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  وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األسرة دراسة فقهیة
  عداد إ

  كتانهاء عمر محمد عد
   إشراف

  ي الكیالن أحمد زیدجمال.د

  الملخص

  :وبعد  ،لصالة والسالم على من ال نبي بعده واًاك مبارًا طيبً حمداالحمد �     

ي مق�دم من� دراسة فقهي�ه، األسرة أفراد على وأثرھاھذا بحث بعنوان وسائل التواصل االجتماعي     

اس�تكماال ك ني، وذلالالكيأحمد زيد بإشراف فضيلة الدكتور جمال ،كتانه الطالبة دعاء عمر محمد أنا

 ، في كليه الدراسات العلي�ا ف�ي جامع�ة النج�اح الوطني�ةفي الفقه والتشريعجة الماجستير لمتطلبات در

 حيث تكلمت في المقدمة ع�ن ،تضمنت أھم النتائج والتوصياتء في مقدمة وثالثة فصول وخاتمة جا

  .  ومنهجية البحث وخطة البحثالموضوع اختيار وأسباب الدراسة أھمية

 م�ع اإلس�الم وبعد مجيء اإلسالم قبل وأنواعه لاالتصامت عن مفهوم  تكللاألوفي الفصل  و        

  . عليهااألمثلةعرض  بعض 

 وأنواعه�ا ن�شأتهافي الفصل الثاني تكلم�ت ع�ن تعري�ف مواق�ع التواص�ل االجتم�اعي م�ن حي�ث  و    

  . والسلبيةةاستخداماتها اإليجابيوخصائصها ودوافع استخدامها وآثار 

 الس��تخدام وس��ائل التواص��ل ال��شرعية ال��ضوابط أھ��مع��ن في��ه تكلم��ت  فق��د ل الثال��ث الف��صأم��ا       

ث��م أنهي��ت البح��ث بخاتم��ة بين��ت فيه��ا . الم��سائل الفقهي��ة المتعلق��ة باس��تخدامهاأھ��م م��ع ع��رض ،الحديث��ة

النتائج التي خلصت إليها من ھذه الدراسة م�ع أھ�م التوص�يات وألحق�ت الخاتم�ة بقائم�ة ألھ�م م�صادر 

  .ليها في البحثالبحث التي اعتمدت ع

"Social media and its impact on family members in terms of doctrinal"  
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  المقدمة

صـلى  - سـیدنا محمـد ، والصالة والسالم على سید األولین واآلخرین،الحمد هللا رب العالمین

  : وعلى آله وصحبه أجمعین وبعد- اهللا علیه وسلم

 لكــل زمــان ومكــان فهــي خاتمــة ًصــالحة ،الت الحیــاة مجــال الــشریعة اإلســالمیة شــاملة لكــّإن

فینبغـي مواكبـة  ، للتقدم في منـاحي الحیـاة المختلفـةً، ونظرااألدیان والشرائع المصلحة للكون واإلنسان

  .هذه التطورات بما ینسجم مع قواعد الشرع وأصوله

مـن  فهـو.  عـز وجـله تواصـلنا مـع ذاتـ،أن جعل على رأس هـذا التواصـلتعالى ومن عظمته 

َیا َأیها الناس إنا خلقناكم مـن ذكـر وأُنثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل :"  تعـالىالقفقد  ،غایات إنشائنا ُِ َِ ً َ ََ ََ ُ َ َ َ ُ َْ ُْ َ ُ ََ َْ ْٰ ْ ََ ٍ ْ َّ َِّ ُّ

ُلتعارفوا  َ َ َ ْ إنَّ َأكرمكم عند الله َأتقاكم ۚ◌ِ ْ َ َُ َُ ْْ ِ َِّ َ ْ ٌ إنَّ الله علیم خبیرۚ◌ِ ِ َ ٌ ِ َ َ َّ ِ" )1(.  

 بفــضل اهللا ثــم التطــور البــشري فــي ،  مترابطــة األطــرافبلــدة صــغیرة العــالم ذا وقــد أصــبحهــ       

مجــال التواصــل بأحــدث األســالیب والطــرق التكنولوجیــة التــي ال یكــاد یــستغني عنهــا أي فــرد فــي هــذا 

  .الزمان

فـــي  ،فـــي كـــل مكـــان داخـــل البیـــوت وخارجهـــا وقـــد أصـــبحت الیـــوم كالغـــذاء الیـــومي للـــشعوب

 ون معرفـــة أثـــر هـــذه الوســـائل علـــى أهـــم جـــزء فـــي هـــذا المجتمـــع أال وهـــالـــسفر والحـــضر، فـــال بـــد مـــ

  .ن صلحت األسرة صلح المجتمع كلهإ ف،األسرة، وبیان رأي الشرع فیه لنكون على بینة

  :أهمیة الدراسة

  :جاءت الدراسة لتحقق األهداف اآلتیة

  .بیان مفهوم االتصال في اإلسالم: أوال

                                                
 .13:جرات الح)1(
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  . وأدواتهتوضیح غایات االتصال البشري: ثانیا

  .تسلیط الضوء على تأثیر وسائل االتصال على العالقة بین أفراد األسرة: ثالثا 

  .بیان أهم اآلثار النفسیة واالجتماعیة والصحیة لإلدمان على وسائل التواصل: رابعا

  . الشرع في هذه الوسائل واستخداماتها حكمتوضیح: خامسا

  . یلتزم بها المستخدمون لهاأنجتماعي التي یجب تحدید أخالقیات وسلوكیات التواصل اال: دساسا

  :أسباب اختیار الموضوع

 علــى أفــراد األســرة والتــي تعتبــر  وأثرهــا،المكانــة التــي احتلتهــا وســائل االتــصال فــي هــذا العــصر: أوال

  .من أهم القضایا االجتماعیة

ین فیـه كـل مـا یتعلـق أب، فـي بحـث متكامـلالمـسائل الـشرعیة المتعلقـة باألسـرة أحببت أن أجمـع : ثانیا

  . لهم في ذلكًان ویكون مرجعوبه لیستفید منه المهتم

  :مشكلة الدراسة

  :حیث جاءت هذه الرسالة لتجیب عن األسئلة اآلتیة

   ؟ما مفهوم وسائل االتصال الحدیثة -

  ؟ما تأثیر وسائل االتصال الحدیثة على أفراد األسرة -

  ؟استخدام وسائل االتصال الحدیثة التي یجب االلتزام بها عند ضوابطما هي أهم ال -

  ؟ما هي األحكام الفقهیة المتعلقة باستخدام وسائل االتصال الحدیثة -
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  :الدراسات السابقة

ــثمــــن خــــالل  ــم أجــــد دراســــة شــــامله أو رســــالة جامعیــــه مــــستقلة بــــذاتهاالبحــ ــذا  ، لــ تناولــــت هــ

ي موضــوع وســائل وان كنــت قــد وجــدت دراســات ســابقة فــ. الموضــوع تنــاوال شــامال مــن ناحیــة فقهیــة

 ومــن هــذه ، االنترنــتاتأو بعــض المقــاالت علــى صــفح ،االتــصال وآثارهــا مــن منظــور تربــوي فقــط

  :الدراسات

) استخدام المتزوجات العامالت في الجامعات األردنیـة للفیـسبوك واالشـباعات المتحققـة منـه( -1

حـث فـي موضـوع  حیـث ب)1()علـي عقلـه نجـادات.دراسة مسحیه على عینة مـن جامعـة الیرمـوك، د

وزعـت علـى عینـة الدراسـة مـن المبحوثـات وقـد بـین  ،ً سؤاال14الرسالة من خالل استمارة مكونه من 

 مـــن هولكنـــه لـــم یبحثـــردن فهـــي قاصـــرة علـــى عینـــة مـــن األ ،ت اســـتخدام الفیـــسبوك فـــي االردنالمجــا

  .ناحیة فقهیة

ـــع الـــشبكات االجتماعیـــة وتـــأثیره فـــي العالقـــات االجت( -2 ، مـــریم نریمـــان )ماعیـــةاســـتخدام مواق

ثـــر أتناولـــت فیـــه الباحثـــة مـــن جامعـــة الحـــاج لخـــضر مـــن الجزائـــر،  وهـــو رســـالة جامعیـــة )2()نورمـــار

ــالل عینـــة مـــن مـــستخدمي موقــــع  ـــشبكات االجتماعیـــة فـــي العالقـــات االجتماعیــــة مـــن خـ ــتخدام ال اسـ

  .ة فقهیهفهي قاصرة على عینة من الجزائر ولم تبحث الموضوع من ناحی.الفیسبوك في الجزائر

الفیــسبوك والتــویتر  )" ثــر اســتخدام شــبكات التواصــل االلكترونیــة علــى العالقــات االجتماعیــةأ( -3

  .)3(، حنان بنت شعشوع الشهري"نموذجا

                                                
، اســتخدام المتزوجـــات العـــامالت فــي الجامعـــات األردنیـــة للفیــسبوك واإلشـــباعات المتحققـــة منـــه علــي عقلـــه، ، نجــادات)1(

 .جامعة الیرموك-م2012
،  جامعـة الحـاج لخـضر،اسـتخدام مواقـع الـشبكات االجتماعیـة وتـأثیره فـي العالقـات االجتماعیـة ، مریم نریمان، نورمار- )2(

 .م2012-م2011،ئرالجزا، باتنه
جامعـة الملـك عبـد -اثـر اسـتخدام شـبكات التواصـل االلكترونیـة علـى العالقـات االجتماعیـة - حنان بنت شعـشوع- الشهري)3(

 .م1434-ه1433،العزیز
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هـدفت الباحثـة إلـى التعـرف علـى  ،مـن جامعـة الملـك عبـد العزیـزرسالة ماجستیر في علم االجتماع، 

ــتراك فـــي مـــوقعي والكـــشف عـــن اآلثـــار االیجابیـــة  ، الفیـــسبوك وتـــویتراألســـباب التـــي تـــدفع إلـــى االشـ

 طالبـه تـم اختیـارهن بطریقـة 150مطبقـة بحثهـا عـل عینـة مـن  ،والسلبیة الناجمة عن هـذا االسـتخدام

  .، ولكنها لم تبحثه من الناحیة الفقهیةةقصدی

  :الدراسةمنهجیة 

حیـث قمـت بجمـع المـادة  ،لـيالوصـفي والتحلیواتبعت فـي كتابـة هـذه الرسـالة المـنهج االسـتقرائي      

ــتهم التـــي اعتمـــدوها ،العلمیـــة مـــن مظانهـــا ــت آراء العلمـــاء فـــي المـــسائل وأدلـ ومـــن ثـــم تحلیلهـــا  وتتبعـ

  . منهاواستنباط األحكام الشرعیة

  :أما اإلجراءات التطبیقیة لمنهج البحث فكانت على النحو اآلتي

  . القدیمة والحدیثةتوفیر المادة وجمعها من خالل الرجوع إلى المصادر والمراجع - 1

 .توثیق اآلیات القرآنیة الكریمة وبیان مواضعها - 2

 .تخریج األحادیث الشریفة من كتب الصحاح والسنن - 3

 . في بیان المعاني والمصطلحات اللغویةالعربیةالرجوع إلى معاجم اللغة  - 4

 .فهرسة الرسالة - 5

  :الدراسةأما خطة 

  :نحو اآلتيفقد جاء البحث في مقدمة وثالثة فصول وخاتمة على ال

  .اختیاره ومشكلة الدراسة والدراسات السابقةأسباب المقدمة وفیها أهمیة الموضوع و

   



 5

  : وفیه خمسة مباحثصورهامفهوم وسائل االتصال و: الفصل األول

   :ًمفهوم االتصال لغة واصطالحا: المبحث األول

  .مفهوم االتصال لغة: المطلب األول

  . ًمفهوم االتصال اصطالحا: المطلب الثاني

   :التواصل قبل االسالم: المبحث الثاني

  .لتواصل الفكريا: المطلب األول

   .التواصل المادي: المطلب الثاني

   :التواصل بعد مجيء اإلسالم: المبحث الثالث

   .تواصل العبد مع ربه عز وجل: المطلب األول

  .دعوة القرآن الكریم للتواصل مع الشعوب واألمم األخرى: المطلب الثاني

   :صور التواصل الواردة في القرآن الكریم:  المبحث الرابع

  ."الحوار في القرآن الكریم: "التواصل بالحوار: المطلب األول

  . التواصل عن طریق القصص: المطلب الثاني

  . طریق األحكامالتواصل عن: المطلب الثالث

   :وسائل التواصل في السنة النبویة: المبحث الخامس 

  .بالكالمالتواصل : المطلب األول

  .التواصل بالكتابة: المطلب الثاني

  .التواصل بالزیارة: المطلب الثالث

  .التواصل األسري: المطلب الرابع
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  :  وفیه مبحثانالمعاصرة    وسائل التواصل االجتماعي:الفصل الثاني

   : التواصل االجتماعي حقیقتها ونشأتهاوسائل: المبحث األول

  .مفاهیم عامة حول مواقع التواصل االجتماعي: المطلب األول

  . نشأة مواقع التواصل االجتماعي وتطورها: المطلب الثاني

  : آثارها، خصائصها، أنواعها التواصل االجتماعيوسائل: لثانيالمبحث ا

   .أنواع مواقع التواصل االجتماعي: المطلب األول

  .دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي: انيالمطلب الث

   .اآلثار االیجابیة والسلبیة لمواقع التواصل االجتماعي: لثالثالمطلب ا

 وفیـه األحكام الشرعیة المتعلقـة باسـتخدام وسـائل التواصـل االجتمـاعي وضـوابطها :الفصل الثالث

   :مبحثان

   :االجتماعيالشرعیة الستخدام وسائل التواصل الضوابط : المبحث األول

  :المسائل الفقهیة المتعلقة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي: المبحث الثاني

  .جتماعيحكم إنشاء الصداقات عبر وسائل التواصل اال: المطلب األول

  .االجتماعيحكم التعارف من أجل الزواج عبر وسائل التواصل : المطلب الثاني

  .االجتماعيحكم إفشاء األسرار الزوجیة عبر وسائل التواصل :  الثالثالمطلب

  . حكم إهدار الوقت على شبكات التواصل االجتماعي: المطلب الرابع 

   .االجتماعيحكم التشهیر عبر وسائل التواصل : المطلب الخامس

   .الجتماعيحكم إجراء عقد الزواج عبر وسائل التواصل ا: المطلب السادس

   .جتماعيحكم الطالق عبر وسائل التواصل اال: المطلب السابع

   .جتماعيلوة بها عبر وسائل التواصل االحكم النظر لألجنبیة والخ: المطلب الثامن
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   .حكم مشاهدة األفالم اإلباحیة عبر وسائل التواصل االجتماعي: المطلب التاسع

   .جتماعيحكم اثبات جریمة الزنا عبر وسائل التواصل اال:المطلب العاشر

  . التوصیاتهم النتائج والخاتمة وأ

   .المصادر والمراجعقائمة 

  

وأسأل هللا تعالى أن أكون قد وفقت فيما كتبت،  وھ�ذا جه�د المق�ل فم�ا ك�ان في�ه م�ن ص�واب فم�ن هللا 

 وص�لى هللا ،راءب�لى ورس�وله واإلس�الم من�ه وهللا تعا،وما كان فيه خطا فمن نفسي والشيطان ،تعالى

  .وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمين

  والحمد � رب العالمین
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  الفصل األول

  : وفیه خمسة مباحثصورهامفهوم وسائل التواصل و

  .ًمفهوم االتصال لغة واصطالحا: حث األولالمب

  .اإلسالمالتواصل قبل : المبحث الثاني

  .اإلسالمالتواصل بعد مجيء : المبحث الثالث 

  .صور التواصل الواردة في القرآن الكریم: المبحث الرابع

  . الشریفةصور التواصل الواردة في السنة النبویة: المبحث الخامس
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  المبحث األول

  ً واصطالحاً لغةاالتصال مفهوم

  : ًمفهوم االتصال لغة: المطلب األول

ًوصــل الــشيء بغیــره فاتــصل، ووصــل الحبــال وغیرهــا توصــیال، وصــل بعــضها بــبعض ومنــه  ّ
ْولقد:" قولة تعـالى َ َ َوصلنا َ ْ َّ ُلهم َ ُ َالقـول لعلهـم یتـذكرون َ ُ َّْ َ َ َ ُ ََّ َ ََ ْ ْ 

ووصـلني بعـد الهجـر واصـلني، وقطـع اهللا ". )1(
   )2( مفاصله:أوصاله

ْإال ال��ذین ی��صلون إل��ى ق��وم بی��نكم وبی��نھم{: فالوصــل بمعنــى اتــصل ومنــه قولــة تعــالى  ُْ ْ َ َ ْ َ ْ ََ ُ َ ٍ َ ٰ َ ُ َّ َِّ َِ َِ  أي )3(} ِ
والوصل ضد الهجران وكل شيء اتصل بـشيء فمـا بینهمـا وصـلة، وفـي الحـدیث قـال علیـة . یتصلون
 التـي تـصل الـشعر والمـستوصلة التـي یفعـل  فالواصـلة)4(»ستوصلة ُ والمـِالواصلةلعن اهللا «: السالم 
  . بها ذلك

یعنــــي أن  وهــــذا ،)5(والتواصــــل ضــــد التــــصارم. وتوصــــل إلیــــه أي تلطــــف فــــي الوصــــول إلیــــه
  .والصلة والجمع هو االقتران والترابط وااللتئاماالتصال 

  : ًمفهوم االتصال اصطالحا: المطلب الثاني

  :  یليومن هذه التعریفات ما ،لالتصال تعریفات كثیرة

  .)6(الناتج عن استعمال الحواس، استمرار العالقة المتینة بین طرفي العالقة المشاركین فیها-1

                                                
 51: القصص)1(
ــن احمـــد، ت  )2( ـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــر بـ ــه538الزمخـــشري، أب ــد باســـل، : ، حققـ ، ه1419، 1، طأســـاس البالغـــةمحمـ

 ).2/339(، دار الكتب العلمیة، بیروت، م1998
 90:  النساء)3(
 كتاب اللباس، باب ه،1422، 1، دار طوق النجاة،طصحیح البخاري البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري،  )4(

  .165، ص7، ج5933الوصل في الشعر، 
، المكتبـــة مختـــار الـــصحاح یوســـف الـــشیخ محمـــد، :، حققـــه666 الـــرازي، زیـــن الـــدین أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن أبـــي بكـــر، ت)5(

  .340، بیروت، صم1999، ه1420، 5العصریة، ط
 .23، صم1994 منشورات الوطن، الخلیل،المدخل في االتصال الجماهیري، موسى، عصام سلیمان، )6(
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  .)1( ًا نشیطًا عالقة بین فردین على األقل، كل منهما یمثل ذات-2

فیحللها ویعطـي انطباعـه ، نقل المعلومات واألفكار والمشاعر والمواقف من المرسل إلى المـستقبل-3

  .)2(عنها

  : ن خالل ما سبق نالحظ أن عملیة التواصل تتمیز بما یليم

ـــوي والحاجـــــة  - 1 ـــساني حیــ ــ ــــشاط إن ـــل نـ ـــــهأن االتـــــصال والتواصــ ـــستمرةإلی ـــار ، مــ ــ ـــسان أن باعتب  اإلنــ

  .)3( كما انه أداة ینمي بها اإلنسان معارفه وخبراته في كل المجاالت،اجتماعي بطبعة

  .)4(الدعوة التي من معانیها النشر والتبلیغ وهو مرادف لمفهوم ،أنه عملیة مستمرة عبر الزمن-2

 النـشاط أوجـه أقـدمنـه مـن أحیـث  ، مـشاعر أو سـلوكأوعملیـة تـشاركیة حـول فكـرة أو اتجـاه  أنه -3 

 .)5(یةنسانباإلفهو القناة التي تربطنا  ،ينساناإل

لــى فیــؤثر كــل منهمــا ع ،مــن خــالل مــواد ووســائل،  یــؤثر بــین األشــخاص)دینامیكیــة(أنــه عملیــة  -4

 .)6(مدركات اآلخر

بهــدف تحقیــق هــدف معــین عبــر وســائط  ،یتفاعــل فیهــا المرســل والمــستقبل فــي ســیاق اجتمــاعي -5

 .)7(مناسبة لذلك

  

                                                
 .30،الدار العالمیة للنشر، مصر،صم2003، طمبادئ علم االتصال ونظریات التأثیر محمود، إسماعیل، )1(
  .10، الناصرة، صم2002، 1، طمهارات االتصال اسبانیولي، هالة، )2(
 .19-18، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، صم2002، مدخل إلى علم االتصال محمود، منال طلعت، )3(
 .107، صم2002، دار الفجر للنشر والتوزیع، 1، طاإلعالم اإلسالمي المبادئ النظریة والتطبیق حجاب، محمد منیر، )4(
ــسید، )5( ـــه المعاصـــرة مكـــاوي، حـــسن عمـــاد، ولیلـــى حـــسین الـ ـــصال ونظریات ــدار المـــصریة م1998، ه1419، 1،، طاالت ، الـ

 .23ص. اللبنانیة
 1153 ص،، دار الفكر العربي، القاهرةم2000، 1، طاإلدارة المدرسیة العجمي، محمد حسین، )6(
ــف، )7( ــامي، یوسـ ــان، م2005، 2، طةإدارة الـــصفوف األســـس الـــسیكولوجی قطـ ـــع، عمـ ــشر والتوزی ــة والنـ ــر للطباعـ ، دار الفكـ

 .316األردن،ص 
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  الثانيالمبحث 

  اإلسالمقبل التواصل 

ـــات العربیـــة ــت صـــور التواصـــل مـــع الجمـــاهیر مختلفــــة ومتنوعـــة فـــي البیئ  فـــي العــــصر ،كانـ
 ً بــل كــانوا علـــى اتــصال دائــم بمـــن حــولهم مادیـــا، عــن غیرهـــافلــم یكـــن العــرب أمــة منعزلـــة ،الجــاهلي

 :  ما یليفي هذه الفترةومن صور التواصل مع الغیر  ،)1(ًوأدبیا

  :الفكري التواصل: المطلب األول

  : القصیدة الشعریة) أ

 حیــث كــان العــرب ،القــصیدة الــشعریة  الجــاهلي والتواصــل فیمــا بیــنهماإلعــالمن مــن صــور إ
  .)2(عبیراتهم اللفظیة الشعریةفصحاء بلغاء في ت

. هــي مــن أطــول مــا ورد فــي الــشعر الجــاهلي مــن قــصائد، وقــاتّالمعلقــصائدهم ومــن أشــهر        
" قـات الـسبعّلالمع"عرفـت بـین النـاس باسـم  .ًبیتا" 64"فإن عدد أبیات أقصر قصیدة من قصائدها هو 

فكتبتهـا ، رتها من بـین سـائر الـشعر الجـاهليلزعم الرواة أن العرب اختا، "باتّالمذه"وبـ " قاتّالمعل"وبـ 
  .)3(ٕ بها واشادة بذكرهاًثم علقتها على الكعبة إعجابا، بماء الذهب

بــصواب ، غایتــه إقنــاع الــسامعین واســتمالتهم والتــأثیر فــیهم ، فــن مــن فنــون الكــالمهــي :الخطابــة) ب
  .)4(وجدانهموبلوغ موضع االهتمام من عقولهم وموضع التأثیر في ، قضیة أو بخطأ أخرى

 ،األســواق ومواســم الحــجك .ألوقــات واألمــاكن المناســبة لعرضــهامنتقــین ا ،ئهــابإلقااشــتهر العــرب      
هـم بـأكبر أسـالیب التوجیـه ءأفكـارهم وآرامـن خاللهـا ینشرون  ، للفصاحة والبالغة األدبیةًفكانت میدانا
ًإبداعا واقناعا ًٕ)5(.  

                                                
 .29 -23، القاهرة، صم1970، دار الفكر العربي، فبرایر، اإلعالم في صدر اإلسالم حمزة، عبد اللطیف، )1(
  .36-24 صاإلعالم في صدر اإلسالم، حمزة، عبد اللطیف، )2(
 ).73/ 18(، دار الساقي، م2001-ه1422، 4، طریخ العرب قبل اإلسالمالمفصل في تا، )1408ت ( علي، جواد،)3(
  ).225: ص(، دار األندلس للنشر، السعودیة، م2001، ه1422، 5 طفن التحریر العربي الشنطي، محمد صالح، )4(
 .36 -24، ص اإلعالم في صدر اإلسالم حمزة، عبد اللطیف، )5(
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فیطلـــع ، لنــاس حــول أحــدهم وتــشخص إلیــه األبــصارإذ یحتــشد ا ان للخطبــاء منزلــة عظیمــة       
مـن عـاش ، أیها الناس اسمعوا وعـوا": س بن ساعدة اإلیادي التي یقول فیهایكخطبة ق ،علیهم بخطبة

  .)1("إلخ... ومن مات فات ، مات

  : التواصل المادي :المطلب الثاني

حرى وســــیلة مــــن وســــائل أو بــــاأل، كانــــت بمثابـــة جریــــدة مــــن الجرائــــد الدوریــــة والرســـمیة: األســــواق) أ
بــل كانــت أســواقا لــألدب والــشعر والخطابــة ، لــم تكــن هــذه األســواق للتجــارة فحــسب، )2(اإلعــالم العامــة

وبــذلك كانــت ، ومــآثرهم، ومفــاخرهم، ویتبــارون فیهــا فــي ذكــر أنــسابهم، یجتمــع فیهــا الــشعراء والخطبــاء
، وق عكــاظ أشــهر هــذه األســواقســ وكــان ،جانــب كونهــا ثــروة تجاریــة إلــى ،واألدب، ثــروة كبــرى للغــة

ــــة، وأذكرهــــا وأعظمهــــا ـــرة العربی ـــن كــــل أنحــــاء الجزیـ ـــرب مـ ــشاها العـ  التجاریــــة  بأهمیتــــهرفُعــــ و،)3(یغــ
جانـب سـوق عكـاظ أسـواق  إلـى كانو. جانب أهمیته من الناحیتین االجتماعیة واألدبیة إلى ،العظیمة

  .ةوهي قریبة من مك، )4("ذي مجاز"و" مجنة"مثل ، أخرى أقل أهمیة

كــان التجـــار یتواصــلون مـــع شـــعوب  التجـــارة حیـــث، صـــور التواصــل بـــین العــربومـــن : التجــارة)  ب
الفكریــــة واألدبیــــة والمادیــــة  بـــضائعال  فیهــــاعــــرضت التجــــاريمراكــــز التجمـــع فــــي ، وحـــضارات مختلفــــة

  .)5(فیحصل التعارف فیما بینهم

                                                
  .)248: ص(، دار الفكر، م2001-ه1424 ،2ط، تاریخ العرب القدیم برو، توفیق برو، )1(
  .)247: ص (تاریخ العرب القدیم،توفیق برو،    برو،)2(
دار  ، ه1427، 8، طالـسیرة النبویــة علـى ضــوء القـرآن والــسنة ،)ه1403ت ( أبـو شـهبه، محمـد بــن نحمـد بـن ســویلم، )3(

  ).1/102. (القلم، دمشق
 .)248  -247:ص (تاریخ العرب القدیمتوفیق برو،    برو،)4(
 .29 -23، صاإلعالم في صدر اإلسالم حمزة، عبد اللطیف، )5(
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  المبحث الثالث

  سالماإلالتواصل بعد مجيء 

ً ذكره سبال جدیدة للتواصل منها لما سبقاإلسالمأضاف  ً:   

  :  عز وجلتواصل العبد مع ربه :المطلب األول

ّالواجـب علـى المـؤمن أن یتوجـه بقلبـهف، تواصل العبد مع ربه یتمثل في أدائه لعبادته    َ وقالبـه ، َ
  .)1(ّویذل له بجملته، ویخضع، إلیه سبحانه وتعالى

  : ومن صور تواصل العبد بربه ما یلي

وغــذاء ، الطعــام والــشرابب البــدن یكــونغــذاء ف،  الــروح غــذاء الكــریمفــالقرآن:  الكــریم لقــرآنتــالوة ا-1
  .)2(كالم اهللا تعالىتالوة ب الروح یكون 

  : اهللا بالعبادات من فرائض ونوافل إلى التقرب -2

ٕوان العبـد ال  ،اهللا تعـالى هـي الفـرائض التـي افترضـها علیـه إلـى  أفضل ما یتقرب به العبـدإن
 ومتـــى أدام العبـــد التقـــرب بالنوافـــل )3(حتـــى یحبـــه اهللا ســـبحانه، اهللا بـــأنواع الطاعـــات إلـــى  یتقـــربیـــزال

  .)4(أن یحبه اهللا عز وجل إلى أفضى ذلك به

  

  
                                                

، دار المعراج الدولیة م1996، ه1416، 1، طذخیرة العقبى في شرح المجتبى الولوي، محمد بن علي بن آدم بن موسى، )1(
  ).321/ 32(للنشر،

  /http: //nabulsi.com، 05، 07م، 2002 :، بتاریخوسائل تقویة اإلیمان النابلسي، محمد راتب، )2(
نور الدین طالب، وزارة :  حققهتحفة األبرار شرح مصابیح السنة،، )ه685ت( البیضاوي، ناصر الدین عبد اهللا بن عمر، )3(

  ).16/ 2(، الكویت2012، ه1433األوقاف والشؤون اإلسالمیة، 
، ه1424، 6،طن النوویــة البــن دقیــق العیــدشــرح األربعــی، )ه702ت( القــشیري، تقــي الــدین أبــو الفــتح محمــد بــن علــي، )4(

  ).128: ص(، مؤسسة الریانم2003
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َقــال، -رضــي اهللا عنــه-فعــن أبــي هریــرة           َقــال رســول اهللا : َ إن ": -صــلى اهللا علیــه وســلم-َ
َاهللا قــال ًمــن عــادى لــي ولیــا: َ ممــا  إلــى أحــب، عبــدي بــشيء إلــى ومــا تقــرب، تــه بــالحربفقــد آذن، ْ

فـإذا أحببتــه كنـت ســمعه الــذي ، حتـى أحبــه، بالنوافــل إلـى ومـا یــزال عبـدي یتقــرب، افترضـت علیــه
ٕوان ســألني ، ورجلـه التــي یمـشي بهــا، ویـده التــي یـبطش بهــا، وبـصره الــذي یبـصر بــه، یـسمع بــه
  .)1(" ألعیذنهاستعاذنيولئن ، ألعطینه

إن أحــب حیــث  ،الفــرائض والنوافــل إن المــسلم یتواصــل مــع ربــه بــأداء:  الــنصومــن دالالت
اهللا بالنوافــل  إلــى مــن أتــى بمــا یجــب علیــه وتقــرب ف.اهللا أداء الفــرائض والمحافظــة علیهــا إلــى األعمــال

  .)2(حیث تكون أعماله وحركاته وسكناته جاریة على ما یقتضیه الشرع، فإن اهللا یوفقه لكل خیر

  : اهللا بالعمل الصالحى  إل التقرب-3

 یــشعر هــذا بنفــسه إذا قــام بعبــادة اهللا نــسانواإل، ّاهللا عــز وجــل إلــى  األعمــال الــصالحة تقــربإن      
ّعلى الوجه األكمل من اإلخالص والمتابعة وحضور القلب أحس بأنه قرب من اهللا عز وجل َ َُ
)3(.  

  :  مزایاهإجمالویمكن :  ذكر اهللا تعالى-4

ُأنـــه أیـــسر        ُّ العبـــادات وهـــو مـــن أجلهـــا وأفـــضلها؛ فـــإن حركـــة اللـــسان أخـــف حركـــات الجـــوارح َ

 ، فـي الیـوم واللیلـة بقـدر حركـة لـسانه لـشق علیـه غایـة المـشقةنـسانولو تحرك عضو من اإل، وأیسرها
ْولقد یسرنا القرآن للذكر فهل من{: - عز وجل -وقد قال اهللا ، )4(بل ال یمكنه ذلك ِ ِْ َ ََ ِ ْ َِّ َ ْ ُْ َ َْ َّ َ ٍ مدكرْ ِ َّ ُ{)5(.  

                                                
  .105، ص8، ج6502، كتاب الرقاق، باب التواضع، صحیح البخاري البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري، )1(
رجــب وعلیهــا الــشرح المــوجز األحادیــث األربعــین النوویــة مــع مــا زاد علیهــا ابــن  المحـسن، عبــد اهللا بــن صــالح المحـسن، )2(

  )74: ص(، م1984-ه1402، 3، الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، طالمفید
  ).379: ص(، دار الثریا للنشر،شرح األربعین النوویة للعثیمین، ه1412العثیمین، محمد صالح بن محمد، ت  )3(
: ص(دار التقـوى للنـشر والتوزیـع، شـبرا الخیمـة، مـصر،، األنـس بـذكر اهللا السلفي، أبو العالء محمد بم حسین بن یعقـوب، )4(

59.(  
  .17 ، القمر)5(
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 ،والــدعاء ســؤال العبــد حاجتــه، ثنــاء علــى اهللا عــز وجــل بجمیــل أوصــافه وآالئــه وأســمائهفهــو         
: الــشریف قولــه علیــه الــصالة والــسالمالقدســي ولهــذا جــاء فــي الحــدیث ، )1(فالــذكر أفــضل مــن الــدعاء

  .)2(»من شغله ذكري عن مسألتي أعطیته أفضل ما أعطي السائلین«
وأن ال ینطـق إال بمـا ، أن ال یقـول إال مـا فیـه تعظـیم إلهـه ومـواله: قتضیات أدب اللـسان مإن      

فكثــرة الــذكر علـــى اللــسان دلیــل علــى وجـــود ، واأللـــسنة مغارفهــا، القلوب كالقــدور فــ.)3(یحبــه ویرضــاه
اهللا إال أفـــاد منـــه حـــب  كلمـــا ولـــع المـــرء بـــذكر: وقـــد قیـــل، الحـــب الخـــالص للمحبـــوب فـــي عـــین القلـــب

  .)4(اهللا
  :  األدب مع اهللا تعالى-5
والعاقــل مـــن یكـــون خلقــه وأدبـــه مـــع اهللا  -ســـبحانه وتعـــالى- أعلــى مراتـــب الخلـــق مــع اهللا إن        

  ".الخلق مع اهللا"بل ال یتصف أحد بأدب إن عدم ،  وهو أصل كل أدب، تعالى
، وخوفـا، حـده محبـةاهللا و إلى فمقتضاه أن یتوجه، هو األصل واألساس لغیره:  أدب القلبإن        

وهـو ، أو یقـصد سـواه، غیـره إلـى فـإن أعظـم اإلسـاءة أن یلتفـت: وفي المقابل،  واستعانةًورجاء وتوكال
  .)5(ٕوالیه وحده مرجع األمر،  والرزق والملك والتدبیر، المتفرد بالخلق

  :  الدعاء-6

 فالـدعاء مـن أعظــم .)6(لسؤال العبـد ربـه علـى وجـه االبتهـابـ. دعى بـه اهللا مـن القـولُهـو مـا یـ        
 فالـــدعاء مـــن أقـــوى األســـباب فـــي دفـــع المكـــروه، .)7(لـــیس شـــيء أكـــرم علـــى اهللا مـــن الـــدعاء، العبـــادة

                                                
، 0سید ابراهیم:  حققهالوابل الصیب من الكلم الطیب، )ه751ت( الجوزیه، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ابن قیم، )1(

  )89: ص(، دار الحدیث، القاهرة، م1999، 3ط
: ،حققـهمـصنف ابـن أبـي شـیبة، )ه235ت(عبد اهللا بن محمد بن إبراهیم بن عثمان، ابن أبي شیبة، أبو بكر بن أبي شیبة )2(

، 6، ج29271 كتــاب الــدعاء، بــاب الــدعاء بــال نیــة وال عمــل، ه،1،1409طكمــال یوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد،الریاض،
  .، حكم األلباني، حدیث ضعیف34ص

، مكتبـــة أهـــل األثــر للنـــشر والتوزیـــع، م2009، ه1430، 1،  ط موســـوعة األخـــالقالخــراز، خالـــد بــن جمعـــة بـــن عثمــان، )3(
 ).121: ص(الكویت، 

  .)53: ص( األنس بذكر اهللا، السلفي، أبو العالء محمد بم حسین بن یعقوب،)4(
  .)121: ص(، ،  موسوعة األخالق الخراز، خالد بن جمعة بن عثمان)5(
 ).131-130: ص(كر، دمشق،، دار الفم1988، ه1408، 2، طالقاموس الفقهي أبو حبیب، سعدي، )6(
، مطبعــة مجلــس دائــرة م1967، ه1387، 3،طمجمــع بحــار األنــوار، )ه986ت ( الكجراتـي، جمــال الــدین محمــد طــاهر، )7(

  ).423/ 5(المعارف العثمانیة، 
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ْواسجد واقترب{ :فقد قال تعالى  .)1(وحصول المطلوب َِ ْ َ َْ ُ أقـرب مـا  ": الـسالم الـصالة وقال علیـه و،)2(}ْ
  .)3("فأكثروا الدعاء، وهو ساجد، یكون العبد من ربه

  : مع الشعوب واألمم األخرىللتواصل  دعوة القرآن الكریم :مطلب الثانيال

قــد تـــضمن ف ،یة فــي تاریخهــا الممتــد الطویــلنـــسان كــان أعظــم مــا عرفتــه اإل الكــریم القــرآنّإن        
ــراد ــین أفـــ ـــد التواصـــــل بـــ ــسان المجتمـــــع اإلقواعـ ـــال تعـــــالى .)4(ينـــ َوجعلنـــــاكم شـــــعوبا وقبائـــــل { :فقـــــد قــ ُِ َ ً ََ َ ُ َ َْ ُ َ ْ

َلت ُعارفواِ َ   :  ذلك بما یليإجمالویمكن  ،)5(}َ

ــــه -1 ــوع الثقــــافي فــــي أدنــــى مراحل ـــار ،القــــصد مــــن التعــــدد والتنــ ــــادل األفكـ هو التالقــــي والتعــــارف وتب
وذلك مما یزید مـن عمـق مكونـات كـل ثقافـة بمـا تولـده . التي تطورها أنماط الحیاة المختلفة ،والخبرات

  .)6(من الثقافات األخرى

 ،ّينـسانلیتعـاونوا مـن أجـل بنـاء صـرح المجتمـع اإل، تواصل النـاس بعـضهم مـع بعـضّ إنها دعوة ل-2
فلــم یـــزل  ،فكـــل فــرد مــن هـــذا النــوع مفطــور علـــى ذلــك ،ي هـــو نــوع اجتمــاعينــسانحیــث ان النــوع اإل

  .)7( یعیش في وضع اجتماعي منذ القدمنساناإل

  

  

                                                
ل الجـواب الكـافي لمـن سـأ، )ه751ت( محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعید شمس الدین ابن قـیم الجوزیـة، بن الجوزیه،ا )1(

  ).9: ص(، دار المعرفة، المغرب، م1997، ه1418، 1، طالداء والدواء= عن الدواء الشافي 
 ]19: العلق [)2(
عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة : حققهسنن النسائي،، )303ت ( النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني،)3(

، 1137اب التطبیــق، بـــاب أقـــرب مــا یكـــون العبــد مـــن ربـــه، ،  كتـــم1986-ه1406، 2المطبوعــات اإلســـالمیة، حلــب، ط
  .صحیح: ، حكم األلباني226، ص22ج

: ص(، الجامعــة اإلســالمیة، المدینــة المنــورة، م1977، ه1397، 10 طالحــضارة اإلســالمیة، الــسایح، أحمــد عبــد الــرحیم، )4(
75.(  

  ).13: الحجرات ()5(
: ص(،وزارة األوقـاف الـسعودیة، حاب األدیان مشروعیته وشروطه وآدابـهالحوار مع أص تركستاني، أحمد بن سیف الدین، )6(

  ).، بترقیم الشاملة آلیا17
، دار م1995، ه1416، 1،، طقــضایا المجتمــع واألســرة والــزواج فــي ضــوء القــرآن الكــریم الطباطبــاني، محمــد حــسین، )7(

 .7الصفوة، بیروت، لبنان،ص
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 فقــد بـین تعــالى .)1(كم كــذلك لتعـارفواتٕوانمـا خلقـ،  إنـي لــم أخلقكـم شــعوبا وقبائـل لتتفــاخروا فـالمعنى-3
ویتمیـز بعـضهم عـن بعـض ال ، أي یعرف بعضهم بعـضا ،أنه جعلهم شعوبا وقبائل ألجل أن یتعارفوا

  .)2(اإلنسان على أخیه اإلنسان یتطاول  أنألجل

 والـشعوب كمـا األمـمالتعـارف بـین  إلـى القرآن الكریم یعد نافذة على األمـم والحـضارات فقـد دعانـا -4
  .)3( األلبابألوليى لنا قصص حضارات سبقت واندثرت وساق قصهم وحیاتهم ما فیه عبرة حك

 التواصـــل إلـــى  وهــذا أدعـــى،وحـــواء - علیــه الـــسالم – خلــق اهللا البـــشر مـــن أصــل واحـــد هـــم آدم -5
 حــب المخالطــة والتواصــل مــع غیــره بــل هــذا یعــد  مــن طبیعتــهنــسانن اإلإ  حیــث،التفاعــل فیمــا بیــنهمو

  .حاجة ملحة

وهــذا مــا  ،ویــصعب علیــة العــیش منعــزال عــن مجتمعــه ، بطبعــة یــألف المخالطــة والتواصــلنـساناإل-6
ــج الســـتغاللها فـــي التعـــارف  ،حثنـــا علیـــه الـــدین فقـــد حـــث علـــى الجماعـــة فـــي العبـــادة كالـــصالة والحـ

  .)4(والتواصل

ــنن اهللا تعـــالى الفطریـــة واالجتماعیـــة  إن التواصـــل والتعـــاون -7  مــــنوقاتـــه  جمیـــع مخلًشـــاملةمـــن سـ
 أســباب كــل ذلــك لتــضمن، حتــى عنــد أدق الحــشرات كالنمــل والنحــل، اإلنــس والجــن والحیــوان والطیــر

علـى  المؤمن الذي یخالط الناس ویـصبر" : السالمالصالة وقد قال علیه ف ،)5(وتحمي نفسهاوجودها 
   .)6("أذاهم خیر من الذي ال یخالط الناس وال یصبر على أذاهم

                                                
 ).329/ 3(،بحر العلوم= تفسیر السمرقندي ، )ه373ت (أحمد،  السمرقندي، أبو اللیث نضر بن محمد بن )1(
ـــالقرآن، )ه1393ت ( الـــشنقیطي، محمـــد األمـــین بـــن محمـــد المختـــار، )2( ـــضاح القـــرآن ب ، ه1415، أضـــواء البیـــان فـــي إی

  ).417/ 7(، دار الفكر للطباعة، بیروت، م1995
، رسـالة ماجـستیر، الجامعـة اإلسـالمیة بغـزة، بـوي اإلسـالميمالمح االنفتـاح الثقـافي فـي الفكـر التر عدوان، نارمین فـضل، )3(

 .34،صم2008، ه1429
، ه1431رســالة ماجــستیر، الــدالالت التربویــة لمفهــوم الــصحبة فــي ضــوء الكتــاب والــسنة النبویــة، صــباح، یاســر دیــاب، )4(

 .2، الجامعة اإلسالمیة، غزة،صم2010
  http: //www.islam ،love.com/home، م2011  ابریل،5 التعاون واجب وفضیلة، السبیكي، حسن، )5(
محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار الكتـب :  حققـهسنن ابن ماجه،،  )ه173ت( ابن ماجه،ابو عبد اهللا محمد بن یزید القزوینـي، )6(

  )حدیث صحیح: حكم األلباني( .1338، ص2، ج4032العربي، كتاب الفتن، باب الصبر على البالء، 
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  لرابعالمبحث ا

   في القرآن الكریمالواردة التواصل صور

فتنـوع . یةإنـسان االتـصال بوصـفة ضـرورة اجتماعیـة أهمیـة الرؤیة االتصالیة القرآنیة تؤكـد علـى ن   إ
   .)2(مهلیتم التعاون والتعارف بین، )1(الشعوب والقبائل للتعارف ال لالفتخار

      :التواصل بالحوار : األولطلبلما
ُیقـــصد بهـــا ، مناقـــشة بـــین طـــرفین أو أطـــراف: ًواصـــطالحا، )3(ة فـــي الكـــالمالمراجعـــ: الحـــوار لغـــة    

ٍواظهار حجة، ٍتصحیح كالم َّ ُ ٍواثبات حق، ٕ   .)4(ُّورد الفاسد من القول والرأي، ٍودفع شبهة، ٕ
 أن  صــلى اهللا علیــه الــسالم نبیــه-عــز وجــل- فقــد أمــر اهللا  الكــریمثبتــت مــشروعیة الحــوار فــي القــرآن

ِادع إلـــى ســـبیل ربـــك بالحكمـــة والموعظـــة { : فقـــد قـــال تعـــالىأحـــسنلهم بـــالتي یحـــاور الكفـــار ویجـــاد ِ َِ ِ ِْ َ َ َْ َْ َْ ِ َِ ِّ ِ َ ُ ْ
ُالحسنة وجادلهم بالتي هي َأحسن َ ُ َ َْ َ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ ْ َْ  ومـن تلـك  ،وذكر اهللا عز وجل في كتابة كثیرا من الحـوارات ،)5(}ََ

  : الحوارات

علـــیهم والمالئكـــة علیـــه الـــسالم  تعـــالى وآدم الحـــوار بـــین اهللا: التواصـــل األول فـــي المـــأل األعلـــى -1
  .السالم

ُواذ قال ربـك للمالئكـة إنـي جاعـل فـي اَألرض خلیفـة قـالوا َأتجعـل فیهـا مـن یفـسد " :  قال تعالىفقد ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ َ ََ َ َُ ٌ َ َْ َ ُ َْ ًَ ُّ َْ َِ َِ ِّْ ِ َ ْ ٕ
َفیها ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس ل َُ َ َ َ َ َ َِّ ُِّ ُ ََ ُِ ِ ِْ َ ُ َِ ِّ ُ ْ َ َك قال إني َأعلم ما ال تعلمونْ ُ ََ َْ َ َ ُ ْ ِِّ َ ََ")6(.  

                                                
النكـت = تفـسیر المـاوردي السید ین عبـد المقـصود، : ، حققه)ه450ت(الحسن علي بن محمد بن محمد،  الماوردي، أبو )1(

  ).335/ 5(دار الكتب العلمیة، بیروت، والعیون،  
  ).217/ 11(، مؤسسة سجل العرب، ه1405  طالموسوعة القرآنیة، )ه1414ت ( األبیاري، إبراهیم بن إسماعیل، )2(
  ).217/ 4(، دار صادر، بیروت، 1414، 3ط ، ، لسان العرب)ه711ت( مكرم بن علي، ابن منظور، محمد بن )3(
  .6ص، هـ 1415 ، 1ط، جدة، مكة ، دار المنارة  ، أصول الحوار وآدابه في اإلسالم: صالح بن عبد اهللا، بن حمید ا )4(
 125:  النحل)5(
 30 البقرة، )6(
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ِواذ قـال إبـراهیم رب َأرنـي " : قـال تعـالى  : علیـه الـسالمإبـراهیموجـل وسـیدنا  الحوار بین اهللا عـز  -2 ِِ ِّ َ َُ ِ ْ َ َ ْ ِٕ َ
َكیف تحي الموتى قال َأولم تؤمن قال بلى ولكـن لیطمـئنَّ قلبـي قـال َ ْ ََ َ َ َِ ْ ِْ ِ َِ ْ َْ َ َْ َْ َ ََ َِ ُ َ ُ َْ ِ ْ ْ ُ فخـذ َأربعـة مـن الطیـر فـصرهنَّ َ ْ ُْ ََ َِ ْ َّ َ ِ ً َْ ُ

ٌإلیك ثم اجعل على كل جبل منهنَّ جزءا ثم ادعهنَّ یأتینك سعیا واعلم َأنَّ الله عزیز حكیم ِ ِ َِ َ ً َ ُ ُ َ َ ٌَ َ َِ َِّ َّ ٍْ َ َّ ْ َ َّ َْ ْ َْ َ ُ ً ُ َْ َ ْ ْ ُ ُْ ُ ْ ِ".  

ْواذ": قــال تعــالىفقــد : "لقمــان الحكــیم مــع ابنــه" : تواصــل األب مــع ابنــه  -3 ِٕ َ قــال لقمــان البنــه وهــو َ َُ ِ ِ ْ ِ ُ ْ ُ َ
ُیعظه ُ ِ ِیا بني ال تشرك بالله، َ َّ ِ ْ ِْ ُ َّ ٌإنَّ الشرك لظلم عظیم، َُ ٌِ َ ُْ َ َ ْ ِّ ِ")1(.  

ُونـــادى َأصـــحاب ": قـــال تعــالى: "ّحـــوار أهــل الجنـــة والنــار"تواصــل أهــل الجنـــة مــع أهـــل النــار    -4 َ ْ َ َ َ
َالجنة َأصحاب النار َأن قد وجدنا م َ ْ َْ َ َ ََ َ ْ ِ َّ َّْ ِ َا وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعـد ربكـم حقـا قـالوا نعـم فـَأذن ْ َّ َ َ َْ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ ََ َ َُ � �َ َ َ َ َُ ُّْ َُّ َُ ْ

َمؤذن بینهم َأن لعنة الله على الظالمین ٌِ ِ َِّ َ ََ ََّ ُ َ َْ ْ ْ ُُ ْ ِّ َ")2(.  

  : المالحظات على طریقة التواصل بالحوار الواردة في القرآن

ومــع فئــات عمریــة ، ف كثیــرةالكــریم والــسنة النبویــة فــي مواقــُذكــر الحــوار بــشتى صــوره فــي القــرآن  - 1
لتعامـل مـع مختلـف األجنـاس وهذا كله یدل علـى أهمیـة الحـوار فـي ا، ومع المسلمین والكفار، مختلفة
 .)3(خیري الدنیا واآلخرة إلى نسانوأنه من أهم األسالیب التربویة التي تقود اإل، البشریة

 فهــي أدعــى ، وســیلة للقــصص وعــرض األخبــار الكــریم القــرآن الحــوار طریقــة مبتكــرة قــد اتخــذها - 2
 .)4(بالغ الحكمةتعالى  وهللا ،للفهم وأقوى في التأثیر

وخاصـة فیمــا ،  بـل لـه جانـب كبیـر فـي المخاطبـة ورد األباطیـل،ًجانبـا دیننـا لـم یتـرك العقـل والفكـر-3
، فــي حججهــم وشــبهاتهموفــي محــاورة أهــل الكتــاب ، فــي رد شــبهات الكفــار، نلمــس فــي القــرآن الكــریم

                                                
  .13 لقمان، )1(
  .44  األعراف،)2(
أسـلوب الحـوار مـن خـالل سـیرة مـصعب بـن عمیـر، رضـي اهللا عنـه، وتطبیقاتـه دنان بـن سـلیمان بـن مـسعد، الجـابري، عـ )3(

 )41: ص(،  1434ه-ه1433، أطروحة ماجستیر في التربیة اإلسالمیة، الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، التربویة
/ 8(، دار الرشـــید، دمـــشق،ه1418، 4، طالجـــدول فـــي إعـــراب القـــرآن، )ه1376ت(  صــافي، محمـــود بـــن عبـــد الـــرحیم،)4(

387.(  
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ألهـم ، ألولـي األلبـاب، لقـوم یتفكـرون، آلیـات لقـوم یعقلـون: حیث نجد تكرار ما یتعلـق بـالفكر فـي مثـل
  .)1(إلخ. . . قلوب ال یعقلون بها

وردت كلمــة الحــوار بلفظهــا ثــالث مــرات مــرتین فــي ســورة الكهــف وواحــدة فــي ســورة المجادلــة  -4
ُفقال لـصاحبه وهـو یحـاوره{: قوله تعالىمنه و،)2(واصفة حوارا لفظیا بین طرفین ُ ِ َِ ُ َ َ َُ ِ ِ ِ َ َ وقـد قـال تعـالى  .)3(}َ

َقد سمع الله قول التـي تجادلـك فـي زوجهـا[: في سورة المجادلة حیث قـال َِ َّْ َْ َ َِ ِ ِ ُِ ََ َُ َ َُ ِوتـشتكي ْ َ َْ ُاللـه واللـه  إلـى َ َّ ََّ ِ

ٌیسمع تحاوركما إنَّ الله سمیع بصیر َ َ َِ َِ ٌ َ ُ ََ َُ َّ ِ ُ َ ْ[)4(. 

  :التواصل عن طریق القصص: مطلب الثانيال

، إنمـــا هـــو وحـــي اهللا أو كـــذب قـــصص القـــرآن هـــو القـــصص الحـــق، ال مجـــال فیـــه لخیـــال إن
ُّإنَّ هـذا لهـو القـصص الحـق" : فقـد قـال تعـالى-صلى اهللا علیـه وسـلم – الذي أوحاه لنبیهتعالى  َ ْ ُْ َ َ َُ َ َ َ ِ")5( .

 قـصة نـوح وقـصة هـود وقـصة اذكـر فیهـعظـیم، مجموعـة مـن قـصص القـرآن الًمـثال " هـود"في سـورة ف
   .)6(صالح وقصة إبراهیم وقصة لوط وقصة شعیب، وقصة موسى مع فرعون

َ القــصص القرآنــي فیــه العبــرة، ومــا ذكــرت قــصة إال كــان معهــا عبــرة أو عبــرإن       ِ ســیقت فقــد ، )7(ّ
 ومظــاهر القــدرة ، تعــالىٕ واثبــات وحدانیـة اهللا،إثبـات الــوحيكالقـصة فــي القــرآن لتحقیـق أغــراض دینیــة 

  .)8( وغیرهااإللهیة، وعاقبة الخیر والشر

  

  

                                                
  .)244/ 71 (مجلة البحوث اإلسالمیةالرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،  )1(
  .64، ص"نظرة تأصیلیة " اتجاهات البحث في علم االتصال قلندر، محمود محمد، محمد بابكر عوض، )2(
  .34:  الكهف)3(
  .1: دلة المجا)4(
 .62: آل عمران)5(
 .)55/ 1(، ه1412، 17، دار الشروق، بیروت، ط في ظالل القرآن،)ه1385ت( الشاربي، سید قطب إبراهیم حسین،)6(
 ).140: ص(،دار الفكر العربي،المعجزة الكبرى القرآن، )ه1394ت(   أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى،)7(
 .)144: ص. (، دار الشروق17، طر الفني في القرآنیالتصو الشاربي، سید قطب إبراهیم حسین،)8(
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  :التواصل عن طریق األحكام: المطلب الثالث

ســـیدنا َّ فإنهـــا ال یمكـــن أن تكـــون مـــن عنـــد ، الكـــریماألحكـــام الـــشرعیة التـــي اشـــتمل علیهـــا القـــرآن     
منهـا مــا . )1(الــدارین فـي   وهــي مـدار الــسعادة،بــل هـي مــن عنـد اهللا -صـلى اهللا علیــه وسـلم -محمـد 

 ومنهـــا مـــا یتعلـــق باألســـرة كالخطبـــة والنكـــاح والنـــسب ،یتعلـــق بالعبـــادة مـــن صـــالة وصـــوم وزكـــاة حـــج
 واألنفـس واألعراض،ومنهـا مـا األمـوال والطـالق والعـدة، ومنهـا مـا یتعلـق بالحـدود حفاظـا علـى والنفقـة

  .یتعلق بالمعامالت كالبیع والرهن والشفعة وغیرها 

  

  

                                                
  .)68: ص( ،،المعجزة الكبرى القرآن أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى)1(
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  خامس الالمبحث

   الشریفةالسنة النبویةالتواصل في  صور

  :ومنها ما یلي ،كثیرة ومتنوعةالشریفة صور التواصل في السنة النبویة 

  :  وذلك من خالل:المطلب األول التواصل بالكالم

  : تالوة القرآن الكریم)  أ

  فـــي حقیقتـــه واحـــد  فهـــو،الـــسالمالـــصالة و بالرســـول علیـــة  علیـــه الـــسالم تواصـــل الـــوحي        لقـــد 
  .)1( فهو أول صور التواصل في الحیاة البشریة ،علیهم السالمجمیع األنبیاء ل

ّ صـلى اهللا علیـه وسـلم -كـان النبـي        یكثـر مــن تـالوة القـران الكـریم علـى مـن یـبلغهم عامــة، -ّ
َحجب عن غفلة القلوب فكانوا ال یستطیعون ُوی ،ًلى شغاف من أراد اهللا بهم خیرافیصل إ َُ ِ َ ًسمعاْ ْ َ.  

ّكـان النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم یجعـل ذلـك أول شـيء یجـب أن یتعلمـه العبـد عنـد إســالمه،          ّ
ّوان كـــان مقـــدار المحفـــوظ المعلـــم یتفـــاوت بحـــسب األهلیـــة للتـــصدر ّ معلمـــا دائمـــا لإلقـــراء، أو مـــسلما :ٕ

  . )2(یجب علیه حفظ ورد معین

ّكنــت فــیمن أتــى النبــي صــلى :  قــال-هللا عنــه رضــي ا-ویوضــح ذلــك مــا رواه ســعد بــن جنــادة        
ّاهللا علیـــه وســـلم مـــن أهـــل الطـــائف، فخرجـــت مـــن أهلـــي مـــن الـــسراة غـــدوة، فأتیـــت منـــى عنـــد العـــصر 
ُفــصعدت فــي الجبــل، ثــم هبطــت فأتیــت النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم فأســلمت، وعلمنــي قــل هــو اللــه  َّ َ ُ ْ ُ ّ ّ

ٌَأحــد َواذا زلزلــت اَألرض زلزالهــا،َ ْ َْ ِْ ُِ ْ ِ ُ ســبحان اهللا والحمــد هللا وال إلــه إال اهللا واهللا : علمنــي هــؤالء الكلمــات و،ِٕ
  .)3("هن الباقیات الصالحات: أكبر وقال

                                                
  ).516: ص( وزارة األوقاف السعودیة، رحمة للعالمین، القحطاني، سعد بن علي بن وهف، )1(
 )42: ص(،دار اإلیمان، القاهرة، صدر السقیمإذهاب الحزن وشفاء ال مجبري، عبد السالم مقبل مجبري، )2(
حمدي بن عبد المجید :  حققهالمعجم الكبیر،، )ه360ت ( الطبراني، سلیمان بن احمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي،)3(

 .حدیث ضعیف: ،حكم األلباني)6/51(، 5483السلفي، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، باب سعد بن جناده، رقم 
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  : حوارالتواصل بال) ب

ذلك التعــارف بــیحقــق ل  ، التواصــل اإلیجــابي وأشــكال غنیــة بــصور  العطــرةالنبویــةسیرة الــإن         
 ولتعینــه فــي ،ف األقــوام والــشعوب علــى وجــه األرضوالــذي هــو مــراد اهللا تعــالى مــن اخــتال، والتعــاون

  .)1(تبلیغ رسالة اإلسالم للعالم بأسره

إلــى قریبــة   كــل صــحابي بلغــةحــاوری ، كــان علیــه الــصالة والــسالم یجیــد التواصــل مــع الغیــر
فاســتولى حبــه فــي قلــوب  ،تواصــله مــع غیــره فــي ًاالــسالم نموذجــ الــصالة و علیــه فكــان،قلبـه قبــل عقلــه

یعد أسلوب الحـوار مـن أهـم أسـالیب التربیـة اإلسـالمیة وأفـضلها؛ ذلـك  .)2(ان اهللا علیهم رضوأصحابه
   .)3(ألنه یترك المجال لألطراف المتحاورة إلبداء وجهات النظر

وســأكتفي بــذكر مثــالین للحــوار فــي  ،حافلــة بأمثلــة مــن الحــوار النبــويالــشریفة فالــسنة النبویــة 
   : السنة

 جــــاءه - صــــلى اهللا علیــــه وســــلم - أن رســـول اهللا - عنــــه  رضــــي اهللا- فعـــن أبــــي هریــــرة *
نعــم، : قــال» هــل لــك مــن إبــل«: یــا رســول اهللا، إن امرأتــي ولــدت غالمــا أســود، فقــال: فقــال، أعرابــي

:  قـال»فـأنى كـان ذلـك«: نعـم، قـال: قـال» هـل فیهـا مـن أورق«: حمر، قـال: قال» ما ألوانها«: قال
  .)4(» نزعه عرقفلعل ابنك هذا«: أراه عرق نزعه، قال

 - صــلى اهللا علیــه وســلم-ًأن فتــى شــابا أتــى النبــي : - رضــي اهللا عنــه -عــن أبــي أمامــة *
» أدنــه«: مــه مــه، فقــال: وقــالوا. فأقبــل القــوم علیــه فزجــروه:  لــي بالزنــا؟ قــالائــذنیــا رســول اهللا : فقــال

وال النـــاس «: قـــال. كال واهللا جعلنـــي اهللا فــدا:  قـــال»أتحبـــه ألمـــك؟«: قـــال. فجلـــس: قـــال. ًفــدنا قریبـــا

                                                
ـــ)1( ـــ ـــاوي، مـ ــ ــسطس، 12، أســـــــالیب التواصـــــــل مـــــــن خـــــــالل ســـــــیرة الرســـــــولریم،  أمــ ــ ــ ، http://www.islam، م2009 أغـ

love.com/home  
 http: //islamstory.com/ م12/4/2010، تعامل الرسول مع زوجاته السرجاني، راغب، )2(
 وتطبیقاتــه -نــه  رضــي اهللا ع- أســلوب الحــوار مــن خــالل ســیرة مــصعب بــن عمیــرعــدنان بــن ســلیمان بــن مــسعد،-الجـابري )3(

  )50: ص(التربویة 
-8 ج- بـاب مـا جـاء فـي التعـرض– كتـاب الحـدود -صـحیح البخـاري البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبـد اهللا البخـاري، )4(

  .6847 رقم -173ص
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وال «: قـال. ال واهللا یـا رسـول اهللا، جعلنـي اهللا فـداك:  قـال»؟البنتكأفتحبه «: قال. »یحبونه ألمهاتهم
وال النــاس «: قــال. ال واهللا جعلنــي اهللا فــداك:  قــال»أفتحبــه ألختــك؟«: ، قــال»النــاس یحبونــه لبنــاتهم

وال النــاس یحبونــه «: قـال.  جعلنــي اهللا فــداكال واهللا:  قـال»أفتحبــه لعمتــك؟«: قــال» یحبونـه ألخــواتهم
ــــك؟«: قــــال» لعمــــاتهم ــــه لخالت ـــداك:  قــــال»أفتحب ــــه «: قــــال. ال واهللا جعلنــــي اهللا فـ ــــاس یحبون وال الن
فلـم : قـال. »اللهم اغفر ذنبه وطهـر قلبـه، وحـصن فرجـه«: فوضع یده علیه، وقال: قال. »لخاالتهم

  .)1(یكن بعد ذلك الفتى یلتفت إلى شيء

  :  صل بالخطابةالتوا) ج

 مـن أوائـل أنـواع الخطابـة فـي ،)2(فهي كالم منثور یشافه به الجمهـور بقـصد اإلقنـاع والتـأثیر
َوَأنـذر عـشیرتك : " بـین ظهرانـي قـریش اسـتجابة لقولـه تعـالىعلیـه الـسالم اإلسالم ما صدع بـه النبـي  َ َ ِ َِ ْ َ

َاَألقــربین ِ َ ْ ــم یعهــد لهــا مثیــل بهــذه فــي  - صــلى اهللا علیــه وســلم – فخطابــة النبــي ،)3(" ْ هــذا الموضــع ل
أنــه : عــن عبــد اهللا بــن عمــر، رضــي اهللا عنهمــا ف،)4(الكیفیــة وهــذه الجــرأة فكانــت بدایــة للــدعوة الجهریــة

 ّإن" : قدم رجالن مـن المـشرق فخطبـا، فعجـب النـاس لبیانهمـا، فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم
  . خطبته في حجة الوداع علیه الصالة والسالم، ومن أشهر خطب الرسول)5( "ًامن البیان لسحر

  : التواصل بالكتابة: الثانيالمطلب 

حیـــث أن موجـــات  ،المكرمـــة مكـــة مجـــال ًمخترقـــا لقـــد خـــرج نطـــاق البـــث التواصـــلي التفـــاعلي
  .)6(اإلسالم في نشر ٌ كبیرٌكان له دورف امتدت واتسعت خرالتواصل مع اآل

                                                
شعیب ، حققه، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، )ه241ت( الشیباني، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد،)1(

ــالة، ط ــسة الرســ ــاؤوط، مؤســ ـــاهلي، رقــــم م2001-ه1،1421األنــ ـــه البـ ـــي أمامـ ـــدیث أبـ ، حكــــم ).36/554(، 222111، حـ
  .حدیث صحیح: األلباني

 .171، دار الثقافة، قطر، صم1985، ه1406، 1، ط، فصول في الدعوة اإلسالمیة عبد الظاهر، حسن عیسى)2(
 214:  الشعراء)3(
، دار الـوطن، الریـاض، م2003، ه1423، 1، طالـشامل فـي فقـه الخطیـب والخطبـةن محمـد،  شریم، سعود بـن إبـراهیم بـ)4(

 .127ص
  )19/ 7(، 5146، كتاب النكاح، باب الخطبة، صحیح البخاري البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري، )5(
، رسالة دكتوراه، جامعة السودان للعلوم 50 ،49، صأثر اإلعالم المعاصر على الشعب الفلسطیني أبو منشار، نزار نبیل، )6(

 www.alukah.netوالتكنولوجیا، شبكة األلوكة، 
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 مـع مختلـف النـاس لنـشر الخیـر ً متواصـال،كـل الوسـائللسالم االصالة و النبي علیه استخدم           
 وصــبغها بالطــابع ، المعــروف بالجاهلیــةواإلعــالم الــذي جــاء بــه مــن ربــه معتمــدا علــى فنــون التواصــل

فبعـد صـلح الحدیبیـة كتـب إلـى الملـوك یـدعوهم إلـى  ،)1(هرقل فـي ملكـة إلى الدیني حتى وصل األمر
  .)2(اإلسالم

 ، علــى التواصــل بالكتابــةٌمثــالللهجــرة  صــلح الحدیبیــة فــي أواخــر الــسنة الــسادسة  اتفاقیــةإن         
قـال " بسم اهللا الـرحمن الـرحیم" :   النبي صلى اهللا علیه وسلم علي بن أبي طالب أن یكتب أمرفقد 

ولكـن اكتــب "! بـسم اهللا الـرحمن الـرحیم" فمــا نـدري مـا" بـسم اهللا الـرحمن الـرحیم" أمـا: سـهیل بـن عمـرو
 فعالقــة اإلســالم بــسائر ،كمــا عقــد معاهــدة مــع یهــود المدینــة ومــشركیها، )3(باســمك اللهــم: نعــرفمــا 

  .)4(البشر في أنحاء األرض

  :التواصل بالزیارة: المطلب الثالث

 بوجـوب صـلة الـرحم جـزم ی الـشریفةواألحادیث النبویـة ، الكریمة المتأمل للنصوص القرآنیةإن
 صــلى -فقــد قــال رســول اهللا . )5( كبیــرة مــن الكبــائرًامرتكبــ، ا آثــموأن قاطعهــ، بــال خــالف بــین العلمــاء

ُالرحم معلقة بالعرش تقول": -اهللا علیه وسلم  ِ ُمن وصلني وصله اهللا: ُ   )6("ُومن قطعني قطعه اهللا، ُ

  

  

                                                
  . 47، صأثر اإلعالم المعاصر على الشعب الفلسطیني أبو منشار، نزار نبیل، )1(
منار، ، مكتبة الم1990، ه1411، 6، ط)48/ 3 (المنهج الحركي للسیرة النبویة، )ه1435ت ( الغضبان، منیر محمد، )2(

  .األردن
مطبعــة ، مــصطفى الــسقا: ،  تحقیــق الــسیرة النبویــة البــن هــشام،  )213هتــ(،عبــد الملــك بــن هــشام  بــن أیــوب، بــن هــشام ا)3(

  )317/ 2(م،1955-ه2،1375ط، مصطفى البابي
  )1581/ 3(،، في ظالل القرآن الشاربي، سید قطب إبراهیم حسین)4(
  )356: ص(، عة األخالقموسو الخراز، خالد بن جمعة بن عثمان، )5(
محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، : ،حققـه، صـحیح مـسلم)ه261ت( النیسابوري، مسلم بن الحجاج ابو الحسن القشیري النیسابوري، )6(

، رقــم 1981، ص4كتـاب البـر والــصلة واآلداب، بـاب صـلة الـرحم وتحـریم قطیعتهـا، ج. دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت
2555.  
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ـــات بعــــضها أرفــــع مــــن بعــــض ـــاجرة، الــــصلة درجـ ــــو ، وأدناهــــا تــــرك المهـ ـــالكالم ول وصــــلتها بـ
  .)2("ُُّبلوا أرحامكم ولو بالسالم": - صلى اهللا علیه وسلم - ولهذا یقول النبي، )1(بالسالم

َعـــرف النبـــي  ِ  بـــصلة الـــرحم قبـــل البعثـــة، كمـــا جـــاء فـــي صـــحیح - صـــلى اهللا علیـــه وســـلم -ُ
ِكـال واهللا ":  فـي قـصة بـدء الـوحي- رضـي اهللا عنهـا -البخاري، ومسلم من قول أم المؤمنین خدیجـة  َ َ

َما یخزیك اهللا َأبدا إنك َِ ً َ ُُ ِ َ لتصل الرحمَ ِ َِّ ُ َ َ")3(.  

وممــا یــدل  . الــصور واألشــكال الممكنــة ى وبــشتتیــسرالبــر واإلحــسان لألقــارب یكــون بمــا  إن
 صــلى اهللا -یعنـي النبــي -فمـاذا یــأمركم : علـى أن الــصلة واجبـة قــول أبـي ســفیان لهرقــل عنـدما ســأله

ُویأمرنـا ، ُواتركوا مـا یقـول آبـاؤكم، ًوال تشركوا به شیئا، اعبدوا اهللا وحده": یقول":  قال)4(علیه وسلم ُ
ِّبالصالة والصدق والعفاف والصلة ِ ِ")5(.  

  : التواصل األسري: المطلب الرابع 

ــن كــــل  ف،زوجاتــــهالــــسالم قــــدوة فــــي تواصــــله مــــع  الــــصالة وعلیــــه كــــان النبــــي علــــى الــــرغم مــ
 حقــوق زوجاتــه إال انــه ال یــنس  - صــلى اهللا علیــه وســلم – المــسئولیات التــي یتحملهــا الرســول الكــریم

فهـو القائـل فـي حدیثـه الـشریف  ، شـأن إحـداهن منً بمنتهي الرقة والحب ولم یقلل أبدانفیعامله، علیه
  .)6("النساء شقائق الرجال"

                                                
  .)356: ص(، موسوعة األخالقن جمعة بن عثمان،  الخراز، خالد ب)1(
ــسنن والمــسانید  عبــد الجبــار، صــهیب عبــد الجبــار، )2( ، حكــم )8/41(،  فــضل صــلة الــرحم، م2014، الجــامع الــصحیح لل

  .حدیث حسن: األلباني
، 1الــوحي، ج، بــاب الــوحي، كتــاب كیــف كــان بــدء صــحیح البخــاري البخــاري، محمــد بــن إســماعیل أبــو عبــد اهللا البخــاري، )3(

  .3، رقم7ص
  )357: ص (موسوعة األخالق، الخراز، خالد بن جمعة بن عثمان، )4(
، كتـاب الجهـاد والـسیر، بـاب دعـاء النبـي النـاس إلـى ، صـحیح البخـاري البخـاري، محمـد بـن إسـماعیل أبـو عبـد اهللا البخـاري)5(

  .45، ص4، ج2941اإلسالم، 
محمـد محیـي الـدین، المكتبـة : ، حققهسنن أبي داوود، )ه275ت(ق بن یشر،  السجستاني، أبو داود بن األشعث بن إسحا)6(

  .حدیث حسن: ، حكم الحدیث)1/61(، 236العصریة، صیدا، رقم 
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 ورد فــي فقــد،  ال یتــأخر أبــدا عــن مــساعدة زوجاتــه والــسالمة علیــه الــصالنجــد رســولنا الكــریم
 في أكثر من روایة أنـه كـان فـي خدمـة أهـل  - رضي اهللا عنها–  السیدة عائشةصحیح البخاري أن 

كـان یكـون : یـصنع فـي بیتـه؟ قالـت) صلى اهللا علیه وسلم (فقد سئلت عائشة ما كان النبي . بیته
  . )1()أي خدمة أهله(في مهنة أهله 

صــلى اهللا  - ســئلت عمــا كــان رســول اهللا - رضــي اهللا عنهــا-وفــي حادثــة أخــرى أن عائــشة
كــان یخــیط ثوبــه ویخــصف نعلــه ویعمــل مــا یعمــل الرجــال فــي ":  قالــت یعمــل فــي بیتــه؟-علیـه وســلم

  ".)2(بیوتهم

 ،ًویوصــي بهــا خیــرا) الزوجــة(كــان یقــدر المــرأة  - صــلى اهللا علیــه وســلم -لكــریم  انا رســولإن       
 ،مـشاعرهال ًمقـدرا ،فـي أحزانهـا أول مـن یواسـیها فكانفلقد ضرب أمثلة رائعة من خالل حیاته الیومیة 

ً مخففا ألحزانها، رافعا لمكانتها،ًآخذا برأیها، شكواهال ًسامعا ً)3(.  

، وســماحة الخلــق،  مــع زوجاتــه فــي حــسن المعاشــرةً مثالیــاًالــسالم زوجــا الــصالة وكــان علیــه
 صلى اهللا علیـه -واهللا لقد رأیت النبي " : رضي اهللا عنهـا قالت السیدة عائشة، فقد )4(وطالقة الوجه

 صـلى اهللا -ورسـول اهللا ، والحبشة یلعبون بـالحراب فـي المـسجد، تي یقوم على باب حجر-وسلم 
حتـى أكـون ، ثـم یقـوم مـن أجلـي، لعبهم بین أذنـه وعاتقـه إلى  یسترني بردائه ألنظر-علیه وسلم 

  .)5("فاقدروا قدر الجاریة الحدیثة السن الحریصة على اللهو. أنا التي أنصرف

                                                
، 176، كتب األذان، باب من كان في حاجة أهلة، رقم صحیح البخاري البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري، )1(

)1/136.(  
، حكم األلباني، )41/390(، 24903، رقم مسند اإلمام أحمد بن حنبلو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل، الشیباني، أب  )2(

  .حدیث صحیح
  /http: //www.saaid.net. الجانب العاطفي في حیاة الرسول الزوجیة الخلیوي، فوزي، )3(
، دار البشائر م2002، ه1423، 10، طةشخصیة المسلم كما یصوغها اإلسالم في الكتاب والسن الهاشمي، محمد علي، )4(

  .79ص، اإلسالمیة
: ، حكم األلباني)42/204( ، 25333، رقم مسند اإلمام أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل، بن حنبل، ا)5(

  .حدیث صحیح
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  الفصل الثاني

  ة وفیه مبحثاناعي المعاصروسائل التواصل االجتم

  .حقیقتها ونشأتها وسائل التواصل االجتماعي : المبحث األول

   .، خصائصها، آثارهاأنواعها التواصل االجتماعي وسائل: المبحث الثاني
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  الفصل الثاني

  :وسائل التواصل االجتماعي المعاصرة

وكثــر التعامــل ، فقــد أصــبحت شــهرتها واســعة، صــل االجتمــاعي أهمیــة كبیــرةإن لمواقــع التوا    
ومعرفــة أخبـار بعــضهم  ،حیـث یتواصــلون عبـر هــذه المواقـع للتعـرف علــى بعـضهم، معهـا بـین النــاس

  . وتلقي األخبار والموضوعات وكل ما هو جدید في الساحة، ٕوارسال رسائل ،البعض

وال توجـد وسـائل أو طـرق محـددة یتقـي ، بط األمـورٕوان هذه المواقع ال توجد لها ضـوابط تـض    
أو حتــى ال یوجــد مــنهج محــدد إلفــادة الغیــر فــي ، منهــا المــستخدم الــشرور التــي قــد تــصل إلیــه عنــوة

  .االتقاء من هذه الشرور

ــهدت مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي علـــى          خـــالل الـــسنوات ً واســـعا ً انتـــشارا)االنترنیـــت(فلقـــد شـ
یـأتي فـي و ،شـباعاتإلتحقیـق مختلـف ا ونوعت محاولة تقدیم العدید مـن الخـدماتت وتعددت واألخیرة

فــي هــذا الــصدد ســنعرض فــي هــذا الفــصل مــا و، وغیرهــا )وبیــیوت، تــویتر، فیــسبوك(مقــدمتها موقــع 
ـــشأتها ـــع التواصـــل االجتمـــاعي؟ ن أهـــم تأثیراتهـــا علـــى الفـــرد  و،خصائـــصها، أنواعهـــا، المقـــصود بمواق

  . والمجتمع
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  ولالمبحث األ

   حقیقتها ونشأتها التواصل االجتماعيوسائل

  :مفاهیم عامة حول مواقع التواصل االجتماعي :المطلب األول

  : مصطلح التواصل االجتماعي: ًأوال

 عـن طریـق مواقـع ،... )، أصـدقاء، زمـالء، أقـارب(هي عملیة التواصل مع عـدد مـن النـاس      
ـــدمات الكترونیــــةو ـــات ،خـ ـــیل المعلومـ ـــوفر ســــرعة توصـ ـــع تـ ــــى نطــــاق واسـ ــع ال تعطیــــك ،عل فهي مواقــ

 لتبــادل ابــذلك تكــون أســلوبو،بــل تتــزامن وتتفاعــل معــك أثنــاء إمــدادك بتلــك المعلومات ،معلومــات فقــط
  .)1(المعلومات بشكل فوري عن طریق شبكة االنترنت

  : تعریف شبكات التواصل االجتماعي: ًثانیا

مكـــن أن تـــسهل التفاعـــل النـــشط بـــین  التـــي ی)الویـــب(هـــي صـــفحات : الـــشبكات االجتماعیـــة        
تــوفیر مختلــف  إلــى وتهــدف، األعــضاء المــشتركین فــي هــذه الــشبكة الموجــودة بالفعــل علــى اإلنترنــت

 ویمكـن أن ،والتي من شأنها أن تساعد على التفاعل بین األعضاء بعـضهم بـبعض، وسائل االهتمام
البریــد ، مجموعــات النقــاش، دل الملفــاتتبــا، الدردشــة، الفیــدیو، تــشمل هــذه الممیــزات المراســلة الفوریــة

  .المدونات، )اإللكتروني(

،  التــي تــسمح للمــشترك فیهــا بإنــشاء موقــع خــاص بــه)اإللكترونیــة(منظومــة مــن الــشبكات فهــي   
والهوایـات ، مـع أعـضاء آخـرین لـدیهم االهتمامـات إلكترونيي من ثم ربطه عن طریق نظام اجتماعو

  .)2(نفسها

                                                
  .24، ص م2013، 1 دار النفائس للنشر، األردن، ط ثورة الشبكات االجتماعیة،المقدادي، خالد غسان یوسف،  )1(
.  مجلـة الباحـث اإلعالمـي18كلیة اإلعالم جامعة بغـداد، العـدد. دور مواقع التواصل االجتماعي في التغییر: راوي، بشري )2(

  .96ص
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وكـــذلك ، )الفیـــدیو(الـــصور وتبـــادل مقـــاطع  وها إمكانیـــة مـــشاركة الملفـــات لمتـــصفحی تتـــیحفهـــي      
تــصدرت و،  الرســائلٕوارســال، ٕاجــراء المحادثــات الفوریــةو، )االلكترونیــة(مكنــتهم مــن إنــشاء المــدونات 

موقـع مقـاطع الفیـدیو و، )تـویتر ،الفیـسبوك( :رئیسیة هـي والشبكات االجتماعیة هذه ثالثة مواقع هامة
  .)1( عما یجري حولنااألخبار الفوریة وقد أصبحت الوسیلة األساسیة لتبادل المعلوماتف". الیوتیوب"

  : تطورها ونشأة مواقع التواصل االجتماعي :المطلب الثاني

  :  مرحلتین هماعلىإن نشأت مواقع التواصل االجتماعي تمت     

دد قلیـل مـن النـاس لعـدد شـبكة المعلومـات الموجهـة األولـى التـي وفرهـا عـ إلى شیرت :المرحلة األولى
ًكبیــر جــدا مــن المــستخدمین تتكــون أساســا مــن صــفحات  بــدأت مجموعــة مــن  حیــث ،)2( ثابتــة)ویــب(َ

بــرز مــا ركــزت علیــه مواقــع التواصــل أكــان  والمواقــع االجتماعیــة فــي الظهــور فــي أواخــر التــسعینات
  .)3(الخاصة باألصدقاء واالجتماعي في بدایتها خدمة الرسائل القصیرة

، مواقـــع المـــشاركة، مـــدونات ،الویـــب(مجموعـــة مـــن التطبیقـــات علـــى  إلـــى شیرتـــو :حلـــة الثانیـــةالمر
اهتمـت بتطـویر التجمعـات االفتراضـیة مركـزة علـى درجـة كبیـرة مـن  ،)4(...)الوسائط المتعـددة وغیرهـا

ــور خــــدمات شــــبكة ، التعــــاون واالنــــدماج والتفاعــــل ــــة بــــشكل أساســــي بتطــ ـــد ارتبطــــت هــــذه المرحل ولقـ
  .)5(تعتبر مرحلة اكتمال الشبكات االجتماعیةو، )یتاالنترن(

 مــن قبــل المــستخدمین ًا متزایــدًتــشهد المرحلــة الثانیــة مــن تطــور الــشبكات االجتماعیــة إقبــاالو    
  .)6(لمواقع الشبكات العالمیة على مستوى العالم

                                                
 رســالة ماجــستیر فــي اإلعــالم ،"تــأثیر شــبكات التواصــل االجتمــاعي علــى جمهــور المتلقــین"المنــصور، محمــد المنــصور،  )1(

  .25، صم2012 اآلداب والتربیة، األكادیمیة العربیة في الدنمارك، واالتصال، مجلس كلیة
اســتخدام مواقــع الــشبكات االجتماعیــة وتــأثیره فــي العالقــات . اســتخدام مواقــع الــشبكات االجتماعیــة: نومــار، مــریم نریمــان )2(

  .47م ص2012جامعة الحاج لخضر: الجزائر. رسالة ماجستیر. االجتماعیة
، دراسـة شـاملة للتواجـد واالسـتخدام لموقـع الشبكات االجتماعیة وتأثیرها علـى األخـصائي والمكتبـة: خلیفةعادل أمینة وهبة  )3(

httlp: //.eleagypt.com/downloads/2009/amina heba.doc.2013/1/3. 
  .48ص. استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة: نومار، مریم نریمان )4(
 علـى وأثرهـا الحدیثـة التواصـل وسـائل" لمـؤتمر ، بحـث مقـدم الحدیثـة علـى الـدعوةأثـر وسـائل التواصـل البـدوي، عمـار، )5(

  .6الوطنیة، نابلس، ص النجاح بجامعة الشریعة كلیة"المجتمع
، جامعـة عمـان األهلیـة، 15، مجلـة التربیـة، ع استخدام مواقع التواصـل االجتمـاعي فـي العـالم العربـيزاهر رامـي،  رامي، )6(

  .23، صم2003عمان، 
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  المبحث الثاني

  خصائصها وآثارها أنواعها، االجتماعي مواقع التواصل

  :أنواع مواقع التواصل االجتماعي:  المطلب األول

 فـي والتواصـل االتـصال وسـائل تغیـرت بفعـل تنـوع ،"موجـود أنـا إذن أفكـر أنـا "دیكـارت مقولـة       
 هـذا نـسانإل الجدیـدة النـسخة أصـبحت المقولة  فهذه،"موجود أنا ًإذا أتصل أنا"   لتصبح،هذا العصر

  :جتماعي الحدیثةوفیما یلي عرض ألبرز مواقع التواصل اال. )1(العصر

  :"الفیسبوك": ًأوال

ـــــاعي     ــــــي للتواصــــــل االجتمـ ـــــع الكترون ــو موقـ ــــادیین، هــــ ـــخاص العــ ــــره لألشـــ ــ ــیح عب ــــه یتــــ  أي أنــ
ّأن یبرز نفـسه وأن یعـزز مكانتـه عبـر أدوات الموقـع للتواصـل مـع أشـخاص  ،االعتباریین كالشركاتو

ٕانـشاء روابـط تواصـل و ، ضمن نطاق ذلـك الموقـع أو عبـر التواصـل مـع مواقـع تواصـل أخـرى،آخرین
 عـرض المـشتركین من للعدید تتیح )الكترونیة (اجتماعیة شبكة هو وفي تعریف آخر )2(مع اآلخرین

  .)3(نشاطات من یختارونه فیما اآلخرین ومشاركة، ملفاتهم الشخصیة

  :التطور والنشأة �

 جامعـة فـي درس، 2004 عـام "زوكـر مـارك" اسـمه أمریكـي شـاب یـد علـى) فیـسبوكال (فكـرة نـشأت
، الجامعـة فـي لـه زمـالء إلیهـا فانـضم، الجامعـة أصـدقاء یتقابـل فیـه ًموقعـا یؤسـس أن وأراد، هارفـارد
  .)4(مشترك ملیار من العدد واقترب، م 2006منذ عام ، كله العالم ثم، للثانویة وامتدت

                                                
والثالثـون،  الـسادس ، العـدد"تـسامح" اإلنـسان حقـوق لدراسـات اهللا رام ، مركـزالجدیـد، اإلعـالم مستقبل الفطافطة، محمود،، )1(

  .65م، آذار، ص 2012السنة العاشرة، 
،  وجـوه المثقـف علـى الفیـسبوك هـل تعیـد انتـاج صـورتهصورة المثقف وسـیرته العـصریة، " الفایسبوك": مهاب نصر نصر، )2(

  .10، ص م2010 نوفمبر 3، 13446دة القیس الكویتیة الیومیة، العدد جری
  . 83 ص المتلقین، على االجتماعي التواصل شبكات تأثیر:  المنصور، محمد المنصور،  )3(
  .11، ص2009، روقالش دار: ، القاهرة1 ط .الفیسبوك دولة: علي  البسیوني، محمد )4(
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قنــاة تواصــل بــین  إلــى ،العائلــة وقــد تحــول الموقــع مــن مجــرد مكــان للتواصــل مــع األصــدقاءو    
 ،تكـــوین تجمعـــات سیاســـیة الكترونیـــة و،منبـــر لعـــرض األفكـــار الـــسیاسیة و،)االلكترونیـــة(المجتمعـــات

كـــذلك لتـــصبح قنـــاة تواصـــل تـــسویقیة أساســـیة و، عجـــزت عنهـــا أعتـــى األحـــزاب الفعلیـــة علـــى األرض
وكــــذلك الــــصحف التــــي ، تعتمــــدها اآلالف مــــن الــــشركات الكبیــــرة والــــصغیرة للتواصــــل مــــع جمهورهــــا

، غیرهـا مــن وســائل اإلعــالم والتــرویج لكتابهــا و لنقـل أخبارهــا)االلكترونیــة(المجتمعــات اعتمـدت علــى 
  .)1(موقع تواصل متعدد األغراض إلى  وظیفته االجتماعیة)الفیسبوك(لیتعدى موقع 

  : )2( التطبیقیة)الفیسبوك(أهم ممیزات  �
 یعـــرف بنفـــسه،   ً شخـــصیاًنـــشئ ملفـــای أن فعلیـــهبـــالموقع مـــن یریـــد االشـــتراك  :الملـــف الشخـــصي �

  .عنهأمور مفصلة  ،رةصو،  الشخصیةه على معلوماتًمحتویا
أن یبحـــث عــن أي فـــرد موجـــود و،إضـــافة أي صــدیق بهـــا یــستطیع المـــستخدمو: إضــافة صـــدیق  �

  .)االلكتروني( بواسطة بریده )الفیسبوك(على شبكة 
 لمناقــشة ،)االنترنیــت( علــى )الكترونیــة( إنــشاء مجموعــة المــستخدم یــستطیع:  إنــشاء مجموعــة �

ٍسواء علـى مـستوى األسـرة أو األصـدقاء أو لكـل مهـتم ، ...سیاسیة كانت أم اجتماعیة ، قضیة معینة

  .بهذه القضایا المطروحة للنقاش والتعلیق
، وهــي عبــارة عــن مــساحة مخصــصة بــصفحة الملــف الشخــصي ألي مــستخدم: لوحــة الحــائط  �

  .ا المستخدم هذىبحیث تتیح لألصدقاء إرسال الرسائل المختلفة إل
الـصور مـن األجهـزة  و)األلبومـات(هي الخاصیة التـي تمكـن المـستخدمین مـن تحمیـل و :الصور  �

  .نشرها  والموقع إلى الشخصیة
  .یشعر به أو ما ،مكان تواجدهب التي تتیح للمستخدمین إمكانیة إبالغ أصدقائه :الحالة �
 .مجانیةتسویقیة نات هو المكان االفتراضي الذي یتیح للمستخدمین نشر إعالو: السوق �
  

                                                
 وجـوه المثقـف علـى الفیـسبوك هـل تعیـد إنتـاج صـورته،  جریـدة ف وسیرته العصریة،صورة المثق" الفایسبوك: "مهاب نـصر )1(

   .80، صم2010 نوفمبر 3، 13446القیس الكویتیة الیومیة، العدد 
  .22 صتأثیر شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقین،: منصور، محمد المنصور ال)2(
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  : )التویتر(: ًثانیا
ولعبـت دورا كبیـرا ،  إحدى شبكات التواصل االجتماعي التي انتشرت في السنوات األخیـرةهو      

خـــذ تـــویتر اســـمه مـــن أو، خاصـــة الـــشرق األوســـط وفـــي األحـــداث الـــسیاسیة فـــي العدیـــد مـــن البلـــدان
 رسـائل إرسـال لـه فیـسمح للمغـردین  ًرمـزا ةواتخذ مـن العـصفور ،"التغرید"الذي یعني " تویت"مصطلح 

هــو خدمــة مــصغرة تــسمح للمغــردین إرســال رســائل نــصیة قــصیرة ال و ،نــصیة مــوجزة لتفاصــیل كثیــرة
ویمكـن لمـن ،  لتفاصـیل كثیـرةً مكثفـاًیجوز للمرء أن یسمیها نـصاو،  حرفا للرسالة الواحدة140تتعدى 

ــساب فـــي موقـــع  ـــك التغریـــدات أو التـــویترات مـــن خـــالل  أن یتبـــادل مـــع أصـــدقائ)تـــویتر(لدیـــه حـ ه تل
   .)1(أو في حالة دخولهم على صفحة المستخدم صاحب الرسالة ،ظهورها على صفحاتهم الشخصیة

  : عدیدة أهمها و ممیزات مفیدة)التویتر(للتدوین عبر موقع : ) التویتر(ممیزات 
فهو ، فوریـة ســریعةإجابـةوتلقي ،األصـدقاءهـو أسـرع وسـیلة لطــرح التـساؤالت عـن : سـریع وسـهل )1

  .)2(هو ماذا تفعل اآلن،خدمة تساعد على التواصل عبر تبادل أجوبة سریعة لسؤال بسیط
أي مـــن ،  یعتبـــر مـــن مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي المحمولـــة)تـــویتر(فموقـــع : محمـــول ومتحـــرك )2

 حمولــةالـصور القـصیرة عبـر الهواتـف الم وٕارسـال الرسـائلو، تتـیح أدوات للتـدوین والمواقـع التـي تـدعم
  .من أي مكان في العالمو
بعكـــس الرســائل القـــصیرة العادیـــة ، فإرســـال التـــدوینات القــصیرة عبـــر تـــویتر هــو مجـــاني: مجــاني )3

ٕارســال الرســائل الفوریــة عــن كــل مجریــات  وهــي خاصــیة مكنــت المالیــین مــن تـدوینو، عبـر المحمــول
 .هذا ما ساهم في نشر تویتر حقا وحیاتهم

ــة للتواصــل مــع ال )4 ــالمّ أداة فعال یمثــل شــبكة تواصــل اجتمــاعي یمكــن المــستخدم فــتح حــساب : ع
 .)3( باآلخرین من خالل خاصیة التتبعیربطه

 

                                                
ل االجتمــاعي فـــي تنمیــة مــشاركة الــشباب الفلــسطیني فــي القـــضایا دور شــبكات التواصــحمــوده، أحمــد یــونس محمــد،   )1(

  .74، جامعة القاهرة، صم2013،  رسالة ماجستیر، المجتمعیة
 الفیــسبوك وتــویتر " أثــر اســتخدام شــبكات التواصــل االلكترونــي علــى العالقــات االجتماعیــة الــشهري، حنــان بنــت شعــشوع، )2(

 .33 -32،صه 1434 ،ه1433، جامعة الملك عبد العزیز، "نموذجا
 118ص. ، جداول للنشر والتوزیعم2011، 1، طاإلعالم الجدید في السعودیة، المحارب، سعد بن محارب، )3(



 35

  : )الویكي(: ًثالثا

واســـتخدمت هـــذه الكلمـــة لهـــذا النـــوع مـــن المواقـــع للداللـــة علـــى ، كلمـــة ویكـــي تعنـــي الـــسرعة: تعریفـــه
 بإضـافة للمـستخدمین تـسمح التي  فهو من المواقع ،)1(السرعة والسهولة في تعدیل محتویات الموقع

 مالیـین تـضم ،جماعیـة مـشتركة بیانـات قاعـدة دور حیـث تلعـب منهـا الموجـود وتعـدیل محتویـات
  .)2(المقاالت

  :میزاته التطبیقیة 

ســـهولة إنـــشاء مواضـــیع جدیـــدة أو تحـــدیث مواضـــیع :  بـــشكل عـــام هـــو)الـــویكي(مـــا یمیـــز مواقـــع  )1
وبعـض ، ًقابة توافق على إنشاء الـصفحات أو تعـدیلها عـادةوجود ر إلى دون الحاجة ،قدیمة وتعدیلها

 .)3( ال تتطلب حتى تسجیل الدخول في الموقع إلنشاء أو تعدیل مواضیع فیها)الویكي(مواقع 

 .تلعب دور قاعدة بیانات مشتركة جماعیة كما تضم مالیین المقاالت بمعظم لغات العالم )2

  :"المدونات": ً رابعا

 بحیـث مرتبـة مـذكرات عـن عبـارة وهـي، الجدیـد اإلعـالم أوجـه أشـهر اتالمـدون تعتبـر: التعریـف �
 تتیح المدونات، األقدم التدوینات تلیها للمدونة الرئیسیة الصفحة أعلى في األحدث التدوینات توضع
 مقارنـة كبیـرة محتویاتهـا بـسهولة فـي الـتحكم المدونة لصاحب یمكن كما، فیها یكتب ما على التعلیق
 .)4(التقلیدي )الویب (بمواقع

 
 

 
                                                

 )1(  http://ar.wikipedia.org 
والتوزیـع، عمـان،  للنـشر الـشروق ار، د"1 ط "والتطبیقـات، والوسـائل یـمھالجدیـد، المفـا اإلعـالمصـادق،  مـصطفي  عبـاس)2(

  .21 م، ص 2008
http: //ar.wikipedia.org/)3(  

 والتوزیـع للنـشر الثقافـة دار: ، عمـان"1 ط "،الرقمیـة والتكنولوجیـا اإللكترونیـة الـصحافةالـدلیمي،  الـرازق، محمـد عبـد )4(
  .263 ، صم2011
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 :أهم الممیزات �

 منـذ یتغیـر ال دائـم مـسار منهـا مدخلـة لكـل ویكـون، القدیمـة المـدخالت ألرشـفة النظـام آلیـة یتـضمن
 فـي ،متاحـة تعـود ال عنـدما الحـق وقـت فـي معینة ةتدوین إلى الرجوع من القارئ یمكن لحظة نشرها

  .)1(تحلله دون ویحول الروابط ثبات یضمن كما ،لمدونة األولى الصفحة

  :)بأالواتس (: ًخامسا

 المكتوبــة الرســائل مــن خاللهــا إرســالویمكــن ، للهواتــف الذكیــة، تراســل فــوري تطبیــقهــو : التعریــف
  .)2(الفیدیو والصوروالصوتیة و

 :)بأالواتس (أهم میزات  �

 التراســـل الفـــوري بـــالنص والـــصوت والـــصورة یتمیـــز بخدمـــة  ،حـــد أنـــواع التواصـــل االجتمـــاعيأ     
  .)3(بتكلفة رمزیة وبصور متعددة البعید ًاقربم ،عبر الهواتف الذكیة ،والفیدیو

  : ) نستاغرامأ (: ًسادسا

، إلیهـا رقمـي فلتـر ٕواضـافة، صـورة  التقـاطهیتیح لمـستخدمی،مجـاني لتبـادل الـصور تطبیـق        هـو
  .)4(عرضها ونشرهاومن ثم 

  :میزاته 

ــةللتواصــلیــة وســیلة ســریعة ومجان     ، )5()الفیــدیو(مــن خــالل الــصور أو ، مــع األصــدقاء والعائل
  )6(الموقع صفحات عبر نشرهاو  ،ةجمیل صور اللتقاط التصویر هوایة لتنمیة ًامحفز

  
                                                

  .134 م، ص2009والتوزیع،  للنشر أسامة ، دار"1 ط " االلكترونیة، الصحافةزید، سلیمان،   1(
)2(  http: //ar.wikipedia.org/wiki 

، االربعاء،یولیو، 4406، صحیفة عكاظ، عددالواتس آب وأثر التواصل االفتراضي على المجتمع طاشكندي، خالد عباس، )3(
   www.okaz.com.saم، 2013

(4) http: //en.wikipedia.org/wiki/Instagram#cite_note ،Engadget.  
، ، اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي دلیـل للمــشاریع الممولــة مــن االتحــاد األروبــي مركـز معلومـات الجــوار األوروبـي)5(

 www.enqi ،info.eu، م2014، م2014، ط9ص
)6( http: //mycomputer ،now.com/. 
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  : "البرید االلكتروني" :ًسابعا

حیــث یمكــن ،  هــو خدمــة ســریعة وســهلة لتبــادل الرســائل تغنــي عــن اســتخدام البریــد التقلیــدي    
ًمكتوبــا أو  ًوقــد تكــون نــصا ، آخــرینٕالــى أشــخاص  و مــن)اإللكترونیــة( الرســائل إرســاله مــن خاللــ

ُحیــث تحفــظ الرســائل الــواردة فــي صــنادیق بریـــد   ،خــالل فتــرة بــسیطة ًاأو صــور )فیــدیو( أوًصــوتیا
أشــخاص عــدة  إلــى إمكانیــة إرســال رســالةمــع  ،یــشاءونالمــستخدمین لیطلعــوا علیهــا فــي الوقــت الــذي 

  .)1(قت الو نفسفي

  : دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي :انيالمطلب الث

 او ینـشأ ،ةرالتواصـل االجتمـاعي بكثـ استخدام وسائل إلى عدیدة تجعل الفرد یلجأ توجد دوافع    
العوامـل التـي تـدفع  أهـم وفـي مـا یلـي، مواقع التواصل االجتماعي حسابا واحدا له على األقل في كل

  :  هذه المواقع ما یليلالشتراك في األفراد

وجــود مــشاكل  فــي حالــة و ،ألفرادهــااالســتقرار  والحمایــة مكــانتــشكل األســرة : المــشاكل األســریة) 1
 مجتمعــة إلــى اللجـوء إلــىلــذلك ممـا یدفعــه  یبحــث عــن البـدیل  الـشخصیجعــلممــا  ،األسـرة أفــرادبـین 

   .أسرته یجد عندهم ما لم یجده في أن االفتراضیین عسى وأصدقائهاالفتراضي 

حیـث إن سـوء اسـتغالل الفـرد لوقتـه یدفعــه إلـى اسـتغالل وقـت فراغـه بالتواصـل مـع غیــره : الفـراغ) 2
عبــر وســائل التواصــل االجتمــاعي المتعــددة فــي تطبیقاتهــا فتــصبح وســیلة لتــضییع الوقــت بالتواصــل 

  .)2(ةالصوتي أو المكتوب أو الصور وغیرها من التطبیقات التي توفرها هذه الوسائل الحدیث

ــث : البطالـــة) 3 ـــى الخــــروج إلـــى العــــالم إحیــ ـــوفر فـــرص للعمــــل لألفـــراد تدفعــــه إل ن البطالـــة وعــــدم ت
  .)3( عسى أن یضیع وقته)االلكتروني(االفتراضي 

 فبإمكــان المــرء بكــل ،ً صــغیرةًلقــد أصــبح العــالم بحــق ســوقا : التــسویق أو البحــث عــن وظــائف )4
ول علیــة وتملكــه مــن بــالد لــم یكــن ببالغهــا إال بــشق ه والحــصءســهولة أن یطلــب ویتمنــى مــا یریــد شــرا

                                                
)1( http: //ar.wikipedia.org/ 

، 395، مجلة المستقبل العربي، لبنان، العدد شبكات التواصل االجتماعي الرقمیة نظرة في الوظائف: مشري مرسي مرسي، )2(
  .157، ص م2012ینایر 

  .البطالة في الوطن العربي أسباب وتحدیات: الوافي الطیب وبهلول لطیفة )3(
http: //www.kankji.com/figh/fhles//c.d/7830/doc2013/3/12h 22: 05. 
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، كونهـــا منخفـــضة التكـــالیف ،ً فعالـــةً تـــسویقیةًأداةوســـائل التواصـــل الحدیثـــة  أصـــبحت فقـــد  ،)1(الـــنفس
  .االشتراك بها وسهولة االنضمام إلیها إلى باإلضافة

ــت( :توســــیع المعــــارف ومناقــــشة اآلراء )5  ــاملة ألي موضــــو) االنترنــ ــبكة عالمیــــة شــ ع یحتاجــــه  شــ
 المجـال أمـام ًمتیحـة للنقـاش َ هـذه الـشبكات منـابرحیـث تعـد، )2( وهو متاح یومیا في كل وقـتاإلنسان
 فهــي وســیلة جدیــدة لتبــادل األفكــار واألراء وحــشد التأییــد والــدعم لقــضیة ،تعبیــر عــن أفكــارهمللاألفــراد 

   .)3(من القضایا

 شــبكات التواصــل االجتمــاعي باإلضــافةالعوامــل التــي تــدفع األفــراد لالشــتراك فــي هـذه بعــض     
  .ًمجموعة من األسباب التي لم یسعنا ذكرها جمیعاإلى 

  السلبیة لمواقع التواصل االجتماعي واالیجابیة اآلثار :لثالثالمطلب ا

ًن شـبكات التواصـل االجتمـاعي أضـفت بعـدا ایجابیــا جدیـدا علـى حیـاة المالیـین مـن البــشرإ         ً، 
 فهـي سـالح ذو ،ً سـلبیة أیـضاًا ایجابیة لمواقع التواصل االجتماعي فإن لها أثارمثلما یوجد آثار ولكن
ًالبـد لنـا مـن تـسلیط الـضوء علـى أكثـر الفئـات االجتماعیـة تـأثرا  وعند الحدیث عن هذه اآلثـار، حدین
  .وهي األسرةلوسائل بهذه ا

  : أهمیة األسرة : ًأوال

ــسانفظـــة علـــى النـــوع اإلاألســـرة هـــي الوحـــدة االجتماعیـــة األولـــى للمحا     فهـــي منظومـــة  ،)4(ينـ
، یةنــسانإنهــا الــرحم والــدم الــذي تنبــت فیــه الشخــصیة اإل، )5(روابــط وعالقــات بــین األعمــار واألجنــاس

                                                
 .1ص م، الدار العربیة للعلوم، بیروت،2002، التجارة االلكترونیة مبادئها ومقوماتهاوفیصل محمد،  یوسف، یعقوب، )1(
 .15ص م،هال للنشر والتوزیع،2011-ه1،1432 الدردشة، ط"ى االنترنت التحدث علحسن، فاروق سید،  )2(
دور مواقــع التواصــل االجتمــاعي فــي فــي تحفیــز المــواطنین األردنیــین علــى المــشاركة فــي الحــراك حــاتم ســلیم،  العالونــة، )3(

-م2012فیــا، تــشرین الثــاني، ورقــة عمــل مقدمــة للمــؤتمر العلمــي الــسابع عــشر بعنــوان ثقافــة التغییــر، جامعــة فیالدلالجمــاهیري
 .11-3 األردن، ص-عمان

  .56، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان،  صم1982، 1 طمعجم مصطلحات العلوم االجتماعیة، بدوي، أحمد، )4(
 . 38، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، صم1975، معجم العلوم االجتماعیة مدكور، إبراهیم، )5(
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م كـــذلك یتـــشكل الوجـــود االجتمـــاعي للطفـــل فـــي رحـــم  فـــي رحـــم اُأل)البیولـــوجي(فكمـــا یتـــشكل الوجـــود 
  .)1(األسرة

ولمـا كانـت ،  البنـاء راسـخا عمیقـا ال تـذروه أعاصـیر الحیـاةلیكـون  البناء لألسـرةسالماإلأحكم     
فقــد وضــع الــشرع مــن المواصــفات مــا ینمــي  ،القاعــدتان األساســیتان لبنــاء األســرة همــا الــزوج والزوجــة

حــث قــد و .)2(مــشاعر الخیــر والتواصــل بینهمــا لیكــون الــزواج مــن أجــل نعــم اهللا التــي امــتن بهــا علینــا
  .)3(وكره قطعها من غیر مبرر، الزوجیة على استمرار رابطة سالماإل

فالزوجــة نعمــة سیــسأل عنهــا زوجهــا یــوم القیامــة  ،العالقــة األســریة هــي أقــوى أنــواع العالقــات        
فـالمرأة جـزء منـه فـال غنـى لحــي ، كمـا سیـسأل عـن سـائر الـنعم حیـث ال غنـى لكـل منهمـا عـن اآلخـر

 هریـرة رضـي اهللا أبـي ففـي حـدیث  .خـرا مـتمم لآلمـ عـن أصـلة فكـل منهنـسانه وال غنـى لإلئـعن جز
  ،)4(" فیلقى العبد ربه فیقول اهللا ألم أكرمـك وأسـودك وأزوجـك" :قال  علیه الصالة والسالمالنبي عن

  .)5(فالعالقة بینهما هي أقوى عالقة اجتماعیة حیث التقاء الغریزة والعاطفة

  : على األسرةاالجتماعي تأثیر وسائل التواصل: ًثانیا

تــأثیرات ایجابیــة وأخــرى  المجتمــع بــصورة كبیــرة علــى أفــراد ائل التواصــل االجتمــاعيســثر وؤتــ    
  :  بما یليإجمالها فیمكن التأثیرات السلبیةسلبیة أما 

 بحیــث تــشكل خطــورة علــى متانــة التماســك األســري  ،إحــداث زعزعــة فــي عملیــة التفاعــل األســري. 1
فـتقلص  ،فقـدان التواصـل االجتمـاعي الطبیعـيمـن العزلـة واالنطـواء و ،مما یعني مـشكالت اجتماعیـة

  .)6(التواصل األسري وتقلصت ساعات جلوس األسرة مع بعضها

                                                
 .29، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، ص 30،  د األسرة والطفل لمواجهة اإلعاقةإعدا الكاشف، إیمان فؤاد، )1(
 .10، ص، المكتبة التوفیقیةاإلسالم وقضایا األسرة كشك، عبد الحمید، )2(
، دار أتــراك للطباعــة م2008، 1، طاالخــتالالت الزوجیــة األســباب والعواقــب الوقایــة والعــالج مرســي، صــفاء إســماعیل، )3(

 . 9صشر، القاهرة،والن
  )4/2279(، 2968 كتاب الزهد والرقائق، رقم صحیح مسلم، النیسابوري، مسلم بن الحجاج، )4(
  .42 -41، مكتبة الصفا صم2006، ه1427، 1 طالزواج اإلسالمي السعید، أبو عمار، محمود المصري، )5(
الفیــسبوك وتــویتر  " علــى العالقــات االجتماعیــةأثــر اســتخدام شــبكات التواصــل االلكترونــي  الــشهري، حنــان بنــت شعــشوع، )6(

 .88، صه1434 -ه1433، جامعة الملك عبد العزیز، "نموذجا
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باتــت مواقــع التواصــل االجتمــاعي االلكترونیــة الیــوم تــسیطر علــى أوقــات أفــراد األســرة فكــان لهــا . 2
   .)1(وقعها الخطیر على العالقات االجتماعیة األسریة وصلة األرحام فصارت الشغل الشاغل

 بكل أنواعها فقـد تكـون لـذلك مـن وسـائل هـدم اإلباحیةكة تفتح أبواب ب الخطورة في أن الشإن -3   
  .)2(القیم وتدمیر األسر وتفكیكها

 هلــــسناألرت تتحــــدث أكثــــر مــــن ا فـــص،األصــــابع إلــــى كثیـــر مــــن الكــــالم تحــــول مـــن اللــــسانإن ال. 3
فـــالبیوت الحیـــة بأهلهـــا  ،ط التعامـــل حیـــث غیـــرت مـــن أنمـــا،وســـائل التواصـــل االجتمـــاعياســـتخدام ب

التواصـل بهـذه األجهـزة  نؤثر االبـفیـ ،العقوق إلى  فأدت في كثیر من األحیان،صارت خاویة صامتة
   .)3( طاعة والدیهلىع

  .)4(والعالقات االجتماعیة الحمیمة،المبالغة في الكشف عن أسرار الحیاة الشخصیة واألسریة. 4

عتبـة  إلـى  وأوصلت في كثیر من األحیـان األزواج، أوقعت في كثیر من البیوت الشك والریبةلقد .5
  .)5( االجتماعيلحیث ارتفعت نسب الطالق بعد ثورة التواص ،الطالق والشقاق والنزاع

الفتراضـي  بالتواصـل اًإن الجلوس لـساعات طویلـة یقتـل الوقـت ویـسبب العزلـة االجتماعیـة مكتفیـا. 6
  .)6(كاد ینعدم التواصل والصلة الحقیقیة بین أفراد العائلةیحتى 

                                                
، 27األربعـاء، – مواقـع التواصـل االجتمـاعي االلكترونیـة وتأثیرهـا علـى العالقـات االجتماعیـة الحویان، عبـد اهللا الحویـان، )1(

   www.addusour.com، مجلة الدستور، م2011نیسان، 
 www.alukah.net شبكة األلوكةم،  11/2/2007،شباب االنترنت مخاطر ومحاذیر ناصف، نعیمة عبد الفتاح،)2(
، شــبكة األلوكــة م1/12/2013، أجهــزة التواصــل االجتمــاعي ظــواهر مؤذیــة ومظــاهر مؤلمــة الحقیــل، إبــراهیم بــن محمــد، )3(

www.alukah.net ، 
 رسـالة جامعیــة، دور اإلعــالم التفـاعلي فــي تـشكیل الثقافــة الـسیاسیة لــدى الـشباب الفلــسطیني، الـشرافي، حـسین حـسني، )4(

 .50،صم 2012، 1433جامعة األزهر، غزة، 
، شــبكة األلوكــة م1/12/2013، أجهــزة التواصــل االجتمــاعي ظــواهر مؤذیــة ومظــاهر مؤلمــةالحقیـل، إبــراهیم بــن محمــد،   )5(

www.alukah.net ، 
 www.al ،forqan.net، مجلة الفرقان، م2011 /14/3 أخطر ما في النت غرف الدردشة، العقیل، عقیل، )6(
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ـــد أطلــــق علــــى هــــؤالء   ،إهمالــــه واجباتــــه األســــریةیــــسهم فــــي  االنترنــــت للــــزوج اإلدمــــان علــــى. 7 وقـ
ـــواتي یعــــانین مـــن ذلـــك الزوجـــات ــت(  مــــصطلح  الل كمـــا وأســـهمت فــــي زیـــادة نــــسبة  ،)أرامـــل االنترنــ

  .)1(همال الزوجات واجباتهن تجاه أسرهنالخالفات الزوجیة لسبب إ

  -:  بعض اآلثار االیجابیة تتمثل فیما یليهناك وعلى الرغم من هذه اآلثار السلبیة

حیـث هنــاك تحـول جــذري  ،أصـبحت شــبكات التواصـل االجتمــاعي البـدیل ألنـشطة الماضــي  لقـد - 1
 تواصــال غیــر لإلنـسانیةتحقــق  ال زالـت ً هائلــةًطفـرة واقعنــا شـهدفقــد ، )2(فـي أدوات التخاطــب والتعبیـر

،  ففــي اآلونــة األخیــرة صــار )3(مــسبوق عبــر شــبكة مــن األطیــاف الــضوئیة متخطیــة الزمــان والمكــان
  .أغلب التواصل یكون من خالل هذه الشبكات االجتماعیة 

 لكانـت كلفتـة كبیـرة بینمـا لـو نـشرة ً ینـشر بـین النـاس كتیبـاأن فلـو أراد شـخص ،ة التكلفةیل قلأنها  - 2
 .)4( شيءیكلفهوسائل التواصل الحدیثة فلن عبر 

ــــات الــــشعوب  - 3 ــــى ثقاف ـــى التعــــرف عل ـــارات ،واألمــــم المختلفــــة تــــساعد علـ ـــي وســــیلة عــــابرة للقـ  فهـ
 .)5(والحدود

قــد غطــت العــالم بأســرة فــي كــل وقــت ف  تــوفر حالــة مــن الغنــى بالمعلومــات فهــي لغــة العــصر،   - 4
 .)6( الوصول لعدد هائل من البشرإمكانیةموفرة 

                                                
، رسـالة ماجـستیر، اآلثـار الـسلبیة السـتخدام االنترنـت مـن وجهـة نظـر طلبـة الجامعـة اإلسـالمیة قنیطة، أحمد أحمد بكر، )1(

  .19-18، ص، الجامعة اإلسالمیة، غزةم2011، ه1432
، م2008، دار الــشروق للنــشر والتوزیــع، 1، طاإلعــالم الجدیــد المفــاهیم والوســائل والتطبیقــاتعبــاس مــصطفى،   صــادق،)2(

  213عمان ص
 األسـرة ، ورقة عمل مقدمة الـى مـؤتمر، دور اإلعالم العربي في تعزیز ونشر االتجاهات المعاصرة لألسرة علوي،هدى علي)3(

 .4، الدوحة، قطر، صم2010مایو3-2"واإلعالم العربي، نحو أدوار جدیدة لإلعالم األسري،
 d1.islam house.com-3ص-ه1425-2-18-نترنت وتطبیقاته الدعویةاال -عبد اهللا– ردمان )4(
، م30/11/2013، یح لهـامواقع التواصل االجتماعي ایجابیاتها وسلبیاتها وما هـو االسـتخدام الـصح سالم، أحمد جمال، )5(

 www.alukah.net-شبكة األلوكة
، دور المواقع االجتماعیة التفاعلیة في توجیة الرأي الفلسطیني وأثرهـا علـى المـشاركة الـسیاسیة أبو زید، طاهر حسن،  )6(

  32،  جامعة األزهر،غزة، صم2012رسالة ماجستیر،  سبتمبر



 42

ــتخدامهااالطبقـــات االجتماعیـــة یمكنهـــ كـــل  - 5 باســـتخدام الحـــروف ، حیـــث تتمیـــز ببـــساطة اللغة، اسـ
 .والرموز والصور

 .)1( الوقت والجهد والمال في ظل مجانیة االشتراكر توفأنها - 6

 تمكن المستخدم من التزود بأخبار العالم وآخر المستجدات فتجعل الشخص علـى اطـالع واسـع  - 7
 .فیما یدور في العالم 

 دیـــنهم ودنیـــاهم فقـــد یـــتم اســـتخدامه ٕواصـــالحساحة خـــصبة لألجـــر والثـــواب لهدایـــة النـــاس تعــد مـــ - 8
 .، فقد یدخل في باب الصدقة الجاریة التي ال ینقطع ثوابهاواإلرشادكوسیلة للنصح 

 .)2( وكسب زبائن من كافة أنحاء العالم، تمكن المبتدئین في ساحة التجارة بتسویق منتجاتهم -9

ـــاحثین -10 ـــي تمكــــن البـ ـــم فـ ـــا یهمهـ ــــى مـ ــالع عل ـــا ویمكــــن أبحــــاثهم االطــ ــتعانة كمـ ـــات االســ  بالمكتبـ
 .)3()االلكترونیة(

ــویر  -11 ــن مــــن تواصــــل الحكومــــة مــــع الجمهــــور بهــــدف تطــ ــث ،الخــــدمات الحكومیــــة تمكــ ن إ حیــ
التواصل االلكتروني مع الجمهور یدخل في مجال تقییم الدوائر الحكومیـة ممـا یعنـي التغذیـة الراجعـة 

 . )4(بداء المقترحات والمالحظاتكما ویمكن حجز المواعید وتأكیدها وإل ،المباشرة

  

  

                                                
ــارك، )1( ــ ــ ــسفر مبـ ــ ــ ــلطان مـ ــ ــ ـــصاعدي،  سـ ــ ـــــــشبكات اال الــ ـــــــة خطـــــــر أم فرصـــــــةال ـــة، م،،23/4/2012،جتماعی ــ ــبكة األلوكــ ـــ شــ

wwww.alukah.net 
 .7-5ص حكومة دبي، ،م2014-ه1،14351ط،مواقع التواصل االجتماعي الضوابط واآلداب دائرة الشؤون اإلسالمیة،)2(
 d1.islam house.com-26، صه18/2/1425،االنترنت وتطبیقاته الدعویةعبد اهللا،   ردمان،)3(
ـــصاعد)4( ـــ ـــارك،ي ال ــ ـــسفر مبــ ــ ــلطان مــ ــ ــة-م2012-4-23 ،الـــــــشبكات االجتماعیـــــــة خطـــــــر أم فرصـــــــة ، ســـ ــ ــبكة األلوكـــ ــ  -شـــ

wwww.alukah.net 
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  الفصل الثالث

  جتماعي وضوابطهاالاألحكام الشرعیة المتعلقة باستخدام وسائل التواصل ا

  .جتماعياالالضوابط الشرعیة الستخدام وسائل التواصل : المبحث األول

ـــاني ـــ: المبحـــث الث ـــة المتعلق ة باســـتخدام وســـائل التواصـــل المـــسائل الفقهی
  .سري اُألاالجتماعي في المجال جتماعياال
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  الفصل الثالث

  :جتماعي وضوابطهاالاألحكام الشرعیة المتعلقة باستخدام وسائل التواصل ا

 -والقــضایا–دیــدة یة أنهــا تــستوعب الحــوادث مهمــا كانــت جســالمإن مــن عظمــة الــشریعة اإل        
ــور مــــن خــــال مهمــــا كانــــت خطیــــرة  ـــدها الكلیــــة، ومبادئهــــا العامــــة، وأدلتهــــا التــــي تــــضبط األمــ ل قواعـ

ًالمستحدثة وتبین أحكامها نصا أو استنباطا ً .  

َ﴿ َأال یعلـم مـن خلـق وهـو :  فقـد قـال عـز وجـلوذلك ألن الشریعة نزلت من لدن حكـیم علـیم         َُ َ َْ ََ َ ُ ْ َ
ُاللطیف الخبیر﴾ ِ َ ْ ُ ِ یوم القیامـة، ولتكـون رحمـة  إلى عته الخالدة الدائمة أنزلها بعلمه لتكون شری، بلى،)1(َّ

  . للعالمین في كل العصور واألزمان

 الــضوابط الــشرعیة الســتخدام وســائل التواصــل :نبحث فــي قــضیتین وهمــا ســفــصلوفــي هــذا ال
 االجتمـــاعيالمـــسائل الفقهیـــة المتعلقـــة باســـتخدام وســـائل التواصـــل الحدیثـــة فـــي المجـــال و ،االجتمــاعي

  .األسري

                                                
  .4 الملك،)1(
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  مبحث األولال

  الضوابط الشرعیة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي

  :حقیقة الضوابط الشرعیة: ًأوال

  :الضوابط في اللغة

 :ضوابط جمع ضابط، وقد جاء في اللغة بمعان متعددة، وهي

ًضــبط الــشيء، أي حفظــه حفظــا بلیغــا، ومنــه قیــل: نقــول: الحفــظ) 1  إذا: ضــبطت الـــبالد وغیرهـــا: ً
  .)1(ًقیاما لیس فیه نقصقمت بأمرها 

ًمه لزوما شدیداِزَل: ضبط الشيء، أي: اللزوم) 2  ً.  

   .)2(أي حازم: حفظه بالحزم، ورجل ضابط: ضبط الشيء، أي: الحزم) 3

   :حالضوابط في االصطال

 :لقــد تنوعــت عبــارات العلمــاء فــي ذلــك، ولكــن مــن أقــرب تلــك المــصطلحات لمــا نریــد، أنهــا
كـل : أنـهالـضابط عـن ویمكـن أن یقـال  ،"یاتها التي هـي مـن بـاب واحـدةقضیة كلیة تنطبق على جزئ"

  .)3(ٍ في نسق واحدا ویضمهمعین جزئیات أمر نظممـا ی

                                                
سلـــسلة الدراســـات (، مجلــة الجامعـــة اإلســالمیة الـــضوابط الـــشرعیة لإلعالنـــات التجاریـــة أبــو مخـــدة، ماهر،وســالم الحـــولي، )1(

  . 360، صم2010ل، ینایر ، المجلد الثامن عشر، العدد األو)اإلسالمیة
ص  م،2000-، 1421ه، دار الحـدیث، القـاهرة، طمختار الصحاح، )ه666ت( الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر)2(

211 .  
 . 58م، ص2005ه، 1426 دار الحدیث، القاهرة، القواعد الفقهیة، عزام، عبد العزیز محمد، )3(
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  :ضوابط استخدام وسائل التواصل االجتماعي: ًثالثا

والتـي مـن  ،واألخالقیـة واالجتماعیـة والثقافیـة الدینیـة قواعـدیقصد بها مجموعـة مقترحـة مـن ال
 بهدف حمایتهم مـن تخطـي الحـدود الدینیـة ، بین األفراد)اإللكتروني(عملیة التواصل شأنها أن تحكم 

  .)1( المجتمع المسلممن باب حمایةواألخالقیة واالجتماعیة 

 الطریــق إلــى وســیلة ملمــة مــن وســائل الــضبط االجتمــاعي حیــث یرشــد اإلســالميیعــد الــدین         
فقــد جــاء الــدین  ،الوســیلة الوحیــدة للنجــاة واالســتقامة فهــو ، المــستقیم واالبتعــاد عــن طریــق االنحــراف

  فالعــالم االلكترونــي التقنــي ، المجتمــع ویفــسد العقــولإلــىوحــرم مــا یــضر بــالبالد والعبــاد ممــا یــسيء 
  .)2( من اآلداب واألخالق الواجب التزامها في الحیاة التقلیدیةًلیس مجردا

الـدین والـنفس والعـرض (، وهـي  الضرورات الخمسعلىأمرنا اهللا سبحانه وتعالى بالحفاظ قد ل       
 حیــث أن تكــالیف الــشریعة ترجــع إلــى حفــظ مقاصــدها فــي الخلــق، وهــذه المقاصــد ال ).والمــال والعقــل

وقــد جــاءت القواعــد الفقهیــة العامــة لتــدفع المــسلم  ،)3(تحــسینیة ،حاجیــة ،ةضــروری: تعــدو ثالثــة أقــسام
ــةإلــى   ودرء المفاســد أولــى مــن ،هــذه القواعــد الــضرر یــزاللــى األمثلــة عمــن و.  الــضرر والمفاســدإزال

  .)4(فهي صریحة بوجوب سد األبواب أمام الضرر ،جلب المصالح

 بما یحفظ علـیهم الـضروریات الخمـس وبمـا )االلكتروني(فالضوابط التي تحكم عملیة التواصل      
  : منهاو ،كثیرةال یضر بتعالیم الدین وأخالقه 

ــــ تعــــالىالخــــوف مــــن اهللا � ــد  عن ــات فعنــ ــباب االنتكاســ ـــم أســ ــــوات مــــن أعظـ ــوات فــــذنوب الخل د الخلــ
علـــى مـــستخدم الوســـائل قبـــل أن  ف.اســـتخدامها یتمیـــز صـــاحب القلـــب الـــسلیم ممـــن فـــي قلبـــه مـــرض 

                                                
ضـوابط التواصـل االلكترونـي مـن منظـور إسـالمي  ( میة محكمة ومنشورة  بعنوان ، دراسة علعادل بن عایض.د لمغذوي، ا)1(

 عام 146 جامعة األزهر العدد -منشورة في مجلة كلیة التربیة)  دراسة میدانیة–ومدى تحققها لدى طالب التعلیم الثانوي 
 .10 جمهوریة مصر العربیة، ص–م  2011

 .107-100، دار وائل للنشر،  صم2005، 1، طيعلم االجتماع الدین الحسن، إحسان محمد، )2(
-2/17( بیـروت، –عبـد اهللا دراز، دار المعرفـة : ، تحقیـق الموافقـات فـي أصـول الـشریعة الشاطبي، إبراهیم بـن موسـى،  )3(

18.( 
 .4344، دار المكتبي للنشر،  دمشق، صم1998، ط،  محمد مقاصد الشریعة الزحیلي، وهبة الزحیلي،  )4(
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 فیـه مـا یغـضب ّإنفـ ، مـن حبـل الوریـدإلیـه یتذكر أن اهللا أقـرب أن على لوحة المفاتیح أناملهیستخدم 
 بقولــه بــسم اهللا ، بــاهللاًمــستعینا فلــیمض علــى بركــة اهللا واإلفــادةر  كــان فیــه الخیــإنأمــا ، العزیزيالقــو

  .)1(الرحمن الرحیم

  .)2( الحقوق الشخصیةاإلسالمیة فقد حفظت الشریعة ،عدم تتبع عورات المسلمین �

وال  هفمن صفات المسلم الحـق أن ال یـضر بغیـر )3( التي ال یقرها الشرعالبذیئة األلفاظاالبتعاد عن  �
  .)4(التخاطب بهذه الوسائل لهم عند ءیسي

 ، وتــدفع الرتكــاب المحرمــات،تــدمر األخــالق وتنمــي الرذیلــة التــي  الــشاذة اإلباحیــةتجنــب  المواقــع  �
فكأنمـا دخـل أبـواب مـن دخلهـا  ، جهنمإلى،  ففیها فتنة كبیرة تدعو )5(حیث ال رقابة على هذه المواقع

  .   )6()والعیاذ باهللا تعالى( الجحیم

واحتــرام خــصوصیات اآلخــرین . ألمانــة فــي طلــب البیانــات والمعلومــات وتــداولهاتحــرى الــصدق وا  �
 .)8( واحترام اآلراء المخالفة.)7( بالغیراإلضراروعدم 

 ألنــه  سیحاســب علــى تلــك األزمــان التــي ،)9(عــدم اإلفــراط فــي ارتیــاد مواقــع التواصــل االجتمــاعي �
، فاسـتخدامها علـى قـدر )10(لـه وواجباتـهعم وأهلـة ونفسهوقد یضر بذلك  ،یضیعها أمام تلك الشاشات

                                                
  .www.alukah.net، م7/1/2013آداب دخول االنترنت،  ، ، محمد بن علي بن جمیل المطري)1(
 .55، إصدار الوراق للطباعة والنشر، صاألحكام الفقهیة للتعامالت االلكترونیة السند، عبد الرحمن بن عبد اهللا، )2(
  .479 ص،، مكتبة دندیسم2007-ه1428، 1، ط2 مجیسألونك، عفانه، حسام الدین بن موسى، )3(
ـــد، )4( ــ ـــ ــ ــ ــ ـــاني، كایـ ــ ــ ــ ــ ــ ــةآداب و أخالقیـــــــــــــــات اســـــــــــــــتخدام االنترنـــــــــــــــت، العلیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان االلكترونیـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــحیفة علیـ ــ ــ ــ ـــ ــ -2-24 ، صـ

  www.elyani1.comه،1434
ــد بكـــر، )5( ــالة اآلثـــار الـــسلبیة الســـتخدام االنترنـــت مـــن وجهـــة نظـــر طلبـــة الجامعـــة اإلســـالمیة، قنیطـــة، أحمـــد أحمـ   رسـ

 .22ص ،غزة،  الجامعة اإلسالمیة-م2011-ه1432،ماجستیر
  ..www.alukah.netم7/1/2013،  آداب دخول االنترنت المطري،  محمد بن علي بن جمیل،  )6(
ضوابط التواصل االلكتروني من منظور إسالمي ومدى تحققها لـدى طـالب التعلـیم الثـانوي  المغدوري، عادل بن عایض، )7(

 .7 المدینة المنورة، صبالمملكة العربیة السعودیة،
-63، ص م2009، الكویـت، الـدار القومیـة العربیـة، الطبعـة الثانیـة، اإلسالم والعولمـةمن، احمد عبد الـرحمن،   عبد الرح)8(

68. 
، م2009، 11 مجلة المكتبات والمعلومات العربیـة، العـدد  أخالقیات التعامل مع شبكه المعلومات، مجاهد، محمد مجاهد،)9(

  .127ص 
 http://majles.alkah.netه،1434  /شوال/14،  مواقع التواصل االجتماعيآداب استخدام المنجد،  محمد صالح، )10(
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ــد مــــن فإضــــاعة ، محافظــــة علــــى ســــاعات عمــــرهإســــرافالحاجــــة بــــدون  ــت أشــ  ، المــــالإضــــاعة الوقــ
 .)2(فالعاقل من یمأل كل ثانیة من وقته بفائدة وخیر ،)1(فلیحرص على ما ینفعه في دنیاه وآخرته

ن أن یجفــو القریــب ویــصل  فــال یتــصور فــي المــؤم،حــسن الخلــق قــد ذهــب بخیــري الــدنیا واآلخــرة �
 .)3(البعید خاصة

ـــد الخلــــواتتعــــالى الخــــوف مــــن اهللا  � ــد  ،عنـ ـــم أســــباب االنتكاســــات فعنــ ـــذنوب الخلــــوات مــــن أعظـ فـ
  .استخدامها یتمیز صاحب القلب السلیم ممن في قلبه مرض 

 .)4( عبر هذه الشبكات االجتماعیةلالتثبت من األخبار التي تنق �

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .2013www.alukah.netم/7/1  آداب دخول االنترنت المطري، محمد بن علي بن جمیل،  )1(
 118-115، مكتبة المطبوعات اإلسالمیة، ص10،  طقیمة الزمن عند العلماء،)ه1417 ت ( أبو غده،  عبد الفتاح، )2(
، بحــث مقــدم لجــائزة نـایف بــن عبــد العزیــز آل ســعود حقــوق المــرأة فــي ضــوء الــسنة النبویــةد، نــوال بنــت عبــد العزیـز، العیـ)3(

 .799، صم2006-ه1427: العالمیة للسنة النبویة والدراسات اإلسالمیة المعاصرة، ط
 .www.alukah.net-م7/1/2013،  آداب دخول االنترنت المطري، محمد بن علي بن جمیل، )4(
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  المبحث الثاني

   الفقهیة المتعلقة باستخدام وسائل التواصل االجتماعيالمسائل

  .حكم إنشاء الصداقات عبر وسائل التواصل الحدیثة: المطلب األول

دیق، واشـــتقاقه َأنـــه صـــدقه المـــودة والنـــصیحة داقة مـــصدر الـــصَّ َالـــصَّ َُّ َ َُ ََ ِ ُ دیق. َْ ُوالـــصَّ ُالمـــصادق : ِ ِ ُ
َلك  القلـوب علـى اتفـاقدق وهـو الـصلب القـوي فهـي مـأخوذة مـن الـص ، قـوة المـودة هي الصداقةف .)1(َ

  .)2(الصحبة عن محبة: هيف المودة 

قــد حــث الــشرع علــى مــصادقة األخیــار والبعــد عــن مــصادقة  ف، بــأمر الــصداقةاإلســالمهــتم ا
ـــى األشـــرار، داقة قیمـــة إضـــافیة، تتمثـــل فـــي معن ـــشائع للـــصَّ ــوم ال ّ حیـــث یـــضیف اإلســـالم علـــى المفهـ َّ

، واسـتهداف مرضـاة لعالقات بین الناس، وتساهم في تعزیز النـصح بـین األفـرادّ، التي تعزز ا"األخوة"
  . ًاهللا تعالى من وراء هذه العالقة، بعیدا عن المصالح الهابطة

 : ومن األدلة الواردة في القرآن الكریم 

َّإنما المؤمنون إخوة فَأصلحوا بین َأخویكم وات: " تعالىوله ق-1 َ َ َْ ُ َُ َْ َْ ََ ُ ِ ْ َ ٌ ْ ُِ ِ ِْ ْ َقوا اللـهَّ َّ ْلعلكم ترحمون ُ ُ َّ َ َ")3(.  

َاَألخــالء یومئــذ بعــضهم لــب" : تعــالىولــهق - 2 َ َِ ٍ ِ ِْ َُ ُُ ْ ْ َّ َِّعض عــدو إال المتقــیْ ُ ْ َِّ ٌّ ُ َ ٍ الــصداقة إذا لــم تكــن علــى ف .)4("نْ
  .الطاعة فإنها تنقلب یوم القیامة إلى عداوة

ًیا ویلتى لیتني لم أَتخذ فالنا ": تعالىوله ق - 3 ُ ْ ِ َِّ ْ َ َ ََ َْ ْ َ ًخلیالَ ِ  .من جلیس السوءتعالى فقد حذرنا اهللا . )5(" َ

 
                                                

  )194/ 10(ه، دار صادر، بیروت، 1414، 3 ط،لسان العرب، ) ه711ت( ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي،  )1(
الفـروق اللغویـة بترتیـب =  معجـم الفـروق اللغویـة العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سـهل بـن سـعید بـن مهـران، )2(

  .311مي بقم، ص، مؤسسة النشر اإلسال1بیت اهللا بیات، ط: حققه ة،وزیاد
  10 الحجرات،)3(
  67 الزخرف،)4(
  28 الفرقان،)5(
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ــه  - 4 ــى ﴿ :تعــالى عــن مكانــة الــصدیق فــي حیــاة المــرء المــسلمقول ــى اَألعمــى حــرج وال عل ــیس عل َل ْ َ ََ ٌ َ َََ ََ َ ْ ْ
ٌاَألعرج حرج  ََ َِ ْ ُ َأو بیوت خـاالتكم َأو مـا ملكـتم مفاتحـه َأو صـدیقكم.....ْ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ َ َُُ َ ْ َ َ ُْ ْ  عـن أهـل عـالى تهلـووق ،)1(﴾ََ

َفما لنا من شافعین﴿: النار ِ ِ َِ ْ ََ َ ٍ وال صدیق حمیم*َ ِ َِ ٍ َ ََ﴾)2(. 

 : الشریفةاألدلة من السنة النبویة

ِإنما مثل الجلیس الـصالح وجلـیس الـسوء كحامـل المـسك، ونـافخ " :السالمالصالة و علیه قوله -1 ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ِْ َ َ ََ ِ ُِّ َِّ ِ ُ َ َ َ َّ

ِالكیــر، حامــل المــسك إ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ُمــا َأن یحــذیك، وامــا َأن تبتــاع منــه، وامــا َأن تجــد منــه ریحــا طیبــة، ونــافخ ِ َِ ِ ِ َِ َ ًَ َ ً َ َُِّ ِ ِِ ُ َ ْ ُ َ ْ ْْ ِْ َ َ ََّ َّ َّٕ ْٕ َْ
ًالكیر إما َأن یحرق ثیابك، واما َأن تجد ریحا خبیثة َ ِ َ ً َ َ َِ ِ َِ ْ َ ِْ َ َّ َّ ِْٕ َ َ ِ ِْ ِ")3(.  

ِ الرجل على دین خلیله ":السالمالصالة و علیه قوله -2 ِ ِ َِ ِ َ َ ُُ ِ، فلینظر َأحدكم من یخاللَّ َ ُُ َ َْ َُ ْ ُْ ْ ْ َ") 4(.  

  :  من خالل وسائل التواصل االجتماعي صداقات بین الجنسینإلنشاءالحكم الشرعي 

ّفــي مواقـــع التواصــل االجتمــاعي، وخـــصوصا بــین المهتمـــین " طلـــب صــداقة" مــصطلح یكثــر ً
أي بـــین  ،راد الجــنس الواحــد بــین أفــالمــشافهة ســواء عــن طریــق  الكتابــة أو ،بهــذا العــالم االفتراضــي

ًرجل یخاطب رجال، أو امرأة تخاطب امرأة، فهذا نوع مـن التعـارف قـد تترتـب علیـه بعـض المـصالح، 
  .)5(وهذا في دائرة المباح

ــین الجنـــسین هـــي الـــصداقة التـــي تكـــون بـــین األب وابنتـــه        والـــزوج  ،إن الـــصداقة المـــشروعة بـ
 وقــد حــث علیهــا اإلســالم لمــا فیهــا مــن ،ارمهــا بــشكل عــاموبــین المــرأة ومح ،ٕ واألخ واخوتــه،وزوجتــه

  . تدعیم للروابط والتراحم األسري

                                                
  .61النور، )1(
 .101-100الشعراء، )2(

محمـد زهیـر بـن ناصـر الناصـر، كتـاب الـذبائح :،حققـه صـحیح البخـاري البخاري، محمد بـن إسـماعیل أبـو عبـد اهللا البخـاري،)3(
 .)96/ 7(،دار طوق النجاة، ه1422، 1،ط5534والصید، باب المسك، رقم 

، كتــاب ســنن أبــي داود، )ه275ت( السجــستاني، أبــو داوود ســلیمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بــشیر بــن شــداد األزدي،)4(
/ 4(، المكتبــة العــصریة، صــیدا،4833محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، رقــم : األدب،بــاب مــن یــؤمر أن یجــالس، تحقیــق

  .حسن: ،حكم األلباني)259
  http://www.saaid.net/Doat/alsharef/06.htm ،، المحادثة بین الرجال والنساءر الشریف، محمد بن شاك)5(
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 وهـي مـن ، أما الصداقة الخارجـة عـن ذلـك اإلطـار فهـي دخیلـة علـى دیننـا وعاداتنـا وتقالیـدنا
فـال یجـوز للمـرأة   .)1(همـا إلـى مـا ال تحمـد عقبـاهیأخطر أنواع الصداقات،  فتقود أحـد الطـرفین أو كل

ذلك وســــیلة إلــــى الفتنــــة والوقــــوع فــــي فــــن تــــصادق الرجــــال الــــذین لیــــسوا مــــن محارمهــــا أو العكــــس؛ أ
  .)2(المنكرات ومن أعظم المحرماتفهي  ،الفاحشة

ٍ فحــرم العالقـــة بــین رجــل وامـــرأة إال فــي ظـــل ،األشـــخاصصــان اإلســـالم العالقــات بــین  فقــد ٍ

ــا یخـــد، زواج شـــرعي ً حتـــى  ولـــو كـــان كالمـــا بریئـــا خالیـــا ممـ ً ِش الحیـــاء؛ فلـــم تجـــر بـــذلك عـــادة بـــین ً
، ٕالمسلمین من قدیم الزمن، وانمـا كـان الحـدیث الـذي یمكـن أن یحـدث بینهمـا للحاجـة ولـیس للتعـارف

   .)3(كل ذلك یظهر من توجیهات الشرع ونصوصه

 ،بـین الرجــل والمــرأةصــداقة  عالقـة إنــشاءاتفـق العلمــاء علـى عــدم جـواز  فقــد والخالصـة 
  : واستدلوا بما یلي،ًاج الشرعي هي عالقة محرمة ال تحل شرعافأي عالقة غیر الزو

  : أدلة التحریم من القرآن الكریم

َوال متخذات َأخدان﴿: قوله تعالى   ) أ ْ ِ َِ َّ ُ َ﴾)4(.    

ـــة فالـــصداقة بـــین  ،)5(فاحـــشةعلـــى ال وال متخـــذات أصـــدقاء: أي" وال متخـــذات أخـــدان ": وجـــه الدالل
   . اهللا تعالى عنهاالجنسین من اتخاذ األخدان الذي نهانا

ً﴿فال تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبه مرض وقلن قوال معروفا﴾:  تعالىقوله  ) ب ًُ َ َ َْ ْ ْ َّْ ْ ْ َْ ُ َ َ ََ َ ََ ٌ ِ ِ ِِ َِّ َِ َْ َ ْ ََ)6(.  
  
 

                                                
  /http://www.almoslim.net، ه1430-4-28 البهلكي، سلوى، )1(
: ، الناش�ر 1 - فت�اوى اللجن�ة الدائم�ة احم�د عب�د ال�رزاق ال�دویش،:    اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء، جمع وترتیب)2(

  )67/ 17(رة البحوث العلمیة واإلفتاء، الریاض، رئاسة إدا
)3( http://www.saaid.net/Doat/alsharef/06.htm 

 25: النساء)4(
احمد البردوني : ، تحقیقتفسیر القرطبي،  )671ت( القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري،)5(

  ) 143/ 5(تب المصریة، القاهرة، ، دار الكم1964-ه1384، 2ٕوابراهیم اطفیش، ط
  32: األحزاب )6(
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 عنــدما یخــاطبن الرجــال أو حــین یــسمعون كالمهــن ،  نهــى اهللا ســبحانه وتعــالى النــساء:وجــه الداللــة
   .)1( فیعجب الرجال ویمیلهم إلى النساء،عن لین الكالم وترقیقه والرضوخ فیه

ُیا َأیها الذین آمنوا ال تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطـوات الـشیطان فإنـه ﴿:  تعالىقوله  ) ج َّ َِ ِ َِ ُ َ ُْ ْ َّْ ِ َّ ِِ ِ َِ َ َ ُ َُ َُّ ََّ ََ ََ َ ُ َ َّ ُّ
ُیأمر بالفحشاء والمنكر ولوال فضل الله علیكم ورحمته  ُْ َ َ ْ ُ ُ ُْ ْ َْ َ َُ ََ ََ َِ َّ ُ ََ َْ ِ ْ َْ ِ ِّما زكا منكم من َأحد َأبـدا ولكـنَّ اللـه یزكـي ْ َ َُ َ ََ َّْ ِ ٍ َِ َ ً ِّ ُ َ َ

ٌمن یشاء والله سمیع علیم﴾ ِ َِ ٌ ََ َ ُُ َّ َ َ
)2(.  

ًالمحادثة بین الجنسین إذا كانت المرأة أجنبیـة عـن الرجـل ولیـست زوجـة أو محرمـا لـه  : وجه الداللة ً
ـــق ال ـــشیطان، وخطـــــوة فـــــي طریــ ــواب الــ ـــاب مـــــن أبـــ ـــط بــ ــو بالكتابـــــة فقــ ــدرج فـــــي خطـــــوات ُولـــ ـــل والتـــ زلــ

الــشیطان،فخطوات الــشیطان طرقــه ووساوســه ویــدخل فیهــا ســائر المعاصــي المتعلقــة بالقلــب واللــسان 
َ﴿ومن یتبع خطوات الشیطان فإنـه یـأمر بالفحـشاء﴾والبدن،  ْ ْ َْ َ ُْ ِ َّ ُِ ُ َْ َ َُ َّ َِ ِ ِ َ َُ أي مـا تستفحـشه العقـول والـشرائع مـن  َّ

ِ﴿والمنكـر﴾ ه،الذنوب العظیمة مع میل بعض النفوس إلیـ َ ُ ْ  وهـو مـا تنكـره العقـول وال تعرفـه، فنهـى اهللا َ
 هــو نهـي وتنفیـر وتحـذیر مـن ذلــك ، عنهـا؛ ألن ذلـك صـیانة لهــم عـن التـدنس بالرذائـل والقبـائحتعـالى

  .)3(بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها

  أدلة التحریم من السنة النبویة الشریفة

شیت أن یقـذف خـٕان یجري من ابن آدم مبلـغ الـدم وانـيِ  الشیطّإن« :السالم الصالة وعلیه قوله ) أ
  . )4(»في قلوبكما

 من الدخول في مكایـد الـشیطان فإنـه یجـري مـن ابـن آدم صداقاتما یترتب على هذه ال: وجه الداللة
ه ویخالطـه، جـ یجري منه مجـرى الـدم، بمعنـى أنـه یمازووذلك لبلوغه منه مبالغ خفیة، فه" مجرى الدم

                                                
س�امي ب�ن محم�د س�المة، :  حقق�ھتف�سیر اب�ن كثی�ر،)  ه774ت(   ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرش�ي، )1(

  .)408/ 6(، دار طیبة للنشر والتوزیع، م1999-  ه1430 ،2ط
  21: النور )2(
عبد : ، حققهتیسیر الكریم الرحمن= تفسیر السعدي ، )ه1376ت( بن عبد اهللا السعدي،  السعدي، عبد الرحمن بن ناصر)3(

  ).564: ص(، مؤسسة الرسالة، م2000-ه1،1420 معلى اللویحق، طنالرحمن ب
كتــاب بــدء الخلــق، بــاب صــفة ابلــیس وجنــوده، رقــم صــحیح البخــاري،   البخـاري، محمــد بــن إســماعیل أبــو عبــد اهللا البخــاري،)4(

3281 ،)4/124(.  
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اللحـم الـذي هـو جـزء مـن  ووسوسـته لـه كـان مثـل ئـهإنـه لكثـرة إغوا: ه ویـضله وقیـلویوسوس له ویغوی
 )1(أجزائه

 .)2(»اإلیمان بضع وستون شعبة والحیاء شعبة من اإلیمان" :السالم الصالة و علیهقوله) ب

ما یترتـب علـى هـذه المحادثـات مـن خـدش حیـاء المـرأة والتجـرؤ علـى مثـل ذلـك فیهـون  :وجه الداللة
ًسهل علیهــا غیـره، واألصـل فــي الـشریعة صـیانة كــل نفـس عمومـا والمــرأة خـصوصا مـن كــل علیهـا ویـ ً

 فـإن ،یمـانما یخدش حیاءهـا وعفتهـا باالبتعـاد عـن مـا یـؤدي إلـى المحـذور، لهـذا كـان الحیـاء مـن اإل
فكأنــه  ،المــستحي ینــدفع بالحیــاء عــن كثیــر مــن المعاصــي كمــا ینــدفع باإلیمــان عنهــا إذا عــصمه اهللا

، )3(ده ألنه یعمل عمله فلما صار الحیاء واإلیمان یعمالن عمال واحدا جعـال كالـشيء الواحـشعبة من
فـإذا  ، الرجال األجانب بهذه الوسائل تتعرض لخدش حیائهـا بـل لزوالـهصادقةفالمرأة التي تعمد إلى م

  .زال الحیاء فال یحول بین اإلنسان وبین الفحش شيء

  .)4(" ال یخلون رجل بامرأة إال كان ثالثهما الشیطانأال: "السالم الصالة و علیهقوله) ج 

ــة هــذه المحادثــات بــین الرجــال والنــساء األجانــب فیهــا معنــى الخلــوة، وممــا اختــصت بــه : وجــه الدالل
یكــره  ف،المــرأة االبتعــاد عــن الخلــوة مــع الرجــل مهمــا كانــت علــى درجــة مــن التقــى ومهمــا كــان الرجــل

  .)4(نها حرمةللمرأة أن تخلو مع رجل لیس بینه وبی

                                                
، بتـرقیم 532/20(، شرح سـنن أبـي داودالعیاد، عبدالمحسن بن حمد بن عبدالمحسن بن عبداهللا بن حمد العبا،  محمد بن )1(

 ).الشاملة آلیا

  )1/11(، 9 كتاب اإلیمان، باب أمور اإلیمان، رقم صحیح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري، )2(
، ، التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید)ه463ت(بو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر، القرطبي، أ)3(

ـــشؤون اإلســـالمیة،ط: تحقیـــق ــوم األوقـــاف وال ـــر البكـــري، وزارة عمـ ه، 1383مـــصطفى بـــن احمـــد العلـــوي، محمـــد عبـــد الكبی
  .)9/234(المغرب، 

بـشار عـواد معـروف، : ،  تحقیـقسـنن الترمـذي، )ه279ت( الـضحاك،  الترمذي، محمد بن عیسى بن سورة بن موسـى بـن)4(
حـدیث : حكـم األلبـاني(، )4/35(، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 1998أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ط 

 .)صحیح
 .ملة آلیابترقیم الشا) 171/25 (شرح الموطأ  الخضیر، عبد الكریم بن عبد اهللا بن عبد الرحمن الخضیر، )4(
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ــــهق) د ــــصالة و علیــــه ول ــسالمال ــــاال یُی ادع مــــ«: الــ ــــى م ــــك إل ــــكُریب ــــهق  و )1( »ریب الــــصالة  علیــــه ول
 .)2(»بهات وقع في الحرامّ لدینه وعرضه ومن وقع في الشأبهات استبرّقى الشّفمن ات« :السالمو

خــل بــاألدب فــإن هــذه المحادثــات بــین الرجــال والنــساء األجانــب علــى فــرض أنهــا ال ت: وجــه الداللــة 
وبالتـالي فهـي تـؤدي إلـى الحـرام وتثیـر الظنـون الـسیئة  ،أقل أحوالها أنها مـن مـواطن الـشبهات والریبـة

فاإلمساك عنه ورع، واإلقدام علیه ال یقطـع عـالم . فلزم االبتعاد عن هذه المواطن، حول من یمارسها
 .)3(صوص معنى المنفيًالحرام ما عرف بعینه منصوصا علیه أو ف  بتحریمه؛

  .)4("ر على الرجال من النساءّما تركت بعدي فتنة أض:" السالم الصالة و علیه قوله) ه

 وقد ذكر رسولنا الكریم صلى اهللا علیه وسلم أن أعظم فتنه علـى الرجـال مـن بعـده هـي :وجه الداللة
        ؟فكیف یمكن أن تنشأ صداقة بریئة دون أي عواقب بین الفاتن والمفتون ،فتنه النساء

   .)5("اسّهو ما حاك في صدرك وخشیت أن یطلع علیه الن اإلثم:" السالمالصالة و علیه قوله)  و

  . هذه الصداقةإخفاء من عالمات الحرام الرغبة في :وجه الداللة

ــا، :  فقــال- صــلى اهللا علیــه وســلم -ن فتــى شــابا أتــى النبــي ورد  أ)  ز یــا رســول اهللا، ائــذن لــي بالزن
أتحبـه " : فجلـس قـال: قـال". ، فـدنا منـه قریبـا أدنـه: " فقـال. مـه. مـه:  فزجروه وقالوافأقبل القوم علیه

ـــاس یحبونـــه ألمهـــاتهم : " قـــال. واهللا جعلنـــي اهللا فـــداءك. ال: قـــال" ألمـــك؟  أفتحبـــه " : قـــال". وال الن

                                                
 يعبـد الفتـاح أبـ: ، تحقیـق سـنن النـسائي،)ه303ت (   النسائي، أبو عبد الرحمن احمـد بـن شـعیب بـن علـي الخراسـاني، )1(

  .، حكم األلباني، حدیث صحیح)327/ 8(، 5711غدة، كتاب االشربة، باب الحث على ترك الشبهات، رقم 
 كتاب الصید، باب في ، سنن ابي داوود، بن بشر بن شداد االزدي السجستاني، أبو داوود سلیمان بن األشعث بن إسحاق)2(

 .، حكم األلباني، حدیث صحیح)3/243( ، 3330اجتناب الشبهات، رقم 
أبو تمیم یاسر إبراهیم، : ، تحقیقشرح صحیح البخاري، )ه449ت(  ابن البطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك،)3(

  .)6/193( الریاض، ، مكتبة الرشد،م2003-ه1423، 2ط
، كتـاب النكــاح، بـاب مـا یتقــى مـن شــؤم المـرأة، رقــم صــحیح البخــاري  البخـاري، محمـد بــن إسـماعیل أبــو عبـد اهللا البخـاري، )4(

5096 ،)7/8.(  
محمد فـؤاد عبـد البـاقي، : ، حققهصحیح مسلم، )ه261ت( النیسابوري، مسلم بن الحجاج ابو الحسن القشیري النیسابوري، )5(

  ).4/1980(، 2553یاء التراث العربي، بیروت، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تفدیر البر واإلثم، رقم دار إح
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: قـــال". وال النـــاس یحبونـــه لبنـــاتهم: " جعلنـــي اهللا فـــداءك قـــال،واهللا یـــا رســـول اهللا. ال: قـــال " البنتـــك؟
  .)1("حبونه ألخواتهمُاس یّوال الن: " قال. واهللا جعلني اهللا فداءك. ال: قال" أفتحبه ألختك؟ "

ٕواذا كــان الرجــل ال یرضــى ألمــه أو ألختــه أو زوجتــه أو ابنتــه أن تتحــدث مــع أجنبــي : وجــه الداللــة
ـــره مـــا ال یرضـــى لنفـــسه أو أهلـــه ـــى . علـــى نحـــو منفـــرد، فعلیـــه أال یرضـــى لغی مـــا ورد فـــي قیاســـا عل

  . الشریفالحدیث

 ، ذلــك ال محالــةأدرك ، اهللا كتــب علــى ابــن آدم حظــة مــن الزنــاّإن ": علیــه الــصالة والــسالمقولــه )ز
  )2("و یكذبهأفزنا العین النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي والفرج یصدق ذلك 

زنـا اللـسان الكـالم،  فأسـند ف ،لزنـاًن لجـوارح اإلنـسان حظوظـا مـن اأ حیـث بـین الحـدیث :وجه الداللـة
كـل  ف،)3(ٕ وان تفـاوت مقـدار اإلثـم، الفرج بالزنـا ویـأثم بـهذذلتی بالكالم المحرم كما یتلذذ حیثالزنا إلیه 

و هــهـذا وجارحـة تـصرفت فیمـا حــرم علیهـا التـصرف فیــه فـذلك التـصرف منهــا علـى هـذا الوجــه حـرام 
                             .)4(زناه

  : اإلفتاءوى دور فتا )ج

 اإلنترنــت بوســاطةجانــب عنهــا األ أن األصــل فــي  كــالم المــرأة مــع  الفلــسطینياإلفتــاء دار تأكـد *
  لفاضــلة، خالق ااأل مــع االلتــزام بلبــاس التقــوى، والتحلــي بــعــارضتتفهــي  ،لــه مــن المحــاذیر الــشرعیة

وقـد بینـت الفتـوى مجموعـة  . بما یخل بأحكام الشرع فعندئـذ تحـرم هـذه المحادثـاتفإن كانت المحادثة

                                                
: ،  حققـهمـسند اإلمـام احمـد بـن حنبـل، )ه241ت( ، أبو عبد اهللا احمد بن محمد بن حنبل بـن هـالل بـن أسـد،بن حنبل  ا)1(

/ 36(، 22211 حــدیث أبـــي أمامــة البــاهلي، رقـــم ،م2001-ه1421، 1شــعیب األرنــاؤؤط وآخــرون، مؤســـسة الرســالة، ط
  .حدیث صحیح: حكم األلباني) 545

وحـرام علـى قریـة أهلكناهـا إنهـم ال "، كتاب القـدر، بـاب صحیح البخاري البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري، )2(
 ).8/125(، 6612، رقم "یرجعون

، مكتبة م1988-ه1408، 3، ط،  التیسیر بشرح الجامع الصغیر)ه1031ت(  زین العابدین، زین الدین محمد بن علي،)3(
  .)45/ 2(االمام الشافعي، الریاض، 

، المكتبة التجاریة الكبرى، مـصر، ه1356، 1، طفیض القدیر،  )ه1031ت(  زین العابدین، زین الدین محمد بن علي، )4(
)4/66(.  
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 لیـست مـن محارمـه علـى النحـو وامـرأةمن الضوابط الواجب االلتزام بها فـي حـال التواصـل بـین رجـل 
  :التالي

ً على الساحات العامة، ولیس حـوارا خاصـا ال یطلـع علیـه أحـد غیرهمـا؛ كالمأن یكون ال -1  إذ بـذلك ً
  .ًیعد بابا من أبواب الفتنة

  .التعلیم التعلم و، أو بهدفٍقاق حق إحبهدف كالمأن یكون ال -2

عــدم خــروج الرجــل والمــرأة عــن اآلداب اإلســالمیة، أو اســتعمال األلفــاظ والعبــارات الخارجــة عــن  -3
 .)1(نطاق الحیاء واألخالق

  : على ما سبق فقد ورد فیهاالمصریة اإلفتاءدار وأكدت فتوى  �

 فتــــوى بتحــــریم 1435و القعــــدة  ذ4 بتــــاریخ  ، لــــدار اإلفتــــاء المـــصریةالرســــمينـــشر الموقــــع       
عـــدم جـــواز فجـــاءت الفتـــوى ب. االجتمـــاعيالمحادثـــة اإللكترونیـــة بـــین الجنـــسین عبـــر مواقـــع التواصـــل 

لمـا فیـه  ، حـدود الـضرورةفـي عـن اآلخـر إال أجنبـيالمحادثـة اإللكترونیـة بـین رجـل وامـرأة كـل منهمـا 
  شیطان، كما أنه یمثل مدخال من مداخل الالفتن والشرمن فتح أبواب 

 عــصرنا مــن أن هــذا النــوع مــن فــي لمــا أثبتتــه التجــارب ذلــك أن عــدم جــواز      وقــد أكــدت الفتــوى
 للمـرأة إرسـال صـورتها ینبغـي والـشر، كمـا أنـه ال فـساد وبـاب مـن أبـواب ال،المحادثات مـضیعة للوقـت

  .)2(كرامتها وعرضهاولمن ال تعرف صیانة لنفسها 

الكـالم جنبیـین بواسـطة تبـادل أ امـرأةاب الـشیطان بـین رجـل و فالفتوى تحث على عدم فـتح بـ        
 ذلــك مــن فــي لمــا ،االجتمــاعي نــشرها علــى مواقــع التواصــل أو لــصورها المــرأةعــدم تبــادل بینهمــا، و

                                                
  http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.php?id=17479/3 دار اإلفتاء الفلسطیني، )1(
)2( http://www.youm7.com/story/2014/8/30 الفتوى رقم ) 8593 (  
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 تكـون أن المحادثـات االلكترونیـة یجـب أن المـصریة علـى اإلفتـاء دار كدؤت وهذا،خطر على سمعتها
  . )1( حدود الضرورةفي

   :ألردني ااإلفتاء �

 إلــى وتــؤدي شــرعیة، مخالفــات مــن تخلــو ال الجنــسین بــین الخاصــة الحــواراتأك��دت الفت��وى ب��أن      
ــین الـــشاب والفتـــاة عبـــر ف )2(المحـــرم التعلـــق وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي تحـــرم المحادثـــة الخاصـــة بـ
ي الحـدیث  ولو في أمور عامة ومباحة، وذلك لما یترتب على هـذه المحادثـات مـن تـساهل فـ،الحدیثة

ِفــال تخــضعن بــالقول : (ِورقــة فــي القــول، یــدعو إلــى اإلعجــاب واالفتتــان غالبــا، وقــد قــال اهللا تعــالى ْ َْ ْ ِ َ َ ْ ََ َ
ٌفیطمع الذي في قلبه مرض َ َ َِ ِ ِِ ْ َ ََّ َ َْ()3(. 

 إلــى هاًرقــة الكــالم تفــتح للــشیطان بابــا للمعاصــي؛ فیبــدأ الحــدیث بــالكالم المبــاح، لینتقــل بعــدف
 .م، وبعدها إلى المواعدة كالم العشق والغرا

َّ جـرت وقد استدلت الفتـوى بتجـارب الواقـع إذ َّ فـي العـشق المحـرمًموقعـة بهـم�أهلهـا شـرا علـى َ ُ، 
ِیا َأیها الذین آمنوا ال تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبـع خطـوات الـشیطان : (اهللا عز وجلفقد قال  َِ ُ َ ُْ ْ َّْ ِ َّ ِِ ِ َِ َ َ ُ َُ َُّ ََّ َْ َ ََ َ ُ َ َُّ َّ

ُفإنه َّ ِ یأمر بالفحشاء والمنكرَِ َ ْ ُ ُ ُْ َْ ِ َ ْ َ ِ ْ َولما رأى النبي صلى اهللا علیه وسلم ابن عمـه الفـضل بـن العبـاس  ،)4()َ ّ
َیحـد النظـر إلـى إحــدى النـساء، لـوى عنقـه لیــصرفه عـن النظـر إلیهــا، وقـال َ َُ ْرَأیـت شــابا وشـابة فلــم (: ُ َََ ً َّ �َ ََ ُ ْ

َآمن الشیطان علیهما َِ ِْ َْ َ َ َ َّ()5(. 

َّ األبـواب المفـضیة إلـى الفتنـة؛ فحرمـت الخـضوع بـالقول فـي محادثـة لتـسدلشریعة  جاءت افقد
النــساء للرجــال، ومنعــت الخلــوة بــین الرجــل والمــرأة األجنبیــة فــي مكــان واحــد، بــل نــص الفقهــاء علــى 

 .ُالمنع من إلقاء الشاب السالم على المرأة الشابة في الطریق؛ لما یخشى من وقوع الفتنة
                                                

)1( http://arabic.cnn.com/entertainment/2014/08/30/egypt-fatwa-online-chat 
)2( http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1197 

  .32 األحزاب، )3(
  .21 النور،)4(
، 562، مـسند علـي بـن أبـي طالـب، رقـم مـسند اإلمـام احمـد بـن حنبـل، أبـو عبـد اهللا احمـد بـن محمـد بـن حنبـل، بـن حنبـل ا)5(

  .حدیث صحیح: ، حكم األلباني)2/6(
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 )1(فلیكن حدیث الفتاة مع الفتیات فقط، وحدیث الشاب مع الشباب فقط ،ى المنعكل ذلك دلیل عل

  :)2( في المملكة العربیة السعودیةاإلفتاءدار * 

التعــارف؛ ألن ذلــك ممــا   بمــا یعــرف بــركن، وبــین شــاب غیــر محــرم فتــاة ال تجــوز المراســلة بــین     
  .یثیر الفتنة، ویفضي إلى الشر والفساد

 ویجب علیه الحـذر مـن أن یختلـي ،جل أن ال یلتقي مع المرأة األجنبیة عنهفالواجب على الر
ال رجــل مــا خــ  :النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم یقــول بــالمرأة ومــن أي التقــاء ومــن أي محادثــة ؛ ألن

ِفــال تخــضعن بــالقول فیطمــع الــذي فــي   :ویقــول اهللا تعــالى. )3(بــامرأة إال وكــان الــشیطان ثالثهمــا ِ َّ َِ ََ ْ َ َْ َْ ْ ِ َ َ ْ َ
ٌقلبه مـرض َ َ ِ ِ ْ طان یجـري مـن ابـن آدم مجـرى عـن محادثـة النـساء؛ فالـشی للرجـل أن یبتعـد ینبغـيف  ،)4(َ

  .ومن فتح على نفسه باب شر یوشك أن یلج فیه. ٕواغالق وسائل الشر من أسباب السالمة. الدم

   : خالصة القول

 ، ً شـرعاحـرام  )تـویتر وفـیس بـوك(التواصـل االجتمـاعي إن الصداقة بین الجنسین عبر وسـائل       
النــساء ولــو عــن طریــق اإلنترنــت، فــإن اإلســالم فــال یجــوز إنــشاء عالقــة ألفــة وصــداقة بــین الرجــال و

 .)5(حـرم أي عالقـة بـین رجـل وامــرأة أجنبیـین ال تقـوم علـى أسـاس الــزواج، ألنهـا قـد تـؤدي إلـى الفتنــة
 بحاجـة كالـشهادة والتبـایع  كـانفـإن ،فالتكلم مع الشابة األجنبیة ال یجوز بال حاجة، ألنه مظنة الفتنة

                                                
 م2009-8-17:، تاریخhttp://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=310،  دار اإلفتاء األردني   )1(
ـــــــــــــــــــاء )2( ـــــــــــــــــــة واإلفت ــــــــــــــة الدائمـــــــــــــــــــة للبحـــــــــــــــــــوث العلمی ــرون، اللجنـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــاز وآخــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــن بـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــز بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــد العزیــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ، عبــ

http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=  
بـشار عـواد معـروف، : ،  تحقیـقسـنن الترمـذي، )ه279ت(بن سورة بن موسـى بـن الـضحاك،  الترمذي، محمد بن عیسى )3(

حـدیث : حكـم األلبـاني(، )4/35(، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 1998أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ط 
  )صحیح

 .32 األحزاب، )4(
  .)، بترقیم الشاملة آلیا302/ 6 (میةفتاوى الشبكة اإلسال  لجنة الفتوى بالشبكة اإلسالمیة،  )5(
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 یــسري حتــى علــى - لجهــة المقبــول والمرفــوض-لــى حیاتنــا الواقعیــة، فمــا ینطبــق ع)1(والتبلیــغ فیجــوز
  .)2( في شيء من الفتنة المستخدم  للشیطان إلیقاعً ألنها قد تكون مدخال.العالم االفتراضي

  :حكم التعارف من أجل الزواج عبر وسائل التواصل االجتماعي :المطلب الثاني

التعـارف والتـآلف ف ،فـي خلقـهتعـالى مـن آیـات اهللا       إن الزواج سنة من سنن المرسلین، وهـو آیـة 
 وتكـــوین أســـرة ،للـــزواج النـــاجححـــسن االختیـــار مـــن أســـباب بـــین الـــذكر واألنثـــى علـــى نهـــج شـــرعي، 

، وفــي هــذا المطلــب ســنتناول الجانــب الفقهــي لحكــم التعــارف مــن أجــل الــزواج عبــر وســائل صــالحة
لمواقــــع االلكترونیــــة وصــــفحات التواصــــل فقــــد ظهــــرت الكثیــــر مــــن ا  ًالتواصـــل االجتمــــاعي الحدیثــــة،
  .)3(االجتماعي للزواج بهذه الطریقة

ًالتعارف لغة واصطالحا: ًأوال ً  :  

ُالتعـــارف،تحدیـــد الـــشيء بـــذكر خواصـــه الممیزة: التعریـــف :التعـــارف لغـــة � ُ َ َمـــصدر للفعـــل تعـــارف، : َّ َ َ َ
ًتعارف القوم تعارفا؛ أي: یقال ُ ََ ََ ًعرف بعضهم بعضا: َُ َ َ َ

َوجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل {  :اهللا تعالى ویقول )4( ُِ َ ََ َ ُ َ ًَ ْ ُ َ ْ
ُلتعارفوا َ َ َ  .عرف بعضهم بعضا) تعارفوا(، )5(} ِ

ًالوصـول إلـى تحقـق المعرفــة بـین رجـل وامـرأة معینــین معـا خلقـا وخلقــا : ًاصــطالحاالتعـارف للـزواج  � ً ًُ ُ َْ
اة زوجیـــة ســـعیدة مـــن أجـــل حـــصول الـــزواج بینهمـــا بعـــد ذلـــك؛ باعتبـــار هـــذا التعـــارف یـــؤدي إلـــى حیـــ

 .)6(ًمستقبال

                                                
بریق�ة محمودی�ة ف�ي ش�رح طریق�ة محمدی�ة وش�ریعة ، ) ه1348ت (  الخادمي، محمد بن مصطفى بن عثمان ابو سعيد،  )1(

 )4/7(مطبعة الحلبي، نبویة في سیرة احمدیة، 
  .)شاملة آلیا، بترقیم ال268/ 6 (فتاوى الشبكة اإلسالمیة  لجنة الفتوى بالشبكة اإلسالمیة، )2(
 http://www.ahram.org.eg، جریدة األهرام، م2013 أغسطس 12: ، تاریخ النشر46270، هنـد، العدد ىمصطف  )3(
  )595/ 2(،دار الدعوة، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط )4(
  .13: سورة الحجرات)5(
ـــن)6( ــ ــ ـــ ـــریم ب ــ ــ ــ ــد الكـ ــ ــ ــ ــن عبــ ــ ــ ــ ــ ــــد ب ـــ ــ ـــسنیدي، فهـ ــ ــ ــ ــد الـ ــ ــ ــ ــــــــــف للــــــــــزواجا"،  راشــ   2011/12/14م، لتعــــــــــارف والتعری

http://fiqh.islammessage.com  
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  :أنواع التعارف والتعریف للزواج) ب
   : توضیحها كما یلي ویمكن ،للتعارف والتعریف للزواج باعتبار وسائلهما أنواع كثیرة

بـــأن ینظـــر الرجـــل إلـــى المـــرأة أو المـــرأة إلـــى الرجـــل بـــالعین المجـــردة، بنیـــة الرغبـــة فـــي :  النظـــر-1
الطــرف اآلخــر، وقــد یكــون بغیــر علمــه، أو یــتم النظــر بحــضرة ولــي الــزواج، والنظــر قــد یكــون بعلــم 

  .المرأة
ّبــأن تــذكر للرجــل صــفات المــرأة التــي یمكــن أن ترغ:  الوصــف-2 بــه فــي الــزواج منهــا، ســواء كانــت َُ

ًالصفات خلقیة أو َّ ْ ً خلقیة، وكذلك المرأةَ َُِّ ُ.  
، )الفوتوغرافیــة( الــصور والمراســالت، بــأن یطلــع الرجــل أو المــرأة علــى صــورة الــشخص اآلخــر -3 

َِّْوالتي تبین قدرا من الصفات الخلقیة لآل َ   . خرً
ن یالـشاب والفتـاة اللـذحیـث تـسهل االتـصال بـین ، )1(التعارف من خالل وسائل التواصـل الحدیثـة -4

اآلخــر رغــم المــسافات   رؤیــةبإمكانــه منهمــا ً كــالإن حیــث ،الحــدیث بینهمــامتیحــة  ،لزواجیرغبــان بــا
 فهـذه الطریقـة ال تقـل أهمیـة عـن غیرهـا مـن الطـرق المعروفـة للوصـول إلـى ،االشاسعة الفاصلة بینهم

  .)2(غایة الزواج
  :قولیناختلف العلماء في هذه المسألة على : الحكم الشرعي: ثالثا

 ال یجــوز االجتمــاعيإن التواصــل بــین الــشباب والفتیــات عــن طریــق وســائل التواصــل : القــول األول
   : واستدلوا بما یلي ،ًشرعا

ــــ -1 ـــد المترتبـ ــــة المفاســ ــــول،ة علــــــى ذلكغلبـ ــــشرعیة تقـ ــــدة الـ ــد ":والقاعـ ـــىدرء المفاســــ ــبأولــ ـــن جلــــ   مــ
  :)4(منهاوذلك من عدة وجوه ، )3("المصالح

                                                
)1( http://www.ramallahnet.com/news/view/24136  التعارف اإللكتروني هل یتفوق على الزیجات التقلیدیة؟.     
 101، صمستجدات فقهیة في قضایا الزواج والطالق األشقر، أسامة عمر سلیمان، )2(
األزھرية، ، مكتبة الكليات قواعد األحكام في مصالح األنام،  ) ه660ت (ابن عبد السالم، ابو محمد عز الدين عبد العزيز،  )3(

  .)1/17( ،1991م- ه 1414

ــوان )4( ــ ــ ــ ــوى بعنـــ ــ ــ ــ ــوى، فتـــ ــ ــ ــ ـــز الفتـــ ــ ــ ــ ــشورات مركــ ــ ــ ــ ــ ــــم " الـــــــــــزواج عـــــــــــن طریـــــــــــق االنترنـــــــــــت" من ـــ ــ ـــشر، 210رقــ ــ ــ ــ ـــاریخ النــ ــ ــ ــ ، تــ
2\7\2001 http://fatwa.islamweb.net/fatw  
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 فقـد یحـصل فیهـا غـش إذ قـد تكـون ، تحـصین نفـسهادأر أن هذه لیست هـي الطریـق الـشرعیة لمـن -أ
 )1( مـا دام هنالـك ســهولة فـي الوصـول الــى بیـت الفتـاة وخطبتهــا مـن أهلهــا،المعلومـات غیـر صــحیحة

َوأتوا البیوت من َأبوابها {:"من منطلق قوله تعالى َ َِ ْ ْ َِ ُ ُ ْ ُ ْ{ )2(    

  .)3(رأةال یخلو من الكذب والتدلیس سواء من قبل الرجل أو من قبل الم -ب

بـین الفتیـان والفتیـات  النـت عبر  فالتعارف.)4( ما یثیر الفتنة، ویفضي إلى الشر والفسادألن فیها  -ج
ـــرم ا ــا حــ ـــسان إلـــــى مــ ـــتن التــــي تجـــــر اإلنـ ــوت النــــسمــــن الفــ ــــو بالتلـــــذذ بــــسماع صـــ الطریق  فـــــ،اءهللا ول

  .)5(بالصالحات العفیفات یغني عن هذا الطریق المحرم للزواج الشرعي

 فمــن قواعــد دیننــا الحنیــف ســد الطــرق المفــضیة .)6(ســالم یــسد ذرائــع الفــساد وطــرق الــشرألن اإل -2
، أي أن الفعـل المبـاح إذا كـان ذریعـة إلـى "سـد الـذرائع"إلى المفاسد وهو ما یعبر عنه العلماء بقاعـدة 

ًمحـرم، فالـشارع یحرمــه وان لـم یقــصد بـه المحــرم لكونـه مفــضیا إلیـه غالبــا، والذریعـة ً ن أمــر عبــارة عـ :ٕ
  .)7(غیر ممنوع في نفسه یخاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع

وآخـــرون یرونـــه وســیلة عـــصریة اقتــضتها طبیعـــة وتطـــورات العــصر وانتـــشار وســـائل : القــول الثـــاني
    . )8(جائز وفق عدد من الضوابط والشروط، وان التعارف والزواج عبر االنترنت، االتصال الحدیثة

                                                
 .،غزةhttps://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1120294 الجوجو، حسن، شبكة فلسطین للحوار، )1(
 189 البقرة،)2(
ــذرائع، )3( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدا للــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوع ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزواج ممنــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــرض الـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــت بغـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــق النـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــن طریــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــارف عــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــم م2/4/2003 التعـــ ـــ ــ ــ ــ ،  31054، رقـــ

atwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option =  
  ) 8593  (، عبد العزیز بن باز و آخرون، الفتوى رقمللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء    ا)4(

http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename  
 .atwa.islamweb.net/fatwa/index،2/4/2003للــذرائعالتعــارف عــن طریــق النــت بغــرض الــزواج ممنــوع ســدا  )5(

php?page=showfatwa&Option 31054 =  
 =http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?pageم2007-8-2 الطــرق المأمونــة للبحــث عــن الــزوج، )6(

showfatwa&Option=FatwaId&Id=98074&Re  
ــه، )ه794ت (الزركــشي، ابــو عبــد اهللا بــدر الــدین محمــد بــن عبــد اهللا بــن بهــادر،  )7( ، 1، طالبحــر المحــیط فــي أصــول الفق

 )8/90( م،دار الكتبى، 1994-ه1414
 http://www.ahram.org.eg قهیا،، التعارف والزواج عبر الفیسبوك یثیر جدال ف2013-أعسطس12 مصطفي، هند، )8(
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أو أي وســیلة مـن وســائل االتـصال یــشرف علیهـا أنــاس صـالحون مزكــون  وجـد موقــع محتـرم نفـإ    
مـــن طــــرف أهـــل العلــــم والــــصالح وذوو خبـــرة وتجربــــة، یحتـــاطون فــــي هــــذا األمـــر غایــــة االحتیــــاط، 
ـــیلة بهـــــذه  ـــساد، إذا وجـــــدت وســ ـــون وكـــــرا للفــ ــــن أن تكــ ــا مـ ـــدابیر الالزمـــــة لحمایتهـــ ــ ــــل الت ویتخـــــذون كـ

 ومنهـا .)1(الـزواج تعامل معهـا واتخاذهـا وسـیلة للبحـث عـندخول إلیها والالالمواصفات، فال حرج في 
  .وسیتم عرض الفتوى الحقا ، الفلسطینياإلفتاءدار 

  :فتاوى دور اإلفتاء) ج

      :األردنيدار اإلفتاء *

 ،أنـواعلتعارف بین الـشباب والفتیـات لغـرض الـزواج ل المخصصةمواقع اإلنترنت   أكدت الفتوى أن  
   :وهي ، بهولكل نوع حكم شرعي خاص

علــى أقــصى المــسؤولون عنهــا  مواقــع ملتزمــة بالــضوابط الــشرعیة واألخالقیــة، یحــرص :النــوع األول
  . فهذه ال حرج من االشتراك فیها، واالستفادة منها ،نحرفیندرجات الحذر من الفاسدین الم

دة إلیهــا، وال مواقــع غیــر ملتزمــة بالــضوابط الــشرعیة، ال تحفــظ حرمــة المعلومــات الــوار: النــوع الثــاني
َیعـــرف   . فهــــذه یجــــب الحــــذر منهــــا، وال یجــــوز االشــــتراك فیهــــا،خــــالق بالــــدین واألالمــــسؤولون عنهــــا ُ

التعـارف عــن طریـق مواقــع اإلنترنـت ألجـل الــزواج لمـا فیهــا تـشجع الفتــوى علـى وفـي كـل األحــوال ال 
     )2(من المخاطر

محادثــات بــأن هــذه  البــار العلمــاء،  الــشیخ عبــد اهللا المطلــق عــضو هیئــة كبــین:  الــسعودياإلفتــاء*
 خطــوة مـــن خطـــوات الـــشیطان فـــي فهـــيعبــر وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي بمثابــة الخلـــوة المحرمـــة، 

ــــالمحرم ـــــاع بـ ــث  .اإلیق ـــنهم وال یعلمن إحیـــ ــ ــــون شخـــــصیة بی ـــث تكـ ـــض األحادیــ  اهللا تعـــــالى، إال هـــــابعــ

                                                
 http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page، الط�����رق المأمون�����ة للبح�����ث ع�����ن ال�����زوج )1(

=showfatwa&Option=FatwaId&Id=98074&Re2/8/2007م.  
ــاء األردنــي   )2(  http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=582#.VXQ8wd  ، 582:، رقــمدار اإلفت

JVikojhvdo. 4/4/2010   
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الــسریة تعــد مــن الخلــوات فهــذه األمــور  .)1(ًالــشیطان یكــون حاضــرا عنــد حــدیث النــساء مــع الرجــالف
  .)2( فالواجب إتیان البیوت من أبوابها،فتن للًالمحرمة وتفتح أبوابا

 : في دولة الكویت اإلفتاء �

 التــي خطیــرة ال هنعكاســاتالالحــدیث بــین الجنــسین ممنــوع لخطورتــه مهمــا كانــت النیــات طیبــة،       
ــیس،  ــنفس مـــع نزعـــات إبلـ وبكامـــل الحجـــاب  ، الـــضرورة تجنبهـــا، إال فـــي حـــدودفـــال بـــد مـــنتتـــسلل للـ

 هـذا مـن بـاب الـضرورة، بـل هـذا مـن تـسویل الـشیطان ولـیسواألدب وأمام األهل وعلى مسمع منهم، 
  .)3(وینظر إلیها بحضرة ولیها أن یرسل الشاب أهله لرؤیة الفتاة، ألفضلا، فومكائده

  : الفلسطیني" اإلفتاء �

التعـارف بـین الـشباب والفتیـات عـن ابط وضـوبین مجلـس اإلفتـاء األعلـى فـي فلـسطین شـروط        
 :)4(طریق االنترنت بهدف الزواج، وأهمها

 كمــا ، الــشرعيالهــدف األساســي مــن التعــارف الــزواجیكــون وأن أن تكــون هنــاك ضــرورة لــذلك، ) 1
وینبغي أن یكون الحدیث بقدر هذه الحاجة، وفي حدود هذا الهـدف، وال یتجاوزهمـا لمـسائل شخـصیة 

 .ارة الغرائزأخرى من شأنها إث

ًواذا سـَألتموهنَّ متاعـا ﴿:  تعـالىفقـد قـالیة سـالماألحكام الـشرعیة واآلداب واألخـالق اإلااللتزام ب) 2 َ َُ ُُ ْ َ ََ ِٕ
ْفاسَألوهنَّ من وراء حجاب ذلكم َأطهر لقلوبكم ُ ْ َُ ُِ ُُ ُِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ٍَ َ ْ ُ ْ ﴾)5(.  

 

                                                
)1( http://www.aleqt.com/2014/05/29/article_852750.html 

 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=293361lgjrn ملتقى أهل الحدیث،  )2(
)3( http://www.islamic-fatwa.com/fatawa/index.php?module=fatwa&id=73005 

ـــــــــــــــسطیني )4( ـــــــــــــــاء الفل ــا: اإلفت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعي، تـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل االجتمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبكة التواصــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــى شــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــارف علـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــشرالتعـ ـــ ــ ــ ــ ــ م، 2013\10\1ریخ النـ
http://www.darifta.org/news/shownew.php?title=  

  53:  األحزاب)5(
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فقــد  الفتــاة المتحدثــة، جهــةمــن الخــضوع بــالقول بتلیــین العبــارة، أو ترقیــق الــصوت االبتعــاد عــن ) 3 
ً﴿ فال تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبه مرض وقلن قوال معروفا﴾:  تعالىقال َ ُ َ َ َُ َ َ َ َْ ْ ْ ًْ ْ ََ َ َْ ْ َْ ٌ ِ ِ ِِ َِّ َِ َْ َ َ)1(. 

أن یجري الحـدیث بینهمـا بمعرفـة األهـل، وتحـت اطالعهـم، ولـیس فـي غـرف مغلقـة، وال فـي ظـل ) 4
 .ستار من السریة والكتمان

ً ال تـشكل بــدیال للوسـائل والتقالیــد المألوفـة للتعــارف م كــل تلـك الــضوابط إال أن هـذه الطریقــة ورغـ    
مـن یریـد االقتـران  إلـى  بمن أراد الزواج أن یطرق البیوت من أبوابهـا، والنظـرألجدربهدف الزواج، فا

یــد خطبتهــا مــن یر إلــى  فــإن تعــذر علیــه ذلــك، ولــم یجــد وســیلة للتعــرف،ًبهــا النظــر المــأذون بــه شــرعا
  .لذلكغیر اإلنترنت، فلیفعل ولیحرص على التقید بالضوابط الشرعیة 

  :قول المختارال

ًغالبــا مــا یكــون ذریعــة إلــى مــا ال تحمــد عقبــاه، مــع أنهــا قــد  النــت والمحادثــة عبــر التعــارف إن         
ــذا لكـــ .ًتحقـــق الغـــرض المقـــصود منهـــا بالنـــسبة لمـــن كـــان قـــصده منهـــا حـــسنا كالعالقـــة الـــشرعیة ن هـ

ــول النتــــائج، والحكــــم الــــشرعي ال یبنــــى علــــى النــــادر،االحتمــــال نــــادر  وال یبــــیح التعامــــل مــــع ، ومجهــ
  . ًوبالتالي فإن التعارف والمحادثة حرام شرعا. المجهول لخطورته

 مـنهـا ت أهلهـا ثـم خطبزیـارةمن هـذه المـرأة، فـالطریق الـصحیح لهـا هـو أن  الزواج رغب فيی فلمن   
   .)2(ت ذات دین وخلقكانإن ولي أمرها 

   األسرار الزوجیة عبر وسائل التواصل الحدیثةإفشاءحكم : المطلب الثالث

:  قــال تعــالىدفقــ ،ًغلیظــا ًمیثاقــاتعــالى  فقــد ســماها اهللا ،العالقــة الزوجیــة هــي عالقــة مــصونة
ْوَأخذ{ َ ًن منكم میثاقا غلیظـاَ ِ ِ َِ ًَ ْ ُ ْ  تولـد خـصوصیة بـین رةالعـشوهـذه  ،والمـودة، فهـي تـدوم بـدوام العـشرة )3(}َ

                                                
 .32،  األحزاب)1(
  ،                          م7/7/2005، موقف الشرع من اختیار الزوجة عن طریق النت )2(

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=644&ResD  
  .21 النساء،)3(
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 و وأدقهــا العالقــة الــشرعیة ،وهــي تتفــاوت فــي خــصوصیتها ،الــزوجین یجــب أن ال یطلــع علیهــا أحــد
فقد أحاطت الشریعة هـذه العالقـة وأسـرارها الخاصـة بـین الـزوجین . بین الزوجین فهي مما یجب ستره

  .ار هذه األسرإفشاء م تحریومنها ،بأحكام فقهیة تصونها وتحفظها من التفكك

ًجعل اهللا سبحانه وتعالى لكل من الـزوجین حقوقـا وواجبـات، كیال تنحـرف األسـرة عـن المـسار ٍّ
للمجتمـع، وبـصالح األساسـیة الصحیح، والـذي بانحرافهـا ینحـرف المجتمـع برمتـه، فاألسـرة هـي النـواة 

 مـــن ٌّ ومـــن هـــذه الحقـــوق حفـــظ األســـرار الزوجیـــة، فكـــل،)1(األســـرة یـــصلح المجتمـــع، وبفـــسادها یفـــسد
ها، ومـــن أعظـــم هـــذه األســـرار ئالـــزوجین أمـــین علـــى أســـرار اآلخـــر، یجـــب علیـــه حفظهـــا وعـــدم إفـــشا

أدب عــام عــدم إفــشاء الــسر ن إحیــث  ،وأشــدها أســرار الجمــاع ومــا یجــري بــین الــزوجین فــي الفــراش
 :  وسیتم بیان ذلك فیما یلي،، ورغب فیهسالمّحث علیه اإل

  : مصطلحات متعلقة بالسر: أوال

  :ًم السر لغة واصطالحامفهو) أ

التــي ) س ر ر(ُاســم لمــا یــسر بــه اإلنــسان؛ أي یكتمــه، وهــو مــأخوذ مــن مــادة : فــي اللغــةالــسر  -1
ــاء الـــشيء ُّ الـــسر،)2(تـــدل علـــى إخفـ َمـــا َأســـررت: ِّ ْ َ ِّعمـــل الـــسر مـــن خیـــر أو شـــر، ویقـــال: والـــسَّریرة. ْ ِّ :
َسریرته خیر من عالنیته ٌ َوأسررت الشيء. َ ُ ْ ُأظهرته، : َ ُوأسررتهَْ ْ ُكتمته: َ َْ َ)3(.  

ُّ الـسر هـو الحـدیث :االصـطالح في – 2  إلـى آخـر اإلنـسان مـا یفـضي بـه وفهـ ،)4( فـي الـنفسالمتكـتمِّ
 كمـا ،مستكتما إیاه ویـشتمل مـا حفـت بـه القـرائن علـى طلـب الكتمـان إذا كـان العـرف یقتـضي بكتمانـه

                                                
 .2، صم2008، المكتبة العربیة اإللكترونیة، المختصر في فقه الحقوق الزوجیة عبـد اهللا، فهـد، )1(
ـــو الفـــضل، )2( ـــي أب ــرم بـــن عل ـــن مكـ ــد ب ــور، محمـ ـــرب،، )ه711ت( ابـــن منظـ ــادر، بیـــروت، 1414، 3 طلـــسان الع ، دار صـ

)4/356.(  
ٕمهــدي المخزومــي وابــراهیم : ، حققــه العــین،)ه170ت( یــل بــن احمــد بــن عمــر بــن تمــیم، الفراهیــدي، أبــو عبــد الــرحمن الخل)3(

  )186/ 7(السامرائي، دار ومكتبة الهالل، 
   القاهرة، – الیزید أبو زید العجمي، دار السالم يأب.  تحقیق دالذریعة إلى مكارم الشریعة، األصفهاني، أبو القاسم، )4(

 .194، ص م2007
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الــسر هــو مــا یقــع ف ،)1(هــا النـاسیطلــع علی  أنیكــره التــي ه وعیوبـاإلنــسانویـشتمل علــى خــصوصیات 
خفیة بینـك وبـین صـاحبك وال یحـل لـك أن تفـشي هـذا الـسر أو أن تبینـه ألحـد سـواء قـال لـك ال تبینـه 
ألحد أو علم بالقرینة الفعلیة أنه ال یحب أن یطلع علیه أحد أو علـم بالقرینـة الحالیـة أنـه ال یحـب أن 

  .)2(یطلع علیه أحد

  : ًحا واصطاللغة اإلفشاءمفهوم ) ب

من فـشا خبـره یفـشو فـشوا وفـشیا انتـشر وذاع وفـشا الـشيء یفـشوا فـشوا إذا ظهـر وهـو :  في اللغة-1
  .)3( السرإفشاءعام في كل شيء ومنه 

 فهـو ،فاإلفـشاء فـي أصـله نقـل المعلومـات،هو اطالع اآلخرین على السر  وتعمد ذلك: ًاصطالحا-2
  )4(نوع من اإلخبار

  : ً واصطالحا لغةالكتمان) ج

  )5(من كتم وهو ستر الشيء وتغطیته وهو نقیض اإلعالم:  في اللغة-1

 المعلومــات التــي تعتبــر ســرا أو ســترها عــن الوصــول لغیــره إخفــاءكتمــان الــسر هــو : ًاصــطالحا -2
  .)6(سواء كان عدوا أو صدیقا

  

  

                                                
ــع الف)1( ـــة،  فتـــاوى مجمـ ــن الطبی ــسر فـــي المهـ ـــه اإلســـالمي فـــي الـ ــددمجلـــة البحـــوث الفقهیـــة المعاصـــرةق -ه1414، 20، عـ

 .207صم،1994
، 4هــ، ج 1424مؤسـسة الـشیخ محمـد بـن صـالح العثیمـین الخیریـة، ، شرح ریـاض الـصالحینالعثیمین، محمد بن صـالح،  )2(

 .36ص 
 )1/122(، العرب،  لسان     ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل)3(
 .160، صم1989،دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، المسؤولیة الجنائیة لألطباء و الصیادلة حنا، منیر ریاض،)4(
 )12/506(، لسان العرب ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل، )5(
 .11،صم1993بیروت، دار اإلرشاد، دروس في الكتمان من الرسول القائد، خطاب، محمود شیت، )6(
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  )1(أنواع األسرار الزوجیة: ثانیا

ُلسر خلق مركـب مـن الوقـار واألمانـة؛ فـإن فكتمان اي وأخالقي عام، إسالمحفظ األسرار أدب        ُ
أسـرار  ف.األسـرار الزوجیـة أشـد خـصوصیة عـن أي أسـرار أخـرىو .)2(إخراج السر مـن فـضول الكـالم

    :ومنهاالبیت لیست على درجة واحدة من األهمیة 

 فقــد وكــذلك الــزوج    أن تحــتفظ بهــا الزوجــةفهــي ممــا یجــب: أســرار العالقــة الخاصــة بــین الــزوجین �
  .لنبي صلى اهللا علیه وسلم من إفشاء هذه األسرارحذر ا

 هـي التـي تحفـظ صالحة وهـذه تقـدر بقـدرها، والزوجـة الـ: األسرار المتعلقة بالخالفـات بـین الـزوجین �
: فقـــد قـــال تعـــالىهـــذه األســـرار وال تنقـــل منهـــا إال مـــا یعـــالج المـــشكلة، إلـــى مـــن تتوســـم فـــیهم الحكمـــة 

ِفابعثوا حكما من َأهله{ ِ ِْ ْ ً َ َ ُ َ ْ َ وحكما من َأهلها إن یریدا إصالحا یوفق الله بینهماَ ُ َ َ ََ ْ َ ُ ُ َُ َ ْ َّْ ِ ِّ ً ًْ ِ ِِ ِ ِْ َ{)3(.  

ــا كــذلكوهــذه :  األســرار المتعلقــة بخــصوصیات البیــت � ً ال یجــوز نــشرها حتــى ال تــصبح األســرة كتاب
 : ومنها، على ذلك كثیرةواألدلة.  أمام اآلخرینًفتوحام

َضرب الله مث{: تعالىقوله  -1 َ َُ َّ َ ٍال للذین كفروا امرَأت نوح َ ُ َ َ ُْ َ ًَ َ ِ َ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنـا وامرأةَِّ َِ ِ ِ ٍَ َْ َ َِ ْ ْ ْ َ َ َ ُ
َصالحین فخانتاهما ُ َ َ َ َ ِ ْ َ ِ إن امـرأة نـوح كانـت تكـشف سـره فـإذا آمـن : ن عـن هـذه الخیانـةوقال المفسر ،)4(}َ

ًاستـضاف لـوط أحـدا أخبـرت أهـل  أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به، أما امرأة لوط فكانـت إذا همع
  .)5(المدینة ممن یعملون السوء حتى یأتوا ویفعلوا بهم الفاحشة

عاتب والم بعض زوجاته عندما أفـشت بعـض األسـرار  - صلى اهللا علیه وسلم –ثبت أن النبي  -2
ِواذ َأسـر النبـي إلـى بعـض َأزواجـه حـد{: فقـد قـال تعـالى ،التـي كـشفها لهـا َِ َِ َ َ َْ ِ ِْ َِ ُّ َّٕ َّ ْ ُیثا فلمـا نبـَأت بـه وَأظهـره ِ َ َ َْ ًِ ِ ْ َّ َ َّ ََ

                                                
ــة،إفـــــــــشاء األســـــــــرار العـــــــــدو األول للحیـــــــــاة  )1( ــ ــ  http://articles.islamweb.net/media/index  الزوجیـــ

.php?id=127872&lang =25/04/2006م. 
، 1، طمنــشورات الجمــل، عمــاد الهاللــي: تحقیــق، قتهــذیب األخــال علــي احمــد بــن محمــد بــن یعقــوب، وأبــ ابــن مــسكویه، )2(

 .25، ص م2011
  .35 النساء،)3(
  .10 التحریم،)4(
  .)202/ 18 (تفسیر القرطبي القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري، )5(
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ُالله علیه عرف بعـضه وَأعـرض عـن بعـض فلمـا نبَأهـا بـه قالـت مـن َأنبـَأك هـذا قـال نبـَأني العلـیم  ِ ِ ِ َِ َْ َّ ََّ َّ ََّ ََ ََ َ َ ََ ْ ََ َ َ َ َ َْ َ َ َْ ْ َ ُ َُ َِ ٍ ْ ْْ َْ َ َّ

ُالخبیر  ِ َ َ وفیه المعاقبة على إفشاء السر بما.)1(}ْ ُِ ِ ِّ ِّ َ َْ َ َ َ َ ْ ِ ُلیق بمن َأفشاهَال ی َ َ ْ ْ َ ِ ِ)2(.  

  :حكم إفشاء األسرار الزوجیة: ًثالثا

 الرجـل سـر زوجتـه أو هـي تفـشي أسـرار زوجهـا بـذكر إفـشاءال خالف بین الفقهاء فـي حرمـة 
 فــإذا كــان الحفــاظ علــى ، وقــد عــده العلمــاء مـن الكبــائر ،مـا یقــع بینهمــا مــن تفاصــیل الجمـاع وأحوالــه

  .)3(مالسر واجبا فإن إفشاء السر حرا

  : أدلة التحریم

  : القرآن الكریم) أ
ْفالصالحات قانتات حافظات للغیب{:  تعالىوله ق-1  َ ْ ِ ِ ِ ٌِ ٌ َُ َ ََ َ ََّ{)4(.  

بـأنهن حافظـات للغیـب أي یحفظـن أنفـسهن عـن ،  یمـدح اهللا تعـالى الـصالحات القانتـات:وجه الداللة
ــن عـــن التبـــذیر واإلســـراف، ویحفظـــن مـــا بیـــنهن  وبـــین أزواجهـــن مـــن أســـرار الفاحـــشة وأمـــوال أزواجهـ

  .)5( فهن  حافظات لهم في أنفسهن وأموالهموخصوصیات

َوالذین هم َألماناتهم وعهدهم راعون:  تعالىوله ق-2 َُ ََ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َِ َ ُ َّ� )6(.  

                                                
 .3 التحریم،)1(
،  ه1379، دار المعرفــة، بیــروت، ح البخــاري، فــتح البــاري شــرح صــحی  ابــن حجــر، احمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالني)2(

)9/378.(  
، م1987، دار الفكــر، الزواجـر عــن اقتـراف الكبـائر، )ه974ت(  الهیتمـي، احمـد بـن محمـد بـن علــي بـن حجـر الهیتمـي، )3(

عبــد : ، حققـهأدب النـساء الموســوم بكتـاب العنایـة والنهایـة،  )ه238ت( عبـد الملـك بـن حبیـب بـن حبیـب، –  ) 2/45(
 .182ص ،1412،1992جید التركي، دار الغرب اإلسالمي، الم

  34:النساء )4(
  .)5/168(، تفسیر القرطبي القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري، )5(
  .8 ، المؤمنون)6(
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ٕمـــن األمانـــة أن یحفـــظ المـــرء كـــالم مـــن یحدثـــه حـــدیثا وهـــو یعتبـــره مـــن األســـرار، وان : وجـــه الداللـــة ً
، فهـي  أمانـة حـاط بـسیاج مـن الكتمـان واهللا حیـي سـتیر یحـب الحیـاء والـسترًللفراش أسرارا یجب أن ت

  .  من أعظم الخیانة-وهي إفشاؤها-من األمانات التي یجب حفظها، والخیانة فیها

ْیا َأیها الذین آمنوا ال تخونوا الله والرسول وتخونوا َأماناتكم وَأنتم:  تعالىوله ق-3 ْ َ َُ َ َْ َ َ ُ َ َُ ُ ُِ َِ ُ ُ َُ َّ َ َّ ََّ ُّ ُ تعلمونَ َ ْ َ
)1(  

  .)2( الخیانة عكس األمانة، وقد عدها اإلمام الحافظ شمس الدین الذهبي من الكبائر:وجه الداللة
ُهنَّ لباس لكم وَأنتم لباس لهنَّ:  تعالىولهق-4 ٌ َ ٌَ ْ ََ َِ ِْ ُْ ُ ُ)3(.  

لــستر فــي  وتــوقظ معنــى ا، القــرآن الكــریم لــه لمــسة حانیــة تمــنح العالقــة الزوجیــة شــفافیة:وجــه الداللــة
وكـشف  ،ًتیسیر هذه العالقة، واللباس ساتر وواق، وكذلك هـذه الـصلة بـین الـزوجین تـستر كـال منهمـا

 ال یحــدث بمــا حــصل أن فمــن حــق كــل مــن الــزوجین علــى اآلخــر .)4(هــذا الــستر یتعــارض مــع اآلیــة
هـــو  فكـــشف األســـرار ، بس والملبـــوس ال یـــدخل بینهمـــا غریـــب مـــن بـــاب رعایـــة األمانـــةال فـــال،بینهمـــا

  .)5(خالف المروءة

ٌ جــاء فـــي النهـــى عــن إفـــشاء األســـرار الزوجیــة أحادیـــث كثیـــرة، ووعیـــد :الـــشریفة الـــسنة النبویـــة) ب
 وصـف مـا یفعلـه مـن ذلـك وكـشف حالهـا فیـه، فإنـه مـن كـشف العـورة، وال فـرق بــین فـيشـدید، وذلـك 

  :ومن هذه األحادیث .)6(كشف العورة بالنظر أو بالوصف

زید رضـي اهللا عنهـا أنهـا كانـت عنـد رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم والرجـال عن أسماء بنت ی  -1
ًلعـل رجـال یقــول مـا یفعلــه بأهلـه، ولعـل امــرأة تخبـر مـا فعلــت مـع زوجهــا، : والنـساء قعـود عنــده فقـال

                                                
  .27،سورة األنفال )1(
 .149 دار الندوة الجدیدة، بیروت، صالكبائر، الذهبي،، شمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن احمد، )2(
  .187، البقرة)3(
ـــراهیم حـــسین )4( ــب إب ــشروق ، فـــي ظـــالل القـــرآن، )ه1385ت( الـــشاربي، ســـید قطـ ــروت–دار الـ ، 1، جه17،1412، ط بیـ

  .175ص
، بحــث مقـدم لجـائزة نـایف بـن عبـد العزیـز آل ســعود أة فـي ضـوء الـسنة النبویـةحقـوق المــر العیـد، نـوال بنـت عبـد العزیـز، )5(

 .812،صم2006-ه1427العالمیة للسنة النبویة والدراسات اإلسالمیة المعاصرة، ط
  614، ص 4، جم1998، 1، تحقیق یحي إسماعیل، دار الوفاء للنشر، طإكمال المعلم بفوائد مسلم عیاض، القاضي، )6(
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َّفأرم القوم یعني سكتوا ولـم یجیبـوا فقلـت   فـال":ٕأي واهللا یـا رسـول اهللا، إنهـن لـیقلن وانهـم لیفعلـون قـال: َ
 .)1( في طریق فغشیها والناس ینظرونشیطانهتفعلوا فإنما مثل ذلك مثل الشیطان لقي 

 فهذا الحدیث نهى صریح عن كشف أسرار الفراش، وكأن هذا الكـشف واإلفـشاء صـورة :وجه الداللة
مـن یحكـي للنـاس عمـا فعلـه مـع أهلـه، ومـن تحكـي ل تشبیه عجیب وفیه.جنسیة معروضة في الطریق

 شبهها النبي صلى اهللا علیه وسـلم بأنهمـا مثـل شـیطان لقـي  فقدوجها من أسرار الفراشما تفعل مع ز
 . في الطریق فقضى حاجته منها والناس ینظرونشیطانه

ر الناس عند اهللا منزلة یـوم القیامـة الرجـل یفـضي ّإن من أش: -صلى اهللا علیه وسلم - قوله  -2
  .)2("إلى امرأته وتفضي إلیه ثم ینشر سرها

 لقد عد رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم مـن أفـشى أسـرار الفـراش، ومـا یفعـل الرجـل مـع :الداللةوجه 
وفـي هـذا الحـدیث تحـریم إفـشاء الرجـل مـا یجـري بینـه وبـین امرأتـه مـن أمـور . زوجته من أشر النـاس

  .)3(یعد إفشاء األسرار الزوجیة من الكبائر حیث االستمتاع

ســتره اهللا فــي ا ًمــن ســتر مــسلم«:  اهللا صــلى اهللا علیــه وســلمقــال رســول:  عــن أبــي هریــرة قــال-3
  .)4(»الدنیا واآلخرة

 األسـرار  كـتمجعل الشارع الفالح في اآلخرة یكون بكتم األسـرار فـدل ذلـك علـى وجـوب: وجه الداللة
 باألسـرار الزوجیـة اًثرثـاراآلخـر ألنه من أسباب الفالح ولهذا أجـازت الـشریعة ألحـد الطـرفین إذا كـان 

  .)5(ن یرفع دعوى على اآلخر وللقاضي أن یعزر من یفشي السرأ

                                                
 .)297، ص 9، جم2014 دار المعارف، ، الجامع الصحیح للسنن والمسانید،، صهیب عبد الجبار)1(
، رقـم 2، كتـاب النكـاح، بـاب تحـریم إفـشاء سـر المـرأة، جصـحیح مـسلم النیسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري، )2(

  .1069الحدیث 
، ص 2، جم1987، دار الفكـر، 1، طراف الكبـائرالزواجـر عـن اقتـ الهتیمي،احمد بن محمد بن علي  بـن حجـر الهیتمـي، )3(

45.  
  .صحیح: حكم األلباني) 850/ 2(، 2544  سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن، رقم )4(
، دار النفـائس، األردن، م1997-ه1418، 1، طٕكتمـان الـسر وافـشاؤه فـي الفقـه اإلسـالمي إدریس، الشریف بن إدریـس، )5(

 .107ص



 71

  .)1(»السباع حرام«: -صلى اهللا علیه وسلم  -قوله -4

  .)2(قال ابن لهیعة یعني به الذي یفتخر بالجماع: وجه الداللة

ذكـرك أخـاك «: اهللا ورسوله أعلم، قـال: قالوا» أتدرون ما الغیبة؟«: السالم الصالة و علیه قوله-5
ٕإن كان فیه ما تقول، فقـد اغتبتـه، وان لـم «: قیل أفرأیت إن كان في أخي ما أقول؟ قال»  یكرهبما

  .)3(»یكن فیه فقد بهته

قـد فـصل الغزالـي بقولـه  ف،ها الشارع ومنها الغیبةع السر من آفات اللسان التي منإفشاء: وجه الداللة
 .)4(نه حتى في ثوبه وداره ودابتهو في دییا أاعلم أن الغیبة أن تذكر أخاك بما یكره في الدن

إن العبــد لیــتكلم بالكلمــة مــن رضــوان «:  عــن أبــي هریــرة، عــن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم قــال-6
ٕاهللا، ال یلقي لها باال، یرفعه اهللا بها درجات، وان العبد لیتكلم بالكلمة من سـخط اهللا، ال یلقـي لهـا 

  .)5("»، یهوي بها في جهنمًباال

ٕال أعظـم مـن الكلمـة التـي تكـون فـي إباحـة العـورات وافـشاء األسـرار الزوجیـة وجعلهــا فـ: وجـه الداللـة
 فهــو مــن كبــائر الــذنوب لكــان فــال یجــوز لإلنــسان أن یتحــدث بمــا جــرى بینــه .)6(مــادة لحــدیث النــاس

  .)7(وبین زوجته

                                                
أبــو قتیبــة محمــد :  حققــهالكنــى واألســماء،، )ه310ت(البي، أبــو بــشر محمــد بــن احمـد بــن حمــاد بــن ســعید بــن مـسلم،  الـدو)1(

 .حدیث منكر: ، حكم األلباني)3/1158(، 2020، دار ابن حزم، بیروت، رقم 2000-1421، 1الفاریاني، ط
 .)2/45 (، الزواجر عن اقتراف الكبائر الهیتمي، احمد بن محمد بن علي بن حجر،)2(
 كتــاب البــر والــصلة واآلداب، بــاب تحــریم ، صــحیح مــسلم، النیـسابوري، مــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسن القــشیري النیــسابوري)3(

  ).4/2001(، 70الغیبة، رقم 
 .)3/259(، دار المعرفة، بیروت، إحیاء علوم الدین) ه505ت( الغزالي،أبو حامد محمد بن محمد،)4(
، 6478، كتـــاب الرقــاق، بـــاب حفـــظ اللـــسان، رقـــم ، صـــحیح البخـــارياعیل أبــو عبـــد اهللا البخـــاري البخــاري، محمـــد بـــن إســـم)5(

)8/101(.  
، 34، مجلـة الحقـوق، جامعـة الكویـت، مجلـدضوابط إفشاء األسرار الزوجیـة فـي الفقـه اإلسـالمي المرزوق، إیمان یوسـف، )6(

 .153، ص2عدد
، م2002، 1، تحقیق عمر بن سلیمان الحفیان، دار ابن الجوزي، طقنعالشرح الممتع على زاد المست ابن عثمیین، محمد، )7(

 .419، ص12ج



 72

مـــن یـــضمن لـــي مـــا بـــین لحییـــه ومـــا بـــین رجلیـــه أضـــمن لـــه «: قولـــه علیـــه الـــصالة والـــسالم -7
   .)1(»الجنة

الحمیمـة مـن  واً الـزوجین بمـا یحـیط بعالقتهمـا عمومـ حفـظ لـسانه مـن تكفل اهللا لكل مـن:وجه الداللة
 .الجنةب أسرار على وجه الخصوص

  :فتاوى

  : المصریةاإلفتاءفتوى دار  �

 ًم شــرعارحــم مــا یقــع بـین الرجــل وزوجتــه حــال الجمــاع إفــشاءاعتبـرت دار اإلفتــاء المــصریة          
 فـساد عظـیم ٕ وافـشائه ٕواشـاعته وفـي ، أن یـستترا بـستر اهللافـال بـد للـزوجینبیره من الكبـائر كاعتبرته و

 العامــة للبحــوث العلمیـــة  بــه الرئاســةوهــذا مــا أخـــذت )2(ًا مقدســًا رباطــفقــد عــد الــشرع العالقــة بینهمـــا
  .)3( في المملكة العربیة السعودیةواإلفتاء

   : وخالصة القول

حیـث  ، عبـر وسـائل التواصـل الحدیثـة الزوجیـةالحیـاة سـرار وخاصـة أ، )4(إفشاء السر حـرامإن       
ــك األســـرة  إفـــشاءهاأن  ـــفبنـــاء یـــسهم فـــي تفكـ أســـرار  حفـــظ ىاألســـرة الـــسلیمة یعتمـــد فـــي األســـاس عل

مـن الحكمـة أن تظــل ف )5( یجـب أن تحـاط بـسیاج مـن الكتمـان واألمانـة والحیـاء والـسترالتـي ،الزوجیـة
أسرار البیوت في طي الكتمان فال یطلع علیها أحد، فیحرم على كـل مـن الـزوجین أن ینـشر األسـرار 

بنیـان هـذه المتعلقة بحیاتهما الجنسیة حیث أن  إفشاءها یفـضي ألخطـار عظیمـة مـن شـأنها تقـویض 
  .األسرة

                                                
/ 8(،  6474، كتـاب الرقـاق، بـاب حفـظ اللـسان، رقـم صحیح البخـاري البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخـاري، )1(

100.(  
)2( http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=7253 
)3( http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view= result 
&fatwaNum  

،، مؤسـسة قرطبـة للنشر،مــصر، ، غـذاء األلبـاب فـي شــرح منظومـة اآلداب)1188ت(ســالم بـن أحمـد بـن حمـد الـسفاریني، )4(
  .119-118، ص 1،جم1993-ه1414، 2ط

دة األهرام المصریة الصفحة اإللكترونیة، ، مقالة في جریإفشاء األسرار الزوجیة محرم شرعا  :  عمران، إبراهیم، علماء الدین)5(
 .م2013\11\18، بتاریخ46368العدد 
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  : حكم إهدار الوقت على شبكات التواصل االجتماعي: المطلب الرابع 

ن لـم یحـسن اسـتغالله فانـه إفـ ، فـي هـذا العـالمإنسان الوقت یمثل أحد الموارد المهمة لكل إن        
وقـت مـن ذهـب بـل أغلـى لفا ، فما انقضى مـن الوقـت ال یعـود أبـداتعویضهسیفقد الكثیر مما یصعب 

 أو إبقـاؤهفهـو مـورد فریـد مـن مـوارد الحیـاة ال یمكـن ادخـاره أو  ،)1(یقدر بـثمن من الذهب حیث أنه ال
  .)2( فالوقت الذي مضى ال یمكن استرجاعهاستغالله بل یمكن ،تراكمه

ال یوجد دین یقدر قیمة الوقت مثل اإلسالم، حیث أعطى القـرآن الكـریم أهمیــة بالغــة للـزمن،         
حــث المــسلمین ف بمواعیــد زمنیــة كالـــصالة والــصیام والحــج، اإلســالم ظــم العبــادات فــي  معاتــصلتو

  . )3(على استثمار الوقت فیما یفیدهم وینهض بمجتمعهم اإلسالمي

فهــو إن ضـــاع لــم یتعلــق بعودتــه أمــل، ولــذلك . كــل مفقــود عــسى أن تــسترجعه، إال الوقــت       إن 
لـــى العاقـــل أن یـــستقبل أیامـــه اســـتقبال الـــضنین للثـــروة كـــان الوقـــت أنفـــس مـــا یملكـــه إنـــسان، وكـــان ع

 الوقــت كالـسیف القائلـةالرائعة واإلسالم دین یعرف قیمة الوقـت، ویقـدر خطـورة الـزمن، یؤكـد الحكمـة 
  .)4(إن لم تقطعه قطعك

  : على شبكات التواصل االجتماعي الحكم الشرعي في إهدار الوقت

 ًوقتـا غیـر یأخـذ ًنـشاطا أو مالئمـة، غیـر بطریقة الوقت استخدام عن عبارة هو إهدار الوقت
  .)5(ضروري

                                                
 .20-17، مكتبة المطبوعات اإلسالمیة، ص1ط قیمة الزمن عند العلماء، ، )1417ت ( أبو غدة، عبد الفتاح أبو غدة،)1(
ـــد، )2( ــــت، المعمیري،عبــــد الملــــك أحمـ ـــسودان،عمجــــاالت إهــــدار الوق ، م2006-ه1427، 12دد مجلــــة جامعــــة أم درمــــان، الـ

  .118ص
  http://kenanaonline.com م،2012،فن إدارة الوقت الكردي، احمد، )3(
 .235، ص م1983:، دار الكتب اإلسالمیة، القاهرة، طخلق المسلملغزالي، محمد، ا )4(
، رسـالة ماجـستیر منـشورة، األكادیمیـة المنظمـات فـي العـاملین لـدى الوقـت كفـاءة إدارة مـدىد هللا، عبـ  الولیـدي، هیفـاء)5(

 .15، صم2012البریطانیة المفتوحة، 
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 لمـا یتبعـه مـن ًمكـروه شـرعا الوقت عبر وسـائل التوصـل االجتمـاعي إلهدار فالحكم الشرعي        
 وقد تدخل فـي بـاب المحـذورات الـشرعیة ألنهـا تلهـي عـن ذكـر ،آثار سلبیة تعود على الفرد والمجتمع

  : على ذلكدلةاألومن اهللا وعبادته وطاعته 

  :القرآن الكریم) أ

 مـوقفین فـي أكد القرآن على أهمیة الوقت وأن اإلنـسان ینـدم أشـد النـدم علـى إضـاعة الوقـت  -1
 :حیث ال ینفع فیها الندم

ِّحتـــى إذا جـــاء َأحـــدهم المـــوت قـــال رب {  :هـــو ســـاعة االحتـــضار فقـــد قـــال تعـــالى: الموقـــف األول َ ََ َ َُ َْ ْ ُ ُ َ َ ََ ِ َّ

ِارجعون ُ ِ ْ{)1(. 

فــي هــذه اآلیــة الكریمــة أن اإلنــسان إذا حــضر المــوت والحــساب یطلــب الرجــوع للــدنیا : جــه الداللــةو
فـإذا كـان األمـر علـى هـذا فیتعـین علـى .   وقتـهإهـدارهلعمل الصالحات وفي ذلك ندم أشد الندم على 

  .)2(المؤمن اغتنام ما بقي من عمره، فكل یوم یعیشه المؤمن غنیمة

ِویــوم یحــشرهم كــَأن لــم یلبثــوا إال ســاعة مــن النهــار {  :رة فقــد قــال تعــالىفــي اآلخـ: الموقــف الثــاني َ َ ََّ ََّ ِ ً َ َ َ َ َِ ُ ْ ْ ْ َُ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ
َیتعارفون بینهم قد خسر الذین كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدین  َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َ َ ْ َُ ََ َ ََ ُ ََّ ََّ ِ ُ َ ََّ ْ َ ُْ{)3(.   

 استقبلوا فـرأوا أن طـول أعمـارهم فـي مقابلـة إنما قصرت مدة لبثهم في الدنیا من هول ما:وجه الداللة
  .)4(الخلود كساعة

ــا {  : فقــد قــال اهللا تعــالىهــو منــاط المحاســبة والمــسألة یــوم القیامــة -2 ـــاكم عبث ًَأفحــسبتم َأنمــا خلقن َ َ َْ َ ُْ ََ ْ َ َّ ُ ْ ِ َ
َوَأنكم إلینا ال ترجعون ُ ََ ُْ َ َ ْ َِ ْ ُ َّ{)5(.  

                                                
 .99 المؤمنون،)1(
محمـــد : ،تحقیــقجــامع العلــوم والحكــم، ) ه795ت( الــسالمي، زیــن الــدین عبــد الــرحمن بــن احمــد بــن رجـــب بــن الحــسن، )2(

  ).1142/ 3(، دار السالم للطباعة والنشر،م2004-ه1424، 2 طاألحمدي أبو النور،
  .45 یونس،)3(
  ).347/ 8(،تفسیر القرطبي القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري، )4(
  .115، المؤمنون )5(
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ــنعم التــي أنعــم بهــا اهللا علی-1 ّیبــین القــرآن الكــریم أن نعــم اهللا علــى العبــاد :  نــا الوقــت مــن أصــول ال ّ
َوان تعدوا نعمـة اللـه ال تحـصوها {: كثیرة وال تحصى قال تعالى ُ ُ َْ ُ َِ َِّ َ َ ْ ُّ ْ فـإن مـن أعظـم الـنعم التـي أنعـم  )1(}ِٕ

  . اهللا بها على عباده هي نعمة الوقت فالوقت هو الحیاة

: ٍعــالى بــه فـي آیــات كثیــرةٍ ومـن ذلــك قولــه تعــالىمــن أهمیـة الوقــت فقــد أقـسم اهللا ت:  القـسم بالوقــت-2
ِوالعصر { ْ َ ْ ْإنَّ اإلنسان لفي خسر* َ ُ ِ َ َْ َ َواللیـل إذا یغـشى  {:  وقولـه تعـالى)2(}ِ ْ َ َ ِ ِ َّْ َّوالنهـار إذا تجلـى* َ َ َ َ ِ ِ َ ََّ{)3( . 

نبـه َّومعروف أن اهللا إذا أقسم بشيء من خلقه دل ذلك على أهمیته وعظمته، ولیلفـت األنظـار إلیـه وی
  .على جلیل منفعته

لقـــد خلـــق اهللا الوقــت لغایـــة عظیمــة وهـــي عبــادة اهللا فقـــد قـــال :  ارتبــاط الوقـــت بالغایــة مـــن الخلــق-3
ِوما خلقت الجنَّ واإلنس إال لیعبدون  {:تعالى ُ ُُ َْ ِ ِ َ َ َْ َِ ْ ْ َ ،  كما وارتبطـت العبـادات بمواعیـد وأوقـات محـددة )4(}َ

ًإنَّ الــصالة كانــت علــى المــؤمنین كتابــا {: قــال تعــالى. مممــا یزیــد مــن أهمیــة الوقــت فــي حیــاة المــسل ََ ِ َِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َ ََ َّ
ًموقوتا ُ ْ َ{)5(.  

ارتــبط التقــویم اإلســالمي باألشــهر القمریــة والتــي تبــدأ مــن ظهــور الهــالل : الوقــت وتعاقــب األهلــة -4
َّیـسَألونك عــن األهلـ{: إلـى أن تنتهـي باختفائـه لـیعلن مـیالد شــهر جدیـد قـال تعـالى ِ ِ َ ََ َ ُ ُة قـل هـي مواقیــت ْ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ

ِّللناس والحج َ ْ َ ِ َّ  .ُفیعرف من خاللها مواعید الصالة والصیام واإلفطار والحج  . )6(}ِ

  :الشریفة السنة النبویة)ب

  .)7( ) من الناس، الصحة والفراغٌ فیهما كثیرٌنعمتان مغبون(:  صلى اهللا علیه وسلمقوله -1

                                                
 .34 إبراهیم، )1(
 .2-1 العصر،)2(
  .2-1 اللیل، )3(
 .56 الذاریات، )4(
  .103 النساء، )5(
  .189 البقرة،)6(
، رقــم 88، ص 8جكتــاب الرقـاق، بــاب المجاهــدة، ، صــحیح البخــاري البخـاري، محمــد بــن إسـماعیل أبــو عبــد اهللا البخــاري، )7(

  .6412الحدیث 
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ٕن نعــم اهللا علـى خلقــه والبـد للعبــد مـن شــكر النعمــة واال أخبــر النبـي أن الوقــت نعمـة مــ: وجـه الداللــة
ــت ـــلبت وذهبــ ـــات . ُسـ ــتثمارها فــــي الباقیـ ـــات، واســ ــتعمالها فــــي الطاعـ ــت یكــــون باســ ــكر نعمــــة الوقــ وشــ

. وكسل عـن الطاعـات فهـو المغبـون الخاسـر" الصحة والفراغ : " فمن حصل له األمرانالصالحات، 
  .)2(تهباعهما ببخس ال تحمد عاقب:  أي)1(في تجارته

ِال تزول قدما عبد یوم القیامة حتى یسأل عـن أربـع عـن عمـره : "- صلى اهللا علیه وسلم-قوله -2 ُ َُ َ ٍُ ََ َُّ ِ ٍَ َ
ُفیمـا أفنــاه وعـن جــسده فیمـا أبــاله وعـن علمــه مـاذا عمــل فیـه وعــن مالـه مــن َأیـن اكتــسبه وفیمــا  َْ ََ َ ْ َ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ

ُأنفقه َ")3(.  

 مــسؤول عنــه حیــث أنــه ثمــة أربعــة أســئلة سیــسألها العبــد عنــد ربــه فالوقــت  أمانــة وهــو: وجــه الداللــة
منها سؤاالن مختصان بالوقت، حیـث یـسأل اإلنـسان یـوم القیامـة عـن عمـره أي وقتـه بمـاذا أفنـاه أفـي 

  .)4(الطاعة أم المعصیة وهذا یدل على أهمیة استغالل الوقت فیما یعود على اإلنسان بالخیر

شـبابك قبـل : ًاغتنم خمسا قبـل خمـس(: لیه وسلم لرجل وهو یعظـه  رسول اهللا صلى اهللا عقول -3
ـــاك قبـــل فقـــرك ـــل شـــغلك هرمـــك وصـــحتك قبـــل ســـقمك وغن  .)5()وحیاتـــك قبـــل موتـــك وفراغـــك قب

  .وبالمقابـل كراهـة إضـاعته فیمـا ال ینفـع،اسـتحباب اسـتغالل الوقتمـن دالالت الـنص : وجه الداللة
 فیـدعو الحـدیث إلـى اغتنـام فرصـة اإلمكـان .لفـراغ أن في إضـاعة الوقـت عـدم شـكر لنعمـة ا حیث  

   .)1(للسالمة من العذاب
                                                

عبــد القـادر األرنـاؤوط، مكتبـة البیــان، : ، راجعـهمنـار القـاري شــرح مختـصر صــحیح البخـاريالقاسـم، حمـزة محمـد القاســم،   )1(
  )289/ 5(، 1990-1410دمشق، 

، دار إحیــاء التــراث عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري، )ه855ت ( الغیتــاني، أبــو محمــد محمــود بــن احمــد بــن موســى،)2(
   )31/ 23(العربي، بیروت، 

دار ، بـشار عـواد معـروف،:  حققـهسـنن الترمـذي،،، )ه279ت (محمد بن عیسى بن سورة بن موسى الـضحاك، الترمذي، )3(
، )4/190(، 2417رقم الحدیث ، أبواب صفة القیامة والرقائق والورع، باب في القیامة، م1998سالمي، بیروت، الغرب اإل

 .حدیث صحیح: حكم األلباني 
-1425، 4، طدلیــل الفــاتحین لطــرق ریــاض الــصالحین، )ه1057ت(  البكـري، محمــد بــن علــي بــن عــالن بــن ابـراهیم، )4(

 ).4/300 (، دار المعرفة للطباعة، بیروت،2004
 :، رقــم  الحــدیث 4 بیـروت، ج–، دار الكتـب العلمیــة 1، تحقیــق مـصطفى عبــد القـادر عطــا، طالمـستدرك الحـاكم، محمــد، )5(

 حدیث صحیح:  حكم االلباني ،341، ص 7846
  .)16/ 2(، ه1356، 1، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ط، فیض القدیرزین الدین محمد زین العابدین، )1(
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ِ قیمــة الوقــت، حتــى أقــسم اهللا عــز وجــل بعمــره  الثمــین، -صــلى اهللا علیــه وســلم - عــرف النبــي -4 ِ ُ ُُ ِ َ ّ َ
َ﴿ لعمرك إنهم لفي سكرتهم یعمهون ﴾: فقال تعالى ُ َ ُ ََ ْ َ ْ ُْ َ ِ ِ ِْ ِ َ ََّ َ ْ

)2(. 

 صــلى اهللا علیــه -ٕواذا أقــسم اهللا تعــالى بحیــاة نبیــه. أي وحیاتــك" لعمــرك"  قولــه تعــالى: وجــه الداللــة
  .)3(استغاللهضرورة  داللة على أهمیة الوقت و ففیه-وسلم 

  : خالصة القول

 فالوقــت لــه مكانــة فــي حیــاة المــسلم فهــو عمــره ومحاســب علیــه، فینبغــي أن یحــرص علــى اســتغالله 
فـي المعاصـي أو اللغـو ونحـو ذلـك مـن كـل مـا ال یفیـد، فیما یرضي اهللا تعـالى، ویبتعـد عـن إضـاعته 

 فمن فعل ذلك جعـل اهللا البركـة فـي وقتـه ،ویقتدي بالسلف الصالح في استغالل أوقاتهم في الطاعات
 ألن إضاعة الوقت یقطع اإلنسان عـن اهللا والـدار ،فإن إضاعة الوقت أشد من الموتوعمره وعمله، 

  .)4(لها والموت یقطعه عن الدنیا وأه،اآلخرة

  .حكم التشهیر عبر وسائل التواصل الحدیثة: المطلب الخامس

 وفـــي ظـــل التطـــور ، والتـــشهیر بهـــاعیـــوبهم        اهـــتم الـــشرع بحفـــظ أعـــراض النـــاس ومنـــع فـــضح 
   .)5(التكنولوجي انتشرت ظاهرة التشهیر عبر اإلنترنت

ل ما تحدثـه مـن تـصدع ن جریمة التشهیر من الجرائم الضارة باألفراد والمجتمعات، من خالإ    
مـن هنـا سـنعرض ، )6( بین األفـراد والجماعـاتخصومات والنزاعاتفي العالقات، ووقوع الكثیر من ال

  :  من التشهیر بالغیر من خالل العناوین التالیةاإلسالمموقف 
  
  

                                                
 .72، جر الح)2(
  ).41/ 10 (تفسیر القرطبي القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري، )3(
دار الكتـب الفوائـد البـن القـیم، ، )ه751ت( ابن قیم، محمد بن أبي یكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابـن قـیم الجوزیـة، )4(

 .)31: ص(، م1973-ه1393، 2العلمیة، بیروت، ط
  /http://ar.islamway.net موقع طریق اإلسالم، التشهیر بالناس على الطریقة اإللكترونیة،النجار، خالد سعد،  )5(
 /http://www.alforqan.net، 820 مجلة الفرقان اإللكترونیة، العدد التحذیر من جریمة التشهیر،، أبو عمر الحاي، )6(
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   : تعریف التشهیر : والأ

ْالتــشهیر فــي اللغــة مــأخوذ مــن شــهره، بمع        َ َ َ ُِ ِ َُّ َّ َ ْ ِ ِ ُّ ٌِ ُ َْ َِأعلنــه وَأذاعــه، وشــهر بــه: َنــىْ ِ ََّ َ َ َُ َ َُ ََ ََأذاع عنــه الــسُّوء، : ْ ُ َْ َ َ
ََوشهره تشهیرا فاشتهر ً ََ َْ َْ َِ ُ َّ أشـهرت : إن التشهیر في اللغة معنـاه اإلعـالن والتوضـیح وعـدم الـستر، فیقـال. َ

 الـشهرة ظهــور الــشيء فـي شــنعة حتــى :فــي لـسان العــرب منظــور ابـن قــال. األمـر أظهرتــه ولـم تــستره
   .)1(یشهره الناس

أنـواع التـشهیر تختلـف بـاختالف : الحكم الشرعي في التـشهیر عبـر وسـائل التواصـل الحدیثـة: ثانیا
  :المشهر به وهي ال تخلو عن هذه األصناف

 ، بأخیـهالتـشهیر بنفـسه ممـا نهـى اهللا عنـه فكـذا اإلنـسانإذا كـان تـشهیر :  بغیـرهاإلنـسان تشهیر -1
 أن یكـون بمـا وقـع منـه صـدقا أو التـشهیر بـه زورا، ولكـل مـن هـذه الـصور إال أن التشهیر بالغیر إما

  .حكم شرعي

 بغیـــره بنـــسبة أفعـــال قبیحـــة إلیـــه كـــذبا كمـــا یقـــع مـــن اإلنـــسانإذا شـــهر : ًكـــذباالتـــشهیر بالمـــسلم ) أ
الحاســدین و الحاقــدین فقـــد ارتكــب جرمـــا عظیمــا وذنبـــا كبیــرا حظــر اهللا منـــه فــي كتابـــه العزیــز ومـــن 

   :تحریمهدالة على األدلة ال

  : القرآن الكریم األدلة من 

َإنَّ الذین یحبون َأن تشیع الفاحـشة فـي الـذین آمنـوا لهـم عـذاب َألـیم فـي الـدنیا {:  تعـالىقوله -1 ٌ َ َ ُْ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ْ َُ ُ َ َ ََّ َُّ َُّ َ ْ َ ْ ِ
َواآلخرة والله یعلم وَأنتم ال تعلمون ُ ْ ََ ْ َ ْْ َْ َُ َ َ َُ َ ُ َّ ِ ِ{)2(.  

ــة  فهــذا ،)3(بــون أن تفــشوا الفاحــشة وتنتــشر والفاحــشة هــي الزنــا أو القــول الــسيءأي یح: وجــه الدالل
ًتأدیــب لمــن ســمع شــیئا مــن الكــالم الــسیئ، فقــام بذهنــه شــيء منــه وتكلــم بــه فــال یكثــر منــه وال یــشیعه 

  .)4(ویذیعه

                                                
 .)4/432( ،، لسان العربلفضل ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو ا)1(
 .19،  النور)2(
، دار ابــن كثیــر، ه1404، 1 طفــتح القــدیر،) ه1250ت (  الـشوكاني،محمد بــن علـي بــن محمــد بـن عبــد اهللا الـشوكاني، )3(

 . )19-4/14(دمشق، 
ــماعیل بــــن عمــــر لــــن كثیــــر،  )4( ــداء إســ ــو الفــ ـــن كثیر،أبــ ــه تفــــسیر القــــرآن العظــــیم،، )ه774ت(اب ــد حــــسین :حققــ ــمس محمــ شــ

  .27، ص6دار الكتب العلمیة، بیروت، ج ،ه1419الدین،ط
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ِإنَّ الذین یرمون المحصنات الغافالت المؤمنات{:  تعالىقوله  -2   ِ ِ ِ َِ َ َِ ِْ ُ ُ ُْ ْ َْ َ ْ َ َْ َ ْ لعنوا في الدنیا واآلخرة ولهم َّ َُ َ ََ ْ ْ ُِ ِ ِ َِ ُّ ُ
ٌعذاب عظیم  ِ َ ٌ َیوم تشهد علیهم َألسنتهم وَأیدیهم وَأرجلهم بما كانوا یعملون * ََ ُ ُ ََ َ ْ ْ ْ ْْ َْ ُ َ َُ ََ ِْ ُ َ َ ُ َْ ِ ِِ ِْ ُْ َْ ُ َ{)1(. 

 عــام لكــل مــن رمــى اآلیــة نزلــت هــذه اآلیــة فــي الــذین رمــوا عائــشة لكــن الــذي تــضمنته :الداللــةوجــه 
 فهذا في عائشة ومن صنع مثل هذا في غیرة فله ما قال اهللا مـن اللعـن ولكـن ،منة محصنة غافلةمؤ

 .)2(عائشة إمام ذلك

ًوالذین یـؤذون المـؤمنین والمؤمنـات بغیـر مـا اكتـسبوا فقـد احتملـوا بهتانـا واثمـا {:"  تعـالىقوله -3 َ َ ُ ُْ ِٕ َ َ َ ًَ ْ ََ َ َْ ُ ُ ُُ َ َْ ِْ ِ ِ َِ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْْ َْ َ َ َّ

ًمبینا ِ ُ{)3(. 

 البهـــت المبـــین أن یحكــى عـــن المــؤمنین والمؤمنـــات مـــا لــم یفعلـــوه علــى ســـبیل العیـــب :ه الداللـــةوجــ
  .)4(والتنقیص من غیره

فقــد  ،واإلجمــاعفهــذه هــي الغیبــة التــي حرمهــا اهللا فــي الكتــاب والــسنة : اًصــدقبالمــسلم لتــشهیر  ا-ب
كثـر العلمـاء والحكمـاء مـن قـد أ و)5(حرم اهللا علـى المـؤمن أن یغتـاب المـؤمن بـشيء، كمـا حـرم المیتـة

 .)6(ذم الغیبة والمغتاب وذم النمیمة والنمام

ًألدلة على تحریم التشهیر بالغیر وان كان صدقاا ٕ:  

  : القرآن الكریم: ًأوال

َیا َأیها الذین آمنـوا اجتنبـوا كثیـرا مـن الظـن إنَّ بعـض الظـن إثـم وال ت{ :" تعالىولهق-1 ََ َُ ٌَ ْ ِ ِِّ ِّ َُّّ ََّ ْ َ ُ ََ َِ ِ ِ ًِ ََ ْ ََجسـسوا وال َّ ُ َّ َ
ٌیغتــب بعــضكم بعــضا َأیحــب َأحــدكم َأن یأكــل لحــم َأخیــه میتــا فكرهتمــوه واتقــوا اللــه إنَّ اللــه تــواب  َ َ ُ َ َ ََّ َ ُ ً ََ َ ْ َُّ َِّ ُ ََّ َ ُ ْ ْ ُْ َ ْ ْْ ِ َ ُ ُ َُ ِ ِ َِ َ ْ ُّ ً ُْ ْ ْ

ِرحیم َ{)7(. 

                                                
 .24-23 ،النور  )1(
عبــد اهللا بــن عبــد : ، تحقیــق تفــسیر الطبــري، )ه310ت(  الطبــري، محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب اآلملــي، )2(

  .)228/ 17(،دار هجر للطباعة، م2001-ه1422، 1المحسن التركي،، ط
  .58:األحزاب  )3(
 .)6/470( ،تفسیر ابن كثیرابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي،   )4(
  ).381/ 21( الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي تفسیر الطبري، )5(
 .)23/23 (التمهید، القرطبي أبو عمر یوسف بن عبد اهللا محمد بن عبد البر، )6(
 .12 ، الحجرات)7(
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 :ة الشریفالنبویةالسنة : اًثانی

أفرأیـت إن كـان فـي أخـي مـا : قیـل".  یكـرهذكرك أخاك بما: "ما الغیبة؟ قالیا رسول اهللا، :   قیل-1
  .)1("ٕإن كان فیه ما تقول فقد اغتبته، وان لم یكن فیه ما تقول فقد بهته: "أقول؟ قال

إن مـن أربـى الربـا االســتطالة «:  قـال- صـلى اهللا علیــه وسـلم - وعـن سـعید بـن زیـد عـن النبـي -2
 .)2(»في عرض المسلم بغیر حق

ــه مــن " :الــسالم الــصالة و علیــهولــهق -3 ــوا عــوراتهم، فإن ــاد اهللا وال تعیــروهم، وال تطلب ال تــؤذوا عب
  .)3("طلب عورة أخیه المسلم، طلب اهللا عورته، حتى یفضحه في بیته

ــة وذهــب بعــض المفــسرین . كــل هــذه النــصوص بینــت  أن الغیبــة حــرام باتفــاق الفقهــاء : وجــه الدالل
ــت والغ)4(والفقهـــاء إلــــى أنهــــا مــــن الكبــــائر  ونقــــل ،)5(یبــــة والنمیمــــة وكــــالم ذي الــــوجهین،  فیحــــرم البهــ

الغیبـــة :  فالغیبـــة ثالثـــة أوجـــه كلهـــا فـــي كتـــاب اهللا تعـــالى،)6( علـــى تحریمهـــا والتحـــذیر منهـــااإلجمـــاع
وأمـا اإلفـك فـأن تقـول فیـه مـا بلغـك . فأما الغیبة فهو أن تقـول فـي أخیـك مـا هـو فیـه. واإلفك والبهتان

  .)7(س فیهوأما البهتان فأن تقول فیه ما لی. عنه

  :فیه حاالتو بالفاسقالتشهیر  -2

إذا كـــان المـــشهر بـــه یتـــصف بمـــا قیـــل فیـــه لكنـــه ال یجـــاهر بـــه وال یقـــع بـــه ضـــرر علـــى غیـــره،  )  أ
 للفاحــشة ومــن المقــرر شــرعا أن الــستر علــى المــسلم واجــب لمــن ٕواشــاعة غیبــة ألنــهفالتــشهیر محــرم 

                                                
 .77، صسبق تخریجه )1(
 كتــاب ســنن أبــي داوود، السجـستاني، أبــو داوود ســلیمان بـن األشــعث بــن إســحاق بـن یــشر بــن شــداد األزدي السجـستاني،  )2(

 ).حدیث صحیح: حكم األلباني(، 4876اآلداب، باب في الغیبة، رقم 
، بـاب ومـن حـدیث ثوبـان، م احمـد بـن حنبـلمسند اإلما الشیباني، أبو عبد اهللا احمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد، )3(

  ).حسن لغیرة: حكم الحدیث(، )37/88(
  332/ 31(، مطابع الصفوة، مصر، 1، طالموسوعة الفقهیة الكویتیة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة في الكویت، )4(
  ).1/5( عالم الكتب، اآلداب الشرعیة والمنح المرعیة، ابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد، )5(
محمــد بـن إبـراهیم زایــد، : تحقیـق ،الـسیل الجـرار المتــدفق علـى حــدائق األزهـار، )ه1250( الـشوكاني، محمـد بـن علــي، ت)6(

 )          4/595(، دار الكتب العلمیة، بیروت،،1985-1405، 1ط
  ).335 /16(،، تفسیر القرطبي القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري)7(
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 فــإن هــذا یــستر علیــه لكــن متخفیــارا بذنبــه ، وقــال ابــن تیمیــة مــن كــان مــستت)1(لــیس معروفــا بالفــساد
  .)2(ینصح سرا

  :األدلة

ََّ رسول الله صلى اهللا علیه وسلمقول -1 ِ َّ ِ ََّ َ َُ َْ َ ُ ََأقیلوا ذوي الهیئات عثراتهم إال الحدود«: َُ ُ ُ َْ َِّْ ْ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِ َ ُ«)3( .   

  .)4(»اآلخرةمن ستر مسلما ستره اهللا في الدنیا و«:  رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلمقول -2

ّحــث علــى ســتر زالت أخیــه المــسلم إذا اطلــع علیهــا، وهــذا الــستر فــي غیــر المــشتهرین : وجــه الداللــة
  .)5(والواجب في ذلك نصحه ال فضحه

قـد دل هـذا . )6(»ع اهللا به، ومن یرائـي یرائـي اهللا بـهمّع سمّمن س«: قوله صلى اهللا علیه وسـلم -3
 :الحدیث الشریف على أمرین

  . الغیري عن القول القبیح وكشف وعیوب النه:األول

 .)7( أن من سمع بعیوب الناس وأذاعها، أظهر اهللا عیوبه:الثاني

                                                
 .3، صم1993-ه1414، 70،عدد18، مجلة البیانأحكام التشهیر الخضیري، محمد عبد العزیز، )1(
عبـد الـرحمن بـن : ،حققـه ، مجمـوع الفتـاوى)ه728ت( ابن تیمیه، تقي الدین أبو العباس احمـد بـن عبـد الحلـیم ابـن تیمیـه، )2(

 )28/220( ، م1995-ه1416ف، المدینة المنورة، محمد بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشری
، كتاب الحدود، باب في سنن أبي داود:   السجستاني، أبو داوود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشر بن شداد األزدي)3(

  صحیح: ، حكم األلباني)133/ 4(، 4375الحد یشفع فیه، رقم 
، 1شـعیب األرنـاؤوط وآخـرون، ط: ، حققـهسـنن ابـن ماجـه، )ه273ت ( ابن ماجه، أبو عبد اهللا محمد بـن یزیـد القزوینـي، )4(

حكــم األلبــاني، ) 850/ 2(، 2544، دار الرسـالة العلمیــة،  كتــاب الحــدود، بــاب الــستر علــى المــؤمن، رقــم 1430-2009
  .حدیث صحیح

: ص(لمعرفـة،بیروت،،دار ا4،1423، طاألدب النبوي، )ه1349ت ( الخولي،محمد عبد العزیز بن علي الشاذلي الخـولي،)5(
56.(  

  ، كتاب الرقاق، باب الریاء والسمعة،، صحیح البخاري البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري)6(
 ).8/104(، 6499رقم 

ــايالحـــاي،  )7( ــان، التـــشهیرحكــــم ) 2(التحــــذیر مـــن جریمــــة التـــشهیر ، أبـــو عمــــر حـ ، م2015، 815لعــــدد ا، مجلــــة الفرقـ
http://www.alforqan.net/ 
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  : قولینعلى التشهیر به فيفقد اختلف العلماء  : بفسقه ًن مجاهراأما إذا كا  ) ب

 )4(حنابلـة وال)3( والـشافعیة)2(والمالكیـة )1( الحنفیة وبه قال والتشهیر به بفسقهجواز ذكره : القول األول
  .)5( على ذلكاإلجماعوقد نقل ابن تیمیه 

  :  بما یليبفسقهوقد استدل المجیزون على جواز التشهیر بالفاسق 

  :  الشریفةاألدلة من السنة النبویة

: استأذن رجل علـى رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم فقـال:  قالت- رضي اهللا عنها-عن عائشة -1
یــا رســول اهللا، :  فلمــا دخــل أالن لـه الكــالم، قلــت»و ابــن العــشیرةائــذنوا لــه، بــئس أخــو العــشیرة، أ«

اس، أو ودعـه ّر النـاس مـن تركـه النـّأي عائـشة، إن شـ«: قلت الذي قلت، ثم ألنت له الكالم؟ قـال
  .)6("اس، اتقاء فحشهّالن

 : بأمرین بهذا الحدیثوقد اعترض على االستدالل

 .أن هذا من خصائص النبي علیه السالم - 1

                                                
، 2ط دار الفكر، بیروت، ،رد المحتار على الدر المختار ،)ه1252ت (محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز،  ابن عابدین،)1(

 .)6/409(م، 1992،ه1412
 )2/390.( دار المعرفة، بیروتاكه الدوائي،الفو،)ه1120ت( النفراوي، ـأحمد بن غمیم بن سالم النفراوي، )2(
، مغنـــي المحتـــاج الـــى معرفـــة معـــاني الفـــاظ المنهـــاج، )ه977ت ( الــشربیني، شـــمس الـــدین محمـــد بــن احمـــد الخطیـــب، )3(

 ).1/448(، دار الكتب العلمیة، 1994-1414:ط
  ،1397، 1، طزاد المستنقعحاشیة الروض المربع شرح ، ه)1392ت (  العاصمي، عبد الرحمن بن قاسم العاصمي، )4(

    )3/427( 
 )28/219 (مجموع الفتاوى، ابن تیمیه، تقي الدین أبو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیه، )5(
،  كتاب األدب، باب مـا یجـوز مـن اغتیـاب أهـل الفـساد ، صحیح البخاري البخاري،محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري)6(

 .6054رقم ) 8/17(والریب، 
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 فـي الظـاهر اإلسـالم بل هو مـن جملـة مـن كـان تبـع إسالمهلرجل لم یكن إذ ذاك صلح أن هذا ا - 2
ــــةوبقــــي أثــــر  ــــصي الجاهلی ــــة المــــسلمین الخال ــؤالء ویعــــاملهم معامل ــــال هــ ـــألف أمث ـــد كــــان یتـ ــــه وقـ  علی

  .)1(اإلسالم

  .)2(»اذكروا الفاسق بما فیه یحذره الناس«: - صلى اهللا علیه وسلم - قوله -2

 )3( بالفــسق بحیــث ال یـستنكف أن یــذكر بـه فــال إثــمًمجـاهرا یكــون نالغیبـة أ یبــیح ممــا : وجـه الداللــة
إنما حرم علیك أن تظهر عورة من یخفي عنـك نفـسه ویـستتر، فـإذا أظهـر نفـسه بهـا وأعلـن فـال بـأس 

  .)4( إشهارهفي 

ـــى تزعـــون عـــن ذكـــر الفـــاجر«: الـــسالم الـــصالة و علیـــه قولـــه-3  ِحتـــى مت ِِ َ ْ ْ ِ ْ َ ُ ََ ََ َ َ ِاهت، َّ ـــى یحـــذره ْ ُكـــوه حت ْ َُ َ َ ََّ ُ
ُالناس    .)6(اعترض علیه بأن الحدیث ضعیف فال یصح االحتجاج به ،)5(»َّ

  )7("من ألقى جلباب الحیاء فال غیبة له" : روى عن النبي صلى اله علیه وآله وسلم أنه قال -4

اء إلــى  جــواز الغیبــة للمعلــن بالفــسق والفحــش ونحــو ذلــك مــن الجــور فــي الحكــم والــدع: وجــه الداللــة
 )9(ال، وال كرامة: قال:  له بما فیه غیبةهالفاجر المعلن بفجوره، ذكر: وقد قیل للحسن .)8(البدعة

                                                
  .)44-43( ،رفع الریبة عما ال یجوز من الغیبة الشوكاني، محمد بن علي، )1(
حدیث :حكم الحدیث).1/357( ، 598،رقم المعجم الصغیر الطبراني، سلیمان بن احمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي،)2(

 .موضوع
  .)26/ 2 (لكبائرالزواجر عن اقتراف ا الهیتمي، احمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي،)3(
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى ،  )ه386ت (  الحارثي، محمد بن علي بن عطیة الحارثي، )4(

  )179/ 2(، دار الكتب العلمیة، بیروت م2005 -ه1426، 2عاصم إبراهیم الكیالي، ط: ، حققه مقام التوحید
محمــد شــكور محمــود الحــاج : ، حققــهالمعجــم الــصغیرطیــر اللخمــي الــشامي،  الطبرانــي، ســلیمان بــن احمــد بــن أیــوب بــن م )5(

  .،  حكم األلباني، ضعیف جدا)357/ 1(، المكتب اإلسالمي، بیروت، م1985-ه1405، 1أمریر، ط
، 3 ط،مكتبة الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة،رفع الریبة عما یجوز وما ال یجوز من الغیبة الشوكاني، محمد بن علي، )6(

 42،  صه1405
محمــد عبــد :  حققــهالــسنن الكبــرى،) ه458ت ( البیهقــي، احمــد بــن الحــسن بــن علــي بــن موســى الخــسروجردي الخراســاني،)7(

ـــا، ط ــادر عطـ ـــة، بیــــروت، رقــــم 2003-1424، 3القــ ــب العلمیـ ـــاني)10/354( ، 20915، دار الكتــ ـــم األلبـ ـــدیث : ، حكـ حـ
 .ضعیف جدا

 )16/339(، تفسیر القرطبي،احمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن )8(
، مكتبــة دار البیــان، مختــصر منهــاج القاصــدین، )ه689ت ( ابــن قدامــه، نجــم الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الــرحمن،)9(

  ).173: ص(، 1978-1398دمشق، 
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من رأى منكم منكـرا فلیغیـره بیـده، فـإن لـم یـستطع «:  رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یقولول ق-4
  .)1(»فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلیمان

 المنكــر فمــن إنكــار مــن بــاب لفــسقه،  اعتبــر ابــن تیمیــه التــشهیر بالفاســق المعلــن :وجــه الداللــة     
  .)2( ویذم على ذلكإنكاره وهجره ظهر المنكر وجب أ

  )3(:إنما جاز التشهیر بالفاسق المعلن لما یليالخالصة و

 .كي ال یغتر به الناس وذلك من أعظم النصح لألمة �

 . لعله یهجر هذا الفسقردعهرغبة في  �

  . المنكر المعلنإنكارباب من  �

ألن المجـــاهر بالفـــسق ال یـــستنكف أن یـــذكر بـــه، وال یعتبـــر هـــذا غیبـــة فـــي حقـــه؛ ألن مـــن ألقـــى  �
 .)4(جلباب الحیاء ال غیبة له

أن المجاهر بفسقه ال یتـألم بـذكر ذلـك والغیبـة إنمـا منعـت لـدفع الـضرر عـن المـسلمین یـذكر بمـا  �
لمجــاهر بالفـسق ال یــضر أن یحكـى عنــه ألنـه ال یتــألم إذا فا.  ویفتخــر بـهبفـسقهیكـره والمعلـن یجــاهر 

  .)5(سمعة بل قد یسر بتلك المخازي فإن الغیبة إنما حرمت لحق المغتاب وتألمه

 :  ودلیلهم)6(الشوكانيومنهم : المنع من التشهیر بالعاصي: القول الثاني

  .)7(»سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر«:  النبي صلى اهللا علیه وسلمقول-1

                                                
إلیمـان، بـاب بیـان كـون النهـي عـن المنكـر مـن ، كتـاب اصحیح مسلم النیسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري،  )1(

   .)69/ 1(اإلیمان، 
 .)28/220( ،مجموع الفتاوى ابن تیمیه، تقي الدین أبو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیه، )2(
  .م2001، 46،عدد16، مجلة الشریعة، الدراسات اإلسالمیة،الكویت،مجحكم التشهیر بالمسلم في الفقه اإلسالمي )3(
، /http://fatwa.islamweb.net، 123513، رقم الفتوى معنى التشهیر لغة وشرعامنشورات مركز الفتاوى اإلسالمیة،  )4(

1430 1162009.  
 .)4/207(عالم الكتب، الفروق،) 684هت (أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن،  القرافي،)5(
 .42، ص ا یجوز وما ال یجوز من الغیبةرفع الریبة عم الشوكاني، محمد بن علي،)6(
، كتاب اإلیمان، باب خوف المؤمن من أن یحبط عمله  صحیح البخاري البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري،)7(

  .)19/ 1(، 48وهو ال یشعر، رقم 
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 والفاسـق لـیس اإلسـالموالمجیز یناقش االسـتدالل بـأن المـراد بالمـسلم فـي الحـدیث هـو المـسلم الكامـل 
تبـاغض فیـتكلم و ، لكن ال بد أن یكون قصده النصح فال یجوز ذكر ذلـك لعـداوة أو تحاسـد أ)1(كذلك

  .)2( من ذلك الشخص فهذا من عمل الشیطاناإلنقاصبمساوئه مظهرا النصح وقصده في الباطن 

   :  بنفسهاإلنسان تشهیر -3

ًعلى المرء أن یـستر علـى نفـسه إذا واقـع ذنبـا وال یخبـر بـه یجب  بنفسه، فاإلنسان یحرم تشهیر      
َّأحدا لعل اهللا تعالى أن یستره علیه مـن ":  صـلى اهللا علیـه وسـلمالنبـي هذا الحدیث عن في وقد جاء ،ً

  .)3( أولى به من ستره على غیره فستر المرء على نفسه،"ًستر مسلما ستره اهللا

 كجــرح الــرواة والــشهود :  كــان التــشهیر علــى ســبیل النــصیحة للمــسلمین والتحــذیر مــنهمإذا  - 4
  فینكـر علـى مـن تــصدى ،ومـن ال یحـسنون الفتیـا أو یكتبـون بمـا ال یعلمـون أو المبتدعـة فهـو واجـب

  .)4( به لئال یغتربأمره ویشهر أهلهللتدریس والفتوى والوعظ ولیس من 

َالزانیــة والزانــي فاجلــدوا كــل واحــد منهمــا {: فهــو واجــب فقــد قــال تعــالى:   الحــدودإقامــة إشــهار -5 ُ َ َْ ِ ٍ ِ ِ ِ َِّ َّ َُّ ُ ْ َ ُ َ
ــوم اآلخــر ولیــشه ــتم تؤمنــون باللــه والی ــة جلــدة وال تأخــذكم بهمــا رأفــة فــي دیــن اللــه إن كن َمائ َ َ َْ ُ ُ َُ َ َْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ِْ ِ ِْ َّ ََّ ُ َِ ِْ ُ ُ َْ َ َ ْْ ٌَ ْ ََ ْ ْ ْد َ

َعذابهما طائفة من المؤمنین  َِ ِ ِِ ْ ُ َْ ٌ َ َ ُ َ  حد الزنـا لكنـه ینطبـق علـى كـل هالنص وان ورد فی : قال الكاساني)5(}ََ
ــسهم بالمعاینــــة  ـــن الحــــدود واحــــد وهــــو زجــــر العامــــة فالحــــضور ینزجــــرون بأنفــ ـــدود فالمقــــصود مـ الحـ

  .)6( الحضور فیحصل الزجر للكلبإخباروالغائبون ینزجرون 

                                                
 )372-4/371( ، دار الحدیث،سبل السالم) ه1182ت (، محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد، لصنعاني ا)1(
 ).28/221  (مجموع الفتاوى، ابن تیمیه، تقي الدین أبو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیه، )2(
  ).444/ 8 (شرح صحیح البخاري،   ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، )3(
  .)670/ 2(، سبل السالم الحسني، محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد،  )4(
  .2النور، )5(
، 2، دار الكتــب العلمیــة، ط بــدائع الــصنائع،)ه587ت( الكاســاني، عــالء الــدین ابــو بكــر بــن مــسعود بــن أحمــد الكاســاني، )6(

1406-1986( ،)7/60( 



 86

  :فتاوى 

     : دار اإلفتاء األردنيفتوى *

ًتـصیر سـببا فـي الفـساد، والتــشهیر فُیـساء اسـتخدام المواقـع االجتماعیـة، بینـت الفتـوى بأنـه قـد 
ًفـإن التـشهیر بالمــسلم محـرم شـرعا لمـا فیـه مــن . الـذنوب والطعـن فـي األعـراض، والوقــوع فـي ،بـالغیر

  .)1( ترفضه العقول السلیمةاسد الكبیرة واآلثار الخطیرة مماالمف

  : خالصة القول

ّاألصـــل أن تـــشهیر النـــاس بعـــضهم بـــبعض بـــذكر عیـــوبهم والتـــنقص مـــنهم حـــرام        ّ ّ ــون . ّ وقـــد یكـ
ًمباحا أو واجبا ّما یتصف به المشهر به إلى وذلك راجع. ً   :)3( في األحوال اآلتیةًحرامافتكون . )2(ّ

ّ إذا كان المشهر به بریئا مما یشاع عنه ویقال فیه-أ  ّ .  

ّا كان المشهر به یتصف بما یقال عنه، ولكنه ال یجـاهر بـه، وال یقـع بـه ضـرر علـى غیـره  إذ-ب  ّ ّ .
ّفالتشهیر به حرام أیضا، ألنه یعتبر من الغیبة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها ّ ّ ّ.  

  .ّویحرم كذلك تشهیر اإلنسان بنفسه، إذ المسلم مطالب بالستر على نفسه -ج 
ــاذب      وبـــذلك فـــأن التـــشه ًیر فـــي االنترنـــت یأخـــذ حكـــم التـــشهیر بـــاللفظ، فیعتبـــر بـــذلك قـــذفا، وتتجـ

عقوبـة التـشهیر حیـث إن ، )4(العقوبة الشرعیة لهذه الجریمة عدة عقوبـات هـي القـذف واللعـان والتعزیـر
والقــذف علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي تــصل وفــق القــانون المعمــول بــه فــي الــسعودیة إلــى غرامــة 

  .)4(لایر ألف 500بمبلغ 

                                                
 =http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId، م24/5/2015:، بتـــاریخ3078 رقــم دار اإلفتــاء األردنـــي،  )1(

3078#.VXWTR9JViko  
  27، حرف التاء، ص12، السعودیة، ج2، طالموسوعة الجنائیة اإلسالمیة المقارنة البارودي، سعود، )2(
   6487، ص16 ج الكویت،–، دار السالسل 2، طالموسوعة الفقهیة الكویتیة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة، )3(
صـحیفة الریـاض الـصادرة عـن  ،عقوبـة جریمـة التـشهیر بـاآلخرین عبـر اإلنترنـت كجریمـة معاصـرة، المفلـح، هیـام، مقالـة )4(

ً، نقــال عــن د عبــد اهللا بــن فهــد الــشریف أســتاذ الفقــه فــي الجامعــة اإلســالمیة 13827م العــدد 2006مؤســسة الیمامــة، مــایو 
 .لتشهیر في اإلنترنتبالمدنیة المنورة دراسة بعنوان ا

)4( http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/29/240881.html 
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ًویكون التشهیر جائزا � ّ)1( :  

  .ّ بالنسبة لمن یجاهر بالمعصیة-أ 

  .ّ إذا كان التشهیر على سبیل نصیحة المسلمین وتحذیرهم-ب 

  .حكم إجراء عقد الزواج عبر وسائل التواصل الحدیثة: المطلب السادس

تطـور البـشر  وقـد مكـن هـذا ال،  تطـویرا هـائال تـصالإلالعصر وسـائل اا طور العلماء في هذ
وكـان لألحــوال الشخــصیة نــصیب  ،مـن التخاطــب فیمــا بیـنهم علــى الــرغم مــن بعـد الــشقة وبعــد الــدیار

 عقــد الــزواج عــن طریــق وســائل االتــصاالت إبــراممــن وســائل االتــصاالت الحدیثــة فأصــبح باإلمكــان 
 ، لطـرف اآلخـرلـى اإ العقـود عـن طریـق الكتابـة والمراسـلة إجـراء وقـد كـان معروفـا فـي القـدیم ،الحدیثة

 الجدید هو الـسرعة المذهلـة التـي یـتم فیهـا نقـل ٕوانما العقود بالكتابة لیس جدیدا إجراءن إوبناء علیه ف
  .ذي كان ینقل في ساعة أو أسابیع أو شهور یتم نقلة في ثوان لفا ،ما في الكتاب أو صورته

  .الكتابة والمشافهة : یقین  عقد الزواج عن طریق الوسائل االلكترونیة یمكن أن یكون بطرإبرام إن

جیـز مهـذا الطریـق كـان معروفـا قـدیما وتكلـم الفقهـاء فـي حكمـه بـین : العقد عن طریق الكتابـة: ًأوال 
  . سرعة النقلإال االختالفومانع وما 

 الــزواج عـــن طریــق الكتابــة وهــذا مـــذهب جمهــور الفقهــاء مـــن د عقــوإجـــراءالمنــع مــن : القــول األول
  .)4(، والحنابلة)3(یة، والشافع)2(المالكیة

  
                                                

   6489، ص16 ج، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة)1(
ألقرب بلغة السالك = حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر ،  )ه1241ت(الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، )2(

 )2/350(، دار المعارف، المسالك
ــدین یحیــى بــن شــرف النـــووي،)3( زهیـــر :  تحقیــقروضــة الطــالبین وعمــدة المفتــین،، )ه676ت( النــووي، أبــو زكریــا محیــي ال

 )7/37(، المكتب اإلسالمي، بیروت، 1991-1412، 3الشاویش، ط
، 2، طاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، )ه885ت(  المرداوي، عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي،)4(

 .)8/50(دار إحیاء التراث العربي، 
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  :بما یليقد استدلوا و

 ،)1( شــرط صــحته عنــد الــشافعیةواإلشــهاد علــى عقــد النكــاح حیــث انعقــاده اإلشــهاداشــتراطهم   -1 
قـالوا أنـه یمكــن   العقـد عـن طریـق الكتابــةإجــراءالـذین أجـازوا  ولكـن الحنفیــة، )3(، والحنفیـة)2(والحنابلـة

 بـــدعوة الـــشهود واطالعهـــم علـــى اإلیجـــابلـــذي وصـــله كتـــاب تحقیـــق هـــذا الـــشرط باســـتدعاء العاقـــد ا
، أمــا المالكیــة )4(اإلشــهاد وأنــه موافــق علــى ذلــك الــزواج وبــذلك یــتم ،  بمــضمونهإخبــارهمالكتــاب أو 

 .)5( ما قبل الدخول ویشترطون اإلعالم والظهورإلى تأخیره شرط عندهم أنه یجوز فاإلشهاد

فیــه مــا ال یحتــاط فــي غیــره حفظــا للفــروج وهــذا مــن  أن النكــاح لــه خــصوصیة حیــث أنــه یحتــاط -2
  .مقاصد الشریعة

ــانيالقــول ط اعلــى الــرغم مــن اشــترف ، )6( عقــد الــزواج بالكتابــة وهــذا مــذهب الحنفیــةإجــراءجــواز :  الث
إال أنهـــم جعلـــوا مجلـــس العقـــد هـــو ســـاعة  ،الحنفیـــة الـــشهود فـــي الـــزواج كمـــا اشـــترطه بقیـــة المـــذاهب

 علــى وأطلعهــمفــإذا وصــله دعــا الــشهود  ، الطــرف اآلخــرإلــى یجــاباإلوصــول الخطــاب الــذي یحمــل 
فقد جعلوا مجلس العقد هـو  المجلـس الـذي  ،الكتاب أو أخبرهم بمضمونه وأشهدهم على قبول النكاح

  .)7(اإلشهاد والقبول عندهم ویتم اإلیجابیصل فیه الخطاب حكما وعلى ذلك تتم المواالة بین 

  :لزواج بالكتابة الشروط التالیة وقد اشترط الحنفیة لصحة عقد ا

 .ًأال یكون العاقد حاضرا بل غائبا -1

                                                
 .)7/45(، روضة الطالبین وعمدة المفتین ،ا محیي الدین یحیى بن شرف النووي النووي، أبو زكری)1(
، مكتبـة القـاهرة، لمغنـيا، )ه620ت ( ابن قدامه، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن احمد بن محمـد ابـن قدامـه المقدسـي، )2(

 ).11-7/8(، 1968-1388: تاریخ النشر
، دار الكتـــب العلمیـــة،  ه1986-6، طبـــدائع الـــصنائع، )ه137ت( الكاســـاني، عـــالء الـــدین أبـــو بكـــر مـــسعود بـــن احمـــد، )3(

)5/138( 
 )2/231( ،بدائع الصنائع  الكاساني، عالء الدین أبو بكر مسعود بن احمد،  )4(
 )2/216(، دار الفكر، ،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر)ه1230ت(د بن احمد بن عرفة الدسوقي،  الدسوقي، محم)5(
 )5/137(،بدائع الصنائع الكاساني، عالء الدین أبو بكر مسعود بن احمد،)6(
 )    5/137( ،بدائع الصنائع الكاساني، عالء الدین أبو بكر مسعود بن احمد )7(
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 .إرسالهأن یشهد العاقد شاهدین على ما في الكتاب عند  -2

ًأن یصرح المرسل إلیه بالقبول لفظا ال كتابة فلو كتب رجل إلى امرأة تزوجتـك فكتبـت إلیـه قبلـت  -3
 .)1(كفي ولو في الغیبة الكتابة من الطرفین بال قول ال تذلم ینعقد إ

ــین یأتیـــه الكتـــاب شـــاهدین ویعـــرفهم بواقـــع الحـــال ویـــصرح أمـــامهم بـــالقبول  -4 ــب حـ أن یـــشهد الغائـ
فالمرأة حین یأتیها الخطاب تدعو شاهدین ثم تقرأ علیهما الكتاب وتخبـرهم بمـضمونه وتـصرح بقبولهـا 

ه الكتـاب والقبـول الـذي تلفظـت  الـذي تـضمناإلیجـابوبذلك یحكم الحنفیة أن الـشهود سـمعوا )2(النكاح
  .به المرأة

  :القول المختار

ارهم مجلــس العقــد هــو بــ وذلــك أن اعت،  عقــد الــزواج بالكتابــةالقــول بجــوازالــراجح واهللا أعلــم 
 المـواالة بـین قـق إلى الطـرف اآلخـر قـول سـدید ألنهـا تحاإلیجابساعة وصول الخطاب الذي یحمل 

  . والقبولاإلیجاب

ً فــإن الحنفیــة یقولــون بــذلك أیــضا لكــنهم جعلــوا حلنكــااعقــد فــي  اد شــرطأمــا قــولهم أن اإلشــه
مجلــس العقــد هــو ســاعة وصــول الخطــاب فــإذا وصــله الخطــاب ودعــا الــشهود وأطلعهــم علــى الكتــاب 

 شـــروط أربعـــةوأخبـــرهم بمـــضمونه و أشـــهدهم علـــى قبـــول النكـــاح فقـــد تـــم النكـــاح كمـــا أنهـــم اشـــترطوا 
  .لصحة عقد الزواج بالكتابة

ــاط فیــه فیمــا ال یحتــاط فــي غیــرهالفروأمــا قــولهم أن النكــاح خــصوصیة ألنــه یتعلــق بــ         ، ج فیحت
 تـضمن إجـراءاتفـالتحوط یلـزم اتخـاذ  ،)3( ولكـن ال نـوافقهم فـي المنـعإن هـذا صـحیح فـالجواب علیـه 

                                                
، دار الكتـاب االسـالمي، 2 ط،البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق،)ه970ت ( ابـراهیم بـن محمـد، ابن نجیم، زیـن تلـدین بـن )1(

)3/89(. 
 دار الفكــر، رد المحتــار علــى الــدر المختــار،، )ه1252ت ( ابــن عابــدین، محمــد أمــین بــن عمــر بــن عبــد العزیــز عابــدین،)2(

 )3/12(،1992-1412، 2بیروت، ط
 -حكـم إبـرام عقـود األحـوال الشخـصیة والعقـود التجاریـة عبـر الوسـائل االلكترونیـة - محمد بن یحیى بن حـسن- النجیمي)3(

 .16ص.ه1424، سنة60 العدد- السنة الخامسة عشرة-مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة
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ه عبـــر الكمبیـــوتر تـــیـــرى مخطوبن  العقـــود ولكنهـــا ال تمنـــع مـــن ذلــك فـــیمكن للخاطـــب أإجـــراءســالمة 
 كمــا ،  الخاصــة بكــل منهمــااإلثبــات ویمكــن أن یظهــر المتعاقــدان وســائل ،تاإلنترنــتــصل بــشبكة الم

ــت  ،یجــــب أن یكــــون الــــشاهدان یعرفــــان الطــــرفین ــن أن تجهــــز قاعــــات المحــــاكم بــــشبكة االنترنــ ویمكــ
 عقــود الــزواج الیــوم ال تقبــل المحــاكم توثیقهــا إال ألن ذلــك و ، الــصفة الرســمیة علیهــا خاصــةإلضــفاء

  .)1( العقدبإجراء له القاضي یأذن من أورت عن طریق القاضي إذا ج

 الــسلكیة و األجهــزة عقــد الــزواج بــین غــائبین عــن طریــق هــو:  هالنكــاح عــن طریــق المهاتفــ: ثانیــا
 ، هـو نمـط جدیــد فـي االتــصال ، لـم یكــن لهـا وجــود فـي العـصور الــسابقةة صــورة جدیـدوهـوالالسـلكیة 

ــــین  قاســــهد وان كــــان بعــــض العلمــــاء المعاصــــرین قــــ ــــى صــــورة العقــــد الــــذي كــــان ینقــــل ألفاظــــه ب عل
  .)2(المتعاقدین

مـا  ذكـره النـووي مـن عقـد البیـع  ،یرى أن له نظیـرا واقـرب مثـال مـن وجهـة نظـرهم )3(فبعض الباحثین
 لـم یـشاهده وفـي ذلـك أون یكون العاقدان في مكانین یـسمع كـل منهمـا اآلخـر شـاهده أمتنادیین ببین 
  )4("وهما متباعدان وتبایعا صح البیع بال خالفلو تنادیا "  :لیقو

  عقد الزواج عبر الوسائل االلكترونیة مهاتفة؟إجراءفما حكم 

  :اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسالة على قولین 

  

  

                                                
، م2000-ه1420، دار النفــائس، األردن، مــستجدات فقهیــة فــي قــضایا الــزواج والطــالق األشـقر، أســامة عمــر سـلیمان، )1(

 112ص
مجلـة ، حكم إبرام عقود األحوال الشخصیة والعقود التجاریة عبر الوسـائل االلكترونیـة، محمد بن یحیى بن حسن، النجیمي)2(

 .12صه، 1424، سنة60 العدد، السنة الخامسة عشرة، البحوث الفقهیة المعاصرة
، جـده، 2ج-6ع الفقـه اإلسـالمي، عـددمجلـة مجمـ– إجـراء العقـود بـآالت االتـصال الحدیثـة داغي، علي محیي الدین القـرة، )3(

 .935، صم1990-ه1410
 )9/1819(،دار الفكر، المجموع شرح المهذب، )ه676ت(  أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي،- النووي)4(
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 هـذا إلـىجواز عقد الزواج مشافهة عن طریق وسائل االتصاالت الحدیثة وممـن ذهـب : األولالقول 
 والـــشیخ بـــدران أبـــو العینـــین )3(محمـــد عقلـــة . ود،)2(وهبـــة الزحیلـــي .، ود)1(قـــاالمـــذهب مـــصطفى الزر

  .)4(بدران

  : أدلة هذا القول ما یلي

كــالتلفظ  ، مهاتفــة تــوفرت فیــه شــروط عقــد الــزواجااللكترونیــةن التعاقــد عــن طریــق الوســائل        أ
 ،یجـــاب والقبـــولة بـــین اإل ومعرفتـــه بـــه والمـــواال،خـــرآللباإلیجـــاب والقبـــول وســـماع كـــل مـــن العاقـــدین 
  .یجاب والقبول فیكون العقد صحیحاووجود الولي ووجود الشهود الذین یسمعون اإل

منع عقد الزواج بطریق الوسائل الحدیثـة الناقلـة للكـالم نطقـا ومنهـا التعاقـد عبـر شـبكة  :القول الثاني
العربیـة الـسعودیة وأكثـر فقهـاء  بالمملكـة )5(وقد ذهـب إلـى هـذا القـول اللجنـة الدائمـة، االنترنت مهاتفة

  .)6( بجدةاإلسالميمجمع الفقه 

  :وأدلة هذا القول ما یلي

 وعقـد الـزواج یجـب اآلخر،حد العاقدین للطرف  أ خداعیدخلهأن هذا الطریق أي المهاتفة قد   -1  
 .اإلسالمیة یحتاط فیه ما ال یحتاط في غیره حفظا للفروج وتحقیقا لمقاصد الشریعة أن

  . فیهاإلشهاد المنع بأن عقد الزواج یشترط اإلسالميمجمع الفقه علل  -2

  

  

                                                
 .113 عقلة، محمد، حكم إجراء العقود بوسائل االتصاالت الحدیثة، ص)1(
 .888، ص1،ج6، عددالميمجلة مجمع الفقه اإلس الزحیلي، وهبة، )2(
 .113، دار الضیاء،عمان،  صم1986-ه1406، 1 عقلة، محمد، حكم إجراء العقود بوسائل االتصاالت الحدیثة،ط)3(
 .41  الفقه المقارن لألحوال الشخصیة، دار النهضة العربیة، بیروت،ص- بدران- أبو العینین)4(
 .)2/121(محمد عبد العزیز المسند، : السعودیة، جمع وترتیب  لإلفتاء بالمملكة العربیةفتاوى اللجنة الدائمة )5(
 .1/97، القرارات 10-1عبد الستار أبو غدة، ص:  مجمع الفقه اإلسالمي، قرارات وتوصیات المجمع، تنسیق وتعلیق)6(
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  :القول المختار

 عقد النكاح بوسائل االتصاالت الحدیثـة الناقلـة للكـالم نطقـا إجراء جواز ،)1(الراجح واهللا اعلم
 وذلـــك لتـــوفر شـــروط النكـــاح مـــن تلفـــظ باإلیجـــاب والقبـــول وســـماع كـــل مـــن ،ومنهـــا شـــبكة االنترنـــت

لآلخــر ومعرفتــه لــه ووجــود الــولي والــشهود وكــون العاقــدین غــائبین ال حــرج فیــه فالعاقــدان العاقــدین 
خــر ویــسمعهما الــشهود آلیــسمع كــل منهــا احیــث كنهــا یعقــدان عقــد الحاضــرین لن بشخــصیهما واغائبــ

 فیحتـاط فیـه لآلخـر، وأمـا قـولهم أنـه قـد یحـصل خـداع احـد الطـرفین ،یجـاب والقبـولاإلحین نطقهمـا ب
ـــه انـــه یمكـــن  ،تـــاط فـــي غیـــرهمـــا ال یح ـــرى المتعاقــــدأنفیــــرد علی ـــر شــــبكة ا ی ن بعـــضهما الـــبعض عب

االنترنت فتظهر صورة كـل مـن المتحـدثین مـع وجـود المحـرم وبـذلك ینتفـي الخـداع كمـا أن الـشاهدین 
  .یعرفان المتعاقدین 

 قــولهم بعــدم وجــود الــشهود فیــرد علیــه بــان الــشهود یــسمعون الخطــاب ویــشهدون علــى مــا أمــا
 ،  هویتهمـاإثبـات یطلب من المتعاقدین معلومات عـن أنمعوا وهم یعرفون المتعاقدین كذلك ویمكن س

 تــوفرت الــشروط إذا عقــد الـزواج بواســطة الوســائل الحدیثــة فـي االتــصال مــشافهة إجــراءوبهـذا یتــرجح 
  .سابقة الذكرلا

     :فتاوى

ــاء الفلــسطیني � لكترونــي بوجــود مــأذون شــرعي ونــي هــو عقــد ارالــزواج االلكتإن : فتــوى دار اإلفت
الكتروني  فاألصل أن اإلیجاب والقبول مـن أركـان عقـد النكـاح، ال یـصح دونهمـا، فاإلیجـاب هـو 
اللفــظ الــصادر مــن الــولي أو وكیلــه، والقبــول هــو اللفــظ الــصادر مــن الــزوج أو وكیلــه المتــضمن 

 كمـا نـصت علـى ذلـك الموافقة على اإلیجاب، ویشترط أن یتم اإلیجاب والقبول في مجلس واحـد،
  .من قانون األحوال الشخصیة) 14(المادة 

                                                
 -لكترونیـةحكـم إبـرام عقـود األحـوال الشخـصیة والعقـود التجاریـة عبـر الوسـائل اال - محمد بن یحیى بن حـسن- النجیمي)1(

 .18ص.ه1424، سنة60 العدد- السنة الخامسة عشرة-مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة
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ًإجراء عقد النكـاح عـن طریـق الوسـائل الحدیثـة جـائز شـرعا، إذا تـوافرت شـروط النكـاح ًإذا فإن       
مـن الـتلفظ باإلیجــاب والقبـول، وســماع كـل مــن العاقـدین لآلخـر ومعرفتــه لـه، ووجــود الـولي والــشهود، 

 الــشرعي، أو مــن ینــوب عنــه، وال یجــوز أن یكــون ذلــك مــن خــالل مــأذون وأن یتــولى العقــد القاضــي
 )1(شرعي إلكتروني

ــاء المــصریة ومــن وجهــة نظــر *  إن عقــد الــزواج عــن طریــق اإلنترنــت أمــر یحتــاج إلــى  :دار اإلفت
ــولي  ــدا مـــن رضـــاء الـــزوجین معـــا بالـــشهود وحـــضور الـ ًتوثیـــق لـــه مـــن المـــأذون الـــشرعي لیكـــون متأكـ ً

ًلمـــأذون مـــن وجــودهم جمیعـــا لیوثـــق عقـــد الـــزواج، أمــا أن یـــتم التراســـل بیـــنهم عـــن الــشرعي ویتحقـــق ا
طریـق االنترنــت دون أن یلتقیـا فــي مكـان واحــد وبــدون وجـود شــهود فـإن هــذا الـزواج عبــر التراســل ال 

 .)2(یجوز ألنه ال یستوفي أركانه وشروطه الشرعیة

لــسادس بجــدة فــي المملكــة العربیــة  المنعقــد فــي دورة مــؤتمر امجمــع الفقــه اإلســالميإن مجلــس * 
   :لما یلي خلص، السعودیة

إذا تـم التعاقــد بــین غــائبین ال یجمعهمــا مكــان واحـد، وال یــرى أحــدهما األخــر معاینــة، وال یــسمع  - 1
ــیلة االتــــصال بینهمــــا الكتابــــة أو الرســــالة أو الــــسفارة وینطبــــق ذلــــك علــــى البــــرق  ــت وســ كالمــــه، وكانــ

 ففــي هــذه الحالــة ینعقــد العقــد عنــد وصــول اإلیجــاب إلــى ،آللــيوالـتلكس والفــاكس وشاشــات الحاســب ا
  .الموجه إلیه وقبوله

إذا تم التعاقد بین طرفین في وقت واحد وهما في مكانین متباعدین، وینطبق هـذا علـى الهـاتف  - 2
ــق علــــى هــــذه الحالــــة األحكــــام  ــین حاضــــرین، وتطبــ ًوالالســـلكي، فــــإن التعاقــــد بینهمــــا یعتبــــر تعاقــــدا بــ

 .رة لدى الفقهاء المشار إلیها في الدیباجةاألصلیة المقر

ًإذا أصــدر العــارض بهــذه الوســائل إیجابــا محــدد المــدة یكــون ملزمــا بالبقــاء علــى إیجابــه خــالل  - 3 ً
 .تلك المدة، ولیس له الرجوع عنه

                                                
ــــــــــــــسطیني  )1( ــوىدار اإلفتــــــــــــــاء الفل ــ ــ ــ ــ ــ ــم الفتــ ــ ــ ــ ــ ـــ  .http://www.darifta.org/fatawa2014/showfatwa، 438: ، رقـ

php?subfatwa  
)2( http://www.alaan.tv/news/world-news/125773/dar-al-fatwa-egypt 
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 فیــه، وال الــصرف الشــتراط التقــابض، وال اإلشــهادإن القواعــد الــسابقة ال تــشمل النكــاح الشــتراط  - 4
فیتبین من ذلك استثناء عقد الزواج فال یجـوز اسـتخدام الوسـائل . )1(تعجیل رأس المالالسلم الشتراط 

  . عقد الزواجإلجراءالحدیثة 

  :حیثیات عقود الزواج عبر وسائل التواصل االجتماعي* 

  :العقود من النوع هذا تسجیل) 1

الـشرعیة  محـاكمال لـدى خاصـة دعـاوى خـالل مـن العقـود مـن النـوع هـذا مثـل تـسجیل یتم عادة       
مـن  النـوع وهـذا الخاصـة أحكامهـا المحـاكم هـذه عـن بهـا ویـصدر ،الزوجیـة إثبـات دعـاوى تـسمى

 یعـد غیرهـا أو العقـود هـذه تـسجیل عـدم ٕوان،الـشرعیة االسـتئناف محكمـة لرقابـة خاضـع األحكـام
  .)2(الشخصیة األحوال قانون ألحكام مخالفة

 : العقود من النوع هذا إثبات) 2

 أو النكـول البینـة أو بـاإلقرار یـتم ًشـرعا الـزواج إثبـات فـإن العقـود مـن النـوع هـذا إنكـار الح في     
 الخطـأ والتحریف أو التزویر إمكانیة مع خاصة الوسیلة بهذه عقود إجراء حالة في وأنه ،الیمین عن
 هذاب وتشریعات خاصة نصوص من بد ال فإنه العقود هذه مثل في العمدي التدخل أو المتعمد غیر
 ویـستفاد المحاكمـات الـشرعیة وأصـول الشخـصیة األحـوال قـانوني فـي علیهـا یـنص التعاقـد مـن النوع
 بـاب مـن هـو أنـواع الحمایـة مـن نـوع أي اسـتخدام ٕوان اإللكترونیـة المعـامالت قـانون مـن ذلـك فـي

 التزویـر لحـاالت طـرق التـصدي مـن العدیـد یوجد أنه االختصاص أصحاب بین وقد المتعاقد حمایة
  .)3(غیرها أو

                                                
  /.http://ar.themwl.org،  مجمع الفقه إلسالمي رابطة العالم اإلسالمي )1(
 األحـوال قـانون مـع مقارنـة فقهیـة دراسـة اإلنترنـت عبـر بالكتابـة الـزواج عقـود ، مـشروعیةمحمـد خلـف سالمه، محمد بني )2(

 والعشرون، العدد الثاني  المجلداإلسالمیة، للدراسات اإلسالمیة الجامعة ، مجلة2010 لسنة ( 36 ) رقم األردني الشخصیة
  530، ص 2010 یونیو 535 ص – 509 الثاني، ص

  .153 ، ص2000، القاهرة، ٕواثباته العقد تكوین االلكترونیة التجارة عقودالدین،  الدین، شرف شرف )3(
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  .حكم الطالق عبر وسائل التواصل الحدیثة: المطلب السابع

  : الطالقمفهوم: ًأوال

 عنـه، القیـد رفـع إذا البعیـر الرجـل أطلـق :كقولهم ًحسیا كان سواء ًمطلقا، القید رفع هو :لغة الطالق
  .)1(النكاح بعقد الثابت القید رفع إذا امرأته الرجل طلق :كقولهم ًمعنویا، أم

 بلفـظ المـآل، فـي أو الحـال فـي النكـاح قید رفع" :بأنه الطالق المعاصرون و)2( القدامىالعلماء فعر
  .)3(همعنا في ما أو الطالق مادة من مشتق

  :مشروعیة الطالق: ًثانیا

  : والمعقولواإلجماعثبتت مشروعیة الطالق في الكتاب والسنة 

  :القرآن الكریم: أوال  

َال جنـــاح{:  تعـــالىقولـــه -1 َُ ً علـــیكم إن طلقـــتم النـــساء مـــا لـــم تمـــسوهنَّ َأو تفرضـــوا لهـــنَّ فریـــضة َ َ ُِ َِ ُ َ ََ َ َْ َ َ ُْ ُ ُّ َ ْ َ ِّْ ُ ْ ََّ ْ ِ ُ ْ َ
َومتعوهنَّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین  ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُُ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ َْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ ً َ َ� ْ ِ َ َ ََ َ ِِ َ ُ َُ ِّ{)4(.  

َوان یتف{:  تعالىقوله -2 َِ َ ْ ٕ ًرقا یغن الله كال من سعته وكان الله واسعا حكیما َ ِ ِ ِ ِ َِ ًُ َ َ َ َُ ْ َُّ ََّ َ ُ� ِ ْ ََّ{)5(.  

ْیا َأیها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ لعدتهنَّ وَأحصوا العدة واتقـوا اللـه ربكـم {:  تعـالىقوله -3 َُ َّ َُّ َّ َُّ َُّ َ ُ َ َ َ ََ َّ َِّ ِ ِ ِْ ْْ ِ ُ ِّ َِ ََ َِّ ُُِ ُّ َّ َ
ْال تخرجوهنَّ من ِ ُ ُ ِ ْ َ بیوتهنَّ وال یخرجن إال َأن یأتین بفاحشة مبینة وتلك حـدود اللـه ومـن یتعـد حـدود َُ ُ ْ ُ ُ ُْ َ ُ َ َ َ َُُّ َْ َ َ ََ َ ُ ُِ ٍ ٍ ِ َِّ َ َْ ِ ِ َِ ْ َِّ َ ِ َ ََّ ْ ِ

ًالله فقد ظلم نفسه ال تدري لعل الله یحدث بعد ذلك َأمرا  ْ َ ِ ِ َِ ََ َ ُْ َ ُُ َ َ َْ َّ ََّّ َ َِ ْ َْ َ َْ َ َ{)6(.  

                                                
یوسـف الـشیخ محمـد، : ، حققهمختار الصحاح، )666ت(زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،الرازي،  )1(

  .192ص ، 1996-1420 المكتبة العصریة، بیروت،. 5ط
 )2/188(، المطبعة الكبرى االميرية، القاھرة، 1313، 1، ط)743ت (الزيلغي، عثمان بن علي بن محجن البارعي،  )2(
  .279، دار الفكر العربي، القاهرة، ص2، طالشخصیة األحوالزهرة، محمد أبو زهرة،   أبو )3(
  . 236 البقرة، )4(
 .130 النساء،)5(
  .1 الطالق، )6(
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َوَأخذن ﴿ :  تعالىقوله -4 ْ َ ًمیثاقا ُكمِمن َ َ ًغلیظا ِّ ِ َ  ﴾)1(.  

إن الـزواج ربـاط مقـدس لـذلك سـماه القـرآن الكـریم بالمیثـاق الغلـیظ، فعلـى الرجـل أن : وجه الداللـة
  .)2(یحترم هذا المیثاق فال ینهیه ألدني سبب

  : السنة النبویة الشریفة: ثانیا

ـــاس، عـــن عمـــر، قـــال-1  ـــق رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه وســـلم ح«: عـــن ابـــن عب فـــصة، ثـــم طل
  .)3(»راجعها

 أیما امرأة سألت زوجها الطالق من غیر بأس فحرام علیها(:  قـال�عن ثوبان أن رسول اهللا  -2
  .)4()رائحة الجنة

ــة  الزوجــة التــي تطلــب الطــالق مــن غیــر ســبب وال مقــتض، حــرام علیهــا رائحــة :وجــه الدالل
  .)5(الجنة، وهذا فیه تنفیر من الطالق

 .)6(»أبغض الحالل إلى اهللا الطالق«:  علیه وسلمل رسول اهللا صلى اهللاوق -3

   )7(إجماعا أحد فكان ه على مشروعیة الطالق ولم ینكرالعلماء اتفق :اإلجماع

                                                
  .21 ، سورة النساء)1(
 )5/103(تفسیر القرطبي، القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري،  )2(
، 1454،ص3،  كتـاب الطـالق، بـاب فـي الرجعـة، ج، سـنن الـدارمي الدارمي، عبد اهللا بن عبد الرحمن أبو محمـد الـدارمي)3(

 .حدیث صحیح: ،، حكم األلباني214فواز احمد،ص: ، تحقیقه1407، 1، دار الكتاب العربي، بیروت، ط2310رقم 
، 2018، كتاب الطالق، باب حدثنا سوید بـن سـعید، رقـم سنن ابن ماجه ابن ماجة، أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، )4(

 .حدیث ضعیف: ، حكم األلباني)1/650(
  )207/2 (،فقه السنة ، سید،ق ساب)5(
حـدیث : ، حكـم األلبـاني2177، رقـم 254، ص2 جسنن أبـي داوود، أبو داوود، سلیمان بن األشعث السجـستاني األزدي، )6(

 ).ضعیف
، المطبعـة الكبـرى األمیریـة تبیـین الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق،  )ه743ت(  الزیلغي، عثمان بن علي بن محجن البـارعي،)7(

ابـن قدامــه، أبــو محمـد موفــق الـدین عبــد اهللا بــن احمـد بــن محمـد بــن قدامــه  -)2/188( ، ه1313، 1لقــاهرة، ط، ا"بـوالق"
 الشربیني، شمس -) 3/107( ،1994-1414-1، دار الكتب العلمیة، طالكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبلالمقدسي، 

مكتــب البحــوث والدراســات،  دار : ،حققــهاع  اإلقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــج)ه977ت(الـدین محمــد بــن احمــد الخطیــب،
 ).2/437(، 1415الفكر، بیروت، 
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ــم : المعقـــول  یعـــم أثرهـــا علـــى الفـــرد والمجتمـــع فـــالزواج بـــاق مـــا دامـــت هـــذه جلیلـــةالـــزواج شـــرع لحكـ
ــوافرةاالغ ـــا اســــتحكم الخــــالف وتعــــذر ، فــــإذایــــات متــ ــتمرار الحیــــاة الزوجیــــة اإلصــــالح مـ  ،وصــــعب اســ

  .)1( مفسدة فكان الطالق جائزا شرعا لدفع هذه المفسدةإلىفالمصلحة تنقلب 

  : حكمة مشروعیة الطالق: ًثالثا

 وهــو قــائم علــى المــودة والرحمــة إال اإلنــساني،  الفــروج وحفــظ النــوع إلحــصانشــرع اهللا الــزواج 
فــإن فقــدت هــذه الــنعم التــي مــن أجلهــا  ،)2(الرحمــةأن النفــوس تتنــافر فتحــول دون تحقــق هــذه المــودة و

 فـشرع الطـالق للـتخلص مـن رابطـة  ، الـضرروإلزالـةشرع الزواج وتعذر اإلصـالح فقـد شـرع الطـالق 
  )3( اهللا تعالى كال من سعتهيالزواج ویغن

العبرة دالــة علـــى جــوازه، فإنــه ربمـــا فــسدت الحــال بـــین الــزوجین، فیــصیر بقـــاء النكــاح مفـــسدة       فــ 
محــضة، وضــررا مجــردا بــإلزام الــزوج النفقــة والــسكنى، وحــبس المــرأة، مــع ســوء العــشرة، والخــصومة 

 .)5(الدائمة من غیر فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما یزیل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه

 :أحكام الطالق: ً  رابعا

اج إال أن النـاس بحاجــة ألنــه كفـر بنعمــة الـزواج وحــل لرابطـة الــزو ،)6(الطـالق فـي أصــله محظـور -1
  .)7( واجبا أو مندوباوحراما أإلیه وقد یعتریه األحكام الشرعیة المختلفة فقد یكون 

                                                
، م2005، 3، دار الكتب العلمیة، بیروت، طاالختیار لتعلیل المختار الموصلي، عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي، )1(

 ).136/ 3(عبد اهللا محمد عبد الرحمن، : تحقیق
 .15-14، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، صالد في اإلسالم، الطالق وحقوق األو الشافعي، أحمد)2(
، مكتبــة الرســالة الحدیثــة، 1990-1411، 1، طدراســات فــي نظــام األســرة فــي اإلســالم الهزایمــة، محمــد عــوض،وآخرون، )3(

 .121عمان، األردن، ص
  ).363/ 7(المغني،   ابن قدامه، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسي )5(
، المطبعــة الخیریـــة، 1322، 1 طالجـــوهرة النیـــرة،، )800ت ( الزبیــدي، أبــو بكـــر بــن علـــي بــن محمـــد الحــدادي العبـــادي، )6(

)2/29-30.( 
 .475، دار النهضة العربیة، بیروت، ص1977، 2، طأحكام األسرة في اإلسالم الشلبي، محمد مصطفى، )7(
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ولــسوء عــشرة المــرأة ، )1( إذا كــان الباعــث علیــه ضــعیفا كمجــرد النفــور بــین الــزوجینًیكــون مباحــا -2
  .)2(والتضرر بها

 أو أن تكــون ، مــان عــن اإلصــالح بینهمــاوعجــز الحك ، إذا اســتحكم الخــالف بینهمــاً یكــون واجبــا -3
  .)3(ها وشرفهاضمستهینة في عر

إذا كـان سـببه سـوء أخـالق الزوجـة بحیـث تكـون قـدوة سـیئة ألوالدهـا فـإذا " ًمنـدوبا " ً یكون مستحبا -4
  .)4(كانت مؤذیة لزوجها أو أقاربه أو جیرانه بالقول أو الفعل أو كانت تاركة لحقوق اهللا

التــي یــأثم فاعلــه ویكــون  وهــو طــالق البدعــة ،ا كــان علــى غیــر الوجــوه المــشروعة إذً یكــون حرامــا -5
 ، حرامــا إذا كــان یــؤدي إلــى فــساد أحــد الــزوجین أو  كالهمــا أو وقوعهــا فــي الزنــا أو تعرضــها للخطــر

  .)5(كعجز الرجل عن الزواج مرة أخرى

  .)6( إذا كان في غیر حاجةً یكون مكروها -6

  :الطالق الصریح والطالق الكنائي:  حیث الصیغةأنواع الطالق من: ًخامسا 

هــو الطــالق الــذي یكــون بألفــاظ : فــالطالق الــصریح إال بــاللفظ أو مــا یقــوم مقامــه  یكــون الطــالق ال
: صـریحة واللفــظ الــصریح ال یــستعمل إال فــي حــل رابطــة الزوجیـة كلفــظ الطــالق ومــا یــشتق منــه مثــل

ـــك أو مطلقـــة ــالق أو طلقت ــن الطـــالق والـــسراح  یح مـــا نطـــق ویـــدخل فـــي الـــصر،أنـــت طـ بـــه القـــرآن مـ
ُفطلقــوهنَّ { :قــال تعــالى ،)7(والفــراق ُ َِّ ِلعــدتهنَّ َ ِ ِ ُفَأمــسكوهنَّ بمعــروف َأو فــارقوهنَّ { :وقــال تعــالى، )8(}َِّ ُُ َ َِ ْ ٍْ ُِ َ ِ ُ ْ

ٍبمعروف ُ َْ ِ{)9(.  
                                                

مـسعد عبـد الحمیــد : ، حققـهجـواهر العقـود،  )880ت(ن أحمـد بـن علـي بـن عبـد الخـالق، األسـیوطي، شـمس الـدین محمـد بـ)1(
 ).2/100(، م1996-ه1417، 1محمد السعدي،دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 ).364-7/363(، المغني ابن قدامه، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسي، )2(
 .476، دار النهضة العربیة، بیروت، صم1977، 2، طأحكام األسرة في اإلسالمفى،  الشلبي، محمد مصط)3(
 )7/364(المغني،  ابن قدامه، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسي، )4(
 .115ص، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، م1990، 1، طأحكام األحوال الشخصیة الملیحي، یعقوب، )5(
 ).2/100(، ، جواهر العقود األسیوطي، شمس الدین محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق)6(
:  حققهالكافي في فقه أهل المدینة،، )ه463ت ( القرطبي،، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا  بن محمد بن عبد البر القرطبي،)7(

 ).2/572(بة الریاض الحدیثة، الریاض،، مكتم1980-ه1400، 2محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، ط
 .1 الطالق،)8(
 .231 البقرة،)9(
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هـو الطـالق الـذي یكـون بألفـاظ كنائیـة فـي الطـالق فیحتمـل اللفـظ : الطـالق الكنـائي : الكنائيالطالق
اذهبي ألهلك فـان نـوى بهـذه طالقـا وقـع أو  معنى الطالق أو غیره كقول الرجل لزوجته أرك بیدك أو

  .)1( الطالق فیقع طالقا رجعیاإرادةكانت هناك قرینة تدل على 

  :رونيأنواع الطالق اإللكت: ًسادسا

 :مهاتفة وسائل التواصل االجتماعي الطالق عبر إجراء: أوال

ــشافهة عـــن طریـــق الهـــاتف      ـــه مـ ــتأوإذا طلـــق الرجـــل زوجت ن إ فـــ، الكمبیـــوتر الموصـــول باالنترنـ
  .ن الطالق ال یتوقف على حضور الزوجة وال رضاها وال علمهاالطالق واقع شرعا أل

ق یقـــع بمجـــرد تلفـــظ الـــزوج بـــه ولكـــن یـــشترط أن تتأكـــد فـــالطال ،اإلشـــهادكمـــا أنـــه ال یتوقـــف علـــى    
 ولـــیس هنـــاك تزویـــر  وبـــذلك یبنـــى علـــى ذلـــك اعتـــداد ،ن الـــذي تكلـــم معهـــا هـــو زوجهـــاأالزوجـــة مـــن 

  .)2( واحتسابها العدة من وقت صدور الطالقالزوجة

  :ة كتابوسائل التواصل االجتماعيالطالق عبر  إجراء: ًثانیا

الكتابـة للزوجـة بـالطالق عـن طریـق الحاسـوب الموصـول باالنترنـت  نـيویع الطـالق بالكتابـة: الثاني
  :في قضیة الطالق بالكتابة على قولینالفقهاء بین فیه خالف وهذا 

  :القول األول

  :)3(بما یلياحتجوا وعدم وقوع الطالق بالكتابة وبه قال الظاهریة 

فقـد . زوجتـه بـالطالق فلـیس شـیئاىتب إلـك فمن ،أن اسم الطالق ورد في القرآن على اللفظ ال الكتابة
ُالطـــالق{: قـــال تعـــالى ِمرتـــان َّ َ َّ ُفطلقـــوهنَّ { :وقـــال تعـــالى ،)4(}َ ُ َِّ ِلعـــدتهنَّ َ ِ ِ  فـــال یقـــع فـــي اللغـــة التـــي ،)5(}َِّ

خاطبنـا اهللا بهـا اسـم التطلیـق علـى الكتابـة إنمـا یقــع بـاللفظ بـه وبـذلك فـان الكتابـة ال تعـد طالقـا حتــى 
  .یتلفظ بها

                                                
 ).7/385(،المغني ابن قدامه، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسي، )1(
 .22، صم1986-ه1406، طبعة العني، بغداد، ط،الطالق وألفاظه المعاصرة في ضوء الفقه اإلسالمي السعدي، )2(
، دار الفكـــر، بیـــروت، المحلـــى باآلثـــار، )ه456ت ( الظــاهري، أبـــو محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســعید بـــن حـــزم األندلـــسي،)3(

)9/438.( 
 .229 البقرة، )4(
 .1 الطالق،)5(
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  :يالقول الثان

  :وقوع الطالق بالكتابة وبه قال الجمهور

كمــا ، )1(قراءتهــاوهــي التــي تبقــى بعــد كتابتهــا ویمكــن : ن الطــالق یقــع بالكتابــة المــستبینة    حیــث أ 
یقــع بــاللفظ مــع خــالف فیمــا بیــنهم فــي اشــتراط النیــة فــي الكتابــة أو عــدم اشــتراطها و فیمــا إذا كانــت 

  . كنایةبألفاظ صریحة او بألفاظ

یـا فالنـة أنـت : الكتابة المستبینة عند الحنفیة كمن یكتب على زوجته باسمها وعنوانها قـائال إن      
 فهــي كمــا لــو كتــب فالنــة طــالق أو زوجتــي طــالق دون أن یوجــه ةالمرســوموأمــا الكتابــة غیــر  .طــالق

ة فـــال  الكتابـــة المـــستبینة المرســـومة إن كانـــت بألفـــاظ صـــریحإنوالفـــرق بینهـــا عنـــدهم  .لیهـــاإالكتابـــة 
  . كانت بلفظ كنایة فیحتاج إلى نیةمرسومة و أما یصدق لم یحتاج إلى نیة فلو ادعى انه لم ینو 

 بألفــاظأمــا الكتابــة غیــر المرســومة فتعــد مــن الكنایــات فــال یقــع الطــالق بهــا إال مــع النیــة ســواء       
ٕوان كانـت مـستبینة فقـد قـال ابـن عابـدین   . كنائیة فان ادعى انه لم ینو صدق في دعوتهأوصریحة 

 )2( لم ینوأون كانت مرسومة یقع الطالق نوى ٕإنوى الطالق یقع واال فال وولكنها غیر مرسومة 

 الطــالق یـصح بالكتابـة لكــن إذا لـم ینــو أنعلـى  ،)5( والحنابلـة)4( والــشافعیة)3(وذهـب المالكیـة
  .ًان اللفظ صریحإ بالكنایة حتى وان كًبكتابته الطالق فال یقع فالكتابة عندهم یعد طالقا

ٕأن تكتب على صحیفة مصدرا ومعنونا وانها على وجهین الكتابة المرسومةأما  ً ً: 

                                                
 ).9/6902(، دار الفكر، دمشق، 4، طالفقه اإلسالمي وأدلته الزحیلي، وهبة بن مصطفى الزحیلي، )1(
 ).3/246(، ، رد المحتار على الدر المختارن بن عمر بن عبد العزیز عابدین ابن عابدین محمد أمی)2(
 )4/49( دار الفكر، بیروت، شرح مختصر خلیل،، )ه1101ت(محمد بن عبد اهللا الخرشي،   الخرشي،)3(
 ).3/13(یةـ ، دار الكتب العلمالمهذب في فقه اإلمام الشافعي، )ه476ت(أبو إسحاق إبراهیم بن علي یوسف،   الشیرازي،)4(
 دار الكتـاب الشرح الكبیر علـى مـتن المقنـع،، )ه682ت( ابن قدامه، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامه المقدسـي،)5(

 ).8/283(العربي، 
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وفـي هـذا الوجـه . فأنـت طـالق: أن تكتـب هـذا كتـاب فـالن بـن فـالن إلـى فالنـة أمـا بعـد: ألولا الوجه
 الكتابـة ِلـم أعـن بـه الطـالق لـم یـصدق فـي الحكـم، وهـذا ألن: ٕوان قـال ،یقع الطالق علیها في الحال

 .المرسومة بمنزلة المقال

وفـي هـذا الوجـه ال یقـع الطـالق إال بعـد . أن یكتـب إذا جـاءك كتـابي هـذا فأنـت طـالق: لوجه الثـانيا
  .)1(مجيء الكتاب

  :القول المختار

 لـم ینـو الن اللفـظ أوأن الطالق یقع إذا كانت الكتابة مستبینة ومرسومة وبألفـاظ صـریحة نـوى 
ـــى ــاج إل ــم یــــصدقالـــصریح ال یحتـ ـــه لــــم ینـــو الطـــالق لـ ــو ادعـــى أن  إذا كانـــت مــــستبینة أمـــا و، نیــــة فلـ

  .ومرسومة ولكم بلفظ غیر صریح فتحتاج على نیة 

 أو صــریحة بألفـاظ الكتابـة غیـر المرســومة فتعـد مـن الكنایــات فتحتـاج إلـى نیـة ســواء كانـت أمـا
  . لم ینو الطالق صدق بأنهكنائیة فإن ادعى 

 الـزوج بطـالق زوجتـه إرادة اللفظ  هو التعبیر عن مند ألن القصد أما قول الظاهریة ففیه تشد
  .ٌ الكتابة خاصة إن الزوج غائبأووهذا التعبیر قد یكون باللفظ 

 وكانـت ،كـان اللفـظ صـریحا فـي الطـالقٕوان  ما جعل الجمهور مـن الفقهـاء بـالطالق كنایـة أما
 وبلفــظ صــریح ،انــت مــستبینة ومرســومة كنفالكتابــة إ ، الكتابــة مــستبینة ومرســومة فهــذا ال مبــرر لــه

  .)2(فلماذا ال نحكم بوقوع الطالق؟

  

  
                                                

عبد : ، حققهالمحیط البرهاني في الفقه النعماني ، ) ه616ت (أبو المعالي، برھان الدین محمود بن احمد بن عبد العزیز،  )1(
  )274/ 3 (م، دار الكتب العلمیة، بیروت 2004-ه1424، 1یم سامي الجندي، طالكر

 -حكـم إبـرام عقـود األحـوال الشخـصیة والعقـود التجاریـة عبـر الوسـائل االلكترونیـة - محمد بن یحیى بن حـسن- النجیمي)2(
  .22-21ص. ه1424، سنة60 العدد- السنة الخامسة عشرة-مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة
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 : خالصة القول

مــستبینة ومرســومة وبلفــظ صــریح إذا كانــت الكتابــة أن الطــالق عبــر الوســائل الحدیثــة كتابــة 
 كانـت إن وأمـا ،ن كانت مستبینة ومرسومة بلفـظ غیـر صـریح فـال بـد مـن وجـود النیـةٕا و،وقع الطالق

  .ٕ الطالق وقع واال فالأرادن إلق عن نیته فطلمیر مستبینة وال مرسومة نسأل االكتابة غ

  : فتاوى 

 البریـــد أو العـــادي البریـــد فـــي ســـواء ،المكتـــوب الخطـــاب عبـــر الطـــالق أن  :المـــصریة اإلفتـــاء دار �
 الطـالق، عـن یعبـر منطوق لفظ یتبعها لم ما الطالق تعني ال الطالق فنیة ًشرعا، یقع ال اإللكتروني

 حیــث النطــق، علــى قــادر سـلیم صــاحبها أن طالمــا المتعــددة بأشـكاله بالبریــد الــواردة الكتابــة تعتبـر وال
 الحقیقـي، مرادهـا عـن فیحرفونهـا القراصـنة مـن العـابثین أیـدي إلیهـا تصل قد الحدیثة الوسائل هذه أن
 والمیثـاق الربـاط اهـذ بأهمیـة یـشعران والزوجـة الـزوج یجعـل والطالق الزواج أحكام في التشدد أن كما

  .)1(الغلیظ

 زوجتــه عبــر الهــاتف أو مــن خــالل مواقــع  الرجــل تطلیــقبجــواز  الفلــسطینياإلفتــاء دائــرة أكــدت  �
 یحـــدثها عبـــر الهـــاتف فـــإن الـــذي لـــو تأكـــدت الزوجـــة مـــن أن زوجهـــا هـــو االجتمـــاعيالتواصـــل 

  .)2(ال رجعة فیهو  واقعالطالق

   : خالصة القول

األعراض أحاطهـا الـدین فـ التیقن في األمور المتعلقـة بـالزواج والطـالق،  اإلسالم یفضل         إن 
 وحــذر مــن التوســع فــي بــاب اســتخدام التواصــل االجتمــاعي فــي الــزواج والطــالق، ألن  كمــا،بالحمایــة

ن الجـرأة فـي اسـتخدام وسـائل التكنولوجیـا واالتـصال بـال ضــوابط إفـظاهرهـا الرحمـة وباطنهـا العـذاب، 
كــل مــا فیــه مجــرد أن نتجنــب یــه ریبــة، وقــد أمرنــا الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم فو  مخــالف للــشرع،

دع مـا یریبـك، «: ًالریبة، وخاصة في مسائل الـزواج والطـالق، فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم
  .)3(»إلى ما ال یریبك

                                                
)1( /dar-al-fatwa-egypt 

 www.darifta.org دائرة اإلفتاء الفلسطینیة )2(
  .58،  ص سبق تخریجه)3(
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  .حكم النظر لألجنبیة والخلوة بها عبر وسائل التواصل الحدیثة: المطلب الثامن

فـي ظـل التقــدم التكنولـوجي والمعرفـي أصــبح التواصـل بـین الجنــسین متعـدد األسـباب واألنــواع        
ــف اإل ـــك یبقــــى موقــ ـــع ذلـ ـــظ ســــالموالطــــرق ومـ ــق حفــ ــن منطلــ ً موقـــــف واحــــدا وكــــان هــــذا الموقــــف مــ

مـن هـذه الـذرائع مـا ثبـت عنـه صـلى اهللا  رمـات،المح إلـى َّسد الـذرائع المفـضیة والضروریات الخمس،
 الخلـــوة حیثیـــات مـــوجز لــبعض عـــرضمـــن تحــریم الخلـــوة بـــالمرأة األجنبیــة والبـــد لنـــا مــن علیــه وســـلم 

  . المفاهیم العامة وبالمرأة األجنبیة

  : الخلوة لغة : ًأوال

 هــي: الخلوة الــشرعیةفــ ،  انفــراد الرجــل بــالمرأة فــي مكــان ال یطلــع علیهمــا فیــه أحــدهــي: الخلــوة      
الخلـوة مكـان االنفـراد  )1(نـع مـن الـوطء مـن جهـة العقـل أو الـدینانفـراد الرجـل بامرأتـه علـى وجـه ال یم

  .)2(إغالق الرجل الباب على زوجته وانفراده بهاهي  :ةوالخلوة الصحیح. بالنفس أو بغیرها

 : ًالخلوة اصطالحا: ًثانیا

ــد  ــــشـرعیة،: الحنفیــــة      فــــالخلوة عنــ ـــع ال  هــــي اجتمــــاع الــــزوجین فــــي مكــــان مـــــا مـــــع انتفـــــاء الموانــ
  .)3(لطبیعیة، والحسیةا

ٕ المــذهب المــالكي هــي اجتمــاع الــزوجین فــي مكــان ترخــى فیــه الــستور إن وجــدت، واال        وفــي 
ـــوة  ــــة بخلـ ـــرف عنــــد المالكی فیكفـــي إغـــالق الموصـــل لهمـــا، بحیـــث ال یـــصل إلیهمـــا أحـــد، وهـــو مــــا یعـ

  .)4(الهتداءا

                                                
  .)693/ 1(،م2008-ه1429، 1، طمعجم اللغة العربیة المعاصرة، )ه1424ت(  عمر، أحمد مختار عبد الحمید عمر،)1(
  .)254/ 1(المعجم الوسیط  مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، )2(
، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، تحفة الفقهـاء، )ه540ت (دي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو بكر عالء الـدین، السمرقن)3(

 ). 2/244( ، م1994-ه1414، 2ط
مواهــب الجلیــل فــي شــرح ، )ه954ت( الرعینـي، شــمس الــدین ابــو عبــد اهللا محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الطرابلـسي، )4(

  ).3/257( ، دار الفكر، م1992-ه1412، 3، طمختصر خلیل
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اك مــانع یمنعهمـــا مــن الـــوطء، ال الخلوة الــصحیحة، وهـــي أن یجتمعــا فـــي مكــان، ولــیس هنـــ       فــ
ًحسا وال شرعا وال طبعـا، فالمكـان الـذي تـصح فیـه الخلـوة، أن یكونـا آمنـین مـن إطـالع الغیـر علیهمـا  ً ً

  .)1(بغیر إذنهما، كأن یكون في محل مغلق األبواب، والنوافذ التي یمكن اإلطالع علیهما منها

بیــوت أمــا الخلــوة فــي الطرقــات فــال تعــد مــن  الخلــوة هــي التــي تكــون فــي ال)2(:قــال ابــن مفلــح       
 . وبذلك یدخل في ذلك حكم البیوت كل مكان فیه مانع لدخول الغیر.ذلك

مــن خــالل تعریفــات الفقهــاء للخلــوة الــصحیحة یتبــین أن الخلــوة ال تكــون إال فــي مكــان یأمنــان        
  .)3(فیه اطالع الناس علیهما وأن تكون الخلوة في مكان مستور

فـي مكـان حقیقـي یمكـن أن تكـون فـي یمكـن أن تكـون كمـا  الخلـوة بـین الرجـل والمـرأة أحكام إن      
 وهـــو مـــا یطلـــق علیـــة الخلـــوة االلكترونیـــة بحیـــث یتواصـــل فیهـــا الرجـــل مـــع المـــرأة ، مكـــان الكترونـــي

 ،رة هـو مفتــاح للــشر وبدایــة لالنحــراف وفــتح لبــاب الفتنــةووبهــذه الــص ، مــع جهــازههاألجنبیـة كــل لوحــد
  .)4( أحد من الناسیكشفه من الوسائل التي تسهل سبیل الشیطان دون أن فهي

هـي المحادثـات التـي تكـون فبناء على مـا تقـدم أمكننـا صـیاغة مفهـوم واضـح للخلـوة اإللكترونیـة      
هــي مـــن لیــست بزوجـــة وال ذات قرابــة محرمـــة للنكــاح بـــسبب مبـــاح أو  األجنبیـــة بــین الرجـــل والمــرأة 

واصـل الحدیثـة، مـن بـرامج المحادثـة، والغـرف الـصوتیة، بـل أكثـر مـن ذلـك مـن عبـر وسـائل الت نسب
  .التواصل بالصوت والصورة

  

  
                                                

، دار م2003-ه1424، 2طالفقه على المذاهب األربعة،،)ه1360ت( الجزیري، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیـري،)1(
 .)103/ 4(الكتب العلمیة،بیروت، 

ن عبـد عبـد اهللا بـ: حققـهالفـروع وتـصحیح الفـروع،، )763ت( ابن مفلح، محمـد بـن مفلـح بـن محمـد بـن مفـرح أبـو عبـد اهللا، )2(
 ).8/183(، م2003-ه1،1424المحسن التركي، مؤسسة،ط

 .)7/522(، ،  شرح صحیح البخاري ابن بطال،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك)3(
،،رسـالة ماجـستیر،  مختصر اإلجازات الحدیثیـة وضـوابطها فـي وسـائل التواصـل االجتمـاعي الحدیثـة سعیدان، أسامة بدیع، )4(

 .77دولة مالیزیا، ص-م2014-ه1435میة،  جامعة المدینة العال
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  :ضوابط الخلوة الصحیحة: ًثالثا

 ذلـك ومـن علیهمـا، النـاس مـن إطـالع فیـه یأمنـان مكـان فـي بزوجتـه الرجـل اجتمـاع هـي الخلـوة أن
  :)1(هي الصحیحة الخلوة ضوابط أن یتضح

  .زوجتهب الرجل اجتماع )1
 .مستور مكان في االجتماع یكون أن )2
 یكـون أحـدهما كـأن أو الزوجـة، عنـد الحـیض كوجـود الجمـاع، من یمنع شرعي مانع وجود عدم )3

 .فرض صوم ًصائما
 أو ًرجـال كـان بینهمـا، ممیـز ثالـث شـخص كوجـود الجمـاع، مـن یمنـع طبیعـي مـانع وجـود عـدم )4

 .امرأة
  .الوطء من یمنع الزوجین بأحد مرض كوجود الجماع، من یمنع حسي مانع وجود عدم )5

  : باألجنبیةحكم الخلوة : ًرابعا

 لیـــست لــه زوجـــة، وال ذات رحـــم محـــرم، ةبـــامرأاتفــق جمیـــع الفقهـــاء علــى حرمـــة خلـــو الرجــل         
َألنـه ال یـؤمن مـع الخلـوة مواقعـة المحظـور، ال سـیما فـي زمـن یقـل فیــوهـذه الحرمـة علـى اإلطـالق،  ه ُ

  . به الفسادوازع اإلیمان، ویكثر

  :دلة الشرعیة لتحریم الخلوة باألجنبیةاأل

  : الكریم القرآن :ًأوال

وا مــن َأبــصارهم ویحفظــوا فــروجهم ذلــك َأزكــى لهــم إنَّ اللــه :  تعــالىولـهق -1    َقــل للمــؤمنین یغــضُّ َّْ ِ ِ ِ ِّْ ْ ُ ْ ُُ ُ َ ََ َُ ْ َ ِْ ِ َِ ُ َُ َ َُ َ ْ ِْ َ ْ
ِّْخبیر بما یصنعون وقل لل ُ َ َُ َ ْ َ َ ٌِ ِ َِّمؤمنات یغضضن من َأبصارهنَّ ویحفظن فـروجهنَّ وال یبـدین زینـتهنَّ إال َ ِ ُِ َ ُ َ ََ َ َ َِ َِ َ َ ُِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ َُ ُُ ْ َ ْ ْ ْ ْ

َما ظهر منها َْ ِ َ ََ)2(.  

                                                
  .22، صم2007، رسالة ماجستیر منشورة، جامعة غزة، أحكام الخلوة في الفقه اإلسالمي عاشور، محمد، )1(
   .31-30 ، النور)2(
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 أنه یجب على األجنبي أن یغض بصره عـن النـساء األجنبیـات وأن الكریمةتدل اآلیة : وجه الداللة 
 مـن الوقـوع فـي المحظـور فـإن كـان النظـر محظـورا تغض النساء بصرهن عن الرجال األجانب خوفـا

ـــوة  ــن اآلیـــة حرمـــة الخل ــیفهم مـ ـــره فـ ـــى ألنهـــا تـــشمل النظـــر وغی ـــاب أول ــوة محظـــورة مـــن ب فتكـــون الخلـ
  .)1( ألنها یمكن أن تؤدي إلى وقوع المحظورةباألجنبی

ُوال تقربوا  : تعالىقوله -2 َْ َ َ ًالزنى إنه كان فاحشة وساء سبیال َ ِ َ َ َ َ ً َ ِ َ َ َ ُ َِّ َ ِّ)2(.  

 وذرائعـه فقـد حـرم كـل وسـیلة موصـلة إلیـه باعتبـار أن المقاصـد ال هلما كان للزنا وسائل: وجه الداللة
  .)3(یتوصل إلیها إال بأسباب وطرق موصلة إلیها فالطرق واألسباب تعد تابعة لها في الحرمة

  : الشریفة السنة النبویة:ًثانیا

 ومعهـا ذو إال بـامرأة رجـل ال یخلـون" : قـال النبـي عـن -عنهمـا اهللا رضي- عباس ابن عن -1
 حاجـة، خرجـت امرأتي إن :اهللا رسول یا فقال رجل، فقام محرم، ذي مع إال المرأة تسافر وال محرم،
  .)4("امرأتك مع فحج انطلق :فقال وكذا، كذا غزوة في أكتبت ٕواني

 األجنبیـة، بـالمرأة تلـيیخ أن األجنبـي الرجـل علـى یحـرم أنـه علـى الشریف الحدیث دل: وجه الداللة
فریـضة  ألداء الـسفر كـان ولـو زوج، أو محـرم، غیـر مـن منفـردة تـسافر أن المـرأة علـى یحـرم كمـا

  .)5(الحج

 

                                                
 ،م1999-ه1420، 2، دار طیبـــة للنـــشرط تفـــسیر القـــرآن العظـــیم ابـــن كثیـــر، أبـــو الفـــداء إســـماعیل بـــن عمـــر بـــن كثیـــر،)1(

)6/42(. 
 .32:  اإلسراء)2(
، م1990، 28، مجلـة البحـوث اإلسـالمیة، عــددالخلـوة ومـا یترتـب علیهـا مـن أحكـام الطریقـي، عبـد اهللا بـن عبـد المحـسن، )3(

 .239الریاض، ص
 كتـاب الحـج، بـاب سـفر المـرأة مـع محـرم إلـى حـج أو صحیح مسلم،النیسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن النیسابوري،  )4(

 ).2/978( ،1341م غیره،رق
، دار المعرفـة، بیـروت، البخـاري صـحیح شـرح البـاري فـتححجـر، احمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقالني،   ابـن )5(

1379 ،)9/331(.  
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أال ال یبــتن رجــل عنــد « قــال رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم:  عــن جــابر رضــي اهللا عنــه قــال-2
  .)1(»ًامرأة ثیب إال أن یكون ناكحا أو ذا محرم

ففي هذا الحـدیث نهـى عـن المبیـت عنـد امـرأة أجنبیـة والمبیـت یقتـضي الخلـوة ممـا یـدل  :وجه الداللة
  .على حرمة الخلوة باألجنبیة

 إیــاكم والــدخول علــى النــساء،« : عــن عقبــة بــن عــامر أن رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم قــال-3
  .)2(» قال الحمو الموت؟موحیا رسول اهللا أفرأیت ال: فقال رجل من األنصار

ــةوجــ ففــي هــذا الحــدیث نهــي عــن الــدخول عــن النــساء والــدخول یعنــي الخلــوة بهــن والنهــي  :ه الدالل
  .یقتضي التحریم

  .)3("ما خال رجل بامرأة إال كان الشیطان ثالثهما:" السالم الصالة و رسول اهللا علیهقول -4

 كانـت إذا خلـت برجـل الشیطان ثالثهما، وأي امرأة كائنة من كان  رجل خال بامرأةإذا أي :وجه الداللة

الــشیطان یكـون معهمــا یهـیج شــهوة  ف،كـان الـشیطان ثالثهمــا، ألن اإلنـسان یــضعف أمـام ضــغط الـشهوة
  .)4(كل منهما حتى یلقیهما في الزنا

  .)5(" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء:"السالمالصالة و علیه قوله-5

  

                                                
، كتـاب الـسالم، بـاب تحـریم الخلـوة باألجنبیـة والـدخول صحیح مـسلمالنیسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن النیـسابوري،  )1(

  .)4/1710( ، 2171م علیها، رق
، كتـاب الـسالم، بـاب تحـریم الخلـوة باألجنبیـة والـدخول صحیح مـسلمالنیسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن النیـسابوري،  )2(

  )4/1711( ، 2172علیها، رقم 
ري، رقــم  بــاب یحیــي بــن أیــوب المــصالمعجــم الكبیــر للطبرانــي، الطبرانــي، ســلیمان بــن احمــد بــن أیــوب بــن مطیــر اللخمــي، )3(

  .حدیث ضعیف جدا: حكم األلباني).8/205( ،7830
-ه1408، 3، طالتیـسیر بـشرح الجـامع الـصغیر، )ه1031ت( زین العابدین، زین العابدین بن محمد بن زیـن العابـدین، )4(

 ).1/388(، مكتبة اإلمام الشافعي، الریاض، 1988
، كتـــاب النكـــاح، بـــاب مـــا یتقـــى مـــن شـــؤم المـــرأة، البخـــاريصـــحیح  إســـماعیل أبـــو عبـــد اهللا البخـــاري، ن البخـــاري، محمـــد بـــ)5(

  ).7/8(، 5096رقم
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  .)1(وفي ذلك تحذیر من الخلوة بینهما، النساء أعظم فتنة على الرجال: وجه الداللة

  : اإلجماع: ًثالثا

 الخلـوة نألحاجـة  أو ضـرورة لغیـر األجنبیـة الـشابة بالمرأة الخلوة تحریم علىانعقد اإلجماع 
 ًقطعـا، محـرم أو إلـى مقدماتـه، والزنـا الحقیقـي، وسیلة إلى الوصـول إلـى الزنـا الشابة األجنبیة بالمرأة
  . )2(إلیه وسیلة كان ما كل وكذلك

إن الخلوة بالمرأة األجنبیة الشابة محرم ألنها مظنة الفتنـة وتهـیج الـشهوة وتـؤدي الـى : المعقول: ًرابعا
  )3( فاألصل أن كل ما كان سببا للفتنة ال یجوز، رفع الحیاء

 أن الفقهــاء متفقــون علــى حرمــة الخلــوة بــالمرأة األجنبیــة الــشابة أو الــسفر معهــا لغیــر :خالصــة القــول
        .ورة ألن الشیطان یوسوس لهما من أجل الوقوع في المعصیةضر

  : ؟وقد اختلف العلماء المعاصرون في موضوع الخلوة االلكترونیة هل هي خلوة محرمة

  : اعتبار الخلوة بین الشاب والفتاه عبر وسائل التواصل االجتماعي خلوة محرمة :الرأي األول

محادثــات الرجــال بالنــساء عبــر أن عــضو هیئــة كبــار العلمــاء، الــشیخ عبــد اهللا المطلــق،       اعتبــر 
 . خطــوة مــن خطــوات الــشیطان فــي اإلیقــاع بــالمحرمفهــي، ً محرمــةًوســائل التواصــل االجتمــاعي خلــوة

 ذلــك بــأن بعــض األحادیــث تكــون شخــصیة بینهمــا وال یعلــم بهــا ســوى اهللا تعــالى، وأن الــشیطان ًمبــررا
ٕ الحــدیث مــع الرجــال وان كــان مــن النــساء وقــد حــذرلرجــال، ًیكــون حاضــرا عنــد حــدیث النــساء مــع ا

  .)5( فما هو محرم على ارض الواقع محرم في العالم االفتراضي، )4(ُبغرض النصح واإلرشاد

                                                
/ 2(، م1990-ه1410، مكتبـة دار البیـان، دمـشق، منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري قاسم، حمزة محمد قاسم، )1(

70.  
  األحكام من بلوغ المـرام،توضیح، )ه1423ت ( التمیمي، أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن صالح بن محمد، )2(

  )599/ 5(، المكتب اإلسالمي، مكة المكرمة، 2003-1423-5ط
ــیم بــن عبــد الــسالم،)3( -ه1408، 1، طالفتــاوى الكبـــرى، )728ت( ابــن تیمیــة، تقــي الــدین أبــو العبــاس احمــد بــن عبـــد الحل

 ).6/175( ، دار الكتب العلمیة،م1987
)4( http://www.slaati.com/2014/05/30/p193771.html 
)5( http://www.abrrar.net/vb/showthread.php?t=75128 
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ًسـیحدث بینهمـا جــوا مـشابها لجـو الخلـوة اسـتخدام وسـائل التواصـل بـین الــشاب والفتـاة  ف التــي �
ــتتمكن هـــي وهـــو مـــ،نهانـــا عنهـــا الـــشرع ن الحـــدیث الـــذي یجرهمـــا إلـــى محـــرم فتـــرك ذلـــك  وكانـــت سـ

 بخطـــوة المحادثـــة ثـــم ینتقـــل إلـــى التعـــارف ثـــم  یبـــدأفمـــا هـــذا إال مـــن ســـبیل الـــشیطان الـــذي )1(متعـــین
  .عقباهالعالقة ثم التعلق القلبي ثم إلى أن یحصل ما ال یحمد 

ــرأي ــانيال ــر وســائل التواصــل االجت:  الث ــاة عب ــین الــشاب والفت ــار الخلــوة ب مــاعي خلــوة عــدم اعتب
  :محرمة

 قالـه الـشیخ عبـد اهللا المطلـق عـضو هیئـة علـى مـاعبـد اهللا العلیـوط الباحـث الـشرعي  فقد رد 
ً یعد اجتهادا شخصیا ولیس فتبأن ذلككبار العلماء،    .ى شرعیةوً

الخلوة هـــي فـــ الرجـــل للمـــرأة عبـــر اإلنترنـــت أو الجـــوال ال یمكـــن اعتبـــاره خلـــوة،  بـــینحـــدیثفال
  .)2(ط، أي وجود الرجل والمرأة في نفس المكان بمفردهماالخلوة الجسدیة فق

 اإلســالميأمــا الكــالم إذا خــرج عــن األدب  فــالخلوة الــشرعیة مــشروطة بلقــاء الطــرفین مواجهــة       
  الهــاتف أو اإلنترنــت فعقوبتــه أشــد مــن الخلــوة الــشرعیة ألنــه انتهــاك لحرمــة اإلســالم واســتخدام مــافــي

  .)3( المحرمفيیسره اهللا 

ٕهذا النوع من المخاطبة فیه بعض الخلوة الممنوعة وان لم یكن خلوة كاملـة حیـث یجلـس في و       
ــدري أحـــد غیرهمـــا  ــا علـــى جهـــاز الحاســـب فیكتبـــان مـــا یـــشاءان مـــن غیـــر أن یـ الرجـــل والمـــرأة كالهمـ

ن لم یكن خلوة جسدیة فهو خلوة معنویة قد تورث تعلق القلوب بعضها بـبعض وقـد ٕابالمكتوب فهذا و
  .)4(ود مع مرور الزمن إلى الخلوة الجسدیةتق

                                                
، المكتبــة التوقیفیــه، القــاهرة، صــحیح فقــه الــسنة وأدلتــه وتوضــیح مــذاهب األئمــة سـالم، أبــو مالــك كمــال بــن الــسید ســالم،  )1(

2003 ،)3 /52(  
)2( http://www.slaati.com/2014/05/30/p193771.html 
)3( http://www.ashefaa.com/play-20764.html 
)4( http://www.saaid.net/ 
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 الدكتور یوسف القرضاوي أن المحادثـة عبـر وسـائل التواصـل بـین الجنـسین قـد وفي ذلك یرى       
ء جبــرین مــن علمــاوقــد ســئل ابــن  .)1(تكــون ســببا للمفاســد والــشرور حینمــا تكــون بــین الرجــل والمــرأة

 أن یراســـل امـــرأة إنــسانال یجـــوز ألي : ؟ فأجـــابالــسعودیة مـــا حكـــم المراســلة بـــین الـــشباب والــشابات
  .)2(أجنبیة عنه لنا في ذلك من فتنة عظیمة وخطر كبیر فال بد من االبتعاد عنها

ال یجـــوز مهمــا كانـــت  فالحــدیث بــین الجنـــسین عبــر وســـائل التواصــل الحدیثــة بـــین الجنــسین
  .طورة عن المحادثة الحقیقیة الطریقة إذا لم یكن هناك حاجة فالمحادثة بالوسائل الحدیثة ال تقل خ

  :)3( ومنهامراعاة جملة من الضوابط فان كان لحاجة وضرورة معتبره فال بد من

وألن هــذا مــدخل عظــیم مــن  ،الكتابــة تكفــيو ،لــذلك حاجــة  فــالعــدم اســتخدام الــصورة بــأي حــال -1
 .مداخل الشیطان في تزیین الباطل على النفوس

ٕادثة شفویة وان احتیج إلى المحادثة الشفویة فیراعى فیهـا األمـر  بالخط والكتابة دون محاالكتفاء -2
ًفال تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبه مرض وقلن قوال معروفا{ :الرباني  فقد قال تعالى َ ُ َ َ َُ َ َ َ َْ ْ ْ ًْ ْ ََ َ َْ ْ َْ ٌ ِ ِ ِِ َِّ َِ َْ َ َ{)4(.  

 :األدلة على تحریم الصور وعلى تحریم النظر إلیها ما یلي: ثانیا

  :دلة من القرآن الكریماأل: ًأوال

وا مــن َأبــصارهم ویحفظــوا فــروجهم ذلــك َأزكــى لهــم إنَّ اللــه  : قولــه تعــالى-1 َ﴿قــل للمــؤمنین یغــضُّ َّْ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ُُ ُ َ ََ َُ ْ َْ ِْ ِ ِ َِ ُ َُ َ َُ َ ْ ِْ َ ْ
﴾ ُخبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من َأبصارهنَّ ویحفظن فروجهنَّ َ َ َ َُ َ َ َُ ُ َ ٌُ َُ َ ُ َْ َ ْ ِْ ِِ ْ ِْ ِ ِْ َْ َْ ْ َْ ِ ِ)5(.   

فقــد دلــت علــى حرمــت النظــر إلــى العــورات مــن الرجــال والنــساء علــى حــد ســواء علــى : وجــه الداللــة
ًالعمــوم ســواء كــان ذلــك نظــرا مباشــرا أو نظــرا بواســطة، فهــذا أمــر مــن اهللا تعــالى لعبــاده المــؤمنین أن  ً ً

                                                
)1( http://www.haridy.com/ib/showthread.php?t=18600  

 .96، صفتاوى المرأة المسلمة ابن باز، )2(
 www.sayadle.com/vb/shouthread.php/8f1مان العودة، للشیخ سلاالنترنت  ضوابط التواصل بین الجنسین عبر )3(
 .32 األحزاب، )4(
  .30،31  النور،)5(
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ِّیغـضوا أبـصارهم عمـا حـرم علـیهم فـال ینظـروا إال إلــى مـا أبـاح لهـم النظـر إلیـه وأ ن یغـضوا أبــصارهم ُ
  . )1(عن المحارم

َُالتــي تبـــث فــي الوســـائل الحدیثــة بكـــل أشـــكالها -وال شــك أن النظـــر إلــى هـــذه الــصور الخلیعـــة       
  .محرم 

ِ﴿وال یبدین زینتهنَّ إال ما ظهر منها ولیضربن بخمرهنَّ علـى جیـوبهنَّ وال یبـد : تعـالىقوله  -2 ِ ِْ ْ ُْ ُ ُ َ َ َُ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِِ َِ ِْ ُِ َ َُ َ َْ ْ َ َّ َ َین َ
ِزینتهنَّ إال لبعولتهنَّ َأو آبائهنَّ ِ ِِ ِ َِ ُْ َ ُ َُّ ِ َ َ..﴾)2(   

ُ الــوارد فـي اآلیــة  یــدل علــى أن األصــل هـو أن تخفــي المــرأة زینتهــا عــن االســتثناءإن : وجــه الداللــة 
ًاألجانب إال مـا ال یمكـن إخفـاؤه عـنهم لتعـذره؛ فـإن اهللا ال یكلـف نفـسا إال وسـعها، أو لعـدم الفتنـة فـي 

  . على الخالف في اعتبارهما من الزینة أم ال-كالوجه والیدین- إظهاره

َ﴿یــا نــساء  :ِ األمـر بخفـض الــصوت وعـدم إالنــة الحـدیث عنــد التخاطـب مــع الرجـال، قــال تعـالى-3 َ ِ َ
ِالنبي لستنَّ كَأحد مـن النـساء إن اتقیـتنَّ فـال تخـضعن بـالقول فیطمـع الـذي ِ ِ ٍَّ َِ َ ََ ْ َ َْ ْ َْ َ َْ ِ ِّ َِ َ ْ َ ُ ُْ َّ ْ ْ ِِّ َ َ َ فـي قلبـه مـرض وقلـن َّ ْ ُْ ََ ٌ َ َ ِ ِِ

ًقوال معروفا﴾ ًُ َْ ْ َ)3( .  

ـــة  ًأمـــرهن اهللا أن یكـــون قـــولهن جـــزال فنهـــاهن عـــن ترقیـــق الكـــالم إذا خـــاطبن الرجـــال،:  وجـــه الدالل
ً﴿وقلــن قــوال معروفــا﴾ ًُ َْ ْ َ َُ ْ ًأي قــوال حــسنا جمــیال معروفــا فــي الخیــر، ومعنــى هــذا أنهــا تخاطــب األجانــب  َ ً ً ً

یقــول فــال : خیم، أي ال تخاطــب المــرأة األجانــب كمـا تخاطــب زوجهــا، قـال الطبــريبكـالم لــیس فیــه تـر
َّتلن بالقول للرجال فیما یبتغیه أهل الفاحشة منكن َِ)4(.  

ًأهــل الفاحــشة فــي إالنــة الحــدیث وترخیمــه، ومثلــه أیـــضا بَّهــذه اآلیــة قــد بینــت حرمــة التأســي         ِ

َّن في هـذه الوسـائل وهـن علـى هـذه الحـال المزریـة؛ التأسي بهن في تبرجهن وسفورهن، وكذا تصویره ُ
َّفإذا حرم تصویرهن وهن على هذه الحال فكذا النظر إلیهن؛ ألن ما یتم الحرام به فهو حرام ُ ُ.  

                                                
 .)224-12/222 (تفسیر القرطبي  القرطبي، أبو عبد اهللا بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري، )1(
  .31 النور،)2(
  .32 ،حزاب األ)3(
  .)19/94( ، تفسیر الطبري الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي،)4(
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َ﴿والقواعــد مــن النــساء الالتــي ال یرجــون نكاحــا فلــیس علــیهنَّ جنــاح َأن یــضعن : قولــه تعــالى-4 َ َْ َ ٌ ُ َ ُ َْ ْ َُ ِ ْ َْ َ ََ َ َ ََ ً َ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ِّ ْ 
﴾ ُثیابهنَّ غیر متبرجات بزینة وَأن یستعففن خیر لهنَّ َ َُ ٌ ُ َْ َْ َ ْ َِ ٍ ٍ ِْ َْ ََ َ َ َ َْ َ ِِّ ِ)1(.  

  . )2(ِ فإذا كان الكبیرات في السن قد ُأمرن بعدم التبرج فباألولى واألحرى الشابات منهن:وجه الداللة

َ﴿یا َأیها النبي قل َألزواجك وبناتك و : قوله تعـالى-5 َ َ ََ َِ َ َ َِ ْ ْ ُ ُّ ِ َّ ِنساء المؤمنین یدنین علـیهنَّ مـن جالبیـبهنَّ ُّ ِِ ِ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ِ ِْ ُ ْ َ
َذلك َأدنى َأن یعرفن فال یؤذین﴾ َْ َ َ َْ َُ ُْ َ ْ ْ َ ْ ِ)3(.  

  )4( أمر اهللا سبحانه جمیع النساء بالستر:وجه الداللة

ُ﴿إنَّ الذین یحبون َأن تشیع الفاحشة في الـذین آمنـ : قوله تعـالى-6 َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُّ َُّ َ ْ َ َُ ْ َوا لهـم عـذاب َألـیم فـي الـدنیا ِ ٌ َْ َُّ ِ ٌِ َ ْ ُ
َواآلخرة والله یعلم وَأنتم ال تعلمون﴾ ُ ْ ََ ْ َْ َْ ُ َ َ َُ َ ُ َّ ِ ِ)5(.  

، وال شـك أن مثـل هـذه الـصور الخلیعـة ونـشرها )6(الفعل القبیح المفـرط القـبح:  فالفاحشة:وجه الداللة
  .داخل في معنى إشاعة الفاحشة

َّ﴿یــا َأیهــا الــ:  تعــالىقولـه -7  َ ُّ ِذین آمنــوا ال تتبعــوا خطــوات الــشیطان ومــن یتبــع خطــوات الــشیطان َ َِ ُ َ ُْ ْ َّْ ِ َّ ِِ ِ َِ َ َ ُُ َُّ ََّ ْ َ ََ ُ َ
ِفإنه یأمر بالفحشاء والمنكر﴾ َ ْ ُ ُ ُْ َْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ُ َّ َِ)7(.  

ال یوجد شك أن هذه الـصور ونـشرها مـن طرائـق الـشیطان ومـسالكه وخطواتـه،وهو مـن : وجه الداللة
  .نظر إلى هذه الصور حرام؛ ألن الوسائل تأخذ حكم المقاصدالفحشاء والمنكر، وعلیه فال

  

                                                
 .60،  النور)1(
  .)309-13/308(،تفسیر القرطبي القرطبي، أبو عبد اهللا بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري، )2(
  .59،  األحزاب)3(
  .)14/243(،تفسیر القرطبي بن فرح األنصاري،  القرطبي، أبو عبد اهللا بن أحمد بن أبي بكر)4(
 .19  النور،)5(
 .)12/206(،تفسیر القرطبي القرطبي، أبو عبد اهللا بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري، )6(
 .21 النور،)7(
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  : الشریفة األدلة من السنة النبویة:ًثانیا 

 وقـد خرجـت -صـلى اهللا علیـه وسـلم-لقیني رسـول اهللا :  قالت-رضي اهللا عنها- عن أم الدرداء -1
ي بیــده، مـا مــن والــذي نفـس« :فقـال. مـن الحمـام: فقالــت"مــن أیـن یـا أم الـدرداء؟ : "مـن الحمـام فقـال

امرأة تضع ثیابها في غیر بیت أحد من أمهاتها إال وهي هاتكة كـل سـتر بینهـا وبـین الـرحمن عـز 
  )1(»وجل

 دل الحـدیث علـى حرمـة أن تخلـع المـرأة ثیابهـا فـي غیـر بیـت زوجهـا أو أهلهـا، وهـذا : وجه الداللـة 
ٌفي الخلع المجرد فضال عن أن یصحب ذلك تصویر   .بالتحریم أولى لمفاتنها فإن هذا ً

إن اهللا كتــب علـى ابــن « :وعـن أبـي هریـرة رضــي اهللا عنـه عـن النبـي صــلى اهللا علیـه وسـلم قـال -2
آدم حظه من الزنـا أدرك ذلـك ال محالـة، فزنـا العـین النظـر، وزنـا اللـسان المنطـق، والـنفس تتمنـى 

  )2(»وتشتهي والفرج یصدق ذلك كله أو یكذبه

ى حرمة النظر إلى المحرمات على العمـوم، ومـن الزم ذلـك حرمـة  الحدیث قد دل عل  :وجه الداللة
  .تصویر مفاتن المرأة عبر الوسائل الحدیثة

ال تباشـر « :-صلى اهللا علیه وسـلم-قال النبي :  قال-رضي اهللا عنه-عن عبد اهللا بن مسعود  -3
ّالمرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأن ُ َ   .)3( »ه ینظر إلیهاُ

َ قــد دل علــى حرمــة أن تــصف المــرأة محاســن المــرأة ومفاتنهــا لزوجهــا أو غیــره  الحــدیث:وجــه الداللــة ِ َ ُ
ــد اعتبــر الحــدیث وصــفها هــذا مــشبها بــالنظر إلیهــا، وبــاألولى منــه فــي الحكــم أن تــصورها لــه أو  ًوق
ٕلغیــره فــي هــذه الوســائل الحدیثــة فهــو بــذلك ینظــر إلیهــا ویراهــا رأي العــین، واذا كــان الحــدیث قــد ذكــر 

  .ًیل المحدود بوقت قصیر فكیف بالتخیل المصحوب بالمشاهدة ولوقت أطول غالبا؟مجرد التخ
                                                

 ،27038 بــاب حــدیث أم الــدرداء، رقــم مــسند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، الــشیباني، أبــو عبــد الــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، )1(
  .حدیث حسن: ، حكم الحدیث)44/587(

، كتـاب االسـتئذان، بـاب زنـا الجـوارح دون الفـروج، رقـم ، صحیح البخـاري البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخـاري)2(
6243 ،)8/54(  

 ).7/28(، 5240، كتاب النكاح، رقم ، صحیح البخاري البخاري، محمد بن إسماعیل بن أبو عبد اهللا البخاري)3(
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: -صــلى اهللا علیـــه وســـلم-قـــال رســـول اهللا :  قــال-رضـــي اهللا عنـــه-عــن أبـــي موســـى األشــعري  -4
  .)1(»أیما امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا من ریحها فهي زانیة«

لرجال بحاسة الشم، ومثـل ذلـك فـي الحرمـة اسـتمالتهم الحدیث دل على حرمة استمالة ا: وجه الداللة
ًویلزم من هذا التحریم أیضا تحریم النظـر إلیهـا علـى العمـوم سـواء كـان ذلـك بواسـطة . بحاسة البصر

  .  أو بدون واسطة-كهذه الوسائل الحدیثة-

ن صـنفان مـ« :-صـلى اهللا علیـه وسـلم-قـال رسـول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه- وعن أبي هریرة -5
قوم معهم سیاط كأذناب البقر یـضربون بهـا النـاس، ونـساء كاسـیات عاریـات : أهل النار لم أرهما

ــة ال یــدخلن الجنــة وال یجــدن ریحهــا وان ریحهــا  ٕممــیالت مــائالت رءوســهن كأســنمة البخــت المائل
  .)2(»لیوجد من مسیرة كذا وكذا

كیــف بــاللواتي یـصورن مــنهن وهــن  اسـتحق هــؤالء النــسوة دخـول النــار للتعــري المجـرد ف:وجــه الداللــة
على هذه الحال؟، وال شك أنهن قد وقعن في هذا الوعید بسبب أنهن یستملن الرجـال إلـیهن، وال شـك 

  .أن هذا التصویر الذي نتحدث عنه مما یستمیل الرجال

من خالل ما سبق كلـه یتبـین لنـا أن تـصویر هـذه الـصور ونـشرها والتـرویج لهـا مـن المحرمـات       
الشك في حرمتها لما تقدم من النـصوص الـشرعیة الكثیـرة المتـضافرة علـى ذلـك، وألنهـا ال تتفـق التي 

  .ومقاصد الشریعة من الحفاظ على النسل والعرض وسد باب الفتن عن الناس

  :  فتاوى وآراء

) خاصـة للفتیـات (وضع الـصور الشخـصیةما حكم الشرع في  :عبد الرحمن السحیم ُسئل الشیخ �
  االجتماعیة وهذه الصور یمكن رؤیتها، ووضع تعلیق علیها؟على المواقع 

                                                
، كتاب الترجل، باب ما جاء سنن أبي داوود السجستاني، أبو داوود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر السجستاني، )1(

  ).4/79(، 4173في المرأة تتطیب للخروج،رقم 
لنـساء الكاسـیات ، كتاب اللباس والزینة، بـاب اصحیح مسلم النیسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، )2(

  )3/1680(، 2128العاریات، رقم 
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َال یجــوز النظــر إلــى صــور النــساء، ســواء كــان النظــر مباشــرة أو عــن طریــق الــصور، وقــد  :فأجــاب ُِّ
َّیكون النظر إلى الصور أكثر فتنة؛ ألنها غالبا تحسَّن، والتي تصور تتـزین قبـل التـصویر َّ ُ ُ ِ  وال یجـوز ،َ

ّویتحمـل إثـم كـل مـن . ٕإثـم نـشرها، واثـم النظـر إلیهـا:  نشرها فعلیه اإلثم مـرتینَومن .نشر تلك الصور
  .نظر إلیها

 عــن تهــاون كثیــر مــن النــاس فــي النظــر إلــى -رحمــه اهللا- فــضیلة الــشیخ ابــن عثیمــینســئل       
  ات بحجة أنها صورة ال حقیقة لها؟صور النساء األجنبی

سان إذا نظــر للمــرأة ســواء كــان ذلــك بوســاطة وســائل �هــذا تهــاون خطیــر جــدا، وذلــك أن اإلنــ: فأجــاب
اإلعـالم المرئیــة، أو بواســطة الــصحف، أو غیـر ذلــك، فإنــه ال بــد أن یكــون مـن ذلــك فتنــة علــى قلــب 

ـــى المــــرأة مباشــــرة ـــد النظــــر إلـ ـــره إلــــى أن یتعمـ ّالرجــــل، تجـ ُ ــور النــــساء مــــن الــــشباف  َ ب مــــن یقتنــــي صــ
 عظــم الفتنــة فــي مــشاهدة هــذه الــصور، فــال یجــوز یتمتــع بــالنظر إلــیهن، وهــذا یــدل علــىف،الجمیالت

  )1(لإلنسان أن یشاهد هذه الصور، سواء كانت في مجالت أو صحف أو غیر ذلك

وعلــى ذلــك فــال  إنـه مــن المعلــوم أن وجــه المــرأة یجمــع محاســنها، وهـو مــن أشــد مواضــعها فتنــة،     
  .الصوریجوز إظهار صورة وجه المرأة، كما ال یجوز تعمد النظر لمثل هذه 

 .حكم مشاهدة األفالم اإلباحیة عبر وسائل التواصل االجتماعي :المطلب التاسع

ٕ ویقطـع كـل الطـرق التـي تـؤدي إلیـه، وان صـورهإن اإلسالم یحارب الفـساد واالنحـالل بمختلـف       
 وكـشف العـورات ، تكـشف عـورات النـساء، أو عـورات الرجـال فهي،الصور اإلباحیة محرمة في ذاتها

 حـین عـصى ربـه فـي الجنـة، فإنـه حینمـا أكـل مـع زوجتـه حــواء – علیـه الـسالم –قـب بـه آدم ممـا عو

                                                
ــــــــــساء )1( ــــــــــه صــــــــــور الن ـــــــع فی ــــــــــف المحمولــــــــــة توضـــ ــــــــــق للهوات ــــــــــل تطبی ــــــــــم عم ــوىحك ــ ــ ــ ــ ــم الفت ــ ــ ــ ، 286036:، رقــ

 http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option =FatwaId&Id،م17/2/2015
=286036&fromCat=2230   
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من الشجرة التي حرمها اهللا علیهما، كـشفت سـوءاتهما، فكانـت الفطـرة الـسلیمة المـسارعة لتغطیـة هـذه 
  .)1(السوءة، والمسارعة بتوریتها

 مكــارم التــي تــصون الــنفس والــروحعلــى جملــة مــن األخــالق والتقــوم   العظیمــةســالمقــیم اإل         ف
الهاویـة ومـن هـذه القـیم التـي تـصون  إلـى وذلك لحمایتها من االنجراف في تیار الشهوات التـي تقودنـا

   .اإلباحیةعن المحرمات وفي ما یلي عرض للحكم الشرعي لمشاهدة األفالم  غض البصر الجوارح

        : اإلباحیةحكم مشاهدة األفالم 

، ومــشاهدة هــذه ســالمٕالعــورات والــى النــساء المتبرجــات معلــوم مــن دیــن اإل إلــى ظــرتحــریم الن     إن 
ُاألفــالم الجنــسیة داخــل فــي هــذا البــاب، فــال شــك فــي حرمتــه، ولــو كــان فــي هــذه المحرمــات مــصالح 

 كاشـفة   فهـي.)2(شـر إلـى ، ولكنهـا مفاسـد تنـتج مفاسـد، وشـر یفـضيعالمـشر ألباحهـا آجلةعاجلة أو 
  .)3(هوةللعورة مهیجة للش

  : اإلباحیةعلى تحریم مشاهدة األفالم األدلة 

  :  من القرآن الكریماألدلة) أ

وا من َأبصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك َأزكى لهم إنَّ اللـه خبیـر  {: تعـالىولهق -1 ٌقل للمؤمنین یغضُّ ْ ْ ُ ْ ُِ َ َ ْ َْ َّْ ِ ِ ُِ ُ َ ََ َُ ِْ ِ ِ َِ ُ َُ َ َُ َ ْ ِْ َ ْ
َبما یصنعون ُ َ ْ َ َ ِ{)4( . 

ـــــة ــــ: أي: وجـــــه الدالل ــــل باإلیمـــــانأرشـ ــــا یخـ ــــن الوقـــــوع فیمـ ــــن {: د المـــــؤمنین باالبتعـــــاد عـ ــــضوا مـ ْیغـ ِ ُّ ُ َ
َْأبــصارهم ِ ِ َ فــإن مــن حفــظ فرجــه وبــصره، طهــر مــن . ٕمــن النظــر إلــى العــورات والــى النــساء األجنبیــات }ْ

الخبـــث الـــذي یتـــدنس بـــه أهـــل الفـــواحش، وزكـــت أعمالـــه، بـــسبب تـــرك المحـــرم، فمـــن تـــرك شـــیئا هللا، 

                                                
- 7- 25 تاریخ – المجلس اإلسالمي لإلفتاء بیت المقدس /http://www.fatawah.com حكم مشاهدة األفالم اإلباحیة )1(

  .13520، رقم السؤال م2013
  http://www.islamtoday.net ، بترقیم الشاملة آلیا، 25/ 13 (فتاوى واستشارات اإلسالم الیوم )2(
     3605http://fatwa.islamweb.net/f: رقم الفتوى ، م29/3/2001  تاریخ، مشاهدة األفالم الجنسیة، )3(
 ]30/31: النور [)4(
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ْویحفظـوا فـروجهم" )1(ومن غض بصره عن المحرم، أنار اهللا بصیرتهعوضه اهللا خیرا منه،  ُُ ََ َُ ْ ُ َ المـراد  :"ْ
  . )2(سترها من النظر إلیها أي النظر إلى العورات

ِإنَّ الـذین یحبــون َأن تـشیع الفاحــشة فـي الـذین آمنــوا لهـم عــذاب َألـیم فــي ﴿:  اهللا تعـالىول قـ- 2 ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌ َ َ َُ ْ َُ َ ُ َ َ ََّ َُّ َُّ َ ْ َ ْ ِ
ْالدن َیا واآلخرة واهللا یعلم وَأنتم ال تعلمون ﴾ُّ ُ ْ ََ ْ َْ َْ ُ َ َ َُ َ َُ ِ ِ)3(.    

 الفاحــشة وكــذلك أمــر بــستر الفــواحش فمــا دام الــذنب مــستورا إشــاعةفقــد نهــى اهللا عــن : وجــه الداللــة
  )4(الفاحشة إشاعة وفي تناقل هذه األفالم ،ٕفعقوبته على صاحبه خاصة واذا ظهر كان ضرره عاما

ًإنَّ السمع والبصر والفؤاد كل ُأولئك كان عنه مسئوال﴿: الى اهللا تعول ق-3   ُُ ْ َْ َُ َْ ََ َ ََ َ َُ ِ ُّ َ ْ َْ َ َ ْ َّ ِ﴾)5( .  

ـــة  ــشاهدة األفـــالم المخلـــة والمثیـــرة للـــشهوات حـــرام شـــرعا ومـــشاهدها مـــسئول أوال : وجـــه الدالل ًإن مـ ٌ ً
  .بمشاهدته عن بصره وسمعه 

  :  الشریفةاألدلة من السنة النبویة) ب

  )6("الحیاء من اإلیمان:" یه الصالة والسالم  علقوله - 1

قال القرافي والحیاء من اإلیمان أي من جنسه فاإلیمان یحث علـى الخیـر وینهـى الـشر : وجه الداللة
فالمـستحي یمنعـه حیـاؤه مـن فعـل المنكـر ، )7(وكذلك الحیـاء یحـث علـى المكـارم وینهـى عـن الفـواحش

 .)8(وبین المعاصيوالمعاصي فیصیر كاإلیمان الذي یقطع بینه 

                                                
 )566: ص (تیسیر الكریم الرحمن=  تفسیر السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي، السعدي)1(
م،  1980 - ه1400، 2، مكتبة الغزالي، دمشق، طروائع البیان تفسیر آیات األحكام الصابوني، محمد علي الصابوني،  )2(

)2 /143( 
  19:  النور )3(
 )14/465(،   مجموع الفتاوى بن عبد الحلیم، ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد)4(
  .26من اآلیة : اإلسراء )5(
  ، )1/24(، 24، كتاب اإلیمان، باب الحیاء من اإلیمان، رقمصحیح البخاري البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا، )6(
ــدین أحمـــد بـــن إدریـــس، )7( ، ه1994لغـــرب، بیـــروت، محمـــد حجـــي، دار ا: تحقیـــقلـــذخیرة ، ا)ه684ت ( القرافـــي، شـــهاب الـ

)13/334( 
محمـد عبـد : ، تحقیـق4، مـجسبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام، )ه852ت (عاني، محمد بن إسماعیل، ن الص)8(

 ).4/206(،1379، 4العزیز الخولي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط
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َعـــن َأبـــي هریـــرة، َأن رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه وســـلم، قـــال -2 َ ََ َّ ِ ََّ َ َُ ْ ْ ُ َْ َ َُ َ َ َِ َّ َ َلكـــل بنـــي آدم حـــظ مـــن الزنـــا، " : ِ ِّ َِّ ِ ِ ٌِّ َ ََ َ ُ
َفالعینـــان تزنیـــان وزناهمـــا النظـــر، والیـــدان تزنیـــان وزناهمـــا الـــبطش، والـــرجال ِّ َ َ َْ َْ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َْ ْ َْ ُ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ ََ َ َّ َن تزنیـــان وزناهمـــا َ ُ َ ِ ِ َِ َ ِ َْ

ُالمشي، والفم یزني وزناه القبل، والقلب یهوى ویتمنى، والفرج یصدق ذلك، َأو یكذبه  ُُ ُ ُ ُ َ َ ُ َ َِّ َ ْ ْْ َْ ُِ َ ِّ َ َ َ َ َ َ َْ َ َْ ْ ْ ْ ْ َّْ َ ََ َ ُ ُ َ ِ ِ ُ ُ")1(.  

 . )2("احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت یمینك: " صلى اهللا علیه وسلموله ق -3

ولمـا هـو  أمر النبي صلى اهللا علیـه وسـلم بحفـظ العـورات إال مـن األزواج وملـك الیمـین : الداللةوجه
ًمطلوب منهم عقال وشرعا، وهو البعد عن مواطن اإلثارة، وغض البصر والتعفف ً)3(   

  .)4()ال تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ینظر إلیها( : صلى اهللا علیه وسلم  قوله-4

الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم ینهــى المــرأة أن تــرى عــورة امــرأة أخــرى وبعــد ذلــك تقــوم ف :وجــه الداللــة

هـذا الوصـف یجعـل الـزوج ف بوصفها لزوجها فتجعلـه یفتـتن بـالمرأة الموصـوفة  فكیـف إذا كانـت عاریـة ؟

 ومــع أن األمـــر یتعلــق بالخیــال فقــط فقــد نهــى ،یتخیــل تلــك المــرأة بــصفاتها التــي نقلــت إلیــه مــن زوجتــه

 فهــذا ،رســول صــلى اهللا علیــه وســلم عنــه فمــا بالــك بمــشاهدة األفــالم الجنــسیـة حیـــث الــصوت والــصورةال

  )5(یؤدي إلى مفسدة أعظم من مجرد التفكیر بامرأة وصفت له

  .)6(" إذا لم تستح فاصنع ما شأت": السالم الصالة و علیه قوله-5

 مـن كـل سـوء فــإذا اإلنـسان ویحمـي حبالحـدیث یبـین كیـف أن الحیـاء هـو مــن یمنـع القـ: وجـه الداللـة
  .)7(ذهب الحیاء اجترأ المرء على فعل المحرمات وارتكاب المخالفات

     
                                                

) 211/ 14(، مـسند االمـام احمـد بـن حنبـلبـن أسـد الـشیباني،  الشیباني، أبو عبد اهللا أحمد بن محمـد بـن حنبـل بـن هـالل )1(
  .حسن: حكم األلباني مسند أبي هریرة،

 1920رقـم -بـاب التـستر عنـد الجمـاع -كتـاب النكـاح - سـنن ابـن ماجـة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني،ابن ماجه،  )2(
  .حسن: حكم األلباني618ص1ج

    3605http://fatwa.islamweb.net/f: رقم الفتوىم،1422،29/3/2001م محر /4: مشاهدة األفالم الجنسیة )3(
  .127، ص سبق تخریجه)4(
 http://www.fatawah.com/Fatawah/280.aspx،   280: بیت المقدس، رقم الفتوىالمجلس اإلسالمي لإلفتاء، )5(
، حكم )2/1400(، 4183، كتاب الزهد، باب الحیاء، رقمسنن ابن ماجةحمد بن یزید القزویني،  ابن ماجة، أبو عبد اهللا م)6(

 .حدیث صحیح: األلباني
  .45، صم2006، 5 الدار العالمیة للنشر والتوزیع، مصر، طفقه الحیاء، المقدم، محمد إسماعیل، )7(



 119

   : من المعقولاألدلة ) ج

  :)1(إن النظر في هذه األفالم یعد من الكبائر ألمرین  -1   

  .أن النظر إلى المرأة األجنبیة بشهوة عند خوف الفتنة كبیرة :األول

فــإذا  .)2(نظــر األجنبیــة بــشهوة مــع خــوف فتنــة: الكبیــرة الثانیــة واألربعــون بعــد المــائتین :الهیتمــي قــال
  .فنظر األفالم الخلیعة أولى بذلك.. كان نظر األجنبیة بشهوة وخوف فتنة من كبائر الذنوب

ــاني ال صــغیرة مــع  :ابــن عبــاس أن اإلصــرار علــى الــصغیرة معــدود مــن الكبــائر، كمــا جــاء عــن: الث
  .)3(اإلصرار

إلسـالم یحــارب الفـساد واالنحــالل بمختلـف ألوانـه فیقطــع كـل الطــرق المؤدیـة إلیــه اف سـد الذریعــة -2
وال شــك إن األفــالم اإلباحیــة والــصور العاریــة مــن مظــاهر ذلــك فــال شــك فــي حرمتهــا إذ إن للوســائل 

ـــد الـــسالم  ـــى أفـــ: أحكـــام المقاصـــد فقـــد قـــال العـــز بـــن عب ضل للوســـائل أحكـــام المقاصـــد فالوســـیلة إل
  .)4(المقاصد هي أفضل الوسائل والوسیلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل

  .)5( كثیرة ومنهااإلباحیةالمفاسد المترتبة على تناقل الصور 

 صـاحبه مـن غیـر أن إثـم غیـره فانـه یأخـذ إلـىأن الذي یرسل مثل هذه الـصور واألفـالم اإلباحیـة     
  : على ذلك كثیرة من أرسلت إلیه شيء واألدلةإثمینقص من 

  

  
                                                

 http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page،م11/1/2003،هل مشاهد األفالم الخلیعـة مـن الكبـائر )1(
=showfatwa&Option=FatwaId&Id=27224  

 )3/ 2 (،الزواجر عن اقتراف الكبائر  الهیتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي، )2(
  .)18/ 4( ، دار المعرفة، بیروت،إحیاء علوم الدین،)هـ505: ت(   الغزالي،  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، )3(
قواع�د ، )ھ�ـ660: ت( ابن عبد السالم، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عب�د ال�سالم ب�ن أب�ي القاس�م ب�ن الح�سن ال�سلمي،)4(

  )1/53( القاھرة، – عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات األزھریة طه::  تحقیقاألحكام في مصالح األنام،
 .م2005، 215، مجلة البیان، لندن، عددتناقل الصور اإلباحیة خطر ماحق ومعصیة جاریة )5(



 120

 :األدلة من القرآن الكریم: ًأوال

َلیحملوا َأوزارهم كاملة یـوم القیامـة ومـن َأوزار الـذین یـضلونهم بغیـر علـم َأال { :ى تعالقوله -1     ٍَ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ َ ُِ ْ َ ْ َُ َُّ َُّ َ َ ََ َ َْ ْ ْْ ِ َ ً َ ُ
ُساء ما یزرون َِ َ َ َ{)1(. 

َولیحملنَّ َأثقال{:  تعالىقوله -2 َ ُ َْ ِ ْ َ َهم وَأثقاال مع َأثقالهم ولیسَألنَّ یوم القیامة عما كانوا یفترونَ ُ َ ْ َ َْ ْ َ َ َ َ ُ َُ ًَ َّ ِْ ِ َِ ْ ُْ َ َ ََ َ ُِ ْ ْ{)2(. 

هـذه المـواد اإلباحیــة مـن أعظـم الـضالل ومـن أرســلها فهـو یـضله ویـدعوه إلـى مــشاهدة : وجـه الداللـة
ـــذلك هـــم. مالمحـــر ــن أطـــاعهوب ــن أطـــاعهم وال یخفـــف عمـ ــوب مـ ـــون ذنـــوبهم وذنـ ــذاب  یحمل م مـــن العــ

 .)3(شیئا

ْعلمت نفس ما قدمت وَأخرت { : تعالىولهق -3 ْ َْ َ َ ََّ َ ٌَّ َ ْ َ ِ َ{)4(.  

قـال ابـن مـسعود مـا قـدمت مـن سـنة صـالحة یعمـل بهـا مـن بعـده فلـه أجـر مـن عمـل :  وجه الداللـة 
 مـن عمــل ٕواثــم إثمهـابهـا مـن غیــر أن یـنقص مـن أجــورهم شـیئا ومــا قـدمت مـن ســنة سـیئة فــان علیـه 

  .)5( غیر أن ینقص من أوزارهم شیئابها من

  :  الشریفة النبویةاألدلة من السنة: ًثانیا

ٕكـــل أمتــي معـــافى إال المجـــاهرین، وان مـــن المجـــاهرة أن یعمـــل " :الـــسالم الــصالة و علیـــهولــهق -1
یا فالن، عملت البارحـة كـذا وكـذا، وقـد : الرجل باللیل عمال، ثم یصبح وقد ستره اهللا علیه، فیقول

  .)6("ه ربه، ویصبح یكشف ستر اهللا عنهبات یستر

                                                
 .25 النحل، )1(
 .13 العنكبوت، )2(
 .)2/267(، ،  تفسیر ابن كثیرابن كثیر،أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر )3(
  .5طار،  االنف)4(
، التمهیــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني  ابـن عبــد البــر،  أبــو عمــر یوســف بـن عبــد اهللا بــن محمــد بــن عبــد البـر بــن عاصــم)5(

 .)24/33(، واألسانید
  .)20/ 8(، 6069، كتاب األدب، باب ستر المؤمن نفسه، رقم صحیح البخاري البخاري، محمد بن إسماعیل، )6(
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 هـذه المـواد المحرمـة للغیـر مجـاهرة بالـذنب وخروجـا مـن المعافـاة التـي یحـرم إعطـاءأن : وجه الداللة
  . )1(منها المجاهرون فالمجاهرون الذین یجاهرون بالفواحش ویتحدثون بما قد فعلوه منها سرا

 إلـى هـدى، كـان لـه مـن األجـر مثـل أجـور مـن من دعا«: السالم الصالة و رسول اهللا علیهولق -2
تبعه، ال ینقص ذلك من أجورهم شیئا، ومن دعـا إلـى ضـاللة، كـان علیـه مـن اإلثـم مثـل آثـام مـن 

  .)2(»تبعه، ال ینقص ذلك من آثامهم شیئا

ِمن سنَّ سـنة خیـر فـاتبع علیهـا فلـه َأجـره وم: "السالمالصالة و علیه وله ق-3 َ َ ُ َُ ْ ْ ُْ َُ َْ ََ ََ َ ُِّ ٍ َ َ ُثـل ُأجـور مـن اتبعـه َّ َْ َ َُّ َ ِ ُ ْ
ْغیر منقوص من ُأجورهم شیئا، ومن سنَّ سنة شـر فـاتبع علیهـا كـان علیـه وزره ومثـل َأوزار مـن  ْ َْ ُ َ ْ َ َِ َِ ُ َ َْ ْ ِ َِ َ ُ َ َُ ْ ْ ْ ْْ َِ ِ ٍِ َِ َ ٍّ ُ َْ َ َ َُ ُّ َ َ َّ ً َ

ًاتبعه غیر منقوص من َأوزارهم شیئا ْ َْ َْ َ َِ ِ ْ ْ ُِ ٍ ُ ْ َ َ ََّ")3(.  

ــه مثــل أجــور متابعیــه أو إلــى ضــاللة كــان علیــه مثــل آثــام مــن دعــا إلــى هــدى : وجــه الداللــة كــان ل
  .فالعاقل تكفیه ذنوبه فكیف یرضى بحمل أوزار اآلخرین )4(متابعیه

  : فتاوى

 :المجلس اإلسالمي لإلفتاء �

 ونشرها،   حرمة مشاهدة األفالم اإلباحیة والصور الخلیعةأكدت دار اإلفتاء الفلسطیني على     
   .ضمن دائرة التحریمفالقضیة كلها تدور 

  : ومنهااإلباحیةوبینت الفتوى مخاطر هذه األفالم 
                                                

 أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكـریم الـشیباني الجـزري ابـن األثیـر،  ابن األثیر،  مجد الدین)1(
 بیروت، -  محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة -طاهر أحمد الزاوى :  تحقیق النهایة في غریب األثر، ،)هـ606: ت(

 .)1/321( م،1979 -هـ 1399
، كتــاب العلـم، بـاب مـن سـن سـنة حــسنة أو  صـحیح مـسلمالحـسن القــشیري النیـسابوري، النیـسابوري، مـسلم بـن الحجـاج أبـو )2(

  .)2060/ 4(، 2674: سیئة، رقم 
ْ الترمذي،محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك،  )3( ، كتاب أبوب العلم، باب ما جاء فیمن سنن الترمذي ت بشارَ

  .ن صحیححس: ، حكم الحدیث )340/ 4(، 2675دعا إلى هدى، رقم 
ــاري شــرح صــحیح البخــاري العــسقالني، أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقالني،)4( ، دار المعرفــة،بیروت،  فــتح الب

 .)13/302(،ه1379
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   . لها آثار نفسیة وجنسیة ومالیة األفالمهذه مشاهدة  - 1

ـــارانً ســـببا فـــي اإلباحیـــة األفـــالمكانـــت هـــذه  - 2 ـــاة  هی مـــن أصـــبح  األســـرلكثیـــر مـــن  الزوجیـــة الحی
  .)1(ممارسة الطبیعیة الفطریةیفضل  الجنس على اإلنترنت أو أفالم الفیدیو  على الیشاهدها 

     : الكویتياإلفتاء لجنة *

 خــوارم المــروءة، ویخــالف فهـو مــنًالنظـر إلــى األفــالم الجنــسیة والـصور العاریــة حــرام شــرعا، 
ال یوجـد أحــد فـ طریـق الوصـول إلـى الفاحــشة،  فهــي ،األخـالق العالیـة الرفیعـة التــي أمـر اإلسـالم بهـا

اهدة هــذه العــورات، بــل إن حرمــة النظــر إلــى عــورات النــساء ممــا مــن العلمــاء اجتهــد فــأفتى بحــل مــش
  .)2(اتفق علیه العلماء

  : األردني اإلفتاءدار  *

تــصفح المواقــع اإلباحیــة مــن أعظــم المفاســد التــي تــؤدي إلــى المحرمــات، واالنخــراط فــي عالقــة      
ــا، وتــزفهــي  َّمحرمــة واهللا ســبحانه وتعــالى حــرم مثــل هــذه األعمــال؛ داد هــذه الحرمــة علــى طریــق الزن

المتــزوجین؛ وذلــك لمــا یترتــب علیهــا مــن زعزعــة اســتقرار لألســرة وللحیــاة الزوجیــة، وانعــدام الثقــة بــین 
 .)4(فتحریمها أمر واضح جلي ال یختلف علیه اثنان ،)3(الزوجین

حـد أولـم یقـل  ً عبـر وسـائل االتـصال الحدیثـة محـرم شـرعااإلباحیـةإن تصفح المواقـع : خالصة القول
  .ن العلماء بإباحتهم

  

                                                
 http://www.fatawah.com/Fatawah/280.aspx،    280:، بیت المقدس، رقم الفتوىالمجلس اإلسالمي لإلفتاء )1(
 =http://www.islamic-fatwa.com/fatawa/index.php?module، 11/10/2007، اإلفتــــــاء الكــــــویتي )2(

fatwa&id=22906  
 http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1998   . 5-2-2012،  دار اإلفتاء األردني )3(
 http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1937#.VXWTxdJViko،20/11/2011 دار اإلفتاء األردني، )4(
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  . جریمة الزنا عبر وسائل التواصل الحدیثةإثباتحكم  :المطلب العاشر

 اإلسـالمالـذین یخـالفون تعـالیم  حیـث إن ،موضوع جریمة الزنا،موضوع بالغ الحـساسیة تناول إن     
وأحكامـــه ویـــسعون فــــي األرض فـــسادا ویعتــــدون علـــى أعـــراض الغیــــر فهـــم الزنــــاة وأفعـــالهم فــــواحش 

غیــر أن  ،ر واألنثـىكفــالزواج والزنـا مظهــران لفعـل واحــد هـو فعــل المواقعـة الطبیعیــة بـین الــذ ،ائموجـر
 والزنــا فاحــشة وجریمــة حرمتهــا األدیــان الــسماویة فهــي ،عبــادة لیحــصنوا أنفــسهم بــهلالــزواج أحلــه اهللا 

حیثیـــات ومــن هنـــا ســـیتم تنـــاول ، )1( اعتــداء علـــى األســـرة وعلـــى المجتمـــعهـــاتمــس كیـــان المجتمـــع ففی
 : الموضوع فیما یلي

  :ً لغة واصطالحااإلثبات: ًأوال

  )2(أثبت حجته أي أقامها وأوضحها، الدلیل على صحة أمر ما یقالٕواعطاء الحجة إقامةهو :  لغةاإلثبات

 الــدلیل أمــام القــضاء بــالطرق التــي حــددتها الــشریعة بــأي حــق أو علــى إقامــةهــو  :ً اصــطالحااإلثبــات
هو الوصول إلى الحقیقـة مـن حیـث وقـوع الجریمـة أو عـدم وقوعهـا ومـن  ف.)3(ارواقعة تترتب علیها آث

  .)4( إلى المتهم أو براءته منهاإسنادهاحیث 

 :تعریف الزنا: ًثانیا

ــواء حـــدث مـــن متـــزوج أو غیـــر     ًالـــشریعة اإلســـالمیة تعتبـــر كـــل وطء محـــرم زنـــا وتعاقـــب علیـــه سـ
       )6(الوطء المحرم المتعمد أن الزنا هو  على اتفق الفقهاء حیث ،)5(متزوج

                                                
الجامعـة  ،م7،1987، عـدد14، مجلـدجریمة الزنا في الشریعة اإلسـالمیة وقـانون العقوبـات األردنـي نجم، محمد صبحي، )1(

 .212، األردن، صاألردنیة
 ).2/19(  ،  لسان العرب ابن منظور،محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین،)2(
 .)1/232 (الموسوعة الفقهیة الكویتیة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، )3(
، 21معـة الكویـت، مجلـد، مجلة الحقـوق، جانظام اإلثبات في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي السماك، أحمد حبیب، )4(

 130، ص1997، 2عدد
 .)2/349( ،، التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي عودة، عبد القادر عودة)5(
 .349ص ،2 دار الكاتب العربي، بیروت، ج، التشریع الجنائي في اإلسالم، عودة، عبد القادر عودة)6(
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ُ اإلشــباع الجنــسي مــن خــالل التعــري أمــام أجهــزة الكمبیــوتر، والــبعض اآلخــر هــو: الزنــا اإللكترونــي َ ِّ ِ ُ
ــین الجنـــسین، عبـــر وســــائل  ور واألفـــالم اإلباحیـــة، أو التراســـل اإللكترونـــي بـ َیـــرى أنـــه مـــشاهدة الـــصُّ َْ ُ َّ ُ

   .)1(الحدیثةاالتصال 

   :واإلجماعلزنا من الكتاب والسنة  أدلة تحریم ا:ًثالثا

  :أدلة التحریم من القرآن الكریم: ًأوال

َقــل تعــالوا َأتــل مــا حــرم ربكــم علــیكم َأال تــشركوا بــه شــیئا وبالوالــدین إحــسانا وال { : تعــالىولــه ق-1 ًَ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َِ ِ ِْ َِّ ًِ َ ُ ُْ ْ ُ ُ ُْ ََّ ْ ْ َ ََ ََ َُّ َ ْ ُ
ُتقتلوا َأوالدكم من إمالق نحن ْ َ َ ٍَ ْ ِ ْ َِ ْ ُ ْ ُُ ُ نرزقكم وایاهم وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطـن وال تقتلـوا َْ ُْ َ َْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ َُ َ َ َ ْ ِْ َِ ُٕ َّ ُ ُ ُ ْ

َالنفس التي حرم الله إال بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ُ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ُْ ُ َُّ َّ ََّ َ َِ َِّ َ ِّ َ َْ ََّّ َِّ ُ َ ْ{)2(  

ــة    سدته تلــي مفــسدة القتــل فهــي منافیــة لحفــظ األنــساب قــرن اهللا الزنــا بالقتــل ألن مفــ:  وجــه الدالل
  .)3(وصیانة المحرمات

ِّقل إنمـا حـرم ربـي الفـواحش مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن واإلثـم والبغـي بغیـر الحـق {:  تعالىوله ق-2 َ َ َ َْ ْ ْ ْ َِّ ْ َ ْ ِْ َِ ََ َ َ َ َ ََ َْ َِّ َ َ ََ َ َ َ َِ َِ َِّ ْ ُ
َوَأن تشركوا بالله ما لم ینزل به سلط ْ ُ َِ ِِ ِْ ُ ِّْ َُِ ْ ََ َّ ُ َانا وَأن تقولوا على الله ما ال تعلمونْ ُ ََ َ ُ ُْ َ ََ ًِ َّ َ ْ َ{)4(.  

ًوال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبیال{:  تعالىوله ق-3  َ َِ َ َ َ َ ًَ َ ِ َ َ َ ُ َِّ ِّ ُ َ ْ َ{)5( .  

 .)6(أبلغ من أن یقول وال تزنوا فان معناه ال تدنوا من الزنا:  وال تقربوا:وجه الداللة

                                                
ـــي، )1( ــ ــ ـــد فتحـــ ــ ــ ـــري، محمـــ ـــ ــ ــ ـــالمیة، ، دالزنــــــــــا اإللكترونـــــــــــي الجری ــ ــ ــ ـــة اإلســ ــ ــ ــ ــبكة األلوكـ ـــ ــ ــ ــى شـ ــ ــ ــ ــ ــشورة عل ــ ــ ــ ــ ـــة من ـــ ــ ، م2010راســ

http://www.alukah.net/  
  .151 األنعام، )2(
 .162، مكتبة اإلیمان، المنصورة،مصر، صالداء والدواء)ه751ت( ابن قیم، محمد بن أبي بكر، )3(
  .33،  األعراف)4(
  .32 اإلسراء،)5(
عبد اهللا بـن عبـد المحـسن : ، تحقیقالجامع ألحكام القرآن، )ه671ت(بي،  القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر القرط)6(

 .72،ص13،ج2006-1427، 1التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
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 المؤدیــةیــات نجــد التحــذیر مــن فاحــشة الزنــا والتحــریم لهــا وتحــریم الطــرق مــن خــالل مــا ســبق مــن اآل
  .إلیها

  : الشریفةأدلة التحریم من السنة النبویة: ًثانیا

ال یزنــي الزانــي حــین یزنــي وهــو مــؤمن، وال یــسرق حــین «:  النبــي صــلى اهللا علیــه وســلمقــول -1
  .)1(»وضة بعدیسرق وهو مؤمن، وال یشرب حین یشربها وهو مؤمن، والتوبة معر

ور اإلیمان فـي الزنـا فعلـى المـؤمن أن یـستحي مـن اهللا حـق نینزع منه : قال ابن عباس: وجه الداللة
 .)2(الحیاء ألنه ال یزني حین یزني وهو یستحي من اهللا

یا أمة محمـد واهللا مـا مـن أحـد أغیـر مـن اهللا أن یزنـي ": الـسالم الصالة و رسول اهللا علیهقول  -2
  .)3(»أمته، یا أمة محمد واهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیال ولبكیتم كثیراعبده أو تزني 

الغیور من البشر إذا رأى رجال مع امرأة ال تحـل لـه ویكلمهـا بكـالم فیـه خبـث یقـشعر : وجه الداللة*
  .جلده وال یكاد یتحمل هذا المنظر ویدرك أن اهللا یراقبه فال یقع في هذه المعصیة

َإذا زنى العبد خرج منـه اإلیمـان، وكـان كالظلـة، فـإذا انقلـع منهـا  " :السالمصالة وال علیه هلوق -3 َ َْ َ َ ْ ْ ِْ ِ َِ ََ َ َِ َُِّّ َ َ ََ ُ َ َِ ُ ُ ْ ْ َ َ
ُرجع إلیه اإلیمان َ َِْ َِ ْ ِ َ َ«)4(.  

ََّرسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم ل سئ -4 ِ ََّ َ َُ َْ َ ُ َِ َیـا رسـول اهللا، َأيُّ ذنـب َأعظـم؟ قـال: یومـاَ َ َُ َ ْ ٍ ْ َ ِ ُ َ ِن تجعـل للـه َأ«: َ َِّ َ َ ْ َْ
َنـدا وهــو خلقــك ََ َ َ َُ � ُقلــت» ِ ؟ قـال: ُْ َثــم َأيُّ َ َّ ََأن تقتــل ولــدك مــن َأجــل َأن یطعـم معــك«: ُ َ َ َْ ََ َ ْ َ ْ ْ ْ ِْ ِ َ َ َ ُ ُقلــت» َ ؟ قــال: ُْ َثــم َأيُّ َ َّ ُ :

                                                
ــمصـــحیح البخـــاري البخـــاري، محمـــد بـــن إســـماعیل أبـــو عبـــد اهللا البخـــاري، )1( ، 6810: ، كتـــاب الحـــدود، بـــاب إثـــم الزنـــاة، رقـ

)8/164(.  
عبـد القـادر شـیبة، :  تحقیـقفتح البـاري بـشرح صـحیح البخـاري،) 852ت(  بن حجر العـسقالني، ابن حجر، أحمد بن علي)2(

 .59ص ،12،ج1،2001ط
، كتاب أبواب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف، رقم صحیح البخاري البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري، )3(

1044) 2/ ،34.(  
 أبـواب اإلیمـان، بـاب مـا جـاء ال یزنـي الزانـي سـنن الترمـذي، بن موسى بـن الـضحاك،  الترمذي، محمد بن عیسى بن سورة)4(

 .حدیث صحیح: ،حكم الحدیث)4/311(، 2625وهو مؤمن، رقم 
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ََأن تزاني حلیلة جارك« َِ َ ََ َ ِ َِ ُ َ ثم قرَأ هذه اآلیة »ْ َْ ِ َِ ََ َوالذین ال یـدعون مـع ا{َُّ ُ ََ َ َْ َ َِّ َهللا إلهـا آخـرَ َ ً َِ ِإلـى قولـه )1(}ِ ِ ِْ َ َیلـق {: َ ْ َ
ًَأثاما َ{)2(.  

ــش جریمــــة الزنــــا وخطرهــــا وحرمتهــــا        ـــى فحــ ــسابقة علـ ـــث الــ ـــالل األحادیـ ــــستدل مــــن خـ ـــذلك ن وبـ
  .  لالستداللٕوانماواألحادیث في تحریم جریمة الزنا كثیرة ومشتهرة والذكر هنا ال للحصر 

 اإلمــام علــى تحــریم الزنــا اإلجمــاعالمتفــق علیهــا وقــد نقــل شریعة الــ مــن مــصادر اإلجمــاع: اإلجمــاع
  .)3( على تحریمهوأجمعواال أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا : أحمد فقال

الجاحــد عنــد أهــل اللغــة مــن أنكــر شــیئا ســبق اعترافــه بــه :  النــووي فقــالاإلمــام اإلجمــاعونقــل        
 أو جحــد تحــریم الزنــا أو اإلســالمن واجبــات مــغیرهــا فمــن جحــد صــوم رمــضان أو الزكــاة أو الحــج و

الخمــر أم نحوهــا مــن المحرمــات المجمــع علیهــا فــإن كــان ممــا اشــتهر واشــترك الخــواص والعــوم فــي 
 .)4( والزنا فهو مرتدا كالخمرمعرفته

   :)5(اإلسالمیة لجریمة الزنا في الشریعة اإلثباتطرق : ًرابعا

ـــى  ــشافعیة)7( والمالكیـــة)6( مـــن الحنفیـــةقـــرارواإل الزنـــا بالـــشهادة إثبـــاتاتفـــق الفقهـــاء عل  )8( والـ
       .والظاهریة والحنابلة

                                                
 .68 الفرقان،)1(
فـال تجعلـوا هللا :  كتـاب تفـسیر القـرآن، بـاب قولـه تعـالىصحیح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري، )2(

  .)6/18(، 4477أندادا، رقم 
زهیـر الـشاویش، المكتـب :  تحقیـقمنـار الـسبیل فـي شـرح الـدلیل،، )ه1353ت( ابن ضویان، إبراهیم بن محمـد بـن سـالم، )3(

 .365، ص2، ج1982-1402، 5اإلسالمي، بیروت، ط
 .)3/14(ار الفكر، ، دالمجموع شرح المهذب، )ه676ت(  النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي،)4(
  .)12/41(، المحلة باآلثار ابن حزم، أبو محمد علي بن احمد بن سعید بن حزم األندلسي الظاهري، )5(
، معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من األحكام، )ه844ت(  الطرابلسي، أبو الحسن عالء الدین بن خلیل الطرابلسي،)6(

 .90دار الفكر، ص
ــو )7( ــاطي، أبـــ ــاطي، الغرنـــ ــي الغرنـــ ــزي الكلبـــ ــن جـــ ـــد اهللا ابـــ ـــن عبــ ـــد بــ ـــن محمــ ـــد بــ ــن احمــ ــد بـــ ـــم محمـــ القـــــوانین ، )741ت( القاســ

 .204،صالفقهیة
دار الحـــدیث،  ،األحكـــام الـــسلطانیة،)ه450ت( المـــاوردي، أبـــو الحـــسن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن حبیـــب البـــصري، )8(

 .359القاهرة،ص 
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ــاع العقوبـــة فواضـــحة، وهـــي أن مـــن تمـــام حكمـــة اهللا الحكمـــة مـــن اشـــتراط الحجـــة أمـــا  إلیقـ
ورحمته أنه لم یأخذ الجناة بغیر حجة، كما لم یعذبهم في اآلخرة إال بعد إقامـة الحجـة علـیهم، وجعـل 

وهـــي اإلقـــرار أو مـــا یقـــوم مقامـــه مـــن إقـــرار الحـــال، وهـــو أبلـــغ : م بهـــا إمـــا مـــنهمالحجـــة التـــي یأخـــذه
وأصدق من إقرار اللسان، فهي شـهادة أربعـة رجـال، ذكـور، عـدول، أحـرار، مـسلمین، علـى الزنـا بـأن 

ُرأیناه وطئها في فرجها، كالمیل في المكحلة، على حد تعبیر الفقهاء: یقولوا ُ
)1(.  

  : جریمة الزناإثباتاألدلة على طرق  :ًخامسا

َوالذین{ : تعالىقوله -1 َِّ َیرمون َ ُ ْ ِالمحصنات َ َ َ ْ ُ َثم لم یـأتوا بَأربعـة شـهداء فاجلـدوهم ثمـانین جلـدة وال  ْ ًَ َ َ ََ ُ َْ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ َْ ُُ ْ َ ُ ْ ِ ُ ْ َ َّ
ًتقبلوا لهم شهادة َأبدا  ََ ًَ َ َُ ْ َ ُ ْ َ وُأولئك هم الفاسقونۚ◌َ ُ َِ َِ ْ ُ ُ َ ٰ َ{)2(.  

نهما أن هالل بن أمیة قذف امرأته عند النبي صـلى اهللا علیـه وسـلم عن ابن عباس رضي اهللا ع -2
یـا رسـول : ، فقـال»البینـة أو حـد فـي ظهـرك«:  سحماء، فقال النبي صلى اهللا علیه وسـلم ن ببشریك

ٕالبینــــة واال حــــد فــــي «: اهللا، إذا رأى أحـــدنا علــــى امرأتــــه رجــــال، ینطلـــق یلــــتمس البینــــة؟ فجعــــل یقـــول
  .)3(»ظهرك

  .)4(»اغد یا أنیس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها«:  -لى اهللا علیه وسلم ص  -وله  ق-3

رأیت ماعز بن مالك حین جيء به إلى النبي صـلى اهللا علیـه وسـلم : عن جابر بن سمرة، قال -4
رجــل قــصیر، أعــضل، لــیس علیــه رداء، فــشهد علــى نفــسه أربــع مــرات أنــه زنــى، فقــال رســول اهللا 

  .)5(فرجمه: ال، واهللا إنه قد زنى األخر، قال: قال» فلعلك؟«: صلى اهللا علیه وسلم

                                                
  ).5372-5371/ 7( ،مي وأدلتهالفقه اإلسال الزحیلي، وهبة بن مصطفى الزحیلي،)1(
 . 24،  النور)2(
، كتــاب الــشهادات، بــاب اذا ادعــى او قــذف فلــه ان صــحیح البخــاري البخــاري، محمــد بــن إســماعیل أبــو عبــد اهللا البخــاري، )3(

  .)178/ 3(،2671: یلتمس البینة، رقم
 لشروط، باب شروط التي ال تحل في الحـدود،، كتاب اصحیح البخاري البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري، )4(

  ).3/191(،2724رقم 
، كتـاب الحـدود، بـاب مـن اعتـرف علـى نفـسه بالزنـا، رقـم ، صحیح مـسلمالنیسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري )5(

1692 ،)3 /1319(. 
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  : جریمة الزنا عبر الوسائل الحدیثةإثبات الحكم الشرعي في :ًسادسا

 علــى هــذه األجهــزة ألنهــا فــي الحقیقــة ال تفیــد القطــع  جریمــة الزنــا یمكــن االعتمــاد فــي إثبــات      ال
 لكــن ال یمكــن أن یقــام بهــا أي حــد مــن المــتهم ٕوانمــا هــي قــرائن یمكــن أن تقــوي التهمــة الموجهــة إلــى

ً فعقوبــة الزنــا عقوبــة شــدیدة، إذا كــان الزانــي محــصنا جــزئ عــن الــشهود األربعــة،ت ال فهــي. )1(الحــدود
ففیهــا الــرجم بالحجــارة حتــى المــوت، إذا كــان غیــر محــصن جلــده مئــة جلــدة، وتغریبــه ســنة، وهــذه ال 

ــت إال ــوت هــــذا الحــــد، وال یثبــ ــون إال بعــــد ثبــ ّتكـ  بــــاالعتراف، أو بأربعــــة شــــهود، وتحقــــق الــــشهود مــــن ّ
  .)2(أصعب ما یكون

  : جریمة الزنا باستخدام الوسائل الحدیثةإثباتأسباب المنع من :ً  سابعا

 :أن الوسائل التقنیة الحدیثة ال یمكن أن یستغنى بها في إثبات الزنا، وذلك لعدة أمور

 مـن شـخص أعـضاءاألعـضاء مـن شـخص إلـى ألنها قد ال تعطي الحقیقـة، إذ قـد تركـب بعـض  -1
التـــصویر اآلن  ف،آخــر، وقـــد یوضــع فیهـــا شخــصان علـــى هیئــة لـــم یكونــا قـــد وجــدا علیهـــا فــي الواقـــع

ــیس وتركیـــب الـــصور ـــى و ،یعتریـــه مـــا یعتریـــه مـــن التزویـــر والتلبـ أصـــبح باإلمكـــان تركیـــب صـــورة عل
  .ُذه ال یعتمد علیهصورة، فاآلن محاكاة األصوات، وتلبیس الصور أمر معروف، وفي مثل ه

أن اهللا تعالى جعل للزنا أربعة من الـشهود مـع تحدیـد كیفیـة معینـة ألداء الـشهادة فیـه، كـل ذلـك  - 2
من أجل الستر وصیانة األعراض، فال یجوز العدول عن ذلك واالكتفاء بوسـائل ال یثبـت بهـا مـا هـو 

  .أخف من الزنا

                                                
)1( http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=51558     

   .م27/7/2004حكم استخدام الوسائل الحدیثة في إثبات الزنا،  
ــهود، )2( ـــة شـــ ــن أربعــ ــزئ عـــ ـــدیو ال یجـــ ـــا بالفیــ ـــصویر الزنــ  /17/2/2011http://www.al-madina.com/node تــ

289104?risala 
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صح إال مــع التجــسس والتطلــع علــى عــورات النــاس أن اســتخدام هــذه الوســائل إلثبــات الزنــا ال یــ  -3
ــــسنة ـــاب وال ـــرم بالكتـ ُوال تجســــسوا :[قــــال تعــــالى. وهــــو أمــــر محـ ََّ َ َ ـــال النبــــي صــــلى اهللا علیــــه . .)1(]َ وقـ

  .)2("وال تجسسوا وال تحسسوا" :وسلم

 : فتاوى �

  :)3( المصریةاإلفتاءدار 

ــا  ذا كــان حــدة مــن اشــد  ولهــتحریمــهمــن المحرمــات العظیمــة وقــد اتفــق أهــل العلــم علــى الزن
 ال تثبــت إذ إثباتـه ولعظـیم خطـره فقـد احتـاط الـشرع فـي واألنـساب األعـراضالحـدود فهـو جنایـة علـى 

  .االعتراف والبینة: أمرین بأحد إال

ــدلیل الــذي یــستند إن مقیــد حیــث فاإلثبــات  واألمــور ،فــي حكمــة القاضــي إلیــه المــشرع حــدد ال
 تكـــون مجـــرد قـــرائن ال أنلتـــسجیل الـــصوتي ال تعـــدوا المـــستحدثة التـــي ظهـــرت كالتـــصویر المرئـــي وا

  . جریمة الزناإثبات وبذلك ال توجب الوسائل العلمیة الحدیثة باإلثباتترقى الن تستقل 

   :خالصة القول

وال یمكـن اعتبـار الوسـائل الحدیثـة  اإلثبـات لهـا طـرق محـددة فـي سـالم جریمة الزنا فـي اإلإن
  .مثبتة لجریمة الزنا

  

  

                                                
  12 الحجرات،)1(
، كتاب النكاح، باب ال یخطب علـى خطبـة أخیـه حتـى صحیح البخاري البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري، )2(

  .)7/19(، 5143ینكح أو یدع، رقم 
  ID?aspx.ViewFatwa/org.alifta-dar.www://http=4636،م22/2/2009، 4636، رقم دار اإلفتاء المصریة )3(
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  :النتائج

مواقـــع التواصـــل أضـــفت بعـــدا ایجابیـــا جدیـــدا علـــى  و أن تكنولوجیـــا شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي.1
اقتـصادیة فـي حیـاة  وسیاسـیة واجتماعیـة وحیاة المالیین من البشر من إحداثها لتغییرات ثقافیـة

  .مجتمعات بأكملها

 والــسنة الكــریم  وقــد ورد كثیــر مــن صــور التواصــل فــي القــرآن، وجــد منــذ القــدماإلنــسانيالتواصــل . 2
  . ةالشریف

یة الفقهیــة فــي الحكــم علــى اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي ســالمتعــددت وجهــات النظــر اإل. 3
 الغایـة بعیـدة عـن المـساس فـي جوانـب العقیـدة تن كانإنه أي سالمولكن أجمع علماء الفقه اإل

  .یة فال بأسسالماإل

ــة وقــد تــضافرت ًلحدیثــة حــرام شــرعا التواصــل ا الــصداقة بــین الجنــسین عبــر وســائلإن .4  مــن األدل
  .على ذلكالشریفة  والسنة  الكریمالقرآن

 مــا یكــون ذریعــة الــى مــا ال ً التعــارف بــین الــشاب والفتــاة عبــر وســائل التواصــل الحدیثــة غالبــاإن. 5
  .عقباهتحمد 

  .األسرم ویسهم في تفكك ر عبر وسائل التواصل الحدیثة محالزوجیة األسرار إفشاء إن .6

  . الوقت باستخدام وسائل التواصل الحدیثة مكروه إضاعة إن .7

باســـتخدام وســـائل التواصـــل الحدیثـــة حـــرام ولكنـــه قـــد یكـــون مباحـــا أو واجبـــا  التـــشهیر أن األصـــل .8
  .وذلك راجع إلى ما یتصف به المشهر به

 عقــد النكــاح ُوســائل التواصــل االجتمــاعي وتعتمــد إال  العدیــد مــن العقــود عــن طریــقإجــراءقــد یــتم  .9
  .والطالق لما فیهما من خصوصیة شرعیة

حـد مـن العلمـاء أ إن تصفح المواقع اإلباحیة عبر وسائل االتصال الحدیثة محرم شرعا ولـم یقـل .10
  .بإباحته 
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 فهــي األخــرى الطــرق أمــا اإلقــرار أو بالــشهادة إالالزنــا فــي الــشریعة اإلســالمیة  إثبــات ال یمكــن .11
  .ة هذین الطریقتین درجإلىقرائن ال ترقى 

  : التوصیات

 یة؛سـالمًالتواصل االجتماعي الحدیثة وفقا للـضوابط اإل وسائل استخدام بضرورة الدراسة توصي. 1
 بأحـدث یـأتي المـستقبل وقـد الحاضـر، العـصر فـي وانتـشارها لفاعلیتهـا الفكریـة والعلمیـة، ًنظـرا
  .منها

وكتـب مطبوعـة حـول المـسائل الفقهیـة حیـال  الفلسطیني على إصـدار منـشورات اإلفتاءحث دائرة . 2
  .استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

علــى عقــد حلقــات البحــث والنقــاش حــول المــسائل الفقهیــة باالســـتعانة  حــث دائــرة البحــث العلمــي. 3
   .بمختصي الدین والشریعة والقانون

م وســائل التواصــل الــدیني والفكــري حــول اســتخدا طــاقم المعلمــین والمعلمــات بنــشر الــوعي نوصــي. 4
  .االجتماعي بطریقة ایجابیة
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  مسرد المصادر والمراجع

  . القرآن الكریم-

  :كتب علوم القرآن وتفسیره

،  دار طیبــة للنــشر، تفــسیر القــرآن العظــیم،ابــن كثیــر، أبــو الفــداء إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر -
 .م1999-ه1420، 2ط

تفــسیر ابــن كثیــر ت )  ه774ت(القرشــي، ابــن كثیــر، أبــو الفــداء إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر  -
  .، دار طیبة للنشر والتوزیعم1999- ه 2،1430سامي بن محمد سالمة، ط:  حققه،سالمة

دار الفكـــر ،المعجـــزة الكبـــرى القـــرآن، ) ه1394ت(أبـــو زهـــرة، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن مـــصطفى، -
  .العربي

 مؤســـسة ، ه1405  طالموســـوعة القرآنیـــة، ) ه1414ت (األبیـــاري، إبـــراهیم بـــن إســـماعیل،  -
  .سجل العرب

تیـسیر = تفـسیر الـسعدي، ) ه1376ت(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي، -
، مؤســـسة م2000- ه 1420 ،1عبــد الــرحمن بـــم معلــى اللویحــق، ط:  حققـــه،الكــریم الــرحمن

  .الرسالة

 . ، دار الشروق17 ط،التصور الفني في القرآن،الشاربي، سید قطب إبراهیم حسین -

، فــي ظـــالل القــرآن، دار الــشروق، بیـــروت، ) ه1385ت(الــشاربي، ســید قطــب إبـــراهیم حــسین، -
 . ه1412، 17ط

أضـــواء البیـــان فـــي إیـــضاح ، ) ه1393ت ( الـــشنقیطي، محمـــد األمـــین بـــن محمـــد المختـــار،  -
  .، دار الفكر للطباعة، بیروتم1995 ، ه1415 ،القرآن بالقرآن

، 1 ط،فـتح القـدیر)  ه1250ت ( اهللا الـشوكاني، محمد بن علي بن محمـد بـن عبـد الشوكاني، -
  . دار ابن كثیر، دمشق، ه1404
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، مكتبـة الغزالـي، دمـشق، روائع البیان تفسیر آیات األحكـامالصابوني، محمد علي الصابوني،   -
  .م1980 – ه 1400، 2ط

ـــة ، ) ه852ت (عاني، محمـــد بـــن إســـماعیل، نالـــص - ـــوغ المـــرام مـــن أدل ســـبل الـــسالم شـــرح بل
، 4محمــد عبــد العزیــز الخــولي، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، ط: ، تحقیــق4، مــجاألحكــام
  . ه1379

 ،تفـسیر الطبــري، ) ه310 ت( محمـد بـن جریـر بــن یزیـد بـن كثیـر بـن غالــب اآلملـي، ،الطبـري -
 .دار هجر للطباعة ،م2001- ه 1422، 1 ط،عبد اهللا بن عبد المحسن التركي،: تحقیق 

،  تفـــسیر ) ه671ت(د بـــن أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن فـــرح األنـــصاري،القرطبـــي، أبـــو عبـــد محمـــ -
  .3ط ،دار الكتب المصریة، القاهرة ٕأحمد البردوي وابراهیم اطفیش،: ،  تحقیق القرطبي

  : كتب الحدیث وعلومه

، ) ه235ت( ابن أبي شیبة، أبـو بكـر بـن أبـي شـیبة عبـد اهللا بـن محمـد بـن إبـراهیم بـن عثمـان، -
   . ه1409كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد،الریاض،ط: ه،حققمصنف ابن أبي شیبة

ابـن األثیــر،  مجـد الــدین أبـو الــسعادات المبـارك بــن محمـد بــن محمـد بــن محمـد ابــن عبـد الكــریم  -
طــاهر أحمــد :  تحقیــق النهایــة فــي غریــب األثــر، ،)هـــ606: ت(الــشیباني الجــزري ابــن األثیــر، 

  .م1979 -هـ 1399 بیروت، -ة  المكتبة العلمی، محمود محمد الطناحي-الزاوى 

، شـرح صـحیح البخـاري،   ) ه449ت( ،ابن البطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملـك -
  .، مكتبة الرشد، الریاضم2003- ه 1423، 2أبو تمیم یاسر إبراهیم، ط: تحقیق

، دار ، فـــتح البـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاريابـــن حجـــر، احمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العـــسقالني -
 . ه1379یروت، المعرفة، ب

:  حققـــه،ســـنن ابـــن ماجـــه، )273ه ت ( ابـــن ماجـــه، أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن یزیـــد القزوینـــي،  -
  .، دار الرسالة العلمیةم2009- ه 1430، 1شعیب األرناؤوط وآخرون، ط
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حلیــة األولیــاء ، ) ه430ت(األصــبهاني، أبــو نعــیم أحمــد بــن عبــد اهللا بــن إســحاق بــن مهــران،  -
  . ه1409: الكتب العلمیة، بیروت، ط، دار وطبقات األصفیاء

، 1، دار طــوق النجــاة،طصــحیح البخــاريالبخــاري، محمــد بــن إســماعیل أبــو عبــد اهللا البخــاري،   -
  . ه1422

، دلیــل الفــاتحین لطــرق ریــاض ) ه1057ت( ، إبــراهیمالبكـري، محمــد بــن علــي بـن عــالن بــن  -
  .، دار المعرفة للطباعة، بیروتم2004- ه 1425، 4 طالصالحین،

 ،تحفـة األبـرار شـرح مـصابیح الـسنة، ) ه685ت(لبیضاوي، ناصر الـدین عبـد اهللا بـن عمـر، ا -
  .م2012 ، ه1433نور الدین طالب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، : حققه

الــسنن )  ه458ت (ن بـن علــي بـن موســى الخـسروجردي الخراســاني،یالبیهقـي، احمــد بـن الحــس -
ــــادر عطـــــ:  حققـــــهالكبـــــرى، ــد القـ ــد عبـــ ـــب العلمیـــــة، م2003- ه 1424، 3ا، طمحمـــ ، دار الكتــ

 .بیروت

ــذي،  - ــورة بـــن موســـى الـــضحاك،الترمـ  ،ســـنن الترمـــذي، ،) ه279ت (محمـــد بـــن عیـــسى بـــن سـ
 .م1998دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ، بشار عواد معروف،: حققه

ــد،  - ـــد القـــادر عطـــا، طالمـــستدركالحـــاكم، محمـ ــب العلمیـــة 1، تحقیـــق مـــصطفى عب  –، دار الكتـ
 .تبیرو

ــولي، - ــشاذلي الخــ ــن علــــي الــ  ،4 ط،األدب النبــــوي، ) ه1349ت (الخولي،محمــــد عبــــد العزیــــز بــ
  .دار المعرفة ، ه1423

ــدارمي الــدارمي، عبــد اهللا بــن عبــد الــرحمن أبــو محمــد الــدارمي - ، دار الكتــاب العربــي، ، ســنن ال
 . ه1407، 1بیروت، ط

ـــسلم، - ــن مـ ـــعید بــ ـــد بــــن حمــــاد بــــن سـ ـــد بــــن احمـ الكنــــى ، ) ه310ت (الــــدوالبي، أبــــو بــــشر محمـ
 .، دار ابن حزم، بیروتم2000- ه 1421، 1أبو قتیبة محمد الفاریاني، ط:  حققه،واألسماء
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 ، ه1356، 1، طفـــیض القـــدیر،  ) ه1031ت(زیــن العابـــدین، زیـــن الـــدین محمـــد بـــن علـــي،  -
  .المكتبة التجاریة الكبرى، مصر

ـــي، - ـــن علـ ـــدین محمــــد بـ ــن العابــــدین، زیــــن الـ ــــشرح الجــــامع ،  ال) ه1031 ت(    زیــ تیــــسیر ب
 . الشافعي، الریاضاإلمام، مكتبة 1988-1408، 3 ط،الصغیر

، 1ط13 المكتبــــة التجاریــــة الكبــــرى، مــــصر، ،، فــــیض القــــدیرزیــــن العابــــدین،زین الــــدین محمــــد -
  .ه1356

ـــن یـــشر،  - ـــن إســـحاق ب ـــو داود بـــن األشـــعث ب ، ســـنن أبـــي داوود، ) ه275ت( السجـــستاني، أب
  .بة العصریة، صیدامحمد محیي الدین، المكت: حققه

جـامع العلـوم ، ) ه795ت( السالمي، زین الدین عبد الرحمن بـن احمـد بـن رجـب بـن الحـسن،  -
، دار الـــسالم للطباعـــة م2004- ه 1424، 2محمـــد األحمـــدي أبـــو النـــور، ط: تحقیـــق،والحكـــم
  .والنشر

مـام مـسند اإل، )ه241ت( الشیباني، أبو عبد اهللا احمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـالل بـن أسـد، -
ــالة، ط:   حققـــه، احمـــد بـــن حنبـــل ـــاؤؤط وآخـــرون، مؤســـسة الرسـ - ه 1421، 1شـــعیب األرن

  .م2001

:  حققـــه،المعجــم الــصغیرالطبرانــي، ســلیمان بــن احمــد بــن أیــوب بـــن مطیــر اللخمــي الــشامي،   -
  . ، المكتب اإلسالمي، بیروتم1985-ه1405، 1محمد شكور محمود الحاج أمریر، ط

، أدب النـساء الموسـوم بكتـاب العنایـة والنهایـة،  )ه238ت(یـب، عبد الملك بن حبیب بـن حب -
  .م1992،ه1412عبد المجید التركي، دار الغرب اإلسالمي، : حققه

، دار الثریـا شرح األربعـین النوویـة للعثیمـین، )ه1412 ت (العثیمین، محمد صالح بن محمد، -
   .شرللن
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عبـد القـادر :  راجعـه،یح البخـاريمنـار القـاري شـرح مختـصر صـح  ،القاسم، حمزة محمـد القاسـم -
  .م1990- ه 1410األرناؤوط، مكتبة البیان، دمشق، 

ــعیب بـــن علـــي الخراســـاني،  - ــد الـــرحمن احمـــد بـــن شـ  ســـنن ،) ه303ت (    النـــسائي، أبـــو عبـ
  . عبد الفتاح أبو غدة:  تحقیق،النسائي

ـــسابوري،  - ــ ــــشیري النی ـــــو الحـــــسن القـ ـــن الحجـــــاج اب ــ حیح ، صـــــ) ه261ت( النیـــــسابوري، مـــــسلم ب
  . محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت: ،حققهمسلم

  :كتب اللغة

 .، دار الفكر، دمشقم1988 ، ه1408، 2 ط،القاموس الفقهي أبو حبیب، سعدي، -

 1414، 3 طلــسان العــرب،، ) ه711ت(ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــو الفــضل،  -
  . دار صادر، بیروت،ه

یوســف الــشیخ محمــد، : ، حققــه) ه 666ت( الــدین أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أبــي بكــر، الــرازي، زیــن-
  .، بیروتم1999 ، ه1420، 5 المكتبة العصریة، ط،مختار الصحاح

، 1، طمعجــم اللغــة العربیــة المعاصــرة ،) ه1424 ت(عمــر، أحمــد مختــار عبــد الحمیــد عمــر، -
  .م2008- ه 1429

  .دار الدعوة ، المعجم الوسیط،مصطفى وآخرونمجمع اللغة العربیة بالقاهرة، إبراهیم  -

 العسكري، أبو هـالل الحـسن بـن عبـد -(ةالفروق اللغویة بترتیب وزیاد=  معجم الفروق اللغویة -
 . ، مؤسسة النشر اإلسالمي بقم1بیت اهللا بیات، ط: حققه

  : كتب الفقه الحنفي

رد المحتــار علــى ، )ه 1252ت ( محمــد أمــین بــن عمــر بــن عبــد العزیــز عابــدین،،ابــن عابــدین -
  .م1992-  ه1412، 2 دار الفكر، بیروت، طالدر المختار،
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، 1 طالجــوهرة النیــرة،، ) ه800ت (الزبیــدي، أبــو بكــر بــن علــي بــن محمــد الحــدادي العبــادي،  -
  . المطبعة الخیریة، ه1322

تبیـــین الحقــــائق شــــرح كنــــز ،  ) ه743ت( ،الزیلغـــي، عثمـــان بــــن علـــي بــــن محجـــن البــــارعي -
  . ه1313، 1، القاهرة، ط"بوالق" المطبعة الكبرى األمیریة ،الدقائق

، تحفـة الفقهـاء ،) ه540ت (السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبـي أحمـد أبـو بكـر عـالء الـدین، -
 .م1994-  ه1414، 2دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، ائع بـدائع الـصن،) ه587ت(الكاساني، عالء الـدین ابـو بكـر بـن مـسعود بـن أحمـد الكاسـاني،  -
 .م1986- ه 1406، 2دار الكتب العلمیة، ط

المحـیط البرهـاني ، ) ه616ت(ابو المعالي، برهان الدین بـن محمـود بـن احمـد بـن عبـد العزیـز، -
ــو حنیفــة، ، دار الكتــب العلمیــة، م2004- ه 1424، 1 طفــي الفقــه النعمــاني فقــه اإلمــام أب

 .بیروت
، البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق، )ه 970ت( بــن محمــد، إبــراهیمابــن نجــیم، زیــن الــدین بــن  -

 .اإلسالمي، دار الكتاب 2ط

  : كتب الفقه المالكي

ـــي - ـــد اهللا الخرشـــــي، ،الخرشـ ـــن عبـ  دار الفكـــــر، شــــرح مختـــــصر خلیــــل،، ) ه1101 ت(محمد بـ
  . بیروت

،حاشــیة الدســوقي علــى الــشرح ) ه1230ت(الدســوقي، محمــد بــن احمــد بــن عرفــة الدســوقي،  -
 .، دار الفكرالكبیر

، ) ه954ت(ي، شمس الدین ابـو عبـد اهللا محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن الطرابلـسي، الرعین -
  .، دار الفكرم1992-  ه1412، 3، طمواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل

حاشـیة الـصاوي علـى الـشرح ،  ) ه1241 ت(،الصاوي، أبو العباس أحمـد بـن محمـد الخلـوتي -
 .ارف دار المع،بلغة السالك ألقرب المسالك= الصغیر 
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  :كتب الفقه الشافعي

ــب- ـــن احمـــد الخطیـ ـــاع فـــي حـــل ألفـــاظ أبـــي ،) ه977ت(، الـــشربیني، شـــمس الـــدین محمـــد ب اإلقن
 . ه1415مكتب البحوث والدراسات،  دار الفكر، بیروت، : حققه،شجاع

، دار المعرفــة، بیــروت، مختــصر المزنــي، ) ه264ت( المزنـي، إســماعیل بــن یحیـى بــن إســماعیل،-
 . م1990-  ه1410: سنة النشر

ــد الخـــالق، - جـــواهر ،  ) ه880ت(األســـیوطي، شـــمس الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد بـــن علـــي بـــن عبـ
  ه1417، 1دار الكتــب العلمیـة، بیــروت، ط،مـسعد عبــد الحمیـد محمــد الـسعدي: ، حققــهالعقـود

  . م1996-

مغنــي المحتــاج الــى معرفــة ، ) ه977ت (الــشربیني، شــمس الــدین محمــد بــن احمــد الخطیــب،  -
 ..، دار الكتب العلمیةم1994-  ه1414:، طظ المنهاجمعاني الفا

، المهذب في فقه اإلمـام الـشافعي، ) ه476 ت (،الشیرازي،أبو إسحاق إبراهیم بن علي یوسف -
 .دار الكتب العلمیة

  :كتب الفقه الحنبلي

:  تحقیـقمنار السبیل فـي شـرح الـدلیل،، )ه1353ت(ابن ضویان، إبراهیم بن محمد بن سالم،  -
  .م1982-1402ه ، 5ویش، المكتب اإلسالمي، بیروت، طزهیر الشا

، تحقیـق عمـر بـن سـلیمان الحفیـان، دار الشرح الممتـع علـى زاد المـستقنعابن عثمیین، محمد،  -
 .م2002، 1ابن الجوزي، ط

 620ت (ابن قدامه، أبو محمـد موفـق الـدین عبـد اهللا بـن احمـد بـن محمـد ابـن قدامـه المقدسـي،  -
 .م1968- ه 1388: هرة، تاریخ النشر، مكتبة القالمغني، ا)ه
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الــشرح الكبیــر ، ) ه682ت(ابــن قدامــه، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــه المقدســي، -
  . دار الكتاب العربيعلى متن المقنع،

الفــروع وتــصحیح ، ) ه763ت(ابــن مفلــح، محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرح أبــو عبــد اهللا،  -
 .م2003-  ه1،1424ط،حسن التركي، مؤسسةعبد اهللا بن عبد الم: حققهالفروع،

  .م1994-  ه1414 -1، دار الكتب العلمیة، طالكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل

  كتب الفقه الظاهري

، دار المحلـى باآلثـارابن حزم، أبو محمد علي بن احمد بن سعید بـن حـزم األندلـسي الظـاهري،  -
  . الفكر، بیروت

  : كتب أصول الفقه

البحـر المحـیط ، ) ه794ت( بـد اهللا بـدر الـدین محمـد بـن عبـد اهللا بـن بهـادر، الزركشي، أبو ع -
 .، دار الكتب العلمیةم1994- ه 1414، 1 ط،في أصول الفقه

ابــن عبــد الــسالم، أبــو محمــد عــز الــدین عبــد العزیــز بــن عبــد الــسالم بــن أبــي القاســم بــن الحــسن  -
ــام، )هـــ660: ت(،الــسلمي  ،طــه عبــد الــرؤوف ســعد:: قیــق، تحقواعــد األحكــام فــي مــصالح األن

  . القاهرة–مكتبة الكلیات األزهریة 

ـــشریعة إبـــراهیم بـــن موســـى، ،الـــشاطبي - ـــي أصـــول ال عبـــد اهللا دراز، دار : ، تحقیـــقالموافقـــات ف
 . بیروت–المعرفة 

عـالم الفـروق،)  ه684ت (أبو العباس شهاب الـدین أحمـد بـن إدریـس بـن عبـد الـرحمن،،القرافي -
 .الكتب

ـــدین أحمـــد بـــن إدریـــس، القرافـــي، شـــهاب  - ـــذخیرة ، ا) ه684ت (ال ــد حجـــي، دار : تحقیـــقل محمـ
  .م1994الغرب، بیروت، 
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  : كتب السیرة والشمائل

الـــسیرة النبویـــة علـــى ضـــوء القـــرآن  ،)ه1403ت (أبــو شـــهبه، محمـــد بـــن نحمـــد بـــن ســـویلم، -
 .  دار القلم، دمشق، ه1427، 8،  طوالسنة

ــسیرة النبویــة البــن هــشام، ا)ه 213ت( ابــن هــشام، عبــد مــك بــن هــشم بــن ایــوب،  - ، 2ط ،ل
  . ،مطبعة مصطفى البابيم1955-  ه1375

  : كتب الفتاوى

الفتـاوى ، )ه728 ت(ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس احمد بن عبد الحلـیم بـن عبـد الـسالم، -
 .، دار الكتب العلمیةم1987  ه-1408، 1 ط،الكبرى

، مجمـــوع ) ه728ت (،الحلــیم ابــن تیمیــه تقــي الــدین أبــو العبــاس احمـــد بــن عبــد ،ابــن تیمیــه -
ـــاوى ــد بـــن قاســـم، مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة : ،حققـــه الفت عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن محمـ

  .م1995- ه 1416المصحف الشریف، المدینة المنورة، 

محمـــد عبـــد العزیـــز : لإلفتـــاء بالمملكـــة العربیـــة الـــسعودیة، جمـــع وترتیـــب فتـــاوى اللجنـــة الدائمـــة  -
 . المسند

، مجلــة البحــوث الفقهیــة المعاصــرةجمــع الفقـه اإلســالمي فــي الـسر فــي المهـن الطبیــة،  فتـاوى م -
 .1994م-  ه1414، 20عدد

 فتـاوى اللجنـة احمد عبـد الـرزاق الـدویش،: اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء، جمع وترتیب -
  .رئاسة إدارة البحوث العلمیة واإلفتاء، الریاض:  الناشر ،1 -الدائمة 

  .فتاوى الشبكة اإلسالمیة الفتوى بالشبكة اإلسالمیة،  لجنة -
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  : كتب الرقائق واآلداب

ــد الـــرحمن، - ـــدین أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن عبـ ـــصر منهـــاج ، ) ه689ت (ابـــن قدامـــه، نجـــم ال مخت
  .م1978-1398 ه مكتبة دار البیان، دمشق، ،القاصدین

، عمــاد الهاللــي: تحقیــق، تهــذیب األخــالقأبــي علــي احمــد بـن محمــد بــن یعقــوب، ابـن مــسكویه،  -
 .م2011، 1، طمنشورات الجمل

  . عالم الكتباآلداب الشرعیة والمنح المرعیة، ،ابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد -

أبــو الیزیــد أبــو زیــد العجمــي، .  تحقیــق دالذریعــة إلــى مكــارم الــشریعة،األصــفهاني، أبــو القاســم،  -
 .م2007 القاهرة، –دار السالم 

ــد بـــن علـــ - ــن عطیـــة الحــــارثي، الحـــارثي، محمـ قـــوت القلـــوب فـــي معاملــــة ،   ) ه386ت (ي بـ
، 2عاصـــم إبـــراهیم الكیـــالي، ط: ، حققـــه المحبـــوب ووصـــف طریـــق المریـــد إلـــى مقـــام التوحیـــد

 .، دار الكتب العلمیة، بیروت م2005 -  ه1426

بریقـه محمودیـة فـي شـرح ، ) ه1348ت(الخادمي، محمد بن مصطفى بن عثمـان أبـو سـعید،  -
  . ه1348 مطبعة الحلبي،،یة وشریعة نبویة في سیرة احمدیهطریقة محمد

، مكتبـة أهـل م2009 ، ه1430، 1،  ط موسوعة األخـالقالخراز، خالد بن جمعة بن عثمان، -
 .األثر للنشر والتوزیع، الكویت

 .  دار الندوة الجدیدة، بیروتالكبائر، شمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن احمد، ،الذهبي، -

،، ، غـذاء األلبـاب فـي شـرح منظومـة اآلداب) ه1188 ت(سـالم بـن أحمـد بن حمدالسفاریني،  -
  .م1993-  ه1414، 2مؤسسة قرطبة للنشر،مصر، ط

  دار التقوى للنشر والتوزیع،،س بذكر اهللاألنالسلفي، أبو العالء محمد بم حسین بن یعقوب،  -
  . شبرا الخیمة، مصر
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، دار إحیـاء علـوم الـدین،)هــ505: ت(بو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي الطوسـي،  الغزالي،  أ -
  . بیروت،المعرفة

  .م1983: دار الكتب اإلسالمیة، القاهرة، ط،خلق المسلم الغزالي، محمد،  -

الزواجـــر عـــن اقتـــراف ، ) ه974 ت(حجــر الهیتمـــي، الهیتمــي، احمـــد بــن محمـــد بــن علـــي بـــن  -
  . م1987 دار الفكر، ،الكبائر

  :كتب الفقه المعاصرة

 . دار النهضة العربیة، بیروت ،  الفقه المقارن لألحوال الشخصیة- بدران-أبو العینین -

  .، دار الفكر العربي، القاهرة2، طالشخصیة األحوالزهرة، محمد أبو زهرة،   أبو -

ــزواج والطــالق ،ة عمــر ســلیماناألشــقر، أســام - ، دار النفــائس، مــستجدات فقهیــة فــي قــضایا ال
 .م2000-  ه1420األردن، 

  .، السعودیة2، طالموسوعة الجنائیة اإلسالمیة المقارنةالبارودي، سعود،  -

ـــري، - ـــوض الجزیـــ ـــــرحمن بــــــن محمــــــد عـــ ـــد الـ ـــري، عبـــ الفقــــــه علــــــى المــــــذاهب ،)1360ت(الجزیـــ
 .كتب العلمیة،بیروت، دار الم2003-  ه1424، 2ط،األربعة

 ، دار المكتبي للنشر،  دمشق م1998 ط،  ،محمد مقاصد الشریعة وهبة الزحیلي،  ،الزحیلي -

  . ، دار الفكر، دمشق4، طالفقه اإلسالمي وأدلته الزحیلي، وهبة بن مصطفى الزحیلي،  -

ء الطـالق وألفاظـه المعاصـرة فـي ضـو ،عبد الملك بن عبد الرحمن بن اسعد بن جاسـمالسعدي،  -
  .م1986- ه1406، طبعة العني، بغداد، ط،الفقه اإلسالمي

ــد الـــرحمن بـــن عبـــد اهللا،  - ـــةالـــسند، عبـ ـــامالت االلكترونی ـــة للتع ـــوراق ،األحكـــام الفقهی  إصـــدار ال
 .للطباعة والنشر
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 .، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الطالق وحقوق األوالد في اإلسالمالشافعي، أحمد -

، دار النهـــضة العربیـــة، م1977، 2 ط، األســـرة فـــي اإلســـالمأحكـــامالـــشلبي، محمـــد مـــصطفى،  -
 .بیروت

 .  دار الكاتب العربي، بیروت، التشریع الجنائي في اإلسالم،عودة، عبد القادر عودة -

، 14، مجلـدجریمة الزنا في الشریعة اإلسالمیة وقانون العقوبات األردنـينجم، محمد صبحي،  -
  .،الجامعة األردنیة، األردنم7،1987عدد

ــت، و - ــشؤون اإلســـالمیة فـــي الكویـ ـــة الكویتیـــةزارة األوقـــاف والـ ، مطـــابع 1 ط،الموســـوعة الفقهی
 .الصفوة، مصر

 .م2005ه، 1426 دار الحدیث، القاهرة، القواعد الفقهیة، ،عزام، عبد العزیز محمد -

  :الكتب الحدیثة

ــوض، - ــــابكر عــ ـــد ب ــد، محمـ ــود محمــ   نظــــرة " اتجاهــــات البحــــث فــــي علــــم االتــــصال  قلنــــدر، محمــ
  ".تأصیلیة

ــات التــأثیرمحمــود، إســماعیل،  - ــادئ علــم االتــصال ونظری ،الــدار العالمیــة للنــشر، م2003 ط،مب
 .مصر

ــفاء إســــماعیل، - ــــة األســــباب والعواقــــب الوقایــــة والعــــالج  مرســــي، صــ ، 1، طاالخــــتالالت الزوجی
 . ، دار أتراك للطباعة والنشر، القاهرة م2008

، مجلـة المـستقبل جتماعي الرقمیة نظـرة فـي الوظـائفشبكات التواصل اال: مشري مرسـي  مرسي، -
  .م2012، ینایر 395العربي، لبنان، العدد 

 .عبد الستار أبو غدة: مجمع الفقه اإلسالمي، قرارات وتوصیات المجمع، تنسیق وتعلیق -
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ــت، - ـــــال طلعـــ ــــود، من ـــــصال محمـ ـــــم االت ـــــى عل ـــــدخل إل ــــدیث، م2002، م ــب الجـــــامعي الحـ ، المكتـــ
 .اإلسكندریة

 .، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصرم1975، معجم العلوم االجتماعیة إبراهیم،  مدكور،-

 ،ه1419، 1 ط،،االتــــصال ونظریاتــــه المعاصــــرة مكــــاوي، حــــسن عمــــاد، ولیلــــى حــــسین الــــسید، -
 . ، الدار المصریة اللبنانیةم1998

ــو عمـــار، محمـــود المـــصري،  - ة ، مكتبـــم2006 ، ه1427، 1 طالـــزواج اإلســـالمي الـــسعید،أبـ
  .الصفا 

، مكتبــة المطبوعــات 10،  طقیمــة الــزمن عنــد العلمــاء،)ه1417 ت (أبــو غــده،  عبــد الفتــاح،  -
 .اإلسالمیة

ــسر وافــشاؤه فــي الفقــه اإلســالميإدریــس، الــشریف بــن إدریــس،  - -  ه1418، 1، طٕكتمــان ال
 .، دار النفائس، األردنم1997

  .، الناصرةم2002، 1 ط،مهارات االتصال اسبانیولي، هالة،  -

  .، دار الفكرم2001-  ه2،1424، طتاریخ العرب القدیمبرو، توفیق برو،  -

  2009 .،الشروق  دار،، القاهرة1 ط .الفیسبوك دولة: علي البسیوني، محمد -

   . 1ط، جدة، دار المنارة  ، أصول الحوار وآدابه في اإلسالم: صالح بن عبد اهللا،  بن حمید  -
  .  ، دار وائل للنشرم2005، 1، طعلم االجتماع الدینيالحسن، إحسان محمد،  -

ــــة،  ،المــــسؤولیة الجنائیــــة لألطبــــاء و الــــصیادلةحنــــا، منیــــر ریــــاض، - دار المطبوعــــات الجامعی
 .م1989اإلسكندریة، 

 .م1993 دار اإلرشاد، بیروت،دروس في الكتمان من الرسول القائد، خطاب، محمود شیت،  -
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 الشروق ، دار1 ط  ،والتطبیقات، والوسائل هیمالجدید، المفا اإلعالمصادق،  مصطفي عباس -
  .م 2008والتوزیع، عمان،  للنشر

 دار: ، عمـان1 ، طالرقمیـة والتكنولوجیـا اإللكترونیـة الـصحافةالـدلیمي،  الـرازق، محمـد عبـد -
  .م 2011 والتوزیع للنشر الثقافة

بعــة ، الكویــت، الــدار القومیــة العربیــة، الطاإلســالم والعولمــةعبــد الــرحمن، احمــد عبــد الــرحمن،  -
  .م2009الثانیة، 

ــدعوة اإلســالمیة عبــد الظــاهر، حــسن عیــسى -  دار ،م1985 ، ه1406، 1، ط، فــصول فــي ال
 .الثقافة، قطر

 .م2008، المكتبة العربیة اإللكترونیة، المختصر في فقه الحقوق الزوجیة عبـد اهللا، فهـد،  -

  .بة دندیس، مكتم2007-  ه1428، 1ط -، 2 مجیسألونك،عفانه، حسام الدین بن موسى،  -

، دار م1986-  ه1406، 1یثــة،ط حكـم إجـراء العقـود بوسـائل االتـصاالت الحـد،عقلـة، محمـد -
 .الضیاء،عمان

ــواد، - -  ه1422، 4، طالمفــــصل فــــي تــــاریخ العــــرب قبــــل اإلســــالم، )ه1408ت (علــــي، جــ
  .، دار الساقيم2001

، 1 للنـشر، ط، تحقیـق یحـي إسـماعیل، دار الوفـاءإكمـال المعلـم بفوائـد مـسلمعیاض، القاضـي،  -
  .م1998

، دار الفكـــر للطباعــــة م2005، 2 ط،إدارة الـــصفوف األســــس الـــسیكولوجیةقطـــامي، یوســـف،  -
 .والنشر والتوزیع، عمان، األردن

 مجلــة المكتبـات والمعلومــات  أخالقیــات التعامـل مــع شــبكه المعلومـات، مجاهـد، محمـد مجاهــد، -
  .م2009، 11العربیة، العدد 

 . دار اإلیمان، القاهرة،جبري، إذهاب الحزن وشفاء الصدر السقیم مجبري، عبد السالم مقبل م -
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  . م1994 منشورات الوطن، الخلیل،المدخل في االتصال الجماهیري،موسى، عصام سلیمان،  -

  : كتب أخرى

  . مكتبة اإلیمان، المنصورة،مصر،الداء والدواء ، )ه751ت( ابن قیم، محمد بن أبي بكر،  -

، ) ه751ت( بــن أیــوب بــن ســعد شـمس الــدین ابــن قــیم الجوزیــة،  ابـن قــیم، محمــد بــن أبــي یكـر -
  .م1973-  ه1393، 2دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ،الفوائد البن القیم

، ) ه1423ت ( التمیمـــي، أبـــو عبـــد الـــرحمن عبـــد اهللا بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن صـــالح بـــن محمـــد، -
  .مي، مكة المكرمة، المكتب اإلسالم2003- ه 1423، 5 ط،توضیح األحكام من بلوغ المرام

 ،) ه751 ت(الجوزیة، محمـد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن سـعید شـمس الـدین ابـن قـیم الجوزیـة،  -
، دار م1997 ، ه1418، 1 ط،الـداء والـدواء= الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 

  .المعرفة، المغرب
ل الـصیب مـن الكلـم الواب ،) ه751ت(الجوزیه، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ابن قـیم،  -

  .، دار الحدیث، القاهرةم1999، 3 ط،0سید ابراهیم:  حققهالطیب
ــــرحیم،  - ــ ـــد ال ــــد عبـــ ـــــسایح، أحمــ ، الجامعــــــة م1977 ، ه1397، 10 ط،الحــــــضارة اإلســــــالمیةالـ

  .اإلسالمیة، المدینة المنورة
، دار األنــدلس للنــشر، م2001 ، ه1422، 5 طفــن التحریــر العربــيالــشنطي، محمــد صــالح،  -

  .یةالسعود

ــد بـــن علـــي، ت - ـــدفق علـــى حـــدائق األزهـــار   ،) ه1250( الـــشوكاني، محمـ ـــسیل الجـــرار المت ال
 .        ، دار الكتب العلمیة، بیروت م1985-ه1405، 1محمد بن إبراهیم زاید، ط: تحقیق

،مكتبــة الجامعــة رفــع الریبــة عمــا یجــوز ومــا ال یجــوز مــن الغیبــةالــشوكاني، محمــد بــن علــي،  -
 .ه1405، 3ة المنورة، طاإلسالمیة، المدین
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، الــدار م1،2002ط ،التجــارة االلكترونیــة مبادئهــا ومقوماتهــایوســف، یعقــوب وفیــصل محمــد،  -
 .العربیة للعلوم،بیروت

  :رسائل الماجستیر 

 رسـالة ماجـستیر، مالمـح االنفتـاح الثقـافي فـي الفكـر التربـوي اإلسـالمي، عدوان، نارمین فـضل، -
 . م2008 ،ه 1429الجامعة اإلسالمیة بغزة، 

دور المواقع االجتماعیة التفاعلیة فـي توجیـة الـرأي الفلـسطیني وأثرهـا أبو زید، طاهر حسن،   -
  .،  جامعة األزهر،غزة2012م، رسالة ماجستیر،  سبتمبرعلى المشاركة السیاسیة

، رسـالة دكتـوراه، جامعـة أثـر اإلعـالم المعاصـر علـى الـشعب الفلـسطینيأبو منشار، نزار نبیـل،  -
  .ان للعلوم والتكنولوجیاالسود

أســلوب الحــوار مــن خــالل ســیرة مــصعب بــن عمیــر،  ،الجــابري، عــدنان بــن ســلیمان بــن مــسعد -
، أطروحــــة ماجــــستیر فــــي التربیــــة اإلســــالمیة، الجامعــــة رضــــي اهللا عنــــه، وتطبیقاتــــه التربویــــة

  . ه1434- ه 1433اإلسالمیة، المدینة المنورة، 

تواصـــل االجتمـــاعي فـــي تنمیـــة مـــشاركة الـــشباب دور شـــبكات الحمــوده، أحمـــد یـــونس محمـــد،  -
  .، جامعة القاهرةم2013،  رسالة ماجستیر، الفلسطیني في القضایا المجتمعیة

مختصر اإلجازات الحدیثیة وضـوابطها فـي وسـائل التواصـل االجتمـاعي  سعیدان، أسامة بدیع،  -
 .ولة مالیزیا د ،م2014-  ه1435رسالة ماجستیر،  جامعة المدینة العالمیة،  ،،الحدیثة

ــسیاسیة لــدى الــشباب الــشرافي، حــسین حــسني،  - ــة ال ــاعلي فــي تــشكیل الثقاف دور اإلعــالم التف
  .م 2012 ، ه1433 رسالة جامعیة، جامعة األزهر، غزة، الفلسطیني،

أثـــر اســـتخدام شـــبكات التواصـــل االلكترونـــي علـــى العالقـــات الـــشهري، حنـــان بنـــت شعـــشوع،  -
 .ه 1434 ، ه1433، جامعة الملك عبد العزیز، "وذجاالفیسبوك وتویترنم " االجتماعیة
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ـــر دیـــــاب،  - ـــباح، یاســ الـــــدالالت التربویـــــة لمفهـــــوم الـــــصحبة فـــــي ضـــــوء الكتـــــاب والـــــسنة  صـ
 .، الجامعة اإلسالمیة، غزةم2010 ، ه1431رسالة ماجستیر، النبویة،

، ، رســـالة ماجـــستیر منـــشورة، جامعـــة غـــزةأحكـــام الخلـــوة فـــي الفقـــه اإلســـالميعاشـــور، محمـــد،  -
  .م2007

اآلثــار الــسلبیة الســتخدام االنترنــت مــن وجهــة نظــر طلبــة الجامعــة قنیطــة، أحمــد أحمــد بكــر،  -
 .، الجامعة اإلسالمیة، غزة م2011 ، ه1432، رسالة ماجستیر، اإلسالمیة

 رسـالة ،"تأثیر شبكات التواصل االجتماعي علـى جمهـور المتلقـین"المنصور، محمد المنصور،  -
 مجلـس كلیـة اآلداب والتربیـة، األكادیمیـة العربیـة فـي الـدنمارك، ،االتصالماجستیر في اإلعالم و

  .م2012

 -استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة وتأثیره في العالقات االجتماعیـة - مریم نریمان-نورمار -
 .م2012-م2011،الجزائر-باتنه-جامعة الحاج لخضر

  :المجالت

  .رات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشادالرئاسة العامة إلدا ،مجلة البحوث اإلسالمیة -

-21ص. ه 1424، سـنة60 العـدد- الـسنة الخامـسة عـشرة-مجلة البحوث الفقهیـة المعاصـرة -
22. 

  .م2003، جامعة عمان األهلیة، عمان، 15، ع مجلة التربیة -

ول،  المجلــد الثــامن عــشر، العــدد األ،)سلــسلة الدراســات اإلســالمیة(مجلــة الجامعــة اإلســالمیة  -
  .م2010ینایر 

  .130، صم1997، 2، عدد21، جامعة الكویت، مجلدمجلة الحقوق -

  :مواقع االنترنت
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  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اسم السورة  اآلیة  الرقم

ُْلئن شكرتم   .1 ْ َ َ ْ ْ َألزیدنكمَِ ُ َّ َ ِ   ث  7  إبراهیم  ....َ
ْیا َأیها الناس إنا خلقناكم من    .2 ِ ْ ُ ََ ْ َ َّ َِّ ُ َ ُّ َ

ٍذكر َ َ...  
  1  13  الحجرات

ْولقد یسرنا القرآن للذكر فهل    .3 َ ََ ِ ْ َِّ ِ َ ْ ُْ َ َْ َّ َ   14  17  القمر   ...ْ
ْواسجد واقترب   .4 َِ ْ َ َْ ُ   16  19  العلق  ْ
ِادع إلى سبیل ربك بالحكمة    .5 َِ َْ ْ ِ َِ ِّ ِ َ َِ ُ   18  125  النحل  ...ْ
ٌواذ قال ربك للمالئكة إني جاعل    .6 َ َِ ِ ِ َِ ِِّ َ َ َ َْ ُّ َْ ِٕ   18  30  البقرة  ...َ
َواذ قال إبراهیم رب َأرني كیف    .7 ْ َْ ِ ِِ ِّ َ َُ ِ َ َ ْ ِٕ   19  260  البقرة  .....َ
ُواذ قال لقمان البنه وهو یعظه   .8 ُ ِِ ِ َِ َ َ َُ ْ ِ ُ ْ ُ َ ْ   19  13  لقمان  ....ٕ
ِونادى َأصحاب الجنة َأ   .9 َّ َ ُ َْ ْ َ َ َصحابَ َ   19  44  األعراف  ...ْ

ُفقال لصاحبه وهو یحاوره .10 ُ ِ َِ ُ َ َ َُ ِ ِ ِ َ َ   20  34  الكهف  ...َ
َقد سمع الله قول التي تجادلك .11 َُ َِ ِ َِ َُ ْ َ َُ َّ َ   20  1  المجادلة  ...ْ
ُّإنَّ هذا لهو القصص الحق .12 َ ْ ُْ َ َ َُ َ َ َ   20، 19  62  آل عمران  ِ
  24  214  الشعراء  وأنذر عشیرتك األقربین .13
ََأال یعل .14 ْ َم من خلق وهو َ َُ َ َْ َ َ   44  4  الملك  ...ُ
ُإنما المؤمنون إخوة فَأصلحوا .15 ِ ْ َ ٌ ْ َُ ِ ِ َِ ْ ُ َْ   49  10  الحجرات  ...َّ
ْاَألخالء یومئذ بعضهم  .16 َُ ُُ ْ َْ ٍَِ َِّ   49  67  الزخرف  ...ْ
  49  28  الفرقان  ...یا ویلتي لیتني لم أتخذ .17
  50  61  النور  ...أو بیوت خاالتكم أو ما .18
  50  101  الشعراء  ..ین وال صدیقفما لنا من شافع .19
َوال متخذات َأخدان .20 ْ ِ َِ َّ ُ   51  25  النساء  َ
َِّفال تخضعن بالقول فیطمع الذي  .21 َِ ََ ْ َ َْ َْ ْ ِ َ َ ْ ، 57، 51  32  الحجرات  ...ََ

58 ،64 ،
110 ،111   

ُیا َأیها الذین آمنوا ال تتبعوا  .22 ََِّ َ َ ُ َ َ َِّ ُّ ، 57، 52  21  النور  ...َ
112  

َوأتوا البیوت .23 ُ ُ ْ ُ ْ َ من َأبوابهاَ َِ ْ ْ   61  189  البقرة  ِ
ُواذا سَألتموهنَّ متاعا فاسَألوهنَّ .24 ُُ ْ َ ًَ َ َُ ُ ْ َ   63  53  األحزاب  ...َِٕ
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ًوَأخذن منكم میثاقا غلیظا .25 ِ ِ َِ ًَ ْ ُ َْ َ ْ   64  21  النساء  ...َ
ِفابعثوا حكما من َأهله  .26 ِ ِْ ْ ً َ َ ُ َ ْ   67  35  النساء  ...َ
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Abstract 

Thankfully good and blessed praise, prayer and peace be upon the 

Prophet after and after: 

This research titled social media and its impact on the family 

doctrinal study members, submitted by the student prayer Omar Katana, 

under the supervision of the virtue of Dr. Jamal Ahmad Zeid Kilani, as a 

complement to the requirements of master's degree in jurisprudence and 

legislation in the College of Graduate Studies at An-Najah National 

University, said in an introduction and three chapters and a conclusion 

included the most important findings and recommendations, where I spoke 

to the fore the importance of the study and the reasons for choosing the 

topic and research methodology and research plan. 

        And in the first chapter I talked about the concept of communication 

and types of pre-Islamic and after the advent of Islam with the presentation 

of some examples of them. 

     And in the second chapter I talked about the definition of social 

networking sites in terms of its inception, types and characteristics and 

motivations of use and the effects of positive and negative uses. 



 C

        The third chapter spoke the most important controls legitimacy to the 

use of modern communication, with the presentation of the most important 

doctrinal issues relating. tm finished Find a conclusion which showed the 

findings of this study with the most important recommendations and caused 

Conclusion list of the most important sources of research that have been 

adopted in the search . 
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