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 تحرٌـر األقــوال فً آداب الجــوال

مدعمة باألدلة من الكتاب والسنة  

مع فتاوى لكبار العلماء 

  واقعٌةوٌلٌه قصص مؤساوٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

أبً عبد الرحمن موفق بن أحمد بن علً الفاضلً /        تؤلٌف 

/ تقدٌم فضٌلة الشٌخ العالمة المحدث 

أبً عبد الرحمن ٌحٌى بن علً الحجوري 

4 

5 6 7 

8 9 987

654

321

0 

  ٌتصل

....بك

 ....

 

 

 

987

654

321

0 

2 1 



                                                                                           الجوال آداب في ........                                                         .............. األقوال تحرير                

 

   

2 
 

 

 

مقدمة الشٌخ العالمة المحدث ٌحٌى الحجوري حفظه هللا 

 

. الحمد هلل وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى هللا علٌه وسلم 

: أما بعد

فقد تصفحت هذه الرسالة فً أدب الجوال لؤلخ موفق بن أحمد الفاضلً وفقه هللا؛ فرأٌته ذكر فٌها مما ٌتعلق 

. بهذا الموضوع ما عسى أن ٌنفع هللا به فً حكم هذا الجهاز وأدب استعماله وجزاه هللا خٌرا

هـ 1431جماد ثانً -                                                      كتبه ٌحٌى بن علً الحجوري
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بسم هللا الرحمن الرحٌم 

المقدمة 

الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستؽفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سٌبات أعمالنا من ٌهده هللا فبل مضل له 

، ومن ٌضلل فبل هادي له ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى هللا 

. علٌه وعلى آله وصحبه وسلم 

.... أما بعد 

فإن من محاسن اإلسبلم التحلً باآلداب السامٌة واألخبلق الفاضلة  التً أمر هللا بها ورسوله صلى هللا علٌه وآله 

وسلم فً جمٌع معامبلتنا الدٌنٌة والدنٌوٌة، فعلٌنا أن ننظر إلى أمورنا بالمنظار الشرعً وأن نزنها بمٌزان 

قل إن  }الشرع ألننا ملك هلل سبحانه وتعالى وال ٌجوز لنا أن نتصرؾ فً ملك هللا بما ال ٌرٌد،قال سبحانه 

-161:األنعام]{صالتً ونسكً ومحٌاي ومماتً هلل رب العالمٌن ، ال شرٌك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمٌن 

162 ]  .

فإن من األمور التً سنسؤل عنها والتً نستخدمها ونتعامل عن طرٌقهالهو جهاز الجوال الذي ال ٌكاد ٌخلو منه 

. بٌت فً العالم أجمع 

فهذه آداب جمعتها مدعمة باألدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم حول كٌؾ ٌستخدم هذا الجهاز ؛ منبهاً على 

بعض األخطاء والمخالفات التً تحصل من كثٌر من المتصلٌن ومرشًدا إلى االستخدام الصحٌح لهذه األجهزة 

 (المورد الزالل فً آداب الجوال )وقد كنت أسمٌتها"  تحرٌر األقوال فً آداب الجوال "وقد أسمٌت هذه الرسالة 

ًّ شٌخنا ٌحٌى حفظه هللا بتسمٌتها باالسم المتقدم . فؤشار عل

وخصصت الجوال بالذكر ألن استخدامه أكثر و شره أعم  وأطم  من الهاتؾ؛ وإال فؤحكام الهاتؾ  األرضً 

تدخل تحت أحكام الجوال من باب أولى؛ ألن كل ما فً الهاتؾ موجود فً الجوال فً الؽالب  ولٌس كل ما فً 

. الجوال موجودا فً الهاتؾ

والذي حملنً على كتابة هذه الرسالة  ما نسمع من منكرات فً الجواالت من بعض مستخدمٌها مما ال ٌسع 

من حدٌث أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه أن  (49)المسلم السكوت علٌه ، فقد جاء فً صحٌح مسلم رقم  

من رأى منكم منكراً فلٌغٌره بٌده فمن لم ٌستطع فبلسانه فمن لم ٌستطع " : النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

.  فاهلل أسؤل أن ٌنفعنً بهذا البحث وإخوانً المسلمٌن "فبقلبه وذلك أضعف اإلٌمان 

 تعدوا نعمة هللا ال وإن} ، والقابل  [53:النحل]{وما بكم من نعمة فمن هللا  }الحمد هلل القابل : فؤقول مستعٌناً باهلل

 [ .11:الضحى]{وأما بنعمة ربك فحدث  }، وقوله  [34:إبراهٌم]{تحصوها إن اإلنسان لظلوم كفار 

فنحمد هللا على نعمابه وآالبه التً ال تعد وال تحصى ، الظاهرة والخفٌة ، التً نشاهدها والتً ال نشاهدها،فلو أن 

اإلنسان عبد هللا لٌبلً ونهاراً ما وفَى بنعمة واحدة  فضبلً عن سابر النعم؛ وأعظم هذه النعم نعمة اإلسبلم ومنها 

: ومن هذه النعم . نعمة السنة والعلم والتعلٌم واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر 
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نعمة الجوال 

إن من النعم التً أسداها هللا إلٌنا فً هذا الزمان والتً لم توجد فً أسبلفنا ؛ نعمة تسهٌل  المواصبلت 

واالتصاالت ومن ذلك الّجوال ،النعمة التً ؼفل عنها كثٌر من الناس فلم ٌعرفوا لها قدراً ولم ٌشكروا هللا علٌها 

كثٌرا من الجهد والوقت والمال ، فبإمكان المتصل أن - بحمد هللا - إال من رحم هللا ، فقد وفرت  هذه الجواالت

ٌقضً الكثٌر من المهام بؤقل تكلفة وأقصر وقت وأٌسر جهد بٌنما كان الناس قبل خروجها ٌسافرون المسافات 

الطوٌلة وٌقضون األوقات الكثٌرة وٌنفقون األموال الطابلة فً قضاء حوابجهم، فٌسر هللا بهذه األجهزة فله الحمد 

والمنة؛ إضافة إلى اشتمالها على العدٌد من الخدمات كالمنبه والمسجل والساعة والتارٌخ والحاسبة وؼٌر ذلك من 

.  اإلٌجابٌات التً ٌؽنً الجوال عن شرابها 

فالجوال نعمة وربما صار نقمة إذا استخدم فٌما ٌؽضب هللا ؛كما سنشٌر إلى ذلك فً طٌات هذا البحث إن شاء هللا 

. تعالى 

فٌجب على كل مسلم شكر هذه النعم ، فلو وجد السلؾ الصالح هذه النعمة الزدادوا شكراً هلل ولصرفوها حٌثما 

. ٌرضى هللا سبحانه وتعالى 

 :شكر نعمة الجوال 

ٌجب على المسلم أن ٌشكر هللا على نعمه وذلك بنسبتها إلٌه واالعتراؾ بذلك والثناء علٌه ،  و صرفها فً طاعة 

هللا لتدوم وتبقى وٌزٌد هللا شاكرها من فضله ، فهذه هً أركان الشكر، فمن لم ٌشكرها قد ٌسلبها وتحل محلها 

وإذ تؤذن ربكم لئن شكرتم ألزٌدنكم ، ولئن كفرتم إن عذابً لشدٌد  }:النقم وٌسؤل عنها ٌوم القٌامة ، قال تعالى  

[ . 8:التكاثر]{ثم لتسؤلن ٌومئًذ عن النعٌم  }:، وقال تعالى  [7:إبراهٌم]{

فاهلل هو الذي علَّم ، فمن شكر نعمة الجوال  حمد هللا علٌها والثناء علٌه  ونسبتها إلٌه سبحانه وتعالى ال إلى البشر

اإلنسان ما لم ٌعلم وهو الذي هداه لصناعتها وٌسر له السبل لمعرفة تفاصٌلها حتى وصلت إلٌنا بحمده وإرادته 

لَومُلونَو :" وقد أشار القرآن إلى ذلك قبل أربعة عشر قرنا بقوله تعالى ، سبحانه وتعالى  عْخ ا الَو تَو لُلقُل مَو ٌَوخْخ : النحل ] "وَو

لُلونَو :" فاهلل خلق اإلنسان وخلق أعماله كما قال سبحانه  [8 مَو عْخ ا تَو مَو لَوقَوكُلمْخ وَو ُل خَو هللاُهَّللا ؛  فشكرهللا علٌها [ 96/الصافات]  وَو

فً المباحات والمستحبات وفً طاعة هللا وعدم استخدامها فً المعصٌة ؛كؤن تسجل فٌها ، صرفها فٌما أراد 

المحاضرات النافعة والقرآن الكرٌم والنصابح بٌن المتصلٌن وسإال أهل العلم حول ما أشكل فً مسابل  

الدٌن ، وصلة ذوي األرحام وتفقدهم ومراعاة حق األخوة وؼٌر ذلك مما أمر هللا  به سبحانه وتعالى وحث 

. ورؼب ، فنسؤل هللا  أن ٌوفقنا لشكر نعمه

(: 137 / 9)- قال ابن عثٌمٌن رحمه هللا  كما فً  كتب و رسابل له  

: وعلٌه قول الشاعر... ٌكون بالقلب، وباللسان، وبالجوارح؛ « الشكر»و"

أفادتكم النعماء منً ثبلثـــــــــة                 ٌدي ولسانً والضمٌر المحجبا                           



                                                                                           الجوال آداب في ........                                                         .............. األقوال تحرير                

 

   

5 
 

ٌعنً القلب  "الضمٌر المحجبا»هذا الشكر باللسان ـ ٌعنً القول؛و« لسانً»هذا الشكر بالجوارح؛ و« ٌدي»  فـ

والشكر بالقلب أن ٌعتقد اإلنسان بقلبه أن هذه النعمة من هللا عّز وجّل وحده؛ فٌحب هللا سبحانه وتعالى لهذا 

فإن اإلنسان إذا شعر بؤن هذه النعمة من هللا أحب هللا سبحانه وتعالى ألن النفوس مجبولة على محبة ... اإلنعام؛

. من ٌحسن إلٌها

 {وأما بنعمة ربك فحدث}: وأما الشكر باللسان فؤن ٌتحدث اإلنسان بنعمه ال افتخاراً؛ بل شكراً؛ قال هللا تعالى

وأما الشكر .(1)«وال فخر أنا سٌد ولد آدم ٌوم القٌامة»:  ؛ وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم[11: الضحى]

اهـ ."بالجوارح فؤن ٌقوم اإلنسان بطاعة هللا، وٌصرؾ هذه النعمة لما جعلت له؛ فإن هذا من شكر النعمة

: كفران نعمة الجوال 

ٌجب على المسلم أن ٌتنزه عن كفران النعم ألنها صفة مذمومة تنافً العدل والوفاء وهً من صفات المشركٌن 

ٌعرفون نعمة هللا ثم ٌنكرونها " :   الذٌن أنكروا نعم هللا سبحانه وتعالى ونسبوها إلى ؼٌره كما قال تعالى 

[ . 83:النحل]" وأكثرهم الكافرون 

وكفر النعمة هو إنكارها أو نسبتها إلى ؼٌر أهلها أو صرفها فً ؼٌر مرضاة معطٌها  ، فلٌس من العدل نسبة 

الفضل إلى ؼٌر أهله ولٌس من العدل مقابلة اإلحسان باإلساءة ، فنرى كثٌراً من المسلمٌن أساءوا فً استخدام 

وهوخالق السبب -هذه النعمة أعنً نعمة الجوال فصرفوها فٌما حرم هللا وأضافوها إلى السبب ونسوا المسبب 

. إال من رحم هللا - سبحانه

لوالهم ما وجدناها ، كما كان :فكفر هذه النعمة نسبتها إلى ؼٌرهللا كالٌهود والنصارى أو إلى الصٌنٌٌن ، والقول 

.  المشركون ٌقولون ورثنا هذه النعم عن آبابنا وأجدادنا ولوال شفاعة آلهتنا إلى ؼٌر ذلك 

. ومن كفرها استخدامهافٌماحرم هللا من المعاصً التً سنذكر بعضها لفً هذا الكتاب إن شاء هللا تعالى

وإن من خٌر ما تحلى به أنبٌاء هللا "(154 / 9( - )155 / 9)- قال ابن باز رحمه هللا  كما فً مجموع  فتاواه 

،  ورسله علٌهم الصبلة والسبلم وأتباعهم من الصفات الفاضلة هو شكرهم للنعمة وطلبهم التوفٌق لذلك 

لَوى  }: قال هللا تعالى عن نبٌه سلٌمان علٌه الصبلة والسبلم  عَو ُهَّللًا وَو لَو تَو عَو مْخ عَو تَوكَو الُهَّللاتًِ أَونْخ مَو كُلرَو نِعْخ نًِ أَونْخ أَوشْخ ِزعْخ بِّ أَووْخ رَو

الِِحٌنَو  اِدكَو الصُهَّللا تِكَو فًِ ِعبَو مَو حْخ ِخلْخنًِ بِرَو أَودْخ اهُل وَو ضَو رْخ الًِحا تَو لَو صَو مَو أَونْخ أَوعْخ يُهَّللا وَو الِدَو وقال مثنٌا على نبٌه نوح (النمل : 19 ){وَو

كُلوًرا  }: علٌه الصبلة والســبلم  ًدا شَو بْخ انَو عَو هُل كَو ومن عبلمات شكر النعمة استعمالها فً طاعة  (اإلسراء: 3 )(إِنُهَّللا

وكذا التحدث بها على وجه االعتراؾ بها هلل ، هللا سبحانه وتعالى وعدم االستعانة بها على شًء من معاصٌه 

وعلى العكس من ذلك كفران النعمة وعدم ، وال رٌاء وسمعة ، ال تطاوال وفخرا على من ُحِرمها ، والثناء علٌه 

شكرها فهو نكران للجمٌل وجحد لفضل المنعم وعامل من عوامل زوالها عمن أنعم هللا بها علٌه وهو ظلم للنفس 

ا  }: ٌجازى علٌها أسوأ العواقب قال هللا سبحانه وتعالى  اهَو سُهَّللا نْخ دَو ابَو مَو قَودْخ خَو ا  وَو اهَو كُهَّللا نْخ زَو لَوحَو مَو   {قَودْخ أَوفْخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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وبتقوى هللا سبحانه وتعالى وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهٌه ، أي دنسها بالمعاصً  (الشمس:10؛9)

ا  }: قال هللا تعالى ، تحصل الخٌرات وتندفع الشرور والمكروهات وتدوم النعم  قَووْخ اتُهَّللا نُلوا وَو ى آمَو لَو الْخقُلرَو لَووْخ أَونُهَّللا أَوهْخ وَو

ِسبُلونَو  كْخ ٌَو انُلوا  ا كَو مْخ بِمَو اهُل نَو ذْخ بُلوا فَوؤَوخَو ذُهَّللا لَوِكنْخ كَو ِض وَو َورْخ األْخ اِء وَو مَو اٍت ِمنَو السُهَّللا كَو رَو ِهمْخ بَو ٌْخ لَو ا عَو نَو وقال (األعراؾ :97 ){لَوفَوتَوحْخ

فُلِسِهمْخ  }: تعـــــالى  ا بِؤَونْخ وا مَو رُل ٌِّ ٌُلغَو تُهَّللاى  ٍم حَو ا بِقَووْخ رُل مَو ٌِّ ٌُلغَو َو الَو  اهـ ".(الرعد:11 ){إِنُهَّللا هللاُهَّللا

فالمال نعمة من النعم ٌبتلً هللا بها :"(35 / )- وقال ابن عثٌمنٌن رحمه هللا  كما فً فتاوى نور على الدرب  

العبد هل ٌشكر هللا عز وجل على هذه النعمة وٌستعملها فً طاعة هللا أم ٌكفر هذه النعمة وٌستعملها فً معاصً 

هللا فإن كان األول فإنه شاكر وهللا سبحانه وتعالى ٌجزي الشاكرٌن ٌجزٌهم فضبلً فً الدنٌا وفً اآلخرة كما قال 

وإن كان الثانً وهو الذي كفر النعمة  (إبراهٌم :7 )(وإذ تؤذن ربكم لئن شكرتم ألزٌدنكم)سبحانه وتعالى 

ِدٌدٌد )واستعملها فً معصٌة هللا فإنه كفور بها وهللا عز وجل ٌقول  ابًِ لَوشَو ذَو تُلمْخ إِنُهَّللا عَو فَورْخ لَوئِنْخ كَو ولٌعلم  (إبراهٌم : 7( )وَو

من أنعم هللا علٌه بالمال ثم كفر هذه النعمة وبقً متنعماً بها أن هذا ال ٌدل على رضا هللا عنه بل إن هذا استدراج 

من هللا تعالى له وهللا سبحانه وتعالى له حكمة قد ٌمهل الظالم وٌستدرجه بالنعم حتى إذا أخذه لم ٌفلته كمـا قال 

بِّكَو ) وتبل قوله تعــــالى (1) (إن هللا لٌملً للظالم حتى إذا أخذه لم ٌفلته): النبً صلى هللا علٌه وسلم ذُل رَو لِكَو أَوخْخ ذَو كَو وَو

ِدٌدٌد  هُل أَولٌِمٌد شَو ذَو ةٌد إِنُهَّللا أَوخْخ الِمَو ًَو ظَو ِه ى وَو ذَو الْخقُلرَو ا أَوخَو فلٌحذر الذي أنعم هللا علٌه بالمال أن ٌستعمله فً  (هود  : 102 )(إِذَو

معصٌة هللا عز وجل ولٌكن شاكراً لربه قابماً بما أوجب هللا علٌه فً هذا المال من زكاة ونفقات واجبة وؼٌر ذلك 

اهـ .".مما تقتضٌه األدلة الشرعٌة

ومن كفرنعمة الجوال  استماع األؼانً فٌها وتصوٌر ذوات األرواح  وإدخال الصور الخلٌعة فٌها واستخدام 

النؽمات الموسٌقٌة تنبٌهاً على المكالمات وإدخال العبلقات المحرمة عن طرٌقها؛ وؼٌر ذلك من المخالفات التً 

. سنذكرها هنا عند  بعض المتصلٌن التً تنافً شكر هللا عز وجل 

فإنا ال نحرم الجوال على الناس ،فهو من نعم هللا على الناس كما تقدم، لكن إذا اتخذ فً معصٌة هللا صار نقمة 

ووباالً على صاحبه، فإن الجوال سبلح ذو حدٌن كالمسجل كٌفما استخدم ٌكون الحكم علٌه، فإن استخدم فً 

المباحات فهو مباح وهذا هو األصل ، وإن استخدم فً الطاعات فهو مستحب ، وإن استخدم فً المعاصً فهو 

. حرام تبعا الستخدامه ،فإن العلة تدور حول استخدامه تحلٌبل أو تحرٌما 

: حكم استخدام الموسٌقى للتنبٌه وضابط استخدام النغمات 

إن الؽرض من الجوال هو إرسال واستقبال المكالمات فلهذا ٌنبؽً استخدام نؽمة عادٌة و تنبٌه هادئ لٌس فٌه 

محذور شرعً لٌعلم المستقبل أن هناك رجبلً ٌتصل به فٌجٌب ، فبل ٌجوز استخدام نؽمات محرمة كؤصوات 

من حدٌث أبً مالك األشعري رضً  (5590)المعازؾ والموسٌقى  واألؼانً ، لما روى البخاري تعلٌقا برقم 
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سٌؤتً زمان ٌستحل فٌه الحر والحرٌر والخمر والمعازف : " هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قــــــــال 

وهذا الحدٌث من أدلة تحرٌم األؼانً وأصوات المعازؾ . و قد وصله ؼٌر البخاري وهو صحٌح .الحدٌث ..."

أنها ذكرت مع أشٌاء محرمة :ومنها ، أنها كانت حراما فاستحلوها كما هومفهوم الحدٌث : منها ،من عدة وجوه 

، وعطفت علٌها وهً الزنا والخمر والحرٌر 

أخرجه البخاري رقم  (1)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.وؼٌرذلك

 (6746)ومسلم رقم  (4409)

 

 

وأدوات الموسٌقى داخلة تحت هذا الحدٌث ألنها أدوات معازؾ ، فعلى صاحب الجوال أن ٌتخذنؽمة عادٌة لتنبٌه 

  .المكالمات أو ٌتخذ الهزاز أو صوت عصافٌر أو دٌكة أو ؼٌر ذلك مما ال محذور فٌه شرعا

 

 

 

( 20842)فتوى رقم (261 / 26)- المجموعة األولى - قال علماء اللجنة الدابمة رحمهم هللا 

ال ٌجوز استعمال النؽمات الموسٌقٌة فً الهواتؾ أو ؼٌرها من األجهزة ؛ ألن استماع اآلالت الموسٌقٌة  :"

. محرم، كما دلت علٌه األدلة الشرعٌة، وٌستؽنى عنها باستعمال الجرس العادي

.  اه "وباهلل التوفٌق، وصلى هللا على نبٌنا محمد وآله وصحبه وسلم 

. والمراد بالجرس العادي الخالً من المحاذٌر الشرعٌة

الواجب على : "(233 / 28)- كما فً  شرح سنن أبً داود ـ - حفظه  هللا - وقال الشٌخ عبد المحسن العباد

اإلنسان أن ٌتقً هللا عز وجل، وإذا استعمل مثل هذا الجهاز وهذه اآللة لبلستفادة منها فلٌحذر أن ٌضع فٌها أو 

ٌجعلها على هٌبة محرمة، كؤن تكون رنة الهاتؾ موسٌقى، فإن هذا ؼٌر سابػ لئلنسان، وٌزداد األمر خطورة إذا 

اهـ ..."حصل ذلك فً المسجد، 

 

. وشركات الجوال (الكمبٌوتر)نصٌحة ألصحاب الحاسوب

وننصح أصحاب الحاسوب ، وكذلك أصحاب شركات الجوال أن ٌتقوا هللا بؤن ٌكفوا عن إدخال النؽمات المحرمة 

وإرسالها إلى الجواالت فإن الدال على المعصٌة كفاعلها ومشارك فً آثامها والمكسب المترتب علٌها حرام ، فقد 

عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا صلى هللا علٌه وسلم " 6980"جاء فً صحٌح مسلم برقم 

من دعا إلى هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ٌنقص ذلك من أجورهم شٌئاً ، ومن دعا إلى : " قال 

كما ننصحهم أٌضا بالكؾ عن  . "ضاللة كان علٌه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ٌنقص ذلك من آثامهم شٌئاً 

ألن هذا تعاون على اإلثم والعدوان وهللا .إدخال صور ذوات األرواح  والمسلسبلت واألؼانً إلى الجواالت 
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وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان واتقوا هللا إن هللا شدٌد العقاب  :"تعالى ٌقول 

( 2المابدة )"

فمن صنع النؽمات المحرمة وأدخل الصور والمسلسبلت إلى الجواالت وؼٌرها من األجهزة  فهو داع إلٌها وتلك 

ضبللة ومن ابتكرها وكان أول من اخترعها فتلك مصٌبة أعظم ألنه ٌحمل أوزار كل من عمل بها إلى ٌوم 

من " : القٌامة أو إلى أن تترك ، فقد جاء من حدٌث جرٌر رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علً وسلم أنه قال 

سن فً اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غٌر أن ٌنقص من أجورهم شًء ومن 

رواه " سن فً اإلسالم سنة سٌئة كان علٌه وزرها ووزر من عمل بها من غٌر أن ٌنقص من أوزارهم شًء

فمن السنن السٌبة إدخال النؽمات والمسلسبلت وصور ذوات األرواح إلى الجواالت   (1017)مسلم برقم 

قال رسول : ونشرها بٌن الناس ألن هذا فتح باب شر،  فقد روى ابن ماجه عن سهل بن سعد رضً هللا عنه قال

إن هذا الخٌر خزائن لتلك الخزائن مفاتٌح فطوبى لعبد جعله هللا عز وجل مفتاحاً " : هللا صلى هللا علٌه وسلم 

وحسنه األلبانً  (234) رواه ابن ماجة برقم "للخٌر مغالقا للشر ووٌل لعبد جعله هللا مفتاحاً للشر مغالقا للخٌر

 (. 4108 ):الجامع رقم  فً صحٌح 

صاروا مفاتٌح -هداهم هللا- فبل تكن أٌها المسلم مفتاحاً للشر مؽبلقا للخٌر ، فإن كثٌرا من أصحاب الكمبٌوترات

للشر إلدخالهم النؽمات الموسٌقٌة واألؼانً إلى الجواالت وتناقل الصورالمحرمة والمسلسبلت الخلٌعة فً 

لٌس له همُّ إال جمع المال ، فٌفكرأحدهم  كٌؾ ٌتكسب وال ٌبالً أمن -إال من رحم هللا-أجهزتهم  ، فبعضهم  

حبلل أم من حرام،  ونسً أنه مشارك فً اإلثم ،بل وٌظن بعضهم أنهم ٌحسنون صنعا وٌعتبرون  ذلك تطورا 

فبل بارك هللا بالتطور إذا كان فٌه مخالفة لشرع هللا  وانهٌار لؤلخبلق ومحاربة للفضٌلة ونشر ! كما ٌزعمون

. للرذٌلة 

وننصح شركات الجوال وجمٌع الشركات فً شتى المجاالت بعدم توظٌؾ النساء مع الرجال فإن هللا حرم 

وقد حصلت فواحش كثٌرة بسبب االختبلط مما ال ، االختبلط ؛ألنه مدعاة للفتنة وذرٌعة إلى الزناء والعٌاذ باهلل

ٌخفى على كثٌر من الناس ؛بل بعضهم ربما قتل ابنته أو أخته لما رأى ماحصل بسبب االختبلط، فقد جاء فً  

ِ (4934)والبخاري رقم  (5803)صحٌح مسلم رقم  َقاَل - صلى هللا علٌه وسلم-َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

اِء »  لَوى النِّسَو ولَو عَو خُل الدُّ اكُلمْخ وَو ُهَّللٌا َت اْلَحْمَو َقاَل . «إِ ٌْ ِ أََفَرأَ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ تُل » َفَقاَل َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر  وْخ وُل الْخمَو مْخ الْخحَو

.  أخو الزوج وما أشبهه من أقاربه كابن  العم ونحوه: والحمو «.

فبل ٌجوز ألصحاب الشركات وؼٌرها من الجهات والحكومات أٌضا توظٌؾ النساء فً أماكن عمل الرجال فإن 

فقد فتن كثٌر من الموظفٌن فً أماكن ، هم فعلوا ذلك فقد أعانوا على المنكر وتعاونوا على اإلثم والعدوان 

االختبلط ،وقد  وصلت الفتنة إلى أصحاب الجواالت بسبب توظٌؾ الشركات نساء ٌجبن على استفسارات 

. المتصلٌن ، فإلى هللا المشتكى

.  وستؤتً إن شاءهللا نصابح متفرقةألصحاب الشركات حول التنجٌم وأخذ أموال المشتركٌن بؽٌرحق

   

حكم استخدام الجرس منبهاً على المكالمات 

ال " عند شرحه لحدٌث  (4/375)فً شرح رٌاض الصالحٌن - رحمه هللا- قال العبلمة محمد بن صالح العثٌمٌن

وأما ما ٌكون فً المنبهات من الساعات وشبهها فبل ٌدخل فً   : " "تصحب المالئكة رفقة فٌها كلب أو جرس 

النهً ألنه ال ٌعلق على البهابم وإنما هو مإقت بوقت معٌن للتنبٌه وكذلك ما ٌكون عند األبواب ٌستؤذن به فبل 
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بؤس به فبل ٌدخل فً النهً ألنه لٌس معلقاً على بهٌمة وشبهها وال ٌحصل به الطرب الذي ٌكون مما نهى عنه 

. الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

أما ما كان ٌوجد فً بعض التلفونات عند االنتظار إذا اتصلت علٌه ولم ٌكن حاضراً قال انتظر ثم تسمع موسٌقى 

هذا هو الحرام ألن الموسٌقى وآالت المعازؾ محرمة ، لكن إذا كان اإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌتصل بمن ٌرٌد إال 

اهـ .بهذا فاإلثم على من وضعه 

ففتوى ابن عثٌمٌن رحمه هللا ، تدل عل جواز استخدام الجرس الذي خبل من المحاذٌر منبهاً على المكالمات ؛وإال 

من " 5670"فٌجب االبتعاد عن الجرس وعدم اتخاذه منبها على المكالمات لما ثبت فً صحٌح مسلم  برقم  

 فالذي ننصح ".الجرس مزامٌر الشٌطان :"حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه  وسلم قال 

. به اتخاذ ؼٌره من النؽمات العادٌة ، ما دام أنه باإلمكان استخدام ما هو أحسن منه وأبعد عن الرٌبة والحمد هلل 

 

حكم استخدام آٌات قرآنٌة وأدعٌة للتنبٌه على المكالمات 

اعلم أخً المسلم وفقنً هللا وإٌاك أن القرآن كبلم هللا سبحانه وتعالى أنزله هللا عبادة و هداٌة ورحمة للبشر 

 "الدعاء هو العبادة " : ،وكذلك الدعاء من أجّل العبادات كما صح ذلك  عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال  

،  . ( 4307: )عن النعمان بن بشٌر؛وصححه األلبانً فً صحٌح الجامع رقم  (1264)رواه أبو داود برقم  

فهاتان العبادتان العظٌمتان أمرهللا بالتعبد له بهما ولم ٌؤمرنا أن نجعلهما تنبٌهات ودعاٌات وإعبلنات وشعارات  

، فلٌس من تعظٌم شعابر هللا أن نجعل القرآن واألدعٌة واألذان  وسابل للتنبٌه ، مكالمات أو ؼٌرها بل هذا 

امتهان لشعابر هللا سبحانه وتعالى حٌث وضعناها فً ؼٌر ما وضعت له؛ وكذلك ما ٌفعله بعض الناس بؤن  

ٌجعل القرآن إعبلنا للموت أو إٌقاضا للنابمٌن آخر اللٌل أو إعبلنا لٌوم الجمعة وؼٌر ذلك  ؛فهذه  بدع  ما أنزل 

. هللا بها من سلطان  

فلٌس من السنة جعل القرآن واألدعٌة واألذان تنبٌهات للمكالمات بل ال ٌجوز ذلك ؛أرأٌت لو أن إنساناً أتى إلى 

باب شخص آخر ٌرٌد االستبذان فإن من السنة أن ٌطرق الباب ثبلثاً ولٌس من السنة أن  ٌؤتً على الباب وٌقرأ 

قرآناً أو ٌدعو دعاءاً أو ٌإذن أذانا، فمن فعل ذلك سٌرمَى بالجنون ألنه خالؾ الطرٌقة الشرعٌة والعرفٌة  فً 

. أداب االستبذان

أضؾ إلى ذلك أن اآلٌات القرآنٌة واألدعٌة المؤثورة إذا جعلت تنبٌهات فإنها تتعرض لبلمتهان وذلك عند دخول 

الخبلء ونحوه فما ٌدري صاحب الجوال إال والقرآن ٌتلى فً أماكن النجاسات، باإلضافة إلى أن اآلٌة أو الكلمة 

تقطع من نصفها عند الرد ؛وأن القرآن والدعاء ال ٌصٌر له أهمٌة وتعظٌم فً نفس  المستمع فٌصٌر عند الناس 

ومن ٌعظم حرمات هللا  فهو خٌر له عند ربه  }: وهللا تعالى ٌقول.  ال مباالة  بالذكر،إلى ؼٌر ذلك من المحاذٌر

، ومن االمتهان  [23: الحج ] {ومن ٌعظم شعائر هللا فإنها من تقوى القلوب  }وقال تعالى  .[30: الحج ] {

الذي تصنعه الشركات وبعض أصحاب المحبلت التً همها المال ، أنهم ٌحشرون األدعٌة واألذكار والقرآن بٌن 

أربعٌن أو خمسٌن أؼنٌة ماجنة عند أن ٌشترك صاحب الجوال فً النؽمات فٌبحث عن نؽمة تناسبه فٌرى ما 

. ٌحزنه من اإلهانه للقرآن الكرٌم ولؤلذكار 

 

حكم جعل القرآن الكرٌم واألدعٌة فً لحظات االنتظار 
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تقدم أنه ال ٌجوز استخدام القرآن واألدعٌة تنبٌهات على المكالمات الواردة وذلك بمسمع من المستقبل ؛وأما إذا 

أي أن الذي ٌرٌد االتصال بشخص ٌسمع آٌات وأدعٌة عنده حتى ، كان ذلك بمسمع من المرسل فً حالة االنتظار

 :ٌجٌب وؼٌر ذلك من حاالت االنتظار فهذا ال ٌنبؽً واألولى اجتنابه ، وإلٌك فتوى ابن عثٌمٌن رحمه هللا 

وأما جعل االنتظار فً الهاتؾ من قراءة القرآن أحٌاناً  :" (4/376)قال رحمه هللا فً شرح رٌاض الصالحٌن 

إذا اتصلت سمعت آٌات من القرآن ثم ٌقول انتظر ثم تسمع آٌات من القرآن فهذا فٌه ابتذال لكبلم هللا عز وجل 

حٌث ٌجعله كؤداة ٌعلم بها االنتظار ، والقرآن نزل لما هو أشرؾ من هذا وأعظم ، نزل إلصبلح القلوب 

واألعمال ، لم ٌنزل لٌجعل وسٌلة لبلنتظار فً الهاتؾ وؼٌره ، ثم إنه قد ٌتصل إنسان ال ٌعظم القرآن وال ٌهتم 

به وٌثقل علٌه أن ٌسمع شٌباً من كتاب هللا ، ثم قد ٌؤذن علٌك نصرانً أو كافر أو ٌهودي فٌسمع هذا القرآن 

فٌظنه أؼنٌة ألنه ال ٌعرفه قد ال ٌكون عربٌاً أٌضاً ، فبل شك أن هذا ابتذال للقرآن وأن من وضع القرآن من أجل 

االنتظار ٌنصح وٌقال له اتق هللا ، كبلم هللا أشرؾ من أن ٌجعل أداة لبلنتظار ، أما إذا جعل فً هذا االنتظار 

اهـــ ...." حكمة مؤثورة أو حدٌثاً مؤثوراً عن النبً صلى هللا علٌه وسلم ، هذا ال بؤس به 

 

حكم استخدام واستماع األغانً فً الجواالت 

اعلم رحمك هللا أن حكم األؼانً حرام بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم المعتبرٌن ، وإذا كانت األؼانً حراماً 

فبل ٌجوز استماعها ال عن طرٌق الجوال وال المسجل وال الرادٌو وال التلفاز وال ؼٌر ذلك وسؤنقل لك هنا جملة 

من اآلٌات واألحادٌث الدالة على تحرٌم األؼانً، فبل تؽتر بمن أباح األؼانً فإنه صاحب هوى ، وقد ألفت 

. المإلفات فً تحرٌم األؼانً ؛وللشٌخ األلبانً رسالة فً ذلك فراجعها إن شبت

ومن الناس من  ٌشتري لهو الحدٌث لٌضل عن سبٌل هللا بغٌر  }:فمن اآلٌات الدالة على تحرٌمها قوله تعالى 

[ . 6:لقمان ] {علم وٌتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهٌن 

 

أن لهو الحدٌث : "ذكر ابن كثٌر رحمه هللا فً تفسٌر القرآن العظٌم عن ابن عباس وابن مسعود رضً هللا عنهم 

والذي ال إله إال هو إن لهو الحدٌث هو الؽناء ثبلث : " هو األؼانً وكان ابن مسعود رضً هللا عنه ٌقول 

( . 6/188)اهـ تفسٌر القرآن العظٌم " مرات

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب علٌهم بخٌلك ورجلك  }: ومن األدلة على تحرٌم األؼانً قوله تعالى

[ . 64: اإلسراء ] {وشاركهم فً األموال واألوالد وعدهم وما ٌعدهم الشٌطان إال غروراً 

اهـ تفسٌر القرآن " باللؽو والؽناء أي استخفهم بذلك : قٌل هو الؽناء وقال مجاهد : " قال ابن كثٌر فً تفسٌره 

( . 2/72)العظٌم 

ص  / 17ج )- تفسٌر الطبري  معنى هذه اآلٌة  فً وانظر.فمضمون هذا  التفسٌر أن صوت الشٌطان هو الؽناء

. وؼٌرها من التفاسٌر(105ص  / 5ج )- تفسٌر البؽوي  و(490

: وهناك آٌات أخر فً تحرٌم الؽناء تركتها اختصاراً ، وأما األحادٌث فكثٌرة منها
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ما رواه البخاري من حدٌث أبً مالك األشعري رضً هللا عنه ، فً تحرٌم أدوات المعازؾ وقد تقدم الحدٌث فً 

. حكم استخدام الموسٌقى وأدوات المعازؾ 

قال رسول هللا صلى هللا : من حدٌث عمران بن حصٌن رضً هللا عنه قال  (2/22)ومنها ما رواه الترمذي برقم 

إذا ظهرت " : قال :  قٌل ٌا رسول هللا ، ومتى ذاك "ٌكون فً أمتً قذف ومسخ وخسف " : علٌه وسلم 

تحرٌم آالت اللهو " والحدٌث حسنه األلبانً رحمه هللا فً كتابه "المعازف وكثرت القٌنات وشربت الخمور 

. هن  المؽنٌات كما فسرها كثٌر من أهل العلم :والقٌنات  .       (63)رقم " والطرب 

وبقً هناك أحادٌث كثٌرة تدل داللة قاطعة على تحرٌم األؼانً وآالت اللهو والمعازؾ اكتفٌنا هنا بذكر ثبلثة 

منها وهناك أقوال للسلؾ فً تحرٌم األؼانً وعلٌه اتفاق األبمة األربعة اإلمام مالك واإلمام الشافعً واإلمام 

أحمد بن حنبل واإلمام أبً حنٌفة رحمهم هللا ،فبل عبرة بمن ٌفتً بجواز األؼانً فإنه مخالؾ للكتاب والسنة 

واإلجماع ؛ ومن الطوام والدواهً العظام أننا نسمع بٌن الحٌن واآلخر أؼانً فً المساجد ، وفً صفوؾ 

المصلٌن أثناء الصبلة من بعض الجواالت التً قد برمجت على نؽمات موسٌقٌة وأؼانً عند بعض المؽفلٌن من 

المسلمٌن ونخشى أن ٌكون ذلك من دسابس الٌهود والنصارى وؼٌرهم من أعداء اإلسبلم حٌث ٌسعون جاهدٌن 

فً إفساد المسلمٌن حتى أوصلوا األؼانً إلى مساجدهم بل أثناء صبلتهم، فبل ٌجوز استماع األؼانً ال فً 

، الجوال وال فً ؼٌره سواء كان عن طرٌق التخزٌن فى الذاكرة ، أو عن طرٌق الرنات للتنبه على االتصال

قبل الرد - وسواء كان ذلك بمسمع من المستقبل صاحب الجوال أو بمسمع من المرسل أعنً فً حالة االنتظار

؛ إال أن ٌكون المتصل ؼٌر راض بما ٌسمع من جوال اآلخر من األؼانً فاإلثم على من وضعه -علٌه

ورضٌه؛لكن على المتصل إن ٌبعد الجوال عن أذنه حتى ٌكون الرد ؛وال ٌبقً أذنه على سماعة الجوال فٌسمع 

الحرام فإن لؤلؼانً تؤثًٌرا بالؽاً على قلوب السامعٌن ولو كانوا كارهٌن؛ والمعصوم من عصمه هللا ؛ وٌكون مع 

. هذا النصح لصاحب الجوال الذي سمع من جواله األؼنٌة

الموسٌقى وؼٌرها من آالت اللهو كلها شر وببلء :"(436 / 3)كما فً مجموع فتاواه -  رحمه هللا-   قال ابن باز

وحتى ٌلهٌها عما أحب ، ولكنها مما ٌزٌن الشٌطان التلذذ به والدعوة إلٌه حتى ٌشؽل النفوس عن الحق بالباطل ، 

هللا إلى ما كره هللا وحرم؛ فالموسٌقى والعود وسابر أنواع المبلهً كلها منكر وال ٌجوز االستماع إلٌها وقد صح 

لٌكونن من أمتً أقوام ٌستحلون الحر والحرٌر » : عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه قال 

  (1)"والخمروالمعازف 

وأوصٌكم  باإلكثار من قراءة .األؼانً وآالت الطرب : والمعازؾ هً - ٌعنً الزنا - الفرج الحرام :والحر هو

ففٌهما فوابد عظٌمة وشؽل شاؼل عن سماع األؼانً ،  [نور على الدرب]القرآن الكرٌم واالستماع لبرنامج 

اهـ ".وفق هللا الجمٌع لكل ما ٌحب وٌرضى إنه سمٌع قرٌب مجٌب ، وآالت الطرب 

تنبٌه آخر فً حكم استماع األناشٌد اإلسالمٌة فً الجوال 

اعلم أخً القاري ،كما أنه ال ٌجوز استخدام األؼانً فً الجواالت وفً ؼٌرها ، فبل ٌجوز استخدام األناشٌد التً 

تسمى بؤناشٌد إسبلمٌة بزعمهم؛ فإن اإلسبلم ٌحرم األؼانً مهما ؼٌروا أسماءها، فتؽٌٌر األسماء الٌدل على 

تؽٌٌر المسمٌات والٌقتضً تؽٌٌرالحكم علٌها ؛فهذه مؽالطة صوفٌة إخوانٌة ،فهً أناشٌد إجرامٌة ال تكاد تفرق 

ن هذه األناشٌد ألبٌنها وبٌن األؼانً الشٌطانٌة ، فالحكم واحد والعلة واحدة ، باإلضافة إلى أنها بدعة محدثة؛ 

تشتمل على أدوات معازؾ ، وأصوات مفتنة وصور أحداث مردان وألحان ورقص  وكلمات المؽنٌن وؼٌر ذلك 

إال إذا كانت قصابد شعرٌة مجردة عن المخالفات الشرعٌة ،كاألهازٌج وما ٌسمى بالزوامل . من المفاسد 

الترحٌبٌة واألبٌات الشعرٌةونحوها فهذه ال بؤس  بها ؛ فالشعر لم ٌحرم مطلقا ال سٌما إذا كان فٌه نصرة لئلسبلم 
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ونَو " :والسنة كما هو صنٌع حسان بن ثابت رضً هللا عنه ؛ فقد قال تعالى اوُل هُلمُل الْخغَو بِعُل تُهَّللا ٌَو اءُل  رَو الشُّعَو رَو  (224)وَو أَولَومْخ تَو

ِهٌمُلونَو  ٌَو اٍد  هُلمْخ فًِ كُللِّ وَو لُلونَو  (225)أَونُهَّللا عَو فْخ ٌَو ا الَو  قُلولُلونَو مَو ٌَو هُلمْخ  أَونُهَّللا وا  (226)وَو رُل كَو ذَو اِت وَو الِحَو ِملُلوا الصُهَّللا عَو نُلوا وَو إاِلُهَّللا الُهَّللاِذٌنَو آَومَو

قَولِبُلونَو  نْخ ٌَو قَولَوٍب  نْخ لَومُلوا أَويُهَّللا مُل لَومُل الُهَّللاِذٌنَو ظَو عْخ ٌَو سَو لِمُلوا وَو ا ظُل ِد مَو عْخ وا ِمنْخ بَو رُل تَوصَو انْخ ثًٌِرا وَو َو كَو  - 224: الشعراء   ](227)هللاُهَّللا

227 .]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. تقدم تخرٌجه قرٌبا (1)

عن  حكم األناشٌد التً تسمى (70 / 2)-  وسبل ابن عثٌمٌن رحمه هللا  كما فً دروس للشٌخ العثٌمٌن 

هل هً أناشٌد إسبلمٌة فً إنشاد شعر حسان بن ثابت أو عبد هللا بن : "باألناشٌد اإلسبلمٌة؟ فؤجاب 

إذا كانت تإدى كما تإدى الملحنات الهابطة السافلة فهذا ال ٌجوز من أجل :"رواحة ؟ فؤجاب رحمه هللا 

الصٌؽة، وأما أنه ٌتؽنى به فالتؽنً به ال بؤس به، ألم تر أن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم كان 

 وٌمد بها صوته، فإذا جعلها على النؽمات المعروفة هذه الهابطة (1)(وإن أرادوا فتنة أبٌنا أبٌنا  ): ٌقول

هُلمْخ  }: السافلة فبل ٌجوز؛ ألن هذا ٌجعلها كاألؼانً كما قال هللا عز وجل تَو ونَو أَولْخِسنَو لْخوُل ٌَو هُلمْخ لَوفَوِرٌقاً  إِنُهَّللا ِمنْخ وَو

اِب  وَو ِمنَو الْخِكتَو ا هُل مَو اِب وَو بُلوهُل ِمنَو الْخِكتَو سَو اِب لِتَوحْخ فجعل الذي ٌقرأ األشٌاء على صفة  [78:آل عمران] {بِالْخِكتَو

قراءة القرآن ممن ٌلوي لسانه بالقرآن لٌحسبه من القرآن،كذلك هذا الذي ٌؽنٌها على صٌؽة األؼانً 

".     فبل بؤس بها - هذا الضابط-على كل حال إذا لم تتضمن محذوراً .ٌجعلها كاألؼانً الهابطة السافرة

  .اهـ 

أما األناشٌد اإلسبلمٌة فتحتاج إلى أن نسمعها ألن :"(3 / 29)- – فتاوى نور على الدرب  وقال أٌضا كما فً 

بعض األناشٌد اإلسبلمٌة تسمى إسبلمٌة لكن فٌها بعض األخطاء هذا إذا كانت مجردة عن الموسٌقى والطبول 

والدفوؾ أما إذا صحبها شًء من آالت المعازؾ فهً حرام لما صحبها منها من آالت العزؾ فقد ثبت عن النبً 

 (لٌكونن أقوام من أمتً ٌستحلون الحر والحرٌر والخمر والمعازف:" صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أنه قال

لقصد الحكم علٌها "تحتاج إلى أن نسمعها:"وقول ابن عثٌمٌن (اهـ".وهذا نص صرٌح فً أن المعازؾ حرام (2)

. وهللا أعلم 

أرى األناشٌد اإلسبلمٌة تؽٌرت عن مجراها :" (31 / 1)- وقال أٌضا كما فً دروس الحرم المدنً للعثٌمٌن 

سابقاً، كانت بؤصواٍت ؼٌر فاتنة، لكنها صارت اآلن بؤصواٍت فاتنة، وأٌضاً فخمت على أنؽام األناشٌد الخبٌثة 

إنها تصحبها الدؾ، وهذا كله ٌقتضً أن اإلنسان ٌنبؽً أن ٌبتعد عنها، لكن لو جاءنا إنسان ٌنشد : الفاسدة، وقالوا

أناشٌد لها هدؾ ولٌس فٌها شًٌء من سفاسؾ األمور وبصوته وحده بدون آالت لهو، هذا ال بؤس به، وقد كان 

. اهـ"حسان بن ثابت ٌنشد الشعر فً مسجد النبً صلى هللا علٌه وسلم

ومما ٌإسؾ أنك تجد المروجٌن لها والداعٌن إلٌها بعض من ٌزعمون العلم والصبلح وهم فً منؤى عن ذلك  

!! كاإلخوان المسلمٌن والصوفٌة وهم ٌحسبون أنهم ٌحسنون صنعا 

وال ٌجوز استبدال ،البدٌل هو التوبة إلى هللا : فنقول!! إن األناشٌد هً البدٌل لؤلؼانً :وبعضهم ٌترخص بقوله 

.. معصٌة ببدعة فلسنا مفوضٌن فً دٌن هللا بؤهوابنا فتنبهوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (3878)رقم -  صحٌح البخاري :(1 )
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صحٌح وقد تقدم تخرٌجه (2)

 

 

 

 

إهداء األغنٌات فً األعٌاد والمناسبات 

تقوم بعض الشركات أٌام األعٌاد والمناسبات واألعٌاد المحدثة بإهداء رنات موسٌقٌة وأؼانً إلى الجواالت 

بحٌث تصل إلى خط صاحب الجوال  فٌسمع   المتصل به أؼانً عنده وتقدم الكبلم على هذا بالتفصٌل بؤنه ال 

!!. ٌجوز ، وقد ٌكون صاحب الجوال الذي أهدٌت له هذه األؼنٌة رجبلً صالحاً ٌكره ذلك ، أو عالماً أونحو ذلك 

فهذه خطط شٌطانٌة ؛ لحٌث وأنهم وصلوا إلى حد إدخال األؼانً إلى أجهزة العلماء فصارت فتنة دهماء وتشوٌه 

. ألهل الخٌر والصبلح وال حول وال قوة إال باهلل 

وهذا من عدم تعظٌم شعابر هللا ، فهل هذا من األدب ؛ وهل هذا من االحترام ألهل العلم ، بل هذا من اإلهانة لهم

فمن تعظٌم  شعابر هللا  احترام العلماء ألجل علمهم ، ، إذ أن من تعظٌم هللا تعظٌم ماعظمه هللا وتحقٌر ماحقره هللا

والخٌر  الذي ٌحملونه للمسلمٌن وٌدافعون به عن اإلسبلم فقد عظم هللا شؤنهم ورفع درجاتهم ورزقهم حبه 

 {شهد هللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم قائماً بالقسط  }وخشٌته وأشهدهم على توحٌده ، قال تعالى 

[ . 18: آل عمران  ]اآلٌة 

إن من إجالل هللا تعالى إكرام ذي " ،وقال النبً صلى هللا علٌه وسلم كما  فً  حدٌث أبً موسى رضً هللا عنه 

 رواه أبو داود "الشٌبة المسلم ، وحامل القرآن غٌر الغالً فٌه والجافً عنه وإكرام ذي السلطان المقسط 

( 2199)وحسنه األلبانً فً صحٌح الجامع رقم  (4843)

فلٌس من إكرام المسلم والعالم إهداء األؼانً إلى جواله ، بل هذا ٌعد احتقاراً لهم وسبب هذا كله الجهل الذي هو 

وأٌضاً ال ٌجوز إهداء رنات األؼانً من األشخاص إلى أصدقابهم وال ٌجوز إهداء األؼانً حتى . رأس كل شر

وصار ذلك ذرٌعة للتشوٌه .بل ٌجب مسحها وتؽٌٌرها ، وال كرامة للمرسل ، للفسقة ، وال ٌجوز قبول هذه الهدٌة 

بالصالحٌن،  فٌعمد بعضهم إلى إرسال رنة موسٌقٌة أو أؼنٌة إلى جوال رجل صالح  فٌسمعها المتصلون فٌقعون 

 . فٌه باللمز والكبلم وهذا جمع محذورٌن كبلهما محرم 

 

حكم استخدام الجوال للتصوٌر 

صور فها روح ، وصور لٌس فٌها روح ، فؤما : اعلم أخً القارئ وفقنً هللا وإٌاك أن الصور على قسمٌن 

الصور المحرمة هً الصور التً فٌها روح كصور اإلنسان والحٌوان وؼٌرها، وأما الصور التً لٌس فٌها روح 

. كالجمادات من أشجار وبٌوت ومراكب ومناظر طبٌعٌة فهذه ال بؤس بها 

حول حكم التصوٌر بالكامٌرا صوراً عابلٌة وما شابهها من أجل  (1/480)سبل علماء اللجنة الدابمة بفتوى رقم 

الذكرى والتسلٌة فقط ال ؼٌر ؟ 
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تصوٌر األحٌاء حرام بل من كبابر : الحمد هلل وحده والصبلة والسبلم على رسوله وآله وصحبه وبعد : " فؤجابوا 

الذنوب سواء اتخذ الصور ذلك مهنة له أم لم ٌتخذها مهنة ، وسواء كان المصور نقشاً أم رسماً بالقلم ونحوه أم 

عكساً بالكامٌرا ونحوها من اآلالت أو نحتاً ألحجار ونحوها إلخ ، وسواء كان ذلك للذكرى أم لؽٌرها لؤلحادٌث 

الواردة فً ذلك وهً عامة فً أنواع التصوٌر والصور لؤلحٌاء وال ٌستثنى من ذلك إال ما دعت إلٌه الضرورة 

اهـ " وباهلل التوفٌق ، وصلى هللا على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

عن  حكم التصوٌر :"(322 / 6)- كما فً شرح سنن أبً داود - حفظه هللا -  ـ وسبل الشٌخ عبد المحسن العباد

التصوٌر ال ٌسوغ إال عند الحاجة مثل رخصة القٌادة أو حافظة النفوس أو الجواز أو : بكامٌرا الفٌدٌو؟ فؤجاب 

اهـ  ":ما إلى ذلك من األمور التً ٌحتاج إلٌها وٌضطر إلٌها

. وستؤتً فتوى العبلمة ابن باز قرٌبا عن حكم التصوٌر إن شاء هللا 

فالوعٌد شدٌد فً تصوٌر ذوات األرواح والمصور ملعون على لسان نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم ، فبل ٌجوز 

وال أجهزة -إال للضرورة - تصوٌر ذوات األرواح ال بالرسم وال بالنحت وال عن طرٌق األجهزة الفوتوؼرافٌة

:  الجوال وال ؼٌر ذلك لعموم األدلة فً تحرٌم ذلك فمن هذه األدلة 

سمعت : من حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما قال  (2110)ومسلم  (4/345)ما رواه البخاري -  1

كل مصور فً النار ٌجعل له بكل صورة صورها نفس فٌعذبه فً " : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول 

" .  قال ابن عباس فإن كنت البد فاعبلً فاصنع الشجر وما ال روح فٌه "جهنم 

: من حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما قال  (2110)ومسلم  (10/330)و جاء فً البخاري - 2

من صور صورة فً الدنٌا كلف أن ٌنفخ فٌها الروح ٌوم : "سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول 

" . القٌامة ولٌس بنافخ 

 

قال لً على بن أبً طالب : من حدٌث أبً الهٌاج حٌان بن الحصٌن قال  (969)ما رواه مسلم  - 3

أال أبعثك على ما بعثنً علٌه رسول هللا صلى هللا عله وسلم ؟ أال تدع صورة إال طمستها وال : رضً هللا عنه 

 .قبراً مشرفاً إال سوٌته 

قدم : من حدٌث عابشة رضً هللا عنها قالت  (3/1668)ومسلم  (10/325)وجاء فً البخاري - 4

رسول هللا صلى هللا عله وسلم من سفر وقد سترت سهوة لً بقرام فٌه تماثٌل فلما رآه رسول هللا صلى هللا 

 "ٌا عائشة أشد الناس عذاباً عند هللا ٌوم القٌامة الذٌن ٌضاهون بخلق هللا " : علٌه وسلم تلون وجهه وقال 

 " .أنها اشترت ُنمرقة فٌها تصاوٌر " وفً رواٌة " . فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتٌن : قالت 

فة تكون بٌن ٌدي البٌت وقٌل هً الطاق : قال النووي رحمه هللا  القرام هو الستر ، والسهوة هً الصُّ

 .النافذ فً الحابط ، والنمرقة قال المنذري هً المخدة 

 بمثناة ثم ( فٌه تماثٌل:(قوله:" (387 / 10)- و قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا كما فً فتح الباري 

مثلثة جمع تمثال وهو الشًء المصور أعم من أن ٌكون شاخصا أو ٌكون نقشا أو دهانا أو نسجا فً ثوب وفً 

أي : (هتكه): قوله، رواٌة بكٌر بن األشج عن عبد الرحمن بن القاسم عند مسلم أنها نصبت سترا فٌه تصاوٌر
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 أي ٌشبهون ما ٌصنعونه بما ٌصنعه (أشد الناس عذابا ٌوم القٌامة الذٌن ٌضاهون بخلق هللا):قوله ...نزعه 

اهـ ..."هللا ووقع فً رواٌة الزهري عن القاسم عند مسلم الذٌن ٌشبهون بخلق هللا 

سمعت : من حدٌث ابن مسعود رضً هللا عنه قال (2109)ومسلم  (10/321)وجاء فً البخاري - 5

 . "أشد الناس عذاباً ٌوم القٌامة المصورون " : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول 

من حدٌث أبً طلحة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى  (2606)ومسلم  (10/328)وفً البخاري - 6

 " .ال تدخل المالئكة بٌتاً فٌه كلب وال صورة " : هللا علٌه وسلم قال 

نهى رسول هللا صلى هللا " : من حدٌث أبً جحٌفة رضً هللا عنه قال  (2086)وفً البخاري   - 7

 وفً "علٌه وسلم عن ثمن الكلب والدم ونهى عن الواشمة والموشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور 

  " .ولعن المصورٌن " (5032)رواٌة  برقم 

فإن قال قابل هذه األحادٌث فً الصور المنحوتة فقط التً هً التماثٌل على هٌبة كابن حً ، أما الرسم 

 .ال ٌدخل فً التحرٌم 

وال صورة إال : " أجٌب عنه بالحدٌث الثالث ، حدٌث أبً الهٌاج أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

والطمس ؼٌر التكسٌر إذا أن معنى الطمس فً اللؽة المحً أو " إال كسرتها "  ولم ٌقل "طمستها 

( . 297)انظر مختار الصحاح . اإلمحاء  والتؽٌٌر

فتبٌن من لفظ الحدٌث أن الرسم ٌدخل فً الحدٌث من حٌث أنه ٌطمس وأٌضاً ٌدخل تحت العموم كما فً 

"  ومن المعلوم فً اللؽة أن لفظة "كل مصور فً النار " الحدٌث األول والثانً ففً حدٌث ابن عباس 

من صور صورة " من ألفاظ العموم فٌدخل فً الحدٌث جمٌع المصورات ، وأٌضاً الحدٌث الثانً " كل 

اسم موصول تضمن " من" فمعلوم فً اللؽة أن األسماء الموصولة وأسماء الشرط من ألفاظ العموم و"

 نكرة فً سٌاق الشرط تفٌد العموم أٌضاً؛ فٌدخل فً الوعٌد جمٌع "صورة " معنى الشرط ؛ ولفظة 

المصورٌن من رسم أو نحت أو ؼٌره ، والتصوٌر بالرسم الٌخرج عن مسمى الصورة فٌدخل فً 

. النهً

ونرد علٌه أٌضا بالحدٌث الرابع الذي فٌه أن عابشة رضً هللا عنها سترت نافذة لها أو نحوها بقرام فٌه 

هو ستر فٌه رقم ونقوش وكذا المقرم  "(532)تصاوٌر والقرام كما قال صاحب مختار الصحاح 

فالذي ٌفهم من هذا الحدٌث أن القرام فٌه صور مرسومة أو منقوشة وال ٌفهم منه أن فٌه .اهـ" والمقرمة 

صور منحوته ، فٌحرم التصوٌر عن طرٌق الرسم وؼٌره من حدٌث عابشة ومن أحادٌث العموم التً 

 فلٌس فٌه صراحة على صور ذوات "إال رقماً فً ثوب " تقدم ذكرها ، وأما ما جاء فً البخاري 

األرواح؛ أوأنه ٌحمل على ما ٌمتهن كالفرش والبسط ؛ أوٌحمل على النقوش واألعبلم وماال روح فٌه 

. وهللا أعلم 

والجمع بٌن األحادٌث ماكانت : قال النووي :" (390؛10/388)قال الحافظ ابن حجر فً فتح الباري 

اهـ  وقال الحافظ وٌحتمل أن ٌكون ذلك ..الصورة فٌه من ؼٌر ذوات األرواح كصورة الشجر ونحوها 

اهـ بتصرؾ فٌه؛ وانظر كبل ..أو أن الذي رخص فٌه من ذلك ما ٌمتهن ال ما كان منصوبا ...قبل النهً 

(  14/82)م النووي فً شرحه لمسلم عند هذا الحدٌث 
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التحرٌم فً النحت والرسم فقط أما الصور الفوتوؼرافٌة والمتحركة ال ٌدخل فً التحرٌم : وإن قال قابل 

 .

أشد الناس عذاباً ٌوم القٌامة " : أجٌب علٌه بحدٌث عابشة المتقدم أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

.  فهذه مضاهاة ومشابهة لخلق هللا سبحانه وتعالى فعلة التحرٌم واحدة "الذٌن ٌضاهون بخلق هللا 

سمعت رسول : قال  (2111)ومسلم  (10/324)وأٌضاً حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه فً البخاري 

قال هللا تعالى ومن أظلم ممن ذهب ٌخلق كخلقً فلٌخلقوا ذرة أو " : هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول 

" . لٌخلقوا حبة أو لٌخلقوا شعٌرة 

النملة ، باإلضافة إلى أحادٌث العموم المتقدمة فإن الصور الفوتوؼرافٌة والمتحركة داخلة : والذرة هً 

وارجع إلى فتوى اللجنة الدابمة فً أول هذا .فٌهاوالتخرج عن مسمى الصور، وعلٌه كثٌر من أهل العلم 

. الفصل وسٌؤتً كبلم ابن بازفً ذلك قرٌبا

!! والصور الفوتوؼرافٌة أكثر مشابهة للصور الحقٌقٌة التً  خلقها هللا ، وأي مضاهاة أعظم من هذا ؟

فإذا اتفقت العلة صار الحكم واحداً ، وقد تكون هذه الصور ذرٌعة إلى الشرك كما فعل قوم نوح علٌه 

الصبلة والسبلم ، حٌن عبدوا األصنام لما صوروها بصور الصالحٌن كما أخبر هللا عنهم فً سورة نوح 

 .

 

أجٌب عنه بؤن .الصور الفتوؼرافٌة هً مجرد ظل تلتقطها اآللة ولٌس من عمل اإلنسان :فإن قال قابل 

المحرك لهذا اآللة هو اإلنسان والٌمكن لآللة أن تلتقط صورة  من ذات نفسها بل اإلنسان هو الذي 

صنعها باإلضافة إلى أن المصور وصاحب الصورة راضٌان  بالمعصٌة والراضً كالفاعل ،فبل مفر 

فبل ٌجوز تصوٌر ذوات األرواح فً الجواالت  والفً .وال مخرج إال بالترك وعدم التحاٌل على الشرع

ؼٌرهاوإبقاإها فٌها ، وال ٌجوز عرض الصور على شاشة الجوال أو تخزٌنها فٌها أو إرسالها إلى جوال 

. آخر لؤلدلة المتقدمة 

وأما إذا كانت الصورة ثابتة فً الجوال ال ٌستطٌع الشخص مسحها فبل ٌكلؾ هللا نفساً إال وسعها ، 

ولٌحاول إخفاءها وننصح بعدم شراء الجوال الذي فٌه صور السٌما الجوال الذي فٌه ذاكرة داخلٌة  قد 

ملبت بالصور التً ٌتعذر مسحها من  أصلها ولو مسحت ال ٌزال أصلها موجوداً ٌستطٌع إخراجها متى 

شاء فهذا ذرٌعة إلى محرم السٌما إذا كانت الصور لنساء ، كما ننصح بعدم شراء الجوال الذي فٌه 

كامٌرا تصوٌر ألن ذلك ذرٌعة للوقوع فً التصوٌر المحرم ، والمصور ملعون كما فً البخاري من 

. حدٌث أبً جحٌفة رضً هللا عنه وقد تقدم  

     ولٌس معنى هذا أن الجوال الذي فٌه كامٌرا حرام أو أن التصوٌر محرم مطلقا فإنه ال مانع أن 

ٌصورالشخص فً جواله أشجارا أومناظر طٌبة وما ال روح فٌه وإنما نصحنا بعدم شراء الجوال الذي 

فٌه كامٌرا من باب سد الذرابع فربما سولت له نفسه ٌوما أن ٌصور أو أن ٌؤخذ الجوال أهله أو أوالده 

وإال فالحرمة تترتب على االستخدام ؼٌر المشروع ؛ فلو أن العبد ضؽط ،فصوروا ذوات األرواح فتنبه 

على زر التصوٌرلذي روح عمدا دخل فً اللعن ولو مسح بعد ذلك ؛ فٌجب اجتناب المحرمات والذرابع 
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وقدصارت عامة الجواالت التخلو من كامٌرا التصوٌر، وهذه بلوى، فالواجب أخذ الحذر .المفضٌة إلٌها 

. والحٌطة قدر المستطاع وهللا المستعان

 وأحسن طرٌقة هً تعطٌل الكامرا أوكسر شاشتها واستخدام الجهاز بدون كامٌرا وإن أبقاها فبلبؤس مع 

. الحذر الشدٌد

ٌتناقلون صورا لبعض المشابخ الذٌن - ممن ٌتوسم فٌهم  الخٌر- ومما ٌإسؾ أنك ترى بعض الصالحٌن

قد ماتوا وأخذت تلك الصور من جوازاتهم و نحوها ولو كانوا أحٌاء ألنكرواذلك أشد اإلنكار ؛ومنهم  من 

ومنهم من ٌدخل !! ٌصور صورة وٌجعلها على شاشة جواله وربما كانت الصورة إلحدى بناته الصؽار 

صور ذوات األرواح إلى الكمبٌوتر الخاص به بحجة التعلٌم أو أنها عبرة أو صورا  لمجرمٌن للتحذٌر 

فإذا كان األمر كذلك فما ظنك بالعوام !! منهم وؼٌر ذلك من األعذار التً هً أوهى من خٌوط العنكبوت 

! ؟

إذا كان رب البٌت بالدؾ ضاربا       فشٌمة أهل البٌت كلهم الرقص 

فننصح هإالء بؤن ٌتقوا هللا وننبههم بؤن الحجة قابمة علٌهم أكثر من ؼٌرهم ألنهم قد عرفوا الحكم مع 

.   أدلته بالتفصٌل وهللا المستعان 

 

فتوى العالمة  ابن باز فً حكم التصوٌر الفوتوغرافً وغٌره 

بعد أن 10)ص "الجواب الكافً فً حكم التصوٌر " قال العبلمة ابن باز رحمه هللا فً رسالته القٌمة 

وفً الباب من األحادٌث ؼٌر ما : " قال- :ذكر خمسة عشر حدٌثاً فً تحرٌم التصوٌرتركتها اختصارا 

وفً هذه األحادٌث وما جاء فً معناها داللة ظاهرة على تحرٌم التصوٌر لكل ذي روح ، .ذكرنا كثٌر 

. وأن ذلك من كبابر الذنوب المتوعد علٌها بالنار 

وهً عامة ألنواع التصاوٌر ، سواء كان للصورة ظل أم ال ، وسواء كان التصوٌر فً حابط ، أو ستر ، 

أو ؼٌر ذلك ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم لم ٌفرق – ٌعنً الورق – أو قمٌص ، أو مرآة ، أو قرطاس 

بٌن ماله ظل وؼٌره ، وال بٌن ما جعل فً ستر أو ؼٌره ، بل لعن المصور وأخبر أن المصورٌن أشد 

وٌإٌد العموم ، أنه لما . الناس عذاباً ٌوم القٌامة ، وأن كل مصور فً النار ، وأطلق ولم ٌستثن شٌباً 

اهـــ ... " رأى التصاوٌر فً الستر الذي عند عابشة رضً هللا عنها هتكه وتلون وجهه 

وبما  -:"(18)ص - ثم ذكر مجموعة من أقوال أهل العلم فً تحرٌم تصوٌر ذوات األرواح؛  فقال

ذكرناه فً الجواب من األحادٌث وكبلم أهل العلم ٌتبٌن لمرٌد الحق أن توسع الناس فً تصوٌر ذوات 

األرواح فً الكتب والمجبلت والجرابد والرسابل خطؤ بٌن ، ومعصٌة ظاهرة ، ٌجب على من نصح 

اهــ " نفسه الحذر منها وتحذٌر إخوانه من ذلك بعد التوبة النصوح مما سلؾ 

وهو التصوٌر " الشمسً" حٌنما سبل عن التصوٌر الفوتوؼرافً  - (24)ص - رحمه هللا- وقال

" التصوٌر الفوتوؼرافً :  "قال - . والتصوٌر فً الجوال داخل فً ذلك -بالكامٌرا الثابتة والمتحركة 

من أنواع التصوٌر المحرم ، فهو والتصوٌر عن طرٌق النسٌج ، والصبػ باأللوان ، والصور " الشمسً 

المجسمة سواء فً الحكم ، واالختبلؾ فً وسٌلة التصوٌر وآلته ، ال ٌقتضً اختبلفاً فً الحكم ، وكذا ال 
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أثر لبلختبلؾ فٌما ٌبذل من جهد فً التصوٌر صعوبة وسهولة فً الحكم أٌضاً ، وإنما المعتبر الصورة 

نعم إن صور جمٌع  : " (27)وقال ص" ، فهً محرمة ، وإن اختلفت وسٌلتها وما ٌبذل فٌها من جهد 

األحٌاء من آدمً أو حٌوان حرام سواء كانت مجسمة ، أم رسوماً وألواناً فً ورق ونحوه أو نسٌجاً فً 

قماش ، أم صوراً شمسٌة ، وإن المبلبكة               ال تدخل بٌتاً فٌه صورة لعموم األحادٌث الصحٌحة 

فً حكم النظر إلى  (25)وقال ص ،اهــ  ... " التً دلت على ذلك وٌرخص فٌما دعت إلٌه الضرورة 

ال ٌجوز وضع التلفاز فً المصلى لما فٌه من اللهو الباطل ، وال ٌجوز النظر إلى ما فٌه من : " التلفاز 

اهـ " الصور العارٌة والخلٌعة 

. وٌدخل فً حكم التلفاز الجوال فإنه صار فرعاً عنه من حٌث الصور والمسلسبلت ونحو ذلك : قلت 

 . (حكم التصوٌر ): وانظر رسالة العبلمة مقبل بن هادي  الو ادعً رحمه هللا 

ر:  مسؤلة  صاحب الصورة الذي التقطت صورته ؟  (بفتح الواو)هل ٌدخل فً اللعن المصوَّ

إن كان راٍض بالتصوٌر متواطباً مع المصور فٌدخل فً اللعن إال ما كان للضرورة فبل ٌدخل : الجواب 

. فٌه ، وإن كان ؼٌر راٍض وال ٌشعر بالمصور له فبل ٌدخل فً ذلك 

كما أن األدلة وردت فً لعن المصورٌن وتوعدهم فً  : " (26)قال ابن باز فً المصدر السابق ص

النار فً الدار اآلخرة ، فكذلك الذي ٌقدم نفسه من أجل أخذ الصورة له داخل فً ذلك ، فالراضً 

كالفاعل ، وال ٌدخل فً ذلك من اقتضت الضرورة أن ٌؤخذ صورة له وصلى هللا على نبٌنا محمد وعلى 

وٌعنً بالضرورة الصور التً ٌحتاج إلٌها الشخص لجواز سفر أو . اهـ مختصراً . آله وصحبه أجمعٌن 

. حج أو بطاقة شخصٌة ونحو ذلك 

  

 

خدمة الوسائط المتعددة 

هذه الطرٌقة  ٌسمونها خدمة وهً فً الحقٌقة  ربما تكون نقمة ، ألنها تسمح بإرسال الصور من جوال 

إلى آخر داخل وخارج البلد ، بتكلفة أقل وبطرٌقة أسهل ، وقد استحدث مإخرا خدمة الواتس آب وهذا 

شره أطم، فٌنجم عن هذه الطرق مفاسد وفواحش والعٌاذ باهلل ، حٌث أنها ٌسرت تناقل الصوراإلباحٌة 

بٌن الشباب والشابات داخل البلد وخارجه ، فربما سافر الشاب من بلد إلى آخر لٌلتقً بتلك الشابة التً 

رأى صورتها فً جواله أو أخذ رقمها من الشبكة فٌتواصل معها، فتحصل أمور التحمد عقباها ، وربما 

أخذ تلك الصورة التً فً جواله وأرسلها إلى جوال صدٌقه الذي فً بلده فٌفتن بها وٌزداد الشر وهكذا 

ٌنشر الفساد ، وهذا مإذن بشر كبٌر وفساد مستطٌر إذا لم ٌتق هللا المسلمون فً هذه األجهزة 

وٌتناهواعن المنكرات ،فإنه إذا نشرت مثل هذه الصور بٌن الشباب فالؽالب أنها تفسدهم فٌصٌرون صٌدا 

ولهذا . للشهوات ومحبل لبلنحرافات إال من رحم هللا وعصمه  بتقواه  وتجنب طرق االنحراؾ والؽواٌة 

حرم الشرع التصوٌر لما ٌترتب علٌه من المفاسد والذرابع إلى الجرابم والشرك باهلل والفواحش والعٌاذ 

. باهلل، فنسؤل هللا العظٌم أن ٌنزه أسماعنا وأبصارنا وسابر جوارحنا عن الحرام 
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 الجوال والواتس آب 

والحكم علٌها على ، وهذه فٌها خٌر وفٌها شر،صدر مإخرا خدمة التواصل االجتماعً عبر الواتس آب 

وكل ، وإن استخدمت فً شر فصاحبها مؤزور،حسب االستخدام فإن استخدمت فً خٌر فصاحبها مؤجور

فهذا مستحب وعمله فً مٌزان ، فبعض الناس ٌستخدها فً الدعوة إلى هللا والنصح والتوجٌه،بحسبة 

ومنهم من ٌستخدم الواتس فٌما ٌؽضب هللا من تصوٌر ذوات األرواح ونقل الصور ،حسناته إن شاء هللا 

فهذا على خطر عظٌم وربما تحمل أوزار كل من ، اإلباحٌة والخلٌعة والتجسس والكذب ومإاذاة الناس 

. فربما ملبت موازٌن سٌباته بلمسة زر والعٌاذ باهلل، تبعه أو نقل عنه 

فهناك ماهو أهم منه مثل طلب العلم ، وننصح أصحاب الواتس آب أال ٌضٌعوا أوقاتهم فً هذا الجانب

بل ربما تؤخروا ، وقراءة القرآن والكتب النافعة ، وبعض الناس ربما قصروا فً أعمالهم بسبب الواتس

عن الصبلة وضٌعوا الجماعات بل ربما ناموا عن صبلة الفجر بسبب السمر على الواتس والتواصل مع 

ففً هذه الحالة ٌحرم استخدامه  ولوكان فً خٌرألنه صار وسٌلة إلى ترك واجب وماكان . األصحاب

. وسٌلة إلى ترك واجب فهو حرام بدون تفصٌل

بل ٌضٌق وٌتضجر إذا جاءته فوابد ، وكثٌر من الناس ماهم حول المناقشات العلمٌة والالفوابد الدٌنٌنة 

ألن همه المحادثات والنكت واألضحوكات ،فربما حضر ذلك الرقم الذي ٌؤتٌه بالفوابد أو مسحه ،علمٌة 

فهذا على خطر وهو محاسب على ، وضٌاع األوقات فً الؽٌبة والنمٌمة والكبلم الذي ال ٌنفع صاحبه

. وقته وكل ما ٌكتبه كما تقدم

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلفَُإاَد ُكلُّ أُولَبَِك َكاَن َعْنُه َمْسُبواًل : "قال تعالى َس لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ ٌْ " َواَل َتْقُؾ َما لَ

[ 36: اإلسراء ] 

ْلَقاهُ َمْنُشوًرا  اْقَرأْ ِكَتاَبَك :"وقال تعالى ٌَ اَمِة ِكَتاًبا  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ َوُكلَّ إِْنَساٍن أَْلَزْمَناهُ َطابَِرهُ فًِ ُعُنقِِه َوُنْخِرُج لَُه 

َك َحِسًٌبا  ٌْ ْوَم َعلَ ٌَ [ 14 ، 13: اإلسراء ]" َكَفى بَِنْفِسَك اْل

فإنهم ، وننصح مسبولً المجموعات بؤن ٌتقوا هللا فً مجموعاتهم وفً رعاٌاهم الذٌن أضافوهم فٌها

ولٌراقبوا ماٌنشر فً ، مسإولون عنهم فبلٌضٌفون الؽوؼاء وأصحاب الفوضى والخوض فً الباطل

فمن خالؾ الشروط أو خاض فً الباطل حذفوه وإال ، ولتكن إضافتهم فٌها بشروط شرعٌة. المجموعة

ٌخشى علٌهم أن ٌحملوا مثل أوزارهم ألنهم تسببوا فً اجتماعهم لحٌث وأنهم أضافوهم فً هذه 

. المجموعات

فحكمه حكم أي محادثة ، فالحاصل أن الواتس آب مشؽلة وربما مضٌعة أو مفسدة على حسب االستخدام

أو مكالمة فقد ٌكون مباحا أو مستحبا أو مكروها أو محرما فإن استخدم فً طاعة هللا فهو مستحب وإن 

كؤن تكون المراسلة فً أوقات الصلوات أو سبب النوم عن الصبلة ،كان ذرٌعة إلى محرم فهو محرم 

المكتوبة و ٌكون محرما أٌضا إذا استخدم فً الكذب والتلبٌس والتزوٌر والصور واألؼانً ونحو ذلك ، 

وأمثال الكراهة المراسلة بعد العشاء إال ماكان فً مناقشة علمٌة أو صلة أرحام أو لحاجة ونحوها 

ن العلة واحدة فقد ألوقلنابالكراهة ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان ٌكره الحدٌث بعد العشاء وهذا منه 
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ثبت فً الصحٌحٌن عن أبً برزة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان ٌكره النوم قبل 

". صبلة العشاء والحدٌث بعدها

 

: نصٌحة للنساء حول الواتس آب

بل للنساء من باب أولى فإن الشر فً حقهن أكثر ،كلما تقدم من النصابح فهً عامة للرجال والنساء 

فإن مما ٌسر ازدٌاد الشر فٌه ،والواتس آب أعظم خطرا فً حقهن من ؼٌره ،  والفتنة فً هذا الجانب آكد

فٌنتبهن من تسرب أرقامهن أو رسابلهن أو ، نشر الصوت والصورة فٌه  فً أقل تكلفة وأسرع وقت:

لكن قد ٌحصل هذا ، على أنه ال ٌجوز للمرأة أن تتصوركما تقدم،صورهن أو أصواتهن  إلى الرجال 

عن طرٌق الخطؤ وربما تساهلت بعض النساء بالتصوٌر فتذهب صورتها إلى الرجال بدون قصد، وننبه 

النساء والرجال أٌضا من االحتراز من األطفال فإن الجهاز إذاكان فً متناولهم  ربما فتح الطفل الواتس 

وصورالمرأة أو سجل صوتها ثم أرسلها عبر الواتس فتذهب الصورة أوالصوت إلى أٌدي الرجال 

خصوصا فً جوال األب الذي فٌه أرقام أصدقابه، وقد حصل هذا،كما سٌؤتً ذكر بعض القصص 

وال ، وحذاري من تواصل المرأة مع الرجل فً الواتس آب ،المؤساوٌة فً آخر هذا الكتاب إن شاء هللا 

ننصح النساء بالدخول فً مجموعات مع الرجال ؛فإن بعض النساء ٌدخلن فً مجموعات مع الرجال 

بؤرقام وأسماء مجهولة أو تسمً نفسها باسم رجل بحجة االستفادة ؛ فإن ذلك فتح لباب الفتنة وماكان 

. ذرٌعة إلى محرم فهو محرم

والحكم علٌه ٌكون على حسب ، ال نستطٌع القول بتحرٌم الواتس آب على النساء ألن األصل اإلباحة

لكن ٌستخدمنه بضوابط شرعٌة وحذر وبعد عن إطبلع الرجال وأن ٌؤخذن الحٌطة والحذر ، االستخدام 

وأن ٌكون الجهاز فً مؤمن من وصوله ،وأن ٌكون التواصل بٌن المرأة والمرأة بعد التؤكد من األرقام .

. إلى أٌادي الرجال أقارب المرأة التً تتواصل معها 

والذي ننصح به أولٌاء األمور والمسبولٌن هو إبعاد الواتس آب عن نسابهم وبناتهم ومن  هن تحت وال 

ٌتهم لكثرة الفتن  والفضابح فً هذا الزمان ، وإن استخدمنه فٌكون مع الحذر والمراقبة الشدٌة منهم هذا 

. إن أمنت الفتنة وهللا أعلم

 

: نصٌحة من علماء أجالء ومشاٌخ فضالء  حول الواتس آب

. الشٌخ العبلمة ٌحٌى الحجوري

والشٌخ أبو عبد هللا محمد بن حزام الفضلً البعدانً 

. والشٌخ أبو ببلل خالد الحضرمً حفظهما هللا

حٌاة العلم فً  :"قال شٌخنا أبو عبد الرحمن ٌحٌى بن على الحجوري حفظه هللا فً مقطع صوتً

ال تركن إلى الواتس آب وال الجواالت وال اإلنترنت ، هذه مضٌعة هذه من أسباب تلؾ ...الصدور 

بتصرؾ .ه.ا"العلوم مع ضٌاع الوقت ، والعلم ٌحتاج إلى ترسٌخه ومذاكرته ومعاودته من بطون الكتب

. ٌسٌر
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 ٗقاه اىشٞز أت٘ عثض هللا ٍذَض تِ دؼاً  اىثعضاّٜ دفظٔ هللا ـٜ ّظٞذح 

 .ماّد عثاعج عِ ئجاتح عِ ؿإاه ٗجٔ ٍِ ئس٘اّْا إٔو اىـْح ٗاىجَاعح ـٜ تالص األعصُ
 

  -: ٝق٘ه األر اىـائو
 

ٍاّظٞذرنٌ ىثعغ اإلس٘ج ـٜ ٍجَ٘عاخ اى٘اذـاب اىرٜ ْٝؼه ـٖٞا صعٗؽ ٍٗذاػغاخ، ٗـٖٞا 

ـ٘ائض ٗىنِ تعغ األٗقاخ قض ُْٝؼه ششض تعغ اىَـائو ـٞثقٚ اإلس٘ج ـٜ اسرالؾ اىًٞ٘ ٗاىٍِٞ٘ٞ 

 ٗٝشريفُ٘ ـٜ طىل األٍغ؟
 

  -: اإلجــــــــــــاتح
 

ٕظٓ اىَجَ٘عاخ ْٝثؽٜ أُ ذُـرؽو ـٜ ّشغ اىشٞغ ئُ ماُ ـٖٞا ٍشاعماخ، عيٚ أّٔ الْٝثؽٜ ىطاىة 

اىعيٌ أُ ٝشؽو ّفـٔ تٖا، ؽالب اىعيٌ ّْظذٌٖ أُ ٝقثي٘ا عيٚ دفظ اىقغآُ ٗدفظ اىـْح ـٖظٓ 

دفظ اىقغآُ ٗدفظ اىـْح، ٗـٖٞا عيٌ الشل ٗىنِ اىعيٌ - اىَجَ٘عاخ ذشؽيل عِ اىعيٌ اىذقٞقٜ 

اىظٛ َُٝظُّٞغ أطذاتٔ عيَاء ٕ٘ اإلقثاه عيٚ ديقاخ اىعيٌ ـٜ اىَـاجض ٗدؼ٘ع اىذيقاخ ٗاإلقثاه 

عيٚ دفظ اىقغآُ ٗدفظ األداصٝث ٍٗالػٍح اىضعٗؽ ٗاالؿرفاصج ٍِ صعٗؽ اىر٘دٞض ٗاىعقٞضج 

ٍٗظطيخ اىذضٝث ٗاىْذ٘ ٗاىفقٔ ٗؼٞغ طىل ٍِ صعٗؽ اىعيٌ، ـْْظخ ؽالب اىعيٌ تاإلقثاه عيٚ 

ُٗعب جيـٍح عيٚ ٕظا اىجٖاػ ذثقٚ ـٖٞا ؿاعح ٗأّد ـٜ اىَجَ٘عاخ ، اىعيٌ ٗاإلقثاه عيٚ اىذفظ 

.عتَا ذذفظ ـٖٞا ثالثِٞ دضٝثاً أٗ عشغِٝ دضٝثاً ٍِ أداصٝث اىْثٜ طيٚ هللا عيٞٔ ٗؿيٌ   
 

! ٕو دفظد عٝاع اىظاىذِٞ ٗتي٘غ اىَغاً ؟! ٕو دفظد اىقغآُ ٗأمَيرٔ درٚ ذشؽو ّفـل تظىل ؟

! ٗاىـيـيح اىظذٞذح ؟- ٕو دفظد اىظذٞذِٞ طذٞخ اىثشاعٛ ٗطذٞخ ٍـيٌ ٗاىظذٞخ اىَـْض 

اى٘اذؾ آب ٗاإلّرغّد ! ـٖظٓ اىنرة اىْاـعح ٕٜ اىرٜ ذُشغر اىعيَاء، أٍا اى٘اذؾ آب ٍا ُٝشغر عاىَاً 

ئٍا أُ ٝشؽو ّفـٔ ـقؾ - ٗاىشثناخ ٍاذُشغر عاىَاً، ٍاذشغر ئال ٍِ ٝشؽو ّفـٔ ٗعتَا ٝشؽو ؼٞغٓ 

.أٗ ٝشؽو ؼٞغٓ أٝؼا  
 

ـاىذغص اىذغص عيٚ ؽية اىعيٌ، ٗئُ مْد ذذة اىَشاعمح ـٖٞا ىْشغ اىشٞغ ـاجعو ىل ٗقراً 

ٝـٞغاً ىْشغ صعٗؽ اىعيٌ أٗ اىفراٗٙ أٗ اىَذاػغاخ ألٕو اىعيٌ أٗ ؼٞغ طىل ٍَا ْٝرفع تٔ اىْاؽ 

ألُ تعغ اىْاؽ عاٍح ٍا ٝذفظُ٘ ٗال ٝرفغؼُ٘ ىيعيٌ ٗتعؼٌٖ أٝؼاً ٍشؽ٘ه ـٜ أعَاه ـٞـرفٞض 

ـْٞثؽٜ ألٕو اىـْح ٗاىجَاعح ٗؽالب اىعيٌ أُ ْٝشغٗا ـٖٞا اىشٞغ ـٜ دضٗص ٍا ال ٝشؽيٌٖ _ ٍِ ٕظا 

.عِ اىعيٌ ٗٝذظو ـٜ طىل سٌٞغ مثٞغ  ، 
 

ّشغ اىعيٌ ـٜ ٕظٓ اىَجَ٘عاخ ٗـٜ شثناخ اىر٘اطو ٝذظو ـٖٞا اىشٞغ اىنثٞغ ٗٝـرفٞض أّاٌؽ مثغ 

ٍَِ ىٌ ٝرفغؼُ٘ ىيعيٌ ٍَِٗ ُشؽي٘ا ٍَِٗ ٝذة اىشٞغ ٗاىـْح ٝـرفٞضُٗ ـ٘ائض مثٞغج، ـأقثي٘ا 

.عيٚ ّشغ اىشٞغ عيٚ ّشغ اىعيٌ ؛ ّشغ اىف٘ائض   
 

َض األٍغ ئىٚ ؼٞغ إٔئ ـاّرظغ اىـاعح، ٍٗا ٝرعيق ـَٞا ٝذظو ٍِ اسرالؾ ُٝـْض ألٕو اىعيٌ ؿُّ ُٗ ،ـاطا    
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! ٕظا ُٖٝاجٌ ٕٗظا ُٖٝاجٌ! ـَِ اىجغأج عيٚ اىعيٌ ٗعيٚ إٔو اىعيٌ أُ مو ٗادٍض ٝرنيٌ ٍِ قثو ّفـٔ ؟

ٗٝثقُ٘ ـٜ مالً ٗـٜ ٍٖاذغاخ ٗعتَا تيػ األٍغ ئىٚ أعظٌ ، ٕٗظا ُٝفرٜ تاىج٘اػ ٕٗظا ٝفرٜ تاىَْع 

!ـٖظا ٍِ األٍ٘ع اىقثٞذح!ٍِ طىل ـٞقعُ٘ ـٜ اىـثاب ٗاىشراً    
 

ٍِٗ اىَإؿؿ أٝؼاً أُ ٝرظضع أّاٌؽ ـٜ ٕظٓ اىشثناخ ٗٝرنيَُ٘ تَا الٝعٌْٖٞ ٗٝجعو ّفـٔ مأّٔ 

  َٝثو اىضع٘ج اىـيفٞح ، ّذِ ّغٙ مظا ٗال ّغٙ مظا
 

!ٝق٘ىُ٘ ٕظا عْضّا ىٞؾ جائؼ  
 

ٌُ؟ ُُ ىنٌ عْض ! ٍِٗ أّر درٚ ٝن٘  
 

ٕظا ٝج٘ػ ٕٗظا الٝج٘ػ ّٗذِ قض ّظذْا ـٜ ٍثو ٕظا األٍغ ٍٗا أشثٔ طىل، ٕٗ٘ ئّـاُ ؼٞغ 

ٍعغٗؾ تاىعيٌ ٗال ٍؼمٚ تاىعيٌ ٗال ُعغؾ تؽٞغذٔ عيٚ اىضع٘ج اىـيفٞح، ـثعُغ اىْاؽ ٝرنيٌ تَا 

الٝعْٞٔ، ٝجعو ّفـٔ ٍَثالً ىيضع٘ج ؛ ٍَثالً ألٕو اىعيٌ تو أعظٌ ٍِ طىل ٝق٘ه  قض ّظذْا اىعاىٌ 

ٕٗ٘ طادة ٗاذؾ آب ٗئّرغّد ٗشثناخ، ّْٗظذنٌ أُ !اىشٞز اىفالّٜ ّٗذِ ـٜ ٍْاطذح ٍعٔ

ّْظذنٌ تفالُ ٗال ّْظذنٌ تفالُ !! ٗٝجعو ّفـٔ مأّٔ أمثغ ٌٍْٖ ! ذذؼغٗا عْض اىعاىٌ اىفالّٜ

! ٗادظعٗا ـالّاً ٗال ذجاىـ٘ا ـالّا  
 

ٕٗظا ماذٌة ـٜ اى٘اذؾ آب ٗـٜ اىَجَ٘عاخ ٗـٜ ! ٍا ٝرظضع ىيجغح ٗاىرعضٝو ئال مثاع األئَح

ٌٕ اىشٞطاُ ٗٝذظو ٌٍْٖ اىفـاص !اىشثناخ ٗئطا تٔ ٝـرعظٌ ّفـٔ  ؛ اؼرغ تْفـٔ، ـٖإالء أّاٌؽ َؼغَّ

  ـٜ مثٍٞغ ٍِ األٍ٘ع، ٗهللا اىَـرعاُ
 

ِ  }ٗعيٚ ٕظا ئطا ٗجض شٜء ـقض قاه هللا ؿثذأّ ٗذعاىٚ ُٔ ئِىَٚ هللاَّ َُ ٍء ـَُذْن ْٜ ِ َش ٍِ  ِٔ ٌْ ـِٞ ا اْسرَيَْفرُ ٍَ َٗ}[ 

ُؿ٘هِ } ، [ٓٔ: اىش٘عٙ  اىغَّ َٗ  ِ ٍء ـَُغصُُّٗٓ ئِىَٚ هللاَّ ْٜ ٌْ ـِٜ َش ، تضُٗ مثغج [٥٩:اىْـاء ] { ـَاُِ ذََْاَػْعرُ

ـرغجع ألٕو اىعيٌ ُٝـأىُ٘ عِ ٕظٓ اىَـأىح ٗٝظمغ اىعيَاء ق٘ىٌٖ ـٜ اىَـأىح ٍع األصىح، ،جضاه 

.ٗمو ٝعيٌ قضع ّفـٔ   
 

ذجغأ مثٌٞغ ٍِ اىْاؽ عيٚ ٕظا األٍغ، ٍٗا أشثٔ ٕظا األٍغ ترجغؤ اىظٞاصىح عيٚ اىطة، تعغ 

اىَثرضئِٞ ـٜ اىطة ٝرجغؤُٗ عيٚ أٍ٘ع ٍا ذعٌْٖٞ ذنُ٘ ٍشرظح تأؽثاء ٍرشظظِٞ ـاطا تٔ ٝرجغأ 

، أذغُٗ اىثؽغ ٍِ اىْاؽ ىٖإالء األطْاؾ، ٗـالُ ذـثة ىفالُ تَغع مظا ٗـالُ جعو اىؼغع 

ٗأّاؽ ؿثة ىٌٖ اىَ٘خ، ٗاىضماذغج ٝثؽؼٌّٖ٘ أشض اىثؽغ، ـٖإالء أٝؼاً ٍرجغؤُٗ ، عيٚ أّاؽ

ٕظا صِٝ هللا جو - ٍرجغؤُٗ عيٚ إٔو اىعيٌ ٕٗإالء جغأذٌٖ أعظٌ ألُ اىعيٌ صِٝ - ـٜ ٕظا اىثاب 

َُ  }ٗعال، قاه هللا ؿثذأّ ٗذعاىٚ  َُ٘ ٌْ اَل ذَْعيَ ْمِغ ئُِ ُمْرُ َو اىظِّ ْٕ (43اىْذو ] {ـَاْؿأَىُ٘ا أَ  
 

ألٕو اىعيٌ، ّـأه هللا أُ ٝظيخ األد٘اه ٗأُ ٝعغؾ ٕإالء قضعٌٕ، - ٕظا صِٝ هللا جعئ ىيعيَاء 

ّـأه هللا جو ٗعال أُ ٝظيخ أد٘اه اىَـيَِٞ ٗأُ ٝجعيٌٖ عيٚ اىشٞغ ٗاىٖضٙ ٗاىـضاص ٗأُ ٝجَع 

.ميَح اىَـيَِٞ عيٚ اىذق   
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ٗقض قاه اىْاؽ أمثغ ٍا ُٝفـض اىضّٞا ّظؿ  ):قاه شٞز اإلؿالً: ٕٗظٓ ـائضج ٍِ اىفر٘ٙ اىذَ٘ٝح 

ٕظا  ٝفـض األصٝاُ ٕٗظا ٝفـض اىثيضاُ ٕٗظا - ٍرنيٌ ّٗظؿ ٍرفقٔ ّٗظؿ ٍرطثة ّٗظؿ ّذ٘ٛ 

.ٝفـض األتضاُ ٕٗظا ٝفـض اىيـاُ   
 

.ؿثذاّل اىيٌٖ ٗتذَضك أشٖض أُ ال ئىٔ ئال أّد أؿرؽفغك ٗأذ٘ب ئىٞل  
 

ٓ .ا"       ٗاىذَـــــض ّلّل عب اىـعاىـَِٞ
 

هذا الواتس آب نعوذ باهلل من شره :"وقال الشٌخ أبو ببلل خالد الحضرمً حفظه هللا فً مقطع صوتً

صار السفٌه ٌتكلم فٌه بؤمر العامة فمفسدته أعظم من مصلحته ، وصار من أعظم المفاسد على دعوة 

أهل السنة وصار كل واحد ٌتكلم وٌنشر ماعنده ٌحسن أو الٌحسن وٌرد وٌقوم الدعوة السلفٌة وكؤنها 

. فمفسدة الواتس آب أعظم من مصلحته على دعوتنا ، على ظهره وكؤنه ماٌفهم الدعوة إال هو

فلما جاء الواتس آب ، نعم ٌنشر فٌه خٌر وعلم ومحاضرات ، لكن كانت الدعوة تسٌر سٌرا حسنا جمٌبل

كلهم ٌتكلم وٌخوض وٌرد ، وترى جرأة عجٌبة فً أشٌاء كثٌرة وبعضهم ربما ،هذا صار كلهم علماء 

وتجده ٌعٌب على إخوانه وعلى بعض الناس وعلى بعض ،ماشم رابحة العلم وٌتكلم فً مسابل كبٌرة جدا 

. المشاٌخ وهو ربما ما عرؾ العلم، فننصح من ابتلً به أن ٌتقً هللا وأن ٌقول قوال سدٌدا 

ثم هو علم مإقت تذكر فٌه بحثا طوٌبل عرٌضا وتجتهد فً مسؤلة مهمة جدا ٌحتاج إلٌها الناس إال 

وصار أصحاب الواتس آب الٌرجعون ، وٌمسحونه فً الٌوم الثانً وٌؤتون بؽٌره وال ٌبالون بهذه األمور

إلى مشاٌخهم فً كثٌر من شإونهم وأمور دٌنهم ، فهم الذٌن ٌنظرون فً مصالحها ومفاسدها وٌقررونها 

. دون الرجوع إلى مشاٌخهم إال من رحم هللا وعرؾ حدود نفسه ومكانته العلمٌة

وأنصح مسبولً المجموعات أن ٌنتبهوا لهذا الجانب وال ٌكتب كل واحد فً األمور الكبٌرة وال ٌإذن 

ألحد أن ٌنشر بحثا ٌخص الدعوة السلفٌة وشإونها حتى تعرض على العلماء ٌكون من كان بل ٌوقؾ ، 

ماكان أحد ٌتكلم من هإالء الروٌبضة قبل الواتس آب فً الدعوة  ضروا الدعوة فصار هذا بلوى علٌنا 

. مختصرا. ه.ا"وهللا المستعان

بل ٌقول ال بؤس باستخدامه فٌما ال .والٌفهم من كبلم الشٌخ أنه الٌجوز استخدام الواتس آب مطلقا

. محظور فٌه شرعا

 

 

.. حكم االتصال صوت وصورة

أفتى بعض أهل العلم بحرمة االتصال عن طرٌق الصوت والصورة عبر اإلنترنت لمافٌه من المفاسد 

والمخالفات والعواقب السٌبة ولمافٌه من التصوٌر فهذا داخل فً  تصوٌر ذوات األرواح ألن الصورة 
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ألنه ،وهو ذرٌعة إلى مفاسد وفتن خصوصا بٌن الرجال والنساء، فبل داعً له ،تحفظ عبر تلك األجهزة 

. باإلمكان أن ٌتصل المتصل بالصوت فقط وٌتحقق الؽرض المطلوب والحمد هللا 

عن حكم االشتراك بشركة تستقبل القنوات الفضابٌة   (76 / 1)- سبل الشٌخ عبدالعزٌز الراجحً كما فً فتاواه 

عبر جهاز النقال وٌشاهد المتصل الطرؾ اآلخر والعكس وتقوم هذه الشركة بتوظٌؾ النساء وٌحصل اختبلط 

: الخ فؤجاب...الرجال بالنساء

أما .. الحمد هلل والصبلة والسبلم على رسول هللا نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى ٌوم الدٌن "

فإذا كان حال شركة إتحاد االتصاالت كما ذكر السابل ، تستقبل القنوات الفضابٌة عبر جهاز النقال بما :بعد 

تحمله هذه القنوات الفضابٌة من شرور وفتن وعري للرجال والنساء ، وكذلك مشاهدة المتصل للطرؾ اآلخر 

والعكس الشك أن فً هذا من األضرار العظٌمة ما ال ٌعلمه إال هللا من القضاء على الحشمة واألخبلق والستر 

والعفاؾ ، وكذلك قٌام الشركة بتوظٌؾ النساء للرد على المتصلٌن ، وما قد ٌتسبب من ذلك من اختبلط الرجال 

. بالنساء مما ٌكون سببا لوقوع الفواحش والمنكرات لهذه األمور المذكورة 

نُلواْخ  ): فبل ٌجوز االشتراك فً هذه الشركة ، ألن هذا من التعاون على االثم والعدوان قال هللا تعالــــــى  اوَو عَو تَو وَو

ِدٌدُل الْخِعقَوابِ  َو شَو َو إِنُهَّللا هللاَهّللا قُلواْخ هللاَهّللا اتُهَّللا اِن وَو وَو دْخ الْخعُل ِم وَو لَوى اإلِثْخ نُلواْخ عَو اوَو عَو الَو تَو ى وَو قْخوَو التُهَّللا لَوى الْخبرِّ وَو وال ٌجوز .(2:المابدة) (عَو

استعمال خدمة الجوال الذي تطرحه بحٌث ٌشاهد المتصل للطرؾ اآلخر وبالعكس ، ألنه وسٌلة إلى مشاهدة 

النساء الذي هو سبب فً الفتنة والفساد ، والشرٌعة جاءت بسد الذرابع والوسابل الموصلة إلى الباطل ، كما قال 

ِر ِعلْخٍم }: هللا تعالى  ٌْخ ًوا بِغَو دْخ َو عَو بُّواْخ هللاَهّللا ٌَوسُل ِ فَو وِن هللاَهّللا ونَو ِمن دُل عُل دْخ ٌَو بُّواْخ الُهَّللاِذٌنَو  الَو تَوسُل [ 108/األنعام] (وَو

وإنً أناشد شركة اتحاد االتصاالت أن تتقً هللا تعالى وأن تعدل عما أعلنته ، من توظٌؾ النساء ، واستقبال 

القنوات الفضابٌة عبر جهاز النقال وكذا مشاهدة المتصل للطرؾ اآلخر والعكس ، درًء للفتنة ومنعا ألسباب 

الشر والفساد ، أسؤل هللا لنا ولهم الهداٌة والعافٌة من الفتنة وأسبابها والثبات على الدٌن واالستقامة علٌه إنه ولً 

. اهـ "ذلك والقادر علٌه ، وصلى هللا وسلم وبارك على عبد هللا ورسوله نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعٌن

 

الجوال السارق 

عملها أخذ  صور وأصوات ومسلسبلت ومقاطع الجوال اآلخر " البلوتوث " هناك جواالت فٌها خدمة 

من الجانبٌن مجانا وبدون كلفة ؛ فربما نسً شخص هذا الجهاز مفتوحا فٌؤتً آخر " البلوتوث " عند فتح 

فٌخرج األسرار والخباٌا والرزاٌا ، فٌسحب جمٌع الصور التً توجد فً الجوال اآلخرأو ٌتصفحها

والببلٌا دون أن ٌشعر صاحب الجوال اآلخربطرق معروفة لدٌهم ، فما ٌدري إال وأسراره أوصور 

. وعلى نفسها جنت براقش،محارمه من النساء التً فً جواله قد انتشرت بٌن الناس

 وقد حصل هذا كما سٌؤتً فً القصص المؤساوٌة التً سنذكرها فً آخر الكتاب إن شاء هللا تعالى ، 

وهكذا ،فمما ٌزٌد الشر أن  هذا البلوتوث ٌستقبل جمٌع الصور التً ترسل إلى الجوال القرٌب منه

األؼانً والمسلسبلت ومقاطع الفٌدٌو تنقل وترسل عبر هذا البلوتوث مجانا وبدون كلفة ، فجمع مفاسد 

. أخرى باإلضافة إلى فتنة التصوٌر 

. الٌستطٌع صاحب الجوال سحب شًء من جوال آخر إال بموافقته برمزونحوه : فإن قال قابل 
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الجواب أخبرنا أن هناك طرٌقة ٌستطٌعون سحب ماٌرٌدون عن طرٌقها أو على األقل ٌستطٌع أن 

ٌتصفح مافً الجوال اآلخر إن لم ٌستطع سحبها، فاتقوا هللا ٌا مسلمون ، ٌا أصحاب الجواالت ، اتقوا 

ربكم ، واحفظوا أعراضكم ، وأحسنوا معاملة ؼٌركم ، قبل الندم ، واعلموا أن لكم ما لؽٌركم وعلٌكم ما 

وترد المظالم إلى أهلها ، وتظهر ، علٌهم ، وأن هناك ٌوما مقداره خمسٌن ألؾ سنة ، تبلى فٌه السرابر

: فحٌنها، وٌنتصر هللا للمظلوم  ، وتتوالى الحسرات ؛لمن الملك الٌوم ؟ هلل الواحد القهار، الؽدرات

ندم البؽاة والت ساعة مندم      والبؽً مرتع مبتؽٌه وخٌم  

  

حكم إدخال صور النساء والمسلسالت فً الجواالت 

فمن باب أولى ،إذا كان ال ٌجوز تصوٌرذوات األرواح عموماً  وإدخال الصور ؼٌرالمفتنة فً الجوال 

أو صور األحداث والمردان ، وصور النساء الكاسٌات العارٌات، والصور الخلٌعة، الصور المفتنة

فالحرمة أشد وفاعل هذا جمع شراً آخر إلى شره ومحذوراً إلى محذوره ، فتنة تصوٌرذوات . المفتنة 

. األرواح وفتنة نشر الصور المفتنة من صورالنساء والمردان والنظر إلٌها

فلٌتق هللا العبد من إدخال هذه الصور إلى جواله فإنها تمرض القلب وتسخط الرب وذرٌعة إلى الفساد 

قل للمإمنٌن ٌغضوا من  }: ووسٌلة إلى الزنا والفواحش والعٌاذ باهلل ، وهللا سبحانه وتعالى ٌقول 

والنظر المؤمور  .[30:النور  ] {أبصارهم وٌحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن هللا خبٌر بما ٌصنعون 

ؼضه إما النظر  مباشرة أو عن طرٌق الشاشات والمجبلت؛ ولٌس كما ٌفهم البعض  أن النظر المحرم 

وال تقف ما  }قال تعالى .خاص بالنظر المباشر وجها لوجه ؛فهذا فهم سقٌم ؛ألن العلة واحدة وهً الفتنة 

[ . 36:اإلسراء ] {لٌس لك به علم إن السمع والبصر والفإاد كل أولئك كان عنه مسإال 

. فاإلنسان مسإل عما ٌنظر وٌسمع وٌعتقد بقلبه ، واألدلة فً هذا الباب كثٌرة 

فالنظر سهم من سهام إبلٌس سواء كان نظرا مباشرا أو عن طرٌق الشاشات أو الجواالت فكم من نظرة 

إن مإذنا : وربما جرت به إلى الكفر والردة والعٌاذ باهلل ، وقد قٌل، وحطمت كٌانه، أفسدت قلب صاحبها

فوافق ، فوافقت بشرط أن ٌتنصر،كان على المبذنة  فنظر إلى امرأة نصرانٌة فؤعجبته فؤراد خطبتها 

ورجع عن دٌنه إلى النصرانٌة فً سبٌل أنها توافق على الزواج منه؛ فسقط من سطح بٌت فمات قبل أن 

. والعٌاذ باهلل وكل هذا بسبب نظرة واحدة !!ٌتزوج بها ، فبل تزوجها وال سلم له دٌنه

(  20)ص : قال الشاعر كما فً كتاب الكبابر للذهبً 

كــــــــــل الحوادث مبدإها من النظر           ومعظم النار من مستصؽر الشــــــــرر 

كـــــم  نظرة  فتكت  بقلــب صاحبها          فتك السهام       ببل قوس     وال     وتر 

ٌسر مقلته مـــــــا ضر مــهجـــــــــته          ال  مـــرحــــباً بسروٍر عاد بالضــــــــرِر 

         والمـــــــرء  ما دام  ذا عٌن  ٌقـلبـــها          فً أعٌن الؽٌد موقوؾ على الخــــــــــطر 
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بؤن ٌتقوا هللا من إدخال الصور الخلٌعة وصور النساء " الكمبٌوترات " فننصح أصحاب الحاسوب 

والمسلسبلت وصور ذوات األرواح عموما إلى ذواكر الجواالت؛ فإن فاعل هذا مشارك فً اإلثم 

كما تقدم فً ،  ومتسبب فً المحرم ؛فإنه سٌلحقه آثام كل من نظر إلى هذه المحرمات ألنه المتسبب

ًئا "...حدٌث  ٌْخ اِمِهمْخ شَو لِكَو ِمنْخ آثَو قُلصُل ذَو نْخ ٌَو هُل الَو  بِعَو نْخ تَو اِم مَو لُل آثَو ِم ِمثْخ ِه ِمنَو اإلِثْخ ٌْخ لَو انَو عَو الَولَوٍة كَو ا إِلَوى ضَو عَو نْخ دَو مَو وَو

. الحدٌث «."

فهو مشارك فً ، وباعه بٌده، ودعا إلٌه، وصنع المحرم بٌده،فكٌؾ بمن رضً ، فإن الراضً كالفاعل

. اإلثم ومكسبه ذلك حرام من باب أولى 

 

مراقبة جواالت األبناء والبنات والزوجات من قبل أولٌاء األمور والمسإولٌن 

ٌا  }:ٌجب على كل أب وأم وأخ وزوج وكل مسبول عن رعٌته  أن ٌتقوا هللا فً رعاٌاهم ، قال تعالى 

أٌها الذٌن آمنوا قوآ أنفسكم وأهلٌكم ناًرا وقودها الناس والحجارة علٌها مالئكة غالظ شداد ال ٌعصون 

 [ . 6:التحرٌم ] {هللا مآ أمرهم وٌفعلون ما ٌإمرون 

تعلٌمهم الطرق : ومنها، فمن مسبولٌتهم أن ٌعلموهم دٌن هللا واآلداب الشرعٌة فً شتى مجاالت الحٌاة

ومن أصدقاإهم ، ولمن ٌتصلون فٌها، ومراقبة جواالتهم ماذا فٌها،الشرعٌة فً استخدام الجوال 

وأٌن ٌذهبون ، وما هً الصور المخزونة فً ، ومن ٌجالسون،المخزونة أسماإهم فً قابمة األسماء 

إلى ؼٌر ذلك ؛فإن وجدوا فٌها المنكرات أخذوها منهم ... وما هً الرسابل المرسلة والمستقبلة،الذاكرة 

أي معرضون للسإال عنهم ٌوم القٌامة كما ثبت ذلك من حدٌث : ومنعوهم إٌاها  ، فهم مسبولون عنهم  

كلكم راع وكلكم مسئول عن " : ابن عمر رضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال 

( . 1829)ومسلم  (2/317) البخاري "رعٌته 

فإذا استطاع ولً األمر أال ٌمكن األبناء والبنات من الجواالت فهو أحسن؛ السٌما وهم فً سن المراهقة 

وباألخص إذا خرجوا من البٌت؛ فهم فً مرحلة تحتاج إلى مراقبة أكثر ؛وهكذا الزوجات تحتاج إلى 

مراقبة؛ فرب امرأة تتصل بالرجال لؽٌر حاجة وزوجها عنها ؼافل ؛  فالشٌطان حرٌص فً وسوسته 

وتزٌٌنه  وإؼوابه لبنً  آدم بشتى الوسابل ؛ وقد صارت الجواالت من أسرع الوسابل نشرا للشر والفساد 

إال ما رحم ربً  ؛فكم أفسدت هذه الجواالت من أبناء وبنات وزوجات  فإما أن ٌراقبهم اآلباء و 

. المسبولون عنهم  أو لٌمنعوهم ألبتة براءة لذمتهم 

وعلى رب الدار أن ٌبذل  : " (240)ص " أدب الهاتؾ "قال الشٌخ بكر أبو زٌد رحمه هللا  فً كتابه 

أن ٌكون الهاتؾ : ومن هذه األسباب،األسباب وٌوفر الضمانات لحماٌة محارمه من العابثٌن  والسفهاء 

فً مكان ، ال تؽٌب عنه الرقابة البٌتٌة ، مع منع تعدد أجهزة الهاتؾ فً الدار ، خاصة  فً ؼرؾ 

البنات وأن ٌنظم الراعً مع أهل بٌته ، من ٌتولى الرد على الهاتؾ ، وآداب الرد ، وعدم االسترسال مع 

اهـ ".المتصل ، وهكذا مما ال ٌخفى على محبً العفة  والكرامة 

الذي ٌؽٌب صاحبه عن األنظار ،و " الجوال " هذا فً الهاتؾ األرضً ، فمن باب أولى فً الهاتؾ النقال : قلت 

ٌحجب كبلمه عن األسماع وربما كان فً مكان ال ٌعلمه إال هللا ، فٌحصل من الطوام واألمور العظام ما ال ٌحمد 

أو وجدوه ؼارقا فً الشهوات واالنحرافات ؛من ،عقباه ، فكم من شاب لم ٌعد إلى منزله إال محموالً على األكتاؾ

الجواالت وسوء استخدامها وعدم مراقبة هللا فٌها ، وكذلك النساء السٌما وقد صارت كثٌر من : أسباب ذلك



                                                                                           الجوال آداب في ........                                                         .............. األقوال تحرير                

 

   

28 
 

، فٌرن الجوال فتجٌب وال مبااله والرجال ٌسمعون صوتها، النساء تحمل هذه الجواالت فً الشوارع واألسواق

وربما تعرض لها بؤذى  ؛ فٌزٌد الشر والفساد ،وربما رققت صوتها فٌطمع الذي فً قلبه مرض فٌتلذذ بصوتها

ٌا أٌها الذٌن آمنوا قوآ  }إن لم تتق هللا النساء ، فلٌتق هللا امرٌء فً نفسه وأهله ولٌنتبه لرعٌته ، قال تعالى 

أنفسكم وأهلٌكم ناراً وقودها الناس والحجارة علٌها مالئكة غالظ شداد ال ٌعصون هللا ما أمرهم وٌفعلون ما 

[ . 6: التحرٌم ] { ٌإمرون

من حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه وسلم  (1829)ومسلم  (2/317)وروى البخاري 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعٌته ، واألمٌر راع ، والرجل راع على أهل بٌته ، والمرأة راعٌة " : أنه قال  

" . على  بٌت زوجها وولده ، فكلكم راع ومسئول عن رعٌته 

وقرن فً بٌوتكن :"كما ننصح النساء أن ٌبقٌن فً منازلهن إال لحاجة امتثاال ألمر هللا سبحانه وتعالى  حٌث قال 

( 33: األحزاب)اآلٌة.."وال تبرجن تبرج الجاهلٌة األولى 

أبناإكم وبناتكم  أمانة فً أعناقكم ، وهم فلذات أكبادكم ، فاحرصوا على صبلحهم ببذل السبب فً ، فٌا أٌها اآلباء

وؼٌره  (1631)ذلك ، فإذا صلح األوالد فنفعهم عابد علٌهم وعلى آبابهم فً الدنٌا واآلخرة؛ لما ثبت فً مسلم 

إذا مات اإلنسان أنقطع عمله : " من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال 

 فإذا كانت األخرى ؛ بؤن فسد األوالد "إال من ثالث صدقة جارٌة ، أو علم ٌنتفع به أو ولد صالح ٌدعو له 

فاحذروا  أن ٌكون أبناإكم خصماءكم ٌوم القٌامة إن ،ال فً الدنٌا وال فً اآلخرة ،فربما ما ٌسلم األب من ولده ،

وربما وجدت صورنساء فً ، فربما وجدت صور رجال فً جواالت بعض البنات والزوجات. أنتم فرطتم فٌهم 

. فلٌنتبه لذلك! فماذا ٌنتظر بعد ذلك ؟،جواالت بعض األبناء 

الدش المحمول 

اعلم أٌها المسلم أن أعداء اإلسبلم ال زالوا وال ٌزالون ٌكٌدون للمسلمٌن وٌحاولون القضاء على اإلسبلم فً كل 

ومن الوسابل المعنوٌة الؽزو ،زمان ومكان وٌسعون إلى محاربة المسلمٌن بشتى الوسابل الحسٌة والمعنوٌة 

الدعوة إلى الحرٌة : الفكري الذي ٌهدؾ إلى القضاء على اإلسبلم من قلوب المسلمٌن شٌباً فشٌباً؛ ومن ذلك 

والدٌمقراطٌة لتكون سلماً إلى إٌصال أفكارهم وعقابدهم الباطلة إلى المسلمٌن ، ونشر الفساد فً أوساطهم عن 

طرٌق الثقافة واإلعبلم والقنوات الفضابٌة التً ٌعتبرها كثٌر من المسلمٌن تطوراً وهً فً الحقٌقة تخلؾ و 

. رجوع إلى الخلؾ 

فكم أفسدت هذه ،  لهو إدخال الدشوش إلى بٌوت كثٌر من المسلمٌن: وإن من أعظم ما ؼزانا به الؽربٌون

وكم ضٌعت هذه ، بل وفرابض وواجبات،األجهزة من قٌم وأخبلق وعقابد وكم ُضٌعت بسببها من شعابر دٌنٌة 

األجهزة من شباب وشابات وفُقدت الؽٌرة والحٌاء من الكثٌر إال من رحم هللا ، وكم تعلم منها األوالد المؽازالت 

وكثٌر من الخطوات الشٌطانٌة التً صار ضحٌتها الكثٌر من الشباب والشابات ؛ وهذا وهللا ،والحٌل والسرقات 

.  أخطر على المسلمٌن من الؽزو بالطابرات والصوارٌخ 

بحجة التجوال حول العالم أو بحجة االستماع إلى أخبار العالم أو ،فكم انخدع من المسلمٌن فً شراء هذه األجهزة 

. بحجة فتح القنوات الدٌنٌة 

فبل خٌر فً تجوال على حساب الدٌن وال خٌر فً استماع إلى أخبار دٌنٌة تكون وسٌلة أو ذرٌعة إلى الوقوع  فً 

. البدع و المحرمات
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ومن أراد علوم الدٌن فسٌجدها من منبعها الصافً الخالص ،فبل داعً  للمؽالطة؛ فمن أراد األخبار فهناك رادٌو 

من جمٌع الشوابب ، فهناك علماء ربانٌون ولهم أشرطة وكتب ، ومراكز أهل السنة وهلل الحمد والمنة تزخر 

بالعلماء والمعلمٌن والكتب المفٌدة واألشرطة النافعة ، فمن ٌتحر الخٌر ٌعطه ومن ٌتوق الشر ٌوقه؛ ولٌنظر 

فربما كان المحرك لهذه القنوات الدٌنٌة من أهل ، وال ٌفلح رجل شٌخه التلفاز أو الدش، المرء عمن ٌؤخذ دٌنه

. وربما كان المحرك لبعض القنوات  سحرة ومشعوذٌن  والعٌاذ باهلل ، كماهو حاصل فً بعض القنوات،البدع 

هل ٌجوز إدخال : (286 / 10)- كما فً شرح سنن أبً داود  -  حفظه هللا-ـ سبل الشٌخ عبد المحسن العباد 

إلى البٌت من أجل مشاهدة قناة اقرأ التً تنقل دروساً علمٌة، وكذلك لرإٌة صبلة الجمعة بمكة وبالمدٌنة،  (الدش)

فً البٌت مطلقاً؛ وذلك لما فٌها من  (الدشوش)ال ٌجوز إدخال :" وكذلك لرإٌة األخبار المتعلقة بالمسلمٌن؟ فؤجاب

الشر الكثٌر، والواجب هو الحذر منها واالبتعاد عنها؛ ألن أوساخ وقاذورات العالم كلها تؤتً عن طرٌق هذه 

اهـ "الدشوش 

فبل ٌجوز إدخال هذه األجهزة الهدامة إلى ببلد المسلمٌن فضبلً عن إدخالها إلى البٌوت ، ومن اقتنى دشاً ألطفاله 

ومن العجب أننا نسمع فتاوى بجوازها ممن ، ومن أفتى بجوازها فهوؼاش للمسلمٌن.ونسابه فهو ؼاش لرعٌته 

وهذا زٌػ وانحراؾ وهو دٌدن أهل األهواء والبدع الذٌن صاروا ٌعرفون ماكانوا ٌنكرون ! كانوا ٌفتون بتحرٌمها

 .فاحذروهم 

 فاعلم أن الضبللة حق الضبللة أن تعرؾ ما كنت تنكر ، وأن تنكر ما كنت تعرؾ ،:" قال حذٌفة رضً هللا عنه

( 216 / 1)- ه انظرشرح السنة ـ لئلمام البؽوى متنا وشرحا .ا"وإٌاك والتلون ، فإن دٌن هللا واحد

لهً الدشوش المحمولة فً الجواالت التً :وربما صارت أخطر منها،وإّن من ملحقات الدشوش وفروعها 

صارت تخزن الكثٌر من المسلسبلت الخلٌعة والصور المفتنة وصارت دعوة إلى الفساد ونشر الفواحش على 

مسمع ومرأى من الناس؛فصارت أشر من الدشوش المنزلٌة الثابتة ألنه باإلمكان أن ٌنظر وٌستمع إلى ماٌرٌد بل 

وٌنزل ماٌرٌد من الصور والمقاطع من أي بلد أراد وذلك عبر اإلنترنت فصارت أخطر من الدش التلفزٌونً و 

وهً فً جٌبه وإال فالؽالب -  إن كان من المصلٌن - ألنها تصحب اإلنسان أٌنما كان؛ بل وٌدخل المسجد فٌصلً

على  هذا الصنؾ  أنه ال ٌصلً بسبب هذه المعاصً التً أبعدته عن هللا فٌقسو قلبه وٌصٌبه الران والعٌاذ باهلل  

، فعن طرٌق هذه األجهزة  صار بعض المسلمٌن ٌجاهرون هللا بالمعاصً وٌنتهكون حرمات هللا فً الخلوات 

وٌرتكبون المحرمات باالستماع إلى األؼنٌات والنظر إلى النساء الكاسٌات العارٌات عبر شاشات الجواالت ، 

ألعلمن أقواماً من " : وهذا الصنؾ داخل فً حدٌث ثوبان رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

من هم ٌا رسول هللا جلهم لنا لئال : قالوا " أمتً ٌؤتون بحسنات أمثال جبال تهامة ٌجعلها هللا هباًء منثوراً 

أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم وٌؤخذون من اللٌل ما تؤخذون ولكنهم كانوا إذا : " نكون منهم ونحن النعلم؛ قال 

(. 5028) وصححه األلبانً فً صحٌح ا الجامع  رقم (4245) رواه ابن ماجة "خلوا بمحارم هللا انتهكوها 

ونكرر النصح ألصحاب الحاسوب أن ٌتقوا هللا وٌتركوا برمجة هذه المسلسبلت والصور وإدخالها إلى الجواالت 

وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان واتقوا هللا إن هللا شدٌد  }أوالذواكر ، لقوله تعالى 

. ، فإن هم فعلوا ذلك فقد تعاونوا معهم على اإلثم والعدوان  [22:المابدة]{العقاب 

 

السخرٌة واالستهانات عبر الجواالت 
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إن هللا سبحانه وتعالى حرم على المسلمٌن سخرٌة بعضهم من بعض واستهانة بعضهم ببعض ، وأخبر أن 

ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال ٌسخر  }المسلمٌن كالجسد الواحد وأن الناس كلهم آلدم وحواء علٌهما السبلم ، قال تعالى 

قوم من قوم عسى أن ٌكونوا خٌراً منهم وال نساء من نساء عسى أن ٌكن خٌراً منهن وال تلمزوا أنفسكم وال 

[ . 11: الحجرات ] {تنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإلٌمان ومن لم ٌتب فؤولئك هم الظالمون 

وهذا أًٌضا، من حقوق المإمنٌن،  "(801ص  / 1ج )- فً تفسٌره عند هذه اآلٌة - رحمه هللا – قال السعدي 

ٍم  }بعضهم على بعض، أن  رْخ قَوومٌد ِمنْخ قَووْخ خَو ٌَوسْخ  بكل كبلم، وقول، وفعل دال على تحقٌر األخ المسلم، فإن ذلك {ال 

حرام، ال ٌجوز، وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه، وعسى أن ٌكون المسخور به خًٌرا من الساخر، كما هو 

الؽالب والواقع، فإن السخرٌة، ال تقع إال من قلب ممتلا من مساوئ األخبلق، متحل بكل خلق ذمٌم، ولهذا قال 

ه والحدٌث رواه مسلم فً صحٌحه . ا"بحسب امرئ من الشر، أن ٌحقر أخاه المسلم"النبً صلى هللا علٌه وسلم 

(. 6706)رقم 

. واآلٌات واألحادٌث فً هذا الباب  كثٌرة 

فإن من الناس من ٌتخذ هذه الجواالت وسابل للتشوٌه بخلق هللا واالستهانة واالستهزاء بالناس بل وللتؽٌٌر لخلق 

: فمن هذه االستهانات.هللا بل بعضهم وصل إلى درجة االستهزاء بشعابر الدٌن  

 

السخرٌة بالصلوات 

وأصحابها ،بل قد ٌكون  فٌها سخرٌة واستهانة ببعض شعابر الدٌن ، بعض المسلمٌن ٌحدث أمورا ؼٌر محمودة

. وقد أساءوا وهم ال ٌشعرون ، ٌحسبون أنهم ٌحسنون صنعاً 

الرحلة السعٌدة ؛شروط  ):فمن هذا النمط شكلت رحلة على نحو ما سبق  ونشرت على هٌبة تذكرة فٌها 

-؛ على حضرات المسافرٌن الكرام اتباع التعلٌمات الواردة فً كتاب هللا وسنة رسوله ..؛محل اإلقامة ... الرحلة

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ االتصال :مبلحظة.ٌرجى االتصال بكتاب هللا وسنة رسوله الكرٌم" مزٌد من المعلومات-."َصلَّى هللاَّ

 (؟" 43442"هاتؾ ، ال داعً لتؤكٌد الحجز.مباشرومجاًنا

عن حكم هذا العمل - رحمه هللا- ؛فسبل الشٌخ ابن عثٌمٌن!! ومرادهم  بالرحلة السعٌدة السفر إلى الدار اآلخرة

رأًٌ فً هذه التذكرة التً شاعت :" (329 / 2)- مجموع فتاوى ورسابل ابن عثٌمٌن  كما فً- فؤجاب  بقوله:

منذ زمن، وانتشرت بٌن الناس، ووضعت على وجوه شتى؛ منها هذا الوجه الذي بٌن ٌدي؛ وهذه الورقة تشبه أن 

اثنٌن : ٌشٌر إلى الصلوات الخمس" 43442: "تكون استهزاء بهذه الرحلة؛ وانظر إلى قوله فً أرقام الهاتؾ

لصبلة الفجر؛ وأربعة أربعة للظهر، والعصر؛ وثبلثة للمؽرب؛ وأربعة للعشاء؛ فجعل الصبلة التً هً أعظم 

فالذي أرى أن تتلؾ هذه التذكرة، وأن ال تنشر بٌن الناس،  ....أركان اإلسبلم بعد الشهادتٌن جعلها أرقاًما للهاتؾ 

اهـ ...".

ٌعنً بهذه األرقام  (43442)إذا أردت االتصال برب العالمٌن فاتصل على الرقم : ومن هذا الضرب قول القابل

اتٌد !!     " أعداد الصلوات  ُهَّللٌا ِو طْخ اتُل مَو ماوَو السُهَّللا ِة وَو امَو ٌَو مَو الْخقِ وْخ ٌَو تُلهُل  ضَو ِمًٌعا قَوبْخ ضُل جَو َورْخ األْخ ِرِه وَو قُهَّللا قَودْخ َو حَو وا هللاُهَّللا رُل ا قَودَو مَو وَو

ِركُلونَو  ٌُلشْخ ا  مُهَّللا الَوى عَو عَو تَو هُل وَو انَو حَو بْخ ِمٌنِِه سُل ٌَو (  67: الزمر ]  "بِ

: ومنها
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. السخرٌة بالدٌن والتشوٌه بالمصلٌن 

فً بعض الجواالت فٌها مقاطع فٌدٌو تمثٌلٌات ومسرحٌات وفً بعضها سخرٌة بالمتدٌنٌن واحتقار للصالحٌن 

قل أباهلل وآٌاته  }:وفاعل هذا ٌخشى علٌه من الكفر كما نص على ذلك قوله تعالى ، واستخفاؾ بشعابر الدٌن

[ . 66-65: التوبة ] {ورسوله كنتم تستهزئون ، ال تعتذروا قد كفرتم بعد إٌمانكم 

وهذه اآلٌة نزلت فً نفر من المنافقٌن حٌنما سخروا من النبً صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه رضوان هللا علٌهم 

ٌعنون بذلك " ما رأٌت مثل قرآبنا هإالء أرؼب بطوناً وال أكذب ألسناً وال أجبن عند اللقاء : " حٌث قال أحدهم 

( 4/118)أنظر تفسٌر ابن كثٌر . رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه فحكم هللا علٌهم بالكفر كما فً اآلٌة 

(. 108)والصحٌح المسند من أسباب النزول للشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا 

 فمن استهزأ بالصبلة أو بالمساجد أو الصالحٌن ألجل صبلحهم أو باللحٌة أو بالسواك أو ؼٌر ذلك ألجل أن ذلك 

. كما ٌذكره أهل العلم فً كتب العقٌدة .من الدٌن فهو كافر باهلل رب العالمٌن على هذا التفصٌل الذي تقدم 

الذي ٌسخر بمن ٌقوم بهذه :"(17 / 186)- كما فً كتب و رسابل للعثٌمٌن - رحمه هللا - قال ابن عثٌمٌن

إما أن ٌسخر به لكونه طبق األمر المشروع، وهذا على خطر عظٌم؛ :  األعمال المشروعة ال ٌخلو من حالٌن

- والعٌاذ باهلل - ألنه إذا سخر به من أجل اتباع المشروع كان ساخراً بالمشروع نفسه، والسخرٌة بشرع هللا كفر 

ِزئُلونَو ): كما قال هللا تعالى هْخ تَو تُلمْخ تَوسْخ نْخ ولِِه كُل سُل رَو اتِِه وَو ٌَو آ ِ وَو بُل قُللْخ أَوبِاهللُهَّللا لْخعَو نَو وضُل وَو ا نَوخُل نُهَّللا ا كُل مَو قُلولُلنُهَّللا إِنُهَّللا ٌَو هُلمْخ لَو ؤَولْختَو لَوئِنْخ سَو ال * وَو

ِرِمٌنَو  انُلوا مُلجْخ هُلمْخ كَو ائِفَوةَو بِؤَونُهَّللا بْخ طَو ذِّ مْخ نُلعَو كُل ائِفَوٍة ِمنْخ نْخ طَو فُل عَو عْخ مْخ إِنْخ نَو انِكُل دَو إٌِمَو عْخ تُلمْخ بَو فَورْخ وا قَودْخ كَو ِذرُل تَو عْخ  ( التوبة66-65.)(تَو

وأما إن كان ٌسخر به لسوء فهم عنده، ولعدم معرفة بالشرع عنده، فإنه ال ٌكفر، لكنه ٌكون قد أتى معصٌة حٌث 

 فتبٌن (1)"بحسب امرئ من الشر أن ٌحقر أخاه المسلم": احتقر أخاه المسلم، وقد قال النبً صلى هللا علٌه وسلم

:   أن السخرٌة بمن ٌقوم بشرابع هللا تنقسم إلى هذٌن القسمٌن

وإن سخر به معتقداً أنه . إن سخر به من أجل تطبٌق ما ٌراه شرعاً فهو كافر؛ ألن سخرٌته به سخرٌة بالشرع

ناقص الفهم، قلٌل العلم، حٌث خالؾ رأي أبمة عنده، فهذا ال ٌكفر، لكنه ٌكون فاعبلً لمعصٌة عظٌمة، علٌه أن 

 اهـ"....ٌتوب إلى هللا سبحانه وتعالى

فمن هذه االستهانات على سبٌل المثال ال الحصر أنهم ٌصورون مجموعة من الناس ٌصلون ولهم إمام حتى إذا 

فبل ٌجوز إدخال مثل هذه ! من أجل إضحاك الناس ! ما سجد اإلمام وسجدوا معه خرج وتركهم ساجدٌن 

فالسجود أمرعظٌم الٌعٌر به بل ٌمدح علٌه ألنه عبادة ؛وأقرب ماٌكون العبد من ربه .المسلسبلت فً الجواالت

لِكَو  :"قال تعالى.لو كانوا ٌعقلون !!وهو ساجد؛فكٌؾ ٌسخربالساجد؟ لَوِعًبا ذَو ًوا وَو زُل ا هُل وهَو ذُل ِة اتُهَّللاخَو الَو تُلمْخ إِلَوى الصُهَّللا ٌْخ ادَو ا نَو إِذَو وَو

قِلُلونَو  عْخ ٌَو مٌد الَو  هُلمْخ قَووْخ [  58/المابدة] "بِؤَونُهَّللا

ومن ذلك ما انتشر فً كثٌر من الجواالت دبلجة صور أناس صالحٌن وٌظهرونهم على هٌبات ؼٌرالبقة بهم 

ٌلبسون المبلبس الشرعٌة كالقمٌص ، فٌدبلجون صورا ألناس علٌهم سٌما الصبلح،الٌرتضونها ولٌست مشروعة 

فٌجعلونهم ٌرقصون على أدوات معازؾ وٌؽنون وؼٌر ذلك من الكذب  ، والعمامة وعلٌهم لحى جمٌلة 

. وترى كثٌرا من الؽوؼاء ٌفرحون بها وٌحتفظون بها فً جواالتهم وٌتناقلونها بٌنهم فإلى هللا المشتكى، واالفتراء

: ومنها.
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: التشوٌه واالستهانة بالسالطٌن والمسئولٌن 

ٌحصل أن بعض الناس  ٌدخل إلى هذه األجهزة صورة سلطان أو مسبول فٌشوه بصورته وٌدبلج له صورة 

فٌؤخذها الجهال ،ومن ذلك أصوات حمٌر أو أصوات دجاج ونحو ذلك ،وحركات وأصوات ال تلٌق به 

ٌضحكون وٌفرحون بذلك وٌتناقلونهابٌنهم  وهذا ال ٌجوز ؛فقد حرم هللا التشهٌر بالسلطان   وهم،وٌشاهدونها

وإنما أرشدنا النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى مناصحته ، واالستهانة به وتهٌٌج الشعب ضده مهما كان ظلمه

والصبر على ظلمه حتى ٌقضً هللا بٌن الخبلبق ٌوم القٌامة ، وسؤذكر حدٌثا واحداً من أحادٌث كثٌرة فً طاعة 

واألحادٌث فً هذا الباب كثٌرة تركتها خشٌة اإلطالة؛ منها ،أولٌاء األمور والصبر علٌهم وإن جاروا وظلموا

من " الحدٌث الذي رواه الترمذي عن أبً بكرة رضً عنه قال سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول 

 ".678"والحدٌث صححه األلبانً  فً تحقٌقه لرٌاض الصالحٌن برقم  ."أهان السلطان أهانه هللا 

ولهذا ".... عند شرحه لهذا الحدٌث  (2/551)فً شرح رٌاض الصالحٌن - رحمه هللا-قال الشٌخ ابن عثٌمٌن

فالذي ٌهٌن السلطان ٌنشر معاٌبه بٌن الناس ، وذمه والتشنٌع علٌه والتشهٌر به ٌكون عرضة ألن ٌهٌنه هللا عز 

وجل ألنه إذا أهان السلطان بمثل هذه األمور تمرد الناس علٌه وعصوه وحٌنبذ ٌكون هذا سبب شر فٌهٌنه هللا 

عز وجل فإن أهانه هللا فً الدنٌا فقد أدرك عقوبته وإن لم ٌهنه فً الدنٌا فإنه ٌستحق أن ٌهان فً اآلخرة والعٌاذ 

اهـ ...."باهلل ألن كبلم النبً صلى هللا علٌه وسلم حق 

وهذا العمل أعنً التشوٌه باألمراء سواء كان بالجواالت أوبؽٌرها  مما ٌثلج صدور أهل البدع وال ٌستبعد أن 

فبل ٌجوزاالستهانة بهم وال الخروج علٌهم .ٌكون منهم أومن دعوتهم  ألنهم أهل فتن وخروج وقبلقل فً الببلد 

. وإنما الذي ٌنبؽً هو مناصحتهم والصبر علٌهم وهذا مبسوط فً مواضعه ، وإن كانوا ظلمة 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (6706)صحٌح أخرجه مسلم رقم :(1)

 

 

: ومنها

التشوٌه بخلقة اإلنسان 

فٌعمدون إلى صورة إنسان فٌحولونها إلى صورة قرد؛ بؽض النظر عن دٌنه مسلماً كان أو كافراً ألنهم بهذا 

التً تنص على أن أصل اإلنسان " داروٌن"وهً نظرٌة - شعروا أم لم ٌشعروا - الفعل ٌقررون  نظرٌة كفرٌة

كان قرداً ثم تطور حتى صار على هذه الهٌبة وهً نظرٌة باطلة ردها الشرع والعقل والفطرة ومما ٌإسؾ أنهم 

ولقد كرمنا بنً آدم وحملنهم فً البر والبحر  }ٌقررونها فً مدارس المسلمٌن وهللا سبحانه وتعالى ٌقول 

، ففً هذه اآلٌة بٌان أن هللا  [70:اإلسراء] {ورزقنهم من الطٌبات وفضلناهم على كثٌر ممن خلقنا تفضٌال 

فجعله ٌمشً على ،سبحانه وتعالى كرم اإلنسان وفضله على سابر المخلوقات بل وصوره فً أحسن صورة 

وجعله ٌؤكل بٌدٌه مستوٌا بٌنما سابر الحٌوانات تؤكل بفمها من ، رجلٌن وكثٌر من الحٌوانات تمشً على أربع

، وبٌن هللا سبحانه وتعالى أن أصل   (4:التٌن ] لقد خلقنا اإلنسان فً أحسن تقوٌم }قال تعالى ، األرض 
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اإلنسان من تراب ثم بعد ذلك تناسل من سبللة من ماء مهٌن كما بٌن سبحانه فً كتابه الكرٌم لمن كان له قلب أو 

. فبل ٌجوز تصوٌر اإلنسان بصورة حٌوان مهما كان .ألقى السمع وهو شهٌد 

: ومنها

التشوٌه بالعرب عموما 

ففً هذا امتهان !! وذلك أنهم ٌصورون صور حٌوانات من كبلب وخنازٌر وحمٌر ثم تؤتً تتكلم بلؽة العرب 

وسخرٌة بالعرب والمسلمٌن لو كانوا ٌعقلون؛ وهذا أٌضاً فٌه تؽٌٌر لخلق هللا وهذا من عمل الشٌطان قال تعالى 

وألضلنهم وألمنٌنهم وآلمرنهم فلٌبتكن آذان األنعام وآلمرنهم فلٌغٌرن خلق هللا ومن ٌتخذ  }مخبراً عن إبلٌس 

وفٌه من المحاذٌر أنهم ٌضاهون بخلق هللا  (119:النساء] {الشٌطان ولٌاً من دون هللا فقد خسر خسراناً مبٌناً 

. وقد تقدم الكبلم علٌه فً باب حكم التصوٌر

: ومنها

السخرٌة بالصالحٌن 

وذلك أنهم ٌدبلجون صورة رجل صالح علٌه لحٌة وٌظهر بمظهر شرعً فٌؤتون به كؤنه ٌؽنً أو ٌرقص على 

} وقد رأٌت ذلك بؤم عٌنً ؛ وهذه هً طرٌقة المجرمٌن قال تعالى ، األؼانً وما أشبه ذلك كما تقدم اإلشارة إلٌه

وقال  .[30-29:المطففٌن ]اآلٌات {إن الذٌن أجرموا كانوا من الذٌن آمنوا ٌضحكون وإذا مروا بهم ٌتغامزون 

 " ومن قال فً مإمن ما لٌس فٌه أسكنه هللا ردغة الخبال حتى ٌؤتً بالمخرج مما قال" صلى هللا علٌه وسلم 

: ، ومعنى ردؼة الخبال " 437"رواه أبو داود والحاكم وهو فً السلسلة الصحٌحة لؤللبانً رحمه هللا برقم

. عصارة أهل النار ما ٌخرج من أجسادهم 

 

 

 

األضحوكات والنكت فً الجواالت 

األصل فً النكت واألضحوكات  اإلباحة إذا لم ٌكن فٌها مخالفة شرعٌة ؛لكن بعضهم ٌزٌد وٌبالػ وٌتكلؾ 

؛فٌكذب وٌزور وٌستهزئ باآلخرٌن وٌضٌع األوقات وربما ألهى عن الصلوات وأداء الواجبات وربما أؼرق 

. الناس فً األضحوكات والملهٌات وصد عن ذكر هللا وقراءة القرآن فٌقسو القلب وٌبعدعن الرب سبحانه وتعالى 

فبعض الناس ٌدخل فً الجواالت  مسلسبلت فٌها أضحوكات تشتمل على صور ذوات أرواح وربما أدوات 

فٌنكتون وٌكذبون لٌضحكوا الناس ولم  - التً أخذت من الكفار- معازؾ  وٌؤتون بالتمثٌلٌات والمسرحٌات

ٌنزجروا بالوعٌد الذي أخبر به الذي ال ٌنطق عن الهوى صلى هللا علٌه وسلم؛ فقد روى أبو داوود والترمذي 

وٌل للذي ٌحدث فٌكذب :" وؼٌرهما عن معاوٌة بن حٌدة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

(. 7136)حسنه األلبانً فً صحٌح الجامع رقم "لٌضحك به القوم وٌل له وٌل له 
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كإثارة ، وربما كان من  وراء هذه المسرحٌات عقابد باطلة اتخذت هذه الوسابل لهدؾ تحقٌقهامن وراء الستار

أواستهزاء بسنه من السنن أو بصالح من الصالحٌن لتمسكه ،أو إثارة فتن بٌن الناس ،الناس للخروج على الحكام 

 .ونحو ذلك من المفاسد التً هً دٌدن أهل البدع والتحزبات  وأصحاب المعاصً،بالكتاب والسنة 

 

التمثٌل فً الجواالت 

واتخذه البعض ، مسؤلة التمثٌل فكر ؼربً استورده بعض المسلمٌن من الكفارفجعله بعضهم للتروٌح عن النفس

، وجعله بعضهم سلما لتحقٌق مصالحهم وإرضاء ضمابرهم ، مطٌة للنٌل فً أعراض الناس واالستهزاء بهم

ألنها طرٌقة مبتدعة وأمور ، واتخذه البعض اآلخر  وسٌلة للدعوة إلى هللا فؤخطؤوا وهم ٌحسبون أنهم أصابوا

ِ بِإِْذنِهِ :"الدعوة إلى هللا مسابل توقٌفٌة لقوله تعالى ا إِلَى هللاَّ ًٌ [ 46: األحزاب ]اآلٌة  " َوَداِع

فالتمثٌلٌات لم تكن من صنٌع السلؾ بل هً طرٌقة ؼربٌة وتقلٌد للكفاروتشبه بهم وما أكثر المقلدٌن لهم فً 

( 6889)زماننا؛ وهذا ما أخبر به الصادق المصدوق علٌه الصبلة والسبلم كما جاء فً  صحٌح البخاري رقم 

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا  )قال عن النبً صلى هللا علٌه و سلم : عن أبً سعٌد الخدري  

وجاء من  (فمن  ) قلنا ٌا رسول هللا الٌهود والنصارى ؟ قال.  (بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم 

حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم و حتى لو أن أحدهم جامع ."..     رضً هللا عنهماحدٌث ابن عباس

. فً صحٌح الجامع( 5067): انظر حدٌث رقم  (صحٌح  ): قال الشٌخ األلبانً ".امرأته بالطرٌق لفعلتموه 

ففٌها الكذب والزور والتزوٌر والتصوٌر ، ففً التمثٌل من المخالفات والمحاذٌر ماال ٌخفى على عاقل منصؾ

- فقد حدثنا الشٌخ ٌحٌى الحجوري، واألؼانً وتقلٌب الحقابق والطعن بالصالحٌن بل واالستهزاء بشعابر الدٌن

شكلوا مسرحٌة وأحدهم ٌقرأ قرآنا حتى وصل إلى - هداهم هللا – أن مجموعة من اإلخوان المسلمٌن -حفظه هللا 

وقرأ آخر سورة التكاثر حتى !! جنات عدن فقط وصنعاء ما معها جنة ؟: فقال اآلخر "جنات عدن"قوله تعالى 

فإذا به ٌكرر كلمة زرتم  وٌقطعها من نصفها وٌفخم الراء وٌقول "حتى زرتم المقابر :"وصل إلى قوله تعالى 

فقد ، ومن هذا الضرب كثٌر ومنهم من ٌمثل األنبٌاء كذبا وزوًرا- والعٌاذ باهلل- ٌستهزء بالقرآن!!زر زر زرر  

ورأٌنا فً بعض الجواالت صورا لموسى وهارون ، سمعنا عن تمثٌبلت مزرٌة لٌوسؾ علٌه السبلم وإخوته 

علٌهما السبلم وؼٌرهما من األنبٌاء؛ وربما كان الممثل لذلك النبً الكرٌم من أفسق الناس بل قد وجد مؽنً 

ومؽنٌة ٌمثلون صحابً وصحابٌة على حالة ٌستحً المشاهد أن ٌنظر إلٌهما إن كان عنده حٌاء؛ منها أن ذلك 

متبرجة كاشفة وجهها وشعرها –التً تمثل الصحابٌة –الصحابً كان ٌؽازل تلك المرأة وتؤتً تلك المرأة 

ووهللا ماكان الصحابة و نساء الصحابة والتابعٌن هكذا ؛أضؾ إلى ذلك أنهم ...!!!وساقٌها ؛كاسٌة عارٌة 

 وقبحت هذه "كبرة كلمة تخرج من أفواههم إن ٌقولون إال كذبا!!"ٌروجون لهذه المسلسبلت وٌسمونها إسبلمٌة 

اإلسبلم منها براء فبل ٌجوز لمسلم إعداد هذه المسرحٌات . األفعال التً ٌتهمون بها الصالحٌن كذبا وزورا 

وتجهٌزها والحضورها وال مشاهدتها  وال بٌع أشرطتها وال دبلجتها فً الكمبٌوترات وال إرسالها إلى الجواالت 

.  لما ٌترتب علٌها من المعاصً والمخالفات

عن حكم تمثٌل  : ( 4723) فتوى رقم (268 / 3- ) (269 /3)- المجموعة األولى - سبل علماء اللجنة الدابمة 

األنبٌاء علٌهم الصبلة والسبلم والصحابة والتابعٌن رضً هللا عنهم؟ وعن تمثٌل األنبٌاء وأتباعهم من جانب 

والكفار من جانب آخر؟ 
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إن المشاهد فً التمثٌلٌات التً تقام والمعهود فٌها طابع اللهو وزخرفة القول والتصنع فً : أوال:" فؤجابوا

الحركات ونحو ذلك مما ٌلفت النظر وٌستمٌل نفوس الحاضرٌن وٌستولً على مشاعرهم ولو أدى ذلك إلى لً 

فً كبلم من ٌمثله، أو تحرٌؾ له أو زٌادة فٌه، وهذا مما ال ٌلٌق فً نفسه فضبل عن أنه ٌقع تمثٌبل من شخص أو 

جماعة لؤلنبٌاء وصحابتهم وأتباعهم فٌما ٌصدرعنهم من أقوال فً الدعوة والببلغ، وما ٌقومون به من عبادة 

.  وجهاد أداء للواجب ونصرة لئلسبلم

إن الذٌن ٌشتؽلون بالتمثٌل ٌؽلب علٌهم عدم تحري الصدق وعدم التحلً باألخبلق اإلسبلمٌة الفاضلة، : ثانٌا

وفٌهم جرأة على المجازفة وعدم مباالة باالنزالق إلى ما ال ٌلٌق ما دام فً ذلك تحقٌق لؽرضه من استهواء 

الناس وكسب للمادة ومظهر نجاح فً نظر السواد األعظم من المتفرجٌن، فإذا قاموا بتمثٌل الصحابة ونحوهم 

أفضى ذلك إلى السخرٌة واالستهزاء بهم والنٌل من كرامتهم والحط من قدرهم وقضى على مالهم من هٌبة 

. ووقار فً نفوس المسلمٌن

إذا قدر أن التمثٌلٌة لجانبٌن، جانب الكافرٌن كفرعون وأبً جهل ومن على شاكلتهما، وجانب المإمنٌن : ثالثا

فإن من ٌمثل الكافرٌن سٌقوم مقامهم وٌتكلم بؤلسنتهم فٌنطق - كموسى ومحمد علٌهما الصبلة والسبلم وأتباعهم 

إلخ، وٌسفه أحبلم األنبٌاء .. بكلمات الكفر وٌوجه السباب والشتابم لؤلنبٌاء وٌرمٌهم بالكذب والسحر والجنون

وأتباعهم وٌبهتهم بكل ما تسوله له نفسه من الشر والبهتان مما جرى من فرعون وأبً جهل وأضرابهما مع 

األنبٌاء وأتباعهم ال على وجه الحكاٌة عنهم، بل على وجه النطق بما نطقوا به من الكفر والضبلل هذا إذا لم 

ٌزٌدوا من عند أنفسهم ما ٌكسب الموقؾ بشاعة وٌزٌده منكرا وبهتانا وإال كانت جرٌمة التمثٌل أشد وببلإها 

.  أعظم وذلك مما ٌإدي إلى ما ال تحمد عقباه من الكفر وفساد المجتمع ونقٌصة األنبٌاء والصالحٌن

دعوى أن هذا العرض التمثٌلً لما جرى بٌن المسلمٌن والكافرٌن طرٌق من طرق الببلغ الناجح والدعوة : رابعا

ومفسدتها . دعوى ٌردها الواقع، وعلى تقدٌر صحتها فشرها ٌطؽى على خٌرها- المإثرة واالعتبار بالتارٌخ 

. تربو على مصلحتها وما كان كذلك ٌجب منعه والقضاء على التفكٌر فٌه

وسابل الببلغ والدعوة إلى اإلسبلم ونشره بٌن الناس كثٌرة، وقد رسمها األنبٌاء ألممهم وآتت ثمارها :  خامسا

اهـ ".وباهلل التوفٌق وصلى هللا على نبٌنا محمد وآله وصحبه وسلم...ٌانعة؛

 التنجٌم فً الجواالت

اهـ انظر " االستدالل باألحوال الفلكٌة على الحوادث األرضٌة:" التنجٌم بؤنه– رحمه هللا – عرؾ شٌخ اإلسبلم 

( 192ص  / 35ج )- مجموع الفتاوى 

. فٌنظر المنجم إلى النجوم فٌستدل بحركاتها على المصابب وعلى السعود والنحوس ونحو ذلك وهذا شرك باهلل 

فعلى هذا ال ٌجوز التنجٌم ال فً الجوال وال فً الجرابد وال فً المجبلت وال ٌجوز الذهاب إلى السحرة 

. والٌجوزالنظر فً جرابد ومجبلت المنجمٌن . والمنجمٌن ومن كان على شاكلتهم 

من اقتبس شعبة من : " فقد روى أبو داود من حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما قال صلى هللا علٌه وسلم

( . 6074) صححه األلبانً فً صحٌح الجامع "النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر  

ومصدق " قوله صلى هللا علٌه وسلم   (559)فً كتاب فتح المجٌد مع القول المفٌد - رحمه هللا- قال ابن عثٌمٌن

فعلم التنجٌم نوع من السحر فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحر فمن اقتبس شعبة من النجوم  :" "بالسحر 
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فقد اقتبس شعبة من السحر والمصدق به هو المصدق بما ٌخبر به المنجمون فإذا قال المنجم سٌحدث كذا وكذا 

. اهـ " وصدق به فإنه ال ٌدخل الجنة ألنه صدق بعلم الؽٌب لؽٌر هللا

فٌرسل " التنجٌم "فمن األمور المفسدة للعقابدفً الجواالت  التً تعطٌها بعض شركات الجوال لزبابنها األبراج  

المتصل رسالة ٌعرؾ الشركة على برجه أو اسمه أو اسم أمه، ثم تؤتٌه رسالة تعرفه بحظه من السعادة والنحوس 

والشقاوة وؼٌر ذلك وهذا شرك باهلل ألن فٌه إدعاء علم الؽٌب لؽٌر هللا سبحانه وتعالى  وفٌه عدم توكل على هللا  

الذي بٌده الضر والنفع ، فبل ٌجوز االلتفات إلى هذه األبراج وال النظر فٌها ال عن طرٌق الجواالت وال الجرابد 

. وال المجبلت وال ؼٌرها فالحكم واحد 

. فبل ٌضلونهم فٌحملوا أوزارهم ٌوم القٌامة ،فننصح أصحاب شركات الجوال أن ٌتقوا هللا فً زبابنهم 

فإن المصدق بهذه الخرافات كافر بالقرآن الكرٌم ، ومن شارك فً هذه األبراج عبر الرسابل الهاتفٌة أو ؼٌرها 

فصدق فهو كذلك كافر بما أنزل على محمد صلى هللا علٌه وسلم ، وإن شارك وأرسل ولم ٌصدق لم تقبل له 

صبلة أربعٌن ٌوماً ألنه أعان على باطل وأقرهم على ما هم علٌه وارتكب منهٌاً نهى عنه النبً صلى هللا علٌه 

من " قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : وسلم وٌستفاد هذا الحكم من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 

 رواه أبو داود "أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه فٌما ٌقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى هللا علٌه وسلم 

، وحدٌث جاء عن بعض أزوج النبً صلى هللا علٌه وسلم فً  (2006)وحسنه األلبانً فً اإلرواء  (3904)

من أتى عرافاً فسؤله عن شًء لم تقبل له " قال أن النبً صلى هللا علٌه وسلم  ( 2230)صحٌح مسلم برقم 

 . "صالة أربعٌن ٌوماً 

باإلضافة إلى ما تقدم من األحادٌث فً هذا الجانب فحكم المصدق للمنجم كحكم المصدق للعراؾ والكاهن ألن 

. العلة واحدة وهً ادعاء علم الؽٌب 

ومما ٌدخل فً  : "(348)" التمهٌد لشرح كتاب التوحٌد " قال الشٌخ صالح بن عبد العزٌز آل الشٌخ فً كتاب 

مما ٌسمونه بالبروج فٌخصصون – ما ٌكثر فً المجبلت – التنجٌم فً هذا العصر بوضوح مع ؼفلة الناس عنه 

صفحة أو أقل منها فً الجرابد وٌجعلون علٌها رسم بروج السنة ، برج األسد ، والعقرب ، والثور ، إلى آخره ، 

وٌجعلون أمام كل برج ما سٌحصل فٌه ، فإذا كان الرجل أو المرأة مولود فً ذلك البرج ٌقول سٌحصل لك كذا 

وٌجب .... وهو نوع من الكهانة ووجوده فً الجرابد والمجبلت على ذلك النحو وجود الكهان فٌها ... وكذا وكذا 

ولو لمجرد - على كل مسلم أال ٌدخله بٌته وأال ٌقرأه وال ٌطلع علٌه ، ألن االطبلع على تلك البروج وما فٌها 

ٌدخل فً النهً من جهة أنه أتى الكهان ؼٌر منكر علٌهم ، وإذا قرأ هذه الصفحة وهو ٌعلم برجه الذي - المعرفة 

ولد فٌه أو ٌعلم البرج الذي ٌناسبه وقرأ ما فٌه فكؤنه سؤل كاهناً فبل تقبل له صبلة أربعٌن ٌوماً فإن صدق بما فً 

فإنه ٌجب إنكار ذلك على كل صعٌد وأن ال ... تلك البروج فقد كفر بما أنزل على محمد صلى هللا علٌه وسلم 

ٌإثم المرء نفسه وال من فً بٌته بإدخال شًء من الجرابد التً فٌها ذلك فً البٌوت ، ألن  هذا معناه إدخال 

اهـ  .." الكهنة إلى البٌوت 

وكذلك ٌكون الحكم فً األبراج التً عن طرٌق الجواالت فإن العلة واحدة والخطوات متحدة والقصد واحد : قلت 

. وإن تؽٌرت المصادر  
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حكم تسجٌل المتكلم من غٌر إذنه 

هو تسجٌل كبلم المتصل به من ؼٌر إذنه ، فهذا الفعل ال ٌجوز وهو : من األخطاء التً ٌفعلها بعض المتصلٌن

من باب التجسس واستراق الكبلم واستماعه وصاحبه كاره لذلك، بل هو من باب النمٌمة إذا نقله إلى ؼٌره بقصد 

اإلفساد بٌنهما فٌصٌر من أقبح أنواع النمٌمة وأشدها ألنه ٌنقل الكبلم بالحرؾ والصوت والكٌفٌة وقد نهى هللا 

( 10/394)، وروى البخاري  [12:الحجرات  ]  (وال تجسسوا ): سبحانه وتعالى عن ذلك كله فقال سبحانه

وفً " ال ٌدخل الجنة نمام " : من حدٌث حذٌفة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال  (105)ومسلم 

النمام والقتات بمعنى واحد وقٌل النمام الذي ٌكون : قال الحافظ :" قال المنذري " ال ٌدخل الجنة قتات " رواٌة 

. اهـ "مع الجماعة ٌتحدثون حدٌثاً فٌنم علٌهم ، والقتات الذي تسمع علٌهم وهم ال ٌعلمون  ثم ٌنم 

من حدٌث  (7042)فالذي ٌسجل كبلم قوم وهم ال ٌعلمون ٌدخل تحت هذا الحكم بل قد جاء فً صحٌح البخاري 

من استمع إلى حدٌث قوم وهم له كارهون " : ابن عباس رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

. هو الرصاص المذاب كما قاله المنذري وؼٌره : واآلنك . "صب فً أذنٌه اآلنك ٌوم القٌامة 

أو كان فً ،  فهذا الحدٌث ٌنطبق على الذي سجل كبلم الؽٌر بؽٌر إذنه؛ ألنه ربما كان كارها أن ٌسمعه الؽٌر

. فمن أفشى سر ؼٌره فقد خانه.الكبلم أسرار ال ٌحب أن ٌطلع علٌها أحد 

ال ٌجوز لمسلم ٌرعى األمانة وٌبؽض الخٌانة أن  :" (35)" أدب الهاتؾ "فً - رحمه هللا- قال الشٌخ بكر أبو زٌد

ٌسجل كبلم المتكلم دون إذنه وعلمه مهما ٌكون نوع الكبلم ، دٌنٌا أو دنٌوٌاً كفتوى أو مباحثة علمٌة أو مالٌة وما 

إظهار الرجل سر ؼٌره أقبح من إظهار سر نفسه ألنه ٌبوء بؤحد : وقال الماوردي ... جرى مجرى ذلك 

وصمتٌن ، الخٌانة إن كان مإتمنا والنمٌمة إن كان مستخبراً ، وأما الضرر فٌما استوٌا فٌه ، أو تفاصبل كبلهما 

. مذموم وهو فٌها معلوم 

أن تسجٌل المكالمة الهاتفٌة أو ؼٌر هاتفٌة دون علم المتكلم وإذنه فجور وخٌانة وجرحه فً العدالة : والخبلصة 

. اهـ "وال ٌفعلها إال الضامرون فً الدٌن والخلق واألدب 

فهذه خٌانة أخرى ، وأما إن زاد المسجل للمكالمة فً الكبلم أو أنقص فٌه عن طرٌق الدبلجة كما هو معلوم

كما ٌفعله بعض الفساق من دبلجة األقوال واألفعال على ،وجرٌمة كبرى وتؽٌٌر الحقابق وتلبٌس الحق بالباطل 

ؼٌر حقٌقتها ؛وكما ٌفعله أهل البدع من دبلجة كلمات لبعض العلماء تشوٌها بهم ؛وتنفٌرا للناس من حولهم ؛ وهم 

فلذلك جعلت الصور والتسجٌبلت ضعٌفة الحجٌة عند اإلثبات !.  لم ٌقولوها بل وٌنكرونها فضبل عن أن ٌقولوها؛

!. فى المحاكم لما رأٌت وعلمت من الخٌانات ؛وتقلٌب الحقابق 

 

حكم تسجٌل العالم من غٌر إذنه 

من اآلداب المرعٌة فً السابل أنه إذا سؤل أهل العلم  :"(12 / 2)- قال الشٌخ  صالح آل الشٌخ فً أدب السإال

ل الجواب مكتوبا أو على جهاز التسجٌل إال بإذن العالم ٌَُسجِّ وقد مّر على : فً الهاتؾ أو فً ؼٌر الهاتؾ فبل 

بعض اإلخوة ذات مرة أْن سّجل ألحد أهل العلم جوابا لٌس كما ٌنبؽً، وهذا راجع إلى أّن العالم ٌجٌب على قدر 

... االستفتاء، ولو استحضر العالم أّن هذا ٌسجل وأن الجواب سٌسمعه آخرون لكان جوابه ؼٌر الجواب األول

فمن عدم توقٌر أهل العلم وعدم رعاٌة حقهم بل من االفتبات على حقهم أن تسجل جواب أهل العلم بالهاتؾ أو 

كتابة ثم تنشره دون إذنه؛ ألنه هو الذي له الحق فً أن تنشر فتواه على المؤل أو ال تنشر أو ال تسجل، فالسابل 
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سؤل فٌما ٌخصه، فهل أذن العالم لك أن تسجل السإال والجواب بالهاتؾ؟ لم ٌؤذن، فإذا أردت أن تسجل فتستؤذنه 

فإذا أِذن تكون . أحسن هللا إلٌك أنا محتاج للجواب مسجبل على الشرٌط واآلن أرٌد أن أسجله: فً البداٌة وتقول

أنت قد أتٌت بما ٌنبؽً من األدب، ولم تكن ممن ال ٌوقرون أهل العلم أو ٌجعلون األمر ؼٌر واضح لهم؛ فٌستؽل 

أبداً : بعض الفرص فٌسجل علٌهم ما ال ٌرؼبون فً تسجٌله، لهذا مرة من المّرات حصل مثل هذا ولما سبل قال

ما قلت كذا وكذا على تفاصٌله، بل المسؤلة فٌها تفصٌل بنحو ما السإال والجواب فً التسجٌل واضح، لَِم قال 

لكنه ظن حٌن سؤله السابل بالهاتؾ .. العالم إّن المسؤلة فٌها تفصٌل؟ ألّنه استحضر من المسؤلة اآلن فٌه أخذ ورد 

اهـ "أنها ال ٌعدو عن اهتمام السابل بنفسه

أنه قد ٌحصل فً التعبٌر نوع من : المقصود من اختبلؾ إجابة العالم فً الجوال أو الكتابة هو : تنبٌه مهم 

أوربما أجاب السابل بعٌنه ،بخبلؾ ما لو كتب بالقلم فسٌتحرى أعظم،الركاكة اللفظٌة بسبب المحادثة الهاتفٌة 

ولٌس المعنى أنه . ولو كانت كتابة أو إجابة مسجلة لكان فً الجواب مزٌد إٌضاح وتفصٌل ، على قدر الحاجة 

. ٌؽٌر الفتوى جذرٌا فٌفتً بالجوال خبلؾ الكتابة فً الورق فلٌتنبه 

وإذا علم المسجل لكبلم العالم من حاله الرضى واالستعداد وعدم اإلنكاروالعلم بؤن كبلمه سٌسجل فٌتؤهب لذلك  

كؤن ٌكون المعتاد عند هذا العالم أنهم ٌسجلون صوته كلما اتصلوا به السٌما فً المسابل العلمٌة ،فبل بؤس بذلك 

. ألجل نشرها بٌن الناس للحاجة إلٌها فبل بؤس وهللا أعلم

. فتح المٌكرفون والناس ٌسمعون : تنبٌه آخر 

والناس "المٌكرفون"فتح السماعة الخارجٌة  ، وهناك خطؤ آخر ٌفعله بعض المتصلٌن وهو أنه إذا استقبل مكالمة

وربما كان ٌكره ذلك أو كان الكبلم خاصا بٌنهما ألنه قد ، فٌسمع الحاضرون الذٌن بجانبه كبلم المتصل ، حوله 

ٌتكلم بكبلم سر بٌنهما ال ٌحب أن ٌسمعه أحد ؼٌرالمستقبل؛فهذا من األخطاء إال أن ٌؤذن المرسل بذلك أعنً 

المتصل ، أو أن  ٌعلمه بؤن السماعة مفتوحة لٌحتاط لنفسه؛أو أن ٌكون بمفرده بحٌث ال ٌسمع أحد صوت 

بل بعضهم ٌتعمد ،فكم قد حصلت من خبلفات وضؽابن بٌن الناس بسبب هذا التصرؾ .المتصل فهذا البؤس به

فٌحادث اآلخر وهو الٌشعر أن ،اسمع ما سٌقول فٌك فبلن :فٌقول للذي بجانبه ،فتح المٌكرفون بقصد التحرٌش 

رجبل آخر ٌسمع كبلمه وهذا ال ٌجوز ألن فٌه نوع من النمٌمة والتحرٌش والتجسس وإفشاء األسرار والخٌانة 

وأالٌتكلم بسر إال بعد التحري أو عند من ٌثق به أو ،ولهذا ننصح كبل المتهاتفٌن أن ٌتحفظ كل منهم عند الكبلم ،

ٌإجل الموضوع إلى أن ٌلتقً به على انفراد ألن هذه األجهزة لٌست موضع أمان لؤلسرار ال سٌما وقد وجد من 

وذلك من قبل بعض أصحاب الشركات وأصحاب ،ٌكتشؾ وٌسمع كبلم المتهاتفٌن دون علم الطرفٌن كلٌهما 

حتى ،األجهزة المخصصة الستراق السمع بل صار لهم موظفون ٌراقبون المتكلمٌن وٌتتبعون عورات الناس 

صاربعض الناس ال ٌستطٌع أن ٌخبر أهله هاتفٌا فً أي مكان هو خوفا من هإالء المتجسسٌن نسؤل هللا العافٌة 

 .والسبلمة 

 

المٌسر والقمارعبر الجوال 

ٌا أٌها الذٌن آمنوا  }: أما حكم المٌسر والقمار فهو حرام بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا علٌه وسلم قال تعالى

إنما الخمر والمٌسر واألنصاب واألزالم  رجس من عمل الشٌطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما ٌرٌد الشٌطان 

 {أن ٌوقع بٌنكم العداوة والبغضاء فً الخمر والمٌسر وٌصدكم عن ذكر هللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون 

[ . 91-90:المابدة ]
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أن ٌدفع المشاركون مبالػ : والمٌسر هو القمار كما ذكر ابن كثٌر عند تفسٌر هذه اآلٌة ؛فمن صور المٌسر

محدودة  إلى جهة معٌنة على سبٌل المسابقة والمرابحة ثم تعطً تلك الجهة جابزة أو أرباحا لرجل واحد ؛ وهذا 

: النساء ]{ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تؤكلوا أموالكم بٌنكم بالباطل  }:فٌه أكل أموال الناس بالباطل وهللا تعالى ٌقول 

29 . ]

إذا أردت أن تربح الملٌون أو : " أن ترسل الشركة رسالة فً الجوال هذا نصها : فمن صور المٌسر فً الجوال

أرسل كلمة كذا إلى الرقم كذا بخمسٌن رٌاالً؛  فتربح الشركة المبلٌٌن من األموال – أو نحو ذلك – تربح سٌارة 

وهذا فٌه ظلم وأكل ألموال الناس ،من ألوؾ المشاركٌن ثم تعطً جزًء من هذا المال لرجل واحد من المشاركٌن 

بالباطل كما تقدم فبل ٌجوز هذا التعامل  ال من جهة الشركات وال من جهة المشتركٌن سواء كان المشارك رابحا 

.  أو خاسرا ألن فٌه تعاونا معهم على المٌسر 

القمار فً التؤمٌن مخاطرة لتعرٌض النفس والمال لفرصة :(5/113ص )قال صاحب كتاب الفقه اإلسبلمً 

اهـ . مجهولة ؛وهذا هو القمار بعٌنه والمستؤمن ٌبذل الٌسٌر من المال فً انتظار أخذ مبلػ كبٌر وهذا قمار

وهذه هً  طرٌقة المتقامرٌن عن طرٌق الجواالت حٌث ٌرسل المشترك رسالة بخمسٌن رٌاالـ مثبلًـ لٌربح سٌارة 

. أونحوهابالمبلٌٌن 

أما لو شارك الشخص فً خدمة من الخدمات بمقابل خصم شهري محدود كمعلومات ٌقدمونها له من أخبار 

. وؼٌرها فبل بؤس بها ولٌس فٌه أكل األموال بالباطل ألنه خصم مال معلوم بمقابل شًء معلوم وهللا تعالى أعلم 

ومن الحٌل ألكل أموال المشاركٌن بالباطل أخذها بحجة المسابقة العلمٌة بتقدٌم أسبلة ثم ٌجٌب علٌها المشاركون 

. فربما أصاب فً اإلجابة آالؾ المشاركٌن وٌحصل على الجابزة واحد أو اثنان

حٌنما سبلوا عن حكم جمعٌة  (18 / 15)- كما فً  المجموعة األولى -رحمهم هللا – قال علماء  اللجنة الدابمة 

تقوم بمسابقة تتلخص فً بٌع بطاقة أسبلة بمبلػ خمسة رٌاالت للبطاقة التً تتضمن أسبلة حول الجمعٌة 

ال تجوز المسابقة المذكورة؛ ألنها تشتمل على :" فؤجابوا ... ونشاطاتها وٌحق لمن ٌبتاعها المشاركة فً المسابقة 

القمار؛ ألن المشاركٌن فٌها ٌدفعون مبلؽا زهٌدا برجاء أن ٌفوزوا بجابزة كبٌرة، فهذا هو القمار، وٌنبؽً لمرٌد 

وباهلل التوفٌق، وصلى هللا على نبٌنا محمد وآله . التبرع أن ٌدفع المساعدة للجمعٌة رجاء ثواب هللا جل وعبل

. اهـ."وصحبه وسلم

 

وقد بلؽنً أن :     ".... (237 / 28)- كما فً شرح سنن أبً داود - حفظه هللا-  وقال الشٌخ عبد المحسن العباد

فً الشركة شٌباً من المسابقات، وتكون المساهمة فً هذه المسابقات عن طرٌق االتصال بالهاتؾ، وأنه ٌترتب 

أن ٌدفع اإلنسان شٌباً من أجل أن ٌكسب، فإنه إذا كان هناك : على ذلك صرؾ مبلػ، وهذا ٌشبه القمار الذي هو

شًء من العوض أو شًء ٌدفعه اإلنسان من أجل أن ٌكسب شٌباً فإن هذا هو القمار الممنوع، وإذا حصل مثل 

وكذلك إذا كانت الشركة تعمل على . هذا من الشركة وُعرؾ أن هذا من مكاسب الشركة  فهو عمل ؼٌر طٌب

ال شك أن األولى هو عدم المساهمة فً : وخبلصة ذلك أقول. إدخال األؼانً فً التلفونات فإن ذلك ؼٌر جابز

اهـ .."الشركة من أجل هذه المحاذٌر التً فٌها
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الجواالت والبنوك الربوٌة 

توسعت مفاسد الجواالت حتى أدخلوا فٌها أو عن طرٌقها المٌسر والقمار والربا؛ فمن هذا الباب  جعلت بعض  

الشركات الجواالت وسٌلة للتعامل بالربا حٌث ٌسمحون بتسدٌد فواتٌر الماء والكهرباء عبر الجواالت بإدخال رقم 

معروؾ عندهم تعطٌهم الشركة أو الجهة المعنٌة بذلك فٌدخله المشترك فً الجوال ثم تقوم هذه البنوك بتحوٌل 

وال ٌتؤتى ذلك  لصاحب الجوال بؤن ٌسدد الفواتٌر من جواله إال بعد أن ، ، المال إلى مكاتب  الماء والكهرباء

ٌكون عنده رصٌد فً البنك وربما أخذوا من ماله أكثر من المال المستحق علٌه من قٌمة المٌاه والكهرباء 

فبل ٌجوز وضع األموال فً البنك بفابدة أو بؽٌر فابدة ألن هذا ،لمإسسات الماء والكهرباء ،فهذا ضرب من الربا 

إقرار لهم  على ما هم علٌه وتعاون معهم على اإلثم  والعدوان ، فقد حرم هللا الربا وتوعد بمحاربة فاعله ولعن 

المرابً فً سنة رسوله صلى هللا علٌه وسلم ، وتوعد بمحق بركة المال الذي فٌه ربا إلى ؼٌر ذلك من العواقب 

 .

 {ٌمحق هللا الربا وٌربً الصدقات  }: وقال تعالى .[275: البقرة ]{وأحل هللا  البٌع وحرم الربا  }: قال تعالى

ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقً من الربا إن كنتم مإمنٌن ، فإن لم  }:وقال تعالى  .[276: البقرة ]

-278: البقرة ]{تفعلوا فؤذنوا بحرب من هللا ورسوله وإن تبتم فلكم رإوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون 

279 . ]

لعن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ": من حدٌث جابر رضً هللا عنه قال  (1598)وجاء عند مسلم وؼٌره 

 . "هم سواء " :  وقال "آكل الربا ومإكله وكاتبه وشاهدٌه 

فبل تجوز هذه المعاملة والحال هذه ، وال تجوز المعاملة مع البنوك الربوٌة إطبلقا لؤلدلة التً تقدم ذكرها 

. فإن تؽٌٌر االسم ال ٌقتضً تؽٌٌر المسمى، وإن ؼٌروا اسمها أوسموها بنوك إسبلمٌة،وؼٌرها من األدلة كثٌر

ٌحرم إٌداع األموال فً البنوك الربوٌة، ولو كان :"(80 / 12)- المجموعة األولى - قال علماء اللجنة الدابمة 

بعض معامبلتها ربوٌة وبعضها ؼٌر ربوٌة، إال إذا خفت على ما لدٌك من النقود الضٌاع، ولم تجد طرٌقا 

اهـ .".لحفظها إال البنوك الربوٌة، فلك أن تضعها فٌها ببل فوابد

ال ٌجوز إٌداع النقود ونحوها فً البنوك الربوٌة :"(346 / 13)- كما فً المجموعة األولى - وقالوا أٌضا 

ونحوها من المصارؾ والمإسسات الربوٌة، سواء كان إٌداعها بفوابد أو بدون فوابد؛ لما فً ذلك من التعاون 

اهـ .."على اإلثم والعدوان،

فإن هللا قد توعد المرابٌن بمحق ، وننصح أصحاب البنوك والموظفٌن فٌها بؤن ٌتقوا هللا وأن ٌتركوا هذه المعاملة

وإنهم لن ٌطٌقوا حرب رب العالٌن علٌهم  ؛فقد أخبرنً شخص أنه أراد أن ، أموالهم الربوٌة وقد آذنهم بالحرب 

إال ما :"ٌقترض ماال من البنك لٌشتري أضحٌة  متعلبل بالضرورة وهو دٌدن كثٌر من المرابٌن وشعارهم 

فنصحته  بؤن ٌترك وأن هذه لٌست ضرورة فؤبى إال ،ولم ٌعرفوا الضرورة ولم ٌقدروا لها قدرها" اضطررتم إلٌه

وحدثنً بؤنه الٌزال فً فقر طوال السنة ،فذهب بشًء من المال لٌشتري كبشا فسرق المال بالسوق ، أن ٌقترض

. فهذا فً الدنٌا فكٌؾ باآلخرة نسؤل هللا العافٌة ، فانظر إلى حرب هللا!!.

 وننصح العاملٌن والموظفٌن فً البنوك أن ٌتخلصوا منها وأن ٌنظروا جهات أخرى مكاسبها طٌبة  فٌعملوا فٌها 

. فالطٌبات كثٌرة وهللا المستعان 
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سرقة الجواالت 

حكم السرقة حرام فً الكتاب والسنة واإلجماع وقد توعد هللا السارق باللعن وحد له القطع ألنها  صفة ذمٌمة 

والسارق والسارقة فاقطعوا أٌدٌهما جزاًء بما كسبا  }: قال تعالى. وحرفة قبٌحة وأخذ ألموال الناس بؽٌر حق

 [ . 38: المابدة  ] {نكاالً من هللا وهللا عزٌز حكٌم 

من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم  (1678)ومسلم  (6783)وجاء فً البخاري 

  . "لعن هللا السارق ٌسرق البٌضة فتقطع ٌده وٌسرق الحبل فتقطع ٌده " : قال 

ولهذا حده أنه تقطع ٌده ألن ، فسارق الجوال ملعون بنص هذا الحدٌث وألن الجوال أكثر ثمناً من ثمن الحبل 

ثمن الجوال ٌزٌد على ربع دٌنار بل بعضها ٌبلػ الدنانٌر الكثٌرة وقد صح من حدٌث عابشة رضً هللا عنها فً 

 "تقطع ٌد السارق فً ربع دٌنار : " أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال  (1684)ومسلم  (6790)البخاري 

. وهذا موضعه فً كتب الفقه ، متفق علٌه

فننصح من ابتلوا من السراق بهذه المهنة القبٌحة أن ٌتقوا هللا فً حقوق المسلمٌن وأن ٌتقوا دعوة المظلومٌن فإنه 

اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام :"لٌس بٌنها وبٌن هللا حجاب ؛ٌقول النبً صلى هللا علٌه وسلم 

وهو من  (117) صححه األلبانً فً صحٌح الجامع رقم "وعزتً وجاللً ألنصرنك ولو بعد حٌن :فٌقول هللا 

حدٌث خزٌمة بن ثابت رضً هللا عنه ؛ ولٌستحضر  السارق  مراقبة هللا له أثناء سرقته على الؽافلٌن ولٌتذكر 

. قدرة هللا علٌه أثناء قدرته على المساكٌن؛قبل أن تصٌبه سهام المظلومٌن 

              التظلمــن إذا ماكـــنت مقـــــــــتدرا                فـالظـــــلم عقبــــــاه إلــــى النـــــــدم   

             تنــــــام عٌنـــاك والمظــلوم منتبـــه               ٌدعـــو علٌــــــك وعٌـــن هللا لــم تنــم 

            ومـــا من ٌــــد إال ٌــد الـله فـوقـــها               وال ظــــــــــالم إال سٌبــــلى بؤظــــلــم 

ومن العجب أن صاحب الجوال قد ٌتصل على رقم جواله الذي سرق فٌجٌبه السارق وال ٌبالً؛ فٌخوفه باهلل 

وربما دعا علٌه فبل ٌتقً دعوة المظلوم ؛ فقد سرق على رجل جواله وهو ،فربما رد علٌه ردا عنٌفا وبكل جرأة 

الجوال اتق هللا : ماذا ترٌد ؟ قال : فً مكتب ٌعامل للحج والعمرة ؛فاتصل بالجوال ؛فؤجاب السارق وقال له 

فوصلت عند :؛ قال الرجل !أنت ذاهب مكة فإذا وصلت عند الكعبة فادع علً هناك : ٌاأخً ؛ فقال السارق 

!!. فانظر إلى هذه الجرأة . الكعبة ودعوت هللا أن ٌقطع ٌده 

فؤسؤل هللا أن ٌوفق أولٌاء األمور إلى إقامة الحدود على هإالء المجرمٌن وأن ٌقٌموا فٌهم كتاب هللا وهو القطع 

وإال فنخشى على الحكام من ، فإذا أقٌم حد القطع على السارق فإنه ال ٌجترئ أحد على السرقة بعد ذلك،كما تقدم

بطش هللا والوعٌد الذي أخبر به رسول هللا فقد روى  أبو داود والترمذي وابن ماجه عن برٌدة رضً هللا عنه 

القضاة ثالثة واحد فً الجنة واثنان فً النار فؤما الذي فً الجنة فرجل :"عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار فً الحكم فهو فً النار ورجل قضى للناس على جهل فهو فً 

(  253ص  / 2ج )-  صححه األلبانً فً صحٌح الترؼٌب والترهٌب "النار

: وإلٌك حكم لقطة الجوال !وبعضهم ٌحتال على جواالت الؽٌر بحجة أنها لقطة
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لقطة الجوال 

إن حكم لقطة الجوال كحكم سابر اللقطات تحفظ وتعرؾ سنة ، فإن وجد صاحبها فٌطلب منه أن ٌؤتً بعبلمات 

وأوصاؾ ذلك الجوال إن لم ٌكن فٌه أرقام أو شرٌحة تدل على صاحب الجوال  ، ثم ٌؤخذ جواله بدون أي مقابل 

. ، وال سبٌل لبلقط على صاحب اللقطة 

فإن وجده بعد ، فإن عرفها سنة فلم ٌجد صاحبها فهو مال هللا ٌإتٌه من ٌشاء، واألفضل أن ٌتصدق به لصاحبه

السنة وجب إرجاعه إلى صاحبه، ، أو ٌعطٌه ثمنه إن كان قد تلؾ ، أو كان قد تصدق به ولم ٌقره على الصدقة   

من حدٌث زٌد بن خالد الجهنً  (1722)، ألن هذا مال الؽٌر وهو ٌعتبر أمانه ، فقد جاء فً صحٌح مسلم رقم 

عرفها سنة ، فإن لم تُلعرف :" سبل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن اللقطة ؟ فقال : رضً هللا عنه قال 

. وجاء عندالبخاري بنحوه" .فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها ، فإن جاء صاحبها فؤدها إلٌه 

 .هو الخٌط الذى تشد به الصرة والكٌس وؼٌرهما:والوكاء .هوالوعاء الذى تكون فٌه النفقة: العفاص 

والحاصل أنه ٌؤتً بعبلمات هذه اللقطة فإن طابققت الواقع أخذها وإال فبل؛حتى ال ٌتقول أحد على أموال الناس 

. وٌدعً أن اللقطة له

وال ٌجوز استخدام اللقطة حتى تمر علٌها سنة ، واألفضل أن تبقى عنده محفوظة كودٌعة بعد السنة إذا لم ٌوجد 

من حدٌث زٌد بن خالد الجهنً رضً هللا  (1722)فقد ثبت فً مسلم أٌضاًرقم  . صاحبها فإذا جاءه رد إلٌه حقه 

اعرف عفاصها ووكاءها : " سبل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن اللقطة ، الذهب أو الورق فقال : عنه قال 

 . "ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن ودٌعة عندك ، فإن جاء طالبها ٌوماً من الدهر فؤدها إلٌه 

وال ٌعرفه وال ٌرده إلى صاحبه متعلبلً بؤنه مال هللا ، فمن الخطؤ أن ٌرى شخص جواالً ضاالً وٌؤخذه بؽٌر حق

:} قال تعالى . وعند المحاققة هو مال الناس وأكله باطل وأخذه حرام ، ، وٌزعم أن اللقطة حبلل ! ٌإتٌه من ٌشاء

[ . 188: البقرة ] {ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تؤكلوا أموالكم بٌنكم بالباطل 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : من حدٌث زٌد بن خالد الجهنً رضً هللا عنه قال  (1725)وجاء فً مسلم 

" . من آوى ضالة فهو ضال ما لم ٌعرفها ":  

وال ٌجوز التحاٌل فً أموال الناس . فٌجب على كل من رأى لقطة؛ جواالً أو ؼٌره أن ٌعرفه وٌرده إلى صاحبه 

ألنه بإمكان البلقط أن ٌعرؾ وٌجد صاحب الجوال فً ،فتعرٌؾ لقطة الجوال أسهل من تعرٌؾ سابر اللقطات 

أقرب وقت ، وذلك من خبلل األرقام الموجودة فً الجوال وذلك  باالتصال علٌه أو على أحد األرقام المخزونة 

؛ أوٌجد كتابة االسم على شاشة الجوال ، أو ٌفتح الجوال ،فً جواله الذٌن ٌعرفون صاحب الرقم وؼٌرذلك

وسٌتصل به صاحب الجوال بكل سهولة ، وإال كان هذا الجوال من باب أكل أموال الناس بالباطل ، إال أن 

وال ٌجوز لبلقط أن ٌفرض شٌبا  . ٌستسمح البلقط من صاحب اللقطة أوٌهبها له فٌؤخذها عن طٌب من نفسه  

على صاحب اللقطة بمقابل أنه وجد هذه اللقطة إال أن ٌتطوع صاحب اللقطة بشًء من طٌب نفسه وبدون شرط 

واألفضل فً حق البلقط أن ٌتورع عن هذا وٌإجر على أمانته فً رد اللقطة إلى صاحبها إن ،من البلقط فبلبؤس 

. شاء هللا
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- فإنها تعرؾ دابما وال ٌستفاد منها لما جاء فً  البخاري وأما حكم  لقطة  مكة والمدٌنة جوال أو ؼٌرة  

إن هللا :"عن ابن عباس رضً  هللا عنهما  أن رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم قال - (2301)رقم (857 / 2)

حرم مكة ٌوم خلق السموات و األرض فهً حرام بحرمة هللا إلى ٌوم القٌامة لم تحل ألحد قبلً و ال تحل ألحد 

بعدي و لم تحل لً قط إال ساعة من الدهر ال ٌعضد عضاها وال ٌنفر صٌدها وال تحل لقطتها إال لمنشد وال 

" (إال اإلذخر  )فقال العباس ٌا رسول هللا إال اإلذخر فقال  . (ٌختلى خالها 

رقم (35 / 5)- صحٌح  سنن أبــــً  داود  وأما ما ٌتعلق بالمدٌنة فقد ثبت عند أبً داود وصححه األلبانً فً

ال ٌختلى خالها وال ٌنفر صٌدها وال :"عن علً رضً هللا عنه  عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال (2035)

تلتقط لقطتها إال لمن أشاد بها وال ٌصلح لرجل أن ٌحمل فٌها السالح لقتال وال ٌصلح أن ٌقطع منها شجرة إال 

". أن ٌعلف رجل بعٌره

عند قوله صلى هللا  (334 / 10)- كما فً شرح سنن أبً داود - رحمه هللا - ـ قال الشٌخ عبد المحسن العباد

لمن ٌستمر على التعرٌؾ بها، وذلك أن اللقطة إذا فقدت فً مكة :  أي(وال تحل لقطتها إال لمنشد):" علٌه وسلم 

فإن مكة ٌتردد علٌها الناس للحج فً كل عام، ولذلك مٌزت على ؼٌرها ؛لقطتها ال تكون كلقطة ؼٌرها بؤن 

تعرؾ ثم ٌستفٌد منها من عرفها، بل إنها تعرؾ دابماً، وذلك أن صاحبها قد ٌؤتً فً حجة أخرى أو فً حجة 

. اهـ"ثانٌة أو ثالثة وهكذا، فبل تملك لقطتها أو ال ٌستفاد من لقطتها كما ٌستفاد منها فً األماكن األخرى ؼٌر مكة

وال تلتقط ):"] عند قوله صلى هللا علٌه وسلم  (381 / 10)- فً نفس المصدر - فً شؤن المدٌنة- وقال أٌضا

 هذه الجملة تدل على أن المدٌنة مثل مكة فٌما ٌتعلق باللقطة، وأنها ال تحل لمن  [(لقطتها إال لمن أشاد بها

ٌؤخذها إال أن ٌنشدها، بخبلؾ اللقطة فً األماكن األخرى فإن صاحبها ٌعرفها حوالً كامبلً وبعد ذلك ٌتمولها 

وأما بالنسبة للقطة . وٌتملكها، ولو جاء صاحبها فٌما بعد ووصفها وصفاً ٌطابق وصفها، فإنه ٌعطٌه إٌاها

ولعل السر فً ذلك أن مكة والمدٌنة ٌتردد علٌها الناس فً مختلؾ : الحرمٌن مكة والمدٌنة فإنها تعرؾ دابماً، قٌل

فبل ٌحل لئلنسان أن ٌتملك اللقطة فً الحال إال إذا عرؾ أن صاحبها :"(249 / 26)- اهـ  ثم قال ..." األوقات،

قد تركها مستؽنٌاً عنها، أو كانت من األشٌاء التافهة التً ال ٌإبه وال ٌهتم بها، وإال فإن األصل هو التعرٌؾ 

اهـ ".لها

 

" تلٌفون " وتسمٌة الجوال " ألو " حكم قول 

والقرآن الكرٌم نزل باللؽة ! اعلم أٌها المتصل أن هللا أكرمنا باللؽة العربٌة التً هً أفضل اللؽات ؛كٌؾ ال ؟

فكٌؾ ٌسوغ لك أن تتكلم بؽٌر العربٌة لؽٌر ، العربٌة وهً لؽة أهل الجنة ونبٌنا صلى هللا علٌه وسلم عربً 

حاجة واعلم أن ذلك تشبه بالؽرب أعنً الكبلم بؽٌر العربٌة؛ ومن المإسؾ أن كثٌرا من أبناء المسلمٌن  صاروا 

ٌتعلمون اللؽات اإلنجلٌزٌة و الؽربٌة لؽٌر حاجة وأهملوا اللؽة العربٌة بل بعضهم الٌعرؾ اللؽة العربٌة 

!!. والٌعرؾ الفاعل من المفعول

من حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه  (4892)وأحمد  (3512)  فقد جاء عند أبً داود 

( . 6149)الجامع رقم   صححه األلبانً رحمه هللا فً صحٌح "من تشبه بقوم فهو منهم " : وسلم قال 



                                                                                           الجوال آداب في ........                                                         .............. األقوال تحرير                

 

   

44 
 

والتشبه بهم ٌكون باألقوال و األفعال واالعتقادات والمؤكل والمشرب والملبس والمظهر وؼٌر ذلك؛ وإن من 

فهً كلمة ؼربٌة لٌست عربٌة ، والصواب قول المتصل به " ألـــــــــو " التشبه بهم قول المجٌب على المتصل 

. هبل أو مرحبا أو نعم وما شابه ذلك :

فً الهواتؾ ؛فقال "ألو"وقد بلػ ببعض الزنادقة وهو عبد المعطً حجازي ؛أن استهزأ بالسبلم  ؛وأشاد بكلمة 

–؛ونستبدلها بكلمة -ألو-إننا لكً نثبت وجودنا فً ثورة االتصاالت نحاول إلؽاء الصٌحة العالمٌة المتفق علٌها ):

أقزام وأعبلم )انظر .(!!وأنا ال أفهم كٌؾ أتصل بشخص تلفونٌا وٌرد قاببل سبلمو علٌكو؛لماذا؟–السبلم علٌكم 

(. 2/494)للعفانً (

ومما ٌنهى عنه هنا المبادرة من المتهاتفٌن  : (113)" أدب الهاتؾ "قال الشٌخ بكر أبو زٌد رحمه هللا فً كتابه 

اهــ .ولو أفتاك الناس وأفتوك فهً لفظة مولدة فرنسٌة المولد ٌؤباها اللسان العربً إذ تقلص  ظلها " ألو " بلفظ 

. ألنها صارت تحٌة واستبدلوها بدال من السبلم الذي هو تحٌة اإلسبلم " ألو " ومماانتقدت علٌه لفظة 

ثم لٌبدأ المتصل بالسبلم ثم ،ونحو ذلك ، أو مرحبا، لٌكن الرد بـ نعم،أنه إذا رن الجوال وفتحه صاحبه :فالصواب 

. وعلٌكم السبلم ورحمة هللا وبركاته كما سٌاتً بٌانه إن شاء هللا :لٌكن الرد من المتصل به 

 . (هاتؾ - جوال - نقال ):   واألولى أن ٌقال " تلٌفون " ومن الكلمات الؽربٌة تسمٌت الجوال والهاتؾ 

 

اإلتصال فً األوقات الحرجة 

هناك أوقات نوم وقٌلولة وأوقات صبلة وخطبة ودروس ونحو ذلك ، فبل ٌنبؽً إزعاج الناس فٌها لؽٌرما 

والذٌن  ٌإذون المإمنٌن  }:ضرورة ال باالتصال وال بؽٌره وألن ذلك نوع من األذٌة وهللا سبحانه وتعالى ٌقول

 [  .   58:األحزاب ] {والمإمنات بغٌر ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبٌناً 

وقد جعل هللا أوقاتاً لبلستبذان والزٌارة فٌجب مراعاتها والتؤدب باآلداب الشرعٌة ، وقد شرع هللا االستبذان للعبٌد 

ٌا  } قال تعالى، ألن هناك أوقات حرجة،واألوالد الصؽار فً بعض األوقات مراعاة للمصلحة ودفعاً للحرج 

أٌها الذٌن آمنوا لٌستؤذنكم الذٌن ملكت أٌمانكم والذٌن لم ٌبلغوا الحلم منكم ثالث مرات من قبل صالة الفجر 

 [ . 58: النور  ] {وحٌن تضعون ثٌابكم من الظهٌرة ومن بعد صالة العشاء ثالث عورات لكم 

فمن الناس من ٌإذي ؼٌره باالتصال فً األوقات الحرجة وربما كرر االتصال وٌبالػ فً األذٌة وربما كان 

. فٌحصل المشقة والحرج  فلٌنتبه لهذا  ، المتصل به نابما فؤٌقظه

إذا كان لك حاجة فً االتصال فاذكر أن للناس  : " (10)" أدب الهاتؾ " قال الشٌخ بكر أبو زٌد رحمه هللا فً 

أشؽاالً وحاجات واذكر أن لهم أوقات طعام وأوقات نوم وراحة فهم والحال ما ذكر ، أولى بالعذر منك لضرورة 

أو حاجة ، ولهذا منحت الشرٌعة الشخص الُمزار ومثله المتصل به حق االعتذار دون اللجوء إلى الكذب فبلن 

والخبلصة وظؾ حسن التعامل مراعٌاً الوقت المناسب وإذا اعتذر منك إلى وقت آخر .. لٌس فً الدار وهو فٌها 

اهـ ..." فاقبل بانشراح صدر ، وإذا قٌل انتظر فانتظر وأنت منعم البال ؼٌر متبرم 
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األذٌة فً الرنات 

ومن الناس من ٌستخدم طرٌقة أخرى فً األذى وهً التجرٌسات بقصد األذٌة أو المزاح  دون حاجة فٌإذي و 

ٌجرس و ال ٌرٌد المكالمة ال سٌما فً األوقات الحرجة ؛ مثله مثل الذي ٌطرق باب ؼٌره وٌنصرؾ ال ٌرٌد 

السٌما الذي ٌتقمص أرقام النساء فٌإذٌهن بالتجرٌسات فهذا أقبح وسٌاتً ،الدخول وهذا ال شك داخل فً األذى 

والذٌن  ٌإذون المإمنٌن والمإمنات بغٌر ما اكتسبوا فقد  }:فً بابه إن شاء هللا فقد تقدم قول هللا تعالى  

  [  .  58:األحزاب ] {احتملوا بهتاناً وإثماً مبٌناً 

  أما إذا كانت التجرٌسات لحاجة أواتفاق بٌنهما بؤن تكون الرنة عبلمة لموعد لقاء أو تذكٌر بشًء أو تنبٌه 

وٌا حبذا . أو ما أشبه ذلك فهذا ال بؤس به ، لٌتصل به إن كان فً ضرورة وحاجة ولٌس عنده رصٌد لبلتصال

السٌما وقت صبلة الفجر لٌستٌقظ ،لوكانت تلك الرنات والتجرٌسات فً أوقات الصلوات إشعارا له بدخول الوقت 

. فٌصٌر داعٌا إلى هللا بجواله فنعم ذاك الجوال وأنعم بصاحبه ،للصبلة 

 

التؤكد من األرقام عند االتصال وحسن االعتذار عند الخطؤ 

كما أنه ٌنبؽً على المستؤذن أن ٌتؤكد من البٌت الذي ٌطرق بابه حتى ال ٌطرق باب ؼٌره فٌنزعج منه أصحاب 

فكذلك ٌنبؽً للمتصل أٌضاً أن ٌتؤكد من صحة الرقم الذي ٌرٌد االتصال به ، ذلك البٌت وربما أساءوا فٌه الظن 

لكن إن حصل الخطؤ فلٌعتذر المتصل ولٌقبل ،حتى ال ٌخطا فً االتصال فٌزعج اآلخرٌن وٌسٌبون فٌه الظن 

المتصل به للعذر؛ فدٌننا مبنً على التسامح واإلخاء فبل ٌشنع علٌه ألنه ربما حصل له نفس الموقؾ؛ فلٌضع 

الشورى ] "فجزاء سٌئة سٌئة مثلها"نفسه مكانه ، إال أن ٌكون ذلك المتصل متعمدا كما ٌفعله بعض المإذٌن  

إال إذا كان ذلك المإذي سفٌها  .[  40الشورى] {فمن عفا وأصلح فؤجره على هللا  }والصفح والحلم أفضل  [40

 .ال ٌردعه إال العنؾ فٌستخدم معه الشدة وٌؽلق الباب دونه

تؤكد أوالً من صحة الرقم قبل االتصال حتى ال تقع فً ؼلط  : "(9)" أدب الهاتؾ " قال الشٌخ بكر أبو زٌد فً 

رقم مكتوب أمام بصرك : فتوقظ نابماً ، أو تزعج مرٌضاً أو تشؽل ؼٌرك عبثاً ، فبل تتصل إال بعد توفر أمرٌن 

، أو متؤكد منه فً ذاكرتك ، وال تضع إصبعك على رقم الهاتؾ إال وتتبعه بصرك ، فإن حصل خطؤ ، فتلطؾ 

وٌا أٌها المتصل بك ، ال تنفعل حٌن ٌحصل شًء من ذلك ، فتحمله وال تعنؾ فإن قلت " معذرًة " باالعتذار وقل 

فضبلً الرقم ؼلط ، فإن كان ؼالطاً حقٌقة ، فهو ؼٌر آثم ، وقد أدخلت علٌه السرور ، وال سبٌل لك علٌه : له 

. شرعاً وإن كان متعمد اإلٌذاء ، فقد نفذ فٌه سهم اللطؾ ولك األجر وعلٌه الوزُر 

اهـ "           وتؽــــافل عن أمـور إنــه       لم ٌفز بالحمد إال من ؼفل 

 

استئذان المتصل بالمتصل به فً الكالم 

من آداب االتصال أن ٌستؤذن المتصل المتصل به ـ ال سٌما إذا كانت المكالمة طوٌلة ـ هل من الممكن أتكلم معك 

؟ إلى ؼٌر ذلك السٌما إذا كان الرجل كثٌر األشؽال أو كان عالماً " هل عندك وقت " اآلن حول موضوع كذا ؟  

ٌرٌد منه  فتاوى شرعٌة فقد ٌكون فً ذلك الوقت مشؽوالً بتعلٌم أو بتؤلٌؾ أو بدعوة ونحو ذلك فإذا أستؤذنه خفؾ 

علٌه ؛ فإما أن ٌؤذن له أو ٌإجل ذلك إلى وقت آخر ، فاالستبذان مطلوب إال فً بعض الحاالت على حسب 

الوقت والحال كؤن تكون المكالمة قصٌرة أو لضرورة أو قرٌنة حال تدل على إذنه وقد ٌكون فتحه للجوال 
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وقد ٌفهم من حاله ،الستقبال المكالمة قرٌنة دالة على إذنه فً الؽالب ؛ ونحو ذلك فالضرورات تبٌح المحظورات 

ٌَساً فطناً  . أو من كبلمه أنه  مشؽول أو متعب أو ؼٌر ذلك فبل ٌحرج علٌه  فلٌتفرس المإمن ولٌكن ك

 

أو رفض المكالمة  (المستقبل)عند عدم رد المتصل به(المرسل)آداب المتصل 

ٌنبؽً على المتصل  أن ٌراعً ظروؾ المتصل به فإذا اتصل به ولم ٌرد علٌه فبل ٌإذٌه بكثرة االتصال ألنه قد 

ٌكون مشؽوالً أو نابماً أو ؼٌر موجود ، وأما إذا رفض المكالمة فهذا من باب أولى فبل ٌعاود االتصال حتى ٌعلم 

فإن لم تجدوا فٌها أحداً  }: أنه سٌجٌب أو أنه قد فرغ من شؽله أو استٌقظ من نومه وٌستفاد هذا من  قوله تعالى

  [ .28: النور ] {فال تدخلوها حتى ٌإذن لكم وإن قٌل لكم أرجعوا فارجعوا هو أزكى لكم وهللا بما تعملون علٌم 

أما إذا كان ٌعلم المتصل أن المتصل به موظؾ أو رجل أعمال ٌحتاج إلٌه الناس فً ؼالب األوقات وهو مستعد 

لئلجابة فً أي وقت كصاحب السٌارة والفندق والدكان ونحو ذلك فبل حرج أن ٌتصل به فً بعض هذه األوقات 

: التً ٌعلم أنه ال حرج علٌه فٌها فهذه المسؤلة تشبه األماكن العامة التً ٌدخلها الناس بؽٌر استبذان كما قال تعالى

 [ 59:النور] {لٌس علٌكم جناح أن تدخلوا بٌوتاً غٌر مسكونة فٌها متاع لكم وهللا ٌعلم ما تبدون وما تكتمون  }

 .

 

عند الرد  (المستقبل)آداب المتصل به

وأٌضاً على المتصل به أن ٌلزم األدب فً هذا الجانب وحسن الخلق مع اآلخرٌن ، فبل ٌرفض المكالمة لؽٌر ما 

حاجة ، فإذا فعل ذلك فإما أن ٌكون كبراً أو هجراً ، والهجر هو اإلعراض عن الكبلم والسبلم وحرم هللا ذلك 

حفاظاً على األخوة ، وحث على التواضع وحسن الخلق ، ولٌس من حسن الخلق اإلعراض عن كبلم اآلخرٌن 

ورفض مكالماتهم أو عدم الرد لؽٌر حاجة ، فإن من الناس من إذا اتصل به رجل مسكٌن أو نحوه ال ٌرد علٌه أو 

ٌرفض مكالمته ، وإذا كان المتصل ذا جاه ، أو نسب ، أو مصالح دنٌوٌة ، أجاب ، وأحسن الخطاب ، وبصدر 

رحب ، وأسلوب حسن ، بخبلؾ المسكٌن ربما ازدراه واحتقره وأؼلق الجوال فً وجهه ، فٌخشى على هذا 

السٌما إذا كان هذا فً حق المحارم . الصنؾ ، أن تصٌبهم سهام المظلومٌن ، وتحل بهم عقوبة رب العالمٌن 

. وهذا من العقوق والعٌاذ باهلل !! وأشدها الوالدان ، فقد وجد من هذا الصنؾ من ٌرفض مكالمة أبٌه وأمه 

أما إذا كان المتصل مبتدعاً أو فاسقاً ، فبل بؤس من رفض مكالمته وإؼبلق الجوال فً وجهه زجراً له وتحذٌراً 

للناس من شره ، لٌعرؾ قدر نفسه ، فقد هجر السلؾ المبتدعة ، وحذروا من مجالستهم واألخذ عنهم ، ورد 

السبلم علٌهم ، وهذا مبسوط فً موضعه ، فهجر أهل البدع مشروع ، والشدة علٌهم مطلوبة والتحذٌر منهم دفاع 

. عن الدٌن ، وقربة إلى رب العالمٌن 

وهكذا أهل المعاصً ٌشرع هجرهم للحاجة ، إن تحققت المصلحة وبقدر الحاجة ، لٌبوبوا إلى رشدهم ، وٌتركوا 

معاصٌهم ، فقد هجر النبً صلى هللا علٌه وسلم كعب بن مالك وهبلل بن أمٌة ومرارة بن الربٌع خمسٌن لٌلة 

وذلك لما تخلفوا عن ،حتى ضاقت علٌهم األرض بما رحبت ثم جاء الفرج من السماء وأنزل هللا فٌهم  قرآنا ٌتلى

 (2769)ومسلم  (8/86)انظر البخاري . ؼزوة تبوك رضً هللا عنهم وعن الصاحبة أجمعٌن 
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التماس العذر للمتصل به عند عدم الرد 

األصل حسن الظن باآلخرٌن والبعد عن سوء الظن بهم  فقد سمى النبً صلى هللا عله وسلم الظن أكذب الحدٌث 

ٌا أٌها الذٌن  }:، وأمر هللا سبحانه وتعالى باجتناب الظن فقال "6701"ومسلم برقم "4849"رواه البخاري برقم 

فمن الناس من إذا اتصل بؤخٌه ولم ٌرد  .  [12:الحجرات ]{آمنوا اجتنبوا كثٌراً من الظن إن بعض الظن إثم 

علٌه أساء الظن فٌه وشك وعاتب وربما هجر وقد ٌكون مشؽوالً أو ؼٌر موجود أو نحو ذلك واألصل السبلمة 

التمس ألخٌك سبعٌن عذراً ، :" وكما قٌل .فبل بد من التماس األعذار وحسن الظن باآلخرٌن حفاظاً على األخوة

–رحمهما هللا –وٌنسب نحوهذا القول إلى ابن سٌرٌن وأبً قبلبة ".لعل له عذراً لم أعرفه : فإن لم تجد فقل 

 (.48ص  / 1ج )- انظركتاب  مداراة الناس 

 

 

دقات االتصال ومدته 

ال نستطٌع أن نحدد دقات االتصال وال تقاس على طرق الباب ألنه ٌختلؾ على الجوال من حٌث تحقق سماع 

الباب بخبلؾ الجوال؛ كذلك الباب فٌه تحرٌج من اإلكثار بخبلؾ الجوال فٌرجع إلى العرؾ إذ قد ٌكون الرجل 

بعٌداً عن الجوال أو ٌكون نابماً أو ٌكون الجوال صامتاً بدون رنة ، فمتى ما علم المتصل أو ؼلب على ظنه أنه 

قد أسمع المتصل به فلم ٌجب فلٌكؾ وٌنتظر وٌتخلل االتصال فً األوقات بدون متابعة؛ بؤن ٌتصل بٌن الحٌن 

واآلخر فً بضع دقابق ومنهم من حددها بثبلث اتصاالت قٌاساً على طرق الباب لكن الذي ٌظهر عدم القٌاس 

. وهللا أعلم

هل ٌقاس العدد فً : (291 / 29)- كما فً شرح سنن أبً داود -حفظه هللا - سبل الشٌخ  عبد المحسن العباد

الهاتؾ قد ٌكون الشخص :" االستبذان على االتصال بالهاتؾ، بؤنه إذا قفل الخط ثبلث مرات فبل ٌتصل؟ فؤجاب

قرٌباً منه وقد ٌكون بعٌداً، لكن اإلنسان لٌس ببلزم أن ٌدق ثبلث دقات، بل ٌمكن أن ٌدق الهاتؾ حتى ٌنقطع، 

ورنٌن الهاتؾ لٌس من قبٌل االستبذان؛ ألن االستبذان فٌه دخول وفٌه نظر، وهذا . ولو رجع مرة ثانٌة فبل بؤس

وهللا تعالى . لٌس فٌه نظر وال دخول، فاألمر فً ذلك واسع، سواء كثر أو قلل ألنه لٌس له دخل فً االستبذان

اهـ "أعلم

 

 

 

التزم االعتدال والوسط بما ٌؽلب على الظن سماع المنبه  : " (13)" أدب الهاتؾ " وقال الشٌخ بكر أبو زٌد فً 

إذا استؤذن أحدكم ثالثاً " : وال تحدد دقات االتصال بثبلث للحدٌث المتفق علٌه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

: " والحدٌث اآلخر المبٌن لحكمة االستبذان أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال (1) "فلم ٌإذن له فلٌنصرف 

، وهذه ؼٌر واردة فً المهاتفة ، لكن احذر اإلفراط (2) رواه البخاري "إنما جعل االستئذان من أجل البصر 

والمبالؽة دفعاً إلٌذاء المهاتؾ ومن حوله وإزعاجهم وهذا من أسالٌب اإلثقال والعنؾ ، وفعل الظلمة المروعٌن 

وانظر إلى أدب  الصحابة رضً هللا عنهم مع النبً صلى هللا علٌه وسلم كانوا ٌقرعون أبواب النبً صلى هللا ...
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( 12/217)رواه البخاري فً األدب المفرد والخطٌب فً جامعه و القرطبً فً تفسٌره .. علٌه وسلم باألظافر 

 (3)"إن أبواب النبً صلى هللا علٌه وسلم كانت تقرع باألظافٌر: "عن أنس بن مالك رضً هللا عنه بلفظ  . اهـ 

وأما مدة االتصال فبل إفراط وال تفرٌط وال إسراؾ وال تقتٌر وسٌؤتً الكبلم علٌه عند اإلسراؾ فً االتصال 

. وثمن الجوال 

لكل مقام مقال ولكل مقال مقدار فاحذر – ٌعنً مدة االتصال – ومقٌاسها " :" آداب الهاتؾ " قال الشٌخ بكر فً 

اهـ  " الثرثرة واإلمبلل واإلطالة واألثقال 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 yمن حدٌث أبً سعٌد الخدري  ( 5751)مسلم    ( 5891)البخاري    (1)

  y من حدٌث سهل بن سعد األنصاري  (5765)– مسلم  (5887)البخاري  (2)

( 429ص  / 1ج - )والحدٌث صححه األلبانً فً صحٌح األدب المفرد  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

الجوال فً المسجد 

رقم  (132 / 2)- تعتبر المساجد أشرؾ البقاع وأحبها إلى هللا سبحانه وتعالى لماثبت فً صحٌح مسلم 

(1560) ِ َرَة أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ ضُل الْخباِلَوِد » قَوالَو - صلى هللا علٌه وسلم-َعْن أَبِى ُهَر غَو أَوبْخ ا وَو هَو اِجدُل سَو ِ مَو بُّ الْخباِلَوِد إِلَوى هللاُهَّللا أَوحَو

ا  اقُلهَو وَو ِ أَوسْخ فٌجب احترامها وتعظٌمها كما أمر هللا وتنزٌهها من ،   فبل ٌجوز أن تجعل المساجد كاألسواق.«إِلَوى هللاُهَّللا

اللؽط واألذى والمحرمات واألصوات المزعجة والقبٌحة والخبٌثة؛ وإذا دخل العبد المسجد ٌتهٌؤ لمناجات ربه 

وٌستعد للعبادة والتذلل هلل سبحانه فٌنبؽً علٌه أن ٌنقطع عن كل شا ٌشؽله عن عبادته وأن ٌؽلق جواله السٌما 



                                                                                           الجوال آداب في ........                                                         .............. األقوال تحرير                

 

   

49 
 

إذا كان كثٌر االتصاالت أو كان ممن أصر على المعصٌة وأبقى رنة الموسٌقى فً جواله ؛فكٌؾ ٌسوغ له أن 

!!. ٌفتح جواله فً المسجد والحال ما ذكر؟

فإذا نسً الجوال مفتوحا ثم صلى فرن الجوال وهو فً الصبلة فٌجوز له أن ٌخرجه فٌصمته أو ٌؽلقه وهو فً 

الصبلة فبعض الناس ٌتحرج أن ٌؽلق الجوال حال صبلته ظنا منه أن ذلك ٌخل فً صبلته فٌظل الجوال ٌرن 

والصواب أنه ٌجوز له إؼبلقه ولو تحرك فإن ،وٌشؽله فما ٌدري كم صلى وربما نقر الصبلة لكً ٌجٌب عنه 

ومن أعجب مارأٌت أن بعضهم ٌرن جواله فً الصبلة فٌفتحه وٌردعلٌه بذكر من . الحركة فً الصبلة جابزة

وهذه كلها تصرفات خاطبة وسٌؤتً حكم إؼبلق !!هللا أكبر وٌرفع صوته لٌسمع المتصل:أذكار الصبلة كؤن ٌقول 

. الجوال أثناء الصبلة

وضع صوت الموسٌقى فً :" (337 / 8)- قال الشٌخ عبد المحسن العباد  كما فً شرح سنن أبً داود ـ 

الجواالت سواء كان فً المسجد أو فً ؼٌر المسجد ال ٌصح وال ٌلٌق، وأما صوت المنبه الذي ال بد منه فً 

استعمال الجوال فاإلنسان إذا دخل المسجد ٌقفله حتى ال ٌشوش على نفسه وعلى الناس، وبعض الناس إذا لم 

ٌؽلق الجوال وجعل ٌدق ٌتركه ٌستمر فً الدق وال ٌوقفه، مع أن كونه ٌوقفه أخؾ من كونه ٌتركه ٌرن وقتاً 

فالذي ٌنبؽً على اإلنسان الذي ٌحمل الجوال أن ٌقفله . والناس ٌسمعون هذا الصوت الذي ٌزعج وٌلفت األنظار

إذا دخل المسجد وال  

ٌتركه مفتوحاً، وإذا نسً وتركه مفتوحاً فإذا دق فلٌؽلقه، وال ٌتركه ٌواصل الدقات والناس ٌتشوشون، وأما 

الموسٌقى فبل ٌجوز وضعها فٌه دابماً وأبداً ال فً المسجد وال فً ؼٌر المسجد، ولكنه إذا وجد فً المسجد فإنه 

اهـ ."شر على شر

الذي ٌنبؽً لئلنسان إذا دخل المسجد أن ٌقفل جواله وال ٌتركه :" (438 / 23)- وقال كما فً المصدر نفسه  

مفتوحاً، ألن بعض الناس ٌتركه مفتوحاً فً الصبلة، ثم ٌظل مدة ٌرن وهو لم ٌسكته بعد، فٌترتب على ذلك 

تشوٌش على  الناس، وأسوأ من ذلك أن الناس ٌصلون وتظهر صوت الموسٌقى من الهاتؾ الجوال، فالذي ٌنبؽً 

." لئلنسان أن ٌحذر من أن ٌحصل منه شًء ال ٌنبؽً، فهو إذا جاء إلى المسجد أقفل جواله

 

 

رنة الجوال فً الصالة 

ٌنبؽً على المتصل أن ٌؽلق جواله فً الصبلة أو ٌجعله صامتاً أو هزازاً السٌما إذا كان جواله مزعجاً أو كثٌر 

( 1199)االتصال فٌه  ألن ذلك ٌشؽله وٌشؽل المصلٌن وربما خلط القرآن على اإلمام ، جاء فً البخاري رقم 

إن فً الصالة لشغالً : " عن ابن مسعود رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا عله وسلم قال  (2837)ومسلم رقم 

"  

وٌستحب للمصلً أن ٌقفل جهاز الهاتؾ والنداء حتى ال ٌشوش على :"(297 / 29)- قال ابن باز كما فً فتاواه 

نفسه وعلى ؼٌره ، وٌكره له االشتؽال بلبس النظارة حال الصبلة إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك ، وهللا ولً التوفٌق 

 اهـ".
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 فالنبً صلى اله علٌه وسلم أنكر على الذي كان ٌقرأ معه  القرآن فً الصبلة فمن باب أولى رنات وأجراس 

الجواالت فهً أعظم تشوٌشاً ، ناهٌك بها لو كانت موسٌقى وأؼانً فتلك إحدى الكبر ، وهكذا تهان المساجد 

والصبلة والمصلٌن بسبب ما وضعه من ال ٌخاؾ هللا فً جواالت الناس من النؽمات ، فسٌصنعونها ثم تكون 

.  علٌهم حسرة  ثم ٌندمون 

هل من نصٌحة : (233 / 28)- كما فً  شرح سنن أبً داود ـ - رحمه هللا - سبل الشٌخ عبد المحسن العباد

الواجب على : "للذٌن ٌستعملون فً الجوال رنة الموسٌقى مع العلم أن باستطاعتهم تؽٌٌر هذه الرنة؟ فؤجاب

اإلنسان أن ٌتقً هللا عز وجل، وإذا استعمل مثل هذا الجهاز وهذه اآللة لبلستفادة منها فلٌحذر أن ٌضع فٌها أو 

ٌجعلها على هٌبة محرمة، كؤن تكون رنة الهاتؾ موسٌقى، فإن هذا ؼٌر سابػ لئلنسان، وٌزداد األمر خطورة إذا 

حصل ذلك فً المسجد، بل الذي ٌنبؽً أن الناس فً المساجد ٌحرصون على أن ٌؽلقوا جواالتهم، فإذا كان فٌها 

موسٌقى فإن ذلك حرام فً جمٌع األحوال، ولكنه ٌزداد خطورة وٌزداد حرمة إذا كان ٌسمع ذلك الصوت الخبٌث 

اهـ ".فً المسجد؛ فإن ذلك شر على شر وببلء على ببلء

. ولو قال قابل من الناس سؤجعل بدل األؼنٌة واألنشودة آٌات وأدعٌة ؛ٌعنً تنبٌهات فً الجوال 

 نص فً المسؤلة  "ال ٌجهر بعضكم عل بعض بالقرآن "قلنا ال تزال الحرمة قابمة فً شؽل المصلٌن وحدٌث  

أٌكم : " أن النبً صلى هللا علٌه وسلم صلى بؤصحابه الظهر فقال  (913)فقد  جاء فً صحٌح مسلم.كما سٌؤتً 

. " قد علمت  أن رجالً خالجنٌها : " أنا ولم أرد بها إال الخٌر فقال : فقال رجل " قرأ سبح اسم ربك األعلى 

: "  وقال "خلطتم علً القرآن " : و جاء أنهم كانوا ٌقرأون خلؾ النبً صلى هللا علٌه وسلم فٌجهرون به فقال 

رواه الطبرانً عن أبً "إن المصلً ٌناجً ربه فلٌنظر بما ٌناجٌه به وال ٌجهر بعضكم على بعض بالقرآن 

. فً صحٌح الجامع  (1951): برقم - رحمه هللا – هرٌرة وعابشة رضً هللا عنهماو صححه األلبانً 

 فإذا كان ال ٌجوز لقارئ القرآن أن ٌشوش على المصلٌن ؛فكٌؾ بالرنات واألجراس وربما الموسٌقى والعٌاذ 

أال !أما ٌخشى على نفسه من اإلثم ،أما ٌخشى العبد على صبلته !  ألٌس من باب أولى وأحرى أنه ال ٌجوز؟، باهلل

السٌما صاحب ، ٌحافظ على لب الصبلة وخشوعها ؟فإن هذه الجواالت تذهب الخشوع إذا رنت فً الصبلة

الجوال فإنه ٌشؽل بجواله وٌذهب خشوعه أثناء الرنٌن وهو  فً الصبلة ؛فإننا نشاهد أموًرا أثناء الصبلة ٌندى 

لها الجبٌن ونسمع أشٌاء ٌكاد المصلً أن ٌخرج من الصبلة لوال أنه محرم ٌناجً ربه ؛ فقدؼزانا الٌهود 

وكثٌر من المسلمٌن فً !والنصارى إلى مساجدنا حٌث تمكنوا من إدخال األؼانً إلٌها بل إلى صفوؾ المصلٌن

 . (ٌافصٌح لمن تصٌح  ):وهللا المستعان؛ولكن كما قٌل ، ؼفلة عن هذا 

 لقد أسمـعــــــت لو نادٌـــــت حٌــــــا                 ولــــكـــن ال حٌــــاة  لمـــن تنـــــادي 

 ولــونــــارا نفـــخـــت بهــا أضاءت                  ولــــكـــن أنت تنفـــخ فــــً رمــــــاد

  

حكم إغالق الجوال إذا رن أثناء الصالة أو الخطبة 

إذا نسً المصلً  إؼبلق جواله  فرن أثناء الصبلة فٌجوز له أن  ٌؽلقه فً الصبلة ألن ذلك فً مصلحة الصبلة  

والٌقطع الصبلة فٌخرج منها؛ ألن الحركة فً صالح الصبلة جابزة  فقد كان النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌصلى 

عن أبى  (1240)ومسلم رقم  (494)وهو حامل أمامة بنت زٌنب رضً هللا عنها فقد جاء فً البخاري رقم 
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لُهَّللامَو كان ٌصلًِّ وهو حامل أُلمامةَو بنتَو زٌنبَو بنِت رسول :"قتادة رضً هللا عنه  سَو ِه وَو ٌْخ لَو ُل عَو لُهَّللاى هللاُهَّللا أن رسول هللا صَو

؛ فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها لُهَّللامَو سَو ِه وَو ٌْخ لَو ُل عَو لُهَّللاى هللاُهَّللا فإؼبلق الجوال أو إسكاته أثناء الصبلة أٌسر من ". هللا صَو

ال سٌما إذا كانت الرنة موسٌقٌة فٌجب ،حمل أمامة؛ بل إذا لم ٌؽلقه ٌخشى علٌه من اإلثم؛ألنه سٌشؽل المصلٌن 

وهكذا الحكم إذا رن الجوال أثناء الخطبة ٌجوز .علٌه إؼبلقه ألنه جمع عدة محاذٌر ومنكرات فٌجب تؽٌٌرها 

للشخص أن ٌؽلقه للحاجة وللمصلحة وال ٌكون هذا لؽوا إن شاء هللا ألنه لو تركه ٌرن سٌسبب أذٌة وإزعاجا له 

وللمصلٌن وللخطٌب  فبل بؤس من إؼبلقه والخطٌب ٌخطب وهللا أعلم 

  

 

من نكت الجواالت أثناء الصالة 

حصل أن امرأة اتصلت بزوجها فرن جواله وهو فً الصبلة فؤراد أن ٌسكت الجوال أو أنه فتحه فوقعت أصبعه 

لماذا ما تجٌب علً : على زر المٌكرفون السماعة الخارجٌة فسمع الذٌن حوله الصوت وهً تهدده بقولها 

!!. فاحمر وجه الرجل خجبل من هذا الموقؾ !!! ٌافالن ؟ أنا سؤرٌك

 

موقف أئمة المساجد من أصحاب الرنات الموسٌقٌة 

اإلمامة والخطابة عمل شرٌؾ  ومسإلٌة عظٌمة ورفعة ألصحابها ألنه ٌقوم على عاتقهم  النصح والتوجٌه 

واإلرشاد للمصلٌن والعباد ؛ فٌنبؽً أال ٌعطاها وٌمَكن منها  إال من كان أهبل لها وٌعزل الجهال وأهل البدع  

. منها حتى ال ٌضلوا الناس فٌعبدوا هللا على جهل 

فالذي ٌنبؽً على  أبمة المساجد أن ٌوجهوا المصلٌن وٌعلموهم آداب المساجد واحترامها وٌحذروهم من 

وأن ٌعلموهم آداب ، المخالفات التً تحدث فٌها من بعض المصلٌن كالرنات الموسٌقٌة فً الجواالت وؼٌرها  

وأن ٌتخولوهم بالمواعظ ترؼٌبا ،الجواالت عموما ولو بخطبة جمعة أو محاضرة أو درس أو كلمة فهذا أمر مهم 

. وترهٌبا من الكتاب والسنة 

فتح الجوال أثناء الدروس والخطب والمحاضرات 

الشك أن حضور الخطب والمحاضرات والدروس من أعظم العبادات التً ٌتعبد اإلنسان بها هلل سبحانه بل هً 

أفضل من نوافل العبادات لما ثبت من حدٌث  حذٌفة بن الٌمان رضً هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا علٌه 

 رواه الطبرانً فً األوسط والبزار بإسناد حسن "فضل العلم خٌر من فضل العبادة وخٌر دٌنكم الورع :" وسلم

( . 1740)وصححه األلبانً فً صحٌح الترؼٌب رقم 

فلهذا ٌنبؽً احترام هذه العبادات والتؤدب بآدابها ومنها اإلنصات وعدم رفع األصوات أثناءها ومنها إؼبلق 

إال للضرورة ،الجوال واإلقبال على االستماع واالستفادة مما ٌلقى من كبلم هللا وكبلم رسوله صلى هللا علٌه وسلم 

كوجود مرض مثبل عند صاحب الجوال أو كؤٌام الحج والعمرة عند الخوؾ من ضٌاع بعض الحجاج من الكبار 

فٌترك الجوال مفتوحا مع االحتٌاط فً عدم إزعاج الناس بوضعه على الهزاز ، والنساء وؼٌرها من الضرورٌات

؛ لكننا نرى تساهبل فً هذا الجانب فنرى إزعاجا من بعض أصحاب الجواالت أثناء الدروس والخطب  

والمحاضرات وربما والخطٌب ٌخطب وذلك من خبلل رنات جواالتهم وكثرة الدخول والخروج لئلجابة عنها 
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فٌنشؽل الحاضرون بهم وربما فاتت علٌهم بعض المعلومات نتٌجة ذلك التصرؾ ؛وكان ، وربما لؽٌر ما ضرورة

الذي ٌنبؽً إؼبلق تلك الجواالت إلى وقت آخر وهم فً سعة من األمر أو ٌجعله صامتا أوهزازا وبعدها 

سٌعرؾ كل من حاول االتصال به فٌتصل به إن شاء وما كان ضرورٌا البؤس أن ٌستؤذن من المدرس وٌخرج ؛ 

وهكذا المتصل ٌنبؽً علٌه أال ٌإذي طالب العلم  أو المعلم إن كانا فً درسهما وهو ٌعرؾ ذلك احتراما للعلم 

. ؛هكذا ٌنبؽً علٌنا أن نتؤدب بهذه اآلداب السامٌة تعظٌما لشعابر هللا سبحانه وتعالى

عن التوجٌه حول (304 / 25)- كما فً شرح سنن أبً داود  -رحمه هللا -ـ سبل الشٌخ عبد المحسن العباد

نرٌد منكم توجٌهاً حول استخدام الجوال فً وقت الدرس، مما ٌزعج : السإال. استخدام الجوال وقت الدرس 

ٌنبؽً أن ٌؽلق فً المساجد، واإلنسان علٌه أن ٌنتهز هذه الفرصة أو هذا الوقت :" فؤجاب. اإلخوة والحاضرٌن

القصٌر وهو جلوسه فً المسجد، وٌكون بعٌداً عن االشتؽال مع الناس واالتصاالت بالناس، فإذا دخل المسجد 

ٌؽلق الجوال وال ٌزعج أحداً وال ٌزعجه هو أو ٌشؽله عن ما هو خٌر، وهذا هو الذي ٌنبؽً لئلنسان، ولٌس هذا 

." عند الدرس فقط، بل حتى لو ما كان عنده أحد، ٌنبؽً أن ٌكون فً المسجد مؽلقاً 

حكم اتصال الرجال بالنساء غٌر المحارم والعكس وردالسالم بٌنهما 

: ٌجوز االتصال بالنساء األجانب واتصال النساء بالرجال بشروط منها 

. أن ٌكون ذلك لحاجة  إذا لم ٌوجد رجل ٌتكلم مع الرجل والمرأة مع المرأة وأن ٌتكلما بقدر الحاجة: 1

.  أن ال ٌسترسبل فً الكبلم فإن طول المحادثة  مدعاة للفتنة والشٌطان له مداخل وخطوات: 2

 .أال ٌحصل بسبب ذلك فتنة: 3

فال تخضعن بالقول فٌطمع الذي فً قلبه مرض وقلن  }: المرأة صوتها ونحو ذلك لقوله تعالى أن ال ترقق: 4 
وكذلك  الرجل ، أال ٌكون فً كبلمه لؾ ودوران أو استمالة واستعطاؾ  .[ 32: األحزاب ] {قوالً معروفاً 

.وتعرٌض بالكبلم ونحو ذلك   
أال ٌكون :5

فً ذلك 
شبهة أو 
رٌبة أو 

ذرٌعة إلى 
المخالفات 
 .والمحرمات

فإذا اختلت هذه الشروط أو نتج عن ذلك مخالفات شرعٌة فبل ٌجوز المحادثة بٌن الرجل والمرأة وهللا 

. تعالى أعلم 

ولتحذر المرأة االسترسال فً الكبلم مع الرجال األجانب  : (22)" أدب الهاتؾ " فً - رحمه هللا -قال الشٌخ بكر

عنها بل ومع محارمها بما تنكره الشرٌعة وتؤباه النفوس وٌحدث فً نفس السامع عبلقة ، ولتحذر رفع الصوت 

عن المعتاد ، وتمطٌط الكبلم وتحسٌنه وتلٌٌنه وترخٌمه وترقٌقه وتنؽٌمه بالنبرة اللٌنة واللهجة الخاضعة ، وإذا كان 

ٌحرم علٌها ذلك فٌحرم على الرجل سماع صوتها بتلذذ ، ولو كان صوتها بقراءة القرآن ، وإذا شعرت المرأة 

بذلك ٌحرم علٌها االستمرار فً الكبلم معه لما ٌدعو إلٌه من الفتنة ، وهنا ٌتعٌن على الرجل الراعً ألهل بٌته أن 

ٌرتب أموره على الستر والصون وحفظ المحارم فبل تكون المرأة هً أول من ٌبادر إلى إجابة الهاتؾ مع وجود 

اهـ ..." أحد من الرجال وال تجٌب فً ؼٌابهم فً كل حال من األحوال 
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عن حكم محادثة الفتٌات بالهاتؾ بدون ضوابط (4 / 78)- كما فً المنتقى من فتاواه -حفظه هللا-وسبل الفوزان

هذا حرام فمؽازلة الفتٌات بالهاتؾ أو بدون هاتؾ ال تجوز فبل ٌجوز للمسلم أن ٌتكلم مع :"فؤجاب : شرعٌة 

ٌّه  المرأة كبلًما فٌه رٌبة وفٌه إثارة للؽرابز وفٌه شبهة ألن هذا ٌجر إلى شر وإلى فساد وقال هللا تعالى لنساء نب

ضٌد  }: صلى هللا علٌه وسلم  رَو عَو الُهَّللاِذي فًِ قَولْخبِِه مَو مَو ٌَوطْخ ِل فَو نَو بِالْخقَووْخ عْخ ضَو دّل على أن .   [32آٌة : سورة األحزاب  ] {فَوال تَوخْخ

مكالمة المرأة للرجل كبلًما فٌه ما ٌثٌر الشهوة وٌحرك الؽرٌزة فهو كبلم منهً عنه ألنه ٌطمع أصحاب أمراض 

القلوب بالشهوات والفساد، والشرع جاء بسد الذرابع التً تفضً إلى الحرام ومؽازلة الفتٌات بالهاتؾ أو بؽٌره 

من الذرابع التً تفضً إلى الفساد، فحرام علٌك أٌتها الفتاة المسلمة أن تتخاطبً أو تتكلمً بكبلم من هذا النوع 

الذي هو عبارة عن العشق والؽرام وتبادل الكلمات المثٌرة فهذا كله من الحرام وحرام علٌك أٌها الشاب أن تفعل 

اهـ ".ذلك 

: حٌنما سبل عن رد السبلم بٌن الرجل والمرأة (60/9)هللا فً المصدر نفسه - حفظه- وقال

ال بؤس برد الرجل السبلم على المرأة فً الهاتؾ وؼٌره، ورد المرأة السبلم على الرجل كذلك، مع أمن الفتنة، "

وذلك لعموم أمره صلى هللا علٌه وسلم برد السبلم، وكذلك ال بؤس بالمكالمة الهاتفٌة بٌن الرجل والمرأة فً حدود 

الحاجة، أما المكالمة المرٌبة والمكالمة التً ٌخشى منها الفتنة؛ فإنها ال تجوز؛ ألنها وسٌلة إلى الحرام، وهللا 

ضٌد  }: تعالى ٌقول  رَو عَو الُهَّللاِذي فً قَولْخبِِه مَو مَو ٌَوطْخ ِل فَو نَو بِالْخقَووْخ عْخ ضَو اهـ   ." [32آٌة : سورة األحزاب  ] {فَوال تَوخْخ

عن  الرجل قد ٌضطر إلى (498 / 10)- كما فً شرح سنن أبً داود- حفظه هللا-وسبل الشٌخ عبد المحسن العباد

:" أن ٌتكلم مع المرأة الشابة ألمر من األمور من وراء حجاب، فهل ٌبدأ الحدٌث بالسبلم وٌختمه بالسبلم؟ فؤجاب 

بداٌة الكبلم هو السبلم، لكن الكبلم مع الشابة أو مع ؼٌر الشابة إنما ٌكون فً حدود المقصود والمطلوب، مثل أن 

ٌتصل بالهاتؾ فترد امرأة، فؤوالً ٌسلم، ثم ٌسؤل عن الشخص هل هو موجود أو ؼٌر موجود؟ وٌنتهً عند هذا 

هل ٌجوز لً أن أسلم على بنت عمً أو : اهـ ؛وسبل."الحد، وال ٌكون هناك استرسال فً الكبلم أخذاً وعطاءً 

إذا لم ٌكن هناك محذور وكانت كبٌرة فبل بؤس بؤن تسؤل عن : "بنت خالً بالتلفون، وأسؤل عن حالها؟ فؤجاب 

  (446 / 15) المصدر السابق .اهـ"حالها، وأما إذا كانت شابة وأنت شاب فٌنبؽً لك االبتعاد عن ذلك

فؤنصح األسرة المسلمة بترتٌب أمورهم البٌتٌة فٌما ٌتعلق باستخدام الجوال والهاتؾ والتؤدب باآلداب الشرعٌة من 

فالرجل هو الذي ٌجٌب على الرجال والمرأة هً التً تجٌب على النساء وذلك من ،حٌث االتصال والرد وعدمه 

فالمرأة هً التً تتولى الرد عن المرأة  فً جوالها الخاص بها إال إذا كان الرقم ؼٌر ،خبلل معرفة األرقام 

ؼٌر أن األفضل له  مادام أن الرقم خاص بزوجته أن ٌضع ، معروؾ فتعطً زوجها أوقرٌبها ٌجٌب عنه 

وهً ،وإن سمع صوت رجل أجاب عنه هو ،الجوال على أذنه فإن سمع صوت امرأة أعطى امرأته تجٌب عنها  

فهذا ،كذلك ال تجٌب عن جوال زوجها الخاص به مادام أنه موجود إال مادعت إلٌه الضرورة والحاجة كما تقدم 

. هو األحسن واألسلم واألبعد عن الرٌبة 

حكم اتصال الرجل بمخطوبته 

قد ٌظن كثٌر من الناس أن المخطوبة صارت زوجة بمجرد الخطبة دون العقد علٌها فٌحل له فٌها المراسبلت 

والخلوة ونحو ذلك كما هً عادة  كثٌرمن العامة ولٌس األمر كذلك، فقد أفتى العلماء بعدم جواز كبلم الرجل 

لمخطوبته قبل العقد علٌهاعبر الجوال إال للضرورة والحاجة بدون استرسال ؛ وضابطها ضابط المرأة األجنبٌة  

.  ألنها الزالت أجنبٌة منه حتى ٌعقد علٌها
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الخطٌبة بالنسبة  : "(6 / )كما فً فتاوى نور على الدرب  فً أحكام الخطبة  - رحمه هللا-  قال ابن عثٌمٌن

للخاطب امرأة أجنبٌة منه ال تحل له وهً معه كؽٌره من الرجال فبل ٌجوز أن ٌجلس وحده معها وال أن ٌخاطبها 

فً الهاتؾ وال أن ٌتكلم معها بؤي شًء حتى ٌعقد علٌها ألنها كما قلت امرأةٌ أجنبٌٌة منه هو وؼٌره معها سواء 

وقد ٌتهاون بعض الناس فً هذه المسؤلة أعنً فً مخاطبة خطٌبته وربما ٌخرج معها وحدها وهذا حرام وال 

ٌحل وإذا كان ٌرٌد هذا فلٌعجل بالعقد ولو تؤخر الدخول وهو إذا عقد علٌها صارت زوجته ٌجوز أن ٌخاطبها فً 

الهاتؾ وٌجوز أن ٌخرج بها وحدها إلى خارج البلد وٌجوز أن ٌذهب إلٌها فً بٌت أهلها وأن ٌخلو بها وال حرج 

فً هذا كله لكننا ال ننصح أن ٌحصل بٌنهما جماع فً هذه الحال أعنً إذا عقد علٌها ولم ٌحصل الدخول المعلن 

ألنه لو كان بٌنهما جماٌع ثم حصل خبلٌؾ بٌنهما وطلقها وبانت حامبلً حصل فً هذا إشكال أو ربما تتهم المرأة 

ال ٌجوز لها أن تصافح خطٌبها ألنها أجنبٌة منه وال :" (9:ص)فً موضع آخر– رحمه هللا تعالى - وقال ...". 

ٌجوز أن ٌخلو بها ألنها أجنبٌة منه وال ٌجوز أن ٌحادثها عبر الهاتؾ ألنها أجنبٌة منه وإنما رخص له أن ٌنظر 

. اهـ"إلٌها لدعاء الحاجة إلى ذلك فإن اإلنسان إذا نظر إلى مخطوبته ونظرت إلٌه فهو أقرب أن ٌجمع هللا بٌنهما

ومنهم من ٌتعلل بؤنه ٌناصحها أوٌتكلم معها لحاجة أو ٌعلمها أشٌاء  فٌطٌل المحادثة معها وؼٌر ذلك ؛لكنها 

. الزالت أجنبٌة منه حتى ٌعقد علٌها؛ فإذا عقد علٌها جاز له مصافحتها والكبلم معها ونحو ذلك 

وعلى هذا فبل ٌجوز للخاطب أن ٌتحدث مع  :"(10 / )- فً المصدر السابق  ص- رحمه هللا– قال ابن عثٌمٌن 

المخطوبة أو أن ٌتصل بها إال بالقدر الذي أباحه الشرع والذي أباحه الشرع هو أنه إذا عزم على خطبة امرأة 

فإنه ٌنظر إلٌها إلى وجهها كفٌها قدمٌها رأسها ولكن بدون أن ٌتحدث معها اللهم إال بقدر الضرورة كما لو كان 

عند النظر إلٌها بحضور ولٌها ٌتحدث معها مثبلً بقدر الضرورة مثل أن ٌقول مثبلً هل تشترطٌن كذا أو 

تشترطٌن كذا وما أشبه ذلك أما محادثتها فً الهاتؾ حتى إن بعضهم لٌحدثها الساعة والساعتٌن فإن هذا حرام 

وال ٌحل ٌقول بعض الخاطبٌن إننً أحدثها من أجل أن أفهم عن حالها وأفهمها عن حالً فٌقال ما دمت قد أقدمت 

على الخطبة فإنك لم تقدم إال وقد عرفت الشًء الكثٌر من حالها ولم تقبل هً إال وقد عرفت الشًء الكثٌر عن 

حالك فبل حاجة إلى المكالمة بالهاتؾ والؽالب أن المكالمة بالهاتؾ للخطٌبة ال تخلو من شهوٍة أو تمتع بشهوة 

ٌعنً شهوة جنسٌة أو تمتع ٌعنً تلذذ بمخاطبتها أو مكالمتها وهً ال تحل له اآلن حتى ٌتمتع بمخاطبتها أو ٌتلذذ 

وخبلصة القول أنه ٌحرم على الخاطب أن ٌتحدث مع مخطوبته فً الهاتؾ أو ٌخلو بها فً :" (9)اهـ ثم قال ص"

اهـ  ."مكان أو ٌحملها فً سٌارته وحده أو تجلس معه ومع أهله وهً كاشفة الوجه

مكالمة الخطٌب لخطٌبته عبر الهاتؾ ال بؤس  :"(2 / 55)- المنتقى من فتاواه   كما فً- حفظه هللا -وقال الفوزان

به؛ إذا كان بعد االستجابة له، وكان الكبلم من أجل المفاهمة، وبقدر الحاجة،ولٌس فٌه فتنة، وكون ذلك عن 

أما المكالمات التً تجري بٌن الرجال والنساء وبٌن الشباب والشابات، وهم لم .طرٌق ولٌها أتم وأبعد عن الرٌبة

تجر بٌنهم خطبة، وإنما من أجل التعارؾ؛ كما ٌسمونه؛ فهذا منكر ومحرم ومدعاة إلى الفتنة والوقوع فً 

وًفا }: ٌقول هللا تعالى . الفاحشة  رُل عْخ الً مُهَّللا قُللْخنَو قَووْخ ضٌد وَو رَو عَو الُهَّللاِذي فً قَولْخبِِه مَو مَو ٌَوطْخ ِل فَو نَو بِالْخقَووْخ عْخ ضَو سورة  ] { فَوال تَوخْخ

اهـ .." ؛ فالمرأة ال تكلم الرجل األجنبً إال لحاجة، وبكبلم معروؾ ال فتنة فٌه وال رٌبة  [32آٌة : األحزاب 

 

 

" وأٌش قالوا " " من هذا " 
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من األخطاء ما ٌفعله بعض الناس أنه إذا رن جوال صاحبه بجانبه فرد علٌه ، ما إن ٌنتهً إال وسؤله من هذا 

الذي ٌتصل بك ؟ وماذا قال ؟ ولماذا هكذا ؟ إلى ؼٌر ذلك فٌتدخل فٌما ال ٌعنٌه فضول لٌس له أفول  وٌدل على 

 "وال تجسسوا:"وهللا تعالى ٌقول .خفة العقول وقد ٌدخل هذا فً باب التجسس وقد ُنهٌنا عن التجسس 

 [101المابدة:اآلٌة]{ٌاأٌها الذٌن آمنوا التسؤلوا عن أشٌاء إن تبد لكم تسإكم }:وٌقول (12اآلٌة :الحجرات)

وصححه األلبانً  .(2317)رواه الترمذي  "من حسن إسالم المرء تركه ما ال ٌعنٌه " : وقال صلى هللا علٌه وسلم 

 . رضً هللا عنه وهو من حدٌث أبً هرٌرة "5911"فً صحٌح الجامع برقم 

فقد الٌرؼب المتصل به أن ٌظهر مادار بٌنه وبٌن المتصل وقد ٌكون الكبلم خاصا أوسرا أو ٌحب أن ٌكتمه 

فٌؤتً آخر فٌسؤله من هذا وأٌش قال؟ فٌوقعه فً الحرج فهذا ال ٌنبؽً وال ٌجب على المتصل به أن ٌخبره بشًء 

إال إذا كان ٌرى فً ذلك مصلحةأو أن األمر عادي وإال فلٌسد علٌه الباب بقوله االتصال فً أمور خاصة 

 .والتعنٌك

 

 

" خفافٌش الظالم "

خفافٌش الظبلم هم الذٌن ٌإذون المسلمٌن فً محارمهم وٌتتبعون عوراتهم وٌتحٌنون الفرص وقت ؼفلتهم 

 .فٌحاولون انتهاك أعراضهم فٌإذونهم عن طرٌق جواالتهم 

إنهم سفهاء األحبلم وجلساء المسلسبلت واألفبلم ، وأراذل العوام وأشباه الهوام ودعاة الؽزل ، وروابح الثوم 

والبصل ، من إذا خلوا بالظبلم أفسدوا ، وإذا استرسلوا بالكبلم عبثوا وأربدوا ، تجد أحدهم ٌستقطب أرقاماً أو 

ٌقلبها ، ثم ٌدق على هذا وذاك ، فإن أجابه رجل أو عجوز سكت وذاب  وخاؾ وقال معتذراً أخطؤت فً 

وإن سمع صوتاً ناعماً طرب وفرح ، فتارة ٌقع الذباب على الوسخ وتارة ٌقع على الزجاج ال ٌستفٌد ، االتصال 

السٌما وقد أتاحت بعض .فبل ٌجد إال السب والشتم والقدح فهو بٌن سخطٌن سخط الخالق وسخط المخلوق ، شٌباً 

الشركات المجال لهإالء الفساق وذلك باالتصاالت المجانٌة وتخفٌض سعر المكالمات ال سٌما فً الوقت األخٌر 

ونسً هإالء ،  من اللٌل فً حٌن ؼفلة الناس فٌحصل من الفساد ما هللا به علٌم وقد حصل بسبب ذلك شرعرٌض

الخفافٌش أن لهم من المحارم والعورات ما لؽٌرهم فلٌستحٌوا من هللا ولٌحذروا ؼضب هللا فإنه عزٌز ذو انتقام 

فكم أٌقضوا من نابم وكم أزعجوا من مرٌض وكم روعوا من آمن .

: فصدق فً  هإالء قول الشاعر 

خفافٌش أخفاها النهار بضـــــوبه       والءمها قطع من اللــٌل بادٌـــا 

فصالت وجالت فٌه حتى إذا النــ       ـهاُر بدا استخفت وأبدت توارٌا 

فننصح النساء ذوات الجواالت بؤن ٌحتفظن بؤرقامهن الهاتفٌة وال ٌعطٌنها إال لمن ٌثقن بهن من  بنات جنسهن 

وال ٌعطٌنهن نساًء خابنات ٌنشرن أرقامهن هنا وهناك حتى تصل إلى السفهاء من الرجال؛ كما أنصح النساء بؤن 

ٌحفظن األمانة وذلك باإلحتفاظ بؤسرار وأرقام صدٌقاتهن  فبلتسلم المرأة أرقام صدٌقاتها ألقاربها الرجال 

والتفرط فً ذلك حتى الٌعثرالرجال على تلك األرقام ؛ وإال ٌخشى علٌها من النفاق ألنها خانت من ابتمنتها؛ 

رواه "آٌة المنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اإتمن خان :"والنبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقول 
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 ؛ فإذا خانت المرأة أختها فً عرضها  من حدٌث أبً هرٌرة ر ضً هللا عنه (220)ومسلم رقم  (2536)البخاري رقم 

؛وكذلك ننصح الرجل أال ! ٌخشى علٌها أن ٌكشؾ هللا سترها ألن  الجزاء من جنس العمل ؛وكٌفما تدٌن تدان 

ٌعطً أرقام محارمه للرجال ولو كانوا أصدقاء وأالٌعطٌهم جواله فٌنظروا إلى أرقامه  فإن الشٌطان حرٌص 

فلٌنتبه لهذا األمر؛ كما ٌنبؽً على المرأة إذا رأت . على اإلفساد بٌن الناس بشتى الوسابل وله مداخل وخطوات 

رقماً ؼٌر معروؾ أال ترد علٌه إذا كان من هذا الصنؾ فإنه سرعان ما ٌنكل وٌولى إذا لم ٌجد بؽٌته وهو ٌجر 

أذٌال الخزي و العار والتبالً بالتجرٌسات واألرقام المجهولة  واألذٌه فً الرنات إذا كانت من هإالء السفلة 

.      والترد علٌهم ولو للعتاب فإن بؽٌتهم أن ٌسمعنهم  أصواتهن ولو بالسب والثلب

: وكما قٌل 

ًّ كــــرٌــم  أوكلما طّن الذبــاب زجـــرتــــه      إن الذباب إذاً علــ

:  وقال آخر 

. لو كل كلب عوى ألقمته حجراً       كان الحصى كل مثقال بدٌنار

 

وننصح أولٌاء األموروالمسبولٌن من الرجال عدم إبراز أرقام محارمهم من النساء  فً خزٌنة الجوال ،وٌفضل 

أن ٌجعلوا رموزا خاصة ألسماء نسابهم وقرٌباتهم كتسمٌة عابشة بعابش مثبل أو تسمٌة المرأة باسم ابنها ونحو 

ذلك احترازا من وقوع الجوال فً ٌد أحد األصدقاء أو ضٌاع الجوال أو سرقته وقد حصل هذا كثٌر بؤن ٌضٌع 

الجوال أو ٌسرق فٌبدأ السارق بتقلٌب أسماء النساء واالتصال بهن وأذٌتهن لكن إذا كانت هناك أسماء للنساء ؼٌر 

ومن الؽباوة والحماقة عند بعض الناس أنه ٌصور بعض نسابه أو زوجته فً جواله .معروفه ال ٌجد السفٌه بؽٌته

ربما وهً متكشفة ومتزٌنة وربما صورها فً عرسها وهً بكامل زٌنتها ولم ٌنظر فً سوء العاقبة  ـ فٌا لٌت 

شعري ما هذه العقول التً ذهبت الؽٌرة من أصحابها؟أم قد أخذها بارٌها؟  ـ نسؤل هللا أن ٌعافٌنا وإٌاهم من ذلك ـ 

فربما ضاع الجوال أو سرق ـ وقد حصل هذا كثٌراـ فبل ٌدري المؽفل إال والفؤس ٌقع على الرأس وعلى نفسها 

. جنت براقش

تقلٌد األصوات فً الجواالت 

من الصفات الذمٌمة والعادات القبٌحة تقلٌد األصوات وتزوٌرها والتؽرٌرعلى اآلخرٌن بها وتقلٌب الحقابق عن 

. أصلها وتؽٌٌر األمورعما خلقها هللا سبحانه وتعالى  

 فمن مخالفات بعض المتصلٌن من ٌعمد إلى تؽٌٌر صوته أوتقلٌده بصوت رجل آخر أوبصوت امرأة والعٌاذ 

باهلل؛ تلبٌسا على الناس لتحقٌق المآرب أو اإلضرار باآلخرٌن فربما حصل بسبب ذلك إحقاق باطل أو إبطال حق 

أو كشؾ أسرار أو قتل وقتال أوتفرٌق بٌن رجل وزوجته أو ولد ووالدٌه ؛أوحصلت جرابم وفواحش بسبب ذلك 

. المقلد 

ولم ٌدر المسكٌن أنه ، فبعض السفلة من الناس من ٌقلد صوت امراة فٌتصل بامراة أخرى وهً ال تشعر أنه رجل

أقحم نفسه  فً اللعن على لسان نبٌنا الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم ألنه تشبه بامرأة؛ فقد أخرج البخاري فً 

لعن هللا ": من حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال  (5546)صحٌحه رقم 
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 واللعن هو اإلبعاد والطرد من رحمة هللا  "المتشبهٌن من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال  

فربما حصلت أمورعلى تلك المرأة المؽرر علٌها  التحمد عـقباها من كشؾ أسرار أوتتبع عورات فتؽتر تلك 

. فلتنتبه النساء لذلك !!المسكٌنة بذلك الثعلب البشري وتنخدع فٌضرهاوٌؽرها وهً تظن أنه امرأة مثلها

وربما قلد صوت امرأة فاتصل بشاب لٌفتنه فً دٌنه فٌكشؾ سره وٌسلب عقله وٌؤخذ ماله فٌجعله ٌفكر بالحرام 

لٌشبع شهوته بطرٌقة أو بؤخرى؛وربماعقد معه موعدا لٌلتقً بتلك المرأة بزعمه فصار ضحٌة فلم ٌرجع إلى بٌته 

. فماأشبه هذا الصنؾ بالحرباء تلونا وبالحٌات ؼدرا وبالثعالب مكرا . إال طرٌح األعواد فلٌنتبه لذلك 

فبل ٌؽرنــــك لـــٌن من فتــــــى                     فإن للحـــٌات لٌــــن ٌعتــــــزل  

فٌبتعد عما ٌؽضب هللا فإن هذه األمور ال تنفق ،لكن إذا كان العبد مبلزما للتقوى وٌزن األمور بمٌزان الشرع 

. علٌه بحفظ هللا له وتسدٌده  

فإن تقلٌد أصوات اآلخرٌن فٌه مفاسد وأضرار وزور وكذب .ومنهم من ٌقلد رجبل آخر لٌستهزئ  به كما تقدم 

 .وتلبٌس  وإٌهام وتشبع بما لم ٌعط المتشبع 

فً الجماعة أفراد ٌحملون همَّ العظمة وٌحبون أن ٌحمدوا بما لم ٌفعلوا  : " (44)قال الشٌخ بكر فً أدب الهاتؾ 

 ومن المهاتفٌن (1)"المتشبع بما لم ٌعط كالبس ثوبً زور " : وقد صح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال 

العراة ، من ٌجري المهاتفة الوهمٌة ، لبعض ذوي القدر والجاه ، والٌسار ، أو ٌسر إلى بعض خواصه ، أن 

ٌتصل به ، على أنه ذلك الذي ٌشار إلٌه ، فترى المسكٌن ٌوهم الحاضرٌن عنده ، باالهتمام البالػ ، وبعض 

ها أنا ذا : " العبارات ، والحركات لهذه المقامات ، لٌبٌن للحضور أنه شخص مرموق رفٌع المستوى كؤنه ٌقول 

وهو اتصال وهمً مكذوب وقد شاهدت وشاهد ؼٌري عجباً ، والمهم أن ٌعرؾ أولبك أنهم عراة " فاعرفونً 

اهــ " وقّل أن تخفى حالهم فبل تسلك أٌها المسلم سبٌلهم 

فالنجاه أن ٌمسك اإلنسان لسانه إال من خٌر لما ثبت من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه 

ومسلم رقم  (6110)أخرجه البخاري رقم "من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌقل خٌرا أولٌصمت :"وسلم قال 

أال أخبرك بمالك ذلك كله ؟ كف علٌك "...وحدٌث معاذ رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه قال له . (182)

ٌانبً هللا وإنا لمإآخذون بما نتكلم به ؟ قال ثكلتك أمك ٌامعاذ وهل ٌكب الناس على :هذا وأشار إلى لسانه قال 

(. 5136)أخرجه الترمذي وؼٌره وصححه األلبانً فً صحٌح الجامع رقم "وجوههم إال حصائد ألسنتهم 

فالتقلٌد مذموم وذرٌعة إلى ، فمن آفات اللسان تقلٌد األصوات تلبٌساً على اآلخرٌن أواستهزاًء واحتقاراً لهم  

 .محرم ؛وكل ماكان كذلك فهو حرام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ومسلم رقم (4921 )أخرجه البخاري رقم 
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وتقلٌد األصوات هو  :"(115 / 28)- شرح سنن أبً داود  كما فً- حفظه هللا -ـ قال الشٌخ عبد المحسن العباد

الحكاٌة حرام : ٌقول المنذري . من التمثٌل أو الحكاٌة، وإذا كان ذلك الذي ٌفعل معه ٌكرهه فإنه ٌكون من الؽٌبة

إذا كانت على سبٌل السخرٌة واالستهزاء واالحتقار؛ لما فٌها من العجب بالنفس واالحتقار للخلق واألذٌة 

. اهـ..." لهم،

وأنبه على أن هناك أجهزة تؽٌر األصوات تلقابٌا بمجرد الضؽط على زر محدود دون أن ٌؽٌرالمتصل صوته 

. بنفسه فاالبتعاد االبتعاد عن هذه األفاعٌل 

 ضابط استخدام الرسائل عبر الجوال

من إٌجابٌات الجوال تسهٌل إرسال الرسابل بؤقل كلفة وأقصر وقت فهذه نعمة ما عرفها األجداد بل قد كان 

واآلخر ٌبحث عمن ٌقرأ ،فربما مكث أحدهم وقتا ٌبحث عمن ٌكتب له رسالة ، بعضهم  ٌتعب فً إرسال الرسابل

حتى وصل إرسال الرسابل واستقبالها إلى هذا الحد الذي ما كان ٌتصور أن ٌبلػ ما بلػ؛ فٌنبؽً ،له الرسالة 

استشعار هذه النعم وشكر هللا علٌها فبلبد أن ٌكون استخدام الرسابل فً الجوال وفً ؼٌره كاستخدام المكالمات 

 .فً حدود الشرع وفٌما ٌعود على المرء نفعه ألن اإلنسان محاسب على كل ما ٌقول وٌعمل كما تقدم 

فمن الناس من ٌرسل فً الجواالت رسابل تخالؾ شرع هللا بل ربما الترضً هللا سبحانه وتعالى، فمنها ما ٌكون 

أو ، فٌها سب ولعن وتهدٌد لآلخرٌن ،أو رسابل تدعو إلى القمار والمٌسر كبعض الرسابل التً تؤتً من الشركات

 رسابل فجور ومؽازالت  وفسوق وكذب  إلضحاك الناس ، أو رسابل  فٌها نمٌمة للتفرٌق بٌن األحبة والزوج

وزوجته وأذٌة للمسلمٌن ال سٌما الرسابل الوهمٌة التً عن طرٌق األرقام السرٌة التً تسمى بالدردشة فلٌتق هللا 

. كل امرىء فً نفسه ولٌقل قوالً سدٌداً ، فلٌس هذا من شكر النعم 

 وال بؤس من الرسابل العادٌة ، كالتهانً والُبشرى والدعاء والنصابح واألمور المباحة التً ال تضر بدٌن 

العبد؛وأن ٌبتعد المرسل عن الكلمات التً فٌها رٌبة أوعدم وضوح فً المعنى لببل ٌحصل فً النفوس شًء فكم 

قد حصل من سوء فهم وإٌؽار صدور بسبب الرسابل والكلمات الملتبسة فٌحصل الهجر والتفرٌق  وربما كان 

وننبه على أن تؤثٌر الرسابل فً النفس أبلػ من ،القصد سلٌما فٌنبؽً التوضٌح وحسن التعبٌر سبلمة للصدور

وإال فاالتصال أفضل لتوضٌح ، ؼٌرها فلٌتحرز المرسل ولٌتخٌر الكلمات الطٌبة والمفهومة لدى القارئ 

 .المقصود والوصول إلى المطلوب ؛ فنسؤل هللا أن ٌصلح أحوال المسلمٌن 

 

حكم تشجٌع أماكن الفساد برسائل الجوال 

تقوم بعض الشركات والمنظمات وؼٌرها بعقد بعض االجتماعات والحفبلت و ربما احتوت على بعض 

المعاصً والمخالفات كالمهرجانات والمسرحٌات والمظاهرات واالنتخابات وكرة القدم وأماكن  االختبلط  

فتقوم شركات الجوال بإرسال رسابل تطلب من مشتركٌها التشجٌع ، واألؼانً وؼٌرها من أماكن الزور والفساد

لتلك الجهة التى تحتفل أو تقوم بتلك األعمال المشار إلٌها وهذا ال ٌجوز ألنه تعاون على اإلثم والعدوان  

ومن ذلك أن تطلب الشركة من المشترك رسالة بصٌؽة كذا لتشجع المؽنً فبلن أو انتخاب الشاعر فبلن ونحو 

. ذاك
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عن طرٌق رسابل ( أستار أكادٌمً)عن حكم التشجٌع لبرنامج (95 / 1)- سبل الشٌخ عبدالعزٌز الراجحً 

الجوال، أو االتصال بالهاتؾ علماً أن عابد هذه الرسابل ٌعود إلى هذه األكادٌمٌة؟ 

هذا برنامج سًء ، هذا من اإلعانة على الباطل الذي ٌكتب رسابل  تشجٌع لبرنامج أستار أكادٌمً:" فؤجاب

تصور فٌه النساء والرجال وتنشر فٌه العورات ثم ٌؤتً ٌشجعهم هذا ٌشجع على الباطل والعٌاذ باهلل هذا أعان 

وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على ): على اإلثم والعدوان، هذا  شرٌك لهم فً اإلثم وهللا تعالى ٌقول

، كان الواجب علٌه أن ٌنكر علٌهم الواجب أن ٌنكر على هذا البرنامج السًء؛ فكٌؾ (2:المابدة ) (اإلثم والعدوان

ٌُكفِر هللا عنه ما ، ٌشجع هذا تعاون على اإلثم ؛ فعلٌه التوبة، والندم، واالستؽفار، واإلنكار بدالً من الشجٌع حتى 

 .اهـ"مضى

 

إجابة الجوال بجانب شخص آخرٌتكلم معه 

حث اإلسبلم على األخوة والحفاظ علٌها ومراعاة شعور اآلخرٌن لتبقى األلفة وتزٌد المحبة واالبتعاد عما ٌجرح 

أو ٌخل بها فإن من األخطاء عند بعض المتصلٌن أنه إذا كان بجانبه شخص أو دخل معه فً كبلم ثم رن الجوال 

قطع الكبلم مع صاحبه مباشرة وأجاب على الجوال دون أن ٌستؤذن منه وهذا ٌجرح شعور اآلخر وٌؤخذ فً 

 .نفسه 

وال بؤس أن ٌستؤذنه ثم ٌجٌب على الجوال ، أو ٌرفض المكالمة أوٌحوله صامتا حتى ٌكمل حدٌثه مع صاحبه 

وهو فً سعة من الوقت والحمد هلل ،وكذلك العكس منهم من ٌقطع الحدٌث مع المتكلم معه عبرالجوال فٌتكلم مع 

إال إذا كان الكبلم مع ، الذي بجانبه قبل أن ٌتم مكالمته مع المتصل دون أن ٌستؤذن منه وهذا خطؤ نظٌر األول 

مبتدع مجادل تمل صحبته وٌمرض القلب حدٌثه ، فلو أجاب عن جواله أو تكلم مع صاحبه لكان أصفى لحاله 

. وأقطع لمقاله وزجًرا للمبتدع وال كرامة 

حسن الخلق عند االتصال 

حثنا هللا سبحانه وتعالى على التحلًّ باألخبلق الحسنة فً جمٌع المعامبلت وبعث إلٌنا نبٌه محمداً صلى هللا علٌه 

وسلم  لٌتمم مكارم األخبلق فمن حسَن خلقه كان من أقرب الناس منه صلى هللا علٌه وسلم ٌوم القٌامة؛  ومن ساء  

لما . خلقه كان من أبعدهم منه صلى هللا علٌه وسلم وأبؽضهم إلٌه ؛  وُحسن الخلق من أعظم أسباب دخول الجنة 

سبل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن : روى الترمذي وابن حبان من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 

" :  وسبل عن أكثر ما ٌدخل الناس النار فقال "تقوى هللا وحسن الخلق " : أكثر ما ٌدخل الناس الجنة فقال 

ومسلم رقم ( 2827)وجاء فً البخاري رقم  .(1723).و حسنه األلبانً فً صحٌح الترؼٌب  "الفم والفرج

  "الكلمة الطٌبة صدقة " قال  رسول هللا  صلى هللا علٌه و سلم : عن أبً  هرٌرة رضً هللا عنه قال (2382)

فمن حسن الخلق التواضع ولٌن الجانب وحسن الخطاب مع اآلخرٌن والكلمة الطٌبة والرد الحسن وٌدخل فً ذلك 

فؤحٌانا ، المكالمات الهاتفٌة حٌث صارت أكثر مكالمات الناس فٌها فمن الناس من ٌسًء التلفظ فً الهاتؾ 

والبعض ٌشتم !! قدتسمع من بعض الناس أول ما ٌفتح الجوال أنه ٌرد بالسب واللعن بدال من أن ٌرد السبلم 

وٌرفع صوته ال سٌما إذا أخطؤ المتصل فً الرقم فٌشنع علٌه وٌعاتبه وكان ٌنبؽً علٌه أن ٌقول أخطؤت فً 

إال خفافٌش الظبلم ، وعلماء البدع والكبلم فبل حرٌة لسفاهتهم ، االتصال وال ٌجرح وال ٌفحش فً القول

وفلسفتهم بل ٌجب إٌقافهم حّدهم وردعهم بما ٌناسب تطفلهم وجهالتهم فمن الناس من ٌرّده الجمٌل ومنهم من 

( . 1)الٌوقفه إال الصمٌل
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فقد روى اإلمام أحمد والطبرانً من حدٌث جابر بن سمرة رضً هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا علٌه 

 حسنه "إن  الفحش والتفحش لٌسا من اإلسالم فً شًء وإن أحسن الناس إسالماً أحسنهم خلقاً " : وسلم 

من حدٌث ابن مسعود رضً هللا عنه قال  (1978)، وروى الترمذي  (2653)األلبانً فً صحٌح الترؼٌب رقم 

و صححه "لٌس المإمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء " : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : 

( . 320)األلبانً فً الصحٌحة رقم 

الفاحش الذي ٌفحش فً : عند شرحه لهذا الحدٌث " رٌاض الصالحٌن "قال ابن عثٌمٌن رحمه هللا فً شرح 

 الذي ٌعتدي على ؼٌره فالمإمن سالم لٌس عنده فحش فً قوله وال فعله "وال البذي " كبلمه بصراخ أو نحوه 

اهـــ .وال ؼٌر ذلك ألنه مإمن 

 

رد السالم من المتصل والمتصل به والختم بالسالم 

من آداب اإلسبلم رد السبلم وإن من السنة أنه إذا استؤذن رجل على رجل أن ٌسلم علٌه وإذا انتهى من مجلسه 

أٌضاً فقام؛ فعلٌه أن ٌسلم فهذه آداب علمناها نبٌنا الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم فقد ثبت عند أبً داود من حدٌث 

أألج فقال : أتى رجل من بنً عامر استؤذن على النبً صلى هللا علٌه وسلم فقال : قال رضً هللا عنه ربعً 

 "السالم علٌكم أأدخل : قل : " أخرج إلى هذا فعلمه االستئذان فقل له " : النبً صلى هللا علٌه وسلم لخادمه 

صححه األلبانً فً صحٌح . السبلم علٌكم أأدخل فؤذن له النبً صلى هللا علٌه وسلم فدخل : فسمعه الرجل فقال 

( . 4397)الجامع رقم  

فهكذا الحكم عند االتصال ألن االتصال استبذان فً الكبلم ، وهكذا إذا انتهى من المكالمة ٌسلم لما ثبت عند أبً 

إذا انتهى : " من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال  (6845)وأحمد  (4532)داود 

( . 183) حسنه األلبانً فً الصحٌحة رقم "أحدكم إلى المجلس فلٌسلم فلٌست األولى بؤحق من اآلخرة 

فالذي ٌبدأ بالسبلم وٌختم به هو المتصل وإذا نسً ردالسبلم  البؤس  أن ٌذكره المتصل به لحدٌث ربعً المتقدم 

. الذي فٌه تعلٌم الرجل لبلستبذان بما فٌه ردالسبلم 

فمن أخطاء بعض المتصلٌن أنه ٌتكلم مباشرة بحاجته دون رد السبلم وٌبخل بهذه الحسنة العظٌمة فؤبخل الناس 

قال : من ٌبخل فً رد السبلم كما ثبت عند الطبرانً فً األوسط من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 

و صححه "أعجز الناس من عجز فً الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسالم : " رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

( 2714)برقم .األلبانً فً صحٌح الترؼٌب 

ولٌس من تحٌة اإلسبلم صباح الخٌر ومساء ، فٌنبؽً على  المسلمٌن إحٌاء هذه السنة التً أمٌتت عند بع الناس 

بحٌٌتم صباحاً  ):فهً تحٌة الؽرب وتحٌة أهل الجاهلٌة حٌث كانوا ٌحٌٌون !  الخٌر وصباح الفل والٌاسمٌن

، (40ص  / 6ج )ص-كما بٌنه ابن كثٌر فً تفسٌر سورة النوركما فً كتاب  تفسٌر القرآن العظٌم (وحٌٌتم مساء

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. باللهجات الٌمنٌة هو عصا عرٌضة ٌستخدها الشخص للدفاع عن نفسه وٌعبر به عن القوة والؽلبة:الصمٌل(1)
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 أما تحٌة اإلسبلم السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ٌترتب علٌها ثبلثون حسنة كما روى ذلك البخاري فً األدب 

وصححه األلبانً فً صحٌح سنن  (399)المفرد عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه فً باب فضل السبلم رقم 

اسم من أسماء هللا تعالى : معناه الدعاء بٌن المسلمٌن بالسبلمة والسبلم:والسبلم علٌكم   (2689 )الترمذي رقم 

 .فافشوه بٌنكم 

  

تعمٌة االسم وتتبع العورات والزالالت 

ومن الخطؤ أن ٌعمً الشخص على الناس اسمه أو ٌدلس علٌهم أو ٌكنى بما ال ٌعرؾ به سواء بالجوال أو بؽٌره 

من :"استؤذنت على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال : ؛ وهذا مكروه لما ثبت عن جابر رضً هللا عنه قال 

( 11/30)والبخاري  (2155)رواه مسلم .  كؤنه كرهها "أنا أنا " : أنا ؛ قال فخرج وهو ٌقول : قلت "هذا

. وظاهر الحدٌث أنه كره ذلك ألنه لم ٌذكر اسمه .

ومن األخطاء أٌضاً تتبع العورات والزالت حٌث ٌتصل خصم بخصمه عن طرٌق فاعل شر وٌقول له اسؤله عن 

. فبلن ؟ فٌبدأ فً شتمه وسبه وهو ٌسمع مما ٌزٌد الفتن والشر 

 

اإلسراف فً ثمن الجوال واالتصاالت 

نهى هللا سبحانه وتعالى عن التبذٌر واإلسراؾ فً األموال عموماً سواء كان ذلك فً المآكل أو المشارب أو 

: األعراؾ ]{وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه الٌحب المسرفٌن  }قال تعالى ، المبلبس أو ؼٌر ذلك من األمتعة 

: اإلسراء ]{ وال تبذر تبذٌراً إن المبذرٌن كانوا إخوان الشٌاطٌن وكان الشٌطان لربه كفوراً } :وقال تعالى  .[31

26-27 . ]

إن هللا ٌرضى لكم ثالثاً وٌكره " : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : وجاء عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال

لكم ثالثاً ٌحب لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شٌئاً وال تفرقوا وٌكره لكم القٌل والقال وكثرة السإال وإضاعة 

ال " : ، ومن حدٌث أبً برزة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال  (2/327)وأحمد  (1715)رواه مسلم  " المال

تزول قدما عبد ٌوم القٌامة حتى ٌسؤل عن أربع عن عمره فٌما أفناه ؟ وعن علمه ما عمل به ؟ وعن ماله من 

وصححه األلبانً فً صحٌح  (2419) رواه الترمذي "أٌن أكتسبه وفٌما أنفقه ؟ وعن جسمه فٌما أباله ؟ 

( . 3592)الترؼٌب رقم 

فمن إضاعة المال الذي سٌحاسب علٌه العبد ٌوم القٌامة اإلسراؾ فً شراء الجوال بؤن ٌذهب الرجل ٌشتري 

أرقى الجواالت وأكثرها ثمناً لؽٌرما حاجة وربما اشترى جواالً بثمن عشرٌن جواالً بل ربما ذهب ٌشترٌه دٌناَ 

فربماعوقب ذلك المسرؾ بضٌاع ذلك  الجوال أوسرقته ، فقد حدثنً  صاحب محل ، فهذا إسراؾ منهً عنه

فُسرق الجوال فجاء إلٌه ٌكاد ٌبكً ؛ فالؽرض ! جواالت أن رجبل اشترى جواال بمابتٌن وأربعٌن ألفا رٌاال ٌمنٌا 

بل رأٌنا وشاهدنا من ٌشتري جواال ، فكان بإمكانه شراء جوال الٌتجاوز اآلالؾ ،هو إرسال واستقبال المكالمات 

!. بعشرات اآلالؾ وأهله الٌملكون ثمن الدقٌق بل ربما كان كاهله مثقبلً بدٌو ن الناس 
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وهناك إسراؾ آخر ٌحصل من بعض المتصلٌن وهو االسترسال فً المكالمات الساعات لؽٌرما حاجة وربما 

ٌكون الكبلم ما تحته طابل وهذا ال شك إسراؾ بالمال وإضاعة له فً ؼٌر محله وألن الرصٌد أو الوحدات من 

. المال الذي أمرنا بالحفاظ علٌه  

احذروا فضول المهاتفة حتى ال ٌصبك سعار  : " (41)"أدب الهاتؾ " فً - رحمه هللا - قال الشٌخ بكر أبو زٌد

االتصال فكم من مصاب به ، من حٌن ٌرفع رأسه من نومته ٌدنس مذكرته وال كالطفل ٌلتقم ثدي أمه ، فٌشؽل 

ؼٌره عبر الهاتؾ من دارإلى دار ومن مكتب إلى آخر ، ٌروح عن نفسه وٌلقً باألذى على ؼٌره ولٌس معنا مع 

اهــ . هإالء إال الدعاء بالعافٌة وننصحهم بمعالجة وضعهم من هذا الفضول 

لاير ٌمنً ؛فٌتصل لصدٌقه بذلك الرصٌد  600فقد ترى الشخص ٌشحن الكرت إلى جواله بخمسٌن وحدة أو بقٌمة 

إال أن ٌسؤل عن حاله ،لؽٌرما حاجة تستدعً طول المحادثة !! ما ٌقارب الساعة أو الساعتٌن ، فً مكالمة واحدة

ومن هذا الضرب كثٌر السٌما أصحاب القات  أثناء ! وٌروح عن نفسه بالمحادثة معه ؛ فهذا من اإلسراؾ

فٌتصل لهذا وذاك لعله ٌجد ،مضؽهم للقات  وبعد فراؼهم من أكل القات حٌنما تنزل بهم هموم الدنٌا بسبب القات 

. من ٌروح عنه ؛وهللا المستعان 

فلٌس هذا من فإن الحفاظ على المال واالقتصاد فٌه ! وبعضهم ٌلمز الذي ٌقتصد فً المكالمات وٌعده من البخل 

. مطلب شرعً

 

 

اختالس الوحدات والرصٌد بدون علم الشركة 

من المتصلٌن من أصحاب الجواالت والهواتؾ من ٌتصل مجانا من ؼٌرعلم الشركة وال إذن من أصحابها وذلك 

فٌتصل من ؼٌر أن ، عن طرٌق حٌل ٌستخدمونها بإدخال أرقام أوحذؾ أرقام من الرقم المراد االتصال به

ٌستهلك شٌبا من رصٌده ؛فحكم هذه األفعال حرام إذا كانت الشركة التسمح بذلك ولٌس لها علم بتلك الحركات 

ال ٌحل مال امرئ مسلم :"قال ـ كما فً حدٌث حنٌفة الرقاشً رضً هللا عنه ـصلى هللا علٌه وسلم  ألن النبً 

؛ أما إذا كانت الشركة قد . فً صحٌح الجامع ( 7662): صححه األلبانً برقم و.t ".إال بطٌب نفس منه 

سمحت بذلك ورضٌت أو دلت المشتركٌن على كٌفٌة التوصل إلى االتصال المجانً أو أعطت المشتركٌن 

.  رصٌدا مجانٌاً فبل بؤس بذلك إذا لم ٌكن هناك مقامرة أومحذور شرعً وهللا أعلم

ٌقوم بعض المسلمٌن بعمل حركات : (124 / 28)- كما فً مجموع فتاوى ابن باز - رحمه هللا - سبل ابن باز

معٌنة بالهاتؾ ، تمكنه من االتصال مجانا ، فهل تعتبر هذه سرقة ؟ 

ما ٌجوز هذا العمل ، وهذه خٌانة وتبلعب ، ال ٌجوز بل ٌجب الحذر من هذا ؛ ألنه أخذ المال بالباطل :" فؤجاب 

وٌدخل فً هذا الباب الموظفون فً المكاتب والمحبلت والشركات بؤنه الٌجوز االتصال من ".، نسؤل هللا العافٌة 

. جوال أو هاتؾ المكتب أو الشركة بدون إذن من أصحابها
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مماطلة الشركة وعدم تسدٌد الفواتٌر 

إن هللا سبحانه وتعالى حرم على المسلمٌن أكل بعضهم ألموال بعض أو سفك بعضهم لدماء بعض أو هتك 

ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تؤكلوا أموالكم بٌنكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن  }تعالى قال ،بعضهم ألعراض بعض 

كل " :صلى هللا علٌه وسلمالنبً وقال  .[29:النساء] {تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحٌما 

(. 6706)أخرجه مسلم رقم   ."المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 

فمن الناس من ٌتصل ، فمن أكل أموال الناس بالباطل آخذ أموال الشركات ومماطلتها وذلك بعدم تسدٌد الفواتٌر

فتضطر الشركة إلى فصل الخط الخاص برقمه فٌستؽنى عن ذلك ،حتى إذا صارت المبالػ كبٌرة للشركة ال ٌسدد 

. فٌصٌر فً ذمته. الرقم من أجل المبلػ الذي علٌه وٌشتري رقماً آخر

 حتى وإن كانت الشركة ذات أموال طابلة فبل ٌجوزمماطلتهاوأخذ أموالها لما جاء فً الصحٌحٌن عن أبً هرٌرة 

مطل الغنً ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء فلٌتبع " : رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال 

" .  4085"ومسلم برقم "2166"أخرجه  البخاري برقم "

وإن كانت الشركة تابعة للدولة فهذا حق عام فبل ٌجوز أٌضاً أخذ شًء منه بؽٌر إذن الدولة ألن هذا من الؽلول 

[ 161: آل عمران]{ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ال ٌظلمون  }:وٌحاسب علٌه صاحبه ٌوم القٌامة قال تعالى

 .

 

سرقة الشركات لؤلرصدة والوحدات بغٌر حق 

سبق أن قدمنا أنه ال ٌجوز للمشترك نهب أرصدة الؽٌر أو أرصدة الشركة أو مماطلة الشركات فً تسدٌد الفواتٌر 

قُوُل كما فً حدٌث"انصر  أخاك ظالماً أو مظلوماً "، فمن باب  ٌَ ُ َعْنُه ،  ًَ هللاَّ َقاَل َرُسوُل : أََنَس ْبَن َمالٍِك ، َرِض

رواه البخاري فً صحٌحه " اْنُصْر أََخاَك َظالًِما ، أَْو َمْظلُوًما : هللاِ صلى هللا علٌه وسلم 

فإنه ال ٌجوز للشركات سلب األرصدة والوحدات من الجواالت بحجة أنه تؤخر فً االتصال أو انتهت مدة 

ٌا أٌها  }:ٌقول سبحانه وتعالى ، الصبلحٌة أو اإلرسال ،  فهذا حرام وظلم وعدوان وأكل ألموال الناس بالباطل

[ . 29:النساء]{الذٌن آمنوا ال تؤكلوا أموالكم بٌنكم بالباطل 

 .إال أن ٌكون عند المشترك حق كاشتراك شهري ونحوه أو طلب خدمة شرعٌة بمقابل شهري ، فهذا ال بؤس به 

 

 

 

حكم تقدٌم الشركات جوائز تحفز المتصل على كثرة االتصاالت 

تقوم بعض شركات االتصال  بحٌل تستخدمها مع مشتركٌها من أجل أن ٌتصلوا أكثروتضر ؼٌرها من الشركات 

فتربح الشركة أمواالً طابلة فٌبٌعون أكبر قدر ممكن من الكروت التً تنتجها تلك الشركة ؛من ذلك أن الشركة 

مثال - اتصل بكذا كذا وحدة فً شهر كذا تحصل على كذا كذا وحدة مجانا  )تقوم  بإرسال رسابل هذا نصها 



                                                                                           الجوال آداب في ........                                                         .............. األقوال تحرير                

 

   

64 
 

؛أو ترسل وحدات مجانٌة أوهداٌا أو ؼٌر (اتصل فً شهر ٌناٌر بستٌن وحدة تحصل على ثبلثٌن وحدة مجانا :

. ذلك ؛وهذا تؽرٌر بالناس ومقامرة وإضرار بالشركات األخرى وهذا ال ٌجوز

ما حكم : س  (19560)الفتوى رقم (196 ؛197 /15)- المجموعة األولى - سبل علماء اللجنة الدابمة كما فً 

الجوابز التً تقدمها بعض مراكز االتصاالت الهاتفٌة، من أجل تحفٌز المتصل على االتصال أكثر من 

ما ٌعطى للمتصلٌن بالهواتؾ من المراكز العامة باسم الهداٌا على النظام المذكور ال ٌجوز؛ لما :  " مرة؟فؤجابوا

فٌه من المقامرة والتؽرٌر بالناس، وأكل المال بالباطل من أجل تروٌج االتصاالت الهاتفٌة، وزٌادة الدخل منها، 

مع ما ٌتبع ذلك من الشحناء، وإٌقاد نار العداوة والبؽضاء بٌن أصحاب المراكز أنفسهم وبٌن المتصلٌن أٌضا، 

اِن  }: ٌقول- تعالى-وهللا  طَو ٌْخ ِل الشُهَّللا مَو سٌد ِمنْخ عَو مُل ِرجْخ الَو َوزْخ األْخ ابُل وَو صَو َونْخ األْخ ِسرُل وَو ٌْخ الْخمَو رُل وَو مْخ ا الْخخَو مَو نُلوا إِنُهَّللا ا الُهَّللاِذٌنَو آمَو ٌُّهَو ا أَو ٌَو

نْخ  كُلمْخ عَو دُهَّللا ٌَوصُل ِسِر وَو ٌْخ الْخمَو ِر وَو مْخ اءَو فًِ الْخخَو ضَو غْخ الْخبَو ةَو وَو اوَو دَو مُل الْخعَو كُل نَو ٌْخ ٌُلوقِعَو بَو انُل أَونْخ  طَو ٌْخ ٌُلِرٌدُل الشُهَّللا ا  مَو ونَو  إِنُهَّللا لِحُل مْخ تُلفْخ لُهَّللاكُل نِبُلوهُل لَوعَو تَو فَواجْخ

هُلونَو  تَو نْخ تُلمْخ مُل لْخ أَونْخ ِة فَوهَو الَو ِن الصُهَّللا عَو ِ وَو ِر هللاُهَّللا وباهلل التوفٌق، وصلى هللا على نبٌنا محمد وآله  (91,90:المابدة )  (ِذكْخ

اهـ ".وصحبه وسلم

 

أخذ جوال الغٌر بدون إذنه والعبث به 

من األخطاء التً تصدر من بعض الناس أخذ حق الؽٌر والتصرؾ فٌه بؽٌر إذنه ومنها أخذ جوال الؽٌر بؽٌر 

إذنه والعبث فٌه والتقلٌب فٌه والدخول من قابمة إلى قابمة فربما اطلع على أسرار ال ٌحب صاحب الجوال أن 

ٌراها أحد وربما قرأ رسابل من أقاربه أو من زوجته بؤمور خاصة بٌن الزوجٌن أو أخذ أرقاماً خاصة ألقاربه 

.  وأطلع على أسماء لمحارمه فٌكشؾ األسرار وٌهتك األستار وتحصل األضرار 

وربما أرسل رسابل ؼٌر مرضٌة إلى جوال آخر على حساب صاحب الجوال وباسمه وقد نهى الشرع الحكٌم 

: عن ذلك كله كما جاء عن عبد هللا بن السابب عن أبٌه عن جده قال سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول 

رواه البخاري فً  . "ال ٌؤخذ أحدكم متاع صاحبه العباً وال جاداً فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه ، فلٌردها إلٌه " 

( . 1518)وحسنه األلبانً فً اإلرواء رقم   (241)األدب المفرد رقم 

.  وإن أراد االتصال أو اإلرسال فلٌستؤذن ؛فإن أذن عن طٌب نفس وببل حرج وإال فبل

اجتهد ما استطعت فً ترك االستعمال لهاتؾ ؼٌرك ، فإن ألجؤتك  : " (27) قال الشٌخ بكر فً أدب الهاتؾ ص 

حاجة ، فاحذر استعمال هاتفه إال بعد التلطؾ باستبذانه وال تطلب إالذن من قلٌل ذات الٌد ، وال من ضٌق نفس ، 

اهــ " ٌؤذن وهو متبرم 
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: نهب الكروت واألرصدة 

من إٌجابٌات الجواالت التٌسٌر على المتصلٌن و تحوٌل الكروت واألرصدة إلى ؼٌرها من الجواالت ؛ فٌحصل 

أن بعض الناس ٌرٌد التحوٌل إلى جوال آخر فٌخطىء فً رقم الهاتؾ  فٌذهب الرصٌد إلى جوال شخص آخر 

لٌس هو المطلوب التحوٌل إلٌه فٌتصل المرسل إلى ذلك الشخص محاوالً إرجاع الرصٌد أو الكرت فٌؤبى ذلك 

وربما ال ٌجٌب على ذلك الرقم ألبتة وٌؤخذ ذلك الرصٌد من ؼٌر حله وربما تعلل بقوله هذا رزق رزقنٌه هللا ولم 

. وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ،أتحٌل علٌه ونحو ذلك 

مثال ذلك أن رجبل أرسل ماال إلى زٌد فؤخطؤ الرسول فسلمه إلى عمرو فٌجب على عمرو :وتقرٌبا للمسؤلة 

وهً أشبه ماتكون . وإال صار فً ذمته فكذلك هذه المسؤلة،شرعا وعقبل وعرفا أن ٌرد المال إلى صاحبه 

. باللقطة بل أقرب منها وقد تقدم حكم اللقطة

فالوجب النظر فً ذلك الرقم الذي أرسل الرصٌد عن طرٌقه وإرجاع الحقوق إلى أهلها ، وإال سٌإخذ هذا الحق 

ٌوم القٌامة من حسناته لؤلدلة العامة فً حرمة أخذ أموال الؽٌر أو التحاٌل علٌها فاهلل سبحانه وتعالى جعل 

للحقوق حرمة ال ٌجوز انتهاكها فإن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال كما فً حدٌث أبً بكرة رضً هللا عنه 

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علٌكم حرام كحرمة ٌومكم هذا فً بلدكم هذا فً شهركم هذا : " مرفوعاً 

( . 1679)ومسلم  (8/83) الحدٌث رواه البخاري "وستلقون ربكم وسٌسؤلكم عن أعمالكم 

ومن ذلك سرقة الكروت عن طرٌق التجربة المحرمة بؤن ٌؤخذ رقماً عشوابٌاً من أرقام الكروت فٌدخلها فً 

جواله فٌصادؾ رقم كرت ؼٌره أو ال ٌزال الكرت فً المبٌعات فربما اشتراه ؼٌره فوجده فارؼاً من الرصٌد 

وفً هذا مؽامرة وضرر علٌه  ألنه ربما أتلؾ شرٌحة . فٌحصل الظلم على الؽٌر وأخذ هذا الكرت من ؼٌر حله 

. جواله بإدخال أرقام  خاطبة عن طرٌق التجربة المحرمة

ومن تلك الحٌل والطرق المحرمة  أن ٌؤتً شخص فٌقلد صوت امرأة فٌتصل إلى شخص آخر بؤن ٌعطٌه كرتا 

ملبساً علٌه أنه امرأة فٌعطٌها كرتاً لٌدخل معها عبلقات محرمة ظاناً أنها امرأة قد ألمت بها حاجة فٌتحٌن 

الفرصة ، وهذا قد جمع شروراً  كثٌرة منها التشبه بالنساء وقد لعن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم المتشبهٌن من 

وؼٌره من  (10/280)الرجال بالنساء سواء باألقوال أو األفعال أو الحركات أو نحو ذلك كما جاء فً البخاري 

لعن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم المتشبهٌن من الرجال بالنساء :" حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما قال 

ومنها أخذ مال الؽٌر بؽٌر حق ، ومنها أنه فتح باب شر للرجل اآلخر الذي  ،"والمتشبهات من النساء بالرجال

اتصل به بصوت امرأة؛وكان الواجب على ذلك الرجل أن ٌرده خاسبا والٌعطٌه ذلك الكرت ؛لكن الطٌور على 

. أشكالها تقع ؛نسؤل هللا العافٌة

أن بعض السراق المحترفٌن ٌتربص رجبل آخر حتى ٌشحن كرتا إلى جواله : ومن أخذ الكروت من ؼٌر حلها

فما إن ٌخدشه إال وسارع ذلك اللص إلى سرقته إما بحفظه وإدخاله إلى جواله بسرعة قبل ذلك الرجل الذي 

اشترى الكرت ؛أو ٌتربص آخرحتى ٌملً رقم كرت لصاحبه فٌؤخذه ذلك اللص من فٌه فٌدخله إلى جواله قبله فما 

وربما حصل النزاع بٌنه وبٌن التاجر والسارق هو صاحب الفتنة ، ٌشعر المسكٌن إال والكرت مستعمل

. والمعصٌة

وهً حاصلة ومشاهدة .ونذكر هذه المسابل تنبٌها للناس ومحاربة للمفسدٌن الذٌن ال ٌرقبون فً مإمن إالً وال ذمة

. فً أرض الواقع
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نصٌحة لموظفً شركات االتصاالت 

ٌجب على كل موظؾ أن ٌتقً هللا فً وظٌفته التً وكل بها وأن ٌإدٌها على أكمل وجه وأن ٌرعى األمانة 

وٌتجنب الخٌانة فإننا نبلحظ خٌانات من كثٌر من الموظفٌن فً شتى المجاالت سواء كان ذلك فً العمل أو فً 

المال أوفً الرعٌة الذٌن ٌدٌرأمورهم  فمن ذلك تجد بعض موظفً الشركات ٌختانون فً أموال الشركات من 

األرصدة والوحدات وؼٌر ذلك فتراه ٌسرؾ فً االتصاالت إلى أقاربه وإلى  هنا وهناك بمقدار ٌزٌد على القدر 

أو ٌحول أرصدة ووحدات إلى أصدقابه أو ٌحول لهم ،المتاح له من الشركة إن كانت الشركة قد أذنت بذلك 

.  مكالمات ٌتصلون بها عن طرٌقه  وكل هذا على حساب الشركة  وهذه خٌانة والعٌاذ باهلل 

أعرؾ قرٌبا لً ٌعمل بؤحد :السإال  : (247 / 19)- كما فً مجموع فتاوى ابن باز - رحمه هللا –سبل ابن باز 

فهل علً فً هذا العمل شًء . أقسام السنترال وٌحول لً بعض المكالمات الدولٌة دون علم أصحابها بالمجان 

: فؤجاب .رؼم أن أصحاب الهاتؾ ناس مقتدرون ؟

. اهـ"هذا العمل ال ٌجوز إال بإذنهم وهو خٌانة من قرٌبك نسؤل هللا لنا ولكم وله الهداٌة" 

كؤماكن االختبلط ونحوها فبل ، كما ننصح كل موظؾ باالبتعاد عن أماكن الفساد والمعاصً وعدم العمل فٌها

وكذلك المرأة ال ٌجوز لها ، ٌجوز للرجل أن ٌختلط  بالنساء وال ٌجوز له  أن ٌختلً بامرأة أجنبٌة ال تحل له

صحٌح مسلم رقم  فقد جاء فً، فإن ذلك مدعاة للفتنة وذرٌعة للوقوع فً الفاحشة والعٌاذ باهلل ،  االختبلط بالرجال

ْخُطُب - صلى هللا علٌه وسلم-َسِمْعُت النبً :ُ  قالtعن اْبَن َعبَّاٍس  (1763)وفً صحٌح البخاري رقم (3336) ٌَ

قُوُل  ٍم » ٌَ رَو حْخ عَو ذي مَو أَوةُل إاِلُهَّللا مَو رْخ افِِر الْخمَو الَو تُلسَو ٍم وَو رَو حْخ و مَو ا ذُل هَو عَو مَو أَوٍة إاِلُهَّللا وَو رَو لٌد بِامْخ جُل نُهَّللا رَو لُلوَو ٌَوخْخ ا .«الَو  ٌَ  َفَقاَم َرُجٌل َفَقاَل 

ًة وإنً اْكُتتِْبُت فً َؼْزَوِة َكَذا َوَكَذا ِ إِنَّ امرأتً َخَرَجْت َحاجَّ أَوتِكَو » : َقــــــاَل . َرُسوَل هللاَّ رَو عَو امْخ جُهَّللا مَو لِقْخ فَوحُل طَو انْخ

 فإذا كان هذا فً حق الحاج وفً عبادة "وال ٌدخل علٌها رجل إال ومعها محرم" وفً لفظ عند البخاري «.

. كٌؾ ٌجوز االختبلط والخلوة فً أمور دنٌوٌة،عظٌمة ؛فقل لً بربك 

ِ رضً هللا عنه َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ (5803)ومسلم رقم  (4934) وجاء فً البخاري أٌضا رقم  أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

اِء » َقاَل - صلى هللا علٌه وسلم- لَوى النِّسَو ولَو عَو خُل الدُّ اكُلمْخ وَو ُهَّللٌا َت اْلَحْمَو .«إِ ٌْ ِ أََفَرأَ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ  َفَقاَل َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر 

تُل » :َقاَل   وْخ وُل الْخمَو مْخ . هو قرٌب الزوج من ؼٌر المحارم كاألخ والعم والخال وأبنابهم : والحمو .«الْخحَو

وهللا لو ابتمنونً على قصور ممتلبة ذهباً لوجدت نفسً أمٌناً : " ٌقول سعٌد بن المسٌب الورع الزاهد المعروؾ

" ولو ابتمنونً على جارٌة سوداء لما وجدونً أمٌناً 

لكنه ،وكٌؾ ٌصنعون بهذه األحادٌث  وأمثالها !!  وأنا أعجب من بعض المفتونٌن الذٌن ٌفتون بجواز االختبلط 

والبعض ،والشٌطان حرٌص ، والواقع ٌرد ذلك وٌكذبه !! ومنهم من ٌقول صارت كؤختً.الهوى والعٌاذ باهلل 

وؼٌر ذلك من المؽالطات فلٌس هناك أطهر قلبا من قلب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  !! أنا قلبً نظٌؾ :ٌقول 

ًُّ :"ومع هذا فإنه ما مست ٌده ٌد امرأة أجنبٌة قط وهو بمثابة األب لهذه األمة رجاال ونساء قال تعالى  بِ النَّ

َهاُتُهمْ  [ 6: األحزاب ]اآلٌة  " أَْولَى بِاْلُمْإِمنٌَِن ِمْن أَْنفُِسِهْم َوأَْزَواُجُه أُمَّ

وماهً إال أٌام إال وتلطخ ،أنا قلبً نظٌؾ وٌزعم  أن زمٌلته قد صارت كؤخته :وٌاتً هذا المسكٌن وٌقول 

. بالمعصٌة والعٌاذ باهلل إال من عصم هللا

 



                                                                                           الجوال آداب في ........                                                         .............. األقوال تحرير                

 

   

67 
 

 

: الغش فً بٌع الجواالت 

حرم هللا الؽش فً جمٌع المعامبلت الدٌنٌة والدنٌوٌة ومن الؽش المنهً عنه الؽش فً البٌع والشراء وأخصُّ 

بالذكر الؽش فً بٌع الجواالت فإنه ال ٌجوز وفٌه وعٌد شدٌد كما ثبت ذلك من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه 

( . 101)رواه مسلم " من غشنا فلٌس منا " : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  : " قال 

فالذي ٌجب على البابع أن ٌبٌن العٌب الذي فً الجوال إن كان به عٌب أو ٌبٌن مدة االستعمال إن كان مستعمبلً 

لٌكون المشتري على بٌنة من أمره فبل ٌحصل الؽبن و الندم ،وإذا ظهر عٌب فً الجوال لم ٌكن ٌعلمه البابع 

فظهر للمشتري فهو بالخٌار إن شاء أخذه وإن شاء رده والسبٌل للبابع فً عدم قبوله؛ وهذا الحكم عام فً جمٌع 

السلع وهو مبسوط فً كتب الفقه؛  فإذا كان البابع كذلك فلٌبشر بالبركة فً الرزق والكسب الحبلل وإن كانت 

البٌعان بالخٌار فإن صدقا " : األخرى فسٌمحق هللا بركة بٌعه وٌبوء باإلثم  مصداقاً لقوله صلى هللا علٌه وسلم 

نا بُلورك لهما فً بٌعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بٌعهما  َهّللٌا من  (1532)ومسلم  (4/275)رواه البخاري " وب

 .حدٌث حكٌم بن حزام رضً هللا عنه 

الؽش فً البٌع والشراء وجمٌع :" (7 / 230)-كما فً  فتاوى نور على الدرب  – رحمه هللا – قال ابن عثٌمٌن 

 (1)(من غشنا فلٌس منا)المعامبلت محرم بل من كبابر الذنوب لقول النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

ال ٌإمن أحدكم حتى ٌحب ألخٌه ما ٌحب ):  والؽش ٌنافً كمال اإلٌمان لقول النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم

 فإذا كان اإلنسان ال ٌحب أن ٌؽشه أحد فكٌؾ ٌرضى لنفسه أن ٌؽش الناس وعلى هذا فالواجب على (2)(لنفسه

من ابتلً بهذه المصٌبة أن ٌتقً هللا عز وجل وأن ٌكون صرٌحاً واضحاً فً معامبلته وفً أخبلقه حتى ٌعرفه 

. اهـ"الناس وٌعاملوه على بصٌرة

التاجر الصدوق األمٌن مع النبٌٌن " : وعن أبً سعٌد رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

وفً  (1782)وصححه األلبانً فً صحٌح الترؼٌب رقم  (1209) رواه الترمذي "والصدٌقٌن والشهداء 

 الحدٌث و صححه األلبانً ...."التاجر األمٌن الصدوق المسلم " : عن ابن عمر  (2139)رواٌة عند ابن ماجة 

 ( 3453 )فً السلسلة الصحٌحة رقم 

ولذلك فإن من جاهد نفسه على ذلك فإنه ٌبلػ تلك المنزلة ،وأقل من القلٌل من ٌصدق وٌإتمن فً بٌعه وشرابه

. العالٌة وهً مرافقة األنبٌاء والصدٌقٌن  والشهداء

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه (294)أخرجه مسلم برقم  )1( 

عن أنس بن مالك رضً هللا عنه (179)ومسلم  (5694)أخرجه البخاري  (2)  
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. حكم بٌع الجواالت لمن ٌعلم فساده وٌتخذها للفساد؛وحكم بٌع الجواالت المسروقة

األصل فً بٌع الجواالت اإلباحة لكن إذا علم البابع أن المشتري سٌستخدم الجوال فً المحرمات من أؼانً 

وتصوٌر محرم وتنجٌم وشعوذة ونحو ذلك فبل ٌجوز له أن ٌبٌع له جواال؛ ألن الؽاٌة لها أحكام   المقاصد ، هذه 

دع ؼٌرك ٌقع فً اإلثم وتسلم : فإن قال البابع إذا لم أبع له أنا سٌشتري من ؼٌري قلنا له . قاعدة فقهٌة صحٌحة 

. منه أنت ،المهم  انتبه لرأس مالك فستدخل القبر وحدك وتحاسب على نفسك

وهذه المسؤلة ٌذكرها الفقهاء فً كتب الفقه مثل تحرٌم بٌع السبلح لمن ُعلم منه أنه سٌقتل به مسلماً وتحرٌم  بٌع 

الزبٌب لمن ُعلم منه أنه ٌتخذه خمراً ، وتؤجٌر المحبلت لمن ُعلم منه أنه سٌبٌع أشرطة أؼانً ومسلسبلت 

. وكمبٌوترات ٌبرمج فٌها صوراً محرمة وأؼانً ٌرسلها إلى الجواالت وؼٌر ذلك

ال ٌجوز بٌع العنب لمن ٌتخذه خمرا، وال جنٌه :"(104 / 13)- المجموعة األولى - قال علماء اللجنة الدابمة 

ِم  }: وتحضٌره لمن ٌفعل ذلك؛ ألن هذا من اإلعانة على معصٌة هللا، وقد قال تعالى ِثْخ لَوى اإلْخ نُلوا عَو اوَو عَو الَو تَو وَو

انِ  وَو دْخ الْخعُل  وقد لعن النبً صلى هللا علٌه وسلم الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبابعها (2:المابدة ){ وَو

اهـ ".؛ من أجل تعاونهم على اإلثم والعدوان(1)ومشترٌها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إلٌه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( 2356)رقم– رواه أبو داود وابن ماجة من حدٌث ابن عمررضً هللا عنه وصححه االلبانً فً صحٌح الترؼٌب  (1 )
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ال تسؤله ، فإن هذا تنطع فً الدٌن واألصل :  فإن قال البابع أنا ال أعلم قصد المشتري هل أسؤله عن ذلك ؟  قلنا 

السبلمة إال إذا علم البابع بقصد المشتري من خبلل القرابن أو بإقرار المشتري نفسه ونحو ذلك كؤن ٌقول 

. المشتري أعطنً جواالً واجعل فٌه كذا كذا أؼنٌة وكذا كذا مسلسبلً ونحوذلك

فالدٌن " أما إذا كان من باب النصح فبل بؤس أن ٌقول البابع خذ هذا الجوال واتق هللا فٌه ال تدخل فٌه المحرمات و

 ".النصٌحة 

، وأما ما كان الؽالب فٌه أن استخدامه فً المحرم فننصح بعدم بٌعه من باب االحتٌاط للدٌن  وإن كان أصله مباحاً 

وإال فإن الؽالب . إال أن ٌكون المشتري من أهل الدٌن والصبلح الذٌن الٌرتكبون مثل هذه المخالفات والمعاصً

. من أكثر الناس استخدامها فً تصوٌر ذوات األرواح واألؼانً إال من رحم هللا وقلٌل ما هم 

ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تتبعوا خطوات الشٌطان ومن ٌتبع خطوات الشٌطان فإنه ٌؤمر بالفحشاء  }قال تعالى 

 [ . 21:النور ] {والمنكر 

. أما إذا ؼلب على ظن البابع أن المشتري سٌستخدم الجوال فً الحرام فبل ٌجوزله أن ٌبٌعه له 

وننصح مهندسً الجواالت أٌضاً أن ال ٌصلحوا الجواالت التً ٌعلمون أنها تستخدم فً المحرمات ، فإنه ال 

ٌجوز إعانتهم على منكراتهم وأما الجوال الذي فٌه آلة تصوٌر، ٌصلح الجوال لبلتصال وال ٌصلح الكامٌرا  ألنها 

مظنة الوقوع فً التصوٌرالمحرم ، السٌما إذا كان الشخص مما ٌظهر علٌه المخالفات ،والؽالب على أصحاب  

فً أحد –حفظه هللا - الجواالت هذه استخدام الكامٌرا فً تصوٌر ذوات األرواح ،فقد سبل شٌخنا ٌحً الحجوري

ٌصلح الجوال لبلتصال وال ٌصلح آلة التصوٌر ألنها :"فؤجاب ،دروسه عن حكم إصبلح المهندس للجواالت 

. اهـ  "مظنة للوقوع فً المحرم 

  فبل ٌجوز شراإها ألن هذا تعاون على ومما أنبه علٌه أٌضا مسؤلة تحرٌم بٌع وشراء الجواالت المسروقة

وتعاونوا على :"وهللا تعالى ٌقول ، اإلثم والعدوان وإعانة للسرق على السرقة وتشجٌع لهم وظلم للمسروق علٌه

 2:المابدة )"البر والتقوى والتعاونوا على اإلثم والعدوان 

فمما ٌحصل أن السرق ٌسرقون جواالت وؼٌرها من األشٌاء فٌبٌعونها لبعض التجار لٌتاجروا بها  فٌشتركون 

باإلثم وٌصٌر ذلك المال حراما من الجانبٌن ؛ألن هذا تعاون معهم على اإلثم والعدوان وتشجٌع للسارق لٌسرق 

فبل ٌجوز شراء جوال  إذا علم أنه . مرة أخرى ألنه كلما باع جواال مسروقا طمع فً سرقة جوال آخر وهكذا

مسروق أو قامت قرٌنة تدل على ذلك ؛أو حصلت رٌبة فً ذلك  كؤن ٌكون هذا التاجر ٌتعامل مع السرق   

 والبعض ٌستؽل رخصها فٌشترٌها فٌعاقب بمصٌبة فً ماله من حٌث ال ".دع ما ٌرٌبك إلى ماال ٌرٌبك "ؾ

إن وراءها مكاسب كثٌرة : ٌحتسب؛فقد وجدت شخصا كان ٌشتري جواالت مسروقة وهو ٌعلم فنصحته فؤجاب

فؤخبرته أن هللا ٌمحق الرزق الحرام وٌبارك فً الرزق الحبلل فلم ٌقبل النصح وماهً إال أٌام فإذا به ٌخسر شٌبا 

من المال وذلك أن عددا من الكراتٌن الزجاجٌة سقطت علٌه  فتكسرت وسالت المشروبات إلى األرض ورأٌت 

ذلك  بؤم عٌنً؛ فذكرته فاعتبر بذلك؛ لكن بعض الناس ما ٌنزجر إال بعد أن ٌقع الفؤس على الرأس ؛وعذاب 

فبل ٌجوز بٌع وشراء الجواالت المسروقة ال من جهة السارق وال .اآلخرة أشد ولكن أكثر الناس عن هذا ؼافلون 
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من جهة التاجر والمن جهة المشتري فبل ٌجوز للمسلم أن ٌشتري جواال مسروقا ولو لبلستعمال ولو كان بثمن 

.  بخس ولو أهدي إلٌه فبل ٌقبله 

 

حكم البٌع والشراء عن طرٌق الجوال 

فلهذا إذا تباٌع المتباٌعان هاتفٌا عن ، صارالمتصل عبر الجوال أوالهاتؾ له حكم الحاضر فً كثٌرمن األمور

سلعة ما واتفقا على ثمنها وانتهت المكالمة على التراضً فالبٌع نافذ؛إال أن ٌكون هناك شبهة أو رٌبة أو محذور 

.  فبل بد من اجتماع كبل المتباٌعٌن،  شرعً كالعٌوب أو الؽرر ونحوذلك

والبٌع والشراء من :" (65 / 18)- كما فً شرح سنن أبً داود - حفظه هللا - ـ قال الشٌخ عبد المحسن العباد

خبلل الهاتؾ جابز، وٌعتبر انتهاء المكالمة تفرقاً باألبدان، فلهما خٌار المجلس مدة المكالمة، وبعد انتهابها ٌنتهً 

اهـ ".وصلى هللا على نبٌنا محمد وآله وصحبه وسلم ..خٌار المجلس

 

حكم البٌع والشراء وإنشاد الضالة عبر الجوال فً المسجد 

ال ٌجوز البٌع والشراء فً المساجد وهكذا السإال عن الضابعات فٌها ألن المساجد لم تبن لهذا إنما بنٌت للعبادة 

فقد أمر النبً صلى هللا علٌه وسلم بالدعاء على من باع أو اشترى أو أنشد ضالة فً المسجد ، وذكر هللا تعالى

 " :عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أنه سمع النبً صلى اله علٌه وسلم ٌقول  (568)كما ثبت فً صحٌح مسلم 

عن  (1321) وروى  الترمذي "ال ردها هللا علٌك فإن المساجد لم تبن لهذا : من سمع رجالً ٌنشد ضالة فلٌقل 

إذا رأٌتم من ٌبٌع أو ٌبتاع فً المسجد " : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 

( .  573) صححه األلبانً فً صحٌح الجامع رقم"ال أربح هللا تجارتك : فقولوا 

وٌدخل فً النهً البٌع والشراء فً المسجد عن طرٌق الجوال باالتصال ألن العلة واحدة ، فٌحصل من بعض 

التجار أو المشترٌن أنه إذا دخل المسجد فاتصل به شخص آخر ٌرٌد شراء سلعة أو بٌعها فٌخبره بثمنها فٌحصل 

وهو ، وٌظن أن هذا ال ٌدخل فً النهً! االتفاق على البٌع والشراء وأحدهما فً المسجد وربما كان فً المعتكؾ 

. داخل فً النهً المذكور فً الحدٌث 

أي البحث عن الضاالت والضابعات والمسروقات بؤن ٌسؤل الشخص عنها أو : وكذلك إنشاد الضالة فً المسجد

وسواء كان ذلك مباشرة أو عن طرٌق الجوال فالحكم واحد وألن العلة واحدة لؤلحادٌث . ٌعرفها فً المسجد 

. المتقدمة نسؤل هللا أن ٌبصرنا والمسلمٌن فً دٌننا 

ال ٌجوز إنشاد الضالة فً :"(13369) الفتوى رقم (282 / 6)- المجموعة األولى -  قال علماء اللجنة الدابمة 

. اهـ"داخل المسجد، سواء كان الضال متاعا أو حٌوانا أو إنسانا، لعموم النهً عن إنشاد الضالة فً المسجد

 

االتصال بالسحرة والمشعوذٌن 

إن من الشرك األكبر المخرج من الملة الذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافٌن ومن كان على شاكلتهم  وسإالهم 

وتصدٌقهم بما ٌقولون وسواء كان سإالهم مباشراً أو عن طرٌق الجوال أو الهاتؾ  فالحكم واحد فمن اتصل بهم 



                                                                                           الجوال آداب في ........                                                         .............. األقوال تحرير                

 

   

71 
 

وصدقهم فهو كافر بما أنزل على محمد صلى هللا علٌه وسلم ، سواء سؤلهم خفٌة أو جهرة فاهلل علٌم بالسرابر 

وأما أعمال ،وألنهم ٌؤمرون السابل بالشرك باهلل والذبح والنذر لؽٌر هللا سبحانه وتعالى وٌدعون علم الؽٌب 

السحرة فإنها الكفر البواح والشرك األكبر ألنهم ٌهٌنون كبلم هللا بالنجاسات والقاذورات ونحو هذا مما ٌتقربون 

فمن اتصل بهم وسؤلهم عن شًء  فلن تقبل له صبلة أربعٌن ٌوماً  فإن صدقهم فقد ، به إلى شٌاطٌنهم لتخدمهم

" : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : كفربالقرآن والسنة لما جاء من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 

 رواه أبو داود "من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما ٌقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى هللا علٌه وسلم 

من أتى " : وجاء عن بعض أزواج النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه  قال  (2006)وحسنه األلبانً فً اإلرواء 

( . 2230) رواه مسلم "عرافاً فسؤله عن شًء لم تقبل له صالة أربعٌن ٌوماً 

وهً التصدٌق فً ادعاء علم ، وسواء كان تصدٌقهم عن طرٌق السإال بالجوال أواإلتٌان إلٌهم فإن العلة واحدة

فمن باب ، فهذا الوعٌد فً حق من أتاهم فكٌؾ بالسحرة أنفسهم الشك أن الوعٌد متحقق فً حقهم أكثر. الؽٌب 

فننصحهم أن ٌتقوا هللا وأن ٌتوبوا إلٌه من هذه األعمال اإلجرامٌة التً جمعت الشر كله؛ وهو الكفر . أولى 

. بالخالق سبحانه  واإلضرار بالمخلوق 

. فبل ٌجوز اإلتصال بهم إال للنصٌحة فقط أوللفضٌحة لٌحذرهم  الناس أما لؽٌر ذلك فبل

 أنه رضً هللا عنه وحد الساحر قتله لما ثبت عن عمر ،وننصح أولٌاء األمور أن ٌقٌموا الحدود على السحرة 

كتب قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلوا ثبلث سواحرفً ٌوم واحد رواه أبو داود وصححه 

صلى هللا علٌه  ) وصح عن حفصة رضً هللا عنها زوج النبً  (3043)األلبانً فً  صحٌح سنن أبً داود رقم 

  وصح عن جندب (178ص  / 6ج - )أنها قتلت جارٌة لها سحرتها صححه األبانً فً إرواء الؽلٌل  (وسلم 

صححه األلبانً فً  سلسلة األحادٌث الضعٌفة " حد الساحر ضربة بالسٌؾ:"  أنه قال رضً هللا عنه 

. صلى هللا علٌه وسلمموقوفا ولم ٌثبت مرفوعا عن النبً (641ص  / 3ج )والموضوعة  

 

إدخال العالقات المحرمة عبر الجوال 

ٌعمد بعض الشباب إلى أخذ أرقام بعض الشابات من النساء للمكالمات معهن والمراسبلت والدخول بكبلم محرم 

وعبلقات محرمة ال سٌما بعض طبلب وطالبات المدارس والجامعات الذٌن قد نزع الحٌاء من الكثٌر منهم 

وذهبت الؽٌرة منهم ، فكم حصلت من الفواحش والجرابم بسبب االختبلط  باإلضافة إلى المراسبلت عبر 

الجواالت فٌحصل تبادل الكلمات وتجاذب أطراؾ الحدٌث والمزاح والضحك إلى ؼٌر ذلك فربما تطورت الحالة 

.  فإذا كان كذلك فبل ٌجوز االتصال بٌن الرجل والمرأة ،إلى االتفاق على المعصٌة والعٌاذباهلل 

فٌتم التعارؾ بٌن الشباب ، وقدقام  بعض الفسقة من النساء والرجال بوضع أرقامهم ونشرها فً الشبكات

. والشابات وربما حصلت من األمور ماال ٌحمد عقباها والعٌاذ باهلل 

وإذا – ٌعنً المعاكسة – كنت أظنها مرضاً تخطاه الزمان  : " (39)فً أدب الهاتؾ - رحمه هللا- قال الشٌخ بكر

بالشكوى تتوالى من فعبلت السفهاء فً تتبع محارم المسلمٌن فً عقر دورهن ، فٌستجرونهن بالمكالمة 

والمعاكسة السافلة ، ومن السفلة من ٌتصل على البٌوت مستؽبلً ؼٌبة الراعً لٌتخذها فرصة ،علّه ٌجد من 

إٌاكم والدخول على " : ٌستدرجه إلى سفالته وهذا نوع من الخلوة أو سبٌل إلٌها وقد قال صلى هللا علٌه وسلم 
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ُم هللا ، حرام ، حرام وإثم وجناح ، وفاعله حري بالعقوبة فٌخشى علٌه .  أي األجنبٌات عنكم (1) "النساء ٌْ وهذا وا

اهـ " . أن تنزل به عقوبة تلوث وجه كرامته 

مؽازلة الفتٌات بالهاتؾ أو بدون هاتؾ ال تجوز :" (4 / 78)- كما فً المنتقى من فتاواه -حفظه هللا-وقال الفوزان

فبل ٌجوز للمسلم أن ٌتكلم مع المرأة كبلًما فٌه رٌبة وفٌه إثارة للؽرابز وفٌه شبهة ألن هذا ٌجر إلى شر وإلى 

ٌّه صلى هللا علٌه وسلم  ضٌد  }: فساد وقال هللا تعالى لنساء نب رَو عَو الُهَّللاِذي فًِ قَولْخبِِه مَو مَو ٌَوطْخ ِل فَو نَو بِالْخقَووْخ عْخ ضَو سورة  ] {فَوال تَوخْخ

دّل على أن مكالمة المرأة للرجل كبلًما فٌه ما ٌثٌر الشهوة وٌحرك الؽرٌزة فهو كبلم منهً .   [32آٌة : األحزاب 

عنه ألنه ٌطمع أصحاب أمراض القلوب بالشهوات والفساد، والشرع جاء بسد الذرابع التً تفضً إلى الحرام 

ومؽازلة الفتٌات بالهاتؾ أو بؽٌره من الذرابع التً تفضً إلى الفساد، فحرام علٌك أٌتها الفتاة المسلمة أن 

تتخاطبً أو تتكلمً بكبلم من هذا النوع الذي هو عبارة عن العشق والؽرام وتبادل الكلمات المثٌرة فهذا كله من 

اهـ ".الحرام وحرام علٌك أٌها الشاب أن تفعل ذلك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. متفق علٌه عن عقبة بن عامر رضً هللا عنه (1
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التثبت فً األخبارواإلشاعات ونقل الكالم  عبر الجوال 

أمرنا هللا سبحانه وتعالى بالتثبت فً األخبار التً تنقل إلٌنا حتى ال ٌظلم بعضنا بعضاً وال ٌجهل بعضنا على 

ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن جاءكم فاسق بنبؤ فتبٌنوا أن تصٌبوا قوماً بجهالة فتصبحوا  }:بعض فقال سبحانه وتعالى 

[ . 6: الحجرات ]{على ما فعلتم نادمٌن 

فمن الناس من ٌحاول اإلفساد بٌن الناس باألقوال واألنباء الكاذبة المزخرفة بالقول ال سٌما عبر الجواالت التً 

صارت من أكثر الوسابل نقبلً للكبلم ونشراً للفساد وتقلٌبا للحقابق  فٌفرقون بٌن الولد وأبٌه والرجل وزوجته 

وٌنفرون الصدٌق عن صدٌقه وهذه هً طرٌقة السحرة المفسدٌن والكذبة النمامٌن عن طرٌق الكذب والحٌل 

. والخداع والنمٌمة والتحرٌش بالجوال وؼٌره 

ألن - فٌنبؽً التثبت فً هذه األمور والتؤكد من حال المتكلم والسإال عن اسمه وفضحه والسإال عن حاله

فٌطلب المقابلة منه وجهاً لوجه وطلب اإلثبات منه ألن إٌصال - المجروح فً عدالته الٌإخذ عنه وترد أخباره 

الكبلم من وراء حجاب طرٌقة النمامٌن وسٌؤتً الكبلم على هذا الصنؾ إن شاء هللا تعالى فً باب استخدام 

 .الجوال فً التحرٌشات بٌن الناس 

 

 

الجوال و التحرٌش بٌن الناس 

إن هللا سبحانه وتعالى حرم كل شًء ٌفضً إلى البؽضاء والحسد والتفرق فً أوساط المجتمع المسلم ومن هذا 

الباب حرم هللا  النمٌمة والؽٌبة واإلفساد بٌن الناس  وحث على التآخً والتحاب واإلصبلح بٌن الناس والحرص 

وال تطع  }:وذم النمامٌن والمفسدٌن وتوعدهم بالوٌل والعذاب فً القبر وٌوم القٌامة؛ قال تعالى ،على أسباب ذلك 

 [ . 11القلم    ]  {كل حالف مهٌن هماز مشاء بنمٌم

 رواه البخاري "ال ٌدخل الجنة نمام : " وقد تقدم حدٌث حذٌفة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

وجاء من حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مر  . (105)ومسلم  (6056)

إنهما ٌعذبان وما ٌعذبان فً كبٌر أما أحدهما فكان ٌمشً بالنمٌمة وأما اآلخر فكان ال " : بقبرٌن ٌعذبان فقال 

( . 292)ومسلم  (1378) الحدٌث رواه البخاري "ٌستتر من البول 

ومن النمٌمة نقل كبلم الؽٌر عبر الجوال إلى الناس بقصد اإلفساد بٌنهم وهذا داخل فً الوعٌد ألن العلة موجودة 

وهو حصول الشر بٌن الناس بل النمٌمة عن طرٌق الجوال أعظم شراً ألنها تنقل الكبلم بؤسرع األوقات وبنفس 

فٌحصل على إثرها الفساد أكثر وأسرع مما لو نقل الكبلم الشخص بنفسه فٌحصل القتل ،الكٌفٌة والصفات  

والقتال والشر العرٌض وقد حصل من ذلك بسبب نمامً الجواالت ـ هداهم هللا ـ؛ فإذا سجل كبلم المتكلم فهذا 
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وقد ذكر الشٌخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه هللا النمٌمة فً باب السحر . أطم وأشر وقد تقدم الكبلم علٌه 

. ألنه ٌحصل بسببها التفرٌق كما ٌحصل بسبب السحر 

 

 

بالجوال الذي فٌه قرآن أو دعاء " الكنٌف " حكم دخول الحمام  

وأما القرآن . أما من حٌث جعل القرآن واألدعٌة نؽمات للتنبٌه فبل ٌجوز ال فً الحمام وال فً ؼٌره كما تقدم 

السٌما إذا كان  ٌخشى علٌه ،واألدعٌة المخزونة فً الذاكرة فبل بؤس من إدخال الجوال الذي هً فٌه إلى الحمام 

من السرقة إذا وضعه خارج الحمام والمشقة تجلب التٌسٌر ثم إن القرآن ؼٌر ظاهر على شاشة الجوال وهو ؼٌر 

فحكمها ،وعلٌه أؼلفة وأؼطٌة وهو مخزون فً أشٌاء صؽٌرة محكمة كالذواكر وؼٌرها،متلو أثناء دخول الحمام 

. حكم شرٌط المسجل وحكمها كحكم القرآن المحفوظ فً الصدور  فبل ٌدخل فً االمتهان وهللا أعلم 

وأما مسؤلة كتابة شًء فٌه ذكر أو اسم هلل تعالى أو آٌة من القرآن على شاشات الجوال أو على الجدران واللوابح 

ألن هللا سبحانه وتعالى تعبدنا بهذه الشعابر العظٌمة بالتبلوة والذكر باأللسن  ال لنجعلها شعارات ، فٌنبؽً مسحه

ولم ٌكن هذا  الفعل ، فالحرمة اشد!فكٌؾ لو دخل بها الحمام ؟،وإعبلنات  فً اللوحات والشاشات فهذا امتهان 

.  على طرٌقة السلؾ الصالح 

" . الحٌطان دفاتر المجانٌن : " وكما قٌل  

هل ٌجوز الدخول : (263 / 23)- فً شرح سنن أبً داود - حفظه هللا –سبل الشٌخ  عبد المحسن العباد 

: أو أي ذكر آخر إلى الحمام؟ فؤجاب  (ال إله إال هللا)بالجوال المكتوب على شاشته 

ال ٌنبؽً أن ٌكون فً شًء من تلك األدوات كتابة ذكر هللا؛ ألن هذا ٌإدي إال امتهان ذكر هللا سبحانه وتعالى، " 

ثم . وامتهان اسم هللا سبحانه وتعالى؛ فالواجب أن ٌمسح، وأال ٌبقى شًء فً مثل هذه اآلالت التً ٌنتفع بها الناس

أن الذي ٌنبؽً أن تقفل تلك الجواالت، بحٌث ال ٌحصل تشوٌش على الناس فً : أٌضاً مما ٌنبؽً التنبٌه علٌه

الصبلة، أحٌاناً الجوال ٌرن لمدة وصاحبه ٌتركه، وأسوأ من ذلك بعض الجواالت التً ٌكون فٌها موسٌقى، 

اهـ  .."وتكون فً المسجد، وتشتؽل هذه الموسٌقى فً الجوال، وهذا من أسوأ ما ٌكون

ال ٌجوز دخول الحمام بالمصحؾ الشرٌؾ، أما :"(95 / 5)- المجموعة األولى - وقال علماء  اللجنة الدابمة 

الشرٌط ونحوه المسجل علٌه قرآن، وكذا كتب العلم مسجلة أو ؼٌر مسجلة مما فٌه ذكر هللا فمكروه عند عدم 

اهـ ".وباهلل التوفٌق وصلى هللا على نبٌنا محمد وآله وصحبه وسلم.أما إذا احتاج لذلك فبل كراهة. الحاجة

 

 

حكم العقد والشهادة والتوكٌل عن طرٌق الجوال أو الهاتف 

من شروط صحة العقود الزوجٌة أن تكون بولً وشاهدي عدل ، وقد تقدم أنه ٌمكن تؽٌر األصوات وتقلٌدها 

بؤصوات اآلخرٌن فً الجوال فربما حصل التلبٌس من بعض الناس وتؽٌر األصوات وتؽٌر الحقابق وٌحصل 

.  ونحو ذلك .. التدلٌس فٌجعل نفسه ولٌاً لؽٌر موالته أو شاهد زور لتحقٌق مآربه فٌحصل الؽش والظلم والزور 
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نظرا إلى ما كثر فً هذه األٌام "(1216)فتوى رقم (91 / 18)- المجموعة األولى - قال علماء اللجنة الدابمة 

من التؽرٌر والخداع، والمهارة فً تقلٌد بعض الناس بعضا فً الكبلم وإحكام محاكاة ؼٌرهم فً األصوات حتى 

إن أحدهم ٌقوى على أن ٌمثل جماعة من الذكور واإلناث صؽارا وكبارا، وٌحاكٌهم فً أصواتهم وفً لؽاتهم 

المختلفة محاكاة تلقً فً نفس السامع أن المتكلمٌن أشخاص، وما هو إال شخص واحد، ونظرا إلى عناٌة 

- الشرٌعة اإلسبلمٌة بحفظ الفروج واألعراض، واالحتٌاط لذلك أكثر من االحتٌاط لؽٌرها من عقود المعامبلت 

رأت اللجنة أنه ٌنبؽً أال ٌعتمد فً عقود النكاح فً اإلٌجاب والقبول والتوكٌل على المحادثات التلٌفونٌة؛ تحقٌقا 

لمقاصد الشرٌعة، ومزٌد عناٌة فً حفظ الفروج واألعراض حتى ال ٌعبث أهل األهواء ومن تحدثهم أنفسهم 

. اهـ"وباهلل التوفٌق، وصلى هللا على نبٌنا محمد وآله وصحبه وسلم. بالؽش والخداع

هل ٌجوز النكاح  :(424 / 2)- كما فً  شرح سنن أبً داود -حفظه هللا – وسبل الشٌخ ـ عبد المحسن العباد 

النكاح ٌحتاج إلى ولً وشاهدي عدل، وكذلك ٌحتاج إلى كون الذي ٌتواله ٌكون :"فؤجاب : عن طرٌق الهاتؾ؟ 

على علم ومعرفة حتى ال ٌقع النكاح على وجه ال ٌصلح بؤن ٌتزوج المرأة فً عدتها مثبلً، إذا كان ؼٌر حاضر 

اهـ ".فٌرسل وكالة لشخص، وٌجتمع ذلك الوكٌل مع ولً المرأة وٌحضر الشهود وٌتم الزواج

فٌنبؽً عدم االعتماد على الجوال فً هذه المسابل ؛إال إذا احتـفت قرابن صحٌحة مع الحاجة والضرورة لذلك فبل 

. بؤس وإال فبل ننصح بذلك  وهللا أعلم

جوال اإلرهاب 

من المخالفات المحرمة شرعاً ما ٌفعله بعض الناس من استخدام الجوال لتروٌع الناس وتخوٌؾ اآلمنٌن وإزعاج 

النابمٌن ألؼراض شخصٌة وقضاٌا جاهلٌة إرضاًء للضمٌر وإرهاباً للخصم لكنها مسخطة للرب جل وعبل ، 

فتارة ٌهدد بالضرب وتارة بالقتل وتارة بالسجن وتارة ٌوهم أنه المسإول الفبلنً وٌؽٌر صوته وٌتخذ رقماً سرٌاً 

ٌظل مؽلقاً باستمرار حتى ٌؽفل الناس فٌوذي به المسلمٌن وهذا ٌدخل فً باب انتهاك حرمات هللا فً الخلوات 

فبل ٌجوز تروٌع المسلمٌن لما جاء من حدٌث النعمان بن بشٌر رضً هللا عنه قال كنا مع رسول هللا صلى هللا ،

علٌه وسلم فً مسٌر فخفق رجل على راحلته فؤخذ رجل سهماً من كنانته فانتبه الرجل ففزع فقال رسول هللا 

والطبرانً والبزار وصححه  (5004)رواه أبو داود " ال ٌحل لمسلم أن ٌروع مسلماً : " صلى هللا علٌه وسلم 

. قاله المنذري ، إذا نعس: ومعنى خفق الرجل  (7658)الجامع رقم  األلبانً فً صحٌح 

ثبت فً السنة الترهٌب من تروٌع المسلم وإخافته  : " (42)فً أدب الهاتؾ - رحمه هللا –قال الشٌخ بكر أبو زٌد 

ال ٌحل " : وأن تروٌعه وإخافته من كبابر الذنوب والظلم العظٌم كما ثبت عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال 

 كما ثبت النهً عن اإلشارة إلى المسلم بحدٌدة إلخافته وورد النهً عن النظرة " ...لمسلم أن ٌروع مسلماً 

المخٌفة إلٌه لتروٌعه وإخافته فكذلك المهاتفة المرهبة فكم من قلب نكتت فٌه أدواء من الؽل والحقد والحسد 

فتحولت آدمٌته إلى حٌاة سبعٌة ضارٌة ، وكلب عقور فما أن ٌجد فً نفسه على آخر أي وجد إال وٌسلك أقذر 

ومنه مسلك اإلخافة واإلرهاب الهاتفً فٌتصل الفاجر من .السبل ، إلٌصال الشر إلٌه وتمنً زواله وزوال نعمته 

ٌُقضَّ مضجعه وٌإثر  هاتؾ مجهول ، متقمصاً صوتاً منكراً فٌذكر له من أنواع التروٌع واإلخافة ما عسى أن 

وهذا الكلب العقور ، حري أن ٌعاقبه هللا فً لحظته ورب دعوة تسري إلٌه بلٌل وهو عنها .علٌه بؤي أسلوب

اهــ ... "ؼافل فتصٌبه فً عقر داره نعوذ باهلل من الظلم وعاقبته 

تنام عٌناك والمظـــلوم منتـــــبه            ٌدعو علٌك وعٌن هللا لم تـــنم 
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:  وقال آخر

واحذر من المظلوم سهماً صابباً            واعلم بؤن دعاءه ال ٌحجــــب 

 

 

مسؤلة تحوٌل الرصٌد إلى جوال آخر بعوض  

ومسؤلة الشحن الفوري 

من إٌجابٌات الجوال توفر خدمة تحوٌل الرصٌد من جوال إلى آخر ،وٌحصل أن بعضهم ٌبٌع من رصٌده عن 

. وتحوٌل الرصٌد له صور ، طرٌق التحوٌل أو الشحن الفوري إلى جوال آخر بنقود

. أن ٌرسل شخص رصٌداً أو وحدات إلى جوال صدٌقه من باب التعاون : منها

وهاتان . أن ٌرسل رصٌداً إلى جوال آخر من باب السلؾ بحٌث أنه ٌرد له مثله متى ما توفر لدٌه رصٌد : ومنها

. الصورتان ال بؤس بهما بل هً من باب التعاون فهً مستحبة 

كؤن ٌحول مابة لاير . أن ٌرسل رصٌداً إلى جوال آخر بمقدار معٌن وٌستلم منه نقوداً بنفس المقدار : ومنها 

. وٌؤخذ منه نقداً مابة لاير ال ٌزٌد على ذلك وهذه ال بؤس بها 

أن ٌرسل رصٌداً إلى جوال آخر بمقدار معٌن وٌؤخذ منه ما ٌقابل ذلك الرصٌد وزٌادة كؤن ٌحول مابة : ومنها 

. لاير وٌؤخذ من المحول إلٌه مابة وثبلثٌن رٌاالً 

: فحكم هذه المسؤلة 

من أهل العلم  من قال ال بؤس به ألنه شراء منفعة بمال إذ أن الؽرض هو االتصال والتمكن منه ال بٌع النقد 

، بالنقد  

 .ومنهم من  توقؾ وقال المسؤلة فٌها نظر 

.  ومنهم من حرم ذلك ألن فٌه شبهة

: أن بٌع الوحدات أو الرصٌد بعوض جابز ألمور .وتحرٌر القول فً هذه المسؤلة وهللا أعلم

. أنها صارت كسلعة بمقابل نقدي أو صارت مكالمات محدودة بؤسعار معروفة ولٌست نقودا أو ماالً : ـ منها

أنها لو كانت نقوداً أو ماالً لما جاز بٌع الكرت بثمن ٌزٌد على قدر الرصٌد أو الوحدات التً فٌه فإن : ـ ومنها 

وإال لكان ذلك ربا ألنه سٌكون نقد ، لاير500لاير ولٌس فٌه من الرصٌد إال  600الشركات تبٌع الكرت مثبل ب 

. بنقد ؼٌر مساٍو فً القٌمة 
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ومعلوم أنه ، أنه لوكانت الوحدات أو الرصٌد نقوداً لما جاز بٌع الكروت َدٌناً ألنه لم ٌتوفر التقابض : ـ ومنها

. ٌشترط فً بٌع النقد بالنقد التقابض والتساوي وإال لكان خبلؾ ذلك ربا

لكن ،لاير ٌمنً 600فمثبل الكرت ب،أن قٌمة الكرت تزٌد على مقدار الرصٌد أو الوحدات التً فٌه :ـ ومنها 

وهذا فٌه ؼبن % 20 لاير لخسر100لاير بــ 100 لاير فقط فلو باع البابع من رصٌده 500الرصٌد الذي فٌه  

الزٌادة فً ثمن الكرت على الرصٌد الموجود فٌه هً بمقابل أٌام : فإن قال قابل .فبلنستطٌع أن نلزم البابع بذلك ،

إن بعض الكروت ال سٌما الصؽٌرة وكذلك بعض الباقات  لٌس فٌها أٌام صبلحٌة : نقول . اإلرسال أو االستقبال 

لئلرسال أو االستقبال وهللا أعلم  

وهو أقرب إلى قواعد الشرٌعة ومن لم تطمبن نفسه ، أنه بٌع منفعة بمنفعة مثل الصرافة والتحوٌبلت : ـ ومنها 

لذلك فتركه احتٌاطاً فبل ٌنكر علٌه لكن الصواب جواز ذلك ، ولو كان ذلك محرما ما سلم منه أحد من أصحاب 

. الجواالت إذ الؼنى ألحد عن ذلك 

وٌدخل تحت ذلك الشحن الفوري فإنه جابز بالطرق المتقدمة فإنهم ٌحولون الرصٌد بمال ٌزٌد على الرصٌد 

. لاير فبل محذور فً ذلك  وهللا أعلم1300 لاير مثبل ب 1000فٌحول البابع 

 

مسؤلة الجناٌات فً الجواالت 

إثبات الجناٌات بالجواالت ال تنبنً علٌها األحكام الشرعٌة ، وذلك ألن الجوال ؼٌر مضبوط ، وصارمن الممكن 

فصار باإلمكان تقلٌد األصوات وتؽٌٌرها بل صاروا ٌؽٌرون .تقلٌب الحقابق فٌه ، وإدخال ما لٌس فٌه كما تقدم 

الصور والصفات والمبلمح عن عن طرٌق الدبلجة وهذا من عمل الشٌاطٌن ألنه تؽٌٌر لخلق هللا وتلبٌس على 

. الناس

!! ومما حصل أن رجبلً قام بتفجٌر فً مكان فوجدوا فً جواله أرقاماً لبعض األشخاص فزجوا بهم فً السجون 

وهذا ؼٌر كاؾ فً إثبات مشاركتهم فً هذه الجرٌمة ، وال ٌلزم أن ٌكون منهجهم كمنهجه وعقٌدتهم كعقٌدته 

بمجرد وجود أرقامهم فً جواله ، إذ أنه قد ٌحمل فً جواله أرقام ثبلث وسبعٌن فرقة ؛لكن  ٌكون مرجع األمر 

. وإال فالظلم ظلمات ٌوم القٌامة ، إلى الحاكم فإن وجدت قرٌنة صرٌحة واضحة مع اإلقرار واالعتراؾ فذاك

اخرج إلى : فقال له . قصة حصلت لرجل اتصل به متصل وأهله ٌسمعون المكالمة : فمن القرابن الواضحة مثبل

خارج  البٌت فؤنا محتاج إلٌك فخرج الرجل فما جاوز عتبة بابه حتى رماه ذلك المتصل وقتله فؤخذوا آخر رقم 

وذلك أن .اتصل به ثم أقر الرجل واعترؾ ؛ ، لكن هذه الحادثة ال ٌقاس علٌها ، بل ترفع إلى اجتهاد الحاكم 

.  بعضهم قد ٌؤخذ جوال رجل آخر وٌتصل به لقضاء بعض حوابجه وؼٌر ذلك من الشبهات التً تدرأ الحدود بها 

. فحجٌة إثبات الجناٌات بالجواالت ضعٌفة جداً ال ٌعتد بها والعلم عند هللا 

وهكذا الحدود ال ٌكفً إقامتها اعتماداً على الجوال تصوٌراً أو تسجٌبلً ، ألنه صار باإلمكان تقلٌب الحقابق ، 

بتزوٌر األصوات والصور ، فربما جعلوا رجبلً صالحاً ٌزنً أو ٌؽنً أو نحو ذلك وهو من ذلك برىء براءة 

الذبب من دم ٌوسؾ  علٌه السبلم ، وهذه الطرٌقة ٌستخدمها بعض أصحاب الكمبٌوتر حٌث ٌدبلج صوت أو جسم 

على هٌبة ال ترضً هللا ثم ٌركبها لرجل آخر وٌرسلها إلى الجوال كما سنذكر قصة مؤساوٌة من هذا القبٌل فً 
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فبل ٌعتمد على الجواالت وماجرى مجراها من اآلالت ،فلٌنتبه لهذه المسابل ، آخر هذا الكتاب إن شاء هللا تعالى 

فً إثبات الجناٌات فٌها إال عند فقدان الشهود ووجدت قرٌنة قوٌة واضحة تدل على ذلك وٌرجع ذلك إلى اجتهاد 

. الحاكم وهللا تعالى  أعلم

 

 

الجوال والمعتكف 

هو لزوم المسجد لطاعة اللة وال ٌكون إال فً المسجد :االعتكاؾ هواللزوم واالحتباس هذا فً اللؽة وفً الشرع 

؛ فننصح المعتكفٌن من أصحاب الجواالت وؼٌرهم أن ٌحققوا ما اعتكفوا ألجله  من الطاعات من صبلة وذكر 

وقراءة للقرآن وؼٌرها من العبادات وأال ٌنشؽلوا عنها بكثرة المحادثات واالتصاالت كما هو حال كثٌر من 

المعتكفٌن الذٌن  ٌقضون أكثر أوقاتهم بفضول الكبلم والجدال واالتصال بالذٌن خارج المسجد وربما عقدوا معهم 

بٌعا وشراء وهم فً المسجد داخل المعتكؾ فننصح بإؼبلق الجوال فً المعتكؾ إال الشًء الٌسٌر من الوقت 

. ٌخصصه المعتكؾ  لبلتصاالت الضرورٌة أو لتفقد أهله أورعٌته ال سٌما إذا كان هناك من ٌحتاجه؛ وهللا أعلم  

سإال رقم  (78 / 24)- كمافً مجموع فتاوى ورسابل العثٌمٌن -:رحمه هللا تعالى- سبل فضٌلة الشٌخ العثٌمٌن

ما حكم استعمال الجوال أو الهاتؾ فً المسجد للمعتكؾ وما ضوابط ذلك إذا كان جابزاً ؟ :1613

ال بؤس باستعمال الجوال والهاتؾ للمعتكؾ فً المسجد إذا لم ٌشوش على الناس، فإن : فؤجاب فضٌلته بقوله

شوش على الناس فإنه ال ٌستعمل؛ ألن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم خرج على أصحابه ذات لٌلة وهم 

" ال ٌإذٌن بعضكم بعضاً فً القراءة، وكلكم ٌناجى ربه : "ٌصلون فً المسجد أوزاعاً وٌجهرون فً القراءة فقال

وأمرهم أال ٌجهروا لببل ٌإذي بعضهم بعضاً، فإذا كانت هذه الجواالت أو البٌاجر تشوش على المصلٌن فإن 

 ..ه.الواجب أن ٌؽلقها اإلنسان حتى ال ٌشوش على إخوانها

 

استقبال الفتاوى والدروس عبر الجوال 

من نعم هللا علٌنا أن ٌسر لنا أسباب العلم فصار الرجل الحرٌص على الخٌر بإمكانه أن ٌتعلم وهو فً بٌته أو 

سوقه أو عمله إذا لم ٌتٌسر له الرحلة فً طلب العلم فٌسؤل أهل العلم حول ما أشكل علٌه من مسابل الدٌن وما لم 

فاسؤلوا أهل الذكر  }ٌبلؽه من أحكام الدٌن عبر الجوال إما اتصاال أومراسلة فً أي وقت امتثاالً لقول هللا تعالى 

فقد كان . فهذه نعمة ما عرفها سلفنا الصالح ولو عرفوها الستفادوا منهاأكثر .(16النحل ) {إن كنتم ال تعلمون 

فٌسافرون المسافات الطوٌلة وٌنفقون األموال الطابلة وٌبلقون ،سلفنا الصالح ٌشدون رحال مطٌهم فً  طلب العلم

فهذا جابر بن عبدهللا رضً هللا عنهما ٌرحل شهرا من أجل ،المتاعب الكثٌرة فً سبٌل طلب العلم وتحصٌلة 

. حدٌث واحد

عن جابر بن عبد هللا (379 / 1)- فقد روى البخاري فً األدب المفرد  وحسنه األلبانً فً صحٌح األدب المفرد 

فابتعت بعٌراً، فشددت : أنه بلؽه حدٌث عن رجل من أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم،قال: رضً هللا عنهما 

: إلٌه رحلً شهراً، حتى قدمت الشام، فإذا عبد هللا بن أنٌس، فبعثت إلٌه أن جابراً بالباب، فرجع الرسول فقال

: جابر بن عبد هللا؟ فقلت نعم، فخرج فؤعتقنً، قلت حدٌث بلؽنً لم أسمعه؛ خشٌت أن أموت أو تموت، قال 
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: ما بهما ؟ قال: ، قلت"عراة ؼرالً بهما- أو الناس- ٌحشر هللا العباد : " سمعت النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

أنا الملك، ال ٌنبؽً ألحد : كما ٌسمعه من قرب: أحسبه قال- لٌس معهم شًء، فٌنادٌهم بصوت ٌسمعه من َبُعدَ "

وال ٌنبؽً ألحد من أهل النار ٌدخل النار، وأحد ". من أهل الجنة ٌدخل الجنة، وأحد من أهل النار ٌطلبه بمظلمة

". بالحسنات والسٌبات: " وكٌؾ ؟ وإنما نؤتً هللا عراة بهما ؟ قال: قلت". من أهل الجنة ٌطلبه بمظلمة

إلى همم السلؾ فؤٌن هممنا من همم هإالء  فجابر رضً هللا عنه ٌرحل شهرا من أجل - . ٌارعاك هللا- انظر

حدٌث وصاحب الجوال فً هذه األٌام ٌستطٌع أن ٌحصل على مبات األحادٌث فً ثوانً بلمسة زر فلله الحمد 

. والمنة على نعمه

فٌا صاحب الجوال اؼتنم جوالك فً البحث والسإال عن دٌنك وال تبخل على نفسك بسإال أهل العلم عبر الجوال 

وذلك خٌر لك، كم من مكالمات تصدر من بعض الناس فً الٌوم الواحد وربما كان أكثرها فً فضول الكبلم بل 

ربما كانت فً المحرمات وربما ٌمر الشهر والشهران ما سؤل عالماً حول مسؤلة من مسابل الدٌن ؛ فهذا ال ٌعذر 

بل . إن وقع فً الحرام ألنه كان بإمكانه أن ٌسؤل عن دٌنه وقد ٌسر هللا بوسابل طلب العلم وهلل الحمد والمنة 

وقد أتاحت شركات ، بعضهم ربما سؤل فً الحرام فٌقع فً الحرام أو ٌسال مشعوذا أو نحو هذا مما تقدم ذكره 

الجوال المجال ألهل الخٌر وأهل الشر باالتصال المجانً من خبلل نظام المجموعات واألرصدة المجانٌة ، 

وننصح باستماع دروس ، فصار بإمكان الشخص أن ٌستمع الدروس والمحاضرات عبر جواله من أي مكان 

ونحذر من استماع دروس وفتاوى أهل البدع فإنها ،ومحاضرات أهل السنة وسإال علماء أهل السنة الناصحٌن  

ممرضة وعرضة إلى الفتنة والواقع خٌرشاهد كما هو الملموس من دروسهم وفتاواهم وخطاباتهم  ، كما ننصح 

من كان فً جواله ذاكرة بؤن ٌستؽلها بذكر هللا بالمحاضرات والدروس العلمٌة النافعة ولٌمسح ما فٌها من 

ٌُستؽل هذا األجهزة بالخٌر وٌجتنب الشر  . محرمات وما ال فابدة فٌه ؛ فعلى العبد أن 

صلة األرحام وتفقدهم 

إن دٌننا اإلسبلمً شامل لجمٌع شبون الحٌاة فقد أعطى اإلسبلم كل ذي حق حقه؛ فمما حث دٌننا علٌه  صلة 

األرحام ، واألرحام هم الذٌن ٌتصلون بالرجل من نسب أو سبب من جهة الوالدٌن وإن علوا ومن جهة األوالد 

. وإن نزلوا رجاالً ونساء وٌدخل فً ذلك الوالدان من باب أولى 

والصلة لها سبل كثٌرة على حسب األحوال فٌدخل فً صلة ،فمن صلتهم زٌارتهم ومساعدتهم وتفقد أحوالهم 

فرب اتصال ٌفرج هللا به الكربات وكؤنه قدم لهم ، األرحام االتصاالت بالجوال والهاتؾ وهذا أمر متعارؾ علٌه 

شٌباً كبٌرا فٌشاركهم فً أفراحهم وأحزانهم وٌحل مشاكلهم وٌعلمهم و ٌنصحهم وٌصبرهم إن نزلت علٌهم 

واالتصال نوع من الصلة إن شاء ،بل الزٌارة أفضل ، ولٌس معنى هذا أنه ٌترك زٌارتهم .المصابب ونحو ذلك 

هللا ال سٌما لمن كان بعٌدا أومشؽوال فقد رأٌنا بعض الناس ٌفرح باتصال قرٌبه كؤنه زاره بٌنما ٌرى انقطاعه عن 

. االتصال نوعا من القطٌعة فتنبه 

فمن فضابل صلة األرحام أن هللا رتب علٌها أجوراً عظٌمة وجعلها من أسباب البركة فً األرزاق والمزٌد فً 

أن رسول هللا صلى  (2557)ومسلم  (10/348)األعمار فقد ثبت من حدٌث أنس رضً هللا عنه عند البخاري 

 قال النووي فً " .من أحب أن ٌبسط له فً رزقه وٌنسؤ له فً أثره فلٌصل رحمه " : هللا علٌه وسلم قال 

. أي ٌإخر له فً أجله وعمره اهـ " وٌنسؤ له فً أثره" : عن قوله  (212:ص)رٌاض الصالحٌن 
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فهل عسٌتم إن تولٌتم أن تفسدوا فً  }: وتوعد هللا قاطعً أرحامهم باللعنة والقطٌعة  منه سبحانه وتعالى فقال 

وثبت من  . [23-22: محمد ] {األرض وتقطعوا أرحامكم ، أولئك الذٌن لعنهم هللا فؤصمهم وأعمى أبصارهم 

: أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال  (2554)ومسلم  (10/349)حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه عند البخاري 

:        قال . أما ترضٌن أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت نعم : " إن هللا سبحانه وتعالى قال للرحم " 

 " .من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته    "وفً رواٌة" فذلك لك " 

الهاتؾ المنعش هو الذي تصل فٌه الرحم ، السٌما  : " (33)فً أدب الهاتؾ ص  – رحمه هللا - قال الشٌخ بكر

من قطعك ، وتسقً به شجرة اإلخاء بٌنك وبٌن ما شاء هللا ممن تعرفه من المسلمٌن ، فً التهانً الشرعٌة ، 

والبشارة بالخٌر وقضاء حوابج إخوانك ، وفً السبلم على المرٌض ، والدعاء له ، والسإال عن حاله ببل إمبلل 

اهـ . وفً مواساة مصاب بمال أو نحوه فكم فً المواساة من تسلٌة المصاب 

– أما زٌارة المرٌض ال ٌكفً فٌه االتصال لمن كان قادرا على الزٌارة أوكان قرٌبا من المرٌض قال ابن عثٌمٌن 

االتصال بالهاتؾ ال ٌؽنً عن العٌادة؛ ال سٌما مع :" (8 / 171)- كما فً  كتب و رسابل للعثٌمٌن -رحمه هللا 

اهـ ".القرابة، أما إن كان بعٌداً ٌحتاج لسفر فتؽنً

 

 .جوال الدعوة إلى هللا

من الناس من ٌكون مفتاحا للخٌر فً جواله فتراه ٌدعوإلى هللا بجواله فٌنصح هذا وٌصلح بٌن هذا وذاك 

وٌستدعً المشابخ والمحاضرٌن والخطباء وٌدعوالناس لحضور المحاضرات بجواله ونحوذلك من أفعال الخٌر 

وانظر الفرق بٌن هذا الصنؾ من الناس وبٌن من ٌستخدم جواله فً الشر فٌتواصل مع الفسقة والمؽنٌن وقطاع 

فإنك تعرؾ .الصبلة وؼٌرهم من أهل الشر والفساد ربما للجلوس معهم أو للخوض معهم فً باطلهم وووؼٌرذلك

فاألول موفق مسدد .الفرق جلٌا فهذا مفتاح للخٌر مؽبلق للشر وذاك مؽبلق للخٌر مفتاح للشر فشتان بٌنهما

. فنسؤل هللا أن ٌوفقنا لطاعته بمنه وكرمه. والثانً مدبر معرض 

 فقد روى ابن ماجه عن سهل بن سعد رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

إن هذا الخٌر خزابن ولتلك الخزابن مفاتٌح فطوبى لعبد جعله هللا عز وجل مفتاحا للخٌر مؽبلقا للشر ووٌل لعبد  "

"  جعله هللا مفتاحا للشر مؽبلقا للخٌر

 .اللهم اجعلنا مفاتٌح للخٌر مؽالٌق للشر

نصٌحة لطلبة العلم  فً عدم ضٌاع األوقات  بالجواالت 

إن أؼلى شًء عند طالب العلم هو الوقت واستؽبلله فً طلب العلم والمراجعة والحفظ فمن آفات طبلب العلم 

ضٌاع األوقات فً كثرة المكالمات مما ال فابدة فٌه والجدال والمحادثات الطوٌلة والمزاح واللعب ومنها ضٌاع 

األوقات فً ألعاب الجوال فإنها تشؽل طالب العلم وتلهٌه وإذا أدمن علٌها ربما لعب أثناء المحاضرات والدروس 

، وقد تقدم أّن العبد محاسب على وقته وعلمه وماله وعمره كما فً حدٌث أبً برزة المتقدم وٌدخل فً ذلك 

ٌّاً فاألحرى بطالب العلم أن ٌشؽل وقته بطلب العلم وبالعبادة وباالتصال بؤهل العلم   طالب العلم دخوالً أول

. وسإالهم فٌما أشكل علٌهم
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ما ندمت على شًء ندمً على ٌوم ؼربت  شمسه نقص فٌه أجلً ولم ٌزدد فٌه :"قال ابن مسعود رضً هللا عنه 

. للسلمان  (29ص  / 3ج )- انظر كتاب  مفتاح األفكار للتؤهب لدار القرار .اهـ "عملً 

أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانٌركم - : رحمه هللا-وقال الحسن البصري

. انظر المصدر السابق . اهـ"ٌا ابن آدم إنما أنت أٌام مجموعة كلما ذهب ٌوم ذهب بعضك: وقال

انظر موسوعة "..إن اللٌل والنهار ٌعمبلن فٌك فاعمل فٌهما-: "رحمه هللا- وقال الخلٌفة الصالح عمر بن عبد العزٌز

( 191ص  / 4ج )- الدفاع عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

: وقال الشاعر 

                              الوقت أفضل ما عنٌت بحفظه         وأراه أسهــل ماعلٌــك ٌضٌــع  

التقصٌر فً األعمال من قبل الموظفٌن والعمال 

من المخالفات التً ٌعملها بعض المتصلٌن كثرة االتصال فً أعمالهم على حساب العمل فٌعمد العامل فً 

مزرعته والموظؾ فً مكتبه والمدرس فً مدرسته والمدٌر فً إدارته  إلى أخذ الجوال وتضٌٌع كثٌرمن الوقت  

بكثرة االتصال فٌضٌع األمانة التً اإتمن علٌها فً أداء العمل؛ مع  أن هذا الوقت لٌس ملكاً له كوقت الحصة 

مثبلً ملك للطالب فبل ٌجوز التفرٌط فٌها ال باالتصاالت وال بؽٌرها وسواء كانت االتصاالت إرساال أو استقباالً 

فإذا جاءه اتصال فإما أن ٌرفض المكالمة أو ٌخبره أن ٌتصل به فً وقت آخر أو ٌؽلق الجوال أو ٌحوله صامتا ، 

إال إذا كان هذا االتصال فً أمر طارئ أو ضرورة ماسة أو اتصال قصٌر ال ٌتجاوز الدقٌقة أو الدقٌقتٌن فبل 

من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول  (59)ومسلم  (33)بؤس وإال فهذه خٌانة وقد ثبت فً البخاري 

 وزاد مسلم "آٌة المنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اإتمن خان " : هللا صلى هللا علٌه وسلم قال 

 " .وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم : " فً رواٌة له 

 "كلكم راع ومسئول عن رعٌته :"وحدٌث ابن عمر المتقدم أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

 

 

الجوال واإلنترنت والمواقع الفضائٌة 

ال شك أن شبكات اإلنترنت فٌها الؽث والسمٌن والخٌر والشر وعلى حسب االستخدام ٌكون الحكم، فمن شرها 

مواقع السحرة والمشعوذٌن ومواقع المبتدعة الملبسٌن على العوام وربما ظهر بمظهر الدٌن والصبلح والسنة 

فٌؽتر بهم الكثٌر من المسلمٌن ، وأفعالهم تخالؾ أقوالهم بل وتخالؾ منهج محمد صلى هللا علٌه وسلم الذي سار 

ّسر نشر الفساد  ٌَ علٌه السلؾ الصالح ، وفً هذه القنوات والمواقع مواقع العهر والفساد ونشر الرذٌلة ، فمما 

إدخال الجواالت ضمن هذه الشبكات ، فٌشترك صاحب الجوال فً اإلنترنت عبر جواله فً أي وقت أو مكان 

ٌكون ، فربما سؤل مشعوذاً فٌقع فً الشرك ، وربما أخذ دٌنه من مبتدع فٌزٌػ وربما تواصل مع الفاسقات ، 

ٌنظر إلى المرأة العارٌة فً جواله ٌرى صورتها وترى صورته  وٌحدثها وتحدثه ، فهذا من ببلٌا الجواالت 

وأعجبتنً كلمة قالها أحد العوام ونحن نتذاكر نعمة الجوال حٌث أن كثٌرا من الناس لم ، فلٌنتبه المسلم لدٌنه
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هنٌئا لآلباء واألجداد الذٌن لم ٌعرفوا :)قال ، ٌعرفوا قدر هذه النعمة بل بعضهم صرفوها فٌما حرم  هللا 

ألنها ستكون نقمة وحسرة ٌوم القٌامة إذا أساء الشخص استخدامها ، وصدق وهللا(!الجواالت والمواقع الفضائٌة 

. فإذا كان كذلك فخٌر للعبد أال ٌعرفها وال تصل إلٌه 

ومن شرها بث المسلسبلت والمسرحٌات ونشر األؼنٌات وتضٌٌع األوقات بالمبلهً واألضحوكات فٌنهمك فٌها 

. الشباب والشابات وربما ألهت عن الصلوات وضٌعت الحقوق والواجبات  فإلى هللا المشتكى

ال ٌجوز استعمال الجهاز الذي ٌستقبل :"(4 / 78)- كما فً المنتقى من فتاواه -حفظه هللا –  قال الفوزان 

المحطات التلفزٌونٌة الخارجٌة لما ٌجلبه من الشر والفساد فً العقٌدة واألخبلق واألضرار على األسرة 

وقد جاء الشرع المطهر بسد . ولو تحفظ علٌه اإلنسان فً أول األمر فإن هذا التحفظ لن ٌستمر . والمجتمع 

والحصول على األخبار ٌمكنك من . وأًٌضا اإلنسان بشر ال تإمن علٌه الفتنة . الوسابل المفضٌة إلى الشر 

مع أن األخبار فٌها ما فٌها من الكذب الكثٌر . وسابل اإلعبلم األخرى من صحافة وإذاعة ومن التلفاز السعودي 

اهـ "وتشوٌش الفكر واإلرجاؾ 

إذا كان هذا فً شؤن األجهزة التلفزٌونٌة  والدشوش فكٌؾ بالقنوات  والمواقع الفضابٌة وزد على ذلك : قلت 

؟ .عبرالجواالت التً قد شحنت باألؼانً والمسلسبلت  والصور 

عن حكم االشتراك بشركة تستقبل القنوات الفضابٌة   (76 / 1)- وسبل الشٌخ عبدالعزٌز الراجحً كما فً فتاواه 

عبر جهاز النقال وٌشاهد المتصل الطرؾ اآلخر والعكس وتقوم هذه الشركة بتوظٌؾ النساء وٌحصل اختبلط 

: الخ فؤجاب...الرجال بالنساء

أما .. الحمد هلل والصبلة والسبلم على رسول هللا نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى ٌوم الدٌن "

فإذا كان حال شركة إتحاد االتصاالت كما ذكر السابل ، تستقبل القنوات الفضابٌة عبر جهاز النقال بما :بعد 

تحمله هذه القنوات الفضابٌة من شرور وفتن وعري للرجال والنساء ، وكذلك مشاهدة المتصل للطرؾ اآلخر 

والعكس الشك أن فً هذا من األضرار العظٌمة ما ال ٌعلمه إال هللا من القضاء على الحشمة واألخبلق والستر 

والعفاؾ ، وكذلك قٌام الشركة بتوظٌؾ النساء للرد على المتصلٌن ، وما قد ٌتسبب من ذلك من اختبلط الرجال 

. بالنساء مما ٌكون سببا لوقوع الفواحش والمنكرات لهذه األمور المذكورة 

نُلواْخ  ): فبل ٌجوز االشتراك فً هذه الشركة ، ألن هذا من التعاون على االثم والعدوان قال هللا تعالــــــى  اوَو عَو تَو وَو

ِدٌدُل الْخِعقَوابِ  َو شَو َو إِنُهَّللا هللاَهّللا قُلواْخ هللاَهّللا اتُهَّللا اِن وَو وَو دْخ الْخعُل ِم وَو لَوى اإلِثْخ نُلواْخ عَو اوَو عَو الَو تَو ى وَو قْخوَو التُهَّللا لَوى الْخبرِّ وَو وال ٌجوز .(2:المابدة) (عَو

استعمال خدمة الجوال الذي تطرحه بحٌث ٌشاهد المتصل للطرؾ اآلخر وبالعكس ، ألنه وسٌلة إلى مشاهدة 

النساء الذي هو سبب فً الفتنة والفساد ، والشرٌعة جاءت بسد الذرابع والوسابل الموصلة إلى الباطل ، كما قال 

ِر ِعلْخٍم }: هللا تعالى  ٌْخ ًوا بِغَو دْخ َو عَو بُّواْخ هللاَهّللا ٌَوسُل ِ فَو وِن هللاَهّللا ونَو ِمن دُل عُل دْخ ٌَو بُّواْخ الُهَّللاِذٌنَو  الَو تَوسُل [ 108/األنعام] (وَو

وإنً أناشد شركة اتحاد االتصاالت أن تتقً هللا تعالى وأن تعدل عما أعلنته ، من توظٌؾ النساء ، واستقبال 

القنوات الفضابٌة عبر جهاز النقال وكذا مشاهدة المتصل للطرؾ اآلخر والعكس ، درًء للفتنة ومنعا ألسباب 

الشر والفساد ، أسؤل هللا لنا ولهم الهداٌة والعافٌة من الفتنة وأسبابها والثبات على الدٌن واالستقامة علٌه إنه ولً 

. اهـ "ذلك والقادر علٌه ، وصلى هللا وسلم وبارك على عبد هللا ورسوله نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعٌن
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أُلسراء الجواالت 

نرى كثٌراً من الشباب صاروا مصٌدة لهذه األجهزة ومنها الجواالت ، فبعضهم ضاعوا وبعضهم فسدوا ، 

فضٌعوا أوقاتهم ، وتركوا أعمالهم وعقوا آباءهم بل وبعضهم ترك ما أوجب هللا علٌه من الصلوات ونحوها ، 

فضاقت ، وذلك أنهم أدمنوا على مشاهدة المسلسبلت الخلٌعة والنظر إلى النساء العارٌة،واالتصال بالرفقة السٌبة 

صدورهم وانحرفت قلوبهم وانتكست عقولهم  ، فترى الشباب ٌجتمعون حلقاً حلقاً ، ٌتفكهون بالنظر إلى هذه 

المحرمات واستماع األؼنٌات ، وكل واحد منهم ٌدلً لآلخر بما فً جواله  من هذه الببلٌا ، فصارت الجواالت 

نقمة علٌهم ، وشؽلتهم عن أعمالهم الدٌنٌة و الدنٌوٌة ، فصار طبلب المدارس مثبلً ال ٌبالون بمدرسهم أثناء 

فحصل أن مدرساً ٌشرح لطبلبه درسا فانتبه لطالب ٌقلب – أعنً جواله – الحصة ، ما دام أن مدرسُه فً جٌبه 

فً الجوال ، فؤخذه  منه فإذا هو فً واٍد آخر ، وإذا فً جواله العجابب ، وهكذا ٌحصل من بعض المتزوجٌن ، 

ٌترك السمر مع  أهله وٌذهب ٌسمر مع مجموعة على شاكلته إلى وقت متؤخر من اللٌل ، فننصح هإالء أن 

ٌطلقوا صراح أنفسهم  ، وأن ٌفٌقوا من ؼفلتهم ، وأال ٌودعوا أنفسهم فً سجون األهواء فإن المسجون من سجن 

 .قلبه والمحروم من حرم الخٌر والتقى ، والؽنً من تزود لؤلخرى نسؤل هللا أن ٌصلح أحوال المسلمٌن 

فلٌنظر ، كما ننصح بمجالسة الصالحٌن والبعد عن مجالسة السٌبٌن فإن المرء على دٌن خلٌله؛ كما فً الحدٌث

من حدٌث أبً موسى األشعري رضً هللا  (2628)ومسلم  (2101)الشخص من ٌخالل  ، وثبت عند البخاري 

إنما مثل الجلٌس الصالح والجلٌس السوء كحامل المسك ، " : عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال 

ونافخ الكٌر ، فحامل المسك إما أن ٌحذٌك ، وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تجد منه رٌحاً طٌبة ، ونافخ الكٌر إما 

" . أن ٌحرق ثٌابك ، وإما أن تجد منه رٌحاً خبٌثة 

. جوال المسلسبلت والصور الخلٌعة ، واألؼانً  وهكذا فً الدشوش وما جرى مجراها : وأعظم جلٌس سوء 

فؤنصح هإالء بؤن ٌتقوا هللا فً أوقاتهم ، فإنهم عنها مسبولون وعلٌها محاسبون وفٌها مؽبونون فقد ثبت من 

ال تزول قدما عبد ٌوم القٌام حتى ٌسؤل : " حدٌث أبً برزة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

عن عمره فٌما أفناه ؟ وعن علمه ما عمل به ؟ وعن ماله من أٌن اكتسبه وفٌما أنفقه ؟ وعن : عن أربع 

 وفً صحٌح البخاري "وعن شبابه فٌما أباله :" وفً رواٌة .رواه الترمذي ". جسمه فٌما أباله ؟ 

نعمتان مغبون فٌهما " : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : عن بن عباس رضً هللا عنهما قال  (11/196)

" . كثٌر من الناس الصحة والفراغ  

فسٌندم كل عبد ضٌع أوقاته فً ؼٌر طاعة هللا سبحانه وتعالى فإذا كان المإمن فً الجنة سٌتحسرعلى كل ساعة 

لم ٌذكر  هللا فٌها للثواب وهو فً الجنة فقد روى أبو داود عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه  أن النبً صلى هللا 

من اضطجع مضجعا لم ٌذكر هللا فٌه كان علٌه ترة ٌوم القٌامة و من قعد مقعدا لم ٌذكر هللا فٌه :"علٌه وسلم قال

فهذا ٌتحسر على كل ساعة لم ٌذكر هللا فٌها فكٌؾ بمن قضى ساعاته فً اللهو " كان علٌه ترة ٌوم القٌامة 

واللعب واستماع الحرام والنظر إلى المحرم ، فمن باب أولى أن تزٌد الحسرات ، وٌكثر الندم حٌث ال ٌنفع الندم 

} وقال تعالى  .[39: مرٌم ] {وأنذرهم ٌوم الحسرة إذ قضى األمر وهم فً غفلة وهم ال ٌإمنون  } ، قال تعالى

وأنذرهم ٌوم اآلزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمٌن ، ما للظالمٌن من حمٌم وال شفٌع ٌطاع ، ٌعلم خائنة 

 [ . 19-18: ؼافر ] {األعٌن وما تخفً الصدور

 



                                                                                           الجوال آداب في ........                                                         .............. األقوال تحرير                

 

   

84 
 

التصوٌت عبر الجوال 

إن من الطوام العظام والمصابب الكبار تقلٌد الكفار فً معامبلتهم وأفكارهم وأنظمتهم ؛ وإن مما استورده 

. المسلمون من أفكار الٌهود والنصارى الدٌموقراطٌة وهً من الؽزو الفكري الؽربً على المسلمٌن 

والتً تقوم على أسس هدامة ونتابج . حكم الشعب نفسه بنفسه والتخلً عن الكتاب والسنة: والدٌموقراطٌة تعنً

فمن آثارها السٌبة القتل والقتال واالؼتٌاالت والتصوٌر والتزوٌر وضٌاع األموال ،خطٌرة وعواقب وخٌمة 

واألوقات والصلوات وسفك الدماء  والتفرٌق بٌن المسلمٌن وزرع األحقاد بٌنهم والواقع ٌشهد على ذلك وال 

ٌستطٌع أحد إنكاره  ؛ فجعلتهم فرقا وأحزابا متناحرة ففرقت بٌن الرجل وزوجته واالبن وأبٌه  ومن مساوبها 

والحجة عندهم هً األكثرٌة . المساواة بٌن الرجل والمرأة والبر والفاجر والخروج على الحكام والتشهٌر بهم 

وإن كانوا فسقة؛فربما اختاروا رجبل فاجرا أو مشركا وربما أحلوا حراما أو حرموا حبلال بمقتضى األكثرٌة 

وقد حصلت انتخابات فً عدن فً عهد االشتراكٌة حول حكم الخمر فكانت !والحرٌة الدٌموقراطٌة زعموا؛

األصوات فً إباحتها أكثر فشربت الخمور وصارت عندهم من المباحات إلى أن دمر هللا االشتراكٌة  فً جنوب 

الٌمن وحطم مصنع الخمر وهلل الحمد والمنة ؛ وحصلت انتخابات فً برٌطانٌا أو أمرٌكا حول اللواط فكثرت 

سمعت هاتٌن القصتٌن . أصوات المبٌحٌن لها فمارسوا هذه الجرٌمة والعٌاذ باهلل إلى أن لحقهم الضرر فتركوها 

. من فضٌلة الشٌخ ٌحٌى الحجوري حفظه هللا فً أحد دروسه 

وحزبٌة مساخة  ؛فبل ٌجوز إدخالها ،  فهذه الدٌموقراطٌة بما فٌها من تصوٌت وانتخابات مصادمة للشرع الحكٌم

وال ٌجوزاتخاذها وسٌلة لتحقٌق المآرب  كما ٌفتً بذلك بعض ، إلى ببلد المسلمٌن فضبل عن العمل بمقتضاها

. المفتونٌن من المسلمٌن كؤمثال اإلخوان المفلسٌن هداهم هللا

فقد صار بإمكان المنتخب والمصوت  أن ٌنتخب من بٌته أومزرعته وذلك ،فصار هذا المنكر مٌسرا ألصحابه 

بإرسال رسالة من جواله تصوٌتا لشاعر أو مؽنً أوؼٌر ذلك ؛ فٌحصل أن شركات الجوال  ترسل رسابل إلى 

؛فصار ذلك من منكرات " للتصوٌت للشاعر فبلن أو المؽنً فبلن أرسل كذا إلى رقم كذا:"زبابنها هذا  نصها 

. فنحمد هللا الذي عافانا مما ابتلى به كثٌرا من الناس .الجواالت 

هذه االنتخابات لٌست من :"(169 / 25)- شرح سنن أبً داود ـ كما  فً -حفظه هللا- قال الشٌخ عبدالمحسن  العباد

الطرق الشرعٌة، وإنما هً من الطرق الوافدة على المسلمٌن من أعدابهم، والحكم فٌها للؽلبة ولو كانت األؼلبٌة 

من أفسد الناس، أو كان الذي ٌنتخبونه من أفسد الناس؛ ألنهم ٌنتخبون واحداً منهم، والحكم للؽلبة، وحٌث ٌكون 

اهـ "الؽلبة أشراراً فإنهم سٌختارون شرٌراً منهم

علٌاً أم عثمان : هل حصل أن مر أحد الصحابة على جمٌع البٌوت لٌستشٌرهم أٌهم ٌختارون-:  وسبل الشٌخ أٌضا

إنه  مر على الجمٌع ، ولكن عبد الرحمن بن عوؾ رضً هللا عنه لما تولى هذه المهمة ما : ما ٌقال:" ؟ فؤجاب

كان ٌتلذذ بنوم وال ٌسترٌح، وكان ٌطوؾ على الناس وٌسؤلهم، أما أنه مر على جمٌع البٌوت فبل ٌظهر أن ذلك 

فاإلسبلم فً واٍد وأصحاب ! أما من استدل بهذا الفعل على االنتخابات والدٌمقراطٌة فً اإلسبلم. حصل

المصدر السابق .اهـ "الدٌمقراطٌة فً واٍد آخر، هذا شًء جاء من الؽرب، والذي علٌه المسلمون جاء من السماء

(26 / 41 )

فهناك فرق بٌن الشورى التً  ٌتشاور فٌها أهل الحل والعقد من أهل العلم فً قضٌة ما وبٌن الدٌموقراطٌة التً 

! ٌشترك فٌها البر والفاجر والمسلم والكافر فانظر الفرق بٌنهما فؤٌن الثرى من الثرٌا؟

 



                                                                                           الجوال آداب في ........                                                         .............. األقوال تحرير                

 

   

85 
 

 

 

: الجوال والمرور

من أخطاء بعض السابقٌن أنه أثناء قٌادته للسٌارة ٌخرج جواله فٌتصل به ؛فربما ؼفل عن الطرٌق أوفوجا 

بسٌارة أخرى قد ؼفل عن رإٌتها بسبب االتصال فسبب ذلك حادثا ال ٌحمد عقباه وربما فاجؤه المتصل به 

بل بعضهم ٌفقد عقله فماذا ٌتوقع ، بمصٌبة علٌه بمرض أوموت أو نحوه فٌؽضب أو ٌحزن فٌفقد شٌبا من االتزان

؛وقد حصل من هذه  فكانت النتٌجة خسابر بشرٌة ومادٌة عظٌمة فربما باء !من هذا وهو ٌسوق سٌارة أو نحوها؟

السابق باإلثم نتٌجة هذه المخالفة ؛وقد أصدرت الجهات المعنٌة بتنظٌم سٌر وحركات المراكب البرٌة قرارا بمنع 

االتصال أثناء قٌادة السٌارة أو ؼٌرها ؛ و من اتصل أثناء قٌادة السٌارة تسجل علٌه مخالفة ؛ثم ٌدفع  ؼرامة مالٌة 

تؤدٌبا له على مخالفته ؛وصارشعار المرور هذه األٌام أنهم ٌوزعون منشورات تلصق على الجدران مكتوب 

وعلٌها صور مراكب مكسرة ومحطمة تخوؾ من رآها لتكون عبرة (من أجل سبلمتك أجل مكالمتك  )علٌها 

للمعتبرٌن  ؛وهذه  توجٌهات حسنة ٌشكرون علٌها لما فٌها من المصلحة العامة وسبلمة األرواح البشرٌة فٌجب 

ٌا أٌها الذٌن آمنوا أطٌعوا هللا وأطٌعوا :"على السابقٌن طاعتهم فً ذلك واألخذ بتوجٌهاتهم امتثاال لقوله تعالى 

( 59النساء :اآلٌة)"..الرسول وأولً األمر منكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصص مؤساوٌة بسبب الجواالت.

تصوٌر النساء وتسجٌل أصواتهن وتناقل ، إن من أعظم فتن الجواالت التً نتجت عنها المآسً والمصابب الكبار

. هذه الصور واألصوات فٌحصل من الشرور ما ال ٌحمد عقباه 

  كما فً صلى هللا علٌه وسلمفعرضهم واحد لقوله ، فلٌتق هللا كل مسلم  فً عرضه ، وأعراض المسلمٌن

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم " )من حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما   (1652)صحٌح البخاري رقم 

ولم  " وأعراضكم": rفقد  قال ،   الحدٌث (... "علٌكم حرام كحرمة ٌومكم هذا فً بلدكم هذا فً شهركم هذا
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دل على أن عرضهم واحد  ، فالحذر من تصوٌرالنساء فً الجوال وفً ؼٌره  ،وأعراض ؼٌركم :ٌقل 

: لؤلمورالتالٌة

.  ألنه ال ٌجوز تصوٌر ذوات األرواح كما تقدم: أوالها

. ال داعً لتصوٌر النساء بؽض النظر عن اإلباحة والتحرٌم حفاظا على األعراض  :ثانٌها

إن الصورة قد تبقى فً ذاكرة الجوال وإن مسحها ؛فإن هنالك برامجا الستعادة الصور الممسوحة مسبقا :   ثالثها 

، فربما ضاع الجوال أو سرق أو باعه  وتلك الصور بداخله ، فإن كثٌراً من الناس أول ما ٌجد الجوال ٌبدأ ٌفتش 

عن الصور فٌخرجها من الذاكرة فٌنظر إلى تلك النساء وربما أرسلها إلى جواالت أصدقابه وربما جعلت دعاٌات 

فالموت أهون من أن ٌدنس ! فً قطع الصابون والبسكوٌت إلى ؼٌر ذلك؛ وأي حٌاة تصفو للمسلم بعد ذلك 

. العرض فلٌنتبه المسلم لذلك 

وكذلك النساء ٌنتبهن ألعراضهن؛ فهناك نساء فاسقات ٌدخلن مع النساء أٌام األعراس والحفبلت وربما فً 

وربما أوهمت ؼٌرها أنها تجٌب على الجوال ،مساجد النساء ومعهن جواالت للتصوٌر فتصور النساء بخفٌة  

متجمبلت متبرجات قد كشفن – هداهن هللا – أوتفتش األرقام وهً فً الحقٌقة تصور، السٌما وبعض النساء 

أكثر أجسامهن  ، فتكٌدهن تلك الفاسقات ، وكٌد النساء عظٌم كما أخبر هللا عنهن فً سورة ٌوسؾ ، فتلتقط 

صورة المرأة وهً فً كامل زٌنتها وتنشرها بٌن الرجال فٌحصل من الشرور ما ال ٌحمد عقباه ، والمسكٌنة ال 

ؼٌرة على ،تدري ما ٌدور حولها ، فربما حصل الفراق أو الطبلق ، وربما حصل القتل والقتال وؼٌر ذلك 

فالبعض ،وهو من الضرورٌات الخمس التً جاء اإلسبلم بحفظها، األعراض ؛فإن العرض أؼلى من كل شًء

. من الناس ٌبٌع عرضه بؤتفه األسباب ـ شعر أم لم ٌشعرـ والعٌاذ باهلل 

أصــون عرضً بمالً ال أدنســـه                 ال بارك هللا بعد العرض بالماِل 

وسؤذكر هنا قصصاً واقعٌة مؤساوٌة حصلت بسبب الجواالت والتصوٌر بالجواالت وما جرى مجراها  لعل هذا 

ٌكون عبرة لمن اعتبر وقبل أن ٌقع الفؤس على الرأس وهذه القصص التً سؤذكرها نقلتها عن أخوة ثقات فً 

. أرض الواقع وأمثالها كثٌر 

: من هذه القصص

 

صورة امرأة تنشر بٌن الرجال عبر الجوال 

وهللا أعلم !. إن امرأة صورت امرأة أخرى فً عرس بكامل زٌنتها فً جوالها ثم نقلت هذه الصورة إلى زوجها 

ماذا حصل من نتابج هذه الجرٌمة المهم أن الصورة وصلت إلى أٌدي الرجال نسؤل من هللا أن ٌحفظ أعراض 

. المسلمٌن 

: ومثلها قصة
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امرأة تتحسى سما فتموت  

وزوجها ٌموت بسكتة قلبٌة وأبوها مقعد فً المستشفى بسبب الجوال 

حصل حفل زفاؾ فً بعض البلدان ومن عادة النساء أنهن ٌجتمعن فً بٌت العروس ٌضربن 

بل وكثٌر  منهن ، بالدؾ وٌلعبن على كٌفٌات معروفة عند النساء وأكثرهن فً كامل زٌنتهن 

فقد أفتى أهل العلم بؤن المرأة ال تكشؾ أمام المرأة إال مواضع ،متكشفات متبرجات والعٌاذ باهلل

فصرن ٌكشفن أكثر أجسامهن وٌلبسن الضٌق ،لكن كثٌرا من النساء توسعن فً ذلك ،الوضوء 

فحصل أن عمدت ،ونحو ذلك إال من رحم هللا من النساء اللواتً ٌحتشمن وٌتسترن وقلٌل ماهن  

ثم أعطت زوجها صورة ، إحدى الفاسقات بؤخذ جوالها وصورت إحدى النساء وهً ترقص 

لكنه أخذ الصورة ،وٌالٌتهما اكتفٌا بهذا الحد ـ عاملهما هللا بما ٌستحقان ـ ،المرأةفاطلع علٌها 

. وال حول وال قوة إال باهلل،وأرسلها عبر الفٌس بك

فما إن علمت المرأة إال وضاقت علٌها األرض بما رحبت ؼٌرة على عرضها فآثرت الموت على 

وأصٌب زوجها بجلطة ،فؤخذت السم فشربته فماتت من فورها ، الحٌاة لتكون فً عداد المنسٌٌن 

. فإنا هلل وإنا إلٌه راجعون،وأبوها فً المستشفى ال ٌدرى ما حاله ،فمات نسؤل هللا أن ٌرحمهما 

 

: ومنها

امرأتان تطلقان بسبب الجوال 

: المرأة األولى

رة عنده دٌن  حصل أن امرأة صورت امرأة أخرى وجعلت الصورة فً جوال زوجها وكان زوج المرأة المصوَّ

رتها  . وكان ٌماطله فقال إما أن تعطٌنً مالً وإال أفعل وأفعل ،لزوج المرأة التً َصوَّ

. فؤرسل له صورة امرأته إلى جواله فؤخذته الؽٌرة  فطلقها وهً برٌبة . قال افعل ما شبت 

 

: المرأة الثانٌة 

كان لرجل صدٌق وكان ٌكٌد لزوجته كلما دخل زوجها بٌته رن علٌها وقت دخوله فٌرى الرقم رقم صدٌقه ثم 

فنعوذ باهلل من الخٌانة ، الٌوم الثانً ٌفعل كذلك فٌرى نفس الرقم فظن أن هناك عبلقة بٌن زوجته وصدٌقه فطلقها 

. ومن شر أهلها
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سحر من ؼٌر ساحر ، وحٌلة شٌطانٌة من ؼٌر استخدام الشٌاطٌن فّرق بٌن الرجل وزوجته وارتكب تلك 

من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال  (2175)الجرٌمة فقد روى أبو داود 

(. 2014) صححه األلبانً فً صحٌح الترؼٌب رقم "لٌس منا من خبب امرأة على زوجها : " 

. أي  خدع وأفسد :ومعنى خبب : قال المنذري 

: ومنها 

رجل ٌصور زوجته عرٌانة فً جواله ثم تنشرعبراإلنترنت 

مما ٌإسؾ وٌندى له الجبٌن أن بعض الناس من المسلمٌن ٌصورنساءه فً جواله وربما صورها متبرجة أو 

متزٌنه وال ٌنظر إلى العواقب المخزٌة والٌفكر فً الفضابح المزرٌة  ومنهم من ٌصور زوجته وهً عروسة 

. وبكامل زٌنتها وال ٌفكر بالعواقب السٌبة فنعوذ باهلل من الجهل

!! فمن القصص المإسفة بسبب الجوال أنه ذكر عن  رجل صور زوجته لسخافة عقله وهً عرٌانة 

فمسح الصورة لكن كما تقدم بقى أصل الصورة فً ذاكرة الجوال األصلٌة ،وهناك برنامج الستعادة الصور 

والمعلومات السابقة والممسوحة فلٌنتبه لهذا، فباع الجوال فإذا الذي اشتراه ٌفتش فً الذاكرة لٌرى صور الجوال 

فنادوا :"فماذا ٌنفع الندم والحسرة بعد ذلك.القدٌمة فوجد هذه الصورة البشعة فؤرسلها إلى عبرشبكة اإلنترنت 

( 3:ص)"والت حٌن مناص

.  فنسؤل هللا أن ٌحفظ للمسلمٌن أعراضهم وٌصونها من أٌادي الذباب البشرٌة واألنفس الخبٌثة وهللا المستعان ! 

: ومنها

امرأتان ٌسجل أصواتهما ثم تراودان عن نفسٌهما 

حصل أن شٌطانا من شٌاطٌن اإلنس اتصل بامرأة متزوجة وسجل صوتها ولم تتكلم معه بالضوابط الشرعٌة 

لكنها تكلمت معه بكبلم سًء  ، ثم بعد ذلك راودها عن نفسها ، وتوعدها إن لم تطاوعه على ما أراد بؤنه سٌنشر 

. صوتها ، وال ٌزال كذلك ٌراودها عن نفسها لنفسه وألصدقابه والعٌاذ باهلل

امرأة بكر   : الثانٌة 

وهذه القصة تشبه  التً قبلها ؛ وهً أن رجبلً عمل عبلقة مع امرأة بكر ، وسجل صوتها وصورتها فً جواله 

وتعرت أمامه وؼرها ووعدها بالزواج منها فؤمنها فؤمنته على عرضها وعصت ربها ثم راودها عن نفسها 

. وتوعدها بؤنه  إن لم تفعل بؤنه سٌنشر صوتها وصورتها بٌن الناس

فحذاري حذاري للنساء أن ٌفتحن أبواب الشر والفتن على أنفسهن وٌفتن الرجال فإن العواقب وخٌمة ؛فإنه ال 

وكم حذر ،فالنساء فتنة والرجال قلوبهم مٌالة نحو النساء مهما كان صبلح الرجل  ،أمان لرجل فً هذا الباب 

فقد روى اإلمام مسلم عن أبً سعٌد رضً هللا عنه  أن النبً صلى هللا ،النبً صلى هللا علٌه وسلم من فتنة النساء 

َساِء :"..علٌه وسلم قال  َل فِْتَنِة َبنِى إِْسَرابٌَِل َكاَنْت فِى النِّ َساَء َفإِنَّ أَوَّ ا َواتَّقُوا النِّ ٌَ ْن .  «َفاتَّقُوا الدُّ
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لوابتمنونً على ؼرفة من ذهب لوجدت نفسً أمٌنا ولو ابتمنونً على امرأة سوداء لما :"وقال بعض السلؾ 

. أو كما قال"وجدت نفسً أمٌنا

: ومنها

امرأة تصعق فتموت بسبب الجوال 

وهذه القصة حدثت فً أرض الواقع فً مدٌنة صنعاء كما أخبرت بذلك؛ وشهدها أناس كثٌرون أن رجبل رأى 

امرأة متبرجة فً سوق من األسواق فنصحها بتقوى هللا وارتداء حجابها وتؽطٌة وجهها وخوفها باهلل رب 

العالمٌن 

؛ فذهب ! فما كان منها إال أن أخرجت جوالها وقالت بكل جرأة  خذ الجوال واتصل بربك ٌنزل عقوبته علً

الرجل حزٌناً مؽضباً فخرت المرأة مؽشٌاً علٌها وفارقت الحٌاة الدنٌا ، فرأى الرجل زحاماً فسؤل ما الخبر فإذا 

وٌستعجلونك بالعذاب ولوال أجل  }: قال تعالى.بؤهل السوق مجتمعون على تلك المرأة التً  حاول نصحـــها 

اِب  ):وقال تعالى. [ 53: العنكبوت  ] {مسمى لجاءهم العذاب ولٌؤتٌنهم بغتة وهم ال ٌشعرون  ذَو ِجلُلونَوكَو بِالْخعَو عْخ تَو ٌَوسْخ وَو

ونَو  دُّ عُل ا تَو ٍة ِممُهَّللا نَو ؤَولْخِف سَو بِّكَو كَو دَو رَو ًما ِعنْخ وْخ ٌَو إِنُهَّللا  هُل وَو دَو عْخ ُل وَو لِفَو هللاُهَّللا ٌُلخْخ لَونْخ  [ 47/الحج] وَو

: ومنها 

رجالن ٌقتالن بسبب الجوال 

:  الرجل األول 

والعٌاذ باهلل - كان لرجل صدٌق فذهبا إلى فندق من الفنادق فاستؤجرا ؼرفة واصطحبا معهما عاهرة من العاهرات

فزنى أحدهما واآلخر ٌصور بالجوال ، وبعد حٌن صار صاحب الجوال ٌهدد الزانً بتلك الصورة القبٌحة ، إن - 

لم تعطنً كذا وتفعل كذا سؤنشر هذه الصورة بٌن الناس ، فما زال كذلك حتى أشار الزانً علٌه بالسبلح وأطلق 

.  علٌه الرصاص فؤرداه قتٌبلً  

: الرجل الثانً 

دخل رجل المسجد فرّن جواله وكانت رناته موسٌقٌة  مزعجة فؤنكر علٌه رجل آخر بإؼبلق الجوال ، فقال 

صاحب الجوال لٌس المسجد مسجد أبٌك ، وكان بٌنهما أحقاد وضؽابن سابقة ، فتشاجرا وتطورت الحالة بٌنهما 

.  حتى عمد صاحب الجوال إلى سبلحه وأطلق الرصاص على الرجل الذي نصحه بإؼبلقه فؤرداه قتٌبلً 

: ومنها

 

رجل ٌموت بحادث سٌارة بسبب الجوال 

من األخطاء ما ٌفعله بعض سابقً السٌارات وؼٌرها من المراكب أنه ٌتصل بجواله حال قٌادته للسٌارة السٌما 

فً الخطوط المزدحمة بالسٌارات والناس؛ فربما انشؽل عن الطرٌق بالمكالمات ومن ثم تحصل الحوادث 
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وقد حصل أن ، وأمورال تحمدعقباها؛ وقد نشرت مكاتب المرور لوحات فٌها صورحوادث كثٌرة تإسؾ من رآها

رجبلً كان ٌقود سٌارة فؤخرج الجوال لبلتصال فانصدمت سٌارته بسٌارة أخرى فانقلبت فمات السابق الذي كان 

. ٌتصل بالجوال 

 

: ومنها

صورة  امرأة تُلسرق من جوال زوجها 

تقدم أن هناك جواالت فٌها خدمة البلوتوث هذه األجهزة تسرق وتخطؾ صور األجهزة األخرى على الهواء 

مباشرة إذا كان البلوتوث مفتوحا دون شعور صاحب الجوال اآلخر ، فقد حصل أن رجبلً فتح البلوتوث وبجانبه 

فسحب الصور التً فً جوال اآلخر ومن ضمنها صور نساء من محارمه ، فإذا به ،رجل آخر فتح البلوتوث 

لما وقع بعض الناس فً المخالفات والمحذورات الشرعٌة !. ٌفاجؤ بصورة إحدى نسابه فً جوال رجل آخر

وما أصابكم من مصٌبة  } قال تعالى. عوقبوا بمثل هذه العقوبات المخزٌة والعٌاذ باهلل والجزاء من جنس العمل

[  .                                                                                                                                                                                                  30/الشورى].  {فبما كسبت أٌدٌكم وٌعفو عن كثٌر 

: ومنها 

امرأة تموت بسكتة قلبٌة وولدها بحادث سٌارة بكذبةهاتفٌة 

حصل أن رجبلً سافر من بلده واؼترب عن أمه فترة من الزمن فظلت األم تنتظره بفارغ الصبر ، تعد األٌام 

والشهور حتى ٌؤتً ولدها فلذة كبدها الذي كان بطنها له وعاًء وثدٌها له سقاًء وحجرها له مضجعاً ، فلطالما 

اشتاقت إلى رإٌته كثٌراً ، فبٌنما هً كذلك إذا بكذبة أٌقظت مضجعها وكدرت عٌشها وأقلقت فإادها إنها كذبة 

هاتفٌة تؤتً عبر الهاتؾ ممن ال ٌتقون ربهم وال ٌرحمون ضعفاءهم ، رفعت األم السماعة مشتاقة لسماع صوت 

ولدها  فإذا بها  تفاجؤ بؤن ولدها مات ، فخرت مؽشٌاً علٌها ، فُحملت إلى المستشفى ، فجاء ولدها إلى بٌتها وقد 

اشتاق إلى رإٌتها والجلوس معها ، ٌرٌد أن ٌقضً ما بقً من أٌامه معها فإذا به ٌفاجؤ أن أمه فً المستشفى 

فحرك سٌارته وسار سرٌعاً فانقلبت السٌارة ومات قبل أن ٌرى أمه ، ثم وصل الخبر إلى أمه فؤصٌبت بسكتة 

. وانظر كتاب قصص مروعة .فإناهلل وإنا إلٌه راجعون ، قلبٌة فماتت

هذا الصنؾ من الكذابٌن ٌصدق علٌهم حدٌث سمرة بن جندب رضً هللا عنه الطوٌل الذي فً البخاري و فٌه أن 

النبً صلى هللا علٌه وسلم مر برجل ٌشرشر شدق وأنؾ وعٌن رجل آخر بكلوب من حدٌد إلى قفاه ثم ٌتحول إلى 

الجانب اآلخر فٌشرشر شدقه وأنفه وعٌنه إلى قفاه ثم ٌرجع إلى الجانب األول وقد عاد كما كان هكذا ٌفعل به 

ًَ صلى هللا علٌه وسلم أن هذا الرجل ٌخرج من بٌته فٌكذب الكذبة تبلػ األفاق .. . فؤخبرجبرٌُل علٌه السبلم النب

( . 7047)أنظر صحٌح البخاري رقم 

: ومنها

رجل ٌصاب بالجنون وابنته تنشر صورتها عرٌانة 
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من مفاسد االنتخابات والمدارس تصوٌر النساء ونشرها بٌن الرجال ؛فحصل أن أخذ بعض الفسقه الذٌن ال 

ٌخافون هللا تعالى صورة بنت من تلك  الصور وال أدري أهً من صور االنتخابات أم من صور المدارس فؤخذ 

وجهها ودبلج له جسماً عارٌاً بواسطة الكمبٌوتر وركب ذلك الجسم على ذلك الرأس فصارت المرأة عرٌانة وهً 

برٌبة من هذا كله ، فنشرت هذه الصورة ، فما إن علم أبوها ورأى تلك الصورة التً فٌها صورة ابنته وهً 

. عرٌانة إال وأصابته جلطة ؼٌرًة على عرضه وأصٌب بالجنون وذهب عقله من أثر ذلك الموقؾ وهللا المستعان

فنسؤل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن ٌنتقم من كل من أراد هتك أعراض المسلمٌن رجبلً كان أو امرأة ، وأن 

. ٌهتك ستره كما أراد هتك أستار المسلمٌن 

 

فبل نستبعد وقوع قصص ،هذا وقد ذكرنا هنا جملة من هذه القصص المإلمة  التً ظهرت لنا وما ٌخفى علٌناأكثر

أكثر من هذا وأفضح وأقبح مما ال ٌخفى على الناس وٌشهد له الواقع بٌن الحٌن واآلخر ما بٌن جلطة دماغ بسبب 

تزوٌر وتقلٌب الحقابق ، وسكتة قلب بسبب فجعة؛ أو حرب بٌن قبٌلتٌن بسبب تحرٌش؛ أو فراق بٌن زوجٌن 

بسبب حٌل شٌطانٌة ؛أو عقوق والدٌن بسبب نمٌمة ، أو فعل الفاحشة بسبب الصور الخلٌعة واألؼانً ؛أو قتل 

فالحذر الحذر من فتن ، نفس بسبب عصبٌة جاهلٌة وؼٌر ذلك من المفاسد الناجمة عن سوء استخدام الجوال 

. الجوال فلٌكن العبد ٌقضا نبها قبل الحسرة والندم 

 

: نصٌحة

إن الذٌن ٌحبون أن تشٌع الفاحشة فً الذٌن آمنوا لهم  }ننصح هذا الصنؾ بؤن ٌتقوا هللا ونذكرهم بقوله تعالى 

 [ . 19: النور ] {عذاب ألٌم فً الدنٌا واآلخرة وهللا ٌعلم وأنتم ال تعلمون 

توعد هللا هإالء بالعذاب األلٌم فً الدنٌا واآلخرة بمجرد رضاهم وحبهم  فً إشاعة الفاحشة فً المإمنٌن ، فكٌؾ 

ألٌس من باب أولى أنه ٌدخل تحت هذا الوعٌد السٌما ! بالذي ٌنشر الفاحشة بٌده وٌروج لها وٌزٌد فٌها وٌبٌعها ؟

وأشباه الهوام الذٌن قد نزع .إذا كانت زوراً وبهتاناً كما ٌذكر عن هإالء الفسقه خفافٌش الظبلم وسفهاء األحبلم 

منهم التقى و الحٌاء والؽٌرة والرجولة هتكوا األعراض ونسوا أن لهم محارما ، وأفسدوا فً الببلد ونسوا ٌوم 

. المعاد ٌوم ٌنصب لكل ؼادر لواء تحت دبره وٌقال هذه ؼدرة فبلن بن فبلن على روإس األشهاد 

                إلــى الدٌان ٌوم الدٌـــــــن نمضـــً             وعند هللا تجتـــــمع الخصـــوم 

   (1)               ستــــذكر فً الحســــــاب إذا التقٌنـا       ؼدا عند الملـــٌك من الــــــملوم 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .ٌنسبان هذان البٌتان إلى حسان بن ثابت رضً هللا عنه  (1)
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وٌخشى على هذا الصنؾ من عقاب هللا العاجل فً الدنٌا وأن ٌعاقبهم بمثل صنٌعهم فإن الجزاء من جنس العمل 

فإن هللا إذا أمهل فإنه الٌمهل السٌما حقوق المخلوقٌن فإنها ال تسقط بمجرد التوبة فقط حتى ، وكٌفما تدٌن ٌدان

فدعوة المظلوم لٌس بٌنها وبٌن هللا ،ترد الحقوق إلى أهلها أو بالعفو والتسامح من أصحاب المظالم 

بما أنكم الترضون إشاعة  الفواحش فٌكم وفً أعراضكم فكٌؾ ترضونها إلخوانكم : حجاب؛ونخبرهإالء

؛ وننذركم بحدٌث ابن عمر رضً هللا ! أما تخشون أن ٌعاقبكم هللا بعقوبة هً من جنس أعمالكم ! المسلمٌن ؟

من ستر عورة أخٌه ستر هللا عورته ٌوم القٌامة ومن كشف عورة :" عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

رواه الترمذي وصححه األلبانً فً صحٌح الجامع "أخٌه كشف هللا عورته حتى ٌفضحه ولو فً جوف رحله 

 ( [ 7984)رقم 

 

. نصٌحة من شاب وشابة

:                                                                             مانصه1430محرم 29ٌوم الجمعة  (الدٌن والحٌاة)نشرت جرٌدة الثورة بعنوان 

" السترواجب "]

أنه قد الحظ فً اآلونة األخٌرة انتشارا واسعا لمقاطع كثٌرة جدا ٌتم  (طالب جامعً )ٌضٌؾ محمد المومري 

تداولها عبر الهواتؾ الخلوٌة المتنقلة والبرٌد اإللكترونً وكذلك عبر خدمة الوسابط  المتعددة بٌن الشباب الفارغ 

شباب خنع الخٌر فٌهم وبورك فً الشباب الطامحٌن ولذا فإن هذا الصنؾ من األشخاص :الذي وصفهم ب

ؼٌرالمسوإلٌن الٌهتمون بؤعراض الناس والٌرعون فٌهم أمانة األعراض والرسول صلى هللا علٌه وسلم ٌقول 

فعلى (1)  "من تتبع عورة أخٌه المسلم  تتبع هللا عورته ؛ومن تتبع هللا عورته ٌفضحه ولو فً جوف بٌته :"

ومن وجد من أخٌه عٌبة فلٌسترها ألنه سٌمر بنفس الموقؾ فً وقت ..هإالء أن ٌتقوا هللا فً أعراض المسلمٌن 

.  من األوقات 

طالبة جامعٌة فً كلٌة الهندسة رافضة ذكر اسمها أنها تعرضت لسرقة تلفونها الجوال (ؾ/ط)كما ذكرت األخت 

وقد احتوى هذا الموباٌل الشخصً على صور ومقاطع فٌدٌو ؛شخصٌة لها؛مما جعلها لم تعد تخاؾ على خسارة 

التلفون وإنما خافت من انتشار صورها مع عابلتها مما دفعها إلى محاوالت عدٌدة لكً تسترجع هذا التلفون لكن 
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وفً ختام حدٌثها تقدمت بنصٌحة لكل فتاة أن  ال تبقً فً تلفونها  أي صور شخصٌة ألنها ..دون جدوى 

اهـ  [ستتحمل النتابج سواء سرق أم أخذه ؼٌرها 

فقد ، قلت إذا كان هذا حاصل فً ذاك التؤرٌخ فكٌؾ بتؤرٌخنا الٌوم زمن القنوات الفضابٌة والشبكات العنكبوتٌة

. زادت هذه الفتن وتطور نشرها أكثر فً الجوال وؼٌره فإلى هللا المشتكى

تقدم تخرٌجه : 1

 

 

 

 الخاتمة

وفً الختام  أحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات والذي وفقنً وأعاننً على إتمام هذا البحث وٌسر لً السبل 

وجزا هللا خٌرا كل من أعان وأشار ، لمعرفة المسابل المتعلقة به وألهمنً لذكر األدلة المتعلقة بتلك المسابل 

فاهلل أسؤل أن تكون هذه الرسالة ؼرًسا مباركاً ٌؤتً ثماره ، وشارك فً هذا البحث مراجعة وكتابًة وطبعاً ونشراً 

. الٌانعة  كل حٌن بإذن هللا لكل قارئ فٌه وأسؤله المزٌد من فضله

فإذا أسًء استخدامه صار نقمة ووباالً علً صاحبه فً الدنٌا واآلخرة ،الجوال نعمة أو نقمة :  وفً الختام  أقول 

فنصٌحتً لنفسً ولكل مسلم بتقوى هللا سبحانه وتعالى فً األقوال واألفعال والحركات والسكنات فً الخلوات ، 

والجلوات فً السر والجهار واللٌل والنهار والسفر والحضر ، فاهلل رقٌب علٌنا مطلع على أعمالنا سمٌع ألقوالنا 

علٌم بسرابرنا حلٌم بنا ؼٌرعاجز عن عقوبتنا، فلنراقبه فً هذه النعم بشكره علٌها ووضعها حٌث ٌحبه وٌرضاه 

ال فٌما ٌسخطه وٌؤباه وإال فكل نفس بما كسبت رهٌنة وهللا ؼنً عن العالمٌن ال تنفعه طاعة الطابعٌن وال تضره 

إنما هً أعمالنا ٌحصٌها لنا فإن وجدنا خٌراً فالحمدهلل وإن كان ؼٌر ذلك فالمبلمة علٌنا والعٌاذ ،معصٌة العاصٌن 

فالسعٌد من أطاعه واتقاه وتجنب ما ٌؽضبه وٌؤباه ، وكتبت هذا نصحا لنفسً أوالً فؤنا أحوج بالنصح  ، باهلل 

فاهلل أسؤل أن ٌنفعنا به أجمعٌن وأن ٌجعله ، وإلخوانً  المسلمٌن ثانٌاً وحرقة على الدٌن وقربة إلى رب العلمٌن 

وحسبنا هللا ونعم الوكٌل وآخر دعونا أن الحمد هلل ، خالصا لوجه الكرٌم وأن ٌؽفر لً ولوالدي وجمٌع المسلمٌن 

رب العالمٌن والصبلة والسبلم على خٌر خلق هللا أجمعٌن محمد بن عبد هللا الصادق األمٌن وعلى آله وصحبه 

. أجمعٌن 

 

 

هــ 1430 رجب 16تم بحمد هللا  فً 

هـ 1439وتم إعادة مراجعته وإضافة بعض األشٌاء والتعدٌل فٌها بتارٌخ غرة صفر

. أسال هللا العظٌم  رب العرش الكرٌم أن ٌنفع به اإلسالم والمسلمٌن  
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كتبه الفقٌر إلى عفو ربه 

 أبو عبد الرحمن موفق بن أحمد بن علً الفاضلً 

. رداع– الٌمن 
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