
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

بال مسئولية يتحملها الفرد نحو ها  إعامر األرض وال يتحقق تعمري  ناطها اهلل بعنق االنسانأمن املهام التي   

حولِه  ِمن  واملجتمع  مبدأ  ،  نفسه  أ   ةاملسؤوليفكان  ومن  اإلسالمية  الرشيعة  مبادئ  أهّم  الدين  سس  من 

 احلنيف. 

سادت  و مسؤوليتها  تعي  اإلسالم  أمة  كانت  دوره   الدنياعندما  يعرف  كان  مسلم  فكل  العامل،  وحكمت 

كانت ظروفه، ومل  اآلخرين مهام  املسؤولية عىل  ُيلق  يأمره غريه، ومل  أن  ينتظر  بواجبه ومل  فقام  ومسؤوليته 

 يرض أن يكون عىل هامش احلياة ليس فيه نفع لألمة. 

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

باملسؤولية من   الشعور  الدعوة واحلضارة اإلسالمية جيدها قائمة عىل أساس  الناظر يف حقيقة  وجل، وإن 

 وللمسؤولية أنواع فمنها: كل أفراد املجتمع املسلم،  

]طه: {لُِتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس باَِم َتْسَعى }  قال تعاىل:  ؛يف مواضع كثرية  عليها  القرآنأكيد  والتي    :الفردية   ة املسؤولي

َساِب }ويقول أيًضا: ،  [15 يُع احْلِ َزى ُكلُّ َنْفٍس باَِم َكَسَبْت اَل ُظْلَم اْلَيْوَم إِنَّ اهللََّ ََسِ ويقول [  17]غافر:  {اْلَيْوَم ُُتْ

بِاَم  }:  أيًضا َنْفٍس  َرِهينَة  ُكلُّ  أّي ف[  38]املدثر:  {َكَسَبْت  قبل  أوال  نفسه  للفرد عن  القيامة سيكون  يوم  السؤال 

قال: )ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أنه  صىل اهلل عليه وسلم  صح عن نبينا    وقد   أحد غريه،

 . ن جسمه فيم أباله(عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وع

املجتمعية القيم   :واملسئولية  نرش  عىل  والعمل  فيه،  اخلري  إقامة  املجتمع ورضورة  بقيمة  اإلحساس  فتعني 

أهذه أّمة حممد    والناظر يف حال ُأّمتنا اليوم يراها وقد تشتت ومتّزقت وحدهتا، ويتساءل،  فرادهواملحبة بني أ

 ق والوحدة عىل رايات الفرقة والنزاع؟ الكريم الذي مجع املتفّرق، ورفع راية احل

شعارات السلبية القاتلة؛ فقد حتّركوا ومل يكرتثوا بام سيحدث هلم؛ فقد  ل مل يستسلموا  نستذكر كراما  وتعالوا  

 كان مّههم األول إنقاذ جمتمعهم  

 ام الذي حّرك مؤمن آل ياسني؛ ليدعو قومه باالستجابة للّرسل؟ ف



 

 

 

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

 السالم؟ و الصالة

وسّلمو عليه  اهلل  موسى صىل  النبّي  حّرك  الذي  بطش   ما  من  بدينه  الفاّر  وهو  مدين،  يف  للفتاتني  ليسقي 

 الظاملني؟ 

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

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

بل قل: ما الذي حّرك   أو رئيس أو مدير؟  ل مسئوبالدهم دون أمر من  املجاهدين لتحرير  ما الذي حّرك  

هدهًدا ليأخذ بيد أّمة تسجد للشمس والقمر من دون اهلل؟ ما الذي حّرك نملة ال نسمعها وربام ال نراها أن  

 التي كلفك اهلل هبا. األمانة والشعور ب اإلحساس باملسئولية   إنه؟ تنصح قومها

احلرسة  سوى  اهلل  أمام  شيًئا  تفيدك  لن  قاتلة،  ألنانية  حتيا  وال  ُأّمتك،  َجَسِد  يف  مصلًحا  صاحلًا  جزًءا  كن 

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

 حياته ولو مات بجسده 

الكلامت  كان هذه  لتكون  املسؤولية،  عن  اخلطبة  فينا  ل  دافعاً ت  واحد  املسجد    تحمليل كل  خدمة  رشف 

 يف هذه البالد واملسلمني 

او  املسجد  يف  سواء  املسلمني  خدمة  مهام  مجيعا  ولنتقاسم  للجمعية  لالنتساب  اجلمعية  باسم  فأدعوكم 

 هذه البالد املدرسة العربية وغريها من النشاطات للجالية املسلمة يف 

واالنتساب للجمعية يمنح األعضاء حق االنتخاب والتغري يف اجلمعية، فأي عضو حيق له ان يطرح اسمه 

 لرئاسة اجلمعية وتطوير العمل اإلداري أو النشاطات يف اجلمعية 

 فنسأل اهلل ان يعننا مجيعا عىل خدمة دينه وعباده املوحدين. 

 

 

 

     


