللا  للصلللل واملصللاف ة واملصللاحلة .. والتنللا   واحمل للة .. واألخللوة حللىت تعللود امليللاه إد جماريهللا ..جيللب علينللا أن نكللون داللف ا واحللْدا موتل محج
عللللى هلللذه الظلللواهر املفزعلللة واألحلللداري املفةعلللة واستةصلللا  كال نيلللان املردلللو  ملللع والة أملللر  وعلمائنلللا يف اسلللتت اب األمللل  والقضلللا  

نْللا سللاهرْة مللع ر للا  األملل  لل فللا، علللى ديننللا وبلللد  وأمننللاك ومنهةونللا مللنهيو الوسللطية  شللقفتهاك جيللب أن نكللون مجيْعللا يللْدا واحللدة عايلَ
الةك وأال ينسللاقوا ورا  حللرب اليلل هات واالعتللدا ك ونصللي   لليلل اب وفلللذات األك للاد أال يناللدعوا لألفكللار اهلدامللةك واملنللاهي الضلل

 ال  يرو ها ما  قاِل فلاَهموهك ويل ساَعيوه.
إنب أدعلو مجيلع أطيلاف اجملتملع إد اال تملاع واالعتصلاى والوحلدةك فاال تملاع واالتفلا  سل يل إد القلوة والنصلرك والتفلر  واالخلتلف 

ايتهللا إال للوحللدة والللتلحم بللق أفرادهللاك وتوحيللد  هودهللاك والتللاريخ طريللق إد الضللعف واهلزنللة ك ومللا ارتفعللي أمللة ملل  األمللم وعلللي ر 
تلدعو إد هلذا  -دللى هللا عليله وسللم-أعظم شاهد عللى اللل ك وللذا  لا ت النصلو  الكثلاة يف كتلاب هللا علز و للك وسلنة رسلوله 

هللا  ال تنا عوا فتفيلوا وتذهب ر كلم وادل وا إنامل دأ العظيمك و ذر م  االختلف والتنا ع ومنها قوله تعاد:  وأطيعوا هللا ورسوله و 
 .(46مع الصابري { )األنفا :

نسللل مناك نللا يف الصلللة ك ويقللو : اسللتووا وال ةتلفللوا فتاتلللف  -دلللى هللا عليلله وسلللم -ويف حللديا أ  مسللعود: "كللان رسللو  هللا  
 .قلوبكم" )رواه مسلم(

  :التضحية من أجل الوطن: عالسابالعامل 
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 م  أ ل حياة املري ؛ الط يبأن يض ي كل فرد يف اجملتمع هسب عمله ومسةوليته؛ فيض ي أهم عوامل بنا  الدولة؛  وهذا م 
ويض ي املعلم م  أ ل تعليم وتنيةة األوالد؛ ويض ي املهند  م  أ ل عمارة الوط ؛ ويض ي القايي م  أ ل إقامة و قيق 

ر الص يل بق أفراد اجملتمع وتص يل املفاهيم املنلوطة واألفكار املن رفة؛ العد ؛ ويض ي الداعية م  أ ل نير الوعي والفك
وتض ي الدولة م  أ ل كفالة اليعب ورعايته؛ ويض ي األب م  أ ل معيية كرنة ألوالده؛ ويض ي ا ندَ م  أ ل الدفاع 

 ...ع  وطنه؛ ويض ي العامل م  أ ل إتقان عمله؛ وتض ي األى م  أ ل تربية أوالدها..إخل.
 إننا فعلنا الل  فإننا ننيد جمتمعا فايل متعاو  متكافل تسوده رواب  احمل ة واإلخل  وال  واإلحسان ومجيع القيم الفايلة. 

  هنا  دولة ؛ وق ل أن أختم هذا اللقا  أالكركم  ن الرسو  دلى هللا عليه وسلم ها ر م  مكة إد املدينة ون يك أيها املسلمون:
خاة بق املها ري  واألنصار ؛ املقا :املسةد ؛ واألسا  الثاب :و ة؛ األسا  األرئيس على ثلثة أس  يف املدينةفققاى دولته 

 املعاهدات بق املسلمق و ا املسلمق لل :واألسا  الثالا
  للل كثاة  ملاالا ركز النم دلي هللا عليه وسلم على هذه األس  الثلري مع أن يف اإلسلى أسساْ  اها وهنا وقفة:

 وربِ  للصلة م   وان ها الثلثة :الدو ؛ بنا   أن هذه األس  الثلري هي أسا  :وا واب
 .سةد لاب  دلة وعلقة الع د بربهفامل 
 .لرتب  علقة املسلم  خيه املسل واملقاخاة بق املها ري  واألنصار 
 سلم.واملعاهدات بق املسلمق و اهم لرتب  علقة املسلم بنا امل 

فللإالا كانللي علقللة املسلللم بربلله قويللة وإنانلله عميللق والللل  ملل  خللل  املسللةد؛ وكانللي علقللة املسلللم  خيلله املسلللم قائمللْة علللى التعللاون 
واإليثللار واحمل للة والتيللار ؛ وكانللي علقللة املسلللم بنللا املسلللم قائمللة علللى التعللايش السلللمي والتسللامل؛ فللل شلل  أننللا ن للب وطنللاْ قللوايْ 

 ركان وال نيان؛ ييد بعضه بعضا؛ إالا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضا  للسهر واحلمىللمتماس  األ
 على هذه األس  الثلثة يف بنا  الدولة اإلسلمية لل –دلى هللا عليه وسلم  –وهلذه األس اب كان تركيز النم 

منهلا تتفلرع وإليهلا يف هلذه األسل  اللثلري ؛ فمجعهلا  –وسللم دللى هللا عليله  –سالفة اللذكر جيلد أن النلم  لتسعوالناظر إد العوامل ا
 تعود للو تر ع 

ك وأن يكللف ااْ  رخللاْ  وسللائر بلللد املسلللمقنسللق  هللا ِبنجزلله وكرملله أن يللدا علينللا نجعامللهك وأن يعللز هللذه اللل لد وجيعلهللا آمنللة مطمةنللة سلل
 ال ق  عنا وع  مجيع املسلمقك إنه خا مسةو ك وأقرب جميب؛؛

                               ،،،،                                                            وأقم الصالة،،،،  الدعاء
 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية    

 د / خالد بدير بدوي                                                                                                                                     


