
إذا  زائمَ ، والعَ عتْ ضَ إذا خَ  فوسَ ، والنُّ عتْ شَ إذا خَ  لوبَ ، والقُ عتْ مَ إذا دَ  يونَ العُ  رحمُ الذي يَ  �ِ  احلمدُ 

 طوبُ اخلُ  دمتْ إذا صَ  ، اللطيفِ امتنعتْ  إذا األبوابُ  ، املقصودِ انقطعتْ  إذا األسبابُ  املوجودِ  ،اجتمعتْ 

هلا  ، وحقُّ ه كلَّ شيءٍ رمحتُ  عتْ سِ من وَ  ، فسبحانَ فعتْ دَ ف هللاِ  ألطافُ  جاءتْ ف زلتْ قضيٍة نَ ُربَّ أَ  ،دَّعتْ وصَ 

.عتْ ومسَ  اعتْ فأطَ  )اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها( الَ قَ  حنيَ  واألرضُ  مواتُ ه السَّ إىل طاعتِ  تْ عَ وسَ  ،ِسعتْ إذ وَ   

له، شهادًة  ريكَ ال شَ ه وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  ، وأشهدُ هرتْ عٍم ظَ ه على نِ ، وأشكرُ رتْ هَ ه لصفاٍت بَـ أمحدُ 

 دُ ، ويَ دَّتْ قد اشتَ  ، واحلاجةُ قد احتدَّتْ  تنةُ ه والفِ ه، بعثَ ه ورسولُ مداً عبدُ حمُ  أنَّ  ، وأشهدُ رتْ دَ صَ  قنيِ عن اليَ 

 ها، فجاءَ غايتَ  ها، وبلغتْ �ايتَ  قد أخذتْ  ، واجلاهليةُ قد اسودَّتْ  لمِ الظُّ  لماتُ ، وظُ قد امتدَّتْ  اللِ الضَّ 

ا، رسا�ُ فُ  لكتْ ، فهَ ه يف اجلبابرةِ آ�تُ  هرتْ وظَ  ،اأعيا�َ  تْ بَ ، وكَ اِعنا�َ  لكَ ، فمَ وسلمَ  عليهِ  هللاُ لى صَ مبحمٍد 

 ا، صلى هللاُ وأ��َ  ةَ ه احملجَّ على يدِ  ا، وأوضحَ إيوا�ُ  عتْ دِّ فصُ  ا، ويف األكاسرةِ لبا�ُ صُ  ستْ كِّ فنُ  ياصرةِ ويف القَ 

:أما بعدُ ..  اأغصا�َ  مَ رَ كَ وأَ  جرةٌ ها شَ ثبتَ فما أَ  ،يبِ الطَّ  األصلِ  روعِ ه فُ عليه وعلى آلِ   

..عباَد ِهللا   

األموِر، وقد فُتحْت  منأال تنظُر ما يدوُر حوَلَك : ال ينبغي أن يكوَن حالُنا كحاِل رجٍل قاَل لصاحِبه

، وهناَك مخٌر وهناَك فهناَك قتٌل وهناَك تشريٌد وهناَك حاكٌم دِكتاتورٌ أبواُب الشُّروِر، اإلسالميِة على األمَِّة 

فماذا عسى أن ينفَع النُّصُح يف قلوٍب  وإخوانُنا بَني َمقهوٍر ومظلوٍم ومأسوٍر، رِ� وهناَك معازٌف وُفجوٌر، 

:كالصُّخوِر، وصدَق القائلُ   

ِإَذا ُكنَت تَبِنيِه َوَغريَُك َيهِدمُ *** مىت يَبُلُغ البُنَياُن يَوًما َمتَاَمُه   

وإنَّ القلَب ليتقطََّع دقْت � صاحيب فيما قُلَته من الكالِم، صَ : متكىٌء على أريكِته فقاَل له صاحُبه وهو

األعداُء عن علينا اختلفْت قُلوُب الِعباِد فال حمبَة وال ِو�َم، وتسلََّط حىت ِلَما يَرى من َحالِة أهِل اإلسالِم، 

الِح واإلعالِم، فبثُّوا األفكاَر والعاداِت وثقاف :َة اإلجراِم، بل أصبحنا كما قاَل القائلُ طريِق الّسِ  

َفَكيَف بَِباٍن َخلَفُه أَلُف َهاِدمِ *** أََرى أَلَف َ�ٍن ال تـَُقوُم ِهلَاِدٍم   



ِفرَّ من أمثاِل هؤالِء أشدَّ من ِفرارَِك من : وهكذا يتكرَُّر يف كثٍري من ا�الِس هذا الكالُم واملشهُد، فنصيحيت

ِعزََّة والعمَل، فتعيَش ، فإن هؤالِء يقتلوَن فيَك األمَل وال�جلٍ  قد يقتُلَك فتموتَ  األسِد، فإن كاَن األسدُ 

.)ِمْن َرْمحَِة رَبِِّه ِإالَّ الضَّالُّونَ  َوَمْن يـَْقَنطُ : (�ئٌس ُحمطٌَّم قانٌط حمزوٌن، وقد قاَل هللاُ تعاىلإنساٌن   

..� أهَل اإلمياِن   

يقيناً أنَّه ال بُدَّ من َنصٍر وهزميٍة، وَرفٍع من يتأمْل ُسنَن ِهللا تعاىل الكونيَة يف الكتاِب والسُّنِة، يعرُف 

ُم نَُداِوُهلَا بـَْنيَ النَّاسِ ( :كما قاَل تعاىل  وَخفٍض، وقوٍَّة وَضعٍف، ُ الَِّذيَن (، ملاذا؟، )َوتِْلَك اْألَ�َّ َولِيَـْعَلَم ا�َّ

 ولو انتصرَ ، �ملنافقنيَ  عاةِ الدُّ  فوفُ صُ  دائماً المتألتِ  احلقُّ  لو انتصرَ : (�ملوا معي هذا الكالمَ ، و)آَمُنوا

، عاةِ للدُّ  ربلةٌ فيها غَ  اطلِ البَ  انتصارِ  اعةُ فسَ ، اعةٌ وسَ  اعةٌ ها سَ ولكنَّ ، ريقِ يف الطَّ  عاةُ الدُّ  كَّ دائماً لشَّ  اطلُ البَ 

  عيدُ والسَّ ، القيامةِ  إىل يومِ  جالٍ يف سِ  والباطلُ  واحلقُّ ، قنيُ فيها �يت اليَ  احلقِّ  انتصارِ  اعةُ وسَ 
ُ
 مَ لِ من عَ  فقُ وَّ امل

 ِإنَّ اِإلنَساَن َلِفي ُخْسرٍ *  َواْلَعْصرِ : (، وصدَق ِهللا تعاىل)على األذى فيهِ  ربَ عا إليه، وصَ به ودَ  لَ مِ وعَ  احلقَّ 

).الصَّاِحلَاِت َوتـََواَصْوا ِ�حلَْقِّ َوتـََواَصْوا ِ�لصَّْربِ ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا *   

فما  واألمِل، فَنبين �لتَّفاؤِل مث نَبين �لتَّشجيِع مث نَبين �لعمِل، ينبغي علينا مجيعاً أن ُنشيَع ثَقافَة الِبناءِ 

، فنحُن مأموروَن �لعمِل ن األعداءِ م نا ألُف هادمٍ لفَ ولو كاَن خَ  ،ناءِ فعلينا �لبِ  دامْت األرواُح يف األجسادِ 

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِننيَ (وموعودوَن �لنَّصِر  ِإنَّ (، ومن يَهدُم ُحماَسٌب من ربِّه وهو موعوٌد �هلزميِة )وََكاَن َحّقاً َعَليـْ

.)ُمثَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة ُمثَّ يـُْغَلُبونَ الَِّذيَن َكَفُروا يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم لَِيُصدُّوا َعن َسِبيِل ا�َِّ َفَسيُنِفُقونـََها   

الدِّيِن، فديُن ِهللا  جداَر التَّوحيِد وأصولِ  نبينَ عقيدِة املسلمَني، فعلينا أن اإلسالِم و إذا رأينا من يهدُم يف 

بعيداً عن اإلحباِط، ، استهزأَ من استهزأَ تعاىل حمفوٌظ حبفِظ ِهللا تعاىل لكتابِه، مهما قاَل من قاَل، ومهما 

وامسعوا إىل نيب ِهللا هوٍد عليه السَّالُم وهو يدعو إىل توحيِد ِهللا تعاىل ويُدافُع عن عقيدتِه �رقى وأمجَل 

ْن ِإَلٍه َغيـْرُُه أََفَال تـَتـَُّقوَن : (ُأسلوبٍ 
َ َما َلُكم ّمِ قَاَل اْلَمألُ الَِّذيَن   *َوِإَىل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا قَاَل َ� قـَْوِم اْعُبُدوا ا�َّ

قَاَل َ� قـَْوِم لَْيَس ِيب َسَفاَهٌة َوَلِكينِّ َرُسوٌل  *َكَفُروا ِمْن قـَْوِمِه ِإ�َّ لَنَـَراَك ِيف َسَفاَهٍة َوِإ�َّ لََنظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبَني 

.، وهكذا أهُل احلقِّ يف كلِّ زماٍن وحنيٍ )ِصٌح أَِمنيٌ أُبـَلُِّغُكْم رَِساَالِت َريبِّ َوَأَ� َلُكْم �َ  *ّمِن رَّبِّ اْلَعاَلِمَني   



ليتعاوَن اجلميُع ونستثمَر يف األجياِل القادمِة، ، فعلينا أن نبَين �يٍد آمثةٍ  األخالقِ  حماسنَ إذا رأينا من يهدُم 

ترسيِخ اآلداِب يف ا�تمِع، األسرُة يف بيِتها، واملعلُم يف مدرسِته، واإلماُم يف مسجِده، حىت اجلاَر يف سبيِل 

بِنه اليت خلََّدها هللاُ المل ينَس درَس اآلداِب، يف وصا�ُه  وامسع إىل لقماَن احلكيِم الذيوالرَّجَل يف الشَّارِع، 

ْر َخدََّك لِلنَّاِس َوَال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرًحا ِإنَّ ا�ََّ َال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َوَال ُتَصعِّ (: فيقوُل لهتعاىل يف الكتاِب، 

:، وصدَق الشَّاعرُ )َواْقِصْد ِيف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ أَْنَكَر اْألَْصَواِت َلَصْوُت اْحلَِمريِ *  َفُخورٍ   

�م َعيناَك يف الِكَربِ  كي ما تقرَّ **** َغِر َعوِّد بَنيَك على اآلداِب يف الصِّ   

با كالنَّ  نفوانِ يف عُ **** جتمُعها  فإّمنا َمَثُل اآلدابِ  قِش يف اَحلَجرِ الّصِ  

 اُألسرَة ونُعيُد بنائها مرَّاٍت ومرَّاٍت،، فعلينا أن نبَين الشَّتاتِ يف هلا إذا رأينا من يهدُم اُألسرَة ويسعى 

فيا أيُّها األمُّ بيُتِك بيُتِك، فاُألسرُة هي مصنُع الّرِجاِل واألبطاِل، إذا قامْت بدورِها على أكمِل حاٍل، 

جنبيه،  ما بنيَ  متألُ عطًفا وشفقًة وحناً�  �خذُ ، قُبلةٍ  مع كلِّ و  ،َضمَّةٍ  مع كلِّ و  ،َرضعةٍ  مع كلِّ  فطفُلكِ 

 األهوالِ  ، واقتحامَ اإلقدامِ  جاعةَ أي، وشَ الرَّ  ، وصالبةَ الِفكرِ  وةَ قُ  ُنَك يستّمُِد منكَ اب .. األبُ  وأنَت أيُّها

 حنانٌ  إال �ما؛ فاألمُ  طُّ ما، وال ِحيُ إال �ِ  طريُ ال يَ الذي  فلِ ناحا الطِّ جَ  فأنتما ،احلياةِ  عرتكِ يف مُ  واملصاعبِ 

:القائلُ وحاَل من فقَدمها كما قاَل ، وشجاعةٌ  وصالبةٌ  قوةٌ  ، واألبُ ومودةٌ  وعطفٌ   

ليالَهِمّ احلياِة وَخّلفاُه ذَ *** ليس اليتيُم َمن انتهى أبواُه ِمن   

أُّماً َختَّلْت أو أ�ً َمشغوال*** إّن اليتيَم هو الذي تلَقى لُه   

فعلينا أن نبَين مبواجهِة الِفكِر �لفكِر، وإذا رأينا من  ،يهدُم بتشويِه احلقائِق وتلويِث الِفكرِ إذا رأينا من 

، وإذا رأينا من املقروِء و يهدُم بواسطِة اإلعالِم  ، فعلينا أن نبَين يف وسائِل التَّواصِل االجتماعيِّ الفضائيِّ

بَني اإلخواِن، فعلينا ألصيلِة، وإذا رأينا من يهدُم بنشِر الفتاوى ا، فعلينا أن نبَين ليلةِ العَ يهدُم بنشِر الفتاوى 

.أن نبَين ُأخوََّة اإلمياِن، وكلما هدموا بنينا دوَن َملٍل أو عناٍء، حىت يفصَل هللاُ بيننا أو نلقاُه وحنُن أهُل بِناءٍ   

.يمُ أَُقوُل ما َتْسَمُعوَن، َوَأْستَـْغِفُر َهللا اْلَكرَِمي اْلَعِظيَم، فَاْستَـْغِفُروُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّحِ   



ُ َوِيلُّ الصَّاِحلَِني، َوَأْشَهُد َأنَّ نَِبيـَّ  َنا ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه اْحلَْمُد �َِِّ َربِّ الَعاَلِمَني، َوَأْشَهُد َأن الَّ ِإَلَه ِإالَّ ا�َّ

:أَمَّا بـَْعدُ ، ى آلِِه َوَصْحِبِه َأْمجَِعنيَ َعلَ الصَّاِدُق اَألِمُني، اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَ�رِْك َعَلى نَِبيَِّنا ُحمَمٍَّد وَ   

ُهَما قَالَ  اْبِن َعبَّاسٍ  َعنْ  ،�ملوا هذا احلديثِ  ..� أهَل اإلمياِن  ُ َعنـْ ُ : َرِضَي ا�َّ َنا النَِّيبُّ َصلَّى ا�َّ َخرََج َعَليـْ

َوالنَِّيبُّ َمَعُه  ،َوالنَِّيبُّ َمَعُه الرَُّجَالنِ  ،َفَجَعَل َميُرُّ النَِّيبُّ َمَعُه الرَُّجلُ  ،ُعِرَضْت َعَليَّ اْألَُممُ ( :فـََقالَ  ،َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوًما

حياٌة عامرٌة �لعطاِء، وسريٌة مليئٌة �لبناِء، ُمثَّ �يت النَّيبُّ .. ، ال إلَه إال هللاُ )َوالنَِّيبُّ لَْيَس َمَعُه َأَحدٌ  ،الرَّْهطُ 

وليَس معه أحٍد، بعد سنَني من الدَّعوِة واملوعظِة والتَّذكِري، من قلوٍب والنَّيبُّ جالِن، بل ومعه الرَّجُل والرَّ 

َ : (صدَق هللاُ تعاىللكن ُخملصٍة هي أحرُص النَّاِس على اخلِري، و  ِإنََّك َال تـَْهِدي َمْن َأْحبَـْبَت َولَِٰكنَّ ا�َّ

، اهلدايةَ يستحقُّ  مبن ، فهو أعلمُ )َوُهَو أَْعَلُم ِ�ْلُمْهَتِدينَ ( :ه فقالَ ، ُمثَّ ذكَر السبَب ُسبحانَ )يـَْهِدي َمن َيَشاءُ 

. فعليَك �لغرِس وسقيِّ الشَّجرِة، وهللاُ سبحانَه إن أراَد أراَك الثَّمرةَ   

ُ : (فعلينا أن نقتدَي برسِل ِهللا تعاىل كما أمر� عزَّ وجلَّ بقولِه ، )فَِبُهَداُهُم اقْـَتِدهْ أُولَِٰئَك الَِّذيَن َهَدى ا�َّ

ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإْن ُهَو ِإالَّ ذِْكَرٰى : (وبناَء� خالصاً لوجِه ِهللا تعاىل، ولُنرّدِدْ ولنجعْل ُنصَحنا 

ِم، ولنعلْم أنَّ هناَك فعلينا �لنَّظرِة اإلجيابيَِّة، ولنبين كلَّ ما هو مجيٌل، ولنتفاَءْل مبُستقبِل اإلسال، )لِْلَعاَلِمنيَ 

ُ لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنَني َعَلٰى (أ�ماً عصيبًة يف الزَّماِن، ُمييُِّز هللاُ تعاىل فيها أهَل النِّفاِق من أهِل اإلمياِن،  مَّا َكاَن ا�َّ

ُ لُِيْطِلَعُكْم َعَلى َومَ ( ؟،هذه األ�مُ  ، ومىت تنتهي)يَز اْخلَِبيَث ِمَن الطَّيِّبِ َما أَنُتْم َعَلْيِه َحىتَّٰ ميَِ  ا َكاَن ا�َّ

.الَفرجُ  يكونُ له احلكمُة ويعلُم مىت ، وهللاُ تعاىل �لِبناِء بعيداً عن التَّشاؤِم واحلرجِ  ، ولكن علينا)اْلَغْيبِ   

�، أمرِ  نا الذي هو عصمةُ لنا دينَ  ، اللهم أصلحْ طنَ منها وما بَ  هرَ ما ظَ  بك من الفنتِ  وفقنا ملا يُرضيك عنا، اللهم إ� نعوذُ  اللهمَّ 

 لنا من كلِّ  راحةً  ، واملوتَ خريٍ  لنا يف كلِّ  �، واجعل الدنيا ز�دةً نا اليت فيها معادُ نا، وأصلح لنا آخرتَ نيا� اليت فيها معاشُ لنا دُ  وأصلحْ 

 ف بنيَ ، اللهم ألِّ العاملنيَ  � ربَّ  سدينَ وال حا ، وال ُتشمت بنا أعداءً قاعدينَ  واحفظنا �إلسالمِ  ،قائمنيَ  ، اللهم احفظنا �إلسالمِ شرٍّ 

 ، اللهم أصلح أحوالَ واإلكرامِ  � ذا اجلاللِ  إىل النورِ  وّجنهم من الظلماتِ  السالمِ  هم، واهدهم سبلَ بينِ  وأصلح ذاتَ  املؤمننيَ  قلوبِ 

 واملسلمنيَ  ، اللهم أعزَّ اإلسالمَ العاملنيَ  � ربَّ  هم على احلقِّ هم وامجع كلمتَ خيارَ  على املسلمنيَ  ، اللهم ولِّ كاماً وحمكومنيَ حُ  املسلمنيَ 

 ، اللهم احفظ هلذه البالدِ من املؤمننيَ  عن املستضعفنيَ  ، اللهم ارفع البالءَ مكانٍ  ك املؤمنني يف كلِّ ، وانصر عبادَ واملشركنيَ  وأذلَّ الشركَ 

 منهم واألمواتِ  األحياءِ  واملؤمناتِ  واملؤمننيَ  واملسلماتِ  سلمنيَ هلا، اللهم اغفر للم كيدُ ها، اللهم احفظها ممن يَ ديَنها وعقيدَ�ا وأمنَ 

.العاملنيَ  ربِّ  �ِ  ، واحلمدُ على املرسلنيَ  ، وسالمٌ عما يصفونَ  العزةِ  ك ربِّ ربِّ  انَ ، سبحالدعواتِ  جميبُ  قريبٌ  إنك مسيعٌ   




