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الدكتور محمود البوطي
كثريون هم الذين ميضون زهرة أعمارهم اليوم على غري هدى ،قد تعلقت عيوهنم مبا ال خري فيه؛
مبا يفسد األخالق ،ويشتت األفكار ،ويبدد األوقات واألعمار .إهنا مواقع التواصل االجتماعي.
وال شك أهنا مواقع حتمل يف طيها من اخلري الكثري ،إذ الغرض منها بداية إمنا كان للخري ،مث
وجهها أرابب الشر حيث بضاعتهم .فمن يبتغي اخلري فيها جيده ،ومن يبتغي الشر فيها جيده.
فإن أنت أحسنت استخدامها استفدت وأفدت ،وإن أنت أسأت استخدامها هلكت وأهلكت،
فاملعول عليه هو أنت ،إبرادتك وثباتك ووعيك إما أن تصرفها إىل اخلري الذي يعود عليك ابلنفع،
وإما أن تصرفها إىل الشر الذي يعود عليك ابهلالك .وعني الشر فيها إضاعة األوقات مبا ال طائل
منه.
وأسأل نفسي :ترى عندما دفعنا املبالغ الطائلة لنحمل هذه األجهزة بني أيدينا .أتراان ازددان من
هللا قراب أم بعدا؟ أتراان خلعنا ثوب التخلف والتبعية ،أم ازددان دعة وكسال؟
كثريون هم الذين مل ي رق هلم من هذه املواقع والصفحات إال املفاسد وامللهيات ،يتلقفون منها
ما ال يسمو هبم من احنطاط ،وال ينهض هبم من ركون .وكثرية هي املواقع والصفحات اليت جند
فيها جنود إبليس أنفسهم ،للنيل من ثوابت ديننا ،إلفساد شبابنا وبناتنا ،لتشويه أفكاران ،إلضاعة
أوقاتنا  -لو تعلمون.
لكن أين هم املسلمون الذين يتمتعون ابلوعي الثاقب الذي خيوهلم التمييز ما بني الغث والسمني؟
أين هم املسلمون الذين ميلكون زمام أنفسهم يف جماهبة شهواهتم ونزواهتم ،فيتعاملوا مع هذه
األجهزة ضمن املباح ويتورعوا عما سوى ذلك؟ خيتاروا ما يكون عوان هلم يف مرباهتم ،ما يزيدهم
انضباطا أبوامر رهبم عز وجل؟!
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ليت شعري كم من مسلم اليوم قد ابت يف جنوة عن الناس؛ ما إن وقع نظره على سافرة أو
ماجنة أو كاشفة لشعرها أو حنرها حىت غض بصره ،ما دفعه لذلك إال اخلوف من هللا؟ والنيب صلى
هللا عليه وسلم يقول" :النظرة سهم من سهام إبليس مسموم ،من ت ركها من َمافيت أبدلته إمياان جيد
حالوته يف ق لبه"
وكم من مسلمة تتنقل بني املواقع والصفحات ،تقلب نظرها يف الصور واملقاطع ،وقد جعلت أمر
هللا عز وجل" :وقل للمؤمنات ي غضضن من أبصارهن" نصب عينيها؟
أضف إىل ذلك أننا مل نرتق من هذه التقنيات واملواقع إىل سدة حضارة ،ومل نتخلص من ثوب
التبعية ،كل ما يف األمر أننا نتلقف مقاطعهم ونزجي أوقاتنا هبا لتعجبنا وتضحكنا وهم يضحكون
علينا؛ سرقوا أوقاتنا وضيعوا أعماران هبا ،وفوق هذا وذاك حنن عالة على تقنياهتم وتطورهم.
فالركون إىل هذه األجهزة إن مل خيرج عن فحوى إشباع الغرائز وتضيع األعمار واألوقات فنحن
على خطر كبري وبالء عظيم.
واحلسرة على شباب وفتيات  -هم حصيلة أسر مفككة الروابط متهالكة األركان  -جتدهم يف
كل أمسية ميلؤون رحب الشوارع واحلدائق والساحات ،ال حيملون يف نفوسهم سوى بذور التمرد
على القيم وقلة االحرتام ورثوها من هذه املواقع والشاشات.
احلسرة على شرحية واسعة من املسلمني واملسلمات هم حصيلة  -اهتمامات ممسوخة  -ميلؤون
رحب املطاعم واملقاهي والردهات ،..كالمهم لباسهم اهتماماهتم يعكس ضياعا ورثوه من هذه
املواقع والشاشات.
وقد كان من املفرتض أن يكون هؤالء نواة هنضة لألمة ،وبذور حضارة ترتاقص معاملها ،وأداة
للخروج من األزمات اليت تعصف بنا ،كان من املفرتض أن تكون الفتاة مشروع أم صاحلة يعتمد
عليها يف تربية األجيال ،ويكون الشاب مشروع أب متوازن ،وعنصر منتج له دوره يف هنضة اجملتمع.
فنحن مدعوون إىل التعامل معها جبد ال هبزل ،نتعامل معها حبيث ال خنرج عن القصد الذي
خلقنا ألجله ،وإال صار املباح حراما.
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فتعالوا بنا لنحدد األوقات وال نضيع الواجبات ،فال تشغلنك هذه املواقع عن فريضة وال تؤخر
بسببها صالة ،ال ترتك وردا وال انفلة ،ال تنظر إىل احملرمات ،ال تتتبع املنكرات ،ال تنشر صورة أو
مقطعا ختجل من هللا عز وجل يف صحيفتك أن تراه ،ولنتوج ذلك كله بورد يومي  -ال يقل عن
جزء  -من تالوة كتاب هللا عز وجل ،فإن هذا مما يعني على الثبات ،وحيصن القلوب من الزيغ
والزغل.
وكلما ازداد أحدان تعلقا بكتاب هللا ملك زمام نفسه ،وكان على مستوى عال من الوعي واحلذر.
وكلما كان أكثر ولوجا يف املنعرجات ،وفتح عيون قلبه على ما تذخر به هذه املواقع من آفات
وبليات دون تورع وال متحيص ،كلما كان أكثر انزالقا يف أتون نفاايت ما يبث ،ويف حبائل ما يراد.
واعلم أن ألهلك حظا من نظراتك واهتمامك ،ولك منهم مثل ذلك .وسقى هللا عهدا كان أفراد
األسرة الواحدة متواصلني متآلفني؛ يف كل أمسية تتالقى منهم القلوب قبل الوجوه ،فيسري الود
فيما بينهم ،أما اليوم فقد انقطع حبل املؤانسة فيما بني جلساء البيت الواحد بل الغرفة الواحدة،
قد صادرت الشاشات عيوهنم حلساهبا ،فهم متجالسني حسا لكنهم متقاطعني متدابرين معىن ،كل
منهم يسرح يف عامله الومهي وخياله االفرتاضي ،مشاعر مكبوتة وعواطف دفينة ،ال تدركها إال عندما
تتأمل مالمح وجهه وعينيه وقد اعرتاه غيبة عمن حوله وهو حيملق بشاشته.
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