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أما بعد فيا أيها املسلمون ،يقول اهلل جل شأنه يف كتابه الكرمي :وي وم ي عض الظَّ ِ
ول يَا
املم َعلَى يَ َديْ ِه يَ مق م
َّ
ََْ َ ََ
ِ
ِ
الرس ِ
َضلَِّين َع ِن ِّ
الذ ْك ِر بَ ْع َد إِ ْذ
ول َسبِ ًيال  يَا َويْلَ َت لَْيتَِين َملْ أ ََّخت ْذ فمَالنًا َخل ًيال  لََق ْد أ َ
لَْيتَِين َّاختَ ْذ م
ت َم َع َّ م
اءن وَكا َن الشَّيطَا من لِ ِْْلنس ِ
ِ
جل شأنه  :قَ َال قَائِل ِّمْن مه ْم إِ ِّن َكا َن ِل قَ ِرين 
ان َخ مذ ًوًل  وقال َّ
ْ
َ
َج َ
ول أَئِنَّك لَ ِمن الْم ِ
ي  أَئِ َذا ِمْت نَا َومكنَّا تمَرابًا َو ِعظَ ًاما أَئِنَّا لَ َم ِدينمو َن  قَ َال َه ْل أَنتمم مطَّلِ معو َن 
صدِّق َ
يَ مق م َ ْ م َ
دت لَتمرِدي ِن ولَوًَل نِعمةم رِّّب لَ مك ِ
ِِ ِ
فَاطَّلَع فَرآه ِيف سواء ْ ِ
ين
نت م َن الْ مم ْح َ
م
اْلَحي ِم  قَ َال تَاللَّه إ ْن ك َّ ْ
َ ْ َْ َ
ض ِر َ
َ َ م ََ
ِ
ِِ
ِ
ِ
يم  لِ ِمثْ ِل َه َذا
ي إًَِّل َم ْوتَتَ نَا ْاْل َ
مول َوَما ََْن من ِبمَع َّذبِ َ
أَفَ َما ََْن من ِبَيِّت َ
ي  إ َّن َه َذا ََلمَو الْ َف ْومز الْ َعظ م
ِ
َِّ
ثل
فَ ْليَ ْع َم ْل الْ َعاملمو َن  روى البخاري عن أّب موسى اْلشعري  قال :قال رسول اهلل " إَّنَا َم م
ِ
ِ
ك ونَافِ ِخ الْ ِك ِري ،فَح ِامل الْ ِمس ِ
ِ ِ ِ
الصالِ ِح َو َجلِ ِ
اْلَلِ ِ
ك َو َّإما أ ْن
يس َّ
ك َّإما أ ْن مُْيذيَ َ
َ م ْ
يس السوء َك َحام ِل امل ْس َ
تَبتَاع ِمْنه و َّإما أ ْن ََِت َد ِمْنه رُيا طَيِّبةً ،ونَافِخ ِ
ك َو َّإما أ ْن ََِت َد ِمْنهم ِرُيًا ممْنتِنَةً" وعن
الك ِري َّإما أ ْن مُْي ِر َق ثِيَابَ َ
م ً َ َ م
ْ َ مَ
ِ ِ ِِ
َح مد مك ْم َم ْن مُيَالِ ْل
أّب هريرة رضي اهلل عنه فيما رواه احلاكم يف املستدرك " الْ َم ْرءم َعلَى دي ِن َخليله فَ ْليَ ْنظمْر أ َ
".

أيها املسلمون ،شأن العاقل أن ُيرص على نفسه من أن تنزلق به قدمه إل املهالك واًلَنرافات ،شأن
العاقل أن يشغل وقته ِبا يعود عليه بالنفع يف دينه ودنياه ،وِبا يقربه إل اهلل .ومن أنفع ما ُيقق له
السالمة واخلري مصاحبة من ينفعنا حاله ،يقول ابن عطاء اهلل السكندري( :صاحب من ينفعك حاله
ويدلّك على اهلل مقاله) الصاحب واجملالس قد يكون إنساناً مثلنا جنلس معه فنتحدث إليه ويتحدث
إلينا ،فيكون يف تبادل اْلحادي ما يثثر يف النفس سلباً أو إاجاباً نفعاً أو ضراً ،هداية أو ضاللةً .ل بد
أن يتأثر اإلنسان ِبن اجالس وِبن يصاحب ،فاإلنسان مرآة تنعكس عليها الصور واْلصوات واملواقف
واآلراء .وًلبد أن تعطي أثرها بشكل من اْلشكال ،وليس من العقل وًل من احلكمة وًل من الرصانة أن
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يتقبل املرء كل ما مسع ،وأن يقر بكل ما رأى ،كلنا إذا عدنا بذاكرتنا يدرك كم أودى بنا تضليل وسائل
اإلعالم ،ومن يقف وراء تلك الوسائل ،حت ضل من ضل من شبابنا ،وهلك من هلك من أبناء أمتنا،
وصاروا يف مهالك ضاللتهم ،كلنا يستطيع أن يعود بذاكرته إل تأثري ذلك الصديق الذي ابتسم ل
طويال وأضحكين كثرياً ،ولكن بعد ذلك كان يضع ل املزالق وينصب ل الشباك ليودي ّب ولريمي ّب يف
املهالك ،وعندما أقول اجملالس ًل أعين باجملالس هذا اإلنسان ،فوسائل اإلعالم جمالس أخطر ،والكتاب
و اجمللة جمالس خطريَ ،نن ينبغي أن نكون على حذر ،فليس كل من لبس عباءة دينية كان مقبوًلً،
فلرِبا روى املرء حديثاً عن رسول اهلل  ويقول لك العلم والشرعً :ل تقبل .كيف وهو يروي لنا عن
رسول اهلل !! نعم ًل تقبل إًل ما صحت روايتهً ،ل تقبل إًل ما استوثقت من صحة إسناده وتأكدت من
أنه فم ِسر على الوجه الصحيح فليس كل خرب فسر على وجهه الصحيح ،وليس كل خرب صحت نسبته
إل مصدره ،كم من الناس من يضلل باللهجة الدينية أو ِبظاهر املودة واحملبة أو بدعوى احلرص .لقد
طرحت شعارات دينية ،وطرحت شعارات وطنية ،وطرحت شعارات إصالحية ،وطرحت شعارات
احلرية ...فماذا جنت بالدنا؟ وماذا جىن أبناؤنا؟ وماذا جنت جمتمعاتنا من تلك الصيحات وتلك
العالقات اليت أودت ِبن غمرر هبم إل مهالكهم ،نعم ،فلرِبا الكلمة سبباً يف ارتداد عن دين اهلل ،و لرِبا
كانت الكلمة سبباً يف انزًلق اإلنسان إل الرذيلة واًلَنراف ،ولرِبا كانت الكلمة سبباً يف فساد العالقة
بي زوجي أو بي اًلبن وأبيه واْلار وجاره والصديق وصديقه ،فلرِبا سولت النفوس املريضة لْلنسان
الساذج البسيط اْلمور الفاسدة .وربنا تبارك وتعال ُيذرنا من أن نصاحب من ًل ينفعنا حاله ويضر بنا
مقاله ،ويبي لنا أن مصري من صاحب صاحب السوء أن يودي به ،عودوا إل اآليات اليت قرأاها َ ويَ ْوَم
ي عض الظَّ ِ
ول سبِ ًيال  يا وي لَت لَيتَِين َمل أ َِّ
ت مع َّ ِ
َّ
َخت ْذ فمَالنًا َخلِ ًيال
املم َعلَى يَ َديْ ِه يَ مق م
َ َْ َ ْ ْ
ََ
الر مس َ
ول يَا لَْيتَِين اختَ ْذ م َ َ
اءن وَكا َن الشَّيطَا من لِ ِْْلنس ِ
ِّ ِ ِ
ِ
 لََق ْد أ َ َّ
ان َخ مذ ًوًل  والشيطان قد يكون شيطان
ْ
َ
َضل ِين َع ِن الذ ْكر بَ ْع َد إ ْذ َج َ
جن ،وقد يكون شيطان إنس ،وقد يكون وسيلة إعالم ،وقد يكون كتاباً ملئ بالضالًلت اليت ألبست
ثوب العلم أو الدين ،كم ممن ارتدى عباءة الدين وهو شيطان رجيم ،نعم وليس من اليوم؛ بل منذ فجر
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تارُينا علمتنا اْلحداث أن هناك من يلبّس على الناس دينهم "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون

دينكم" ديننا علم وليس خرافة ،ديننا علم ليس إفساداً ،ديننا نستوثق فيه من مصادره وندرك فيه معانيه
ومقاصده وًل نرمي بأنفسنا وًل بأبنائنا وًل بخخواننا إل املخاطر واملفاسد ،كم أودى بشبابنا صاحب
السوء فضللهم وأهلكهم ،وكم كان استدراج كثريين إل مهالكهم فأودت هبم ،وكم من صديق يف ظاهره
عدو يف حقيقته ،وكم من مرشد يف دعاواه مفسد يف مقاصده ونواياه.
أقول قول هذا وأستغفر اهلل العظيم ل ولكم فيا فوز املستغفرين
خطبة اجلمعة 4402-42-42
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