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نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالدعوة والتعليم

بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .1المقدمة
احلمد هلل والثناء عليه والصالة والسالم عىل عبده ونبيه ورسوله صىل اهلل عليه وسلم ،وبعد.
بناء عىل ما رشفني به إخواين ومشاخيي العلامء  -القائمون عىل أعامل جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا – من التكليف
بإعداد ورقة عمل حول " نوازل التكنولوجيا املتعلقة بالدعوة والتعليم" ،فإين أصدر هذه الكلامت بخالص امتناين
وتقديري جلهود جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا وعىل رأسه أستاذنا فضيلة األستاذ الدكتور صالح الصاوي حفظه اهلل.
وقد انتهجت يف هذه الورقة البحثية منهج اجلواب عىل األسئلة املطروحة بشكل خمترص قدر االستطاعة سائال اهلل تعاىل
اهلداية والتوفيق وأن يغفر لنا تقصرينا يف حق العلم وأهله وأن يكتب هبا نفعا إلخواننا األئمة األعالم املشاركني يف هذا
املؤمتر ،فام كان من توفيق فمن اهلل ،وما كان من خلل أو تقصري فمني ومن الشيطان ،أسال اهلل أن يعفو عنا ،اللهم آمني
إمام د .أمحد أبو سيف
التاسع من أغسطس 2022م ،احلادي عرش من شهر املحرم  1444هـ
داالس ،تكساس
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نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالدعوة والتعليم

 .2نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالدعوة والتعليم
ورد هذا العنوان يف املحور الرابع من حماور املؤمتر حول النقاط التالية:
 .1هل جيوز االعتامد عىل الفتاوى املنشورة يف اإلنرتنت وتربأ هبا الذمة؟ وماذا عن تعلم الدين كالقرآن والفقه من
خالل أحد برامج الذكاء االصطناعي أو أخذ اجلواب منه؟
 .2هل جيوز تصوير النبي صىل اهلل عليه وسلم والصحابة وأحداث السرية عرب وسائل العامل االفرتايض أو غريها
بصور منتجة بالكمبيوتر عىل أن يكون وصف النبي صىل عليه وسلم عىل وفق ما ورد يف النصوص ،وماذا عن
الصحابة والسرية لو أخرجت بصورة VR

 .3ما حكم مشاهدة أفالم جتسد صور األنبياء وقصصهم سواء كانت شخصيات كرتونية لألطفال أم حقيقية؟
 .4ما حكم وضع حقوق ملكية خاصة عىل املواد التعليمية الرشعية والدعوية؟ وهل جيوز نرش املواد السمعية أو
املرئية أو املكتوبة مما له حقوق ملكية دون استئذان بدون غرض ربح مايل؟ أو اإلفادة منها بصفة شخصية أو
حمدودة بدون نرش عام.
 .5أحيانا يوجد مقاطع مفيدة يف اإلنرتنت ،فهل جيوز عرضها للطالب ،أو يف ملتقيات دعوية ،ولو تضمنت
موسيقى ونساء غري حمجبات؟
 .6ما حكم مشاركة املرأة يف برامج تعليمية ودينية مسجلة ومنشورة يتطلع عليها الرجال والنساء.
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نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالدعوة والتعليم

 2.1المحور األول :هل يجوز االعتماد على الفتاوى المنشورة في اإلنترنت
وتبرأ بها الذمة؟ وماذا عن تعلم الدين كالقرآن والفقه من برنامج من
برامج الذكاء االصطناعي أو أخذ الجواب منه؟
مل يقف اإلسالم يوما حجر عثرة أمام العلم وكل أنواع التقدم التقني واستخدام الوسائل احلديثة يف تيسري أمور اخللق
خاصة فيام يرتبط بتيسري أمور احلياة وما يدور حوهلا من أحكام رشعية
وما عليه أمر االستفتاء عرب اإلنرتنت اآلن ال يقف عند حد املالحظة وإنام هو ظاهرة ال ختفى عىل أحد ولذا كان ألهل
العلم حياهلا كثري من املناقشات ال تقوم يف أصلها عىل حكم استخدام الوسائل احلديثة يف تداول املعلومات (فهي يف
إطار املباح الذي ال حيرم لذاته وإنام حيرم ملا يرتتب عليه من عمل) وإنام جاءت النقاشات يف الضوابط التي تدور حول
هذه العملية التفاعلية بني سائل ومسؤول حول مسألة قد تتعلق بشعرية تعبدية أو عالقة اجتامعية أو مسألة جتارية أو
غري ذلك مما تدور عليه أحوال اخللق
ولعل حديثنا اآلن يدور حول كيفية التواصل بني املفتي واملستفتي حول قضية أو مسألة
واملعهود من حال أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم أهنم كانوا يستفتونه صىل اهلل عليه وسلم فيجيبهم ويتنزل القرآن
الكريم جميبا اسئلتهم ومعاجلا قضاياهم ومض احلال عىل هذا النحو من السؤال املبارش بني املستفتي واملفتي يف عصور
األمة املتوالية إىل أن استجدت يف عاملنا املعارص هذه الوسائل التقنية احلديثة التي أتاحت الفرصة للسائل أن يطرح سؤاله
بني يدي املفتي عرب الوسيط اإللكرتوين سواء كان للسائل معرفة شخصية بمفتيه أو كان شخصا مرشحا للجواب عىل
سؤاله من ِقبل إدارة املوقع االلكرتوين أو ما شاكل من الوسائل التقنية احلديثة أو كانت إجابة مربجمة للرد عىل األسئلة
املتكررة واملبوبة عرب جمموعة من اخلطوات التقليدية
وأرى واهلل أعلم أن اجلواب عىل هذه املسألة ليس باجلواز أو عدمه وإنام يف توصيف احلال التي ينبغي أن تكون لضامن
سالمة اجلواب للسائل
-

وأوهلا فيام خيص السائل:
o

أن يعترب أن األوىل له استفتاء املفتي املجاور له العارف بأحواله وأحوال بيئته وجمتمعه

o

أن تكون لدى السائل املعرفة احلقيقية بمصدر التلقي لسؤاله فليس كل موقع إلكرتوين أعلن عن
جواب الفتاوى جدير بأن يوثق فيه وأن تطرح عليه األسئلة وإنام البد من االستيثاق من منهجية املوقع
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نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالدعوة والتعليم

وسالمة مذهبه العقدي والفقهي واألمر ذاته ينسحب عىل كل وسائل التواصل االجتامعي مثل
صفحات الفيسبوك او االنستجرام التي حتمل أسامء املشاهري أو وضعت هلا عناوين كبرية مثل (دار
إفتاء  ..أو بني سائل وفقيه أو ما إىل ذلك من عناوين ضخمة لصفحات قد تكون فقط للدعاية او
الرتويج ألمر خمتلف متاما عن قضية الفتاوى والتأهيل الدعوي أو الفقهي
o

أن يكون السؤال حقيقيا معربا عن حاجة شخصية له أو لغريه أو حول قضية حقيقية تشغل ذهنه
ويرتتب عىل جواهبا لديه قناعة دينية أو دنيوية،

o

أن حيسن السائل طرح ما عنده من السؤال يف عرض حقيقي لقضيته أو مسألته بالتفاصيل التي تتيح
ملفتيه فرصة االطالع عىل كافة جوانب املسألة والتي قد جتعل الفتوى ختتلف من شخص آلخر

o

أال يكون القصد من وراء السؤال حتر يك فتنة أو إثارة جدل سواء بني عموم املسلمني أو بني أهل
الفتوى

o

أال يكون املراد جمرد التشويش عىل املسلمني يف قضايا قد تلفت االنتباه وليس هلا أثر يف الواقع احلقيقي
لدى الناس

o

أال يكون تكرر السؤال لديه للبحث عن املتساهلني يف الفتوى واملفرطني يف الرتخص مع األحكام أو
املحاذير الرشعية

-

وثانيها فيام خيص املفتي:
o

أن يكون من الثقات من أهل العلم دينا وعلام وأال يكون قد نصب نفسه لإلفتاء اغرتارا بذاته أو تعاليا
عىل غريه

o

أن يتقي اهلل يف قصده حال فتوى اخللق

o

أن يتحرى اإلحاطة بأبعاد املسألة وحال السائل

o

أن يصغي لفهم كلامت السائل ودالالت ألفاظه نظرا الختالف دالالت الكلامت واللهجات بني
البيئات املختلفة والبلدان املتجاورة

o

أن يتيقن انه أدرك مراد السائل وتفهم املسألة عىل وجهها كام أراد السائل أن يطرحها وأال يتعجله أو
يقاطعه ظنا منه انه فهم املراد فلرب كلمة يف آخر احلديث غريت جمرى السؤال وبدلت من مسار
املطلوب لدى السائل
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نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالدعوة والتعليم

أن تكون لديه الدراية االجتامعية للموطن الذي ورد منه السؤال فأحوال العباد ختتلف باختالف
مواطنهم وظروف جمتمعاهتم وأحوال بلداهنم

o

أن يدرك آثار ما يفتي به عىل عموم الناس فام يصلح لبلد قد ال يصلح لغريه وما يتفق مع قوانني بيئة
قد ال يتفق مع غريها ومن ثم وجب التنبيه عىل اآلثار املرتتبة عىل الفتوى يف خمتلف املواطن
واألحوال او عىل األقل اإلشارة إىل أن هذا اجلواب مناسب حلال هذا السائل وقد ال يصلح لغريه

o

أال يترسع يف اجلواب قبل فراغ السائل من طرح مسألته وتلك آفة بعض املفتني نظرا لتكرار السؤال
فيظن أن اجلواب متفق بني اجلميع

o

أ ن يعرض فتواه بأسلوب ال يعجز السامع وال يصعب عىل املتلقي بألفاظ سهلة ومضامني غري محالة
ألوجه وكلامت يرتفع هبا اإلشكال عند املستفتي.

o

وثالثها فيام خيص وسيلة التواصل:
ونشري هنا بداية إىل أن وسائل التواصل بني السائل واملفتي متنوعة فمنها ما هو مكتوب (كاإليميل،
والرسائل النصية عرب الرسائل املبارشة أو عرب جمموعات الواتساب او املاسنجر أو غريمها ) ومنها ما
هو مسموع عرب احلوارات عرب اهلاتف أو الزووم أو السكايب أو ما شابه من مثيلهام
▪

وهنا نقول بأنه البد وأن يتم التواصل احلقيقي بني السائل ومفتيه ليتحقق النقاش املعني عىل
اإلحاطة باملسألة خربا واستيعاهبا من كافة جوانبها

▪

وفيام خيص الفتاوى النصية املرسلة عرب الربيد اإللكرتوين ،يتعني عىل املفتي أن يعيد توصيفه
للمسألة قبل عرض اجلواب عليها حتى يتيقن املستفتي أن الفتوى الصادرة مطابقة للوصف
الذي طرحه عرب رسالته

▪

أن تكون الوسيلة متيحة لكال الطرفني وضوح الكلامت واأللفاظ والسامع أو الرؤية املبارشة
(يف إطار املباح رشعا)

ونختم بأن الفتوى عرب اإلنرتنت قد ال يكون فيها من حيث األصل ما خيالف أصول االستفتاء وثوابته غري أن الواقع قد
يعرب ع ن غري ذلك ،فقد رأينا اآلن أنه قد تصدر للفتوى من ليسوا هلا فأفتوا بغري علم تأصييل يبيح هلم التوقيع عن رب
العاملني سبحانه فكذبوا عىل أنفسهم وعىل اهلل سبحانه وتعاىل
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نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالدعوة والتعليم

وقد رأينا يف جانب آخر أناسا يطرحون سؤاال عابرا ال حيسنون التعبري عن فتواهم بالشكل املتيح للمفتي أن يستعرض
جوانب الفتوى فيفتي فيام يتصور اكتامله من السؤال واحلقيقة أن اإلجابة ناقصة ليست عن جهل من املفتي وإنام عن
عجز البيان عند املستفتي.
ومن أخطر ما رأينا عرب األعوام السابقة تعميم الفتوى اخلاصة عىل كل املجتمع وذلك من خالل األسئلة التي ترد إىل
برامج الفتاوى العامة حيث يطرح املتصل السؤال اخلاص به وبحالته هو ويكون اجلواب من املفتي عرب الشاشة التي
يشاهدها املاليني فيظن كثري من الناس أن مثل هذه الفتوى تعالج قضيتهم كام صدرت لغريهم
ولعل الضابط يف ذلك كله يتلخص فيام ييل:
-

أن توجد قنوات خاصة لإلفتاء يتصدرها أهل العلم األكفاء كام نرى من خط الفتوى يف أجما مثال

-

أن توجد جهات مراقبة للفتاوى الصادرة عرب اإلنرتنت بأدواته املختلفة حتت إرشاف املجامع الفقهية

ومن التوصيات اهلامة ف هذه اجلزئية
-

اعتبار أن املفتي املقيم أعلم بأحوال الناس من املفتي عرب وسائل اإلنرتنت وتوجيه السائل إىل استفتاء علامء
بلده فاألصل أن الفتوى لشخص السائل ألن املفتي يراعي خلفيات الواقعة التي ختتلف من حالة ألخرى وإن
بدت متشاهبة

-

اعتبار ما يصدر عن املجامع الفقهية واعتبار توصياهتا بمثابة املرجعيات الفقهية للفتاوى الصادرة عرب
الفضائيات أو من خالل وسائل التواصل التقني

-

حماولة إجياد مرجعية فقهية عامة للعامل اإلسالمي تنبثق عنها مرجعيات فقهية لكل دولة تنبثق عنها اللجان
الفرعية للفتاوى وهو مرشوع كبري قد يستوعب من الزمان ما ال ندركه لكن السابق إىل العمل دائام سابق إىل
األجر .واهلل اعلم

وأما عن تعلم الدين كالقرآن والفقه وغريمها من برامج الذكاء االصطناعي أو أخذ اجلواب منه؟
فإن احلكم فيها ينطبق عليه ما سبقت اإلشارة إليه من اعتامد املصادر التعليمية والتيقن من مصدر التلقي ،وطبيعة
املتلقي للقرآن الكريم والدروس العلمية الرشعية
ومن خالل املتابعة رأينا أن بعض التطبيقات تعني عىل التعلم أكثر من غريها من الوسائل األخرى خاصة تلك التي
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اجتمع عىل صناعتها أهل الفن من اجلوانب الرتبوية والتعليمية ثم أهل الفن يف الصناعة الرقمية والتكنولوجية فالتعلم
ليس تلقينا فحسب ،بل طرح للمعلومات واختبار مدى إدراك الطالب ملا تلقاه وإثارة زاوية التساؤل عنده ( )
1

1

) من المراجع http://www.deyaralnagab.com/main.php?content=9&id=1392
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 2.2المحور الثاني :هل يجوز تصوير شخصية النبي صلى الله عليه وسلم
والصحابة وأحداث السيرة عبر وسائل العالم االفتراضي أو غيرها بصور
منتجة بالكمبيوتر مثال ،على أن يكون وصف النبي صلى عليه وسلم على
وفق ما ورد في النصوص ،وماذا عن الصحابة والسيرة لو أخرجت بصورة
VR
يعد فن التمثيل أحد آليات عرض املعلومات الواقعية والتارخيية واألصل يف مهمته نقل احلقائق يف صورة درامية تستميل
مشاعر املشاهد وتقنعه بام يصوره خيال الكاتب وعبقرية املخرج وإبداع املصور وحبكة الدراما وقد صور القرآن الكريم
لنا عددا من املشاهد التي حتكيها الكلامت وترتسم يف األذهان وكأهنا رأي عني كمثل ما حكى اهلل تعاىل لنا من قصص
ا ألنبياء عموما وصور اهلل لنا حالة بعض األشخاص يف حركتهم وأقواهلم ومواقفهم وقد رأينا روعة التصوير القرآين
ملشهد قارون إذ خرج عىل قومه يف زينته وصاحب اجلنتني إذ دخل جنته وهو ظامل لنفسه وأصحاب اجلنة حني انطلقوا
وهم يتخافتون اال يدخلنها اليوم عليكم مسكني وغري ذلك كثري من شواهد القرآن الكريم
وال أرى انه يوجد نص حيرم املحاكاة لألحداث او األشخاص إن توافرت الرشوط والضوابط احلاكمة هلا من مثل
األمانة يف النقل وعدم التقول أو ادعاء غري احلقيقة او االزدراء باألشخاص الذين يتم التعبري عنهم خالل العرض
الدرامي (فيلم أو مسلسل)
وقد بدأ "استخدام الدراما أو التمثيل مؤخرا كوسيلة دعوية إسالمية يف عديد من املجتمعات اإلسالمية مما أثار اجلدل
حمرم،
حوهلا ،واختلفت اآلراء يف حكمها ،األمر الذي جيب أن نعمل فيه آلة االجتهاد بأدواته ،خاصة أنه ليس فيه نص ِّ
وليس هناك ما يقاس عليه ،وليس فيه إمجاع من علامء األمة يف عرصنا بشكله العام ،وهناك اجتهادات كثرية يف حكم
متثيل األنبياء والصحابة ،وهذا يدل عىل مكانة هذا العمل يف حياتنا ،وأمهيته ،وأنه وسيلة ال يمكن لنا أن نغفلها ملا له
من تأثري يف حياة الناس"( ).
2

ومن خالل املتابعة ألقوال أهل العلم رأيت أن كلمة الفقهاء متفقة حول حتريم جتسيد األنبياء واملرسلني ملا يأيت من
استدالالت ترقى إىل حد اإلقناع والتسليم
) ندوة بعنوان (التمثيل وسيلة دعوية ( د .محمد أبو الفتح البيانون بتاري خ  1998م 8/ 12 /الموافق ،ـه : 19/ 8/ 1419بكلية ر
الشيعة والدراسات
ي
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 -1املحاكاة حمالة :والتمثيل ليس إال حمض حماكاة لشخصية ما يف أحواهلا املختلفة ،وقد ميز اهلل تعاىل األنبياء
عىل غريهم يف عصمتهم من اخلطأ البرشي القادح يف أصل النبوة ،واملحاكاة البد وأن تكون من شخص حيمل نفس
املزايا وامللكات والقدرات التي حتققت لألنبياء واملرسلني وهو االمر الذي ال يقول به أحد ممن يؤمنون بعصمة األنبياء
()
3

 -2ما ال يستطاع من األحوال لدى األنبياء واملرسلني" ،كيف يمثل آدم أبو البرش وزوجه ومها يأكالن من
الشجرة؟ وما هي هذه الشجرة؟ أهي شجرة احلنطة؟ أم هي شجرة التني؟ أم هي النخلة؟  ،. . .وعىل أي حال نمثلهام
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ ُ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ
ج َرة ِ َوأقل لك َما
وقد طفقا خيصفان عليهام من ورق اجلنة؟ وهل نمثل اهلل تعاىل وقد نادامها{ :ألم أنهكما عن ت ِلكما الش
َّ َّ ْ َ َ َ ُ
ك َما َع ُد ٌّو ُمب ن
ي} ( )؟ ! أو نرتك متثيله تعاىل وهو ركن يف الرواية ركني؟! سبحانك سبحانك ،نعوذ بك
إِن الشيطان ل
ِ
4

من سخطك ونقمتك ومن هذا الكفر املبني؟؟!! ،وكيف يمثل موسى وهو يناجي ربه؟ وكيف يمثل وقد وكز املرصي
فقتله؟ وكيف يمثل وهو ينظر إىل اجلبل الذي جتىل له ربه فجعله دكا وخر موسى صعقا ،وكيف يمثل يوسف الصديق
وقد مهت به امرأة العزيز وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه؟ وما تفسري اهلم يف لغة الفن؟ ( )
5

 -3بني املفسدة واملصلحة :وقياس األمر عىل قاعدة دفع املفسدة مقدم عىل جلب املصلحة يدفعنا إىل النظر يف
املصالح املرتتبة عىل جتسيد األنبياء واملرسلني لنجد أن ارتباط الصورة الذهنية بشخص بعينه يقيد التصور الذهني
لشخصية النبي أو الرسول وحيدده يف إطار شخصية املمثل ويقاس عىل ذلك يف كل ترصفاته وأحواله وحركاته ،فإذا
ثبت لدينا ان غالب العاملني يف هذا املجال تغلب عليهم السيئة ويتقلبون بني األدوار دون متييز بني خبيثها وطيبها فإن
الصورة الذهنية لدى املتلقي قد ختلط بني صورة النبي أو الرسول وصورة هذا املمثل يف صالح عمله وطاحله فيسقط يف
عني املتابع مبدأ االتباع ا ملطلق والتسليم التام واعتبار األسوة مما قد هيدم أصل التدين عند البعض حني يرى نموذج
املمثل الذي كان باألمس يف هيئة الرسول عىل الشاشة واليوم يقارع مخرا أو خيادن امرأة .من األمور املتفق عليها بني أهل
الفن أن املمثل البد ان يكون األقرب واألقدر من بني املمثلني عىل جتسيد الشخصية وال يدعي أحدا من أهل الفن أو
من غريهم عىل وجود قدرة ألحد عىل االقرتاب من كامل النبوة خلقا وخلقا
مفت الديار المرصية حينئذ ) يف الفتوى الصادرة يف شوال  / 1400أغسطس 1980
) أكدت دار اإلفتاء المرصية من فتوى عناية أ د جاد الحق عىل جاد الحق ( ي
األنبياء والصحابة ف األعمال الفنية ،مشية إىل أن ع ْص َم َة هللا ألنبيائه ُ
عىل ما ر
ور ُسله من أن يتمثل
نش يف جريدة األهرام بتاري خ  20رمضان 1400ـه  ،حرمة تجسيد
ر
ِ
الع ْْ َية من قصص
بهم شيطان مانعة من أن يمثل شخصياتهم إنسان ،ويمتد ذلك إىل أصولهم وفروعهم وزوجاتهم وصحابة
الرسول عليه َالصالة والسالم ،ومن جهة ِ
ى
ُ ى
ُ
ى
ِّ
ْ ٌ
يد ُم َقامر س ِّكي ُ
رفيق َحانات وأخ للدعارة والد ِاع َرات ،ومن َب ْعد يمثل
قبل َمثل شخص ِعر ِب
األنبياء ،متسائلة كيف تتأن االستفادة من تمثيل إنسان لشخص ْنت ،ومن
ِ ِ ر
كثي منهم
كل أولئك أو ر

ردا 3

4
5

) سورة األعراف :اآلية 22
) من قرار لجنة الفتوى باألزهر ر
الشيف الصادرة يف
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 -4انقطاع الوحي :من طبيعة الرسول قابليته لتلقي الوحي وجتسيد شخصيته يستلزم تقمص الشخصية حال
تلبثه بالوحي فأنى ملخرج العمل الدرامي أن يصور لنا امللك وصورة الرسول حال تنزل الوحي عليه
-5مصدر التلقي اخلاص بتكوين صورة ذهنية عن األنبياء هم أهل العلم وليس غريهم
وقد اودعت السؤال لدى ثلة من اهل العلم ممن نثق برأهيم وعلمهم ومنهم:
 -1فضيلة الشيخ حسن عيل إمام املركز اإلسالمي ب  .....وقد كان من رأيه أنه يرى حرمة ذلك وأنه ال فائدة منه
وأن املرضة املتحققة من جتسيد شخصيات األنبياء أكثر من أي فائدة حمتملة لدى من يقولون بذلك وأن أعامل الدراما
الكرتونية التي ختلو من التجسيد فيها من النفع والفائدة امللموسة ما يغني عن هذا التجسيد ويكفي أن يكون التعبري عن
النبي من خالل الصوت الذي حيكي نصوص ما قالوه حتديدا او ما تم فعال يف العديد من األعامل الدرامية من وجود
ضوء معرب عن النبي أو الرسول باإلضافة إىل انطباع صورة املمثل يف ذهن الشخص فكلام قرأ املسلم السورة القرآنية او
اآليات احلاكية عن النبي حرضت يف ذهنه صورة ذلك املمثل الذي قد يكون مارقا خارجا عن أصول اآلداب مما هيني
من شخص الرسول الذي تم تقليده ويقلل من مكانته اتباعا وتقديسا( )  ...واهلل أعلم
6

 -2أ د حممد اجلبايل أستاذ التفسري وعلوم القرآن بجامعة األزهر وأكاديمية األئمة بأمريكا وقد أفاد فضيلته أيضا أن
صورة النبي سرتتسم يف األذهان مرتبطة بصورة املمثل وعرب بقوله أنا  -عىل سبيل املثال  -كلام قرأت أو حتدثت عن
سيدنا عمر بن عبد العزيز تطفو عىل سطح الذهن صورة نور الرشيف ،حتى سيدنا يوسف عليه السالم أختيله املمثل
اإليراين الذي قام بدوره هذا مع يقيني أنا ،فكيف بغريي ممن مل يتهيأ فكريا ونفسيا؟ وأشار إىل جزئية تقلب املمثل بني
خري ومرة رشير ومرة طاهر ومرة عربيد فتتميع صورة النبي عند املشاهد إذ يربطها بصورة املمثل وختم
األدوار فمرة ِّ
بقوله :الشيعة الذين أجازوا جتسيد األنبياء واملرسلني منعوا جتسيد أئمتهم وهذا من خالل املشاهدة يف أعامهلم الدرامية
من خالل قنواهتم ،وهذا لقناعتهم أن األئمة مفضلون عىل األنبياء.
 -3أ د ياس أبو شبانة أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة األزهر وعميد اكاديمية األئمة بأمريكا وقد أفاد
فضيلته بان املجامع الفقهية املعتربة أمجعت عىل حرمة جتسيد األنبياء يف األعامل الدرامية وأشار عىل وجود البديل كام
حدث يف مسلسل (حممد رسول اهلل) بأجزائه حيث كان يقوم ٍ
راو برتديد كالم رسول اهلل واألنبياء السابقني (عليهم مجيعا
الصالة والسالم)
 ) 6ومما يحرص ين من الذاكرة أن أستاذنا د محمود محمد عمارة عام ( 1999وكنا حينئذ كالبا ربي يديه يف مرحلة الدراسات العليا قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية)
وكان حينئذ عضوا بهيئة كبار العلماء باألزهر ذكر لنا أن الفنان نور ر
رض هللا عنه فرفض األزهر بش\ة ولما
الشيف أراد تجسيد مسلسل عن سيدنا اإلمام ال ر
حسي ي
نفس أال أمثل بعد ذلك فان جوابهم ،وماذا عما
فإن عىل استعداد أن أكتب تعهدا عىل
راجعهم بنفسه قائال إن كان التخوف أن أمثل شيئا سيئا بعد هذه المسلسل ي
ي
مض ،هل ستستطيع محوه من ذاكرة الناس.
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وكام تفضل أصحاب الفضيلة فإن املتتبع ألقوال الفقهاء املعارصين ال جيد خالفا يف حرمة متثيل أدوار األنبياء
بأشخاصهم ،ومنطلقهم إىل التحريم كام أرشنا هو أن درء املفسدة مقدم عىل جلب املصلحة ،وأن متثيلهم ليس مطابقا
للواقع ،فيغلب فيه جانب الرضر ،وأن متثيلهم قد يؤدي إىل إيذائهم وإسقاط مكانتهم وغري ذلك من األدلة التي استندوا
عليها وان البدائل املتاحة من خالل التقنيات الفنية املعربة عن احلال دون جتسيد برشي تغني عن ذلك ،واهلل اعلم
وخالصة القول يف هذه املسألة أن «متثيل األنبياء يف األفالم واملسلسالت ونحوها من املحرمات املتفق عليها بني أكثر
قول ٌ
علامء العرص ومن اهليئات العلمية املعتربة ،وهذا هو القول الصحيح يف املسألة ،وما يقابله ٌ
باطل ال يعتمد عىل دليل
معترب عند أهل العلم .وممن قال بتحريم متثيل األنبياء هيئة كبار العلامء السعودية ،واللجنة الدائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء .وجممع البحوث اإلسالمية بالقاهرة واملجلس التأسييس لرابطة العامل اإلسالمي ،ودار اإلفتاء املرصية وجلنة
الفتوى بوزارة األوقاف الكويتية وعدد كبري من علامء العرص كالشيخ العالمة عبد العزيز بن باز والشيخ العالمة حممد
العثيمني وطائفة من علامء األزهر وغريهم» ( )
7

أما عن جتسيد شخصيات الصحابة ،فخالصة القول هو املنع من ذلك أيضا خاصة آل بيت رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم واملبرشون منهم باجلنة وذلك ملا ورد من أدلة سابقة نحو األنبياء مع فارق العصمة لدى األنبياء ،واعتبار ما اختص
اهلل به الصحابة وما حباهم اهلل به من سامت وخصائص جعلتهم أهال لصحبة النبي صىل اهلل عليه وسلم وأن جتسيد
شخصياهتم ليس باألمر املقدور عىل أدائه يف عمل درامي ،فإن قال البعض إنام نقلدهم بام علمنا عنهم من صفاهتم
النفسية والشخصية ونتمثل حاهلم وردود أفعاهلم فإن اجلواب أنه ليست لدينا املواقف احلياتية لكل أيامهم ولياليهم
لنتمثل شخصياهتم عىل احلقيقة باعتبار أن مكانتهم ليست كمكانة املرسلني واألنبياء ،وإننا إذا أعملنا هذا املنطق فتجسيد
النبيني أوىل خاصة حممد صىل اهلل عليه وسلم فحياته التفصيلية واردة بالسنة املطهرة ،فإذا امتنع جتسيد من تفاصيل حياته
موفورة فغريه أوىل لعدم التوفية هبذا الرشط واهلل أعلم، .
فإذا أضفنا إىل ما سبق حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم (اهلل اهلل يف أصحايب ال تتخذوهم غرضا من بعدي ..فمن أحبهم
فبحبي أحبهم ،ومن أبغضهم فببغيض أبغضهم ( ) ،وأستشهد هبذا احلديث ملا علمنا من ورود اآلثار التي حتكي أنامطا
8

من اخلالف أو االختالف يف الرؤية والتصور واملواقف لدى الصحابة رضوان اهلل عليهم مما قد يفتح الباب أمام الكاتب
أو املخرج الدرامي أن يطلق لنفسه العنان لتصوير اخلالف او التقاتل بني بعضهم حسبام يميل عليه فكره وتصوره
هو بنفسته هو وحدود عقله دون استيعاب كامل ملا حدث عىل أرض الواقع حينئذ ،واهلل أعلم.
« ) 7فتاوى د حسام عفانة» ( 2 /1بيقيم الشاملة آليا):
 ) 8أخرجه اليمذي
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وإن كان علامء الشيعة قد أباحوا ذلك وأفتوا بجوازه وأنفذوه فعال يف واقعهم ومن ثمة رأينا مسلسال جيسد شخصية
يوسف عىل نبينا وعليه الصالة والسالم ،فإن اجلواب عىل بطالن ذلك أهنم حيرمون جتسيد صورة أئمتهم فضال عن
املخالفات احلقيقية التارخيية واخلروج باملشاهد التصويرية عن حد األدب يف التعامل مع نبي اهلل يوسف عليه السالم.
وهذا نص ما صدر عن جلنة الفتوى باألزهر ونرش يف (جملة األزهر) يف عددها الصادر بتاريخ حمرم سنة 1379هـ عن
حكم متثيل الشخصيات اإلسالمية عىل شاشة التليفزيون ،وقد جاء فيها:
إن السابقني م ن الصحابة ريض اهلل عنهم هلم مقام كريم ،وشأن خاص بني مجاعة املسلمني ،ومتثيلهم عىل املسارح أو
الشاشة قد ينحرف هبم إىل ما يمس بشخصياهتم أو عن تارخيهم احلق؛ ملا يتعرضون له أحيانا من أكاذيب القصاصني،
أو أهواء املتعصبني لبعض ضد البعض اآلخر من جراء الفتن واخلالفات التي قامت حوهلم يف أزماهنم ،وانقسام الناس
يف تبعيتهم إىل طوائف وأشياع ،بسبب الدسائس بينهم – فإن اللجنة إزاء هذه االعتبارات تفتي بام يأيت:
أوال :عدم جواز من يمثل كبار الصحابة؛ كأيب بكر وعمر وعثامن وعيل واحلسن واحلسني ومعاوية وأبنائهم ريض اهلل
عنهم مجيعا؛ لقداستهم ،وملا هلم من املواقف التي نشأت حوهلا اخلالفات وانقسام الناس إىل طوائف مؤيدين ومعارضني.
أما من مل ينقسم الناس يف شأهنم؛ كبالل وأنس وأمثاهلام – فيجوز ظهور من يمثل شخصياهتم برشط أن يكون املمثل
غري متلبس بام يمس شخصية من يمثله.
ثانيا :عدم جواز ظهور من يمثل زوجات النبي صىل اهلل عليه وسلم وبناته؛ ألن حرمتهم من حرمته عليه الصالة
والسالم ،وقد قال اهلل تعاىل يف شأن نسائه:
َ ْ ُ َّ َ َ
ي
َ َ َ َّ ي
ُت كأ َح ٍد م َِن الن ِ َساءِ}( ) وبناته بذلك أوىل.
ب لس
{يا ن ِساء انل ِ ِ
9

ثالثا :من مل تثبت صحبته من الرجال املسلمني ،وكذلك التابعني وأتباعهم – ال مانع من ظهور من يمثل شخصياهتم

متى روعي يف التمثيل ما من شأنه أال خيل بكرامة املسلم.
وخالصة القول أنه ال جيوز جتسيد صورة األنبياء واملرسلني مطلقا واركن عىل القول باملنع للصحابة رضوان اهلل عليهم
يف مجلتهم خاصة آل بيت النبي صىل اهلل عليه وسلم.
9

) [سورة األحزاب :اآلية ]32
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 2.3المحور الثالث :ما حكم مشاهدة أفالم تجسد صور األنبياء وقصصهم سواء
كانت شخصيات كرتونية لألطفال أم حقيقية؟
بعدما سبق من استعراض أقوال العلامء يف مسألة جتسيد األنبياء من خالل ممثليني آدميني وبيان حرمة ذلك نرى أن
العرض الكرتوين ال يزال خيدم الغاية من وراء جتسيد املشاهد دون جتسيد األشخاص وقد ورد القول بتحريم ذلك أيضا
ومن القائلني به د حممد الطويل ()10
إذا كانت هذه األفالم الكرتونية قائمة عىل جتسيد ومتثيل األنبياء ولو بشكل كرتوين ولو وضع عليه نور أو عالمة ال
توضح شكله فال جيوز

رؤية مثل هذه األفالم الكرتونية ،ملا فيه من هذا التجسيد.

مستندا إىل ما جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي:

"...خت ُّيل شخصه الرشيف بالصور ،سواء كانت مرسومة متحركة ،أو ثابتة ،وسواء كانت ذات جرم وظل ،أو ليس
هلا ظل وجرم ،كل ذلك حرام ،ال حيل ،وال جيوز رشعا.

فال جيوز عمله وإقراره ألي غرض من األغراض ،أو مقصد من املقاصد ،أو غاية من الغايات ...ألن يف ذلك من
املفاسد الكبرية ،واملحاذير اخلطرية شيئا كثريا وكبريا"...

وأورد عددا من املحاذير واملفاسد املرتتبة عىل متثيل وجتسيد شخص األنبياء يف الرسوم الكرتونية ومنها:
-

تنقص هيبة النبي يف نفس الطفل ألنه سيعلق يف ذهنه هذه الصورة التي رآها ويربط بينها وبني شخص النبي،
والتمثيل واملحاكاة مهام بلغت مهاراهتا فإنه لن تبلغ حقيقة حال النبي.

-

وإذا حصل أي خطأ يف التمثيل أو اإلخراج فإنه سيعلق يف ذهن الطفل هذ األمر وينسبه إىل مقام النبوة ،وقد
يكون يف طريقة التمثيل أو اإلخراج ما ال يفهمه الطفل أو يكرهه فيقوده ذلك إىل بغض النبي نفسه أو بغض
يشء من دينه!

أما إن كانت القصص املروية لألنبياء عىل شكل أفالم كرتونية حتكى حكاية دون وجود أي جتسيد أو متثيل
للنبي فيها ،وإنام تروى قصة من شخص لألطفال مثال أو يصور مثال ردة فعل ناس عىل النبي أو موقف معني
أو مكان معني وقعت فيه القصة أو وجدت رموز تعبريية عن موقف معني فيجوز مشاهدة مثل هذه األفالم
الكرتونية ،ألن علة املنع قد زالت يف هذه احلال.
 ) 10د.محمد الطويل دكتوراة من الجامعة األردنية يف تخصص الفقه وأصوله \ متخصص يف مجال المعامالت المرصفية اإلسالمية
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وال أريد هنا أن أكون أحد املربرين ملا تواىص الكثريون بمنعه نظرا الحتاملية اخلطأ ،ولكني أراجع الواقع اإلعالمي
اإلسالمي ألرى أنه ال يزال حيتاج إىل النهضة التي جتعله يف تنافس مع اإلعالم غري اإلسالمي ،أيا كانت هويته
وإن انجذاب أبنائنا إىل الشاشات اآلن أوىل بان متأل بام هو هادف وإن صناعة القدوة املرئية اآلن أصبح أمرا الزما ال غنى
عنه يف ظل تشبع أبنائنا وبناتنا بالشخصيات الغربية التي بدأت يف البداية بالشخصيات الكرتونية ثم تطور املر عىل األبعاد
الثالثية والعامل االفرتايض
وأرى واهلل اعلم انه إن توفرت اإلمكانيات احلقيقية للتصوير واملادة العلمية املتقنة للحكاية عن الصحابة واألنبياء دون
حتديد ملالمح الوجه بام تنطبع معه الصورة فإنه ال تزال لنا مع األعامل الكرتونية فسحة ألداء املشاهد ،وكام ذكرنا بأداء
جيد وأمانة يف نقل املشاهد واملراجعة الدقيقة التي حتول دون وقوع األخطاء التي حيتمل أن يرتتب عليها انطباع خاطئ
لدى أبنائنا ،وما ينطبق عىل اإلنتاج ينطبق عىل املشاهدة مع اعتبار النضج املتحقق عند املشاهد من عدمه وأيضا نسبة
اإلهيام يف املشاهد أو الترصيح فيها بحقيقة النبي أو الرسول
واهلل اعلم.
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 2.4المحور الرابع :ما حكم وضع حقوق ملكية خاصة على المواد التعليمية
الشرعية والدعوية؟ وهل يجوز نشر المواد السمعية أو المرئية أو
المكتوبة مما له حقوق ملكية دون استئذان بدون غرض ربح مالي؟ أو
اإلفادة منها بصفة شخصية أو محدودة بدون نشر عام.
بني امللكية اخلاصة عموما واحلق العام نستحرض من الشواهد حديث النبي صىل اهلل عليه يف حق املنتفع من َما ِم ْن
كان َما ُأكِ َل ِمنْ ُه ل ُه َصدَ َقةَ ،و َما ُ ِ
س َق ِمنْه َله صد َقةَ ،والَ ْيرزؤه َأ َحدٌ إالَّ ك َ
ُم ْسلِ ٍم َيغ ِْر ُس غ َْرسا إالَّ َ
َان َل ُه َصدَ َقة رواه
مسلم.

لنرى أن النبي صىل اهلل عليه وسلم يقر امللكية احلسية ولكنه يف الوقت ذاته ينظر عىل نسبة االحتامالت الطارئة عىل هذا
امللك من اخذ أو اعتداء او إنقاص لسبب ما ،فيمنح صاحب امللك حقه يف االحتفاظ به دون أن حيل ألي أحد ان
يعتدي عليه غري أن حاالت االضطرار التي تعرتي االخذ جتعل صاحب امللك يف مصاف املتصدقني ولو بغري قصد
ومن ثم كان احلث عىل استصحاب نية العطاء دائام
ولكن الفارق يف التفكري حول هذه القضية هنا ليس حمض الثواب املرتتب عىل االنتفاع وإنام الدافع لدى املنتفع ففي
املثال املذكور يف احلديث الرشيف نرى صورة امللك يف ثمر بذل صاحبه جهده وماله إنضاجه حتى استوى عىل سوقه
امتدت إليه يد املنتفع فهل يستوى من انتفع ملحض اضطراره ومن انتفع ملجرد التعدي مع وجود البدائل األخرى التي
يستغني هبا عن مد يده إىل اآلخرين ،ومن ثم يمكننا تقييم املوقف بالنسبة للمواد الدعوية والتعليمية الرشعية يف عدد
من األسئلة ،منها ما ورد يف عنوان هذا املحور ومنها ما نضيفه إليها:
-

ما حكم وضع حقوق ملكية خاصة عىل املواد التعليمية الرشعية والدعوية؟ وبصيغة أخرى هل تعد هذه
التطبيقات من العلم الذي حيرم كتامنه

-

وهل جيوز نرش املواد السمعية أو املرئية أو املكتوبة مما له حقوق ملكية دون استئذان بدون غرض ربح مايل؟

-

وهل جيوز اإلفادة منها بصفة شخصية أو حمدودة بدون نرش عام.

-

هل كان األعداد هلا من باب الرتبح والكسب املادي

-

هل لدى هذا املرتبح كفالة من الدولة بحيث إن إنتاجه العلمي ضمن إنتاج الدولة وللمواطنني احلق يف
االستفادة منه كبقية أنواع اخلدمات التي تقدمها الدولة للمواطنني
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وألن احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره فيحسن بنا ان نبدا بتعريف امللكية الفكرية أو حق احلامية للمنتج والتي تشري
إىل إبداعات العقل من اخرتاعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسامء وصور مستخدمة يف التجارة،
وغالبا ما تكون امللكية الفكرية حممية قانونا بحقوق منها مثال الرباءات وحق املؤلف والعالمات التجارية التي متكّن
األشخاص من كسب االعرتاف أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اخرتاعهم )11( ...
ويراد بذلك أن كل من بذل جهدا علميا يف تأليف كتاب ،أو ترمجته ،أو حتقيق خمطوط قديم ،أ اخرتع تطبيقا إلكرتونيا
فله حق االنتفاع به ،واالستفادة مما يرتتب عىل االنتفاع به ونرشه من أرباح.

 2.4.1الحقوق المترتبة على الملكية الفكرية أو حق االنتفاع:
ليس األمر يف قضية احلرية الفكرية قارصا عىل جمرد احلق املايل ،وإنام يتجاوزها إىل احلقوق األدبية والتي تعني إثبات
نسبة املؤلف إىل مصنفه ،مع استمرار هذه النسبة ،وحق النرش والرقابة عىل النرش ووقف النرش إذا تراجع عن رأي فيام
أثبت يف مؤلفه ومن ثم سلطة التصحيح والتعديل قبل إعادة النرش املتجدد
والعلامء إذ يثبتون للمصنف احلق يف االحتفاظ بنسبة املنتج العلمي إىل صاحبه فغنهم خيتلفون بعد ذلك يف حكم اخذ
ِ
الع َوض عليه ،واخلالف يف هذه املسألة من أثر اخلالف بني أهل العلم يف أخذ العوض عىل تعليم القرآن ،وأمر احلالل
واحلرام.

-

"وحاصل أدلة املانعني ما ييل:
o

أنه ال جيوز التعبد بعوض ،والـتأليف يف العلوم الرشعية عبادة ،وعليه فال جتوز املعاوضة عليه.

o

أن حبس املؤلف لكتابه عن الطبع والتداول إال بثمن يعد بابا من أبواب كتم العلم ،وقد جاء فيه
الوعيد ،يف قوله صىل اهلل عليه وسلم" :من كتم علام يعلمه أجلم يوم القيامة بلجام من نار" رواه أبو
داود والرتمذي وابن ماجه.

o

أن بذله للنرش واالنتفاع ـ بمعنى جعل حق الطبع لكل مسلم ـ حيقق مقصدا من مقاصد الرشيعة،
هو نرش العلم ،وتيسريه ،وتقريبه للناس.

11

أما املجيزون فاستدلوا بأدلة منها

يسي
)  /https://www.wipo.int/about-ip/arبترصف ر
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قوله صىل اهلل عليه وسلم" :إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اهلل" رواه البخاري .فإذا جاز أخذ
العوض يف القرآن ،ففي السنة من باب أوىل ،وإذا جاز يف الوحيني ،ففيام تفرع عنهام من االستنباط
والفهم وتقعيد القواعد ،فهو أوىل باجلواز.

o

حديث سهل بن سعد ريض اهلل عنه يف قصة جعل القرآن صداقا .وفيه قول النبي صىل اهلل عليه
وسلم" :قد زوجتكها بام معك من القرآن" رواه أبو داود .فإذا جاز جعل تعليم القرآن عوضا
تستحل به األبضاع ،فمن باب أوىل أخذ العوض عليه لتعليمه ونرشه ،وأوىل منهام أخذ العوض عىل
مؤلف حيمل املفاهيم من الكتاب والسنة ،فصارت داللة هذا احلديث عىل جواز العوض عىل
التأليف أوىل من مورد النص.

o

أن التأليف عمل يد وفكر ،والرسول صىل اهلل عليه وسلم يقول" :من أطيب الكسب عمل الرجل
بيده ،وكل بيع مربور" رواه أمحد .ويقول" :إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ،وإن أوالدكم من
كسبكم" رواه أصحاب السنن.

o

العمل بقاعدة :درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح .فإن املفسدة احلاصلة برتك الكتب الرشعية بال
حفظ حلق طبعها مفسدة ظاهرة يف هذا الزمان ،من جراء قلة أو عدم الوازع الديني ،ومراقبة اهلل يف
نرش علوم الرشيعة ،وبثها للناس ،فام مل تدرأ مفسدة شيوع حق النرش استحكم النارشون يف إفساد
الكتب ،وترك تصحيحها وتصويبها ،وترك االعتناء باآليات واألحاديث ونحو ذلك ،وقد يسقطون
ما يسقطون جهال ،ويزيدون ما يزيدون جهال كذلك ،واملصالح التي قد تكون مع شيوع حق النرش،
ال تقدم عىل درء هذه املفسدة.

o

أن جتويز ذلك فيه دفع عظيم للبحث والتحقيق وترويج سوق العلم ونرشه وبثه ،وشحذ هلمم
العلامء لنرش نتائج أفكارهم وإبداعهم ،وهذا من أهم وسائل تقدم األمة وتصحيح لنهجها .ويف املنع
سلب هلذه ،ووسيلة ركود للحركة العلمية يف جمال التأليف واإلبداع .ال سيام مع تغري الزمان
واألحوال ،وندرة املتربع وشدة احلاجة ،وضعف اهلمم وقصورها.

o

أهنم أجازوا أخذ األجرة عىل نسخ املصحف ،فعن ابن عباس أنه سئل عن أجرة كتابة املصاحف
فقال :ال بأس! إنام هم مصورون ،وإنام يأكلون من عمل أيدهيم .واختلفوا أيضا يف حكم إجارة
املصحف عىل قولني :مها وجهان لدى احلنابلة ،أحدمها اجلواز .فهذان رضبان من اجلواز عىل أخذ
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العوض بشأن القرآن ،وهو أصل العلم وأساسه ،وهو واجب النرش والتعليم ،أفال يصح بعد هذا أن
يقال بجواز أخذ العوض عىل التأليف ،وقد بذل فيه ما بذل؟!.
o

أن يف محاية حقوق الطبع دفعا لتسلط النارشين من مسلمني وكافرين عليها ،حتى ال تكون جوادا
رابحا يغامرون عليه من غري أي عوض .وهل هلذا نظري يف الرشيعة أن يعمل اإلنسان عمال حيرم
عليه عوضه ،وينساب لغريه؟(.)12

وقد قرر جممع الفقه اإلسالمي يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت 1409هـ 1988 -م ما ييل:

أوال :االسم التجاري والعنوان التجاري (العالمة التجارية والتأليف واالخرتاع أو االبتكار) هي :حقوق خاصة
ألصحاهبا ،أصبح هلا يف العرف املعارص قيمة مالية معتربة لتمول الناس هلا .وهذه احلقوق يعتد هبا رشعا ،فال جيوز
االعتداء عليها.

ثاتيا :حقوق التأليف واالخرتاع أو االبتكار مصونة رشعا ،وألصحاهبا حق الترصف فيها ،وال جيوز االعتداء
عليها(..)13

وبني أدلة املجيزين واملانعني تتبدى احلقوق األدبية التي ال ينازع عليها أحد وهي من باب األمانات التي ال تنتهك يف
عامل املؤمنني ،ويبقى النقاش للحق املادي الذي قد يعجز عنه طالب العلم يف رشاء املادة الكتابية أو ما يتم تداوله عرب
جمموعات الواتساب أو التانجو أو غريمها من وسائل التواصل دون االلتفات عىل حقوق النرش من املؤلفات التي
وجدت اآلن بصيغة ال

PDF

فهل تعد هذه املواد بعد هذا االنتشار الرسيع من الكأل املطروح عىل قارعة الطريق

يصلح لكل أحد ان يمد يده إليه دون االلتفات إىل ما يتعلق به من حقوق أم البد من التوقف أمام الكتاب الذي هو يف
متناول اجلميع حتى يستأذن صاحبه الذي غالبا ما يعجز املتلقي للكتاب عن التوصل إليه أو حتى التواصل مع دور
النرش باإلضافة إىل ما يوجد داخل عقود التداول بني دار النرش واملؤلف والتي حتتمل أحيانا دون نسبة من اإلفادة
العامة وعدد من النسخ اخلالصة للمصنف يرصفها كيف يشاء والقيود املرضوبة عليه يف عدم السامح للغري باإلفادة من
املصنف دون إذن من دار النرش ،وما ينطبق هنا عىل الكتاب ينطبق عىل التطبيقات بصورة او بأخرى إال أن التطبيقات
العلمية دون اوفر أمانا الرتباطها بقيود التنزيل عىل اهلواتف واحلاسوب وإن كانت هي األخرى ال ختلو من االخرتاق
والتعميم بني يدي من جييدون ذلك
وأخلص من خالل املناقشة اليسرية – اختصارا للوقت – إىل ان اإلثم املرتتب عىل اإلفادة من املادة العلمية دون إذن
12
13

) الدكتور بكر بن عبد هللا أبو زيد يف كتابه فقه النوازل (انظر ص 182 -170ـه) ج.
عىل السالوس
) االقتصاد
اإلسالم والقضايا الفقهية المعارصة  748/2للدكتور ي
ي
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غنام خيتلف من شخص عىل آخر حسب قدراته املالية وحسب ما يرتتب عىل استخدام هذا التطبيق من تكسب او إفادة
شخصية
وأرى واهلل اعلم أنه ال جيوز أن تستعمل أي مادة علمية فيام يرتتب عليه كسب مادي ملستعملها دون إذن صاحبها
األول سواء كان املصنف أو الرشكة التي أنتجتها . .أما ما يكون من االستخدامات الشخصية فالبد وأن ُينظر يف
البدائل أوال فإن انعدمت وأحلت احلاجة عىل استخدام هذا املنتج فلعل األمر يصل إىل مرحلة االضطرار املجيز بقدر
االحتياج دون زيادة
وأختم بأن اهلل قد أقام املجتمع املسلم عىل مبدا األمانة يف كل ما تدور عليه معامل احلياة وأن الطمع واالستغالل واألثرة
ليست من خالل أهل اإليامن ،ويف اجلانب املقابل قد أمر اهلل تعاىل بالسامحة عند صاحب احلق واإليثار للفائدة الدينية
وحب النفع للخلق والبذل للخري
وبني هذا وذاك تكمن املراقبة الربانية لكال الطرفني يف إطار (ال رضر وال رضار) وإثابة اهلل ألحدمها وعقابه لآلخر كام
أشار احلديث الذي صدرنا به القول يف هذه املسالة
ولعل فيام سبق جواب عىل األسئلة املطروحة يف بداية هذا املحور وبقي أن نفرق بني العاملني دون دعم ملشاريعهم
العلمية من الدولة وبني من يعملون أصال يف القطاعات العامة وهنا تنتقل حقوقهم الشخصية إىل حق الدولة او
املجتمع والشك أن املر اهون حينئذ عىل مستوى الربامج الشخصية أما ما كان متعلقا به أمن البالد أو االسرتاتيجيات
العامة حلفظ سالمتها ومستقبلها فتتفاوت املسؤوليات حسب أمهية املنتج ويكون حينها حل االستعامل او حرمته
حسبام يرتتب عليه واهلل تعاىل اعىل واعلم
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 2.5المحور الخامس ما حكم مشاركة المرأة في برامج تعليمية ودينية
مسجلة ومنشورة يتطلع عليها الرجال والنساء.
لقد سبق أن شاركت يف أعامل املؤمتر العارش ملجمع فقهاء الرشيعة بورقة عمل حتت عنوان (املرأة والدعوة يف املجتمع
الغريب) وتطرقنا خالل هذا البحث إىل عدد من العناوين مثل مكانة املراة يف اإلسالم وأهليتها للتكاليف الرشعية
وخماطبتها بكل فروع الرشيعة والقدرة عىل االختيار وأهليتها للثواب والعقاب واستحقاقها ما يستحقه الرجل
وأهليتها السياسية التي مارستها بني يدي النبي صىل اهلل عليه وبعده عليه الصالة والسالم وأهليتها للشهادة وما يرتتب
عليها من إبرام العقود أو إنفاذ األحكام الرشعية
وفيام هو مقارب لعنوان املحور املطروح بني أيدينا اآلن كان لنا هذا التساؤل:
 هل جيوز للمرأة أن حتارض ف جمامع خمتلطة للرجال والنساء مجيعا؟وخلصنا حول هذه املسألة إىل أن اهلوة شاسعة بني من يعترب املرأة كالرجل يف حدود احلركة والتنقل بل والتقلب يف
األرض حيث شاءت وأن تلبس حسبام تريد أو تبدو حسبام يرتاءى هلا دون أن تكون وصاية ألحد عليها من والد أو
زوج ويعترب ذلك من مقتضيات التحرض والتمدن ،وبني من يقول إهنا  " :ال تصلح إال ان تكون يف محاية رجل وحتت
قوامته ،وضعفها هو س مجاهلا وأنوثتها ،مستندا إىل قوله تعاىل( :الرجال قوامون عىل النساء بام فضل اهلل بعضهم عىل
بعض وبام أنفقوا من أمواهلم) وقوله سبحانه (فالصاحلات قانتات حافظات للغيب بام حفظ اهلل) وبناء عليه فصالحها
عند أصحاب هذا الرأي مرتبط بشكل مبارش بخضوعها للقوامة وقرارها يف بيتها ،فإن مل تستجب لذلك فليس هلا
موقع من احلياة إال أن تستبدل بأخرى كام قال اهلل تعاىل لرسوله صىل اهلل عليه وسلم (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله
أزواجا خريا منكن مسلامت مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا) فلم يذكر من صفات اخلريات
أهنن داعيات أو جماهدات أو حمتسبات .ولو كان خروجها للدعوة خريا لسبقت إليه فاطمة وعائشة وخيار نساء
العاملني .وخالصة القول عند من يقولون بذلك ان املرأة بقدر ما تعكف يف بيتها وال تعامل اخللق فإهنا يف أمن لنفسها
وللمجتمع
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وللجواب عىل هذا :نقول إننا بني طرفني كالمها يبتعد عن صاحبه مقدار ما يبتعد املرشق عن املغرب من ناحية
التصور للقضية وأصل النظرة إليها.
فاألول  :صاحب نظرة للمرأة أهنا متاثل الرجل يف كل يشء من القوة البدنية والعقلية والنفسية ونسبة التحمل والصرب
واالعتامد عىل النفس والدفاع عن الذات وحرية التقلب يف األرض.
واجلواب عىل ذلك  :ربام يناسبه ما ذكر من أن اهلل خلق املرأة كائنا مستقال له حقوقه الذاتية بكل جوانبها املعتربة غري
أنه سبحانه أوجد فيها من الصفات ما يناسب كوهنا أنثى حتتاج كام حيتاج إليها وتعتمد كام يعتمد عليها وتستشار كام
تستشري دون إفراط يؤدي إىل انحالل أس أو تفكك جمتمعات ،دون حرية بلغت حد االنفالت ،دون مترد عىل أصل
الفطرة وطبيعة احلياة.
وربام ال ننشغل باجلواب عىل هذا الرأي كثريا حيث َت َع ُار ُضه يف ذاته مع الفطرة السوية ،وأنه ال ينحرف إليه إال من
عرف يف نفسه نوعا من الشذوذ أو االنحراف.
أما أصحاب الرأي اآلخر :فإهنم حيسبون عىل الدعوة ويتحدثون باسم الدين ،وللمناقشة فقط أود أن أجيب عىل أن
قوا َما عليها وأن اهلل مل يكلفها بجهاد أو سعي ،وأن مهمتها
إطالق القول بأن املرأة عورة وفتنة وال حياة هلا إال بالرجل َّ
يف احلياة تنحرص عند كوهنا قريرة البيت أبواهبا حمكمة اإلغالق عليها ،بام ييل:
كوهنا عورة مطلقا:
ما يفهم من هذه الكلمة يف هذا السياق أن املرأة كائن ينبغي أن خيتفى عن الوجود أو ال يظهر للخلق وهذا ال يتفق مع
رصيح القرآن الكريم :حيث قال تعاىل (إال ما ظهر منها) ليدل عىل أهنا موجودة وسط اخللق وأهنا سوف يتبدى منها
يشء من ظاهر ثياهبا أو ما يبدو من وجهها وكفيها أو أن يظهر ماال يتحرز منه أحيانا وهذا كله وللوهلة األوىل ينبئ
عن أهنا ليست عورة من حيث وجودها يف املجتمع.
ِ
ِ
ِ
ِ
اللِ ،
والض ُ
يح ُة،
ْجا ُب َك
باليشءَّ ،
واإل ْث ُم ،وال َفض َ
ربةُ ،أو االختبار ،وإِع َ
وأهنا فتنة :ورد يف معاجم اللغة أن الف ْتنَ ُة :اخل ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ذاب ،وما َي َق ُع بنيَ الن ِ
حل ِّق ،و َف َتنَه َي ْفتِنُهْ :
اخت ََربه .وقد وردت يف القرآن الكريم
وال َع ُ
ّاس من القتال ،والفات ُن :املُض ُّل عن ا َ
كلمة الفتنة بمشتقاهتا  58مرة.
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ف
اف ع ََىل ُأ َّمتِي فِ ْتنَة َأ ْخ َو َ
فأي أنواع الفتنة هذه يطلق عىل املرأة وأهيا قصده النبي صىل اهلل عليه وسلم حني قال" َما َأ َخ ُ
ِ
ِ
اخل ْم ِر"
َع َل ْي َها م َن الن َِّساء َو ْ َ
َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ
آم َّنا َوه ْم َل
ولعل أشمل مدلوالهتا أن يقصد هبا االختبار واالبتالء كقوله { ..أحسِب انلاس أن يْتكوا أن يقولوا
ْ َ
ُيف َت ُنون () ،كافتتان الناس بعضهم ببعض كام قال اهلل تعاىل عن افتتان املؤمنني بالكافرين {وجعلنا بعضكم بلعض
فتنة أتصربون ،}..وكام جعل األغنياء والفقراء فتنة بعضهم البعض " وكذلك فتنا بعضهم ببعض يلقولوا أهؤَلء من
اهلل عليهم من بيننا أليس اهلل بأعلم بالشاكرين}.
وعليه فالفتنة بالنساء يقصد هبا اختبار الرجال ،حيث جعل اهلل يف كيان كل من اجلنسني الرجل واملرأة امليل لآلخر
بالفطرة منذ خلق اهلل آدم وخلق له من جنسه زوجا ،واالختبار ليس من كل امرأة يلقاها الرجل يف حياته أو يتعامل
معها بشكل ما وإنام الفتنة هلا ما يسبقها من قابلية املرأة الرتكاب اخلطأ واندفاع الرجل نحو ذلك وكذلك ما يعني عىل
عمل الشيطان من إبداء الزينة املحرمة أو التخضع بالقول أو ما شابه ذلك ،ويعيننا عىل ذلك الفهم ما ورد عن النبي
صىل اهلل عليه وسلم من اقرتان املرأة باخلمر حال حديثه عن الفتنة بالنساء وكذا الروايات األخرى التي حدث فيها
صىل اهلل عليه وسلم عن النساء املغريات خللق اهلل أو املتصنعات بالقول أو الفعل.
ولعل خطأ جسيام قد نقع فيه إذا حكمنا عىل خروج املرأة إىل سعي أو عمل – بضوابطه – بعني الناظر إىل أن كل النساء
ّاس من ِ
ِ
الق ِ
(الضاللِ ،
يحة وال َعذاب ،وما َي َق ُع بنيَ الن ِ
تال) وأن
فتنة  -بام محلته اللفظة يف العربية من معان َّ
واإل ْثم ،وال َفض َ
كل الرجال طامعني ويف قلوهبم مرض فليست كل امرأة فتنة
وأن موطنها إنام هو البيت قرارا فيه ،وأن املرأة ال تصلح إال أن تكون يف محاية رجل وحتت قوامته.
واجلواب عىل هذا :أنه ربام استقام ذلك حال احلديث عن عرشة زوجية وألفة بني طرفني يكمل أحدمها اآلخر
ويستمد كل منهام من صاحبه ما يفتقد إليه يف ذاته فام ينضوي عليه قلب املرأة من رمحة وما توفيه أنوثتها عليها من
حنان وتلطف يكملهام عند الرجل شدته وبأسه وقوته ومنعته وصالبته ومزيد حكمته وذلك بام يتناسب مع املهمة
األوىل لكل منهام يف احلياة ،فهو كادح يف األرض بام أمر اهلل وهي منجبة لذرية ال يستطيعها فحول الرجال وأشداؤهم،
لكنها عىل كل حال  -كام أوىص النبي صىل اهلل عليه وسلم خالة عبد اهلل بن جابر أن تنطلق إىل حقلها لتقطع ثامر
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نخلها -تستطيع أن تقود نفسها إىل بر األمان إذا انعدم الرجل يف حياهتا لسبب ما وقد حتسن أن تريب األجيال وأن تعلم
من تعول إذا وكل إليها ذلك –وإنام أعني أيضا :املرأة التي أرادها اهلل من بنات حواء وحفيدة مريم وخدجية وعائشة
وأمثاهلن ممن صنعن التاريخ.-
وأما القول بأن يف قول اهلل تعاىل( :فالصاحلات قانتات حافظات للغيب بما حفظ اهلل) .للمرأة الصاحلة وأن من
عداها ليست صاحلة :فالقول متفق أن اهلل تعاىل قسم نساء املجتمع املسلم يف هذه اآلية إىل قسمني :األول :هو ما ذكر،
والثاين :من وقعن يف النشوز ،ولعلها أيضا مسألة تتعلق بقضية األزواج يف البيوت وما بينهن من العالقات اخلاصة وما
يدور يف فلك األسة من اختالفات حول منهجية إدارة البيوت واألس ،وربام يبعد أن نطلق النشوز عىل امرأة من
حيث عالقتها باملجتمع كله.
وبني الطرفني وسط :أن تكون املرأة جزءا من املجتمع وأن تقدر ما عليها من الواجب يف حفظ هذا املجتمع عفة
وطهرا وأن تنال ثقة من حوهلا بجهدها وأداءها الفاعل وأن تنال منهم حسن القصد وطيب املعاملة ونقاء الرسائر،
فكام ذكرنا ليست كل امرأة غانية وليس كل رجل عربيد ،وإال فنحن نتحدث عن جمتمع آخر غري املجتمع املسلم.
ولعل من الظهور األول للمرأة وسط جممع من النساء حتدث فيه تعليام للمجتمع ما ورد َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اهللََِّ ،ق َال:
ول اهللَِّ َأ َنا وافِدَ ُة النِّس ِ
" َب ْينَا ن َْح ُن ُق ُعو ٌد ِعنْدَ رس ِ
اء إِ َل ْيكَ ،يا َر ُس َ
ول اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم إِ ْذ َأ َت ْت ُه ا ْم َر َأةٌَ ،ف َقا َل ْتَ :يا َر ُس َ
ول
َ
َ
َ ُ
ال و ُأم النِّس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اءَ ،و َب َع َث َك عَزَّ
الر َج َ ُّ َ
الر َجال َو َأ ُبو الن َِّساءَ ،و َح َّواء ُأ ُّم ِّ
الر َجال َو َر ُّب الن َِّساء اهللَُّ عَزَّ َو َج َّلَ ،وآ َد ُم َأ ُبو ِّ
اهللََِّ :ر ُّب ِّ
ِ
ِ
الر َج ُال إِ َذا َخ َر ُجوا ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َف ُقتِ ُلوا َف ُه ْم َأ ْح َيا ٌء ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم ُي ْرزَ ُق َ
ونَ ،وإِ َذا َخ َر ُجوا َف َل ُه ْم ِم َن
الر َجال َوالن َِّساءَ ،ف ِّ
َو َج َّل إِ َىل ِّ
نحبِ ُس َأ ْن ُف َسنَا َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َام َذا َلنَا ِم َن ْاألَ ْجر؟ َف َق َال َهل َا َر ُس ُ
ْاألَ ْج ِر َما َقدْ عَلِ ْم َتَ ،ون َْح ُن ن ْ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه
َخدُ ُم ُه ْم َو ْ
ِ
ِ
الس َال َم َو ُق ِ
ويل َهل ُ َّن :إِ َّن َطا َع َة الزَّ ْوجِ َت ْع ِد ُل َما ُهنَالِ َكَ ،و َقلِ ٌيل ِمنْ ُك َّن َت ْف َع ُل ُه).
َو َس َّل َمَ ( :أ ْق ِرئي الن َِّسا َء منِّي َّ
اس ر ِيض اهللَُّ َعنْهامَ ،ق َال" :جاء ِ
ت ا ْم َر َأ ٌة إِ َىل النبي صىل اهلل عليه وسلم َف َقا َل ْتَ :يا َر َ
سول اهللِ إِ ِّين َوافِدَ ُة
َ َ
َُ
ويف رواية ا ْب ِن َع َّب ٍ َ
النِّس ِ
ِ
اجل َها ُد َك َت َب ُه اهللَُّ ع ََىل الر َج ِ
اء إِ َل ْي َك َه َذا ِْ
ال َفإِ ْن ن َِص ُبوا ُأ ِج ُرواَ ،وإن ُقتِ ُلوا كَانُوا َأ ْح َياء ِعنْدَ َر ِّ ِهب ْم ُي ْرزَ ُق َ
ارش
ِّ
َ
ون َون َْح ُن َم َع َ
يت ِمن النِّس ِ
النِّس ِ
اء َن ُقوم َع َلي ِهم َفام َلنَا ِمن َذلِ َك؟ َق َالَ :ف َق َال النبي ص َّىل اهللَُّ َع َليه وس َّلمَ ( :أبلِ ِغي من َل ِق ِ
اء َأ َّن َطا َع َة الزَّ ْوجِ
َ ْ
ْ
َ
ْ
َ َ
َ َ
ُ ْ ْ َ
َ
ِ
ْرتافا بِ َح ِّق ِه َي ْع ِد ُل َذلِ َك َو َقلِ ٌيل ِمنْ ُك َّن َم ْن َي ْف َع ُل ُه).
َواع َ
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 لقد أرادت أن تعلم الرجال درسا هاما وأن تثبت لذاهتا ولبنات جنسها وكذلك للرجال أن املنزلة الكائنة عند اهللتعاىل للرجال والنساء واحدة وأن طاعة الزوج إنام هي منحة للمرأة ملا يرتتب عىل الطاعة من الثواب ومنحة للرجل ملا
يرتتب عليها من تكميل شقي حياته.
ولعل رجال متايز عىل امرأته بأهنا حمظورة اخلطى واحلركة وأهنا ال تستطيع ،فأرادت أن تستشهد عليه بام خيرب به رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأحسن النبي صىل اهلل إليها حني استشهد بقوهلا يف الرواية األخرى
 عن أسامء بنت يزيد بن السكن قالت :أتيت رسول اهلل صيل اهلل عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه ،فقلت :يارسول اهلل! إين وافدة النساء إليك ،إنه ليس من امرأة سمعت بمخرجي إليك إال وهي عىل مثل رأيي ،وإن اهلل تبارك
وتعاىل بعثك إىل الرجال والنساء؛ فآمنا بك وباهلدى الذي جئت به ،وإن اهلل قد فضلكم علينا -معرش الرجال-
باجلامعة واجلمعة ،وعيادة املرىض ،واتباع اجلنائز ،وأفضل من ذلك اجلهاد يف سبيل اهلل ،وإن أحدكم إذا خرج غازيا أو
حاجا أو معتمرا؛ حفظنا أموالكم ،وغزلنا أثوابكم ،وربينا لكم أوالدكم ،وإنا -معرش النساء -مقصورات حمصورات
قواعد بيوتكم (أفام نشارككم يف هذا األجر)؟ فأقبل رسول اهلل صيل اهلل عليه وسلم عىل أصحابه بوجهه كله فقال:
"سمعتم بمثل مقالة هذه املرأة؟" ،قالوا :ما ظننا أن أحدا من النساء هتتدي إىل مثل ما اهتدت إليه هذه املرأة! فقال
رسول اهلل صيل اهلل عليه وسلم" :اعلمي -وأعلمي من وراءك من النساء -أن حسن تبعل املرأة لزوجها ،واتباعها
موفقته ومرضاته؛ يعدل ذلك كله".
ومل يكن حديث املرأة يف األمور اخلاصة هبا وبعالقتها بزوجها حمظورا أن يعرض بني يدي الرسول صىل اهلل عليه وسلم
وأصحابه الكرام يف احللقة العامة أو أثناء حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم ألصحابه ،تعرضه امرأة يف وقارها ومتام
تقديرها لذاهتا وإيامهنا وحسن لفظها وفطنة عقلها ففي احلديث:
ِ
َن ال ُّط َف ِ
َرضةَ ،ع ِ
او ِّيَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ْرب بِ َام َصن ََع بِ َأ ْهلِ ِه؟ َوع ََسى إِ ْحدَ ا ُك َّن
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َمَ « :أ َحدُ ك ُْم ُخي ِ ُ
َع ْن َأ ِيب ن ْ َ
َأ ْن ُخت ِْرب بِام صنَع ِهبا زَ وجها» َف َقام ِ
ونَ ،وإِ َّهنُ َّن َل َي ْف َع ْل َنَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ت ا ْم َر َأ ٌة َس ْو َدا ُء َف َقا َل ْتَ :يا َر ُس َ
ول اهللَِّ إِ َّهنُ ْم َل َي ْف َع ُل َ
ول اهللَِّ
َ َ َ َ َ ْ ُ َ
َ
ِ ِ
ِ
ربك ُْم بِ َم َث ِل َذلِ َك؟ َم َث ُل َذلِ َك ك ََم َث ِل َّ
َّاس
الش ْي َطان َلق َي َش ْي َطانَةَ ،ف َو َق َع َع َل ْي َها ِيف ال َّط ِر ِيقَ ،والن ُ
َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َمَ « :أ َال ُأ ْخ ِ ُ
ِ
َّاس َينْ ُظ ُر َ
َينْ ُظ ُر َ
ون»
اج َت ُه من َْهاَ ،والن ُ
ون َف َق َض َح َ
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ونرى عدم إنكار النبي صىل اهلل عليه وسلم ألي من احلاالت السالفة ولو كان حديث املرأة ممنوعا بني الرجال لع َّلم
النبي صىل اهلل عليه وسلم النساء أال يتكلمن يف حرضة الرجال فإمجاع العلامء عىل أنه ال جيوز أن يتأخر البيان عن وجه
احلاجة ،فدل ذلك عىل جواز أن حتارض املرأة يف جمامع خمتلطة بني الرجال والنساء مجيعا بام تضمنته املقالة من الضوابط
الرشعية.
فهل جيوز أن تشارك ف مقابلة تليفزيونية يشاهدها املاليني عرب الفضائيات وهي ممن ال يرون وجوب سرت الوجه أو ف
برامج تعليمية ودينية مسجلة ومنشورة يتطلع عليها الرجال والنساء؟
بعد استعراض عدد من الفتاوى التي نرشها مشاخينا عىل الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) رأيت أن ثمة شبه اعرتاض أو
رؤية بعدم جواز ظهور املرأة عىل شاشات اإلعالم.
ولقد اعتمدت الفتاوى ف مجلتها عىل ماييل:
أوال :أنه ليس الذكر كاألنثى وأن املرأة ختتلف عن الرجل يف الصورة واألعضاء اخلارجية والسامت العامة وكذا ما
يعرتهيا من حيض ونحو ذلك فهذا يقتيض أن تقوم املرأة بدور يالئم طبيعتها ووظيفتها اجلسدية.
ثانيا  :وإن أهم ما تقوم به املرأة وتعتني به هو بيتها ،فوظيفة األمومة واألسة والبيت من أجل الوظائف وأمهها وال
ينبغي التساهل يف هذا أبدا والتقليل من شأنه.
ثالثا :أن املرأة ستسعى جهدها يف حتسني صوهتا وصورهتا للمشاهدين،
رابعا :قد حيصل أن حتدث خلوة مع رجال أجانب عنها عند التسجيل واإلعداد ونحو ذلك.
خامسا :كثري من اإلعالميني ال يتخذون املرأة يف هذا املجال إال جلذب أنظار من ال يراعي برصه ،فإن من املعلوم أن
املرأة ال تضيف شيئا جديدا للنرشة أو الربنامج.
واجلواب عليها حسبام يبدو – ونسأل اهلل العافية يف الدين والسالمة يف القول:-
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" .1ليس الذكر كاألنثى" شعار يـــستخدم حيث شاء من استشهد به ،والبد وأن نفرق بني كوهنا كالرجل
إنسانا وحقا وواجبا وليست كالرجل فيام ورد فيه سياق اآليات مما كان عليه حال بني اسائيل من عدم
االعرتاف باملرأة ككائن يمكنه أداء الواجب كام الرجل،
وأن ذلك ليس مانعا يف ذاته من األعامل التي تناط هبا مما تقدر عليه ضمن ضوابطه األخالقية ،وإن هذه الوسائل
املحدثة بام فيها من اخلري مثلام ذكر ،هي أكثر احتياجا إىل الكوادر الصاحلة من رجال ونساء مع اختالف الطبائع
والثقافات واألساليب الرتبوية التي يتمتع هبا كل من الرجل واملرأة.
.2

وأما أهنا ستسعى جاهدة ف حتسني صوهتا وصورهتا للمشاهدين :فتلك نتيجة ليست مس ّل َمة ،ألهنا بنيت يف

األصل عىل سوء الظن ،وإن املرأة يمتنع خروجها عىل حمارمها بزينتها فكيف بخروجها عىل اجلامهري عرب الشاشة،
وعليه فإننا نجيز األمر هنا ملن عرفت ما هلا وما عليها من حيث ضوابط امللبس والزينة وعدم التخشع يف القول ،وملن
أحسنت أن جتيد لفظها حيث تظهر يف صورة املثال الذي حيتذيه من استمع إليها ،أو شاهدها.
.3

وأما أن املرأة ال تضيف شيئا إىل الفضاء اإلعالمي فهذا حيسن تصوره إذا قرصنا ذلك عىل نرشة أخبار أو لقاء

سيايس أو ما شابه إما إذا كان ثمة علم نافع يف ختصص برزت فيه أو حوار حول قضية تتعلق ببنات جنسها أو ما كان
هلا به ارتباط وهي فيه أكثر تأثريا فاألمر خيتلف.
.4

اخللوة بالرجال حال التسجيل :إن من عايشوا هذه األجواء علموا أن التسجيل للحلقات أو الربامج ال خيلو

من وجود املصورين والقائمني عىل أمر اإلضاءة واملخرج واملساعدين وغريهم ،وإن األوىل بالبحث يف هذه املسألة،
إذا كانت هي وسط هؤالء مجيعا وحدها ،وحينها يكون األمر متوقفا عىل وجود الرفقة اآلمنة كوجود حمرم ،وإهنا
لذات املشكلة التي تعرض للمرأة حال وجودها يف العمل أيا كان مع رجال ،وهي مسألة يرجع إليها يف حكم عمل
املرأة من عدمه ،أو الضوابط الرشعية لعمل املرأة.
وإننا يف هذا الواقع املعيش ما ينبغي أن نتناسى أهنا صارت أستاذة يف جامعة يراها طالهبا شئنا أم أبينا وأهنا صارت
طبيبة يدخل إليها مرضاها – وأيضا شئنا أم أبينا – وأننا بإغالق مثل هذه األبواب نخشى أن تفتح علينا أبواب أخر ال
نقدر عىل سدها ،وإن كان لنا من عمل دؤوب فإنه السعي باإلصالح قدر الطاقة فيام يمكن أن يترسب إىل النفس
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فتضعف معه من مثل حب الشهرة أو االغرتار بالنجومية أو اللهث وراء املال ،وكلها فتن تلحق الرجال والنساء عىل
حد سواء.
وأختم هذه املسألة بأنه ال مانع من أن تتمثل املرأة يف برامج تعليمية يف إطاري التعليم النظري واألكاديمي وأن تويف
حال ذلك بام عليها من واجبات السرت والتعفف يف اللفظ واملنطق وتبقى مسؤولية املشاهدة عىل الناظر إليها بعني نقية
او بقلب مريض حيث إن الواقع اآلن حيتاج إىل تبديل املشهد العام للمرأة التي ال يعرفها الناس عرب الشاشة إال جسدا
عاريا أو وسيلة لرتويج موضة مستحدثة من امللبس ،أو سلعة أخرى.
وال بأس أن نبدل املفاهيم بنفس الوسائل مع التحفظ يف الضوابط ،وما املانع أن يكون هناك قسم درايس لإلعالم يف
جامعاتنا اإلسالمية عرب العامل كله وأن يتخرج منه داعيات يعرفن حق اهلل وحق البرشية وحيسن ترويج الفضيلة يف
وقت تاهت فيه معاملها ،ونسأل اهلل العافية.
اللهم إنا نسألك السداد يف القول وحسن بلوغ الغاية فيام يرضيك يا رب العاملني
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