
كُنْ مُصْلِحَاً                       27-7-1439هـ 
احلـمـد ل الـعـلـي الـكـبـيـر, يـخـلُـق مـا يـشـاء ويـخـتـار, ومـا كـان لـإلنـسـان ف 
اخلــلــق تــخــيــيــر, رفــع الــنــاس بــعــضــهــم فــوق بــعــض درجــات لــيــبــلــوهــم, فــهــذا 
 ,{ غـنـي وذاك فـقـيـر, أرسـل رسـلـه تـتـرى, {وَإِنْ مِـنْ أُمـَّةٍ إِالَّ خَـالَ فِـيـهَـا نَـذِيـرٌ
أحــمَــده تــبــارك وتــعــالــى احلــمــدَ الــكــثــيــر, وأشــهــد أن ال إلــه إال ال الــعــلــيــم 
الـقـديـر, لـيـس كـمـثـلـه شـيء وهـو الـسـمـيـع الـبـصـيـر, {الَ تُـدْرِكـُهُ األَْبْـصـَارُ وَهُـوَ 
}, وأشـهـد أن سـيـدنـا مـحـمـدًا عـبـده  يُـدْرِكُ األَْبْـصَـارَ وَهُـوَ الـلـَّطِـيـفُ اخلَْـبِـيـرُ
ورسـولـه الـبـشـيـر الـنـذيـر, الـنـور املـبـي والـسـراج املـنـيـر, الـلـهـم صـلّ وسـلّـم 
وبــارك عــلــيــه وعــلــى أصــحــابــه مــا تــردد نَــفَــس بــي شــهــيــق وزفــيــر, وكــلــمــا 

عسعس ليلٌ وتنفس صبحٌ وفاح من وردٍ عبير... 
ـقُــوا الََّ يَــا أُولِــي األَلْــبَــابِ  ـا بــعــدُ: فــأوصِــيــكُــمْ ونَــفْــســي بِــتَــقْــوى الِ: (فَــاتـَّ أمـَّ

 ( لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
أيــهــا اإلخــوة .. لــو أن شــخــصًــا دخــل عــلــيــنــا هــذا اجلــامــع .. و ســأل: ملــاذا 

نحن على هذه األرض? ملاذا خُلقنا? 
اإلجـابـة يـسـيـرةٌ جـدًا… وكـلّـكـم يـعـرفـهـا:خـلـقـنـا ال لـعـبـادتـه{وَمـَا خـَلـَقْـتُ اجلـِْنَّ 

 { وَاإلِْنسَ إِالَّ 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 الَُّ الـدَّارَ 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 تــنــفــيــذ هــدفــه.. فــأصــبــحــوا دعــاة عــلــى أبــواب جــهــنــم.. يــدعــون الــنــاس 
لـلـتـخـفـف مـن الـتـديـن.. بـحـجـة أن ال غـفـور رحـيـم .. وأن الـديـن يـسـر… 



وأن املــســائــل خــالف فــأوجــدوا ألنــفــســهــم تــفــلّــتــاً وأســمــوه ديــنًــا… ونــســوا أن 
الديّان ال ميوت. 

… ودعـوا لـلـحـريـة… ونـسُـوا أن خـروجـهـم مـن  سـمـَّوا الـتـديـن قـيـودًا وأغـالالً
شرف التعبّد ل ودرجاته…  دخولٌ ف عبودية أخرى بدركاتها..  
هربوا من الرق الذي أمروا به *** فبلوا برق النفس والشيطانِ 

وصــفــوا دعــاة اخلــيــر.. واآلمــريــن بــاملــعــروف الــنــاهــي عــن املــنــكــر بــأنــهــم 
يـــتـــدخـــلـــون فـــيـــمـــا ال يـــعـــنـــيـــهـــم.. ونـــســـوا أو تـــنـــاســـوا أن أولـــئـــك الـــصـــاحلـــي 
املــصــلــحــي يــبــلــغــون رســالــة ربــهــم.. ويــنــصــحــون ألمــتــهــم..ويــســلــكــون 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 ملسو هيلع هللا ىلصكثير..ولكنّ املصلحي قليل .. 
نـعـم هـنـاك صـاحلـون .. صـاحلـون ف عـالقـتـهـم مـع ربـهـم.. صـاحلـون ف 

مسيرة حياتهم.. ولكنّم ال يُصلحون ما حولهم… وال حتّى يحاولون… 
تــــزول األم .. وحتــــل الــــعــــقــــوبــــات .. وتــــتــــكــــالــــب املــــصــــائــــب .. إذا ظــــهــــر 

الفاسدون واملفسدون.. وغاب املصلحون .. وإن وجد الصاحلون. 
{وَلَـقَـدْ أَهْـلَـكْـنَـا الْـقُـرُونَ مِـن قَـبْـلِـكُـمْ ملََّـا ظَـلَـمُـوا}, {وَإِذَا أَرَدْنَـا أَن نُّـهْـلِـكَ قَـرْيَـةً 
أَمَـرْنَـا مُـتْـرَفِـيـهَـا فَـفَـسَـقُـوا فِـيـهَـا فَـحَـقَّ عَـلَـيْـهَـا الْـقَـوْلُ فَـدَمَّـرْنَـاهَـا تَـدْمِـيـرًا},{وَمَـا 

 .{ كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِالَّ وَأَهْلُهَا ظَاملُِونَ
دَخَـلَ ملسو هيلع هللا ىلص عَـلَـى زَيْـنَـبُ بْـنَـتُ جَـحْـشٍ رَضِـيَ الُ عَـنْـهُـا فَـزِعًـا يَـقُـولُ: (الَ إِلَـهَ 
يَـــأجُـــوجُ  رَدْمِ  مِـــنْ  الْـــيَـــوْمَ  , فُـــتِـــحَ  اقْـــتَـــرَبَ شَـــرٍّ قَـــدِ  مِـــنْ  لِـــلْـــعَـــرَبِ  , وَيْـــلٌ  إِالَّ الُ
وَمَـأجُـوجُ مِـثْـلُ هَـذِهِ. ـــوَحَـلـَّقَ بِـإِصْـبَـعِـهِ اإلِْبْـهَـامِ وَالـَّتِـي تَـلِـيـهَـا ــ قَـالَـتْ زَيْـنَـبُ: يَـا 

 .( , إِذَا كَثُرَ اخلَْبَثُ رَسُولَ الِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّاحلُِونَ ? قَالَ: نَعَمْ
هو زمن يوجد فيه الصاحلي ولكن لم يكونوا مصلحي. 

أيــهــا الــصــالــح .. زادك ال صــالحًــا.. وعــمــر طــريــقــك ثــبــاتــاً 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 لَِِّ الـَّذِي هَـدَانَـا لِـهَـذَا وَمَـا كُـنـَّا لِـنَـهْـتَـدِيَ 

لَوْالَ أَنْ هَدَانَا ال} 
أيـهـا الـصـالـح.. لـقـد طـال الـطـريـق عـلـى كـثـيـريـن… فـتـركـوه قـبـل يـصـلـوا إلـى 

نهايته املشرقة.. فاثبت إنك على احلق املبي .. 
أيــهــا الــصــالــح.. إن هــذا الــنــعــمــة الــتــي أنــعــم ال عــلــيــك بــهــا لــهــا ثــمــن .. 
وثـمـنـهـا الـصـبـر .. روى احلـاكـم ف مـسـتـدرك وأبـو داوود وغـيـره عـن أبـي 
ثـعـلـبـة اخلـشـنـي رضـي ال عـنـه أن رسـول ال ملسو هيلع هللا ىلصقـال لـه: (يَـا أَبَـا ثَـعْـلَـبَـةَ, 
شُــحًّــا مُــطَــاعًــا, وَهَــوًى  املُْــنْــكَــرِ, فَــإِذَا رَأَيْــتَ  وَتَــنَــاهَــوْا عَــنِ  مُــرُوا بِــاملَْــعْــرُوفِ 
 , , فَـعَـلَـيْـكَ نَـفْـسَـكَ , وَرَأَيْـتَ أَمْـرًا الَ بُـدَّ لَـكَ مِـنْ طَـلَـبِـهِ بَـعًـا, وَدُنْـيَـا مُـؤْثَـرَةً مُـتـَّ
, صَــبْــرٌ فِــيــهِــنَّ كَــقَــبْــضٍ عَــلَــى  ـبْــرِ ـامَ الــصـَّ ـهُــمْ , فَــإِنَّ وَرَاءَكُــمْ أَيـَّ وَدَعْــهُــمْ وَعَــوَامـَّ
), فـاثـبـت إنـك عـلـى  اجلَْـمْـرِ, لِـلْـعَـامِـلِ فِـيـهِـنَّ أَجْـرُ خَـمْـسِـيَ يَـعْـمَـلُ مِـثْـلَ عَـمَـلِـهِ

احلق املبي. 
أيـهـا الـصـالـح.. زادُك ف زمـن الـفـت لـيـس مـتـابـعـة األخـبـار, ولـيـس قـراءة 
الــتــحــلــيــالت واحلــســابــات, وإمنــا الــزاد احلــقــيــقــي هــو الــتــقــرب مــن ال, 
واألنــس بــه, لــيــكــن لــك ورد ثــابــت مــن الــلــيــل, وورد مــن كــتــاب ال, وردد 

أذكارك ف صبحك ومساءك… واثبت إنك على احلق املبي. 
أيــهــا املــوفــق.. ال تــكــن صــاحلًــا مــنــزويــاً عــلــى نــفــســه ? فــحــولــك إخــوانٌ لــك 

بحاجة لكلمة طيبة ودعوة حُسنى… فال تتركهم للمفسدين ?  
كــان عــمــر بــن اخلــطــاب رضــي ال عــنــه يــقــول: (الــلــهــم إلــيــك أشــكــو جَــلَــد 

الفاجر وعجز الثقة)… فكن صاحلاً مصلحا… فقد آن لك ذلك 
 بارك ال لي ولكم بالقرآن العظيم …… 

ـهِ حَـمْـدًا كَـثِـيـرًا طَـيّـبًـا مُـبَـارَكًـا فِــيــهِ كَــمَــا يُــحِــبّ رَبّــنَــا وَيَــرْضَــى,  احلَْـمْـدُ لِـلـَّ
ـدًا عَــبْــدُهُ  وَأَشْــهَــدُ أَنْ الَ إِلَــهَ إِالَّ الُ وَحْــدَهُ الَ شَــرِيــكَ لَــهُ, وَأَشْــهَــدُ أَنَّ مُــحَــمـَّ



وَرَسُولُهُ, صَلَّى الُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَى  
ـا قَــدَّمَــتْ لِــغَــدٍ ۖ  ـقُــوا الََّ وَلْــتَــنــظُــرْ نَــفْــسٌ مـَّ ـا بَــعْــدُ..{يــا أَيّــهَــا الـَّـذِيــنَ آمَــنُــوا اتـَّ أَمـَّ

 .{ وَاتَّقُوا الََّ ۚ إِنَّ الََّ 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 
).. فـال  يَـسْـتَـطِـعْ فَـبِـلِـسَـانِـهِ, فَـإِنْ لَـمْ يَـسْـتَـطِـعْ فَـبِـقَـلْـبِـهِ, وَذَلِـكَ أَضْـعَـفُ اإلمِْيَـانِ
تــلــجــأ إلــى أضــعــف اإلميــان.. وأنــت تــســتــطــيــع الــتــغــيــيــر… مــن غــيــر ضــرر 

عليك. 
واعلم -رحمك ال- بأنه ليس مطلوبًا منك تغيير اجملتمع كلّه…  

لـكـن سـتُـسـأل عـمّـا تـسـتـطـيـع… سـتُـسـأل عـمـن والك ال أمـرهـم مـن زوجـة 
} فابدأ بنفسك ومن تعول.  وأبناء وبنات{وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ األَْقْرَبِيَ

تــفــقــد دومــاً أحــوال عــائــلــتــك.. هــل هــي كــمــا يــريــد ال ويُــحــبّ ? أم كــمــا 
يريد الذين يتبعون الشهوات?  

طــــهّــــر بــــيــــتــــك مــــن املــــنــــكــــرات, وأســــســــه عــــلــــى الــــتــــقــــوى, خــــاطــــب أهــــلــــك 
بـاحلـسـنـى, و{ادْعُ إِلَـى سَـبِـيـلِ رَبّـكَ بِـاحلِْـكْـمَـةِ وَاملَْـوْعِـظَـةِ احلَْـسـنـةِ وَجَـادِلْـهُـم 
}, اقــــتــــرب مــــن عــــائــــلــــتــــك الــــيــــوم أكــــثــــر… حــــاورهــــم…  أَحْــــسَــــنُ ـــتِــــي هِــــيَ  بِــــالـَّ

ناصحهم… واعمر بيتك بالطاعة واإلميان.. 
ادع إلــى ال ف حــيــك.. ف مــســجــدك .. بــي جــيــرانــك.. ف عــمــلــك.. ف 
الـــســـوق.. وعـــنـــد اإلشـــارة.. وكـــن داعـــيًـــا.. واحلـــق بـــســـفـــيـــنـــة املـــصـــلـــحـــي 
األخـيـار… {كـنـتُـمْ خَـيْـرَ أُمـَّةٍ أُخْـرِجَـتْ لِـلـنـَّاسِ تَـأْمُـرُونَ بِـاملَْـعْـرُوفِ وَتَـنْـهَـوْنَ عَـنِ 

 .{ املُْنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالَِّ
اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا ويسر الهدى لنا. 


