
، َحنَْمُدُه وَنْسَتِعيُنُه وَنْستَـْغِفرُُه، ونـَُعوُذ ِ�ِ� ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا وِمْن َسيَِّئاتِ  أَْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه هللاُ َفَال ُمِضلَّ  ِإنَّ احلَْمَد �َِِّ

َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َصلَّى هللاُ  َوْحَدُه َال َشرِيَك لَُه، وَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّداً َلُه، وَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، وَأْشَهُد َأن الَّ إِلََه ِإالَّ هللاُ 

.َعَلْيِه وَعَلى آلِِه وَصْحِبِه وَسلََّم َتْسِليماً َكِثرياً   

)ِلُمونَ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا ا�ََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمسْ (  

ُهمَ ( َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ا رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساًء َواتـَُّقوا ا�ََّ َ� أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

)َرِقيًباالَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ ا�ََّ َكاَن َعَلْيُكْم   

ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع ا�ََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد * َ� أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا ا�ََّ َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا (

:أَمَّا بـَْعدُ ) .. َفاَز فـَْوزًا َعِظيًما  

َر اْهلَْدِي َهْدُي ُحمَمَّدٍ   فَِإنَّ َخيـَْر احلَِديثِ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وَشرَّ األُُموِر ُحمَْدَ�تـَُها، وُكلَّ ُحمَْدثٍَة   َكَالُم ِهللا تـََعاَىل، وَخيـْ

.ِبْدَعٌة، وُكلَّ ِبْدَعٍة َضَاللٌَة، وُكلَّ َضَالَلٍة ِيف النَّارِ   

 املبيعاتِ  واخنفاضِ  ضاعةِ البِ  سادِ من كَ  بغِ التَّ  ارُ اشتكى ُجتَّ ، يةِ األمريك املتحدةِ  م يف الوال�تِ 1928 يف عامِ 

سُ وهو إدوارد بريينز فقصدوا   رَ كَّ ففَ  ،)الربو�غندا( عائيةِ الدَّ  احلمالتِ ما ُيسمى �لعالقاِت العامِة و  مؤّسِ

مرفوضاً كاَن  هذا األمرُ ولكْن ، ساءِ النِّ  ه يف تدخنيِ ضالتَ  فوجدَ  ،فيها هذه الشركاتِ  نقذُ يُ  بريينز بطريقةٍ 

. ستكرهةً ومُ  قبيحةً  عادةً كانْت ؛ بل  املاضي القرنِ  يف عشرينياتِ األمريكي  ا�تمعِ  داخلَ   

 من ذواتِ  جمموعةً  ، وأرسلَ اهلامةِ  الوطنيةِ  املناسباتِ  حدَ ستغًال أَ صدوه مُ من قَ  على إنقاذِ  ه عزمَ ولكنَّ 

 يف أكربِ  ريِ للسَّ  اجلمالِ  كاتِ لِ ، ومَ األز�ءِ  ارضاتِ ، وعَ املوضةِ  تياتِ ، وفَ األفالمِ  شاهريِ العايل من مَ  عبِ الكَ 

 حفِ من الصُّ  سرى، وطلبَ �ليُ  جائرِ مىن، والسَّ اليُ  �ليدِ  ةِ ريَّ احلُ  شعلِ مَ  محلَ  منهنَّ  وطلبَ  نيويوركَ  شوارعِ 

 عادةِ ال سرِ على كَ  املرأةِ  درةَ قُ  :وأطلَق عليه ،غريبِ ال دثِ هذا احل تغطيةَ  األنباءِ  ووكاالتِ  اإلعالمِ  ووسائلِ 

 ينها جريدةُ حِ  وكتبتْ  ،من أحدٍ  إمالءٍ  كما حيلو هلا دونَ   ةٍ ريَّ حبُ  تعيشَ ل ها ا�تمعُ رضَ فَ اليت  االجتماعيةِ 

 ،)ريةِ احلُ  بيلِ يف سَ  جائرَ السَّ  فثنَ نَ  من الفتياتِ  جمموعةٌ ( :ه يف اآلفاقِ يتُ صِ  اعَ ذَ  هرياً شَ  نوا�ً عُ  �ميزَ  نيويوركَ 

.من بريينز املاكرةِ  حليلةِ اهذه  بفضلِ  التبغِ  كاتِ شَر  مبيعاتُ  وتضاعفتْ  احملظورُ  سرَ فكُ   



..أيُّها األحبَُّة   

خاصًة وأنَّه من ، صحةِ النَّا بعَض الدُّروسِ نستخرَج منه علَّنا نظرًة فاحصًة، لالتَّارخييِّ فلننظُر هلذا احلدِث 

:القائلُ  فالتَّاريخ مدرسٌة كما قالَ بالِد الُدميقراطيِة واحلُريَِّة، فِعنَد� أُ�ٍس ال يسمعوَن إال من األُذِن الغربيِة،   

اخلربَ  درونَ يَ  لَّ قوٌم ليسَ ضَ  *** ربُ العِ  إذ فيهِ  اقرؤوا التَّاريخَ   

:الدَّرُس األولُ   

ُمستكرهًة فبعَد أن كاَن تدخُني السَّيِّداِت عادًة .. إلعالِم، على تغيِري الرَّأِي العاِم؟ اخلطَري لثَر األهل رأيُتم 

ثِري 
ُ
وسيلٌة املرئيُّ واملقروُء اإلعالُم ليحًة، فأصبَح عادًة َحمبوبًة مَ قبيحًة، بلقطاٍت بسيطٍة من اإلعالِم امل

جمتمعاتِنا يف وكذلَك ، فِع وقد يكوُن غايًة يف اإلجرامِ غايًة يف النَّ قد يكوُن ف، األقوامِ عظيمٌة لتغيِري عاداِت 

السَّفاهاِت يف ا�تمعاِت ويستطيُع اإلعالُم أن ينشَر  ،نستطيُع �إلعالِم أن نُعّزَِز األخالَق والفضيلةَ 

.البلدِ ، فإذا أردَت أن تعرَف نوَع اإلعالِم يف بلٍد، فانظْر إىل العاداِت املنتشرِة بَني اهِل والرَّذيلةَ   

:الدَّرُس الثَّاين  

استغلَّ فكرَة احلريَِّة واليت ال يستطيُع أحٌد أن  وكيفَ اخلطُة اليت فعَلها ذلَك اإلعالميُّ املاكُر لتسويِق فكرتِه، 

ياسيِّ يف تلَك الفرتِة إىل احلُريَِّة، وهو ما يرمُز له مثثاُل احلريَِّة اليت صنعْته  فرنسا يُعارَضها بسبِب التَّوجِه الّسِ

اليت كانْت تتَّجُه إليه  رَّ احلُ  الليربايلَّ  كرَ أو الفِ  ميقراطيةَ الدِّ  لُ ثِّ ميُ و م،  1886يف عاِم وأهدْته إىل أمريكا 

ها دِ يف يَ  سكُ متُ ، و دميهاعند إحدى قَ  لقيتْ اليت أُ ، االستبدادِ  يودِ من قُ  رتْ حترَّ  سيدةٍ  هو ِعبارٌة عنو ، البالدُ 

 يوليو 4 لةُ مجُ  ومانيةٍ رُ  �حرفٍ  عليه قشَ نُ  تا�ً كِ  سرىها اليُ يف يدِ  ملُ ، بينما حتَ ريةِ احلُ  إىل رمزُ يَ  شعالً مىن مَ اليُ 

 َسبعةِ �ً من كوَّ مُ  جاً �َ  رتديها فهي تَ ما على رأسِ األمريكي، أَ  االستقاللِ  إعالنِ  ريخُ �َ  ، وهوم 1776

.، كأنَّ احلُريَة ستصُل إىل كلِّ امرأٍة يف العاملِ يف العاملِ  املوجودةِ  بعِ السَّ  اتِ ارَّ القَ  إىل رمزُ تَ  شعةً أَ  لُ ثِّ متُ  ةٍ سنَّ أَ   

قد تكوُن صادقًة بَريئًة، لتمريِر أهداٍف  عاراٍت وأهدافاً شِ  بعُض اإلعالمِ وهكذا يف كلِّ زماٍن ومكاٍن يستغُل 

.ليسْت صادقًة وال بريئًة، والواقُع يشهُد لذلكَ   



:الدرُس الثَّالثُ   

، يف ا�تمعِ  ستكرهةً ومُ  قبيحةً  عادةً عَني سنًة فقط، كيَف كاَن تدخُني النِّساِء يف أمريكا �ملوا قبَل تس

فكيَف بغريِها من األموِر األعظِم اخلاصِة �لنِّساِء، وذلَك يدلُّ على أنَّ املرأَة كاَن هلا وضُعها اخلاُص 

َك الِبالِد فقط يف تسعَني �ملوا يف حاِل املرأِة اليوَم يف تل، ُمثَّ يف ا�تمِع األمريكيِّ  وعاداُ�ا املناسبُة لطبيعِتها

على نظافِة أصِل كثٍري من ا�تمعاِت حىت الكافرَة، وأن الفساَد طارىٌء واضٌح مؤشٌر احلدُث وهذا .. عاماً 

بَني  وذَ الفاسُد، الذي ينشُر اجلِنَس والشُّذ هو اإلعالمُ  األسبابِ ، ومن أعظِم تلَك بسبٍب أو �خرَ  عليها

.ا ال خيطُر على البالِ مم أمريكا يف أقِل من مائِة عامٍ األجياِل، حىت أصبَح فساُد   

:الدرُس الرَّابعُ   

فتارًة �لتَّغين  ،ها ورِضاهاوَبذُل اجلَهِد لَكسِب ودِّ ، املرأةِ يف املاضي واحلاضِر على احلثيِث تركيُز اإلعالِم 

يُدغدغوَن مشاعَرها �لكالِم احللوِّ املعسوِل، حبقوِقها املسلوبِة، و�رًة �لتَّفاخِر �جنازاِ�ا اُألعجوبِة، 

يعلموَن ِعلَم يقٍني أنَّه ال ُميكُن تغيَري جمتمٍع، إال بتغيِري املرأِة، ويستثريوَن عواِطَفها �لفاٍظ تسِلُب العقوَل، 

.جاِل، وهي ُمربيَُّة األجياِل، هي السَُّد املنيُع يف وجِه الفساِد، فإن سقَط السَّدُّ هَلكْت الِبالدُ فهي أمُّ الرِّ   

بـِال أخالقِ ، إعالمٍ  ـجورِ بـفُ ***  نادينَ  ٍد يُهـدِّدُ اطــوفاُن إفس  

من األطـباقِ  التْ قد سَ  ،مَ و ومسُ ***  روَرهاشُ  المِ أقماُر تنشُر يف الظَّ   

واألذواقِ  لِ قعَ لاً لِ ر و ُمدمِّ ***  اً تياي عَ هوِ ويَ  إضاللٍ  لُ الَّ شَ   

األطواقِ  ـنِ عَ  ادتْ زَ  هُ اجُ و مأَ ***  رٍ فِ اسَ  ،سـقٍ اجُه حبـَر فِ نو  إ�َّ   

، سمعونَ ما تَ  ، أقولُ احلكيمِ  كرِ والذِّ  ، ونفعين وإ�كم مبا فيه من اآل�تِ العظيمِ  يل ولكم يف القرآنِ  هللاُ  �ركَ 

نٍب، فاستغفروه إنه ذَ  من كلِّ  املسلمنيَ  يل ولكم وجلميعِ  هللاَ  ، وأستغفرُ والعونَ  ادَ دَّ يل ولكم السَّ  هللاَ  واسألُ 

.حيمُ الرَّ  هو الغفورُ   



 ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  وأشهدُ  ،املنيَ إال على الظَّ  دوانَ وال عُ  ،املتقنيَ  ويلِّ  ،العاملنيَ  ربِّ  �ِ  احلمدُ 

 ،ينِ الدِّ  إىل يومِ  ه ومن تبعهم �حسانٍ ه وصحبِ ه صلى هللا عليه وعلى آلِ ه ورسولُ مداً عبدُ حمُ  أنَّ  له وأشهدُ 

:أما بعدُ   

طِر خَ  معرفةُ وعُي ا�تمِع و هو ، حياوُل تغيَري عاداِت ا�تمِع احلسنةِ أوُل مواجهٍة أليِّ إعالٍم  ..عباَد ِهللا 

ا ، اجلميعِ ذا اإلعالِم على ه األموُر، فال يعلُم خطَرها يف ُجمتمٍع إذا انفلتْت وأخُذ احلذِر والتَّحذيُر ِمنه، أل�َّ

.  إال العزيُز الغفورُ   

َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َوَ�ُْمُروَن : (ُمثَّ حنتاُج إىل مواجهِة اإلعالِم الفاسِد بتحقيِق قولِه تعاىل

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  ِ�ْلَمْعُروفِ  ، فنواجُه اإلعالَم �عالٍم مثِله، الرَّجُل يف بيِته، )َويـَنـْ

برسالٍة والعامُل يف وظيفِته، واخلطيُب على منربِه، والنَّاُس يف جماِلِسهم، ويف وسائِل التَّواصِل احلديثِة، 

كافحِ وموعظٍة، ومقطٍع وتغريدٍة، 
ُ
.  ودعُم اإلعالِم األمِني النَّاصِح، وتشجيُع اإلعالميِّ النَّزيِه امل  

كما وِمثالُه   ،نعمَة ِهللا تعاىل شكرْ أعرضْت ومل تا�تمعاِت اليت أن نتدبَر يف كتاِب ربِّنا عاقبَة أيضاً وحنتاُج 

َتاِن َعْن ميٍَِني َوِمشَاٍل ُكُلوا ِمْن رِْزِق رَبُِّكْم َواْشُكُروا َلُه َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِيف َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجنـَّ : (يف قولِه سبحانَه

ْلَناُهْم ِجبَنـَّتَـْيِهْم َجنـَّتَـْنيِ َذَواَيتْ ُأُكٍل َمخٍْط  *بـَْلَدٌة طَيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر  فََأْعَرُضوا فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم َوَبدَّ

نَـُهْم َوبـَْنيَ اْلُقَرى  *َذِلَك َجَزيـَْناُهْم ِمبَا َكَفُروا َوَهْل ُجنَازِي ِإالَّ اْلَكُفوَر  *ْن ِسْدٍر قَِليٍل َوأَْثٍل َوَشْيٍء مِ  َوَجَعْلَنا بـَيـْ

ًما آِمِنَني  َر ِسريُوا ِفيَها لََياِيلَ َوَأ�َّ َقاُلوا رَبـََّنا َ�ِعْد بـَْنيَ َأْسَفارَِ� فَـ  *الَِّيت َ�رَْكَنا ِفيَها قـًُرى ظَاِهَرًة َوَقدَّْرَ� ِفيَها السَّيـْ

). َشُكورٍ َوظََلُموا أَنـُْفَسُهْم َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّقْـَناُهْم ُكلَّ ُممَزٍَّق ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلَ�ٍت ِلُكلِّ َصبَّارٍ   

  املنافقنيَ  � من كيدِ احفظ بالدَ  اللهمَّ 
ُ
اللهم  ،هم لألبناءِ رعايتِ  سنِ حلُ  اللهم أصلح اآل�ءَ  ،واحلياءِ  �لعفافِ نا بيوتَ  مألَ االلهم  ،غرضنيَ وامل

علينا  نا، وولِّ نا، وأصلح سلطانَ � يف أوطانِ نا واستقرارَ نا وإميانَ حفظ علينا أمنَ االلَُّهمَّ ، صاحلاتٍ  � واجعلهن عفيفاتٍ أصلح نساءَ 

رزقنا او  حقاً  ، اللَُّهمَّ أر� احلقَّ منها وما بطنَ  ما ظهرَ  الفنتِ  رَ ا، وقنا شَ نَّ مِ  هاءُ فالسُّ  فعلَ � وال تؤاخذ� مبا شرارِ  كفنا شرَّ �، وا خيارَ 

، وعافنا من الرحيمُ  ر لنا إنك أنت الغفورُ فغا، و الرحيمُ  ب علينا إنك أنت التوابُ رزقنا اجتنابه، اللَُّهمَّ تُ او  �طالً  اتباعه، وأر� الباطلَ 

أهلكهم �ا � و ها عليهم، ردَّ و ها، من أوقدَ  جعلها يف حنورِ او  والفنتَ  عنا الشرورَ  نبْ ، اللَُّهمَّ جَ منها وما بطنَ  ما ظهرَ  البال� والفنتِ 

).َعِليمُ رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع الْ (، العظيمِ  العليِّ  ��ِ  إال وال قوةَ  ، وال حولَ الوكيلِ  عمَ نا ونِ ، أنت حسبُ العاملنيَ  ربَّ   




