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  اهللا الرحمن الرحيم  بسم
  مقدمه

اي كهن دارد، و تاريخ پر فراز و نشيب بشر، هواره شاهد اين  نبرد حق و باطل سابقه
گونه رخدادها بوده است، هرگاه اهل حق براي رهانيدن همنوعان خود از منجالب 

بليس روياروي اهل حق قرار اند، در مقابل، لشكريان ا ها و انحرافات به پا خاسته روي كج
اند؛  ها سر بر آورده گرفته، و براي خاموش كردن چراغ هدايت با انواع ترفندها و دسيسه

  :اما غافل از اين كه 
 چراغي را كه ايزد برفروزد

  

 هر آنكس پف زند ريشش بسوزد  
  

 ةولن تجد لسن« بر اين بوده است كه حق را هميشه بر باطل پيروز گرداند؛ سنت اهللا
  »اهللا تحويال ةاهللا تبديال ولن لسن

دشمنان،  ،اگر تاريخ اسالم را ورق بزنيم، متوجه خواهيم شد كه از بدو تولد اسالم
پاشي و  از همان آغاز جوانه زدنش براي سماي غفلت و اهمال بخرج نداده بلكه  لحظه
ها،  يي صليب شانهددمني ارتداد، تا جنگهاي  اند، از فتنه كن كردن آن وارد پيكار شده ريشه

تا انقراض دولت عثماني، و همچنين قتل عام مردم مظلوم فلسطين و به خاك و خون 
كفر . توزي كفر و باطل عليه حق است ها بيانگر كينه ي اين كشيدن مردم عراق همه

نمايد و با دامهاي پوچ و  جهاني هر روز در لباسي جديد و رنگي ديگر چهره مي
  .خورده است  لوح و فريب مسلمانان ساده اش در صدد شكار پوشالي

نگارنده در آن يكي از نويسندگان عرب است كه  اي كه پيش رو داريد اثر كتابچه
ي  محترم كوشيده مسلمانان را از يكي از ترفندهاي ابليس صفتان آگاه سازد، كتابچه

ام اي است كه امروز غرب با تم هاي فضايي و ماهواره حاضر تحقيقي پيرامون شبكه
  .ورزد وجود براي از بين بردن اخالق اسالمي در نشر آن از هيچ كوششي دريغ نمي
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و از وجهي ديگر با پيشرفت وسايل ارتباطي همچون اينترنت، ماهواره، تلفكس، 
هاي مختلف فرهنگ،  هاي ارتباطي، تحول عظيمي در عرصه تلفن موبايل و ساير شبكه

به علت گسترش اين وسايل ارتباط جمعي بوجود آمده است كه ... سياست، اقتصاد و
توان آن را  اش به يك دهكده كوچك ـ و حتي مي جهان با تمام گستردگي و پهناوري

ها و  ير نمود ـ تبديل شده است كه ابزار و كاالهاي ارتباطي و روزنامهعبكوچكتر از آن ت
 مجالت به طور يكسان و همزمان در نقاط مختلف جهان در دسترس همگان قرار

  .گيرد مي
توان آن را از ضروريات  لذا ارتباطات در عصر كنوني داراي جايگاهي است كه مي

و وجود همين شرايط است كه عصر كنوني لقب . اصلي و الينفك بشر به شمار آورد
كوتاه سخن اين . عصر انفجار اطالعات و معلومات را به خودش اختصاص داده است

اي است كه در كشورهاي  هاي ماهواره هور شبكههاي جديد معاصر ظ كه يكي از پديده
ضوع بحث كتابچه   مختلف جهان و حتي در ايران با افزايش چشمگيري روبروست و مو

حاضر نيز همين پديده است كه مؤلف محترم پيرامون ضررهاي ناشي از اين پديده قلم 
اعتنايي  بي زده است و كمتر به جوانب مفيد آن اشاره كرده است زيرا به علت كوتاهي و

مجريان و گردانندگان اين پديده كاربرد آن بيشتر در جهت مخالف حركت نموده و 
هرچند كه داراي . ي تبليغاتي دشمن تبديل شده است توان گفت به يك حربه حتي مي
  .توان از آن چشم پوشيد هاي مفيد و مطلوبي است كه به اين سادگي نمي استفاده

يابيم كه  اي جهان نظر بيفكنيم قطعاً در مي ي ماهوارهاگر به رويكرد سيستم كانالها
اخالق و آداب اجتماعي بر جا گذاشته و عامل  درتأثيرات بسيار مخرب و منفي را 

اصلي انتقال ابتذال و برهنگي در جامعه كنوني قرار گرفته و حقيقتي است جدي كه به 
جوانان بر جاي گذاشته آلودگي نسل جوان انجاميده است و تأثير بدي بر كودكان و نو

  .است
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اساس در  كنيم كه انواع مدهاي پوچ و بي از اينجاست كه هر روز مشاهده مي
ي رفتار، كردار، نحوه  ي ما راه پيدا كرده و جوانان ما منتظر مدهاي جديد در نحوه جامعه

پوشيدن لباس، سخن گفتن و برخوردهايي هستند كه بدور از اخالق و شئون اسالمي 
  .است
 يكنيم كه دختر و زن مسلمان در شكل و هيئت اروپايي و غرب اين رو مشاهده مي از

در با لباسهاي تنگ و چسبان و كوتاه و نيمه عريان خود را در معرض ديد همگان 
گذارد و اين حركت نازيباي خودش را  بازارها، دانشگاهها و اماكن عمومي به نمايش مي

زعم خودش اين را يك نوع پيشرفت و مد پنداشته  كند و بنا بر به عنوان تمدن تلقي مي
  .ورزد و بدان افتخار مي

  :شاعر مشرق زمين اقبال الهوري در اين زمينه چه زيبا سروده است 
 آن ننگ بشر بين كه زند دم زتجدد

  

 عريان بنمودست چو حيوان بدن خود  
  

 پيچيده سر از حكم خدا كرده تمرد
  

 مدبنموده به تقليد غلط پيروي از   
  

كنيم بسياري از استادان و اساتيد دانشگاهها و  بدين سبب است كه مشاهده مي
اند اما اعتقاد  را از تماشاي تلويزيون و ماهواره باز داشته ددانشمندان بزرگ فرزندان خو

لذا . حل اساسي نيست بسياري از محققان بر اين است كه تحريم ماهواره و تلويزيون راه
  .تر را جستجو نمود و آن را به جهت مفيد و بهتر سوق داد سببايد راهكارهاي منا

داند كه خطاب به داعيان و مبلغان اسالمي گوشزد  لذا اينك مترجم بر خود الزم مي
ي بشر و عموم افكار، ملتها و جوامع اسالمي و  نمايد تا در تكنولوژي و فناوري، قاطبه
ا افق فكري وسيع مسايل را مورد ّنظر داشته و ب غير اسالمي را در سراسر گيتي مد

بررسي و بازنگري قرار دهند و از اين وسايل ارتباطي در جهت نشر معارف اسالمي و 
ي واقعي اسالم استفاده نمايند و همانند غرب كه از اين رهگذر توانسته  شناساندن چهره

با  به اهداف عالي و دراز مدت خويش دست يابد، بر آنهاست تا همگام با وسايل روز
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ي دنيا براي ابالغ رسالت  كانالهاي بسيار عالي و بزرگ به زبانهاي مختلف و زنده ايجاد
اصلي اسالم گامي جدي بردارند و به مردم جهان بفهمانند كه  ي چهرهخويش و معرفي 

اسالم همچون مسيحيت و مكاتيب و اديان ديگر نيست كه مخالف با پيشرفت و 
ي فراگير و كامل است كه با علم جديد موافق و انسانيت بلكه اسالم دين. تكنولوژي باشد

  .نمايد را به سوي آن تشويق و رهبري مي
اميدواريم كه هموطنان عزيز اين كتابچه را به دقت مطالعه فرمايند و از ضررهايي كه 

ي عمل  در آن اشاره شده است پرهيز نموده و به راهكارهايي كه در آن آمده است، جامه
داند و از پيشنهادها و  پايان مترجم خود را از هيچ اشتباه و لغزشي مبرا نمي در. بپوشانند

نمايد، بنابراين چنانچه در آن به  استقبال ميي باز  ي دوستان با ديده از انتقادات سازنده
  .اشتباهي از مترجم برخورد نموديد حتماً تذكر دهيد تا در چاپهاي آينده اصالح گردد

  
  محمد حنيف حسين زائي

  زابلي ـ سراوان
  

 
 HANEF2359@YAHOO.COM :پست الكترونيك
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  ي مؤلّف مقدمه

و السالم علي من النبي بعده، نبينا محمد، و علي  ةالحمداهللا وحده، والصال
  :، اما بعد وانه من النبيين، و علي آله و صحبه و التابعينخا

ع مختلف، بر امروز تأثيرات و پيامدهاي وسايل ارتباطي و توجيهات آن در مواض
افكار و گرايشهاي ملتها، فرهنگها، جوامع بشري، براي كسي مخفي نيست بدين سان 
كشورهايي كه داراي قدرت و نفوذ سياسي بيشتري هستند، جهت تحقق آرمانها و 

ها  گذاري و گسترش اينگونه وسايل و رسانه پيشبرد مصالح خويش در صدد سرمايه
  .وس و مشهود استهستند، و اثرات آن نيز امروز ملم

هاي ارتباطي و تأثير آن  اين نكته نيز شايان ذكر است كه وقتي يهود به اهميت رسانه
  .در زندگي بشر پي برد، به انحصارطلبي، وسوق آن در جهت منافع خود شتافت

  :كنم  اينك به بخشي از اقدامات يهود در راستاي وسايل ارتباطي اشاره مي
» جولس رويترز«كه بنيانگذار آن » رويترز«خبري بنگاه : در بخش آژانس خبري 

  .يهودي است
م از طرف  1900شركتي است كه در سال » اسيوشيتد پرس«همچنين بنگاه خبري 

  .اندازي شد كه بخش بزرگ آن در اختيار يهود است ها و مجالت امريكايي راه روزنامه
روبرت «به نام  يك ميليونر يهودي: نگاري و مطبوعات  ي روزنامه اما در زمينه

ي ساند«و » تايمز«ي  روزنامه: هاي  ها و مجالت را به نام امتياز برخي از روزنامه» ميردوخ
را خريداري » زينگسيتي م«و » وورلدنيوز آف د «و » سان«ي  و همچنين مجله» تايمز
  .نمود

و » ستواشنگتن پ«: هاي ديگر از جمله  اي بر روزنامه همچنين يهود، نفوذ گسترده
  .دارد... و» ديلي نيوز«
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توان  باشند، مي ي يهود مي هاي امريكايي كه زير نظر و سيطره و از جمله مجله
  .را نام برد» نيوزويك«و » تايم«ي  مجله

هاي مشهورشان  ها بر روزنامه هاي فرانسه نيز يهود نفوذ دارد و تأثير آن در روزنامه
  .آشكار است» اروگلوفي«ي  مثل روزنامه

شبكه  3باشد و از جمله  مشهور تلويزيوني نيز تحت كنترل يهود ميهاي  شبكه
ونارد ئل«كه ريئس اولي يهودي به نام ) n.b.cو  c.b.cو  a.b.c(مشهور به نامهاي 

و سومي تحت » ويليام بيلي«و رئيس و مالك دومي فردي يهودي به نام » نسوناج
  1.باشد يهودي مي» الفرد سلفردمان«رياست 

ها و جنگ افروزيهاي ديكتاتور خود  فارس كه بر اثر شيطنت م خليجپس از جنگ دو
هاي  كشورهاي عربي تالش كردند تا به شبكهي عراق پيش آمد، بسياري از  كامه

ظاهراً به نيت خير   اي دست يابند و اين امر باعث شد تا در مسابقه تلويزيوني و ماهواره
  .و خدمت به دين وارد شوند

اين عمل حسن ظن داشتند، نه به خاطر اصل آن، بلكه به خاطر بسياري از مردم به 
هاي غربي قد علم كرده است؛ اما خالف آنچه  ي مخالفي در مقابل رسانه اين كه جبهه

رفت به وقوع پيوست، به طوري كه ايستگاههاي فضايي عربي به عضويت و  انتظار مي
سرطاني، بقاياي فرهنگ و ميراث تابعيت دشمنان اسالم در آمدند تا با تشديد اين انفجار 

امت اسالمي را از بين ببرند، امروز نيز همان شبكه هاي هوايي مختلف، همچون مهمان 
  .شوند اي مي وار وارد هر خانه روزي، ديوانه اي با پخش شبانه خود خوانده هر لحظه
د يكي اي براي پر نمودن اوقاتشان نيابند، در استوديوي خو ها برنامه هرگاه اين شبكه
هاي ضخيمي از انواع  اليه خود، كنند كه بر صورت حجاب را علم مي از خبرنگاران بي

_________________________________________________________________________ 
ان، به كتاب السيطرة اليهودية علي وسائل االعالم العلمية مراجعه شود، اثر زياد ابوغنيحه، نشر دارعم -1

  .ي فؤاد عبدالرحمن الرفاعي، نشر دارالمجتمع االعالمية نوشتهچنين النفوذ اليهودية في االجهزة هم
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سپس خود آن . نمايند رنگها ماليده است و او را وادار به بيان سخنان ركيك و زشت مي
هاي جهان را از خليج تا اقيانوس  كنند تا بدبختي دوربين و ميكروفن را بر همگان باز مي

ند و هر طور كه دلشان بخواهد در هر شب با اخالق و آداب غيرشرعي به رخ آنان بكش
كنند،  با استهزا و مسخره پياپي پخش مي... گونه برنامه را به صورت ننگين و ذلت بار اين

هايي است كه براساس ضد فرهنگ ابتذال و  انگيز از توده برنامه هاي غم و ديگر برنامه
  .كنند نتخاب كرده، تقديم ميدان جوامع بيگانه ا هرزگي از زباله

هاي تلويزيوني هستند و همه در  گيري اين برنامه لوح كه محل نشانه بينندگان ساده
اند، اين كانالها با عرضه و جمع نمودن  هاي شيطاني اين كانالها تسليم شده برابر برنامه

سم هاي خود را به ا بازيگران عريان زن و مرد، برنامهعنوان اي گوشت تحت  توده
  .بخشند هاي زنده تحقق مي رمانتيك و برنامهفيلمهاي 

هاي فضيح  ها و كانالها براي شكار انسانهاي ساده لوح در خالل پاره برنامه اين شبكه
اند و زنهاي زيبا و  جنسي خود انواع خوراك را ارائه و دامهاي فريب قرار داده

  .گذارند غيرمحجبه و حتي عريان را به نمايش مي
دگان گرامي انتظار دارم از آنچه در ذهن و خاطر بنده پيش آمده است و در از خوانن

لذا . رساني است ابالغ و اظهار آن صراحت وجود دارد بنا بر محبت و خيرخواهي و نفع
  .اين جهت موجب تكدر خاطر عزيزان نشده باشم از 
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  اي كانالهاي ماهواره

  :ن نماييم هاي ذيل را بيا مان مقدمه بد نيست كه براي بحث
الزم به يادآوري است كه بيشتر آنچه را كه اكثر كانالهاي تلويزيوني در سراسر جهان 

اند  هاي گروهي بيشتر آنها كشنده  كنند چه از طريق ماهواره و چه از طريق رسانه اجرا مي
و عواقب وخيمي به دنبال دارند؛ و اين چيزي است كه اكثر دانشمندان مسلمان و 

يابي به مراكز  آن اعتراف دارند، و اگر براي كسي امكان توجه و دست غيرمسلمان به
آماري و تحقيقي برخي از دانشگاههاي تخصصي كشورهاي غربي حاصل شود قطعا او 

شود، زيرا كه  هاي پخش شده مات و مبهوت مي در مقابل آمارهاي افشا شده و گزارش
كه از ماهواره و كانالهاي هايي  ضررها و خطرات سهمگيني در پي دارد، و برنامه

شود ضررها و خطرات رواني، فكري و همچنين ضررهايي در  تلويزيوني پخش مي
آداب و رسوم، اخالق و ارزشهاي انساني، امنيت و ثبات و سالمتي عقل و جسم به 

  .دنبال دارد
آوري و تكنولوژي اين گونه خطرها را  عده زيادي از روشنفكران و متخصصان فن

اند، با وجود اين كه اين ارمغان ساخت و توليد، و دستاورد به اصطالح  هابراز داشت
د ننمودن اين نتايج ندارند، تا شايد بتوان  اي جز فاش باشد، اما چاره فرهنگ آنها مي

اندكي از عواقب وخيم آن را تخفيف دهند فرضا اگر ما مسلمانان در اين پديده با آنها 
و نتايج شوم اين پديده متحد و هم صدا شويم ولي بايد  هنگام باشيم، و با آنان در بيان

  :فرمايد  چنان كه خداوند مي. بدانيم كه آنان در صدد نابودي باور و عقيده ما هستند

 (#ρ–Š uρ öθs9 tβρ ãà õ3 s? $yϑ x. (#ρã x x. tβθçΡθä3tF sù [™!# uθ y™   )89 / نساء(  
  .»و مساوي يكديگر شويدآنان آرزو دارند كه شما همانند ايشان كافر شويد «
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هايي از  اي، به نمونه هاي ماهواره ناپذير و مرگبار شبكه قبل از بيان زيانهاي جبران
  :شود  گيري شيفتگان آن اجماالً اشاره مي رفتار و موضع
  نمونه اول
اي  هاي كارتوني و ماهواره اند تا به تماشاي فيلم اي را آزاد گذاشته ساله 13نوجوان 
كنند كه اين كانال را عوض نكند ولي چون او را  و مادرش به وي توصيه ميبپردازد پدر 

گذارد تا از اين كانال به كانال ديگر  گذارند، فضولي و كنجكاوي او را آرام نمي تنها مي
يابد و اين عادت هميشگي او  اي ناشايسته راه مي شود، ناگهان به برنامه منتقل مي

  شود، پس نتيجه چه خواهد شد؟؟ مي
: گويد  آيد و با اسلوب بياني خودش چنين مي در ذهن و افكار او تصوراتي پيش مي
حتي ! دكردم گويا لخت و عريان بو اه ميشد، نگ به هر زني كه جلو چشم من ظاهر مي

  ...مادر و خواهرانم
  نمونه دوم

زن و مردي عادت داشتند كه هميشه به تماشاي فيلمهاي مبتذل و مخالف شئون 
طريق ماهواره بپردازند وضع بدين منوال ادامه داشت تا اين كه شوهر به  اخالقي از

جويي زنش پرداخت، كه وي در عواطف و احساساتش با شوهر توافق ندارد و به  عيب
به جايي رسيد كه مرد زنش   جويي افتاد، به هر حال عدم توافق و ناهنجاري دنبال بهانه

  .طالق داد اساس هاي واهي و بي را بخاطر اين بهانه
  نمونه سوم

كند و چون به ضررهاي سوء آن پي  اي خريداري مي شخصي يك آنتن ماهواره
گيرد تا آن را از بين ببرد، ولي همسرش مخالفت كرده و مانع  برد، تصميم مي مي

شود، وقتي مرد به تصميم قطعي خود پافشاري مي كند زنش او را  گيري وي مي تصميم
  .كند اره مختار ميبين طالق يا گذاشتن ماهو
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  سرشماري
هاي علمي دانشگاهي انجام شده است و  در يك آمارگيري كه توسط يكي از روزنامه

كنند ابراز داشته و در  هايي را كه از ماهواره استفاده مي بعضي از آثار مخرب خانواده
  :ضمن آن چنين آمده است 

كنند،  د و باري را پخش ميبن هاي بي ها به تماشاي كانالهايي كه برنامه خانواده% 85
  .مند هستند عالقه
  .دهند آنها به انجام فرايض ديني از خود سستي و اهمال نشان مي% 53
  .در مراحل تحصيلي ضعيفند% 32
  1.به ازدواج سريع و زود هنگام اشتياق دارند اگرچه به طور عرفي باشد% 42

يان دختر بر ضبط اي از دانشجو يك نظرسنجي ديگري نيز نشان داده است كه عده
كنند و وقتي كه آن  هاي مبتذل عادت دارند و اين را در ميانشان بيان مي ها و فيلم برنامه

  .گيرد كنند موضوع بحثشان قرار مي را مشاهده مي
اي غربي و  هاي ماهواره استقبال از شبكه(يك گزارش پزشكي ديگري در رابطه با 
انجام داده است كه نتيجه اين گزارش ) رعربي و ارتباط آن با سالمت دانشجويان دخت

و اين آمار از طريق مراجعه » بيماري ماهواره«بيماري است به نام  يك حاكي از وجود
سال به روانپزشكي با متخصصان بيماريهاي زنان صورت گرفته  16- 27دختران بين 

  .است
اي و  ههاي ماهوار دوستان گرامي اينك به برخي از ضررهاي ناشي از تماشاي شبكه

ها و برنامه و سريالها  هايي كه از طريق صفحات تلويزيوني از قبيل نمايشنامه برنامه
  .شود، مي پردازيم پخش مي

_________________________________________________________________________ 
دوشنبه ) 13460: (شماره . چاپ سعودي مراجعه شود) جريدة المدينة(اي از  به پيوست رساله -1

  .م 2000فوريه  28ـ مطابق با   ه 23/11/1420
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برند  اي كه در آن به سر مي اند كه مستقيماً بر بيننده و جامعه بعضي از ضررها چنين
  .شود، همانگونه كه عاليم آن آشكار است منعكس مي

ي نه چندان دور بعد از، بين رفتن يك يا دو نسل خطرات آن ا و بعض ديگر در آينده
  .اند به وقوع خواهد پيوست، و هر يك از اين دو، خطرناك و با هم مرتبط

يابيم كه چه  و اگر به خسارات و خطرهاي گوناگون ماهواره توجه نماييم، در مي
  .سازد ضررهايي بر عقيده، اخالق، آداب، امنيت و ثبات جامعه وارد مي

  :كنيم  اي از اين ضررها اشاره مي حال ما به پاره
  

  زيانهاي عقيدتي، فكري و رواني
ي ضعف ايمان  كنند در بر گيرنده ها پخش مي پرواضح است كه آنچه بيشتر شبكه

كند و اين  ها مي باشد كه انسان را از عبادت خداوند دور و دستخوش خواهش مي
ام و ناجايز كه از اين كانالها پخش امريست آشكار و ملموس، زيرا نمايشهاي حر

شود، ايمان را ضعيف و بين او و خداوند فاصله ايجاد كرده و وي را غرق در  مي
  .شود كنند و به آنها انس گرفته و از اطاعت و بندگي خداوند بيگانه مي ارتكاب حرام مي
در  هرگاه بنده مرتكب حرامي شود،: (روايت شده است كه فرمودند  از پيامبرخدا
آيد، وقتي از آن دست كشيد و استغفار و توبه نمود از  ي سياهي پديد مي قلب او نقطه

شود، تا  شود اما اگر به گناهش ادامه داد به نقطة سياه او افزوده مي قلبش زدوده مي
كال «: ي قرآن را تالوت فرمود  اين آيه خدا سپس رسول) گيرد سياهي قلبش را فرا مي
  »ما كانوا يكسبون بل ران علي قلوبهم
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، بلكه اعمالشان چون زنگاري بر دلهايشان نشسته )پندارند كه آنان مي(چنين نيست (
  1.)است

شود، اما در مقابل گناه و  وقتي انسان به اين مرحله رسيد عبادت برايش دشوار مي
شود  پس آن چنان مي. دهد كند و توجه بيشتري از خود نشان مي معصيت نشاط پيدا مي

دهد كه عملش در قبر به وي  او را از حال آن بدبختي خبر مي رت مصطفيكه حض
  : گويد  مي

شناختم، مگر اينكه به طاعت خداوند سست و به  به خدا سوگند تو را نمي«
  .»معصيت او چاالك بودي

تر  رسد كه هيچ چيزي از شهوتهاي نفساني نزد وي پسنديده و سپس كار به جايي مي
گيرند هم چنان كه خداوند  ي اله قرار مي به منزله» اهللا معاذ«او  نخواهد شد، بلكه نزد

  :فرمايد  مي

 |M ÷ƒu™ t sù r& Ç⎯ tΒ x‹sƒªB $# …çμ yγ≈ s9 Î) çμ1uθ yδ ã&©# |Êr& uρ ª!$# 4’ n? tã 5Οù=Ïæ tΛs⎢ yz uρ 4’n? tã 

⎯Ïμ Ïèøÿ xœ ⎯Ïμ Î7ù=s% uρ Ÿ≅ yèy_ uρ 4’n? tã ⎯ ÍνÎ|Çt/ Zοuθ≈ t±Ïî    ) 23 /جاثيه(  
را كه معبود خود را هواي نفس خويش قرار داده وخداوند او را  آيا ديدي كسي«

گمراه ساخته و بر گوش و قلبش ) بر اين كه شايسته هدايت نيست(با آگاهي 
  .»!است؟ ندهمهر زده و بر چشمش پرده افك

  

_________________________________________________________________________ 
اند الباني آن  يگران آن را از حضرت براء بن عازب روايت كردهجزئي از حديث صحيح كه شيخين و د -1

استخراج نموده و پيشتر حافظ ابن كثير در تفسيرش  202: را در كتاب احكام الجنائز در صفحه 
اند و شامل فوائد بسيار زياد و  تحقيق نموده) 240-3/234(و ابن حجر در شرح بخاري ) 2/131(

  .ي ديگري نيز هست ارزنده
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  ي تولّي و تبرّي تضعيف در عقيده
 خدا رد، رسولاي اصيل در دين اسالم دا بديهي است كه عقيده تولّي و تبرّي ريشه

  1.دوستي به خاطر اهللا و دشمني براي اهللا است: ترين دستاويز ايمان  محكم: فرمود 
  :مايد  فر خداوند متعال مي

 ω ß‰Åg rB $YΒ öθ s% šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $# uρ ÌÅzFψ$# šχρ–Š!# uθãƒ ô⎯ tΒ ¨Š!$ ym 

©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ öθs9 uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u™!$ t/#u™ ÷ρ r& öΝèδ u™ !$oΨ ö/ r& ÷ρ r& óΟßγ tΡ≡ uθ÷zÎ) ÷ρ r& 

öΝ åκsE uÏ±tã   ) 22 /مجادله(  
يابي كه با دشمنان خدا  هيچ قومي را كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارد نمي«

و رسولش دوستي كنند، هر چند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندان آنها 
  .»باشند

و خوبي براي شان و خوشحال بودن به هر  پس دوستي با مسلمانان و محبت خير
چه كه در آن خير مسلمين هست و بغض و بيزاري از كفار و پرهيز از دوستي ايشان 

ممكن است اين سؤال پيش بيايد كه چگونه ماهواره در ضعف تولّي و . واجب است
دان ها مر مگر مجري بسياري از برنامه: توانيم بگوييم  تبرّي دخالت دارد؟ در جواب مي

و زنان مسيحي نيستند كه پس از پخش آنها شخص مسلمان گوشي را برداشته و با او 
خصوصاً . كند كند و شگفتي و تعجب خويش را براي آنها اعالم مي ميارتباط بر قرار 

هاي  زماني كه كارگردان يا خبرنگار زن باشد، همچون در طي مصاحباتي كه با هنرپيشه
كنيد كه توليدات آنها را جستجو نموده و  دم را مشاهده ميگيرد، توده مر كفار صورت مي

كنند و بر آن  آن را مي) فيلم(گيرند، و درخواست تأييد اتوگراف  با آنها تماس مي
گونه ترديدي نيست كه اين عمل آنان از روي  فروشند و هيچ خوشحال شده و فخر مي

_________________________________________________________________________ 
  ).747/ ش  101(مسند ابوداود لياسي ) 4/286(سند امام احمد م -1
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هيچ فردي «: فرمايد  كند و مي ميمحبت به آنهاست، و سيدالعالمين از اين امر ما را آگاه 
  1.»كند مگر در قيامت به همراه آنها محشور خواهد شد با گروهي محبت و دوستي نمي

ه دوست كهر كس با آن 2)المرأ مع من احب: (فرمودند  همچنين آن حضرت
  .شود و اين شامل مرد و زن است دارد حشر مي

_________________________________________________________________________ 
و حاكم در ) 160، 145/6(است   بخشي از حديث صحيح كه امام احمد در مسندش آن را روايت كرده -1

  .و ديگران از حضرت عايشه رضي اهللا عنها) 4/383(و ) 1/19(مستدرك 
  ).6168(مسلم ) 2640(بخاري  -2
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  تقليد از عادات كفّار تشابه وو اثرات سوء ماهواره در عادات و رسوم 

هاي  كنند، جوامع غربي با چهره هاي غربي پخش مي هايي كه ماهواره بيشترين برنامه
و شكي در اين نيست كه . كفّار، و نماي نيروهاي نظامي، توليدي، و ابتكاري آنها است

باشد، و شيفتگان اينها به رنگ لباس و  هاي تبليغاتي تحت نظر غرب مي اين سوژه
ي واقعي كه االن غرب با آن دست و پنجه نرم  اما اگر به چهره. آيند نها در ميفرهنگ آ

يابيم كه زندگي آنها مملو از  كند و به زندگي و احساس حال آنها بنگريم، درمي مي
ي خاطر، بحران رواني، فروپاشي خانواده، پستي اخالق، و  بدبختي، سر در گمي، دغدغه
جهت به مواد مخدر و تهورات احمقانه و گرفتار  بدين. از هم پاشيدگي اجتماع است

شان دچار پستي اخالق  مورد در زندگي، حركت، لباس، غذا، شكل و قيافه انحرافات بي
بدين سان گرفتار امراض روحي و رواني شده مرگ را بهتر از . شوند بند و باري مي و بي

  .پندارند زندگي مي
ير واقعي در زندگي غرب را به اجرا اي، اين گونه تصاو هاي ماهواره اما شبكه

دي كه از هرگونه م. كنند وانب ديگر پخش ميگذارند، بلكه تصاوير ديگري از ج نمي
رود، در نتيجه هيچ جوان مسلمان دختر و  ي پيشرفت و تمدن بشمار مي غرب بيايد، قلّه

و . شود مگر اينكه به نوعي از اين فرهنگ منحط متأثر شده است پسري يافت نمي
» رح«السالم ابن تيميه  شيخ. رساند بالشك اين گونه تقليدها، محبت به آنها را مي

رساند، همچنان كه  هرگونه تقليد ظاهري نوعي دوستي و محبت باطني را مي: فرمايد  مي
اين امري است كه حس و تجربه آن را . وحدت قلبي بيانگر مشابهت در ظاهر است

وطن در يك كشور بيگانه با هم باشند؛ دوستي و ثابت كرده است حتي اگر دو نفر هم
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همبستگي ميان اين دو، كار بزرگي است اگرچه در كشور خويش در ميانشان آشنايي 
  1.وجود نداشته يا با هم عداوت و دشمني داشته باشند

از جمله ضررهايي پيش آمده از ماهواره فساد عقيدتي و ذهني است كه در دين : د 
هاي  يك هنرپيشه به حدي رسيده بود كه در يكي از شبكه آيد حتي جرأت پيش مي
اي چنين اظهار نمود كه اين رفتارهاي اسفبار و ضد انساني را از امور اخالقي بر  ماهواره

  .شمرد كه خداوند او را بدان سبب مؤاخذه نخواهد كرد مي
  !!اهللا سبحان

گونه  اش را بدين گويد زيرا خداوند برتر از اين است كه بنده چرا؟ در جواب مي
  .اعمال مؤاخذه نمايد

  !!اهللا سبحان

 #sŒÎ) uρ (#θè=yè sù Zπ t±Ås≈ sù (#θä9$s% $tΡô‰y` uρ !$pκ ön= tæ $ tΡu™!$ t/#u™ ª!$# uρ $ tΡz sΔr& $pκÍ5 3 ö≅è% 

χÎ) ©!$# Ÿω â ßΔù' tƒ Ï™ !$t±ós xø9 $$Î/ ( tβθä9θà) s?r& ’ n? tã «!$# $tΒ Ÿω šχθßϑ n=÷ès?      
  )28 /اعراف (  

پدران خود را بر اين عمل «: گويند  دهند مي و هنگامي كه كار زشتي انجام مي«
هرگز به كار (خداوند » .يافتيم؛ و خداوند ما را بر اين عمل دستور داده است

  .»دانيد دهيد كه نمي آيا چيزي به خدا نسبت مي. دهد زشت فرمان نمي
باشد، زيرا  بنام مرجئه ميي گروهي  گويد عين نظريه آنچه كه اين دختر هنرپيشه مي

به همراه ايمان هيچ نوع معصيتي گرچه موجب كفر نيز باشد : آنان عقيده دارند كه 
  .رساند ضرري نمي

هاي اخالقي و امنيتي است كه در دو فصل آينده آن را  و از جمله ضررها، زيان
  هللانشاء ا. توضيح خواهيم داد

_________________________________________________________________________ 
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  ضررهاي تربيتي، اخالقي و اجتماعي

هاي  ترين ضررهاي تربيتي، اخالقي و اجتماعي كه از طريق پخش برنامهاز بارز
انحراف تربيتي در كودكان، دختران و پسران جوان و حتي : آيد  اي بوجود مي ماهواره

  .مردان و زنان جامعه است
دهنده  شود نشان به اجرا گذاشته مي ييها چون نمايشهاي حرامي كه از چنين شبكه

كنند كه تنها راه پيمودن براي هر  زن و مرد است و چنان وانمود ميروابط نامشروع ميان 
ي  باشد و آنچه واقعاً موجب شگفتي است اين كه از طرف عده زن و مرد همين مي

ها ابراز انزجار شده و در صدد  كرد هنرپيشه ي عمل زيادي از دانشمندان غرب در نحوه
هاي عربي از اين روش  ه بعضي از شبكهاند، حال آن ك ها برآمده تغيير اين گونه برنامه

كنند و استقبال پر شور مردم نيز نمايانگر عالقه آنها به  ها اظهار خرسندي مي ماهواره
ماهواره است اما اگر به تصورات ذهني كه از نمايشهاي ماهواره در ايجاد ارتباط بين زن 

  :و مرد پيش آمده است، بپردازيم 
هاي حرام ميان زن و مرد، تا جايي كه اين  بافت ارتباطانگاري در  سهل: يابيم  درمي

  .رسد امري طبيعي به نظر مي
آن،  به خوب جلوه دادن حامله شدن دوشيزگان از راه زنا، و عادت دادن: يابيم  درمي

  .و توضيح چگونه رهايي يافتن از آن
ام و هاي زن و مرد بيگانه به امور حر باكي در وعده شرمي و بي بي: يابيم  درمي

نامشروع، با كيفيت و وسيله براي تحقق يافتن به آن كار، و حيله به خاطر آن، و 
  ...همچنين خلوت كردن اين دو و انجام اعمال تحريك كننده چون لمس و غيره

بطوريكه جمع زيادي از مردم نمايش خوابيدن دو زن و مرد بيگانه را بر يك 
  .دانند رختخواب غريب نمي
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  روزي نتيجه چه خواهد شد؟ هاي تكراري شبانه اينگونه برنامهپس بعد از تماشاي 
  .بند و باري به همراه اختالالت اجتماعي از جوانب مختلف ايجاد انواع بي: أ 

ها در زندگي دختران و پسران و باالخص افراد  نمايش اين گونه برنامه: از جمله 
برانگيز است و هرگاه دروازه  تها شهو مجرّد تأثير بسزايي دارد زيرا پخش اينگونه برنامه

كند، بلكه او  آن باز گذاشته شود نه تنها فرد را چه مرد و چه زن آماده سقوط در گناه مي
  .هاي نفساني او باشد آيد، كه سد راه خواهش درصدد شكستن دري برمي
ي زيادي از مردان و زنان، پدران و مادران، دختران و پسران  تعجب اينجاست كه عده

هاي  قيد و بند، و اختالطهاي آزادانه و شوخي پندارند كه گفتگوهاي بي مي چنين
گذراني و  ي همديگر، نوعي خوش سرمستانه بين زن و مرد، آگاهي از مواضع پوشيده

هاي نفساني،  بست سرگرمي است، و رها كردن تمايالت كنترل شده و جلوگيري از بن
شما را . ين تحليلي كامالً نادرست استتخفيفي در فشارهاي جنسي است، اما در واقع ا

  !كنند چگونه از آب درآمده است؟ گونه عمل مي به خدا اين روش در كشورهايي كه اين
آيا كشورهاي آزاد حيوان صفت اروپا و آمريكا قيد و شرطي را براي كسي كه قصد 

  اند؟ بند و باري دارد، مقرّر نموده اختالط و بي
  كردن نفس آنها كافي است؟ آيا اين روش آنها براي مهار

  .اند گري بيش از حد مبتال شده بلكه به حرص و فحشا! هرگز نه به خدا
و كودكانشان بر اين روش رشد يافته، و جوانانشان پير شده و باز هم براي اشباع 
غرايز خويش به انحرافات گوناگون همچون ازدواج مرد با مرد، و زن با زن دست 

  .اند زده
  

  و از نتايج و ثمرات تلخ آن افتادن در محرمات است
  !پناه بر خدآ
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باشند كه چقدر بر امتش مهربان بود روزي كه آنها  مادر و پدرم فداي آن حضرت
البته از روشهاي كساني كه پيش «: هاي گمراه بر حذر داشت، فرمود  را از خطاهاي امت

د كرد، حتي اگر به سوراخ از شما بودند، مو به مو و وجب به وجب پيروي خواه
! اهللا يا رسول: كنيد، صحابه پرسيدند  سوسماري داخل شدند، شما نيز از آنان پيروي مي

  1»!آري پس چه كسي: منظور شما يهود و نصار است؟ فرمود 
حتي اگر كسي از آنها آشكارا با «: و در روايت ترمذي و حاكم چنين آمده است 

  2.واهيد كردمادرش زنا بكند شما نيز چنين خ
در يكي از : گويد  شناس معروف استاد احمد مجذوب در اين زمينه چنين مي جامعه

همچون «هزار طفل افتاده  12هزار مورد سقط جنين، يعني  12كشورهاي اسالمي 
و اين بيانگر فروپاشي كيان خانواده است كه محل  3»هاي ساعتي پيدا شده است بمب

  .بزرگداشت اديان است
  .بار اجتماعي است ضررهاي تربيتي و اخالقي، پيامدهاي زيان همچنين از
هاي حرام جنسي منجر به ضعف و يا از  هاي عشقي و دوستي ها و برنامه زيرا نمايش

شود، و اگر نه چگونه زنان شيفتگي خود را نسبت به هنرمند و  بين رفتن غيرت مي
و با شوهرش در اين باره  كنند كه اين زيبا و آن خوش اندام است، هنرپيشه ابراز مي

شود، گويا از يك خأليي  كند، و احساساتش در برابر آن تحريك نمي اظهار دلباختگي مي
  .كند صحبت مي

ورزند، زماني كه به تماشاي  انگاري و اهمال مي و بسياري در مورد همسرانشان سهل
ها و  ه فيلمشوند و شوهر نيز وي را ب هاي حرام و مبتذل و مقدمات آن مشغول مي فيلم

_________________________________________________________________________ 
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كند زيرا او با اين  راهنمايي ميكنند،  ي عشق را فراهم مي مجله هاي مخرب كه انگيزه
سازد، و اين همان چيزي  كار خودش راه فساد و فحشا را در خانواده خويش همواره مي

اند، و آن چيزي  است كه محققان و دانشمندان آن را به خيانت همسرداري تعبير نموده
انحرافات «: ي علمي در موضوع  قيق اكادمي در طي يك بخش نامهاست كه يك تح

بر آن تأكيد كرده و برخي از عوامل آن را چنين » خانوادگي و خيانت همسرداري
بيرون رفتن زن براي كار و اختالط با همكاران مرد و گفتگو با آنها در : برشمرده است 
ب و فيلمهاي جنسي است، و هاي خويش است، و نيز آگاهي يافتن بر كت مورد ويژگي

آورد و يا واكنشي در برخورد با همسرش در اين  آنچه را كه شوهر به همراه خودش مي
  1.دهد گونه موارد انجام نمي

كند كه چشمان شوهرش به يك هنرپيشه يا  و همچنين زن هنگامي كه مشاهده مي
زن نيز در اين  ي زن خيره شده و نزديك است كه چشمش از حدقه بيرون بيايد خواننده
شود بنابراين غيرت براي زن و مرد نسبت به همديگر مطلوب است،  توجه مي مورد بي

مرد بايد بر زنش غيرت داشته باشد و از او محافظت نمايد و براي اين كه زنش بايد با 
  طور كه صفات زنان بهشت اينگونه است شرم و حيا باشد، حريص باشد همان

 ßN≡ uÅÇ≈ s% Å∃ ö©Ü9 $#    ) 48 /صافات(  
  .»اند زنان بهشت شرمگين«

و همچنين زن نيز بايد به شوهرش غيرت داشته باشد و بطوريكه به زنان ديگر بد 
  .چشمي نكند

ظاهر نمودن اعمال : آيد  همچنين از پيامدهاي اجتماعي كه از اين جهت پيش مي
در حال افزايش است، و اين قضيه هر روز توجهي به نظر و علم ديگران  ناشايست و بي

_________________________________________________________________________ 
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ي دختران و پسران جوان توجه كند اين امر را به وضوح  است، و اگر كسي به جامعه
كند، طوري كه آثار آن در جوانب مختلف آشكار است، در جوانان افرادي  احساس مي

شوند كه از دوران كودكي معتاد سيگارند و سپس متوجه رفتارهاي انحرافي در  پيدا مي
كنيد كه  در آنها نيز مشاهده مي. شويد شيدن لباس و غيره آنها نيز ميي پو برخورد و نحوه

اندازند  لوح مي اند و دام خويش را براي شكار انسانهاي ساده مند به ارتباطهاي حرام عالقه
تا از اين رهگذر به اهداف ننگين خود كه مفهوم آن را از راه صدها نمايش و فيلم كه در 

اند، برسند تا به هر طريق  كنند، يافته افسار گسيخته بازي ميآن افراد احساس برانگيز و 
  .ممكن راه انجام فحشا برايشان ميسر گردد

اي در برخي از جوانان حالت قهقرايي بوجود  هاي ماهواره و بعضي از اين برنامه
ي خويش  شان انداخته است، طوري كه راه دختران را پيشه آورده و آنها را از مردانگي

در اين هنگام ايشان با زنان در لطافت و زيبايي و تقليد در گفتار، حركات،  ساخته و
  !!دهند مسابقه مي... و... لباس و

كنيد كه در تعطيالت به شرق و غرب دنيا، به  بعيد نيست اگر جواناني را مشاهده مي
كه  كنند، و اين آن چيزي است انگيز و جاهاي فحشا با نازلترين قيمت سفر مي مراكز فتنه

آژانسهاي سياحتي و همچنين خطوط هوايي بيگانه براي سفر به كشورهاي مختلف، با 
كنند و براي شكار افراد خام و ساده، كساني  هاي سفر براي همه آماده مي كاهش هزينه

ي  كنند و در طول موجهاي فريبنده كه با افكارشان در صحن منزل هر يكي بازي مي
كنند، و كساني كه دفاتر سياحتي را  به آنها عرضه مي اي كاالهاي مخصوصي را ماهواره

اند، گرچه باعث ويراني اخالق مسلمانان  به عهده دارند، چشم به منافع مادي آنان دوخته
اند، گروههاي پستي هستند  هاي اسفبار ماهواره ي شبكه اما دختراني كه شيفته. نيز باشد

خطرهاي مبرمي بر اخالق جامعه وارد اخالقي را با نثار كردن كه انواع واكنشهاي ضد 
هر دختر و زني همانند مردان داراي احساسات فطري براي انعكاس غرايز زيرا . كنند مي
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ريزي كرده و در جهت صالح امت و  جنسي است كه شريعت به خوبي براي آنها برنامه
  .گيري نموده است آباداني اهل زمين هدف

اند، در آنها  سوز متأثّر شده هاي اخالق اين رسانهها  اما دختران و زناني كه از برنامه
پردگي آشكار است، و آنان درصدد هستند تا پا به پاي هنرمندان  عاليم برهنگي و بي

آميز و  جامعه و هنرپيشگان و خوانندگان حركت كنند، بدين جهت در لباسهاي تحريك
بيرون آورده و در ميدان كنند و از تن خود چادر حيا را  مدهاي متهتك از آنان تقليد مي

  .اند هالكت و نابودي پا گذاشته
اند و سگهاي هار و  بيني كه ارتباط حرام بر قرار كرده جمعي از دختران و زنان را مي

ي چرب بر آنان حريصند، و هر طوري كه دوست دارند آنان را  گزنده بمانند لقمه
ي پژمرده و بدبو بدور پرت دهند، و سرانجام آنها را چون گل ي خويش قرار مي بازيچه

  .كنند مي
اند،  پس به اين نتايج اسفبار كه دختران و زنان در مردابهاي بدبو و متعفّن روي آورده
  .بينديشيد بعد از اين ضد فرهنگ جنون جنسي پهناي شرق و غرب را فراگرفته است

چه  1.»دنيا كااليي است و بهترين كاالي آن زن شايسته است«: فرمود  خدا رسول
رود از دختراني كه از بدو تولد و رسيدن به عقل و كمال مشغول تماشاي  انتظار مي

  !!كننده جنسي و مبتذل هستند هاي مبتذل و عاشقانه و عالقمند به سخنان تحريك فيلم
  !رود كه بگوييم اينها محصول اين نمايشها هستند؟ آيا انتظاري غير از اين مي

جاهاي زيادي از جوامع اسالمي نهادينه شده، بر آنها  آور جنسي در شرم بند و بند بي
در ذهن زيادي از زنان آنها سير قهقرايي بوجود آورده تهاجم فرهنگي صورت گرفته و، 

به طور مثال در . خيزند و آنان نيز در نوسازي، توليدات جديد و مدرن به مسابقه برمي
ي براي كساني كه در شرق و ا ميدان پوشاك و وسايل آرايشي از وجود خودشان بازيچه

_________________________________________________________________________ 
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. اند، از جمله اين پوشاك رنگ گورخر است ب دنيا قصد تهيه پوشاك دارند، ساختهغر
  !!است... و... اين پوشاك ميمون است و اين پوشاك كفتار و اين موش هندي و

وقتي ... و... و وسايل آرايشي و... و در كوتاه كردن مو... به همين صورت در لباس
اي كه به اسم مد و  آيد تا با اين اشياي مسخره لوح مي پاكدامن و ساده زن مسلمان و
هايي كه به نام پيامهاي بازرگاني از  ها و برنامه شوند و از طريق شبكه تمدن تلقي مي

شوند، خريداري نمايد، چنان در تقليد برخي از  هاي غرب و شرق پخش مي دان زباله
تدال خارج شده و تا جايي كه در فهرست آنان افراط كرده كه از حد طبيعي و اع

  .گيرند ديوانگان قرار مي
  

گيري از ازدواج و بسنده  كه نتيجه آن ضررهاي تربيتي و اخالقي كناره
  .كردن به نمايشهاي حرام است

اگر به جواناني كه از نمايشهاي مبتذل و اعمال فاحشه كه منبع اصلي آن از ماهواره 
نماييد، متوجه خواهيد شد كه جوانان از ازدواج كناره شود، توجه  سرچشمه گرفته مي

  .رغبت هستند گرفته و نسبت به ازدواج بي
  دهد؟ چرا جوان به تو اينگونه پاسخ مي

  .ازدواج مسئوليت و تكليف است -
با يك يا دو سفر آنچه براي فرد متأهل حاصل شده، و يا بهتر از آن براي ما  -

 .آيد بدست مي

ي خود را به خاطر آن به زحمت بياندازد او فقط جهت زن شايسته نيست كه كس -
 .كنيم استفاده، و مثل او را در فيلمها و سريالها تماشا مي

  !و افكار ديگري از اين نوع افكار پوچ
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انگاري به احكام و دستورات  اي سبب سهل هاي حرام ماهواره تماشاي مداوم برنامه
  .شود لفي ميبند و باري مخت اسالمي و گرايش به فحشا و بي

اند مشكلي ديگر را براي دختران دم بخت كه  و جواناني كه از ازدواج كناره گرفته
آورد، و به تعداد اين گونه دختران  آيد، به وجود مي كسي براي خواستگاري آنان نمي

شود كه پيامدهاي ناگواري را كه از هيچ كسي پوشيده نيست، به  روز به روز افزوده مي
  .دنبال دارد
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  .ي زناشويي به صورت حرام است از ضررهاي تربيتي و اخالقي رابطه و
  :فرمايد  خداوند مي

 öΝ ä.äτ !$ |¡ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3©9 (#θè?ù' sù öΝä3 rOö ym 4’̄Τr& ÷Λä⎢ ÷∞Ï©    ) 223 /بقره(  
توانيد با  زنان شما، محل بذرافشاني شما هستند؛ پس هر زماني كه بخواهيد مي«

  .»آنان آميزش كنيد
اند كه محل استفاده و جماع محل تولد  ني آن را روشن كردهعدر پرتو اين آيه م علما

هر كسي كه از راه عقب با زنش نزديكي بكند از رحمت «: فرمود  خدا است، رسول
  1»خداوند بدور است

هر كسي با زنش در حالت حيض يا از راه عقب نزديكي كند، يا پيش ساحر «: و نيز فرمود 
  2»نازل شده است، كافر است صديق كند، بدون شك او به آنچه بر محمدرفته و او را ت

هاي مبتذل مقيد به هيچ شرع و فضيلتي نيستند،  اي و فيلم هاي ماهواره و بيشتر شبكه
برانگيز  و فقط هدف آنها ارضاي شهوت است و بس، بدين جهت هرگونه فيلم شهوت

گذارند، و هر آنچه را كه  ش ميشان به نماي را براي جذب مردم و رسيدن به اهداف
اي سر گردانند، به خاطر  كوچه كه به دنبال آنها در هر كوچه و پس. نمايندگان تجاري،

  .كنند دهند و آنها نيز پخش مي طمع كسب بيشتر سرمايه به آنها طرح و برنامه مي
  

و از جمله ضررهاي اخالقي و پرورشي، انحرافات جنسي و ركود فكري 
  است

كند، خصوصاً افرادي كه از زندگي  ن با زن و مرد با مرد ازدواج ميچنان كه ز
  .زناشويي آگاهي ندارند

_________________________________________________________________________ 
  ).2162(ابوداود،  -1
  ... .و) 639(ابن ماجه ) 135(ترمذي،  -2
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  :شود  و از ضررهايي كه از طريق ماهواره بر اخالق وارد مي
  

ي ميراث  مانده اختالل در هويت جوامع اسالمي، و پايان دادن بر باقي
  .و اخالقيات آن است

ها و آنچه از  ي ماهواره ژرف به منشور منحرفانهاگر كسي به طور آزمايشي، با نگاهي 
هاي  اي از برنامه كند كه آنها نمونه شود، بيندازد مالحظه مي هاي عربي پخش مي شبكه

عاري از اخالق غربي هستند كه محل اعجاب و تقليد  است كه اخالق و شئون اسالمي 
ي تقليد و عدم  مرحلهدر آن زير پا گذاشته شده است، بدين وسيله جوامع اسالمي وارد 

ي زنان  اي، روابط و عالقه هاي مخرب ماهواره شكي نيست كه شبكه. شوند استقالل مي
گذارند، و  ي جنسي است، به نمايش مي و مردان را به دليل اين كه اين يك نوع رابطه

ملتزم اين امر هستند كه از احكام شرعي به خاطر آنها چشم پوشيده شود، پس هر كسي 
دهد و  كند، و هر چه دلش بخواهد با او انجام مي ي آشنا شده و با او اختالط ميبا ديگر

گونه امر و نهي را براي او ندارد، گرچه رابطه آنها رابطه زنا  هيچ فردي حق دخالت هيچ
  .و دوستي نامشروع باشد

همچنين نمايش مصرف شراب است، گويا اشكالي ندارد، در حالي كه اين چيز 
نهاست كه نوشيدن آن مثل نوشيدن آب و شربت در ميان آنها رواج عادت هميشگي آ

  .يافته است
  

ي رهبري  كننده به اعتبار اين كه تنها آنها شايسته هاي گمراه پخش نمونه
  .هستند

هاي ارتباطي از وابستگانشان  اي تعدادي از بدترين نمونه هاي ماهواره بزرگترين شبكه
هاي  ترين نمونه ها از پست را گذاشتند و اين برنامهشود، به اج را كه تكنيك ناميده مي
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ترين نوع  پوشي در پست رود و هيچ نوع چشم گرد فرهنگي به شمار مي اخالقي و عقب
  .شود برهنگي و ناسزايي آن يافته نمي

  
  اي ديگر آگاهان بيشتر خبر دارند نمونه

دعوت كرده بود،  هاي زن و مرد ها در ماه مبارك رمضان كه از هنرپيشه يكي از شبكه
اي  اي را پخش نمود و مجري برنامه با يكي از زنان رقاصه مصاحبه پس از افطار، برنامه

  (!!!)چطور به اين رتبه بزرگ رسيدي؟ : را انجام داد، در ابتداي برنامه از او پرسيد 
ام را به  ام فرار كردم و زندگي سالگي از خانوده 12من در سن «: او در پاسخ گفت 

تا اين كه به اين مقام و منزلت رسيدم و شهره آفاق و ميليونر (!!) يي در پيش گرفتم تنها
  .شدم

  ايد؟ مرتبه عرفا ازدواج كرده 4مرتبه رسما و  3آيا شما : دوباره مجري از وي پرسيد 
  1»ام مرتبه عرفا ازدواج نموده 7مرتبه رسما و  4خير، بلكه «: گفت 
ها با زيرپا گذاشتن تمام اصول و مدارج  نه برنامهدر ماه مبارك رمضان اين گو! آري

  .شود اخالقي به اجرا گذاشته مي
همچنين ميزبان يكي از زنان هنرپيشه بود، از ايشان پرسيدند كه چند مرتبه ازدوج 

  كرده است؟
  !هاي عرفي را به خاطر ندارم مرتبه، اما شماري از ازدواج 4رسما : در جواب گفت 

  چرا اين همه تعداد؟ ممكن است عيب از مردان بوده باشد؟: د دوباره از او پرسيدن
بلكه عيب در نظام ازدواج است، زيرا آن يك نظام كهنه و عقب مانده خير، «: گفت 

  2»است كه زمان آن از بين رفته و نابود شده است

_________________________________________________________________________ 
  ).39(ص ) 141(مجله البيان  -1
  ).39(ص ) 141(همان،  -2
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  )مترجم. يعني با زمان پيشرفته فعلي سازگاري ندارد(
كه با اعمال ننگين خويش اين چنين اظهار  .منظور او نظام ازدواج اسالمي است
شان افزوده و آنها را  سپس به اين جرأت. گيرد عقيده نموده و از شريعت اسالم ايراد مي

هايشان تحت عنوان  با تكرار مالقاتهاي بعدي در سال آينده در همين تاريخ در برنامه
اين كه اينها ستارگان تحت عنوان ها را  نمايند و اين نمونه تشويق مي!!) راز برتري(

  .كنند جامعه هستند، پخش مي
هايش راهنمائي كساني هستند كه قصد سقوط در  هاي متعفّن و ديگر نمونه اين نمونه

  ...بد كاريها و فحشا را دارند
گشايي و اعتراض بر  ايراد به شريعت الهي و لب... بدكاري و زنا... فرار از منزل

  .مقرّرات آن
  

  بردن از جرم و عادت كردن به آن خطرهاي امنيتي لذت
هاي پليسي  اي به نام فيلم اي در ارائه فيلم هاي مجرمانه ره هاي ماهوا بزرگترين شبكه

كنند،  و تكرار اين برنامه در جلو چشم مردم با اختالف طبقات و عمرشان منتشر مي
بح شود كه ارتكاب جرايم در نزدشان امري عاديست، حتي جامعه ص چنين برداشت مي

و شام به آن عادت كرده و آن در روي جامعه نفوذ كرده و به منزله يك رخداد روزمره 
  .در زندگي آنها قرار گرفته است

  
  قدرت دادن اوباشها در ارتكاب جرمهاي سازمان يافته

شود، و  هاي مجرمانه در اينجا آنچه كه بدون مهارت و فن پخش مي منظور از برنامه
گيرد،  اي صورت مي آن قرار گرفته و براي اغراض مشخصهفقط گاهگاهي تحت تأثير 

شود در اينجا نوع ديگري نيز  نيست گرچه اين هم خود يك نوع جرم محسوب مي
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ايست كه اين جرم  تر از اولي است، و آن مجرمانه سازمان يافته وجود دارد كه خطرناك
اده و برايش گيرد كه فرد آن را فن خويش قرار د به صورت حرفه و شغل انجام مي

  .كند، و به اجراي آن حكم نموده تا به هدف و آرمان خود برسد ريزي مي برنامه
كند ربودن  پخش مي» فيلم پليسي«هاي تلويزيوني به اسم  ب ـ آنچه كه در شبكه

  .و ربودن عموم مردم است... كودكان... زنان
به جاي ريزي براي آن، و چگونگي رسيدن  ج ـ همچنين دزدي و كيفيت برنامه

  .ي به كارگيري شده مشخص، و انگيزه
  .ريزي و ترفند عليه ديگر انسانها ي آن، و برنامه كردن سم و مواد توليدكننده د ـ آماده

سازي مواد منفجره و ساختن آن از مواد اوليه در نزد مردم، و  و ـ توضيح در آماده
  .روش اجرا و نشر آن براي اغراضي معلوم

نبال شده براي پوشيدن آثار جنايت و رهايي از ادوات آن، و هاي د ف ـ توضيح نقشه
  .كند از بين بردن هر آنچه عليه آن، و يا بر شناسايي جانيان راهنمايي مي

  .ل ـ پخش اسباب فرار و اسباب كور كردن مسئله در وقت تفتيش
  
  هاي نابجا بهانه

  و وسايل دنبال كننده اي هاي افرادي كه در جلب كانالهاي ماهواره اينك بايد به بهانه
هاي ايشان  اي داشته باشيم كه بهانه كنند، اشاره هاي جهاني عذرهايي را ايراد مي شبكه

  .غير قابل قبول است
ما اخبار جهان و تفاصيل آن را و اكتشافات علمي و آنچه در : گويند  أ ـ بعضي مي

ان را بر اين سختيها خداوند ايش: گوييم  كنيم، در جواب مي دهد، دنبال مي فضا رخ مي
كند، اما  مكلّف ننموده و در روز قيامت آنان را در ترك گوش دادن اخبار مجازات نمي

  .اند، سؤال خواهند شد اند و آنچه خرج نموده از آنچه شنيده و ديده
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گونه تالش و كوششي در جهت دين و  گونه افراد از خود هيچ بيني كه اين و تو مي
هاي سوء و فحشاي  گونه كه در مورد برنامهدهند آن  ي خويش نشان نمي عقيده

  .دهند اي از خود حرص و عالقه نشان مي ماهواره
اي نوعي سرگرمي و استراحت  هاي ماهواره دنبال كردن برنامه: گويند   ب ـ بعضي مي

اش را از حالت خفقان و دشواريها  مغزي و روي آوردن به جهان را دارد كه او و خانواده
زد، در حالي كه اين دسته به راه خفقان واقعي كه راه نجاتي از آن وجود سا دور مي

اند، يقيناً روز جزا خداوند به خاطر اعمال  هاي بزرگتري قدم گذاشته ندارد، و به ناآرامي
  .دهد اند آنها را جزا مي زشتي كه با ارتكاب آن روي خود را سياه نموده

 ÷Λä⎢ö7 yδ øŒr& óΟä3ÏG≈ t6Íh‹sÛ ’ Îû â/ ä3Ï?$ uŠym $ u‹÷Ρ‘‰9$# Λä⎢ ÷è tFôϑtFó™ $# uρ $ pκÍ5 tΠöθ u‹ø9$$ sù tβ ÷ρ t“øg éB 

z># x‹tã Èβθßγø9 $# $ yϑÎ/ ÷Λä⎢Ζ ä. tβρ çÉ9õ3 tGó¡n@ ’Îû ÇÚö‘F{ $# Îötó Î/ Èd, ptø: $# $oÿ Ï3 uρ óΟçFΖä. 

tβθà)Ý¡ø s?   ) 20 /احقاف(  
گرفتيد؛ اما ها و لذايذ در زندگي دنياي خود استفاده كرديد و از آن بهره  از پاكي«

امروز عذاب ذلت بار بخاطر استكباري كه در زمين به نام حق كرديد و بخاطر 
  .»داديد، جزاي شما خواهد بود گناهاني كه انجام مي

هاي حرام او را  امروز غرب مهار خويش را رها نموده و بر هر چه نفس او از شهوت
  .است وادار نمايد سوار است و در اين باره برايشان عبرت بزرگي

افزايد و  و اين اعمالشان براي آنها چيزي جز پشيماني و حسرت و افسوس نمي
  .شود نگرانيها و بحرانهاي رواني و مرگهاي انتحاري آنها بيشتر مي

هرگاه فردي عذر آورد در حالي كه او همواره مخالف شريعت خداوند و مطيع نفس 
كند، و راه  ش تالش ميهايش باشد، او فقط در جهت از بين بردن خود و خواهش

  .پيمايد بدبختي را مي
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و تا فرصت باقي است و مرگ فرا نرسيده به پروردگارت ! و از خدا بترس! آگاه باش
  !!انابت كن

  
  راه نجات و جايگزين آن چيست؟

هاي تلويزيوني، در  به هنگام فهميدن خطرهاي ناشي از پخش ماهواره و عموم شبكه
ه نجات و جايگزين آن چيست؟ و باالخص راه رهايي از آيد كه را اذهان برخي پيش مي

ي مردم بااختالف  ي همه هاي تلويزيوني كه امروز جزء الينفك زندگي روزمره برنامه
  .عمر، نژاد و فرهنگشان شده است

درمان چنين امري چندان سهل و آسان نيست، و اگر شخصي : در جواب بايد گفت 
كند و كساني كه زير دست او هستند، از او متابعت ي امور را ب اش مراعات همه در خانه

ي كساني كه او با آنها وابستگي داردف از همسايگان و  هاي مربوطه نمايند، باز هم برنامه
ايم كه آنها  اقوام و ديگران پذيرفته نيست، ما در اينجا برخي از راهكارها را در نظر گرفته

  :كنيم  را اجماال ذكر مي
كنند، و  اي مختلف را دنبال مي هاي ماهواره گاههايي كه شبكهموارد كردن دست - 1

اي  خريداري آنها براي منزل، اشتباه سنگين و زيانباريست، كه ضررهايي در حال و آينده
گونه  اند، همان در پي دارد، بدين جهت علما به تحريم خريداري اين دستگاهها فتوا داده

و عالمه محمد صالح بن عثيمين نيز بر حرمت ) رح(كه استاد ما عالمه عبدالعزيز بن باز 
  .اند آن فتوا داده

آورند، مثال ايشان اين دستگاهها را بدين  بسا اوقات بعضي داليل غيرقابل قبول مي
  .هاي ديگران نروند نمايند كه فرزندانشان به خانه جهت خريداري مي

كنيم و  رد، تماشا ميهايي را كه دنبال كردن آنها گنجايش دا ما شبكه: گويند  يا مي
كنيم و هرگاه چنين باشد پس هر يكي از آنها تصور  آنچه را مناسب نيست، حذف مي

 



 اي و پيامدهاي آن هاي ماهواره شبكه

 

33

كه اگر در اين هنگام يا وقت ديگر مرگ به سراغ او بيايد دستگاهي كه جنگ خدا نمايد 
گذارد، حال او چه خواهد  و رسولش و دشمني با دين او را د بردارد و او به ارث مي

  شد؟
دار نمودن شريعت در چنين حالتهايي افزايش يابد، بنابراين  ميت تربيت و ريشهاه - 2

در رشد فهم شريعت، و تقويت بعد ايماني و خوف خداوند، و نگهداري از قلبهاي 
هاي نوپا، به همراه كشت نمودن تعظيم شريعت در دلهايشان، و در نظر گرفتن  بچه

  .همنشينان و دوستان خوب براي آنها تالش شود
ي خوب و بد را  جوان را بگذار كه هر در دروازه: گويند  نه آنچنان كه بعضي مي

  .بكوبد و هر كدام را كه خواست، با عقل و درايت خويش انتخاب نمايد
هاي  شود مانند برنامه هاي فرهنگي و تفريحي بيشماري يافته مي امروز جايگزين - 3

توان، بدون اين كه ضرري عايدشان شود،   ها را مي مفيد كامپيوتري كه اوقات فراغت بچه
ها  گونه برنامه كند، پر نمود اين شان كمك مي بلكه بسيار مفيد و در توسعه مدارك علمي

  .باشد براي همه افراد خانواده، دختر و پسر، بزرگ و كوچك مناسب مي
مد كه فه اينها برخي راه كارها، يا به تعبيري ديگر، پيشنهادهايي بودند، و هر فردي مي

كدام يك موافق ميل اوست، و سالمتي او در كدام يك نهفته است، و كدام يك او را از 
دهد شايد برخي از دانشوران در اين زمينه توجهات بيشتري  گاه نابودي نجات مي پرت

  .تري را مدنظر داشته باشند براي حل اين معضل و ايجاد جايگزينهاي مناسب
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  حرف آخر

ناسب است كه هر فرد مكلّف در جهت فراهم نمودن اسباب م! ي گرامي خواننده
ي مرگ گاهي  نجات خودش تالش نمايد زيرا رحلت از اين دنيا نزديك است و فرشته

خداوند همگي ما را به . كند وقت از ما به ديگري، و گاهي از ديگري به ما تعرض مي
  :فرمايد  خواند، مي مان به تعزيت فرا مي نفسهاي

 ‘≅ ä. <§ø tΡ èπ s) Í←!# sŒ ÏNöθ pR ùQ$#    )185 /عمران  آل(  
  .»چشد هر نفسي موت را مي«

خوردن در منكرات ما را بر حذر داشته است، و عذاب   و خداوند از غفلت و غوطه
  :فرمايد  اي كه باشد خواهد رسيد چنان كه مي كيفر او به نافرمان هر لحظه

 ¨βÎ) z>#x‹ tã öΝ ÍκÍh5u‘ çö xî 5βθãΒ ù'tΒ    ) 28 /معارج(  
  .»همانا از عذاب پروردگارشان در امان نيستند«

  :فرمايد  و در جايي ديگر مي

 z⎯ ÏΒ r' sùr& t⎦⎪Ï%©!$# (#ρã s3tΒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# β r& y# Å¡øƒ s† ª!$# ãΝ ÍκÍ5 uÚö‘F{ $# ÷ρ r& ÞΟßγ u‹Ï?ù' tƒ 

Ü># x‹yèø9 $# ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω tβρ ããè ô±o„ ∩⊆∈∪ ÷ρ r& öΝ èδ x‹äzù' tƒ ’Îû óΟÎγ Î6=s) s? $yϑ sù Ν èδ 

t⎦⎪Ì“Éf÷è ßϑÎ/ ∩⊆∉∪ ÷ρ r& óΟèδ x‹äzù' tƒ 4’n? tã 7∃ •θ sƒrB ¨βÎ*sù öΝ ä3−/ u‘ Ô∃ρ â™t s9 íΟ‹Ïm§‘      
  )46- 45 /نحل (  

اند كه ممكن است خدا آنها را در زمين فرو  گران از اين ايمن گشته آيا توطئه«
  .»ان آيد، از آنجا كه انتظارش را ندارد، به سراغش)الهي(برد، و با مجازات 
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وآمد هستند، دامانشان را  در رفت) به كسب مال و ثروت افزونتر(يا به هنگامي كه 
  !بگيرد در حالي كه قادر به فرار نيستند؟

چرا كه پروردگار ! انگيز آنان را گرفتار سازد؟ يا به طور تدريجي، با هشدارهاي خوف
  .شما رئوف و رحيم است
  :فرمايد  و در جايي ديگر مي

 z⎯ ÏΒ r' sùr& ã≅÷δ r& #“ t à)ø9 $# β r& Ν åκuÏ?ù' tƒ $ uΖß™ù' t/ $\G≈ uŠt/ öΝ èδ uρ tβθßϑ Í←!$ tΡ ∩®∠∪ z⎯ ÏΒ r& uρ r& 

ã≅÷δ r& #“t à)ø9 $# β r& Νßγ u‹Ï?ù' tƒ $ uΖß™ ù't/ ©Y∏ àÊ öΝ èδ uρ tβθç7 yèù=tƒ ∩®∇∪ (#θãΖÏΒ r' sù r& t ò6tΒ 

«!$# 4 Ÿξsù ß⎯ tΒù' tƒ t ò6tΒ «!$# ωÎ) ãΠöθ s) ø9$# tβρ çÅ£≈ y‚ø9 $#    ) 99-97 /اعراف(  
آيا اهل اين آباديها، از اين ايمنند كه عذاب ما شبانه به سراغشان بيايد و آنان در «

آيا اهل اين آباديها از اين ايمنند كه عذاب ما هنگام روز به ! خواب باشند؟
سراغشان بيايد، در حالي كه سرگرم بازي هستند؟ آيا آنها خود را از مكر الهي 

 ايمن داخ) مجازات(در حالي كه جز زيانكاران، خود را از مكر  دانند، در امان مي
  .»دانند نمي
، »مدار اعمال وابسته به خاتمه است«: روايت شده است كه فرمود  از آن حضرت

هاي سوء و استمرار و اصرار بر گناه و معاصي موجب  تجربه ثابت كرده است كه دسيسه
  !باهللا  العياذ. شود سوء خاتمه مي

هاي بزرگ قيامت، و سعادت و كامراني در  ان حسن خاتمه و امان از گردنهدر پاي
  .خواهيم پيشگاه خداوند را از او مي

  ق. ه 16/8/1425پايان ترجمه 
  محمد حنيف حسين زايي

  زابلي ـ سراوان

 


