كُنْ مُصْلِحَ ًا
احلـمـد ل الـعـلـي الـكـبـيـر ,يـخـلُـق مـا يـشـاء ويـخـتـار ,ومـا كـان لـإلنـسـان ف
اخلـلــق تـخـيـيــر ,رفــع الـنــاس بـعـضـهــم فــوق بـعــض درجــات لـيـبـلــوهــم ,فـهــذا
غـنـي وذاك فـقـيـر ,أرسـل رسـلـه تـتـرى} ,وَإِنْ مِـنْ أُمﱠـةٍ إِالﱠ خَـالَ فِـيـهَـا نَـذِيـرٌ{,
أحـمَــده تـبــارك وتـعــالــى احلـمـدَ الـكـثـيــر ,وأشـهــد أن ال إلــه إال ال الـعـلـيــم
الـقـديـر ,لـيـس كـمـثـلـه شـيء وهـو الـسـمـيـع الـبـصـيـر} ,الَ تُـدْرِكُـهُ األَْبْـصَـارُ وَهُـوَ
يُـدْرِكُ األَْبْـصَـارَ وَهُـوَ الـلﱠـطِـيـفُ اخلَْـبِـيـرُ{ ,وأشـهـد أن سـيـدنـا مـحـمـدًا عـبـده
ورسـولـه الـبـشـيـر الـنـذيـر ,الـنـور املـبـي والـسـراج املـنـيـر ,الـلـهـم صـلّ وسـلّـم
وبــارك ع ـل ـيــه وع ـلــى أص ـحــابــه مــا تــردد نَ ـفَــس بــي ش ـه ـيــق وزف ـيــر ,وك ـل ـمــا
عسعس ليلٌ وتنفس صبحٌ وفاح من وردٍ عبير...
أمﱠــا بـعـدُ :فــأوصِـيـكُـمْ ونَـفْـســي بِـتَـقْــوى الِ) :فَــاتﱠـقُــوا الﱠَ يَــا أُولِــي األَلْـبَــابِ
لَعَلﱠكُمْ تُفْلِحُونَ(
أيـهــا اإلخــوة  ..لــو أن شـخـصًــا دخــل عـلـيـنــا هــذا اجلــامــع  ..و ســأل :ملــاذا
نحن على هذه األرض? ملاذا خُلقنا?
اإلجـابـة يـسـيـرةٌ جـدًا… وكـلّـكـم يـعـرفـهـا:خـلـقـنـا ال لـعـبـادتـه}وَمَـا خَـلَـقْـتُ اجلِْـنﱠ
وَاإلِْنسَ إِالﱠ لِيَعْبُدُونِ{
جـمـيـعـنـا نـعـلـم هـذا األمـرَ الـربـانـي  ..أنـنـا مـا وجـدنـا ف هـذه الـدنـيـا عـبـثـا
… أوجدنا لفترة مؤقتةٍ أمرنا فيها أن نعبد ال  ..ونُسخّر ما أوتينا
لـذكـره وطـاعـتـه} ..وَابْـتَـغِ فِـيـمَـا آتَـاكَ الﱠُ الـدﱠارَ اآلْخِـرَةَ وَالَ تَـنـسَ نَـصِـيـبَـكَ
مِنَ الدّنْيَا{ ابتغ اآلخرة… وال تنس الدنيا  ..هذه هي القاعدة الربانية
ولكن أصبح كثيرٌ منا يبتغي الدنيا ونسي اآلخرة…
ملـا طُـرد إبـلـيـس مـن اجلـنـة وضـع نـصـب عـيـنـيـه هـدفـا… وهـو أن يُـضـل بـنـي
آدم عـن الـغـايـة الـتـي خُـلـقـوا لـهـا ,وأصـبـح أتـبـاعُـه مـن بـنـي آدم أداةً فـاعـلـة
ف تـنـفـيــذ هــدفــه ..فــأصـبـحــوا دعــاة عـلــى أبــواب جـهـنــم ..يــدعــون الـنــاس
لـلـتـخـفـف مـن الـتـديـن ..بـحـجـة أن ال غـفـور رحـيـم  ..وأن الـديـن يـسـر…
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وأن املـســائــل خــالف فــأوجــدوا ألنـفـسـهــم تـفـلّـتـاً وأسـمــوه ديـنًــا… ونـســوا أن
الديّان ال ميوت.
سـمﱠـوا الـتـديـن قـيـودًا وأغـالالً… ودعـوا لـلـحـريـة… ونـسُـوا أن خـروجـهـم مـن
شرف التعبّد ل ودرجاته… دخولٌ ف عبودية أخرى بدركاتها..
هربوا من الرق الذي أمروا به *** فبلوا برق النفس والشيطانِ
وص ـفــوا دعــاة اخل ـيــر ..واآلمــريــن بــامل ـعــروف ال ـنــاهــي عــن امل ـن ـكــر بــأن ـهــم
ي ـت ــدخ ـل ــون ف ـي ـم ــا ال ي ـع ـن ـي ـه ــم ..ون ـس ــوا أو ت ـن ــاس ــوا أن أول ـئ ــك ال ـص ــاحل ــي
املـصـلـحــي يـبـلـغــون رســالــة ربـهــم ..ويـنـصـحــون ألمـتـهــم..ويـسـلـكــون طــريــق
األنـبـيـاء مـن قـبـلـهـم..وهـم سـدٌ ف وجـه الـعـقـوبـة عـن األمـة}..وَمَـا كَـانَ رَبُّـكَ
لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ{.
أيها اإلخوة..الصاحلون بحمد ال ف أمة محمد ﷺكثير..ولكنّ املصلحي قليل ..

نـعـم هـنـاك صـاحلـون  ..صـاحلـون ف عـالقـتـهـم مـع ربـهـم ..صـاحلـون ف
مسيرة حياتهم ..ولكنّم ال يُصلحون ما حولهم… وال حتّى يحاولون…
ت ــزول األم  ..وحت ــل الـ ـعـ ـق ــوب ــات  ..وتـ ـتـ ـك ــال ــب املـ ـص ــائ ــب  ..إذا ظـ ـه ــر
الفاسدون واملفسدون ..وغاب املصلحون  ..وإن وجد الصاحلون.
}وَلَـقَـدْ أَهْـلَـكْـنَـا الْـقُـرُونَ مِـن قَـبْـلِـكُـمْ ملَّـا ظَـلَـمُـوا{} ,وَإِذَا أَرَدْنَـا أَن نُّـهْـلِـكَ قَـرْيَـةً
أَمَـرْنَـا مُـتْـرَفِـيـهَـا فَـفَـسَـقُـوا فِـيـهَـا فَـحَـقَّ عَـلَـيْـهَـا الْـقَـوْلُ فَـدَمَّـرْنَـاهَـا تَـدْمِـيـرًا{},وَمَـا
كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِالَّ وَأَهْلُهَا ظَاملُِونَ{.
دَخَـلَ ﷺ عَـلَـى زَيْـنَـبُ بْـنَـتُ جَـحْـشٍ رَضِـيَ الُ عَـنْـهُـا فَـزِعًـا يَـقُـولُ) :الَ إِلَـهَ
إِالﱠ الُ ,وَيْ ـلٌ لِ ـلْ ـعَ ـرَبِ مِ ـنْ شَ ـرﱟ قَ ـدِ اقْ ـتَ ـرَبَ ,فُ ـتِ ـحَ الْ ـيَ ـوْمَ مِ ـنْ رَدْمِ يَ ــأجُ ــوجُ
وَمَـأجُـوجُ مِـثْـلُ هَـذِهِ .ـــوَحَـلﱠـقَ بِـإِصْـبَـعِـهِ اإلِْبْـهَـامِ وَالﱠـتِـي تَـلِـيـهَـا ــ قَـالَـتْ زَيْـنَـبُ :يَـا
رَسُولَ الِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصﱠاحلُِونَ ? قَالَ :نَعَمْ ,إِذَا كَثُرَ اخلَْبَثُ(.
هو زمن يوجد فيه الصاحلي ولكن لم يكونوا مصلحي.
أي ـهــا ال ـصــالــح  ..زادك ال صــالحًــا ..وع ـمــر طــري ـقــك ث ـبــات ـاً وفــالحًــا ..
إنـك ف زمـن كـثـر فـيـه املـتـسـاقـطـون ,وانـحـرف كـثـيـرٌ عـن جـادة املـرسـلـي,

فاثبت إنك على احلق املبي.
إن ال تـعـالـى قـد أنـعـم عـلـيـك بـنـعـمـة حُـرمـهـا أكـثـر أهـل األرض الـيـوم ..أال
وهـي نـعـمـة الـهـدايـة}وَقَـالُـوا احلَْـمْـدُ لﱠِ الﱠـذِي هَـدَانَـا لِـهَـذَا وَمَـا كُـنﱠـا لِـنَـهْـتَـدِيَ
لَوْالَ أَنْ هَدَانَا ال{
أيـهـا الـصـالـح ..لـقـد طـال الـطـريـق عـلـى كـثـيـريـن… فـتـركـوه قـبـل يـصـلـوا إلـى
نهايته املشرقة ..فاثبت إنك على احلق املبي ..
أي ـهــا ال ـصــالــح ..إن هــذا ال ـن ـع ـمــة ال ـتــي أن ـعــم ال ع ـل ـيــك ب ـهــا ل ـهــا ث ـمــن ..
وثـمـنـهـا الـصـبـر  ..روى احلـاكـم ف مـسـتـدرك وأبـو داوود وغـيـره عـن أبـي
ثـعـلـبـة اخلـشـنـي رضـي ال عـنـه أن رسـول ال ﷺقـال لـه) :يَـا أَبَـا ثَـعْـلَـبَـةَ,
مُ ـرُوا بِــاملَْ ـعْ ـرُوفِ وَتَ ـنَــاهَ ـوْا عَ ـنِ املُْ ـنْ ـكَ ـرِ ,فَ ـإِذَا رَأَيْ ـتَ شُ ـحًّــا مُ ـطَــاعًــا ,وَهَ ـوًى
مُـتﱠـبَـعًـا ,وَدُنْـيَـا مُـؤْثَـرَةً ,وَرَأَيْـتَ أَمْـرًا الَ بُـدﱠ لَـكَ مِـنْ طَـلَـبِـهِ ,فَـعَـلَـيْـكَ نَـفْـسَـكَ,
وَدَعْ ـهُ ـمْ وَعَ ـوَامﱠ ـهُ ـمْ  ,فَ ـإِنﱠ وَرَاءَكُ ـمْ أَيﱠــامَ ال ـصﱠ ـبْ ـرِ ,صَ ـبْ ـرٌ فِ ـي ـهِ ـنﱠ كَ ـقَ ـبْ ـضٍ عَ ـلَــى
اجلَْـمْـرِ ,لِـلْـعَـامِـلِ فِـيـهِـنﱠ أَجْـرُ خَـمْـسِـيَ يَـعْـمَـلُ مِـثْـلَ عَـمَـلِـهِ( ,فـاثـبـت إنـك عـلـى
احلق املبي.
أيـهـا الـصـالـح ..زادُك ف زمـن الـفـت لـيـس مـتـابـعـة األخـبـار ,ولـيـس قـراءة
ال ـت ـح ـل ـيــالت واحل ـســابــات ,وإمنــا الــزاد احل ـق ـي ـقــي هــو ال ـت ـقــرب مــن ال,
واألنــس بــه ,ل ـي ـكــن لــك ورد ثــابــت مــن ال ـل ـيــل ,وورد مــن ك ـتــاب ال ,وردد
أذكارك ف صبحك ومساءك… واثبت إنك على احلق املبي.
أيـهــا املــوفــق ..ال تـكــن صــاحلًــا مـنــزويـاً عـلــى نـفـســه ? فـحــولــك إخــوانٌ لــك
بحاجة لكلمة طيبة ودعوة حُسنى… فال تتركهم للمفسدين ?
كــان عـمــر بــن اخلـطــاب رضــي ال عـنــه يـقــول) :الـلـهــم إلـيــك أشـكــو جَـلَــد
الفاجر وعجز الثقة(… فكن صاحلاً مصلحا… فقد آن لك ذلك
بارك ال لي ولكم بالقرآن العظيم ……
احلَْـمْـدُ لِـلﱠ ـهِ حَـمْـدًا كَـثِـيـرًا طَـيّـبًـا مُـبَـارَكًـا فِ ـي ـهِ كَ ـمَــا يُ ـحِ ـبّ رَبّ ـنَــا وَيَ ـرْضَــى,
وَأَشْـهَـدُ أَنْ الَ إِلَـهَ إِالﱠ الُ وَحْـدَهُ الَ شَـرِيـكَ لَـهُ ,وَأَشْـهَـدُ أَنﱠ مُـحَـمﱠـدًا عَـبْـدُهُ

وَرَسُولُهُ ,صَلﱠى الُ وَسَلﱠمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَى
أَمﱠــا بَـعْـدُ}..يــا أَيّـهَــا الﱠـذِيـنَ آمَـنُــوا اتﱠـقُــوا الﱠَ وَلْـتَـنـظُـرْ نَـفْـسٌ مﱠــا قَـدﱠمَـتْ لِـغَـدٍۖ
وَاتﱠقُوا الﱠَ ۚ إِنﱠ الﱠَ خَبِيرٌ مبَِا تَعْمَلُونَ{.
أيـهـا الـصـاحلـون  :احـمـلـوا لـواء الـدعـوة ,وانـشـروا اخلـيـر ,بـلـغـوا عـن ال
ورسوله ولو آية.
إذا جـلـسـت ف مـجـلـس فـانـشـر عـبـيـر الـذكـر فـيـه ..و بـادر بـإنـكـار املـنـكـر,
روى مـسـلـم عـن أبـي سـعـيـد اخلـدري رضـي ال عـنـه قـال :سـمـعـت الـنـبـي
صـلـى ال لـعـيـه وسـلـم يـقـول) :مَـنْ رَأَى مِـنْـكُـمْ مُـنْـكَـرًا فَـلْـيُـغَـيّـرْهُ بِـيَـدِهِ ,فَـإِنْ لَـمْ
يَـسْـتَـطِـعْ فَـبِـلِـسَـانِـهِ ,فَـإِنْ لَـمْ يَـسْـتَـطِـعْ فَـبِـقَـلْـبِـهِ ,وَذَلِـكَ أَضْـعَـفُ اإلِْميَـانِ( ..فـال
ت ـل ـجــأ إلــى أض ـعــف اإلميــان ..وأنــت ت ـس ـت ـط ـيــع ال ـت ـغ ـي ـيــر… مــن غ ـيــر ضــرر
عليك.
واعلم -رحمك ال -بأنه ليس مطلوبًا منك تغيير اجملتمع كلّه…
لـكـن سـتُـسـأل عـمّـا تـسـتـطـيـع… سـتُـسـأل عـمـن والك ال أمـرهـم مـن زوجـة
وأبناء وبنات}وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ األَْقْرَبِيَ{ فابدأ بنفسك ومن تعول.
ت ـف ـقــد دوم ـاً أحــوال عــائ ـل ـتــك ..هــل هــي ك ـمــا يــريــد ال ويُ ـح ـبّ ? أم ك ـمــا
يريد الذين يتبعون الشهوات?
طـ ـهّ ــر بـ ـيـ ـت ــك م ــن املـ ـنـ ـك ــرات ,وأسـ ـس ــه عـ ـل ــى الـ ـتـ ـق ــوى ,خ ــاط ــب أهـ ـل ــك
بـاحلـسـنـى ,و}ادْعُ إِلَـى سَـبِـيـلِ رَبّـكَ بِـاحلِْـكْـمَـةِ وَاملَْـوْعِـظَـةِ احلَْـسـنـةِ وَجَـادِلْـهُـم
بِ ــالﱠـ ـتِ ــي هِـ ـيَ أَحْـ ـسَـ ـنُ{ ,اقـ ـت ــرب م ــن ع ــائـ ـلـ ـت ــك الـ ـي ــوم أكـ ـث ــر… ح ــاوره ــم…
ناصحهم… واعمر بيتك بالطاعة واإلميان..
ادع إلــى ال ف حـيــك ..ف مـسـجــدك  ..بــي جـيــرانــك ..ف عـمـلــك ..ف
ال ـس ــوق ..وع ـن ــد اإلش ــارة ..وك ــن داع ـيً ــا ..واحل ــق ب ـس ـف ـي ـن ــة امل ـص ـل ـح ــي
األخـيـار… }كـنـتُـمْ خَـيْـرَ أُمﱠـةٍ أُخْـرِجَـتْ لِـلـنﱠـاسِ تَـأْمُـرُونَ بِـاملَْـعْـرُوفِ وَتَـنْـهَـوْنَ عَـنِ
املُْنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالﱠِ{.
اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا ويسر الهدى لنا.

