
 



  

  ٥وآثارها .. القنوات الفضائية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  املقدمة

وصلى اهللا وسلم على من ال نيبَّ بعده، نبينا  احلمد هللا وحده،
  .حممد، وعلى إخوانه من النبيني، وعلى آله وصحبه والتابعني

  :أما بعد
فال خيفى ما لإلعالم واالتصاالت من األثـر الكـبري علـى    

ة؛ وألجـل  الشعوب وثقافتها وتصوراهتا وتوجهاهتا يف جماالت عد
ذلك فقد َحَرَصت الدول ذات القوة العسكرية والسيطرة السياسية 
وغريها على استغالل هذا اجلانب مبا خيـدم مصـاحلها وحيقـق    

  .طموحاهتا، وهذا هو املشاهد وامللموس يف عامل اليوم
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن اليهود ملَّا وقفوا على أمهية اإلعـالم  

فقد َهبُّوا لالستئثار به وتصريفه وفق مـا  وتأثريه يف حياة الشعوب 
يريدون، ولنلِْمح إىل شيء مما يدل على هذا يف جمـاالت اإلعـالم   

  :املتنوعة
: مؤسسها هـو » رويترز«فواكلة : ففي جمال وكاالت األنباء

هي شركة » أسوشيتد برس«ووكالة . اليهودي» جوليوس رويتر«
قع معظمها من قبل صحف وجمالت أمريكية ت ١٩٠٠تأسست عام 

  .حتت سيطرة اليهود
روبـرت  «اشترى مليونري يهودي يدعى : ويف جمال الصحافة

عدًدا من الصحف واجملالت الربيطانية وهـي صـحيفة   » مريدوخ

 



  
وآثارها.. القنوات الفضائية  ٦  

نيـوز أُف ذا  «و » الصـن «وجملـة  » الصنداي تاميز«و » التاميز«
أودلـف  «ويف أمريكا اشترى اليهودي . »سييت جمازين«و » وورلد
وذلك عـام  » نيويورك تاميز«فة أمريكية وهي أشهر صحي» أوش

الواشـنطن  «، ولليهود سيطرة على صحف أخرى مثـل  ١٨٩٦
  .وغريمها» الديلي نيوز«و » بوست

كمجلة : ومن اجملالت األمريكية يسيطر اليهود على عدد منها
، ويف الصحافة الفرنسية يسـيطر اليهـود   »نيوزويك«و » التامي«

  .»لوفيقارو«ا مثل ويؤثرون بوضوح على أشهر صحفه
وهكذا شبكات التلفزة العاملية الشهرية، حيـث تقـع حتـت    

 N.B.S: (سيطرة اليهود، ومن أشهرها الشبكات الثالث املسماة
ليونارد «فاألوىل رئيسها يهودي يدعى ) A.B.Cو  C.B.Sو 

والثالثة » ويليام بيلي«، والثانية رئيسها ومالكها اليهودي »جونسون
  .)١(»الفرد سلفرمان«يرأسها اليهودي 

وبعد حرب اخلليج الثانية اليت ُوظَِّف إلطالق شرارهتا طاغيـة  
العراق، سعت كثٌري من الدول العربية؛ لتلمك قنوات تلفزة تعـرب  
طبقات الفضاء؛ لتصل إىل أبعد حدٍّ ممكن، وكان هذا بدافع دخول 
مة ميدان السابق يف هذا اجملال، وإن مل ترد بذلك خًريا حمًضا أو خد

  .دين اإلسالم فيما يظهر
                              

ملؤلفه زياد أبو » السيطرة الصهيونية على وسائل اإلعالم العاملية«كتاب : ينظر (١)
النفوذ اليهودي يف األجهزة اإلعالمية «و . غنيمة، نشر دار عمَّار بعمَّان

  .، نشر دار اجملتمعفؤاد بن سيد عبد الرمحن الرفاعي: ملؤلفه» واملؤسسات الدولية

 



  

  ٧وآثارها .. القنوات الفضائية 

وقد ظنَّ كثٌري من الناس هبذا احلدث خًريا، ال لذاته، ولكـن  
ألجل أن يكون تياًرا مضاًدا ملا تسامعوا به من الَبثِّ الفضائي مـن  

  .الدول الغربية
لكن الواقع خالف هذا التصور، حيث تلك القنوات الفضائية 

انفجار سرطاين فضـائي  العربية انضمت لغريها تابعةً هلا يف تكوين 
  .يقضي على البقية الباقية من ثقافة األمة وموروثاهتا

وها هي القنوات الفضائية املتنوعة حتل زائرة بغري استئذان على 
  .البيوت بساعات بثٍّ متالحق وعشوائي

حىت إذا مل جتد تلك القنوات ما متأل به ساعاهتا نصََّبت علـى  
بغت وجهها بأطبـاق مـن   االستديو مذيعة كاسية عارية وقد ص

األلوان، ولقتنتها كلمات امليوعة، مث فتحت الكامريا واملـايكرفون  
على مجهور بائس من اخلليج إىل احمليط لتعبث بـاألخالق واآلداب  

وهكذا .. »صبوغ«» صفيق«ويف كل ليلة مع وجه .. كيف شاءت
  .استخفافًا وعبثًا.. دواليك

ة واألفالم املبنية على الفنِّ إىل غري ذلك من أكوام الربامج املُِسفَّ
  .الرخيص الذي تقدمه ُزَبالة اجملتمعات

أما املتلقُّون والشرائح املستهدفة فهم يف معظمهم وسـوادهم  
األعظم ينتصبون أمام الشاشات وقد أسلموا قياد أنفسهم ألكثـر  
القنوات إسفافًا، فبحسب أكوام اللحوم وكمية ما يعـرض منـها   

والربامج » الرومانسية«ظل ما يسمى األفالم  تتحقق اجلماهريية يف
  .ُتوأَد الفضيلة وُيغتال احلياءحيث  –حسا ومعىن  -» ةاملفتوح«

 



  
وآثارها.. القنوات الفضائية  ٨  

وقد جعلت تلك القنوات والشبكات أنواًعـا مـن األطعـام    
والشباك الصطياد الُسذَّج من الناس من خالل التـهييج اجلنسـي   

  .نهنالفاضح، وعرض وجوه الغيد واحلسناوات وإبراز مفات
وآمل من أخي القارئ الكرمي، أو أخيت القارئة الكرميـة أن ال  
يضيق مبا سأكون صرًحيا فيه من خواطر جالت يف فكري فـأردت  

  :إبالغها وبثها بدافع احملبة والنصيحة وإسداء اخلري والنفع
  :وحيسن أن نوطأ حلديثنا باملقدمات التالية

لفزة يف خمتلف ينبغي أن يعلم أن معظم ما تعرضه شبكات الت* 
أصقاع الدنيا، وسواء كان استقباله من خالل األطباق الفضائية أو 
غريها من وسائل االتصاالت، معظم ذلك ضرره ماحٌق وخطـره  
كبري جًدا يف جماالٍت عدٍة، وهذا ما يصرح به معظم العقالء من بين 
اإلنسان، املسلمون منهم والكفار، ومن كان له إمكانية للوقـوف  

د اإلحصائي واملوضوعي يف بعض املعاهد املتخصصـة يف  على الرص
بعض الدول الغربية فإنه سيقف مشدوًها من حجم األرقام املعلنـة  
والتقارير املنشورة واليت ترصد األضرار واألخطار بسبب ما ُيعرض 
َعْبَر الشاشات التلفزيونية، أضرار وأخطار يف التصورات واملفاهيم، 

يم اإلنسانية، ويف األمن واالستقرار، ويف ويف اآلداب واألخالق والق
  .صحة العقول واألبدان

أبان تلك املخاطر واألضرار عـدد مـن مفكـري الغـرب     
واملتخصصني يف التربية والتقنني، برغم أن املشاهد املعروضة هي من 
صنع أيديهم وإنتاجهم، ومن وحي ثقافاهتم، لكنهم مل جيدوا بدا من 

  .أن خيففوا العواقب والنتائج املريعةإعالن تلك النتائج لعلهم 

 



  

  ٩وآثارها .. القنوات الفضائية 

ولئن اتفقنا حنن املسلمني معهم فيما أرودوه؛ فإن لنا تصـوًرا  
آخر وهو املرتكز، وذلك حبفاظنا على عقيدتنا اليت يود أعداؤنا أن 

َودُّوا لَْو َتكْفُُرونَ كََما كَفَـُروا فََتكُوُنـونَ   {يزيلوها من نفوسنا 
  .)١(}َسَواًء

ض بعًضا من األضرار املترتبـة علـى هـذا    وقبل أن نستعر* 
التعامل املشني من كثري من الناس، مع مـا تعرضـه الشاشـات    

  .واالغترار به، دعونا نتوقف عند بعض النماذج من خالل الواقع
عاًما، ُترِك ليتابع أفالم الكرتون ) ١٣(فىت يافع عمره حنو من * 

ال تغـري  : الداناملعروضة عرب إحدى القنوات الفضائية، يقول له الو
هذه القناة، لكن ملا انصرفا عنه، دفعه الفضول وحـب كشـف   
اجملهول؛ ألن يتنقل من قناة إىل أخرى، فشاهد أشياَء غَري الئقة، ومل 

  !يزل هذا دأَبه، فماذا كانت النتيجة؟
  :خلل يف تصوراته َعبََّر عنه بأسلوبه فقال

أمـي   صرت أنظر ألي امرأة أمامي وكأهنا بدون ثياب؟ حىت
  !!وأخوايت
  :منوذج آخر* 

زوجان تعوَّدا على أن يتابعا مًعا ما ُيعـرض عـرب القنـوات    
الفضائية من املشاهد املخلة باآلداب، وبعد مضي زمن على هـذا  
احلال، صار الزوج ينتقص زوجته بأهنا أقل مجاالً من تلك املذيعـة  

                              
  .٨٩: سورة النساء، اآلية (١)

 



  
وآثارها.. القنوات الفضائية  ١٠  

ذا وكذا، اليت رأياها، وأهنا ال حتسن صنًعا يف مشاعرها معه، وأهنا ك
واحتدم اخلالف والنقاش، وآل األمر إىل أن طلقها بناًء على تلـك  

  .املقارنات اجلائرة
  :ومنوذج ثالث* 

لشخص اقتىن طبقًا فضائًيا، وملَّا وقف على أضراره وخمـاطره  
وأراد إزالته عارضته زوجته، ومانعت ذلك، وملَّا أصرَّ علـى رأيـه   

  . طالقها أو إبقاء الدشوَعَزم على تركه، َخيََّرْته زوجته بني
  
  :لغة األرقام* 

أظهرت إحصائية ضمن رسالة علمية جامعيـة بعًضـا مـن    
السلبيات املنعكسة على األسرة بسبب متابعتها للقنوات الفضـائية  

  :)١(وجاء ضمن ذلك 
حيرصن على مشاهدة القنوات اليت تعـرض املنـاظر   % ٨٥
  .اإلباحية
  .ةقلَّ لديهن تأدية الفرائض الديني% ٥٣
  .فََتر حتصيلهن الدراسي% ٣٢
  .يتطلعن للزواج املبكر ولو كان عرفًيا% ٤٢

                              
) ١٣٤٦٠(السعودية، العدد » جريدة املدينة«ملحق الرسالة الصادر عن : ينظر (١)

  .٢٠٠٠فرباير  ٢٨هـ املوافق ٢٣/١١/١٤٢٠االثنني 

 



  

  ١١وآثارها .. القنوات الفضائية 

تعرضن لإلصابة بأمراض نسائية نتيجة ممارسة عـادات  % ٢٢
  .خاطئة

وكشفت دراسة أخرى ضمن استبانة ُوزَِّعت على عدد مـن  
طالبات اجلامعات أن بعضهن َدأَْبَن على تسجيل بـرامج وأفـالم   

  .ينهن، مث يكون حديثهن فيما شاهدنهإباحية مث يتبادلنها ب
حول استقبال القنوات الفضـائية  «وقد أظهر استطالع طيب 

وجـود مـرضٍ   » األجنبية والعربية وعالقته بصحَّة طالبات اجلامعة
وذلك الزدياد أعداد املتـرددات علـى   » مرض الدش«أُطلق عليه 

  .عاًما٢٧-١٦العيادات النفسية والنسائية من الفتيات بني 

*  *  *  
ولنتوقف اآلن أيُّها األحبة الكرام عند بعض األضرار النامجة من 
متابعة الناس للقنوات الفضائية، وِلَما ُيْعَرض َعْبَر شاشات التلفزة من 

  .َمَشاِهد وبرامج ومسلسالت وأفالم
ما ينعكس مباشرة على املشاهد واجملتمع الـذي  : من األضرار

  .يعيش فيه حبيث تظهر آثاره عليه
أنه بعيد املدى حبيث : ما يكون يف املستقبل، أي: ن األضراروم

ال تظهر املخاطر واألضرار إالَّ بعد ُمضي جيلٍ أو جـيلني، وكـال   
  .النوعني له خطورته، وكل منهما متعلق باآلخر

 



  
وآثارها.. القنوات الفضائية  ١٢  

وعند التأمل يف أنواع األضرار واملخاطر النامجة عن التأثر مبـا  
  :فسنجد أهناُيعرض َعْبَر شاشات القنوات الفضائية، 

  .أضرار وخماطر على العقيدة والتصورات واألفهام
  .وأضرار وخماطر على األخالق واآلداب
  .وأضرار وخماطر على األمن واالستقرار

ولنستعرض جوانب تلك األضرار يف تلك اجملـاالت املُشـار   
  .إليها

*  *  *  
  والتصورات واألفهام أضراٌر يف جانب العقيدة: أوالً
ظم ما تبثه تلك القنوات يـورث ضـعف   سنجد أن مع -أ

اإلميان باهللا تعاىل، ويؤدي إىل اإلعراض عن عبادته، واالسـتعباد  
  .للشهوات

وهذا األمر ُمَشاَهد وملموس، فإن تلك املََشاِهد املَُحرََّمة الـيت  
تعرضها تلك القنوات ُتْضِعف اإلميان وُتباِعد بـني العبـد وربـه،    

مات حـىت يألفهـا ويسـتوحش    فتجعله يستغرق يف ارتكاب احملرَّ
إن العبد إذا عمل «: أنه قال  )١(الطاعات، ثبت عن املصطفى 
                              

مسند «و ). ٤٢٤٤(برقم » سنن ابن ماجه«و ). ٣٣٣١(برقم » جامع الترمذي« (١)
  .)٢/٢٩٧(» مد-اإلمام أح

 



  

  ١٣وآثارها .. القنوات الفضائية 

اخلطيئة ُنِكَت يف قلبه نكتةٌ سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب 
صقل قلبه، وإن هو زاد؛ زِيَد يف تلك النكتة السـوداء، حـىت   

ـ {: قول اهللا تعاىل مث تال النيب  »يغشى قلبه الران لْ َرانَ كَلَّا َب
  .)١(}َعلَى قُلُوبِهِْم َما كَاُنوا َيكِْسُبونَ

وإذا وصل الشخص إىل هذه املرحلة؛ صار يتثاقـل العبـادة   
ويستصعبها، ولكنه جيد نشاطًا وإقباالً على املعاصي، فيكون كمـا  

فواهللا ما «: عن الشقي يف قربه أن عمله يقول له أخرب املصطفى 
  .)٢(»سريًعا يف معصية اهللا ،طاعة اهللاَعِلْمُتَك إال كنت بطيئًا عن 

مث يصل به األمر إىل أن تكون الشهوات احملرمة أحبُّ إليه من 
كما قـال   –نعوذ باهللا من ذلك  –كل شيء، بل تصري مبنزلة اإلله 

أَفََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه َهَواُه َوأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلْمٍ {: ربنا سبحانه
  .)٣(}لَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه َوَجَعلَ َعلَى َبَصرِِه ِغَشاَوةًَوَخَتَم َع
  :ومن التأثري الذي حتدثه متابعةُ معظم الفضائيات* 

  :إضعاف عقيدة الوالء والرباء - ب

                              
  .١٤: سورة املطفيني، اآلية (١)
وغريمها من حديث الرباء بن » الصحيحني«جزء من حديث صحيح خمرٌَّج يف  (٢)

) ٢٠٢ص(» أحكام اجلنائز«وانظر متام خترجيه يف كتاب . عن النيب  عازب 
وقد سبقه للعناية بطرقه وألفاظه اإلمام احلافظ ابن . للشيخ العالمة األلباين رمحه اهللا

والعالمة احلافظك ابن حجر ) ٢/١٣١(» تفسريه«الدمشقي رمحه اهللا يف  كثري
). ٢٤٠-٣/٢٣٤(» يفتح الباري شرح صحيح البخار«العسقالين رمحه اهللا يف 

  .وقد ضمَّن ذلك فوائد نفيسة وكثرية
  .٢٣: سورة اجلاثية، اآلية (٣)

 



  
وآثارها.. القنوات الفضائية  ١٤  

ومن املعلوم أن هذه العقيدة هلا أصلها األصيل من هذا الدين، 
، احلب يف اهللا: أوثق ُعرى اإلميان«: كيف ال وقد قال الرسول 

  .)١(»والُبغض يف اهللا
لَا َتجُِد قَْوًما ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيـْومِ  {: ويقول اهللا جلَّ شأنه

الَْآِخرِ ُيَوادُّونَ َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسولَُه َولَْو كَاُنوا َآَباَءُهْم أَْو أَْبَناَءُهْم 
  .اآلية )٢(}أَْو إِْخَواَنُهْم أَْو َعِشَريَتُهْم

ب هو حمبة املسلمني، وحمبة اخلري هلم، والفرح بكل مـا  فالواج
  .به خريهم، وجيب ُبغض الكفار والتربؤ منهم، واحلذر من مودهتم

كيف يضعف الوالء والرباء بسبب تلك القنـوات  : وقد تقول
  الفضائية؟
  :فأقول

أال يوجد من الربامج ما يقدمه بعض النصارى مـن الرجـال   
تصل باهلاتف يبدي إعجابه وتعلقه هبـم،  والنساء فتجد املُتابع أو امل

وخاصةً إذا كانت املقدمة أو املذيعة امرأة، وأيًضـا مـن خـالل    
املقابالت مع الفنانني الكفرة جتد اجلمهور يتابعهم ويتابع إنتـاجهم  

ويفـرح بـذلك   » األتـوغراف «ويتصل هبم ويطلب التوقيع على 
أخربنا احلبيـب  وقد . ويفاخر به، وال شك أن هذا بدافع احملبة هلم

ال حيبُّ رجلٌ قوًما إال جـاء  «: عن هذا الشأن فقال املصطفى 
                              

رقم ) ١٠١ص(» مسند أيب داود الطيالسي«و . لإلمام أمحد) ٤/٢٨٦(» املسند« (١)
  .واللفظ له) ٧٤٧(
  .٢٢: سورة اجملادلة، اآلية (٢)

 



  

  ١٥وآثارها .. القنوات الفضائية 

مع مـن   املرء«: ، وقال عليه الصالة والسالم)١(»معهم يوم القيامة
  .وهذا عام يف الرجال والنساء )٢(»أحب

  :ومن التأثري العقدي الناجم عمَّا تبثه كثري من الفضائيات* 
  :ار بعاداهتم وتقاليدهمالتشبه بالكُفَّار واالنبه -جـ

وذلك أن معظم ما تبثه كثري من الفضائيات يظهر اجملتمعـات  
الغربية الكافرة بوجهها اجلميل فقط، وجه القوة والنظام واإلنتـاج  
واإلبداع، وال غرابة يف ذلك، إذ أن إنتاج تلك املواد اإلعالمية هو 

  .حتت نظر ومسع الغرب واملنبهرين هبم املشبهني بثقافاهتم
لكن أين ذلك التصوير احلقيقي حلياهتم اليت يعيشوهنا اآلن، من 
إحساس الغرب باخلواء الروحي املرير والشقاء واحلرية واالضطراب، 
والتفكك األسري، واالحنالل اخلُلقي، والتشتت االجتماعي والذي 
يهربون منه إىل جحيم املخدرات واملغامرات احلمقاء، والشذوذ يف 

اة، الشذوذ يف احلركـات واملظـاهر واللبـاس    خمتلف مناحي احلي
والطعام، الشذوذ األخالقي والسُّلوكي؛ فأورث ذلـك أمراًضـا   
عصبية ونفسية ال حصر هلا، جعلتهم ال جيدون يف احلياة مـا هـو   

  .جدير بالبقاء هبا

                              
واحلاكم ) ١٦٠، ٦/١٤٥(» املسند«جزٌء من حديث صحيح رواه اإلمام أمحد يف  (١)

وغريمها من حديث عائشة رضي اهللا عنها ) ٤/٣٨٣(و ) ١/١٩(» تدركاملس«يف 
هللا رقم للشيخ العالمة األلباين رمحه ا» سلسلة األحاديث الصحيحة«: وانظر

)١٣٨٧.(  
  ).٢٦٤٠(ومسلم ) ٦١٦٨(رواه البخاري   (٢)

 



  
وآثارها.. القنوات الفضائية  ١٦  

هذه الصورة ال تعرضها القنوات الفضائية عن واقع الغـرب،  
ما لدى الغرب مـن   ولكن تعرض الصورة على منحى آخر، وأن

تقليعات هو قمة التحضُّر والتقدم، ونتيجةً لذلك ال نكاد منـر يف  
طريق إال وجند واحًدا من أبناء املسلمني والبنات املسلمات وقـد  

  .تأثروا بشيء من تلك التقليعات
  .وهذا التشبه يورث احملبة وال شك

اهر املشاهبة يف الظ نإ«: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
ُتورث نوع مودة وحمبة ومواالة يف الباطن، كما أن احملبة يف الباطن 

، وهذا أمٌر يشهد به احلس والتجربة، حىت تورث املشاهبة يف الظاهر
إنَّ الرجلني إذا كانا من بلٍد واحٍد مث اجتمعا يف دار غربـة، كـان   
بينهما من املودَّة واالتئالف أمٌر عظيم، وإن كانـا يف مصـرمها مل   

  .)١(»...كونا متعارفني أو كانا متهاجريني
ومن املظاهر لألضرار النامجة عمَّا تعرضه الفضـائيات يف   -د

جانب العقيدة والتصورات ما يكون من التأثري يف جوانب عدة من 
  .الدين

حىت بلغ األمر أن َتْجُرأَ بعض املمثالت يف إحـدى القنـوات   
  .ًيا أمًرا ال يؤاخذ اهللا عليهالفضائية إىل أن تعد عملها املَُسفَّ أخالق

املمارسات اجلنسية املصورة احملرمة ال يؤاخـذ اهللا  ! سبحان اهللا
  .عليها العبد وهو ًمِصر عليها

                              
  ).١/٥٤٩(» اقتضاء الصراط املستقيم« (١)

 



  

  ١٧وآثارها .. القنوات الفضائية 

  ملاذا؟
ألن اهللا أعظم من أن يؤاخذ عبده علـى مثـل هـذه    : قالت
  .األعمال

اَءَنـا  َوإِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً قَالُوا َوَجْدَنا َعلَْيَها َآَب{! سبحان اهللا
َواللَُّه أََمَرَنا بَِها قُلْ إِنَّ اللََّه لَا َيأُْمُر بِالْفَْحَشاِء أََتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما 

  .)١(}لَا َتْعلَُمونَ
وهذا الذي قالته تلك املمثلة هو نفسه عقيدة املرجئـة الـذين   

  .ال يضر مع اإلميان أي معصية ولو كانت مكفِّرة: يقولون
ما يكون يف األخالق واألمن وحنـو  : -يًضا أ –ومن األضرار 

  :ذلك، وهذا ما نوضحه يف الفقرتني التاليتني

*  *  *  
  واألخالقية واالجتماعية األضرار واملخاطر التربوية: ثانًيا
من أبرز الضرار التربوية واألخالقية واالجتماعية ملا تبثه كثري  - أ

األطفال من القنوات الفضائية حصول االحنراف السلوكي لدى 
  .والشباب والفتيات وهكذا الكبار من الرجال والنساء

وذلك أن املشاهد املعروضة عرب تلك الشاشات ُتظْهِر العالقات 

                              
  .٢٨: سورة األعراف، اآلية (١)

 



  
وآثارها.. القنوات الفضائية  ١٨  

احملرمة بني الرجل واملرأة بأنه سبيل البد أن يسـلكه كـل رجـل    
وامرأة، وكل شاب وفتاة، ومن العجيب حقًا تلك املشـاهد جتـد   

قَبل كثري من العقالء يف بالد الغرب، االستنكار وحماولة التغيري من 
يف حني أن بعض القنوات العربية تعزز هـذا املنـهج يف قنواهتـا    

  .الفضائية، وجتد االستجابة لدى كثري من متابعها
ولنتوقف قليالً عند التصورات الذهنية اليت ُتَخلِّفَها كثري مـن  

القة بـني  املََشاَهد اليت تبثها معظم القنوات الفضائية يف تكوين الع
  .الرجل واملرأة
التساهل يف تكوين العالقة احملرمة بني الرجل واملـرأة  : سنجد

  .واعتباره أمًرا طبيعًيا
استساغة محل املراهقات سفاًحا، واعتيـاد ذلـك   : وسنجد

  .وشرح كيفية التخلص منه
عدم االستهجان أو االستغراب ملواعدة الرجل املرأة : وسنجد

مع شرح الكيفية والوسيلة لتحقيـق ذلـك   األجنبية ألمر ُمَحرَّم، 
والتحايل ألجله، وهكذا اخللوة بينهما، والقيام حبركات مثرية، من 

  .ملس، وحنو ذلك
بل إنَّ كثًريا من الناس مل يعودوا يستغربون أن تعرض بعـض  

  .القنوات مشهد رجل وامرأة يضطجعان على سرير واحد
املتالحقة تالحـق  ماذا ستكون النتيجة هلذه املشاهد املتكررة و

  الساعات والدقائق؟

 



  

  ١٩وآثارها .. القنوات الفضائية 

  :سيكون من النتائج
فشو الفواحش على اختالف أنواعها مع ما يلحقها من  - ب

  .االختالل االجتماعي يف نواحٍ عدة
  :َولُْنِشر إىل بعض من ذلك

إن عرض تلك املناظر البد وأن يؤثر يف الشباب والفتيـات  * 
ر تؤجج الشهوات وخاصة من مل يتزوج منهم، ذلك أن تلك املناظ

وجتعل الشخص ذكًرا أو أنثى مهيئًا للوقوع يف الرذيلة مىت فُِتَح لـه  
  .بل إنه ليعمد إىل كسر كل باب مينعه من مشتهياته احملرمة. باهبا

ومن العجيب حقًا أنه يوجد تصور لدى كثري من الناس رجاالً 
نظـرة  ونساًء، آباَء وأمهات، شباًبا وفتيات، مفاُد هذا التصور أن ال

الربيئة، واحلديث الطليق، واالختالط امليسور، والدعابة املرحة بني 
اجلنسني، واالطالع على مواضع الفتنة املخبوءة، أن ذلك تنفـيس  
وترويح، وإطالق للرغبات احلبيسة ووقاية من الكبت ومن العقـد  

  .النفسية، وختفيف من الضغط اجلنسي
  .والواقع أن هذا التصور خطأٌ مجلةً وتفصيالً

وإال وبربكم ماذا أَْوَرثَ هذا املسلك يف البالد اليت يتوفر فيها 
  !ذلك وزيادة؟

أليست بالد احلرية البهيمية يف أوروبا وأمريكا ال جتعل قيـًدا  
وال شرطًا ملن أراد الُعري واالختالط، على تلك الشـاكلة، فهـل   

 



  
وآثارها.. القنوات الفضائية  ٢٠  

  كفاهم ذلك؟
فشبَّ على  كال وريب، بل إنه زادهم شرًها وفحًشا ال هناية له،

ذلك الصغري وشاب الكبري، حىت تطلبوا إرواء غرائزهم بأنواع من 
  .الشذوذ كزواج الرجل بالرجل واملرأة باملرأة

  :ومن نتائج ذلك ومثراته املُرَّة* 
  .نعوذ باهللا من ذلك.. الوقوع على احملرام

وبأيب هو وأمي عليه الصالة والسالم ما كان أشد رمحته بأمَّته 
لتتبعن سنن مـن  «: ا من شطحات األمم الضالة، فقاليوم حذَّره

كان قبلكم شًربا بشرب، وذراًعا بذراع، حىت لو دخلـوا جحـر   
اليهود والنصارى؟ ! يا رسول اهللا: قال الصحابة »ضبٍّ لتبعتموهم

  .)١(رواه البخاري ومسلم  »!فمن؟«: قال
 حىت«: ، قال عليه الصالة والسالم)٢(ويف رواية الترمذي واحلاكم 

  .»لو كان فيهم من يأيت أمه عالنية لكان يف أميت من يفعل ذلك
  :)٣(أمحد اجملدوب . ويف هذا السياق يقول أستاذ علم االجتماع د

قضية إسقاط  ١٢٠٠٠) (اإلسالمية(ُوجَِدْت يف إحدى الدول 
قنبلة موقوتة داخل اجملتمع، وهـذا  : لقيط) ١٢٠٠٠: (نسب، أي

                              
برقم » صحيح مسلم«و ). ٧٣٢٠(و ) ٣٤٥٦(برقم » صحيح البخاري« (١)

)٢٦٦٩.(  
جممع «يف  يقال اهليثم) ١/١٢٨(» كاملستدر«). ٢٦٤٣(برقم » ع الترمذيامج« (٢)

  .ورجاله ثقات) ٣٢٨٥(رواه البزار ): ٧/٢٦١(» الزوائد
  ).٣٩ص) (١٤١عدد (جملة البيان،  (٣)

 



  

  ٢١وآثارها .. القنوات الفضائية 

  .هي حمل رعاية وتعظيم يف كل الشرائع يعين اهنيار كيان األسرة اليت
وما يتبعهما من  –أيًضا  –ويف اجلانب التربوي واألخالقي * 

  .التداعيات االجتماعية
أن مشاهد مناظر احلب والغرام احملرم واجلنس تؤدي إىل ضعف 
الغرية وانعدامها، وإال فبأي شيء يفسر أن تبدي املـرأة إعجاهبـا   

وأنه مجيل قسيم وسيم، تصـرح بـذلك   بالفنان أو املمثل الفالين، 
وتتلفظ به أمام زوجها، وال تتحرك لذلك مشاعره، وكأهنا تتحدث 

وبعض الناس يغفل عن أنه بتساهله بنظـر زوجتـه إىل   . من فراغ
املشاهد احملرمة وخاصة مناظر الفاحشة ومقدَِّماهتا وجلبه لألفـالم  

يكون  –ذلك  أنه بفعل –واجملالت اهلابطة الداعية للفحش والغرام 
قد مهَّد الطريق إلفساد بيته، وهذا ما يعبِّر عنه أصحاب الدراسات 
املتخصصة املعاصرة باخليانة الزوجية، وهذا ما أكَّدته دراسة أكادميية 

االحنرافـات السـرية وظـاهرة اخليانـة     «: يف رسالة علمية حول
خـروج  : ، وقد ذكرت الباحثة مجلةً من األسباب منـها »الزوجية

الرجـال وحتادثهـا معهـم    » بزمالئها«ة للعمل واختالطها املرأ
االطالع على الكتب واألفالم اجلنسـية  : خبصوصياهتا، ومن ذلك

  .)١(واليت حيضرها الزوج أو ال ميانع من تعاطي زوجتها هلا 
وهكذا املرأة اليت تشاهد زوجها وقد كادت عيناه أن خترجـا  

                              
. ُسجِّلت هذه الرسالة العلمية بقسم علم االجتماع يف كلية اآلداب، جامعة القاهرة (١)

حملمد كامل عبد الصمد، نشر الدار املصرية ) ٥/٢٨١(» ثبت علمًيا«: ينظر(
  ).اللبنانية

 



  
وآثارها.. القنوات الفضائية  ٢٢  

غنية وهي ال تعري لـذلك  من احلدقتني يقلبهما يف وجه املمثلة أو امل
اهتماًما، فالغرية بني الزوجني على بعضهما مطلوبة، الزوج يغـار  
على زوجته فيحفظها ويصوهنا وحيرص على أن تقصر طرفها عليه، 

واملرأة تغـار   )١(}قَاِصَراُت الطَّْرِف{كما هو وصف نساء اجلنة 
  .على زوجها أن ميتد نظره إىل غريها

  :اعية يف هذا اجلانبومن التداعيات االجتم* 
االستظهار باملنكرات وعدم االكتراث بنظر وعلم اآلخـرين،  
وهذه القضية جندها يف تزايٍد يوًما بعد آخر، ومن له اطالع علـى  
جمتمعات الشباب من الفتيان والفتيات يلمس ذلك األمر عن كثب، 

  :حيث تبدو آثار ذلك جليةً يف جوانب خمتلفة
نذ صغره يعتاد شرب الدخان، مث جتد أحدهم م: فعند الشباب

إنك واجٌد تلك املسالك والتصرفات املنحرفة اليت تظهر يف التعامل 
  .واللباس وغري ذلك

امليل لتكوين العالقات احملرمة، فتجده َيْنصب : وستجد لديهم أيًضا
َشَركَه الصطياد من يستطيع اصطياده؛ ليمارس من خالله الفاحشة اليت 

عرب مئات املناظر واملشاهد اليت جعلت منه إنساًنا تكرَّس مفهومها لديه 
  .مهيًِّجا جاًحما الرتكاب الفاحشة بأي سبيل ممكن

وبعض الشباب ُتْحِدث له مناظر القنوات الفضـائية املغريـة   
انتكاًسا يف فطرته وسقوطًا يف رجولته، حيث يعمـد إىل املسـلك   

                              
  .٤٨: ورة الصافات، اآليةس (١)

 



  

  ٢٣وآثارها .. القنوات الفضائية 

بالنسـاء يف   األنثوي، فهو ينافس البنات يف ميوعته ونعومته؛ لتشبه
  .الكالم واحلركات واللباس

ومل يعد غريًبا أن توجد األعداد املتكاثرة من الشباب الـذين  
يسافرون يف أوقات اإلجازات إىل الشرق والغرب، حيث مـوابئ  
الفتنة ومعارض الفواحش بأخبس األمثان، وهذا ما َحَمل كثًريا مـن  

لبلدان واملدن وكاالت السفر والسياحة إىل إعداد قوائم متعددة كا
وختفيض تكاليف السفر للمجموعات، وهكذا اخلطـوط اجلويـة   
األجنبية، حيث تقوم بتقدمي العروض اخلاصة الصـطياد أولئـك   
السُّذَّج من الشباب الذين ُعبث بأفكارهم يف عقر دار كل واحـٍد  

غـراء يف  منهم وجعل هلم الطُّعم املهيأ الصطيادهم، عرب برامج اإل
والذي تصنعه وكاالت السفر طمًعـا يف  . القنوات الفضائية املأفونة

  .الربح املادي حىت ولو تسببت يف هدم أخالق األمة بأسرها
ستلحظ جنوًحـا  : وعند الفتيات املتابعات لقنوات اإلسفاف

مقيًتا حنو أنواع من االرتكاسات األخالقية مبا تظهر معه نذر اخلطر 
  .تمع بأْسرِِهعلى أخالقيات اجمل

ككل الرجال  –فكل فتاة، وكل امرأة، لديها استعداد فطري 
للتفاعل مع الغرائز اليت وظَّقَتها الشريعة توظيفًا حسًنا وَوجَّهتها  –

  .إىل ما فيه صالح اُألمَّة وِعمارة األرض
لكن الفتيات والنساء املتأثرات بـربامج ومتثيليـات التَّفَلُّـت    

لتربج والسفور احملرم، بل إهنـن ليسـعني   األخالقي يظهر عليهن ا
جملاراة زبالة اجملتمعات من املمثالت واملغنيات، فيقلدهنن يف اللبـاس  

 



  
وآثارها.. القنوات الفضائية  ٢٤  

وقد نـزعن جلبـاب احليـاء،    ! العاري وتقليعات املوضة املتهتكة
  .فأقحمن أنفسهن فيما به هالكهن

وأنت واجٌد من هذا الصنف من الفتيات والنساء جنوًحا حنو 
ت احملرمة، حيث تتلقفها الكالب املسعورة لقمة سائغة، إقامة العالقا

  .ليعبثوا هبا كيفما شاؤوا، مث يرمون هبا زهرة ذابلة قد أفسد رحيقها
فانظر إىل هذه النهايات والنتائج املؤسفة الـيت تـؤول إليهـا    
الفتيات والنساء يف مستنقعات مأفونة، بعد أن كانت اآلمال املعلقة 

الدنيا متاع، وخري « املشرق واملغرب، عليها عريضة عرض ما بني
  .)١(»متاعها املرأة الصاحلة

ماذا ينتظَر من فتيات تفتحت أعينهن ومداركهن يوم تفتحت 
على مناظر اإلسفاف والتهتك من تقبيل وضم وأجسـاد عاريـة   

  .وكالم يف اجلنس وعالقاته ومقدماته
  !فهل ينتظر منهن بعد ذلك إال مثاٌر من جنس تلك املشاهد؟

ويف كثري من اجملتمعات اإلسالمية احملافظة واليت غُزِيت بثقافـة  
الفن الرخيص تتابعت االنتكاسات يف األفهام لدى كثري من الناس، 

  .ورحن يتبارين يف استحداث كل غريب
جعلن من أنفسهن أالعيب : ففي جمال األلبسة وطُرق التجميل

ألوان  –موضة  –ملصممي األزياء يف شرق الدنيا وغرهبا، فهذا زي 

                              
  ).١٤٦٧(» صحيح مسلم« (١)

 



  

  ٢٥وآثارها .. القنوات الفضائية 

، وهذه موضة حيوان »الشنبازي«محار الوحشي، وهذه موضة قرد 
  .اخل... الكنغر، وهذه موضة اجلرذان اهلندية

  .اخل... و ... و ... واملكياج... وتسرحيات الشعر... يف اللباس
السـاذجة لتتلقـف هـذه    .. العفيفـة .. فتأيت تلك املسلمة

ي تأخـذه عـرب   األضحوكات حتت مسمى املوضة والتمدن الـذ 
القنوات وبرامج املوضة، وتقليعة زبالة اجملتمعات الشرقية والغربية، 
مث يتتابع هؤالء النسوة يف تقليد بعضهن للخروج عن املألوف، حىت 

  ..ولو جعلها ذلك يف عداد السفيهات
  :ومن األضرار واملخاطر التربوية واألخالقية* 
  :احملرَّمةالعزوف عن الزواج، واالكتفاء باملناظر  -جـ

لدى دراسة توجهات عدد من الشباب الذين تـأثروا مبنـاظر   
الُعري والفاحشة اليت هي املادة الرئيسية يف معظم القنوات الفضائية، 
ظهر من توجهاهتم عزوف عن الزواج ورغبة عنه، ِلَم؟ جييبك هذا 

  :الشاب
  .الزواج مسؤولية وتكاليف -
  .صله املتزوجون وأحسنبَِسفْرٍة أو َسفَْرَتني حنصِّل ما حي -
لن جند من النساء اجلميالت من يشابه املمثلة فالنة أو فالنة  -

  .لنتزوج هبا
املرأة ال تستحق من يتعب من أجلها، هي للمتعة فقط، مثل ما 

  .رأينا يف املسلسالت واألفالم

 



  
وآثارها.. القنوات الفضائية  ٢٦  

  .إىل غري ذلك من التعلالت الساذجة
رمة أحـدثت  إن إدامة نظر الشباب إىل مناظر الفضائيات احمل

عندهم مخوالً حنو ما أحلَّه اهللا، وشرها حنو الفواحش احملرمة يأخـذ  
  .صوًرا متعددة

ولدى عزوف هؤالء الشباب عن الزواج، تنشأ مشكلة أخرى 
لدى الفتيات الاليت مل يتقدم هلنَّ أحد، مما يزيد من عدد العانسات 

  .ويف ذلك من األضرار ما ال خيفى
  :التربوية واألخالقيةومن األضرار واملخاطر * 

  .ممارسة العالقة الزوجية على وجه حمرم -د
نَِساُؤكُْم َحْرثٌ لَكُْم فَأُْتوا َحْرثَكُْم أَنَّـى  {: يقول اهللا تعاىل

  .)١(}ِشئُْتْم
وقد بيَّن أهل العلم يف ضوء هذه اآلية ما جاء يف معناها مـن  

وجـاءت  . أن حمل الوقاع هو حمل الولـد  أحاديث املصطفى 
: ومـن ذلـك قولـه    . نصوص احملرمة إلتيان املرأة يف دبرهاال
من أتى حائًضا «: ، وقوله )٢(»برهادملعونٌ من أتى امرأةً يف «

أو امرأةً يف دبرها أو كاهًنا فصدَّقه فقد كفر مبا أُنزل على حممٍد 
«)٣(.  

                              
  .٢٢٣: سورة البقرة، اآلية (١)
  ).٢١٦٢(رواه أبو داود  (٢)
  .وغريمها) ٦٣٩(وابن ماجه ) ١٣٥(رواه الترمذي  (٣)

 



  

  ٢٧وآثارها .. القنوات الفضائية 

وحيث إن أكثر القنوات الفضائية والقائمني عليها ال َيعَتـدُّون  
ضيلة، وإمنا األمر عندهم شـهوات مسـعورة، فهـم    بشرعة وال ف

يعرضون كل ما من شأنه هتييج الشهوات الجتذاب من يستطيعون 
من الناس، وللوصول إىل غاياهتم، كلٌّ وما خطط له، وأصـحاب  
اإلعالنات التجارية من ورائهم يهيمون يف كل واٍد طمًعا يف مزيد 

  .من الكسب املايل
  :ية واألخالقيةومن أضرار القنوات التربو* 
ظهور الشذوذ اجلنسي واالنتكاس الفطري، حيث يكتفي  -هـ

الذكور بالذكور، واإلناث باإلناث، وخصوًصا ملن مل حيصن 
  .بالزواج
ومن األضرار التربوية واألخالقية للقنـوات الفضـائية   * 
  :املنحرفة

اإلخالل هبوية اجملتمعات اإلسالمية، والقضاء على البقية  - و
  .ا لديها من تراثها وأخالقياهتاالباقية مم

ومن َمحََّص ما تعرضه القنوات الفضائية املنحرفة، مبـا فيهـا   
القنوات العربية فإنه يلحظ أهنا تقدم النموذج الغريب املتحلل مـن  
األخالق على أنه هو حمل التقليد واإلعجاب، مع تنحيتها لألخالق 

  .واآلداب اإلسالمية
نفق التبعية والتقليد ملـا فيـه    وبذلك دخل اجملتمع املسلم يف

  .هالكه

 



  
وآثارها.. القنوات الفضائية  ٢٨  

  :ومن األمثلة على ذلك
أن القنوات الفضائية املنحرفة تعرض العالقة بني الرجل واملرأة 
على أهنا عالقة جنسية، يتحتم على كل منهما أن يقتحم األعراف 
الشرعية ألجلها، فيتعرف كلٌ منهما على اآلخر ويتخلي وخيـتلط  

نفسه، ليس ألحد عليه أمٌر وال هني كائًنا به، وميارس معه ما تشاء 
  !من كان، حىت ولو كانت تلك العالقة عالقة ِسفَاح وخدن

تصوير تعاطي اخلمور بأنه ال حرج فيه وأنه شيء : ومن األمثلة
  !اعتيادي يشبه شربه شرب العصري واملاء

الدعاية للتقليعات الغربية يف اللبـاس وتطويـل   : ومن األمثلة
  .سرحيه، وغري ذلك من املسالك املثرية لالمشئزازالشعر وحلقه وت

  :تقدميها لنماذج منحرفة باعتبارها قدوة مقتفاة -ز
فقد َدَرَجت معظم القنوات الفضائية على إعـداد اللقـاءات   
بنماذج سيئة من املنتسبني واملنتسبات إىل ما يسمى الفن، وهـذه  

ا جعلها ال النماذج عندها من السقوط األخالقي والتخلف الثقايف م
  .جتد غضاضة يف اجملاهرة بسوئها وفحشها

  :-واملطلعِ أخرب  –ومن النماذج على ذلك 
عرضت برناًجما بعد اإلفطار يف رمضان  )١(أن إحدى القنوات 

استضـاف ذات مـرٍة إحـدى    . يستضيف املمثلني واملمـثالت 
                              

  ).٣٩ص) (١٤١عدد (جملة البيان،  (١)

 



  

  ٢٩وآثارها .. القنوات الفضائية 

كيف وصلت إىل ما وصـلت  : الراقصات، فسألتها مقدمة الربنامج
  (!!!)؟إليه من جمد
ومارسـت  ) سنة ١٢أنا هربت من أسريت وأنا عمري : (قال
صـاحبة الشـهرة   ) فالنة(وأصبحت (!) حىت وصلت (!!) حيايت 
  )!!واملاليني

  عرفًيا؟ ٤مرات رمسًيا و ٣أنت تزوجت : مث سألتها املذيعة
  ).عرفًيا ٧رمسًيا و  ٤ال، بل : (فقال

طاته هكذا يقدم هذا النموذج، ويف شهر رمضان بكل إسـقا 
  .األخالقية

  :)١(ومن األمثلة أيًضا 
أهنم استضافوا إحدى املمثالت، فسألوها عن عـدد مـرات   

  .الزواج
  .رمسًيا، أما العريف فال أعرف له عدًدا ٤: فقالت
  !وملاذا كل هذا العدد؟ يبدو أن العيب يف الرجال: فسألوها

 ال، إنَّ العيب يف نظام الزواج، ألنه نظاٌم بالٍ متخلـف : (قال
  ).عفاه الزمن

  .وهي تعين بذلك نظام الزواج اإلسالمي
  

                              
  ).٣٩ص) (١٤١عدد (جملة البيان،  (١)

 



  
وآثارها.. القنوات الفضائية  ٣٠  

هكذا جياهرون بالفاحشة وينتقصن شريعة اإلسالم، مث يكافأن 
على هذه اجلرأة بإعادة اللقاء معهن يف التوقيت نفسه من العام التايل 

وتقدم تلك النماذج على أهنا جنوم )!! سر التفوق(يف برنامج عنوانه 
  .يف اجملتمع

ح هذه النماذج العفنة وما ماثلها قدوة لكل مـن  وهكذا تصب
.. هروب من املنـزل .. أرادت السقوط يف أوحال الُعهر والفواحش

  .وتنقص لشريعة اهللا واعتراض على أحكامها.. خمادنة وسفاح

*  *  *  
  اإلخالل باألمن: ثالثًا
  :استساغة اجلرمية واعتيادها -أ

ـ  الم اجلرميـة،  َدَرَجت معظم القنوات الفضائية على عرض أف
وتكرار هذه املناظر للجرمية على أنظار » البوليسية«املسماة باألفالم 

الناس مبختلف طبقاهتم وأعمارهم جيعل اجلرمية يف أنفسـهم أمـًرا   
اعتيادًيا، حىت يصبح اجملتمع وميسي وروح اجلرمية يدب فيه وتكون 

  .مباثبة األحداث اليومية من حياة الناس
  :من ارتكاب اجلرمية املنظمةمتكني املنحرفني  -ب

واملراد ها هنا أن اجلرائم منها ما يكون عرًضا من غري احتراٍف 
  .هلا، وإمنا حتت تأثري وقيت ولغرض حمدد، فهذا نوع

 



  

  ٣١وآثارها .. القنوات الفضائية 

اجلرمية املنظمة، حبيث تصري : وثَمَّة نوع ثاٍن وهو األخطر وهو
اجلرمية حرفة أو مهنة ميتهنها الشخص، فريتب هلا وينظم خطواهتا، 

  .حبيث حيكم تنفيذها لينال بغيته وَيْنفَذ جبلده من القبض عليه
» البوليسـية «فمما تبثه تلك الشاشات فيما يسمَّى األفالم * 

.. خطـف األطفـال  ... عرض كيفيات اخلطف، خطف النسـاء 
  .وخطف عموم األشخاص

السرقة وكيفية التخطيط هلا، وكيفية الوصـول  : ومن ذلك* 
  .دوات املستخدمةلألماكن املستهدفة، واأل

إعداد السموم واملواد املكونة هلا، وكيفية دسِّها : ومن ذلك* 
  .على الشخص املستهدف

توضيح إعداد املتفجرات وإعدادها من املـواد  : ومن ذلك* 
األولية القريبة من األشخاص يف حياهتم اليومية، وكيفية وضـعها  

  .ونشرها للغرض املستهدف
تبعة إلخفاء معـامل اجلرميـة   توضيح اخلطوات امل: من ذلك* 

  .والتخلص من أدواهتا وإتالف كل ما يدل عليها أو على اجلُناة
عرض كيفية التهرب والوسائل املتبعة للتعميـة  : ومن ذلك* 

  .على التفتيش
التشجيع على تعاطي املخدرات وإظهار املتعاطني : ومن ذلك* 

  .طيهامبظهر البطولة والقوة والذكاء، وتوضيح وسائل وطرق تعا
وكل تلك املشاهد هلا متابعوها من خمتلف الشرائح واألعمال 

 



  
وآثارها.. القنوات الفضائية  ٣٢  

ليصريوا فيما بعد عصابات مدربة تدريًبا عالًيا من خالل املشـاهد  
  .اليت حفظوا خطواهتا، فسعوا إىل تطبيقها يف ممارساهتم

  دعاوى مرفوضة
بقي أن نشري ها هنا إىل أن عدًدا من الناس اعتذروا ألنفسهم 

اق الفضائية وأجهزة املتابعة للقنوات الفضائية العاملية يف جلب األطب
  .ببعض األعذار اليت ال تسلم هلم –اعتذروا  –

إنه يتابع أخبـار العـامل ونشـرات األخبـار     : فمن قائل* 
  .واالكتشافات العلمية وما دار يف فلك ذلك

مل يكلفهم اهللا هذا الَعَنت، ولن يسأهلم يوم القيامـة  : وهؤالء
تابعة األخبار، ولكن سيسأهلم عما مسعوا وما رأوا وما عن تركهم م

  .أنفقوا فيه أمواهلم
وإنك لواجٌد أن الواحد من أولئك مل يتحمس ومل َيْسَع لتعلم 
ما خفي عليه من لوازم دينه يف العقيدة والعبادة كتحمسه وحرصه 

  .على متابعة ما تنفثه الفضائيات من السوء والفحشاء
يف متابعته لربامج القنوات الفضائية متعة إنه جيد : ومن قائل* 

وتروًحيا عن النفس وانفتاًحا على العامل يبعده وأهل بيته عن الكبت 
  .واالنغالق

وتاهللا إن هؤالء قد وضعوا أقدامهم على طريق الكبت احلقيقي 
الذي ال يفيقون منه إال إىل أعظم منه، يوم يوافون رهبـم بـذلك   

أَذَْهْبُتْم طَيَِّباِتكُْم ِفـي  {. وجوههمالعمل الذي يسوِّد صحائفهم و

 



  

  ٣٣وآثارها .. القنوات الفضائية 

َحَياِتكُُم الدُّْنَيا َواْسَتْمَتْعُتْم بَِها فَالَْيْوَم ُتْجَزْونَ َعذَاَب الُْهوِن بَِمـا  
  .)١(}كُْنُتْم َتْسَتكْبُِرونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوبَِما كُْنُتْم َتفُْسقُونَ

نفسهم العنان فركبوا كل وإن يف حال الغرب الذين أطلقوا أل
  .ما اشتهته أنفسهم من الشهوات احملرمة، هلم فيهم أعظم معترب

فإن ذلك مل يزدهم إال حسرة وضيقًا ونكًدا، فكثر اكتـآهبم  
  .وتتابعت عندهم األزمات النفسية، وزادت نسب االنتحار

ومهما اعتذر معتذر فإنه ما دام خمالفًا لشـريعة اهللا متبًعـا   * 
  .ه، فإمنا خيتار حتف نفسه، ويسلك سبيل شقائهلشهوات نفس

أَالَ فليتق اهللا، ولريجع إىل ربه ما دام يف الزمن مهلة، وما بقي 
  .يف األجل فُسحة

*  *  *  
  كيف املخَرج وما البديل

لدى إدراك األخطار النامجة عن بث القنوات الفضائية وعموم 
ج ما البديل؟ كيف املَْخَر: شبكات التلفزة، يرد على الذهن مباشرة

خاصة وأن متابعة ما ُيعرض عرب الشاشات بات أمًرا لصيقًا باحلياة 
  .اليومية جلميع الناس على اختالف أعمارهم وأجناسهم وثقافاهتم

  
                              

  .٢٠: سورة األحقاف، اآلية (١)

 



  
وآثارها.. القنوات الفضائية  ٣٤  

ال شك أن معاجلة مثل هذا األمر ليست سهلة ميسورة، : أقول
فلو أن الشخص رعى األمور يف بيته وتابع من حتت يده فلن يسلم 

  .اخللطة مبن له هبم صلة من جرية أو رحم أو غري ذلكمن آثار 
  :لكن ثَمَّة أمور ُمَسلََّمة أمجلها فيما يلي

أن جلب أجهزة متابعة القنـوات الفضـائية املختلفـة     :أوالً
وشراءها وإحضارها للمسكن خطأ فادح ِلَما يترتب عليـه مـن   

قتناء تلك األضرار احلاضرة واملستقبلية، ولذا أفىت أهل العلم بتحرمي ا
األجهزة، كما أفىت بذلك مساحة شيخنا اإلمام العالمة عبد العزيـز  
بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا وأفىت بذلك أيًضا صـاحب الفضـيلة   

  .الشيخ العالَّمة حممد بن صاحل بن عثيمني
إهنـم  : وقد يتعلل بعض الناس بعلل ال تسلم هلـم كقـوهلم  

  .هم لبيوت اآلخرينحيضرون تلك األجهزة حىت ال يذهب أوالد
إهنم حيددون القنوات اليت ميكن متابعتها وحيذفون ما : أو قوهلم
  .أو غري ذلك من األعذار.. ال يناسب

ومهما يكن، فليتصور الواحد من أولئك لو هجم عليه املوت 
بني حلظة أو أخرى أيسره أن يكون ضمن ما يورثه ملن بعده جهاز 

  .هفيه حرب اهللا ورسوله واحملادة لدين
أن التربية والتأصيل الشرعي تزداد أمهيتها يف مثل هـذه   :ثانًيا

األحوال، فالبد من احلرص على تنمية املدارك الشـرعية وتقويـة   
اإلميان، واخلوف من اهللا ومراقبته يف قلوب الناشئة، مع احلرص على 
  .تعظيم الشريعة يف نفوسهم، ومالحظة جلسائهم وحسن اختيارهم

 



  

  ٣٥وآثارها .. القنوات الفضائية 

دع الشاب يطرق كل األبـواب  : لناسال كما يقول بعض ا
  !!حسنها وقبيحها مث خيتار هو ما شاء عن قناعة ودراية

يوجد من البدائل الثقافية والترفيهية اليوم ما ال حصر له،  :ثالثًا
النافعة واملفيدة ما ميكن أن ميأل بـه  » الكمبيوتر«وذلك عرب برامج 

وسع مـداركهم  فراغ الناشئة من غري إضرار هبم، بل مبا ينفعهم وي
العلمية، وتلك الربامج تتناسب مع مجيع أفراد األسرة ذكوًرا وإناثًا، 

  .صغاًرا وكباًرا
هذه بعض املسلمات، أو لنقل املقترحات، وكل شخص يدرك 

  .ما يتناسب مع ميوله، وما به سالمته، وُبعده عن املزالق
ولعلَّ للمتخصصني يف هذه اجملاالت مزيد عناية مبا يناسب حل 

  .ذه املعضلة وإجياد البدائل النافعةه

*  *  *  
  ةـخامت

  :وبعد أيها القارئ الكرمي
فحقيٌق بكل مكلَّف أن يبادر بأخذ األسباب؛ لينجو بنفسـه،  
فإن النُّقلة عن هذه احلياة الدنيا وشيكة، وذلك أن ملك املوت قـد  
ـ   ا ختطَّانا إىل غرينا وسيتخطَّى غرينا إلينا، واهللا جل وعال قـد عزَّان

 



  
وآثارها.. القنوات الفضائية  ٣٦  

، )١(}كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمـْوتِ {: مجيًعا يف أنفسنا فقال سبحانه
وقد حذر جل وعال من الغفلة والتمادي يف املنكرات، وأن عذابـه  

: وعقوبته قد حتل مبن عصاه بني حلظة وأخرى، كما قال سـبحانه 
الَِّذيَن أَفَأَِمَن {: وقال سبحانه )٢(}إِنَّ َعذَاَب َربِّهِْم غَْيُر َمأُْموٍن{

َمكَُروا السَّيِّئَاِت أَنْ َيْخِسَف اللَُّه بِهُِم الْأَْرَض أَْو َيأِْتَيُهُم الَْعـذَاُب  
أَْو َيأُْخذَُهْم ِفي َتقَلُّبِهِْم فََما ُهْم بُِمْعجِزِيَن * ِمْن َحْيثُ لَا َيْشُعُرونَ 

، وقـال  )٣(}َرِحيٌمأَْو َيأُْخذَُهْم َعلَى َتَخوٍُّف فَإِنَّ َربَّكُْم لََرُءوٌف * 
* أَفَأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى أَنْ َيأِْتَيُهْم َبأُْسَنا َبَياًتا َوُهْم َناِئُمونَ {: سبحانه

أَفَـأَِمُنوا  * أََوأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى أَنْ َيأِْتَيُهْم َبأُْسَنا ُضًحى َوُهْم َيلَْعُبونَ 
  .)٤(}ا الْقَْوُم الَْخاِسُرونََمكَْر اللَِّه فَلَا َيأَْمُن َمكَْر اللَِّه إِلَّ

رواه  »إمنا األعمال باخلواتيم«: أنه قال وصح عن املعصوم 
، وقد تقرر أن دسائس السوء واإلقامة على املعاصـي  )٥(البخاري 

  .واإلصرار عليها توجب اخلامتة والعياذ باهللا
نسأل اهللا حسن اخلتام، واألمن يوم الفزع األكرب، والسـعادة  

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد. يه جلَّ وعاليوم العرض عل

*  *  *  
                              

  .١٨٥: آل عمران، اآلية سورة (١)
  .٢٨: سورة املعارج، اآلية (٢)
  .٤٧-٤٥: سورة النحل، اآليات (٣)
  .٩٩-٩٧: سورة األعراف، اآليات (٤)
  ).٦٦٠٧(و ) ٦٤٩٣(» صحيح البخاري« (٥)

 



  

  ٣٧وآثارها .. القنوات الفضائية 

  الفهرس
  ٥  ..........................................  املقدمة
  ١٠  .....................................  األرقام لغة

  :أوال
  ١٢  ..........  :أضراٌر يف جانب العقيدة والتصورات واألفهام

ضعف اإلميان باهللا تعاىل، واإلعراض عن عبادته، واالستعباد  -أ
  ١٢  .....................................  .للشهوات

  ١٣  .....................  إضعاف عقيدة الوالء والرباء - ب
  ١٥  .........  التشبه بالكُفَّار واالنبهار بعاداهتم وتقاليدهم -جـ

  :ثانيا
  ١٧  .......  لتربوية واألخالقية واالجتماعيةألضرار واملخاطر اا
االحنراف السلوكي لدى األطفال والشباب والفتيات والكبار  -أ

  ١٧  ..............................  .من الرجال والنساء
  ١٩  ..............  على اختالف أنواعها فشو الفواحش  - ب
  ٢٢  ...............  التداعيات االجتماعية يف هذا اجلانب من
  ٢٥  .......  العزوف عن الزواج، واالكتفاء باملناظر احملرَّمة -جـ
  ٢٦  ..............  .ممارسة العالقة الزوجية على وجه حمرم -د

 



  
وآثارها.. القنوات الفضائية  ٣٨  

  ٢٧  ..........  ظهور الشذوذ اجلنسي واالنتكاس الفطري - هـ
اإلخالل هبوية اجملتمعات اإلسالمية، والقضاء على البقية الباقية  -و

  ٢٧  ......................  .مما لديها من تراثها وأخالقياهتا
  :ثالثا

  ٣٠  .................................  إلخالل باألمنا
  ٣٢  .................................  دعاوى مرفوضة

  ٣٣  ...........................  كيف املخَرج وما البديل
  ٣٥  .......................................  خامتـة

  ٣٨  .......................................  فهرسال
  
  
  

*  *  *  

 


