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Abstract 

 
The new electronic reality imposes its imprint on the world, particularly regarding the media 
which filled the sky with tens of satellites. As the Arab World is a part of this globe, it has 
followed  the same road as the other countries did. Consequently, it has established hundreds 
of channels. The first Arabic Islamic channel, Iqra’, was founded at the end of the past 
century. Then, the other Islamic channels were established one after another to reach more 
than eighty channels, beaming their programmes via two Arabic satellites: "Arabsat" and 
"Nilesat". This research is an attempt  to analyze  the reality of these Islamic channels through 
surveying three significant issues in any media activity: Women appearing in the Islamic 
channels, Amusement and Financial funding. The researchers used the inductive approach 
and the data obtained were analysed  to identify the reality of the Islamic channels. Woman 
should not only be the ornament on the TV screen. They also should obey the juristic of 
syara’. To immortalize the Islamic channel on the TV screen, they must show a programme 
that not only commercially based, but should have a permanent source for example from 
waqaf, in order to allow these channels to implement Islamic programme and produce an 
interactive entertaining programme with a good message 
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  ملخص البحث

  
فرض الواقع اإللكرتوين اجلديد بصمته على العامل، السيما فيما يتعلق باجلانب اإلعالمي، حيث ُملئت السماء بعشرات األقمار 

وكان أن شهدت . وألن العامل العريب جزء من هذا العامل، فقد حذا حذو الدول األخرى وأنشأ مئات القنوات الفضائية. الصناعية
، مث تواىل بعدها إطالق الفضائيات اإلسالمية لرتبوا اآلن عن "اقرأ"أول فضائية إسالمية عربية، هي قناة اية القرن املنصرم إنشاء 

وعليه؛ فقد جاء هذا البحث حماولة ". نايل سات"و" عربسات: "الثمانني قناة تبث إرساهلا من خالل القمرين الصناعيني العربيني
قضية ظهور املرأة يف : ل استعراض قضايا ثالث مهمة يف أي نشاط إعالمي وهيلقراءة واقع هذه الفضائيات اإلسالمية من خال
وقد حاولت يف هذا البحث استخدام أسلوب اإلستقراء ما أمكنين، مث التحليل . القنوات اإلسالمية، قضية الرتفيه، قضية التمويل

بأنه ال : د خرجت جبملة من النتائج لعل أبرزها القول وق. ملا مت استقراؤه للوصول إىل القراءة األمثل لواقع الفضائيات اإلسالمية
هذا باإلضافة طبعاً  .ينبغي أن تكون مشاركة املرأة يف الفضائيات فقط من أجل إظهارها على الشاشة، فإن هذا ابتذال وامتهان هلا

قيق أهدافها البد أن تكون ضمن إذا ما أرادت االستمرار وحت إىل وجوب التزامها بالضوابط الشرعية كما أن القنوات اإلسالمية
مؤسسات غري رحبية هلا مواردها الذاتية من أوقاف وغريها، بدًال من أن تكون قنوات قائمة على الدعم اخلريي العشوائي تنتظر 

من  فإنه ال بد من أن املوجهةحىت تتمكن القنوات اإلسالمية من حتقيق معادلة اإلنتاج اهلادف، والرتفيه ، و اهلبات والتربعات
ختصيص ميزانية مناسبة يف القنوات اإلسالمية وأيضا  ميكن اختزاله باجلانب التعليمي فقط الفمالحظة أن اإلعالم مفهوم واسع، 

 .تكون ذات هوية مستقلةاملوجهة على أن الربامج الرتفيهية  إلنتاج
  
  

  ة، قناة اقرأ، عربسات، نايل سافضائية إسالمية عربي: الكلمات األساسية
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 مقدمة

  
اية القرن املاضي طفرة يف وسائل االتصال واإلعالم، وكجزء من هذا العامل فقد انتقل التسابق على احتالل  لقد شهد العامل منذ 

بالعديد من الفضائيات حىت زاد عددها يف هذه األيام عن األربعمئة قناة  الفضاء إىل العامل العريب، فامتألت مساء الوطن العريب 
وألن الدين اإلسالمي هو الدين اخلامت جلميع البشر، كان على املسلمني أن يلحقوا بركب هذا السباق الستغالله يف  .فضائية

ويعرتيه  ،وهذه القنوات كأي عمل بشري آخر جيوز فيه اخلطأ .الدعوة إىل اهللا، فتوالت إنشاء الفضائيات الدينية يف العامل العريب
وعنصرًا مساعدًا على جتاوز األخطاء وعالجها يف سبيل الرقي  مبا أن النقد البناء يعد أمرًا هاماً و . النقص والتقصري ،اخللل ويشوبه

كغريه من   هاقنوات يأمل ويتطلع منبصفيت واحدًا من مجهور هذه ال هذا البحث بأي عمل إىل الوجه املأمول أردت أن أكتب
 .املسلمنيماليني املشاهدين أن حتقق أهدافها املرجوة لنفع اإلسالم و 

  
  :هذا البحث فصلني توقد قسم

الثاين فقد حتدثت  لأما الفص .الفصل األول حتدثت فيه عن نشأة القنوات الدينية يف العامل العريب، مث عن تصنيف هذه القنوات
القضية : هي فيه عن أهم القضايا املشكلة يف الفضائيات الدينية العربية، وقد خصصت يف هذا الفصل احلديث عن قضايا ثالث

  .النسائية، وقضية الرتفيه، وقضية التمويل
  
 الفضائيات الدينية في العالم العربي . 1
  

 ت اإلسالمية العربيةفضائيانشأة ال 1.1
  
واليوم أضحت  .يننذ عهد قريب كان إجياد فضائية إسالمية ملواجهة املد اإلعالمي الغريب بكافة ألوانه حلمًا طاملا راود الكثري م

أن تسد حاجة املشاهد العريب من  - ولو جزئياً  -الشاشة العربية تزخر بالعشرات من القنوات الفضائية اإلسالمية، اليت استطاعت 
الفضائية » اقرأ«إنشاء قناة  عن) ART( »شبكة راديو وتلفزيون العرب«، أعلنت فقبل حنو أحد عشر عاماً  .اإلعالم اهلادف
معلنة بذلك دخول نوع جديد من الفضائيات للمشاهد العريب، تنامت بعد ذلك  ،إسالمية متخصصة فضائية اإلسالمية، كأول

 . 2010قناة يف عام  80 عن سالميةعدد القنوات اإل ليزيداألفكار 
 

ل وتسابق املشايخ ورجا ،وفرض اإلعالم اإلسالمي وجوده بني وسائل اإلعالم األخرى من خالل نسب املشاهدة العالية
 .األعمال على تدشني القنوات الواحدة تلو األخرى بدافع نشر اخلري من قبل البعض، والتجارة والربح من البعض اآلخر
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ومما ال شك فيه أن هذه القنوات اإلسالمية أحدثت أثرًا إجيابيًا ملموسًا لدى الكثري، وشغلت حيزًا من الفراغ اإلعالمي 
ا املتفاوتة على تثقيف املسلمني يف دينهم وإظهار الوجه املشرق  ظل شاغرًا لعقود عديدة، وعملت جاهدة يف حدود إمكانيا

 .الوضاء لديننا احلنيف
  

م عندما قررت شبكة 1998أكتوبر  21هـ املوافق1419بداية اإلعالم الفضائي اإلسالمي كانت يف غرة رجب عام 
: ، ومحلت شعار"قناة اقرأ"انشاء أول فضائية إسالمية يف العامل العريب، واليت اتفق على تسميتها   "ART"راديو وتلفزيون العرب 

 .)1(وقد اختذت من مدينة جدة السعودية مقراً هلا ". متعة اإلعالم اهلادف"
  

ميتلكها حزب اهللا اللبناين اليت ) املنار(م مت اطالق الفضائية اإلسالمية الثانية يف العامل العريب، وهي قناة 2000ويف العام 
دف هذه القناة إىل الرتويج للحزب ونشر أيدلوجيته من خالل برامج تنتجها القناة  الشيعي الذي يرأسه حسن نصر اهللا، و

 .)2(من براجمها % 80بنفسها، حيث تنتج القناة ما نسبته 
    

اطالق قناتني إسالميتني أحدثتا ضجة يف مساء اإلعالم املتخصص يف ذلك الوقت، أما األوىل فهي  2003وشهد العام 
من املدينة  وتبث القناة براجمها . السعودية اليت يرأسها الشيخ عبد الرمحن الشمريي" شركة عال جند"اليت أسستها " قناة اجملد"

، وهي قناة فضائية اسالمية "قناة الصفوة الفضائية"فكانت  2003انية اليت أطلقت يف العام أما الفضائية الث .اإلعالمية يف ديب
وأوربت هي باقة تضم جمموعة من القنوات . اليت يرأسها األمري السعودي خالد بن عبد الرمحن آل سعود" Orbit"تابعة جملموعة 

حتولت فيما بعد إىل شبكة من القنوات الفضائية املشفرة واملفتوحة،  واجلدير بالذكر أن قناة اجملد الفضائية قد .الفضائية املشفرة
 .تضم مثانية قنوات متخصصة، فيما أصبحت قناة اجملد الرئيسية قناة عامة مفتوحة

  
 :وتضم شبكة اجملد القنوات التالية

 
 قناة المجد العامة ـ 1
  

ومتتاز بتنوع براجمها  .م2003هـ املوافق الثاين من مايو 1423عام وهي القناة األوىل يف الشبكة، واليت مت اطالقها يف غرة رمضان 
 .اليت تتناول خمتلف اجلوانب االجتماعية والرتفيهية والثقافية باإلضافة إىل الدينية طبعاً 

 
 

                                                            

، 5اجمللة املصرية لبحوث الرأي العام، جملد . استخدامات املراهقني للقنوات الفضائية الدينية واالشباعات املتحققة منها. إمساعيل، حممود حسن)  1
 . 288ص . م2004ديسمرب 

  www.manartv.com  :انظر موقع قناة املنار على شبكة االنرتنت)  2
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 قناة المجد للقرآن الكريم ـ 2
  

وتبث هذه . م2004من أغسطس عام هـ املوافق للسابع عشر 1425بدأت قناة اجملد للقرآن بث إرساهلا يف غرة رجب عام 
 .القناة القرآن الكرمي وتفسريه وترمجته إىل اللغات األخرى على مدار اليوم

  
 .م2004قناة المجد لألطفال، وقد تم اطالقها عام  ـ  3
  
 .م2005قناة المجد الوثائقية، وهي قناة متخصصة بالبرامج الوثائقية، وتم اطالقها عام  ـ 4
  
 ، وهي قناة متخصصة بالعلوم الشرعية؟العلميةقناة المجد  ـ 5
  
 قناة المجد للحديث الشريف ـ 6
  
  .، وهي قناة متخصصة بالنشيد اإلسالميقناة شدا ـ 7
 

ا ال حتتل املرتبة األوىل بالنسبة الهتمام املشاهد العريب، وذلك ـ  وبالرغم من هذا التنوع الكبري يف شبكة اجملد اإلسالمية، إال أ
 :ـ يرجع إىل حبسب رأيي

  
  .ـ االجتاه السلفي الوهايب هلذه القنوات، وهو منهج غري مقبول عند الكثري من املشاهدين العرب1
  .ـ غياب املهنية واالحرتافية اإلعالمية يف الكوادر البشرية و املهنية، وهذا ما يظهر للمشاهد مبجرد  متابعتها2
  .معه املشاهد العريب إىل البحث عن قنوات غريها حتقق له هذا املطلب ـ الضعف الشديد يف االهتمام بالرتفيه، مما يضطر3

  
  تصنيف الفضائيات الدينية العربية  1.2

 
لقد جتاوز عدد الفضائيات اإلسالمية الثمانني قناة كما أسلفنا، وهذه الفضائيات وإن كانت مجيعها حتمل لقب اإلسالمية، إال أن 

من الصعوبة مبكان وضع ضوابط لتقسيم القنوات اإلسالمية على ضوئها، ولكننا بعد هناك اختالف كبري فيما بينها، ولعل 
  :االستقراء ارتأينا تقسيمها حبسب ما يلي
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  تقسيم القنوات اإلسالمية بحسب نوعية البرامج المقدمة: أوالً 
 

  :ـ قنوات إسالمية عامة
 

لألسرة العربية، وال تتخصص يف جانب حمدد من الربامج، ومن أهم وهي القنوات اليت تتضمن براجمها خمتلف االهتمامات الدينية 
 :هذه القنوات

  
 ـ قناة اقرأ  
 ـ قناة الرسالة  
 ـ قناة الصفوة  
 ـ قناة اجملد العامة  
  وهي قناة لغري الناطقني . م2005هـ املوافق أكتوبر 1426ـ قناة اهلدى، وهي فضائية دينية بدأت بثها يف رمضان عام

  .معظم براجمها باللغة اإلجنليزيةبالعربية، وتبث 
 ـ قناة املنار، وهي تبث خمتلف الربامج السياسية والثقافية والتعليمية والرياضية ولكن من منظور شيعي.  
  ،دف إىل نشر الفكر السلفي باالعتماد على رموز التيار السلفي يف مصر ـ قناة الناس، وهي فضائية دينية مصرية 

  .عليها والذين يظهرون بشكل دائم
 

  :قنوات إسالمية متخصصة
 

  : وهي القنوات اليت تتخصص يف نوع حمدد من الربامج الدينية، ومن أهم هذه القنوات
قناة اجملد للقرآن الكرمي، وقناة اجملد لألطفال، وقناة اجملد العلمية، وقناة اجملد للحديث : ـ سلسة قنوات اجملد املتخصصة وهي

 .الوثائقية، وقناة شداالشريف، وقناة اجملد 
  
. قناة الفجر، وهي فضائية متخصصة يف تالوة القرآن الكرمي وعلومه، ميلكها الشيخ السعودي وجدي بن محزة الغزاوي ـ 

 .م2004هـ املوافق ألكتوبر من عام 1425وقد بدأت بثها يف رمضان عام 
  
  .املقرئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسيقناة العفاسي، وهي قناة متخصصة بالقرآن الكرمي، ويشرف عليها  ـ 

  .م2006، املوافق 1427ـ قناة احلكمة، وهي قناة متخصصة باحلديث الشريف وعلومه، بدأت ببثها الفضائي عام 
  .ـ قناة فتوى، قناة متخصصة بالفتاوى الفقهية، ويشرف عليها الشيخ سلمان بن فهد العودة
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، املوافق 1427بدأت ببثها الفضائي عام . شريف وعلومه، وبالسرية النبوية املطهرةـ قناة األمة، وهي قناة متخصصة باحلديث ال
 .م2006

  
  تقسيم القنوات اإلسالمية بحسب توجهات القائمين عليها: ثانياً 
 

  :قنوات عامة التوجه
 

بل حىت اليت يغلب عليها  وهي القنوات اليت ال تتميز بتوجه حمدد، بل تعرض ضمن بثها الربامج الصوفية، والوهابية، والسلفية،
 :الطابع العلماين، من أهم هذه القنوات

  
 ـ قناة اقرأ  
 ـ قناة الرسالة  
 ـ قناة الصفوة  

 
  :قنوات سلفية

 
وهي القنوات اليت تسعى إىل نشر أفكار ومبادئ الفكر السلفي، وذلك باالعتماد على عرض برامج لرموز هذا الفكر يف العامل 

  :العريفي، والشيخ حممد حسان، والشيخ أيب اسحاق احلويين وغريهم، ومن أهم هذه القنواتالعريب أمثال الشيخ حممد 
 ـ قنوات اجملد الفضائية مجيعها  
 ـ قناة الناس  
 ـ قناة احلكمة  
 ـ قناة اهلدى  
 ـ قناة اخلليجية  

 
  :  قنوات صوفية

 
 ـ قناة الصوفية  
 ـ قناة صوفية  
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  :قنوات شيعية
 

 ـ قناة املنار  
  م2006األنوار، وهي قناة شيعية كويتية مت اطالقها عام ـ قناة.  
 ـ قناة الفرات، وهي قناة عراقية تتبع اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية يف العراق.  
 ـ قناة أهل البيت، وهي قناة عراقية تتبع مكتب العامل الشيعي هادي املدرسي.  

  
 أهم القضايا المشكلة في الفضائيات الدينية العربية . 2
  

  القضية النسائية في الفضائيات الدينية  1.2
  

  حكم عمل المرأة في الفضائيات: أوالً 
 

ذا احلكم من تفصيل فمرجعه إىل متعلق كل حالة بعينها دون تعميم هذا . حكم عمل املرأة يف األصل هو اإلباحه، وما يلحق 
 صلى اهللا عليه وسلم -  وقد أذن الرسول .بشرط إذن الزوجطبعاً خبالف إن كانت املرأة متزوجة، فحكم عملها عندئذ هو اإلباحة 

عيادة النساء (: للنساء باخلروج وخمالطة الرجال ضمن الضوابط الشرعية، وقد عنون البخاري أحد أبواب صحيحه ب -
 من واألمن التسرت بشرط جيوز فإنه الرجَل؛ املرأة عيادة تضر ال" :، وقد قال اإلمام ابن حجر تعليقًا على هذا احلديث)للرجال
  :)4( عمل املرأة إن كان عملها مباحاً منضبطاً بالضوابط الشرعية، اليت نلخصها بالنقاط التالية الفقهاء جازأ .)3("الفتنة 

  
   .عدم اخلضوع بالقول أو الفعل ـ 1
الفقهاء، ومجيع البدن عدا االلتزام باللباس الشرعي الذي اليصف اجلسد، وال يشف ما حتته، ويسرت مجيع البدن عند بعض  ـ 2

  .الوجه والكفني عند البعض اآلخر
للمرأة أمام الرجال األجانب عنها، فيقاس عليه ظهورها أمام الرجال يف  ذلك عدم التربج، لنص الفقهاء على حرمة ـ 3

  .الفضائيات

                                                            

3 Al-Asqalani, Ibn Hajar. (2002) Fasth al-Bari. Bierut: Dar al-Ma’rifah. 10/118 
    

4 Siti Rugayah Hj. Tibek 2011 Wanita, Media dan Dakwah in Wanita Islam Isu-Isu dan Pemerkasaan 
Hak  Shah Alam: Perstuan Ulama Malaysia; Mirza, Makkiyah. (2004), Masykalat al-Marat al-
Muslimah al-Muasarah. Kaherah: Dar al-Hilal, 300;  Al-Syaikh, Abd Allah Bin Wakil. (1988). Amal 
al-Marat fi al-Mizan. Al-Riyadh: Dar Ibn Hazm 20; al-Ansari, Ali. (2000). al-Maratu talimuha wa 
Amaliha fi al-Syariat al-Islamiyyah. Amman: Dar al-Fath, 85 
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  .أمن الفتنة ـ 4
 

  العربية واقع المرأة في الفضائيات الدينية: ثانياً 
 

اآلونة  ويستقطب شرائح مجاهريية كبرية يف اجملال اإلعالمي خاصة القنوات الفضائية الدينية بارزاً  السلفي يفأصبح احلضور 
كضيوف هلم حضور دائم على شاشة هذه  األخرية، وقد ساعد على هذا الربوز تواجد عدد من رموز التيار السلفي ودعاته

ات خمتلفة قضايا إشكالية وسجالية، وآخر ما أثار اجلدل هو ظهور مذيعة ومناسب أثار اخلطاب السلفي يف أوقات عديدة .القنوات
تساؤالت حول  الفضائية ـ اليت تسري يف الفلك السلفي، وقد استدعت هذه الواقعة جمموعة" احلافظ" على شاشة قناة منتقبة

عرب هذه القناة، خاصة أن موقف  السلفية اليت تطل دالالت هذا األمر، وهل يعكس حتوال يف مواقف بعض االجتاهات والرموز
والتعاليم اإلسالمية فيما  ال يتوافق وظهورها اإلعالمي يتسم بالرفض وتشديد النكري عليه، باعتباره أمراً  الكثري منها من قضايا املرأة

ا ال تعدو أن تكون حالة ا، أم أ على هذا اإلعالم حتسني  حياول من خالله القائمون خاصة، أو اجتاها جتريبياً  خيص املرأة ومثيال
مجاهريية كبرية شكلت ركيزة مجهور  الذهنية، وإضافة نقلة نوعية جديدة تضاف إىل رصيد إجنازها يف جمال استقطاب قاعدة الصورة

  مشاهديها ؟
 

ذا الشكل أثار ميثلون الكثري من اجلدل داخل أوساط كتيبة الدعاة والوعاظ السلفيني، والذين  ظهور املذيعات املنتقبات 
 يقول الشيخ أمحد عبد احلميد، أحد الناشطني يف جمال الدعوة .األساسي جملموعة من القنوات الدينية يف العامل العريب العصب

حنن كسلفيني لدينا "ويقول . " وتفصيالً  إن ظهور املذيعة املنتقبة مرفوض مجلةً ": السلفية، يف حديثه مع موقع إسالم أون الين
ا يف حق الدعوة،  ت على ظهور الدعاة والوعاظالكثري من التحفظا السلفيني يف الفضائيات؛ بسبب األخطاء الكثرية اليت يقرتفو

وعدم الظهور على الناس، ولذلك جاءت " السرت"املرأة هو  األصل فيما خيص: ويضيف )5( ."بالك باملذيعة املنتقبة فما
ا  مثال كفريضة إسالمية مل يفرض على املرأة، ومل جييز هلا الشرعهذا املبدأ، فاجلهاد  التكليفات الدينية متوافقة مع أن ترفع صو

كما أن اهللا مل جيعل من بني رسله وأنبيائه امرأة تكون نبية  باألذان، أو تؤم الناس يف الصالة، أو تتويل اإلمامة العامة للمسلمني،
اخلضوع بالقول،  واملستمر مع الناس، وقد يكون يف هذا نوع من إىل املخالطة بالرجال، واحلديث املباشر لقومها؛ ألن هذا حيتاج

ا فتنة كما يقول عبد  )6(.} َفال َختَْضْعَن بِاْلَقْوِل فَـَيْطَمَع الَِّذي ِيف قَـْلِبِه َمَرضٌ  {وقد قال تعاىل  احلميد، ويف ظل  واملرأة يف حد ذا
يف بيئة العمل اإلعالمية، كاملخرج واملعد واملصور  من الرجال عملها كمذيعة ستعرض هذه الفتنة على الناس، وختتلط بالكثري

 يكون هناك ضابط يف هذا األمر، وهو نوع من الظهور غري مربر للمرأة، وخبالف هذا وذاك، وغريهم من طاقم العمل، إذن لن
ا مقدم على كل هذه األعمال أي   .من ورائهاستعود  ا كانت الفائدة اليتّـً فإن دور املرأة يف بيتها وأسر

 

                                                            

5http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1235628736401&pagenam
e=Zone-Arabic-Daawa%2FDWALayout 
6  Al-Ahzab: 32  
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ا، ولعل قناة اقرأ وقناة الرسالة  أمام هذا املوقف فإن بعض الفضائيات دينية اختذت موقفًا مغايرًا لظهور املرأة على شاشا
رئيس نبيل محاد .وحول جتربة قناة اقرأ يف إظهار املرأة إعالمياً يقول د .تعدان القناتني اإلسالميتني األكثر إظهاراً للنساء يف براجمهما

يف قناة اقرأ بادرنا مببادرات كثرية إلظهار املرأة يف القناة خالفنا فيها الكثري من االجتاهات اإلعالمية يف العامل : " قناة اقرأ سابقاً 
بتذلون األول اإلسالميني الذين مينعون املرأة من الظهور، والثاين الرتفيهيني الذين ي: العريب، وكنا بني اجتاهني اثنني يف هذه القضية

ا سلعة رخيصة  .املرأة وجيعلو
 

سنوات يف  7منذ ) جملة املرأة(أقمنا أول برنامج للمرأة وهو : "ويضيف احلماد يف جتربة إظهار املرأة يف الشاشة إعالمياً 
، وهو برنامج حيرتم فكر املرأة ويتناول اهتمامات املرأة )دعاء عامر(أكثر مكاتبنا يف القاهرة وجدة ومكة وغريها، وتقدمه املذيعة 

وتقدمه امرأة، وقدمنا مذيعات سعوديات  )فتاوى املرأة(اجتماعيًا وسياسيًا ودينياً، كما كانت لنا جتربة فريدة يف اقرأ وهي برنامج 
ال ننكر أننا وقعنا يف حماذير : "وعند سؤاله عن األخطاء اليت صاحبت ظهور املرأة على قناة اقرأ قال نبيل احلماد  ."ول مرةأل

إال أننا بسبب اإلضاءة . وتناقشنا يف ذلك من حيث الرتكيز على وجه املرأة من بعض الفنيني بتقريب الكامريات من وجه املذيعات
يت تظهر عيوب الوجه نطلب من املذيعات وضع قليل من املساحيق على الوجه وكذلك املذيعني من الرجال القوية يف اإلستديو وال

 .)7(من أجل إخفاء تلك العيوب
  

فاألستاذ نبيل احلماد يقر بأن قناة اقرأ تتبع مبدأ أن الغاية تربر الوسيلة، واليت هي هنا ال تتوافق مع احلكم الفقهي الذي 
 .التربجينص على عدم جواز 

 
أما فيما يتعلق بقناة الرسالة ودورها يف الرتويج لظهور املرأة يف القنوات اإلسالمية يؤصل الدكتور طارق السويدان مدير عام 

إنه ال ميكن لقناة تليفزيونية أن تستغين عن املرأة متاما، إال إذا  :األول: أمرين مهمني البد أن نقر :قناة الرسالة للمسألة فيقول
أننا إذا أردنا : واألمر الثاين . )8(}ضٍ عْ بَـ  نْ مِ  مْ كُ ضُ عْ بَـ {: فاملرأة جزء من احلياة البشرية، كما قال تعاىل. عن نصف اجملتمع استغنت

ينافس إعالم اآلخرين، بل يتفوق عليهم، فال بد أن نتبىن يف فقهنا اإلسالمي  ملتزماً  أن ندخل معرتك اإلعالم، ونُِقيم لنا إعالماً 
: التيسري؛ ال بد أن نتبىن التيسري ال التعسري، والتبشري ال التنفري، وبعض األخوة ينكرون هذا ويقولون أصًال أساسياً أراه ضرورياً وهو

 .حنن مع الدليل، سواء جاء باليسر أو بالعسر
 

حني أرسلهما إىل اليمن، وأمر به األمة كلها  إن التيسري منهج نبوي، أمر به النيب الكرمي أبا موسى ومعاذاً : وأنا أقول هلم
ألصحابه، حني  - صلى اهللا عليه وسلم - وقد قال. فال بد أن يكون هلذا التيسري معىن ."يسروا وال تعسروا "فيما رواه أنس عنه 

من ماء، فإمنا بعثتم ميسرين، ومل  نوباً وُصّبوا عليه ذَ ) أي ال تقطعوا عليه بوله(ال تزرموه ": مهُّوا بالصحايب الذي بال يف املسجد

                                                            

7   ( Jaridah al-Madinah 8 Syaaban 1427/ 1 Sebtember 2006 (15836) 

8    Ali Imran :195 
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الوجه عورة، : وأرى أن اإلعالم خاصة أحوج ما يكون إىل فقه التيسري، فإذا كان هناك من ُيَشدِّد ويقول.  )9( "تبعثوا معسرين
وإذا كان هناك من ُحيَرِّم التصوير، فال بد لنا من ترجيح القول . ليس بعورةالوجه : فعلى الفقه اإلعالمي أن يأخذ بقول من يقول
وإذا كان هناك من ُحيَرِّم الغناء بآلة أو بغري آلة، وهناك من جييزه بشروط فال بد لنا أن . جبواز التصوير الفوتوغرايف والتلفزيوين وغريمها

 إسالمياً  سنة كونية، وسنة شرعية، وال ميكن أن نُوجد إعالماً : والتدرج) التدرج(هو : األصل الثاين  .نرجح جوازه بشروط وهكذا
يئ له األسباب، ومنها الطاقات أو  البشرية الفنية ) الكوادر(حيقق األهداف، وُيْشبع طموحات املؤمنني، بغري أن نُعد له القوة، و

بشر، وإىل أموال غزيرة جتند لتهيئتهم للقيام برسالتهم املتخصصة واملدربني، وهذا حيتاج إىل زمن طويل، وإىل أعداد كبرية من ال
  .املتنوعة واملتعددة

 
من استخدام املرأة غري احملجبة يف غري تقدمي الربامج؛ ألن  التيسري والتدرج، ال أرى مانعاً  :بناء على تقرير هذين األصلني

ها، إذا مل تكن متربجة وال مبتذلة، ولكنها تلتزم باحلشمة مقدمة الربامج موظفة أساسية يف القناة أما األمور األخرى فال مانع من
 .)10(املعقولة

 
فالدكتور طارق سويدان يرى أّن مشاركة املرأة يف القنوات الدينية تعد ضرورة ال ميكن االستغناء عنها، ولكنه يفصِّل بعد 

احملجبة فتكون مشاركتها يف اجلوانب الفنية فقط حبيث ال ذلك يف نوعية املشاركة، فاملرأة احملجبة تشارك يف تقدمي الربامج، أما غري 
ا ستحدث أثرًا إجيابياً،  .تظهر يف شاشة للمشاهدين واحلاصل أن مشاركة املرأة يف القنوات الدينية إذا كانت مدروسة فال شك أ

الربامج النسائية، فهي األقدر يف الوصول  فلن يتمكن املقدم الرجل ـ مهما بلغت مهنيته اإلعالمية ـ من أن حيل حمل املقدمة املرأة يف
هذا  .ولكن الينبغي أن تكون مشاركة املرأة فقط من أجل إظهارها على الشاشة، فإن هذا ابتذال وامتهان هلا .إىل بنات جنسها

  .إىل وجوب التزامها بالضوابط الشرعية اليت ذكرناها سابقاً  باإلضافة طبعاً 
  

 لدينيةقضية الترفيه في القنوات ا  2.2
  

برامج األلعاب واملسابقات، واألفالم السينمائية واملسلسالت والغناء والرقص والربامج الفنية يطلقون عليها يف أمريكا وأوروبا 
، والقائمون عليها "Entertainment Industry"والصناعة القائمة عليها تسمى صناعة الرتفيه  ،)مواد ترفيهية(مصطلح 

وبالفعل هذه هي التسمية الصحيحة هلذا القطاع . ومعدين وراقصني ومقدمي برامج يعتربون صناع الرتفيهمن ممثلني ومغنيني 
اإلعالمي، ولكن يف اإلعالم العريب حدث خلط كبري بني اإلعالم كمفهوم متكامل وبني أحد قطاعاته وهو الرتفيه، ففي اإلعالم 

  .إعالميني، اعتقاداً منهم بأن هذا هو اإلعالم العريب يسمون هذه األعمال إعالماً، والقائمني عليها
 

التعبري املوضوعي لعقلية اجلماهري ولروحها وميوهلا ( :أنهباإلعالم " أوتوجروت"لقد عرف الباحث األملاين املعروف 
ا يف الوقت نفسه الوظيفة اإلخبارية، والوظيفة التعليمية، والتنموية، واإلعالن : ، ولإلعالم وظائف عدة هي)11( )واجتاها

                                                            

9  Al-Bukhari, Muhammad Ismail (1993) Sahih al-Bukhari. Al-Riyadh: Dar Ibn Kathir 
10   http://www.alresalah.net/index.jsp?inc=10&type=3&lang=ar 
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أمام هذا الكم اهلائل من اإلنتاج الرتفيهي يف الفضائيات العربية تقف معظم الفضائيات الدينية موقفاً  .والتسويق، والشورى، والرتفيه
ضائيات اإلسالمية جمتمعة ال تعادل ما تبثه قناة ترفيهية واحدة مثل روتانا، مناقضًا متاماً؛ فالساعات املخصصة للرتفيه يف الف

اإلعالم مفهوم واسع جداً، وال ميكن حصر اإلعالم  .وميلودي، ومزيكا وغريها من القنوات املتخصصة يف الرقص والغناء واألفالم
أكرب عدد ممكن من املشاهدين يبنغي عليها أن تضم  اإلسالمي باجلانب التعليمي فقط، فإذا أردنا أن تستقطب القناة اإلسالمية

فليست الربامج التعليمية وحدها هي تستقطب اجلمهور النسائي  .بني براجمها أكرب عدد ممكن القطاعات اإلعالمية املختلفة
وإذا نظرنا إىل الشباب  .الواسع، ولكن الربامج النسائية املتخصصة املوجهة للمرأة العربية حتديداً، ال تلك املستنسخة عن الغرب

العريب جند أن احلاجة تزداد النتاج برامج ترفيهية هادفة تعينهم على قضاء أوقات الفراغ فيما ينفعهم، خصوصًا وأن الفضائيات 
  .العربية األخرى تزخر بكافة أنواع الرتفيه من أجل الرتفيه، والذي خيلو من أي رسالة إجيابية هادفة

 
عة الربيطانية فإن نسبة الشباب دون سن اخلامسة والعشرين يف العامل العريب قد بلغت ستني باملئة وحبسب تقرير هيئة اإلذا

فكره و فعلى اإلعالم أن يكون انعكاسًا لصورة اجملتمع احلقيقية " أوتوجورت"بالعودة إىل تعريف  .)12(تقريبًا من جمموع السكان 
على الرغم ) فور شباب(السبب الوحيد ـ من وجهة نظري ـ يف جناح قناة ميوله، وعندما يكون كذلك فهو ينجح ويبقى، ولعل و 

ا ختصصت فيما يسمى  منوعات فضائية جديدة وفور شباب هي قناة  ".بالرتفيه اإلسالمي"من عدم مهنيتها اإلعالمية هو أ
وسَّعْت القناة تعريف  "الميةاإلس MTVقناة "  مقرها القاهرة تعمل على مدار الساعة ُوتطلق عليها الصحافة العاملية نعت

مثل الفيديوهات املوسيقية وبرامج الدردشة ومايعرف  -مفهوم الرتفيه اإلسالمي عرب االقتباس من أساليب الرتفيه الغربية الراسخة 
الذي " صوتك واصل"ومن األمثلة على ذلك برنامج . إضافة املِْسَحة اإلسالمية على الربامح  هذا عالوة على –بتلفزيون الواقع

 American" أمريكان أيدول"تقدمه القناة كبديل ملا تنتجه الفضائيات العربية على ِغرار برنامج املسابقات الغريب الشهري 
Idol .  

 
–اىل جانب قناة فورشباب –وكالمها" (الرسالة"وقناة " اقرأ"واحلال أن القنوات الفضائية اإلسالمية األكثر رسوًخا مثل قناة 

على " الرسالة"وعلى سبيل املثال، يقول موقع قناة . تسعى هي األخرى إىل اجتذاب هذه الشرحية من املشاهدين  )خليجياً ُممَوَّلتان 
". اليافعني"يف املائة من براجمها تستهدف  40فيما " املتزمتني دينياُ "يف املائة فقط من براجمها تستهدف  10أن   شبكة اإلنرتنت

ا تسعى إىل أن تقدم إىل مجهورها ترفيهًا وفق الصراط اإلسالمي، إال أنويف حني تّدعي هذه القنوات  براجمها التزال تتمحور   أ
أساسًا حول املنابر املستندة إىل الدعوة، واليت ختاطب اهتمامًا عميقاً، ورغبة، باملعرفة الدينية من جانب مشاهدين مسلمني 

  .مهتمني مبمارسة حياة أكثر تديناً وورع
 

                                                                                                                                                                                          
11 (Al-Wasyaliyy, Abd Allah Qasim (1994) al-I’lam al-Islamiy fi Muwajahat al-I’lamal-Muasir bi 
Wasailihi al-Muasarah. YAmen:Dar al-Basyir, 10 
11 (http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4313000/4313003.stm  
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ذلك، التزال مثة عالقة وثيقة بني هذا اجليل األقدم من الربجمة الفضائية اإلسالمية وبني التوجهات األحدث ممثلة يف ومع 
والواقع أن الكثري من قواعد مفهوم الرتفيه اإلسالمي كان قد أرساها فريق جديد من الدعاة اإلسالميني املصريني . قناة فورشباب

فمن . الفضائية يف بداية األلفية اجلديدة، والذين أشعلت براجمهم شعبية هذه احملطات نفسها الذين ظهروا على شاشات القنوات
متكَّن دعاة مثل  -املفردات العامية لشباب اليوم وخصوصاً  -خالل التحدث عن اإلسالم والقيم اإلسالمية باللغة العربية العامية

ويف شكل أكثر . دينية بوصفها موقعًا غنيًا لإلبداع، والرتفيه، واملتعةعمرو خالد وغريه من إعادة وضع املعتقدات واملمارسات ال
مباشرة، كان الدعاة رأس احلربة يف الدعوة إىل فن وتسلية قوميني إسالمياً، وتطرقوا إىل هذا املوضوع على اهلواء وعلى الشبكة، 

برامج هؤالء الدعاة أنفسهم، يعتمد بشكل  ويف الوقت نفسه، كان جناح. مؤيدين عمل مغنني إسالميني على غرار سامي يوسف
م على استخدام والتنقل بني أساليب وأشكال خمتلفة من وسائل اإلعالم اليت تتجاوز احلدود التقليدية ملا هو  مطرد على قدر

قية، بل كانت فعلى سبيل املثال، مل تكن الفقرات االفتتاحية للعديد من الدعاة تبدو فديوهات موسي  ".إسالمي"أو حىت " ديين"
والذي " الكنز املفقود"واملثال الساطع على ذلك هو الفيلم القصري االفتتاحي للداعية مصطفى حسين يف مسلسل . بالفعل هكذا

فهو عرض صوت املطرب املصري الشهري حممد فؤاد الذي تتمتع أغانيه بانتشار واسع على   .م2008بثته قناة اقرأ يف العام 
وهنا التتنافس املوعظة واألغنية على جذب ". ميلودي"وقناة " مزيكا"قناة   وسيقية عربية رئيسة على غرارشاشات قنوات فضائية م

وإن كان ذلك  -وسبب انتهاجهم هذه األشكال الثقافية الغربية يف عملهم  . ملؤمنني، بل تندجمان لتضخيمهااالهتمام احلسي ب
ا من اإلسالميني الذين ميأل م اإلسالمية إىل محالت من اجليل األكرب سنًّ تعّرض منتجو وسائل اإلعال –لغايات أخالقية جديدة 

م الشك يف الرتفيه الذي يتم عن طريق التلفزيون، والذين مييلون إىل حترمي املوسيقى والدراما والرقص حترمياً  ويف املقابل، . صرحياً  قلو
فيهية، جند أن منتجي وسائل اإلعالم اإلسالمية اجلدد اليرون أن لوسائل اإلعالم الرت " املفسد"عن املخاوف حول األثر  وبعيداً 

إن املشروع اإلعالمي اإلسالمي اجلديد اليسأل عما إذا كان الفن والرتفيه  .الرتفيه موضع حترمي ، بل يعتربونه نوًعا من التنظيم
ييمية اليت جيب أن تؤخذ يف احلسبان عند اختاذ حمللني، بل يتساءل عن نوع الفن والرتفيه الذي جيب السماح به، وعن املعايري التق

   تقوم قنوات مثل فورشباب بإعادة تعريف مايعنيه مفهوم التلفزة اإلسالمية ليس فقط حيال  اإلطار،  ويف هذا. هذه القرارات
الثقافة السائدة، فيحتمل إىل كون هذه اجلهود متأصلة يف  ونظراً . حيال املوسيقى احلميدة والدراما الكفؤءة الوعظ الصريح بل أيضاً 

  .أن تلعب دوراً متزايد األمهية يف تشكيل مكانة اإلسالم يف احلياة العامة املصرية ومايتعداها خالل السنوات املقبلة
   

وأرى أنه حىت تتمكن القنوات اإلسالمية من حتقيق معادلة اإلنتاج اهلادف، والرتفيه املوجهه فإنه ال بد من أن يتحقق مبا 
 :يلي
 
مالحظة أن اإلعالم مفهوم واسع، الميكن اختزاله باجلانب التعليمي فقط، بل عليه أن يتوسع ليشمل الرتفيه، والسياسة،  ـ 1

  .واالقتصاد،وغريها من جماالت احلياة املختلفة
ا تنتجه القنوات ختصيص ميزانية مناسبة يف القنوات اإلسالمية النتاج الربامج الرتفيهية املوجهه، وعدم االعتماد على م ـ 2

  .األخرى
على الربامج الرتفيهية اإلسالمية أن تكون ذات هوية مستقلة، تبدع من األفكار ما يتناسب مع الرسالة اليت توجهها، وعدم  ـ 3

  .  االكتفاء باستنساخ أفكار الربامج الرتفيهية الغربية مث اعطائها الصبغة اإلسالمية
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يف التعليم والتوجيه مشوقاً وجذاباً، وأن يكون متوازياً مع الرتفيه اجملرد املنضبط باآلداب فال بد إذاً أن يكون هذا االستثمار 

الشرعية كذلك؛ ألن القناة إذا عجزت عن تقدمي املادة اليت يبحث عنها املشاهد ويتشوق إليها فبضغطة زر يسرية على جهاز 
 رمبا مئات القنوات األخرى، وقطعًا سيجد ما يعجبه سواءً يستطيع املشاهد التجول بني عشرات و  -الرميوت كنرتول- التحكم 

لذا على القنوات اإلسالمية إذا ما أرادت أن حتقق  .ضارًا له مكان ما يعرض نافعًا أأ يغضبه، وسواءً  مكان ذلك مما يرضي اهللا أأ
تعمل على إجياد البديل النافع وفق الضوابط التواجد املثمر واملنافسة الفعلية أن تقوم بدراسة احتياجات املشاهد دراسة متأنية، وأن 

الشرعية الصحيحة والرؤى الواضحة، وهذا لن يأيت من غري االستعانة بالكفاءات العلمية والشرعية واألطر ذات اخلربة اإلعالمية يف 
ال يعين بالضرورة أن إن تقدمي رسالة دينية  .وضع اخلطوط العريضة والفاصلة لقضايا تتعلق بالعمل اإلعالمي اإلسالمي وحسمها

تكون مجيع املواد املقدمة للمشاهد ذات خطاب توجيهي وعظي مباشر، فالبد من التنوع يف العرض والبيان واستخدام الطرق 
  .اإلعالمية املتاحة واملتنوعة، فالناس خيتلفون يف طرق إقناعهم وتأثرهم وتلقيهم

  
 قضية تمويل القنوات الدينية العربية   3.2

  
ا ومستثمروها،  ،اإلعالم يف الزمن املعاصر من هواية إىل حرفة لقد حتول وقد ال نغايل إذا "بل صناعة متكاملة هلا رّوادها وشركا

ومل يقتصر ذلك على اخرتاق احلدود  ،بأننا نعيش اليوم مرحلة الدولة اإلعالمية الواحدة اليت ألغت احلدود وأزالت السدود: قلنا
، وإمنا بدأ يتجاوز إىل إلغاء احلدود الثقافية، ويتدخل يف اخلصائص النفسية وتشكيل القناعات العقدية، السياسية، والسدود األمنية

ولئن كان اإلعالم  .فيعيد بناءها وفق اخلطة املرسومة لصاحب اخلطاب األكثر تأثرياً، والبيان األكثر سحراً، والتحكم األكثر تقنية
ويح وتسلية يعيش على هوامش اجملتمع ويف خارجه، فهو اليوم يف صميم اجملتمع، يوظف يف املاضي يُوّظف ليكون أداة ترفيه وتر 

الرتفيه والتسلية ألداء رسالة، وإيصال فكرة، وتشكيل العقل، وصناعة ذوق عام، وزراعة اهتمامات معينة، حىت إنه مل يكتف برصد 
و ضغط وحتكم، يقوم بصنع احلدث، والتحضري له يف الوقت احلدث، وإيصال املعلومة، بل أصبح مبا ميتلك من قوة وعوامل تأثري 

يف صياغة الصور   وتربز وسائل اإلعالم بصفتها أهم وأخطر املؤسسات االجتماعية اليت تساهم بدور فاعل ومؤثر." )13( نفسه
  ."الذهنية والنمطية يف العقل اجلمعي للمجتمعات احلديثة

 
ا املختلفة جتاوز (ومبا أن اإلعالم صناعة متكاملة . حيكمها قضية أساسية أال وهي املال والشك أن عملية اإلعالم بأدوا
على الرغم من وجود (اجلدوى االقتصادية  -بشكل أساسي  -فإمنا حيكمها ) اإلنفاق على اإلعالم ألف بليون دوالر أمريكي

ؤسسات اإلعالمية من عدة طرق، أشهرها هو يأيت التمويل للم" ).البعد السياسي أو الشخصي أحيانًا خصوصًا يف العامل الثالث
وهناك القنوات املشفرة اليت تعتمد على االشرتاكات، باإلضافة إىل ). كحكومة مثالً (اإلعالن التجاري، أو من خالل جهة رمسية 

                                                            
13 ( Hasanah, Umar Abid. (1992). Murajaat al-Fikr wa al-Dakwah wa al-Harakah. Journal ‘Kitab al-
Ummah’ (vol 1992) 
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، ذلك أنه مرتبط عائدات الرسائل اهلاتفية، واليت أضحت مصدراً ال بأس به لتمويل القنوات الفضائية، وإن كانت مورداً غري ثابت
مبشاركة اجلمهور، ولذا تلجأ بعض القنوات الفضائية إىل إثارة موضوعات حّساسة اجتماعية أو طائفية أو سياسية لكي تغري 

 .وهناك طريقة التربعات. اجلمهور باملشاركة
  

حتقيق التمويل وإذا خصصنا احلديث عن اإلعالم اإلسالمي سنجد أن معظم الفضائيات اإلسالمية بعيدة جدًا عن 
الذايت؛ حيث إن مجيع القنوات الدينية يف العامل العريب تعتمد يف متويلها على بعض الشخصيات العامة، أو املؤسسات اخلريية أي 

ا وإذا نظرنا  .عتمد ماليًا على قدرات أصحاب املشروع املالية وإمكانيات التمويل لديهم، وغالبًا مصدرها زكوات أو صدقاتت أ
ر اإلدارة جند أن بعض هذه القنوات تديرها شخصيات إسالمية من العاملني يف حقل الدعوة غري متخصصني يف اإلدارة، إىل عنص

األمر الذي يؤثر على مسرية هذه القنوات إذا ما أرادت النجاح والوصول إىل االحرتافية، ومعلوم أن جناح أي عمل مرتبط مبدى 
ميش الدور الذي يقومون جناح إدارته، وال يعين هذا حبال إخباس اإلشراف على الربامج والعمل على حتقيق القناة يف هم حقهم، و

 .، ولكن ال شك أننا يف عصر العوملة حمتاجون للتخصصألهدافها
 

ذه القنوات  إن التسرع وعدم التخطيط الكايف لعمليات التمويل ودراسة اجلدوى للقنوات اإلسالمية نذير خطر يعصف 
واستمرارها، فكثري من هذه القنوات تقوم على الوعود من رجال األعمال والتجار، وهي ال متتلك األموال الالزمة للصرف على 

ا، يصحب ذلك االعتقاد اخلاطئ مبا قد ستجنيه هذه القنوات من عائد من رسائل الـ القناة أو حىت تسديد رواتب العاملني فيه
sms  وغريها، نتيجة عدم دراسة اجلدوى دراسة صحيحة، األمر الذي يدفع القائمني عليها للبحث عن مصادر متويل قد ال

  .يتحقق من خالهلا املقصود
 

فقناة اقرأ ضمن باقة راديو . نهما متثل قناة ضمن باقة قنوات أخرىيستثىن من هذا األمر قناتا اقرأ والرسالة، حيث كل م
فقناتا ). روتانا(، وقناة الرسالة إحدى القنوات اململوكة لألمري السعودي الوليد بن طالل صاحب باقة )ART(وتلفزيون العرب 

وهذا هلما،  دائماً  وات أخرى يشكل موردًا مالياً اقرأ والرسالة ـ وإن كانتا ال حتققان االكتفاء املايل، إال أن وجودمها ضمن باقة قن
موسيقى من حمرمات  ARTبالشك سيفرض عليهما قيوداً، فلم نسمع شيخًا على شاشة اقرأ مثًال ينتقد ما كانت تبثه قناة 

تتناىف مع الدين اإلسالمي باسم الفن، ومل نسمع داعية على شاشة قناة الرسالة ينتقد ما تبثه قناة األفالم التابعة لروتانا من مشاهد 
  .وهذا بال شك يتناىف مع مبادئ اإلعالم اإلسالمي الذي جيب أن يكون حراً مستقالً . والثقافة العربية

 
إىل احلكم الفقهي يف إنشاء قناة دينية عن طريق رأس مال قائم على  - ولو بشكل موجز -  وهنا البد أن نتطرق إىل
وروتانا، وهذا األمر وإن  ) ART(فالم املخالفة لتعاليم الدين اإلسالمي والعادات العربية مثل االجتار بالغناء والرقص املاجن واأل

كل ما حرم لذاته حرم على املسلم االستثمار  :كان حيتاج بعض تفصيل شرعي، إال أنين سأحاول أن أوجزه فيما يلي من سطور
 .)14(ى عن مثن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن - يه وسلمصلى اهللا عل - أن النيب -رضي اهللا عنه  -به، فعن ابن مسعود 
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والشاهد الذي يعنينا اآلن يف هذا  .واألصل يف النهي التحرمي، فيكون احلديث دل على حترمي ثالثة أشياء يقاس عليها غريها
وهو  ،على سبيل اجملاز) مهراً (والذي مساه عليه الصالة والسالم  فع للبغي ـ الزانية ـ مقابل الزىناحلديث هو احملرم الثاين، وهو ما يد

  .مال حرام حلرمة وسيلة كسبه
 

ويقاس على مهر البغي املال املتحصل من الغناء والرقص واجملون، ومن املتاجرة باألعراض  " :يقول الدكتور عباس الباز
ي والفساد بني رِ ريق الصحف واجملالت اليت تنشر العُ واألجساد سواء كان ذلك بانشاء شبكات الدعارة، أو بالنشر عن ط

املسلمني، وكذلك التجارة يف السلع اليت تنايف الشرع واألخالق، ومن هذا الباب ما تعرضه كثري الفضائيات يف العامل العريب من 
االنساء غري احملتشمات، واألغاين املاجنة اليت تأمر باملنكر، وتدعو إىل الرذيلة، وحماولة هدم  فإن املال  ؛أخالق األمة وإفساد شبا

ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِيف الَِّذيَن آَمُنوا َهلُْم : ((قال تعاىل . )15(."الذي يكتسبه املسلم عن طريقهما حيرم عليه أخذه
نـَْيا َواْآلِخَرِة َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنـُْتمْ  بل إن فقهاء الشافعية واملالكية واحلنابلة متفقون على عدم جواز .  )16())َال تـَْعَلُمونَ  َعَذاٌب أَلِيٌم ِيف الدُّ

مع حاجة األمة املاسة إىل بناء دور العبادة، فمن باب أوىل أن ينسحب هذا  )17(بناء املساجد من املال احلرام املعلوم مصدره احلرام
   .احلكم على إنشاء القنوات الفضائية

 
إذا ما أرادت االستمرار وحتقيق أهدافها البد أن تكون ضمن مؤسسات غري رحبية هلا مواردها الذاتية  اإلسالميةالقنوات ف

تقرَّر يف الشريعة وقد   .من أوقاف وغريها، بدًال من أن تكون قنوات قائمة على الدعم اخلريي العشوائي تنتظر اهلبات والتربعات
ا جاءت لتحقيق مصاحل ال عباد يف العاجل واآلجل، وهلذا شاع عند أهل العلم، أن مقاصد األحكام مصاحل األنام، اإلسالمية أ

ا جاءت لتحقيق خري اخلريْين ودفع شّر الشرّْين،  وأن مبىن الشريعة حتصيل املصاحل وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها، وأ
تمال أدنامها عندما تتالقى املصاحل واملفاسد يف مناط واحد، وحتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدنامها، ودفع أعظم املفسدتني باح

واإلنفاق على األنشطة اإلعالمية داخل يف إطار املصلحة الراجحة ، فهو جيلب  . )18(أو يستلزم أحدمها اآلخر لسبب أو آلخر
فالنفقة من األموال على األنشطة اإلعالمية هي من فروع هذا األصل، وهي من مسائل  للمسلمني نفعًا ، ويدفع عنهم ضرراً 

  .السياسة الشرعية اليت الُيشرتط فيها أن تكون على مثال سابق
 

                                                                                                                                                                                          
14 Abd al-Baqi, Muhammad Fuad. (1980) al-Lulu’ wa al-Marjan fi ma ittafaqa alahi al-Syaikhan 
Kaherah: Dar ihya’ Kutub al-Arabia  .2 /147.  
15 al-Baz, Abbas Ahmad Muhammad  67.  
16 Al-Quran, Al-Nur 19 
17 Ibn Abidin, Muhammad Amin Omar (2000) Rad al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar. Bierut: Dar al-
Fikr. 2/92, Al-Nawawi, Yahya Bin Syaraf al-Din. (1997). Al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab. Bierut: Dar 
al-Fikr 9/428, Ibn Rusyd, Muhammad Bin Ahmad. (1988). Al-Bayan wa al-Tahsil . al-Maghrib: Dar 
al-Gharb al-Islamiy 18/565 
18 Al-Syatibiy. (1999). Al-Muwafaqat. Jordan : Dar al-Risalah 4/194, al-Ez Bin Abd al-Salam. 
(1998) Qawaid al-Ahkam. Bierut: Dar al-Maarifat 1/87 
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