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، يــا ربنــا احلمــد هللا محــداً يــوايف نعمــه ويكــافئ مزيــدهاحلمــد هللا مث احلمــد هللا، 
ســـبحانك اللهـــم ال . لـــك احلمـــد كمـــا ينبغـــي جلـــالل وجهـــك ولعظـــيم ســـلطانك

وأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا . أحصـــي ثنـــاء عليـــك أنـــت كمـــا أثنيـــت علـــى نفســـك
خــري نــيب . أشــهد أن حممــداً عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــهوحــده ال شــريك لــه، و 

اللهـــم صـــل وســـلم وبـــارك علـــى . أرســـله اهللا إىل العـــامل كلـــِه بشـــرياً ونـــذيراً . أرســـله
حممـــد صـــالًة وســـالماً دائمـــني متالزمـــني إىل يـــوم ســـيدنا حممـــد وعلـــى آل ســـيدنا 
ا بعــد فيــا أمــ. ون ونفســي املذنبــة بتقــوى اهللا تعــاىلموأوصــيكم أيهــا املســل. الــدين

  :عباد اهللا
 –أو يف الغالـــب  –إن اتمــع اإلنســاين كــل ال يتجـــزأ، وهــو يتــألف دائمــاً 

مــن شــطرين اثنــني، أمــا الشــطر األول فالقــادة وأولــو األمــر يف ذلــك اتمــع، وأمــا 
َعتُـــون بـــاملواطنني أو الشـــعب هـــذه حقيقـــة . الشـــطر الثـــاين فعامـــة النـــاس أو مـــن يـُنـْ

فإذا عرفنا ذلك فلنعلم أن كال الشطرين من اتمع أياً كـان . امعروفة ال ِمْريََة فيه
معــرض الرتكــاب املفاســد ومطالَــٌب بالصــالح واإلصــالح، ومــا ينبغــي أن نتصــور 
أن شطراً واحداً من اتمع هو الذي يالحقه الفسـاد ومـن مث فهـو الـذي يطالَـب 

 . بالصالح أو اإلصالح
َ
ن ينطبق عليه كـالم عني هو األمة ومن مث فكال الشطريامل

  ).كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون: (رسول اهللا
بـــل ينبغـــي أن نعلـــم أن الفســـاد إذ يستشـــري إمنـــا ينتشـــر أوالً يف القاعـــدة مث 

كــذلكم الصــالح واإلصــالح إمنــا . يتســامى ويتعــاىل إىل أن يصــل رذاذه إىل القمــة
 �قـــد أوضـــح لنـــا رســـول اهللا ينتشـــر أوًال يف القاعـــدة مث إنـــه يـــنعكس إىل القمـــة و 
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ـاُلكم أعمـالكم،  : (هذا يف احلديث الذي يرويه احلسن البصري رضي اهللا عنه ُعم
  .هذه حقيقة ثانية إذاً ينبغي أن نعلمها وأن نتبيـَنها). كما تكونوا يوىل عليكم

أما احلقيقـة الثالثـة فهـي أن علينـا إذا عرفنـا ذلـك أن نتوجـه بالنصـح إىل كـال 
رين، إذا عرفنــا هــذه احلقيقــة فــإن علينــا أن حنــذر كــال شــطري اتمــع هــذين الشــط

ولــيكن شــطر  –إن االلتفــات إىل شــطر واحــد . مــن الفســاد والركــون إىل الفســاد
مــع اإلعــراض عـن الشــطر الثــاين شــأنه كمــن يتعامــل  –القاعـدة الشــعبية أو القمــة 

قـة أخـرى ينبغـي هـذه حقي. مع كفة واحدة من امليزان معرضـاً عـن الكفـة األخـرى
  .أن نتبيـنَـَها يا عباد اهللا

تعالوا إذاً إىل مرحلة التطبيق اليت يالحقنا ا بيان اهللا عز وجـل يف كثـٍري مـن 
  :آي كتابه املبني من مثل قوله

َهْوَن َعِن اْلُمنكَ ( ْريِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ ِر َوْلَتُكن منُكْم أُمٌة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْ
  ].١٠٤:  آل عمران) [َوأُْولَـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

، ينبغــي أيهــا اإلخــوة أن )لكــل مقــام مقــال: (تقــول احلكمــة الصــائبة املعروفــة
نضــع هـــذه احلكمــة إمامـــاً نصــب أعيننـــا عنــدما نريـــد أن نتوجــه إىل شـــطري هـــذه 

إلفسـاد، بـاألمر األمة بالدعوة إىل اهللا، بالتذكري بأوامر اهللا، بـالنهي عـن الفسـاد وا
  ).لكل مقام مقال: (بالصالح واإلصالح، القاعدة تقول

ممن شرَفه اهللا عز وجل بالوقوف على منـرب  –أيها اإلخوة  –أنا اآلن واحد 
وأنــا أعلــم أنــين لســت أهـــًال لــذلك، ولكنهــا وظيفــة أقــامين اهللا عـــز  –رســول اهللا 
لشــطر الثــاين، وإذا هــم أنظــر إىل النــاس الــذين أمـامي وإذا هــم مــن ا –وجـل فيهــا 

مـــن دمهـــاء النـــاس وعـــامتهم، إذاً ينبغـــي أن أتوجـــه بـــاألمر بـــاملعروف والنهـــي عـــن 
ــَرُهم هــم بــاإلقالع عــن الفســاد واإلفســاد والســري يف  املنكــر إلــيهم، ينبغــي أن أُذَك
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طريق الصالح واإلصالح، فإن أنا أعرضت عن الناس الذين هم أمامي وأخـذت 
ـرهم وأحـذرهم فقـد خالفـت املنطـق أحتدث عن الشطر الثاين  اهم وأذكآمرهم وأ

وســـلكت مســـلك العابـــث يف أمـــره ويـــه، النـــاس الـــذين أمـــامي أعرضـــت عـــنهم 
والنــاس الــذين ال يســـمعون كالمــي وهـــم بعيــدون عــين الحقـــتهم بالتــذكرة واألمـــر 

  .والنهي
ولكــن إذا وجــدت أن فرصــة ســاحنة قــد يــأت أمــامي ونظــرت فوجــدت أن 

ة والقــائمني علــى شــؤوا هــم الــذين أراهــم أمــامي إذن ينبغــي أن أتوجــه قــادة األمــ
بالنصــح إلــيهم وينبغــي أن أحتــدث عــن دورهــم هــم يف التســامي عــن الفســاد ويف 

: ألـيس هـذا معـىن املثـل املنطقـي القائـل. العكـوف علـى الصـالح وعلـى اإلصـالح
  .لكل مقاٍم مقال أيها اإلخوة؟ تعالوا نطبق ذلك

ف بــأنين أقــف أمــام ثلــة مــن عبــاد اهللا عــز وجــل ممــن يَســمون رُ ْشــإنــين اآلن أَ 
دمهـــاء النـــاس وعـــامتهم أو املـــواطنني أو الشـــعب إذاً فيجـــب أن أمحلهـــم مســـؤولية 
اإلصــالح والصــالح املنوطــة ــم، وهــذا مــا ســأفعله اآلن معتمــداً علــى التلخــيص 

  .ههواإلمجال سائًال اهللا عز وجل أن يرزقين وإياكم نعمة اإلخالص لوج
أوًال أناشد إخواننـا الفنـانني الـذين يعكفـون اليـوم علـى حتضـري الـربامج الفنيـة 
لرمضــــان املقبــــل، أناشــــدهم أن يأخــــذوا العــــربة ممــــا مت يف رمضــــان العــــام املاضــــي، 
أناشــدهم وأنــا أقــدر رســالة الفــن، وأنــا واحــد ممــن يعلــم قيمــة الفــن، أناشــدهم أن 

ع املســتوى، لشــد األمــة إىل مزيــد مــن يســتخدموا الفــن رســالًة إلصــالح احلــال، لرفــ
االنضباط بالقيم، إىل مزيد مـن االنضـباط بـاألخالق اإلنسـانية الرضـية، إىل مزيـد 
من االنضباط بأخالق األسـرة، بـالود الـذي ينبغـي أن يشـيع داخـل أفـراد األسـرة، 
أبواب كثرية مفتحة أمام الذين ميارسـون هـذا الفـن، مـا هلـم يغلقـون علـى أنفسـهم 
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بــواب كلهــا مث يصــرون علــى أن يســلكوا بابــاً واحــداً ال ثــاين لــه هــو بــاب هــذه األ
أيهــا اإلخــوة، ال أيهــا اإلخــوة، خــذوا العــربة مــن العــام املاضــي يــا إثــارة الغرائــز؟ ال 

  .وإياكم أن تدفعوا أمتكم إىل الوقوع يف مصيبة أو فتنة أخرى
مـة الـيت أغـدقها رجال املال، رجال األعمال أناشدهم اهللا أال جيعلوا من النع

اهللا عليهم سكراً، أناشدهم اهللا أال جيعلوا من الرشاوي سبيالً للقفز فـوق ضـوابط 
ني املرعيــة يف املعاملــة، أناشــدهم اهللا أن الشــريعة يف املعاملــة، فــوق ضــوابط القــانون

يؤدوا حقوق اهللا كاملة يف أمواهلم، املال يذهب والقيم واإلميان يبقى، إميانك هـو 
  .غداً، وفاؤك حلقوق اهللا يف عنقك هو الذي يسعدك غداً  الذي ينجيك

النــاس العــاكفون علــى غــيهم الــذين يقطعــون الليــايل ســهارى عــاكفني علــى 
تغذية غرائزهم، شهوام، ال يعرفون معىن ألركان اإلسـالم ويف مقـدمتها الصـالة، 

سـكه يقـرأ متر السنة تلو السنة تلو السنة وال يلتفت الواحد منهم إىل كتاب اهللا مي
  .فيه آية، غريب عن كتاِب اهللا وكتاُب اهللا عز وجل غريب عنه

وأوهلــم كمــا قلــت لكــم اإلخــوة األعــزة الــذين  –أناشــد هــؤالء اإلخــوة مجيعــاً 
أناشـدهم اهللا أال جيعلـوا مـن  –يعكفون على الفن وحتضري الربامج الفنية لرمضان 

  :أنفسهم مصداق قول اهللا
ي َهلـْـــَو اْحلَــــِديِث لُِيِضــــل َعــــن َســــِبيِل اللــــِه ِبغَــــْريِ ِعْلــــٍم َوِمــــَن النــــاِس َمــــن َيْشــــرتَِ (

  ].٦:  لقمان) [َويـَتِخَذَها ُهُزواً أُولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب مِهنيٌ 
رجال املال واألعمال أناشدهم اهللا أال جيعلوا من أنفسهم مصـداق قـول اهللا 

  :سبحانه وتعاىل
ـاِم لِتَـْأُكُلواْ َفرِيقـاً مـْن َوَال تَْأُكُلوْا أَْمَواَلُكم ( َـا ِإَىل احلُْكِ َْنُكم بِاْلَباِطِل َوُتْدُلوا بـَيـْ

  ].١٨٨:  البقرة) [أَْمَواِل الناِس بِاِإلمثِْ َوأَنُتْم تـَْعَلُمونَ 
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إخواننـــا الـــذين يعكفـــون علـــى ســـهرام الـــيت حتجـــبهم عـــن هويـــام وهـــم ال 
وت، أناشـدهم اهللا أال يكونـوا ممـن قـال اهللا يعلمون مىت حيني اَحلْنيُ ويتخطفهم املـ

  :عز وجل عنهم
َفَخَلَف ِمن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَالَة َواتـبَـُعوا الشَهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن (

  ].٥٩:  مرمي) [َغّياً 
هـذا هـو املـنهج الـذي بصـَرنَا بـه كتـاب اهللا وعلَمنَـا إيـاه رسـول : أيها اإلخـوة

  .اهللا
عنــدما أكــون أمــام هــؤالء اإلخــوة ينبغــي أن أذكــرهم باألمانــة الــيت ُمحُلوَهـــا، 
ينبغي أن أحدثهم عن اإلصالح املنوط بأعناقهم وأن أحذرهم من الفسـاد الـذي 

  .ميكن أو يوقعوا أنفسهم فيه
ــَر اهللا ســبحانه وتعــاىل أن أرى نفســي أمــا ثلــة مــن  مفــإذا حانــت الفرصــة ويس

هم اهللا عز وجل قيادة هذه األمة فلذلك حديث آخر، عندئٍذ إخواننا الذين ملك
ينبغــــي أن أحــــدثهم عــــن األمانــــة املنوطــــة يف أعنــــاقهم، ينبغــــي أن أحــــدثهم عــــن 
الصالح واإلصـالح املنـوطني ـم، ولكـن معاكسـة األمـر إن هـي إال عبـٌث ينبغـي 

  .أن نتنزه عنه
 .أقول قويل هذا وأستغفر اهللا العظيم فاستغفروه يغفر لكم


