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 اإلهداء
 

َوإىل أطيب قلب عرفته زوجي الدكتور عوده بني أحمد ال حرمني  أحياإىل روحي التي بها 

 الله نعمة حضوره 
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 أحمد مهند حسام وسام حامهم الله.
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 شكر وتقدير

بادئ ذي بدء أشكر الله سبحانه وتعاىل أن وفقني إلنجاز هذه الرسالة، فالحمد لله 

 من قبل ومن بعد.

الة، هذه الرسكككام أتقدم بالشكككر الجزيل إىل األسككتاذ الدكتور عيل الرواحنه الذي أرشف عىل 

ته  خل عىل من وق نب من العلم، ومل يب جا هذا ال ما ميأل معرفتي ب مه الزاخر  مدين من عل فأ

 وجهده أي نصح وإرشاد يف سبيل تحقيق هذا املنجز العلمي، فله مني كل تقدير.

كام أتقدم بالشكر والعرفان إىل أعضاء لجنة املناقشة األستاذ الدكتور حسن شموط واألستاذ 

محمد حراحشه والدكتور منر خشاشنه لقبولهم مشكورين مناقشة هذه الرسالة الدكتور 

 وإثرائها بخرباتهم الواسعة. فجزاهم الله خري الجزاء.

 ويف النهاية شكري وتقديري لكل من ساعدين ووقف إىل جانبي.
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 امللخص

املجتمعات اإلنسانية وإن رقي   دور متميز وأساس ومكانة سامية وحاسمة يف تطور  للمرأة

األمم يأيت من خالل املكانة التي توليها املرأة ألبنائها عىل وجه الخصوص، وقد أشار العديد إىل 

أن صورة املرأة يف وسائل اإلعالم قد قدمت بصور وأمناط متعددة تراوحت بني مستويات من 

ومن املجاالت الوظيفية املستجدة يف عاملنا املعارص ما يتعلق بالعمل يف يجابية والسلبية، اإل

وسائل اإلعالم ) مقروءةً ومسموعًة ومرئية ( ، وقد شهدت تلك املجاالت حاجات مكثفة لطواقم 

 العاملني يف مجاالتها ، حيث أن العمل فيها يستدعي وجود ِفرٍَق متنوعة يف اإلعداد والتحرير

 والتنسيق واإلخراج وغري ذلك.

ولقد جاءت هذه الدراسة لبيان هذا الدور من خالل توضيح مفهوم اإلعالم يف اإلسالم وبيان 

من حيث التقديم اإلعالمي  املرأة يف املجال اإلعالمي واألحكام الرشعية املتعلقة به عمل

إلعالم عمل املرأة يف ا )اإلذاعة(،عمل املرأة يف اإلعالم املسموع  واألحكام الرشعية املتعلقة به،

 الم.أحكام اللباس والزينة املتعلقة بظهور املرأة يف اإلعوأخريا  املريئ )املرسح، التلفاز، السينام(
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منها مل تحظ املرأة يف أي من الرشائع مبا حظيت وقد خلصت الدراسة إىل مجموعة من النتائج 

ية يعتها، إضافة إىل رضورة االلتزام بالضوابط الرشعبه يف اإلسالم من صون لكرامتها ومراعاة لطب

 عند خروج املرأة للعمل يف اإلعالم سواء ما يتعلق بنفسها أو ما تتعلق بالعمل نفسه.

 

 الكلامت املفتاحية: أحكام فقهية، اإلعالم، ، املرأة يف اإلعالم.
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Abstract 

Women have a distinct role, a foundation and a high place in 

the development of human societies, and the advancement of 

nations comes from the place that women attach to their children 

in particular, and many have pointed out that the image of women 

in the media has been presented with many images and patterns 

ranging between levels of positive and negative; These areas 

have witnessed intensive needs for the staff in their fields, as the 

work requires a variety of teams in the preparation, editing, 

coordination, output and so on. 

This study is intended to illustrate this role by clarifying the 

concept of media in Islam and the statement of women's work in 

the media field and the related Shari'a provisions. The role of 

women in the media (the radio), women's work in the visual media 

(theater, television, and cinema) and finally the provisions of 

dress and adornment related to the emergence of women in the 

media. 
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The study concluded with a set of results that women did not 

enjoy in any of the laws that they enjoyed in Islam because of their 

dignity and due regard to their nature. In addition to the necessity 

of adhering to the legal controls when women go out to work in the 

media, whether in relation to themselves or related to work. 

Sometimes women's work in the media is necessary if it is for 

women and men can’t reach it. Finally, she concluded that the new 

media had to be entered by women, but they must be very careful 

and take legal measures. 

 

Key words: Jurisprudential, Media, Woman in the Media 
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 الفصل األول

 مقدمة الدراسة وأهميتها

 مقدمة

املجتمعات اإلنسانية وإن   دور متميز وأساس ومكانة سامية وحاسمة يف تطور  للمرأة

رقي األمم يأيت من خالل املكانة التي توليها املرأة ألبنائها عىل وجه الخصوص, وقد أشار العديد 

إىل أن صورة املرأة يف وسائل اإلعالم قد قدمت بصور وأمناط متعددة تراوحت بني مستويات 

ومن املجاالت الوظيفية املستجدة يف عاملنا املعارص ما يتعلق بالعمل يجابية والسلبية؛ من اال 

يف وسائل اإلعالم ) مقروءًة ومسموعًة ومرئية (، وقد شهدت تلك املجاالت حاجات مكثفة 

لطواقم العاملني يف مجاالتها ، حيث أن العمل فيها يستدعي وجود ِفرٍَق متنوعة يف اإلعداد 

  .والتنسيق واإلخراج وغري ذلكوالتحرير 

وتعترب وسائل اإلعالم عىل اختالفها ذات أثر فاعل وحساس يف بلورة اآلراء والتوجهات 

لألفراد، وتشكيل الثقافة العامة والقيم املجتمعية، وبالتايل فعليها واجبات ينبغي القيام بها إيل 

ى الرسالة محتو ة واألخالقية يف جانب وظائفها األخرى التقليدية، من خالل بث القيم الرتبوي

 اإلعالمية بحيث يكون تأثريها إيجابيا يف تشكيل النظام الثقايف املتكامل يف املجتمع.
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 مشكلة الدراسة

عىل الرغم من أهمية املوضوع إال أن الدراسات التي تناولت اإلعالم املرتبط باملرأة من     

منظور إسالمي تعاين من شّح شديد واقترصت يف العديد منها عىل جانب واحد ومل تتعامل مع 

هذا املوضوع كوحدة متكاملة من كافة جوانبها، ولذا جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال 

 س التايل:الرئي

 هل هناك أحكام خاصة لعمل املرأة يف اإلعالم؟ ويتفرع عنه األسئلة التالية:

 ما هو مفهوم اإلعالم ؟ -

 ما هي األحكام الرشعية املتعلقة بعمل املرأة يف مجال اإلنتاج اإلعالمي ؟ -

 املرأة يف مجال التقديم اإلعالمي؟ ما هي األحكام الرشعية املتعلقة بعمل  -

 املرأة يف اإلعالم املسموع ) اإلذاعة(؟ي األحكام الرشعية املتعلقة بعمل ما ه  -

 املرأة يف اإلعالم املريئ )املرسح، التلفاز ، السينام(؟ما هي األحكام الرشعية املتعلقة بعمل  -

 باللباس والزينة املتعلقة بظهور املرأة يف اإلعالم؟ما هي األحكام الرشعية املتعلقة  -

  أهمية الدراسة

تربز أهمية الدراسة من معالجة موضوع املرأة وعملها يف اإلعالم؛ من خالل بيان اهم 

 األحكام الفقهية املتعلقة بعملها يف اإلعالم، سواءا ما تعلق باللباس والزينة واالختالط، أو من 
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 خالل عملها يف املهن اإلعالمية كالتصوير، إعداد التقارير، اإلخراج، إضافة إىل األحكام

 الفقهية املتعلقة باإلعالم الحديث يف مواقع التواصل االجتامعي.

أساسية وحاسمة يف املعالجات االجتامعية   لقد أصبح االهتامم مبوضوع املرأة يعد قضية

اإلنسانية، باتت الشغل الشاغل للمرأة ومنظامتها ولقادة الدول واملجتمعات واملؤسسات 

ني عىل اختالف مدارسهم ومناهلهم املادية والروحية، املدنية وللمختصني واملربني واملصلح

ر املرأة ما زالت أسرية األفكار التي تصاد  حيث الشعور السائد بني طبقات املجتمع كافة بأن

دورها وتسلط الرؤية الذكورية واألنظمة القمعية التي زادت األمور تعقيدا نتيجة االقتتال 

 .املفتعل عىل املصالح الخاصة

الدور الذي ميكن أن تلعبه املرأة  يف متكني املجتمع وإضافة ما قد يعجز عنه الذكور  ومع أهمية

، إال أن هذا ال بد وان يعزز بالجوانب الفقهية التي من خاللها نستخلص األحكام املتعلقة بعمل 

بارها تاملرأة يف األعالم ، مام يجنبنا كثريا من الدخول بالكثري من اللغط والتجاوزات التي ميكن اع

مدخال المتهان املرأة واالستخفاف بإنجازاتها التي مين أن تربز عىل الساحة وتالمس قضايا 

 مجتمعاتنا املختلفة.

 أهداف الدراسة 
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 تهدف الدراسة إىل ما ييل:

 تعريف اإلعكككالم، وأهمية العمل اإلعالمكككككي -

 التكييف الفقهي للعمل اإلعككالمي . -

 .بيان األحكام الرشعية املتعلقة بعمل املرأة يف مجال اإلنتاج اإلعالمي -

 .املرأة يف مجال التقديم اإلعالميبيان األحكام الرشعية املتعلقة بعمل  -

 املرأة يف اإلعالم املسموع ) اإلذاعة(.بيان األحكام الرشعية املتعلقة بعمل   -

 يف اإلعالم املريئ )املرسح، التلفاز ، السينام(. املرأةبيان األحكام الرشعية املتعلقة بعمل  -

 منهج البحث :

اعتمدت الباحثة عىل منهجيني أساسيني من مناهج البحث العلمي مبا يخدم تحقيق أهداف 

 البحث وهام:

املنهج الوصفي التحلييل : والذي من خالله سيتم وصف الظاهرة محل الدراسة من كافة 

 ي.جوانبها من خالل اإلطار النظر 

واملنهج الوثائقي التاريخ: للوقوف عىل األحكام الرشعية التي تناولت موضوع الدراسة فيام 

 يخص كل جاين من جوانبها واملشار إليها يف مشكلة الدراسة وأهدافها.
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 الدراسات السابقة:

دراسة الطالبة إميان محمد القضاة، رسالة ماجستري، جامعة جرش األردن، إرشاف  -

تيسري شموط، بعنوان األحكام الفقهية الخاصة باملرآه عرب مواقع التواصل الدكتور حسن 

 االجتامعي دراسة فقهية مقارنه.

وقد هدفت الدراسة إىل بيان حكم استخدام املرأة ملواقع التواصل االجتامعي، إضافة 

إىل فوائد علمية وفقهية فيام يتعلق باستخدام املرآه ملواقع التواصل االجتامعي، 

جيع عىل االلتزام بالضوابط الرشعية وخاصة املرأة املسلمة يف التعامل مع املواقع والتش

 اإللكرتونية.

دراسة عابده محمد نزار عبدالله الفواخريي، رسالة ماجستري ،جامعة جرش األردن،  -

بإرشاف الدكتور حسن تيسري شموط بعنوان عمل املرأة يف املجال اإلعالمي واثره عىل 

 ي يف ضوء الفقه اإلسالمي.االستقرار األس 

وقد هدفت الدراسة إىل بيان حكم خروج املرآة للعمل يف املجال اإلعالمي، وبيان 

األحكام الرشعية املتعلقة به، كام أنها هدفت إىل تعزيز التزام املرأة بالضوابط الرشعية 

رضورة  قيف التعامل مع الرجال عند خروجها للعمل يف املجال اإلعالمي،  إضافة إىل تحقي

 توفيق املرأة العاملة يف املجال اإلعالمي بني بتها وواجباتها األسية وعملها خارج املنزل.
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دراسة صفاء املبيض ،رسالة ماجستري الجامعة اإلسالمية، غزه إرشاف ماهر حامد الحويل،  -

، حيث ناقشت 2009حول دور املرأة يف املجال االعالمي املعارص يف الفقه االسالمي 

سالة موضوع دور املرأة يف االعالم املعارص يف الفقه االسالمي ملا له من اهمية بالغة الر

يف املجتمع االسالمي حيث تناولت الرسالة واقع االعالم املعارص وحاجة املجتمع لعمل 

 املرأة يف االعالم وصور املرأة يف العمل اإلعالمي.

ري الجامعة األردنية، بإرشاف (، رسالة ماجست2008دراسة يوسف عيل سامل أبو قرن ) -

الدكتور هايل عبدالحفيظ الداوود بعنوان األعالم املريئ أحكامه، وضوابطه يف الفقه 

اإلسالمي، وتطرق البحث فيه ألحكام العمل يف املجال اإلعالمي وضوابطه بشكل عام ، 

اإلسالمي  هوالتحديات التي تواجهه، إضافة إىل تعرضها ملسالة حكم اإلعالم املريئ يف الفق

 وضوابطه وضوابط العمل فيه 
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 خطة الدراسة

 تكونت هذه الدراسة من أربعه فصول وخامتة عىل النحو التايل:

 الفصل األول: مقدمة الدراسة وأهميتها

 الفصككككككل الثاين: التكييف الفقهي للعمل اإلعالمي

 املبحث األول: تعريف اإلعكككككككككككككككالم.

 أهمية اإلعالم.املبحث الثاين: 

 الفصل الثالث: عمل املرأة يف مجال اإلنتاج اإلعالمي واألحكام الرشعية املتعلقة به

 املبحث األول: تبعات خروج املرأة للعمل.

 املبحث الثاين: عمل املرأة يف اإلعداد

 املبحث الثالث: عمل املرأة يف التصوير

 واألحكام الرشعية املتعلقة به الفصل الرابع: عمل املرأة يف مجال التقديم اإلعالمي

 املبحث األول: عمل املرأة يف اإلعالم املسموع ) اإلذاعة(

 املبحث الثاين: عمل املرأة يف اإلعالم املريئ )املرسح، التلفاز ، السينام(

 املبحث الثالث: ظهور املرأة يف اإلعالم الجديد

 الخامتة: وتتضمن ما ييل:

 الدراسةالنتائج التي توصلت إليها 

 التوصيات التي خلصت إليها الدراسة
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 الفصككككككل الثاين

 التكييف الفقهي للعمل اإلعالمي

بانه فن توصيل  اإلعالم باختصار ويعرف اإلعالم,يعترب هذا العرص بال شك هو عرص اإلعالم، 

ة صادقه أوال: وجود معلوم املعلومة إىل الناس، ومن هنا نالحظ أن اإلعالم يعتمد عىل قاعدتني،

يتم إيصالها إىل الناس، ثانيا: فن التوصيل  وهو امر رضوري يتضمن إيصال املعلومة بطريقة 

 (1يسهل فهمها للمتلقي.)

 تعريف اإلعالم :املبحث األول : 

 (:2اإلعالم لغة)

وقد ورد مصطلح اإلعالم  بهذا الرتكيب اللفظي املستعمل الشائع ملدلول خاص معارص نجد  

عناًء شديداً يف الحصول عىل ذلك خاصة يف مادة) ع ل م ( فهو مصطلح جديد دخل لغتنا 

العربية دون أن تعرفه معاجمها وقواميسها مبا نعرف له من داللة ومعنى يف حياتنا اليومية ، 

 متاماً ، أشتق لغة من) العلم ( ومن إيصال املعلومة الصحيحة للناس. وهو مستحدث 

إال أنه وإن كانت تسميته مستحدثة يف لغتنا العربية فهو من حيث كونه علامً أو فناً أو    

منهجاً ليس بالجديد إمنا هو جزء من وجودنا وحضارتنا وتراثنا، وهو يف الوقت نفسه وباملفهوم 

 ليس جديداً عىل البرش كلهم.الذي نعرفه ومنارسه 

  

                                                           

 .14ص.2012للنشر، نعيسى محمود الحسن، الصحافة المدرسية المنبر اإلعالمي التربوي عمان، دار زهرا 1
 .257إسماعيل حمدي محمد الضوابط الشرعية لإلعالم، دار المعتز للنشر والتوزيع د.ت ، ص   2
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ومع ذلك فقد ورد يف القواميس اللغوية ما يؤدي إىل الغرض املعارص لكلمة اإلعالم لغة من    

أنها: نقل املعلومات إىل اآلخرين عن طريق الكلمة أو غريها برسعة، وهذا املدلول أشار إليه 

يف تفريقه بني اإلعالم والعلم بقوله: أعلمته وعلَّمته يف األصل واحد إال أن  (1)الراغب األصفهاين

اإلعالم اختص مبا كان بإخبار سيع، والتعليم مبا يكون بتكرير وتكثري حتى يحصل منه أثر يف 

 نفس املتعلم.

األخبار و نقل املعلومات، كام  نرش أو جهة بهدف  اإلعالم: هو مصطلح عىل أي وسيلة أو تقنية

أنها تعترب وسيلة للرتفيه يف ظل االنتشار الواسع للتكنولوجيا من خالل ما يسمى بوسائل اإلعالم 

.(2) 

 اإلعالم يف القرآن الكريم : 

 مل يرد لفظ اإلعالم رصيحاً يف القرآن الكريم، وإمنا ورد ما يقاربه من مفردات ، ومن ذلك : 

مبعنى اإلعالم باليشء ، مثل أن  يؤذن للصالة : أي نادى باألذان، وهو اإلعالم بها :  (3)أوالً: أّذن

 وبوقتها. 

وقد جاءت يف القرآن الكريم لتدل عىل اإلعالم يف سياقات منها: قال تعاىل: )َفلَامَّ َجهَّزَُهم 

َن ُمَؤذٌِّن  َقايََة يِف َرْحِل أَِخيِه ثُمَّ أَذَّ  (، 70أَيَُّتَها الِْعريُ إِنَّكُْم لََسارُِقوَن( )يوسف: ِبَجَهازِِهْم َجَعَل السِّ

  

                                                           

 الراغب األصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم1
 .17،ص2006،عالم و تكنولوجيا االتصال ,مكتبة األنجلو المصرية ,القاهرة محي الدين عبد الحليم ,فنون اإل 2
 .825، ص   والتوزيع د.ت، دار المعتز للنشر لإلعالمالشرعية  محمد الضوابطحمدي  إسماعيل 3
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كام قال تعاىل:)َوأَذِّن يِف النَّاِس ِبالَْحجِّ يَأْتُوَك رَِجاال َوَعىَل كُلِّ َضاِمٍر يَأْتنَِي ِمن كُلِّ َفجٍّ َعِميٍق( 

 (. 27)الحج: 

: مبعنى شق او ظهر، وصدع األمر وبه: بّيّنُه وجهر به، ويف التنزيل العزيز قوله  ثانياً: اْصَدعْ 

 تعاىل:

 ( مبعنى اإلعالم بالحق وااللتزام به.94)َفاْصَدْع مِبَا تُْؤَمُر َوأَْعرِْض َعِن الُْمرْشِِكنَي( )الحجر: 

نَّاِس تعاىل: )َهَذا بَالٌغ لِّل: مبعنى اوصل اىل غايته، وقد ورد بهذا املعنى يف قوله  ثالثاً: بًلًغَ  

كََّر أُْولُواْ األَلَْباِب( )إبراهيم: َا ُهَو إِلٌَه َواِحٌد َولَِيذَّ ( كام ورد يف قوله 52َولُِينَذُرواْ ِبِه َولَِيْعلَُمواْ أمَنَّ

، فأعلم وأبلغ وبنّي وأوصل تعني إشاعة (1)صىل الله عليه وسلم: " بلغوا عني ولو آية "

 .(2)بثها وتعميمها ونرشها وإذاعتها عىل الناس املعلومات و 

وردت يف القرآن الكريم يف مرات عدة ومنها قوله تعاىل: )َقاَل يَا آَدُم أَنِبْئُهم وقد , رابعاً: نبأ

اَمَوا  ِت َواألَْرِض َوأَْعلَُم َماِبأَْساَمئِِهْم َفلَامَّ أَنَبأَُهْم ِبأَْساَمئِِهْم َقاَل أَلَْم أَُقل لَّكُْم إِينِّ أَْعلَُم َغيَْب السَّ

(، فاإلنباء هو اإلخبار واإلعالم ، وهو ما أشري اليه يف قوله 33تُْبُدوَن َوَما كُنُتْم تَكُْتُموَن ()البقرة:

بَنَُّه عَ  َد الطَّرْيَ َفَقاَل َما يِلَ ال أََرى الُْهْدُهَد أَْم كَاَن ِمَن الَْغائِِبنَي * أَلَُعذِّ ِديًدا أَْو َذابًا شَ تعاىل  : )َوتََفقَّ

ِبنٍي*َفَمكََث َغرْيَ بَِعيٍد َفَقاَل أََحطُت مِبَا لَْم تُِحْط ِبِه َوِجئْ  تَُك ِمن َسَبإٍ أَلَْذبََحنَُّه أَْو لََيأْتَِينِّي ِبُسلْطَاٍن مُّ

ٍء َولََها   (.23-20َعْرٌش َعِظيٌم()النمل:ِبَنَبإٍ يَِقنٍي*إِينِّ َوَجدتُّ اْمَرأًَة مَتْلِكُُهْم َوأُوتِيَْت ِمن كُلِّ ََشْ

  

                                                           

 بلغوا عني ولو آيةً ، وحدثوا عن بني إسرائيَل وال حرَج ، ومن كذَب عليَّ متعمدًا فليتبوأْ مقعدَه من الناِر . ا 1

 .3227.صدر: صحيح البخاريالراوي: عبدهللا بن عمرو المحدث: البخاري الم
 .258، ص   مرجع سابقاسماعيل حمدي محمد، 2
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َن األَْمِن أَِو الَْخْوِف أََذاُعواْ خامساً: أذاع : إظهار اليشء وإفشاؤه، قال تعاىل: )َوإَِذا َجاَءُهْم أَْمٌر مِّ

ُسوِل َوإِىَل أُويِل األَْمِر ِمنُْهْم لََعلَِمُه الَِّذيَن يَْسَتنِبطُونَُه  وُه إىَِل الرَّ  اللَِّه ِمْنُهْم َولَْوالَ َفْضُل ِبِه َولَْو َردُّ

ْيطَاَن إاِلَّ َقلِيالً()النساء:  (.83َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه الَتََّبْعُتُم الشَّ

ه الجمعة، أي" يا أيها اللذين آمنو اذا نودي للصالة من يوم الجمعةسادسا: النداء: قال تعاىل "

9. 

د نى النداء للمشاركة يف َشء، وأنه يفيوبالنظر إىل املعنى اللغوي يف الدعوة لوجدنا فيه مع

 املحاوالت القولية والفعلية من أجل تحقيق هدف أو عمل، وهو نفس املعنى اللغوى لالعالم.

ومن هنا يتبني لنا أن اللفظ العريب لإلعالم يحمل عدة معان، فهو من جانب  يعني االستعالم    

 شري إىل الدعاية والتوجيه واإلرشاد.    عن الحوادث واألخبار، ويعني الخرب والرواية، كام ي

( ويقول أنه يف مرحلة نشوء وأنه مصطلح يستخدم لوصف أشكال من أنواع 1ويُعرّفه جونز)

االتصال االلكرتوين أصبح ممكناً باستخدام الكمبيوتر كمقابل لإلعالم القديم الذي يشمل 

ديم اإلعالم املعارص عن اإلعالم القالصحافة املكتوبة واملسموعة واملرئية من الوسائل، ويتمّيز 

بخاصية الحوار بني الطرفني، صاحب الرسالة ومستقبلها ومع ذلك فإن الفواصل بني اإلعالم 

الجديد والقديم ذابت، ألن القديم نفسه أعيد تكوينه وتحسينه ومراجعته ليلتقي مع الجديد 

 .يف بعض جوانبه

  

                                                           

 .602سابق ، ص   محمد مرجعحمدي  إسماعيل 1
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خلطاً ما بني مفهومي ) االتصال ( و) اإلعالم ( ويالحظ من التعريفات السابقة أن هنالك    

حتى أن البعض يعتربهام مصطلحان مرتادفان ، والصحيح أن كل مفهوم يختلف عن اآلخر وإن 

تشابها يف أمور كثرية ، فاإلعالم يعنى اإلخبار وتقديم معلومات وكلغة يعنى التبليغ واإلبالغ 

 معالجة هذة القضايا وفقاً للنظريات  وكتعريف عام يعنى قضايا العرص ومشاكله وكيفية

وامليادىء لكل دولة أو نظام من خالل وسائل اإلعالم املتاحة داخلياً وخارجياً وتكون ىف إتجاه 

 واحد بني مرسل و مستقبل.

اما اإلتصال يعنى تبادل األفكار واملعلومات واآلراء بني شخصني أو أكرث عن طريق أساليب 

ووسائل مختلفة لتحقيق الهدف وبلوغ الغاية مبعنى أخر اإلعالم هو املعلومات أما اإلتصال 

 :(1)هو عملية انتقال الرسالة وعنارصها 

 الرسالة -1

 الوسيلة -2

 املرسل -3

 .املتقبل -4

لذلك فيمكن تعريف اإلعالم: هو نقل كالم أو رموز وإشارات إىل آخر بقصد التأثري فيه ، سواء  

 كان هذا النقل موضوعياً أو مبالغاً فيه ، وسواء أكان النقل هادفاً أم ملجرد العلم .

  

                                                           

 23الدليمي، اإلعالم اإلسالمي ص 1
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ونلحظ من التعريف أنه يستوعب كافة الجوانب التي يغطيها اإلعالم الحديث الذي يسود    

 (1مل اليوم. )يف عا

فاإلعالم الحديث كام يكون بالكلمة الرصيحة يكون كذلك باإلشارة وبالصورة وبالرسم ، كام    

أنه يقصد التأثري يف الجمهور برصف النظر عن اآلثار التي تنجم عن هذا التأثري ؛ إيجابية كانت 

لدقة وعية ويتحرى اتلك اآلثار أم سلبية ، كام أن النقل يف اإلعالم الحديث قد يلتزم املوض

واألمانة والحيادية يف العرض ، وقد يكون موجهاً أو مبالغاً فيه ال يعكس الحقيقة ، كام أن 

املادة اإلعالمية قد تكون هادفة تسعى لتشكيل قناعات معينة ، أو رأي عام موجه نحو اتجاه 

يف  س دون أن تحملمعني ، وقد ال تكون املادة هادفة بل هي ملجرد العلم أو للرتويح عن النف

 (.2ثناياها مضامني فكرية أو ثقافية أو سياسية أو تجارية)

ويعترب الهدف املنشود من اإلعالم يف اإلسالم هو إنارة الطريق أمام وعىل هذا وضع اإلسالم 

أساسيني هام القراءة والكتابة وقد اختار الله سبحانه وتعاىل لكتابه الخالد الذي أنزله هدى 

بد يف جميع مرافق الحياة البرشية اسم: "القرآن" وهو اسم من مادة "قرأ" مثل للناس إىل األ 

 .الشكران والكفران فيقال: قرأت الكتاب قراءة وقرآنا

 (18ومنه قوله تعاىل: "إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قراناه فاتبع قرآنه" )القيامة: 

  

                                                           

 .262سابق ، ص   محمد مرجعحمدي  إسماعيل   1
 .262سابق ، ص   محمد مرجعحمدي  إسماعيل 2
 



14 

 

 م بقوله:وأن الكتابة قد أشار إليها القرآن كوسيلة رئيسية لإلعال 

(، ثم يقول: "هو الذي بعث يف األميني رسوال منهم يتلو 1"ن والقلم وما يسطرون" )القلم:  

 عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني" 

 (، وقد سمى سبحانه وتعاىل الرساالت اإللهية التي أنزلها عىل رسله الكرام لهداية2)الجمعة:  

اإلنسانية "الكتاب" أي اسم املصدر من مادة "كتب" أو اسم املفعول مبعنى املكتوبة، فصارت 

 .الكتابة مصدرا رئيسيا إلبالغ رسالة الحق إىل الناس وإنارة طريقه أمامهم
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 املبحث الثاين أهمية اإلعالم

 أهمية اإلعالم التنموية

يعد املفهوم التنموي لإلعالم تفريعا ملفهوم تبعية اإلعالم للدولة، يتضمن هذا املفهوم عدة 

يتضمن فكرة املسؤولية االجتامعية التي تعربعن بناء الفكر السيايس والتنمية مضامني فهو 

كام يتضمن دعم السلطة وليس تحديها، دعم األهداف الوطنية واملصالح االقتصادية للدولة.

للدولة. كام يشتمل هذا املفهوم ضمنا عىل مالمئة الفكر الغريب من حيث حقوق التعبري  العليا

 الفردية والحريات املدنية األخرى، يف مواجهة مشكالت الفقر واملرض واألمية والعرقية.

لقد اتفق جميع اإلعالميني عىل اختالف توجهاتهم أن لإلعالم دورا كبريا يف بناء الفرد وتنمية 

والذي يقنن دوره هو ما يحكم الشعوب من األنظمة واملفاهيم املحلية والثقافات  الشعوب،

 االجتامعية ذات الجذور التاريخية والسياسية العميقة.

(: الحفاظ 1ومن أهم األهداف التي تقود العمل اإلعالمي يف معظم الدول العربية واإلسالمية )

 لسياسية املتبعة وتنمية روح االنتامء والشعورعىل أمن الدولة وااللتزام بالعادات والتقاليد ا

 باملسؤولية لدى املواطن، منها أيضا تغطية أخبار الدولة ونشاطاتها املختلفة مع تحسني صورة 

  

                                                           

1 post.-/blog2015/12.blogspot.com/13https://enam  ،7/5/2018 ،pm10. 

https://enam13.blogspot.com/2015/12/blog-post.
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القيادة لدى الشعب، ووقوف اإلعالم لدى الدولة عند الحاجة إىل رشح بعض األمور أو 

العمل عىل دعم رجال األمن وكافة قطاع  التوجهات السياسية العامة أو الخاصة. ومنها أيضا

الجهاز األمني واإلشادة بدورهم يف حفظ أمن البلد، ويهدف أيضا إىل العمل عىل خلق مواطنني 

نافعني ومنتجني لإلسهام بقدر أكرب وبصورة أكرث فعالية يف تنمية املجتمع والحفاظ عىل مبادئه 

دولة املحافظة عىل االستقرار بكافة جوانبه  لل الثقافية ورموز تراثه املتميزة، ومن أهدافه أيضا

مع توسيع أفق الشعب ورفع مستوى التعليم واملستوى الصحي لجميع أفراد املجتمع، ويهدف 

اإلعالم التنموي إىل العمل عىل متابعة األحداث السياسية واملتغريات االقتصادية واالجتامعية 

املية عىل أفراد الشعب واتجاهاتهم الشخصية، التي يشهدها العامل ومعرفة هذه املتغريات الع

 ومن أهدافه أخريا تصحيح املعلومات الخاطئة التي تتناولها وكاالت األنباء الخارجية.

ولألعالم التنموي أهداف ترتبط بالفرد فهو يؤكد عىل احرتام  فيام يتعلق بالفرد املسلم

حقيق روح التكافل والتعاون حقوق األفراد فيام يخصهم وحقوق الجامعات فيام يعمها، وت

بني أفراد املجتمع. كام انه يشجع الباحثني والعلامء واملفكرين يف نرش إنتاجهم ورعاية املواهب 

الشابة وتشجيعها ماديا ومعنويا. كام انه يهدف إىل رفع التذوق الفني لدى أفراد املجتمع كل 

واع ة التوازن بني ما يقدم من أنعىل حسب مكوناته العلمية واستعداداته االستيعابية ومراعا

الثقافات االجتامعية. منها أيضا إرشاد الفرد املسلم إىل االتصال مبصادر املعرفة املتاحة ليتعرف 

بنفسه عىل دقائق األمور وليبقى مبعزل عن اإلشاعات  واألحاديث  املضللة. البحث عن  

 نه يهدف إىل إذكاء روح التعاون  الحلول  املمكنة  ملشكالت املجتمع أفرادا وجامعات، كام ا
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واملحبة بني أفراد املجتمع  واالهتامم  باملواد اإلعالمية  التي تعلم الناس  آداب السلوك 

االجتامعي  واملحافظة  عىل  الذوق  العام. وال ننىس االهتامم باألسة والطفل ،والعمل إيجاد 

تامء تامعية وأخريا تنمية املجتمع باالنبرامج خاصة تتالءم مع طبيعة املرأة وتخصصاتها االج

وتعزيز العادات والتقاليد واالتجاهات السليمة مبا يتناسب مع التطورات التي يشهدها 

 املجتمع.

اما يف مجال التنمية العامة فله دور بارز يف تعزيز املرشوعات الناجحه وابراز اصحابها مبا 

بارز يف تشجيع املشاركة يف التمية من  يكفل دعم جهود التنمية ، ومن جانب اخر فله دور

قبل افراد املجتمع من خالل الربامج التهليمية واالرشاديةو نرش املعلومات التي تتوافر عن 

الخدمات االجتامعية املتاحة وتشجيع االشرتاك يف مراكز تنمية املجتمع والجمعيات الخريية، 

 (. 1سلم للربامج التدريبية )او من خالل تشجيع الجهود الفردية وتوجية الشباب امل

 أهمية اإلعالم الرتبوية:

مع االنتشار الكبري والحديث نسبيا ملفهوم اإلعالم الرتبوي، اصبح لإلعالم دور واضح يف تقديم 

املعلومات الصحيحة واألفكار اإلبداعية من خالل الحوار والنقاش ملا يقدم عرب وسائل اإلعالم 

 املختلفة 

ومن ناحية أخرى، فقد اصبح لإلعالم الرتبوي دور ال يستهان به يف مجال التنشئة االجتامعية 

 بهدف تحقيق  تربية افضل للفرد، وقد اصبح كل من اإلعالم والرتبية ركنان أساسيان يف النظام 

  

                                                           

 م/ ط الثانية/ الرباط.1996هـ 1417. ، اإلعالم. مفاهيم  ،النجعيعلي محمد 1
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ا ياالجتامعي، من خال دورهام يف تغيري سلوك الفرد نحو األفضل ويأيت ذلك باستخدام تكنولوج

اإلعالم الرتبوي من جميع وسائل اإلعالم ملا لها من دور كبري يف تشكيل سلوك الفرد وتعديل 

 اتجاهاته.

ويف أثناء التاريخ اإلسالمي ويف ظل ظروف صعبة عصفت باألمة كان للنساء دور عظيم يف 

اح تتثبيت الرجال وتربية األبناء، ومن ذلك:  تنشئة الجيل تنشئة إسالمية تجمع بني االنف

املنضبط واملحافظة عىل األصول، املساهمة يف الدروس والدورات واملحارضات وتربية النساء 

 واألطفال بكافة نواحي الحياة.

ويؤكد هذا االتجاه علامء النفس  الذين يرون أن التلفزيون يأيت يف علم الرتبية الحديثة بعد 

جميع ىل سلوكيات األطفال، طبقاً لالوالدين مبارشة، فقد بات من املحتمل تأثري التلفزيون ع

 ملجالاألبحاث العلمية يف هذا ا

تكسبهم  (1فهناك العديد من الدراسات التي ترى أن بعض الربامج الثقافية املعدة لألطفال قد )

سلوكاً اجتامعيا ، وأن الربامج العربية الثقافية املوجهة للطفل تعمل أيضاً عىل إكسابهم صفات 

(، مام يساعد عىل ترسيخ القيم الدينية لدى 2تعاون، ومعرفة النظام)خلقية، كالصدق، وال

لذلك فإن أثر التلفزيون أشد، وأسع، وأقوى من تأثريه عىل الكبار؛ حيث يؤثر  .األطفال

التلفزيون عىل األطفال عرب أكرث من طريقة: فهو يكسب األطفال أمناطاً يف مجال السلوك 

 ادية، وبيئتهم املادية، كام يسهم يف بلورة اتجاهاتهم االجتامعي، حتى يف حياتهم االعتي

                                                           

  عز الدين عطية، التلفزيون والصحة النفسية للطفل،)عالم الكتب: القاهرة، ط1،٢٠٠٠م(، ص ص ٥٢ ،1٥

  المرجع السابق، ص٧٦ .٢
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وتغيريها، من خالل آثار ردود األفعال العاطفية لدى األطفال، عن طريق تقديم مشهد درامي 

  (1ذيك، مع العلم أن لكل طفل قابليته الخاصة به، من حيث التأثر مبا يتعرض له)

                                                           

  مالك األحمد، دور اإلعالم في تربية الطفل، ملتقى جمعية الرحمة الطبية الخيرية، بدون تاريخ، ص11٣

 



20 

 

 الفصل الثالث

 اإلعالمي واألحكام الرشعية املتعلقة بهعمل املرأة يف مجال اإلنتاج 

يرتبط عمل املرأة بالخروج من البيت ومخالطة الرجال ويرتتب عىل ذلك تبعات البد 

 من ذكرها قبل الخوض بتفاصيل عملها .

 :تبعات خروج املرأة للعملاملبحث األول : 

 ا وهي:املتعلقة بخروجهواستكامال ملوضوع خروج املرآه للعمل فانه البد من ذكر بعض األرضار 

(1) 

 :إهامل األطفال من العطف والرعاية

إذ ال شك أن عملية الرتبية تقوم عىل الحب والصدق، واملالحظة طول الزمن، وبدون 

ذلك ال تتحقق الرتبية، ، واملرأة العاملة تعود من عملها مرهقة متعبة، فال تستطيع أن تتحمل 

عمل املرأة عىل طفلها: اإلهامَل يف تربيته، ومن ثم وإن من أعظم وأخطر أرضار  أبناءها،  

تهيئة الجو لالنحراف والفساد، وظهر من أحد البحوث التي أجريت عىل نساء عامالت أن هناك 

(: االضطرار إىل ترك الطفل مع من ال يرعاه، واالمتناع عن 2أثًرا تتعلق بصحة الطفل، منها) 22

 لبات األطفال يف املساعدة عىل استذكار الدروس، وترك إرضاع الطفل إرضاًعا طبيعيًّا، ورفض ط

  

                                                           

 22-20ص ص م( : األبعاد االجتماعية لعمل املرأة . الشركة الوطنية املوحدة للتوزيع . اململكة العربية السعودية .1994العازمي ، األمسر حممد ) 1

 
 http://www.alminbar.netموسوعة البحوث المنبرية، شبهات في عمل المرآه:  2
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الطفل املريض يف البيت أحيانًا، ومام يؤكد ذلك ما أشارت إليه عاملة غربية، حيث تقول: 

"من األمور الجوهرية لصحة الطفل النفسية: أن تتفرغ األم لطفلها الرضيع، ومتنحه معظم 

 األقل، إن ترك الطفل لساعات طويلة مع األقارب، وقتها خالل السنتني األُوليني من حياته عىل

 متتُّعه بالرعاية الدافئة -دامئًا  -أو الجريان، أو يف مركز من مراكز الرعاية النهارية، ال يضمن 

الثابتة التي يحتاجها، ليس هناك شك يف أن ظروًفا اقتصادية تضطر األمهات ألن يخرجن للعمل، 

 الخروج للعمل خالل السنتني أو السنوات الثالث -قدر اإلمكان ب -ولكن ينبغي أن تتالىف األم 

من عمر الطفل؛ فخالل عميل ومن خربيت كنت أجد األطفال ذوي املشاكل النفسية، هم الذين 

عانَْوا حرمانًا عاطفيًّا كبريًا يف طفولتهم املبكرة؛ بسبب غياب أمهاتهم الطويل يف أعاملهن، وال 

من عمل يوم طويل ُمضٍن يف أشد حاالت التوتر والتعب؛ مام يؤثر يخفى أن األم بعد عودتها 

 عىل تعاملها مع طفلها مزاجيًّا وانفعاليًّا".

 :اآلثار الصحية 

فعمل املرأة خارج املنزل يعرض املرأة ألنواع من األمراض،  وهذه طبيبة منساوية 

(: "كنا نظن أن انخفاض نسبة الوالدات بني العامالت يرجع لحرص املرأة العاملة عىل 1تقول)

 التخفيف من أعباء الحياة يف الحمل والوالدة والرَّضاع تحت ضغط الحاجة إىل االستقرار يف 

  

                                                           

األبعاد االجتماعية لعمل المرأة . الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع . المملكة العربية  م( :1994العازمي ، األسمر محمد ) 1

 21-20ص ص السعودية .
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العمل، ولكن ظهر من اإلحصائيات أن هذا النقص يرجع إىل عقم استعىص عالجه، 

بب ذلك إىل قانون طبعي معروف، وهو أن الوظيفة توجد العضو، ويرجع علامء األحياء س

وهذا يعني أن وظيفة األمومة أوجدت خصائص مميزة لألنوثة، وإنها ال بد أن تضمر تدريجيًّا 

  ."بانرصاف املرأة عن وظيفة األمومة بسبب اندماجها مع عامل الرجال

  (1) :األثر النفيس

والرؤساء، -أو الزمالء -البيت، وتعاملها مع الزميالت ذلك أن عمل املرأة وخروجها من 

ًرا يؤثر يف نفسيتها وسلوكها، فيرتك بصامت وآثا-أحيانًا -وما يسببه العمل من توتر ومشادات 

عىل ترصفاتها، فيفقدها الكثري من هدوئها واتزانها، ومن ثم يؤثر بطريق مبارش يف أطفالها 

لعامالت يعانني من التوتر والقلق الناجمني عن املسؤوليات وزوجها وأستها، إن نسبة كبرية من ا

الكبرية امللقاة عىل عاتقهن، واملوزعة بني املنزل واألوالد والعمل؛ لذا فإن بعض اإلحصاءات 

 .من نسبة األدوية املهدئة ترصف للنساء العامالت %76ذكرت أن 

 (: 2الهدر االقتصادي )

 :ويتمثل ذلك يف ثالثة أمور 

أن املرأة مجبولة عىل حب الزينة والتحيل بالثياب واملجوهرات وغري ذلك؛  :األولاألمر 

أُ يِف الِْحلْيَِة َوُهَو يِف الِْخَصاِم َغرْيُ ُمِبنيٍ  ﴿:كام قال تعاىل  .18﴾]الزخرف:  أََوَمْن يَُنشَّ

  

                                                           

  http://www.saaid.net/femal، موقع صيد الفوائد،عمل المرأة ، رؤية شرعية،فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم  1
2 ?http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx 
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ن ذلك أ فإذا خرجت املرأة للعمل كل يوم، فهي ستنفق من املال عىل ثيابها وزينتها وال شك  

 ماليني الدوالرات، وهذا هو الهدر االقتصادي-عىل مستوى الدولة -سيبلغ رقمه 

الحالة النفسية والجسدية للمرأة قد تشغلها حقا وإذا كان هناك استثناءا  :األمر الثاين

 فهو ال ينقض القاعدة.

ع  دفإرهاق األسة بالنفقات اإلضافية، بداعي زيادة مستوى األسة؛ مام :األمر الثالث

باملرأة إىل النزول إىل ميدان العمل   للمشاركة يف إعالة األسة ومساعدة الزوج يف تحمُّل 

مسؤوليات املعيشة، ومع التطور يف الحياة املعارصة، فإن دخل األسة مهام بلغ من تحسني   أو 

تجه ت زيادة، فانه ال ميكن أن يفَي بهذه املطالب املتجددة، وهكذا أصبحت األسة الحرضية

نحو االستهالك املتزايد، وأصبحت ظاهرة االستهالك من الظواهر التي تهدد األسة دامئًا 

 باالستدانة، أو استنفاد مدخراتها أوالً بأول.

 :ضوابط خروج املرأة للعمل

قد تلجا الرضورُة والحاجة املرأَة للعمل خارج بيتها، وقد يحتاج املجتمع لخروج املرأة 

بغي التقيد بأحكام الرشع؛ حتى يكون خروجها للعمل خروًجا رشعيًّا، يكافئها للعمل، فعندئٍذ ين

َفاْسَتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم أيَنِّ اَل أُِضيُع َعَمَل  الله عليه بالثواب يف اآلخرة مع ما تعطى يف الدنيا؛﴿

 .195﴾]آل عمران:  َعاِمٍل ِمْنكُْم ِمْن َذكٍَر أَْو أُنَْثى بَْعُضكُْم ِمْن بَْعٍض 

 (1) وهذه الرشوط تتمثل فيام ييل

  
                                                           

 http://www.alukah.net/shariaموقع شبكة االلوكه،  1
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 :أوالً: أن يكون العمل مباًحا

قد يصل األمر ببعض األعامل خارج املنزل إىل أن تخرج املرأة وجوبا؛ كأن تكون هناك حاجة 

لالمة المرأة معينه أو حاجة مجموعة من النساء المرأة معينه، فيكون الوجوب الكفايئ 

يف نطاق املباح؛ كالتعليم، والطب، والتمريض، يف وسط النساء، والوجوب العيني، عىل أن يبقى 

 .واألذان واإلقامة للنساء خاصة، وكذلك إمامتهن، والعمل يف الرشطة النسائية، ونحو ذلك

 :ثانًيا: أن يكون الخروج لحاجة شخصية أو حاجة املجتمع

ه، صالة والسالم لزوجاتفاألصل أن تقر املرأة يف بيتها وهو ما امر به عز وجل النبي عليه ال

[، 33األحزاب: ]﴾  َوَقْرَن يِف بُُيوتِكُنَّ َواَل ترََبَّْجَن ترََبَُّج الَْجاِهلِيَِّة اأْلُوىَل  ﴿ :قال تعاىل ونساء األمة ؛

وهذه اآلية جاءت ضمن سلسلة آداب أدَّب الله تبارك وتعاىل بها أمهات املؤمنني الطاهرات 

له عليه وسلم، ونساء األمة تبٌع لهن يف تلك اآلداب؛ فقد قال العفيفات زوجات النبي صىل ال

يف تفسري اآلية التي قبلها مبارشة: هذه آداب أمر الله  -رحمه الله تعاىل  -( 1اإلمام ابن كثري)

 .تعاىل بها نساَء النبي صىل الله عليه وسلم، ونساُء األمة تبٌع لهن يف ذلك

 (2) .رأة لحاجتها بداللة السنة واملعقولوقد استدل الفقهاء عىل جواز خروج امل

عن النبي صىل الله عليه وسلم قال: ))قد أُِذن أن تخرُجن يف -ريض الله عنها -عن عائشة -1

  (3) ))حاجِتكن

                                                           

 .422ص  .33تفسير ابن كثير، سورة االحزاب.اآلية  1
 http://shamela.wsموقع المكتبة الشاملة:  2
خرجْت سودةُ ، بعد ما ُضِرَب عليها الحجاُب ، لتقضي حاجتها . وكانت امرأةً جسيمةً  2170الصفحة أو الرقم صحيح مسلم 3

ظري كيف انتفُرُع النساَء جسًما . ال تَْخفَى على من يعرفها . فرآها عمُر بُن الخطاِب . فقال : يا سودةُ ! وهللاِ ! ما تَْخفَْيَن علينا . ف

 بيتي . وإنَّهُ ليتعشى وفي يِده عرٌق . فدخلْت فقالت : يا في  صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ تخرِجيَن . قالت : فانكفأُت راجعةً ورسوُل هللاِ 
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وقد أفاد هذا الحديث أن للمرأة الخروج من بيتها من أجل حاجتها، وأنه ال مانع من أن تخرج 

 .الرشع فيهاملرأُة لحاجة؛ فهذا مام أِذن 

عن النبي صىل الله عليه وسلم قال: ))إذا استأذنت -ريض الله عنهام -عن عبد الله بن عمر -2

 .( وهو ما يجيز خروج املرأة اذا استأذنت لذلك1امرأة أحدكم فال مينعها.(( )

عن عائشة ريض الله عنها أنها زفت امرأة إىل رجل من األنصار وال ادل عىل ذلك من قول نبي  

 (2)))الله صىل الله عليه وسلم: ))يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن األنصار يعجبهم اللهو

يِن ِمْن َحَرجٍ  ﴿:ومن ادله ذلك أيضا  .78﴾]الحج:  َوَما َجَعَل َعلَْيكُْم يِف الدِّ

وقد يرتبط خروج املرأة نتيجة حاجة املجتمع لذلك وقد تكون شخصية، وقد تكون حاجة  

  .الحالتني يجوز الخروج للمرأة مجتمع، ويف كال

فان كانت غري محتاجة للعمل، لكن املجتمع بحاجة إىل خروجها؛ فإن للمرأة الخروج لذلك كأن 

  تكون لغايات التعليم أو التمريض مثال. 

  

                                                           

يِده ما وضعَه . فقال "  في رسوَل هللاِ ! إني خرجُت . فقال لي عمُر : كذا وكذا . قالت فأُوِحَي إليِه . ثم ُرفَِع عنهُ وإنَّ العرقَ 

 تُكنَّ " . وفي روايِة أبي بكٍر : يفُرُع النساَء جسُمها . لحاج تخرْجنَ  أن لكنَّ  أُِذنَ  قد إنَّهُ 
قال بالُل بُن عبِد هللاِ بِن عمَر قال: وهللاِ لنمنَعُهنَّ قال: فسبَّه عبدُ هللاِ بُن عمَر  ( يمنَْعها فال امرأتُه إلى المسجدِ  أحدَكم استأذَنَت إذا 1

امرأتُه إلى  أحدَكم اسووووووتأذَنَت إذا :: قال رسوووووووُل هللاِ صوووووولَّى هللاُ عليه وسوووووولَّمأسوووووووأَ ما سووووووِمْعتُه سووووووبَّه قطق وقال: سووووووِمْعتَني قُْلتُ 

 . ! قُْلَت: وهللاِ لنمنَعُهنَّ ؟ ( يمنَْعها فال المسجدِ 

خالصووووووووة حكم  2213 :الصووووووفحووة أو الرقم صووووووحيح ابن حبووان :المصوووووووودر ابن حبووان :المحوودث عبوود هللا بن عمر :الراوي

 أخرجه في صحيحه :المحدث
  :فقال نبيق هللاِ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ  األنصاِر، أنها زفَّت امرأةً إلى رجٍل من 2

 عائشة أم  :الراوي ( اللهوُ  يعجبهم األنصارَ  فإن ؟ لهوٌ  معكم كان ما عائشةُ، يا

 5162 الصفحة أو الرقم صحيح البخاري :المصدر البخاري :المحدث المؤمنين
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(أنه يجوز لويل األمر حمُل أرباب الِحرَف 1وقد ذكر اإلمام ابن القيم يف كتابه "الطرق الحكمية" )

والصناعات عىل العمل بأجر املثل إذا امتنعوا عن العمل، وكان يف الناس حاجة إىل أعاملهم 

 .وصناعاتهم وِحرَفهم

 :ثالًثا: إذن الزوج أو الويل

الزوج مسؤول عنها أمام الله تعاىل فال بد من أذنه، وكذلك فإن غري املتزوجة ال بد لها من إذن 

 .لله تعاىلوليها؛ ألنه راعٍ ومسؤول عنها أمام ا

ويستدل الفقهاء عىل اشرتاط إذن الزوج أو الويل من منطلق مسؤوليته تجاه أهله وزوجته 

نَاًرا َوُقوُدَها النَّاُس  َوأَْهلِيكُمْ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُْفَسكُمْ  ﴿:بقوله تعاىل

 .6﴾]التحريم:  َوالِْحَجاَرةُ 

ملؤمنني حامية أنفسهم وأهليهم من نار جهنم؛ ولذا كان فقد أوجب الله تبارك وتعاىل عىل ا

الزوج أو الويل قيِّاًم عىل من واله الله أمرهم، وعليه حاميتهم من النار، وعليهم طاعته، وقد 

قال قتادة يف تفسري هذه اآلية: تأمرهم بطاعة الله، وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم 

  .هم عليه، فإذا رأيت لله معصية ردعَتهم عنها، وزجرتَهم عنهابأمر الله، وتأمرهم به، وتساعد

 أن رسول الله صىل الله عليه وسلم -ريض الله عنهام -ومن السنة ما ورد عن عبد الله بن عمر 

  

                                                           

 –المدني  مطبعة: الناشر هللامحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد ، لحكمية في السياسة الشرعيةلطرق اا، ابن قيم الجوزية 1

 تحقيق : د. محمد جميل غازي القاهرة
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قال: ))كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته؛ فاألمري الذي عىل الناس راعٍ، وهو مسؤول عنهم، والرجل 

 ل عنهم، واملرأة راعية عىل بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة راعٍ عىل أهل بيته وهو مسؤو 

عنهم، والعبد راعٍ عىل مال سيده وهو مسؤول عنه، أال فكلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته(( 

(1). 

يف هذا الحديث بنيَّ النبي صىل الله عليه وسلم أن كل راعٍ فإن الله سيسأله عام اسرتعاه، مع 

 .ة، فالراعي له حق الطاعة والرعية لها الحق يف التوجيه واإلرشادحفظ حقوق الراع والرعي

وعليه، فلو أرادت املرأة العمل عليها أن تستأذن زوجها أو وليها؛ ألنه مسؤوٌل أمام الله 

 .سبحانه وتعاىل

 :رابًعا: عدم التفريط يف حق الزوج أو األوالد

 :وقد استدل الفقهاء عىل ذلك بأدلة كثرية، منها

قال: قال رسول الله صىل الله عليه  -ريض الله عنهام  -حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 

وسلم: ))يا عبدالله، أمل أخرب أنك تصوم النهار وتقوم الليل((، فقلت: بىل يا رسول الله! قال: 

ا، وإن لزوج ا، وإن لعينك عليك حقًّ  ك))فال تفعل؛ ُصْم وأفطر، وقم ونم؛ فإن لجسدك عليك حقًّ

ا، وإن بَحْسبك أن تصوم كل شهر ثالثة أيام؛ فإن لك بكل  ا، وإن لَزورك عليك حقًّ  عليك حقًّ

  

                                                           

دُ ْبُن ُرْمحٍ ، َحدَّثَنَا اللَّْيُث ، َعْن نَافِ 3414رقم الحديث:  1 ُ َحدَّثَنَا قُتَْيبَةُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثَنَا لَْيٌث . َحدَّثَنَا ُمَحمَّ ِ َصلَّى اّللَّ  عٍ ، َعْن اْبِن ُعَمَر ، َعِن النَّبِي 

ُكْم َراعٍ 
 ُجُل َراعٍ َعلَىَوُكلقُكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه ، فَاأْلَِميُر الَِّذي َعلَى النَّاِس َراعٍ َوُهَو َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه ، َوالرَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَّهُ قَاَل : " أاََل ُكلق

ْسئُولَةٌ َعْنُهْم ، َواْلعَْبدُ َراعٍ َعلَى َماِل َسي ِِدِه َوُهَو َمْسئُوٌل َعْنهُ ، أاََل أَْهِل بَْيتِِه َوُهَو َمْسئُوٌل َعْنُهْم ، َواْلَمْرأَةُ َراِعيَةٌ َعلَى بَْيِت بَْعِلَها َوَولَِدِه َوِهَي مَ 

 .فَُكلقُكْم َراعٍ َوُكلقُكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه " 
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د عيل، قلت: يا رسول الله، إين  دت فشدِّ حسنة عرش أمثالها؛ فإن ذلك صيام الدهر كله((، فشدَّ

يام ص أجد قوة، قال: ))فصم صيام نبي الله داود عليه السالم وال تزد عليه((، قلت: وما كان

نبي الله داود عليه السالم؟ قال: ))نصف الدهر((، فكان عبدالله يقول بعدما كرِب: يا ليتني 

 .(1قبلُت رخصة النبي صىل الله عليه وسلم )

وقد دل هذا الحديث عىل وجود حقوق عىل املسلم تجاه نفسه وأهله، فعىل املسلم أن يؤدي 

 املرأة إذا خرجت للعمل أال تفرط يف هذا الحق هذا الحقوق، وإال كان مفرِّطًا، وعليه فإن عىل

 .لزوجها وأوالدها

  (2خامًسا: مالءمة العمل لطبيعة املرأة:)

ميكن أن يكون عمل املرأة مقترصا عىل بعض الوظائف كالتعليم والتمريض وخالفه بسبب  

رأة م املوجدود الفرق يف وظائف األعضاء بني الرجل واملرأة، وهو ما يشري إىل وجوب أال تقو 

باألعامل التي تختص بالرجال، وال ادل عىل ذلك مام ورد يف سرية السيدة عائشة ريض الله عنها 

فقد كانت أفقَه الناس، وأعلم الناس، وكانت تتوىل التعليم يف حياة النبي صىل الله عليه وسلم 

 .وبعد وفاته

  

                                                           

رسوَل هللاِ، قال :  يا فقُْلُت : بلَى . يلَ الل وتقومُ  النهارَ  تصومُ  أنك أُخبَرْ  ألم عبدَ هللاِ، يا : قال لي رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم 1

حقًّا،  كفال تَفعَْل، ُصْم وأفِطْر، وقُْم ونَْم، فإن لجسِدك عليك حقًّا، وإن لعينِك عليك حقًّا، وإن لَزوِجك عليك حقًّا، وإن لَزوِرك علي

دَ عليَّ . قُْلتُ كلَّ شهٍر ثالثةَ أياٍم، فإن لك بكل ِ حسنٍة عْشَر أمثاِلها تصومَ  وإن بَحْسبِك أن  ، فإن ذلك صياُم الدهِر كل ِه . فَشدَّدُْت فُشد ِ

ِ هللاِ داودَ عليه السالُم وال تَِزدْ عليه . قُْلُت : وما كان صياُم نب يا : ِ هللاِ رسوَل هللاِ، إني أَِجدَ قوةً ؟ . قال : فُصْم صياَم نبي   داودَ ي 

ِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم يا : بدُ هللاِ يقوُل بعدَما َكبِرَ عليه السالُم ؟ . قال : نِصَف الدهِر . فكان ع حيح ص. ليتَني قَبِْلُت ُرخَصةَ النبي 

   1975 الصفحة أو الرقم البخاري
 http://www.alukah.net/shariaموقع شبكة االلوكه،  2
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 :سادًسا: االلتزام باللباس الرشعي

بدنها، إال الوجه والكفني ففيهام الخالف، وبشكل عام فإنه  وهو اللباس الذي يغطي جميع

يشرتط يف لباس املرأة املسلمة أال يكون لُبسها زينة يف نفسه، وأال يشِبه لباس الرجال، وأال يشبه 

 .لباس الكافرات، وأن يكون غليظًا ال يشف، وأن يكون واسًعا ال يصف

 :سابًعا: عدم مس الطِّيب، وهو العطر

 .وج املرأة من بيتها إىل العمل املباح: أال متس ِطيًبا، وال تصيب بخوًرايشرتط لخر 

وال ادل عىل ذلك من قول رسول الله صىل الله عليه وسلم: ))أميا امرأة أصابت بخوًرا، فال 

 (.1تشهد معنا الِعشاء اآلخرة(( )

 :ثامنا: أمن الفتنة

مل، ن الفتنة يف الطريق، ويف مكان العيشرتط لخروج املرأة من بيتها للعمل املباح ولغريه: أم

بحيث يؤمن أن تفنت أو يفتنت بها، فإذا كان يخىش أن يفتنت بها الرجال األجانب عنها، أو يخىش 

عليها أن تفنت هي، فإنه ال يجوز لها الخروج يف تلك الحالة؛ ولهذا كره بعض الفقهاء خروج 

 .البعض من النساء؛ لخوف الفتنة

  

                                                           

 . .فال تَْشَهدْ معَنا الِعشاَء اآلِخرةَ  بَخوًرا، أصابَت امرأةٍ  أيقما 1

  444 .الصفحة أو الرقم صحيح مسلم :المصدر مسلم :المحدث أبو هريرة :الراوي
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 أن رسول الله صىل-ريض الله عنه -عىل هذا الرشط بحديث أسامة بن زيد ويستدل الفقهاء 

 .(1الله عليه وسلم قال: ))ما تركُت بعدي فتنة أرضَّ عىل الرجال من النساء(( )

 :تاسعا وأخريًا: عدم الخلوة أو االختالط بالرجال

 باح أال تزاحموقد نص الفقهاء عىل تحريم ذلك االختالط، وأن عىل املرأة إذا خرجت لعمل م

الرجال، واستدل الفقهاء عىل تحريم الخلوة مبا رواه عبد الله بن عباس عن النبي صىل الله 

 .(2عليه وسلم أنه قال: ))ال يخلَونَّ رجل بامرأة(( )

فقد بنيَّ النبي صىل الله عليه وسلم أنه ال يجوز َخلوة األجنبي بأجنبية عنه؛ ألن هذا سبيل 

 .غة النهي ليدل عىل تحريم الخلوة بني املرأة وكل أجنبي عنهاللشيطان، والحديث بصي

كام استدلوا عىل تحريم االختالط مبا رواه أبو داود يف سننه عن أُسيد بن حضري، أنه سمع رسول 

الله صىل الله عليه وسلم وهو خارج من املسجد وقد اختلط الرجال مع النساء يف الطريق 

ومعنى تحُقْقَن الطريق:  (،3ليس لكن أن تحُقْقَن الطَّريق(( ) يقول للنساء: ))استأِخْرن؛ فإنه

 .أي: ترِسْن يف حقِّ الطريق؛ أي وسطه

  
                                                           

 . النساءِ  منَ  الرجالِ  على أضرَّ  فِتنَةً  بَعدي تَركتُ  ما 1

   5096 .الصفحة أو الرقم صحيح البخاري :المصدر البخاري :المحدث أسامة بن زيد :الراوي
ُ عليِه وسلََّم يخُطُب يقولُ  2 ِ صلَّى اّللَّ ، وال يحلق المرأةٍ أن تسافَر إالَّ ومعَها ذو َمحَرٍم.  بامرأةٍ  رجلٌ  يخلَونَّ  ال : َسِمْعُت رسوَل اّللَّ

ةً ، قالَ  رجلٌ  فقامَ  ِ ، إن ِي اكتُتِبُت في غزوةِ كذا َوَكذا ، وإنَّ امرأتي انطلَقت حاجَّ  بامرأتِكَ  فأحجج: فانطِلْق فقاَل: يا رسوَل اّللَّ

 ثابت :خالصة حكم المحدث 10/129 :الصفحة أو الرقم  عبدهللا بن عباس :الراوي.
جاُل مَع الن ِساِء في  3 ُ علْيِه وسلََّم َوهَو خارٌج من المسجدُ فاختلَط الر ِ ِ صلَّى اّللَّ ِ صلَّ  الطَّريقِ  أنَّهُ سمَع رسوَل اّللَّ ى فقاَل رسوُل اّللَّ

 ُ فَكانت المرأةُ تلصُق بالجداِر  الطَّريقِ  ، علْيكنَّ بحافَّاتِ  الطَّريقَ  انحققن لَكنَّ  ليسَ  فإنَّهُ  استأخرنَ  :  علْيِه وسلََّم للن ِساءِ اّللَّ

 . ثوبَها ليعلُق بالجداِر من لصوقِها بِهِ  إنَّ  حتَّى

] فيه [  :خالصة حكم المحدث 2/8 :فحة أو الرقمالص اآلداب الشرعية :المصدر ابن مفلح :المحدث أسيد األنصاري :الراوي

 شداد بن أبي عمرو بن حماس تفرد عنه أبو اليمان الرحال المدني وقد وثقه ابن حبان
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ويف هذا الحديث نهى النبيُّ صىل الله عليه وسلم النساَء أن يرِسْن يف وسط الطريق بحيث 

ليٌل عىل ا ديختلطن بالرجال، بل عليهن تجنُّب هذا االختالط بالسري يف حاَفاِت الطرقات، وهذ

 .تحريم اختالط النساء بالرجال األجانب؛ ألن ذلك هو حقيقة النهي

املجتمعات اإلنسانية وإن   دور متميز وأساس ومكانة سامية وحاسمة يف تطور  للمرأة

رقي األمم يأيت من خالل املكانة التي توليها املرأة ألبنائها عىل وجه الخصوص، وإن قراءة متأنية 

ل اإلعالم املختلفة سيعطي انطباعا أوليا عن وجود إشكالية مهمة عىل الصعيدين ملا تقدمه وسائ

 (1)االجتامعي واإلنساين، األمر الذي يستحق البحث واالستقصاء.

                                                           

 www.panet.co.i، موقع بنيت، دور المرأة من خالل اإلعالم المرئي والمسموع ،عادل عامر 1
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 املبحث الثاين : عمل املرأة يف اإلعداد.

 املطلب األول : التقرير اإلخباري:

ألفكار كونها تنتقل بها األنباء وا يعد التلفزيون واحد من أكرث الوسائل مشاهدتا وانتشارا

يف العرص الجديد،  و قد ارتفعت أهميته بشكل ملحوظ بعد تطور الحاسوب إذا تطورت األنواع 

التي عن طريقها تنتقل بها املستجدات و األفكار بكل أشكالها، لذلك فالتلفزيون ليس بالوسيلة 

ظيم عىل مختلَف املستويات ملا لها التي يكمن تجاهلها لكن هو وسيلة إعالمية لها األثر الع

من اثر  يف حياة الناس سلباً و إيجاباً. ومن أكرث الوسائل التي يتم طرح األفكار بها وتداولها  

عرب شاشة التلفاز ما يعرف بالتقرير التلفزيوين، وذلك من خالل استخدامه  أساليب مبتكرة و 

ض الواقع األمر الذي يعكس صورة واقعية جذابة تستخدم فيها الصور و املقاطع املصورة من أر 

عن النبأ و دليالً حقيقياً عىل واقعيته. حتى يكون التقرير التلفزيوين تقريراً ناجحاً يلزم أن يبدأ 

مبقدمة حيث تكون موجزة متنح للمشاهد بأسلوب مقنعة مربرات عمل و تصنيع التقرير الذي 

 (1.)هم عىل وشك رؤيته

التلفزيوين أهمية خاصة باعتباره الخطوة االوىل يف تجهيزاملادة يكتسب اإلعداد اإلذاعي و 

املسموعة أو املرئية والتي بناءا عليها تنبني عليها فيام بعد كل التصورات والخاصة بخروج 

 املادة اإلذاعية أو التلفزيونية للنور فأي عمل يبدأ عادة مبعد الربنامج والذي يجب أن تتوافر 

  

                                                           

 (.com3mawdoo.موقع الكتروني) .2014مروان،محمد، كيفية كتابة التقرير التلفزيوني، 1
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ت التي متيزه عن غريه من زمالء املهنة اللذين يتكاملون إلخراج فيه مجموعة من الصفا

 (1.) العمل بشكله النهايئ أمام املستمع أو املشاهد

فاملادة اإلذاعية أو التلفزيونية هي دامئا نتاج تضافر مجموعة من الجهود لفريق عمل  

 من املعدين والفنيني واملخرجني.

 يف إعداد التقارير والسيناريوهاتلتكييف الفقهي للعمل ملطلب الثاين : ا

، سواء كان ذلك االختالط املؤدي إىل نزول املرأة للعمل يف ميدان الرجال إن الدعوة إىل

أمر  -عىل جهة الترصيح أو التلويح، بحجة أن ذلك من مقتضيات العرص ومتطلبات الحضارة 

ا، له تِبعاته الخطرية، ومثراته املرة، وعواقبه الوخيمة، رغم مصادمته للنصوص الرشعية  خطري جدًّ

  .التي تأمر املرأة بالقرار يف بيتها، والقيام باألعامل التي تخصها يف بيتها، ونحوه

الء بواالختالط يجلب من املفاسد الكثري، ولنا يف بعض املجتمعات عربه ودروس مستفادة من ال

العظيم فنجد التذمر عىل املستوى الفردي والجامعي، والتحرس عىل انفالت املرأة من بيتها، 

وانعكاس ذلك عىل األسة وهو ما أشار اليه العديد من الكتاب مام انعكس سلبا عىل املجتمع 

 )2( .وقوض بناءه

ائل املوصلة إىل الَخلوة باألجنبية، ، وتحريم الوس وقد ورد العديد من األدلة التي تحرم

 الوقوع فيام حرم الله، وهي أدلة قاضية بتحريم االختالط؛ ألنه يؤدي إىل العديد من 

  

                                                           

 .13،ص،دار المعتز للنشر والتوزيع2017، أولىوالتلفزيوني،طبعه  اإلذاعيرستم،ابو رستم،االعداد والتقديم  1
 /https://www.alarabiya.net، 2010نت، العربيةالزير حنان، موقع  2

http://www.alukah.net/sharia/0/4241
http://www.alukah.net/sharia/0/4241
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إضافة إىل انه مخالف للفطرة التي فطر الله علبها املزاه والطبيعة التي جبلت .املشكالت

  .عليها

ي، ومن جتمع اإلسالمفالدعوة إىل نزول املرأة يف امليادين التي تخص الرجال أمٌر خطري عىل امل

أعظم آثاره: االختالط الذي يعترب من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك باملجتمع، ويهدم قَيمه 

 وهو امر خطري ملا يرتتب عليه من هدم للقيم األخالقية للمجتمع ويهدم قيمه وأخالقه..وأخالقه

   

ميدان عمله بالقول" أن اقتحام ( يف سؤال حول خطر مشاركة املراه للرجل يف 1وقد أشار ابن باز)

املرأة مليدان الرجال الخاص بهم يعترب إخراًجا لها عن تركيبها وطبيعتها، ويف هذا جناية كبرية 

عىل املرأة، وقضاء عىل معنوياتها، وتحطيم لشخصيتها، ويتعدى ذلك إىل أوالد الجيل من ذكور 

وم بهذا الدور هو األم، وقد ُفصلت وإناث؛ ألنهم يفقدون الرتبية والحنان والعطف؛ فالذي يق

منه، وُعزلت متاًما عن مملكتها التي ال ميكن أن تجد الراحة واالستقرار والطأمنينة إال فيها، 

واإلسالم جعل لكلٍّ من .وواقع املجتمعات التي تورطت يف هذا أصدق شاهد عىل ما نقول

كتمل بذلك بناء املجتمع يف الزوجني واجبات خاصة، عىل كل واحد منهام أن يقوم بدوره؛ لي

 .داخل البيت، ويف خارجه

  

                                                           

 https://binbaz.org.saالموقع الرسمي البن باز:  1
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فالرجل يقوم  بتأمني  اإلنفاق والكسب، واملرأة تهتم برتبية األوالد، والعطف، والحنان،  

والرضاعة، والحضانة، واألعامل التي تناسبها لتعليم الصغار والنساء، وإدارة مدارسهن، 

 والتطبيب والتمريض لهن، ونحو ذلك من األعامل املختصة بالنساء؛ فرتك واجبات البيت من 

ة يعترب ضياًعا للبيت مبن فيه، ويرتتب عليه تفكك األسة حسيًّا ومعنويًّا، وعند ذلك ِقبل املرأ 

 (1).يصبح املجتمع شكالً وصورة ال حقيقة ومعنى

اُمونَ  الرَِّجاُل  ﴿ :قال الله جل وعال  َل اللَُّه بَْعَضُهْم َعىَل بَْعٍض َومِبَا أَنَْفُقوا  َقوَّ َعىَل النَِّساِء مِبَا َفضَّ

ويف هذا دليل واضح عىل رضورة أن تقر املرأة يف بيتها ونهيها عن  [؛34النساء: ]﴾  أَْمَوالِِهمْ ِمْن 

 التربج واالختالط 

والكتاب والسنَّة دالَّ عىل تحريم االختالط، وتحريم جميع الوسائل املؤدية إليه؛ قال الله 

كَاَة َواَل ترََبَّْجَن ترََبُّ  بُُيوتِكُنَّ  َوَقْرَن يِف  ﴿ :جل وعال اَلَة َوآتنَِي الزَّ َج الَْجاِهلِيَِّة اأْلُوىَل َوأَِقْمَن الصَّ

رَكُْم تَطْهِ  َا يُِريُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنكُُم الرِّْجَس أَْهَل الَْبْيِت َويُطَهِّ َواْذكُْرَن  * ريًاَوأَِطْعَن اللََّه َوَرُسولَُه إمِنَّ

وهو  [،34، 33األحزاب: ]﴾  اللَِّه َوالِْحكَْمِة إِنَّ اللََّه كَاَن لَِطيًفا َخِبريًا ِمْن آيَاِت  بُُيوتِكُنَّ  َما يُْتىَل يِف 

أمر الله للمرأة بان تقر يف بيتها ملا يف مخالفة ذلك من أرضار ومفاسد وااللتزام بهذا األمر 

 ل ايحفظ املرأة ويصونها مام يعود عليها بالنفع يف الدنيا واآلخرة؛ وذلك بأن تكون عىل اتص

  

                                                           

 https://binbaz.org.saالموقع الرسمي البن باز:  1
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دائم بالقرآن الكريم وبالسنَّة النبوية املطهَّرة، كام أمر الله نبيه حيث قال الله 

َذلَِك  يُْدننَِي َعلَْيِهنَّ ِمْن َجاَلِبيِبِهنَّ  يَا أَيَُّها النَِّبيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك َوبََناتَِك َونَِساِء الُْمْؤِمِننيَ  ﴿ :تعاىل

وهذا امر الله للنبي عليه  [؛59األحزاب: ]﴾  يُْؤَذيَْن َوكَاَن اللَُّه َغُفوًرا َرِحياًم أَْدََن أَْن يُْعرَْفَن َفاَل 

الصالة والسالم بان يامر زوجاته وبناته وعامة نساء املؤمنني: يدنني عليهن من جالبيبهن؛ وذلك 

 نيتضمن سرت باقي أجسامهن بالجالبيب، وذلك إذا أردن الخروج لحاجة مثالً؛ لئال تحصل له

 األذية من مرىض 

القلوب، فإذا كان األمر بهذه املثابة، فام بالك بنزولها إىل ميدان الرجال واختالطها معهم، 

وإبداء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة، والتنازل عن كثري من أنوثتها لتنزل يف مستواهم، وذهاب 

 ) .1ورة)كثري من حيائها ليحصل بذلك االنسجام بني الجنسني املختلفني معًنى وص

وا ُقْل لِلُْمْؤِمِننيَ  ﴿ :قال الله جل وعال ِمْن أَبَْصارِِهْم َويَْحَفظُوا ُفُروَجُهْم َذلَِك أَْزََك  يَُغضُّ

ِمْن أَبَْصارِِهنَّ َويَْحَفظَْن ُفُروَجُهنَّ َواَل  يَْغُضْضنَ  َوُقْل لِلُْمْؤِمَناِت  * لَُهْم إِنَّ اللََّه َخِبريٌ مِبَا يَْصَنُعونَ 

بَْن ِبُخُمرِِهنَّ َعىَل ُجُيوِبِهنَّ يُ   .[ اآليتني31، 30النور: ]﴾  ْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ َما ظََهَر ِمْنَها َولَْيرْضِ

وهو أمر واضح برضورة التزام  املؤمنني واملؤمنات بغض النظر، وحفظ الفرج عن الزنا، ثم  

الط  من أعظم وسائل وقوع الفاحشة، ( ويعترب االخت2) .أوضح سبحانه أن هذا األمر أزَك لهم

 وهذا األمر يستحيل تجاوزه يف حال إرشاك املرأة  مع الرجل يف ميدان العمل.

  

                                                           

1 33http://www.binbaz.org.sa/article/ 
 262 القحطاني، سعيد بن وهف،كتاب االختالط بين الرجال والنساء ص 2
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ومن هنا أَمر الله املؤمنات بغض البرص وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إال ما ظهر منها،  

واالختالط كفيل وأمرهن الله بإسدال الخامر عىل الجيوب، املتضمن سرت رأسها ووجهها؛ ، 

بالوقوع يف هذه املفاسد، وهو أمر يسهل الوقوع به يف حال االختالط ومشاركة املراه مع الرجل 

 يف ميدان العمل.

واإلسالم حرَّم جميع الوسائل والذرائع املوصلة إىل األمور املحرمة، وكذلك حرم اإلسالم عىل 

يَا  ﴿ :يهن؛ كام يف قوله عز وجلالنساء خضوعهن بالقول للرجال؛ لكونه يفيض إىل الطمع ف

﴾  لِْبِه َمرٌَض قَ نَِساَء النَِّبيِّ لَْسنُتَّ كَأََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتََّقْينُتَّ َفاَل تَْخَضْعَن ِبالَْقْوِل َفَيطَْمَع الَِّذي يِف 

 .  [32األحزاب: ]

 املتبادل، وال ومعروف أن نزول املرأة مليدان الرجال ال بد وان يؤدي ذلك إىل الحديث

بد أن ترقق لهم الكالم، وأن يرققوا لها الكالم، وهو أمر قد يؤدي إىل الوقوع يف الفاحشة، 

وبهدف عدم التعرض لذلك وجب منع األسباب التي تؤدي للوقوع يف الخطأ والفاحشة، وهو 

إَِذا وَ  ﴿:ما يعزز طهارة قلوب الرجال والنساء، والبعد عن مظان التهمة؛ قال الله عز وجل

﴾]األحزاب:  َذلِكُْم أَطَْهُر لُِقلُوِبكُْم َوُقلُوِبِهنَّ  َوَراِء ِحَجاٍب  َسأَلُْتُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْسأَلُوُهنَّ ِمنْ 

 .اآلية [53

وخري حجاب املرأة هو بيتها، وتحريم االختالط هو حامية للمرأة و نفسها من   الفتنة بطريق  

يعة؛ ففيه استقرار لنفسها، وراحة وأمرها بأن تقر وعدم الخروج مبارش أو غري مبارش، املعاين الرف

 منه إال لحاجة مباحة، مع لزوم األدب الرشعي، وقد سمى الله مكث املرأة يف بيتها قراًرا، وهذا 
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 املعنى أسمى لقلبها، وانرشاح لصدرها؛ فخروجها عن هذا يفيض إىل اضطراب نفسها، وقلق 

ها لاِم ال تُحَمد عقباه، ونهى اإلسالم عن الَخلوة باملرأة األجنبية قلبها، وضيق صدرها، وتعريض

ا لذريعة الفساد، وإغالًقا لباب  عىل اإلطالق إال مع ذي محرم، وعن السفر إال مع ذي محرم، سدًّ

وصح عنه صىل الله عليه  اإلثم، وحساًم ألسباب الرش، وحامية للنوعني من مكايد الشيطان،

 (1وا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أوَل فتنة بني إسائيل كانت يف النساء((.)))اتق وسلم أنه قال:

  

ويدعو البعض إىل االختالط مستدلني بظاهر النصوص الرشعية دون التففه بها أو دراية، 

دون النظر إىل أن النصوص الرشعية هي وحدة واحدة ال تجزأ، ومن استداللهم خروج بعض 

ه عليه وسلم يف بعض الغزوات، والجواب عن ذلك: أن خروجهن النساء مع الرسول صىل الل

كان مع محارمهن ملصالح كثرية ال يرتتب عليها ما يخىش عليهن من الفساد؛ إلميانهن وتقواهن 

وإرشاف محارمهن عليهن، وعنايتهن بالحجاب بعد نزول آيته، بخالف حال الكثري من نساء 

 .العرص

مع الرجل يعترب قياًسا مع الفارق ليس له أساسا  وقياس ذلك عىل خروج املرأة للعمل

 ( 2من الصحة. )

  

                                                           

حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قاال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال  2742 4925 صحيح مسلم1

سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن هللا مستخلفكم فيها 

فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وفي حديث ابن بشار لينظر كيف 

 تعملون
 www.islamicbook.wsعمله،للرجل في ميدان  عبدهللا، التبرج وخطر مشاركة المرأةبن باز، عبدالعزيز بن  2
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وال شك أن السلف الصالح هم أدري مبعاين النصوص من غريهم وهم األقرب إىل التطبيق  

 )1(العميل لكتاب الله وسنة رسوله صىل الله عليه وسلم. 

ما هذه الظاهرة، أ وباستعراض الفتوحات اإلسالمية والغزوات عىل مدار التاريخ مل نجد 

فهو ال يتعدى أن -ما يدعى يف هذا العرص من إدخالها كجندي يحمل السالح ويقاتل، كالرجل 

يكون وسيلًة إلفساد وتذويب أخالق الجيوش باسم الرتفيه عن الجنود؛ ألن طبيعة الرجال إذا 

نس مليل واألُ التقت مع طبيعة املرأة كان منهام عند الخلوة ما يكون بني كل رجل وامرأة من ا

واالسرتاحة إىل الحديث والكالم، وبعض اليشء يجر إىل بعض، وإغالق الفتنة أحكُم وأحزُم وأبعُد 

 .)2(من الندامة يف املستقبل

ا عىل جلب املصالح، ودرء املفاسد، وغلق األبواب املؤدية إليها، والختالط   فاإلسالم حريص جدًّ

ة وفساد مجتمعها؛ ألن املعروف املرأة مع الرجل يف ميدان العمل تأثري ك بري يف انحطاط األمَّ

: أن ِمن أعظم أسباب -( 3الرومانية واليونانية ونحوهام )-تاريخيًّا عن الحضارات القدمية 

االنحطاط واالنهيار الواقع بها خروَج املرأة من ميدانها الخاص إىل ميدان الرجال، ومزاحمتهم، 

ركهم ملا يدفع بأمتهم إىل الرقي املادي واملعنوي. وانشغال مام أدى إىل فساد أخالق الرجال، وت

ة، وعدم انسجام األسة وانهيار رصحها،   املرأة خارج البيت يؤدي إىل بطالة الرجل، وخرسان األمَّ

  

                                                           

 .19،ص،دمشق2003يوسف، الحاج احمد موسوعة اإلعجاز العلمي في القران الكريم والسنة المطهرة، مكتبة ابن حجر،  1
 1994لتوزيع،السعوديةمحمد العازمي،االبعاد االجتماعية لعمل المراه،الشركة الوطنية الموحدة ل األسمر، 2
 20ص.2003يوسف الحاج احمد، موسوعة اإلعجاز العلمي في القران الكريم والسنة النبوية المطهرة مكتبة ابن حجر، دمشق، 3
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وفساد أخالق األوالد، ويؤدي إىل الوقوع يف مخالفة ما أخرَب الله به يف كتابه من ِقوامة الرجل 

رص اإلسالم أن يبعد املرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها؛ فمَنعها من تويل عىل املرأة، وقد ح

الوالية العامة؛ كرئاسة الدولة، والقضاء، وجميع ما فيه مسؤوليات عامة؛ لقوله صىل الله عليه 

 .(1))لن يفلح قوٌم ولَّوا أمرهم امرأة(( ) وسلم:

و ما ورد يف الكتاب والسنَّة واضًحا أن الرجل واملرأة ال يتساويان فطريًّا وال طبيعيًّا، وه

جليًّا حول هذا االختالف، والذين ينادون مبساواة املرأة بالرجل، يجهلون أو يتجاَهلون الفوارَق 

األساسية بينهام، كام أن فتح الباب للمرأة بأن تنزل إىل ميدان الرجال يعترب مخالًفا ملا يريده 

 (2) .اإلسالم من سعادتها واستقرارها

دلة الرشعية أشارت إىل تحريم االختالط واشرتاك املرأة يف أعامل الرجال، ولكن نظرًا واأل 

إىل أن بعض الناس وال يخفى استفادة البعض من كلامت رجال الغرب والرشق أكرث مام 

يستفيدون من كالم الله وكالم رسوله صىل الله عليه وسلم وكالم علامء املسلمني، والشواهد 

لك املجتمعات مبضار االختالط ومفاسده ولعل من يدعي بغري ذلك أن يقتنع باعرتافات رجال ت

ويعلم أن ما جاء به ِدينه العظيم من منع االختالط هو عنُي الكرامة والصيانة للنساء، وحاميتهن 

 (3من وسائل اإلرضار بهن واالنتهاك ألعراضهن )

  

                                                           

دُت ك لقد نفعني هللاُ بكلمٍة سمعتُها من رسوِل هللاِ صلَّى هللاُ عليِه وسلََّم أياَم الجمِل، بعد ما : 4425رقم الحديث  صحيح البخاري  1

سر،،  كِ أن ألحق بأصحاِب الجمِل فأقاتُل معهم، قال : لما بلغ رسوَل هللاِ صلَّى هللاُ عليِه وسلََّم أنَّ أهَل فارٍس قد ملَّكوا عليهم بنتَ 

  ولَّوا أمَرهم امرأةً  قومٌ  يُفلحَ  لن : قال
 https://binbaz.org.saالموقع الرسمي البن باز:  2
3 29105ld/https://binbaz.org.sa/o 
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يوهات مع وجود االختالط وخروجها وهذا يدل عىل أن عمل املرأة يف إعداد التقارير والسينار

 من بيتها مع تقصريها فان ذلك ال يصح لها.

أما إذا كان يف خروجها وإعدادها للتقارير ما ال يكون فيه اختالط وان ال يكون يف خروجها 

تقصريا يف مسؤولياتها تجاه بيتها وزوجها فال بأس وخاصة أن هناك بعض التقارير تكون عن 

ل دخولها كاملستشفيات الخاصة بالنساء ومدارس اإلناث ومراكز الرياضة أماكن ال ميكن للرجا

 الخاصة بالنساء والسجون النسائية...الخ.

 املبحث الثالث: عمل املرأة يف التصوير

  :لتصوير أنواع فمنهاملطلب األول : 

الصور ومنه التصوير باليد، أي رسم  - .صنع الصور ذات األجرام أي ما يكون له ظل وجرم -

باألقالم وما شابهها، وهذان النوعان محرمان رشعاً، لقوله صىل الله عليه وسلم: "كل مصور يف 

وهناك نوع ثالث من أنواع التصوير: وهو التصوير الفوتوغرايف، أي التصوير . ( ،1النار")

 بالكامريا، وقد تنازع العلامء املعارصون يف حكمه، فقال بعضهم: هو تصوير محرم، لدخوله

  .تحت عموم األلفاظ النبوية، فيقال فيه صورة، فال يجوز منه َشء إال عند الرضورة، أو الحاجة

  

                                                           

َوَر . فأَفتِني فيها . فقال له : ادُن مني . فدنا منه . ثم قال : : 2110الصفحة أو الرقم صحيح مسلم  1 ُر هذه الصق ِ إني رجٌل أُصو 

 صلَّى هللاِ ادُْن مني . فدنا حتى وضع يدَه على رأِسه . قال : أُنبِ ئُك بما سمعُت من رسوِل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم . سمعُت رسوَل 

رٍ  كلق  هللاُ عليه وسلََّم يقول ِ بُه في جهنََّم ( . وقال : إن كنت البدَّ فاعاًل  ُمصو  َرها ، نفًسا فتُعذ ِ في الناِر . يجعل له ، بكل صورةٍ صوَّ

 ٍ  . . ، فاصنعِ الشجَر وما ال نفَس له . فأقَرَّ به نصُر بُن علي 
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ومنهم من قال: بأن هذا ليس تصويراً باملعنى الوارد يف األحاديث، فإنه ليس فيه مضاهاة لخلق 

ىل إالله، وإمنا هو حبس للظل فقط، والذي يظهر هو أن هذا النوع من التصوير وإن مل يصل 

فال أقل من أن يكون محل شبهة، وقد قال صىل -عند بعض أهل العلم -درجة النوعني السابقني 

الله عليه وسلم: "الحالل بني، والحرام بني، وبينهام مشبهات ال يعلمهن كثري من الناس، فمن 

اتقى املشبهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن 

 (. 1اقعه")يو 

وقد سئل ابن عباس ريض الله عنهام سؤاالً ممن يعمل بالتصوير أيضاً، فقد روى مسلم يف 

صحيحة عن سعيد بن أيب الحسن قال: جاء رجل إىل ابن عباس، فقال: إين رجل أصور هذه 

 هالصور، فأفتني فيها، فقال له: اْدُن مني، فدنا منه، ثم قال: اْدُن مني، فدنا منه حتى وضع يد

عىل رأسه، وقال: أنبئك مبا سمعت من رسول الله صىل الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله 

صىل الله عليه وسلم يقول: "كل مصور يف النار، يُجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه يف 

 (3(، وقال: إن كنت ال بد فاعالً، فاصنع الشجر، وما ال نفس له. )2جنهم")

  

                                                           

وبيَن ذِلَك أموٌر مشتِبهاٌت الَ يدر، كثيٌر مَن النَّاِس  بي ِنٌ  والحرامُ  بي ِنٌ  الحاللُ : 1205 الصفحة أو الرقم صحيح الترمذي 1

 هَي أم مَن الحراِم فمن تَرَكها استبراًء لدينِِه وعرِضِه فقد سلَم ومن واقَع شيئًا مْنها يوِشُك أن يواقَع الحراَم كما أنَّهُ من الحاللِ  أمنَ 

ِ محارُمهُ يرعى حوَل الحمى يوِشُك أن يواق  . عَهُ أالَ وإنَّ ِلكل ِ مِلٍك حًمى أالَ وإنَّ حمى اّللَّ

  :المصدر األلباني :المحدث النعمان بن بشير :الراوي
َوَر . فأَفتِني فيها . فقال له : ادُن مني . فدنا منه . ثم قال : : 2110الصفحة أو الرقم صحيح مسلم  2 ُر هذه الصق ِ إني رجٌل أُصو 

دنا حتى وضع يدَه على رأِسه . قال : أُنبِ ئُك بما سمعُت من رسوِل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم . سمعُت رسوَل هللاِ صلَّى ادُْن مني . ف

رٍ  كلق  ) هللاُ عليه وسلََّم يقول ِ بُه في جهنََّم ( وقال : إن كنت البدَّ ف ُمصو  َرها ، نفًسا فتُعذ ِ عاًل افي الناِر . يجعل له ، بكل صورةٍ صوَّ

 ٍ  . . ، فاصنعِ الشجَر وما ال نفَس له . فأقَرَّ به نصُر بُن علي 
 .20-19ص ،دمشق2003يوسف، الحاج احمد،موسوعة االعجاز العلمي في القران الكريم والسنة المطهرة، مكتبة ابن حجر، 3
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 .الرجل عىل النوع املباح من التصوير، وهو تصوير ما ال روح لهفدل ابن عباس هذا 

إلحاقاً اما التصوير الفوتغرايف لذوات األرواح قد اختلف يف حكمه أهل العلم، فمنهم من حرمة 

يحة عىل الصحله بالتصوير املحرم، نظراً إىل دخوله يف عموم مسمى التصوير الذي دلت األدلة 

لترشيع معروفاً يف عهد انظراً إىل كونه ليس تصويراً باملعنى الذي كان تحرميه، ومنهم من أباحه 

 ذلك فالذي كان معهوداً يففلم تتناوله النصوص الرشعية، بل إنهم قالوا: إنه مخالف لحقيقته، 

 املوجود اآلن فإمنا هو حبس لظلالعهد هو إيجاد صورة محاكية لخلق الله تعاىل، وأما التصوير 

 (.1ملا خلق الله تعاىل)لله تعاىل، وطبع ذلك الظل، وليس محاكاة عني ما خلق ا

 أن التصوير وسيلة للتعلق بأصحاب (: 2وهناك أمور أخرى يذكرها املانعون علالً للتحريم، منها )

تعظيمهم وعبادتهم من دون الله تعاىل، ويف تلك الصور، والغلو فيهم حتى يفيض ذلك إىل 

رسول الله صىل الله عليه وسلم كنيسة رأتاها أم سلمة ذكرتا عند الصحيحني أن أم حبيبة و 

فقال النبي صىل الله عليه وسلم: " إن هؤالء إذا بأرض الحبشة، وذكرتا ما فيها من تصاوير، 

قربه مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك رشار كان فيهم الرجل الصالح فامت بنوا عىل 

 (. 3ة")الخلق عند الله يوم القيام

   

                                                           

  www.islamweb.netفتاو، إسالم ويب  يالفوتوغرافتحريم التصوير .. وحكم التصوير علة   1
  www.islamweb.netتحريم التصوير .. وحكم التصوير الفوتغرافي  فتاو، إسالم ويبعلة   2
ِ صلى هللا عليه وسلم فقال أن 3 أولئك  إن: أَم حبيبةَ وأَم سلَمةَ: ذكرتا كنيسةً رأينها بالحبشِة ، فيها تصاويُر ، فذكرتا للنبي 

روا مسجدًا، قبِره على بنْوا ، تفما الصالحُ  الرجلُ  فيهم كان إذا ، ، فأولئك شراُر الخلِق عند هللاِ يوَم  الصقورَ  تلك فيه وصوَّ

 . 427 الصفحة أو الرقم صحيح البخاري .القيامةِ 
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لة حيث عىل هذه الع منهج ابن العريب يف تفسري أحكام القرآن الكريموقد ورد يف كتاب  

 ما كانت العرب عليه -والله تعاىل أعلم-عن التصوير يف رشعنا (: " والذي أوجب النهي 1قال)

 ".البابواألصنام، فكانوا يصورون ويعبدون، فقطع الله الذريعة وحمى من عبادة األوثان 

ومن العلل التي يذكرها املانعون أيضاً أن تصوير ذوات األرواح واتخاذها واقتناءها عبثاً 

تشبه بالكافرين الذين يصورونها ويقتنونها ويعبدونها من دون الله تعاىل، وال شك أن فيه 

اىل عبالكافرين ممنوع، وخاصة فيام له تعلق بالعقيدة، فقد نهينا عن السجود لله تالتشبه 

 .ريهوغطلوع الشمس وعند غروبها ألن ذلك وقت سجود الكفار لها، كام يف صحيح مسلم عند 

صىل الله عليه وسلم: ومن العلل أيضاً أن الصور مانعة من دخول املالئكة. قال رسول الله   

 (.2"إن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه صورة")

وىل الفوتوغرايف هو األالحاجة إليه من التصوير  وبالتايل فان املنع مبا ال تدعو الرضورة أو

 (. 3بالتطبيق، اتباعا لقول النبي صىل الله عليه وسلم "دع ما يريبك إىل ما ال يريبك")

  

                                                           

 2010دار الحامد للنشر والتوزيع،, ، منهج ابن العربي في تفسير أحكام القرآن الكريم، كافي، منصور  1
   

ِ  أنَّ   2 ُ عليِه وسلََّم حيَن دخَل البَيَت وجدَ رسوَل اّللَّ إبراهيَم َعليِه السَّالُم وفي يده األزالم وصورةَ مريَم فقاَل  صورةَ  فيهِ  صلَّى اّللَّ

ا ُهم، فقَد َسِمعوا  ِسمُ يَستَق ال إبراهيَم فما بالُهُ يستَقِسُم وقَد عِلموا أنَّهُ كانَ  صورةُ  صوَرةُوهذَا فيهِ  بيتًا تدخلُ  ال المالئَِكةَ  أنَّ  أمَّ

 إسناده صحيح :خالصة حكم المحدث 13/454 :الصفحة أو الرقم نخب االفكار :المصدر العيني :المحدث ابن عباس :الراوي.
3  ٍ ُ عليِه وعلى  ما قلُت للحسِن بِن علي  ِ صلَّى اّللَّ ُ عليِه وعلى  آلةتذُكُر من رسوِل اّللَّ ِ صلَّى اّللَّ  لةآوسلََّم قاَل أذكُر من رسوِل اّللَّ

ُ عليِه وعلى  ِ صلَّى اّللَّ دقِة فجعلتُها في فمي قاَل فنزعها رسوُل اّللَّ علَها في وسلََّم بلُعابِها فج آلةوسلََّم أن ِي أخذُت تمرةً من تمِر الصَّ

 ِ ِ قاَل إنَّاكاَن عليَك  ما التَّمِر فقيَل يا رسوَل اّللَّ بي  دٍ  آلَ  من هذِه التَّمرةِ لهذا الصَّ دقةُ قاَل وكاَن  ال محمَّ تحلق لنا الصَّ

دَق طمأنينةٌ وإنَّ الكذَب ِريبةٌ قاَل يُعل ِمنا هذا الدقعاَء اللَّهمَّ اهدني فيمن هديَت وعافني  يريبُكَ  ال ما إلى يريبُكَ  ما دَع يقولُ  فإنَّ الص ِ

يذلق من واليَت  ال قضيَت إنََّك تقضي وال يُقضى عليَك إنَّهُ  ما فيمن تولَّيَت وبارك لي فيما أعطيَت وقِني شرَّ  فيمن عافيَت وتولَّني

 قاَل شعبةُ  -

 . تباركَت ربَّنا وتعاليتَ  -قد قاَل هذِه أيًضا 

خالصة حكم  320 :مالصفحة أو الرق الصحيح المسند :المصدر الوادعي :المحدث الحسن بن علي بن أبي طالب :الراوي

 صحيح ، رجاله ثقات :المحدث
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أما فيام يتعلق بالتصوير حاليا فكونه مل يكن موجودا وال معروفا يف زمن رسول الله صىل الله 

عىل عنهم جميعا، وبحكم ذلك فإنه ال ميكن الحصول عليه وسلم أو يف زمن الصحابة ريض الله 

صوير  سابقني يف هذا النوع من الت صاً -رأي العلامء ال واملراحل لعدم وجوده يف تلك الحقبة  -ن

جازه ومن  عارصون، فمنهم من حرمه ومنهم من أ لك العلامء امل منا تكلم عىل ذ ية، وإ الزمن

ما دعت إليه الحاجة والرضورة، حتى إنه نفسه قد إال   ابن باز اللذين حرموا التصوير العالمة

توقف عن تصكككوير برامجه بالفيديو وذلك لشكككدة التحريم الوارد يف ذلك إال انه مل يعلق عىل 

  (.1من أجاز ذلك للرضورات)

فقد أجاز أغلب التصوير الفوتوغرايف، والتصوير  ابن عثيمني وأما العالمةاملطلب الثاين : 

 بالفيديو، 

 (:2كان يكون تصويرا للمحارضات والندوات  أو اقتضته املصلحة ألمور)وقد سئل 

 أواًل: أن التصوير الفوتوغرايف الفوري ال يدخل يف مضاهاة خلق الله، كام يظهر للمتأمل.

 فال يكون فيه اقتناء للصورة. ثانًيا: أن الصورة ال تظهر عىل الرشيط،

كان يورث  وإن -يف الفوري يف مضاهاة خلق الله ثالًثا: أن الخالف يف دخول التصوير الفوتوغرا

 فإن الحاجة أو املصلحة املحققة ال ترتك لخالف مل يتبني فيه وجه املنع. -شبهة 

  

                                                           

 375/ 5 ابن باز مجموع فتاو، 1
2 http://fatwa.islamweb.net 
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 الفصل الرابع

 عمل املرأة يف مجال التقديم اإلعالمي واألحكام الرشعية املتعلقة به

 املبحث االول عمل املرأة يف اإلعالم املسموع)اإلذاعة(

بالرغم من دخول املرأة يف الكثري من املجاالت التي عملت بها وتحقيقها العديد من النجاحات 

العمل يف مجال اإلعالم بكل أشكاله، فال زالت تدور  ما زال يف مختلف هذه املجاالت إال أنه 

حوله العديد من النقاشات بني من يؤيد ويعارض، رغم أهمية وجود العنرص النسايئ يف هذه 

ؤسسات. فعمل املرأة يف الصحافة أو اإلذاعة ال يقلل من احرتامها نفسها. لكن تظل هناك امل

مواقف سلبية خاصة من بعض الرجال الذين يرفضون عمل املرأة يف مجال اإلعالم ولهم 

تربيراتهم التي يعتقدون بصحتها، وباملقابل فان هناك من يرى أن عمل املرأة يف الصحافة قد 

كن عملها يف اإلذاعة هو املرفوض. كام أن هناك من يرى أن عمل املرأة يف يكون مقبوال. ل

 اإلعالم بشتى صوره ال يقلل احرتامها لنفسها وال احرتام املجتمع لها. 

وال شك أن خروج املرأة من بيتها ومخالطتها للرجال وتكرسها يف الكالم مع كونها يف أكمل ما 

أسباب الفنت، ويف هذا يقول الرسول صىل الله عليه وسلم: يكون من الزينة، كل ذلك من أعظم 

(. والواقع يشري إىل صدق ما ورد عن رسول 1)َما تَرَكُْت بَْعِدي ِفْتَنًة أرََضَّ َعىَل الرَِّجاِل ِمْن النَِّساِء( )

الله صىل الله علية وسلم وذلك من خالل ما نراه من انحالل يف املجتمعات التي خرجت النساء 

واختلطت بالرجال وهو ما أشارت اليه العديد من الدراسات واإلحصائيات عن تجاوز نسبة  فيها

  املواليد غري الرشعيني يف بعض الدول نتيجة لفاحشة الزنا.

                                                           

 . النساءِ  منَ  الرجالِ  على أضرَّ  فِتنَةً  بَعدي تَركتُ  ما  . 5096الصفحة أو الرقم صحيح البخاري 1 
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 :(1) فقد قالت الكاتبة اإلنجليزية الشهرية )الالدي كوك( يف جريدة )األيكو(

ا ى ما يف هذا من البالء العظيم عىل املرأة، فيعىل قدر االختالط تكون كرثة أوالد الزنا، وال يخف"

أيها اآلباء ال يغرنكم بعض دريهامت تكسبها بناتكم باشتغالهن يف املعامل ونحوها، ومصريهن 

إىل ما ذكرنا ، فعلموهن االبتعاد عن الرجال، إذ دلنا اإلحصاء عىل أن البالء الناتج من الزنا يعظم 

رجال والنساء، أمل تروا أن أكرث أوالد الزنا أمهاتهن من ويتفاقم حيث يكرث االختالط بني ال

 املشتغالت يف املعامل ومن الخادمات يف البيوت ومن أكرث السيدات املعرضات 

 لوال األطباء الذين يعطون األدوية لإلسقاط لرأينا أضعاف ما نرى اآلن.، لألنظار

ة الن الفتنه حتى لو كانت متحجب وقد يعترب خروج املرآه يف القنوات املسموعة أو املرئية من

األمر ال يقترص عىل الحجاب فقط بل يتعداه إىل االختالط والتكرس بالصوت والتزين وما إىل 

ذلك . أما خروجها باسم الدعوة واإلفتاء فهو امر الرجال يقومون به وبطريقة أفضل من النساء، 

ساء. ثم من املعلوم أن مشاركة املرأة وال يجوز أن تتوىل املرأة شيئاً من ذلك إال يف أوساط الن

يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ترتتب عليها مخالفات رشعية من خروج بال حاجة، ومخالطة 

للرجال، وتصوير لشخصها وإن كانت محجبة، ويف ذلك ما فيه من املفاسد التي جاءت الرشيعة 

لنَِّبيِّ لَْسنُتَّ كَأََحٍد ِمْن النَِّساِء إِْن اتََّقْينُتَّ َفال بسد الطرق إليها، كام قال الله تعاىل: }يَا نَِساَء ا

ْجَن ترََبَُّج رَبَّ تَْخَضْعَن ِبالَْقْوِل َفَيطَْمَع الَِّذي يِف َقلِْبِه َمرٌَض َوُقلَْن َقْوالً َمْعُروفاً * َوَقْرَن يِف ُبُيوتِكُنَّ َوال تَ 

 [.33 -32الَْجاِهلِيَِّة األُوىَل{ ]األحزاب: 

  

                                                           

 2011بن نايف الشحود، الشاملة علي تعالى المكتبةالمفصل في فقه الدعوة إلى هللا    1
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وقد تتربج املرأة يف لباسها وإن كانت متحجبة ومن هنا فانه ال يجوز للمرأة أن تخرج داعية  

أو مفتية ، بل يجب أن يقترص نشاطها يف الدعوة العامة عىل بنات جنسها يف بيت أو مدرسة 

(اإلسالمية بأن يتقوا 1أو مسجد يف مصىل النساء. وبهذه املناسبة ننصح القامئني عىل القنوات )

الله، وال يغرتوا بأقوال الذين ال يرون بأساً من إدخال عنرص املرأة يف القنوات اإلسالمية ألهداف 

ال يقال عنها أال أنها تهدف إىل دمار املجتمع وإفساده ولنا يف تجارب األخرين عربة ملن يعترب، 

تاح ن إىل التحرر بحجة التطور واالنفويكفي أن هذا يوافق الجانب املظلم من البرش الذين يدعو 

، ولهذا تعجبهم القنوات اإلسالمية التي تخرج فيها املرأة، ويعدونها مسايرة للعرص، وال تعجبهم 

القنوات التي ال تخرج فيها املرأة بل يعدونها متأخرة، ويصفون القامئني عليها بالتشدد، ولهؤالء 

َهَواِت أَْن مَتِيلُوا َميْالً َعِظيامً{ ]النساء: من نصيب من قول الله تعاىل: }َويُِريُد الَّذِ  يَن يَتَِّبُعوَن الشَّ

 . 27اآلية 

واملتأمل بالنصوص يجد ان اإلسالم جاء به ما يحافظ عىل املرأة، ومن ذلك: أنه نهاها عن الجهر 

  .بالقول أمام الرجال األجانب عنها، إال إذا وجدت حاجة ملحة لذلك

الجامعة إذا أخطأ اإلمام، ينبهه الرجال بالتسبيح، والنساء بالتصفيق ومن ذلك ففي صالة  

وقال كامل  .واملرأة املحرمة بحج أو عمرة ال تجهر بالتلبية إال بقدر ما تسمع رفيقاتها فقط

 الدين السيوايس يف رشح فتح القدير :

  

                                                           

  6،1982تنشأتها وتطورها وأثرها في الحياة اإلسالمية المعاصرة، سفر بن عبدالرحمن الحوتالي،ط، العلمانية 1 
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ن من املرأة أحب إيل م " رّصح يف النوازل بأّن نغمة املرأة عورة ، وبنى عليه أن تعلمها القرآن

األعمى ، قال : ألّن نغمتها عورة ، ولهذا قال عليه الصالة والسالم : ) التسبيح للرجال والتصفيق 

ومن باب القياس أن يكون عمل املذيعة مناف  للنساء ( فال يحسن أن يسمعها الرجل " انتهى .

 (.1لذلك)

 املبحث الثاين

 ، التلفاز، السينام(عمل املرأة يف اإلعالم املريئ)املرسح

 الشاشةيف  املرأة: ظهور األولاملطلب 

األصل أن املرأة فتنة بصورتها وصوتها، قال صىل الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة 

(، ولذلك حرص املتبعون للشهوات عىل إدخال املرأة يف جميع 2أرض عىل الرجال من النساء" )

رب خروج املرأة يف القنوات املسموعة واملرئية حتى لو برامج اإلعالم املسموعة واملرئية. ويعت

كانت متحجبة فتنة، وأما من يدعون إىل غري ذلك بدعوى التحرر فهم مخالفون للفطرة والدين 

وهم متبعون للشهوات التي قد تؤدي إىل هالك املجتمع وفساده. أما خروجها باسم الدعوة 

ان كانت برامجها موجهة للنساء، أما ما تقوم به واإلفتاء فانه يستمع لها العديد من الرجال و 

من دعوة وإرشاد وإفتاء فان الرجال يقومون بذلك ويف الواقع هم يقومون به بطريقة أفضل 

 من النساء، والشواهد من التاريخ اإلسالمي عىل ذلك كثريه، وال يجوز أن تتوىل املرأة شيئاً من 

  

                                                           

1 https://akhawat.islamway.net 
البخاري الصفحة أو يد المحدث: البخاري المصدر: ما تَركُت بَعدي فِتنَةً أضرَّ على الرجاِل مَن النساِء .الراوي: أسامة بن ز 2

 5096م: الرق
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ذلك إال يف أوساط النساء. ثم من املعلوم أن مشاركة املرأة يف وسائل اإلعالم املرئية 

واملسموعة ترتتب عليها مخالفات رشعية من خروج بال حاجة، ومخالطة للرجال، كام قال الله 

ِذي يِف َقلِْبِه ْخَضْعَن ِبالَْقْوِل َفَيطَْمَع الَّ تعاىل: }يَا نَِساَء النَِّبيِّ لَْسنُتَّ كَأََحٍد ِمْن النَِّساِء إِْن اتََّقْينُتَّ َفال تَ 

-32 َمرٌَض َوُقلَْن َقْوالً َمْعُروفاً * َوَقْرَن يِف بُُيوتِكُنَّ َوال ترََبَّْجَن ترََبَُّج الَْجاِهلِيَِّة األُوىَل{ ]األحزاب:

33 .] 

 كمذيعة يف التلفزيون: املرأةاملخالفات الرشعية يف عمل 

 : (1) الرشعيةومن املخالفات 

االختالط  بالرجال األجانب )فريق العمل( وغريهم من العاملني معها ، بل قد تقع كثرياً يف  -1

  . الخلوة املحرمة مع أحد هؤالء

رضورة كشفها للوجه ، مع تزينها وتجملها بأبهى ما تستطيع من الزينة ، والله تعاىل قد  -2

يِت اَل يَرُْجوَن نِكَاًحا َفلَْيَس َعلَْيِهنَّ ُجَناٌح قال عن العجائز من النساء: )َوالَْقَواعِ  ُد ِمْن النَِّساِء الالَّ

 . فكيف بالفتاة الشابة.60أَْن يََضْعَن ثَِيابَُهنَّ َغرْيَ ُمتَرَبَِّجاٍت ِبِزيَنٍة( النور/

  

                                                           

 //islamport.com/d/z/ftw-5-1833 الشاملة الموسوعة1 
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تكرس كثري منهن يف الكالم ، وكلهن يكن جميالت األصوات ك فهذا من أساسيات اختيارها  -3

مذيعة ك وجامل صوت املرأة يوقع يف الفتنة ، فكيف إذا انضم إليه تكرسها وميوعتها يف 

 32الكالم ، والله تعاىل يقول : )َفاَل تَْخَضْعَن ِبالَْقْوِل َفَيطَْمَع الَِّذي يِف َقلِْبِه َمرٌَض( األحزاب/

 : ( 1قال الشيخ صالح الفوزان). 

ذين ليسوا محارم لها إال عند الحاجة ، وبصوت ليس فيه املرأة ال يجوز لها مخاطبة الرجال ال"

 .إثارة ، وال تبسط يف الكالم معهم زيادة عن الحاجة"

( وال يحل هذا أبداً ، 2وقد ثبت عن النبي الصالة والسالم أنه قال : )ال يخلون رجل بامرأة()

وهذا  جذاباً فاتناً ،ثم إن املعروف أن املرأة التي تذيع تحرص عىل أن تجمل صوتها ، وتجعله 

أيضاً من البالء الذي يجب تجنبه ملا فيه من الفتنة . ويف الرجال. الشباب والكهول ما يغني 

 (3عن ذلك، فصوت الرجل أقوى من املرأة وأبني وأظهر". )

 املطلب الثاين : احكام اللباس والزينة املتعلقة بظهور املراة يف االعالم

يعة اإلسالمية لخروج املرأة إىل العمل ما زالت تحكم سلوك أن الضوابط التي وضعتها الرش

 املرأة وتعاملها خارج بيتها، ومن هنا فانه ال شك بأن خروجها إىل العمل يشكل تحدياً بكل 

  

                                                           

 432مراجع فتاو، المرأة المسلمة،مجلدا،ص 1

، ذا وك      فقال : يا رسوَل هللاِ ، اكتُِتبت في غزوةِ كذا  رجلٌ  ، وال تسافَِرنَّ امرأةٌ وإال معها محرٌم . فقام بامرأةٍ  رجلٌ  يخلَونَّ  ال2 

 عبدهللا بن :الراوي. وخرجت امرأتِي حاجةً ، قال : اذهْب ، فُحجَّ مع امرأتِك

 3006 الصفحة أو الرقم صحيح البخاري :المصدر البخاري :المحدث عباس

 .432،ص1 المسلمة مجلدالمرأة  مراجع فتاو، 3 
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مستوياته اجتامعيا وثقافياً ودينياً للكثري من األس املحافظة يف مجتمعاتنا العربية واإلسالمية، 

ط التي ترتبط بخروج املرآه منها: يجب أن يكون لباس املرأة ، ومن هنا جاءت الضواب

املسلمة ضافياً يسرت جميع جسمها عن الرجال، وذلك بأن يكون فضفاضاً واسعاً ال يصف أو 

يجسد، أن ال تتشبه بالرجال يف لباسها. وال يكون لباس شهرة أو زينة، وهذه الضوابط التي 

 ة كفيلة بأن تحفظ لها هيبتها ومكانتها الصحيحة يفوضعتها الرشيعة اإلسالمية للباس املرأ 

املجتمع . ومنها أيضا تجنب وضع الطيب عند الخروج للعمل، فقد حرمت الرشيعة اإلسالمية 

عىل املرأة عند خروجها وضع الطيب الذي يشتم رائحته الرجال ويكون فتنًة لهم، ويف الحديث 

(. عدم 1عىل قوٍم ليجدوا من ريِحها فهي زانيٌة( )النبوي الرشيف: )أميا امرأٍة استعطرْت فمرْت 

االختالط بالرجال دون سبب واضح، فاالختالط يف كثريٍ من أماكن العمل يؤدي إىل العديد من 

املشاكل والفنت التي مبا ال يحمد عقباه، وخاصة إذا كان هذا االختالط يف خلوة، حيث يكون 

عند  اذلك أدعى لحصول الفتنة، وسببا للزلل والوقوع يف املعايص. املحافظة عىل هيبتها ووفاره

الخروج إىل العمل، فال تسمح ألحٍد من األجانب بالكالم معها من غري رضورة أو داع، وإذا 

اضطرت للكالم مع أحدهم أن تتكلم يف حدود األدب والوقار بعيداً عن الخضوع يف القول الذي 

سب ايغري السفهاء بها. الحرص عىل اختيار املكان املالئم الصالح للعمل فيه، فليس كل عمٍل ين

 املرأة، فالعمل الذي يتطلب من املرأة الخروج إىل الطرقات، والحديث مع الغرباء، لتسويق 

  

                                                           

 . زانيةٌ  فهي ريِحها من ليجدوا قومٍ  على فمرتْ  استعطرتْ  امرأةٍ  أيما1 

  5141 .الصفحة أو الرقم صحيح النسائي :المصدر األلباني :المحدث أبو موسى األشعري عبدهللا بن قيس :الراوي
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سلعٍة معينة بال شك ال يناسب املرأة؛ ألنه يعرضها إىل أموٍر وسلوكيات قد تيسء إليها، وتيسء 

حقق تإىل صورتها يف املجتمع. الحرص عىل أن يكون عملها ذا رسالٍة هادفة يف مجتمعها حتى 

الغاية من هذا العمل؛ كاملعلمة التي تكون لها رسالة يف عملها حينام تريب األجيال عىل األخالق 

الحسنة، وتعلمهم شؤون دينهم ودنياهم، وكذلك الحال مع املمرضة التي تضمد جراح املرىض، 

 .(1وتسكن أملهم )

يف  ل والتساهل بني النساءإن الحديث عن لباس املرأة املسلمة له أهمية بالغة، والنتشار الجه

االلتزام بالضوابط الرشعية التي ينبغي أن تراعى يف اللباس، كام من األسباب التي تدعو إىل 

الحديث وجود الفتاوى املنحرفة والتي سوغت االنحراف وجعلته من قبيل اإلباحة، مام أورث 

ئغة وال ا من األلبسة الساالبعض من النساء أن ما تلبسه من األلبسة غري الساترة ال تعدو كونه

حرج عليها يف لبسها، فلهذه األسباب وغريها لزم التأكيد عىل بيان ضوابط لباس املرأة يف حال 

 من أحوالها أمام النساء، أو الرجال املحارم وغري املحارم. 

 (2وقبل الخوض يف هذه الضوابط البد من عرض مقدمات هامة:)

 األلبسة السيئة والعباءات املتربجة.ما نراه يف األسواق من  أوالً:

  

                                                           

 .37-11المجلة العربية للدراسات األمنية ص ص العربي، تماضر حسوت، عمل المرأة، وامن األسرة في الوطن 1 

muslimsc.com/bayanat-2/9/9-أحمد القدسي، رابطة علماء المسلمين، اد بن رضوابط لباس المرأة المسلمة، م 2 

2017.03-07-13-51-01 
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والناظر يف واقع النساء يرى سعة التغري، ثم تزايدت هذه املخالفات الرشعية، وألفها كثري من 

النساء بسبب الجهل، أو كرثة االعتياد، وأصبح نقص الوعي يف أحكام لباس املرأة سمة عامة 

 بني النساء حتى بني كثري من الصالحات.

 أن من أهم أسباب االنحراف يف اللباس بني النساء هو الرجل؛ إما لجهله أو ثانياً: تبني

 وذلك من خالل سامحة ملحارمه بلبس ذلك.إهامله.

ثالثاً: أن الرغبة يف التقليد قد تخرج املرأة عن حد املباح فتقع يف املحرم استجابة لهوى 

 النفس، وداعي الشيطان، فكان هذا املوضوع تذكرياً وتحذيراً.

 رابعاً: أن األصل يف األلبسة هو الحل واإلباحة إال ما دل الدليل عىل تحرميه.

ا يِف األَْرِض َجِميعاً{ والدليل عىل هذا األصل قوله تعاىل: [. 29]البقرة: }ُهَو الَِّذي َخلََق لَكُم مَّ

ْزِق{}ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة اللِّه الَِّتَي أَْخَرَج لِِعَباِدِه وَ  وقوله تعاىل:  [.32]األعراف: الْطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ

وباإلشارة إىل لباس املرأة فانه ميكن ذلك من خالل لبس املرأة أمام املرأة أو الرجال املحارم 

باإلضافة إىل لبس املرأة أمام املرأة املسلمة أو لبسها أمام املرأة الكافرة حيث ذهب الفقهاء 

هي كعورة الرجل إىل الرجل، أي ما بني الرسة والركبة، ولذا  إىل أن عورة املرأة بالنسبة للمرأة

يجوز لها النظر إىل جميع بدنها عدا ما بني هذين العضوين، وذلك لوجود املجانسة وانعدام 

 الشهوة غالباً، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة.
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شافعية إىل أن املرأة (: "الحنفية واملالكية وهو األصح عند ال1كام ذهب جمهور الفقهاء )

األجنبية الكافرة كالرجل األجنبي بالنسبة للمسلمة، فال يجوز أن تنظر إىل بدنها، وليس 

بَاء }َواَل يُْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إاِلَّ لُِبُعولَِتِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ أَْو آ  للمسلمة أن تتجرد بني يديها، لقوله تعاىل:

نَّ أَْو أَبَْناء بُُعولَِتِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَِني إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَِني أََخَواتِِهنَّ أَْو بُُعولَِتِهنَّ أَْو أَبَْنائِهِ 

}  [.31]النور: نَِسائِِهنَّ

والقول اآلخر عند الشافعية أنه يجوز أن ترى الكافرة من املسلمة ما يبدو منها عند املهنة، ويف 

( 2منها ما تراه املسلمة منها، وذلك التحاد الجنس كالرجال") رأي آخر عندهم أنه يجوز أن ترى

 واملذهب عند الحنابلة أنه ال فرق بني املسلمة والذمية وال بني املسلم والذمي يف النظر قال 

ابن قدامة: "وعن أحمد رواية أخرى أن املسلمة ال تكشف قناعها عند الذمية وال تدخل معها 

{ ن بن موىس لقوله تعاىل:الحامم وهو قول مكحول وسليام [، واألول أوىل 31]النور: }أَْو نَِسائِِهنَّ

ألن النساء الكوافر من اليهوديات وغريهن قد كن يدخلن عىل نساء النبي صىل الله عليه وسلم 

فلم يكن يحتجنب وال أمرن بحجاب، وقد قالت عائشة جاءت يهودية تسألها فقالت: أعاذك 

 عائشة رسول الله صىل الله عليه وسلم وذكر الحديث، وقالت الله من عذاب القرب، فسألت 

  

                                                           

 .47غيله، ص-:عموم31الموسوعة الفقهية،الجزء 1

 www.saaid.com، دعوة للتصحيح والمراجعة، موقع صيد الفوائد، األحمدضوابط لباس المرأة، يوسف بن عبدهللا  2 
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أسامء: قدمت عيل أمي وهي راغبة يعني عن اإلسالم فسألت رسول الله صىل الله عليه وسلم 

، وألن الحجب بني الرجال والنساء مبعنى ال يوجد بني املسلمة والذمية، (1) أصلها؟ قال: نعم

كاملسلم مع الذمي؛ وألن الحجاب إمنا يجب بنص أو قياس، فوجب أن ال يثبت الحجب بينهام 

{ ومل يوجد منهام، فأما قوله:  [، فيحتمل أن يكون املراد جملة النساء" .31]النور: }أَْو نَِسائِِهنَّ

وبافرتاض أن عورة املرأة أمام املرأة من الرسة إىل الركبة فإن فان ما يجب أن تلبسه املرأة هو 

والركبة، كام أن هذه األلبسة يجب أن ال تكون من باب التشبه بالكفار وقد ما يسرت بني الرسة 

 (.2« )من تشبه بقوم فهو منهم» ثبت عن النبي صىل الله عليه وسلم أنه قال:

ومن تخالف ذلك فقد صدق فيها حديث أيب هريرة ريض الله عنه أن النبي صىل الله عليه 

بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يرضبون بها صنفان من أهل النار مل أرهام » وسلم قال:

الناس، ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت، رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة، ال يدخلن 

  «الجنة، وال يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسرية كذا وكذا

اد يوماً بعد يزدأن يف هذه األلبسة ذريعة ملفاسد كثرية إذا مل متنع، منها أن التساهل والتكشف 

 يوم، وهذا أمر يالحظه النساء. أخريا أن حضور املرأة الحفالت العامة بهذه األلبسة قد يعرضها 

  
                                                           

مشركةٌ ، في عهد قريٍش إذ عاهدوا رسوَل هللا صلَّى هللاُ عليِه وسلََّم وُمدَّتُُهم مع أبيها ، فاستفتَْت رسوَل  وهي أمي عليَّ  قَِدَمتْ 1 

ي أسماء  :الراوي ِليَها (، أَفَأَِصلَُها ؟ قال : ) نعم ِص  راغبةٌ  وهي عليَّ  قَِدَمتْ  هللاِ صلَّى هللاُ عليِه وسلََّم فقالت : يا رسوَل هللاِ ، إنَّأُم ِ

   3183 الصفحة أو الرقم صحيح البخاري :المصدر البخاري :المحدث بنت أبي بكر

يِف ، حتى يُعبَدَ هللاُ تعالى وحده ال شوووووريَك له ، و ُجِعَل ِرْزقي تحت ِول ِ ُرْمحي ، وُجِعَل الذق 2  لق و بُِعثُت بين يدي السووووواعِة بالسوووووَّ

غاُر على صوووووحيح  :المصووووودر األلباني :المحدث عمر عبدهللا بن :الراوي. منهم فهو بقومٍ  تشوووووبَّه من أمري ، وخالَف  من الصوووووَّ

  2831 الصفحة أو الرقم الجامع
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اللتقاط صور وهي بهذا الشكل، ورمبا عرضت الصور عىل رجال أجانب ويف ذلك رش مستطريكام 

و لكافرات، أ أن هناك نوعا من اللباس ما فيه تشبه محرم، والتشبه املحرم هو التشبه با

الفاسقات، أو الرجال. وقد كان النبي صىل الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بالكفار، ويأمر 

 مبخالفتهم.

(: "إن عورة املرأة بالنسبة 1قال املالكية والحنابلة ) ، فقدأما فيام يخص لباس املرأة أمام املحارم

فيحرم عليها كشف صدرها وثدييها  إىل رجل محرم لها هي غري الوجه والرأس واليدين والرجلني،

ونحو ذلك عنده، ويحرم عىل محارمها كأبيها رؤية هذه األعضاء منها، وإن كان من غري شهوة 

 (2وتلذذ" )

( يرون جواز نظر 3واملراد بالزينة هنا هي مواضع الزينة وليست الزينة نفسها "والشافعية. )

الرجل إىل ما عدا ما بني الرسة والركبة من محارمه من النساء من نسب أو رضاع أو مصاهرة 

صحيحة، وقيل: يحل له النظر فقط إىل ما يظهر منها عادة يف العمل داخل البيت، أي إىل 

 الرأس والعنق واليد إىل املرفق والرجل إىل الركبة" 

(: ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إىل ما يظهر 4الله )قال ابن قدامة املقديس رحمه 

غالباً: كالرقبة والرأس والكفني والقدمني ونحو ذلك، وليس له النظر إىل ما يسرت غالباً كالصدر 

  والظهر ونحوهام".

                                                           

 مرجع سابق.أحمد القدسي، ضوابط لباس المرأة المسلمة، مداد بن  1
هـ(الناشر: دار 1299المالكي )المتوفى: المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد هللا  منح الجليل شرح مختصر خليل 2

 ص222/ 1م: مجلد،1989هـ/1409بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر:  -الفكر 
لمحقق: ا علي بن أبي بكر المرغياني برهان الدين أبو الحسن الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العالمة عبد الحي اللكنوي 3

 86ص  4مجلد 1417سنة النشر:  باكستان –القرآن والعلوم اإلسالمية  الناشر: إدارة نعيم أشرف نور محمد
 مرجع سابق.أحمد القدسي، ضوابط لباس المرأة المسلمة، مداد بن  4
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(: "أما يف البيت ومع النساء فاألمر أسهل بال شك، تخرج املرأة رأسها ووجهها 1قال ابن عثيمني )

كفيها وذراعيها وال حرج، لكن الثياب ال بد أن تكون ضافية، فإذا كان عىل املرأة ثياب ضافية و 

وأخرجت ذراعيها لعمل من األعامل وحولها نساء أو محارم فال بأس، لكن نحن ال نرخص الثياب 

 رالقصرية إطالقاً، وهناك فرق بني أن يخرج الذراع أو أن تخرج الرقبة أو الرأس أو أعىل الصد

أو ما أشبه ذلك وبني أن تكون الثياب مهتكة األستار خفيفة أو ضيقة أو قصرية فهذا النوع من 

 صنفان من أهل النار مل» الثياب دل الدليل عىل أنه حرام؛ لقول النبي صىل الله عليه وسلم:

  أرهام قط: قوٌم معهم سياط كأذناب البقر يرضبون بها الناس، ونساٌء كاسيات عاريات مميالت

مائالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة، ال يدخلن الجنة وال يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد 

 . (2«")من مسرية كذا وكذا

واألوىل باملرأة التسرت أمام محارمها وبخاصة الشباب، ويتأكد هذا يف زماننا الحارض الذي كرثت 

ا هو ف الوازع الديني ولعل هذفيه الفنت، وانترشت يف وسائل اإلعالم اإلثارة الجنسية مع ضع

السبب الذي جعل من بعض أهل العلم يذهب إىل املرأة يجب عليها أن تسرت بدنها إال وجهها 

 (3وكفيها حتى عن أدَن أقاربها يف البيت. )

  

                                                           

 36محمد بن صالح العثيمين، المحاضرة رقم  1 

ونساٌء كاسياٌت عارياٌت مميالٌت مائالٌت . قوٌم معهم سياٌط كأذناِب البقِر يضربون بها الناَس .  . أَرهما لم النارِ  أهلِ  من صنفانِ 2 

 . مسيرةِ كذا وكذا من رؤوُسهنَّ كأسِنَمِة البخِت المائلِة . ال يدخْلَن الجنةَ وال يجدَْن ريَحها . وإن ريَحها ليوجد

 صحيح :خالصة حكم المحدث 2128 :الصفحة أو الرقم صحيح مسلم :المصدر مسلم :المحدث أبو هريرة :الراوي

 من الكلمات الجامعة، عبدهللا بن جار هللا الجارهللاار اليانعة من الثم 3 
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 القسم الثاين: لباس املرأة أمام الرجال األجانب

 ب، منعاً للفتنة والفسادالغرض من اللباس السرت، وحجب املرأة عن أنظار الرجال األجان

}يَا بَِني آَدَم َقْد أَنَزلَْنا َعلَْيكُْم لَِباًسا يَُواِري َسْوَءاتِكُْم َوِريًشا َولَِباُس التَّْقَوَى َذلَِك َخرْيٌ  قال تعاىل:

كَُّرون{  [.26]األعراف:  َذلَِك ِمْن آيَاِت اللِّه لََعلَُّهْم يَذَّ

اىل عىل عباده مبا جعل لهم من اللباس والريش فاللباس (: "مينت تبارك وتع1قال ابن كثري )

والرياش والريش: هو ما يتجمل به ظاهراً، فاألول -وهي السوءات-املذكور هاهنا لسرت لعورات 

 من الرضوريات، والريش من التكمالت والزيادات".

أسلم: "لباس التقوى  [، قال عبد الرحمن بن زيد بن26]األعراف: }َولَِباُس التَّْقَوَى{ وقوله تعاىل:

 (2يتقي الله، فيواري عورته، فذاك لباس التقوى" )

وهناك رشوط عىل املرأة املسلمة مراعاتها يف لباسها أمام الرجال األجانب ومن تلك الرشوط 

(3) 

 أوالً: أن يغطي ويستوعب جميع بدن املرأة

َوبََناتَِك َونَِساِء الُْمْؤِمِننَي يُْدننَِي َعلَْيِهنَّ ِمْن  }يَا أَيَُّها النَِّبيُّ ُقْل أِلَْزَواِجكَ  والدليل قال تعاىل:

 [.59َجاَلِبيِبِهنَّ َذلَِك أَْدََن أَْن يُْعرَْفَن َفاَل يُْؤَذيَْن َوكَاَن اللَُّه َغُفوًرا َرِحياًم{ ]األحزاب: 

  

                                                           

 .153،ص26تفسير ابن كثير،سورة االعراف، األية  1
 بتصرف[.401-399/ 3]تفسير أبن كثير:  2
 

 .م1984تونس،-لدار التونسية للنشرالتحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، ا3 
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 ثانياً: أن يكون اللباس واسعاً 

الضيق للمرأة، فاشرتط فيه أن يكون واسعاً ومن أجل هذا كله جاء النهي الرشعي عن اللباس 

 .(1)فضفاضاً حتى ال يصف شيئاً من بدنها وال يحدد حجمه وال يربزه للناظرين"

كََسايِن َرُسوُل اللَِّه َصىلَّ »ودليل ذلك ما رواه اإلمام أحمد عن أسامة بن زيد ريض الله عنه َقاَل: 

، َفكََسْوتَُها اْمَرأيَِت، َفَقاَل يِل َرُسوُل اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُقْبِطيًَّة كَِثيفَ  ًة كَانَْت ِمامَّ أَْهَداَها ِدْحَيُة الْكَلِْبيُّ

 َقاَل ُقلُْت: يَا َرُسوَل اللَِّه! كََسْوتَُها اْمَرأيَِت، فَ  َما لََك لَْم تَلَْبْس الُْقبِْطيََّة؟ اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:

ُمرَْها َفلَْتْجَعْل تَْحتََها ِغاَللًَة إِينِّ أََخاُف أَْن تَِصَف َحْجَم  لَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:يِل َرُسوُل ال

  (2« )ِعظَاِمَها

 ثالثاً: أال يكون اللباس زينًة يف نفسه

}َواَل ترََبَّْجَن  وقوله جل وعال:[، 31]النور: }َواَل يُْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إاِلَّ َما ظََهَر ِمْنَها{ لقوله تعاىل:

[، وقد رشع الله الحجاب ليسرت زينة املرأة، فال يُْعَقُل أن 33]األحزاب: ترََبَُّج الَْجاِهلِيَِّة اأْلُوىَل{

 يكوَن هو يف نفسه زينة وعىل املرأة أن تراعي ذلك يف جلبابها.

  

                                                           

 330،ص3،مجلد1م،ط1993في احكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية، عبدالكريم زيدان، مؤسسة الرسالة المفصل 1 

وأخبرنا خالد بن يوسف بن خالد ، قال: حدثني أبي ، قال: أخبرنا موسى بن عقبة ، عن ابن أسامة بن زيد ، عن أبيه يعني محمد  - 2578[  30] ص: 2 

 بن أسامة . 

بن ا وأخبرناه عبيد بن بخيت ، قال: أخبرنا عبد هللا بن جعفر الرقي ، قال: أخبرنا عبيد هللا بن عمرو ، عن عبد هللا بن محمد بن عقيل ، عن - 2579

القبطية ؟ " ت بلأسامة بن زيد ، عن أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كساه قبطية فكساها امرأته، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ما فع

 قال: كسوتها المرأة، قال: " مرها فلتتخذ تحتها غاللة ال تصف حجم عظامها " . 

 وهذا الحديث بهذا اللفظ ال نعلم رواه إال أسامة بن زيد بهذا اإلسناد.
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 رابعاً: أن يكون اللباس كثيفاً غري شفاف

ْنَفاِن صِ » يِب ُهَريْرََة ريض الله عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم:ودليل ذلك َعْن أَ 

بُوَن ِبَها النَّاَس، َونَِساٌء كَاسِ   َياٌت ِمْن أَْهِل النَّاِر لَْم أََرُهاَم: َقْوٌم َمَعُهْم ِسَياٌط كَأَْذنَاِب الَْبَقِر يرَْضِ

َمائِاَلٌت، ُرُءوُسُهنَّ كَأَْسِنَمِة الْبُْخِت الْاَمئِلَِة اَل يَْدُخلَْن الَْجنََّة َواَل يَِجْدَن ِريَحَها،  َعاِريَاٌت ُمِمياَلٌت 

 «.َوإِنَّ ِريَحَها لَُيوَجُد ِمْن َمِسريَِة كََذا َوكََذا

(: "أراد صىل الله عليه وسلم النساء اللوايت يلبسن من الثياب اليشء 1قال أبن عبد الرب )

 الخفيف، الذي يصف وال يسرت، فهن كاسيات باالسم عاريات يف الحقيقة".

إنهن النساء اللوايت يلبسن ثياباً رقيقة « كاسيات عاريات(: "»2قال الشيخ عبد الكريم زيدان )

تشف عام تحتها وتصف لون أبدانهن، كام هو يف وقتنا الحارض، إذ تلبس املرأة ثياباً رقيقة 

ها، ولكن تكشف ما تحته وتظهر حجمه، وتكشف البعض اآلخر من ناعمة ضيقة تغطي بدن

بدنها مثل الرقبة والذراعني والصدر، ورمبا شيئاً من النهدين، كام تكشف الساقني، ورمبا شيئاً 

 من فوق الركبتني.

فهن كاسيات باالسم، عاريات يف « كاسيات عاريات» فهن كام قال صىل الله عليه وسلم:

 تعان، وال حول وال قوة إال بالله".الحقيقة والله املس

  

                                                           

 .131،ص1،مجلد2002جلباب المرأة المسلمة، محمد ناصر الدين األلباني، 1
 http://drzedan.comالموقع الرسمي للشيخ عبدالكريم زيدان،  2
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 خامساً: أال يكون لباس املرأة لباس شهرة

 (.1قال أبن األثري: "الشهرة ظهور اليشء يف شنعة حتى يشهره الناس" )

(: "املراد بلباس الشهرة أنه ثوب يشتهر بني الناس ملخالفة لونه أللوان ثيابهم، 2وقال الشوكاين )

 ويختال عليهم صاحب الثوب بالعجب والتكرب". فريفع الناس إليه أبصارهم

(: "وتكره الشهرة من الثياب وهو املرتفع الخارج عن العادة، فإن السلف 3وقال ابن تيمية )

 كانوا يكرهون الشهرتني: املرتفع واملنخفض".

ولباس الشهرة باملعنى الذي ذكر محظور عىل املرأة كام هو محظور عىل الرجال، فعن ابن عمر 

 َمْن لَِبَس ثَْوَب ُشْهرٍَة أَلَْبَسُه اللَُّه يَْوَم الِْقَياَمةِ »الله عنهام عن النبي صىل الله عليه وسلم: ريض 

 (.4« )ثَْوبًا ِمْثلَُه ثُمَّ تُلَهَُّب ِفيِه النَّارُ 

  

                                                           

 .515الجزء الثاني، ص في غريب الحديث وأثره،المبارك بن محمد الجزري بن األثير. النهاية 1 

 .113،ص2ه،مجلد1427نيل االوطار، محمد علي الشوكاني،تحقيق محمد صبحي بن حسن حالق، 2
، وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد تيميهبن  مجموع الفتاوي، أحمد بن عبد الحليم 3

 138،ص22،مجلد2004السعودية،

 6074رقم الحديث: مسند احمد بن حنبل  4 

ِ ، َعنِ  اٌج ، َحدَّثَنَا َشِريٌك ، َعْن ُعثَْماَن ْبِن أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن ُمَهاِجٍر الشَّاِمي  قَاَل : قَاَل َرُسوُل   اْبِن ُعَمَر ،)حديث مرفوع( َحدَّثَنَا َحجَّ

ُ تَبَاَرَك َوتَعَالَى ثَْوَب مَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : " َمْن لَبَِس ثَْوَب ُشْهَرةٍ ، أَْلبََسهُ اّللَّ ِ َصلَّى اّللَّ ذَلٍَّة يَْوَم اْلِقيَاَمِة " ، قَاَل َشِريٌك : َوقَدْ َرأَْيُت اّللَّ

 ُمَهاِجًرا َوَجالَْستُهُ .
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َجنََّة اَل يَْدُخُل الْ » َم َقاَل:َعْن َعْبِد اللَِّه بِْن َمْسُعود ريض الله عنه َعْن النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ 

لُُه عْ َمْن كَاَن يِف َقلِْبِه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكرْبٍ، َقاَل َرُجٌل: إِنَّ الرَُّجَل يُِحّب أَْن يَكُوَن ثَْوبُُه َحَسنًا َونَ 

قال شيخ اإلسالم   (1« )ْمُط النَّاِس َحَسنًَة َقاَل: إِنَّ اللََّه َجِميٌل يُِحبُّ الَْجاَمَل، الِْكرْبُ بَطَُر الَْحقِّ وغَ 

ابن متيمة رحمه الله: "من لبس جميل الثياب إظهاراً لنعمة الله أو استعانة عىل طاعة الله 

 (.2كان مأجوراً" )

 وحد االعتدال والقصد يف اللباس يكون باتباع سادساً: أال يكون لباس املرأة من لباس االختيال

صحيحة، واجتناب ما ورد النهي عنه. وللعرف مدخل يف ذلك،  ما ورد يف صفة اللباس من آثار

ما كان من ذلك عىل سبيل الخيالء فال شك يف تحرميه، وما كان عىل طريق  ما مل يلغه الرشع.

 العادة فال تحريم فيه، ما مل يصل إىل جر الذيل املمنوع منه.

 ات والفاجراتسابعاً: أال يكون لباسها شبيهاً بلباس الرجال أو النساء الكافر 

من املعروف أن للرجال مالبس خاصة وللنساء مالبس خاصة أيضاً، فإذا كان الرجل معتاداً أن 

يلبس لباساً معيناً، بحيث يعرف أن هذا اللباس هو لباس رجل، فليس للمرأة أن ترتدي مثل 

 هذا اللباس، ألنه يحرم عليها.

  

                                                           

ةٍ  مثقالُ  قلِبه في كانَ  من ةَ الجنَّ  يدخلُ  ال1  ةٍ  مثقالُ  قلبِه في كانَ  َمن النَّارَ  يدخلُ  وال ِكبرِ  ِمن ذرَّ جُل يحبق أن يَكوَن  من ذرَّ ِ الرَّ إيماٍن فقال رجٌل يا رسوَل اّللَّ

َ جميٌل يحبق ا ُ عليِه وسلََّم إنَّ اّللَّ ِ صلَّى اّللَّ ِ وغَمَص النَّاسَ  َمن لجماَل إنَّ الكبرَ ثوبُه حسنًا ونعلُه حسنةً فقال رسوُل اّللَّ عبدهللا بن  :الراوي. بِطَر الحق 

  898/2 الصفحة أو الرقم التوحيد :المصدر ابن خزيمة :المحدث مسعود

 .138ص، 22 د، مجل2004الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد السعودية، تيمية وزارةمجموع الفتاو،، أحمد بن عبد الحليم بن  2 
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ليس منا من تشكككبه » الله عليه وسكككلم:عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسكككول الله صكككىل 

  (1« )بالرجال من النساء، وال من تشبه بالنساء من الرجال

لعن رسول الله صىل الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة » وعن أيب هريرة ريض الله عنه قال:

 نثالث ال يدخلو » وقال رسول الله صىل الله عليه وسلم: (2« )املرأة، واملرأة تلبس لبسة الرجل

الجنة وال ينظر الله إليهم يوَم القيامة: العاُق والديه، واملرأُة املرتجلة املتشبهة بالرجال، 

يُّوث  (.3« )والدَّ

  

                                                           

ِ بَن َعمرو بِن العاِص ومنزلُهُ في الِحل ِ وَمسجدُهُ في الحَرِم قاَل فبينا أَنا عندَهُ رأ، أمَّ سعيٍد ابنةَ 1  أبي َجْهٍل ُمتقل ِدةً قوًسا َوهَي تَمشي ِمشيةَ رأيُت عبدَ اّللَّ

 ِ جِل فقاَل عبدُ اّللَّ ُ عليِه وسلََّم قاَل الهذليق فقُلُت هِذِه أمق سعيٍد بنُت أب هِذِه؟ َمن الرَّ ِ صلَّى اّللَّ ي َجْهٍل فقاَل َسِمْعُت رسوَل اّللَّ

جالِ  تشبَّهَ  َمن منَّا لَيسَ  يقولُ  جاِل. منَ  بالن ِساءِ  تَشبَّهَ  من وال الن ِساءِ  منَ  بالر ِ  الر ِ

 إسناده حسن :دثخالصة حكم المح 11/92 :الصفحة أو الرقم مسند أحمد :المصدر أحمد شاكر :المحدث رجل من هذيل :الراوي

ِ  رسولُ  أبي هريرةَ قاَل: لعنَ  ن2  جلَ  وسلم عليه هللا صلى اّللَّ جل لبسةَ  تلبسُ  والمرأةَ  المرأةِ  لبسةَ  يلبسُ  الرَّ أبو : الراوي الرَّ

 صحيح :خالصة حكم المحدث 4098 :الصفحة أو الرقم صحيح أبي داود :المصدر األلباني :المحدث هريرة

العاقق والدَيه والمرأةُ المترجلةُ  القيامةِ  يومَ  إليهم هللاُ  ينظرُ  وال الجنةَ  يدخلون ال ثالثٌ  9/34مسند أحمد الصفحة أو الرقم  3 

 .أعطىالعاقق بوالدَيه والمدمُن الخمَر والمناُن بما  القيامةِ  يومَ  إليهم هللاُ  ينظرُ  ال المتشبهةُ بالرجاِل والديوُث وثالثةٌ 
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 املبحث الثالث

 ظهور املرأة يف اإلعالم الجديد

إن املتعمق يف تفسري الضوابط التي وضعت فيام يتعلق مبلبسها وزينتها مل تكن يف يوما 

كام يدعي البعض، بل هو صون لها وحامية للمجتمع من الوقوع فيام ال لتقييد حرية املرآه 

يحمد عقباه، ومبا يصون كرامتها ويحفظ مكانتها، ومل يكن ذلك اال لحجب الفساد الناتج عن 

 مخالفة ذلك، 

وهو فرض حتى ال تنتهك حرمات الله من خالل اظهار الزينة بشكل مبالغ فيه او التبذل يف 

 الكالم.

ار ظاهرة استعراض الفتيات ألنفسهن عىل مواقع التواصل االجتامعي بشكل كبري ال ومع انتش

تحكمها ضوابط أو أحكام اصبح من املالحظ ان بعض الفتيات يقلدن التقليد األعمى للغرب 

أو من  .فرتاها تقوم بتصوير نفسها صورا مل تراعي فيها اللباس واالحتشام أو ما يتعلق بزينتها

يوهات قد تتضمن حركات غري محتشمة ومخلة باالداب، ومع مشاهدة خالل تصوير فيد

الشباب لها من هنا فانها ستفقد احرتامها وقيمها الدينية، عدا عن ما تثريه من فتنة بني هؤالء 

 الشباب وما قد يسببة ذلك من تغري يف نظرة االخرين تجاة الفتاة العربية واملسلمة

ورات من خالل مواقع التواصل االجتامعي املختلفة وقد أصبحت العديد من الفتيات مشه 

 فمثالً يف بعض مواقع التواصل االجتامعي وخصوصاً االنستغرام وسناب شات أصبحت بعض 
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الفتيات مشهورات من خالل مقاطع الفيديو التي تظهرن فيها كعارضات أزياء او ممثالت او 

 .اعتقادهن مغنيات بطرق ساخرة يف اطار التسلية والبهجة عىل حسب

وقد تتضارب اآلراء حول موضوع الزي الذي ترتديه املرأة وطريقة التعامل معه والنظر اليه، 

فالبعض يرى بأنه حرية شخصية يهم الفتاة بالدرجة األوىل، والبعض يرى بأنه يجب أن يكون 

تخذه ينابعاً عن اقتناع راسخ والتزام عميق واحرتام وتقدير للدين واملجتمع، كام ان البعض 

 .كموضة موسمية أو لتفادي بعض االخرتاقات يف الشارع

والحديث عن الزي اإلسالمي للمرأة خلق جدالً كبرياً يف اآلونة األخرية يف العديد من األوساط 

 .الثقافية منها والدينية وأيضاً املجتمعية بل حتى السياسية

فات الفتيات للقيام بترص ونحن كمجتمع إسالمي نرفض استغالل هذه القضية من طرف بعض 

مشينة أو فقط للخروج من البيت دون رقيب او حسيب، فاغلب الفتيات اليوم اصبحن ال 

يستوعنب الغاية من االحتشام وااللتزام، وأصبحن ال يستوعنب خطورة مواقع التواصل 

 .. االجتامعي، فليس من الطبيعي ان ترى فتاة ترتدي زياً إسالمياً وتقهقه يف الطرقات لهذا

اضف اىل ذلك بعض السلوكيات االخرى مثل الجلوس يف املقاهي واتلدخني، ونرش ذلك عىل 

مواقع التواصل االجتامعي مدعني بالحرية الشخصية وهي يف الواقع ال تيسء اىل نفسها فقط 

بل تيسء اىل باقي الفتيات العربيات واملسلامت ، وال يخفى ان التزام املراة ال بد وان يكون 

عن قناعة واميان مام يزيد من قوة ارادنها مبا يحفظ كرامتها وحياتها لذا وجب عىل الفتاة  نابعا

التي تقرر االلتزام بدينها ان تعلم بأنها ستحمل رسالة ومسؤولية عىل عاتقها وعليها ان تتقي 

  .الله يف ذلك
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 رادتها ويحافظ عىلوعندما يكون التزام املرأة نابعاً عن قناعة وإميان فإن ذلك يزيد من قوة إ

حيائها ويضمن لها السرت، ويبعد عنها العيون، كام يشكل ذلك انسجاماً بني الشكل والجوهر، 

بني القول والفعل، ويساعد املرأة يف ان تثبت ذاتها وشخصيتها واحرتامها يف محيطها األسي 

 (1).الفعلواملجتمع عامة، ألنها أصبحت تتميز بالقوة واإليجابية والجدية يف القول و 

 املطلب االول :حكم استخدام املرأة ملواقع التواصل االجتامعي : 

إن التطور الهائل يف مجال الثورة املعلوماتية، قد قرصكك املسككافات بني الناس ومد حبال الصككلة 

بينهم،  ، فوجدت الفتاة فيه مجاالً خصككباً للمشككاركة يف البحث والتعليم عن بعد ، من خالل 

هي اآلن تشكككارك يف الطرح والكتابة عرب املواقع االجتامعية )الفيسكككبوك( ، نرشككك املقاالت  ف

و)التويرت( وغريها ، وال بد من اإلشككادة هنا باألقالم النسككائية الراقية التي انتفع منها الكثري ، 

ومع ذلك كله إال أنه يوجد يف صكككفو تلك املشكككاركات ما يعكره ، فكان من الواجب اإلشكككارة 

 ( 2) ان املكدرات فيها ، ومن ذلك :لبعض األمور وبي

األحاديث بني الجنسككني : إن األصككل يف محادثة املرأة للرجل والعكس أن ال يكون ذلك إال  -1

" وإذا سكككألتموهن متاعاً  لحاجة ، فإن مل يكن ثّم حاجة منعت . ويدل عىل ذلك قوله تعاىل :

 سورة األحزاب. 53فاسألوهن من وراء حجاب ".اآلية 

  

                                                           

1 1.2384930-30-05-2015/www.albayan.ae/opinions/articles/http:/ 

 
2 .htm0231http://www.saaid.net/female/ 



68 

 

سريه قال ا ساءلتهن من وراء حجاب يف (1)بن العريب يف تف : ) وهذا يدل عىل أن الله أذن يف م

حاجة تعرض ، أو مسككألة يسككتفتى فيها ( وقد نص الفقهاء رحمهم الله عىل املنع من التكلم 

 مع املرأة الشابة خشية الفتنة، ما مل تكن هناك رضورة أو حاجة .

ميت العاطس من الرجال األجانب ، وال يشمتها هو ، كام ونصوا أيضاً عىل أنه ال يرشع لها تش

كره الفقهاء للرجل أن يعزي املرأة الشكككابة عند موت قريب لها مامل تكن من محارمه ، سكككداً 

مدخل  يه  قد يكون ف ية الرجل للمرأة أو العكس  عاً للمفسككككدة ، فتعز نة ، ودف باب الفت ل

زي املرأة الشككابة إال أن تكون من محارمه . للشككيطان ، ولهذا نص العلامء عىل أن الرجل ال يع

شية  شابة يف خ ست كال سن ، فقد رخص يف تعزيتها بعض العلامء ، ألنها لي وأما املرأة كبرية ال

 (2حصول الفتنة بها ، ومع ذلك : فاألفضل ترك تعزيتها أيضاً .)

غل املرء بأن يشككوال يخفى أن التعزية تكون يف حاٍل من تألُّم النفس وانقباضككها ، وذلك كفيل 

 عن التفكري يف الشهوات التافهة ، فكيف بغري تلك الحال ؟!

فهذا بيان بأن الحديث بني الطرفني إمنا يرشكككع للحاجة ، ومتى رُشع فإنه ال بد أن يكون قوالً 

فصككالً ال خضككوع فيه كام قال تعاىل : " فال تخضككعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض وقلن 

سورة األحزاب .32ية قوالً معروفاً "اآل  رصاً قدر ما يفي بالحاجة ، بيناً   ، أي يكون كالمهن مخت

 واضحاً يفصل بني الحق والريبة ، وال يكون عىل وجه يحدث يف قلب الرجل شيئاً ، فيطمع 

  

                                                           

 هـ.1387(، دار أحياء والكتب العربية،ربيبكر بن محمد )أبن الع القرآن أبي أحكام 1 

  2 المحتار على الدر المختار )حاشية أبن عابدين(، محمد أمين بن عمر عابدين. د.ت
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فيها . فالبد أن تعلم الفتاة أن حديثها له أثر عىل الرجال ، ال يقل خطراً عن النظر املحرم إليها 

 ذلك ما جاء من تغزل بعض الشعراء بقوله : ، ومصداق

 واألذن تعشق قبل العني أحياناً  ---يا قوم أذين لبعض الحي عاشقة 

 األذن كالعني تويف القلب ما كانا ---قالوا ملن ال ترى تهوى فقلت لهم 

فالنفس البرشية تألف من كرثت محادثته ، كام أن كرثة التواصل تزيل الحواجز ، يضاف إىل 

ن اإلنسان عندما يتعامل مع الشخص الذي يراه فإن الحواس تستحي ، أما إذا كان ال يراه ذلك أ 

فإن ذلك مظنة جرأة أكرث ، فيخىش أن يكون ما يحدث بني الشباب والفتيات من محادثة عرب 

اإلنرتنت تحت غطاء الدعوة إىل الله أو التذكري بالله أو املناقشات العلمية مدخال إىل ما ال 

لله تعاىل ؛ ذلك أن للحديث انعكاسات خطرية تتسلل إىل النفس مع نزعات إبليس ، يريض ا

 ( 21)النور  " ال تتبعوا خطوات الشيطان " وخطواته الخفية التي حذر الله تعاىل منها بقوله :

ومام تقدم رضورة انضباط حديث األجنبية مع األجنبي ، أو العكس بالحاجة ، ويف حدود ضيقة 

القول املعروف ، فإن يف ذلك قياماً باملأمور ، ودرئا للمحظور ، وصيانة للمجتمع،  ، ويف دائرة

 وسداً لباب الفتنة.

حديث الفتاة عن يومياتها ، وتصوير حياتها ملن يقرأ ، والقرآن يغلق الطريككق إىل ذلك كله  -2

مثل هذه األمور ، . وقد تحتقر الفتاة  31بقوله تعاىل : " ليعلم ما يخفني من زينتهن " النور 

َصىلَّ اللَُّه  -أَنَّ َرُجاًل أَََت النَِّبيَّ » وتستبعد إثارتها َشء يف نفس الرجل ، وقد ورد َعْن ابِْن َعبَّاٍس:

  أيَِت َقْد ظَاَهَر ِمْن اْمَرأَتِِه َفَوَقَع َعلَيَْها ، َفَقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه إينِّ ظَاَهرُْت ِمْن اْمرَ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 
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َر، َفَقاَل: َما َحَملََك َعىَل َذلَِك يَرَْحُمَك اللَُّه ؟ َقاَل: َرأَيْت َخلَْخالَهَ  يِف  اَفَوَقْعُت َعلَْيَها َقبَْل أَْن أُكَفِّ

عليه صىل الله -. وقد ورد أن النبي  (1) «َضْوِء الَْقَمِر، َقاَل: َفاَل تَْقَربَْها َحتَّى تَْفَعَل َما أََمرََك اللَّهُ 

: وقال صىل الله عليه وسلم " ما تركت بعدي فتنة أرض عىل الرجال من النساء". قال: –وسلم 

 ( .2" فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسائيل كانت يف النساء")

  

                                                           

 عليها، امرأتِِه فوقعَ  من عليِه وسلََّم قد واهرَ  هللاُ  رجاًل أتى النبيَّ صلَّى أنَّ 1 

رأيُت  قال: هللاُ؟! ما حملَك على ذلك يرحُمكَ  فقال: أَُكف َِر؟ أن قبلَ  عليها فوقعتُ  امرأتي من واهرتُ  إني هللاِ! رسولَ  يا :فقال

 هللاُ. ى تفعَل ما أمركَ فال تَْقَربََها حت قال: القمِر!!خلخالها في ضوِء 

قد روي مرسالً وهو أولى بالصواب من  :خالصة حكم المحدث 376 :الصفحة أو الرقم المحرر  بن عباس عبد هللا :الراوي

 المسند، قاله النسائي

ا بَْعدُ 2  ؛  النساءَ  واتقوا ، الدنيا فاتقوا ،َخِضَرةٌ ُحْلَوةٌ ، وإنَّ هللاَ ُمْستَْخِلفُكم فيها فناِوٌر كيف تعملوَن  الدنيا فإنَّ  أَمَّ

لَ  آدَم ُخِلقُوا على َطبَقاٍت َشتَّى ؛ منهم َمن يُولَدُ مؤمنًا ويَْحيَا مؤمنًا ويموُت  بني ، أاََل إنَّ  النساءِ  في كانت إسرائيلَ  بني فتنةِ  فإنَّأَوَّ

َمن يُولَدُ مؤمنًا ويَْحيَا مؤمنًا ويموُت كافًرا ، ومنهم َمن يُولَدُ مؤمنًا ، ومنهم َمن يُولَدُ كافًِرا وَيْحيَا كافًرا ويموُت كافًرا ، ومنهم 

جوِف ابِن آدَم ، أاََل تََرْوَن إلى ُحْمَرةِ َعْينَْيِه وانتفاخِ أوداِجه ؟  في كافًرا ويَْحيَا كافًرا ويموُت مؤمنًا ، أاََل إنَّ الغََضَب َجْمَرةٌ تُوقَدُ 

ضا ، وشرَّ الرجاِل َمن فإذا وجد أحدُكم شيئًا من ذلك فاأل رَض األرَض ، أاََل إنَّ خيَر الرجاِل َمن كان بَِطيَء الغضِب سريَع الر ِ

ضا ، فإذا كان الرجُل بَِطيَء الغضِب بَِطيَء الفَْيِء ، وسريَع الغضِب سريَع الفَْيِء فإنها بها ، اَل إنَّ أَ  كان سريَع الغضِب بَِطيَء الر ِ

اِر َمن كا اِر َمن كان َسي َِئ القضاِء ، َسي َِئ الطلِب ، فإذا كان الرجُل َحَسَن َخْيَر التقجَّ ن َحَسَن القضاِء ، َحَسَن الطلِب ، وشرَّ التقجَّ

أَْكبََر تِِه ، أاََل وقَدِْر َغدْرَ القضاِء ، َسي َِئ الطلِب ، أو كان َسي َِئ القضاِء َحَسَن الطلِب ، فإنها بها ، أاََل إنَّ لكل ِ غاِدٍر ِلَواًء يوَم القيامِة ب

ِ إذا َعِلَمه ، أاََل إنَّ أفضَل الجه ٍة ، ال يَْمنَعَنَّ رجاًل َمَهابَةُ الناِس أن يتكلَم بالحق  ٍ عند سلطاٍن جائٍِر ، الغَدِْر َغدُْر أَِميِر عامَّ اِد كلمةُ َحق 

 . يوِمكم هذا فيما َمَضى منه فيما مضى منها َمثَُل ما َبِقَي من الدنيا أاََل إنَّ َمثََل ما بَِقَي من

خالصة حكم  1604 :الصفحة أو الرقم الجامع الصغير :المصدر السيوطي :المحدث أبو سعيد الخدري :الراوي

 صحيح :المحدث
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إضافة حساب املنشدين واملمثلني ومتابعة تغريداتهم: إضافة الفتاة لحساب منشد أو ممثل -3

يخلو من أمرين: إما أن تتابع ما يكتب دون أن تتحدث معه، أو تتابع وتتحدث معه، ويف ال 

 كلتا الحالتني قد يقع املحظور مبا ال يحمد عقباه؛ كام قال تعاىل

ال تصرب تجاه العاطفة، قال ابن  28" يريد الله أن يخفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفاً " النساء 

بأسباب العشق، فيعشق؛ فإنه قد يرى الشخص، فال توجب الجوزي: )وقد يتعرض اإلنسان 

رؤيته محبته، فيديم النظر واملخالطة، فيقع فيام مل يكن بحسابه(. وهكذا الفتاة قد ترى املنشد 

 أو املمثل فال توجب رؤيته شيئاً يف نفسها، فتديم متابعة ما يكتب، فتقع فيام مل يكن بحسابها.

 

، وعىل الفتاة 176األرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب " األعراف قال تعاىل: " ولكنه أخلد إىل 

العاقلة أن تتفكر يف تحقيق األمور العظيمة التي ترفع من قيمتها ال يف اتباع الهوى وارتكاب 

 املعايص.

إضافة معرف إلحدى الزميالت، والثناء عليها ووصفها بصفات شخصية أو خلقية: ورد يف -4

َا يَْنظُُر إِلَْيَها ")" اَل  الحديث الصحيح  (. وإمنا نهي 1تُبَارِشِ الَْمْرأَُة الَْمْرأََة، َحتَّى تَِصَفَها لَِزْوِجَها، كَأمَنَّ

  
                                                           

ُجِل كأنَّه- لزوِجها تَِصفُها: أو-لزوِجها كأنَّها تَنَعتُها المرأةُ  تُباِشرِ  ال1  ثةٌ فال يَتَناجى اثناِن دُون وإذا كان ثال. إليها يَنُظرُ  ، أو للرَّ

، لَقَي هللاَ عزَّ وجلَّ وهو عليه -قال: ماَل امرٍئ ُمسِلٍم  أو-صاحبِِهما؛ فإنَّ ذلَك يُْحِزنُه. وَمن َحلَف على يميٍن كاذبًا ِليَقتِطَع ماَل أخيه 

ُث هذا، فقال: فيَّ قال ذلكَ  رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم وفي َرُجٍل،  غضباُن. قال: فَسِمع األَشعُث بُن قيٍس ابَن مسعوٍد يُحد ِ

ِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم في بِئرٍ   . .اختََصْمنا إلى النَّبي 

إسناده  :خالصة حكم المحدث 6/183 :الصفحة أو الرقم مسند أحمد :المصدر أحمد شاكر :المحدث بن مسعود عبد هللا :الراوي

 صحيح
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عن ذلك؛ لئال َيَتَعلَّق قلب الرجل بَها فَيَقع االفتتان باملوصوفة. وال يخفى أن الحديث يف املواقع 

مور داخل يف هذا النهي متى ما كان يف االجتامعية "التويرت" و"الفيسبوك" عن مثل هذه األ 

 القامئة املضافة رجال أجانب يطلعون عىل ما ينرش .

 الصور الرمزية:-5

لكل من يكتب يف املواقع االجتامعية صورة رمزية، وصورة الفتاة الرمزية ما هي إال دليل عىل 

 نفس الفتاة،  عام يفشخصيتها، والفكر الذي تنتمي إليه؛ فغالباً ما تكون الصورة الرمزية تعبري

وليس املقصود هنا صور املتربجات أو غريها من الصور، ولكن املقصود هو الصور الرمزية التي 

يتم وضعها منقبل بعض الفتيات كقلوب الحب، وصور مرسومة، ، وهو أمر إمنا يدل عىل  أحد 

 ر الجميلة التيأمرين: جامل الصورة، أو جذب القراء لها. فإن كان السبب جاملها، ففي الصو 

ال تحرك ساكن نفس الرجل ما يغني عن ذلك، وإن كان لجذب القراء لها وفيهم الرجال، فقد 

جمعت بني سوء القصد وسوء الفعل؛ فإن الرجل يقّيم املتحدثة من خالل هذه الصورة، وقد 

رصح بعض الرجال بأن رده عىل الفتاة يكون عىل حسب الصورة؛ فإن كانت الصورة جذابة 

  ه سيكون إيجابياً، والعكس صحيح.فرد

 نقل ما قيل وقال دون تثبت : -6

 والحديث عن هذا عىل فروع ثالثة:
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أْ َمْن كََذَب َعيَلَّ َفلَْيتَ »)األول(: نقل األحاديث املكذوبة أو الضعيفة، ويف الحديث الصحيح   َبوَّ

 .(1) «َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ 

صحيح، وقد قال تعاىل: "وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب نقل الفتوى دون مصدر  )والثاين( 

 .116هذا حالل وهذا حرام ".النحل 

ُذوا  :-َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم -نقل األخبار التي تثري الفنت، وقد َقاَل َرُسوُل اللَِّه  )والثالث(  " تََعوَّ

، َما ظََهَر ِمْنَها َوَما بَطَ  (. ، وأثنى _ صىل الله عليه وسلم _ يف الحديث 2َن ")ِباللِه ِمَن الِْفنَتِ

، كام أن ذلك مخالف لقوله _ صىل الله عليه وسلم _: "  الصحيح عىل من يَِفرُّ ِبِديِنِه ِمَن الِفنَتِ

 (.3) َمْن كَاَن يُْؤِمُن ِباللَِّه َواليَْوِم اآلِخِر َفلَْيُقْل َخرْيًا أَْو لَِيْصُمْت"

يف كالمها وتتقي الله عز وجل فيام تنقل، وترتك سياسة اإلمعة، وسياسة  فعىل الفتاة أن تتحرى

 النسخ واللصق دون تحري.

  

                                                           

ُث فالٌن 1  ُث عن رسوِل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم كما يَُحد ِ  قال : أما إني لم أُفاِرْقه ، ولكن سِمعتُه يقولُ  وفالٌن؟إني ال أَسَمعُك تَُحد ِ

أْ  عليَّ  كذَب َمن :   107.فحة أو الرقمالص صحيح البخاري :المصدر البخاري :المحدث الزبير بن العوام :لراوي.  النارِ  منَ  َمقعَدَه فْليتبوَّ

"  وله شاهد آخر من حديث زيد بن ثابت مرفوعا وهو: ( بسند صحيح متصل على شرط مسلم.296 - 295/  3أخرجه أحمد ) 2

عذاب القبر الذي أسمع منه. قال زيد: ثم أقبل علينا   إن هذه األمة تبتلى في قبورها، فلوال أن تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم من

هلل من عذاب القبر، قالوا: نعوذ با عذاب النار، قالوا: نعوذ باهلل من عذاب النار، فقال: تعوذوا باهلل من من تعوذوا باهللبوجهه فقال: 

اهلل بطن، قال: تعوذوا ب الفتن ما وهر منها وما بطن، قالوا: نعوذ باهلل من الفتن ما وهر منها وما عذاب القبر، قال: تعوذوا باهلل من

 الدجال، قالوا: نعوذ باهلل من فتنة الدجال".من فتنة 

 فليُكِرْم جاَره اآلخرِ  واليومِ  باهللِ  يؤمنُ  كان ، ومن ليصُمتْ  أو خيًرا فليقُلْ  اآلخرِ  واليومِ  باهللِ  يؤمنُ  كان من3 

 ، وال بعد ذلك فهو صدقةٌ  كان ، فما وليلةٌ وضيافتُه ثالثةُ أيَّامٍ  يومٌ  فليُكِرْم ضيفَه ، جائزتُه اآلخرِ  واليومِ  باهللِ  يؤمنُ  كان ومن،

عبد ابن  :المحدث أبو شريح العدوي الخزاعي الكعبي :الراوي . أن يثِوَي عنده حتَّى يُحِرَجه له يِحلق 

 صحيح :خالصة حكم المحدث 21/35 :الصفحة أو الرقم التمهيد :المصدر رالب
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 الحديث يف الحالل والحرام دون علم:-7

قد تدخل الفتاة يف نقاشات علمية يف املواقع االجتامعية، فتتجرأ عىل التحريم أو التحليل من 

وجهة نظرها أثناء النقاش، وهو ما حرمه تعاىل يف قوله، "وال تقف ما ليس لك به علم إن 

" وال تقولوا ملا تصف  ، وقوله تعاىل:36السمع والبرص كل أولئك كان عنه مسئوالً " األساء 

 سنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفرتوا عىل الله الكذب إن الذين يفرتون عىل أل

 .116الله الكذب ال يفلحون " النحل 
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 الخامتة 

قد ذكرت خالل بحثي الضوابط الرشعية لعمل املرأة يف اإلعالم، ولقد توصلت خالل بحثي إىل 

 العديد من النتائج، منها. 

الً: مل تحظ املرآه يف أ  ي من الرشائع مبا حظيت به يف اإلسالم من صون لكرامتها ومراعاة أَوَّ

 لطبيعتها.

ثَانًِيا: عىل املرأة أن تلتزم بالضوابط الرشعية عند خروجها للعمل يف اإلعالم وهذه الضوابط  

 منها ما يتعلق بنفسها وأخرى تتعلق بالعمل.

ثَالًِثا: يف بعض األحيان عمل املرأة يف اإلعالم يكون رضورة إذا كان فيام يخص املرأة وال ميكن  

 للرجل الوصول اليه.

رابعا: توصلت إىل أن اإلعالم الجديد أن كان وال بد للمرأة من دخوله ولكن عليها الحذر الشديد 

 واألخذ بالضوابط الرشعية.
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 التوصيات:

  حول عمل املرأة وتصحيح املفاهيم املغلوطة حول عمل املرأة.نرش املفهوم الرشعي  -

كل بسن األنظمة والترشيعات التي تحد من استغالل املرأة العاملة يف املجال اإلعالمي  -

 أشكاله.

إذا أمنت املرأة بالضوابط الرشعية فال بد من مشاركتها يف العمل اإلعالمي الذي ال يصل  -

 اليه الرجال.

ا يف اإلعالم الجديد ألنه باب للمفسدة اوقد يكون سبيال ملفسدة ال الحذر عند تعامله -

 توصد ان مل تلتزم بضوابطه كاملة.

التأكيد عىل تضمني املناهج الدراسية الحقوق والواجبات الرشعية للمرأة، مام يساعد يف  -

 انرش املفاهيم الصحيحة ملكانة املرآه يف املجتمع، وصياغة املناهج الدراسية للبنات مب

 يناسب طبيعة املرأة وتهيؤها لوظيفتها يف الحياة.



77 

 

 املصادر واملراجع

 املصادر

 القران الكريم

 السنة النبوية الرشيفة

 املراجع العربية

  ،1980، الطبعة األوىل القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية،اإلعالم اإلسالميإبراهيم إمام. 

  ،هك، وزارة الشؤون اإلسالمية 1418، 1، طاملنكراألمر باملعروف والنهي عن ابن تيمية، أحمد

 واألوقاف والدعوة واإلرشاد، السعودية. 

  ،مؤسسة الرسالة للنرش والتوزيع، بريوت. مسند اإلمام أحمد بن حنبلابن حنبل، أحمد ، 

 تحقيق عبد السالم معجم مقاييس اللغةهك(، 395ابن زكريا، أبو الحسن أحمد بن فارس)ت ،

 .1979هرة: دار الجيل، محمد هارون، القا

  بريوت: دار 1، طلسان العربهك(، 711ابن منظور، أبو الفضل جامل الدين محمد )ت ،

 .1990صادر، 

  ،دار صادر، بريوت.لسان العربابن منظور ، 

  ،مادة علملسان العربابن منظور ، 

  



78 

 

  ،مجمع البيان يف تفسري القرآن أبو عيل الطربي. 

  ،اجستري ، رسالة ماملريئ أحكامه، وضوابطه يف الفقه اإلسالمي األعالمأبو قرن، يوسف سامل

 .2008غري منشوره، الجامعة االردنيه،

  ،هك.1387، دار أحياء والكتب العربية،أحكام القرآنأيب بكر بن محمد أبن العريب 

  وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة مجموع الفتاوىأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،

 .22،مجلد 2004ة،واإلرشادالسعودي

  ،الرشكة الوطنية املوحدة للتوزيع، األبعاد االجتامعية لعمل املرآهاألسمر، محمد العازمي ،

 1994السعودية

  ،يد ، تحقيق محمد ساملفردات يف غريب القرآناألصفهاين، أبو القاسم الحسني بن محمد

 ه.1412كيالين، دار املعرفة، لبنان: بريوت.

  ،الطبعة األوىل القاهرة، مكتبة األنجلو عالم اإلسالمياإل  أصولإمام، إبراهيم ،

 .1980املرصية،

  ،مكتبة األنجلو املرصية.1969، 1، طاإلعالم واالتصال بالجامهريإمام، إبراهيم ، 

  ،(3461، رقم )كتاب أحاديث األنبياءالبخاري، صحيح البخاري 

  ،ابن كثري، بريوتهك، دار 1407، 3، طصحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسامعيل 

  



79 

 

  ،التربج وخطر مشاركة املرأة للرجل يف ميدان عمله،بن باز، عبد العزيز بن عبد الله 

www.islamicbook.ws 

  ،هك، مطبعة البايب 1382، 2، طالجامع الصحيح سنن الرتمذيالرتمذي، محمد بن عيىس

 .الحلبي

  ،مجلة الدراسات األمنية.، ، العريبعمل املرأة، وامن األسة يف الوطن متارض حسون 

  ،1ط ،الجوانب اإلعالمية يف خطب الرسول صىل الله عليه وسلمثابت، سعيد بن عيل ،

 ه.1417السعودية: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 

  ،م.2003، مرص: مكتبة األسة، اإلعالم يف القرآن الكريمحاتم، محمد عبد القادر 

  ،القاهرة: دار الفجر 1، طاإلعالم اإلسالمي املبادئ النظرية التطبيقحجاب، محمد منري ،

 .2002للنرش والتوزيع، 

  ،دعوة للتصحيح واملراجعة، موقع صيد الفوائدwww.saaid.com 

  ،2013الطبعة األوىل، اإلعالم اإلسالمي، الدليمي، عبدالرزاق محمد . 

  ،لفاظ القرآن الكريممعجم مفردات أ الراغب األصفهاين. 

  ،طبعه أوىل ، دار املعتز للنرش اإلعداد والتقديم اإلذاعي والتلفزيوينرستم، أبو رستم 

 2017والتوزيع ،

 ،2010الزير حنان، موقع العربية نت 

  



80 

 

  ،، نشأتها وتطورها وأثرها يف الحياة اإلسالمية  العلامنيةسفر بن عبدالرحمن الحوتايل

 . 1982،ط.،املعارصة 

  ،الرشكة الوطنية املوحدة  األبعاد االجتامعية لعمل املرأةالعازمي ، األسمر محمد .

 م(1994للتوزيع . اململكة العربية السعودية . )

  ،1965، دار الفكر العريب، بريوت، اإلعالم تاريخه ومذاهبهعبد اللطيف حمزة. 

 / عبدالرحمن بن نارص الرباكhttp:iswi.com 

  ،مؤسسة  ،فصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة اإلسالميةاملعبدالكريم زيدان

 .3،مجلد1م،ط1993الرسالة 

  د.تمن الكلامت الجامعةالثامر اليانعة من ،عبدالله بن جار الله الجار الله ، ، 

  ،2000، 1عامل الكتب: القاهرة،طالتلفزيون والصحة النفسية للطفل عز الدين عطية. 

  ،عمل املرأة يف املجال اإلعالمي واثره عىل االستقرار األسي الفواخريي، عابده محمد نزار

 .2018، رسالة ماجستري غري منشوره، جامعة جرش،يف ضوء الفقه اإلسالمي

  ،مطبعة سفري، الرياض . كتاب االختالط بني الرجال والنساءالقحطاين، سعيد بن وهف. 

  ،الفقهية الخاصة باملرآه عرب مواقع التواصل االجتامعي األحكام القضاة، إميان محمد

 .2017، رسالة ماجستري غري منشوره، جامعة جرش،دراسة فقهية مقارنه

  



81 

 

    ،بدون  ،دور اإلعالم يف تربية الطفل، ملتقى جمعية الرحمة الطبية الخرييةمالك األحمد
 تاريخ.

 جمع اللغة العربية، املعجم الوسيط.م 

  الدار التونسية التحرير والتنويرمحمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور التونيس ، ،

 م،1984تونس،-للنرش

  ،36املحارضة رقم محمد بن صالح العثيمني 

  ه.1427، 2، تحقيق محمد صبحي بن حسن حالق،مجلدنيل األوطارمحمد عيل الشوكاين 

  ،2002، 1مجلد ،جلباب املرأة املسلمةمحمد نارص الدين األلباين. 

  ،اهرة ، مكتبة األنجلو املرصية، القفنون العالم وتكنولوجيا االتصالمحي الدين عبد الحليم

2006 

  رابطة علامء املسلمني ضوابط لباس املرأة املسلمةأحمد القديس، مراد بن ،

muslimsc.com/bayanat-2/9/9-2017.03-07-13-51-01 

  ،2014،فزيوينكيفية كتابة التقرير التلمروان محمد 

 ، 2011املكتبة الشاملة عيل بن نايف الشحود، املفصل يف فقه الدعوة إىل الله تعاىل  

 املكتبة الشاملة، االختالط بني النساء والرجال shamela.ws/browse.php/book-

26006/page169  

  



82 

 

  املوسوعة الشاملةislamport.com/d/z/ftw//-5-1833 

  املبارك بن محمد الجزري بن األثري.النهاية يف غريب الحديث وأثره 

 .2001يوسف القرضاوي، فتاوى املرأة املسلمة مجلدا 

  ،ضوابط لباس املرأةيوسف بن عبدالله األحمد ،http://www.dr-alahmad.com 

  ،ة ، مكتبموسوعة اإلعجاز العلمي يف القران الكريم والسنة املطهرةيوسف، الحاج احمد

 ، دمشق2003ابن حجر،

  



83 

 

 اآليات الكرمية فهرس

 رقم الصفحة اآلية ورقمها

 9 ( 27الحج )

 9 ( 94الحجر )

 9 ( 52إبراهيم )

 10 ( 32البقرة )

 10 ( 23-20النمل)

 10 ( 83النساء )

 12 ( 18القيامة )

 12 ( 1القلم )

 12 ( 2الجمعة )

 27 ( 34النساء )

 27 ( 34-33األحزاب )

 27 ( 59األحزاب )

 40 ( 31-30النور )

 27 ( 59األحزاب )

 40 ( 31-30النور )

  



84 

 

 28 ( 32األحزاب )

 29 ( 53األحزاب )

 18 ( 18الزخرف )

 19 (195آل عمران )

 21 ( 78الحج )

 21 ( 6التحريم )

 27 (27النساء )

 54 ( 21النور )

 42 (29البقرة )

 42 ( 32األعراف )

 46 ( 26األعراف )

 27 ( 59األحزاب )

 

  



85 

 

 


