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ّ:عامةمقدمةّ

 فيها  وجىلوطور التكنلتّ و يمثل ا هائلة، ةمعلوماتيّ  ثورة البشريّة عرفت المجتمعاتلقد      

تضاعف  المذهل وفى ظل هذا التقدم، ديثاسااسية للبيةة اتإتاالية فى العار ال األمة سّ ال

اد كبيرة من فأصبح فى اتإمكان بث أعد، عدد القنوات الفضائية بظهور التقنية ال ديثة

لوجيا اتإتاال الفضائى ـ الذى شهد تغيرات كبيرة فى ووفى عار تكن ،القنوات التلفزيونية

 .اتإعالم ـ برزت إلى الوجود فكرة القنوات التلفزيونية المتخااة مجال

وفضال عن  ،هتمامات المشاهدين العربا ه القنوات تمثل موقعا مرغوبا فيذه كما أن      

ه ذن هأن النظرة الموضوعية لطبيعة مجتمعاتنا العربية و واقعنا تدل على إلك كله فذ

عتبارها واسائل الترفيه إلى واسائل اتإعالم بإظر لك التنذالمجتمعات متدينة و م افظة ل

دوار تنويرية من خالل الخطاب الديني و أه الواسائل ذه ن تؤديأوالتسويق ف سب بل تطمع 

ن تستمر بطريقة أن خاائص اتإعالم التلفزيوني الفضائي يمكن من هنا فإو  ،عالمياتإ

ه القنوات القناة ذبين هخاائص لاناعة إعالم فضائي ديني ومن الما اسخرت تلك كأفضل 

. ن يواكب العارأي اول  يذلاالجزائرية والتلفزيون الجزائري  
(1)

 

ر من القنوات وتاتي البرامج الدينية وبرامج اتإفتاء الشرعية في قائمة أولويات كثي    

الفضائية العربية أيا كانت فكثير من القنوات  ،جتذاب المشاهد العربيالفضائية العربية ال

راتهم اماتها وأهدافها ت رص على تقديم برامج دينية تجيب عن أاسةلة المشاهدين وإاستفسهتماا

اهم في إطار كما تناقش في الوقت نفسه هموم الناس وقضاي ،وتوضح لهم أمور دينهم ودنياهم

وهذا ما أتاح للناس إمكانية ال اول على  ،مستضيفة مجموعة من العلماءالشريعة اتإاسالمية 

هتمام وااسع من هنا كانت الدرااسات تؤكد وجود او ،الدينيةاتإشباع ل اجاتهم  نت قيق كثير م

 .الدينيةبالمواد 
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المفاهيم الدينية بمشكالت بط التى تتناول موضوعات تبار المشاهدين بأمور دينهم وتر

 .ال ياة

كتسى طابعا هاما ومتميزا الذي ا "فتاوى على الهواء"ومن بين البرامج الدينية برنامج      

ينتظره المشاهد الجزائري كل يوم جمعة ل إلى مؤاسسة، من خالل دخوله حقل اتإعالم فت وّ 

الجزائري  الت المشاهداوإنشغحيث يمثل هذا البرنامج الفضاء الوحيد لإلجابة عن تساؤالت 

م ال اة ه لنا مقدّ عاب جميع أاسةلة المشاهدين وهذا ما أكدّ ياستلدرجة عدم قدرة ال اة ا

األاستاذ هارون بريك 
(1)

في فتح قناة جديدة فكانت  التلفزة   فّكر مسيُروولما كثر الطلب عليه،  

حيث ةلة المشاهدين ن تجيب عن أاسأمن أجل  هال اسألوافيها حاة قناة القرأن التي تبث 

لفقه استضافة صفوة من العلماء في مجال الشريعة اتإاسالمية واتكون هذه البرامج قائمة على ا

المجتمع  قضايا المعاصرة التي تهمّ الالتي تتناول المعرفة الدينية المتخااة في اتإاسالمي، 

 .من منظور فقهياتإاسالمي 

رات في أرجاء يبمجموعة من الكام جهّزر هذه البرامج داخل أاستوديو مُ ويتم تاوي       

م البرنامج في برامج ويؤدي مقدّ تعكس حديث الضيف وتنقله للمشاهد، لمتفرقة من المكان 

تهم التى ترد عبر هاتف دورا مهما في نقل أاسةلة المشاهدين ومداخالتهم وإاستفسارااتإفتاء 

له اتإجابة عنها بشكل وتوضي ها للمفتي حتى يتسنى أو البريد اتإلكتروني، البرنامج، 

 .وعادة يستضاف في كل حلقة ضيفان وهذه خاصية جزائرية ،واضح

مقارنة باتإعالم الديني في المشرق  االجزائر يبقى م تشم   لكن اتإعالم الديني في      

حسب ". فتاوى على الهواء"حاة أما الخطاب الديني يمكن التكلم عنه من خالل  ،العربي

ولكنها تت رك في العملية اتإعالمية الدينية في الجزائر ظاهرة قوية  ألنرأي مشايخ ال اة 

مجال المسكوت عنه أو الغير منتبه إليه في ظل اتإنشغال بما هو أهم 
(1)

رغم أن ال اة  .

إما عل أو السلوك الناتج عن اتإنسان، من خالل التأثير عليه، استطاعت أن تستثمر في الفا

 .أو تخييره بينهما تإمتناع عنهافعال أو ابالقيام بنوع من األ

يمكن  ؛ بلفقطاليريدون أن ين ار اتإعالم الديني في حاة دينية أن مشايخ ال اة  إال    

حاص فكرية وثقافية تجعل الناس يرتبطون بدينهم من خالل المادة التي هناك ن تكون أ

 .يرونها
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ن إمة فه السّ ذله ا، ووفقمراحلها كان الخطاب الديني يخاطب اتإنسان في مختلف إذف      

همية قراءة الخطاب فى حالة تغيره مع أ تيأومن هنا ت ،المجال مفتوح أمام واسائل اتإعالم

.و ثباته فى وجه التغييرأالمتغيرات 
 

 ألمر بالغ الفائدة فين حالة الخطاب الديني فى الواقعة الثقافية المعاصرة أ" و يبدو     

ن الخطاب أحيث نالحظ طرق تعامل النسق مع المتغيرات، ة ومشروع قراءة األنساق الثقافي

ات و التقنيات ه المعطيذاستثماره لهاه الواسائل ف سب ولكن أيضا توظيفه لها وذالديني تقبل ه

."لى خطاب فضائي له خاائاه ومفرداتهإت وله هو من خطاب تقليدي  ثم في
(1)

 

الجمهور وبرامج العالقة بين  من الطبيعي أن تتجه الدرااسات إلى م اولة إاستكشافو     

التى تقدمها تلك القنوات الفضائية بإعتبارها إحدى األدوات الرئيسة في اتإفتاء الشرعية، 

الوقوف على هذا النمط  من فكان البد التثقيف والتعليم وتوجيه الرأي العام والمجتمع،

بالعناية واتإهتمام وجديرة  ،اتإعالمي خاوصا أنها أصب ت ظاهرة إعالمية تستدعي اتإنتباه

ة التي يشهد ها العالم يوما بعد في ظل اتإنفتاح اتإعالمي الهائل والثورة اتإتاالية ال ديث

 .خرآ

اوصا األطفال واسائل اتإعالم بافة عامة لها دور فى تنشةة أفراد المجتمع وخإن       

ير من قبل ام كبهتماسيما أن الجوانب الدينية ت ظى با الوالشباب على القيم والسلوكيات، 

بارز على جميع األصعدة و خاصة أن برامج اتإفتاء قامت بدور مهم أفراد المجتمع العربي، 

كثير من المفاهيم التا يح يبرز أثر برامج اتإفتاء في  حيث ،منها خاصة اتإجتماعي

مركزي وهذا يؤكد أن واسائل اتإتاال الجماهيرية تعد اليوم الجهاز المجتمع، الخاطةة فى ال

ولذلك فإن صياغة منهج لإلعالم الدينى يعمل على اسد الفراغ الذي يوجه الفرد والمجتمع، 

 .م على الشمول والتكامل و الواقعةيقو الذي الهائل في منظومات المنهج اتإاسالمي

 

 

 

 

 
 .11ص، 1111،عربيلالمركز الثقافي ا طاب الديني من المنبر الى الشاشة،ت ول الخ ،الفقيه الفضائي ،اميـ عبد هللا الغذ1
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على  ك اة دينية ،"فتاوى على الهواء "لهذا إخترنا القيام بدرااسة ت ليلية ل اة     

التلفزيون الجزائري لدرااسة هذا التفاعل بين المفتي و المستفتي، من خالل واسائل واسيطة 

 الذىل الواسائل و ن ت وّ تإ كالهاتف و التلفزيون وما يمكنهما من تغيير في عملية الفتوى،

مع  المفتىأن يتبعه تغير فى حالة المراسل و كيف يتعامل  ال بد يتبعه تغير في حالة المستقبلين

 .المتغيرات

على تشجيع جداالت  اسم ت كثر عمومية وشموليةاألالواسيلة الجديدة  نرى كيف أن و    

اليومية  في على التعامالتنوعا من العادات الجديدة التي تض ين وتخلقجديدة حول أمور الدّ 

خاصة أن التلفزيون يتمتع مقارنة بواسائل اتإتاال األخرى  مرجعية تلفزيونية دينية،

وهو ما  ،الاسيما بعد إنتشار البث الفضائي بإمكانات كبيرة تتيح له الوصول إلى جماهير أواسع

وصلت أن ت ظى بمشاهدة وااسعة أ ،ن و خاصوبرامج اتإفتاء على  ،أتاح للبرامج الدينية

استجابت تإشباع كثير من اتإحتياجات لدى جمهور هذه ن المضامين الشرعية، واكثيرا م

 .الواسيلة

 :السؤال السوسيولوجي المركزي

 اتإعالم إحدى أهم ركيزة في المنظومة الدينية وهي الفتوى؟ واسائل   رُ تطوّ  كيَف يغيّرــ       

 :األسئلة الفرعية

 وع الطلب االجتماعي للفتوى؟ما ن ، أونوع الطلب اتإجتماعي للفتوىـ ت ديد 1

 طرح على الهواء؟ـ كيف يتعامل المفتي مع القضايا التي تُ 1

 :الفرضيات

 :إلى الفرضيات اآلتية الميدانية النظرية و كل من الدرااسات اتإاستطالعية في ضوءتوصلنا   

 .ر عملية الفتوىـ واسائل اتإعالم تغيّ 1

على  يدلّ " فتاوى على الهواء"برنامج  فيلفتوى ـ هذا الطلب اتإجتماعي الكبير على ا1

 .ينيةتراجع دور المؤاسسة الدّ 
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مقدمة عامة للموضوع ت توي  ويضمّ  فال تمهيدي ،جاءت الدرااسة فى أربعة فاول   

 .ة فاول نظريةتساؤالت وثالث على

 :الفصل األول

 التطرق مووظائفها ثواسائل اتإعالم ببالتعريف تإعالم، و هذا ا ماهيةفيه عن  ناتكلمو     

رغبة الفرد فى  أنّ  بالكشف لنا حيث تسمح ؛لموضوعنانظرى  بناءكنظرية اتإاستخدامات ل  

و العالقة بين تعرض الفرد  ،إشباع حاجات معينة من التعرض لواسائل اتإعالم هو األاساس

حاجات معينة من التعرض  لهذا الغرض من إشباعومدى ت قيقها  ،لواسائل اتإعالم وم تواها

 .جتماعيةاسواء كانت نفسية أو الل اجات المتعددة وتلبيتها  شباعاتال

  :انىثالفصل ال

فيه ألهم المفاهيم  تعرضنا ، حيثمقاربة اسواسيولوجية لإلعالم الّديني على شتملا    

 . كالخطاب الديني و اتإعالم الديني

 :الفصل الثالث 

نشأتها  ية عنها أي منذم ة تاريخلقراءة للفتوى من خالل تعرضنا لتم التطرق فيه ل     

 .عالماتإإلى واسائل  هاإلى وصولوتطورها عبر مختلف العاور 

 :الفصل الرابع

درااسة المفتى كفاعل  :التى قسمناها إلى فالين األول ، وتضمن درااسة تطبيقية       

أو المسؤولين إجتماعى وذلك إعتمادا على المقابالت التى أجريناها مع القائمين على ال اة 

 فاحتوى على  :الفال الثاني أما. وزارة الشؤون الدينية والمجلس اتإاسالمي األعلىفي 

 ى ال اة لمعرفة أهم المواضيع التيلمواضيع الفتاوى التى ترد ال  ليل النوعي والكيفيالتّ 

 .يتم الطلب  عليها خالل برنامج فتاوى على الهواء

 :الدراسة دافأه -1

، قد تعد األولى التي ة الموضوع التي تجيب عن أاسةلةبيعتستمد الدرااسة أهميتها من ط     

تتناول هذا الموضوع خاصة فى األب اث السواسيولوجية فكانت جدة الموضوع من أهم 
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درااسات ميدانية معمقة حول جوانب م ددة من أجل أن نضيف . األاسباب التى قادتني للدرااسة

 .متمثلة ت ديدا في إثراء ال قل الديني

ب اث الميدانية في العلوم اتإجتماعية أض ى يطلق عليه باتإعالم الديني ـ إنشاء حقل لأل1

اسواسيولوجيا اتإعالم ـ علوم اتإعالم ـ اسواسيولوجيا  و هي ،حيث تتظافر عدة تخااات

 .اتإعالم الديني

 على المستوى الديني"فتاوى على الهواء" عيات وآثار هذا البرنامج أال هواالكشف عن تدـ 1

 . اعي والمستوى اتإجتم

حقل إعالم ي وعلمي مطلوب لدى الفاعلين في تساهم هذه الدرااسة في بلورة وعي مهنـ 3

 .الدين

عالمي اتإبرنامج ال من خالل الكشف عن خاوصية عملية الفتوى والتغيرات ال ادثة فيهاـ 4

 ".فتاوى على الهواء"

لقيام بمثل لفال اجة مل ة  ؛امباتإهتمت ظى  العلمية المجاالت الالبرامج الدينية في  بما أنّ      

اتإعالم  سواسيولوجية للفتوى فهذه ال اص تمثل رافدا إضافيا يدعم مكانةة الهذه الدرااس

ومن بينها  ،ةاساالتقاي و الدر منها ظّ نها لم تنل حإتالي فثيره، وبالأالديني و يزيد من قوة ت

لى المزيد من الجهود العلمية التي ت تاج إو البرامج التي تتناول الفتوى عبر واسائل اتإعالم 

 .من اتإختااص ولعل هذه الدرااسة تأتي في هذا السياقو 

 .حياة األفراد رف ونكشف عن دور عملية الفتوى فيـ نتع5

 :األسباب والدوافع إلختيار الموضوعـ 1

علم اتإجتماع  تخاص سانس ون ن فييالل مستوى هتماماتنا فيلقد كانت ا :ةالذاتيـ 1

أردنا أما عن درااستنا ل ما بعد التدرج ف ،الديني وعالقته بالسيااسي المجال حول تدور السيااسي

تخاص علم اجتماع االتاال باعتباره تخاانا  وديني الالمجال  بين أن نربطمن خاللها 

  .ال الي

 .ينالنقص الكبير في مجال درااسات اسواسيولوجيا الدّ و أهمها   :ةالموضوعيـ 1
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فسح المجال للجزائريين ، حيث تم نتشار الفتاوىافضائيات الدينية وباتإضافة إلى ظهور ال    

مما كشف لنا عن نتائج كنا نجهلها كالقلق  ؛لب ث والمعرفة فى أمور دينهم البسيطةل

 يغذيه الجهل من القضايا المرتبطة بتاريخ واسواسيولوجيا المجتمع الجزائريالذي  اتإجتماعي

وعليه فقد وقع اتإختيار على الموضوع  .خرىمن جهة أ وبالتراث اتإاسالمي ،من جهة

 : و هما بخلفيتين

 .ن الخلفية الدينية لدى الجزائري سق الثقافي التي تكو  ـ أوال طبيعة النّ  1

  .قاد مواجهة قضية راهنة تطرح نفسها ياسواسيولوج   المساهمة بب ث  ثانيا ـ  1

 :دراسات سابقة و أهمية الدراسةـ 3

فى إطار المراجعة العلمية لنا إتضح لدرااسات السابقة على امتواضع من خالل إطالعنا ال    

و هذا ما  ؛ة م ددة عن برامج اتإفتاء المتخااة خاصة في الجزائرعدم وجود درااسة علمي

 .د ال اجة إلى درااسة هذا الموضوع درااسة علمية متعمقة يؤكّ 

لتي أجريت على البرامج اكما اتضح ـ من خالل المسح ـ أن هناك مجموعة من الدرااسات     

و لكنها كلها درااسات في اتإعالم و  الدينية في القنوات الفضائية العربية و اتإذاعات الم لية

جزئيات لها حاولنا اتإاستفادة من  المنطلق هذا و من ،اتإتاال و ليست في علم اتإجتماع

، و تواضعموضوع ب ثنا المصلة بذات الدرااسات  إضافة إلى أن هذه نا،عالقة بموضوع

 .ااسات و أبرز النتائج التي توصلت إليها رأهم تلك الد ضاسنستعر

 :الدراسات العالمية

مية جانبا مغيبا من الا وة اتإاسال "وقسّ الإاسالم "تابه كفي  (باتريك هاينى)يرصد     

تنافس فيه واسائل اتإعالم ومراكز الرصد تفي الوقت الذي المعاصرة غفل عنه الداراسون، 

الجانب المغيب الذي  أما ،مراقبة والكتابة في حركات ما يسمى باتإاسالم السيااسيوال والب ث

 الثورة الم افظة"في العنوان الفرعي للكتاب  (هايني باتريك)اه المؤلف السويسرى اسمّ 

والمقاود بها هو أشكال التدين اتإاسالمي الجديدة والخارجة عن مجاالت ال ركات  "األخرى

ل اكمة أو بين الثقافة ركات اتإاسالمية ذات البعد السيااسي واألنظمة اواتإخوان المسلمين وال 

 .اتإاسالمية
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ي رص على الموضوعية  الذي جيلمن ال علما أنه من المهتمين بالظاهرة اتإاسالمية وهو    

 .العلمية والدرااسة الوصفية والت ليلية

بزوغ  "وقإاسالم السّ " بكتا ي للونيسيا وإنتهاء بتركيا، إنطالقا من مار ومرورا بأند     

و تخرج من صلب إاسالم اسيااسي ظهر عليه التعب  التي شكال اتإاسالميةاألشكل جديد من 

 .يشترك معه في المنبع لكنه يختلف معه في الهدف والواسيلة

نتيجة واض ة ألربعة  هو السنوات األخيرة أن إاسالم السوقويرى الكاتب في    

 .استعرضها في أربعة فاولاسيناريوهات ا

ي الترويج لألفكار الّسوق حيث لم يغيّر طبيعة السوق ف قانونتجاوز اتإاسالم السيااسي      

و عقيدة الرفاهية لف ولكن وظيفته صارت تلبية طلبات الجمهور المستهد   ؛وإقناع روادها بها

استطاعت أن تشطب مطلب الدولة يبرالية الجديدة اال ركات الل ، كما أنّ ت جيم الدولة

من قائمة األهداف وصار الهدف تأاسيس مجتمعات مدنية فاضلة تشبه في طريقة  اتإاسالمية

 .عملها المؤاسسات الدينية األمريكية الموازية لل زب الجمهوري 

عبارة عن  ة من الكتاب وهولمجموع  les medias en mediterranée:الكتاب الثاني     

القضايا ذات الالة بواسائل  وتتناولم،  1112في أواخر مداخالت في ندوة في المغرب 

اسياق  التي تتكلم عنومن بين أهم مقاالت الكتاب م في منطقة الب ر األبيض المتواسط، اتإعال

الفضائية والتغيير اتإاستقبال واألثار المترتبة على الراسالة اتإعالمية في واسائل اتإعالم 

في التجديد  اشريك  اتإعالم الفضائي أصبح  حيث يقول أنّ  ؛في العالم العربياتإجتماعي 

يمكن أن  و التيمتعددة  رغم وجود صعوبات في تعريفه بسبب جوانب ،اتإجتماعي والتنمية

هذه الفضائيات مثل  لكنّ . ول التوفيق بين ال داثة والتراثوخاوصا عندما ت ا ،تتداخل

ة ثقافيا ل سااسمن مناقشة العديد من القضايا ا ناة المنار وإقرأ  تمّكنتو وقة الجزيرة والعربي

 .واسيااسيا وإجتماعيا

   :الدراسات العربية ـ1

و الذي  ،"الفقيه الفضائي"مواسوم النها كتاب الغذامي استفدنا من أهم الّدرااسات التى ام     

ا مّ كما يدرس الفقيه الفضائي الذى إ نبر الى الشاشة،ل الخطاب الديني من الم  ت وّ  يعرض فيه
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وهي كلها صيغ  التلفزيون واألنترنت والجوال، :لثالثظهر مع ثقافة الاورة عبر شاشاتها ا

لة تواصلية حديثة فت ت الكون البشري ذهنيا وحسيا وكان البد للمدونة الفقهية أن تنفتح مت و  

استجاب لهذا الت ول عدد من كتاب الاامت و من المنبر الم لي إلى الفضاءالمطلق وامن ال

 .م وكشف خاائاهالفقهاء حرصت هذه الدرااسة على تتبع خطابه

من بين أيدي أهل العلم إلى جمهور اتإجتهاد والدعوة الذي جعل هذا الخطاب الفقهي ف     

وكون خطاب الفقهي من ظرفيته وثقافيته، خرج المعرفيا تفاعليا وحيويا، وهذا ما يمكن أن يُ 

مها قدمن األطروحات ي اهذه وغيره كلّ  فإنّ ثقافة أصيلة فى الرأي واتإختالف،  الفقه هو

فى اسياق إبراز ل ظة " يه الفضائيالفق"امي في كتابه الجديد الناقد السعودي عبد هللا الغذ

 ون شتغال العقل النقدي على مشكالت فكرية ولعل المتتبعين لمشروع الغذامى يالحظا

 .مثال تلفزيونالالمتمثلة كلألنساق الثقافية  اهتمامه النقدي الثقافي وقراءته

فهو الفقيه الدينامكية، و الفقيه إلى أن يساير ويعايش زمنه في اسرعته وبنفس والكتاب يدع     

 .الذي يقدم مادته اليوم عبر المواقع اتإلكترونية والواسائط المتعددة و شاشات التلفزيون

فى فاول اسبعة تبدأ من وقفة على  اتإاسالمي ي اول مواجهة العولمة اتإعالمإّن      

حول طبيعة  الخطاب  تم يطرح اسؤاالوفق الاورة، " ضائيالفقيه الف"خاائص وماطلح 

ويقابل ذلك  ؟ثم قضايا اتإجتهاد واتإختالف، وهل هو رأي في الدين أم رأي في الدين ،الفقهي

فاالن حول اتإختالف السالب و  ثّم هناك أاسةلة عن ثقافة الت اين وحجب الفتوى وتقنينها،

 .نا بقوة وبت د كبيرا هي قضايا يومية تواجه ثقافتممّ  الساخن،

ويستعرض الكتاب كيف أن الفقيه الفضائي صار إلزاما عليه أن يدخل المعركة مسل ا     

 إلى اتإجتهاد العام ووجوبه في رأيوصوال واتإحتكاك المباشر بكل مقاوماته، بالفكر والثقافة 

واجب على  الغذامى مستندا برأي اتإمام الشاطبي بوجود اتإجتهاد على العامي مثلما هو

الفقيه
(1)

. 

حيث جاءت الدراسة " الفتوى في القنوات الفضائية العربية "فهي  الدراسةّالثانيةأما        

سة بهدف الوقوف والتعرف على اطار النظري للدراألول باإل الباب ن إهتمفي بابين رئيسي

الضوء على  الفتوى وبرامج اإلفتاء في القنوات الفضائية العربية من خالل تسليططبيعة 
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وبرامج اإلفتاء على نحو  ،همية التى تحتلها البرامج الدينية في الفضائيات على نحو عاماأل

 .، التى أصبحت تحتل مكانة متقدمة في إهتمامات المشاهد العربيخاص في الوقت الحاضر

تب تطور اإلستخدامات واإلشباعات، وظهور تطبيقات بحثية حديثة في كما تناول الكا      

ومعرفة أنواعها من حيث الشكل  ،التلفزيونيةثم تكلم عن مفهوم البرامج الدينية  طارهاإ

ستخدام حديث عن عالقة المعرفة الدينية باصا للفكان مخص   الثاني ا الفصلأم   ،والمضمون

والمصادر الدينية ومعرفة أهميتها وآثارها، وسائل اإلعالم من خالل تحديد مفهوم المعرفة 

.وأبرز المجاالت المعنية بهايها التى تقوم عل
(2) 

البرامج الدينية في " ومن بين أهم الدراسات رسالة ماجستير لمحمد أحمد هاشم بعنوان     

سعت هذه الدراسة إلى التعرف على نوعية البرامج الدينية  ،"القنوات الفضائية العربية

فهي تعد من  ،سبتمبر11بعد ضمون الديني والخطاب الديني اإلعالمي ودراسة الم

تحليل عتمدت الدراسة على المسح اإلعالمي بأداة ذ اإلدراسات الحديثة في هذا المضمار، ا

 .على عينة من البرامج الدينية في الفضائيات العربية المضمون بالتطبيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م 2111تحول الخطاب من المنبر الى الشاشة، المركز الثقافى العربى، ،الفقيهّالفضائي ،ـ الغذامي1

 .م 2111، 1ط  دار ابن حزم ، ،الفتوىّفيّالقنواتّالفضائيةّالعربية ـ ناصر عبد الرحمان الهزاني،2
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الخاصة وتوصلت الدراسة إلى إهتمام البرامج الدينية في الفضائيات العربية      

الخطاب هتمام ، و توصلت الدراسة إلى تركيز ابالموضوعات في مجال القضايا اإلجتماعية

عالمي في البرامج الدينية بالقضايا المختلفة للنظام اإلجتماعي في اإلسالم وكشفت اإل

الفضائيات العربية الدراسة عن المستوى اللغوي السائد في البرامج التي تقدمها 

.الحكومية
(1)

 

 :الدراساتّالمحليةـ 3

احبه م مد هو كتاب ي اول ص "الخطاب و الهوية"كتاب اتإعالم الديني فى الجزائر       

بغداد التقرب من الظاهرة الدينية وبالذات في شقها اتإعالمي بوااسطة المتاح من التقنيات و 

بما أنها تعتبر من الدرااسات األولى التي أاسهمت و  .اساليب الب ثية، بهدف فهم الظاهرةاأل

في مجال  عت فى هذا الموضوع المهم وقد أتت في اسياق درااسة اسهلة تدعو العاملينتواسّ 

ت لنقاش جاد ومتميز حتى إلى ضرورة بناء فضاءات جديدة وفتح قنواتإعالم و المتلقين له ا

السياق روااسب الوضع الراهن القائم و إدماج الظاهرة اتإعالمية الدينية في  يتم تجاوز

 .العام للمجتمع الجزائري التنموي

ي عموما حيث يرى الكاتب أن نسبة إاستهالك الشارع العربي خاوصا واتإاسالم    

ون ال ديث عن نوعية هذه وتيرة متزايدة تااعديا هذا د لمنتجات اتإعالم الديني تسيرعبر

ومدى إنسجامها مع المعايير الفنية والمهنية والمنهجية لموضوع اتإعالم على األقل  المنتجات

 بهدف فهم الظاهرة أوال و السعي إلى تفكيك جهازها المفاهيمي ورصد .من الزاوية العلمية

تجسداتها الميدانية و الوقوف عند نتائج تمظهراتها وتعاطيها مع القيم الجديدة الناتجة عن 

العملية اتإعالمية في األواساط الدينية
(1)

. 

 

ن و الشريعة و لبعض المكتبات في الجزائر العاصمة بزيارة إلى كلية أصول الديامت الطالبة في إطار زيارتها العلمية قـ 

مكتبة العلوم اتإجتماعية بكلية علم اتإجتماع و إلى لى مكتبة قسم اتإعالم و اتإتاال، و إ، قسم الدعوة ةال ضارة اتإاسالمي

 .1111جوان  13ماي إلى غاية  13المكتبة الوطنية من 

ّالديـ محمد أحمد هاشم، 1 ّالعربيةالبرامج ّالفضائية ّالقنوات ّفي جامعة ، دراسة تحليلية، غير منشورة، نية

 http://www.siironline.org/alabwab/solta4(17)/158.htm.2112األزهر،

 .م1111 ،دار ال كمة ،اإلعالم الدينى فى الجزائر،الخطاب والهويةـ م مد بغداد، 1

http://www.siironline.org/alabwab/solta4(17)/158.htmدراسة
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ـ  تحليليةراسة وصفية دنة حسينة بقامت قا ،ا عن دور البرامج الدينية فى ترسيخ القيمأم      

 .الفضائيةـ نموذجاصراع القيم قناة الرسالة  في

لى إضافة لى مشكلة البحث وستة فصول باإلإه الدراسة على المدخل ذشتملت هإوقد     

وتضمن تحديد مفهوم  ،يسالمعالم اإلول فقد خصص لماهية اإلما الفصل األأ ،النتائج

ثم التعاريف الحديثة  والفرق بينه وبين الدعوةوره كمفهوم، من حيث ظه سالميعالم اإلاإل

هدافه ووظائفه أا ذو قواعده وك سالميعالم اإليضا مميزات اإلأوتناول  ،وضعت له التي

عالم من حيث الظهور وواقع اإلسالمية، موضوع القنوات الفضائية اإل انيالفصل الث وبحث

رسالة كما ناقش الوما يواجهها من تحديات، لفضائيات ه اذدوار هأثم  ،سالمياإل الفضائي

 سالميإلى العولمة من منظور إسالمية والعولمة بالتطرق اإل الحضارية للقنوات الفضائية

فضال عن ،عالم الغربيسالم مع تناول موضوع صورة المسلمين فى اإلا عالمية اإلذوك

زمة القيم أناقشة خيرا مأثم  سالمي و التصور العولميمناقشة القيم بين التصور اإل

 .زمةه األذسباب هألك بالكشف عن مظاهر وذوالصراع بين الثقافات و

مباحث رئيسة وناقش  ةمل على ثالثشتاما الفصل الرابع فقد تضمن الدراسة التطبيقية وأ   

موضوع الدراسة وتطرق لهيكلتها ة الرسالة الفضائية، وال التعريف بقناأ ،ولالمبحث األ في 

 ، و تطرق تقديم تعاريف عن البرامج ارتباطها بالقيم، كما ناقشحيث التنوع و البرامجية من

متمثال فى  بينما كان العنصر الثاني ،البرامج هذه اتية لمقدميذا السير الذعينة البحث وكل

  .حده جرائية لفئات الدراسة و عناصرها كل واحدة علىالتعريفات اإل

ا      للفئات بعرض الجداول وتحليل النسب  ل الكمي الكليالتحلي فتضم ن المبحث الثانيأم 

 اول المبحث الثالث التحليل النوعي الكيفيبينما تن ،حصائية لتكرارات مواضيع الفئاتاإل

لى تقديم إخير ه الفئات لنصل فى األذلمواضيع الفئات مع التركيز على كل عنصر من ه

.مج على شكل نقاط عامةما حوت عليه مضامين البرال   خالصة عن التحليل النوعي
(1) 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ّالعولمةاإل ـ قانة حسينة،1 ّمواجهة ّفي ّاإلسالمي فى علوم اإلعالم  رسالة ماجستير دراسة وصفية تحليلية، ،عالم

 .2112-2112جامعة الجزائر، العلوم السياسية،كلية  واإلتصال،
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 :هم المفاهيمأ -1

  :مفهوم الدعوة -1

والدعاة  ،وتداعى القوم دعا بعضهم بعضا حتى يجتمعوا ،المرة الواحدة من الدعاءلغة       

حدهم داع ورجل داعية إذا كان يدعو الناس بدعة أو ،ضاللةالو أ هدىاللى بيعة إقوم يدعون 

فيه للمبالغة دخلت التاءأو دين أ
(1)

. 

 لى توحيد هللاإمة األ داعي (مى هللا عليه  واسلّ صلّ )والنبي  ،هللا يب هللا المؤذن داعيذته وفي   

 .طاعته و

الشيء  ىالطلب والسؤال والنداء و ال ث علاسنن أن الدعوة فى اللغة تدور حول  اومن هذ    

 .ون و ذلك

لى هللا على إ ودعقل هذه اسبيلي أَ " :تعالى كما في قوله ،وهي تستعمل فى الخير والهدى    

.111يواسف"وما أنا من المشركين هللا   ي واسب انَ عن  بَ إتّ  من  أنا وَ  بايرة  
(1)

 

 بيأا ماجاء فى ص يح مسلم عن ذويادق على ه ،وضاللألى هدى إوالدعاة قوم يدعون    

لى إومن دعا  جورهم شيةاألك من ذالينقص  ،جور من تبعهأجر مثل هريرة كان له من األ

دلة لك من األذ لى غيرإ .ثامهم شيةاآلك من ذالينقص  ،ثام من تبعهآثام مثل آضاللة كان عليه 

 .لتوضي ها وتمييزها صطالحيلك البد من معنى الدعوة اتإذول ،ا المعنىذه في

 

 

 

 

 

 .45ص، 1112الجزائر، ، المؤاسسة الوطنية للكتاب،المسؤولية اإلعالمية في اإلسالم م مد اسيد م مد، -1

 .111اآلية  اسورة يواسف،، القرأن الكريمـ   1

 



14 
 

 :حااصطال تعريف الدعوة

اسبب  دور كلها حول مفهوم الدعوة واسالمية تالثقافة اتإ الكثير من التعاريف فيظهرت      

 :في التعاريف راجع إلى ما يلي ا التباينذه

لى إلى مكان ومن زمان إا الوضع من مكان ذيختلف ه ،جتماعيواتإ مة السيااسيوضع األـ 1

 وجودترتبط ب اسالميةثناء الخالفة اتإأفالدعوة  ،حيث يؤثر الوضع على تعريف الدعوة ،زمان

 .اسالمية تختلف شكال ومضمونا بعد اسقوط الخالفة اتإ و اسالميإحكم 

لى إن الدعوة أ"يرى  (رحمه هللا)بن تيمية اللدعوة ف راء فى بيان ال كم الشرعيتعدد األـ 1

وطاعتهم فيما  ،خبروا بهأفيما  بتاديقهم ،ولما جاءت به راسله ،يمان بهلى اتإإالدعوة  هيهللا 

يتاء الزكاة وصوم رمضان وحج إقام الاالة وإو ألى الشهادتين إمروا وذلك يتضمن الدعوة أ

يمان بالقدر يمان باهلل ومالئكته وكتبه وراسله و البعث بعد الموت و اتإلى اتإإالبيت و الدعوة 

نه يراه أن يعبد ربه كألى إره وشره و الدعوة خي
(1.)

 

قتاار ولكن نالحظ هذا اتإ ،ا التعريف شامل وجامع لمقتضيات الدعوة ومتطلباتهاذوه   

 .خالقلى العقيدة و العبادة واألإعلى الدعوة 

 :على مايلي  تعاريفهم قتارفتأما المفكرون الذين تناولوا مفهوم الدعوة    

عوة هي قيام من له أهلية الناح والتوجيه السديد الدّ " :فقال (أبوبكر زكري)عرفها  فقد    

 .عتقادا ومنهجاااسالم ل مكان وزمان بترغيب الناس فى اتإمن المسلمين فى ك

 

 

 

  

 

 .111ص ،1111 ،دكتوراهراسالة  ،نظرية علم اإلجتماع برؤية إسالمية ،ـ مراد زعيمي1
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 :ينمفهوم الد   -2

ال ديث  فدانه وفي ،استعبدهاذله وأينا بالكسر د   ودانه ،نأبالكسر العادة و الشين الد   لغة       

 (.ما بعد الموتمن دان نفسه وعمل ل   سالكي  )

 يأ ؛كما تدين تدان :يقال ،جزاه يأ ؛دان بدينه دينا :يقال، يضا الجزاء والمكافاةأ :ينوالد        

المجزيون  يأ" نا لمدينونأ" :لىوقوله تعا ،وب سب ماعملت ،تجازى بفعلككما تجزي 

ذلها أنها أمة كوالمدينة األ ،صفة هللا تعالى و المدين العبد فييان ومنه صفة الدّ  ،م ااسبون

.ين طاعه ومنه الدّ أ يأدان له بدين  :يضا الطاعة نقولأين والد   .العمل
(1) 

 :ين نجده يعنيكلمة الد  ل  وفي الت قيق اللغوي 

 .علياو السلطة ال ـ ال اكمية

 .الطاعة االذعان لتلك ال اكمية -

 .و عدمهاأب عن الطاعة الجزاء المترتّ  ـ

 :صطالحااين الد  

وهذا يرجع إلى العديد من  ،هر التي ياعب وضع مدلول م دد لهاين من الظواالد   إنّ     

 .تعريفه في علم اتإجتماع كاتإعتبارات 

اهر اتإعتقادية والعملية التي تتال بالعالم ين أنه مجموعة من الظويرى الدّ  أحمد الخشاب    

س أو تنظيم اسلوك اتإنسان حيال العالم المقدّ 
(1)

. 

 

 

 

 

 

 .111ص  مرجع اسابق،ـ 1

 .1112/1111.مجموعة م اضرات للدرااسات العليا ،نظريات علم اإلجتماع الديني، مراد زعيمي -1
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 :ين عند ملثون بنجرالد  

فراد المشكالت بوااسطتها تكافح جماعة األ اسات التينسق من المعتقدات والممارهو    

المطلقة لل ياة االنسانية
(1)

. 

 :ما دوركايم أ

شياء العقائد و المماراسات المتالة باألد ومتكامل يشمل ين عنده عبارة عن نسق موحّ فالد      

.يسمى الكنيسة خالقيأمجتمع صغير  س فيماراسات تمارَ تلك العقائد والم ،المقداسة
(1)

 

 :مفهوم اإلتصال 3- 

بمعنى   communicationللفعل  يق من األصل الالتينمشتإن األصل فى اتإتاال     

ويرى البعض اآلخر أن هذا اللفظ يرجع إلى الكلمة  ،يتربع أو يشيع عن طريقة المشاركة

و مشترك بمعنى عاما  commun  ومعناها communicالالتنية 
(3)

. 

التفاعالت اتإجتماعية عن طريق اتإشارات و الكلمات  إلى"اه عا إيّ رج  مُ وعرفه إحدادن     

مثل هذه الراسائل ترمي إلى وجود تفاعل بين األفراد فيما بينهم وفي معنى القديم التي كانت 

باورة إجمالية هي عملية تبادل للمعاني تتكون  ت مله كلمة إتاال هي ال اول أو البلوغ و

حيث إذا وقع بين  ،رذا وقع بين شخاين أو أكثث إال إمن مراسل ومستقبل وهذا الي د

بينما إذا وقع بين شخص وعدد من األشخاص يعتبر إتاال  شخاين يسمى إتاال شخاي،

.جماهيري
(4)

 

 

 

 

 

 .1111، ط دار المعارف، الكتاب األول، ،دراسات علم اإلجتماع الديني خشاب، اسامية -1

1- Dictionnaire de Sociologie, Larousse, 2005, pour la presente edition.p72.  

 .13ص1115 ،مار،دار المعرفة الجامعية،اإلتصال والخدمة اإلجتماعية ،اسلوى عثمان الاديقي، علية مناورأمير -3

 .1ص، 1111 ،ديوان المطبوعات الجامعية، مدخل علوم اإلعالم واإلتصال ،زهيراحدادن -4
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و جماعة من أثنان امن خالله يثرى  الذي بأنه الفعل :Jaques durmat فهبينما عرّ      

.خر عن طريق قناة معينة ت مل المعلوماتفراد كل منهما اآلاأل
(1)

 

وعدة أاسيرورة بين شخاين  تاال هون اتإإ: بقوله" Pierre Berger"وعرفه      

تجعل من المعلومة المنقولة تعابير كلمات  ،ن من حركاتشخاص مستعملين رمزا مكوّ أ

لى المستقبلإلمراسل من ا مفهومة
(1)

. 

قناة  عبر دل المعلومات من مراسل إلى مستقبلهو عملية تبا :التعريف اإلجرائي لإلتصال -4

 .معينة مع وجود رد فعل

هما يختلف عن يكلأّن تاال رغم عالم و اتإيخلط الكثيرون بين اتإ :عالممفهوم اإل 5-

تاال مفهوم اتإف البعض بعضهماا مكمالن للك فهمذك ،مور كثيرةأ فقا فيتّ ان أو ،خراآل

تاالية و يعتبر عالم يدخل ضمن العملية اتإن اتإأعالم حيث شمل من مفهوم اتإأواسع وأ

 .ول منهاالجزء األ

تكون ماطل ا عربيا منفردا ياعب إيجاد ترجمة أجنبية له ألنه  عالم تكادإن كلمة إ     

.خبارأو خر من كلمة معلومات أيشمل جانبا من كلمة اتإتاال في آ
(3) 

صار يعرف  ياه يعنيإعلمه أاستعلمه الخبر فا :تقول العرب ،عالم مشتقة من العلمإوكلمة     

عالم نقل الخبر الخبر بعد طلب معرفته فلغويا يكون معنى اتإ
(4)

. 

خبار الا فية و المعلومات  هو تزويد الناس باأل (عبد اللطيف حمزة)عالم عند واتإ    

ثابتةالسلمية وال قائق ال
(5)

. 

 

 

1-Jaques Durmat, les formes de communication, paris, bordas,1981.p57. 

2-Pierre, Bergeron.la gestion moderne theorie et cas gaetan morin editeur, Quebec1989, p369. 

 .111ص، 1111،مار ،المكتبة الجامعية، فعال مفاهيمه وأساليبه ومهاراتهاإلتصال ال ،ـ هالة مناور3

 .14ص ، مرجع اسابق ذكره ـ زهير إحدادن،4

 .1111،(4) العدد حوليات جامعية الجزائر، تعثر الراسالة في عار الواسيلة، ،االعالم االسالمي عبد اللطيف حمزة،ـ 5
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فكار بين راء و األخبار و األنه نشر ال قائق و األأعلى  (هناء بدوى)خيرا عرفته أو      

عالم المختلفة و الجمهور بوجه عام بواسائل اتإأو المؤاسسة أالهيةة  وأجماهير الشركة 

.قناعالندوات وغيرها بنية التفاهم واتإ ،الم اضرات ،نماالس ،ذاعةكالا افة واتإ
(1)

 

واسع أياال المعلومات و نشرها على إداء يقوم بأعمل و اتإعالم: جرائيالتعريف اإل 6- 

 .نطاق ممكن

 :مفهوم الفتوى -7

 :الفتوى لغة

 ،لتهأجبته عن مسأا إذفتيته فتوى وفتيا أيقال  ،فتاء والجمع الفتاوىاسم مادر بمعنى اتإا       

ليه فى الفتيا و إ رتفعواأليه وإت اكموا  :لى فالنإوتفاتوا  ،حكامن المشكل من األوالفتيا تبيّ 

.ذ عبرتها لهإفتيت فالنا رؤيا أ :التخاصم و يقال :التفاتى
(2)

 

 :اصطالحا ىالفتو

.قائع و غيرهاا يشمل السؤال فى الوذل عنه وهأعن دليل لمن اس تبين ال كم الشرعي    
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 .141ص، 1111، المكتب الجامعي ال ديث، مار العالقات العامة و الخدمة االجتماعيةـ هناء بدوي، 1

 .1111 ،(1) العدد، دين صغيريدكتور نور ال ،درااسة نقدية ت ليلية ،الفتوى عبر وسائل االعالم ،راسالة المسجد ـ2

  .11ص ،ـه1411، الدار السلفية ،الكويت ، الفتيا ومناهج اإلفتاء م مد اسليمان األشقر، -3
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 :منهج وتقنيات  الدراسة -3

ونظرا لطبيعة  ،ومن أجل اتإحاطة العلمية بهاالمنهج الكمي على هذه  اعتمدنا في درااستنا     

 .والكيفي معا، وذلك بمقتضى طبيعة الموضوع لكمياموضوع الدرااسة إعتمدنا على المنهج 

 "فتاوى على الهواء"برنامج جهة من خالل تتبعنا ل اص من  إعتمدنا المنهج الكمي من    

 ،حاة( 11)اثنين و عشرين لنا فسجّ . 15/11/1111إلى غاية  11/11/1111 تاريخ منذ

بدافع  ا وجدولتها،عطياتهقمنا بمتابعة هذه ال اص وتفريغ م تواها وتانيف محيث 

 .المطروحة فيها عرف عن قرب على ال اة واألاسةلة واألجوبة والمواضيعالت

و تطوير يشمل عدة فترات أفترة زمنية م ددة  ا المنهج على وضع قائم فيذوقد يقتار ه   

السميائية وت ليل الخطاب والبيان  ،ت ليل المضمون نماط الب وث الوصفية هيأمنية ومن ز

تاالياتإ
(1)

. 

ه الدرااسة ذله النظري والت ليليشمل المسح تو ،كيفيت ليل الالداة أللدرااسة  نااستخدماوقد    

 :فيما يلي الت ليل الكيفي أداةتتلخص و ككل 

ا ذنتاج هإعادة إ لىعالم عو واسائل اتإأثير الفضائيات أللفتوى وت التراث الفقهي ـ مسح حول

 .التراث

داة أن حددتها ياة الجزائرية فى فترة معينة وفق عدد معالقن عالمي فيـ مسح المضمون اتإ

 .الدرااسة الت ليلية

 

 

 

 

 

 (.14ـ  13)ص  ص،  1115ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، ،تحليل المحتوى في بحث االعالم ـ م مد عبد ال ميد،1

. 
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 :نيتوصيف العمل الميداــ 

 "الهواء فتاوى على"لبرنامج  يليل كيفرااسة ت د فيكما أشرنا اسابقا  تناتمثل درااسوت    

ت ليل العبر القناة الجزائرية التي وقع عليها اتإختيار ضمن عينة الب ث وفق إجراءات 

 .تقنية المقابلة  قمنا باعتماد أاسلوبه المتبع في الدرااسات عنو ،الكيفي

 :المقابلة - أ

لنقائص لمه من فائدة وتغطية إاستخدمناها لجمع البيانات لما تقدّ  ،هي أكثر األدوات الثانوية    

التي واجهتنا وما تقدمه من ال اول على البيانات المتعلقة باتجاهات القائمين على المؤاسسة 

يستطيع الباحث شرح كل ماهو مبهم من  حيث ونظرا لما تقدمه من تسهيالت، ،الدينية

وبين شخص  ،المقابلةعلى وهي عبارة عن حوار لفظي وجها لوجه بين باحث قائم  .األاسةلة

لل اول على  البيانات المتعلقة بموضوع الب ث عن  ،ص آخرينأو مجموعة أشخا آخر

وتوجه األاسةلة بنفس الكلمات وبنفس الترتيب  طريق مجموعة من األاسةلة يلتزم بها الباحث،

لجميع األفراد المب وثين
(1)

. 

 و هدف م دد غير مجرد الم ادثة الجادة الموجهة ن"بنجهام المقابلة بأنها  وكما يعرف    

الرغبة في الم ادثة لذاتها
(2)

. 

بعد ت ديد إشكالية الب ث والتي تتمثل في معرفة أهم التغيرات التي تطرأ على عملية       

الفتوى بعدما إاستخدمت الواسائل اتإعالمية، تتبع اسلسلة من الخطوات المنهجية تشمل ت ديد 

 .مجتمع وعينة الب ث

 

 

  

 .332ص، 1111، بيروت لبنان ،دار النهضة العربية ،مقدمة في البحث اإلجتماعي مد،ـ م مد علي م 1

1- Méthodologie des Sciences Humaines, La Recherche en Action 2
e
 édition, Sylvain giron 

Ginette Trenblag, p160. 
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التلفزيون  مقر ىلهاب إالعاصمة  والذ و التنقل إلى بت قيق ميداني ن لزاما علينا القيامافك    

ة، إضافة على عملية الفتوى ومقدم ال امشايخ القائمين المقابالت مع  تإجراء زائريالج

ؤولين و الذهاب إلى وزارة الشؤون ومقابلة المس المجلس اتإاسالمي األعلىإلى  الذهاب إلى

 .لجمع معلومات تتعلق بالجانب التنظيمي للفتوى في الجزائر الدينية 

وبين المسؤولين  ،مقابالت بين القائمين على عملية الفتوى هذا األطار قمنا بتسع   و ضمن   

 . على الجانب التظيمني للفتوى

 1111ماي 13يوم  الزيارة األولى :أما عن تنقالتنا إلى العاصمة، فقد كانت مرتبة كاآلتي    

جويلية  11إلى جويلية  11ثم اتإنتقال مرة ثانية من  1111جوان 1لى غاية و ااستمرت إ

من نفس السنة، أما اكتوبر  11إلى  غاية  1111اسبتمبر  13كانت يوم  ،والمرة الثالثة 1111

وزارة الشؤون الدينية والمجلس اتإاسالمي األعلى  كل من بين عن ت قيقاتنا الميدانية فكانت

 . الجزائري التلفزيونمقر و

 :صعوبات البحث

نقص  ت طريقنا في درااستنا المتواضعة، نذكرالتي اعترض من بين أهم الاعوبات     

كم  انينا خالل الب ثعحيث  ،ب كم أنه موضوع جديد بالذات الدرااسات في هذا الموضوع

 .جتماع اتإعالم مجال علم ا متخااة فيالدبيات األنقص 
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 :الفصل الثاني

  

 عالمالخلفية النظرية لطبيعة اإل

 

 .اإلعالمعناصر ـ 1

 .عالماح اإلعوامل نجـ 2

 .تصالعالم واإلوسائل اإلـ 3

 .تصالوظائف اإل ـ 4

 .(المفهوم والنشأة ) واإلشاعاتنظرية اإلستخدامات ـ 5

 .فروض نظرية اإلستخدامات واإلشباعات ـ 6
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تجاهاته إمن حيث تقسيماته و  عالمفكار حول مفهوم اتإراء وتباينت األختلفت األامهما     

 و فكرة العلم بهاأ ياال معنىإتاال بين طرفين قاد إعالم هو اتإ نأ يي فلتقتن جميعها إف

وثيقا ببناء المجتمعات  رتباطااعالم حيث يرتبط اتإ ،(نظرية السيادة)تجاهها إتخاد موقف إ و

نساق أالسيااسية و و النظم  جتماعيةوضاع الثقافية واتإثرا مباشرا باألويتأثر تأ، ككل

راسم السيااسة  ه العوامل فيذتداخل جميع هتحيث  ،لمجتمعا يديولوجيا السائدة فياتإ

عالمية ختيار المادة اتإاعالمية وتعمل على ت ديد العملية اتإ تلك السيااسة التي ،عالميةاتإ

 .اتهاذ

اساليب المتعلقة بجمع ونقل سع حتى يشمل كل األتّ اعالم عموما قد لإل إن المفهوم العلمي     

لك و بذ ،خر مستقبلأطرف  لك تفاعال ومشاركة فيذحدث أطالما  ،فكارالمعلومات واأل

 لىإنه يستند أل ،اسسه ومنطلقاته الفكريةأن واحد فهو علم له آ عالم علم وفن فيصبح اتإأ

عن  تعبيراللى إهدف ينه وهو فن أل ،طاره النظري والتطبيقيإفي مناهج الب ث العلمي 

بداعية لرجل قدرات اتإالسبب المواهب وصور بالغية وفنية متنوعة ب تجسيدها في و فكاراأل

 .عالماتإ

 :عالمعناصر اإل -1

تاال لتزويد الجماهير بالمعلومات و ال قائق حول مختلف إعالم عملية يعتبر اتإ     

 .ه العملية مجموعة من العناصر التاليةذمواضيع ولهال

هاز و الجأو الهيةة أشخاص و المجموعة من األأهو الشخص  :رو المصد  أل المرس   - أ

 .خرين من خالل ما يراسلهاآل ن يؤثر فيأ يودّ  يذال

الراسالة الاادرة عن  أو يستقبلون ستقبلي يذشخاص الو األأوهو الشخص  :المستقبل - ب

 .المادر

 

 

 ،1طدرااسات الوحدة العربية  ،الوقوف على تخوم التفكيك ،قراءة في ثقافة الفضائيات العربية ،د القادري عيسىننهو .دـ 1

 .11ص، 1111 ،بيروت
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المستقبل وغالبا لى إو م توى الراسالة المراسلة من المراسل أمضمون  هي :الرسالةـ  د

 .لى المستقبلإياالها إو تعليمات يراد أو اتجاهات أ اراتو مهأفكار ما يكون مجموعة أ

لى المستقبل وقد تكون كتابية إتمر خاللها الراسالة من المراسل  هي القناة التي :الوسيلة ه ـ   

 .و لفظيةأ

 : عالميةعوامل نجاح الرسالة اإل -2

وضوع للجماهير وعقليتهم عالمية اسواء من ناحية منااسبة الموضوح موضوع الراسالة اتإـ  

نظار الجماهير وتوصيل أب ذتساعد على ج دوات الالزمة التياستخدام األإو وجزائهم أ

 .ليهم بطريقة اسهلة ومعقولةالمعلومات إ

ا استطالع فيهم وهذشباع حب اتإإ ،نتباه الجماهيرإب ذوالتشويق لجثارة استخدام واسائل اتإاـ 

برامج الجماهير ووقت ومكان وم تويات  نفسيةعلى يتوقف على الموضوع نفسه و

 .المستخدم

لفاظ الشائعة بينهم استخدام األإا ذه قة للجماهير والبدء فيها ويدخل فياستخدام الخبرات السابإـ 

ثره العميق في نفواسهم وأشعارهم بأنهم موضع أا ذه هم وفيستخدمة بمعرفتو اللهجات المأ

ولذلك فإن إاستخدام طريقتهم في الكالم و ال ياة هو برهان  ،إهتمام وإحترام أجهزة اتإعالم

 .لكذتباع إكيد على أ

ائل الناج ة وتجنب الواسائل التي عالمية السابقة عن طريق تثبيت الواساستخدام الخبرات اتإإـ 

 .عالمية السابقةبرامج اتإلى فشل الإدت أ

لتدرج بالبرامج ا يستلزم اذدف وتقسيمها الى مراحل مختلفة وهلى الهإـ وضع خطة للوصول 

 . ال قيقي لى برامج منااسبة مع الهدفإالنهاية  حتى يتم الوصول في

هم  عالمية متعلقا بموضوعات تهم الجماهير وتمس ماالن يكون موضوع الراسالة اتإأـ 

.ه المواضيع تثير عواطف الجماهيرذن مثل هم تإجاتهاوتشبع ح
(1) 

 

 .321 ص ،كتب الجامعى الحديث، الم وسائلّاإلتصالّوالخدمةّاإلجتماعية ،أحمد محمد عليق وآخرون -1
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 :عالمتصال واإلوسائل اإل -3

 غراض التيختالف األنواعها طبقا الأتها ويااساليب تتعدد مستوأدوات وأتاال يستخدم اتإ    

لى مجموعتين عالم إدوات اتإأالعامة  عالم و العالقاتوي دد خبراء اتإ ،هايراد ت قيق

.تينيرئيس
 

 :ولىالمجموعة األ

نواعها كتب بأنواعها و الملاقات بأدوات مثل الا ف و المجالت و النشرات والتضم أ     

 .مكتوبة المجموعة الكلمات  : ويقال عنها

 :المجموعة الثانية

اديو والتلفزيون و المسرح و السنما و و المنقولة مثل الرّ أت المقالة وتضم مجموعة الكلما    

دوات ألى تقسيم إخر من الخبراء آق  يويميل فر ،الندوات و الم اضرات والمؤتمرات

 .دواته األذمون هقس  ثر بها باورة مباشرة فيُ أتت  واس التيلى الإعالم اتإ

 :وظائف وسائل اإلعالم -4

في المجتمع هام جدا إلى درجة خاات ال كومات أقساما و دوائر  دور واسائل اتإعالم      

وزارات إعالم تتولى ت قيق أهداف داخلية وخارجية عن طريق تلك الواسائل، ذلك لرفع 

هذا داخليا أما خارجيا  ،أوضاعها اتإجتماعية واتإقتاادية مستوى الجماهير ثقافيا وتطوير

ظر ال كومات في نضارة الشعوب ووجهات ف العالم ب فمن أهداف دوائر اتإعالم تعري

مؤاسسات  نّ إبل  ،واسائل اتإعالمبهتمام ال كومات اولم يقتار ذلك على  ،المسائل  الدولية

هتمت بها ووجدت أن تلك الواسائل تخدمها وتخدم أهدافها اقتاادية اجتماعية واسيااسية وا

.وتساعدها في اتإزدهار
(1) 

 

 

 

 .311ص ، نفس المادرـ 1
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ات ذن الدولة أمن  ،العالم صبح معروفا فيأعالم وواسائله مما همية اتإأعلى  دلّ أوليس     

ة بقاء بعض الدول وخاص ا فيم رئيس  عالصبح اتإأ فقد ،قادرة و عالم القوى تعتبر قويةاتإ

اسبب و ،دعائم الدولة  مته على باقيوقدّ  ى،ولحدى دعاماتها الرئيسة األإوجدت فيه  تلك التي

عالم وظائف يجابيا لإلإو أفاعليا  ، وعالم مؤثرة فى الجماهيراسائل اتإن وألك هو ذكل 

 :في النقاط اآلتية نعرضها رئيسة

 :تجاهاتالتوجيه وتكوين المواقف واإلـ 1

قسما  ن الطالب يقضيأعتبار اب ،ن المدراسة تتولى مهمة التوجيهأمن المتعارف عليه       

جتماعية والدينية اسرية و العائلية و اتإؤاسساته األلكن المجتمع بجميع م ،مهما من حياته فيها

 تجاهات الخاصة لكل فردوتكوين المواقف واتإ ،مجال التوجيه قتاادية له دور كبير فيواتإ

مارس بشكل ن توجيه المجتمع يُ إف ،يةة التعليمية و الكتابمن هنا تتلقى تلك عن طريق اله

فكلما كانت المادة  .عالم المنتشرة عادةمباشر وغير مباشر على السواء عن طريق واسائل اتإ

ين ذن تخاطب الأيعقل مثال  فال ،ثيرهاأزداد تإ المية مالئمة للجمهور لغة وم توىعاتإ

معين بالمنطق  وى ثقافيين ليس لديهم مستذال وال ،دون اللغة العربية باللغة الفا ىاليجي

.وعلم الكالم و ال جج الفكرية والفلسفية
(1) 

 :افة والمعلوماتزياد الثقـ 1

عالم و ليس بالطرق و الواسائل التثقيف العام هدفه زيادة ثقافة الفرد بوااسطة واسائل اتإ     

لك بشكل ذكان أ ،فردلل جتماعيطار اتإاتإ التعليمية والتثقيف العام ي دث فيكاديمية  األ

  هو مواجهة دائمة التثقيف العفوي و ،ومقاودو بشكل مخطط ومبرمج أوعارض  عفوي

ات ذن يكون هو المقاود بالأه المواجهة تقدم له بدون ذه ،عالم للفردمن جانب واسائل اتإ

 ذخأهنه ويذ فتعلق بعض الكلمات في ،ومتابعتهاوكلها   ،راءأ و فكار وصورأمعلومات و

لكن هناك بعض التوجيه و التبشير  حايلة وظيفتي وفهما التثقيف المخطط أ ،راءببعض األ

.دائرة التثقيف المخطط  ىال االت تقع عل
(1)

 

 

 .1111، ديسمبرمنالعدد الثا ،مجلة ب وث اتإتاال ،إستخدامات التلفزيون وإشباعه فى سلطنة عمان ،حسن مكاوي -1

 .السابق س المرجعنف -1
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 :العالقة البينية و جتماعيتصال اإلاإل ـ3

ا ذه ،د بعضهم مع بعضفراحتكاك المتبادل بين األعادة باتإ جتماعيتاال اتإويعرف اتإ     

 .جتماعيحتكاك هو نوع من التعارف اتإاتإ

فعندما  ،جتماعية وتنميتهاتتولى تعميق الاالت اتإ عالم التييتم عن طريق واسائل اتإكما     

جتماعية و المؤاسسات اتإأو الجماعات أفراد جتماعية عن األإخبار أتقدم الا ف كل يوم 

خبار أفراح من مواليد وزيجات وخبار األأل يومية تنقل لك تكون صلة وصذنها بإف ؛والثقافية

باف ة  وليست صف ة الوالدات و الوفيات والشكل  ،حزان من وفيات وفشل وخسارةاأل

بين جميع فةات  اليومي جتماعيتاال اتإنها واسيلة  لإلإبل  ،عابرة وغير مهمة عن الا ف

شخاص تعريف الناس ببعض األببا عالم كلها تقريهو قيام واسائل اتإ مر ثانيأو ،الجماهير

دب و األأو المجتمع أو الفن أمجال السيااسية  ين هم في طريق الشهرة فيذو الأالبارزين 
.(1) 

 :الترفيه والتسليةـ  4

راغ عند الجمهور بما ء أوقات الفا تقوم به عن وظائف بمهمة مل  مَ م ل  وتقوم واسائل اتإعال    

ة في ف كالبرامج الكوميدي األبواب المسلية في الا وهذا يتوقف بوااسطة و عرفه، هو حسن

وهو أن برامج الترفيه  ائل اتإعالم فبإعتبارها مبدأ واض واسا ذالتلفزيون وفي ال التين تأخ

وحتى في مجال الترفيه هناك برامج  به اليها،ذلتسلية ضرورية لراحة الجمهور ولجوا

ودعم بعض االتجاهات أو  اقفن طريقها الدعوة إلى بعض المووأبواب ترفيه يمكن ع

 .ت ويلها وحتى تغييرها وهذا يتطلب بالطبع أاساليب منااسبة من جانب واسائل اتإعالم

 

 

 

 

 

 .115ص  ،1111 ،الهيةة المارية العامة للكتاب ،م مد فت ى :ترجمة ،أجهزة اإلعالم والتنمية الوطنية ،ـ ولبر شرام1
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ال ياة يد تع نأاعة إذحيانا أص افة وتلفزيون وعالم على تنوعها من استطاعت واسائل اتإا    

م بمهمة التعريف بما هوجديد ن تقوأو ختراعات وصناعات واكتشافات اما فيها من  وتعدد

 . اسعاره وحسناته بشكل عامأعرض فوائده وتلى الجمهور وإمه وتقد

نظرية من الدرااسات اتإعالمية إلى إاستخدام  كثيرتجهت ة،قد افى اآلونة األخيرأما     

الدور ال قيقي  -إلى حد كبير ـ شباعات بوصفها مدخال يوضح ويفسراتإاستخدامات واتإ

 .العملية اتإتاالية  للمتلقي في

، التي تهتم ئل اتإتاالثيرات المتواسطة لواساونشأت هذه النظرية في إطار نموذج التأ    

لواسائل  الوظيفيمنظمة من خالل اتإاستخدام درااسة وظيفية  بدرااسة اتإتاال الجماهيري

و كان اسائدا  ائل اتإتاال بدال من اتإتجاه الذيما يفعله الناس بواس ذلك بالنظر إلى اتإعالم،

.الذى يب ث فيما تفعله واسائل اتإتاال بالناس
(1)

 

إذ  درااسة وظيفية منظمة، استخدامات واتإشباعات بدرااسة اتإتاال الجماهيريتإفنظرية ا    

للفروق الفردية والسمات  ااين في حقل اتإتاال الجماهيريان تإدراك الباحثين والمتخك

، والخاصة نماط السلوك المختلفةألتبعه من درااسة وما  والمتغيرات اتإجتماعية بين الناس،

على أنها اسلبية وغير  ،الرؤية السائدة للجماهير وكان ذلك بمنزلة ت ول في ،اتإعالمبواسائل 

. يجابيةإلى رؤيتها على أنها فاعلة وإ ،فاعلة
(1) 

 

 

 

 

 

.1111، ديسمبرالعدد الثامن ،مجلة ب وث اتإتاال ،إستخدامات التلفزيون وإشباعه فى سلطنة عمان حسن مكاوي، -1
 

 ،1ط  ،، الدار المارية اللبنانية للكتابالقاهرة ،اإلتصال ونظرياته المعاصرة ،ليلى حسين السيد ،ماد مكاويحسن ع -1

،1111 



29 
 

يتم بموجبها إاستخدام  تمثل م اولة لتفسير الطريقة التي اتإشباعاتفنظرية اتإاستخدامات و    

 .األفراد لواسائل اتإعالم، بوصفها مادرا مهما وحيويا تإشباع حاجاتهم ومتطلباتهم

وهو الذي يستخدم واسائل اتإعالم  الجمهور نشط وليس اسلبيا، وفقا لهذه النظرية فإنو      

 ة اتإاستخدامات واتإشباعات ت دد فيل إن نظريب" ،إحتياجاتهاسبيل إشباع رغباته و في

والذاتية التي جتماعية والثقافية نفسه تأثير واسائل اتإتاال من خالل منظومة القيم اتإالوقت 

"عملية إدراكهم لواقعهم ومعايشتهم له والتي تت كم في ،ينتمى إليها الفرد
(1). 

معرفة الوظائف  :األولاألمر  ،ين مهمينألن هذه النظرية تقوم في األاساس على أمراو   

الذي تبثه تلك  ىم من خالل معرفة المنتج والم توواألدوار التي تقوم بها واسائل اتإعال

 .أاساليب مختلفة ومتنوعة  أو أفكار أو ،وما ي مله في طياته من آراء ،الواسائل

ائل واسالوقوف عن قرب على أاسباب ودوافع الفرد من عملية التعرض إلى : واألمر األخر    

، كانت تركز في إختبار لدرااسات التي أجريت في ذلك الوقتفإن معظم الب وث وا ،اتإعالم

 .العالقة بين الوظائف واألدوار التي أعيدت  صياغتها فى إطار منظومة الدوافع وال اجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليلية وميدانية، راسالة دكتوراه درااسة ت  :ستخدامات الجمهور المصري للقنوات الفضائية العربيةا، هبة أمين شاهين -1

 .1111 ،، جامعة القاهرةغير منشورة، كلية اتإعالم
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 من مماراسات ب ثية على ظهوراستمراتإهتمام بهذه األفكار وما يترتب عليها ا وكما      

اتإاستخدامات واتإشباعات وتطورها، وهذه النظرية شهدت تطورا مل وظا في  نظرية

 .وظيفتها

إطار نظرية  البرامج التلفزيونية المتخااة في ة إاستخداماتتعد درااسكما      

يمكن إدراجها ضمن التطبيقات الب ثية  مات واتإشباعات من التطبيقات التياتإاستخدا

مع وجود درااسات ، شهدتها تلك البرامج المتخااة التطورات التيال ديثة، ال اسيما بعد 

الذي بدأ يظهر  ـلدى الباحثين  الواضح إال أن اتإهتمام" ،هذا الجانب عدة اسابقة عملت في

البرامج التلفزيونية وظهورها بأنماط مختلفة ومتنوعة و  حول هذا اتإتجاه في ظل تنامي

 لب ثين هذا التوجه ايعطي مؤشرا على أ ، وهو مال لها جمهورها الخاصجعـ بشكل جذاب 

السنوات  ب ثيا جديدا في ما قد يكون توجها وهو ،يوما بعد يوم ،بدأ يتبلور ويتطور تدريجيا

."المقبلة 
(1) 

وما ت ققه من  فقامت درااسات عديدة بدرااسة البرامج الدينية وإاستخدامات الجمهور لها،    

تكشف عن مدى التعرض واتإهتمام من قبل  المظاهر التي على وذلك للتعرف ،اتإشباع

الوقوف على  من بينهاومعرفة البرامج المفضلة  ،لتلك البرامج الدينيةالجمهور المشاهد 

وكشف أاسباب إزدياد مشاهدة  ،تقوم بتلبيتها وال اجات التي ،شاهدة الجمهور لهاأاسباب م

 .لى زيادة المعرفة الدينية إالبرامج الدينية لدى الجمهور على غرار حاجتهم 

 

 

 

 

 

 

 .21ص، 1111حزم،دارإبن  ،1ط  ،القنوات الفضائية العربية الفتوى في ،صر بن عبد الرحمان الهزانينا -1
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ى مجموعة من نظرية اتإشباعات عل تقوم :فروض نظرية اإلستخدامات واإلشباعات -5

 ام للنظرية والمنطلق الرئيس الذيمجملها اتإطار الع التي تشكل فيالفروض األاسااسية 

تتخلص هذه الفروض في  نها؛ حتى اآلتقوم عليه درااسات اتإاستخدام واتإشباع منذ نشأت

 : اآلتي

استخدامه لواسائل اتإعالم هو إاستخدام تإحتياجات ا ر المتلقين هو جمهور نشط،جمهو -1

ئيا اتلق م ددة وليس أمرا
(1). 

وإختيار واسائل  ،ت ديد العالقة بين إشباع ال اجات الجمهور المبادرة فييمتلك أعضاء  -1

م مع ءَ ف الواسيلة لتتالوبذلك فهو أكثر قدرة على أن يكيّ  .معينة يرى أنها تشبع حاجاته

.عليه ال أن يكون للواسيلة نفوذ قوي جاته،إحتيا
(1)

 

 مثل اتإتاال الشخاي شباع ال اجات،تنافس واسائل اتإعالم مع ماادر أخرى تإ -3

اسائل اتإعالم فالعالقة بين الجمهور وو ،مية أو غيرها من المؤاسساتيأوالمؤاسسات األكاد

وهذا ما  ،تإشباع حاجاته دون األخر مادر ماتجعل الفرد يتجه إلى  ثر بعدة عوامل بيةيةتتأ

 .بتأثيرات عوامل واسيطة "كالبر"عبر عنه 

 .إال بعضا منها تإعالم ال يلبياو ،تإعالمية متعددةللواسائل ا مهور المتلقيجن رغبات الإ -4

الذى  ،يالمعرفة الجيدة للسياق اتإجتماع رورةيتلخص فى ض نظرية لل ولعل اتإاسهام النظري

يعيش فيه  الذي ،السياق اتإجتماعيوذلك ألن معرفة  ،فيه والعوامل المؤثرة ،يعيش فيه الفرد

وذلك ألن معرفة السياق اتإجتماعي تساعد على فهم السلوك  ،والعوامل المؤثرة فيه ،الفرد

ت دده شخاية  بشكل عشوائي وإنما بأاسلوب إنتقائيتجاه واسائل اتإعالم اللجمهور  اتإتاالي

.تمر بها اتإجتماعية التي ومالمح الظروف دم،المستخ
(3) 

 

 

 .45ص  مرجع اسابق، -1

 .45ص ،لسابقمرجع انفس ال -1

 .13 ص ،مرجع السابقنفس ال -3
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 :عالمسوسيولوجية اإل -1

كانت  إذ ،المجتمعات الغربية إبان مرحلة التانيع عالم الجماهيري فيلقد ظهر اتإ     

 يتادالول على المستهلك المميز وجل ال اأفالعمل من  ،األولوية هي بيع المنتج الفائض

 .استهالكي يلتاقوا  أكثر فأكثر بقيم المجتمع اتإ لمهمة التوظيف الثقافي للناس كي

 خاوصيات األاسواق العالمية في ذأخ لىإزدياد المنافسة أصب ت ال اجة مل ة امع و       

رتفاع كلفة إال سبان وأصبح هامش الربح لدى التلفزيون التجاري ضةيال بسبب التنافس و

 فراحت في ،لذي جعل م طات التلفزة تعيد النظر في تركيبها من جديدااألمر  ؛البرامج

 (.دينيةو  رياضية ،مواسيقية)لى تلفزة مختاة بنواحي  معينة إمها تت ول ظمع

لكترونية فقد أصب نا ومع واسائل اتإعالم اتإ" اناعةالبعد  ما" المرحلة المسماة ما فيأ     

 ستمدةثقافة الاورة الم وهي( بعد جماهيرية ما)مكن تسميتها أيضا ي جديدة نشهد ثقافة

التي تسهل " ثقافة الاورة"ا شهد العالم لما يسمى ذل ،معاييرها من إيديولوجيا اتإتاال

وأخرى  ،مة و القوانينظنالسيااسات واأل فهناك إيديولوجيا علنية تتمثل في عملها أمور عديدة

ربية ومجمل األنشطة ت ملها وتروج لها واسائل اتإعالم والت التية الثقافضمنية تتمثل في 

فة فاتإعالم ليس مجرد رتباط وثيقا بين اتإعالم والثقالك نرى اتإذل ،ت ملها تروج الثقافية التي

مام لى األإدفعه  ثر في ظل اسياق تساهم األحداث المهمة فيأبل يؤثر ويت ،ناقل م ايد

 .تكية و مرونة المتغيرايبدينام

ن تفاعل إحتى أض ى اتإعالم الوعاء المنااسب واألكثر اسعة ت مل راسالة الثقافة بل     

التداخل وصعوبة  في اسهما الحقاأراسالة مشتركة قد  ا فيمالثقافة وتوحده عالم معاتإ

التمييز
(1)

. 

 

 

 

ااسات الوحدة مركز در ،بيروت، و هيمنة القوة القيمي النسق ،اتإعالمصباح يااسين  :ا الاددانظر في هذ -1

 .55ص، 1112 ،العربية
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د ن الجمونفتاح فإا بتكار وعامل تميز واو  ياة وأداة تكييفالنمط  كانت الثقافة هي اذإف      

ا على اتإنتاج وحتى ن ددها ن التجدر ي فزه، في حين أو ي د منها ها وراء الجديدد دي

  .ه الخلفيةعلى هذ

تنتج وتستهلك فيه  يذيات بالعالقة مع السياق  اله الفضائذن هألى إ الدرااساتخلات        

لوج عاجزة عن و مجها وقفت على تخوم التفكيك للبنى الثقافية السائدة وبدت بالتاليبرا

عالمي العالمي ألاسباب موضوعية لها عالقة  بطبيعة النظام اتإ ،مرحلة البناء الثقافي البديل

ه ذعالقة بتركيبة هاتية لها ذوأاسباب  القلقة وضاع المجتمعات العربيةأالنمط وب حاديأ

 .الفضائيات ورؤيتها الضبابية لدورها ولوظيفتها

قرن وناف يفاالن بين بدايات الا افة العربية المكتوبة الطارحة على منذ و      

تجاه إوظاهرة الفضائيات التي وجدت نفسها مدفوعة ب" الحداثة والتقليد"صف اتها إشكالية 

.تغيير عولمة مثلثة األبعادالتادي تإشكالية ال
(1) 

قفزة لى الإاستندت اخيرة ه األذوه ،تاالية ثقافيةإقتاادية والثالثة إاألولى اسيااسية والثانية     

مام أم لواضعة العا ،تاال واتإعالمزاوجت بين المعلوماتية واتإالتي  التكنولوجية الهائلة

حتماء  يقابلها مزيد من اتإ ،ة العولمةهب به ن و مزايدذتاالية  تفاعلية، تإعالمية إمنظومة 

المقدرة ديمقراطيا على  البعث الثالث للعولمة المتمثل في لك هو رهانذ ،بالخاوصيات

ن إوقت مضى ف يأوأكثر من  ،تنظيم التعايش الثقافي على المستوى المجتمعات والعالم

ه ذاسيستنه ه عية التيجتماقتاادية و الطوباويات اتإتداخل التطورات التقنية والرهانات اتإ

تاال واحدة تكنولوجية برز الفرق بين فلسفتين  كبيرتين  لإلأتاالية الثورة  اتإعالمية و اتإ

تاال لى مفهومين لإلإقتاادية وأخرى ديمقراطية والتضاد بين هاتين الفلسفتين  ي يلنا إ

واحد معياري وأخر وظيفي
(1)

. 

 

1- Dominique wolton, l’information dix chantiers scientifiques culturels et politique-dans 

les sciences de l’information et de communication, savoir et pouvoir coordonne par Yves  

Jeanneret et  Bruno Ollivier, directeurs de collection wolton  

dominique,hernes38,paris,cnrs,2004,p175,182. 

 ،1طدرااسات الوحدة العربية  ،الوقوف على تخوم التفكيك ،ثقافة الفضائيات العربية قراءة في ،د القادري عيسىنوـ د نه1

 .33ص، 1111 ،بيروت
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عن تلك القفزة  أىبمن ،شهد أحداثا وت ديات مايرية يذلم يكن الوطن العربي ال      

ية واألهداف والتوجهات لملكتاالية فقد شهد بروز الفضائيات وتنوع على الاعيد كافة ااتإ

ليات العمل و التنوع الجغرافي ولم يكن أيضا بمنأى عن الاراعات آو ،والتخااات

 .قلبها  نما وقع فيإقتاادية والثقافية السيااسية واتإ

نتباه فوجد الوطن العربي نفسه أمام جملة ت ديات مطروحة عليه من الخارج ما شد اتإ"     

ه الفضائيات وما جعل ذن تؤديه هأيمكن  يذجتماعي القافي واتإن و الدور السيااسي و الث

 .نبهار والتخويف الكالم يتراوح بين اتإ

ن المعلومة إجتماعي، فإنما هو عملية بناء إمستقل لذاته  ليس بمعطى ن اتإعالمأا بم     

ة فاعلة لمجموعة أقطاب جييجتماعي تنظيمي من خالل إاستراتإال من خالل اسياق إالتوجد 

لخطاب ن لأ وخاوصا ،م تلقيهاأمرحلة إنتاجها  اسواء كان في ،هاتشكيل يساهمون في

التهييج و التعبةة  ،ى األوضاع الراهنةال فاظ علو التوافق  وظائف عديدة ومتنوعة عالمياتإ

ن تنتج ثقافة مستمدة من الواقع المجتمعات وهل تمكنت أه الفضائيات ذمدى أمكن له يأو إلى 

."ن تنتج ثقافة ذات طابع بنائيأمن  ه الفضائياتذه
(1)

 

عاور وشكلت عاب  ذة دخلت إلى المجتمعات البشرية مناتإعالم ظاهرة إجتماعي     

ال ياة المعاصرة و وجها من وجوه ال ضارة، كما يعبر عن السيااسات و اتإتجاهات الفكرية 

ومما الشك فيه أن  ،و الظروف اتإجتماعية والنظم اتإقتاادية ويؤثر فيها لما تأثر بها

التطورات اتإديولوجية و القيم و المبادئ المنبثقة عنها تمثل مرتكزات اتإعالم ودعامته فإذا 

مانيا في ثقافات زكان الفضاء الفكري وهو ما أنتجته المدنيات و ال ضارات البشرية المكثفة 

 .نا  هذاأقدم األزمنة إلى عار ذداب وتقنيات مشتركة بين البشر منوعلوم وفنون وآ

 

 

 

 

 .132ص ،المرجع السابقـ 1
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 :العالقة بين الدعوة و اإلعالم -2

حد الروافد األاسااسية للنهوض بالراسالة اتإعالمية أيعتبر تخاص الدعوة واتإعالم      

و قد جاءت فكرة إنشاء أقسام لتدريب  ،ليهإينتمي  يذلاطر حضارة المجتمع أنطالقا من إ

ه الدرااسة ذه وتأتي .رتقاء بمهمة البالغ المبيناتإاسالمية لإلبعض جامعات العلوم  م فياتإعال

التخاص  يومقاييس اتإعالم ف( وحدات الدعوة)م اولة بسيطة لفهم التفاعل بين مقاييس 

 .الواحد الدعوة

ا ذه الدرااسة من هذا التخاص بأنه شجرة بدون ثمار وتنطلق هذة على هذاساتحد األأعلق     

ارب الدعوة واتإعالم من حيث الموضوع و المنهج و كيف يكون التساؤل الرئيسي كيف تتق

.أكلها و تجني ثمار الشجرة التي تأتيأالتجاور بينهما بشكل متفاعل ومتى ت ال 
(1) 

ن لى مزيد من الدرااسة و التخطيط والفهم ألإالدعوة باتإعالم ي تاج قي ن موضوع تالإ   

وينعدم فيها خاوصيات البعد ال ضاري  ،نيلمطبقة يغلب عليها الطابع التقمعظم المناهج ا

جامعات العلوم اتإاسالمية والمفردات بين ي يدرس في ذن اتإعالم الألك نقول مثال ذومن 

أيدينا ينطلق من مفاهيم و نظريات غربية أصب ت التنسجم مع مفاهيم و أخالق المجتمع 

طابة على المنبر ف سب اتإمام وفنون الخن الدعوة ليست هي صفات أكما  ،نتواجد فيه يذال

.بل الدعوة راسالة حضارية وأداء تكنولوجي أيضا
(1)

 

إاستخدموا مكانه  ،الشخاي والجماعي ،تإعالم واتإتاال بأنواعه الثالثةامع العلم أن     

الترغيب في هذا الشيء أو بمعنى آخر  أيو الدعوة  ،المعروف عندهم مفهوم الدعوة المفهوم

 ".الدعاية له

 

 

 

 

 .     35ص ،1114 ،دار الفكر العربي ،"اإلعالم فى صدر اإلسالم" ،لطيف حمزةبد الع -1

 .مقابلة مع األستاذ عبد الحليم قابة -1
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 :اإلعالم

ويرمز  (جمهور)لى متلقي إنتقال المعلومات من مراسل إويقاد باتإعالم عامة صيرورة      

اعة وتلفزيون من إذ ،ةتاال من ص افة مكتوبتبثه واسائل اتإ لى ماإ ،الا افة لإلعالم في

ا ذلى قطاع وااسع من المجتمع ويتضمن هإوترفيهية  ،جتماعية دينيةإم تويات إخبارية ثقافية 

المراسل  يالتعريف عدة عناصر متداخلة تشكل هي األخرى مايسمى بالعملية اتإعالمية وع

و أاعة إذو أ و رجل إعالمأو اتإبالغ وقد يكون المراسل رجل اسيااسة أوهو القائم بعملية النقل 

و أاألداة  يلة وهيالواس ،المعلومات و م تويأمضمون الالراسالة وتمثل  ،ى هيةة أخرىأ

رد الفعل وهو  ،و الجماعاتأو هو الجمهور  ييتم بوااسطتها نقل الراسالة للمتلقالقناة التي 

.ي دثه هذه العملية اسلبا أو إيجابيا األثر الذي
(1)

 

 "هارولد الاسويل"اصر الخمسة والتي تن ار في مقولة إذا فاتإعالم يتضمن هذه العن     

( الجمهور المتلقي) ؟لمن (أي القناة)؟ بأي واسيلة( أي الم توى)؟ قال ماذا (أي المراسل)عن 

أن هذا المعنى  "عزي عبد الرحمان"يقول ( أي المتفاعل مع كل هذه المكونات) ؟وبأي أثر

فالفعل قولوا يتضمن ( ولوا للناس حسناوق) :تعالى القرآن الكريم في قوله فيورد ذكره 

وهو م توى الراسالة وأثرها  "حسنا"تمثل الجمهور و "الناس"المراسل و الواسيلة و 

 .االيجابي

الدعوة واتإبالغ وليس الدعوة واتإعالم ألن اتإبالغ  أن نقول عزي عبد الرحمان يرى و     

الخبر الذي يت ول إلى يخص م توى غير م دد بالزمان والمكان بينما يخص اتإعالم 

 .التاريخ فور فقدانه عنار اآلنية

 

 

 

 

ص  ص، 1111 4العدد ،تعثر الراسالة في عار الواسيلة حوليات جامعة الجزائر ،اإلعالم االسالمي ـ عزي عبدالرحمان،1

 (.35ـ  34)
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ويقول عزي عبد الرحمن دائما في هذا اتإطار يمكن أن نستخدم دعوة الا ف       

لراسالة شأنها في ذلك شأن اتإذاعة و التلفزيون واألنترنت في إبالغ الجمهور باوالمجالت و

ن الذين يستخدمون التلفزيون و ال ااسوب في التعليم ويسمون ذلك بتكنولوجيا التعليم يالتربوي

.فيأتي في هذه ال الة ما يستخدم بتكنولوجيا  الدعوة إقتداء بماطلح التربيون
(1) 

رتباط افالواقع المجسد يقول أن  ،ورات هي على مستوى المجردذه التاإذا كانت ه    

استعادة التراث على أاسس اباتإعالم ليس اسوى حلقة من حلقات اتإعالم بالدعوة أو الدعوة 

فهي إلى جانب اتإمكانات المادية والفنية ت تاج إلى إمكانات بشرية قادرة ، أصيلة ورااسخة

وهذه العناصر البشرية ( تقنيا) وإعالميا( إاسالميا)على إعداد إطارات إعالمية مثقفة قيميا 

.والتقانة اتإعالمية افة اتإاسالميةومن هنا يأتي إنفاام بين الثق ،غير متوفرة حاليا
(1) 

لوم اتإاسالمية كافية تإحداث التفاعل بين الع" المقررة"أي اتإعالم اتإاسالمي"وحتى المادة     

الذين شككوا من منطلق أن اتإعالم واحد وليس هناك ة ذوهناك من األاسات ،والعلوم اتإعالمية

إعالما إاسالميا وإعالم غير إاسالمي وحول هذه النقطة آثار البعض أكثر من مرة وفي أكثر 

 .من منااسبة العديد من األاسةلة و إاستفسارات المتسائلين

نا وفي ئله عندأليس اتإعالم هو اتإعالم وفنونه وواسائله في الغرب هي نفس فنونه وواسا    

 خر؟آالمقابلة التلفزيون من بلد إلى  ختلف تنفيد الت قيق الا في أويأي مكان أخر؟ وهل 

وهل التاوير التلفزيوني أو  ؟الخطوات ونفس األاسلوب في التنفيذأليس هي نفس     

 الا ف يختلف في الجزائر عنه في بلد آخر؟

 

 

 

 

، 1111، 4 العدد ،ة في عار الواسيلة حوليات جامعة الجزائرتعثر الراسال ،اإلعالم االسالمي عزي عبدالرحمان، 1-

 .34ـ35ص

 . 31ص ،1114 الفكر العربي دار ،"سالمعالم فى صدر اإلاإل" ،عبد اللطيف حمزة-1



38 
 

يعاني المعاصر اليوم حسب عدد كبير من المالحظين  عالمين الخطاب اتإأا نالحظ ذوله    

ا كان الخلل موجودا على إذو  ،ون المعالجو المضمأعلى مستوى الشكل  ماإنقاا كبيرا 

فاألزمة قد تكون في  ،عتقادي القائمين عليها ا الخطاب فقد يتعدى اتإشكال فيذمستوى بنية ه

يرد عبر بعض  يذال عالميمع حقيقة الخطاب الديني اتإ ،المرجعية المتناقضة المنطلق وفي

نه ألى حد ما يستطيع القول إغريبة واسائل اتإعالم خطابا دينيا ينطلق من مرجعيات وأدبيات 

ئمة القائمين اسماع مختلف أراء األ للى هذه النقطة من خالإتوصلنا   عالميإخطاب ديني 

.على الفتوى
(1)

 

 ك التوجه بالكالم المسموع والمرئي و المقروء فيلذا المقام ذه ويقاد بالخطاب الديني في   

د بالديني هنا ما كان متعلقا بدين اتإاسالم اعة و التلفزيون والا افة المكتوبة ويقاذاتإ

 .خاصة

حتى  ،ليهإمى تى تنذالمعاصر فى المجتمع ال عالمياسائل الخطاب الديني اتإووينعت     

يتال بالعبادات والشعائر الدينية  يذلتشمل كل واسائل اتإعالم المعروفة وهو خطاب ال

 . يةقضياه الدينية وم اولة تثقيفبوأخبار الجمهور العريض 

د والمجالت الجرائ يه المفاهيم صفات ثابتة فذيتخذ له و الدعويأاتإعالم الديني      

نذكر أن اعة والتلفزيون وت ت تسميات مختلفة ويمكن هنا ومساحات زمنية قارة في اتإذ

لجمعة بالقناة ـ ال ديث الديني في اتإذاعة الوطنية فضاء ا وطنية ـبجريدة على اسبيل المثال 

أي هذه )ب األعم تادر هذه الاف ات بشكل غير منتظم أحيانا لما يتضح أنها وفي الغال

ما على ، أية للغايةن مادة الدين تقليدمام زحف اتإعالنات التجارية كما أأيتوارى ( الاف ات

مستوى التلفزيون يمكن مالحظة التقنية المنمطة للديكورات وأجهزة التاوير الثابتة 

مقر اتإذاعة  يلإالنا نتقإوهذا من خالل  ة جدا و اتإعداد و التقديموإمكانات اتإخراج المتأخر

وهذا ما جعلنا نتساءل عن مكانة الخطاب بالت االمق ءثناأئمة أثاره األ وهذا ما والتلفزيون

.الديني من الخطاب اتإعالمي ككل 
(1)   

 

 .خوثيقة بدون تاري، لكفاءة القيمية في عصر المعلوماتا، ـ عزي عبد الرحمن1

 .ال اة مقابلة مع مفتيي ـ1
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 :عالمالدين ووسائل اإل -3

يبدو اليوم  ا كان الدينإذو ،يرتبطان اليوم بطرق قوية وعميقة عالمواسائل اتإ ين ون الدّ إ    

عالم التي يتم في اسياقها الخطاب الديني يمثل ن واسائل اتإإف ،كموضوع مهم بشكل حيوي

 ا الدور وفيذنها غير مهيةة جيدا بلعب هأغم ديان رللمعلومات حول األ المادر المركزي

دين السيطرة على قااه  يأنترنت لم يعد يستطيع عالم والسموات المفتوحة و األعار اتإ

ين ومتى أكيف و ن تت كم فيأتستطيع تقريبا  الكانت السلطة الدينية  ففي الماضي ،ورموزه

عالم  والفضائيات وبقية واسائل اتإ نترنتتمتلئ بها األ فكار و الرموز الدينية التيتظهر األ

عالم وال على تغطيها واسائل اتإ خبار و الموضوعات التين يسيطر على األأحد أواليستطيع 

 .خبارعلى األ ياستغط ة التييكيفال

ز مكانها حماية تراثها من ناوص ورموإ كانت السلطة الدينية فيففي الماضي أما     

 من إمكانها حماية تراثها  كانت السلطة الدينية فيو ،مقداسة وشرائع من النقد العلماني

وكانت السلطة الدينية تستطيع  ،تفااسير و شرائع من النقد العلمانيناوص ورموز مقداسة و

ا الخط  من ذب هأفترة د ن ت ميه من التف ص العلماني ومنذيحول الد   اواض  ان تضع خطأ

كما تعلمت السلطات الدينية  ية الباريةخالل عمليات العولمة و المماراسات اتإعالمية الفور

ن الموضوع ليس فقط الت كم و السيطرة على قااهم ورموزهم الدينية أديان كافة األ في

 ت و الفساد فيان رافديدا أاسرار اتإاسرارهم الخاصة وت أحتفاظ ببل لم يعد فى إمكانهم اتإ

 .المؤاسسة الدينية 

ء ي دث هنا اسيكون معروفا ي شيأ عةاسا 14عار األخبار العالمية على طول  ففي     

وتعتبر واسائل اتإعالم بالنسبة  ؛والعكس ص يح ،هناك فورا وباورته ووقته ال قيقي

 . يين المادريلألصوليين التقليديين اتإاسالميين و الهندوس والمس

كمثال  ، ومواجهتها يو يرغبون فأيتمنون مواجهتها  وحول ال داثة و العلمانية والتي   

ا ذفكار هأ نقد األصولية اتإاسالمية ووخاصة  ،للثقافة الغربية اسالميالنقد اتإ على ذلك واضح

صال من قيم أنبثقت تلك األفكار اأفكار المسلمين حول الغرب و رت وتعمقت فيذالنقد تج

 .ليهم واسائل اتإعالمإت ملها  الثقافة الغربية التي
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 :يمقاربة تاريخية للخطاب الديني االعالم -4

 وكان له األثر األكبر ،واسائل متعددة مند نشأته وتطوره عالميخذ الخطاب الديني اتإتّ ا    

مما  ،معتبر من المؤلفات الدينية ومباحث الفكر اتإاسالمية ثراء المكتبة اتإاسالمية بكم  إ في

عاور اتإاسالم األولى على  عالمي فيعتمد الخطاب الديني اتإاوقد  ،نجده اآلن بين أيدينا

فيه طالب العلم بالفقهاء والعلماء خالل  ان يلتقيك إذاال الشخاي والجمعي تواسيلة اتإ

 .المجتمع عبر العاور ثر في نشر علوم الدين فيأحلقات الدروس وكان له 

 ين ويتفقهوند الناس فيها بعلوم الد  شبه ما تكون بجامعات إاسالمية يتزوّ أوكانت المساجد      

شخاي و التاال اتإبواسيلة  اتإعالم ذلك لى جانبإو ،وميةلمسائل المرتبطة ب ياتهم اليا في

ص المسلمون رَ لك حَ ذوك ،جمعي مع أمهات الكتب و المخطوطات بدل من واسائل الطباعةال

لى اتإعالم إاسبق ألك ذوكان ب زيين جدران المساجد بآيات قرآنيةكل العاور على ت في

 .و الا ف الجدارية ال ائطيةأاستخدام الالفتات إب

المطبعة في منتاف القرن الخامس بظهور  ،لى حد ماإ عالميزدهر الخطاب الديني اتإا       

 .قتناء إللنتشار الكتب المطبوعة إب عشر ميالدي

مجتمعات المختلف  تعدد المعاهد الدرااسية الدينية فيطالب العلم وعداد أزدياد إو    

بشكل كبير  م الدينيمتخااة في نشر اتإعالأاسهمت مجالت إاسالمية  كما ،اسالميةاتإ

حولت الخطاب الديني من حيث  ؛اتإاسالمية كواسيلة لى البالدإنتقال المطبعة اخاصة بعد 

 .لى ديني جماهيريإفةوي  خطاب نخبوي

اعة والتلفزيون ذمع ظهور اتإ ،البداية خطاب الديني مكانة متواضعة جدا فيتخذ الإكما      

أحاديث و  كانت تتمثل غالبا في ،برامج دينية لشك لك فيذكان  و (11ق) العشرين القرن في

م تنوعت م تويات الخطاب الديني يات القران الكريم ثلى جانب تالوة بعض آإ ،قراءات دينية

لدينية المسلسل الديني االدرامية  ،اعيةذخد صيغا مختلفة مثل الندوة اتإأوأاساليبه لت عالمياتإ

اعات متخااة بمثابة ركيزة أاسااسية إذء لى إنشاإتجه إم ثالجمعة  خطبةو  الاالة ثم

 .لإلعالم 
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 و ،جميع القنوات الراسمية العربية حيزا هاما للبرامج الدينية وعلى ن و مشابه تعطي     

نظمة لت العديد من األفلقد عم   ،ن توصله السلطة بلباس دينيأتبث للمشاهدين ماتريد  التي

ال قيقة  وفي ،اسيااسية ودينية عية مزدوجةالدول العربية على الب ث عن مشرو السيااسية في

فى التلفزيونات و الم طات ال كومية كم اولة من  ءه البرامج مند البد  ذنتشار هإظهر 

ا ذه ،للمزايدة على التيارات المتطرفة تكار الفكر الديني وح  ال كومات والم طات الراسمية ال  

 ، و التقدميةأشتراكية و اتإأالقومية  وأالليبرالية  يدعو تأعت دّ إحال ال كومات التى  حتى في

فى خطبة الجمعة و المنااسبات التاريخية على أهميتها  يولم يعد منااسبا حار الخطاب الدعو

فالمجتمع من حيث يتعدى مساحة المسجد و القاعة و المنتدى و الدعوة ليست وظيفة علماء 

ختااصه إ موقعه و يمة كل فوإنما هى وظيفة كل قادر من أبناء األ ،الشريعة وحدهم

 وحسب قدرته
(1)

. 

وائل أبان ظهوره فى إوبعد موقف متشدد و شديد النقد من البث الفضائي التلفزيوني      

ه ذأعاد رجال الدين النظر فى مبدأ اتإحجام عن خوض ه ،التسعينات من القرن الماضي

لى إة إياال خطابهم ى يتيح فرصذا التطور  الذلم يعد بواسعهم إدارة ظهورهم  له إذالتجربة 

وظهرت أراء فقهية تبيح مشاركة الدعاة فى الم طات الفضائية  حتى و  ،ماليين المشاهدين

 ".منكرات ومخالفات شرعية"لو كان فى بعض برامجها 

وبارف النظر عن اآلراء العديدة حول ظاهرة البث المباشر واألحكام الاادرة حولها     

لمن يتادون للدعوة إلى هللا من تطويع قدرات القنوات مناص  يعتبر رجال الدين أنه ال

 .الفضائية فى اتإنتشار والذيوع 

 

 

 

 

 

 

ّالمستقبل: اللقاء اإلعالمي الحواريافاق للدراسات والبحوث،  موقع مركزــ  ّوتحديات ّاإلسالمي  ،اإلعالم
 1/1،33p://aafaqcenter.com/index.php/post/1064htt،/30،1ص

 

http://aafaqcenter.com/index.php/post/1064
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1064
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فى نهاية التسعينات من القرن  يالفضائيات المتخااة بالشأن الدينت ظاهرة أهكذا بد    

راديو "من قبل شركة م 1111ست فى عام اسّ أ   يالت يفه ،هى البادئةقرأ إالماضي وكانت قناة 

ن تكون  عالمية ألى إسب أص ابها بتمويل اسعودي ضخم وتهدف القناة ح "و تلفزيون العرب

وتنوع المضمون و الموضوعية فى الخطاب  ،فاهدشمولية األ و التوجه وواسطية المنهج

والماداقية فى المعالجة و التشويق فى العرض
(1)

. 

من  ث  بَ ا يُ ها ممّ مُ أَ قبال الجماهير على متابعتها هو اسَ إ ن اسببَ ألقائمون عليها ار عتب  ويَ      

ا ذنها بعيدة عن العادات و التقاليد اتإاسالمية وهأيرون  حيث ،لقنوات األخرىإاسفاف على ا

ليس فقط على لسان  أهوات الدينية المتخااة نسمعه ونقرالخطاب التبريري فيما يتعلق بالقن

فتعابير اتإاسفاف و االبتعاد  ،يضا لدى غالبية المتلقينأبل  ،ا النشاط ذالممولين و الم ركين له

حول دور الفضائيات الدينية يدور حوار  يأو العادات تكاد تكون الالزمة فى  عن التقاليد

 .على مستوى المجتمع

تنافس بينها يخلق الو ود عدد كبير من القنوات الدينيةن وجأويعتبر الداعية طارق اسويدان     

 .قناة وللمشاهدين على وجه العموم يا مفيد ألذه القنوات وهذحالة من اتإبداع بين ه

تإياال  ه الواسيلةذفالدعاة يؤمنون أكثر فأكثر به ،نتشارم دود اتإ يأا الرذويبقى ه    

فيهية يستهويهم وهم ن أاسلوب الدعوة عبر البرامج الترأخطابهم على ن و اسريع و فعال حتى 

 ، "لى تطوير و ت ديث الشكل يلعب دورا فى إياال المضمونإن اللجوء أ يعتبرون كذلك

لك وعندما صار عندنا ذالدين شديدي التهجم وال يبتسمون كنا نعيب عليهم  فعندما كان علماء

هم بأنهم  يتشبهون بنجوم الفيديو مناهتهإدعاة يت دثون لغة الناس ويخاطبهم بنفس األاسلوب 

."كليب 
(1) 

 

 

 ، 34ص  ،مرجع اسابق ، االعالم االسالمي في مواجهة العولمة قانة حسينة ،ـ 1
Acte/sud/barzakh,2009 ـ-les Medias en Mediterranee,nouveaux medias,Monde Arabet 

relation international,  Robert ilbert, p341l340.    
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داية من األلفية الثالثة ب ياسالميمكن ال ديث عن تنامى الفضائيات الدينية فى المجتمع اتإ    

ه ذدت لظهور هالتى مهّ  أقرإة الراسالة واسمارت والمنار وقبلها قنا ،قنوات المجد مع ظهور

يتركز  و ،فى واسائل اتإعالم يصيغة و تاور جديدين للخطاب الدينالقنوات التى أعطت 

حسب م مد اسيد م مد يعالماتإ يالخطاب الدين
(1)

. 

صورا من الثقافة اتإاسالمية مثل  بدورها تعكس اعاتذو اتإ تلفزيونو ال مجالتإّن ال      

الم تويات اتإعالمية لشهر  و كذلك ،ال ية للمنااسبات الدينيةالمسلسالت وبعض البرامج 

عمر المختار ـ  ـ القاداسية و دينية كالراسالةالدرامية الفالم األعياد و الموااسم ورمضان و األ

 .فالم وثائقيةأو - راءذـ مريم الع ، وهل الكهفأ،

 يعالم الدينواتإ يلدينن ماهية الخطاب اعجداال  11القرن خالل ثير فى الثمانيناتأقد  و    

 .ياسالمم اتإأ يينعالم الدخر األاأل يهما ي تويّ أو ياسالماتإعالم وعالقته بنظرية اتإ

ظروفنا المعاصرة  المسؤولية اتإعالمية فى أنّ  يرى م مد السيد م مدو من هذا المنطلق     

ن أبمعنى  ،متخاص وهو إعالم دينيالعالم اتإصورة من صور  ىه ،حتى الثمانينات

من مهمة  وه األصلَ  نّ أل ،مرتبط بالفروع وليس األصول يوالخطاب الدين ياتإعالم الدين

 ،شامل وكامل بشمول وكمال العقيدة اتإاسالمية ياسالماتإواتإعالم  ،ككل ياسالماتإعالم اتإ

قتاادية والسيااسية لى جميع نواحي ال ياة اتإإنما يتعداه إوال يرتبط ف سب بالقضايا الدينية و

 .خباراأل و جتماعية و الثقافية باتإضافة للتسلية و الترفيهواتإ

 

 

 

 

 

 

 .52 ص، 1112الجزائر ،المواسوعة الوطنية للكتاب ،المسؤولية االعالمية فى االسالم ،ـ م مد اسيد م مد1
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البرامج  يوليس ف ،ينبغي أن يتوفر فى كل البرامج ياتإاسالم يأن الهاجس القيم أي      

 يفى تلك الفترة بق   يأن اتإعالم اتإاسالم (عبد الرحمن يعز) الدكتور ىوير ،الدينية فقط

بعيدا عن حركة التطور اتإقتاادي و اتإجتماعي فى العالم  يو روح يداخل إطار أخالق
(1)

. 

مع ن أحيث يرون  ؛عبد ال ليم قابة استاذبن زعمية واأل استاذالمشايخ مثل األ رأيُ وهنا يوافقه 

 هو  طرحيبقى يُ  ذيولكن السؤال ال ،الخطاب الديني مكانة مرموقة ذتطور واسائل اتإعالم أخ

 ؟ي ظى  بنفس اتإهتمام يالعام هل الخطاب الدين يإذا قورن بالخطاب اتإعالم

الفضائيات العربية بما لها من خاائص وإمكانات تعد من أهم واسائل اتإتاال إن      

لنقل الراسالة الدينية  اسالميةالجماهيرية فى العار ال اضر، ومن أنسب الواسائل اتإ

اسواء كانت راسالة عامة تعالج أحدث القضايا المعاصرة  يإلى دول العالم اتإاسالم ،اتإاسالمية

لمجال فإن ا ،ووفقا لهذه الخاصية يلدين اتإاسالمالشمول التى يتميز بها ا إنطالقا من خاصية

 يوضوعات والقضايا فناول مختلف المالديني المتخاص لت يمفتوح أمام الخطاب اتإعالم

 .منوط بالبرامج الدينية فى الفضائيات العربية فالدور  ،مجاالت ال ياة المختلفة

 

 

 

 

 

 

 

ديوان المطبوعات ، جامعة الجزائر ،حوليات، فى عار الواسيلةتعثر الراسالة  ،ياالعالم االسالم، عزى عبد الرحمن1-

 .45ص، 1111,جزائرية
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تختلف كليا وجزئيا عن واقع اتإعالم  ياسالمالسابقة لإلعالم اتإن النظرة أن وويؤكد الباحث    

من  ذخأن المجتمعات اتإاسالمية المعاصرة تأحيث يؤكد الواقع  ،الوقت الراهن يف ياسالماتإ

ه ذهفى ن اتإعالم السائد أن نقول ألك اليمكن ذل ،اتإاسالم جانبا وتترك جوانب أخرى

لشؤون او صف ة أن الكريم آاعة القرإذود ن وجأبمعنى  ،ياسالمإالمجتمعات هو إعالم 

و برامج أو قناة فضائية متخااة فى الشؤون اتإاسالمية أما  أو جريدة ة يفالدينية فى ص

نه فى ظل إومن ثم ف ،ياسالمنه يتم  تطبيق اتإعالم اتإأ ياديو اليعنو الرّ أدينية فى التلفزيون 

صورة من صور اتإعالم  ياسالماتإأصبح اتإعالم  قع المعاصر لمجتمعاتنا اتإاسالميةالوا

 .المتخاص وهو اتإعالم الديني

ين المتخاص والدّ  ،ياسالممام واسائل اتإعالم اتإأن المجال المفتوح إه السمة فذوفقا له و     

و أو اسيااسية أجتماعية كانت التناول مختلف الموضوعات والقضايا فى شتى مجاالت ال ياة 

 .و علميةأو ثقافية أقتاادية إ

ما يستجد من ه الواسائل ذكما تعرض ه ،وتتناول كل ما يتعلق باتإنسان من قيم وأحكام     

ا فضال عن ذه ياسالمأحداث وقضايا فى المجتمع لتبين أاسلوب معالجتها من المنظور اتإ

 .عتقاديةالجوانب اتإ

قا من نطالإ ،ن يتجاوزهأجاها واحدا اليسعى تّ ا تتخذ غالبا ما ه البرامج الدينيةذهلكن      

األمر  ،ين وعالقته باألنظمة المختلفة فى المجتمعا النظام السيااسي للدّ ذى ي دده هذالدور ال

ه البرامج تركز على قضايا وموضوعات قديمة وال ت فل كثيرا بقضايا حيوية ذيجعل ه ذيلا

ه ذلك تخرج مثل هذو ب ،معاصرة كالعولمة وصراع ال ضارات و الغزو الفكري والثقافي

 .ج الدينية الناج ة  التي تت دث بلغة العار وتعالج مشاكلهالبرام

يتركز  يذلا و فى واسائل اتإعالم ه البرامج الدور التقليدي الدينيذحيث ال يتجاوز دور ه    

 .هضمون الديني غالبا ما يتم تكرارن المأما كحول الوعظ و التوجيه و اتإرشاد 

 :الديني يعالمحتياجات الخطاب اإلا -5

على كل عناصر العملية  حتياجات كلية تتوقفا يعالمحتياجات الخطاب الديني اتإان إ     

يني هو ذاته رجل اتإعالم رجل الخطاب الد إنّ  ،ومنها أاسااسا رجل اتإعالم الديني ،اتإعالمية
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وصفة رجل اتإعالم الديني  ،اتإعالم الدينيفى  اغير أنه يجب  أن يكون متخاا    ياتإاسالم

يدير الندوة  ذيفالمذيع ال، يفى مجال اتإعالم أو الخطاب الدينعاملين تمتد لتشمل كل ال

 ،اء راسالتهم اتإعالميةأديجب إعدادهم بما يكفل لهم   حاة دينية كاتب ال وار فى و اعيةذاتإ

ها لى جهود جزئية تتكامل عناصراتإعالمية تقوم ع ن العمليةألك ذعلى الوجه األكمل 

.يعالموتنبثق لتضع الم توى اتإ
(1) 

أطلق فى بالد كثير من المسلمين دعوة راسمية للعمل على تجديد الخطاب الديني  اخر  ؤَ مُ      

ال ديث فيها تيارات وت ولت الدعوة إلى حملة جارفة تجاوزت حدود هذا البلد ودخلت إلى 

 .فكرية عديدة 

ية م اتإاسالمثاآلن بكثرة على الساحة العربية  غير أن ماطلح الخطاب الديني المستعمل    

ين عليه وال يعود اتإختالف إلى إدخال وصف الد   ييختلف كثيرا عن الماطلح األصل

استخدامه اكل مبهم وغير م دد، وربما ليسهل فماطلح الخطاب نفسه وبمفرده يستعمل بش

 يفترض بل تتسم بالطابع السيااسي ف، لما قد ييام عديدة ليست كلها ذات طابع فكرألداء مه

فليس  ،فوكو المعروف حول أثار القوة على تفاعالت  وماائب الخطاب الديني تأكيد ل ديث

ن يوأاساليب الدعاة اتإاسالمي من المعروف بدقة هل يستعمل الماطلح للداللة على مضامين،

يركز على  يالذ هنذهن الاسيما الذبلدان عدة كما قد يتبادر إلى ال فى الوقت الراهن وفى

 .ينتبه إلى خلفياته الفلسفية التي أشرنا إليهاالمعنى اللغوي للماطلح وال 

 

 

 

 

 

 

 ،دمشق ،عاون مع الملتقى الفكرى لالبداعدار الفكر الت ،االسالم فى عالم متغير :كتاب ،مجموعة باحثين ومفكرين -1

1115. 
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قنوات  ،ئل من الفضائياتا الكم الهاذالفضائيات الدينية فى خضم ه تا كله ظهرذومن ه       

 يمجد و الفجر وغيرها من القنوات فو ال أم إعالم هادف كقناة الراسالة وأقرى تقديلإتسعى 

ن تكون أوت اول م،  1112/1111اسماء الفضائيات اتإاسالمية التى بدأت بثها التجريبي 

فكار إبداعية و أجتهادها فى تقديم اوإيقاعها العاري عبر  ياسالمإضافة جديدة بطرحها اتإ

 ياسالمنها تستهدف القطاع العريض من الجمهور العربي واتإأ معلنة ،بتكاريهإبرامج 

 .ومعبرة عن نفسها بإمكانات فنية عالية

وهى بنية جديدة فى اسماء  ،لى بروز دعاة إعالميينإه األخيرة ذحيث اسم ت ه     

و المرحلة أه البنية ذوعززت ه ،نجازنها بنية اتإدارة والنجاح واتإأالفضائيات الدينية 

جتماعيا وثقافيا إقتااديا وإه البيةة ذه تزفتعزّ  المجال الديني لت قق الفائدةختراقها إ

ه القيم الجديدة ذوبالدعم المتبادل مع طبقة المتدينين الجدد الناشةة والمتاال ة مع ه ،بالتعاون

 .فقد أفرزت بدورها دعاتها

 يبقى وهل ،والتعليما الخطاب مع اتإعالم ذوقد تناول العديد من العلماء كيفية تفاعل ه    

م يظل خطابا خاصا بمنطقه و مفرداته وأدواته ومقاورا على أت ت مفهوم الخطاب الديني 

ختالفات جوهرية بين إم هناك أأصبح خطابا متشابها ينبع من منطلقات واحدة ف ،شرائح

 .تمظهراته المختلفة

ة ومكونات الخطاب ال من خالل التعرض لمسارهم واسيرهم الذاتيإا ذيمكن معرفة هالو    

 .ى ي ملونه ويبثونه عبر الواسائط العارية المتنوعةذال

 :الديني الجديدهم خصائص الخطاب أ -6

 ينه التناقش التجديد فأال إ ،ن و أعمال العقل و المراجعة يتجه مفهوم التجديد كنزعة    

يد الديني و يفال بين ال اجة و ال اجة لتجد إذ ة،الشامل ةجتماع و السيااساسياق الفكر واتإ

 .جتماعية تإصالح اسيااسياتإالضرورة 

همية اتإعالم الديني فى رحب العديد من الاف ات والقنوات أإال أن تزايد الوعي الديني ب    

وبرز عدد من الدعاة فى واسائل اتإعالم يعبرون  ،الفضائية المتخااة فى اتإعالم الديني

مية الدينية والمشاركة فى إدارة عجلة عن تنوع الفكر الديني المعاصر يرغبون فى م و األ
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بالتوازي حرصت الدرااسات اتإاسالمية على رصد  و ،اتإصالح بإثارة ال وافز الدينية

ليها إهب ذكالتي .دور الميديا فى إبراز مكانة الدينلتطور ومدى قدرته على التجديد وا

تإعالم الجماهيرية عاة لواسائل اإما توظيف الدّ " إاسالم السوق"فى كتابه  (يينباتريك ها)

حيث كان  ،جل إصالح المجتمعاتأكمنبر بديل عن المؤاسسات الدينية الراسمية من 

ه الواسيلة تإبراز أهم المميزات التي مكنتهم للبروز واالشتهار بدرجة منافسة ذثمارهم لهتاسإ

ى يأبونها عل الال أنهم اليتادون للفتوى وإن كانوا فضائيين وجماهيريين إو .ى مجالأنجوم 

.أنفسهم
(1)

 

 :من أهم الخصائص

 .وعمل الا ابة وإجتهادات التابعين( القرآن و السنة)ـ الوعي التام بكل األطر المرجعية  1

كتشافات ايدور حوله من أحداث و ـ التدريب على التقنيات ال ديثة التى تمكنه من متابعة ما 1

 .علمية و معطيات عارية

 .عة العالقات الدولية و اتإقتاادية العالمية خر وطبيفهم طبيعة ال وار مع اآل - 3

الم دين يقوم على ة بكل معاني هذه الكلمة ألن اتإاسأاسااسه دعو ياتإاسالم ف ـ إدراكهم بأنّ  4

 .المنطق ويستند إلى برهان ومخاطبة الجماهير غير المسلمة 

الواعظة وكذلك الدعوة  ،ـ إدراكهم بأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان و ال ال 5

يتغير ولكن تتغير الفتوى وأاسلوب التعليم  ين فى أصوله وكلياته الهة  المرشدة وأن الد  الموجّ 

.وطريقة الدعوة لإلاسالم 
(2)

 

 

 

 

 .14 ص، 1111،الطبعة االولى ي، المركز الثقافى العرب، يالفقيه الفضائ ،يامذعبد هللا الغـ 1

 Patrick Haenni, L’islam de marché, L’autre révolution conservatrice, Editions du Seuil etـ 2

La République des Idées, octobre2005. 
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. تبدو وكأنها تؤطر لجيل جديد إذ ،لبرامج الدينية  كثيرا من النقاشه الفضائيات واذتثير ه    

فعالي نكان مكانها اتإفقد  ،دينية و فكريةخلق توجهات  يف تؤثرمن الناحية الفكرية  فهي

استخدام او بفضل   ى فيما بعدلتض َ  المدارس الدينية يف م اورا فى السابق فى الجامع و

تخلق نوعا من العادات الجديدة التى تابغ بأن مور الدينية ه الواسيلة الجديدة حول األذه

 .التعامالت اليومية بمرجعية تلفزيونية دينية

ك ذلك و ،ااسة العامة والعالقات االجتماعيةه البرامج لمجاالت عديدة مثل السيذوتتعرض ه    

 ،جتماعيةكما تتعرض للعالقات اتإ ،ل الخاص و حتى الخاص جدا للمشاهدلشؤون المجا

على التعامل المادي أبعادا  يحيزا من المعالجات التى تضف ذخأت يقتاادية التلعالقات اتإوا

لى تمثيل إيني من غناء اك ظاهرة الفن الدذا وذلى هإيضاف  ،روحانية تؤطرها وتنظمها

ا غدا الشأن الديني اليمس ذو الدرامية وهكأفى معالجته المواسيقية  يستخدم الموضوع الدين

.يضا للبرامج ذات الافة الدنيوية بوجه عامأفقط البرامج المتخااة فيه بل ويتعرض 
(1)

 

لى إت بالة يمُ  هتمام بكل مااتإ يا يقتضذنسان هو موضوع البرنامج الديني فها كان اتإإذف   

دراج العلوم إلى الوعظ و الدعوة إإضافة ي ا يعنذهتماماته وهعد م ال اليُ  وبكل ما ،اتإنسان

 .نتشارم دود اتإ يأا الرذه البرامج و لكن هذو اآلداب و الفنون فى دائرة موضوعات ه

 

 

 

 

 

 

 

ـ 1 Patrick Haenni, L’islam de marché , L’autre révolution conservatrice, Editions du Seuil et 

La République des Idées, octobre2005. 
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 :في تأصيل مفهوم الفتوى عند الشيخ يوسف القرضاويقراءة  -7

زهر لت ق بمعاهد األو ا ن وهو دون العاشرة آحفظ القر ،مار يفم 1112ولد عام    

فى الطليعة ثم حال على وكان دائما  ،فيها درااسته اتإبتدائية و الثانوية  أتمّ  حيث الشريف

حال م 1151وفى اسنة  ،م1154التدريس من كلية اللغة العربية اسنة العالمية مع إجازة 

ن والسنة من آد الدرااسة التمهيدية العليا المعادلة للماجستير فى شعبة علوم القرهعلى دبلوم مع

جن اسُ  ،البنااسسها حسن أخوان المسلمة التى عضو فى جماعة اتإو يعتبر .كلية أصول الدين

ين عام صول الدّ أمن كلية  لياشهادة العالت ال على . م1141ثناء عهد الملك فاروق اسنة أ

لسنة التى ت ال فيها على جائزة م في ا 1154 خرى عامأعيد اسجنه مرة أُ م، كما 1153

 لىحال عقد  و، 1125و1152يرتين فى عهد جمال عبد الناصر عامو اسجن م ،التدريس

مراقبة الشؤون الدينية مثل عمل فى الوظائف التالية كما .م1113شريعة عام الدكتوراه فى ال

فى قطر   يلمعهد الدينل اثم مدير ،زهراسالمية باألدارة الثقافة اتإإوقاف المارية و باأل

س فى الجزائر أوقد تر ،وعميد كلية الشريعة ومديرا لمركز ب وث السنة و السيرة فى قطر

فهو رئيس لهيةة الرقابة  ،اذاسالمية زيادة على ها ومعاهدها اتإالمجالس العلمية لجامعاته

.اسالميةالشرعية فى عدد من الماارف اتإ
(1)

 

 :عند القرضاوى يتعريف الخطاب الدين -1

 يا المنهج من منبعه األصلؤكدا إنطالق هذمُ  منهج تعبير، الخطاب الديني يرى الشيخ أنّ     

وا إلى اسبيل عُ د  اُ و" :ل سنة وأن ندرك أن قوله تعالىوهو الدعوة إلى هللا بال كم و الموعظة ا

ليس قاصرا على الراسول صلى هللا  ،صدق هللا العظيم  ."ك بال كمة و الموعظة ال سنةرب  

إلى تغيير  ء الدعوة وأن تسعىألمة المسلمين جميعا أن نت مل عب  دعوة  هعليه واسلم و لكن

 يابه مرتكزا على مناهج ال كمة التخط فكل مسلم داعية وعليه أن ي دد ،يخطابها الدين

لتى تستميل العواطف وت رك والموعظة ال سنة ا يطب العقول وتقنعهم بالدليل العلمتخا

 .نتقاء الكلمة الطيبةاوأن يعتمد أاسلوب الداعية على  ،القلوب

 

 

 /http://www.qaradawi.net.ـ موقع الشيخ القرضاوى1
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 :تعريف الخطاب الدينى  عند القرضاوى -2

ا المنهج من منبعه ذنطالق هإمؤكدا  يالخطاب الدينف ،منهج تعبير يرى الشيخ أنه        

دعوا أو" :ن قوله تعالىأن ندرك أ و ،لى هللا بال كم و الموعظة ال سنةإوهو الدعوة ي صلاأل

ليس قاصرا على الراسول  ،صدق هللا العظيم  ."ال سنة مة و الموعظةكلى اسبيل ربك بال إ

ن تسعى أء الدعوة ون نت مل عب  أمة المسلمين جميعا دعوة أل هعليه واسلم و لكن صلى هللا

ن ي دد خطابه مرتكزا على مناهج ال كمة أ يهفكل مسلم داعية وعلي، لى تغيير خطابها الدينإ

لتى تستميل العواطف والموعظة ال سنة ا يطب العقول وتقنعهم بالدليل العلمالتى تخا

.نتقاء الكلمة الطيبةااسلوب الداعية على أمد ن يعتأ و ،وت رك القلوب
(1)

 

 ،هوده فى مجال الفقه والفتوى خاصةج يالقرضاويواسف الجهود البارزة للدكتور  ومن      

اسةلة فى شتى فيض من األ هندوة إال جاءيشهد مؤتمرا أو  م اضرة أو يفهو ال يلق

بول عام من الجماهير ردوده وأجوبته ت ظى بق و ها،علي الموضوعات اتإاسالمية ليردّ 

 .لنزعة الواسطية والقدرة اتإقناعيةالمثقفين المسلمين لما إتسمت به من النظرة العلمية وا

 ين من المسلمين فى العالم اتإاسالموقد أصبح مرجعا من المراجع المعتمدة لدى الكثيري    

تفسارات اسنه يشكو من كثرة الراسائل واتإأاسمع منه و  ،وخارجه ومن عرف الشيخ عن كثب

ت تاج إلى جهاز كامل وال يقدر عليها جهد فرد  يعليها فه ويعجز عن الردّ التى تال إليه 

لى ما يقوم به من إجابات عن طريق المشافهة إ باتإضافة هذا.مهما تكن طاقته ومقدرته 

ل للكثيرين أن اسهّ  يالذ ،يان كثيرة عن طريق اتإتاال الهاتفوفى أحي ،واللقاء المباشر

 ة فى إذاعة قطر وتلفزيونها للردتلى برامجه الثابإهاتفيا من أقطار بعيدة باتإضافة يسألوه 

ن منهجه فى الفتوى فى مقدمة الجزء األول من وقد بيّ  ،على أاسةلة المستمعين والمشاهدين

 يالذ" بباط والتسيّ ضالفتوى بين اتإن"ذلك فى راسالته  ووضع" فتاوى معاصرة"كتابه 

.تادين للفتوىتعرض فيها لمزالق الم
(1) 

 

 http://www.qaradawi.net.ـ موقع الشيخ القرضاوى1

 .23ص ،1111،، دار البعث،قسنطينةالفتوى بين الماضى والحاضر،ـ يواسف القرضاوى1
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ة والدليل لتعسير واتإعتماد على ال جّ ا وخالصة هذا المنهج أنه يقوم على التيسير ال     

نتفاع بالثروة الفقهية للمذاهب المعتبرة وعلى مخاطبة المع ا ،من العابية والتقليد والت رر

 يحيث يسع إطالعه المعرف يا يتميز به الشيخ فى الوقت ال الالناس بلغة عارهم وهذا م

.يواتإجتماع ياتإقتااد أو ييا المعاصرة اسواء فى المجال الطبعلى اتإجابة لكل القضا
(1)

 

اتإاسالم من  يف يلة بالجانب اتإقتاادير قليمنذ مدة غ و اهتمّ  يى الدكتور القرضاوعنَ    

رات فمن الناحية النظرية ألقى الكثير من الم اض ،من الناحية التطبيقية و الناحية النظرية

من الكتب أشتهرت فى العالم مجموعة  اتإاسالم وألفّ  يف يوالدروس حول الجانب اتإقتااد

 ،لجها اتإاسالمالة الفقر كيف عأن نذكر منها فقه الزكاة ومشك ييكف ،يواتإاسالم يالغرب

 .اتإاسالمية وأخيرا فوائد البنوك تجربة المااريف

يرشد  زرها وأ يشدّ ومن الناحية التطبيقية اساند قيام البنوك اتإاسالمية وال يزال إلى اليوم      

عا ألول فقد كان لعدة اسنوات مستشارا شرعيا متطوّ  ،د خطواتها ويدافع عنهامسيرتها ويسدّ 

قابة الشرعية بدار ثم أصبح عضوا للهيةة العامة للر ياسالماأل يوهو بنك دب يمبنك إاسال

وهو كذلك رئيس  ،تثمار بالمملكة العربية السعوديةلإلاس يوشركة الراج  يالمال اتإاسالم

وهو  يبنك قطر الدولو  ،بالدوحة يالشرعية لكل من مارف قطر اتإاسالمهيةة الرقابة 

الدعوة إلى  و ،الشريعة اتإاسالميةمن  أجزء اليتجز ياتإاسالمهتمامه باتإقتااد ا نّ أ :يقول

ت كيمها فى جميع مجاالت ال ياة وإحالل أحكامها م ل القوانين الوضعية واألنظمة 

.المستوردة
(1)

 

 :عالقة القرضاوى باألقليات المسلمة فى الغرب -3

ليست باألمر  يهلية لت مل عبء هذه األمانة التالكفاءة األلما رأى األزهر الشريف      

 يال الل وال رام ف"كتابه الجامع  هذا الموضوع وكان يف د إليه أن يكتبه  عُ  ،نالهيّ 

الكثير من المعاهد  س فىكما درّ  ،لى العديد من لغات العالمإترجم  يالذ و "اتإاسالم

خاصة  ، وه الثالثةئ  بعات ومن ذلك فتاوى معاصرة بأجزاطبع عشرات الط ، ووالجامعات

 .قليات المسلمة فى الغرب الفتاوى الخاصة باأل من كثيرالعلى  يي تو يثالث الذالجزء ال

 

 .يواسف القرضاوىموقع الشيخ  ـ 1
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خاصة برنامج الشريعة  ،الفضائيات يالتى يقدمها فضيلة الشيخ فلى البرامج إباتإضافة      

ته عدة حلقات عن ص فضيلوقد خاّ  ،ه ماليين المسلمين فى العالم أجمعاال ياة الذى يتلق و

 ات األنترنت خاصة لى البرنامج وكذلك صفإد هذا عدا األاسةلة التى تر   ،قلياتفقه األ

وإاسالم أون الين كذلك رحالته الكثيرة إلى شتى أصقاع الغرب  يصف ات القرضاو

 ياألقليات المسلمة فى الغرب والت ومشاركته فى مؤتمرات وندوات والفعاليات التى تقيمها

 ياسم القرضاوارتبط ا يقليات الذخاصة فى مجال فقه األ برة عميقة بالمسلمينأكسبته خ

.به
(1)

 

 :اإلصطالح يألقليات فا ـ ا 

ماطلح األقليات من الماطل ات التى ظهرت حديثا ولم تكن تعرف من قبل إذ لم يرد     

 ييم الجغرافعل ذلك راجع إلى التقسل ،ه أو ال ديث أو السيرة أوالتاريخلها ذكر فى كتب الفق

 ال ديث للعالم وظهور الدول والمماليك ذات ال دود المعلومة مما أبرز مجموعة أو

 يوقد يكون اتإختالف ف ،طر تختلف عن األغلبية السكانية لهذا القطرمجموعات فى كل قُ 

.ين أوغير ذلك وقد وردت عدة تعريفات لهذا الماطلحرق أو الد  اللغة أو الع  
(1) 

 :ألقلياتتعريف فقه اب ـ 

ماطلح حديث لم يكن معروفا من قبل وقد نشأ مع تطور أوضاع المسلمين بالغرب    

قد تكون فى كثير  يوالت ،نية التى تقابلهم فى حياتهمشكاالت الدياتإوحاجاتهم إلى فقه يعالج 

حول التسمية ولكن  حدث جدل وااسع وقد .ييقع للمسلمين فى العالم اتإاسالم منها مغايرة لما

 حيث "قلياتفقه األ"استعمال ماطلح اعلى ص ة  استقرّ الإلفتاء والب وث  يلس األروبالمج

.ة فى اتإصطالحَحنشامُ  ال
(3)

 

 

 

المادر شبكة الجزيرة على  ، برنامج الشريعة وال ياة،اإلعالم وفوضى الفتاوى ،ـ يواسف القرضاوى1

 www.aljazeera.net.النت
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عالم ثر فى بلورة اتإين كان لهم بالغ األذئمة المن األ يبر الشيخ يواسف القرضاوعتي     

قتاادية إنشاطات مختلفة دينية و  لى إباالضافة   ،كبير جدا يعالمإويمارس نشاط  يالدين

حاته  يقناة الجزيرة وف يف هو لوحده قوة ن يكونأحيث اسم ت واسائل االعالم ب ؛واسيااسية

س موقع أير و ،الف المشاهدين عبر جميع القاراتآل ياة التى يتابعها المشهورة الشريعة و ا

 هشرطته المرئية وفيديوهاتأنجليزية وللمسلمين بالعربية واتإ يئيسالين الموقع الر ونأاسالم إ

و الب ث وتنظيم  ،للفتوى علىاأل يروبمجلس األالس أندونسيا و ماليزيا ويرأتباع حتى فى 

بمعنى  "قلياتلفقه األ"خاص  ا المجلسذروبا هأمسلمين المقيمين باسةلة الأئمة يرد على األ

عون العيش فى بالد الغربيلتزام المؤمنين المسلمين يستطإ
(2)

. 

 :لية موقع القرضاوي في عملية الفتوىأ ـ 4

وعامل  يالجامعات ويعمل كمفت يم اضرات ف ييعط نشر عدة كتب ومقاالت و لقد    

، قنوات تلفزيونية جرائد ائله تنقل بكل الواسائط االعالميةوراس ،للدولة المارية و القطرية

: بلغات عدة cd-rom في أقراص مجالت أنترنت وكتبه األاسااسية ترجمت إلى عدة لغات

ف ل  كُ  حيث إلى أن وصل إلى الفتوى فى اتإذاعة القطرية.مالية  فرنسية وإنجليزية وتركية 

ى تتعلق باتإاسالم وخاص لذلك برنامج أاسبوعى بالرد على أاسةلة المواطنين وراسائلهم  الت

 (.هدى االاسالم)وفى التلفزيون بعنوان ( نور و هداية)لمدة اساعة وناف بعنوان 

وكل مكان يال إليه  يبالخليج العرب ههذا البرنامج رواجا وااسعا عند جمهور يولق    

ه الفتاوى ن للبرنامجين أن يجمع هذون والمشاهدوفاقترح عليه المستمع ،صوت ال اة

 و ،و تباع وحتى أن يجعل منها حوليات تجمع فى مجلد وتادر ،والردود عليها وينشرها

فالعبارة  ،عبر اللغة المكتوبة ،ه الفتوىألقى بها هذ يجلة التنها أن طبيعة اللغة المرتَ م

ذلك ي تاج  للطباعة والنشر و أء من التهذيب والاياغة حتى تتهيَ يالمرتجلة ت تاج إلى ش

.وقت وجهد  إلى
(1)

 

1-youssef al-qardawi, pouvoir mediatique, economique et symbolique, Ermet Mariani. 

Mondialisation nouveaux medias dans Lespace arabe;franch mermier. 

2Le Monde/Mardi31Aout 2004. 

 

لمادر، شبكة الجزيرة على ، برنامج الشريعة وال ياة،اموجبات تغير الفتوىـ يواسف القرضاوى، 1

 www.aljazeera.net..األنترنت
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ن أ :يومن هنا يقول الغذام ،همهااسنعرض أ فتاء يقوم على قواعدن نهجه فى اتإأل     

مقدمة الكتاب يكشف  يفف ،قبل حدوثها بعقود ين لفكرة الفقيه الفضائول من دشّ أ يالقرضاو

نه امتهإاستجابة لطلب من جمهوره هذا قبل ا زهرعلى تكليف من األ لفه بناء  أنه قد أالشيخ 

ـ  صب ت من نوع البرامج ـ تالك شوالدينيةأالتى  وحاص التلفزيونذاعات فتاء فى اتإاتإ

خاصة بعد أروبا  يته شعبية كبيرة حتى من طرف مسلم  كسبأمما ب اة الشريعة وال ياة 

.اسيسه لفقه األقليات أت
(1)

 

 :رأيه فى الفتوى الفضائيةـ 5

ألن  ،هسائلين فيما ي بون أن يعرفوا حكمالفتوى هى اتإجابة عن اسؤال الرى الشيخ أن ي    

الفرض  اهذه التكاليف تتضمن أحكاما فيه ف عباده بتكاليف شرعية  وهللا اسب انه وتعالى كلّ 

بد أن يتضمن  كل عمل من أعمال المكلفين ال ،المباح األحكام الشرعية اال رام وفيه اوفيه

إما مست ب وإما حرام وإما مكروه  هذا العمل إما فرض أو واجب و ،األحكام حكما من هذه

 .يبين هذا ؟العالم المختص  يمن الذف ، وإما مباح

آن الكريم من أحكام الشرع فالعلماء هم الذين يفتون الناس فيما يسألون ومن نظر إلى القر    

فال  ،وبين الناوص وبين الواقع يفتعالقة ثالثية بين الم يفالفتوى بالنسبة للشيخ ه. والدين

 يبعض الكتب تسمى كتب النوازل الت حتى ،الناسبنازلة  يمكن أن تكون الفتوى إال في واقعة

واسةل الشيخ عن إذا كانت الفتوى إتباع  .تنزل بالناس وي تاجون إلى اسؤال أهل العلم فيها

 األصول فلماذا إذا تختلف الفتاوى أحيانا بين مفتى وآخر؟

 

 

 

 

 .52ص  مرجع اسابق، ـ عبد هللا الغذامي،1

، برنامج الشريعة وال ياة،المادر، شبكة الجزيرة على موجبات تغير الفتوى ـ يواسف القرضاوى،1

 www.aljazeera.net..األنترنت
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الفتوى فى  تدام ما ،أحيانا يكون شيةا طبيعيا ومنطقيافأجاب الشيخ أن إختالف الفتاوى     

واحد  واحد يواسع و ،بد أن تختلف فيها األنظار المسائل اتإجتهادية الو ،مسألة إجتهادية

واحد  واحد ينظر الى ظاهر النص ب رفية النص و و ،واحد ميسر واحد متشدد و يضيق و

واحد يلوح فى  يثبت عنه ال ديث و واحد ال يثبت عنده ال ديث و ،ينظر الى مقاصد النص

 . النص فهم والثانى اليلوح له هذا الفهم

لم تتعدد  يه ؟دت المذاهبلماذا تعدّ  ؟دت المذاهبج  لماذا وُ  ،من أجل ذلك إختلف األئمة    

 يكل واحد قد يختلف حتى ف ،كل واحد له رؤية غير رؤية اآلخر ال ألن، فوضى ييعن هكذا 

آحاديث  لىل لك ال أنا أقدم عمل المدينة عواحد يقو واحد يأخذ ب ديث اآلحاد و صول،األ

. ء نقول  لكيال ديث ليس فى ش يوواحد يشترط فى ال ديث شروطا فد اآلحا
(1) 

 :يالقواعد التى يبنى عليها فتواه هـ 2

والربط   ،والواقعية ،تإعتدالا ،عملية الفتوى يعتمد على الواسطية ألية موقع القرضاوي في   

 .يعتمد التجديد بين النص والواقع و

 .يس خطأ من شأنهم بالسير على نهجهمـ يرى الشيخ أن عدم تقليد المشايخ ل 1

وال يكون كبعض الناس  هعارضييسالم من  ـ أال يلتزم رأيا فى قضية بدون دليل قوى، 1

التعرف "(: م هللا وجههكرّ ) يولقد قال اتإمام عل .ين ينارون رأيا معينا ألنه قول فالنذال

 ."ال ق بالرجال بل أعرف ال ق تعرف أهله

الترجيح بين األقوال المختلفة واألراء المتعارضة بالموازنة بين  أن يكون قادرا علىـ  3

وأقرب إلى مقاصده أو إقامة ماالح  ،كان أصعب بناوص الشرع أدلتها لتختار منها ما

.الخلق التى نزلت لت ققها شريعة الخالق
(1) 

 

 .5،ص1115الجزيرةعلى األنترنتشبكة قناة :،برنامج الشريعة وال ياة،المادرموجبات تغيرالفتوى يواسف القرضاوى،-1

www.aljazeera.net 

 .11ص، (ـه1415بيروت،المكتب اتإاسالمى )،ط والتسيبابضالفتوى بين اإلنيواسف القرضاوى،-1
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ا ليس بالعسير على من يملك واسائله من درااسة وعلومها وفهم المقاصد الكلية ذوه    

 .قارنةطالع على كتب التفسير وال ديث و المللشريعة بجانب اتإ

 ؛ن لم يكن فيها حكم المتقدمينإو،االجتهاد فى مسألة معينة يأ يجتهاد الجزئلال أن يكون أهال  

دخالها ت ت عمرهم نص ثابت أو بقيااسها على مسالة إحكمها ب يَ ن يعطأب يث يستطيع 

.لك من االعتبارات ذو غير أو الماالح المراسلة أمشابهة أو بادراجها ت ت االاست سان 
(1) 

 :غليب روح التيسير والتخفيف على التشديدتـ 4

حت ن وصرّ آنطق به القر ا ماذالتيسير ورفع ال رج عن العباد وهن الشريعة مبنية على أل  

 .به السنة فى منااسبات عديدة

ن أختاره لنفسه ا ا ماذلى التواسعة على الناس وهإحوج ما نكون أننا أفهو يرى     

 ،اوص رغما عنهاعناق النّ أ ي  ن لَ أا ذليس معنى هو ،صولشدد فى األأييسرالفروع حيث 

 ال يذى يعنيه هو الذفالتيسير ال ،حكاما تيسير على الناسأو معان   ارهاستخراج منها كال

 .اسالمى ضوء الناوص والقواعد العامة لإلياادم ناا ثابتا م كما بل تيسر ف

 يجد الناوص في هنيرها ألفى ت ريم الفوائد الربوية من البنوك وغ طّ ا لم يتساهل قَ ذله   

 .نهاأمتهاون فى ش يألك صري ة م كمة تت دى ذ

باه أجد قواعد الشرع تمنعه وتي هنمر التدخين رغم عموم البلوى به ألأولم يتساهل فى    

 .خرىأل فى موضوعات وتسه
(1) 

 

 

 

 

 .31يواسف القرضاوى،مرجع اسابق،صـ 1
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 :إعطاء الفتوى حقها من الشرح و االيضاحـ 5

ن أيرضى بطريقة بعض العلماء قديما وحديثا فى جواب السائلين ب ال إن الشيخ القرضاوي    

ختاار وعدوال عن طلبا لإل ،و حق وباطلأا حرام ذا حالل وهذا اليجوز وهذا يجوز وهذه

 .اسامدرّ  يال صار المفتإو؛ الة ليفرق بين الفتيا و التانيفطاتإ

حتى  ،اسالمحكام اتإأال كم المسؤول عنه بغيره من  كثيرا ربط يليه المفتإمما ي تاج  و   

الاورة المضيةة  ييعط ال كم  منفاال عن غيره قد ال ذخأن إن روعته فتتضح عدالته وتتبيّ 

 ا ال كم وحده ربما ظنّ ذه ذخأفمن . خيها الولدأعطاء البنت ناف إلك ذمثال  .اسالملعدل اتإ

لتزامات واال ،عباء العائليةأللنظرة شاملة  ا نظرإذول وهلة ولكن ج افا بالبنت ألإلك ذ يف

العدل ليس  نّ العدل أل ا التشريع العدل كلّ ذى فى هأر ،بن و البنتالمالية المنوطة بكل من اال

 .بل هو التكافؤ بين ال قوق و الواجبات ،هو المساواة دائما

مثل ...يتههمأجابة عن السؤال لعدم لى ترك اتإإحيان فى بعض األ يـ وقد ي تاج المفت 2

 ؟م غير مخلوقأهو مخلوق  أ :نآاسؤال بعضهم عن القر

لهذا يرى الدكتور  ؛بط فى إعطاء الفتوىضيعرف هذا السلوك المنال  لكن واقع الفتوى    

األمر  ،المألوف يدد من خارج التقليد العلمجُ نتقاء مفتيين اأن اتإعالم اساهم فى  يالقرضاو

وى تافَ ن وتضاربت وف المسلم إذا تكاثر المفتيُ ف يتارفكي ،ؤالتاطرح العديد من التس يالذ

حال  يكانت الفتوى قديما تراع إذا أثر تركه اتإعالم على مضمونها و يالفضائيات أحيانا وأ

 فكيف يمكن مراعاتها والفتاوى مطروحة للعموم ؟ ي،المستفت

 يحتى ف ختااصه وهذه قد تكوناعنه فى مجال  عما يسأل إجابة مختص   يفالفتوى ه    

وزارات  يفى قسم الفتوى والتشريع ف ذواألاستا ،يعنى فيه فى مجالس الدولة يالجانب القانون

 .فى مجالس الدولة يعنى  يوزارات مختلفة قسم الفتوى الذ يالعمل وف

 

 

 

 (.33ـ31)ص صـ، ه1415بيروت،المكتب اتإاسالمى ،ط والتسيبابضالفتوى بين اإلنيواسف القرضاوى، -
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 قراءة فى عملية الفتوى

 تعريف الفتوىـ  1

  ..يالتعريف اللغوـ  2

 .يصطالحالتعريف االـ  3

  .الفرق بين الفتوى والقضاءـ  4

  .يالتعريف اللغوـ  5

 .يصطالحالتعريف اإلـ  6

 .عناصر الفتوىـ  7

 .حواله وشروطهأو يالمفتـ  8

 .حوالهأو يالمستفتـ  9

 .المالفتوى عبر وسائل اإلعـ  11
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 :تعريف الفتوى -1

 :يالتعريف اللغو -أ

 ، و يدلّ على طراوة وحدة حداهماإ يدلّ  ،صالنأو التاء حرف العلة  مادة الفاء( فتى)    

 :قيل والفتى من الناس واحد من الفتيان الشباب و ،خر على تبين ال كماآل

.البشاشة و الفتاء فقد ذهب       ***ذاعاش الفتى مائتين عاما      إ            
(1) 

ت ألاس اذإوااستفتيت  ،ن حكمهاذا بي  إلة أافتى الفقيه فى المس :يقال، تياالفُ : خرصل اآلواأل    

 .(112)اسورة النساء "...فتيكم فى الكاللةيستفتونك قل هللا يُ " :قال تعالى ،عن حكم

 فتى به الفقيهأ ما :بمعنىكلها  (رجحأوالفتح ) توىفنقول الفُ  ضمّ قد تُ  الفتوى و و الفتيا و   

.ىى ودعاوَ كدعوَ  ى بكسر الواو وقد ياح الفتح للتخفيفجمع فتاو  
(1)

 

يستفتونك قل هللا يفتيكم " :ى به الجواب كما فى قوله تعالىثم اسمّ  ،صل الفتوى السؤالأو    

 .(141)اسورة الافات"ك البنات ولهم البنونربّ لَ أَ فااستفتهم " : يضاأوقال  ،"فى الكاللة

له صلى هللا كما فى قو ،ن الدعاء اسؤال وطلبأباعتبار  ،قد تطلق الفتوى على الدعاء و   

 ."تفتيته فيهاس  اا فيمَ  يفتانأهللا  نّ أ شعرت  أ" :هللا عنها يلعائشة رض عليه واسلم

 :التعريف االصطالحى -ب 

كما اكتفى ي، فتوى هو ذاته التعريف االصطالحلل يعلماء التعريف اللغوجعل كثير من ال    

لى تطابق إـ  ينظر يشارة منه ـ فإالتعريف  يف يبذكر المعنى اللغوي جمال الدين القااسم

فقد ، لية كما فعل العالمة ابن الاالحلى تعريفه كإو وضوحه وعدم ال اجة ، أالمعنيين

.لى تعريفها  ب دود مختلفة إخرون آبينما ذهب ، عرض عن ذلك تماماأ
(3)

 

 

 

 .1111ر،دار الفك،بيروت،عبد السالم م مد هارون،وت قيق ، ضبطاللغةمقاييس  معجم، ابن فارس-1

 .1111دار مكتبة ال ياة ،، بيروتاللغةمتن  معجمرضا، حمد أـ 1

 .42ص،الجزائر قار الكتاب ،م مد عبد القاضى : ت قيق  ،الفتوى فى االسالم،ـ جمال الدين القااسمى 3
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وهو قريب من المعنى  ،"مر حديثحديث ألجواب "الفتوى  :يناارقال زكريا األ    

.مر جديد وحادث وال دثان هو الفتاءأجابة عن إحيث جعل الفتوى  ياللغو
(1)

 

هو حد  و ،لزامه اتإجخبار عن ال كم على غير ونها اتإأب :يها ناصر الدين اللقانوعرفّ      

خبارا أو أخبارا م ضا أحكام والمسائل اسواء كان الجواب جوبة عن األيجمع صيغ األ

.نشاءمتضمنا معنى اتإ
(1)

 

قضية من القضايا جوابا عن  يف يبيان ال كم الشرع :الفتوى شرعا" :يويقول القرضاو    

".و جماعةأن كان مبهم فرد اسؤال اسائل معيّ 
(3)

 

 ،ت عن الفتوىخبار عما اسوى الشرعياتخرج األ( ال كم)بعد  (يالشرع)ضافة كلمة تإفبا     

ن ينبغى ذلك أل ه الزيادة وقال الذه ،يبراهيم اللقانإمام ئمة منهم اتإنتقد بعض األاولكن 

 و ،هو غير متقيد بالفقهيات و ،فتاءمعنى اتإ يار عن اللغويات والعقليات داخل فخباأل

 .طالق صل فى اتإن األأنا طالق مبيّ است سن هذا اتإا

يضا أوقوله .(42)ية آلا، اسورة يواسف"نا فى اسبع بقرات اسمان فت  أ" :نآفى القر كيف و     

فجعل القرآن تعبير الرؤيا والمنام . (31)يةاأل ،اسورة النمل"يأمر يف يها المأل أفتونيّ أيا "

نسب أوربما كان  ،لتجااسر عن تفسير المنام بدون علمولذلك نهى العلماء عن ا ،فتوى

خبار إ يه اإذفالفتوى "مام ال طاب شموال لما ن ن بادده هو تعريف اتإو ايجازإالتعريفات 

"لزامال على وجه اتإ يعن حكم شرع
.(4) 

 

 

 

 

 

 .13ص مرجع اسابق ،،يواسف بالمهدىـ 1

 .111ص ،دار الكتاب العربى ،بيروت ، شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية،ـ م مد بن مخلوف 1

 .15ص.1111،دار البعث،قسنطينة ، الفتوى بين الماضى والحاضر،ـ ديواسف القرضاوى 3

 .14،مرجع اسابق ص  بالمهدىيواسف -4
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 :يالفرق بين الفتوى و الحكم القضائـ 1

 ،هل العلم بين الفتوى و القضاءأقبل الشروع فى بيان الفروق المناوص عليها عند     

ء فرع يدراك الشإ :القضاء تسهيال للمطلوب وكما يقال :تعريفاللك ذ يقدم بين يدأن أيت أر

 .عن تاوره

 :تعريف القضاء لغة -أ

وله معان كثيرة ليس يعنينا حارها  نهاء و القطع و الفالاتإ و هو ال كم والفراغ    

.ى حوائجهقضى فالن حاجته وقضَ  :ونقول
(1) 

 ،ى الفال فى القضاءأ" اتيناه ال كمة وفال الخطاب و" :وقيل هو المراد بقوله تعالى    

لكونه يكف  ،فى م لهء يفيه من ال كمة التى توجب وضع الشالقضاء حكما لما  يمواسُ 

 .الظالم عن ظلمه ويمنعه من الجور و التسلط

 :صطالحىالتعريف اإل -ب

 يلزام ف كم القاضعلى اسبيل اتإ يخبار عن حكم شرعلى القضاء اسابقا وهو اتإإشرنا أقد     

الواقعة فيمن يجب  ينه حكم الشرع فأعبر عنه بعضهم ب و ،لزما ونافذاموصوف بكونه مُ 

يقع فيها  يال ادثة الت يقضايا وهالالقضية جمعها  و ،تى تفايل ذلكأواسي، مضاؤهإعليه 

.التخاصم
(1)

 

عليه  شياء وبضدها تتميز األ ذإالفتوى و القضاء يتميز كل منهما دراك الفروق بين إوب    

 .عتناء بههمية هذا المب ث وهو مما يجب اتإأاتضح لنا 

 

 

 

 .31ص نفس المادر، ،يواسف بالمهدى ـ1 

 .31نفس المادر،ـ 1
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 :لمحة تارخية عن نشوء الفتوى و تطورهاـ 3

ااستقااء  نّ أتطورها غير  طوار نشوء الفتوى ومراحلأن نتعرف على أكان البد     

براز لم ة تاريخية تنااسب إلى إا الكثير لذا عمدنا خذ منّ أالمراحل التاريخية كلها بتفاصيلها ي

 .يجازإليه بإالموضوع وتمهد السبيل 

 :الفتوى فى عصر النبوة -أ

حيث صرفت  ،يه واسلم نقطة ت ول فى حياة العربصلى هللا عل يلقد كانت بعثة النب    

 .ي قق صال هم فى المعاش والمعاد لى ماإشتغال هتماماتهم من االا

ولى من نت به الطائفة األمَ آعلى الراسول الكريم صلى هللا عليه واسلم و ين تتابع الوحإفما     

طبيعة  نّ أغير " ،الماطفى يداستزادة من هين واالحتى عكفوا على تعلم الدّ  ،السابقين

لية حينها يات المنزذا حشدت األإ ،اسالم وصدره كانت م دودة المعالمالتشريع فى نأنأة اتإ

ن آه خاائص القرذوضار الشك والوثنية وهأوتنقية القلوب من  ،لخدمة العقيدة السليمة

"يالمك
(1)

 يقرآن المكالهجرة ـ وهذا هو الا يح المشتهر فى تعريف ال ما نزل قبل أيـ  

لى إشارات إن كان فيها إو ،حكام المعامالتأ يالمك يفلم يكن ف ،ختااصهل اتإأعند 

 .كالخمر والربا الم رمات

بواب العقيدة أه الفترة تكاد تن ار فى ذولهذا السبب نجد المسائل المب وث عنها فى ه     

عن الروح  اسةل الماطفى صلى هللا عليه واسلم وذلك كما ،قاص وغيرهاوما فى معناها كال

.اسراء والكهف مكيتان فى قول الجميعص اب الكهف واتإأالقرنين وعن  يوعن ذ
(1)

 

لذا نجد الفتوى  و وثمرة لها  وفرع عنها ،نتيجة لل ركة التشريعية يوالشك أن الفتوى ه   

 .بطيةة فى هذه الفترة بخالف ما بعد الهجرة

 

 

 .31،صن مـ يواسف بلمهدى،1

 .41ـ ن م ،ص 1
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اسراء والمعراج ال فى حادثة اتإإين لم تفرض عمود الد   يه ين الاالة التأوكما هو معلوم    

م بعد ذلك وروى أ هالسنة العاشرة من بعثت يهل كانت ف ،ختلف العلماء فى ت ديد زمانهااوقد 

 .قبل الهجرة  ينها كانت فى السنة التأ

حكام الفقهية العملية المتعلقة بالاالة المفروضة تنزل تفضيال وصالة  ت األأن هنا بدوم   

الراسول صلى هللا عليه واسلم م جبريل عليه السالم وقوتها حيث علّ   بتداء من كيفية الاالة وا

حكام أ سل والتيمم وحكام الطهارة التفايلية كالغُ أنتهاء با و اسراءصبي ة ليلة اتإ يذلك ف

 .ذان وغيرهااأل والنفاس وصالة الجماعة و الجمعة وال يض 

واسلم قد نشطت وتواسعت بعد  عهد الماطفى صلى هللا عليه يف يألذلك نستطيع القول ب و   

ونزلت  ،رض الايام والزكاة وال ج والجهادحيث ف ،تساع دائرة التشريعذلك ال و ،الهجرة

راسيت دعائم أ و ،من المعامالت يوع وغيرهامن الميراث ووصايا وهبات وب حكام المالأ

لى قوانين تسيرها داخليا وخارجيا فاقيمت المعاهدات والمواثيق إاسالمية فاحتيج الدولة اتإ

 .يلك وارتسمت معالم المجتمع النبوثر ذإعلى 

اسةلة الفقهية وتتابعت من الا ابة الكرام على الراسول صلى هللا عليه واسلم ندلعت األإثم     

"تعلمون ال ن كنتمإكر هل الذّ ألوا أفااس  " :قال تعالى ،لكذن بآلقرمرهم اأكيف وقد 
(1)

. 

وقد جمع ،لقد كان الماطفى صلى هللا عليه واسلم هو القطب الذى تدور عليه رحى الفتوى 

ن مابقى منثورا فى كتب أنه يمكن القول بأبعضهم  فتاوى الماطفى فى اسفر كبير غير 

ليه إولم يكن للفتوى مكان معين يختلف  ،كتاب ن تضمه دفتاأواسع من أثار السنة واأل

استقبال كل وافد يريد نشرحت رحابته الا يالذ يالا ابة الكرام اسوى المسجد النبو

السؤال
(1)

مكانا يتخذوا له   أن صلى هللا عليه واسلم يقترحوا على النبان الا ابة أغير  .

 .ليهإيعرف به حتى يهتدى السائل 

 

 

 (.43)آليةا،النحل سورةـ 1

 .1/115فتح البارى ،بن حجر إنظر ،أ كر العلم والفتيا فى المسجدذباب ،قال البخارى ـ 1
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ن أليس معنى هذا  و ،ماكن للفتوى والعلمأتخاذ ا يولى فكان هو الذرة األمهذا ال ولعلّ     

 .حال يأوعلى  السائل فى كل مكان ييفت يان النبالفتوى فى غير هذا غير مشروعة بل لقد ك

 يف و (ص) يفتى فى حياة النبأن بعض الا ابة أه الفترة ذه يليه فإشارة ا يجدر اتإوممّ     

بوبكر وعمر ما أ :فقال( ص)الناس زمن الراسول  ين كان يفتبن عمر عمّ ااسةل  ،يضاأبلده 

يفتون على عهد  يبو بكر وعمر وعثمان وعلأكان  :وعن القااسم بن م مد قال ،علم غيرهماأ

ذ بن جبل وزيد اومعبن كعب  يبأناار زيادة على مااسبق وهم أثالثة وذكر  (ص)الراسول 

.فيفتونهم  (ص) يعهد النب ينوازلهم ف يهللا عنهم ف يبن ثابت رض
(1)

 

هذا من  ،تسعت دائرة المفتيناسعت دائرة المستفتين فقد تّ انه بقدر ما أونستخلص مما اسبق    

 .اسوقهااستواء االالت على تطور الفتوى ووضح الدّ أ

تاريخ الفتوى زيادة على كثرة  يتميز هذه الفترة ف يهم ال وادث التأ نّ أالخالصة  و    

 يالت .ول نواة لتلك البذرةأوهذه  بلة للنازلينتخاذها ق  إو قامة دار الفتوىإالمفتين وتنوعهم ــ 

الدار تخاذ ا يباب ف :بدورها يقول الخزاعى و تقاللية الفتوى بدورهااس  ليها ال  إشارة اسبق اتإ

 يعمى القرشرس وذكر أن عبد هللا بن مكتوم األينزلها القراء ويتخرج منه إتخاذ المدا

.م المدينة بعد بدر بيسر فنزل دار القراءقد   يالعامر
(1)

 

ون لذلك القراء  كانوا يسمّ  :أهل الفتيا يبن خلدون  فااء هم الفقهاء وأهل الفتوى وقال والقرّ    

ة فاختص من كان منهم قارئا للكتاب بهذا يّ العرب كانوا أمة أم ألنّ  ،ون الكتابأالذين يقر

.اء لقب أهل الفتيا فترة طويلة فى صدر االاسالملفظ القرّ  يبق و االاسم لغرابته يومةذ
(3)

 

 

 

 .44ص1111دار الشهاب ، ثرهما فى الفتوىأالبعد المكانوالزمانى و،ـ يواسف  بالمهدى1

 .1/313(ت،د)،مطبعة المنار ،مار ،  ة والمنح المرعيةاالداب الشرعي،ابن مفلح ال نبلى ـ 1

 .441ص، بيروت ، دار الفكر،المقدمة،ابن خلدون ـ 3
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 :الفتوى فى عصر األئمة ـ ب

ن الكريم آوهو القر ن،دوّ ورث التابعون عن الا ابة رضوان هللا عليهم أعظم كتاب مُ      

زمن عثمان  في بكر و الثانية يأبزمن  يولى فاأل ،جمعه وتدوينه على مرحلتين تمّ  يالذ

هللا عنهما يرض
(1)

على بعض  يت تو يالا ائف الت إلى هذا الميراث بعضَ  أضف ،

ويضاف إلى هذا المكتوب  ،وفكاك األاسير وغيرهما( اتمقادير الديّ )األحكام كالعقل 

ن التابعون فوجدوا ثروة مجاء  :يقول م مد أبو زهرة، م فوظاتهم ومروياتهم عن الا ابة

تهاد فيما لم يعرف عن جاال و جمع هاتين الثروتين وثروة من اتإجتهاد فكان لهم ،الرواية

 .فيه يالا ابة رأ

تابوا لها بل كان ن  ا وَ  ،ليهم رئااسة الفتوىإوقد برز من التابعين كثير من الفقهاء إنتهت    

وقد لمعت أاسماء  ،فقيه الفقهاء :وقيل فيه "كسعيد بن المسيب"زمن الا ابة  ين يفتمنهم مَ 

أبواسلمة "اسعيد بن المسيب  :عرفوا بالفقهاء السبعة وهم ،مةتزال مفخرة األ هذه الفترة ال يف

القااسم بن م مد "و ، "عبد هللا بن عبد هللا بن عتبة"و ،"عروة بن الزبير "و ،"عبد الرحمان 

".اسلمان بن يسار"و ،"خارجة بن زيد"و ،"بكر يبن أب
(1) 

ئمة بين عار التابعين وعار األ ييتبين اتإتاال الفقه ياق التاريخيومن هذا السّ     

 .بتداء عار تكوين المذاهب الفقهيةاوإندماج عار التابعين مع  ،تهدينالمج

اتإمام مالك بن  ،أبوحنيفة النعمان ،ه الفترة هو ظهور األئمة األربعةوأعظم ما يميز هذ   

تاج الناس إلى ح  ااسالمية فى عهدهم ودولة اتإتسعت الإوقد  ،وأحمد بن حنبل يأنس والشافع

أقبل الناس على ال فظ و الكتابة  تشر العلم وزهت معاهده ون  ام حياتهم ويقيم دينهم فَ ينظّ  ما

 .صار لكل إمام تالميذه ي ملون مذهبه ويراسمون منهجه  و والنسخ،

 

 

 

. 

 11ـ1/21دار المعرفة،بيروت ،االتقان فى علوم القرانالسيوطى ، -3

 .،وقريب منه عمر اسليمان االشقر،تاريخ الفقهاالاسالمى،الجزائر تاريخ المذاهب االسالمية ـ ابو زهرة ،1
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قامة صرح الفتوى إ ياساس فربعة المجتهدين هو حجر األئمة األن عار األإوبالجملة ف    

 :ن الفتوى ما يلىأش يهذا العار ف يخالصة ما ف و ،يف فيهاألمن بعد وكثرة الت

 .اهب الفقهيةذثار وظهور المالكتب واأل يوين الفتوى فـ تد1

 .ئمة وثروتهمئمة الذين ي فظون فتاوى األـ ظهور تالميذ األ1

شبيهة بهيةة الرقابة العلمية  جازتهمإهيل المفتين وأت يتشكيل هيةات من العلماء للنظر ف ـ3

 .مالجازه اسبعون معألى الفتوى حتى إكما حدث لمالك حيث لم يجلس 

ا نستعد ننإ" :بو حنيفةأقال  ،فتراض فيما لم يقع من المسائللى حد اتإإـ تطور الفتوى  4

"منه ذا ما وقع عرفنا الدخول فيه و الخروجإف ؛للبالء قبل نزوله
(1) ،

ومن هنا يسمى بالفقه 

  .يفتراضاتإ

 :و التقليد عصر الجمود يالفتوى ف ـ د

وأصبح لكل مذهب  األئمة وأينعت ثمارهاعار  يغرس المذاهب الفقهية ف وما إن تمّ     

وأمسكت بالمجد  ،تإجتهادمجال العلوم وا ينظير له ف ة مبلغا البلغت األمّ  أصول وقواعد و

المذاهب األربعة  ية إلى مؤاسسلقت األمّ أحتى  ،كل شرف يواساخت قدمها ف ،من كل طرف

و  "مونالفقهاء المتقدّ " :لحالتقليد وعرف عند الناس ماط تباع وها باتإلزمت نفسَ أبالمقاليد و

 ،يالزمنخر هو المعيار أم و المتبين المتقدّ  يميز يالمعيار الذ لعلّ  و" الفقهاء المتأخرون"

وهو رأس السنة ثالثمةة 
( 2) .

يخفى  وال ،أول القرن الرابع الهجرى يأ يكما قال اتإمام الذهب

ثم الذين  ،يقرن يأمتخير " (:ص)ما لهذه القرون األولى من أفضلية لقول الماطفى 

الأدرى أذكر (:راوى ال ديث)ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران بن حاين،يلونهم

 ".بعد قرنه قرنين أو ثالثة   ( ص)النبى

 

 

 

 .134ص1،ط،بيروت الدار الجامعية، المدخل فى الفقه االسالمى،ـ م مد ماطفى شلبى1

  .21ـ يواسف بالمهدي،ن م ،ص1



68 
 

ذ إينبغى مالحظته  وهذا ما ،رتيب تدُرج بمراحل كثيرة وتدرجَ  ن التقليد مرّ أاضح من الو    

بل  جتهاد كليةحيث لم يترك اتإ ،ما جاء تدريجيا مع الزمننّ إو ،لم ي ال التقليد دفعة واحدة

ثم جاء  ،يلى منتاف القرن السابع الهجرإ يتنتهلالمذاهب السائدة  يجتهاد فنوع من اتإ يبق

 . يواخر القرن الثالث عشر هجرأالجمود والركود نهائيا وتستمر حتى  بعدها فترة

قليمية والطائفية وال روب الداخلية اسالمية والنزاعات اتإنقسام الدولة اتإوقد كان تإ    

اسد باب االجتهاد  حيث تمّ  ثر على الفتوىكبر األأوتسلط ال كام على القضاء  وضعف النفوس

 . غالقهإو

صطالحات فى العلوم واسد الناس باب الخالف وطرقه لما كثر تشعب اتإ :نبن خلدوايقول    

 هله ومن الألى غير إلك ذاسناد إمن  يجتهاد ولما خشلى رتبة اتإإولما عاق عن الوصول 

جتهاد لهذا العهد مدعى اتإ و :ن يقولألى إ...عوازفارحوا بالعجز واتإ يه ودينهأيثق بر

مردود على عقبه
(1)

. 

 :ى العصر الحديثالفتوى ف جـ ـ

هو ال دث "للهجرةم  1113مجلة األحكام العدلية اسنة"إتجه المؤرخون إلى إعتبار ظهور     

الدولة العثمانية إلى  أوعزت حيث ،يتاريخ التشريع اتإاسالم يي دد المسار الجديد ف يالذ

 ،يقه ال نفالف يأحكام المعامالت فر تالتخ جمع من العلماء وكبار الفقهاء برئااسة وزير العدل

وتطبيق أحكام م اكم الدولة ورتبت مباحث هذه المجلة على الكتب  ،فألزم الناس بالعمل بها

الفقهية المعهودة ولكنها فالت األحكام بمواد ذات أرقام متسلسلة كالقوانين ال ديثة تسهيال 

 .ليها إللرجوع 

ما أ ،ليه حالهاإما آل يهمنا بعد هذا العرض السريع لل ياة هو موضوع الفتوى و يوالذ    

 :منها فقد تواصلت حركة التأليف ولم تتوقالفتوى ف يعن التأليف ف

 

 .21،صن م يواسف بالمهدي، ـ1

 .331ص،ن م ،ـ ابن خلدون1 
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مام مالك الفتوى على مذهب اتإ يالمالك ف يالعلـ فتح 
(1)

 ،عبد هللا م مد عليش يبأللشيخ  

كتابه على النقل  ين مزايا وما فيها من عيوب معتمدا فوهو يمثل المدراسة التقليدية بما لها م

على المجتمع من  أعترف بما طريغير مهتم بمشكالت العار وال  المتاخرينمن كتب 

.تغير
(1)

 

 .خمسة مجلدات يوهو مطبوع ف بن بازـ مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ عبد العزيز 

كان  ع عن بعض ماجمن المسائل ولعله روعالج فيه الكثير  يـ وكتب الشيخ شلتوت الفتاو

 .مرخر األآالفوائد البنكية فى تفسيره  ييقول به ف

مواسوعة تجمع الكثير من  :"الدين وال ياة يلونك فأيس" يحمد الشرباصأوللدكتور      

 يمناح يحكام العملية بل تتناول مسائل شتى فغير مختاة بالفتاوى الفقهية واأل ،بواب العلمأ

 .هاال ياة كل

نها الكثير من استشارات شرعية ضمّ افيه مباحث فقهية هامة و يـ فتاوى الشيخ أحمد حمان

 .المسائل ال ديثة

شك أن ماهملت  ين والئجز ية يقع فيباضعلى مذهب اتإ يمام الشيخ بيوض وهـ فتاوى اتإ

 ل،وخر باألشارات تربط اآلإاستقااء بل لم نقاد اتإ هنأثبت غير أذكره أكثر مما قيدته و

 .الفتوى وجمعها يليف فأنقطاع التاوتبين عدم 

 برامج تلفزيونية أو عبارة عن إجابات إذاعية أو يه المسائل المجموعة هذوكثير من ه

 .دبيةاألعلمية والالجرائد أو المجالت  يمجموعة مقاالت منشورة ف

ر ذلك من أو بين السائل والمجيب إلى غي ،و كثير من المجالت من ركن الفتوىتخل وقد ال

 .حكام الشرعيةفتاء وبيان األتخدم ركن اتإ يالعناوين الت

 

 

 .،عن كتاب يواسف بالمهدييتبارة ال كام البن فرحون المالك هالفكر وبهامشـ كتاب مطبوع فى مجلدين بمطبعة دار 1

 .21،ص  الفتوى بين الماضى والحاضر،يـ القرضاو1
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والسلطان اسليمان  يم مد الثان :لسالطينعهد ا يف يدارإولقد مرت الفتوى بتقسيم      

دارة جديدة للشؤون إت الجمهورية بدال عنه أشنأم  1114اسنةوكذلك بعد اسقوط الخالفة 

نقرة أل قت بمكتب رئيس الوزراء بأالدينية 
(1) ،

ت الدينية آالهي يعداد المفتين فأوقد بلغت 

بعد رتبة  يتأنه يأال إ هميةيعد مركزهم بالغ الخطورة واأل و ،اسالمية ال اكمة المةاتاتإ

المسائل  يصدار الفتوى فإلى التقاعد ومهمتهم إي الون  فتاء الكان رجال اتإ و ،القضاء

 .بى حنيفة أالمطلوب ب ثها  على مذهب 

ذلك  يتشبه ف ،الغرض عليها ختم الهيةة وتاريخهاوراق معدة لهذا أوتكون الفتوى فى      

 يوبالتال ،تادرالفتاوى اليوم من الهيةات الراسمية الشاكلةه ذوعلى ه ،داريةاستمارات اتإاتإ

نيفتاء لم يكن وظيفة راسمية قبل العثمانين اتإأالقول ب نيمك
(1)

. 

فتاء المغرب فإن ال قائق التاريخية  تنص على أن خطة اتإ يللفتوى ف يدارما التنظيم اتإأ   

اب من وكان هذا المن ،تراكقتبااسا من األا يعهد م مد الشيخ السعد يالمغرب ظهرت ف يف

ين ومن ظهر منه خالف ذلك المروءة والدّ  يذولفيه إال  أاسمى الوظائف ب يث ال يرخص

وكان مجلس المفتين بالمغرب  كل به،ض للعزل والضرب على يده وربما عوقب ونُ تعرّ 

لب عقد هذا المجلس بطيُ  و ،وأخرى كهيةة إاستثنائية يعمل تارة كم كمة عليا للنقض واتإبرام

 .قضية فقهية  يلنظر فل حتاجامن السلطان إذا 

إال أنه لم يكن  إاستانبول، ياسالم كما يسمى زميله فسمى شيخ اتإالجزائر  يُ  يف يوأما المفت    

عاصمة السلطان يلمفت ما يواتإعتبار والرأ ال ظوةله من 
 

ان يتولى ك يونذكر هنا أن المفت

ف واتإمامة والخطابة وغيرهما ولذلك كان هذا وقاوكالة األ و ،وظائف أخرى مثل التدريس

المناب م ل تنافس بين العلماء
(3.)

 

 

 

 

 .عن كتاب ،يواسف بالمهدي، دار الشهاب .اسالمية مفترى عليهاإـ دولة  الدولة العثمانية ، يعبد العزيز  م مد الشناو.د -1

الوطنية للكتابالمؤاسسة ،الجزائر ،تاريخ الجزائر الثقافى،ابو القااسم اسعد هللا .ـ د1
 ،

 .1،1111،دار الغرب اتإاسالمية،ط4ج 

.111،ص1،1113،طيدار الغرب اتإاسالم:،بيروت يمعلمة الفقه المالكعبد العزيز بن عبد هللا ،-3
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دارة بكاملها  إال وفيه إ ياسالمإطر فما من قُ ، الدولة يخيرا للفتوى هيةة راسمية فأصبح أو    

و كانت هيةة أو وزارة الشؤون الدينية أوقاف زارة األل قت بوأن اسواء أتقوم على هذا الش

زهر الملقب فتاء يخرج من ص نه على يد شيخ األفقد كان اتإ ،زهر مثالعلمية كجامع األ

 .الديار المارية يزهر ومفتبشيخ األ

 يعلى وهاألي اسالمالمجلس اتإ يفان الهيةة المسؤولة عن الفتوى هما فى الجزائر أ     

وقد دعت الوزارة مؤخرا النظار و رؤاساء  ،كل والية يالشؤون الدينية فتابعة لوزارة 

وقد " هيةة للفتوى"نشاء إمكانية إمدى عن ب ث لطارات الدينية لالمجالس العلمية وبعض اتإ

الجانب  فيل اسن اول أن نفاّ و . 1112جوان11و11انعقد هذا اللقاء بالعاصمة بتاريخ 

 .فى الفال المقبل يالتنظيم

 :الفتوىعناصر  -2

 المتادرهو  و فتىأاسم فاعل من إ يفت  ن المُ أتعريف الفتوى  يذكرنا ف ؟يمن هو المفت    

 .يالداللة على وظيفة المفت يهذه كفاية ف يف المنتاب لها و للفتوى القائم بها و

 :صطالحىالتعريف اإل-أ

 ب كمهقيل هو المخبر عن هللا و ،خبر ب كم هللا لمعرفته بدليلههو المُ :يفالمفت    
(1) 

مع 

خبار عن حكم هللا إ يالمتلبس بافة االفتاء والتى ه ذاإفهو نفاذ ال كم إاشتراط عدم 

.يالشرع
(1)

 

 :يشروط المفت -ب

هو  منها ما و ،ياسااسأومنها ما هو  كل مفت   يمنها ما هو عام ف يوالت يوط المفتما شرأ    

د مفرط ومتساهل مفرط وخير هذا بين متشد يوالعلماء ف، تااف بهاي سن اتإ يتكميل

قسطهاأمور وفق األأواسطها وأمور ألا
(3)

 .البلوغ، العدل العقل،. 

 .44ص،االجتهاد فى االسالم،نادية شريف العمرى.انظر  د -1

 . 151ص،الدعوة صولأ،عبد الكريم زيدان ،انظرد ـ1

 .51ص،اسالماتإ يجتهاد فاتإ،ينادية الشريف العمر،ـ انظر د3
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 :يمع المفت يفتداب المستأ  ـ ج

 يينبغ نه مرشد له واله ويعظمه لعلمه وألن يجلّ أو يدب مع المفتحفظ األ يللمستفت يينبغ    

 .ن و ذلك مما يشغل القلب وأضجر  وأهم  له عندأن يسأ

 يفيه الشروط المقررة ف تت ققال من إفتاء اتإ مرأ ين يلبأيجوز  ال :ما الشروط الخاصةأ   

 .همهاأمواطنها و

 .وما يتعلق بهما من علوم( ص)اسنة راسوله  علم بكتاب هللا تعالى وـ ال

 .راء الفقهيةاهب واألذجماع والخالف والمـ العلم بمواطن اتإ

 .د الشريعة و العلوم المساعدةصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصأـ المعرفة التامة ب

عاة تغيرها فيما بني وضاع العار ومستجداته ومراأعرافهم وأحوال الناس وأـ المعرفة ب

 .النص الياادم يعلى العرف المتغير الذ

.حكام الشرعية من الناوصاستنباط األاـ القدرة على 
 (1)

 

 :عالمواقع الفتوى عبر وسائل اإل -1

فتوى واقعنا المعاصر فقد رأينا تسليط الضوء على واقع ال يفتاء فليه اتإإنظرا لما آل      

 حياة الفرد والمجتمع خاصة، يا للفتوى من أهمية وأثر فلم ،عبر واسائل اتإعالم المعاصرة

ن مفهوم إف ،هدافاألوكيف يمكن ت قيق  ،تعلقت بالقضايا العامة واألمور المايرية ذا ماإ

إلى جانب التعريف باتجاهات اتإفتاء القديمة و  الفتوى وأدابها والتفريق بينها وبين القضاء،

كيد على دور المجامع الفقهية أبية فضال عن التال ديثة وتوضيح اسبل عالج أثارها السل

 يمعالجة المستجدات والنوازل والتنبيه عن الم اذير والمزالق ف يف يواتإجتهاد الجماع

.الفتوى واألثر المترتب على الوقوع
(1) 

 

 .11 ص1111،دار الشهاب ،البعد المكاني والزماني واثرهما في الفتوىيواسف بالمهدي ، -1

،الفتوى عبر واسائل اتإعالم،مجلة م كمة عن وزارة الشؤون الدينية و  ميثاق الفتوىجد،ـ راسالة المس1

 .3،1111األوقاف،الجزائر،العدد



73 
 

 لمامرجعيات المعتمدة عالم دون تنسيق مع التإما يادر من الفتوى عبر واسائل اي أ     

.مور أثة يتمثل فى ثال ين الهدف من التشريع االاسالمأن من المعلوم أذ إ ،اللي دث خ
(1) 

 المفااسد درءـ 1

 ـ جلب الماالح1

 خالقتااف بمكارم األـ اتإ3

تبين أن أمرها عظيم وخطابهم ومن هنا يزمن هذا،  الفتوى وت قيق هذه األمور دائر على    

نبثقت عنه اممن توافرت فيه شروطها و لذلك يجب أن يعتمد لها من هو مؤهل لها، ،جسيم

األحاديث الدالة على ذلك كثيرة  واآليات و ،ها من ليس كذلكويجب أن يبتعد عن ،موانعها

 ".مقعده من النارأ متعمدا فليتبو يمن كذب عل": (ص)كقول الراسول 

تجاوزت حدود  استةذان وادون  ا، دخلت بيوت ت القنوات الفضائية حقيقة واقعةفلقد أصب    

واقعها تعد  ه ال قيقة بذاتها وهذ و ،برامجها الاغير والكبير يشملت ف قاليم  والبلدان واأل

تشكل ت ديا إعالميا كبيرا ال يمكن تجاهله وال التغافل عن  يمن أكبر النوازل المعاصرة الت

ن هذه القنوات جيال القادمة على حد اسواء وذلك ألأثره وتأثيراته على الجيل ال اضر واأل

م بل عوالم على العالَ  يتوت  ،قلعلى األ يواسطنا العرب يلف قناة فأعن  و تزيد وتربُ  يالت

 .تشد المشاهد للمتابعة بشتى الواسائل  يمن المادة المبثوثة الت

مكان  يلمشاهدين والمستمعين الذين يتلقون البث من أاإن البرامج الخاصة للفتوى توجه     

مكانه المخاص  يف يالسابق ي تاج إلى الذهاب إلى المفت يف تيذا كان المستفإف ،من العالم

لقاء اتإ أمام التلفاز مباشرة و ي تاج إال إلى الجلوس عار الفضائيات ال يئر اتإفتاء ففلدوا

أو الضغط على أزرار جهاز الهاتف ليتال بالمستضاف للفتوى و اتإاستفسار منه ليسمع 

 .الجواب 

 

 

 .www.aljazeera.netـ  برنامج الشريعة وال ياة،1
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يدان اتإفتاء بشكل عام وى فى برامج اتإفتاء ومالوقت نفسه أن الفتا يويجب أن ندرك ف    

كما أن الفتاوى تتغير وتتبدل ب سب وجود  ،كل زمان ومكان يبين العلماء فختالف ايقع فيها 

بقى رحمة للمؤمنين وغير مذموم إذا كان يليس هذا بغريب فاتإختالف  موجبات تغيرها، و

الفتوى عندما يكون نتاج ب ث  يختالف العلماء فا حدود مقتضى األدلة الشرعية و يف

.ومقبوالأ افإنه يبقى م مود ،يلى ال كم الشرعإوفكر عميقين للوصول  يجتهاد ورأاو
(1) 

مراعاة  للتواسعة على األمة و ختالف الفتاوى اسنة طبيعية ل فظ التوازن واكما أن     

 اتهم المعرفية وخلفي كما أن بيةاتهم و ،ختلف بين اللين والشدةطبائع المفتين ت و ،حاجاتها

عتاد على بيةته امن ثم فإن هناك من المفتين من  تقاليدهم تتفاوت و أعرافهم و ظروفهم و

له وضع مختلف من  يبما أن كل بلد إاسالم و ،فتواه ترتبط بهذه البيةة فأصب ت رؤيته و

 .بعدها  من حيث قربها  من الم افظة أو أو ،الثقافة والتربية الجو و

 يأن تختلف هذه الفتاوى خاوصا أن ثمة أثرا واض ا للمذاهب الفقهية ف يبيعفإن من الط    

عواصم إاسالمية مختلفة من أهل العراق وأهل الشام  يمذاهب نشأت ف يطبيعة الفتوى وه

كل ذلك تراث زاخر يفتح بابا رحيبا لتقديم  و ،أيوأهل ال جاز بين أهل ال ديث وأهل الر

ء يينقل كل ش يغة عالمية تليق بهذا اتإتاال السريع الذالفتوى المعاصرة بشكل يت دث بل

أن تختلف هذه الفتاوى خاوصا أن ثمة أثرا واض ا  يمن الطبيع . من دون مشورة أو إذن

مذاهب نشأت فى عواصم إاسالمية مختلفة من أهل  يطبيعة الفتوى وه يللمذاهب الفقهية ف

كل ذلك تراث زاخر يفتح  و ،أيل الرالعراق وأهل الشام وأهل ال جاز بين أهل ال ديث وأه

 يبابا رحيبا لتقديم الفتوى المعاصرة بشكل يت دث بلغة عالمية تليق بهذا اتإتاال السريع الذ

.ء من دون مشورة أو إذنيينقل كل ش
(1)

 

ل وتتغير ب سب موجبات تغيرها فإنها كذلك تتبدّ  ،كما أن الفتوى يقع فيها اتإختالفو      

موجبات ال ديث عن  يبن القيم رحمة هللا تعالى فاال مستقال فااتإمام  وردقد أ و ،وتبدلها

 .تغير الفتوى

  ..www.aljazeera.netـ  برنامج الشريعة وال ياة،1

 .4،صموجبات تغير الفتوىـ يواسف القرضاوي،1
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 المعاش والمعاد، يماالح العباد ف اسااسها على ال كم وأ ريعة مبناها وإن الش" :إذ قال     

وعن الرحمة إلى  ،إلى الجور عدل كلها ورحمة كلها فكل مسالة خرجت عن العدل يوه

، فليست من الشريعة عدل هللا وعن ال كمة إلى العبث وعن المال ة إلى المفسدة ، ،ضدها

حكمته الدالة عليه وعلى صدق راسول هللا  و ،ظله فى أرضه و ،رحمته بين خلقه و بين عباده

."أتم داللة وأصدقها 
(1)

 

 تغير الزمان، :ياألقدمون وهوهناك موجبات أربعة لتغير الفتوى نص عليها العلماء      

است موجبات  يزاد الشيخ يواسف القرضاو و .وتغير العرف ،وتغير ال ال ،وتغير المكان

  ،تغير ال اجات و ،تغير المعلومات :ما يلييالعار ال ديث تتمثل ف يأخرى لتغير الفتوى ف

إضافة إلى تغير الظروف واألوضاع اتإجتماعية والسيااسية  ،تإمكاناتت وتغير اوتغير القدرا

 .والفكر يواتإقتاادية وكذلك تغير الرأ

فت ول  ،استثمرهذه المعطيات و التقنياتاواسائل اتإعالم و ياسالملقد وظف الخطاب اتإ    

.له خاائاه و مفرداته يإلى خطاب فضائ يمن خطاب تقليد
 (1) 

ثر ظرفيا وعلميا أوجهة نظر تت يه متغير و متعدد و يالفتوى معنى بشر أن ذنإنقول     

نا يطرح علي هذا ما و خرآ يفعل بشر أيتايبها الثغرات مثلها مثل  ، ووعقليا وشعوريا

حكم  يين وهالدّ  يأر ين الفتوى هأهذا ما يجعلنا نقول ب ،اسؤال التغيير وعالقته بالفتوى

السلف الاالح وهذه كلها صيغ دفاعية ت اول حماية النظام  ما يقول به يالكتاب والسنة وه

 .يعبر تلبيسه هذه المعان يالتفكير

حيث  ،يقيمتها كخطاب ثقاف معنى الفتوى و يجوهريا ف أيقرر ابن القيم الجوزية مبد     

 ."حوال والنيات والعوائدمكنة و األزمنة و األتغير الفتوى واختالفها حسب تغير األ" :يقول

 

 

  

 44،ص،مرجع اسابقانظر الغذامى  -1

 .4،مرجع اسابق،ص موجبات تغير الفتوى،ييواسف القرضاو -1
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 :مقدمةـ 

 
مقولة اتإجتهاد  :تأاسست وظيفة اتإفتاء عبر واسائل اتإعالم على مقولتين جوهريتين هما     

لة للتاور كبناء للذات الفاع ياتإعالم يوهما معا تؤاسسان مفاهمية المفت ،مقولة اتإختالف و

 .من الجمهور باتجاه هذا الشيخ إقباال أو إنارافا  يكذلك هما شرطان للعقد التواصل و

يتخوف  ، وحظة اساقها له فقيه اليرى التغييرمال ياستقبل الشيخ القرضاوم ا1121ومنذ     

االاسالم قاصدا بذلك كتاب  يف ال الل كتابك ال الل و يتسم لما ال: منه حيث قال له

لمس فيه "   اسالمال الل وال رام فى اتإ"فى ذلك العام ت ت عنوان   الاادر يالقرضاو

 .نه الحرام فيه أك السائل فس ة عريضة من التسامح و

قبل حدوثها  يالفضائ مفتيفى هذا الكتاب صار التدشين األول لفكرة ال ين القرضاوأل    

زهر إاستجابة لطلب األ لفه بناء على تكليف منأنه قد أمقدمة الكتاب يكشف الشيخ  يبعقود فف

 .من جمهرة

 يالرأ ين تقوم بواجب مهم ومؤثر فزالت حتى اآل وما يضقد كانت الفتوى فى الما       

كل  يفالناس متعطشون ف ،بالغة طياتها من أهمية كبيرة و يلما ت مله ف ،يالعام اتإاسالم

  ،بتها ال ياةجل يظل التعقيدات الت يالوقت ال اضر ف يالاسيما ف –كل زمان  يوقت وف

 .طرأت على حياة المسلم يتالمستجدات ال كثير من القضايا و يحكم الشرع ف ةلمعرف

بخاصة بعد  و ،عملية إياال الفتوى وإنتشارها يف يعنارا رئيسكومع دخول اتإعالم    

 نتشارا ثم القنوات الفضائية التلفزيونية، ثم اتإنترنت وتعدد ونتشار الم طات اتإذاعية ا

نطاق  يف إذ لم يعد إنتشارها م دودا ،أثرها مع ذلك كله إزدادت خطورة الفتوى و ،امهاستخدا

 يالوصول إلى جميع بلدان العالم ف بل تجاوز ذلك إلى منطقة جغرافية معينة، معين أو

هذه  ييخاطب ماليين الناس أن يراع يهذا الوقت الذ يف يالل ظة نفسها وأصبح على المفت

 .حسبانه  يالخاصية ويأخذها ف

 

 . مجموع فتاوى القرضاويالكتاب ، ـ1
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موقع هذا  زمن ثقافة الاورة و يف يالخطاب الدين ت والت يب ثنا النظر ف يركز     

تشكيل  يثير مباشر فأله ت و يوجماهير يتواصل يعالمإو ينه خطاب ثقافأالخطاب بما 

عالمة ته الفضائية بايغ يحتى صار المفت ،يثير وهو خطاب نموذجأالتاور العام والت

ليس على البيةات المتدنية ف سب بل  ييوم فعال و يثيرأوت يرمزية مثلما هو فاعل تكوين

على فةات عدة 
(1)

.
 

لذا تزايد ، دورا هاما و مؤثرا في نشر الدين والمعرفة الدينية بدوره يؤدي اتإعالمو     

ات الفضائية المتخااة في الكثير من الا ف والقنو الديني فخرجتالوعي بأهمية اتإعالم 

قاموا بدور فعال  الذين اتإعالم الديني و برز من خاللها الكثير من الدعاة و العلماء المسلمين

 .الموجودةفي نشر المعرفة الدينية بين الناس و م و األمية 

هذه األخيرة تعتبر م ور درااستنا  و من هذه البرامج الدينية حاة فتاوى على الهواء،    

ارناها في متابعة أاسةلة المشاهدين الطالبين للفتوى و طاقم ال اة الذي يتمثل في ححيث 

كن أن يكون بين المفتي المشايخ المكلفين بالرد على هذه األاسةلة وتقييم مدى التفاعل  الذي يم

نات عن طريق التسجيل جميع األاسةلة التي ترد إلى ال اة افكان جمع البي ،والمستفتي

 .م تفريغ المقابالتثم تفريغها ث حسب المواضيعول وتانيفها في جدا

 1- التعريف بالحصة:

على  على الهواء مباشرة 11:  45هي حاة أاسبوعية تبث كل يوم جمعة على الساعة     

يتولى طاقم من المشايخ اتإجابة عن أاسةلة المشاهدين، و يدير تنشيط ال اة  القناة األولى

 ن كل أاسبوع يتناوبان مع شخاين آخرين هم الشيخحضور شخاي ألاستاذ هارون بريك معا

كانت أول  ، واألاستاذ عبد ال ليم قابة، األاستاذ بن زعمية ،أبو عبد السالم، األاستاذ بوزيدي

ل قايرى المشايخ أن هذه خاصية تتميز بها هذه ال اة، حيث  ،1111حاة في اسبتمبر

وألنها  ،است سنها الناس لديناإة ولقد أن هذه ميزة جزائري" :لما اسألناه الشيخ عبد ال ليم قابة

.مسؤولية كبيرة لما يخفق في اتإجابة يراجعه أخيه أحيانا 
(1)

 

 

 .ـ مقابلة مع االاستاذ عبد ال ليم قابة1
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كلمة فيسمعها و ينبهني و هذا أمر جيد ألن البقاء  :و أحيانا نستعمل اتإاستشارة فأقول    

 اساعة كاملة والشخص يتلقى مكالمة هذا صعب
. 

أن تظل أحدهما  فتذكر إحداهما :"قال تعالى في نفس السياق، :واألاستاذ بن زعمية قال   

.و هو جيد فإذا قال أحدهم الجواب يضيف اآلخر  ،"األخرى 
(1)

 

هذه الفترة بالذات كانت الجزائر خرجت ، 1111اسنة  جاءت فكرة ال اة بقرار رئااسي    

هب ض يتها األالف وكان عامل الدين أو الفتاوى للتو من أزمة اسيااسية وإجتماعية قااسية ذ

حيث دخلت على الجزائر فتاوى غريبة من عدة  ،أصح السبب الرئيس في تلك األزمة بشكل

مذاهب داخل مجتمع واحد  
(1)

. 

طلب من األاستاذ  م مد،كانت قي تلك الفترة تسير من مدير إنتاج التلفزيون السيد وادي      

الدينية إقتراح شخايات أو  ية في األمر و طلب من وزارة الشؤونهارون بريك التفكير بجد

قترح اف ،لكن نظرا لرداءة الوزارة لم تقترح أي إاسم فما كان عليهم إال اتإجتهاد ،مشايخ

و ألنها تجربة  ،يم قابة واألاستاد أبو عبد السالماألاستاذ يواسف بالمهدي الدكتور عبد ال ل

استنجدوا ب ضور الجمهور، فااوب الجمهور مع ال اة من عدم تج المسؤولون فجديدة تخوّ 

بدون أاسةلة لكن بفضل هللا هذه ال اة  م تكن إتااالت حتى ال تكون ال اةفي حالة ما إذا ل

.لتلفزيون من بين برامج ا اة رقم واحد اللقيت نجاحا و تجاوبا كبيرا أصب ت 
(3)

 

راجع لنقص التجربة  أنه بريك هذا مؤشر مهم أشار إليه مقدم ال اة السيد هارون و     

اتإعالمية على مستوى المؤاسسة العمومية، خاصة لما تكون البرامج على الهواء و التخوف 

تساؤالت  و تعتمد على ااستقبال ن مع ال اة ألنها جديدة من نوعهاتجاوب الجزائريي من عدم

 .المشاهدين عبر الخط الهاتفي لل اة أوالبريد اتإلكتروني

 

 

.األاستاذ م مد بن زعميةة مع ـ مقابل1  

. الشيح م ند شريف قاهر مع مقابلةـ  1  

.ـ مقابلة مع االاستاذ هارون بريك3  
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عطلة تجتمع فيه العائلة أن يوم الجمعة هو يوم  :أما عن التوقيت فقال منشط ال اة    

 الجزائرية خاصة أن ال اة قبل نشرة األخبار فهو وقت منااسب يساعد  جميع الناس و حتى

أنه لمن لم يتسن له رؤية ال اة، يستطيع إعادتها يوم السبت صباحا وفكرة اتإعادة جاءت 

 . بناء على طلب المشاهدين

و من ذلك اليوم أصب ت حاة فتاوى على الهواء حاة أاسبوعية ينتظرها المشاهد     

ف أو ذلك عبر اتإتاال بالهات و ،استفسار عن أمور دينهي اول من خاللها اتإو الجزائري 

 .يريد اتإلكترونبال

 :التعريف بالعينةـ 2

 1111إبتداء من شهر أكتوبر  1111ـ1111أشهر من المواسم التلفزيوني  5تشمل  العينة   

 .حاة  11م إختيار عينة عشوائية نظامية كل أاسبوع أي مايعادل ث

ية وبداية اتإجتماع أنها بداية السنة ناهذا التوقيت يقينا مفي ختيارنا لهذه العينة اولقد تم     

ها  خالل هذه من ذكرها على عدة منااسبات دينية و وطنية و يمكن أن نئحتواا السنة الدرااسية و

 ."المولد النبوي " ، و"عاشوراء" ،"م رم" ،"عيد األض ى"الفترة فبالنسبة لألعياد الدينية 

وحتى رأس ( فيفري11)يوم الشهيد و  ،(أول نوفمبر)فمنها ثورة الت رير الوطنية عن أما     

 .السنة الميالدية

ذلك  و ،و لقد ذكرنا هذه األعياد الدينية و الوطنية ألن ال اة تقف عند ذكرى كل منااسبة   

يذكر المشايخ من خالل يكون في بداية ال اة قبل فتح المجال للمشاهدين بإلقاء تساؤالتهم 

التابعين من خالل ذكر نماذج من و تاريخ الا ابة و  (ص)التذكير بسيرة النبي  هذا المنبر

بعض و مع أهل الذمة و أخالقهم الرفيعة التي كانوا يت لون البعضهم  مع حياتهم و تعاملهم

و أهم الدروس التي نستخلاها من  ،بها و تقديمها إلى الناس ليقتدوا بها و يسيروا على نهجها

 .هذه المنااسبات الدينية من دروس و وعظ 

نسبة للمنااسبات الوطنية كثورة أول نوفمبر و يوم الشهيد حيث يذكر كذلك هو األمر بال و

 المشايخ اسيرة و أعمال الشهداء الجليلة التي قاموا بها خدمة ألمتهم و رفعا لراية دينهم و

 .المواقف و التض يات التي قدموها



80 
 

 15ة أكتوبر إلى غاي1و قد قمت بمتابعة ال اة و تسجيل كل حاة ثم إعادة كتابتها من     

 . حاة 11ماي بمعدل 

 11:45علما أن ال اة الواحدة تبقى لمدة اساعة تقريبا حيث يبدأ البث على الساعة       

أن ال جم الساعي لمجموع ال اص  :فنستطيع القول ،مساء من كل جمعة قبل نشرة الثامنة

 .اساعة 11التي قمنا بتسجيلها و كتابتها هي 

لة رؤية مدى التفاعل الموجود بين المفتي الذي يتواجد في ولقد وقع إختيارنا لل اة لم او   

.األاستوديو و بين المستفتي الذي يتواجد عبر أن اء التراب الوطني   

حدة األاسااسية على عاملين حيث اسأحاول التركيز من خالل ت ليلي لل اة التي تعتبر الو     

:أاسااسيين  

.ةلةمهور المشاهد وتانيف هذه األاسـ متابعة أاسةلة الج1  

.إجابة طاقم الفتوى عن هذه األاسةلة :ـ العامل الثاني1  

المنشط الذي يدير ال اة بتوجيهه األاسةلة للمشايخ و بإعتباره همزة وصل : العامل الثالث ـ3

 .المشايخ تفريغ المقابالت التى أجريناها معوبين المستفتي والمفتي 

كان يومها مع الشيخين بن زعمية   اة والتسجيل  نافي العاصمة حضر ناو خالل تواجد    

، كما أن حاة فتاوى على خل األاستوديو كان التسجيل مباشرام مد واألاستاذ بوزيدي دا

حيث  ،لكن يراعى فيها جميع المنااسبات و ،تولى اتإجابة عن أاسةلة المشاهدينالهواء حاة ت

يخ، مشامة لليقدم بعض الوعظ و الدروس ثم ي يل الكل ويقف مقدم ال اة عند كل منااسبة 

 . وبعدها يبدأ بااستقبال األاسةلة

 

المشايخ  فهو مغاربي بين من يرتدي القميص التونسي ومن يرتدي  لباس  عن أما      

الذي يرتدي لباس  األاستاذ بوزيدي  بااستثناء ربي ومن يرتدي القشابية والبرنوسالقميص المغ

لباس يوم  و ،هو لباس المسجد :قالفأما األاستاذ بن زعمية  ،هفرنجي على حسب تعبيراتإ

 .الجمعة ون ن نظهر الشخاية الجزائرية في لبااسنا 
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  :تعريف القائمين على الحصة 3-

 :تعريف المنشط هارون بريك

 .بمقر قناة القرآن 11:11على الساعة  11/15/1111يوم  :اللقاءـ     

مادة درس حيث التدريس ثم عمل ب درس البيولوجيا، استاذ هارون من مواليد والية تبسةاأل    

ت ال على شهادات عليا  و ثم أكمل الدرااسات العليا بالجامعة، ،العلوم الطبيعية لعدة اسنوات

كما يتولى ( قانون األاسرة)في القانون و الشريعة االاسالمية و هو اآلن مدرس بكلية ال قوق 

دة حيث كان يقدم تنشيط حاة فتاوى على الهواء منذ بدايتها و كانت له تجارب إعالمية عدي

 و يقدم حاة أخرى في قناة القرآن، كان كما  ،ديث الديني في عدة حاص تلفزيونيةال 

و في نفس الوقت هو ناظر لمديرية الشؤون الدينية  يتبنى الفكر اتإخواني لمدة طويلة،

.بالجزائر العاصمة
(1) 

 :تعريف الشيخ أبو عبد السالم

 .بمقر إذاعة القرآن 11:31 على الساعة 1111\11\14 يوم :اللقاء ـ

لم يرد إعطاءنا أي معلومات لقد ت فظ الشيخ بتزويدنا بمعلومات حول مسيرته الذاتية و    

 . جتهدنا في الت ال عليهااولكن 

 

 

 

 

 

 

 

 1.مقابلة شخاية مع األاستاذ هارون بريك ـ
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تعلم  ،1131اسنة ببجاية ( تموقرة)األاستاذ أبو عبد السالم ولد بمنطقة القبائل الاغرى     

بآقبو وتعلم على الشيخ األاستاذ طاهر آيت ( تموقرة)ثم إلت ق بزاوية ي ي العيدلي  بالمدراسة،

و ، المالكيومتون خليل في الفقه  ،علجت حفظ متون إبن عاشر في الفقه والرحبية للفرائض

 ن أبرزكانت م ،قواعد اللغة العربية فيلذهب كله شذرات من ا بن مالك،إفي الن و ألفية 

 كما درس التفسير الموضوعي ،درس العلوم الشرعيةومؤهالته ثم دخل الجامعة الجزائرية 

داخل وزارة  إداري مناب في نفس الوقت تولى و ،ت ليلي لسنواتال ديث الدرس  و

مناب إداري، لما تقاعد تفرغ اآلن للمجال اتإعالمي بين إذاعة القرآن التي  ،الشؤؤن الدينية

يوم فتاوى يجيب فيها عن تساؤالت المستمعين على العاشرة صباحا كل  يقدم بها حاة

 .وحاص في قناة القرآن وحاة فتاوى على الهواء .الثالثاء والخميس ويوم السبت

اسنة و 15 ولقد كان يقدم الفتاوى منذ السبعينات فى المساجد أما في إذاعة القرآن أكثر من   

.زالت تادر ومنها من توقفت في الجرائد منها مااسنوات  11أكثر من 
(1 )

كما أنه يشايع طبقة 

 .اة فتاوى على الهواءفي ح السلفية فكريا ويتولى اتإجابة باألمازيغية 

 األاستاذ  عبد ال ليم قابة :

.بجامعة العلوم اتإاسالمية بخروبة 11:31على الساعة ، 13/15/1111يوم :اللقاء ـ   

والية اسطيف درس بدمشق العلوم اتإاسالمية و ت ال األاستاذ عبد ال ليم قابة من مواليد     

علوم على ماجيستير قراءات قرآنية و على دكتوراه قراءات قرآنية يعمل أاستاذ بجامعة ال

 .بمعهد القراءات الذي يخرج األئمةيدرس التجويد  ،اتإاسالمية بالجزائر العاصمة

خالل هذه ال اة عرفه من  له حاص إعالمية، حديث ديني في التلفزيون الجزائري و    

استقر امساعدتهم  ف  1111ن على حاة فتاوى على الهواء فعرضوا عليه منذ اسنة والقائم

كضيف في ال اة فتناوب على الفتوى مع الشيخ أبو عبد السالم واألاستاذ بوزيدي و الدكتور 

.بن زعمية  وهو خطيب بمسجد الفرقان بباب الزوار
(1)

  

 

.ذ أبو عبد السالمـ مقابلة شخاية مع األاستا1  

 .ـ مقابلة شخاية مع األاستاذ عبد ال ليم قابة1
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  :األاستاذ بن زعمية  

مسجد علي بن أبي بمكتب الشيخ داخل  14: 11لساعة على ا 1111ماي 11يوم  :اللقاء

 .طالب

علوم بعدها درس بجامعة ال ،الوطني لإلطارات الدينية بسعيدة درس األاستاذ بالمعهد    

واآلن هو يدرس بجامعة ال قوق بالبليدة شريعة وقانون واآلن  ،جزائر العاصمةاتإاسالمية بال

حماية البيةة في ضوء الشريعة اتإاسالمية "هو بادد مناقشة راسالة دكتوراه ت ت عنوان  

كان يقدم في   حيث وهي درااسة مقارنة، له تجارب إعالمية قبل حاة فتاوى على الهواء

لتاريخ درس اللغة العربية وا ،نون األحوال الشخايةأنه يدرس قا حاة حديث ديني كما

كما أنه  حلقات فقه، ،، رياض الاال ين(حلقات شرح)جدية له نشاطات مس و ،اتإاسالمي

". درارية"إمام و خطيب مسجد علي بن أبي طالب 
(1)

 

 :األاستاذ بوزيدي

 .بمقر قناة القرآن 13:31على الساعة 11/15/1111يوم  :اللقاءـ 

بمعلومات عن اسيرته الذاتية غير أنه أاستاذ مت ال على ماجستير علوم  تزويدنا  دلم ير     

أاستاذ بجامعة الجزائر العاصمة ويقدم  ،ي العلوم اتإاسالمية وقضايا فقهيةإاسالمية ودكتوراه ف

استاذ ع األملكريم احاة أخرى فى قناة القرآن  ، األاستاذ يزاولعلى الهواء حاة فتاوى

هارون بريك 
(1)

 

 

 

  

 

.ـ مقابلة اسخاية مع األاستاذ بن زعمية1  

.مقابلة مع األاستاذ بوزيدى ، لم يرد األاستاذ إجراء ال وار إال بتدخل األاستاذ هارون بريك  ـ 1  
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 .العينة الزمنية( 1) :الجدول رقمــ 

 فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر 

 

 

 

حاة 

فتاوى 

على 

 الهواء

11/11/1111 

فتوى 11  

15/11/1111 

فتوى 13  

13/11/1111 

فتاوي 11  

11/11/1111  

فتوى 11  

14/11/1111  

فتوى 13  

11/11/1111 

فتوى14  

11/11/1111 

فتوى11  

11/11/1111   

 فتاوي 11

14/11/1111  

فتاوي1  

11/1/1111  

فتاوي 1    

15/11/1111 

 فتوى 11

11/11/1111 

فتاوي11  

11/11/1111  

 فتاوي 1

11/1/1111  

 فتاوي 1

11/1/1111  

اويفت 1  

11/11/1111  

فتاوي 1  

12/11/1111 

فتاوي 1  

14/11/1111 

فتاوي 11  

11/1/1111  

 فتاوي  1  

15/1/1111  

 فتوى 11

11/11/1111 

 فتاوي 11

 31/11/1111  

فتوى 11  

  

 

 تعريف الفتوى على الهواء:

تمثل الفتوى في المجتمع اتإاسالمي إحدى ال اجات المهمة والضرورية لدى الفرد      

 ،أمور دينه ودنياه ،ي إرشاد الفرد إلى الطريق القويمجتمع إذ تعد ركيزة أاسااسية فوالم

و ما اسار عليه اسلف األمة من  ،من منبعها الاافي للكتاب والسنة وتعليمه الجوانب الشرعية

الا ابة و التابعين والعلماء الرااسخين، وتمثل الفتوى عبر القرون المتعاقبة في اتإاسالم 

يها يستطيع الفرد المسلم الوقوف على األحكام الشرعية فيما يتعلق بأمور منارة الهدى ف

ما يترتب  و ،ضافة  إلى معرفة الثواب و العقابإ ،ادات و المعامالت بمختلف أشكالهاالعب

 .عن جميع األعمال التي يقوم بها المسلم في حياته

تستمده المجتمعات العربية وفي الوقت ال اضر أصبح لإلفتاء أهمية بالغة و كبيرة لما      

ى مناحي ال ياة و بروز تعقيدات جديدة أفرزتها عوامل م في شتّ واتإاسالمية من نمو وتقدّ 

 ... وجي واتإقتاادي و الثقافي إلخالتقدم التكنول

لتفاتا إلى معرفة الفتوى الاستجالء األحكام الشرعية عن ا األمر الذي جعل الناس أكثر     

روب أو كوارث و ة التي تمر بها األمة اتإاسالمية من م ن وحبعض القضايا المعاصر
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، لقد في ثورة تونس( بوعزيزي) نت ار الشخصاحول قضية ما حدث  أزمات اسيااسية مثل

 .ر هذا الشخص بين ال رام و ال اللنت ااوى في اتباينت الفت

يةة في عدة فمثال الشيخ القرضاوي رأى بأنها حالل ألنها أدت إلى تغيير األوضاع الس    

هناك فتاوى أخرى ترى أنها   كما كانت. بلدان عربية وكانت اسبب إجالء عدة  أنظمة

.حرام
(1) 

كما أصبح الفرد المسلم ب اجة إلى الرأي الا يح والراجح حول بعض المسائل التي    

كقضايا األاسهم و المساهمات  ،ضايا المعامالت و البيع و الشراءت عليه، وخاصة قااستجدّ 

 .ارية و مختلف أنواع المعامالتالعق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ـ مقابلة شخاية مع األاستاذ كمال بوزيدي1  
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، أن بعض الدرااسات الميدانية أظهرت أن من يبين أهمية هذا النمط من البرامجكما أنه     

 :بين أهم دوافع ااستخدام واسائل اتإتاال اتإلكترونية

  .ـ دوافع لمعرفة األحكام الشرعية1

 .التوجيه واتإرشاد ع الب ث عن الناح وـ دواف1

 .ع قضايا المجتمع و مشكالتهـ دوافع للتفاعل م3

 

 :تعريف برامج اإلفتاء

تضافة صفوة من العلماء أو طالب العلم في مجال اس  اهي تلك البرامج القائمة على     

ي قضايا ة فالتي تتناول المعرفة الدينية المتخاا، ريعة اتإاسالمية و الفقه اتإاسالميالش

أاسةلة المشاهدين و عن ، و يتولى أحد العلماء أو طالب العلم اتإجابة العبادات و المعامالت

استفساراتهم كما يناقش مختلف القضايا المعاصرة التي تهم المجتمع اتإاسالمي من منظور ا

يتم تاوير هذه البرامج داخل أاستوديو مجهز بمجموعة من الكاميرات في أرجاء  و فقهي،

يؤدي مقدم البرامج في برامج  و ة من المكان لتعكس حديث الضيف وتنقله للمشاهد،متفرق

تهم التي ترد عبر استفسارااالمشاهدين ومداخالتهم وأاسةلتهم واتإفتاء دورا مهما في نقل أاسةلة 

 .أو البريد أو الفاكس  هاتف البرنامج 

برنامج فتاوى على : العربيةمن أمثلة برامج اتإفتاء المعروضة في القنوات الفضائية  و    

للشيخ القرضاوي والذي ( الشريعة وال ياة)وبرنامج  ،الهواء الذي تعرضه قناة السعودية

كذلك  ،تلقى إقباال وااسعا من قبل المسلمين من جميع أن اء العالم خاصة الجالية المغتربة

د الجزائري نظرا تإقبال المشاه في خضم هذا اتإزدحام و حاص الفتاوى في قناة إقرأ و

وطنية  ن على التلفزيون حاة  وأنتج القائم  1111و  1111لى هذه ال اص اسنوات ع

بالوضع العام تتولى اتإجابة عن التساؤالت الدينية للمشاهد الجزائري يكون على دراية 

 .والخاص لهذا السائل
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أن  ىأنه ال يخف" :المنشط هارون بريكالمقدم و ني على حد قول باتإضافة إلى العامل الثا    

لفتوى التي ا وجدا و كان السبب الرئيسي فيها ه الجزائر شهدت في التسعينيات فتنة كبيرة

ختلطت الاورة لدى اا أحدثت من المآاسي و الخراب حيث فأحدثت م ،أتت من الخارج

رة حاة فتاوى على الهواء فجاءت فك. اتإرهاب الذي وقع و الجزائري بين اتإاسالم و العنف

كانت حاة فتاوى على الهواء  زدحام القنوات الفضائية العربية وخاصة الدينية،ا في خضم

التي تبث عبر التلفزيون الجزائري القناة الوطنية وبعدها أصب ت تبث على الجزائرية الثالثة 

.حيث أن المشاهد يطلب الفتوى من شيخ يعرف بيةته و ماطل اته و أعرافه 
(1) 

كلما " :ابيات و اسلبيات الفتوى اتإعالميةة عندما اسألناه عن إيجكما  قال الشيخ بن زعمي    

هذا األمر حتى داخل البلد الواحد فمثال في الجزائر عندما  كان اتإمام  م لي كلما كان أحسن،

فالبيةة و األعراف والماطل ات تختلف  ،من منطقة القبائل أو من الا راء يكون اسائل

" .ذه الخاوصياتوعلى المفتي أن يكون على دراية به
(1) 

في ( فتاوى على الهواء)إال أنه أجمع المشايخ األربعة حول األاسةلة التي ترد في حاة     

 .ال قيقة هي حاص إرشاد و توجيه نظرا لبساطة األاسةلة التي ترد لل اة

استنباط ايث يتطلب من المفتي االجتهاد من نازلة ح ألنه في ال قيقة الفتوى تكون في     

هذا ال يكون إال للشيوخ الكبار، أو إعطاء حكم شرعي من األمور الدينية المتخااة ال كم و

.في قضايا العبادات والمعامالت و اتإجابة عن أاسةلة المشاهدين
 

 

 

 

  

 .ـ مقابلة شخاية مع األاستاذ،هارون بريك1

 .مقابلة شخاية مع االاستاذ بن زعمية -1
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 :المفتى كفاعل إجتماعىـ 1

عبر األثير أو عبر  وى عبر واسائل اتإعالم لها خاوصيتها اسواء كانتإن الفت     

مكتبه أو مسجده  يقابع ف وهو يادرها المفتي يتختلف تماما عن الفتوى التي الفضائيات فه

 .أمام كتبه ومراجعه

التلفزيون  :ثقافة الاورة عبر شاشاتها الثالثالفتوى الفضائية مع ظهور  و قد ظهرت    

ذهنيا وحسيا وكان  يتواصلية حديثة فت ت الكون البشر كلها صيغ يالجوال وهواألنترنت و 

لى الفضاء المطلق إ، ياب الاامت الم لن تنفتح مت ولة من الكتأالمدونة الفقهية  نبد م ال

نتتبع خطابهم ونكشف  هذه الدرااسة أن يفقد حاولنا ف ،استجاب لهذا الت ول عدد من الفقهاءاو

 .الاورة ثم حول طبيعة الخطاب الفقهى   :ئص الفتوى  الفضائيةمن خاا خاائاه  بدء  

ومن حاجة  تأتي أهمية برامج اتإفتاء في القنوات الفضائية لدورها المهم في المجتمع،كما     

عباداتهم ومعامالتهم و اسائر  علمهم أحكام هللا فيهو تالناس للفتوى في كل زمان ومكان 

  .شؤون حياتهم

 :ولى اتإجابة عن أاسةلة المشاهدينهواء حاة تتحاة فتاوى على ال

و إلقاء  المشاهدين ت يةيقوم األاستاذ هارون بريك ب 11:45 لما تبدأ ال اة على الساعة    

أي  حول الناي ة في اسبيل هللا و يسأل مشايخ ال اة عن ر التي تدورالكلمة اتإفتتاحية 

استقبال ايدخل مقدم ال اة مباشرة في  ياناين في هذا فيجيب المشايخ في وقت وجيز و أحالد  

 .المكالمات الهاتفية أو الراسائل البريدية

مقدم ال اة عند كل منااسبة فمثال منااسبة اسواء دينية أو وطنية يقف  هناك تكون عندماأما     

و يعطي الكلمة للمشايخ  ال اة في أول ال اة منااسبة عيد األض ى أو ال ج يقف مقدمفي 

يم هذه المنااسبة عند المسلمين و أهم الدروس التي نستخلاها من هذه لتذكير الناس بعظ

المنااسبات الجليلة ثم يبدأ مقدم ال اة بإاستقبال األاسةلة حيث تكون أاسةلة المشاهدين إما 

 .اتإتاال بالهاتف أم عن طريق البريد اتإلكتروني

كل  نو اتإاستفسار ع فهم القضية يتال السائل ي اول مقدم ال اة مع المشايخ  و عندما     

ثم ي يل المقدم السؤال للشيخ المنااسب ففي ال اة يوجد الهادئ و المعتدل  ،حيثيات المسألة
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و المت مس و الذي يتكلم اللغة العربية الفا ى و الذي يتكلم األمازيغية و الذي يتكلم 

 .على حسب تعبير األاستاذ هارون بريكحسب المتال ن يل الكلمة للشيخ والدارجة 

ألن الفتوى  عنها يطرح السائل مشكلته ي اول الشيخ أن يستفسر قدر اتإمكان بعد أنو      

.بعض الفتاوى كنماذجلعرض و فيما يلي  ،تبقى مرهونة بالطرح الذي يقدمه السائل
 

 .تالت مرأةا   :1111أكتوبر  1يوم لال اة  يففـ 

ألن  ،أاسأل كيف نفسخ الخطبة أريد أن ، تملي فت   أشهر( 5)خمسة  أنا عندي :قالتو     

لي أن أرجع كل الهدايا مع العلم أنه عطاني دفوع و ذهبا كاين شيوخ قالو
 . 

 اللي طلبت الفسخ؟ هل أنت   :خ أبو عبد السالمياسأل الش

 نعم أنا اللي طلبت فسخ الخطبة؟ :أجابت السائلة

 .عندنا ثالث حاالت :عبد السالم فأجاب الشيخ أبو

ل الدخول في التراضي أصل لديها الناف صداق إذا كان الرجل هو ـ يكون الطالق قب1

و لكن األخت هي التي طلبت الطالق ترجع كل شيء قدمه لها و هللا  الذي طلب الطالق،

 .يعوضك ما هو خير

 بأن من صاحب المشكلة  ال الشيخان معا في مسألة أو يطلبَ و في كثير من األحيان يتدخ     

و و كثيرا من األحيان  ،لمرأة هي التي تطلب الفتوى ألمها أو أبيهاحيث ا ،هو بنفسه يتال

خاصة في مواضيع الطالق الزوجة هي التي تتال و ليس الزوج حيث كلما تعرض لمشكلة 

عتبارات مهمة من اخذ يتال أل  أن الزوج منة هي التي تتال، فيطلب المشايخ طالق المرأ

أن ب يمما ال يسمح للمفت ،خ م ددقت المتاح للمشايالو أن ، خاصةشأنها تغيير الفتوى نهائيا

حيانا يتكلم بها المتال أ ياللهجة التكما أن   ،حقها من الشرح واتإيضاح َي المشكلةيعط

منطقة في  خاصمعنى  لكلمةلكون يختالف المناطق فاغريبة عن الشيخ ب كم م لية و تكون 

 .في منطقة أخرى معنى آخر ما و

 يالذ  يفقيه األرضأتى مقابل ال :يكما قال عبد هللا الغذام يقيه الفضائأوالف يفالمفت      

ل اجات الناس الفقهية والدينية بكل ما يتعلق بها من إجابات على  يكانت وظيفته التاد
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واضح والعالقة بينه  يم خاائص هذا الفقيه أن خطابه م لأاسةلتهم وتعليم دينهم  ومن أه

ه مرتبط بها ومخالط للناس يعرف تبن بيةا  ما أنه ك ،دهابين نااسه مباشرة وم ددة أبعاو

 ال لى حدإخطاب مشترك  اغة هنلتكون ال و ق بقضاياهم ومعايش لهااحدودهم بما أنه ملت

 .تدخله مالبسات
(1) 

  

 .تالت إمرأةإ :1111نوفمبر  11في ال اة المؤرخة يومـ 

جي يا أنا يا أنتي في الدار و أخر :أنا و راجلي و حلفني بثالث قالي تزاعفت :قالت     

 .من ذاك خرجت و رحت لدارنا ما ال كم يا شيخ امخرجناش أحنا اتإثنين و غدو

 :أجاب األاستاذ بوزيدي

بثالث ما تباتيش في الدار هذا طالق مبني على زعاف فعند العلماء  :يعنى الزوج لما قال  

بالكفارة و  تتداول هذه األلفاظ ي كثيرا ما الزوج هنا قاصد الطالق و في المجتمع الجزائر

 . إتقوا هللا في بيوتكم :بالثالث فهي هنا مطلقة مرة واحدة و نقول لألزواج

 :األاستاذ أبو عبد السالم عنه آخر أجابثم جاء اسؤال 

يعيد اتإتاال هو  أن و لما إنتهى طلب اتإذن من مقدم ال اة ليطلب من زوج األخت  

 .أني اسمعت األخت قالت بال رامشخايا و يدقق في التفاصيل حيث 

اشرة حيث يستطيع المفتي أن يستفسر عن جميع تفاصيل بو هذا هو الفرق في الفتوى الم

 .ة فتسمح له بإعطاء فتوى دون ترددالمسأل
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 .مكالمة هاتفية من رجل  :1111ديسمبر  14 و في تاريخـ 

 .أنا إنسان خاطب أريد أن أبطل الخطبة هل علي شيء :كمقال السالم علي

 ؟ناهل أنتما عاقد :اسأل المقدم

 .أحنا ماعقدناش :أجاب السائل

 ؟فسخ الخطبةتلماذا تريد أن  :الشيخ هثم اسأل

 .هكذا مانقدرش نكمل:السائلرّد 

في الظلم  لو أنه يعني نشكره عن الورع فهناك الخوف من الوقوع  :المفتي األاستاذ بن زعمية

لها هدية  بما أنه لم يعقد يذهب إلى اسبيل حاله يفترض أنه قدم ،عقد عليها توجب عليه أمور

لتلف لكن في هذه ال الة هو الذي يطلب الفتوى فالهدية التي تالح ل ،لو أنها هي التي طلبت

 .خطبةال ترجع له شيء ألنه هو الذي يريد أن يفسخ ال ،ال ترجع و قد تعطيه حوايجها

الوقت  ييسة من أدوات التثقيف والتعليم فأداة رئالفتوى عبر واسائل اتإعالم  اليوم تعد    

ومؤثرا فى منظومة وعنارا فاعال  ،مهما من إهتمامات الناس كما أنها تمثل جزء   ،اضرال 

تجاهاتهم اوتا يح  ،ت نفسه فى تقويم اسلوكيات األفرادالوق يتساهم ف يوه ،حياتهم اليومية

 .   ا ي ة التى جاء بها الدين ال نيفلفكرية والثقافية ن و الوجهة الشرعية الا

و كإداري داخل وزارة الشؤون الدينية و فه، من طرف الدولة او لكن هذا الفاعل موظف     

 .كمفتي داخل المؤاسسة العمومية للدولة أال وهي التلفزيون 

 مل بعض صفات النظرية المغاربية يبلدان المنطقة  يف ين النظام اتإعالمأخاصة      

مهامها ت ت مراقبة ال كومة  يالتلفزيون تؤد ،أن الا افة ياتإعالم أ يالسلطوية ف

.وتقييداتها 
(1)

 

 

 .،دار النشر الوراسم32،صاإلعالم والمجتمعزهير إحدادن،.تقديم د.بومعزة السعيد.عبد الرحمان عزى ،د.ـ د1
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ة وجودها من خالل إاستخدامه لإلعالم والدين كإديولوجيا حيث تعمل دائما على إاستمراري     

نظرية ألتواسير أن تتعرض لألجهزة اتإيديولوجية للدولة في إعادة إنتاج عالقات وقد حاولت 

 .االنتاج 

عالقات اتإنتاج مضمونة أن إعادة إنتاج  :إذا أردنا تجاوز مستوى التعبير الوصفي نقولف     

الجهاز التعسفي للدولة من جهة و  ،ة داخل أجهزة الدولةة اسلطة الدولمن خالل مماراس

 .األجهزة اتإيديولوجية من جهة أخرى 

نشير إلى مجموعة من ال قائق تظهر للمالحظ المباشر ت ت شكل مؤاسسات مختلفة      

الفرق  يمكن  ،لجهاز اتإيديولوجي الديني للدولةكالتالي ا (ألتواسير)فهي حسب  ،مختاة

ي للدولة و مالحظة وجود عدة أجهزة إيديولوجية مالحظة جهاز قمع
(1)

. 

و يعتبر الجهاز اتإيدولوجي اتإعالمي للدولة من أهم اتإيديولوجيات خاصة لما توظف      

ولوجيا إلى يتقدم اتإيدو . الديني كالمشايخ و كل العاملين على المجال أو المؤاسسات الدينية 

لذات داخل المجتمع حيث تشرح للفرد جتماعية اسيرات ذاتية و تاورات لامجموعة 

جتماعية أو إو قد تبني كل جماعة  ،و الدور الذي يقوم به في المجتمعوللجماعة المكانة أ

 .يديولوجيات تربوية قاد تبرير ذاتها و تبرير األعمال التي هي بادد القيام بها إمهنية 

 باعتباره لتلفزيون اسسة عمومية كامؤفي  ا أن درااستنا تناب حول حاة دينيةو بم    

من أهم المؤاسسات المكون لها، ذلك أن اتإيديولوجيات ليست معلقة  و  جماهيرية أولَ واسيلة

.في اسماء األفكار فهي مؤاسسة و تمر عبر مؤاسسات النشر اتإعالمي الجماهيري 
(1) 

و يعتبر 

تراكم أقاى من الال قل اتإيديولوجي مكان منافسة بين مختلف األفراد من أجل ضمان حد 

 .رةدللخيرات النا

 

 

 

1Althusser,Ideologieset Appareils Ideologique d’Etat in la penssee,N 151,1970p4.  

 .131 ،ص ،مادر اسابق ،ـ م مد عدة 1
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ذلك ألن األمر  ،استقطاب اتإنتباهإو تهدف في أول األمر إلى إنتاج الخيرات الرمزية و      

وإعطاءه من حاة عن الذات صورة مالئمة وعن الخام  يتعلق بالنسبة للمراسل وجوده

 . صورة اسلبية من جهة أخرى

راسائل إقناع  تنتج إنما ؛إنتاج ال تنتج أي خيرات ماديةو األجهزة اتإيديولوجية منظمات 

ر واسيلة اتاال الخيرات الموحدة لغة جماعية فتابح على الفو وخيرات رمزية و شكل تلك

 .بين أعضاء الجماعة

فإن إنتاج الخيرات  ،في اسيرورة ال ياة اتإجتماعية "ثومور"جتماعي او ككل إنتاج       

خاصة لإلراسال وإعادة اتإنتاج و هي من إنجاز أعضاء ي تلون  استوجب شروطيالرمزية 

 .وضعية إجتماعية خاصة و عالقات خاصة 

ة و تنظيم فإن اسوق الخيرات الرمزية يقع ت ت اسيطر (بورديو)كما هو معروف عند و     

مؤاسسات الدولة  ،األجهزة الخاصة، لتعديل الرأي العام وهي واسائل اتإتاال الجماعية

.واألحزاب 
(1)

 

الذين يقومون بأعمال تخريبية حيث بدأ الشيخ بمعاينة هذه األعمال و وجه نداء إن      

ات الوطنية ب قوقهم بت ضر و بأاساليب فكرية دون تخريب الممتلكالمطالبة  يتمثل في للشباب

ما  هذا ما نالحظه خالل الخطاب الديني التقليدي الذي يعيد إنتاج ،التي هي من حق الجميع

فمثال لما نشبت  ،هو قائم من خالل ال اص الدينية و ذلك للوقوف عند أهم المنااسبات

تزامنا مع ثورة تونس وقف شيوخ ال اة عند  1111أحداث الشغب في شهر ديسمبر 

و األاستاذ عبد السالم  ين أبيالضيف من طرفالمنااسبة في ال اة م الكلمة ال دث، وكانت له

 .بتوجيه الكلمة للشباب افتتح منشط ال اة ي، مع العلم أنجانف 11بوزيدي بتاريخ 

نالحظ أنه نفس الخطاب الذي كان في نشرة األخبار والمادة اتإعالمية التي كانت كما      

ى تفهمه لهذه توجه للسلطات المسؤولة رغم أن الشيخ أبدَ كلمة  ولكن لم نرَ  ،تقدم للتوعية

 . األعمال

 

1ـ   Bourdieu, le Marché des biens Symboliques ,année Sociologique, vol 22,1971,p68. 
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يسهل كثيرا  جعياته اتإيديولوجيةفهنا نالحظ أن الخطاب اتإعالمي الديني من خالل مر     

بد أن  ، فبمجرد تمرير الخطاب من خالل هذه المؤاسسة الإاستغالله آلياته وأهدافه وطريقة فهم

هلة األولى مراقبة المجال الديني، لقد حاول الدكتور من الو ،هذا ما ذهب إليه أحمد عدة

يف ظالو ىنتمون إلأئمة ي من فقهاء و "كليروس الراسمياتإ"مثل  ،فأصبح رجال الدين

ومنه أصبح للسلطان ال ق في تعيين  ،مجاالتن تعززت الدولة  في شتى البعد أ ،العمومي

ين على المجلس اتإاسالمي فتالجامعة اتإاسالمية و الم رؤاساءو القائمين على أماكن العبادة 

ن أنفسهم منخرطين بشكل يوغالبا ما نجد هؤالء المثقفين التقليدي ،(أعلى هيةة لإلفتاء )األعلى 

.ة الدولة واضح في خدمة اتإيديولوجيا لتواسيع شرعي صريح و
(1) 

وعندما  ،بأن خطابهم الديني خال من أي توجه اسيااسي :قالوامن خالل تاريح المشايخ     

 ؟من هذا القبيل شيء منع الخوض فيها أوهل هناك مسائل اسيااسية يُ  :طرحنا السؤال

ألن  ،اشى على منهج قول ال ق هو دليلناأنا شخايا أتم: أجاب األاستاذ عبد ال ليم قابة

ع إن لم تستط   و  ،الرحمان قول ال ق ب كمة ىضَ األصل هو ر   ،ناس غاية ال تدركإرضاء ال

ليس  ، ألن الفتوى مرتبطة بالشرع ومفتي ال يفتي من أجل إرضاء الناس، الال نقول الباطل

فالقرآن  ،الذي يفتي في جميع األوضاع فالناس ي بون صاحب المبدأ ،تإرضاء فالن وعالن

  إنسان في أوضاع معينة  وهذه األوضاع تغيرت ماذا يفعل ؟فمثال ،ثابت والدين ثابت

فالفتوى مرتبطة "فاألصل إرضاء الرحمان  ،أفتيت من أجل تيار يغضب تيار آخرإذا      

هللا فمن أرضى هللا ليسخط الناس رضي هللا عنه وأرضى عليه الناس ومن أاسخط  "بالشرع 

."عنه واسخط عليه الناس الناس اسخط هللاوأرضى 
(1)

 

 

 

 

.135ـ م مد عدة ،مرجع اسابق،ص،1
  

 .ابةعبد ال ليم ق:مقابلة مع األاستاذ  ـ 1
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في هذا لكن ال ق  ،لو أفتى بالباطل  ماذا كان اسيفعلذهبت و منذ وقت كانت األوضاع و     

وإنما  ،بالمةة 111فال اة حيادية  ،أنا أقولها وأنا أقسم بذلك ةااألمر لم نؤمر أن نقول شي

وهنا حق ليس  ،إياال ال ق ب كمةفي طن ن اول أن نسدد ونقارب ونتفنن اء هذا الون ن أبن

اتإنسان يريد أن ينفع وال يضر " ،إنسان ال ينفع وال يضر بافة عامة ،هناك توجه للمفتي

أبدا أحد ولو قيل لما قبلناها ن ن نتكلم بااسم الدين ن ن مربوطين بالكتاب والسنة  أي بالدين 

.  ".ذهبون ويأتون وليس بأشخاص ي
 

 ؟أما األاستاذ بن زعمية لما اسألناه عن إاستقاللية الفتوى و رجال الدين عن السيااسة     

أنا برأيي أن الناس يرون رجال الدين الموظفين في ال كومة ليسوا أهل ثقة ألن : قال 

في لذين ال يشتغلون ال كومة توظفهم لماالح اسيااسية في حين يعطون ثقتهم في األشخاص ا

ون أكثر من الذين ففي السابق كانت تثق في عبد هللا اسلطاني و أحمد اس ن ،مناصب حكومية

م مد شارف و أنا في رأيي هذا أمر خاطئ ألنه و على كل حال هذا تفكير  :في ال كومة مثل

العامة و لكن المثقف يستطيع أن يميز بين هذا المفتي و رجل الدين الذي يشغل مناب في 

و يبذل الكثير من  اصال  اذي في إحتكاك مع السيااسة يمكن أن يكون شخاالوزارة و ال

.الجهد من أجل األفضل من خالل المناب الذي يشغله
(1)

 

:حيث قال ا طرح السؤال على منشط ال اة لقينا الرد الديبلومااسي،و لكن لمّ       

ي ت ذير من أي ليس لدينا طابوهات مسموح بكل أنواع األاسةلة للمشاهدين و لم نتلق أ    

ال نجيب له بقدر ما ينسجم جهة أو توجيه في هذا اتإطار من أي شخص، ليس لدينا حتى إشك

م مع ال اة خاصة أن حاتنا فتاوى شرعية توجه الشخص بقدر ما هو مخول لنا ءَ و يتال

.والمشايخ ليس لديهم تكوين اسيااسي و إنما شرعي 
(1)

 

 

 

.ـ مقابلة شخاية مع االاستاذ بن زعمية1  

 .مقابلة شخاية مع األاستاذ هارون بريك -1
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 فيها  الفترة التي كنا نسجل لخال :فقلنا لألاستاذ ،رد مت فظأنه نالحظ من خالل رده      

مكالمة هاتفية من رجل و كان  تلقت ال اةظهرت أحداث الشغب في الجزائر ال اص 

خط وال اة شاهدتها ل الأقف ،وعن األزمات التي يعيشها المواطنيتكلم ب ماس عن النظام  

ليس من أجل اسبب  و ،ممكن هو خطأ تقني هذه األمور واردة: فأجاب األاستاذ .أنا شخايا

 .آخر

ففي أحداث مار و تونس  ،أمور ال ياة عن هل ال قل السيااسي في معزل: فأجبنا األاستاذ    

اسقطوا في  كانت هناك طلبات على الفتوى كثيرة حول الثورات ومدى شرعيتها و حول الذين

 ؟الأم شهداء  ، هل همالثورة

القرضاوي كانت له مواقف و أن  رأينا؟ مور من يتولى اتإجابة عنها أليس رجال الدينهذه األ

 .عدة خالل هذه الفترة و حتى الشيخ البوطي  ىفتاو

هنا نلمس أن  ،حسب رأي األاستاذ هارون بريكإال حسب تكوينه الشرعي  إذا توقفت الفتوى 

يديولوجياتها من خالل الخطاب الديني المتمثل في حاة فتاوى على إعيد إنتاج الدولة ت

 و كيف أن الخطاب اتإعالمي الديني في القناة الجزائرية يكرس للخطاب التقليدي؟  ،الهواء

 :الجانب التنظيمي للفتوىـ 1

 أ- اإلسالم ومؤسسات الدولة:

مات والخيارات التي ت اول من المسلّ المؤاسسة الدينية كمفهوم ينزع القدااسة على بعض     

خاللها اتإيديولوجية المهيمنة إخفاء حقيقة الوظيفة التي يقوم بها العلماء التقليديون في ال فاظ 

 .على خط األرثوذكسية و الظرف التاريخي الذي جعلهم يطلعون بهذه المهمة دون منازع 

خطاب دولة يشكل ت ديدا مباشرا لم يكن ذلك ممكنا لو لم يابح خطاب اتإاسالم األرثوذكسي 

 تّ وجودها عبر اتإشراف على كل ما يمُ لسلطانها و منذ عملت هاته األخيرة على تعزيز 

. بالة بشؤون الدين 
(1)

 

 

 .41،ـ ام مد عدة ،مرجع اسابق،ص1
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الخيارات  فالمؤاسسة الدينية وأجهزة التعبير عندما كانت األوليات هي تعزيز و تبرير   

 .النظام اتإشتراكي بعد اتإاستقالل كمباركة  ة الوطنيةالكبرى للدول

فالجزائر لما ت طمت ت طما كليا كان اتإاسالم قد نجا بأعجوبة من هذا الت طيم الكلي      

بعث الدولة : و مهمة تنتظر القيادة الجديدة هيأول خطة أ ، كانتالشامل بعدما ت طمت الدولة

 .م1131اسنة الجزائرية التي وضع اتإاستعمار حدا لها 

عادة هذا المفهوم في علم اتإجتماع تعريفا كالاسيكيا أي ذلك المبدأ الذي ي دد ثقافيا  ييجر    

إال أن في هذا المقام نستعمل مفهوم المؤاسسة لإلثارة إلى  (الزواج أو الملكية مثال)اسلوك ما 

 .  مفهوم آخر ال يقل شهرة عن نظيره األول وهو منظمة 

نت وضعية خاياا من أجل كوّ  (أو جماعات بشرية )ت إجتماعية هي وحدا اتمو المنظ

.ت قيق هدف أو عدة أهداف خاصة
(1)

 

ر في األذهان صورة جهاز ضالذي يوحي بتواجد بنية خاصة تست لكن هذا التعريف    

قادر على  ما هو موجود في الديانة المسي ية و قد صوره بورديو كجهاز ههُ بَ ش بيروقراطي

و ضروري لضمان إعادة إنتاج ذاته بإعادة انتاج منتجي الخيرات و  فعل عاد  مزاولة دائمة ل

 ،كاوت و وظيفة كهنوتية هو بعبارة صري ة يتعلق األمر بتعريف يوحي بتواجد .الخدمات 

رات و للنجاة من طرف هيةة من ة لبورديو هو إنتاج إحتكار أعمال الخيبفالكهنوت بالنس

هم إجتماعيا، ل املي الكفاءة المميزة و الالزمة قاد إنتاج ن و المعترف بيختاين الدينيالم

 .أو إعادة إنتاج جسم منظم من المعرفة

للخليفة أو للقاضي أو للمفتي أو لشيخ  أن اتإاسالم لم يعط  : "قول م مده عبده مفادهف    

سه اتإاسالم أية اسلطة مدنية معرفة من طرف الشريعة اتإاسالمية و ال يمكن ألحدهم الدعاء لنف

له أي  ليسيوحي هذا بأن القائم على أمور العبادة  ،أي حق في مراقبة إيمان أو عبادة الفرد

 ".واساطة بين الخالق و مجموع المؤمنين و بالتالي يبرز نوع من ال رية الخاصة بالديانة 

 

 .45،صص مـ ام مد عدة ،1
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 :وزارة الشؤون الدينيةـ 1

ها مباشرة ؤإنشا قاف أكبر مؤاسسة دينية في الجزائر تمّ تعد وزارة الشؤون الدينية و األو     

بما يسير  ،تتطلع بها وزارة الشؤون الدينية بعد ااستقالل الجزائر، و تمثل المهمة العامة التي

و يدر أخطار اتإنغالق و التطرف و ي فظ  ،و ياون القيم اليومية ،إقامة الشعائر الدينية

 .مقومات الشخاية ال ضارية الجزائرية

 نبذة تاريخية عن وزارة الشؤون الدينية و األوقاف:

تعتبر وزارة الشؤون الدينية و األوقاف أقدم الوزارات الم دثة بعد اتإاستقالل مباشرة وال     

دة في المجس ،في خدمة ال ياة الروحية للمواطن غرابة في ذلك فهي أداة الدولة و واسيلة

.و التي من أهمها بيان أول نوفمبر يقها التاريخيةثداساتيرها و قوانينها و موا
(1)

. 

 من أهم الهياكل التابعة للوزارة:

.ـ الوزارة العامة1  

.ـ الديوان1  

.متابعة النشاط في مجال الفتوى :الديني و تعليم القرآن من مهامهاـ مديرية التوجيه 3  

.العمرة ـ مديرية األوقاف و الزكاة و ال ج و4  

.ـ مديرية الثقافة االعالمية5  

   .ـ مديرية التكوين و ت سين المستوى  2

.ـ مديرية إدارة الواسائل1  

.ـ مديرية الدرااسات القانونية و التعاون  1  

 

 

.استاذ ي ى دوري،المدير الفرعي للتوجيه الديني والنشاط المسجديـ مقابلة مع األ1  
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   :المجلس اإلسالمي األعلىـ 1

ح المراسوم من الداستور وقد وضّ  111و111تأاسس من مادتين  ،استشاريةا  هو هيةة     

كما يعمل المجلس على  دافه فتتلخصأما أه .ه صالحيات 1111لرئااسي الاادر اسنة ا

تا يح المفاهيم الخاطةة للدين اتإاسالمي والتعريف باتإاسالم على حقيقته وذلك قاد نشر 

 :جانل يتكون من أربع   و الثقافة اتإاسالمية وإشعاعها،

.جيه و اتإرشاد و األحكام الشرعيةـ لجنة الفتوى و التو  

.ـ إعداد مشاريع الفتوى و األحكام الشرعية  

.ـ درااسة المشكالت و القضايا المعاصرة لتقديم ال لول لها وفق التربية اتإاسالمية  

.هم حياة األمة الروحية و الماديةـ إعطاء التاور اتإاسالمي لمختلف القضايا التي ت  

  .ـ تا يح المفاهيم و الفتاوى

.ـ الرد على الشبهات التي يسببها أعداء اتإاسالم
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مقابلة مع الشيخ م ند شريف قاهر -1
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مؤاسسات تكوين اتإطارات الدينية التابعة لوزارة الشؤون  :المعاهد التعلمية الدينية هي     

المي و الب ث الجامعية اتإاسالمية التابعة لوزارة التعليم الع الدينية و األوقاف، و المؤاسسات

ج كذلك اتإطارات التي تمد بها  قطاع الشؤون الدينية و المؤاسسات الدينية العلمي و التي تخرّ 

 :و هي قسمان 

 :سالمية لتكوين اإلطارات الدينيةالمعاهد اإلـ 3

تقوم بتكوين إطارات قطاع الشؤون الدينية و يوجد  ،و هي مؤاسسات دينية تعليمية راسمية     

عة معاهد هدفها الوحيد هو تكوين أئمة خطباء دائمة الالوات الخمس و في الجزائر اسب

لضرورية ألداء وظائفهم داخل ا ويدهم بالمعارف والمهاراتمعلمي القرآن الكريم و تز

:المساجد و هذه المعاهد هي 
(1)

 

.المعهد االاسالمي لتكوين اتإطارات الدينية اسيدي عقبة بسكرة ـ 1  

.ين اتإطارات الدينية عين صالح أدرارالمعهد االاسالمي لتكو ـ 1  

.المعهد االاسالمي لتكوين اتإطارات الدينية التالغمة ميلة  ـ 3  

.المعهد االاسالمي لتكوين اتإطارات الدينية عزازقة تيزي وزو ـ 4  

.ـ المعهد االاسالمي لتكوين اتإطارات الدينية غليزان 5  

.ةـ المعهد االاسالمي لتكوين اتإطارات الدينية اسعيد2  

.ـ معهد القراءات بالعاصمة1  

 

     

 

 

 .مقابلة شخاية مع الشيخ مأمون القااسمي -1
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 :لثقافي اإلسالميالمركز ا ـ 4

مارس  11هو مؤاسسة راسمية تقع ت ت وصاية وزارة الشؤون الدينية و اعترف به يوم     

ع ذات طابو تعرفها بأنها مؤاسسة عمومية  ،تضمن إحداث مراكز إعالمية ثقافيةوالم 1111

و اتإاستقالل المالي تقع ت ت وصاية الوزير المكلف  ،إداري تتمتع بالشخاية المعنوية

 .تتكفل بترقية الثقافة اتإعالمية و بالشؤون الدينية 

:القيام بالمهام التالية  هإن المركز الثقافي اتإاسالمي أاسااس  

ار الفكر اتإاسالمي األصلي زدهاو السير على  ،افة اتإاسالمية و تواسيعها و نشرهاـ بعث الثق1

.وله فروع  

تطرق و لقد تم ال ،لراسمية المنتشرة عبر أرجاء الوطنمن أبرز المؤاسسات الدينية غير ا    

يقدر عددها حسب  ،هتمام الدولة بها و تدعيمهاالراسمية نظرا الة إليها ضمن المؤاسسات الديني

 .زاوية 113إحاائيات وزارة الشؤون الدينية و األوقاف 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

.1111/1111اسنة41ص، مذكرة ماجستير ،سوسيولوجيا االصالح الدينى فى الجزائر، ـ زيلوخة بوقرة،1  
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 :الزواياـ 5

اتإصطالحية ما من الناحية أمفرده زاوية و يقاد بها المسجد غير الجامع،  ،وايا جمعالز    

تين الوظيفتين تشبه ابه مدراسة دينية و دار مجانية للضيافة و هي" :فتم تعريفها على أنها

".الدين في العاور الواسطى
(1)

 

عبارة عن مجتمعات من البيوت و المنازل " :يعرف ي يى بوعزوز الزاوية بقوله و    

و غرف لت فيظ القرآن  ،ت توي على بيوت للاالة كالمساجد مختلفة األشكال و األحجام

ن الطالب و طهي الطعام و تخزين و أخرى لسك ،تعليم العلوم العربية اتإاسالمية و ،الكريم

".المواد
(1) 

فكانت تطلق على كل مكان معد  ،وايا في أوائل القرن الثامن هجريو قد عرفت الز      

و إيوائها لعابري السبيل و الواردين  ،تشمل مرافق للطلبة المجاورين لهاو  ،للعبادة كالمسجد

ها مؤاسسة لرؤاساء الطرق الاوفية إليها، عرفت الزاوية بعد ذلك في المغرب العربي بأن

.يجتمع فيها مورديهم لذكر األوراد 
 

 أهمية الزوايا:

     :الشيخ م ند شريف قاهر عن الدور الذي لعبته الزوايا قال لما اسألنا

تإجتماعية و لعبت الزوايا الدينية بمختلف أشكالها دورا كبيرا في ال ياة الدينية و الثقافية و ا

.و في كل بالد المغرب العربي بعضها إيجابي و آخر اسلبي  ،رالسيااسية في الجزائ  

 

 

 

 

 .121ص  1ج  1115دار الدعوة لبنان بيروت  ،لوجيزالمعجم ا، ـ ابراهيم ماطفى أحمد زيات و آخرون1

  .،مجلة الدرااسات االاسالمية 11و 11،بالجزائر خالل القرنين  أوضاع المؤسسات الدينيةـ ي يى بوعزوز ،1
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 الناحية االيجابية:

فالزوايا التعلمية مفيدة يجب النظر إليها على " :قااسم اسعد هللاال أبو و في هذا المقام يقول     

فتخروا به و اساهموا في تمويله و السهر اشترك فيه كل السكان وإجتماعي اأنها مشروع 

 ،ر للمعلمو دورللمرابط، و دو، دور للجماعة و دور ألهل القرية عليه توزيع األدوار و هناك

.معنى الكلمة و قد شهد  إنه مشروع حضاري بأتمّ ... و دور لألاسرة و هكذا
(1) 

و برأي ي يى 

 : بوعزوز أهم األدوار التي أدتها الزوايا من الناحية اتإيجابية من خالل مايلي 

و اساعد ذلك على حمايته ، ام بت فيظ القرآن الكريم و نشرهالزوايا أدت دورا مهما في اتإهتم

 .النسيان و الضياع  من

حتضنت اللغة العربية اتإاسالمية و نشرها بشكل وااسع و كان ذلك من أشكال م اربة ا      

 .الجهل و األمية و واسيلة من واسائل نشر العلم و المعرفة 

 .قامت ب مل لواء نشر اتإاسالم في األقاليم البعيدة كإفريقيا مثال فعل التجانية و السنواسية

 .لفوارق اتإجتماعية بين مختلف فةات المجتمععملت على إزالة ا

و تزعم  ،ثل الزاوية الرحمانية و السنواسيةشاركت مشاركة فعالة في مقاومة اتإاستعمار م

 .ها المقاومة مثل األمير عبد القادر و الشيخ ال داد و الشيخ بوعمامةؤزعما

لشخاية العربية شكلت صدا واف في مقاومة التناير بالجزائر و بذلك عملت على حماية ا

.و اتإاسالمية للجزائر 
(1)

 

 :احية السلبيةمن الن

ق أفقهم الفكري ة في بعض الزوايا و هذا أاسس ضيّ ذنتشار الخرافات و البدع و الشعوإإن     

و ب جراتهم عاقهم التاورات و ال ركات اتإصالحية التي ظهرت في بعض بالد الشرق 

هذا األمر بسبب عزل الجزائر عن الوطن  االاسالمي و كان لإلاستعمار دورا كبيرا في

 .العربي

 

.ند شريف قاهر مقابلة مع الشيخ م -1  



104 
 

 :مرجعية المفتي بين الغلق و اإلنفتاحـ 3

كذلك هو ال ال بالنسبة للجزائرفهو يعتبر  ،يتبع اسكان المغرب العربي المذهب المالكي     

خليل و راسالة أبو  رمالك ومختاالمرجعية الفقهية للجزائر حيث نجد مدراسة مالك و موطأ 

زيد القيرواني في المساجد و المكتبات و الزوايا و حتى في الجامعات حسب تعبير األاستاذ 

فهذا يمثل مرجعية عقيدية ثقافية  ،المجلس اتإاسالمي األعلى في  د شريف قاهر عضونم 

.واحدة يؤمن بها المجتمع على تعدد نسيجه الثقافي و السيااسي و اتإجتماعي
(1)

 

فرع عن هذه المرجعية منظومة قيمية يقداسها و يجسدها الجميع في السلوك الفردي و تت    

لهذا المجتمع الذي يعيش عند ذلك بشكل ص ي التقدير  جماعي مما ي قق التمااسك و الوحدةال

و التمييز في إطار هذه الوحدة الجامعة التي تقيه من كافة أنواع الاراع العرقي و الطائفي 

 .المذهبي و من كل ألوان التعاب و التطرف و اتإكراه و العنف أو 

يسبب تعدد ماادر التلقي أو  ،ختلف مؤاسسات المجتمع من اتإن رافو بذلك فايانة م    

 .تعدد المرجعيات هو أمر أاسااسي لضمان األمن الفكري

العقيدة من  ه عموما للمنظومة الفكرية التي تثمرها مرجعيةبألن المجتمع الذي تاطدم مشاري

.شأنه أن يعرف توترات و هزات تؤدي إلى اتإغتراب عن الذات و إلى التطرف
(1)

 

مالكي و  و لما أتى األتراك إلى الجزائر جاؤوا بالمذهب ال نفي فكان في تلك ال قبة مفتي    

قليلة في تلمسان و المدية و جيجل و بنسبة له أثر في الجزائر إال  مفتي حنفي و لكن لم يبقَ 

 .العاصمة و لدينا المذهب اتإباظي في غرداية 

 

 

 

 

 .ـ مقابلة شخاية مع األاستاذ م مد شريف قاهر1

 .مقابلة شخاية مع االاستاذ م ند شريف قاهر -1
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 .لما اسألناه عن مدى إنفتاحهم على المذاهب األخرى في فتاويهم

ست لدينا و ال في مسائل لي را ما نستعين بالمذاهب األخرى فينعم ن ن كثي :أجاب الشيخ

 .المذهب اتإباظي 

لكن بما أن المذهب المالكي يشمل جميع المذاهب األخرى ألن طلبته من ال نفية مثل يواسف 

 .م مد بن حسين الشيلي 

متداد لإلمام الشافعي إذن إو بما أن اتإمام الشافعي هو تلميذ اتإمام مالك فالمذهب الشافعي هو 

 .شافعي و ال نبلي المذهب المالكي يشمل اتإمام ال

عاشته عقيدة و  حتضنت اتإاسالم منذ الخطوات األولى للراسالة الم مدية،إفالجزائر      

أحكام و قيم و مبادئ و أخالق في عقيدة األشعري و مذهب اتإمام مالك و للتاوف الديني 

 .الا يح على طريقه الجنيد السالك مما جعلها تجسد مدراسة اتإعتدال و الواسطية 

بقى قضية اتإنفتاح على مذهب دون اآلخر، ألن لكل مجتمع عاداته و تقاليده فالمذهب لكن ت

ر المسلم إنما نقول هو مسلم قول بأن تارك الاالة كافر أما ن ن المالكية ال نكفيال نبلي، 

 .عاص  

لكن أظن أن هناك مشكلة في تكوين المرجعية الدينية للجزائر و هذا في نظري يعود      

تإاستعمار و ما قام به من تجهيل و تدمير جميع المؤاسسات التعليمية و الدينية و نتيجة  ا

القضائية لما إاستقلت الجزائر إاستعانت بأشقاء من الوطن العربي من أجل تدريس اللغة 

 ،الشاميون ،ليط من المذاهب والطوائف الدينيةالعربية و ال يفوتنا علما بأن المشارق خ

كما أتوا لتدريسنا  ،ريون، شعوب مذهب الشافعي و العراق حنابلةالمذهب و الما ،ال نفيون

.كان كل أاستاذ يدرس تبعا لخلفياته الثقافية و الدينية فكونوا شعوبا يدراسون شعبا واحدا
(1)

 

الشاذة التي  ثم أتت العشرية السوداء بسبب الفتوى، جدنا بخليط من األاساتذة و الشيوخاستنإ

 .المجتمع الجزائري إلى الهاوية كانت ض يتها اآلالففأدت ب ،أتتنا من هنا وهناك

.ـ مقابلة شخاية مع األاستاذ م مد شريف قاهر1  
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أما الدكتور أبو عمران الشيخ يؤكد أن المرجعية في الجزائر هي الفقه المالكي و قد     

يمكن أن تتفق أحيانا مع بعض العلماء  ،عند ال اجة بمذاهب إاسالمية أخرى ستعينن

ن الكبار في العالم اتإاسالمي ألن المادر واحد والقرآن واحد و السنة واحدة المعاصري
(.1)

 

فمنهم من رأى ضرورة اتإنفتاح على كاآلتي  ،اة فكان رأيهم عندما اسألناهمأما مشايخ ال    

فالشيخ م مد بن زعمية  ،المذاهب األخرى و منهم من رأى إلزامية التقيد بالمذهب المالكي

ن ن نقلد اتإمام مالك و لكن بعض األوضاع اتإجتماعية :"قالحيث خاص كان له رأيه ال

فن ن ننفتح عن المذاهب  (أاسةلة حول الرضاعة)تذهب المذهب الشافعي فمثال لما تأتينا 

 ".األخرى حفاظا على كيان األاسرة 

ئم  المذهب المالكي ألنه أشهر و أكبر ما يال من  فأنا شخايا معظم الفتاوى التي أقدمها    

ألن المذهب  اسكان الجزائر و أقل ما يمكن تقديمه لتوحيد هذا الشعب هو المذهب المالكي،

المالكي  انتشر و تعرف على أعراف شرق وغرب البالد اتإاسالمية ألن القضاء يأخذ منه 

كما أنه يأخذ المال ة الواسطى و يعتبر أكثر المذاهب مرونة فيكون ترجيح رأي آخر في 

.أجل رفع ال رج بعض األحيان من 
(1)

 

على المذاهب األخرى ألنهم يمثلون مدراسة  اينفت وأن مشايخ ال اة و في رأي كل     

 . الواسطية واتإعتدال

تقيد بالمذهب المالكي أم ينفتح رأيه لما اسألناه إذا كان ي له أما األاستاذ عبد ال ليم قابة فكان    

ال يستطيع  :لنا في مسألة فتاوى مباشرة فكان رأيه مغايرا حيث قال ،؟المذاهب األخرى لىع

الاالة و الاوم و الزكاة و ال ج حتى ال ج ال يستطيع أن : التقيد بمذهب واحد مثل العبادات

يتقيد الناس على مذهب واحد للب ث عن حلول الزمة داخل مدراسة الفقه اتإاسالمي الكبرى و 

 .اتإختالف لنيسر على الناس تراثنا العظيم، أما المشاكل كالطالق ن اول أن نشير إلى

 

 

.م1112جويلية  14/ه 1411جمادى ثانية  11عمران ليومية الميالد بتاريخ ـ حديث أبو1  

.ـ حديث خاص مع األاستاذ م مد بن زعمية1  
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صل ؤن اول أن ن او لكن لم ،إال أن هناك فتاوى فقه المالكي كل من المدينة و العراق    

طاب واقعنا و إنما إاسقاط األحكام على واقعنا بخاوصيته   نفهم خ و لواقعنا نعرف واقعنا

ليس كالجزائر أحكام لها إعتبارات  ،ثال إاسقاط األحكام في تركيا مثالالثقافية و العرفية م

 .عرفية 

ختالف إو لكن فرائض الاالة و قضاء الاالة فهذه أحكام مناوص عليها و ال يوجد     

.مؤصل
(1)

 

مرأة إتالت إ 1111أكتوبر  11 في تاوى الشيخ في ال اة،و هذا ما يتضح من خالل ف

 .كانت ف وى الفتوى  ،تطلب الفتوى

 .كان يفطر رمضان في فرنسا ،ل مد هللاآلن هو تاب و ا ،السالم عليكم أنا أبي شيخ كبير

 :ت إجابة األاستاذ عبد ال ليم قابةفكان

تي الذي يفطر متعمدا كالذي يقع نف ،ن يتقبل توبته في المذهب المالكيو نرجو من هللا أ    

اساس نفتي بأنو عندو كفارة و في على أهله متعمدا و على الناس متعمدا و على هذا األ

عدم الترتيب عند و  ،اس وجوب الترتيب و مذهبي المالكيجمهور الفقهاء و يسرا على الن

 .ن اليوم الواحدمسكين ع 21يوم أو إفطار  21خيار بما أنها ليست لدينا عتق رقبة إما ياوم 

 .وجوب القضاء :أوال

سقط الكفارة ت عقد نقول إذا لم يكن يملك 11بما أنو عاجز عن الاوم ألنه صاحب  :ثانيا

كيلوغرام على السنة  15بمعنى إذا كان عاجز عن الايام أصال حفنة اسميد كل يوم بمقدار 

و الشهر الواحد و دينار  1521في حدود  31دينار ضرب  15ما يعادل على اليوم الواحد 

 .هكذا ي سب السنتين 

دراهم يخرج   هيوم ياوم واحد إذا كان عند 21 ضرب 1511هذا بالنسبة للقضاء و للكفارة 

.وإن لم يكن لسقط القضاء و تكفى التوبة 
(1)

 

".حاة فتاوى على الهواء"ـ فتاوى مباشرة لألاستاذ عبد ال ليم قابة ،1  

.  قابة ـ مقابلة مع األاستاذ عبد ال ليم3  
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ن طبيعة السؤال فإن كان السؤال مشكل عائلي أفهو يرى  :أبو عبد السالم ذأما األاستا     

التقييد بالمذهب لي ل مشكل اتإنسان يجب على المفتي أن يتواسع من أجل الم افظة على 

كيان األاسرة و إذا كان المذهب يفي بالغرض ن رص على ال فاظ على المرجعية و توحيد 

 .األمة

و بين تباين أجوبة المشايخ حول التقيد بالمذهب و اتإنفتاح على المذاهب األخرى أردنا     

و كيفية التنسيق بين مختلف المؤاسسات الدينية أي وزارة ، معرفة الفتوى الراسمية في البالد

الشؤون الدينية و بين المجلس اتإاسالمي األعلى والمؤاسسة اتإعالمية من أجل توضيح من 

ى اتإاسالمية للبالد وعن تمثيل هذه الفتوى خاصة أننا نعرف أن ال يوجد فى يادر الفتو

 .الجزائر دار إفتاء أو مفتي  الجمهورية

نتشرت فيه الفتن و إخاصة أننا في عار من أجل ال فاظ على المرجعية الدينية      

عدد ية تالت ديات ف دث على األمة أحداث و نوازل لم تكن تعرفها المجتمعات من قبل، فقض

مما ، من الفتاوى التي يتلقاها الفرد ختالف األئمة و السيل الهائلاالقنوات الفضائية الدينية و 

ختراق النسيج الثقافي و اللغوي و اتإجتماعي، فهنا يأتي خطر وايهدد هوية كل مجتمع 

 فبقدر ما يمكن أن تؤديه من دور إيجابي في توعية الناس و تزويدهم ،الفتاوى الفضائية

 .بأحكام الدين بقدر ما يمكن أن تشكل خطرا على أي مجتمع و تمااسك وحدته

و تعد العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر خير مثال خالل ما عاشته في فترة       

التسعينيات و يرجع البعض اسبب األزمة أن الجزائر لم تعرف التعايش مع مذاهب أخرى 

.ان و اسوريا عكس دول عربية أخرى مثل مار و لبن
(1)

 

فمنظومة الفتوى الدينية في الجزائر تبقى منذ اسنوات رهينة لفوضى مستمرة يرجعها     

لشيخ شمس الدين بيروني أحد رجال اتإفتاء في الجزائر، أن الجزائر لم تعرف فوضى 

الفتاوى إال لما عمت الرداءة و عمت الفوضى مع ما يسمى بالطريقة المتدينة في المجتمع 

ائري الجز
(1) 

 .مقابلة شخاية مع األاستاذ هارون بريك -1

http://4flying.com/blog.php?b=218شيخ شمس الدين بيرونيال مقال. 

http://4flying.com/blog.php?b=218مقال
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فاتإنسان منذ أن عرف اتإاسالم إذا وقعت حادثة أو نزلت به نازلة يذهب إلى إمام المسجد      

تإمام إن كان حالل أو حرام و يعتقد بهذا و يادق و يثق في قوله و يعمل به لذلك فيجيبه ا

األئمة  ةجعيرغم أميته مجتمعا متمااسكا ألن مرعندما جاء اتإاستعمار الفرنسي وجد شعبا 

حيث ت توي هذه األخيرة على أهم مدونة مالك فقه مالك ، في المساجد أو الزاويةاحدة و

 ...راسالة خليل إلخ

إاستقلت الجزائر و اسرنا على هذا المنهاج و كنا نذكر الشيخ حماني ـ م مد شارف و أحمد     

اس نون و الشيخ العرباوي الشيخ عبد اللطيف و هم مشايخ كبار اسارت من خلفهم األمة، لكن 

ت المذهبية في المجتمع نتشرإغزتنا المطويات و الكتيبات التي تدعو إلى الالمذهب ولما 

 .يال نفي و الشافعي و ال ال نبل جيش ال ي ترم األئمة ال ي ترم المالكي وخرج ، الجزائري

 ي ترم إمام المسجد و ال مشايخ الجزائر و هذا حسب الشيخ  لم ي ترم هؤالء فمن باب أولى ال

الناس أصب وا في متاهة اليدرون ما يفعلون كل شيخ ، هو رائد فوضى الفتاوى هذا الجيش

لتفكك إلى التفتيت فكم من دم اسال في الجزائر كان اسبب فتوى كم من له أتباعه و ذهبوا من ا

.بنت اغتابت  إال بسبب الفتوى
(1)

 

لذلك تبقى قضية مفتي الجمهورية أمر هام جدا و لكن ال تعلق عليه كل األمال فإن وجد      

ر فغلق فوظيفته الفال في القضايا اتإجتهادية والخالفية لكن المجتمع الجزائري يعج بالمناك

تفعيل أئمة في مناطق معزولة في  ، وجمهورية ية والخمارات الي تاج إلى مفترالدعا بيوت

 . هذا ال ي تاج لمفتي الجمهوريةالجزائر ومكاف ة التناير والتشيع 

قترحت وزارة الشؤون الدينية مناب مفتي الجمهورية أو دار إفتاء من شأنها أن إو لهذا     

 .ائريين يكون مرجعا دينيا للجز

 

 

http://4flying.com/blog.php?b=218الشيخ شمس الدين بيروني مقال. 

 

http://4flying.com/blog.php?b=218مقال
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فتاء و اتإ دارفأجاب رئيس المجلس اتإاسالمي األعلى الشيخ أبو عمران إن قضية إنشاء      

أمام اف األوق وزارة الشؤون الدينية يني وضعته وتعيين مفتي الجمهورية في المشروع الد

 :يا به و ت فظنا على ثالث نقاط هيفرحنا مبدئ أننا رأينا في هذا المشروعو ال كومة 

 :تحديد صالحيات المفتيـ 1

المجلس  ينه و بينو بينسق بينه وبين وزارة الشؤون الدينية و األوقاف من جهة      

تإاسالمي األعلى لمسنا لمسؤولين في المجلس انا مع ائاتإاسالمي من جهة حتى من خالل لقا

هنا اسبب المنافسة التي يمكن أن يكون بين  ،في مسألة المفتي أو دار اتإفتاء ظبعض  الت ف

األعلى خاصة أن هذا المجلس هيةة نص عليها الداستور في  يمجلس اتإاسالمالدار اتإفتاء و 

ارية تأاسست طبقا للمادتين ، فالمجلس اتإاسالمي األعلى هيةة إاستش111و111المادتين 

.111و111
(1) 

قترحنا أوال أن يهتم المفتي بالفتاوى العادية المدونة في الكتب المالكية علما بأن المذهب إ    

هو المرجعية في الجزائر منذ قرون أما فيما يتعلق بالمستجدات فال بد أن تكون الفتوى 

غتااب بعض النساء في عشرية ا جماعية ألن فتوى المفتي و فيما يخص المستجدات مثال

ع األعضاء فإنها غير مدونة في كتب الفقه روز، اة الوطنية التي مرت بها البالدالمأاس

 .المشهورة 

فيما يتعلق األمر بالوصايا فال بد أن تكون هناك وصاية من أجل التنسيق و المراقبة و     

ف ألن العالقة األاسااسية للمفتي وصاياته في رأس المجلس هي وزارة الشؤون الدينية و األوقا

ال بد أن تكون بالمساجد و األئمة ألنه يعمل دوما مع األئمة على أاساس أن يكون أعضاء هذا 

.المجال ممن لديهم خبرة كافية في الفقه اتإاسالمي خاصة الفقه المالكي
(1)

 

 

 

.1112ديسمبر  12ـ تاريح رئيس المجلس ليومية الشروق 1  

 .م مد شريف قاهر ـ مقابلة مع الشيخ 1
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 :صالحيات المجلس و الوزارةـ 1

اسية و صالحياتها شؤون إدارية و اسيافي  وزارة الشؤون الدينية جهاز حكومي يستفتي      

فهي تشرف على تلك األئمة و تهتم باألوقاف و تقوم باتإرشاد عبر ندوات ، واض ة ومعروفة

 اة فتاوى على الهواء و هذا أو عبر واسائل اسمعية و بارية و غيرها ك، م اضراتو 

مدونة في  ىلمجلس اتإاسالمي األعلى ألنها فتويدخل ضمن الفتاوى العادية التي ال يفتي فيها ا

و  األوقاف هي رئااسة ال كومة  و وصاية وزارة الشؤون الدينية و ،كتاتيب الفقه المالكي

.حسب الشيخ م مد شريف قاهر األعلى المجلس
(1)

 

أما أهدافه فتلخص     ،صالحياته 1111وم الرئااسي الاادر وضح المراس  من الداستور و قد    

هذا من  ،بفضل التذكير بمهمته العالية ،م في مأمن من ال زازات السيااسيةفي جعل اتإاسال

لفكر ناحية و القيام بكل عمل من شأنه أن يشجع و يرقي مجهود التفكير و اتإجتهاد في ا

هذا االطار يعمل المجلس اتإاسالمي على تا يح  ، وفياتإاسالمي من الناحية األخرى

نشر الثقافة  المفاهيم الخاطةة للدين اتإاسالمي و التعريف باتإاسالم على حقيقته و ذلك قاد

.اتإاسالمية وإشعاعها
(1)

 

فمثال لما أصدر رئيس الجمهورية مراسوما يمنع فيه النشاطات التنايرية غير المرخاة      

ير من مخاطر التناير، خاصة أن هذه القضية أصب ت ملمواسة كان للمجلس دورا في الت ذ

حيث تعرضت جهات من الوطن العربي إلى حمالت التناير و تجدر اتإشارة هنا إلى أن 

ليس بجديد في بالدنا إذ أن اتإاستعمار الفرنسي قام بعدة م اوالت في هذا المجال و  التناير،

   ."الفيجيري"عمارية هو الكاردينال كان أبرز ممثل لهذه المدراسة التنايرية اتإاست

 

 

 

 

 .مقابلة شخاية مع الشيخ م ند شريف قاهر -1

 .الجزائر 1112ديسمبر / 11مادر مجلس ااسالمي أعلى عدد،ـمجلة ثقافية  الدراسات االسالميةـ 1
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لكن الم اوالت باءت بالفشل توصل تمسك الشعب الجزائري بدينه ال نيف و فيما       

قتراحاته إلى رئيس إآللي فقد دراسه المجلس اتإاسالمي األعلى بدقة و قدم يخص الوضع ا

ة و الذي حد قواعد مماراس ،1112فيفري  11صدر أمر رئااسي في  الجمهورية بعد ذلك

: و قد فرض هذا القانون على جمعيات التناير شروط دقيقة ،الشعائر الدينية لغير المسلمين

.عقر داره إلى الدين االاسالمي في عدم اتإاساءة
(1)

 

مثل قضية األمهات العازبات أو كما يسميهم البعض األمهات الزانيات اللواتي خاات لهن 

 .الدولة مبالغ مالية لتوكل األبناء غير الشرعيين 

قضية المد السلفي في المساجد وما يمكن أن يشكله من خطر على وحدة المنهجية للجزائر    

العقيدة األشعرية و و  ،ة في بالدنا هي المذهب المالكياسيإن المرجعية األاسا" :ئيسقال الر

اسنستأنس عند الضرورة بمذاهب إاسالمية أخرى و ليست لنا مآكد مع أي  و ،ذلك منذ قرون

مذهب آخر و نسير في هذا السياق إلى التعايش الطبيعي القائم بين المذهب المالكي و 

. اتإباظي
(1)

 

على المرجعية الدينية و الوحدة الجزائرية قامت  في هذا الادد و من أجل الم افظة     

الغرض منه التادي للفتاوى التي تقدمها فضائيات دينية "بنك الفتوى "الوزارة بمبادرة 

: لوزير الشؤون الدينية ،ذ عدة الفالحي المستشار اتإعالميللجزائريين و قال كذلك األاستا

".م الفتوىأن الوزارة بادد اسد فراغ كبير في مجال خدمة تقدي"
(3)

 

 

 

 

 

 .الجزائر 1112ديسمبر / 11مادر مجلس ااسالمي أعلى عدد،مجلة ثقافية  ـ الدراسات االسالميةـ 1

http://www.elkhabar.com/ar/feed/politique/257888.txt1 

http://www.farfesh.com/Display.asp?catID=118&mainCatID=117&sID=849783 
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عبر التراب  لكل المديريات "المكاتب العلمية "قررت تدعيم  و ذكر أيضا أن الوزارة    

لكن عدد كبير من الجزائريين ال يعلمون بوجود هذه اآللية الدينية  ،الوطني بشيوخ الفتوى

في الون على فتاوى و أراء دينية ال تأخذ بال سبان  ،يتوجهون إلى الفضائيات األجنبية لذلك

فرت الوزارة في مسعى للخدمة من فوضى اتإفتاء خاوصيات المجتمع الجزائري، لذلك و

 : آليتين

يجدهن النساء في المساجد لتوجيههن في قضايا  ،اتتكمن في توظيف مرشدات ديني: األولى

 .دينية 

زارة و المواطن الذي هي عبارة عن قناة إتاال بين الوتكمن في تلك الفتوى و :و الثانية

أي قضية يستفسر عنها و الجواب يقدمه مشايخ من إذ تجيبه إلكترونيا على  ،يطلب الفتوى

.أجل الثقة يعرفون جيدا خاوصيات المجتمع الجزائري
(1)

 

أو دار اتإفتاء من أجل  رأيهم حول مشروع مفتي الجمهورية أما مشايخ ال اة كان    

توحيد المرجعية فقد كان رأي األاستاذ هارون بريك عندما اسألناه هل ما إذا كانت الفتوى في 

ال يوجد في الجزائر مفتي الجمهورية و لكن : واسائل اتإعالم تعبير عن فتوى راسمية قال

من  ىعنبالفتوى و هذه البرامج التي يُ  توجد هيةات على مستوى وزارة الشؤون الدينية تكلف

 .اتإجابة على أاسةلة المشاهدين خاللها 

وجد هيةة راسمية متخااة ستطيع أن يقول أنها تمثل الفتوى الراسمية للبالد و ال تن    

للفتوى و من خالل أجوبة األاستاذ هارون بريك ي اول من خالل إجاباته أن يدل على 

.إاستقاللية ال اة  من أي جهة راسمية 
(1)

 

 

 

   11/11/1111ـ مقابلة مع األاستاذ عدة فالحي مستشار إعالمي لوزير الشؤون الدينية 1

 .مقابلة مع األاستاذ هارون بريك -1
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:م حول مشروع فكرة مفتي الجمهوريةاألاستاذ عبد ال ليأي رأما   

قول ال ق ي قق األهداف و يفتي في األمور يقال هذا أمر حسن و نتمنى أن يكون مفتي     

المرحلة تجاوزتها الدول  ببعض أهواء السااسة و أظن أن هذه االكبرى و لن يكون ناطق

.العربية
(1) 

لى خالف األاستاذ هارون يرى الفتوى في حاة هي تعبر لكن األاستاذ أبو عبد السالم ع     

فهي  ال تكون، ها وزارة الشؤون الدينيةألن ال اة لو لم تزك   :عن فتوى راسمية حيث قال

 :فتوى مزكاة من وزارة الشؤون الدينية أما في شأن مفتي الجمهورية فقد قال في هذا الشأن

.هو الوحيد الذي يفال فيه  ئيسالر
(1)

 

لشيخ م مد شريف قاهر يرى إشكاال حول من يكون المفتي هل يكون طرقي أو اسلفي أما ا    

شارة هيةة استبإ، صعبة يفال فيها رئيس الجمهورية أو إباظي أو مالكي أم حنفي فهي قضية

.المستشارين
(3)

 

فمن خالل جواب الشيخ م مد شريف قاهر عضو لجنة اتإفتاء بالمجلس اتإاسالمي      

لت سس من فكرة مفتي الجمهورية و نظرته أقرب على الشيخ أبو عمران األعلى نرى هذا ا

رئيس المجلس و يمكن تفسير هذا األمر أن إنشاء دار الفتوى و مفتي الجمهورية يطرح 

 .إشكال حول وضع المجلس اتإاسالمي األعلى باعتباره الهيةة اتإاستشارية للرئيس

 

 

 

 

 

.ابة عبد ال ليم ق ـ مقابلة شخاية مع األاستاذ1  

.ابو عبد السالمـ مقابلة شخاية مع األاستاذ 1  

. ـ مقابلة شخاية مع األاستاذ م مد شريف قاهر3  
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على غرار المشايخ الذين يفتون في ال اة فاألاستاذ بن زعمية كان له رأي آخر في هذا     

.المجال   

له يتم عن  ن ن ن بذ أن تكون هيآت للفتوى أي المجلس اتإاستشاري" :حيث قال لما اسألناه   

 اتإجماع و ي قق الوضوح و الثقة في العلماء و ال يكون المفتي وحده صاحب ال ل و الربط

:ية الفتوىفيمكن للدولة أن تنظم عمل  

.ـ بتطوير العلماء1  

ـ فتح معاهد متخااة لإلفتاء و هذه الخطوة قامت بها وزارة الشؤون الدينية حيث بعثت 1

.الشريف من أجل التكوين لمدة ثالث اسنوات إلى األزهر  اإمام( 31)ثالثين ب  

.من أجل تكوين العلماء، ـ  تنظيم ملتقيات للمفتيين3  

إاستشارية على مستوى الوطن و له فروع و أعوان تختلف من  ،ـ إنجاز هيةة متخااة4

.منطقة إلى أخرى
(1)  

مستوى عملية تنظيم الفتوى على الوفي نفس السياق شرح لنا األاستاذ ي ي الدوري       

كيف يتم إعطاء المدير الفرعي للتوجيه الديني و النشاط المسجدي : لناضح أوالوزاري و

  .الفتوى على مستوى الوزارة

:داخل الوزارة هناك مجلس علمي مهامه الفتوى و هذه الفتوى تختلف هناك  

.لسائل و هذه يجيب عنها إمام عاد  ـ فتوى اسؤال و جواب ا1  

.ـ قضايا إمام مفتي 1  

.هناك مشاكل و قضايا يجيب عنها المجلس العلمي ـ 3  

 

.ـ مقابلة شخاية مع األاستاذ بن زعمية 1  

.مقابلة شخاية مع األاستاذ يخي دوري -1  
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:مستويات للفتوى (4) أربعة هناك  

.لدينا لجنة فتوى على المستوى الوطني و على مستوى وزارة الشؤون الدينية  

:إصدار الفتوى ةأما عن طريق  

و بطرح اسؤال أنزاعات أو يتالوا عبر الهاتف ن أص اب التقبال مباشر يكون بين اسا    

ل أو وضع طلب مباشر أو مكتوب  فهناك قضايا تطرح ت ت رعاية اتاإإما  ،مكتوب

 .المجلس العلمي 

اوغ الفتوى ثم تاادق اتإدارة عليها فاتإمام يفعندما تجيب اللجنة على السؤال هناك من    

دقة من طرف وزارة نضع لها طابع ماا ،ية و لكن الفتوى لها صيغة إداريةميجيب إجابة عل

 .الشؤون الدينية

مهامه يضم ملتقى وطني يدرس قضايا  ،ؤاسسة المسجد يوجد فيها مجلس علميلما نوجد م   

رئيس مجلس علمي مع مفتي فمثال في كل والية دراست قضية الزواج العرفي الغير موثق و 

.توثيقهمشروعية االلزام ب  

فهناك مواضيع تال إلى فتوى أي إلى فال في القضية و هناك قضايا تبقى موضوع     

.درااسة 
(1)

 

(.4)يمكن رؤية النموذج في المالحق رقم   

من خالل ما تعرضنا إليه نرى أن وزارة الشؤون الدينية ت اول أن تفعل من دورها و      

مية و مديريات والئية من أجل تقديم من خالل كل المؤاسسات التابعة لما من مجالس عل

الفتوى و لتسخير واسائل التكنولوجيا من أجل تقديم الفتوى للسائل الجزائري مثل تلك الفتوى 

 .ال اص الدينية في التلفزيون الجزائري المديريات الوالئية و ما تقدمه من خدمات

 

.11/15/1111لقاء مع األاستاذ ي يى دوري  -1  
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بال السائل الجزائري على المؤاسسات الم لية أو الراسمية أض ى بارزا في لكن تراجع إق     

زدحام  القنوات الفضائية الدينية و حاص الفتاوى المتواجدة خاصة أن هذه البدائل إظل 

فهذا يمكن أن نفسره بعدة أاسباب أهمها تراجع الثقة الموجودة بين  ،تقدم المطالب في ال ين

 .الم ليين العلماء و السائل الجزائري 

األوضاع السيااسية و اتإجتماعية التي مر بها الشعب الجزائري في العشرية السوداء      

كانت لها عالقة بكل ما هو ديني و لكن اآلن و بفضل هللا ت اول المؤاسسات الدينية توطيد 

 عالقات الثقة بينها و بين الجزائري و هذا ما يتجلى بإقبال الجزائري على ال اة الدينية

خاصة حاص الفتاوى التي تبث في القنوات الفضائية الوطنية و تراجع إقباله على القنوات 

الفضائية العربية أو اتإتاال بالمفتين األحرار كالقرضاوي الذي يعرف رواجا كبيرا ليس 

 .  فقط من طرف الجزائيين بل  من طرف جميع العرب

 :جيه اإلجتماعيمفهوم الفتوى  من بيان الحكم الشرعي إلى التوـ  4

أقى بأنه اتإبانة يقال أفتاه في األمر إذا أبانه له و " :العلماء مفهوم اتإفتاء في اللغة عرف     

 ".و يقول أفتيت فالنا رؤيا رآها إذا عبرتها له  ،رجال في اسؤاله إذا أجابه فيه

 ".اتإخبار ب كم هللا عن دليل شرعي "فهو عند الفقهاء : أما اتإفتاء في الماطلح

عن  ،لى باجتهاداتإخبار ب كم هللا تعا:"و زاد بعض العلماء هذا التعريف بأن اتإفتاء هو   

لمن اسأل عنه في أمر نازلة  ،دليل شرعي
(".1)

 

و ليست بضرورة أن تكون الفتوى في األمور النازلة بل قد ي تاجها المسلم في مختلف    

ذلك يمكن تعريف الفتوى على  في ضوءأمور حياته اسواء كانت في النوازل أو في غيرها و 

 ".بيان ال كم الشرعي للمستفتي فيما اسأل عنه" :أنها

 

.4ص(بيروت المكتب االاسالمي )ـ أحمد حمدان ال زاني ال نيبلي ،صفة الفتوى و آداب المفتي و المستفتي 1  

 



118 
 

أي العام و مؤثر في الر لقد كانت الفتوى في الماضي ومازالت حتى اآلن تقوم بواجب مهم    

الاسيما في الوقت ال اضر في ظل  ،ي طياتها من أهمية كبيرة و بالغةلما حملته ف ،اتإاسالمي

ما تشهده المجتمعات اتإاسالمية من نمو و تقدم في شتى المجاالت و في ظل التعقيدات التي 

لمعرفة حكم الشيوخ في كثير من القضايا و المستجدات التي طرأت  ،ا ال ياة ال ديثةجلبته

 .على حياة المسلم

و أصبح المفتي في هذا الوقت الذي يخاطب فيه ماليين الناس يراعي هذه الخاصية و      

ال في إصدارها عبر واسائل اتإعالم جيأخذها في حسبانه، ألن التساهل في الفتوى و اتإاستع

و  ،من دون ترو و بعد النظر و إعمال مستجدات األمور و متغيراتها قد يضر بماالح األمة

هو ما يؤدي مع مرور الوقت إلى فقدان مؤاسسات الفتوى و عملية اتإفتاء بشكل عام قدرتها 

 .على توجيه الناس و إرشادهم و تثقيفهم

التي يقع في برامج  ذشارة إلى أن هناك بعضا من المآخو في هذا اتإطار فإنه البد من اتإ      

:مباشر من أبرز هذه المآخذ ما يلياتإفتاء ال
(1)

 

.ـ التعجيل في إصدار الفتوى 1  

.است ضار الدليلإـ اتإنتهاء من السؤال من دون ترو فكثير من األاسةلة ت تاج إلى 1  

  .ـ التساهل في الفتوى3

كل هذه  .إن بعض المفتيين ال يثبت و يسرع بالفتوى قبل ااستيفاء حقها من النظر و الفكر      

توى اتإعالمية واسائل إعالمية حيث ال يتلقى األمور دفعت إلى التساؤل إلى مدى فعالية الف

المستفتي أو طالب الفتوى مع المفتي الذي يتولى اتإجابة عن األاسةلة و دون أن يراه و دون  

أن يعرف جميع حيثيات السؤال هذا التفاعل الذي يقع هل ي قق نفس التفاعل الذي يقع بين 

 .جه المفتي و المستفتي عندما يكون هذين اآلخرين وجها لو

 

،برنامج لبشريعة و ال ياة ،المادر قناة الجزيرة  رالفتوى من دون تصريح رسمي في مص تحريم اصدار ،ـ علي جمعة 1

 .1ص  www.aljazeera.net. على االنترنيت 

 

http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
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و يعرف  حيث يكون المفتي على علم بجميع خاائص جمهور بيةته و يجب التخاطب معهم

 أعرافهم و يعيش نفس ظروفهم ؟

بنا إلى طرح السؤال لماذا تراجع طلب الفتوى من طرف أئمة المساجد و األئمة  ىمما أد

لى طلب فتوى إعالميا هي األولى؟ الموجودين في المديريات و أصبح اتإقبال ع  

حت الفرصة فقد أتا ،لفضائية قد جاءت بنفع عظيم للناسو هناك من يرى أن الفتوى ا     

 ،ينبغي ااستغاللها و اتإنتفاع بها لتعليم الناس فهي أحد متغيرات العار ال ديث و منجزاته لذا

كما يجب على العلماء أن يبادروا إلى المشاركة فيها و أن ال يتركوا المجال لغيرهم من 

 .العابثين

و غير م بذ  ذبو قد تراوحت أراء مشايخ حاة فتاوى على الهواء في الشأن بين م       

لفكرة الفتاوى اتإعالمية خاصة أن الفتاوى اتإعالمية تستمد أهميتها من دورها ال يوي و 

األاسااسي في حياة االنسان ذلك أن إقامة  شعائر الدين و ت قيق أحكام الشرع و اتإمتثال لها، 

 يعتمد في األاساس على مدى ص ة الفتوى و صوابها ،جتناب ما نهى عنهاو طاعة هللا و 

فالناس ي تاجون دائما إلى من يعرفهم بالشرع و يدلهم عليه و يبين لهم حالله و حرامه و 

لى لكن لما طرحنا السؤال ع ،و هذا ال يتيسر إال بوجود علماء بدالئله المشروعة المباحة

 :مشايخ حاتنا فتاوى على الهواء

أن  ،ون بالطريقة التقليديةفتوى أن يكأن األصل في ال كان رأي األاستاذ عبد ال ليم قابة     

بسات القضية ثم يجيب بما ض مشكلته و المفتي يسمع و يسأل عن مالريسأل السائل و يع

.ينااسب حاله هذا هو أصل الفتاوى يشترط فيها اللقاء
(1)

 

لقاء إألن الفتوى تختلف من شخص إلى آخر و من زمان إلى زمان يرى أن لها شروط ك    

.استنباط ال كم و هذا ال يكون إال لشيوخ كبار و فقهاء كبار إ جتهاد فيإو الفتوى تكون   

 

 

.مقابلة مع األاستاذ عبد ال ليم قابة -1  
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كانت ضرورة ماشية " فتاوى على الهواء"أما األاستاذ هارون بريك يرى أن حاة       

للمجتمع الجزائري أن يعرف أمور دينه خاصة بعض الفتن التي تعرضت لها الجزائر التي 

استقالل الدين ،فلجوء السائل الجزائري ليتال بعلماء خارج الوطن اسيفتونه وهم إان اسببها ك

، فاقتضت السلطة ن الفتوى تتغير زمانا و مكاناليسوا على دراية بالواقع الجزائري خاصة أ

كلفون العليا للبالد بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية لتكوين علماء مشايخ و علماء أجالء، يت

.لرد على أاسةلة المشاهدينبا
(1)

 

دين الشعب الجزائري تدينا حقيقيا يخاصة أن المجتمع الجزائري شعب مؤمن بالطبيعة و     

أن يعرف حكم هللا في  م الشعب الجزائري يريدث و عميقا حيث يكره التناقض و النفاق و من

خشى أن يلقى هللا عندما يتاور أنه وقع في تقاير أو في معاية في صباه و ي ،جميع أموره

.اسنة 11يبلغ  لوفي ب أن يستدرك و
(1)

 

تجهيل و هذا راجع للفترة اتإاستعمارية التي عملت على حجب العالم وال قيقة و اسيااسة ل   

جعلت المجتمع الجزائري ال يملك أي ثقافة دينية و هناك عائالت ت تاج  ،الشعب الجزائري

برالوالدين و ، ة بالاالة و صلة الرحم و الايامإلى مفاهيم و أمور بسيطة ال يعرفونها متعلق

 .من هنا يكون دور هذه ال اص في توعية و تثقيف الشعب الجزائري في أمور دينه

عالمية أما الشيخ أبو عبد السالم كان له رأي آخر عندما اسألناه عن رأيه في الفتوى اتإ    

يقاد )ؤاسسة أخرى هي فتوى عادية جدا كأي فتوى في أي قناة في أي م :حيث قال

المهم أن يكون السائل باحث عن ال قيقة و المجيب يب ث عن ال قيقة و يدعم إجابته (المساجد

.بدليل شرعي و علمي من القرآن والسنة
(3) 

 

 

.ـ مقابلة شخاية مع األاستاذ عبد ال ليم قابة 1  

.ـ مقابلة شخاية مع األاستاذ هارون بريك1  

.المـ مقابلة مع الشيخ ابو عبد الس3  
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تي تكون وجها لكن الشيخ إيدير مشنان يرى أن الفتوى اتإعالمية و الفتوى المباشرة ال     

و لكن الفتوى المباشرة تكون أيسر ألن المفتي يعرف السائل أصول  ،لوجه هي نفس الشيء

 .مذهبه و بيةته و أعرافه و حتى أنه يتقااسم اللغة المشتركة 

د الواحد عبر الهاتف أن يلم بجميع حيثيات و لكن معظم فلما يكون متال من داخل البل    

الفتاوى التي تأتي في واسائل اتإعالم تتقارب تأتي في أمور بسيطة و عادية و الجواب يكون 

بسيط و في كثير من األحيان نطلب التفاصيل حفاظا على خاوصيات السائل و ن اول أال 

 .ن رج السائل والمجتمع

قبل أاسبوعين كان اسؤال في قضية  ل أن ي افظ على خاوصيته،حتى المتال نفسه يفض    

طالق و لفظ طالق لم يكن واضح لم نتعرف على حيثيات القضية ألن هناك عامل الغضب و 

و الذي ي دد اتإغالق من عدمه هو الزوج هذا  "ال طالق في إغالق" :قولال ديث النبوي ي

.ال اة ي دث في التلفزيون و لما تكون خاوصيات يتال بعد 
(1)

 

المفتي  ،يجابياتإاسلبيات ولها أما األاستاذ بوزيدي يرى أن الفتوى اتإعالمية على العموم      

أحيانا يفتي و هو ال يعرف شيةا على المستفتي فاألجدر به أن يقول له إرجع إلى علماء بالدك 

ف و كي ،فهم أدرى بخاائاك و بخاائص بيةتك أعرف أن الجزائر لديها علماء أجالء

فمثال إن الفات ة عندنا هي عقد شرعي لكن عند المشارقة ،اسيفتونه و هم ال يعرفون أعرافنا 

.الفتوى االعالمية التعطي الجواب الكافي  الفات ة هي مجرد خطبة و ليس عقد شرعي
(1)

 

يفترض على المفتي أن يكون يعرف طرق ال يل التي يستعملها المستفتي بمعنى المستفتي     

ل ظاهره شيء و باطنه شيء و يجب على المستفتي أن يكون على دراية بهذه يعطيه اسؤا

 .شافي الجواباألمور ،يكون عارف بالناس و عقليتهم و كيف يفكرون حتى يعطيه 

 

 

إدير مشنانقابلة مع األاستاذ م ـ 1  

.استاذ بوزيديمقابلة مع األ -1  
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أنها ال " :حية المنهجية العلمية أقولن الناأما األاستاذ بن زعمية يقول في هذا الشأن أنه م    

و لكن من أهم ايجابياتها أن االنسان لما يكون  ،ض ألن الفتوى ت تاج لدقة و تعليمت قق الغر

في مشكل ال ينتظر يستطيع أن يطرح مشكلته و يتلقى اتإجابة،ألن مقاصد الفتوى إزالة الهم 

 ".والتفريج عنه

راسمية حيث بعض األاساتذة يطلبون فتوى تكون على  فتوى كما يعتبر الفتوى اتإعالمية     

. التلفزيون
(1) 

أنا ال أحبذ الفتوى :"أما الشيخ م مد شريف قاهر فهو رافض للفكرة تماما حيث قال        

عبر الهاتف أو عبر واسائل اتإعالم فأنا في نظري إن هذه الفتوى غير ص ي ة ألنها تختلف 

أاستقبل السائل في  نا و أنا شخايا ال أفعل هذا،عن عادات المشرق و المغرب و عادات

." مكتبي
(1) 

بين الرافض تماما لهذا : من خالل تعرفنا لمواقف المشايخ نالحظ التباين الواضح بينهم      

كالشيخ م مد شريف قاهر ألنها اليمكن أن تكون الفتوى ص ي ة و بين موقف المؤيد و 

إضافة إلى الت ديد الدقيق  ،في توجيه األمة جليل و دوره يكمنالذي يرى على أنه عمل 

باعتبار واسيلة اتإعالم الجماهيرية وااسعة التأثير تساعد الناس في ما يجب أن يكون معلوم 

من خالل تيسير المعلومات  ،و السلوكلديهم في أمور الدين كقواعد الفقه و قواعد المعامالت 

و تسهيل صيغ التعبير لتكون في  ،فقهيةا ت العلمية و التعقيدات الو ت ريرها من الماطل 

.متناول إدراك أفهام العامة والخاصة 
(3)

 

أما موقف األاستاذ عبد ال ليم قابة فبالرغم من أنه يعارض فكرة اتإفتاء المباشر إال أنه      

حيث يقوم  ،فتاوىحاة يماراسه ألنه يرى ال اة بمثابة حاة إرشاد وتوجيه أكثر منها 

األحكام الشرعية فالمشاكل االجتماعية و الضغط  إعطاء اتإرشاد أكثر من الوعظ وبالمشايخ 

الذي يتعرض له المواطن الجزائري و األزمة التي تعيشها األاسرة فاتإنسان يجد مالذه في 

 .الدين،حسب تعبير األاستاذ عبد ال ليم قابة

.  مقابلة مع األاستاد بن زعمية  ـ 1  

.اهر ـ مقابلة مع األاستاذ م مد شرف ق 1  

.ـ مقابلة مع االاستاذ عبد ال ليم قابة3  
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حيث  ،من عوامل ضبط السلوك لدى األفرادهنا تبرز وظيفة الدين حيث شكل عامال مهما     

.يعتبر أحد الوظائف الهامة للدين  ،إلى أن الضبط اتإجتماعي ألفراد" لندربج"يؤكد 
(1)

 

ي حيث يقوم الدين بتأثير على اسلوك يعد الدين واسيلة مهمة من واسائل الضبط االجتماع      

األفراد والجماعات ،و جعلهم يسلكوا السلوكات أو تارفات طبقا للقيم والمعايير و النظم 

االجتماعية السائدة في المجتمع 
(1)

، ألن الدين يرشد األفراد المؤمنين إلى السير في الطريق 

ضر المجتمع و هذا ما يفسر الا يح فتهذب أخالق األفراد و تجعلهم يبتعدون عن كل ما ي

إقبال الناس على مثل هذه ال اص رغم أنه في كثير من األحيان تعرض مسائل عبارة عن 

 .خالفات عائلية و إجتماعية تفوق ما هو ديني وال يوجد لها  حل في الدين 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

.142،مرجع اسابق ص الدين والمجتمعـ حسن رشوان ،1  

.  111ص  1111دار غريب للنشر ،مار   1،ط  خل إلى علم االجتماعمدـ مختار م مد عبد هللا ،1  
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 تصنيف المعطيات:

 ،اسالمية و الفقه اتإاسالميمخااة في األاساس في مجال الشريعة اتإالبرامج الإن     

يقومون بتقديم المعرفة الدينية المتخااة في قضايا العبادات و المعامالت و اتإجابة عن 

تفساراتهم و مناقشة مختلف القضايا المعاصرة التي تهم المجتمع اسإأاسةلة المشاهدين و 

 .االاسالمي لرؤية شرعية  مستندة إلى الكتاب و السنة و إجماع العلماء

و في األحكام  ،ا العلماء في األحكام اتإعتقاديةأما مجاالت اتإفتاء تكون كما حدده    

فتاء يكون في كل ما هو مطلوب من هللا فاتإ ،لك في األحكام الفرعية التكليفيةاألصولية و كذ

فتاء مهمة عظيمة ذلك ألن مهمة اتإ اسب انه على عباده المؤمنين أو فيما وضعه لهم جل شأنه،

.خبار و التبليغ بأحكام الشريعة و تطبيقهالما ت مله من وجوب اتإ ،و مسؤولية كبيرة
(1)

 

عن كل نهي و وجوب طاعة أمر فأما اتإفتاء في األحكام األصولية فيكون بوجوب الكف     

 . حسب الطاقة 

أما المسائل اتإعتقادية فيفال فيه بما فال فيه الشارع و ي مل فيه بما أحمل  الشارع و      

أما اتإفتاء في األحكام التكليفية فيكون في أحكام العبادات و المعامالت كالاالة و واجباتها و 

و الزكاة و مشروعيتها و مكانتها و ما  ،هارةكام الوضوء، و ما يتعلق بالطأركانها و أح

 .يترتب عليها من حقوق و واجبات، كذلك ال ج ومواقيته و م ضوراته و ما يتعلق بالهدي 

وأحكام القرض وأحكام الشراكة           ،كأحكام البيع وشروطه ،أما اتإفتاء في أحكام المعامالت    

 .مالت  البنكيةاالق و المعو أحكام النكاح و الط الوصايا و المواريث،

 

  

 

 

 

.  111ص  1111 1،دار ابن حزم  الفتوى في القنوات الفضائية العربيةناصر عبد  الرحمن الهزاني ، -1  
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تباعنا لألاسةلة التي تعرض على ال اة جلها شكاوي أو خالفات أو طلب إمن خالل      

لطبقة التي تتال بال اة ألن طبيعة األاسةلة تعبر عن بساطة مستوى ا ،رشادإناح و 

و غالبا ما يكونون متقدمين في السن أما الخلط الذي يقع بين الفتوى  ،فأغلب المتالين نساء

و ال كم الشرعي و الناي ة و هذا يعكس ضعف الخلفية الدينية للجزائري كما أنها تعكس 

 سبرعية حأن الجزائري متدين بطبعه ي ب هللا و يخافه حيث يار على تطوير ثقافته الش

 .رأى األاستاذ بن زعمية

حاة إرشاد و توجيه اسميت فتاوى ألنها تجيب عن  يرى أنهااألاستاذ عبد ال ليم قابة     

. جتهادإاط و إاستنبأاسةلة الناس و من هذا اتإعتبار اسميت فتاوى تجاوزا و ليست فتاوى ألنها 

صالح األاسر إو  يجابيات منها توجيه الناس و تذكيرهم بدينهمإألن هذه ال اص لها 

ي و ناها من اتإاستعمار الفرنسثالجزائرية و يرد هذا القهر الموجود بسبب الفتن التي ور

 .األوضاع التي عاشتها الجزائر

كما يرجع الجهل بالدين لغياب التعليم و التوجيه على مستويات بسيطة العائلة ـ المدارس      

 ،ل عمر ال اة لم يأتي اسؤال عويصالعلى مستوى المساجد و على مستوى إعالمنا من خ

 .كل األاسةلة بسيطة

أما األاستاذ إيدير مشنان فهو يرى أن طبيعة األاسةلة نفس طبيعة المشاكل المطروحة في     

 .عيشها المجتمعات تكل مجتمع و عن األزمات التي 

و  ،يالي نجده كل شيءأما األاستاذ بوزيدي يقول أن الجزائري لديه الوازع الديني رغم  

 .ي ج لكن لما يال إلى العدل و األموال يابح جاف 

و لكن في معامالته يخطئ مثل مسألة التركة  ،ي ب العلماءفالشعب الجزائري ي ب هللا و     

ت تاج إلى وعي وحاص دينية قوية و ندوات وملتقيات و دروس كلما تكررت تقرب العبد 

 .من ربه
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عالج مواضيع معينة يجب أن يتكافل الجهود كل فلو كانت أفالم اسينما و المسرحيات ت     

بإختااصه من أجل توعية المواطن الجزائري في المدراسة و المسجد و السينما و المسرح 

 .               لتقضي على ظاهرة الجهل داخل المجتمع الجزائري

ال توليه يرجع مشايخ ال اة األاستاذ هارون بريك و عبد ال ليم قابة أن كل ما هو ديني      

حيث نرى في التلفزيون الجزائري ال اة السيااسية لها تمويل كبير حيث . هتمامإالدولة أي 

تستضيف أاساتذة من الداخل و الخارج و كذلك برامج الترفيه و الغناء ت ضى بهذا لكن 

ال اص الدينية آخر اهتماماتها حتى أن ااستديو ال اة لم يتغير 
(1)

. 

إن مرور الجزائر من حركة وطنية كان " :ألاستاذ حميدوش رشيدقال او في هذا السياق     

هدفها ت رير البالد من اتإاستعمار ثم إقامة مجتمع حديث على أاساس الدولة ـ األمة ـ أين أخذ 

الجدال قسطا كبيرا من المشروع السيااسي و اتإقتاادي لتلبية حركة إجتماعية و ثقافية و 

و لمدة طويلة خارج  كل هذا بقي" .و ثقافي منفرد  التي كانت ترمي تإعداد نظام إجتماعي

وع و لم يأت هذا اتإهتمام إال عندما أخذ المجتمع الجزائري في التفتح و التن، كل النقاشات

االت و ت ت ضغط التغيرات التي مست في آن واحد مج، الذي مس كل هياكله و بناءاته

منه ال ياة السيااسية و لهذا أخذت الهياكل اتإقتاادية و  ،تربوية ديموغرافية و السكان

 ،تبر شيةا هينا ليابح شيةا أاسااسياالنقاشات منعرجا آخر و ذلك بتسليط الضوء علة ما كان يع

فلم يكن يثير الفاعلين  ،المجال حي و له الدالالت الكثيرةفمتغير وعامل الدين في هذا 

لهم ألن اتإيديولوجيات آنذاك السيااسيين إال القليل أو على األقل لم يكن الدين يشكل رهانا 

."كانت تفرض هذا النظام 
(1 )

 

خاصة ما  ،لعامل اتإقتاادي في الواسط األاسريو من هذه العوامل ا ،و أخرى خارجية     

يتعلق بدخول لذا تعتبر األاسرة موضوع الساعة و تثير نقاشات وااسعة وقد تعددت اتإقترابات 

قاف و منه المجتمعات، خاصة أنها كيان إجتماعي و تغيرت مع تغير و ت ول األزمنة و األو

كتساحها اسوق العمل عامل الخاوبة و إتاريخي يتعرض إلى ت والت داخلية المرأة و 

 .التنااسل تعدد األشكال و اختالف المعايير و المرجعيات

.مقابلة شخاية مع األاستاذ هارون بريك -1  

. 1111؟ دار هومة  جزائر المعاصرة امتدادية أم قطيعةمسألة الرباط االجتماعي في الحميدوش رشيد ، .د ـ1  
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 :فئة الموضوع 

و التي تقوم بتافية وفقا  ،استخداما في درااسات ت ليل المضمونهي الفةة األكثر إ    

لموضوعاتها و تجيب عن التساؤل الرئيسي الخاص بالموضوع و مجموعة الموضوعات 

قسيم كل موضوع رئيسي إلى مجموعة التي تدور حولها المادة اتإعالمية، حيث تم ت

موضوعات فرعية و تهدف هذه الفةة إلى الكشف عن مراكز اتإهتمام في الم توى و اتإجابة 

عن السؤال على ما يدور موضوع الم توى ،و تستخدم أاسااسا هذه الفةة للكشف عن مراكز 

.اتإهتمام في الم توى بالموضوعات المختلفة التي يعرضها اتإعالم
(1)

 

 :ت اإلفتاءمجاال

 ،عتقادية ،و في األحكام األصوليةمجاالت اتإفتاء تكون كما حددها العلماء في األحكام اتإ    

و كذلك في األحكام الفرعية التكليفية، فاتإفتاء يكون في كل ما هو مطلوب من هللا اسب انه 

 .تطبيقها على عباده المؤمنين ،بما ت مله من وجوب اتإخبار و التبليغ بأحكام الشريعة و

هي و وجوب فأما اتإفتاء في األحكام األصولية فيكون كاتإفتاء بوجوب الكف عند كل ن    

و إفتاء الولي أن أحكام التكليف ال تلزم الابي و أن عمل الخلفاء  ،طاعة األمر حسب الطاقة

 .دين اسنة و غيرها من مسائل األصولالراش

فة ألى اتإفتاء في ال ج و م يجب فيه و بيان إضا ،وقته و أحكامه و حكم من أفطر فيهو     

الهدى و شروطه و مواقيت ال ج و كيفية اتإحرام و م ظوراته و ما يتعلق به من أحكام 

و أما اتإفتاء في أحكام المسائل اتإعتقادية فنفال فيه بما فال فيه الشارع و  ،األض ية

 .نجمل فيه بما أجمل الشارع

التكليفية فيكون كاتإفتاء في أحكام العبادات و المعامالت ففي  و أما اتإفتاء في األحكام   

العبادات كاتإفتاء في أحكام الاالة و واجباتها و أركانها و أحكام الوضوء و ما يتعلق 

بالطهارة و الزكاة و مشروعيتها و مكانتها و ما يترتب عنها من حقوق و واجبات إتجاه الغير 

وجوب صوم رمضان و غير ذلك من أحكام العبادات و  ،بيان أصناف المست قين لها و

 .األخرى 

. 13ص1111،عالم الكتب ،القاهرة ،1،طالبحث العلمي في الدراسات اإلعالمية :ـ م مد عبد ال ميد 1  
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بيان شروطه و البيوع فاتإفتاء في أحكام البيوع و  ،أما اتإفتاء في أحكام المعامالت و     

الوهن و الضمان و ال والة والوكالة إضافة إلى اتإفتاء في  و أحكام الفرض و ،المنهي عنها

و ما يترتب عليها و و أحكام الوصايا و المواريث  ،ام الشراكة و بيان أنواع الشركاتأحك

و اتإفتاء في  ،ه و الخطبة و الم رمات في النكاحو أحكام النكاح و شروط ،بيان الوراثة

إضافة إلى اتإفتاء في الندور و كفارة اليمين  أحكام الطالق و ما يترتب عليه و العدة،

(1)
و قضايا المساهمات  ،مالت البنكية و المالية المتعددةإضافة إلى قضايا األاسهم و المعا

العقارية و غيرها من أمور و قضايا مستجدة تطرأ على المجتمعات اتإاسالمية في وقتنا 

 .يترتب عنها و بيان حكمها و ما ال اضر و ت تاج إلى اتإفتاء فيها،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1111الدمام ،دار إبن جوزي ، 1،ج ملخص الفقهيالـ صالح بن فوزان الفوران ،2



129 
 

 

ـ فةة الموضوعات 1جدول رقم   

                   

 الموضوعاتّالرئيسية الموضوعاتّالعادية الموضوعاتّا جتماعية الموضوعاتّا قتصادية موضوعاتّفقهّالعبادات 
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موضوعاتّّّّّّّّّفرعيةّّّّّّّّّّّّّّّّ
  الحصةّ

    
 

 التكرار 2 1 5 14 27 7 19 9 25 5 16
 

14 13 26 31 23 
 

      
 مجموعّالتكرارات 8 76 46  104

 نسبةّمئوية
 

44،44% 19,66% 32,48% 3,42% 
 

   234 
  المجموع

  
 

100%   
 المجموع
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 .وفي األخير نذكر بمجمل ما جاء من إحاائيات رقمية تكشف عن مراكز اتإهتمام بالموضوعات 

 عقدية الموضوعات ال: 

 %15:   اتإيمان

        %11.5: القضاء و القدر

 %41.5:الجزاء

 الموضوعات اإلجتماعية: 

 %11.41:نزاعات زوجية

 %35.51:نزاعات عائلية

       % 1.11:زواج

 %15:طالق 

 %11.15:منوعات عرفية 

  الموضوعات المالية واإلقتصادية: 

 %54.34:مشاكل الميراث

                             % 11.12:و الشراءمشاكل البيع 

 %34.11:مسائل القرض البنكي و اتإيجار

 موضوعات فقه العبادات: 

 %11.11:صيام

                                                        %15.12:صالة 

 %13:حج

 % 11:51:زكاة

 %11.11: فقه المرأة

3.41% 

31.41% 

 

11.25% 

 

44,44% 
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 2:لجدول رقم القراءة الرقمية والتحليلية ل

أن بياناته الرقمية المتعلقة بنوع الموضوعات التي  (1)يتضح لنا من عنوان الجدول رقم      

يتناولها برنامج الفتاوى في القناة الوطنية حيث يهدف الجدول إلى ماهي المواضيع التي 

 تتناولها ال اة من أجل بيان ذلك إعتمدنا على عدة تكرارات كل موضوع و بيان نسبته

 .المةوية مقارنة مع غيره من الموضوعات األخرى 

و التي %44.44أن أعلى نسبة وصلت  1يتضح لنا حسب البيانات الرقمية للجدول رقم     

ثم تليها مباشرة  114 فقه العبادات بمجموع تكرار قدره تعبر عن نسبة موضوعات

ثم تأتي % 31.41نت أما النسبة فكا 12 اتكرارات قدرهبالموضوعات اتإجتماعية بمجموع 

ثم أقل نسبة كانت في  42بتكرار %11.22اتإقتاادية بنسبة المالية و الموضوعات 

 .1بمجموع تكرار% 3.41المواضيع العقائدية بنسبة 

لى حاة فتاوى على الهواء أاسةلة إمما اسبق يمكن لنا أن نستنج أن األاسةلة التي ترد     

ربما يعود إلى  ،و ال ج و الزكاة فقه المرأة متعلقة بأمور فقهية مثل الايام و الاالة

حاولها على أعلى نسبة في حاة فتاوى على الهواء ،أاسةلة كلها تتم ور حول أحكام 

الوضوء و الاالة و ما ذلك من أمور بسيطة يجب أن يعلمها كل مسلم ،لكن للجزائري خلفية 

 .ضعيفة

مرين األول هناك اسبب تاريخي المشايخ إلى أ يردهاو هذا مايتضح من خالل أاسةلة      

اليمكننا تجاوزه حسب تعبير األاستاذ هارون بريك و هو اتإاستعمار الفرنسي و اسيااسة 

ما يتعلق بهويته الجزائرية التجهيل التي أنتهجتها من أجل اسلخ المجتمع الجزائري بكل 

يل الجزائري أما اللغة و كل ما يتعلق بثقافته العربية و هذا كان له بالغ األثر في تجه ،الدين

السبب الثاني يكمن في تكرار األاسةلة البسيطة هو حسب مشايخ ال اة إيمان الجزائري 

 .الاادق و حرصه على معرفة أمور دينه لذلك فهو يسأل على كل صغيرة و كبيرة 

ألن مؤخرا إختلفت الفتاوى خاصة في العشرية السوداء مع تااعد التيار اتإاسالماوي أو     

المساجد و غزو المطويات و الكتيبات الاغيرة و ما ت ملها من فكر متشدد و هذا  السلفي في
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ما خلق األزمة داخل الجزائر في حين كان شعبها يتبع فتاوى من بعض المتعابين وغلو 

 .فكري عديم الالة بما يجمع عليه األمة من مرجعية الكتاب و السنة 

 .1111أكتوبر 1مثال اسؤال في ال اة بتاريخ 

فأجابه األاستاذ  .في اسريرياسأل أنا أقرأ القرآن في اسريري و لما تكون السجدة أاسجد     

بوزيدي أن السجدة تعتبر صالة واسجدة التالوة مثل اسجدة الاالة أي يجب فيها ما يجب في 

 .ئرة والتوجه للقبلة وأن تكون متوض  الاالة كسو العو

 .1111أكتوبر 15بتاريخ  فى حاةو 

عدد التراويح فأجابه األاستاذ عبد ال ليم قابة أن  علىختالف المسلمين عن إرجل اسأل     

 . الاالة في البيت أحسن فوحدة المسلمين أولى من إختالفهم على السنة

 .1111أكتوبر 11 اسؤال من أخت يوم 

 .فطرت بالخطأ ما حكم هذا أتقول أنها نوت صيام يوم عرفة و  

ألن في المذهب المالكي  ،ا ص يح ال وجوب للقضاءبأن صيامه فأجابها األاستاذ بوزيدي    

 .حتى و إن فطرت في نهار رمضان ال شيء عليه

 . 1111نوفمبر  5 مؤرخة  حاة و في

جاء اسؤال من إمرأة تريد أن تعرف ال جاب الشرعي و الا يح فأجابها االاستاذ أبو عبد     

ميه ال جاب إنما الستر ففي السالم فقال ن ن عندنا إاسمه الستر و هناك آيات الستر لم نس

ا الستر و قول عائشة في زمن النبي عندما علمن ،"أيها النبي قل للمؤمنات" :اسورة النور

تفايل ما استرنا به ص يح أو خطأ فن ن نختلف بال جاب يأتينا  عاين هذا الشيء و لم يأت  

الدارج حجاب شامي و فاراسي والجزائري أنا ال أريد أن أرجح جهة على  أخرى فأصبح 

 .قول العلماء تكلموا عن المواصفاتالجلباب هو ال جاب الشرعي فن
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ال ياف و ال يكون لباس شهرة فكل  اضر البدن ال يشف بمعنى  يكون فضفاستييكون     

( ص)هذا ضمن لباس شرعي فذكر الشيخ حديث لما دخلت أاسماء و عائشة على الماطفى 

  (:ص)بلباس خفيف قال الراسول 

إذا بلغت الم يض ال ياح أن يظهر منها إلى هذا و ذاك و أشار إلى الوجه و المرأة "   

 .رغم أن  هذا ال ديث ضعيف  "الكفين

ا ألاسباب ما أشرنا اسابقا تعكس مستوى الخلفية الدينية للجزائري و هذكفبساطة األاسةلة 

على وجه  كان اتإاستعمار الفرنسي يتميزعن غيره بطابعه الثقافي عامة و الجزائر .تاريخية

، إاستعملت فيها راسة التي عرفتها الجبهة الثقافيةحيث مثلت نموذجا لل رب الش .األخص

فرنسا كل أنواع األاسل ة الثقافية و اتإجتماعية و اتإقتاادية و النفسية و أبشع أاساليب 

كما قال " النسخ و المسخ و الفسخ"الترغيب و الترهيب و الهدف من ذلك كله هو ثالثي 

م و هو فرنسة الجزائر و التخلص من أي جزائر غير فرنسية و كان المستشرقون مولود قااس

و الجزائر الدولة الوحيدة  ،ة لهذه األاسل ة و أاساليب تنفيذهاالفرنسيون وراء الهنداسة التطبيقي

حيدة التي إنعقد بها مؤتمر المستشرقين وإفريقيا و عربيا و إاسالميا و المستعمرة الفرنسية ال

 " أوغستان بيرنار"لكاتب الفرنسي للمبشرين و أصدق من عن هذه السيااسة ا تاله مؤتمر

أننا لم ن ظر للجزائر تإقرار األمن بل لننشر ال ضارة و اللغة و األفكار الفرنسية  :قال حينما

إننا نريد أن نجعل منها جنسا يندمج   و ليست الجزائر مستعمرة كالهند الاينية و ال مثل كندا،

إلخ...ق اللغة و العاداتفينا عن طري
(1)

 

إعتمدت فرنسا في تنفيذ اسيااستها الثقافية على عدة عوامل أبرزها نشر اللغة و الدين       

بعد م اربتها لنظيراتها الجزائرية و جندت لذلك  ،ك و العادات و التقاليد الفرنسيةوالسلو

نين الذين كانوا بمثابة اتإدارة و الكنيسة و المدراسة وكذلك األعداد الكبيرة من المستوط

ا و ثقافيا مدارس مت ركة في الهواء الطلق تتعامل مع جميع شرائح المجتمع و تغزوه عسكري

 .و إجتماعيا و أخالفيا

.،عن دار المنابع بالجزائر العاصمة 1114،ديسمبر  اإلشراف الفرنسي و تعدد مهامه خاصة في الجزائر :ـ كتاب1  
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ري على قدم و اساق  متمثلة في م اربة مقاومات الشخاية تجكانت  ن عجلة  الهدم إ     

الوحدة الوطنية و الغرف جمع  والوطنية من لغة ودين و عادات باتإضافة لنشر الثقافة  

 .أوتار الفرعية و العنارية و اتإقليمية

عمل المجتمع الجزائري منذ القديم على اتإهتمام بتربية األطفال عن طريق تعليمهم ف    

القرآن الكريم و مبادئ القراءة و الكتابة وبعض ال ساب و اقتداء بالرعيل األول ( اتيببالكت)

.             طفال القرآن الكريم جيل بعد جيلو مازالوا إلى يومنا هذا و تواتروا على ت فيظ األ

دين فاتخذ الجزائريون المساجد و الكتاتيب و الزوايا مراكز لتعليم صبيانهم القرآن و مبادئ ال

اتإاسالمي ال نيف حيث لعبت المساجد دورا تربويا هاما حيث كانت تقوم بوظائف متعددة 

من
(1)

 :أهمها  

مراكز تربوية و ثقافية هامة تعقد بها حلقات العلماء لدرااسة القرآن الكريم  ،العبادة و الاالة

 .و الفقه و اللغة كما كانت أماكن للفتوى 

اب موضع تعليم الكت( لسان العرب)المنظور في كتاب  يقول ابن: لما كانت الكتاتيب    

و قد يطلق على الكتاب  ،م في اتإاسالم، و كان الكتاب أحد مراكز التعليالكتاب أي الكتابة

و كان الكتاب عبارة عن مكان مستقل أو غرفة في منزل أو حجرة " مكتب"أحيانا إاسم 

كما يعرف ( خيمة مؤدب)في البادية مجاورة للمسجد أو مل قة أو خيمة من حملة خيام ال ي  

(.112، ص1113م مد منير مراسي )في تونس و في شمال إفريقيا 
(1)

 

 

 

  

 

.،عن دار المنابع بالجزائر العاصمة 1114ـ كتاب اتإشراف الفرنسي و تعددمهامه خاصة في الجزائر ،ديسمبر 1  

.،الجزائر 1115ديسمبر 11اسالمي األعلى، عددـ الدرااسات اتإاسالمية ـ مجلة م كمة ناف اسنوية يادرها المجلس اتإ1  
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، ففي الجزائر العاصمة و تلمسان تختلف باختالف المناطق و البلدانو للكتاب عدة أاسماء     

بقسنطينة أما وهران و " الشريعة"و يسمى " المسيد"يسمى الكتاب أو المدراسة القرآنية 

أما قبائل " المعيمرة"ئريون إاسم المغرب األقاى بمناطق التل فيطلق عليه الرحالة الجزا

."تمعمرت"المغرب األقاى ب( جبالة) جرجرة ريفي
(1)

 

هكذا لعبت هذه المؤاسسات في بناء  الشخاية الجزائرية و تنمية ثقافتهم الدينية إلى أن جاء 

.اتإاستعمار الفرنسي و فعل ما فعل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.،الجزائر 1115ديسمبر 11ها المجلس اتإاسالمي األعلى عددـ الدرااسات اتإاسالمية ـمجلة م كمة ناف اسنوية يادر1  
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كما قال األاستاذ م مد شريف قاهر لما إاستعمرت فرنسا الجزائر كانت نسبة  الجهل هي     

و هذا نتيجة اسيااسة  %11و لكن لما خرجت فرنسا من الجزائر تركت نسبة األمية 11%

 .كثير من المساجد ومنها أصب ت كنائسحيث هدت ال. التجهيل والتعتيم التي إتبعتها فرنسا

 :الموضوعات اإلجتماعية 

 35.51نسبة عائلية لوحدها النزاعات اللما إحتلت % 31.41إحتلت المرتبة الثانية بنسبة      

ثم مشاكل الزواج %11.41نسبة النزاعات الزوجية ثم %15يليه نسبة الطالق ثم  %

،المنوعات العرفية هي أاسةلة تتعلق  %11.15أما المنوعات العرفية بأقل نسبة ،  1.11%

 ،داخل البيوتبسلوكات الناس اليومية مثل حكم زيارة األولياء و مثل تربية القطط و الكالب 

وغرس األشجار على القبور و كذلك مسألة األخوة بالرضاعة و ماهي حدود الشرع لهؤالء 

 .اتإخوة كذلك أاسةلة حول العين و الطيرة و الوالئم

 .اسةلة تعكس األزمة التي تعيشها األاسرة الجزائرية ت ت الضغوطات كلها أ

السالم عليك اسيدي الشيخ أنا متزوجة و في فترة  :جاء السؤال 1111أكتوبر 15ففي     

زواجي أنا دائما اللي تنفق على البيت و المااريف نتاعوا و لما وجد زوجي عل قعدت في 

 .أني أعرف أنه ينفق على النساء مرغالمنزل حرمني من كل شيء ميعطينيش دورو 

ى لكل األزواج أن يتقوا هللا في أزواجهم أما هذه األخت لع: فأجاب األاستاذ عبد ال ليم    

ا أحسنت لزوجك و عائلتك و ال تمني لتنالي األجر مالكريمة قال إن شاء هللا يأجرك عند

النساء إن شاء هللا ندعوا لو ربي الكامل بإذن هللا الشكل هنا في هذه العائلة ال بدأت عالقات 

يهديه و يعود ليك و لكن نقول لهذه األخت هعلت هذا الزوج يلجأ إلى النساء خارج البيت 

بيت و تواسع صدرها حتى ي س بالغلطة و تارفي اليجب عليها أن تتفانى ليعود زوجها ّإلى 

ال رص بيارف الاابرات و ال ااسبات و حاولي إظهار ال ب حتى ي س بالذنب مع 

 .الشديد في دعاء السجود و ثقي بأن هللا قادر على قلب القلوب

فهنا نالحظ أن هذه األخت ال تطلب حل شرعي بقدر ما هي ت اول أن تنفس عن حالها     

نيه من الجانب المادي حينماعملت و كانت هي المسؤولة عن النفقة و رغم امن خالل ما تع
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أجل خيانة الزوج لها و هي صابرة على هذا كله من الضغط النفسي الذي تعاني منه جراء 

 .ها ئال فاظ على بيتها و على أبنا

 .ورغم ذلك إتالت بال اة  فهذه المرأة تتال و تعرف أن ال ل ليس بيد المشايخ

جاءت مكالمة من إمرأة تقول أن أمها مريضة عندي أخي  :1111جانفي 14في تاريخ 

 .يمى و لما زوجناه رمى يمى و بابا الاغير قال لنا زوجوني و أنا نرفد 

:فأجاب األاستاذ بوزيدي  

 كي األخ و األخت يجب يظلوا"إاسبقوا الخيرات :"في هذا المقام قاعدة عامة ربي يقول     

هناك بنات مقيدات باألزواج إذا كان زوج فيه الخير  ،هما بخيرأوال أي مسؤولية الجميع

و مأثوم و في وجود اتإخوة الذكور ال يجوز أن يستبق الخير مع زوجته و إن منع زوجته فه

ين مهددين بالمرض و العراء و الجوع و لو تطلب األمر الرجل يخدم أمه بنفسه ويكون األب

 .أو يأتي بإمرأة و يعطيها أجرة 

نقول هذا إشترط أن يتزوج لخدم الوالدة فهو خالف الوعد نقول أخي الكريم إتقي هللا فيك      

اسعيدة ،ال تتبع زوجتك اتإنسان بما أن والديه عايشين و لم يستفد شيء من  و لن تعيش حياة

فما بالك هم م تاجين للخير و فقراء و مرضى و مهانين ، عليهم أوصانا تهم و ربي اعط

من خالل هاتين المشكلتين نالحظ أن الت والت و التغيرات . نقول له إتقي هللا في والديك 

ع الجزائري ،أن يكون له ذلك في ظل كل الت والت و ذلك ال ركية التي يعرفها المجتم

بمروره و إنتقاله من وضعية ثقافية م لية متوازنة و مستقرة نوعا ما ،تستمد مرجعيتها من 

نماذج و قيم تقليدية إلى وضع ميزته ال ركية و الت ول و التغيرات ،يجد المواطن نفسه في 

يجد نفسه أمام خيارات عديدة تمزج بين  وضعية أقل ما يمكن أنها وضعية أزمة ،ب يث

 .الم لية والتقليدية
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و هذا ما ،يجد نماذج ثقافية مختلفة يقوم هؤالء الشباب بالب ث عن معالم يرتكزون عليها     

جتمعت عناصر مثل االتي و صل إليها المجتمع ب يث  anomie)) الالمعيارية يفسر حالة

و غياب لمعالم واض ة باتإضافة إلى الفراغ الثقافي  ،د المرجعيات و النماذج و تعارضهاتعد

فكل هذه المعطيات تفسر  ،الذي اساد لسنوات عديدة مما ترك المجال وااسعا لعملية التثاقف

 .التغيرات التي طرأت على األاسرة

من اسوف نتطرق إلى العالقات األاسرية على ضوء ما عرفه الم تمع الجزئري المعاصر     

ل بقيت هذه العالقة خاصة على المستوى الرمزي و التاوري هي ت والت و تغيرات ه

نفسها العالقات التي كانت اسائدة عند الجيل ما قبل اتإاستقالل مثال؟أم عرفت هذه العالقات 

األاسرية دائما على مستوى المخيال اتإجتماعي ،حقيقة ت ول و لكن ليس ذلك التغير الجذري 

 .الذي يريد البعض تاويره

عناصر توضح أن األاسرة عرفت ضعف و تراجع أو أزمة ففي السابق كانت األاسرة فهذه ال   

تلعب دورا مهما في بناء المرافق اتإجتماعية لألفراد نظرا للروابط القوية التي كانت تجمع 

 .   أفراد األاسرة بدأ من الجد و الجدة ثم األبوين و األبناء و زوجاتهم 

نوع الموضوعات التي بأن بياناته الرقمية متعلقة   (1)يتضح لنا من عنوان الجدول رقم    

حيث يهدف الجدول في بياناته اتإحاائية  تتناولها البرامج الدينية ك اة فتاوى على الهواء،

إلى اتإجابة عن التساؤل األول في الدرااسة و الذي يتم ور حول ماهية المواضيع التي 

لى عد تكرارات كل موضوع و بيان النسبة تتناولها ال اة الدينية من أجل ذلك إعتمدنا ع

 .المةوية مقارنة مع غيره من الموضوعات األخرى

أن أعلى نسبة وصلت إلى الموضوعات  1يتضح لنا حسب البيانات الرقمية للجدول رقم    

استأثرت النزاعات العائلية لوحدها على أعلى نسبة إحيث  %31.41اتإجتماعية بنسبة 

جود األزمة و الضغط التي تعانيه األاسرة الجزائرية و في كثير و هذا ما يعكس و  35.51

من األحيان توجد راسائل كثيرة ال يتمكن مقدم ال اة من قراءتها كلها حول النزاعات 

 .العائلية 
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ن اول أن نعرض بعض المسائل المختلفة من نزاعات عائلية و زوجية و مشاكل الطالق     

اساس سائل الناس تطلب حل إجتماعي لمشاكل هي في األحيث نجد أن في هذه الم ،و الزواج

 .أي يريد الوعظ و اتإرشاد أكثر من معرفة حكم شرعي ،إجتماعية و ليس إلى حكم شرعي

 .1111ديسمبر 14في تاريخ 

عائلة مرة غضب بزاف بسبب بعد السالم أنا لدي األخ األكبر في ال :مكالمة هاتفية من أخت   

رفش عليها ماذا افالوالدة نتاعنا حلفت ما ي ،ارف و غير أنا لنشريأنا لن لناقال  ،المشاكل

 .نفعل

على والدتك فهذه كبيرة  يفأجاب الشيخ بن زعمية موجها كالمه هذا تشريف لك أن تارف    

والديه بف ادثة الرجل التي إشتدت عليه الاخرة في المغارة فنجى بأفضل أعماله و هو بره 

فأنت ما )فأنت "أنت و مالك ألبيك " (:ص) ال الراسولفجعل الاخرة تنفرج و كما ق

ال تمن على والديك فهذا واجب فاألم التي حلفت باليمين نقول لها كفري على يمينك  (تتمزاش

 .                           يتأو صومي ثالثة أيام و أطلبي من والدك بكل عز و ال تس

موقف من إبنها و اتإبن الذي مّن على عائلته  نالحظ أن الشيخ وجه كالمه لألم التي أخذت    

ت التي إتالت فهنا نالحظ أن خت ت الضغط و المشاكل التي يعاني منها حسب ما قالت األ

الشيخ حاول أن يهدئ و هذه األم التي ال تريد أن ينفق إبنها عليها بإبراز مكانة األولياء عند 

غم أن هذا اتإبن ليس عاق و إنما كان هللا و اجب األبناء ن وهما لتتراجع عن يمينها ر

 .فإنفجر طمضغو
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 .راسالة بريدية  :إتاال ورد ال اةكما 

فتاة تشكو من أبيها قالت هو اسكير و في البيت يقول كالم السوء و ال ينفق على العائلة و    

 .كلما يغضب يطلق أمي و يسبها فماذا أفعل يا شيخ إنا وني

يعني رب األاسرة  ،ل تأثر قال هذه اسورة يعسر عالجهابك :م قابةتاذ عبد ال لياسفأجاب األ   

اسكير و يشرب الخمر في البيت فهو يذهب عقله و هذا ما يجعل صاحبه ال يعي ما يقول فقد 

 .استقرارها فطالق السكير ال يقعإعقله يتعمد الطالق و لكن حفاظا على األاسرة  على 

بالنسبة للزوجة لكي . قى زوج حرمته كبيرةيبقى أب و يبفن ن نقول لهذه البنت األب    

 .يهديه و يب ثوا له على رفقة صال ة كم أصلح هللا وراء دعاء الواجب 

 .كيف تتعامل مع األب العاصي و السكير ،ذه الراسالة تطلب الناح و اتإرشادفمن خالل ه

 .1111جانفي11أما يوم 

 .مكالمة بنت تعرض مشكلتها

نا و لما إقترب العرس لم يعطني نبي يءوبة تإنسان لم يكن شالسالم عليكم أنا بنت مخط   

 .و أخت هذا الرجل قالت عني كالم اسوء و ليس ص يح و هذا خاله يتراجع موعد العرس ،

 : فأجاب األاستاذ أبو عبد السالم

 .نتكلموا في عدة جوانب ناي ة عامة للشباب و الشبان في فترة الخطوبة 

زيارات تأتي بمشاكل خلطة " ،كالم الزائد و هذا يجيب مشاكلبالالخطبة المطولة تسمح     

في حد و المفروض في فترة الخطوبة كل واحد " وهمسات و نظرات نولو في كالم وحكايات

فالخطبة هي وعد بالزواج و ليس الزواج هذا من حقه ولكن ليس  ،اتإنسان هنا البنت تأملت

أن يكشفها فما بالك بالقذف قال الراسول من حقه إل اق الضرر يقول كالم عليها ال يجوز 

 ؟قالو يا راسول هللا و ما هن ،يقاتقال إجتنبوا السبع المب" ( :ص)
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الشرك باهلل و الس ر و قتل النفس التي حرم هللا إال بال ق و أكل الربا و أكل مال اليتيم  :قال 

 ."  و التولي يوم الزحف و قذف الم انات المؤمنات الغافالت

ن ن نقدم ناي ة يجب أن ال تكون  تستطيع أن تطلب التعويض، ؟ذيهاؤلماذا ت أنت تخليت"

فبلهجة مشددة قدم الشيخ  ،"بين الخطبة و عقد الزواج مدة طويلة فيفوت البنت اسن الشباب 

 .لشباب أن يتبعوا شرع هللاأبو عبد السالم ناي ة لكل ا

  :1111نوفمبر11

متزوجة و زوجي طلقني عدة مرات المرة األولى راني باغية نطرح اسؤال أنا إمرأة : إمرأة

 .والمرة  ثانية و دائما كي يزعف يزعف بالطالق 

 :فأجاب األاستاذ عبد ال ليم قابة 

ال مزاح في  يست سن أن يتال الزوج الذي طلق لكي يسأل ألن هذا اللفظ مسبوق بنية،    

ندما تست يل المعاشرة و ثالث و منهم الطالق ألن الطالق شرعه رب العالمين ليكون حل ع

 .ليس للمزح

من خالل  ثالث جدهن جد و هزهن جد الطالق و النكاح و العتق،" (:ص)قال الراسول     

تعرضنا لمختلف المسائل التي عرضت في ال اة تعكس األزمة التي تعيشها العائلة 

 . ئريةالجزائرية بمختلف أبعادها حيث عرضنا مختلف لمشاكل التي عرفتها األاسرة الجزا

تماعية لها وجودها في كل المجتمعات البشرية كذلك الوحدة جتعتبر األاسرة مؤاسسة إ     

مما جعل من درااسة األاسرة إحدى  ،عليها بناء المجتمع ماتإجتماعية األاسااسية التي تقو

الضرورات التي ت تمها ظروف المجتمعات ال الية بإعتبار الوظائف التي تؤديها  ضرورية 

ي ي افظ على توازنه و إاستمراره و يأتي هذا اتإهتمام في زمن كثر ال ديث عن للمجتمع لك

 .الفردانية و تااعدها و إنتهاء زمن األاسرة 
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المنتوج الثقافي و لكن "األاسرة تعتبر واحدة من المؤاسسات الهامة التي تعني خاصة بنقل     

ااسم هذه العملية مع تتقب يث أصب ت األاسرة  ،تماعيةلم تعد ت تكر عملية التنشةة اتإج

بالتالي لم تعد تلك المكانة و المركز األاسااسي فيما يخص العالقات  ،مؤاسسات أخرى

 .لية أصب ت تعاني من إشكاالت الفتح و الرباط اتإجتماعيعماتإجتماعية لكن هذه ال

وقت عن تلك و الذي يعبر في نفس ال ،و التواصل اتإجتماعي الذي يهمنا فماطلح الرباط"   

ماطل ا غير مبني  ،عالقات التي تربط الفرد بالجماعةو عن تلك ال ،لرغبة في العيش اسوياا

لكنه هو في طور البناء و ال يمكن لهذا البناء أن يتم إال عن طريق تلك الروابط المنسوجة 

تبر هذه الروابط التي تع ،في الواسط األاسري ثم يليه المجتمع،عن طريق متلف مؤاسساتهأوال 

باتإضافة إلى روابط لها عالقة بالمخيال و اتإجتماعية و التي  ،بط حقيقية و واقعيةمزجا لروا

."تنسج بدورها بالتوازي مع البناء الهوياتي للفرد
(1)

 

و لكن ظروف التغير اتإجتماعي بالمجتمع ال ضري في الجزائر أدت إلى تفكك النظام   

 .القيمي السائد مما أدى ألزمة هوية

ضعف التواصل اتإجتماعي أن ال س المشترك لألفراد يشدد كثيرا على  ف سب الدكتور يرى

و ضعف الرباط و العالقات األاسرية بشكل خاص إن ما مس األاسرة الجزائرية  ،بافة عامة

 . المعاصرة من ت والت و تغيرات
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في العالقات  دورا التواصل اتإجتماعي يلعبفاألاسر الجزائرية في القديم كان الرباط أو     

دورا  و الدموية، نسانيةاتإجتماعية األاسرية الم دودة و الضيقة التي تتم في إطار الروابط اتإ

 .هاما في المنظومة و التركيبة المعيارية للفرد كما تشكل الشبكات األاسرية لإلندماج

 يرات الديموقراطية و الثقافية و تغلكن هذه القيم في ضوء تغيرات نسق القرابة و الم"   

إنتقال النظام اتإشتراكي إلى نظام إقتااد السوق و التغير مع كثير من الذهنيات و العقليات 

في ظهور النزعة الفردانية من  ،أثر على اسلوك الفرد داخل مجتمعه السائدة في المجتمع مما

مط العالقات اتإجتماعية و خالل الب ث عن اتإاستقاللية بالمنزل بعد النجاح و تغير ن

و طريقة إحياء حفالت الزفاف أنماط اللباس هنا يجعلنا نسأل أين "اتإقتاادية الضاغطة 

ال ل هل هو في ضعف منظومة القيم التقليدية  أم في المؤاسسات للبنية اتإجتماعية و هذا ما 

.قيمي سم تجاندأدى إلى ع
(1)

 

ها نالحظ هي ت دد بالوجود اتإجتماعي و الذي نامن خالل المشاكل اتإجتماعية التي عرض   

يتخذ متغيرات كثيرة إن ظرف التغير اتإجتماعي بالمجتمع ال ضري في الجزائر أدت إلى 

بين ما هو حداثى  يهدد البناء اتإجتماعي ألن هناك  ،لنظام القيمي مما أدى ألزمة قويةتفكك ا

من  السلبية إلى اتإيجابية و التعدد و  تنوع بناء قيمي للمجتمع الجزائري فلقد تأرج ت القيم

إجتماعية مرت بها الجزائر خالل العشرية  ثقافية إقتاادية، يرجع هذا ألاسباب تاريخية،

األخيرة  و هذا ما إنعكس على المواطن الجزائري بفعل األزمات السيااسية و اتإقتاادية و 

سكن ،هاجس الجزائريين اتإجتماعية خاصة األاسرة حيث أصعب أزمة السكن و البطالة وال

هذه المشاكل التي تطرح لل اة فكثيرا من األحيان يكون طلب حل إجتماعي في حاة 

 . فتاوى ألنها حاة دينية ألن اتإنسان يجد مالذه في الدين حسب تعبير األاستاذ عبد ال ليم قابة
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تمعات ت والت على جميع األصعدة و أزمات متعددة ففي القنوات التي تعرف فيها المج   

كما نجد أن معنويات األفراد قد أصيب  ،الضوابط اتإجتماعية لم تراسخ بعد نجد أن القواعد و

باتإحباط و اسلوكاتهم غير متوازنة و غير مستقرة و يشهد المجتمع الجزائري اسرعة في 

 .  الت والت

تبة الثالثة بعد موضوعات فقه العبادات و بعد حتلت المرفاالموضوعات المالية أما      

الميراث  و لقد أدخلنا قضايا %11. 25الموضوعات اتإجتماعية حيث حال على أعلى نسبة

ألنها غالبا ما تكون التركة عبارة عن مال أو عقارات أو أراضي ما عليها من معامالت 

الشراء و لهذا إنضمت كالتنازل حيث عرضت على ال اة مسائل كثيرة أو توثيق للبيع و 

إلى فةة الموضوعات المالية و اتإقتاادية و كان بإمكاننا في ال قيقة وضعها مع مجموعة 

الموضوعات اتإجتماعية لما يترتب عنها من خالفات و نزاعات تتسبب في خالفات و تشتت 

عائلي اسن اول عرض بعض المسائل التي وردت إلى ال اة و تكون مواضيع مختلفة بين 

إقتاادية  ت تاج إلى حكم كالعروض البنكية للشاب و بين نزاعات الميراث و  ي مالية أوماه

 .بين مشاكل البيع و اتإيجار

 :1111جانفي  11في إتاال يوم 

ذكر أن هذه ن و رث و تركها عند إبنتهاوز تشكو أن أخاها أخذ حقها في اتإإتالت عج   

 " روق م روقميا ولدي قلبي " :قالت العجوز كانت تشكو و تبكي من كثرة القهر حيث 

 :فأجاب األاستاذ عبد ال ليم قابة

للرجال نايب مما ترك الوالدان و األقربون و للنساء نايب مما ترك " :قال هللا تعالى   

 .11اسورة النساءآية "الوالدان و األقربون

تقرأ القرآن  قال أن هللا تعالى أعطى لكل ذي حق حقه و ال تأكلوا حقوق الغير يعني الناس

 .ربي كالم  واضح قسم األرزاق
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زوجة أبيه زورت األوراق و جعلت كل  ه،واسكن و لما توفي أبمكالمة من رجل كان عنده 

 .شيء على إاسمها

وجه  كالمه لزوجة األب هذه التي زورت القانون يعاقب :فأجاب األاستاذ بن زعمية 

اء في غير م لها فهذا ظلم كبير هللا المزورين إذن هذه زوجة األب لما تال إلى وضع األشي

وثق والموثق يبنى على هذا أمام الم ق فأنت لما تشهديعزوجل يعاقب عليه فهو ضياع لل قو

صح عن  راسول هللا بعض آفات كبيرة لما وصل إلى شهادة  فالزور و التزوير، ،األاساس

لما حرم هللا الربا و فوقف و قال إال و شهادة الزور إال و شهادة الزور و ئ الزور كان متك

ن ن نناح زوجة األب أن تل ق نفسها وتتدارك  ،ة ألن فيهما تغيير في حقوق الناسالرشو

يوم ال ينفع مال و ال بنون إال من آتى هللا بقلب " قبل فوات األوان راك ما تدي معاك والو

 .11_11الشعراءاآلية"اسليم

فهي في مرتبة أمكم و حاولوا معها بالتي أما أبناء الزوج نقول لهم ال تشهروا بزوجة أبيكم 

 .هي أحسن 

كيف يتعامل مع زوجة األب التي ه المشورة من المشايخ ليرشدوفهنا هذا السيد يطلب    

حيث  ،ذه الزوجة حفاظا على كيان األاسرةأن الشيخ وجه كلمته له نالحظ و ت حقهم ذأخ

عتبار األاسرة إص المشايخ على و الحظنا حر. امل مع زوجة أبيهم بالتي هي أحسنطلب التع

 .خاصة في مسائل الطالق

حكم الفائدة  حول، نص السؤال ؤال متعلق باألموال و البنوكاس جانفىفي في حاة مؤرخة 

 .نسان عند وضعه ألمواله في البنكيأخذها اتإالتى 

 من الخير و المال ة أن" :وى المشهورة في هذه القضية فيقولالفت :فأجاب األاستاذ بوزيدي

من القرآن الكريم في قوله  و يعطي الدليل على ذلك أوال" نخرجها و أن ينفقها على الفقراء 

 .111البقرة ( لكم رؤوس أموالكمذ:)تعالى

 



146 
 

نتفع ألن البنك حفظ له ماله من السرقة و إفائدة إال أنه  ذيعني أن اتإنسان حتى و إن لم يأخ   

إرجاع هذه األموال للفقراء ثم يواصل بيان العلة و  غيرها و هذه هي العبرة أو الفائدة ال قيقية

يعني الجهاز العام كله يعمل لها و لذلك  ،لها فائدة في ذلك ،األموال الدولة تستثمر هذه :فيقول

استفدت بإعادة رأس إثم أموالك ترجع إليك يعني  ،ن الناس يستفيدون من هذه األموالفكثير م

 .باقي فقراء األمة مالك، و الباقي تادق به لتستفيد منه

أو العلل في ثم إعطاء األاسباب  ،ه بأدلة شرعية من القرآن و السنةو بعدها يدعم فتوا   

بإعطاء تبريرات إن وجدت أو حقائق مثال لماذا هذا األمر جائز أو ، صدور مثل تلك الفتوى

و إن توفر  غير جائز؟ ما هي العلل و األاسباب التي جعلت األمر حكم الجواز أو الكراهية ؟

ؤكد و يدعم  شرعية الفتوى كما أنه لم ببعد ذلك يقدم فتاوى العلماء و الشيوخ المعروفين ل

 .أو شخايات مراعاة لطبيعة الجمهوريقرر في ذكر األمثلة الم لية من وقائع 

دات اتإقتاادية و اتإجتماعية جتسنظرا للم ،ال اة المعامالت البنكيةإلى و كثيرا ما ترد    

رأت على المجتمعات فكثير من األحيان تأتي األاسةلة من شباب حول مشروع قرض التي ط

 .بنكي لتشغيل الشباب لكن دون فوائد تربوية 

الت و تساؤالت انشغإهي ث التي عرضناها حقيقة طلب ال كم و من خالل المسائل الثال   

 .عن مسائل مالية لكن في ال قيقة هي مسائل إجتماعية أيضا 

 ،ع صلة الرحمبسبب أمور مالية تسبب نزاعات عائلية كقط تتم الخالفات أن فو رأينا كي

دانية جعل العالقات األاسرية مسألة شخاين و فردية تإتجاه ن و الفرتباين انستطيع شرح 

 .كان في السابق تقلل الضبط اتإجتماعي كما
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ل األاسرة احدة كما تشكألاسرة في السابق كانت تقدم وظائف و تفاعل بين أفراد األاسرة الوا    

بورديو أن العالقات األاسرية في صيغتها الراسمية ترمي  و يرى بيار ،النموذج األمثل لألفراد

.تقيم كل عالقة إجتماعية و . تابح المقياس تبنى على أاسااسهإلى أن 
(1)

 

متمثلة في فأما الوظيفة الثانية  ،اجتماعيا حيث تزود الفرد لمجال حياتي فتعمل األاسرة   

فاألاسرة كانت مطالبة بال فاظ و الم افظة على التقاليد األاسرية و السرية  الوظيفة األخالقية

 .خالل عملية التنشةة اتإجتماعية 

فعل ما عرفته المجتمعات المعاصرة وتدخل مؤاسسات أخرى و يبقى السؤال مطروح بلكن    

صية الفردية اسواء حيث عرفت هذه المجتمعات الخاو ،استمرارية هذه الوظائفإحول مدى 

.و من الناحية الهوياتية أو من الناحية النفسية (المالية)من الناحية المادية   
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 :فةة الماد  ـ3 -الجدول رقم

 

 النسبة التكرار نوع التأصيل

 %14.11 31 القرآن الكريم

 %14.13 41 أحاديث نبوية

 %4.11 11 أمثال و حكم

 %5.41 11 وقائع اسابقة

حكم شرعي 

 فقط

113 51.13% 

 %111 113 مجموع التكرار
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 "فةة المادر" :3 من خالل جدول

ستخدمها حاة تلومات الرقمية نوع الماادر التي تبين لنا المع ، 3من خالل الجدول رقم     

 .فتاوى على الهواء 

استنباط النص هو إنص و نقل مذهب و  أنواع ،لقد قسم إبن جزي الدليل الشرعي على ثالثة 

 .و نقل مذهب اتإجماع و أقوال الا ابة.الكتاب و السنة

 .القياس و ما أشبه :و االاستنباط

تفاق إأما األدلة و الماادر األصلية فهي أربعة الكتاب و السنة واتإجماع و القياس و م ل    

لى أنها مرتبة في اتإاستقالل بهذا الترتيب تفقوا أيضا عإاستدالل بها ،و عند أهل العلم في اتإ

.يقال في الكتاب و السنة أدلة مجمع عليها ،و في القياس و لإلجماع أدلة متفق عليها
(1)

 

 .لعرفاكاالاست سان و االاستا اب و  أما األدلة المختلفة فكثيرة،

ن مستندا ألن األصل على المفتي أن يكو ،ال يخفى ما لهذا العنار من أهميةالدليل الشرعي 

 .يفي فتواه على دليل شرع

 : تعريف الدليل لغة

و هو ال جة و السلطان و هو في ال قيقة فعل  ،الداللة على البرهان"لمرشد و هو هو ا    

".و إن كان الناوص لم يتادر الداللة ،ااستدل بأثر الناوص عليهم ك يقال،الدال لذل
(1) 

 

 

 

،تأليف يواسف بلمهدي ،قدمه األاستاذ ماطفى اسعيد الخن دار الشنها ط   الفتوى البعد المكاني و الزماني و أثرهما فيـ 1
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تبين لنا من القراءة األولية للجدول أن الماادر حالت على مجموع التكرارات وصل     

و  %14.13دره و بمتواسط نسبة ق 41حال األحاديث النبوية على أعلى تكرار  113إلى 

ثم نأتي إلى  %14.11و بمتواسط نسبة  31حال مادر القرآن الكريم بمجموع تكرارات 

 11ثم أمثال و حكم ب  %5.41تكرار و بنسبة  11 قائع اسابقة في المرتبة الثالثة بو

 .نسبة متقاربة مع الوقائع السابقة  %4.11تكرارات في نسبة 

ية التي وردت إلى ال اة بدون أي تأصيل أو و كذلك أاسباب ورد أن األحكام الشرع    

وهذا راجع إلى بعض %   51.13و بأعلى نسبة  113مادر ال كم كانت كان أعلى تكرار 

المسائل التي تعرض في ال اة هي مشاكل إجتماعية أحيانا زوجية و أحيانا أاسريا أو بين 

  .أصدقاء

ايخ ال اة توجيه و إرشاد الناس ي اول مش ،و يمكن إرجاع هذه تفسير األمر بثالث أمور   

و الوعظ و ليس إعطاء حكم شرعي و عرضت في ال اة مسائل كثيرة يمكن أن نعرض 

 .البعض

 .يعرض بعض المسائل بدون أي حكم شرعي 

 .اسأل رجل زوجة لها دين صيام  فاامت الدين و أجر شوال هل يجوز النية الواحدة :اسؤال

األمر هناك ثالث أمور ،اتإنسان الفضل أن يقضي و  بالنسبة لهذا: فأجاب األاستاذ بوزيدي

ياوم شوال و إذا كان كسالن بعض الفقهاء يستطيع أن يقضي الدين في أيام شوال دون أن 

 .ينوي فيه االزدواج ربما تكون لها األجران

 .فهنا الشيخ وضح ال كم الشرعي في قضاء الدين و أجر دون ذكر نص أو برهان
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رجل أنا عزمت أني أختن وليدي و أن أحضر كل  اسأل 1111فمبر نو11في حاة مؤرخة 

 .العائلة فقالو لي اتإعالن يكون في العرس و ال يكون في اتإعالن في الختان

فأجابه األاستاذ بوزيدي بشيء من الدعابة فقال لو دعوتنا لجةناك نقول له ال بأس أن يكون     

نك من خالل هاته الفتاوى يالحظ الشيخ وليمة ال يتكلف فوق طاعته فهي جائزة أفرح بإب

 .    بعض ال كم باتإيجاز أو اتإكراه

قضية التأصيل في ال اة لدى المشايخ حسب تتبعنا لل اة الحظنا  :أما األمر الثالث     

الفرق بين مشايخ ال اة حيث أن األاستاذ بوزيدي غالبا ما يجيب عن المشاكل اتإجتماعية و 

ااه و قليال ما يؤصل فتاواه ب يث يتولى اتإجابة بالدارجة في اول األمور المالية ب كم تخ

أن يبسط قدر اتإمكان ليفهم اتإنسان العامي فلما تتال عجوز تعرض شكوتها ال يمكن لك ّأن 

.ترد إال بالدارجة
(1) 

استاذ أبو عبد السالم فهو معتدل أحيانا يعطي الدليل الشرعي و األ ،أما المشايخ اآلخرين      

صل و يعطي الدليل الشرعي إال إذا كان السؤال ؤكذلك األاستاذ عبد ال ليم قابة ي يانا ال  وأح

ال يدعي الدليل الشرعي كأن تكون مشكلة أو خالف و لكن األاستاذ بن زعمية يرى أنه ملزم 

بالتأصيل و بالدليل الشرعي لكي يعرف المستفتي لماذا حرم هللا هذا ألن هللا تعالى جعل 

 .و هكذا الناس ترتاح "و إنما حرم الربا و أباح البيع" :قولهالبديل ك

است سنوا إعامة أو طلبة أو أاساتذة الالناس لما تلقاني اسواء :"كما قال األاستاذ بن زعمية 

 .  "األمر

 :تأصيل المشايخ في الفتاوى

عندي بنت حاب  نخطبها و هذه البنت :"اسيد اسأل يقول  1111أكتوبر 11ففي راسالة يوم 

 ما حكم الشرع؟. ت من زوجة جديرضع
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إن جدك كما كان  "لبن الف ل"زوجة جدك بمثابة جدتك  :فأجابه األاستاذ عبد ال ليم قابة    

اسببا في حليب جدتك بالزواج و كذلك زوجة جدك تنااسب جدك هذا ما يسميه جمهور الفقهاء 

تاذ عبد ال ليم قابة ي رم من الرضاعة ما ي رم من  النسب هنا نالحظ أن األاس "لبن الف ل"

استند إلى رأي الفقهاء ليطمةن قلب السائل و يقتنع خاصة إو  ،فال جيدا في قضية لخطورتها

 .سااسةح أن المسألة

 :جدول اللغة -4-الجدول رقم 

 

 النسبة فتاوى التكرار اللغة المستخدمة

 %51.11 11 العربية الفا ى

 %43.15 11 الدارجة العامية

 %4.11 1 األمازيغية

 %1 1 الفرنسية

 %  111 111 المجموع

 

 : جدول اللغة المستخدمة 

ـ أن إحاائياته متعلقة بنوع اللغة المستخدمة  4يتضح لنا من خالل عنوان الجدول رقم ـ     

امج حاة نستخدمها بريو ذلك لإلجابة على نوع و مستوى اللغة التي  ،الفتوىفي برامج 

 تاألولية يتضح لنا أن أعلى نسبة مسجلة في الجدول كانعند القراءة  ،فتاوى على الهواء

د اللغة نو كانت أدنى نسبة هي ع ،"العربية الفا ى"كان معبرا عن نسبة  و 51.11%

أما المركز  ،غة األمازيغية العاميةلو هي ال% 4.11بعدها  1كانت حيث  (الفرنسية)األجنبية 

و هي قريبة جدا من نسبة العربية  %43.15 الثاني فكانت اللغة الدارجة العامية بنسبة
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أخير نسبة الفرنسية أوجدناها إحتياطا ألن ال اة تستقبل راسائل إلكترونية  و ،الفا ى

د + خاصة من الجالية و ألن المجتمع الجزائري مفرنس و لكن خالل تسجيلنا لل اة لم ير

 .إلى ال اة طلب بالرد على مسألة باللغة الفرنسية

ألنه برنامج  راجع  اةالالمرتبة األولى في  في للغة العربية الفا ىإن تموقع ا       

مما  ،خاصة و لغة اتإاسالم عامة ،و السنةي تم إاستخدام اللغة العربية ألنها لغة القرآن  ،ديني

استخدامها كما هي دون تغير أو ترجمة له إلى إيقتضي وجود كلمات عربية فاي ة درج 

ن وكان السكان الم ليمفردات دينية م ضة لم يسبق أن اللغة الدارجة لكونها تعبر عن 

ثل هذه الكلمات نذكر منها و م ،نتشار لغة القرآن الكريمإيعرفونها إال مع الفتح اتإاسالمي و 

 الشرع، ،خالصاتإ ،الغيب ،الجنة ،(مصلى هللا عليه و اسلّ )النبي  ،رب العالمين ،هللا :ما يلي

        .و غيرها الجزاء

ية أخرى مثل الدارجة العامية ألنها ررى لغو اال يعني أن ال اة ال تستخدم أنواع لكن هذا   

األقرب لجمهور ال اة حيث من خالل طرح المستفتي خاصة لما تكون المسألة متعلقة 

و غالبا ما يجيب األاستاذ بوزيدي و  ،بخالف أو مشكل عائلي تكون اتإجابة بالدارجة العامية

تفتي و تبسيط المعلومة للمتلقي و هذا ما صرح به األاستاذ هارون ذلك تإياال الفكرة للمس

بريك من خالل مقابلتنا معه
(1)،

فالمشايخ يلعبون أدوار مختلفة كما اسبق الذكر أن األاستاذ  

غة العربية الفا ى و قليال ما لبوزيدي يجب بالعامية أما األاستاذ عبد ال ليم قابة يجيب بال

تكون المتالة عجوز أو طبيعة السؤال  يفرض هذا أن ضى األمر يت دث بالعامية إال إذا إقت

إذا ما تعلق األمر بأعراف اسن اول عرض بعض الفتاوى و كيفية اتإجابة عنها ن اول 

 .كتابتها حرفيا كما اسمعناها من عند المشايخ 

يريد تأجيرها ما حكم " ماكنة"تال رجل يسأل عن إ: 1111أكتوبر 11ففي حاة مؤرخة 

 هذا؟  الشرع في

إحنا نقولو ما دام عقد اتإيجار ماهوش ربوي و إذا رأى البنك أن  :فأجابه األاستاذ بوزيدي

 .هذه المعاملة جائزة ذايبيعها إ
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يجيب ، ةيات القرآنيبااستثناء األحاديث و اآل %111نالحظ أن األاستاذ يجيب بالدارجة 

كبيرة أكثر من المشايخ  هذه الخاصية هي التي جعلت للشيخ شعبية" :األاستاذ هارون بريك

 ."اآلخرين

إتالت أخت تطرح اسؤال  1111نوفمبر  12في حاة مؤرخة  :أما األاستاذ عبد ال ليم قابة

اسنوات و لكن زوجها جاهل و إنسان غير متعلم و واحد النهار  14متزوجة منذ اأن : تقول

 .خ ما حكم هذا يا شي قلقتو، قولي أنت مطلقة فقال لي أنت مطلقة ثالث مرات،

 :فكانت إجابة األاستاذ حرفيا

ق إال عندما تال إلى حد ال فالمرأة ال تطلب الطال ،ل قيقة األخت قامت بمخالفة شرعيةفا    

أما أن  ،أن تستغفر و تادق و تقوم بال سنةفهي عليها  ،أم أن تطلب الطالق لتمزح ،ت تمل

رف فهو ال يعرف اسبب زوجها ال يعرف و جاهل فبعض الفقهاء ييسرون إن لم يكن يع

 .لترجع له امعروف وا تعد طلقة واحدة و يجب أن يقيمالمراد و النص أما ال كم عند الذين شدد

و هذا راجع لتكوينه و  عربيةفاألاستاذ عبد ال ليم قابة ي رص دائما على التكلم باللغة ال    

 .باللغة األمازيغية ب كم درااسة في بالد الشامأما األاستاذ أبو عبد السالم فهو يتولى اتإجابة

عندما يطلب المستفتي ذلك في ال اة التي تبث في قناة وطنية للشعب الجزائري و    

 .م اولة تبسيط اللغة و األاسلوب

حتلت أقل نسبة بعد اللغة إفمن خالل البيانات الرقمية للجدول نالحظ أن اللغة األمازيغية 

 .العربية الفا ى و الدارجة 

بقيت بعض المناطق مثل  ،وع الثقافي الذي تزخر به الجزائرلتنلنظرا  أما األمازيغية     

أقاى جنوب الجزائر تطورت مع عامل الزمن  ،زابيمنطقة بني م ،جبال األوراس :القبائل

إندثرت الكثير من الكلمات و التغيرات من اللغة  و ذوبان المجتمع األمازيغي في العربي،

ها و تقنينها في تراث علمي و ثقافي مكتوب يضمن لها األمازيغية و ذلك ألنه لم يتم حفظ

استعمالها في ابقيت لغة شفوية يعتمد نقلها على بل  ،كلغة حياة اسهل كتابتها و قراءتهاالبقاء 
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و ربما  ،خر مثل باقي العادات و التقاليدالمعامالت اليومية بين السكان و توارثها من جيل آل

لهذا وضع األاستاذ أبو عبد السالم خاياا ليعطي  ،هذا ما يفسر واقع اللغة األمازيغية

 .         التوجيه باألمازيغية حسب تعبيره

 .فةة الجنس :ـ5-رقم  الجدول

 النسبة التكرار الجنس

 %41.11 114 ذكر

 %51.11 141 أنثى

 %111 142 المجموع

 

كثر بقليل من أ نساءخالل الجدول توضح أن نسبة الذين يتابعون برامج اتإفتاء هن ال    

و أما نسبة الرجال وصلت إلى  141بتكرار  %51.11الرجال حيث بلغت نسبة النساء 

،فهذه النسب تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحاائية و مدى  114بتكرار % 41.11

 .متابعة الجمهور لبرامج اتإفتاء

يتردد على المسجد يرجع الفرق ألن إقبال المرأة على المسجد قليل بالنسبة للرجل حيث     

استشارته  عكس المرأة إمرات و يلقي اتإمام متى شاء حيث يستطيع طلب حكم شرعي أو 5

نشغاالتها إالتي تبقى في المنزل ،ال يوجد لديها إال و اسائل اتإعالم التي من خاللها تطرح 

فع جتماعية خاصة أن المؤاسسات الدينية ال تعتمد برامج منظمة و مدرواسة لراتإالفقهية و 

 .الت دي و مواجهة ما تعانيه األاسرة المسلمة و تغيير تلك الت ديات و مواجهتها 

األمر الثاني المرأة هي التي ت مل القيم بإعتبارها هي المسؤولة عن التربية و المسؤولة     

نتقال مختلف القيم ،و غياب المرأة إعن األاسرة و تعتبر اآللية الفعالة التي يتم من خاللها 

ئرية بأهمية هذه األخيرة في تكوين العالقات بين األفراد و أاسرتهم بشكل فعال و ت ديد الجزا
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طبيعة التفاعل بينهم كما أنها تشكل معايير و أهداف تنظيم اسلوك الجماعة و توجيههم  ن و 

 .ما هو مقبول

 .و هذا ما نالحظه عن طبيعة األاسةلة التي تطرح في ال اة

 :1111فيفري 11ففي ال اة المؤرخة 

أنها تعيش مع زوجها في مشاكل كبيرة لما كنت حامل بإبنها الثالث  :لوتالت إمرأة تقإ    

 .تشاجرت معه فمسك السكين و هددها و طلقها بالثالث ثم رجعها

مكالمة من إمرأة تقول أن أباها  1111نوفمبر 12و المشاكل العائلية حتى حاة مؤرخة    

جة الثانية ولديه بنات ثالث و لم وأعطى ألخي و الزتوفى و قسم الميراث أخي الكبير 

 .يعطيني شيء و اآلخرين أعطاهم

كتشفت أنو يخونها اأنها متزوجة منذ عامين و اآلن " : و في حاة إتالت إمرأة تقول     

مع طفلة و كلمتها و تأكدت من هذا األمر و يضربها من أجلها كل يوم يا شيخ أنا تعبت ماذا 

 ."ش طالق ملي تزوجت خالصنهلي قالولي ما كاأفعل خاصة أن أ

 .و زوجي ضربني حتى اسقطلي حملي

ة التي من خالل عرضنا لهذه المسائل و هي كثيرة في ال اة نرى بعض الهيمنة الذكوري    

 .الحظنا أن المرأة هي التي تت مل ثيح ،و الزوجأاألهل  نتعاني منها المرأة اسواء م

بعض مناطق البالد في ى أن حرمان المرأة من الميراث خاصة ففي المسألة الثانية نر     

 .ألشياء حسب تعبير بورديول اطبيعي اكمنطقة القبائل حيث أصبح نظام

 ،المتواسط تتقااسم نسب النظرة للجنسأن مجتمعات الب ر األبيض  (بورديو)يرى حيث     

نظرة مشتركة بين  هي و أشرنا نااسلفأهذه النظرة كما  حيث تجعل من الرجل مركز األشياء،

آخر إال  إلىن مجتمع لكنها تتأرجح في درجاتها م ؛اسائر مجتمعات الب ر األبيض المتواسط

 .أنها تتجسد في شكلها األقاى داخل المجتمع القبائلي
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ما يمكن أن نجده و لو أن المجتمع القبائلي يعكس الاورة المثالية و القاوى ل   ىفهو ير    

فهو يعتبر هذا الذي يظهر كنظام  ،ورية داخل البنيات اتإجتماعيةشكل بسيط من هيمنة ذكب

يعمل على تأاسيس و كذا الم افظة على  حيث و هو أصل البناء اتإجتماعي ،طبيعي لألشياء

و بهذا تقي  ،وليدة الطبيعة هي الكوني و التي تغلق على نفسها في الطابعالهيمنة الذكورية 

لإلمتياز "جتماعي من الممكن تغييره اء تاريخي ثقافي و المساءلة كبنا نفسها شر التشكيك

 .ذكورية كانت أو الذي تغذيه اتإيديولوجية ثقافية "الذكوري 

ي من المفروض أن التو هانة حتى في بيتها أن المرأة مُ  :كد ما نقولؤأما المسألة الثالثة ت    

عيش  مأاساة مع زوج ظالم و ة تإال أن هذه المرأ .نظامها المودة و الرحمة ،تكون في مملكتها

ألنه يخونها مع  ة ال سنة و الرعاية الجيدة و عاص  المعاشركألنه ي رمها من حقوقها  عاص  

نستطيع أن نتخيل الضرر النفسي و العاطفي الذي تعاني المرأة منه فوق هذا ف ،أخرى عالنية

 :حيث تقول ،ها نفسيادعمبتخذوا الموقف السلبي و لو حتى إحيث أن األهل  ،ال يبقى لها خيار

حتى  ،"ملي تزوجت خالص": لذهاب إليهم و قالو لهامن اصاحبة المشكلة أن أهلها منعوها 

 ضرنا تو في هذا اتإطار  .و مقبول ع هذا الزوج و كأن تارفه عاد  أنهم رفضوا التفاوض م

ة عليها و  افظنتاج الهيمنة الذكورية و المإن النساء شريكات في إ" :(بورديوبيار ) مقولة 

 .فهن ينسجمن بطريقة غير واعية من خالل التنشةة اتإجتماعية  ،كذا إعادة إنتاجها

و  لكن هذا يعني أن المرأة ال تسأل في حاة فتاوى على الهواء لتقوية ثقافتها الدينية    

 (.شرعية كالاالة و الزكاة و الايام و كل ما يتعلق من أحكام)أمور دينها  نالسؤال ع
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 :ائج الدراسةنت

 :وعة من النتائج نجملها في ما يليها النظري و التطبيقي عن مجمي  كشفت الدرااسة في شقَ     

 :الجانب النظري

  البرامج الدينية هي الشكل السمعي و الباري لإلعالم الديني الذي يعتبر بدوره الشكل

 .اتإعالمي للخطاب الديني

  أجل إعطاء اتإعالمي من  يالدينوالخطاب  ن الخطاب الدينيبيضرورة التكامل

 .ي مختلف الميادينفلقيام بدوره في خدمة األمة لالفرص لكل واحد منهما 

  إن دافع البرامج الدينية في واسائل اتإعالم ال يختلف كثيرا عن واقع هذا اتإعالم في

عاني من الرداءة يوخاصة اتإعالم الجزائري حيث  ،المجتمعات العربية و اتإاسالمية

 .ةيالفاعلو قلة 

 :  الجانب التطبيقي

 تيوالمستف يفاعل بين المفتص من التلواسائل اتإعالم تغير عملية الفتوى وتق. 

  مستوى عرض البرامج الدينية في حاة فتاوى على الهواء مقبول من حيث الكيف

ة على جميع تساؤالت الجمهور المجال لإلجاب فسح ل و هذا راجع حسب المشاهدين

 .ديةيجتماعية و التشريعية و العقختالفها اتإاعلى 

  يراعي برنامج فتاوى على الهواء نوع الجمهور المستقبل و ذلك من خالل تبسيط

 .المفاهيم و اللغة المستخدمة

 يفه يةناحية الكيفالأما من  ،قلة اتإهتمام بالبرامج الدينية تثبُ  فقد أما من حيث الكم 

 .تبقى بعيدة عن متطلبات العار

 يالدينية لدى المشاهد الجزائر فيةا ب الخليغ. 

  دور المؤاسسة الدينية فى تنظيم الفتوىغياب. 

 نيةيتمثل حاة فتاوى على الهواء لدى الجمهور المتابع لها أكثر من حاة د. 
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 :العامة الخاتمة

 ،لدى أفراد العينةاستطاعت حاة فتاوى على الهواء إشباع أولى ال اجات وأهمها القد      

يوضح  وهذا ما ،عرفة الفتوى في القضايا التي يعيشونها أو ياادفونهام رغبتهم فى يوه

ة رغباستطاعت هذه األخيرة إشباع احيث  ،برامج اتإفتاءأهمية أهداف  و وضوح بجالء

فبرنامج الفتاوى  .مور دينهم ودنياهمأفى معرفة األحكام الشرعية المتعلقة ب المتابعين لل اة

 .توعيتهم وتوجيههم وإرشادهم إلى أمور دينهم ودنياهم  ال ياة من خالل يف ستمد أهميتهي

 لهم  نييب و ،ويدلهم عليه و يوعيهم فيه، ،إلى من يعرفهم بالشرعفالناس دائما ب اجة     

 .اسااسيواأل يور ال يوبرامج اتإفتاء فى هذا الادد تقوم بهذا الد و ،أحكامه ومقاصده

ين لما يؤديه من دور مؤثر فى نشر الد   ،مؤخرا ية اتإعالم الدينيبأهم يد الوعلذا تزايَ     

 .داة المعرفة الدينيةأ عدّ فاتإعالم كان وال يزال يُ  على حدٍّ اسواء،  والمعرفة الدينية

 ،ويتواصل ينسان بوصفه كائنا ثقافيا يعب اتإدينية يخاطال اة الن الشيخ فى أمع العلم     

نه هنا يتسق أشك  وال ،ح على كل البشرنما هو خطاب مفتوإو ،وليس فى ذهنه بيةة م ددة

 .الفضائية التى تخاطب فةات متنوعةو اسمات الثقافة   مع شروط

ن أكما  ،ية تطرح نوعا مختلفا لعالم الدينبوصفه صيغة ثقاف يرجل الدين االعالمفوبهذا       

ن الذين اسميووهم الفقهاء الر ،مؤاسسة ويسمون عادة بكبار العلماءهناك علماء دين تفرزهم ال

هل ال ل أوهم  ،مر موقوف عليهموقد مرت عاور واأل .وي ددونه ييقودون الخطاب الدين

كتسب موقعه عبر قبول الجماهير له إ يالذ يقد جاء عار الفضائيات وجاء المفتوالعقد، ف

وتبنت البرامج  ،الفضائية مع هذه الرغبة المندفعةت الم طات أقبالها عليه وتواطإوعبر 

هو ال ال مع الشيخ يواسف  مثلما يددة التى تستجيب لل ضور الجماهيرلمتعالكثيرة وا

 .عالميا للم طةإمما ي قق نجاحا  ،يالقرضاو
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مج خذ التى تقع فى براآاتإشارة إلى أن هناك بعضا من الموفى هذا اتإطار فإنه ال بد من      

عدم الوضوح فى الرؤية ث نوعا من الخلل و د  قد تُ  يالت ،اتإفتاء المباشرة عبر القنوات

ما يطرح بعدم الثقة والرضا ب ــأحيانا  ــلمشاهد وهذا مايولد لديه الشعور الا ي ة بالنسبة ل

 :خذ ما يلىآهذه الم ولعل أبرز ،أو يقدم عبر هذه البرامج

هذا خلل كبير  يف و ،بالجواب بمجرد اتإنتهاء من السؤال من غير ترو   يبادر مثال يفتمالف    

 يل وكالم العلماء وإختالفهم فيهااست ضار الدلافكثير من المسائل ت تاج إلى  ،عظيم هلوتسا

 من ، مما ي تاج معه إلى مزيدأو المتقاربة من حيث األحكام شابهةتمالمسائل ال و خاصة في

وهذه شهادة كل المشايخ الذين  وهذا اليمكن فى اتإفتاء المباشر مراجعة،التفكر وال تأمل وال

 .أثناء ال اة يست سنون وجود شخاين نجدهم هم ال وار ولهذاأجرينا مع

االت اتإتاتدفق  وقاير  إل اح المقدم على أنهمع  المخاص لل اة الوقتقضية      

ؤثرات تجعل الفتوى أقرب فكل هذه الم ،، مّما يستوجب تقديم اتإجابة في مّدة قايرةرةبكث

من  بين المفتي والمستفتي اسواء الجيد عدم التفاعل سبب، وتإلى الخطأ منها إلى الاواب

.و الكافي فياوبتقديم الشرح الالمفتي من جهة  وأالمستفتي بعرض التفاصيل وال يثيات  جهة
 

 يإختالف الناس ف يأن يراع يعلى المفت :فضائية ال تعرف ال دود الجغرافيةالفتوى ال    

 فما ينااسب مجتمعا ال ،ن فيهاتالف مجتمعاتهم التى يعيشومذاهبهم وأعرافهم ومشاربهم وإخ

ينااسب آخر لذا فإن الفتوى الفضائية تنتقل عبر األفاق بسرعة لتال لجميع الناس يتناقلونها  

اتإهتمام  ،القنوات الفضائية يتادى لمهمة اتإفتاء ف يالذ يعلى المفت هلذا فإن ،يما بينهمف

 يف يصدار ال كم الشرعى ال سبان عند إبمعرفة األحوال المختلفة للمتالين وأخذها ف

 .نظرا ألهميته المسألة المطروحة
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 ييات تقوم بمسؤولية عظيمة ومهمة فالفضائ يرامج اتإفتاء الشرعية فإن ب     

ه تقوم بدور الموج   يفه ،دمه من معرفة دينية شاملة وص ي ةالمجتمع من خالل ما تق

ومن ــ لشرعية مج اتإفتاء اوبرا ،م فيما يهمه من أمور دينه ودنياهوالمرشد للمسل

ة من تهدف إلى ت قيق جمل ــ فى المجتمعات اتإاسالمية يمنطلق دورها الرياد

عدد من المهتمين بهذه  رؤية   تعد فى حقيقتها ثمرةَ  ياألهداف التى تسعى لها والت

 :لعل من أبرزها ، والبرامج

يم اتإاسالمية من خالل غرس التعاليم والمفاه ،تقوية صلة اتإنسان بربه وخالقه -1

اس، وإعداد نفوس الن يال ياة وشؤونها ف يتها العملية الشاملة لجميع مناحاوتطبيق

ه على ال ق فق منهجية إاسالمية واض ة واسليمة تدلّ إعدادا جيدا وص ي ا وَ  المسلم

.وترشده إليه وتجنبه الباطل وتبعده عنه 
 

على النهج السليم  بناء  مور دينهم ودنياهم ألية المسلمين وتوجيههم و إرشادهم توع -1

رة المطهرةالقائم على الكتاب والسنة النبوية  اادفهم في ا يمّ واتإجابة ع ،و العط 

 يي تاج فيها المسلم إلى رأ ،ه مختلفةيمن مسائل وقضايا شرعية وحيات حياتهم

.الشرع وحكمه
 

 ياألمور والقضايا التالوصول إلى العلماء وطلبة العلم  حول مختلف  يرعة فالسّ  -3

اتإنتظار أو التأخر فى الرد على من وكفاية الناس  م معضالت دينية،تشكل عليه

 فية التى كانت تعتمد على أشةلتهم كما هو شأن البرامج اتإذاعية والمواد الا

.البريد
 

 يالتربية باألحكام الشرعية الضرورية تعريف األقليات المسلمة فى البلدان الغ -4

.ان العقيدة الا ي ة لهمبي و ،ي تاجون إليها بشكل ص يح
 

 و يتى بدأت تغزو بلدان العالم العربمواجهة تيارات التطرف واتإل اد ال  -5

صلّى هللا )اسنة نبيه م مد  و ن شرع هللاتبييبتوعية الناس  ي، و العمل علىاتإاسالم

، والبعد مإلقتداء بهل من فضائل هذه األمة ما كان عليه اسلفُ  و لهم، (عليه و اسلّم

.ينخل بالدّ عن كل ما ي
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 نماذ  عن فتاوى الحصة:

 تاريخ الحصة: 1 أكتوبر 2111 .

 مشايخ الحصة: د بوزيدي و الشيخ األستاذ أبو عبد السالم.

 المستفتي: إمرأة.

سؤال:)1( تقول هي عربية مسلمة أريد أن أستفتيكم ،أنا تزوجت مسيحي ،و دخل اإلسالم و 

حتى أنه حول إسمه و لكن لم يطبق تعاليم اإلسالم و حاليا أنا أتقاضى منحة تقاعده ما حكم 

.الشريعة   

 الفتوى: الشيخ أبو عبد السالم.

تقول األخت شيء حسن إنها تستدرك و تعود إلى حضرة اإلسالم و شريعة الفعل  :أوال

ال يجوز للمرأة المسلمة أن تنكح غير مسلم سواء كان مجوسيا أو  ،األول لألخت خطأ

نصرانيا أو يهوديا ال خالف سواء كان قديما أو حديثا فهذا الزوا  باطل ،و بعد ذلك أسلم 

نرجو له النجاة كما قال الرسول " ال إله إال هللا "نحن نقول ما دام الزو  أسلم و لو بقوله 

".له زكاة و ال صالة  دخل الجنة و لم يذكر( :"ص)  

اآلن هي تسأل أنها تأخذ منه منحة ال بأس في ذلك ألنها منحة تعطى بسبب هذه العالقة بما 

.أن هنا عقد وضعي، و إن كان فاسدا فال شيء عليه   

 تاريخ الحصة: 1 أكتوبر 2111.

 مشايخ الحصة: د بوزيدي و األستاذ أبو عد السالم.

 المستفتي: إمرأة من شرشال.

سؤال:)2(  السالم عليكم عندي سؤال يا أخي أنا مطلقة و عندي ولد تزوجت شخص ثاني 

عندي بيت و أنا إنسانة عاملة و مركزي ال بأس به لكن الحياة بيني و بين هذا الزو  

.هأصبحت جحيم حتى أصبح كل شخص ينفق على نفس  

 المفتي: د بوزيد 

الفتوى: فالبنسبة للنفقة ،الزو  مطالب أن ينفق عليها لخروجه و ينفق على ابنته أما بالنسبة 

للولد إذا كان والده ميت وجب أن ينفق عليه من باب اإلحسان جاء للرسول شخص يشكو 

نحن ال نقول لهذا الشخص لست "إمسح على رأس اليتيم : "قسوة قلبه فنصحه الرسول 

بنته وجبت النفقةمطالب من جهة اإلبن و لكن من جهة الزوجة و ا  
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 تاريخ الحصة : 12 أكتوبر 2111

 مشايخ الحصة: د بوزيدي و األستاذ عبد الحليم قابة.

 المستفتي: محمد.

 سؤال)3(: يا شيخ لماذا نصلي على الميت في المسجد و ليس في المقبرة.

.و ما حكم الصالة على المنتحر              

 المفتي: عبد الحليم قابة .

الفتوى: نصلي صالة الجنازة وجوبا ألنه إذا دفن مسلم بدون جنازة تأثم األمة كلها و على 

المنتحر و يجوز الصالة عله داخل المسجد و خارجه و في المقبرة ،أما النقطة الثانية األخ 

على لما يسمع خطباء الدين الذين يلمون بموعظة الناس، بالنسبة للذين ال يصلون حتى 

،فهو غريق فهو أحو  للدعاء "إال هللا ال إله "المنتحر يجوز الصالة عليه ألنه مسلم شهد 

. من غيره  

 

 تاريخ الحصة: 12 أكتوبر 2111.

 مشايخ الحصة: األستاذ عبد الحليم قابة و الشيخ أبو عبد السالم.

 المستفتي: إمرأة من العاصمة.

السؤال)2(: السالم عليكم سيدي الشيخ أنا متزوجة و في فترة زواجي أنا دائما اللي ننفق 

عدت أنا في البيت و حرمني من قو المصاريف نتاعو و كي لقى راجلي عمل  على البيت

.ما يعطينيش دورو رغم أني أعرف أنو ينفق على النساء،كل شيء   

 المفتي: عبد الحليم قابة.

الفتوى: توجيه عام لكل األزوا  أن يراعوا هللا في أزواجهم أما هذه األخت الكريمة إن شاء 

لزوجك و عائلتك و ال تمني لتنالي األجر الكامل بإذن هللا تعالى  هللا يأجرك عندما أحسنت

،المشكلة هنا في هذه العائلة لما بدأت عالقات النساء إن شاء هللا ندعو لو ربي يهديه و يعود 

ليك و لكن نقول لهذه األخت هناك أسباب جعلت هذا الزو  يلجأ إلى النساء خار  بيته 

جها إلى البيت و يوسع صدرها حتى يحس بغلطه و تصرفي يجب عليها أن تتفانى ليعود زو

تصرف الصابرات و الحاسبات و حاولي إظهار الحب و الرعاية حتى يحس بالذنب مع 

بأن هللا قادر على قلب القلوبالحرص الشديد في دعاء السجود و تيقني   
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 تاريخ الحصة : 12أكتوبر 2111.

 مشايخ الحصة:األستاذ عبد الحليم قابة والشيخ أبو عبد السالم.

 المستفتي: إمرأة من المدية.

 السؤال)2(: السالم عليكم بإختصار يا شيخ حابة نعرف متى تذبح األضحية؟

 المفتي: عبد الحليم قابة.

الفتوى: تكون األضحية بعد صالة العيد لقوله تعالى:"فصلي لربك و انحر"بمعنى صلي ثم 

هذه شاه :"قبل الصالة العيد فقال له اذبح أضحيتك لذلك رسول هللا لما رأى شخصا 

،كما يجوز ذبح األضحية اليوم األول من لصالة إلى الغروب و اليوم الثاني ،و الثالث "لحم

. و األفضل بعد الضحى  

 

 تاريخ الحصة: 12أكتوبر2111.

 مشايخ الحصة:األستاذ عبد الحليم قابة و الشيخ أبو عبد السالم.

 المستفتي: إمرأة.

السؤال )0(: أنا ولدت ولد و حبيت ندير عقيقة لوليدي، لكن أهل زوجي رفضوا قالولي حنا 

.في عوايدنا مانديروش العقيقة بصح أنا درت العقيقة و لما درتها مرض وليدي بسببها  

 المفتي:أبوعبد السالم

 الفتوى)10(:نحن نعلم أن هناك في مجتمعنا أعراف طيبة و هناك أعراف خاطئة وفاسدة

ن تقام سن ة أولى من إحداث خالف داخل العائلة،أما العالقة بين العقيقةو نحاربها أ   

.و مرض الطفل هذا ال يمكن فإن هللا كاتب على اإلنسان يمرض في هذا التوقيت  

 

 تاريخ الحصة: 22 أكتوبر 2111.

 مشايخ الحصة: األستاذ بوزيد و األستاذ عبد الحليم قابة.

 المستفتي: إمرأة من ميلة.
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السؤال)0(:السالم عليكم أنا أبي شيخ كبير اآلن هو تاب و الحمد هللا و لكن كان في فرنسا 

.أرجوا اإلجابة باألمازيغية.يفطر رمضان  

 المفتي عبد الحليم قابة.

الفتوى: نرجوا أن يكون إن شاء هللا أظهر توبته ، في المذهب المالكي يفتى على الذي يفطر 

على هذا األساس نفتي بأنه عندو كفارة، و في جمهور  ،اعمدمتعمدا كالذي يقع على أهله مت

الفقهاء وتيسيرا على الناس وجوب الترتيب، و في المذهب المالكي عدم الترتيب عندوا 

01يوم على اليوم الواحد أو إفطار  01خيار ، وبما أننا ليس لدينا عتق رقبة إما يصوم   

.مسكين عن اليوم الواحد   

.وجوب القضاء:أوال  

سنة نقول إذا ما عندوش تسقط الكفارة بمعنى    21بما أنوا عاجز عن الصوم ألن له : ثانيا

دينار على السنة 1211إذا كان عاجز عن الصيام أصال وجب حفنة سميد كل يوم بمقدار  

دينار في الشهر الواحد و السنة 1211في حدود  31دينار في 22ما يعادل على اليوم الواحد 

سنة كل  31سنوات و  11  

.يوم لليوم الواحد 01في  2211شهر، هذا بالنسبة للقضاء للكفارة  31ألف في  121  

.إذا كان عندوا دراهم يخر  وإذا لم يكن يسقط القضاء و تكفي التوبة  

  

 تاريخ الحصة:  12 نوفمبر 2111.

 مشايخ الحصة: أبو عبد السالم و بوزيد.

 المستفتي: رجل من تيزي وزو.

 السؤال:يا شيخ كنت مقلق بزاف مع المرأة ديالي وقلتلها راكي مطلقة.

 المفتي)2(: هل كنت جايب خبر و عارف واش تقول.

 المستفتي: كنت زغفان زعفان زغفان مليح لم أنوي قولها.

 المفتي: بوزيد.

 الفتوى: هذه المسألة مربوطة بأمرين:
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إلى مرحلة ال  الطالق أثناء الغضب الشديد و إني لم أفهم جوابه إذ وصل اإلنسان:األول

يعرف ماذا يقول، طالق الغضبان ال يقع، إما الغضب الشديد فاإلنسان الذي يمسك نفسه ألن 

الكثير من الناس غضبوا بصح ما يطلقوش يا أخ ،إذا وصلت إلى درجة أنك خرجت عن 

وعيك و ال تعرف ما تقول،و عند العلماء ،طلقة الثالث لمجلس واحد فهي طلقة واحدة 

.يعرف نفسهرجعية و هو   

 المستفتي: إمرأة.

 السؤال: هي تسأل عن الحكم في لفظ قالت لولدها "أنا يهودية إذا رفدت التلفون عليك".

 المفتي: أبو عبد السالم.

 المستفتي: إمرأة من تيبازة.

السؤال)2(: يا شيخ أنا متزوجة منذ عامين ،و اآلن اكتشفت أنوا يخوني مع طفلة و كلمتها و 

من رمضان ضربني على جالها و كل يوم هكذا يا شيخ،  20األمر ،و في تأكدت من هذا 

عييت ندعي ونصلي، قولولي واش ندير ، أسرتي قالوا مكانش طالق ملي تزوجتي 

.خالص،فزوجي ضربني حتى سقطلي الحمل  

 المفتي: بوزيد.

الفتوى: الخيانة واضحة و الخيانة الزوجية هي خيانة هللا تعالى فهذا الزو  خان هللا و ليس 

الزوجة فقط والحكم الشرعي واضح لذلك الزو  و مادام المشكل بين هذه األخت و زوجها 

في أغلب األحيان ال يؤدي إلى حل نرجع إلى القرآن الكريم ليبعثوا أحدا من أهلها و أحدا 

.من أهله و يعرضوا المشكل و يحاولوا أن يتوصلوا إلى الحل  

:تدخل شيخ ثاني  

ضي لم تكن المرأة تترك في الهوان من قبل عائلتها و إخوانها فهذه األخت هو يعني في الما

الكريمة وقفت بين ناري جحيم الزو  و جحيم عدم استقبالها من قبل أهلها و لكن ننصحها 

سلم بالدعاء و الوساطة بين أهلبالبقاء مع هذا الزو  أحسن من العودة، و لكن ال نست  

 المستفتي:رجل.

السؤال)11(: السالم عليكم،عندنا العجوز حلفت بالكفارة نتاع 01 يوم ، قالت بالكفارة نتاع 

.يوم يصوموها العجايز ما نكل الماكلة نتاعكم، أرجوا اإلجابة باألمازيغية 01  

 المفتي: أبو عبد السالم.
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الفتوى: لعجوز حلفت إذا قسمت على 01 يوم وإذا النية 01 يوم يجب أن تصوم ولو أن األم 

مساكين وتصوم  11يوم وإنما حلفت هكذا للعرف تطعم  01يجوز وإن لم تنوي غضبت ال 

.ثالث أيام  

 

 تاريخ الحصة:10 جانفي 2111.

 مشايخ الحصة: محمد بن زعمية و أبو عبد السالم.

 المستفتي: رجل.

السؤال)11(: السالم عليكم،عندي سكن و لما توفي بابا ، زوجة بابا زورت الوثائق و 

.لى اسمهاجعلت كل شيء ع  

الفتوى:نقول لزوجة األب التي زورت فالقانون يعاقب المزورين، إذن هذه زوجة األب لما 

تصل إلى وضع األشياء في غير محلها فهذا ظلم كبير هلل عز وجل يعاقب عليه فهو ضياع 

للحقوق فأتت لتشهد أمام الموثق  و هو يبني على هذا األساس ما سمع و ما رأى فالزور 

صح عن رسول هللا عن بعض آفات كبيرة لما وصل إلى شهادة الزور كان متكئا والتزوير 

، ولما حرم هللا الربا و الرشوة ألن فيها تغيير في حقوق "أال و شهادة الزور:" فوقف وقال

الناس و نحن ننصح زوجة األب أن تلحق نفسها و أن تدركها قبل فوات األوان راك 

ل وال بنون إال من أتى إلى هللاماتديش معاك والوا،يوم الينفع ما  

بقلب سليم في قول الرحمان،أما الربايب أبناء الزوجة ال تشهروا بزوجة أبيكم فهي في 

. وحاولوا معها بالتي هي أحسن،مرتبة أمكم  

 

 تاريخ الحصة:12 جانفي 2111.

 مشايخ الحصة : بوزيدي و عبد الحليم قابة.

 المستفتي: إمرأة

السؤال)12(:السالم عليكم يا شيخ عندي سؤال عندي بنت ميتة خالت مال في الكونت و 

عملت وكالة لزوجها و لكن زوجها هذا أخذ كل المال و وضعه في كونته الخاص ما حكم 

.هذا  

 المفتي:عبد الحليم قابة.
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الفتوى: هذا تعدي عن حقوق الناس و هذه تركة نعم لديه حق في تركة زوجه فإذا عندو 

ما عندوش أوالد يأخذ النصف ،المهم األم واألب عندهما حق و الزو   أوالد يأخد ربع و إذا

لديه حق إذا كان منصف ينزل و يقبل الحق و يذهب والد الزوجة إلى زو  البيت منه حقهم 

فإن لم "و إال ما حبش يعترف يذهب إلى القضاء و يلزمه القاضي إلعطاء حق الغير 

.قال رسول هللا" تستحي إفعل ما شئت  

 المستفتي : إمراة 

السؤال)13(: السالم عليكم حبيت نسقسي عندي أم مريضة و عندي أخ صغير قال لنا 

.زوجوني أنا نرفد يمى و لما تزو  رمى يمى و بابا  

 المفتي:بوزيدي.

الفتوى: في هذا المقام عامة ربي يقول:"إستبقوا الخيرات"كي األخ واألخت يجب يظلوا هما 

إذا كان زو  فيه الخير يستبق  ،ع هناك بنات مقيدات باألزوا بخير أوال أي مسؤولية الجمي

الخير مع زوجته فإن منع زوجته فهو مأثوم أما األخوة الذكور ال يجوز أن يكون مهددين 

بالمرض و العراء و الجوع و لو تطلب األمر الرجل يخدم أمه بنفسه أو يأتي بإمرأة 

يجزم الوالدة فهو خالف الوعد نقول أخي ويعطيها أجرة يقول هذا األخ إشترط أن يتزو  ل

الكريم إتقي هللا في أبيك و أمك و لن تعيش حياة سعيدة ال تتبع زوجتك اإلنسان لما والديه 

عايشين و لم يستفد من طاعتهم و ربي قال و وصى عليهم فما بالك هم محتاجين للخير و 

.   فقراء و مرضى و مهانين نقولو له إتقي هللا في والديك  

.رجل: لمستفتي ا  

السالم عليكم عندي مبلغ من النصاب زكيت جزء وجزء صغير أريد أن (:13)السؤال

.أعطيها لبنت أبي يربيها ،ولمن تعطى فوائد الربوية  

.محمد بن زعمية:المفتي  

الزكاة ال مشكل أن تكون للبنت ألن فقرها من فقر أبيها و ليس بفقر مربيها أما : الفتوى

 يستحب أن للبنت و المستحب أن تصرف للحكومة العامة كقنوات صرف الفوائد الربوية ال

.المياه  

 المستفتي:إمرأة .

السؤال)12(:السالم عليكم عندي بابا مريض منع عليه الطبيب الماء هل مقبولة صالة و 

.بالتيمم  
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 المفتي :عبد الحليم قابة 

الفتوى :قاعدة كل إنسان ال يستطيع استعمال الماء بمنع ما الطبيب تجوز صالتو يصلي في 

وقتها فالصالة في وقتها يستحيل انقطاع الصلة باهلل إال بالصالة بأي حالة و بأي طريقة ال 

.يوجد تنازل في الصالة  

 المستفتي :رجل .

السؤال)12(: السالم عليكم إني شاب قدمت ملف تشغيل الشباب هذا المشروع فيه فائدة ما 

.حكم الشرع  

 المفتي:بن زعمية.

الفتوى:وكالة الدعم و تشغيل الشباب قرار جديد للحكومة قروض دون الفائدة و الشباب 

يعمل بكل حرية و راحة، و ال يجد في نفسه حر  ال في الدين و ال في حياته هذه ترفع 

.كثير من الغبن عن شبابنا سواء العزوبية،البطالة،السكن  

 المستفتي: رجل

السؤال)10(: توأم ذكور رضع إحداهما خالته و أخوه أراد الزوا  بإبنة خالته التي أرضعت 

.أخاه ما حكم الشرع في ذلك  

 المفتي: عبد الحليم قابة.

الفتوى: نقول لهذا األخ الكريم الولد الذي رضع خالته ال يمكن أن يتزو  هذه الفتاة أما أخوه 

.الذي لم يرضع ال غبار عليه و يجوز أن يتزوجها من الجانب الفقهي و الشرعي  

 المستفتي: إمرأة.

 السؤال)10(:ما حكم شراء الذهب بالقسط.

 المفتي: بوزيد.

الفتوى: عند جمهور الفقهاء ال يجوز الشراء بالتقسيط ألنه عملة و فيه ربا بعض الفقهاء 

يعتبره سلعة و السلعة تباع بالتقسيط إال إذا أخذ الشاري سلعة و يعطيه المال بعد  انتهاء 

.أقساط و يجدد البيع  

 السؤال)12(:لدي بيت في الجزائر أزوره في العطل هل تجب عليه الزكاة.

 الفتوى:ما دام يستعملون البيت ال يجب عليه الزكاة. 
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 السؤال)12(: لدي والد زوجي يطلب إال من راجلي بزاف بالرغم أنو عندو أوالد آخرين.

الفتوى: األب أب كما قال سيدنا النبي )ص(:"أنت و مالك ألبيك"إحنا نرجو من كل 

الزوجات تقطع زوجها من والديه ألن قطع الرحم ال يجوز فاإلبن ملزم بأن يطيعه و يلبي 

حوائج باباه مهما كانت ألن طاعة الوالدين معندهاش حدود،احنا نطلبوا من الزوجات 

 الكريمات أنهم يطيعوا أزواجهن و يساعدن أزواجهن في طاعة أولياءهم
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 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

  2111أفريل 12: وزارة الشؤون الدينية و األوقاف                                     الجزائر في  

  22/2111:مديرية التوجيه الديني و التعليم القرآني                               الرقم  

للتوجيه الديني و النشاط المسجدي                       المديرية الفرعية   

                                      

عالش سميرة/إلى السيدة                                         

محامية لدى المجلس                                                       

.فتوى شرعية حول الهبة:الموضوعّ  

تحيةّطيبةّوّبعدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  

سعيد قراوي /م،و التي مفادها أن والد السيد11/12/2111فردا على رسالتك الواردة إلينا بتاريخ      

وهب مسكنا بثالث طوابق ألبنائه من الزوجة الثانية و حرم أوالده من الزوجة األولى مفضال بذلك أبنا 

سعيد القرضاوي حيث طرد /على األولى راح ضحية هذا العمل ثمانية أبناء بما فيهم السيد الزوجة الثانية

ّمن هذا المسكن بموجب حكم و أنتم تسألون عن حكم من يفرق بين أبنائه في العطية؟  

 الجواب  بسم هللا و الصالة و السالم على رسول هللا و بعد،

يه دون بعض ظلم و جور قال صلى هللا عليه و سلم في فإعطاء األب بعض ماله هبة لبعض بن           

و ّ((ياّعباديّإنّحرمتّالظلمّعلىّنفسيّوّجعلتهّبينكمّمحرماّفالّتظلموا))الحديث القدسي قال تعالى

جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم و غيره و هو أن بشير بن سعد أراد أن يهب بعض ماله إلبنه 

جته و أن يخصه به دون بقية أبناءه و أن يشهد على ذلك الرسول صلى النعمان بن بشير بطلب من زو

ال،قال :هللا عليه و سلم فسأله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هل وهبت كل بنيك من ذلك ؟فقال بشير 

صلى هللا عليه و سلم ال أشهد على جور فرفض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يشهد على تلك 

بالجور ،و الجور ال يقر و يؤثم صاحبه و أن مضى العقد على قول بعض الفقهاء هذا  القضية و وصفها

.من الناحية الشرعية ،أما من الجانب القانوني و القضائي فيعود إلى الجهات الرسمية المختصة  

  

.مصادقة عن وزير و بتفويض منه نائب مدير التوجيه الديني و النشاط المسجدي                    
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الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية                                     

2111أفريل  22:وزارة الشؤون الدينية و األوقاف                                    الجزائر في    

  22مديرة التوجيه الديني و التعليم القرآني                              الرقم  

رية الفرعية للتوجيه الديني والنشاط المسجديالمدي   

محمد حنفي/إلى األستاذ                                                             

محامي لدى المجلس                                                             

شارع العقيد عميروش 11                                                             

بر  الكيفان ـ الجزائرـ                                                             

.فتوىّشرعيةّحولّالميراث:ّالموضوع  

تحية طيبة و بعدّّّّّّّّّّّّ  

منية لعماري لخضر وافته ال/و مفادها أن السيد  21/12/2111:فبناء على رسالتك الواردة إلينا       

سعيدات جوهرثن توفيت بعده تاركة أخا ألم و أختاه شقيقة و خلف كذلك أبناء /مخلفا بعده زوجته السيدة

أخته الشقيقة لعماري حورية التي توفيت قبله و أبناء أخته الشقيقة لعماري فاطمة التي توفيت بعده و 

تسألون عن كيفية تقسيم التركة؟أبناء أخويه الشقيقين لعماري محمد و علي الذين توفيا قبله و أنتم   

 الجواب:  بسم هللا و الصالة و السالم على رسول هللا و بعد،

"للذكرّمثلّحظّاألنثيين يوصيكمّهللاّفيّأو دكم:"قال تعالى  

"الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد( الزوجات)و لهن :"و قال أيضا   

"فما بقي فاألولى رجل ذكر ألحقوا الفرائض بأهلها:"و قال صلى هللا عليه و سلم  

كما أنه من المعلوم أيضا في علم الميراث أن من شروط اإلرث أن يكون الوارث حيا حقيقة أو حكما 

:الحمل عند موت المورث و عليه فإن تقسيم التركة كالتالي  

ألخيها سعدان جوهر ربع تركة زوجها ألنه لم يخلف بعده أبناء تم تؤول تركتها إلى ورثتها ف:ـ للزوجة1

.ألم السدس و ألختها الشقيقة النصف و الباقي يرد عليهما  

.ـ أبناء الشقيقة لعماري حورية ال يرثون ألنهم من ذوي األرحام 2  

.ـ الشقيقة لعماري فاطمة لها نصف التركة ثم تؤول تركتها ألبنائها للذكر مثل حظ األنثيين 3  

تعصيب)يرثون ما بقي من التركة علي ـ أبناء األخوي الشقيقين لعماري محمد و لعماري 2  
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  .   مصادقة عن وزير و بتفويض منه مدير نائب التوجيه الديني و النشاط المسجدي                    

 

 تاريخ الحصة :12 نوفمبر 2111

 المستفتي : رجل 

 نوع اإلتصال : رسالة بريدية 

السؤال)21(:يسأل إنسان مرض سبب العين و عرف العائن و سمعت أن اإلنسان لما يصاب 

 بالعين يغتسل العائن ثم يغتسل الملعون و يشرب منه هل هذا صحيح ؟

 المفتي : عبد الحليم قابة 

الفتوى: حديث العين إذا كان عارف يروح للشخص العائن ويتوضأ منه و ال يشربه العائن 

يستحب على  و ال( العينّتدخلّالجمرّالقدرّوّالرجلّالقبر)يكون له استعداد كما قال 

.اإلنسان أن يتطير ألنها شرك  

 

 تاريخ الحصة : 22 أكتوبر 2111

 مشايخ الحصة : د بوزيدي ، عبد الحليم قابة

 المستفتي : إمرأة 

 نوع اإلتصال: مكالة هاتفية 

السؤال)21(: أنا متزوجة منذ 2 سنوات و لم نرزق بالذرية أريد أن أقوم بالتلقيح 

حرام ؟   اإلصطناعي ، هل هذا حالل أم  

المفتي : التلقيح اإلصطناعي حالل و يجب أن يكون عقد زوا  أي متزوجين و تكون 

البويضة للزوجة و الحيوان المنوي من الزو  و يكون في حياتهما  و في كثير من بالد 

المسلمين لحفظ السائل المنوي للرجل فال يجوز للمرأة إذا توفي زوجها بعد سنتين تقيم 

.التلقيح   

 

 تاريخ الحصة :22 جانفي 2111
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 المستفتي : إمرأة 

السؤال)22(: أنا فتاة غير متزوجة ذهبت عند المرقي طلب مني مال باهض الثمن ، هل 

 يجوز هذا ؟

 المفتي : عبد الحليم قابة 

الفتوى: و هللا يا أختي الكريمة الرقية شرعية ليس فيها مخالفة لعقائد ديننا، جائز بعض 

.دجل فصارت كالم الشياطين و صارت مصادر معرفة األخوات الرقية فيها   

فالرقية ليست حرفة أنا ال أؤمن من ترك الرقية مجرد دعاء طالبت من هللا أن يشفيه كما أن 

.يد دتصبح بروتوكوالت فهذا أمر ج  

زيت الزيتون حبة يقول المرقي سأحضر لك عقدة بال قول يو المشكل الذي يصيب بالدنا 

 .ذي يريد أن يترقى بثمن العقدة و إن كنت تثقين في دينه يجوز أن يأخذثم يفاجئ ال ،سوداء

. و لو الرقية يجب أن تكون بدون مقابل فك السحر بالسحر ممكن   

أختي الكريمة "ّأجيبّدعوةّالداعيّإذاّدعانيّفاستجيبواّليّوّليؤمنواّبيّ"الدين علمني 

.حاولي بالصدقة إن شاء هللا يستجيب  

 

 تاريخ الحصة: 21 جانفي 2111

 مشايخ الحصة : محمد بن زعمية ، أبو عبد السالم

 المستفتي : إمرأة

 نوع اإلتصال : مكالمة

السؤال)23(: السالم عليكم أنا درت شركة مع وحدة حانوت و حطينا نفس المبلغ أنا زدت 

ردتلها دراهمها  هل أنا قصرت في حقها ؟، حاوزتني و وكلت  ،من عندي و مازادتش والو

ربيعلي   

 المفتي : أبو عبد السالم 

يتضح من كالم األخت أن شريكتها لم تلتزم بالشرط ، لك كامل الحرية أن تفتردي : الفتوى

بالحانوت يشترط أن ترجعي لها مالها و دعاء شريكتها ال معنى له فالدعاء بال ذنوب على 

.رأس موالها تذوب   
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 المستفتي :المقدم

 المفتي: أبو عبد السالم

 السؤال)22(: كيف ننبه غيرنا و أنفسنا على القيام بواجباتنا؟

على اإلنسان أن يكون لينا ،اآلن هاتان األختان اشتركتا في مشروع بشروط : الفتوى

حن نجيب نو ،مشتركة و يجب أن تفك هذه الشراكة ، فإن نادت عليها و أخبرتها بالجديد 

ن أخالق و الذي له أخالق يلتزم بها حسب المعطيات فاإلنسان الذي ال يقدم واجباته فهو بدو

مثلك أنت ماتقبليش هذا األمر على نفسك ما تقبليهش على  ،دون أن يلزم على اإلنسان

 الآلخرين

األصل في " . آت الناس بما تحب أن يؤتى إليك:"قال الرسول صلى هللا عليه و سلم 

.الشراكة الثقة فإذا اهتزت لن تذهب بعيدا  
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 جدول فئة المصدر:

 

 النسبة التكرار نوع التأصيل

 %12.00 31 القرآن الكريم

 %22.13 22 أحاديث نبوية

 %2.22 11 أمثال و حكم

 %2.21 11 وقائع سابقة 

حكم شرعي 

 فقط

113 21.03% 

 %111 213 مجموع التكرار

 

 جدول اللغة:

 النسبة فتاوى التكرار اللغة المستخدمة

 %21.20 20 العربية الفصحى

 %23.22 22 الدارجة العامية

 %2.20 2 األمازيغية

 %1 1 الفرنسية

 %  111 120 المجموع
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 جدول الجنس

 النسبة التكرار الجنس

 %22.20 112 ذكر

 %20.02 122 أنثى

 %111 220 المجموع

 

 

 :اآليات القرآنية 

سورة ".نهم من لم نقصص عليكو لقد أرسلنا رسال من قبلك منهم من قصصنا عليك و م:"قال هللا تعالى

 (.02)غافراآلية 

 (.220)سورة البقرة اآلية ".ال يكلف هللا نفسا إال وسعها:"قال هللا تعالى

للرجال نصيب مما ترك الوالدان و األقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و :" قال هللا تعالى

 (.0)سورة النساء اآلية ". األقربون

 (.22)و ( 22)اآليتان".م ال ينفع مال و ال بنون، إال من آتى هللا بقلب سليميو:" قال هللا تعالى 

 (.120)سورة البقرة اآلية ".أجيب دعوة الداع إذا دعان فلستجيبوا لي و ليؤمنوا بي :"قال هللا تعالى

 (.122)سورة البقرة اآلية ". من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر:" قال هللا تعالى

 (.120)سورة البقرةاآلية ".هن لباس لكم و أنتم لباس لهن:" قال هللا تعالى

 (.21)سورة الروم". و جعل بينكم مودة و رحمة:"قال هللا تعالى

 (.0)سورة الطالق اآلية " لينفق  ذو سعة من سعته:"قال هللا تعالى

 (.23)سورة الزمر اآلية " إن هللا يغفر الذنوب جميعا:"قال هللا تعالى
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 :األحاديث النبوية الشريفة

 ".من غشنا فليس منا(:"ص)رسولقال ال

 ".دخل الجنة و لم يذكر له زكاة و ال صالة (:" ص)رسولقال ال

 ".من أراد منكم الباءة فليتزو (:" ص)رسولقال ال

 ".إمسح على رأس اليتيم(:" ص)رسولقال ال

 ".آت الناس بما تحب أن يؤتى إليك(:"ص)رسولقال ال

الشرك باهلل و السحر و قتل النفس التي حرم هللا إال بالحق و أكل الربا و أكل مال (:"ص)ولرسقال ال

 ".اليتيم و التولي يوم الزحف و قذف المحصنات الغافالت المؤمنات 

 ".دين هللا أحق أن يقضى(:"ص)رسولقال ال

 ".ثالث جدهن جد وهزلهن جد (:" ص)رسولقال ال

 ".نه العبد يوم القيامة صالتهأول ما يسأل ع(:" ص)رسولقال ال

 ".من ترك ثالث جمعات من غير عذر(:"ص)رسولقال ال

 ".العين تدخل القدر و الرجل القبر(:"ص)رسولقال ال

 ".إن هللا ال ينظر إلى صوركم وأموالكم  لكن ينظر إلى قلوبكم و أعمالكم  (:"ص)رسولقال ال

 ".أال و قول الزور و شهادة الزور(:"ص)رسولقال ال

من كان له ثالث بنات أو ثالث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن و اتقى (:" ص)رسولال الق

 ".هللا فيهن فله الجنة

 ".إن ما فعلته ال يساوي أيام حملها(:"ص)رسولقال ال

رفع القلم عن ثالثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ و عن المجنون (:"ص)رسولقال ال

  ".حتى يعقل

 ".أنت و مالك ألبيك(:" ص)رسولقال ال

 ".ال يستعجل أحدكم الدعاء فيتركه و يقول هللا لم يستجب لي(:" ص)رسولقال ال

 ". فأعلمهم أن هللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم(:"ص)رسولقال ال

 ".أكرمكم أكرمكم ألهله(:" ص)رسولقال ال
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ّقائمةّالمراجع

ّلعربيةالمراجعّا

ّ:المعاجم

معجم مقاييس اللغة،تحقيق عبد السالم ، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا -1

 .م1221هارون،القاهرة،مكتبة الخانجي ،

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور،لسان العرب،دار إحياءالتراث  -2

 . هـ1212   3العربي،ط

 .م1201ار مكتبة الحياة،معجم متن اللغة، بيروت ،د أحمد رضا ، -3

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب العلم ، اإلمام أحمد بن علي بن حجر العسقالني، -2

 .م 2111القاهرة،دار مصر للطباع، ،1باب العلم قبل القول والعمل،  

 .بيروت دار الراتب،بدون تاريخ عربي،/متقن الطالب معجم عصري عربي  -2

ّ:ةالكتبّبالعربي

 .1115ـ 1مكتب العبيكان ،ط  اتإعالم في قضايا الواقع اتإاسالمي، د القادر طاش ،عب -1

نظام الخطاب وإدارة المعرفة ،عبد العزيز العيادي ،بيروت المؤاسسة الجامعية للدرااسات  ،فوكو -1

 .1114والنشر

مركز الثقافي  عبد هللا الغذامي ـ الفقيه الفضائي ـ ت ول الخطاب الديني من المنبر إلى الشاشة ـ -3

 .1111العربي،

الطبعة  الخطاب والهوية ـ دار ال كمة ـ  ،اتإعالم الديني في الجزائر ،م مد بغداد -4

 .1111الجزائراألولى،

 .1111،جتماع برؤية إاسالمية ،راسالة دكتوراه النظرية لعلم اتإ مراد زعيمي، -5

 .1111دار المعارف ، ،1الطبعة ، الكتاب األول درااسات علم اتإجتماع الديني، اسامية خشاب ، -2

أميرة مناور علي ،واسلوى عثمان الاديق ،اتإتاال والخدمة اتإجتماعية ،دار المعرفة  -1

 .1112الجامعة،مار

 .1111،مدخل العلوم اتإعالم واتإتاال ،ديوان المطبوعات الجامعية  زهير إحدادن ، -1

 .1111المكتبة الجامعية ،مار ، اتإتاال الفعال وأاسالبيه ومهاراته، هالة مناور، -1

 .1111هناء بدوي ، العالقات العامة الخدمة اتإجتماعية ،المكتب الجامعي ال ديث ،مار  -11
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دار الفكر   1الب ث العلمي أاسااسياته النظرية ومماراسته العلمية،ط  رجاء وجه دويري، -11

 .1111دمشق،

،عالم الكتب  1 وث اتإعالم ،ط درااسات في مناهج الب ث العلمي،ب اسمير م مد حسين، -11

 .1115بالقاهرة

عالم ،ديوان المطبوعات الجامعية ت ليل الم توى في ب ث اتإ، م مد عبد ال ميد -13

 .1115الجزائر

 .1111بيروت مركز الوحدة العربية  اتإعالم النسق القيمي وهيمنة القوة، صباح يااسين ، -14

الفضائيات العربية الوقوف على تخوم التفكيك،ط  قراءة في ثقافة، د نهوند القادري عيسى -15

 .1111،بيروت نيسان،1

اتإعالم والبعد ال ضاري درااسات في اتإعالم والقيم،تقديم البرفسور عبد  د ناير بوعلي ، -12

جامعة الشارقة،اتإمارات المت دة ،دار الفجرـ جامعة األمير عبد القادر العلوم  الرحمان عزي،

 .1111 بعة االولى،ط،ة الجزائرقسنطين اتإاسالمية ،

و اتإعالم  ،العرب(34)ربيمركز درااسات الوحدة العربية،اسلسلة كتب المستقبل الع -11

 .1114أغسطس /،بيروت آب1،طالفضائي

اتإعالم اتإاسالمي،تعثر الراسالة في عار الواسيلة ،حوليات جامعية  عبد اللطيف حمزة، -11

 .4،1111الجزائر،العدد

الم متغير ،مجموعة باحثينومفكرين ـ دار الفكرالتعاون مع الملتقى الفكري اتإاسالم في ع -11

 . 111لإلبداع،دمشق 

 .1113،فكر إاسالمي،الفوميك والمؤاسسة الوطنية للكتاب الجزائري  م مد أركون، -11

 .1111الفتوى بين الماضي وال اضر،دار البعث ،قسنطينة  يواسف القرضاوى، -11

دار  1111،دمشق اسوريا 1الزماني والمكاني وأثرهما في الفتوى،ط  البعد يواسف بالمهدي، -11

 .الشهاب

ـ إبن مفلح .باب ذكر العلم والفتيا في المسجد،أنظرإبن حجر،فتح الباري قابل البخاري، -13

 .مطبعة المنار /ال نبلي،اآلداب الشرعية والمنح المرعية مار

 .المعرفةاتإتقان في علوم القرآن،بيروت ،دار  السيوطي، -14

تاريخ المذاهب اتإاسالمية ،وقريب منه عمر اسليمان األشقر،تاريخ الفقه اتإاسالمي  أبو زهرة، -15

 .الجزائر،قار الكتاب

ـ .11م مد ماطفى شلبي،المدخل في الفقه اتإاسالمي ،بيروت الدار الجامعية ط  -12

 .دار المعرفةالذهبي،ميزان اتإعتدال في نقد الرجال،ت قيق علي م مد الرحاوي،بيروت 
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 .ـه1414مؤاسسة الراسالة،  الفتوى بين اتإنضباط والتسيب،بيروت، القرضاوي، -11

 ..1111الدين والدولة في الجزائر،جورج الرااسي،دار القابة للنشر،الجزائر -11

 .1اتإعالم وقضايا الواقع اتإاسالمي،عبد القادر طاش ، مكتبة العبيكان ط  -11

لمغرب العربي في األزهر الشريف ،اتإمام م مد عليش شيخ السادة أحمد بشيري ـ علماء من ا -31

 .المالكية ومفتي الديار المارية

ـ الجزء الرابع ،دار الغرب اتإاسالمي 1154ـ 1131أبو القااسم اسعد هللا ،تاريخ الجزائر الثقافي  -31

 .1111اسنة 1ط 

 .1114دة ،اسنة م مد كمال الدين إمام ،اتإعالم اتإاسالمي ،دار الجامعة الجدي -31

د فضيل دليو، الب ث في .أالرامي ،بفالي ـ ترجمة مجموعة من األاساتذة مراجعة وتدقيق أ -33

 .1111اتإتاال عناصر منهجية ،مخبر علم اتإجتماع اتإتاال ـ جامعة منثور ،قسنطينة ،الجزائر 

ر المارية حسن مكاوي ،ليلى حسين السيد ،اتإتاال ونظرياته المعاصرة ،القاهرة ،الدا -34

 .1111اللبنانية للكتاب،

تركي رابح ،الشيخ عبد ال ميد إبن باديس رائد اتإصالح اتإاسالمي والتربية في الجزائر،  -35

 .1111،اسنة 5المؤاسسة الوطنية لإلتاال،الجزائر ط 

 .1113، 2بسام العسيلي،عبد ال ميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائرية ،دار النفائس ،ط -32

درااسة "رشيد حمدوش،مسالة الرباط اتإجتماعي في الجزائر المعاصرة إمتدادية أم قطيعة،.د -31

 .1111دار هومة اسنة " ميدانية ،مدينة الجزائر نموذجا توضي يا

ّ:الدورياتّبالعربية

مجلة إنسانيات،مجلة  من.المغرب  وجهات الجديدة للسياسة الدينية فيالت ـ عبد الحكيم أبواللوز،1

 .2112جويلية ـ ديسمبر  31ـ22األنثروبولوجية والعلوم االجتماعية عدد مزدو   رية فيالجزائ

 العالقة بين الديني والسياسي- قالل بالجزائرـ حسان رمعون،  االستعمار،الحركة الوطنية واالست2

 .2111ـ أوت ماي11من مجلة إنسانيات عدد -

ع ،من تقديم الدين السلطة والمجتموحسن رمعون ترجمة محمد داود، ـ محمد براهيم صالحي3

األنثروبولوجيا  المجلة الجزائرية في.12ـ0ص2110رس ــ ما جانفي 31مجلة إنسانيات عدد 

 .والعلوم اإلجتماعية

،دراسة تحليلية نقدية ،مجلة أ صالح فياللي،الدين واإليديولوجيا في العالم العربي واإلسالميـ 2

 .112 ـ 113(1220)لعدد الثامنجامعة قسنطينة للعلوم اإلنسانية ، ا
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 ماي 12الى 13من 300الفقيه العدد  لىـ الخبر األسبوعي ،من هللا  إلى اإلمام ومن اإلمام إ2

2110. 

أم ظاهرة  ،مقال سالم الكواكبي،الفضائيات الدينية،إنقالب في المشهد البصريـ لومند ديبلوماتيك 0

 .2110ر يناي/ كانون الثاني سنة الثانية 13 وقتية العدد

 .21 بالندوات اإلسالمية واإلنسانية عدد لمعيار ـ دورية علمية محكمة ،تعنيـ ا7

 ـ جامعة محمد خيضر بسكرة ـ الجزائر10ـ مجلة العلوم اإلنسانية عدد 8

ـ 2112جويلية21/22ـ مجلة الحياة ـ مجلة القومية لعلوم اإلتصال ـ مجلة علمية سداسية عدد 9

2112. 

 س االسالمي االعلى،التسامح في اإلسالم،ملتقى دوليـ منشورات المجل10

 .2112مارس 23،22،22الجزائر،

 .2110،الجزائر،11 على ،عددـ منشورات المجلس االسالمي األ11

 .2112، الجزائر،11 عدد على،ـ منشورات المجلس االسالمي األ12

 .2111،الجزائر،2 عدد األعلى، ـ منشورات المجلس االسالمي13

وقاف،الجزائر،العدد صدر عن وزارة الشؤون الدينية واألالمسجد،مجلة محكمة تـ رسالة 14

3،2112. 

 وقاف،الجزائر،العددصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألـ رسالة المسجد،مجلة محكمة ت15

0،2111. 

ّ:الرسائلّالعلمية

لعينة برامج  إذاعة الصومام الجزائرية ،دراسة تحليلية سميرة، البرامج الدينية في هواري -1

،رسالة ماجستير،كلية أصول الدين والشريعة والحضارة اإلسالمية،قسم الدعوة،سنة 2112

 . 2112-2112 الجامعية

الصراع بين  تحليلية فية، دراسة وصفية ممواجهة العول قانة حسينة، اإلعالم اإلسالمي في -2

بن يوسف  -تصال ،جامعة الجزائرعلوم اإلعالم واإل الرسالة نموذجا،رسالة ماجستير في القيم،قناة

 .2112-2112سنة الجامعية .بن خدة

لعينة من  تحليل مواضيعي"ة الدينية الرسمية للمؤسس أمحمد بن عدة ، الخطاب اإلديولوجي -3

،رسالة ماجستير،كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية،قسم علم (1221-1201)أعداد مجلة األصالة

 .منشورة دراسة.2112-2112. اإلجتماع
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التغيير اإلجتماعي ،دراسة حالة مسجد أول  نية الرسمية فيدور المؤسسة الدي سمير الويفي، -2

باتنة ،كلية العلوم اإلجتماعية وعلوم إسالمية قسم علم  -نوفمبر،جامعة الحا  لخضر

 .دراسة منشورة.2112-2111إجتماع،

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين "رالجزائ بوقرة،  سوسيولوجيا اإلصالح الديني في ـ زيلوخة2

 .2112/2112،رسالة ماجستير ،جامعة باتنة ،قسم علم االجتماع وديمغرافيا ،"نموذجا

 1القنوات الفضائية العربية، دار إبن الحزم ،طبعة  فتوى فيناصر بن عبد الرحمان الهزاني، ال -0

2111. 

ّ:المقا ت

ريح رسمي في مصر ،برنامج الشريعة و الحياة  ـ علي جمعة ، تجريم إصدار فتاوى دون تص1

 .23/11/2111يوم   www.aljazeera.netالمصدر شبكة قناة الجزيرة على اإلنترنت

شبكة قناة :ـ وهبة الزحيلي ،اختالف الفتاوى و تضاربها ،برنامج الشريعة و الحياة ،المصدر 2

 .22/11/2111يوم   www.aljazeera.netالجزيرة على اإلنترنت

شبكة قناة :ـ يوسف القرضاوي ،اإلعالم و فوضى الفتاوى ،برنامج الشريعة و الحياة ،المصدر3

 .23/11/2111يوم   www.aljazeera.netالجزيرة على اإلنترنت

شبكة قناة :ـ يوسف القرضاوي، موجبات تغير الفتوى ،برنامج الشريعة و الحياة،المصدر4

 .23/11.2111يوم  www.aljazeera.netالجزيرة على اإلنترنت 
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