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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المقدمة

الحمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلـم، والـصالة             

 صـلَّى اُهللا    -محمدر النذير، والسراج المنير، سيدنا      والسالم على البشي  

 لَّمسِه ولَيالذي محا اهللا به ظلمات الجهـل والكفـر، وأزال معـالم             -ع

الوثنية والضالل، وأعلى به منار التوحيـد واإليمـان، وعلـى آلـه             

  :ابعين لهم بإحسان إلى يوم الدينوأصحابه شموس العلم والعرفان، والت

    :وبعد

,  يحصيها العد  أنعم على عباده بنعم ال     -سبحانه وتعالى  -فإن اهللا      

 وِإن تَعدوا ِنعمـةَ اهللا ال       { : -تعالى -كما قال , حصروال يحيط بها ال   

   .)١(}تُحصوها 

والتي لم تكن   ,      وإن من نعم اهللا التي أنعم بها علينا في هذا العصر          

التـي يحملهـا   , تف المحمولـة الهواموجودة في أسالفنا من قبل نعمة     

 والتي أصبحت في متناول جميع الناس علـى         ,نسان معه أينما كان   اإل

 لنـا   -سبحانه وتعالى  -   اهللا وقد سخرها    ,مختلف أعمارهم وطبقاتهم  

حتم علينا وجوب    مما ي  ,عضواطمئنان بعضنا على ب   , لقضاء مصالحنا 

         اهللاى يحفظها    على هذه النعمة وغيرها حت     - سبحانه وتعالى  -شكر اهللا 

  اهللا  ووعد اهللا ال يخلف    ,تحقيقا لوعده  ,لنا ويزيدها  -سبحانه وتعالى  -

  . )٢(}لَِئن شَكَرتُم لََأِزيدنَّكُم {  : وعده

     جدت ألجله     وشكر النعمة إنما يكون بوضعها في موضعها الذي و ,

 ا علـى  واستخدامها وفق ضوابط الشرع الحنيف الذي يقوم دائما وأبد        

ولما كـان األمـر     , عنهمورفع الحرج والضرر  , رعاية مصالح العباد  

                                                 
   من سورة النحل١٨و,  من سورة إبراھیم٣٤:  اآلیة -١
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  أن بحكم تخصصي في علـم الفقـه  ه من واجبيكذلك لذا فقد رأيت أن    

الضوابط الـشرعية السـتخدام الهواتـف        :  في موضوع   بحثا أكتب

ضوع بهـذه النعمـة      الناس ابتداء من خالل هذا المو      ذَكِّرُأل, المحمولة

ة أنه ال يمكن لإلنسان أن      لدرج,  لنا -سبحانه وتعالى  -اهللالتي سخرها   

 بعد أن أصـبحت     ,عنها في هذا الزمان بأي حال من األحوال       يستغني  

وألبين لهم في نفس الوقـت      , من ضروريات الحياة وليس من كماليتها     

وال  , الهواتـف  بها عند استخدامهم لهـذه    وا  لتزم حتى ي  هذه الضوابط 

 صلَّى اُهللا علَيِه    - ورسوله -عز وجل -هللايستخدموها فيما يخالف شرع     

لَّمسوهذا هو الواقع المشاهد والمسموع عند كثير من الناس خاصة           -و 

 يـسيئون اسـتخدام هـذه        كثيرا مـنهم   حيث إن , من الشباب والفتيات  

 -عز وجل-اهللا حتى في بيوت   غيرهم بها  لدرجة أنهم يؤذون     ,الهواتف

و عن طريق إجبارهم على سماع       أ إما عن طريق إزعاجهم بأصواتها    

عن طريق تـصويرهم     أو   , المحرمة األلحان الموسيقة األغاني و بعض  

إلى غير ذلك من فنون اإليذاء والضرر التـي         , خلسة دون أن يشعروا   

     .وال حول وال قوة إال باهللا, تلحق كثير من الناس بسبب هذه الهواتف

تعرض  حيث إنه ي   ,يةاألمر الذي يجعل هذا البحث في غاية األهم            

قرونة بذكر األدلـة    م, الهواتفهذه    الضوابط الشرعية الستخدام   لذكر

 األحكام الشرعية التي همأل ه بيانبجانب , من الكتاب والسنة هايالدالة عل 

 وكـذا , عن طريق هذه الهواتف   زواج والطالق    كال تتعلق بهذه الهواتف  

  .ونحو ذلك, البيع والشراء

مقدمة، وأربعة مباحث،  قسمتها إلى حث خطة     هذا وقد جعلت للب

                                                                                                                                                                                                وخاتمة

                                    .  وخطته, فتشتمل على خطبة البحث :فأما المقدمة

فيشتمل على الضوابط الشرعية الخاصة : وأما المبحث األول 
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                                                              . باالتصال، ويشتمل على خمسة مطالب

  .في الحفاظ على تحية اإلسالم: المطلب األول 

  .عدم اإلسراف في استخدام الهواتف المحمولة : المطلب الثاني

  .عدم استخدام الهواتف المحمولة أثناء قيادة السيارات : المطلب الثالث

  .عدم استخدام الهواتف المحمولة في إيذاء الناس: المطلب الرابع 

دم استخدام الهواتف المحمولة فـي المـسابقات        ع : المطلب الخامس 

  .القائمة على القمار والميسر

ة الخاصة بجرس الهواتف     ففي الضوابط الشرعي    :وأما المبحث الثاني  

  : مطلبين ويشتمل على المحمولة 

  .استعمال الجرس العادي للهواتف المحمولة : المطلب األول

  .خول المساجدغلق الهواتف المحمولة عند د : المطلب الثاني

  .ففي الضوابط الشرعية الخاصة بالتصوير  : وأما المبحث الثالث

 تتعلق بـالهواتف   األحكام الشرعية التيأهم ففي : وأما المبحث الرابع 

     : مطالب  خمسة على المحمولة ويشتمل

  . عن طريق الهواتف المحمولةفي حكم الزواج : المطلب األول

  .ق عن طريق الهواتف المحمولةفي حكم الطال  :المطلب الثاني

  . عن طريق الهواتف المحمولةحكم البيع والشراءفي   :المطلب الثالث

  .وتحويل رصيد الهواتف المحمولةبيع في حكم    :رابعالمطلب ال

  . في حكم لقطة الهواتف المحمولة:خامس المطلب ال

  .فتشتمل على نتائج البحث، وتوصياتي فيه : وأما الخاتمة
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  بحث األولالم

  الضوابط الشرعية الخاصة باالتصال

الـضوابط  عن  في هذا المبحث     - تعالى -إن شاء اهللا   سوف أتكلم      

, ل عليـه تصل أو المتِصسواء من جهة الم  الشرعية الخاصة باالتصال    

  : وذلك في خمسة مطالب أتناولها على النحو التالي 

  المطلب األول

  الحفاظ على تحية اإلسالم

الضوابط الشرعية التي ينبغـي مراعاتهـا عنـد         ضابط من   ول  أ     

 وهي السالم عليكم،    ,الحفاظ على تحية اإلسالم    :اتصال اإلنسان بغيره    

حيث اعتاد بعض الناس عند االتصال بغيرهم أو اتصال غيرهم بهم أن 

هـا  ردفوني مرحبا، وربمـا    ومعناها ةوهي كلمة انجليزي  , ألو: يقولوا  

اء الخير  أو مس ,  إذا كان االتصال في وقت الصباح      بكلمة صباح الخير  

وهذا , لتقليد للغرب فيقعون في هذا ا   , المساءإذا كان االتصال في وقت      

والحفاظ عليه بدايـة    , مخالف لما حث عليه اإلسالم من األمر بالسالم       

يَأيها الَّـِذين    {:  به في قوله     - سبحانه وتعالى  -حيث أمر اهللا  , ونهاية

 تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوِتكُم حتَّى تَستَْأِنسوا وتُسلِّموا علَى َأهِلهـا           آمنُوا ال 

ونتَذَكَّر لَّكُملَع لَكُم رخَي ١(} ذَِلكُم(.  

ل القارع للباب ل من الهواتف المحمولة على غيره مثله مث   تِص     والم

 الذي أكد   حت هذا األمر  ومن ثم فإنه يدخل ت    , بالدخولالذي يريد اإلذن    

وجعله حقا من حقوق المسلم على       - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    - النبي عليه

حقُّ الْمـسِلِم    «:  -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -وذلك في قوله  , لمأخيه المس 

لَِقيتَه فَسلِّم   ِإذَا «:   قَالَ ما هن يا رسوَل اِهللا؟    :  ِقيَل»  علَى الْمسِلِم ِستٌّ  

                                                 
    من سورة النور٢٧:  اآلیة -١
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           ِمدفَح طَسِإذَا عو ،لَه حفَانْص كحتَنْصِإذَا اسو ،هفََأِجب اكعِإذَا دِه، ولَيع

هدفَع ِرضِإذَا مو ،تْهمه,اَهللا فَساتَ فَاتَِّبعِإذَا م١(»  و(.   

    مـن  ل على غيره لما ذكـرت       تِص     واالبتداء بالسالم يكون من الم

 فـي    سنة مؤكـدة   وهو, كونه كالقارع للباب الذي يريد اإلذن بالدخول      

 ألن المراد بالحق الوارد في الحديث الـسابق         ,)٢(حقه ال ينبغي تركها   

ما ال ينبغي تركه ويكون فعلـه إمـا           : ")٣(الصنعانياإلمام   ما يقول ك

ـ , بيها بالواجب الذي ال ينبغي تركه     أو مندوبا ندبا مؤكدا ش    , واجبا د وق

نقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السالم سـنة             

  .)٤( "وأن رده فرض

                                                 
دار إحی��اء الت��راث : الناش��ر , ٢١٦٢:  ب�رقم  ١٧٠٥ ص٤ج :  أخرج�ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ  -١

  - بیروت-العربي

: ط , ٤٠١ ص٣ج: أحكام الق�رآن للج�صاص      :  انظر حكم إلقاء السالم في المصادر اآلتیة         -٢

: أحك�ام الق�رآن للقرطب�ي    , م١٩٩٤-ھ�ـ  ١٤١٥ الطبع�ة األول�ى   - بیروت-دار الكتب العلمیة 

ص��حیح م��سلم , م١٩٦٤-١٣٨٤الطبع��ة الثانی��ة , دار الكت��ب الم��صریة: ط , ٣١٩ص١٢ج

 الطبع��ة - بی��روت–دار إحی��اء الت��راث العرب��ي  : الناش��ر , ١٤٠ص١٤ج: ب��شرح الن��ووي 

, ١٠٣ ص٨ج: ھـ ط�رح التثری�ب ف�ي ش�رح التقری�ب ألب�ي الف�ضل العراق�ي           ١٣٩٢الثانیة  

 مرق��اة المف��اتیح ش��رح م��شكاة الم��صابیح   - بی��روت–دار إحی��اء الت��راث العرب��ي  : الناش��ر 

-ھـ ١٤٢٢ الطبعة األولى - بیروت–دار الفكر:   الناشر ٢٩٣٨ ص٧ج: للھروي القاري 

 –مطبع���ة ال���سعادة  : الناش���ر , ٢٧٩ ص٧ج: المنتق���ى ش���رح الموط���أ للب���اجي    , ٢٠٠٢

ھـ الفواكھ ال�دواني ف�ي ش�رح رس�الة القیروان�ي الب�ن مھن�ا           ١٤٣٢ الطبعة األولى    -القاھرة

أس��ني المطال��ب ف��ي   , م١٩٩٥ھ��ـ   ١٤١٥دار الفك��ر: الناش��ر , ٣٢٣ ص٢ج: النف��راوي 

, دار الكت��اب اإلس��المي: الناش��ر , ١٨٢ ص٤ج: ش��رح روض الطال��ب لزكری��ا األن��صاري  

 –المكت�ب اإلس�المي   : الناش�ر   , ٢٢٦ص١٠ج: روضة الطالبین وعم�دة المفت�ین للن�ووي         

  م  ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢ الطبعة الثالثة -بیروت

  دار الحدیث : الناشر , ٦١١ ص٢ج:  سبل السالم -٣

نی��ل األوط��ار  , ١٤٠ص١٤ج: ص��حیح م��سلم ب��شرح الن��ووي    : وانظ��ر , ع ال��سابق المرج��-٤

  م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الطبعة األولى , دار الحدیث بمصر: الناشر , ٢١ ص٤للشوكاني ج
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, أن دعوى اإلجماع على سنية ابتداء السالم غيـر دقيقـة               ويبدو  

  : وذلك لما يلي 

« :  - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم-وفيه قال النبي,  اهللا آلدمخلْق حديث -أوال

اذْهب :  دم علَى صورِتِه، طُولُه ِستُّون ِذراعا، فَلَما خَلَقَه قَالَ        خَلَقَ اللَّه آ  

فَسلِّم علَى ُأولَِئك، النَّفَِر ِمن المالَِئكَِة، جلُوس، فَاستَِمع ما يحيونَك، فَِإنَّها           

 ،ِتكيةُ ذُرتَِحيو تُككُ:   فَقَاَلتَِحيلَيع الَمالسةُ :   فَقَالُواممحرو كلَيع الَمالس

 وهاداللَِّه، فَز  :          فَلَم ،مِة آدورلَى صنَّةَ عخُُل الجدي نةُ اللَِّه، فَكُلُّ ممحرو

 والحديث حجة كما يقـول أبـو        )١(» قُ ينْقُص بعد حتَّى اآلن    يزِل الخَلْ 

رع وكلف به   فإنه مما شُ  , لسالم ا  لمن يقول بوجوب   )٢(العباس القرطبي 

سـبحانه   -فإنه,  ينسخ في شريعة من الشرائع     ثم لم  -عليه السالم -آدم

فلم يزل ذلك شـرعا  ,  أنها تحيته وتحية ذريته من بعده       أخبره -وتعالى

إلى أن انتهى ذلك إلى نبينا      معموال به في األمم على اختالف شرائعها        

 للمحبة الدينية  وجعله سببا     فأمر بإفشائه  -م صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّ    -محمد

 وهو أحد القولين ا كله يشهد لمن قال بوجوبه    وهذ, ولدخول الجنة العلية  

  "للعلماء 

 صـلَّى   -قول النبي  األمر بإلقاء السالم في   : "  )٣( قال الصنعاني  -ثانيا

  لَّمسِه ولَيـ      »  إذا لقيته فسلم عليه    « -اُهللا ع  داء دليل على وجـوب االبت

  .بالسالم

  

                                                 
, دار ط��وق النج��اة : الناش��ر , ٦٢٢٧:  ب��رقم ٥٠ ص٨ج:  أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ   -١

  ھـ ١٤٢٢الطبعة األولى 

  ١٠٥ ص٨ج: ریب ألبي الفضل العراقي  طرح التثریب في شرح التق-٢

  ٦١١ ص٢ج:  سبل السالم -٣
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وهذا هو المشهور عند    , والسالم سنة مؤكدة  "   :)١( قال المازري  -ثالثا

وعليه فإن دعوى   , شعر بخالف في المسألة    وكالمه هذا ي   )٢("أصحابنا  

 غيـر   اإلجماع التي نقلها ابن عبد البر وغيره على سنية ابتداء السالم          

حيـث  , )٣(العربيقال ما قاله القاضي أبوبكر بن       والصواب أن ي  , دقيقة

السالم سـنة ورده    ابتداء  لمين علي أن    قال علماؤنا أكثر المس   : " قال  

  فأما ابتداؤه فقد دل على سنيته الكتاب والسنة واإلجماع "  فرض

يَأيها الَِّذين آمنُوا ال تَدخُلُوا بيوتًا       { : - تعالى –فقوله :      أما الكتاب 

   تَّى تَسح وِتكُميب رغَي          لَّكُـملَع لَكُـم رخَي ا ذَِلكُمِلهلَى َأهوا علِّمتُسوا وتَْأِنس

ون٤(} تَذَكَّر(.   

سـبحانه   -أن اهللا : ووجه الداللة منها على سنية ابتداء الـسالم              

 أمـر    : ")٥(وفي هذا يقول الجصاص   ,  أمر به مع االستئذان    -وتعالى

بالسالم إذ هو من سنة المرسلين        مع االستئذان    - سبحانه وتعالى  -اهللا

                                                 
الشَّْیُخ اِإلَماُم الَعالََّمُة َأُبو َعْبِد اِهللا ُمَحمَُّد بُن َعِليِّ بِن ُعَمَر بِن ُمَحمٍَّد التَِّمْیِميُّ      :   المازري ھو  -١

ِإی�َضاِح   "َوُم�َصنُِّف ِكَت�اِب   " َش�ْرِح ُم�ْسِلم  الُمْعِل�م ِبَفَواِئ�ِد    "ُمَصنُِّف ِكَتاِب   , الَماَزِريُّ الَماِلِكيُّ 

، َوَكاَن َأَح�َد اَألذِكَی�اء الَمْوُص�ْوِفْیَن َواَألِئمَّ�ِة الُمتبحِّ�ِرْیَن، َوَل�ُھ َش�ْرُح               "الَمْحُصْوِل ِفي اُألُصْولِ  

َوَكاَن َبِصْیرًا , َأْنَفِس الُكُتِبِلَعْبِد الَوھَّاِب الَماِلِكيِّ ِفي َعْشَرِة َأسَفاٍر، ُھَو ِمْن      " التَّْلِقْیِن"ِكَتاِب  

وق�د ول�د   , َحدََّث َعْنُھ الَقاِضي ِعَیاٌض، َوَأُبو َجْعَفٍر بُن َیْحَیى الُقْرُطِبيُّ الَوْزِغيُّ    , ِبِعْلِم الَحِدْیثِ 

َثَالِث�ْیَن َوَخْم�ِس ماَئ�ٍة،    َسَنَة ِس�تٍّ وَ , ِفي َرِبْیٍع اَألوَّلِ , ِبَمِدیَنِة الَمْھِدیَِّة ِمْن ِإْفِرْیِقَیَة، َوِبَھا َماتَ     

: انظ�ر  . َوَق�ْد ُتك�َسرُ  , ُبَلیَدٌة ِمْن َجِزْیَرِة َصَقلِّیََّة ِبَفتِح الزَّاِي: َوَماَزُر, َوَلُھ َثَالٌث َوَثَماُنْوَن َسَنةً   

الطبعة األول�ى   , دار الحدیث بالقاھرة  : ، الناشر   ٤٨٢ص١٤ج: سیر أعالم النبالء للذھبي     

  م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧

  ١٠٣ ص٨ج: رح التثریب في شرح التقریب ألبي الفضل العراقي  ط-٢

 الطبع�ة  - بی�روت –دار الكت�ب العلمی�ة      : الناش�ر   , ٥٩٢ص١ج:  أحكام القرآن الب�ن العرب�ي        -٣

  م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الثالثة 

   من سورة النور٢٧:  اآلیة -٤

   ٤٠١ ص٣ج:  أحكام القرآن للجصاص -٥



   - ١٧٥١ -

ونـاف للحقـد    , ومجلبة للمودة , وهو تحية أهل الجنة   , التي أمروا بها  

  ". والضغينة

وا لَا تَـدخُلُ   « : - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -النَِّبيفقول   :      وأما السنة 

َألَا َأدلُّكُم علَى ما تَحـابون       ولَا تُْؤِمنُوا حتَّى تَحابوا،      الْجنَّةَ حتَّى تُْؤِمنُوا  

   .)١(» َأفْشُوا السلَام بينَكُم « :  قَاَلبلَى، يا رسوَل اللَِّه:  قَالُوا»  ِبِه؟

 والحديث يدل على استحباب إفشاء السالم وبذله للمسلمين كلهـم              

ح ومفتا, والسالم أول أسباب التآلف   , من عرفه اإلنسان ومن لم يعرفه     

وفي إفشائه تتحقق األلفة بـين المـسلمين بعـضهم          , استجالب المودة 

  .)٢(لبعض

  ل باألمر بإفشاء السالم من دستوقد ي : " )٣( قال ابن دقيق العيد     

  

                                                 
:  ق��ال ال��شیخ األلب��اني   , ٩٨٠:  ب��رقم ٣٤٠ ص١ج:  أخرج��ھ البخ��اري ف��ي األدب المف��رد    -١

, م١٩٨٩ -ھ��ـ ١٤٠٩ الطبع��ة الثالث��ة - بی��روت–دار الب��شائر اإلس��المیة : ص��حیح الناش��ر 

ھذا حدیث حسن ص�حیح   : وقال , ٢٦٨٨:  برقم ٥٢ ص٥ج: وأخرجھ الترمذي في سننھ   

  م١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥الناشر مصطفى الحلبي الطبعة الثانیة 

  ٣٦ ص٢ج :  النووي  صحیح مسلم بشرح-٢

, لق�شیري ھو محمد بن عل�ي ب�ن وھ�ب ب�ن مطی�ع أب�و الف�تح تق�ي ال�دین ا            : ابن دقیق العید       -٣

) بمصر(أصل أبیھ من منفلوط ,  قاض من أكابر العلماء باألصولالمعروف بابن دقیق العید

سنة خمس ) على ساحل البحر األحمر(انتقل إلى قوص، وولد لھ صاحب الترجمة في ینبع 

وول�ي ق�ضاء   , ن�شأ بق�وص، وتعل�م بدم�شق واإلس�كندریة ث�م بالق�اھرة            , شرین وستمائة وع

س��نة اثنت��ین وس��بعمائة ) بالق��اھرة( فاس��تمر ال��ى أن ت��وفي  ھ��ـ٦٩٥ال��دیار الم��صریة س��نة 

, إحك�ام األحك�ام ف�ي الح�دیث، واإللم�ام بأحادی�ث األحك�ام             : لھ ت�صانیف عدی�دة، منھ�ا        , سنة

فوائ��د ومباح��ث مختلف��ة، وش��رح مقدم��ة المط��رزي ف��ي  و, وش��رح األربع��ین ح��دیثا للن��ووي

األع��الم : انظ��ر . وك��ان م��ع غ��زارة علم��ھ ظریف��ا، ل��ھ أش��عار ومل��ح وأخب��ار  , أص��ول الفق��ھ

الطبع���ة الخام���سة ع���شر    دار العل���م للمالی���ین : الناش���ر , ٢٨٤-٢٨٣ ص٦ج: للزركل���ي 

 -روت بی��-دار الكت��ب العلمی��ة :  الناش��ر, ١٨٢ ص٤ج: ت��ذكرة الحف��اظ لل��ذھبي  , م٢٠٠٢
  م   ١٩٩٨ -ھـ١٤١٩األولى :   الطبعةلبنان



   - ١٧٥٢ -

  .)١(" بتدء بهالقال بوجوب ا

أنه لو كان االبتداء به فرض عين على كل أحد كان            : ويرد عليه      

بنيت على التخفيف والتيسير فيحمـل      والشريعة  , في ذلك حرج ومشقة   

   .)٢(األمر على االستحباب

 َأن رجلًا سَأَل رسوَل     - رضي اهللا عنهما   –و     وعن عبد اهللا بن عمر    

تُطِْعم الطَّعـام،    «:  َأي الِْإسلَاِم خَير؟ قَالَ    - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -اِهللا

   )٣(»  ومن لَم تَعِرفْن عرفْتَ السلَام علَى موتَقْرُأ

وهـو  , والحديث يدل على أن إفشاء السالم سنة من سنن اإلسالم              

وخفـض  , لما فيه من التواضع للمـسلمين     , من أفضل شرائع اإلسالم   

وال , واكتساب محبتهم ومودتهم,  وتوثيق الروابط معهمالجناح للمؤمنين

ال إذا كان على من عرفت ومن لم         إ -تعالى -يكون سنة وقربة إلى اهللا    

  .)٤(تعرف من المسلمين دون تخصيص بعضهم به

ـ         وبعد إلقاء تحية اإلسالم من المتصل فإنه ي         عـرف  سن لـه أن ي

المِد    ل عليه بنفسه لما جاء في الصحيحين وغيرهما         تصبع نب اِبرأن ج

 ِفي  -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -ِبيَأتَيتُ النَّ :   قال -رِضي اللَّه عنْهما   -اللَِّه

:  َأنَا، فَقَالَ :  فَقُلْتُ»  من ذَا  «:  ديٍن كَان علَى َأِبي، فَدقَقْتُ الباب، فَقَالَ      

ومعنى هذا أنه ينبغي على من يتصل على    )٥(» كََأنَّه كَِرهها »  َأنَا َأنَا  «

                                                 
  ٦٩٤ ص٢ج :  سبل السالم -١

   المرجع السابق-٢

, ١٥ ص١ج: ص��حیح اإلم��ام البخ��اري : انظ��ر :  أخرج�ھ البخ��اري وم��سلم ف��ي ص��حیحیھما  -٣

  ٣٩برقم  , ٦٥ ص١ج: وصحیح اإلمام مسلم , ٢٨: برقم 

دار البی�ان  : الناش�ر  , ٨٩ ص١ج:  منار القاري شرح صحیح البخاري لحمزة محم�د قاس�م      -٤

  م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠ - دمشق–

 برقم ٥٥ ص٨ج: صحیح اإلمام البخاري : انظر : أخرجھ البخاري ومسلم في صحیحیھما  -٥

  ٢١٥٥: برقم , ١٦٩٧ ص٣ج: وصحیح اإلمام مسلم, ٦٢٥٠: 



   - ١٧٥٣ -

ل تصحرج الم بدال من أن يفيذكره واضحا جليا, غيره أن يعرف باسمه   

ونحو ذلـك مـن     , ألم تعرفني؟ وهل نسيتني بسرعة    : عليه فيقول له    

عـرف  : شريعة تقول   ألن ال , أنواع االمتحان التي ال مجال لها شرعا      

إذا قال من : وقد ذكر البخاري هذا الحديث في باب  , بنفسك عند القدوم  

  . ذا وسلم كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا

     وإذا اتصل اإلنسان على غيره فلم يستقبل المكالمة أو ردها فـال            

  أو يظن به السوء من إقفال الهاتف في    , ل أن يغضب  تِصينبغي على الم

يا َأيها الَِّذين آمنُوا     { : فقال  ,  نهى عن الظن    - تعالى -ألن اهللا , وجهه

   الظَّن ا ِمنوا كَِثيرتَِنباج    ضعب ِإثْم  ِإن في آية االستئذان   وقال   )١(} ٌ الظَّن

 :}        ِقيـَل لَكُـم ِإنو لَكُم ْؤذَنتَّى يا حخُلُوها فَلَا تَددا َأحوا ِفيهتَِجد لَم فَِإن

        ِليمع لُونما تَعِبم اللَّهو كَى لَكُمَأز ووا هِجعوا فَارِجعواالتـصال   )٢(} ار

فإذا كان هذا في حال من      ,  كاالستئذان عند الباب   من الهواتف المحمولة  

ل تصربما كان الم  و,  فكيف بمن يتصل    عند الباب ليستأذن   يتكلف ويأتي 

أو في حال ال يسمح لـه باسـتقبال      , أو مشغوال بأمر ما   , عليه مريضا 

  .ونحو ذلك, المكالمة

    وأما رد السالم من الم     ق ل عليه إذا كان بالغا فهو واجب باتفا       تص

 وقد دل على ذلـك    , ألنه شخص واحد فتعين الرد عليه      )٣(علماء األمة 

   الكتاب والسنة

                                                 
  من سورة الحجرات١٢:  جزء من اآلیة -١

  من سورة النور٢٨:  جزء من  اآلیة -٢

اإلكلی�ل  , ٢٩٨ص٥ج: أحك�ام الق�رآن للقرطب�ي    : نظر حكم رد السالم ف�ي الم�صادر اآلتی�ة         ا -٣

 -ھ�ـ  ١٤٠١ - بی�روت –دار الكت�ب العلمی�ة   : ط , ٩٦ص: في اس�تنباط التننزی�ل لل�سیوطي        

مكتب���ة الرش���د : الناش���ر , ٢٣٨ ص٣ج: ش���رح ص���حیح البخ���اري الب���ن بط���ال , م ١٩٨١

: ص����حیح م����سلم ب����شرح الن����ووي  , م ٢٠٠٣ -ھ����ـ ١٤٢٣الطبع����ة الثانی����ة , بال����سعودیة

, ١٠٣ ص٨ج: ط��رح التثری��ب ف��ي ش��رح التقری��ب ألب��ي الف��ضل العراق��ي        , ٣٢ص١٤ج



   - ١٧٥٤ -

وِإذَا حييتُم ِبتَِحيٍة فَحيوا ِبَأحسن ِمنْها  { - تعالى-فقوله : أما الكتاب     

  . )١(}َأو ردوها

        ووجه الداللة منها على وجوب رد السالم من المل عليه وغيره إذا   تص 

, هـي كمـا  أو ردها   ,  أن اهللا أمر برد التحية بأحسن منها        :كان واحدا 

     .والمراد بالتحية هنا السالم

, هنـا الـسالم   ها  والصحيح أن التحية     : " )٢(قال اإلمام القرطبي       

 )٣(} وِإذا جاُؤك حيوك ِبما لَم يحيك ِبـِه اللَّـه          {      : - تعالى -لقوله

عموم األمر بالتحية   : "  )٤( وقال ابن حجر   ,عة المفسرين وعلى هذا جما  

إال ما حكاه ابن التين     واتفق العلماء على ذلك     ,  السالم مخصوص بلفظ 

 لكن حكي  المراد بالتحية في اآلية الهدية عن  خويز منداد عن مالك أن      

  "  القرطبي عن ابن خويز أنه ذكره احتماال وادعى أنه قول الحنفية

خَمـس    « :- صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم       -فقول النبي  : ةوأما السن      

رد السلَاِم، وتَشِْميتُ الْعاِطِس، وِإجابةُ الدعوِة،      :  تَِجب ِللْمسِلِم علَى َأِخيهِ   

 ةُ الْمادِعينَاِئزِ  والْج اعاتِّبوالحديث يدل داللة واضحة على      )٥(» ِريِض، و

وإنما كان الرد واجبا ألنه قد تعين حق المسلم على          , سالموجوب رد ال  

                                                                                                         
 ٤ج: نی�ل األوط�ار لل�شوكاني    , ٢٧٩ ص٧ج: المنتقى ش�رح الموط�أ ألب�ي الولی�د الب�اجي            

  ٢٢٦ ص١٠ج: روضة الطالبین للنووي , ٢١ص

   من سورة النساء٨٦:  جزء من اآلیة -١

  ٢٩٩ص٥ج: آن للقرطبي  أحكام القر-٢

   من سورة المنافقون ٨:  جزء من اآلیة -٣

 –دار المعرف��ة : الناش��ر , ١٣ ص١١ج:  ف�تح الب��اري ب��شرح ص��حیح البخ��اري الب��ن حج��ر  -٤

  م١٣٧٩ -بیروت

  ٢١٦٢:  برقم ١٧٠٤ ص٤ج :  أخرجھ مسلم في صحیحھ -٥



   - ١٧٥٥ -

ولما في عدم الرد من المتـصل       , )١(المسلم عليه بما بدأ به من السالم      

  .عليه من تصفير وجه المؤمن المنهي عنه شرعا

سالم : ولو قال , السالم عليكم: ل تِصأن يقول الم : وصفة السالم     

الـسالم علـيكم ورحمـة اهللا       : قول  واألفضل أن ي  , عليكم أجزأه ذلك  

 - تعالى -وقد استدل العلماء لزيادة ورحمة اهللا وبركاته بقوله       , وبركاته

رحمتُ اللَّـِه وبركَاتُـه      {: بعد ذكر السالم    إخبارا عن سالم المالئكة     

السالم علينا وعلى   :  وبقول المسلمين في التشهد      )٢(}علَيكُم َأهَل الْبيِت    

  .)٣( الصالحينعباد اهللا

          وأما صفة الرد من قبل المفاألكمـل واألفـضل أن      : ل عليه تص

أو , فلو حذفها , فيأتي بالواو , عليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته    و: يقول  

لقـول  , )٤(وكان تاركا لألفضل  , اقتصر على وعليكم السالم أجزأه ذلك     

  .)٥(}فَحيوا ِبَأحسن ِمنْها َأو ردوهاوِإذَا حييتُم ِبتَِحيٍة  { : - تعالى-اهللا

                                                 
 ٧ج: د الب��اجي المنتق��ى ش��رح الموط��أ ألب��ي الولی��  , ٧ ص١١ج:  ف��تح الب��اري الب��ن حج��ر   -١

  ٢٧٩ص

  من سورة ھود٧٣:  جزء من اآلیة -٢

دار الكت��ب : الناش��ر , ٣٩٠ ص٧ج:  تحف��ة األح��وذي ب��شرح ج��امع الترم��ذي للم��اركفوري   -٣

شرح سنن ابن ماجھ لل�سیوطي الم�سمى   , ٦٩٣ ص٢ج :  سبل السالم  - بیروت –العلمیة  

 ص�حیح م�سلم   - كرات�شي –ق�دیمي كت�ب خان�ة       : الناش�ر   , ٢٣٤ ص ١ج: مصباح الزجاج�ة    

: طرح التثریب ف�ي ش�رح التقری�ب ألب�ي الف�ضل العراق�ي       , ١٤٠ص١٤ج: بشرح النووي   

 ٢٢ج: عم��دة الق��ارئ ش��رح ص��حیح البخ��اري لب��در ال��دین العین��ي         ١٠٦ -١٠٥ ص٨ج

 : الموس��وعة الفقھی��ة الكویتی��ة - بی��روت–دار إحی��اء الت��راث العرب��ي : الناش��ر , ٢٣٠ص

نیل األوط�ار لل�شوكاني    , شئون اإلسالمیة بالكویت  وزارة األوقاف وال  : ط  , ١٥٧ ص ٢٥ج

   ٢٢ -٢١ ص٤ج: 

   المراجع السابقة -٤

   من سورة النساء٨٦:  جزء من اآلیة -٥



   - ١٧٥٦ -

  فإن كان الم     ألن , ل عليه يقضي حاجته فإنه ال يـرد الـسالم         تص

 صـلَّى اُهللا  - وقد مر رجل بـالنبي   - تعالى - اهللا السالم اسم من أسماء   

 قـال   )١( حاجته فسلم عليـه فلـم يـرد        يقاعد يقض   وهو -يِه وسلَّم علَ

وهذا متفق  , جوابايه أن المسلم في هذا الحال ال يستحق         ف : " )٢(النووي

وقد , الحاجة منهي عنه   في أماكن قضاء     - تعالى - ألن ذكر اهللا    "عليه

 ينبغي أن ينـزه عـن       - تعالى -ألن ذكر اهللا  , كرهه أهل العلم وذموه   

   . )٣(وقضاء الحاجات, أماكن النجاسات

  المطلب الثاني

  المحمولةعدم اإلسراف في استخدام الهواتف 

     الضابط الثاني من الضوابط الشرعية الستخدام الهواتف المحمولة        

عدم اإلسراف في استخدام هذه الهواتف بـأي شـكل مـن أشـكال              : 

  اسـتبدال  أو من حيث  ,  سواء من حيث االتصال    لمنهي عنه اإلسراف ا 

حيـث  , ت والمـال  هذه الهواتف بسبب وبدون سبب حفاظا على الوق       

ناس خاصة من الشباب والفتيات فـي مجتمعاتنـا         الحظ أن بعض ال   ي

  سواء مـن   ون في استخدام الهواتف المحمولة      سرفالعربية واإلسالمية ي

أو من حيث كثـرة كالمهـم مـع         ,  كثرة اتصاالتهم على غيرهم    حيث

بجانـب إسـرافهم فـي      ,  في هذه الهواتف بدون داع إلى ذلك       غيرهم

مما يكلفهـم   , ة إلى ذلك  استبدال هذه الهواتف بيعا وشراء بدون الحاج      

ظنـا  , كثيرة تضر بهم وبمجتمعاتهم     مالية ويكلف أولياء أمورهم أعباء   

                                                 
 َوَس�لََّم َیُب�وُل، َف�َسلََّم، َفَل�ْم َی�ُردَّ       -َص�لَّى اُهللا َعَلْی�ھِ     -َأنَّ َرُجًل�ا َم�رَّ َوَرُس�وُل اِهللا          «نص الح�دیث     -١

  ٣٧٠: برقم , ٦٥ ص٤ج  :م في صحیحھ  أخرجھ مسل» َعَلْیِھ

  ٦٥ ص٤ج : صحیح مسلم بشرح النووي  -٢

  المرجع السابق -٣
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, منهم أنهم طالما ملكوا المال فإنه يحق لهم أن يتصرفوا فيه بما شاءوا            

وهذا ظن خاطئ لعدة أمور واعتبارات شرعية تدل على     , وكيف شاءوا 

  : وتؤكد عليه ومنها , هذا الضابط

, نسان مستخلف فيـه   واإل,  المال في الحقيقة هو مال اهللا       أن - أوال    

آِمنُـوا ِباللَّـِه     { : - تعالى – قال اهللا  , ومحاسب عليه  وهو مسئول عنه  

هم ورسوِلِه وَأنِْفقُوا ِمما جعلَكُم مستَخْلَِفين ِفيِه فَالَِّذين آمنُوا ِمنْكُم وَأنْفَقُوا لَ          

لَا تَزوُل   «:  -صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم    - رسوُل اللَّهِ  وقَاَل )١(} رَأجر كَِبي 

         ا َأفْنَاهِرِه ِفيممع نَأَل عستَّى يِة حامالِقي موٍد يبا عمقَد     ِعلِْمِه ِفـيم نعو 

  .)٢(»ِفيم َأبلَاه وعن ماِلِه ِمن َأين اكْتَسبه وِفيم َأنْفَقَه، وعن ِجسِمِه ,فَعَل

وَأنِْفقُـوا ِممـا جعلَكُـم      {  : - تعالى -قول اهللا "  : )٣(     قال القرطبي 

تَخْلَِفينسوأن  -سبحانه وتعـالى   - هللا  دليل على أن أصل الملك     }  ِفيه م 

 -سـبحانه وتعـالى    -ه فيه إال التصرف الذي يرضي اهللا      العبد ليس ل  

عمـا  ل على أن أي تصرف يخـرج        وهذا يد " فيثيبه على ذلك بالجنة     

ومنه اإلسراف فـي    , فا غير مشروع  يرضي اهللا في المال يكون تصر     

ويدخل في ذلك إسراف بعض الناس في زماننا في         , والتبذير فيه , المال

  .استخدام هذه الهواتف المحمولة

ن اإلسالم أمر بوجوب المحافظة على المال كأصل مـن           أ -     ثانيا

ي جاءت األحكام الشرعية لتحقيقها والمحافظـة        الت )٤(األصول الخمسة 

                                                 
   من سورة الحدید٧:  اآلیة -١

ھ�ذا ح�دیث ح�سن    : وق�ال عن�ھ   , ٢٤١٧: برقم , ٦١٢ ص٤ج :  أخرجھ الترمذي في سننھ  -٢

  صحیح

   ٢٣٨ص١٧ج:  أحكام القرآن للقرطبي -٣

 ,والعق�ل , والن�سل , والنفس, حفظ الدین: یات الخمس وھي الضرور:  األصول الخمسة ھي  -٤

وق��د س��میت بھ��ذا االس��م ألن اس��تقرر حی��اة الن��اس دینی��ا ودنیوی��ا متوق��ف علیھ��ا      , والم��ال

, وانع��دم النظ��ام ف��ي المجتم��ع , ف��إذا م��ا فق��دت اختل��ت الحی��اة ف��ي ال��دنیا , ومرھ��ون بحفظھ��ا
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سـبحانه   -ولن يتحقق هذا مع اإلسراف والتبذير اللذين نهـى        , عليها

وهذا يؤكد على ما قلناه من عدم جواز اإلسراف في           , عنهما -وتعالى

  .استخدام هذه الهواتف بأي شكل من أشكال اإلسراف

ء عن إيتاء األمـوال      نهى األوليا  -سبحانه وتعالى  - أن اهللا  - ثالثا    

حيث , للسفهاء الذين ال يحسنون التصرف فيه خوفا من إتالفه وضياعه         

 -وقال ,)١(} وال تُْؤتُوا السفَهاء َأموالَكُم الَِّتي جعَل اللَّه لَكُم ِقياما         { :قال  

ِقيـَل وقَـاَل،    :   ثَالَثًا ِإن اللَّه كَِره لَكُم    « : -ى اُهللا علَيِه وسلَّم   النَِّبي صلَّ 

 بإضاعة المال الذي كرهه      والمراد )٢(»  الماِل، وكَثْرةَ السَؤالِ   وِإضاعةَ

السرف في إنفاقه وإن كان     : "  كما قال الجمهور     -سبحانه وتعالى  -اهللا

المراد بإضاعة المال ما أنفق فـي        : " )٤(وقال ابن حجر  , )٣("فيما يحل 

 -ألن اهللا ,  كانت دينية أو دنيوية    ها شرعا سواء  غير وجوهه المأذون في   

وفي التبذير تفويـت    , جعل المال قياما لمصالح العباد    -سبحانه وتعالى 

 كما هو الحـال     " أو في حق غيره   , تلك المصالح إما في حق مضيعها     

                                                                                                         
 س��بیل المحافظ��ة علیھ��ا وق��د س��لك اإلس��الم ف��ي, ووج��ب العق��اب بح��ق ك��ل مف��رط ومتھ��اون

المحافظ�ة عل�ى اس�تمرارھا    : وثانیھم�ا   , تحقیقھ�ا وإیجادھ�ا   : أولھم�ا   : اتجاھین مت�وازنین    

: الناش�ر  , ٥ ص١ج: الموافقات للشاطبي : انظر . وحمایتھا من المعتدین وعبث العابثین    

روض�ة الن�اظر وجن�ة المن�اظر ال ب�ن        , م  ١٩٩٧ -ھ�ـ   ١٤١٧الطبعة األول�ى    , دار ابن عفان  

, مؤس��سة الرّی��ان للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع  :  الناش��ر, ٤٨١ ص١ج: قدام��ة المقدس��ي 

  م ٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٣الطبعة الثانیة 

   من سورة النساء٥:   جزء من اآلیة -١

, ١٢٤ ص٢ج: انظ��ر ص��حیح اإلم��ام البخ��اري :  أخرج��ھ البخ��اري وم��سلم ف��ي ص��حیحیھما -٢

  ٥٩٣: م  برق١٣٤١ ص٤ج: صحیح  اإلمام مسلم , ١٤٧٧: برقم

ف�تح الب�اري ب�شرح    , ٦١ ص٩ج:  عمدة القاري شرح صحیح البخ�اري لب�در ال�دین العین�ي        -٣

  ٤٠٨ ص١٠ج: صحیح البخاري البن حجر 

   المرجع السابق-٤
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والشأن بالنسبة للذين يسرفون في استخدام هذه الهواتف فإنهم يضيعون          

      . وفي حق غيرهمهذه المصالح في حق أنفسهم 

وعلـى  ,  العزيز  نهى في كتابه   -سبحانه وتعالى  - أن اهللا  - رابعا    

 اإلسراف  نهيا صريحا عن- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم-لسان رسوله الكريم

ألنهما من مساوئ األخالق التـي تعـود علـى صـاحبهما            , والتبذير

ة واالجتماعيـة   اديوالمجتمع بالكثير من األضرار الصحية واالقتـص      

يا بِني آدم خُذُوا ِزينَتَكُم ِعنْد كُلِّ مـسِجٍد          { :  - تعالى -فقال, والخلقية

       ِرِفينسالْم ِحبلَا ي ِرفُوا ِإنَّهلَا تُسوا وباشْركُلُوا ووقـال , )١(} و-   النَِّبـي 

   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص- : »   البوا وباشْرـِر     كُلُوا وقُوا، ِفي غَيدتَصوا وس

أن اإلسراف   : والفرق بين اإلسراف والتبذير   , )٢(»ِإسراٍف والَ مِخيلَةٍ  

عـدم إحـسان    : وأما التبـذير فهـو      , مجاوزة الحد في اإلنفاق   : هو  

 وعلى هذا فالتبذير أخص من التصرف في المال وصرفه فيما ال ينبغي

  .)٣(اإلسراف

                                                 
   من سورة األعراف٣١:   اآلیة -١

وھذا الحدیث من األحادیث التي ال توج�د ف�ي   , ١٤٠ ص٧ج:  أخرجھ البخاري في صحیحھ      -٢

 والحارث بن ,وقد وصلھ أبو داوود الطیالسي, ولم یصلھ في مكان آخر, لقةالبخاري إال مع

 ١٠ج: ف�تح الب�اري ب�شح ص�حیح البخ�اري الب�ن حج�ر            : نظ�ر   ا .أبي أسامة في م�سندیھما    

ُكُلوا َواْشَرُبوا َوَتَصدَُّقوا َواْلَبُسوا َما َلْم  «: وقد أخرجھ ابن ماجھ في سننھ بلفظ , ٢٥٣ص

,  ٣٦٠٥: ب�رقم  , ١١٩٢ ص٢ج: سنن ابن ماجھ : انظر  :  » ، َأْو َمِخیَلةٌ  ُیَخاِلْطُھ ِإْسَرافٌ 

  حدیث حسن : قال األلباني 

 الطبعة األول�ى  - لبنان–دار الكتب العلمیة بیروت     : الناشر , ٢٤ص:  التعریفات للجرجاني    -٣

: معج��م الف��روق اللغوی��ة ألب��ي ھ��الل الح��سن ب��ن عب��د اهللا الع��سكري   , م١٩٨٣-ھ��ـ ١٤٠٣

: الطبع�ة  » ق�م «مؤسسة النشر اإلسالمي التابع�ة لجماع�ة المدرس�ین ب�ـ     :  الناشر ١١٤ص

 -بی�روت  -دار ص�ادر : الناش�ر , ١٤٨ ص٩ج: ھـ لسان العرب البن منظ�ور       ١٤١٢األولى  

  ھـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة 
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التبـذير  : "  بين اإلسراف والتبذير فقال      )١(ن     وقد فرق ابن عابدي   

وهو , والتحقيق أن بينهما فرقا   , يستعمل في المشهور بمعنى اإلسراف    

والتبـذير  , أن اإلسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي         

  .)٢(وكالهما حرام"  صرف الشيء فيما ال ينبغي

ى اإلنـسان        وعلى ضوء ما سبق ذكره من أدلة شرعية تحظر عل         

أو يؤدي إلى إتالفـه  , التصرف في المال تصرفا يضر به أو بالمجتمع       

فإنني أقول وأؤكد على ما قلته سابقا بـأن مـن الـضوابط             , وضياعه

 بها عند اسـتخدام هـذه       وعدم اإلخالل , الشرعية التي ينبغي مراعاتها   

 بـأي شـكل مـن أشـكال         عدم اإلسراف في استخدامها   الهواتف هو 

م هذه الهواتف غنيا كان  أمر واجب على كل من يستخدوهذا, اإلسراف

وفق , ا صحيحا حتى يكون استخدام المسلم لها استخداما شرعي       أو فقيرا 

 حتى  ويتأكد هذا األمر على اآلباء والمسئولين     , ضوابط الشرع الحنيف  

 - النَِّبـي وقد قـال  , هم اهللا عليهم  وال يكونوا قدوة صالحة ألبنائهم ومن    

كُلُّكُم راٍع ومسُئوٌل عن رِعيِتِه، فَاِإلمام راٍع         « :-علَيِه وسلَّم صلَّى اُهللا   

ومسُئوٌل عن رِعيِتِه، والرجُل ِفي َأهِلِه راٍع وهو مسُئوٌل عن رِعيِتـِه،            

يِتها، والخَاِدم ِفي   والمرَأةُ ِفي بيِت زوِجها راِعيةٌ وِهي مسُئولَةٌ عن رعِ        

 - عبِد اللَِّه بِن عمـر     : ، قَالَ » ماِل سيِدِه راٍع وهو مسُئوٌل عن رِعيِتهِ      

 -عتُ هُؤالَِء ِمـن النَِّبـي     فَسِم - راوي هذا الحديث   -رِضي اللَّه عنْهما  

   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص-    ِسبَأحو لَّمسو النَِّبي-  لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عقَاَل -ص 

                                                 
 - بی��روت-دار الفك�ر : الناش�ر , ٧٥٩ ص٦ج:  رد المحت�ار عل�ى ال�در المخت�ار الب�ن عاب�دین       -١

  م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، الطبعة 

, ٧٩ص: الك��سب لمحم��د ب��ن الح��سن ال��شیباني  , ٢٠٧ ص٤ج:  أحك��ام الق��رآن للج��صاص  -٢

الناش�ر  , ٢٦٦ ص٣٠ج:  المبسوط للسرخ�سي  - دمشق–عبد الھادي حرصوني : الناشر  

    ٩٤ ص١٧ج:  الموسوعة الفقھیة الكویتیة - بیروت–دار المعرفة :  



   - ١٧٦١ -

 :»            كُلُّكُماٍع ور ِتِه، فَكُلُّكُمِعير نُئوٌل عسماٍع واِل َأِبيِه رُل ِفي مجالرو

          .)١(» ِهمسُئوٌل عن رِعيِت

 

  المطلب الثالث

  عدم استخدام الهواتف المحمولة أثناء قيادة السيارات

     الضابط الثالث من الضوابط الشرعية الستخدام الهواتف المحمولة        

نظـرا لمـا    , عدم استخدام الهواتف المحمولة أثناء قيادة الـسيارات       : 

ئل أو  أو إرسـال الرسـا    , يترتب على استخدامها في االتصال أو الرد      

  .مخاطر جسيمة في النفس والمالأو غير ذلك من , استقبالها

بل والشرائع السماوية كلها بحفظ     , لشريعة اإلسالمية جاءت ا      وقد  

, والعرض, والنفس, وهي حفظ الدين  , ما يعرف بالضروريات الخمس   

  . )٢(والمال, والعقل

 كما  - سير المركبات  -     ومما ال شك فيه أن االلتزام بقواعد السير       

يسمونها أهل االختصاص وأنظمة المرور مما يساهم في الحفاظ على          

المسلمين وغيـرهم   اإلسالمية تُلزم   وعليه فإن الشريعة    , المالالنفس و 

خاصة وأنه ليس فيها ما يخالف الشرع إنمـا         , بهذه القواعد واألنظمة  

  .هي للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم

     وليست مخالفة هذه القواعد واألنظمة والتي منها حظر اسـتخدام          

ود ضرره على السائق وحده بل       مما يع  الهواتف المحمولة أثناء القيادة   

فالحوادث التي تقع فـي الطـرق       , إنه يتعدى ذلك إلى غيره من الناس      

                                                 
, ١٥٠ ص٣ج: انظ��ر ص��حیح اإلم��ام البخ��اري : حیھما  أخرج��ھ البخ��اري وم��سلم ف��ي ص��حی-١

َوالرَُّج�ُل ِف�ي َم�اِل َأِبی�ِھ َراٍع َوَم�ْسُئوٌل        «: صحیح  اإلمام م�سلم ب�دون لف�ظ          , ٢٢٥٨: برقم  

   ١٨٢٩: برقم , ١٤٥٩ ص٣ج»  َعْن َرِعیَِّتِھ

 :الناش�ر  , ٣٨٤٦ ص٨ج:  التحبیر شرح التحریر في أصول الفق�ھ لع�الء ال�دین الم�رداوي          -٢

  م   ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ الطبعة األولى - السعودیة-مكتبة الرشد
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, مخالفة تلك القواعد واألنظمة يكون فيها غالبا أطرافـا متعـددة      نتيجة

, كالديـة , دةعدمتويشغل ذمته بأحكام    , وهذا يزيد من مسئولية المخالف    

  .  كوغير ذل, وتعويض الضرر, والكفارة, والصيام

الهواتـف المحمولـة أثنـاء قيـادة             ومما ال شك فيه أن استخدام       

إلى السيارات يتسبب في وقوع حوادث كثيرة تؤدي في بعض األحيان           

وقد تنادى العقالء من الناس   , إزهاق األرواح فضال عن إتالف األموال     

  األرض إلى ضرورة التشديد في وضع العقوبة     مكان على وجه  في كل   

خاصة وأن كثيرا من    ,  استخدام هذه الهواتف أثناء القيادة     منعالمناسبة ل 

فضال عن عدم ضبطهم في     , الناس ال تردعهم العقوبة الموضوعة لذلك     

كثير من األحيان وهم يستخدمون هذه الهواتف لقلة الحمالت الدوريـة           

ذه الهواتف أثناء   مما يجعل الكثير من الناس يستخدمون ه      , المعدة لذلك 

أو يتصلون , م وربما يأخذهم الحديث مع من يتصلون به    اتقيادة السيار 

 فال ينتبهون إلى ما يعرض لهم أثناء سـيرهم فتقـع الحـوادث              معليه

  .الجسام التي تضيع بسببها األرواح واألموال

     وقد قامت أبحاث ميدانية في بريطانيا تبين من خاللها أن التـأثير            

 قيادة السيارات ال يقل عمـا       السلبي الستخدام الهواتف المحمولة أثناء    

  .)١(تحدثه الخمور من تأثير على قدرة السائق في التحكم بالسيارة

إلى أن استخدام الهواتف المحمولة أثناء قيـادة             وتشير الدراسات   

وقد قامت مؤخرا   ,  من إجمالي حوادث المرور    %٢٥السيارات يشكل   

ول األسـباب    ح هيئة أمريكية للبحوث بنشر مجموعة من اإلحصائيات      

التي تزيد من احتمال حدوث حوادث مرورية وذلك نتيجـة اسـتخدام            

وأحد أهم هذه األسـباب هـو       ,  السيارات الهواتف المحمولة أثناء قيادة   

                                                 
الج��وال أحك��ام وم��سائل : وانظ�ر  , م ٢٠٠٥ – ٧ – ٢٠األربع��اء ,  جری�دة ال��وطن القطری��ة  -١

  م    ٢٠٠٧ – ٨ – ١٠مقال منشور على شبكة المعلومات اإلسالمیة , لرأفت حامد العدني
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وقـد  , صرف انتباه السائق عن الطريق خالل إجرائه للمكالمة الهاتفية        

أن هناك عالقة بين استخدام الهواتف المحمولة وبين        أظهرت الدراسة   

 وكشفت نتائج هذه الدراسة أن إجراء مكالمـة بالهـاتف         فقدان التركيز 

المحمول يقلل مدى الرؤية الخارجية لدى السائق بحيث تجعلـه أقـل            

مما يؤدي إلى حدوث تأخر فـي رد        , انتباها لما يحيط به على الطريق     

 باإلضافة إلى   االستجابة في حال وقوع خطر مفاجئ     وفي زمن   , الفعل

وفي التعرف على اللوحات واإلشـارات      , دام الفرامل التأخر في استخ  

    .)١(المرورية

     والخالصة أن استخدام الهواتف المحمولة أثناء قيـادة الـسيارات          

سبب من أسباب حصول الحوادث الجسام التي تضيع بـسببها األرواح     

 اإلنسان أن يستخدم هذه الهواتـف       ومن ثم فإنه يحرم على    , واألموال

ما إذا كان اإلنسان يعلم من حاله والظروف التي هو          يِسال, ادة القي أثناء

والحركة المرورية التي هو فيها أن هـذه        , والطريق الذي يسلكه  , فيها

في التهلكة لما في ذلك من إلقاء النفس , المكالمة تفقده التركيز المطلوب

 -وقد نهى اهللا  , ومخالفة ولي األمر  , وإلحاق الضرر بالنفس وباآلخرين   

, عن كل ذلك حفاظا على أرواح الناس وممتلكـاتهم         -نه وتعالى سبحا

  : وذلك فيما يلي 

  .)٢(} يِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِةوال تُلْقُوا ِبَأ { - تعالى- قوله-أوال     

  

  

  

                                                 
  ة المعلومات الدولیة     مقال منشور على شبك,  سوق الوطن االلكتروني-١

   من سورة البقرة١٩٥:  جزء من اآلیة -٢
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كل شيء يـصير عاقبتـه إلـى        : والمراد بالتهلكة في اآلية الكريمة      

أمر به   ترك ما :  إلى أمرين     واإللقاء باليد إلى التهلكة يرجع     ,)١(الهالك

وفعل مـا   ,  إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهالك البدن أو الروح          العبد

فيدخل تحت ذلك أمور كثيـرة      , هو موصل إلى تلف النفس أو الروح      

ومن ذلـك   , أو النفقة فيه   -تعالى -فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل اهللا      

ونحو ذلك مما نحن    , )٢(تغرير اإلنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف       

بصدده من تعريض اإلنسان لنفسه وغيره بإلقائها فـي التهلكـة عـن             

 تحت  لطريق استخدام الهواتف المحمولة أثناء قيادة السيارات فإنه يدخ        

  .عموم هذا النهي

وال تَقْتُلُوا َأنْفُسكُم ِإن اللَّه كَان ِبكُـم         { أيضا   - تعالى -قوله -     ثانيا

  )٣(} رِحيما

أو بارتكاب ما يؤدي إلى هالكها فـي الـدنيا          , أي بفعل ما نهيتم عنه     

  .)٤(ومن ذلك فعل األخطار المفضية إلى التلف والهالك, واآلخرة

النهي عـن أن    بهذه اآلية        وقد أجمع المتأولون على أن المقصود       

ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقـصد         , يقتل بعض الناس بعضا   

                                                 
دار إحیاء التراث العربي : الناشر , ٢٣٩ ص١ج:  معالم التنزیل في تفسیر القرآن للبغوي        -١

 ١ج: نیل المراد م�ن تف�سیر آی�ات األحك�ام للقن�وجي           , ھـ  ١٤٢٠ الطبعة األولى    - بیروت –

  م   ٢٠٠٣ - بیروت–دار الكتب العلمیة :  الناشر ٤٥ص

: الناش��ر , ٩٠ص:  تی�سیر الك��ریم ال��رحمن ف��ي تف��سیر ك��الم المن��ان لل��شیخ ناص��ر ال��سعدي  -٢

  ھـ١٤٢٠الطبعة األولى , مؤسسة الرسالة

   من سورة النساء٢٩:  جزء من اآلیة -٣

:  الطبع�ة   –دار الكتب العلمیة، بی�روت      : الناشر, ١٦٦ ص ١ج:  أحكام القرآن البن العربي      -٤

م  السراج المنیر ف�ي اإلعان�ة عل�ى معرف�ة  بع�ض مع�اني ك�الم           ٢٠٠٣ - ھـ   ١٤٢٤ة،الثالث

 - الق���اھرة–مطبع���ة ب���والق :  الناش���ر , ٢٩٧ ص١ج: ربن���ا الحك���یم للخطی���ب ال���شربیني 

  – بیروت -دار الفكر: الناشر, ١٩٥ ٢ج: روح البیان إلسماعیل  حقي ,  ھـ١٢٨٥
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تناولـه  فهذا كله ي  , أو بأن يحملها على غرر ربما مات منه       , تلمنه للق 

وهـو  ,  داللة واضحة على الحكم الذي نحن بـصدده         مما يدل  )١(النهي

  .حرمة استخدام الهواتف المحمولة أثناء قيادة السيارات

لَـا ضـرر ولَـا       «  :-صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    - النبي قول - ثالثا    

ار٢(»ِضر(   

 أن   لإلنسان وأنه ال يجوز  , والحديث يدل على تحريم الضرر والضرار     

  . )٣(يضر نفسه أو غيره

نفسه إلقاء       وبناء على ما مضى ذكره من أدلة تحرم على اإلنسان           

الهواتف المحمولة    أصحاب في التهلكة فإن الواجب على    غيره   أو نفس 

حفاظا على أرواحهم    أثناء قيادتهم للسيارات     هاأن يتوقفوا عن استخدام   

  . تهموأرواح الناس وممتلكا, وممتلكاتهم

, ة ما الستقبال مكالمـة هاتفيـة      رورإذا لزم األمر وكانت هناك ض      و

 فينبغي التوقف تماما في األمـاكن       إجراء مكالمة أثناء قيادة السيارة    أو

مع مالحظة أن , أو جعل من يتصل أو يرد نيابة عنه       , المخصصة لذلك 

 للهاتف المحمول أثناء قيادته للسيارة حتى ولـو كـان    استعمال السائق 

                                                 
دار إحی��اء الت��راث : الناش��ر , ٢٢٤ص٢ج:  الج��واھر الح��سان ف��ي تف��سیر الق��رآن للثع��البي  -١

  ھـ١٤١٨ الطبعة األولى - بیروت-العربي

محم��د ف��ؤاد عب��د  : تحقی��ق , ٢٣٤١: ب��رقم , ٧٨٤ ص٢ج:  أخرج��ھ اب��ن ماج��ھ ف��ي س��ننھ   -٢

وأخرجھ أحمد في ,  فیصل عیسى البابي الحلبي-دار إحیاء الكتب العربیة :  الناشر, الباقي

ھ��ذا الح��دیث أس��نده :  ق��ال أب��و عم��رو ب��ن ال��صالح , ٢٨٥٦: ب��رقم , ٥٥ ص٥ج: م��سنده 

الدارقطني م�ن وج�وه ومجموعھ�ا یق�وي الح�دیث ویح�سنھ، وق�د تقبل�ھ جم�اھیر أھ�ل العل�م             

إنھ من األحادیث التي ی�دور الفق�ھ علیھ�ا ی�شعر بكون�ھ غی�ر       : واحتجوا بھ، وقول أبي داود    

 -ب األرن�ؤوط   ش�عی : تحقی�ق   ,  ٥٦ ص ٥ج : مسند اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل        : انظر  , ضعیف

  م٢٠٠١- ھـ ١٤٢١مؤسسة الرسالة الطبعة  األولى، :  عادل مرشد، وآخرون الناشر

 - دم�شق –دار الفك�ر   : ط   ،٥٥١١ ص ٧ج:  الفقھ اإلسالمي وأدلتھ للدكتور وھبة الزحیلي        -٣

  سوریة
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 مـن   ذلك عن طريق سماعات األذن فإنه يضاعف كما يقول الخبراء         

ألن ذلك يؤثر على قدرة السائق على تقدير        , احتماالت وقوع الحوادث  

ير وغ, ظ على معدل سرعة مناسب    اوالحف, المسافات وااللتزام بالمسار  

      .)١(ذلك

  المطلب الرابع

  دم استخدام الهواتف المحمولة في إيذاء الناسع

الشرعية الستخدام الهواتف المحمولة     الضابط الرابع من الضوابط        

أو إلحاق الـضرر    , عدم استخدام الهواتف المحمولة في إيذاء الناس      : 

أو , كاتصال اإلنسان بمن ال يعرف في ساعات متأخرة من الليـل           بهم

بأصـوات هـذه    أو إزعاجهم   , أصحابهابأرقام ال يعرفها قاصدا أذى      

 , المستـشفيات   :مثـل  الهـدوء   الهواتف في األماكن التي تستوجب      

خاصة إذا كانت   , ووسائل المواصالت , والمساجد, والبيوت والطرقات 

أو إرسال , تشتمل أصوات هذه الهواتف على مقاطع غنائية أو موسيقية        

أو صورا فاضحة   , والتي تتضمن كالما قبيحا   , الرسائل المؤذية للناس  

أو االطالع علـى عـورات النـساء        , بقصد نشر الفاحشة بين الناس    

 الهواتف  دامأو استخ , بتصويرهن خلسة دون أن يشعرن أو يأذن بذلك       

 مـن غيـر     المحمولة في التجسس على الناس باالستماع إلى كالمهم       

, وقيعة بينهم وبين غيرهم    أو تسجيل أحاديثهم وحفظ كالمهم لل      ,رضاهم

ويدخل فـي ذلـك     , طالع على هاتف غيره من دون إذنه ورضاه       االأو

وغيـر  , إعطاؤه أرقام غيره لغيره من الناس من دون إذنهم ورضاهم         

ذلك مما يتعرض له الناس من صور اإليـذاء المتنوعـة مـن هـذه               

  .والتي تتطور يوما بعد آخر بتطور هذه الوسيلة, الهواتف

                                                 
  م ٢٠٠٥ – ٧ – ٢٠األربعاء ,  جریدة الوطن القطریة -١
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, قوا اهللا فيما وهبهم من نعم      وغيرهم أن يت        والواجب على المسلمين  

ودرء , لتي يسرت لهم سبل االتصال بغيرهم     ومنها نعمة هذه الهواتف ا    

  . وقضاء حوائجهم, المفاسد عنهم

     كما يجب على المسلمين وغيرهم أن يحذروا كل الحذر من إيذاء           

أو غيرها بأي شكل من أشكال      , بعضهم بعضا من خالل هذه الهواتف     

,  حرم إيذاء المـؤمنين والمؤمنـات      -سبحانه وتعالى  -ألن اهللا , األذى

وتوعد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بالعذاب األليم في       

ِإن الَِّذين يِحبون َأن تَِشيع الْفَاِحشَةُ ِفـي الَّـِذين           {: الدنيا واآلخرة فقال    

 )١(}رِة واللَّه يعلَم وَأنْتُم لَا تَعلَمـون      آمنُوا لَهم عذَاب َأِليم ِفي الدنْيا والْآخِ      

والَِّذين يْؤذُون الْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاِت ِبغَيِر ما اكْتَسبوا        { : - تعالى -وقال

  .)٢(} ا بهتَانًا وِإثْما مِبينًافَقَِد احتَملُو

حرفـة  أو ب , مومومن األذية تعييره بحسب مذ     : " )٣(     قال القرطبي 

  ".ألن آذاه في الجملة حرام , أو شيء يثقل عليه إذا سمعه, مذمومة

في هذه اآلية تحريم أذى      : " )٤(     وقال القاسمي في محاسن التأويل    

وقـال  " ويدخل في ذلك كل ما حرم لإليذاء        , المسلم إال بوجه شرعي   

النَِّبي-    لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص-  :» ساِنِه      المِلس ِمن ونِلمسالم ِلمس نم ِلم

       نْهع ى اللَّها نَهم رجه نم اِجرهالمِدِه، ويِه    - وقال )٥(» ولَيلَّى اُهللا عص 

                                                 
  من سورة النور ١٩:  اآلیة -١

   من سورة األحزاب٥٨: ة  اآلی-٢

   ٢٤٠ص١٤ج:  أحكام القرآن للقرطبي -٣

 الطبع��ة األول��ى  – بی��روت -دار الكت��ب العلمی��ة  : الناش��ر, ١١١ ص٨ج:  محاس��ن التأوی��ل  -٤

  ھـ١٤١٨

ب�رقم  , ١١ ص١ج: انظر صحیح اإلمام البخاري :  أخرجھ البخاري ومسلم في صحیحیھما      -٥

 ١ج»  َوالُمَھ�اِجُر َم�ْن َھَج�َر َم�ا َنَھ�ى اللَّ�ُھ َعْن�ُھ        «: صحیح  اإلمام مسلم بدون لف�ظ      , ١٠: 

   ٤١:  برقم ٦٥ص
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لَّمسقَاتِ    «:  أيضا   -ولَى الطُّرع لُوسالجو اكُمفَقَالُوا»  ِإي  :    ،ـدا لَنَا بم

  اِلسجم ا ِهيا، قَالَ   ِإنَّمثُ ِفيهدنَا نَتَح  :»    اِلسجِإلَّا الم تُميطُوا  ,فَِإذَا َأبفَـَأع

 وكَفُّ  غَض البصرِ  «: وما حقُّ الطَِّريِق؟ قَالَ   :  ، قَالُوا » الطَِّريقَ حقَّها 

 - وقـال  ,)١(» اَألذَى، ورد السالَِم، وَأمر ِبالْمعروِف، ونَهي عِن المنْكَرِ       

مِن استَمع ِإلَى حِديِث قَوٍم وهـم لَـه          «:   أيضا - اُهللا علَيِه وسلَّم   صلَّى

ِفي ُأذُِنِه الْآنُك بص ،ون٢(» كَاِره(.  

وغيرها تدل داللة واضحة على كما يقول شُـراح             وهذه األحاديث   

النـاس   على مدى اهتمام اإلسالم البالغ بكـف األذى عـن            )٣(الحديث

, وحسن معاملتهم وتحريم إيذائهم حتى ولو كانوا على غير دين اإلسالم    

خـرج  األحاديث  هذه  ألن تخصيص المسلمين بالذكر الوارد في بعض        

ألن محافظة المسلم على كف األذى عن أخيه المـسلم           ,مخرج الغالب 

                                                 
, ١٣٢ ص٣ج: انظ��ر ص��حیح اإلم��ام البخ��اري :  أخرج��ھ البخ��اري وم��سلم ف��ي ص��حیحیھما -١

  ٢١٢١:  برقم ١٦٧٥ ص٣ ج:صحیح  اإلمام مسلم, ٢٤٦٥: برقم 

  :ل ال��شیخ األلب��اني ق��ا, ١١٥٩:  ب��رقم ٣٩٧ ص١ج:  أخرج��ھ البخ��اري ف��ي األدب المف��رد  -٢

ح��سین :  تحقی��ق, ٢٧٥٠: ب��رقم , ١٧٧٩ ص٣ج: وأخرج��ھ ال��دارمي ف��ي س��ننھ , ص��حیح

, دار المغن��ي للن��شر والتوزی��ع، المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة  :  س��لیم أس��د ال��داراني الناش��ر 

  ُھَو الرَّصاص اَألبیض، َوِقیَل اَألس�ود، َوِقی�لَ   :اْلآُنُكو , م٢٠٠٠ - ھـ ١٤١٢الطبعة األولى 

ب�ن فت�وح ب�ن     التفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري وم�سلم    : انظر  . ُھَو اْلَخاِلُص ِمْنھُ  

األول��ى :  الطبع��ة,  م��صر– الق��اھرة - مكتب��ة ال��سنة   : الناش��ر, ٣٥٤ص : حمی��د األزدي

  ٣٩٤ ص١٠ج : بن منظور ال لسان العرب,م١٩٩٥ –ھـ ١٤١٥

ئ ش�رح ص�حیح البخ�اري لب�در     عم�دة الق�ار  , ١٠٢ص١٤ج:  صحیح مسلم ب�شرح الن�ووي      -٣

 ١١ج: ف��تح الب��اري ب��شرح ص��حیح البخ��اري الب��ن حج��ر      , ١٣٣ ص١ج: ال��دین العین��ي  

 ٤٨ص: مرع��اة المف��اتیح ش��رح م��شكاة الم��صابیح ألب��ي الح��سن المب��اركفوري  , ٣٠٨ص

الطبع���ة الثالث���ة ,  الھن���د– بن���ارس –الجامع���ة ال���سلفیة , إدارة البح���وث العلمی���ة: الناش���ر 

 ٨٦ ص١ج: نار القاري شرح صحیح البخاري لحمزة محمد قاس�م    م, م١٩٨٤ -ھـ١٤٠٤

  م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠ – دمشق –دار البیان : الناشر 



   - ١٧٦٩ -

ـ     -ومما يدل على ذلك قول النَِّبي     , أشد تأكيدا  سِه ولَيلَّى اُهللا عص لَّم- :     

»               ِمـن ـدوجا لَيهِريح ِإننَِّة، وةَ الجاِئحر ِرحي ا لَمداهعا مقَتََل نَفْس نم

 يعامل  - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -وقد كان النَِّبي   )١(»مِسيرِة َأربِعين عاما  

الم الكثيـر   غير المسلمين أحسن معاملة مما كان له أكبر األثر في إس          

  .منهم

وتحـريم  ,  عن النـاس      ولقد بلغ اإلسالم في النهي عن كف األذى      

نهـى   -لَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم     ص -مبلغا عظيما لدرجة أن النَِّبي     إيذائهم

 عن الجهر بقراءة القـرآن فـي        -رضوان اهللا تعالى عليهم    -الصحابة

خرج على أصحابه   وذلك حينما   , المسجد حتى ال يؤذي بعضهم بعضا     

َألَا ِإن كُلَّكُم منَاٍج     « : راءة فقال وهم يصلون في المسجد ويجهرون بالق     

 ربه، فَلَا يْؤِذين بعضكُم بعضا، ولَا يرفَع بعضكُم علَى بعٍض ِفي الِْقراءةِ    

  .)٢(» ِفي الصلَاِة«:  َأو قَاَل» 

وإذا نُهي المسلم عن أذى المسلم في عمل        : "  )٣(     قال ابن عبد البر   

  ."البر وتالوة القرآن فإيذاؤه في غير ذلك أشد تحريما 

رضـي اهللا    -عمر بن الخطاب   - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -     كما نهى 

 «: عن مزاحمة الناس عند الحجر األسود مخافة أن يؤذيهم فقال           -عنه

                                                 
  ٦٩١٤: برقم , ١٢ ص٩ج:  أخرجھ البخاري في صحیحھ -١

، والح�دیث ص�حیح كم�ا ق�ال     ١٣٣٢: ب�رقم  , ٤٢٤ص١ج:  أخرجھ أبو داود ف�ي س�ننھ   -     ٢

دار :  لمحم��د محی��ي ال��دین عب��د الحمی��د، الناش��ر  تحقی��ق س��نن أب��ي داواد: انظ��ر . األلب��اني

مكتب�ة الغرب�اء   : الناش�ر   , ٣٩٨ ص ٣ج: فتح الب�اري الب�ن رج�ب الحنبل�ي          : وانظر  , الفكر

 م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧ الطبعة األولى – المدینة المنورة –األثریة 

 - الق�اھرة  –مكتب�ة الثقاف�ة الدینی�ة       : الناش�ر   , ٣١٠ ص ١ج:  شرح الزرقاني عل�ى الموط�أ        -٣

 م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الطبعة األولى 



   - ١٧٧٠ -

    جر فٍْص ِإنَّكا حا َأبِعيفَ         يتُْؤِذي الض كِْن فَِإنَّكلَى الرع اِحمفَلَا تُز ٌل قَِوي

  .)١(»ولَِكن ِإن وجدتَ خَلْوةً فَاستَِلم وِإلَّا فَكَبر وامِض

 على أنه ال يجوز لمن كـان        )٢(     والحديث يدل كما يقول الشوكاني    

ر لما يتسبب عن     قوة أن يضايق الناس إذا اجتمعوا على الحج        له فضل 

  .ذلك من أذية الضعفاء واإلضرار بهم

إذا كان في الطواف زحام فاألولى أن يتـرك         : "  )٣(     قال العلماء 

وترك إيـذاء   , ألن استالم الحجر سنة   , تقبيل الحجر األسود واستالمه   

  " فال يهمل الواجب ألجل السنة, الناس واجب

 من أكل الثوم والبصل من      - وسلَّم  صلَّى اُهللا علَيهِ   -     كما نهى النبي  

 :تى ال يؤذي الناس برائحته فقال حضور صالة الجماعة في المسجد ح

 فَلْيعتَِزلْنَا َأو ِليعتَِزْل مـسِجدنَا، ولْيقْعـد ِفـي          من َأكََل ثُوما َأو بصلًا     «

  .)٤(»بيِتِه

 الناس بأي شكل         ومما سبق يتبين لنا بجالء ووضوح حرمة إيذاء       

وعليه , ر أو غير مباشر   من أشكال األذى سواء كان ذلك بطريق مباش       

فإنني أرى أنه للحد من ظاهرة انتشار إيذاء الناس لبعضهم من خـالل           

  : الهواتف المحمولة إتباع الخطوات اآلتية 

عدم استخدام الهواتف المحمولة من قبـل اآلبـاء واألمهـات            -١

وأن يكون استخدامهم لها فيما     , جةوالمسئولين إال في وقت الحا    

                                                 
تحقی�ق  , ٣٧٥ ص١ج:  السنن المأثورة للشافعي إلسماعیل بن یحیى بن إسماعیل المزن�ي       -١

  الطبعة األولى- بیروت–دار المعرفة  : الناشر  عبد المعطي أمین قلعجي: د 

  ٥١ ص٥ج:  نیل األوطار للشوكاني -٢

   ١٠٧ ص١٧ج:  الموسوعة الفقھیة الكویتیة -٣

, ١١٠ص٩ج : انظ��ر ص��حیح اإلم��ام البخ��اري :  أخرج��ھ البخ��اري وم��سلم ف��ي ص��حیحیھما -٤

  ٥٦٤: برقم , ٣٩٤ ص١ج: صحیح  اإلمام مسلم, ٧٣٥٩: برقم 



   - ١٧٧١ -

 هذه  ولشبابألبنائهم  صالحة   يضر حتى يكونوا قدوة      ينفع وال 

 .األمة

التنبيه من قبل األئمة والدعاة بين الحين واآلخر على وجـوب           -٢

ومنها , الضوابط الشرعية الستخدام الهواتف المحمولة     مراعاة

 كالحرمة إيذاء الناس من خالل هذه الهواتف بأي شكل من أش          

 .األذى

ومـن تحـت    , متابعة ومراقبة أولياء األمور لهواتف أبنـائهم       -٣

  إلى استخدام هذه الهواتـف      دائما وأبدا  مع توجيههم , رعايتهم

 .وفيما ال يؤذي اآلخرين, استخداما صحيحا

فإن تبين أنه   , التأكد من صحة الرقم الذي يتصل اإلنسان عليه        -٤

لـصاحبه وال   أخطأ واتصل بغيره فإنه يجب عليه أن يعتـذر          

أو اتـصل   , امرأة  كلمته يعود إلى االتصال به مرة أخرى وإذا      

وأن , بها ألمر ضروري فإنه يجب عليـه أن يتـأدب معهـا           

 أن تكلمه بحشمة ووقار دون      اوعليه, يختصر في كالمه معها   

فَلَـا   { -تعالى -ن موضوع المكالمة عمال بقول اهللا     الخروج ع 

عطْمِل فَيِبالْقَو نعتَخْضضر١(}  الَِّذي ِفي قَلِْبِه م(. 

أن من ثبت عنه أنه يؤذي الناس من خالل هذه الهواتف فإنـه              -٥

يجب أن يعاقبه الحاكم بما يراه رادعا له وألمثاله عن الكـف            

, حتى يطمئن الناس على أنفسهم وأعراضـهم      , عن أذى الناس  

  .ويعيش المجتمع في أمن وأمان

   

       

                                                 
   من سورة األحزاب٣٣:   جزء من اآلیة -١



   - ١٧٧٢ -

  المطلب الخامس

  ام الهواتف المحمولةعدم استخد

  )١( في المسابقات القائمة على القمار والميسر

 من الـضوابط الـشرعية السـتخدام الهواتـف       الضابط الخامس      

عدم استخدام الهواتف المحمولة في المسابقات القائمة على        : المحمولة  

وهي المسابقات التي تكون جوائزهـا مـن أمـوال          , القمار والميسر 

وفيها يدفع أصحاب هذه الهواتف ثمـن الرسـائل         , همالمتسابقين أنفس 

  . لصالح الجهات القائمة على هذه المسابقاتوالمكالمات الهاتفية

     وقد انتشرت هذه المسابقات في اآلونة األخيرة بشكل لم يسبق إليه           

بل وصل األمر ببعض البرامج إلى حد كسب المال من خالل           , من قبل 

حيث , ح الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية      هذه الهواتف بالميسر الصري   

فمن خرج سـهمه أخـذ      , كانوا يشترون الجزور ويضربون بسهامهم    

ومن بقي سهمه آخرا      لحم وال يكون عليه من الثمن شيء      نصيبه من ال  

  .)٢(وال يكون له من اللحم شيء, كان عليه ثمن الجزور كله

                                                 
َوَأمَّ��ا ِف��ي : َق��ال َأُب��و َحیَّ��اَن .ِقَم��اُر َأْھ��ل اْلَجاِھِلیَّ��ِة ِب��اْألْزَالِم:  َواْلَمْی��ِسُر, الرَِّھ��اُن:   اْلِقَم��اُر ُلَغ��ًة-١

َفاْلِقَم�اُر َعْق�ٌد َیُق�وُم َعَل�ى اْلُمَراِھَن�ِة       , الشَِّریَعِة َفاْسُم اْلَمْیِسِر ُیْطَلُق َعَلى َساِئِر ُضُروِب اْلِقَمارِ       

اَلٌة ِقَماًرا َفَمَثًال َبْی�ُع  َوُھَو َأَخصُّ ِمَن اْلَجَھاَلِة، ِألنَّ ُكل ِقَماٍر ِفیِھ َجَھاَلٌة، َوَلْیَس ُكل َما ِفیِھ َجھَ 

 َأيُّ َثْوٍب َوَقَعْت َعَلْیِھ اْلَحَصاُة الَِّتي َأْرِمي ِبَھ�ا َفُھ�َو ِل�ي         :   َوُھَو َأْن َیُقول اْلُمْشَتِري    -اْلَحَصاِة  

القمار : اني وقال الجرج, َوُھَو ِفي اْلَوْقِت َنْفِسِھ ِفیِھ َجَھاَلٌة َفاِحَشٌة ِقَماٌر َكَما َیُقول اْبُن ُرْشٍد

البح��ر المح��یط ف��ي   انظ��ر .ك��ل لع��ب ی��شترط فی��ھ غالًب��ا م��ن المتغ��البین ش��یًئا م��ن المغل��وب   

ب�ن   ال  بدای�ة المجتھ�د    – بی�روت  –دار الفك�ر    :  الناش�ر , ٤٠٣ ص ٢ج:  حی�ان    يب�  أل التفسیر

 -دار الكت���ب العلمی���ة  :  الناش���ر, ١٧٩ص: لجرج���اني  لالتعریف���ات ١٦٧ ص٣ج: رش���د 

 ٥ج :  الب��ن منظ��ور   ل��سان الع��رب  م١٩٨٣-ھ��ـ ١٤٠٣األول��ى  ةالطبع��, لبن��ان -بی��روت 

  ١٦٩-١٦٨ ص١٦ج: الموسوعة الفقھیة الكویتیة , ٣٠٠ص

  ٢٤٠ص١٤ج:  أحكام القرآن للقرطبي -٢



   - ١٧٧٣ -

ن طريق إرسال   ابقة ع      وفي هذه األيام تعلن بعض البرامج عن مس       

ألصحاب الهواتف المحمولـة للفـوز بإحـدى     (sns) رسالة قصيرة

بل , علما بأن هذه المسابقات ال تستدعي اإلجابة عن أي سؤال, الجوائز

أو االتصال برقم الهـاتف     , االشتراك فيها يتم بمجرد إرسال رمز فقط      

وعادة ما تكون االتصاالت والرسائل لالشتراك في هـذه         , المعلن عنه 

والهدف من كل ذلك هو الحـصول       , لمسابقات أضعاف القيمة العادية   ا

وهذا هو الميسر بعينه    , عن طريق الخداع والتغرير   أموال الناس    ىعل

والذي نزل القرآن الكريم بتحريمه     , الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية     

يسَألُونَك عِن   {:  -تعالى - اهللا وذلك في قول  , لخمر في آية واحدة   مع ا 

         ِمـن ـرـا َأكْبمهِإثْمِللنَّاِس و نَاِفعمو كَِبير ا ِإثْمِسِر قُْل ِفيِهميالْمِر والْخَم

  .)١( }نَفِْعِهما

لو لـم   ,  دلت هذه اآلية على تحريم الميسر       : ")٢( قال الجصاص      

قُْل { : -تعالى -وذلك لقوله , ه لكانت كافية مغنية   يرد غيرها في تحريم   

ِفيِهم  كَِبير { :- تعالى - بقوله واإلثم كله محرم   } ا ِإثْم       مـرـا حقُْل ِإنَّم

             َأنـقِّ وِر الْحِبغَي غْيالْبو اإلثْمو طَنا بما وِمنْه را ظَهاِحشَ مالْفَو يبر

 ِه ما الَ تَعلَمون   تُشِْركُوا ِباللَِّه ما لَم ينزْل ِبِه سلْطَانًا وَأن تَقُولُوا علَى اللَّ          

 أن اإلثم محرم ولو لـم يقتـصر علـى           -سبحانه وتعالى  - فأخبر )٣(}

 -وقولـه ,  حتى وصفه بأنه كبير تأكيـدا لحظـره        إخباره بأن فيه إثما   

 ألن المراد منـافع   , ال داللة فيها على إباحته     }ومنَاِفع ِللنَّاِس    { -تعالى

إال أن تلـك  , بيها في دنياهمائر المحرمات منافع لمرتكوإن في س   الدنيا

سبحانه  -فذكره, تحق بارتكابها المسي بضررها من العقابقتالمنافع ال 

                                                 
  من سورة البقرة٢١٩: اآلیة  من جزء  -١

  ١١ ص٢ج:  أحكام القرآن للجصاص -٢

  من سورة األعراف٣٣:  اآلیة -٣



   - ١٧٧٤ -

 مع الخمر مع     لمنافعه غير دال على إباحتهما وقد أكد حظره        -وتعالى

وِإثْمهما َأكْبـر ِمـن      {:  في سياق اآلية     - تعالى -ذكر منافعهما بقوله  

ق بهما من العقاب أعظم من النفع العاجـل          يعني أن ما يستح    }نَفِْعِهما  

يا َأيهـا الَّـِذين      {:  في آية أخرى     - تعالى -وقال " الذي ينبغي منهما  

آمنُوا ِإنَّما الْخَمر والْميِسر والَْأنْصاب والَْأزلَام ِرجس ِمن عمِل الشَّيطَاِن          

ونتُفِْلح لَّكُملَع وهتَِنبوال ,  هذه اآلية على تحريم الميسر وقد دلت,)١(} فَاج

  )٢(خالف في هذا بين أهل العلم

ولهذا , ما فيه من أكل أموال الناس بالباطل      :      والحكمة في تحريمه    

إن مفسدة الميسر أعظم من مفـسدة        : " )٣(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

                                                 
  ئدةمن سورة الما٩٠:  اآلیة -١

أحك�ام  , ١٦٤ ص ٢ج: أحكام القرآن البن العربي     , ٣٩٠ ص ١ج:  أحكام القرآن للجصاص     -٢

دار :  الناش�ر , ١٢٦ ص١ج:  أحكام الق�رآن للكی�ا الھراس�ي    ٥٣ص٣ج: القرآن للقرطبي   

التمھی�د لم�ا ف�ي الموط�أ م�ن المع�اني       , ھ�ـ  ١٤٠٥ الطبع�ة الثانی�ة      – بیروت -الكتب العلمیة   

 -وزارة األوق���اف وال���شئون اإلس���المیة: ط , ١٨٢ ص١٣ج: ر واألس���انید الب���ن عب���د الب��� 

دار الكت�ب العلمی�ة     :  الناشر, ١٢٧ ص ٥ج: بدائع الصنائع للكاساني     ھـ  ١٣٨٧ -المغرب

:  الناش�ر , البنایة شرح الھدای�ة لب�در ال�دین العین�ي         ,ھـ  ١٤٠٦ الطبعة الثانیة    – بیروت   -

: ط , ٧٤٤ ص٤ج: لم�سالك لل�صاوي     بلغ�ة ال�سالك ألق�رب ا       – بیروت -دار الكتب العلمیة    

 - بی��روت–دار الغ��رب اإلس��المي :  الناش�ر  ١١٥ ص٤ج: دار المع�ارف ال��ذخیرة للقراف��ي  

دار الكت�ب   :  الناش�ر , ٣٧٩ ص ١٣ج: للم�اوردي    الح�اوي الكبی�ر   , م١٩٩٤الطبعة األولى 

المجموع شرح المھذب للنووي مع , م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩ الطبعة األولى - بیروت-العلمیة 

اإلن�صاف ف�ي معرف�ة ال�راجح     , دار الفك�ر : ط , ١١٧ ص٢٠ج: مل�ة ال�سبكي والمطیع�ي    تك

 - بیروت–دار إحیاء التراث العربي : ط , ٩٣ ص٦ج: من الخالف لعالء الدین المرداوي 

 الطبع��ة - بی��روت –مؤس��سة الرس��الة  : ط , ١٩٣ ص٧ج: الف��روع الب��ن مفل��ح الحنبل��ي   

   ٤٠٧ ص٣٩ج: یتیة الموسوعة الفقھیة الكو, ھـ١٤٢٤األولى 

   ٣٣٧ ص٣٢ج:  مجموع فتاوى ابن تیمیة -٣
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مفـسدة  و, مفسدة أكل المال الحرام   : ألنه يشتمل على مفسدتين     , الربا

ولهذا , ويوقع في العداوة والبغضاء   ,د عن ذكر اهللا   إذ يص , اللهو الحرام 

  "  حرم الميسر قبل تحريم الربا

سبب النهي عن الميسر وتعظيم أمره       : " )١(     وقال ابن حجر المكي   

  عنه- سبحانه وتعالى-الذي نهى اهللا, بالباطلأنه من أكل أموال الناس   

  .)٢(}ِذين آمنُوا ال تَْأكُلُوا َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل يا َأيها الَّ{: بقوله 

ومعاوية ,  وقتادة - رضي اهللا عنهما   -     والميسر كما قال ابن عباس    

    بن صالح

الميـسر   : " )٣(وقـال مالـك   , ومجاهد هو القمار  , وطاووس, وعطاء

 ما فيـه  وميسر قمار وهو, ميسر لهو وهو ما ليس فيه قمار : ميسران  

                                                                                                         
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي السعدي األنصاري شھاب : المكي ھو  ابن َحَجر    -١

من إقلیم (الھیتم  فقیھ باحث مصري، مولده في محلة أبي, الدین شیخ اإلسالم، أبو العباس

) بم�صر (ة إل�ى بن�ي س�عد م�ن ع�رب ال�شرقیة              ن�سب  والسعدي وإلیھا نسبتھ ) الغربیة بمصر 

مبل��غ األرب ف��ي ف��ضائل :  ل��ھ ت��صانیف كثی��رة منھ��ا ,تلق��ى العل��م ف��ي األزھ��ر، وم��ات بمك��ة 

 وتحفة المحتاج لشرح المنھاج ف�ي  ,العرب، والصواعق المحرقة على أھل البدع والضالل 

انظ�ر  , الھیتمی�ة لفتاوي وا, فقھ الشافعیة، والخیرات الحسان في مناقب أبي حنیفة النعمان        

:  الطبع���ة, دار العل���م للمالی���ین :  الناش���ر ,٢٣٤ ص١ج: زركل���ي الدم���شقي   لل األع���الم:

 بن عب�د اهللا الَعْی�َدُروس    الالنور السافر عن أخبار القرن العاشر  , م٢٠٠٢الخامسة عشر   

  األولى:   الطبعة- بیروت-      دار الكتب العلمیة :  الناشر, ٢٥٨ص: 
 ٣٩ج: الموس��وعة الفقھی��ة الكویتی��ة  : وانظ��ر , م��ن س��ورة الن��ساء ٢٩ : ج��زء م��ن اآلی��ة  -٢

  ٤٠٦ص

  ٤٠٧ ص٣٩ج: الموسوعة الفقھیة الكویتیة , ٥٣ص٣ج:  أحكام القرآن للقرطبي -٣
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وميسر القمـار   , فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والمالهي كلها      , مال

  ".ما يتخاطر الناس عليه 

وأما ميسر القمار فقـد اتفـق     ,      وقد اختلف العلماء في ميسر اللهو     

  الفقهاء على 

ولجان الفتوى في   , وبناء عليه فقد أفتى العلماء المعاصرون     , )١(تحريمه

حريم المسابقات الهاتفية سواء التي تتم عن طريـق         العالم اإلسالمي بت  

 سبحانه  -اهللالرسائل أو االتصاالت الشتمالها على الميسر الذي حرمه         

" :  قـائال    ,)٢(يوسف القرضاوي :  وممن أفتى بذلك الدكتور      -وتعالى

وترصـد  , لتي انتشرت في الفضائيات العربية    المسابقات ا  بحرمة هذه 

دراهم والرياالت للفائزين بهـا مـن خـالل         لها ماليين الدوالرات وال   

المبالغ التي يتم تحصيلها من المشتركين عن طريق الرسائل واالتصال          

واعتبر مثل هذه المسابقات نوعا مـن ألعـاب         , من الهواتف المحمولة  

وأضاف أن هذه المسابقات تعتمد فـي عملهـا          , شرعا القمار المحرمة 

 فالشخص المتصل يدفع مبالغ     ,وأكل أموال الناس بالباطل   , على القمار 

وبذلك فـإن العمليـة     , اتصاله وربما يربح أو ال يربح     مالية من خالل    

وأضاف أن    من جانب هذه الجهات    دخلت في إطار المقامرة والنصب    

وال يجوز تشجيعه حتى ال نفسد علـى النـاس          , هذا عمل محرم وإثم   

  . "عقولهم وأموالهم

وذلك , )٣(دكتور نصر فريد واصل     وممن أفتى بذلك أيضا أستاذنا ال 

فأجاب , اإلفتاء عن برنامج من سيربح المليون     في دار  حينما سئل وهو  

بحرمة هذا البرنامج واعتبر أن هذا البرنامج وما يشابهه من          : فضيلته  

                                                 
   المرجعین السابقین-١

   نت- أون ال ین –إسالم ,  شبكة المعلومات اإلسالمیة-٢

  ھـ١٤٢٢-٤-١٥ صحیفة المدینة في -٣
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إن هـذه   : " المسابقات التليفزيونية واإلذاعيـة حـرام قـائال         برامج  

ميسر المحرمة شـرعا    المسابقات صور مستحدثة من صور القمار وال      

بجـزء مـن     في هذه المـسابقات إذ يسهم جميع المشتركين  , باإلجماع

, أموالهم في الجائزة من خالل ثمن المكالمات الهاتفية لهـذا الغـرض           

وقد أيده في هذه الفتوى     , " وهذا هو الغرر الفاحش المنهي عنه شرعا      

 العربيـة   عضو هيئة كبار العلماء في المملكـة      , عبد اهللا منيع  : الشيخ  

صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمـة        : والدكتور  , السعودية

  .)١(وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية, لإلفتاء

     وقد قررت اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء في المملكـة العربيـة           

صحف السعودية أن إقامة المسابقات التي تجريها بعض الشركات أو ال         

ألنه من  , أو البرامج المختلفة بواسطة رسائل الجوال أمر محرم شرعا        

يا َأيهـا    {:  في كتابه العزيز     -تعالى - اهللا الميسر والقمار الذي حرمه   

الَِّذين آمنُوا ِإنَّما الْخَمر والْميِسر والَْأنْصاب والَْأزلَام ِرجس ِمن عمـِل           

 طَاِن فَاجالشَّي  ونتُفِْلح لَّكُملَع وهوالميسر هو المراهنات المشتملة    , )٢(} تَِنب

وهـذه   وأكل أموال الناس بالباطـل    , هالةعلى المخاطرة والغرر والج   

المسابقات تقوم على المخاطرة ألنها تتضمن غرمـا محققـا وغنمـا            

 - اهللا وقـد قـال   , كما أن ذلك من أكل أموال الناس بالباطـل        , محتمال

  .  )٣(} يا َأيها الَِّذين آمنُوا ال تَْأكُلُوا َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل {  :-تعالى

                                                 
  ھـ١٤٢٢-٤-٢٥بقة في  الصحیفة السا-١

  من سورة المائدة٩٠:  اآلیة -٢

قرار  ,قرار اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء: وانظر , من سورة النساء٢٩:  جزء من اآلیة -٣

 - أون ال ی�ن    –إس�الم   , شبكة المعلومات اإلسالمیة  , ھـ  ١٤١٠-٢-٢٦ بتاریخ   ١٦٢: رقم  

  نت
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أن المسابقات التي تـتم   )١(     كما قررت دار اإلفتاء العام في األردن  

عن طريق الهواتف المحمولة من القمار المحرم شـرعا الـذي ورد            

وقد أكـدت  ,  كبائر الذنوب  تحريمه في الكتاب والسنة وعده العلماء من      

الدار على أن الشريعة اإلسالمية تحرم كل صور المعامالت القائمـة           

 والشريعة حرمت القمار    سر سواء اقترنت بمسابقة أو غيرها     الميعلى  

   .ألنه سبيل ألكل أموال الناس بالباطل

     ومن ثم فإنه يجب على القائمين على تنظيم مثل هذه المسابقات أن 

, إثم اإلعانة علـى اإلثـم  : ألن عليهم إثمان , عن صنيعهم هذا يتوقفوا  

كسب حـصل عليـه أي       وكل ربح أو  , وإثم أكل أموال الناس بالباطل    

وهو من  , أو جهة من وراء هذه المسابقات فهو كسب خبيث          , برنامج

 والواجب في الكسب الخبيث     المخادع والمقامر كسب  المال الحرام مثل    

    . )٢(وإال إلى الفقراء, لى أربابه إن علمواتفريغ الذمة منه برده إ

استخدامهم لهذه  في - تعالى- يجب على المسلمين أن يتقوا اهللا     كما

ألنهـا  , قات وأن يحذروا كل الحذر من الدخول في هذه المساب         اتفالهو

ومن ربح  شيئا من هـذه    , لى القمار والميسر  مسابقات محرمة قائمة ع   

وال , جه في أبواب الخير تخلصا منه ال تصدقا       المسابقات فعليه أن يخر   

, ألنهم إما أن يأخذونه ألنفـسهم , يرده إلى القائمين على هذه المسابقات 

   . )٣(وفي ذلك إعانة على المعصية, أو يعطونه لمتسابق آخر

أي ,  الهاتفية خالية من القمـار والميـسر            أما إذا كانت المسابقات   

تلك المـسابقات فـي    ونال بشرط أن تكبالمجان فإنها تكون حينئذ حال    

                                                 
ش�بكة  , ھ�ـ  ١٤٣١-٩-٢ ف�ي  ١٥٠: ب�رقم  , دن فتوى ص�ادرة ع�ن دار اإلفت�اء الع�ام ف�ي األر            -١

   نت- أون ال ین –إسالم , المعلومات اإلسالمیة

  ٤٠٧ ص٣٩ج:  الموسوعة الفقھیة الكویتیة -٢

   المرجع السابق-٣
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وأن ال تعطل اإلنسان عـن واجـب        , أمر مشروع دينيا كان أو دنيويا     

وبالتالي فإن الكسب الناشئ عن هـذه المـسابقات         , شرعي أو دنيوي  

, إما أن يغنم  : ألن كل متسابق يدخلها وهو بين احتمالين        , يكون حالال 

 مجانفهم قد سابقوا بال   , قينوما يغنمه ليس من مال المتساب     , أو ال يغرم  

ولذا فليس فيه أكل أموال النـاس       , بل هو مال لشخص متبرع غيرهم     

    . بالباطل

  

  المبحث الثاني

  )١( الهواتف المحمولة جرسالضوابط الشرعية الخاصة ب

 في هذا المبحث عن الـضوابط       - تعالى -م إن شاء اهللا        سوف أتكل 

ـ   بجرسالشرعية الخاصة    وذلـك فـي مطلبـين      , ة الهواتف المحمول

  :أتناولهما على النحو التالي 

  المطلب األول

  استعمال الجرس العادي للهواتف المحمولة

 التي ينبغي مراعاتها عند استخدام الهواتف       من الضوابط الشرعية       

استعمال الجرس العادي لهذه الهواتف كوسيلة تنبيه تنبـه         : المحمولة  

  .ونحو ذلك, سل إليه رسالةأو ير, اإلنسان على من يتصل عليه

                                                 
جرس الھواتف المحمولة دون نغمات الھوات�ف المحمول�ة عل�ى أس�اس أنھ�ا             آثرت التعبیر ب   -١

لنغم�ات فھ�ي وإن كان�ت كلم�ة عربی�ة إال أنھ�ا       وأم�ا ا , وأن المراد بھا الصوت   , كلمة عربیة 

انظ�ر  . وھذا التعبیر ال یتناسب مع البح�ث   , واللحن الموسیقي , تطلق على الصوت المطرب   

لسان العرب البن منظور , دار الھدایة : الناشر  , ٤٩٣ ص ١٥ج: تاج العروس للزبیدي    : 

: لمعج�م الوس�یط   ا, ھ�ـ  ١٤١٤ الطبعة الثالثة - بیروت–دار صادر :  الناشر   ٣٥ ص ٦ج: 

  دار الدعوة: صادر من مجمع اللغة العربیة الناشر , ١١٧ص١ج
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 في الهواتف المحمولة للحاجة          وال كراهة في استخدام هذا الجرس     

لك في األحاديث التي تشتمل     وال يدخل ذ  , إليه على النحو الذي ذكرت    

وما , جرس الهواتف المحمولة  ألن  , )١(واستعماله ذم اتخاذ الجرس  على  

, صر كجرس البيوت   األجراس التي استُحدثت في هذا الع      في حكمه من  

ونحو ذلـك ال    , والمنبهات والمصالح الحكومية والساعات     ,والمدارس

 ومن ثم   ,س ال في صوتها وال في صورتها      واقيتشبه هذه األجراس الن   

  .فإنه ال كراهة في استخدامها

الهواتـف   -جـرس    ةخاص,  في هذا األجراس    يشترط      غير أنه 

ا لآلخرين بارتفاع صوته    أال يكون مؤذي   : أحدهما شرطان   -المحمولة

ويدخل ,  الجهور حيث ذم القرآن الكريم صاحب الصوت     , فوق المعتاد 

 التي يحملها اإلنسان ويتنقل بها بين   في ذلك أصوات الهواتف المحمولة    

  .الناس

                                                 
أخرج�ھ  »  اْلَج�َرُس َمَزاِمی�ُر ال�شَّْیَطانِ    «- َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم- من ھذه األحادیث قول النبي  -١

 – َص��لَّى اُهللا َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم  -وقول��ھ, ٢١١٤: ب��رقم , ١٦٧٢  ص٣ج: م��سلم ف��ي ص��حیحھ  

 ٣ج: أخرجھ أبوداود في س�ننھ     »  َلا َتْصَحُب اْلَمَلاِئَكُة ِرْفَقًة ِفیَھا َكْلٌب َأْو َجَرسٌ        «: أیضا  

, محمد محیي الدین عبد الحمی�د : المحقق , صحیح: وقال األلباني   , ٢٥٥٥:  برقم   ٢٥ص

 الجمھور على أن النھي عن: "  قال النووي - بیروت–المكتبة العصریة، صیدا :  الناشر

, وقی�ل یمن�ع من�ھ ب�دون حاج�ة        ,  وقی�ل للتح�ریم     وأنھا كراھة تنزی�ھ   , اتخاذ الجرس للكراھة  

مالئك��ة الرحم��ة واالس��تغفار ال الحفظ��ة    : والم��راد بالمالئك��ة  , ویج��وز إذا وقع��ت الحاج��ة  

صحیح : انظر "  والحكمة في مجانبة المالئكة بیتا فیھ جرس أو كلب أنھ شبیھ بالنواقیس

:  تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري     ٩٥ص١٤ ج :مسلم بشرح النووي    

 تطریز ریاض الصالحین لفیصل بن – بیروت  -دار الكتب العلمیة    : الناشر  , ٥٩٢ ص ٥ج

 الطبع��ة األول��ى - الری��اض–دار العاص��مة : الناش��ر , ٩٥٢ ص١ج: عب��د العزی��ز النج��دي  

 ١ج: فیري ال��شافعي المج��الس الوعظی��ة ف��ي ش��رح أحادی��ث خی��ر البری��ة لل��س    ھ��ـ ١٤٢٣

  م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥ الطبعة األولى – بیروت -دار الكتب العلمیة : الناشر , ١٧١ص
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واغْضض ِمـن    {  :- تعالى - في تفسير قول اهللا    )١(     قال القرطبي 

وال , أي انقص منه  : "  )٢(} لَصوتُ الْحِميرِ صوِتك ِإن َأنْكَر الَْأصواِت     

فإن الجهر بـأكثر مـن      , تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج إليه       

 بتـرك   - تعالى -مة أدب من اهللا   وهذه اآلية الكري  , يؤذيالحاجة تكلف   

 فمن كـان    الجهيرالصوت  وكانت العرب تفخر بجهارة     , الصياح جملة 

 -وقد نهـى اهللا   , خفض كان أذل  كان أ ومن  , منهم أشد صوتا كان أعز    

 { : - سبحانه وتعالى  -بقوله عن هذه الخلق الجاهلية      -سبحانه وتعالى 

أي لو أن شيئا يهاب لصوته لكان        } ِ ِإن َأنْكَر الَْأصواِت لَصوتُ الْحِمير    

  ." الحمار فجعلهم في المثل سواء

ـ      , أن يكون صوته عاديا    : وثانيهما جل سوال يتم استبداله بنغمـات م

وقـد اتفـق العلمـاء      , واأللحـان الموسـيقية   عليها بعض األغـاني     

بحرمة اسـتبدال  : على القول  ممن اطلعت على فتواهم  )٣(المعاصرون

, الجرس العادي للهواتف المحمولة ببعض األغاني واأللحان الموسيقية       

قـول  :   ومنها    )٤(وقد استدلوا على ذلك بأدلة تحريم الغناء والموسيقا       

وِمن النَّاِس من يشْتَِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عن سـِبيِل          { : -ليتعا -اهللا

ِهينم ذَابع ملَه ا ُأولَِئكوزا هتَِّخذَهيِر ِعلٍْم و٥(} اللَِّه ِبغَي(.  

                                                 
 ٥ج: أحك���ام الق���رآن للج���صاص    : وانظ���ر  , ٧٢-٧١ص١٤ج:  أحك���ام الق���رآن للقرطب���ي    -١

  ٢٢٠ص

  من سورة لقمان١٩:  جزء من اآلیة -٢

: ملك�ة العربی�ة ال�سعودیة انظ�ر      من ھؤالء العلماء اللجنة الدائم�ة للبح�وث واإلفت�اء ف�ي الم             -٣

    ١٧٩٥: العدد , ٤٢ص: مجلة الدعوة 

وم�ن الخط�أ ال�شائع      , الكلمة األعجمیة المختومة بألف تكت�ب ب�ألف مم�دودة ككلم�ة موس�یقا              -٤

عب�د الفت�اح   ر ف�ن اإلم�الء ف�ي العربی�ة للدكتو     :انظ�ر  .كتابتھا ب�ألف مق�صورة م�ا ل�م تع�رب          

  دار عمان األردن : ط ٧٢٤ص٢ج الحموز
  من سورة لقمان ٦:  اآلیة -٥
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 -أن اهللا :  كريمة على تحريم الغناء   ووجه الداللة من هذه اآلية ال          

 الحديث ليضلوا به عن سـبيله       يشترون لهو ذم الذين    -سبحانه وتعالي 

 ولهو الحديث كما قال ابن عباس،       ,وتوعدهم بالعذاب المهين  علم،  بغير

هو الغناء وقد حلف ابن مسعود باهللا        - رضي اهللا عنهم   -وابن مسعود 

الذي ال إله إال هو ثالث مرات أن لهو الحديث هو الغناء فيكون الغناء              

  .)١(حراما

 «:  أيـضا    -صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم     -بقول النبي      واستدلوا كذلك   

 والمعـاِزفَ  والحِرير، والخَمر   الِحر يستَِحلُّون ونَن ِمن ُأمِتي َأقْوام،   لَيكُ

 وفي الحديث دليل على تحريم آالت العزف والطرب من وجهين           )٢(»

 :  

فإنه »  يستحلون« :أيضا   –سلَّمصلَّى اُهللا علَيِه و    -قوله : ولهماأ     

صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هـي فـي الـشرع محرمـة             

  .فيستحلها أولئك القوم

,  قرن المعازف مع المقطوع بحرمته وهو الزنا والخمر        : ثانيهما     

  .امولو لم تكن محرمة لما قرنها معه

 ملكـة العربيـة    لت اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء في الم      ِئ     وقد س

ال يجوز  : " السعودية عن حكم النغمات الموسيقية في الجوال فأجابت         

ألن , استعمال النغمات الموسيقية في الهواتف أو غيرها من األجهـزة         

                                                 
وأث�ر  , ٣٩ ص ٢١ج : ، تفسیر الطب�ري  ٥٢ – ٥١ ص ١٤ج:  أحكام القرآن للقرطبي    -١    

ص��حیح اإلس��ناد،  : وق��ال  ،٤١١ ص ٢ج : اب��ن م��سعود أخرج��ھ الح��اكم ف��ي الم��ستدرك     

 - بی��روت-دار الكت��ب العلمی��ة : ط , ٣٧٣ ص ٤ج: وأخرج��ھ اب��ن أب��ي ش��یبة ف��ي م��صنفھ    

   ٣٣٧ ص ٢ج : زواجر عن اقتراف الكبائر البن حجر الھیتمي ال: وانظر 

، والح�ر بك�سر الح�اء المھمل�ة         ١٥٥ – ١٥١ ص ٢١ج: أخرجھ البخ�اري ف�ي ص�حیحھ         -٢    

ف�تح الب�اري ب�شرح ص�حیح      : ی�ستحلون الزن�ا، انظ�ر     : والمعن�ي   , الف�رج : وتخفیف الراء   

  .١٥٥ ص٢١ج: البخاري البن حجر 
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غنى ويست, استعمال آالت الموسيقا محرم كما دلت عليه األدلة الشرعية        

  .)١(" عنها باستعمال الجرس العادي

 الذين أفتوا بحرمة استبدال الجـرس العـادي              وقد أضاف العلماء  

للهواتف المحمولة ببعض األغاني واأللحان الموسيقية على هذه األدلة         

إن هذا الحكم حكم عام يشمل حرمة االسـتماع إلـى هـذه             : " فقالوا  

المعازف سواء عن طريق الهواتف المحمولة أو غيرها، بل إن الحرمة 

ن سماع هذه المعازف عن طريق      تكون أشد والذنب يكون أعظم إذا كا      

الهواتف المحمولة لما في ذلك من إلحاق األذى والضرر بالناس حيث           

إنهم يجبرون على سماع أصوات هـذه المعـازف إذا تـم االتـصال        

  .)٢("عليها

     ومما هو جدير بالذكر في هذا المقام أن بعض النـاس يقومـون             

أو ألفـاظ   , رآنيةبضبط هواتفهم المحمولة على صوت بعض اآليات الق       

وابتعادا منهم في نفس الوقـت      , اآلذان ظنا منهم أن هذا عمل مستحب      

  .عن نغمات الموسيقا المحرمة

     لكنني أرى أن ضبط الهواتف المحمولة علـى بعـض اآليـات            

 بذلك كثير  وقد أفتى , ألفاظ اآلذان أمر مكروه كراهة تحريم      أو, القرآنية

  : ما يلي  وذلك ل)٣(من العلماء المعاصرين

                                                 
   ١٧٩٥:  العدد ,٤٢ص: مجلة الدعوة  -١    

   المرجع السابق -٢

وعلم��اء مجم��ع , علم��اء مجم��ع البح��وث اإلس��المیة ب��األزھر ال��شریف :  م��ن ھ��ؤالء العلم��اء -٣

, مفتي الجمھوریة, على جمعة: والدكتور , الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي

 ١٤٢٨ بمكة المكرمة مجمع الفقھ اإلسالمي في دورتھ التاسعة عشرلالقرار األول : انظر 

استعمال اآلیات القرآنیة وما فیھ  : بشأن موضوع, م٢٠٠٧/ ١١/ ٧ قالموافھـ ٢٩/ ١٠/

 أون ال ین –إسالم , شبكة المعلومات اإلسالمیة, للزینة وفي وسائل االتصال الحدیثة  ذكر

   نت   -
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وقـد جعلهـا    , ألفاظ تعبدية أن ألفاظ اآلذان وآيات القرآن        : أوال    

 وذكـر اهللا    - تعالي -وهما من ذكر اهللا   , الشارع منوطة بأحكام الشرع   

فاآلذان شـرع لإلعـالم     , يجب أن يصان ويكرم ويجعل فيما شُرع له       

  قَالَ - اهللا عنه  رضي -  ن ماِلِك بِن الْحويِرِث     عف, بدخول وقت الصالة  

 : تُ النَِّبيَأتَي-    لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عنَـا      أَ -صدـا َأرِلـي، فَلَم اِحبصنَا و

 ِإذَا حضرِت الصلَاةُ، فََأذِّنَـا، ثُـم َأِقيمـا،    «:  الِْإقْفَاَل ِمن ِعنِْدِه، قَاَل لَنَا 

رآن إنما تتلى لالستماع واالنتفاع بهـا       وآيات الق  )١(»ولْيُؤمكُما َأكْبركُما 

أو , على الوجه الشرعي الذي من أجله أنزلت واستعمال صوت اآلذان         

تالوة القرآن ألجل التنبيه على المكالمات بدال عن األجراس العادية في         

  .الهواتف مما ينافي ما شرع له مثل هذا الذكر

 سـبحانه  -زلـه اهللا  سية القرآن الذي أن    أن في هذا عبثا بقد      :ثانيا     

: وقد أفتى الـدكتور     , ن كتاب هداية يهدي للتي هي أقوم      ليكو -وتعالى

 بتحريم جعل آيات القرآن نغمة      بقاس ال مفتي الجمهورية , )٢(على جمعة 

للهواتف المحمولة على أساس أن في هذا عبثا بقدسية القـرآن الـذي             

 في أمور تحط     وليس  للذكر والتعبد بتالوته   -ه وتعالى سبحان -أنزله اهللا 

 وقد قرر علمـاء  ,من شأن آيات القرآن وتخرجها من إطارها الشرعي  

 بأنه ال يجـوز     )٣(مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي      

استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه واالنتظار في الهواتف الجوالة وما          

                                                 
, ١٣٢ص١ج : انظ��ر ص��حیح اإلم��ام البخ��اري :  أخرج��ھ البخ��اري وم��سلم ف��ي ص��حیحیھما -١

  ٦٧٤: برقم , ٤٦٦ ص١ج:  صحیح  اإلمام مسلم, ٦٥٨: برقم 

   نت   - أون ال ین –إسالم ,  شبكة المعلومات اإلسالمیة-٢

 ١٤٢٨ بمكة المكرمة مجمع الفقھ اإلسالمي في دورتھ التاسعة عشرلالقرار األول : انظر  -٣

قرآنیة وما فیھ استعمال اآلیات ال : بشأن موضوع, م٢٠٠٧/ ١١/ ٧ قالموافھـ ٢٩/ ١٠/

  للزینة وفي وسائل االتصال الحدیثة وبیعھا  ذكر
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ن لالبتـذال   في حكمها؛ وذلك لما في هذا االستعمال من تعريض القرآ         

 وألنه قد تتلى اآليات في مـواطن ال         واالمتهان بقطع التالوة وإهمالها   

وقد أكد مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف على عدم         , تليق بها 

جواز استخدام آيات القرآن كنغمة للهواتف المحمولة لما فيه من إساءة           

  .)١(للقرآن بما ال يتفق مع جالله وقدسيته

ولـيس مـن    ,  أن القرآن الكريم يجب احترامه وتـوقيره       : ثالثا     

السيما , أن يجعله اإلنسان وسيلة تنبيه تنبهه على من يتصل بهاحترامه 

 فيترتب علـى    وأن االتصال قد يتم على صاحبه وهو يقضي حاجته،        

 وذكره في موضع الخالء وهذا أمـر     -عز وجل -ذلك تالوة كتاب اهللا     

ضبط هاتفه على اآليات القرآنية واألدعية      وال يقال بأن من ي    , )٢(مكروه

النبوية يغلق هاتفه عند دخول الخالء، فإن الواقع أثبت خالف ذلك إما            

  .وإما تهاونا, نسيانا، وإما كسال

قرأ االسـتماع لـه   األصل في القرآن الكريم عندما يأن   : رابعـا      

ت وهذا ال يتحقق مع ضبط الهواتف المحمولة على اآليـا          ,واإلنصات

ألن أغلب الناس يقطعون القراءة للرد على المكالمات التـي          , القرآنية

خشى عليهم من اإلعراض عـن القـرآن        وهؤالء ي , تأتيهم من غيرهم  

وربمـا يقطـع اإلنـسان      , وترك كالم الخالق  , الستقبال كالم المخلوق  

 المكالمة والقارئ يقرأ    القراءة عند موقف يقبح القطع فيه كأن يرد على        

, فلذلك كله " لَا ِإلَه   : " المؤذن يقول    أو, )٣(} لَا ِإلَه  { :-تعالي -قول اهللا 

ومن أعظمها كالم  ,  وشعائره وسدا للذريعة وألبواب انتهاك حرمات اهللا     

                                                 
   نت   - أون ال ین –إسالم ,  شبكة المعلومات اإلسالمیة-١

، الفقھ على المذاھب األربعة للجزی�ري  ١٠٧ ص١ج:  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  -٢

 م١٩٦٦دار الفكر :  ط , ٨٤ ص١ج: 

 بقرةمن سورة ال٢٥٥:  جزء من اآلیة -٣
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 نغمـة   وألفـاظ اآلذان  ,  ال يجوز جعل اآليات القرآنية     -عز وجل -اهللا

 أن   أجل وأشرف وأعظم من    -تعالي - ألن كالم اهللا   ,للهواتف المحمولة 

  .يجعل وسيلة تنبيه تنبه اإلنسان على من يتصل عليه

 أو  ا منه قراءة لل  المحمولة اتفو     وأما تسجيل القرآن الكريم في اله     

علـى  ألنه يعـين  ,  أمر مندوب إليهاالستماع إليه فال حرج فيه بل هو   

 ففيـه   ,ويحصل الثواب باالستماع إليه   ره  القرآن واستماعه وتدب  قراءة  

     .)١(وإذاعة له بين المسلمين تذكير وتعليم

أما ضبط الهواتف المحمولة على بعض األدعية النبوية فهو أمر               

بل هي كراهـة    , لكن الكراهة هنا ال تصل إلى درجة التحريم       , مكروه

 حيث يخشى أن يكون في هـذا امتهـان   تنزيه تكريما لألدعية النبوية   

ما السـي , الهواتـف  بدون قصد من أصحاب هذه       لهذه األدعية الشريفة  

 فيترتب على    يقضي حاجته   الهاتف وصاحبه  وأن االتصال قد يتم على    

موضـع  اعها فـي    وسم -لَّماُهللا علَيِه وس   صلَّى   -أدعية النَِّبي  ذلك ذكر 

قطع اإلنسان الـدعاء    وقد ي , وهذا أمر مكروه كما بينا قبل ذلك      , الخالء

ـ   وهذا هو الواقع المش    قبل أن يكتمل   أو يقطعـه فـي     , سموعاهد والم

ولهذا وغيره فإنني أرى كراهـة ضـبط        , موضع ال يحسن فيه القطع    

الهواتف المحمولة على األدعية النبوية تكريما لهـذه األدعيـة مـن            

  .االبتذال

وما ,      أما إذا ضبط اإلنسان هاتفه على حكمة مأثورة نظما أو شعرا

ان األفـضل فـي     وإن ك , أشبه ذلك من األشياء النافعة فال بأس بذلك       

وعدم استبداله بأي شي ء آخر      ,  استعمال الجرس العادي   جميع األحوال 

                                                 
 ١٤٢٨ بمكة المكرمة مجمع الفقھ اإلسالمي في دورتھ التاسعة عشرلالقرار األول : انظر  -١

استعمال اآلیات القرآنیة وما فیھ  : بشأن موضوع, م٢٠٠٧/ ١١/ ٧ قالموافھـ ٢٩/ ١٠/

  للزینة وفي وسائل االتصال الحدیثة وبیعھا  ذكر
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ولَا تَسبوا الَِّذين   {  :-تعالي -عمال بقول اهللا  , ودرأ للمفاسد , عسدا للذرائ 

: "  )٢( قال القرطبي  ,)١(}يدعون ِمن دوِن اللَِّه فَيسبوا اللَّه عدوا ِبغَيِر ِعلْمٍ        

 وقـال ابـن    "  كم بـسد الـذرائع    ه اآلية دليل على وجوب الح     في هذ 

 في كتابه أحدا أن يفعل فعـال جـائزا          - تعالي -منع اهللا "  : )٣(العربي

  "يؤدي إلى محظور

  المطلب الثاني

  غلق الهواتف المحمولة عند دخول المساجد

سبة لمـستخدمي   من الضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها بالن           

وضـع   أو جعلهـا فـي   ,غلقها عند دخول المساجد حمولة  الهواتف الم 

وذلك إذا كانت نغمة هـذه      ,  ونحو ذلك  االستقبال الصامت أو المتحرك   

أيا كانت تلـك النغمـة      , الهواتف مرتفعة بحيث تشوش على المصلين     

ى التشويش على ألن ذلك يؤدي إل, سواء كانت نغمة عادية أو غير ذلك

 مـن جهـة     ى اإلمام والمـصلين   وعل, أصحاب هذه الهواتف من جهة    

ويؤدي في نفس الوقت إلى وقوع الفتنة بين المصلين وأصحاب , أخرى

 في كثير مـن     -عز وجل -تف كما هو المشاهد في بيوت اهللا      هذه الهوا 

حيث ترتفع أصوات بعض المصلين عقب السالم منكرة على         , األحيان

أصحاب هذه الهواتف ما حدث منهم من تشويش عليهم بـسبب عـدم             

  .غلقهم لهذه الهواتف

 أن نغمات الهواتف المحمولة داخل المساجد سواء أكانت         والواقع     

هذه النغمات نغمات عادية أو موسيقية ظاهرة تزداد بازديـاد اقتنـاء            

                                                 
 من سورة األنعام١٠٨:  جزء من اآلیة -١

   ٦١ص٧ج: القرآن للقرطبي  أحكام -٢

   ٢٦٥ ص٢ج:  أحكام القرآن البن العربي -٣
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الكثير من الناس لهذه الهواتف ولما كانت هذه الظاهرة من الظـواهر            

هم مما يترتب   السيئة لكونها تؤدي إلى إزعاج المصلين والتشويش علي       

عليه عدم الخشوع في الصالة لذا فقد أصبح لزاما علينا بيـان الحكـم              

 عليهـا  والقـضاء , ع عالج للحد منها   الشرعي لهذه الظاهرة، مع وض    

  : التوفيق -تعالى -فأقول وباهللا

ومكانـة  ,      لقد أولت الشريعة اإلسالمية المساجد عنايـة خاصـة        

ومن َأظْلَم ِممـن     {: لى نفسه فقال     إ - تعالى -فقد أضافها اهللا  , مرموقة

              ا كَـانم ا ُأولَِئكاِبهى ِفي خَرعسو هما اسِفيه ذْكَري اللَِّه َأن اِجدسم نَعم

              ـذَابِة عِفي الْآِخر ملَهو يا ِخزنْيِفي الد ملَه ا ِإلَّا خَاِئِفينخُلُوهدي َأن ملَه

ما كَـان ِللْمـشِْرِكين َأن يعمـروا         {: أيضا   - تعالى -وقال, )١(} ٌ عِظيم

مساِجد اللَِّه شَاِهِدين علَى َأنْفُِسِهم ِبالْكُفِْر ُأولَِئك حِبطَتْ َأعمـالُهم وِفـي            

  ونخَاِلد م{:  من شأنها وعظمها فقـال       - تعالى -ورفع اهللا , )٢(}النَّاِر ه 

لَّه َأن تُرفَع ويذْكَر ِفيها اسمه يسبح لَـه ِفيهـا ِبالْغُـدو            ِفي بيوٍت َأِذن ال   

صـلَّى   -لقول النَِّبي  -تعالى -وهي أحب البقاع إلى اهللا    , )٣(} واآلصاِل

  لَّمسِه ولَياِجد       «: -اُهللا عـسالِْبقَاِع ِإلَى اللَِّه الْم بـِن   وقـال  )٤(» ُ َأحاب 

                                                 
 من سورة البقرة١١٤:  اآلیة -١

  من سورة التوبة١٧:  اآلیة -٢

  من سورة النور٣٦:  اآلیة -٣

: المحق��ق , ١٣٠١: ب��رقم , ٢٥٣ ص٢ج: م��سند ال��شھاب الق��ضاعي :  انظ��ر ھ��ذا الح��دیث -٤

 ٨ج:  مسند البزار – بیروت–مؤسسة الرسالة :  رالناش   حمدي بن عبد المجید السلفي

الطبع��ة  ,المن��ورة- المدین��ة-مكتب��ة العل��وم والحك��م   : الناش��ر , ٣٤٣٠: ب��رقم  , ٣٥٢ص

 األولى
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الْمساِجد بيوتُ اِهللا ِفي الَْأرِض، تُـِضُئ       «:  -رضي اهللا عنهما   –عباٍس

  .)١(»ِلَأهِل السماِء كَما تُِضُئ نُجوم السماِء ِلَأهِل الَْأرِض

 بتعظيمها  - تعالى -لتي أمر اهللا       وهي من شعائر اإلسالم الظاهرة ا     

ذَِلك ومـن    { : - تعالى -قال, واحترامها وجعل ذلك من عالمة التقوى     

ولذا فقد صان اإلسـالم     , )٢(} يعظِّم شَعاِئر اللَِّه فَِإنَّها ِمن تَقْوى الْقُلُوبِ      

 وتعظيم شـأنها    جداالمساجد عن مباحات كثيرة ألجل رفع مكانة المس       

بـل  , هي عنه  نُ فهذا البيع الذي به قوام البشرية وحياتهم      , ورفع قدرها 

 لَّ -وأمرنا النَِّبيى اهللاُ  ص  لَّمسِه ولَيأن نقول لمن يبيع ويشتري فـي        - ع 

 -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -كما أمرنا  )٣(»لَا َأربح اللَّه ِتجارتَك      «المسجد  

من سِمع رجلًا ينْشُد     «: أن نجيب من أنشد ضالة في المسجد بقولنا له          

 )٤(»  لَا ردها اُهللا علَيك فَِإن الْمساِجد لَم تُبن ِلهذَا         ضالَّةً ِفي الْمسِجِد فَلْيقُلْ   

فإذا كانت هذه األعمال محرمة وهي في حد ذاتها أعمال مباحـة وال             

 بصلب الصالة وال تشوش على المصلين والذاكرين فإن نغمات           ترتبط

 ارتفاعا يشوش علـى   ولة إذا كانت مرتفعة فوق العادة       الهواتف المحم 

اه فإنهـا   المصلين ويؤدي إلى وقوع الفتنة بينهم على النحو الذي ذكرن         

                                                 
مكتب�ة الرش�د    : الناش�ر   , ٢٦٨٧: ب�رقم   , ٣٨٠ ص ٤ج:  أخرجھ البیھقي في شعب اإلیم�ان        -١

 - ھ��ـ ١٤٢٣األول��ى، : بع��ة الط, بالری��اض بالتع��اون م��ع ال��دار ال��سلفیة ببومب��اي بالھن��د     

حم���دي ب���ن عب���د : تحقی���ق , ٢٦٢ ص١٠ج: والطبران���ي ف���ي المعج���م الكبی���ر ,  م ٢٠٠٣

  الثانیة:  الطبعة – القاھرة–مكتبة ابن تیمیة : دار النشر , المجید السلفي

  من سورة الحج٣٢:  اآلیة -٢

ْن َیِبی��ُع َأْو َیْبَت��اُع ِف��ي ِإَذا َرَأْی��ُتْم َم�� «: ون��صھ ,  ج��زء م��ن ح��دیث أخرج��ھ الترم��ذي ف��ي س��ننھ -٣

َل�ا َردَّ اللَّ�ُھ    :  َوِإَذا َرَأْیُتْم َمْن َیْنُشُد ِفیِھ َضالًَّة، َفُقوُل�وا        َلا َأْرَبَح اللَُّھ ِتَجاَرَتكَ   :  الَمْسِجِد َفُقوُلوا 

: تحقی�ق وتعلی�ق     , ص�حیح : وق�ال عن�ھ األلب�اني       , ١٣٢١: برقم  , ٦٠٢ ص ٣ج: »  َعَلْیَك

الثانی�ة  : الطبع�ة   , م�صر -مطبع�ة م�صطفى الب�ابي الحلب�ي     :  لباقي الناشرمحمد فؤاد عبد ا  

  م ١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥

  ٥٦٨: برقم  ٣٩٧  ص ١ج:  أخرجھ مسلم في صحیحھ -٤
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 فإنه يجب غلق هذه الهواتـف     وبناء عليه   , تكون محرمة من باب أولى    

هـا  أو ترك , أو جعلها في وضع االستقبال الصامت      عند دخول المساجد  

 إذا لم يكن أصحابها في حاجة ماسـة         في السيارة أو البيت ونحو ذلك     

دخول المساجد بل إنه يمتد ليشمل كل   يقتصر هذا الحكم على وال, إليها

 حيث  يات والمدارس والجامعات ونحو ذلك    مكان يتطلب ذلك كالمستشف   

 مما يتطلب معـه     الهدوء السكينة و  وطالب العلم إلى    , حاجة المرضى 

 و جعلها في وضع االسـتقبال الـصامت       أ, وجوب غلق هذه الهواتف   

  .ونحو ذلك

أو كانـت مرتفعـة   ,  نغمة هذه الهواتف غير مرتفعةأما إذا كانت       

بل يقتصر سماعها على    بحيث ال تشوش على المصلين      ارتفاعا يسيرا   

, وكانت تلك النغمة نغمة عادية فإنها تكـون مكروهـة         , أصحابها فقط 

أو , دخـول المـساجد   عند  وبناء عليه فإنه يستحب غلق هذه الهواتف        

 حتى يفرغ   المتحرك ونحو ذلك  قبال الصامت أو    جعلها في وضع االست   

وعن عنها داها كاملة الخشوع بعيدة عما يلهي اإلنسان من صالته وقد أ

ومـن  , واإلسالم حريص كل الحرص علـى ذلـك       , االنشغال بغيرها 

  :اإلسالم في ذلك ما يلي األمور التي راعاها 

 -ة في معاطن اإلبل، حيث نهـى النبـي        النهي عن الصال  : أوال       

صلُّوا ِفي   «: الصالة في أعطان اإلبل فقال      عن  -ِه وسلَّم  علَي صلَّى اهللاُ 

  .)١(» صلُّوا ِفي َأعطَاِن اِإلِبِلمراِبِض الغَنَِم، ولَا تُ

والحديث يدل على تحريم الصالة في معاطن اإلبل، والنهي للتحـريم           

علـى  )٢(وذلك في رواية عنه، وحملـه الجمهـور        )١(عند اإلمام أحمد  

                                                 
حدیث حسن : ، وقال عنھ الترمذي ٣٤٨: برقم , ١٨١ ص٢ج:  أخرجھ الترمذي في سننھ -١

نم ومكان ربوضھا، ومعاطن مأوي الغ:  القاھرة ومرابض الغنم –دار الحدیث : صحیح ط 

   .٤٤٠ ص–٢٢٩ص: مختار الصحاح للرازي :  مبارك اإلبل حول الماء انظر : اإلبل
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فربما نفرت وهـو فـي      , ما فيها من النفور   : ة، وحكمة النهي    الكراه

 أو تشويش الخاطر    أذي يحصل له منها     إلى قطعها، أو   الصالة فتؤدي 

   .الخشوع في الصالةالملهي عن 

وتكره الصالة في أعطـان اإلبـل، لعـدم          : " )٣(قال الشيرازي      

  ".الخشوع فيها لما يخاف من نفورها 

 أم المؤمنين   ي عن ن االلتفات في الصالة، فقد رو     النهي ع  : ثانيا     

صـلَّى اُهللا    -اللَِّه سَألْتُ رسولَ :  الَتْ أنها قَ  -رضي اهللا عنها   -عاِئشَةَ

 لَّمسِه ولَيالَِة؟ فَقَالَ     -عِن اِلالِْتفَاِت ِفي الصع   :»     هخْتَِلـسي اخِْتالَس وه

 وهو دليل على كراهـة االلتفـات فـي          )٤(»الشَّيطَان ِمن صالَِة العبِد     

 يبلـغ إلـى     الصالة، وقد حمله الجمهور على ذلك إذا كان التفاتـا ال          

وإال كان مبطال للصالة وسبب الكراهة نقصان       استدبار القبلة بصدره،    

  .)٥(الخشوع

دافعـة األخبثـين،    كراهة الصالة بحضرة الطعام، وعند م      : ثالثا     

ةَ ِبحضرِة الطَّعاِم،   صلَا الَ « : - اُهللا علَيِه وسلَّم   صلَّى -وذلك لقول النبي  

صلَّى اُهللا علَيـِه     - والحكمة من نهي النبي    )٦(» هو يداِفعه الَْأخْبثَانِ   ولَا

  لَّمسثين ذهاب  عن الصالة في حضرة الطعام، أو مع مدافعة األخب         -و

                                                                                                         
  ٣٧ ص٢ج: ، المغني البن قدامة ١٣٧ ص٢ج:  نیل األوطار للشوكاني -١

 ص ١ج: ، الفواك��ھ ال��دواني الب��ن مھن��ا النف��راوي  ١٣٧ ص٢ج:  نی��ل األوط��ار لل��شوكاني  -٢

   .مصطفي الحلبي: ط , ١٤٨

  .دار إحیاء التراث العربي  : ط , ٧٢ ص١ج:  المھذب ألبي إسحاق الشیرازي -٣

   .٧٥١: برقم , ١٣٨ ص ٤ج:  أخرجھ البخاري في صحیحھ -٤

ھ���ـ ، نی���ل ١٤٢٤المكتب���ة الع���صریة ب���صیدا : ط , ٣٥٠ ص١ج:  س���بل ال���سالم لل���صنعاني -٥

  .٣٣٣ ص٢ج: األوطار للشوكاني 

 ٥٦٠: برقم , ٣٩٣ ص١ج:  أخرجھ مسلم في صحیحھ -٦
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حـصل بـه أو بتـأخيره       ويلحق بهما ما ي   كمال الخشوع في الصالة،     

  .)١(تشويش الخاطر بجامع ذهاب الخشوع الذي هو روح الصالة

النهي عن الجهر بقراءة القرآن، وغيره في المـسجد إذا           : رابعا     

  الخدريكانت القراءة تشوش على المصلين، حيث روى عن أبي سعيد     

المـسجد  فـي    -صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم     -اعتكف رسول اهللا  : أنه قال   

َألَا ِإن كُلَّكُم منَاٍج ربه،      «هرون بالقراءة فكشف الستر وقال      فسمعهم يج 

     كُمضعب فَعرلَا يا، وضعب كُمضعب نْؤِذيِةفَلَا ياءٍض ِفي الِْقرعلَى بع  « َأو

  .)٢(» ِفي الصلَاِة «:  قَاَل

الصحابة أن يشغل  - علَيِه وسلَّم صلَّى اهللاُ  -وفي هذا الحديث نهى النبي    

صلَّى  -قراءة القرآن، فلم يرض رسول اهللا     بعضهم بعضا عن الصالة ب    

لَّمسِه ولَيأن تكون صالة أحد، أو قراءته مشغلة لصالة أحد -اُهللا ع.  

كراهة ما يشغل المصلي عن الـصالة مـن النقـوش            : خامسا     

رضـي اهللا    -منين عائشة م المؤ ونحوها مما يشغل القلب حيث روت أ      

 صلَّى ِفي خَِميصٍة لَها َأعالَم،      -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -أن النبي  -عنها

  الَِمهِإلَى َأع فَ     فَنَظَررا انْصةً، فَلَمِتي    « :    قَاَلا نَظْروا ِبخَِميـصباذْه

لْهتِْني آِنفًـا عـن     يِة َأِبي جهٍم، فَِإنَّها أَ    هِذِه ِإلَى َأِبي جهٍم وْأتُوِني ِبَأنِْبجانِ     

صلَّى اُهللا علَيـِه   - أن أبا جهم بن حذيفة أهدي للنبي  وذلك )٣(» صالَِتي

                                                 
, ١٦٠ ص ٢ج  : ، فتح الب�اري الب�ن حج�ر         ٣٤٨ – ٣٤٧ ص ١ج:  سبل السالم للصنعاني     -١

دار الكتب العلمیة، المجموع شرح المھذب للنووي  ط, ١٦٤ ص١ج: األم لإلمام الشافعي 

  .م ١٩٩٦دار الفكر : ط , ١١٤ ص٤ج: 
 ص���حیح كم���ا ق���ال ، والح���دیث١٣٣٢: ب���رقم , ٤٢٤ص١ج:  أخرج���ھ أب���و داود ف���ي س���ننھ -٢

 .دار الفكر:  عبد الحمید، الناشر تحقیق سنن أبي داود لمحمدمحیي الدین:  انظر ,األلباني
كساء مربع : والخمیصة , ٢٧٣: برقم , ٣٥ – ٣٤ ص٣ج:  أخرجھ البخاري في صحیحھ  -٣

فتح الباري البن حجر : كساء غلیظ ال علم لھ انظر      بفتح الھمزة : واألنبجانیة  , لھ علمان 

   .٣٥ص ٣ ج:
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لَّمسفَ، قَالَ          - ورا انْصالَةَ، فَلَما الصِفيه فَشَِهد ،لَما عةً لَهةً شَاِميخَِميص 

:  )٢( قال ابن بطـال    )١(»  الْخَِميصةَ ِإلَى أِبي جهمٍ    ِهردي هذِ  «:  لعاِئشَةَ

ثوبا غيرها ليعلمه أنه لم يـرد        -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -إنما طلب منه  

كَان ِقرام  :  قال   -رضي اهللا عنه   -عليه هديته استخفافا به، وعن أنس     

   اِنبتْ ِبِه جتَراِئشَةَ سا، فَقَاَل النَّ   ِلعِتهيب ِبي-    لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص - : » 

اُل تَصالَ تَز ذَا، فَِإنَّهِك هامنَّا ِقرالَِتيَأِميِطي عِفي ص ِرضتَع ه٣(»اِوير(.   

وفي الحديثين دليل على كراهة ما يشغل عن الـصالة مـن النقـوش              

  .)٤(ونحوها مما يشغل القلب

ذه األمور التي راعاها اإلسالم عند      وبعد فقد تبين لنا من خالل ه           

أداء الصالة أن اإلسالم حث على الخشوع فيها، وعدم االنشغال بغيرها 

إن غلق الهواتف المحمولة عنـد دخـول         : األمر الذي يجعلني أقول   

ـ نت نغمة هذه الهواتف نغمة عادية       إذا كا المساجد   ت يـسيرة ال    وكان

مـر  أحابها فقـط    بل يقتصر سماعها على أص    , تشوش على المصلين  

صـلَّى اُهللا علَيـِه      - ولمبادرة النبـي   ,مندوب، وذلك لألحاديث السابقة   

لَّمسصلى اهللا عليـه     - وإزالته , عنها لى صيانة صالته عما يلهي    إ -و 

ا في قصة خميصة أبي جهـم بـن         ما يشغل عن اإلقبال عليه     -وسلم

إلمـام  وفيهما داللـة كمـا يقـول ا        ام أم المؤمنين عائشة   وقر, حذيفة

                                                 
محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقي   : تحقی��ق , ٢٢٠: ب��رقم , ٩٧ص١ج:  أخرج��ھ مال��ك ف��ي الموط��أ   -١

   .- مصر-دار إحیاء التراث العربي, الناشر

   .٣٥٤ص١ج:  سبل السالم للصنعاني -٢

، والقرام بكسر القاف، وتخفی�ف  ٣٧٤: برقم , ٣٧ ص ٣ج:  أخرجھ البخاري في صحیحھ      - ٣

 .ھو صوف غلیظ جدا یف�رش ف�ي الھ�ودج   : ف ذو ألوان، وقیل ستر رقیق من صو : الراء  

    .٣٧ ص٣ج: فتح الباري البن حجر : انظر 
  . المرجع السابق-٤
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 ش على المصلى صالته مما في منزلـه       على إزالة ما يشو   )١(الصنعاني

ى بطالن الـصالة، ألنـه لـم        أو في محل صالته، وال دليل فيهما عل       

  .أعادهاأنه  -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم -عنهيرو

وبناء عليه فإنني أنصح كل مسلم ومسلمة بغلق هـذه الهواتـف                 

صامت ساجد، أو جعلها في وضع االستقبال ال      المحمولة عند دخول الم   

 ودفعا للضرر الذي يقع علـيهم       - تعالى -منعا للتشويش على عباد اهللا    

قهم لهذه الهواتف، وقـد قـال       وعلى إخوانهم المصلين عند عدم إغال     

:   ومعنى هذا)٢(» لَا ضرر ولَا ِضرار « -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم  -النبي

  .)٣( يكون هناك ضرر من إنسان لنفسه، وال لغيرهأنه ينبغي أال

واآلن وبعد أن فرغت من الحديث عن بيان الحكم الشرعي لغلق                

الهواتف المحمولة عند دخول المساجد أنتقل إلى ذكر بعـض األمـور       

عز  -رة وتقلل من وقوعها في بيوت اهللالتي تحد من انتشار هذه الظاه

  :لتوفيق ا - تعالى- فأقول وباهللا-وجل

 وأهمها على اإلطالق للحد من انتـشار        أول أمر من هذه األمور         

 الوازع الديني لدي المصلين، وذلـك بـأن          :هذه الظاهرة السيئة هو   

عند دخولهم إلى المساجد قربة    يعودوا أنفسهم على إغالق هذه الهواتف       

تحب يس : " )٤(وإقباال عليه، وفي ذلك يقول اإلمام النووي       -تعالى -هللا

الدخول في الصالة بنشاط وإقبال عليها، وأن يتدبر القرآن واألذكـار           

ويمتنع من الفكـر فـي       -تعالى -رتلها، وكذلك الدعاء ويراقب اهللا    وي

                                                 
  .٣٥٣ ص١ج:  سبل السالم للصنعاني -١

 .دار المعارف  : ط , ٣١٣ ص١ج:  أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده -٢

:  ط ١١٦ص: ر عب�د العزی�ز ع�زام     المقاصد الشرعیة في القواعد الفقھیة ألس�تاذنا ال�دكتو    -٣

  .م ٢٠٠١دار البیان للنشر والتوزیع بالقاھرة 
  .٣٨٩ص٤ج:  المجموع شرح المھذب للنووي -٤
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ويستحضر ما أمكنه من الخشوع والخـضوع       غيرها حتى يفرغ منها،     

ِذين هم  الَّ قَد َأفْلَح الْمْؤِمنُون     {:  -تعالى -حيث قال اهللا  وباطنه،  بظاهره  

مـا   « :-صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -، وقال النبي  )١(}ي صالِتِهم خَاِشعون  ِف

ِمن امِرٍئ مسِلٍم تَحضره صلَاةٌ مكْتُوبةٌ فَيحِسن وضـوءها وخُـشُوعها           

        الذُّنُوِب م ا ِمنلَها قَبةً ِلما، ِإلَّا كَانَتْ كَفَّارهكُوعرو     ذَِلكةً وْؤِت كَِبيري ا لَم

  .)٢(» هالدهر كُلَّ

التنبيه من قبل األئمة والمسئولين عن المساجد فـي بـالد           : ثانيا       

داخل المساجد،  اإلسالم والمسلمين على غلق هذه الهواتف، وذلك عند م        

 وال بأس بالتنبيه على ذلك قبل تكبيرة اإلحـرام،          أو في المسجد نفسه   

 ال يكبر للصالة إذا أقيمت إال       -ى اُهللا علَيِه وسلَّم   صلَّ - النبي حيث كان 

 -رضي اهللا عنه   - النُّعمان بن بِشيرٍ    عن الصفوف، فقد روى  إذا سوى   

 يسوي صفُوفَنَا ِإذَا    -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -كَان رسوُل اللَّهِ   «:  قَاَلأنه  

 - كان رسول اهللا   ": وفي لفظ آخر    , )٣(» ِإذَا استَوينَا كَبر  ِة فَ قُمنَا ِللصلَا 

 يسوينا في الصفوف كما يقوم القـدح حتـى إذا       -صلى اهللا عليه وسلم   

ظن أن قد أخذنا عنه ذلك وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبـذ               

, )٤(» ين وجـوِهكُم  لَيخَاِلفَن اللَّه ب  لَتُسون صفُوفَكُم، َأو   « : بصدره فقال 

 أنه كان يوكـل رجـاال بإقامـة         -رضي اهللا عنه   -عمروروي عن   

 وروي عـن    )٥(الصفوف فال يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت        

                                                 
  . من سورة المؤمنون ٢، ١:  اآلیتان-١

   .٢٢٨: برقم , ٢٠٦ص١ج:  أخرجھ مسلم في صحیحھ -٢

, ما قال األلباني، والحدیث صحیح ك٦٦٥: برقم , ٢٣٥ص١ج:  أخرجھ أبو داود في سننھ       -٣

  .محیي الدین عبد الحمید  تحقیق سنن أبي داود لمحمد:  انظر
   .٧١٧:  برقم ١٠٤ ص٤ج:  أخرجھ البخاري في صحیحھ -٤

  .دار القلم : ، الناشر٩٧: برقم , ١٧٠ص١ج:  أخرجھ مالك في الموطأ -٥
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ويقول كل  ,  أنهما كانا يتعاهدان ذلك    -رضي اهللا عنهما   -عثمان وعلى 

   . واآلثار في هذا الباب كثيرة)١( "استَووا: " منهما 

لصفوف ولَا يخْتَلَفُ أحد ِفي َأن تسوية ا" :  )٢(اَل الْقَاِضي ِعياضقَولهذا 

فإذا كانت تسوية الصفوف من سنن الجماعـات        " ِمن سنَِن الْجماعاِت    

بب فإن التنبيه على غلق هذه الهواتف التي تشوش على المصلين وتتس          

ف، ال يقل أهمية عن تسوية الصفو     في ضياع الخشوع من الصالة أمر     

, مع مالحظة أن التنبيه على ذلك يمكن أن يكون عبر عبارات وصور           

 شريطة أن تكون الدعوة إلى ذلـك بالحكمـة والموعظـة            ونحو ذلك 

  .الحسنة

العمل على إغالق هذه الهواتف بطريقة آلية عند دخـول           : ثالثا     

وقت الصالة وذلك أمر ممكن لو تـم التنـسيق بـين كبـار التجـار                

  .ذه األجهزة، ومن يقوم بصناعتهاوالمستوردين له

  

  

  

  المبحث الثالث

  الضوابط الشرعية الخاصة بالتصوير

 في هذا المبحث عن الـضوابط       - تعالى –سوف أتكلم إن شاء اهللا         

 فـأقول   الشرعية التي تتعلق بالتصوير عن طريق الهواتف المحمولـة        

                                                 
  .١٧٢ص١ج:  أخرجھ مالك في الموطأ -١

   ٢٠٤ ص٢ج:  نیل األوطار للشوكاني -٢
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سـتخدام  ق با الضوابط الشرعية التي تتعل    من   :  التوفيق - تعالى -وباهللا

فـي  الهواتـف المحمولـة     كاميرا    استخدام   عدم:  الهواتف المحمولة 

ومن  -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    - ورسوله -عز وجل -حرم اهللا  ما تصوير

ذلكم تصوير النساء األجنبيات إذا كان ذلـك بقـصد النظـر إلـيهن              

وتشتد الحرمة إذا كان التصوير خلسة لبـث     , واالطالع على عوراتهن  

أو , أو اإلنترنـت   أو الكمبيوتر , رهن من خالل الهواتف المحمولة    صو

محاولة ابتزازهن وإيقاعهن في حبائل الغواية لنشر الفضائح وتـدمير          

وتلك ظاهرة من الظواهر السيئة التي بدأت تنتشر في بعـض           , األسر

وهي ظاهرة  , وال حول وال قوة إال باهللا     , العربية واإلسالمية مجتمعاتنا  

لسوء الشتمالها على محرمات وكبائر لم تختلف األمة عليها         في غاية ا  

أنها تتضمن اعتـداء    :  ومنها   ,إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا    : ومنها  

ض على فعل الخيرات    العباد وتجاهل قيم اإلسالم التي تح     ق  على حقو 

أنها تؤدي إلى وقوع الفتنة والعداوة والبغضاء :  ومنها وترك المنكرات

 خصوصا إذا كان األمر يتعلق بالـشرف        ضهم مع بعض  ين الناس بع  ب

األمر الـذي   ,  العظيمة فاسدمإلى غير ذلك من األضرار وال     , عرضوال

وقد أصدر الجهـاز    , مواجهة هذه الظاهرة بكل حزم وقوة     يتطلب معه   

القومي المصري لتنظيم االتصاالت ميثاقا يضبط سلوكيات اسـتخدام         

, لخاطئة وغير المسئولة للبعض    في ظل السلوكيات ا    ةاتف المحمول واله

 اآلخـرين مـن     اتوشدد الميثاق على ضرورة عدم انتهاك خصوصي      

ت التصوير   المحمولة التي تحتوي على كاميرا     خالل استخدام الهواتف  

دون علمهم من خالل اإلنترنت أو       نشر أي مواد تخص اآلخرين       وعدم
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 يه القانون  غير أخالقي يعاقب عل    عد عمال ألن هذا ي  , الهواتف المحمولة 

  .)١(ويرفضه الدين والقيم

:  مثـل    استخدام الهواتف المحمولة في تـصوير المباحـات            أما  

 غيـر ذوات     من - سبحانه وتعالى  -تصوير المخلوقات التي خلقها اهللا    

 ونحو ذلك فال بأس      والشجر والنجوم والجبال  األرواح كالشمس والقمر  

  .)٢(به باتفاق أهل العلم

:  العلم كذلك على إباحة تصوير ذوات األرواح مثل      وقد اتفق أهل 

تصوير الحيوان واإلنسان رجال كان أو امرأة إذا كانت هناك ضرورة           

أو , ومن ذلكم التصوير ألغراض علميـة مفيـدة للنـاس         , تصويرهمل

للتعرف على شخصية صاحب الـصورة فـي األوراق والمـستندات           

 ارتكبـوا  إذا   ضـبطهم معرفتهم و وكذا تصوير المجرمين ل   , والبطاقات

فكل هذا وأمثاله , ونحو هذا مما ال بد منه,  ولجأوا إلى الفرار ماجريمة

وقد جاء  , )٣(وال يدخل ذلك في التصوير المنهي عنه      , جائز ال حرج فيه   

حيث ,  ذلك في الفتوى الصادرة عن دار اإلفتاء المصرية ما يدل على         

 -المعـروف اآلن  التصوير الضوئي لإلنسان والحيـوان      : " جاء فيها   

 والرسم كذلك ال بأس بـه       -الهواتف المحمولة ومنه التصوير بكاميرا    

                                                 
, علماء الدین التقاط ب�ث ص�ور الن�ساء عل�ى اإلنترن�ت ج�رم ی�ستحق العق�اب             :  مقال بعنوان    -١

  شبكة المعلومات الدولیة : انظر , بدون تاریخ, نقال عن صحیفة االتحاد اإلماراتیة

مرق���اة المف���اتیح ش���رح م���شكاة الم���صابیح , ٩١ص١٤ج:  ص��حیح م���سلم ب���شرح الن���ووي  -٢

خاص�ة   طبع�ة , ١٦٦ ص٢ج: یان للناس من األزھ�ر     ب, ٢٨٥٢ ص   ٧ج: للھروي القاري   

  م ١٩٩٤بمطابع وزارة األوقاف المصریة 

 ١ج:  فت���اوى اللجن���ة الدائم���ة للبح���وث العلمی���ة واإلفت���اء ف���ي المملك���ة العربی���ة ال���سعودیة -٣

إدارة البح��وث العلمی��ة  : الناش��ر , أحم��د عب��د ال��رازق ال��دویش   :جم��ع وترتی��ب , ٦٦٠ص

  ٢٦٠ :توى رقم الف, واإلفتاء بالریاض
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للناس إذا خلت الصور والرسوم مـن       متى كان ألغراض علمية مفيدة      

مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة وخلت كذلك من دوافع تحريك          

غريزة الجنس وإشاعة الفاحشة والتحريض على ارتكاب المحرمـات         

")١(.    

     وأما التصوير بـالهواتف المحمولـة ونحوهـا مـن التـصوير            

 تستدعي ذلك فقد اختلف فيـه       )٢(الفوتوغرافي بدون حاجة أو ضرورة    

 - النبي أنه لم يكن معروفا على عهد      : وسبب اختالفهم فيه  , أهل العلم 

     لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عفقد  ثم  والخلفاء الراشدين والسلف الصالح ومن     -ص  

  : فيه على قولين اختلف العلماء المتأخرون

 مـن إنـسان أو    وهو عدم جواز التصوير لألحياء– القول األول      

حتى ولو كـان ذلـك عـن طريـق          ,  واالحتفاظ بهذه الصورة   حيوان

أو , أو عن طريق الهواتف المحمولـة     , التصوير الشمسي الفوتوغرافي  

 اللجنـة الدائمـة      : وهو قول بعض العلماء المعاصرين منهم      ,امغيره

: " حيث أفتت اللجنة سالفة الذكر      , للفتوى في المملكة العربية السعودية    

غيرهـا مـن آالت     بأنه ال يجوز تصوير ذوات األرواح بالكاميرا أو         

وال اإلبقـاء عليهـا إال      , وال اقتناء صـور ذوات األرواح     , التصوير

فيجـوز  ,  كالصورة التي تكون بالتابعية أو جـواز الـسفر          لضرورة

                                                 
: وقد ن�شرت ھ�ذه الفت�وى ف�ي الفت�اوى اإلس�المیة            , ١٦٦ ص ٢ج:  بیان للناس من األزھر      -١

  ٣٤٥٣ ص٢ج

َأنَّ اْلَحاَج���َة َوِإْن َكاَن���ْت َحاَل���َة َجْھ���ٍد َوَم���َشقٍَّة َفِھ���َي ُدوَن  : الف���رق ب���ین الحاج���ة وال���ضرورة  -٢

الموس��وعة الفقھی��ة  :  انظ��ر .َأتَّى ِبَفْق��ِدَھا اْلَھ��َالكُ ال��ضَُّروَرِة، َوَمْرَتَبُتَھ��ا َأْدَن��ى ِمْنَھ��ا َوَال َیَت��   

   ٢٤٧ ص١٦ج : الكویتیة
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شيخ عبد العزيز ئل الوقد س )١("تصويرها واإلبقاء عليها للضرورة فقط 

عن التصوير الفوتوغرافي الشمسي فأجاب      -تعالى -رحمه اهللا ز  بن با 

التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحـرم        : " قائال  

فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ باأللوان والصور المجسمة         

واالختالف في وسيلة التـصوير وآلتـه ال يقتـضي          , ء في الحكم  سوا

وكذلك ال أثر لالختالف فيما يبذل مـن جهـد فـي      , اختالفا في الحكم  

وإنما المعتبر الصورة فهي    , في الحكم أيضا  التصوير صعوبة وسهولة    

ئل الشيخ  س وقد )٢("محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما يبذل فيها من جهد          

: "  فـأفتى     حكم التصوير مـن كـاميرا الجـوال        عنصالح الفوزان   

وهو أشد الناس عذابا يـوم      , والمصور ملعون , التصوير بعمومه حرام  

 وقد استدل أصحاب هذا القول على رأيهم هذا بعموم األدلة           )٣("القيامة  

 نظرا لدخول التصوير بالهواتف المحمولة    , الدالة على تحريم التصوير   

, لت األدلة الصحيحة على تحريمـه     في عموم مسمى التصوير الذي د     

  : ومن هذه األدلة ما يلي 

قال , في الحديث القدسي   - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    - النبي  قول -أوال     

ومن َأظْلَم ِممن ذَهب يخْلُقُ كَخَلِْقي، فَلْيخْلُقُوا حبـةً،          «   :-تعالى -اهللا

ومن َأظْلَم ِممن ذَهب يخْلُـقُ خَلْقًـا         «   رواية   وفي )٤(» ولْيخْلُقُوا ذَرةً 

                                                 
 جم�ع وترتی�ب   , ٦٦٦ ص ١ج: فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربیة ال�سعودیة         :  انظر   -١

وق��د , رئاس��ة البح��وث العلمی��ة واإلفت��اء بالری��اض: الناش��ر , أحم��د عب��د ال��رزاق ال��دویش: 

   ٣٥٩٢ - ٣٣٧٤: قم تكررت ھذه الفتوى في ر

  ٦٦٩ ص١ج:  المرجع السابق -٢

   نت   - أون ال ین –إسالم ,  شبكة المعلومات اإلسالمیة-٣

 ٥٩٥٣: برقم , ١٦٧ ص٧ج:  أخرجھ البخاري في صحیحھ -٤  
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أي ) ١(» كَخَلِْقي؟ فَلْيخْلُقُوا ذَرةً، َأو ِليخْلُقُوا حبـةً َأو ِليخْلُقُـوا شَـِعيرةً           

 -سها كهذه الذرة التي هي خلق اهللا      فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنف     

يرة فيها طعم تؤكل وتـزرع       حبة حنطة أو شع     وكذلك فليخلقوا  -تعالى

 مـن   وتنبت ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهمـا          

يسميه األصوليون   وهذا أمر تعجيز كما      - تعالى -الحب الذي يخلقه اهللا   

  .)٢(}فَْأتُوا ِبعشِْر سوٍر {: - تعالى-كقوله

بأن العلة في تحريم التصوير كما جاء فـي          : ويناقش هذا الدليل       

 والعلة إذا كانـت نـصية       - تعالى -هي مضاهاة خلق اهللا    هذا الحديث 

, أي تقتضي أن الحكم تعللي    , العلية والتعليل معا  : فإنها تقتضي أمرين    

وهـذه العلـة غيـر      , وتقتضي أن علته هي ما نُص عليه في الشرع        

 ألنه ليس فيها مضاهاة لخلق      ,موجودة في التصوير بالهواتف المحمولة    

  . - تعالى-اهللا

,  حرم التصوير وحذر منه-صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم -النَِّبي أن - ثانيا    

الروح فيمـا   وبين أن الذين يصورون يعذبون يوم القيامة حتى ينفخوا          

من صور   « : -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    - فقال  صوروه وما هم بنافخين   

 ن ينْفُخَ ِفيها الروح يوم الِْقيامِة، ولَـيس ِبنَـاِفخٍ         صورةً ِفي الدنْيا كُلِّفَ أَ    

                                                 
  ٢١١١: برقم , ١٦٧١ ص٣ج:  أخرجھ مسلم في صحیحھ -١  

 ١٤ج: رح الن��ووي ص��حیح م��سلم ب��ش: وانظ��ر ,  م��ن س��ورة ھ��ود١٣: ج��زء م��ن اآلی��ة  –٢  

  ھـ١٣٩٢الثانیة : الطبعة , دار إحیاء التراث العربي  بیروت:  الناشر ٩١ص
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ِإن الَِّذين يصنَعون هِذِه الـصور يعـذَّبون يـوم           «: وفي رواية   , )١(»

  مقَاُل لَهِة، يامالِقي :  ا خَلَقْتُموا ميالنَّاِس    «ثالثة    وفي رواية  )٢(» َأح َأشَد ِإن

  .)٣(» ابا يوم الِْقيامِة الْمصورونعذَ

هـذه  : "  بعد أن ذكر هذه األحاديـث وغيرهـا          )٤(     قال الشوكاني 

األحاديث تدل على أن التصوير من أشد المحرمـات للتوعـد عليـه             

وبأن كل مصور من أهـل النـار لـورود لعـن            , بالتعذيب في النار  

تبالغ في القبح وإنما كـان      وذلك ال يكون إال على محرم م      , المصورين

ألن فيه مضاهاة لفعـل     , ذكرد المحرمات الموجبة لما     التصوير من أش  

  ٠"  ولهذا سمى الشارع فعلهم خلقا وسماهم خالقين-جل وعال -الخالق

   : ويناقش هذا الدليل من وجهين       

 -سلَّم صلَّى اُهللا علَيِه و    -أن التصوير الذي حرمه النَِّبي     : الوجه األول 

قيامة هـو التـصوير     والذي توعد عليه أصحابه بالعذاب الشديد يوم ال       

أو من  , أو من الخشب  , ويشمل هذا النحت من الحجارة    , الذي يقع باليد  

هذا محمول على من     : " )٥(ولهذا قال اإلمام النووي   , ونحو ذلك , الطين

قد كان  و"  صور األصنام لتعبد من غير اهللا فله أشد العذاب ألنه كافر          

العرب في الجاهلية وصدر اإلسالم يصنعون األصنام ويضعونها حول         

 ِفيمن قَـصد    ذاوِقيَل هِ , فكانوا يصورون ويعبدون ما يصورون    , الكعبة

                                                 
, ١٦٩ ص٧ج: انظ��ر ص��حیح اإلم��ام البخ��اري :  أخرج��ھ البخ��اري وم��سلم ف��ي ص��حیحیھما -١

 ٢١١٠: برقم , ١٦٧١ ص٣ج: صحیح  اإلمام مسلم , ٥٩٦٣: برقم
 ٥٩٥١: م برق, ١٦٧ ص٧ج:  أخرجھ البخاري في صحیحھ -٢

  ٢١٠٩: برقم , ١٦٧٠ ص٣ج:  أخرجھ مسلم في صحیحھ -٣

 ٩٨ص١٣ج: الموسوعة الكویتیة : وانظر , ١٢٢ص٢ نیل األوطار للشوكاني ج-٤

 ٩١ ص١٤ج:  صحیح مسلم بشرح النووي -٥
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 وأما, و كافر وعذابه أشد    واعتَقَد ذَِلك فَه   -تَعالَى -خَلِْق اللَّهِ بمضاهاِة  ال

   .)١(ر المعاصيكسائمن لم يقصدها فهو فاسق ال يكفر 

أن التصوير بالهواتف المحمولة وأمثاله من التـصوير         : الوجه الثاني 

 بدليل أننا ال نـسمي      - تعالى -وغرافي ليس فيه مضاهاة لخلق اهللا     الفوت

  .فعلهم خلقا وال نسميهم خالقين

أنهـا  وفيـه    - رضي اهللا عنها   - حديث أم المؤمنين عائشة    - ثالثا    

 ِمن سفٍَر، وقَد ستَرتُ     -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    - اللَّهِ قَِدم رسولُ   : "قالت

صـلَّى اُهللا    -فَلَما رآه رسوُل اللَّهِ   ِبِقراٍم ِلي علَى سهوٍة ِلي ِفيها تَماِثيُل        

 لَّمسِه ولَيقَالَ  -عو تَكَهـ          «:  ه ِذين َأشَد النَّاِس عـذَابا يـوم الِقيامـِة الَّ

  .)٢(" فَجعلْنَاه ِوسادةً َأو ِوسادتَيِن" :  قَالَتْ » يضاهون ِبخَلِْق اللَِّه

,      والحديث يدل على تحريم التصوير بدون التفرقة بين نوع ونوع         

والتماثيل الشيء  ,  هتك التماثيل  - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -بدليل أن النبي  

شاخصا أو نقشا أو دهانا أو نسجا في ثوب          يكون   المصور أعم من أن   

غير أن الصورة إذا كانت ممتهنة ولم تكن تامة فإنـه           , )٣(أو غير ذلك  

 عـن   - صلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم      -حيث لم ينه النَِّبي   , ستعمالهايجوز ا 

 وبقيتا في بيته الشريف كما هو ظاهر من كالم أم         , استعمال الوسادتين 

  .- رضي اهللا عنها-ائشةالمؤمنين ع

                                                 
مرق�اة المف�اتیح ش�رح    , ٣٨٣ ص١٠ج: ف�تح الب�اري الب�ن حج�ر     : وانظر  ,  المرجع السابق  -١

 ٢ج: بی���ان للن���اس م���ن األزھ���ر  , ٢٨٥٢ ص ٧ج: ي الق���اري م���شكاة الم���صابیح للھ���رو

 ١٦٦ص

س�تر  : والقرام بك�سر الق�اف   , ٥٩٥٤: برقم , ١٦٨ ص٧ج:  أخرجھ البخاري في صحیحھ   -٢

وال�سھوة  , أو یغط�ى ب�ھ    , وقیل ثوب من صوف مل�ون یف�رش ف�ي الھ�ودج           , فیھ رقم ونقش  

: فتح الباري البن حجر : انظر . وقیل الخزانة الضغیرة, بیت صغیر علقت الستر على بابھ

 ٣٨٧ ص١٠ج

  المرجع السابق-٣
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ألن , بأن الحديث خارج عن محل النـزاع       : ويناقش هذا الدليل       

ظل مـن خـالل     النزاع في التصوير الضوئي الذي يقوم على حبس ال        

, ومنها التصوير بكاميرات الهواتف المحمولـة      آالت التصوير الحديثة  

 جاء فيه   وهو الذي , وأما التصوير باليد ونحوها فهذا هو المحرم بعينه       

عذاب الشديد في هـذا الحـديث وغيـره خاصـة إذا كـان              الوعيد بال 

  .-تعالى -يل قصد صاحبها مضاهاة خلق اهللاعلى هيئة تماثالتصوير

 ومنـه التـصوير   , حة التصوير الضوئي   وهو إبا  – القول الثاني      

  قول كثير من العلماء المعاصـرين      وهو, بكاميرات الهواتف المحمولة  

حـسن  بـن   والشيخ محمد   , محمد بن صالح بن عثيمين    الشيخ  : منهم  

: قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين        , وغيرهما, )١(الددو الشنقيطي 

  : تصوير ذوات األرواح على قسمين " 

وأنه من كبائر   , أن يكون باليد فال شك في تحريمه       : القسم األول      

  .لما ورد فيه من الوعيد الشديد, الذنوب

أن يكون تصوير ذوات األرواح بغير اليـد مثـل           : ثانيالقسم ال      

ا  على م  - تعالى -رة التي خلقها اهللا   التصوير بالكاميرا التي تنقل الصو    

عمل في تخطيطها سوى تحريـك      هي عليه من غير أن يكون للمصور      

, اآللة التي تنطبع بها الصورة على الورقة فهذا محل نظـر واجتهـاد            

,  نظرا لعموم اللفظ عرفـا     يما نهي عنه  فمنهم من منعه وجعله داخال ف     

وعلى أية حال فإنـه     : ثم استطرد قائال    , ومنهم من أحله نظرا للمعنى    

فإن تضمن  , يشترط لحل التصوير بالكاميرا أن ال يتضمن أمرا محرما        

                                                 
كت�اب  , المجل�د الث�اني  :  مجموع فتاوى ورسائل الشیخ الشیخ محمد بن ص�الح ب�ن عثیم�ین                -١

  نت - أون ال ین –شبكة المعلومات اإلسالمیة إسالم , التصویر
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 وقد )١("  كان ذلك محرماونحو ذلك, أمرا محرما كتصوير امرأة أجنبية

بكـاميرات الهواتـف     لتصويراب هذا القول على إباحة ا     استدل أصح 

  :  المحمولة بما يلي 

تف المحمولة على النظر في  بكاميرات الهوا  ياس التصوير  ق  : أوال    

 صـلَّى اُهللا    -وقد كان النَِّبي  , ئز باإلجماع والنظر في المرآة جا    المرآة

 لَّمسِه ولَيولو ك  , ينظر في المرآة   -ع       ان ذلك حراما ما فعلـه النَِّبـي- 

ص   لَّمسِه ولَيأن  - رضي اهللا عنها   - المؤمنين عائشة  فعن أم    -لَّى اُهللا ع

 «:  كَان ِإذَا نَظَر ِفي الِْمرآِة قَـالَ       - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -اللَِّه رسوَل

فـي  و )٢(» ِقي، وَأوِسع علَي ِرزِقـي    اللَّهم كَما حسنْتَ خَلِْقي فََأحِسن خُلُ     

 - َأن النَِّبـي   -رِضي اللَّه عنْه   -بِن َأِبي طَاِلبٍ  اعن عِلي    رواية أخرى 

   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عآِة قَالَ       -صِفي الِْمر ههجو ِإذَا نَظَر كَان   :»   ـدمالْح

عِن ابِن   رواية ثالثة وفي   )٣(» ِللَِّه، اللَّهم كَما حسنْتَ خَلِْقي فَحسن خُلُِقي      

اُهللا علَيـِه    صـلَّى  -كَان رسوُل اللَّهِ  :   قَالَ -رِضي اللَّه عنْهما   -ٍسعبا

لَّمسآِة قَالَ     -وِفي الِْمر ِللَِّه الَّ   «:  ِإذَا نَظَر دمخُلُِقي   الْحخَلِْقي و نسِذي ح 

  .)٤(» وزان ِمنِّي ما شَان ِمن غَيِري

                                                 
  المرجع السابق -١

, ٢٣١ص: ح��سین الب��زاز البغ��دادي   غرائ��ب ح��دیث اإلم��ام مال��ك لمحم��د ب��ن المظف��ر أب��و ال   -٢

 –دار ال��سلف، الری��اض  : الناش��ر , أب��ي عب��د الب��اري رض��ا ب��ن خال��د الجزائ��ري   : تحقی��ق 

  م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨: األولى : الطبعة , السعودیة

 

, مصطفى عبد الق�ادر عط�ا  : المحقق  ,٤٠٤: برقم , ١٤٥ص:  أورده الطبراني في الدعاء  -٣

عم��ل الی��وم  : وانظ��ر , ١٤١٣األول��ى، : الطبع��ة ,  بی��روت–دار الكت��ب العلمی��ة  : الناش��ر 

دار القبل��ة للثقاف��ة اإلس��المیة ومؤس��سة عل��وم     : الناش��ر , ١٣٨واللیل��ة الب��ن ال��سني ص  

       – بیروت–جدة , القرآن

عم��ل الی��وم واللیل��ة الب��ن  : وانظ��ر , ٤٠٢: ب��رقم , ١٤٤ص:  أورده الطبران��ي ف��ي ال��دعاء -٤

  ١٦٤ص: السني 
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ولكـن الفـرق    ,      فالنظر في المرآة هو الذي يحكي الصورة تماما       

, بينها وبين الصورة التي في المرآة أنها مثبتة وتثبيتها ال يقتضي حكما           

  .وهو أمر جديد ال يمكن أن تتناوله النصوص

 ال يسمى صورة     أن التصوير بكاميرات الهواتف المحمولة      :ثانيا     

 فقـد  ,نما يطلقون الصورة على المجسمات   في لغة العرب ألن العرب إ     

وليس , وصور الشيء قطعه وفصله   , الصورة الشكل جاء في القاموس    

ما هو نقل شكل وتفصيله     وإن, تفصيل تصوير بالكاميرا تشكيل وال   في ال 

عمال غير التعبدية الحل إال     واألصل في األ  ,  وفصله - تعالى -شكله اهللا 

  : تى الشرع بتحريمه كما قيل أما 

  صل في األشياء حل وامنع    واأل

فإن يقـع فـي الحكـم شـك         

  عـــــــــــــفارج

  

عبـــــادة إال بـــــإذن   

ــش   ارعـــــــالـــ

  )١(لألصل في النوعين ثم اتبع    

  

 حينمـا سـئل عـن حكـم         )٢(حسن الددو بن  ويقول الشيخ محمد         

إن كثيرا من المصطلحات التي : " التصوير بكاميرا الهواتف المحمولة   

لفاظ المعروفة في اللغة فإن تسميتها بتلك        ويطلق عليها بعض األ    تتجدد

وهذه قاعـدة   , األسماء المحدثة ال يقتضي منعا لها وال تغييرا لحكمها        

مهمة وهي أن تسمية الشيء بغير اسمه ال تغير حكمه ال بالحـل وال              

فتسمية حبس الظل الذي يقع في التصوير بكاميرا الهواتـف          , بالحرمة

نما ال يسمى هذا    يب, طالحنا نحن المحمولة تصويرا أمر ناشئ عن اص     

                                                 
كت�اب  , المجل�د الث�اني  : وى ورسائل الشیخ الشیخ محمد بن ص�الح ب�ن عثیم�ین              مجموع فتا  -١

  نت   - أون ال ین –إسالم , شبكة المعلومات اإلسالمیة, التصویر

  نت - أون ال ین –إسالم ,  شبكة المعلومات اإلسالمیة-٢
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,  ولهذا لو شئنا لسميناه باسم آخـر       , كما مضى  تصويرا في لغة العرب   

ونظمهـا   )١(وقد ذكرها ابن قدامة في كتابه المغنـي   , وهذه قاعدة مهمة  

   :الشيخ محمد بن علي بن عبد الودود بقوله 

  تــسمية العــين بغيــر اســمها

  ال تقتضي منعـا وال تقتـضي      

  ل فـي أمـسها    بل حكمها من قب   

ــي    ــة ينبغـ ــدة مهمـ فائـ

  

  ال تنقل األعيان عن حكمها      

  إثبات حق ليس في قـسمها     

  كحكمها من بعد في أمـسها     

  إيقاف من يفتي على فهمهـا     

  

وهي اليـوم   , القهوة الخمر : يقال  , فالقهوة اسم للخمر في األصل        

ودليـل  , فال تقتضي تسميته قهوة تحريمه    , تطلق على شراب قشر البن    

 الخمر فـي    ذكر الذين يستحلون   –صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -لنبيان  ذلك أ 

يشْرب نَاس ِمن ُأمِتي الْخَمر، ِباسـٍم يـسمونَها           «:آخر الزمان فقال    

اهـِر          «وفي رواية   , )٢(»ِإيا ِبغَيونَهمـسي رِتي الْخَمُأم ِمن نَاس بشْري

ألباحت لهم   و كانت تسمية الشيء بغير اسمه تغير حكمه       فل, )٣(» اسِمها

                                                 

ى ل�و س�م  "  :حی�ث ق�ال   ,  أشار إلى ذلك في باب الحیل كلھ�ا محرم�ة غی�ر ج�ائزة ف�ي ش�يء        -١

:  أنھ قال - َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم-الخمر بغیر اسمھا لم یبح ذلك شربھا وقد جاء عن النبي

: س�بق تخریج�ھ     » لیكونن من أمتي أقوام ی�ستحلون الِح�ر والحری�ر والخم�ر والمع�ازف             « 

                                                              ٤٤ – ٤٣ ص٤ج: المغني البن قدامة : انظر , ٣٣ص 

, ص��حیح: وق��ال األلب��اني , ٣٣٨٥: ب��رقم , ١١٢٣ ص٢ج:  أخرج��ھ اب��ن ماج��ھ ف��ي س��ننھ   -٢

 فی�صل عی�سى الب�ابي    -الناش�ر دار إحی�اء الكت�ب العربی�ة     , محمد فؤاد عبد الباقي :تحقیق  

 الحلبي         

: لب���اني وق��ال األ , ٥٦٥٨: ب���رقم , ٣١٢ ص٨ج:  أخرج��ھ الن��سائي ف���ي ال��سنن ال��صغرى     -١

 - حل��ب-مكت��ب المطبوع��ات اإلس��المیة : الناش��ر  أب��و غ��دة  عب��د الفت��اح : تحقی��ق , ص��حیح

  م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة : الطبعة 
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 ال  ولذلك فما نسميه نحن صورا اليوم     , الخمر حين سموها بغير اسمها    

وإنما المرجع فيـه    ,  وحكمه ليس كحكم الصورة    يسميه العرب صورة  

  ."إلى أمور أخرى وأدلة أخرى

أي  في هذه المسألة هو الر     الرأي الراجح      ومن هنا فإنني أرى أن      

بجواز التصوير بكاميرا الهواتف المحمولة ونحوها بشرط عدم : القائل 

أو في األماكن التي , أو الدعوة إلى محرم, اشتمال التصوير على محرم

فإن اشـتمل علـى     , يحظر فيها التصوير مثل المستشفيات ونحو ذلك      

وال خالف في   , شيء من ذلك كان التصوير محرما باتفاق علماء األمة        

وضعف ما استدل بـه أصـحاب القـول    , وذلك لقوة أدلتهم, هم بين هذا

بعدم جواز التصوير بكاميرا الهواتف المحمولة قياسـا        : الثاني القائل   

, على الصور الحقيقية التي وردت فيها النصوص بالذم والوعيد الشديد         

التـصوير   -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -النبي ألن العلة التي من أجلها حرم     

وهـذه العلـة ال تتحقـق       ,  ومحاكاتـه  - تعالى -ي مضاهاة خلق اهللا   ه

بالتصوير بكاميرا الهواتف المحمولة ونحوها من الصور الفوتوغرافية        

ولهذا ال يمكن أن يمتدح إنسان بأنه أحسن تصويرا مـن           , بصفة عامة 

أو , بأنه أتقن وأدرى باستعمال اآللة مـثال       يمتدحلكن يمكن أن    , غيره

إنما هو حبس لظـل     و,  وهذا ليس هو عين التصوير     ,أدق في ضبطها  

وطبع ذلك الظل وليس محاكاة لما خلق اهللا         - تعالى -عين ما خلق اهللا   

   .- تعالى-

ومما هو جدير بالذكر في هذا المقـام أن التـصوير بكـاميرا                   

الهواتف المحمولة وإن كان مباحا على النحـو الـذي ذكرنـاه إال أن              

ون سبب أمر مكروه خاصة في أماكن العبـادة         اإلكثار منه بسبب وبد   
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لـصفا   والسعي بين ا   وعند الطواف بالبيت   , كبيت اهللا الحرام   ,والطاعة

 -النبـي  وفي مسجد , ورمي الجمرات  ,وعند الوقوف بعرفة  , والمروة

الحـظ أن    حيث ي  ونحو ذلك , وروضته الشريفة  -يِه وسلَّم صلَّى اُهللا علَ  

سبحانه  - في هذه األماكن التي جعلها اهللا      نكثيرا من المسلمين ينشغلو   

 بتصوير أنفسهم وأهليهم ومن      أماكن للطاعة والعبادة والذكر    -وتعالى

فيفوتون علـى أنفـسهم     ,  كثيرة معهم وربما يضيعون في ذلك أوقات     

 -عز وجـل  -    استغلت هذه األوقات في طاعة اهللا     أجورا عظيمة لو    

ومن ثم فإنني أرى أن اإلكثـار مـن         -مصلَّى اُهللا علَيِه وسلَّ    -ورسوله

 لطاعةل ألن هذه األماكن جعلت   , التصوير في هذه األماكن أمر مكروه     

وقـد  , والذكر وليست للتسلية والتصوير وشد انتباه الناس إليه       لعبادة  او

تصل الكراهة إلى درجة التحريم إذا ما قام المصور بتـصوير أهلـه             

ء الـذين يطوفـون أو يـسعون        بعض النسا لفالتقطت الكاميرا صورة    

والواجب في هـذه الحالـة      , ن بذلك بجوارهم فيؤذونهم دون أن يشعر    

وإال كان آثما لتصويره امرأة     ,  هذه الصورة وعدم االحتفاظ بها     )١(محو

  .أجنبية عنه بدون حاجة وضرورة

     كما أن تصوير الزوجات والمحارم في الهواتف المحمولة وغيرها 

, و حاجة تستدعي ذلك أمر مكروه سترا لهـن        بغير ضرورة شرعية أ   

وحفاظا عليهن وعلى شرفهن وعرضهن من نشر صورهن بين الناس          

                                                 
وكل . محوت الشَّْيء أمحوه محوا ِإذا طمستھ:   من َقْولھم كلمة عربیة مأخوذةمحوكلمة  -١

مد بن الحسن بن درید األزدي  بكر محيب ألجمھرة اللغة: انظر . َشْيء طمستھ فقد محوتھ

 -بیروت -دار العلم للمالیین :  الناشر ,رمزي منیر بعلبكي:  المحقق, ٥٧٤ص١ج: 

  م١٩٨٧األولى :  الطبعة
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 -و وقوعها في يـدي مـن ال يخـاف اهللا          أ, عند ضياع هذه الهواتف   

المـسلمة بـسبب   وهذا أمر تعاني منه بعض األسر    , ه وال يخشا  -تعالى

 يحدثـه مـن     وما ,التصوير في هذه الهواتف وغيرها    استهانتهن بأمر   

  .عواقب وخيمة في كشف العورات ونشرها بين الناس

  

  المبحث الرابع

  أهم األحكام الشرعية التي تتعلق بالهواتف المحمولة

  

إن  في هذا المبحـث    أتكلملذا فسوف   إتماما للفائدة من هذا البحث           

 األحكام الشرعية التـي تتعلـق بـالهواتف         أهم عن - تعالى -شاء اهللا 

الـزواج  إجراء عقـد  : من وجهة نظري   هذه األحكام  أهم و ,المحمولة

باإلضافة إلـى    ,الهواتفهذه  عن طريق    البيع والشراء كذا   و ,الطالقو

فـسوف   وعليه.  لقطتهاوحكم   , وتحويل رصيد الهواتف المحمولة    بيع

 مباحث أذكرها على النحو     خمسةيشتمل الحديث في هذا المبحث على       

   :  التالي

  ولالمطلب األ

  كم الزواج عن طريق الهواتف المحمولةفي ح

 في هذا المطلب عن حكم الزواج - تعالى-سوف أتكلم إن شاء اهللا     

, عن طريق الهواتف المحمولة ونحوها من وسائل االتصال المعاصرة        

   :   - تعالى-فأقول وباهللا

     عقد الزواج بين الغائبين عن طريق األجهزة السلكية والالسـلكية          

ولذا فقد اختلـف    , ة لم يكن لها وجود في العصور السابقة       صورة جديد 

  : وذلك على قولين , العلماء المعاصرون فيها ما بين مؤيد ومعارض
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ويرى أصحابه جواز انعقاد عقد الزواج عن طريق         : القول األول      

وممن قال  , ونحو ذلك , واإلنترنت, وسائل االتصاالت الحديثة كالهاتف   

, ، والشيخ بـدران أبـو العينـين بـدران         اهيم الدبو إبر: بهذا الدكتور   

وهبة : والدكتور   ,مصطفى الزرقا :  والشيخ  , محمد عقلة : والدكتور  

إن : وقد استدل أصحاب هذا القول على رأيهم هذا بقولهم          , )١(الزحيلي

لكترونية مهاتفة توفرت فيه شروط عقـد  التعاقد عن طريق الوسائل اال    

الزواج كالتلفظ باإليجاب والقبول، وسماع كل من العاقـدين لآلخـر           

لقبول، ووجود الولي، ووجـود     ومعرفته به، والمواالة بين اإليجاب وا     

  .)٢(الشهود الذين يسمعون اإليجاب والقبول فيكون العقد صحيحا

وهو عدم جواز انعقاد عقد الزواج عـن طريـق           : القول الثاني      

وممن قال بهذا   , وسائل االتصاالت الحديثة كالهواتف المحمولة ونحوها     

بالمملكة العربية السعودية، وأكثر فقهاء      اللجنة الدائمة لإلفتاء   : الرأي

   )٣( بجدةمجمع الفقه اإلسالمي

                                                 
حكم إبرام عقد الزواج عن طریق الوسائل اإللكترونی�ة لل�دكتور محم�د ب�ن یحی�ى ب�ن ح�سن          -١

حك�م   , ن�ت - أون ال ی�ن  – إسالم   :شبكة المعلومات اإلسالمیة  بحث منشور على    ,  النجمي

 -ھ��ـ١٤٠٦،عم��ان ١١٣ص: إج��راء العق��ود بوس��ائل االت��صاالت الحدیث��ة  لمحم��د عقل��ة      

اإلس��كندریة، , ٤١ص: ال�زواج والط�الق ف��ي اإلس�الم لل��دكتور ب�دران أب��و العین�ین      , م٩٨٦

مجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي، الع�دد ال�سادس، الج�زء          , مؤسسة شباب جامعة اإلس�كندریة    

 .٨٨٨ص:  الثاني 

  المراجع السابق -٢

: وانظ��ر , ١٢١ص , المجل��د الث��اني:  اللجن��ة الدائم��ة لإلفت��اء بالمملك��ة العربی��ة ال��سعودیة   -٣

، ١/٩٧:  ، الق��رارات١٠ ص ١: ال��دورات , ق��رارات وتوص��یات مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي   

/ ھـ١٣٨٨ر القلم، الطبعة الثانیة  دا- دمشق-عبد الستار أبوغدة : تنسیق وتعلیق الدكتور 

 .م١٩٨٨

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4390
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4390
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4390
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4390
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4390
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4390
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4390
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ال أقـر   : " ث أفتى فضيلته قـائال      حي, )١(والدكتور يوسف القرضاوي  

الزواج عبر االنترنت ولو توافرت فيه كل شروط العقد مـن تـوافر             

الشهود والولي، وأرى التشدد في هذا األمر لتبقـى للـزواج قداسـته             

وهيبته، فالفقهاء قالوا عن البيع والشراء والتجارة أن أساسها الرضـا           

ة والشهود والولي أمور لم     البيع المعاطاة، أما الزواج فالصيغ    : وقالوا  

 من فراغ، فسوف تُبنى عليها حقوق وواجبات        -عز وجل -يشرعها اهللا 

كما أن هذا رأيي أيضاً بالنسبة للطالق،  , هللا وللمجتمع ولألسرة ولألبناء   

يعـرف كلمـة    فالقرصنة لم تبق شيئاً سرياً، حيث يمكن لإلنـسان أن           

 متعامل مـع    الخاص لكل  ) Password(  "الباص وورد   " المرور  

وأن يعرف توقيعه وتوقيع زوجته، وأن يفعل ما يشاء، وتقع          , االنترنت

المصائب، والتشدد في أحكام الزواج والطـالق قـد يجعـل الـزوج             

وممن قـال بهـذا     " والزوجة يشعران بأهمية الرباط والميثاق الغليظ       

 مفتـي الجمهوريـة     )٢(نصر فريد واصل  : الرأي أيضا أستاذنا الدكتور   

حيث أجاب فضيلته عن حكم الزواج عن طريـق االنترنـت           , األسبق

إن عقد الزواج عن طريق اإلنترنت أمر يحتاج إلى توثيق له           : " قائال  

من المأذون الشرعي ليكون متأكداً من رضاء الزوجين معاً بالـشهود           

ويتحقق المأذون من وجودهم جميعاً ليوثـق       , وحضور الولي الشرعي  

لتراسل بينهم عن طريق االنترنـت دون أن        عقد الزواج، أما أن يتم ا     

يلتقيا في مكان واحد وبدون وجود شهود فإن هذا الزواج عبر التراسل            

ومن الذين قالوا   " ال يجوز ألنه ال يستوفي أركانه وشروطه الشرعية         

أيضا بعدم جواز انعقاد عقد الزواج عن طريق وسـائل االتـصاالت            

                                                 
١- Islamoline.Net ، ١٥/٦/٢٠٠٣.  

٢- Islamoline.Net ، ٦/٢/٢٠٠١.  
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 رئيس لجنة اإلفتاء بالجامعة     )١( أحمد ذياب شويدح    :المعاصرة الدكتور 

وإبرام العقـود عبـر شاشـات       : " حيث أفتى قائال    , اإلسالمية بغزة 

  ". عقد النكاح الشتراط اإلشهاد فيهالحاسب اآللي ال يشمل

وقد جاء في الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة                

اإلسالمي ما نصه   واإلفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه        

نظرا إلى ما كثر في هذه األيام من التغرير والخداع والمهارة فـي   : " 

تقليد بعض الناس بعضا في الكالم وإحكام محاكاة غيرهم في األصوات 

ن أحدهم يقوى على أن يمثل جماعة من الذكور واإلناث صغارا           إحتى  

 تلقي فـي    وكبارا ويحاكيهم في أصواتهم وفي لغاتهم المختلفة محاكاة       

ونظـرا  . نفس السامع أن المتكلمين أشخاص وما هو إال شخص واحد         

إلى عناية الشريعة اإلسالمية بحفظ الفروج واألعراض واالحتياط لذلك       

 رأت اللجنة أنه ينبغـي     -الحتياط لغيره من عقود المعامالت    أكثر من ا  

أال يعتمد في عقود النكاح في اإليجـاب والقبـول والتوكيـل علـى              

ثات التليفونية تحقيقا لمقاصد الشريعة ومزيد عناية فـي حفـظ           المحاد

الفروج واألعراض حتى ال يعبث أهل األهواء، ومن تحدثهم أنفـسهم           

   .)٢("بالغش والخداع 

إن الزواج  : وقد استدل أصحاب هذا القول على رأيهم هذا بقولهم               

 قـد   عن طريق وسائل االتصاالت الحديثة كالهواتف المحمولة ونحوها       

يدخله خداع أحد العاقدين للطرف اآلخر، وعقد الزواج يجب أن يحتاط           

وتحقيقًا لمقاصـد الـشريعة     , ا ال يحتاط في غيره حفظًا للفروج      فيه م 

                                                 
  ٦٨ص: أحمد ذیاب شویدح :  فتاوي شرعیة للدكتور -١

مجلة دوریة ت�صدر ع�ن الرئاس�ة العام�ة إلدارات         , ٣٧٠ ص ٣ج : سالمیةمجلة البحوث اإل   -٢

الرئاس��ة العام��ة إلدارات البح��وث : المؤل��ف, البح��وث العلمی��ة واإلفت��اء وال��دعوة واإلرش��اد 

 العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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وقد علل مجمع الفقه اإلسالمي المنع بـأن عقـد الـزواج            , اإلسالمية

وإن حصل اإلشهاد فإنـه ال      , )١(وهذا غير متحقق  , يشترط اإلشهاد فيه  

  .ى الوجه األكمل من حيث التأكد من عدالة الشهود ونحو ذلكيتم عل

بأن القول بأن عقد الزواج عن طريق وسـائل          : ويجاب عن هذا       

االتصاالت المعاصرة كالهواتف المحمولة ونحوها قد يدخله خداع أحد         

العاقدين للطرف اآلخر مردود عليه برؤية المتعاقدين لبعضهما البعض         

المـزودة بخاصـية     أو عبر الهواتف المحمولـة    , عبر شبكة اإلنترنت  

مـع وجـود   , االنترنت والتي تظهر صورة كل من المتعادين لآلخـر       

  . المحرم، وبهذا ينتفي الخداع

ا ال يحتاط في بأن عقد الزواج يجب أن يحتاط فيه م    : وأما قولهم      

  .وتحقيقًا لمقاصد الشريعة اإلسالمية, غيره حفظًا للفروج

بأنه ال خالف على أن عقد الـزواج يجـب أن            :  هنب ع فالجوا     

وتحقيقًـا لمقاصـد    , ا ال يحتاط في غيره حفظًا للفـروج       يحتاط فيه م  

ولكن هذا ال يمنع من صحة إجـراء العقـد عـن            , الشريعة اإلسالمية 

مادامـت  , طريق هذه الهواتف ونحوها من وسائل االتصال المعاصرة       

ومنها أن يرى   , الخداع والغرر هناك إجراءات تضمن سالمة العقد من       

المتصلة بشبكة اإلنترنـت،     الخاطب مخطوبته عبر الهواتف المحمولة    

كما يجب أن   , وأن يظهر المتعاقدان وسائل اإلثبات الخاصة بكل منهما       

                                                 
 محمد بن یحیى بن حسن   :حكم إبرام عقد الزواج عن طریق الوسائل اإللكترونیة للدكتور           -١

,  ن��ت- أون ال ی��ن – إس��الم  :ش��بكة المعلوم��ات اإلس��المیة بح��ث من��شور عل��ى  ,  النجم��ي

محم�د عب�د العزی�ز الم�سند لمجموع�ة علم�اء، باإلض�افة لفت�اوى              : الفتاوى، جمع وترتی�ب     

: وانظ�ر  ,  ١٢١ص , المجل�د الث�اني  : اللجنة الدائم�ة لإلفت�اء بالمملك�ة العربی�ة ال�سعودیة            

، تنسیق ١/٩٧، القرارات ١٠ ص ١: قھ اإلسالمي  الدورات قرارات وتوصیات مجمع الف 

 عبد الستار أبوغدة : وتعلیق الدكتور 
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جهز قاعـات المحـاكم     يكون الشاهدان يعرفان الطرفين، ويمكن أن تُ      

ـ , بشبكة اإلنترنت إلضفاء الصفة الرسمية عليهـا       ة وأن عقـود    خاص

, الزواج اليوم ال تقبل المحاكم توثيقها إال إذا جرت عن طريق القاضي           

وأما ما علل به     )١(أو عن طريق من يأذن لـه القاضي بإجراء العقود        

وهذا غيـر  , مجمع الفقه اإلسالمي بأن عقد الزواج يشترط اإلشهاد فيه       

حوها ألن عقد الزواج عبر الهواتف المحمولة ون      , متحقق فغير صحيح  

ويـشهدون بنـاء    , ال يصح إال بشهادة الشهود الذين يسمعون الخطاب       

ولزيادة االحتياط فإن شهادة الشهود ال تصح إال بمـا          , على ما سمعوا  

وتـاريخ  , مهمـا ارقأوذكر  , وذلك بإظهار هويتهما  , يثبت شخصيتهما 

  .ومكان صدورهما

و الرأي  هالرأي الراجح في هذه المسألةومن هنا فإنني أرى أن       

بجواز انعقاد عقد الزواج عن طريـق وسـائل االتـصاالت           : القائل  

وذلـك لتحقـق    , ونحو ذلك , المعاصرة كالهواتف المحمولة واإلنترنت   

ولما في العمل بهذا الرأي مـن التيـسير   , أركان عقد النكاح وشروطه  

إذ ال يلجأ اإلنسان إلـى هـذا   , على الناس ورفع الحرج والمشقة عنهم    

 في حالة الضرورة القصوى كعدم قدرته على وجوده فـي           الزواج إال 

  .أو ارتباط بعمل ونحو ذلك, محل عقد الزواج لظروف أمنية

  ثانيالمطلب ال

                                                 
سن حكم إبرام عقد الزواج عن طریق الوسائل اإللكترونیة للدكتور محمد بن یحیى بن ح -١

,  نت- أون ال ین – إسالم : شبكة المعلومات اإلسالمیةبحث منشور على ,  النجمي

دار :  الناشر ١١٢ص : مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطالق ألسامة عمر األشقر 

م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠ - عمان-النفائس  
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  حكم الطالق عن طريق الهواتف المحمولة

الطالق عبر الهواتف المحمولة إما أن يقـع        :      بادئ ذي بدء أقول     

, أو طلقتك , أنت طالق :  بالقول كقول الزوج لزوجته عبر االتصال بها      

: أو يقع عبر الرسائل القصيرة المعروفة اختصارا باسـم          , ونحو ذلك 

sms  ,ونحو ذلك, أو بالبريد االلكتروني .  

 العلماء المعاصرون في حكم وقـوع الطـالق عبـر           اختلف     وقد  

عدم وجود نـص صـريح      : وسبب اختالفهم فيه     الهواتف المحمولة 

مه عبر هذه الوسائل الحديثة التي لم تكن        يقضي بوقوع الطالق أو عد    

وقبل أن أذكر أقوال العلماء فـي       , معروفة من قبل وحتى وقت قريب     

 وحقائق تتعلـق    هذه المسألة وما استدلوا به أود أن أنبه إلى عدة أمور          

,  بصفة خاصـة لمحمولة ا الهواتفوالطالق عبر , الطالق بصفة عامة  ب

  :  التوفيق - تعالى-فأقول وباهللا

 ظاهرة الطالق عبر الهواتف المحمولـة       - أن هذه الظاهرة   -أوال     

ونحوها من الوسائل االلكترونية الحديثة كالفاكس واالنترنت عبر مـا          

 بدأت تنتـشر بـين   -البريد االلكتروني  -   يميل  اإل  أو ,يسمى الشات 

مما يحتم علينا ببيان الحكم الشرعي لهذه , المسلمين في الشرق والغرب 

 حتى يكون الناس على بصيرة بهذا الحكم قبل اإلقـدام علـى             المسألة

  . العصرية الحديثةإيقاع الطالق بهذه الوسائل

 أسباب انتشار الطـالق بهـذه الوسـائل         )١(     ويفسر علماء النفس  

فال يجد أمامـه    , وغيرها خشية الرجل من مواجهة زوجته وجها لوجه       

أومـن  ,  المحمول افهالة لها على هات   وسيلة إلبالغها سوى إرسال رس    

إضـافة إلـى ضـعف       . بطالقها ا فيه ا يخبره خالل البريد االلكتروني  

                                                 
  نت   - أون ال ین –إسالم ,  شبكة المعلومات اإلسالمیة-١
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وعدم مقدرة البعض مـنهم     ,  عند بعض الشباب والفتيات    لدينيالوازع ا 

 تبعـات ماليـة     على تحمل مسئوليات الزواج وما يترتب عليـه مـن         

التي تظل مـشتعلة وال     و  بينهما األمر الذي يولد الخالفات   , واجتماعية

والواجب على األزواج أال يتسرعوا فـي إيقـاع         , تنطفئ إال بالطالق  

وأال يستخدموا هـذه    , الطالق بهذه الوسائل وغيرها إال لحاجة شرعية      

 في هدم البيوت وخرابها حتى يتسنى لهم مراجعة أنفسهم فـي          الوسائل  

عالقة التي لهـا    وحتى ال يكون هناك استخفاف بهذه ال      , ما صدر بينهم  

   -سبحانه وتعالى - اهللاقدسيتها عند

أن اإلسالم نبه الرجال والنساء عند إرادة الزواج إلى حسن           - ثانيا    

 صلَّى اُهللا   -حيث قال النبي  , ار القائم على أساس األخالق والدين     االختي

   لَّمسِه ولَيعٍ  «  : -عبَأةُ ِلَأررالْم الِ   :  تُنْكَحمِلجا، وِبهـسِلحا، واِلهـا،  ِلمه

صـلَّى اُهللا علَيـِه      -وقال )١(»ك  ذَاِت الديِن تَِربتْ يدا   وِلِديِنها، فَاظْفَر بِ  

لَّمسأيضا   -و :  »       ،وهجوفَز خُلُقَهو ِدينَه نوضتَر نم كُمِإلَي ِإلَّا  ِإذَا خَطَب

      ِريضع ادفَسِض، وِفتْنَةٌ ِفي اَألر لُوا تَكُنـ , )٢(»تَفْع ئل عمـر بـن   وس

أن ينتقـي   : "  ما حق الولد على أبيه؟ قال        -رضي اهللا عنه   -الخطاب

 وهذا االنتقاء للزوجـة يـشمل      )٣("ويعلمه القرآن   , ويحسن اسمه , أمه

ـ على أهميته قـد ال  إال أن ذلك كله الصفات الخُلقية والمعنوية   ضمن ي

                                                 
ب�رقم  , ٧ص٧ج: صحیح اإلم�ام البخ�اري   : انظر :  أخرجھ البخاري ومسلم في صحیحیھما   -١

      ١٤٦٦:  برقم , ١٠٨٦ ص٢ج: وصحیح اإلمام مسلم , ٥٠٩٠: 

, ح��دیث ح��سن: ق��ال األلب��اني , ١٠٨٤: ب��رقم , ٣٨٦ ص٣ج:  أخرج��ھ الترم��ذي ف��ي س��ننھ -٢

 ٦ج: انظر إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل للشیخ محمد ناصر الدین األلباني 

 م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥ الطبعة الثانیة - بیروت-المكتب اإلسالمي:  الناشر ٢٦٨ص

مجل�ة الجامع�ة   وق�د وجدت�ھ ف�ي    , بحثت عن ھذا األثر فلم أقف على تخریجھ في كت�ب اآلث�ار     -٣

 ٣٨٣ ص٢٣ج:  غیر مخرج أیضا اإلسالمیة بالمدینة النبویة
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الـزوجين  استمرار السعادة واالستقرار بين الزوجين فربما قصر أحد         

ما يثير  وربما أخذا به ولكن جد في حياة الزوجين         , في األخذ بما تقدم   

ب وربما كان ذلك بس, حدهما أو عجزهبينهما القالقل والشقاق كمرض أ

, وما إلى ذلـك   عناصر خارجة عن الزوجين أصال كاألهل والجيران        

فيبـدأ بنـصح    , انصراف القلب وتغيـره   بسبب   وربما كان سبب ذلك   

وبخاصة إذا كان التقصير    , إرشادهما إلى الصبر واالحتمال   الزوجين و 

وعاِشـروهن ِبـالْمعروِف فَـِإن       { :-تعـالى  -اهللاقـال   , من الزوجة 

إال  )١(} كَِرهتُموهن فَعسى َأن تَكْرهوا شَيًئا ويجعَل اللَّه ِفيِه خَيرا كَِثيرا         

فربما كانت  , ين أو ال يستطيعانه   أن مثل هذا الصبر قد ال يتيسر للزوج       

أو كانا في حالة نفسية ال تساعدهما على        , أسباب الشقاق فوق االحتمال   

وفي هذه الحالة إما أن يأمر الشرع باإلبقاء على الزوجية مـع   , الصبر

أو , استمرار الشقاق الذي قد يتضاعف وينتج عنـه فتنـة أو جريمـة            

ألقل تفويت الحكمة التي من على ا  أو-تعالى -  اهللا في حقوق اتقصير

وإما أن يـأذن    , حرع النكاح وهي المودة واأللفة والنسل الصال      أجلها شُ 

لم أن  وبذلك ع , وهو ما اتجه إليه التشريع اإلسالمي     , بالطالق والفراق 

الطالق قد يتمحض طريقا إلنهاء الشقاق والخـالف بـين الـزوجين            

بطين بروابط زوجيـة    ين أو مرت  ليستأنف الزوجان بعده حياتهما منفرد    

حيث يجد كل منهما من يألفه ويحتمله لـذلك شـرع اإلسـالم          , أخرى

فـإذا وقـع بـين      , الطالق عندما يتعذر االستمرار في الحياة الزوجية      

الزوجين شقاق تقطعت به عالئق الزوجية وحلـت محلهـا الكراهيـة         

  فإن الدواء لمثل هذه الحالـة      والنفرة ولم يتمكن المصلحون من إزالتها     

وإال انقلبت الحياة الزوجية إلى عكس الغرض المطلوب فإنها         , الطالق

                                                 
   من سورة النساء١٩:   جزء من اآلیة -١
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ال للجمع بين   , رعت إال للجمع بين اثنين تنشأ بينهما مودة ورحمة        ما شُ 

 {: - تعـالى  -قال اهللا , ا أن ينظر إلى اآلخر    عدوين ال يستطيع أحدهم   

  .)١(} لَّه واِسعا حِكيماوِإن يتَفَرقَا يغِْن اللَّه كُال ِمن سعِتِه وكَان ال

وقد شرعه اإلسالم عنـد اسـتنفاد       ,  أن الطالق أمره عظيم    -     ثالثا

ومن ثـم فإنـه     , كافة الوسائل لرأب الصدع واإلصالح بين الزوجين      

وأولى هذه الخطوات   , ه عديدة قبل اإلقدام علي    ينبغي أن تسبقه خطوات   

واللَّاِتي تَخَافُون   {  -ى تعال -لقول اهللا من قبل الزوج لزوجته      عظ الو :

        نَكُمَأطَع فَِإن نوهِرباضاِجِع وضِفي الْم نوهرجاهو نفَِعظُوه نهنُشُوز

ويكون بالكالم الطيب    )٢(} فَلَا تَبغُوا علَيِهن سِبيلًا ِإن اللَّه كَان عِليا كَِبيرا        

تيجة تكون الخطوة التالية وهـي      فإن لم يأت الوعظ بن    , مع تكرار ذلك  

, )٣( أيـام الهجر في المضاجع دون الكالم فإنه ال يجوز ألكثر من ثالثة       

قـال اإلمـام   , فإن لم ينفع الهجر تكون الخطوة التالية وهي الـضرب        

 َأمر اللَّه َأن يبدَأ النِّساء ِبالْموِعظَِة َأولًا ثم بالهجران، فإن       : ")٤(القرطبي

 ,جعا فَالضرب، فَِإنَّه هو الَِّذي يصِلحها لَه ويحِملُها علَى تَوِفيِة حقِّهِ          لم ين 

        ربالْم رِب غَيالَْأد برض وِة هِذِه الْآيِفي ه برالضالَّـِذي لَـا      ِحو وهو 

، فَِإن الْمقْـصود ِمنْـه      يكِْسر عظْما ولَا يِشين جاِرحةً كَاللَّكْزِة ونَحِوها      

  رلَا غَي لَاحالص .   انمالـض ـبجلَاِك وى ِإلَى الْهِإذَا َأد مرِفـي  . فَلَا جو

                                                 
  ١٠-٩ ص٢٩ج :الموسوعة الفقھیة الكویتیة : وانظر , ورة النساء من س١٣٠:   اآلیة -١

   من سورة النساء ٣٤:   جزء من اآلیة -٢

َلا َیِحلُّ ِلُم�ْسِلٍم َأْن َیْھُج�َر َأَخ�اُه َف�ْوَق      «: َ - َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم -الدلیل على ذلك قول النبي  -٣

أخرج��ھ  »  َھ��َذا َوُیْع��ِرُض َھ��َذا، َوَخْیُرُھَم��ا الَّ��ِذي َیْب��َدُأ ِبال��سََّلامِ   َثَل��اِث َلَی��اٍل، َیْلَتِقَی��اِن َفُیْع��ِرضُ 

:  ب��رقم ٢١ ص٨ج: ص��حیح اإلم��ام البخ��اري : انظ��ر : البخ��اري وم��سلم ف��ي ص��حیحیھما 

  ٢٥٦٠: برقم , ١٩٨٤ص٤ج: وصحیح اإلمام مسلم , ٦٠٧٧

  ١٧٣ -١٧٢ ص٥ج:  الجامع ألحكام القرآن للقرطبي -٤



   - ١٨٢٠ -

اتَّقُوا اللَّـه ِفـي     «   :-صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -صِحيِح مسِلٍم قال النبي   

ِة اللَِّه واستَحلَلْتُم فُروجهن ِبكَِلمِة اللَِّه ولَكُم       النِّساِء فَِإنَّكُم َأخَذْتُموهن ِبَأمانَ   

علَيِهن َألَّا يوِطْئن فُرشَكُم َأحدا تَكْرهونَه فَِإن فَعلْن فَاضِربوهن ضـربا           

لْمبرِح؟ قُلْتُ ِلابِن عباٍس ما الضرب غَير ا : قَاَل عطَاء  و )١(» غَير مبرحٍ 

إن كـان البـد      : " )٢(وقال الحافظ ابن حجر    "  ِبالسواِك ونَحِوهِ   :قَاَل

 الهدف من هذه الخطـوات      فإذا تحقق "  فليكن التأديب بالضرب اليسير   

فَِإن  {  :- تعالى -عند ذلك حينئذ لقول اهللا      الوقوف فبها ونعمت ويجب  

 وإن لم تـأت  )٣(} يلًا ِإن اللَّه كَان عِليا كَِبيرا     َأطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا علَيِهن سبِ    

   تعالى -صار بعدها إلى التحكيم لقول اهللا     الخطوات السابقة بفائدة في -:  

 }         ـا ِإنِلهَأه ا ِمـنكَمحِلِه وَأه ا ِمنكَمثُوا حعا فَابِنِهميِشقَاقَ ب ِخفْتُم ِإنو

 فإذا حقـق  )٤(} ِق اللَّه بينَهما ِإن اللَّه كَان عِليما خَِبيرا      يِريدا ِإصلَاحا يوفِّ  

 فإنـه   ن تعذر اإلصالح  بأ وإال, التحكيم هدفه باإلصالح بين الزوجين    

تعـالى  -ل اهللا وقل, أال وهو الطالق  صار إلى الحل األخير     ي -:   } ِإنو

ِتِه وعس ا ِمنكُل غِْن اللَّهقَا يتَفَرايِكيما حاِسعو اللَّه ٥(} كَان(.  

وقد ذكرتها ألبـين مـدى      , هي الخطوات التي تسبق الطالق         هذه  

وخاصـة عبـر    , إساءة كثير من األزواج في استعمال حق الطـالق        

حيث إن , الحديثة ومنها الهواتف المحمولةاستخدام الوسائل اإللكترونية 

,  ومخالفة للسنة النبويـة    كثيرا منهم يستخدمونها بطريقة غير شرعية     

                                                 
 َص�لَّى اُهللا  - ي حدیث طویل أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ في باب حجة النب�      ھذا جزء من   -١

 ١٢١٨:  برقم ٨٨٦ ص١ج:  -َعَلْیِھ َوَسلََّم 

 ٣٠٣ ص٩ج:  فتح الباري البن حجر -٢

   من سورة النساء٣٤:   جزء من اآلیة -٣

   من سورة النساء٣٥:   اآلیة -٤

   من سورة النساء٣٠:   اآلیة -٥



   - ١٨٢١ -

أجمع الفقهاء  وقد    في أثناء الحيض أو النفاس      الزوج زوجته  كأن يطلق 

 قال ابن عبد ,)١( الحيض والنفاس طالق بدعي    على أن الطالق في أثناء    

عز -الطَّلَاقَ ِفي الْحيِض مكْروه وفَاِعلُه عاٍص ِللَِّه         : " )٢(البر القرطبي 

 والدِليُل علَى َأنَّه مكْـروه وِإن كَـان   ,ن عاِلما ِبالنَّهِي عنْه    ِإذَا كَا  -وجلَّ

اللَّه علَيـِه    صلَّى -اللَِّه لَِّه تَغَيِظ رسولِ  شَيًئا لَا ِخلَافَ ِفيِه َأيضا والْحمد لِ      

لَّمسا       -واِئضح َأتَهرطَلَّقَ ام ِحين رمِن علَى ابد  وق"   ع   رمَأَل عس  ـنب

 - عن ذَِلك فَقَاَل رسوُل اللَِّه-صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم -الخَطَّاِب رسوَل اللَِّه

   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عتَّى    «:  -صا حِسكْهمِلي ا، ثُمهاِجعرفَلْي هرمرتَطْه  ثُـم 

    ِإن ثُم رتَطْه ثُم تَِحيض           ،ـسمي َل َأنطَلَّقَ قَب شَاء ِإنو ،دعب كسَأم شَاء 

اءا النِّستُطَلَّقَ لَه َأن اللَّه رةُ الَِّتي َأمالِعد ٣(» فَِتلْك(.  

     هذا وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم وقوع الطالق عبـر           

حديثـة علـى    لكترونيـة ال  ونحوها من الوسائل اال   ,  المحمولة الهواتف

  : قولين

ونحوها ,  المحمولةوهو وقوع الطالق عبر الهواتف :      القول األول

وهو قول غالبية العلماء المعاصـرين  , لكترونية الحديثة من الوسائل اال  

                                                 
 حاش��یة الدس��وقي - بی��روت–دار المعرف��ة : الناش��ر , ١٠٢ ص٦ج: سرخ��سي  المب��سوط لل-١

 ص ٣ج: حاشیة قلیوبي وعمی�رة  , دار الفكر :  الناشر   ٣٦٢ ص ٢ج: على الشرح الكبیر    

 ٥ج: ك��شاف القن��اع ع��ن م��تن اإلقن��اع الب��ن إدری��س البھ��وتي    , دار الفك��ر:  الناش��ر ٣٢٢

, ٤١٠ ص٩ج: ل���ى الب���ن ح���زم   المح- بی���روت–دار الكت���ب العلمی���ة : الناش���ر , ٢٤٠ص

  - بیروت–دار الكتب العلمیة : الناشر 

وزارة األوق��اف :  الناش��ر ٥٧ ص١٥ج:   التمھی��د لم��ا ف��ي الموط��أ م��ن المع��اني واألس��انید  -٢

  ھـ ١٢٨٧ - المغرب–والشؤون اإلسالمیة 

, ٤١ ص٧ج: ص��حیح اإلم��ام البخ��اري : انظ��ر :  أخرج�ھ البخ��اري وم��سلم ف��ي ص��حیحیھما  -٣

      ١٤٧١:  برقم , ١٠٩٣ ص٢ج: وصحیح اإلمام مسلم , ٥٢٥١برقم 



   - ١٨٢٢ -

عبـد اهللا   : والـشيخ   , )١( نصر فريد واصل    :أستاذنا الدكتور  : منهم  

ز االتصال يعتبـر    إن ما يتم إرساله عبر جها     : " حيث قال   , )٢(المطلق

فإذا ثبـت صـدور الطـالق أو    , ألن الرسالة تكتب كتابة , مثل الكتابة 

فالطالق يقع بالكتابة مثلمـا     ,  أحكامها االقذف من المرسل فتترتب عليه    

 أيضا عبر الهواتف المحمولة      وممن قال بوقوع الطالق    )٣(" يقع بالنطق 

,  البليهـد  خالـد بـن سـعيد       : والشيخ  , حسام الدين عفانة  : الدكتور  

أسـامة الـسيد عبـد      : سيد عبد العزيز السيلي والدكتور      : والدكتور  

إن الطالق سواء عن    : " إنه أفتى في هذه المسألة قائال        حيث   )٤(السميع

, ةاتف المنزليوأو اله, ةتف المحمولواأو عن طريق اله, طريق الرسائل 

, ج بنفـسه يقع ويكون صحيحا إذا ما قام به الزو    أو بالبريد اإللكتروني    

فالطالق يصدر عن ,  يختلف عن توثيق عقود الزواج   وذلك ألن الطالق  

اتـف  و أو اله ,نـت  اإلنتر  طريـق  فمن الممكن أن يتم عن    , الفرد نفسه 

حتى إذا  , لكنه يحتاج إلى توثيق لتتحقق الزوجة من طالقها       , ةحمولالم

فإذا أنكر الـزوج    , أرادت أن تتزوج من آخر يكون معها دليل طالقها        

ية الطالق التي تمت عبر رسائل الهاتف أو اإلنترنت تكون الورقة           عمل

وأمـا إن   ,  هي إثبات عملية الطالق    اإلنترنت الموثقة والمرسلة بطريق  

 وتسلم الزوجة لهـا   , اعترف الزوج بإرسال الرسالة المتضمنة للطالق     

 وقد استدل أصحاب هذا القول )٥(" يؤكد وقوع الطالق صحيحا فإن ذلك

  : هذا بما يلي على رأيهم 

                                                 
  نت   - أون ال ین –إسالم ,  شبكة المعلومات اإلسالمیة-١

  عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء في المملكة العربیة السعودیة -٢

  نت   - أون ال ین –إسالم ,  شبكة المعلومات اإلسالمیة-٣

  نت   - أون ال ین –إسالم ,  شبكة المعلومات اإلسالمیة-٤

  نت   - أون ال ین –إسالم ,  شبكة المعلومات اإلسالمیة-٥



   - ١٨٢٣ -

ونحوهـا مـن    , ف المحمولة ن الطالق عبر رسائل الهوات    أ - أوال    

إن والطالق كتابـة    , لكترونية الحديثة له حكم الطالق كتابة     الالوسائل ا 

ألن الكتابة طريق فـي إفهـام المـراد          ,)١( فال  نواه الزوج وقع وإال   

 ألن  ,طلـق لم تُ  الزوج الطالق نّية ، فإن لم ينو      كالعبارة وقد اقترنت بال   

  .)٢(الكتابة تحتمل الفسخ والحكاية وتجربة القلم والمداد وغيرها

ولَا يقَع الطَّلَاقُ ِبغَيـِر لَفْـِظ       : ")٣(ل ابن قدامة في كتابه المغني     قا     

ِس من لَا يقِْدر علَى الْكَلَاِم، كَالَْأخْر      : حدهما أ : الطَّلَاِق، إلَّا ِفي موِضعينِ   

    تُهجوِة، طَلُقَتْ زإذَا طَلَّقَ ِبالِْإشَار .        ،الـشَّاِفِعيو ،اِلـكـذَا قَـاَل مِبهو

 وذَِلك ِلَأنَّه لَا طَِريقَ لَـه       م عن غَيِرِهم ِخلَافَهم   ولَا نَعلَ . وَأصحاب الرْأيِ 

       تُهتْ إشَارِة، فَقَامـةٍ       إلَى الطَّلَاِق إلَّا ِبالِْإشَارـِر ِنيغَي الْكَلَاِم ِمـن قَامم. 

: الطَّلَاقَ، فَِإن نَواه طَلُقَتْ زوجتُه وِبهذَا قَاَل          إذَا كَتَب   :الْموِضع الثَّاِني 

ِبيالشَّع النَّخَِعيو ,           ـوهو اِلـكمِنيفَـةَ، وـو حَأبو ،كَمالْحو ،ِريهالزو 

   .اِفِعيالْمنْصوص عن الشَّ

                 ِإنِبِه طَلَـاقٌ، و قَعلَا ي َأنَّه ،لًا آخَرقَو لَه اِبِه، َأنحَأص ضعب ذَكَرو

 ولَنَا  ,نَواه؛ ِلَأنَّه ِفعٌل ِمن قَاِدٍر علَى النُّطِْق، فَلَم يقَع ِبِه الطَّلَاقُ، كَالِْإشَارةِ           

فْهم ِمنْها الطَّلَاقُ، فَِإذَا َأتَى ِفيها ِبالطَّلَاِق، وفُِهـم         ن الِْكتَابةَ حروفٌ، ي   أ َ :َ

            لَالَِة َأنِل الْكَاِتِب؛ ِبدقَو قَامم ةَ تَقُومالِْكتَاب ِلَأنكَاللَّفِْظ، و قَعو ،اهنَوا، وِمنْه

                                                 
 ١ج: التلقین في الفقھ المالكي لعبد الوھ�اب البغ�دادي      , ٢٤٦ ص ٣ج: حاشیة ابن عابدین     -١

ص :  القوانین الفقھیة البن جزي الم�الكي  - بیروت-دار الكتب العلمیة:  الناشر   ١٢٩ص  

: الناشر , ٢٧٧ ص٣ج:  شرح روض الطالب لزكریا األنصاري أسنى المطالب في, ١٥٣

 , بك��ر ال���دمیاطي ألإعان���ة الط��البین عل��ى ح���ل ألف��اظ ف��تح المع���ین     , دار الكت��اب اإلس��المي  

 - ھ���ـ  ١٤١٨  األول���ى  الطبع���ة  -دار الفك���ر :  الناش���ر , ٢٠ ص٤ج : الم���شھور ب���البكري  

    ٤٨٦ ص٧ج: المغني  , م١٩٩٧

 ١٧٤ ص ٣٤ج :   الموسوعة الفقھیة الكویتیة-٢

    ٤٨٦ ص٧ج:  المغني -٣



   - ١٨٢٤ -

النَِّبي-    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّها ِبتَ - صورْأمم كَان   َل ذَِلـكصالَِتِه فَحِليِغ ِرسب

 الْـَأطْراِف   ِفي حقِّ الْبعِض ِبالْقَوِل، وِفي حقِّ آخَِرين ِبالِْكتَابِة إلَى ملُوكِ         

  " وِلَأن ِكتَاب الْقَاِضي يقُوم مقَام لَفِْظِه ِفي إثْباِت الديوِن والْحقُوِق

ـ  عبر زوجتهإلى  ج رسالة   إذا كتب الزو  وبناء عليه فإنه          تف ا اله

فهذا يرجع فيه إلى نيتـه       أنت طالق  :  مثال بطالقها قائال لها   المحمول

ت كتابة الرسالة وإرسالها وق، فإن كان عازما على الطالق بةوقت الكتا 

وإنما أراد إدخـال    كتب ذلك ولم يكن ناوياً للطالق       ، وإن    الطالق وقع

أو غير ذلـك    , لهلتها السيئة   لكي ترتدع عن معام   الحزن على زوجته    

ألن الكتابة تحتمل الفسخ والحكاية وتجربة      , من المقاصد لم يقع الطالق    

 كَِكنَايـاِت    فلم يقع الطـالق بمجردهـا       وغيرها  والهاتف والمدادالقلم  

 .)١(الطَّلَــــــــــــــــــــــــــــــاِق

 بأن علـق    وصول إليها العلى شرط   رسالة الطالق معلقة    وإن كتب      

اتف المحمول على شرط وصـول       اله  عبر الزوج وقوع الطالق عليها   

فـإن وصـلت    , لرسالة إليهـا  ا ال تطلق حتى تصل ا     الرسالة إليها فإنه  

 الحنفية  -قد ذهب جمهور الفقهاء   ف ,طلقت وإال فال  بالفعل  الرسالة إليها   

 الزوج لو علق الطالق علـى شـرط          إلى أن  -)٢(والشافعية والحنابلة 

، ال   كتابي فأنت طالق   كا وصل إذ :  إليها بأن كتب  الكتاب إليها    وصول

                                                 
:  الناش�ر ,  ١١٨ ص١٧ج : مع تكملة ال�سبكي والمطیع�ي  للنووي المجموع شرح المھذب     -١

س��ؤال رق��م , محم��د ب��ن إب��راھیمال��شیخ فت��اوى : وانظ��ر  ٤٨٦ص٧ج : المغن��ي, دار الفك��ر

 ١٧٤ص ٣٤ج : الموسوعة الفقھیة الكویتیة , ٣٠٥١

 -ھ�ـ   ١٤٠٦الثانی�ة،    الطبع�ة , دار الكت�ب العلمی�ة    :  ، الناش�ر  ١٠٩ ص ٣ج: ع ال�صنائع    ئبدا -٢

  ص٣ج: لخطی�ب ال�شربیني    لمغني المحتاج إل�ى معرف�ة مع�اني ألف�اظ المنھ�اج         , م١٩٨٦

 ٤٨٧ ص ٧ج: المغني  ا،٢٨٥



   - ١٨٢٥ -

ألنّه علق الوقوع بشرط الوصول     , قع الطالق حتى يصل إليها الكتاب     ي

  . وإن ضاع ولم يصلها لم تطلق, فال يقع قبله كما لو علقه بشرط آخر

" ألن  ; "إن  "  إذا كانت أداة الـشرط       )١(والحكم كذلك عند المالكية        

، أما إذا  وصول الكتاب إليها  تطلق إال عند   صريحة في الشرط فال   " إن  

فقد اختلف المالكية في وقت وقوع الطـالق ،         " إذا  " كانت أداة الشرط    

فذهب الدردير والدسوقي والخرشي إلى وقوع الطالق في الحال مثـل           

) إذا  ( أنت طالق وهذا بناء على أن أداة الـشرط          : قوله لها في كتابه     

  ". لطالق بمستقبللمجرد الظرفية فينجز الطالق كمن أجل ا

إذا وصل  : عن مصطفى الرماصي أنه إذا كتب       )٢(ونقل الدسوقي      

وقَوى الْقَول  بتوقفه علـى      , لك كتابي ففي توقفه على الوصول حالف      

  .الوصول لتضمن إذا معنى الشرط

واعتبر الشيخ عليش في منح الجليل أن عدم التنجيـز وتوقـف                 

   .)٣( ظاهر مشهوروقوع الطالق على وصول الكتاب

سواء تلفـظ  , زوجليقع إذا تلفظ به ا   في اإلسالم    الطالق أن   -     ثانيا

 ,أم لـم تعلـم    الزوجة  وسواء علمت به    ,  أو بعيدا عنها   به أمام زوجته  

 وبناء عليه فإن    ,حيث إنه ال أثر لحضورها أو عدمه في إيقاع الطالق         

لكترونيـة  ف المحمولة ونحوها مـن الوسـائل اال        عبر الهوات  الطالق

غير د ثبت أن الزوج طلق زوجته مختـارا       مادام ق , الحديثة طالق واقع  

ـ  -النبيوذلك لعموم قول    , أو بشهادة الشهود  , مكره إما بإقراره   لَّى  ص

                                                 
 م�نح الجلی�ل   , ٤٩ ص ٤ ج : ، الخرش�ي  ٣٨٤ص ٢ج: الشرح الكبیر مع حاش�یة الدس�وقي         -١

 .٢٣٨ ص ٢ ج: للشیخ علیش 

 .٣٨٤ ص٢ج: دسوقي على الشرح الكبیر  ال-٢

 -١٧٤ ص٣٤ج : الموس���وعة الفقھی���ة الكویتی���ة: وانظ���ر , ٢٣٨ ص ٢ج : م���نح الجلی���ل -٣

١٧٥ 



   - ١٨٢٦ -

  لَّمسِه ولَيع ثَتْ ِبـِه            «: -اللَّهـدـا حمِتي عِلُأم زاولَّ تَججو زاَهللا ع ِإن

  ا لَما، مهِبهِ    َأنْفُس تَكَلَّم ْل، َأومأن من طلق في والحديث يدل على  )١(»  تَع 

 فإن تكلم به أو كتبه أو أشـار إليـه           نفسه ولم يتكلم به ال يقع الطالق        

إشارة واضحة لعجزه عن النطق كما هـو الحـال والـشأن بالنـسبة              

  .)٢(لألخرس فقد وقع الطالق

على أن صـريح    )٣(الْخَطَّاِبي كما قَاَل    ق عامة أهل العلم   ا اتف -     ثالثا

لفظ الطالق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به وال ينفعه             

أن يقول كنت العباً أو هازالً أو لم أنو به طالقاً أو ما أشبه ذلك مـن                 

ثَلَاثٌ جـدهن   « :  - صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      - لقول النَِّبي   وذلك ,األمور

دج  دج نلُهزهةُ  :   وعجالرالطَّلَاقُ، وو ،تج بعض العلماء   واح) ٤(» النِّكَاح

  قـال  )٥(} ولَا تَتَِّخذُوا آياِت اللَّـِه هـزوا       { -تعالى -في ذلك بقول اهللا   

                                                 
, ١٣٥ ص٨ج: ص�حیح اإلم�ام البخ�اري    : انظ�ر  :  أخرجھ البخاري ومسلم في ص�حیحیھما     -١

      ٢٠٢: برقم , ١١٦ ص١ج  وصحیح اإلمام مسلم, ٦٦٦٤برقم 

نی�ل  , ١٥ ص٤ج: المنتق�ى ش�رح الموط�أ للب�اجي     , ٣٧١ ص٩ج: ب�ن حج�ر      فتح الب�اري ال    -٢

 ٢٨٨ ص٦األوطار للشوكاني ج

 الطبع��ة األول��ى  - حل��ب-المطبع��ة العلمی��ة : الناش��ر , ٢٤٣ ص٣ مع��الم ال��سنن للخط��ابي ج  -١

: مرقاة المفاتیح ش�رح م�شكاة الم�صابیح للھ�روي الق�اري             :  وانظر   ,م١٩٣٢ -ھـ  ١٣٥١

 ٢١٤٠ ص٥ج
 -المكتب��ة الع��صریة : الناش��ر , ٢١٩٤: ب��رقم , ٢٥٩ ص٢ج: اود ف��ي س��ننھ أخرج��ھ أب��ود -٢

: ق���ال األلب���اني , ٢٠٣٩: ب���رقم , ٦٥٨ ص١ج:  وأخرج���ھ اب���ن ماج���ھ ف���ي س���ننھ -ص���یدا

  محمد فؤاد عبد الباقي : سنن ابن ماجھ بتحقیق : انظر , صحیح

 من سورة البقرة٢٣١:  اآلیة -٣

  ٢٤٣ ص٣ معالم السنن للخطابي ج-٤

 ,٦٢٨ ص١ج: حاش��یة ال��سندي عل��ى ش��رح س��نن اب��ن ماج��ھ    : وانظ��ر , رج��ع ال��سابق  الم-٥
دار :  الناش�ر    ,٢١٤٠ ص ٥ج: مرقاة المفاتیح شرح م�شكاة الم�صابیح للھ�روي الق�اري            

    - بیروت–الجیل
 



   - ١٨٢٧ -

 لو أطلق للناس ذلك لتعطلت األحكام ولم        : " الخطابي في معالم السنن   

 فيكون فـي  قول كنت في قولي هازالًيشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن ي       

 وذلك غير جائز فكل من      -وتعالىسبحانه   -    ذلك إبطال أحكام اهللا   

تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه ولم يقبل منه أن              

وإنما خص هذه الثالثة بالـذكر لتأكيـد أمـر الفـرج             " يدعى خالفه 

   .واالهتمام به

,  المحمولـة  م وقوع الطالق عبر الهواتف    وهو عد  : القول الثاني      

وهو قـول بعـض العلمـاء      , لكترونية الحديثة ونحوها من الوسائل اال   

 فيحيث أفتى فضيلته    , يوسف القرضاوي :  منهم الدكتور    ,المعاصرين

الـزواج عبـر    ال أقـر    : "  قائال حكم الزواج والطالق عبر االنترنت    

 توافر الشهود والولي،     ولو توافرت فيه كل شروط العقد من       ,االنترنت

كما أن هـذا     وأرى التشدد في هذا األمر لتبقى للزواج قداسته وهيبته،        

رأيي أيضاً بالنسبة للطالق، فالقرصنة لم تبق شيئاً سرياً، حيث يمكـن            

 ) Password( "البـاص وورد    "  لإلنسان أن يعرف كلمة المـرور     

ع زوجتـه،   نت وأن يعرف توقيعه وتوقي    الخاص لكل متعامل مع االنتر    

 والتشدد في أحكام الزواج والطالق      وأن يفعل ما يشاء، وتقع المصائب     

  "قد يجعل الزوج والزوجة يشعران بأهمية الرباط والميثـاق الغلـيظ          

ونحوهـا مـن    , ن قال بعدم وقوع الطالق عبر الهواتف المحمولة       موم

, أحمد عبـد الـرحيم الـسايح      : الوسائل اإللكترونية الحديثة الدكتور     

إن  :  على رأيهم هذا بقـولهم     وا وقد استدل  )١(محمد أبو ليلة  : دكتور  وال

 فضال عن أنه    - تعالى -الطالق في اإلسالم هو أبغض الحالل عند اهللا       

واللَّاِتي  {: - تعالى-يتم على مراحل كما أمر به القرآن الكريم في قوله

                                                 
  نت   - أون ال ین –إسالم ,  شبكة المعلومات اإلسالمیة-١



   - ١٨٢٨ -

     ِفي الْم نوهرجاهو نفَِعظُوه نهنُشُوز تَخَافُون   فَِإن نوهِرباضاِجِع وض

هذه المراحل  ) ١(} َأطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا علَيِهن سِبيلًا ِإن اللَّه كَان عِليا كَِبيرا         

وِإن ِخفْتُم ِشقَاقَ   {  :- تعالى -الثالث تتبعها المرحلتان الرابعة في قوله     

 وحكَما ِمن َأهِلها ِإن يِريدا ِإصلَاحا يوفِّـِق         بيِنِهما فَابعثُوا حكَما ِمن َأهِلهِ    

  { :- تعالى- والخامسة في قوله)٢(}اللَّه بينَهما ِإن اللَّه كَان عِليما خَِبيرا    

وهـي مرحلـة الطـالق       )٣(}ِإن اللَّه سِميع عِليم     وِإن عزموا الطَّالقَ فَ   

 الحديثة ال صـلة لـه بهـذه         ل التكنولوجيا وسائبر  فالطالق ع , الفعلي

وهو ,  الحديثة وهو غير مشروع بل هو من بدع التكنولوجيا       , المراحل

 يجب على المسلمين االمتناع عـن        فإنه  وبالتالي غير مأمون العواقب  

  .  العبث بحياة األسر عن طريق هذه التكنولوجيا

   : أربعة أجوبة     ويجاب عن هذا ب

 سواء تـم    - تعالى -الطالق أبغض الحالل عند اهللا     أن    :الجواب األول 

بة لمن طلق   أو غير مباشر كما هو الحال والشأن بالنس       بطريق مباشر   

, لكترونيـة الحديثـة    ونحوها من الوسـائل اال     عبر الهواتف المحمولة  

َأبغَض الْحلَاِل ِإلَـى اللَّـِه   «  حينما قال - صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم   -والنبي

لم يفرق بين من طلق بلسانه ومن طلـق كتابـة أو             )٤(» عالَى الطَّلَاقُ تَ

   . إشارة

                                                 
   من سورة النساء٣٤:   جزء من اآلیة -١

   من سورة النساء٣٥: ة   اآلی-٢

   من سورة البقرة٢٢٧:   جزء من اآلیة -٣

: وأخرجھ اب�ن ماج�ھ ف�ي س�ننھ     , ٢١٧٨: برقم , ٢٥٥ ص٢ج: أخرجھ أبوداود في سننھ      -٤

: س�نن اب�ن ماج�ھ بتحقی�ق         : انظ�ر   , ض�عیف : ق�ال األلب�اني     , ٢٠١٨: برقم  , ٦٥٠ ص ١ج

  محمد فؤاد عبد الباقي

 



   - ١٨٢٩ -

أن القول بأن الطالق يتم على مراحـل قـول غيـر             : الجواب الثاني 

 وبناء  ,هاء ال في القديم وال في الحديث      صحيح ولم يقل به أحد من الفق      

طالقه لو طلق الزوج زوجته دون أن يلجأ إلى هذه المراحل ف  فإنه   عليه

  .صحيح وواقع بال خالف بين الفقهاء

ونحوها ,  المحمولةأن القول بأن الطالق عبر الهواتف   : الجواب الثالث 

 غير مشروع قول غير صـحيح وال        الحديثة ةلكترونيمن الوسائل اال  

دليل عليه من الكتاب أو السنة أو غيرهما من األدلـة الـشرعية فـي        

  .اإلسالم

ونحوها ,  المحمولةبأن الطالق عبر الهواتفأن القول   : الجواب الرابع 

,  الحديثة غير مأمون العواقب قول غير صحيحةلكترونيمن الوسائل اال 

ف المحمولـة ونحوهـا مـن الوسـائل         ألن قبول الطالق عبر الهوات    

 شـروط   خمسة الحديثة ليس على إطالقه بل هو مرهون ب        ةلكترونياال

  :وهي 

  بالفعل  الطالق رسالةالذي أرسل   هو المرسل   أن يكون الزوج     -١

تـصال   فإن وقع الطالق عبـر ا ,إلى زوجته وليس أحدا غيره  

 مباشرة من خالل هاتفه المحمول أو االنترنت        الزوج بزوجته 

صل اتمتيقنة أن الذي    فيشترط لصحة وقوعه أن تكون الزوجة       

 ولها أن   وأنه هو الذي طلقها وليس أحدا غيره      , وجهابها هو ز  

   .نه طلقها بالفعلأتتأكد من تتصل به لكي 

 .أن يكون لديه العزم والرغبة األكيدة على تطليق زوجته -٢

 . أال تعني صياغة الرسالة أكثر من معنى غير الطالق -٣

 لعدم وقوع التحايل والفتنة بين الـزوجين        أن تستقبلها الزوجة   -٤

 .ون علمهاد



   - ١٨٣٠ -

أن يتم توثيقه عند القاضي ليكون معها دليل طالقها إذا أرادت            -٥

  .)١(وج آخرأن تتزوج بز

 في هذه المسألة هو الرأي      الرأي الراجح       ومن هنا فإنني أرى أن      

 من الوسـائل    ونحوها, بوقوع الطالق عبر الهواتف المحمولة    : القائل  

  :  وذلك لما يلي لكترونية الحديثةاال

 هي تلفظ   ن العبرة في وقوع الطالق في اإلسالم من عدمه        أ -     أوال

وهذا متحقق في   ,  مع نيته   كتابة صريحة تدل عليه    أو كتابته , الزوج به 

سواء تم ذلـك مـن   , وسائل االتصال الحديثة ومنها الهواتف المحمولة 

أو من خالل إرسال رسالة لها تدل على        , خالل اتصال الزوج بزوجته   

فإذا ثبت بالفعل لدى القاضي أن الزوج قد اتـصل بزوجتـه            , طالقها

 ولـم يثبـت حـاال أو     معروف لديها معها بصوته ال  وأنه تكلم   , وطلقها

وال تحت أي   , مستقبال أنه كان مكرها تحت أي نوع من أنواع التهديد         

أو أنه أرسل إليها رسالة تفيد طالقها فقد وقع         , مانع من موانع اإلرادة   

  .الطالق وإال فال

 الفقهاء لم يشترطوا لصحة الطالق علم الزوجة به كما           أن -ثانيا     

وبناء عليه فإنه متى ثبت أن الزوج       , لزواجالنسبة ل بهو الحال والشأن    

طلق زوجته بالفعل باعتراف منه أو بشهادة الشهود فقد وقع الطـالق            

شأنه في ذلك شأن طالق       به بغض النظر عن الوسيلة التي تم إبالغها      

فاألخرس متى أشار إلى زوجته بطالقها وكانـت اإلشـارة          , األخرس

 الطالق الذي يتم عبر الهواتف      لكن, واضحة فقد وقع الطالق وإال فال     

عليـه فـإن    بناء  و, المحمولة ال يعتد به إال بعد حكم القاضي بوقوعه        

أن تلجـأ   الهاتف المحمول   على الزوجة التي طلقها زوجها عبر       ينبغي  

                                                 
  نت   - أون ال ین –إسالم ,  شبكة المعلومات اإلسالمیة-١



   - ١٨٣١ -

 القاضي من أن زوجها قد      إلى القاضي ليحكم لها بالطالق بعد أن يتأكد       

  .هادة الشهود أو ش,الل اعترافهطلقها بالفعل من خ

ن الطالق عبر الهواتف المحمولة وغيرها مـن وسـائل          أ -     ثالثا

االتصال الحديثة طالق تام متحقق فيه قصد الزوج ومتيقن منـه مـع             

المالية والحقـوق    كالعمل بسائر العقود والفسوخ       فيعمل به  وجود النية 

يتها المعنوية التي اصطلح الناس اليوم على التعامل بها والثقة بمصداق         

    . عصريةهذه الوسائل العبر 

  

  لثالمطلب الثا

   البيع والشراء في حكم

  الهواتف المحمولة عن طريق

 مهما كانت -من عظمة الشريعة اإلسالمية أنها تستوعب الحوادث         

قواعدها الكليـة،   وذلك من خالل     -جديدة والقضايا مهما كانت خطيرة    

ور المستحدثة وتبين أحكامهـا      وأدلتها التي تضبط األم    ومبادئها العامة 

بل , البيع دعقحدثت إجراء   ومن هذه األمور التي استُ    , نصاً أو استنباطاً  

ومنها , عن طريق وسائل االتصال المعاصرة    )١(وبعض العقود األخرى  

 ,نترنتمزودة بخاصية اال  التي أصبحت خاصة تلك    ,الهواتف المحمولة 

 فـي آن    هما لبعضهما اعسمالتي يمكن من خاللها رؤية المتعاقدين و      و

فـإن مـن   , على الشيء فرعـا مـن تـصوره      ولما كان الحكم     واحد

 عـن طريـق   عقد البيع    تم من خاللها  التي ي  ةالضروري فهم الصور  

                                                                      .        ونحوها من وسائل االتصال المعاصرة المحمولة الهواتف

                                                 
 وس��ائل  ونحوھ��ا م��ن  ع��ن طری��ق الھوات��ف المحمول��ة م��ن ھ��ذه العق��ود الت��ي یمك��ن أن ت��تم  -١

 والشركة ونحو ذلك , اإلجارة : االتصال المعاصرة
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عقـد البيـع    خاصة    بعض العقود  تم بها التي ت الواقع أن الصور        و

: ومنهـا   ,  المعاصرة كثيرة ومتنوعة   هذه الوسائل  عن طريق    والشراء

 أو مؤسـسة أو متجـر       صاحب شركة على  أحد الناس مثال     أن يتصل 

أن بعـد   ,  له على بيعها سلعة من السلع فيوافق البائع      طالبا منه شراء    

يعرض البائع سلعته عـن طريـق       أو   ,على ثمنها وكيفية سداده   يتفقا  

ونحـو  , ل به المشتري طالبا شـرائها      فيتص رسائل الهواتف المحمولة  

          .ذلك

 في هـذه  بيع وشروطهكان ال تحققت أرنه متى أ :والحكم في ذلك      

وذلك لعموم أدلة البيـع الدالـة علـى         , صح البيع الصور وأمثالها فقد    

وعلـى رأس  ,  بطريق مباشر أو غير مباشر   البيع سواء تم , مشروعيته

    )١(} الربا وَأحلَّ اللَّه الْبيع وحرم { :- تعالى-قول اهللاهذه األدلة 

  

وقول النَِّبي-لَّى اُهللا عص لَّمسِه واٍض«  : -لَيتَر نع عيا الْب٢(» ِإنَّم( .   

ذَكَر اللَّه الْبيع ِفي غَيِر موِضٍع ِمن ِكتَاِبِه         َ  " :)٣( الشَّاِفِعي  اإلمام      قَاَل

     ينَيعم عيلَّ الْبجو زلَاُل اللَِّه عَل إحتَمِتِه فَاحاحلَى إبلُّ عدا يا:  ِنِبممهدَأح 

 :            نع اهعايا تَبِر ِفيماِئِزي الَْأماِن جاِيعتَبالْم هعايِع تَبيلَّ كُلَّ بَأح كُوني َأن

 -عز وجـلَّ  - َأن يكُون اللَّه    :والثَّاِني ا َأظْهر معاِنيهِ  تَراٍض ِمنْهما وهذَ  

     ا لَمِمم إذَا كَان عيلَّ الْبوُل اللَّهِ    َأحسر نْهع نْهـِه     -      يلَيع لَّى اللَّهص 

                                                 
  البقرة من سورة ٢٧٥:  اآلیة -١

محم��د ف��ؤاد عب��د   : حقی��ق ت,  ٢١٨٥:  ب��رقم ٧٣٧ص٢ج:  اب��ن ماج��ھ ف��ي س��ننھ    أخرج��ھ-٢

رواه اب�ن  و, ص�حیح  :  األلب�اني وقال,  إسناده صحیح ورجالھ موثقون    :في الزوائد , يالباق

 -بی�روت  -مؤس�سة الرس�الة   :  الناش�ر  ٤٩٦٧:  ب�رقم    ٣٤١ ص ١١ج : حبان في ص�حیحھ   

    م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨  : الطبعة األولى

  م١٩٩٠ -ھـ١٤١٠ - بیروت-دار المعرفة :  الناشر, ٣ ص٣ج: األم  -٣
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سواللَّهِ   -لَّم نع نيبلَّ - الْمجو ِل        -عزمالْج ذَا ِمنه كُونفَي ادا َأرنَى معم

     يبا ِبِكتَاِبِه وهضفَر اللَّه كَمالَِّتي َأح         ِمـن ِه، َأواِن نَِبيلَى ِلسع فَ ِهيكَي ن

      ر نيفَب ِبِه الْخَاص ادالَِّذي َأر اموُل اللَّهِ الْعس- ص    لَّمسِه ولَيع ا  -لَّى اللَّهم 

لَّـِذي  ُأِريد ِبِإحلَاِلِه ِمنْه وما حرم، َأو يكُون داِخلًا ِفيِهما، َأو ِمن الْعـام ا             

 ِمنْه وما ِفي    -لَّى اللَّه علَيِه وسلَّم    ص -حرم علَى ِلساِن نَِبيهِ   َأباحه إلَّا ما    

ض  خَلْقَه ِبما فَـر    -تَعالَى -كَان فَقَد َألْزمه اللَّه   معنَاه، وَأي هِذِه الْمعاِني     

 عن بيوٍع تَراضى ِبهـا      -ه علَيِه وسلَّم  لَّى اللَّ  ص -ِمن طَاعِة رسوِل اللَّهِ   

      اللَّه لَى َأنلَلْنَا عتَداِن اساِيعتَبلَّ -الْمجو ـوِع       -عزيالْب لَّ ِمنا َأحِبم ادَأر

    لَى تَحلَّ عدي ا لَمهِ   ماِن نَِبيلَى ِلسِريِمِه ع- ص     ـلَّمسِه ولَيع و -لَّى اللَّهد  ن

  . "ما حرم علَى ِلساِنِه

 فون فالذي يظهـر   يأما العقد بالتل  "  : )١(ويقول الشيخ أحمد إبراهيم        

ويعتبر العاقدان كأنهما في    , مشافهة مهما طالت الشقة بينهما    أنه كالعقد   

 يسمع أحـدهما    ، إذ المعنى المفهوم من اتحاد المجلس أن       مجلس واحد 

وقد نص القانون   , فونياصل في الكالم بالتل   ، وهذا ح  كالم اآلخر ويتبينه  

يسري على التعاقد بطريق الهاتف أو بأي طريقة        " المصري على أنه    

، د بالنسبة إلى تمامه وزمن إبرامـه      مشابهة حكم التعاقد في مجلس العق     

    ".ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله

                                                 
  ١٥٨ ص٩ج  :ھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدةمجلة مجمع الفق -١
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 المحمولـة الهواتـف    من خالل    البيع بناء عليه فإنه إذا تم عقد     و     

مـع  وتم فيه اإليجاب والقبول     ,  من وسائل االتصال المعاصرة    ونحوها

فإنـه  التي اشترطها الفقهاء لصحة عقد البيـع        الشروط  األركان و بقية  

 ألن هـذه الهواتـف تنقـل كـالم          ,يكون عقدا صحيحا ال غبار عليه     

خـر بوضـوح وال     دقة فيسمع كل واحد منهما كالم اآل      المتحدث فيها ب  

السيما مع وجـود    , يختلف الكالم من خاللها عن الكالم بدون واسطة       

كما هـو الحـال والـشأن       , األجهزة التي تنقل الصوت والصورة معاً     

  .بالنسبة لألجهزة المزودة بخاصية االنترنت

,  بأن هذا البيع يشوبه عدم رؤية المتعاقدين لبعـضهما          :فإن قيل      

  .ووجود فاصل بينهما

 ال يمنع من صحة البيع      عدم رؤية المتعاقدين لبعضهما   بأن   : قلنا     

, المتعاقدين لبعضهما رؤية  ه ليس من شروط صحة البيع       ألن, والشراء

وإنما الشرط الـذي    , ليس له عالقة بصحة العقود أو عدمها       فذلك أمر 

  أن يكون المبيع معلوما للمتعاقـدين       : لصحة هذا البيع وغيره    البد منه 

ح، والِْعلْم لَا يصِ وبالتالي فإنه   , منهي عنه ِلَأن جهالَةَ الْمِبيع غَرر      ,)١(معا

ِلَأنَّهـا تَقُـوم    ِبِصفٍَة الْبيع   ويِصح ,ِبرْؤيٍة تَحصُل ِبها معِرفَتُه   ِبِه يحصُل   

  .مقَام الرْؤيِة ِفي تَمِييِزِه

 َأصُل الْبيِع بيعاِن لَا ثَاِلثَ لَهما بيع ِصفَةٍ    : "  )٢( قال اإلمام الشافعي       

وبيع عيٍن مضمونٍَة علَى باِئِعها ِبعيِنها يـسلِّمها        مضمونٍَة علَى باِئِعها،    

 مـة وقال ابن قدا   " ولَا يجوز بيع غَيِر هذَيِن الْوجهينِ     , الْباِئع ِللْمشْتَِري 

                                                 
, ٣٣ ص٥ج: ش��رح مخت��صر خلی��ل للخرش��ي    , ١٥٦ ص٥ج: ب��دائع ال��صنائع للكاس��اني    -١

األم , ٢٩٦ ص٤ج:   مواھ���ب الجلی���ل للحط���اب  - بی���روت-دار الفك���ر للطباع���ة : الناش���ر 

 ٤٩٦ ص٣ج: المغني البن قدامة , ٣ ص٣ج: للشافعي 

 ٣ ص٣ج: للشافعي األم  -٢
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وال يجوز بيع األعيان من غيـر رؤيـة أو صـفة            : "  )١(في الكافي   

"  : )٢(وقد ذكر الباحثون والعلماء في الموسوعة الكويتية      " يحصل بها   

ولَم تَِتم    العقد أن وسيلة معِرفَِة الْمِبيِع وتَعِييِنِهِ إذَا كَان غَاِئبا عِن مجِلسِ         

ة، فَِإنَّها تَِتم ِبالْوصِف الَِّذي يميزه عن غَيـِرِه مـع           معِرفَتةُ ِبرْؤيِتِه سابق  

وِإذَا كَان عقَارا كَان الَ بد ِمن بياِن حدوِدِه، ِالخِْتالَِف ِقيمِة           , بياِن ِمقْداِرهِ 

 َأِو الْموزونَـاِت    وِإذَا كَان ِمن الْمِكيالَتِ   , الْعقَاِر ِباخِْتالَِف ِجهِتِه وموِقِعهِ   

    ـاعاِر الَِّذي تُبا ِبالِْمقْدِرفَتُهعل مصتَح اِت فَِإنَّهوددعاِت َأِو الْموعذْرَأِو الْم

  . "ِبِه

خـصين   كالعقـد بـين ش     لهواتف المحمولة العقد با      والخالصة أن   

يقـول اإلمـام    وفي هذا   ,  ولكنه يسمعه  بعيدين ال يرى أحدهما اآلخر    

 وهو بصدد الحديث عن حكم البيع والشراء من المتباعـدين           )٣(نوويال

عدان وتبايعا صح البيع بال     لو تناديا وهما متبا    : " عن طريق المناداة    

قدين ال يؤثر حتى في     باإلضافة إلى أن وجود الساتر بين العا       " خالف

فـإن  ومـن جانـب آخـر    ,  فكيف يؤثر في إنشاء العقد  خيار المجلس 

عقود هو صدور ما يدل على الرضا بـصورة واضـحة       األساس في ال  

 حيث إن التعبير يتم مـن       الهواتف المحمولة مفهومة، وذلك متحقق في     

 الهواتف المحمولـة وما , خالل اللفظ الذي هو محل االتفاق بين الفقهاء 

 فالقاعدة األساسية في العقود هـي       إال وسيلة لتوصيل الصوت فحسب    

حتى  نه، وإظهاره بأية وسيلة مفهومة    تحقق الرضا للطرفين والتعبير ع    

                                                 
, دار الكت�ب العلمی�ة  :  الناش�ر , ٩ ص٢ج: ي بن قدامة المقدس�  ال الكافي في فقھ اإلمام أحمد  -١

 ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤ الطبعة األولى

  ١٦ص ٩ج :  الموسوعة الفقھیة الكویتیة-٢

  دار الطباعة المنیریة:  ط ١٨١ ص٩ج :  المجموع -٣
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فَاللَّفْظُ ِإنَّما هو وِسيلَةٌ ِإلَى تَحِصيِل الْمعنَى الْمـراِد،          "  :)١(الشاطبيقال  

ودقْصالْم ونَى هعالْمو".   

 الذين تكلموا فـي     )٢( العلماء والفقهاء المعاصرون   وضع     هذا وقد   

 عقد البيـع عـن طريـق الهواتـف          هذه المسألة وأفتوا بجواز انعقاد    

 المحمولة ونحوها من وسائل االتصال المعاصرة عدة ضوابط ينبغـي         

    : وهيالتنبيه عليهاو مراعاتها

أن مجلس العقد في التعاقد بالهواتف المحمولـة ونحوهـا،           : أوال     

ال يوجد  إذ   يحكم وهو مجلس , ينتهي بانتهاء االتصال بين المتعاقدين    

ومن هنا فالمجلس قائم مـا دام       , د حقيقي لمجلس التعاقد   لواقع اتحا في ا 

 حتى ولو تحدثا بعـد      ,ولم يغلقاه اتف  المتحدثان متصلين من خالل اله    

فإن حق الفسخ قائم بينهما، إذ      لعقد في أمور أخرى طالت أم قصرت        ا

، ينهما منهما أن يفسخ العقد ما دام الحديث موصوالً ب          واحد بإمكان كل 

 بعد تمام اإليجاب والقبول فإن حق الفسخ      بإرادتهما تف الها ا أغلق إنأما  

عمال بقول  الذي يقطع الخيار   رق التف  إذ قد حصل بذلك    , قد انتهى  يكون

النَِّبي-    لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عقَاَل       «  : - ص قَا، َأوتَفَري ا لَماِر ماِن ِبالِخيعيالب

دقَا وبينَا بوِرك لَهما ِفي بيِعِهمـا، وِإن كَتَمـا     فَِإن ص  -حتَّى يتَفَرقَا  -: 

                                                 
 - ھ��ـ١٤١٧الطبع�ة األول��ى  , ار اب��ن عف��اند:  الناش�ر , ١٣٨ ص٢ج:  الموافق�ات لل��شاطبي  -١

  م١٩٩٧

:  ف�ي بحث�ھ   ربحي الج�دیلي   : والدكتور  , علماء مجمع الفقھ اإلسالمي   : من ھؤالء العلماء     -٢

محم�د   : ال�دكتور و ,٢٤-٢٣ص ) : بتصرف(حكم إجراء العقود بوسائل االتصال الحدیثة    

ل الشخ��صیة والعق��ود حك��م إب��رام عق��ود األح��وا :  ف��ي بحث��ھ ب��ن یحی��ى ب��ن ح��سن النجیم��ي 

 أون ال –إس�الم  ,  ش�بكة المعلوم�ات اإلس�المیة      : انظر  , التجاریة عبر الوسائل اإللكترونیة   

  نت   -ین 



   - ١٨٣٧ -

لـم يـرد      في الحديث  التفرق الوارد و )١(» وكَذَبا مِحقَتْ بركَةُ بيِعِهما   

يرجع في إنه وبالتالي ف,  اللغةحد معين في ليس لهو ,في الشرع تفسيره

وذلك  .)٢(الحرز و في القبض والشأنلى العرف، كما هو الحال   إ تفسيره

ألن التعاقد بالهاتف ليس كالتعاقد بين الحاضرين، وال كالتعاقـد بـين            

الغائبين في جميع الوجوه، حيث إن له شبهاً بكل واحد منهما، فهو مثل             

التعاقد بين الحاضرين من ناحية أن أحدهما يسمع األخر مباشرة، وال           

بـاً وقبـوالً،    تنقضي فترة زمنية بين صدور التعبير عن اإلرادة إيجا        

ووصوله إلى علم اآلخر، فال تفصل بينهما فترة زمنية، ولذلك يعتبـر            

ولكنه في    كما لو كان بين حاضرين      انعقاده العقد بينهما من حيث زمن    

خر يشبه العقد بين غائبين حيث إن مكـان كـل واحـد مـن               آجانب  

مختلف عن األخر تفصل بينهما مسافة، ولذلك ال ينبغي أن          لمتعاقدين  ا

حكـم بـأن    عامل معاملة العقد بين الحاضرين في كل الجوانب، بل ي         ي

  .بينهماث يحدالمجلس ينتهي بانتهاء ال

ه إذا ادعى أحد المتعاقدين في التعاقد بالهواتف المحمولة         أن:  ثانيا     

وأنـه  , أن الصوت ليس صوته   ونحوها من وسائل االتصال المعاصرة      

إثبات ذلك من خالل األدلة التي      قد حدث تزوير ما وتقليد لصوته فعليه        

 « : -ى اُهللا علَيِه وسـلَّم     صلَّ -       بقول النَِّبي  عمال,تدل على دعواه  

 إذ األصـل هـو     )٣(» البينَةُ علَى المدِعي، واليِمين علَى المدعى علَيهِ      

  .إثبات دعواهالف ذلك فعليه يقع عبء ومن يدعي خ,  العقدانعقاد

                                                 
 برقم ٥٨ ص٣ج: صحیح اإلمام البخاري : انظر :  أخرجھ البخاري ومسلم في صحیحیھما -١

  ١٥٣٢: برقم , ١١٦٤ ص٣ج: صحیح اإلمام مسلم , ٢٠٧٩: 

 ٢٤-٢٣ص ) : بتصرف (ربحي الجدیليلود بوسائل االتصال الحدیثة  حكم إجراء العق-٢

انظ�ر  , وقد حكم األلباني ب�صحتھ , ١٣٤١:  برقم   ٦١٨ ص ٣ج: الترمذي في سننھ     أخرجھ   -٣

:  ف�ي س�ننھ   قطني  الداروأخرجھ, محمد فؤاد عبد الباقي    : تحقیق وتعلیق سنن الترمذي   : 
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 بعد إطالعـه علـى البحـوث        )١(  وقد قرر مجمع الفقه اإلسالمي       

إجـراء العقـود بـآالت      : "  الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع    

أن ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلـط           "االتصال الحديثة   

  .يرجع فيه إلى القواعد العامة لإلثبات

صح فيمـا ال    ما ي  إن اونحوهتعاقد بالهواتف المحمولة    ن ال أ : اًلثثا      

 ما يـشترط فيـه القـبض الفـوري        يشترط فيه القبض الفوري، أما      

وال ,  بطريق مباشر  البين المتعاقدين   فال يجوز فيه التعاقد      )٢(كالصرف

الهواتـف  عن طريق    للتعاقداشر كما هو الحال والشأن بالنسبة       غير مب 

ل بالتـسليم    وكي كأن يكون لكل واحد منهما    , إال إذا تم القبض    المحمولة

                                                                                                         
ش�عیب االرن�ؤوط، ح�سن      :  ی�ھ حققھ وض�بط ن�صھ وعل�ق عل       , ٤٣١١:  برقم   ٢٧٦ ص ٥ج

 -مؤس��سة الرس��الة  :  الناش��ر, عب��د الم��نعم ش��لبي، عب��د اللطی��ف ح��رز اهللا أحم��د برھ��وم     

   م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤األولى :  الطبعة,  لبنان-بیروت

 انظر قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي المنعق�د ف�ي دورة م�ؤتمره ال�سادس بج�دة ف�ي المملك�ة                 -١

بشأن حك�م إج�راء العق�ود ب�آالت االت�صال            ) ٥/٣/٦     ( :   قرار رقم   , العربیة السعودیة 

  .  م١٩٩٠مارس ٢٠ – ١٤ھـ الموافق ١٤١٠ شعبان ٢٣ إلى ١٧الحدیثة من 

ُسمَِّي الصَّْرُف َصْرًفا ِل�َصْرِف ُحْكِم�ِھ      :َقاَل المارودى    .َبْیُع اْلَأْثَماِن َبْعِضَھا ِبَبْعضٍ   :  لصَّْرُف ا -٢

: " وقال الب�ابرتي  ,  َوِقیَل ِلَصْرِف اْلُمَساَمَحِة َعْنُھ ِفي ِزَیاَدٍة َأْو َتْأِخیر    ,َبْیِعَعْن َأْكَثِر َأْحَكاِم الْ   

 إمَّ�ا ِلْلَحاَج�ِة إَل�ى النَّْق�ِل ِف�ي َبَدَلْی�ِھ ِم�ْن َی�ٍد إَل�ى َی�ٍد،               :  َوُسمَِّي َھَذا اْلَعْقُد َصْرًفا ِلَأَح�ِد اْلَمْعَنَی�ْینِ       

 ِبِھ إلَّا الزَِّیاَدُة َیْعِني َلا ُیْطَلُب ِبَھَذا اْلَعْق�ِد إلَّ�ا ِزَی�اَدٌة َتْح�ُصُل ِفیَم�ا ُیَقاِبُلُھَم�ا             َوِإمَّا؛ ِلَأنَُّھ َلا ُیْطَلبُ   

ِمْن اْلَجْوَدِة َوالصَِّیاَغِة، إْذ النُُّقوُد َلا ُیْنَتَفُع ِبَعْیِنَھا َكَما ُیْنَتَفُع ِبَغْیِرَھا ِممَّا ُیَقاِبُلَھا ِمْن اْلَمْطُعوِم   

اْلَمْلُبوِس َواْلَمْرُكوِب، َفَلْو َلْم ُیْطَلْب ِبِھ الزَِّیاَدُة َواْلَع�ْیُن َحاِص�َلٌة ِف�ي َی�ِدِه َم�ا َك�اَن ِفی�ِھ َفاِئ�َدٌة                َو

}  َوَأَح�لَّ اللَّ�ُھ اْلَبْی�عَ    {  :-َتَع�اَلى  -ْشُروِعیَِّتِھ َقْول�ھ َأْصًلا َفَلا َیُكوُن َمْشُروًعا، َوَقْد َدلَّ َعَل�ى َم�      

َوُش��ُروُطُھ »  ال�ذََّھُب ِبال��ذََّھبِ   «- َعَلْی��ِھ ال�صََّلاُة َوال��سََّلاُم  -: اْلآَی��َة، َوَقْوُل�ھُ ] ٢٧٥: البق�رة [

 :انظ�ر   ". التََّق�اُبُض َقْب�َل اِل�اْفِتَراِق َب�َدًنا َوَأْن َل�ا َیُك�وَن ِفی�ِھ ِخَی�اٌر َوَل�ا َتْأِجی�لٌ           :  َعَلى اْلِإْجَمالِ 

 المجم���وع ش���رح ,دار الفك���ر:  الناش���ر, ١٣٣ ص٧ ج:لب���ابرتي  لالعنای���ة ش���رح الھدای���ة 

المغني , دار الفكر:  الناشر, ١٦٦ ص١٠ج:  مع تكملة السبكي والمطیعي للنوويالمھذب

   ٤١ ص٤ج: البن قدامة 
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كل واحـد منهمـا فيـه رصـيد        عن طريق بنك لدى     أو  , عند اآلخر 

 حيث اشترط الفقهاء  ,  نحو ذلك مما يتعلق بموضوع القبض       أو لكليهما

     عقد لصحة باإلجماع

 -لقول النَِّبي وذلك  , )١(قبل التفرق من المجلس   أن يتم القبض    الصرف  

   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عال «  :-ص          ـرالْبو ،ـاءهو اءا ِإلَّا هِرِق ِربِبالْو بذَّه

 والتَّمـر   يِر ِربا ِإلَّا هاء وهـاء     ِبالْبر ِربا ِإلَّا هاء وهاء، والشَِّعير ِبالشَّعِ      

    اءهو اءا ِإلَّا هِر ِرب٢(» ِبالتَّم( لُهقَوو-   لَّى اُهللا عص لَّمسِه وـوا  ِب  «-لَييع

ه علَيِه   صلَّى اللَّ  -نَهى النَِّبي وقد   )٣(» الذَّهب ِبالِْفضِة كَيفَ ِشْئتُم يدا ِبيد     

                                                 
 ,١٧٨ ص٥ج : ب�ن عاب�دین  الرد المحت�ار عل�ى ال�در المخت�ار       :  انظر مصادر ھ�ذا اإلجم�اع        -١

بدای�ة المجتھ�د ونھای�ة    , م١٩٩٢ -ھ�ـ  ١٤١٢انی�ة   الث الطبع�ة  -بی�روت  -دار الفكر :  الناشر

, م٢٠٠٤ -ھ�ـ  ١٤٢٥ الق�اھرة  -دار الحدیث :  الناشر, ٢١٢ ص ٣ج : بن رشد  ال المقتصد

محم�د ول�د   :  قی� حقت, ٦٣٥ ص٢ج : ب�ن عب�د الب�ر القرطب�ي     الالكافي في فقھ أھل المدین�ة    

,  العربیة ال�سعودیة   الریاض، المملكة  ب مكتبة الریاض الحدیثة  :  الناشر, مادیك الموریتاني 

 ٢ج : ب���ن رش���د القرطب���ي  الالمق���دمات الممھ���دات, م١٩٨٠-ھ���ـ١٤٠٠ الثانی���ة:  الطبع���ة

المجم�وع  , م١٩٨٨ - ھ�ـ    ١٤٠٨األول�ى،   :  الطبعة دار الغرب اإلسالمي  :  الناشر, ١٥ص

المب��دع ف��ي ش��رح , ٤٠٤ ص٩ج :  م��ع تكمل��ة ال��سبكي والمطیع��ي  للن��وويش��رح المھ��ذب

:  الطبع�ة ,  لبن�ان -بی�روت   -دار الكتب العلمی�ة  :  الناشر, ١٤٧ ص ٤ج : بن مفلح  ال المقنع

  ٤١ ص٤ج: المغني البن قدامة , م١٩٩٧-ھـ ١٤١٨األولى 

 ع�ادل   -شعیب األرن�ؤوط    :  قیحقت ,١٦٢: برقم   , ٣٠٠ ص ١ج:  أحمد في مسنده      أخرجھ -٢

 ,م٢٠٠١ -ھ���ـ ١٤٢١األول���ى :  الطبع���ة, مؤس���سة الرس���الة:  الناش���ر, مرش���د، وآخ���رون

ال�ذََّھُب ِب�اْلَوِرِق    «وأخرجھ ابن ماجھ في سننھ بلفظ       , اده صحیح على شرط الشیخین    إسنو

  صحیح :  األلبانيوقال, ٢٢٥٩: برقم , ٧٥٩ص٢ج : » ِرًبا إلَّا َھاَء َوَھاَء

الذََّھُب ِبال�ذََّھِب ِمْثًل�ا ِبِمْث�ٍل، َوالِف�ضَُّة      «: ونصھ , جزء من حدیث أخرجھ الترمذي في سننھ     -٣

ضَِّة ِمْثًلا ِبِمْثٍل، َوالتَّْمُر ِب�التَّْمِر ِمْثًل�ا ِبِمْث�ٍل، َوالُب�رُّ ِب�الُبرِّ ِمْثًل�ا ِبِمْث�ٍل، َوالِمْل�ُح ِب�الِمْلِح ِمْثًل�ا                   ِبالِف

ِة َكْی�َف  ِبِمْثٍل، َوالشَِّعیُر ِبالشَِّعیِر ِمْثًلا ِبِمْثٍل، َفَمْن َزاَد َأْو اْزَداَد َفَقْد َأْرَبى، ِبیُعوا الذََّھَب ِبالِفضَّ         

ِشْئُتْم َیًدا ِبَیٍد، َوِبیُعوا الُبرَّ ِبالتَّْمِر َكْیَف ِشْئُتْم َیًدا ِبَیٍد، َوِبیُعوا ال�شَِّعیَر ِب�التَّْمِر َكْی�َف ِش�ْئُتْم َی�ًدا         

  صحیح :  األلبانيوقال, ١٢٤٠: برقم , ٥٣٣ ص٣ج: سنن الترمذي :  انظر » ِبَیٍد



   - ١٨٤٠ -

لَّمسو-        ي ى َأننَهنًا، ويِرِق دِب ِبالْوِع الذَّهيب نا ِبنَـاِجزٍ     عِمنْه غَاِئب اعب 

 تَِبيعوا الذَّهب ِبالذَّهِب ِإلَّـا ِمثْلًـا         الَ «:  -لَّى اللَّه علَيِه وسلَّم   ص -فقال

ِبِمثٍْل، والَ تُِشفُّوا بعضها علَى بعٍض، والَ تَِبيعوا الوِرقَ ِبالوِرِق ِإلَّا ِمثْلًا            

 )١(»ٍ  والَ تَِبيعوا ِمنْها غَاِئبا ِبنَـاِجز     ِشفُّوا بعضها علَى بعضٍ   ِبِمثٍْل، والَ تُ  

 اِلكٍ قَاَل ابم ٢(ن(  : "  اءقَاَل     : في الحديث األول    هنَى خُذْ، وعٍل ِبمِفع ماس

لَّى ص -   هاء كَِلمةٌ تُستَعمُل ِعنْد الْمنَاولَِة والْمقْصود ِمن قَوِلهِ       :  الْخَِليُل

  لَّمسِه ولَيع في الحديث :  -اللَّه » اءهو اءقُوَل     »هي كُلُّ َأن    اِحٍد ِمـنو 

    ".الْمتَعاِقديِن ِلصاِحِبِه هاء فَيتَقَابضاِن ِفي الْمجلس

واألحاديث السابقة تدل جميعها على اشِْتراِط التَّقَابِض ِفي الصرِف             

والْقَبض ِفي الْمجِلِس شَـرطٌ      : " )٤( ولهذا قال ابن قدامة      )٣(ِفي الْمجِلسِ 

َأجمع كُلُّ من نَحفَظُ عنْه ِمن      : "  ِ وقَاَل ابن الْمنِْذر   "غَيِر ِخلَاٍف   ِلِصحِتِه بِ 

َأهِل الِْعلِْم علَى َأن الْمتَصاِرفَيِن إذَا افْتَرقَا قَبَل َأن يتَقَابضا، َأن الصرفَ            

فَاِسد ,     ُل النَِّبيُل ِفيِه قَوالَْأصلَّى اللَّ  -   وص  لَّمسِه ولَيع ه- :  »  بالـذَّه

 اءهو اءا إلَّا هِرِق ِرب٥(»ِبالْو(.   

                                                 
:  ب��رقم ٧٤ ص٣ج: ص��حیح البخ��اري : انظ��ر : ا أخرج��ھ البخ��اري وم��سلم ف��ي ص��حیحیھم -١

  ١٥٨٤:  برقم ١٢٠٨ ص٣ج: صحیح مسلم , ٢١٧٧

:  الناش�ر , ٣٧٨ ص ٤ج : بن حج�ر الع�سقالني     ال فتح الباري شرح صحیح البخاري    :  انظر   -٢

  ٢٢٩ ص٥ج:  نیل األوطار للشوكاني ھـ١٣٧٩ - بیروت–دار المعرفة 

   المرجعین السابقین-٣

 ٤ج : ب��ن مفل��ح  الالمب��دع ف��ي ش��رح المقن��ع  :  وانظ��ر , ٤١ ص٤ج :  المغن��ي الب��ن قدام��ة -٤

   األولى :  الطبعة,  لبنان-بیروت  دار الكتب العلمیة:  الناشر, ١٤٧ص

  وقد سبق تخریج الحدیث في الصفحة الماضیة ,  المرجعین السابقین-٥
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رأس مـال    ( حيث يجب تسليم الثمن    وكذلك الحكم في عقد السلم         

كتابـه   في   قال ابن قدامة  , )١(وبه قال الجمهور    في مجلس العقد،   )السلم

طُ الـساِدس،   الشَّر"  : وهو بصدد الحديث عن شروط السلم        )٢(المغني

فَِإن تَفَرقَا قَبـَل ذَِلـك       لسلَِم ِفي مجِلِس الْعقْدِ   وهو َأن يقِْبض رْأس ماِل ا     

 قْدطََل الْعِض            , بطُ تَـْأِخيِر الِْعـوِفيِه شَـر وزجٍة، لَا يضاوعم قْدع َألنَّه

قُ ِفيِه قَبالتَّفَر وزجطْلَِق، فَلَا يِف الْمرِض، كَالصَل الْقَب."   

 بعد إطالعـه علـى البحـوث        )٣(وقد قرر مجمع الفقه اإلسالمي         

إجـراء العقـود بـآالت      : " الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع      

أن القواعد السابقة التي تجيز التعاقد بآالت االتصال        " االتصال الحديثة   

 وال الصرف الشتراط    شهاد فيه،  ال تشمل النكاح الشتراط اإل     -ديثةالح

  .التقابض، وال السلم الشتراط تعجيل رأس المال

                                                 
أي المالكی�ة   وھ�و ر   -والحنابل�ة , وال�شافعیة ,  الحنفی�ة  - ھذا رأي جمھور الفقھاء كما ذك�رت         -١

َج�َواُز َت�ْأِخیِر َرْأِس َم�اِل ال�سََّلِم َثَلاَث�َة َأیَّ�اٍم َفَم�ا        :  اْبُن ُرْش�ٍد  والمشھور عندھم كما قال , أیضا

أم�ا ت�أخیر قب�ضھ ب�ال ش�رط      , على أساس أن م�ا ق�ارب ال�شيء یأخ�ذ حكم�ھ            , ُدوَنَھا ِبالشَّْرطِ 

بدائع الصنائع للكاساني : انظر . دوإال فسد العق, عندھم فھو جائز بشرط أن ال یتأخر كثیرا

التاج واإلكلی�ل  , ٢١٨ ص٣ج: بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد      ,١٨١ ص ٥ج: 

األول��ى، :  الطبع��ة, دار الكت��ب العلمی��ة:  الناش��ر ,٤٧٦ ص٦ج : لم��واق للمخت��صر خلی��ل

دار :  الناش�ر , ١٩٥ ص ٣ج   : حاشیة الدسوقي على ال�شرح الكبی�ر      , م١٩٩٤ -ھـ١٤١٦

, ٤٣٤ ص٥ج :  الح�سین العمران�ي الیمن�ي    يب�  أل البی�ان ف�ي م�ذھب اإلم�ام ال�شافعي         , فكرال

 -ھ��ـ١٤٢١األول��ى، الطبع��ة, ج��دة دار المنھ��اج :  الناش��ر ,قاس��م محم��د الن��وري :  قی��حقت

, ٩٧ ص ١٣ج :  م�ع تكمل�ة ال�سبكي والمطیع�ي         للن�ووي  المجموع شرح المھذب  , م٢٠٠٠

, دار إحیاء التراث العربي:  الناشر, ١٠٤ص ٥ج: لمرداوي لاإلنصاف في معرفة الراجح 

  ٢٢٣ ص٤ج: المغني البن قدامة , الثانیة:  الطبعة

   المرجع السابق بتصرف وتلخیص-٢

 انظر قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي المنعق�د ف�ي دورة م�ؤتمره ال�سادس بج�دة ف�ي المملك�ة                 -٣

ء العق�ود ب�آالت االت�صال       بشأن حك�م إج�را     ) ٥/٣/٦:        ( قرار رقم   , العربیة السعودیة 

  .  م١٩٩٠مارس ٢٠ – ١٤ھـ الموافق ١٤١٠ شعبان ٢٣ إلى ١٧الحدیثة من 
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بالهواتف المحمولة ونحوها مـن وسـائل        مجلس العقد     أن :رابعا      

إال إذا كان   ,  كما سبق  االتصال بينهما ينتهي بانتهاء   االتصال المعاصرة   

يجب على من وافق على قبـول       حيث  , )١(العقد يتم من خالل المزايدة    

 بـنفس    المـزاد  قد استقر عليه  و, ثم أغلق الهاتف  ,  بمبلغ معين  زادالم

، وهـذا رأي     أو المزاد  العقد يجب عليه قبول     فإنه, المبلغ الذي عرضه  

,  يؤدي إلى حماية العقود من الفوضى واالضطراب       هنظرا لكون  وجيه

     إلـى  يـؤدي فإن ذلك المشتري لزم بهواإلضرار بالناس، ألنه إذا لم ي  

 وهذا ال يجوز في اإلسالم    ،  )٢(ألنه أنهى المزاد ألجله   ،  اإلضرار بالبائع 

علَيِه  صلَّى اللَّه -النَِّبي اللذان نهى عنهما, لما فيه من الضرر والضرار  

لَّمسار « : ولهق في -ولَا ِضرو رر٣(»َ لَا ض(.  

 بالهواتف المحمولة ونحوها    ن القول بأن مجلس التعاقد    أ: خامسا       

بانتهاء االتصال بينهما كما سبق      ينتهي   ئل االتصال المعاصرة  من وسا 

خاص فيما إذا لم يعِط أحدهما لآلخر مهلة، أو لم يشترط لنفسه الخيار،             

فإذا اشترط أحدهما، أو كالهما ذلك فإن لمن له الخيار، أو المهلة، أن             

«  : -يِه وسلَّمعلَ صلَّى اللَّه -النَِّبيوذلك لقول , )٤(يقبل في المدة المعينة

                                                 
َأْن ُیَن�اِدَي َعَل�ى ال�سِّْلَعِة    :  وھ�و   َبْی�َع الدََّالَل�ةِ   أی�ضا  َوُیَسمَّى,یسمى بھذا االسمَبْیُع   :  اْلُمَزاَیَدةُ -١

َوَھَذا َبْیٌع . تَّى َتِقَف َعَلى آِخِر َمْن َیِزیُد ِفیَھا َفَیْأُخَذَھاَوَیِزیَد النَّاُس ِفیَھا َبْعُضُھْم َعَلى َبْعٍض َح

 ٢٩٢ ص٢٥ج: الموسوعة الكویتیة :  انظر .َجاِئٌز

 ٢٦-٢٥ص  : ربحي الجدیليل حكم إجراء العقود بوسائل االتصال الحدیثة  -٢

, یحص��ح :  األلب��انيوق��ال, ٢٣٤٠: ب��رقم , ٧٤٨ص ٢ج:  أخرج��ھ اب��ن ماج��ھ ف��ي س��ننھ     -٣

  وال, فالمعنى لیس ألحد أن یضر صاحبھ بوجھ,ثنین والضرار من اال,الضرر خالف النفعو

س�نن اب�ن   :  انظ�ر  الثنین أن یضر كل منھما بصاحبھ ظنا أنھ م�ن ب�اب التب�ادل ف�ال إث�م فی�ھ              

:  مالك في الموطأ اإلماموقد أخرجھ , ٧٤٨ص ٢ج: ماجھ بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقي 

, م١٩٨٥ -ھ�ـ   ١٤٠٦  لبن�ان  –دار إحیاء التراث العربي، بیروت       : رالناش   ٧٤٥ ص ٢ج

  ٢٨٦٥:  برقم ٥٥ ص٥ج: وأخرجھ أحمد في مسنده 

 ٢٦-٢٥ص  : ربحي الجدیليل حكم إجراء العقود بوسائل االتصال الحدیثة  -٤
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 أي يوفي بعضهم بعضا ما اتفق عليه من )١(» شُروِطِهم لىالمسِلمون ِع

  .أو أصل شرعي, الشروط إذا لم تكن متعارضة مع نص

  

  رابعالمطلب ال

  في حكم بيع وتحويل رصيد الهواتف المحمولة

     كعادة الفقهاء في اختالفهم في الفروع الفقهيـة اختلـف العلمـاء            

 هاتفمن   رصيد الهواتف المحمولة  تحويل  والمعاصرون في حكم بيع     

وذلك , مع أخذ ربح من الثاني زيادة على قيمة الرصيد        آخر   هاتفإلى  

  :على قولين 

 ال يجــوز بيـع      بمعنى أنه  ,وهو عدم جواز ذلك    : القول األول      

وهو قول بعـض العلمـاء      , ثمنه بأكثر من     الهواتف المحمولة  رصيد

وقـد  , )٢(الصادق عبد الرحمن الغريـاني    : منهم الدكتور   , رينالمعاص

  : استدل على ذلك بما يلي 

فإذا كانت  , عنهاحكم عليها بألفاظها التي تُعبـر    أن العقود ي   -أوال     

تُخبر صاحب الرصيد وتقول لـه باللـسان         المحمولة   شركة الهواتف 

ن عـشرة   ب المرقوم على شاشة جواله رصيــدك اآل       االمبين، وبالكت 

 , عنده لديها دينارات وليس خدمـة      معناه أن صاحب الرصيد   فدينارات  

حول لي دينارين من رصيدك بدينارين ونصف : وكذلك من قال لغيره 

                                                 
ح��سن ح��دیث :   األلب��انيق��ال, ٣٥٩٤:  ب��رقم ٣٠٤ ص٣ج:  ف��ي س��ننھ   داودوأب�� أخرج��ھ -١

 - بیروت-صیدا المكتبة العصریة:  الناشر, حمد محیي الدین عبد الحمیدم:  حققت, صحیح

 -مؤسسة الرسالة:  الناشر, ٢٨٩٠: برقم , ٤٢٦ ص٣ج: وأخرجھ الدار قطني في سننھ 

  م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤األولى :  الطبعة -بیروت

http://www.tanasuh.com/klema.php عضو ھیئة التدریس جامعة ناصر -٢ 

:وانظر ھذه الفتوى , بلیبیا   
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وهذا ال يجوز لما فيـه      , ال يفهم منه إال بيع دينارين بدينارين ونصف       

وهـو الرصـيد    بالدين  دين  البيع  والذي يتمثل في    , من الربا الصريح  

  .المقابل المادي من االوراق النقديةب بجنسه

 من خالل نـصها     تدلالقاعدة الفقهية التي    ب : ويناقش هذا الدليل       

 )١(العبرة في العقود بالمعاني والمقاصد ال باأللفاظ والمبـاني        أن  على  

 عقداً مع آخر فصحته أو آثاره الشرعية     إلنسانإذا أبرم ا  أنه  :  المعنىو

,  والمبـاني  روبالبواطن ال بالظواه  ون بالمقاصد   مترتبة على العقد تك   ال

 ال يعني    إال أن هذا    النقدي مقابلنت تُعطي الرصيد بال   فالشركة وإن كا  

بـل إنهـا تـؤدي القيمـة        , أنها تؤدي القيمة نقداً بالدينارات والدراهم     

وال يحتاج إلى إثبات وتفـسير، فهـو        وهذا األمر ليس مبهماً     , بالدقائق

ل على بطالن القول القائـل أن قيمـة البطاقـة           والدلي واضح ومفسر 

ستطيع أن  ات وليس بالدقائق أن اإلنسان ال ي      بالدنانير والجنيه ) لكرتا(

قـة  بمعنـى أن البطا      أشـياء أخـرى   ) الكرت(ذه البطاقة   شتري به ي

اع اإلنسان أن   ستطقداً ال  ن ةمعتمدولو كانت   , غير معتمدة نقداً  ) الكرت(

 البطاقـة هذه  ه أي سلعة بقيمة     تري من شيذهب إلى أي محل تجاري وي     

بطاقـة  أن قيمة ال  واضحة على    داللة يدل مما  أبدا ولكن هذا ال يحدث   

 ليست بيع نقد بنقد حتى نقـول        فهي, بالدقائق ا وإنما قيمته   ليست نقداً 

  .بيع منفعة بنقد ، بل إنها لما فيها من بيع الدين بالدينربويةإنها عنها 

                                                 
 ٢ج : لحموي الحنف�ي  لغمز عیون البصائر في شرح األشباه والنظائر      : انظر ھذه القاعدة     -١

وق��د عب��ر , م١٩٨٥ -ھ��ـ ١٤٠٥األول��ى :  الطبع��ة, دار الكت��ب العلمی��ة:  الناش��ر, ٢٦٨ص

 ظائراألشباه والنانظر . َھْل اْلِعْبَرُة ِبِصَیِغ اْلُعُقوِد َأْو ِبَمَعاِنیَھا: عنھا فقھاء الشافعیة بقولھم 

  ـھ١٤١١األولى :  الطبعة, دار الكتب العلمیة:   الناشر,١٦٦ص: لسیوطي ل
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على أسـاس   , عد من باب البيع الموقوف    ملة تُ  أن هذه المعا   - ثانيا    

، ولكنه يعد اتفاقـا   ماال للشركة لشراء خدمات هاتفية     المشترى يدفع  أن

يين المنفعة التى يريـدها     ، وال يتم العقد اال بتحديد وتع      أوليا وليس بيعا  

 فهو عقد   ,، وهى التى تخصم من رصيده بمجرد استهالكه لها        المشترى

 نقـاط    وذلك مبني على     ،ترى لنوع الخدمة  على اختيار المش  موقوف  

  :  ثالث

 علـى الخدمـة إال      و يحصل أن المشترى ال ينتفع بالكروت أ      - ١

، وقبـل ذلـك يكـون       بخدش الكارت وإدخال الرقم المسلسل    

  .الرصيد ماال وليس عوضا

يقدر على تعيين الخدمة المطلوبة إال عند اسـتهالكها،         أنه ال    - ٢

كة به غرفة الكترونيـة     شرتخصص له ال   ،فالمبلغ الذى يدفعه  

لغرفة بدورها تحتوى على غرف أصـغر       ، وهذ ا  على شبكتها 

، وأيضا تكلفة الخدمـة لكـل منهـا      ثمان مختلفة ذات فئات وأ  

و تعيين عدد هذه الغـرف      لتالي فإن عدم معرفة أ    اب، و مختلف

 .بفئاتها الثمنية جهالة فى المبيع

يعتين فـى   لى صورة الب  البيع طبقا للتفصيل السابق يؤدى إ     ن  أ - ٣

ــة  .)١(بيعـــــــــــــــــــــــــ

 : وهوجثالثة من  ويناقش هذا الدليل

حيث إن , عد من قبيل البيع الموقوفأن هذه المعاملة ال تُ -الوجه األول

   المشتري يشتري رصيدا يأو إرسال رسـائل    , كنه من االتصال بغيره   م

مـن  المشتري  وهذه مجموعة خدمات يحصل عليها      , ونحو ذلك , لغيره

 بأي وجه من    عد هذا من قبيل البيع الموقوف      ي وال, خالل هذا الرصيد  

                                                 
http://www.tanasuh.com/klema.php : بتصرف من فتوى الدكتور -١  :

 الصادق عبد الرحمن
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ثم إن العقد الموقوف أحد طرفيه يتصرف فى غير ملكه بدون           , الوجوه

, و المشترى علم المالك، وسواء فى ذلك كان المالك فى موقف البائع أ          

عند علمه بـه، كمـا       صلىوال ينفذ العقد إال بعد إجازته من المالك األ        

 صلَّى  -َأن النَِّبي وفيه   - رضى اهللا عنه   -باِرِقيعروةَ الْ جاء فى حديث    

  لَّمسِه ولَيِبِه         «      -اُهللا ع ى لَهِبِه شَاةً، فَاشْتَر شْتَِري لَها يِدينَار طَاهَأع

 ِفـي   كَِة وجاءه ِبِدينَاٍر وشَاٍة، فَدعا لَه ِبالْبر       فَباع ِإحداهما ِبِدينَارٍ  شَاتَيِن،  

ــان لَِو ــِه، وكَـ ــربيِعـ ــراب لَـ ــتَرى التُّـ ــِه ِبحاشْـ  )١(» ِفيـ

يس فيها طرف ثالث ليجاز فى فعله، فالمـشترى هنـا           والصورة هذه ل  

ولكنـه فـى    , جازة للشركة عما تؤديه له نظير ماله      ليس فى موقف إ   

متالك وتحصيل لزوما بعد وقوع الرضا والقبـول مـن كـال            موقف إ 

    .الطرفين

ألن كل  ,  أن هذه المعاملة ليس فيها جهالة على اإلطالق        -الثانيالوجه  

خدمة تقدمها شركات الهواتف المحمولة من خالل شراء الرصيد لهـا           

 فخدمات االتصال المحلـي تختلـف عـن         معروف مسبقا و ثمن معين 

وكالهما يختلف عن خدمات الرسائل ونحـو       , خدمات االتصال الدولي  

     . ذلك

يع رصيد الهواتف المحمولة ال عالقة له من قريب         بأن   -الوجه الثالث 

وثمنـه  , وهما الرصيد ين   السلعت ألن, البيعتين فى بيعة  أو بعيد بصورة    

 وتلك نقود، وإذا اختلفت األجنـاس  ,غير متجانستان، فهذه مادة صوتية    

« :  -صلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم      -      النبي    كما قال  فبيعوا كيف شئتم  

  بالذَّه رالتَّمِبالشَِّعيِر، و الشَِّعيرو ،رِبالْب رالْبِة، وةُ ِبالِْفضالِْفضِب، وِبالذَّه

                                                 
  ٣٦٤٢: برقم , ٢٠٧ ص٤ج:  أخرجھ البخاري في صحیحھ -١
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ِبالتَّمِر، والِْملْح ِبالِْملِْح، ِمثْلًا ِبِمثٍْل، سواء ِبسواٍء، يدا ِبيٍد، فَِإذَا اخْتَلَفَـتْ            

فَ ِشْئتُموا كَينَافُ، فَِبيعِذِه الَْأصٍد ها ِبيدي ١(»، ِإذَا كَان(.  

بمثـل  جواز بيع رصيد الهواتف المحمولـة       وهو   :      القول الثاني 

وكذا تحويل رصيد الهواتف المحمولـة مـن       ,  أوأكثر منه أوأقل   ,قيمته

, ع أخذ ربح من الثاني زيادة على قيمة الرصيد        هاتف إلى هاتف آخر م    

أحمد الحجي  : الدكتور   :وهو قول كثير من العلماء المعاصرين منهم        

والـشيخ عبـدالعزيز آل     , )٣(محمد حسن الددو  : والدكتور   ,)٢(الكردي

محمـد صـالح    :  والشيخ, مفتي عام المملكة العربية السعودية    , الشيخ

إن هذا البيع من باب : قولهم وقد استدلوا على ذلك ب,  وغيرهم)٤(المنجد

 -ع الـذي أحلـه اهللا      فيدخل ذلك في عموم البي     , والمنافع بيع الخدمات 

ادام األمر كـذلك    وم )٥(}وَأحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا      { : بقوله   -تعالى

وأن يقوم بتحويله من هـاتف  , يدفإنه يجوز لإلنسان أن يبيع هذا الرص     

شريطة أن يتم ذلـك     , أو أقل , أوأكثر منه , بمثل قيمته  آخرهاتف  إلى  

يا َأيها الَِّذين آمنُـوا ال       {:  - تعالى -اهللالقول  وذلك   المتعاقدين،   رضاب

                                                 
  ١٥٨٧: برقم , ١٢١١ ص٣ج: في صحیحھ مسلم  أخرجھ -١

ت���اریخ   خبی���ر ف���ي الموس���وعة الفقھی���ة، وع���ضو ھیئ���ة اإلفت���اء ف���ي دول���ة الكوی���ت،        -٢    

   بیع رصید الھاتف النقال بأكثر من قیمتھ: ى عنوان الفتو, ٢٧-٢-٢٠٠٨النشر

٣- 

http://www.dedew.net/index.php?A__=٥&type=٤&h=١&linki

d=٨٨٩  

-http://www.islam  فت�������اوى ال�������شبكة اإلس�������المیة اإلس�������الم س�������ؤال وج�������واب     -٤

qa.com/index.php?re...txt=   

  من سورة البقرة٢٧٥:  اآلیة -٥
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 )١(} اٍض ِمـنْكُم  ِإلَّا َأن تَكُون ِتجارةً عن تَر     تَْأكُلُوا َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل     

  .)٢(»ِإنَّما الْبيع عن تَراٍض «  : - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم- النَِّبيوقول

هنا فإنني أرى أن الرأي الراجح في هذه المـسألة هـو            ومن        

بجواز بيع رصيد الهواتف المحمولة بمثل قيمته أوأكثر        : الرأي القائل   

وكذا تحويل رصيد الهواتف المحمولة من هاتف إلى هاتف         , منه أوأقل 

ألن هذا البيـع    , آخر مع أخذ ربح من الثاني زيادة على قيمة الرصيد         

تصور فيه الربا فيمتنع فيه الفضل       بالنقد حتى ي   ليس من باب بيع النقد    

 بيـع  فإن الربا يحصل من مبادلة مال ربوي بمال ربوي، أما       والنساء،

 , ال من قريب أو بعيـد       فال عالقة له بالربا     أو تحويله  ,الهواتفرصيد  

وإنما هو من باب بيع المنافع بنقد، فيجوز بالثمن الذي يتفقـان عليـه              

   .قليال كان أو كثيرا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  من سورة النساء٢٩:  اآلیة -١

محم��د ف��ؤاد عب��د   : تحقی��ق  , ٢١٨٥:  ب��رقم ٧٣٧ص٢ج:  أخرج��ھ اب��ن ماج��ھ ف��ي س��ننھ    -٢

ورواه اب�ن  , ص�حیح : وقال األلب�اني  , إسناده صحیح ورجالھ موثقون  : في الزوائد   , الباقي

 - بی�روت -مؤس�سة الرس�الة  : الناشر   ,٤٩٦٧:  برقم   ٣٤١ ص ١١ج: في صحیحھ   حبان  

    م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨:  الطبعة األولى 
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  المطلب الخامس  

   الهواتف المحمولة)١(في حكم لقطة

عن حكم لقطـة  في هذا المطلب  - تعالى-إن شاء اهللا   أتكلم      سوف

هم هـواتف  الناس تضيع مـنهم     على أساس أن بعض    الهواتف المحمولة 

يجدها قد  والغفلة عنها ألمر ما     أو  , النسيانأو  , بسبب الزحام  المحمولة

 ,فإنه كان وال بد من بيان حكم الشرع في هذه المسألة          ومن ثم   , غيرهم

حتى يكون الملتقط لهذه الهواتف على بينة من هذا الحكـم فيتـصرف             

 الذي يراعي دائما وأبدا مصالح العباد       - عز وجل  -فيها وفق شرع اهللا   

ومن ذلكم حفظ المال لـصاحبه وعـدم جـواز          , في كل زمان ومكان   

 -فـأقول وبـاهللا   , الل هذا المطلب  كما سيتضح لنا من خ    التعدي عليه   

   :  التوفيق-تعالى

 كما هـو الحـال والـشأن بالنـسبة          ,ضاع مال من صاحبه   إذا        

  المحمولـة  هم هـواتفهم   إذا ضاعت مـن    ألصحاب الهواتف المحمولة  

هـذه   فإن حابهاصأ من التعرف على     والم يتمكن  ملكنه م غيره اووجده

ما يجري على اللقطة من      ا في حكم اللقطة تجري عليه      تصبح الهواتف

أو , از التعدي عليهاوعدم جو حفظها: وإن من أهم هذه األحكام , أحكام

                                                 
 أنیس الفقھاء في تعریفات :انظر . ھو ماٌل یوجد على األرض وال یعرف لھ مالك       :  اللَُّقطة -١

, ٦٧ص : قاس��م ب��ن عب��د اهللا القون��وي الروم��ي الحنف��ي    لاأللف��اظ المتداول��ة ب��ین الفقھ��اء  

 التعریف�ات  ھ�ـ ١٤٢٤-م٢٠٠٤, دار الكت�ب العلمی�ة    :  لناش�ر ا, یحی�ى ح�سن م�راد     :  المحقق

 ,١٧٦ص : لھروي ألبي منصور ا   الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي    , ١٩٣ص : لجرجانيل

محم�د   لمعج�م لغ�ة الفقھ�اء   , دار الطالئ�ع :  الناش�ر , مسعد عبد الحمی�د ال�سعدني   :  المحقق

ئس للطباع��ة والن��شر دار النف�ا :  الناش��ر, ٣٩٣ص : حام��د ص�ادق قنیب��ي و ,رواس قلعج�ي 

  م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨ الثانیة، : الطبعة, والتوزیع
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ويجب على الملتقط بجانب ما ذكرنا من وجوب حفظ          ,)١(التفريط فيها 

 هعدم غلق هـذ :  أو التفريط فيها  وعدم جواز التعدي عليها قطة الل هذه

ما يفعله كثيـر مـن      وهذا  , يهمعل احابهصأاتف انتظارا التصال    واله

أرقـام   فإنهم يتصلون على      المحمولة هواتفهممنهم  الناس عندما تضيع    

لـم يتـصل     نفإ, إذا كان أمينا   التقطها   يجدونها عند من  اتفهم لعلهم   هو

يتـصل   أن   التقطه فإنه يجب على من      صاحب الهاتف على من وجده    

 يمكنـه   وبالتالي فإنه, رقم من األرقام المخزنة في هذا الهاتف     على أي 

  . بكل سهولة ويسرالتعرف على صاحبه

 يجب عليه   صاحبه فإنه  من التعرف على  من التقطه    يتمكن   فإن لم      

مـع  ,  كاملة  سنة معرفة ما يتميز به هذا الهاتف عن غيره، ثم تعريفه         

نشر خبره في أماكن اجتماع الناس في األسـواق وأبـواب المـساجد             

 ألن  في الموضع الذى وجده فيهكثر منهوي,  ونحو ذلكواألماكن العامة 

 قال ,)٢(في الموضع الذى ضاع فيه    غالبا  يطلبه  فإنه  من ضاع منه شئ     

                                                 
لحسین یحیى  ألبي ا البیان في مذھب اإلمام الشافعي,٢٤٤ص : بن جزيالالقوانین الفقھیة -١

قاس�م محم�د   : تحقی�ق  , ٥٢٥ ص ٧ج: بن أبي الخیر ب�ن س�الم العمران�ي الیمن�ي ال�شافعي              

م نھای�ة المطل�ب     ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١ األولى:  بعةالط -جدة -دار المنھاج :  الناشر, النوري

 : عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن محم�د الج�ویني    : مام الحرمین  إل في درایة المذھب  

   م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨األولى، :  الطبعة, دار المنھاج:  الناشر ,٤٤٩ ص٨ج

ش�رح   البحر الرائق ,٤٠٧ ص٥ج : نیل األوطار  ,١٣٩ ص٢ج  : لصنعانيلا  سبل السالم  -٢

 -الثانی�ة  :  الطبع�ة , دار الكت�اب اإلس�المي   :  الناش�ر ,١٦٤ ص ٥ج: بن نجیم    ال كنز الدقائق 

دار الكت��ب :  الناش��ر ٤١ ص٨ج : لم��واق  لالت��اج واإلكلی��ل لمخت��صر خلی��ل , ب��دون ت��اریخ

لن�ووي م�ع تكمل�ة       ل المجموع شرح المھ�ذب   , م١٩٩٤ -ھـ١٤١٦األولى  :  الطبعة, العلمیة

 : لخطی�ب ال�شربیني  لاإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع     , ٢٥٦ص ١٥ج: السبكي والمطیعي 

 -دار الفك��ر :   الناش��ر- دار الفك��ر-مكت��ب البح��وث والدراس��ات   :   المحق��ق,٣٧٢ص ٢ج

  ٧٥ -٧٤ ص٦ج :  المغني البن قدامة-بیروت
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وَأما تَعِريفُ سنٍَة فَقَد َأجمع الْمسِلمون علَى وجوِبِه        : " ) ١(اإلمام النووي 

هِة ولَم يِرد ِحفْظَها علَى     ِإذَا كَانَِت اللُّقَطَةُ لَيستْ تَاِفهةً ولَا ِفي معنَى التَّافِ        

وال يفهم من   "صاِحبها بْل َأراد تَملُّكَها ولَا بد ِمن تَعِريِفها سنَةً ِبالِْإجماِع

إذا   اللقطة تعريف عدم وجوب     الذي ذكره اإلمام النووي آنفا     هذا الكالم 

أي  , معااألمرينبل التعريف واجب في , قصد الملتقط حفظها لصاحبها

 ادالملتقط سواء َأر  لُّككما أشار  من العلماء     وهذا محل إجماع    اللقطة  تَم

  :وهـو قـول   علَى صـاِحبها  هاِحفْظَ أراد أو,  اإلمام النووي إلى ذلك 

                     ينظـر          وال )٢( والْحنَاِبلَـةُ  , والشَّاِفِعيةُ ِفـي الْمعتَمـدِ     ,والْماِلِكيةُ, الْحنَِفيةُ

إذا قصد الملتقط حفـظَ     اللقطة   تعريفبعدم وجوب   :  إلى قول من قال   

فهو قول ضعيف تـرده األحاديـث        )٣( كأمانة عنده  اللقطة على مالكها  

 مـا إذا َأراد  الدالة على وجوب تعريف اللقطة ال فرق في ذلـك بـين      

                                                 
  ٤٠٧ ص٥ج: نیل األوطار ,  ٢٢ ص١٢ج: صحیح مسلم بشرح النووي : انظر  -١

 عب�د الوھ�اب    للقاض�ي التلقین ف�ي الفق�ة الم�الكي    : ٢٠٢ ص ٦ج :  بدائع الصنائع للكاساني   -٢

:  الناش�ر ,  أویس محمد بو خبزة الحسني التطواني     وبأ: تحقیق  , ١٧٦ ص ٢ج : البغدادي

  البیان ف�ي م�ذھب اإلم�ام ال�شافعي       ,م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥األولى  :  الطبعة, دار الكتب العلمیة  

 : لبجیرم����ي عل����ى الخطی����بحاش����یة ا ،٥٢٥ ص٧ج: لح����سین الیمن����ي ال����شافعي ألب����ي ا

 نھای�ة المطل�ب ف�ي درای�ة الم�ذھب      م،١٩٩٥ -ھ�ـ   ١٤١٥دار الفك�ر  :  الناشر ،٢٧٩ص٣ج

: الكویتی�ة    الموس�وعة ٧٤ ص٦ج:  المغن�ي الب�ن قدام�ة    ،٤٤٩ ص٨ج: إلمام الح�رمین   

  ٢٩٨ص ٣٥ج

وذك�ر أن�ھ   , وق�د حك�ى ھ�ذا الق�ول اإلم�ام الطب�ري         ,  ھذا القول قال ب�ھ بع�ض فقھ�اء ال�شافعیة           -٣

وقد بحثت في كت�ب ال�شافعیة   , وحكاه ابن قدامة في المغني قوال لإلمام الشافعي    , لمشھورا

وذك�ر ال�شافعیة أنف�سھم أن�ھ ق�ول      ,  ل�م أج�ده ق�وال لإلم�ام لل�شافعي      يفوجدت ھذا القول لكنن   

: لح�سین الیمن�ي ال�شافعي     ألب�ي ا البیان في م�ذھب اإلم�ام ال�شافعي   : انظر . ضعیف عندھم 

:  الناش��ر, ١٣٢ص: س��حاق ال��شیرازي إ يب�� ألالفق��ھ ال��شافعي يالتنبی��ة ف��, ٥٢٥ ص٧ج

المجم�وع ش�رح المھ�ذب م�ع      ,٢٧٩ص٣ج : حاشیة البجیرمي على الخطیب ,عالم الكتب 

م���ام  إلنھای���ة المطل���ب ف���ي درای���ة الم���ذھب , ٢٥٥ ص١٥ج : تكمل���ة ال���سبكي والمطیع���ي 

  ٧٤ ص٦ج:  المغني البن قدامة ٤٤٩ ص٨ج : الحرمین
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ـ   ومن هذه األحاديث    هاِحفْظَها ِلصاِحبِ  أراد َأو   ,الملتقط تَملُّكَها   يثدح

 -ِدينَاٍر فََأتَيـتُ النَِّبـي    َأخَذْتُ صرةً ِماَئةَ     : قَالوفيه أنه   , ُأبي بِن كَعبٍ  

   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا علًا   « :  فَقَاَل   -صوا حفْهرلًا،  »عوا حفْتُهرفَع    َأِجد فَلَم 

فَعرفْتُها، فَلَم َأِجد، ثُم َأتَيتُه     »  عرفْها حولًا  «:  ه، فَقَالَ ثُم َأتَيتُ  من يعِرفُها 

، فَـِإن جـاء     )٢(وعـددها وِوكَاءهـا    )١(احفَظْ ِوعاءها  «:  ثَالَثًا، فَقَالَ 

   )٣(» صاِحبها، وِإلَّا فَاستَمِتع ِبها

  الملـتقط  اللقطة سواء َأراد  ووجه الداللة منه على وجوب تعريف            

صلَّى اللَّـه    -النَِّبيوهو أن   :  َأو ِحفْظَها ِلصاِحِبها واضح جلي       ,تَملُّكَها

 لَّمسِه ولَيأن يعرفهـا - رضي اهللا عنـه    - بن كعب   أمر أبي  -ع  , لَـمو 

فـدل  , هل يريد حفظها أو يريد تملكها      - صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم    -يسأله

، وِألن ِحفْظَها   أو ذاك ,  هذا  الملتقط ذلك على وجوب حفظها سواء أراد     

ِلصاِحِبها ِإنَّما يقَيد ِباتِّصاِلها ِإلَيِه وطَِريقَِة التَّعِريِف، َأما بقَاُؤها ِفي يـِد            

       ا ِسيالَِكهها واِحِبها ِإلَى صوِلهصِر وغَي لْتَِقِط ِمنا    الْماكَهـسِإم ِألناِن، و

وِألنَّه لَو لَم يِجـِب      عن صاِحِبها فَلَم يجز،      ِمن غَيِر تَعِريٍف تَضِييع لَها    

التَّعِريفُ لَما جاز اِاللِْتقَاطُ، ِألن بقَاءها ِفـي مكَاِنهـا ِإذًا َأقْـرب ِإلَـى               

َأن يطْلُبها ِفي الْموِضِع الَِّذي ضاعتْ ِفيـِه        وصوِلها ِإلَى صاِحِبها، ِإما بِ    

                                                 
م�ا یجع�ل فی�ھ     : إذا حفظ�ھ، والوع�اء  :  من أوعى ال�شئ  أوعیة معواو، ج بكسر ال :  الوعاء -١

الزاھر في غری�ب ألف�اظ   : انظر .  من جلد أو خرقھ أو غیر ذلك     سواء كان النفقھ  أو, المتاع

 ,محم��د رواس قلعج��ي  لمعج��م لغ��ة الفقھ��اء  , ١٧٦ص : لھ��روي ألب��ي من��صور ا ال��شافعي

   ٥٠٦ص : حامد صادق قنیبيو

الزاھر :  انظر .واو ممدودا، الخیط الذي تشد بھ الصرة والكیس ونحوھمابكسر ال :الوكاء  -٢

محم��د  لمعج��م لغ��ة الفقھ��اء, ١٧٦ص : لھ��روي ألب��ي من��صور اف��ي غری��ب ألف��اظ ال��شافعي

  ٥٠٩ص : حامد صادق قنیبي ورواس قلعجي

, ٧٨ ص٥ج: ص��حیح اإلم��ام البخ��اري : انظ��ر :  أخرج�ھ البخ��اري وم��سلم ف��ي ص��حیحیھما  -٣

   ١٧٢٣ : برقم , ١٣٥٠ ص٣ ج وصحیح اإلمام مسلم, ٢٤٢٦: برقم 
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           ،مـرحِن فَييرتُ اْألمفَوا يَأخْذُها، وِرفُهعي نا مهِجدي ا ِبَأنِإما، وهِجدفَي

             ِألنو ،ررـذَا الـضل هصحالَ ي ِريفُ كَيالتَّع بجاِاللِْتقَاطُ و ازا جفَلَم

   .)١( فَكَذَِلك علَى من َأراد ِحفْظَها علَى من َأراد تَملُّكَه عِريفَ واِجبالتَّ

 تعريف اللقطة سواء َأراد على وجوبأيضا من األحاديث الدالة و      

وفيـه  , حديث زيِد بِن خَاِلٍد الْجهِني      َأو ِحفْظَها ِلصاِحِبها   ,الملتقط تَملُّكَها 

 فَسَألَه عِن  -صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم    -ى رسول اللَّهِ  جاء رجٌل ِإلَ  : أنه قال   

 فَِإن جـاء    اءها ثُم عرفْها سنَةً    وِوكَ )٢(اعِرفْ ِعفَاصها « :  اللُّقَطَِة فَقَال 

ِهي لَك َأو ِألِخيك َأو :   قَالفَضالَّةُ الْغَنَِم؟:  صاِحبها وِإالَّ فَشَْأنُك ِبها قَال  

ما لَك ولَها، معها ِسقَاُؤها وِحـذَاُؤها،       :  فَضالَّةُ اْإلِبل؟ قَال  :  ِللذِّْئِب قَال 

والحديث يدل كذلك على     )٣( »تَِرد الْماء وتَْأكُل الشَّجر حتَّى يلْقَاها ربها      

 في قوله   ها ب -ى اللَّه علَيِه وسلَّم   صلَّ -النبيمرأل وجوب تعريف اللقطة  

   .)٤( واألمر يقتضي الوجوب » ثُم عرفْها سنَةً«: 

,  بأن حديث أبي يدل على وجوب تعريفها ثالثة أعوام  :فإن قيـل       

 ِنيهِن خَاِلٍد الْجِد بيوالحـديثان  ,  يدل على تعريفها سنة واحدةوحديث ز

        ؟هماينصحيحان فكيف التوفيق ب

                                                 
  ٢٩٨ ص٣٥ج : الموسوعة الفقھیة الكویتیة -١

تحف�ظ فی�ھ االش�یاء،      الوعاء من الجلد أو القماش أو نحوه ال�ذي      : ھو   بكسر العین  العفاص -١

 : لھ��روي ألب��ي من��صور ا الزاھ��ر ف��ي غری��ب ألف��اظ ال��شافعي  :انظ��ر . وق��د ی��سمى ال��صرة 

  ٣١٦ص : حامد صادق قنیبيو ,محمد رواس قلعجي لالفقھاءمعجم لغة , ١٧٦ص

, ٣٠ ص١ج: ص��حیح اإلم��ام البخ��اري : انظ��ر :  أخرج�ھ البخ��اري وم��سلم ف��ي ص��حیحیھما  -٣

  ١٧٢٢ :  برقم ١٣٤٦ ص٣ج: وصحیح اإلمام مسلم , ٩١ :برقم 

ة نھای, ٥٢٦-٥٢٥ ص٧ج: لحسین الیمني الشافعي  ألبي ا البیان في مذھب اإلمام الشافعي-٤

  ٤٤٩ ص٨ج:  إلمام الحرمین المطلب في درایة المذھب



   - ١٨٥٤ -

 لَم يقُْل )١(ولهذا قَاَل الْمنِْذِري, بأن التعريف يكون سنة واحدة    : قلنا     

 عـن   ال شَيء جاء  ةَ تُعرفُ ثَلَاثَة َأعوام إ    الْفَتْوى َأن اللُّقَطَ  َأحد ِمن َأِئمِة    

رمن شواذ     - رضي اهللا عنه   -عع ِديراوالْم كَاهح قَدـاء     ومـن الْفُقَه , 

 عامـا   , يعرفُها ثَلَاثَةَ َأحوالٍ    :بن الْمنِْذِر عن عمر َأربعةَ َأقْوالٍ     اوحكى  

 ,طَِة وحقَارِتها  ويحمُل ذَِلك علَى ِعظَِم اللُّقَ     , ثَلَاثَةَ َأيامٍ  , ثَلَاثَةَ َأشْهر  ,واِحدا

حمل حديث ُأبي بن كعب علـى       ب  بعض العلماء بين الحديثين    قد جمع و

مزيد التورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفّـف عنهـا،            

 ,)٢( أو الحتياج األعرابي واستغناء أبي     ,وحديث زيد على ما ال بد منه      

وقَد حكَى صاِحب الِْهدايِة ِمن الْحنَِفيِة ِروايةً ِعنْـدهم َأن الْـَأمر ِفـي              

يِف مفَوض ِلَأمِر الْملْتَِقِط فَعلَيِه َأن يعرفَها ِإلَى َأن يغِْلب علَى ظَنِِّه            التَّعِر

ذَِلك دعا بهطْلُبا لَا يهاِحبص ٣(َأن(.   

تقـوم  الصحف المحلية   مما هو جدير بالذكر في هذا المقام أن         و      

ن اإلعالن عن وجود هاتف    م مقام كثير مما أشرنا إليه    في زماننا   اليوم  

, حديثةال  من الهواتف  اتفهذا اله  خاصة إذا كان     ,محمول في مكان كذا   

فإنـه  , ذا قيمة عالية    أو كان  استعمل استعماال يسيرا  أو, ستعمللم ي أو  

عند من وجـده دون أن يبـين     في الصحف    اإلعالن عن وجوده   يمكن

التعـرف   بعـد    اتفا اله ب هذ احوتكون قيمة النشر على ص    , عالماته

        .   عليه

                                                 
ش�رح الزرق�اني    , ٢٤٢ ص ٤ج : لقسطالنيي ل إرشاد الساري لشرح صحیح البخار    :  انظر   -١

مكتب��ة :  الناش��ر, ط��ھ عب��د ال��رءوف س��عد:   تحقی��ق,٩٦ص٤ج : عل��ى موط��أ اإلم��ام مال��ك

    م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤األولى :  الطبعة,  القاھرة–الثقافة الدینیة 

   المراجع السابقة  -٢

: تحقی�ق   , ٤١٧ ص ٢ج : عل�ي ب�ن أب�ي بك�ر المرغین�اني          ل الھدایة في ش�رح بدای�ة المبت�دي        -٣

فتح الباري البن : وانظر ,  لبنان- بیروت-دار احیاء التراث العربي:  الناشر, طالل یوسف

  ٨٠ ص ٥ج: حجر العسقالني 



   - ١٨٥٥ -

بما في ذلـك لقطـة الهواتـف        األحوال    في جميع  وتعتبر اللقطة     

 وديعة عند ملتقطها ال يضمنها إال بالتعدي عليها أو التفـريط   المحمولة

ويستَفَاد ِمن تَسِميِتها وِديعةً َأنَّها لَو تَِلفَتْ لَم         : " )٢( قال ابن حجر   )١(فيها

 لَيع كُنا يانُهمفإن جاء صاحبها وعرف عالمتها وأماراتها التي         "ِه ض

   صاحبها جاز  فعت له، فإن مضت سنة ولم يظهر        تميزها عما عداها د

أو ينتفع بها سواء كان غنيـاً أو فقيـراً، وال           , للملتقط أن يتصدق بها   

أن يجيـز   فإذا ظهر صاحبها فإمـا  ,ها مادام لم يفرط في حفظها  يضمن

 وهـذا قـول     ,وإال فله قيمتها على الملـتقط     , والتملك لها التصدق بها أ  

ِفيمـا  , وال يلتفت إلى قول من قال بعدم وجوب الرد         )٣(جمهور الفقهاء 

  إذَا تَصرفَ الْملْتَِقطُ ِفي اللُّقَطَِة بعد تَعِريِفها 

                                                 
ب��دائع ال��صنائع ف��ي ترتی��ب   ,٤١٠ ص٥ج : نی��ل األوط��ار  ,٩١ ص٥ج:  المرج��ع ال��سابق -١

 ٢ج : لمرغین��اني ل الھدای��ة ف��ي ش��رح بدای��ة المبت��دي    ٢٠١ ص٦ج : لكاس��اني لال��شرائع

 إلم�ام   نھایة المطلب ف�ي درای�ة الم�ذھب       , ٩٢ ص ٤ج : البن ُرْشدٍ بدایة المجتھد   , ٤١٧ص

المغن�ي   ١٩٩ ص ٢ج: ب�ن قدام�ة      ال الكافي في فقھ اإلم�ام أحم�د      , ٤٤٨ ص ٨ج: الحرمین  

  ٨٦ ص٦ج : البن قدامة

    ٩١ ص٥ج: بن حجر  ال فتح الباري شرح صحیح البخاري-٢

: ب�ن حج�ر    الف�تح الب�اري ش�رح ص�حیح البخ�اري     , ١٣٩ ص٢ج  : ل�صنعاني  ل سبل ال�سالم   -٣

الب��ن نج��یم  البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق , ٤٠٩ ص٥ج : نی��ل األوط��ار , ٨٤ ص٥ج

,  بدون تاریخ -الثانیة  :  لطبعةا, دار الكتاب اإلسالمي  :  الناشر, ١٦٦ ص ٥ج:  المصري  

 المغن��ي الب��ن ,٢٣٨ ص٧ج : ل��شافعي لاألم, ٩٠-٨٩ ص٤ج : الب��ن ُرْش��ٍدبدای��ة المجتھ��د 

  ٧٨ ص٦ج : قدامة



   - ١٨٥٦ -

ـ       )١(الْكَراِبيِسي: وهو قول   سنَةً   ص افَقَـهوو ،الـشَّاِفِعي اِحبص  هاِحب

خَاِريإ          , الْب ـورهمد الْجاوافَقَ دو ِة، لَِكنالظَّاِهِري امإم ِليع ند باودذَا و

زيـِد بـِن خَاِلـٍد      حـديث   وِمن َأِدلَِّة قَوِل الْجمهوِر     , كَانَتْ الْعين قَاِئمةً  

ِنيهالج-   نْهع اللَّه ِضيقَاَل   وفيه أنه    - ر :» لَّى اُهللا      سوُل اِهللا صسِئَل ر

  ع لَّمسِه ولَيِب، َأوِ   عِرِق؟ فَقَالَ ِن اللُّقَطَِة، الذَّهـا     «:  الْوهـِرفْ ِوكَاءاع

وِعفَاصها، ثُم عرفْها سنَةً، فَِإن لَم تَعِرفْ فَاسـتَنِْفقْها، ولْـتَكُن وِديعـةً             

طَاِلب اءج فَِإن ،كِعنْدِر فََأدهالد ا ِمنموا يِهها ِإلَي٢(» ه(   

ى  صلَّ - وجوب ردها لصاحبها قول النبي     ووجه الداللة منه على        

  لَّمسِه ولَيع ا       « -اللَّههطَاِلب اءج فَِإن ،كةً ِعنْدِديعو لْتَكُنو     ـا ِمـنموي 

نْقَِطع حقُّ صاِحِبها بْل متَى جاءها فََأدها ِإلَيِه        َأي لَا ي   » الدهِر فََأدها ِإلَيهِ  

 -صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم    -  وِإلَّا فَبدلَها وهذَا معنَى قَوِلِه      , ِإن كَانَتْ باِقيةً  

 : »   اءج افَِإنهِهطَاِلبا ِإلَيهِر فََأدهالد ا ِمنموي « الْمو   نْقَِطـعلَا ي َأنَّه ادر

                                                 
أبو علي الحسین بن علي بن یزی�د الكرابی�سي البغ�دادي؛     :  ھو   الكرابیسي صاحب الشافعي   -١

ھ، ول�ھ ت�صانیف كثی�رة    وأشھرھم بانتیاب مجل�سھ وأحفظھ�م لمذھب�    صاحب اإلمام الشافعي  

في أصول الفقھ وفروعھ، وكان متكلمًا عارفًا بالحدیث وصنف أیضًا ف�ي الج�رح والتع�دیل                

سنة ثمان وأربعین :  توفي سنة خمس وأربعین، وقیل. وغیره، وأخذ عنھ الفقھ خلق كثیر

و نسبة إلى الكرابیس، وھي الثیاب الغلیظة، وھ�       ومائتین، والكرابیسي بفتح الكاف والراء    

ب�ن  اللسان المی�زان  : انظر .  وكان أبو علي المذكور یبیعھا فنسب إلیھا  ,لفظ فارسي عرب  

:  الناش��ر,  الھن��د–دائ��رة المع��رف النظامی��ة   :   المحق��ق,٨٥ ص٧ج  : حج��ر الع��سقالني 

وفیات  م،١٩٧١/ھـ ١٣٩٠ الثانیة:  الطبعة,  لبنان- بیروت-مؤسسة األعلمي للمطبوعات

, إح�سان عب�اس  :   المحقق,١٣٤-١٣٣ ص ٢ج : بن خلكان  ال زماناألعیان وأنباء أبناء ال   

  م١٩٠٠:  األولى الطبعة - بیروت-دار صادر :  الناشر

 َواْلِعَفاُص ِبَكْسِر اْلَعْیِن َوِباْلَفاِء ,١٧٢٢ : برقم ١٣٤٩ص٣ ج:  في صحیحھ  أخرجھ مسلم -٢

 :َوَأمَّا اْلِوَكاُء َفُھَو , َقُة ِجْلًدا َكاَن َأْو َغْیَرُهھو الوعاء التي َتُكوُن ِفیِھ النَّفَ    :َوالصَّاِد اْلُمْھَمَلِة   

نی�ل  , ٢١ص١٢ج: شرح النووي على صحیح مسلم :  انظر  , اْلَخْیُط الذي یشد بھ الوعاء    

  ٤٠٦-٤٠٥ ص٥ج: األوطار للشوكاني 



   - ١٨٥٧ -

مـِن الْـتَقَطَ     «:  - علَيِه وسلَّم   صلَّى اللَّه  -وكَذَِلك قَولُه  )١(حقُّ صاِحِبها 

ولَا يكْتُم ولَا يغَيب فَِإن جاء صاِحبها فَهو َأحقُّ          لُقَطَةً فَلْيشِْهد ذَِوي عدلٍ   

   )٢(»  اللَِّه يْؤِتيِه من يشَاءِبها وِإلَّا فَهو ماُل

 -قول النبـي   اللقطة لصاحبها    ووجه الداللة منه على وجوب رد          

ص   لَّمسِه ولَيع ا       «: في الحديث    -لَّى اللَّهقُّ ِبهَأح وا فَههاِحبص اءج فَِإن

      شَاءي نْؤِتيِه ماُل اللَِّه يم وِإلَّا فَهو«ِفي ِروِديِث وح ِمن خَاِريٍة ِللْبِد  اييز

  النَِّبي َأن ِنيهِن خَاِلٍد الجب-لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عـِن    - صـٌل عجر ـَألَهس 

 وِعفَاصها، ثُم عرفْها    كَاءها، َأو قَاَل ِوعاءها   اعِرفْ وِ  «:  اللُّقَطَِة، فَقَالَ 

بدلَها ِلَأن الْعـين  :  َأي)٣(»مِتع ِبها، فَِإن جاء ربها فََأدها ِإلَيِهسنَةً، ثُم استَ  

  اتَّفَقَ فُقَهـاء الَْأمـصاِر ماِلـك       ":  )٤(قَاَل ابن رشْدٍ   ,لَا تَبقَى بعد َأكِْلها   

ِريالثَّوالْ وِنيفَةَ   وو حَأبو ،اِعيزالشَّاِفعِ ,َأوو      وَأبٍد، ويبو عَأبو ،دمَأحو ،ي

 كَان لَه َأن يْأكُلَها ِإن كَـان فَِقيـرا، َأو            السنة انْقَضتِْإذَا   على أنه ثَوٍر  

              ِجيـزي َأن نيا برخَيم ا كَانهاِحبص اءج ا، فَِإنغَِني كَان ا ِإنقَ ِبهدتَصي

ورِوي ِمثْـُل قَـوِل ماِلـٍك         علَى ثَواِبها َأو يضمنَه ِإياها     الصدقَةَ فَينِْزلَ 

     رمِن عابوٍد وعسِن مابو رمع نع الشَّاِفِعيو,   إن لَى َأنَّـهتَِّفقٌ عم مكُلُّهو

  لَه بعد السنَةِ    تَِحلُّ :فإنهم قالوا   , َأكَلَها ضِمنَها ِلصاِحِبها إلَّا َأهَل الظَّاِهرِ     

وهو قول غيـر     "وتَِصير مالًا ِمن ماِلِه، ولَا يضمنُها إن جاء صاِحبها          

                                                 
ب��ن  الف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري ,  ٢٤ ص١٢ج:  ب��شرح الن��ووي  م��سلمص��حیح -١

    ٨٥ ص٥ج: حجر 

وإس�ناده ص�حیح عل�ى ش�رط     , ١٨٣٤٣: ب�رقم  , ٢٨٥ ص٣٠ج: أحم�د ف�ي م�سنده     أخرجھ  -٢

 ع��ادل مرش��د، -ش��عیب األرن��ؤوط : تحقی��ق , م��سند اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل : انظ��ر , م��سلم

  نوآخرو

:  ب��رقم ٣٠ص١ج : ص��حیح البخ��اري : انظ��ر : البخ��اري وم��سلم ف��ي ص��حیحیھما  أخرج��ھ -٣

   ١٧٢٢: رقم  ب١٣٤٩ ص٣ج : مسلم في صحیحھ , ٩١

  ٩٠-٨٩ ص٤ج:  بدایة المجتھد -٤    



   - ١٨٥٨ -

 ولمخالفتـه قـول     ,صحيح لكونه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل       

النَِّبي- لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عِه«  : -صا ِإلَيها فََأدهبر اءج ولهذا قال »  فَِإن

ولَا َأدِري ما يقُولُون ِفي حِديِث مسِلٍم، ونَحـِوِه          : " )١(اإلمام الصنعاني 

 « -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم   - النَِّبي  وهو قول  "الدالِّ علَى وجوِب ضماِنها     

      نَةً، فَِإنا سفْهرع ا، ثُمهِعفَاصا وهِرفْ ِوكَاءا     اعـتَنِْفقْهـِرفْ فَاستَع لَم 

  .)٢(» ولْتَكُن وِديعةً ِعنْدك، فَِإن جاء طَاِلبها يوما ِمن الدهِر فََأدها ِإلَيِه

     ومما هو جدير بالذكر في هذا المقام  أنه إذا وجد اإلنسان هاتفـا              

تـساوي  وال  , حث عنه بحيث ال تتبعه همة أوساط الناس في الب        ,قديما

ساوي شـيئا يـسيرا ال      كان ي  أو ,عملال ي   معطال لكونه أي شيء    قيمته

أو معرفـة   , فادة منها ت يمكن االس  ةحيوليست فيه شر  , يلتفت الناس إليه  

 وهو ما يعبر  فإنه يجوز لواجده أخذه واالنتفاع بهاألرقام المخزنة عليه  

 ذلـك   واألصل في , بجواز أخذ الحقير منها   في باب اللقطة    عنه الفقهاء   

 -مـر النَِّبـي   « :  قَاَل    وفيه أنه  -رِضي اللَّه عنْه   -َأنٍَسحديث سيدنا   

   سِه ولَيلَّى اُهللا عصٍة ِفي الطَِّريقِ   -لَّمرقَالَ  ِبتَم  :»      الَ َأنِّي َأخَـافُ َأنلَو

لشَّيِء الْحِقيِر   جواِز َأخِْذ ا    دليل على   وِفيه )٣(»تَكُون ِمن الصدقَِة لََأكَلْتُها     

ِلَأن صاحبه لَا يطْلُبـه ولَـا          الَِّذي يتَسامح ِبِه، ولَا يِجب التَّعِريفُ ِبهِ      

   .)٤(يتشاح ِفيِه

   

                                                 
  ١٤٠-١٣٩ ص٢ج  : لصنعاني لسبل السالم -١

  ١٧٢٢: برقم ,  ١٣٤٩ ص٣ج: مسلم في صحیحھ  أخرجھ -٢

  ٢٤٣١: برقم ,  ١٢٥ ص٣ج: البخاري في صحیحھ  أخرجھ -٣

 : در ال��دین العین��ى لب��عم��دة الق��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري  , ١٣٧ ص٢ج: س��بل ال��سالم  -٤

, ٤٠٤ ص٥ج: نی����ل األوط����ار لل����شوكاني   , ٨٥ ص٥ج: ف����تح الب����اري  , ٢٧٣ص١٢ج

  ٣ص١١ج: المبسوط للسرخسي 
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 الخاتمة

وتشتمل على ,  حسنها- سبحانه وتعالى-هذه خاتمة البحث نسأل اهللا   

  :وتوصياتي فيه , بيان أهم النتائج التي توصلت إليها

 وهـي  ,يبدأ المتصل على غيره بالسالم عليه بتحية اإلسالمأن   -١

 . السالم عليكم

٢-   حتى , ل على غيره بعد السالم مباشرة بنفسه      تِصأن يعرف الم

  ال يوقع المويجـب  , ل عليه في حرج من عدم معرفته لـه تص

 على المألنه شـخص واحـد     ,  السالم  عليه ل عليه أن يرد   تص

  .فتعين الرد عليه

,  به ولم يرد عليـه     نسان الظن بغيره إذا اتصل    أن ال يسئ اإل    -٣

أو فـي   , أو مشغوال بأمر ما   ,  أو كان مريضا     فلعله لم يسمع  

 . حال ال يسمح له باستقبال المكالمة ونحو ذلك

تجنبا إلزعاج , التأكد من صحة الرقم الذي يتصل اإلنسان عليه   -٤

 .اآلخرين

مـن  عدم جواز اإلسراف في استخدام هذه الهواتف بأي شكل           -٥

أو من  , أشكال اإلسراف المنهي عنه سواء من حيث االتصال       

حيث استبدال هذه الهواتف بسبب وبدون سبب حفاظـا علـى           

 .الوقت والمال

,  استخدام الهواتف المحمولة أثناء قيادة الـسيارات        جواز عدم -٦

أو غير  , ى استخدامها في االتصال أو الرد     نظرا لما يترتب عل   

وإذا لـزم األمـر     , س والمال مخاطر جسيمة في النف   ذلك من   

أو إجـراء  , وكانت هناك ضرورة ما الستقبال مكالمة هاتفيـة   

مكالمة أثناء قيادة السيارة فينبغي التوقف تماما فـي األمـاكن           

 .أو يرد نيابة عنه, أو جعل من يتصل, المخصصة لذلك
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أو , استخدام الهواتف المحمولة في إيـذاء النـاس       جواز  عدم   -٧

أو , ي شكل من أشكال األذى أو الضرر      بأ, إلحاق الضرر بهم  

 .االتصال بهم في وقت راحتهم ونومهم

عدم جواز استخدام الهواتف المحمولة في المسابقات القائمـة          -٨

نظرا لما فيها من أكـل أمـوال النـاس        , على القمار والميسر  

 .بالباطل

 كوسيلة تنبيه تنبـه      المحمولة هواتفاستعمال الجرس العادي لل    -٩

ونحـو  , أو يرسل إليه رسـالة    , يتصل عليه اإلنسان على من    

 .ذلك

أو ,  ضبط الهواتف المحمولة على اآليـات القرآنيـة        تحريم -١٠

 -وهمـا مـن ذكـر اهللا      , ألفاظ تعبدية  ألنهما     ألفاظ اآلذان 

اهللا يجب أن يصان ويكرم ويجعل فيما شُـرع          وذكر -تعالي

وقد أكد مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف على        , له

جواز استخدام آيات القرآن كنغمة للهواتف المحمولـة        عدم  

 . لما فيه من إساءة للقرآن بما ال يتفق مع جالله وقدسيته

 أو  ,تسجيل القرآن الكريم في الهواتف المحمولة للقراءة منها        -١١

ألنه يعين على قـراءة القـرآن       , أمر مندوب االستماع إليه   

 ففيـه   ,إليـه  ويحصل الثواب باالستماع     ,واستماعه وتدبره 

 .تذكير وتعليم، وإذاعة له بين المسلمين

ضبط الهواتف المحمولة على بعض األدعية النبويـة أمـر           -١٢

بل هي , لكن الكراهة هنا ال تصل إلى درجة التحريم, مكروه

حيث يخشى أن يكون    , كراهة تنزيه تكريما لألدعية النبوية    

 أصحابدعية الشريفة بدون قصد من في هذا امتهان لهذه األ  

 ما وأن االتصال قد يتم علـى صـاحب        السي, هذه الهواتف 
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 فيترتب على ذلك ذكـر أدعيـة         يقضي حاجته   وهو الهاتف

النَِّبي-      لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوسماعها في موضع الخالء    – ص  ,

 -لَّم صلَّى اُهللا علَيِه وس    - أمر ال يليق بأدعية سيد الخلق      ووه

وهذا هـو الواقـع     , الدعاء قبل أن يكتمل   وقد يقطع اإلنسان    

أو يقطعه في موضع ال يحـسن فيـه         , المشاهد والمسموع 

 .القطع

وفـي  , وجوب غلق الهواتف المحمولة عند دخول المساجد        -١٣

قبال أو جعلها في وضع االست    ,  ذلك يتطلب فيها األماكن التي   

 وذلك إذا كانت نغمة هـذه       الصامت أو المتحرك ونحو ذلك    

 أو تـؤذي    ,رتفعة بحيث تشوش على المـصلين     الهواتف م 

 أيا كانت تلك النغمـة سـواء       أو تلحق بهم ضررا   , اآلخرين

ألن ذلك يؤدي إلى التشويش     , كانت نغمة عادية أو غير ذلك     

على أصحاب هذه الهواتف من جهة وعلى اإلمام والمصلين         

 .من جهة أخرى

فيها وجوب غلق الهواتف المحمولة في األماكن التي يتطلب          -١٤

إجراء العمليـات الجراحيـة     و, كعند إقالع الطائرات   ,ذلك

حفاظـا علـى    و, تجنبا إللحاق الضرر  , نحو ذلك و, الدقيقة

 .أرواحهمو صحة الناس

 التنبيه من قبل األئمة والمسئولين عن المـساجد فـي بـالد             -١٥

اإلسالم والمسلمين على غلق الهواتف المحمولة عند مداخل        

وال بأس بالتنبيه على ذلـك      ,  نفسه المساجد، أو في المسجد   

 .قبل تكبيرة اإلحرام

عدم استخدام كاميرا الهواتف المحمولة في تصوير ما حـرم          -١٦

  .- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم- ورسوله-عز وجل-اهللا
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 جواز التصوير بكاميرا الهواتف المحمولة ونحوها بـشرط         -١٧

أو , لى محرم أو الدعوة إ  , عدم اشتمال التصوير على محرم    

  .في األماكن التي يحظر فيها التصوير

جواز انعقاد عقد الزواج عن طريـق وسـائل االتـصاالت            -١٨

وذلـك إذا تحققـت     , المعاصرة كالهواتف المحمولة ونحوها   

وكانت هناك ضرورة تـستدعي     , أركان هذا العقد وشروطه   

ذلك كعدم قدرة الزوج على وجوده في محل عقـد الـزواج           

لما في العمـل    ,  أو ارتباط بعمل ونحو ذلك     ,لظروف أمنية 

بهذا الرأي من التيسير على الناس ورفع الحـرج والمـشقة    

  . عنهم

ونحوها من وسـائل    , وقوع الطالق عبر الهواتف المحمولة     -١٩

مادام قد ثبت بالفعل لدى القاضـي أن        , االتصال المعاصرة 

  .الزوج هو الذي طلق زوجته وليس أحدا غيره

د البيع من خالل الهواتف المحمولة ونحوهـا مـن      إذا تم عق   -٢٠

وتم فيه اإليجاب والقبـول مـع       , وسائل االتصال المعاصرة  

بقية األركان والشروط التي اشترطها الفقهاء لـصحة عقـد      

  .البيع فإنه يكون عقدا صحيحا ال غبار عليه

جواز بيع رصيد الهواتف المحمولة بمثل قيمته أوأكثر منـه           -٢١

حويل رصيد الهواتف المحمولة من هاتف إلى       وكذا ت , أوأقل

, هاتف آخر مع أخذ ربح من الثاني زيادة على قيمة الرصيد          

صور فيه  تَنقد حتى ي  ألن هذا البيع ليس من باب بيع النقد بال        

  .وإنما هو من باب بيع المنافع بنقدالربا، 

إذا وجد اإلنسان هاتفا من الهواتف المحمولة فإنه يأخذ حكم           -٢٢

سواء من حيث وجوب حفظه وعدم جواز التعـدي         , ةاللقط
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فـي أمـاكن    أو من حيث وجوب تعريفه سنة كاملة        , عليه

لمساجد واألماكن العامة   اجتماع الناس في األسواق وأبواب ا     

 ألن من   ,الذى وجده فيه  ويكثر منه في الموضع     , ونحو ذلك 

   .ضاع منه شئ فإنه يطلبه غالبا في الموضع الذى ضاع فيه

 في شتى بقـاع األرض بـصفة        النهاية أوصي المسلمين  وفي     

بـأن يتقـوا     بصفة خاصة     العربي  ودول الخليج  وفي مصر , عامة

 سـبحانه   - سـخرها اهللا    في هذه الهواتـف التـي      -عز وجل -اهللا

 فال   واطمئنان بعضهم على بعض   ,  لهم لقضاء مصالحهم   -وتعالى

 إيـذاء  ينهانا عن  وفق ضوابط الشرع الحنيف الذي     يستخدموها إال 

 صـلَّى اُهللا علَيـِه      -النبـي عمال بقول    الناس وإلحاق الضرر بهم   

لَّمسو- : »    ارلَا ِضرو رربجانب نهيه عن اإلسـراف      )١(» لَا ض 

وكُلُوا واشْربوا ولَا تُسِرفُوا     {   :  - تعالى -حيث قال اهللا  , والتبذير

   ِرِفينسالْم ِحبلَا ي لوقا, )٢(} ِإنَّه-     لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص النَِّبي - : » 

        .)٣(» كُلُوا واشْربوا والبسوا وتَصدقُوا، ِفي غَيِر ِإسراٍف والَ مِخيلٍَة

                                                 
محم��د ف��ؤاد عب��د  : تحقی��ق , ٢٣٤١: ب��رقم , ٧٨٤ ص٢ج:  أخرج��ھ اب��ن ماج��ھ ف��ي س��ننھ   -١

وأخرجھ أحمد في ,  فیصل عیسى البابي الحلبي-دار إحیاء الكتب العربیة :  الناشر, الباقي

ھ��ذا الح��دیث أس��نده :  ق��ال أب��و عم��رو ب��ن ال��صالح , ٢٨٥٦: ب��رقم , ٥٥ ص٥ج: م��سنده 

الدارقطني م�ن وج�وه ومجموعھ�ا یق�وي الح�دیث ویح�سنھ، وق�د تقبل�ھ جم�اھیر أھ�ل العل�م             

إنھ من األحادیث التي یدور الفقھ علیھا یشعر بكون�ھ غی�ر          :  واحتجوا بھ، وقول أبي داود    

 -ش�عیب األرن�ؤوط    : تحقی�ق   ,  ٥٦ ص ٥ج : مسند اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل        : انظر  , ضعیف

  م٢٠٠١- ھـ ١٤٢١:  مؤسسة الرسالة الطبعة  األولى:  عادل مرشد وآخرون، الناشر

   من سورة األعراف٣١:   اآلیة -٢

وھذا الحدیث من األحادیث التي ال توج�د ف�ي   , ١٤٠ ص ٧ج: أخرجھ البخاري في صحیحھ      -٣

والحارث بن , ھ أبو داوود الطیالسيوقد وصل, ولم یصلھ في مكان آخر, البخاري إال معلقة

 ١٠ج: ف�تح الب�اري ب�شح ص�حیح البخ�اري الب�ن حج�ر            : انظ�ر   . أبي أسامة في م�سندیھما    

ُكُلوا َواْشَرُبوا َوَتَصدَُّقوا َواْلَبُسوا َما َلْم  «: وقد أخرجھ ابن ماجھ في سننھ بلفظ , ٢٥٣ص
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  انتهى البحث والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات

 مراجع البحث

وقـد   ,بها في إعداد البحث   هذه قائمة بأهم المراجع التي استعنت            

  : كان منهجي في ترتيب المراجع ما يلي 

   . صنفتها وجعلت كل قسم منها على حدة–أوال    

وذلك , يفها حسب الترتيب الهجائي للحروف     رتبتها بعد تصن   –ثانيا    

    :على النحو

  

 وسنة الطبع إن وجدت, اسم المطبعة اسم المرجع

  

القرآن الكريم المنزل من 

 حكيم عليملدن 

 

 كتب التفسير وعلوم القرآن

: 
 

 أحكام القرآن
هـ ١٤١٥ الطبعة األولى    - بيروت -دار الكتب العلمية  

 م١٩٩٤-

  

 أحكام القرآن

 الطبعة الثالثـة    - بيروت -دار الكتب العلمية    : الناشر  

 م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤

  أحكام القرآن
 الطبعة الثانيـة    - بيروت -دار الكتب العلمية    : الناشر

  هـ١٤٠٥

                                                                                                         
,  ٣٦٠٥: ب�رقم  , ١١٩٢ ص٢ج: ابن ماجھ سنن : انظر  :  » ُیَخاِلْطُھ ِإْسَراٌف، َأْو َمِخیَلةٌ   

  حدیث حسن: قال األلباني 
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  اإلكليل في استنباط التننزيل 

  

  هـ١٤٠١ -بيروت -       دار الكتب العلمية

 - بيروت-دار الفكر       : الناشر  البحر المحيط في التفسير

 وسنة الطبع إن وجدت, اسم المطبعة اسم المرجع

كتب التفسير وعلـوم     تابع

   :القرآن
  

 هـ١٣٨٤عة الثانية دار الكتب المصرية الطب الجامع ألحكام القرآن

  

الجواهر الحسان في تفسير    

  القرآن

 الطبعـة   - بيروت -دار إحياء التراث العربي   : الناشر  

  هـ١٤١٨األولى 

  

السراج المنير في اإلعانـة     

على معرفة  بعض معـاني      

  كالم ربنا الحكيم

  هـ١٢٨٥ - القاهرة-مطبعة بوالق  :  الناشر 

  محاسن التأويل
الطبعة األولـى   - بيروت -لمية  دار الكتب الع  : الناشر  

 هـ١٤١٨

معالم التنزيل فـي تفـسير      

  القرآن

 - بيـروت  -دار إحياءالتراث العربـي             : الناشر  

  هـ  ١٤٢٠الطبعة األولى 

نيل المراد من تفسير آيات     

  األحكام

   

 م   ٢٠٠٣ - بيروت-دار الكتب العلمية: الناشر 

   :كتب الحديث وعلومه

ج إرواء الغليل فـي تخـري     

  أحاديث منار السبيل

 الطبعة الثانيـة    - بيروت -المكتب اإلسالمي : الناشر  

  م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥
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 وسنة الطبع إن وجدت, اسم المطبعة اسم المرجع

     :كتب الحديث وعلومهتابع 

  

تحفة األحوذي بشرح جامع    

  الترمذي

  - بيروت-دار الكتب العلمية : الناشر 

  تطريز رياض الصالحين
 الطبعة األولـى    -الرياض -  العاصمة   دار: الناشر  

  هـ  ١٤٢٣

تفــسير غريــب مــا فــي 

 الصحيحين البخاري ومسلم 

  الطبعـة  - مصر -القاهرة -  مكتبة السنة   :  الناشر  

  م١٩٩٥ - هـ١٤١٥األولى 

 هـ١٤٢٤المكتبة العصرية بصيدا  سبل السالم

 سنن  البيهقي
 مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مـع الـدار       : الناشر  

 هـ ١٤٢٣األولى : الطبعة , السلفية ببومباي بالهند

 هـ  ١٣٩٥مصطفى الحلبي الطبعة الثانية : الناشر  سنن الترمذي

 دار الفكر سنن أبي داود

  الطبعة األولى- بيروت-       دار المعرفة:  الناشر  السنن المأثورة للشافعي

 وسنة الطبع إن وجدت, اسم المطبعة اسم المرجع

     :كتب الحديث وعلومه تابع

  سنن ابن ماجه
 فيـصل عيـسى     -دار إحياء الكتب العربية     : الناشر  

  -البابي الحلبي

 - بيروت-دار إحياء التراث العربي سنن النسائي

  

شرح الزرقاني على موطأ    

  اإلمام مالك

 الطبعة األولى   -القاهرة -مكتبة الثقافة الدينية  : الناشر  

  م  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
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سـنن ابـن ماجـه      شرح  

  المسمى مصباح الزجاجة
  -كراتشي -قديمي كتب خانة : الناشر 

 شرح صحيح البخاري
الطبعـة الثانيـة    ,مكتبة الرشـد بالـسعودية    : الناشر  

 م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

 صحيح البخاري

 -هـ  ١٤٢٢الطبعة األولى   , دار طوق النجاة  : الناشر  

 الطبعـة الثالثـة     - بيـروت  -دار البشائر اإلسـالمية   

 هـ   ١٤٠٩

  صحيح ابن حبان
:   الطبعة األولى    - بيروت -مؤسسة الرسالة :  الناشر  

  م  ١٩٨٨ -ـ ه١٤٠٨

 وسنة الطبع إن وجدت, اسم المطبعة اسم المرجع

     :كتب الحديث وعلومهتابع 

  صحيح مسلم

 الطبعـة   - بيروت -العربي دار إحياء التراث  : الناشر  

  الثانية

  

 صحيح مسلم بشرح النووي
ـ ١٣٩٨ الطبعـة الثالثـة      - بيروت -دار الفكر     -هـ

 م١٩٧٨

  

طرح التثريب فـي شـرح      

 التقريب

  - بيروت-دار إحياء التراث العربي: شر  النا

  

عمدة القارئ شرح صحيح    

 البخاري

 - بيروت-دار إحياء التراث العربي: الناشر 
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  عمل اليوم والليلة
 مؤسـسة علـوم      دار القبلة للثقافة اإلسالمية   : الناشر  

   بيروت       - جدة-    القرآن

  غرائب حديث اإلمام مالك
:  الطبعـة    - السعودية -اضدار السلف الري  : الناشر  

   م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨األولى  

فتح الباري بشرح صـحيح     

 البخاري
 م١٣٧٩ -بيروت -   دار المعرفة : الناشر 

 فتح الباري 
 -المدينـة المنـورة    -مكتبة الغرباء األثرية    : الناشر  

  هـ١٤١٧الطبعة األولى 

 وسنة الطبع إن وجدت, اسم المطبعة اسم المرجع

     :لحديث وعلومهكتب اتابع 

المجالس الوعظية في شرح    

  أحاديث خير البرية

الطبعة األولـى   - بيروت -دار الكتب العلمية  : الناشر  

  هـ١٤٢٥

  معالم السنن
 الطبعـة األولـى     - حلـب  -المطبعة العلمية : الناشر  

  م١٩٣٢ -هـ ١٣٥١

  الطبعة الثانية- القاهرة-مكتبة ابن تيمية : دار النشر  المعجم الكبير

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة    

 المصابيح 

 -الجامعـة الـسلفية   , إدارة البحوث العلميـة   : الناشر  

 م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الهند الطبعة الثالثة  -بنارس

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة    

  المصابيح 

 الطبعـة األولـى     -بيروت -      دار الفكر : الناشر  

  هـ ١٤٢٢

  

 مسند اإلمام أحمد 
هـ دار ١٤٢١األولى  الة الطبعةمؤسسة الرس: الناشر  

 المعارف  

المصنف فـي األحاديـث     
  - بيروت-       دار الكتب العلمية
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 واآلثار

 وسنة الطبع إن وجدت, اسم المطبعة اسم المرجع

   :كتب الحديث وعلومهتابع 

 المنتقى شرح الموطأ 

 الطبعـة األولـى     -القاهرة -مطبعة السعادة   : الناشر  

  هـ١٤٣٢

  

  أالموط
لبنـان   -بيروت -دار إحياء التراث العربي   :  الناشر  

  م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦

نيل األوطار شرح منتقـى     

 األخبار
 م١٩٩٣هـ  ١٤١٣دار الحديث بمصر الطبعة األولى 

  :مصادر الفقه 

  الفقه الحنفي- أ
 

 بدائع الصنائع 
 الطبعة الثانيـة    - بيروت -دار الكتب العلمية    : الناشر

 هـ١٤٠٦

  - بيروت-دار الكتب العلمية :  الناشر  رح الهداية البناية ش

ــدر  ــى ال ــار عل رد المحت

  المختار

 

هـ ١٤١٢  الطبعة الثانية -بيروت-دار الفكر: الناشر 

 م١٩٩٢ -

 دار الفكر: الناشر  العناية شرح الهداية  

   الكسب 

 
 - دمشق-عبد الهادي حرصوني : الناشر 

 ع إن وجدتوسنة الطب, اسم المطبعة اسم المرجع

    : الفقه الحنفي تابع كتب

  المبسوط 

 
 - بيروت-   دار المعرفة:  الناشر 
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الهداية فـي شـرح بدايـة       

 المبتدي 

 -         دار احيــاء التــراث العربــي : الناشــر 

 لبنان -بيروت

   : الفقه المالكي-ب

ــة   ــد ونهاي ــة المجته بداي

 المقتصد
 هـ١٤٢٥ - القاهرة–دار الحديث : الناشر 

  دار المعارف :   ط   بلغة السالك ألقرب المسالك

التاج واإلكليـل لمختـصر     

 خليل

األولـى،  : الطبعـة   , دار الكتـب العلميـة    : الناشر  

 م١٩٩٤ -هـ١٤١٦

  التلقين في الفقه المالكي
  - بيروت-دار الكتب العلمية: الناشر 

  

حاشية الدسوقي على الشرح    

  الكبير
  م٢٠٠٤دار الفكر: الناشر 

 خيرةالذ

 الطبعـة   - بيـروت  -دار الغرب اإلسالمي    : الناشر  

  م١٩٩٤األولى

 

    -بيروت -دار الفكر للطباعة : الناشر   شرح مختصر خليل  

 وسنة الطبع إن وجدت, اسم المطبعة اسم المرجع

     :الفقه المالكي تابع كتب

الفواكه الدواني في شـرح     

  رسالة القيرواني 

  

م  مـصطفي    ١٩٩٥ -ـه١٤١٥دار   الفكر   : الناشر  

  الحلبي 

 القوانين الفقهية
  

 بدون

مكتبة الرياض الحديثـة بالريـاض الطبعـة         : الناشر   الكافي في فقه أهل المدينة
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 ١٩٨٠- هـ١٤٠٠الثانية  

 المقدمات الممهدات
: دار الغــرب اإلســالمي الطبعــة   : الناشــر 

 م١٩٨٨هـ ١٤٠٨األولى

     : الفقه الشافعي-ج

  

 شـرح   أسني المطالب فـي   

 روض الطالب

 دار الكتاب اإلسالمي : الناشر 

إعانة الطالبين علـى حـل      

  ألفاظ فتح المعين 

  

  م٩٩٧١-هـ ١٤١٨ الطبعة األولى -دار الفكر

اإلقناع في حل ألفاظ أبـي      

 شجاع
 -بيروت -     دار الفكر : الناشر 

 وسنة الطبع إن وجدت, اسم المطبعة اسم المرجع

     :يشافعالفقه ال تابع كتب

 دار الكتب العلمية: ط  األم 

البيان في مـذهب اإلمـام      

  الشافعي 

  الطبعـــة - جـــدة-دار المنهـــاج: الناشـــر 

  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١األولى،

 دار الفكر: الناشر  حاشية قليوبي وعميرة 

  الحاوي الكبير

 

 الطبعة األولـى    - بيروت -دار الكتب العلمية  : الناشر  

 م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩

ن وعمـدة   روضة الطـالبي  

  المفتين 

 الطبعة الثالثـة    - بيروت -المكتب اإلسالمي   : الناشر  

  م  ١٩٩١هـ  ١٤١٢

  دار الفكر  المجموع شرح المهذب 
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  دار إحياء التراث العربي    المهذب 

نهاية المطلب فـي درايـة      

  المذهب 

 

ـ ١٤٢٨األولى  : دار المنهاج الطبعة    : الناشر   - هـ

  م٢٠٠٧

  

 

 وسنة الطبع إن وجدت, اسم المطبعة اسم المرجع

   :الفقه الحنبلي -د

اإلنصاف في معرفة الراجح    

 من الخالف 

 - بيروت-دار إحياء التراث العربي : ط 

 

ــة  ــاظر وجن ــة الن روض

  المناظر  

 

, مؤسسة الريان للطباعة والنـشر والتوزيـع      : الناشر  

  م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣الطبعة الثانية 

 

 الكافي في فقه اإلمام أحمد  
 -هـ١٤١٤الطبعة األولى , دار الكتب العلمية  : شر  النا

١٩٩٤ 

كشاف القنـاع عـن مـتن       

 اإلقناع 
 - بيروت-دار الكتب العلمية : الناشر 

 المبدع في شرح المقنع
:  لبنان الطبعة    - بيروت -دار الكتب العلمية  : الناشر  

 م١٩٩٧-هـ ١٤١٨األولى 

  المغني 

 
 مكتبة القاهرة: الناشر 

   اهري الفقه الظ-هـ 

 المحلى 

  - بيروت-دار الكتب العلمية : الناشر 

  

 

 وسنة الطبع إن وجدت, اسم المطبعة اسم المرجع
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 كتب أصول الفقه وقواعده   

 : 
 

  األشباه والنظائر

 

األولــى : الطبعــة  ,دار الكتــب العلميــة: الناشــر 

 هـ١٤١١

التحبير شرح التحرير فـي     

 أصول الفقه

 الطبعـة األولـى     -عودية الس -مكتبة الرشد : الناشر  

  م   ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

 

غمز عيون البـصائر فـي      

 شرح األشباه والنظائر 

األولــى : الطبعــة , دار الكتــب العلميــة: الناشــر 

 م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

  الموافقات 

 

ـ ١٤١٧دار ابن عفان الطبعة األولـى       : الناشر   -هـ

 م١٩٩٧

ــب ــة كت ــاجم الفقهي  المع

  واللغوية
 

يفـات  أنيس الفقهاء في تعر   

  األلفاظ المتداولة بين الفقهاء

  

 - م٢٠٠٤:  دار الكتــب العلميــة الطبعــة: الناشــر

  هـ١٤٢٤

 تاج العروس 

 

  

  دار الهداية: الناشر 

 

 وسنة الطبع إن وجدت, اسم المطبعة اسم المرجع

تابع كتب المعاجم الفقهيـة     

   :واللغوية
  

  التعريفات 

 

ن الطبعـة    لبنـا  - بيروت -دار الكتب العلمية  : الناشر

 هـ ١٤٠٣األولى 
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الزاهر في غريـب ألفـاظ      

  الشافعي

  

  دار الطالئع:  الناشر

 معجم الفروق اللغوية 
مؤسسة النشر اإلسـالمي التابعـة لجماعـة        :  الناشر

 هـ١٤١٢األولى : الطبعة » قم«المدرسين بـ 

  معجم لغة الفقهاء
الطبعة , دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع   : الناشر  

  م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثانية، : 

 دار الدعوة: الناشر   المعجم الوسيط 

 لسان العرب

الثالثـة  : الطبعة   - بيروت -     دار صادر   : الناشر

  هـ١٤١٤

 

 وسنة الطبع إن وجدت, اسم المطبعة اسم المرجع

   :كتب التراجم

  األعالم
الطبعة الخامـسة عـشر     , دار العلم للماليين  : الناشر  

 م٢٠٠٢

  رة الحفاظ  تذك

 

:  لبنان الطبعة    - بيروت -دار الكتب العلمية    : الناشر

 م   ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩األولى 

  سير أعالم النبالء   
الطبعـة األولـى    , دار الحـديث بالقـاهرة    : الناشر  

 م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

  لسان الميزان 

 

 -بيـروت  -   مؤسسة األعلمي للمطبوعات : الناشر  

 م١٩٧١-هـ ١٣٩٠لبنان الطبعة  الثانية 

النور السافر عـن أخبـار      

  القرن العاشر 

 

  الطبعة األولى- بيروت-دار الكتب العلمية : الناشر 
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وفيات األعيان وأنباء أبناء    

 الزمان 

:  الطبعـة األولـى      - بيـروت  -دار صادر : الناشر  

  م١٩٠٠

  

 

 وسنة الطبع إن وجدت, اسم المطبعة اسم المرجع

الموســـوعات الفقهيـــة 

  : والمجالت

  

  

 

 مجلة البحوث اإلسالمية

مجلة دورية تصدر عـن الرئاسـة العامـة إلدارات          

البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالمملكـة       

 العربية السعودية

  مجلة الدعوة 

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي    

التــابع لمنظمــة المــؤتمر 

 اإلسالمي بجدة

ـ ١٣٨٨ الطبعـة الثانيـة      - دمـشق  -دار القلم     -هـ

 م١٩٨٨

 الموسوعة الفقهية الكويتية

  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت

  

 

فقهيـة  الكتـب    وال فتاوىال

  :معاصرةال
 

  م ١٩٩٤وزارةاألوقاف المصرية بيان للناس من األزهر  

  الجوال أحكام ومسائل 

  

 ٨ – ١٠مقال منشور على شبكة المعلومات اإلسالمية       

  م  ٢٠٠٧ –
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 وسنة الطبع إن وجدت, اسم المطبعة عاسم المرج

ــابع ال ــاوىت ــب  والفت كت

   :معاصرةالفقهية ال
  

حكم إبرام عقود األحـوال     

الشخصية والعقود التجارية   

  عبر الوسائل اإللكترونية 

 

  نت   - أون الين –شبكة المعلومات اإلسالمية إسالم 

حكم إجراء العقود بوسـائل     

 االتصال الحديثة
  نت   - أون الين–اإلسالمية إسالم شبكة المعلومات 

 مؤسسة شباب جامعة اإلسكندرية الزواج والطالق في اإلسالم 

فتاوى شـبكة المعلومـات     

 اإلسالمية
  نت– أون ال ين–إسالم 

  نت– أون ال ين–إسالم  فتاوي شرعية 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث  

العلمية واإلفتاء في المملكة    

 العربية السعودية

 إدارة البحوث العلمية واإلفتاء بالرياض: الناشر 

  سورية- دمشق-دار الفكر  الفقه اإلسالمي وأدلته 

 م١٩٦٦  :دار الفكر   األربعةالفقه على المذاهب

مجموع فتـاوى ورسـائل     

الشيخ محمد بن صالح بـن      

 عثيمين

شـبكة المعلومـات    , المجلد الثاني كتـاب التـصوير     

  – أون ال ين –اإلسالمية إسالم 

 نت 

 وسنة الطبع إن وجدت, اسم المطبعة اسم المرجع

ــابع ال ــاوىت ــب والفت  كت

   :معاصرةالفقهية ال
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مستجدات فقهية في قـضايا     

 الزواج والطالق
 م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ - عمان-دارالنفائس

ــي  ــشرعية ف المقاصــد ال

 القواعد الفقهية 
 م٢٠٠١دار البيان للنشر والتوزيع بالقاهرة : ط 
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