
 09/08/2019التاريخ: 

 
 ُمْسَتِقرِّ ال ُمْجَتَمعِ لْ االُمْؤِمُن، ُهَو َضَماُن 

 أَّيَُها اْلُمْسلُِموَن اْلُمْحَتَرُموَن!
ُل اّلَ  ذي يَُقوُم بِِه � َشّكَ أَّنَ الَعَدالََة ِهَي ا�ََساُس ا�َّوَ

َكَما تُِشيُر ا�يَُة وَ  الُمْجَتَمُع َوتَْسَتِقّرُ ِبِه أَْحواَل َحَياتِِه َوَمِعيَشِتِه.
ِ  "الَكِريَمُة ِفي َقْولِِه تََعالَى اِميَن ِ�َّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قََوّ

إِلى أَّنَ الُمْؤِمَن يَِجُب أَْن يَِقَف ِفي َصّفِ الَحّقِ  1ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط"
َواُزِن َوالَعَدالَِة َدائَِمًا. َفالَعَدالَُة ِهَي ِفي َجْوَهرِ  َها ُعْنُصُر الّتَ

ِة ِبَتَفاِصيِلَها. ا�ََهمُّ  َمانَُة ا�َْكَبُر لِْلَحَياِة ا�ْجِتَماِعّيَ  والّضَ
انِي اّلَ  ا ا�ََساُس َوالَمْبَدأُ الّثَ ى َعْنُه ِمْن أَْجِل ذي � ِغنً أَّمَ

ِجِب تَْحِقيِق ا�ْسِتْقراِر لِْلُمْجَتَمِع َفُهَو ا�َْمُن. لَِذا، َفِمْن َوا
د ا�َِميِن َصّلَ  ِه ُمَحّمَ  َعلَْيِه َوَسّلََم اّ�ُ  يالُمْؤِمِن أَْن يَْقَتِدي ِبَنِبّيِ

ِخَذُه نَُموَذجًا يُْلِهُم ِمْن ِخ�لِِه الّنَاَس َجِميعً  ، ا َمْعَنى ا�َْمنِ َويَّتَ
ِبّيُ َصّلَ  َف الّنَ  اّ�ُ  يُمْؤِمَنُهم َوَكاِفَرُهم َعلَى َحّدٍ َسَواء. َوَقْد َعّرَ

" الُمْسِلُم َمْن َسلَِم الُمْسلُِموَن ِمْن َعلَْيِه َوَسّلََم لََنا الُمْؤِمَن ِبَقْولِهِ 
 2لَِسانِِه َويَِدِه، َوالُمْؤِمُن َمْن أَِمَنُه الّنَاُس َعلَى ِدَمائِِهم َوأَْمَوالِِهم."

اُء!  أَّيَُها اْلُمْؤِمُنوَن اْ�َِعّزَ
الَِث ا ذي ِمْن ِخ�لِِه نَْبِني ُمْجَتَمعًا آِمنًا لّ إِّنَ ا�ََساَس الّثَ

. َو� َشّكَ أَّنَ ِمْن َواِجِب الُمْؤِمِن أَْن َوُمْسَتِقّرًا ُهَو ا�ْسِتَقاَمةُ 
افًا َونَِزيهًا ِفي ُكّلِ أَْقَوالِِه  يَُكوَن ُمْخِلَصًا َوَصُدوقً�. َوأَْن يَُكوَن َشّفَ

تَُناِقَض نَوايَاُه  َظاِهَرُه َكَباِطِنِه. َوأَ�َّ  َوأََحاِديِثِه. َوَكَذلَِك أَْن يَُكونَ 

 أَْعَمالَُه َوأَْفَعالَُه. َو� بُّدَ أَْن يَُكوَن ِشَعاُرُه ِفي َهِذِه الَحَياِة أَّ�َ وَ 
َل ِفي ِكَتاِبِه ذِ يَِحيَد َعْن ِصَراِط اِ�ْسِتَقاَمِة اّلَ  َنُه ا�ُ َعّزَ َوّجَ ي بَّيَ

َفالُمْؤِمُن َ� يَْكِذُب َو� يَْقِذُف  3"َتِقْم َكَما أُِمْرَت اسْ فَ " ِبَقْولِِه آِمراً 
 َويَْرِمي ِبْالَباِطِل َو� يَُمّدُ يََدُه لَِيْأُكَل ُحُقوَق ا�َخِريَن!

اُء!  أَّيَُها الُمْسلُِموَن اْ�َِعّزَ
لُوِكّيَاِت َضَررًا َواّلِتي تَْهِدُم ِحّسَ   � َشّكَ أَّنَُه ِمْن أَْكَثِر الّسُ

ْفِرَقِة ِفيِه ُهَو الوَ  َماُسِك ِفي الُمْجَتَمِع َوتَْفَتُح أَْبَواَب الّتَ ْحَدِة َوالّتَ
ُهَو تَْشِويٌه لُِسْمَعِة الّنَاِس َوَقْذِفِهم ِب�  . إِّنَ ُسوَء الّظَنِّ ُسوُء الّظَنِّ 

ٍر َوُدوَن ا�ْسِتَناِد إِلَى َدلِيٍل أَْو أََساٍس  لى َحْيُث يَْنَبِني عَ  ُمَبّرِ
ا � َرْيَب ِفيِه أَّنَ الُمْؤِمنين ُمؤتََمُنوَن  َئةٍ. َوِمّمَ ة َوَسّيِ أَْفَكاٍر َسْلِبّيَ

َن َعلَى أَْرَواِحِهْم وَعلَى أَْعَراِض بَْعِضِهم َكَما ُهْم ُمْؤتََمنُ 
ِة َوأَْخ�ِقَها  َوأَْمَوالِِهْم. لَِذا َفِمَن الَواِجِب أَْن تَْحُكَم ُحُقوُق ا�ُُخّوَ

بَْيَنُهْم ِمْن ِع�َقاٍت. َوِمْن َواِجَباِت ا�يَماِن أَْن يُْحِسَن الُمْؤِمُن َما 
ُ الّظَّنَ ِبأَِخيِه الُمْؤِمنِ  َرنَا اّ�َ ِفي ا�يَِة الَكِريَمةِ تََعالَي  . َوَقْد َحّذَ

وا يَا أَّيَُها اّلَِذيَن آَمنُ  اّلَِتي َذَكْرتَُها ِفي ِبَدايَِة الُخْطَبِة َحْيُث َقاَل:
َن الّظَّنِ إِّنَ بَْعَض الّظَّنِ إِْثمٌ   4اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ّمِ

اُء!  أَّيَُها الُمْؤِمُنوَن اْ�َِعّزَ
َوَكَما نََهى َعْن ُسوِء الّظَّنِ ِبالّنَاِس َفَقْد  إِّنَ ِديَنَنا الَحِنيَف 

ِع َعْوَراتِِهم َوإِْفَشاِء أَْسَراِرِهم. فَ  نََهى َكَذلَِك َعنْ  َم َعلَى تََتّبُ َقْد َحّرَ
َث  الُمْؤِمِن أَْن يَْلِمَز َغْيَرُه ِبُسوٍء أَْو يَْغَتابَُه ِفي ِغَياِبِه أَْو أَْن يََتَحّدَ

 َ ّنَ ِمْن َشْأِن َهِذِه الّطََبائِِع أَْن تََتَسّبََب ِفي ِبُعُيوِبِه َونََقائِِصه. ِ�
ي الِفْتَنِة والَفَساِد َواْنِتَشاِرِهَما َوأَنْ  يَِثُقوَن َ�  تُْنِتَج أَْفَراَداً  تََفّشِ

. َوُمْجَتَمعًا بَِعيدًا َعْن اِ�ْسِتْقَراِر َواِ�ْنِتَظامِ  الَبْعَض  ِبَبْعِضِهمْ 
 يُْمِكُن لَُه أَْن يَُحاِفَظ َعلَى بََقائِِه َو� َو� َشّكَ أَّنَ َهَكَذا ُمْجَتَمع َ� 

َنا َبِلِه ِبَعْيِن ا�ََملِ يَْسَتِطيُع أَْن يَْنُظَر إِلَى آتِيِه َوُمْسَتقْ  . َوَقْد َحّثَ
 ُ  تََعالَي َجّلَ َج�لُُه َعلَى أَْن نََتَعاَمَل ِبَحَذٍر ِفي َهَذا ا�َْمِر ِمْن اّ�َ

ُسوا َوَ� ِخ�ِل أَْمِرِه لََنا ِفي ِكَتاِبِه الَكِريِم ِبَقْولِِه: " َوَ� تََجّسَ
ّنَ َعاِقَبة َذلَِك ِهَي ُخْسَراٌن ِفي  َفإِ َوإِّ�َ . 5ْعُضُكم بَْعًضا"بَ  يَْغَتْب 



 َ ْنَيا َونََداَمٌة ِفي ا�ِخَرة. َكَما أَّنَ اّ�َ تََعالَي َعّزَ َوَجّلَ َقْد  الّدُ
ثُوَن  ْن � يََتَحّدَ ْيَطاَن يَْنَزُغ بَْيَن الُمْؤِمِنيَن ِمّمَ أَْخَبَرنَا أَّنَ الّشَ

ْدِق َو� يَْنِطُقوَن ِبُحْسِن الَقْولِ   َحْيُث َقاَل ِفي ِكَتاِبِه الَكِريم: ِبالّصِ
ْيَطاَن يَنَزُغ لِ  َوقُْل " ِعَباِدي يَُقولُوا اّلَِتي ِهَي أَْحَسُن ۚ إِّنَ الّشَ

ا مُ  ْيَطاَن َكاَن لِْ�ِنَساِن َعُدوًّ  6ِبيًنا"بَْيَنُهْم ۚ إِّنَ الّشَ

  اْلُمْحَتَرُموَن! أَّيَُها الُمْؤِمُنونَ 
 ا�ُ َعلَْيِه َوَسّلََم َقْد َقالَ  يإِّنَ َرُسوَل اِ� َصّلَ 

َث بِ  إِْثًما بالَمْرءِ  "َكَفى َف� َشّكَ أَّنَ . 7ُكّلِ ما َسِمَع"أْن يَُحّدِ
ِق ِمْن  َحّقُ ِت َوالّتَ َثّبُ ُمَشاَرَكَة الَمْعلُوَماِت َمَع الّنَاِس ُدوَن الّتَ

ِتَها َوِصْدِقَها ِهي َمْدَعاٌة ِ�ْنِتَشاِر ا�َ  ْخَباِر الُمَضّلِلَِة َمَدى ِصّحَ
ي الَكِذَب َوالَقْذَف ِبَغْيِر َحّقٍ  . َوَقْد أََمَرنَا اّلِتي � أَْصَل لََها َوتََفّشِ

َثّبُِت َحْيُث َقاَل: ِن َوالّتَ َبّيُ يَا " ا�ُ تََعالى ِفي ِكَتاِبِه الَكِريِم ِبالّتَ
ُنوا"أَّيَُها اّلَِذيَن آَمُنوا إِن َجاَءُكْم َفاِسٌق بَِنَبإٍ فَ   .8َتَبّيَ

إِّنَ الُمْؤِمَن � يُْلِقي بَاً� لَِما يَِتّمُ نَْشُرُه ُدوَن ِحّسٍ 
ِة ِمْن أَْخَباٍر َوتَْأِوي�ٍت َكاِذبٍَة � أَْصَل لََها. َوَدائَِمًا َما  ِبالَمْسُؤولِّيَ

َباِطِل َويَْنأَى ِبَنْفِسِه يََتَجّنَُب الَخْوَض ِفي أَْعَراِض الّنَاِس ِبالْ 
ُمَحاَسٌب َعلَى ُكّلِ َكِلَمٍة يَُقولَُها  ِعيَدًا َعْنَها. َويُْدِرُك َكَذلَِك أَّنَهُ بَ 

َوُكّلِ تَْأِويٍل أَْو تَْفِسيٍر يَُخّطُُه َوَعلى ُكّلِ ِفْعٍل يَُقوُم ِبِه. َوَكَما َقال 
 ُ "َوَ� اة:  تََعالى ِفي ا�يَِة اّلَِتي تُْعَتَبُر ُدْسُتوَرًا َوَمْنَهَجًا لِْلَحيَ اّ�َ

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكّلُ  تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم ۚ إِّنَ الّسَ
 .9أُولَِٰئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوً�"

اء!  أَّيَُها الُمْؤِمُنوَن ا�َِعّزَ

ْيرِ  لَِنْعَمْل  ِوْفَق ُخَطى  َعلَى اّتَِباِع ُقْرآنَِنا الَكريِم َوالّسَ
د َصّلَ َوَهْدِي َسيِّ  ُ  يِدنَا ُمَحّمَ  َعلَْيِه َوَسّلََم ِمْن أَْجِل أَْن نَْبِني اّ�َ

َنْسَعى َدْومًا لَِنْشِر ًا. َولْ ا َوَقِويّ َونَِشيَد ُمْجَتَمعًا ُمْسَتِقّرًا َوآِمنً 
َقاُرِب َونَْشِر  ِة َوالّتَ ْوِحيِد َوِحّسِ ا�ُُخّوَ الَوْعِي ِبا�يَماِن َوالّتَ

َنْسَعى يَدِة الَفاِضلَِة بَْدًء ِبأَُسِرنَا َوَعائِ�تَِنا َولْ ا�َْخ�ِق الَحمِ 

أَْيَضًا َعْن  َنْبَتِعدْ لَِعْيِش َهِذِه الِقَيِم َوإِْحَيائَِها ِفي الُمْجَتَمِع. َولْ 
ٍف ِمْن َشْأنِِه أَْن يُْضِعَف َرَواِبَطَنا َوأَْن يَْهِدَم  ُكّلِ ُسلُوٍك َوتََصّرُ

َقَة بَْيَنَنا. وَ  َمعًا ُكّلَ َما لََدْيَنا ِفي َسِبيِل إِْنَشاِء ِبيَئةٍ  َنْبُذْل لْ الّثِ
َقُة بَْيَن أَْفَراِد  َوَوَسٍط يَْنَعُم ِبالّطَُمْأنِيَنِة َوا�ْسِتْقَراِر َوتَُعّمَ ِفيِه الّثِ

َهاٍت َوأَْطَفاٍل َوآِمريَن  الُمْجَتَمِع َكُكّلٍ  ِمْن أَْزَواٍج َوآبَاٍء َوأُّمَ
َن َوَعاِمِليَن َوأَْصَحاَب أَْعَماٍل َوِجيراَن َوأََقارَب َوأَْحَباب َوَمْأُموري

ِبّيِ َصّلَ َدائِمً  َنْذُكرْ َوأَْصِدَقاء. َولْ  ُ  يا َقْوَل الّنَ  َعلَْيِه َوَسّلََم إِْذ اّ�َ
ُرنَا بَِقْولِِه: "� تََباَغُضوا، َو� تََحاَسُدوا ، َو�  ُهَنا َويَُحّذِ يَُوّجِ

ِ  تََدابَُروا،  10ا." إِْخَوانً َوُكونُوا ِعَباَد اّ�َ

 أَّيَُها الُمْؤِمُنوَن اْلُمْحَتَرُموَن! 

ِفي ِظّلِ إِْقِتَراِبَنا ِمْن ِعيِد ا�َْضَحى الُمَباَرك أََوّدُ 
ا َواْبِتَداءًا ِمْن الَيْوِم َسْوَف أَْمٍر ُمِهمٍّ تَْذِكيَرُكْم بِ  . الَكِثيُر ِمّنَ

ِه لَِقَضاِء إَِجاَزِة الِعيِد َمَع َعائِلَِتِه َوأَْحَباِبِه. َوَ� يَُساِفُر إِلَى َمِديَنتِ 
َهاِب َوالَعْوَدِة َسَيُكوُن ُمْزَدِحمًا َعلَى َغْيِر  َشّكَ أَّنَ َطِريَق الّذَ

ا اِ�ْنِتَباَه َوالِحْرَص بَِشْكٍل أَْكَبرَ  ا يََتَطّلَُب ِمّنَ . َفَكْم الَعاَدِة ِمّمَ
وَن أَْرَواَحُهم َوَكْم ِمْن بُُيوٍت تُْخَرُب بَِكاِمِلَها ِمْن أُنَاٍس يَْفِقدُ 

ائَِدِة  ْرَعِة الّزَ ِبَسَبِب َحَواِدِث الّطُُرِق اّلَِتي تَْحُدُث نَِتيَجًة لِلّسُ
َجاُوِز الَخاِطئِ  َوَعَدِم تَْرِك َقْدٍر َكاٍف ِمْن الَمَساَفِة َوَكَذلَِك  َوالّتَ

َعِب َواِ�ْرَهاقِ   َوَغْيِرَها ِمْن ا�َْسَباِب. َولَِذا َفإِّنَِني نَِتيَجَة الّتَ
َحّلِي  ْيِر الَمْعُروَفِة َوالّتَ أَْدُعوُكْم َجِميَعًا لِْلِقَياَدِة ِوْفَق َقَوانِيِن الّسَ

َفاُهِم َواِ�ْنِتَباِه بَِشْكٍل َجّيِدٍ  ْبِر َوالّتَ  .ِبالّصَ
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