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  علیھ وآلھ وسلم دالیل نابودی امت ھا در پرتو قرآن کریم وسنت پیامبر صلی هللا – 1خ  

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

دالیل نابودی امت ھا در پرتو قرآن کریم وسنت پیامبر  – 1: خ  1173خطبھ  -خطبھ ی نماز جمعھ 
  بنده ھیچ چیزی برای پروردگارش بھ جا نگذاشت مگر... – 2صلی هللا علیھ وآلھ وسلم ، خ 

  ی نخست:  خطبھ

بریم.  جوییم و از نفس واعمال ناشایست خود بھ او پناه می گوییم و از او یاری می خداوند را سپاس می

آن کھ خداوند ھدایتش نمود ھیچ کس نتواند کھ گمراھش کند و آن کھ خداوند او را گمراه نمود ھیچ 

کی ندارد و بھ دھم کھ ھیچ معبودی جز هللا نیست و شری کسی قادر بھ ھدایت او نیست و گواھی می

کنم و از آن کھ بھ او کفر ورزیده، بیزارم و تا چشم ببیند و گوش بشنود،  اش اعتراف می پروردگاری

ھاست. بار خدایا بر سرورمان  دھم کھ پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم، سرور تمام انسان گواھی می

عوت و پرچم داران رسالت او اش آنان کھ امینان د محمد و اھل بیت پاک و مطھرش و یاران گرامی

بودند، درود بفرست. خداوند از ما و از آنان راضی و خشنود باش ای پروردگار جھانیان. بار خدایا 

  ما را از تاریکی نادانی و توھم بھ نور معرفت و دانش و از شھوات بھ سوی بھشت بیرون ببر. 

   علیھ وآلھ وسلم:ھا در پرتو قرآن کریم وسنت پیامبر صلی هللا دالیل نابودی امت

  
  ـ فساد فراوان در زمین: 1
  

ای برادران بزرگوار! اصطالحی وجود دارد 
ھا دو  ھا. اما نابودی امت بھ نام نابودی امت

نوع است. نابودی کلی و ریشھ کن شدن و 
نابودی ضعف و خواری. امت اسالم از 

برد. نابودی ضعف و  نابودی دوم رنج می
ھا در پرتو  ی امتناتوانی. اما دالیل نابود

قرآن کریم و سنت پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ 
ھا  وسلم. یکی از بارزترین دالیل نابودی امت

  فساد فراوان بر روی زمین بوده است: 
  
  
  

رْ    نَاَھا تَْدِمیًرا ﴾﴿ َوإِذَا أََرْدنَا أَْن نُْھِلَك قَْریَةً أََمْرنَا ُمتَْرفِیَھا فَفََسقُوا فِیَھا فََحقَّ َعلَْیَھا اْلقَْوُل فََدمَّ

﴿ و چون بخواھیم شھرى را ھالك كنیم خوشگذرانانش را وا مى داریم تا در آن بھ انحراف [و فساد] 

  بپردازند و در نتیجھ عذاب بر آن [شھر] الزم گردد پس آن را [یكسره] زیر و زبر كنیم ﴾ 

  ]16[سوره اسراء: 
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ی این آیھ  روی زمین است. مفسران در بارهھا بر روی زمین فساد بر  یکی از دالیل نابودی امت

اند: خوشگذرانان آنان را دستور بھ اطاعت از خداوند و اقرار بھ یگانگی او و تصدیق پیامبران و  گفتھ

پیروی از آنان در آن چھ آورده بودند، دادیم. اما آنان فساد ورزیدند یعنی از فرمان خداوند سرپیچی 

د روی گردان بودند و نبوت آنان را تکذیب کردند. بنابراین عذاب کردند و از دستورات پیامبران خو

  الھی بر آنان 

ی مبالغھ آورده است تا  ی آنان را کامال نابود کردیم. خداوند نابودی را در صیغھ واجب شد و ما ھمھ

  شدت نابودی را برساند. 

  حکمت از نسبت دادن فسق وفجور تنھا بھ خوشگذرانان و دیگران:

وجود دارد و آن این کھ خداوند فسق و فساد را فقط بھ خوشگذرانان و مرفھان آن اقوام  اما پرسشی
ی آنان شده است. تفسیر این امر چیست؟ دو پاسخ  نسبت داده است در حالی کھ نابودی شامل ھمھ

وجود دارد: نخست این کھ دیگران نیز پیرو ھمان مرفھان و خوشگذرانان بودند. چنان کھ خداوند 
  ماید: فر می

  ﴿ َوقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أََطْعنَا َساَدتَنَا َوُكبََراَءنَا فَأََضلُّونَا السَّبِیَال ﴾

  گویند پروردگارا ما رؤسا و بزرگتران خویش را اطاعت كردیم و ما را از راه بھ در كردند.﴾  ﴿ و مى

  ] 67[ سوره احزاب: 

شدند و از دستورات خداوند سر پیچی  یکردند و سرکش م پاسخ دوم: اگر گروھی نافرمانی می
داشتند. و در برخی از آثار داستانی بر تأکید این مطلب آمده است کھ  کردند بقیھ آنان را باز نمی می

خداوند فرشتگانش را برای نابودی اھل یک روستا فرستاد. آنان گفتند: در میان این قوم مردی نیک 
فرد آغاز کنید. گفتند: چرا ای پروردگار؟ فرمود: زیرا از کردار وجود دارد؟ فرمود: ابتدا از ھمان 

  آورده است. دیدن منکرات خم بھ ابرو نمی
بنابراین امت ما امتی است کھ خداوند گواھی خیر بودن آن است. علت برتری آن ھم امر بھ معروف 

  باشد. فرموده است:  و نھی از منکر می

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّ    اِس ﴾﴿ كُْنتُْم َخْیَر أُمَّ

  اید.﴾   ﴿ شما بھترین امتى ھستید كھ براى مردم پدیدار شده

  ] 110[ سوره آل عمران: 

  علت این برتری: 

﴾ ِ   ﴿ تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِا�َّ

  ایمان دارید.﴾ دھید و از كار ناپسند بازمى دارید و بھ خدا   ﴿بھ كار پسندیده فرمان مى

  ] 110[ سوره آل عمران: 

  اند: افتد؟ پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم با اشاره بھ این مطلب فرموده در آخر زمان چھ اتفاقی می
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پرسیدند: آیا چنین ((حال شما چگونھ خواھد بود زمانی کھ امر بھ معروف و نھی از منکر ننمودید؟ 

تر  افتد، پرسیدند: بد تر از این ھم اتفاق می چیزی امکان دارد؟ پیامبر َصلَّی هللاُ َعلَیِھ َوَسلَّم فرمود: بد

ای  یاران پرسیدند: » زمانی کھ امر بھ منکر و نھی از معروف بنمایید«از این چیست؟ فرمود: 

تر  آری! و بد«بر َصلَّی هللاُ َعلَیِھ َوَسلَّم فرمود: رسول خدا! آیا چنین چیزی امکان خواھد داشت؟ پیام

تر از این چیست؟ پیامبر َصلَّی هللاُ  ای رسول خدا بد یاران پرسیدند: » از این ھم اتفاق خواھد افتاد

زمانی خواھد آمد کھ [در دید مردم آن زمان] معروف بھ منکر، و منکر بھ «َعلَیِھ َوَسلَّم فرمود: 

  شود.)) معروف تبدیل می

  [ ابن ابی الدنیا و ابو یعلى موصلي در مسند خود از ابیاأمامھ]

  ترین چیزی است کھ امت اسالمی را گرفتار کرده است: ھا آن خطرناک تغییر ارزش

ھای اخالقی  ترین بالیی کھ امت اسالمی را فرا گرفتھ است تغییر ارزش ھاست. ارزش خطرناک
ھای واالیی گشتھ است. بنابراین آن شاعری کھ بھ  ارزش ھا مادی ھای بی ارزش شده و ارزش ارزش

خاطر گفتن یک بیت شعر در زمان سیدنا عمر سزاوار زندان شد، چھ گفتھ بود؟ بیتی سروده بود کھ 
  ھای امروزی شده است:  اکنون شعار تمام انسان

  خوب و نیک را رھا کن بھر آن نکن کوچ بنشین، بخور و بپوش کھ خوبی شده پوچ

***  

خصی درآمد فراوان دارد و خانھ و خودرو دارد و تمام اوقات خود را غرق لذت است و برایش ش
  گذرد.  اھمیت ندارد در دنیا چھ می

  خوب و نیک را رھا کن بھر آن نکن کوچ بنشین، بخور وبپوش کھ خوبی شده پوچ

***  

  فرماید:  خداوند متعال می

  یَن َظلَُموا ِمْنكُْم َخاصَّةً ﴾﴿ َواتَّقُوا فِتْنَةً َال تُِصیبَنَّ الَّذِ 

  رسد بترسید.﴾  اى كھ تنھا بھ ستمكاران شما نمى ﴿و از فتنھ

  ] 25[ سوره انفال: 

ات بیاید و  باشد، بھ خانھ این بھ چھ معناست؟ یعنی اگر دختر جوان برادرت کھ در اوج جوانی اش می
کرده باشد و شما با روی باز و با افتخار  ھایش را نمایان ھای نامناسب پوشیده باشد و تمام زیبایی لباس

ھای نامناسب نکنید چھ اتفاقی خواھد افتاد؟ دختر  بھ او خوش آمد بگویید و ھیچ اعتراضی بھ این لباس
شما دوست خواھد داشت مانند او باشد؟ و شما بھ فشار روانی دچار خواھید شد. بنابراین کسی کھ بھ 

منکر و زشتی بھ طریقی دامنگیر خود او خواھد شد. اگر در دارد این  ھر شکلی از منکر باز نمی
ھای آن خانھ برای خاموش نمودن آتش اقدام  ھای شھر آتش سوزی ایجاد شود و ھمسایھ یکی از خانھ

  ھا را یکی بعد از دیگری در بر خواھد گرفت:  نکنند بھ زودی تمام خانھ
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  ُموا ِمْنكُْم َخاصَّةً ﴾﴿ َواتَّقُوا فِتْنَةً َال تُِصیبَنَّ الَِّذیَن َظلَ 

  رسد بترسید.﴾  اى كھ تنھا بھ ستمكاران شما نمى ﴿و از فتنھ

  ] 25[ سوره انفال: 

ی باطل محدود و  یابد، برای ھمین است کھ با امر بھ معروف و نھی از منکر گستره البتھ گسترش می
شود و  اطل بازتر میی ب شود اما با رھا کردن امر بھ معروف و نھی از منکر گستره تر می تنگ

  شود. تر و محدودتر می ی حق تنگ گستره
ام المومنین زینب بنت جحش رضي هللا عنھا روایت شده کھ پیامبر صلی هللا علیھ  در حدیث صحیح از

  وآلھ وسلم: 

ال إلھ إال هللا، وای بر «گفت:  ((نبی اكرم صلی هللا علیھ وآلھ وسلم وحشت زده، وارد خانھ شد و می

اش را بصورت  و در حالی كھ انگشت شست و سبابھ». شری كھ بھ آنان، نزدیک شده استعرب از 

امروز، این اندازه از سد یأجوج و مأجوج، باز شده است. زینب «حلقھ در آورده بود، افزود: 

شویم در حالی كھ افراد نیكوكار در میان ما وجود  گوید: گفتم: ای رسول خدا! آیا ما نابود می می

  »))بلی، ھنگامی كھ فسق و فجور زیاد شود«فرمود: دارند؟ 

  [متفق علیھ از زینب بنت جحش]

  ھا فساد زیاد بر روی زمین بوده است. خداوند فرموده است:  بنابراین دالیل نابودی امت

  ِذي َعِملُوا لَعَلَُّھْم یَْرِجعُوَن ﴾﴿ َظَھَر اْلفََساُد فِي اْلبَِرّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس ِلیُِذیقَُھْم بَْعَض الَّ 

ھاى مردم فراھم آورده فساد در خشكى و دریا نمودار شده است تا [سزاى]  ﴿بھ سبب آن چھ دست

  اند بھ آنان بچشاند باشد كھ بازگردند.﴾   بعضى از آن چھ را كھ كرده

  ]41[ سوره روم: 

  نسبت بھ آن:ھای الھی و شکرگزار نبودن  ـ ناسپاسی و کفر بھ نعمت 2
ھای الھی و شکرگزار نبودن نسبت بھ آن است. او تعالی  دلیل دیگر ناسپاسی و کفران نعمت

  فرماید:  می

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

  ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا یَْصنَعُوَن ﴾

رسید پس  ﴿و خدا شھرى را مثل زده است كھ امن و امان بود [و] روزیش از ھر سو فراوان مى 

دادند طعم   ھاى خدا را ناسپاسى كردند و خدا ھم بھ سزاى آن چھ انجام مى [ساكنانش] نعمت

  ھ [مردم] آن چشانید.﴾ گرسنگى و ھراس را ب

  ]112[ سوره نحل: 

  در حدیث قدسی آمده است: 
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إني واإلنس والجن في نبأ عظیم، أخلق ویُعبد غیري، وأرزق ویُشكر سواي، خیري إلى العباد نازل، «

وھم أفقر شيء وشرھم إلّي صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي، وأنا الغني عنھم، ویتبغضون إلي بالمعاصي، 

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 لم 

  »یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب ألطھرھم من الذنوب والمعایب

شود و من  آفرینم اما غیر از من پرستش می ن و انسان و جن در خبری بزرگ ھستیم. من می((م

ریزد ىرحالی کھ كھ شرشان  گزارند. خیر من بھ بندگانم فرو می دھم اما غیر مرا سپاس می روزی می

کنم درحالی کھ از آنان بی نیازم ولی آنان با  رسد. با وفور نعمت بھ آنان محبت می بھ من می

افرمانی بھ من خشم مرا برمی افروزند در حالی کھ از ھر کسی بھ من نیازمندتراند. ھر کس از ن

کنم و ھر کس از آنان از من روی گردان باشد از  آنان بھ من روی آورد او را از دور مالقات می

گویند  زنم. اھل ذکر من اھل محبت من نیز ھستند و آنان کھ سپاس من می نزدیک او را صدا می

کنم و اگر توبھ  کنند از رحمتم نا امیدشان نمی نمایم. آنان کھ نافرمانی می نعمتم را برایشان افزون می

کنند و باز گردند باز دوست آنان ھستم و اگر توبھ نکنند من نجات بخش آنان ھستم و آنان را بھ 

  کنم تا گناھان و عیوب آنان را پاک نمایم.)) ھا گرفتار می مصیبت

  اكم از معاذ، و دیلمي و ابن عساكر از ابودرداء ][بیھقي و ح

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

  [بیھقي و حاكم از معاذ، و دیلمي و ابن عساكر از ابودرداء ]

د آن بدی مجازات دارد و من از ((نیکی نزد من ده برابر و بیشتر پاداش دارد و بدی تنھا مانند خو

  مادر نسبت بھ فرزندش بھ بندگانم مھربان ترم.))
  از عبدهللا بن عمر روایت است کھ گفت: پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم رو بھ ما کرد و فرمود: 

ِ أَْن  ، َوأَعُوذُ بِا�َّ ، لَْم تَْظَھْر اْلفَاِحَشةُ فِي قَْوٍم قَطُّ ((یَا َمْعَشَر اْلُمَھاِجِریَن، َخْمٌس إِذَا اْبتُِلیتُْم بِِھنَّ تُْدِرُكوھُنَّ

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

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

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

نِیَن َوِشدَِّة اْلَمئُونَِة َوَجْوِر السُّْلَطاِن َعلَْیِھْم، َولَْم یَْمنَعُوا َزَكاةَ أَمْ  َواِلِھْم إِالَّ ُمنِعُوا اْلقَْطَر ِمْن إِالَّ أُِخذُوا بِالّسِ

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

ُ َغْیِرِھْم، فَأََخذُوا بَعَْض َما فِي أَْیِدیِھْم، َوَما لَْم تَ  ُ إِالَّ َجعََل �َّ ا أَْنَزَل �َّ ِ، َویَتََخیَُّروا ِممَّ تُُھْم بِِكتَاِب �َّ ْحكُْم أَئِمَّ

  بَأَْسُھْم بَْینَُھْم))

برم از این  اند زمانی شما بھ آن مبتال شدید و من بھ خدا پناه می تا خصلت ((ای گروه مھاجرین! پنج
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حیایی در میان قومی ترویج یافت و آن را  کھ فاحشھ و بیھر زمانی  -١کھ شما آنھا را دریابید: 

آشکارا مرتکب شدند، طاعون و دردھا و امراض دیگری کھ در گذشتگانشان از آن ھا خبری نبوده 

مطر بیماری ایذر بیماری معروفی نیست كھ بھ ىلیل فحشا  –گردد  شان بھ شدت منتشر می در میان

ھرگاه در کیل  -٢ -رین ىلیل أن فحشا و شذوذ جنسی است رواج یافتھ است. بزرگ ترین و اصلی ت

سالی و مشقت در  بھ قحط -كھ ھر نوع تقلب و كالھبرداری را شامل می شوى  –و وزن، کمی کردند 

کار و ظلم پادشاھان گرفتار خواھند شد. ھرگاه از دادن زکات امتناع ورزیدند، باران از آسمان بند 

بارید. ھرگاه عھد خدا و رسول را بشکنند,  ودند، اصالً باران نمیب شود، و اگر چارپایان نمی می

ھایشان است از  گرداند کھ بسیاری از آن چھ در دست خداوند دشمنان بیگانھ را بر آنان مسلط می

گیرند. و تا زمانی کھ ائمھ و حکمرانان بھ کتاب خدا حکم نکنند و آن چھ را خداوند  دست شان می

  اندازد.)) شان می مایند، اختالف را در میانفرود آورده اختیار نن

  [ ابن ماجھ از عبدهللا بن عمر ]

اند  ایم. بنابراین دشمنان متحد مثل روز روشن است کھ مقصود پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم ما بوده

اند و خون ریزی میان  درحالی کھ پنج درصد نقاط مشترک دارند. اما مسلمانان درحال جنگ واختالف

  نشان بھ راه افتاده است در حالی کھ نود و پنج درصد نقاط مشترک دارند. 

  ای: ھای ماھواره ی برخی از کانال پژوھشی عینی گرا وعلمی در باره

ھای  دھد کھ کانال ھای ماھواره ای نشان می پژوھش عینی گرا وعلمی پیرامون برخی از کانال
ختیار دارند ھر روز تعداد مخاطبانشان در ماھواره ای کھ بخش خصوصی کشورھای اسالمی در ا

یابد. اما با وجود  ھا برتری می ای وشغلی بر سایر کانال ھای رسانھ حال افزایش است و از نظر مھارت
ھای فراوانی از کشورھای زیادی  ھای فراوانی وجود دارد. کانال ای و فنی پرسش این پیشرفت حرفھ

ھا افزوده  شكل قابل توجھی روزانھ بر مخاطبان آنرا بخش خصوصی مردم در دست دارند و بھ 
شود. این کانال توانستھ تعداد فراوانی از تماشاگران جھان اسالم و عرب را بھ خود جذب کند چون  می

ھای بزرگ تولید فیلم جھان قرارداد بستھ  ھای کافی دارد و با بسیاری از شرکت پیشرو بود و مھارت
پردازد بدون آن کھ بھ مسلمات جھان اسالم اھمیتی بدھد  و تشویق نیز میاست و عالوه بر این بھ تبلیغ 

و بنابراین برای برطرف کردن امیال درونی آنان موفقیت زیادی کسب کرده است. پژوھش عینی گرا 
ھا از کشوری بوده  وعلمی بر روی سھ کانال ماھواره ای انجام شده است و ھر کدام از این کانال

  اند کھ باورکردنی نیست. اند. پژوھشگران بھ نتایجی دست یافتھ یلم مشغول بودهاست. اما بھ پخش ف
گذارد در حالی کھ در خانھ دختران  ھا را باز می کند و تمام کانال یعنی کسی کھ تلویزیون را تنظیم نمی

در  کنند. و پسران جوان دارد و کودکان و فرزندان نوجوانی ھستند این افراد چھ چیزی را مشاھده می
ی این سھ کانال کھ ھر کدام از کشوری بوده  ھا در باره این پژوھش علمی گفتھ شده: با جمع آوری داده

ھای نامناسب و نیمھ برھنھ بھ یک  ی صحنھ و ھر سھ در اختیار بخش خصوصی بوده است در باره
  ایم. نتیجھ دست یافتھ

ی زنان را  نیمھ برھنھ یا برھنھ ھای در یک سال بیننده بیش از دویست و پنجاه ھزار بار صحنھ
شنود. ھفتاد و پنج ھزار مرتبھ  کند. یازده ھزار بار صداھای جنسی تحریک آمیز می مشاھده می

کند. چھل و دو ھزار  ھای شبانھ را مشاھده می بیند. ھشتاد ھزار بار رقاص خانھ شراب خواری را می
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بیند. پنجاه و پنج ھزار بار  ونت و قتل را میبیند. پانزده ھزار بار خش ھای ترسناک را می بار صحنھ
ھای آمریکا یا یکی از ایاالت بزرگ آن را ھفتاد و چھار  گذراند. سخنرانی پرچم آمریکا را از دیده می

ھای امنیتی اطالعاتی امریکا مانند اف بی آی، سی آی ای نوزده  کند. سازمان ھزار بار مشاھده می
ھایی کھ  ی یکی از این کانال د. اگر دختر یا پسر شما بھ مشاھدهشو ھزار بار بھ نمایش گذاشتھ می

ھای شبانھ،  ھای برھنھ، صداھای تحریک آمیز جنسی، شراب خواری، رقاص خانھ صحنھ
ھای آمریکا یا دیگر  ھای تنفرآمیز جنسی، خشونت، قتل، وحشت، پرچم آمریکا، سخنرانی وضعیت

  اید. دھد، روی بیاورد شما او را از دست داده شان میھای امنیتی اش را ن ھای آن و سازمان ایالت
ھا ھستند چھ انتظاری دارید؟ از  از این نسل انتظار دارید چھ چیزی بسازد؟ از نسلی کھ پیگیر این فیلم

ھایی جدای از اسالم است چھ انتظاری دارید؟ با توجھ بھ آمار و ارقام  امتی کھ ھدفش ارزش
ی این سھ کانال مختلف متعلق کشورھای  ای بی طرفانھ از دربارهخطرناکی کھ این پژوھش عینی گر

باشد، این آمار ویرانگر  مختلف انجام داده و بطور کلی در اختیار بخش خصوصی است وعمومی نمی
  جای تامل دارد، حال چھ انتظاری از نسلی دارید کھ پیگیر این کانال ھاست؟ 

  خوانند: ھا واعتقادات فرا می ایی از ارزشای بھ آزادی و رھ ھای ماھواره برخی از کانال

ھا بھ آزادی و رھایی از  شود. این کانال ھای دیگری در جوامع اسالمی حمکفرما می بنابراین ارزش
ھای کارتون حتی ھدف  کنم از ھمان فیلم خواند و باور کنید مبالغھ نمی ھا و اعتقادات فرا می ارزش

کنند ربطی بھ دین ندارد درحالی کھ فساد  پدران ناآگاه فکر میھایی كھ  ھمین است. بھ خدا سوگند فیلم
ھا تغذیھ کند چھ انتظاری  شود. امتی کھ از این فرھنگ ھا پخش می و بی بند و باری از ھمین کارتون

ھای خارجی توجھ دارند بھ  ھایی کھ بھ فیلم دھد کھ کانال از جوانان آن دارید؟ این آمارھا نشان می
خوانند و این کار را با برجستھ نمایی جوامعی  ھا و باورھای دینی فرا می ن ارزشآزادی و رھا کرد

  کنند. کھ فروپاشی اخالقی بر آنان حاکم است، آغاز می
ترین چیزھایی کھ این سھ کانال کھ بھ طور تصادفی از کشورھای اسالمی انتخاب شده،  از خطرناک
ھا دعوت بھ مشارکت در  ی است. یکی از آگاھیگذارد فراخواندن بھ رمالی و جادوگر بھ نمایش می
کرد. دو  کرد کھ صراحتا بھ جادوگری وشعبده بازی و آموزش آن دعوت می ھایی می یکی از فیلم

  کردند. ھای پنج ستاره اقامت می ی نفیسی را کسب و در یکی از ھتل ی اول نیز جایزه برنده
ھا و خم و راست شدن نزد آن و  تعظیم برای بتھا بت پرستی و  ھای ضد عقایدی این کانال از اندیشھ

  باور بھ اداره شدن جھان توسط آنان است.
بھ عبارتی دیگر شما یک ظرف ھستید. چھ غذایی باید این ظرف را تغذیھ می كند؟ کتاب و سنت؟ یا 

سیره صحابھ؟ یا دالوری ھای اسالمی؟ یا فرماندھان بزرگ ىنیای اسالم؟ ظرف وجود شما با 
ی اسالمی تھدید  ھا عقیده شود. حتی با پیگیری این فیلم و اصول و باورھای ضد دینی پر میھا  ارزش

شود. طبیعتا من جزئیات دقیقی از  ھا خداوند متعال انکار می افتد. در برخی از این فیلم و بھ خطر می
ھا  فتھ تا فیلمھای بازیگران گر این موارد دارم کھ شایستھ نیست در مسجد جامع مقدس گفتھ شود از نام

اما یک پژوھش علمی ودقیق را مطالعھ نمودم و دوست دارم چیزھایی را کھ بھ نظرم بھتر است 
  برایتان نقل کنم.

ھا گفتھ شده است نیرویی ناشناختھ کھ این جھان را  انکار خالق ھستی واژه ای کھ در برخی از فیلم
  کند.  اداره می

  کنند:  ھا می ھا و آرمان ھ الگوگیری از عادات و قھرمانیپدران و مادران فرزندانشان را وادار ب

ای از زندگی است کھ بھ ھیچ چیزی ایمان ندارد. تنھا لذت و رفاه وآسایش را  زندگی آمریکایی نمونھ
ھا،  باور دارد. خانھ، استخر، خودرو. ھر کدام از اعضای خانواده یک خودرو دارد و بھ گردش

ی آمریکایی زندگی  روند. این نمونھ ھای بی بندوباری می ھا وجشن و مراسمھا، دید و بازدیدھا  میھمانی
گذارد؟ شما افراد پیرامون خود  ھا چھ اثری می ھا حکمفرماست. پیگیری این فیلم است کھ بر این فیلم
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ھای ما وادار  ھا و آرمان از جملھ پسران و دختران خود را بھ تنفر از تاریخ و امت و جھاد و قھرمانی
ھا جوامع غربی بی بند و بار در ذھن آنان خیمھ زند. جوامعی کھ ماده گرا  کنید تا بھ جای این می

  اندیشند. ھستند و جز بھ مادیات بھ چیزی نمی
ی مسلمان باید این دستگاه را تنظیم کند  بھ ھر حال ھمھ از جزئیات این امر آگاھید. اما ناگزیر خانواده

ھا و این  ھا و این بی بند وباری و پاکیزه محدود شود کھ از این فیلمھای پاک  و باید تنھا بھ کانال
ھای جنسی و افکار ملحدانھ خبری نباشد. گاھی کار از طرح مسائل جنسی و بی بندوباری  صحنھ

شود؛ زیرا  ھای ضد خدایی و متناقض با ایمان و عقیده مطرح می شود وقتی کھ اندیشھ تر می خطرناک
توجھ کنید. اگر از خطوط دفاعی شما تجاوز شود شما بھ جوش وخروش آمده و  انسان مرزھایی دارد.

گیرید اما راھی دیگر برای نفوذ در مرزھا و حدود شما وجود دارد یعنی از طریق داستان.  انتقام می
شما ضد دین نیستید اما با یک فیلم یا داستان یا نمایش نامھ، یک متدین و دین دار انسانی تنك نظر بھ 

زنند. ھمسرش  ویر كشیىده می شود، كھ خانھ خراب است، فرزندانش در کوچھ و خیابان پرسھ میتص
ای باشکوه، نظم و انضباط،  ای دیگر بی بند و بار است. خانھ ی ھمسایھ ھاست. خانواده در خانھ

دینی ھایش غیر ھا تمام ویژگی ھا یا فیلم وفاداری زناشویی. گاھی قھرمان محبوب برخی از نمایشنامھ
شود. شراب خواری یک امر بسیار عادی  ی با شکوه دارد اما در آن شراب پیدا می است. یک خانھ

ھا،  ای شده است. ھمسر نزد ھمسایھ ھا تبدیل بھ ویرانھ ی این فیلم ی شیخ با مشاھده شده است. اما خانھ
تر است. جھانی شدن فرزندان در کوچھ و بازار، این نامش بیان تصویری است کھ از اندیشھ ھم کارا

با سخنرانی و اندیشھ نیست با تصویر و صحنھ ھاست. کافی است یک تصویر تحریف شده از 
ھای مسلمان و یا تصویری تحریف شده از مرد مسلمانی داده شود اسالم از نظر این جوانان نابود  خانھ

  گردد. شده فرض می

  تا بھ طاغوت کفر نورزیم بھ هللا ایمان نخواھیم آورد:

کنم، جنگ برای ماندن یا نماندن. جنگ بر سر این کھ بمانیم یا نمانیم. باور کنید  باور کنید، مبالغھ نمی
گویم، تصمیم گرفتھ ما را بینوا، گمراه، فاسد، و خوار نماید و در نھایت  و من با تمام وجود می

ی دیدار وی  برنامھ آید در نامحسوس قصد قتل عام ما را دارد. یک مقام آمریکایی بھ کشور ما می
ی اسیر اسرائیلی و ما یازده  چھار بند وجود دارد. اول رام هللا، دوم تالویو، دمشق و دیدار با خانواده

رسد کھ تعادل میان دو کشور بر قرار کند  ھزار اسیر نزد صھیونیست داریم و حتی بھ فکرش ھم نمی
  فرماید:  واھیم آورد، خداوند متعال میبنابراین تا بھ طاغوت کفر نورزیم ھرگز بھ خدا ایمان نخ

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

﴿پس ھر كس بھ طاغوت كفر ورزد و بھ خدا ایمان آورد بھ یقین بھ دستاویزى استوار كھ آن را 

  گسستن نیست چنگ زده است.﴾ 

  ]256: [سوره بقره

تا بھ طاغوت کفر نورزیم ھرگز بھ هللا ایمان نخواھیم آورد. آنان با فرھنگ خود ما را مورد ھجوم 
  تر است.  اند و بھ خدا سوگند ھجوم فرھنگی میلیاردھا بار از جنگ نظامی خطرناک قرار داده

  ترین انسان است: خواھد نباشد، بدبخت کسی کھ فرزندش آن طور کھ می

ی پنجاه اگر جوانی بھ دنبال فیلمی می بود پدرش او را وحشتناك مجازات می کند. در ھر  ما در دھھ
ای امروزه یک کلوپ شبانھ است. وقتی ھمھ چیز بدون نظم و قانون آزاد باشد مشکل بسیار  خانھ

کھ  گذارم. ھمھ فرزند داریم. اگر فرزندتان آن طور بزرگی رخ خواھد داد. من دست روی زخم می
  فرماید:  ترین مردم خواھید بود. وخداوند متعال می خواھید نباشد، شما بدبخت می
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ةَ أَْعیٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقیَن إَِماماً ﴾ یَّاتِنَا قُرَّ   ﴿ َربَّنَا َھْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُِرّ

ن آن ده كھ مایھ روشنى چشمان گویند پروردگارا بھ ما از ھمسران و فرزندانما  اند كھ مى  ﴿و كسانى

  [ما] باشد و ما را پیشواى پرھیزگاران گردان.﴾ 

  ] 74[سوره فرقان: 

بھ خدا سوگند پژوھشی کھ من در اختیار دارم را اگر پدر و مادران ببینند از وحشت موھایشان سفید 
برایتان گفتم. این توانستم  توان در مسجد جامع و بر منبر آن را خواند. آنچھ می خواھد شد. اما نمی

ھا  بینند. مفھوم ومحتوای فیلم ھای خارجی می نشینند و فیلم ھایی کھ مردم شبانھ روزی پای آن می شبکھ
ی  بیند و ھشتاد ھزار صحنھ ی برھنھ می این بود. شخصی کھ در سال دویست وپنجاه ھزار صحنھ

نان روی بزرگساالن سرمایھ کند در نھایت غرق شھوت خواھد شد بھ ھمین دلیل آ جنسی مشاھده می
ھایتان ھستند. باری در آمریکا  کنند. فرزندانتان جگرگوشھ کنند بلکھ از کودکان شروع می گذاری نمی

سخنرانی داشتم و گفتم اگر بھ مقامی در حد ریاست جمھوری برسید و ثروتی مانند اوناسیس داشتھ 
خواھید نباشد، بدانید کھ  کھ می باشید وعلمی چون انیشتین کسب کنید ولی فرزندتان آن طور

  ترین مردم خواھید بود.  بدبخت

  توجھ ھر کس بھ فرزندانش بھ ویژه در این زمانھ بسیار ضروری است:

بھ فرزندانتان توجھ کنید. از چھ چیزی تغذیھ 
ھای مبتذل. اکنون  کند؟ فیلم ھا، صحنھ می

ای کھ میان جوانان گسترش یافتھ است  پدیده
ھای موبایل  ل بر روی گوشیھای مبتذ فیلم

  است.
ھا  دین کجاست؟ محبت هللا کجاست؟ قھرمانی

ھا با ھم  ھا کجاست؟ این کجاست؟ نماز شب
تناقض دارد. از خداوند خواھانم کھ توجھ ھمھ 

شان جلب نماید تا این وسیلھ را  را بھ خانواده
قانونمند و ھدفمند نمایند و آن را بر روی 

یند یا در حد امکان ھای مفید تنظیم نما شبکھ
آن را استفاده نکنند. حداقل این است کھ 

ھای مورد صحبت علمی ما در آن نباشد.  ھای مفید و مناسب را تنظیم کنند کھ در آن از این فیلم شبکھ
این پژوھش بسیار طوالنی و دقیق انجام شده است. نویسنده بھ خاطر آن تالش فراوانی بھ کار بستھ و 

  ین زمانھ نموده است.تقدیم بھ انسان ا
قبل از آن کھ شما را محاسبھ کنند خودتان خود را محاسبھ کنید و قبل از آن کھ اعمال شما سنجیده 

ی مرگ از ما عبور کرده و بھ سراغ  شود خودتان اعمالتان را سبک و سنگین کنید و بدانید کھ فرشتھ
سوی ما خواھد آمد و باید بھ ھوش کسی دیگر رفتھ است و باالخره از بقیھ عبور خواھد کرد و بھ 

باشیم. زیرک کسی است کھ نفس خود را زیر پا گذاشتھ و برای بعد از مرگ خویش کار کند و ناتوان 
کسی است کھ ھوای نفس خود را پیروی کند و از خداوند آرزوھای دور و دراز داشتھ باشد. سپاس 

  خداوند جھانیان را. 

* * *  

  ی دوم:  خطبھ
دھم کھ ھیچ معبودی جز هللا نیست و شریکی ندارد و گواھی  ھانیان را و گواھی میسپاس خداوند ج

دھم کھ پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم، سرور تمام انسان ھاست. بار خدایا بر سرورمان محمد و  می
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اش آنان کھ امینان دعوت و پرچم داران رسالت او بودند،  اھل بیت پاک و مطھرش و یاران گرامی
  بفرست. خداوند از ما و از آنان راضی وخشنود باش ای پروردگار جھانیان.  درود

  ھر کس بھ خاطر خدا از چیزى بگذرد، خداوند بھتر از آن را بھ اوعوض خواھد داد:

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

تر از آن را در دین و دنیایش بھ اوعوض ای بھ خاطر خدا از چیزى بگذرد، خداوند بھ ((ھر بنده

  خواھد داد.))

  [ الجامع الصغیر از ابن عمر ]

اید  پوشید کھ تمام مردم بھ دنبال آن ھستند شما آن را در راه خدا رھا کرده ای چشم می وقتی از خواستھ
در راه ای کھ صاحبش  و خداوند برای آن جایگزینی دارد یعنی خداوند ھیچ دلی را بھ خاطر خواستھ

گزینید و در حالی کھ این وسیلھ  ای را بر می شکند. وقتی شما موضع شجاعانھ خدا رھا کرده، نمی
کنید و  گیرد شما خود را از آن حفظ می ی خدا را پی می ھای خشنود کننده ھای دور از صحنھ برنامھ

در آن قرآن خوانده  ای است کھ ی شما خانھ نمایید، خانھ خانواده و فرزندان را نیز از آن دور می
شود. ذکر و یاد خدا در آن است. و  شود. نماز شب خوانده می شود. نماز در آن بھ پا داشتھ می می
ھایی  ھا در تضاد است. و دلیل مختصر آن نیز این است کھ وقتی انسانی بھ دنبال صحنھ ھا با فیلم این

ید بھ صراحت و جرأت بھ او گفت، کند برای نماز عشاء برخیزد با است کھ خداوند را خشنود نمی
چگونھ نماز خوانده است؟ فیلمی را پی بگیرید و بلند شوید و نماز عشاء را بخوانید آیا احساس تقرب 

ھایی است کھ خداوند آن را دوست ندارد.  آید؟ یک مانع وجود دارد. صحنھ بھ خدا در شما بھ وجود می
ات مھم تری وجود نداشتھ باشد. این امر بھ زنا با ای ھمھ چیز آزاد باشد و اطالع اگر در ھر خانھ
شود و یکی از دالیل این گناه خواھد بود. زنا با محارم متاسفانھ در سطح وسیعی بھ  محارم کشیده می

کشورھای اسالمی کشیده شده است و در حد باالیی بھ این کشورھا سرایت کرده است و دلیل آن ھم 
  ی این صحنھ ھاست. مشاھده
ھا باد ھدفمند  مھم است و حقیقت تلخ ھزار بار از خیاالت آرامش بخش بھتر است. این دستگاه این امر

ھا را بھ  ای کھ مانند این صحنھ گویم آن را ھدفمند و تنظیم کنید. و باید ھر شبکھ شود. من اصولی می
  گذارد، قفل کنید.  نمایش می

  دعا:

اى قرار ده و ما  فرما و از آنان كھ عافیت بخشیدهاى ھدایت  ما را در زمره كسانى كھ ھدایت فرموده
اى  را مورد مھر قرار ده در میان آنان كھ بایشان مھر ورزیدى و بھ آن چھ را كھ بر ما ارزانى داشتھ

اى حفظ كن، زیرا توبى  كاران مقّرر داشتھ بركت عطا فرما، و ما را از شّر حكمى كھ براى معصیت
تو فرمانى نیست و ھمانا خوار نگردد آن كھ تواش مورد مھر قرار دھى و كسى را بر  كھ فرمان می

اى، واال و بزرگ و  اى، و عزیز و محترم نباشد آن كھ او را دشمن داشتھ داده و دوست خود گرفتھ
خواھیم و بھ  گزاریم. از تو آمرزش می رفیعى اى پروردگار ما. و در آن چھ فرمان دادی سپاس می

بار خدایا ما را علمی نیک ببخشا کھ ما را بھ تو نزدیک سازد. بار خدایا بھ ما  کنیم. درگاه تو توبھ می
ببخشا و ما را محروم ننما و ما را محترم بدار و خوار نفرما و ما را برگزین و بر ما کسی را ترجیح 

ن مده و ما را خشنود کن و از ما خشنود باش. دین ما را برای ما نیک بفرما کھ این دین عصمت ایما
ماست. و دنیای ما را نیک بگردان کھ ما را در آن زندگی است. و آخرتمان را نیک بدار کھ بازگشت 

ما بھ آن جاست. و از ھمھ چیز در زندگی برای ما خیر قرار بده و مرگ را بر ما آسان کن ای 
یاز کن و با سرور ما ای موالی ما ای پروردگار جھانیان. بار خدایا با حالل خود ما را از حرام بی ن

طاعت خود ما را از نافرمانی حفظ بفرما و با فضل و کرم خویش ما را از غیر خود بی نیاز بفرما. 
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خداوندا ما را از عذاب خود محفوظ بدار و ما را رسوا مکن ویاد خود را از دل ما مبر ای پروردگار 
ست داری و می پسندی جھانیان. بارخدایا متولیان امور مسلمین را در غرب وشرق بھ آن چھ دو

موفق بدار و میان آنان بر خیر اتحاد برقرار کن؛ چراکھ تو بر ھر چھ بخواھی توانایی و از ھر کس 
بر اجابت شایستھ تری ای خدا. بارخدایا بر سیدنا محمد پیامبر امی و بر خاندان و یارانش درود 

  بفرست.
 


