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َرات ومنها  َسخَّ
ُ
 الفضائيات ملا شرع هللا عز وجل استخدام امل

 اإلمام الشهيد البوطي

 02/04/2010املوافق   1431، ربيع الثاني  18، الجمعة

وجهك   ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل    اي  ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال هللا لوأشهُد أن ال إ  ،ك سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  ،  ولعظيم سلطانك 

أرسله هللاُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دان ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ   ال شريك له وأشهُد أنّ   وحدهُ 
وسالماً دائمني متالزمني   صالةً     دان حممد الّلهم صلّ  وسلّ م وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   ، ه بشرياً ونذيراً كلّ  

 .تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى هللا  ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 . .عباد هللا فيا  أّما بعدُ 

إن كل ما خلقه هللا سببحانه وتعاىل يف ذذه احلياة الدنيا ووعبعه بني يدا اسنسبان إأا أوجده  ريه وأوجده 
سبان ذذا الذا أوجده هللا عز وجل وسبهره له وجعله لتحقيق سبعادته وردد عيشبه ولكن بشبرن أن يسبتعمل اسن

خادماً بني يديه بشببرن أن يسببتعمله على الوجه الذا أوصبباه هللا عز وجل به وابلطريقة ال  أمره  ا. أال تذكرون 
 قول هللا عز وجل: 

يعاً )  [29:  البقرة]( ُذَو الَّذ ا َخَلَق َلُكم مَّا يف  اأَلْرض  َجَ 
 –كما يقول العلماء   –سببببببببببببببعادتكم،  ريكم، لتحقيق أسبببببببببببببببا  ردد عيشببببببببببببببكم، والالم أا ل( َخَلَق َلُكم)

لالختصبببببباك وال يكون الشببببببيء نتصبببببباً  بٍة من هللا له إال وذو خرين له. واملفروض يف اسنسببببببان الذا عَرَ  هللا 
هَّرَاأ ال  أوجدذا هللا سببب ُسببَ

حانه وتعاىل له طبق النهج  وآمن به وأصببغى إىل بيانه وتوصببياته أن يُبْقب َل إىل ذذه امل
الذا رمسه هللا له وأن يسبببببببتعمل  لك كله طبق التوصبببببببياأ ال  أوصببببببباه هللا سببببببببحانه وتعاىل  ا، وإ ا ذي َجيعاً 

 تكون ُسلََّماً للرقي به إىل ردد الدنيا قبل ردد اآلخرة، وإ ا ذي َجيعاً تصبح سبباً لسعادته الدنيوية واألخروية.
من يسبببببببتريبون لرعوانأ نفوسبببببببهم ويسبببببببتريبون ألذوائهم يف اسقبال   –أكثرذم   ولعلهم –ولكن يف الناس  

هَّرَاأ ال  أوجدذا هللا سببببببببحانه وتعاىل، وبدالً من أن يكونوا آمرين لنفوسبببببببهم   سبببببببَ
ُ
يدعون ورعوانهتم  على ذذه امل

وجل يف ذذه احلياة   أنفسهم تكون ذي اآلمرة هلم وذي القائدة هلم ومن مث فإن كثرياً من ذذا الذا أوجده هللا عز
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الدنيا يتحول إىل سبببببش للشببببقاء وإأا خلقه هللا عز وجل سبببببباً للسببببعادة وا ري، وصببببدا املتنيب  إ  قال تعبرياً عن 
 ذذا املعىن:

 ركََّش املرُء يف القناة  سناان   كلما أنبَت الزماُن قناًة  
 ععها هللا بني يديه مصداقاً لقوله:عندما جيد ذذه املسهراأ ال  و  املطلو  من اسنسان الذا عر  ربه

يعاً )  [29:  البقرة]( ُذَو الَّذ ا َخَلَق َلُكم مَّا يف  اأَلْرض  َجَ 
َرَذا على النحو الذا شرعأن يُ   .هللا، أن يستهدمها ملا يرعي هللا سبحانه وتعاىل َسهّ 

م، ألذوائهم وشببهواهتم يف لرعوانهت –كما قلت لكم  –ولكننا ننظر فنرد أن يف املسببلمني كثريين يسببتريبون 
َبُه  لَّم  الذا نصببببَ وعببببن النهج الذا ينبغي أن يسببببتعملوا به ذذه النعم ال  أكرمهم هللا عز وجل  ا. وإ ا  ذا السبببب 

 هللا سبباً لرقيهم إىل سعادة الدنيا واآلخرة يصبح سبباً للهوا  م إىل أودية الشقاء واهلالك.
َتْحَدَمأ ال  مل تكن موجودة يف تصببببببببببببببوران يف وأان إأا أريد أن أحتدث يف موقفي   سببببببببببببببْ

ُ
ذذا عن واحٍد من امل

 األزمنة السابقة وإأا عرفها اسنسان اليوم أال وذي ذذه األقنية الفضائية الكثرية.
أريبد أن أقول لكم أوالً اي عبباد هللا: إن العلم مهمبا تنوع وداَّ ال  كن أن يوجبد شببببببببببببببينباً معبدومباً يف الكون 

ته كانت وال تزال أن يكتشببببببببببو أموراً أوجدذا هللا سبببببببببببحانه وتعاىل ر ا كانت نهولة ووظيفة العلم أن وإأا وظيف
 يهدا أصحابه إىل اكتشافها وأن يهديهم إىل سبل االستفادة منها.

 ذذه األقنية الفضائية داخلة حتت عموم قول هللا عز وجل: 
ي)  [29:  البقرة]( عاً ُذَو الَّذ ا َخَلَق َلُكم مَّا يف  اأَلْرض  َجَ 

ولكننا ننظر فنرد أن كثرياً من املسببببببلمني  تلفون إىل املسبببببباجد، تضببببببرون اجلماعاأ واجلُُمَعاأ فإ ا جاء  
َتْحَدث إىل ما بعد منتصبببو الليا   ُسبببْ

 –ولر ا إىل ملعة الفرر   -املسببباء وعادوا إىل بيوهتم سبببامروا ذذا الشبببيء امل
َتْهَدَم ذذه النعمة من أجلها ويف وسبباذروه سببهرة ينفقون فيها الوقت كل  ه على شببيء مل ن ن هللا عز وجل أن ُتسببْ

 سبيلها، فما املراد وما املطلو  من اسنسان املسلم اي عباد هللا؟
املطلو  أواًل: أن يَبْعَي وصبببببببااي هللا سببببببببحانه وتعاىل يف حمكم تبيانه وأن يعلم أن هللا عز وجل عندما أمره  ا 

ن  لك حتقيق سبببببببعادته وإأا  اه عما  اه عنه إبعاداً له عن مطارء الشبببببببقاء وأسببببببببا  اهلالك.  أمره به إأا أراد م
 ينبغي للمسلم أن يكون  ا ثقٍة ابهلل عز وجل عاملاً ذذه احلقيقة ذيمنت على نفسه ويقينه وعقله.

 :أن يَبْعَي قول هللا سبحانه وتعاىل –وقد آمن ابهلل سبحانه وتعاىل  –مث إن على املسلم 
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اً مّ ن  ََكٍر أَْو أُنَثى َوُذَو ُمْؤم نن فَبَلُنْحي يَبنَُّه َحَياًة طَيّ َبةً )  [97:  النحل] (َمْن َعم َل َصاحل 
قر ا ابس ان والعمل الصببباو، ومعىن  –وذي جتمن كل مقوماأ السبببعادة   –قَبَرَن البيان اسهلي احلياة الطيبة 

سبببببببببببببلوك، فمن التزم  ج البارا سببببببببببببببحانه وتعاىل وأوامره ال   ذا ال  لك أن احلياة الطيبة رذن  ذا النهج، رذن
خاطبه هللا عز وجل  ا فال ريش أنه سبببببببيحط حياة طيبة يف دنياه ويف آخرته. ولكن ما أكثر من يعرض عن ذذا 

يف   البيبان اسهلي، لعلبه ال يثق بقرار هللا عز وجبل وحكمبه أو لعبل شببببببببببببببهواتب ه  وأذواَءه ذي ال  هتيمن عليبه. يُبْقبب لُ 
يُبْقبب ُل إليهبا إقببال الظمبىلن إىل املباء    –أقول إ با نعمبة ولكنبه توّ هلبا إىل نقمبة   –أمسببببببببببببببيباأ الليبا  إىل ذبذه النعمبة  

امللح األجاج كلما شببببببببببر  منه ك سبببببببببباً أدرته ابلك س الثانية، مث إن الثانية تغريه ابلثالثة والرابعة إىل أن يتمزا منه 
 الشقاء واهلالك، أليس كذلك اي عباد هللا. الكبد وإىل أن يرمي نفسه يف أحضان

كانت األسبرة متواصبلًة متىللفًة يسبرا الود ما بني أفرادذا ويسبرا األنس ما بني الزوج والزوجة، اآلابء يرعون 
أوالدذم وترسببببو م ابلتواصببببي والنصببببائح فَبتُبْقَبُل نصببببائحهم، واألوالد واألبناء يتوجهون إىل آابئهم ابل  واالنقياد، 

 د يت لق يف الدار. فلما تسر  ذذا الشيطان إىل بيوهتم ما الذا حصل؟والو 
رََّ  ذذا الذا أسبببببكتهم َجيعاً ليتكلم ذو، انقطعت صبببببلة القرأل را بني أولنك األفراد وانقطن حبل  ملا تشبببببَ

اقعاً كثرياً املؤانسبببة را بني الزوج والزوجة، بردأ العالقة مث حتول ال ود إىل خصبببام فإىل شبببقاا، وأان أصبببو لكم و 
 .ما يقن، ولعلكم َجيعاً يعلم ذذه احلقيقة ال  أبينها

 أين يقن ا ط  اي عباد هللا؟
ْسَتْحَدث شرٌّ أرسله هللا عز وجل إلينا ال.

ُ
 ما ينبغي أن نتصور أنَّ ذذا األمر امل

ه النعمبة  كبل مبا أوجبده هللا عز وجبل إأبا ذو يف حقيقتبه نعمبة ولكن هللا عز وجبل نمران أن نسببببببببببببببتعمبل ذبذ
ُراَن  ا وتذران من أن نسببببتعملها بطريقة أخرى وإ ا ابلنعمة تتحول عندئٍذ إىل نقمة. ذذه ذي  ابلطريقة ال  يُبَبصببببّ 

 احلقيقة.
انفذة تسببببببرا إىل البيوأ، بوسببببببعك أن تكون الَقيّ َم عليها، بوسببببببعك أن تسببببببتريش ألمر هللا عز وجل فيما  

ل ُح أمرك، ختتار منها ما يدخل يف اللَّْهو  املباء خاطبك به، تنقّ ي ذذه النافذة من الشببببببببوا ئش، ختتار منها ما ُيصببببببببْ
البذا شببببببببببببببرعبه هللا عز وجبل، ختتبار منهبا مبا يكون عوانً ل بيتبك ألوالدك، مبا يكون عوانً لبدفعبك إىل مزيبد من 

 االنضبان أبوامر هللا سبحانه وتعاىل.
 ع نفسك األمارة تكون حاكماً عليك.وسبيل  لك أن تكون احلاكم على نفسك األمَّارة وأال تد 
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 ذذه ذي احلقيقة ال  ينبغي أن نتبينها.
 أين يكمن ا ط  اي عباد هللا؟

ى أوجدذا هللا عز وجل بيننا. كل ما أوجده هللا نعمة يف حقيقة  ال يكمن ا ط  يف أموٍر كثريٍة ال تكاد حُتْصببَ
 األمر، وصدا هللا القائل:

يعاً ُذَو الَّذ ا َخَلَق َلُكم مَّ )  [29:  البقرة]( ا يف  اأَلْرض  َجَ 
 ، أا ملصاحلكم.َلُكم

 ولكن ا ط  يكمن يف عدم االنقياد ألمر هللا، يف عدم االسترابة لوصااي هللا سبحانه وتعاىل.
َتْحَدث   سببببببببببببببْ

ُ
أان ال أريد أن أحتدث عن النتائج االجتماعية ال  كانت نتيرة سقبال الناس على ذذا األمر امل

في ال بشبببببببببكل انتقائي، ال أريد أن أحتدث عن أثر  لك على ا تمن، على الدوائر والوظائو، على  بشبببببببببكل كي
املهبام ال  أنيطبت أبانس مل يعودوا يسببببببببببببببتطيعون أن يؤدوذبا حق أدائهبا، وإأبا أريبد أن أحتبدث عن أثر  لبك على 

 األسرة.
 لنعمة.من وراء ا ط  يف استعمال ذذه اكم من بيوٍأ دار فيها رحى الشقاء 

 األمر من بعد  لك إىل فراا وطالا. ودة ساريًة فيها بني الزوجني آلكم من بيوٍأ كانت امل
 كم من بيوٍأ ُشغ َل فيها اآلابء عن رعاية األبناء وأعرض األبناء فيها عن االنقياد لآلابء.

 ذذا املعىن ينبغي أن نعاجله اي عباد هللا.
 يق عن معاجلته.لفت نظركم إليه ولكن الوقت يضأشيء آخر 

أقنية فضبببببببائية تتكاثر لتدخل الريش يف عقائد ذذه األمة، لتدخل الريش والشبببببببك يف إ ان ذذه األمة بر ا،  
 بوحدانية ر ا، بنبوة رسوهلا، بكتا ا املنبزل.

ه ريية، فلكلٍّ أن يع  عن قناعاته ولكل أن يع  عن رُآوأان رن ال يرى أبسببببباً يف أن تكون ذنالك أقنية تبشببببب
هََّر ذذه األقنية للهروم  الفكرية، وأان من املثل القائل: دع الزذراأ كلها تتفتح. ولكنين أنكر أ ا إنكار أن ُتسببببببببببببببَ

، للتشببببببببببببببكيبك بكتبا  هللا عز على إ باننبا، للهروم على يقيننبا  والان وخبالقنبا، للهروم على نبوة نبينبا حممبٍد  
 وجل املنبزل وحياً على رسوله خطاابً لنا.



َرات ومنها الفضائيات ملا شرع هللا عز وجل  َسخَّ
ُ
 اإلمام الشهيد البوطي                                                                                   استخدام امل

 WWW.NASEEMALSHAM.COMموقع نسيم الشام                                                                                                                          5

حنن ال نفعل  لك، حنن املسبببببببببببلمني ال نؤيد ذذا، ال نوجه ألسبببببببببببنتنا بشبببببببببببيء من اهلروم أو اسقذاع أو  ،ال
إدخال الريبة إىل أفندة أانس آخرين طا  هلم أن يتبنوا معتقداأ آخرى. نعم، ذكذا رابان إسبببببببالمنا، ذكذا رابان  

 قرآننا، ذكذا قال هللا لرسوله أن  اطش اآلخرين قائاًل:
 [24:  سب ]( ٍل م ب نيٍ ُكْم َلَعَلى ُذًدى أَْو يف  َعالْو إ ايَّ َوإ انَّ أَ )

نعم. حنن نن ى عن ذذا األسبببلو  ون فن فوا ذذه الطريقة. ليس يف أفندتنا حقدن على من سبببلك مسبببلكاً 
 آخر، على من اعتنق رؤًى أخرى يف العقائد، أجل. نس ل هللا لنا وهلم أن جيمعنا على احلق.

ارهتم فال يطيبون هلم أن يُبَعرّ ُفوا النباس على املعتقبداأ البدينيبة ال  مب  ولنبك البذين  باطبون كَ ولكن اي عربباً أل
 .يتبنو ا ويعتنقو ا وإأا يطيش هلم اهلروم على قرآننا، يطيش هلم اهلروم نبينا حممد 

هللا: كبل مبا أوجبده ال أريبد أن أعباه ذبذا األمر أبكثر من ذبذه اللفتبة ولكن ينبغي أن أعود فب قول اي عبباد  
هللا عز وجبل يف ذبذا الكون نعمبة فبإايكم أن تقلبوه إىل نقمبة. ذبذه الفضببببببببببببببائيباأ تعباملوا معهبا على النحو البذا 
يرعبببببببي هللا، تعاملوا معها على النحو الذا يزيدكم سبببببببعادة يف الدنيا واآلخرة، وإايكم أن تسبببببببتريبوا يف تعاملكم 

 ل قو  ذذا وأستغفر هللا العظيم.معها لرعوانتكم، لشهواتكم وأذوائكم. أقو 

 


