توصيات مؤمتر النوازل الدعوية يف الغرب
حول جتديد اخلطاب الدعوي
 جتديد اخلطاب الدعوي يراد به جتريد مضمونه مما علق به من شوائب الغلو واجلفاء،
وجتديد كيفية أدائه مبا يالئم الزمان واملكان واملخاطبني ،وجتديد االجتهاد عند تغري
املناطات ،والتفريق بني التجديد املشروع والتحريف املذموم
 من أولوايت جتديد اخلطاب الدعوي التناهي عن الفرقة واالختالف ،والتداعي إىل
اجلماعة واالئتالف ،وجتنب الدخول يف املعارك املفتعلة يف املسائل االجتهادية ،وإشاعة

ثقافة إنصاف املخالف ،والرفق يف اإلنكار عليه ،وجتنب االستعالئية يف التعامل معه ،فإن
استحياء النفوس ابلتوبة أحب إىل هللا من إصرارها على الباطل.
 املوازنة بني فريضة االتباع وضرورة االجتماع ،فمقام الدعوة والبناء يقتضي احلرص
على صحة املعتقد وسالمة املنهج ،ومقام العمل العام يقتضي احلرص على االئتالف
واالجتماع ،والتعاون على املشرتكات الدعوية مواجهة للتحدايت العصرية.
 الرتكيز يف اخلطاب الدعوي على إحياء الرابنية وتصحيح املفاهيم ،واالهتمام ابلقضااي
احمللية للجاليات اإلسالمية ،واستفاضة البالغ بينها مبا ال يسع املسلم جهله من حقائق

اإلسالم عقائد وشرائع ،وتوجيه العامة إىل طلب العلم النافع ،وهتيئة اآلليات والوسائل
اليت تعني على ذلك.
 عدم نقل االختالفات اإلجتهادية يف املسائل الدعوية اىل املنابر العامة ،فإن هذا أعون
على احتواء النزاع ،وتقبل أطرافه للحق ،واألصل أن حتل مثل هذه النزاعات داخليا ،ومن
خالل اآلليات والوسائط اإلسالمية.
 إعالن الرباء من اإلرهاب سواء تولت كربه جتمعات أم حكومات ،وعدم تسويغه أبي
حال من األحوال ،وهذا ال يعين إقرار غريه من املظامل ،كاحلروب اجلائرة والقمع

بعضا.
واالستبداد ،ولكن ينبغي التأكيد على أن هذه املظامل ال يسوغ بعضها ً
حول االصولية واألصوليني
 األصولية مصطلح مستحدث يشري إىل نظرة متكاملة للحياة بكافة جوانبها السياسية
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية انبعة عن عقيدةٍ دينية ،وهي يف السياق التارخيي ،تعين
العودة إىل ما ُّ
هلويتها احلضارية والثقافية ،ويغلب اقرتان
تعده األمم أو اجلماعات أساساً ِّ
استخدامه يف واقعنا املعاصر ابلتعصب والعنف ،ال سيما إذا كان احلديث عن اإلسالم

 األصويل يف الثقافة اإلسالمية هو العامل أبصول الفقه ،وهو العلم الذي يعرف به كيفية
استنباط االحكام العملية من األدلة التفصيلية ،واألصولية يف هذه الثقافة تعىن «التأصيل»
أي إرجاع األحكام العملية اجلزئية إىل القواعد الكلية ،خاصة فيما يتعلق ابلنوازل
واملستجدات.

 األصولية اإلسالمية مبعناها الشائع اليوم :إن قصد هبا حرفية الفهم من غري اعتبار
للمقاصد واملآالت ،أو اجلمود وعدم مراعاة تغري الزمان واملكان يف األحكام ،أو الغلظة
والعنف أو ظلم اآلخر فهي مذمومة .أما إن قصد هبا اإلذعان ملرجعية نصوص الوحيني
قرآان وسنة صحيجة ،مع حسن الفهم والتطبيق ،ورد الفروع إىل أصوهلا ،يف مقابلة من ال
يقبلون مبرجعيتها يف عالقة الدين ابحلياة أو حيرفوهنا عن مواضعها فهي حممودة .واألوىل
عدم استعماهلا يف وصف احلركات اإلسالمية للتباين بني التارخيني :اإلسالمي واملسيحي،

وللمعاين السلبية اليت تتعلق بتاريخ استعماهلا

 األصولية ليست مقصورة على دين بعينه أو أمة بعينها ،وهي ليست مرادفة للتعصب
والتشدد يف مجيع األحوال ،فاحلركات اليت تدعي أصولية ليست سواء ،كما أن العنف
ليس صفة مالزمة هلا ،فدوافعه يف األعم األغلب سياسية ،أو بسبب مظامل اجتماعية أو
أحياان ،لكنها ال تسوغ البغي على األبرايء على
اقتصادية ،وتلك املظامل وإن كانت حقيقية ً

أي حال.

 تركيز اخلطاب االهتامي على «األصولية اإلسالمية» دون غريها من األصوليات
املعاصرة مثل األصولية الصهيونية واألصولية النصرانية وغريها من املفارقات الظاملة اليت
ال تفيد يف حل مشكلة الغلو يف الدين ،والتطرف يف تفسري نصوصه.
حول الرق
 الرق إرث اترخيي قدمي ،وقد تدرج اإلسالم يف تصفيته ،فقلص مصادره ووسع مصارفه،

وقدم للعامل منوذجاً ال مثال لَهُ يف استئصاله من القلوب ،فأعاد للرقيق إنسانيته ،ورد إليه
ِّ

كرامته ،ومهد الطريق اللغاء الرق ابلكلية عند اإلمكان ،وقد اصبح اليوم اترخيا بعد أن
تواضع العامل على إلغائه ،وال يوجد مانع شرعي من النص على إلغاء التعامل به إسالميا
بعد اتفاق اجملتمع الدويل على ذلك

حول التعدد
 التعدد إرث ديين قدمي ،وهو حاجة إنسانية يف بعض اجملتمعات يف ظل زايدة عدد
النساء وحترمي املخادنة ،وسائر العالقات غري الشرعية بني الرجل واملرأة ،وقد جعل
اإلسالم له سقفا ،وقيده ابلقدرة على العدل ،ويف اجملتمعات اليت جترم التعدد ينبغي جتنبه.
حول املوسيقى
 املوسيقى اليت تثري الغرائز وتدعو إىل الفحش متفق على ردها ،وسواها موضع
خالف ،واجلمهور على منعها ،وهو الراجح فقها ،وأدىن القول فيها أن تكون من
املشتبهات ،واالحتياط تركها
حول القتل دفاعا عن الشرف
 القتل دفاعا عن الشرف هو قتل املتهمة ابلزان من قبل أهلها محية ،ودفاعا مزعوما
عن الشرف والعرض

 حترمي الزان وانتهاك االعراض ،موضع اتفاق بني أهل اإلسالم ،ولكن العقوبة على ذلك
مردها إىل الدولة ذات الشوكة واملنعة ،والقدرة على توفري الضماانت القضائية العادلة ،وال
مدخل فيها آلحاد الناس وال جلماعاهتم ،واحلدود تدرأ ابلشبهات ،واالفتيات على الدولة
والقتل ابلظنة وحتت أتثري احلمية الطائشة جرمية شرعية تستوجب العقوابت اجلنائية.
حول مفهوم اجلهاد
 اجلهاد بذل اجلهد إلعالء كلمة هللا ،وقد يكون ابللسان :بالغا عن هللا ورساالته،

وقياما حبجته على عباده ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،وقد يكون ابليد :درءا للحرابة ،وكفا
للعدوان الواقع أو املتوقع على مجاعة املسلمني ،ونصرة للمستضعفني.


ويف عامل الفضاءات املفتوحة ،واحرتام اخلصوصيات الدينية ،وشيوع ثقافة محاية

حقوق اإلنسان ،وجترمي االضطهاد الديين ما أغين عن جهاد الطلب الذي ما شرع إال
حلماية الدعوة ومنع الفتنة يف الدين ،ونصرة املستضعفني
 ليس من اجلهاد املشروع أعمال العنف اليت تطال األبرايء ،وتدمر مقدرات الشعوب،
سواء أكانت من االفراد واجلماعات ،أم كانت من الدول واحلكومات.
حول احلياد يف العالقات الدولية
 احلياد يعين اعتزال احلرب طواعية ،وعدم مناصرة طرف من األطراف يف خصومة
دولية قائمة ،فهو خيار من اخليارات اليت حيق للدول اللجوء إليها يف حال قيام نزاع مسلح
ال يعنيها ،أو ال يتعلق هبا بصورة مباشرة ،وقد نشأ بتأثري اجلو العام الذي كان يسود

العالقات الدولية بسبب احلرب الباردة ،وهتدف الدولة احملايدة إىل جتنيب شعبها وأرضها
خمتلف االحتماالت النامجة عن الصراعات املسلحة.
 مرد االمر يف احلياد إىل أويل االمر يف مجاعة املسلمني ،فهم أقدر الناس على تقدير
املوقف املالئم يف ضوء خصوصية الزمان واملكان ،وطبيعة النزاع القائم بني املتحاربني.
 احلياد واعتزال احلرب ال يعين التخلف عن نصرة املظلوم ،واالخذ على يدي الباغي
على الصعيد السياسي ،وممارسة االحتساب من خالل احملافل الدولية اليت تواثق فيها

األعضاء على احلل السلمي للمنازعات ،وال يعين ترك التسلح وإعداد اجليوش لردع من
تسول له نفسه االعتداء على الدولة احملايدة.
حول عقوبة الردة
الردة كغريها من العقوابت مردها إىل الدولة ذات الشوكة واملنعة ،والقدرة على
 عقوبة ِّ
توفري الضماانت القضائية العادلة ،وهي أدخل يف ابب التعازير اليت يوكل أمر تقديرها إىل

القضاء ،والقول بتخصيصها ابملرتد احملارب قول حمتمل ،واألوىل بذل اجلهد يف دراسة
الدعاة لدحض الشبهات وحتصني النِّاشئة.
الردة وأسباهبا ،وإعداد ِّ
ِّ
حول صراع احلضارات
 احلضارة اإلسالمية خمرج من أزمة احلضارات املادية املعاصرة ،فهي إنسانية النزعة
واهلدف ،عاملية األفق والرسالة ،تؤمن ابلعلم يف أصدق أصوله ،وترتكز على العقيدة يف
ختاطب العقل والقلب ،وتؤلف بني العاطفة والفكر ،وجتمع بني الدين
أصفى مبادئها،
َ
الدين
والدنيا ،يف تسامح ديين عجيب ،مل تعرفه حضارة مثلها قامت على ِّ

 األصل يف العالقة بني احلضارات أهنا عالقة تعارف وحوار وتعاون ،وقد تبلغ مبلغ
التنافس والتدافع ،وذلك كله يف ظل احرتام الكرامة اإلنسانية ،والقبول الفعلي ابلتنوع
الثقايف ،وحق املنتمني إىل مجيع احلضارات يف احلفاظ على تراثهم وقيمهم الثقافية ،ورفض
تدنيس القيم األخالقية والدينية والثقافية وانتهاك احلرمات واملقدسات ،واالعرتاف بتنوع
مصادر املعرفة يف كل زمان ومكان ،والتصدي للمذاهب واملمارسات الرامية خللق الصراع
والصدام بني احلضارات ،والسعي إلجياد أرضية مشرتكة بني خمتلف احلضارات ،وداخلها،
والتمسك مببادىء العدالة واإلنصاف والسالم والتضامن ،وااللتزام مبشاركة مجيع

الشعوب واألمم دون أي متييز يف عمليات صنع القرار وتوزيع املنافع على املستوى احمللي
والعاملي.
حول العالقة مع الدول غري اإلسالمية
 األصل يف دول العامل ذات األغلبية غري املسلمة يف واقعنا املعاصر أهنا داير عهد،

يتعني احملافظة فيها على العهود اليت تنشئها أتشريات الدخول وواثئق اإلقامة وبطاقات
اهلوية ،ووجوب العمل املشرتك على منع الظلم والعدوان،والتعاون على ما فيه خري
البشرية.
 إن طرأ على هذا األصل ما يغريه ،فكان بني بعض هذه الدول وبعض الدول املسلمة
حرب ،فتبقى مواثيق األمان حاكمة للمسلم املقيم هبا :مواطنا كان ،أو مقيما إقامة دائمة،
أو زائرا مستأمنا.

حول تتبع النوازل العامة املعاصرة ابلفتيا والبيان
 اإلفتاء يف النوازل من فروض الكفاايت ،وهو يلزم يف املقام األول أهل العلم يف احمللة
اليت وقعت فيها هذه النازلة ،ويكون غريهم من أهل العلم مددا هلم عند االقتضاء.
 النوازل ليست سواء ،فما كان منها من قضااي الرأي العام اليت تتناوهلا أجهزة اإلعالم،
كمشتهرات األقوال ،أو أعمال العنف اليت تنسب إىل بعض أهل اإلسالم ،فيلزم جهات
الفتوى بيان حكم اإلسالم فيها وتربئة اإلسالم منها ،وأيمتر بعد ذلك أهل الفتوى بينهم

مبعروف ،حول التواصل مع اإلعالم بشأهنا ،أو جتاهلها ،ويف مجيع األحوال إذا ورد سؤال
مستفهم أو متثبت من أي جهة ومل يكف املفيت غريه لزمه اجلواب وتعني عليه البيان.
من معامل السياسة الشرعية يف الفتيا يف النوازل املعاصرة:
 ترك اإلفتاء يف نوازل كل حملة ألهلها إن حصلت بقيامهم هبا الكفاية ،فهم أعرف
ابحلال وأبصر ابملآل ،فإن من البصائر يف زمن الفنت أال تنقل حرائق منطقة إىل أخرى!
 ختري ما يتم تناوله من النوازل املشرقية والغربية من مسائل السياسة الشرعية اليت ينظر
فيها يف ضوء املوازنة بني املصاحل واملفاسد ،ويتقرر حكمها يف ضوء ما غلب منهما! ما

دام االمر ال يزال يف إطار فروض الكفاايت.

 بيان احلكم الشرعي للنازلة ينبغي أن يكون يف إطاره العلمي ،بعيدا عن الشحنات
العاطفية السلبية اليت قد تسبب بعض احلرج القانوين أو اإلعالمي ،وتدخل يف مواجهات
مع أصحاهبا.

 الرتكيز على بيان كيفية التعاطي مع النوازل اليت ختالف معلوما من الدين
ابلضرورة دعواي وإعالميا وسياسيا ،وليس على البيان اجملرد حلكمها ،فإن حكمها يف األعم
األغلب ال خيفى على أحد
 الرتكيز يف اخلطاب على إبراز حكمة التشريع ،وإيراد احلجج العقلية واملنطقية هلذه
االحكام ،ليجتمع اإلقناع العقلي مع اإللزام الشرعي ،وليس جمرد السوق اجملرد للنصوص
كما هو احلال يف خطاب أهل اإلسالم الذين اجتمعوا على أصل اإلقرار بعصمة الرسالة

والرسول.

حول االستعانة ابملشاهري يف الدعوة على ما فيهم من فسوق أو بدعة
 يرخص عند ظهور املصلحة يف االستعانة ابملشاهري يف الدعوة إىل هللا عز وجل ،وإن
كان فيهم شوب من فسوق أو بدعة ،إال إذا غلب على الظن أنه سيكون ذريعة لنشر
بدعهم اليت تفوق مفسدهتا على ما يرجى من مصلحة دعوية.
حول الدخول إىل اماكن الفساد لدعوة أهلها
 يرخص عند االقتضاء يف دخول اماكن الفساد لدعوة أهلها إذا مل تتيسر دعوهتم
خارجها ،وذلك إذا غلب على الظن استجابتهم ،وكان لدى الداعي من صيانة العلم
والسن ما يعصمه من االفتتان ،وكان معه من يشهد له أبنه مل يدخل لريبة ،وكان بقاؤه
فيها بقدر احلاجة ،وما ورد من النهي عن عن مؤاكلة العصاة وجمالستهم حمله إذا مل يكن
ذلك هبدف دعوهتم واالحتساب عليهم.
حول حضور املناشط اليت يشرب فيها اخلمر

 ال جيوز اجللوس يف جمالس الشراب اليت يدار عليها اخلمر ،ملا ورد من النصوص يف
النهي عن ذلك ،ولو استطاع املسلم استبعادها من املناشط املشرتكة دون التسبب يف
تنفري املخالفني ،تعني عليه ذلك ،فإن مل يتيسر أنكر بقلبه فيما ال غىن عن حضوره من
هذه املناشط املشرتكة ،واجتهد يف املباعدة بينه وبني اخلمر ما استطاع .أما املناكر االخرى
كأكل اخلنزير وحنوه ،فال حرج يف جمالسة أصحاهبا لدعوهتم إن غلب على الظن
استجابتهم.
حول تنظيم املناشط املشرتكة مع املخالفني يف الدين ،واجملاهرين ابلفجور
 األصل يف خمالطة املسلمني لغريهم احلل ،ومن أعظم صورها املصاهرة ،وهي جتعل لغري
املسلم على املسلم أمومة وخؤولة ،وهذه صالت وثيقة وأرحام تبل ببالهلا ،وال مينع من
ذلك اختالف الدين
 وهلذه املخالطة ضوابط ،منها:
.1

استحضار النية احلسنة من الدعوة أو صلة الرحم وحنوه

.2

ال حرج يف أن يكون يف بطانة املسلم بعض خلطائه وذوي رمحه من غري

املسلمني ،كما كان من أيب طالب مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ولكن
األصل يف بطانه املسلم وخاصته أن يكونوا من صاحلي املؤمنني
.3

التفريق يف الفساد بني ما كان ابتداء أو استقالال وما كان تبعا ،ففرق بني حضور

مؤمتر لدعم زواج املثليني ،وهو ال يشرع قطعا ،وآخر لدعم احلقوق السياسية واملدنية
للجميع ،مبا فيهم املثليون ،وهو يف موضع الرخصة عند االقتضاء.

.4

ال حيل للمسلم أن يبقى يف جملس يستهزأ فيه آبايت هللا ويسخر منها ،فإن كانت

املنكرات دون ذلك ومل يتسن له اإلنكار عليها فال يبقى يف هذا اجمللس إال حلاجة
ظاهرة أو مصلحة راجحة ،مع بقاء اإلنكار ابلقلب جازما
.5

إن كان االجتماع على معروف يف اجلملة ،فإن املسلم يؤذن له يف املشاركة فيه،

وإن شابه بعض املخالفات ،مىت بقي اخلري غالبًا ،والقصد صاحلًا ،ومصلحة البقاء أرىب

من مفسدته
.6

املخالطة املشروعة قد تقتضي قدرا من املساحمة ،ويف أحكام الزوجة الكتابية مثال

لذلك ،فليس لزوجها املسلم منعها من شرب اخلمر أو إدخال الصليب إىل منزله ،أو
صالهتا يف بيته إىل قبلتها .وقد يسوغ جتاهل بعض املنكرات حلاجة التعايش ،ومىت
خشي اإلنسان إلف املعصية ،فليدع خمالطة أهلها.
حول مصافحة املرأة األجنبية
 األصل هو جتنب مصافحة املرأة األجنبية ملا ورد من النهي عن ذلك ،وملا كان املنع
من ذلك من ابب الوسائل وسد الذرائع ،فإنه يرخص من ذلك فيما تقتضيه الضرورات
أو احلاجات اليت تنزل منزلتها ،كما لو غلب على الظن أن يف ترك املصافحة مفسدة:
كالصد عن سبيل هللا ،أو تفويت حق له ،أو حلوق مفسدة به ،مع بذل اجلهد يف تفادي
هذه املصافحة ما استطاع ،كأن يشري برأسه ويده من بعيد وحنوه ،ويف مصافحة الطاعنني
يف السن من الشيوخ والعجائز فسحة عند أمن الفتنة.
املسلمون اجلدد والتصرف يف مقتنياهتم احملرمة

 يرخص للمسلمني اجلدد يف اقتناء أو بيع آالت املوسيقى والتماثيل النصفية واللوحات
ردهتم ،حىت وإن كان يف
املرسومة مىت ظهرت مصلحةٌ راجحةٌ كتثبيتهم على ِّ
الدين ومنع ِّ

مرجوح  -عندان -وهو إابحة املعازف ُمجلةً  ،فمصلحة الثبات على
ذلك أخذاً مبذهب
ٍ
مرجوح يف الفقه .ومن أراد منهم بيع ٍ
ٍ
شيء من هذه
مبذهب
امللِّة أعظم من مفسدة األخذ
ٍ
املُقتنيات حلاجته للمال فيشرتيها املسلمون منهم بغرض إتالفها تشجيعا هلم على التوبة.

حول قبول اإلسالم مع الشرط الفاسد
 يرخص يف قبول اإلسالم مع الشرط الفاسد ،كقبوله ممن تسلم على أن تبقى مع زوجها
غري املسلم ،أو أن ال ترتدي احلجاب وحنوه ،مع الرتفق يف بيان بطالن هذا الشرط مبا
اليؤدي إىل مفسدة أعظم ،وبذل اجلهد يف تعليمهم وتزكيتهم ،وإرشادهم لبعض احللول
واملخارج ،واملرجو أن حيملهم إسالمهم على تدارك هذا النقص
حول صالة اجلنازة على املرتد إذا جاء به أهله املسلمون
 ال يصلى على من كان مقطوعا بردته عن اإلسالم كما لو تنصر أو هتود ،أما من كان
غري مقطوع بردته فيصلى عليه استصحااب ألصل اإلسالم وحسابه على هللا ،فإن اخلطأ يف
الصالة على غري مسلم أهون من اخلطأ يف ترك الصالة على مسلم.
حول مشاركة غري املسلمني يف أعيادهم
 األصل هو الرب والقسط يف التعامل مع غري املسلمني ،ومن ذلك الدخول عليهم يف
مناسباهتم االجتماعية املشرتكة كالزواج أو قدوم املولود وحنوه وهتنئتهم هبا رجاء حسن

اجلوار وأتلف قلوهبم على اإلسالم ،أما املناسبات الدينية فاألصل أهنا من خصوصيات
امللل والنحل ،فتبقى خمتصة أبهلها ،فال جتوز املشاركة فيها ،وال أبس عند ظهور املصلحة
من هتنئتهم بكلمات عامة ال تتضمن انتهاكا هلذه اخلصوصيات ،وال تتضمن إقرارا على
ابطل .مثل  happy holidaysأو happy weekend
الصالة اجلماعية مع املخالفني يف الدين أثناء االنرتفيث
 إن قصد ابلصالة الدعاء فال حرج يف االشرتاك يف دعاء مجاعي مع غري املسلمني إذا
مل يتضمن شركا أو خمالفة شرعية ،كالدعاء ابهلداية أو السالم االجتماعي ودفع البالء

وحنوه ،سواء أكان الداعي هو املسلم أم غريه ،وإن قصد هبا الصالة مبفهومها االصطالحي
فال جيوز االشرتاك يف صالة بدعية أو شركية مع أي أحد ،مسلما كان أو غري مسلم
حول دخول غرياملسلم إىل املسجد
 يرخص يف دخول غرياملسلم إىل املسجد شريطة عدم امتهان املسجد أو إشغال
املصلني ،ويرخص له يف الصالة مع املسلمني شريطة عدم قطع اتصال الصف أبن يكون
يف طرف الصف أو يف صف مستقل.
حول متيز أهل العلم من الرجال بلباس خاص
 األصل يف ابب الثياب هو احلل ،إال إذ تضمن منهيا عنه ،ككشف عورة ،أو تشبه
أبهل الفجور ،أو أبهل ملة أخرى فيما هو من خصوصياهتم ،أو تشبه أحد اجلنسني
ابآلخر.

 ال حرج يف متيز أهل العلم من الرجال بلباس خاص على ما جتري به العادة ،وال حرج
يف لبس الدعاة املالبس الرايضية أو ربطة العنق وحنوه.

حول وسائل الدعوة
 وسائل الدعوة ليست سواء :فمنها ما متهد يف الشرع منعه ،كالرقص والتصفري
والتصدية يف حلق الذكر عند بعض جهال املتنسكة ،ومنها ما متهد يف الشرع إابحته،
كرسم اخلطوط البيانية لتوضيح قضية من القضااي ،ومنها ما ترك عفوا وهذا هو الذي
يدق فيه النظر ،واألصل أهنا من األمور االجتهادية ومن مسائل السياسة الشرعية ،وال
ينبغي أن يؤدي االختالف يف بعض هذه الوسائل إىل تبديع أو تفسيق ،ملا متهد من أنه ال
إنكار يف مسائل االجتهاد.
 اإلعالم وسيلة أساسية لنقل املعارف واألفكار والسلوكيات بني األجيال املتعاقبة،
وهو أحد وسائل الدعوة اإلسالمية األساسية اليت جيب على املسلمني عامة والدعاة خاصة
العناية هبا يف كل زمان ومكان.
 حكم اإلعالم يف األصل وابعتبار مفهومه اجملرد اإلابحة ،وتعرتيه األحكام اخلمسة:
الوجوب ،والندب ،واإلابحة ،والكراهة ،والتحرمي ،وذلك حبسب املعلومة املقدمة،
والوسيلة املستخدمة ،واآلاثر املرتتبة عليها ،ومآالت األفعال حمل املمارسة.
حول حكم التصوير اآليل

 التصوير اآليل على أصل احلل لكونه تصويرا لصنع هللا وخلقه ،وليس مضاهاة خللقه
تعاىل ،إال إذا أدى إىل مفسدة عقدية أو أخالقية .كمن يصور صوراً لتعبد من دون هللا

تعاىل ،أو صورا فيها كشف للعورات وحنوه من احملرمات.

 التصوير املباح تعرتيه األحكام اخلمسة حبسب القصد :فإذا قُصد به شيءٌ ُحمَ َّرم فهو

حرام  ،وإن قُصد به شيءٌ واجب كان واجباً ،كالتصوير اجلنائي الذي حتفظ به احلقوق،
فقد جيب التصوير أحياانً إلثبات احلقوق وضبط اجملرمني وحتقيق العدالة ،وهكذا يف بقية

األحكام

حول االعمال الدرامية
 التمثيل عمل فين منثور أو منظوم ،يؤلف على قواعد خاصة ليمثل حاداثً حقيقياً أو

خمتلقاً قصداً للعربة.

 التمثيل من مسائل االجتهاد ،اليت تتزاحم فيها املصاحل واملفاسد ،وختتلف فيها
اجتهادات الناظرين ،ومن مسائله ما هو متفق عليه ومنها ما هو خمتلف فيه
 اتفق أهل العلم على حترمي متثيل ذات الرب جل وعال ،ومتثيل املالئكة والنبيني ،ومتثيل
أمهات املؤمنني ،ومتثيل غريهم حمل اجتهاد
اتفق أهل العلم على حترمي التمثيل إذا اشتمل على حمظور كخلوة أبجنبية أو معانقتها
وتقبيلها وحنوه.

 وفيما عدا ذلك ،حيكم على األمر من خالل سالمة النص وسالمة األداء ،وسالمة
السرية الذاتية للممثل ،ومراعاة الضوابط الشرعية العامة ،ومنها:

 .1سالمة النص واحملتوى ،وجتنب الكذب يف عرض السرية النبوية والوقائع التارخيية،
ومراجعة أهل االختصاص يف ذلك,
 .2جتنب املساس بثوابت الدين كاخللط بني الرب والقسط املشروع يف التعامل مع املخالفني
يف الدين من جهة ،واإلقرار مبا هم عليه من عبادة غري هللا وتسويغه من جهة أخرى.
 .3جتنب ما يتعلق ابملساس ابلعصمة الزوجية ،تزوجيا أو تطليقا ،ويكتفى حبكاية ذلك
ابلقول بدال من القيام بتمثيله

 .4جتنب األميان الكاذبة ،وتعظيم لفظ اجلاللة أن يذكر يف هلو أو ابطل.
 .5جتنب املنكرات اليت تصاحب االعمال الفنية يف العادة ،كتربج النساء واالختالط
الفاحش واملشاهد الفاضحة ،وسائر ما خيدش احلياء من األقوال واالفعال.
 .6عدم اإلخالل حبرمة املساجد أو الشعائر الذي يقع أثناء تصوير هذه األفالم
 .7أن ال يؤدي تعلمه أو احرتافه إىل تقصري يف واجب ،أو مضرة تلحق ابلبدن أو العقل
أو املال أو غري ذلك من األضرار.
حول مشاركة النساء يف األعمال الدرامية
 النساء شقائق الرجال ،فيجب على املرأة املسلمة من الضوابط يف ممارسة التمثيل ما
حيب على الرجال ،وتزيد على ذلك ما يلي:
 جتنب التربج بزينة ،واخللوة مع غري ذي رحم حمرم ،أو مباشرته ،والسفر من غري حمرم
أو رفقة مأمونة ،وجتنب متثيل مشاهد اإلغراء ،واملشاهد الفاضحة عموما كالرقص وحنوه

 واألوىل ابملسلمة جتنب املشاركة يف االعمال الدرامية ،لعسر توفري هذه الضوابط
الشرعية ،وال شيء يعدل السالمة!
حول أخذ االجر على العمل الدرامي

 ال حرج يف أخذ االجر على العمل الدرامي املباح ،ملا متهد يف الشريعة من جواز

اإلجارة على املباحات
 االجر على االعمال الدرامية احملرمة كسب خبيث تولد عن عقود فاسدة ،فما قبض
منه قبل العلم ابلتحرمي فهو ملن قبضه وأمره إىل هللا ،وما قبض بعد العلم ابلتحرمي واإلصرار
عليه جيب التخلص منه بعد التوبة بتوجيهه إىل املصارف العامة ،وال يلزم رده إىل من
استوىف عوضه من املتعة احملرمة ،لئال جيمع له بني العوض واملعوض ،ويستبقى للتائب من
هذه املكاسب ما يقيم أوده يف غري وكس وال شطط تشجيعا هلم وألمثاهلم على التوبة.
أمر املشاهدة اوسع من أمر التمثيل
ابب املشاهدة اوسع من ابب التمثيل ،وليس كل ما منع متثيله منعت مشاهدته ،بل يدور
األمر يف ذلك يف فلك املوازنة بني املصاحل واملفاسد

حول الرتدد على دور العرض الفنية

 األصل هو املنع من الذهاب إىل دور العرض املوجودة يف واقعنا املعاصر من مسرح
أو سينما وحنوه ،ملا يكتنفها من املناكر ،فإن خال بعضها من ذلك ،وكان ما يعرض فيها
هادفا  -وقل أن يتحقق ذلك  -كان يف ذلك فسحة ،واألوىل التنزه عن ذلك ،ال سيما
مع توافر البدائل ،عرب وسائط التواصل االجتماعي.

ظاهرة اإلرهاب يف املشرق
 التأكيد على أن اإلسالم دين العدل والتسامح ،وأن اجملاورة يف األوطان تنشئ حلمة
اجتماعية وتعد رابطة للتعايش املشرتك بني أبناء الوطن الواحد ،مهما تباينت عقائدهم،
ويرتتب عليها واجبات وحقوق متبادلة ،وجتعل أصل حرمة الدماء واألموال واألعراض
واملرافق العامة مشرتكا بني اجلميع ،وال مساس بشيء من ذلك إال وفق ما حتدده القوانني
والنظم السارية
 إدانة اإلرهاب بكل صوره ،والدعوة إىل التكاتف ملقاومته حيثما وقع ،ومن أي جهة
صدر ،وإىل أي ملة انتسب ،سواء أكان صادراً عن دولة أو مجاعة أو فرد ،مهما ادعى
صاحبه من اجتهاد أو أتويل ونية حسنة.

 اإلرهاب من املنظور اإلسالمي هو العدوان الذي ميارسه أفراد أو مجاعات أو دول
بغيا على اإلنسان يف دينه ،أو عقله ،أو ماله ،أو عرضه ،وهو أقرب ما يكون جلرائم احلرابة
اليت رصدت هلا الشريعة أغلظ العقوابت ،وهو يف واقعنا املعاصر مصطلح جممل ،يعرف
بتعريفات خمتلفة حسب رغبة صاحب التعريف ،وإذا قصد به استهداف املعصومني
قطعا يف اإلسالم.
واألبرايء وغري احملاربني ،فإنه حمرم ً
 التاكيد على ضرورة معاجلة األسباب اليت أدت  -وما تزال – لشيوع ظاهرة اإلرهاب
واتساع رقعتها ،من استبداد الدولة ،وجتفيف منابع التدين ،واضطهاد العلماء املخلصني،

واألعمال اإلجرامية اليت متارسها اجلماعات الطائفية احلاقدة ،واحلروب اجلائرة ،والنهب
املنظم لثروات الشعوب ومقدراهتا.
 التنبيه على خطر الغلو يف التكفري ،والرد على شبهات دعاته ،واالشتغال ابلدعوة
والبيان بدال من االشتغال بتصنيف الناس.
 التأكيد على أن العقوابت الشرعية  -ومنها احلدود  -يناط تنفيذها ابلوالة الشرعيني،
وال مدخل فيها آلحاد الناس أو اهليئات أو التجمعات.
 استفاضة البالغ ابلوسطية اإلسالمية ،وإدانة مفاهيم الغلو ،والنصح ألصحاهبا ،ألن
هذا من أقوى السبل العملية للوقاية من الغلو يف الدين.
 التناهي عن مظاهر العدوان على البيئة بكل مكوانهتا ،ومواجهة كل عدوان واقع أو
متوقع عليها ،حمافظة على حق األجيال القادمة يف العيش يف بيئة نقية من التلوث أبنواعه
املختلفة ،وترشيد التقدم الصناعي والتقين ،لتاليف املخاطر والكوارث اليت تعم اجلنس
البشـري بشعوبه كافة.
حول زايرة القدس يف ظل األوضاع الراهنة
 فضيلة زايرة املسجد األقصى موضع إمجاع أهل القبلة ،واختالف املعاصرين يف حكم
زايرته يف األوضاع الراهنة مرده إىل ما قد يرتتب على ذلك من التطبيع مع احملتل

 زايرة املسجد األقصى من قبل رعااي الدول اإلسالمية وإن كان األصل فيها
املشروعية ،فإهنا من مسائل األحكام السلطانية ،اليت ترد إىل أهل احلل والعقد يف مجاعة
املسلمني يف الشرق
 ال حرج يف زايرة املسجد األقصى من قبل رعااي الدول غري اإلسالمية ،ملا يرجى منها
من نصرة املرابطني يف األرض املقدسة ،والشد على أيديهم ،وإغاثتهم دون وقوع اآلاثر
السلبية للتطبيع.
حول الرتويج لكتب ومقاالت أو أشرطة فيديو تشوهبا بعض املخالفات
 ما يسهل التحرز من ضرره كاملوسيقى التصويرية اليت تكون يف بعض األفالم الواثئقية
أو الربامج التعليمية خطبه يسري ،فيستفاد من اخلري الراجح ،وينبه على الشر املرجوح
 ما يصعب التحرز منه كالكتب اليت خيتلط فيها احلق ابلباطل اختالطًا يتعذر معه
اجتناب الباطل ،فإن رجح جانب اخلري وتعذرت البدائل الصافية فإنه يفرق فيه
صفوا،
بني القارئ املبتدي واملتوسط واملنتهي ،فيدل األول على ما كان
ً

ويعرض للثاين ما مييزه ،ويرتك الثالث فمعه من العلم ما يعصمه بفضل هللا ومنته ،وقد
يكون التلقيح الوقائي أرجح من احلمية الكاملة.

حول انزلة إابحة زواج املثليني ،وكيفية التعامل معها على خمتلف االصعدة

 حترمي إتيان الرجل للرجل واملرأة للمرأة مما علم من دين اإلسالم ابلضرورة فال ينبغي
أن خيتلف فيه وال أن خيتلف عليه
 يراعي أمران عند التعامل مع هذه الظاهرة:
أوال :وجوب البيان ،وينبغي التقدمي مبا يلي:
ً
 .1األقليات املسلمة ال تسعى لفرض شرائع دينها على اآلخرين ،بل تسعى لدعوهتم
والنصح هلم ،واإلسالم ينهى عن افتئات آحاد الناس أو مجاعاهتم على السلطات

القانونية فيما هو من خصائصها

 .2اإلسالم ينهى أتباعه عن التحسس والتجسس وتتبع العورات وهتك األستار
 .3اإلسالم ال حيرم جمرد الشعور الذي ال يستطيع اإلنسان االنفكاك منه ودفعه عن
نفسه ،أو ميكن رفعه لكن مبشقة ابلغة .وال ينكر على صاحب هيئة معينة أو مشية أو
سوءا من
طريقة يف الكالم إذا مل يكن ذلك تكلفا وتشبها متعمدا ابلنساء ،حىت يظهر ً

قول أو عمل.

اثنيًا :عدم التورط يف الصراع اإلعالمي والقانوين والسياسي ،إال أن نستنصح فننصح،

أو نسأل عن تعاليم ديننا فنبينها ،وأن نصرف جهدان إىل رعاية شبابنا وحتصينهم من

تلك املزالق
حول محل املرأة املسلمة اسم زوجها أو عائلته بعد الزواج

البنوة أو معناها إىل غري األب ،أما إن كانت النسبة للتعريف،
 ال حيل االنتساب بلفظ ِّ

وتضمنت ما ينفي اختالط األنساب فال حرج .ومثال ذلك أن تضع
وصارت عرفاً عاماًِّ ،

املتزوجة اسم عائلة زوجها بعد اسم عائلتها ،لكنِّ األوىل ترُكه لعدم احلاجة إليه
املرأة ِّ
ولصعوبة اجلزم ابنتفاء اإليهام

