
 مشاهد التلفازة إلى رسالة عدنان الَطرش
 --------------------------------

 جسمك والتلفاز
------------- --

 ِبْسِم اهلِل الَّرْحمِن الَّرِحيِم

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياا  والمرسالين نبي اا    

 .محمد وآله وصحبه أجمعين

 أخي مشاهد التلفاز

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

 ( ):التلفاز

يا له من جهاز عجيب، جذاب، فتان، يأسر المشاهد ويقيده، يفيده ويضره، يهديه ويضله، يبكيه ويضحكه، يسره ويحزنه، 

، ، يقلباه ويبرماه، يقيماه ويقعاده    (يفارهه )يكامم المشااهد علاى األريكاة و    ... يفرحه ويغضبه، يريحه ويتعباه، يهدهاه ويهيجاه   

 ...يقربه ويبعده، يمقظه وي ممه

هم مجره ص دوق إال إذا وَصلته بالكهربا ، ساعتها يبدأ سيل الصامر والبارامب باالظهمر، وتبادأ الشاشاة تضاب باألحياا         

واألممات، وبالقتل والسارقات، وبالسافمر والعارو، وباالمعإل وادرشااه، وباالحراهف واالنفجاارات، وبال صاي والتمجياه،          

 ... هب والمجاعات، وبالخالعة والتميع، وبالغ ا  وادعالناتوبأخبار المصا

لقاد اساتأ ر   ! فهل رأيا  شايا ا يجماع كال هاذه المت اقضاات ملال التلفااز         . ذلكم هم التلفاز، وتلكم هي بعض أحمال مشاهده

ش هونه، حتى تعامما التلفاز بقلمب ال اس، وانتشر في مختلف العاهالت والطبقات، واقت ع كلير م هم في أنه ال يمكن العي

 . عن سيااته وأضراره، ال أقمل ال فسية واألخالقية واالجتماعية فحسب، بل والجسمية والصحية أيض ا

عن أضرار التلفاز الجسمية، وفيما إذا كان  مشااهدة التلفااز    -على األقل  -فكلير من ال اس ال يخطر في بالهم أن يسألما 

مضرة  حتى ولم سألما وسمعما الجماب فه اك احتمال أن يتغافلما عما سمعما إن لم لمدة طميلة مفيدة للجسم والصحة أم 

يقممما بتكذيباه، تمام اا كالادخان، يقامل الطاب وال ااس بأضاراره، ويقارم ذلان المادخ من أنفساهم وماع هاذا فهام مادم من ال                

 .يستطيعمن التخلص م ه، وهذا هم الحال مع مدم ي التلفاز

لقيام بماجب تمعية ال اس وتعريفهم بأضرار التلفاز؛ وهذا ما هفع ي بفضل اهلل تعالى وتمفيقاه إلاى   ولكن هذا ال يم ع من ا

فقد أحبب  أن أبين فيه دخماني المسلمين أضرار التلفاز وآ اره الساياة علاى   . «جسمن والتلفزيمن»: تأليف كتاب أسميته

لمتتابعة، بغض ال ظار عان نمعياة البارامب التاي ت عار        الجسم والصحة بتسببه الجلمس الطميل أمامه لمشاهدة برامجه ا

هذا من جانب، ومن جانب آخر فبما أن ه اك برامب مضرة بدنًيا وصِحًيا ويخفاى ضاررها   . فيه إن كان  نافعة أو ضارة

بدنياة  على كلير من ال اس، فقد اخترت بعض البرامب المعي ة التي تشاد أعاداه ا كبيارة مان المشااهدين وبي ا  أضارارها ال       

وقاد أكادت كال ذلان وأ بتماه      . وشيا ا من اآل ار ال فسية التي تا عك  علاى الجسام في اتب ع هاا أيض اا أضارار بدنياة وصاحية         

ويمكان الرجامإ إلاى كتاابي الماذكمر      . بأقمال األطبا  واالختصاصيين خاصة من أب ا  الدول التي اخترع  جهاز التلفاز

 .ة ذلن وغيره من األممر المهمةلمن أراه أن يشفي غليله بالتمسع في معرف

أما ال ماحي الدي ية واألخالقية لبرامب التلفاز فتركتها ألهل االختصاا  مان العلماا  والشايمل والمفتاين الاذين بَي اما وماا         

وحصامل الضارر علاى الم شااهد مان التلفااز لام يلبتاه         . زالما يبِي من ويكشفمن أخطار برامب التلفاز على الدين واألخاالق 

ده هااؤال  فحسااب، باال أكااده وبي ااه علمااا  الجساام أيض ااا وأع ااي بهاام األطبااا  وخباارا  العااال  الطبيعااي والماادربين       ويؤكاا

باال لاام تبااف جهااة ملاال العلمااا ، أو الهياااات والرابطااات الطبيااة، واالجتماعيااة، واالختصاصاايمن      .. الرياضاايين وغياارهم

                                                           
 .«جسمن والتلفزيمن»: هذا الممضمإ م قمل من كتاب عدنان الطرشة(  )

file:///E:/AdnanTarsha/images2/AdnanTarsha2.jpg


أو   إال وصدرت م هاا صايحة غضاب    -عن المشاهدين  ال فسيمن، والكَتاب الصحفيمن، وحتى الرجال السياسيمن، فضال 

 .وقد رأي  نفسي مدفمع ا إلى أن أحذو حذوهم. تذمر أو شكمى ضد التلفاز

فالتلفاز من المخترعات الحديلة التي سَبب  وتسِبب أمراض ا وأخطار ا على جسم الم شاهد، وكليار مان المشااهدين غاافلمن     

ال يظهر فمر ا، بل يظهر مع مرور الزمن، وم ها ما يبدأ في الظهمر بعد سن عن هذه األمرا  واألخطار لكمن بعضها 

 .األربعين أو الخمسين تقريب ا

لقد عرف   أهمية هذه المسيلة ادعالمية الخطيرة والفعالة في حياة ال اس، وعرف   تأ يرها وإمكانية استغاللها في نشر أو 

وجدت  أن لدو أشيا  مفيدة لل اس يمكان تقاديمها لهام فقما  بحكام خبرتاي        شي  وتعميمه وتعليمه، خير ا كان أم شًرا، وقد

فقد وجادت  أن هاذه الفاهادة مهماا حاولا        . من خالل محطة التلفاز« تفضل وتمرن»في التمارين الرياضية بتقديم برنامب 

ي يمكن أن أقدمها لهم من خاالل  تقديمها إلى أكبر عده من ال اس بشكل مباشر فال مجال له للمقارنة مع األعداه الهاهلة الت

وهكذا تكمن خطمرة التلفاز ع دما يكمن . التلفاز، سما  في البلد نفسه أو في البلدان األخرى التي يصلها بث هذه المحطة

 .الشي  المقدم شًرا وضرر ا بدال  من خير وفاهدة

ر واألخطاار واألضارار التاي يساببها التلفااز      ف حن مع التلفاز كمسيلة ل شر ملل هذا الخير وهاذه الفماهاد، ولك  اا ضاد الشا     

بشكل مباشر أو غير مباشر حتى وإن كان يعر  شيا ا مفيد ا، وهذا هم ممقف كال مسالم، بال هام ممقاف الم صافين مان        

غير المسلمين الذين يهمهم مصلحة أب ا  أوطانهم، ومن باب أولى أن يهم ا مصلحة إخمان ا المسلمين في كل مكان، ولهذا 

وع دما أتحدث عن التلفاز فإن ي ال أقصد محطة تلفاز بعي ها .  ا بيان هذه األخطار واألضرار والتأ يرات السياةوجب علي

 .أو ق اة مخصمصة في بلد ما، بل أتحدث عن التلفاز كجهاز يعر  البرامب المختلفة في أو مكان في العالم

 :التلفاز سالح ذو حدين

عبارة اتفف عليها جميع ال اس، ويع من بها أن التلفاز يمكن أن ي ستخدم في الخير ويقدم الفاهادة  « التلفاز سالح ذو حدين»

وال مجال ه ا للبحاث فيماا إذا كاان الحادان ي ساتخدمان فعاال        . ويمكن أن ي ستخدم في الشر ويقدم الضرر واألذى والم فعة،

في هذا السالح، أم أن أحد الحدين ي ستخدم أكلر من اآلخر، أم أن االستخدام يكمن لحد واحد هون اآلخر وذلن بحسب كل 

كذلن ال مجال للبحث فيماا  . دتها في جهاز واحد هاخل البلد الماحدمحطة من المحطات الكليرة التي أصبي بادمكان مشاه

أنه إذا كان التلفاز سالح ذو حدين، فهال هاذا يع اي أن علاى المشااهدين أن يتقبلاما اساتخدام الحادين فايهم أم أن علايهم أن           

 !.يتقبلما حًدا ويصدوا الحد اآلخر 

رتاح نفسًيا إليها غالبية مشاهدو التلفاز وبالذات أولاان الاذين قاد    ي« التلفاز سالح ذو حدين»ولكن يمكن القمل بأن عبارة 

خاصااة بعااد أن أ باا  ذلاان ماان هاام يعااد ون أهمااة ادعااالم فااي العااالم وأول ماان    -يقاارون بأضااراره علااى الاادين واألخااالق  

لجريماة والعارو   اخترعما التلفاز، وخاصة بعد أن ارتفع  األصمات في العالم ضد ما يعرضه التلفاز من أفالم الع ف وا

وع دما يسمع المشاهد المسلم هذه العبارة يحمد اهلل تعالى على أن التلفاز سالح ذو حدين ولي  ذو حد واحد هم . والرذيلة

 !.الشر، وتكمن أم يته الداهمة استخدام حد الخير فقط، ولكن هل هم يحقف أم يته 

وقاد تأملا    . التصق  واشات هرت بهاذا الجاناب   « الح ذو حدينالتلفاز س»هذا فيما يتعلف بجانب الدين واألخالق، وعبارة  

كلير ا إذا كان  هذه العبارة ت طبف أيض ا على جانب آخر لم ي عط االهتمام الكافي، وال اس ع ه في غفلة، أال وهام الجسام،   

بجلمساه أماماه    المشااهد هال التلفااز يفياد جسام     : أو بعباارة أخارى  ! فهل التلفاز ساالح ذو حادين أيض اا ماع جسام المشااهد       

 . هون حركة أم يضره بهذا الجلمس الطميل  كليرةساعات 

 :التلفاز واألضّرار البدنية

وأو تحدياد أو إهماال للحركاة ال يمار هون تاأ يرات سالبية       . إن الحركة وال شاط البدني الزمان للحياة والصحة كل اللزوم

فكامن ادنساان يأكال باساتمرار يجعلاه فاي أشاد        . الطعاام ونأتي إلاى ناحياة مهماة فاي حيااة ادنساان، أال وهاي        . على البدن

 .«ما دمت تأكل فأنت بحاجٍة إلى الحّركة»: الحاجة إلى الحركة المستمرة، ولهذا أستطيع أن أضع لذلن قاعدة تقمل
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 وإلى زمن قريب كان ال اس يأوون إلى فرشهم في وق  مبكر بعد ت اول الطعام، فلم يكن ه اك كهربا ، ومان َ ام لام يكان    

وكان  الحركة وال شااط البادني جاز  ا ال يتجازأ مان حيااتهم اليممياة، ولهاذا         . لديهم تلفاز أو غيره من المخترعات الحديلة

أماا بعاد اختاراإ األجهازة والمسااهل الحديلاة والتلفااز فقاد         . كان  أجسامهم صحيحة وقمية، وكان  األمارا  لاديهم قليلاة   

الحركة عن حياة ادنسان ولم تعد جز  ا من حياته اليممية، ومن َ م أصبي  أصبي األمر على العك  من ذلن، فقد انفصل 

جسمه ضعيف ا، واألمرا  والمشكالت الصحية أصبح  ال تحصى، وظهرت أمرا  حديلة لم تكن في األجياال الساابقة   

 .وسممها أمرا  المدنية الحديلة

خاصاة إذا كاان    -نسابي ا، وهاذا الجلامس الطميال أماماه       إن التلفاز يأسر المشاهد ويضطره إلى الجلمس أمامه مده ا طميلة

يصيب الهيكل العظمي بأضرار قاد تساتفحل وتصال إلاى مرحلاة متقدماة، وربماا أهى ذلان إلاى حادوث انحارا              -خاطا ا 

فالمعرو  أن ادنسان ع ادما يجلا  ليشااهد التلفااز فإناه      . لجز  أو أكلر من أجزا  الجسم وهم ما يسمى بالتشمه القمامي

الب اا يجلاا  لساااعات متعاادهة تاازهاه وتا قص ماان شااخص آلخاار، وهاام إذا جلا  الجلسااة الصااحيحة الصااحية طاامل وقاا     غ

ومان التشامهات الشااهعة    !. المشاهدة لي  بم أى عن الضرر فكيف وهم يتقلب بين جلسة خاطااة وجلساة خاطااة أخارى     

سقمط الرأس وانحرافه، انح ا  الظهر : و ها هيالتي يكمن فيها الجلمس أمام التلفاز هم القاسم المشترك ضمن أسباب حد

 .أو تحدبه، التجم  القط ي، االنح ا  الجانبي

والحقيقة أنه وإن كان  طريقة الجلمس أمام التلفاز صحيحة، فإن مجره الجلمس لمدة طميلة هون حراك له تأ يره الضار 

فاصل تأخذ في التيب  بعد مرور نصف ساعة فمن ناحية، فإن أنسجة األربطة والغضاريف والعضالت والم. على الجسد

على الجلمس، فإذا لم يا هض ادنساان بعاد هاذه المادة ويقامم بابعض األعماال التاي فيهاا تحريان لهاذه األعضاا  فالضارر               

سيصيبها خاصة إذا كان  عاهة الجلمس الطميل أمام التلفاز يممية، وسيظهر الضرر أوال  على شكل آالم قاد تتطامر إلاى    

ومان ناحياة  انياة ي اتب عان هاذا الجلامس        ... مياة ملال التجام  القط اي، وتحادب الظهار، واالنح اا  الجاانبي        تشمهات قما

أمرا  القلب، والسم ة، والسكرو، وضعف القدرة الج سية وغيرها من : الطميل أمام التلفاز أمرا  هاخلية متعدهة ملل

 . أوضحتها في كتابي المذكمروال مجال للتحدث ع ها في هذه الرسالة المختصرة وقد . األمرا 

 : بّرامج التلفاز واألضّرار

ال بد من ادشارة بأن التلفاز ال يخلم من برامب مفيادة ونافعاة للجمياع، للكباار والصاغار، للاذكمر وادنااث، ملال البارامب          

تاي تزياد فاي معرفاة     وغيرها من البارامب ال ... الدي ية والعلمية والصحية واالكتشافات الحديلة، وبرامب التمعية وادرشاه

ولكان  . ادنسان فيستخدم هذه المعرفة فيما هم لصالي هي ه وآخرتاه، ولصاالي هنيااه ومعيشاته فاي مختلاف مجااالت الحيااة        

نسبة هذه البرامب قليلة جد ا بالمقارنة مع مجممإ ما ي قدم فاي محطاات التلفااز مان بارامب مخالفاة ومضااهة لهاا؛ ألن مبادأ          

 .والترويي ال على التعليم والتلقيف، وهذا ما َرَبى عليه كلير ا من مشاهديه التلفاز مب ي على الترفيه

فالغالبية العظماى مان بارامب أو محطاة تلفازياة فاي العاالم هاي مان ال امإ الاذو يسابب أضارار ا نفساية وخ لقياة وسالمكية                 

الجلامس الطميال أماماه، بغاض ال ظار       علاى  -التي يسببها التلفااز لم شااهده    -ولهذا؛ ال تقتصر األضرار البدنية ... وبدنية

عن نمعية البرامب التي يعرضها سما  كان  نافعة أو ضارة، بل ه اك أيض ا أضرار بدنية تسببها بعاض البارامب بعي هاا    

لم شاهدها خاصة إذا تكررت مشاهدته لها، إضافة إلى تأ يرات نفسية لهذه البرامب ت عك  على الجسم فيصاب باألمرا  

 ...المشاهد الج سية، ونشرات األخبار، والمصارعة: ومن هذه البرامب ملال . تاهب الخطيرةالبدنية وال 

بال إن الجا      ...إن نسبة الجا   فاي األفاالم والبارامب والمسلساالت التلفازياة وادعالناات التجارياة ال تخفاى علاى أحاد           

وهذه المشااهد تكفاي   . ممضمعها عن الج   ممجمه في كلير من المشاهد التي ظاهرها البساطة والعفمية والتي ال يكمن

 .لتحرين الشهمة الج سية في ال فمس البشرية، فمجره إلقا  الحجر في المياه الساك ة يجعلها تمتِلئ بالدواهر واالهتزازات

لام  إن هذه المشاهد الج سية تؤ ر على الجهاز الت اسلي، وهون أن أبحث في آ ارها السياة على نفسية المشااهد خاصاة إذا   

يكن لديه زوجة، وهون أن أتطرق إلى ال تاهب السياة على المدى البعيد التاي تترتاب علاى مشااهد الجا   فاي التلفااز مماا         

نسمعه من البلدان التي طغ  فيها مشاهد الج   على ساعات البث التلفازو ع دهم فكلرت حماهث الخطف واالغتصااب  



بلد يريد أن يسير على نهجهم وطريقتهم التلفازياة، فاإن ي أذكار ه اا      والشذوذ الج سي وغير ذلن مما أتمقع حدو ه في كل

 .احتقان غدة البروستاتا: الضرر البدني الذو يحصل من تكرار مشاهدة األفالم والبرامب المليرة للغريزة الج سية، وهم

فأخبار المصاهب والقتل وغيرهاا مان األخباار الساياة تصايب       ...!أما األضرار البدنية للبرامب ادخبارية فحدث وال حر 

ادنسان بالهم والغم وضيف الصدر والقلف مما ي تب ع ه أمرا  وعلل نفسية وبدنياة ال يعلام عادهها إال اهلل تعاالى وربماا      

إن مجاره  . د الصابر أفضى ذلن به إلى الممت، أو يصبي على األقل كايب ا حزي  ا، أو عصبي ا شرس ا، أو ضجر ا متبرم ا فاقا 

العلم بمشكلة أو بمصيبة يكمن لهاا األ ار السالبي علاى القلاب واألعصااب، وقاد كاان ادنساان فاي الماضاي وقبال اختاراإ              

الكهربا  والراهيم والتلفاز يعيش ويممت وال يسمع عن مصيبة إال ناهر ا؛ ولهاذا كاان يعايش حيااة هاههاة ه يااة لاي  فيهاا         

أما في هذا الزمان فتجاده يساتمع ويشااهد نشارات األخباار والبارامب       . صاب، وال هَم للدماغتعكير للمزا ، وال تمتر لألع

ادخبارية فيت اول جرعة كبيرة جد ا من أخبار المشكالت والمصاهب والباليا والكمارث والزالزل والفيضانات والحروب 

وذلن في وق  قصير جد ا قد ال يتعدى نصف ... والمجاعات والقتل واالغتصاب والسطم واالنقالبات والهزاهم والخساهر

 ...!.الساعة أو الساعة

وبعد ت اول هذه الجرعة السامة من األخبار، وهون شعمر م ه، يتغير مزاجه فيصبي عصبي ا ويظهر في سلمكه شي  من 

ة تاؤ ر سالب ا علاى    بل إن البرامب ادخبارية التاي تاذيع أخباار ا سايا    ... الحدة والغضب مع أهل بيته أو مع من يعملمن معه

المزا  العام للرجل المتزو  ويا عك  ذلان علاى الرغباة فاي الجمااإ فتفتار أو ت عادم عقاب البرناامب، تمام اا كماا يحصال              

 .ع دما يشعر ادنسان بعدم الرغبة في األكل

عظمه ال يمكن أن إن تأ ير ما يراه ادنسان في التلفاز من األفالم والمسلسالت والبرامب واألخبار وغيرها على صحته، م

ي رى بالعين وال يحدث فمر ا ألن ضرره لي  ظاهر ا وال فمرًيا، فلم كان فمرًياا ملال الشاعمر بااأللم أو احتاراق الياد فامر        

وضعها في ال ار ورؤية ذلن بالعين لما شاهد أحد التلفاز فضال  عن أال يشتريه، ولكن تأ يره يكمن تراكمي اا، فيحتاا  إلاى    

 .يه الشي  فيظهر على شاكلة مر  بعد أن تكمن صمرته قد اكتمل زمن ما يتراكم ف

وع د ظهمر المر  فكل ما يعرفه المشاهد أن لدياه هاذا المار  وياذهب إلاى الطبياب لمعالجتاه وال يساتطيع أن يعار           

از وهام  سبب هذا المر  أو كيف نشأ، كذلن يصعب عليه تقبل أن السبب هم التلفاز وماا يشااهده فياه ألناه ال يارى التلفا      

وعدم استطاعة . ي  شئ فيه المر  شيا ا فشيا ا، ومن َ م يصعب نصحه بترك مشاهدة التلفاز أو ادقالل م ها إلى أهنى حد

ترك شي  هليل على إهمانه والتمسن به، وكذلن التلفاز فمن خصاهصه ادهمان ومن َ م ال صايحة فياه صاعبة جاد ا وربماا      

 .والمخدراتأصعب في بعض الحاالت من ترك الدخان 

 :طّرق التعامل مع التلفاز

إن إحدى ال صاهي للتعامل مع التلفاز هي ترشايد اساتخدامه وتساخيره لخدماة المشااهد؛ وذلان يكامن بجعال مادة المشااهدة           

التلفاز فيما عدا ذلان لالساتفاهة مان     وإقفال... قصيرة نسبي ا، فيختار البرنامب الذو يستفيد م ه هي ي ا وخلقي ا وفكري ا وصحي ا

وهااذا ممكاان جااد ا بااادراهة القميااة واديمااان الااماعي والحاار  علااى  . وقتااه وعمااره فيمااا يعاامه عليااه بالفاهاادة هنيااا وآخاارة 

 .المحافظة على سالمة هي ه وخلقه وبدنه وصحته

رناامب مان البارامب المفيادة مان ال احياة       أمام التلفاز إذا ما رغب الشاخص فاي مشااهدة ب    -بحد ذاته  -أما بال سبة للجلمس 

 :فإن ي أنصي بال صاهي اآلتية... الدي ية أو العلمية أو الصحية

اتخاااذ المضااع الصااحيي للجلاامس أ  ااا  مشاااهدة التلفاااز، ماان أجاال حمايااة العماامه الفقاارو وتج ااب آالم أساافل الظهاار  : أوال 

أن : الظهر أو انحرا  الرأس، ويكمن على ال حام اآلتاي   وتج ب ادصابة بالتجم  القط ي أو االنح ا  الجانبي أو تحدب

تكمن الركبتاان هاهم اا أعلاى مان الحام  ولاي  العكا ، ماع اساتقامة الظهار باساتقامة ظهار الكرساي، ويتعاين أن يكامن                

 الرأس أيض ا مستقيم ا فمق الجسم، وأن تكمن القدمان في وضع مستم، وإذا لم يكن الكرسي من ال مإ الاذو يتايي للجاال    

عليه وصمل قدميه إلى األر  بحيث تكمن الركبتان في مستمى الحام  أو أعلاى م اه قلايال  فاألفضال وضاع شاي  ماا         

 .تحتهما لرفعهما عن األر 



فإذا كان المشاهد يتابع برنامج ا واحد ا أو أكلر ألطامل  . أال تكمن الجلسة الماحدة أمام التلفاز ألكلر من نصف ساعة:  اني ا

ليه القيام كل نصف ساعة وتحرين الجسم وخاصة الجذإ والرجلين ببعض التمارين الرياضية المعِمضة من هذا المق  فع

 .عن فقدان الحركة

. ، وال يجل  بعيد ا جد ا ع ه، ألن ذلن يجهد العين(مترين على األقل)أن يكمن الجلمس على بعد م اسب من الشاشة :  الل ا

 . قليال ، وأاَل تكمن أعلى من مستمى ال ظر وأن تكمن الشاشة في مستمى ال ظر أو أقل

إن جسم المشاهد يحتب ضد التلفاز واحتجا  الجسم هم إصابته بأحد األضرار البدنية أو الصحية أو بما يعانيه من الجممه 

: م يقامل الطميل أمام التلفاز؛ خاصة إذا كان ذلن في الليل على حساب وق  ال مم، ورسمل اهلل صاَلى اهلل علياه وآلاه وسالَ    

؛ فللجسم والعي ين حف على المسلم حتى في حال انكباباه علاى العبااهة    ( )«فإن لجسدك عليك حًقا، وإن لعينك عليك حًقا»

التي فيها من الفاهدة العظيمة له ما ال يحصيه إال اهلل تعالى، فكيف في حاال انكباباه علاى مشااهدة التلفااز التاي إن لام تكان         

فلايعط المسالم جسامه حقاه قبال أن يصااب بضارر ماا مان األضارار التاي يساببها              ..إذ ا!. ضرر ا خالص ا فمعظمها ضارر  

 .التلفاز، إذ إن أو فاهدة قد يج يها من المشاهدة ال تعم  الضرر الذو يحصل له، وهرأ الضرر مقدم على جلب الم فعة

 :عدم تأخيّر الصالة

ه األضرار البدنية؛ فالماجاب أكبار ل صاحه وتحاذيره مماا      إذا كان من الماجب نصي مشاهد التلفاز المسلم وتحذيره من هذ

هم أعظم وأخطر من ذلن بكلير، بل ال مقارنة بين ضرر يسببه التلفاز له وتكمن نتيجته ألم ا جسمي ا، وضرر آخر يساببه  

وفاي  . اجاب هي اي  فال صيحة األهم مما سبف كلاه؛ هاي أوال  أاَل يشاغله التلفااز عان و     . التلفاز وتكمن نتيجته عذاب ا في جه م

فضاال    -طليعة هذه الماجبات الصلمات الخم  المفروضة على المسلم، فال يجمز له أن يؤخر صاالة مكتمباة عان وقتهاا     

ِِيَن  . َفَوْيٌل ِلْلُمَصّلليينَ ﴿: فقد حذر اهلل من ذلن فقال تعالى. من أجل مشاهدة برنامب تلفازو من أو نمإ كان -عن تركها  اَلّل

 . ، أو؛ الذين يؤخرون الصالة عن وقتها المعلمم( )﴾ِهْم َساُهوَنُهْم َعْن َصَلاِت

فاإذا كاان   . إال مان كاان يفعال كاذا وكاذا     : فلم كان ه اك سبب واحد يجيز للمسلم تاأخير الصاالة مان أجلاه لاذكره اهلل ولقاال      

تاأخير الصاالة    تأخير الصالة ال يجمز حتى في أصعب المماقف وأخطرها وهي الحرب، فما هم هون الحرب أولى بعدم

 !. من أجله؛ وشتان بين خم  حرب وبين مشاهدة تلفاز

والمسلم العاقل يعلم أنه إذا كان  ه اك فاهدة ... كذلن أاَل يشاهد فيه تمليل األخالق السافلة، والصمر الخليعة وما شابه ذلن

ا، ولن تعمضه عما فاتاه مان فماهاد هنيمياة     ما من مشاهدة التلفاز فمهما بلغ حجم هذه الفاهدة فهي لن تغ ي ع ه من اهلل شيا 

   .وأخروية بطاعته هلل عَز وجَل، وكذلن لن تم ع ع ه شيا ا من عذاب اهلل بسبب هذا التأخير

 أمارا  ومشاكالت فاساتقلل م هاا أو اساتكلر، وهام لام لام يكان كاذلن لماا كلاف أحاد نفساه                -فاي غالباه    -فالتلفاز ... وبعد

فاي البحاث عان عاال  لاه ووضاع الطارق         -لتي اخترع  هذا الجهاز الذين هم أعلم ال اس باه  خاصة من أب ا  البلدان ا -

 .لتج ب آ اره السياة على صحة الجسم وأخالق ال ف 

 :استغالل الوقت واغتنام العمّر

رسمل  ويخبرنا. إن متمسط الزمن الذو ي صر  أمام التلفاز لشخص في الستين من عمره يبلغ من سبع إلى عشر س مات

عّلن عمّلّرف فيمّلا افنّلاف، وعّلن      : ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربّل  حتّلى ُيسّلأل عّلن خمّل      »: بأنه ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

وعّلن   ...»: ، وفاي رواياة أخارى   ( )«شباب  فيما ابالف، وعن مال  من ايّلن اكتسّلب  وفيمّلا انفقّل ، ومّلاذا عمّلل فيمّلا علّلم        

لقتال  )فيماا يفياده فلاي  فاي عماره وقا  ليقتلاه كماا فاي القامل الشااهع            فعلى المسلم أن يساتغل وقتاه   . ( )«جسم  فيما ابالف

فهم بحاجة الستغالل كل هقيقة مان عماره، والماجباات أكلار مان األوقاات، وماا الادنيا إال مزرعاة اآلخارة، فماا            !(. المق 

 . يزرعه ه ا يحصده ه اك

                                                           

 .أخرجه البخارو في كتاب الصمم، باب حف الجسم في الصمم ( )

 .5- : الماعمن، اآليتانسمرة  ( )

 .191 : صحيي س ن الترمذو، رقم ( )

 .191 : صحيي س ن الترمذو، رقم ( )



المحيدة لهذا الترويي، بل يقصد التلفاز في وق   وإذا كان ال بد من شي  من الترويي عن ال ف ، فال يجعل التلفاز وسيلته

ويمكن أن يجعل ل فسه نظام ا خاص ا للترويي إن كان ال بد م ه، . معين وألمر محده لي  فيه مخالفة شرعية يحاَسب عليها

األممر بأن يكمن له همايات أخرى، وألعاب رياضية، وألعاب تسلية، وزيارات اجتماعية، وقرا ة كتب، فالت ميع في هذه 

يزيد من الترويي عن نفسه، على عك  االكتفا  بالتلفاز الذو يمكن أن يزيده هم ا على هم، وغم ا على غم، وغضب ا على 

غضب، فمشاهدة التلفاز نفسها وعدم االشتراك في نشاطات أخرى أكلر بدنية وعقلية وت بيهياة يمكان أن تضار أكلار مماا      

األخارى تجعال المازا  أسامأ مماا كاان قبال المشااهدة، وتزياد العصابية، وتا قص            تفيد، والمشاهدة بالمقارناة ماع األنشاطة    

 .التركيز

وختام ا أسأل اهلل تعالى أن يمفق ا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعلم ا ما ي فع ا، وأن ي فع ا بما عَلم ا، وأن ي فع ب ا غيرنا من 

 .االمسلمين، وصلى اهلل على نبي ا محمد وآله وصحبه وسَلم تسليم 

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أخمكم

ةعدنان الَطّرش


