
يِب  ْكُروِبنَي، َوُمُِ
َ

ْنَكِسرِيَن، َوُمِغيِث امل
ُ

احِلِنَي، َوَجاِبِر امل ْؤِمِننَي، َوأَنِيِس الصَّ
ُ

اِعنَي؛ ااحَلْمُد هلِل َوِلِّ امل َيْسأَلُُه )لدَّ
َماَواِت َواأَلْرِض ُكلَّ يَ ْوٍم ُهَو ِف َشْأنٍ  رَّاِء، َوَنْشكُ ََنَْمُدُه ِف الَعاِفَيِة َوالَباَلِء، (، َمْن ِف السَّ رَّاِء َوالضَّ رُُه ِف السَّ

َر ُكلَُّه؛ فَ َلُربَّ َسرَّاَء أَْورََثْت ُغُرورًا َوَبَطًرا وَُكْفًرا، َوَلُربَّ َضرَّاَء اْسَتْخرَ  ْت ََ ْوبًَة َوَُُعاًء َوَََضرعًعا، جَ َونُ ْثِِن َعَلْيِه اخلَي ْ
ُة الَبالِغَ َوَأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه  ُِِه؛ اَل َشرِيَك َلُه؛ َلُه احِلْكَمُة الَباِهَرُة ِف أَفْ َعالِِه، َوَلُه احُلجَّ ُة َعَلى ِعَبا

َخِط يَ ُعو  َعُموَن ِبِرَضاُهْم، َوَأْهُل السَّ رًا َلُه، فََأْهُل الرَِّضا يَ ن ْ  َعَلْيِهْم ُُ اَل يَ ْقِضي َقَضاًء ِلُمْؤِمٍن ِإالَّ َكاَن َخي ْ
َر َمِن اْلتَ َزَم اإِلْساَلمَ َسَخطُهُ  ََى بِالِبَشارَِة َوالنَِّذارَِة، فَ َبشَّ ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه؛ َأ بِالِعزِّ َوالرِّفْ َعِة  ْم، َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ

 َوالتَّْمِكنِي، َوِِف 
ُ

ُِيِنِه بِالَفَشِل وَ ِبنيِ  اخآِخَرِة بِالَفْوِِ امل لِّ َواهلََواِن، َوِف اخآِخَرِة بِالَعَذاِب الذع ، َوأَْنَذَر َمْن ََتَلَّى َعْن 
ينِ  . أما بعُد:. َواخُلْسَراِن، َصلَّى اهللُ َوَسلََّم َوبَاَرَك َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه َوَأْصَحابِِه َوأََْ َباِعِه ِإََل يَ ْوِم الدِّ  

ائموَن ..  أيعها الصَّ

ال االً ويميناً من ما إن يُقبُل شهُر رمضاَن ويسمُع إبليُس صوَت السَّ ِِ ُِ، ح ى يلتفَت  يستلُم سسِل واألصفا
َُّى  ُِ، وألنَّه أ ِر والفسا  فلن(، مْْجَِعنيَ قَاَل فَِبِعزَََِّك أَلُْغوِيَ ن َُّهْم أَ أماَم ربِّ العاملنَي، ) َقَسماً عظيماً منُه رايَة الشَّ

ها مبإال  يرضى     التَّقريِر اخلبيِث. بنتائجِ بعَد رمضاَن  ليفرحَ ، احلَثيثِ ن يأخُذ الرَّايَة قحقِّ

ُِ رمضانَ   أما ِف السننَي املتأخرِة، فقد وجَد إبليُس ِف بعِض القنواِت الفضائيِة خرَي ُمعنٍي، على مهمِة إفسا
ِر والضَّالِل، فهم يعملوَن مداَر العاِم كثرٍي من على   باُرَة واجِلدِّ ِف الشَّ

ُ
لى عاملسلمنَي، بل َوجَد منهم امل

ُُ من هولِه أن َزوَل  بثعواالنَّاُس اهِلالَل،  ورأىرمضاُن  أَقبلَ  ح ى إذاجتهيِز كلِّ عمٍل بطَّاٍل،  مكراً َكا
صويراً، ُخبثاً و قد فاقوا إبليَس اجلباُل،  دبرياً، وغلبوُه روايًة وإخراجاً َو م:ولساُن حاهلِ َتطيطاً َو  

ْهُر َح ىَّ َصاَر ِإْبِليُس ِمْن ُجْنِديوَُكْنُت اْمَرأً ِمْن ُجْنِد إِبِْليَس فَارْ  ََ َقى *** ِبَ الدَّ  
 فَ َلْو َماَت قَ ْبِلي ُكْنُت ُأْحِسُن بَ ْعَدُه *** َطَراِئَق ِفْسٍق لَْيَس ُُيِْسنُ َها بَ ْعِدي

من أيَن أَوا هبذِه األفكاِر اليت مل َتطْر له على باٍل، ، وإجاللٍ وُذهوٍل  فينظُر هلم إبليُس نظرَة َعَجبٍ 
ُِ األجياِل.ويقوُل: آَن إلبليَس أن ال ُيمَل همَّ  إفسا  



اإلعالُم هو وسيلُة بناٍء، وهو وسيلُة َهدٍم، وهو وسيلُة مدٍح، وهو وسيلُة َذمٍّ، ولذلَك ملَّا كاَن إعالُم العرِب 
عُر، كاَن  قولِه:لرفِع قبيلٍة ووضِع ُأخرى، فهذا جريُر َيُذمع قبيلَة بِن ُُنرٍي بوسيلًة وُن بيتاً واحداً قد يكهو الشِّ  

َفال َكعباً بَ َلغَت َوال ِكالبا***  فَ ُغضَّ الَطرَف ِإنََّك ِمن ُُنريٍ   

ُِهم و  م أشدع وبعَد أن كاَن الرَّجُل يفتخُر أنَّه من ُُنرٍي لكثرِة عد من  العرِب بأساً وشجاعًة وفيهم الكثريُ  أَّنَّ
عراِء، أصبَح بعَد هذا البيِت، إذا قيَل له مَّ  رٍي.ن أنَت؟، طأطَأ رأَسه وقاَل: ِمن ُنُ الُفرساِن واألبطاِل والشع  

 وهذا احُلطيئُة ينزُل على قبيلِة أنِف النَّاقِة فيكرمونَه، ُُثَّ يمدُحهم بقولِه:

بانَ اقةِ  الذَّ النَّ  سوِّي بأنفِ ومْن يُ ***  ريهمُ غَ  ابُ نقوٌم هُم األنُف واألذ  

َل: مَّن ، أصبَح أحُدهم إذا ُسئهمقبيلتِ  اسمُ  ذكرُ عندما يُ  والعارِ  باحلرجِ  شعرونَ يَ  بيلةِ القَ  أبناءُ وبعَد أن كاَن 
 أنَت؟، أجاَب شاخماً: من بِن أنِف النَّاقِة.

وِل  ، ِف ِصناعِة ُمٍد هلا كاذٍب، وحضارٍة هلا ُمزيَّفةٍ الغربيِة ولتأثرِي اإلعالِم الكبرِي، استخدمته بعُض الدع
احيها و ، ومن صفحًة ناصعًة بيضاءَ وجعلْت من ماضيها األسوُِ  وجعلْت  ُشرفاًء، ُمرِميها أبطاالً سفَّ

عفاُء، إعالٌم خطأعداَءها هم ال رٌي جيعُل القبيَح حسناً، وجيعُل احلسَن قبيحاً، وجيعُل فاشلوَن اخلائفوَن الضع
َُشكَّ  اً،  .دعوَن به كثرياً من اخلالئقِ ُل به كما يُريدوَن احلقائُق، ويَ احلقَّ باطاًل، وجيعُل الباطَل حقَّ  

 ، ِته، فال هو أظهَر ما ِف اإلسالِم وأما كثرٌي من إعالِمنا العرِبِّ ُِه وأمَّ  وهَباءٍ  لٍ من مَْجافهو سهٌم ِف َنِر بال
 وال َسِلَم التَّاريُخ من شرِّ التَّشويهِ وجالٍل، وال هو أَانا بالصعورِة احلقيقيِة ِلما ِف َارِينا من أبطاٍل، 

والتَّحريِف، وال هو أَانا بإعالٍم نزيٍه عاٍُل نظيٍف، بل هو جيري خلَف كلِّ ساقٍط وساقطٍة، ويبحُث عن 
اً وُعمياً عن كلِّ ناصٍح وواعظٍ سعياً حثيثاً ِف ، األفالِم واملسلسالِت اهلابطةِ  .َغريِب اجملتمِع احملاِفِظ، ُصمَّ  

 هل صحيُح أن جيلَ من َشويِه صورِة اجملتمِع املاضي اجلميِل، هؤالِء  افرتاهُ وأما قاصمُة الظَّهِر، فهو ما 
ٍُ؟، وملاذا  ُِ، كاَن جيَل ُسفوٍر واختالٍط وَفسا ُز على أخطاِء األشخاِص وَسَقطاِت الرتَّكياألباِء واألجدا

وما هي الرِّسالُة املقصوُُ إيصاهُلا هلذا اجليِل؟.ليِل؟، القَ   



حوراً والعاصي بيَنهم مدولكنَّه كاَن ُمتمعاً ُُماِفظاً مرحوماً، ُمتمعاً مالئكياً أو معصوماً،  ليسَ  صحيح أنَّه
اً َخطراً مسموماً، مذموماً،  رِّ فقط ولو كاَن موجُو وِء على الشَّ سليُط الضَّ عوين أضرْب لكم مثااًل َو ُو

ُح لكم  :اخَلطرَ أوضِّ  

ِمَن رسوِل اهلِل صلى اهللُ عليه وسلَم، فأَى لو جاَء من يُريُد أن ُيرَج لنا مُ  سلساًل يُظهُر فيه اجملتمُع املدين 
ماُء، ُُثَّ باحللقِة األوَل بقصِة الزَّاين و  طايرْت منه الدِّ َِىن، ُُثَّ كيَف أُقيَم عليه احَلدع فرمَي باحلجارِة َو  ِف كيَف 

ارقِة وكيَف سرقْت وكيَف ُقطعْت يُدها اليمىن وأصبَح ال َيَد هلا، ُُثَّ ِف احللقِة الثَّالثِة  احللقِة الثَّانيِة بقصِة السَّ
اٌب شمبنظِر ضربِه وَجلِده ِف املسجِد، ُُثَّ ِف احللقِة الرَّابعِة  بقصِة شارِب اخلمِر وكيَف َشرَب اخلمَر ُُثَّ 
، وِف احللقِة اخلامسِة شيٌء من مكِر اليهوُِ، وِف احللقِة يستأذُن النَّيبِّ صلى اهللُ عليه وسلَم ِف الزِّنا

اُسِة شيٌء من ِخداِع املنافقنَي، وهكذا حَ  نتقالواقعيِة  لقٍة ِف مثِل هذه األحداثِ لقٌة بعَد حَ السَّ
ُ

وهو اِة، امل
أخربوين وأصدقوين، لو ُعرَض هذا املسلسُل على رجٍل ال يعرُف اإلسالَم، مل يكذْب ِف األحداِث، ولكن 

 فماذا عسى أن يقوَل عن جيِل خرِي القروِن؟.

 أيعها األحبَُّة ..

ُُه، هو شرُع اهلِل َعاَل، فما كاَن موافقاً لديِن اهلِل سبحانَه  ُِن به ُمافظُة اجملتمِع أو فسا إنَّ امليزاَن الذي يُو
ُُ أو ال، اجملتمُع املمدوُح، وهو اجملتمُع فهو   نقوُل  نحُن الفاملقبوُل، سواًء وافَق ما كاَن عليه األباُء واألجدا

ْهَتُدونَ ِإنَّا َوجَ كما قاَل األولوَن: ) ٍة َوإِنَّا َعَلٰى آثَارِِهم مع  ويُدمُع ، ولكن ما ُُيزُن القلبَ (ْدنَا آبَاَءنَا َعَلٰى أُمَّ
العنَي أنَّ جيَل األباِء كاَن جيالً ُمتديِّناً بالفطرِة، ُُثَّ يأيت أبناؤه ليشوِّهوُه ملقاصَد خبيثٍة من حيُث علموا أو 

ُِ كانوا هبذه الصعورِة املزعومِة، فما الفائدُة من  ضاً ُعونا نفرتُض فَ رَ مل يعلموا .. بل  أن جيَل األباِء واألجدا
رتُ نشِر  على جيٍل كامٍل، وُمتمٍع كامٍل، وبلٍد كاملٍة،  هذه املعايِب على مرأى ومسمٍع من العامِل، وأيَن السِّ

(.يَ ُقوُلوَن ِإالَّ َكِذبًاِإن ًة ََتْرُُج ِمْن أَفْ َواِهِهْم َكبُ َرْت َكِلمَ ولكن صدَق اهللُ َعاَل: )  

ُعوُه  ُفوُر الرَِّحيُم،نُه ُهَو الغَ إِ  يَ ْغِفْر َلُكمْ  فَاْستْغِفُروهُ  َوأْستْغِفُر اهللَ الَعِظيَم ِل َوَلُكْم، أُقوُل قَ ْوِل َهَذا  ُْ َوا
.ِإنُه ُهَو البَ رع الَكِريُْ  َيْستِجْب َلُكمْ   



 اإلصالحِ  عا إَل، وَُ والبذلِ  على التعاونِ  قوى وحثَّ بالتَّ  ، وأمرَ بالعدلِ  وحكمَ  ضى باحلقِّ الذي قَ  هللِ  احلمدُ 
 نا، وأشهدُ عمالِ أ نا ومن سيئاتِ أنفسِ  رورِ من شُ  باهللِ  ه، ونعوذُ ه ونستغفرُ ه ونستعينُ ، َنمدُ رتِ إَل السِّ  وندبَ 

:هه ورسولُ مداً عبدُ ُمُ  له، وأشهد أنَّ  ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال اهللُ  أن ال إلهَ   

ٍِق وفالٍح، هو بعَد اهلِل َعاَل بفضِل ما كاَن عليه  أيعها األحبَُّة .. إنَّ ما نعيُش فيه من خرٍي وبركٍة وأمٍن ور
يِن والصَّالِح،  ابُق من الدِّ رعِ  عنَدهم كثرُي علمٍ قد مل يكْن اجليُل السَّ ظَّنِّ ، ولكن اإليماُن وُحسُن الِف الشَّ

ختلَط بدمائهم.قد ا والتَّوكِل على اهلِل َعاَل  

دِر  باُب والفتياُت والنِّساُء، جيُل طِّيبِة القلِب والنَّقاِء، جيُل سالمِة الصَّ رِت واحلياِء، الرِّجاُل والشَّ جيُل السِّ
فاِء،  همُ  رفَ قحيائها، وعُ  ْت البنتُ رفقحجاهِبا، وعُ  ُعرفِت املرأةُ والصَّ نَّ ن يعتربُ وهو  الرَّجُل الشَّ ِمانِه كأَّنَّ ساَء 

ِه ُيناً وحياًء، وإذا كاَن عنرتُة يقوُل ِف جاهليِته:أمٌّ أو أخٌت أو بنٌت،  يغضع طرَفه عن جاَر  

ح ى يُواري جاريت مْأواها***  رِف ما بَدْت ِل جاَريتوَأُغضع طَ   

ِمٍن أصيٍل نزيٍه نظيٍف. ريِف، ِف   فماذا عسى أن ُيَظنَّ باملسلِم الشَّ

عيع احلثيُث ِف َغيرِي هويِة اجملتمِع َطوعاً أو َكرهاً؟، لماذا ف الكذِب ح ى ولو كاَن ببكِل وسيلٍة هذا السَّ
ليب خناُف  أاليِل الطَّيبنَي، والتَّحريِف جل والتَّشويهِ  ، فهو علينا؟ اَلذهاَب نَِعِم اهلِل َعمع هذا التَّغيرِي السَّ

ُروا َما بِأَنْ ُفِسِهْم َوَأنَّ اللَّهَ َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ملَْ : )القائلُ  ًرا نِْعَمًة أَنْ َعَمَها َعَلى قَ ْوٍم َح ىَّ يُ َغي ِّ يٌع َعِليمٌ َيُك ُمَغي ِّ ََِ  ).  

ُِ  ناوأمهاَِ  خآبائنا اغفر اللهمَّ   ميتاً  منهم كانَ  ومن ك،طاعتِ  على والعافيةِ  بالصحةِ  فمتعهُ  حياً  منهم كانَ  من اللهم، ناوجداَِ  ناوأجدا
ِه  هلُ فيه أ ويُهدىك، أمَر رشٍد، يُعزع فيه أهُل طاعتِ  اللهم أبرم هلذه األمةِ ، وغفراناً  فواً عَ  وبالسيئاتِ  إحساناً  باحلسناتِ  فجا

ُِ ، ويُنهى فيه عن املنكرِ ك، ويؤَمُر فيه باملعروفِ معصيتِ  اللهم ، لمنيَ املس ، اللهم اجعل هذا البلَد آمناً مطمئنًّا، رخاًء سخاًء وسائَر بال
ُِْم علينا األمَن واإليماَن واالستقرارَ  َُنا من كلِّ سوٍء ومكروه، وأ َُ احفْظ بال َُ املسلمنيَ ، اللهم َمن أرا ، خريٍ  لِّ إَل ك ، فوفقهُ خبريٍ  نا وأرا

َُ املسلمنيَ ومَ  َُنا وأرا نا أحوالَ  هم أصلحْ الل، العاملنيَ  ربَّ  ه يافأشغله ِف نفِسه، واجعل َدبريَه َدمريَه، وُرَُّ كيَده إَل َنرِ  ،بسوءٍ  ن أرا
 الل ُهم إنا نع وذُ بك، اخآخ رةِ   ها، وأِج ْرنا من ِخ زي الدنيا وع ذابِ كلِّ   نا ِف األم ورِ الله م أح ِس ن عاقبتَ  ،مكانٍ  وأحواَل املسلمني ِف كلِّ 

ِوالِ  رضاهُ بُ ملا حتونائَبه نا حيع يا قيعوم وفق وِلَّ أمرِ اللهم يا ، عافيتِ ك، وفجاءِة نِق متِ ك، ومْجيِع َسخطِ ك نع مِتك، وحت ّولِ  من  من  ه َو
رِي ، اليت َدلعه على اخلالناصحةَ  ، اللهم هيِّئ له البطانَة الصاحلةَ واإلكرامِ  يا ذا اجلاللِ  مابطانَته ما، اللهم أصلح هلواألعمالِ  األقوالِ 

عيُنه عليه ارُ النارِ  وقنا عذابَ حسنًة  ربنا آَنا ِف الدنيا حسنًة وِف اخآخرةِ ، َو .، يا عزيُز يا غفَّ  




