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 محاضرة البرنامج

 

الحمد هلل على نعمه التي ال تحصى وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له في ربوبيته 
وأسمائه الحسنى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله  لوهيتهأو

 .والتقوى وسلم تسليمًا كثيرًا وأصحابه أهل البّر
 َما َجِميعًا اأَلْرِض ِفي َما َأنَفْقَت َلْو ُقُلوِبِهْم َبْيَن َوَأَلَف}: يقول اهلل تعالى في ُمحكم التنزيل

الناس قبل  لقد كان,( 36: األنفال){ َحِكيٌم َعِزيٌز ِإَنُه َبْيَنُهْم َأَلَف الّلَه َوَلِكَن ُقُلوِبِهْم َبْيَن َأَلَفْت

إذا سرَق فيهم  فيها يقَهر الضعيف, في جاهليٍة جهالء, وفتٍن وشر, القوُّي بعثة النبي 

 الحد, ظلٌم وقهٌر وقتٌل ونهب, الشريف تَركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه

 ًىمد وقد بلغ الظلم قبل البعثة . للمرأة,  ظلماٌت بعضها فوق بعض وازدراء واحتقار

 :بعيًدا, حتى أصبح من ِشَيم النفوس عندهم حتى قال قائُلهم

 فوَق جهل الجاهلينا فنجهلَلْن أحٌد علينا              ال يجه أال                    

رسوله بالهدى ودين الحق, فدعا إلى عبادة اهلل وحده ال شريك له, وأخرج  حتى بعث اهلل

عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, ومن َجْور األديان إلى عدل اإلسالم, ومن  الناس من

ومنَع  التوحيَد الخالص, ونهى عن الشرك باهلل, الدنيا إلى سعة الدنيا واآلخرة, فأقَر ضيق

الجاهلية؛ ,  وأبَطل فوارق,إكرامالمسلمَة أَيما الظلم والبطَش والعدوان, وأكرَم المرأَة 

التحاسدوا وال تباغضوا وال تقاطعوا  ): فصار داعًيا إلى ما أوحى إليه رُبه ومواله بقوله

وبالتناصر ال التخاُذل,  فأمرهم بالتعارف ال التنافر,, رواه مسلم (عباد اهلل إخواًنا  وكونوا

جمعتهم على إلٍه واحد,  إنها الوحدة اإلسالمية بكل ما تعنيه هذه الكلمة, الوحدة التي

 بذلك الواحد كما صَح ورسوٍل واحد, وكتاٍب واحد, حتى صاَرت أمة اإلسالم كالجسد

. تراحمهم وتعاطفهم , مثل الجسد مثل المؤمنين في توادهم و: )قال  الخبر عن النبي 

 .رواه مسلم  (عضو , تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى  منه اشتكى إذا

 :أهمية الوحدة

في  عن الوحدة واالجتماع, والتآلف والتآخي, والتناصر والتكاتف, إن  الحديث ضرورٌّي

الشريعة  مقاصدمقصد من فالوحدة  .باهلل , وال حول وال قوة إالالفتنعصر كثرت فيه 

 َوَأَنا َواِحَدًة ُأَمًة ُأَمُتُكْم َهِذِه ِإَن}: تعالى الهذه األمة أمة توحيد واتحاد,  ق و, ةاإلسالمي

 (29: المؤمنون){َفاَتُقوِنَوَأَنا َرُبُكْم }: , وفي آية أخرى (29: األنبياء ){ َفاْعُبُدوِن َرُبُكْم

فقد امتّن سبحانه على المسلمين بين المسلمين, ديننا دين االجتماع والمحبة والتآلفف

 ُكنُتْم ِإْذ َعَلْيُكْم الّلِه ِنْعَمَة َواْذُكُروْا} : باالجتماع والوحدة في صدر اإلسالم قال تعالى 

: قال وعن ابن عمر  ( 306: عمران  آل){  ِإْخَواًنا ِبِنْعَمِتِه َفَأْصَبْحُتم ُقُلوِبُكْم َبْيَن َفَأَلَف َأْعَداء
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يقول و, صحيح: قال األلباني  أخرجه الترمذّي ( الجماعة مع اهلل يد: )......  قال رسول اهلل 

 :...... ( والة األمر ,  مناصحةإخالص العمل هلل , و : ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم

  .صحيح: قال األلباني ....(  الجماعةو لزوم 

: أنه خطب الناس فقال عن ابن مسعود ف ألهمية الوحدة حث عليها الصحابة الكرام و

 ".اعة خيٌر مما تحبون في الُفرقةإن الذّي تكرهون في الجم"

 , ودَعوا إليها في مجتمعاتهم, ونُصوا عليها في ُمصَنفاتهم, السلف الصالحها حَقق وقد 
: ـــ رحمه اهلل تعالى ــ يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ومن أقوال السلف في أهمية الوحدة

تأليف القلوب, واجتماع الكلمة, وإصالح  :من القواعد العظيمة التي هي جماع الدين"

والجماعة, كما أن الخارجين عنه هم أهل  وأهل هذا األصل هم أهل السنة. ذات البين
ونرى الجماعة حًقا وصواًبا, والُفرقة : "-رحمه اهلل-يقول اإلمام الطحاوّي  و" الُفرقة

 ".زيًغا وعذاًبا

ذلك االجتماع في ألهمية الوحدة شرعت شرائع في اإلسالم تدعمها وتؤصلها ومن و

بعضهم  ويتفقد واتعارفوا ويتآلفولصالة الجمعة, من أجل أن يالمساجد لصالة الجماعة, 

االجتماع في صالة العيدين وهو  , كذلك شرع لهمجماعة واحدة  واكونبعضًا حتى ي

في العام وهو اجتماع المسلمين من مشارق  اجتماع أكبر و شرع لهماجتماع أكبر,

األرض ومغاربها في الحج في صعيد واحد حول الكعبة المشرفة والمشاعر من أجل 

و ألهميتها فقد نهينا عن الفرقة واالختالف قال  .تهمائتالف وتعارف المسلمين وإظهار قو

: قال رسول اهلل : قال   هريرة ي أبعن  و  , (306:آل عمران ( ) َواَل َتَفَرُقوْا: )تعالى 

 .مسلم رواه ( ؛ فميتته جاهلية, وفارق الجماعة الطاعة عن خرجمن )

 ما األسباب المعينة على بناء الوحدة؟: قد يشغل بال الكثير منا هو غير أن السؤال الذي

 : فمن األسباب المعينة على الوحدة

 : التمسك بالكتاب والسنة /2

سير عليه , و هو نن منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الصحيح الذّي يجب أن إ
فأصل كلمة اإلسالم معناها االستسالم هلل , وسنة رسوله  تعالى  االلتزام بكتاب اهلل

: بالتوحيد, فال حّظ لنا في اإلسالم إذا توحدنا على غير القرآن والسنة, قال اهلل عز وجل
فلم يأمر بمجرد االعتصام [ 306:آل عمران] ْبِل ٱلَلِه َجِميعًا َواَل َتَفَرُقوْاَوٱْعَتِصُموْا ِبَح

وهو الذّي جمع المسلمين , الكريموإنما أمر باالعتصام حول حبل اهلل, وهو القرآن 
فالوحدة ال بد أن تكون  وجعلهم دولة ُمهابة عظيمة سيطرت على المشارق والمغارب,

 كنا عند النبي  :َقاَل َعْن َجاِبٍرعلى مقتضى كلمة ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل, ف
األوسط  الخطيساره ثم وضع يده في  عن خطينوخط  يمينه عن خطينفخط خطا وخط 

َتِبُعوُه َواَل َتَتِبُعوْا َوَأَن َهـَٰذا ِصرِٰطي ُمْسَتِقيًما َفٱ:فقال هذا سبيل اهلل ثم تال هذه اآلية 
ماجة وقال ن رواه اب [326:األنعام] ٱلُسُبَل َفَتَفَرَق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه ذِٰلُكْم َوَصـُٰكْم ِبِه َلَعَلُكْم َتَتُقوَن
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أسباب الخالف والفرقة ترجع إلى سبب واحد في الغالب, وهو عدم ف,  صحيح: األلباني 

إن من يعش منكم فسيرى اختالفا : ) قال  .علمًا وفهمًا وعماًل األخذ بالشريعة كلها

( بالنواجذ عليها عضواكثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدّي 
 .  صحيح: األلبانيقال 

وااللتزام بما كان عليه أصحاب  -تحاد على كتاب اهلل وسنة رسوله االفال بد من   
دين الرحمة والتراُحم, دين السالم  فديننا فهو عاصٌم بإذن اهلل من الفرقة,,رسول اهلل  

فقد شرع اهلل  حتى لو وقع الخالفوواإلنصاف,   والوحدة واألمن, دين العدل والقسط
 آَمُنوْا اَلِذيَن َأُيَها َيا}: تعالىسوَء العاقبة المترّتبة على ذلك فقال  اأ عنليدرسبيَل الوقاية 

 الّلِه ِإَلى َفُرُدوُه َشْيٍء ِفي َتَناَزْعُتْم َفِإن ِمنُكْم اأَلْمِر َوُأْوِلي الَرُسوَل َوَأِطيُعوْا الّلَه َأِطيُعوْا
 ( 22: النساء ){ َتْأِوياًل َوَأْحَسُن َخْيٌر َذِلَك اآلِخِر َواْلَيْوِم ِبالّلِه ُتْؤِمُنوَن ُكنُتْم ِإن َوالَرُسوِل

 .في الدنيا واآلخرة  ة لينجواكلمالجماعة ووحدة الهم الحرص على شعارفالمسلمون 

وأصواًل  لعناية بالعلم والتمُسك بالكتاِب والسنة شريعًة وِقَيًمايكون لنا ذلك إال با لنو

  .والدعوة إليهما بكل صدٍق وثبات على الوجه الذّي أراده رُبنا لنا من الفتن, عصمًة

 : االلتفاف حول العلماء / 1

فإنهم , ن المسلمين مهما بلغوا من أوجه التسلح العسكرّي والثورة الصناعية والحضاريةإ

.. لف حولهم النفوس ين الذين تجتمع عليهم القلوب وتتآال غنى لهم عن العلماء الرباني

فهم عدة المسلمين في مكافحة  ينطلقون من فهٍم صحيٍح ثابٍت لكتاب اهلل وسنة رسوله 

العلماُء ف ,في كبح جماح الغلو واإللحاد معوات المضللة , وهم عدتهالفكر المنحرف والد

الرأّي  ورثُة األنبياء, وفي مالزمِتهم وزيارتهم وسؤالهم واالستنارِة بآرائهم سداٌد في هم

 مسلموِحفُظ ال. األفكار المنحرفةفات آلشرور ولمَنع و, وتوفيٌق للصواب ودرٌء للمفاسد

 وجِهها القلِب  وتأويُل نصوص الشريعة على غير وشبهاِت نفَسه من شهواِت النفس

و لن يتأتى ذلك في ظل غياب الثقة وعدم االعتزاز بهم إذ ال شرف للمجتمع .  الصحيح

 .والصدق واألمانة وااللتفاف حول علمائه أولي النهى إال بانتسابه لإلسالم

أن يكوَن طبيًبا, وال للّصَحفي أن للمفتي ال سوغ للَطِبيب أن ينِصَب نفسه مفتًيا, وإذ ال ُي

فسَتخَتّل  , وإالوغيرهم يكون فقيًها, فالَفِقيه للَفتوى, والطبيب للّطِب, والّصحفّي للصحافة

 .ب الفضائلالمعايير, وتنقل

العلماء ,  و وشاة الذين يحّرشون بين المسلمينوعلينا الحذر كل الحذر من النمامين وال

 .اهلل السالمة والعافيةفهم أشد الناس فساًدا نسأل 

 : السمع والطاعة لوالة األمر / 4

{  ِمنُكْم اأَلْمِر َوُأْوِلي الَرُسوَل َوَأِطيُعوْا الّلَه َأِطيُعوْا آَمُنوْا اَلِذيَن َأُيَها َيا}:  ىقال اهلل تعال

والثاني العلماء فال بد , األمراء  األمر صنفان من الناس أحدهما فأولي ( 22: النساء )
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من  همتربية والبد لو تعليمًا وإيضاحًا إلى شريعة اهلل بيانًا معلماء يقودونه من مسلمينلل

اعون في غير يَطف بما تقتضيه المصلحة مهونبتنفيذ شريعة اهلل ويسوس مهونيلزم أمراء

لى الرعية وألزمت الوالة وع ىبواجبات علالكاملة  جاءت هذه الشريعة قدو,  معصية اهلل

من و يحل النظام والتآزر بين الواجبات حتى يستتب األ لقيام بهذهاكل واحد منهما 

 في جهل واأمراء صار همعلماء ولم يكن ل لمسلمينوإذا لم يكن ل الحاكمين والمحكومين

 .شديدة وفسدت األمة ىعميق وفوض

أمر  ن اهلل سان هلل عز وجل ألها اإلناألمر في غير معصية اهلل عبادة يتعبد ب طاعة والةف

القه أو خ نه عبادة سواء كان ذلك فيما يتعلق بمعاملة العبد معإبها وكل شئ أمر اهلل به ف

على رعيتهم أن يسمعوا ويطيعوا  خر و من حقوق الوالةآبمعاملة العبد مع مخلوق 

فعن عبادة   عنه ما لم يكن في ذلك مخالفة شريعة اهلل بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا

أن بايعنا على السمع : فبايعناه , فقال فيما أخذ علينا  دعانا النبي  ) : بن الصامت

وأثرة علينا , وأن ال ننازع األمر  ويسرنا وعسرناوالطاعة , في منشطنا ومكرهنا , 

 . رواه البخارّي (واحا , عندكم من اهلل فيه برهان أهله , إال أن تروا كفرا ب

قواعد وأنظمة  مع ىتمشنأن  عليناو  ,ذلك ب مرناُأ فقدطاعة والة األمر  فعلى المسلم  

أن يخالف تلك القواعد واألنظمة سواء  ألحد فال يحل ,إذا لم تخالف الشريعة  ناحكومت

يجب فبغير ذلك كاألنظمة المرورية ونحوها  كانت تتعلق بالتجارة وأحوال العمال أو

 .سنه والة األمر هذه األنظمة على حسب ماعلى المؤمن أن ينفذ 

قوم أمور المسلمين إال بإمام وولي أمر وال يكون ولي أمر إال بالسمع والطاعة, فإذا فال ت

اجتمع المسلمون على إمام منهم يقودهم ويحميهم بإذن اهلل فإن األعداء ييأسون منهم وال 

 .يطمعون فيهم 

 : الحذر من وسائل اإلعالم المغرضة / 3

ووحدتها ومبَعث أمِنها وأمانها مرهوٌن بسالمة عقوِل أفرادها  إن عنوان تقُدم األَمم

شريعِتنا الغّراء أنها جاءت بحفِظ  فمن محاسِن. هم ومَدى ارتباطهم بدينهم أفكار ونزاهِة

التي قصَدت إليها في تحقيِق  العقول واألفكار, وجعلت ذلك إحَدى الضرورات الخمس

 .األمِن لألفراِد والمجتمعات  مصالح العباد في أموِر المعاش والمعاد, كما جاءت بِحفظ

والخطام  فعندما تنبرّي األقالم وترتفع األصوات عبر بعض وسائل اإلعالم دون زمام

يص مع المسلم من تشخوغر الصدور ويخرج المجتذلك من شأنه أن يحدث البلبلة وين فإ

وتغدو المبادئ والثوابت اإلسالمية , ذكاء نار الفتنة بين الراعي والرعية النازلة إلى إ

محاًل للمناقشة والنقد بل أن الخوف على الفكر الصحيح والمبادئ اإلسالمية أشد من 

يمانع من حرية النقد  فاإلسالم ال, الخوف  على مجرد النفوس والمقومات المادية 
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 َتَتَناَجْوا َفَلا َتَناَجْيُتْم ِإَذا آَمُنوا اَلِذيَن َأُيَها َيا}: ة قال تعالى يعشرالضوابط  فقوالحوار و

{ ُتْحَشُروَن ِإَلْيِه اَلِذّي الَلَه َواَتُقوا َوالَتْقَوى ِباْلِبِر َوَتَناَجْوا الَرُسوِل َوَمْعِصَيِت َواْلُعْدَواِن ِباْلِإْثِم
 (.2: المجادلة )

مباِدِئهم وِقَيمهم وِفكِرهم النِير وثقافِتهم الممَيزة وأِمنوا على  أهُل اإلسالم على فإذا اطمأَن

التنازَل  لوثاِت المبادئ الوافَدة وغوائِل االنحرافات الفكرّية المستوَرَدة ولم يقَبلوا ذلك من

َستها على حرا عن شيٍء من ثواَبِتهم ولم يسَمحوا بالمساَوَمة والمزاَيَدة عليها وعِملوا

فبوحدة الفكر والمنهج اإلسالمي , وَحصانتها وِصيانتها فقد تحَقق لهم األمُن الفكرّّي 

 .في المجتمع يتحقق التالحم 

 : األخوة اإليمانية/ 5

وأّّي أمة أوَلى بأن تبلَغ  إَن للمسلم َكمااًل في مكارم األخالق ينَبغي له أن َيطلبها حثيًثا,

 صالحألتمم  بعثتإنما ):  قاَل نبُيها  غير األمة التيمثل هذا الكمال في الّسجايا 

لها األثر , فأصول األخالق والتحلي بها وتطويع النفس عليها  .صحيح: قال األلباني  (األخالق

والسخاء والرحمُة والتواضع والقناَعة وعلو  فالعّفة ,العظيم على المسلمين ومستقبلهم 

والِحلم واإليثار والشجاعة في الحّق مع الوفاء والّصدق واألمانة  الهَمة والتعُقل والترِوّي

المسلم  علو عمت تلك الصفات أفراد المجتم, ذلكم من الفضائل وَسالمة الصدر وغير

من األفراِد إلى األسر , ومن ثّم إلى  فينتقل األمر, ألصبحوا أخوة متحابين  في اهلل 

كما , الفضائل التآلف بين المتصفين بها المجتمع , حيث أن من لوازم كل فضيلة من 

 .عنها الوحدة بين أفراد المجتمع المسلم  تنشأ

 : آثارالوحدة
علينا إال أن نحقق  فما ولن يكتِمل إسالُمنا إال بوحدتنا ي بأنفسنا إال باإلسالم,إننا لن نرتق

ر من أزر الضعيف, ويشد المقتد بيننا روح اإلخاء والتضامن في الدين, فيأخذ القوّي بيد
توحيد األمة  العاجز, ولن يتحَقق النصُر إال باجتماع المسلمين ووحدتهم, ومن قبل ذلك

 َوُيَثِبْت َينُصْرُكْم الَلَه َتنُصُروا ِإن آَمُنوا اَلِذيَن َأُيَها َيا} :أمره ,قال تعالى ولزومرَبها, 
   ( 7: محمد ) { َأْقَداَمُكْم

بتغانا ننال مجدنا ونصل إلى م و بها. والبركات ففيها نصر اهلل  من الفضائل للوحدةفكم 
وقد أخبر . وحدة واالئتالف سبيل العزة والنصر بإذن اهلل ونعيش حياة آمنة مطمئنة, فال

قال اهلل سبحانه في كتابه العزيز ــ أن التنازع والخالف يؤدّي إلى الفشل وذهاب القوة 
 الّلَه ِإَن َواْصِبُروْا ِريُحُكْم َوَتْذَهَب َفَتْفَشُلوْا َتَناَزُعوْا َواَل َوَرُسوَلُه الّلَه َوَأِطيُعوْا} :عز وجل

 ( 63: األنفال ){ الَصاِبِريَن َمَع

أطيعوا أيها المؤمنون ربكم ورسوله فيما أمركم به ونهاكم عنه وال : أّي : "الطبرّي يقول
 تختلفوا فتفرقوا وتختلف قلوبكم وال: تخالفوهما في شيء, وال تنازعوا فتفشلوا, يقول

 ."فتضعفوا وتجبنوا وتذهب ريحكم: فتفشلوا, يقول
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لو ذهبنا نستقصي شواهد الشريعة التي تفيد بمجموعها وآحادها وجوب اجتماع كلمة  و
يقول . حق مسلم المسلمين لطال بنا المقام, لكن حسبنا فيما تقدم من إشارات ما يكفي كل

ثم إن االعتصام بالجماعة واالئتالف أصٌل من : "-رحمه اهلل-شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 "أصول الدين

الجهود، وأخذ باأليدي إلى مواطن الصالح والتوفيق، ونفع باألسباب،  سّدد اهلل الخطى، وبارك في
اهلل أن يوحد على الحق  ألأسمأمول  أمَنها وأمانها ووحدتها، إّنه خير مسؤول وأكرُم وحِفظ لألّمة

 . وأن يرد اهلل كيد األعداء في نحورهم وأن يؤلف بين قلوب أمتنا كلمتنا

 .وصلى اهلل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 (وطننا وحدة وائتالف ) برنامج 

 إذاعة 

 األخوة اإليمانية

هي رابطة بين أفراد المجتمع اإلسالمي ومتن اهلل بها على عباده, اإن األخّوة اإليمانية نعمة من أعظم النعم التي 
 .تجعل المسلمين صًفا واحًدا متماسًكا فهي التييصعب أن نجد مثلها في المجتمعات األخرى, 

: َأَنُه َقاَل األخّوة من أوثق عرى اإليمان, وتحقيقها عبادة من أعظم العبادات, َعْن َأِبي ُأَماَمَة َعْن َرُسوِل الَلِه و

فهذا شرح . صحيح: قال األلباني ( , فقد استكمل اإليمان  هلل, و منع  هلل, و أعطى  هلل أبغض, و هللمن أحب )

 . نبوّي لألخّوة اإليمانية, تحب هلل, وتبغض هلل, وتعطي هلل, وتمنع هلل

ديارهم, يدعو بعضهم  فالمؤمنون إخوة من أول الخليقة إلى آخرها, وفي جميع أقطار األرض وإن تباعدت

لبعض, ويستغفر بعضهم لبعض, ويحب بعضهم بعًضا, ويعين بعضهم بعًضا على البر والتقوى, وينصح 

بعضهم لبعض, ويصدقون في تعاملهم فيما بينهم, ويحترم بعضهم حقوق بعض؛ ألن اهلل ربط بينهم برابطة 

فعن , المسلم ويسره ما يسره, ويتألم أللم أخيهفالمسلم يفرح لفرح أخيه , رابطة أّي اإليمان التي هي أقوى من 

إذا اشتكى منه عضو , . الجسد  مثلوتراحمهم وتعاطفهم ,  توادهم في المؤمنين مثل) :  قال النبي النعمان 

 .رواه مسلم ( تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 

األخّوة اإليمانية سبيل إلى ظل عرش الرحمن جل جالله يوم ال ظل إال ظله, ففي الحديث المشهور َعْن َأِبي ف
يوم ال ظل . اليوم أظلهم في ظلي . بجاللي  المتحابونأين : إن اهلل يقول يوم القيامة ) : َقاَلُهَرْيَرَة َعْن الَنِبِي 

 .رواه مسلم(  إال ظلي
نبياء وال شهداء على منابر من نور يوم القيامة, يغبطهم النبيون والشهداء على عباٍد ليسوا بأ عنأخبر النبي و

 المتحابونقال اهلل عز وجل ): َيُقوُلَسِمْعُت َرُسوَل الَلِه : َقاَل مجالسهم وقربهم من اهلل, وَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل 
 .صحيح: رمذّي وقال األلباني رواه الت( في جاللي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء  

ن في اهلل نسعد ونفوز بالقرب من يفهذه دعوة إلى أن نطهر قلوبنا من الحقد والغل والحسد ونكون أخوة متحاب

 .رب العالمين 

لكي يكون المجتمع مجتمًعا متماسًكا يحب أفراده الخير , فاإلسالم يسعى لعالج بوادر الجفاء وما يثير البغضاء 

 .ا تسوده المحبة واأللفةلبعضهم, مجتمع

 .فما أجمل أن يكون المجتمع اإلسالمي مجتمًعا تسوده المحبة واأللفة بين أفراده, ال شحناء وال تباغض بينهم

 .عليه اهلل تعالى أن يعمق ما بيننا من أواصر اإلسالم العظيم، إنه ولي ذلك والقادر نسأل    

 

 

 

 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AE%D8%B7%D8%A8+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-07-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 (وطننا وحدة وائتالف ) برنامج 

 إذاعة 

 التعاون 

الحمد هلل الكاشف عن عباده كل سوء وضير , والصالة والسالم على النبي الداعي لكل 

 :خير أما بعد 

 0( التعاون ) أخيتي يسعدني أن أقدم لك كلمة الصباح لهذا اليوم وهي بعنوان 

َعَلى َوَتَعاَوُنوْا }فاإلسالم يدعونا للتعاون فيما بيننا حسب استطاعة كل فرد منا قال تعالى 

سورة ( 9){ اْلبِر َوالَتْقَوى َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواَتُقوْا الّلَه ِإَن الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب

وهذا يعني أن نتعاون في وجوه الخير ودعوة الناس إلى المعروف ومساعدة الفقراء  المائدة

 0اة كريمة يرضاها لنا ربنا وتسعد بها نفوسنا والمحتاجين وبالتعاون نحيا   جميعاً حي

كل سالمى من الناس عليه صدقة , : ) بأن يعين بعضنا بعضًا فقال  وأمرنا رسول اهلل 

صدقة , ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها  االثنينكل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين 

خطوة يخطوها إلى الصالة أو يرفع عليها متاعه صدقة , والكلمة الطيبة صدقة , وكل 

  0أخرجه البخارّي ومسلم ( صدقة , ويميط األذى عن الطريق صدقة 

مثل المؤمنين : ) والتعاون من باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم كما في قوله 

في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد 

المؤمن )  وفي الحديث اآلخر قول الرسول   0ه البخارّي ومسلمروا( بالسهر والحمى 

وهذا يدل على أن التعاون بين  0( للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه 

في معاونته ألخيه ونصرته كالبنيان الذّي يتماسك مع  المؤمنين الذّي شبه الرسول 

يتم وال تحصل فائدته إال بأن يكون بعضه يمسك بعضًا  بعضه البعض فإن البناء ال

وإذا لم يكن كذلك تصدعت جدرانه وتهدم بناؤه فحرّي بنا أن نكون يدًا واحدة 0ويقويه 

نتعاضد ونتآزر لبناء مجتمعنا متعاونين على البر والتقوى ومتحلين بقيمنا اإلسالمية 
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حتى يحق لنا أن نعتز . نافع لرفعة الوطنحياتيًا واقعيًا متسلحين بالعلم ال ومتمثليها سلوكًا

 . جميعًا به وننعم بالعيش فيه

سائلين اهلل أن يحفظ هذا البلد آمنًا مطمئنًا وأن يوفق والة أمرنا لما يحب ويرضى 

 .ويهدينا أجمعين سواء السبيل
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 (وطننا وحدة وائتالف ) برنامج 

 إذاعة من أسباب الوحدة

هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد الحمد 

 :صلى اهلل عليه وسلم المربي لهذه األمة أما بعد

 َرُبُكْم َوَأَنا َواِحَدًة ُأَمًة ُأَمُتُكْم َهِذِه ِإَن}: )منذ أن أشرقت شمس اإلسالم نادى القرآن الكريم
َوَأِطيُعوْا الّلَه َوَرُسوَلُه َواَل }: ):ء  وقد دعا إلى الوحدة قائال األنبيا سورة( 29){ َفاْعُبُدوِن

لذلك   .سورة األنفال( 63){ َتَناَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َواْصِبُروْا ِإَن الّلَه َمَع الَصاِبِريَن
الوحدة والتآلف  فقد حرص اإلسالم على تنمية العالقة بين المسلمين فجعل أسبابا تزيد من

 :السالم-3بينهم ومنها 

سلمي على من ,احرصي أخيتي على السالم فإذا لقيت أختك فبادرّي بالسالم عليها 

وإذا سلمت عليك أختك فردّي التحية بمثلها أو بأحسن منها ,عرفت وعلى من لم تعرفي 

 َشْيٍء ُكِل َعَلى َكاَن الّلَه ِإَن ُرُدوَها َأْو َهاِمْن ِبَأْحَسَن َفَحُيوْا ِبَتِحَيٍة ُحِيْيُتم َوِإَذا}: قال تعالى,

ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا )  وروى مسلم في صحيحه قال 0النساء  سورة( 63){ َحِسيًبا

( وال تؤمنوا حتى تحابوا أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السالم بينكم 

يا أيها الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا األرحام وصلوا بالليل ) وقال 

إن السالم من أسباب 0السلسلة الصحيحة لأللباني (والناس نيام تدخلوا الجنة بسالم 

دخول الجنة ومضاعفة األجر ومن حقوق المسلمين على بعضهم البعض وهو من أسباب 

 .معحصول المحبة واأللفة والوحدة في المجت

 :المعاملة الحسنة -9

بالطبع نحن جميعا نريد ذلك , فمن منا ال تريد أن تكون محبوبة بين زميالتها ومجتمعها
وحسن التعامل   البقرة سورة( 66){  ُحْسنًا ِللَناِس َوُقوُلوْا}ولكن كيف ؟  بالكلمة الطيبة 

اتق ) : قال,حسنة ودفع السيئة بال,باألخالق الكريمة والبعد عن كل ما يؤذّي اآلخرين 
فإذا رواه الترمذّي ( اهلل حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن 

 تمثلت كل منا بالخلق الحسن ساد المجتمع المحبة والمودة واالئتالف 

 :بذل المعروف ومساعدة اآلخرين -6

قة بين الناس ومن لقد جعلت األجور العظيمة والحسنات المضاعفة في كل ما يقوّي العال
ذلك ستر العورات والعفو عن الزالت وإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف والمشي في 

المسلم أخو )قال صلى اهلل عليه وسلم ,حاجات الناس وإدخال السرور على نفوسهم 
المسلم اليظلمه وال يخذله ومن كان في حاجة أخيه كان اهلل في حاجته ومن فرج عن 

 عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره اهلل يوم مسلم كربة فرج اهلل
مثل المؤمنين في توادهم ) قال : رواه البخارّي  وعن النعمان بن بشير قال( القيامة 
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وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
 .صحيح مسلم (والحمى 
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 (2)ورشة 

وهو مما تؤكد عليه ,لقد حث اإلسالم على االجتماع وحذر من الفرقة واالختالف 

 .نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة 

 متعاونة مع زميالتك بيني فوائد الوحدة واالجتماع ومخاطر الفرقة واالختالف 

 :فوائد الوحدة واالجتماع 
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 : مخاطر الفرقة واالختالف
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 (2)المادة العلمية للورشة 

 :فوائد الوحدة ونبذ الفرقة

سبحانه  إليهدعا  وهو ما لزوم طريق االستقامة واالعتصام بكتاب اهلل وسنة رسوله      :3

 :تعالىو

 الّلِه ِبَحْبِل َواْعَتِصُموْا* ُمْسِلُموَن َوَأنُتم ِإاَل َتُموُتَن َواَل ُتَقاِتِه َحَق الّلَه اَتُقوْا آَمُنوْا اَلِذيَن َأُيَها َيا}       

, حيث أمر سبحانه بالوحدة ونهى عن الفرقة   عمران آل سورة( 306){  َتَفَرُقوْا َواَل َجِميًعا

 0واالختالف 

المؤمن للمؤمن ):تقوية أواصر العالقة بين المسلمين ودفع العداوة والبغضاء قال     : 9

الجماعة بعليكم :)رواه البخارّي وقال ( أصابعهكالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين 

بحبحة الجنة فعليه  أرادأبعد ومن  االثنينن الشيطان مع الواحد وهو من إفرقة فوال وإياكم

 .صحيح األلباني(بالجماعة

عندما تسود األلفة في المجتمع يشعر كل فرد باآلخرين ويهتم ف,رقي المجتمع وتقدمه      :6

ن ذلك عفيعملون على توحيد جهودهم يدا واحدة لرفعة الوطن وتقدمه فتنتج ,بشؤونهم 

مشاريع النهضة الحضارية وليدة  المجتمع المتماسك الذّي تسوده الوحدة والتي هي من 

 .الحاضرة والمستقبلة فهأهداأهم عوامل بناء المجتمع واثبات وجوده وتحقيق 
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 مخاطر الفرقة واالختالف :

مما قد ينتج عنه سيطرة الهوى على النفس والتنافس على  ,ضعف الصلة باهلل تعالى   -3

إياكم والظن :)محذرا من ذلك وقد قال ,الدنيا وانتشار الحسد والشحناء والبغضاء

وال تباغضوا وكونوا  فإن الظن أكذب الحديث وال تجسسوا وال تحاسدوا وال تدابروا

 .رواه البخارّي (عباد اهلل إخوانا

 

تؤدّي إلى الهجر والقطيعة فيكون للشيطان   إن الفرقة واالختالف, تفكك المجتمع    -9

إن الشيطان قد يئس أن يعبده )محذرا أمته   عليهم سبيال فعن جابر بن عبد اهلل قال 

  .وقال األلباني صحيحرواه الترمذّي  (المصلون , ولكن في التحريش بينهم 

 

إن اهلل تعالى جعل قوة عباده المسلمين في دينهم  ,ضعف المسلمين وعدم تقدمهم  -6

وعزتهم في تمسكهم بحبل اهلل ووحدة صفهم في تضامنهم وتعاونهم على ,وعقيدتهم 

وحذر سبحانه من الفرقة واالختالف قال تعالى ,البر والتقوى والعمل الصالح 

 َمَع الّلَه ِإَن َواْصِبُروْا ِريُحُكْم َوَتْذَهَب َفَتْفَشُلوْا َتَناَزُعوْا َواَل َوَرُسوَلُه َهالّل َوَأِطيُعوْا}:

فقد حذر من الفرقة واالنقسام ألنها من عوامل انهيار   ,األنفال سورة( 63){ الَصاِبِريَن

  .المجتمع واستنزاف قدراته ومواهبه وخيراته
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 (:1)ورشة 

يحث أتباعه على ذلك ألن فيه صالح المجتمع ,دين األلفة والتواد إن الدين اإلسالمي 

 .وتماسكه  

 (فوائد األلفة)وعموده الثاني ( أسباب حصول األلفة)أمامك اآلن جدول عموده األول 

 .وبين يديك قصاصات تحوّي بعضا من الفوائد

 .صنفي تلك القصاصات والصقي كل قصاصة في العمود الذّي يناسبها -

 

........................(اسم المجموعة)  

 

 

 

 

 فوائد األلفة ل األلفةأسباب حصو
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(1)المادة العلمية للورشة  

.تقوم مسئولة التوعية في المدرسة بإعداد القصاصات بعدد المجموعات  

:الفوائد  

 األلفة من أسباب النصر والتمكين

 األلفة سبب لالعتصام باهلل وبحبله

 بسببها يحصل االجتماع بين المسلمين

المرء مع من أحب_ألفة الصالحين بشارة  

 دليل البراءة من النفاق

 تحقق التماسك االجتماعي ونبذ المعاداة

 تحقق االجتماع على الخير

 داعية إلى النصر وسالمة المجتمع المسلم

 دليل وجود الخير فيمن يألف ويؤلف

 : األسباب

 معاشرة الناسالتعارف وحسن 

 التواضع

 إفشاء السالم

 الكالم اللين

 التعفف عن سؤال الناس

 السعي لإلصالح بين الناس

 االهتمام بأمور المسلمين والتعاون بينهم

 عيادة المريض

 التهادّي
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(4)ورشة عمل   

ومنبع العقيدة ,بلدنا المملكة العربية السعودية وطن اإلسالم وبلد المقدسات ومهد الرسالة 

 الصافية له علينا حقوق شرعية ومسؤوليات وواجبات اجتماعية كبيرة 

حددّي أهم الواجبات التي ينبغي على المواطنة الصالحة _بالتعاون مع زميالتك 

 القيام بها لوطنها

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

........................................................... 

 

...............................(اسم المجموعة)  
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(4)للورشة المادة العلمية   

:مسؤوليات المواطن تجاه وطنه  

 3-تحقيق تقوى اهلل عز وجل: 

التي تورث المراقبة فيؤدّي كل مواطن عمله على الوجه األكمل دون رقيب بشرّي ولو 

استشعرنا الرقابة اإللهية لما احتجنا لتكثيف الرقابة البشرية ألن كل عامل إنما يتعامل مع 

 َعَرْضَنا ِإَنا} :األمانة والمسئولية المناطة وقد قال تعالىمما يجسد عظم ,اهلل وينشد رضاه 

 اْلِإنَساُن َوَحَمَلَها ِمْنَها َوَأْشَفْقَن َيْحِمْلَنَها َأن َفَأَبْيَن َواْلِجَباِل َواْلَأْرِض الَسَماَواِت َعَلى اْلَأَماَنَة

فيشعر  كل فرد بمسئوليته تجاه نفسه ومجتمعه  , 79 سورة األحزاب آية{َجُهوًلا َظُلوًما َكاَن ِإَنُه

 .ووطنه 

 :السمع والطاعة لولي األمر  -9

وقد أكد اإلسالم على وجوب الطاعة وجعلها حقا من حقوق ولي األمر وهي أمانة في 

 َوُأْوِلي الَرُسوَل َوَأِطيُعوْا الّلَه َأِطيُعوْا آَمُنوْا اَلِذيَن َأُيَها َيا} :أعناق المواطنين قال تعالى

 َواْلَيْوِم ِبالّلِه ُتْؤِمُنوَن ُكنُتْم ِإن َوالَرُسوِل الّلِه ِإَلى َفُرُدوُه َشْيٍء ِفي َتَناَزْعُتْم َفِإن ِمنُكْم اأَلْمِر

 .النساء سورة( 22){ َتْأِوياًل َوَأْحَسُن َخْيٌر َذِلَك اآلِخِر

استقراره وتماسكه وترابطه فطاعة والة األمر ونصرتهم ومؤازرتهم تحقق أمن البالد و

اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي ) وانتظام أموره وأحواله قال الرسول ,

 .أخرجه البخارّي( كأن رأسه زبيبة

 :احترام النظام-6

إن احترام النظام أحد األسس التي تقوم عليها الوطنية الصادقة فمن واجبات المواطن 

ألن النظام وضع لصالح ,لحياة المجتمع وتيسير شؤونه  احترام النظام ألن فيه تنظيم

إن ,المواطن للمحافظة على دينه وعرضه وماله وعقله ودمه ومن الحقائق الثابتة 

وال يستطيع تحقيق أهدافه إال إذا ساد فيه احترام ,المجتمع ال ينعم باألمن واالستقرار 

 .النظام 

 :التصدّي للشائعات المغرضة-6

واطن أن يتصدى للشائعات المثيرة للبلبلة والفرقة والفتن الساعية إلى من مسئوليات الم

وذلك بعدم تصديقها والتوقف عن إشاعتها ,التشكيك في مكانة الوطن وإمكانياته ومواقفه 

 .وإبراز ما ينعم به الوطن من أمن واستقرار وتقدم ورخاء

 :المحافظة على المرافق والملكية العامة-2
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يدة إلى تحقيق مزيد من الرفاهية والعيش الكريم للمواطن والمقيم في تسعى حكومتنا الرش

ولذا أولت اهتماما كبيرا إلنشاء الكثير من المرافق العامة ومنها ,هذا الوطن الحبيب 

فقد أنفقت , المساجد والمدارس والمستشفيات والحدائق والمكتبات والطرق والجسور

وعات الضخمة في معظم مدن ت على هذه المشرالدولة خالل خطط التنمية باليين الرياال

وفيه , وعلى كل فرد أن يدرك أن المساس بهذه المرافق تعطيل الستمرار نفعها, المملكة

 .وهذا يتنافى مع المواطنة الصالحة,هدر لثروة الوطن 

 

 


