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كم  وعلى عبده ورسوله، نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يبارك لنا ولكم يف هذا الشهر العظيم، وأن جيعلنا وإَّيا

ِتَسااًب، ِإميَاانً  َرَمَضانَ  َصامَ  َمن  »ممان يصومه ويقوم ليله إمياانً واحتساابً، فإنا ذلك من أعظِم أسباِب املغفرة،   َواح 
 .«َذن ِبهِ  ِمن   تَ َقدامَ  َما َلهُ  ُغِفرَ 

ِتَسااًب، ِإميَاانً  َرَمَضانَ  قَامَ  َمن  »ويف احلديث اآلخر:  ا على العبد أن يعظِ م  «َذن ِبهِ  ِمن   تَ َقدامَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواح  وإَّنا
هذا الشهر يف فعِل ما فرض هللا وفعِل ما حيبُّ هللا من األقوال واألعمال، وأن حيذر من كلِ  ما ُيسخُط هللا، 

 ما يبغُضه هللا من احملرامات القولياة والفعلياِة. من كل ِ 
ا قناةٌ ملعونٌة mbcوإنا أخطَر ما على الناس يف هذا الوقت القنوات األثيمة الايت شرُّها ال   ) ( أقوُل: شرُّها، فإَّنا

فاسٌق، وكذلك القناة )العربياة( مؤساسةٌ على الشرِ  والفساِد، فاحذوها ومن يشرتك فيها ال شكا أناه آمثٌ، بل إناه 
 فكلُّها منابُر فساٍد فاحذروها واحذروا ما أشبهها.

احذروا مجيَع، احذروا مشاهدة الربامج األثيمة واملسلسالت واألغاين، احذروها يف كلِ  وقٍت وال سياما يف هذا 
اً يعمرونه ابخلري والذكر وطاعة هللا، الشهر، وال سياما يف شهِر الصيام املبارك، املسلمون واملؤمنون سلفاً وخلف

واآلن كثرٌي من الناس يعمر ليله ابلباطل ابللغو ابإلمث ابملعاصي، مبشاهدة هذه املسلسالت وهذه الربامج 
 األثيمة.

اتقوا هللا واحذروا وصونوا بيوتكم، صونوا بيوتكم وأسركم من اعتياد من اعتياد مشاهدة هذه األابطيل وأنواع 
َيا أايُـّهاا الَِّذينا آامانهوا قهوا ﴿وا أهليكم، صونوا أوالدكم بنني وبنات احفظوهم فأنتم عنهم مسؤولون اآلاثم، صون

رًا واقهودههاا النَّاسه وااْلِْجااراةه   [6]التحرمي: ﴾أانـْفهساكهْم واأاْهِليكهْم َنا
ُئولٌ  وَُكلُُّكم   رَاٍع، ُكلُُّكم  »ويف احلديث الصحيح:  فاجتهدوا وصونوا أنفسكم أوااًل، قوا أنفسكم  .«هِ َرِعياتِ  َعن   َمس 

ِليُكم   أَن  ُفَسُكم   ُقواواحفظوا أهليكم وذرَّيتكم كما أمر هللا: } َجاَرةُ  النااسُ  َوُقوُدَها اَنرًا َوأَه  ا يكون هذا َواحلِ  { وإَّنا
والنهي عن املنكر، وما هذه بصيانة اجلميع من معاصي هللا، وحبملهم على طاعة هللا، أي: ابألمر ابملعروف 

َ الصادُق من الكاذِب يف إميانه ودعواه.  الشروُر الايت تُبثُّ وتُنَشُر إالا بالٌء وابتالءٌ ليتبنيا
م منصرمةٌ وذاهبٌة، ال يدري اإلنساُن مىت يفجُؤهُ املوُت  فاتقوا هللا، واجتهدوا يف طاعة هللا، وتذكاروا أنا هذه األَّيا

نيا مبا فيها، ويقدم على ربِ ه بعمله، نسأُل هللا أن يثبِ تنا على اإلميان وأن حيسن لنا مبنِ ه وكرمه يفارُق هذه الدُّ 
 اخلامتَة، إناه على كلِ  شيٍء قديٌر.


