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 اإلطالمِ  وسائُل  -201

 خلطبة األوىلا

َد هللإ ِ َؿح ؾِلح َفاَل َهاِدَي َلُه،  نَّ اْلح َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه اهللُ َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح َؿُدُه َوَكسح َكحح

ًدا َطبحُدُه َوَرُسوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ اهلل َوحح  َوَأشح

 أما بعد.

 .ا ادممـونأَي فقا

اتؼوا اهللَ تعاىل، واحذروا أسباَب الرشِّ وسبَؾه، فنن الشقطاَن قاطٌد لؽم بادرصاد، 

ُدكم يف الطاطات والؼربات، كام قال اهلل تعاىل: ﴿َقاَل  ا، ويزهِّ ُكم إىل ادعايص أزًّ يمزُّ

َتِؼقَم﴾ اَصَك ادحُسح ُعَدنَّ ََلُمح ِِصَ َتـِي أَلَقح َويح َفباَِم َأغح
()

. 

 ا ادممـون.أَي

إن من أبرِز سامِت هذا العرص ثورًة كزى يف اإلطالِم واالتصاالِت، غدا هبا طادُـا 

القوَم شبؽًة متداخؾًة، متصؾَة األصراِف، فاَم جيِري يف أقىص العامل يعؾُؿه ويطَّؾُع طؾقه 

صاِل، الذي من يف سائِره، ومل تُعدح بؼعٌة من العاملِ يف مـلًى طن هذا االشتباِك واالت

ِطفا، تطُرُق  يؽاُد يطبُق طذ األرِض، فوسائُل اإلطالِم واالتصاِل طذ اختالفِفا وتـوُّ

كلَّ باٍب، وتدخل كلَّ بقٍت، وتـزُل يف كلِّ واٍد، فقطالُعفا الصغُر والؽبُر، والعاملُ 

 واجلاهُل، والذكُر واألكثى، واْلارُض والباِد. 

                                 

 (.21( سورة األطراف ))
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رت هذه الـعؿُة الؽزى يف هداية الـاس،  فؾقت شعري !! كقف هي اْلاُل لو ُسخِّ

 وداللتفم طذ سعادة الدكقا وفوز اآلخرة؟!

 أَيا ادممـون.

إن لوسائِل اإلطالِم طذ اختالفِفا قوًة، َلا شلُُنا وأثُرها الؽبُر يف تشؽقِل اآلراء 

ق اْلؽامَء، واألفؽار، وصقاغِة العؼوِل وتربقة األجقاِل، وإن مما ُيػِزع العؼالَء، وُيؼؾ

التي ال خيػى أثُرها يف تغقِر األمِم -ويؼضُّ مضاجَع العؾامء أن هذه الوسائَل اخلطرَة 

 اهللِ ورسؾه طؾقفم الصالة  -وادجتؿعات
ِ
ما تزاُل يف معظِؿفا يف يِد حػـٍة من أطداء

يف  ون طن سبقِل اهللِ ويبغوُنا ِطَوجًا، وحيبون أن تشقَع الػاحشةُ والسالم، الذين يصدُّ 

ًة، والطنَي بِ  ًة أن أكثَر ؾَّ الذين آمـوا، ويريدون أن كؿقَل مقاًل طظقاًم، ومما يزيُد األمَر ِشدَّ

الـاِس يف غػؾٍة طن خطورِة هذه الوسائِل، حتى أن فِئامًا من الـاِس أقبؾوا طذ هذه 

دباَِش، التي الوسائِل إقباَل اجلائِع الصادِي طذ صعاِمه وَشابِه، ال سقام قـواُت البثِّ ا

تسؿى الدشوُش، فلسؾؿوا َلذه الؼـواِت ققاَدهم، وططَّؾوا طؼوََلم وفطَرهم، فتحوا 

َلا أبواهَبم، بل أفئدََتم وقؾوهَبم، فَلطـَّا أطداَءكا طذ أكػِسـا، فغدا بسبِب كثٍر من هذه 

 األجفزِة ادعروُف مـؽرًا، وادـؽُر معروفًا، وإكا هلل وإكا إلقه راجعون.

إن لوسائِل اإلطالِم واالتصاِل طذ اختالفِفا وتـوطفا، صحافًة أو ! ادممـونا أَي

إذاطًة أو تؾػازًا أو قـواِت بثٍّ مباٍَش أو غَرها مما شاهبفا، إن َلا أرضارًا وأخطارًا 

تالشى أمامفا ما قد يوجُد فقفا من ادـافع إن وجدت، فالواجُب توقي هذه يطظامًا، 

 رضاِر، واْلذُر مـفا، واالكتباُه َلا، ولقس اخلُز كادعايـة.األخطاِر، وتؾك األ
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إنَّ من أكِز أخطاِر هذه الؼـوات، وتؾك الوسائِل اإلطالمقِة: أُنا ! أَيا ادممـون

َغَدت من أهمِّ أدواِت أطدائـا، يف حتؼقِق مآرهِبم وأهدافِفم وخمططاَِتم، يف التسؾِط 

 إرادَِتا، والتشؽقِك يف ديـِفا وثوابتِفا. طذ األمِة، وُنحِب خراَِتا، وسؾِب 

ومن أخطاِر هذه الوسائِل أيضًا: إضعاُف العؼقدِة، بنضفاِر شعائِر الؽػِر 

 طذ مػفوِم الزاءِة من الؽػِر وِمَؾؾِه وأهؾِه، فننَّ 
ِ
كرَش صوِر الؽػاِر  ومتجقِدها، والؼضاء

ؽاَرها، وُتِؼرُّ استساغَتفا، ُتذهُب من الـػوِس استـ ،ودياكتِفم وشعائِرهم وأطامَِلم

 وتزيُل من الـػوِس البغَض َلا وألهؾفا .

ُج وتدطو إىل التشبُِّه ! أَيا ادممـون إن من مػاسِد اإلطالِم وأجفزتِه: أُنا تروِّ

ات  بالؽػاِر يف أخالِقفم وأفؽاِرهم وآداهِبم وُكُظِؿفم وطاداَِتم، ومالبِسفم وقصَّ

 شعوِرهم، بل ويف معتؼداَتم.

 ا ادممـون.أَي

، ووسائِل اإلفساد: أُنا تؼتُل الػضقؾَة، وحتقي الرذيؾَة،  إن من مػاسِد قـواِت الرشِّ

ُد يف صاطِة ربِّ  وتشقُع الػاحشَة، وحتاُِص اْلسـَة ومتجُد الػساَد واإلْلاَد، وتزهِّ

ُن السقئاِت والػواحَش، ففي سبُب كثٍر  من العباِد، تثُر الشفواِت والغرائَز، وتزيِّ

االكحراِف، الذي يعاكقه كثٌر من الـاِس يف أبـاِئفم وبـاَِتم، وهو كتاُج تؾك 

 ادسؿوطاِت وادرئقاِت.

 .أَيا ادممـون

ُد ادرَء طذ رؤيِة ادـؽراِت وطدِم إكؽاِرها، وهذا من  إنَّ من مػاسِدها: أُنا تعوِّ
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ا أن ترى كثر ًا ممن حيبُّون اخلَر، أخطِر مػاسِدها، وإكه دن ادمسِف ادمملِ حؼَّ

وحيرضون جمامَع الزِّ فضاًل طن غرهم من اخلؾق، قد استؿرؤوا جؾوَس الساطاِت 

الطواِل أماَم أجفزِة اإلطالِم، دتابعِة برامٍج تعجُّ بادـؽراِت، فقفا الـساُء ادتزجاُت، 

ؾموا هبا والؽؾامُت الؼبقحاُت، والعؼائُد الػاسداُت، وفقفا الرشوُر وادوبؼاُت، م

َلا، فنكا هلل وإكا إلقه  أبصاَرهم وأسامَطفم، بل وأفئدََتم وقؾوهَبم، دون إكؽارٍ 

أال يظنُّ أولئك أُنم مبعوثون، وطن هذه ادـاضِر مسمولون، وطذ تؾك ، راجعون

الساطاِت ُماسبون، أما خيشى همالء طذ قؾوهبم الػساَد والعطَب، من تؾك ادـاضِر 

الػاتـِة، التي خترُج فقفا ادرأُة بؽامِل زيـتِفا، قد ارتدت أهبى  الؼاتؾِة، وادشاهدِ 

مالبِسفا، وأكثَرها فتـًة، وأِصَخفا ألواكًا، حتؽي طذ ادأِل كالمًا، يبعُث يف الؼؾوِب 

الٍت  الشفواِت، وَيقِّج يف الـػِس الغرائَز والـزواِت، مع ما يصاحُبفا من جمؿِّ

ـاِت ٍ، أين همالء من قوله النظرُة سهٌم من سهاِم : )وسؾم  اهلل طؾقهصذ   وُمسِّ

 (إبلوسٍ 
()

. 

 ، أَيا ادممـون، إن من مػاسدها تؼؾقَل اخلِر، وهدَم بـاء أهؾه، وتؽثَر الرشِّ

وإفساَد أهؾِه، فنن ما تبـقه وسائُل اإلصالح، ومـابُع اخلر يف ادساجِد واددارِس 

األفالُم اخلؾقعة، أو الصحُف وادجالُت  ُض فقهوغرها، َتدُمه األغـقُة اداجـُة، وتبغِّ 

ُل يف وصِف  ادبتذلُة، أو الؼصُص الرخقصُة أو الؼـواُت اخلبقثُة، وما أجوَد ما قاله األوَّ

 هذا الواقع، حقث قال :

                                 

 (، وقال: صحقح اإلسـاد.8787(  أحرجه اْلاكم ))



almosleh.com 

 
5 

 متى يبلـُغ البنواُن يـومًا متاَمه        إذا كنَت تبنِوِه وغرُيك هيدمُ 

فكوف بباٍن خلَفه ألُف هادمٍ        ولو ألُف باٍن خلَفهم هادٌم كفى 
()

 

                                 

 (.2002(  ديوان بشار بن برد ))
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 اخلطبة الثاكقة

 . أما بعد

فنن من واجبِـا جتاَه ماذكركاه من أخطاٍر حػَظ الـػِس واألهِل، من هذه الوسائل، 

ؾِقُؽمح َكارًا﴾ اهلل لؼول ِذيَن آَمـُوا ُقوا َأكحُػَسُؽمح َوَأهح َا الَّ تعاىل: ﴿َيا َأَيُّ
()

. 

، وذلك  بنشاطِة الوطي بلخطاِر هذه الوسائِل، والتذكِر هبا. التوايَص باْلقِّ

بادفاتػِة  ،االحتساَب طؾقفا باإلكؽار طذ ماتبثُّه من َشوٍر، وتـرُشه بني ادسؾؿني

 أو ادؽاتبِة، أو غر ذلك من الوسائِل ادتاحِة ادؿؽـِة.

 

                                 

 (.1(  سورة التحريم : ))


