
 األب واألمة إلى رسالة عدنان الَطرش
 --------------------------------

 والتلفاز ولدك
----------- --

 ِبْسِم اهلِل الَّرْحمِن الَّرِحيِم

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

 .وصحبه أجمعينمحمد وآله 

 األب وأختي األمأخي 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

 ( ):التلفاز

حارص  جاد ا علاى تربياة ولادر التربياة الحسا ة، وت ناأته ال ناةة الصاالحة،            -سوا  أكان األب أم األم  -إن المربي المسلم 

فاذ ا ماا   . أو أن صقاوم بةشايا  ت ار جسامه وت  صاه     والع اصة بجسمه وصحته، فال صرضاى أن صجلاو ولادر ماي رفيا، ساو ،       

وصل األمر إلى جهاز التلفاز تبَّخر ع د األب كل هذا الحرص على دصن ولدر وأخالقه وجسمه، فال صماني أن صجلو ولادر  

تل إلى هذا الدخيل وجليو السو  فيناهد فيه أنواع ا شتى وص وف ا مّختلفة من أفعال النر واإلجرام والع ف والج و من ق

وضارب واتتصاااب وتقبياال وجمااا  وساارقة وسااكر وكااذب وتاا وتإوصاار واحتيااال وإدمااان للاادخان والمّخاادرا  وفساا،   

وال صّخاف من أن صاتعلم ولادر شايأ ا مماا صنااهدر فياه، كاذلب األمار بال سابة لجسامه حيا  ال            . إلخ... وفجور وعقوق وتمرد

جسمه أضرار ا مّختلفة، وربماا هاو الاذد صادعور إلاى هاذا        صماني من أن صجلو ولدر الجلسا  الطوصلة أمام التلفاز فيت رر

 .الجلوس

كثير من اآلبا  ص ظرون إلى جهاز التلفاز نظرة سطحية، كمن ص ظار إلاى ق بلاة علاى أنهاا مجارد كارة حدصاد صمكان ركلهاا           

د جهااز للتسالية، وال   واللعب بها، وال صعبة بما في داخلها من المواد المتفجرة والقاتلة، ص ظرون إلى التلفاز علاى أناه مجار   

فماان باااب التساالية هااذا تاادخل الناارور والمفاسااد إلااى عقااول األ فااال . صاةبهون لم اامون مااا صبثااه ماان مااواد ساايأة وضااارة 

وأنفسهم، فبع ها صظهر فور ا في أقوال الطفل وتصرفاته، وبع ها ال صظهر فور ا وإنما مي مارور الاإمن، حيا  صساتمر     

وتتراكم في داخل نفو الطفل وتدخل في صاميم ق اعاتاه النّخصاية علاى أنهاا جاإ         دخول هذر النرور والمفاسد بانتظام

حقيقي من السلوك اإلنساني واالجتماعي، وع دما صكبر وصصل إلى مرحلة المراهقة حي  تبرز شّخصيته وصإداد استقالال  

مي أهله ومي ال اس من خاالل  عن الكبار، تظهر هذر األمراض في أخالقه وتصوراته وسلوكه وأقواله، وصبدأ في التعامل 

ثم بعد  لب صتسا ل األباوان باساتاراب عان سابب عصابية الولاد وع فاه واساتّخدامه         . ما تجمي لدصه من مناهداته التلفازصة

 ... ، و...للقوة كوسيلة للحصول على ما صرصدر، وعن سبب عاداته السيأة وسو  ُخلقه، و

لقد استةثر التلفاز بقلوب ال اس، واقت ي كثير م هم في أنه ال صمكن العيا دونه، حتاى تعااموا عان سايأاته وأضارارر علاى       

حاد الّخيار، وحاد    : أد« التلفاز سالح  و حدصن»: أب ائهم، بل ربما وجدوا أن عليهم القبول بها ولسان حالهم ومقالهم صردد

 .دصد وإن كان له أضرار أو أن سيأاته أكثر من حس اتهالنر، وكةن عليهم التسليم لكل اخترا  ج

وقد بَين علما  اإلسالم وما زالوا صبِي ون وصكنفون أخطاار باراما التلفااز علاى الادصن واألخاالق، بال إن أصاوا  العلماا           

تتعااالى الاااربيين والهيأااا  والرابطااا  الطبيااة واالجتماعيااة واالختصاصاايين ال فساايين والمدرسااين والمااربين وتياارهم       

باستمرار ضد التلفاز ليو من م طل، دص ي وإنما من م طل، أخالقي ونفسي وصحي وبسبب تةثير التلفاز ال ار والمدمر 

 . على التربية االجتماعية وعلى عقول األ فال بالذا 

ذا هو موقف كثير ، ألنه وإن كان ه«ولدك والتلفإصون»: وهذا ما دفع ي بف ل اهلل تعالى وتوفيقه إلى تةليف كتاب أسميته

فقد أحببت أن أباين فياه إلخاواني    . من اآلبا  من التلفاز، فهذا ال صم ي من القيام بواجب توعيتهم وتعرصفهم بةضرار التلفاز

                                                           
 .«ولدك والتلفإصون» :الطرشةهذا الموضو  م قول من كتاب عدنان  ( )
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المسلمين اآلثار السيأة للتلفاز على جسم الطفل وصحته بسبب الجلوس الطوصل أمامه لمناهدة برامجه، باض ال ظر عان  

هذا من جانب، ومان جاناب آخار فبماا أن ه ااك باراما م ارة        . عرض فيه إن كانت نافعة أو ضارةنوعية البراما التي ُت

بالطفاال نفسااي ا وجساامي ا وصّخفااى ضااررها علااى كثياار ماان اآلبااا  واألمهااا ، فقااد اختاار  بعااض البااراما المعي ااة وبي اات       

االختصاصايين خاصاة مان أب اا      وقد أكد  كل  لب وأثبُته بةقوال األ با  و. أضرارها على نفو الطفل وجسمه وصحته

وصمكن الرجو  إلى كتابي المذكور لمن أراد أن صنفي تليله بالتوساي فاي معرفاة  لاب     . الدول التي اخترعت جهاز التلفاز

 .وتيرر من األمور المهمة

وإمكانياة  لقد عرفُت أهمية هذر الوسيلة اإلعالمية الّخطيارة والفعالاة فاي حيااة ال ااس وخاصاة األ فاال، وعرفاُت تةثيرهاا          

استااللها في ننر أد شي  وتعميمه وتعليمه، خير ا كان أو شر ا، وقد وجدُ  أن لدد أشيا  مفيدة لل اس صمكن تقدصمها لهم 

من خالل محطة التلفاز، وكان أكثر المتمرنين « تف ل وتمرن»فقمت بحكم خبرتي في التمارصن الرصاضية بتقدصم برناما 

فقد وجدُ  أن هذر الفائدة مهماا حاولاُت تقادصمها إلاى أكبار عادد مان ال ااس بناكل          .  فالمعي بواسطة هذا البرناما هم األ

مباشر فال مجال له للمقارنة مي األعداد الهائلة التي صمكن أن أقادمها لهام مان خاالل التلفااز، ساوا  فاي البلاد نفساه أو فاي           

ع دما صكاون الناي  المقادم شار ا وضارر ا بادال         وهكذا تكون خطورة التلفاز. البلدان األخرى التي صصلها ب  هذر المحطة

 . من خير وفائدة

ف حن مي التلفاز كوسيلة ل نر مثل هذا الّخير وهذر الفوائاد، ولك  اا ضاد األخطاار واألضارار التاي صساببها التلفااز بناكل           

ا  والماربين  مباشر أو تير مباشر على الطفل، وضد حد النر، وهذا هو موقف كل أب مسلم تياور، بال هاو موقاف اآلبا     

الم صفين من تير المسلمين الذصن صهمهم مصلحة أب ا  أو انهم، ومن باب أولى أن صهم ا مصلحة أب ا  المسلمين في كل 

 . مكان، ولهذا وجب علي ا بيان هذر األخطار واألضرار والتةثيرا  السيأة

صاإودر باالّخبرا  والمعرفاة، وصعلماه بعاض       ال بد من اإلشارة بةن التلفاز ال صّخلاو مان باراما مفيادة ونافعاة للطفال، حيا        

وه ا تكمن خطورة هذر الوسايلة علاى الطفال والمراها،، ألن هاذر الفوائاد التاي تحصال لهماا تاةتي مان باراما             . المهارا 

نادرة أو قليلة جد ا، في حين الاالبية العظمى مما ُصعرض في التلفاز في أد محطة تلفازصة في العالم على العكو مان  لاب   

ا، فالوساايلة نفسااها التااي صمكاان أن ُتحاادل الفوائااد للطفاال والمراهاا،، تحاادل لهمااا أص  ااا األضاارار ال فسااية والّخلقيااة       تمام اا

 .والسلوكية والبدنية

وع دما أتحدل عن التلفاز فذن ي ال أقصد محطة تلفاز بعي ها أو ق اة مّخصوصة في بلد ما، بل أتحدل عن التلفاز كجهااز  

وع دما أ كر الطفل أو الولد فيع ي الاذكر واألنثاى مان السا وا  األولاى      . د مكان في العالمصعرض البراما المّختلفة في أ

 .للطفولة إلى مرحلة المراهقة وبداصة مرحلة النباب

:التشوهات القوامية

لطفاال فااي مرحلااة مااا قباال دخااول المدرسااة وعاادم إهمالهااا  فالطفاال الااذد صصاااب بااالعيوب      إن علااى الوالاادصن االهتمااام با 

واالنحرافا  القوامية تةتي إصابته من أسباب متعددة من أهمها الجلوس الّخا ئ أمام التلفاز، أو الرقاود بةوضاا  خا أاة    

ل أمامه بل أص  ا بتعطيل الطفال عان   وآثارر السيأة ال ت حصر بالجلوس الطوص. أمامه خاصة إ ا امتد  لب إلى وقت  وصل

الحركة وممارسة الرصاضة التي هي ضرورصة ل مور الجسدد نماو ا صاحيح ا دونماا تناوها  أو انحرافاا  أو أضارار قاد        

وبعض هذر األضرار ال صظهر في المدى القرصب، بال  . تصيب الجسم وصكون لها آثار سيأة على نفو الطفل في المستقبل

 . لب بسبب األثر التراكمي م ذ الصار صظهر في الكبر وصكون

خاصة إ ا كان  -إن التلفاز صةسر الطفل وص طرر إلى الجلوس أمامه مدد ا  وصلة نسبي ا، وهذا الجلوس الطوصل أمام التلفاز 

ومن التنوها  الناائعة التاي صكاون فيهاا     . صصيب الهيكل العظمي بةضرار قد تستفحل وتصل إلى مرحلة متقدمة -خا أ ا 

ساقو  الارأس وانحرافاه، انح اا  الظهار أو تحدباه،       : لوس أمام التلفاز هو القاسم المناترك ضامن أساباب حادوثها هاي     الج

وليست التناوها  القوامياة هاي األضارار الوحيادة التاي صمكان أن صصااب بهاا الطفال           . التجوف القط ي، االنح ا  الجانبي

 .تعددة صمكن أن صصاب بها أص  ابالجلوس الطوصل لمناهدة التلفاز، بل ه اك أمراض صحية م
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:التّربية التلفازية

فيقاوم علاى تربياة    . التلفااز : إن الطفل في هذا العصر صواجه ع صار ا إضاافي ا جدصاد ا صقاوم بتعليماه إلاى جاناب األباوصن هاو         

أنقصاا ا األم، بقااي التلفاااز واألب، أمااا إ ا  فااذ ا أنقصاا ا األب، بقااي التلفاااز واألم، وإ ا  . األب واألم والتلفاااز: الطفاال ثالثااة

وعادم وجاود   . أنقص ا األب واألم فقد بقي التلفاز كع صر وحيد صقوم على تعليم الطفل ومن ثم تقليد الطفل لما صتعلماه م اه  

عليم أحد األبوصن أو كالهما ليو بال رورة أن صكونا أو صكون أحدهما ميت ا، بل هما موجودان لكن وجودهما كعدمه، فال ت

أد ص طبا، علاى هاذا    ... وال تربية، وال أمر وال نهاي، وال بناارة وال ناذارة، وال نصا  وال إرشااد، وال توجياه وال ت بياه       

 : الطفل وصف الناعر

 هم الحياة و خَلفار  ليال                  ليو اليتيم من انتهى أبوار من

 ّخلت أو أب ا مناوال ُأم ا ت                 هـذد تلقى لـو الـه  مـإن اليتي

إن قيم التلفاز التي ُصَعِلمها، والم مون الذد صبثه، ركام هائل من الاا  والسامين وال اار وال اافي ج ب اا إلاى ج اب، كةنهاا         

فيناب  ... والتلفاز صمجد أهل الفن وأصاحاب المجاون والعباي كارة القادم      .صادرة عن شّخ  مصاب بانفصام النّخصية

وصتميااإ الكثياار ماان األفااالم بمناااهد الع ااف . أن صصااب  واحااد ا ماان هاا ال ، أو صقااوم بتقلياادهمالطفاال وفااي أم يتااه وأحالمااه 

وهاي مماا صعلام الطفال العادوان، وتجعلاه صحااول تقلياد بعاض          ... كال رب والقتل والتعذصب والمبارزة باألسالحة المّختلفاة  

احتماال اإلضارار باالاير بالكيفياة نفساها       النّخصيا  في حركاتها أث ا  المعارك والمبارزة أو في مالبسها، وربما ص ااقا 

فكيف ترصد من الطفل أن صكون رفيق ا وأن صتعامل بالرف، مي ال اس ألنه أف ل مان الع اف،   . التي صراها في مناهد الع ف

، ( )«إن اهلل تعالى رفيق يحب الّرفق، ويعطي  للييم ميا ع يعطييم للع ي      »: وأنه كما قال ال بي صَلى اهلل عليه وآله وسَلم

وهو صناهد في التلفاز كل صوم أن الع ف هو الحال األف ال واألنجا  لجمياي المناكال  التاي تواجهاه، وأناه صاةتي بةحسان           

 !.ال تائا، وأن الرف، ال صةتي إال بالّخسارة؟

ماا ال صّخفاى   وإثاارة الارصاإة   األفالم والبراما والمسلسال  واإلعالنا  التجارصة وفيها مان الجا و   كما إن التلفاز صعرض 

بل إن الج و موجود في كثيار مان المنااهد التاي هاهرهاا البساا ة والعفوصاة والتاي ال صكاون موضاوعها عان            . على أحد

لّخيال الج ساي ع اد المراها، والمراهقاة، حيا       وعالوة على المناهد الج سية المباشرة، فالتلفاز نفسه سبب إلى ا. الج و

صاارى أحاادهما صااورة مااا ثاام صكملهااا بواسااطة خيالااه، ألن مجاارد إلقااا  الحجاار فااي الميااار الساااك ة صجعلهااا تمتل اائ بالاادوائر    

 . واالهتإازا 

الاذكر   فمناهدو التلفاز األ فال صبدؤون بت اول الجرعا  الج سية، جرعة تلو الجرعة، فمان منااهدة شّخصايا  كرتونياة    

م ها له صدصقة من اإلنال صحبها وتحباه، إلاى منااهدة المارأة إلاى جاناب الرجال صعماالن مع اا وصتصاادقان وصتحاباان، إلاى             

فمن واجاب المرباي حفاه اا علاى دصان ولادر وأخالقاه، وساالمة جسامه          . إلخ... مناهدتهما صّختليان وصقبالن بع هما بع  ا

 . سي اوصحته، أن صج به ال ظر إلى كل ما صثيرر ج

:التقليد

والطفل إ ا أعجب بنّخصية تلفازصاة ماا فذناه صحااول     . إن التقليد هو أحد األبواب الكبيرة التي صدخل م ها النر على الطفل

بع  ا مما شاهدور في التلفاز، وبعض األ فال ص فذون في حياتهم الواقعية ... تقليدها في التصرف و رصقة الكالم واللباس

وماا مان شاب أن    . و لب لعجإهم عن الفصل بين عالم الّخيال الاذد تصاورر الباراما وباين عاالم الواقاي الاذد صحياون فياه         

ألام نسامي عان    . التقليد في أحيان كثيرة ص تا ع ه أضرار بدنية وُخلقية ال صقتصر ضررها على المقلد بل صتعدار إلى تيارر 

وألام نسامي قصص اا كثيارة عان أ فاال قتلاوا أو ُقتلاوا أو         ! ؟«الساوبرمان »الساطوح والنارفا  تقلياد ا لاـ     أ فال قفاإوا مان   

وألم نقرأ عن عدد من األ فال فاي عاددم مان    ! تعرضوا لأل ى البدني وعَرضوا تيرهم لذلب تقليد ا لما شاهدور في التلفاز؟

 !. ا  التلفإة لمنهد إعدام أحد الرؤسا  ش ق ا؟بلدان العالم قاموا بن ، أنفسهم تقليد ا لما رأور في محط

                                                           
 . 77 : ، رقمالصايرصحي  الجامي  ( )



وال بد أن كثير ا من اآلبا  واألمها  قد الحظوا أن أ فالهم صقلدون شّخصية أو شيأ ا رأور في التلفاز، والطفال الصااير ال   

السيئ، ألناه   صميإ بين الّخير والنر، أو بين الفائدة وال رر، فال نستطيي أن نقول إن الطفل صمك ه أن صقلد الحسن وصترك

ال صوجد ع د الطفل مراقبة  اتية حتى صّختار هذا وصترك هذا، فهو صقلد الكيفية وليو له شةن بال وعية، خاصاة إ ا لام صكان    

والتلفاز صإصن للطفل تقليد النر أكثر من تقليد الّخير بتمجيادر لألشارار وجعلهام الم تصارصن     . بجانبه من صوض  له الحقيقة

في حين األخيار على العكو من  لب فهم جب ا  مساكين صتعرضون لل رب واإلهاناة مان األشارار    واألقوصا  واأل كيا ، 

 . باستمرار

 فكل ما صعرضه التلفاز وصبرزر صجد له أنصار ا وأتباع ا ومقتدصن ومقلادصن، حتاى وإن كاان مان أساوأ األماور، ألن عرضاه        

 .ه وتروصجه وإشاعتهصساعد على تعرصف ال اس ب -في أد إ ار كان المدح أو الذم  -

:طّرق التعامل مع الطفل والتلفاز

إن الطفل المسلم صعيا في حالة اضطراب سيأة لهذا الت اقض بين ما صتلقار من والدصه ومدرسته وبيأتاه مان تعلايم وتربياة     

.  أعلاى ُصحتاذى  وبين ما صناهدر وصتلقار من التلفاز خاصة من النّخصيا  التلفازصة التي جعله التلفاز صحبهاا وصتّخاذها مثااال    

وهكذا صعيا الطفل والمراه، في صرا  بين تعليم الوالدصن وتعليم التلفاز، ولما ا نقاول صاراع ا، فالوالادان ربماا صعِلماان      

الني  لمرة واحدة وقد صكررار مرا  قليلة ولكن التلفااز صدنادن صومي اا عكاو ماا صعِلماه الوالادان فتكاون الالباة فاي ال هاصاة            

األمور المحرمة ع د الطفل أو المراه، شيأ ا  بيعي ا ال ص باه لاه، ثام صةخاذ فاي ارتكابهاا كماا صنااهدها فاي           للتلفاز، فتصب 

 .التلفاز صومي ا

لهذا كان من الواجب على األبوصن أن صراقبا باهتمام ما صناهدر الطفل في التلفاز حتى ال تتنكل شّخصيته وثقافتاه بحساب   

ع ه ما قد صعمل علاى انحرافاه أو تناجيعه علاى اساتّخدام الع اف، ألن أول مان سايدفي         ما صناهدر في التلفاز، وحتى صم عا 

فذ ا كان األبوان ال صستطيعا أن صعرفا مسابق ا  . ثمن  لب إخوانه وأخواته، حي  سيستّخدم معهم الع ف ألجل تحقي، مطالبه

 . التلفاز قدر المستطا أد من البراما هي التي سوف صتةثر بها ولدهما، فاألف ل إ  ا أن ُصج ب مناهدة 

إن علااى األبااوصن أال صتعااامال مااي التلفاااز علااى أنااه جهاااز تساالية دون التفكاار بمااا صبثااه ماان بااراما، وماان واجااب األبااوصن      

الصالحين أال صايب عن بالهما  بيعة منكلة التلفاز سوا  من ناحية األب ا ، أو البيأة الم ـإلية، أو المجتمي، أو من ناحية 

 :وصمك  ي أن أضي الطرق اآلتية. كوسيلة إعالم، أو من ناحية ما الواجب فعله خصائ  التلفاز

 .ترشيد استّخدام التلفاز - 

 .اإلقالل من زمن مناهدة التلفاز -2

 .ترك مناهدة التلفاز -3

ر هاذر األناوا    فهذر ثالثة أنوا  لطرق التعامل السليم لمناهدة التلفاز ال رابي لها، فمن كان التلفاز في بيته صعمل على تيا 

 ... الثالثة فال صلومن إال نفسه إ ا ههر  آثار التلفاز في نفو الولد أو أخالقه أو جسمه

أمااا بال ساابة للجلااوس أمااام التلفاااز فيمااا إ ا رتااب الولااد فااي مناااهدة برناااما ماان البااراما المفياادة  فااذن ي أنصاا  الوالاادصن    

هم الوضااعية الصااحيحة للجلاوس، ومتااابعتهم باسااتمرار لت فيااذ هااذر  أن صقااوم الوالادان بتعلاايم أ فااال : بال صايحة اآلتيااة وهااي 

كما أن على الوالدصن أو أحادهما أن صتادخل باساتمرار لتصاحي      . الوضعية وقاصة لهم من اإلصابة بةحد التنوها  القوامية

افل عن وضعية وضعية الطفل كلما رآر صجلو في وضعية خا أة، فالمعروف أن متابعة التلفاز تةخذ كل تركيإ الطفل في

، وال صجلاو بعياد ا جاد ا ع اه، ألن  لاب      (مترصن على األقال )وأن صكون جلوس الطفل على بعد م اسب من الناشة . جلوسه

 .وأن تكون الناشة في مستوى ال ظر أو أقل قليال ، وأاَل تكون في حال من األحوال أعلى من مستوى ال ظر. صجهد العين

:لدم تأخيّر الصالة

إ ا كان من الواجب نص  الوالدصن المسلمين وتحذصرهما من هذر األضرار البدنياة، فالواجاب أكبار ل صاحهما وتحاذصرهما      

مما هو أعظم وأخطر من  لب بكثير، بل ال مقارنة بين ضرر صسببه التلفاز لولدهما وتكون نتيجتاه ألم اا جسامي ا، وضارر     

فال صيحة األهم مما سب، كله  هي أوال  أاَل صناله التلفااز عان واجاب    . جه مآخر صسببه التلفاز له وتكون نتيجته عذاب ا في 



. فال ص خر الصالة عن وقتها بسبب مناهدة برناما من براما التلفاز. دص ي، وفي  ليعة هذر الواجبا  الصلوا  الّخمو

دة التلفاز والقيام ألدائها وعدم تةخيرها تقدصم الصالة على مناه -خاصة إ ا بلغ السابعة  -وعلى الوالدصن أن ُصعِودا ولدهما 

اَلِذيَن ُهْم َلْن َصَلاِتِهْم َساُهوَن. َفَوْيٌل ِلْلُمَصِليَن: ر من  لب فقال تعالىوقتها، وتعليمه بةن اهلل قد حَذ عن
الاذصن   ، أد ( )

 .ص خرون الصالة عن وقتها المعلوم

:خاتمة

ََيةٌ             : قال اهلل تعالى ََياردا َوُ وُّنَهيا الَ ياُج َواْلِحَلياَرُة َلَلْيَهيا َمَلاِ  َُْم  َُْم َوََْهِليي َُْفَسي َِِلياٌ  ِديَداٌّن َليا    َييا ََيهَهيا اَليِذيَن نَمُ يوا ُ يوا ََ  

َما ُيْؤَمُّروَن َيْعُصوَن الَلَم َما َََمَّرُهْم َوَيْفَعُلوَن
فاآلبا  مطالبون بوقاصة أوالدهم من كل ما صا دد بهام إلاى ال اار، وهاذا      . (2)

و أحاد ثالثاة أشايا  ص قطاي     ولد ا صالح ا صدعو له بعد وفاته، وه -على األقل  -في مصلحة األب نفسه حتى صكسب من  لب 

فذ ا كان الطفل صتلقى عن التلفاز مبادئ إ ا اعت قها وأفعاال  إ ا قلدها ت دد باه إلاى ال اار    . عمل اإلنسان بعد مماته إال م ها

 .وجب على أبيه حماصته م ه، أو على األقل مراقبة ومتابعة ما صناهدر ولدر فيه من براما

فالطفل أو الناب صحتاج إلى أن . (3)«وإن لولدك لليك حقدا»: قال عليه الصالة والسالم كما أن الولد له ح، على أبيه كما

الحسا ة، وليتلقاى ع هماا    قادوة  صتلقى عن والدصه التربية السليمة والعلم ال افي الذد سيفيدر في دنياار وآخرتاه وأن صكوناا لاه ال    

ال ص  واإلرشاد في ق اصار الّخاصة، وال صرصد م هما أن ُصوجهار نحو التلفاز ليتلقى ع ه ما صتلقى، وصرشادر وصوجهاه إلاى ماا     

  .فيه فساد دنيار وآخرته، وليقلد النّخصيا  التلفازصة في أقوالها وأفعالها كيفما كانت

إن اهلل تعالى سا ل كل راع »: ملسو هيلع هللا ىلصن كل ولد من أوالدر كما أخبرنا بذلب رسول اهلل سيسةل كل أب ع -عَإ وجَل  -فاهلل 

  اا أن نقاول عان األم أو األب الاذد     فماا ا صمك . ( )«لما استّرلاه، َحفظ ذلك َم ضَيعم؟ حتى يسأل الّرجل لين َهيل بيتيم   

 .صترك لولدر حرصة التعامل مي التلفاز؟ هل صمك  ا أن نقول ع ه إنه قد حفظ ولدر، أم نقول إنه قد ضيعه؟

صجب أال صتجاهل الوالدان المسلمان تةثيرا  التلفاز السيأة على اعتبار أنهما صربيان ولدهما تربية إسالمية سليمة، نعم هذا 

ار واألخطار ولكن صجب عليهما أن صعلما أن تةثير التلفاز على الطفل تةثير ثابت، وال ص باي للوالدصن أن صقلال صقلل األضر

ربمااا صكاون تااةثير التلفااز علااى الطفال الااذد نناة ننااةة دص ياة صااحيحة صّختلاف فااي شاادته       . مان خطاارر، أو صهِوناا ماان أمارر   

ولكن الثابات أن التلفااز ما ثر علاى كاال ال اوعين، ومان واجب اا          ونوعيته عن تةثيرر على الطفل الذد ننة على تير  لب،

 .اإلسالمي أن نحمي أ فال ا من األضرار وأال نلقي باال  لما صقدمه تجار التلفاز من أعذار

خوف كبير على أ فالهم ومراهقيهم وشبابهم مان التلفااز، وأخاذوا     -خاصة المتقدمة تلفازًصا  -لقد اجتاح معظم دول العالم 

وعلى المسلمين أن صستفيدوا كلي ا من ال يا  ... ص عون الحلول لحماصة أب ائهم م ه ومن برامجه خاصة الع يفة والج سية

العالمي، وبداصة الصحوة العالمية في شةن التلفاز، قبل أن صدخل أوالدهم في متاهة العصر التلفازد التي تباذل تلاب الادول    

 .جهدها للّخروج م ها

 تعالى أن صوفق ا إلى ما صحبه وصرضار، وأن صعلم ا ما ص فع ا، وأن ص فع ا بما عَلم ا، وأن ص في ب ا تيرنا من وختام ا أسةل اهلل

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

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أخوكم

 لدَان الَطّرَدة

                                                           

 .5- : سورة الماعون، اآلصتان ( )

 .6: ة، اآلصتحرصمسورة ال (2)

 .أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب ال هي عن صوم الدهر (3)

 . 77 : صحي  الجامي الصاير، رقم ( )


