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أسباب ھالك األمم في ضوء القرآن الكریم وسنة النبي   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أسباب ھالك األمم في ضوء القرآن الكریم وسنة النبي -  1173الخطبة : 

2010 -11-26  

  الخطبة األولى: 

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده هللا فال  

ً مرشداً، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، إقراراً مضل لھ، ومن  یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى هللا علیھ وسلم رسول هللا، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

حمد الخلق والبشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن بخبر، اللھم صِلّ وسلم وبارك على سیدنا م

وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، و ارَض عنا 

وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول 

  الشھوات إلى جنات القربات.

  سنة النبي علیھ الصالة :أسباب ھالك األمم في ضوء القرآن الكریم و

  

  ـ كثرة الفساد في األرض : 1

أیھا األخوة الكرام، ھناك مصطلح ھو ھالك 

األمم، لكن ھالك األمم على نوعین، ھالك 

استئصال وھالك ضعف، األمة اإلسالمیة 

تعاني من الھالك الثاني، ھالك الضعف، فما 

ھي أسباب ھالك األمم في ضوء القرآن الكریم 

ي علیھ الصالة والسالم، من أبرز وسنة النب

  أسباب ھالك األمم كثرة الفساد في األرض:

﴿ َوإِذَا أََرْدنَا أَْن نُْھِلَك قَْریَةً أََمْرنَا ُمتَْرفِیَھا 

ْرنَاَھا تَْدِمیًرا ﴾   فَفََسقُوا فِیَھا فََحقَّ َعلَْیَھا اْلقَْوُل فََدمَّ

  ]16[سورة اإلسراء: 
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كثرة الفساد في األرض، قال علماء التفسیر حول ھذه اآلیة: أمرنا مترفیھا  أحد أكبر أسباب ھالك األمم 

بطاعة هللا وتوحیده، وتصدیق رسلھ واتباعھم فیما جاؤوا بھ، ففسقوا، أي خرجوا عن طاعة هللا، وعن 

طاعة ما أمرھم بھ نبیھ، وكذبوا رسلھ، فحق علیھا القول، أي وجب علیھا الوعید، فدمرناھا تدمیراً، أي 

    أھلكناھا إھالكاً، وقد أّكد هللا التدمیر بمصدره للمبالغة في شدة الھالك الواقع بھم.

  الحكمة من إسناد هللا الفسق إلى المترفین دون غیرھم :

أیھا األخوة، لكن ھناك تساؤالً أن هللا أسند الفسق في ھؤالء القوم إلى المترفین دون غیرھم مع أن  

سیر ذلك؟ ھناك جوابان؛ األول أن غیر المترفین اتبعوا المترفین كما قال الھالك أصاب الجمیع، فما تف

  هللا تعالى:

  ﴿ َوقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أََطْعنَا َساَدتَنَا َوُكبََراَءنَا فَأََضلُّونَا السَّبِیَال ﴾

  ] 67[ سورة األحزاب: 

اآلخرون، وقد یؤكد ھذا  والجواب الثاني: أن بعضھم إن عصى هللا، وبغى، وطغى، لم ینكر علیھ 

الجواب ما ورد في بعض اآلثار أن هللا عز وجل أرسل المالئكة إلھالك قریة، فقالوا: إن فیھا رجالً 

  صالحاً؟ قال: بھ فابدؤوا، قالوا: ولَم یا رب؟ قال: ألن وجھھ لم یتمعر إذا رأى منكراً.

مر بالمعروف والنھي عن المنكر، قال لذلك ھذه األمة التي شھد هللا بھا بالخیریة، علة خیریتھا األ 

    تعالى:

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس ﴾   ﴿ كُْنتُْم َخْیَر أُمَّ

  ] 110[ سورة آل عمران: 

   علة ھذه الخیریة: 

﴾ ِ   ﴿ تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِا�َّ

  ] 110[ سورة آل عمران: 

  ما الذي حصل في آخر الزمان؟ أشار النبي علیھ الصالة والسالم فقال: 

(( كیف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنھوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك یا رسول هللا؟ قال: 

وأشد منھ سیكون، قالوا: وما أشد منھ؟ قال: كیف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونھیتم عن المعروف؟ قالوا: 

كائن ذلك یا رسول هللا؟ قال: وأشد منھ سیكون، قالوا: وما أشد منھ؟ قال: كیف بكم إذا أصبح أو 

  المعروف منكراً والمنكر معروفاً ؟))

  [ ابن أبي الدنیا وأبو یعلى الموصلي في مسنده عن أبي أمامة]
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  تبدل القیم أخطر شيء یصیب األمة اإلسالمیة :

ً مبتذلة، والقیم المادیة تصبح قیماً أخطر شيء یصیب األمة تبدل القیم، ا  لقیم األخالقیة تصبح قیما

محترمة، فلذلك ھذا الشاعر الذي قال بیتاً من الشعر فاستحق علیھ دخول السجن في عھد سیدنا عمر ماذا 

  قال؟ قال شعراً ھو شعار أي إنسان الیوم:

  اقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي  دع المكارم ال ترحل لبغیتھا و

***  

  إنسان دخلھ واسع، لھ بیت، ولھ مركبة، یمضي وقتھ باالستمتاع ال یعنیھ ما یجري في العالم. 

  اقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي  دع المكارم ال ترحل لبغیتھا و

***  

   أیھا األخوة، وهللا عز وجل یقول: 

  ﴾﴿ َواتَّقُوا فِتْنَةً َال تُِصیبَنَّ الَِّذیَن َظلَُموا ِمْنكُْم َخاصَّةً 

  ] 25[ سورة األنفال: 

ما معنى ذلك؟ أي إذا جاءت إلى بیتك ابنة أخیك، في ریعان الشباب بثیاب متبذلة وقد ظھرت كل  

مفاتنھا، ورحبت بھا أجمل ترحیب، ولم تلق كلمة على مسمعھا عن ھذه الثیاب الفاضحة فما الذي 

ذلك الذي ال ینكر المنكر سوف یحصل؟ سوف تتمنى ابنتك أن تكون مثلھا، وسوف یأتیك ضغط داخلي، ل

یصل إلیھ ھذا المنكر بشكل أو بآخر، حي من أحیاء البلد شب في أحد بیوتھ حریق، إن لم یسارع من 

    حول ھذا البیت إلطفاء ھذا الحریق فإن الحریق سوف یمتد إلیھم بیتاً بیتاً:

  اصَّةً ﴾﴿ َواتَّقُوا فِتْنَةً َال تُِصیبَنَّ الَِّذیَن َظلَُموا ِمْنكُْم خَ 

  ] 25[ سورة األنفال: 

بل تتسع، لذلك باألمر بالمعروف والنھي عن المنكر تضیق دوائر الباطل، أما بترك األمر بالمعروف  

  والنھي عن المنكر فتتسع دوائر الباطل حتى تضیق على دوائر الحق.

ُ َعْنَھا أَنَّ أیھا األخوة، جاء في الحدیث الصحیح من حدیث أم المؤمنین َزْینََب بِْنِت جَ   ْحٍش َرِضَي �َّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم:   النَّبِيَّ َصلَّى �َّ

ُ، َوْیٌل ِلْلعََرِب ِمْن َشٍرّ قَْد اْقتََرَب، فُتَِح اْلیَْوَم  ِمْن َرْدِم یَأُْجوَج ((َدَخَل َعلَْیَھا فَِزًعا یَقُوُل: َال إِلَھَ إِالَّ �َّ

ِ، َوَمأُْجوَج ِمثُْل َھِذِه، وَ  ْبَھاِم َوالَّتِي تَِلیَھا، قَالَْت َزْینَُب بِْنُت َجْحٍش: فَقُْلُت: یَا َرُسوَل �َّ َحلََّق بِِإْصبَِعِھ اْإلِ

اِلُحوَن ؟ قَاَل: نَعَْم، إِذَا َكثَُر اْلَخبَُث ))   أَنَْھِلُك َوفِینَا الصَّ

  [متفق علیھ عن َزْینََب بِْنِت َجْحٍش]



4 

أسباب ھالك األمم في ضوء القرآن الكریم وسنة النبي   

   فأول أسباب ھالك األمم كثرة الفساد في األرض، وقد قال تعالى: 

   یَْرِجعُوَن ﴾﴿ َظَھَر اْلفََساُد فِي اْلبَِرّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس ِلیُِذیقَُھْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّھمْ 

  ]41[ سورة الروم: 

  ام بواجب شكرھا :ـ الكفر بنعم هللا عز وجل وعدم القی 2

  سبب آخر ھو الكفر بنعم هللا عز وجل، وعدم القیام بواجب شكرھا، قال تعالى: 

ُ َمثَالً قَْریَةً َكانَْت آَِمنَةً ُمْطَمئِنَّةً یَأْتِیَھا ِرْزقَُھا َرَغداً ِمْن ُكِلّ َمَكاٍن فََكفََرتْ  ُ  ﴿ َوَضَرَب �َّ ِ فَأََذاقََھا �َّ بِأَْنعُِم �َّ

  بَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا یَْصنَعُوَن ﴾لِ 

  ]112[ سورة النحل: 

  وقد ورد في األثر القدسي: 

(( إني واإلنس والجن في نبأ عظیم، أخلق ویُعبد غیري، وأرزق ویُشكر سواي، خیري إلى العباد 

لي بالمعاصي، وھم أفقر نازل، وشرھم إلّي صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي، وأنا الغني عنھم، ویتبغضون إ

شيء إلّي، من أقبل علي منھم تلقیتھ من بعید، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب، أھل ذكري 

أھل محبتي، أھل شكري أھل زیادتي، أھل معصیتي، ال أقنطھم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبیبھم، وإن 

  والمعایب))لم یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب ألطھرھم من الذنوب 

  [ رواه البیھقي والحاكم عن معاذ، والدیلمي وابن عساكر عن أبي الدرداء ]

  (( الحسنة عندي بعشرة أمثالھا وأزید، والسیئة بمثلھا وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من األم بولدھا ))

  [ رواه البیھقي والحاكم عن معاذ، والدیلمي وابن عساكر عن أبي الدرداء ]

  ِ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فَقَاَل:وَعْن َعْبِد �َّ ِ َصلَّى �َّ    ْبِن ُعَمَر قَاَل: أَْقبََل َعلَْینَا َرُسوُل �َّ

، لَْم تَْظَھْر الْ  ِ أَْن تُْدِرُكوھُنَّ ، َوأَُعوذُ بِا�َّ فَاِحَشةُ فِي قَْوٍم (( یَا َمْعَشَر اْلُمَھاِجِریَن، َخْمٌس إَِذا اْبتُِلیتُْم بِِھنَّ

 - َمَضْوا َحتَّى یُْعِلنُوا بَِھا إِالَّ فََشا فِیِھْم الطَّاُعوُن َواْألَْوَجاعُ الَّتِي لَْم تَكُْن َمَضْت فِي أَْسَالفِِھْم الَِّذینَ  قَطُّ 

ألیس مرض اإلیدز ھذا المرض الذي لم یكن معروفاً من قبل بسبب الفاحشة، السبب األول واألكبر ھو 

 -كل أنواع الغش یدخل في ھذه الكلمة  -لَْم یَْنقُُصوا اْلِمْكیَاَل َواْلِمیَزاَن وَ  -الفاحشة، والفاحشة الشاذة 

إِالَّ ُمنِعُوا اْلقَْطَر ِمْن  إِالَّ أُِخذُوا بِالِسّنِیَن َوِشدَِّة اْلَمئُونَِة َوَجْوِر السُّْلَطاِن َعلَْیِھْم، َولَْم یَْمنَعُوا َزَكاةَ أَْمَواِلِھمْ 

ُ َعلَْیِھْم َعُدو� السََّماِء، َولَوْ  ِ َوَعْھَد َرسُوِلِھ إِالَّ َسلََّط �َّ ا ِمْن َال اْلبََھائُِم لَْم یُْمَطُروا، َولَْم یَْنقُُضوا َعْھَد �َّ

ِ، َویَتََخیَُّروا مِ  تُُھْم بِِكتَاِب �َّ ُ َغْیِرِھْم، فَأََخذُوا بَعَْض َما فِي أَْیِدیِھْم، َوَما لَْم تَْحكُْم أَئِمَّ ُ إِالَّ َجعََل �َّ ا أَْنَزَل �َّ مَّ

  بَأَْسُھْم بَْینَُھْم ))

ِ ْبِن ُعَمَر ]   [ ابن ماجھ وَعْن َعْبِد �َّ
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كالم واضح كالشمس وكأن النبي علیھ الصالة والسالم معنا، لذلك األعداء یتعاونون و بینھم خمسة  

ماء تسیل بینھم، وبینھم خمسة وتسعون بالمئة من بالمئة من القواسم المشتركة، والمسلمون یتقاتلون والد

    القواسم المشتركة.

  دراسة موضوعیة علمیة حول بعض القنوات الفضائیة :

أیھا األخوة الكرام، دراسة موضوعیة علمیة حول بعض القنوات الفضائیة، قنوات فضائیة یملكھا قطاع  

جمھورھا: ویزاد تفوقھا على القنوات  خاص، من عدة دول إسالمیة، قال: ھذه القنوات یتزاید عدد

األخرى، في خبرتھا اإلعالمیة والمھنیة، ومع ھذا التقدم الحرفي والفني ھناك تساؤالت كثیرة، قنوات 

عدة من بالد عدة یملكھا أناس من القطاع الخاص، ھذه القنوات یزداد اإلقبال علیھا بشكل یثیر النظر، 

ن مشاھدي العالم اإلسالمي والعربي، ألسبقیتھا، وخبرتھا، ھذه استطاعت أن تجذب عدداً كبیراً م

وتعاقدھا مع كبار الشركات المنتجة لألفالم في العالم، باإلضافة إلى حرصھا على التشویق واإلثارة، 

دون اعتبار لمسلَّمات المجتمع المسلم، لذا استقطبت كثیراً إلشباع رغبة كامنة في نفوسھم، أجرت دراسة 

على ثالث قنوات فضائیة كل قناة من بلد، لكن تعنى باألفالم، فالنتائج التي توصل إلیھا  موضوعیة علمیة

  الدارسون تكاد ال تصدق.

أي ھذا الذي یجعل الشاشة غیر منضبطة مفتوحة على كل القنوات، وعنده شباب وشابات، وعنده أوالد  

القنوات بدراسة موضوعیة علمیة، صغار، وعنده أوالد في سن المراھقة، ما الذي یراه ھؤالء في ھذه 

قال: مشاھد العري في ھذه القنوات الثالثة أنا جمعت الدراسات الثالثة؛ كل قناة من بلد، وكل ھذه 

  القنوات یملكھا القطاع الخاص، جمعت نتائج الدراسة برقم موحد.

ة، امرأة شبھ في مدة عام یرى المشاھد لھذه القنوات تعري المرأة أكثر من مئتین وخمسین ألف مر 

عاریة تظھر في ھذه األفالم أكثر من مئتین وخمسین ألف مرة، أصوات جنسیة أحد عشر ألف مرة، 

الخمر خمس وسبعون ألف مرة، النوادي اللیلیة ثمانون ألف مرة ، الرعب اثنان وأربعون ألف مرة، 

أمریكا أو أحد  العنف والقتل خمسة عشر ألف مرة، العلم األمریكي خمس وخمسون ألف مرة، كلمة

مدنھا الكبرى أربع وسبعون ألف مرة، المؤسسات األمنیة األمریكیة ف ب أ، س أي أ، تسع عشرة ألف 

، التي فیھا عري، أصوات جنسیة، خمرمرة، لو سلمت ابنك لھذه القنوات، أو سلمت ابنتك لھذه القنوات، 

م أمریكا، كلمة أمریكا أو أحد مراقص لیلیة، حاالت جنسیة تثیر االشمئزاز، عنف، قتل، رعب، عل

  مدنھا، مؤسسات أمریكیة أمنیة، لخسرتھ.

ماذا تنتظر من ھذا الجیل أن یصنع؟ ماذا تنتظر من جیل یتابع ھذه األفالم؟ ماذا تنتظر من أمة ھدفھا  

قیم أخرى بعیدة عنھا؟ لذلك أیھا األخوة، من خالل ھذه األرقام الخطیرة التي أنتجتھا دراسة موضوعیة 
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ً عاماً، ھذه ع لمیة لقنوات ثالثة، كل قناة من بلد، ویملكھا بشكل موضوعي قطاع خاص ولیس قطاعا

  القنوات الثالثة فیھا ھذه اإلحصاءات المدمرة.

  دعوة بعض القنوات الفضائیة إلى الحریة والتفلت من القیم واالعتقادات :

المجتمعات اإلسالمیة، ھذه القنوات تدعو إلى الحریة والتفلت لذلك أیھا األخوة، القیم األخرى تسود في  

من القیم واالعتقادات، وصدقوا وال أبالغ وبدءاً من أفالم الكرتون، وهللا ھذه األفالم التي یتوھم اآلباء 

جاھلین أنھا ال عالقة لھا بالدین تنشر الفساد واإلباحیة على مستوى الكرتون، فإذا كانت األمة تتغذى 

الثقافة فماذا تنتظر من شبابھا وشاباتھا؟ ھذه األرقام تؤكد أن ھذه القنوات التي تعنى باألفالم  بھذه

األجنبیة تدعو إلى الحریة والتفلت من القیم واالعتقادات الدینیة، انطالقاً من تسلیط الضوء على مجتمع 

  یغلب علیھ االنحالل الخلقي.

التي تعرضھا قنوات ثالثة، من بالد إسالمیة أخذت عشوائیاً أیھا األخوة، من أخطر ما في ھذه القنوات  

ال على االستقصاء ھذه القنوات تدعو إلى الكھانة والسحر، فھناك إعالن للمشاركة في فیلم من ھذه 

األفالم دعوة صریحة للسحر والشعوذة وتعلمھا، و الفائزان یناالن جائزة كبرى و یقیمان في فندق من 

  ذوي النجوم الخمسة.

أیھا األخوة، من األفكار التي تمس العقیدة تعظیم ھذه القنوات لألصنام، وعبادتھا، والعكوف عندھا،  

  واالعتقاد أنھا ھي التي تصرف الكون.

أي بشكل أو بآخر، أنت وعاء ما الذي یغذي ھذا الوعاء؟ ھل الكتاب والسنة؟ ھل سیر الصحابة؟ ھل  

ھل القادة العظام في العالم اإلسالمي؟ ھذا الوعاء الذي ھو  مواقف التابعین؟ ھل البطوالت اإلسالمیة؟

أنت یتغذى بقیم ومبادئ وسلوكیات تتناقض مع ھذا الدین، بل إن العقیدة اإلسالمیة مھددة من متابعة ھذه 

األفالم، في بعض ھذه األفالم دعوة إلنكار الخالق سبحانھ وتعالى، طبعاً معي تفاصیل دقیقة، ال یلیق في 

قدس أن تذكر أسماء الممثلین واألفالم لكن دراسة موضوعیة دقیقة جداً عثرت علیھا وأنا أتمنى جامع م

  أن أنقل أفضل ما فیھا لكم.

  إنكار الخالق جّل جاللھ، كلمة قیلت في بعض األفالم، قوة مجھولة تُسیّر ھذا العالم. 

  دفع اآلباء و األمھات أوالدھم إلى التمسك بالعادات و البطوالت و اآلمال :

أیھا األخوة الكرام، ھناك نموذج أمریكي للحیاة، ھذا النموذج ال یؤمن بشيء، یؤمن بالمتعة والرفاه،  

بیت، مسبح، سیارات، لكل فرد في األسرة مركبة، نزھات، والئم، لقاءات، احتفاالت، إباحیة، ھذا 

نموذج األمریكي الذي یسود في ھذه األفالم، فمتابعة ھذه األفالم ماذا یفعل؟ أنت تدفع من حولك من ال
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أوالدك ومن بناتك إلى نبذ تاریخنا، وأمتنا، وجھادنا، وبطوالتنا، وآمالنا، وأن یحل محلھا مجتمع غربي 

  إباحي، یؤمن بالمادة وال شيء غیر المادة.

صیل تعرفونھا جمیعاً، لكن ال بّد للبیت المسلم من ضبط ھذا الجھاز، ال بد أن أیھا األخوة، على كٍلّ التفا 

یقتصر البیت على قنوات نظیفة إلى حّد ما، ال یوجد فیھا ھذه األفالم، وال ھذه اإلباحیة، وال ھذه المشاھد 

ناقض مع الجنسیة، وال ھذا الطرح اإللحادي، أحیاناً األمر أخطر من موقف جنسي حینما تطرح فكرة تت

منھج هللا، تطرح فكرة تتناقض مع اإلیمان، ألن اإلنسان عنده خطوط دفاع، دققوا فیما سأقول وأنت 

تھاجم من خالل خطوط دفاعك تثأر وتثور لكن ھناك طریقة أخرى ھي التسلل عبر خطوط دفاعك عن 

ن أن أفقھ ضیق، بیتھ طریق القصة، أنت ال تھاجم الدین لكن بفیلم أو بقصة أو بمسرحیة یصور متبع الدی

منھار، أوالده في الطریق، زوجتھ عند الجیران، وأسرة أخرى متفلتة من كل شيء، بیت فخم، انضباط، 

وفاء زوجي، البطل اإلیجابي في بعض المسرحیات أو األفالم، ھذا البطل یعطى كل صفات التفلت من 

یخ بالفیلم فبیت متداع، الزوجة عند الدین، بیت فخم فیھ بار، فالخمر شيء طبیعي جداً، أما بیت الش

الجیران، األوالد في الطریق، وھذا اسمھ التعبیر بالصورة وھو أبلغ من الفكرة، العولمة اآلن لم تعتمد 

الكلمة اعتمدت الصورة، یكفي أن تقدم صورة مشوھة لبیت مسلم، صورة مشوھة لرجل دین مسلم، 

  انتھى اإلسالم عند ھؤالء الشباب.

  بالطاغوت فلن نؤمن با� :ما لم نكفر 

المعركة أیھا األخوة الكرام صدقوا وال أبالغ معركة بقاء أو عدم بقاء، معركة نكون أو ال نكون، صدقوا  

أن الغرب وھذا أنا أعلنھ بملء صوتي، اتخذ قراراً بإفقارنا، وإضاللنا، وإفسادنا، وإذاللنا، وأخر قرار 

ي إلى بلدنا ھذا في برنامج زیارتھ أربعة بنود، أول بند رام هللا، تل غیر معلن بإبادتنا، یأتینا رئیس أمریك

أبیب، دمشق، زیارة أسرة األسیر اإلسرائیلي، ولنا عند الیھود أحد عشر ألف أسیر، ولم یخطر في بالھ 

  ى:أن یقیم توازناً بین بلدین، فلذلك أیھا األخوة الكرام، ما لم نكفر بالطاغوت فلن نؤمن با�، قال تعال

ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْقَى ﴾   ﴿ فََمْن یَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َویُْؤِمْن بِا�َّ

  ]256[سورة البقرة : 

ما لم نكفر بالطاغوت فلن نؤمن با�، ھؤالء غزونا بثقافتھم، وهللا الغزو الثقافي أخطر ملیار مرة من  

  الغزو العسكري.
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  تمنى فھو أشقى الناس :من لم یكن ابنھ كما ی

نحن في الخمسینات لو أن شاباً ذھب إلى فیلم لھ عقاب عند أبیھ ال یحتمل، كل بیت اآلن صار فیھ ناد  

لیلي، إذا كان كل شيء مفتوح من دون ضبط، فھناك مشكلة كبیرة جداً، أنا أضع یدي على الجراح، كل 

  ى الناس، وحینما قال هللا عز وجل:واحد عنده أوالد فإن لم یكن ابنك كما تتمنى فأنت أشق

ةَ أَْعیٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقیَن إَِماماً ﴾ یَّاتِنَا قُرَّ   ﴿ َربَّنَا َھْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُِرّ

  ] 74[سورة الفرقان اآلیة : 

مع، لكن أنا وهللا الدراسة التي بین یدي یشیب لھولھا الولدان، لكن ال یمكن أن تلقى على منبر في جا 

ذكرت بعض ما یمكن أن یقال، ھذه القنوات التي یقبل الناس علیھا لیالً ونھاراً وفیھا أفالم أجنبیة، ھذا 

مضمون األفالم، إنسان یشاھد خالل عام مئتین وخمسین ألف مشھد عري، وثمانین ألف مشھد جنسي، 

یراھنون على الصغار، وأوالدكم  بالنھایة سوف ینساق مع شھوتھ، فلذلك ھم ال یراھنون على الكبار،

ً كرئیس الجمھوریة ھناك عندھم، وثروة  فلذة أكبادكم، مرة قلت كلمة في أمریكا، لو بلغت منصبا

    كأوناسیس، وعلماً كأنشتاین، ولم یكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس.

  التفات كل إنسان إلى أوالده أمر ضروري جداً و خاصة في ھذا العصر :

ا األخوة الكرام، انتبھوا على أوالدكم ھذا أیھ 

االبن ما الذي یغذى بھ؟ أفالم، مشاھد فاضحة، 

اآلن الظاھرة المنتشرة بین الشباب ھي األفالم 

  اإلباحیة على الھواتف.

أیھا األخوة الكرام، أین الدین؟ أین محبة هللا؟  

أین البطوالت؟ أین قیام اللیل؟ ھذا یتناقض مع 

هللا عز وجل أن یلتفت كل  ھذا، فلذلك أرجو

واحد إلى بیتھ، أن یضبط ھذا الجھاز، أن 

یضبطھ على قنوات نظیفة، أو أن یستغني عنھ إن أمكن، الحد األدنى أن یضبطھ على قنوات نظیفة، 

لیس فیھا ھذه األفالم الذي تحدثت عنھا بشكل موضوعي وعلمي، والدراسة مطولة جداً ودقیقة جداً، 

  كبیر وقدمت لھذا اإلنسان في ھذا العصر. وبذل من أجلھا جھد

أیھا األخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن  

ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ حذرنا، الكیّس من دان نفسھ، وعمل لما 

  نفسھ ھواھا، وتمنى على هللا األماني، والحمد � رب العالمین .بعد الموت، والعاجز من أتبع 
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* * *  

  الخطبة الثانیة: 

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن ال إلھ إال هللا ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً صاحب الخلق  

وعلى صحابتھ الغر  العظیم، اللھم صِلّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ بیتھ الطیبین الطاھرین،

  المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارَض عنا وعنھم یا رب العالمین.

  ما ترك عبد شیئاً � إال عوضھ هللا خیراً منھ في دینھ ودنیاه :

  (( ما ترك عبد شیئاً � إال عوضھ هللا خیراً منھ في دینھ ودنیاه ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر ]

ً تدعھا في سبیل هللا ھناك بدیل عند هللا، أي ما كان هللا   أنت حینما تدع شھوة تعلق بھا الناس جمیعا

ً وتبرمج ھذا الجھاز  ً بطولیا ً بشھوة تركھا صاحبھا في سبیل هللا، فأنت حینما تأخذ موقفا لیعذب قلبا

البیت بیت یتلى فیھ برمجة بعیدة عن كل مشاھد ال ترضي هللا، ضمنت نفسك وأھلك وأوالدك، ھذا 

القرآن، تقام فیھ الصلوات، فیھ قیام لیل، فیھ ذكر، ھذا یتناقض مع األفالم، والدلیل وبال تطویل لو تابع 

اإلنسان مشھداً ال یرضي هللا وقام إلى صالة العشاء لیقل بصراحة وبجرأة كیف صلى؟ تابع فیلماً وقم 

ھناك مشاھد ال ترضي هللا عز وجل، إذا كان في صِلّ العشاء ھل تشعر بقرب من هللا؟ ھناك حجاب، 

كل بیت أشیاء مفتوحة، ولیس ھناك معلومات أخطر من ذلك زنا المحارم أحد أسبابھ ھذا االنفتاح، وزنا 

المحارم وصل إلى بالد إسالمیة كثیرة، وصل إلى البالد اإلسالمیة بنسب عالیة جداً، وسببھ ھذه 

  المشاھد.

مر خطیر و الحقیقة الُمّرة أفضل ألف َمّرة من الوھم المریح فھذه األجھزة ال بد فلذلك أیھا األخوة، األ 

    من أن تضبط، أنا أقول مبدئیاً اضبطوھا، وینبغي أن تغلق في وجھ كل قناة تعرض مثل ھذه المشاھد.

  الدعاء :

طیت، وقنا واصرف اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أع 

عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، وال یقضى علیك، وإنھ ال یذل من والیت، وال یعز من عادیت، 

تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم ھب لنا عمالً صالحاً 

ال تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، أصلح یقربنا إلیك، اللھم أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال تھنا، آثرنا و

لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، 

واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، موالنا رب العالمین، اللھم اكفنا 

ك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھّم ال تؤمنَّا مكرك، وال تھتِك عنَّا بحاللك عن حرامك، وبطاعت
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ستَرك، وال تنسنا ذكرك یا رب العالمین، اللھم وفق والة أمور المسلمین في مشارق األرض ومغاربھا 

لما تحب وترضى، اجمع بینھم على خیر إنك على ما تشاء قدیر وباإلجابة جدیر، اللھم صِلّ على سیدنا 

  د النبي األمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.محم

 


