
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

جاء اإلنسان إىل هذه الدنيا وهو يعلم ملاذا جاء إليها، ومدركًا حقيقة انتسابه للمجتمع الذي فيه حييا وبني  

 أرجائه يعيش 

اهلل بعنق االنسان إعامر األرض وال يتحقق تعمريها بال مسئولية يتحملها الفرد نحو فمن املهام التي أناطها  

الدين  أسس  ومن  اإلسالمية  الرشيعة  مبادئ  أهّم  من  املسئولية  مبدأ  فكان  حولِه،  ِمن  واملجتمع  نفسه 

 احلنيف. 

يع مل  حضارة  وأسست  العامل  وحكمت  األمم  سادت  مسؤوليتها  تعي  اإلسالم  أمة  كانت  هلا  وعندما  رف 

التاريخ مثياًل، فكل مسلم من سلفنا الصالح كان يعرف دوره ومسؤوليته فقام بواجبه ومل ينتظر أن يأمره 

غريه، ومل ُيلق املسؤولية عىل اآلخرين مهام كانت ظروفه، ومل يرض أن يكون عىل هامش احلياة ليس فيه نفع 

 لألمة، وبسبب هذا الشعور نرصهم اهلل وأعزهم. 

املس انحط  وإلقاء ثم  األعذار  واختالق  التربير  ثقافة  انتشار  ضعفهم  أسباب  أعظم  من  وكان  لمون، 

 عىل اآلخرين.  املسؤولية

أمام اهلل عز   بام يربأ ساحتهم  القيام  األمة والعزوف عن  اليوم طبع عىل قلة االهتامم بشأن  وأكثر املسلمني 

الدعا أو  العلامء  عىل  تقع  املسؤولية  بأن  هترهبم  ويربرون  الدعوة وجل،  حقيقة  يف  الناظر  وإن  فقط،  ة 

املسلم، فاإلسالم  أفراد املجتمع  باملسؤولية من كل  الشعور  واحلضارة اإلسالمية جيدها قائمة عىل أساس 

ونفسه وجهده   بامله  الدين  ينرص  أن  إىل  ويدفعه  اهلل،  يعيش وحييا يف سبيل  اإلنسان  الذي جيعل  الدين  هو 

 ووقته ودمه. 

 ها: وللمسؤولية أنواع فمن

،  [15]طه:  {لُِتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس باَِم َتْسَعى }والتي نرى فيها التأكيد القرآين يف مواضع كثرية؛    :املسئولية الفردية

أيًضا:   َساِب }ويقول  احْلِ يُع  ََسِ اهللََّ  إِنَّ  اْلَيْوَم  ُظْلَم  اَل  َكَسَبْت  باَِم  َنْفٍس  ُكلُّ  َزى  ُُتْ ويقول [  17]غافر:  {اْلَيْوَم 

 إذا فإّن السؤال يوم القيامة سيكون للفرد عن نفسه أوال  [ 38]املدثر:  {ُكلُّ َنْفٍس باَِم َكَسَبْت َرِهينَة  }  سبحانه:



 

 

 

للسؤال:   أّي أحد غريه، وسيقف كل خملوق  َمْسُئوُلونَ }قبل  ُْم  إَِّنَّ ، وقد صح عن  [24]الصافات:    {َوِقُفوُهْم 

قدم تزول  )ال  قال:  أنه  عليه وسلم  اهلل  أفناه، وعن  نبينا صىل  فيم  يسأل عن عمره  القيامة حتى  يوم  عبد  ا 

ُتاه  مسئول   فاملُْسلِم  أباله(،  فيم  وعن جسمه  أنفقه،  وفيم  اكتسبه  أين  من  ماله  وعن  فيه،  فعل  فيم  علمه 

 خالقه )اعتقاًدا وسلوًكا(، وأَسته )تربية ورعاية(، وجمتمعه )حفًظا ومحاية( وأّمته )نرصة وريادة(. 

املج  القيم   :تمعيةواملسئولية  نرش  عىل  والعمل  فيه،  اخلري  إقامة  املجتمع ورضورة  بقيمة  اإلحساس  فتعني 

واملحبة بني أفراده، ومنع أذى املفسدين من التغلغل بني أفراد املجتمع، وإّنا لنلحظ حتذيًرا قرآنيًّا عجيًبا يف 

ِذيَن  }قول احلق جّل يف ُعاله:   ُقوا فِْتنًَة اَل ُتِصيَبنَّ الَّ ًة َواْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب َواتَّ   {َظَلُموا ِمنُْكْم َخاصَّ

بن [25]األنفال:   أّمة حمّمد  أهذه  يراها وقد تشتت ومتّزقت وحدهتا، ويتساءل:  اليوم  ُأّمتنا  ، والناظر يف حال 

 يات الفرقة والنزاع؟ عبد اهلل؟ أهذه أّمة حممد الكريم الذي مجع املتفّرق، ورفع راية احلق والوحدة عىل را

كالبنيان   للمؤمن  )املؤمن  بقوله:  الرسول  آذاَّنا  يف  ونادى  واحًدا  جسًدا  اإلسالم  جعلها  التي  األّمة  أهذه 

 يشد بعضه بعضا(. 

بام  يكرتثوا  ومل  حتّركوا  فقد  القاتلة؛  السلبية  وشعارات  اليأس  لنربات  يستسلموا  مل  كراما  نستذكر  وتعالوا 

 م األول إنقاذ جمتمعهم  سيحدث هلم؛ فقد كان مّهه 

 فام الذي حّرك مؤمن آل ياسني؛ ليدعو قومه باالستجابة للّرسل؟ 

وما الذي حّرك مؤمن آل فرعون، وهو املنّعم يف القصور والسلطة، ليثبت احلق الذي جاء به موسى عليه 

 الصالة والسالم؟ 

مدين، وهو الفاّر بدينه من بطش    ليسقي للفتاتني يف  -صىل اهلل عليه وسّلم-وما الذي حّرك النبّي موسى  

 الظاملني؟ 

وما الذي حّرك الناصحني يف قصة أصحاب السبت لينصحوا قومهم رغم تثبيط السلبيني، وما الذي حّرك  

 الرسول عليه الصالة والسالم ليحرَض )حلف الفضول( ويقف بجوار مظلوم ال يعرفه؟؟ 

ا الذي حّرك عبد احلميد بن باديس، وعبدالقادر  ما الذي حّرك صالح الدين األيويّب نحو بيت املقدس؟ م

 اجلزائري، وعمر املختار نحو نرصة بالدهم واحلفاظ عليها دون أمر من مسؤول أو رئيس أو مدير؟ بل  

 



 

 

 

ال   نملة  حّرك  الذي  ما  اهلل؟  دون  من  والقمر  للشمس  تسجد  أّمة  بيد  ليأخذ  هدهًدا  حّرك  الذي  ما  قل: 

  ومها نسمعها وربام ال نراها أن تنصح ق

 إنه اإلحساس باملسئولية والشعور باألمانة التي كلفك اهلل هبا. 

إىل   ينزع  َمن  بينهم  وكُثر  باملسئولية  الشعور  َفَقُدوا  إليها  انتسبوا  بأناس  احلايل  زماننا  يف  أمتنا  ابتليت  لقد 

 األنانّية والسلبية.   

واعم جراحاهتا  عن  فّتش  ُأّمتك،  َجَسِد  يف  مصلًحا  صاحلًا  جزًءا  بقدر  كن  ومداواهتا  عالجها  عىل  ل 

للضال عن   بإرشادك  للمفِسد بحكمة ورفق،  بنصحك  والقيم،  تربية األخالق  أبنائك  برتبية  استطاعتك، 

طريق احلّق هبدوء وتأّن، ببذلك من وقتك وعلمك ألّمتك، بُِدعائك يف صلواتك للضعفاء واملجروحني، 

 بنرصتك ملظلوم وإعانتك ملحتاج وإغاثتك مللهوف،  

 تعش ألهوائك، وال حتيا ألنانية قاتلة، لن تفيدك شيًئا أمام اهلل سوى احلرسة والنّدامة.   ال

فمن عاش لنفسه مات َسيًعا ولو عاش بني الناس بجسده، ومن عاش ألّمته ُكتبت له حياة فوق حياته ولو  

 مات بجسده 

واحد فينا يتهرب من حتمل   تربئة للذمة كانت اخلطبة عن املسؤولية، ولتكون هذه الكلامت حجة عىل كل 

 أي امر يف هذه البالد فيه خدمة للدين وللمسلمني! 

فمن كان حريصا عىل ان يكون لنا كمسلمني مركز إسالمي لكل املسلمني ال ينسب لشخص وال جلمعية 

البلدة ومن زارها من املسلمني فإننا ندعوه ليشاركنا يوم األحد بني   وال لشيخ إنام هو لكل موحد يف هذه 

املغرب والعشاء الرأي واملشورة إلنشاء هذا املركز وليكن لنا كام نحن له جسدا واحدا وكتلة واحدة، ومن  

أنه  سيعلم  حينها  ألنه  كبري  بمسجد  يكرمنا  اهلل  األيام  من  بيوم  يقول  أال  هلل  أنصحه  فإنني  السلبية  اختار 

 يكذب عىل نفسه ويكذب عىل املستمع  

ور هذا  مصالنا  يعجبكم  كان  فتعالوا  فإن  ذلك  غري  تريدون  كنتم  ان  وأما  والعني  الرأس  فعىل  به  اضون 

 لنتقاسم املهام ولنتشارك الراي ... اللهم هل بلغت اللهم فاشهد   

 

 ني واحلمد هلل رب العامل 


