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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 :المقدمة

رور ونعوذ بالله من ش،  ونستهديه إن الحمد لله نحمده ونستغفره
ضلل ومن ي،من يهده الله فال مضل له ،أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

هد وأش، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له ، فال هادي له 
 صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه ورسولهالله  أن محمدا عبد

 وسلم .
ِلُمونَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَ )  (ن تُتمت ُمست
َها  مِ يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمت ِمنت نَ فتٍس َواِحَدٍة َوَخَلقَ ( ن ت

ُهَما رَِجااًل َكِثيرًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساءَ  ُلوَن ِبِه َزوتَجَها َوَبثَّ ِمن ت
َرتَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَليتُكمت َرِقيباً  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه )،   )َواْلت

ِلحت َلكُ  ِِ ِِ مت َأعتَماَلُكمت َويَ غتِفرت َلُكمت َوُقوُلوا قَ وتالً َسِديداً، ُيصت  ُذنُوَبُكمت َوَمنت ُي
 .)اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقدت َفاَز فَ وتزاً َعِظيماً 

 :أما بعد
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محمد  يكتاب الله تعالى، وخير الهدى هد  فإن أصدق الحديث
ة، وكل دعوشر اْلمور محدثاتها وكل محدثة ب صلى الله عليه وسلم،

 النار. يف بدعة ضاللة وكل ضاللة

 دحفظ المقاص ان مما قررته الشريعة، ودعت الى حفظه ومراعاته،
 .الدين والعرض والمال والنفس والعقلمن  الخمسة؛

وامره ونواهيه، يدعو الى صونها، ومراعاة ا فجاء التشري ِ في كل
ا، ومثل ذلك في النواهي، ولهذا اعتبارها، فما من أمر اال وهو يراعيه

فالتشري ِ ما جاء اال لتحقيق مصالح العباد، ودف ِ او درء المفاسد 
 عنهم.

 تدرأ اإم مصالح كلها والشريعة: )قال العز بن عبدالسالم رحمه الله
 لَِّذينَ ا أَي َُّها يَا: }يقول الله سمعت فإذا مصالح، تجلب أو مفاسد

 شرا أو عليه يحثك خيرا إال تجد فال ه،ندائ بعد وصيته فتأمل ؛{آَمُنوا
 في ام كتابه في أبان وقد والزجر، الحث بين جمعا أو عنه، يزجرك
 عضب في وما المفاسد اجتناب على حثا المفاسد من اْلحكام بعض

 أه .1(المصالح إتيان على حثا المصالح من اْلحكام

                                                           

 (.9/ 1قواعد اْلحكام في مصالح اْلنام ) 1
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 الرُُّسلَ  َعثَ ب َ  اللَّهَ  َفِإنَّ ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله: )
ِصيلِ  ِميِلَها، التَمَصاِلِح، بَِتحت ِِيلِ  َوَتكت ِليِلَها، ِسدِ التَمَفا َوتَ عت  رَ أَمَ  َما َفُكلُّ  َوتَ قت

َلَحُتهُ  َوَرُسولُهُ  ِبهِ  اللَّهُ  َفَعُتهُ . تِهِ َمفتَسدَ  َعَلى رَاِجَحة   َفَمصت  ىَعلَ  رَاِجَحة   َوَمن ت
  أه . 1(ُفوسُ الن ُّ  َكرَِهتتهُ  َوِإنت . التَمَضرَّةِ 

وسائل التواصل  ؛يتنزل منزلة هذه المقاصد الساميةوان مما 
هرت في زماننا المعاصر، شأنها في هذا شأن سائر التي ظ ،اإلجتماعي

النوازل التي ينبغي النظر اليها من منظور هذه المقاصد، ومراعاة الشارع 
 لها.

ليوم من ااإلجتماعي وسائل التواصل  ما يخصى البحث فيأضحلقد و 
مية بمكان، خصوصا وان السواد اْلعظم من سكان المعمورة ال اْله

 تجده اال وله منها نصيب.

ذه فيما يخص ه قد رأيت ان الكتابةفاني ، البلوى بهاعمت  اولم  
نظر الى الحديثة من منظور الشارع المقاصدي؛ الذي  الوسائل

 ونظر الى المفاسد وحث على دفعها، المصالح وحث على تحصيلها
من الواجب الوقوف على أهم مسائله وفروعه، حتى قد صار  ؛وتركها

 على علم كاف بحاللها وحرامها.يكون المسلم 
                                                           

 (.11/ 3الفتاوى الكبرى ) 1
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اْلمر بالله جل وعال كما هو المستعان في  استعنت على هذا وقد
شؤوننا كلها، فخضت في هذا البحر الواس ِ، حتى وفقت بفضل الله 

لة جعلتها وفق أصول استنبِتها من أدف، الرسالة بكتابة هذه ه،ومن  
ذه ثم ذيلت ه ،ق عليها؛ الكتاب والسنة واإلجماعالتشري ِ المتف

اْلصول بأدلتها وما يتعلق بها من مسائل وفروع وتِبيقات أصولية او 
 فقهية.

حتها نحوا من ، تضم تين أصالعشر بفضل الله وتوفيقه؛ في  خرجتت ف
 مسألة وفرع.ن ومائة يخمس

ناء بالبعض اآلخر،  عنوأعرضت صفحا  ،الكالم في بعضها أطلت
 .تصارخة كل فرع او مسألة للبيان او اإلعلى حاج

كاتبه، ل صدقة جارية ، وان يجعلهلله أسأل ان يتقبل مني هذا الجهدوا
 ، والحمد لله رب العالمين.ينف ِ به اإلسالم والمسلمينوان 

 

 

 

  

 كتبه:
 رضوان بن أحمد العواضي

 محافظة إب –  اليمن
 هـ 8341 –الثانية  مادىج –81 :
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رْ  * َصْدر ي ل ي اْشَرحْ  َرب   }   { ْمر يأَ  ل ي َوَيس  
 [52 ،52: طه]
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 األصل األول
 

فاعقل  ،ن بنية صاحبه، وكل عمل مرتهالتواصل او التصفح عمل
  األعمال بالنيات.إنما يكن لك ال عليك، ف، الحةصنية عملك ب

 

 األصل:هذا أدلة 

ِلِصي اللَّهَ  لِيَ عتُبُدوا ِإالَّ  أُِمُروا َوَما} :قوله تعالى-1 ينَ  َلهُ  نَ ُمخت { ُحنَ َفاءَ  الدِ 
 .[5: البينة]

 الت َّقتَوى يَ َنالُهُ  َلِكنت وَ  ِدَماُؤَها َواَل  ُلُحوُمَها اللَّهَ  يَ َنالَ  َلنت }:تعالى قولهو -2
 .[33: الحج{ ]ِمنتُكمت 

ِلًصا اللَّهَ  دِ َفاعتبُ  بِالتَحق ِ  التِكَتابَ  ِإلَيتكَ  أَن تزَلتَنا ِإنَّا}وقوله: -3  َلهُ  ُمخت
ينَ   .[2: الزمر{ ]الدِ 

لِ  اللَّهَ  َأعتُبدَ  َأنت  أُِمرتتُ  ِإنِ ي ُقلت }: وقوله تعالى-1 ينَ  َلهُ  ًصاُمخت { الدِ 
 .[11: الزمر]

 ُسولَ رَ  َسِمعتُ :  قالَ  - عنه الله رضي - الخِابِ  بنِ  عمرَ  عنو -5
 َوِإنََّما النِ ي اِت،ب عتَمالُ اْلَ  إن َما: ))  يُقولُ  - وسلم عليه الله صلى - اللهِ 
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 إلى فهجرته ،ورسوله الله إلى هجرته َكاَنتت  َفَمنت  نَ َوى، َما امرِىءٍ  ِلُكل ِ 
َرتُهُ  كانت ومن ، ورسوله الله َرأَةٍ ا َأوت  ُيصيبُ َها، ِلُدن تَيا ِهجت  يَ نتَكُحَها، مت

َرتُهُ   عليه. ُمت ََّفق  ((  ِإلَيته َهاَجرَ  َما ِإلى َفِهجت
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 ل وفروع هذا األصل وتطبيقاته:مسائ

ي اإلجتماعالتواصل  وسائل يستخدمالمسلم الذي : ىاْلول المس ألة
جه الله و عليها ان يقصد بعمله حري به  بمختلف أنواعها، الحديثة

قصده  لينال على فيها، الدعوة الى اللهو وطلب الخير منها،  ،جل وعال
 اْلجر والثواب. هذا

 ؟.لمباحاتوهل يثاب العبد على فعل ا

ه ما ، كان لد عمله لربه، وطلب اْلجر عليه من اللهخلص العبأ اذا
مما اعتاد عليه من اْلفعال الجبلية،  من المباحات او وان كان ،نواه

 .ما نقولدليل على العمر المتقدم الفاروق وفي حديث 

 في يالسمعان ابن قال: )في شرح البخاريقال السفيري رحمه الله 
 بها نوى إذا إال الثواب تفيد ال العبادة عن الخارجة الاْلعم: أماليه

 أه . 1(الِاعة على القوة به نوى إذا كاْلكل القربة، فاعلها

 اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َذر ٍ  أَِبيحديث ويدل على هذا أيضا 
ِبيَحةٍ  ِبُكل ِ  ِإنَّ ): َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  ِمي وَُكلُّ  َصَدَقة   ِبيَرةٍ كت تَ  وَُكلُّ  َصَدَقةً  َتست  َدةٍ َتحت

ِليَلةٍ  وَُكلُّ  َصَدَقة   ي   َقة  َصدَ  بِالتَمعتُروفِ  َوأَمتر   َصَدَقة   تَ هت  التُمنتَكرِ  َعنِ  َونَ هت

                                                           

 (111/ 1خير البرية )المجالس الوعظية في شرح أحاديث  1
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َوتَ  َأَحُدنَا أَيَأتِتي للَّهِ ا َرُسولَ  يَا: َقاُلوا (َصَدَقة   َأَحدُِكمت  ُبضت ِِ  َوِفي َصَدَقة    هُ َشهت
؟ َهاِفي َلهُ  َوَيُكونُ  ر   ِفيهِ  َعَليتهِ  َأَكانَ  َحَرامٍ  يفِ  َوَضَعَها َلوت  أََرأَي تُتمت ): َقالَ  َأجت

؟  .ُمسلم َواهُ رَ  (أجر َلهُ  َكانَ  التَحاَللِ  ِفي َوَضَعَها ِإَذا َفَكَذِلكَ  ِوزتر 

 رتصي المباحات أن على دليل هذا وفيقال النووي رحمه الله: )
 ضاءق به نوى اذا عبادة نيكو  فالجماع ،الصادقات بالنيات طاعات

 لبط أو ،به تعالى الله أمر الذي بالمعروف ومعاشرتها الزوجة حق
 من جميعا ومنعهما الزوجة عفافإ او نفسه عفافإ أو صالح ولد

 دالمقاص من ذلك غير أو به الهم أو فيه الفكر أو حرام إلى النظر
 أه . 1(الصالحة

وسائل التواصل ر عبأن يصل أرحامه  لمسلمل :المسألة الثانية
ان ممن ال يقدر وقصده؛ وخصوصا اذا ك ما نوى ذلكاإلجتماعي 

 اال بها. صلتهمعلى 

سئل العالمة ابن باز رحمه الله عن صلة اْلرحام بالهاتف فأجاب 
)هذا يختلف إذا كان الذهاب الضروري فال بد من ذلك، وإال قائال: 

ق التلفون من طري فالهاتف والمكاتبة تكفي والحمد لله، السؤال عنهم
من طريق المكاتبة من طريق الزيارة كل هذا طيب، لكن إذا دعت 

                                                           

 (.92/ 3شرح النووي على مسلم ) 1
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الحاجة إلى الذهاب إليهم لمواساتهم أو لمرضهم أو نحو ذلك، فمن 
صلة الرحم الذهاب إليهم، إذا كان مقعد وال يتيسر صلته إال بزياته 

م ِ  ةتزوره، أو مريض تزوره، وإذا تيسرت صلته من دون زيارة بالمكاتب
صلته إذا كان فقيرًا ومواساته، وإعِاء حاجته م ِ المكاتبة فال بأس، 
فاتقوا الله ما استِعتم، وإذا ما تسيرت المكاتبة وتسيرت المكالمة 

ه الهاتفية وتيسرت الزيارة بالنفس تزوره بنفسك، وإال فبوكليك ترسل ل
 االحاجة، ترسله بواسِة الوكيل، المقصود أن اإلنسان يتقي الله م

 .أه  1استِاع(

 صلة، فهو صلة الناس عده ماوقال العالمة ابن عثيمين رحمه الله: )
 الناس نيكو  قد اْلحوال تختلف وبهذا قِيعة، فهو قِيعة عدوه وما
 المال،ب أصلهم أن البد فهنا كثيراً  يحتاجون واْلقارب فقر حال في

 دةعيا إلى يحتاج مريضاً  اْلقارب بعض يكون قد أالحظهم،: ويعني
 -لله والحمد- اآلن حالنا هو كما الناس كان وإذا أعوده، أن بد فال
 ْلرحاما صلة أن فالمهم هذا، مثل إلى يحتاج فال صحة وفي رخاء في

 ( أه .2حد لها وليس الناس، عرف إلى موكولة

                                                           

 انظر موق ِ الشيخ رحمه الله اإللكتروني. 1
 .(آليا الشاملة بترقيم ،33/ 33) المفتوح الباب لقاء 2
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هذه ء وجه ربه في تصفحه ل: من نوى الخير وابتغاالمسألة الثالثة
وان لم  ،، فقد وق ِ أجره على اللههيجداو لم له، ، ولم يوفق المواق ِ

 وى.يصب ما ن
 حسنة هل كتبت هالميع فلم بحسنة هم ومنوفي الحديث الصحيح: )

 .1(اعشر  له كتبت عملها فإن

نوى الشر في تصفحه لهذه المواق ِ، وسعى اليه  : منالمسألة الرابعة
ن ، كتب عليه من الوزر ما نوى ملكنه لم يوفق له، او لم يقدر عليه

 لشر وان لم يفعله.ا

 الله صلى النبي أن هريرة أبي، من حديث ابن ماجة، والنسائيأخرج 
 به تحدث شيء كل أمتي عن تجاوز تعالى الله إن: )قال وسلم عليه

 .2(تعمل أو به تكلم لم ما أنفسها
 ؤاخذي القلوب فعال: أ)قال النوويقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 

 ْلمتي جاوزت الله نا) :وسلم عليه الله صلى قوله وأما ،استقرت نا بها
 إذا ما على فمحمول (تعمل أو به تكلم لم ما أنفسها به حدثت عما
 .تستقر لم

                                                           

 (.33/ 1صحيح، انظر: صحيح الجام ِ الصغير وزيادته ) 1
 (5/ 3صحيح ، انظر : صحيح وضعيف سنن النسائي )2
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 اداالعتق ْلن تعمل أو قوله عموم من لذلك يستدل أن ويمكن قلت
 أه . 1(القلب عمل هو

 – هاُحصول في سعى إنت  وأمَّاوقال الحافظ ابن رجب رحمه الله : ) 
 جماعة   ذكر فقد القدُر، وبينها بينه حالَ  ثم أمكنه، بما -لمعصية أي ا

 إنَّ : ))- وسلم يهعل الله صلى - النَّبي ِ  لقول حينئذٍ  عليها يُعاَقب أنَّه
 ،(( تعمل أو هب تكلَّمت  لم ما أنُفَسها، به حدَّثت عمَّا ْلمَّتي تجاوز الله
 بها، ِملعَ  فقد ،عنها عجز ثمَّ  َجهَده، المعصية ُحصول في سعى ومن

 لمسلمانا التقى إذا: ))- وسلم عليه الله صلى - النَّبي ِ  قولُ  وكذلك
 هذا الله، ولرس يا: قالوا ،(( النَّار في والمقتولُ  فالقاِتلُ  بسيفيهما،

 2((صاحبه لقت على حريصاً  كان إنَّه: ))قال! المقتول؟ بالُ  فما القاتُل،
 أه . 3(

يها واصراره عل ،د، بعزمه على فعل المعصيةفمما سبق يتبين لنا ان العب
عمل لما الخواطر المجردة من العزم وا، وأم ِ فعله ْلسبابها مؤاخذ عليه

 والقول، فال إثم فيها عليه.

                                                           

 ( مختصرا.31/ 1حجر ) ابن -فتح الباري  1
قال القاضي عياض رحمه الله: ) فقد جعله إثماً بالحرص على القتل ( ، انظر : إكمال  2

 (.121/ 1المعلم بفوائد مسلم )
 .(1411 -1415/ 3جام ِ العلوم والحكم ) 3
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 فهي؛ يكتب ال الذي الهمَّ  وأما: )قال القاضي عياض رحمه الله
 1(زم  وع نية الو  َعقد   يصحبها وال النفس، عليها ُتوطَّنُ  ال التي الخواطر

 .أه 
  :شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله، اذ قالوهذا القول هو ما اختاره 

نَ عتهُ  َلمت  إَذا عتِلَهافِ  بِِإرَاَدةِ  التَجازِمُ  السَّيِ َئاتِ  َعَلى التَحرِيصُ  َكَذِلكَ )و   إالَّ  َيمت
زِ  ُمَجرَّدُ   .أه  2(اِعلِ التفَ  ُعُقوبَةَ  َذِلكَ  َعَلى يُ َعاَقبُ  فَ َهَذا التَعجت

تعليمهم الخير الناس و  نف ِ: من نوى بمنشوره امسةالمسألة الخ
له ل، فقد وق ِ أجره على اوهدايتهم الى الحق، ثم منعه من ذلك مان ِ

وره نف ِ بجهده ومنش، فان نوى ان يوله من الثواب عند الله ما نواه
ن ْلوان لم يبلغهم جميعا،  له، وق ِ أجره كذلك عند العموم المسلمين

 (.وى، )وإنما لكل امرئ ما نمناط بنيته وقصده على عمله ثواب العبد

 لى ربها الدينار والدنيا من جهده ودعوته المسألة السادسة: ليس لعبدِ 
 اال ما نواه، وان بلغ أمره اآلفاق.

هد في يجتلذا فان من اْلهمية بمكان ان ينظر العبد الى نيته، وان 
 وال سمعة.ال رياء فيها ، لله تعالىخالصة نقية  جعلها

                                                           

 .(125/ 1إكمال المعلم بفوائد مسلم ) 1
 .(314/ 14مجموع الفتاوى ) 2
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ن مفكم من مبلغ وواعظ، وكم من ناصح ومصلح، ليس له عند الله 
من ان وربما كمثقال ذرة من ثواب، لعدم اخالصه في سعيه ودعوته، 

ممن ال يريدون بجهدهم  يبدو للناس،أهل الصالح والِاعات مما 
المة نسأل الله الس، يوم القيامة أول من تسعر بهم النارهم  وجه الله؛

 ية.والعاف

 عن أبي هريرة رضي لله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )
 أمة كل و بينهم ليقضي العباد إلى ينزل القيامة يوم كان إذا الله إن

 الله يلسب في قتل رجل و القرآن جم ِ رجل به يدعو من فأول جاثية
 لىع أنزلت ما أعلمك ألم:  للقارئ الله فيقول المال كثير رجل و

 : قال ؟ علمت بما عملت فماذا:  قال رب يا بلى:  قال ؟رسولي
 تقول و كذبت:  له الله فيقول النهار آناء و الليل آناء به أقوم كنت

 قارئ فالن يقال أن أردت بل:  له الله يقول و كذبت:  المالئكة له
 أوس ِ ألم:  له الله فيقول المال بصاحب يؤتى و ؛ ذلك قيل فقد

 فماذا : قال رب يا بلى:  قال ؟ أحد إلى اجتحت أدعك لم حتى عليك
 له للها فيقول أتصدق و الرحم أصل كنت:  قال ؟ آتيتك فيما عملت

 قالي أن أردت بل:  الله يقول و كذبت:  المالئكة تقول و كذبت: 
 فيقول للها سبيل في قتل بالذي يؤتى و ؛ ذلك قيل فقد جواد فالن: 
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 قاتلتف سبيلك في بالجهاد تأمر :  فيقول ؟ قتلت ماذا في:  الله
 و كذبت : المالئكة له تقول و كذبت:  له الله فيقول قتلت حتى
  . ذلك قيل فقد جريء فالن يقال أن أردت بل:  الله يقول

 .1( القيامة ومي النار بهم تسعر الله خلق أول الثالثة أولئك هريرة أبا يا

من  الله له عمل الواحد كتبالمسألة السابعة: من عدد نيته في ال
 بعدد نياته.اْلجر، 

ْلجر من ابتغاء ا عمله، نياته فيمن ان يعدد العبد  بذلك؛والمقصود 
 .لوقتاوثناء الناس ومديحهم في نفس  الله،وجه  بهالله، ال ان ينوي 

 صلأ في بالنيات مرتبِة وهي الِاعاتقال الغزالي رحمه الله: )
 الله بادةع بها ينوى أن فهو اْلصل أما ،فضلها تضاعف وفي صحتها

  .معصية صارت الرياء نوى فإن ،غير ال تعالى

 واحدةال الِاعة فإن ؛الحسنة النيات فبكثرة الفضل تضاعف وأما
 كل إذ ،ثواب نية بكل له فيكون كثيرة خيرات بها ينوى أن يمكن
 هب ورد كما أمثالها عشرة حسنة كل تضاعف ثم حسنة منها واحدة
 أه . 2(الخبر

                                                           

 في صحيح الجام ِ . 1313:  ) صحيح ( انظر حديث رقم 1
 (.334/ 1إحياء علوم الدين ) 2
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ي او اإلجتماعالتواصل  ومواق ِ وسائل عبرمن سعى الثامنة: المسألة 
، حوهانكمعرفة مسألة شرعية او   والبحث عنه،طلب الحق، في  ،غيرها

فهو في سبيل الله، له أجر طالب العلم وان كان في بيته او مكان 
 صلحت في ذلك نيته؛ برف ِ الجهل عن نفسه وعن غيره.عمله، ما 

 على لعثورل الكتب يراج ِ فالذيمه الله: )قال العالمة ابن عثيمين رح
 ريقاط سلك قد فإنه كرسيه على جالسا كان وإن شرعية مسألة حكم

 أه .1(علما فيه يلتمس

ا جاهد جر عليه، معمله، ويؤ كامل يثاب العبد على  المسألة التاسعة: 
ل ، فان شاب نيته أثناء العمل رياء او شرك، بِنفسه على سالمة نيته

 وأدران الشرك.ب صونه عما يبِله من فساد القصد عمله، والواج

رَكتتَ  لَِئنت  قَ بتِلكَ  ِمنت  الَِّذينَ  َوِإَلى ِإلَيتكَ  أُوِحيَ  َوَلَقدت }قال الله:  َِنَّ  َأشت َب  لََيحت
 .[15: الزمر{ ]التَخاِسرِينَ  ِمنَ  َولََتُكوَننَّ  َعَمُلكَ 

 ِإَله   ِإَلُهُكمت  نََّماأَ  ِإَليَّ  وَحىيُ  ِمث تُلُكمت  َبَشر   أَنَا ِإنََّما ُقلت }وقال جل وعال:
رِكت  َواَل  اِلًحاصَ  َعَماًل  فَ لتيَ عتَملت  َربِ هِ  ِلَقاءَ  يَ رتُجو َكانَ  َفَمنت  َواِحد    ِبِعَباَدةِ  ُيشت

 .[114: الكهف{ ]َأَحًدا َربِ هِ 

                                                           

 (.131/ 5شرح رياض الصالحين ) 1
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 األصل الثاني
 

ال أصل له من الشرع، او  مما ال عبرة بصالح النية إذا كان العمل 
مما منع منه، فالنية الصالحة ما تجردت لله، وكانت وفق  كان

 مراده ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم.
 

 أدلة هذا األصل:

ُلوَكُ  َوالتَحَياةَ  التَموتتَ  َخَلقَ  الَِّذي}: قوله تعالى-1 َسنُ  أَيُُّكمت  مت لِيَ ب ت  َعَماًل  َأحت
 .[2: الملك{ ]التَغُفورُ  التَعزِيزُ  َوُهوَ 

ُلوَُكمت  عياض بن فضيل عنرحمه الله: )قال الثعلبي  َسنُ  أَيُُّكمت  لِيَ ب ت  َأحت
 العمل ن  إ: قال وأصوبه؟ أخلصه ما: قلت ،وأصوبه أخلصه: قال َعَماًل 

 نيك ولم صوابا كان وإذا يقبل، لم صوابا يكن ولم خالصا كان إذا
 له،ل كان إذا: والخالص صوابا، خالصا يكون حت ى يقبل لم خالصا

 أه . 1(السن ة على كان ذاإ: والص واب

                                                           

 (351/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) 1
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 ِإَله   ِإَلُهُكمت  أَنََّما َليَّ إِ  يُوَحى ِمث تُلُكمت  َبَشر   أَنَا ِإنََّما ُقلت }وقوله تعالى: -2
رِكت  َواَل  اِلًحاصَ  َعَماًل  فَ لتيَ عتَملت  َربِ هِ  ِلَقاءَ  يَ رتُجو َكانَ  َفَمنت  َواِحد    ِبِعَباَدةِ  ُيشت

 .[114: الكهف{ ]َأَحًدا َربِ هِ 

 َكانَ  َما ،{اَصاِلحً  َعَمال فَ لتيَ عتَملت }ل الحافظ ابن كثير رحمه الله: )قا
رِكت  َوال} اللَّهِ  ِلَشرتعِ  ُمَواِفًقا هُ  ِبهِ  يُ َرادُ  الَِّذي َوُهوَ { ًداَأحَ  َربِ هِ  ِبِعَباَدةِ  ُيشت  َوجت

َدهُ  اللَّهِ  َنا َوَهَذانَ  َلُه، َشرِيكَ  اَل  َوحت  َيُكونَ  َأنت  بُدَّ  اَل . بَّلِ التُمتَ قَ  التَعَملِ  رُكت
 أه . 1(َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َشرِيَعةِ  َعَلى صوابُا لِلَِّه، َخاِلًصا

 قال رسول الله صلى الله عليه :عن عائشة رضي الله عنها قالت-3
رواه البخاري ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)وسلم: 
وابن  (من صن ِ أمرا على غير أمرنا فهو رد: )ود ولفظهوأبو دا ،ومسلم

  .2ةماج

 (.من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد: )وفي رواية لمسلم

  

                                                           

 (.245/ 5تفسير ابن كثير ) 1
 .(11/ 1صحيح، انظر: صحيح الترغيب والترهيب ) 2
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 مسائل وفروع هذا األصل وتطبيقاته:

المسألة اْلولى: ال يجوز لمسلم نشر اْلحاديث الموضوعة المكذوب 
ودعوتهم  س،، بهدف هداية النايه وسلمبها على النبي صلى الله عل

 للوجوه التالية: ،طاعتهالى الله وحملهم على 

  .ْلن الله ال يعبد اال بما شرع الوجه اْلول:

الغنية  سلمعنه صلى الله عليه و  في الصحيح الثابت الوجه الثاني: ْلن
 لكل مسلم عما دونه.

ل ما كدين الذي لم يأذن بها الله، و زيادة في الالوجه الثالث: ان فيها 
ع الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم فباطل ال عبرة به، خالف شر 

 حكم الله عليه بالظلم والبِالن.

ينِ  ِمنَ  َلُهمت  َشَرُعوا ُشرََكاءُ  َلُهمت  أَمت }قال الله:   َوَلوتاَل  اللَّهُ  ِبهِ  يَأتَذنت  َلمت  َما الدِ 
نَ ُهمت  َلُقِضيَ  التَفصتلِ  َكِلَمةُ  : الشورى{ ]أَلِيم   َعَذاب   َلُهمت  الظَّاِلِمينَ  َوِإنَّ  بَ ي ت
21]. 

قال رسول الله صلى الله عليه  :عن عائشة رضي الله عنها قالتو 
رواه البخاري ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)وسلم: 
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وابن  (من صن ِ أمرا على غير أمرنا فهو رد: )وأبو داود ولفظه ،ومسلم
 .(ليه أمرنا فهو ردمن عمل عمال ليس ع: )وفي رواية لمسلم، 1ةماج

ر التي القماو المسألة الثانية: البرامج اإلعالمية القائمة على الميسر 
جم ِ فيها التبرعات لألعمال الخيرية، والتعاونية، ال يجوز المشاركة تُ 

فيها، او دعوة الناس اليها عبر روابط الكترونية، او منشورات ترويجية، 
ه، وما توقف على الحرام ْلن الميسر حرام، وجم ِ المال متوقف علي

 .حينئذفهو حرام، وال عبرة بصالح النية 

ائل التواصل وسالمسألة الثالثة: الصداقة التي يقيمها بعض الناس على 
بين الجنسين، ْلجل التعارف وإستفادة كل واحد من اإلجتماعي، 

اآلخر بما عنده من علم او فهم، اذا قام على الحرام من خضوع المرأة 
تجبة، تزينها زينة تفتن بها وان كانت مح و كشف مفاتنها، اوبصوتها، ا

إقامة عالقة محرمة بينهما؛ ال تجوز، وان كان مقصودها مباحا في  او
ذاته، لكنه لما توقف على باطل صار باطال، والقاعدة أيضا؛ ما بني 

 على باطل فهو باطل.

تواصل لوسائل االمسألة الرابعة: الرموز اإللكترونية المستخدمة في 
، المسيئة الى اإلسالم او الى الذات اإللهية، او الى النبي اإلجتماعي

                                                           

 .(11/ 1صحيح، انظر: صحيح الترغيب والترهيب ) 1
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صلى الله عليه وسلم، ال يجوز استعمالها في تجميل او تزيين 
دي على عالمنشورات والرسائل اإللكترونية، لما فيها من اإلساءة والت

 ما ال يصح االعتداء عليه شرعا.

لتي ااإلجتماعي التواصل  واق ِوم وسائلالمسألة الخامسة: مجموعات 
يعصى الله فيها؛ بسب او لعن او طعن، او غيبة، او إساءة الى الدين 
او الى عالم، ونحو ذلك، ال يجوز البقاء فيها او اإلشراف عليها تحت 
مسمى الفائدة المرجوة من بعض أعضائها، مالم يكن للبقاء فيها أمر 

ته، هواه ورغب ثر كل  بمعروف ونهي عن المنكر، فان تعذر ذلك، وآ
وأعرض الجمي ِ عن الذكرى والوعظ الحسن، وجب الخروج منها، 

 ْلنها من مجالس اللهو والباطل الواجب مفارقتها.

ُهمت  َأعتِرضت فَ  آيَاتَِنا ِفي َيُخوُضونَ  الَِّذينَ  َرأَيتتَ  َوِإَذا}قال الله:   َحتَّى َعن ت
ُعدت  َفاَل  نُ الشَّيتَِا يَ نَّكَ يُ نتسِ  َوِإمَّا َغيترِهِ  َحِديثٍ  ِفي َيُخوُضوا َرى بَ عتدَ  تَ قت  الذ ِكت

 .[13: اْلنعام{ ]الظَّاِلِمينَ  التَقوتمِ  َم َِ 

 اللَّهِ  آيَاتِ  َسِمعتُتمت  اِإذَ  َأنت  التِكَتابِ  ِفي َعَليتُكمت  نَ زَّلَ  َوَقدت }وقال سبحانه: 
َفرُ  َزأُ  ِبَها ُيكت تَ هت ُعُدوا َفاَل  ِبَها َوُيست  هِ َغيترِ  َحِديثٍ  ِفي َيُخوُضوا ىتَّ حَ  َمَعُهمت  تَ قت
{ َجِميًعا َجَهنَّمَ  ِفي رِينَ َوالتَكافِ  التُمَناِفِقينَ  َجاِم ُِ  اللَّهَ  ِإنَّ  ِمث تُلُهمت  ِإًذا ِإنَُّكمت 

 .[ 114: النساء]
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ُعدت  رحمه الله: ) "َفالابن سعدي قال  َرى بَ عتدَ  تَ قت  التَقوتمِ   َِ مَ  الذ ِكت
 فاعل وأ بمحرم، متكلم وكل بالباطل، ينالخائض يشمل الظَّاِلِميَن"

 ال الذي المنكر، حضور عند والحضور الجلوس يحرم فإنه لمحرم،
 أه . 1إزالته( على يقدر

 فإنه به، الله يعصى مجلسا حضر من أن وقال رحمه الله: )والحاصل
 أه . 2عدمها( م ِ القيام أو القدرة، م ِ عليهم اإلنكار عليه يتعين

تبنت او دعت  ؛كل منشور، او فكرة، او مجموعةالمسألة السادسة:  
ا مما نهفإ ليس لها أصل من الدين؛الى بدعة محدثة في دين الله، 

او  ،التقرب الى الله به، وهو مما يحرم؛ نشره، او الداللة عليهيحرم 
فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في ، اإلعجاب به

 النار.

رة اإلحتفال بالمولد النبوي، او بذكرى الهجوعليه فان الدعوة الى إقامة 
ال بنعمة، او زو  إقامة الموالد احتفاء اإلسراء والمعراج، او النبوية، او

محدثات في الدين، يحرم على العبد الدعوة اليها  مصيبة، ونحو ذلك؛

                                                           

 (.214الرحمن )ص:  تيسير الكريم 1
 (.214تيسير الكريم الرحمن )ص:  2
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ى الى الله، وشكره عل او حث الناس عليها، وان كانت النية التقرب
 ف ِ اليها محبة نبيه صلى الله عليه وسلم.نعمه وفضله، او كان الدا

من  اوله على نعمه،  امما ذكر قربة الى الله، وشكر شيء فلو كان 
ن م دالئل حب نبيه صلى الله عليه وسلم؛ لسبقنا اليه والى التقرب به

 رهمثله عمال، وأك همبالله ايمانا، وأخلص الناس أصدق وان كان؛ مقبلنا
لقرون ام، وتابعيهم، وتابعي تابعيهم من االيه تقربا، من الصحابة الكر 

 الثالثة اْلولى المفضلة.

 ئكوأمثاله من بعد أول ذلك، وانما ُأحدث ذلك كذلكولما لم يكن 
وطلب  الى الله به مما ال يصح التقرب اْلبرار، كان ما جاء من بعدهم؛

 الزلفى اليه البتة.

َوَُّلونَ  سَّاِبُقونَ َوال} وليسعنا من العمل الصالح، ما وسعهم، قال الله:  اْلت
َنتَصارِ  التُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  سَ  ات َّبَ ُعوُهمت  َوالَِّذينَ  َواْلت ُهمت  اللَّهُ  َرِضيَ  انٍ بِِإحت  َعن ت

رِي َجنَّاتٍ  َلُهمت  َوَأَعدَّ  َعنتهُ  َوَرُضوا تَ َها َتجت َن تهَ  َتحت  أََبًدا ِفيَها َخاِلِدينَ  ارُ اْلت
 .[144: وبةالت{ ]التَعِظيمُ  التَفوتزُ  َذِلكَ 

ِِ ِِ  َوَمنت }وقال سبحانه وتعالى:   أَن تَعمَ  الَِّذينَ  َم َِ  لَِئكَ َفُأو  َوالرَُّسولَ  اللَّهَ  ُي
يِقينَ  النَِّبيِ ينَ  ِمنَ  َعَليتِهمت  اللَّهُ  َهَداءِ  َوالصِ دِ   أُولَِئكَ  َوَحُسنَ  َوالصَّاِلِحينَ  َوالشُّ

 .[34 ،19: النساء{ ]مً َعِلي بِاللَّهِ  وََكَفى اللَّهِ  ِمنَ  التَفضتلُ  َذِلكَ  * َرِفيًقا
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المسألة السابعة: من تقرب الى الله بمحدث، ودعا اليه ونافح عنه، 
 الى بادريلجهله به، وعدم معرفة حكمه، فالواجب عليه بعد علمه ان 

، دعا اليها م ما يبِلتوبة نصوحا، فان استِاع الدعوة الى التوبة منه، 
ه، فقد تعين عليه ذلك، فان عجز، وإقامة الحجة على من ضل بجهل

 ُيَكلِ فُ  اَل }فيكفيه ما قدر عليه، فال تكليف اال بمقدور، قال الله: 
ًسا اللَّهُ  َعَها ِإالَّ  نَ فت َها َكَسَبتت  َما َلَها ُوست َتَسَبتت ا  َما َوَعَلي ت : البقرة{ ]كت

ًسا اللَّهُ  ُيَكلِ فُ  اَل }، وقال سبحانه: [231 : الِالق{ ]اَهاآتَ  َما ِإالَّ  نَ فت
3]. 

وعليه؛ فان مما يلزم أصحاب المنشورات، والوسائط الداعية الى بدعة، 
او محدث في الدين؛ ان يخلصوا الى الله بتوبتهم، وان ينبهوا كل من 
ارسلوا اليه شيئا من ذلك، لتبرأ ذمتهم عند ربهم، فان عجزوا، عملوا 

نيد بتج بما يضاد تلك اْلفكار والدعاوى الى المحدثات والبدع،
أنفسهم في ميدان الدعوة الى محاربة البدع والضالالت ومحدثات 
الدين، والذب عن السنة، وعن رجال دعوتها، وأئمة الهدى الذين 

 سلكوا طريقها واتبعوا هدي صاحبها صلى الله عليه وسلم.

المنشورات او الوسائط التي فيها هتك عرض مسلم، المسألة الثامنة: 
حرمة مسجد،  كاإلعتداء علىحرمات اإلسالم،   او دمه، او حرمة من
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ها نصرة ال يجوز نشرها وان كان الغرض من ؛مصحفاو اإلساءة الى 
 .المستضعفين، والغيرة على حرمات الله

فنصرة المستضعفين من أهل اإلسالم ال تكون بهذا او أمثاله، ولعلنا 
 هنا ان نبسط الكالم عن هذا اْلمر ْلهميته، وحاجتنا اليه.

قول وبالله التوفيق؛ إن نصرة المستضعفين من أهل اإلسالم يمكن فن
قواعد، مستوحاة من الكتاب والسنة، وإجماع أهل  عشرحصرها في 

 العلم، وموجزها كما يلي:
 واجب أهل اإلسالم؛ من المستضعفين نصرة ان :اْلولى القاعدة
 مكلف بين هذا الواجب يتفاوت ،، مكلفمسلم كل على شرعي

 .وإستِاعتة مقدرته تفاوت على ءبنا آخر،و 
 وأدناها المال،ثم ب معهم، القتالب بالنفس ؛ النصرةى مراتب النصرةفأعل

 .الله الى والرجوع الِاعة ولزوم المعصية عن الكف
فال عبرة بمقاتل عاص، او داع عاص، او منفق من مال حرام، لذا  

 راتبكانت الِاعة ولزومها، وترك المعصية والكف عنها، من أهم م
 مكلف للمستضعفين من أهل اإلسالم،النصرة المقدور عليها من كل 

 وأوجبها على عموم اْلمة.
 مرأو  ره،أمعلى  غالب الله بأن الجازم اليقينوجوب : الثانية القاعدة

 قال ،لهم من أهل الفجور والبغي والظلم، وانتقامه المؤمنين نصرة ؛الله
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َنا} :الله َرُموا الَِّذينَ  ِمنَ  َفان تتَ َقمت نَ  َحقًّا وََكانَ  َأجت رُ  اَعَلي ت ِمِنينَ  َنصت { التُمؤت
 .[13: الروم]

 ،وجوب حسن ظن العبد بربه؛ بأن الله سيمكن لدينه :الثالثة القاعدة
ر ا تمادى أهل الكف، مهمر عباده وأهل توحيده واإلخالص لهوسينص

 ، فان الغلبة ستكون لهم ال محالة.والبغي والجور
ظنه بربه ، آتاه الله ما ظنه به ، وفي الحديث  فان أحسن كل عبد

المتفق عليه : ) انا عند ظن عبدي بي ( ، وفي لفظ : ) انا عند 
 حسن ظن عبدي بي ( .

 ، ضعفينالمستوعلى العبد ايضا، ان يوقن بأن ما اختاره الله إلخوانه 
من البالء واإلمتحان هو خير لهم في الدارين ، فان سلم بذلك ، وآمن 

 استبشر ؛ وسار على الحق الذي ساروا عليه . به ،
يحرم على المسلم اليأس او القنوط من نصر الله وفرجه : الرابعة القاعدة

 رتب علىيت لما ، بهم والباليا المصائب نزول عندللمستضعفين ، 
 ، الله بوعد ستبشاراإلاْلمة وضعفها ، والواجب ؛  ورخ من ذلك

 ه وفتحه.صر ستجالب نوالسعي ببذل اْلسباب الناجعة إل
و ، ببث صور تعذيبهم ، اال ينصر المستضعفون: الخامسة القاعدة

مشاهد قتلهم ، بقدر ما ينصر بذلك أعداؤهم ، فاْلمة قد يصيبها 
بهذه المشاهد وتلك الصور الخور والجبن ،  وربما أيقنت بالهزيمة 

 والهالك ، فيربح بذلك الخصم ويشتد على المستضعفين ويقوى.
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ال ينبغي العويل على من مات مظلوما في ميدان : السادسة عدةالقا
امة االستبشار ، والفرح له بما أعد الله له من نزل الكر  ينبغيالحق ، بل 

في الدار اآلخرة ، م ِ اليقين الجازم ان الغلبة ستكون ْلوليائه ، والنصر 
 َفاَل  ُسلتَِانًا ِلَولِيِ هِ  انَ َجَعلت  فَ َقدت  َمظتُلوًما قُِتلَ  َوَمنت }ْلهل دينه ، قال الله : 

ِرفت   .  [33: اإلسراء{ ]َمنتُصورًا َكانَ  ِإنَّهُ  التَقتتلِ  ِفي ُيست
 تكون ال ؛نيالمستضعف نصرة انان يعلم  المسلمعلى : السابعة القاعدة
ى الحق، وتثبيتهم عل ،والدعاء الصادق بالمدد، وانما والعويل؛ بالصراخ

 ورف ِ معنوياتهم وعزائمهم.
يقينا، ان التآمر مهما كان  على المسلم ان يعلم: الثامنة قاعدةال

، وبلغ مداه، فالبد ان ينتصر الحق وأهله، ويخسر الباطل حجمه
 ، طال الزمان ام قصر.وحزبه

 وا ،انتهى قد اإلسالم ان اعتقادال يصح من مسلم : التاسعة القاعدة
كون ولن ت ،فالحرب سجال، والحق باق الى قيام الساعة ،لألبد هزم

 وأحواله هبحال مريرا الواق ِ كان مهما ،لغلبة والتمكين اال لدين اإلسالما
 التتارلك ه فقد فالمستقبل لهذا الدين، والتمكين ْلهله وحملته، ،

وهلك معهم  القرامِةهلك و  خان، جنكيزو  وهلك معهم هوالكو
 ساموهم،و  أحالفهم الباطنيين ؛من نصبوا العداء لإلسالم والمسلمين

 اْلرض هالل يرث حتى خالدا وسيبقى ، اإلسالم بقيسوء العذاب ، ف
 .عليها ومن
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 ترجاعاس وانما لِم، او شق او نياحة سالماإل في ليس: العاشرة القاعدة
نصره، فرج الله، و ب وتؤمن، باإلجابة توقن بقلوب ودعاء، واحتساب

 .بما سواه يقينها من اكثر
 ية التي ال حقيقة لها، بهدفنشر القصص الخيالالمسألة التاسعة: 

تحذير الناس من ضرر او مفسدة متوقعة، ال يجوز، ْلن ذلك من 
ان و  يق ِ او ال يق ِ، اما ان متوق ِالكذب، وْلن المتوق ِ غيب، وكل 

سلمنا بوقوعه، فال يحل الكذب للتحذير منه، ففي الصدق فيه ما 
 يغني.

لة، واتف المحمو كتحذير الناس من أضرار اإلفراط او سوء استخدام اله
نحوها، بقصص خيالية مكذوبة، او او اْلجهزة االلكترونية الذكية و 

 ذير الناس من معصية معينة، عن طريق قصة مكذوبة.حت
فكل هذه الوسائل ال تحل وان كان المقصد منها مباحا او مِلوب 

 شرعا.
فالغاية ال تبرر الوسيلة اال بدليل من الشرع، فمن أراد ان يتفكر في 

الله ليتوصل بذلك الى معرفة الله وقدرته، فليس له ان ينظر الى  خلق
الحرام، كأن ينظر الى امرأة اجنبية ْلجل هذا المقصد، وان كان 

 مشروعا، لكنه لما كان عبر وسيلة محرمة؛ حرم.
ومن الغاية التي تبرر الوسيلة بدليل من الشرع؛ كالكذب إلصالح ذات 

 ته في حبها، وان كان بعض أهلالبين، ومثله كذب الزوج على زوج
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العلم قد ذهب الى ان المراد بكذب الزوج هنا التعريض ال حقيقة 
الكذب، فهذا النوع يجوز إلذن الشارع به، واما ما لم يأذن به الشارع 

 ولم يقم الدليل على إباحته فال يجوز.
نه ولو كان الهدف م، كل منشور ترتب عليه فتنةالمسألة العاشرة:  

وكانت مفسدته أشد من مفسدة وقوع او التحذير منه،  النصيحة،
 .ال يحل بحالفانه الناس فيه، 

 ،سدة وقوع الناس فيه فال مان ِ منهواما ما كانت مفسدته أقل من مف
فترتكب أقل المفسدتين، ْلن الشارع جاء بتقليل المفاسد، وتكثير 

 المصالح.
 وان تساوت المفسدتان، فالمكلف في الخيار.
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 ل الثالثاألص
 

طلب السالمة أمر واجب، والتفريط فيها هلكة وخسران، وأشد 
د تجد ، فلتكن على حذر مما قفريط هلكة؛ تفريط العبد بدينهالت

ن د الضالل ينفثو في تصفحك وتواصلك، فدعاة الفتنة وجن
الكلمة الخبيثة، والقول الباطل في كل حين سمومهم الفتاكة عبر 

 وآن.
 

 أدلة هذا األصل:

ُلَكةِ  ِإَلى بِأَيتِديُكمت  تُ لتُقوا َواَل }وله تعالى: ق-1  .[195: البقرة] {الت َّهت

ُكمت  َوَأنِ }وقوله تعالى: -2 نَ ُهمت  احت َواَءُهمت  تَ تَِّب ِت  اَل وَ  اللَّهُ  أَن تَزلَ  ِبَما بَ ي ت  َأهت
َذرتُهمت  ِتُنوكَ  َأنت  َواحت  .[19: المائدة{ ]كَ ِإلَيت  اللَّهُ  أَن تَزلَ  َما بَ عتضِ  َعنت  يَ فت

 التُمؤتِمنُ : »َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  هُ اللَّ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : قَالَ  ُهَري تَرةَ  أَِبي َوَعنت -3
ر   التَقِويُّ  ِرصت  َخي تر   ُكل ٍ  ِفيوَ  الضَِّعيفِ  التُمؤتِمنِ  ِمنَ  اللَّهِ  إَِلى َوَأَحبُّ  َخي ت  احت
َفُعكَ  َما َعَلى ء   َأَصاَبكَ  َوِإنت  تعجز وال بِاللَّه واستعن يَ ن ت  َلوت  تَ ُقلت  َفاَل  َشيت
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 َلوت  َفِإنَّ  فَ َعلَ  َشاءَ  اَومَ  اللَّهُ  َقدَّرَ  ُقلت  َوَلِكنت  وََكَذا َكَذا َكانَ  فَ َعلتتُ  أَنِ ي
َتحُ   .ُمسلم َرَواهُ  «الشَّيتَِان عمل تَ فت

 مسائل وفروع هذا األصل وتطبيقاته:

 ماعياإلجتاصل وسائل التو المسألة اْلولى: اذا ترتب على استخدام 
فتنة للعبد في دينه او خلقه، خصوصا اذا كان ممن ال يحسن اإلبحار 
في هذا البحر الواس ِ، او كان ضعيف اإليمان؛ ممن تؤثر فيهم سموم 

 ائلالوس أهل اْلهواء والشهوات والفتن، فالواجب اإلمتناع عن هذه
 ين.الد ، وهو هنا؛واجبوالبعد عنها، لما يترتب على تركها من حفظ 

أن؛ ما ال يتم الواجب اال به فهو واجب،  وقد نص فقهاء اْلمة على
فاذا كان حفظ الدين، والذي هو واجب كل مكلف، ال يتم اال بترك 

 المواق ِ وعدم استخدامها فتركها واجب.الوسائل و هذه 

المسألة الثانية: كل منشور ترتب على نشره فتنة المسلمين في دينهم 
قتهم م ِ غيرهم؛ فانه مما يحرم نشره او او أخالقهم، او في عال

 مشاركته. 

ففتنة المسلمين أمر حرمه الله ورتب عليه العذاب الشديد في النار، 
ِمِنينَ  فَ تَ ُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ }قال الحق جل وعال:   يَ ُتوبُوا َلمت  ثُمَّ  ِمَناتِ َوالتُمؤت  التُمؤت

 .[14 :البروج{ ]رِيقِ التحَ  َعَذابُ  َوَلُهمت  َجَهنَّمَ  َعَذابُ  فَ َلُهمت 
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 الَِّذينَ  ِفي لتَفاِحَشةُ ا َتِشي َِ  َأنت  ُيِحبُّونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ }وقال سبحانه وتعالى: 
ن تَيا ِفي أَلِيم   َعَذاب   َلُهمت  آَمُنوا ِخَرةِ  الدُّ  {تَ عتَلُمونَ  اَل  َوأَن تُتمت  عتَلمُ ي َ  َواللَّهُ  َواآلت

 .[19: النور]

عة تِبيقات او الوسائط المرئية او المسمو وعليه فان نشر الرسائل او ال
التي تضر المسلمين في دينهم، او في دنياهم ومعاشهم، او كانت مما 
يؤجج في صدورهم الشحناء والبغضاء والحسد؛ مما يحرم على كل 

 مسلم ومسلمة نشره، او مشاركته، او الداللة عليه.

كبائر   بيرة منالمسألة الثالثة: الكهانة او العرافة في دين اإلسالم ك
 الذنوب، وقد تصل الى الكفر بتصديق أصحابها ودعاتها.

ائل التواصل وسوعليه فان اإلختبارات التي يقوم بها بعض الناس في 
طمعا منهم في معرفة مستقبلهم او حاضرهم، كهانة وعرافة اإلجتماعي 

 ال تجوز بحال.

ته فيه عأحد سوى الله جل وعال، ال يحل لعبد مناز فالغيب ال يعلمه 
َرتِض التَغيتبَ  :البتة، قال الله  ِإالَّ اللَُّه }ُقل الَّ يَ عتَلُم َمن ِفي السََّماَواِت َواْلت

ُعُروَن أَيَّاَن ي ُ  َعُثونَ َوَما َيشت  . 15:{ النملب ت
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صلى  ان النبي ،من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ،وفي الصحيح
ه، لم تقبل دقيء فص، فسأله عن شمن أتى عرافا): الله عليه وسلم قال
 ( رواه مسلم.صالته أربعين يوما

ة لكونها عماد الدين فصومه  وخص الصال): رحمه اللهقال المناوي 
 . ه أ 1(كذلك

من أتى  ) :ه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليوعند أحمد في المسند
رواه  (، فقد كفر بما أنزل على محمدهناً أو عر افاً فصد قه بما يقولكا

 . 2أحمد

ممن  ،حرمة تصديق كل من يدعي علم الغيب، يتبين لنا ومما سبق
  .، وهذا باتفاق أهل اإلسالمبالعرافين او الكهان او المنجمينيسمون 

وال خالف بين العلماء في من ِ ): رحمه اللهقال العالمة الشنقيِي 
ة والعرافة، والكهان -زجر الِير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها  –العيافة 

ل والزجر ، والنجوم وك –الضرب بالحصى لمعرفة الغيب  -رق والِ

                                                           

 (.135/ 1فيض القدير ) 1
 (.1291/ 2صحيح، انظر: مشكاة المصابيح ) 2
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 واع ادعاء اإلطالع علىذلك يدخل في الكهانة، ْلنها تشمل جمي ِ أن
 أه .   1(علم الغيب

فيما  فوقد نص أهل العلم على كفر من اعتقد صدق الكاهن او العرا
من أتى  ): ، لقوله صلى الله عليه وسلميقوله من ادعاء علم الغيب

، 2(هنًا أو عر افًا فصد قه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمدكا
ب ن علم الغيأالذي بين  ،ا في ذلك من تكذيب لمنِوق القرآنولم

  اه لغرض سؤاله فحسب، م ِمما اختص الله به دون غيره، واما من أت
 م تصديقه فيما يدعي من علم الغيب، لم تقبل له صالة، وعدكفره به

ها ونفلها، وصومه ايضا، كما ذهب اليه اإلمام أربعين يوما، فرض
 . ، وقد تقدم كالمهالمناوي

 الكسب في مستقبل )وأما من ادعى الله:قال اإلمام القرطبي رحمه 
، أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة في أن العمر فهو كافر

ازر ، والعراف هو الحل أن تكون فال ريبة في كفره أيضاتكون قب
 ،، وهي من العرافة وصاحبها عرافالغيبلذي يدعي علم والمنجم ا

                                                           

 (.132/ 1أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) 1
 سبق تخريجه والحكم عليه. 2
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 1(مور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتهاوهو الذي يستدل على اْل
 أه . 

وسائل  يرها منوعليه فإن مشاركة العديد من مشتركي الفيس بوك وغ
ت ارا، في اإلختبومواق ِ الكهانة والعرافةاإلجتماعي، التواصل 

كالسعادة، والزواج، والرزق، وغيرها   الشخصية الخاصة بأمور الغيب،
من امر  يكون، او ما ومثلها ما كان من امور الماضي، من اْلمور

ن العلمية لقرائالحاضر المجهول، الغير قائم على اْلسباب الشرعية، او ا
فر المترتب عليها كمن انواع العرافة والكهانة،  االصحيحة، يعد نوع

 . حوالهأعلى أقل  ، او بِالن عملهدق بهاالمسلم المص

تبارات ، نشر مثل هذه اإلخومما يعظم الجرم فيه، ويزداد وزر العبد عليه
البعض دف ِ ، ما يونتائجها بين الناس والترويج لها، وداللة الناس عليها

ومن  ،كافر بالله ورسوله ؛، فمن مصدق بهاهااآلخر الى الدخول في
ين جهه عمل أربعمردود على و ، ؛ قد حبط عملهمرتاد لها غير مصدق

بها  مفتونمن الوزر نصيب كل  عليها، للدال من صالة وصيام ؛يوما
 شيء.  رهماوز اقص من دون ان ينالى قيام الساعة، 

                                                           

 (.2/ 3تفسير القرطبي  ) 1
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اَلِم  َمنت َسنَّ ِفي) :أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عند مسلم ست اإلتِ
قُ  ِوزتِر َمنت َعِمَل ِبَهاِمثتلُ ُسنَّةً َسيِ َئةً فَ ُعِمَل ِبَها بَ عتَدُه ُكِتَب َعَليتِه   صُ ، َواَل يَ ن ت

ء    . (ِمنت َأوتزَارِِهمت َشيت

او التعليق  ،ومما ينبغي التنبيه عليه، ان اإلعجاب بمثل هذه المنشورات
في الحرمة أيضا، وذلك  داخلالناصح المنكر لها،  المواطئ لها، ال

 :لما يلي

صية والرضا بالمع ،ل الرضا بها: أن اإلعجاب بهذه المنشورات دليأوال
ِإَلى  "َوال تَ رتَكُنوا معصية، كما نص أهل العلم على ذلك، قال تعالى:

 . 113الَِّذيَن ظََلُموا فَ َتَمسَُّكُم النَّاُر "هود:

ؤالء ، إلى قول هأيها الناس، ال تميلوا: )رحمه اللهقال اإلمام الِبري 
 .أه  1(له، فتقبلوا منهم وترضوا أعمالهمالذين كفروا بال

 أه . 2(م يقول :ال ترضوا أعماله: )ثم ذكر قول أبي العالية في اآلية فقال

يق بهذه الكهانة : ان هذا اإلعجاب قد يكون ناتجا عن تصدثانيا
  .دونه فيكون سببا في إحباط العمل ، او عماالمخرج من الملة

                                                           

 (.599/ 12تفسير الِبري ) 1
 المصدر نفسه. 2
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الداللة  من انوعالمواطئ لها، او التعليق  بها ثالثا : ان في اإلعجاب
هذه الكهانة وهذا الدجل، وصورة ذلك ؛ أن اإلعجاب او التعليق  على

 ،كما هو معلوم  تشار هذه المنشورات بين اْلصدقاءمن أسباب ان
م اْلصدقاء ان لم يكن جلهم فيساعد هذا االنتشار على اطالع معظ

 منهم. عليها، فيفتن بها من يفتن

عي إلجتمااالتواصل مواق ِ صفحات  المسألة الرابعة: دخول المسلم
المخصصة للفجور والرذيلة، والحرام بشتى انواعه وصوره، القاء بالنفس 

 الى التهلكة، يأثم على ذلك كل زائر لها، او الدال عليها.

او فتح بابا له، او كان  المسألة الخامسة: كل منشور دعا الى محرم،
 او رغب فيه، فهو مما يلزم كل مسلم ومسلمة عالم بحرمته، وسيلة اليه،

 التحذير منه، ومن فتنة الناس به.

ْلنه من التواصي بالحق الذي جعله الله أحد اْلسباب اْلربعة لنجاة 
 العبد يوم القيامة.

نتَسانَ  ِإنَّ *  َوالتَعصترِ } قال الله: رٍ  َلِفي اإلتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا ِذينَ الَّ  ِإالَّ  * ُخست
 .[سورة: العصر] {بِالصَّبترِ  وتاَوتَ َواصَ  بِالتَحق ِ  َوتَ َواَصوتا الصَّاِلَحاتِ 
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المجاهد من جاهد نفسه في الله؛ فصبرها على : السادسةالمسألة 
طاعة الله وعن معصيته، وترك ما تحب نفسه وشهوته خوفا من الله 

 واتقاء عقابه وسخِه.
ومن ترك امرأة تدعوه لنفسها؛ او عرض مفاتنها او مفاتن غيرها عليه، 

اإلجتماعي، خوفا من الله، ائل التواصل وسعبر صفحة او موق ِ من 
واتقاء سخِه وعقابه، فهو أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم 

الله جنتان لم يعط أحد عنده من الثواب  ال ظل اال ظله، وله عند
 مثله.

 .[11: الرحمن{ ]َجن ََّتانِ  َربِ هِ  َمَقامَ  َخافَ  َوِلَمنت }: قال الله
 :قال سلمو  عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي عنو 
 نشأ وشاب عادل إمام ظله إال ظل ال يوم ظله في الله يظلهم سبعة)

 اجتمعا الله يف تحابا ورجالن بالمساجد معلق قلبه ورجل الله عبادة في
 نيإ فقال وجمال منصب ذات امرأة دعته ورجل عليه وتفرقا عليه

 تنفق ما شماله تعلم ال حتى فأخفاها بصدقة تصدق ورجل الله أخاف
 ( متفق عليه.عيناه ففاضت خاليا الله ذكر ورجل يمينه

، حرم نشره، او مشاركته، او الداللة لذاتهما حرم  :السابعةالمسألة 
 عليه.
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ورات أصلها؛ كمنشذاتها و وعليه فان المنشورات النصية المحرمة في 
  ؛الشركاو  ،اللعن الصريح لشخص او جماعة، او منشورات الكفر

او منشورات القول السيء  ونحوها،  كمنشورات الكهانة والعرافة،
 بحال. حرام ال يحل نشرها وغير ذلك؛كوصف العورات، 

المرئي منها او  ؛ سواءي أصلهاومثل ذلك الوسائط المحرمة ف
كوسائط الفاسقات والراقصات والمغنين والمغنيات المرئي ؛  المسموع

ة للعورات والعهر والفجور هد الكاشفمنها او المسموع، وكذا المشا
رم نشرها بين الناس، او مشاهدتها، ، فهذه وأمثالها مما يحونحوها

 ْلنها تحتوي على أمر ورد الشارع بتحريمه.

 ؟.فالم الكرتون وهل تدخل في الحرمة الوسائط المرئية ْل

اختلف أهل العلم في عصرنا الحاضر في حكم أفالم الكرتون الى 
 ن كل حرام فيها فهو حرام.على أم اتفقوا قولين، لكنه

ففيه خالف؛ رخص به بعضهم كالعالمة ابن مباحا منها  ما كانوأما 
اذا خال من محرم، وكان  ،، وغيره من أهل العلمرحمه الله 1عثيمين

                                                           

 كما في لقاء الباب المفتوح 1
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 1اءومن ِ منه آخرون كاللجنة الدائمة لإلفت منضبِا بالضوابط الشرعية،
 الله. وعلى رأسها العالمة ابن باز رحمه

اذا كانت عن الجنس  او اْلفالم هذه الوسائط وهل يجوز مشاهدة
 ؟. ثارة رغبتهماالزوجين، او إلتعليم 

 دةال فرق بين مشاهيقول الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله: )
تحركة، أو  م، أو المرأة اْلجنبية على أصل خلقتها، أو على صورة ثابتة

! ومشاهد لمشاَهد هو عوراتفكيف إذا كان ا ،كانت رسومًا يدوية
 . !جنسية مثيرة ؟

ُئواًل عَ ِإنَّ السَّمت َِ َوالتَبَصَر َوالتُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن قوله تعالى: )و   .(نتُه َمست
 ،مما تحتويه تلك المشاهد الفاضحة فالبصر يشاِهد ما حرَّم الله

جعل ، ما يلموسيقى والكالم الفاحش المحرَّموالسم ِ يصل إليه من ا
ليه، لتفريِه في نَعم الله ع؛ ذلك يوم القيامة صاحبهما مسئواًل عن

 .، ومشاهدته ما حرَّم الله عليهولسماعه
ُعوٍد رضي الله عنه َقالَ َعنت َعبتِد اللَِّه بت و  الله عليه نَِّبيُّ صلى : َقاَل الِن َمست

َعتَ َها : )وسلم َها(، َكأَ اِجهَ ِلَزوت اَل تُ َباِشِر التَمرتأَُة التَمرتأََة فَ تَ ن ت رواه  نَُّه يَ نتظُُر إِلَي ت
 .البخاري

                                                           

 انظر فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء. 1
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فإذا كان مجرد الوصف الذي يصاحبه تخيل من الرجل لألجنبية ال 
 ؛دًا بالصوت والصورة ، ولو رسماً يحل : فأولى إن كان ذلك مشاهَ 

 . فإنه أبلغ من مجرد الخيال ، فيكون أولى بالمن ِ
القابسي: هذا أصل ل قا: )- رحمه الله –قال الحافظ ابن حجر 

ب : خشية أن يُعجلمالك في سد الذرائ ِ؛ فإن الحكمة في هذا النهي
و االفتتان ، أ، فيفضي ذلك إلى تِليق الواصفةرالزوج الوصف المذكو 

 أه . 1 )333  /9  "فتح الباري" انتهى كالم ابن حجر: بالموصوفة
ها يجتماعي الممكن التجسس علاإلبرامج التواصل : الثامنةالمسألة 

او اختراقها ينبغي الحذر منها، خشية ان يق ِ العبد فريسة سهلة، ولقمة 
ممن يتربصون بالناس الشر  ؛عديموه يمان اواإلسائغة لضعاف 

 د.ائكموال

سائل و ، في صدقاءاْلكثار من اإل : ينبغي الحذر من التاسعةالمسألة 
ا مجتماعي، لما في ذلك من اجتماع الصالح بالِالح، ورباإلالتواصل 

 غلب طالحهم على صالحهم، فتحصل بهم المفاسد واْلضرار.

م حاطب رهبه واختيااصحأفي انتقاء الواجب على العبد اال يكون ف
 .ليل يجم ِ الجيد والرديء

                                                           

 : موق ِ اإلسالم سؤال وجواب.انظر 1
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، صاحبكفالصاحب ساحب، وخليلك اليوم اما عدوك غدا او 
 هل التقوى.أتى اال برفقة الصالحين و أتتال  والسالمة

َِخالَّ }قال الله:  : الزخرف{ ]التُمتَِّقينَ  الَّ إِ  َعُدو   لِبَ عتضٍ  بَ عتُضُهمت  يَ وتَمِئذٍ  ءُ اْلت
13]. 

 قتضىم على اصِحبوا الذين اْلخالءقال االمام القشيري رحمه الله: )
 .أحدا أحد نف ِي فال بعض، من بعضهم يتبر أ عدو لبعض بعضهم الهوى

 في ضهمعب ويتكلم بعض، في بعضهم فيشف ِ الله في اْلخالء وأم ا
 ِإالَّ » :بقوله الله استثناهم الذين المتقون هم أولئك بعض، شأن

 .«التُمتَِّقينَ 

 الدنيوية، اْلمور في بعضا بعضهم يستعمل أال الله في الخل ة وشرط
 لنصيب ال هلل خالصة الصحبة تكون حتى ببعض بعضهم يرتفق وال
 نهمبي تجرى وال الله، ْلجل بعض بعضهم قبول ويكون الدنيا، في

 يقبله، هالل لِريق قبول من صاحبه في أحدهم يرى ما وبقدر مداهنة،
 عاد إذاف صاحبه، من ذلك يرضى ال الله يرضاه ال شيئا منه علم فإن
 معصيته، لىع يساعده أن ينبغي فال وإال   مودته، إلى هذا غاد تركه إلى
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 أو لِم ِ أو يدنيو  لغرض إليه يسكن وأال بقلبه، يتقيه أن ينبغي كما
 أه . 1(لعوض

فرب ، هيانتقاء اصحابه ومتابعفعلى المسلم ان يكون حريصا فِنا في 
خرى ال واْلباطنه العذاب، تجده بين الفينة و صديق ظاهره الرحمة 

يكتب اال الخير وال يعلق اال بكل طيب نفيس، تحسبه علما من 
مر ليس من شيخ له غير اْل، وهو في حقيقة والصالح الهدىأعالم 

ذا كمثل ، مثله في هر شيئاما يكتب او ينشماللصق ال يفقه النسخ و 
؛ يحمل على ظهره طيب الِعام كالبعيربل  ، الحمار يحمل اسفارا.!

 والعلف اليابس. الشوك وقوتهوالشراب، 

همه تضليل غيره به، حتى اذا وجد الفرصة السانحة انقض على فريسته 
 بكل قوة.

ه حتى دم الموافقة على صداقتولى تركه وعودينه، فاْلهل حاله من جُ ف
 ا.اقته او الموافقة عليهدمنه ما يدعوه الى طلب صيتبين العبد 

، هذا المستنق ِ الخِيرفي من قصص الهالكين وسمعنا  شاهدناوكم 
 عظة وعبرة.لعل فيها لكل عاقل كثير 
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وكم من ، هيمتابعفكم من شخص ابتزه وانتهبه صديق من اصدقائه او 
 شبهة بسبب صديق له ايضا. آخر هلك في شهوة او

هو مقام  ابقدر م بيانه،مقام بسِه و  هنا المقاممثال هذا كثير، ليس أو 
 التنبيه والتحذير، والحليم تكفيه اإلشارة.

 دى الى وقوع فتنة اوأنسين جالكل تواصل بين  :العاشرةالمسألة 
خشي به وقوعها، او كان سببا في حصول مفسدة، فهو تواصل محرم، 

 .جاز، مادام وفق الضوابط الشرعيةمن ذلك  فان خال

وسائل التواصل إثارة مسائل الخالف عبر : المسألة الحادية عشرة
كل مجادل بضاعته من  وعرض، جدالالمراء والاإلجتماعي، رغبة في 

 نيته.هذه معصية يأثم عليها كل من كانت  ؛العلم والفهم
 من) :الق وسلم عليه الله صلى النبي عن عمر ابن عن، وفي الحديث

 وجوه صرفلي أو العلماء به ليباهي أو السفهاء به ليماري العلم طلب
 .أه  1(النار في فهو إليه الناس

ومن عرضها للنقاش طمعا في الوصول الى الحق فيها، او معرفة 
ق غرضه لب الحطحكمها؛ فال حرج عليه، وقد يؤجر على نيته ان كان 

 وقصده.
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ة على المستفتي في حكم شرعي او مسأل يجب: عشرةالمسألة الثانية 
شرعية، ان يعرض فتواه على أهل العلم والذكر، ويحرم عليه ان يعرض 

 مسألته او فتواه على عامة الناس او جهلتهم، وذلك لوجهين: 
هل أبسؤال  الله جل وعال مرأمور به، فقد أاْلول: ان ذلك خالف الم

أَُلو }: ، فقال تعالىاءالعلممن الذكر  لَ  اَفاست رِ  َأهت ُتمت كُ  ِإنت  الذ ِكت  اَل  ن ت
 .[3: اْلنبياء{ ]تَ عتَلُمونَ 

 والعلم الذكر بأهل السؤال تخصيص وفيرحمه الله: )ابن سعدي قال 
 ىيتصد أن له ونهي العلم وعدم بالجهل المعروف سؤال عن نهي

 أه .1(لذلك
الثاني: ان سؤال الجاهل عن حكم شرعي، قد يخوله للقول في دين 

 ير علم، فيهلك به نفسه وغيره.الله بغ
على من استفتى الجاهل من  ولما كان الدال على الشر كفاعله، كان

، ان كان عالما بحاله من الجهل، فان غلب على ظنه وزرهمثل الوزر 
 انه من أهل العلم، ثم تبين له خالف ذلك فال شيء عليه.

نَا اَل  َرب ََّنا} لعموم قوله تعالى: َِأتنَاأَ  َأوت  يَناَنسِ  ِإنت  تُ َؤاِخذت : البقرة{ ]خت
231]. 

ينبغي عدم سؤال كل أحد في الفتيا، كما : عشرةالمسألة الثالثة 
نها ْلم، فكذلك ينبغي عدم سؤال غير أهل الذكر في الرؤى واْلحال
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، رها من أهل الذكمن الفتيا التي يلزم فيها ان يكون المسؤول في
 جزء من النبوة. ولكونها

َمترُ  ُقِضيَ }يوسف عليه السالم:  قال الله عن نبيه  ِفيهِ  ِذيالَّ  اْلت
ِتَيانِ  تَ فت  .[11: يوسف{ ]َتست

يَا: »َسلَّمَ وَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  أََنسٍ  َوَعنت   الصَّاِلَحةُ  الرُّؤت
 يه.متفق عل «الن ُّبُ وَّةِ  ِمنَ  ُجزتًءا َوأَرتبَِعينَ  ِستَّةٍ  ِمنت  ُجزتء  

 أَيَ عتبُ رُ  :للَّهُ ا َرِحَمهُ  ِلَماِلكٍ  ِقيلَ افظ ابن عبد البر رحمه الله: )ال الحق
يَا يَا يَ عتبُ رُ  اَل  :َماِلك   َوَقالَ  ؟!،يُ لتَعبُ  أَبِالن ُّبُ وَّةِ  :فَ َقالَ  ؟.َأَحدٍ  ُكلُّ  الرُّؤت  الرُّؤت

ِسنُ َها َمنت  ِإالَّ  ًرا َرَأى َفِإنت  ُيحت بَ رَ  َخي ت ُروًها َرَأى َوِإنت  ِبهِ  َأخت ًرا فَ لتيَ ُقلت  َمكت  َخي ت
  .لَِيصتُمتت  َأوت 

ُروهِ ا َعَلى ِعنتَدهُ  َوِهيَ  التَخيترِ  َعَلى يَ عتبُ ُرَها فَ َهلت  ِقيلَ   َقالَ  َمنت  ِلَقوتلِ  لتَمكت
يَاالرُّ  :َقالَ  ثُمَّ  .اَل  :فَ َقالَ  ؟َعَليتهِ  أُوِ َلتت  َما َعَلى ِإن ََّها  َفاَل  الن ُّبُ وَّةِ  ِمنَ  ُجزتء   ؤت

 أه . 1بِالن ُّبُ وَِّة( اَلَعبُ يُ تَ 
جتماعي اإلوسائل التواصل وعليه فإن عرض بعض الناس أحالمهم في 

 منه. الحذر غينبخِأ بين ي فيها؛ وطلب الفتيا والتأويل من كل أحد
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 األصل الرابع
 

ق نفسك او موبقها، فال توب هافمعتقفبائع نفسه غدوا كل الناس ي
 ، فرب كلمة تبلغ اآلفاق ُتهلكهالدعوة اليب وا ،بنشر الباطل

صاحبها وان كان كثير عمل او صالح، فكيف بما تجاوز الكلمة 
 تعداها؟!. وا
 

  أدلة هذا األصل:

لى رسول الله ص: قال ي موسى اْلشعري رضي الله عنه قالأب عن-1
َسهُ  فَ َباِئ ِ   يَ غتُدو النَّاسِ  ُكلُّ الله عليه وسلم: )  اهُ َروَ ( ُقَهاُموبِ  َأوت  ُمعتِتُقَهافَ  نَ فت

ِلم    .ُمست

 ِإنَّ : »َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  هُ اللَّ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَري تَرةَ  أَِبي َعنت و  -2
َوانِ  ِمنت  بِالتَكِلَمةِ  لَيَ َتَكلَّمُ  التَعبتدَ   َهابِ  اللَّهُ  يَ رتَف ُِ  بَااًل  َلَها ِقييُ لت  اَل  اللَّهِ  ِرضت

 بَااًل  َلَها يُ لتِقي اَل  للَّهِ ا َسَخطِ  ِمنت  بِالتَكِلَمةِ  لِيَ َتَكلَّمُ  دَ التَعبت  َوِإنَّ  َدَرَجاتٍ 
ِوي ِوي: »َلُهَما ِرَوايَةٍ  َوِفي. التُبَخارِيُّ  َرَواهُ  «َجَهنَّمَ  ِفي ِبَها يَ هت  ِفي ِبَها يَ هت
رِقِ  بَ يتنَ  َما أَب تَعدَ  النَّارِ   .«َوالتَمغتِربِ  التَمشت
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ُرونَ : »الَ قَ  َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى للَّهِ ا َرُسولَ  َأنَّ  َوَعنتهُ -3  َما أََتدت
ِلُس؟ ِلسُ : َقاُلوا.  «التُمفت  . َمَتاعَ  اَل وَ  َلهُ  ِدرتَهمَ  اَل  َمنت  ِفيَنا التُمفت

ِلسَ  ِإنَّ : »فَ َقالَ   َوزََكاة َوِصَيام ِبَصاَلة اَمةالتِقيَ  يَ وتم يَأتِتي َمنت  أُمَِّتي ِمنت  التُمفت
 َهَذا َدمَ  َسَفكَ وَ  ،َهَذا َمالَ  َوَأَكلَ  ،َهَذا َوَقَذفَ  َهَذا َشَتمَ  َوَقدت  يَويَأتتِ 

َِى ،َهَذا َوَضَربَ   فَِنَيتت  َفِإنت  ،َناتِهِ َحسَ  ِمنت  َوَهَذا َحَسَناتِهِ  ِمنت  َهَذا فَ يُ عت
 ثُمَّ  يتهِ َعلَ  َفُِرَِحتت  مت َخَِايَاهُ  ِمنت  ُأِخذَ  َعَليتهِ  َما يَ قتِضيَ  َأنت  قَ بتلَ  َحَسَناتُهُ 

 .ُمسلم َرَواهُ  «النَّار ِفي طُرح

 َدَعا َمنت : »َقالَ  َوسلم يتهِ َعلَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَري تَرةَ  أَِبي َعنت و  -1
رِ  ِمنَ  َلهُ  َكانَ  ُهًدى ِإَلى َجت  ِمنت  َذِلكَ  يَ ن تُقصُ  اَل  تَِبَعهُ  َمنت  ُأُجورِ  ِمثتلُ  اْلت

ًئا ُأُجورِِهمت  ثتمِ ا ِمنَ  َعَليتهِ  َكانَ  َضاَلَلةٍ  ِإَلى َدَعا َمنت وَ  َشي ت  َمنت  آثَامِ  ِمثتلُ  إلتِ
 .مُمسل َرَواهُ  «َشيتئا آثَاِمِهمت  ِمنت  َذِلكَ  يَ ن تُقصُ  اَل  تَِبَعهُ 
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 مسائل وفروع هذا األصل وتطبيقاته:

حراما  كان اإلجتماعيوسائل التواصل : كل منشور في ة اْلولىالمسأل
ي اْلصل ف ، وان كانب على نشره الوقوع في الحرامفي أصله، او ترت

 او اإلعجاب به او مشاركته.نشره يحرم إنه مما ف ؛مباحا

صادم او الفجور او ما يترويج للفسق  افيه التي اتالمنشور من ذلك؛ 
المرئية - سائطلقة؛ كمنشورات الو الله وافراده بالعبودية المِتوحيد 

هدم ت والفاحشة، والتيلرذيلة االتي تدعو الى -منها او المسموعة
أخالق المسلمين، وتضر بشباب اْلمة، وكذا المنشورات التي تحتوي 

الها وأمث، فهذه ذة والكهانة او العرافة ونحو ذلكعلى الدجل والشعو 
محرمة في أصلها ال يحل نشرها، وعلى ناشرها الوزر واإلثم بقدر من 

 .الى قيام الساعة ، ويهلك فيهايفتن بها

ب على ترتي ها ممالكن واإلباحة المنشورات التي في ظاهرها الحلواما 
نشرها الوقوع في محرم؛ كالمنشورات التي يهدف أصحابها ظاهرا الى 

في الحقيقة تدعو الى الفرقة  وهيالنصيحة ولم شمل المسلمين، 
شحناء بينهم، ومثل هذا أيضا المنشورات التي تكون على شكل وال

 المسلم رر ضتي هذه المواق ِ فيها من الباطل ما لكن ْلمور نافعةروابط 
 او خلقه.دينه  منها في
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ي ف أراء الناساستقراء جم ِ و وكذا المنشورات التي يقصد أصحابها 
ورهم في صد أججت، لكنها اذا أثيرت بين جماعة منهم موضوع معين

عن والقِيعة، وربما رمى بعضهم البعض بالشتيمة واللالبغضاء والشحناء 
 .والسباب

فهذه أيضا لها من الحكم كحكم النوع اْلول؛ وهو المن ِ وعدم الجواز 
 .والمضارلما يترتب عليها من المفاسد 

ته ي حياالسب واللعن فب يتحلى: يحرم على العبد ان المسألة الثانية
 خاصة، لما يترتب على ذلكاإلجتماعي وسائل التواصل عامة، وعلى 

 اْللفاظ البذيئة ونحوها.من جر السفهاء الى الشتيمة وتبادل 

سب الكفار، لما يترتب عليه من سبهم لله  حرم قد اإلسالم فاذا كان
دينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فان سب غيرهم من أهل الفسق ول

من باب أولى، خصوصا اذا ترتب  اإلجتماعيوسائل التواصل على 
 .القول الباطل ، وعمومبالسب والشتيمة على هذا فتنة الناس

ُعونَ  الَِّذينَ  َتُسبُّوا َواَل }: قال الله ًوا اللَّهَ  َيُسبُّواف َ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنت  َيدت  يترِ ِبغَ  َعدت
 ِبَما فَ يُ نَ بِ ئُ ُهمت  َمرتِجُعُهمت  َربِ ِهمت  إَِلى ثُمَّ  َعَمَلُهمت  أُمَّةٍ  ِلُكل ِ  َزي َّنَّا َكَذِلكَ  ِعلتمٍ 

 .[143: اْلنعام{ ]يَ عتَمُلونَ  َكانُوا
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 ةآله محمد يا تسب ال: والمعنى: )اإلمام الشوكاني رحمه اللهقال 
 لله بهمس ذلك عن فيتسبب الله، دون من يدعونها التي الكفار هؤالء
 .منهم وجهالً  الحق، عن وتجاوزاً  عدواناً 

 اطل،الب عن والناهي الحق، إلى الداعي أن على دليل اآلية هذه وفي
 حرم،م انتهاك من همن أشد هو ما ذلك عن يتسبب أن خشي إذا

 انك بل به، أولى الترك كان ؛أشد باطل في ووقوع حق، ومخالفة
 أه . 1(عليه واجباً 

، ان اإلجتماعيوسائل التواصل المسلم في  وعليه فانه يحرم على
سب بيتعرض ْلهل الكفر، او ْلهل الباطل والظلم والفجور وأمثالهم 

شد، لوقوع في باطل أاو شتيمة او لعن للعلة ذاتها؛ وهي هنا خشية ا
 .وهذا اذا كان بأعيانهم ومنكر أعظم،

 ين،من غير تعي ،لعموم اهل الفجور والظلم والكفرواما اذا كان اللعن 
وقد ورد في  خصوصا اذا دعت الحاجة الى ذلك، ،بهفهذا ال بأس 

 :من ذلك، أمثال هذا كثير والسنةالقرآن 

                                                           

 (.131/ 2لقدير للشوكاني )فتح ا 1



  جتماعي المغني في فقه وسائل التواصل اإل                                              55
 

 َلعتَنةُ  َعَليتِهمت  ولَِئكَ أُ  ُكفَّار   َوُهمت  اُتواَومَ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِإنَّ }: قوله تعالى-
َمِعينَ  َوالنَّاسِ  َوالتَماَلِئَكةِ  اللَّهِ   .[111: البقرة{ ]َأجت

 .[13: هود{ ]الظَّاِلِمينَ  َعَلى اللَّهِ  َلعتَنةُ  َأاَل } :وقوله-

 َوات َّبَ ُعوا ُرُسَلهُ  َصوتاَوعَ  َربِ ِهمت  ِبآيَاتِ  َجَحُدوا َعاد   َوتِلتكَ }: وقوله تعالى-
رَ  ن تَيا َهِذهِ  ِفي َوأُتتِبُعوا * َعِنيدٍ  َجبَّارٍ  ُكل ِ  أَمت  ِإنَّ  َأاَل  التِقَياَمةِ  َويَ وتمَ  عتَنةً لَ  الدُّ

 .[14 ،59: هود{ ]ُهودٍ  قَ وتمِ  ِلَعادٍ  بُ عتًدا َأاَل  َرب َُّهمت  َكَفُروا َعاًدا

 َجَهنَّمَ  نَارَ  التُكفَّارَ وَ  اِفَقاتِ َوالتُمنَ  التُمَناِفِقينَ  اللَّهُ  َوَعدَ }: وقوله تعالى-
بُ ُهمت  ِهيَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  : التوبة{ ]ُمِقيم   َذاب  عَ  َوَلُهمت  اللَّهُ  َوَلَعنَ ُهمُ  َحست

13]. 

: النور{ ]التَكاِذبِينَ  نَ مِ  َكانَ  ِإنت  َعَليتهِ  اللَّهِ  َلعتَنتَ  َأنَّ  َوالتَخاِمَسةُ }: وقوله-
3]. 

ن تَيا ِفي اللَّهُ  نَ ُهمُ َلعَ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  يُ ؤتُذونَ  لَِّذينَ ا ِإنَّ }: وقوله تعالى-  الدُّ
ِخَرةِ   .[53: اْلحزاب{ ]ُمِهيًنا َعَذابًا َلُهمت  َوَأَعدَّ  َواآلت

ي فمن النصوص الدالة على جواز اللعن باْلوصاف والنعوت  ورد اموم
 ما يلي:الصحيحة السنة 
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 َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  ىَصلَّ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َهاَعن ت  اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنت  -
 قُ ُبورَ  اتََّخُذوا النََّصاَرىوَ  التيَ ُهودَ  اللَّهُ  َلَعنَ : »ِمنتهُ  يَ ُقمت  َلمت  الَِّذي َمَرِضهِ  ِفي

 متفق عليه. «َمَساِجد أَنتِبَياِئِهمت 

 اللَّهُ  َلَعنَ : »َوَسلَّمَ  َليتهِ عَ  اللَّهُ  لَّىصَ  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُعَمرَ  ابتنِ  َوَعنِ -
رَ  َتاَعَها َوبَائَِعَها َوَساقَ يَ َها َوَشارِبَ َها التَخمت  َوَحاِمَلَها َوُمعتَتِصَرَها اِصَرَهاَوعَ  َوُمب ت

ُموَلةَ   .1َماَجهت  َوابتنُ  َداُودَ  أَبُو َرَواهُ  «ِإلَيتهِ  َوالتَمحت

 اللَّهُ  َلَعنَ : »َقالَ  َسلَّمَ وَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى ِبي ِ النَّ  َعنِ  ُهَري تَرةَ  أَِبي َوَعنت  -
رق َيده فُتقِ ُِ  البيضةَ  يسرقُ  السارِقَ  متفق  «َيده تقِ ِف التَحبل َويست
 عليه.

َُّفيتل أبي َوَعن -  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  ولُ َرسُ  َخصَُّكمت  َهلت : َعلي   ُسِئلَ : قَالَ  ال
ءٍ  َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  ءٍ  َخصََّنا َما: فَ َقالَ  ؟ِبَشيت  ِفي َما ِإالَّ  النَّاسَ  ِبهِ  ُعمَّ ي َ  َلمت  ِبَشيت
رَجَ  َهَذا َسيتِفي ِقَرابِ   اللَّهِ  ِلَغيترِ  َذَبحَ  َمنت  للَّهُ ا َلَعنَ : »ِفيَها َصِحيَفةً  َفَأخت
َرتضِ  َمَنارَ  َسَرقَ  َمنت  اللَّهُ  َوَلَعنَ  َرتضِ  َمَنارَ  ي َّرَ غَ  َمنت  ِرَوايَةٍ  َوِفي اْلت  َوَلَعنَ  اْلت
ِدثًا آَوى َمنت  اللَّهُ  َوَلَعنَ  َواِلَدهُ  َلَعنَ  َمنت  اللَّهُ  ِلم   َواهُ رَ  «ُمحت  .ُمست

 ايضاحه.قصدنا بيانه و  عما الكفايةفيما ذكرناه وأمثال هذا كثير، لعل 

                                                           

 (.311/ 2صحيح، انظر : مشكاة المصابيح ) 1
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  ، يتضاعف وزرها علىاليهكل كلمة حرام، او دعوة  :المسألة الثالثة
 ة.لهالكين فيها، او الدعين اليها الى قيام الساعكاتبها او ناشرها بقدر ا

ما يسيء الى عرضه، او دينه او م فمن قال في مسلم ما ليس فيه؛
 خلقه، فعليه وزر ما قال او كتب الى قيام الساعة.

ليه ، فهلكوا معه، فعبهاباطل، وخدع الناس جادل بكلمته على ومن 
 وزرهم ووزر من هلكوا معهم الى قيام الساعة.

ِمُلوا}ل الله: قا  ُيِضلُّونَ ُهمت  الَِّذينَ  َأوتزَارِ  َوِمنت  التِقَياَمةِ  يَ وتمَ  َكاِمَلةً  َأوتَزاَرُهمت  لَِيحت
 .[25: النحل{ ]يَزُِرونَ  َما َساءَ  َأاَل  ِعلتمٍ  ِبَغيترِ 

يَئةُ خَ  َعَليتِهمت  َيِصيرُ : َأيت قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: )  َضاَلِلِهمت  ِِ
،أَن تُفِسهِ  ِفي يَئةُ  مت ِِ  أه . 1ِبِهمت( أُولَِئكَ  َواقتِتَداءِ  ِلَغيترِِهمت  ِإغتَواِئِهمت  َوَخ

 ِإَلى َدَعا َمنت : »َقالَ  َوسلم َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَري تَرةَ  أَِبي َعنت و 
رِ  ِمنَ  َلهُ  َكانَ  ُهًدى َجت  ُأُجورِِهمت  ِمنت  ِلكَ ذَ  ُقصُ يَ ن ت  اَل  تَِبَعهُ  َمنت  ُأُجورِ  ِمثتلُ  اْلت
ًئا ثتمِ  ِمنَ  َعَليتهِ  َكانَ  َضاَلَلةٍ  ِإَلى َدَعا َوَمنت  َشي ت  اَل  تَِبَعهُ  َمنت  آثَامِ  لُ ِمثت  اإلتِ

 .ُمسلم َرَواهُ  «َشيتئا آثَاِمِهمت  ِمنت  َذِلكَ  يَ ن تُقصُ 

                                                           

 (.5/ 1تفسير ابن كثير ) 1
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 حالت منوعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )
 وعليه مات ومن أمره في الله ضاد فقد لهال حدود من حد دون شفاعته

 خاصم ومن والسيئات بالحسنات ولكن والدرهم بالدينار فليس دين
 في الق ومن ينزع حتى الله سخط في يزل لم يعلمه وهو باطل في

 وليس لقا مما يخرج حتى الخبال ردغة الله أسكنه فيه ليس ما مؤمن
  .1بخارج(

، طغيانهو نشور؛ وافقه فيه على ظلمه يد ظالما بمأمن المسألة الرابعة: 
قد فاو أطراه به او مدحه، او دعا له بِول بقاء، او بنصر وتمكين، 

له او  عانتهإما يضاهي  وزرالعليه من  وركن اليه، أعانه على ظلمه،
 تأييده.

 ُكمت لَ  َوَما النَّارُ  سَُّكمُ فَ َتمَ  ظََلُموا الَِّذينَ  ِإَلى تَ رتَكُنوا َواَل }لله تعالى:اقال 
لَِياءَ  ِمنت  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنت   .[113: هود{ ] تُ نتَصُرونَ  اَل  ثُمَّ  َأوت

 َقالَ { ظََلُموا نَ الَِّذي ِإَلى تَ رتَكُنوا َوال}قال الحافظ بن كثير رحمه الله: )
، َوَقالَ  ، ُتدهُنوا اَل : َعبَّاسٍ  ابتنِ  َعنِ  طَلتَحَة، أَِبي بتنُ  َعِليُّ   ابتنِ  َعنِ  التَعوتِفيُّ

 2(َأعتَماَلُهمت  تَ رتَضوتا اَل  :التَعالَِيةِ  أَبُو َوَقالَ ، الشِ رتكِ  ِإَلى الرُُّكونُ  ُهوَ : بَّاسٍ عَ 
 أه .

                                                           

 في صحيح الجام ِ. 1191قال الشيخ اْللباني : ) صحيح ( انظر حديث رقم :  1
 (.351/ 1تفسير ابن كثير ) 2
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 مالهم،بأع ترضوا وال أعمالهم، تعملوا القال القشيري رحمه الله: )و 
 الو  لهم، بالمعروف اْلمر تتركوا وال أعمالهم، على تمدحوهم وال

 خالِوهم،ت وال بقلوبكم، تساكنوهم وال ،أموالهم حرام من شيئا تأخذوا
 1(الخِاب تحت ويدخل اْلمر، يحتمله هذا كل...  تعاشروهم وال
 أه .

                                                           

 (.111/ 2تفسير القشيري ) 1
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 األصل الخامس
 

يه والى داعية ال فهوم بإرساله و قصاحبه، او ي كتبهكل منشور ي
هما من أي فانظرمضمونه، والدعاة اثنان؛ داعي حق، وداعي ضالل، 

 . تكون
 

 :أدلة هذا األصل

َتِقيًما ِصَراِطي َهَذا َوَأنَّ }: قوله تعالى-1  السُُّبلَ  تَ تَِّبُعوا َواَل  هُ َفاتَِّبُعو  ُمست
: اْلنعام{ ]تَ ت َُّقونَ  لَُّكمت َلعَ  ِبهِ  َوصَّاُكمت  َذِلُكمت  َسِبيِلهِ  َعنت  ِبُكمت  فَ تَ َفرَّقَ 
153]. 

رُِجُهمت  آَمُنوا الَِّذينَ  َوِليُّ  للَّهُ ا}: قوله تعالى-2  النُّورِ  ِإَلى الظُُّلَماتِ  نَ مِ  ُيخت
لَِياُؤُهمُ  َكَفُروا َوالَِّذينَ  َّاُغوتُ  َأوت رُِجونَ ُهمت  ال  الظُُّلَماتِ  ِإَلى النُّورِ  ِمنَ  ُيخت
 .[253: البقرة{ ]َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمت  النَّارِ  َأصتَحابُ  أُولَِئكَ 

 َدَعا َمنت : »َقالَ  َوسلم هِ َعَليت  هُ اللَّ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَري تَرةَ  أَِبي َعنت -3
رِ  ِمنَ  َلهُ  َكانَ  ُهًدى ِإَلى َجت  ِمنت  َذِلكَ  يَ ن تُقصُ  اَل  تَِبَعهُ  َمنت  ُأُجورِ  ِمثتلُ  اْلت
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ًئا ُأُجورِِهمت  ثتمِ ا ِمنَ  َعَليتهِ  َكانَ  َضاَلَلةٍ  ِإَلى َدَعا َوَمنت  َشي ت  َمنت  آثَامِ  ِمثتلُ  إلتِ
 .مُمسل َرَواهُ  «َشيتئا آثَاِمِهمت  ِمنت  َذِلكَ  يَ ن تُقصُ  اَل  تَِبَعهُ 
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 مسائل وفروع هذا األصل وتطبيقاته:

: المنشورات التي يقصد بها جم ِ اآلراء ومعرفة المسألة اْلولى
 .الى الحرام بشتى صوره، ال تحل بحاْلفكار، والتي تفضي غالبا ال

 ياإلجتماعوسائل التواصل مواق ِ و  زواربعض به من ذلك ما يقوم 
صورة ماجنة او فاتنة لبعض دعاة الرذيلة والعري واإلنحِاط  بوض ِ

 .يهفاو معرفة أراء الناس  شخص ما،اْلخالقي، بهدف معرفة جمهور 

ومثل ذلك أيضا؛ ما يق ِ من بعضهم؛ من نشر صورة ْلحد 
الى  هالشخصيات السياسية ممن اختلف الناس في تأييده او عدم

فمن ليقاتهم، ابق الناس في تعمثاله؛ فيتس، فتوض ِ صور هذا وأفريقين
 .اب، او فاحش بذيء، وهلم جراان، او سب  لع  

فكل هذا وأمثاله ال يجوز لما فيه من الدعوة الى الحرام، وفتنة الناس 
 به.

المسألة الثانية: كل خير يقدر العبد على فعله او الدعوة اليه عبر هذه 
حاب من أصالمواق ِ، ال ينبغي له ان يتكاسل عنه، خصوصا اذا كان 

 الناس. بينوالمقبولة الكلمة المسموعة 
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مر عليه اذا كان في ذلك أمر بالمعروف او نهي بل لربما توجب اْل
  .وكان قادرا عليه، او لم يكن هناك من يقم به سواهعن المنكر 

و تبشيره إلزام قارئها بالنشر، االمسألة الثالثة: المنشورات التي تتضمن 
 بين  ن برهاسيكون لها ن نشره ارسالها، او أ بالخير والفضل، ان أعاد

 .في نشرها، او سؤاله بالله او باْلمانة على صدق ايمانه

 باطل ال؛ اإلجتماعيوسائل التواصل كل هذا وأمثاله من منشورات 
باطل  على تتضمنت هذه المنشورات الحق، فكيف اذا كانيصح وان 

 ؟!.

وقف نهم بربهم انما يتالناس ان كمال ايمابعض  هوذلك لما قد يتصور 
هتان وبالمنشورات، وهذا باطل هذه على محبة نشر هذه الرسائل او 

ربه وفعله ل خالصهعظيم، ْلن دليل صدق ايمان العبد؛ انما يتمثل في إ
ل وعال بعد توحيده ج وقيامه بالواجبات وترك المحرمات، للصالحات،

 سواه. أحدبالعبادة دون  وافراده

شكيك الناس بدين ربهم، ووقوع شيء من ولما فيها أيضا من ت
ل هم، وضعاف اإليمان بالله جالتكذيب له في نفوس المؤلفة قلوب

 .وعال
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فقد ينشر العبد شيئا من هذه المنشورات رجاء ما وعد به مقابل نشرها 
ذب بدين الله، ونحو ذلك من المقاصد فان لم يجد من ذلك شيء كُ 

 الباطلة. زاماتبهذه اإللالبدع و هواء هل اْلي يقصد بها أالخبيثة الت

م فاإلثاو دعت اليه،  باطل، على تضمنت هذه المنشورات إنواما 
، ا من التعاون على اإلثم والعدوانحينئذ يشتد ويعظم لما في نشره

 وكفى به علة لمن ِ نشرها.

المسألة الرابعة: دعوة اْلصدقاء الى مشاهدة الحرام، او اإلستماع اليه، 
ه طلبات بهذا الخصوص؛ دعوة الى مة، عبر توجياو الى لعبة محر 

 منكر وتعاون عليه، يحرم تلبيتها، او اإلستجابة لها.

 لالمسألة الخامسة: إرسال المنشورات التي تدعو للتصويت ْله
دعوة الى الباطل، وتعاون على  الفجور والفسق؛ او اإلعجاب بها؛

 اإلثم والعدوان. 

اعيد المباريات الكروية وغيرها، تذكير الناس بمو المسألة السادسة: 
لى خصوصا اذا تعلق ع ،الخاصة بالكفار، تعاون على اإلثم والعدوان

، او ضياع بين المسلمينشقاق وقوع  وامشاهدتها والء او براء، 
 واجب، او فعل محظور.
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رف ِ صور الفساق، او الكفار، وأهل المعاصي يحرم المسألة السابعة: 
من الدعوة الى  لما في ذلكدمين، عموما، على حسابات المستخ

 باطلهم ومنكراتهم، واإلعجاب بهم، الذي من ِ الشارع منه.

، وهو أيضا؛ من التواصي 1في الحديث الصحيح: )المرء م ِ من أحب(
 بالباطل وتشجي ِ أهله عليه.

 منازلهم اآلخرة في وينزل معهم يحشر: )رحمه الله الصنعانيقال اإلمام 
 وهو ،جملتهم من عد الشر أهل أو ،بهم لحق الخير أهل أحب إن

 :ويواصله ويقاربه يحبه من إلى ينسب الدنيا دار في أيًضا

 تدييق بالمقارن قرين فكل...  قرينه عن وسل تسأل ال المرء عن
 ْلشرارا وتجنب ،باْلبرار واالتصال اْلخيار حب على حث والحديث
 والخير ،ينالدار  في سعده يدرك نفسه وض ِ حيث واإلنسان ،واْلغيار
 أه . 2(اْلشرار إلى يأرز والشرير اْلخيار، في ينجذب

لثامنة: الصور الفوتوغرافية لذوات اْلرواح التي توض ِ على المسألة ا
برها، جتماعي او تنشر عاإلوسائل التواصل حسابات المستخدمين في 

 يحرم منها الحرام ويباح منها المباح.
                                                           

 متفق عليه. 1
 (.132/ 14التنوير شرح الجام ِ الصغير ) 2
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كم المباح منها، هل تجوز وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في ح
 لغير الحاجة ام ال، على قولين.

 أمران: والسبب في اختالفهم

 –اْلول: هل تحمل أحاديث النهي عن التصوير على هذه الصور 
ت معينة آآلق يوانما تستخرج عن طر  أعني التي ال دخل لإلنسان فيها

ام ان النهي خاص بما ليد اإلنسان فيها دخل؛ كالرسم والنحت  –
 غيرهما.و 

علة النهي؛ مضاهاة خلق الله، ام انها أيضا: خشية ان الثاني: هل 
 .لم يكن فيها شيء من مضاهاة خلق اللهتعبد من دون الله، وان 

لعل ما ذهب اليه جمهور هذا العصر: من الجواز في كل مباح منها 
هو الراجح، وهو اختيار العالمة ابن عثيمين، والعالمة الدكتور يوسف 

وي، وشيخنا القاضي العالمة العمراني، وغيرهم من أئمة هذا القرضا
 .1العصر

                                                           

(، نيل اْلماني في فتاوى القاضي 253/ 2انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ) 1
 (، الحالل والحرام للدكتور القرضاوي.311العمراني ) ص:
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لعدم دخول هذه الصور في علة النهي وهي مضاهاة خلق الله ْلن 
اآللة انما تقوم بحبس هذه الصورة التي هي من خلق الله وال مضاهاة 

 فيها البتة.

مرأة ال يجوز هذه الصور الى محرم؛ كأن تكون ال أما متى أفضت
ر اليها والى مفاتنها، او كانت لمن يخشى تعظيم صورهم، النظ

وعبادتها من بعدهم، او علقت تعظيما لهم ولشأنهم، فانه والحال  
 كذلك يمن ِ منها، وتكون حراما.

واْلولى تركها عند عدم الحاجة اليها، خروجا من خالف العلماء، اما 
 لجواز.امتى دعت الحاجة، وأُمن من تعظيمها ولو بعد حين فالظاهر 

ي التعبيرية الموجودة فاو الصور  الرموزإستعمال المسألة التاسعة: 
، ليس مما يمن ِ عنه على رأي جمهور أهل اإلجتماعيوسائل التواصل 

وليس فيها شيء من الدعوة الى الباطل او الحرام، كما يتصور  العلم،
ْلنها ليست داخلة في مسمى الصور المحرمة،  البعض من الناس؛

 ردت النصوص على منعها، والتحذير منها.التي و 

عن هذا اْلمر يقول الشيخ  وفي فتوى لموق ِ اإلسالم سؤال وجواب
 محمد صالح المنجد؛ المشرف العام للموق ِ: 
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 ،لتعبيرية التي توجد في المنتديات، كوجه ضاحك أو حزينالصور ا)
 :؛ ْلمرينفيما يظهر المحرمة ال تأخذ حكم الصور

 ذهب، بل واضحة المعالم، وإنما هي أشبه بالرمزاْلول: أنها غير 
لو كانت صغيرة بحيث ال تبدو : )بعض أهل العلم إلى أن الصورة

ره   .ه  أ 1(للناظر إال بتأمل : ال ُيكت

،  بِن، فال صدر والقُِ ِ منها ما ال تبقى معه الحياة: أنه قد والثاني
وه خالية للوج، فإنها ال تعدو أن تكون دوائر بل وال رأس في الحقيقة
  .من شعر أو أنف أو أذن

 ِ الرأس ، فإذا قِ: )الصورة الرأسقد قال النبي صلى الله عليه وسلمو 
  . 2فال صورة( رواه اإلسماعيلي في معجمه من حديث ابن عباس

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصورة إذا قِ ِ منها ما ال تبقى 
  .معه الحياة أنها ال تأخذ حكم الصورة 

 ذهبت الكراهة ،فإن قِ ِ رأس الصورة ): رحمه الله 3ل ابن قدامةقا
فإذا قِ ِ الرأس فليس بصورة .  ،قال ابن عباس : الصورة الرأس  .

                                                           

 .1/143 الفتاوى الهندية 1
 .(  1921 (صححه اْللباني في السلسلة الصحيحة 2
 .)3/211(المغني  3 3
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وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال  . وحكي ذلك عن عكرمة
ال : أتيتك فق ،: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتاني جبريل 

منعني أن أكون دخلت إال أنه كان على الباب تماثيل فلم ي ،البارحة 
فمر برأس  ،وكان في البيت كلب  ،وكان في البيت ستر فيه تماثيل  ،

ومر بالستر  ،فيصير كهيئة الشجر  ،التمثال الذي على الباب فيقِ ِ 
ففعل  ومر بالكلب فليخرج . ،فلتقِ ِ منه وسادتان منبوذتان يوطآن 

  . وسلم رسول الله صلى الله عليه

أو  ،كصدره أو بِنه   ،وإن قِ ِ منه ما ال يبقى الحيوان بعد ذهابه 
صورة ْلن ال ،لم يدخل تحت النهي  ،جعل له رأس منفصل عن بدنه 

  . فهو كقِ ِ الرأس ،ال تبقي بعد ذهابه 

هو صورة ف ،كالعين واليد والرجل  ،إن كان الذاهب يبقي الحيوان بعدهو 
  . داخلة تحت النهي

بال  أو رأس ،إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بال رأس وكذلك 
ي لم يدخل ف ،أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان  ،بدن 

 . 1أه  (ْلن ذلك ليس بصورة حيوان؛النهي 

                                                           

 م سؤال وجواب.انتهت الفتوى من موق ِ : اإلسال 1
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 ىحاجة تدعو إلستعمالها، فاْلول الرموزواذا لم يكن ْلمثال هذه 
 والحال كذلك تركها.

خِأ  ،والتأملالمجرد عن النظر بالمنشور ب : اإلعجاالعاشرةالمسألة 
قد يكون ف وان كان صاحبه ممن يوثق به، ،بين ال ينبغي التساهل فيه

الواحد منهم داعية الى الباطل، بسبب إعجابه هذا، فاْلصل ان ال يتم 
 مضمونه،التأكد من و  اإلطالع عليه اإلعجاب بأي منشور اال بعد

فتن يال  حتىباطل، الام، او الى من الدعوة الى الحر  وسالمة فكرته؛
ه ، فيكون عليه بإعجابه الوزر العظيم، نسأل اللبعده من الناس أحدبه 

 العفو والعافية.

كل دعوة و من بِأ به عمله لم يسرع به نسبه، : عشرةالحادية المسألة 
هو ، فمناطقيةاو مشاركة او منشور دعا الى عصبية، او طائفية، او 

 منشور جاهلية مقيتة.
م اال بها؛ لهفالمسلمون اخوة، ال مفاضلة بينهم اال بالتقوى، وال نجاة 

 فمن لم ينفعه عمله، ال يغني عنه حسبه او نسبه.
َناُكمت  ِإنَّا النَّاسُ  يَاأَي َُّها} قال الله:   ُشُعوبًا َوَجَعلتَناُكمت  ىَوأُن تثَ  ذََكرٍ  ِمنت  َخَلقت

َرَمُكمت  ِإنَّ  لِتَ َعاَرُفوا َوقَ َباِئلَ  {  َخِبير   َعِليم   اللَّهَ  نَّ إِ  أَت تَقاُكمت  اللَّهِ  ِعنتدَ  َأكت
 .[13: الحجرات]
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يَةِ  َهِذهِ  َوِفي قال القرطبي رحمه الله : )  الت َّقتَوى َأنَّ  َلىعَ  َيُدلُّكَ  َما اآلت
" وقرى. والنسب بالحس دون رسوله َوِعنتدَ  تَ َعاَلى اللَّهِ  ِعنتدَ  التُمَراَعى ِهيَ 
َنتَساِب؟ يَ تَ َفاَخرت  ال لم: قيل هكأن. بالفتح" أن َرَمُكمت  ِْلَنَّ : لَ ِقي بِاْلت  َأكت

 أه .1(أَنتَسُبُكمت  اَل  أَت تَقاُكمت  اللَّهِ  ِعنتدَ 
 ِمث تُلَها ُغاَلِمهِ  َوَعَلى لَّة  حُ  َوَعَليتهِ  َذر ٍ  أَبَا َرأَيتتُ  َقالَ  ُسَويتدٍ  بتنِ  التَمعتُرورِ  َعنِ و 

دِ  ىَعلَ  َرُجالً  َسابَّ  أَنَّهُ  َفذََكرَ  َقالَ  َذِلكَ  َعنت  َفَسأَلتُتهُ  - اللَّهِ  َرُسولِ  َعهت
 صلى- النَِّبىَّ  الرَُّجلُ  َفأََتى - قَالَ  - بِأُمِ هِ  فَ َعي ََّرهُ  -وسلم عليه الله صلى

»  -وسلم عليه الله ىصل- النَِّبىُّ  فَ َقالَ  َلهُ  َذِلكَ  َفذََكرَ  -وسلم عليه الله
ُرؤ   ِإنَّكَ  َواُنُكمت  يَّة  َجاِهلِ  ِفيكَ  امت  أَيتِديُكمت  َتحتتَ  اللَّهُ  َجَعَلُهمُ  َوَخَوُلُكمت  ِإخت
هُ  َيَديتهِ  َتحتتَ  َأُخوهُ  َكانَ  َفَمنت  ِتِعمت هُ  يَأتُكلُ  ِممَّا فَ لتُي  الَ وَ  يَ لتَبسُ  ِممَّا َولتيُ لتِبست

ُتُموُهمت  َفِإنت  يَ غتِلبُ ُهمت  َما ُتَكلِ ُفوُهمت   رواه البخاري. « َعَليتهِ  وُهمت َفَأِعينُ  َكلَّفت
 أمور ْلن ؛وتقبيحه السب ذم في غاية وهذا: )هقال ابن بِال رحمه الل

 هجرانها مسلم كل على فوجب باإلسالم، منسوخة حرام الجاهلية
 أه .2(واجتنباها
اْلصل في اْلمر بالمعروف والنهي عن المنكر، : عشرة الثانيةالمسألة 

ن ازاة منه دون طلبها موالنصح للمسلمين، ان يكون لله، وقصد المج
 أحد سواه.

                                                           

 (.315/ 11تفسير القرطبي ) 1
 (.211/ 9شرح صحيح البخارى البن بِال ) 2
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فمن طلب على سعيه في نصحه ودعوته الى دين ربه، رضا خالقه 
 والمثوبة منه، لم يضره بعد ذلك قبول الناس لدعوته او رفضهم لها.

وعليه؛ فان عدم إعجاب بعض اْلصدقاء بمنشور زيد من الناس او  
من  هلك لذ كتابته، ان كان قد أصاب الحق فيه، ال يحسن ان يكون

 .مه او لسانهبقل وثنيه عن نصحه ونصرة الحق ،عوامل عزوفه عن دعوته
بل الواجب عليه ان يثبت على ما هو عليه، وان يزيد من عزمه ومناصرة 

 الحق بدعوته ونصحه، وذلك لعدة أمور:
 ها.بولقاو  بدعوته المدعويين إقناع يجب عليهاْلول: ان الداعي ال 

ُتمت تَ وَ  َفِإنت } :قال الله {  التُمِبينُ  التَباَلغُ  اَرُسولِنَ  َعَلى أَنََّما َفاعتَلُموا لَّي ت
 .[92: المائدة]

ِمُنوا َلمت  نت إِ  آثَارِِهمت  َعَلى نَ فتَسكَ  بَاِخ ِ   فَ َلَعلَّكَ }وقال سبحانه:   ِبَهَذا يُ ؤت
 .[1: الكهف{ ]َأَسًفا التَحِديثِ 

مسلمين النصح للهو ما يجب عليه، ف البالغ المبيناْلمر الثاني: ان 
قدر عليه،  على منواجب شرعي  ؛بالمعروفوانكار المنكر واْلمر 

 فقد برئت ذمته. ى ذلكد  أفان 
 ِإالَّ  َعَليتكَ  ِإنت  اَحِفيظً  َعَليتِهمت  أَرتَسلتَناكَ  َفَما َأعتَرُضوا َفِإنت }قال الله: 

 .[13: الشورى{ ]التَباَلغُ 
ِدي اللَّهَ  َوَلِكنَّ  ُهَداُهمت  َعَليتكَ  لَيتسَ }وقال جل وعال:  {  َيَشاءُ  َمنت  يَ هت

 .[232: البقرة]
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اْلمر الثالث: ان ثواب الداعي عند الله قد يق ِ وان لم يستجب لدعوته 
، ميممسلم، فقد ظفر بالخير العوفق في دعوته ولو بهداية ان فأحد، 

 والفضل الجسيم.
ِدي َْلَنت  اللَّهِ  فَ وَ الصحيحين: )في  ر   َواِحًدا ُجاًل رَ  ِبكَ  اللَّهُ  يَ هت  َلكَ  َخي ت
رُ  َلكَ  َيُكونَ  َأنت  ِمنت   .َعَليتهِ  ُمت ََّفق   (الن ََّعمِ  ُحمت

اْلمر الراب ِ: ان الحق له أثره في نفوس البشر، ولو بعد حين، فعلى 
 الداعي الى الله اال يعجل بثمار دعوته ونتائجها.

عدم او للعدم رضا الناس عنه،  وتذمره ،مر الخامس: ان حنق الداعيةاْل
، دعوتهو اعجابهم بدعوته، ينافي اإلخالص، فالمخلص لربه في عمله 

 .ذمهمال يلتفت لثناء الناس او 
 على الداعي الى الله في صفحته او في موقعه: عشرة الثالثةالمسألة 

به او ؛ بتعصبه لمذهنفسه عناإللكتروني وغيره، اال ينفر الناس 
 وسوء تعبيره. جماعته، او بغلظ قوله

عليه ان ينهج في دعوته ونصحه اللين في قوله، والرفق بالمنصوح  بل
وحسن الظن به، وليجعل الحكمة شعاره، والموعظة الحسنى خلقه 

 وسبيله.
وليحلم على الجاهل، وليرفق بمخالفه ومعارضه، ومن تعذرت هدايته 
والتأثير عليه، فليدع له، فقد تؤثر فيه دعوة صادقة في ظهر الغيب 

فيكتب  ،مالم يقدر على فعله طيلة حياته وفترة نصحه لهفتفعل فيه 
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ي هذا ْلخيه، كونه كان بها سببا ف الله له كثير الثواب على دعائه
 هدايته وصالحه.

ال مان ِ تعليقه، ف ومن لم يغن النصح معه، ممن يسئ بفحش قوله او
من حظره او حجبه، وقد يجب ما ترتب على حظره دف ِ مفسدة او 

 جلب مصلحة.
لتها مسألة من الشرع بأدبحكم من علم : عشرة الرابعةمسألة ال

ن أبى جابة عليها وفق ما يعلم، فااإلها، ثم سئل عنها، فقد لزمه تجوح
 .وابهجفقد اقتحم النار بكتمانه وعدم وامتن ِ، لغير مان ِ شرعي؛ 

: َقالَ  َعنتهُ  هُ اللَّ  َرِضيَ  ُهَري تَرةَ  أَِبيوفي الحديث الصحيح، من حديث 
 ثُمَّ  َعِلَمهُ  ِعلتمٍ  َعنت  لَ ُسئِ  من: »َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  لَ َقا

 َداُود َوأَبُو َمدُ َأحت  َرَواهُ  «نَارٍ  ِمنت  بِِلَجامٍ  التِقَياَمةِ  يَ وتمَ  أُلتِجمَ  َكَتَمهُ 
 .1َوالتِ رتِمِذي  

 

                                                           

 (.33/ 1صحيح، انظر: مشكاة المصابيح ) 1
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 األصل السادس
 

ـــاطـــلعلى بني كل مزاح  ـــائر  ،، فهو مزاح حرامب ـــل كبيرة من كب ب
كين انتشــــــــاره وكثرة الهالالذنوب، يعظم وزره ويشــــــــتد قبحه بقدر 

 فيه.
 

 أدلة هذا األصل:

 :قال عنهم الله رض             ي جده عن أبيه عن حكيم بن بهز عن-1
 حدثي للذي ويل: )يقول وس   لم عليه الله ص   لى الله رس   ول س   معت

 داود بوأ رواه له( ويل له ويل فيكذب القوم به ليض      حك بالحديث
 .1والبيهقي والنسائي وحسنه والترمذي

 إني ) : قال،  تداعبنا إنك الله رس  ول يا قالوا قال هريرة أبي عنو -2
 .2 صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال(  حقا إال أقول ال

                                                           

 (31/ 3حسن ، انظر :صحيح الترغيب والترهيب ) 1
 ( 242( ، مختصر الشمائل )  1321قال اْللباني: صحيح ، انظر : الصحيحة )  2
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 عليه هالل صلى الله رسول قال :قال عنه الله رضي أمامة أبي وعن-3
 انك وإن المراء ترك لمن الجنة ربض في ببيت زعيم أنا: )  وس      لم
 مازحا كان وإن الكذب ترك لمن الجنة وس           ط في وببيت محقا
 له ظواللف داود أبو رواه(  خلقه حس      ن لمن الجنة أعلى في وببيت

 .1حسن حديث وقال والترمذي ماجه وابن

 لىص الله رسول قال، قال: عنه الله رض ي الخِاب بن عمرعن و -1
 لمزاحا يدع حتى اإليمان ص         ريح العبد يبلغ ال) :وس         لم عليه الله

 .2(محقا كان وإن المراء ويدع والكذب

لَّى النَِّبيَّ  أََتى: َقالَ  َماِلكٍ  بتنِ  أََنسِ  َعنت و -5 لَّمَ  َعَليتهِ  اللهُ  ص     َ  َعَلى َوس     َ
ائِهِ  بَ عتضِ   بتنَ  التبَ َراءَ  َأنَّ : عنه أخرى طريق وفي)-س   ليم أم َوَمَعُهنَّ - ِنس   َ
 َحَسنَ  انَ وَكَ  بِالنِ َساِء، يحدوا أنجشة وكان رجال،بال يحدو َكانَ  َماِلكٍ 

 .  الصَّوتتِ 

لَّى النَِّبيَّ  فَ َقالَ  لَّمَ  َعَليتهِ  اللهُ  ص         َ  س         وقكَ  ُرَويتًدا! ةُ أَنتَجش         َ  يَا): َوس         َ
   (.بِالتَقَوارِيرِ 

                                                           

 (1/ 3ترغيب والترهيب )حسن ، انظر : صحيح ال 1
 (.33/ 3صحيح لغيره، انظر : صحيح الترغيب والترهيب ) 2



  جتماعي المغني في فقه وسائل التواصل اإل                                              77
 

لَّى النَِّبيُّ  فَ َتَكلَّمَ : ِقاَلبَةَ  أَبُو َقالَ  لَّمَ  هِ َعَليت  اللهُ  ص  َ  َهابِ  َتَكلَّمَ  َلوت  ِبَكِلَمةٍ  َوس  َ
ُتُموَها بَ عتُضُكمت   .1عليه َلُعب ت

  

                                                           

 (.111صحيح، انظر: صحيح اْلدب المفرد )ص:  1
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 مسائل وفروع هذا األصل وتطبيقاته:

واصل وسائل الت: تداول النكات والِرائف الساخرة في المسألة اْلولى
، ال يجوز نش     رها للوجوه ةذباك  ص     ادقة، أمس     واء كانت اإلجتماعي، 

 ة التالية:عشر ال

لى صحيح المقتضي للتحريم، عن النبي صورود النهي الصريح ال: اْلول
 .الله عليه وسلم، في هذا اْلمر

 عتسم :قال عنهم الله رضي جده عن أبيه عن حكيم بن بهز عن
 الحديثب يحدث للذي ويل: )يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول

 ترمذيوال داود أبو رواهله(  ويل له ويل فيكذب القوم به ليضحك
 .1هقيوالبي والنسائي وحسنه

ويل له"، كرره إيذانا بشدة ، :) "ويل له-رحمه الله  –قال المناوي 
، وجماع كل فضيحة ذلك ْلن الكذب وحده رأس كل مذمومو  ،هلكته

، فإذا انضم إليه استجالب الضحك الذي يميت القلب ويجلب 
 إيراد: ماءالحك قال ثم ومن، النسيان ويورث الرعونة، كان أقبح القبائح

 .أه  2(القباحة نهاية السخف سبيل ىعل المضحكات
                                                           

 (31/ 3حسن ، انظر :صحيح الترغيب والترهيب ) 1
 (.313/ 1فيض القدير ) 2
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ان في هذه المنشورات معصية لله جل وعال ، ولرسوله صلى  : الثاني
الله عليه وسلم ، وهذا بين ؛ لما فيها من الكذب ، الذي نهى الله 

 .ورسوله عنه
قال الله جل وعال :)يآ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا م ِ الصادقين( 

  .119التوبة:"

 :، كما في الصحيحينل النبي صلى الله عليه وسلموقا

ِدي ِإَلى التُفُجوِر َوِإنَّ التُفُجوَر يَ هت ( ِدي ِإيَّاُكمت َوالتَكِذَب َفِإنَّ التَكِذَب يَ هت
 (.ِإَلى النَّارِ 

:)المتحدث بأحاديث -رحمه الله  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .أه 1له(مفتعلة ليضحك الناس أو لغرض آخر عاص لله ورسو 

وانتقاص  ،شيء من السخرية -كما هو الغالب   -ان فيها  : الثالث
، وهذا ال يجوز لقوله تعالى :)يآ أيها الذين آمنوا ال فئة من الناس

يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وال نساء من نساء 
، ولقوله صلى الله عليه 11الحجرات : ) عسى أن يكن خيرا منهن

عند أبي داود، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وسلم ،كما 

                                                           

 (.251/ 32مجموع الفتاوى ) 1
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قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : حسبك من صفية كذا وكذا "تعني 
 .قصيرة" ، فقال:)لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته(

: وحكيت له إنساناً فقال:)ما أحب أني حكيت إنساناً، وأن لي  قالت
 .1وكذا( كذا

للناس، وتهمة لهم بما ليس فيهم؛ كرمي جماعة ن فيها قذف ا :الراب ِ
 او نقص عقل ،بالفحش ؛ونحو ذلك ،او قبيلة ،او بلدة ،من الناس
ذلك  نوهم برءاء م ،ر، او اتهامهم بفعل قبيح او مهينوسوء تدبي

ا غيره ممن عله هذثم يتهم بف ،وربما كان القائل من فعل ذلك ،وأمثاله
ِإذت ) كله، فقال سبحانه وتعالى:  ، وقد حرم الله هذاال عالقة له به

نَهُ بِأَلتِسَنِتُكمت َوتَ ُقوُلوَن بَِأف تَواِهُكم مَّا لَيتَس َلُكم ِبِه عِ  َسُبونَهُ َهيِ ًنا تَ َلقَّوت لتم  َوَتحت
 ."15الن  ور :" (َوُهَو ِعنَد اللَِّه َعِظيم  

يَئًة َأوت ِإثتًما ثُمَّ يَ رتمِ  ِِ ِسبت َخ ِه بَرِيًئا فَ َقِد بِ  وقال جل وعز :)َوَمنت َيكت
َتانًا َوِإثتًما ُمِبيًنا( َتَمَل بُ هت  ."112النساء:" احت

ين ان او بهتان مب ،ا غيبة للناس ان كان فيهم ما قيلان فيه: الخامس
 .، وهذا بين ظاهر لمن تأمل ذلكما قيل لم يكن فيهم

                                                           

 (.335/ 14صحيح، انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود ) 1
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 يتفكه بما وق ِ فيه البعض من خِأ، فيضحك غيره فبعض الناس قد
 .م ويأثمون جميعا، فيأثبذلك

، فقال ليه وسلمعنهى الله عنها ورسوله صلى الله  يوهذا عين الغيبة الت
َم أَ  ِخيِه تعالى:)َواَل يَ غتَتب ب َّعتُضُكم بَ عتًضا ۚ أَُيِحبُّ َأَحدُُكمت َأن يَأتُكَل َلحت

ُتُموُه ۚ َوات َُّقوا اللََّه ۚ ِإنَّ اللََّه تَ وَّاب  رَِّحيم ( ا ًتا َفَكرِهت  ."12حجرات:"لَمي ت

ه؛ ل)كنى عن الغيبة بأكل اإلنسان للحم مث قال اآللوسي رحمه الله:
 عراض المماثل ْلكل اللحم بعد تمزيقه،ْلنها ذكر المثالب وتمزيق اْل

 .أه 1وجعله ميًتا ْلن المغتاب ال يشعر بِغيبته(

قيل ما الغيبة يا رسول الله؟ فقال:)ذكرك : وفي الحديث الصحيح
 .(أخاك بما يكره

 قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟

قال: )إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته( رواه 
 .مسلم

 في الق الغيبة حقيقة على الحديث دلقال الصنعاني رحمه الله : )
 النووي الق فيه كان وإن بسوء غيبته في اإلنسان تذكر أن هي النهاية

                                                           

 (.349/ 13تفسير اْللوسي = روح المعاني ) 1
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 دنب في كان سواء يكره بما المرء ذكر ليللغزا تبعا اْلذكار في

 لدهو  أو والده أو ماله أو خلقه أو نفسه أو دنياه أو دينه أو الشخص
 مما ذلك غير او عبوسته أو طالقته أو حركته أو خادمه أو زوجه أو

: النووي الق باإلشارة أو بالرمز أو باللفظ ذكر سواء سوء ذكر به يتعلق
 العلم يدعي من قال كقولهم مصنفينال كالم في التعريض ذلك ومن

 مرادال السام ِ يفهم مما ذلك نحو أو الصالح إلى ينسب من بعض أو
 السالمة الله سألن علينا يتوب الله يعافينا الله ذكره عند قولهم ومنه به

 أه .1(الغيبة من ذلك فكل ذلك ونحو

 .ي الغيبة بعدد من اغتابهموتزيد خسارة العبد ف

 من يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأتي) في حديث المفلس:و 
 ،ضرب هذاو  ف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذاوقد شتم هذا وقذ

فيعِى هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن 
لنار( رواه ا يقضي ما عليه ُأخذ من خِاياهم فِرحت عليه ثم طرح في

 .مسلم والترمذي

ضا، يشمل الذمي أيال يخص المسلم فحسب، بل و والنهي عن الغيبة 
 .ىرحمهم الله تعال كما نص على هذا أهل العلم ،فال تجوز غيبته

                                                           

 (.193/ 1سبل السالم ) 1
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 ِذمِ يًّا؛ َكانَ  نت إ ُمَحرََّمة   التَكاِفرِ  َوِغيَبةُ : )العالمة اْلنصاري رحمه الله قال
مَّةِ  َوَفاءِ لِ  اَوتَ رتكً  التِجزتيَةِ  قَ ُبولِ  َعنت  َلُهمت  تَ نتِفيًرا ِفيَها ِْلَنَّ  ِلهِ  الذِ   ىَصلَّ  - َوِلَقوت
 ِفي ِحبَّانَ  ابتنُ  َرَواهُ  1«لنَّارُ ا َلهُ  َوَجَبتت  ِذمِ يًّا َسِم َِ  َمنت » - َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ 

 - َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى - ِْلَنَّهُ  َحرتبِيًّا؛ َكانَ  إنت  َوُمَباَحة   ،2َصِحيِحهِ 
ُجوَ  َأنت  سَّانَ حَ  يَأتُمرُ  َكانَ  رِِكينَ  يَ هت  .أه 3(التُمشت

فكه في ت ، ويظهر هذافيها تعاونا على اإلثم والعدوان ان :السادس
ها وتواصيهم بذلك، وانتقال ،ثم نشرها ،بعض الناس بهذه الِرائف

 .، ومن بلد الى آخر، وهكذاخص آلخربذلك من ش

                                                           

َمَعُه ِبَما يُ ؤتِذيِه( أه ، انظر: الزواجر  1 قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: ) َوَمعتَنى َسمََّعُه َأست
 (.255/ 2عن اقتراف الكبائر )

(: )ال 953/ 3ة )قال الشيخ اْللباني رحمه الله كما في سلسلة اْلحاديث الصحيح 2
أصل له في شيء من مصادر التخريج، وإنما هو مجرد وهم من بعض رواته في "اإلحسان 

 "، وبإسناد منقِ ِ( أه .
( حديثا 233/ 3ثم ذكر رحمه الله كما في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان )

ي يهودياً أو م ِ بي من أمتَعنت أَِبي ُموَسى َعِن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه عليه وسلم قال:)من س
 نصرانياً ]ثم لم يؤمن[ دخل النار(، ثم قال: صحيح لغيره.

 (.113/ 3أسنى المِالب في شرح روض الِالب ) 3
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نه: اوربنا سبحانه وتعالى قد نهى عن هذا وحذر منه فقال سبح
)وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان واتقوا الله 

 ."2المائدة :" ان الله شديد العقاب(

ان فيها استِالة في أعراض الناس ،وحرماتهم ، وفي حديث  :الساب ِ
البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

رتَبى ون بابًا، أدناها مثل إتيان الرجل أمَّه ، وإن أوسلم:)الر ِبَا اثنان وسبع
 .1(الربا استِالة الرجل في عرض أخيه

الوقوع في عرض المسلم بما ليس فيه من قول او فعل  :والمراد بها هنا
 .ونحوهما

جعل  س ،ان تفشي مثل هذه المنشورات ، وانتشارها بين النا: الثامن
ه قبول التفك -من رحم الله اال - الناس من السهل لدى الكثير من

 وهذا مشاهد ومالحظ للجمي ِ –والسخرية حتى بآيات الله وشعائره 
، حتى رأينا من يسخر او يضحك ، او يستهزأ بالصالة ، فينشر 

 . ْلناس قصدوا بها اضحاك الناس ، والله المستعان وسائط مرئية

رتب  ذوفي هذا من الخِورة على دين العبد وإيمانه الشيء الكثير، إ
 . الله تعالى على فعل هذا اْلمر؛ الكفر به وبدينه وبكتابه الكريم

                                                           

 (.19/ 3صحيح لغيره، انظر: صحيح الترغيب والترهيب ) 1
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ُب ُقلت فقال الله تعالى :)َولَِئن َسأَلتتَ ُهمت لَيَ ُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َونَ لتعَ 
زُِؤوَن * اَل تَ عتَتِذُروات َقدت كَ  تَ هت عتَد َفرتُتم ب َ أَبِاللَِّه َوآيَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكنُتمت َتست

 ."11-15ِإيَماِنُكمت(.التوبة : "

ان فيها سوء ظن بالمسلمين ، واعتقاد سوء حالهم ، وربما  : التاس ِ
هالكهم ، وهذا مما نهى اإلسالم عنه وحذر منه ، فقال الله تعالى:)يآ 
أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم( ، وقال 

ي صحيحين ، من حديث أبي هريرة رضصلى الله عليه وسلم كما في ال
 (.الله عنه :)إيَّاكم والظنَّ؛ فإن الظن أكذب الحديث

 المراد ليس: وغيره الخِابي قالرحمه الله: )الصنعاني العالمة  قال
 تحقيق كتر  المراد بل غالًبا اْلحكام به تناط الذي بالظن العمل ترك

 وقال لدلي ربغي القلب في يق ِ ما وكذا بالمظنون يضر الذي الظن
 رجالً  هميت كمن لها سبب ال التي التهمة هنا بالظن المراد: القرطبي

 أه . 1(يقتضيها ما عليه يظهر أن غير من بالفاحشة

 .وغيره:)إذا قال الرجل: هلك الناس، فهو أهلكهم( ،وعند مسلم
: )هذا معناه عند أهل العلم : أن يقولها رحمه اللهالبر  قال ابن عبد
را للناس وإزراء عليهم وإعجابا بنفسه : وأما إذا قال ذلك الرجل احتقا

                                                           

 (.23/ 2التنوير شرح الجام ِ الصغير ) 1
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تأسفا وتحزنا وخوفا عليهم ؛ لقبح ما يرى من أعمالهم ، فليس ممن 
 .أه  1عني بهذا الحديث(

أن في هذه الِرائف المحرمة أذية للمسلمين والمسلمات ،  : العاشر
فقال ، وهذا ما حرمه الله على عباده، ورتب على فعله العقاب الشديد

ِمَناِت ِبَغيتِر َما اكت  ): سبحانه وتعالى ِمِنيَن َوالتُمؤت َتَسُبوا َوالَِّذيَن يُ ؤتُذوَن التُمؤت
َتانًا َوِإثتًما مُِّبيًنا  َتَمُلوا بُ هت  .53اْلحزاب) فَ َقِد احت

روع مس      لما تحت مبرر المزاح : ال يحل لمس      لم ان يالمس      ألة الثانية
تض       من توالتي ، ئط، او النص       وصالوس       االبتة، وعليه فان منش       ورات 

 مما ال يجوز نشرها عبر هذه المواق ِ او فيلناس او تخويفهم؛ تروي ِ ا
 غيرها.

 من لمؤمناالنبي صلى الله عليه وسلم قال: )عن فضالة بن عبيد، عن 
 .2( أنفسهم و أموالهم على الناس أمنه

 ص     لى محمد أص     حاب حدثنا: قال ليلى أبي بن الرحمن عبد عنو 
 فنام وسلم يهعل الله صلى النبي م ِ يسيرون كانوا أنهم وسلم يهعل الله

 رس     ول الفق، ففزع فأخذه معه حبل إلى بعض     هم فانِلق منهم رجل
                                                           

 (.212/ 21التمهيد لما في الموطأ من المعاني واْلسانيد ) 1
 (.1111صحيح، انظر : الجام ِ الصغير وزيادته )ص:  2
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 رواه ( مس  لما يروع أن لمس  لم يحل ال: )  وس  لم عليه الله ص  لى الله
 .1داود أبو

 تَ رتِوي ُِ  ُجوزُ يَ  اَل  أَنَّهُ  َعَلى َدلِيل   ) ِفيهِ رحمه الله :  الش    وكانيقال اإلمام 
ِلمِ   أه . 2التَمزتِح ( ُصوَرةُ  ُصوَرتُهُ  ِبَما َوَلوت  التُمست

 يفزع "يروع أن لمسلم يحل ال" رحمه الله : ) الصنعانيوقال العالمة 
 فزعي أن له يحل ال أنه معلوم الجد إذ المراد وهو هازاًل  ولو "مس  لًما"

 أه . 3مسلًما (

التي ظاهرها الجد، وباطنها المزاح المس             ألة الثالثة: اْلخبار الكاذبة 
والهزل، ال يص     ح نش     رها تحت مقص     د المزاح، ْلن المزاح بغير حق 

 باطل ال يجوز، كما تقدم معنا في أدلة هذا اْلصل.
 ال كذب فيه، او باطل منالرابعة: كل مزاح بني على الحق، المس    ألة 

 ال حرج فيه.القول او الفعل، فمزاح مباح 

ي الله عليه وسلم يستعمله، وقد مر معنا حديثا فوقد كان النبي صلى 
 هذا في أدلة هذا اْلصل، ومن ذلك أيضا:

                                                           

 (.12/ 3صحيح ، انظر : صحيح الترغيب والترهيب ) 1
 (.339/ 5نيل اْلوطار ) 2
 (.139/ 11التنوير شرح الجام ِ الصغير ) 3
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لَّى النَِّبيُّ  َكانَ  إن: َقالَ  َماِلكٍ  بتنِ  أََنسِ  َعنت  - لَّمَ  َليتهِ عَ  اللهُ  ص        َ  َوس        َ
َُنا،  .1"الن غير فعلَ  ما! ميرعُ  أَبَا يَا: " َصِغيرٍ  ِلي ْلخٍ  يَ ُقولَ  َحتَّى لَُيَخالِِ

 حمله،يس    ت وس    لم عليه الله ص    لى النبي إلى رجل جاء: وعنه قال -
  ِأص  ن وما!  الله رس  ول يا: قال!". ناقة ولد على حاملك أنا: " فقال
 اإلبلُ  لدُ ت وهل: "  وس  لم عليه الله ص  لى الله رس  ول فقال! ناقة؟ بولد
 .2"النوقُ  إال

 ذا يا ) :س  لم و عليه الله ص  لى الله رس  ول لي قال ربما :قال وعنه -
 . 3يمازحه يعني أسامة أبو قال (اْلذنين

من  ساو بمقدالس خرية بش عيرة من شعائر الدين،  المس ألة الخامس ة:
الص     الة او الص     دقة او بكالس     خرية  مقدس     اته، او حرمة من حرماته؛

بمقاط ِ مض  حكة، واخراجها بش  كل  ، او غيرها من العبادات،الص  يام
 .المردة عن دين اإلس؛ ساخر او مضحكدرامي 

أَلتتَ ُهمت  َولَِئنت }:قال الله  أَبِاللَّهِ  ُقلت  َونَ لتَعبُ  َنُخوضُ  ُكنَّا ِإنََّما لَيَ ُقوُلنَّ  س          َ
ُتمت  َوَرُسوِلهِ  َوآيَاتِهِ  زُِئونَ  ُكن ت تَ هت  نت إِ  ِإيَماِنُكمت  بَ عتدَ  َكَفرتُتمت  َقدت  اتَ عتَتِذُرو  اَل  * َتست

                                                           

 (113نظر: صحيح اْلدب المفرد )ص: صحيح، ا 1
 (.124/ 1صحيح، انظر: صحيح اْلدب المفرد ) 2
 (.231/ 3ح، انظر: صحيح الترمذي )صحي 3



  جتماعي المغني في فقه وسائل التواصل اإل                                              89
 

رِِمينَ  واَكانُ  بِأَن َُّهمت  َفةً طَائِ  نُ َعذِ بت  ِمنتُكمت  طَائَِفةٍ  َعنت  نَ عتفُ  : التوبة{ ] ُمجت
15، 11 ]. 

تحرم السخرية من الناس عموما، وهي من المسلم المسألة السادسة: 
فقد شملت سخريته   ،او قِر ،أهل بلدمن أشد وأقبح، ومن سخر 

 ، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم.ى هذا البلدكل من ينتمي ال
عظم شعوب او تقاليدها، يالمن عادات  المنشورات التي فيها سخريةف

 إثمها ووزرها بقدر عدد من شملتهم هذه السخرية.
َخرت  اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَي َُّها}: قال الله  َيُكونُوا َأنت  َعَسى مٍ قَ وت  ِمنت  قَ وتم   َيست

ًرا ُهمت  َخي ت ًرا َيُكنَّ  َأنت  َعَسى ِنَساءٍ  ِمنت  ِنَساء   َواَل  ِمن ت ُهنَّ مِ  َخي ت : الحجرات] { ن ت
11]. 

رِيَةِ السُّ  َعنِ  تَ َعاَلى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: )يَ ن تَهى  بِالنَّاِس، خت
ِتَقاُرُهمت  َوُهوَ  َزاءُ  احت ِتهت  اللَّهِ  َرُسولِ  َعنت  لصَِّحيحِ ا ِفي ثَ َبتَ  َكَما ِبِهمت، َوااِلست

َِرُ  الِكبتر: "َقالَ  أَنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى " النَّاسِ  وَغمتص لتَحق ِ ا َب
طُ : "َويُ رتَوى ِتَقاُرُهمت : َذِلكَ  ِمنت  ، َوالتُمَرادُ "النَّاسِ  َوَغمت َغاُرُهمت،وَ  احت ِتصت  است
تَ َقرُ  َيُكونُ  َقدت  َفِإنَّهُ  َحَرام ، َوَهَذا رًا َأعتَظمَ  التُمحت  نَ مِ  ِإلَيتهِ  َوَأَحبَّ  اللَّهِ  نتدَ عِ  َقدت

  أه . 1َلُه( َتِقرِ التُمحت  ِمنتهُ  السَّاِخرِ 

                                                           

 (.331/ 3تفسير ابن كثير ) 1
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 األصل السابع
 

التغافل العمد عن سؤال سائل، او طالب حاجة، ومثلهما عدم الرد 
ال يحل  الممنوع منه، لخدنوع من تصعير اعلى سالم مرسل؛ 

 .شرعيلمسلم ما لم يمنعه عن ذلك مانع 
 

 أدلة هذا األصل:
َرتضِ  يفِ  َتمتشِ  َواَل  لِلنَّاسِ  َخدَّكَ  ُتَصعِ رت  َواَل }: قوله تعالى-1  َمَرًحا اْلت
َتالٍ  ُكلَّ  ُيِحبُّ  اَل  اللَّهَ  ِإنَّ   .[13: لقمان{ ]َفُخورٍ  ُمخت

، عن ابن عباس : روى الِبري رحمه الله في التفسير عند هذه اآلية
ك اذا  رض عنهم بوجهال تتكبر فتحتقر عباد الله ، وتع ):  قوله

 أه .1)كلموك

هو الرجل يكلم )  قوله:  هرانعن ميمون بن م -رحمه الله  - وروى
 .يرد عليه أي انه ال  2) الرجل فيلوي اآلخر وجهه

                                                           

 (.559/ 13تفسير الِبري ) 1
 المصدر السابق. 2
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 المسلم حق: )عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هريرة أبي عن-2
 إذا و فأجبه دعاك إذا و عليه فسلم لقيته إذا: ست المسلم على

 فعده مرض إذا و فشمته الله فحمد عِس إذا و له فانصح استنصحك
 .1( رواه الترمذي فاتبعه مات إذا و

 كل يف اإلجابة حقيت عموم ظاهره: )قال اْلمير الصنعاني رحمه الله
 .أه  5( لها يدعوه دعوة

ِلمُ : »َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَري تَرةَ  أَِبيعن و -3  التُمست
ِلمِ  َأُخو ِقرُهُ  َواَل  ُذلُهُ َيخت  َواَل  َيظتِلُمهُ  اَل  التُمست  ِإَلى َوُيِشير «َهُهَنا ت َّقتَوىال َيحت

ِقرَ  َأنت  الشَّر ِ  ِمنَ  امترِئٍ  ِبَحستبِ "  مرار َثاَلث َصدره ِلمَ  َخاهُ أَ  َيحت  ُكلُّ  التُمست
ِلمِ  ِلمِ  َعَلى التُمست  .ُمسلم َرَواهُ "  َوعرضه ومالهُ  َدُمهُ : َحَرام   التُمست

 ال المسلم، أخو المسلم: " وقوله : )قال القاضي عياض رحمه الله
 في هومعونت إليه، احتاج إذا نصره يترك الأي: "  يخذله وال يظلمه
 أه . 3(الحق

 

                                                           

 في صحيح الجام ِ. 3151قال الشيخ اْللباني : ) صحيح ( انظر حديث رقم :  1
 (.119/ 1سبل السالم ) 2
 (31/ 3إكمال المعلم بفوائد مسلم ) 3
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 مسائل وفروع هذا األصل وتطبيقاته:

الناس ها بوجدت ليتواصل  عياإلجتماوسائل التواصل : المسألة اْلولى
لى اتصلهم رسائل خاصة بينهم، غير ان بعض الناس ممن فيما 

 .اعتبار او أدنىيولونها أي اهتمام  الحساباتهم، 

، لما فيه هوهذا التغافل ان لم يكن له مان ِ شرعي فان العبد يأثم علي
عدم الرد عليهم، وقد تقدم قول ابن عباس من تصعير الخد للناس ب

 هذا.رضي الله عنهما في 

ن اكخصوصا اذا   ،لبزيادة ضرر المرسِ  م هذا التغافلإث يزداد وقد
بة ، ْلن نصرة المسلم واجاو نصرته ل اليه قادرا على مساعدتهالمرسَ 

 م ِ القدرة.

يه ، عن النبي صلى الله علابن عمرأخرج البخاري في صحيحه، عن 
 انك ومن يسلمه وال يظلمه ال المسلم أخو المسلم)وسلم انه قال: 

 الله رجف كربة مسلم عن فرج ومن حاجته في الله كان أخيه حاجة في
 ومي الله ستره مسلما ستر ومن القيامة يوم كربات من كربة نهع

 (.القيامة

 َأَخاكَ  انتُصرت : »َسلَّمَ وَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  أََنسٍ  َعنت و 
 .  «َمظتُلوًما َأوت  ظَاِلًما
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: َقالَ  ظَاِلًما؟ نتُصرُهُ أَ  َفَكيتفَ  َمظتُلوًما أَنتُصرُهُ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا: َرُجل   فَ َقالَ 
 .َعَليتهِ  ُمتَّفق «ِإيَّاه نصرك َفَذاك الظُّلم من َتمنعهُ »

رَ  َفِإنَّ قال الصنعاني رحمه الله: ) َمت يَجابِ  ِفي ظَاِهر   اْلت  الظَّاِلمِ  َوَنصترُ  ،اإلتِ
َراِجهِ  ذِ  َوَذِلكَ  الظُّلتِم، َعنت  بِِإخت  أه .1(اظُلتمً  رِهِ ِلَغيت  َيِدهِ  ِفي َما بَِأخت

 وقد يد،والتأي اإلعانة: العرب عند والنصرةوقال ابن بِال رحمه الله: )
 على هتركت إذا ْلنه الظلم؛ من منعه الظالم نصر أن الله رسول فسره
 مما له فمنعك منه؛ يقتص أن إلى ذلك أداه عنه تكفه ولم ظلمه

 . أه (نصره القصاص عليه يوجب

 اية،الكف على المؤمنين على واجب فرض المظلوم نصرالى ان قال: )
 ثم لِان،الس على ذلك فرض ويتعين الباقين، عن سقط به قام فمن
 من يرهغ ينصره من هناك يكن لم إذا نصرته على قدرة له من كل على

 أه . 2(وشبهه سلِان

 عقاديأثم عليه العبد، النخِأ بين فعدم رد السالم على المرسل، واما 
 .هوجوب ردماع اْلمة على اج

                                                           

 (.93/ 2سبل السالم ) 1
 (.533/ 1صحيح البخارى البن بِال ) شرح 2
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َسنَ بِ  َفَحيُّوا بَِتِحيَّةٍ  ُحيِ يُتمت  َوِإَذا}تعالى: ال الحق ق َها َأحت  ِإنَّ  ُردُّوَها أَوت  ِمن ت
ءٍ  ُكل ِ  َعَلى َكانَ  اللَّهَ   . [31: النساء{ ]َحِسيًبا َشيت

  ٍِ ِبَسبت  َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  للَّهُ ا َصلَّى النَِّبيُّ  أََمَرنَا: َقالَ  َعاِزبٍ  بتنِ  التبَ َراءِ ولحديث 
ِميتِ  لتَجَنائِزِ ا َوات َِباعِ  التَمرِيضِ  ِبِعَياَدةِ : أََمَرنَا َسبت ٍِ  َعنت  َونَ َهانَا  التَعاِطسِ  َوَتشت

اِعي َوِإَجابَةِ  السَّاَلمِ  َوَرد ِ  ِسمِ  َوِإب تَرارِ  الدَّ رِ  التُمقت  َعنت  َونَ َهانَا لتَمظتُلومِ ا َوَنصت
ت َ  التَحرِيرِ  َوَعنِ  الذََّهبِ  َخاَتمِ  ست َرقِ واإلتِ يَباجِ  ب ت َراءِ  التِميثَ َرةِ وَ  َوالدِ   َوالتَقسِ ي ِ  التَحمت
 يفِ  ِفيَها َشِربَ  َمنت  َفِإنَّهُ  ةِ التِفضَّ  ِفي الشُّرتبِ  َوَعنِ  ِرَوايَةٍ  َوِفي التِفضَّةِ  َوآنَِيةِ 
ن تَيا ِخَرة ِفي ِفيَها يشرب لم الدُّ  ( متفق عليه.اآلت

ماع، باإلج فرض فهو السالم جواب وأمااإلمام النووي رحمه الله: ) قال
 انك وان ،حقه في عين فرض فالجواب ،واحد على السالم كان فان
 سقطو  عنهم اجزأ منهم واحد أجاب فإذا ،كفاية فرض فهو ؛جم ِ على

 واءس للفرض مؤدين كلهم كانوا كلهم اجابوا وان ،جميعهم عن الحرج
 غير رد لوو  ،مكله اثموا ،منهم أحد يجبه لم فلو ،متعاقبين أو معا ردوا

 أه . 1الباقين( عن والحرج الفرض يسقط لم ،عليهم سلم الذين

                                                           

 (.591/ 1المجموع شرح المهذب ) 1
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َم َِ وقال القرطبي رحمه الله: )  ُسنَّة   ِبالسَّاَلمِ  َداءَ ااِلبتتِ  َأنَّ  َعَلى التُعَلَماءُ  َأجت
ِلهِ  َفرِيَضة ، َوَردُّهُ  ِفيَها، ُمَرغَّب   َسنَ  َحيُّوافَ ": تَ َعاَلى ِلَقوت  "ُردُّوها أَوت  ِمنتها بَِأحت

 أه . 1(

، المسموع وهو وجوب الرد على السالم ؛وهل يشمل هذا الحكم
 السالم المكتوب ؟.

 المتولي سعد أبو اإلمام قال: فصل: )قال اإلمام النووي رحمه الله
 المالس: فقال حائط أو ستر خلف من إنسانا إنسان نادى إذا: وغيره
 السالم أو ، فالن يا ليكع السالم:  فيه كتابا كتب أو فالن، يا عليك
 لكتابا فبلغه ، فالن على سلم:  وقال رسوال أرسل أو ، فالن على

 وغيره الواحدي ذكر وكذا ، السالم يرد أن عليه وجب ، الرسول أو
 أه .2(السالم بلغه إذا السالم رد إليه المكتوب على يجب أنه أيضا

 فَ َلزَِمهُ  لَيتهِ إ التُمرتَسلُ  َوأَمَّاوقال العالمة ابن حجر الهيتمي رحمه الله: )
رتَسالِ  عليه السَّاَلمُ  كان إنت  ثُمَّ ، فَ وترًا الرَّدُّ   َوِإنت  ،بِاللَّفتظِ  الرَّدُّ  هُ َلزِمَ  ؛بِاإلتِ

 ( أه .بِاللَّفتظِ  أو بها الرَّدُّ  َلزَِمهُ  ،بِالتِكَتابَةِ  كان

                                                           

 (.293/ 5تفسير القرطبي ) 1
 (.213اْلذكار النووية )ص:  2
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َمُتهُ فَ  ةِ بِالتِكَتابَ  الرَّد ِ  ُوُجوبُ  َوأَمَّاالى ان قال رحمه الله: )  ِْلَنَّ  ظَاِهَرة   ِحكت
ِلمِ  َوَصلَ  إَذا التِكَتابَ   ُسبتَحانَهُ  َواَللَّهُ  يَنِئذٍ حِ  عليه الرَّد ِ  ِبَمنتزَِلةِ  كان لِلتُمست
 أه . 1(َأعتَلمُ  َوتَ َعاَلى

 وبوالمكتواْلدلة الظاهر منها وجوب رد السالم تعم السالم المسموع 
ن غيره، بل الحكم يشمل سواء، وال مخصص للمسموع دو سواء ب

 جمي ِ كيفيات وأنواع السالم.

ل دون  التلفظ به على المرس المسألة الثانية: هل يكفي في رد السالم
 .؟الزمة الكتابة ، ام أنهتكتاب

، في وسائل التواصل اإلجتماعي غير كاف الذي يظهر ان التلفظ به
سالمه،  ىلما في كتابته من اشعار المرسل بالرد علمالم يكتبه أيضا، 

وهذا يفضي الى تآلف القلوب وعدم نفرتها، اذ ان عدم وصول رده 
شقاق حصل الالى المرسل يشعره بشيء في قلب المرسل اليه، في

وْلن السنة في رد السالم الجهر به، وإشعار وتدخل الشحناء القلوب، 
 قائله بالرد عليه.

                                                           

 (.213/ 1الفتاوى الفقهية الكبرى ) 1
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ثابت بن  نع، أخرج البخاري في أدبه أثراً عن ابن عمر رضي الله عنه
عبيد رضي الله عنه قال: اتيت مجلساً فيه عبدالله بن عمر رضي الله 

 .1عنه فقال: إذا سلَّمت فأسم ِ؛ فإنها تحية مباركة طيبة
رُ  َجَوابِ َوالت  السَّاَلمِ  ِفي َوالسُّنَّةُ قال اإلمام القرطبي رحمه الله: )  2(التَجهت

 أه .
ه هديه صلى الله علي أن من رحمه الله؛ ابن القيمشمس الدين وذكر 

  .3م رده عليهل ِ وسلم انه كان ُيسم ِ المسَ 
، ام هل يلزم في كتابة الرد على السالم التلفظ به أيضاالمسألة الثالثة: 

 ان الكتابة كافية؟.

لملك في التلفظ به من كتابة ا ، لمابهاْلصل في رد السالم التلفظ 
 ،له

َوِإنَّ َعَليتُكمت وله تعالى: }أيضا، لعموم ق وان كان يكتبه لمن كتبه بيده
َعُلوَن{ ]االنفِار:   - 14َلَحاِفِظيَن * ِكَراًما َكاتِِبيَن * يَ عتَلُموَن َما تَ فت

 وبا،، فاذا كان السالم مكتمزيد خير وفضل  فيه[، لكن النِق به 12

                                                           

قال اْللباني رحمه الله : )صحيح اإلسناد( عن ثابت بن عبيد ، انظر : صحيح اْلدب  1
 (391/ 1المفرد )

 (.343/ 5القرطبي )تفسير  2
 .(2/119 )زاد المعاد 3
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فالذي يظهر ان الرد عليه بالكتابة مجزئ، وان كان التلفظ م ِ الكتابة 
 .وثواب فضلكثير في الزيادة على أصل التحية من   هو ال أفضل، لما

َسنَ  َفَحيُّوا بَِتِحيَّةٍ  ُحيِ يُتمت  َوِإَذا}:قال الله َهامِ  بَِأحت  َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  ُردُّوَها َأوت  ن ت
ءٍ  ُكل ِ  َعَلى  . [31: النساء{ ] َحِسيًبا َشيت

 َعَليتهِ  فَ َردُّوا ِلُم،ست التمُ  َعَليتُكمُ  َسلَّمَ  : )ِإَذاكثير رحمه الله  قال الحافظ ابن
 َمنتُدوبَة ، ِه َفالز ِيَاَدةُ بِ  َسلَّمَ  َما ِبِمثتلِ  َعَليتهِ  َردُّوا أَوت  َسلََّم، ِممَّا أَفتَضلَ 

ُروَضة  ( َوالتُمَماثَ َلةُ   أه . 1َمفت

 في أمرين: تكونولعل الزيادة هنا 

قول ي: بالزيادة على الصيغة التي سلم بها المرسل، كأن اْلمر اْلول
قف، او تو  السالم عليكم؛ فترد عليه قائال: وعليكم السالم ورحمة الله

 بتمامها حتى قولك وبركاته، وهذا اْلولى واْلكمل.

 وكتابة. نِقا : بالرد عليهااْلمر الثاني

 وهل يجزئ ابتداء السالم بالكتابة دون النِق به؟.

الملك  بةالظاهر جواز ذلك، لكنه خالف اْلولى؛ لما في نِقه من كتا
 له وشهود سامعه له.

                                                           

 (.313/ 2تفسير ابن كثير ) 1
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 حكم الكالم قبل السالم.المسألة الرابعة: 

 فمن ؤالالس قبل السالملأللباني رحمه الله: ) في السلسة الصحيحة
 .1(تجيبوه فال السالم قبل بالسؤال بدأكم

 ن البدأ بالسالم سنة، وليسوالذي عليه عامة أهل العلم رحمهم الله ا
اإلمام القرطبي رحمه الله الذي نقل إجماع بواجب، وقد مر معنا كالم 

 اْلمة على استحباب البدأ به.

القارئ: اعلم أن ابتداء السالم  قال: )العظيم آبادي رحمه الله قالو 
وا جماعة  فإن كان، سنة مستحبة ليست بواجبة وهي سنة على الكفاية

 أه . 2(كفى عنهم تسليم واحد ولو سلموا كلهم كان أفضل
رأي  وقبل الكالم على الندب ال على الوجوب، وهه فيكون البدأ ب

 عامة أهل العلم رحمهم الله، كما تقدم معنا.

تصال او رسالة عبر وسائل إ علىيلزم المجيب المسألة الخامسة: 
ه، ْلنه بمثابة ب متصل به، وال ينبغي ان يبدأالالتواصل، الرد على سالم 

يضا كصاحب الدار أو ، وههالذي ال يبدأ بالسالم وانما يرد الجالس
                                                           

قال اإلمام أبي زرعة رحمه الله: )حديث ليس له أصل(، نقله اْللباني رحمه الله في  1
(.، وقال الشيخ اْللباني : ) حسن ( انظر حديث رقم : 315/ 2السلسة الصحيحة: )

 في صحيح الجام ِ. 3199
 .39/ص 11عون المعبود ج 2
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الذي يأذن للِارق بالدخول، فالسالم ههنا انما يكون للِارق، ال 
 لصاحب الدار.
 َرُسولُ  قَالَ  :َقالَ  الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنهوفي الحديث 

 َعَلى َوالتَماِشي التَماِشي َلىعَ  الرَّاِكبُ  ُيَسلِ مُ : »َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ 
 متفق عليه. «التَكِثيرِ  َعَلى َوالتَقِليلُ  التَقاِعدِ 

قال الشيخ عبد الله الفقيه: )فالسنة أن يكون البادئ بالسالم الشخص 
المتصل، ْلنه في حكم الِارق، كما هو المنقول عن الشيخ اْللباني 

وعلى المتَصل عليه إجابته برد التحية، وقد قال الشيخ -رحمه الله-
السالم من المتِصل  :في رسالته أدب الهاتف-مه الله رح-بكر أبو زيد 

بداية ونهاية: المتِصل هو القادم، فإذا رُِفَعت سماعة الهاتف فبادر 
ان فهي شعار اإلسالم، ومفتاح اْلم، بالتحية اإلسالمية: السالم عليكم

والسالم، وهي شرف ْلُمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب 
 .انتهى .الجواب على سامعه

واْلولى في المتَصل به االنتظار حتى يبادر المتِصل بالسالم، فقد قال 
ومما يُنهى عنه  :في رسالته السابقة الشيخ بكر أبو زيد   رحمه الله  

هنا: سكوت المتِصل إذا رُفعت السماعة حتى يتكلم المتَصل به، وهذا 
 :فيه إخالل باْلدب من عدة جهات ال تخفى

َتأتِذن، والقادم، بالسالممنها: مخالفة السنة في   .بدء المست
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ومنها: أن المتِصل هو الِالب، فعليه المبادرُة بالسالم، فالكالم، طلبا 
 أه . 1(.انتهى .أو استقباال
وسائل التواصل مستخدمي : يلجأ الكثير من السادسةالمسألة 

، او لوالوسائ المواق ِ الى إخفاء ظهورهم اْلخير على هذه اإلجتماعي
راءة ة القالغاء خاصي ومثل ذلك؛، على تأريخ سابق همضبط ظهور 

 ، رغبة منهم في عدم تعرض أحد من الناس لهم.للرسائل الواردة إليهم

 :من وجهينخِأ وهذا 

، من كبائر الذنوب ن، والكذب كبيرة: ان هذا الضبط كذب بي  اْلول
 ملعون صاحبه وممقوت عند ربه وبين خلقه.

انت المسلم، خصوصا اذا كصل وعدم نصرة من التن ا: ان فيه نوعالثاني
 هذه الرسائل مما فيه طلب العون او النصرة من المرسل اليه، وكان

 قادرا على ذلك وقد تقدم.

ة كجلب مصلح،  على هذا ان كان لمان ِ شرعي معتبر المسلمويعذر 
  ذلك فال يحل بحال. سوىواما ما ، او دف ِ مفسدة

                                                           

 انظر: موق ِ إسالم ويب. 1
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 األصل الثامن
 

تكبر او البنفسه،  هإعجابدافعه  واصاحبه  كل منشور كان مراد
 .هاو اإلعجاب ب مشاركتهو نشره ا األولى عدمف ؛به على الخلق

 

 أدلة هذا األصل:

 مهلكات ثالث: )عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن ابن عمر-1
 المهلكات فأما ؛درجات ثالث و كفارات ثالث و منجيات ثالث و
 اتالمنجي أما و ،بنفسه المرء جابإع و متب ِ هوى و مِاع فشح: 
 خشية و الغنى و الفقر في القصد و الرضا و الغضب في فالعدل: 
 بعد لصالةا فانتظار:  الكفارات أما و ؛ العالنية و السر في تعالى الله

 ؛ اتالجماع إلى اْلقدام نقل و السبرات في الوضوء إسباغ و الصالة
 و بالليل الصالة و السالم ءإفشا و الِعام فإطعام:  الدرجات أما و

 . 1( نيام الناس

                                                           

 في صحيح الجام ِ 3415قال الشيخ اْللباني : ) حسن ( انظر حديث رقم :  1
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 عليه للها صلى النبي عن عنه الله رضي مسعود بن الله عبد عن-2
، (كبر من ذرة مثقال قلبه في كان من الجنة يدخل ال: )قال وسلم
 .حسنة ونعله حسنا ثوبه يكون أن يحب الرجل إن رجل فقال

( الناس وغمط حقال بِر ؛الكبر الجمال يحب جميل الله إن: )قال
 رواه مسلم والترمذي.

 وغمط، تجبراو  ترفعا وإنكاره َدفعه التحق بِرقال السيوطي رحمه الله: )
 التِ رتِمِذي   رَِوايَة يَوفِ  وطاء التِميم َوُسُكون التُمعتَجَمة التَغيتن ِبَفتتح النَّاس
مَلة بصاد َّاء بدل ُمهت  أه . 1( احتقارهم:  ِبَمعتنى وهما ال

 لىص الله رسول عند رجال رجل مدح قال أبيه عن بكرة أبيوعن -3
 قِعت يحكو ) :وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال وسلم عليه الله
 فليقل أخاه مادحا أحدكم كان إن) :قال ثم مرارا (صاحبك عنق

 ( متفق عليه.أحدا الله على أزكي وال أحسبه

  

                                                           

 (143/ 1شرح السيوطي على مسلم ) 1
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 مسائل وفروع هذا األصل وتطبيقاته:

سائل و المنشورات التي يكثر منها بعض الناس في : ولىالمسألة اْل
 او الغرورعجاب بالنفس، اإل ، التي ظاهرهااإلجتماعيالتواصل 
الى  ذلك فضيلما يعجاب بها او مشاركتها، ال ينبغي اإلوالكبر؛ 

بنفسه وهو هنا صاحب المنشور، ولما فيه من إعانته  هلكة المعجب
 .ما يضره ويفسد أمرهعلى 

جاب يه وسلم عن مديح من يُعلم ضرره؛ بإعالنبي صلى الله علوقد نهى 
 او كبر.

 الله صلى الله رسول عند رجال رجل مدح قال أبيه عن بكرة أبيعن 
 عنق ِعتق ويحك) :وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال وسلم عليه

 أحسبه فليقل أخاه مادحا أحدكم كان إن) :قال ثم مرارا (صاحبك
 ( متفق عليه.أحدا لهال على أزكي وال

 ولالمق إعجاب من شفقا ذلك كره فإنماقال الخِابي رحمه الله: )
 جناية وذلك بروالك االستِالة نفسه في فيجد بقوله واالعتزاز بذلك له

 أه . 1(فأهلكه عنقه قِ ِ كأنه فيصير بذنبه، وتعزيز عليه

                                                           

 (.1151/ 3أعالم الحديث )شرح صحيح البخاري( ) 1



  جتماعي المغني في فقه وسائل التواصل اإل                                              016
 

عيادة كالمسألة الثانية: اْلولى في أعمال البر وخصوصا المندوب منها؛  
 بين الناس، نشرها عدمونحو ذلك،  ،محتاج مريض، او إعانة

 ْلن اْلصل في الصدقات اإلجتماعي؛وسائل التواصل وخصوصا على 
 في فعلها. اإلسرارالنوافل؛ وفي القربات 

في الحديث الصحيح، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في 
 شماله متعل ال ىحت فأخفاها بصدقة تصدق ورجلظله، وذكر منهم: )

 ( متفق عليه. يمينه تنفق ما

 َقالَ  لسِ ر ِ ا َصَدَقةِ  َفضتلُ  التَحِديثِ  َهَذا ِفيقال النووي رحمه الله: ) َ 
َِوُّعِ  َصَدَقةِ  ِفي َوَهَذا التُعَلَماءُ  رُّ  التَّ  ِإَلى أَق تَربُ  ِْلَنَّهُ  فتَضلُ أَ  ِفيَها َفالسِ 

اَلصِ   أه . 1( ءِ الر ِيَا ِمنَ  َوأَب تَعدُ  اإلتِخت

ليها لمحسن اليه، والتي رتب الشارع عذية لوْلن في نشرها بين الناس أ
 اَل  آَمُنوا ِذينَ الَّ  يَاأَي َُّها}قال الله: ، وعدم قبول عملهبِالن سعي العبد 

ُلوا ِِ ََذى بِالتَمن ِ  َصَدَقاِتُكمت  تُ بت  نُ يُ ؤتمِ  َواَل  النَّاسِ  رِئَاءَ  اَلهُ مَ  يُ نتِفقُ  َكالَِّذي َواْلت
ِخرِ  َوالتيَ وتمِ  بِاللَّهِ  َوانٍ  َكَمَثلِ  َفَمثَ ُلهُ  اآلت  رََكهُ فَ ت َ  َواِبل   َفَأَصابَهُ  تُ َراب   هِ َعَليت  َصفت

ِدُرونَ  اَل  َصلتًدا ءٍ  َعَلى يَ قت ِديي َ  اَل  َواللَّهُ  َكَسُبوا ِممَّا َشيت  التَكاِفرِينَ  التَقوتمَ  هت
 .[211: البقرة{ ]

                                                           

 (.122/ 3شرح النووي على مسلم ) 1
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 ما أمن صاحبها على نفسه ِاعاتالالقرب و  ويرخص اإلخبار بفعل
 اقتداء الناس به.ترتب على اإلخبار بها والعجب، و الغرور 

: وسلم ليهع الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن
 نمف: "  قال أنا:  بكر أبو قال"  ؟ صائما اليوم منكم أصبح من" 
 مأطع فمن: "  لقا.  أنا:  بكر أبو قال"  ؟ جنازة اليوم منكم تب ِ

 ممنك عاد فمن: "  قال.  أنا:  بكر أبو قال"  ؟ مسكينا اليوم منكم
 عليه للها صلى الله رسول فقال.  أنا:  بكر أبو قال" .  ؟ مريضا اليوم
 .مسلم رواه"  الجنة دخل إال امرئ في اجتمعن ما: "  وسلم

رُ قال ابن حبان رحمه الله في صحيحه: )  َلهُ  َجائِز   التَمرتءَ  بَِأنَّ  التبَ َيانِ  ذِكت
َدحَ  َأنت  َسهُ  َيمت  التَخيترِ  َقصتدَ  ِبَذِلكَ  رَادَ أَ  ِإَذا َعَليتهِ  اللَّهُ  أَن تَعمَ  َما بِبَ عتضِ  نَ فت

َتِمِعينَ   أه . 1(نتهُ مِ  َشَهَواِتَها الن َّفتسِ  ِإعتَِاءِ  ُدونَ  َلهُ  بِالتُمست

ِتعِ  نِ بت  ُجبَ يترِ  بتنِ  ُمَحمَّدِ ثم ذكر رحمه الله بسنده عن   أَبِيهِ  َعنت  ،مٍ ُم
بَ َرهُ  أَبَاهُ  َأنَّ  ،ُجبَ يترٍ  بتنِ  ُمَحمَّدِ  َنا أَنَّهُ : َأخت  ىَصلَّ  اللَّهِ  َرُسولِ  َم َِ  َيِسيرُ  وَ هُ  بَ ي ت

َفَلهُ  - َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َعتَرابُ ا َعِلَقتِ  ؛- ُحنَ يتنٍ  ِمنت  َمقت أَُلونَ  ْلت  َرُسولَ  َيست
َّروه َحتَّى ، َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  ِِفَ  ، َسُمَرةٍ  ىِإلَ  اض  رَِداءُ  وُخ

                                                           

 (.35/ 13مخرجا ) -صحيح ابن حبان  1
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 عليه الله صلى الله ولرس فَ َوَقفَ  ، َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ 
 :فقال ، وسلم

تُ  نَ َعماً؛ الِعَضاهِ  ههذ عدد لي كان لو ،ردائي أعِوني)) َنُكمت  هاَلَقَسمت  بَ ي ت
اباً  َتِجُدوِني اَل  ثُمَّ  ،  . 1((جباناً  وال ، َكذَّ

حه الناس على خير فعله، دون قصده له عند وليس من هذا من مدَ 
 فعله لهذا العمل.

 ، ر ٍ ذَ  أَِبيفقد روى ابن حبان رحمه الله في صحيحه من حديث 
 :َقالَ 

 :َقالَ  نَّاُس؟ال َمُدهُ َيحت  التَخيترِ  ِمنَ  يَ عتَملُ  الرَُّجلُ ! اللَّهِ  َرُسولَ  يَا: قُ لتتُ 

َرى َعاِجلُ  تِلتكَ ))  .2((المؤمن ُبشت

 عجاب المرء بنفسه؟.يف يكون إك

                                                           

 (.255/ 3التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان )صحيح، انظر:  1
 (251/ 3صحيح، انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ) 2
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ِسهِ  لتَمرتءِ ا ِإعتَجابُ  التُقرتطُِبيُّ  َقالَ : )قال الحافظ ابن حجر رحمه الله  بِنَ فت
َيانِ  َم َِ  التَكَمالِ  ِبَعيتنِ  َلَها ُماَلَحظَُتهُ  ُهوَ  تَ َقرَ  َفِإنِ  للَّهِ ا نِعتَمةِ  ِنست َرهُ  احت  َغي ت
رُ  فَ ُهوَ  َذِلكَ  َم َِ  ُمومُ  التِكب ت  أه . 1(التَمذت

 ظني أن بنفسه المرء إعجاب: حكيم قال: )وقال المناوي رحمه الله
 ستخفافاال والزهو بها فرحه فيظهر قوة ضعف م ِ فيها ليس ما بها
 أه . 2(بنفسه الفرح من

لقرب ا عجاب بالنفس، وغرورها بفعلاإلعالمات من و : الثالثةالمسألة 
، بالصور او الفيديو ثم نشرها في توثيق الحج والعمرةوالِاعات؛ 

 .اإلجتماعيوسائل التواصل 

 :وهذا الفعل ال يصح للوجوه التالية

ل او فيما يكون سبيله الموص ،قد يوق ِ في الرياء: ان هذا العمل اوال
 اليه، وهو شرك خفي محبط لعمل العبد وعبادته.

ليه صلَّى الله ع -، ان النبي في مسنده للهاخرج االمام احمد رحمه ا
 : ))إنَّ أخوَف ما أخاف عليكم الشِ رتك اْلصغر((.-وسلَّم 

                                                           

 (211/ 14فتح الباري البن حجر ) 1
 (.54/ 1فيض القدير ) 2
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 قالوا: وما الشِ رك اْلصتغر يا رسول الله؟

 .1قال: ))الرياء((

رَكتتَ  لَِئنت  ِلكَ قَ بت  ِمنت  الَِّذينَ  َوِإَلى ِإلَيتكَ  أُوِحيَ  َوَلَقدت }: وقال تعالى  َأشت
َِنَّ  َب  .[15 :الزمر{ ]التَخاِسرِينَ  ِمنَ  َولََتُكوَننَّ  َعَمُلكَ  لََيحت

ة الر ِياء: إظهاُر العبادة؛ لقصتد رؤي): رحمه اللهقال الحافظ ابن َحجر 
 أه .2(الناس لها، فيحمدوا صاحَبها

المراد به هنا  ، و ن أوجه تسمي ِ الناس بفعل العبادة: أن فيه وجه مثانيا
أن )تح الباري، عن ابن عبدالسالم: كما قال الحافظ ابن حجر في ف

 أه .3(عمَله لله، ثم ُيحدِ ث به الناس -أي العبد  -ُيخِفي 

وهذا بين في من يوثق عمرته او حجته بالتصوير ثم يقوم بعرض هذه 
 ليسم ِ ويري من لم يعلم منهم بذلك. الصور ونشرها بين الناس،

 والتسمي ِ من الرياء وهو محبط للعمل ايضا.

                                                           

 في صحيح الجام ِ. 1555قال الشيخ اْللباني : ) صحيح ( انظر حديث رقم :  1
 (.331/ 11فتح الباري البن حجر ) 2
 (.331/ 11فتح الباري البن حجر ) 3
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قال:  -رضي الله عنه  -في صحيحه ، عن ابن عبَّاس روى مسلم 
ءى : ))َمن سمَّ ِ سمَّ ِ الله به، وَمن را-صلَّى الله عليه وسلَّم  -قال 

 راءالله به(.

قال العلماء معناه من رآء بعمله وسمعه ) :رحمه اللهقال اإلمام النووي 
لناس االناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره سم ِ الله به يوم القيامة 

 أه . 1(وفضحه

، يجب حفظها مما يبِلها ويفسدها، ومثل هذا ثالثا: ان العبادة أمانة
العمل قد يكون في الغالب من أسباب شوب العبادة بالرياء المحبط 

 او المفسد لها.

اِتُكمت نَ ونُوات أََما: )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوات الَ َتُخونُوات الل هَ َوالرَُّسوَل َوَتخُ قال تعالى
 .َوأَنُتمت تَ عتَلُمون(

: قُ لتتُ ) :ر بعد أن ذكر أسباب نزول اآليةقال الحافظ ابن كثي
يَةَ  َأنَّ  َوالصَِّحيحُ  ، َسَببٍ  َلىعَ  َوَرَدتت  أَن ََّها َصحَّ  َوِإنت  َعامَّة ، اآلت  َخاصٍ 

ذُ  َخت . التُعَلَماءِ  ِمنَ  لتَجَماِهيرِ ا ِعنتدَ  السََّببِ  ِبُخُصوصِ  اَل  اللَّفتظِ  ِبُعُمومِ  َفاْلت
زَِمةَ  َوالتِكَبارَ  الصِ َغارَ  الذُّنُوبَ  تَ ُعمُّ  َوالتِخَيانَةُ  يَةَ وَ  الالَّ  أه . 2(التُمتَ َعدِ 

                                                           

 (.111/ 13شرح النووي على مسلم ) 1
 (.11/ 1تفسير ابن كثير ت سالمة ) 2
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: " وتخونوا أماناتكم   اْلمانة: اْلعمال التي ثم ذكر قول ابن عباس
 1ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة يقول: ال تخونوا ال تنقضوها"

 أه .

 :عالىدة له، وحذر مما سواه فقال تخالص بالعباأمر الله تعالى باإل وقد
ِلِصينَ  اللَّهَ  لِيَ عتُبُدوا ِإالَّ  أُِمُروا َوَما} ينَ  َلهُ  ُمخت  .[5: البينة{ ]نَ َفاءَ حُ  الدِ 

 ،يقتضي الوجوب، المترتب على تركه بِالن العمل واْلمر هنا
 واستحقاق العقاب.

لها  إعجاب المرء بنفسه وتزكيته يء من: ان في هذا التوثيق شرابعا
 انه قد قام -اال من رحم الله  -، اذ يرى هذا الموثقوهذا ظاهر بين

ار في حال فيظن انه قد ص ،عجز عنه غيره فتسر به نفسه وتفرحبما 
 فضل ممن سواه.أ

{ َقىات َّ  ِبَمنِ  عتَلمُ أَ  ُهوَ  أَن تُفَسُكمت  تُ زَكُّوا َفاَل } :وقد حذر الله من هذا بقوله
 .[32: النجم]

                                                           

 المصدر السابق. 1
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 النبي عنِ  -رضي الله عنه  -حديث أنس  الحديث الصحيح منوفي 
 قال: ))ثالث مهلكات: ُشح  مِاع، وهًوى -صلَّى الله عليه وسلَّم  -

 .1متَّب ِ، وإعجاب المرتء بنفسه(

غله العبادة، ويشهذه ثيق يخرج العبد عن ماهية : ان هذا التو خامسا
على  ، والحاحلعبد بأنساكه بحضور قلبن ينشغل ا، واْلصل اعنها
 بقبول حجته او عمرته. بالدعاء الله

التي  ،مناف لمقام هذه المشاعر المباركة، ناهيك عن ان هذا اْلمر
ن م ؛ا الله من شعائره الواجب تعظيمها، وعمارتها بما شرعجعله

َّائِِفي، قال تعالىالِواف والصالة والذكر رت بَ يتِتَي لِل ِئِميَن َوالتَقا نَ : )َوَطهِ 
 .َوالرُّكَّ ِِ السُُّجوِد(

، قد يكون فيه من أذى المسلمين : أن توثيق هذه المناسكسادسا
الذين يؤدون أنساكهم بجوار هذا الشخص الشيء الكثير، ولربما أخذ 

 فيتضايق بهذا الناس ويتذمرون. ،ة بجوارهم ِ صورته صورة المرأ

                                                           

 في صحيح الجام ِ. 3439قال الشيخ اْللباني : ) حسن ( انظر حديث رقم :  1
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 يُ ؤتُذونَ  الَِّذينَ وَ } :قوله تعالىذلك في كتابه الكريم بوقد نهى الله عن 
ِمِنينَ  َتَسُبوا َما ِبَغيترِ  َوالتُمؤتِمَناتِ  التُمؤت تَ  فَ َقدِ  اكت َتانًا َمُلوااحت { ُمِبيًنا َوِإثتًما بُ هت

 .[53: اْلحزاب]

 (مسلمون من لسانه ويدهالمسلم من سلم ال: )الحديث الصحيح وفي
 متفق عليه.

ها أسلم للعبد، لما في ذلك من قِ ِ : ان إخفاء العبادة وإسرار سابعا
لى مالم يترتب ع ،وسائر المفاسد اآلنف ذكرها عنها لسبيل الرياء

ُفوَها َوِإنت }لعموم قوله تعالى: ، إظهارها مصلحة تُ  ُتخت  التُفَقَراءَ  وَهاَوتُ ؤت
ر   فَ ُهوَ  { َخِبير   ونَ تَ عتَملُ  ِبَما لَّهُ َوال َسيِ َئاِتُكمت  ِمنت  َعنتُكمت  َوُيَكفِ رُ  َلُكمت  َخي ت

 .[ 231: البقرة]

 فيه داللة على أن إسرار الصدقة) :قال الحافظ ابن كثير رحمه الله
أفضل من إظهارها ؛ ْلنه أبعد عن الرياء ، إال أن يترتب على اإلظهار 
مصلحة راجحة ، من اقتداء الناس به ، فيكون أفضل من هذه الحيثية 

. 
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الجاهر بالقرآن كالجاهر  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
واْلصل أن اإلسرار ، " 1ر بالقرآن كالُمِسر بالصدقةبالصدقة والُمسِ 

 أه . 2(، لهذه اآلية ... أفضل

 :  بحال تلفتخ الصدقة في الحال أن فيه والتحقيق)وقال الُقرطبيُّ
 فيها لهف المعِي أما. لها الشاهدين والناس إياها والمعِى لها المعِي

 .القدوة وثواب السنة إظهار فائدة

 ، رياءال نفسه على وأمن نيته وحسنت حاله قويت لمن هذا:  قلت
 .أفضل له فالسر المرتبة هذه عن ضعف من وأما

 سبتهن أو ، له الناس احتقار من أسلم له السر فإن إياها المعِى وأما
 السرف الناس حال وأما ، التعفف وترك عنها الغنى م ِ أخذها أنه إلى

 لمعِيا على طعنوا ربما أنهم جهة من ، لهم العالنية من لأفض عنهم
 إلى القلوب تحريك فيها ولهم ، باالستغناء لها اآلخذ وعلى بالرياء لها

 أه . 3(قليل اليوم هذا لكن ، الصدقة

                                                           

 في صحيح الجام ِ. 3145قال الشيخ اْللباني : ) صحيح ( انظر حديث رقم :  1
 (.341/ 1تفسير ابن كثير ت سالمة ) 2
 (.333/ 3تفسير القرطبي ) 3
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ال يكون فعل شيء من هذه اْلمور؛ من توثيق الحج : أالرابعةة مسألال
 من التحدث بنعمة الله، وحثوالعمرة، او توثيق أعمال البر والخير، 

 ؟. ، واقتدائهم بفاعلهاالناس على فعلها

  :مهاأهذكر أهل العلم رحمهم ضوابط هامة للتحدث بالنعمة، من 

، هاظهار فقره وعجزه لربعلى ، دث بالنعمةان يحرص العبد اذا ح-1
وان ما أصابه من خير في دنياه ، انما هو من انعامه وفضله ، ليس 

في ذلك دخل ، ال ان يقصد بحديثه بها ، علوه على لجهده وذكائه 
 .الخلق ، وتكبره عليهم ، المكسب لحاجتهم وذلهم له

لما  ،لنعمة في حال خشي على نفسه الحسدال يحدث العبد باا-2
، وقد ذكر االمام سد عليهايترتب على ذلك من ضرر عليه ان حُ 

 مالنع ذكر: رفينالعا بعض قال):  المناوي رحمه الله هذا الضابط بقوله
 التحدث ىعل يترتب لم ما موضعه الخبر هذا ثم الله في الحب يورث

 :الزمخشري قول يفيده كما أولى فالكتمان وإال كحسد ضرر بها
 فتنةال نفسه على وأمن به يقتدى أن قصد إذا هذا مثل يجوز وإنما
 والرياء عةالسم بأهل التشبه إال فيه يكن لم ولو أفضل فالستر وإال

  .أه 1(كفىل
                                                           

 (.234/ 3فيض القدير ) 1
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يَاَك َقاَل يَا بُ َنيَّ اَل تَ قت : )تدلوا على قولهم هذا بقوله تعالىواس ُصصت ُرؤت
نتَساِن َعُدو  ُمبِ  َوِتَك فَ َيِكيُدوا َلَك َكيتًدا ِإنَّ الشَّيتَِاَن ِلإلتِ  .) ين  َعَلى ِإخت

 النعمة إظهار ترك جواز على يدل ما وفيها: ( قال القرطبي رحمه الله
 أه . 1(وكيدا حسدا غائلته شىتخ من عند

لك سيوغر صدور النعمة اذا علم المتحدث ان ذب ال يتحدثا -3
، فيكون التحدث بها حينئذ ضرر عليهم ، والضرر اهل الحاجة والفقر

 .يزال

 .من المرء على نفسه الرياءأ -1
 .عجاب نفسهإمن المتحدث بها من أ-5
 .اس على فعلهاجل االقتداء، وحث النان يكون التحدث بها ْل-1

كر ،  بي بأالنبي صلى الله عليه وسلم م ِ  حديثودليل ما ذكرنا 
 .م، وقد مر معناي هريرة عند مسلبأكما في حديث 

: من مظاهر اعجاب المرء بنفسه؛ تحدثه بكل ما الخامسةالمسألة 
 يفعله او يصنعه، او بكل نعمة وفق لها او رزق بها.

                                                           

 (.123/ 9تفسير القرطبي ) 1
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في كثير من الناس اال من رحم ولكم هي ظاهرة للعيان هذه المظاهر 
ات مما النيأمر  ، وان كاناإلجتماعيوسائل التواصل في خصوصا  الله

، اال ان السواد اْلعظم من هؤالء ال تجد لهم غاية اختص الله بعلمه
أصحابه، بما ناله او او مقصد اال انه يريد ان يتظاهر أمام أقرانه و 

 حصل عليه.

 أخذ لنفسه العدد الكافي من الصور اشترى سيارة فارهة لوفمنهم من 
 او مقاط ِ الفيديو ثم نشرها على هذه المواق ِ.

رزق بحالل مبارك، اخذ لنفسه حظا وافرا من الصور  لوومنهم من 
 لدكانه او حانوته، ثم قام بنشرها، وهلم جرا.

 ولو جئت وسألت أحدهم، لم فعلت هذا؟.

ل ق دربه بالفضلوجدت ان ال غاية له غير ان يدرك أصحابه، ورفا
 الذي وصل اليه، او وفق له.

 تركه للوجوه التالية: يجبوهذا اْلمر 

، والذي جعله الشارع من مهلكات بالنفسعجاب ن فيه إأ اْلول:
 العبد وأسباب خسرانه في الدارين.
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لفعل، االثاني: ان فيه شيء من الغرور، وربما تسرب الى النفس من هذا 
ُخلُ  اَل شيء من الكبر، وفي الحديث: )  ِمث تَقال بهقل ِفي أحد النَّارَ  َيدت

ُخلُ  َواَل . ِإيَمانٍ  ِمنت  َخرتَدلٍ  َحبَّة  ِمنت  َحبَّةٍ  ِمث تَقالُ  لتِبهِ ق َ  ِفي َأَحد   التَجنَّةَ  َيدت
 ُمسلم. َرَواهُ  (كبر ِمنت  َخرتَدلٍ 

الثالث: ان هذا اْلمر مما يخشى عليه العين، فصاحب كل نعمة 
جب حفظها من أسباب زوالها، ومن حفظها محسود غالبا، والنعمة ي

قول ال وسيأتيعدم عرضها امام كل محروم منها، او حاسد عليها، 
 لتالي ان شاء الله.مفصال عن هذا الوجه في اْلصل ا

خلو ، و ته، ونقاء سرير همنه سالمة مقصدلم من عُ : السادسةالمسألة 
دم اطرائه ع ولىْلاف او إعجابه بنفسه، دران الكبر والغرور،أنفسه من 

ذريعة، عجابه بنفسه سدا للإلباعثة على منشوراته ا واومديح فعاله 
، ادحينالمفالنفس قد تضعف فيصيبها داء الكبر والغرور بمدح 

  .وثنائهم



  جتماعي المغني في فقه وسائل التواصل اإل                                              021
 

   

 األصل التاسع
 

عدم و احفظ واجب،  ترتب على اإلمساك عنه او تركه؛ منشوركل 
ه اال ب  يتم الواجبال ماف، نشرهيحرم فهو مما التقصير في أدائه؛ 

 فهو واجب.
 

 أدلة هذا األصل:

ُلَكةِ  ِإَلى بِأَيتِديُكمت  تُ لتُقوا َواَل }: قوله تعالى-1 ِسُنواوَ  الت َّهت  ُيِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  َأحت
ِسِنينَ   .[195: البقرة{ ]التُمحت

ِليُكمت وَ  أَن تُفَسُكمت  ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَي َُّها}: وقوله تعالى-2  َوُقوُدَها ارًانَ  َأهت
َها َوالتِحَجاَرةُ  النَّاسُ   أََمَرُهمت  َما اللَّهَ  ونَ يَ عتصُ  اَل  ِشَداد   ِغاَلظ   َماَلِئَكة   َعَلي ت

َعُلونَ   .[1: التحريم{ ]يُ ؤتَمُرونَ  َما َويَ فت

 وال اتقاء للعبد من النار اال بفعل الواجب وترك المحرم.

 َوَجاِهُدوا التَوِسيَلةَ  لَيتهِ إِ  َواب تتَ ُغوا اللَّهَ  ت َُّقواا آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَي َُّها}: وقوله-3
ِلُحونَ  َلَعلَُّكمت  َسِبيِلهِ  ِفي  .[35: المائدة{ ]تُ فت
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 أه . 1(لتُقرتبَةَ ا َأيِ : َعبَّاسٍ  ابتنِ  َعنِ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: )

 : اما بفعل مأمور، او ترك محذور.والقربة

  

                                                           

 (.143/ 3تفسير ابن كثير ) 1
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 وتطبيقاته:مسائل وفروع هذا األصل 

نشر  اعياإلجتموسائل التواصل  لمستخدمي: ال ينبغي المسألة اْلولى
ل ذلك ، ومثاو غيرها على هذه المواق ِ ،صور اْلبناء واْلحفاد وغيرهم

 مماصور المحالت التجارية، والسيارات، او العقارات ونحو ذلك، 
 من العين الخبيثة، والتي تضر والبد. عليهيخشى 

، من صالح الناس وطالحهم، محبهم ا كل مشاهد لهافهذه الصور يراه
، وكم من سقيم الزال طريح وحاسدهم، فكم من محسود خسر تجارته

ب ، وكم من ميت كان سبعين خبيثة كان السبب في سقمهالفراش  
  .جسده فأردته على الفور جثة هامدة!موته نظرة حسد فتت 

العين وإذا  لسبقتهولو كان شيء  سابَق القدر  )العين حق :في الصحيح
  .استُ غسلتم فاغسلوا( رواه مسلم

ِخُل التَجَمَل التقِ  التَعيتُن َحق  ) :وقال صلى الله عليه وسلم رَ ُتدت ، َوالرَُّجَل دت
َر(  .1التَقب ت

وجها، قتها م ِ ز على الزوجة ان تحفظ عالمن الواجب : المسألة الثانية
من  ب على ذلك، لما يترتتهاديموموان تحرص جاهدة على بقائها و 

 .ةعشر وحسن ال اْللفة

                                                           

 .254/  3لسلسلة الصحيحة " حسن ، ا 1
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وان مما يضمن ذلك لها، اال تعمل على نشر ما يفسد عليها عالقتها 
م ِ زوجها، كنشر الرسائل الساخرة من اْلزواج، او الصور التي تكون 

 لرجال أجانب.

 وسائل التواصلتض ِ على حسابها الخاص في  االوعليها أيضا 
 ها، وذلك للوجوه التالية:  صورة زوجها او أحد أقارباإلجتماعي 

، والواجب دف ِ هذه : ان هذا مما يخشى عليه من العينالوجه اْلول
 تقدم. كماالمفسدة بعدم نشر هذه الصور،  

لمواق ِ، ا امرأة صديقات تتواصل معهن عبر هذه: ان لكل الوجه الثاني
وكل صديقة تظهر عندها الصور التي تضعها صديقاتها على حسابهن، 

؛ من زوج او أب او هاالصور في يد أحد أقارب ن وقعت هذهولو قدر ا
ي أخالقها همت ف، فستكون العاقبة وخيمة عليها، وربما اتُ أخ وغيرهم

وعرضها، وترتب على هذا اْلمر المفاسد الجمة، والسالمة ترك هذا  
 .كله

الصور على صفحات بعض النساء : ان في بقاء هذه الوجه الثالث
اظر ، ولربما كانت فاتنة فتضر كل نلنساء اليهانظر بقية اوهو  منكر؛

 .اليها وتفتنه
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 د وضعت صورا لمحارمها اوالتي ترى إحدى صديقاتها ق وعلى المرأة
ها ا، فان أبت؛ حضرت حسابنصحها وتذكيره على حسابها؛لغيرهم 

 وأزالته، سدا للذريعة.

 من ِ منه الزوجة هنا، تمن ِ منه المرأة عموما.وما تُ 

بل  إلسالم،ادين محرم في  او تخويفه الثة: تروي ِ المسلمالمسألة الث
 .لقد عده بعض أهل العلم من الكبائر

: َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  ىَصلَّ  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعنت أبي هريرة رضي الله عنه
 َوِإنت  َيَضَعَها ىَحتَّ  ُنهُ تَ لتعَ  التَماَلِئَكةَ  َفِإنَّ  ِبَحِديَدةٍ  َأِخيهِ  ِإَلى َأَشارَ  َمنت »

 .الُبَخارِي   َرَواهُ  «َوأمه ْلبيهِ  أخاهُ  َكانَ 

 من "بحديدة أخيه إلى أشار من: )"اْلمير الصنعاني رحمه اللهقال 
 تدعو( تلعنه المالئكة فإن) بها يخوفه ذلك نحو أو سيف أو سكين

 أخاه) هإلي المشار أو المشير( كان وإن) والِرد الرحمة عن بالبعد عليه
 عظمة فيهو  التروي ِ، به قصد إذا العباً  هازالً  ولو وظاهره( وأمه بيهْل

 هو ماب فكيف والتهديد باإلشارة ولو شيء بأي المسلم تروي ِ شأن
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 دعاؤهاف بلعنه لها الله أذن من إال تلعن ال والمالئكة ذلك، من أعظم
 أه .1(مجاب

 ومنه ،التحريم شديد حرام المسلم تروي ِ: )قال المناوي رحمه اللهو 
 أه . 2(كبيرة أنه يؤخذ

 وسائل التواصلعلى  المروعة،الكاذبة و وعليه؛ فإن نشر اْلخبار 
حرم المسلمين طمأنينتهم، وراحتهم، ال يحل والتي تَ اإلجتماعي، 
ا وترتب على نشرهاو ثبت، منها  صح ، اال ماالبتة لمسلم نشرها

 لك.أخذ الحيِة والحذر، فال مان ِ حينئذ والحال كذمصلحة؛ ك

لكيد اإذا خشي على صاحبها المسألة الرابعة: الرؤى واْلحالم الحسنة 
او  ،نشرها على مواق ِ التواصل من ِ من التحدث بها اوي، الحسدو 

 ،بها لمن يحب المسلم تحدثفال مان ِ من ذلك، وإذا أمن غيرها، 
 فال ينبغي التحدث بها او نشرها مِلقا. المكروهة الرؤىوأما 

ليه عن نبيه يعقوب عليه السالم في تحذيره ليوسف ع ه تعالىقال الل
 تَ قتُصصت  اَل  يَابُ َنيَّ  َقالَ }ه: من نشر رؤياه او التحدث بها إلخوتالسالم 

                                                           

 (.141/ 14التنوير شرح الجام ِ الصغير ) 1
 (.211/ 1فيض القدير ) 2
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يَاكَ  َوِتكَ  َعَلى ُرؤت َِ  ِإنَّ  َكيتًدا َلكَ  فَ َيِكيُدوا ِإخت نتَسانِ  انَ الشَّيت  َعُدو   ِلإلتِ
 .[5: يوسف{ ]ُمِبين  

 غير على الرؤيا تقص أال في أصل اآلية هذه)رحمه الله:  القرطبيقال 
 ما أيضا اوفيه، فيها التأويل يحسن ال من على وال ناصح، وال شفيق
 حسدا غائلته تخشى من عند النعمة إظهار ترك جواز على يدل

 مختصرا. أه . 1(وكيدا

منه من ِ يكيد الحسد و الالتحدث بالرؤيا الحسنة عند خشية فاذا كان 
 من دونهم.لفمن باب أولى ألخوة، وان كان ل

يَا: »َوَسلَّمَ  َليتهِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  قَ َتاَدةَ  أَِبي َوَعنت   الرُّؤت
 َفاَل  ُيِحبُّ  َما َحدُُكمت أَ  َرَأى َفِإَذا ،الشَّيتَِانِ  ِمنَ  َوالتُحلتمُ  اللَّهِ  ِمنَ  الصَّاِلَحةُ 
َرهُ  َما َرَأى َوِإَذا ،ُيِحبُّ  َمنت  ِإالَّ  ِبهِ  ُيَحدِ ثُ   َشر َِها ِمنت  بِاللَّهِ  َعوَّذت فَ لتيَ ت َ  َيكت

ُفلت  الشَّيتَِانِ  َشر ِ  َوِمنت   «تضره لن َفِإن ََّها أحدا َهابِ  ُيَحدِ ثت  َواَل  َثاَلثًا َولتيَ ت ت
 متفق عليه.

 عليه الله صلى النبي سم ِ أنه: رضي الله عنه الخدري سعيد أبي عنو 
 حمدفلي الله من هي فإنما يحبها رؤيا أحدكم ىرأ إذا) :يقول وسلم

 من هي فإنما يكره مما ذلك غير رأى وإذا بها وليحدث عليها الله
                                                           

 (.231/ 9تفسير القرطبي ) 1
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رواه  (تضره ال فإنها ْلحد يذكرها وال شرها من فليستعذ الشيِان
 البخاري.

 قتادة باأ فلقيت قال تمرضني الرؤيا ْلرى كنت إن قال سلمة أبي عنو 
 صلى لهال رسول سمعت حتى: فتمرضني رؤياال ْلرى كنت وأنا فقال
 ما مأحدك رأى فإذا الله من الصالحة الرؤيا) :يقول وسلم عليه الله

 يساره نع فليتفل يكره ما رأى وإن يحب من إال بها يحدث فال يحب
( تضره لن فإنها أحدا بها يحدث وال الشيِان شر من وليتعوذ ثالثا

 رواه مسلم.

، ينبغي االتفوق العلمي او التجاري ونحوه منشورات المسألة الخامسة:
 ما يخشى عليها من العين والحسد فتجتنب.، لهاالحذر من

المسألة السادسة: كل منشور ترتب على نشره ضرر محض؛ فانه مما 
 يحرم نشره، او مشاركته، او الداللة عليه.

اختراق  ابهمن ذلك؛ نشر الروابط اإللكترونية المفخخة، التي يقصد 
ضرر ، او اتالفه، لما فيها من الاهز اإللكتروني الذي يقوم بفتحلجهاا

الواجب دفعه وإزالته، وْلن مال المسلم المعصوم يحرم اإلعتداء عليه، 
 او اتالفه.
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 قال سلمو  عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي بكرة أبي عن
 حرام وأعراضكم وأموالكم دماءكم إن) :الوداع حجة في خِبته في
 هل أال هذا بلدكم في هذا شهركم في هذا يومكم كحرمة ليكمع

  ( متفق عليه.بلغت

 أن قضى ؛وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الصامت بن عبادة عنو 
 .2(اإلسالم في إضرار وال ضرر ال: ). وفي رواية1ضرار وال ضرر ال

علم تيالمنشورات او الوسائط المرئية او المسموعة، التي  ومن ذلك؛
، اذا لم تظهر المصلحة بالهاكراإلختراق، او ما يسمى منها لناس ا

ها بين ، لما يترتب على نشر تحرمإنها ف او تعلمها، الشرعية من نشرها،
 اإلضرار بالناس.العامة من 

و كل مباح تسبب في ترك واجب او التقصير فيه؛ فه: السابعةالمسألة 
 حرام.

 ترك إلى به َتوس ل باحم وكل قال في موسوعة الفقه اإلسالمي: )
 أه . 3(محرم فهو محرم ِفعتل أو واجب،

                                                           

 .13، غاية المرام  391، االرواء  254) صحيح (  1
 (.51حسن، انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي   تحقيق اْللباني )ص:  2
 (.294/ 2موسوعة الفقه اإلسالمي ) 3
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ب على اذا تسببت في ترك واجاإلجتماعي وسائل التواصل فان  ؛وعليه
 المسلم او في التقصير فيه فإنها تحرم وال يجوز استخدامها.

كترك الصالة، او عدم القيام بخدمة الوالدين او أحدهما، او عدم 
ذلك من صور ترك الواجب او التقصير في السعي في اْلرض، ونحو 

 أدائه.

ن من حظره او الغاء ، ولم يكمن تعذر اتقاء شرهالمسألة الثامنة: 
طلبا للسالمة و ضرره، ل ادفععدم متابعته،  واتعين حظره متابعته بد؛ 

 من كيده ومكره وفتنته، وما تعين حفظ الواجب به فهو واجب.
ه ع خبره بمكره وفتنته، وتربصلم شره، وذا المسألة التاسعة: من عُ 

باإلسالم والمسلمين الشر والكيد، فقد حرمت صداقته، ووجبت 
 وترك صحبته وخلته. مفارقته

َتِنييَ  يَ ُقولُ  َيَديتهِ  َعَلى الظَّاِلمُ  يَ َعضُّ  َويَ وتمَ }قال الله: ) تُ  الَي ت  َم َِ  اتََّخذت
َتِني يَاَوي تَلَتا*  َسِبياًل  الرَُّسولِ   َعنِ  َأَضلَِّني َلَقدت * َخِلياًل  نًاُفاَل  ِخذت أَتَّ  َلمت  لَي ت
رِ  نتَسانِ  الشَّيتَِانُ  وََكانَ  َجاَءِني ِإذت  بَ عتدَ  الذ ِكت  23: الفرقان{ ]اًل َخُذو  ِلإلتِ

- 29]. 
َتِني َوي تَلَتى يَا} قال ابن سعدي رحمه الله: )  وهو{  ُفالنًا ِخذت أَتَّ  َلمت  لَي ت

 اديتع مصافيا حبيبا: أي{  َخِليال}  الجني، أو اإلنسي الشيِان
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 الذي يل عدو أعدى وواليت بي، وأرفقهم بي وأبرهم لي، الناس أنصح
 .أه  1(والبوار والخزي والخسار الشقاء إال واليته تفدني لم
: قال لموس عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي هريرة أبي عنو
 اودد وأب رواه (يخالل من أحدكم فلينظر خليله دين على الرجل)

 .2حسن حديث: الترمذي وقال صحيح بإسناد والترمذي

 أنه أي "خليله دين على الرجل"قال اْلمير الصنعاني رحمه الله: )
 أحدكم نظرفلي. )مشاهد وهو دينه ودينه أخالقه فأخالقه أخالقه يسرق

 فإنه يصادقهو يخالله  من دين إلى بصيرته بعين فليتأمل أي( يخالل من
 أه . 3(قريب نع صفته إلى سائر

 م.، او أُتلف به؛ فهو حراة العاشرة: كل فعل ُضي ِ به واجبالمسأل

إلجتماعي، اوسائل التواصل البث المباشر عبر ب وعليه؛ فإن اإلنشغال
لما اذا لم تدع الحاجة الى ذلك، محرم،  ؛عن سماع خِبة الجمعة

 .لهايترتب عليه من ترك واجب اإلنصات 
انه حرام فالسيارات، المركبات او ناء قيادة ثأالمباشر  البثومثل ذلك 

على قائد السيارة، لما قد يسبب له من اإلنشغال عن أمور القيادة، 
                                                           

 (.531تفسير السعدي )ص:  1
 ( . 923حسن لغيره انظر ) الصحيحة ( رقم )  2
 (.529/ 1التنوير شرح الجام ِ الصغير ) 3
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من النظر الى ما أمامه او ما خلفه، فيصرفه هذا عما يجب التفرغ 
واالنشغال به، فربما وق ِ في حادث مروري تهلك به نفسه، او ماله، 

 او من معه من الخلق.
ْلن النفس من ضرورات الشريعة التي دعت الى الحفاظ  وهذا ال يحل

عليها، فيحرم تعريضها للهالك، او حتى ْلدنى أذى، ومن قتل نفسا 
بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 

 جميعا.
لِ  ِمنت }قال الله:  َنا َذِلكَ  َأجت َرائِيلَ  بَِني َعَلى َكتَ ب ت ًسا َتلَ ق َ  َمنت  نَّهُ أَ  ِإست  نَ فت

َرتضِ  ِفي َفَسادٍ  َأوت  نَ فتسٍ  ِبَغيترِ  َياَها َوَمنت  َجِميًعا لنَّاسَ ا قَ َتلَ  َفَكأَنََّما اْلت  َأحت
َيا َفَكأَنََّما  .[32: المائدة{ ] َجِميًعا النَّاسَ  َأحت
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 األصل العاشر
 

، ليهاألجر من الله ع إحتسابو  تجاههالواجب في كل بالء الصبر 
ا من ينفع وشكما وجب عليه، به لغيره، فقد قصر فيفمن شكا مصا

، يرهمن غوقد يأثم بشكواه؛ ولو بطلب الدعاء ، الى من ال ينفع
 وتعرض أمرك عليه. ،فما ابتالك ربك اال لترجع اليه

 

 أدلة هذا األصل:

ُلَونَُّكمت }: قال الله -1 ءٍ  َولَنَ ب ت  ِمنَ  َونَ قتصٍ  عِ َوالتُجو  التَخوتفِ  ِمنَ  ِبَشيت
َوالِ اْلتَ  َن تُفسِ  مت ُهمت  ِإَذا لَِّذينَ ا * الصَّاِبرِينَ  َوَبشِ رِ  َوالثََّمَراتِ  َواْلت  ة  ُمِصيبَ  َأَصابَ ت ت

 .[151 ،155: البقرة{ ] رَاِجُعونَ  ِإلَيتهِ  َوِإنَّا لِلَّهِ  ِإنَّا َقاُلوا

ِبُروا آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَي َُّها} : وقوله تعال-2 ُِو  اَوَصاِبُرو  اصت  اللَّهَ  َوات َُّقوا اَورَاِب
ِلُحونَ  َلَعلَُّكمت   .[244: عمران آل{ ]تُ فت

رِ  التبَ ر ِ  ِفي التَفَسادُ  َظَهرَ }: وقوله تعالى-3  أَيتِدي َكَسَبتت  َمابِ  َوالتَبحت
 .[11: الروم{ ]ونَ يَ رتِجعُ  َلَعلَُّهمت  َعِمُلوا الَِّذي بَ عتضَ  لُِيِذيَقُهمت  النَّاسِ 
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نَ } :وقوله تعالى-1 { يَ َتَضرَُّعونَ  لَُّهمت َلعَ  َوالضَّرَّاء بِالتَبأتَساء اُهمت َفَأَخذت
 .[12اْلنعام]

 َما: )الوسلم ق عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليهو -5
ِِيَ  ًرا َعَِاءً  َأَحد   أُعت  .ليهع ُمت ََّفق   (الصَّبتر ِمنَ  َوأوتَس َِ  َخي ت

 رسولُ  الَ قَ : َقالَ  عنه الله رضي سنانٍ  بن صهيب يحيى أبي وعن-1
رِ  َعَجًبا: »وسلم عليه الله صلى- الله َرهُ  إنَّ  الُمؤمنِ  ْلمت  خير   َلهُ  ُكلَّهُ  أمت

 َلُه، َخيًرا كانَ فَ  َشَكرَ  َسرَّاءُ  َأَصابَ تتهُ  إنت : للُمؤتِمن إال َْلَحدٍ  ذِلكَ  ولَيسَ 
ًرا َفكانَ  َصبَ رَ  ضَراءُ  أَصابَ تتهُ  وإنت   .مسلم رواه «َلهُ  َخي ت

: عنهما اللهُ  رضي َعباسٍ  ابنُ  لي َقالَ : َقالَ  َرباحٍ  أبي بن عَِاء وعن-3
َرأةً  أُريكَ  أال لِ  ِمنت  امت  السَّوداءُ  الَمرتأةُ  هِ هذِ : َقالَ  بَ َلى،: فَ ُقلتتُ  الَجنَّة؟ َأهت

 وِإنِ ي رَُع،ُأصت  إن ي: فَ َقاَلتت - وسلم عليه الله صلى - النَّبيَّ  أتتِ 
 الَجنَُّة، َوَلكِ  رتِ َصبَ  شئتتِ  إنت : »َقالَ . لي تَ َعاَلى الله فادتعُ  أَتَكشَُّف،

ِبُر، :فَ َقاَلتت  «يُ َعاِفيكِ  أنت  تَ َعاَلى الله َدَعوتُ  شئتتِ  َوإنت   إنِ ي: فَ َقاَلتت  َأصت
 .َعَليهِ  ق  ُمت َّفَ . َلَها َفَدَعا أََتَكشَّف، ال أنت  الله َفادعُ  أَتَكشَّفُ 

 عليه لهال صلى لهال رسول قال قال عنه الله رضي هريرة أبي وعن-3
 يشكني لمف المؤمن عبدي ابتليت إذا :وتعالى تبارك الله قال: )وسلم
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 خيرا دماو  لحمه من خيرا لحما أبدلته ثم إساري من أطلقته عواده إلى
 .1(العمل يستأنف ثم دمه من

  

                                                           

 (135/ 3صحيح ، انظر : صحيح الترغيب والترهيب ) 1
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 مسائل وفروع هذا األصل وتطبيقاته:

وسائل  يف عليهاالمنشورات التي يتنافس أصحابها : المسألة اْلولى
ة حوالهم الصحية وحاالتهم المرضيوفيها عرض أاإلجتماعي، التواصل 

 على اصدقائهم في هذه المواق ِ، اْلولى تركها، للوجوه التالية:

به الى ر اعتماده وتوكله على : انها ربما أخرجت العبد من وجه اْلولال
ب د، اذ يجالعب من ال يصح، وهذا ونفعهاعتماده على الخلق بمواساته 

 والعون. والعافية عليه ان يكون واثقا بفرج الله، طالبا منه الشفاء

ِدينِ  فَ ُهوَ  َخَلَقِني يالَّذِ  * التَعاَلِمينَ  َربَّ  ِإالَّ  ِلي َعُدو   َفِإن َُّهمت }: قال الله  يَ هت
ِتِعُمِني ُهوَ  َوالَِّذي * ِقينِ  ُي ِفينِ  فَ ُهوَ  َمِرضتتُ  َوِإَذا * َوَيست : الشعراء{ ]َيشت

33 - 34]. 

َِرَّ  ُيِجيبُ  أَمَّنت }: سبحانهوقال  ِشفُ  َدَعاهُ  ِإَذا التُمضت  السُّوءَ  َوَيكت
َعُلُكمت  َرتضِ  ُخَلَفاءَ  َوَيجت  .[12: النمل{ ]َتذَكَُّرونَ  َما َقِلياًل  اللَّهِ  َم َِ  أَِإَله   اْلت

لى ا البالءمن شكاية  الثاني: ان في هذه المنشورات معنىً الوجه 
 الخلق.

في ، و ومعادهيصح، فما قدره الله خير للعبد في معاشه وهذا ال 
رِ  َعَجًبا: ) ثحديال َرهُ  إنَّ  الُمؤمنِ  ْلمت  .لحديث ( خير ... ا َلهُ  ُكلَّهُ  أمت
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جب على العبد التسليم ْلمر الله والرضى بقضائه وقدره، م ِ حسن فالوا
في كل ما نزل به من البالء والمصائب، ليكرم بالصحة  بربهالظن 

لحديث القدسي، من حديث أبي هريرة افية، كما تقدم معنا في اوالع
 السابق.

ان شكاية الحال الى كل الناس ليس باْلمر الحسن، : الوجه الثالث
فالناس تختلف طباعهم وأخالقهم، فربما تشفى بمرضك آخرون، 

 وابتهجوا به.

: ان شكاية اإلنسان بالءه لغيره اذا كان تسخِا وتضجرا، الوجه الراب ِ
بل ان  ه،والصبر علي اتفاقا، ْلن العبد مأمور بالرضى بقدر الله،حرم 

 .هابتة التي ال يصح ايمان عبد اال ذلك ركن من أركان اإليمان الس

لِلب الدعاء  اذا كانت هذه المنشوراتحكم الثانية: المسألة 
 للمريض.

نص أهل العلم رحمهم الله على جواز طلب الدعاء من الغير ْلي 
 وقد نقل بعضهم اإلجماع على الجواز. غرض كان،
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 فضلِ ال أهل من الدعاءِ  طلب استحباب باب): قال النووي رحمه الله
 المواض ِِ  في والدعاء منه، المِلوبِ  من أفضل الِالبُ  كان وإن

 وهو ُتحصر، أن من أكثرُ  الباب هذا في اْلحاديث أن اعلم: الشريفة
 .أه  1(عليه مجم ِ  

 بعدة أدلة منها :واستدلوا رحمهم الله 

تَ غتِفرت  ايَاأَبَانَ  َقاُلوا}قوله تعالى عن إخوة يوسف عليه السالم : -  لََنا است
تَ غتِفرُ  َسوتفَ  َقالَ  * َخاِطِئينَ  ُكنَّا ِإنَّا ُذنُوبَ َنا  التَغُفورُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  َربِ ي ُكمت لَ  َأست
 .[93 ،93: يوسف{ ] الرَِّحيمُ 

 وبين ينهب فرَّقوا كانوا الذين يعقوبَ  دول قال: ) قال الِبري رحمه الله
 أذنبناها التي ناذنوب علينا ويستر عنَّا، يعفُ  ربك لنا سل أبانا يا: يوسف

 ،(  اطئينخ كنا إنا)  القيامة في بها يعاقبنا فال يوسف، وفي فيك
 ،(  ربي لكم رأستغف سوف قال)  بذنوبنا اعترفنا فقد ، به فعلنا فيما
 ذنوبكم عنكم يعفو أن ربي أسأل سوف: يعقوب قال: ثناؤه جل يقول
 .أه  2( يوسف وفى في   أذنبتموها التي

                                                           

 (.144اْلذكار للنووي ت اْلرنؤوط )ص:  1
 (.211/ 11جام ِ البيان )تفسير الِبري( ) 2
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 هعلي أتى إذا الخِاب بن عمر كان:  قال جابر بن أسيرحديث   -
 .؟ عامر بن أويس أفيكم سألهم اليمن أهل أمداد

 معتسالى ان قال عمر بن الخِاب رضي الله عنه ْلويس القرني : 
 م ِ عامر نب أويس عليكم يأتي يقول سلم و ليهع الله صلى الله رسول
 وض ِم إال منه فبرأ برص به كان قرن من ثم مراد من اليمن أهل أمداد
 أن تاستِع فإن ْلبره الله على أقسم لو بر بها هو والدة له درهم

 لم.( رواه مس له فاستغفر لي فاستغفر فافعل لك يستغفر

 الحاجةاحب ، فهو صبنفسهبدعاء ربه اْلولى للعبد ان ينشغل  غير ان
، هله ومددللفرج ا والبد، لحاجته المفرطةله ودعاؤه خير من دعاء غيره 

قل أ هكما لن يكون اخالصه فيتضرع غيره اشد من تضرعه،  ولن يكون 
 .اخالص غيره من

ن ِلب الدعاء مل ا مهماضابِقد جعلوا  رحمهم اللههل العلم أ ثم ان
 هذا حاصلو دعائه ْلخيه بالغيب، انتفاع الغير بقصد  وهو: لغير،ا
كما في   ْلخيه، ما دعاتأمين الملك على دعائه وسؤال الله له بمثل ب

 َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى للَّهِ ا َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعنتهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  الدَّرتَداءِ  أَِبيحديث 
ِلمِ  دعوةُ ): َوَسلَّمَ  رِ  ِْلَِخيهِ  التُمست تَ  التَغيتبِ  ِبَظهت  َمَلك   َرأتِسهِ  ِعنتدَ  ابَة  جَ ُمست
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 (ِبِمثتلٍ  َوَلكَ  آِمينَ : هِ بِ  التُموَكَّلُ  التَمَلكُ  َقالَ  ِبَخيترٍ  ِْلَِخيهِ  َدَعا ُكلََّما ُموَكَّل  
 .ُمسلم َرَواهُ 

:  النَّاسِ  نت مِ  ِلَغيترِهِ  َقالَ  َوَمنت قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله: )
َتِف َِ  َأنت  َقَصدَ وَ  - لََنا َأوت  - ِلي اُدتعُ  َعاءِ بِ  التَمأتُمورُ  َذِلكَ  يَ ن ت َتِف َِ  الدُّ  ُهوَ  َويَ ن ت

َعلَ  بَِأمترِهِ  أَيتًضا  فَ ُهوَ  التَخيترِ  ِفعتلِ  َسائِرِ بِ  يَأتُمرُهُ  َكَما ِبهِ  التَمأتُمورُ  َذِلكَ  َويَ فت
َتدٍ   حِ التَمرتُجو  السَُّؤالِ  ِمنت  َهَذا لَيتسَ  هِ بِ  ُمؤتَتم   َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى بِالنَِّبي ِ  ُمقت

 َذِلكَ  نَ فت َِ  قتِصدت ي َ  َلمت  َحاَجِتهِ  طََلبَ  إالَّ  َمقتُصوُدهُ  َيُكنت  َلمت  إنت  َوأَمَّا. 
َسانَ  َتِدينَ  ِمنت  لَيتسَ  فَ َهَذا إلَيتهِ  َواإلتِحت ينَ  بِالرَُّسولِ  التُمقت  َذِلكَ  ِفي ِبهِ  التُمؤتَتمِ 

 َوَرُسوِلهِ  اللَّهِ  إَلى رَّغتَبةِ ال إَلى تَ رتُكهُ  الَِّذي التَمرتُجوحِ  َؤالِ السُّ  ِمنت  ُهوَ  َهَذا َبلت 
ُلوقِ  إَلى الرَّغتَبةِ  ِمنت  أَفتَضلُ   أه . 1(َوُسَؤاِلهِ  التَمخت

 وترك ،عليه اإلتكالدعاء من الغير واما ان كان الهدف من طلب ال
 د عليه.باتكاال على دعاء غيره، فهذا ال يصح، بل يأثم الع العبد له

لقادر عليها ل فيهاتها، والعبادات ال تصح النيابة دعاء عبادة بذاالْلن 
 اتفاقا.

                                                           

 (.193/ 1مجموع الفتاوى ) 1
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َتِجبت  ادتُعوِني َربُُّكمُ  َوَقالَ }: قال الله ِبُرونَ  ِذينَ الَّ  ِإنَّ  َلُكمت  َأست َتكت  َعنت  َيست
ُخُلونَ  ِعَباَدِتي  .[14: غافر{ ]َداِخرِينَ  َجَهنَّمَ  َسَيدت

: قال ربشي بن النعمان وسلم، كما في حديث صلى الله عليهوقال 
)  قرأ ثم (العبادة هو الدعاء إن: )وسلم عليه الله صلى الله رسول قال

 . 1( لكم أستجب ادعوني ربكم وقال

 الدعاء للها عباد فالزموا: )نقال عن الِيبي قوله الصنعانيمة قال العال
 إلى وإشارة ءالدعا على تحريضا بالذكر الله عباد وخص عليه وحافظوا

 .أه  2(فيه واجتهدوا فالزموه العبادة هو الدعاء أن

 ِ، ال يشمله هذا المن للغير؛الدعاء الخير او طلب  المسألة الثالثة:
 وقد يندب اذا طلب من أهل اإلحسان والفضل، والتقى والصالح.

 هُ اللَّ  َصلَّى النَِّبيُّ  َقالَ  رٍ َجعتفَ  نَ عتيُ  َجاءَ  َلمَّا: َقالَ  َجعتَفرٍ  بتنِ  اللَّهِ  َعبتدِ  َعنت 
َغُلُهمت  امَ  أَتَاُهمت  فَ َقدت  َطَعاًما َجعتَفرٍ  آِللِ  صانعوا: َوسلم َعَليتهِ   َرَواهُ  (َيشت

 .3َماَجهت  َوابتنُ  َداُودَ  َوأَبُو التِ رتِمِذيُّ 

                                                           

، صحيح أبي داود  2334، المشكاة  333، الروض  191( ) صحيح ( االحكام  1
1329 

 (.131/ 1)التنوير شرح الجام ِ الصغير  2
 (.515/ 1صحيح، انظر: مشكاة المصابيح ) 3
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 ِإَذا لَّمَ َوسَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  ىَصلَّ  النَِّبيُّ  َكانَ : َقالَ  َعنتهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُعثتَمان َوَعن
تَ غتفِ : »فَ َقالَ  َعَليتهِ  َوَقفَ  التَميِ تِ  َدفتنِ  ِمنت  فَ رَغَ   َلهُ  َسُلوا ثُمَّ  ِْلَِخيُكمت  ُروااست

نَ  َفِإنَّهُ  بِالت َّثتِبيتِ  َألُ  اآلت  .1َداُود أَبُو َرَواهُ  «ُيست

سائل التواصل و على  ، ثم نشرهلنفسه الدعاء العبد المسألة الرابعة: كتابة
 للوجوه التالية: ينبغي تركهليؤمن عليه الناس،  ،اإلجتماعي

خالف المأمور به، اذ اْلصل في الدعاء ان يكون  الوجه اْلول: انه
 خفية، بين العبد وبين ربه، حتى يكون أكثر إخالصا، وحضور قلب.

وهذا بين  ،في الدعاء المنهي عنه اإلعتداءمن قبيل الوجه الثاني: انه 
ابه وقد نهى الله عن ذلك في كتره لهم، وإظها في تسمي ِ الخلق به،

َيةً  َتَضرًُّعا َربَُّكمت  ادتُعوا}تعالى:  الكريم فقال  {التُمعتَتِدينَ  ُيِحبُّ  اَل  نَّهُ إِ  َوُخفت
 .[55: اْلعراف]

 َتَذلُّاًل { رًُّعاَتضَ : }َجرِيرٍ  ابتنُ  َقالَ : )قال الحافظ ابن كثير رحمه الله
ِتَكانَةً  َاَعِتهِ  َواست َيةوَ . }لِِ  التَيِقينِ  َوِصحَّةِ  ُلوِبُكمت،ق ُ  ِبُخُشوعِ : يَ ُقولُ { ُخفت
َدانِيَِّتهِ  َنُكمت  ِفيَما َورُبُوبِيَِّتهِ  ِبَوحت َنهُ  بَ ي ت  أه . 2(َوُمَراَءاةً  ِجَهارًا اَل  ،َوبَ ي ت
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َألَ  َأنت  َعاءِ الدُّ  ِفي ااِلعتِتَداءِ  َوِمنَ وقال العالمة الشوكاني رحمه الله: )  َيست
اِعي ن تَيا، ِفي َكالتُخُلودِ  َلُه، لَيتسَ  امَ  الدَّ  في محال هو امَ  ِإدترَاكِ  َأوت  الدُّ
َنتِبَياءِ  َمَنازِلِ  ِإَلى التُوُصولِ  يِلب أو نفسه، َتهُ  يَ رتَف ُِ  َأوت  ِخَرِة،اآلت  ِفي اْلت  َصوت

 أه . 1(ِبهِ  َصارًِخا بِالدَُّعاءِ 

َيةً } ُلاًل تذ{ َتَضرًُّعا َربَُّكمت  ادتُعوا}: الرحمن فتحقال في   قرأ. ِسرًّا{ َوُخفت
َيةً : )عاصمٍ  عن بكرٍ  أبو  أثنى وقد م،بالض: والباقون الخاء، بكسر( َوِخفت
 قال ،[3: مريم{ ]َخِفيًّا ِنَداءً  َربَّهُ  نَاَدى ِإذت : }بقوله زكرياء على الله

 كان ولقد ،"ِضعتًفا سبعون العالنيةِ  ودعوةِ  السر ِ  دعوةِ  بينَ : "الحسنُ 
، لهم ُيسم ِ وما الدعاء، في يجتهدون المسلمون  الإ كان إن صوت 

بينَ  بيَنهم همًسا  .ربِ هم وت

 في والتشدُّقِ  الصوتِ  برف ِِ  المتجاوزينَ { التُمعتَتِدينَ  ُيِحبُّ  اَل  ِإنَّهُ }
 أه . 2(الدعاءِ 

َعرِي ِ  ُموَسى أَِبي َوَعنت  َشت  مَ َوَسلَّ  َليتهِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َم َِ  ُكنَّا: َقالَ  اْلت
َهُرونَ  النَّاسُ  َفَجَعلَ  َسَفرٍ  ِفي ِبيرِ  َيجت  َليتهِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  الَ فَ قَ  بِالتَّكت

ُعونَ  اَل  مت ِإنَّكُ  أَن تُفِسُكمت  َعَلى ارتبَ ُعوا النَّاسُ  أَي َُّها يَا: »َوَسلَّمَ   َواَل  َأَصمَّ  َتدت
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ُعونَ  ِإنَُّكمت  َغائًِبا ُعونَهُ  ِذيَوالَّ  َمَعُكمت  َوُهوَ  َبِصيًرا ًعاَسِمي َتدت  ِإَلى أَق تَربُ  َتدت
 َواَل  َحوتلَ  اَل : أَُقولُ  هُ َخلتفَ  َوأَنَا: ُموَسى أَبُو َقالَ  «رَاِحَلِتهِ  ُعُنقِ  ِمنت  َأَحدُِكمت 

 َعَلى كَ أَُدلُّ  َأاَل  قَ يتسٍ  بتنَ  اللَّهِ  َعبتدَ  يَا: »فَ َقالَ  نَ فتِسي ِفي بِاللَّهِ  ِإالَّ  قُ وَّةَ 
 َواَل  َحوتلَ  اَل : »َقالَ  هِ اللَّ  َرُسولَ  يَا بَ َلى: فَ ُقلتتُ  «التَجنَِّة؟ ُكُنوزِ  ِمنت  َكنتزٍ 
 متفق عليه. «بِاللَّهِ  ِإالَّ  قُ وَّةَ 

الوجه الثالث: ان فيه وجه من وجوه التسمي ِ، المحبط لعمل العبد 
 وعبادته.

 َسمَّ َِ  َسمَّ َِ  َمنت : »لَّمَ َوسَ  َعَليتهِ  لَّهُ ال َصلَّى النَِّبيُّ  قَالَ : َقالَ  ُجنتُدبٍ  َعنت 
 َليتِه.عَ  ُمت ََّفق   «ِبهِ  اللَّهُ  يُ َراِئي يُ َراِئي َوَمنت  ِبهِ  اللَّهُ 

َبا التَحِديثِ  َوِفي : )حمه اللهقال الحافظ ابن حجر ر  ِتحت َفاءِ  بُ است  ِإخت
َتَحبُّ  َقدت  َلِكنت  الصَّاِلحِ  التَعَملِ  َتَدىي ُ  ِممَّنت  ِإظتَهارُهُ  ُيست  ِإرَاَدتِهِ  َعَلى ِبهِ  قت

 أه . 1(التَحاجة ِبقدر َذِلك َويُ َقدَّرُ  ِبهِ  ااِلقتِتَداءَ 

 به صدوق الناس، بعمله سم ِ من: معناه: )وقال ابن الملقن رحمه الله
 به سم ِي الله فإن الله؛ وجه به يرد ولم عندهم، والمنزلة الجاه اتخاذ
 دهمعن المنزلة نيل أراد الذي الناس عند حديثًا يجعله: أي خلقه،
 لناسا بعمله راءى من وكذلك عليه، اآلخرة في له ثواب وال بعمله،
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 لوجهه يفعله ولم لهم، ذلك فعل أنه على أطلعهم: أي به، الله راءى
 على هذاف عقابه، وأليم الله سخط ذلك على فاستحق ؛-َوَجلَّ  َعزَّ -

 أه . 1({اللهُ  َوَمَكرَ  َوَمَكُروا: }كقوله المجازاة،

 في وق ِ :حجر ابن الحافظ قالالصنعاني في التنوير: )وقال العالمة 
 . الصالح العمل إخفاء ندب وفيه اآلخرة في ذلك أنَّ  أحاديث عدة

  .أه 2( إظهاره حرام ْلنه راءى كان إن وجوبه بل: قلت
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 عشراألصل الحادي 
 

م ل  كمه حكم المتكطريقه وسبيله؛ فحاليد  تكانكل همز او لمز  
مله الكتابة إثم الكالم اذا بلغ اآلفاق، وحبه ال فرق، وقد يفوق إثم 

 أهل الشقاق والنفاق.
 

 أدلة هذا األصل:

ِتمُ  التيَ وتمَ }: قوله تعالى-1 َهدُ  أَيتِديِهمت  ُمَناَوُتَكل ِ  أَف تَواِهِهمت  َعَلى َنخت  َوَتشت
ِسُبونَ  َكانُوا ِبَما أَرتُجُلُهمت   .[15: يس{ ]َيكت

ُهمت  ِإَذا َفَكيتفَ }: تعالى وقوله-2  ثُمَّ  أَيتِديِهمت  َقدََّمتت  َمابِ  ُمِصيَبة   َأَصابَ ت ت
ِلُفونَ  َجاُءوكَ  َسانًا ِإالَّ  أََردتنَا ِإنت  بِاللَّهِ  َيحت  .[12: النساء{ ]يًقاَوتَ وتفِ  ِإحت

 للها صلى الله رسول قال :قال عنهعن أنس بن مالك رضي الله -3
 نم المسلمون سلم من والمسلم الناس أمنه من المؤمن: )  وسلم عليه

 خليد ال بيده نفسي والذي السوء هجر من والمهاجر ويده لسانه
  .1وغيره أحمد رواه(  بوائقه جاره يأمن ال عبد الجنة
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 مسائل وفروع هذا األصل وتطبيقاته:

 إلجتماعياوسائل التواصل : تحرم الغيبة والنميمة في المسألة اْلولى
 كانت كتابة ال  وإنواْلماكن، من المواطن  في غيرها كما تحرم أيضا

 فكل أمر أدى الى فرقة المسلمين، وشتاتهم، فهو حرام باتفاق.نِقا، 

موعة منها او المس المرئيةفال يجوز نشر الرسائل او الوسائط وعليه 
 هم.ق بين المسلمين وتعمل على فرقتهم، وضعف شوكتالتي تزرع الشقا

 اَل : »يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َليتهِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمعتتُ  :َقالَ  ُحَذي تَفةَ  عن
ُخلُ  ِلمٍ مُ  ِرَوايَةِ  َوِفي. َعَليتهِ  ُمت ََّفق   «قَ تَّات   التَجنَّةَ  َيدت  .«َنمَّام  : »ست

 َما ُرونَ أَُتدت : »َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَري تَرةَ  أَِبي َوَعنت 
ُركَ : َقالَ . َأعتَلمُ  َوَرُسولُهُ  اللَّهُ : َقاُلوا «التِغيَبُة؟ َرهُ  ِبَما َخاكَ أَ  ذِكت  ِقيلَ ".  َيكت
 فَ َقدِ  تَ ُقولُ  َما هِ ِفي َكانَ  ِإنت : »َقالَ  أَُقوُل؟ َما َأِخي ِفي َكانَ  ِإنت  أَفَ َرأَيتتَ 
َتهُ  ِلم   َرَواهُ  «بَ َهتَّهُ  فَ َقدت  تَ ُقولُ  َما ِفيهِ  َيُكنت  َلمت  َوِإنت  اغتتَ ب ت : ِرَوايَةٍ  َوِفي. ُمست

َتهُ  فَ َقدِ  ِفيهِ  َما ِْلَِخيكَ  قُ لتتَ  ِإَذا»  «َبهته فقد ِفيهِ  لَيتسَ  َما قُ لتتَ  َوِإَذا اغتتَ ب ت

وعن انس ابن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:) 
 مشونخي نحاس من أظفار لهم بقوم مررت جل و عز ربي بي عرج لما
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 لذينا هؤالء:  قال ،؟ جبريل يا هؤالء من: فقلت صدورهم و ههمو وج
 .1( أعراضهم في يقعون و الناس لحوم يأكلون

لحكم لها في ا، شارة المفهوم منها غيبة او نميمةاإل: المسألة الثانية
 أحدهما.حكم المنِوق او المكتوب الدال عليهما او على 

دها مشاهاو  هاسامع وكذاقائلها،  اتب الغيبة اوك: الثالثةالمسألة 
في اإلثم سواء، مالم يرد عن عرض أخيه او يفارق  ؛بها الراضي

 .مسلماو الصفحة التي يغتاب فيها  ،مجلسها

 عرض نع رد من: )قال وسلم عليه الله صلى النبي عن الدرداء أبي عن
  رواه الترمذي. 2(القيامة يوم النار وجهه عن الله رد أخيه

 ريكش الغيبة وسام ِ: العلماء قال: ) م شمس الدين السفيريقال اإلما
 لم نإ إنكارها ويجب استماعها، يحرم الغيبة تحرم فكما المغتاب

 ىعل يقدر لم فإن المجلس، ذلك فارق ضررا خاف وإن ضرراً  يخف
 ماع،است غير من السماع ذلك بعد يضره ال غيره أو بذكر المفارقة
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 روفبالمع اْلمر باباً  يرى أن هأخي غيبة سم ِ من كل على فيجب
 أه . 1( عظيما فوزاً  فار فقد ذلك فعل من فإن المنكر، عن والنهي

 .: من تجوز غيبتهمالرابعةالمسألة 

 .فيها وزجفي مواطن ستة تالغيبة حكم استثنى أهل العلم رحمهم الله 

 كل يف الغيبة تباح العلماء قالقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: )
 كالتظلم ؛هاب إليه الوصول إلى طريقا يتعين حيث ،شرعا صحيح غرض

 من ذيروالتح والمحاكمة واالستفتاء المنكر تغيير على واالستعانة
 امةع والية له من وإعالم والشهود الرواة تجريح فيه ويدخل ،الشر
 نم عقد أو نكاح في االستشارة وجواب ،يده تحت هو من بسيرة
 عليه ويخاف فاسق أو مبتدع إلى ترددي متفقها رأى من وكذا العقود

 أو ظلمال أو بالفسق يتجاهر من غيبتهم تجوز وممن ،به االقتداء
 أه .2(البدعة

 نظمها بعضهم بقوله :وقد 

ر                        محو  ومعرِ ف متظلِ م                ستة في بغيبة ليس والقدح  ذِ 
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 نكرم إزالة في اإلعانة طلب             ومن ومستفت فسقاً  ولمظهر

أمكن و وهذه المواض ِ انما تجوز اذا ظهرت المصلحة من الغيبة فيها، 
 أولى.تركها فالوصول بها الى غرض شرعي، واما ما عدا ذلك 

 كفارة الغيبة.: الخامسةالمسألة 

 ولين:ق الى بم تكون اختلف العلماء رحمهم الله في كفارة الغيبة

 م ِ إعالمه والتحلل منه. ،اإلستغفار للمغتابباْلول: 

 دون إعالمه والتحلل منه. له اإلستغفاربالثاني: 

ه، بضاذا لم يخش غ، أمر ال بد منه، المغتابواْلظهر ان التحلل من 
 َمظتِلَمة   َلهُ  َكاَنتت  َمنت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ) أذيته،وزيادة 
ءٍ  أَوت  ِعرتِضهِ  ِمنت  ِْلَِخيهِ   ِدرتَهم   َواَل  ِديَنار   ُكونَ يَ  اَل  َأنت  قَ بتلَ  مَ التيَ وت  ِمنتهُ  َشيت

رِ  ِمنتهُ  ُأِخذَ  َصاِلح   َعَمل   َلهُ  َكانَ  ِإنت   َحَسَنات   َلهُ  َيُكنت  َلمت  ِإنت وَ  َمظتِلَمِتهِ  ِبَقدت
 .َخارِي  البُ  َرَواهُ   (َعَليتهِ  َفُحِملَ  َصاِحِبهِ  َسيِ َئاتِ  ِمنت  ُأِخذَ 

المغتاب وقِيعته، ونحو ذلك،  وأما اذا خشي من اإلستحالل غضب
 فيترك. 

ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وابن  وهذا ما اختاره شيخ اإلسالم
 مفلح، وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله.
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فارة يعني ك – المسألة وهذهقال شمس الدين ابن القيم رحمه الله: )
: هماو  - أحمد اإلمام عن روايتان هما - للعلماء قوالن فيها -اليمين 

 إعالمه من بد ال أم للمغتاب، لالستغفار الغيبة من التوبة في يكفي هل
 الستغفارا يكفيه بل إعالمه، إلى يحتاج ال أنه والصحيح وتحليله؟

 شيخ اختيار وهذا، فيها اغتابه التي المواطن في فيه ما بمحاسن وذكره
 الغيبة اعلو ج إعالمه من بد ال قالوا والذين ،وغيره تيمية ابن اإلسالم

 .المالية كالحقوق

 نظير عودب المظلوم ينتف ِ المالية الحقوق فإن ظاهر، بينهما والفرق
 .بها تصدق شاء وإن أخذها شاء فإن إليه، مظلمته

 مقصود عكس إال بإعالمه له يحصل وال ذلك يمكن فال الغيبة في وأما
 رمى ما سم ِ إذا يهذويؤ  صدره يوغر فإنه َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللهُ  َصلَّى الشارع

 فإن يلهسب هذا كان وما أبداً، له يصفو وال عداوته يهيج ولعله به،
 أن عن فضالً  يجوزه وال يبيحه ال َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللهُ  َصلَّى الحكيم الشارع
 على ال يلها،وتقل المفاسد تعِيل على الشريعة ومدار به، ويأمر يوجبه

 أه . 1(وتكميلها تحصيلها

                                                           

 (. 112الوابل الصيب من الكلم الِيب )ص:  1
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 :مام ابن مفلح رحمه الله عدم القول بشرط اإلستحالل بقولهوعلل اإل
 َشتتِمهِ  ِمنت  َعِلَمهُ  ِبَما نتَسانِ اإلتِ  َتَضرُّرَ  َفِإنَّ  َلهُ  إيَذاءٍ  زِيَاَدةَ  إعتاَلِمهِ  ِفي َفِإنَّ  )

 . يَ عتَلمُ  اَل  ِبَما َتَضرُّرِهِ  ِمنت  أَب تَلغُ 

َوانِ  َسَببُ  َيُكونُ  َقدت  ثُمَّ   َغالًِبا َتِقفُ  اَل  لن ُُّفوسُ ا إذت  َأوَّاًل  لظَّاِلمِ ا َعَلى التُعدت
لِ  ِعنتدَ  نتَصاِف، التَعدت  .التَفَساَدانِ  َهَذانِ  إعتاَلِمهِ  َفِفي َهَذا فَ تَ َبصَّرت  َواإلتِ

َسَدة   َوِفيهِ  نَ ُهَما َما َزَوالُ  َوُهوَ  ِبَحق ٍ  َكاَنتت  َوَلوت  ثَالَِثة   َمفت  َكَمالِ  ِمنت  بَ ي ت
ُلتفِ  يَعةِ  َتَجدُّدُ  َأوت  َمَحبَِّة،َوالت  اْلت ِِ  بِالتَجَماَعةِ  أََمرَ  تَ َعاَلى اَللَّهُ وَ  َوالتِبغتَضةِ  التَق
 .التُفرتَقةِ  َعنت  َونَ َهى

َسَدةُ  َوَهِذهِ   ِفي َولَيتسَ  بَ عتضٍ  ِمنت  ثَ رَ َأكت  التَمَواِض ِِ  بَ عتضِ  ِفي تَ عتظُمُ  َقدت  التَمفت
ِكيُنهُ  إالَّ  َفاِئَدة   إعتاَلِمهِ  ِتيَفاءِ  نت مِ  َتمت  َأنت  َلهُ  َفِإنَّ  َعِلمَ  َلوت  اَكمَ  َحقِ هِ  است
يَفاءِ  ِفي َكانَ  َوِإَذا َحد ِ بِالت  َأوت  بِالت َّعتزِيرِ  َأوت  أَمتَكنَ  إنت  بِالتِمثتلِ  إمَّا يُ َعاِقبَ   اإلتِ

َسَدة   التِجنتسِ  ِمنت  فِ ا ِفي َكَما التِجنتسِ  َغيترِ  إَلى ُعِدلَ  َمفت  أه . 1(لتَقذت

ويلزم  خِيئة،الغيبة وزرا و السابعة: والنميمة أشد وأقبح من  المسألة
 .الى الله، واإلستحاللالغيبة من التوبة  فيفيها ما يلزم 

                                                           

 (.31/ 1اآلداب الشرعية ) 1
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الناس لغرض االفساد والعداوة : نقل الكالم بين النميمة -أي  -وهي 
 بينهم، وهي محرمة باتفاق .

 لىع اتفقوا: " -الله رحمه- حزم ابن قالقال في فتح المجيد: ) 
 أنها على ليلد وفيه". الواجبة النصيحة غير في والنميمة الغيبة تحريم

 أه . 1(الكبائر من

ووزرها أشد من الغيبة، لما فيها من اإلفساد بين الناس، واإلضرار 
 ر.بل عدها بعض العلماء من السحبجماعة المسلمين والوقيعة بينهم، 

 قال كثير يأب بن يىيح عن البر عبد ابن وذكرقال في فتح المجيد: )
 وقال ،سنة في الساحر يفسد ال ما ساعة في والكذاب النمام يفسد: 
 بالنميمة السعي السحر ومن:  المسائل عيون في الخِاب أبو

 كالمهب اْلذى يقصد أن ووجهه:  الفروع في قال الناس بين واإلفساد
 رفبالع يعرف وهذا السحر أشبه والحيلة المكر وجه على وعمله

 تسوية كمهح فيعِى أكثر أو السحر يعمله ما وينتج يؤثر أنه ادةوالع
 لوصف ريكف إنما الساحر:  يقال لكن المتقاربين أو المتماثلين بين

 يؤثر وإنما بساحر ليس وهذا خاص ودليله خاص أمر وهو السحر

                                                           

 (.293فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص:  1
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 قبول عدمو  الكفر من به اختص فيما إال حكمه فيعِي يؤثره ما عمله
 أه . 1(ملخصا انتهى التوبة

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان الفرق بين الغيبة والنميمة: 
 الراجحو  متحدتان أو متغايرتان هما هل والنميمة الغيبة في واختلف)

 حال قلن النميمة ْلن وذلك وجهيا وخصوصا عموما بينهما وأن التغاير
 يربغ أم بعلمه كان سواء رضاه بغير اإلفساد جهة على لغيره الشخص

 بقصد نميمةال فامتازت يرضيه ال بما غيبته في ذكره والغيبة علمه
 غيبة في ابكونه الغيبة وامتازت الغيبة في ذلك يشترط وال االفساد
 الغيبة يف يشترط من العلماء ومن ذلك عدا فيما واشتركتا فيه المقول

 أه . 2(أعلم والله غائبا فيه المقول يكون أن

قل ناإلجتماعي، زرع الضغائن، و تواصل وسائل الومن النميمة في 
الكالم الباطل بين الناس، بالرسائل الخاصة او المنشورات التي تهدف 

 جماعتهم.افساد الى التفريق بين المسلمين، او 

 

  
                                                           

 (.233فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص:  1
 (133/ 14فتح الباري البن حجر ) 2
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 عشراألصل الثاني 
 

كل عبد مرتهن بعمله، ومن العمل الكتابة، فمن أصاب بكلمته 
 حاد عنه هلك وخسر.الحق نجا، ومن 

 

 لة هذا األصل:أد

 .[33: المدثر{ ]َرِهيَنة   َكَسَبتت  ِبَما نَ فتسٍ  ُكلُّ }: قال الله تعالى-1

ُهمت  آَمُنوا َوالَِّذينَ }: وقوله-2 َنا ِإيَمانٍ بِ  ُذر ِي َّتُ ُهمت  َوات َّبَ َعت ت  مت ُذر ِي َّتَ هُ  ِبِهمت  أَلتَحقت
َناُهمت  َوَما ءٍ  ِمنت  َعَمِلِهمت  ِمنت  أَلَت ت : الِور{ ]َرِهين   بَ َكسَ  َمابِ  امترِئٍ  ُكلُّ  َشيت
21]. 

ِِقُ  ِكَتابُ َنا َهَذا}: وقوله تعالى-3 تَ نتِسخُ  ُكنَّا ِإنَّا بِالتَحق ِ  َعَليتُكمت  يَ نت  َما َنست
ُتمت   .[29: الجاثية{ ]تَ عتَمُلونَ  ُكن ت

 َما يَ عتَلُمونَ  * َكاتِِبينَ  ِكَراًما  * َلَحاِفِظينَ  َعَليتُكمت  َوِإنَّ }: وقوله -1
عَ   .[12 - 14: االنفِار{ ]ُلونَ تَ فت

 ِإنَّ : »َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  هُ اللَّ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَري تَرةَ  أَِبي َوَعنت -5
َوانِ  ِمنت  بِالتَكِلَمةِ  لَيَ َتَكلَّمُ  التَعبتدَ   َهابِ  اللَّهُ  يَ رتَف ُِ  بَااًل  َلَها ِقييُ لت  اَل  اللَّهِ  ِرضت
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 بَااًل  َلَها يُ لتِقي اَل  للَّهِ ا َسَخطِ  ِمنت  بِالتَكِلَمةِ  لِيَ َتَكلَّمُ  بتدَ التعَ  َوِإنَّ  َدَرَجاتٍ 
ِوي ِوي: »َلُهَما ِرَوايَةٍ  َوِفي. التُبَخارِيُّ  َرَواهُ  «َجَهنَّمَ  ِفي ِبَها يَ هت  ِفي ِبَها يَ هت
رِقِ  بَ يتنَ  َما أَب تَعدَ  النَّارِ   .«َوالتَمغتِربِ  التَمشت
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 وتطبيقاته:مسائل وفروع هذا األصل 

يجب على العبد حفظ يده من كل ما تتضرر به نفسه المسألة اْلولى: 
عضاء اْلاو غيره؛ من اْلفعال، او الكتابة، شأنها في ذلك شأن سائر 

 الواجب حفظها عن كل ضرر، ومحرم.

تواصل وسائل الفال ينبغي للعبد ان يِلق ليده العنان في ميدان 
ه ان ها، فال يكتب بها اال ما يسر بل يجب عليه ان يراقباإلجتماعي، 

 يراه غدا بين يدي ربه ومواله.

 داهي كتبت ما الدهر ويبقى              ى                  سيبلاال  باتك من وما

 راه          ت أن القيامة في يسرك             شيء غير لنفسك تكتب فال

 وقال آخر:

 دعا تابيك يقرأ من فياليت               كتبته قد كلما ويبقى أموت
 ليا

 ا             فعالي وءوس زالتي ويغفر                بفضله عني يعفو إلهي لعل

حرام،  ؛الباطل رضا به، والرضا بالحرامبالمسألة الثانية: اإلعجاب 
 يكون للراضي به، نصيب من الوزر واإلثم.
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فاحشة، ة، او الوعليه، فال يصح اإلعجاب بالمنشور الداعي الى الرذيل
 الشقاق والشحناء بين المسلمين. او

كما ال يجوز الترويج لهذ المنشورات، والدعوة اليها بالتعليق عليها او 
 تشجي ِ أصحابها بالكلمة المحفزة لهم على باطلهم وفسادهم.

لعربية، ان ا اللغةالمسألة الثالثة: يحرم على من ال يحسن معرفة قواعد 
يه، الله، بكتابة آياته في غير ما أنزلت عل يتجرأ بجهله على كتاب

فيزيد فيها ما شاء، او ينقص منها ما شاء، فيحرف آيات الله وفق 
فر كل بقواعد العربية، فإن تعمد ذلك؛  ، تحت مبرر الجهورغبتههواه 

 بالله جل وعال.

لتي اعن الخِأ في لغة القرآن،  وحري بمن هذا حاله، ان يربأ بنفسه
م منها ما وليتعلفخره وعزه، حين أنزل القرآن بها، هي لغته، ومصدر 

يكفيه لتقويم يده، وحفظها من الزلل والخِأ الفاحش الذي يقلب 
 المعاني.يغير و الموازيين 

المسألة الثالثة: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، ال لأللفاظ 
 والمباني.
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ة بما كتب، ر ، فسبقت يده كتابة غيرها، فال عبماكتابة كلمة   قصدمن ف
امرئ ما  لكلاْلعمال بالنيات، وإنما ْلن العبرة بمقصده ونيته، وانما 

 نوى.

ه، فكتب ) طالق ( فال يق ِ طالق مثال، طال ِ (فمن اراد كتابة كلمة: )
 لعدم قصده له، فان قصده وق ِ.

ومثل ذلك من أراد ان يكتب كلمة : ) قلت (، فكتب : ) قبلت ( 
ي ِ ة؛ في قبول ما تعلق عليه حديثه؛ من بفال يكون لهذه الكلمة عبر 

 او شراء، او نكاح، ونحو ذلك.

به، وان   وفاءال : من التزم شيئا، او وعد به، فقد لزمهالمسألة الرابعة
 كتابة ال قوال.التزامه به   كان

هم أصحابها عن انِباعات فيهاالتي يعبر  "الحالة": المسألة الخامسة
 ض ِ للضوابط الشرعية ومقاصد الشرعاو أفكارهم، وشعورهم، اذا لم تخ

 فيمن ِ منها، وقد تحرم.
ديث م من الدين؛ كآية من القرآن، او حفالحالة التي ُيستهزأ بها بمعظَّ 

او حرمة من حرماته؛ فإنها  ،من السنة، او شعيرة من شعائر اإلسالم
 تحرم.
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، او أثارت شبهة او ينومثل ذلك اذا أخلت بخلق من أخالق المسلم
ُهتك بها عرض مسلم معصوم، او سخر بها منه، او عبرت  شهوة، او

عن سوء ظن به، او ظهر فيها التسخط على قدر الله، او التضجر 
 نيفي حسد الحاسد او اإلصابة بعكانت سببا   اومنه، او شكايته، 

 .خبيثة
وما كان منها في مباح فمباح ال حرج فيه؛ كالدعاء لغائب، او الشوق 

ا الحياء، او التعبير عن فرح، او حزن، ونحو ذلك اليه مالم يُتجاوز به
 من وجوه المباح وصوره المتعددة.

 تماعي،جفي وسائل التواصل اإل الصور التي تنشرالمسألة السادسة: 
حسابات المستخدمين، يباح منها المباح ويحرم منها او توض ِ على 

 المحرم.

و وقوع اوما كان منها مباحا في أصله، لكنه تسبب في حصول فتنة 
 مفسدة فيحرم لما يفضي اليه.

كالصور التي تثير غضب مسلم او جماعة من المسلمين، او تتسبب 
في أذيتهم، او شقاقهم وفرقتهم، فإنها تحرم، ْلن ما أفضى الى الحرم 

 فهو حرام. 

فردات الكلمات او مالحذر من كتابة ينبغي المسألة السابعة: 
، هالما في ذلك من الود ْلهل ،ةلغير حاج اْلجنبيةالتخاطب باللغات 
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يانها، نس المفضي الىولما في اإلعتياد عليها من هجر لغة القرآن 
لغته  ، مرتبط بفهمومعرفة أحكامه ومقاصده فهمه،الله جعل والتي 

ق لولما في اعتياد لغة قوم من اْلثر البالغ على خُ وهي اللغة العربية، 
 اإلنسان ودينه.

 يؤثر للغةا اعتياد أن واعلممية رحمه الله: )يقول شيخ اإلسالم ابن تي
 مشابهة في أيضا ويؤثر بينا، قويا تأثيرا والدين والخلق، العقل، في

 والدين قلالع تزيد ومشابهتهم والتابعين، الصحابة من اْلمة هذه صدر
 .والخلق

 فإن اجب،و  فرض ومعرفتها الدين، من العربية اللغة نفس فإن وأيضا
 يتم ال وما ة،العربي اللغة بفهم إال يفهم وال فرض، ةوالسن الكتاب فهم

 .أه 1(واجب فهو به إال الواجب

وعد رحمه الله الكالم بلغة اْلعاجم اذا لم تدع له حاجة من المكروه، 
 بغير لخِابا اعتياد وأماالذي ينبغي للعبد تركه، اذ يقول رحمه الله: )

 ذلك صيري حتى - قرآنال ولغة اإلسالم شعار هي التي - العربية اللغة
 ْلهل أو صاحبه، م ِ للرجل أو الدار، ْلهل أو وأهله، للمصر عادة

                                                           

 (.523/ 1اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ) 1
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 هذا نأ ريب فال الفقه، ْلهل أو الديوان، ْلهل أو لألمراء، أو السوق،
 أه .1(مكروه وهو باْلعاجم، التشبه من فإنه مكروه

د من ارال - لفظا كانت او كتابة( )ألو كلمةليس في  المسألة الثامنة: 
 ن اْللفاظم اْلنه ؛كراهة  –بدأ الكالم معه بها او  تنبيه شخص،

عد اليوم من خصوصيات تبين المسلمين، ولم  اشاع استعمالهلما
 الكفار.

 قياسمقال العالمة ابن عثيمين رحمه الله في ضابط التشبه بالكفار: )
 أن بالكفار التشبهف به، المتشبه به يختص ما المتشبه يفعل أن التشبه

 وصار ن،المسلمي بين انتشر ما أما خصائصهم، من شيئا المسلم عليف
 أجل من احرام يكون فال تشبها، يكون ال فإنه الكفار؛ به يتميز ال
 أه . 2(أخرى جهة من محرما يكون أن إال تشبه، أنه

وممن ذهب الى جواز هذه الكلمة العالمة ابن باز رحمه الله، اذ 
"ألو" ْلن الناس اعتادوها وتعارفوا  فال أعلم حرجًا في كلمةيقول: )

عليها وال حرج في ذلك، وكثير من الكلمات اْلعجمية تعارف عليها 
الناس وصارت بينهم فال يضر ذلك، وإذا قال نعم بدل "ألو" كله 

 أه . 3م(أعلطيب، المقصود أن "ألو" ال حرج فيها والله 
                                                           

 (.521/ 1اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ) 1
 (.13/ 3مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) 2
 انظر: موق ِ الشيخ العالمة ابن بار اإللكتروني. 3
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كما   -لهالرحمه -لعالمة بكر بن عبد الله أبو زيدوخالفه في ذلك ا
شار الجواز، لما تقدم من انت ؛في معجم المناهي اللفظية، ولعل الراجح

اللفظ بين المسلمين، واستعمالهم له، حتى خرج عن خصوصيته بأهل 
 الكفر.

، سالمبال حديثه أيبد أنص او مكالمته خواْلولى لمن اراد محادثة ش
 لهما. كثيروالفضل المن الخير  هلما في

 ،الكلمة الِيبة صدقة، وما حسن البدأ به في الكالم المسألة التاسعة:
 يكون ردا عليه.حسن ان 

ولى اْلفالمؤمن ينتقي من الكالم أطيبه وأنفعه، وما خبث من الكالم، ف
 تركه، وقد يجب.

 لنَّاسِ لِ  َوُقوُلوا}وقد امر الله بالقول الحسن للناس، فقال سبحانه: 
ًنا  .[33: البقرة{ ]ُحست

الم الِيب من أسباب الهداية الى صراطه المستقيم، وجعل التزام الك
َّيِ بِ  ِإَلى َوُهُدوا}والى الفوز والرضوان، فقال جل وعال:   التَقوتلِ  نَ مِ  ال

 .[21: الحج{ ]التَحِميدِ  ِصَراطِ  ِإَلى َوُهُدوا
دا ر فال يحل لمسلم ان يسب آخر او يلعنه، وان جاز ذلك وعليه؛ 

ولى للمؤمن الترف ِ عن خبيث الكالم اْل، فان اُعتدى عليهعلى من 
 ولو في معرض الرد.
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رَ  اللَّهُ  ُيِحبُّ  اَل }قال الله:   وََكانَ  ظُِلمَ  َمنت  الَّ إِ  التَقوتلِ  ِمنَ  ِبالسُّوءِ  التَجهت
 .[113: النساء{ ]َعِليًما َسِميًعا اللَّهُ 

 السوءب الجهر يحب ال أنه تعالى يخبرقال ابن سعدي رحمه الله: )
 جمي ِ لكذ ويشمل عليه، ويعاقب ويمقته ذلك يبغض: أي القول، من

 ذلك نحوو  والسب والقذف كالشتم وتحزن، تسوء التي السيئة اْلقوال
 أنه هامفهوم ويدل. الله يبغضه الذي عنه المنهي من كله ذلك فإن

 .اللين الِيب والكالم كالذكر القول من الحسن يحب
 لمهظ من على يدعو أن له يجوز فإنه: أي{ ظُِلمَ  َمن ِإال: }وقوله

 عليه ذبيك أن غير من به، له جهر لمن بالسوء ويجهر منه، ويتشكى
 فعفوه لكذ وم ِ ظالمه، غير بشتمه يتعدى وال مظلمته، على يزيد وال

َلحَ  َعَفا َفَمنت : }تعالى قال كما أولى، مقابلته وعدم رُهُ فَ  َوَأصت  َعَلى َأجت
 أه . 1({ اللَّهِ 

 اعتَتَدى َما ِبِمثتلِ  َعَليتهِ  َفاعتَتُدوا َعَليتُكمت  اعتَتَدى نِ َفمَ }وقال سبحانه: 
 .[191: البقرة{ ]التُمتَِّقينَ  َم َِ  اللَّهَ  َأنَّ  َواعتَلُموا اللَّهَ  َوات َُّقوا َعَليتُكمت 

ُتمت  َوِإنت }وقال :  ُتمت  َما ِبِمثتلِ  فَ َعاِقُبوا َعاقَ ب ت  ر  ي ت خَ  َلُهوَ  َصبَ رتتُمت  َولَِئنت  هِ بِ  ُعوِقب ت
 .[121: النحل{ ]لِلصَّاِبرِينَ 

                                                           

 (.212تفسير السعدي )ص:  1
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 موأردت غيركم من ظلم عليكم جرى إذاقال القشيري رحمه الله: )
 أه . 1(الشرع حكم فى هو بما اإلذن حد   تتجاوزوا فال.. االنتقام

 َما ِمثتلِ بِ  فَ َعاِقُبوات }  المعاقبة أردتم:  أيوقال الشوكاني رحمه الله: )
ُتمت   أه .2(ذلك تجاوزوا ال ، بكم فعل ما بمثل:  أي{  ِبهِ  ُعوِقب ت

فمن خبث كالمه في منشور او تعليق؛ فان اْلصل عدم الرد عليه اال 
بما فيه توجيهه ونصحه، وان جاز الرد عليه بمثل ما قال، غير ان 

 اْلولى ترك ذلك، والتوجيه والنصح خير مما سواه، أثرا وأجرا.
وال ثم ائل او وسائط الجالتهنئة بيوم الجمعة عبر رسالمسألة العاشرة: 

جتماعي، اْلولى تركها، سدا لذريعة اإلوسائل التواصل نشرها عبر 
 اعتقاد مشروعيتها تعبدا في هذا اليوم العظيم.

قد مالم يعت ؛آخرون بهاورخص قد قال بمنعها جم ِ من أهل العلم، و 
عادات ألفاظ الالتعبد بها، وهذا لعله القول الراجح، ْلن اْلصل في 

 ة مالم يقم دليل من الشرع على المن ِ.اإلباح

قولية ل)اْلصل في جمي ِ العادات اوهنا يقول ابن سعدي رحمه الله: 
ه وال يكره إال ما نهى عن ، فال يحرم منهاالجوازو اإلباحة  ؛والفعلية

                                                           

 (.329/ 2تفسير القشيري ) 1
 (.231/ 1فتح القدير للشوكاني ) 2
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يه دل عل ، وهذا اْلصل الكبير قدالشارع، أو تضمن مفسدة شرعية
 أه .1(سالم ابن تيمية وغيره، وذكره شيخ اإلالكتاب والسنة في مواض ِ

فالذي يظهر ان التهنئة بيوم الجمعة عادة من عادات الناس التي جرت 
ائر شأنها في هذا شأن س ،البتة على ألسنتهم، ال دخل للعبادة فيها

لجمعة نها من سنن اتحاياهم، لكن متى ما قصد بها التعبد، واعتقاد أ
ظان انها  صالة الجمعة فيظنالتي ال ينبغي تركها، كما لو أتي بها دبر 

ها هذه الصالة، او اعتقد انها دعوة من جملة اْلذكار المخصوص ب
مفضلة لها شأن عظيم في هذا اليوم ال ينبغي تركها، فحينئذ يمن ِ 

 واما ما عدا ذلك، فاْلظهر ان اْلمر واس ِ، وال حرج فيه.منها، 
دلة ا وان اْلاْلصل في مسائل اإلجتهاد عدم اإلنكار، طالمعلم أن وليُ 

 ها، كما قرره أهل العلم رحمهم الله.غير واضحة والحجة غير بينة في
 التُعَلَماءِ  بَ عتضَ  يُ َقلِ دُ  َعمَّنت وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله: )

ِتَهادِ  َمَساِئلِ  ِفي جَ  أَمت  َعَليتهِ  يُ نتَكرُ  فَ َهلت :  ااِلجت  يَ عتَملُ  َمنت  وََكَذِلكَ  ؟ رُ يُ هت
 ؟ التَقوتلَيتنِ  َحدِ بِأَ 

 : َفَأَجابَ 
دُ  ِتَهادِ  َمَساِئلُ  ، لِلَّهِ  التَحمت  َلمت  التُعَلَماءِ  بَ عتضِ  لِ ِبَقوت  ِفيَها َعِملَ  َمنت  ااِلجت
َجرت  َوَلمت  َعَليتهِ  يُ نتَكرت   َكانَ  َوِإَذا َعَليتهِ  يُ نتَكرت  مت لَ  التَقوتلَيتنِ  بَِأَحدِ  َعِملَ  َوَمنت  يُ هت

                                                           

 (313 )لة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي) الفتاوى ( في المجموعة الكام 1
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أََلةِ  ِفي نتَسانُ  َكانَ  َفِإنت :  قَ وتاَلنِ  التَمست َحانُ رُ  َلهُ  َيظتَهرُ  اإلتِ لَيتنِ  َأَحدِ  جت  التَقوت
 أَرتَجحِ  بَ َيانِ  ِفي َليتِهمت عَ  يُ عتَتَمدُ  الَِّذينَ  التُعَلَماءِ  بَ عتضَ  قَ لَّدَ  َوِإالَّ  ِبهِ  َعِملَ 

 أه . 1( َأعتَلمُ  َواَللَّهُ  التَقوتلَيتنِ 
 فيها نكارإ ال جتهاداإل مسائلالله: ) ويقول العالمة ابن عثيمين رحمه

 أه . 2(سائغاً  فيها جتهاداإل كان إذا
 النص كان إذا إال 3الخالف مسائل في اإلنكار ينبغي والوقال أيضا: )

 أه . 1(الوضوح كل واضحاً 

وعليه فانه ال ينبغي التشني ِ او التبدي ِ في هذه المسألة على من ذهب 
جتهادي بين أهل العلم، فمن رأى الى جوازها، لما فيها من خالف ا

 عدم مشروعيتها، فال إنكار عليه، ومن رأى غير ذلك فال إنكار عليه.

تصويب الكلمات اْلكثر استعماال  ينبغي: عشرةالمسألة الحادية 
بسالمة  تعلقوخصوصا ما ي، اإلجتماعيوسائل التواصل وانتشارا في 

                                                           

 (.243/ 24مجموع الفتاوى ) 1
 (.34/ 11مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ) 2
وهو هنا رحمه الله يقصد المسائل اإلجتهادية، اما عموم مسائل الخالف فال يصح القول  3

لو أننا  "حمه الله :  )ان ال انكار فيها كما نبه على هذا أهل العلم رحمهم الله، وقد قال ر 
قلنا: المسائل الخالفية ال ينكر فيها على اإلطالق ، ذهب الدين كل ه حين تتب ِ الرخص 

 "لقاء الباب المفتوح" (. . . ْلنك ال تكاد تجد مسألة إال وفيها خالف بين الناس
(19/192-193) . 
 (.135/ 11مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ) 1
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لى ا قد يترتب عخلقه، او عاداته وسائر شؤونه، لم واالعبد،  دين
 ، وهي كما يلي:على كاتبهاالتساهل في بعضها من اإلثم 

 .( تكتب : ) اللهم صل ِ والصحيح ان ) اللهم صلي ( : كتابة-1

 تكتب : ) الحمد لله (.والصحيح ان ) الحمدللة ( : كتابة-2

لله  تكتب : ) إناوالصحيح ان ) إن لله وان اليه راجعون ( كتابة:-3
 ن ( .وإنا إليه راجعو 

وال قوة اال بالله ( عند المصيبة او البالء، والصواب قول  ) ال حول-1
ال قوة و  ( ، فالحوقلة؛ وهي قول : ال حول : ) إنا لله وإنا اليه راجعون

، او ستعانة بالله على فعل شيءاال بالله، انما تقال لإلستعانة؛ كاإل
 قوله، ال لإلسترجاع  عند البالء او المصيبة.

ال  : ) اختصارا في رسمها ما ذكرنا، ومن الخِأ ان تكتبوالصواب 
له ، عن الحول الله ( فان هذا مما يغير المعنى؛ ومعناه نفي الحول 

أن  وا تعالى الله عن ذلك، والذي هو الحركة والحيلة واالستِاعة ،
 : ) ال حوال وال قوة اال بالله(. تكتب

 ن شاء الله ( .: ) إتكتبوالصحيح ان ( ) انشاء اللهكتابة:-5
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ه ( : ) ال إله إال اللوالصحيح ان تكتب) ال اله ان الله ( كتابة: -1
. 

 تكتب : ) اللهم اعفوالصحيح ان ) اللهما اعفو عني ( كتابة:-3
 عني ( .

 تكتب : ) رحمه الله ( .والصحيح ان ) رحمة الله ( كتابة:-3

لعبد اما خير ل) انتقل الى مثواه اْلخير ( ، ال تصح ْلن المثوى اْل-9
الجنة او النار، وانما يقال : انتقل الى جوار ربه ، او الى رحمة الله؛ 

 تفاؤال ودعاء، ال تزكية، وحكما.

) الف مبروك ( ، واْلولى عدم تحديد البركة باْللف او بأقل من -14
ذلك او أكثر، وانما تِلب مِلقة، لتشمل العدد المستحق لها اللفظ، 

 وكوأما مبر ؛ مبارك من البركة، بارك ( ، ْلنوالصحيح ان تكتب ) م
 من البروك.ف

وجوز بعض أهل العلم لفظ "مبروك" اذا قصد به طلب البركة، لكن 
 ل : ) مبارك (.يقااْلولى ان 

ار خير (، والصحيح االقتص) جزاك الله الف كتابة:ومثل ذلك؛ قول او  
جزاك  ) على ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقال:
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صره قالجزاء بعدد معين، ال  أصل له، كما ان  الله خيرا ( ، وتحديد
بعدد معين ليس من كمال طلب الفضل والجزاء الحسن للمدعو له، 

 فيبقى مِلقا ليشمل الجزاء الكثير الذي ال يعلم قدره اال الله. 

 َمنت : " َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  هُ اللَّ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َزيتدٍ  بتنِ  ُأَساَمةَ  َعنت 
ًراخَ  اللَّهُ  َجَزاكَ : ِلَفاِعِلهِ  فَ َقالَ  َمعتُروف   ِإلَيتهِ  ُصِن َِ  ".  الث ََّناءِ  ِفي أَب تَلغَ  فَ َقدت  ي ت
 .1التِ رتِمِذي   َرَواهُ 

و ا قول " صباح الخير " او " مساء الخير " عند ابتداء الكالم،-11
يبدأ  لى الذي فيه منفعة للعبد ان، واْلو في بداية المنشور، او نهايته

بالسالم ويختم به، لما فيه من اْلجر الكثير من الله جل وعال، ويجوز 
 ما دونه لكنه خالف اْلولى.

ء، كاستعمال لفظ " منور " ونحوه من واإلطرا اإلفراط في المديح-12
من المديح  ا، لما فيهااْلولى تركهو ، ألفاظ اإلطراء والمديح المبالغ فيها

عجابه بنفسه، إتضرر به؛ بفي، الممدوحوربما كان فيه تزكية ، عنه لمنهيا
 او تكبره على إخوانه.

                                                           

 (. 911/ 2المصابيح ) صحيح، انظر: مشكاة 1
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الثناء عليه  ء له، اووكال اْلمرين ينبغي اإلمتناع عنهما، واإلكتفاء بالدعا
 ، ان ُعلم انه ال يضره هذا المديح.بما يستحق

)  :ليقو  وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت :قال معاوية عن
 .1( الذبح فإنه والتمادح إياكم

َدادِ  َعنِ و  َودِ  بتنِ  التِمقت َست  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعنتهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  اْلت
اِحينَ  رَأَي تُتمُ  ِإَذا: »َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  ُثوا التَمدَّ  َرَواهُ  «الت َُّراب ُجوِهِهمُ وُ  ِفي َفاحت

 .ُمسلم

 الله لىص الله رسول عند رجال رجل مدح قال أبيه عن بكرة أبيعن و 
 ِعتق ويحك) :وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال سلم و عليه
 هأحسب فليقل أخاه مادحا أحدكم كان إن قال ثم مرارا صاحبك عنق
 ( متفق عليه.أحدا الله على أزكي وال

 ماو  اْلحاديث هذه بين الجم ِ: العلماء قال): رحمه الله النووي قال
 على محمول النهي أن - المدح جواز أي - الجواز على داالً  جاء

 ليهع يخاف من على أو اْلوصاف، في والزيادة المدح، في المجازفة
 عليه يخاف ال من وأما المدح، سم ِ إذا ونحوه، إعجاب من الفتنة،

                                                           

 1231و  1191) حسن ( الصحيحة  1
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 في دحهم في نهي فال ومعرفته، عقله، ورسوخ تقواه، لكمال ذلك؛
 .1( مجازفة يهف يكن لم إذا وجهه

 آفة :حياءاإل في الغزالي قالقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ) و 
 يماس وال بمدحه الممدوح يرائي وقد يكذب قد أنه المادح في المدح

 مدح إذا رفعه أنس حديث في جاء فقد ظالما أو فاسقا كان أن
 وفي صمتال في الدنيا أبي وبن يعلى أبو أخرجه الرب غضب الفاسق
 طالعاال إلى له سبيل ال مما يتحققه ال ما يقول وقد ضعف سنده
 إنه قولهك وذلك أحسب فليقل سلم و عليه الله صلى قال ولهذا عليه
 فإنه كييز  أو يحج أو يصلي رأيته قال لو ما بخالف وزاهد ومتق ورع

 ال هفإن الممدوح على اآلفة تبقى ولكن ذلك على االطالع يمكنه
 به هشهر  ما على يكله أو إعجابا أو كبرا المدح فيه يحدث أن يأمن

 الذي وه غالبا العمل في يستمر الذي ْلن العمل عن فيفتر المادح
 أسب به يكن لم اْلمور هذه من المدح سلم فإن مقصرا نفسه يعد

 وقال لمدحا يضره لم نفسه عرف من عيينة بن قال مستحبا كان وربما
 ال ما لي اغفر للهما فليقل وجهه في الرجل مدح إذا السلف بعض

                                                           

 (253/ 1شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ) 1
 ( .13/121"شرح مسلم للنووي : )
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 رجهأخ يظنون مما خيرا واجعلني يقولون بما تؤاخذني وال يعلمون
 أه . 1(الشعب في البيهقي

 من أن النهي حاصل بِال بن قال: )وقال رحمه الله في موض ِ آخر
 لظنه العجب الممدوح على يأمن لم فيه ليس بما آخر مدح في أفرط

 ما على الاتكا الخير من زديادواال العمل ضي ِ فربما المنزلة بتلك أنه
 جوهو  في احثوا اآلخر الحديث في العلماء تأول ولذلك به وصف

 قالو  بالباطل وجوههم في الناس يمدح من المراد أن التراب المداحين
 لنهيا في يدخل فال فيه بما مدح من وأما قال الذبح هو المدح عمر
 ولم بةمخاطوال والخِب الشعر في سلم و عليه الله صلى مدح فقد

 أه .2(ملخصا انتهى ترابا مادحه وجه في يحث

، او " حياك الرب " ونحو " يحميك الرب"  :عبارة او قول كتابة-13
 اذا كان المقصود بها التشبه ال تصح فمثل هذه العبارات، ذلك

ارقة تركها لما فيه من مف له لم يقصد ذلك، فاْلولى ومن .النصارىب
ب، الذين جعلت مخالفتهم سبيل النجاة ما اعتاد عليه عباد الصلي

 وطريقها.

                                                           

 (.3/ 1ابن حجر ) -فتح الباري  1
 (.133/ 14ابن حجر ) -فتح الباري  2
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ِدنَا}قال الله تعالى:  َتِقيمَ  الصِ َراطَ  اهت  َعَليتِهمت  أَن تَعمتتَ  لَِّذينَ ا ِصَراطَ  * التُمست
 .[3 ،1: الفاتحة{ ]الضَّال ِينَ  َواَل  َعَليتِهمت  التَمغتُضوبِ  َغيترِ 

َتِقيًما ِصَراِطي َهَذا َوَأنَّ }: تعالىوقوله   السُُّبلَ  تَ تَِّبُعوا َواَل  َفاتَِّبُعوهُ  ُمست
: اْلنعام{ ]تَ ت َُّقونَ  لَُّكمت َلعَ  ِبهِ  َوصَّاُكمت  َذِلُكمت  َسِبيِلهِ  َعنت  ِبُكمت  فَ تَ َفرَّقَ 
153]. 

ذا ال يصح، ، وهوالبنين " : " بالرفاءوتهنئة المتزوج بقول كتابة-11
هاني نت من تْلنها كابالبنين دون البنات، و  لهلما فيها من الدعاء 

 : "بارك الله لك وباركة، فلما جاء اإلسالم أبدلها بقولأهل الجاهلي
 عليك وجم ِ بينكما في خير".

نتَسانَ  َرفَّأَ  ِإَذا َكانَ  لَّمَ َوسَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأنَّ  ُهَري تَرةَ  أَِبي َعنت   ِإَذا اإلتِ
َنُكَما َوَجَم َِ  َعَليتُكَما اَركَ َوبَ  َلكَ  اللَّهُ  بَاَركَ : »َقالَ  تَ َزوَّجَ   َرَواهُ  «َخيترٍ  ِفي بَ ي ت

َمدُ   .1َماَجهت  َوابتنُ  َداُودَ  َوأَبُو َوالتِ رتِمِذيُّ  َأحت

َرأَةً  طَاِلبٍ  أَِبي بتنُ  َعِقيلُ  تَ َزوَّجَ  َلمَّاقال ابن مفلح رحمه الله : )   َقاُلوا امت
 َرُسولُ  َقالَ  َكَما ُقوُلوا ِكنت َولَ  َهَكَذا ُقوُلوات َ  اَل  فَ َقالَ ، َوالتَبِنينَ  بِالر َِفاءِ :  َلهُ 

 اِئيُّ النَّسَ  َرَواهُ {  َعَليتِهمت  َوبَارِكت  مت َلهُ  بَارِكت  اللَُّهمَّ }  َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ 
َمدَ  َماَجهت  َوابتنُ   ىَصلَّ  النَِّبيَّ  نَّ َفإِ  َذِلكَ وُلوا تَ قُ  اَل  رَِوايَةٍ  ِفي َوَلهُ  ، َمعتَناهُ  َوِْلَحت

                                                           

 (.355/ 2صحيح، انظر : مشكاة المصابيح ) 1
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 َوبَاَركَ  ِفيكَ  َلَها اللَّهُ  كَ بَارَ  ُقوُلوا}  ، َذِلكَ  َعنت  نَ َهانَا َقدت  َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ 
 نتهُ َومِ  َوالنََّماءُ  َوالتبَ رََكةُ  ت َِفاقُ َوااِل  ااِللتِتَئامُ  الر َِفاءُ  النِ َهايَةِ  ِفي َقالَ {  ِفيَها َلكَ 

ُلُهمت  تُهُ  َرف تًئا الث َّوتبَ  َرَفأتتُ  قَ وت  َكانَ  ِْلَنَّهُ  َكَراِهَيةً  َعنتهُ  نَ َهى اَوِإنَّمَ  َرف تًوا َوَرفَ وت
رُهُ  ِفيهِ  ُسنَّ  َوِلَهَذا َعاَداِتِهمت  ِمنت   أه . 1( َغي ت

 كما" نوالبني بالرفاء: "يقول وال: )العالمة اْللباني رحمه اللهقال و 
 يف عنه نهي وقد ةالجاهلي عمل من فإنه يعلمون ال الذين يفعل

 من امرأة تزوج طالب أبي بن عقيل أن الحسن عن: منها أحاديث
 ذلك فعلوات ال: فقال والبنين بالرفاء: فقالوا القوم عليه فدخل جشم

 يا نقول ماف: قالوا ذلك عن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول فإن
 2(نؤمر كنا كذلك إنا عليكم وبارك لكم الله بارك: قولوا: قال زيد؟ أبا
 .أه 

 كتابة ) اللة اكبر ( ، والصحيح ان تكتب : ) الله أكبر (.-15

والصحيح ان تكتب: )ما ، (ما شاء لله :الله، او مشاءكتابة )-11
 .شاء الله(

                                                           

 (.143/ 1) اآلداب الشرعية البن مفلح 1
 (.135آداب الزفاف في السنة المِهرة )ص:  2
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طلب الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم، عند رؤية الشيء -13
شاء الله  ا: موالخير، فان قالالحسن، والصحيح ان يدعى له بالبركة، 

 قُ لتتَ  َجن ََّتكَ  تَ َدَخلت  ِإذت  َوَلوتاَل }: ، لقوله تعالىفال حرجال قوة اال بالله، 
: الكهف{ ]َوَوَلًدا َمااًل  نتكَ مِ  أََقلَّ  أَنَا تَ َرنِ  ِإنت  بِاللَّهِ  ِإالَّ  قُ وَّةَ  اَل  اللَّهُ  َشاءَ  َما

39]. 

ء   أَعتَجَبهُ  نت مَ : فِ السَّلَ  بَ عتضَ  َقالَ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: )  َشيت
 ِإال قُ وَّةَ  اَل  اللَّهُ  اءَ شَ  َما: }فَ لتيَ ُقلت  َماِلِه، أَوت  َوَلِدهِ  أَوت  َماِلهِ  أَوت  َحالِهِ  ِمنت 

يَةِ  َهِذهِ  ِمنت  َمأتُخوذ   َوَهَذا{ بِاللَّهِ   أه . 1(التَكرِيَمةِ  اآلت

سلم، و وما ورد في هذا الدعاء من اْلحاديث عن النبي صلى الله عليه 
فلم يصح منها شيء، وانما يستدل له باآلية، وان كان بعض أهل العلم 
قد ذهب الى انها ال تفيد ذلك، لكن بعضهم قد استحب هذا كما 

 نقل ذلك الحافظ ابن كثير وقد تقدم.

 ذاإرسول الله صلى الله عليه وسلم: ): قال عن عامر بن ربيعة، قالو 
 البركةب له فليدع يعجبه ما يهأخ من أو ماله أو نفسه من أحدكم رأى
 .2(حق العين فإن

                                                           

 (.153/ 5تفسير ابن كثير ) 1
 في صحيح الجام ِ . 551) صحيح ( انظر حديث رقم :  2
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ومن رأى في أخيه نعمة، او كثير توفيق في دينه او دنياه، فليدع له 
بالبركة ومزيد الفضل، ونف ِ اْلمة به، فانه قد يكتب له أجر كل توفيق 

 دعوته له. أصابتهيصيبه ان 

ناها ع: ) البقية بحياتك( وهذا منكر ال يصح؛ ْلن مالتعزية بقول-13
ان الميت لم يستكمل عمره الذي كتب له، فيدعى لقريبه بأن يجعل 

 هذا العمر المتبقي له.

تَ  اَل  َأَجُلُهمت  َجاءَ  َفِإَذا َأَجل   أُمَّةٍ  َوِلُكل ِ } : قال الله  َواَل  َساَعةً  أتِخُرونَ َيست
ِدُمونَ  تَ قت  .[31: اْلعراف{ ] َيست

 آل{ ] ُمَؤجَّاًل  َتابًاكِ  اللَّهِ  بِِإذتنِ  ِإالَّ  تَ َتُمو  َأنت  لِنَ فتسٍ  َكانَ  َوَما} وقال : 
 .[115: عمران

 خلق من غيره وال محمد يموت وماقال االمام الِبري رحمه الله: )
 بلغ فإذا ئه،وبقا لحياته غاية الله جعله الذي أجله بلوغ بعد إال الله

. موتي فحينئذ بالموت، له وأذن له، الله كتبه الذي اْلجل من ذلك
 أه . 1(محتال بحيلة وال كائد بكيد يموت فلن ذلك، قبل مافأ

                                                           

 (.214/ 3تفسير الِبري ) 1
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 لىإ عنده شيء وكل أعِى ما ولله أخذ ما لله إن: والصواب ان يقال
في  ، فان قال غيرها مما يعزى به المرءولتحتسب فلتصبر مسمى أجل

مصابه فال مان ِ منه؛ كقول: أحسن الله عزاءكم وغفر لميتكم، ونحو 
 ذلك.

ء، والصواب اإلمتناع عن ذلك، ( عقب الدعاء اللهشاان )كتابة:-19
 عزم، فان الله ال مكره له.و  رغبةن دعاء العبد دعاء ليك

 - الله عاد إذا لإلنسان ينبغي ال)قال العالمة ابن عثيمين رحمه الله : 
 المسألة عزمي بل دعائه في"  الله شاء إن: " يقول أن - وتعالى سبحانه
 - قال دوق له، مكره ال - وتعالى سبحانه - الله فإن الرغبة ويعظم

َتِجبت  ادتُعوِني: }- وتعالى سبحانه  الستجابةبا فوعد{ . َلُكمت  َأست
 تعالىو  سبحانه - الله ْلن الله شاء إن يقال أن إلى حاجة ال وحينئذ

 شرا، عنه ردي بأن أو بمسألته، إما يجيبه فإنه للدعاء العبد وفق إذا -
 َوَسلََّم، َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى النبي، عن ثبت وقد مة،القيا يوم له يدخرها أو
 إن ارحمني اللهم شئت، إن لي اغفر اللهم: أحدكم يقل ال: »قال أنه

 «له مكره ال - تعالى - الله فإن الرغبة وليعظم المسألة ليعزم شئت،
. 
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 كان هأن َوَسلََّم، َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى النبي، عن» يثبت ألم: قائل قال فإن
 ؟ «الله شاء إن طهور بأس ال: " للمريض: يقول

 من هو وإنما الدعاء باب من ليس أنه يظهر هذا ولكن بلى: فنقول
 هب يجزم أن آدابه من الدعاء فإن دعاء، وليس والرجاء الخبر باب
 أه .1(المرء

 ظيم(.الله العو : )  اللة العظيم ( والصحيح أن تكتبو ) كتابة: -24

  

                                                           

 (.94/ 1مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) 1
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 عشرلث األصل الثا
 

من انتسب الى غير أبيه فقد حرمت عليه الجنة، ومن استتر خلف 
لى ترتب عياسم مجهول فهو كاذب، يترتب عليه من الوزر ما 

 قصده وفعله.
 

 أدلة هذا األصل:

: اْلحزاب{ ] لَّهِ ال ِعنتدَ  أَقتَسطُ  ُهوَ  آِلبَاِئِهمت  ادتُعوُهمت } قوله تعالى:  -1
5]. 

َرةَ  َوأَِبي َوقَّاصٍ  يأَبِ  بتنِ  َسعتدِ  َعنت -2  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  ُسولُ رَ  َقالَ : َقااَل  َبكت
رُ  أَنَّهُ  مُ يَ عتلَ  َوُهوَ  أَبِيهِ  َغيترِ  ِإَلى ادََّعى َمنِ : »َوَسلَّمَ  َعَليتهِ   َفالتَجنَّةُ  أَبِيهِ  َغي ت
 متفق عليه. «حَرام َعَليتهِ 

 عليه هالل صلى - النبي عن - عنه الله رضي - هريرة أَبي وعن-3
ر   فَ ُهوَ  أبِيِه، َعنت  َرِغبَ  َفَمنت  آبَاِئُكمت، َعنت  تَ رتَغُبوا ال: »َقالَ  - وسلم  «ُكفت
 .َعَليتهِ  متفق
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 بيهأ نسب عن َرِغبَ  من: المرادقال في تِريز رياض الصالحين: )
 وليس الكفر، أهل بفعل شبيًها فعاًل  فعل وقد حرام، فهو مختارًا، عالًما
 دون كفر فهو النار، في صاحبه يخلد الذي فر،الك حقيقة المراد
 .أه  1(كفر

 من)  :وسلم عليه الله صلى الله رسول قال :قال عباس ابن عنو  -1
 والناس والمالئكة لهال لعنة فعليه مواليه غير تولى أو أبيه غير إلى انتسب

 .2( أجمعين

 

  

                                                           

 (.1419تِريز رياض الصالحين )ص:  1
 (.94/ 2صحيح، انظر: صحيح ابن ماجة ) 2
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 مسائل وفروع هذا األصل وتطبيقاته:

ل التواصل وسائفي  بعض الناس يفتريهالتي ا: اْلسماء المسألة اْلولى
 للوجوه التالية:، التسمي بها جوزال ي، اإلجتماعي

  عليهم، وكالهما حرام، بل من اللناس وكذب االوجه اْلول: ان فيها غش
 كبائر الذنوب.

رة من الكبائر بيه، وهو كبي: ان فيها انتساب العبد الى غير أالوجه الثاني
 .هذا اْلصلأدلة ى فاعله كما في لوعيد الشديد عللورود ا

: ان غالب من يلجأ الى هذا اْلمر، هم الذين يتربصون الثالثالوجه 
ن الى حتى ال يعرفوا فانهم يلجأو ، و الفعال سوءو  والمكائد بالناس الشر

هذه اْلسماء الغير حقيقة، وهذا محرم ال يصح، لما يترتب عليه من 
م أذيتهم او اإلضرار بهم من او من دونهم ممن تحر  ،بالمسلمينالضرر 

 أهل الملل اْلخرى.

 ي حكم: اْلسماء المستعارة؛ او الوهمية، تدخل فالمسألة الثانية
 ب، واإلضرار بالناس، وأذيتهم بها،، لما فيها أيضا من الكذالممنوع

 مالم يترتب على استعمالها مصلحة شرعية.
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ماعي إلجتاوسائل التواصل في : يحرم على الرجل الثالثةالمسألة 
ان يتسمى باسم المرأة الخاص بها، والمرأة ان تتسمى باسم وغيرها 

منها،   ِالرجل الخاص به، واما اْلسماء المشتركة لغة او عرفا، فال مان
اذا كانت حقيقية ْلصحاب هذه الحسابات، وما كان كذبا منها 

 أسلفنا القول.فيحرم التسمي بها كما 

 عليه لهال صلى الله رسول لعن) :قال عنهما الله رضي عباس ابن عن
 ( الرجالب النساء من والمتشبهات بالنساء الرجال من المتشبهين وسلم
 وغيره. البخاري رواه

 ِمنَ  َوالتُمتَ َرجِ اَلتِ  الر َِجالِ  ِمنَ  التُمَخنَِّثينَ  الله لعن: َقالَ  َعبَّاس ابتن َوَعن
 .الُبَخارِي   هُ َرَوا «بُ ُيوتُكمت  من أخرجوهم: »َوَقالَ  النِ َساءِ 

 حركاتال في والتكسر اللين هو: )مة الصنعاني رحمه اللهالعال قال
 المخنث:  ةتيمي ابن قال الفاحشة، منه يعرف لم وإن بالنساء تشبيهاً 

 قصده كوني وقد لهن مباشرته تهنعشر و  النساء ةعشر  قصده يكون قد
( ءاالنس من والمترجالت. )اْلمرين بين يجم ِ وقد الرجال مباشرة

 أه . 1( بالرجال المتشبهات

                                                           

 (.53/ 9التنوير شرح الجام ِ الصغير ) 1



  جتماعي المغني في فقه وسائل التواصل اإل                                              083
 

وسائل في كما يحرم التسمي بأسماء محرمة في اْلصل، سواء 
د الشيِان، بعبكالتسمي   لتسمية الحقيقية،او لاإلجتماعي، التواصل 

 النبي، ونحوهما. او عبد

 أبو قالف والمحرم منها المكروه وأماقال العالمة ابن القيم رحمه الله: )
 العزى عبدك الله لغير معبد اسم كل تحريم على اتفقوا حزم بن محمد
 لمِلبا عبد حاشا ذلك أشبه وما الكعبة وعبد عمرو وعبد هبل وعبد
 عبد وال الحسين عبد وال علي عبد ب التسمية تحل فال انتهى
 أه . 1(الكعبة

واما ما ورد في نصوص السنة مما يظهر منها جواز التسمي بمثل هذه 
 ونحوه.اْلسماء، كعبد الدينار، 

 المعبد السما تحريم على يتفقون كيف قيل فإنفيقول رحمه الله: )
 الدرهم دعب تعس الدينار عبد تعس قال أنه عنه صح وقد الله لغير

 ال لنبيا أنا :قال أنه وصح القِيفة عبد تعس الخميصة عبد تعس
 بين جالس وهو رجل عليه ودخل، المِلب عبد ابن أنا...  كذب

 الجوابف إليه وأشاروا هذا فقالوا المِلب عبد ابن أيكم فقال أصحابه
 والدعاء فالوص به أراد وإنما االسم به يرد فلم النار عبد تعس قوله أما
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 ربه عبودية نع بعبوديتها فرضي والدرهم الدينار قلبه يعبد من على
 .والظاهر الباطن جمال وهما والمالبس اْلثمان وذكر تعالى

 بذلك ةالتسمي إنشاء باب من ليس فهذا ِلبالم عبد ابن أنا قوله أما
 غيره دون المسمى به عرف الذي باالسم اإلخبار باب هو وإنما

 أه . 1(يحرم ال المسمى تعريف وجه على ذلك بمثل واْلخبار

ومثل ذلك في الحرمة؛ التسمي بأسماء مباحة، لكن مقصود المتسمي 
أسماء بالتسمي ، كبها اإلساءة الى صاحب هذا اإلسم، او السخرية به

ى ثم اإلساءة الوالصالح،  الصحابة الكرام، والفاتحين، وأهل العلم
ائل التواصل وسأسمائهم بفعل الحرام ونشره وتداوله او الداللة عليه في 

ا وأمثاله حرام، على ، فكل هذتحت مسماهم المختلفة اإلجتماعي
 العبد ان يحذر منه كل الحذر.

القرآن، لما في ذلك من امتهانه بآيات من  ال يجوز التسمي كما
ال الحق ق، لى ويتب ِوعدم اكرامه وتوقيره، فالقرآن ما انزل اال ليت

ب َُّروا ُمَباَرك   ِإلَيتكَ  أَن تَزلتَناهُ  ِكَتاب  }: سبحانه َلت  أُوُلو َولِيَ َتذَكَّرَ  يَاتِهِ آ لَِيدَّ  َبابِ اْلت
 .[29: ص{ ]
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 َلَعلَُّكمت  َوات َُّقوا َفاتَِّبُعوهُ  ُمَباَرك   هُ أَن تَزلتَنا ِكَتاب   َوَهَذا}: جل وعالوقال 
 .[155: اْلنعام{ ]تُ رتَحُمونَ 

يكفر  الذي، عموم االستهزاء بآيات الله في داخل هذا التسميولعل 
 ُقلت  َونَ لتَعبُ  َنُخوضُ  نَّاكُ  ِإنََّما لَيَ ُقوُلنَّ  َسأَلتتَ ُهمت  َولَِئنت }العبد به، قال الله: 

ُتمت  َوَرُسوِلهِ  هِ َوآيَاتِ  أَبِاللَّهِ  زُِئونَ  ُكن ت تَ هت  يَماِنُكمت إِ  بَ عتدَ  َكَفرتُتمت  َقدت  تَ عتَتِذُروا اَل  * َتست
رِِمينَ  انُواكَ  بِأَن َُّهمت  طَائَِفةً  نُ َعذِ بت  ِمنتُكمت  طَائَِفةٍ  َعنت  نَ عتفُ  ِإنت  : التوبة{ ]ُمجت

15، 11]. 

 وتكره التسمية بأسماء سور القرآن نحو؛ يس، طه، حم.

 وسوره رآنالق بأسماء التسمية منه يمن ِ وممابن القيم رحمه الله: )قال ا
 رهذك يس ب التسمية كراهة على مالك نص وقد وحم ويس طه مثل

 حيحص فغير النبي أسماء من وطه يس أن العوام يذكره وأما السهلي
 احبص عن أثر وال مرسل وال حسن وال صحيح حديث في ذلك ليس
 أه .1(ونحوها ،الر و ،وحم ،الم مثل الحروف هذه وإنما

لقاب الغير مكروهة، فال حرج فيها، مالم مي بالكنى واْلالتس وأما
 التسمي بها ضرر بمسلم، او معصية، كما سيأتي معنا. يترتب على

                                                           

 (.123تحفة المودود بأحكام المولود )ص:  1



  جتماعي المغني في فقه وسائل التواصل اإل                                              086
 

: التسمي بأسماء الكفار، او أهل الفجور والفسوق، الرابعةالمسألة 
 محبتهم،بهم من ودهم و  داخل في الحرمة أيضا، لما في التسمي

 بهم، وهذا كله قد حرمه الله على عباده المسلمين.واإلعتزاز 

خِ  َوالتيَ وتمِ  بِاللَّهِ  يُ ؤتِمُنونَ  قَ وتًما َتِجدُ  اَل }: الله قال  َحادَّ  َمنت  يُ َوادُّونَ  رِ اآلت
 أُولَِئكَ  َرتَ ُهمت َعِشي َأوت  َوانَ ُهمت ِإخت  أَوت  أَب تَناَءُهمت  َأوت  آبَاَءُهمت  َكانُوا َوَلوت  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ 

يَمانَ  قُ ُلوِبِهمُ  ِفي َكَتبَ  ِخُلُهمت وَ  ِمنتهُ  ِبُروحٍ  َوأَيََّدُهمت  اإلتِ رِي َجنَّاتٍ  يُدت  ِمنت  َتجت
ِتَها َن تَهارُ  َتحت ُهمت  اللَّهُ  َرِضيَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  اْلت  ِحزتبُ  أُوَلِئكَ  َعنتهُ  َرُضواوَ  َعن ت

ِلُحونَ  ُهمُ  اللَّهِ  ِحزتبَ  ِإنَّ  َأاَل  اللَّهِ   .[22: المجادلة{ ]التُمفت

لَِياءَ  َوالنََّصاَرى ودَ التيَ هُ  تَ تَِّخُذوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَي َُّها}: وقوله تعالى  َأوت
لَِياءُ  بَ عتُضُهمت  ُهمت  َفِإنَّهُ  ِمنتُكمت  يَ تَ َولَُّهمت  َوَمنت  بَ عتضٍ  َأوت ِدي اَل  اللَّهَ  ِإنَّ  ِمن ت  يَ هت

 .[51: المائدة{ ]ينَ الظَّاِلمِ  التَقوتمَ 

لَِياءَ  َوَعُدوَُّكمت  يَعُدو ِ  تَ تَِّخُذوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَي َُّها}: وقوله تعالى  َأوت
: الممتحنة{ ]التَحق ِ  نَ مِ  َجاءَُكمت  ِبَما َكَفُروا َوَقدت  بِالتَمَودَّةِ  ِإلَيتِهمت  تُ لتُقونَ 

1]. 

 لتسميةاْلسماء المحرمة: )قال العالمة بكر أبو زيد رحمه الله في بيان ا
 مِمئنال والمسلم، بهم الخاصة للكافرين المولدة اْلعجمية باْلسماء

 .حولها يحوم وال منها وينفر عنها يبتعد بدينه
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 وأمريكا ورباأ من الكافر اسم فيلتقط زماننا، في بها الفتنة عظمت وقد
 س،ر بِ: ومنها الخذالن، وأسباب اإلثم مواطن أشد من وهذا وغيرهما،
 اإلشارة سبقت مما وغيرها...  سوزان روز، ديانا، جورج، جرجس،

 .إليه

 هوى جردم عن كان إن بأسمائهم، التسمي في للكافرين التقليد وهذا
 ليتهاأفض اعتقاد عن كان وإن وإثم، كبيرة معصية فهو ذهن، وبالدة

 ،اإليمان أصل يزلزل عظيم خِر على فهذا المسلمين، أسماء على
 في شرط رهاوتغيي منها، التوبة إلى المبادرة تجب الحالتين كلتا وفي

 أه .1(منها التوبة

ي، اإلجتماعوسائل التواصل ت في تستر الزوجاالمسألة الخامسة: 
سماء ابنائهن او غيرهم طمعا في مراقبة أزواجهن او التجسس عليهم، أب

مر من تخوين اْلزواج والتجسس والحال كذلك، لما في اْلال يجوز 
 يهم، وسوء الظن بهم.عل

 جاز ذلك ان ترتب على ستر ،مشروعا الغرض ومتى صح القصد وكان
 اسمائهن مصلحة او دف ِ مفسدة.

وما منعت منه الزوجات في هذا، فيمن ِ منه اْلزواج، وما رخص لهن، 
 .باء واْلمهات وغيرهملهم أيضا، ومثل ذلك في الحكم؛ اآلفيرخص 
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فال يحل لمسلم التسمي ، شروطهمالمسلمون عند المسألة السادسة: 

جموعات النساء، ومثل ذلك تسمي قبل في صفحات او مبأنثى ليُ 
 نثى بذكر لتقبل في صفحات الرجال.اْل

ا متزوجة لتقبل في صفحات كما ال يحل لعزباء ان تدعي انه
 ال، ومثل ذلك الرجل العزب، الخاصة نمجموعاتهفي او جات المتزو 

ليقبل في صفحات المتزوجين او يحل له ان يدعي انه متزوج 
 مجموعاتهم.

لما في ذلك من الكذب والغش والخداع، ولما يترتب عليه من 
ه او غير مناسبة لجنس المفاسد والمضار لمن دخل صفحة ليست له

 جتماعية، او العمرية.إلاو حالته ا
ب عليه المباحة اذا لم يترت اْللقاببالكنى، و السابعة: التسمي المسألة 
 يباح ما كان القصد او الغرض مباحا. ؛او ضررمفسدة 

بقاهر اليهود، او فاتح اْلقصى، او حامل بأبي الجود ، او كالتسمي 
 المسك، او محب الخير، ونحوها.

    :ب المكروهة او المحرمة، فال يصح؛ كالتسمي باْللقابواما التسمي 
 ابقاْللقتيل اْلحزان، او جريح القدر، ونحوهما؛ فهذه اْلسماء او 

ها، لما اإلجتماعي او في غير وسائل التواصل ال يصح التسمي بها في 
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فيها من التشاؤم، والتسخط من القدر، وسوء الظن بالله جل وعال، 
 وكل هذا وأمثاله ال يصح فعله او اعتقاده من العبد المسلم.

ومما يكره التسمي به، كما بين أهل العلم رحمهم الله، تسمي الرجل 
سماء المالئكة؛ ك  : جبريل، او اسرافيل، او مالك، سواء  او المرأة بأ

 كانت التسمية تعبيرية في مواق ِ التواصل، او حقيقية.
 من ةجماع وكرهقال العالمة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: )

 ،جبرائيل: مثل! السالم عليهم المالئكة بأسماء التسمي العلماء
 .إسرافيل ميكائيل،

 اهاةمض فيها ْلن الحرمة، فظاهر المالئكة، بأسماء اءالنس تسمية أما
 وقريب، قولهم عن الله تعالى الله، بنات للمالئكة جعلهم في للمشركين

 .أه 1(ملكة مالك،: البنت تسمية هذا من
 ومثل ذلك التسمي باْلسماء المضافة الى الدين او اإلسالم.

 مضاف سما بكل التسمية وتكرهو زيد رحمه الله: )بقال العالمة بكر ا
)  ولفظ( الدين) لفظ إلى مضافة مشبهة صفة أو مصدر أو اسم من

 سالماإل نور اإلسالم، سيف الدين، ضياء الدين، نور:  مثل(  اإلسالم
 ،( اإلسالم)  و(  الدين)  اللفظين هذين منزلة لعظيم وذلك... 

 الكذب لىع تِل فجة دعوى فيها التسمية وجه على إليهما فاإلضافة
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 ْلن ،الكراهة على واْلكثر التحريم، على العلماء بعض نص ولهذا ،
 يف وكانت إطالقه، يجوز ال مما صحيحة غير معاني يوهم ما منها
 .أسماء استعملت ثم ، االسم عن زائدة ألقاباً  حدوثها أول
 هابش:  مثل جهتين من عنه منهياً  اْلسماء هذه من االسم يكون وقد

 وقد ،الدين إلى ذلك إضافة ثم النار، من ةالشعل الشهاب فإن ، الدين
 !.لدينا ماس الدين، ذهب:  بنحو التسمية إندونيسيا في الحال بلغ

 اإلسالم وشيخ ،الدين بمحيي تلقيبه يكره تعالى الله رحمه النووي وكان
 أهلي لكن"  ويقول الدين، بتقي تلقيبه يكره تعالى الله رحمه تيمية ابن

 ." فاشتهر بذلك لقبوني
 ". اْللقاب تغريب"  و"  المناهي معجم"  في ذلك بينت وقد

(  دينال ركن)  بويه ابن الدولة بهاء هو بذلك اإلسالم لقب من وأول
 .الهجري الراب ِ القرن في

 بلفظ نهويختصرو  العابدين، زين:  اْللقاب هذه نحو في التغالي ومن
 (. قسملي)  بلفظ ويختصرونه ، علي وقسام ،(  زينل) 

 ن،الدي سعد:  نحو في - البغاددة لدى وبخاصة - يقولون اوهكذ
 .عالئي عزي، سعدي،:  الدين عالء الدين، عز

 الحسين بن علي سمى وسلم عليه الله صلى النبي أن يذكرون والرافضة
 أصل ال هذاو  العابدين، سيد:  تعالى الله رحمه طالب أبي بن علي بن
 البن"  الموضوعات"  و ،( 1/54" )  السنة منهاج: "  في كما له،



  جتماعي المغني في فقه وسائل التواصل اإل                                              090
 

 سميهي فكيف التابعين، من الحسين بن وعلي ،(15-2/11) الجوزي
 !؟ بذلك وسلم عليه الله صلى النبي
 .! عقولهم وأسخف أكذبهم ما الرافضة الله فقاتل
! الله لبك: يعني الله، جلب: بقولهم التسمية منها رأيت ما أسوأ ومن
 لي،ع جلب: يسمونه منهم ةالرافض وعند العراقيين، لهجة في كما
 الكلب أمانة مثل أميناً  يكون أن يقصدون وهم !علي كلب: أي

 .أه 1(لصاحبه
 ونحوه.ومن المحرم التسمي ب     : قاهر القدر، 

عند كتابة االسم في حساب موق ِ التواصل  المسألة الثامنة: ينبغي
 اإلجتماعي ان يكون وفق الضوابط التالية:

ة العربية، ْلنها فخر كل مسلم، كون القرآن انزل ان يكتب باللغ اْلول:
 بها وكفى بها مزية.

 عارش العربي اللسان فإنقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله: )
 أه . 2(نيتميزو  بها التي اْلمم شعائر أعظم من واللغات وأهله، اإلسالم
 ، كمادبالوالان يكتب اإلسم ثم اسم اْلب، فان ذلك من البر  الثاني:

 ذكره أهل العلم.
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 (.519/ 1لصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )اقتضاء ا 2
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 آبَاَءُهمت  تَ عتَلُموا َلمت  ِإنت فَ  اللَّهِ  ِعنتدَ  أَقتَسطُ  ُهوَ  آِلبَاِئِهمت  ادتُعوُهمت }قال الله: 
َواُنُكمت  ينِ  ِفي َفِإخت  .[5: اْلحزاب{ ]َوَمَوالِيُكمت  الدِ 

ن ولى مسم اْلول، فهذا هو اْلبعد اإل "بن"ان يذكر لفظ  الثالث:
 اْلسماء المركبة.

 َقدت وَ ي في إضافة "بن" القواعد المتبعة في حذف الفها او اثباته، ويراع
َمةُ  َنَظمَ  ُهورِيُّ  التَعالَّ  :الله رحمه فَ َقالَ  التَمَواِض َِ  تِلتكَ  اَْلُجت

ِذفت  َميتنِ  َوَسطِ  ِفي...  َوقَ َعا إنت  أَِلًفا ابتنٍ  ِمنت  احت  ُمتَِّبَعا نت َتكُ  است
َِلفَ ...  لِلضَِّميرِ  ُأِضيفَ  إَذا إالَّ  ُتبت  َفاْلت  َسِميرِي ايَ  ِفيهِ  اُكت

ُمهُ  إنت  َوِمث تُلهُ  رِمت ...  ُحِذَفا َقدت  است  َصَفااَنت  َمنت  ُعَمرَ  ابتنَ  َكَأكت
ِتث تَناءِ  َوِفي قُ لتت  يُذتَكرُ  َمنت  َميتنِ است  بَ يتنَ  لَيتسَ  إذت ...  َنَظرُ  َذيتنِ  است

ُتوب   َكَذاك رِ  َمكت ِترِ  ِبَصدت  َقاِدرٍ  ِلَجد ٍ  بَ ُتهُ ِنست  َما َأوت ...  السَّ
مُ  َكَخاِلهِ ...  ان تَتَسبت  َقدت  أَبِيهِ  ِلَغيترِ  َمنت  َأوت   َوَجبت  هُ لَ  َفالتُحكت

 اَل َفصَ  اللَّذَ  َكَذِلكَ  ِلَخَبرٍ ...  َعَداَل  َقدت  ِلِصَفةٍ  ِبهِ  َوَما
لُ  َأوت ...  يُ ثَ نَّى َوَما ِمنتهُ  َموتُصوفُهُ  َهامِ  َعدت ِتفت  َعنَّا دَّ صَ  ااِلست

َدهت  َعَليتهِ وَ  َذا ِفي َكااِلبتنِ ...  ابتِنهت  َوبَ عتضُ  الشَّاِميُّ  َذا َقالَ  دت قَ   .1التُعهت
 ان يذكر بعد اسم اْلب الجد او اللقب. الراب ِ:

ان ال يزاد في االسم حرف او يكرر منه حرف او اكثر،  الخامس:
 حتى ال يخرج عن الرسم العربي فيلحن به.

                                                           

 (.15/ 1حاشية البجيرمي على الخِيب ) تحفة الحبيب على شرح الخِيب() 1
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سماء الله الحسنى والتي أا اسم من اْلسماء المضاف اليه السادس:
او تاء  ،نها وبين اسم الله جل وعال الهاءبلفظ التعبيد ال يكتب بي

 مربوطة.
ل التواصل وسائوهذا من الخِأ البين، والذي يق ِ فيه بعض الناس في 

 االجتماعي او في غيرها.
) عبده الرحمن( وهذا خِأ يغير المعنى،  فيكتب اسم عبدالرحمن

ات الله جل وعال؛ فيكون المعنى بهذا الخِأ على تقدير ويسئ الى ذ
ان قبل هذا االسم محمد مثال، فيكون المعنى على هذا الرسم ) محمد 

ان من عباد محمد هذا الرحمن، تعالى الله عن أي عبده الرحمن( 
 ذلك علوا كبيرا.

ليه المضاف ا "عبد"ذا فقس، فال يجوز وض ِ الهاء بعد اسم هوعلى 
 ، البتة.اء اللهاسم من اسم

رآن الكريم الق رسمتفق عليه في لصحيح ان يكتب اسم الرحمن كما اوا
 ؛نفي كتابة آية من القرآ هألففان كان اثبات بدون الف" الرحمن"، 

 .فلحن يكره وان كان في غيرها، فال يجوز
محذوفة فإن كتابة الرحمن بإثبات اْللف الالله الفقيه: ) قال الشيخ عبد

ينا إذا كان ذلك في القرآن الكريم، ْلن رسم القرآن سنة يعتبر خِأ ب
متبعة، كما قال محمد العاقب الشنقيِي   رحمه الله   في كتابه كشف 

  :في رسم القرآن العمى والرين:



  جتماعي المغني في فقه وسائل التواصل اإل                                              094
 

 كما نحى أهل المناحي اْلربعة                  رسم القران سنة متبعة 
 ا                باتباع الراشدين الخ ل ف أو               ْلنه إما بأمر المصِ    فى 

مخالفته، أما إثباته في غير القرآن الكريم فهو أهون،  لذلك ال تجوز
ي باإلمالء العر  لكنه أيضا يعتبر خِأ إمالئيا، ْلنه حسب قواعد

 . أه 1(ستعمالبغير ألف، وذلك لكثرة اإل يكتب

 أحد اسمائه كما ينبغي الحذر من عدم كتابة اسم الله جل وعال او
الحسنى المضاف الى اسم عبد، لما يِرأ على هذا النقص او الحذف 

 من خلل فادح في المعنى.
 .محمد"؛ عبد محمد الهادي ؛ ال يصح كتابة اسم "عبدفمثال

 حمدممن فحش المعنى، فيكون المعنى: ان من عباد  فيه لما يظهر
اهل لتسفالن الذي سبق اسمه اسم عبد، وهذا خِأ كبير ال يجوز ا

 فيه.
كتابة اسم الله المضاف الى اسم عبد   داالكتفاء عن ومن الخِأ ايضا

" لخروج االسم هنا من التعريف الى محمد"عبده  بالهاء؛ نحو
 ،تقدير عدم سبق اسم آخر السم عبداإلخبار؛ فيكون المعنى على 

 .محمدان من عباد الله 
ذا الرسم ب بهفان سبق اسم عبد اسم آخر، فحش المعنى وصار التركي

 شديد الكراهة وربما محرما.
                                                           

 انظر: موق ِ إسالم ويب. 1
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(، وهذا ال محمدان من عباد فالن ْلن المعنى سيكون كما بينا )
 يصح.
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 عشرألصل الرابع ا

 

ره الله، ومن ستر مسلما ستمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، 
مسلم معصوم الدم والعرض والمال، تحرم أذيته بكل ما يتأذى فال

 فال يجوز التجسس عليه او اال بحق اإلسالم، ،به شرعا او عرفا
 تتبع عثرته وزلته بحال.

 

 أدلة هذا األصل:

لِ  َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيُّ  تُ ُوفِ يَ  َلمَّا: َقالَ  ُهَري تَرةَ  أَِبي َعنت -1 ُتخت  فَ َواست
رٍ  أَبُو رٍ  بَاأَ  يَا: ُعَمرُ  َقالَ  التَعَربِ  ِمنَ  َكَفرَ  َمنت  وََكَفرَ  َبكت  تُ َقاِتلُ  َكيتفَ  َبكت

 أَُقاِتلَ  َأنت  أُِمرتتُ : " لَّمَ َوسَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  َوَقدت  النَّاسَ 
 ِمنِ ي َعَصمَ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل : َقالَ  َفَمنت  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل : يَ ُقوُلوا َحتَّى النَّاسَ 
َسهُ  َماَلهُ   ق عليه.متف " الله على َوِحَسابُهُ  ِبَحقِ هِ  ِإالَّ  َونَ فت

ِلمُ : »َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُعَمرَ  ابتنِ  َوَعنِ -2  التُمست
ِلمِ  َأُخو ِلُمهُ  َواَل  َيظتِلُمهُ  اَل  التُمست  اللَّهُ  َكانَ  َأِخيهِ  اَجةِ حَ  ِفي َكانَ  َوَمنت  ُيست
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ِلمٍ  َعنت  فَ رَّجَ  َوَمنت  هِ َحاَجتِ  ِفي  ُكرُبَاتِ  ِمنت  ُكرتبَةً  َعنتهُ  هُ اللَّ  فَ رَّجَ  ُكرتبَةً  ُمست
ِلًما َستَ رَ  َوَمنت  التِقَياَمةِ  يَ وتمِ   .َعَليتهِ  ُمتَّفق «لتِقَياَمةِ ا يَ وتمَ  اللَّهُ  َستَ َرهُ  ُمست

 كل) :قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن هريرة أبي عنو -3
 .مسلم وأخرجه (وعرضه وماله دمه حرام المسلم على المسلم

 صلى الله رسول قال :قال عنه الله رضي اْلسلمي برزة أبي عنو -1
 ال لبهق اإليمان يدخل ولم بلسانه آمن من عشرم يا)  :وسلم عليه الله

 عورته الله تتب ِ راتهمعو  اتب ِ من فإنه عوراتهم تتبعوا وال المسلمين تغتابوا
 عبد بن سعيد نع داود أبو رواه (بيته في يفضحه رتهعو  الله تتب ِ ومن
 .1عنه جريج بن الله

  

                                                           

 (.292/ 2حسن صحيح، انظر :صحيح الترغيب والترهيب ) 1
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 مسائل وفروع هذا األصل وتطبيقاته:

حساب أخيه المسلم  التجسس علىالمسألة اْلولى: ال يحل لمسلم 
ْلي غرض كان، مالم تتحقق جتماعي اإلوسائل التواصل في أي من 

 ذلك. منالمصلحة الشرعية 

ته، او كتابأخِأ في  ، او منشور في قولثرته ومثل ذلك؛ تتب ِ ع
 .مشاهدته، ثم اشهار ذلك وفضحه بين الناس

ومثله أيضا: تقويل المسلم ما لم يقله، او نشر منشور باسمه، او على 
بتالهم الله، بعض من ا هصفحته، بهدف الوقيعة واإلضرار به، كما يفعل

اصل ل التو وسائباختراق حسابات المستخدمين لممن ال خالق لهم، 
 ، والتجسس عليها، او اإلساءة من خاللها ْلصحابها.اإلجتماعي

فهذا وأمثاله مما حرمه اإلسالم، وشدد في وعيد من عمله، او دل، 
 او أعان عليه.

سلم حتى استدراج المب المتمثل لة الثانية: االبتزاز اإللكتروني؛المسأ
كر يحرم على نثم تهديده به، م ونحوه، يق ِ في يد المستدرج له بخِأ

وهو جريمة يعاقب عليها فاعلها، ويجرم بها، لما فيه من  المسلم فعله،
ان ترتب على هذا اإلستدارج أخذ بغير حق، لناس وأكل أموالهم ية اذأ

 وكالهما محرم في دين اإلسالم.المال، 
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ِمِنينَ  يُ ؤتُذونَ  َوالَِّذينَ } قال الله: َتَسُبواا  َما يترِ ِبغَ  َوالتُمؤتِمَناتِ  التُمؤت  فَ َقدِ  كت
َتَمُلوا َتانًا احت  .[53: اْلحزاب{ ] ُمِبيًنا َوِإثتًما بُ هت

َواَلكُ  تَأتُكُلوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَي َُّها}وقال جل وعال :  َنُكمت  مت أَمت  بِالتَباِطلِ  بَ ي ت
تُ ُلوا َواَل  ِمنتُكمت  تَ َراضٍ  َعنت  ِتَجاَرةً  َتُكونَ  َأنت  ِإالَّ   َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  ن تُفَسُكمت أَ  تَ قت

 .[29: النساء{ ]َرِحيًما ِبُكمت 

َوالَ  َأَخذَ  َمنت : »َقالَ  َسلَّمَ وَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبي ِ  َعنِ  ُهَري تَرةَ  أَِبي َوَعنت   أَمت
 «َليتهِ عَ  هُ اللَّ  أَت تَلَفهُ  تتاَلفَ َهاإِ  يُرِيدُ  َأَخذَ  َوَمنت  َعنتهُ  اللَّهُ  أَدَّى أََداَءَها يُرِيدُ  النَّاسِ 
 .التُبَخارِيُّ  َرَواهُ 

َِ َِ  َمنِ : »َوَسلَّمَ  َليتهِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  أَُماَمةَ  أَِبي َوَعنت   اق تَت
ِلمٍ  امترِئٍ  َحقَّ   «نَّةَ التجَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َوَحرَّمَ  نَّارَ ال َلهُ  اللَّهُ  َأوتَجبَ  فَ َقدت  بَِيِميِنهِ  ُمست
 َكانَ  َوِإنت : »َقالَ  ؟اللَّهِ  َرُسولَ  يَا يسير َشيتئا َكانَ  َوِإنت : َرُجل   َلهُ  الَ فَ قَ 

 .ُمسلم َرَواهُ  «أَرَاك من َقِضيًبا

 أنه عنه للها رضي جده عن أبيه عن يزيد بن السائب بن الله عبد وعن
 (اداج وال العبا أخيه متاع أحدكم يأخذن ال: )يقول الله رسول سم ِ

 .1ذيالترم رواه 

                                                           

 (13/ 3حسن، انظر: صحيح الترغيب والترهيب ) 1
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 عليه هوو  الله لقي ظالما أرضا اقتِ ِ منلى الله عليه وسلم: )قال صو 
 .1(غضبان

يفهم بما و نصية، او تخالرسائل التهديد الناس بيحرم : المسألة الثالثة
 .وتمامهإيمان العبد كمال هذا الفعل   يخشى منه غالبا؛ لمنافاة

 من لمؤمنا) :عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن فضالة بن عبيد
 .2( أنفسهم و أموالهم على الناس أمنه

 للها صلى محمد أصحاب حدثنا قال ليلى أبي بن الرحمن عبد عنو 
 رجل فنام سلمو  عليه الله صلى النبي م ِ يسيرون كانوا أنهم وسلم عليه
 صلى الله ولرس فقال ففزع فأخذه معه حبل إلى بعضهم فانِلق منهم
 .3داود أبو رواه( مسلما يروع أن لمسلم يحل ال) :وسلم عليه الله

 اَل  َواللَّهِ : »َوَسلَّمَ  َليتهِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َقالَ : َقالَ  ُهَري تَرةَ  أَِبي َوَعنت 
: َقالَ  اللَِّه؟ َرُسولَ  ايَ  َمنت : ِقيلَ  «يُ ؤتِمنُ  اَل  َواللَّهِ  يُ ؤتِمنُ  اَل  َواللَّهِ  يُ ؤتِمنُ 

 .َعَليتهِ  ُمت ََّفق   «بَ َوائَِقهُ  رُهُ َجا يَأتَمنُ  اَل  الَِّذي»

                                                           

 (.24/ 23لجام ِ الصغير )صحيح، انظر : صحيح وضعيف ا 1
 (.1111صحيح، انظر : الجام ِ الصغير وزيادته )ص:  2
 (12/ 3صحيح، انظر : صحيح الترغيب والترهيب ) 3
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 ال من: أى والدواهى، الغوائل البوائق: ) ه اللهقال القاضي عياض رحم
 لمؤمن،ل االعتقاد سوء من الصفة بهذه كان ومن مضرته، وال شره يؤمن

 العاصين من هوف المضار، له وتسبيبه الدوائر به وتربصه بالجار فكيف
 يجازىو  يُعاقب حتى الجنة يدخل ال هوأن النار، بدخول المتوعدين

 أه . 1( عنه الله يعفو أن إال بفعله،

المسألة الرابعة: اإلشارة بالمنشورات التي تظهر في صفحات أصدقاء 
 ِ اذا ترتب عليها أذية للمشار اليه بها، يمناإلجتماعي ق ِ التواصل امو 

 منها، ْلن أذية المسلم حرام بكل ما تتحقق اْلذية به.

رسال المنشورات التي ال جدوى منها، الخامسة: اإلكثار من إ المسألة
او الرسائل اإلستفزازية، او الغير نافعة الى الحسابات الخاصة ببعض 

 .نوع من اْلذى يجب تركهاإلجتماعي، وسائل التواصل أصدقاء 

 نفان اذن لك واال فارج ِ، فم ا،االستئذان ثالثالمسألة السادسة: 
د لزمه فق ،ولم يؤذن لهمرار  ويته ثالثعرض صداقته او طلب عض

 الرجوع عن طلبه وحاجته.
ضت فلمن رُ  وليسوالتماس العذر له، ، فضهار ل اإلعتذاروالواجب 

 بحال. او أذيته تهاو شكايبرافضه التشهير  ه،صداقتُ 
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يه، من على سر أخأُ السر أمانة، وافشاؤه خيانة، فمن المسألة السابعة: 
 يه افشاؤه.رم علقد حاو سر جماعة، ف

 َأعتَظمَ  ِإنَّ : )َوَسلَّمَ  َليتهِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َسِعيدٍ  أَِبي َعنت 
ََمانَةِ   اللَّهِ  ِعنتدَ  النَّاسِ  َأَشر ِ  نت مِ  ِإنَّ ): ِرَوايَةٍ  َوِفي (التِقَياَمةِ  يَ وتمَ  اللَّهِ  ِعنتدَ  اْلت
َرأَتِهِ  ِإَلى يُ فتِضي ُجلُ الرَّ  التِقَياَمةِ  يَ وتمَ  َمنتزَِلةً   (سرها ينشر ثمَّ  ِإلَيتهِ  تُ فتِضيوَ  امت
 .ُمسلم َرَواهُ 

 ذاإوعن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )
 الترمذيو  داود أبو رواه( أمانة فهو التفت ثم بحديث رجال رجل حدث
 .1حسن حديث وقال

 أو المجلس عن غاب أي( التفت ثم) قال المناوي رحمه الله: )
 يِل ِ ال أن قصده أن بالقرائن حاله من فظهر وشماال يمينا التفت
 بها هحدث التي الكلمة أي( فهي) به حدثه الذي غير حديثه على

 مرأ خالف فقد غيره بها حدث فإن إياها أودعه المحدث عند( أمانة)
 عليه بفيج الظالمين من فيكون أهلها غير إلى اْلمانة أدى حيث الله

 أه .2(بالنِق استكتامه بمنزلة إلتفاته إذ كتمها
ِأ خمنه على سبيل الاو رسالة أخيه منشور الى حسابه،  فمن وصل

 به. هفقد لزمه كتمانه، وحرم عليه افشاؤه او تهديد
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فال يحل  ،الشريعة على الظاهر، والله يتولى السرائرالمسألة الثامنة: 
 ، وذلك للوجوه التالية:منهبشيء لم يظهر مسلما  يتهملمسلم ان 

سوء و الوجه اْلول: لما في ذلك من التهمة المحرمة التي نهينا عنها، 
 الظن بالناس، والواجب التثبت والتبين.

َتِنُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَي َُّها}قال الله:  { الظَّن ِ  بَ عتضَ  ِإنَّ  لظَّن ِ ا ِمنَ  َكِثيًرا اجت
 .[12: الحجرات]

 كم والظن فان الظن أكذب الحديث( رواه مسلم.وعند مسلم: )إيا 
يُ  التُمَرادُ قال النووي رحمه الله: ) َّاِبيُّ  الَ قَ ، السُّوءِ  َظن ِ  َعنت  الن َّهت  التَخ

ِقيقُ  ُهوَ  ِديُقهُ  الظَّن ِ  َتحت ِجسُ  َما ُدونَ  َوَتصت  اَل  َذِلكَ  َفِإنَّ  لن َّفتسِ ا ِفي يَ هت
َلكُ  َّاِبي ِ  َوُمَرادُ  يُمت  َعَليتهِ  َصاِحُبهُ  َتِمرُّ َيست  َما الظَّن ِ  ِمنَ  التُمَحرَّمَ  َأنَّ  التَخ

َتِقرُّ  َتِقرُّ  اَل وَ  التَقلتبِ  ِفي يَ عتِرضُ  َما ُدونَ  قَ لتِبهِ  ِفي َوَيست  لَّفُ ُيكَ  اَل  َهَذا َفِإنَّ  َيست
 أه .1(ِبهِ 
 ُنوافَ تَ بَ ي َّ  نَ َبإٍ بِ  اِسق  فَ  َجاءَُكمت  ِإنت  آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَي َُّها}: سبحانه وتعالىقال و 

ِبُحوا ِبَجَهاَلةٍ  قَ وتًما ُتِصيُبوا َأنت  : الحجرات{ ]نَاِدِمينَ  لتُتمت فَ عَ  َما َعَلى فَ ُتصت
1]. 

الوجه الثاني: ان ذلك قد يكون من رمي المسلم بما ليس فيه، الذي 
 جعل من أسباب دخول النار.
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 مؤمن يف قال منعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )
 سولي قال مما يخرج حتى الخبال ردغة الله أسكنه فيه ليس ما

  .1بخارج(
الوجه الثالث: انه من الحكم على النيات التي اختص الله بعلمها، وما 

 اختص الله بعلمه، حرم منازعته فيه او ادعاؤه.
َعتُينِ  َخائَِنةَ  يَ عتَلمُ }قال الله:  ِفي َوَما اْلت ، [19: رغاف] { الصُُّدورُ  ُتخت

 .[31: النمل{ ]عتِلُنونَ ي ُ  َوَما ُصُدوُرُهمت  ُتِكنُّ  َما لَيَ عتَلمُ  َربَّكَ  َوِإنَّ }وقوله: 
َرتضِ  السََّماَواتِ  َغيتبِ  َعاِلمُ  اللَّهَ  ِإنَّ }وقال سبحانه:   ِبَذاتِ  َعِليم   ِإنَّهُ  َواْلت

 .[33: فاطر{ ]الصُُّدورِ 
ل وسائل التواصفي  على معصية،لمسألة التاسعة: من وجد مسلما ا

اإلجتماعي، او في غيرها، فالواجب ستره ثم نصحه وتذكيره، وهذا اذا  
، معهشر له، وعلى مجتستره في ، واما من كان ممن في ستره خيركان 

واجب كشف أمره، وتحذير الناس منه، ورف ِ أمره فال يجوز ستره، وال
 الى من له حق ضبِه وتأديبه.

 أماو  المستهترين، غير فى الستر) قال القاضي عياض رحمه الله:
 مرة غير رواوست الستر فى إليهم يقدم الذين المستهترون المنكشفون

 رةكث ْلن يجب؛ مما شرهم وقم ِ أمرهم فكشف وتمادوا، يرعوا فلم
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 عةومصان - تعالى - الله معاصي على المهادنة من عليهم الستر
 أه . 1(أهلها

 الستر هب فالمراد هنا إليه المندوب رالست وأماوقال النووي رحمه الله : )
 فأما دوالفسا باالذى معروفا هو ليس ممن ونحوهم الهيئات ذوي على

 ولي إلى يتهقض ترف ِ بل عليه يستر ال أن فيستحب بذلك المعروف
 في يِمعه هذا على الستر الن مفسدة ذلك من يخف لم إن االمر

 كله هذا هفعل مثل لىع غيره وجسارة الحرمات وانتهاك والفساد االيذاء
 متلبس عدب وهو عليها رآه معصية أما وانقضت وقعت معصية ستر في
 ذلك لىع قدر من على منها ومنعه عليه بانكارها المبادرة فتجب بها
 على ترتبت لم اذا االمر ولي إلى رفعها لزمه عجز فان تأخيرها يحل وال

 صدقاتال على واْلمناء والشهود الرواة جرح وأما مفسدة ذلك
 لسترا يحل وال الحاجة عند جرحهم فيجب ونحوهم وااليتام واالوقاف

 المحرمة ةالغيب من هذا وليس أهليتهم في يقدح ما منهم رأى اذا عليهم
 االول سمالق في العلماء قال عليه مجم ِ وهذا الواجبة النصيحة من بل

 لم نحوهو  السلِان إلى رفعه فلو مندوب الستر هذا فيه يستر الذي
 ما رهصو  بعض في يكون وقد االولى خالف هذا لكن باالجماع يأثم
 أه .2(اعلم والله مكروه هو
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 عشراألصل الخامس 
 

ال يجتمع في قلب عبد إيمان وكذب، وأشد الكذب وأغلظه؛ 
 على رسوله صلى الله عليه وسلم.و الكذب على الله، 

 

 أدلة هذا األصل:

َترِي ِإنََّما}: قوله تعالى-1  اللَّهِ  ِبآيَاتِ  ُنونَ يُ ؤتمِ  اَل  الَِّذينَ  لتَكِذبَ ا يَ فت
 .[145: النحل{ ]التَكاِذبُونَ  ُهمُ  َوأُولَِئكَ 

 َوَهَذا َحاَلل   َهَذا التَكِذبَ  أَلتِسنَ ُتُكمُ  َتِصفُ  ِلَما تَ ُقوُلوا َواَل }: وقوله-2
تَ ُروا َحَرام   ت َ  الَِّذينَ  ِإنَّ  التَكِذبَ  اللَّهِ  َعَلى لِتَ فت  اَل  التَكِذبَ  اللَّهِ  َعَلى ُرونَ يَ فت

ِلُحونَ   .[111: النحل{ ]يُ فت

َعى َوُهوَ  لتَكِذبَ ا اللَّهِ  َعَلى اف تتَ َرى ِممَّنِ  َأظتَلمُ  َوَمنت }: وقوله تعالى-3  يُدت
اَلمِ  ِإَلى ست ِدي اَل  َواللَّهُ  اإلتِ  .[3: فالص{ ]الظَّاِلِمينَ  التَقوتمَ  يَ هت

 عليه لهال صلى الله رسول لقا :قال عنه الله رضي مسعود ابن عن-1
 إلى دييه والبر البر إلى يهدي الصدق فإن بالصدق عليكم: )وسلم
 الله دعن يكتب حتى الصدق ويتحرى يصدق الرجل يزال وما الجنة
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 هديي والفجور الفجور إلى يهدي الكذب فإن والكذب وإياكم صديقا
 الله ندع يكتب حتى الكذب ويتحرى يكذب العبد يزال وما النار إلى

 ( متفق عليه.كذابا

رٍو بتنِ  اللَّهِ  َعبتدِ  َعنت و -5 : َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  لَّىصَ  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعمت
ثُوا آيَةً  َوَلوت  َعنِ ي بَ لِ ُغوا» َرائِيلَ  بَِني َعنت  َوَحدِ   َعَليَّ  َكَذبَ  َوَمنت  َحرَجَ  اَل وَ  ِإست

ًدا َعَدهُ مَ  فَ لتيَ تَ بَ وَّأت  ُمتَ َعمِ   .رِي  الُبَخا َرَواهُ  «النَّارِ  ِمنَ  قت

 :يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت :قال المغيرة وعن-1
 متعمدا علي كذب فمن ،أحد على ككذب ليس علي كذبا إن)

 .وغيره مسلم رواه (النار من مقعده فليتبوأ
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 مسائل وفروع هذا األصل وتطبيقاته:

 وسائل فياذبة اْلخبار الكاو تداول نقل يحرم : المسألة اْلولى
 .كذبهاب للعالم االجتماعي، او في غيرها،التواصل 

تها كد من صحوجب عليه التأفقد ، صدقها من كذبهاومن تردد في 
 قبل نشرها بين الناس، واال فليدع نشرها.

وفي هذا تدخل الشائعات بأنواعها، فال يحل لعبد تصديقها، ونشرها 
 أمرها وحقيقتها.اال بعد التثبت من 

 ،ا من يوم اال ونزلت باْلمة نازلة، فمعصرنالكم هي كثيرة شائعات و 
م قصم بها أمة من الخلق، ويعصت، فنتج عنها شائعات تمأل اآلفاقي

 .شاء له السالمة والنجاةمنها من عصمه الله، و 

 ،تصم به تجاه هذه القواصم المفجعةوان مما يجب على العبد ان يع
 : يةالعواصم التال

 .، وصدق التوكل عليهاْلول: التمسك بحبل الله العاصم

هدي الى و ، وصدق في توكله عليه: كفاه، ونجاه فمن تمسك بربه،
 ِإَلى ُهِديَ  َقدت ف َ  بِاللَّهِ  يَ عتَتِصمت  َوَمنت }: صراط الله المستقيم، قال الله

َتِقيمٍ  ِصَراطٍ   للَّهِ ا َلىعَ  يَ تَ وَكَّلت  َوَمنت } :قال، و [141: عمران آل{ ]ُمست
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ُبهُ  فَ ُهوَ  رِهِ  بَاِلغُ  اللَّهَ  ِإنَّ  َحست ءٍ  ُكل ِ لِ  اللَّهُ  َجَعلَ  َقدت  أَمت رًا َشيت : الِالق{ ]َقدت
3].  

 ،بب المأذون له شرعا، فان عمل ذلكوهذا انما يكون بفعل العبد الس
 .، والبدلقى بزمام أموره الى ربه، فهو حسبه حينئذأثم 

رأيه العاري وعدم قوله ب ،او يرى ،د مما يسم ِالعاصم الثاني: تثبت العب
 .ن الحجة والبرهانع

م قوام، ليس اال لعجلتهأقوام و أ، وكم ندم على العجلة فكم زلت أقدام
: )التأني حالحديث الصحي فيو  ،وعدم تثبتهم منها ،شر الشائعاتفي ن

 .1(العجلة من الشيِانمن الله و 

 :انهابه الكريم فقال سبحاصم في كتوقد أمر الله جل وعال بهذا الع
ًما ُتِصيُبوا َأنت  ي َُّنوافَ تَ ب َ  بِنَ َبإٍ  َفاِسق   َجاءَُكمت  ِإنت  آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَي َُّها}  َجَهاَلةٍ بِ  قَ وت

ِبُحوا ، روبهذا قرأ الجمهو  ،[1: الحجرات{ ]نَاِدِمينَ  فَ َعلتُتمت  َما َعَلى فَ ُتصت
 .ة والكسائي وخلف :))فتثب توا((وقرأ حمز 
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 ،وجوب تثبت العبد مما يرى او يسم ِ، في دى القراءتين واحدؤ وم
وهو  ،ه في المحذور الذي يندم على فعلهْلن تقصيره في ذلك يوقع

 . (ا :)فتصبحوا على ما فعلتم نادمينجملة التعليل في اآلية نفسه

او   ،بالندم هنا: ندم الدنيا، او ندم اآلخرة-والله أعلم  –ولعل المراد 
 .كالهما معا

اآلية: ان نشر الشائعات واْلخبار؛ دون تثبت وتبين؛ فسق وخروج وفي 
َمُعوا َواللَّهُ اَل عن طاعة الله، ولقوله تعالى ِدي التَقوتَم :﴿ َوات َُّقوا اللَّهَ َواست  يَ هت

 .التَفاِسِقين ﴾

 علىوعد ، وتهذا العاصم في موض ِ آخر من كتابهوقد أمر الله عباده ب
ِإنَّ  }َوال تَ قتُف َما لَيتَس َلَك ِبِه ِعلتم   :انهه، فقال سبحعدم اْلخذ ب

ُؤواًل{ )االسراء:  .) 31السَّمت َِ َوالتَبَصَر َوالتُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعنتُه َمست
س )قال العوفي: ال ترم أحدًا بما لي :رحمه اللهقال الحافظ ابن كثير 

م ِ، ولم تس لك به علم، وقال قتادة: ال تقل رأيت ولم تر، وسمعت
 . وعلمت ولم تعلم، فإن الل ه تعالى سائلك عن ذلك كله

 أه . 1ومضمون ما ذكروه أن الل ه تعالى نهى عن القول بال علم(

                                                           

 (.35/ 5تفسير ابن كثير ت سالمة ) 1
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قال قتادة: ال تقل: رأيت ولم تره  :)رحمه الله  وقال اإلمام البغوي
 .وسمعت ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمه

 .علموقال مجاهد: ال ترم أحدا بما ليس لك به 
  .أه 1(قال القتيبي: ال تتبعه بالحدس والظن

المرء إثما ب وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :)كفى
  .2(أن يحدث بكل ما سم ِ

ق َوالت ) :رحمه اللهَقاَل الن ََّوِوي   َم ِ ِفي التَعاَدة الصِ دت َكِذب َفِإَذا َفِإنَُّه َيست
َبارِهِ ِبَما َلمت َيُكنت  َكَذبَ   َحدََّث ِبُكلِ  َما َسِم َِ فَ َقدت  َبار  ،إِلخت َوالتَكِذب اإِلخت

ء ِبِخاَلِف َما ُهَو وَ  تَ َرط ِفيِه الت ََّعمُّدَعنت الشَّيت   . أه 3(ال ُيشت

عبد هوان ذلك، ، وان ظن الالمولى جل وعال من القول بال علموحذر 
ي الله فوض ، لما يترتب عليه من خسران العبد،فهو عند الله عظيم

 .الدار اآلخرة
نَُه بِأَلتِسَنِتُكمت َوتَ ُقوُلوَن بَِأف تَواِهُكم مَّا لَ  يتَس َلُكم ِبِه فقال تعالى :)ِإذت تَ َلقَّوت

 .15ور :الن ِعلتم  َوَتحَسُبونَُه َهيِ ًنا َوُهَو ِعنَد اللَِّه َعِظيم (
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ي ن، لعجلة الناس فجعل التلقي باللسان، م ِ انه انما يكون باْلذو 
 .واخضاعها للتأكد والتثبت ،وعدم تثبتهم منها ائعات،نشر الش

بب عظيم ، سل ان عدم التثبت من هذه الشائعات، ونشرها بين الناسب
 .في هلكة العبد وخسرانه

ال:)بئس م أنه قعن النبي صلى الله عليه وسلبسنده  ،اخرج ابو داود
 .1(مِية الرجل زعموا

 . موا كذا أو قالوا كذا( اي: زعومعنى قوله )بئس مِية الرجل زعموا
َأنَّ َرُسوَل  :_وِفي الصَِّحيَحيتِن َعِن التُمِغيَرِة بتِن ُشعتَبَة_ رضي الله عنه
 .متفق عليه "اللَِّه _َصلَّى الله عليه وسلم_:" نَ َهى َعنت ِقيَل َوَقاَل 

وفيهما ايضا : "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ، ال يدري 
 .هفي النار أبعد ما بين السماء واْلرض". متفق علي ما تبلغ ، يهوي بها

 العارفين به، وعدم االجتهاد فيه ؛العاصم الثالث: رد اْلمر الى اهله
 .،ْلن ذلك يوق ِ العبد في ما ال علم له به ؛فيق ِ في المحذور والزلل

ِن َأِو التَخوتِف أََذاُعوا )  :قال الله  َمت ِه َوَلوت َردُّوُه بِ َوِإَذا َجاَءُهمت أَمتر  ِمَن اْلت
تَ نتِبُِونَهُ  ُهمت َلَعِلَمهُ الَِّذيَن َيست ِر ِمن ت َمت ُهم )النساء ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى أُوِلي اْلت  ِمن ت

 :33 . 
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هذا تأديب من الله لعباده عن ) :رحمه الله قال العالمة ابن سعدي
لمهمة اوأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من اْلمور  ،فعلهم هذا غير الالئق

والمصالح العامة ما يتعلق باْلمن وسرور المؤمنين، أو بالخوف الذي 
ونه فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا وال يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يرد

إلى الرسول وإلى أولي اْلمر منهم، أهِل الرأي والعلم والنصح والعقل 
 .والرزانة، الذين يعرفون اْلمور ويعرفون المصالح وضدها

رزا من تحإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم و ف
فان رأوا ليس من المصلحة أو فيه مصلحة و  أعدائهم: فعلوا ذلك،

 .أه  1(مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوهلكن 

: من قال في دين الله برأيه المحض، فقد كذب على المسألة الثانية
 سلم، وان وافق رأيه الحق.ه وعلى رسوله صلى الله عليه و الل

 ال الذي ه،الل كتاب تأويل في فالقائلقال اإلمام الِبري رحمه الله: )
 الله جعل يالذ وسلم، عليه الله صلى الله رسول ببيان إال علمه يدرك

 الله أراد ما أويله،ت في ذلك قيله وافق وإن يعلمُ  ال بما قائل  - بيانه إليه
 ،به له علم ال ام الله على قائل   علم، بغير فيه القائل ْلن. معناه من به
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 ليهع الله صلى الله رسول أن: جندب عن الذي الخبر معنى هو وهذا
 .1(أخِأ فقد فأصاب، برأيه القرآن في قال من): قال وسلم

 وافق وإن برأيه، يهف بقيله فعله، في أخِأ أنه وسلم عليه الله صلى يعني
 عالم بقيل ليس برأيه، فيه ِقيله ْلن. الله عند الصَّواب عينَ  ذلك ِقيُله
 يعلم، ال ام الله على قائل فهو. وصواب   حق   قول من فيه قال الذي أن  
 أه . 2(عليه وُحِظر عنه نُهىَ  قد ما بفعله آثم

 َما َتَكلَّفَ  فَ َقدت  هِ ِبَرأتيِ  التُقرتآنِ  ِفي َقالَ  َفَمنت وقال ابن تيمية رحمه الله: )
رَ  َوَسَلكَ  بِهِ  َلهُ  ِعلتمَ  اَل   نَ فتسِ  ِفي التَمعتَنى َصابَ أَ  أَنَّهُ  فَ َلوت  بِهِ  أُِمرَ  َما َغي ت

رِ  َمت ََِأ؛ َقدت  َلَكانَ  اْلت رُ  يَأتتِ  َلمت  ِْلَنَّهُ  َأخت َمت  بَ يتنَ  َحَكمَ  َكَمنت  بَاِبهِ  ِمنت  اْلت
لٍ  َعَلى النَّاسِ  ُمهُ  َواَفقَ  َوِإنت  النَّارِ  ِفي فَ ُهوَ  َجهت  نَ فتسِ  يفِ  لصََّوابَ ا ُحكت
ِر؛ َمت َِأَ  ِممَّنت  ُجرتًما َأَخفَّ  َيُكونُ  َلِكنت  اْلت  َسمَّى َوَهَكَذا. َلمُ َأعت  َواَللَّهُ  َأخت

 ِعنتدَ  َفُأولَِئكَ  بِالشَُّهَداءِ  ُتوايَأت  َلمت  َفِإذت : }فَ َقالَ  َكاِذبِينَ  التَقَذَفةَ  تَ َعاَلى اللَّهُ 
 ِفي َزَنى َمنت  َذفَ قَ  َقدت  َكانَ  َوَلوت  ب  َكاذِ  َفالتَقاِذفُ { التَكاِذبُونَ  ُهمُ  اللَّهِ 
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ِر؛ نَ فتسِ  َمت بَ رَ  ِْلَنَّهُ  اْلت َبارُ  َلهُ  َيِحلُّ  اَل  ِبَما َأخت خت  ِعلتمَ  اَل  َما َوَتَكلَّفَ  هِ بِ  اإلتِ
 أه . 1(َأعتَلمُ  َواَللَّهُ  ِبهِ  َلهُ 

ن م القول عليه بغير علمقد حذر الله من ذلك، وبين لعباده ان و 
 بِالسُّوءِ  مت يَأتُمرُكُ  ِإنََّما}: ان وسبله المضلة، قال جل وعاليِالشمسالك 

َشاءِ   . [119: البقرة{ ]تَ عتَلُمونَ  اَل  َما اللَّهِ  َعَلى تَ ُقوُلوا َوَأنت  َوالتَفحت

 باب الضالل والخسران فقالبل جعل القول عليه بغير علم من أس
 َحَرام   َوَهَذا َحاَلل   َذاهَ  التَكِذبَ  أَلتِسنَ ُتُكمُ  َتِصفُ  ِلَما تَ ُقوُلوا َواَل }:سبحانه
تَ ُروا تَ ُرونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  التَكِذبَ  اللَّهِ  َعَلى لِتَ فت  اَل  التَكِذبَ  اللَّهِ  َلىعَ  يَ فت

ِلُحونَ   .[111: النحل{ ]يُ فت

ين الله يقول في د ، او انحل لعبد ان يتعرض للفتيا دون علمفال ي
 لما يفضي قوله هذا من الكذب ،اجتهاده، مالم يكن أهال لذلكو برأيه 

 على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم.

 الله كذبها ووضعها على النبي صلى  : اْلحاديث المعلومالمسألة الثالثة
 ، فمن تعمد ذلكنشرهاعلى عليه وسلم، يحرم نشرها وحث الناس 
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، كما تقدم معنا النار وغضب الملك الجبار جل وعالفقد استحق 
 ذا اْلصل.في أدلة ه

 عليه الله ىصل عليه الكذب تحريم في فرق القال النووي رحمه الله: )
 رهيبوالت كالترغيب فيه حكم ال وما االحكام فى كان ما بين سلم و

 باجماع حالقبائ وأقبح الكبائر أكبر من حرام فكله ذلك وغير والمواعظ
 المبتدعة فةالِائ للكرامية خالفا االجماع فى بهم يعتد الذين المسلمين

 ترهيبوال الترغيب فى الحديث وض ِ يجوز أنه الباطل زعمهم فى
 الزهد إلى أنفسهم ينسبون الذين الجهلة من كثيرون هذا على وتابعهم

 من ايةرو  فى جاء انه الباطل زعمهم وشبهة مثلهم جهلة ينسبهم أو
 ان عضهمب وزعم النار من مقعده فليتبوأ به ليضل متعمدا على كذب

 حلوهانت الذى وهذا عليه كذب ال السالم و الصالة عليه له كذب هذا
 بعدهم على لالدالئ وأدل الغفلة ونهاية الجهالة غاية به واستدلوا وفعلوه

 أه . 1(الشرع قواعد من شيء معرفة من

واما من نشرها ودعا الى نشرها بين الناس، دون علمه بكذبها ووضعها، 
أرسل  بكذبها، تنبيه كل من مهفال إثم عليه، والواجب عليه بعد عل
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إلجتماعي اوسائل التواصل ليهم شيئا منها بكذبها وحرمة نشرها في إ
 وغيرها، حتى تبرأ ذمته عند الله.

وال يصح نشرها بحال للعالم بكذبها، وان كانت نيته حث الناس على 
ي الله، كما تقدم بيان هذا مفصال فالى الخير، ولزوم الِاعة، والرجوع 

 لثالث.اْلصل ا

وايتها، ر جوز لف في اْلحاديث الضعيفة، هل تاختُ  :المسألة الرابعة
رها في نش ، ومثل ذلك في الحكم؛للعمل بها ونشرها بين المسلمين

 والن؛أشهرها ق ؛أقوالعلى او في غيرها اإلجتماعي، وسائل التواصل 
ميل ي وهو ما لعل الراجح من القولين، ومن مجيز بشروط، مان ِفمن 
جواز، ْلن الحديث الضعيف، العدم  ؛العلم من أهللمحققون االيه 

ال يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فال يجوز العمل به او الدعوة 
شروعيتها، م اليه، وان كان في فضائل اْلعمال؛ ْلن العبادة اذا لم تثبت

علها او التقرب الى الله بها، ولنا فيما صح عنه صلى الله ال يصح ف
 .هغنية عما دون عليه وسلم

 مما يندب، فاوالتحذير منه ابهدف بيان ضعفه انشره وا اواما روايته
 .يجب اليه، وقد
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المسألة الخامسة: ويباح الكذب في حاالت رخص الشارع فيها لما 
 يتوصل بها الى مقصود مشروع، واذا ترتب عليه دف ِ مفسدة أعظم.

 وهذه الحاالت هي:

 اإلصالح بين الناس-

 ل م ِ امرأته، والمرأة م ِ زوجهاحديث الرج-

 في الحرب-

 -معيط يأب بن عقبة ابنة كلثوم أم -أم ه أن الرحمن، عبد بن حميد عن
 ليس ) :يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت أنها أخبرته

 . (خيراً  ينمي أو خيراً، فيقول الناس، بين يصلح الذي الكذاب

 إال الكذب من الناس يقول مما شيء في يرخص أسمعه ولم: قالت
 ديثوح امرأته، م ِ الرجل وحديث الناس، بين اإلصالح: ثالث في

 .1زوجها المرأة

ُمومُ  التَكذَّابُ  لَيتسَ  َوَمعتَناهُ قال النووي رحمه الله: ) ِلحُ  لَِّذيا التَمذت  ُيصت
ِسن   َهَذا َبلت  النَّاسِ  بَ يتنَ   في يرخص م ِأس ولم شهاب بن قال) قوله ُمحت
 بَ يتنَ  َواإلتِصتاَلحُ  ،التَحرتبُ  ،(َثاَلثٍ  ِفي ِإالَّ  َكِذب   النَّاسُ  يَ ُقولُ  ِممَّا شئ
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َرأََتهُ  الرَُّجلِ  َوَحِديثُ  ،النَّاسِ   اَل  التَقاِضي َقالَ ( اَزوتَجهَ  التَمرتأَةِ  َوَحِديثُ  امت
 أه . 1(الصَُّورِ  َهِذهِ  ِفي التَكِذبِ  َجَوازِ  ِفي ِخاَلفَ 

 كوني أن إال محرمة مفسدة الكذبمه الله: )قال اإلمام ابن العربي رح
 :أمثلة هول أخرى ويجب تارة فيجوز مفسدة، درء أو مصلحة جلب فيه

 قبح ْلن فيجوز تهاعشر  وحسن إلصالحها لزوجته يكذب أن: أحدها
 على بوتر  مصلحة تضمن فإذا يسير، ينف ِ وال يضر ال الذي الكذب

 . ةالمصلح لتلك تحصيال عليه اإلقدام أبيح قبحه

 لعموم بالجواز أولى وهو الناس بين لإلصالح الكذب وكذلك
 .أه  2(مصلحته

اعي جتماإلوسائل التواصل  جم ِ التبرعات عبرالمسألة السادسة: 
 ،لمشاري ِ خيرية او أعمال تِوعية وهمية، أكل ْلموال الناس بالباطل

 ْلنه بني على الكذب والخداع، وما بني على الحرام فهو حرام. 
لك في الحكم؛ التبرعات التي تجم ِ لمشاري ِ خيرية غير ومثل ذ

ال  لخير، فان هذاووجوه أخرى في احقيقية لكنها تصرف ْلغراض 
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ذلك ولم يكن ل ،يصح، مالم يترتب على هذه مصلحة او دف ِ مفسدة
 من سبيل دونه.
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 عشراألصل السادس 
 

 ،هلتي ال يفقه منها شيء؛ فسوق وسفخوض الجاهل في أمر األمة ا
 والعاقل من عرف قدر نفسه، وصمت او أمسك عما ال يعلمه.

 

 أدلة هذا األصل:

َمتنِ  ِمنَ  أَمتر   َجاَءُهمت  َوِإَذا}: وله تعالىق-1  َوَلوت  ِبهِ  َذاُعواأَ  التَخوتفِ  َأوِ  اْلت
رِ  أُوِلي َوِإَلى الرَُّسولِ  ِإَلى َردُّوهُ  َمت ُهمت  اْلت ُِ  لَِّذينَ ا َلَعِلَمهُ  ِمن ت تَ نتِب  مت ِمن تهُ  ونَهُ َيست
َمُتهُ  َعَليتُكمت  اللَّهِ  َفضتلُ  َوَلوتاَل  : النساء{ ]َقِلياًل  ِإالَّ  لشَّيتَِانَ ا اَلت َّبَ عتُتمُ  َوَرحت
33]. 

 سيأتي) :وسلم عليه الله صلى الله رسول قال :قال هريرة أبي عن-2 
 فيها ويكذب الكاذب فيها يصدق خداعات سنوات الناس على

 يهاف وينِق اْلمين فيها ويخون الخائن فيها ويؤتمن الصادق
 .1( العامة أمر في التافه الرجل) :قال ؟الرويبضة وما قيل ؟(الرويبضة
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ِِقُ  السَِّفيهُ ) : َقالَ وعند الِبراني:  ) : ِرَوايَةٍ  َوِفي ، ( ةِ التَعامَّ  أَمترِ  ِفي يَ نت
 .1( التَعامَّةِ  أَمترِ  ِفي يَ َتَكلَّمُ  التَفاِسقُ 

 َمنت : »َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : قَالَ  ُهَري تَرةَ  أَِبي َعنت  -3
ِخرِ  َوالتيَ وتمِ  بِاللَّهِ  يُ ؤتِمنُ  َكانَ  رِمت  اآلت َفهُ  فَ لتُيكت  مِ َوالتيَ وت  بِاللَّهِ  يُ ؤتِمنُ  َكانَ  َمنت وَ  َضي ت

ِخرِ  ِخرِ  مِ التيَ وت وَ  بِاللَّهِ  يُ ؤتِمنُ  َكانَ  َوَمنت  َجاَرهُ  يُ ؤتذِ  َفاَل  اآلت ًرا فَ لتيَ ُقلت  اآلت  َأوت  َخي ت
 َوالتيَ وتمِ  بِاللَّهِ  نُ يُ ؤتمِ  َكانَ  َوَمنت  «التَجارِ » َبَدلَ : رَِوايَةٍ  َوِفي.  «لَِيصتُمتت 

ِخرِ   متفق عليه. " رِحَمه فَ لتَيِصلت  اآلت
  

                                                           

 (.139/ 1جام ِ العلوم والحكم تحقيق اْلرنؤوط ) 1
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 مسائل وفروع هذا األصل وتطبيقاته:
التواصل وسائل خوض الكثير من مستخدمي  :المسألة اْلولى

علم هل الأيتورع مما  -العظامفي شؤون اْلمة، وقضاياها  اإلجتماعي
ه، ال علم لهم بمما  -الخوض فيهاالقول او  نوالفهم والحل والعقد م

اهيك عن نوأهوائهم، ومن ثم الحكم على أطرافها بما يوافق قناعاتهم، 
التعرض لمخالفيهم بالسب والشتيمة والغيبة واإلفك؛ القائم على 
تفسيقهم وتكذيبهم، وكفرهم ان لزم اْلمر عندهم، فسوق ورجما 

 الخائض فيها بغير علم رويبضي سفيه.  بالغيب،
 التافه الرجل هو قالوا) :قال اإلمام الشاطبي رحمه الله، عن الرويبضي

 العامة مورأ في يتكلم أن بأهل ليس كأنه العامة أمور في ينِق الحقير
 أه . 1(فيتكلم

ومن ذلك أيضا؛ خوض الخائضين من عوام الناس، او من قليلي العلم 
التواصل  وسائلح والتعديل، حتى أصبحت صفحات والفهم؛ في الجر 

شاهد ن واوتوقف القلوب من كثرة ما نرى  ،تزكم اْلنوف اإلجتماعي
في هذا الباب، فكم من تافه يسب علما من أعالم اْلمة؛ في العلم، 

 ر وغيرهم، الاو الفكر، او الجهاد، او الدعوة الى الله، او فعل الخي
                                                           

 (.131/ 2االعتصام   للشاطبى ) 1
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ة كما يتوهمون التقرب الى الله بمقارعيألون في ذلك خباال، والداف ِ  
 أهل اْلهواء والضالل، بالتحذير منهم ومن باطلهم!.

سبه يه و برأ أحدهم ان يكثر مخالفوه، وان يتحدث الناس عنه همُّ 
ه، وهي لعمري أمارة من أمارات الساعة وزمن الرويبضة الذي تميوشت

 أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان.

سائل و لمسألة الثانية: الرضا بهذه المجالس او هذه الصفحات في ا
، رضا بما فيها من فسوق وجهل وعصيان، على اإلجتماعيالتواصل 

بخروجه من هذه الصفحات او المجموعات التي  مفارقتهاوجوبا العبد 
يكثر فيها هذا اللغط وهذا الفحش، مالم يترتب على بقائه أمر بمعروف 

 فان عجز عن ذلك لزمته المفارقة. ونهي عن المنكر،

َفرُ  اللَّهِ  آيَاتِ  عتُتمت َسمِ  ِإَذا َأنت  التِكَتابِ  ِفي َعَليتُكمت  نَ زَّلَ  َوَقدت }: قال الله  ُيكت
َزأُ  ِبَها تَ هت ُعُدوا َفاَل  ِبَها َوُيست  ِإنَُّكمت  َغيترِهِ  َحِديثٍ  ِفي وُضواَيخُ  َحتَّى َمَعُهمت  تَ قت
{ َجِميًعا َجَهنَّمَ  يفِ  َوالتَكاِفرِينَ  التُمَناِفِقينَ  َجاِم ُِ  لَّهَ ال ِإنَّ  ِمث تُلُهمت  ِإًذا
 .[114: النساء]

بل لقد جعل الحق سبحانه وتعالى البقاء في هذه المجالس وأمثالها 
ْلسباب أحد ا ،ا بالباطليعصى الله فيها ويخوض أصحابها فيهمما 

 .ضبه ومقتهاْلربعة الموجبة لدخول النار، أجارنا الله منها ومن غ
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 َنكُ  َوَلمت  * َصلِ ينَ التمُ  ِمنَ  َنكُ  َلمت  َقاُلوا * َسَقرَ  ِفي َسَلَكُكمت  َما}قال الله: 
ِتِعمُ  ِكينَ  ُن ينِ  بِيَ وتمِ  ُنَكذِ بُ  نَّاوَكُ  * التَخاِئِضينَ  َم َِ  َنُخوضُ  وَُكنَّا * التِمست  الدِ 

 .[13 - 12: المدثر{ ]التَيِقينُ  أَتَانَا َحتَّى *

 َم َِ  وضُ َنخُ  وَُكنَّا ، في قوله تعالى:"مام القرطبي رحمه اللهقال اإل
لَ  ُنَخاِلطُ  ُكنَّا َأيت : )"التَخاِئِضينَ   أه . 1(ِلِهمت بَاطِ  ِفي التَباِطلِ  َأهت

{ َخاِئِضينَ الت  َم َِ  َنُخوضُ  وَُكنَّا}وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: )
 أه . 2ه(مع غوينا غاو غوي كلما: قتادة وقال. نعلم ال فيما نتكلم: أي

 في نشرع يأ التخاِئِضينَ  َم َِ  َنُخوضُ  وَُكنَّاوقال اآللوسي رحمه الله: )
 الماء يف الدخول ابتداء اْلصل في والخوض ،فيه الشارعين م ِ الباطل
 أو لمرسلا المجاز من الباطل في الشروع في واستعماله ،فيه والمرور

 . هونحو  المشفر في قرروه ما على االستعارة

 بما قرآنال في استعمل ما وأكثر الشر في غالب اسم أنه بعضهم وعن
 من وعد لوالفع القول من ينبغي ال ما بالباطل وأريد فيه الشروع يذم

 والأح وحكاية مثال الخلوة في الزوجين بين يجري ما حكاية ذلك
 لحروبا ونقل بها واالستئناس االلتذاذ وجه على بأقسامهم الفسقة

                                                           

 (.33/ 19تفسير القرطبي ) 1
 (.233/ 3تفسير ابن كثير / دار طيبة ) 2
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 بل شرعي غرض لغير عنهم تعالى الله رضي الصحابة بين جرت التي
 بها ضحكي بالكلمة والتكلم وتنقيص طعن إلى به يتوصل أن لمجرد
 الكلمةب التكلم نعم ال أم نفسها في مباحة كانت سواء جلساءه الرجل

 أه . 1(يحصى ال مما ذلك غير إلى باطل على باطل لذلك المحرمة

جيعه هل في خوضه فيما ال علم له به، وتشالمسألة الثالثة: موافقة الجا
عليه، او تصويب رأيه، ومداهنته، منكر، يترتب على موافقه العالم 
بجهله وفسقه، ما يترتب على الخائض بالجهل، من السفه والفسوق 

 والنفاق.

 َجَهنَّمَ  ِفي َوالتَكاِفرِينَ  التُمَناِفِقينَ  َجاِم ُِ  اللَّهَ  ِإنَّ  ِمث تُلُهمت  ِإًذا ِإنَُّكمت قال الله: )
 .[114: النساء] (َجِميًعا

الواجب على المؤمن، اال يعرض نفسه للفتن المسألة الرابعة: 
لله: قال ا، حذر من كل سبل الشهوات والشبهاتوالمهالك، وعليه ال

ُلَكةِ  ِإَلى بِأَيتِديُكمت  تُ لتُقوا َواَل }  .[195: البقرة{ ]الت َّهت

 إلى يرج ِ التهلكة إلى باليد واإللقاءرحمه الله: )ابن سعدي قال 
 البدن كلهال مقاربا أو موجبا تركه كان إذا العبد، به أمر ما ترك: أمرين

 يدخلف الروح، أو النفس تلف إلى موصل سبب هو ما وفعل الروح، أو
                                                           

 (.113/ 15روح المعاني ) 1
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 أو ،الله سبيل في الجهاد ترك ذلك، فمن كثيرة، أمور ذلك تحت
 بنفسه اإلنسان تغرير ذلك ومن اْلعداء، لتسلط الموجب فيه، النفقة

 يصعد أو حيات، أو مسبعة محل أو مخوف، سفر أو مقاتلة في
 ،ذلك ونحو خِر فيه شيء تحت يدخل أو خِرا، بنيانا أو شجرا
 .التهلكة إلى بيده ألقى ممن ونحوه، فهذا

 من أسوالي الله، معاصي على اإلقامة التهلكة إلى باليد اإللقاء ومن
 هالك ركهات في التي الفرائض، من به الله أمر ما ترك ومنها التوبة،
 أه . 1(والدين للروح

نج ِ الوسائل وأكثرها سالمة في زمان كزماننا الذي هو أولعل من 
 ؛الواجب يته، واال يخرجه منها االوالريب زمن الرويبضة، ان يلزم العبد ب

 كِلب معاش، او أداء فريضة او فعل واجب. 

التي يكثر  جتماعياإلسائل التواصل و ومثل ذلك عليه اال يعرض نفسه ل
فيها لغط الرويبضة، ودجلهم، حتى ال تضره سمومهم واهواؤهم، اللهم 
اال ان يكون صاحب قول مسموع وكلمة حق مقبولة، ان زجر او حذر 

ض فيما يديهم عن الخو ألسنتهم و أاو من ِ استجيب له، وكف الرويبضة 

                                                           

 (.94تيسير الكريم الرحمن )ص:  1
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هم وما هم عليه ال علم لهم به او معرفة، فان عجز عن ذلك ترك
 فالسالمة ال يعدلها شيء.

: قال المؤمن؟ نجاة ما الله رسول يا قلت: " قال عامر بن عقبة عن
 .1(خِيئتك على وابك بيتك وليسعك لسانك احفظ)
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 عشراألصل السابع 
 

غل من انش المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو أيضا؛
 .يه، وترك ما ال يعنعن عيب غيره هبعيب

 

 أدلة هذا األصل:

 للها صلى الله رسول قال :قال عنهعن أنس بن مالك رضي الله -1
 نم المسلمون سلم من والمسلم ،الناس أمنه من المؤمن: )وسلم عليه

 دخلي ال بيده نفسي والذي ،السوء هجر من والمهاجر ،ويده لسانه
 .1وغيره أحمد رواه( بوائقه جاره يأمن ال عبد الجنة

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  التُحَسيتنِ  بتنِ  َعِلي ِ  َوَعنت -2  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  ُسولُ رَ  َقالَ  َعن ت
نِ  ِمنت : »َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اَلمِ  ُحست  َمالك َرَواهُ  «عتِنيهِ ي َ  اَل  َما تَ رتُكهُ  التَمرتءِ  ِإست

 .2َوأحمد

                                                           

 (.311/ 2صحيح ، انظر : صحيح الترغيب والترهيب ) 1
 (.1311/ 3صحيح، انظر : مشكاة المصابيح ) 22
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 ولورس آخر رجل فقال رجل توفي قال عنه الله رضي أنس وعن-3
 صلى الله لرسو  فقال ،بالجنة أبشر :يسم ِ وسلم عليه الله صلى الله
 ال بما بخل وأ يعنيه ال فيما تكلم فلعله تدري ال أو) :وسلم عليه الله

 .1غريب حسن حديث :وقال الترمذي رواه ( ينقصه
  

                                                           

 (.14/ 3صحيح لغيره، انظر: صحيح الترغيب والترهيب ) 1
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 مسائل وفروع هذا األصل وتطبيقاته:
 ،: ال يحل لمسلم ان يتِاول على مسلم معصوم الدمالمسألة اْلولى

ماله  واوال ان يتعرض له بشيء من اْلذى، سواء كان ذلك في عرضه 
 او دمه.

فرد  ىاو ال ،وعليه فان المنشورات المسيئة الى جماعة من المسلمين
 عجاب بها او مشاركتها، لما فيهاال يجوز لمسلم نشرها او اإل منها؛

 ا.ر من التعاون على اإلثم والعدوان، أيا كان هذا اْلذى صغيرا ام كبي

 هتدخل في شؤون غيره، ومناقشتال يجوز لمسلم؛ الالمسألة الثانية: 
 .فيها من غير ان تدعو لذلك مصلحة

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  التُحَسيتنِ  بتنِ  َعِلي ِ  َعنت   َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  لُ َرُسو  َقالَ  َعن ت
نِ  ِمنت : »َوَسلَّمَ  اَلمِ  ُحست  .1َوأحمد َمالك َرَواهُ  «يَ عتِنيهِ  اَل  َما تَ رتُكهُ  التَمرتءِ  ِإست

 وال به له عناية ال ما يترك أنه المراد ليسقال ابن رجب رحمه الله: )
 ذاوله واإلسالم الشرع بحكم بل النفس وطلب الهوى بحكم إرادة
 يف يعنيه ال ما ترك المرء إسالم حسن فإذا اإلسالم حسن من جعله

 كما تالواجبا فعل يقتضي سالماإل فإن واْلفعال اْلقوال من اإلسالم
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 لكاملا اإلسالم وإن السالم عليه جبريل حديث شرح في ذكره سبق
 و ليهع الله صلى النبي قال كما المحرمات ترك فيه يدخل الممدوح

 اقتضى حسن وإذا ويده لسانه من المسلمون سلم من المسلم سلم
 والمكروهات المشتبهات أو المحرمات من كله يعني ال ما ترك

 أه . 1(إليها يحتاج ال التي المباحات وفضول

 يَ عتِنيهِ  اَل  َما هِ تَ رتكِ  َمعتَنى ِفي القارىء قالوقال المباركفوري رحمه الله: )
ًراوَ  َوَنَظًرا َوِفعتاًل  قَ وتاًل  ِبهِ  يَِليقُ  َواَل  يُِهمُّهُ  اَل  َما َأيت   اَل  َما َوَحِقيَقةُ  َوَقالَ  ِفكت

َتاجُ  ماال يعنيه َفُعهُ  اَل وَ  َوُدن تَياهُ  ِديِنهِ  َضُروَرةِ  ِفي يتهِ ِإلَ  َيحت  هُ َموتاَل  َمرتَضاةِ  ِفي يَ ن ت
ِكًنا ِبُدونِهِ  َعيتُشهُ  َيُكونَ  بَِأنت  ِتَقامَ  ِفي َوُهوَ ، ُممت ًنا ِبَغيترِهِ  َحالِهِ  ةِ است  ُمَتَمكِ 

َملُ  َوَذِلكَ  َف تَعالَ  َيشت َق تَوالَ  الزَّاِئَدةَ  اْلت  .التَفاِضَلةَ  َواْلت

 تَأتثَمت  َلمت  َعنتهُ  َسَكتَّ  َلوت  امَ  ِبُكل ِ  تَ َتَكلَّمَ  َأنت  يَ عتِنيكَ  َما َوَحدُّ  التَغَزاِليُّ  الَ قَ 
 أه . 2(َمالٍ  َواَل  َحالٍ  ِفي تَ َتَضرَّرت  َوَلمت 

طُلب ير في أمر أخيه، و : المستشار مؤتمن، فمن استشالمسألة الثالثة
، سديدلمشورة والرأي الأهال ل، فعليه ذلك ان كان رأيه وتوجيهه فيه
ْلمر، اما ال يعنيه، بل هو مما يجب عليه، اذا تعين عليه ليس هذا مو 

                                                           

 (.111جام ِ العلوم والحكم )ص:  1
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وليعلم انه مؤتمن بما يستشار عليه، فال يشير على أخيه بما يضره او 
 يفسد أمره.

: َسلَّمَ وَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى للَّهِ ا َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعنتهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَري تَرةَ  أَِبي َعنت 
ِلمِ  َحقُّ » ِلمِ  َعَلى التُمست : َقالَ  اللَِّه؟ ُسولَ رَ  يَا ُهنَّ  َما: ِقيلَ  «ِست   التُمست
تَ نتَصَحكَ  اَوِإذَ  َفَأِجبتهُ  َدَعاكَ  َوِإَذا َعَليتهِ  َفَسلِ مت  َلِقيَتهُ  ِإَذا»  َذاَوإِ  َلهُ  َفانتَصحت  است

َِسَ  تتهُ  اللَّهَ  َفَحِمدَ  َع هُ  ِرضَ مَ  َوِإَذا َفَشمِ   َرَواهُ  «َفاتَِّبعتهُ  َماتَ  َوِإَذا فَ ُعدت
 .ُمسلم

ل وسائل التواصوعليه فان الرسائل التي تصل بعض مستخدمي 
، مما يكون فيها طلب اإلستشارة، او المعونة، ونحوها، اإلجتماعي

ه  لنف ِ أخيه، ولم يكن ل، فان كان أهالاعلى المرسل اليه الرد عليه
دم نصرته او جاهه، او في عأثم في تقصيره ت، ويغيره، تعين ذلك عليه

 .الساب ِفي اْلصل بسط الكالم عن هذا إعانته، كما تقدم معنا 
ال يحل االنتفاع بمتاع مسلم او ماله اال بإذنه وطيب  المسألة الرابعة:

عليه  يالمتعد مولز نفس منه، فان من ِ من ذلك حرم االنتفاع اتفاقا، 
 الضمان.

ن خِوط م جتماعي، او غيرها،اإلالتواصل  وسائلوعليه فان تشغيل 
االنترنت المملوكة آلخرين؛ ال يجوز اال برضاهم فان ابوا فقد حرم 
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ذلك، وترتب الضمان على من استعمل هذه الخِوط بغير اذن 
 أصحابها.

 العرب لسان في الغصب التنبيهات وفيقال في مواهب الجليل: )
 أو مال أو شخص من صاحبه رضا بغير ملك كل أخذ على منِلق
 وأ جناية أو سرقة أو اختالسا أو جهرا أو سرا التعدي وكذلك مناف ِ
 أعيان أخذ في الفقهاء عرف في استعمل الغصب أن غير قهرا

 الغلبةو  القهر وجه على يجب ما وغير أربابها رضا بغير المتملكات
 عينها على التعدي في عرفا المتعدي واستعمل وقوة سلِان ذي من
 يكن لم أو أربابها بيد يد ذلك في للمتعدي كان سواء هامنافع أو

 الفقهاء قوفر  والعواري والبضائ ِ والصنائ ِ واإلجارة والودائ ِ كالقراض
 يوم ةللسلع ضامن الغاصب أن منها وجوه في والتعدي الغصب بين

 لتعديا يوم والمتعدي بالتعدي عليها يده وض ِ يوم ْلنه الغصب؛
 وعلى رالكثي إال يضمن ال والمتعدي سيرالي الفساد يضمن والغاصب
 أه . 1(حال بكل وأجرته عليه تعدى ما كراء المتعدي

 فَ َغَصَبُه، يترِهِ غَ  َمال َعَلى تَ َعدَّى َمنت : )الكويتية الفقهية الموسوعةوفي 
رَ  َماالً  أَت تَلفَ  َأوت  تَ َلَسهُ  َأوِ  َرَقهُ سَ  َأوت  َشرتًعا ِإتتاَلِفهِ  ِفي َمأتُذونٍ  َغي ت  تَ َرتَّبَ  - اخت

َمانِ  َعَليتهِ   :ُحكت
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َرِوي   َأَحُدُهَما ِلهِ  ثتُم،اإلت : َوُهوَ . ُأخت َواَلُكمت  أتُكُلواتَ  َوالَ : }تَ َعاَلى ِلَقوت َنُكمت  أَمت  بَ ي ت
ِلمٍ  امترِئٍ  َمال ِحليَ  الَ : َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى َوقَ وتلُهُ  ،{بِالتَباِطل  ِإالَّ  ُمست
ِِيبِ  ِسهِ  ِب  .نَ فت
 ِلَقوتلِهِ  َعَليتِه، لضََّمانِ ا ُوُجوبِ  َم َِ  الت َّعتزِيرُ  َأوِ  التَحدُّ  َوُهوَ : ُدن تَيِوي   َواآلتَخرُ 
 دُ َعبت  َرَوى َوِلَما ،تُ َؤدِ يَهُ  ىَحتَّ  َأَخَذتت  َما التَيدِ  َعَلى: َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى

هِ  َعنت  أَبِيهِ  َعنت  السَّاِئبِ  بتنُ  اللَّهِ  ُهمت عَ  اللَّهُ  َرِضيَ  َجدِ   َأَحدُُكمت  يَأتُخَذنَّ  الَ : ن ت
 َعَلى فَ َيِجبُ  ، لتيَ ُردََّهاف َ  َأِخيهِ  َعَصا َأَخذَ  َوَمنت  َجادًّا، َأوت  اَلِعًبا َأِخيهِ  َمَتاعَ 

 ِفي تَِلَفتت  َفِإنت  ِهَي، َكَما بَِيِدهِ  بَِقَيتت  ِإنت  التَمغتُصوبَةِ  التَعيتنِ  َردُّ  التُمتَ َعدِ ي
َها تَ َعدَّى َأوت  ،َيِدهِ   ِإنت  ِمثتِلَها َردُّ  َعَليتهِ  َجبَ وَ  َغصتبٍ  ِبُدونِ  َفأَت تَلَفَها َعَلي ت

َِ َِ  َذاَفإِ  ِمثتِليًَّة، َكاَنتت   1(ِقيَمتُ َها َعَليتهِ  َوَجبَ  ِليَّةً ِمثت  َتُكنت  َلمت  َأوت  التِمثتل ان تَق
 أه .

ير اْلصوات ياستخدام التقنيات الحديثة الخاصة بتغالمسألة الخامسة: 
اذا كانت  وتحويلها الى أصوات أخرى، او من جنس الى آخر،

ْلغراض غير مشروعة، كابتزاز مسلم، او خداعه، او الكيد له، او 
 لدخولهو لما فيه من مفاسد، ؛ يحرم فعله، التشبه بالنساء او الرجال
 .فاعلهايضا في التشبه الملعون 
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 تتشبه المرأة لعن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن هريرة أبي عن
 .1بالنساء يتشبه والرجل بالرجال

 احة.اإلب وهوعلى أصله حكمه وأما ما استعمل في المباح فيبقى 

استخدام البرامج الخاصة بالتالعب والتأثيرات على المسألة السادسة: 
إلضرار االصور والوسائط، ْلغراض غير مشروعة، والتي يترتب عليها 

 مسلم استخدامها والحال كذلك.ال يحل لبالمسلمين؛ 

رامج متخصصة ِة بوعليه فان الصور التي يتم تحريرها وفبركتها بواس
ساءة الى عرض مسلم او دينه او خلقه، يحرم تصميمها اإل بهمما يتم 

اإلجتماعي او وسائل التواصل عبر  ،لهذا، او نشرها، او مشاركتها
من و  ،عراضهمأو  لما فيها من التعدي على حرمات المسلمين غيرها،

 ليهم واتهامهم بالباطل.إساءة اإل

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي  وفي الحديث الصحيح،
 الله كنهأس فيه ليس ما مؤمن في قال منصلى الله عليه وسلم قال: )

  .2بخارج( وليس قال مما يخرج حتى الخبال ردغة

                                                           

 121حسن صحيح، انظر: آداب الزفاف  1
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او  ساءة اليهاإلر بميت وخشي منه كل منشور ذك  المسألة السابعة:  
قاربه اْلحياء منهم او اْلموات، فانه ال أحد أهتك حرمته، او حرمة 

 يجوز، لترتب المفسدة بنشره.
َها اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنت  : مَ َوَسلَّ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقاَلتت  َعن ت
َواتَ  َتُسبُّوا اَل » َمت  .الُبَخارِي   َرَواهُ  «اقدُمو  َما ِإَلى َضوتاأَفت  َقدت  َفِإن َُّهمت  اْلت

 .1(ْلحياءا فَ تُ ؤتُذوا اْلموات َتُسبُّوا ال)  وقال صلى الله عليه وسلم:
 سب ِ  متحري على دليل والحديث)قال في تِريز رياض الصالحين: 

 . اْلموات
 المسلم، الحيُّ  به تأذى إذا محرم، الكافر سب   إن: رشد ابن قال

 . أذية به صليح لم إذا ويحل
 أه . 2(الضرورة إليه دعت إذا إال فيحرم، المسلم وأما

َدةِ  ِفي التَعيتِنيُّ  َقالَ وقال المباركفوري رحمه الله: ) ُلهُ :  التُعمت َواتَ  قَ وت َمت  اْلت
َِلفُ  مُ  اْلت دِ  َوالالَّ ِلِمينَ  أَمتَواتَ  َأيت  لِلتَعهت  التِ رتِمِذيُّ  َرَواهُ  َما ُدهُ َويُ َؤي ِ  ، التُمست

 اُذتُكُروا: "  َقالَ  َوَسلَّمَ  يتهِ َعلَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُعَمرَ  اِبتنِ  َحِديثِ  ِمنت 
َرَجهُ  ،"  َمَساِويِهمت  َعنت  وَُكفُّوا َموتتَاُكمت  َمَحاِسنَ   ِفي أَيتًضا َداُودَ  وأَبُ  َوَأخت
ََدبِ  ِكَتابِ  رِ  ِفي َحرَجَ  َواَل  ، ُسَنِنهِ  ِمنت  اْلت  يُ ؤتَمرُ  َواَل  لتُكفَّارِ ا َمَساِوئِ  ذِكت
رِ   َوِإطتَعامِ  ِإعتَتاقٍ وَ  َصَدَقةٍ  ِمنت  ، َلُهمت  َكاَنتت  ِإنت  ، َموتتَاُهمت  َمَحاِسنِ  ِبذِكت
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وِ  َطَعامٍ  َتنِ  ُذر ِيَِّتهِ  ِمنت  ِلم  ُمست  ِبَذِلكَ  يَ َتَأذَّى َأنت  ِإالَّ  اللَُّهمَّ  ، َذِلكَ  َوَنحت  بَ فَ َيجت
 أه . 1(ِحيَنِئذٍ  َذِلكَ 

ترشيح اْلصدقاء لبعض اْلشخاص من غير العلم المسألة الثامنة: 
بحالهم؛ كمعرفة عدالتهم، وحسن أخالقهم ودينهم، خِأ ينبغي الحذر 
منه لما قد يترتب عليه من مفاسد على من رشحوا له؛ كابتزازه، او 

 التجسس عليه ونحو ذلك.
ي دينهم او ين فالصفحات التي تتضمن فتنة المسلمالمسألة التاسعة: 

او  ،لة عليها؛ باإلعجاب، او التعليقدنياهم، يحرم الترويج لها او الدال
 نشر روابِها.
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 عشراألصل الثامن 
 

 ىليس لمسلم ان يدعي لنفسه ما ليس له او معه، فمن نسب ال
 زور.نفسه كالم غيره او فكرته؛ فهو شاهد 

 

 أدلة هذا األصل:

نتَسانِ  لَيتسَ  َوَأنت }:قوله تعالى-1  َسوتفَ  َسعتَيهُ  نَّ َوأَ  * َسَعى َما ِإالَّ  ِلإلتِ
 .[14 ،39: النجم{ ]يُ َرى

َماءَ  َعنت -2  َرأَةً  َأنَّ  َأست  َعَليَّ  فَ َهلت  رَّةً ضَ  ِلي ِإنَّ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا: َقاَلتت  امت
رَ  َزوتِجي ِمنت  َتَشب َّعتتُ  ِإنت  ُجَناح   ِِيِني؟ الَِّذي َغي ت  ِبَما ُمَتَشبِ  ُِ الت : »َقالَ ف َ  يُ عت

 متفق عليه. «ُزورٍ  ثَ وتَبيت  َكاَلِبسِ  يُ عتطَ  َلمت 

مُ  َوأَمَّا: ) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله  ثَ وتَبيت  قَ وتِلهِ  يفِ  الت َّثتِنَيةِ  ُحكت
َشاَرةِ  ُزورٍ  ِسهِ  َعَلى َكَذبَ  هُ ِْلَنَّ  َمث تًنى التُمَتَحلِ ي َكِذبَ  َأنَّ  ِإَلى َفِلإلتِ  ِبَما نَ فت
َسهُ  َيظتِلمُ  لزُّورِ ا َشاِهدُ  وََكَذِلكَ  يُ عتطِ  َلمت  ِبَما َغيترِهِ  َوَعَلى يَأتُخذت  َلمت   مُ َوَيظتلِ  نَ فت

ُهودَ   أه . 1( َعَليتهِ  التَمشت
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 َمنِ : »َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  أَُماَمةَ  أَِبي َوَعنت  -3
 َِ َِ  يتهِ َعلَ  اللَّهُ  َوَحرَّمَ  النَّارَ  َلهُ  هُ اللَّ  َأوتَجبَ  فَ َقدت  بَِيِميِنهِ  ِلمٍ ُمست  امترِئٍ  َحقَّ  اق تَت
 َوِإنت : »َقالَ  اللَِّه؟ ولَ َرسُ  يَا يسير َشيتئا َكانَ  َوِإنت : َرُجل   َلهُ  فَ َقالَ  «التَجنَّةَ 
 .ُمسلم َرَواهُ  «أَرَاك من َقِضيًبا َكانَ 

 وأنه لمينالمس حقوق تحريم غلظ بيان وفيه: ) قال النووي رحمه الله
 قضيب وان سلم و عليه الله صلى لقوله وكثيره الحق قليل بين فرق ال

 أه . 1( أراك من
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 مسائل وفروع هذا األصل وتطبيقاته:
و ، او جهده، اغيرهالمسألة اْلولى: ال يجوز لمسلم ان يسرق فكرة 

 :لك الى نفسه، وذلك للوجوه التاليةمقالته، ثم ينسب ذ

 ، المعاقب عليها. السرقة من: ان هذا الفعل اْلول الوجه

وقد نص بعض أهل العلم رحمهم الله على وجوب القِ ِ فيها اذا 
 .بلغت قيمتها نصابا

 لقِ ِا وجوب في أصحابنا بين خالف وال: )قال ابن قدامة رحمه الله
 .أه 1(الشرعية العلوم وسائر والحديث الفقه كتب بسرقة

، والذي حكم اإلسالم ما ليس له المسلمادعاء من  هالوجه الثاني: ان
 عليه بالزور، كما تقدم في أدلة هذا اْلصل.

 الوجه الثالث: ان فيه أذية للمسلم، وأذيته ممتنعة محرمة.

م فال لالوجه الراب ِ: أن فيه أخذ حق مسلم بغير حق، وما كان للمس
 من نفسه. او بِيب ،يصح أخذه اال بحق
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 مال يحل ال: )لنبي صلى الله عليه وسلم قالعن ا، الرقاشي حنيفةعن 
 .1(منه نفس بِيب إال مسلم امرئ

في  ءيوض ِ الش؛ الظلمو خيه، ْلانه من ظلم المسلم  الوجه الخامس:
 ظلمهي ال المسلم أخو المسلم: )غير موضعه، وفي الحديث الصحيح

 ( رواه البخاري وغيره.يسلمه وال

خالص؛ ْلن اإلخالص يقضي الوجه السادس: ان هذا الفعل ينافي اإل
بعدم حب الظهور، فكيف بمن يسرق جهد غيره وينسبها الى نفسه، 

 رجاء ان يقال عنه كذا وكذا، والله المستعان.

الوجه الساب ِ: ان هذا من الغش، والغش محرم بالكتاب والسنة 
 واإلجماع.

اتب كتب اسم الان ُيك ؛الرياء، او المباهاة ليس من: ثانيةالمسألة ال
، او مقال، اذا صحت نية الكاتب، بل هو مما في منشور، او كتاب

دأب عليه أهل العلم وسلف اْلمة الصالح، وعليه سار العلماء سلفا 
 .اخلفو 
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وفيه حفظ حقوق صاحبه، ونسبة العمل اليه، وبيان حاله، وهل هو 
 .؟ممن يؤخذ العلم منه ام ال

ه ان ال في كتبه م ِ تمني ولهذا أثبت اإلمام الشافعي رحمه الله اسمه
ينسب اليه شيء منه اليه، وذلك ْلن اْلمة ال تأخذ العلم اال من 

 ما المجاهيل فال تأخذ منهم شيئا.فأمعلوم، 

نَ  َأنَّ  في بَابُ : ) ج رحمه اللهقال اإلمام مسلم بن الحجا  ست  ِمنَ  ادَ اإلتِ
ينِ   فيهم وه ماب الرواة جرح وأن الثقات عن إال تكون ال الرواية وأن الدِ 
 لشريعةا عن الذب من بل المحرمة الغيبة من ليس وأنه واجب بل جائز

 التِعلتمَ  اَهذَ  ِإنَّ ( ثم ذكر بسنده عن محمد بن سيرين قوله : ) المكرمة
 أه . 1( ِديَنُكمت  تَأتُخُذونَ  َعمَّنت  َفانتظُُروا ِدين ،

لمية لعأشد أنواع السرقة الفكرية، سرقة الجهود االمسألة الثالثة: 
 البحث المحكمة، والتي يبذل الباحث فيها جهدا مضنيا من

 الجم ِ والتأليف.والتدقيق، ثم  التحقيق،و 

                                                           

 (.15-11/ 1صحيح مسلم ) 1
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 المكالسرقة الفكرية، نقل ما علم انه ليس من   منليس : المسألة الرابعة
له ، لكن اْلولى عزوه الى قائمقاله او كتابه اقتبس من الذي لكاتبا

 ان علم.

لقليل ال يتفِن لها اال اقد السرقة الفكرية التي المسألة الخامسة: من 
من أهل التحقيق والتدقيق؛ ان يستِرد الكاتب كالمه بكالم غيره، 

ت ، وبناهو دون عزوه له، وانما يجعل القارئ يتوهم انه من كالمه
 أفكاره.

وهذا خِأ كبير، ينبغي على الكتاب التنبه له، حتى ال تضي ِ جهودهم 
 يتقبله ال اء منثورا، فالله طيب ال يقبل اال طيبا، وماالفكرية والبحثية هب

 الله، ال يتقبله خلقه، والبد.

 زتُوهع وشكره العلم بركة ومن فصل: )قال اإلمام السيوطي رحمه الله
 .قائله إلى

: قولي الصيرفي الحسن أبا سمعت: السِ لفي طاهر أبو الحافظ قال
 لما: عيدس بن الغني عبد لي قال: يقول الصوري الله عبد أبا سمعت

 أماله أنه روذك عليه بالشكر أجابني الحاكم الله عبد إلى كتابي وصل
 إال ذكرهاي ال وأنه بالفائدة، االعترافَ  إلي كتابه وضمن الناس، على

 ناحدث: قال حدثهم اْلصم يعقوبَ  بن محمد العباس أبا وأن عني،
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 العلم رشك نت مِ : يقول عبيد أبا سمعت: قال الدوري محمد بن العباس
 لمو  وكذا، كذا عليَّ  خفي: قلت لك ذكر فإذا الشيء، تستفيد أن

. لعلما شكر فهذا وكذا كذا فيه فالن أفادني حتى علم به لي يكن
 .انتهى

 إلى عزوام إال حرفا تصانيفي من شيء في أذكر تراني ال ولهذا: قلت
 أه . 1(فيه ذكر الذي كتابه مبينا العلماء، من قائله

 يالت الفائدة تضاف أن النصيحة ومن: )نووي رحمه اللهقال الو 
 أوهم ومن لهوحا علمه في له بورك ذلك فعل فمن قائلها إلى تستغرب

 نتف ِي ال أن جدير فهو له أنه غيره كالم من يأخذه فيما وأوهم ذلك
 إضافة لىع والفضل العلم أهل يزل ولم. حال في له يبارك وال بعلمه

 فأنا وإتقانه .دائما لذلك التوفيق تعالى الله ألنس قائلها إلى الفوائد
 فإن ذكرهي لم مما تيسر ما إليه وأضم. مختصرا الله رحمه ذكره ما أنقل

 إلى غربتست التي الفائدة تضاف أن النصيحة ومن: النصيحة الدين
 وأوهم ذلك أوهم ومن وحاله علمه في له بورك ذلك فعل فمن قائلها
 وال علمهب ينتف ِ ال أن جدير فهو له أنه غيره كالم من يأخذه فيما

                                                           

 (.233/ 2المزهر في علوم اللغة وأنواعها ) 1
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 إلى لفوائدا إضافة على والفضل العلم أهل يزل ولم. حال في له يبارك
 أه . 1(دائما لذلك التوفيق تعالى الله نسأل قائلها

و ، اعليها المسألة السادسة: نشر أعمال اآلخرين، دون ذكر أسمائهم
بتها ونسأسمائهم،  ، والواجب اثباتليس من سرقتهااسم الناشر لها 

 واقل معروف يقدم لهم على جهودهم.فهذا من حقهم اليهم، 

تَ َعاذَ  َمنِ : »َوَسلَّمَ  هِ َعَليت  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُعَمرَ  ابتنِ  َعنِ   است
 َوَمنت  َأِجيُبوهُ فَ  َدَعاُكمت  َمنت وَ  َفَأعتُِوهُ  بِاللَّهِ  َسَألَ  َوَمنت  َفَأِعيُذوهُ  بِاللَّهِ  ِمنتُكمت 
 َحتَّى َلهُ  َفادتُعوا ُتَكاِفُئوهُ  امَ  َتِجُدوا َلمت  َفِإنت  َفَكاِفُئوهُ  َمعتُروًفا ِإلَيتُكمت  َصَن َِ 
َمدُ  َرَواهُ  «َكاَفأتُتُموهُ  َقدت  َأنت  تُ َروتا  .2اِئي  َوالنَّسَ  َداُود َوأَبُو َأحت

، ودهمهذكر أسمائهم على أعمالهم وجوأقل المكافئة؛ اثبات حقهم ب
 مالم يمن ِ من ذلك مان ِ؛ ككراهتهم لذلك.

 الله ولرس قال :قال عنه الله رضي الله عبيد ابن يعني طلحة عنو 
 شكره فقد ذكره فمن فليذكره معروفا أولي من): وسلم عليه الله صلى
 .3(كفره فقد كتمه ومن

                                                           

 ، بترقيم الشاملة آليا(.1العارفين )ص: بستان  1
 (.145/ 1صحيح، انظر: مشكاة المصابيح ) 2
 (.231/ 1حسن لغيره، انظر: صحيح الترغيب والترهيب ) 3
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تواصل وسائل الكما يحرم نشر اْلعمال الفكرية، في المسألة السابعة:  
وغيرها من المواق ِ اإللكترونية، بغير أسماء أصحابها، تماعي االج

فِباعتها، ثم توزيعها دون إذن أصحابها في الحكم سواء، خصوصا 
اذا كانت حقوق الِب ِ والنشر محفوظة، بل لربما كان الحكم في 

 الحرمة أشد.

 الصالةو  ،العالمين رب لله الحمد: )اإلسالمي الفقه مجم ِ مجلةوفي 
 .صحبهو  آله وعلى النبيين خاتم محمد ونبينا سيدنا ىعل والسالم

 :المعنوية الحقوق بشأن (5) رقم قرار

 سالخام مؤتمره دورة في المنعقد اإِلسالمي الفقه مجم ِ مجلس إن
 كانون 15 إلى 14/ ه  1149 اْلولى جمادى 1 إلى 1 من بالكويت

 . م1933( ديسمبر) اْلول

 ضوعمو  في والخبراء اْلعضاء من المقدمة البحوث على اطالعه بعد
 .حوله دارت التي للمناقشات واستماعه( المعنوية الحقوق)

 : قرر

 والتأليف ، التجارية والعالمة ، التجاري والعنوان ، التجاري االسم: أواًل 
 يف لها أصبح ْلصحابها خاصة حقوق هي االبتكار أو واالختراع
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 لحقوقا وهذه.  لها الناس لتمول معتبرة مالية قيمة المعاصر العرف
 . عليها االعتداء يجوز فال شرًعا بها يعتد

 العالمة وأ التجاري العنوان أو التجاري االسم في التصرف يجوز: ثانًيا
 والغش والتدليس الغرر انتفى إذا مالي بعوض منها أي ونقل التجارية
 . مالًيا حًقا اصبح ذلك أن باعتبار

 ْلصحابهاو  شرًعا مصونة االبتكار أو واالختراع التأليف حقوق: ثالثًا
 .أه  1(أعلم والله، عليها االعتداء يجوز وال فيها، التصرف حق

المسألة الثامنة: كما ال يحل سرقة جهود اآلخرين، في منشور او بحث 
او كتاب، فكذلك ال يحل التعديل عليها بزيادة او نقصان، ثم عزوها 

 ن أذن فال حرج.اليهم، مالم يأذن صاحب هذا الجهد بذلك، فا

؛  التعديل منليس في النسخ واللصق الخالي المسألة التاسعة: 
اإلضافة او الحذف؛ حرج، مالم يكن على ممنوع شرعا، فيمن ِ، ك

 واال فقد يباح، او يثاب عليه العبد، ما كان في بر وخير وطاعة.

تصوير الكتب او اْلبحاث العلمية المحكمة ثم المسألة العاشرة: 
ابها صحأتماعي او غيرها، دون اذن جاإلوسائل التواصل نشرها عبر 

ثم  ن ِ من تصويرها الكترونيااذا مُ خصوصا ، اْلولى تركهاو دور نشرها 
                                                           

 (.2924/ 5مجلة مجم ِ الفقه اإلسالمي ) 1
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ي، نتفاع الشخصوهذا اذا كان الغرض من تصويرها ونشرها اإل ،نشرها
اما اذا كان الغرض منها اإلنتفاع التجاري، فال يجوز البتة، لما يترتب و 

 .من الضررعلى أصحابها 
وقد رخص في جواز تصويرها لالنتفاع الشخصي العالمة ابن عثيمين 

 رحمه الله والعالمة ابن جبرين رحمه الله.
وقد : )ال وجوابد وفقه الله، في موق ِ اإلسالم سؤ يقول الشيخ المنج

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تصوير الكتب فأجاب 
ا ، أملالستعمال الشخصي: فال بأس راه أنه إن كانالذي ن :" بقوله

انتهى من " ثمرات التدوين  ".ْلنه ُيِضرُّ بهإن كان لالتجار فال يجوز 
 .(112" )ص: 

الذي أرى أن اإلنسان إذا نسخها لنفسه فقط :" وقال أيضا رحمه الله
: فال بأس ، وأما إذا نسخها للتجارة فهذا ال يجوز ؛ ْلن فيه ضرراً 

لم ؛ ْلنهم إذا صاروا يبيعلى اآلخرين ، يشبه  عونه البي ِ على بي ِ الُمست
 أه " بمائة ، ونسخته أنت وبعته بخمسين ؛ هذا بي ِ على بي ِ أخيك

. 
وقد أثبت السوق العلمي والكتبي والحمد لله أن ثم قال وفقه الله: 

الورقي، ال يلغي أحدهما النشر اإللكتروني سوق آخر مغاير للنشر 
 أه . 1(دوه ورواده، بل لكل منهما مرياآلخر

                                                           

 موق ِ اإلسالم سؤال وجواب. 1
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ما حكم أن يقوم بعض اإلخوة سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله: )و 
بإدخال كتب العلوم الشرعية إلى الحاسب اآللي بواسِة الماسح 
الضوئي ثم اتاحته لآلخرين عبر شبكة اإلنترنت بالمجان ؟ علمًا بأن 

بما ر  هؤالء اإلخوة ال يفعلون هذا تجارة وال يأخذون مااًل من أحد بل
يدفعون من أموالهم الخاصة للقيام بهذا العمل لنشر العلم والدعوة. 

 .فهل عملهم هذا يجوز ؟
 .: نعم يجوز الشيخ

ولكن هذه الكتب يكتب عليها المحققون والناشرون لها  ائل:سال
 .)حقوق الِب ِ محفوظة( أليس في هذا مخالفة ْلحكام النشر؟

 ، فأنت لم تِب ِ الكتاب: الذي تسأل عنه هذا ليس نشرًا  الشيخ
طبعة أخرى وتبيعه ، هذا ليس نشرًا ، إن وجود بعض النسخ على 

 .اإلنترنت يختلف
ولكن يا شيخ هذه الكتب قد يقوم بتحميل الكتاب الواحد  ائل:سال

منها آالف الناس، فعدد مرات التحميل للكتاب الواحد ليست بسيِة 
 .أو قليلة
 .فال مان ِ من هذا : حتى ولو كان اْلمر كذلك ، الشيخ

ولكنهم يكتبون ))ال يجوز تصويره أو نسخه أو إدخاله  :ائلسال
 الحاسب اآللي بأي صورة أو شكل و...الخ الخ((
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 أه . 1( : لقد حجَّروا واسعاً  الشيخ
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 عشراألصل التاسع 
 

كل منشور كان الشقاق او الخصام بين المسلمين ثمرته او 
 عجاب به او مشاركته.ه او اإله؛ فهو حرام، ال يجوز نشر مقصود

 

 أدلة هذا األصل:

ثتمِ  َعَلى تَ َعاَونُوا َواَل  َوالت َّقتَوى التِبر ِ  َعَلى َوتَ َعاَونُوا}: قوله تعالى-1  اإلتِ
َوانِ   .[2: لمائدةا{ ]التِعَقابِ  َشِديدُ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  َوات َُّقوا َوالتُعدت

َشلُ  تَ َناَزُعوا َواَل } وقوله:-2 َهبَ  وافَ تَ فت ِبُرواوَ  رِيُحُكمت  َوَتذت  َم َِ  اللَّهَ  ِإنَّ  اصت
 .[11: اْلنفال{ ]الصَّاِبرِينَ 

تَ َلُفوا تَ َفرَُّقوا َكالَِّذينَ  َتُكونُوا َواَل }: وقوله-3  َجاَءُهمُ  َما بَ عتدِ  نت مِ  َواخت
 .[145: عمران آل{ ]َعِظيم   َعَذاب   َلُهمت  َوأُولَِئكَ  التبَ يِ َناتُ 

: يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َليتهِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمعتتُ : َقالَ  ُحَذي تَفةَ  عن-1
ُخلُ  اَل » ِلمٍ  ايَةِ ِروَ  َوِفي. َعَليتهِ  ُمت ََّفق   «قَ تَّات   التَجنَّةَ  َيدت  .«َنمَّام  : »ُمست

 مت ِإيَّاكُ : »مَ َوَسلَّ  َعَليتهِ  هُ اللَّ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَري تَرةَ  أَِبي َوَعنت  -5
َذبُ  الظَّنَّ  َفِإنَّ  َوالظَّنَّ   َواَل  َتَجسَُّسوا اَل وَ  َتَحسَُّسوا َواَل  التَحِديثِ  َأكت
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َوانًا اللَّهِ  ِعَبادَ  ُكونُواوَ  َتَدابَ ُروا َواَل  تَ َباَغُضوا َواَل  َتَحاَسُدوا َواَل  تَ َناَجُشوا  «ِإخت
 .يتهِ َعلَ  ُمتَّفق «تنافسوا َواَل : »ِرَوايَة َوِفي. 
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 مسائل وفروع هذا األصل وتطبيقاته:
قاق والبيان، وباطنه الشكان ظاهره النصح كل منشور   المسألة اْلولى:
، إلجتماعياوسائل التواصل تداوله في  ، ويحرمال يجوزوالخصام؛ فانه 

ْلن جم ِ الكلمة ووحدة الصف، وتآلف القلوب مقصد من او غيرها، 
، عين اإلعتبار، تجاه هذه المنشوراتمقاصد التشري ِ الواجب أخذها ب

 وان كان مقصود أصحابها البيان والنصح.

 هي لتيا العظيمة القواعد منقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله: )
 ينالب ذات وصالح الكلمة واجتماع القلوب ليفتأ الدين جماع من
}  يقولو { بينكم ذات وأصلحوا الله فاتقوا} يقول تعالى الله فان
 كالذين نواتكو  وال}  ويقول{  تفرقوا وال جميعا الله بحبل عتصمواوا

{  عظيم عذاب لهم وأولئك البينات جاءهم ما بعد من واختلفوا تفرقوا
 عن ىوتنه واالئتالف بالجماعة تأمر التي النصوص من ذلك وأمثال
 أه .1(واالختالف الفرقة

تزيد من ، و وعليه فان المنشورات التي تؤجج الصراع بين المسلمين
فرقتهم، كالدعوة الى فكر دون آخر، او الى جماعة دون أخرى، او 
الى عالم دون آخر، ونحو ذلك، منشورات تربو مفاسدها على 
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اسد محضة، الواجب فيها عدم نشرها، بل لربما كانت مف ،مصالحها
 وربما حرمت.

 ة،علمية منصف أسسوالواجب في هذا؛ بيان الحق من الباطل وفق 
ا للمخِئ، عتذر فيهدف ِ الباطل، بنقاش مسائله، يُ  منهالمقصد يكون ا

تعرض لمن لال ا ويعضد فيها للمصيب بما يؤيد قوله، وما ذهب اليه،
رب مجتهد أخِأ في اجتهاده مثاب عليه، اجتهد فيه او تبناه، ف

ول أ لحمه، ويظن هلكته، وال يعلم انه فيفسقه، ينهش ه او مُ عُ ومبد ِ 
 له، وخبث سريرته.الهالكين، بسوء فع

 اللَّهُ  َصلَّى لَّهِ ال َرُسولُ  َقالَ : قَالَ  ُهَري تَرةَ  أَِبيوفي الصحيح من حديث 
َلُكُهمت أَ  فَ ُهوَ  النَّاسُ  َهَلكَ : الرَُّجلُ  َقالَ  ِإَذا ): َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  ِلم   َرَواهُ  ( هت  .ُمست

اذا ي، ماعاإلجتوسائل التواصل المسألة الثانية: النقاش على مباح في 
غينة او فرقة او فساد القلوب، حرم، ْلن ما أفضى الى أدى الى ض

  .الحرام فهو حرام

كالنقاش حول اْللعاب الرياضية المباحة، او النقاش على موضوع 
 اجتماعي، او أسري، او اقتصادي، او سياسي، ونحو ذلك.

وأما ما كان على حرام، فيحرم ابتداء وان لم يترتب عليه شيء من 
 اق، او النزاع.الشق
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راقصة، وغيرهم كالنقاش حول جميالت العالم، او أجمل مِرب، او 
 .وأهله الحرامدعاة من 

المنشورات التي تنكأ الجراح، وتذكر الناس بنزاعهم، المسألة الثالثة: 
 او خصوماتهم، ال يباح نشرها، او اإلعجاب بها او مشاركتها.
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 نيعشر األصل ال
 

لنصيحة، وتكون لله ولرسوله وألئمة قوام الدين وعموده؛ ا
كمة بالح المسلمين وعامتهم، وعلى كل مسلم النصح بما يعلم،

يحرم على غيره منعه منه تحت أي مبرر، ما لم  والموعظة الحسنة،
 يترتب على هذا المنع مصلحة شرعية.

 

 أدلة هذا األصل:

 َوَمنِ  أَنَا َبِصيَرةٍ  َلىعَ  اللَّهِ  ِإَلى أَدتُعو َسِبيِلي َهِذهِ  ُقلت }قوله تعالى: -1
رِِكينَ  ِمنَ  أَنَا َوَما اللَّهِ  َوُسبتَحانَ  ات َّبَ َعِني  .[143: وسفي{ ]التُمشت

رَائِيلَ  بَِني ِمنت  َكَفُروا الَِّذينَ  لُِعنَ } وقوله:-2  َوِعيَسى َداُوودَ  ِلَسانِ  ىَعلَ  ِإست
 ُمنتَكرٍ  َعنت  يَ تَ َناَهوتنَ  اَل  َكانُوا* يَ عتَتُدونَ  وََكانُوا َعَصوتا ِبَما َذِلكَ  َمرتَيمَ  ابتنِ 

َعُلونَ  َكانُوا َما لَِبئتسَ  فَ َعُلوهُ   .[39 ،33: المائدة{ ]يَ فت

َمةِ  َربِ كَ  َسِبيلِ  ِإَلى ادتعُ }وقوله:  -3  َوَجاِدلتُهمت  التَحَسَنةِ  ةِ َوالتَموتِعظَ  بِالتِحكت
َسنُ  ِهيَ  بِالَِّتي  َأعتَلمُ  َوُهوَ  َسِبيِلهِ  نت عَ  َضلَّ  ِبَمنت  َأعتَلمُ  ُهوَ  َربَّكَ  ِإنَّ  َأحت

َتِدينَ   .[125: النحل{ ]بِالتُمهت
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َرى َفِإنَّ  َوذَكِ رت }: وقوله تعالى-1 َف ُِ  الذ ِكت ِمنِ  تَ ن ت : الذاريات{ ]ينَ التُمؤت
55]. 

ينُ : »َقالَ  َسلَّمَ وَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأنَّ  الدَّارِي   َتِميمعن  -5  الدِ 
؟: قُ لتَنا. َثاَلثًا «يَحةُ النَّصِ   َوِْلَِئمَّةِ  َوِلَرُسولِهِ  هِ َوِلِكَتابِ  لِلَّهِ : »َقالَ  ِلَمنت

ِلِمينَ  ِلم   َرَواهُ  «َوَعامَِّتِهمت  التُمست  .ُمست

 َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  لُ َرُسو  َقالَ : َقالَ  َعنتهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَري تَرةَ  أَِبي َوَعنت  -1
ِلمِ  قُّ حَ : »َوَسلَّمَ  ِلمِ  َعَلى التُمست  اللَِّه؟ َرُسولَ  يَا ُهنَّ  امَ : ِقيلَ .  «ِست   التُمست
تَ نتَصَحكَ  َوِإَذا فََأِجبتهُ  َدَعاكَ  َوِإَذا َعَليتهِ  َفَسلِ مت  َلِقيَتهُ  ِإَذا: »َقالَ   َفانتَصحت  است
َِسَ  َوِإَذا َلهُ  تتهُ  اللَّهَ  َفَحِمدَ  َع هُ فَ عُ  َمِرضَ  َوِإَذا َفَشمِ   «َفاتَِّبعتهُ  َماتَ  َوِإَذا دت

 .ُمسلم َرَواهُ 

 َعَليتهِ  اللَّهُ  لَّىصَ  اللَّهِ  َرُسولِ  بَايَ عتتُ ) : َقالَ  الله عبد بن جرير َعنو  -3
 .َعَليتهِ  ُمتَّفق ( ُمسلم كلل َوالنُّصتحِ  الزََّكاةِ  َوِإيَتاءِ  الصَّاَلةِ  ِإَقامِ  َعَلى َوَسلَّمَ 
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 قاته:مسائل وفروع هذا األصل وتطبي
من رأى منكرا يُعصى الله به في اْلرض عموما، وعلى : المسألة اْلولى

خصوصا، فقد وجب عليه انكاره، بما  اإلجتماعيوسائل التواصل 
 يقدر عليه.

 َعَليتهِ  اللَّهُ  لَّىصَ  اللَّهِ  َرُسولِ  َعنت  الخدري ِ  سعيدٍ  أبي َعنوفي الحديث؛ 
ِِ ِت  َلمت  َفِإنت  هِ بَِيدِ  فَ لتيُ َغيِ رتهُ  نتَكًرامُ  ِمنتُكمت  رََأى َمنت : »َقالَ  َوَسلَّمَ  َت  انِهِ فَِبِلسَ  َيست
ِِ ِت  َلمت  َفِإنت  َت يَمان َأضتَعف َوَذِلكَ  فبقلبه َيست  .ُمسلم َواهُ رَ  «اإلتِ

فال تجوز المداهنة، وغض الِرف عما يعصى الله به، ومن داهن أخا 
 له على معصيته فقد غشه، وخدعه.

نصح أخيه، ومنعه من ظلم نفسه بالمعصية، الواجب على المسلم  اذ
 ما اثبتناهنا ان نكتفي باو فعل الحرام، واْلدلة على هذا مستفيضة، لعل

 في أدلة هذا اْلصل.

 َحرََّمة  مُ  َوالتُمَداَهَنةُ  قال ابن حجر رحمه الله نقال عن ابن بِال : )
َهانِ  ِمنَ  التُمَداَهَنةَ  َأنَّ  َوالتَفرتقُ  ءِ  َلىعَ  َيظتَهرُ  ِذيالَّ  َوُهوَ  الدِ  تر الشَّيت  َويست
 ِفيهِ  ُهوَ  ِبَما الرِ َضا ارُ َوِإظتهَ  التَفاِسقِ  ُمَعاَشَرةُ  بِأَن ََّها التعلَماء وفسرها بَاِطنه

 َوبِالتَفاِسقِ  الت َّعتِليمِ  ِفي بِالتَجاِهلِ  الر ِفتقُ  ِهيَ  َوالتُمَداَراةُ  َعَليتهِ  ِإنتَكارٍ  َغيترِ  ِمنت 
يِ  ِفي غتاَلظِ  َوتَ رتكُ  ِفعتِلهِ  نت عَ  الن َّهت  ِفيهِ  ُهوَ  َما َيظتَهرُ  اَل  َحيتثُ  َعَليتهِ  اإلتِ
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نتَكارُ  ِتفِ  َعَليتهِ  َواإلتِ ِتيجَ  ِإَذا ِسيََّما َواَل  َوالتِفعتلِ  التَقوتلِ  بُِل و تألفه ِإَلى احت  َوَنحت
 أه . 1( َذِلك

 ،المسألة الثانية: ال يحل لمسلم من ِ ناصح ينصحه، او ينصح غيره
 تحت أي مبرر، مالم يترتب على هذا المن ِ مصلحة شرعية. 

 اواإلجتماعي وعليه فان من ِ بعض أعضاء مجموعات التواصل 
مشرفوها من نشر التوجيهات والنصائح في مجموعاتهم، وتعذرهم 

 ثالها ليست خاصة بالنصح والتوجيه؛لذلك بأن هذه المجموعات وأم
، ومحاربة من الترصد للحق وْلهله منكر، يحرم على العبد فعله، لما فيه

 دين الله رب العالمين.

ُعُدوا َواَل }قال الله:   اللَّهِ  َسِبيلِ  َعنت  ونَ َوَتُصدُّ  ُتوِعُدونَ  ِصَراطٍ  ِبُكل ِ  تَ قت
ُغونَ َها ِبهِ  آَمنَ  َمنت  ُتمت  ِإذت  َواذتُكُروا ِعَوًجا َوتَ ب ت  َكيتفَ  َوانتظُُروا َفَكث َّرَُكمت  اًل َقِلي ُكن ت

ِسِدينَ  َعاِقَبةُ  َكانَ    .[31: اْلعراف{ ] التُمفت

، هداية الخلق الى الحقعدم من الظلم، لما فيه من  وهو ضرب
 ف تتَ َرىا ِممَّنِ  َأظتَلمُ  َفَمنت }: هم الى الضالل، قال الله جل وعالوارشاد
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ِدي اَل  هَ اللَّ  ِإنَّ  ِعلتمٍ  ِبَغيترِ  النَّاسَ  لُِيِضلَّ  َكِذبًا اللَّهِ  َعَلى  {الظَّاِلِمينَ  َقوتمَ الت  يَ هت
 .[111: اْلنعام]

هي عن اْلمر بالمعروف والنولقد رتب الله سبحانه وتعالى على تارك 
لعنته وغضبه، وكذلك حكم من ترصد لدعاة الخير وأهل  المنكر؛

 النصح، ومنعهم من تبليغ دين الله، والدعوة اليه.

َرائِ  ِنيبَ  ِمنت  َكَفُروا الَِّذينَ  لُِعنَ }قال الله جل وعال:   ِلَسانِ  َعَلى يلَ ِإست
 اَل  َكانُوا( 33) َتُدونَ يَ عت  وََكانُوا َعَصوتا ِبَما َذِلكَ  َمرتَيمَ  ابتنِ  َوِعيَسى َداُوودَ 

َعلُ  َكانُوا َما لَِبئتسَ  فَ َعُلوهُ  ُمنتَكرٍ  َعنت  يَ تَ َناَهوتنَ   ،33: المائدة{ ]ونَ يَ فت
39]. 

 م ِ- المنكر عن السكوت كان وإنما: )قال ابن سعدي رحمه الله
 :العظيمة المفاسد من فيه لما للعقوبة، موجبا -القدرة

 فإنه .الساكت يباشرها لم وإن معصية، فعل السكوت، مجرد أن: منها
 لفع من على اإلنكار يجب فإنه -المعصية اجتناب يجب كما-

 .المعصية

 .بها االكتراث وقلة بالمعاصي، التهاون على يدل أنه تقدم ما: ومنها
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 ذاإ المعاصي من اإلكثار على والفسقة العصاة يجرئ ذلك أن: هاومن
 ويكون يوية،والدن الدينية المصيبة وتعظم الشر، فيزداد عنها، يردعوا لم

 أهل ةمقاوم عن الخير أهل يضعف ذلك بعد ثم والظهور، الشوكة لهم
 .أوَّال عليه يقدرون كانوا ما على يقدرون ال حتى الشر،

 جهل،ال ويكثر العلم، يندرس -للمنكر اإلنكار كتر  في - أن: ومنها
 موعد اْلشخاص، من كثير من وصدورها تكررها م ِ -المعصية فإن

 ظن اوربم بمعصية، ليست أنها يظن - لها والعلم الدين أهل إنكار
 محرَّ  ما اعتقاد من أعظم مفسدة وأي مستحسنة، عبادة أنها الجاهل

 " ا؟حق الباطل ورؤية فوسالن على الحقائق وانقالب حالال؟ الله

 في ةالمعصي تزينت ربما العاصين، معصية على السكوت أن: ومنها
 بأضرابه داءباالقت مول ِ فاإلنسان ببعض، بعضهم واقتدى الناس، صدور
 .جنسه وبني

 بني نأ تعالى الله نص المثابة، بهذه اإلنكار عن السكوت كان فلما
 هذا لكذ من وخص تدائهم،واع بمعاصيهم لعنهم منهم الكفار إسرائيل
 أه . 1(العظيم المنكر
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المسألة الثالثة: يجب على الناصح او اآلمر بالمعروف والناهي عن 
ن يتلِف اعليه و ان يكون على علم لما يدعو اليه وينهى عنه،  المنكر،

بالمنصوح، وان يرفق به، فال يشهر به، او يفضحه على رؤوس 
حكمة والموعظة الحسنة، وان اْلشهاد، ولتكن دعوته الى الله بال

 .يخلص نيته في دعوته ونصحه، حتى يكتب الله لدعوته القبول والنف ِ

َمةِ  َربِ كَ  َسِبيلِ  ِإَلى ادتعُ }قال الله تعالى:   التَحَسَنةِ  َموتِعَظةِ َوالت  بِالتِحكت
َسنُ  ِهيَ  بِالَِّتي َوَجاِدلتُهمت   َوُهوَ  َسِبيِلهِ  نت عَ  َضلَّ  َمنت بِ  َأعتَلمُ  ُهوَ  َربَّكَ  ِإنَّ  َأحت

َتِدينَ  َأعتَلمُ   .[125: النحل{ ]بِالتُمهت

سائل و المسألة الرابعة: من الجهاد في سبيل الله الجهاد بالكلمة عبر 
جتماعي وغيرها، ذبا عن دين الله؛ وعن سنة رسوله صلى اإلالتواصل 

الله عليه وسلم؛ فينافح العبد بكلمته عن الحق، ويقارع الباطل؛ بدف ِ 
 ودحضها. شبهه

 بِالتِقَتالِ  ُكونُ يَ  َما ِمنتهُ  التِجَهادَ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله: )
 .َوالدَّعتَوةِ  َوالتبَ َيانِ  بِالتُحجَّةِ  َيُكونُ  َما َوِمنتهُ  بِالتَيِد،

َنا َوَلوت : }تَ َعاَلى اللَّهُ  َقالَ  ِِ ِِ  َفاَل  َنِذيًرا رتيَةٍ ق َ  ُكل ِ  ِفي لَبَ َعث تَنا ِشئ ت  رِينَ التَكافِ  ُت
ُهمت   اللَّهُ  َفَأَمَرهُ  ،[ 52 ،51: التُفرتَقانِ  ُسوَرةُ { ]َكِبيًرا ِجَهاًدا ِبهِ  َوَجاِهدت

 السُّوَرةُ  َوَهِذهِ  َكِبيًرا، اًداِجهَ  بِالتُقرتآنِ  التُكفَّارَ  ُيَجاِهدَ  َأنت  َوتَ َعاَلى ُسبتَحانَهُ 
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يَّة    - َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  لَّىصَ  - النَِّبيُّ  رَ يُ َهاجِ  َأنت  قَ بتلَ  ِبَمكََّة، نَ َزَلتت  َمكِ 
 بِالتِعلتمِ   التِجَهادُ  َهَذا انَ كَ  َوِإنََّما َلُه، يُ ؤتَذنت  َوَلمت  بِالتِقَتاِل، يُ ؤتَمرَ  َأنت  َوقَ بتلَ 

 أه . 1(بِالتِقَتالِ  اَل  َوالدَّعتَوةِ  َوالتبَ َيانِ  َوالتَقلتبِ 

د أمره بالمعروف ونهيه عن المسألة الخامسة: من كمال هداية العب
المنكر، فمن فعل ذلك، وبلغ دين ربه، وأنكر المنكر بما يقدر عليه، 

 فال يضره بعد ذلك ضالل من ضل وحاد عن الحق.

 ِإَذا َضلَّ  َمنت  َيُضرُُّكمت  اَل  أَن تُفَسُكمت  َعَليتُكمت  آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَي َُّها}قال الله: 
َتَدي تُتمت  ُتمت  َمابِ  فَ يُ نَ بِ ُئُكمت  َجِميًعا َمرتِجُعُكمت  اللَّهِ  ِإَلى اهت  :المائدة{ ]تَ عتَمُلونَ  ُكن ت
145]. 

 اْلمر سقوط على يدل   ما اآلية في وليسقال الشوكاني رحمه الله: )
 لفروضا أعظم من كونه م ِ تركه من فإن المنكر؛ عن والنهي بالمعروف

 دلت وقد{  مهتديتا ِإَذا: } سبحانه الله قال وقد، بمهتد فليس الدينية
 روفبالمع اْلمر وجوب على المتكاثرة واْلحاديث ، القرآنية اآليات
 من على ةاآلي هذه فتحمل ، متحتماً  مضيقاً  وجوباً  المنكر عن والنهي

 أو ، المنكر عن والنهي بالمعروف اْلمر بواجب القيام على يقدر ال
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 به حل  ي نأ نفسه على يخشى أو ، اْلحوال من بحال التأثير يظن ال
 أه . 1(الترك معه له يسوغ ضرراً  يضر ه ما

 َهِذهِ  ظَاِهرِ  نت مِ  التَجاِهلُ  يَ تَ َوهَّمُ  َقدت وقال اْلمين الشنقيِي رحمه الله: )
يَةِ  َمترِ  ُوُجوبِ  َعَدمَ  التَكرِيَمةِ  اآلت يِ  بِالتَمعتُروفِ  اْلت  َوَلِكنَّ  ، التُمنتَكرِ  َعنِ  َوالن َّهت
يَةِ  نَ فتسَ  َشاَرةُ  ِفيَها اآلت َدهُ  َلغَ ب َ  ِإَذا ِفيَما َذِلكَ  َأنَّ  ِإَلى اإلتِ َبلت  فَ َلمت  َجهت  نتهُ مِ  يَ قت

ِلهِ  ِفي َوَذِلكَ  ، التَمَأُمورُ  َتَدي تُتمت  ِإَذا:  قَ وت رَ  تَ َركَ  َمنت  ِْلَنَّ  ؛ اهت َمت  بِالتَمعتُروفِ  اْلت
َتدِ  َلمت   نَ َقَلهُ  َكَما ، التُمَسيَّبِ  نُ بت  َوَسِعيدُ  ، ُحَذي تَفةُ  ِبَهَذا َقالَ  َوِممَّنت  ، يَ هت

ُهَما َُلوِسيُّ  َعن ت ِسيرِهِ » ِفي اْلت  يدِ َسعِ  َعنت  التُقرتطُِبيُّ  نَ َقَلهُ وَ  ، َجرِيرٍ  َوابتنُ  ،« تَ فت
مٍ  بتنِ  التَقاِسمِ  ُعبَ يتدٍ  َوأَِبي ، التُمَسيَّبِ  بتنِ  َوهُ  نَ َقلَ وَ  ، َسالَّ  َعنت  َجرِيرٍ  ابتنُ  َنحت

ُهمُ  ، ابَةِ الصَّحَ  ِمنَ  َجَماَعةٍ  ُعودٍ  َوابتنُ  ، ُعَمرَ  ابتنُ  ِمن ت  . َمست

َتَدي تُتمت  ِإَذا: َقالَ  َمنت  التُعَلَماءِ  َفِمنَ  َم ِت  َلمت ف َ  أََمرتُتمت :  َأيت  ، اهت  ، ِمنتُكمت  ُيست
ُهمت  ُخلُ :  َقالَ  َمنت  َوِمن ت رُ  َيدت َمت ِتَداءِ بِ  التُمَرادِ  ِفي بِالتَمعتُروفِ  اْلت يَةِ  ِفي ااِلهت  اآلت

َبِغي َواَل  ِجدًّا ظَاِهر   َوُهوَ  ،  . ِلُمنتِصفٍ  َعنتهُ  التُعُدولُ  يَ ن ت

رِ  تَارِكَ  َأنَّ  َعَلى َيُدلُّ  َوِممَّا َمت رُ  بِالتَمعتُروفِ  اْلت َتٍد،مُ  َغي ت  تَ َعاَلى اللَّهَ  َأنَّ  هت
رٍ  ِفي أَنَّهُ  أَقتَسمَ  ِلهِ  ِفي ُخست نتَسانَ  نَّ إِ  َوالتَعصترِ : تَ َعاَلى قَ وت رٍ  يَلفِ  اإلتِ  ِإالَّ  ُخست
 قُّ َفالتحَ  ِبالصَّبتِر، تَ َواَصوتاوَ  ِبالتَحق ِ  َوتَ َواَصوتا الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ 
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َمترِ  ُوُجوبُ  يِ  بِالتَمعتُروفِ  اْلت  اَل  التَواِجبِ  أََداءِ  َوبَ عتدَ  التُمنتَكِر، َعنِ  َوالن َّهت
ِمرَ  َيُضرُّ   .أه 1(َضلَّ  َمنت  َضاَللُ  اآلت

 وكمالها إصالحها في اجتهدوا: أيوقال ابن سعدي رحمه الله: )
 ضل من يضركم ال صلحتم إذا فإنكم المستقيم، الصراط سلوك وإلزامها

 .نفسه ريض وإنما القويم، الدين إلى يهتد ولم المستقيم، الصراط عن

 يضر ال المنكر، عن والنهي بالمعروف اْلمر أن على هذا يدل وال
 عليه يجب ماب باإلتيان إال هداه، يتم ال فإنه وإهماُلهما، اترُكهم العبدَ 
 .المنكر عن والنهي بالمعروف اْلمر من

 فإنه ه،بقلب وأنكره ولسانه بيده المنكر إنكار عن عاجزا كان إذا نعم،
 أه .  2(غيره ضالل يضره ال

ه في ب ليس من البر تجريح المنصوح او التشهيرالمسألة السادسة: 
و مالم يدع الى معصيته ا غيرها، في او اإلجتماعياصل وسائل التو 

بدعته، فان لم يدع اليها، وجب ستره، ونصحه بالحكمة والموعظة 
 الحسنة.
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فان أبى واستكبر، ولم يدع الى فكره وبدعته، تركت نصيحته، ودعي 
 له بالهداية والصالح.

الة او في رس النصيحة على خِأ ورد في منشور،المسألة السابعة: 
، وقد يترتب على تركها؛ لها حكمها من الوجوب او الندبخاصة، 

 الحرمة او الكراهة.
وهذا كله يتوقف على قدر الخِأ الوارد، والصديق الصادق في صداقته 

كان في   وان ومناصحته، ْلخيه، من ال يتقاعس عن تقويم أخيه، ووده
ه ياصالح دنأتفه اْلمور وأيسرها ْلنه طام ِ في استقامة صاحبه و 

 وآخرته.
رٍو بتنِ  اللَّهِ  َعبتدِ  َوَعنت  : َوَسلَّمَ  َعَليتهِ  اللَّهُ  ىَصلَّ  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعمت

رُ » َصتَحابِ  َخي ت ُرُهمت  اللَّهِ  ِعنتدَ  اْلت  اللَّهِ  ِعنتدَ  التِجيَرانِ  رُ َوَخي ت  ِلَصاِحِبهِ  َخي ت
ُرُهمت   َحِديث   َهَذا: رتِمِذيُّ الت ِ  َوَقالَ  ارِِميُّ َوالدَّ  التِ رتِمِذيُّ  َرَواهُ  «ِلَجارِهِ  َخي ت
 .1َغرِيب   َحَسن  

 مرآة نالمؤم): قال وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي عنو 
 .2(رائهو  من ويحوطه ضيعته، عليه يكف المؤمن؛ أخو والمؤمن أخيه،
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حين العبد، في الصحي إستِاعةقدر والنصح لعموم المسلمين واجب، 
 َعَليتهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  بَايَ عتتُ ) : َقالَ  الله عبد بن رجري من حديث

 .َعَليتهِ  ُمتَّفق ( ُمسلم كلل َوالنُّصتحِ  الزََّكاةِ  َوِإيَتاءِ  الصَّاَلةِ  ِإَقامِ  َعَلى َوَسلَّمَ 
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ال إله اال انت أستغفرك وأتوب اليك.بحانك اللهم وبحمدك، أشهد ان س  

 هـ8341 – الثانية ىجماد – 81  :الجمعة هذا ليلةتم الفراغ من 

 والحمد لله رب العالمين
 

للنشر او التوزيع الخيري التواصل مع الكاتب على البريد اإللكتروني 
 التالي :

redhwanahmad@gmail.com 
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