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  ِالدليل.  رِ مالحظة: ما بين معكونتين ] [ نهو شرح ُمدرج ني س اق ذ 

 :الخطبة األولى
نا شرررورِ  مررن برراه و عرروذ   و سررتِِور  و سررتهديه  برره و سررتعين   حمررُد  هلل الحمرردَ  إنَّ   نهررو هللا يهرردِ  مررن  أعمالنررا وسرريتاتِ  أ ُوسررِ

ا لرره تجررد  نلررن ُيضررِلل ومررن المهتررد  ا ول رر  د  ا  بيَّنررا أن وأشررهد  لرره  شررر   ّل وحررد  هللا إّل إلرره ّل أن وأشررهد ... ُمرشررِ د   عبررُد  محمررّ
 وسرالمه ربري نصرلوات  المشرر ون   رِر  ولرو ُ لِّه الدينِ  علإل لُ ظهر  الحقِّ  ودينِ  بالهدى رب ه أرسله وخليله  وصف  ه ورسوله 

لرين  الِررِّ  وأصرحابه الطرانر ن  الطيِّبرين بيتره آل وعلإل عل ه  الردين  يروم إلرإل بهردانم وانتردى دربهرم علرإل سرار ومرن المحجَّ
ة  )) يقول هللا تعالإل ونو أحكم القائلين:  ا يمان إخو  بعدُ  أّما  ري ُأمـ  ْـ  َي بي ُكنـُتم   و  نـي أين  َِ وي ال ميو ُرو ُ ُمُروبي لـِ اِ  أـي ْ  ِللنـ  ِرجـي  َ ُأ

ِمُنوبي ِلاّلل ِ  ُأؤ  ُمنكيِر وي  [110]آل عمران: (( عيِن ال 

 وربطرره با يمرران برره جررلَّ   ذ ررر  هللا تعررالإل نرري نررذ  ا يررة حررديثنا اليرروم عررن أمررر    هررا السرراد  ااكررارمة ااناضررل أيّ هررا ااحبررَّ أي  
اّلل ِ ))  وعرال وبي لـِ ِمنـُ ُأؤ  ِر وي ُمنكـي ِن ال  بي عـي و  نـي أين  َِ وي ال ميو ُرو ُ ُمُروبي لـِ ْ  ِللن اِ  أي ِرجي  َ ري ُأم ة  ُأ  ْ َي ا يمران براه مرع اامرر (( ُكنُتم  

السررل مة التررري عامررت علررإل أر ررران ِلَمُة الُمسرر نالدولرررة   ننررالمجتمع المرر مِ   نررالمجتمع المسرررلم  بررالمعروف والنهرري عرررن المنكررر
  نالصرررالح وحرررد  ّل يكوررري  حون صرررلِ ترضررري هللا تعرررالإل ّل يمكرررن أن تسرررتمر وّل يمكرررن أن تقررروم أصرررال إذا لرررم يكرررن أنلهرررا مُ 

ِلُحوبي )) ا ُمص  ِلكي ال ُقريٰى ِلُظل م  ويأيه ُلني بُّكي ِلُْن  ابي ري ميا كي  [117]نود: (( وي

زمرران ومكرران ننررا  مررن  لِّ  ررُ ورري ن  يررأمرون بررالمعروف و نهررون عررن المنكررر  حون هررا مصررلِ أنلهررا صررالحون عررال وأنل لررم يقررل
ع نرروى الررنوس ى طِررإل بررِ ننررا  مررن يتَّ   ننررا  مررن توسرروس لرره شرر انين ا  ررس والجررن  ه الشرر انينل  ز ننررا  مررن تسررت  يطِررإل

  لة نري المجتمرع المسرلمناصرِ  ى أتي اامر بالمعروف و أتي النهي عن المنكر ل كون عالمة    م الخلقَ و تجاوز الحد أو يظلِ 
نررالمجتمع المسررلم ى رره صررالحون مصررلحون ّل  ؛علررإل اامررر بررالمعروف والنهرري عررن المنكررر عررائم   م مجتمررع  سررلِ نررالمجتمع المُ 

حون يسرمعون  صر حة صرالِ  مرراءُ م ى ره أُ سرلِ المُ  نالمجتمع ؛يأمرون بالمعروف و نهون عن المنكر  يخانون ني هللا لومة ّلئم
 ...رون وّل يطِون ّل يتجبرون وّل يتكبَّ   عنان عتبرون و قولون سمعنا وأى  ظون عِ الصالحين نيتَّ 

بنرا ة ا أن تِرق اامّ نإمَّ   ةن عن سوينة اامَّ و ا مس ولا جم ع  بأ ّ  مسلم   يعرف ى ه  ل   مجتمع   -ها الساد أيّ -المجتمع المسلم 
 ؛ا وعال  رةر  سرِ   وّل  جرا  إّل براامر برالمعروف والنهري عرن المنكرر ؛اا أن  نجرو جم عر  وإمرَّ   اا وتِرق السوينة بنا جم عر  جم ع  

وهللا  ...ا يكرون الجهررر  نرإذا لرم يرتردل المنصروح سرِ   وسرنتين نة  سرَ   شرهرا وشرهر ن     تلرو  ررّ  ررَّ      تلرو مررَّ يكون النصر  مررّ 
وِء مِ  ّل  تعالإل عال وعوله الحق: )) ري ِلالسُّ ن  ُ ال جي ِل ِإّل  مين ُظِلمي ُيِحبُّ َّللا  و  ِليًما ني ال قي ِميًوا عي ُ سي ابي َّللا  كي  .[148]النساء: (( وي

أن يطالررب  ترره وحررقّ مَ أن يجهررر بمظلَ حررقَّ  -مررن نرروق سرربع سررماوات -وصرراحب الحررق أعطررا  هللا تعررالإل   ظلمررةنصرراحب المَ 
 :إلة ا سرالم حترّ ن عبرل أمرَّ اامرم مرِ  ناه تعالإل أخذ العهد علإل أنل الدين وعلإل أنل العلم نري  رلِّ   له وللمسلمين  بمظلمته

ُتُمونيهُ )) ُنن ُه ِللن اِ  ويّلي أيك   ِْ  ...رون عن المنكَ و نهَ  هللا و بينون الحقّ  نون حدودَ بيّ يُ  [187]آل عمران: (( ليُتبي
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  رو ررى مرن يسركت عرن النهري عرن المنكرَ   ني  ل زمان ومكان  رى ننرا  مرن يسركت عرن اامرر برالمعروف  أيها الساد 
برالمعروف  ن مرن يرأمرُ  ررى مرن يطعرن و خروِّ   ا مر ن بالمعروف والنرانين عرن المنكرر زمِ ز و لو رى أيضا من يشتم و ِمِ 

 :س نيهم  ادرع والخامِ ا من أربَ ن عن أن يكو وا واحد  ّل يخرجو  -ها الساد أيَّ -وأولت    رو نهإل عن المنكَ 
  قروا مصرالحهم الشخصر ةهرم النوراق لكري يحقِّ داننرة ونم  هرم المُ ون المنرانقون أولتر  نم  نالمردان ؛ون المنرانقون نالمردان :ُولنمف

إل هللا صرلّ -البخاري نقال: عرال رسرول هللا  الذي روا  ا مام -مإل هللا عل ه وسلّ صلّ -رسول هللا  نوا حديثَ أولت  الذين لم يعرِ 
ن دنِ ا المرُ الواعع نيها الذي يقع ني حردود هللا و رتكرب الموبقرات أمرّ ]...ني حدود هللا والواعع نيها  نِ نِ د  ل المُ مثَ ": -معل ه وسلّ 

  :ل هللايقول رسو  ...[نه و نانق له وّل يأمر  بمعروف وّل ينها  عن منكردانِ نهو الذي يُ 
ِننِ  َمَثلُ "  ِ  ُحُدودِ  ِني ال ُمد  م   َمَثلُ  ِنيَها  َوال َواِععِ  ّللاَّ َتَهُموا َعو  ارَ   [ عملروا عرعرة نري السروينة] َسِويَنة   اس  ُهم   َنصرَ َوِلَها  نرِي َبع ضرُ  َأسر 

ُضُهم   َوَصارَ  اَلَنا ِني  َبع  َوِلَها ِني الَِّذي َنَكانَ   [الداخلي اس علإل ظهر السوينة العلوي و اس داخل العنبر ]  أَع   ِبال َماءِ  َيُمر   َأس 
اَلَنا  ِني الَِّذينَ  َعَلإل ا أَع  كلما احتاجوا مراء لرداخل عنبرر السروينة يطلعرون علرإل ظهرر السروينة لكري يأخرذوا مرن ]... ِبِه  َنَتَأذَّو 

ا َنَأَخذَ  ..[ نكا وا يرون أ هم ي ذون من ني أعالنا ...لكي يستخدمو   لكي يأكلوا  لوالكي يِتسِ   ماء البحر ]أحد نر ّلء  َنأ س 
َولَ  َين ُقرُ  َنَجَعلَ   الذين ني داِخلها...[ ِويَنِة  َأس  َأَتو  ُ  السرَّ اُلوا نرَ ا:  َنقرَ الَ  ؟ لرَ َ  مرَ ي تَرَأذَّي ُتم  :  عرَ نَ  لرِي برُدَّ  َوَّل  برِ اءِ  مرِ ترأذيتم بري ] .ال مرَ

ا السرروينة نرريوّلبررد لرري مررن المرراء نقلررت أخرررق  ِإن   ..[ وّل تتضررايقون منرري وآخررذ مرراء   َخرعرر  ُذوا نررَ إل َأخررَ هِ  َعلررَ و  ُ  َيَديرر  ا َأ  جررَ و   َوَ جررَّ
 ". َأ  ُوَسُهم   َوأَن َلُكوا أَن َلُكو ُ  َتَرُكو ُ  َوِإن   َأ  ُوَسُهم  

ق السرروينة مررن يخرررِ  ق السرروينة و ررأنّ ن يخرررِ يسرركتون عمررَّ   ةهررا ااحبررّ أيّ  المنررانقينا حررال ذ نرر   ةهررا ااحبررّ ين أي  ننالمرردا نررذا حررال 
وإذا تر ررو  وسرركتوا لرره وجرراملو    نررو أول شررخن سررينجو معهررم و جررو جم عررا  إذا أخررذوا علررإل يررد  أ جررو   سرر ِرق بهررا وحررد 

 ..نون المنانقون ق نم المدانِ ل الساكتين عن الحنأوَّ  ...اعوا معه جم ع  ق وغرِ نوا له عمله غرِ له وز َّ  او انقو 

 .ونذا حال  ثير من الشعوب المظلومة  ونم  ثير بين عموم الناس نهم الجبناء الخائوون  -ها الساد أيّ - :وثانْنم
 النراس الناس نري مما ين رات القررن الماضري و رام بعض  متكلَّ  ...اا وخون  بن  علإل الظلم جُ  اكتين حن ني بلد ا خمسين سنة س

منا عرن أمرراء حردَّ  -مإل هللا عل ره وسرلّ صرلّ -ورسرول هللا   بحقروعهممطرالبين بعدنا مالمين سنة حتإل يجرؤوا بعدنا أن ينطقروا 
ِتهِ  ِعن دَ  ِلَواء   َغاِدر   ِلُكلِّ » :قالالسوء ن َنعُ  الِقَ اَمةِ  يومَ  اس  ِر ِ  ِبَقَدرِ  َلهُ  ُير  اِدرَ  َوّلَ  أّلَ    َغد  مُ  غرَ ظرَ را   أع  د  ن   غرَ ة   أِميررِ  مرِ  روا  ]. «َعامرَّ

النرراس أن   مهابرةُ ال  ن رجرُ عَ أّل ّل يمررنّ » :ال  ئبرالكالم لعمرروم المسرلمين عرا -مإل هللا عل رره وسرلّ صرلّ -ه رسرول هللا توجررَّ  مَّ مرُ  .[مسرلم
 ]مسند أحمد[.«. جائر عند أمير   وأ  ان جائرطعند سل أّل إن أنضل الجهاد  لمة حقّ    حق إذا علمهباليتكلم 

لتررر  الرررذين ّل و أ  ّل يخرررانون وّل يهررابون نررري هللا لومرررة ّلئررم الرررذينيمررردح أنرررل ا يمرران  -مهللا عل ررره وسررلّ  إلصرررلّ -رسررول هللا 
ة  )): لمررا مرردح اامررة المحمديررة عررال لمرراذا هللا تعررالإل  يتكلمرروا بررالحق إذا علمررو  نتمررنعهم مهابررة النرراس عررن أ ري ُأمــ  ْــ  َي ُكنــُتم  

اّلل ِ  ِمُنوبي لـِ ُأؤ  ُمنكيِر وي بي عيِن ال  و  ني أين  َِ وي ُ ُمُروبي ِلال ميو ُرو ْ  ِللن اِ  أي ِرجي  َ ان اامرر برالمعروف والنهري    [110]آل عمرران:  ((ُأ
: -مإل هللا عل رره وسررلّ صررلّ -هللا  رسررولَ  ا عررولَ ا و قينرر  دع  ا وصررِ يحترراج رجرراّل يعلمرون حقرر    عرن المنكررر يحترراج إيما ررا حق ق ررا برراه
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 أن علرررإل اجتمعررروا وإن لررر   هللا  تبررره عرررد  بشررريء إّل ينوعرررو  لرررم بشررريء ينوعرررو  أن علرررإل اجتمعرررت  لرررو اامرررة أن:  واعلرررم»
 صح  [. حسن: وعال الترمذي  ]روا   الصحف« وجوت  ااعالم رنعت  عل    هللا  تبه عد  بشيء إّل يضرو  لم بشيء يضرو 

ُ ُمُروبي ))ن أن يطالب بحقه ف مِ ولم يخَ   ام  ب ظالِ من وعع ني علبه نذا ا يمان حقا لم يهَ ن ْ  ِللن اِ  أـي ِرجي  َ ري ُأم ة  ُأ  ْ َي ُكنُتم  
ِمُنوبي ِلاّلل ِ  ُأؤ  ُمنكيِر وي بي عيِن ال  و  ني أين  َِ وي يحتراج إيمران   ابالمعروف والنهي عن المنكرر يحتراج إيما را حق ق رَ ناامر (( ِلال ميو ُرو

 ...و حتاج إيمان من ّل يستهتر بحق نذ  اامة  من ّل يخاف
 من الساكتين عن المنكر نم المستهترون الذين ّل يبالون بواعع اامةفالصنف الثالث 

وحترإل  ...ب وعبتكسرَّ وعنردي شرِل   وعنردي بيرت   مبسرو  مرع أنلري ومرع ي رالي :ماشر ة أمروري  ؟!شو لي بوجعرة الرراس] أ
يعنري البضراعة  ا رت   ن المسركيننتطلرع مرن رةبرة المروابخير مشركلة براا نري المكروس مرا بعرَض  لمة إذا نرضوا عليَّ الظَّ 

لرر     اشررو المشرركلة.. المرروانن المسررتهِل .. نالعررة مررن رةبررة نالمسرركينتكلونرري ألررف خليهررا تكلونرري ألررف ومتتررين بررااخير 
  ...[أوجع راسي

وبي نررر ّلء لرررم يوهمررروا حق قرررة ا يمررران ان هللا تعرررالإل عرررال وعولررره الحرررق: ))  نررر ّلء المسرررتهترون الرررذين ّل يبرررالون  ِمنــــُ ويال ُمؤ 
ِمنياتُ  ِليياُء ليو ض  ويال ُمؤ  اةي وي   ليو ُضُنم  أيو  وبي الا كـي أـُ ُيؤ  ةي وي َي وبي الصـ  يمـُ ِِ ُي ِر وي ُمنكـي بي عيِن ال  و  ني يين  َِ وي ُ ُمُروبي ِلال ميو ُرو وبي َّللا ي يي ُيِطيوـُ

ُسوليهُ  ري ِكيمٌ  وي ِايٌا حي ُ ِإب  َّللا ي عي ُمُنُم َّللا  حي ْير   .[71]التوبة:  ((ُأولٰيِئكي سي

ا... يرحمون بعضهم وا أوّل  يكو هللا ّلُبدَّ أن يرحمهم من  لذل  هللا عز وجل ني نذ  ا ية عبل الصال  والز ا  ذ ر لنا  بعض 
ض  اامر بالمعروف والنهي عن المنكر )) اُء ليوـ  ِليـي ُنم  أيو  اُت ليو ضـُ ِمنـي ِمُنوبي ويال ُمؤ   ّل يصر  أن تقرول أ را ّل دخرل لري (( ويال ُمؤ 

وأرزاق ل  نا عبل الثور  أصحاب أعما خو  المجاندين!!  حن و ثير من ا أصال الثور ذ  نت نلعت بهما   بد  تقولهالو 
ا هررذا ن نقررط لررو  ررل واحررد يوكررر بنوسرره ...يررر مررن وضررعنا ا نوأمرروال ووظررائف وأغنررإل بكث يقررول:  وجررلّ  هللا عررزَّ  لرر س م ِمنرر 

ِمنياتُ )) ِمُنوبي ويال ُمؤ  ِليياُء ليو ض   ليو ُضُنم  ويال ُمؤ  اةي  أيو  وبي الا كـي أـُ ُيؤ  ةي وي َي وبي الصـ  يمـُ ِِ ُي ِر وي ُمنكـي ِن ال  بي عـي و  نـي يين  َِ وي ُ ُمُروبي ِلال ميو ُرو يي
ُمُنُم َّللا ُ  حي ْير  ُسوليُه ُأولٰيِئكي سي ري ُيِطيُووبي َّللا ي وي  . [71]التوبة:  ((وي

لرم يعررف معنرإل والمر منين والم منرات و   الالمبرالي نرذا لرم يعري معنرإل ااخرو  ا يما  رةالمسرتهتر ن الكررام  ها الساد لذل  أي
تنصر  ان هللا تعرالإل  نوعع عل   ا   ول ه ا   واجب عل   أ نقد ان الظلم إذا وعع علإل أخو    بعضهم أول اء بعض 

َي عال: )) ةً وياأ ُقوا ِفت نيًة ّل  ُأِصْبين  ال ِذيني ظيليُموا ِمنُكم    [25]اا وال: (( اص 

 يلررو متررر مربررع بر ررس حمررا  بررس الظلمررة  500ان عررذاب هللا لمررا يقررع ّل يقررع بررس علررإل الظررالم يعنرري  حررن لمررا خسررر ا 
دت ا ن مترة ألرف إ سران تحرت الز ترون و حرن مقبلرون متات آّلف البشر تشرَّ  ؟!! والحق قة أنَّ دواتشرَّ  نيذ ال موالمقصر ن ن

يأمنوا لهم خ م نرل الربالء أصراب المقصرر ن نقرط أصراب الظرالمين نقرط  ل اتنرا أصربنا هللا عرز وجرل علإل الشتاء ما عرنوا 
ةً عال: )) اص  َي  (( وياأ ُقوا ِفت نيًة ّل  ُأِصْبين  ال ِذيني ظيليُموا ِمنُكم  
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إذا أيها الساد  من يسكت عن اامر بالمعروف والنهي عن المنكر علنا واحد من أربع والخامس  ادر عليل إذا أولهرم شرر   
منتوررع الشررر   المنتوررع ّل يحكرري المرتررزق المنتوررع مررن ذا  المجرررم ّل يحكرري نإمررا شررر   منتوررع أو مرردانن منررانق أو جبرران 

الرذي يقرول لر   درة لماذا نقول نادرة ألب كلنم يتستروب بنا فمـدعي الحممـةأما الخامسة الناخائف أو مستهتر ّل يبالي 
الوعررت غيررر مناسررب الوعررت غيررر مناسررب شررهر وشررهر ن سررنة وسررنتين ومصرريبة مصرريبتين ومنطقررة ومنطقتررين متررإل يكررون 

ّل يبررالي  الوعرت مناسرربا متررإل يكررون؟  رل يترردخلوا بهرري الخامسررة شرر   منتوررع أو مرردانن منررانق أو جبران خررائف أو مسررتهتر
 وعلنا الخامس النادر مدعي الحكمة.

 مكم بالحررديث حرردِّ أُ نالبرردَّ أن ما  تحرردع عررن اامررر بررالمعروف والنهرري عررن المنكررر و تحرردع عررن عاةبررة ذلرر  أيهررا السرراد  عنررد 
لَ  ِإنَّ »: -مإل هللا عل ه وسلّ صلَّ -رسول هللا  : عالعالإذ روا  عبد هللا بن مسعود  الذي ي َعَلإل النَّق ُن  َدَخلَ  َما َأوَّ َراِئيلَ  َبنرِ  ِإسر 
لُ  َكانَ  إل الرَّجرُ لَ  َيل قرَ ولُ  الرَّجرُ ا:  َىَ قرُ َذا  يرَ ا َوَدل   ّللاََّ  اترَّقِ  نرَ َنعُ  مرَ هُ  ؛ َتصر  ل   َّل  َنِإ رَّ ا ُ  مُرمَّ . لرَ َ  َيحرِ نَ  َيل قرَ دِ  مرِ اَل  ال ِرَ هُ  نرَ َنعرُ  َأن   َذلرِ َ  َيم 

ا ِعيرَدُ  َوعَ  َوَشِر َبهُ  َأِكيَلهُ  َيُكونَ  َربَ  َذلرِ َ  َنَعلرُوا َنَلمرَّ ِهم   ُعلرُوبَ  ّللاَُّ  ضرَ َبع ض   َبع ضرِ ن وعررأ روحري نردا : ))  «برِ ُروا مـِ رـي ِذيني كي ني الـ  ُلوـِ
ِلكي  ييمي  ذٰي ِن مير  ى اب  اُوودي ويِعيسي اِب دي ليٰى ِلسي رياِئْلي عي ُدوبي  بيِني ِإس  اُنوا ييو تـي كـي وا و  ا عيصـي وُ   *  ِلمـي ر  فيويلـُ ن مُّنكـي بي عـي اهيو  اُنوا ّلي ييتينـي كـي

وبي  ــُ ويلـ اُنوا يير  ــي ا كـ ــي ئ مي مـ ــِ مَّ إلرررإل عولررره ))ناسرررقون    [79-78]المائرررد :(( ليبـ الَ  مرررُ الَّ »:  -صرررّلإل هللا عل ررره وسرررّلم– عرررَ أ ُمُرنَّ  َوّللاَِّ  كرررَ  َلترررَ
ُروفِ  ال َمع  ُونَّ  بررِ نِ  َوَلَتن هررَ ِر  عررَ ُذنَّ  ال ُمن كررَ إل َوَلَتأ خررُ َديِ  َعلررَ اِلِم  يررَ هُ  الظررَّ إل َوَلَتأ ُنُر ررَّ قِّ  َعلررَ ر ا  ال حررَ ُر َّهُ  َأنرر  إل َوَلَتق صررُ قِّ  َعلررَ ر ا ال حررَ  .«َعصرر 

 ]ُسنن أبي داود[.

 كررالم بِيررر ال  و همرُ بتوَ  كالميعنرري إذا مرا نهررم بررال  الحرق أنررراه علررإل ر ررَّ ق السرروينة بكررل المسرلمين لتأنُ ِررِ نرذا الررذي ير ررد أن يُ 
إل هللا صرلّ -ونرذا  رالم رسرول هللا   ا بِيرنراا بالنصر حة وإمرّ رتدل عنه نإمرَّ نذا الظلم ّل بد أن يَ   راص  ولتقصر ه علإل الحق عَ 

ل النراس دخِ يم مرنه  الحرق نترُ د مرة تقر أُ لتكون أمة التِيير لتكون   ة ا صالحة لتكون أمّ ه اامّ نذا  الم من وجَّ  -معل ه وسلّ 
ة دليرل ومي رار سرالمتها وصرحتها أن يبقرإل مرَّ نرذ  ااُ مرا... زُ  منهُ  ج الناسخرِ تُ و دين هللا ب  الناس ُ ّل تكرِّ   ني دين هللا أنواجا

  هللا.وّل يهاب إّلّ   نيها من يقول للظالم يا ظالم
ُْ  ِإذيا» :عال -مإل هللا عل ه وسلّ صلّ -رسول هللا و  ابُ  ُأم ِتي ريأيي  َي  أيني ا ِللظ اِلِم أيُقولُ  في اِلمُ  يـي د   ظـي ودِ  ي  فيقـي ُنم   أـُ ن  ]أخرجره الحراكم  «مـِ

َنادِ  َصِح  ُ  َحِديث   وعال: َنَذا س   ُيَخرَِّجاُ   ووانقه الذنبي[ َوَلم   ا  ِ

أن  لومررازال ننررا  مررن ير ررد أن يترردار  السرروينة عبرر   أن نرري نررذ  اامررة مررا زال ننررا  مررن يقررول للظررالم يررا ظررالموالحمررد هلل  
 .صل ومازال ننا  من ير د أن يُ   تِرق 

عادوا المصلحين وشأن الظلمة أن يُ   شأن اا ب اء جم عا وشأن أتبال اا ب اء أن تكون دعوانم دعو  لإلصالح أيها الساد :
 وا!!و رتدع وايتعظ ين بدل أنالصالح
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  إذا مي ررار الصررالح أ ررّ  ولكررنَّ  وُ صرريب  خطرر  ُ   أجنحررة مثنررإل ومررالع وربررال أولرري الئكررةلسررنا م   حررن  يررا إخرروا ي بشررر  
ا أن يكرون اامرر خرالف وأمرَّ   نري إصرالح الوسراد  ساي  ات  تسمع شكوا  وتظهر حجَّ ت منه  سمعو ه ت  أكرمصلِ سمعت المُ 

مرة لّ الظَّ  نهرذا والي راذ براه شرأنُ   ة النرانقين برالحقومحاربرة الناصرحين ومحاربرَ   المصلحين ا أن يكون الحال إلجامَ أمَّ   ذل 
 ...الموسدين

أيهرا السراد  أخبر را هللا عصرن اا ب راء لكري  سرير  ...شأن أتبرال الحرق نري  رل زمران ومكران نرو شرأن ومرنه  اا ب راءأّما 
ُي ُنوح  ِإذ  قي )) ونرديها: علإل  هجها ِنم  نيبي  ْ لي ُل عي ِ وياأ  ى َّللا  ِ فيويلـي اِت َّللا  ِكِْرب ِلَيـي ذ  أـي اِمي وي ُكم م قـي ليي  ُبري عي ابي كي ِم ِإب كي ِمِه ييا قيو  و  الي ِلقي

ُكم  ُغم ًة ُثم  اق ُضوا ِإليي  ويّلي  ليي  ُرُكم  عي ُكم  ُثم  ّلي ييُكن  أيم  كياءي ُشري ُكم  وي ري ِمُووا أيم  ُيج  ُْ في ل  ك  ِِب *   ُأنِظُروبِ أيوي ن  فـي ُتُكم مـِ  ُيل  ا سـي ُتم  فيمـي  ْ ل  وي أـي
ر   ِإب   ليى َّللا ِ أيج  ِربي ِإّل  عي ِلِمْني   أيج  ني ال ُمسـ  وبي مـِ ُت أيب  أيكـُ ر  في  *  ويُأمـِ ئـِ َي َي اُهم   نـي ويل  جي ِك وي ُرلـ  ي ال  ُه فـِ ن م وـي مـي اُ  وي نـي  ْ ذ ُبوُ  فينيج  فيكـي

ذ ُبوا ِلَيياِأنيا  ق نيا ال ِذيني كي ري ُمنذيِريني  ويأيغ  اِقبيُة ال  ابي عي ي في كي  [73-71]يو س: (( فيانُظر  كي

ا ِإب  ُأِريـُد ِإّل  شأن المصلحين ني  ل زمان ومكان أن يتبرؤوا مرن حرولهم وعروتهم إلرإل حرول هللا تعرالإل وعوتره )) حي مـي َي صـ   اْلِ 
 ُْ تيطيو  ِفيِقي ِإّل  ِلاّلل ِ  اس  ميا أيو   [88]نود:  ((وي

كررم م وعمالءَ كم وأمنيرر كُ نررأجمعوا أمررر م وشررر اءكم وجنررودَ   إن  رران  بررر علرر كم مقررامي وتررذ يري بىيررات هللا نعلررإل هللا تو لررت 
وا تظرروا العاةبرة  ...مرن يقرول الحرق مرواجِ اليوم تستخدمو هم ل  ُتلسنين مم  6أو  5 ا وا أول الثور  عمرنم  ذينوأنوالكم ال

ِلُحوبي أ تم و ل من يقول س سكت علإل الظلم )) ا ُمص  ِلكي ال ُقريٰى ِلُظل م  ويأيه ُلني بُّكي ِلُْن  ابي ري ميا كي  .[117]نود: (( وي

اِب وياأ ُقوا ِفت نيًة ّل  ُأِصْبين  ال ِذيني ظيليُموا ِمنُكم  هللا تعالإل حذر ا وعال: )) ِديُد ال ِوقي ليُموا أيب  َّللا ي شي ًة  وياع  اص   .[25]اا وال:  ( َي

  أحرد  ّلا ن نري نرذ  الربالد  رل الصرادعين  المررابطين  رل المجانردين -وللترار  أيها الساد  وهللا أعولها هلل -ني نذ  البالد 
ضرحي بنوسره وبمالره و رذنب للربرا  المجاند الصرادق الرذي يُ  ل نذاحمِّ بعض الناس يأتي لكي يُ يرضإل نذا الظلم... منهم 

يرررا إخررروا ي وهللا نررر ّلء المجانررردون  و رررذا..." لرررت  رررذا"ة ادتررر  نعيرررأتي يقرررول لررره   خبرررز ّل يوجرررد ممرررن ربطرررةوممكرررن ببيتررره 
 أن  كررون ونرر ّلء المجانرردون صررادعون  سررأل هللا  مررن هللا عررز وجررل ابررتالء    الصررادعون ابتلرروا بهررذ  الق ررادات بكررل الوصررائل

ّل   والورراجر رِّ  جانررد جهرراد دنررع  جانررد مررع البررَ و حررن أ نررا ب -وسررلَّم إل هللا عل ررهصررلّ -ر رسررول هللا مرر جم عررا مررنهم يمتثلررون أ
وّل   هللا معراذَ   حرل المظرالم ّل يكرون أبردا بترر  الجهراد  ننرا  مظرالم ولكرنَّ   صرح    برأنَّ ن جاند اجل نالن وّل اجرل نرال

 بقرإل  ررابط و جانرد و حتسرب نري   ....معراذ هللا  ظهررون علرإل عرورات المسرلمينار يَ وّل بتر  الكوّ   معاذ هللا  بتر  الربا 
  وسررنقول للظررالم يررا ظررالم  ولكننررا نرري بيتنررا الررداخلي سررنأمر بررالمعروف وسررننهإل عررن المنكررر  سرربيل هللا مررع البررر والورراجر

أ رت  !!بهم علينا و أ هم أوّلدنم ول سروا أوّلد را ن الي  ل ما دق الكوس بالجر  يزاودو ... ]وسنطالب بحق أولت  المجاندين
لرر  يررا أخرري المجانرردين اتشررقووا نرري الجبهررة و ثيررر مررن اامررور  ؟!!!... بالمجانرردينتطعررن عبتطالررب بررالحقوق وبالمظررالم 

وا الِرالي والررخ ن ذلابطرال الرذين بر  حن ّل  تكلم عن المجانردين ا  والناس صارت تجمع لهم تبرعات   كا ت  اعصة لهم
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  ا أرواحهرم نري سربيل هللابرذلو الشرهداء نري المعرار  ااخيرر  من متات وأعبلوا علإل هللا .... دماء الوالنوس والنف س وضحوا ب
  ة علإل الظالمجّ وأولت  جم عا حُ   هم ما  ا وا راضيين علإل ظلم نالن وظلم نالنل  جُ   و لهم أو نالن وّلنالن   ّل ني سبيل

 ..نكوإل.ونذ  اايام دول يداولها هللا بين الناس  علينا ة  جَّ حُ  واجة لنا ول سوحُ 

 أسحارا  يطرع نَ  عد  الحوادعَ  إنّ ***           بأولره مسررورا   الليل راعردَ  يا

لرهُ  نرابَ  بليرل   تورحرنَّ  ّل  الّنرَارا  أجَّ َ  ليرل   آخررِ  نرربَّ ***                أوَّ

 وإدبراراَ  إعبراّل   الجديدين َ رر  ***           منعَّمرة    ا ت   التي القررونَ  أننإل

 وضرَّارا   وَّاعا   الدنر ني  ان عد ***  َمِل    الدنرمن صروفُ  أبادت   عد  كم

 سوَّارا  د  ا  ني و صب  ُيمسي***           لهرا ّلبقاءَ  د يرا يعا ق  من يرا

 والجاَرا  واانِلين ااعاربَ  وار لَ ***            بره  ّليليقُ   عمرا لساَ ر َ  احوظ

 ذّ ارا  لألصل  ن    وُس  للكب رِ ***         َجَمحت   إذا نين   مرن بأ َّ  واعلرم

قِ  عن وابحث  ***     تعرنره أ تَ  ى من الظرنَّ  وَأحسرنِ   أخباَرا  أوتيتَ  إن   الصد 

 ساَرا  أينمررا نوا   خلفَ   يسير***             رُجرال   تكن   ّل  منها بنوس  وارنق  

 دينارا  ِ لتَ    م ّل الووزُ  نذل ***               مر حمرة   الكرون  إلرهُ  حربا  نإن  

 النراَرا تأمنَ  ّل أن   ل  نينبِي ***          تسكُنهرا الخلد  جنانَ  تبِي  نتَ  إن  
 

 إلمام الشانعي[ِمن ِشعر منسوب ل] 

يَنارِ  َعب دُ  َتِعَس  َعالَ »عال:  -مإل هللا عل ه وسلّ صلّ -رسول هللا  ر َنمِ  َوَعب دُ  الدِّ ِطيَ  ِإن   ال َخِم َصةِ  َوَعب دُ  الدِّ طَ  َلم    َوِإن   َرِضيَ  أُع    ُيع 
نإن  حربا  إلره الكرون مر حمرة  *   :المرحمة أيها الساد  بالم منين]روا  البخاري[  « ا  َتَقَ   َناَل  ِش  َ  َوِإَذا َوا  َتَكَس  َتِعَس  َسِخطَ 

 * * نذل  الووز ّل  م ِ لَت دينارا 

وهللا أيها الساد  ما  نت اعول نذا الكالم   علإل المسلمينوّل التجب ر ل س التكبر  معهم  سن الحديث حُ   بالم منين طفُ الل  
ي بأي ان و خب الناس لتقا يا وأن ينصحو  سر  ر  مه الناس سِ كلِّ ر د أن يُ لوا نذا الذي يُ تخيَّ    ور ج ا  سان عن نَ خرِ لوّل  الم يُ 



 8من  8الصفحة  السفينةكي ال تغرق 
 

 
 

 ؟م النرراسمراذا عردّ  ؟م النراسمراذا عردّ " :يقرولتررا   "سرنتجاوز التقصرريرعرم الو يرل نا هللا و ِ حسربُ " :ظ و قرولَ ل و رتعِ نبردل أن يرتردِ 
 "!!الناس ضحت بخمسة بالمتة" ه   بالحرف "!!غير بخمسة بالمتة واالناس ما ضحّ 

ي ذ صراحب البيرت الر لآجرار البيرت  نجمرعل شرتِل نرول الشرهر   أراضينا تر نانرا  اش بقي عندنا الناس تقدم؟ أوّلد ا عتلت 
  نري ر ا وسنصرلِ علإل راسي و حن عصَّ  كمحق" :ر و قولو عتبِ  ظبدل أن يتعِ  ه؟!!بقي عندنا الناس تقدم ... ماذايرحمنا ّل 
ني تحت الز تون  ألوف مألَّوةالناس  ؟ل   خيو ا ت اي  عدمت  "الناس ما عدمت غير خمسة بالمتة!"... يقول "م اايامعادِ 

 ...وّل ولد  ما راح ل أوّلد   ؟آّلف المجاندين أوّلد أبو  وّل أوّلد  ندول  الناس عدمت أوّلدنا العراء....
 !! أحرردنمدوّلر بالشررهر 300النرراس محسرربة المجانررد ب قرربض   مصررروف ممررا عنرردن مبيتررونوب االمجانرردين ب طلعرروا بيرابطررو 

بجر رر    تسربه ّل تظلمرهّل  مِلروب علرإل أمرر  ااخلر  يرا أخري وهللا نرذا  مع ا خو "! ااخش خي نذا "بيروح وب جي بقلي 
اللهم إل    شكو ضعف عوتنا وعلة حيلتنرا ونوا نرا علرإل النراس اللهرم ولري   حسبنا هللا و عم الو يل. و بسبةغير  ممن أتوا له 

  .أعول عولي نذا وأستِور هللا لي ولكم ناستِورو  ى ا نوز المستِور ن  علينا خ ار ا وّل تسلط علينا شرار ا


