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 البث اإلسالمي

 

ــتثناء موجــــة االســــتقبال التلفزيــــوني   تنتشــــر يف العــــام دون اســ

يشــاهد النــا  عــ  أقــراص خاصــة امل ــات مــن        ثالفضــائي, حيــ 

القنــوات التلفزيونيـــة العامليـــة املختلفـــة, وبالدنـــا واحـــدة مـــن بلـــدان  

رثرة بهـذه املوجـة, الـع سـدث عنهـا العلمـاء واملفكـرون        العام املتـ 

بإســهاب شــديد, بــني حمــذر ومتســاهل, إىل غــري ذلــك مــن اآلراء        

املختلفـة حـول هـذه القضـية, وقـد حـدثا مـن أثـش بـه أن بعـا مــن           

يسـتطيع أن يشـاهد مـا     تلك القنوات يف مدينة الرياض مـثالً يتتبعون 

تلف اللغـات العامليـة, منهـا مـا     يزيد على أربعمائة قناة تلفزيونية مبخ

ــرقص أو     ــاء أو الـ ــة أو الغنـ ــة كالرياضـ ــ امج معينـ ــو ,صـــص لـ هـ

 الكنائس أو األخبار أو غري ذلك من التخصصات التلفزيونية.

أنـا حينمـا    ةوقال لي رجل آخر لديه شيء من الشعور باملسـؤولي 

فتةــت اجلهــاز ألول مــرة بكيــت, فقلــت: ومــا الــذي أبكــاك؟ قــال  
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زيــد علـى ثالثــني حمطــة تلفزيونيـة كلــها أمــا تغــا أو   شـاهدت مــا ي 

ترقص أو تبث ما ال فائدة فيـه, وإلثـت لعلـي أجـد قنـاة واحـدة مـن        

تلــك القنــوات تبــث شــيً ا عــن اإلســالم موجــه إىل العــام باللغـــات         

ــم أكــد أجــد شــيً ا, ويــا زاد مــن أملــي وحســرتي أنــا       العامليــة فل

صصة تبـث بلغـات   وجدت ما يزيد على مخسني حمطة كنسية متخ

,تلفة حول العام كمـا وجـدت حمطـات أخـرى تبـث عـن ديانـات        

شرق آسيا من بوذية وهندوسية, وغريها, إضافة إىل ما يبث لعبـدة  

 الفن والرذيلة من رقص وغناء ماجن.

وتـــذكرت حـــني يعـــت حـــديث صـــاح  كـــم يف العـــام مـــن   

يـروا   املسلمني الذين لديهم مثـل وسـائل االسـتقبال هـذه ويتمنـون أن     

مـن هـم إلاجـة إىل     برامج دينية تناسـبهم, وكـم مـن غـري املسـلمني     

ــادتهم إىل هديــه        توضــيح الصــورة الصــةيةة هلــم عــن اإلســالم وقي

 وتعاليمه.

ــة       ــات املتةــدة األمريكي ــا يف الوالي ــت مقيًم ــا كن وأذكــر حينم

أوائل التسعينات امليالدية, أنه كانت هناك قناة تلفزيونيـة عربيـة,   

عنهـا يف رمضـان سـوى الـرقص والغنـاء مـن        نيعرفـو كان النـا  ال  

برامج نيلي وأمثاهلا, وبعـا الـ امج الـع سـاول بهـا إرضـاء بعـا        

النا  متناسية يف كثري من األحيان رب النا . إضافة ملـا تبثـه مـن    

برامج الكنائس العربية بشكل دائم هنـاك, ومـع هـذا كلـه فقـد      



 

 

 

 

 

 

 . عبد العزيز بن إبراهيم الُعمريأ. د  
 

 

34 

ة الرتاويــح مــن األواخــر مــن رمضــان بتســجيل صــال رقامــت يف العشــ

املسجد احلرام ونقلتها يف وقت مترخر مـن الليـل فشـكر املسـلمون     

ــل,         ــرخر مــن اللي ــى الوقــت املت ــنهم ينتنــر حت ــك وأصــبح بعــا م ذل

ليستمع إىل قراءة أئمة احلرم وليمأل عينيه من مننر املسلمني وهـم  

ــك عنـــد        ــة ذلـ ــرم مكانـ ــام يف احلـــرم, وال يعـ ــف اإلمـ ــلون خلـ يصـ

ســـوى مـــن عـــاح عيشـــتهم, وابتعـــد عـــن بـــالد    املســـلمني املغرتبـــني

 احلرمني.

املنطلــش أحـس أنــه مـن واجــب املسـلمني أن توجــد     اوإنـا مــن هـذ  

ــام بلغاتــه        ــدين اإلســالمي إىل الع ــوات دينيــة متخصصــة تبــث ال قن

ن أاملختلفة, من خالل احملطات الفضائية ع  األقمار الصـناعية, و 

ه املؤسسـات اإلعالميـة   يكون هذا العمل هًما ريًيا وشعبًيا تقوم ب

على حد سـواء وأن ال نتـرخر يف ذلـك, وبـالد احلـرمني هـي        الدعوية

فهــي قبلــة املســلمني مهــبط      ةأوىل البلــدان يف محــل هــذه املســؤولي    

مــن اخلــ ات والقــدرات مــا     ــــ وهلل احلمــدــــ الــوحي, ويوجــد بهــا   

ــب و   ــذا اجلانـ ــي هـ ــن أن يغطـ ــاك   إنكـ ــون هنـ ــع أن تكـ ــي ألطمـ نـ

غات ,تلفة لتقوم بهذا الدور الذي يعت  فريضـة  حمطات عديدة وبل

يف هذا الزمان الذي حاول فيه صوت الباطـل أن يطغـى علـى صـوت     

ولي هـذا  احلش, وقد يعنا قبل فـرتة أن حكومـة خـادم احلـرمني تُـ     

لني يف اإلعـالم  ؤواألمر عناية خاصة, وباملناسبة فإننا نسـتةث املسـ  
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القنــاة أو القنــوات  علــى ســرعة إجنــاز ذلــك وأن تكــون بــرامج هــذه  

ـــ املتوقعــة  ـــ بــإذن اهللـ بــرامج إســالمية خالصــة, موجهــة للمســلمني   ـ

وغــري املســلمني كمــا أن اجلمعيــات الدعويــة نكــن أن تســاهم يف  

هــــذا اجلانــــب خصوًصــــا إذا علمنــــا أن أســــعار البــــث يف القنــــوات 

, رخيصـة جـًدا مقارنـة    الروسية مـثالً الفضائية الشرقية كالقنوات 

نــي أتطلــع إىل اليــوم الــذي نــرى فيــه مثــل هــذه  إالغربيــة, وبــالقنوات 

ــالد إســالمية أخــرى لتســاهم يف       ــا ومــن ب ــش مــن بالدن ــوات تنطل القن

واهلل  ,ال علــى الــردى ىإرشــاد النــا  إىل احلــش وداللــتهم علــى اهلــد 

 املستعان وعليه التكالن. 

 

 

 

 

 

 

 

 


