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منذ أايم قرأت خربا مفاده أن مسلسال حملي اإلنتاج (حيتوي على مشاهد جريئة) كما يصفه املروجون،
قد حطم رقما قياسيا من حيث عدد املشاهدين ،إذ بلغ املتابعون له مثانني مليوان خالل فرتة كذا  ..وبناء
عليه يدعي املنتجون وصوهلم ملآرهبم وحتقق غايتهم.
ومن املعلوم أن عبارة (حيتوي على مشاهد جريئة) تستخدم عادة كناية عما يتضمنه من مشاهد عري
وهبوط أخالقي ،لكن يكىن عن التصريح مبثل هذه العبارات املبطنة ،مع ما يف هذه العبارة من اعرتاف
صريح ابجلراءة على حرمات هللا ،واالنتهاك لقيم اجملتمع.
والذي يثري يف النفس الكثري من األسف واحلزن املمض ،أن يكون عمل موجه للناطقني بلغة القرآن
قد اتبعه مثانون مليون إنساان ،أي أن ثلث األمة العربية تقريبا قد اطلع على تلك املشاهد اجلريئة ،ضاربني
ما ورد يف كتاب هللا من أوامر ونواه عرض احلائط.
لذا فإن رسالة عتب ونصح ال بد أن أتوجه هبا إىل إخوة مسلمني  -وأحسبهم ممن حيبون هللا ورسوله
 كانوا سببا يف دعوى جناح هذا العمل وأمثاله ،إىل إخوة كانوا ضحية نفس أمارة قد تورطوا مبتابعة(املشاهد اجلريئة)  ..نفثة مصدور أبثها إىل كل أخ جند نفسه عوان ملن حيادون هللا ورسوله من حيث
يدري أو ال يدري ،فاختذوه سلما للوصول ملبتغاهم ،وها هم اليوم يتبجحون به وأبمثاله ،إذ كان سببا يف
جناحهم.
وأقول هلؤالء اإلخوة:
حدثوين بربكم اي من بتم رقما ضمن الثمانني مليون يفتخر به الذين حيادون هللا ورسوله ويسعون يف
دين وأخالق أوالدكم وبناتكم فسادا  ..اي من سهرت الليايل وأنت عاكف على ما يسخط هللا عز وجل
من دون أن تقيم حسااب للرقيب سبحانه الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور  ..ما هي الفائدة
العلمية أو االجتماعية أو احلضارية أو الثقافية أو األخالقية اليت عدت هبا؟ بل أي ظلمة قد خلفتها يف
قلبك؟! وأي وابل وبعد عن هللا قد ورطت به نفسك؟
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ما من مسلم إال ويعلم حكم النظر إىل النساء من غري احملارم ،ما من مسلم إال ويؤمن مبا أنزله هللا يف
حمكم كتابه إذ قال( :قل للمؤمنني ي غضوا من أبصارهم وحيفظوا ف روجهم) .و(املسلم واه راقع) ،خيطئ
يذنب  ..لكن سرعان ما يتوب ويؤب ،إذ (كل ابن آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون) .لكن أن
تستمرئ املعصية اي من يعتز بال إله إال هللا ،مث تصر عليها ،ومتضي أايم عمرك ويكرمك هللا بنعمة املأوى
ونعمة األهل واألوالد ،وبدال من أن تشكر هللا عز وجل على نعمه تتحلق معهم حول الشاشة من دون
وازع وال رادع ،فتحمل عنقك مع أثقالك وأوزارك أثقاهلم وأثقاال مع أثقاهلم  ..أمل تسمع قوله تعاىل يصك
مسعك( :اي أي ها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم انرا وقودها الناس واحلجارة علي ها مالئكة غالظ شداد
ال ي عصون اَّلل ما أمرهم وي فعلون ما ي ؤمرون) ،فلماذا متارس مما أمرك هللا به النقيض ،وترمي بنفسك وهبم
إىل التهلكة مبلء اختيارك؟.
ايمن بت رقما جمداي يف جناح عمل يسخط هللا ورسوله ،أمل يكن األجدى واألجدر بك أن تتحلق
مع أوالدك حول عمل يرضي هللا ورسوله عنك ،كأن تقوم ألسنتهم على قراءة سورة من كتاب هللا ،أو
أن جتلس معهم على قراءة أحاديث من كالم سيدان رسول هللا ،أو أن تزرع يف نفوسهم خلقا حسنا تقر
به عني رسول هللا عنك  ..ترى أيهما أرضى هلل عز وجل؟!
هااتن العينان إمنا خلقهما هللا سبحانه وتعاىل لك لتكرمهما ال لتهينهما  ..لتشكره عليهما ،وشكر
هللا عز وجل على نعمه إمنا يكون ابستخدام نعمه يف طاعته ال يف معصيته.
هااتن العينان خلقهما هللا عز وجل لتهيئهما لرؤية وجهه الكرمي يوم القيامة  ..فتكون ممن قال عنهم:
(وجوه ي ومئذ انضرة إىل رهبا انظرة) ،وأعيذك وأعيذ نفسي أن جتعلهما وقفا للنظر إىل أعداء هللا ،فتكون
ممن قال هللا عنهم( :ووجوه ي ومئذ ابسرة ،تظن أن ي فعل هبا فاقرة) .وهل تظن أن من أهان عينيه وعودمها
النظر إىل (الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا) مهيئ ليكون مع أصحاب الوجوه الناضرة؟
إن هؤالء الذين حيادون هللا ورسوله ،مل يبذلوا األموال ومل ميضوا األوقات الطوال عبثا ،مل يشقوا هنارهم
ويسهروا ليلهم وهم يعتصرون عقوهلم إال لتحقيق غاايت تطمح هلا نفوسهم  ..وينبغي على كل عاقل أن
يسأل نفسه ،ويتأمل بعني العقل واحلكمة ،ما هي الغاية من بذل األموال واجلهود يف سبيل دس هذه
املشاهد اجلريئة .هل من غاية نبيلة يسعون إليها  ..أي قيمة أخالقية حتملها هذه املشاهد للمجتمع؟
بل أي أثر علمي أم ثقايف أم حضاري قد خلفته هذه املشاهد على صعيد الفرد وعلى صعيد اجملتمع؟
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وأشهد ويشهد كل عاقل منصف أن مثل هذه األعمال ال تفيد هذا وال هذا وال ذاك ،بل هي إمتام
ملهمة إبليس عندما أخذ على نفسه عهدا أن يضل الناس ما أمكنه إىل ذلك سبيال ،انتقاما من سيدان
آدم وذريته عندما طرده هللا من اجلنة .فقال( :ألق عدن هلم صراطك المستقيم * مث َلتي ن هم من بني أيديهم
ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن َشائلهم ۖ وال جتد أكث رهم شاكرين).
وإذا أردت حتسني الظن .فإهنم أانس يرزحون حتت نري جتربة اجتماعية مهيضة مريضة قائمة على
التفسخ األسري واإلابحية ،قائمة على التفلت عن كل ضابط وقيم ،يريدون تعميم واقعهم املرضي وبثه
بني أفراد اجملتمع املسلم احملافظ .سريا على مبدأ :إذا مت ظمآان فال نزل القطر.
ووهللا الذي ال إله إال هو ،ليس يف متابعة مثل هذه األعمال مبا حتتويه من جترأ وجرأة على حرمات
هللا وعلى قيم اجملتمع وعلى األخالق اإلنسانية ،إال ما يزيد النفس طغياان ،ويزيد الغريزة إاثرة ،وخيلف يف
القلوب ظلمة وبعدا عن هللا ،هذا على صعيد الفرد .أما على صعيد اجملتمع فإن املشاهد اجلريئة ال تزيده
إال شرخا وتفسخا وختبيبا ،1وال تزيد أخالق الناشئة من شباب وفتيات إال هبوطا واحنالال واضمحالال.
وبذلك تكون مبتابعتك متسببا يف وصول املنتجني إىل مآرهبم.
واحلقيقة اليت ال شك فيها أن جهودهم وجهود أمثاهلم تؤيت أكلها ،وتلحظ ذلك من خالل ما
تشهدونه يف أخالق ومظاهر شرحية ما زالت تتسع شيئا فشيئا من شباب املسلمني وبناهتم.
ومن املؤسف أن يسعى والة األمر يف بلداننا إىل بناء جيل يصلح ركيزة لبناء وطنه ،جيل متوازن ال
يعاين من االضطراب النفسي ،وال من عقد التناقض االجتماعي ،جيل ينصاع للقيم ويسعى لبناء الذات
والوطن ،وذلك من خالل إقامة املؤسسات العلمية والرتبوية الكثرية  ..لكن أرابب األعمال الفنية مبا
يضمنون أعماهلم من مشاهد جريئة يريدون إفساد هذه اجلهود من خالل صب املزيد من وقود الشهوات
اَلسنة على انر الغريزة املتأججة يف نفوس الناشئة ،فيجعلوا من اجلهود البناءة يف النهوض هبم وبعقوهلم
أثرا بعد عني.
فمن للمساكني؟ من هلم أيخذ أبيدهم؟ من هلم يعينهم ليرتفعوا عن ظلمة املعاصي والشهوات ويعرج
هبم يف حمراب االستقامة على شرع هللا  ..أمبثل هذه األعمال مبا حتتويه على مشاهد جريئة نعينهم أم
 1ورد يف احلديث" :لعن هللا من خبب امرأة على زوجها ،لعن هللا من خبب زوجا على زوجته" أي أفسد.

3

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

رسالة عتب

الدكتور حممود البوطي

ندمرهم؟! واحلقيقة اليت ال شك فيها وال ريب أن تسهيل إنتاج مثل هذه األعمال إسهام يف تدمريهم
مبلء اختياران ،وأبيدينا ال أبيدي أعدائنا .وإىل هللا املشتكى.

4

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

