بسم هللا الرحمن الرحيم
القاعدة اإلدارية
أيها اإلخوة الكرام ،ال زلنا في بناء الدولية اإلسالمية في المدينة ،والحديث اليوم عن تأسيس القاعددة اإلداريدة
وهو آخر موضوع في مثل هذه الموضوعات.
أيها اإلخوة كانت بداية بناء المجتمع المدني بإقامة عهد المدينة ،والذي نص علد أن أهدل يثدرم أمدة واحددة،
سلمهم واحد ،وحربهم واحدة ،وهذا مِن فِعل النبي عليد الالدالة والسدالم ،فكأند أول مدن رسدف ممهدوم المواأندة أو
التعايش ،والعالَم اليوم في أمسّ الحاجة لممهوم المواأنة والتعايش حقنا ً للدماء.
أُسس القاعدة اإلدارية في اإلسالم:
 .1التشريع من عند هللا وحده ،وال طاعة لمخلوق في معصية الخالق:
حينما يشرّ ع اإلنسان فإ ّن يشرّ ع بنظر قاالر ،يشرّ ع من زاويدة واحددة ،ولمالدلحت  ،فيدأتي تشدريع ناقالدا ً،
فإذا حاب نمس في التشريع ،وحرم غيره نشأت المتن ،ولكن من أول الخالداصص المدنها اإللهدي أن المشدرّ ع لديس
بشراً ،هو خالق البشر ،هو خالق الجميع ،ال يحابي أحداً ،وال يحرم أحداً ،وال يعأي أحداً ما ليس ل .
لذلك النموس جميعا ً تخضع لتشريع سدماوي ،وال تخضدع لتشدريع مدن بشدر عندده قالدر نظدر ،أو عندده رييدة
محددة ،أو عنده أهواء ومالالح يريد أن يحققها عل حسام المجموع العام.
هذا مبدأ من مبادئ اإلدارة:
قال رسول هللا الل هللا علي وسلم:
وق فِي ام ْعصِ اي ِة ه ِ
هللا اع هز او اجل ه
اال اطا اع اة لِ ام ْخل ُ ٍ
[ أحمد عن علي ]

سيدنا الالديق رضي هللا عن في أول خأام خأب قال في :
أطيعوني ما أطعت هللا فيكم ،فإن عصيته فال طاعة لي عليكم
في مجتمع المسلمين أمر هللا هو النافذ ،تشدريع هللا هدو المعتمدد ،األمدة اإلسدالمية تشدريعها القدرآن ،وتماالديل
تشريعها سنة النبي العدنان ،هذا الذي قامت علي القاعدة اإلدارية.
أاعة هللا ورسول  ،وااللتزام بكتام هللا ،وسنة رسول  ،هذه قاعدة أول .

 .2الشورى بين المسلمين:
القاعدة الثانية في النواحي اإلدارية التدي أرسد دعاصمهدا النبدي عليد الالدالة والسدالم هدي الشدور فيمدا بدين
المسلمين.
قال هللا تعال في القرآن الكريم:
اوأا ْم ُر ُه ْم ُ
ورى اب ْي ان ُه ْم
ش ا
( سورة الشورى اآلية.) 83 :

أبلغ من ذلك :أن هذا النبي الكريم ،وهو اإلنسان األول سيد األنبياء ،وسيد الرسل ،وسيد ولد آدم ،أمره هللا أن
يشاور أالحاب ،
قال هللا تعال في القرآن الكريم:
او ا
او ْر ُه ْم فِي ْاْلا ْم ِر
ش ِ
( سورة آل عمران اآلية.) 151 :

فالمشاورة منها إسالمي تقوم علي الدولة اإلسالمية.
بددل إن النبددي علي د الالددالة والسددالم شدداور زوجت د أم سددلمة فددي الددلح الحديبيددة ،وأخددذ بمشددورتها ،ونجحددت
مشورتها ،الشور مبدأ.
أنا أقول لمن تول أمر ميسسة أو مستشم  ،أو جامعة :اسأل َمن حولك ،خذ برأيهم ،من أنت أمام رسدول هللا
الل هللا علي وسلم الذي أمره هللا أن يشاور أالحاب ؟.
اآلن ومضة تيكد هذه الحقيقة:
لحكمة بالغ ٍة أرادها هللا عز وجل حجم هللا عن نبي الكريم الموقع المناسم يوم بددر وحيدا ً وإلهامدا ً واجتهداداً،
فلم يأت الوحي بالموقع ،ولم يحسن اجتهاد الموقع ،ولم يلهم الوام الموقع ،لحكمة بالغة ،فجداء الدحابي جليدل قمدة
في األدم ،فسأل النبي عل استحياء ،قال :يا رسول هللا ،هذا الموقع وحي أوحاه هللا إليك ،فإذا كدان وحيدا فدال ندتكلم
كلمة وال حرفا ،أم هو الرأي أم المشورة؟ فقال عليد الالدالة والسدالم :بدل هدو الدرأي والمشدورة ،أي اجتهداد ،فقدال
هذا الالحابي الجليل :وهللا يا رسدول هللا لديس هدذا بموقدع ،بكدل تواضدع ،وبكدل رحابدة الددر ،وبكدل نمدس رضدية،
وبكل تقدير ،فقال ل  :جدزاك هللا خيدراً ،أيدن الموقدع المناسدم؟ فدلد عليد  ،أمدر أالدحاب أن يتحولدوا إليد  ،هدذه هدي
الشور .
ألن فضيلة الرجوع إل الحدق ال يمكدن أن تظهدر مدن النبدي ،لمداذا؟ ألند معالدوم ال يخأد  ،فدا عدز وجدل
حجم عن الموقع المناسم ،حجب وحيا ً ،وحجب إلهاما ً ،وحجب اجتهاداً ،كي يشرع لنا فضيلة الرجوع إل الحق.
النبي ال ينس لقول هللا تعال في القرآن الكريم:

سى
س ُن ْق ِر ُئ اك اف اال ات ْن ا
ا
( سورة اْلعلى ).

قال رسول هللا الل هللا علي وسلم:
صلهى ه
ص الالةُ أا ْم انسِ ا
ليت ايلا
سول ا ه ِ
ص الر ْت ال ه
ص الر ا مِلنْ ا َْ ان اتل ْي ِن ،اف اقلال ا لال ُه ُوو ا ْل ايل اد ْي ِن :أا اق ُ
سلله ام ا ْن ا
هللا ُ اعلا ْي ِه او ا
هللا ا
أانه ار ُ
صللهى ه
صلهى ه
سلول ُ ه ِ
سول ُ ه ِ
سول ا ه ِ
هللا ا
لاس :ان اعل ْم ،اف اقلا ام ار ُ
ص اد اق ُوو ا ْل اي اد ْي ِن؟ اف اقال ا ال هن ُ
سله ام :أا ا
هللا ُ اعلا ْي ِه او ا
هللا ا
هللا؟ اف اقال ا ار ُ
ار ُ
هللا ُ
س اج اد ِم َْل ا ُ
سله ام َُ ،هم اك هب ار اف ا
صلهى ا َْ ان ات ْي ِن أ ُ ْخ ار اي ْي ِن َُ ،هم ا
سله ام اف ا
اعلا ْي ِه او ا
س ُجو ِد ِه أا ْو أا ْط اول ا
[ متفق عليه ]

سأل أالحاب عن حقيقة األمر ،وهذا اسم تقالي الحقاصق ،فإذا بهم ييكدون أن الل ركعتين ،وقدد ورد فدي
بعض الكتم أن قال :إنما ُنسيت كي أسن ،النبي ال ينس  ،إذاً :كيف يشرع لنا سجود السهو ،مستحيل ،إال أن ينسي
هللا عز وجل،
لذلك قال تعال :
سى
س ُن ْق ِر ُئ اك اف اال اتن ا
ا
شا اء ه
إِ هال اما ا
هللاُ
( سورة اْلعلى ).

لحكمة بالغة.
إذاً :مجتمع الميمنين أمرهم شور بينهم ،مجتمع الميمنين يتشاورون ،يتناالحون ،يتبادلون الخبرات ،يديثر
بعضهم بعضا ً ،يتأاوعون ،وال يتنافسون ،هذه من خالاصص مجتمع الميمنين.
من خالاصص مجتمع المسلم :أن الميمنين يبذلون كل ما يملكدون مدن نمدس ومدال ومتداع فدي سدبيل ديدن هللا،
والدفاع عن مقدسات  ،وحرمات .
إخواننددا الكددرام ،المشددكلة أن انتمدداء الندداس ال إلدد مجمددوعهم ،وال إلدد ديددنهم ،ولكددن انتمدداء الندداس انتمدداء
شخالي،
فبيت الشعر الذي دخل الاح ُب السجن في عهد عمر هو شعار كل إنسان اليوم ،أالَ و هو:
ك أَ َ
نت الأاعِ ُم الكاسي
رحل لِبُغ َيتِهــا*** َواِقعُد َفإِ َّن َ
كار َم ال َت َ
َع ال َم ِ
د ِ
اآلن هو شعار أيّ إنسان ،أهم شيء دخ ٌل وفير ،بيت ،زوجة ،نزهات ،وعل الدنيا السالم ،تجدد البلدد مسدلما،
وتقام في الحمالت في المأاعم ،والرقص ،وحول البلد قتل وإزهاق أرواح ،واغتالام ،وكدأن المسدلمين ال ينتمدون
إل مجموع الميمنين ،بل ينتمون إل ذواتهم ،وإل حظوظهم ،وهذا والمة عار في حق األمة اإلسالمية،

بينما يقول علي الالالة والسالم:
حب لِ ان ْفسِ ِه
ِب ْلخِي ِه ما ُي ُّ
أح ُد ُك ْم ح هتى ُيح ه
ال ُي ْؤمِنُ ا
[ متفق عليه ].

وللحديث زيادة:
ويكره له ما يكره لنفسه
سعِي ٍد عن أا ِبي ِه عن أابي ه اُر ْي ار اة ].
بن أابي ا
[ رواه ا
سعِي ِد ِ

حينما تحمل ه ّم ليس المسلمين فقدأ بدل هدم اإلنسدان تكدون مسدلما ً ،وحينمدا تحمدل هد ّم المديمنين تكدون ميمندا ً،
وحينما تبذل كلما تملك من أجل تخميف األذ عنهم ،أو نالرتهم فهذه عالمة اإليمان.
هناك كلمات عند العامدة قدذرة ،ال دخدل لندا ،فخدار يكسدر بعضد  ،سدالمتك يدا راسدي ،كدل مدن أخدذ أمدي فهدو
عمي ،هذه كلمات الكمر والبعد عن هللا عز وجل.
 .8المشاركة الجادة والمستمرة في بناء الحياة اإلسالمية في كل المجاالت:
ومن قواعد القاعدة اإلداريدة المشداركة الجدادة والمسدتمرة فدي بنداء الحيداة اإلسدالمية الجديددة بكدل المجداالت،
غيرك ،والمسلمون في أول عهدهم كانوا كتلة واحدة ،وقلبا ً واحداً.
وعالمة اإليمان أنك تشارك َ
اللَّ َّ
هللا ُ َعلَ ْي ِ َو َسلَّ َم:
َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
هللا َ
س ِد ،إِ اوا ا ْ
س ِد
سائِ ُر ا ْل اج ا
ض ٌو ات ادا اعى لا ُه ا
ش ات اكى ِم ْن ُه ُع ْ
ام اَل ُ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينا فِي ات اوا ِّد ِه ْم او ات ارا ُح ِم ِه ْم او ات اعا ُطفِ ِه ْم ام اَل ُ ا ْل اج ا
س اه ِر اوا ْل ُح همى
ِبال ه
[ أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير ،واللفظ لمسلم ].

 .4مشاركة المرأة في بناء المدينة اإلسالمية:
بقي شيء مهم في الحياة اإلدارية نحن مقالرون في  ،وهو :مشاركة المرأة في بناء هذه المدينة اإلسالمية.
ً
أهميدة عدن الرجدل ،بدل هدي
إنّ المرأة لها دور كبير ،وفي عالدور االنحأداأ هُمدش دورهدا ،والمدرأة ال تقد ّل
مساوية ل في التكليف ،وفي التشريف ،وفي المسيولية ،ومكلمة بأركدان اإلسدالم ،كمدا هدو مكلدف بأركدان اإلسدالم،
ومكلمة بأركان اإليمان ،كما هو مكلف بأركان اإليمان ،ومشرفة بأاعة هللا ،كما هدو مشدرف بأاعدة هللا ،ومسديولة
عما استرعاها هللا ،كما هو مسيول عما استرعاه هللا ،المرأة مساوية مساواة تامة في التكليف ،وفي التشريف ،وفدي
المسيولية.
لذلك حينما يعلم اإلنسان بنات يرتقي بالمتيات إل مستو هموم المسلمين ،أما إذا تركت المتاة مدن دون تعلديم
انشغلت باهتمامات محدودة تبعدها عن قضايا أمتها الكبر .

فلددذلك مشدداركة المددرأة فددي بندداء هددذه األمددة اإلسددالمية مشدداركة حتميددة تيكددد أن المددرأة نالددف المجتمددع ،وأن
المجتمع يقوم عل شقين النساء والرجال.
 .5احترام حقوق اإلنسان والحرص على سالمته:
شيء آخر يقوم عل إدارة المجتمع كقاعدة :إن احترام اإلنسان ،والحرص عل سالمت  ،والتمتع بكدل حقوقد
التي منحها هللا ل غير منقوالة ،وبالتالي بذل كل الجهود لخدمة وإيالال كلمة الحق إلي  ،ول حرية االعتقاد
لقول تعال في القرآن الكريم:
ِّين
اال إِ ْك ارا اه فِي الد ِ
( سورة البقرة اآلية.) 252 :

إنّ اإلنسان مكرم،
قال سيدنا عمر:
متى استعبدتم الناس ولقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟
فاإلنسان كل شيء من أجل  ،النظم من أجل  ،حت الثورات في تاريف البشرية من أجل  ،حت العلم من أجلد ،
والأم من أجل .
لذلك حينما يكون اإلنسان ضحية في مجتمع ما فهذه هي الأامة الكبر  ،ألن اإلنسان هو الضحية.
مثالً :في بعض البالد سباقات الجمال ،يأتون بأمدل الدغير ،ألن وزند خميدف ،يركدم هدذا الجمدل ،وتخريدم
عموده المقري حتمي ،ألن عظم رقيق وأري ،يركدم هدذا الأمدل ،وفدي األعدم األغلدم يسدقأ فيمدوت ،أو يالدام
بأمراض مزمنة في عموده المقريَ ،من هو مسخر لآلخر؟ الجمل لإلنسدان؟ أم اإلنسدان للجمدل؟ هدذا السدباق خدالف
منها هللا عز وجل ،ألن هللا سبحان وتعال سخر لإلنسان كل شيء:
قال هللا تعال في القرآن الكريم:
س ام ااوا ِ
ض اجمِيعا ِم ْن ُه
ت او اما فِي ْاْلا ْر ِ
س هخ ار لا ُك ْم اما فِي ال ه
او ا
( سورة الجاَية اآلية.) 18 :

فلذلك احترام اإلنسان واجم ،اإلنسان من حق أن يحي  ،من حق أن يعتقد ما يشاء ،من حقد أن يكدون حدراً،
وهذه هي حقوق اإلنسان ،واإلسالم أو ُل َمن ناد بها.
حينما جاء رجل قبأيٌّ إل سيدنا عمر يشكو ل ظلم ابن أمير مالر ،فاقتص من ،
وقال ل سيدنا عمر :اضرب ابن اْلكرمين
وقال بعدها قولت الشهيرة:

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟
اإلسالم يحترم اإلنسان.
اللَّ َّ
هللا ُ َعلَ ْي ِ َو َسلَّ َم:
َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
هللا َ
اك ْم مِنْ أا ْ
هللا اْلا اب هر ُه
س ام اعلاى ه ِ
ش اع اث أا ْغ اب ار وِي طِ ْم ار ْي ِن اال ُي ْؤ اب ُه لا ُه لا ْو أا ْق ا
[ أبو داود ]

النبي علي الالالة والسالم وقف لجنازة ،فقيل :هذه جنازة يهودي ،فقال :أليس إنسانا؟
كان يحترم اإلنسان ،كاصنا ً من كان ،وأية حضارة ال تقوم عل احترام اإلنسان فليست حضارة.
لذلك أنا أقدول بمدلء فمدي :هنداك بدالد يظنهدا النداس متحضدرة ،وهدي متوحشدة ،ألنهدا تقديم فروقدا ً عرقيدة بدين
شعم أبيض وشعم آخر أسود .
مرة قال بعض أالحام النبي كلمدة سديصة مخاأبدا بهدا رجدال آخدر ،فدأنكر عليد النبدي عليد الالدالة والسدالم،
اللَّ َّ
هللا ُ َعلَ ْي ِ َو َسلَّ َم:
َف َقا َل لِي ال َّن ِبيُّ َ
ام ُرؤٌ فِي اك اجا ِهلِ هي ٌة
إِ هن اك ْ
[ متفق عليه ]

فأالرّ قاصل هذه الكلمة أن يضع رأس عل األرض ليدوس ذلك الرجل عل رأس  ،تكميراً لذنب الذي ارتكب .
لذلك اإلنسان محترم في اإلسدالم ،والمدرأة محترمدة فدي اإلسدالم ،واحتدرام اإلنسدان والحدرص علد سدالمت ،
والتمتع بكل حقوق التي منحها هللا ل غير منقوالدة ،وبالتدالي بدذل كدل الجهدود لخدمتد  ،وإيالدال كلمدة الحدق إليد ،
ييكد هذا قول تعال :
اوإِنْ أا اح ٌد مِنا ا ْل ُم ْ
هللا َُ هم أا ْبل ِْغ ُه امأْ ام ان ُه
ار اك افأ ا ِج ْرهُ اح هتى اي ْس ام اع اك اال ام ه ِ
اس ات اج ا
ش ِركِينا ْ
( سورة التوبة اآلية.) 2 :

ول حرية االعتقاد ،لقول تعال :
ِّين
الا إِ ْك ارا اه فِي الد ِ
أيها اإلخوة الكرام ،هذه مبادئ اإلدارة في مجتمع المسلمين ،وينبغي أن نأخذ بها جميعا ً عل مستو البيدت،
عل مستو المدرسة ،عل مستو الميسسة ،عل مستو المعمل ،عل مستو الجامعدة ،يجدم أن يكدون النداس
سواسية كأسدنان المشدأ ،واإلنسدان يجدم أن يكدون محترمدا ً ،ألند هدو المعندي بكدل ثدورة فدي األرض ،وبكدل مدنها
إلهي ،ألن هللا سبحان وتعال يقول:
ض اخلِي افة
إِ ِّني اجا ِعل ٌ فِي ْاْلا ْر ِ
( سورة البقرة اآلية.) 83 :

ويقول أيضا ً:

او اما اخلا ْق ُ
ُون
ت ا ْل ِجنه او ْاإلِ ْن ا
س إِ هال لِ اي ْع ُبد ِ
( سورة الواريات ).

ويقول أيضا ً:
س ام ااوا ِ
ض اجمِيعا ِم ْن ُه
ت او اما فِي ْاْلا ْر ِ
س هخ ار لا ُك ْم اما فِي ال ه
او ا
( سورة الجاَية اآلية.) 18 :

ويقول أيضا ً:
اولا اقدْ اك هر ْم انا ابنِي آا اد ام او اح ام ْل انا ُه ْم فِي ا ْل اب ِّر اوا ْل اب ْح ِر او ار از ْق انا ُه ْم مِنا ال هط ِّي ابا ِ
ِير ِم همنْ اخلا ْق انا
ت او اف ه
ض ْل انا ُه ْم اعلاى اكَ ٍ
ات ْفضِ يال
( سورة اإلسراء ).

أضرم لكم مثالً :سيدنا عمر في عهده جاءه ملَك الغساسنة مسلما ً ،إن جبلة بن األيهم ،أعلن إسالم  ،ورحدم
ب عمر أشد الترحيم ،ثم توج إل الكعبة ليأوف حولهدا بعدد أن أسدلم ،فدي أثنداء الأدواف داس بددوي مدن فدزارة
أرف رداص  ،فانخلع رداءه عن كتم  ،فالتمت جبلة إل هذا البدوي من فزارة وضرب ضربة هشمت أنمد  ،فمدا كدان
من هذا البدوي إل أن توج إل عمر ليشتكي إلي  ،سيدنا عمر استدع جبلدة ،وقدف جبلدة أمدام عمدر ،وإلد جانبد
هذا البدوي من فزارة ،وجر حوار ،بعض الشعراء المعاالرين الاغ شعراً.
قال سيدنا عمر:أالحيح ما ادع هذا المزاري الجريح؟
قال جبلة :لست ممن ينكر شيا ،أنا أدبت المت أدركت حقي بيديا.
أرض المت ال بد من إرضاص ما زال ظمدرك عالقدا ً بدماصد .أو يهشدمن اآلن أنمدك ،وتندال مدا فعلتد
فقال عمر:
ِ
كمك.
قال جبلة :كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج.
أي من دهماء الناس ومن عامتهم.كيف ترض أن يخر النجم أرضا.
فقال عمر :نزوات الجاهليدة ،وريداح العنجهيدة قدد دفناهدا.أقمندا فوقهدا الدرحا ً جديددا ،وتسداو النداس أحدراراً
لدينا وعبيدا.
فقال جبلة :كان وهما ً ما جر في خلدي أنني عندك أقو وأعز.
أنا مرتد إذا أكرهتني.
فقال عمر :عالَم نبني  ،كل الدع في يداو  ،وأعز الناس بالعبد بالالعلوك تساو .

مراحل المجتمع البشري:
لذلك مرت المجتمعات البشرية بمراحل بثالث،
عالر المبادئ:
وهذا أرق عالر ،وهذه القالة تشف عن عالر المبادئ،
عالر األشخاص:
ومددر المجتمددع البشددري بعالددور متالحقددة تسددم عالددور األشددخاص ،الشددخص هددو األول ،كددل الندداس ل د ،
يعيشون ل  ،يمجدون  ،هذا العالر أق ّل رتبة من عالر المبادئ،
عالر األشياء:
ولكن الأامة الكبر أن نالل إل عالر األشياء:
أا ارأا ْي ات ام ِن ا هت اخ او إِلا اه ُه ه ااواهُ
( سورة الفرقان اآلية.) 48 :

أسوأ عالر يعيش البشر هو عالر األشياء ،والدليل اآلية الكريمة:
ير ُت ُك ْم
قُلْ إِنْ اكانا آا اباؤُ ُك ْم اوأا ْب اناؤُ ُك ْم اوإِ ْخ اوا ُن ُك ْم اوأا ْز اوا ُج ُك ْم او اعشِ ا
هذه األشخاص.
ارةٌ ات ْخ ا
ض ْو ان اها
ساكِنُ ات ْر ا
سا ادهاا او ام ا
ش ْونا اك ا
اوأا ْم اوال ٌ ا ْق ات ار ْف ُت ُموهاا اوت اِج ا
هذه األشياء.
هللاُ بِأ ا ْمر ِه او ه
صوا اح هتى ايأْت اِي ه
أا اح هب إِلا ْي ُك ْم مِنا ه
هللا ُ اال اي ْهدِي ا ْل اق ْو ام ا ْل افاسِ قِينا
س ِبيلِ ِه اف ات ار هب ُ
سولِ ِه او ِج اها ٍد فِي ا
هللاِ او ار ُ
ِ
( سورة التوبة ).

فالبأولة أن نعيش عالر المبادئ ،فإذا زلّت القدم انتقلنا إل عالر األشخاص ،فدإذا انهدارت القديم انتقلندا إلد
عالر األشياء ،وفي عالر األشياء قيمة المرء متا ُع فقأ ،قدد يكدون تداجر مخددرات ،لكدن بيتد فخدم جدداً ،مركبتد
غدال جدداً يعظمد
غالية جداً ،يعظم الناس ،قد يبني ثروت عل سحق البشر ،لكن ألن بيتد فخدم ،مركبتد مدن ندوع
ٍ
الناس ،نحن في عالر األشياء ،أما عالر المبادئ فقيمة المرء ما يحسن  ،إنسان ل دعوة ،ل مبدأ ،ل عمل الالح،
هذا عالر اسم عالر المبادئ.
اإلسالم واْلمة واْلسرة والفرد:
أيها اإلخوة ،عظمة هذا الدين أن قابل للتأبيق عل مستو جماعي كبير ،عل مستو أمدة ،وقابدل للتأبيدق
عل مستو أسرة ،فإن إن لم يتح لك أن تأبق عل مسدتو أمدة فدال أقد َّل مِدن أن تأبقد علد مسدتو أسدرة ،فكدل
إنسان يحي حياة نابعة من منها هللا وسنة رسول .

فلذلك أنت مسيول عن بيتك الذي هو مملكتك ،وعن عملك الذي أيضا ً مملكتك.
هللا اال ُي اغ ِّي ُر اما ِب اق ْو ٍم اح هتى ُي اغ ِّي ُروا اما ِبأ ا ْنفُسِ ِه ْم
إِنه ه ا
( سورة الرعد اآلية.) 11 :

أقم اإلسالم في نمسك ،وفي بيتك ،وفي عملك ،وتكون قد أديت الذي عليك ،عندص ٍذ اسأل هللا الذي هو لك .
خاتمة:
أيها اإلخوة الكرام ،اإلنسان في هذه الحياة الدنيا ل رسالة ،العبادة سر وجودنا  ،لذلك
قال تعال :
او اما اخلا ْق ُ
ُون
جنه او ْاإلِ ْن ا
ت ا ْل ِ
س إِ هال لِ اي ْع ُبد ِ
والعبادة أاعة أوعية ،ممزوجة بمحبة قلبية ،أساسها معرفة يقينية تمضي إل سعادة أبدية.
نحن في بهذا نكون قد أنهينا القواعد المتعددة التي جعلها النبي علي الالالة والسالم أركان مجتمع ودولتد ،
فمن البناء المردي إل المساواة بين الناس وعدم التمريدق ،والتمييدز بيدنهم أفدراداً وجماعدات ،إلد إالدالح العالقدات
بين األفراد ،وإزالة آثدار مدا سدلف ،إلد أخدالق الحيداة اليوميدة والالدحبة ،إلد جمدع الشدمل ،إلد البنداء االجتمداعي
المياخاة ،والمياخاة في العهد المكي ،والمياخاة في المديندة ،إلد أهدداف المياخداة ،إلد الدور المياخداة ،إلد ندص
عهد المدينة الراصع ،إل تأسيس القاعدة الالحية والعمرانية ،إل البيصة الأبيعية في المدينة ،إل العمران النبوي في
المدينة ،إل خأأ المدينة ،إل تأسيس القاعدة التعليمية والتربويدة علد المسدتو المدردي والجمداعي ،إلد التددوين
والكتابة ،وهي بداية الأريق إل تأسيس القاعدة االقتالادية.
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