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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على املبعوث رمحة 
 للعاملني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

 -فقد كان املتخصصون يف الرتبية على اختالف مللهم ومشارهبم
حيذرون مما يعرض عرب الشاشات، ويبينون األضرار  -وال زالوا

خاار الققافية واألخاليية والصحية، كان لل  يب  ووو  القنوات واأل
البث  الفضائية، واليوم ويف عصر ما يسمى )العوملة( وبالنظر ملا تضمنه

الفضائي من أنواع املوا  اإلعالمية الساياة، فقد حبت أصوات 
املنذرين واحملذرين، وتواىل سقوط القيم لدى كقري من أفرا  اجملتمعات، 

 الضحايا من الذكور واإلناث يف از يا  ولألسف الشديد. وأعدا 
وال ريب أن الكالم حول ما تعرضه القنوات الفضائية طوي  
عريض، ومل يعد ما حتويه من أنواع اإلسفاف خباف على أحد يعق ، 
وخاصة ما يتعلق باالحنرافات العقدية، والنقض املتعمد للمرتكزات 

االوتماعية يف صميمها، إهنا  الدينية والققافية، وضرب املبا ئ
مشكالت وأخااء وأضرار يف احلاضر واملستقب ، يف عقيدة األمة 

 وأخاليها، ويف  ينها وسلوكها، ويف ثقافتها وأمنها وايتصا ها.
تل  األضرار واملشكالت اليت إن سارت على سفساتها 

وخيمة  -ب  األمة برمتها - وإسفافها، فسوف تكون عايبة اجملتمع
حيث تنقلب الرليلة فضيلة، والفحش فنًّا، واخلنا والفجور  وخميفة؛

متدنًا وحتضرًا، والفسق واجملون عا ة وطريقة، وحينذاك فوي  أله  
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العق  واحلكمة من أصحاب االحنراف واجله ، وما أزراه حينئذ من 
 جمتمع، وما أسفهها من أمة.

بح أن وللكم املآل مما يزيد يف شناعته ويبحه فوق ما فيه من الق
الذين يستجرون األمة إليه هم شرلمة يليلة من سفهاء الناس وسقط 
اجملتمعات؛ ممن أوجوا الشهوات وراحوا يتاورون بالشهوات مل ء 

 أووافهم وني  مبتغياهتم العفنة.
ورغبة يف مزيد التوضيح والبيان وبراءة الذمة فقد مت حترير هذه 

 ا.، سائالً اهلل تعاىل أن ينفع هب(1)الوريات 
 
 
 

* * * * 

 

                              
بعنوان )القنوات الفضائية  ويد سبق أن حررت رسالة خمتصرة يف املوضوع نفسه (1)

هـ، مث طبعت 1241وآثارها العقدية واألخاليية واالوتماعية واألمنية(، وطبعت عام 
 مرة أخرى أيًضا.
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 الفضائيات العربية.. مجون واستخفاف
واء يف  راسة علمية أعدها )احتا  إلاعات الدول العربية( 
ويدمت الوتماعات اللجنة العليا للتنسيق بني القنوات الفضائية 

 -هـ1241واليت عقدت باجلزائر يف الرابع من ربيع األول عام  -العربية
بية العاملة حىت لل  التاريخ يربو على أن عد  القنوات الفضائية العر 

( هيئة إلاعية 27( يناة حكومة خاصة، ومجيعها تتبع )196)
( وواء توصيفها كما 47( هيئة، واخلاصة )42وتلفزيونية، احلكومية )

 يأيت:
 ( يناة متنوعة الربامج.57)
 ( يناة متخصصة؛ حيث:65)
 ( منها ختصصت يف الربامج التعليمية والققافية.11)
 ( يناة متخصصة يف الربامج اإلخبارية ويف األعمال الدرامية.14)
 ( يناة تقدم ما يتعلق باملوسيقى واألغاين.11)
 ( ينوات هتتم بربامج األطفال والرياضة.6)

( يناة تبث على نظام البث املفتوح، 77وواء يف اإلحصائية أن )
 .(1)(59يف حني يص  عد  القنوات اليت تعتمد البث املشفر إىل )

والناظر يف معظم الفضائيات العربية جيزم بأهنا ال تسعى لتعميق 

                              
هـ املوافق 6/1/1241(، الصا ر يوم السبت 596، العد  )«وريدة الوطن»ينظر  (1)

 (.16م. )ص4224مايو  17
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اإلرث اإلمياين والققايف واألخاليي لألمة، ب  إهنا تشن الغارات تلو 
الغارات على الفضيلة، من خالل ركام هائ  من األعمال الفنية من 
غناء ومتقي  وريص وغري لل ، وال تكتفي يف لل  باألعمال العربية، 

 ستعني بأفالم أونبية مرتمجة أو مدبلجة.ب  وت
والفضائيات العربية تعزز اليوم من رصيد االحنراف يف أوطان 
املسلمني، وجتع  املرأة وسيلة مسخرة لتحقيق هذه املقاصد واستمالة 

 يلوب املتابعني وعيوهنم إليها.
كما أن الفضائيات العربية باتت تشجع الفواحش ومقدماهتا، 

ناظر املخلة باأل ب، وعرب استقارة الغرائز من من خالل عرض امل
خالل أكوام اللحوم األنقوية واألحداث الغرامية، اليت حتفز الشباب 
والفتيات يف أوطان املسلمني على سلوك سبي  الفاحشة وإيامة 

 العاليات احملرمة فيما بينهم.
إن تفصي  فظائع القنوات الفضائية ونظريهتا شبكة اإلنرتنت 

ل، غري أن ما جيدر أن نتويف عنده ويفة تأم  وتعق : ياول وياو 
هو لل  األسلوب الفج والتناول املقذع الذي تتعاطاه عد  من 
القنوات العربية مع متابعيها، وخصوًصا يف اململكة، خاصة وأن هذا 
األسلوب عالوة على تكريسه ملفاهيم حمد ة والرتكيز عليها، فإنه 

 قافة اجملتمع وتووهاته.يتسبب بصورة مباشرة يف تشكي  ث
إن من يالحظ الاريقة اليت تتعام  هبا معظم القنوات العربية مع 
مجهورها البائس من احمليط إىل اخلليج، وخاصة يف اململكة، يالحظ 
أهنا يد كونت تصورًا حمدً ا عن مجهورها من الذكور واإلناث يف هذه 
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 البال ، ولل  وفق ما يلي:
املنهومني الذين يسي  لعاهبم وهتتز  الروال: جمموعة من الذكور

مشاعرهم لرؤية امرأة، وحىت لو أصبًعا من أصابعها، ال ب  إهنم 
ليتصورون أن مشاهديهم يف اململكة من الروال يوش  أن يصرعوا 

 لصوت امرأة تبا هلم التحية من خالل شيء من الربامج املباشرة!!
اف لاريقة هذه ليس  عوى أو ا عاء، ولكن من نظر بعني اإلنص

تعام  تل  القنوات مع متابعها يف اململكة، فسيجد لل  واضًحا 
 ولًيا، ومن أ لة لل  املتكاثرة:

أن تل  القنوات يد وعلت توييت موا ها متوافًقا مع أويات 
املشاهدة يف اململكة، وهلذا فإن كقريًا من برامج اإلسفاف ويلة احلياء 

عالن عنها فإهنا حتد  الساعة وغريها إلا يامت القناة الفضائية باإل
)بتوييت السعو ية(، ويد يتما ى االستخفاف بالعقول، فبداًل من أن 
حتد  اسم )السعو ية( تذكر الويت وجبانبه صورة للكعبة واملسجد 

 احلرام!!
 أال ما أي  احلياء وما أبشع االستخفاف بالعقول!!

 ويا سبحان اهلل، كيف هتد مشاعر العقالء ويتم الربط بني
مشاهد الفحش واخلنا وبني صورة البيت العتيق وساكنيه، أين أنتم 
أيها الفضالء من هذا االستخفاف واإلسفاف؟ وكيف ال يغار املرء 

 على هذه البال  الااهرة واملسجد احلرام وأهله؟!
 

أما فئة الشباب: فقد استااع عد  من القنوات العربية أن تستجر 
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خالل مشاهد اجملون وحوارات عدً ا منهم ببعض املغريات؛ من 
اإلغراء، فراحت تل  القنوات الفضائية العربية تصورهم يف أصقاع 
الدنيا بأهنم من أوهلم إىل آخرهم هواة املعاكسات، وأهنم ال يفكرون 

 صباح مساء إال بافرتاس الفضيلة ويت  العفاف!!
هذه أيها القارئ الكرمي ليست  عوى وال ا عاء، وإن رمت 

أن تتأم  يف تل  الدعايات املتبجحة مما فيه االز راء  الدلي  فل 
املقيت، ويف ظين أنه ال ختفى تل  الدعايات التجارية اليت يصور فيها 
شبابنا بأن مههم األول واألخري هو معاكسة الفتيات، كما صنعت 
شركة )ش ( للزيوت حني أعدت إعالنًا تروجيًيا عرب إحدى القنوات 

لل  )السر العجيب( )!!( الذي جيع   الفضائية يظهر للمشاهد
فتياتنا يستجنب ملعاكسات الشباب وهو استعماهلم زيوت الشركة 

 !!(1)املذكورة لسياراهتم 
إن تل  ليست بدعايات للسلع، ولكنها إساءة جلميع شباب 
هذا البلد الكرمي وفتياته، بك  ما يكمن يف نفوسهم ونفوسهن من 

   ولعموم شباب املسلمني وفتياهتم.معاين الاهر والغرية والعفاف، ب
ويد أطلعين عد  من الشباب الغيورين على إعالن جتاري لشركة 

و  19(، ولل  يومي اجلمعة والسبت ART)كوكاكوال( عرب يناة )
هـ تاريخ حترير هذا التوضيح، ويد يتتابع اإلعالن فيما 42/1/1241

 بعد، ويد يكون يف ينوات أخرى.
ار إليه عد  من الشباب الذين صور ويظهر يف اإلعالن املش

                              
، العد  «»وريدة الرياض»ا األمر يف انظر مقااًل نقديًا ألحد احملررين حول هذ (1)
 (.47هـ )ص44/4/1244(، األربعاء 14212)
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بعضهم وهو يلبس القوب، وهم يتناولون مشروب )كوكاكوال( 
وجيعلونه وسيلة للتحرش بفتاتني تلبسان العباءة وغااء الشعر مع 

 إبداء الووه.
ويف إعالن آخر يظهر هؤالء الشباب مع الفتاتني يف ماعم أو 

ح أهنا أريام اجلوال مقهى خمتلط، مث يكتبون أريام هواتفهم اليت يتض
السعو ي )!( وكيف أن الفتاتني تبتسمان هلم بفع  هذا املشروب 

  اللًة على التنازل واالستجابة.
وال خيفى على أي عاي  كيف أن هذا اإلعالن يظهر شبابنا 
وفتياتنا مبظهر سيئ يقرتن بالتحرش واجملون وفاحش األخالق، مبا 

 اجملتمع الزاكي.حيمله لل  من اإلساءة بالبالغة هلذا 
كما أن هذا اإلعالن  عوة صرحية ألن يسل  املراهقون 
واملراهقات هذا املسل  اخلاطئ، ويف هذا إشاعة للمنكر وملقدمات 

ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة الفواحش، واهلل تعاىل يقول: 
نْ َيا َواآلِخَرةِ ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب أَِليٌم ِفي ا  .[91]النور:  لدُّ

ول  أيها القارئ الكرمي أن تتيقن من لل  أيًضا إلا علمت أن 
عدً ا من البايات الفضائية وعلت البث احلصري للمسابقات 

مقرونًا  –واليت يهتم هبا معظم الشباب  –واأللعاب الرياضية 
فسخ والرلائ  بالقنوات الغربية اليت تعرض الاقوس الكافرة والعري والت

 األخاليية!
 

هكذا تتصور شرلمة من القائمني على القنوات الفضائية العربية 
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عن شباب هذا البلد الكرمي، يتصورونه ويصورونه بأنه شباب مدفوع 
بالشهوات وحمرك بالغرائز، وهكذا يصورون فتياتنا بأهنن مستعدات 

 لك   واعي املعاكسات والتحرشات.
دوا هذه الفكرة ويستحسنوا هذا التشويه مث واء بعض جتارنا ليؤي

لنا، ويدفعوا أموااًل طائلة مقاب  هذا اإلعالن، ومل يفكروا يف شناعة 
إساءهتم لبال هم وشباهبا، ونشر التصورات اخلاطئة عنهم، فهذا ال 

 يهمهم يف مقاب  حتصي  املال بأي طريق وأية وسيلة.
م القنوات الفضائية العربية وأما التصور السائد في معظ

 المسفه عن نساء بالدنا فهو:
 أهنن: إما معويات أو مشوهات أو  ميمات!!

وأهنن ال يفقهن يف احلياة شيًئا، وال يدركن شيًئا من أصول 
 اإلتيكيت وال صرعات التحرر األنقوي املزعوم.

 وأهنن مل يرين الشمس والنور منذ أربعة عشر يرنًا من الزمان.
تصورون وهكذا يشيعون عن نسائنا، وهم يريدون يف هكذا ي

حقيقة األمر اتباع أهواء أنفسهم وحماولة تشويه آ اب اإلسالم اليت 
يتحلى هبا نساؤنا، وهلذا راحوا يكيلون ويكيدون بغية سوق النساء 

 حنو احلظائر الغربية واحلظائر العربية املتهتكة.
أوورة بنقد وكمقال على لل  فقد ختصصت إحدى القنوات امل

مسال  احملافظة واالستقامة يف بلد احلرمني، وهي القناة املسماة 
)املستقلة( واليت مقر بقها بلندن، ويقوم عليها عد  من املرتزية الذين 

 أرا وا أن يقتاتوا على تسويق األكاليب واملزاعم املضللة حنو بال نا.
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ة  وكان من مجلة إفكهم أهنم خصصوا حلقتني مستقلتني لقضي
كربى أيضَّت مضاوعهم وأطارت السها  عن أعينهم؛ إهنا يضية 
)األوضاع االوتماعية للمرأة السعو ية(؛ حيث أرق أولئ  املرتزية 
وأيلقهم كون نساء بال  احلرمني مازلن إىل اليوم بعيدات عن ثقافة الـ 

(Girl Freind.وكوهنن مازلن يغاني وووههن ) 
زية القناة املذكورة شل  وأما القضية اليت كا ت تسبب ملرت

األطفال و اء اإليدز فهو أن اجملتمع السعو ي ال يقب  أن يتعاطى 
املرأة السعو ية عدً ا من املسال  اليت يتعاطاها النساء يف كقري من 
البال ، مق  ييا هتا للسيارة، ومق  توظيفها نا لة أو مضيفة يف 

ئمة املعروفة، اليت الاائرات، أو شرطية عند إشارة املرور.. إخل القا
 تؤ ي هبا إىل االختالط احملرم.

وكان من مجلة التلبيس واإلف  أن استضافت القناة املذكورة من 
يسري على هنجها، كبعض احملسوبني على ثقافة بال  احلرمني، ولكن 
مشارهبم مكدرة بققافات غربية ونفسيات مضاربة؛ سواء أكان لل  

 يف األستو يو أو عرب اهلاتف.
حملات من الوايع الذي من خالله ووفقه تتعام  القنوات  تل 

الفضائية العربية املسفة مع جمتمع نبي ، ما زالت معدالت اجلرمية 
واإلسفاف والفحش متق  فيه أرياًما متدنية؛ لتدينه وحمافظته، ولل  

 إلا ما يورنت بالبال  األخرى.
، والذي وأه  هذه البال  إمنا يستمدون متيزهم بإرثهم احملمدي

، مث كانت الوثبة الكربى ابتعث اهلل به خامت أنبيائه ورسله حممدا 
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أله  هذه البال  راسخة بأصوهلا الشرعية من خالل امليقاق اجللي  
بني اإلمامني احملمدين حممد بن سعو  وحممد بن عبد الوهاب رمحهما 

 اهلل، والذي نصره اهلل وأعاله لقيامه على نصرة الدين احلنيف.
ه تاريخ متوهج بالنب  مشع بالفض ، والدنيا بأسرها تشهد مبا  إن

كتب اهلل من الفضائ  واخلريات اليت انالقت من بال  احلرمني إىل 
 آفاق الدنيا.

أفبعد ك  هذا تدفن تل  الفضائ  وتتناسى املكارم بأيدي شرلمة 
 الفحش والعهر؟! من أو  مناظر مقذعة متدنسة تسخر هلا العواهر.

ن تل  الشرلمة عن فضائ  ساكين بال  احلرمني... عن وإال فأي
فضائلهم ومآثرهم، أينها عن عمارة احلرمني؟ وأينها عن نصرة 
املستضعفني؟ ومد يد العون للمحتاوني والويوف مع املسلمني يف 
أصقاع األرض؟ وأينها عن بيوت يرفع فيها ويذكر اسم اهلل، يسبح له 

ن الشيب والشباب؟ وأينها عن فيها بالغدو واآلصال روال أطهار م
مؤسسات خريية و ور تعليمية وصروح علمية شا ها روال كرماء 
ونساء خريات؟ وأينها عن نساء كرميات شيدن للفضيلة برووها 
وضربن يف جماالت السموِّ والعااء أروع األمقلة وأزكاها، إىل غري لل  

اه  أو من يائمة طويلة من أعمال وإجنازات ال يتعامى عنها إال و
 حايد؟
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 قبل استحكام الكارثة
 

وايع معظم الفضائيات العربية اليوم وأخواهتا من وسائ  اإلعالم 
مقروءة ومسموعة مؤسف وحمزن، وال تزال اخلاوات والتووهات 
يغلب عليها طابع العبث واللهو، بعيًدا عن وايع األمة وحاوتها ملن 

 ينهض هبا من كبوهتا.
ء أن يقوموا باخلاوات الفعلية الوايعية وهلذا كان وديرًا بالعقال

 لتصحيح األوضاع وإصالح األحوال.
وما مل يتنا  أه  احلجا وأرباب احلكمة والفض  والفضيلة 
الستدراك األمر وتصحيح األوضاع واستدفاع األخاار، فليوشكن أن 
يكون باطن األرض خريا من ظاهرها ملن كان له يلب أو ألقى السمع 

 وهو شهيد.
والذي »: حينئذ أن ينابق يول الصا ق املصدوق  ويوش 

على القبر،  (9)الدنيا حتى يمر الرجل  نفسي بيده، ال تذهب
فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، 

 .(4). رواه البخاري ومسلم واللفظ له «وليس به الدين إال البالء

                              
يال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل: ولكر الرو  فيه للغالب، وإال فاملرأة يتصور فيها  (1)

 (.11/75« )فتح الباري»لل . ينظر: 
(. ورواه 157« )صحيح مسلم»مع فتح الباري(،  – 11/75« )صحيح البخاري» (2)
 ( بلفظ مسلم متاًما.2217ن ماوه )اب
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ابن باال رمحه اهلل: أي كنت ميًتا. يال  «يا ليتني مكانه»ويوله: 
تغبط أه  القبور، ومتين املوت عند ظهور الفنت إمنا هو خوف لهاب 

 الدين بغلبة الباط  وأهله، وظهور املعاصي واملنكر. انتهى.
يال ابن حجر: وليس هذا عاًما يف حق ك  أحد، وإمنا هو 
خاص بأه  اخلري، وأما غريهم فقد يكون ملا يقع ألحدهم من املصيبة 

ه أو أهله أو  نياه، وإن مل يكن يف لل  شيء يتعلق بدينه. يف نفس
وإمنا سبب لل  ويوع البالء والشدة حىت يكون املوت الذي هو 
أعظم من املصائب أهون على املرء، فيتمىن أهون املصيبتني يف 

 اعتقا ه.
ويال احلافظ القرطيب: كأن يف احلديث إشارة إىل أن الفنت 

خيف أمر الدين ويق  االعتناء بأمره وال واملشقة البالغة ستقع حىت 
يبقى ألحد اعتناء إال بأمر  نياه ومعاش نفسه وما يتعلق به، ومن مث 
عظم يدر العبا ة أيام الفتنة كما أخرج مسلم من حديث معق  بن 

 .«العبادة في الهرج كهجرة إليَّ »: يسار عن النيب 
ريرة، ويد أخرج احلاكم من طريق أيب سلمة يال: عدت أبا ه

فقلت: اللهم اشف أبا هريرة، فقال: اللهم ال تروعها، إن استاعت 
يا أبا سلمة فمت، والذي نفسي بيده ليأتني على العلماء زمان املوت 
أحب إىل أحدكم من الذهب األمحر، وليأتني أحدهم يرب أخيه 
فيقول: ليتين مكانه. ويف كتاب الفنت من رواية عبد اهلل بن الصامت 

يال: يوش  أن متر اجلنازة يف السوق على اجلماعة فرياها عن أيب لر 
الرو  فيهز رأسه فيقول: يا ليتين مكان هذا! يلت: يا أبا لر، إن 

 لل  ملِْن أَْمٍر عظيم؟! يال: أو .
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تلكم حال أه  العلم واإلميان يف كراهية ك  ما به حما ة اهلل 
 ورسوله وما به اضمحالل الدين وخفته.

  اإلعالم العربية املنحرفة، ويف مقدمتها اليوم ويد تسببت وسائ 
تسببت يف زعزعة ثقافة األمة وورها إىل مستنقعات  -فضائياهتا

التخلف والسقوط، من خالل إشغاهلا بسفاسف األمور ومنكرات 
األخالق واأليوال واألفعال، ال ميرتي يف لل  من سلم من غبش 

 الرؤية واحنراف التفكري.
 
 

* * * * 
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 المتأكد القرار
 

لقد آن األوان ألن يعلم املتأثرون من أهلنا مبا تبقه وتنفقه القنوات 
أن يعلموا عظم اجلناية يف حقهم ويف حق  –الفضائية اجملرمة يف حقنا

أوطاهنم وأويال أمتهم، وأال يكونوا مستغفلني من يب  جتار الرليلة 
 ومساسرهتا وحميب إشاعة الفاحشة يف املؤمنني.

إخواين وأخوايت ويدركون مسؤوليتهم حنو أنفسهم فه  يستجيب 
وأهليهم ووطنهم وأوياهلم القا مة، لل  ما أرووه، واهلل غالب على 

 أمره، ولكن أكقر الناس ال يعلمون.
 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 
 

 ه 91/3/9243حرر في 
 9912الرياض 

 14424ص.ب/ 
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