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 يف وسائل اإلِعالماإلسالم حكم 
 بسم ا الرمحن الرحيم

 املقدمة 
احلمد للّه الذي بين لعباده أحكام احلالل واحلرام ، والصالة والسالم على مـن وضّـح للنـاس طرائـق             

ــه ، واجتنبــوا حمــارم     اإلســالم ، اهلــدى والضــالل ، وعلــى آلــه وأصــحابه والتــابعني ممــن التزمــوا حــدود اللّ
ــواهلم إىل يــوم الــدين    وامتثلــوا أوامــر الشــريعة ، وعلــى مــن اهتــدى هبــديهم ، وســار علــى هنجهــم ومِن ..

 .وبعد 
 تشـمل علـى بيـان حكـم اإلسـالم يف أهـم الوسـائل        - أخـي القـارئ    -فهذه الرسالة اليت بـني يـديك        

يون ، ومذياع، وآلـة تسـجيل ، وفـا�وس          من تلفز : اإلعالمية اليت أ�تجتها احلضارة املادية يف العصر احلديث         
 .سحري ، وسينما ، ومسرح ، ووسائل إيضاح ، ومتثيل 

واإلســالم ال يقــف مكتــوف األيــدي جتــاه هــذه املخرتعــات احلديثــة ، وال ميكنــه حبــال أن يتجاهــل   
وجودهـا ، أو أن يغـض النظــر عنـها ؛ بـل البــد أن حيكـم هلــا أو عليهـا ، والبـد أن يعــرف املسـلم موقــف         

 .سالم منها ، وحكم الشرع فيها ؛ حتى يكون على بينة وهدى فيما يدع ، وفيما يأخذ اإل
 

 . حكم اإلسالم مفصلًا يف هذه الوسائل واللّه من وراء القصد - أخي القارئ -وستجد 
جتنابـه  واللّه أسأل أن يرينا احلق حقا ويرزقنا اتباعه وحيببنا فيه ، وأن يرينا الباطل باطلًا ويرزقنا ا  

ويبغّضنا فيه ، كما أسأله سبحا�ه أن يعصمنا من اخلطأ والزلل ، وأن جيعل السداد رائد�ا يف القول والعمل 
 .، إ�ه أكرم مأمول ، وباإلجابة جدير 

 املؤلف                                                                      
 عبد ا �اصح علوان
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  حدين إهنا سالح ذو- ١
من مذياع وتلفزيون ، وآلة تسجيل ، وسينما ، : مما ال شك فيه أن هذه الوسائل اإلعالمية احلديثة 

ومسرح ، وصحافة ، وجمالت ، وغريها ، هي من أرقى ما وصل إليه العلم يف العصر احلاضـر ، بـل مـن                        
 .أعظم ما أ�تجته احلضارة املادية يف القرن العشرين 

يتستعمل للخري ، وتستعمل للشر : ن وأهنا سالح ذو حد. 
والخيتلف اثنان أن هذه الوسائل املذكورة إن اسـتُخدمت يف اخلـري ، و�شـر العلـم وتثبيـت العقيـدة                     
اإلســالمية ، وتــدعيم األخــالق الفاضــلة ، وربــط اجليــل املســلم بأجمــاده وتارخيــه ، وتوجيــه األمــة إىل مــا  

بناء إىل ما يقودهم حنو العز واـد ؛ ال خيتلـف اثنـان يف جـواز                 يصلحها يف أمور دينها ود�ياها ، وتربية األ       
 .استعماهلا ، واالستفادة منها ، واقتنائها ، واالستماع إليها 

أمــا إذا اســتعملت ألجــل ترســيخ الفســاد واالحنــراف ، و�شــر امليوعــة واالحنــالل ، وحتويــل اجليــل    
إســالمية ، وأخــالق غــري إســالمية ، مــن صــغار وكبــار وشــباب وشــابات إىل مبــادئ غــري  .. احلاضــر 

فال يشك عاقل يؤمن باللّه واليوم اآلخـر بـإثم اقتنائهـا ، وحرمـة اسـتعماهلا ،                  .. وتوجيهات غري إسالمية    
 ...ووِزْر من ينظر أو يستمع إليها 

* * * 
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  حكم اإلسالم يف كل واحدة منها- ٢
نما ، واملسـرح يف بالد�ـا بشـكل خـاص ، والـبالد      حنن لو تتبعنا برامج التلفزيون ، واإلذاعة ، والسي    

العربية بشكل عام ؛ جند أن أكثر هذه الربامج ترمي إىل هدم الشرف ، وتوجه حنو اخلنا والز�ا ، وتشـجع                     
وقليل من هذه الربامج مـا يهـدف إىل         .. على السفور ، واالختالط ، واإلباحية ، واملفاسد االجتماعية          

 ويــدعو إىل الفضــيلة ، فخلطــوا عمـال صــاحلًا ، وآخــر ســيئًا ، بــل الســيء هــو  العلـم ، ويوجــه إىل اخلــري ، 
 .الغالب ، واإلثم هو الظاهر، والشر هو الطاغي ، وال حول وال قوة إال باللّه 

 وإذا كان األمر كذلك فهل جيوز اقتناء التلفزيون واملذياع ؟
  والصحف واالت؟وهل حيلّ ارتياد السينما واملسرح ؟ وهل يصح شراء آلة التسجيل

هذا ما �ريد أن �بينه للمسلم حتى يكون على بينة وهدى من أمره ، فيتجنب ما حيرم، ويفعـل مـا                      
 :جيوز ، وعلى اللّه قصد السبيل ، ومنه �ستمد العون والتوفيق 

)١(التلفزيون ) أ ( 

لفسـاد واإلباحيـة ،   ما دام التلفزيـون اليـوم يرمـي يف أكثـر براجمـه إىل إهـدار الشـرف ، ويوجـه حنـو ا                 
ويشجع على السفور واالختالط ؛ فإن اقتناءه ، واالستماع إىل براجمـه ، والنظـر إىل مشـاهده ، يعـد مـن                       

 .أكرب احلرام ، وأعظم اإلثم 
 :وإليكم الدليل على ذلك 

 ، واألئمـة اتهـدون يف كـل زمـان ومكـان علـى أن مقاصـد التشـريع اإلسـالمي              أمجع الفقهـاء   - ١
 . حفظ الدين ، وحفظ العقل ، وحفظ النسل ، وحفظ النفس ، وحفظ املال :مخسة 

إن كل ما جاء يف الشريعة من آيات قرآ�ية ، وأحاديث �بوية ، وقواعد أصـولية هتـدف إىل   : وقالوا  
مـن أغـان ماجنـة ، ومتثيليـات        : حفظ هذه الكليـات اخلمـس ، وباعتبـار أن أكثـر بـرامج التلفزيـون احلاليـة                 

                                                 
وان                     )١( ون     " آل ما آتب في هذه الرسالة عن التلفزيون مقتبس من نشرة آنُت آتبُتها منذ ثالث سنوات بعن م اإلسالم في التلفزي " حك

 .، وحملت هذا التوقيع لكونها ُعرضت على عدد منهم قبل الطبع " فئة من العلماء " بتوقيع 
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عايـات مـثرية ، وأفـالم فاسـدة ؛ تسـتهدف إهـدار الشـرف ، وضـياع العـرض ، وشـيوع الز�ـا            خليعة ، ود  
 ..والفاحشة ، فإ�ه حيرم النظر إليها ، واالستماع هلا للحفاظ على النسب والعرض 

 : وبالتايل 
 .حيرم اقتناء اجلهاز باعتبار أ�ه وسيلة إىل النظر والسماع 

طين عن أبي سـعيد اخلـدري رضـي اللّـه عنـه أن رسـول                روى مالك ، وابن ماجه ، والدار ق        - ٢
، فهذا احلديث الشريف يعد قاعدة شـرعية مـن          " ال ضرر وال ضرار     : " اللّه صلى ا عليه وسلم قال       

أهم القواعد اليت قعدها الفقهاء ، واستنبطها علماء األصول ، ألن عليها مدار اإلسالم يف أوامره و�واهيه                 
 . حتريم كل ما يضر بالفرد واتمع واألخالق بلفظ بليغ موجز ، وألهنا هتدف إىل

 يوجـه إىل امليوعـة واالحنـالل ، ويـثري يف اتمـع كـوامن             - يف براجمه احلاليـة      -وباعتبار أن التلفزيون    
 ..الغريزة والشهوة 

وقطعـا   فإ�ه حيرم على املسلم أن يشرتيه ، ويدخله بيته؛ حفاظًا على عقيدة األسرة وأخالقها ،                
 " .ال ضرر وال ضرار : " لدابر األضرار اليت تنجم عنه ، وتطبيقا لقاعدة 

حتريم املبـاح  :  ، ومعناها)١(" سد الذرائع   "  من القواعد املقررة يف الشريعة اإلسالمية قاعدة         - ٣
 .لكو�ه يؤدي إىل احملرم 

 صار اقتنـاؤه أو اسـتعماله حمرمـا          ، فباعتبار أن النظر إىل براجمه احلالية يؤدي إىل الفساد والتحلل         
 .لكو�ه يؤول إىل أسوأ املفاسد ، وأحطّ األخالق 

 إن أكثر الربامج الرتفيهية اليت تعرض على شاشة التلفزيون مصحوبة باملعازف، والغنـاء اخلليـع              - ٤
 .، والرقص ، واون 

 :وباعتبار أن االستماع إىل املوسيقى واملعازف حمرم بالنص * 
                                                 

ذين   { : في القرآن الكريم ، والسنة المطهرة ، أما في القرآن الكريم فيقول تعالى          " " سد الذرائع   "  ثبتت حجّية قاعدة     )١( وال تسّبوا ال
ديها          . } بغير علم يدعون من دون الّله ، فيسّبوا الّله َعْدًوا      ام عاب الى عن سّب األصنام أم ه تع د نهى الّل اح في األصل     -فق  - وهو مب

ه     . ولكن المسلم نهى عنه ألن هذا السب لألصنام سيكون وسيلة إلثارة غضب المشرآين ؛ فيسّبون الّله تعالى          د نهى علي أما السنة فق
 . فُحرَم آي ال ُيفضي إلى تقديس الموتى بما يشبه العبادة -في األصل وهو مباح -الصالة والسالم عن بناء المساجد على القبور 

 )٦(الصفحة 



 

وى اإلمام أمحد بن حنبل ، وأمحد بن منيع ، واحلارث بن أبي أسامة عن رسول اللّه صـلى   ملا ر  -
ــق املــزامري ،   : " ا عليــه وســلم قــال  حوجــل بعــثين رمحــةً وهــدى للعــاملني ، وأمر�ــي أن أم ــه عــز إن اللّ

 ... " .واملعازف ، واخلمور ، واألوثان اليت تُعبد يف اجلاهلية 
ليكـو�ن  : " ي ، وأمحد ، وابن ماجه ، وغريهم أ�ه صلى ا عليه وسلم قـال                 وملا روى البخار   -

 واحلرير ، واخلمر ، واملعازف) الفرج ( يف أميت أقوام يستحلّون احلِر ،. " 
 : وباعتبار أن االستماع إىل املغنيات ، والنظر إىل الراقصات حمرم بالسنة النبوية *
- عليه وسلم قال -للّه وجهه  كرم ا- ملا روى الرتمذي عن علي إذا : "  أن رسول اللّه صلى ا

إذا كان املغـنم دولًـا ، واألما�ـة مغنمـا، والزكـاة مغْرمـا ،                : فعلت أميت مخس عشرة خصلة حلّ هبا البالء         
وأطـاع الرجـل زوجتـه وعـق أمـه ، وبـر صـديقه وجفـا أبـاه ، وارتفعـت األصـوات يف املسـاجد ، وسـاد              

فاسقهم ، وكان زعيم القوم أرذهلم ، وأُكرِم الرجل خمافـة شـره ، وشـرِبت اخلمـر ، ولُـبِس احلريـر ،                        القبيلة  
واملعازف ، ولَعن آخـر هـذه األمـة أوهلـا فلريتقبـوا عنـد ذلـك                 ) املغنيات والراقصات   ( واتُخذت القَينات   

 " .رحيا حمراء أو خسفًا أو مسخًا
بي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم        وملا روى مسدد وابن حبان عن أ       -

: " يا رسول اللّه أمسلمون هم ؟ قال : قالوا " . ميسخ قوم من أميت يف آخر الزمان قردة وخنازير : " قال
 " :فما بالُهم يا رسول اللّه ؟ قال : قالوا " . �عم ، ويشهدون أن ال إله إال اللّه وأ�ي رسول اللّه ويصومون   

، فبـاتوا علـى شـراهبم وهلـوهم ،     ) اخلمـر  (  ، والدفوف ، وشـربوا األشـربة   )١(اختذوا املعازف والقَينات    
 " .فأصبحوا وقد مسِخوا 

                                                 
ا يترتب                          :  الَقْيَنْاُت   )١( ى لم اب أول ّرم من ب المغّنيات ، فإذا آان االستماع إلى المغنية وهي تغني محرًما ، فمشاهدتها وهي ترقص مح

 .على الرقص من إثارة للغرائز ، ومن تكّشف للعورات 
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 وملا روى ابن عساكر يف تارخيه ، وابن صصري يف أماليه عن أ�س بن مالك رضي اللّه عنـه أن                     -
ــه صــلى ا عليــه وســلم قــال    ــك    مــن قعــد إ: " رســول اللّ ــه يف أذ�يــه اآل�ُ ــة يســتمع منــها صــب اللّ نىل قي

 " .يوم القيامة ) الرصاص املذاب ( 
 ؛ ملا يصحبه من ظـواهر       وباعتبار أن اون يرتتب على مشاهدته إثارة الغرائز ، وهياج الشهوات          

 ،  الفتنة ، وتكشف العورات ؛ فهـو حمـرم بـالنص الـذي يـأمر املـؤمنني واملؤمنـات بغـض البصـر بشـكل عـام                          
 .ويأمر املرأة بالسرت واحلجاب ، وعدم إظهار التربج والزينة بشكل خاص 

 قُلْ للمؤمِنني يغضُّوا مِن أَبصـارِهم وحيفَظـوا فـروجهم ذلـك أزكَـى          {:  قال تعاىل يف سورة النور       -
 وحيفظْن فُروجهن وال يبدين زينتَهن وقُلْ للمؤمناتِ يغضُضْن من أبصارِهن* لَهم إن ا خبري مبا يصنعون 

                      عـولتِهنن إال لِبـتَهزِين بـدِينوال ي َ ـوهبنلَـى جيع ـرهنخبُم ضـربنمِنها ولْي ر٣٠: آيـة  [ } .. إال ماَ ظه ، 
٣١. [  

ــرج الَج{:  وقــال يف ســورة األحــزاب - تَب نجــر والَ تَب ــوتكُن ييف ب نــر ــةِ األولَــى وقَ اهلي... { 
  ] .٣٢: آية [ 

 يـا أيهـا الـنيب قُـلْ ألزَواجـك وبناتِـك و�سـاء املـؤمِنني يـد�ِني          {:  وقال يف سورة األحزاب أيضـا      -
  ] .٥٩: آية [ } علَيهن مِن جالبيِبِهن ذَلك أد�َى أن يعرفْن فَال يؤذين وكَان ا غفورا رحيما 

ــإ ــا علــى املــرأة     ف ــار الزينــة حمرم ــداء التــربج ، وإظه ــها ،  .. ذا كــان الســفور وإب فــألن تظهــر مفاتن
 .وتكشف عورهتا لتُثري غرائز الرجال يف رقص أو غناء ؛ فهو حمرم من باب أوىل 

هلذه االعتبارات كلها كان اقتناء اجلهاز التلفزيو�ي حمرمـا ملـا يصـاحب هـذه الـربامج الرتفيهيـة مـن              
 وموسيقى ، وغناء ماجن ، ورقصات فاجرة ، وبالتايل كان النظر هلذه الربامج حمرما كذلك ملـا                  معازف

 .هلا من خطر يف تقويض دعائم الرتبية واألخالق 
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 هل دعوى استعمال التلفزيون يف الربامج النافعة مقبولة ؟
لنافعـة كـربامج احلفـالت      يدعي بعـض النـاس أهنـم يقتنـون التلفزيـون لالسـتفادة مـن الـربامج املفيـدة ا                   

 .الدينية ، والربامج اليت تتصل بالعلم واإلصالح ، وبرامج األخبار املصورة 
 ..أما املشاهد املاجنة ، واملناظر الفاسدة فإهنم ال يسمحون هبا ، وال ينظرون إليها 

ألن الـربامج  ملـاذا ؟  .. ولكن يف احلقيقـة أن هـذا االدعـاء الميـت إىل الواقـع والتنفيـذ بصـلة أبـدا           
وألن الـذي يقـتين   .. الصاحلة اليت يدعوهنا ، �سبتُها من باقي الربامج قليلة جدا التُشكِّل يف املائـة عشـرة       

 - أخـزاه اللّـه   -اجلهاز التلفزيو�ي البـد إال أن يستقصـي بـرامج الليلـة مـن األلـف إىل اليـاء ، ألن الشـيطان          
 املفيـد النـافع سـيكون بعـد هـذه الدعايـة ، أو بعـد هـذا            واقف له باملرصاد يوسوس له ، ويوحي إليـه أن         

 .إىل أن ينتهي الوقت املخصص للربامج ... اخلرب 
وعلى فرض أ�ه ضبط األمور ، وأصبح عنده من قوة الشخصـية واإلرادة القويـة مـا جيعلـه يـتحكم                     

عند غيابه حني يكون أثناء وجوده يف اختيار الربامج املفيدة النافعة ، ولكن هل يضمن أن تنضبط األمور 
 اجلهاز بني يدي أهله وأوالده ؟

 .ال : فحتما اجلواب 
ثم متى سيحكم على هـذه الـربامج بالفسـاد ، حتمـا فسـيكون بعـد املشـاهدة ، ومعنـى هـذا أن                         

 لعب دورا كـبريا يف      - لعنه اللّه    -األسرة شاهدت الفساد املتخلّل أثناء العرض دون حتفّظ ، وإن إبليس            
 .نكر ، وتزيني الباطل حتى ينتهي عرض الربامج كلها حتسني امل

ويف كثري من األحيان يقف األب الغيور من برامج التحلل والفساد موقفًا صارما ، فيميل إىل اجلهاز          
وال �ـدري مـاذا     . ليمنع عرض الفساد فيه ، فتقع املنازعة واملشادة بينه وبني من يلـوذ بـه مـن أهـل وولـد                      

 ت من آثار سيئة ، و�تائج وخيمة ؟ترتك هذه اخلصوما
                       وكم وقعت حوادث مؤسفة يف الطـالق ، وقطيعـة الـرحم ، وفـنت أليمـة بـني الزوجـة واألوالد ورب

 األسرة �تيجة هذه املشاحنات واملنازعات ؟
 )٩(الصفحة 



 

فيتبني على ضوء ما ذكر�اه أن التحكم اإلرادي يف اختيار املفيد النافع من الـربامج التلفزيو�يـة هـو             
ه املستحيل ، بل من املتعذر حتقيقه يف عامل الواقع ، بل يعرض األسرة إىل مشـاحنات وأحقـاد ال                    أمر يشب 

 .حتمد عقباها 
واملسـلم احلقيقـي جيـب أن حيتـاط لدينـه ، وعرضـه ، وتربيـة أسـرته وأوالده ؛ وال يتـأتى ذلـك إال           

 .بإبعاد اخلطر احملدق عن جو البيت واألسرة 
  واألخالق أكرب وأعظم من الربامج التلفزيو�ية احلاضرة ؟وأي خطر على العرض والشرف

وأمر آخر جيدر التنبيه له ، واإلشارة إليه هو أن بعض اآلباء يشـرتون ألوالدهـم اجلهـاز التلفزيـو�ي             
حبجــة كفّهــم عــن الســينما ، وأمــاكن اللــهو والفجــور ، وبــدعوى مــنعهم عــن الــذهاب إىل بيــوت األقربــاء   

 !! وقتًا كبريا خارج املنزل أو يتأثروا بأخالق غريهم واجلريان لكي ال يضيعوا
 :واحلقيقة أن حجتهم داحضة ، ودعواهم مردودة لألمور التالية 

 . إن املنكر ال يزال مبنكر آخر يقوم مقامه ، وحيل حمله - ١
ن  إن املنكر الذي يرتتب من اقتناء التلفزيون هو أعظم من املنكر الذي يرتتب من ارتيـاد أمـاك        - ٢

اللـهو والفجــور ، ذلــك ألن مفاســد التلفزيــون يوميــة ومســتمرة يراهــا الصــغري والكــبري ، والصــاحل والطــاحل ،  
أما ارتياد دور اللهو والفجـور والسـينما فإهنـا مقصـودة ومومسيـة              .. والفتاة والشاب ، واملراهق والرجل      

 .الفاسقني املنحرفني وحمددة بأوقات معينة ، وقاصرة فقط على األوالد الشاذين ، والكبار 
للسـهرات  ..  يتسبب من االقتناء التلفزيو�ي أخطار اجتماعية كبرية ، ومفاسد خلقية أليمـة              - ٣

ــاءات املختلطــة املســتمرة     ــة ، واللق ــة الدائم ــع اجلــريان   . العائلي ــن ؟ م ــع م ــع األصــدقاء  .. م ــع .. م م
 .وشابات وعلى األكثر تكون بني مراهقني ومراهقات ، وشباب .. األقرباء 

وكــم أعــراض ا�تــهكت ، ودمــاء أُريقــت ، وفــنت أُثــريت ، ومشــاكل خلقيــة وقعــت مــن لعنــة هــذا    
 ! .التلفزيون ، ومن لعنة هذا االختالط ؟

 )١٠(الصفحة 



 

ــم،      - ٤ ــدهم اإلثـ ــرب يف تعويـ ــا األكـ ــا أثرهـ ــتمرة هلـ ــة املسـ ــون اآلمثـ ــاهد التلفزيـ ــال ملشـ ــة األطفـ  رؤيـ
 أما�ة  - كما يقول اإلمام الغزايل يف إحيائه        -ألن الولد   " .. واستحالهلم املنكر ، وتدرجهم على الفساد       

عند والديه ، وقلبه الطاهر جوهرة �فيسة ، فإن عود الشر وأمهل إمهال البهائم شـقي وهلـك ؛ وصـيا�ته             
 " .بأن يؤدبه ويهذّبه ويعلمه حماسن األخالق 

 :وما أحسن ما قال بعضهم 
 أبوهii   عوده   كان   ما   على        فيناii  الفتيان   �اشئ   وينشأ
 أقربوه       التدين       يعوده        ولكن ، حبجى الفتى دان وما

 :ورحم اللّه من قال 
i يف األوالد األدب ينفع قد iبعده  من  ينفعهم  وليس        صغر  iiأدب 
 اخلشبii   لينتَه   ولو    والتلني        اعتدلت عدلتها إذا الغصون إن

 :وقد حادثين من أثق به 
أ�ه دخل فجأة إىل غرفة �وم األوالد فرأى ابنه وابنته اللَّـذين مل يتجـاوزا سـن العاشـرة بعـد يف حالـة                        

فذهل هلذا املنظر الفظيع وحار ماذا يعمـل ؟ ولكـن تـذكّر    !! .. مريبة ، رأى الولد يعا�ق أخته ويقبلها   
ز التلفزيون قبل قليل من مظاهر الفساد يف عرض سـينمائي متحلِّـل   أن السبب يف هذا هو ما رأوه من جها    

وملـا اكتشـف األب هـذا أسـرع إىل بيـع      !! . ، فراح األوالد يحاكون ما رأوه يف خلْوة ال يراهم فيها أحد   
 !! .و�عم ما فعل .. اجلهاز حني رأى فساده الظاهر ، وخطره الكبري 
مـن لعنـة هـذا التلفزيـون اآلثـم      ..  ، واألقرباء والقريبات وكم حوادث وقعت بني اإلخوة واألخوات     

 .املاجن ؟ 
ومسلَبة لألخالق ، وحتطيم . فوجود التلفزيون بوضعه احلايل يف حميط األسرة اليوم مفسدة لألوالد 

 .لكيان الرتبية الفاضلة 
 ..ان أما دعوى أن وجود التلفزيون حيجب األوالد عن الذهاب إىل بيوت األقرباء واجلري

 )١١(الصفحة 



 

فهي دعوى غري صحيحة ، ألن الرتبية مـن قبـل األبـوين حينمـا تكـون حكيمـة وحازمـة؛ فـاألوالد                       
بل ال ميكنهم حبال أن يضيعوا أوقاهتم . ميتنعون عن اخللطة الفاسدة ، ويكفّون عن خروجهم بال استئذان 

 ..يف العبث واللهو ، واحلياة اآلمثة 
ومفاسده ؛ مل يبق أية حجة للذين يدعون أن وجود التلفزيون           بعد الذي ذكر�اه من أخطار التلفزيون       

 !! .يف البيت يكُف األوالد عن الشر ، وحيجبهم عن املفاسد 
 :من أضرار صحية : هذا عدا ما للتلفزيون 

 .كإضعافه البصر ، وتعويد من هو مغرم به على السهر 
 :وأضرار �فسية 

 .كريه كتعلّق القلب مبمثلة حسناء شغلت لبه وتف
 :وأضرار تعليمية 

 .كإشغاله الطالب عن واجباهتم املدرسية ، وتكوينهم الثقايف 
 :وأضرار فكرية 

 .كإضعافه الذاكرة وملكة التفكري والفهم واالستيعاب 
 :وأضرار مالية 

 .كإتالف املال يف شرائه ، واألسرة بأمس احلاجة إىل تأمني حاجاهتا الضرورية 
 :وأضرار اجتماعية 

يعـا�ي  ..  يرتتب من االجتماع عليه من عالقات مشبوهة ، وحوادث خلقية ، ومفاسـد عائليـة               ملا
 .منها من يقضي أكثر وقته يف النظر إليه ، والسهر عليه 

 ! .أال فليتذكّر أولوا األلباب ؟
* * * 

 
 )١٢(الصفحة 



 

 املذياع) ب ( 
 :التلفزيون خيتلف عن الراديو بأمرين أساسني 

 .يف العرض : األول 
 .يف اإلغراء  : الثا�ي

 :وأقصد االختالف يف العرض 
النظــر إىل الصــور ، والســماع إىل البــث ، بينمــا : أن التلفزيــون جيتمــع فيــه حقيقتــا النظــر والســماع 

 .الراديو خمتص حبقيقة السماع إىل البث فقط 
 :وأقصد االختالف يف اإلغراء 

ــون جيمتــع فيــه إغــراء النظــر إىل مظــاهر اــون و    ــل ، وإغــراء الســماع إىل األغــا�ي  أن التلفزي التحلّ
ومعنى هـذا أن ضـرر      . ، بينما الراديو خمتص بإغراءات السماع فقط      .. املاجنة ، والتمثيليات الفاسدة     

 التلفزيون على األخالق الفاضلة أعظم ، وخطره على تربية األسرة واألوالد أشد!! 
 ال تؤثر على تربية اجليل وأخالق -ارهبا  إن تُرك حبلُها على غ -ولكن ليس معنى هذا أن الراديو       

وذلك مبـا تبثّـه مـن أغـان مائعـة ، ومـا توجـه إليـه مـن عقائـد ضـالة، ومـا هتدمـه مـن أخـالق                  .. األسرة  
إسالمية أصلية ، وما تعرضه مـن متثيليـات رقيعـة ماجنـة ، ومـا هتـدف إليـه مـن ترسـيخ مبـادئ دخيلـة                            

 .مستوردة 
. ين التلفزيون يف بـث الشـر والفسـاد ، وا�تشـار امليوعـة والتحلـل             فإذا كان األمر كذلك فالراديو قر     

 أن إغـراءات الراديـو أقـل بسـبب اقتصـارها علـى مسـاع الفتنـة ،                   - كما سبق ذكـره      -ولكن ختتلف عنه    
 .واختصاصها باإل�صات إىل برامج التحلل واون 

  ؟ولكن هل ميكن أن تتحكم اإلرادة اإل�سا�ية يف اختيار املفيد النافع
يف تقديري أن األسرة إذا كا�ت على درجـة كـبرية مـن الـوعي اإلسـالمي الشـامل ، وكـان أفرادهـا                        
على مرتبة عظيمة من الرتبية اإلسالمية الفاضلة ، وعلـى فهـم كـبري لقواعـد احلـالل واحلـرام يف الشـريعة ،                        

 )١٣(الصفحة 



 

شـر ، ويف الوقـوف عنـد    وكان عندها أيضًا حساسية زائدة يف التمييـز بـني املعـروف واملنكـر ، واخلـري وال         
 .حدود اللّه يف أوامره و�واهيه 

يف تقديري وتقدير أهل اإلميان والتقوى ، أ�ه حيلّ للمسلم اقتنـاء الراديـو لالسـتماع إليهـا يف الشـيء                 
 .املفيد النافع 

كاالستماع إىل القرآن الكريم ، واالستماع إىل األحاديث الدينية والطبية والتوجيهية، واالستماع إىل     
 .األخبار احمللية والعاملية ، واالستماع إىل التمثيليات التارخيية ، وغريها من الربامج املفيدة النافعة 

وبـود املســلم أو املسـؤول عــن األسـرة ، أو املربــي أن حيـرك إبــرة اجلهـاز ليتخيــر مـن إذاعــات العــامل       
 .الربامج املفيدة اليت تفيد املستمع يف دين أو علم أو خلق 

يعلم من �فسه أ�ه ال يستطيع أو ال تستطيع أسرته          .. ا كان الفرد املسلم أو األب أو املربي         أما إذ 
أن يتحكموا يف اختيار املفيد النافع ، وأن مينعوا الشر املتخلـل أثنـاء العـرض للـربامج ؛ فإ�ـه حيـرم اقتنـاء                   

 .اجتماعية اجلهاز ، ملا يرتتب عليه من مفاسد فكرية ، ومضار خلقية ، وأخطار �فسية و
واألدلة اليت تدلّ على حتريم الراديو يف عرض مفاسدها هي �فـس األدلـة الـيت عرضـناها يف حرمـة                     
االقتناء واون ؛ وإال فمن يرضى على �فسه أن يستمع إىل أغا�ي اخلنا والز�ا والفحش مـن جهـاز الراديـو                 

 كـوامن الغريـزة والشـهوة مـن جهـاز      والتلفزيون ؟ ومن الذي يرضى على �فسه أن تستمع أسرته إىل ما يـثري        
 الراديو والتلفزيون ؟

ومن الذي يرضى على �فسه أن يحاكي أوالده كل أغنية ساقطة ، وكل مقطوعة رقيعة ماجنة مـن   
 جهاز الراديو والتلفزيون ؟

ومن الذي يرضى على �فسه أن خييم على جـو البيـت كـل مـا يهـدر الشـرف ، ويـدعو إىل التحلـل                      
 جهاز الراديو والتلفزيون ؟واإلباحية من 

فال شك أن الذي عنده أي بقيـة مـن ديـن أو خلـق أو خنـوة ال يرضـى ، بـل مينـع أي جهـاز يـدخل                               
 !! .بيته يؤدي إىل ضياع العرض والشرف ، وحيض على الز�ا واخلنا والفاحشة 

 )١٤(الصفحة 



 

م أن يتحكم والذي أخلص إليه بعد ما تقدم أن جهاز الراديو جيوز اقتناؤه شرعا إذا استطاع املسل
 . فاقتناؤه من احلرام - وإال -عند االستعمال يف اختيار الربامج املفيدة النافعة 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٥(الصفحة 



 

 آلة التسجيل) جـ ( 
آلة التسجيل ختتلف يف التحكّم اإلرادي عن جهازي الراديو والتلفزيون كـل االخـتالف ، وذلـك ألن                  

بـل املسـتمع أو     . لتلفزيون ليست على وفق مـا يرغبـه اإل�سـان ويهـواه ال              الربامج اليت تبثّها أجهزة الراديو وا     
بينمـا آلـة    .. املشاهد حمكوم برباجمها ، مجرب على كـل مـا يعـرض فيهمـا ، لـيس لـه أيـة إرادة أو اختيـار                          

التسجيل تدخل يف حيز اإلرادة البشرية ، واالختيار الذاتي يف كـل مـا تبثـه مـن شـرائط ، ومـا تذيعـه مـن             
 .مج برا

أن يتخري من برامج التسـجيل لنفسـه وأسـرته    .. وباستطاعة األب أو املربي أو أي إ�سان متبصر   
 .كل ما ينفع من الناحية الروحية واخللقية والعلمية والثقافية 

ويف الوقــت �فســه يســتطيع أن يتخيــر مــن الــربامج الفاســدة كــل مــا يفســد األســرة مــن �احيــة دينــها  
وال خيفى ما يف هـذا  .. يستعمل للخري ويستعمل للشر : يل إذن سالح ذو حدين وأخالقها ، فآلة التسج 

التحكم اإلرادي من أثـر كـبري يف توجيـه اآللـة حنـو مصـلحة الفـرد يف عقيدتـه ودينـه وأخالقـه ، ومصـلحة                          
 .اتمع يف وحدته وقوته ومتاسكه 

 آلة التسـجيل إذا استحسـن   أن. . ويف تصوري ، وتصور الكثري من أرباب الفكر والعلم والدعوة         
اســتخدامها يف اخلــري والتوعيــة والصــالح ؛ كــان هلــا أكــرب األثــر يف إجيــاد اتمــع الصــاحل ، وتكــوين األمــة     

 .الفاضلة 
قد ا�تشرت هنا   .. وكم مسعنا عن شرائط تسجيل لكبار الكتّاب واحملاضرين واخلطباء والدعاة           

غفـرية ، وأسـر كـثرية ؛ لالسـتفادة مـن املوعظـة املـؤثرة ،                 وهناك ، حيث جيتمع على االستماع إليها مجوع         
 .واخلطبة البليغة ، واحملاضرة القيمة 

وأرى أن هذه الشرائط التسجيلية ينبغي أن تكون شاملة يف براجمها ، متنوعة يف أساليبها ؛ لتعطي 
 ..األكُلَ الطيب ، والنِّتاج اجليد 

 )١٦(الصفحة 



 

 للنصائح الطبية ، وبر�امج للتمثيليات التارخيية ،    بر�امج للمحاضرات ، وبر�امج للخطب ، وبر�امج      
                          لَـح والطرائـف ، وبر�ـامج للـردوبر�امج لألسرة ، وبر�ـامج للقصـة ، وبر�ـامج للشـعر اهلـادف ، وبر�ـامج للم

 .وهكذا .. على الشبهات ، وبر�امج لكشف مؤامرات األعداء 
 :ومن تنوع األساليب 

معـني مـن الفكـر ، أو علـى جا�ـب حمـدد مـن الثقافـة ، بـل          أن ال يقتصر التسجيل الواحد على �وع    
ينبغي أن يتعدى إىل اإل�شاد اهلادف تارة ، أو إىل احلوار املشوق تارة أخرى، أو إىل إجراء مسابقة حينـا                    

 . وهكذا .. ، أو إىل إ�شاد وصالت مجاعية أحيا�ًا 
نية من ذوي االختصـاص ختـرج   ومن األفضل أن تشرف على إعداد هذه الربامج التسجيلية جلنة ف         

 ..للمجتمع اإلسالمي كل يوم شيئًا جديدا 
فتقـديري أن كـثريامن األسـر       . . وإذا كان اإلعداد هلـذه الـربامج جيـدا ، والتحضـري هلـا حمكمـا                 

 .املسلمة يستغنون عن الراديو والتلفزيون الستخدامها آلة التسجيل يف الشيء النافع ، والربامج اهلادفة 
 أخلص إليه بعد مـا تقـدم أن آلـة التسـجيل إن استحسـن اسـتخدامها يف األمـور النافعـة ،                        والذي

ــة       ــر الكــبري يف التوعيــة واهلداي ــربامج املفيــدة ، فــال يشــك عاقــل يف جــواز اقتنائهــا ، ملــا هلــا مــن األث وال
 .واإلصالح 

* * * 
 
 
 
 
 
 

 )١٧(الصفحة 



 

 الصحيفة والة) د ( 
.. ن والـيت أصـبحت يف متنـاول األيـدي يف كـل مكـان                من وسـائل اإلعـالم املنتشـرة يف هـذا الزمـا           

 .وسيلة الصحيفة والة 
.. تسـتخدم للخـري ، وتسـتخدم للشـر     :  مـن األسـلحة ذات احلـدين    - كما هـو مشـاهد     -ومها  

 .تستعمل للبناء ، وتستعمل للهدم ، تكون سببا لإلصالح ، وسببا لإلفساد 
ل العامل بشكل عام ، والبالد العربية بشـكل خـاص مـن           ولكن لو ألقينا �ظرة عامة إىل ما تصدره دو        

 .جند أهنا خلطت عملًا صاحلًا وآخر سيئًا .. جمالت وصحف 
خلطت عملًا صاحلًا ملا تنقلـه مـن أخبـار عامليـة هامـة ، وملـا تنشـره مـن مواضـيع علميـة وفكريـة                           

مية وعربيــة متنوعــة ، وملــا تعرضــه مــن حتقيقــات صــحفية عــن شخصــيات مرموقــة ، وعــن بــالد إســال     
ــا ســيئًا ، ملــا تنفثــه مــن أفكــار إحلاديــة ضــالة ، وملــا تروجــه مــن   .. وأجنبيــة ذات شــأن  وخلطــت عملً

 ..�ظريات إباحية عفنة ، وملا تعرضه من صور خالعية فاجرة 
ــق، وهتــتم     وقلّمــا جنــد صــحيفة أو جملــة تعــتين باإلصــالح والتوجيــه ، وختــتص بقضــايا العلــم واخللُ

بل أصبحنا �سمع عن جمالت لـيس هلـا   .. رة ، وتُويل عنايتها يف تربية الفرد واتمع   بشؤون البيت واألس  
حتـى ينزلـق    .. من غاية سـوى الـدعوة إىل اإلباحيـة الفـاجرة ، والوجوديـة الـداعرة ، واإلحلاديـة الكـافرة                      

 .حلاد الشباب والشابات يف متاهات الرذيلة ، ويتخطبوا يف أوحال الفاحشة ، ويسقطوا يف مهاوي اإل
 تشـرف  ..ومن وراء هذه الصحف قيادات يهوديـة وماسـو�ية واسـتعمارية وشـيوعية وصـليبية            

علــى إصــدارها ، وتقــوم علــى حتريرهــا ، للهيمنــة علــى أفكــار اجلمــاهري ، وإلفســاد الــذمم والضــمائر ،     
 .ولتمييع األمم والشعوب ، ولتشكيك أمة اإلسالم مبعتقدها وتارخيها 

 : يف الربوتوكول الثا�ي عشر فمما يقوله اليهود* 
واألدب والصــحافة قوتــان تعليميتــان كبريتــان وستصــبح حكومتنــا مالكــة ملعظــم الصــحف    " .. 

وإذا مسحنا بظهور عشر جمالت مستقلة ، فيجب أن يكون لنا ثالثون صحيفة مقابلها ، ولـن                 . واالت  
 )١٨(الصفحة 



 

مـن النـوع الـذي ينـاقض بعضـه        جنعل الناس يشـكّون يف سـيطرتنا علـى هـذه الصـحف ، ولـذا فسـنجعلها                   
بعضًا يف األفكار واالجتاهات لنحصل على ثقتـهم ، ولنجتـذب خصـومنا الـذين ال يتطـرق إلـيهم الشـك يف                       

  .)١(" قراءهتا ، فيقعون يف الشرك الذي �صبناه هلم ، ويفقدون كل قوة على اإلضرار بنا 
يف العـامل ، وعـن اسـتخدامهم هلـا يف     وقد أعرب قادة اليهود عن امتالكهم الفعلي لناصية الصـحافة       

إن الصحافة اليت يف أيدي احلكومات القائمـة        : " أغراضهم وحتقيق مقاصدهم ؛ فجاء يف الربتوكول الثا�ي         
هي القوة العظيمة اليت حنصل هبا على توجيه الناس ، فالصحافة تبـين املطالـب احليويـة للجمهـور ، وتعلـن       

غري أن احلكومات مل تعرف كيف تسـتعمل هـذه          .. �ًا بني الغوغاء    شكاوى الشاكني ، وتولد الضجر أحيا     
القوة بالطريقة الصحيحة ، فسـقطت يف أيـدينا ، ومـن خـالل الصـحافة أحرز�ـا �فـوذًا ، وبقينـا حنـن وراء                          
الستار ، وبفضل الصحافة كدسنا الذهب ، ولو أن ذلك كلفنا أهنارا مـن الـدماء ، فقـد كلّفنـا التضـحية                       

  .)٢(" نا ، ولكن كل تضحية من جا�بنا تعادل آالفًا من غري اليهود أمام اللّه بكثري من جنس
 :ومما يقوله التبشري واالستعمار على لسان القس زومير يف مؤمتر القدس بعد كالم طويل * 

ولكن مهمة التبشري اليت �دبتكم دولة املسيحية للقيام هبـا يف الـبالد احملمديـة ليسـت إدخـال                   " .. 
 يف املسيحية ، فإن يف هذا هدايـة هلـم وتكرميـا ، وإمنـا مهمـتكم أن خترجـوا املسـلم مـن اإلسـالم               املسلمني

ليصبح خملوقًا ال صلة له باللّه ، وبالتايل فـال صـلة تربطـه بـاألخالق الـيت تعتمـد عليهـا األمـم يف حياهتـا ،                             
 أيهـا  -لقـد قبضـنا   .. المية  وبذلك تكو�ون أ�تم بعملكم هذا طليعة الفـتح االسـتعماري يف املمالـك اإلسـ              

 يف هذه احلقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع عشر إىل يومنا هذا على مجيع برامج التعليم يف -اإلخوان 
املمالك اإلسالمية ، و�شر�ا يف تلك الربـوع مكـامن التبشـري والكنـائس ، واجلمعيـات واملـدارس امليسـحية         

 .كية اليت هتيمن عليها الدول األوربية واألمري

                                                 
  .٣٣٢لألستاذ عبد الرحمن حبنكة ص " ية مكائد يهود " )١(
  .٣٣٣لألستاذ حبنكة ص " مكايد يهودية "  من آتاب )٢(

 )١٩(الصفحة 



 

 مجيـع  -..  أي بوسيلة الصحف واالت والكتب واملناهج واملـدارس        -إ�كم أعددمت بوسائلكم    
إ�كـم أعـددمت شـبابا يف    . العقول يف املمالك اإلسالمية إىل قبول السري يف الطريق الذي مهدمت له كل متهيـد                

ــا وأخــرجتم املســلم      ــد أن يعرفه ــه وال يري ــار املســلمني ال يعــرف الصــلة باللّ ــدخلوه يف  دي  مــن اإلســالم ومل ت
املسيحية ، وبالتايل جاء النشء اإلسالمي طبقا ملا أراده لـه االسـتعمار ال يهـتم للعظـائم ، وحيـب الراحـة            
والكسل، وال يصرف همه يف د�ياه إال يف الشهوات ، فـإذا تعلـم فللشـهوات ، وإذا مجـع املـال فللشـهوات ،          

  .)١(" ففي سبيل الشهوات جيود بكل شيء .. وإذا تبوأ أمسى املراكز فللشهوات 
فقد أفصـح هـذا الصـلييب املبشـر عـن أغـراض التبشـري وأهدافـه عـن طريـق الصـحف واملنـاهج                         

بشكل فاضح ، ووقاحة متناهية ال تقبل اجلدل والشـك واللّـه            .. التعليمية واالت والطب واملدارس     
 .املستعان 

 :اخلطرية بعد كالم طويل ومما تقوله الشيوعية يف وثائقها السرية * 
ــاب امللحــدين وإعطــاؤهم احلريــة كلــها يف مهامجــة الــدين ، والشــعور الــديين ،    - ٨"   تشــجيع الكتّ

 ، - وهذا هـو الواقـع   -والضمري الديين ، والعبقرية الدينية ، والرتكيز يف األذهان أن اإلسالم ا�تهى عصره    
الصـوم ، والصـالة ، واحلـج ، وعقـود الـزواج والطـالق ،                ومل يبق منه اليوم إال العبـادات الشـكلية الـيت هـي              

 .وستخضع هذه العقود للنظم االشرتاكية 
إن فصم روابط الدين ، وحمـو الـدين اليتمـان هبـدم املسـاجد والكنـائس ، ألن الـدين ،                       .. - ١٠

منني بـه  واملطلوب هو هدم الضمري الديين ولن يصبح صعبا هدم الـدين يف ضـمري املـؤ      .. يكمن يف الضمري    
إن جنحنا يف جعل السيطرة واحلكم والسيادة لالشرتاكية، وجنحنا يف تعميم ما يهدم الـدين مـن القصـص ،                    
واملسرحيات ، واحملاضرات، والصحف ، واالت ، واملؤلفات اليت تروج لإلحلـاد ، وتـدعو إليـه ، وهتـزأ       

  .)٢(" بالدين ورجاله وتدعو للعلم وحده ، وجعله اإلله املسيطر 

                                                 
  .٧٩ - ٧٨لألستاذ محمد محمود الصواف ص " المخططات االستعمارية لمكافحة اإلسالم "  من آتاب )١(
  .١٢٣لغفور العطار صفحة عباس محمود العقاد ، وأحمد عبد ا: للمؤلفين " الشيوعية واإلسالم "  من آتاب )٢(

 )٢٠(الصفحة 



 

وقــد أعــرب الشــيوعيون يف وثيقتــهم الســرية هــذه عــن حقــدهم األســود الــدفني يف حماربــة اإلســالم  
وترويج اإلحلاد عن طريق الكتّاب امللحدين ، وتسخري القصص ، واملسرحيات واحملاضرات ، والصـحف     

 . ، واالت ، حتى ال يبقى يف �ظر الشباب شيء مقدس 
لعـامل تسـيطر عليهـا قيـادات يهوديـة واسـتعمارية وصـليبية              فإذا كا�ت أكثـر الصـحف واـالت يف ا         

وشيوعية ؛ فعلى املسلم املتبصر أن يكون دائما على شك فيها ، وحذر منها ، وعليـه أيضًـا أن ينظـر يف              
كل ما يكتب فيها من مواضيع ، وما تبثّه من أفكار بعني الناقد البصري خمافة أن يتعثر يف متاهاهتـا ، ويقـع     

 .يف شراكها 
 :وينبغي أن منيز بني شيئني يف شأن هذه الصحف واالت 

 :أن منيز بني االقتناء ، وبني االطالع 
فبالنسبة القتناء أي جملة أو صحيفة سـواء أكـان ذلـك عـن طريـق الشـراء أو االشـرتاك ينبغـي أن                        

 :يضع املسلم بني عينيه املواصفات التالية 
 .. أو صبغتها العلمية البحتة  أن تكون معروفة باجتاهها اإلسالمي- ١
 . أن ال يعرف عمن يشرف على إدارهتا وحتريرها بالزيغ واالحنراف والتحلّل - ٢
 . أن ال ينشر فيها صور متس الفضيلة واألخالق - ٣
 . أن اليعرف عنها أن هلا أي دس يستهدف �ظام اإلسالم - ٤
 .هة استعمارية أو إحلادية  أن ال يعرف عنها أن هلا أي ارتباط عقائدي مع أي ج- ٥

 جملـة أو صـحيفة هـذه مواصـفاهتا فـال بـأس أن تقتنيهـا وتدخلـها                   - أخي املسـلم     -فإذا وجدت   
 .بيتك ، وتكون يف متناول أوالدك وأهلك 

أما إذا اختلَّ يف الة أو الصحيفة وصف من هذه املواصفات اآل�فة الـذكر فإ�ـه حيـرم عليـك أن                     
 .ضرار البالغة على الدين واخللُق تقتنيها ، ملا هلا من األ

 : وبالنسبة لالطالع العابر ، والقراءة املؤقتة -
 )٢١(الصفحة 



 

فال أرى من ذلك حرجا أو إمثًا إذا كان القارئ متمكنا من ثقافتة اإلسالمية ، راسـخًا يف عقيدتـه          
ت الـيت  اإلميا�ية حتى يعلم ما يكتبه أعداء اإلسالم عن اإلسالم ، وحتى يكشـف للمسـلمني عـن املخططـا     

تصــممها دول أجنبيــة ، وتنفــذها شخصــيات عميلــة وخائنــة ؛ هلــدم العقيــدة اإلســالمية ، وحتويــل اجليــل 
 .اإلسالمي إىل متاهات اإلحلاد واإلباحية 

ولكن على املسلم املطلع أن جينب هذه الصحيفة أو الة بيته ، حتـى ال تكـون يف متنـاول األهـل                   
  .)١(قوع يف حبائلها واللّه هو املستعان واألوالد خمافة التأثر هبا ، والو

والذي أخلص إليه بعد ما تقدم أن الة أو الصـحيفة إذا كا�ـت علـى مواصـفات تُرضـي اللّـه عـز                        
فإن من يقتنيهـا يقـع يف احلـرام واإلثـم ، وهـو مسـؤول                .. وجل فال بأس يف اقتنائها واالستفادة منها ، وإال          

 .عما يفعل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
دة       )١( ة   " الشهاب " في العالم اإلسالمي صحف أو مجالت تتحقق فيها المواصفات التي ترضي الّله عز وجل آجري ة ، ومجل " اللبناني

ة    " البعث اإلسالمي   " الكويتية ، ومجلة    " المجتمع  " السورية ، ومجلة    " الحضارة  " المصرية ، ومجلة    " الدعوة   ة ، ومجل  الهندي
 .وغيرها من الصحف والمجالت .. القطرية " األمة " 

 )٢٢(الصفحة 



 

 ما واملسرحالسين) هـ ( 
ــدين يف البنــاء واهلــدم ، واإلصــالح والفســاد        ــن األســلحة اهلامــة ذات احل ســالح الســينما  .. م

واملسرح ، فيجب على املسلم أن يعرف حكم اإلسالم فيهمـا ، وموقفـه منـهما حتـى يكـون علـى بينـة يف                         
 .أمر احللّ واحلرمة 

 :الكالم عن السينما واملسرح يتعلق يف قضيتني هامتني 
 .قضية التمثيل :  األوىل
 .جواز املشاهدة : الثا�ية 

والقضــيتان مرتبطتــان يف األصــل مــن �احيــة احلــل واحلرمــة ، ولكــن قــد تفرتقــان ملالبســات معينــة    
 ..سنذكرها يف حينها إن شاء اللّه 

 :وليكن الكالم أولًا عن قضية التمثيل * 
ماعية ، أو املوقـف السياسـي، أو الفكـرة    التمثيل معناه جتسيد احلادثة التارخيية ، أو الواقعة االجت      

لتتوضــح للنــاس حقيقـة هــذه احلادثــة ،  .. بشخصــيات بشـرية ، أو صــور ماديــة وحسـية   .. التوجهيـة  
 .وتتبلور لديها ماهية هذه الواقعة أو معامل هذا املوقف ، أو جتسيد هذه الفكرة 

اديث النيب صلى ا عليه وسـلم      وحنن لو استعرضنا القرآن الكريم يف كثري من آياته ، وتقصينا أح           
يف كثري من أحاديثه ؛ لوجد�ا أن التمثيل بالشيء احملسوس ، وجتسيد الفكرة بالصورة املادية أمر ال ينكـره             

 !! .إال مكابر ، وال مياري فيه إال من كان جاحدا ألوضح البدهيات ، وأظهر احلقائق 
 :وإليكم بعض األمثلة 

 مثَلُ الذِين ينفقُون أمـوالَهم يفِ سـبِيِل اللّـهِ كَمثَـل حبـة             {: خر سورة البقرة     يقول اللّه تعاىل يف أوا     -
      ــيم ــع علِ ــاء وا واسِ شملــن ي ضــاعِفي ــة وا بــةُ ح ــنبلَةٍ مائ ــلِّ س ــنابِل يفِ كُ س عــب س ــت ــة [ } أ�َبتَ : آي

٢٦١. [  

 )٢٣(الصفحة 



 

سبيل اللّه حبقيقة احلبة املزروعة الـيت تعطـي عـودا حيمـل             أمل جيسد القرآن الكريم حقيقة اإل�فاق يف        
سبع سنابل ، يف كل سنبلة مائة حبة ، حتـى يتوضـح للمسـلم املنفـق كـم لـه مـن أجـر عنـد اللّـه إذا أ�فـق                          

 درمها واحدا يف سبيل اللّه واللّه يضاعف ملن يشاء ؟
 .حساب ويف ذلك استثارة ملشاعره ، واستجاشة لوجدا�ه فينفق ماله بال 

واضْرب لَهم مثَلَ الَحياةِ الـد�يا كَمـاء أ�َزلَنـاه مِـن السِّـماء              { :  يقول اللّه تعاىل يف سورة الكهف        -
              كَـانو ـاحالرِّي وها تَـذْرشِـيمه حـبضِ فَأصاألر ـاتقْتَـدِ          فاختلَطَ بِه �َبلَـى كـلِّ شـيء ما   اللّـه عآيـة   [ } ر :

٤٥. [  
 الـذي مل يـدم علـى حيويتـه             أمل يشب ه القرآن الكريم احلياة الد�يا يف زواهلا وفنائها حبقيقة النبات احلـي

ومنائه حيث يصبح يف النهاية هشيما يابسا مفتّتًا تذروه الرياح ؟ حتى ال يغرت إ�سان مبظاهر احلياة الفا�يـة                   
 !! .وال ينخدع ببهارجها الزائلة 

 .مل هلذا اليوم الباقي ، والنعيم اخلالد ويف ذلك استثارة للمؤمن حتى يع
مثَـلُ الـذِين حمِّلُـوا التَّـور اة ثُـم لَـم يحملُوهـا كَمثَـل احلِمـارِ                   { :  يقول اللّه تعاىل يف سورة اجلمعة        -

  ] .٥: آية [ } ني يحمِلُ أسفَارا بِئس مثَلُ القَوم الذيِن كَذَّبوا بآياتِ ا وا ال يهدِي القَوم الظَّامل
أمل ميثل القرآن الكريم حال اليهود الذين أوتوا التوراة وكُلّفوا العمـل هبـا ، فأعرضـوا عنـها ومل ينتفعـوا                      
هبا حبال احلمار حيمل على ظهره أمحالًا من كتـب العلـم ال ينتفـع هبـا، وال يعقـل مـا فيهـا ولـيس لـه إال ثِقْـلُ                               

ويف ذلك استثارة لوجدا�ه .. إل�سان حق اللّه يف العمل والتكليف       احلمل من غري فائدة ؟ حتى ال يهمل ا        
 !! .يف امتثاله لشريعة اللّه والوقوف عند حدوده 

والــنيب عليــه الصــالة والســالم كــان يســتعني علــى توضــيح الفكــرة للنــاس بضــرب املثــل ، وجتســيد 
 ..أرسخاملوعظة ، ليكون وقْع املوعظة يف النفس أعظم وتثبيت الفكرة يف الذهن 

روى البخاري عن النعمان بن بشري رضي اللّـه عنـهما عـن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه                 
علـى سـفينة ، فأصـاب       ) اقرتعـوا   ( مثل القائم على حدود اللّـه والواقـع فيهـا كمثـل قـوم اسـتَهموا                 : "قال  

 )٢٤(الصفحة 



 

اء مـروا علـى مـن فــوقهم    بعضـهم أعالهـا ، وبعضـهم أسـفلها ، فكــان الـذين يف أسـفلها إذا اسـتقَوا مـن املــ        
لو أ�ّا خرقنـا يف �صـيبنا خرقـا ومل �ُـؤذِ مـن فوقنـا ، فـإن تركـوهم ومـا أرادوا هلكـوا مجيعـا ، وإن                              : وقالوا  

 " .أخذوا على أيديهم �َجوا و�َجوا مجيعا 
" : قال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم         : روى النسائي يف سننه عن أ�س رضي اللّه عنه قال           

رحيهـا طيـب وطعمهـا طيـب ، ومثـل      ) فاكهة تشـبه الربتقـال    ( مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األتْرجة        
املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب وال ريـح هلـا ، ومثـل الفـاجر الـذي يقـرأ القـرآن كمثـل                          

القرآن كمثل احلنظلة طعمهـا مـر وال ريـح هلـا     الرحيا�ة رحيها طيب وطعمها مر ، ومثل الفاجر الذي ال يقرأ        
، ومثل جليس الصاحل كمثل صاحب املسك إن مل يصـبك منـه شـيء أصـابك مـن رحيـه ، ومثـل جلـيس                          

 " .، إن مل يصبك سواده أصابك من دخا�ه ) منفاخ احلداد (السوء كصاحب الكري 
الغـة النبويـة يف أعلـى صـورها         ومن هذه التشبيهات احلسية ، والتجسيدات املادية تظهر للعيان الب         

ومــا ذاك إال لرتغيــب املخاطــب يف اخلــري ، وحتــذيره مــن الشــر ، بأســلوب واضــح ، ومتثيــل .. ومعا�يهــا 
 .ظاهر ، وتشبيه بليغ 

من هذه النصوص اليت أورد�اها يتبني أن توضيح الفكرة بشيء حمسوس وجتسـيد املوقـف بصـورة          
ديث الشـريف يف املوعظـة ، والتـأثري ، واإلقنـاع ، واحملاجـة ،         مادية هو من أسلوب القرآن الكريم ، واحلـ        

واستجاشــة العاطفــة ، وشــحذ اهلمــة ، وترســيخ الفكــرة ، وهدايــة النــاس إىل اخلــري ، وتثبيــت دعــائم   
 .اإلصالح يف اتمع 

فعلــى املصــلحني والــدعاة يف كــل زمــان ومكــان أن ينــهجوا هنــج القــرآن والســنة يف هدايــة النــاس ،  
 !! .اتمع ؛ حتى تكون مثرهتم يف اهلداية أكرب ، و�تاجهم يف اإلصالح أعظم وإصالح 

وما التمثيل يف احلقيقة سواء أكان يف مسرح أو يف استوديو إال توضيح حلادثة تارخييـة ، أو جتسـيد                
 الغاية منـه إقنـاع العقـول يف هـذه احلادثـة ،     .. لواقعة اجتماعية ، أو إظهار ملوقف سياسي أو إصالحي    

 .والتأثري على النفوس يف هذه الواقعة ، واالستحواذ على القلوب يف هذا املوقف 
 )٢٥(الصفحة 



 

 :ومما يؤكد التمثيل بالشخصيات 
ما مثِّل للنيب صلى ا عليه وسلم ليلة إسرائه ومعراجه عن أحوال العصاة وأهل الكبـائر مـن أمتـه                

 ..وما سوف يلقو�ه من هوان وعذاب 
 أ�ه عليه الصالة والسالم مر بقوم هلم أظفار من حناس     -ده صحيح    وإسنا -روى أمحد وأبو داود     

هـؤالء الـذين يـأكلون حلـوم النـاس       : من هؤالء يا جربيل ؟ قـال      : خيمشون هبا وجوههم وصدورهم ، فقال       
 .ويقعون يف أعراضهم 

ــان يف صــحيحه    ــن حب ــه : وروى اب ــه وســلم   -أ� ــرض شــفاههم   - صــلى ا علي ــر برجــال تُقْ  م
اخلطباء من أمتـك يـأمرون النـاس بـالرب وينسـون       : من هؤالء يا جربيل ؟ فقال       : من النار ، فقال     مبقاريض  

 أ�فسهم وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون ؟
ثم أتى على قوم بني أيديهم حلم �ضيج يف قدر وحلـم آخـر              .. وروى ابن جرير من طريق أبي هريرة        

مـا هـؤالء يـا    :  اخلبيث ، ويدعون النضيج الطيب ، فقال �يء قذر خبيث ، فجعلوا يأكلون من اللحم النيء       
هذا الرجل من أمتك تكون عنده املرأة احلالل الطيبة فيأتي امرأة خبيثة فيبيـت عنـدها           : جربيل ؟ فقال    

 .حتى يصبح ، واملرأة تقوم من عند زوجها حالال طيبا فتأتي رجال خبيثًا معه حتى تصبح 
ملشاهد اليت مثِّلـت لرسـولنا العظـيم صـلوات اللّـه وسـالمه عليـه ،                 إىل غري ذلك من هذه الصور وا      

وقــد أراه اللّــه إياهــا ، ليخــرب هبــا أمتــه حتــى يكُــف أهــل الكبــائر عــن غَــيِّهم ، وينزجــر أهــل الفســاد عــن  
 !! .حني يعلمون شيئًا عن هنايتهم ومصريهم .. فسادهم 

رعا ملا فيه من تقريب احلادثة ، وليس هو من إن التمثيل مباح ش: والذي أخلص إليه بعد ما تقدم 
قبيل التزوير يف شيء ألن اجلمهور يعلم أن هذه املشاهد اليت يراها ليست من قبيـل احلقيقـة ، وإمنـا هـي                       

 .من قبيل التشبيه والتمثيل 
ولكن التمثيل ليس مباحا على إطالقه ، وإمنا هو مقيد بشـروط وضـعها اإلسـالم ، وهـي مرتبـة                     

  :كما يلي
 )٢٦(الصفحة 



 

 أال ميثّل بشخصيات تارخيية هلا قداستها يف �فوس املؤمنني كشخصيات األ�بياء عليهم الصالة              - ١
والسالم واخللفاء الراشدين ؛ ألن إظهـارهم هلـا يفقـد يف النفـوس قداسـتهم واحرتامهـم ، واحملجـوب دائمـا            

 .حمرتم ومقدس ومرغوب 
واخلالعة كالرقص ، واملعازف، وظواهر اخلمر  أال يظهر يف التمثيل أي مظهر من مظاهر اون - ٢

 .، ومقدِّمات الز�ا ؛ لكوهنا حمرمة يف شريعة اإلسالم 
ــراهن رجــال ، لكــون اإلســالم حيــرم الســفور         - ٣ ــل �ســاء ورجــال أو �ســاء ي ــر يف التمثي  أال يظه

 .واالختالط واخللوة باملرأة األجنبية والنظر إليها 
دين والعلــم واألخــالق ، ملــا أورد�ــاه مــن �صــوص مــن القــرآن  أن يســتهدف التمثيــل مصــلحة الــ- ٤

والسنة تؤيد إباحته لكو�ه يوضح الفكرة وحيدد الواقعة ويثري العاطفة ويصور احلادثة ، مبا يساعد يف تربية                 
 .الفرد واألسرة واتمع 

ة ؛ ألن لإلسـالم      أال خيدم التمثيل �ظامـا أجنبيـا ، أو مبـدءا هـداما ، أو عقيـدة باطنيـة كـافر                     - ٥
 .أصالة يف العقيدة ، ومتيزا يف األخالق ، ومنهجا يف التوجيه واإلصالح 

 أن يكون االختيار لإلخراج والتمثيل ، وكتابـة املسـرحية مـن أصـناف املـؤمنني الـواعني الـذين                     - ٦
 .يبلّغون رساالت رهبم ، ويخلصون هلذا اإلسالم 
فاإلسـالم  .. ، واملمثـل ، واملخـرج ، وكاتـب املسـرحية      فإذا وجدت هذه املواصفات يف التمثيـل        

اليرى يف التمثيل حرجا ، وال يف املسرح بأسا ، مادام التمثيل يف خدمة اإلسالم، ومصلحة الفرد واألسـرة                   
 .بل يكون وسيلة من وسائل الدعوة ، وأداة مهمة من أدوات اإلصالح يف العصر احلديث . واتمع 

  :أما جواز املشاهدة* 
فمتعلق بسالمة التمثيل مما يتنافى مع آداب اإلسالم ، ومرتبط برباءة العرض مما ال يتعـارض مـع روح                   

إذا كـان علـى     .. فكل ما يعرض على شاشـة السـينما ، وكـل مـا يظهـر علـى منصـة املسـرح                      . الشريعة  

 )٢٧(الصفحة 



 

روضــة ، ومشــاهدة املواصــفات التامــة الــيت ســبق ذكرهــا ؛ فــال مــا�ع شــرعا مــن النظــر إىل التميثليــة املع   
 .املسرحية اسدة 

أمـا  . هذا إذا كا�ت صالة العرض خالصة مما يشوهبا من منكر ، وبريئة ممـا حيـيط هبـا مـن فسـاد                       
كوجود اخـتالط بـني �سـاء ورجـال، أو مسـاع عـزف علـى                .. إذا شاب الصالة منكر ، أو حاق هبا إثم          

، أو عـرض أشـياء بـني فـرتة         .. نـاء خليـع     آالت النغم ، أو إظهار لقطات جاهلية من رقـص فـاجر ، وغ             
وفرتة تُهيج الغريزة ، وتثري الفتنة ؛ فال جيوز شرعا ارتياد هذه الصالة مهما كان عـرض التمثيليـة سـليما ،                      

 .ومهما كان الفيلم ذا توجيه وموضوعية 
ــة أو       ــيلم أو التمثيليـ ــد أن الفـ ــام جيـ ــكل عـ ــبالد بشـ ــرح يف الـ ــينما واملسـ ــاع السـ ــل أوضـ ــن يتأمـ ومـ

حتـى إن السـينما     . البد أن يتخلل فيهـا عـرض ملنـاظر فاسـدة ، ومشـاهد مائعـة ماجنـة                   .. املسرحية  
أصبحت اليوم هدفًا للتحلـل ، واملسـرح بـات مرتعـا للمجـون واإلباحيـة ، بـل صـارت التجـارة بـاألعراض                

النفـوس  عنـد أصـحاب املطـامع اخلسيسـة ، وذوي           ! واجلنس بابـا للـرزق ، وميـدا�ًا للسـبق عنـد مـن ؟              
فال يعقل واحلال هذه أن يرتـاد املسـلم املـؤمن باللّـه واليـوم اآلخـر هـذه األمـاكن الفاسـدة                       . اهلابطة الد�يئة   

املوبوءة ، أو يزج �فسه يف مواطن التهم خمافة التأثر والوقوع يف احلرام ، واإلساءة إىل مسعتـه االجتماعيـة يف                     
نقال البيئات اإلسالمية املخلصة ، ورحم اللّه م : 

  " . رحم اللّه امرءا جب املغيبة عن �فسه"
ومـن وقـع يف      : " ... - فيمـا رواه الشـيخان       -وصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسلم القائل         

 " .الشبهات وقع يف احلرام 
 " .من أقام �فسه مقام التهم فال يلومن من أساء به الظن : " ويقول عمر رضي اللّه عنه 

أشـرفت  .. وجود هيئـة إسـالمية موثوقـة مـن الـدعاة املخلصـني ، والعلمـاء العـاملني                   �عم يف حال    
علــى ختصــيص أمــاكن خاصــة مســتقلة ، ليعــرض فيهــا أفــالم علميــة ، ومســرحيات تارخييــة ، ومتثيليــات  

 .فعندئذ جيوز للشباب املسلم أن يرتادها لالستفادة من براجمها اهلادفة وتوجيهاهتا القيمة .. إصالحية 
 )٢٨(الصفحة 



 

 .ما ارتياد السينما أو املسرح بوضعها احلايل اليوم فهو من أعظم اإلثم ، ومن أكرب احلرام أ
واملسـلم  . ملا يعرض فيهما من مفـاتن اجلـنس ، واسـتثارة الشـهوات ، ومظـاهر الفسـاد واإلباحيـة         

ألن لـه مـن إميا�ـه    النابه الوقور يربأ بنفسه أن يرميها يف مواطن التهم ، وأن يضع قدمـه يف متاهـات الرزيلـة ؛                
 .الراسخ عاصما ، ومن تقواه املخلصة زاجرا 

: األعـراف   [ }  إن الذِين اتَّقوا إذا مسهم طَـائِف مِـن الشـيطَانِ تَـذَكَّرو ا فَـإذا هـم مبصِـرون                    {
٢٠١. [  

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٩(الصفحة 



 

أريـد أن   .. والسـينما واملسـرح   ويف جمال الكالم عن التلفزيون ، والراديو ، والصحف واـالت ،             
 :أبني لكل مؤمن غيور ، ولكل مسلم خملص هذه احلقيقة اهلامة 

إن من خمططات اليهود اهنيار األخالق يف اتمعات اإل�سا�ية غـري اليهوديـة ، لتكـون هلـم السـيطرة         
 .والنفوذ عليها ، يسريوهنا كيف يشاءون حيثما يريدون 

 :لقد جاء يف بروتوكوالت اليهود 
ــل مكــان ، فتســهل ســيطرتنا      " ..  ــهار األخــالق يف ك ــل لتن ــد"إن .. جيــب أن �عم ــا، " فروي من

وسيظل يعرض العالقات اجلنسية يف ضوء الشمس لكي ال يبقى يف �ظر الشباب شـيء مقـدس ، ويصـبح               
 " .همه األكرب إرواء غرائزه اجلنسية ، وعندئذ تنهار أخالقه 

.. وسائل اهنيار األخالق عندهم إفساد اإل�سا�ية عن طريق وسائل اإلعالم ، ودور النشر ومن 
 .وعن طريق املسرح والسينما ، والربامج اإلذاعية ، وعن طريق كل عميل خائن، وكاتب مأجور 

واســتطاع اليهــود مبكــرهم وخبــثهم أن يفســدوا الشــعوب عــن طريــق الثقافــات العامــة ، والفنــون ،   
 .، ودور الدعارة واون ، وأشباهها واملالهي 

 :امسعوا إىل ما يقولون يف الربتوكول الثالث عشر 
ولكي �بعد اجلماهري من األمم غري اليهودية عن أن تكشف بأ�فسها أي خطة عمل جديدة لنـا ،             " 

حف وهلُـم جـرا ، وسـرعان مـا �بـدأ اإلعـالن يف الصـ               .. سنلهيها بأ�واع شـتى مـن املالهـي ، واأللعـاب            
إن .. داعني الناس إىل الدخول يف مباريات شتى من كل أ�واع املشـروعات كـالفن ، والرياضـة ومـا إليهـا                      

هذه املتع اجلديدة ستلهي ذهن الشعب حتما عن املسائل اليت سنختلف فيها معه ، وحاملا يفقد الشـعب    
ا ســنكون أعضــاء اتمــع تــدرجييا �عمــة الــتفكري بنفســه ، ســيهتف مجيعــا معنــا لســبب واحــد ، هــو أ�نــ

الوحيدين الذين يكو�ون أهلًا لتقديم خطـوات تفكـري جديـدة وهـذه اخلطـوات سـنقدمها متوسـلني بتسـخري                
 .آالتنا وحدها من أمثال األشخاص الذين ال يستطاع الشك يف حتالفهم معنا 

 )٣٠(الصفحة 



 

 طيبـة حـني حيـني    إن دور املثاليني املتحررين سينتهي حاملا يعرتف حبكومتنا ، وسيؤدون لنا خدمة 
  .)١(.. " ذلك الوقت 

  ماذا خيطط اليهود يف بروتوكوالهتم ؟- أخي املسلم -أعرفت 
: " أليسوا يعملون ليل هنار إلفساد عقول الناس وأخالقهم حتى يصلوا إىل خمططهـم الـذي يرتقبو�ـه              

 " .حدودك يا إسرائيل من الفرات إىل النيل ؟ 
 اللهو ، واللعب ، والشهوات ، واملرفّهات عن طريق التلفزيـون         أليسوا خيططون ألن ينغمس الناس يف     

ــه ،       ــاء ، واجلهــاد يف ســبيل اللّ ــتفكري الســليم ، والعمــل البن ، والســينما ، واملســرح حتــى ينشــغلوا عــن ال
 واإلخالص للوطن ؟

ليـة ،   أن الذين يجرون وراء الز�ا ، واإلحلاد ، والتخنفس ، واملسارح اللي            - أخي املسلم    -أتعرف  
ــذون مــن حيــث يعلمــون أوال يعلمــون        واألفــالم اجلنســية مــن شــبابنا وشــاباتنا مــا هــم يف احلقيقــة إال منفّ

 خمططات يهود ، ومكايد إسرائيل ؟
 فمــا عليــك إال أن حتــذر ولــدك مــن ارتيــاد هــذه   - أيهــا األب ، أيهــا املربــي -فــإذا عرفــت هــذا 

ما ، ومسرح ، ودور هلو ، والنظر إىل التلفزيـون ؛ ألهنـا              من سين .. األماكن املوبوءة ، واملواطن املشبوهة      
يف وضعها احلـايل مفسـدة للعقيـدة واألخـالق بـل هـي مـن حيـث تـدري أوال تـدري مـن خمططـات اليهـود                        

حتى ال يبقى عند املسلم شيء مقـدس أو         .. إلفساد الفرد املسلم ، واألسرة املسلمة ، واتمع املسلم          
فعندئذ تنطفئ من �فسـه جـذوة اإلميـان         ..  جهاد أو تأدية رسالة يف احلياة        مثل أعلى، وحتى ال يفكر يف     

بل يعيش يف هذه الد�يا ذليال خا�عـا لليهـود ، ولعمـالء يهـود     .. ، وختمد من قلبه حرارة اجلهاد واملقاومة      
 .)٢() وال حول وال قوة إال باللّه . ، وملن يسيطر عليهم يهود 

                                                 
 .لألستاذ حبنكة " مكايد يهودية "  من آتاب )١(
 .مع بعض التصرف  ) ٢٢١ - ٢٢٠( ص " تربية األوالد في اإلسالم "  من آتابنا )٢(

 )٣١(الصفحة 



 

 واالستعمار ، وخمططات الشيوعية ال تقل كيدا وحقدا وخطورة          وإن خمططات الصليبية والتبشري   
عن كيد اليهوديـة واملاسـو�ية يف تسـخري وسـائل اإلعـالم مِـن مسـرحيات، وصـحف ، وجمـالت ، وبـرامج                    

و�ية ، وكتب إحلادية إلفساد اتمعات اإلسـالمية ، واهلـزء بالـدين ورجالـه ، و�شـر التحلّـل                    يإذاعية وتلفز 
 .كل أرض يقوم عليها �ظام اإلسالم واإلباحية يف 

 جيب علينا أن �كسب املرأة ، فأي يوم مدت إلينـا يـدها              : "يقول كبري من كرباء املاسو�ية الفجرة       
 " .فُز�ا باحلرام ، وتبدد جيش املنتصرين للدين 

علـه  كـأس وغا�يـة ، تفعـالن يف األمـة احملمديـة أكثرممـا يف      : " ويقول أحد أقطاب املستعمرين الكبار      
  " .ألف مدفع ، فأغرقوها يف حب املادة والشهوات

: " مـا هـو البـديل عـن عقيـدة األلوهيـة؟ قـال               : وملا قيل لكارل ماركس مؤسس الشـيوعية األول         
  " .البديل هو املسرح ، اشغلوهم عن عقيدة األلوهية باملسرح

 :وسبق أن ذكر�ا ما قاله القس زومير يف مؤمتر املبشرين يف القدس 
وبالتايل جاء النشء اإلسالمي ... إ�كم أعددمت النشء يف ديار املسلمني ال يعرف الصلة باللّه  "

طبقا ملا أراده له االستعمار ال يهتم بالعظائم ، وحيـب الراحـة والكسـل، وال يصـرف مهـه يف د�يـاه إال يف                         
ففي ..  املراكز فللشهوات الشهوات ، فإذا تعلم فللشهوات ، وإذا مجع املال فللشهوات ، وإذا تبوأ أمسى

 " .سبيل الشهوات جيود بكل شيء 
 وجنحنا يف تعميم ما يهدم الدين من : "وسبق أن أحملنا أيضا ما قاله الشيوعيون يف وثيقتهم السرية   

القصص واملسرحيات واحملاضرات ، والصحف ، واالت ، واملؤلفات اليت تروج لإلحلاد وتـدعو إليـه ،                 
 " .له، وتدعو للعلم وحده ، وجعله اإلله املسيطر وهتزأ بالدين ورجا

* * * 
 
 

 )٣٢(الصفحة 



 

أن اليهوديــة ، واملاســو�ية ، والشــيوعية ، والصــليبية ، والتبشــري ،     : فمــن هــذه األقــوال يتبــين    
 متضافرون متفـامهون علـى إفسـاد اتمعـات اإلسـالمية عـن طريـق اخلمـر ، واجلـنس ،                      ..واالستعمار  

ــرويج    واملســرح ، واــالت والصــحف ،  ــة واإلذاعيــة ، و�شــر الكتــب واملؤلفــات ، وت ــربامج التلفزيو�ي  وال
وقد وصلوا إىل هدفهم اخلبيث ، وغايتهم الد�يئة ؛ حتـى رأينـا شـبابا وشـابات     . القصص واملسرحيات  

من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ، وينتسبون إىل إسالمنا ، قد ا�طلقوا وراء الغرائز والشـهوات ، وا�زلقـوا يف           
وأصــبحوا يف حالــة يرثــي هلــا ال هــم هلــم وال غايــة ســوى ... الــق التحلــل وامليوعــة والتقليــد األعمــى مز

التقلب يف محأة الرذيلة والفاحشة ، واال�صراف إىل مشاهدة فيلم داعر ، أو مسرحية فاجرة ، أو متثيليـة               
 .، وهكذا يفعلون ماجنة ، أو ارتياد صالة يذحبون على أعتاهبا معا�ي النخوة والرجولة والشرف 

فهل علم شبابنا ما يراد هبم ؟ وهل عرفوا مـا خيطـط هلـم ؟ وهـل دروا إىل أيـن هـم سـائرون ؟                           
 ويف أي منقلب هم ينقلبون ؟

أال فليعلم كل من ينتسب إىل اإلسالم أن من يتقلب يف محـأة اإلحلـاد ، ويتـدرج يف مهـاوي الرذيلـة ،                        
و يف احلقيقة إال منفذ من حيث يعلم أو ال يعلم مؤامرات اليهودية             ما ه .. وينساق وراء التحلّل واإلباحية     

.. والصليبية والشيوعية وخمططات املاسو�ية والتبشري واالستعمار يف أرض اإلسالم ، وشـباب اإلسـالم             
 ؟

 أال فليعلم الشبان املخدوعون هذه احلقائق عن عدوهم ؟
ــاب الفكــر ، و   ــون ، وأرب ــيعلم الكهــول ، واملرب ــهم  .. النــاس أمجعــون أال فل ــراد لدينــهم وأمت مــاذا ي

 !وبالدهم ؟
} هِيدش وهو عمأو ألقَى الس قَلْب لَه ى لَمن كَانلَذِكْر فِي ذَلِك ٣٧: ق [ }  إن. [  

* * * 
 
 

 )٣٣(الصفحة 



 

  ملحقات إعالمية أخرى- ٣
ورمبـا  .. تنوعة  واحلضارة املادية اليوم قد ابتدعت وسائل إعالمية أخرى ، ومصورات لإليضاح م           

يقف املسلم منها موقف احلائر املرتدد ال يدري ماذا يأخذ ، وال يعلـم مـاذا يـدع ؟ فرأيـت تتميمـا للفائـدة                         
 .أن أبني موقف اإلسالم منها ، وحكم الشرع فيها حتى تظهر لكل ذي عينني احلقيقة الشرعية الناصعة 

 :وأرى أن هذه الوسائل ترتكز يف األمور التالية 
 :وسائل اإليضاح ) أ ( 

.. مــن الوســائل التعليميــة املتداولــة يف ميــادين التعلــيم ، ويف املراكــز الثقافيــة ، والنــدوات العلميــة  
عرض مصورات إيضاحية حية توضح للمتعلم كل غامض ، وتسهل له كل صـعب ، وتيسـر لـه كـل سـبيل                

 :وهي تشمل األمور التالية 
واقع العامل اإل�سا�ي بشكل عام ، والعامل اإلسالمي بشـكل   مصورات جغرافية توضح للمتعلم م    ) أ  ( 

 .خاص 
مصورات حضارية توضح للمتعلم كل مـا يتصـل باحلضـارة اإل�سـا�ية عـرب التـاريخ ، وخـالل                ) ب  ( 
 .العصور 

مصورات تارخيية توضح للمتعلم كل ما يتعلق بـاحلروب والفتوحـات سـواء أكا�ـت إسـالمية                 ) جـ  ( 
 .أو غري إسالمية 

مصـــورات طبيـــة توضـــح للمـــتعلم كـــل مـــا يتصـــل بالطـــب البشـــري واحليـــوا�ي مـــن حقـــائق   ) د( 
 .ومعارف 
مصورات علمية توضح للمتعلم كل مـا يتصـل بـالعلم سـواء أكـان �ظريـا أو جتريبيـا ، ،سـواء             ) هـ  ( 

 أكان زراعيا أو صناعيا ؟
 .إىل غري ذلك من هذه املصورات املفيدة النافعة 

 )٣٤(الصفحة 



 

لذي ذكر�اه يف أول حبثنا أن هذه الوسائل العلمية واإلعالمية هي من أرقـى مـا أ�تجـه    وعلى املبدأ ا  
وال . العقل البشري يف القـرن العشـرين ، وهـي أسـلحة ذات حـدين ؛ تسـتعمل للخـري ، وتسـتعمل للشـر                          

شك أن هذه الوسائل اإلضاحية اآل�فة الذكر هـي مسـتخدمة ألجـل التعلـيم وألجـل بيـان حقـائق العلـم ،                        
 .وألجل توضيح الغامض ، وتسهيل الصعب ، وترسيخ املعلومات يف الذهن 

.. فإذا كان األمر كذلك فال خيتلف اثنان يف جواز استخدامها واالستفادة منـها ، والنظـر إليهـا                  
 !! .لكوهنا ختدم العلم ، وتوجه إىل اخلري وتفيد بين اإل�سان 

 :وهنا يعرتض سؤال 
ور بشرية أو حيوا�ية على صفحات الكتب واالت واللوحـات          ما هو حكم اإلسالم يف عرض ص      

 ، والغرض منها تعليم املسلمني كل ما يتصل بأ مورهم الدينية ، وشؤوهنم الد�يوية ؟
  :- وا املستعان -أقول 

التصوير واختاذ الصور يف األصل حرام ، سواء أكا�ـت هـذه الصـور جمسـمة ، وسـواء أكا�ـت ذات                  
لألحاديـث الصـحيحة الـيت حتـرم الصـور          .. ل ، وسواء أكان التصـوير باآللـة أو باليـد            ظل أو غري ذات ظ    

 :والتماثيل 
مسعـت رسـول اللّـه صـلى ا عليـه           : روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي اللّه عنـه قـال             

 وسلم
  " . إن أشد الناس عذابا يوم القيامة املُصورون: "يقول 

 : بن عمر رضي اللّه عنهما أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم قال وروى البخاري ومسلم عن ا
 " .أحيوا ما صنعتم : إن الذين يصنعون هذه الصور يعذّبون يوم القيمة ، يقال هلم " 

قـال رسـول اللّـه صـلى ا عليــه     : وروى البخـاري ومسـلم عـن أبـي طلحـة رضـي اللّــه عنـه قـال         
  " . كلب وال تصاويرال تدخل املالئكة بيتًا فيه: "وسلم 

 )٣٥(الصفحة 



 

: " قال يل علـي رضـي اللّـه عنـه     : وروى مسلم وابو داود والرتمذي عن أبي اهلياج األسدي قال       
أن ال تَـدع صـورة إال طمسـتها ،          .. أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم ؟                  

 " .إال سويته ) مرتفعا ( وال قربا مشرفًا 
 :ة الصور والتماثيل أيضًا ومما يؤكد حرم

 مل يدخل الكعبة بعد فتح مكة حتى أخـرج  - كما روى البخاري -أن النيب صلى ا عليه وسلم   
 ..كل ما فيها من صور وأصنام ومتاثيل 

فقد روى أبو داود عن جابر رضي اللّه عنه أن النيب صلى ا عليه وسلم أمـر عمـر بـن اخلطـاب                      
ــه عنــه وهــو بالبطحــا  ــأتي الكعبــة فيمحــو كــل صــورة فيهــا ، فلــم يدخلــها حتــى محيــت    رضــي اللّ ء أن ي

 .الصور 
وروى البخاري يف كتاب احلج عن أسامة رضي اللّـه عنـه أ�ـه دخـل الكعبـة فـرأى صـورة إبـراهيم                        

 .عليه السالم ، فدعا مباء فجعل ميحوها 
 :ولكن هل يف هذا التحريم من استثناءات ؟ 

 .يء ليس فيه روح باتفاق يستثنى من التصوير الشجر وكل ش
جـاء رجـل إىل ابـن عبـاس رضـي اللّـه             : ملا روى البخاري ومسلم عن سعيد بن أبي احلسـن قـال             

ال : إ�ي رجل إمنا معيشيت من صنعة يدي ، وإ�ي أصنع هذه التصاوير ، فقـال ابـن العبـاس              : عنهما فقال   
مـن صـور صـورة فـإن اللّـه معذّبـه        : "يقـول . أحدثك إال ما مسعته من رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم           

، فقـال لـه ابـن       ) أي فـزع    ( ، فربـا الرجـل ربـوة شـديدة          " حتى ينفُخ فيها الروح ، وليس بنافخٍ فيهـا أبـدا            
  " .وحيك إن أبيت إال أن تصنع فعليك هبذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح: " عباس 

 :ويرخص من التماثيل لعب األطفال 
ملــا روى .. اللعــب ال يظهــر فيهــا قصــد التعظــيم ، بــل القصــد منــها التســلية والتعلــيم لكــون هــذه 

أي باللُّعب اليت على هيئة (كنت ألعب بالبنات : " الشيخان عن عائشة أم املؤمنني رضي اللّه عنها قالت 
 )٣٦(الصفحة 



 

أي خيـتفني   (   عند رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم ، وكـان يـأتيين صـواحب يل فكـن يـنقَمِعن                      ) البنات  
من رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم وكـان رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم يسـر يـئهن إيل،                          ) خوفًا  

 " .فيلعنب معي 
: مـا هـذا ؟ قالـت      : أن الـنيب صـلى ا عليـه وسـلم قـال لعائشـة يومـا                  " :ويف رواية ألبي داود     

ــذي يف وســطهن ؟ قالــت   : بنــاتي ، قــال  ــ: مــا هــذا ال ــذي عليــه ؟ قالــت   : رس ، قــال ف : مــا هــذا ال
أو مــا مسعــت أ�ــه كــان لســليمان بــن داود خيــل لــه  : قالــت ! فــرس لــه جناحــان ؟ : قــال . جناحــان 

 " .أجنحة ؟ فضحك النيب صلى ا عليه وسلم حتى بدت �واجذه 
يل اليت علـى     يف هذه األحاديث دليل على أ�ه جيوز متكني الصغار من اللَّعب بالتماث            :قال الشوكا�ي   

: هيئة عرائس ، وقد روي عن اإلمام مالك أ�ه كره للرجل أن يشرتي لبنته ذلـك ، وقـال القاضـي عيـاض        
  " .إن اللعب بالبنات للبنات الصغار رخصة" 

 :ويرخص من الصور ما جعلت ممتهنة أو قطعت ألجل الوسائد 
م اسـتأذن علـى الـنيب صـلى ا      أن جربيل عليـه السـال     " ملا روى النسائي وابن حبان يف صحيحه        

كيف أدخل ويف بيتك ستْر فيه تصـاوير        : قال جربيل   . أدخل  : عليه وسلم ، فقال عليه الصالة والسالم        
 " .؟ فإن كنت البد فاعلًا فاقطع رأسها أو أجعلها بسطًا 

 :ويرخص من الصور ما توجبه الضرورة وتقتضية املصلحة كصور البطاقات 
ازات السفر ، وصور اـرمني واملشـبوهني ، والصـور الـيت تتخـذ وسـائل للتعلـيم                   الشخصية ، وجو  

  " .الضرورات تبيح احملظورات: "لكوهنا تدخل يف القاعدة األصولية العامة اليت تقول .. واإليضاح 
 :ويف الكالم عن الصور اليت تتخذ وسائل للتوضيح التعليمي أقول 

 : حيوا�ية ألجل التعليم فإ�ه جائز لألدلة التالية الظاهر أن ما يتخذ من صور بشرية أو

 )٣٧(الصفحة 



 

ألن هذه الصور مل توضع من األساس للتعظيم وإمنا هي ألجل التوضيح والتعليم، فالولد حـني                ) أ  ( 
�قدم له رسوما بشرية ألجل أن يتعلم منها كيف يتوضأ ؟ وكيف يصـلّي ؟ وكيـف يتـأدب بـأدب اإلسـالم            

 . للتمزيق أو احلرق - بعد االستفادة منها -، بل تنتهي أخريا ؟ فهذا ليس من التعظيم يف شيء 
وكذلك حـني �ُقَـدِّم للمـتعلم رسـوما حيوا�يـة ، لـيعلم شـيئًا عـن أ�واعهـا وفصـائلها ، ويتعـرف علـى                           

 .فإهنا ليست من التعظيم يف شيء ، بل ستنتهي حتما إىل اإلتالف .. ذواهتا وامسائها 
 . حملًا لالمتهان - وال شك -كان .. ق أو حرق أو إتالف وما آل يف النهاية إىل متزي

 :ومما يدل على أن ما وضع لالمتهان جائز استعماله هذان احلديثان 
فـإن كنـت البـد فاعلًـا فـاقطع رأسـها أَو             : "  حديث جربيل الـذي سـبق ذكـره ، والـذي فيـه               - ١

وير بســطًا دليــل علــى أن مــا وضــع ، ففــي ختــيريه علــى أن جيعــل الســرت الــذي فيــه تصــا " اجعلــها بســطًا 
 .لالمتهان جائز استعماله 

قــدم رســول اللّــه صــلى ا عليــه :  روى البخــاري عــن عائشــة رضــي اللّــه عنــها أهنــا قالــت - ٢
فيهـا متاثيـل ، فلمـا رآه    ) أي كُـوة  ( على سهوةٍ يل    ) سرت فيه �قوش    ( وسلم من سفر وقد سرتت بقَرام يل        

  عه (  عليه وسلم هتَكَه رسول اللّه صلى اا يوم القيامة الذين يضاهون : " ، وقال ) �َزالناس عذاب أشد
فجعل القِرام الذي فيه صور وسادة دليل علـى  " . فجعلناه وسادة أو وسادتني  : " ، وقالت   " خبلق اللّه   

 .أن ما وضع لالمتهان جائز استعماله 
بشـرح صـحيح    " فـتح البـاري     " سـقال�ي يف كتابـه      يقول اإلمـام احلـافظ شـهاب الـدين ابـن حجـر الع             

 علـى جـواز اختـاذ الصـور إذا          -..  أي حـديث فجعلنـاه وسـادة         - واستُدلّ هبذا احلـديث      :البخاري  
 ... " .كا�ت ال ظل هلا وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو ميتهن باالستعمال كاملخاد والوسائد 

 )٣٨(الصفحة 



 

قـول  ) أي جـواز اختـاذ الصـور إذا كا�ـت متتـهن          ( وهـو   : " و�قل ابن حجر عن اإلمام النـووي قولـه          
 وأبـي حنيفـة والشـافعي ، وال فـرق يف            )١(مجهور العلماء من الصحابة والتابعني ، وهو قول الثوري ومالك           

 .ذلك بني ماله ظلّ وما ال ظلّ له 
 " . حرام فإن كان معلّقًا على حائط ، أو ملبوسا ، أو عمامة ، او حنو ذلك مما ال يعد ممتهنا فهو

ــة علــى جــواز اختــاذ الصــور وســائل إيضــاحية للتعلــيم حــديث    )ب (  ــا يف : " ومــن األدل إال رقم 
  " ...ثوب 

إن رسـول اللّـه   : روى البخاري عن أبـي طلحـة صـاحب رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم قـال                       
اشـتكى زيـد    :  بن سعيد    ، قال بسر  " إن املالئكة ال تدخل بيتًا فيه صورة        : " صلى ا عليه وسلم قال    

 فـإذا علـى بابـه سِـتْر فيـه صـورة ، فقلـت                - فَعـد�اه    - راوي احلديث املذكور عن أبي طلحـة         -بن خالد 
أمل خيرب�ا زيد عـن الصـور يـوم األول ؟           : لعبيد اللّه اخلوال�ي ربيب ميمو�ة زوج النيب صلى ا عليه وسلم            

 " .إال رقما يف ثوب : "  تسمعه حني قال أمل: ، فقال عبيد اللّه ) أي عن حترميها (
 .أي استثين من التحريم ما كان منقوشا من الصور على ثوب 

�قل اإلمام ابن حجر يف شرحه للبخاري تعليقًا على هذا احلديث عـن ابـن عبـاس العربـي املـالكي                      
 ) .التماثيل واملراد ( حاصل ما يف اختاذ الصور أهنا إن كا�ت ذات أجسام حرم باإلجامع : قوله 

 :وإذا كان رقما يف ثوب فأربعة أقوال 
 " .إال رقما يف ثوب "  جيوز مطلقًا عملًا حبديث :األول 
 " .رقْما يف ثوب "  املنع مطلقًا حتى ولو كان :الثا�ي 

 إن كا�ــت الصــورة باقيــة اهليئــة ، قائمــة الشــكل حــرم ، وإن قُطعــت الــرأس ، أو تفرقــت :الثالــث 
 ) .أي يف مذهب مالك (  وهذا هو األصح - أي ابن العربي -: قال األجزاء ، 

                                                 
ن العربي                       )١( ل تصحيح اب ة ، ونق ى المالكي ووي إل ام الن ى       أن ال:  ولكن ابن حجر رّد ما نسبه اإلم ا إذا بقيت عل صورة التي ال ظل له

تهن أم ال             ا يم ا جاز         .. هيئتها حرمت سواء آانت مم اب    . وإن قطع رأسها ، أو فرقت هيئته ى آت اري   "ارجع إل تح الب في شرح   " ف
 " .ما وطئ من التصاوير : "  باب ٣١٨ ص ١٠صحيح البخاري ج 

 )٣٩(الصفحة 



 

  .)١("  إن كان مما ميتهن جاز ، وإن كان معلّقًا مل جيز :الرابع 
والقول الرابع يوافق ما �قله اإلمام النووي عن مجهور الفقهاء يف جواز اسـتعمال الصـور إذا كا�ـت ممـا        

 .أو حنو ذلك مما ال يعد ممتهنا فهو حرام ميتهن ، وأما إذا كا�ت معلقة على حائط ، 
إذن ، مما يستدل به على جواز استعمال الصور إذا اختذت لإليضاح " إال رقْما يف ثوب " فحديث 

 .باعتبار أهنا غري معظمة ، وباعتبار أهنا عرضة لالمتهان .. والتعليم 
ليم أحاديـث لُعـب عائشـة رضـي         ومن األدلة على جواز اختاذ الصور وسائل إيضاحية للتع         )جـ  ( 
 .اللّه عنها 

أن عائشة رضي اللّه عنها كا�ت قد اختذت لُعبا على هيئـة البنـات ،               : وسبق أن ذكر�ا قبل قليل      
 .وفرسا له جناحان بإقرار من رسول اللّه صلى ا عليه وسلم 

را بشخصيتها مبـا يتفـق   وما هذا اإلقرار من النيب صلى ا عليه وسلم إال مالطفة هلا ، واستشعا     
 .مع سنها ، وتعليما هلا على شؤون البيت وتدبري املنزل 

والشــك أن متثيــل احلقــائق بالصــور للمــتعلم ، ممــا يســاعد علــى ا�طبــاع املعلومــات يف الــذهن ، وممــا  
 .حلياة يشوق الولد على العلم ، ومما يدفعه إىل االستزادة من الثقافات النافعة ، واملعارف املفيدة يف ا

 .. أما اختاذ الصور ألغراض غري علمية ، ولغايات غري تعليمية -
كتصــدير البيــوت بصــور كــبرية حبجــة ذكــرى األب أو اجلــد أو العائلــة ، وتزيينــها بتماثيــل ذات روح   

واختاذهـا ألجـل هـذا    .. توضع هنا وهناك وتزيينها أيضًـا بسـجاجيد مصـورة ملو�ـة ميلـؤون هبـا اجلـدران            
 .حمرم شرعا ألهنا من أفعال اجلاهلية ، ومن مظاهر الوثنية اليت قضى عليها اإلسالم الغرض ؛ فهو 

وسبق أن ذكر�ا يف أول هذا البحث األحاديـث الكـثرية الـيت تـدل علـى حتـريم الصـور مـن غـري مـا                        
 ! ..أال فليتذكر أولوا األلباب ؟.. ضرورة وال رخصة 

                                                 
اري    "  ارجع إلى آتاب     )١( اب          ٣٢١ ، ص    ١٠في شرح صحيح البخاري ج          " فتح الب ة المصرية ، ب ة البهي ع المطبع ره   "  طب من آ

 " .القعود على الصور 

 )٤٠(الصفحة 



 

فإن إباحته هلا ضمن شروط حمـددة       .. يم واإليضاح   وإذ كان اإلسالم يبيح الصور اليت تتخذ للتعل       
 .جيب على من يصنعها أو يستخدمها أن ال يتعداها حتى تكون شرعية ضمن قواعد اإلسالم 

فالصور اإليضاحية اليت تثري الغريزة ، وحترك الشـهوة حمرمـة لكوهنـا تـؤدي إىل املفسـدة وتفضـي إىل                
 .اون 

يات الرسل ، ورجاالت الصحابة املشهورين ؛ حمرمة لكوهنـا   والصور اإليضاحية اليت جتسد شخص    
 .تنزع مهابتهم من القلوب واحرتامهم من النفوس 

ــزين للمــتعلم       ــل ؛ حمرمــة لكوهنــا ت والصــور اإليضــاحية الــيت متثــل حيــاة االخــتالط والســفور والتحلّ
 .مشاهد الفساد واملنكر 

ــيت ختــدم مصــاحل التبشــري واالســتع    ــل   والصــور اإليضــاحية ال مار والشــيوعية ؛ حمرمــة لكوهنــا حبائ
 .الصطياد القلوب املؤمنة واألفكار املسلمة 

والصور اإليضاحية اليت تشوه حضارة اإلسالم وتاريخ املسلمني ؛ حمرمة لكوهنا مكائـد هلـدم أجمـاد                 
 .اجلدود ، وتقويض مآثر األسالف 

 الصـور التوضـيحية ، واالسـتفادة       فالشـريعة اإلسـالمية ال تـرى ما�عـا مـن إباحـة            .. أما عدا ذلك    
 .منها ، وحتقيق اخلري ملن يتعلم بسببها ، واللّه من وراء القصد 

 
 
 
 
 
 
 

 )٤١(الصفحة 



 

 :الفا�وس السحري ) ب ( 
ومن الوسائل اإلعالمية النافعة اليت تنمي مدارك املتعلم وتعزز من ثقافته وسـيلة الفـا�وس السـحري                 

وهـذا اجلهـاز منتشـر بكثـرة     . يوضـح للنـاظر حقيقتـها    ، وهو جهاز يكبر الصورة على شاشة العرض ، و       
يف األوســاط التعليميــة ، واملراكزالثقافيــة ؛ لكو�ــه وســيلة يف عــرض احلقــائق العلميــة ، واألجمــاد التارخييــة  

 .واملواقع اجلغرافية ، والتوجيهات الرتبوية 
از احلقـائق العلميـة   وكم يتنشط املتعلم ، وتتجدد حيويته ، ويقوى ا�تباهـه حـني يـرى مـن هـذا اجلهـ          

 والتارخيية واجلغرافية واحلضارية متمثّلة يف مناظر جمسدة ، وصور واضحة ؟
ــتعلم ،       ــة امل ــة مــن أعظــم الوســائل النافعــة يف مشوليــة ثقاف ويف تقــديري أن هــذه الوســيلة اإلعالمي

التوجيـه  فـإن اسـتخدمت يف اخلـري أعطـت خـريا يف العلـم و              .. وترسيخها يف ذهنه وحتبيبـها إىل �فسـه         
 :ومما جيدر التنبيه إليه . واإلصالح 

أن على العاملني يف احلقل اإلسالمي أن يبذلوا قصارى جهدهم يف تكوين شركات مسامهة إلخراج 
أفالم علمية ، وتارخيية ، وجغرافية ، وتربوية ، ودعوية تتناسب مع مرحلية التعليم ، ومع عقلية املتعلّم ؛ 

سواء أكان عرضها عن وسيلة الفا�وس السحري . ويف كل حيٍّ ، ويف كل بلد ليتم تداوهلا يف كل بيت ، 
  .)١(، أو اجلهاز السينمائي 

فهـي  . وال خيفى ما يف هذه األفالم من أثر كبري يف تعليم الولد ، وثقافة األسـرة ، وإصـالح اتمـع                      
اء األسـرة ، وتكـوين اتمـع         وسائل دعوية وتعليمية وتوجيهية من أجل إعداد الفرد ، وبن          - كما رأيت    -

 .اإلسالمي الفاضل 
 !! ..وعلى مثل هذا فليعمل العاملون 

* * * 
 

                                                 
 . أعني األجهزة السينمائية المخصصة للبيوت الواسعة ، والصاالت الكبيرة )١(

 )٤٢(الصفحة 



 

 :الطباعة والنشر ) جـ ( 
ومــن أعظــم الوســائل التعليميــة الــيت أ�تجتــها احلضــارة املاديــة يف العصــور املتــأخرة وســيلة الطباعــة  

ي ، واألزدهـار الفلسـفي والثقـايف ، واإل�تـاج           والنشر ، وهي من العوامل الكبرية يف اإلبداع الفكـري واألدبـ           
كما أهنا يف الوقت �فسه عامل كبري يف التضليل اإلحلادي ، والتشكيك االعتقادي             . الصناعي واحلضاري   

 ..، والتفسخ االجتماعي 
وقبل أن �بني حكم اإلسالم فيما تنتجـه دور الطباعـة والنشـر مـن كتـب علميـة وثقافيـة، وقصـص                

حيسن أن �بين دور اإلسـالم يف اخـرتاع الطباعـة والـورق ،              . ، وتآليف فكرية وفلسفية     اجتماعية وأدبية   
ليعلم من يريد أن يعلم أن اإلسالم سبق األمم مجيعا يف إ�تـاج أعظـم وسـيلة مـن وسـائل اإلعـالم يف العصـر                          

 .احلديث أال وهي اخرتاع الطباعة ، وصناعة الورق 
 : املسلمني هلذه الوسيلة العظيمة وإليكم ما قاله مؤرخو الغرب يف إبداع

ــي  " يقــول  ــه " فيليــب حتّ ــاريخ العــرب  " يف كتاب ــيت   " : ( ت ــورق مــن اخلــدمات الكــبرية ال ويعتــرب ال
 ) .أسداها اإلسالم إىل أوربا والعامل 

 " :جوتيه"�قلًا عن " اإلسالم واحلضارة العربية " يف كتابه " حممد كرد علي " ويقول 
رتاعات شـيء ال بـأس بـه بالنسـبة لعصـورهم ، وقـد جـاء يف كتـاب عربـي                      وللعرب يف باب االخ   ( 

ومل تعرف أوربا سر هذه . قديم مل ينقل إىل اللغات األوربية أن العرب عرفوا طريقة عمل اجلليد الصناعي        
الصناعة إال يف النصف األول من القرن السادس عشر ، وأدخلوا على أوروبا الورق املعمول مـن القطـن ،             

يف األ�دلس تصدر بضاعة الورق إىل أوروبا الغربية ،  " شاطبة  " وكا�ت معامل   . رق الرخيص الثمن    والو
بينما كا�ت أوروبا الشرقية تشرتي ورقها مـن بـالد الشـرق األد�ـى مباشـرة ، علـى مـا يشـهد لـذلك اسـم                           

 .خبارى  م يف مسرقند و٦٥٠، وصنع الورق من احلرير سنة " سارتا داماسينا " الورق الدمشقي 
 م احلرير بـالقطن ، ومنـه الـورق الدمشـقي الـذي ذكـره                ٧٠٦سنة  " يوسف بن عمرو    " ثم استبدل   

إن العـرب علمو�ـا صـنع الكتـاب ، وعمـل البـارود ، وإبـرة السـفينة ،                    " : جوتيـه   " قـال   . مؤرخو اليو�ان   
 )٤٣(الصفحة 



 

لتنا مـن املد�يـة العربيـة       فعلينا أن �فكر ماذا كا�ت هنضتنا لـو مل يكـن مـن ورائهـا هـذه املخلّفـات الـيت وصـ                      
 .. ) .؟

 :أيضًا " جوتيه " عن " كرد على " وينقل 
  ) .بأربعمائة سنة" جوتنربغ األملا�ي " وعرف األ�دلسيون الطبع باحلروف قبل خمرتعه املشهور ( 

من وزراء الناصر ينفرد بالواليات ، فتكتب السجالت يف داره ، ثم            " عبد الرمحن بن بدر     " وكان  
 ) .للطبع فتطبع ، وخترج إليه ، فتبعث يف العمال ، وينفّذون على يديهيبعثها 

 وسبق العرب إىل اخرتاع طريقة الكتابة بـاحلروف البـارزة اخلاصـة             : (كذلك  " كرد علي   " وينقل  
 ) . م ١٣١٣ - هـ ٧١٢سنة " زين الدين اآلمدي " اخرتعها .. بالعميان 

 كيف أن اإلسالم سبق األمم يف تارخيها الطويل يف اخرتاع           من هذه األقوال وأقوال كثرية غريها يتبني      
أهـم وســيلة إعالميــة أال وهــي صــناعة الــورق ، وتعلــيم الطباعــة ؟ ولقــد كــان هلــا األثــر األكــرب يف إبــداع  

 .احلضارة املادية والفكرية يف العصر احلديث 
 األعداء به شهدت ما والفضل        العداii حتى بفضله األ�ام  شهد

بيان هذه احلقيقة �عود إىل توضيح حكم اإلسالم فيما تنتجه دور الطباعة مـن طبـع ، وفيمـا          بعد  
 .توزعه دور النشر من كتب ، وفيما تعرضه املكتبات من بيع ، وفيما يقتنيه املسلم من كتاب 

ا�يـا  إذا كان يتضمن فكرا إحلاديا ، أو مبدأ علم  : فالكتاب ، أو الصحيفة ، أو الة ، أو النشرة           
أو كــان خيــدم مــذهبا .. أو كــان يـدعو إىل حتلّــل وضــيع ، أو إباحيــة فـاجرة   .. ، أو عقيـدة ال دينيــة  

أو كان يـثري شـبهات حـول �ظـام اإلسـالم ، ومبـادئ            .. استعماريا ، أو هيئة تبشريية ، أو جهة إحلادية          
 عصـــمة األ�بيـــاء ، أو كـــان ميـــس.. أو كـــان يشـــوه حضـــارة اإلســـالم ، وتـــاريخ املســـلمني.. القـــرآن 

 .. فيحرم على املسلم طبعه أو �شره أو بيعه أو اقتناؤه .. وشخصيات الصحابة واألئمة والسلف 
بل يكون مسؤولًا أمام اللّه عز وجلّ على �شر الضالل والكفر ، والفسـوق والعصـيان يف يـوم ال ينفـع        

به أعداء اإلسالم على اإلسـالم، وكـان علـى          اللهم إال إذا اقتنى الكتاب ليتبين ما كت       .. فيه مال وال بنون     
 )٤٤(الصفحة 



 

درجة كبرية من الثقافة اإلسالمية ، وعلـى مسـتوى جيـد مـن اإلميـان الراسـخ ؛ فعندئـذ جيـوز لـه اقتنـاؤه                           
 !! .للتبين واالطالع إذا كان ال جيد أي سبيل إىل قراءته والتعرف عليه 

 " . سد الذرائع : "ومبدأ " ال ضرر وال ضرار : " والدليل على التحريم حديث 
 .وقد سبق الكالم عليهما يف حتريم اإلسالم القتناء التلفزيون يف موضعه من هذا الكتاب 

 :ومما يؤكد التحريم 
ما روى اإلمام أمحد عن جابر أن عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه أتى للنيب صلى ا عليه وسلم                    

: فغضـب وقـال     :  ا عليـه وسـلم ، قـال          بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ، فقرأه على الـنيب صـلى            
" كُونوا ما وسعه إال أن يتّبعين )١(أتَتَهموسى كان حي فيها يا ابن اخلطاب ؟ والذي �فسي بيده لو أن . " 

جـاء �ـاس    : عن حييـى بـن جعـدة قـال          .. وأخرج الفِريابي ، والدارمي ، وأبو داود ، وابن جرير           
كفـى  : " ها ما مسعوه من اليهود ، فقال رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم                من املسلمني بكتف قد كتبوا في     

: ، فنزلـت  " بقومٍ محقًا أو ضاللة أن يرغبوا عما جاء بـه �بـيهم إلـيهم إىل مـا جـاء بـه غريهـم إىل غريهـم                          
} رى لِقَــومٍ يؤمنــون   أولَــم يكْفِهِــم أ�ــا أ�َزلنــا علَيــك الكتــاب يتلَــى علَــيهِم إن يف ذَلِــك لَرحمــةً وذِكــْ         {
  ] .٥١: العنكبوت [ 

وأخرج عبد الرزاق يف املصنف ، والبيهقـي يف شـعب اإلميـان عـن الزهـري أن حفصـة جـاءت إىل         
               عليه وسلم بكتاب من قصص يوسف عليه السالم يف كَتِـف مكتـوب يف عظـم كتـف        (النيب صلى ا ( ،

والـذي �فسـي بيـده ، لـو أتـاكم      : " الم يتلون وجهه ، فقـال  فجعلت تقرؤه عليه ، والنيب عليه الصالة والس       
 " .يوسف وأن بينكم فاتبعتموه وتركتمو�ي ضللتم ، أ�ا حظّكم من النبيني ، وأ�تم حظّي من األمم 

لقد رأينا من هذه األحاديث أن النيب صلى ا عليـه وسـلم أ�كـر علـى أصـحابه قـراءة كتـب مـن             
شعارهم ، والتأثر بعقيدهتم ؛ خشية أن مييلوا عـن ديـن اإلسـالم احلـق إىل              كان قبلنا خمافة اال�ضواء حتت      
 .دين ا�تهى زما�ه ، وبطل �ظامه 

                                                 
 .أي أتتشّككون ملتكم :  أتتهّوآون )١(

 )٤٥(الصفحة 



 

فكيف مبن يقرأ كتبا فيهـا  .. فإذا كان هذا هو الشأن ممن يقرأ كتب من قبلنا مع ما فيها من احلق           
 التحلّل ؟الدس ، والكفر واإلحلاد ، والتشكيك ، وإثارة الشبهات ، والدعوة إىل 

 وكيف مبن يبيعها وينشرها ويقتنيها ؟.. وكيف مبن يطبعها ويصنعها ؟ 
 !!فال شك أن التحريم أبلغ ، واإلثم عند اللّه تعاىل أعظم وأكرب 

 :ومثة دليل آخر 
لعن رسول اللّـه صـلى ا       " عن جابر رضي اللّه عنه      .. روى مسلم وأمحد وأبو داود والرتمذي       

 " .هم سواء : ا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال عليه وسلم آكل الرب
لعـن اللّـه    : " وروى داود عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم قـال                   
 " .اخلمر وشارهبا ، وساقيها ، ومبتاعها ، ومعتصرها ، وحاملها ، واحملمولة إليه ، وآكل مثنها 

وهـم ليسـوا ممـن يتعـاملون        .. يه وسـلم كاتـب الربـا وشـاهديه          فلماذا لعن رسول اللّه صلى ا عل      
 ..بالربا أخذا وعطاء ؟ 

وملاذا لعن اللّه سبحا�ه ساقي اخلمر ، وبائعها ، ومعتصرها ، وآكل مثنها ، وهم ليسوا ممن يشـربون                   
 !اخلمرة ويتعاطوهنا ؟

عصية، ويساعد علـى    أليس يف ذلك دليل قاطع على أن التحريم يتناول كل من يساهم يف تدعيم امل              
 ؟.. ا�تشارها واستمرارها 

 !أال فليتذكر أهل التقوى ، وأهل املغفرة ؟
وبناء على هذا حيرم على املسلم طبع أي كتاب أو �شره أو بيعه إذا كان يشكك يف �ظام اإلسالم 

 الفسـاد ،    ملـا يف ذلـك مـن شـد أزر         .. ، ويروج ملذاهب الكفر واإلحلاد ، ويدعو إىل التحلّل واإلباحية           
 !ودعم مبادئ اإلحلاد 

 .الصحيفة ، والة ، والنشرة ، والصور املائعة واملختلطة : ومثل ذلك 

 )٤٦(الصفحة 



 

 إن اليهود لعنهم اللّه خيططون منذ زمن لكي يسيطروا على دور الطباعـة              :ومما جتدر اإلشارة إليه     
شره من زيف يفسـد أفكـار النـاس         والنشر ، ووكاالت األ�باء يف العامل ؛ ليستخدموهنا يف �شر ما يريدون �            

، ومن ضالل يؤثر على عقول الناشئة ، ومن أباطيل حتول مفاهيم األمم ، ومـن عـرض أ�بـاء عامليـة ختـدم           
 .مصاحلهم ، وحتقق هلم يف احلياة أهدافهم وخمططاهتم 

ــود الشــامل للســيطرة علــى الصــحافة والطباعــة ، ودور النشــر ، ووكــاالت        ــدأ زحــف اليه لقــد ب
 .منذ أواخر القرن التاسع  .. األ�باء

 :جاء يف الربوتوكول الثا�ي عشر من بروتوكوالت حكماء صهيون قوهلم 
 :سنعاجل قضية الصحافة والنشر على النحو التايل " 
 سنمتطي صـهوة الصـحافة ، و�كـبح مجاحهـا ، وسـنفعل مثـل ذلـك أيضًـا بالنسـبة إىل املـواد                        - ١

صنا من احلمالت الصحفية ، إذا كنا معرضـني للنقـد عـن طريـق               املطبوعة األخرى ، إذ ال جدوى من ختلّ       
 .املنشورات والكتب 

 لن يصل أي إعالن للناس إال بعد مراقبتنا ، وقد متكنا من حتقيق ذلك اآلن إىل احلد الذي ال                    - ٢
  .)١(" تصل فيه األ�باء إال عرب الوكاالت املختلفة املتمركزة يف خمتلف أحناء العامل 

 أن يعلموا هذه احلقيقة اليت خيطط هلا حكمـاء          ..ب املطابع ودور النشر واملكتبات      فعلى أصحا 
 .يهود ورجاالت صهيون 

وأن يعلموا أيضًا أن �شر أي كتـاب ، أو صـحيفة ، أو جملـة أو �شـرة فيهـا دس علـى اإلسـالم ، أو           
ــدين ، أو طعــن علــى شخصــيات األ�بيــاء والســلف ، أو فيهــا دعــوة إىل ا     إلحلــاد والتحلــل هتجــم علــى ال

 ما هو إال تنفيذ ملخططـات يهـود   ..واإلباحية ، أو فيها خدمة للتبشري واالستعما ر واملذاهب اهلدامة     
مــن حيــث يعلمــون أو ال يعلمــون ، ومــن حيــث يشــعرون أو ال       .. ، ومكائــد يهــود ، ومصــاحل يهــود    

 !!يشعرون 
                                                 

  .٣٣٢لألستاذ حبنكة ص " مكايد يهودية "  من آتاب )١(

 )٤٧(الصفحة 



 

قـــل خطـــورة عـــن مكائـــد اليهـــود وإن مكائـــد الصـــليبية والتبشـــري واالســـتعمار والشـــيوعية ، ال ت
ــيم، والصــحف ،        . واملاســو�ية  ــاهج التعل ــى من ــا شــيئًا عــن خمططــاهتم يف الســيطرة عل وســبق أن ذكر�

واالت ، ودور النشـر ، والسـينما واملسـرح يف الـبالد اإلسـالمية بشـكل عـام ، والـدول العربيـة بشـكل                          
 . من هذا الكتاب ولقد كشفنا عن كثري من هذه املخططات يف مواضع عديدة. خاص 

 ؟.. أال فليتنبه إىل هذه املخططات احلاقدة ، واملؤامرات اخلبيثة أصحاب العقول واألفهام 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤٨(الصفحة 



 

  وأخريا فليعلم كلّ ذي عقل وبصرية- ٤
فكــل مــا يقْعِــد . أن اإلســالم ديــن اجلــد والعمــل ، ومبعــث القــوة والعــزة ، وســبيل احلركــة واجلهــاد 

م عن الواجبات األساسية ، واملسؤوليات اإلسالمية ، والغايات الدعوية واجلهادية ؛ فاإلسالم حيـذّر               املسل
منــه وينــهى عنــه ، وحيــط مــن شــأ�ه ، ويقــبح مــن فعلــه ، وينــادي بالويــل والثبــور وعظــائم األمــور ملرتكبــه  

 !واملتخبط يف جلّته ، والشارد يف متاهته 
.. سالم بتشريعه الرائع ومبادئه احلكميـة ، وأ�ظمتـه الشـاملة             أن اإل  - أخي القارئ    -ولقد رأيت   

 لذاهتا، بل يعدها من �عمة اللّه علـى  - اليت سبق ذكرها ، والكالم عنها  -مل حيرم هذه الوسائل اإلعالمية      
اإل�سان ، ملا وهبه اللّه من خصائص العلـم ، وملـا أودع فيـه مـن مواهـب النبـوغ والعبقريـة ، و وملـا فضـله                          

 ..ى كثري مما خلق تفضيلًا عل
 ولقَد كَرمنا بين آدم وحملْناهم يف البر والبحرِ ورزقْنـاهم مٍـن الطَيِّبـاتِ وفَضَّـلْناَهم علَـى كَـثِريٍ                     {

  ] .٧٠: اإلسراء [ } مِمن خلَقْناَ تَفْضيلًا 
، وإصــالح اتمــع، وتثبيــت  مــن أعظــم الوســائل يف تربيــة الفــرد - إذا هــي وجهــت -بــل يعــدها 

 .دعائم احلضارة والعلم واملد�ية يف اتمعات اإل�سا�ية 
 
 
 
 
 
 

 )٤٩(الصفحة 



 

بل هـو الـذي حيتضـن       . واإلسالم ما وقف يوما من األيام عائقًا يف وجه التقدم العلمي واحلضاري             
را وخلـودا أن    ويكفـي اإلسـالم فخـ     . العلم ، ويواكب املد�ية ، ويساير احلضارة اإل�سا�ية يف كل مراحلها            

 :يوقول عنه املنصفون من غري ملّته 
  .)١("ظلت أوروبا حنو ألف سنة تنظر إىل الفن اإلسالمي كأ�ه أعجوبة من األعاجيب " 
فكا�ت أوروبا األمية تزخر باجلهل واحلرمان بينما كا�ت األ�دلس حتمل إمامة العلم، وراية الثقافة " 
  .)٢(" يف العامل 

ة العربية كان شؤما على أسبا�يا وأوروبـا ؛ فاأل�ـدلس مل تعـرف السـعادة إال يف                  إن زوال احلضار  " 
  .)٣(.. " ظل العرب ، وحاملا ذهب العرب حلّ الدمار حمل الثراء واجلمال واخلصب 

واملنصــفون مــن غــري .. واآلثــار احلضــارية الــيت خلّفهــا األبــاء واجلــدود تشــهد  .. الــد�يا تشــهد 
ســالم ديــن احلضــارة والعلــم ، وأن املســلمني يعتــربون تعلــم كــل علــم �ــافع ، وكــل   املســلمني يشــهدون أن اإل

حضارة �افعة من قبيل الفرض والواجب ، وأن �بغاء اإلسالم وعلماءهم استفادوا من حضارات األمم يف                 
س مـن   العامل ، فجددوا فيها وهضموها ، وطبعوها بطابع اإلسـالم املتميـز ، وظـلّ العـامل قرو�ًـا طويلـة يقتـب                      

وما تألّقت احلضارة املادية يف العصر احلديث شرقًا وغربا إال بفضـل       . علومهم ، ويرتشف من حضارهتم      
ما أخذوه من حضارة املسلمني وعلومهم عـن طريـق صـقلية ، واأل�ـدلس ، واحلـروب الصـليبية ، ورحلـة                       

 .لتائه واإل�سا�ية احلائرة فكا�ت الدولة اإلسالمية حبق أستاذًا وإماما للعامل ا.. العلماء والتجار 
 :ومما يؤكد هذه الشهادة لقوة اإلسالم احلضارية والعملية يف العامل 

لـو مل يظهـر العـرب علـى مسـرح التـاريخ لتـأخرت               " : " ليـربي   " عن  " غوستاف لوبون   "  ما �قله    -
 " .هنضة أوربا احلديثة عدة قرون 

                                                 
 . حديثه عن الفن اإلسالمي في" شريستي "  قاله )١(
 " .العرب وأسبانيا " في آتابه " لين بول : "  قاله )٢(
 " .روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة " في آتابة " أبو شبكة "  قاله )٣(

 )٥٠(الصفحة 



 

ــزي   - ــؤرخ اإل�كلي ــه امل ــا قال ــز "  ومم ــه " ويل ــاريخ اإل�ســا�ية  " يف كتاب ــامل ت ــة  " : " مع ــا مدين إن أورب
 " .لإلسالم باجلا�ب األكرب من قوا�ينها اإلدارية والتجارية 

لقد كان دين حممد موضع تقدير سـامٍ ملـا ينطـوي            " : " بر�ارد شو   " وما قاله الفيلسوف اإل�كليزي     
وأرى .. ار احليـاة املختلفـة   عليه من حيويـة مدهشـة ، وإ�ـه الـدين الوحيـد الـذي لـه ملكـة اهلضـم ألطـو                 

واجبا أن يدعى حممد منقذ اإل�سا�ية ، وإن رجلًا كشاكلته إذا توىل زعامة العـامل احلـديث فسـوف يـنجح                     
 " .يف حلّ مشكالته 

 :فنخلص من هذا كله 
وال شك .. أن اإلسالم يعا�ق احلضارة النافعة ، ويؤاخي املد�ية الراشدة ، ويواكب التطور املفيد

ــون ، ومــذياع ، وطباعــة ، و�شــر ومســرح ، ومتثيــل ، وجمــالت ،    أن هــذه  الوســائل اإلعالميــة مــن تلفزي
هي من مثرات هذه احلضارة اليت أبدعها عقل اإل�سـان ، وأ�تجهـا             .. وصحف ، وكتب علمية وفكرية      

يقومون عباقرة البشر ؛ فاإلسالم يقف منها موقف املوجه الراشد ، واملصلح املتبصر الواعي ؛ فيأمر من                 
على أمرها ، ويشرفون على إدارهتا أن يستخدمها يف �شر العلم ، وتثبيت العقيدة ، وتدعيم األخالق ، 

فإذا امتثل املشرفون أمره ، وأخذوا بنصحه طالب كل إ�سان          .. وتوجيه األمة فيما يصلحها يف د�ياها       
خللقي ، وإعداده الروحي عن طريق يرغب يف العلم ، ويتطلع إىل اهلدى أن يشبع هنمه العلمي، وتكوينه ا

هــذه الوســائل الــيت ســخّرها اللّــه لتكــون أداة �افعــة لــبين اإل�ســان ، وليصــل بنــو البشــر إىل أعلــى مراتــب 
 ..اإلميان 

}                     تَشـكُرون لعلكـمفَضْـلِه و تغُـوا مِـنلتبالفُلك فيه بأمره و ريلِتَج راللّه الذي سخَّر لكُم البح  *
  م خّر لَكمسن                    وتَفكَّـروم يآليـات لِقـو يف ذَلِـك إن ا مِنـهضِ مجيعا فِي األرمموات واجلاثيـة   [ } ا يف الس :

١٣ ، ١٢. [  
واستخدموا هذه الوسائل وإذا خالف أولئك املشرفون األمر ، وجا�بوا احلق وتنكبوا عن اهلدى ، 

حية ؛ فعندئذ يطالب اإلسالم كل من كـان يف          يف فساد العقيدة واخللق ، والدعوة إىل مبادئ الضالل واإلبا         
 )٥١(الصفحة 



 

أن يتجنـب مزالـق الفتنـة ، ومهـاوي الفسـاد ، وال      .. قلبه ذرة من إميان ، ويف �فسه بقية من خنوة وخلق        
كفساد التلفزيـون ، وإغـراءات املسـرح        .. سيما املزالق اليت تكون أكثر من غريها فسادا وإغراء ومفاتن           

 ..، ومفاتن السينما 
  ] .٦٣: النور[ } حذَر الذِّين يخالفُون عن أَمرِه أن تُصِيبهم فِتْنة أو يصِيبهم عذَاب أَلِيم فَيلْ{

 :وأ�تم أيها الشباب 
ــا مــن تــآمر أعــداء اإلســالم علــى إســالمكم احلــق ،     ا ، وأعظــم وعيينبغــي أن تكو�ــوا أكثــر حــذر

 .وعقيدتكم الراسخة ، وأخالقكم القومية 
يف مواضــع عديــدة مــن هــذا الكتــاب أن خمططــات اليهوديــة والصــليبية والشــيوعية         ولقــد قــرأمت  

ــوا يف محــأة الفاحشــة ،      .. واملاســو�ية  ــة ، وتتقبل تعمــل ليــل هنــار مــن أجــل أن تنخرطــوا يف بوتقــة الرذيل
 .وتتخبطوا يف متاهات الزيغ والتشكيك واإلحلاد 

 أتدرون من أجل ماذا ؟
مـن أجـل أن تنصـهروا يف تبعيـة        ..  مقدس ، وحقيقـة مثاليـة        من أجل أن ال يبقى يف �ظركم شيء       

 .من أجل أن ختدموا مصاحل الشرق امللحد احلاقد أو الغرب املستعمر الفاجر .. بغيضة ، وفكر أجنيب 
مـن أجـل أن     .. من أجل أن تقعدوا عن واجب اجلهاد املقدس ، وحتقيق عزة اإلسالم يف األرض               

 ..وة البطن ، وغريزة اجلنس يكون مثلكم األعلى يف احلياة شه
مـن أجـل هـذا كلـه خيطـط          .. من أجل أن تكو�وا حربـا علـى إسـالمكم احلـق ، وقـرآ�كم اخلالـد                  

وما هذه الوسائل اإلعالمية إال لعبة يف أيـديهم يوجهوهنـا يف اإلفسـاد              . أعداء اإلسالم ، ويعملون ليل هنار       
 ويف الضالل كيف يشاؤون ، وحيثما يريدون ؟

 . على حذرٍ منها ، وعلى وعي كامل من مفاسدها - يا شباب -فكو�وا 
 .فاقطعوا على هؤالء األعداء تآمرهم ، وقفوا ببسالة وإميان أمام خمططاهتم اآلمثة 

 )٥٢(الصفحة 



 

وهذا ال يتأتى إال مبقاطعة هذه الوسائل اليت تدمِّر العقيدة وتفسد األخالق ، وتشكك يف حقيقـة                 
 ..هذا الدين 
  ] .٧: حممد [  } ينصركُم ويثَبِّت أقدامكمإن تْنصروا اللّه { 

 :وأ�تم أيها اآلياء واملربون 
اعلمــوا أن اللّــه ســبحا�ه قــد جعلكــم مســؤولني عــن القوامــة ألهلــيكم ، والرتبيــة لبنــاتكم وأبنــائكم   

  ] .٢٤: الصافات [} وقفُوهم إ�َّهم مسؤولُون { : وأفراد أسرتكم ، حتقيقًا لقوله تبارك وتعاىل 
 " .والرجل راعٍ يف أهله ومسؤول عن رعيته : " وامتثالًا لقوله عليه الصالة والسالم 

فإذا مل تقدروا هذه املسؤولية قدرها ، ومل ترعوها حق رعايتها فاللّـه سـبحا�ه سيحاسـبكم علـى                   
ا الـذِين آمنـوا قُـوا       يـا أيهـ    {: تقصريكم ، ويعاقبكم على إمهالكم وتفريطكم ، أل�ه القائل يف حمكـم تنزيلـه               

أ�َفُسكُم وأهليِكُم �َارا وقودهـا النـاس واحلجـارة علَيهـا مالئِكَـة غِـالظ شِـداد ال يعصـون اللّـه مـا أمـرهم                        
 رونؤما يم لُونفْعي٦: التحريم [ } و. [  

هـل يقـي �فسـه وأهلـه مـن           .. فالذي يدخل التلفزيون إىل بيته لريى من يف البيـت مفاسـده وجمو�ـه             
 النار ؟

هل يقي �فسه وأهله من .. والذي يسمح ألوالده أن يرتادوا دور السينما ، وأماكن اللهو والفجور            
 النار ؟

هل يقي �فسـه وأهلـه مـن    .. والذي يشرتي ألهله وأوالده شرائط الغناء وأدوات اللهو واملوسيقى       
 النار ؟

هـل  ..  من كتب إحلادية وقصص غراميـة ، وجمـالت خالعيـة             والذي ال يراقب أوالده ما يشرتو�ه     
 يقي �فسه وأهل من النار ؟
 :فإذا كان اجلواب ال 

 فلماذا ال يقوم األب مبسؤوليته ؟ وملاذا ال يأمر أهله وأوالده باملعروف وال ينهاهم عن املنكر ؟
 )٥٣(الصفحة 



 

 وملاذا ال مينع من بيته وسائل اإلفساد ، وأدوات اخلالعة ؟
 :أيها األب 

هل أمرهتن بالسرت واحلجاب ؟ : ماذا جتيب ربك يوم العرض عليه حني يسألك عن أهلك وبناتك 
 وهيأت هلن جو الطهر والعفاف ؟

هـل أمـرت أبنـاءك بـالتقوى واإلميـان ؟ وعرفتـهم منـذ �عومـة                 : ماذا جتيب ربك غدا حـني يسـألك         
 أظفارهم احلالل واحلرام ؟

ــا األب -إن كنــت  ــرب - أيه ــار   مــن امل ــرار ، والصــاحلني األطه ــارب -فتقــول .. ني األب  قمــت - ي
           تدو�فّذت األوامـر كمـا أر ، الرسـول             .. باملسؤولية كما أمرت بـالقرآن الـذي أ�زلـت ، واتبعـت وعملـت

 !!الذي أرسلت 
 ؟فلماذا ال يقوم األب مبسؤوليته ؟ وملاذا ال يأمر أهله وأوالده باملعروف وال ينهاهم عن املنكر 

 وملاذا ال مينع من بيته وسائل اإلفساد ، وأدوات اخلالعة ؟
فسـوف تتلعـثم بـاجلواب ،      ..  مـن اآلبـاء الفجـار ، واملـربني األشـرار             - والعياذ باللّـه     -وإن كنت   

 ! من أصحاب النار - ال مسح اللّه -ويعلو وجهك الذلَّةُ والقتار ، وتكون 
 : العزة مبشرا ومنذرا وواعدا ومتوعِّدا  إىل ما يقوله رب- أيها املربي -استمع 

* تَرهقُهـا قَتَـرة   * ووجوة يومِئذٍ علَيهـا غَبـرة       * ضاحِكَةٌ مستبشِرة   * وجوه يومئذٍ مسفرة    { 
 رةالفَج م الكَفَرةه ٤٢ - ٣٨: عبس [ } أُولئك. [  

وأمـا مـن خـاف      * فإن اجلَحِـيم هِـي املـأوى        * لد�ْيا  وآَثَر احلَياة ا  * فأماَ من طَغَى    { : ويقول  
  ] .٤١ - ٣٧: النازعات [ } فإن اجلَنةَ هِي املأوى * مقَام ربِّهِ و�َهى النفْس عنِ اهلَوى 

واللّه �سأل أن جيعل وجوهنا يوم العرض عليه مبيضـة ومستبشـرة ، و�فوسـنا مرضـية، وأن جيعلنـا                    
رثَةِ جنة النعيم من و.. 

 )٥٤(الصفحة 



 

كما �سأله سبحا�ه أن يلهمنا دوما الرشد والسداد، وأن يهيئنا لنكون آباء صِدق ، ودعـاة حـق ،             
 .ورجال إصالح ، وأرباب مسؤولية 

 .إ�ه خري مسؤول ، وباإلجابة جدير 
}هيِدش وهو عمأو ألقَى الس قَلْب لَه كَان ى ملنلَذِكْر يفِ ذَلِك ٣٧: ق [  }  إن. [  

 ...وآخر دعوا�ا أن احلمد للّه رب العاملني 
 عبد ا �اصح علوان

  هــــ١٣٩٨ مجادى األوىل ٢٠اخلميس 
  م٢٠/٤/١٩٧٨املوافق 

 
 
 
 
 

 )٥٥(الصفحة 


